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Jungtinės tautos budės taikos sargyboje
Londonas (BBC). JT visuotinas susirinki

mas 41 balsu prieš 6 (slavų blokas), arabų 
valstybėms nuo balsavimo susilaikius, pri
ėmė Marshallio pasiūlymą sudaryti vad. 
„mažąjį susirinkimą” — saugumo ir taikos 
komisiją, kurią sudarytų visi JT nariai ir 
kuri, visuotinam susirinkimui išsiskirsčius, 
lyg ir eitų jo funkcijas. Sov. Sąjungos, Uk
rainos, Gudijos ir Lenkijos delegatai pa
reiškė, kad jie komisiją boikotuos. Višins
kis naujos institucijos įkūrimą pavadino 
„skandalu”!

Palestinos komisijoje D. Britanijos dele- 
, gatas Sir A. Cadogan pranešė, kad britai sa
vo kariuomenę iš Palestinos atšauks iki 
1948 m. rugpiūčo 1 d., tačiau nesutinka jos 
panaudoti Palestinos padalinimui jėga įvyk
dyti.

Lake Succes. JT Visuotinas susirinkimas 
43 balsais prieš 0 (6 susilaikius) priėmė 
amerikečiių pasiūlymus Korėjos reikalais. 
JT specialios komisijos priežiūroje numato
ma iki 1948 m. kovo mėn. pravesti parla
mento rinkimus, sudaryti vyriausybę ir įkur- i 
ii kariuomenę, po to okupacinės kariuome
nės turėtų būti iš Korėjos atšauktos. Vi
suotinas susirinkimas 34 balsais prieš 7 (16 
susilaikius) atmetė sovietų pasiūlymą tuo
jau atitraukti visas okupacines kariuomenes 
iš Korėjos. Įdomu pastebėti, kad kartu su 
sovietų bloku už sovietų pasiūlymą balsavo 
ir Egiptas.

KARALIUS MYKOLAS GRĮŠ Į RUMUNI
JĄ

Londonas (Dena-Reuter). Rumunų pasiun
tinybė dementavo spaudoje pasklidusius 
gandus, kad karalius Mykolas po princesės 
Elizabetos vestuvių žadąs į Rumuniją ne
begrįžti. Pasiuntinybės atstovas pareiškė, 
kad po vestuvių karalius skrisiąs (jis pats 
valdo savo lėktuvą) Į Šveicariją praleisti 
trumpų atostogų ir iš ten grįšiąs į Rumu
niją. •

Mūnchenas (Radijo pran.). Rumunijos ka
ralius Mykolas, pakeliui į Londoną nusilei
dęs Mūncheno aerodrome, paneigė spaudos 
atstovams paskalas, kad jis pabėgęs. Anot, 
jo, Rumunijos politinė padėtis esanti nuri
musi, dabar daugiausia rūpesčio kelią ūki
nės problemos.

Ką svarstys pirmiau?
Londonas (BBC). Užs. reikalų ministeriu 

įgaliotiniai vakar sutarė j užs. reikalų mi
nisteriu konferencijos darbotvarkę įtraukti 
Austrijos ir bus. Vokietijos politinės struk
tūros klausimus; tačiau negalėjo susitarti 
dėl eilės tvarkos. Sovietų delegatas siūlo 
Austrijos klausimą svarstyti paskutiniuoju 
punktu, tuo tarpu vakarinių valstybių at
stovai šį klausimą siūlo pirmiausiai ap
svarstyti.

Stuttgartas (Radijo pran.) JAV senatorius 
ir JAV delegacijos JT vsuotiname susirin
kime narys John Foršter Dulles pasiūlė, jei 
Londono konferencija nueis niekais, suda
ryti JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos sa
vitarpio pagelbos paktą. Pasak Dulles, toks 
paktas paveiks raminančiai. \

Vašingtonas. J. F. Dulles, respublikonų 
senatorius, kuriam A. I. Višinskis paskyrė 
garbingą vietą savo „karo kurstytojų” są
raše, lydi G. C. Marshall; į Londono kon
ferenciją. JAV delegaciją sudaro per 80 as
menų, jų tarpe planavimo sk. v-kas J. F. 
Kenan, generolai Bedell Smith, Lucius D. 
Clay ir Keyes.

PRANCŪZŲ VALIUTA SAARO KRAŠTE
Paryžius (Dena). Prancūzų parlamentas 

416 balsų prieš 184 balsus priėmė Įstatymo 
projektą, pagal kurį Saaro krašte įvedama 
frankų valiuta. Saaro krašto gubernatorius 
Gilbertas Grundvald išleido proklamaciją, 
kad nuo lapkričio 20 d. Saaro krašte pran
cūzų frankas yra teisėta mokėjimo priemo
nė. Keitimo kursas nustatoma toks: 1 mar
kė yra lygu 20 frankų.

Stuttgartas (Radijo pran.). Prancūzų zo
nos generalinis administratorius Pierre La
fond atsistatydino. Ta proga pranešama, 
kad ateityje vokiečių įstaigoms bus duotos 
didesnės teisės.

Londonas (BBC). JT visuotinas susirinki
mas 32 balsais prieš 17, 5 susilaikius, nu
tarė sekanti visuotiną susirinkimą sušaukti 
Europoje. Tas nutarimas bus {gyvendintas 
tik po to, kai % balsų dauguma bus papil
dytas JT biudžetas, nes susirinkimo įvykdy
mas Europoje sudarys organizacijai apie 1 
mil. dolerių papildomų išlaidų.

Londonas (BBC). Prancūzijos delegatas 
Alexander Parodi palaikė pasiūlymą sekantį 
JT visuotiną susirinkimą sušaukti Europo
je. Girdi, JT galės iš arčiau susipažinti su 
Europos problemomis.

KODĖL INDIJA ATSIĖMĖ 
KANDIDATŪRĄ

Naujorkas (Dena-Reuter). Išrinkus Ukrai
ną J Saugumo Tarybą, dabar visos Tarybo
je buvusios laisvos nenuolatinių narių vie
tos yra užimtos. Per vienuolika balsavimo 
atvejų iš dviejų kandidatų — Indijos ir 
Ukrainos — nė viena valstybė negalėjo su
rinkti reikiamos dviejų trečdalių balsų dau
gumos. Atidarant praėjusį penktąjlienį JT 

Į visuotinojo susirinkimo posėdį, Oswaldo

JAV imasi atsargumo priemonių
Vašingtonas Prezidentas Trumanas įstei

gė „Saugumo Tarybą” kurią sudaro krašto 
apsaugos, finansų, darbo, žemės ūkio, vi
daus ir prekybos ministerial. Tarybos už
davinys yra karo atvejui suderinti civilinio 
sektoriaus mobilizaciją su kariuomenės mo
bilizacija, sudaryti reikalingas žaliavų at
sargas ir pan.

Londonas (BBC). Prekybos ministeris 
Harrimanas, kalbėdamas atstovų rūmų už
sienio reikalų komisijos posėdyje pareiškė, 
kad JAV nutrauks pagelbą kiekvienai vals
tybei, kurj pateks į Sovietų Sąjungos įtaką. 
Harrimanas nurodė, kad amerikiečiai turi 
būti pasiruošę padėti Rytų Europos valsty
bėms kai tik jos išsivaduos iš sovietų 
jungo. Pasak jo, Rumunija, Lenkija ir 
Vengrija yra draugiškai nusiteikusios JAV- 
bėms„ tačiau jos per prievartą buvusios 
„įšriūbuotos” į rusų įtaką.

Prancūzijos užs. reik. min. direktorius 
Herve Alphand pareiškė, kad amerikiečių nu
matytosios vadin. greitosios arba pereina
mosios pagelbos 328.000.000 dolerių sumoje 
Prancūzijai neužteks, jai reikėsią mažiau
siai 360.000.000 dol.

RADO GINKLŲ
Londonas (BBC). Penktadienį, beieškant 

trijų dingusių rusų vaikų, 3 civilinės gvar
dijos batalijonaj su tankais apsupo sovietų 
piliečių repatrijacijos stovyklą netoli Pary
žiaus ir padarė nuodugnią kratą, kurios 
metu buvo rastos dvį slėptuvės su ginklais. 
Ryšium su tuo šeštadienį Quai d’Orssay pa
prašė sovietų ambasados tą stovyklą penkių 
dienų bėgyje likviduoti. Ambasada aiškina
si, kad ginklai buvę seni ir netinkami nau
doti, pagaliau stovyklos apsaugai ji turėju
si teiję laikyti ginklus.

Maskva. Sekmadienio vakare Maskvos 
radijas pirmą kartą paminėjo sovietų pilie
čių repatrijacijos stovyklos kratą ir apkalti
no prancūzų policiją sulaužius repatrijaci
jos sutartį.

SOVIETAI NEBEGAUNA TIEKIMŲ
Vašingtonas (Dena-INS). Pasklidus gan

dams, kad sovietai vis dar gauna tiekimus 
iš JAV pagal skolinimo — nuomavimo įs
tatymą, ir senatoriui Vandenbergui pareiš
kus dėl to savo nusistebėjimą, JAV užsie
nio reikalų ministerija paaiškino, jog so
vietai nebegauna tiekimų.

Paryžius. Respublikos Prezidentas Auriol 
vakar buvo suruošęs priešpiečius, kuriuose 
dalyvavo ministeris pirmininkas Ramadier 
ir eilė kitų socialistų, MRP, radikalsocialis- 
tų bei respublikonų politikų, jų tarpe Leo
nas Blumas, Paul Reynaud ir Eduard Her- 
riot. Buvo tariamasi vyriausybės koalicijos 
praplėtimo reikalu, taip kad vyriausybė tu
rėtų pakankamai autoriteto pasipriešinti 
tiek komunistams, tiek ir gen. de Gaulle.

Stuttgartas (Radijo pran.). „New York 
Times” praneša, kad viena iš didžausių 
JAV profesinių sąjungų federacijų „Ameri
can Federation of Labour” (AFL) nutarė 
įsteigti prieškomunistinės propagandos cen- 

, tralų kovai su kominformu.

kandida-
Lenkijos 
Pacifiko

pasiaiškinti kodėl Indija atsi- 
kandidatūrą. Ponia Pandit pa- 
šis žygis neturi būti aiškinamas 
jog Indija akceptuoja vadinamą

Aranha pranešė, kad Indija savo 
tūrą atsiėmė. Išrinkus Ukrainą į 
vietą Saugumo Taryboje ir vėl 
sritis liko neatstovaujama, nes pirmiau Ta
ryboje buvusi Australija, kadencijai pasi
baigus, pasitraukė kartu su kitais nariais iš 
Tarybos.

Po balsavimų susirinkimo pirmininkas 
pareikalavo 
ėmė savo 
reiškė, kad 
ta prasme,
susitarimą tarp tam tikrų valstybių dėl pa
siskirstymo vietų Saugumo Taryboje. Ji ža
dėjo tą klausimą vėliau iškelti visuotiname 
susirinkime.

Lake Success. Politinėje komisijoje svars
tant naujų JT narių priėmimo klausimą, 
Prancūžijos delegatas pareiškė, kad Pran
cūzija, D. Britanijos ir JAV pavyzdžiu, 
Saugumo Taryboje svarstant ŠĮ klausimą 
susilaikys nuo veto teisės panaudojimo.

Lake Success. Palestinos komisija nutarė 
uostą Jaffe, kuriame gyvena daugiausia 
arabai, priskirti arabų valstybei.

gene- 
Salin 

iš

Londonas (Dena-Reuter). Turkijos 
ralinio štabo viršininkas generolas 
Omurtag, kuris šiomis dienomis grįžta 
Jungtinių Amerikos Valstybių, būdamas 
Londone turės pasitarimus su D. Britanijos 
užsienio reikalų ministeriu Bevinu, imperi
jos štabo viršininku feldmaršalu Montgome
ry ir krašto apsaugos ministeriu A. V. 
Aleksanderio.

ADMIROLAS N1MITZAS PASITRAUKS
Vašingtonas (Dena-OANS). Vieton ad

mirolo Nimitzo, kuris netrukus pasitrauks 
iš vyr. jūrų laivyno vado Pacifike pareigų, 
prezidentas Trumanas paskyrė admirolą 
Louisą Denfeldą.

Buvęs Brazilijos pasiuntinys Maskvoje Dr. M. Brandao (dešinėje), nutrūkus. Brazilijos 
diplomatiniams santykiams su Sovietų Sąjunga, per Helsinkį išvyko į Braziliją. Helsin
kio stotyje jį pasitiko Brazilijos pasiuntinys Suomijoje C. M. Figueiredo (kairėje).

Dideli neramumai Prancūzijoje ir Italijoje
TANKAI ROMOS GATVĖSE

Londonas (BBC). Italijos parlamente įvy
ko triukšmingos diskusijos dėl paskutinių 
riaušių šiaurinėje Italijoje. Komunistų ats
tovai kaltino vyriausybę dėl nesipriešinimo 
fašizmo atgimimui. Vidaus reikalų ministeris 
Scelba pareiškė, kad vyriausybė pati pa
jėgsianti sutvarkyti fašistus legaliom prie
monėm. Komunistų vadas Togliati nurodė, 
'kad jis ir toliau demokratiškom priemonėm 
kovos prieš de Gasperi vyriausybę, neišski
riant, jei reikės, ir „demokratiškos revoliu
cijos”. Vakar Romos gatvėse buvo sutelkti 
tankų daliniai. Apie naujus neramumus 
pranešama iš Neapolio.

STREIKAI PRANCŪZIJOJE
Paryžius. Marselyje šiuo metu streikuoja 

apie 100.000 darbininkų. Paryžiuje streikuo
ja malūnų ir autovežimių pramonės darbi
ninkai.

Prancūzijos vyriausybė šiandien nutarė 
griebtis griežtų priemonių prieš raušių kė
lėjus. Visus neišpildžiusius savo pareigas 
valdininkus nutarta patraukti atsakomybėn. 
Taip pat buvo svarstomas klausimas pa
traukti atsakomybėn kaj kuriuos seimo ir 
Respublikos Tarybos narius.

Marseilis. Šeštadienį rytą miestas atrodė 
kaip kautynių išvakarėse — pranešė BBC. 
Įvairiose miesto vietose kariuomenės bata- 
lijottai įsikasė ir išstatė kulkosvaidžius. Ko-

TURĖS PRIIMTI DP
Vašingtonas. Speciali Atstovų Rūmų ko

misija pasiūlė pagelbą pagal Marshallio 
planą suteikti tik tiems kraštams, kurie su
tiks priimti tam tikrą kiekį DP. Taip pat 
ir pačios JAV dėl pavyzdžio turėtų įsileis
ti didesnį kiekį DP.

ARGENTINA NEDEGINA GRŪDUS
Buenos Aires. Argentina paneigė neseniai 

pasklidusias žinias, kad Argentina dabar 
sudegino daug javų. Atitinkamos įstaigos 
pareiškė, kad Argentinoje javai buvo de
ginami karo metu, kai Argentinai trūko ki
tokio kuro.

Triestas. Jugoslavijos priežiūroje esan
čios laisvos Triesto teritorijos gyventojai 
kreipėsi su skundu Į JT, nurodydami, kad 
Jugoslavijos organai įsteigė tokį režimą, 
jog neįmanome gyventi. \

Atsistatydino iždo
Londonas (BBC). Atsistatydino iždo kanc

leris Hugho Dalton. Jo vieton paskirtas 
ūkio ministeris sir Stafford Cripps, kuris 

I tuo būdu savo rankose sukoncentruoja vi
sus D. Britanijos ūkinius ir finansinius rei
kalus. Dalton turėjo atsistatydinti dėl to, 
kad priešingai tradicijom vienam korespon
dentui suteikė žinių apie numatomus nau
jus mokesčius dar prieš savo pranešimą 
Žem. Rūmuose. Min. pirmninkas Attlee sa
vo rašte Deltomri nurodė, kad nors dėl to 
ir nebuvo padaryta jokių nuostolių valsty
bei, tačiau Deltonas grubiai prasilenkęs su 
principu, kuris reikalauja, kad 
iki jo paskelbimo Žem. Rūmuose 
komas visiškoje paslaptyje.

biudžetas 
būtų lai-

miųisteris 
paklausi-

Londonas (BBC). Prekybas 
Harold WWsonas atsakydamas į 
mus Zem. Rūmuose atsisakė patvirtinti ar 
paneigti pasklidusias žinias, kad jis dar šį 
mėnesį vyksiąs į Maskvą naujom derybom. 
Jis tik pareiškė, kad deryboms yra reika
lingos dvi šalys. Britai patiekė savo pa
siūlymus ir dabar sovietams priklauso žo
dis.

munistų partija išleido atsišaukimą, kuria
me Ramadier vyriausybė kaltinama žiauru
mais, nukreiptais prieš darbininkiją.

Prancūzijos vyriausybė nutarė pakelti 
25% keleivių ir 28% krovinių tarifus. 45% 
padidinta dujų ir elektros tarifai.

Londonas (BBC). Ryšium su paskutiniųjų 
dienų neramumais vidaus reikalų ministeris 
Scelba pasiūlė priimti specialų „Respubli
kos Apsaugos” Įstatymą.

Prof, sąjungų taryba, kurį yra komunistų 
Įtakoje, pareikalavė, kad vyriausybė likvi
duotų visas neo-fašistines organizacijas.

Šeštadienį įvyko rimtesnių riaušių Pietų 
Italijoje. Kur komunistai sunaikino dešinių
jų lakraščių redakcijas itį spaustuves. Bari 
mieste buvo paskelbtas generalinis streikas.

Londonas (BBC). Teismui nubaudus tris 
komunistų pareigūnus kalėjimu iki 10 metų 
už sukeltas riaušes, kurių metu vienas dc 
Gaulle sambūrio narys buvo užmuštas, ko
munistų partija visame Marseille departa
mente paskelbė generalinį streiką. Prie 
streiko prisidėjo jūrininkai, statybos ir me
talo pramonės darbininkai. Per įvykusias 
demonstracijas operos rajone padaryta 
daug medžiaginių nuostolių.

Marselis. Ryšium su neramumais Marse
lyje, kurių metu policija laikėsi pasyviai, iš 
tarnybos atleistos be teisės į pensiją dvi
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kancleris Daltonas
Londonas (BBC). Britų rakietų tyrinėjimo 

įstaigoje įvyko sprogimas, kuriuo metu vie
nas britų ir vienas vokiečių mokslininkai 
buvo užmušti. 11 kitų tyrinėtojų, jų tarpe 
1 vokietis, buvo Sužeisti, 3 iš jų sunkiai.

Londonas (BBC). Grįžusi iš Europos 
Atstovų Rūmų komisija siūlo pereinamąją 
pagelbą Italijai padidinti iš vyriausybės siū
lomų 327 mil. iki 435 ml. dolerių, o Pran
cūzijai sumažinti iš 325 ml. iki 300 mil. do
lerių. Kotnisija ragina iš Prancūzjos ir Bel
gijos anglies kasyklų paleisti visus vokiečių 
karo belaisvius (apie 85.000), nes jie dirb
dami Ruhro krašto kasyklose atneštų dau
giau baudos, kadangi Ruhro 
aukštesnės kokybės.

SUOMIJA VERČIAMA 
APGYNĖJŲ

Helsinkis. Beromuensterio 
skelbė, kad Suomijos min. pirm. Pekkalla, 
Spalių Revoliucijos sukakties proga viešė
damas Maskvoje, pasirašė karinės santarvės 
su Sovietų Sąjungą sutartį. Suomijos .užs. 
reik. min. tą pranešimą paneigė. Vakar 
TASS oficialiai paskelbė, kad Pekkalla drau
ge su kitais suomių ministeriais su Molo
tovu draugiškoje atmosferoje aptarė abu 
kraštus liečiančius klausimus.

anglis esanti

IEŠKOTI

siųstuvas pa-

Nankinas. Generalissimus Čangkaišekas, 
kalbėdamas Tautinėje Taryboje, pranešė, 
kad komunistų kariuomenės ofenzyva buvo 
atmušta. Dabar komunistai rengiasi dar ne
būto masto žiemos ofenzyvai.

Praha. Čekoslovakijos socialdemokratų 
partija savo nauju pirmininku išrinko pra
monės minister} Lautnar, kuris gavo 283 
balsus, o buv. pirmininkas Vierlinger gavo 
182 balsu. Vierlingeriui buvo prikištas per 
didelis broliavimas su komunistais. Pats 
Vierlingeris teisinosi, kad jis niekados ne
siekęs susiliejimo su komunistais, bet tik 
esąs bendradarbiavimo ūkinėje srityje šali
ninkas. Vierlingeris yra ministerio pirminin
ko pavaduotojas.

civilinės gvardijos kuopos. Madrido radi
jas pranešė, kad atleistas ir Marseille sau- 
gurno policijos v-kas. Streikas Maišelyje 
tęsiasi toliau. Uoste stovį keletas laivų su 
greitai gendančiais maisto produktais, ku
rių niekas neiškrauna.

VĖL TERORAS PALESTINOJE
Londonas (BBC). Pranešama apie nau

jus teroro aktus, kurių metu žuvo 5 britai. 
Prieš keletą dienų britų patruliai netikėtai 
užtiko žydų teroristus mokantis šaudyti. 
Per kautynes keletas žydų buvo užmušta. 
Manoma, kad paskutinieji teroro aktai yra 
Įurštas už tą įvykį. Aukštasis brity komi
saras sir A. Cunningham pasišaukė žydų 
agentūros pirmininką Ben Gurioną ir jį 
įspėjo.

Beromuensteris. (Radijo pran.). Britų fa
šistų vadas sir O. Mosley šeštadienį Lon
done buvo sušaukęs pirmąjį po karo savo 
šalininkų susirinkimą. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad D. Britanija kare išeikvojusį sa
vo jėgas tuo tarpu tik dabar prasideda rim
ta kova už civilizaciją prieš komunizmą. 
Tai kovai turi susijungti visos? Europos 
tautos, nors tik amerikiečiai čia gali galu
tinai nulemti. Jo kalbos metu buvo bandyta 
kelti triukšmą, tačiau policija guminėmis 
lazdelėmis neramumų kėlėjus išsklaidė. Su
sirinkime dalyvavo 900 žmonių.
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Amerikos uždavinys - dirbti pasaulio taikos labui
(RAŠO PEARL S. BUCK)

sukurti visą pasaulį apimančią valdžią,' jiems vieniems? Priežastis yra paprasta: 
kuri galėtų duoti tautoms tai, kas joms rei- į mes vis dar negalime suprasti, kad pasau- 
kalinga, būtent maistą, namus, higieną, ' lis, kuriame mes gyvename, yra per mažas, 
auklėjimą, žemės ūkį, prekybą.

Pasaulyje yra užtektinai maisto, kad pa
tenkinti visų reikalavimus. Trūksta vien tik 
sveikos ir paprastos vadybos, kuriai būtų 
pavestas paskirstymas Jungtinių Tautų 
priežiūroje, o ne pagalbos tiekimų formoje, 
kuri yra psichologiškai neteisinga ir ne
maloni nei padedantiesiems, nei gaunantie
siems? Prie tokio paskirstymo pertekliai' 
turėtų būti parduodami už pinigus arba 
kreditan, tačiau ne tiems, kurie daugiau
siai moka, 
Imliausia.

Koks gi amerikiečių uždavinys? Padėti' 
ir palaikyti f’. ... " .
kia suprasti pasaulio vyriausybę).

Kodėl amerikiečiai aukodamiesi pasiima i ro? Taip-bet tik, jei mes tuojau atsiduo- 
ant savęs naštą, kurią ne būtinai nešti j sime darbui. (Dena)

Britai nedalyvaus antikominterno akcijoje

Savaitinė apžvalga

Ką mes galime padaryti, kad išsau
gojus taiką? Sį klausimą kelia savo 

■ knygomis apie Kiniją pasižymėjusi 
amerikiečių rašytoja ir nobelio pre
mijos laureatė Pearl S. Buck vie
name Paryžiaus dienraštyje „L’Intran- 
sigeant”. Taip kito ji rašo:

Niekas negali labiau paskatinti rusų 
tautą griebtis naujų. priemonių, kaip kad 
baimė naujos, baisiausiais ginklais vykdo
mos agresijos.

Ką mes, amerikiečiai, turim daryti? 
Sveikas žmogaus protas duoda mums atsa
kymą: „Viską — tik ne grasinti karu”, Mes 
turime daryti, kas yra mūsų galioj, kad 
kovoti su komuniznuir tačiau vengti kalbų 
dėl karo su Sovietų Sąjunga. Kiekvieną 
kartą amerikietis, kviesdamas karan Sov. 

. Sąjungą duoda komunistams ginklą Į ran
kas, kuriuo jie gali pasinaudoti, sakydami 
savo tautai: „Žiūrėkit, amerikiečiai gra
sina mums”.

Tai dar ne viskas. Mes turim taktiškai 
elgtis su sovietų rusais keliaujančiais po 
Jungtines Amerikos Valstybes. Taip nese
niai Vašingtone buvo studentų iššvilptas 
vienas sovietų mokslininkas konferencijos 
metu — Įvykis, kuris padarė amerikiečiams 
gėdos. Tokie atsitikimai, kokie menki ir 
juokingi jie bebūtų, yra pavojingi; jie tik 
pagelbsti komunistams, norintiems išlaikyti 
savo galioje pavergtą rusų tautą'

Mes amerikiečiai turim išsaugoti tvirtą 
laikyseną ir mes tai darysim, nes aš neti
kiu, kad Įtempta padėtis galėtų kokiu nors 
būdu atsileisti. Mes neturime padėt, komu
nistams, suteikiant jiem/ argumentų. Tačiau 
savo antisovietiškomis kalbomis mes kaip 
tik tai pasiekiame. Mums geriau būtų pir
moje eilėje pasirūpinti, kad visos tautos 
gautų tiek, kiek joms reikalinga pragyve
nimui: tai būtų tikroji priemonė prieš ko
munizmą.

Vien Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
litas uždavinys, yra žinoma, per sunkus. 
Mes sunaikintume save, jeigu mes bandy
tume išmaitinti visą pasauli arba net tik 
tuos kraštus, Į kuriuos mes norim praplės
ti savo politinę (taką. Be to, mes turė
tume suprasti, kad, tiekiant pinigus ir pa
galbą tokioje formoje, kaip, kad mes tai 
dabar darom ir numatome daryti, mes tik 
padedame komunistams. Nes mes tiekiam 
pinigus ir pagalbą vyriausybėms arba as
menims, kurie, nors ir yra nusistatę prieš 
komunistus, bet vis dėl to vienoje ar ki
toje formoje laiko savo tautas priespaudoje. 
Padedant toms vyriausybėms, jų tautos 
automatiškai linksta prie komunizmo; kas 
Įvyko Sovietų Sąjungoje tas atsitiks ir ki
tur — kaip kad dabar Kinijoje.

Badaujančios ir kenčiančios tautos ne- 
prijaučia tiems, kurie padeda jų kosuptiš- 
koms vyriausybėms — vyriausybėms, ku
rios' niekad nė f a bandžiusios ištraukti savo 
tautas iš skurdo, Problema, prieš kurią mes 
šiandien atsidūrėme, yra ne politiška, bet 
žmoniška.

Jei mes siekiame taikos, tai meš turim

j kad galima būtų gyventi, jame nesantaikoje. 
Mes turime bendradarbiauti.

j Tačiau nesumaišykime bendradarbiavimo 
su komunizmu. Mes amerikiečiai labai ge
ra; sugebam bendradarbiauti. Tik tokiu bū
du mes galėjom taip sumaniai pašalinti 
trynimąsi tarp atskirų mūsų valstybių. Mes 
galėsime pasiekti pasaulinės taikos tik tą 
dieną, kai mes suprasime, kad pasaulis yra 
per mažas, kad jis gali būti valdomas ko
kiu nors kitokiu būdu, o ne bendradarbia
vimu.

, Ar yra taika įmanoma? Taip. Kodėl 
mes jos neturime? Dėl to, kad mes, gal dėl 

šią „pasaulio valdžią” (čia rei- ’ nežinojimo, gal dėl blogo noro, nedirbam
I jai. Ar yra dar laiko išvengimui naujo ka-

o tiems, kuriems ji yra reika-

Bad Nauheim (Dena). Anglų licencijuoto- 
vokiečių spauda gavo iš britų kontroli

nės komisijos nurodymus nedalyvauti ame
rikiečių karinės valdžios ruošiamoje propa
gandos kampanijoje prieš komunizmą.

Stuttgarfas (Radijo pran.). Sujungtų zonų

ji
žės mėn. buvo dėl rasinių, tikybinių arba 
politinių priežasčių atimti. Jei tikrieji sa
vininkai yra mirę, turtas grąžinamas jų 
teisėtiems Įpėdiniams. Turtas grąžinamas 
ir tuo atveju, jei dabartinis savininkus jį 
yra Įsigijęs nežinodamas jo kilmės (gera

ministerial pirmininkai vėl svarsto galimy- vaba). Kaip žinia, tuo reikalu tarp vokie- 
bę sušaukti naują visos Vokietijos ministe- šių kraštų vyriausybių ir amerikiečių ka
rių pirmininkų konferenciją.z Jei nepasisektų rinės vyriausybės buvo kilęs nuomonių
prikalbinti sovietų zonos min. prmininkus 
dalyvauti, tai norima sušaukti trijų vakari
nių zonų min. pirmininkus. Jei ir pran
cūzų zonos min. pirm, negalėtų dalyvauti, 
taj susirinktų tik sujungtų zonų min. pir
mininkai ir dar prieš Londono konferenciją 
suformuluotų vokiečių pageidavimus. s ,

Berlynas. Amerikiečių karinė vyriausybė 
paskelbė įstatymą, galiojantį visoje ameri
kiečių zonoje, kuriuo grąžinami turtai vi
siems tiems asmenims, iš kurių tie turtai 
nuo 1933 m. sausio 1 d. iki 1945 m. gegu-

Daromos išvados
mentatoriai, jų tarpe ir Walteris Lipman- 
nas, mano, kad kovą dėl Vakarų Europos 
sovietai pralaimėjo dėl tos paprastos prie, 
žasties,' kad badas ir. kitoks vargas tautas 
greičiau nuvarys į fašizmo kaip į komutiiz- 

, mo glėbĮ. Ir iš tikrųjų dešinieji tiek Pran
cūzijoje, tiek Italijoje rodo smarkaus atku
timo žymių, iš kitos pusės tą visą judėji
mą skatina patys komunistai, kurie, pasak 
Italijos komunistų vadą Togliati, jei reikės, 
nebijos griebtis ir „demokratiškos revoliu
cijos.” Kitaip sakant, komunistai suprato, 
kad laikas nuo to momento, kai JAV pą- 
gelba, tiek greitoji, tiek ilgalaikė, jau rim
tai- graso stoti gyvu kūnu, dirbs jau nebe 
jų naudai. Paskutinieji»įvykiai abiejuose 
minėtuose kraštuose gali būti jų despera
cijos išraiška, tačiau iš kitos pusės jų or
ganizacijos dar yra pakankamai galingos, 
kad sudarytų rimtų momentų, jei dėl ga
lutinos tos dabartinės kovos išdavų ir ne- 
abejotumėm.

Gen. Charles de Gaulle 500 žurnalistų pa
reiškė, kad komunizmas (toje sąvokoje su
prantama ir Sovietų Sąjunga) sudaro dideą- 
nę grėsmę Prancūzijai kaip savo laiku Hit
lerio Vokietija. Tai dėl to, kad naujasis 
pavojus turi šalininkų pačioje Prancūzijoje, 
Galima, žinoma, iš dalies sutikti su aiškini-’ 
mu, kad, girdi, de Gaulle padėtį tyčia dra
matizuoja, norėdamas iš jos daugiau pa
sipelnyti, tačiau jau vien faktas,- kad ge
nerolas rado reikalo kaip tik dabar pasi
naudoti tvirtinimu, rodo, kad tokias pat iš
vadas padaryti yra pasiruošę milijonai 
prancūzų. t

Besiartinanti Londono užsienių reikalų 
ministerių konferencija neišsiskiria iš bend
ro vaizdo. Jei tvirtinama Vakaruose — ji 
nueis niekais, teks padarytį tirikamas išva
das ir užsiimti rimtu vienokiu ar kitokiu 
Vakarų Vokietijos tvarkymu. Sustiprinta 
sovietų propaganda vokiečių kalba, kuri iš 
anksto kaltę už konferencijos nepasisekimą 
bando suversti Vakarams, leidžia pasidaryti 
išvadą, kad ji nepasiseks. Žinoma, sovietai 
tam tikrais atvejais pasirodo esą labai 
lankstūs politikai,' tačiau vargu ar jie su
gebės atstatyti tokią padėtį, kad vėl prasi
dėtų kalbos, „tuščios frazės, kurios yra 
skirtos tūliems naiviems klausytojams” — 
kaip tvirtino neseniai A. Gromyko JT vi
suotiname susirinkime. Čia — JT visuotina
me susirinkime — sovietų ir amerikiečių 
pažiūrų Į Pakistaną, suderinimas sukėlė tam 
tikrų gerų vilčių. Tačiau iki šiol principi
niai visur buvo gražiausia, susitarta. Ir dėl 
demokratijos, ir dėl Vokietijos vienybės, ii 
dėl Korėjos ir f.t. Tik vėliau paaiškėja, kad 
liežuvis yra duotas tam, kad paslėpti žmo
nių mintis. Čia tenka priminti JAV užs. 
reik. min. Artimųjų Rytų sk. v-ko Hender- 
sono pasakytus žodžius, kad trijų konti
nentų, būtent Azijos, Europos ir Amerikos 
likimas priklausys nuo to ar vieną didžią- 
ą valstybę (turėta galvoje Sovietų Sąjun

gą) pasiseks pakankamai toli išlaikyti nuo 
Artimųjų Rytų naftos versmių. Jei taip, tai 
ir dėl padėties tuose kraštuose negalime 
padaryti džiugių išvadų. ' VM

Du su puse metų buvo kalbama, kalbama 
ir dar kartą kalbama. Ir šiaip ir taip. Bu
vo analizuojama ir daromi prognozai, ta
čiau retai kas tedrįso padaryti galutines iš
vadas. Gal būt, dėl to, kad jos buvo nema
lonios, net baisios. Bet laiko nesustabdysi, 
pagaliau reikia pasakyti tai, kas iki šiol 
nedasakyta ar visai nutylėta.

Taip padarė ir Molotovas, kalbėdamas 
Maskvos soviete Spalių Revoliucijos sukak
ties išvakarėse. Ne be to, kad ir šita jo 
kalba nebūtų tikrovės suklastojilnas, tačiau 
sovietų politika pasidarė tokia paprasta, 
kad visas jų kalbas, kaip jose nebūtų su
sukti faktai, lengva dešifruoti. Konkrečiai 
kalbant, Molotovas pareiškė, kad kapitalis
tinis pasaulis su JAV priešakyje ruošia ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. Galima ginčytis 
dėl to, kas prieš ką ir kodėl ruošiasi, ta
čiau šiandien palikime kaltės ar priežasties 
klausimą, o tik konstatuokime faktą. Tenka 
su Molotovu sutikti, kad pasaulis ruošiasi 
galimam karui. Jei pirmiau visos kalbos 
buvo baigiamos himnu taikai, tai dabarti
nėse kalbose jau taikos gaidų nedaug teli
ko, dėl to,' kad kalbų laikas, atrodo, turės 
užleisti savo vietą veikimui, o dabar da
romos išvados iš susidariusios padėties. 
Molotovas, turėdamas galvoje neišvengiamą 
konfliktą — sovietų masės vien iš savo pa
čių propagandos galj pasidaryti tokią išva
dą e— bandė nuraminti savo klausytojus, 
tvirtindamas, kad sovietai iš to konflikto

Argumentai, kuriais
! skirtumas. Vokiečiai, nors principe tokiam 

grąžinimui pritarė, tačiau jo vykdymą no-f’ijeįsįą nugalėtojai, i = ’
Vokiečių vyriausybėms Molotovas norėjo sutvirtinti tą savo teigi- 

atnerikiečių norima mąi buvo daugiau retorinio pobūdžio. Vi- 
prasme pasiūlyti savo kraštų parlamentams, sų pirma galia eilės citatų iš drg. Stalino 

ii rvo c VnlKA Voin covn rvs-iira _ • •• «v < . « •«. « • e • «.

rėjo sušvelninti. 1 
nesutikus įstatymo amerikiečių

amerikiečiai jį paskelbė kaip savo priva
lomą Įsakymą.

Berlynas. Berlyno seimelis pareiškė ne
pasitikėjimą policijos prezidentui Mark
grafui. Per diskusijas paaiškėjo, kad pasku
tiniuoju metu (Berlyne be žnios dingo 5.000 
žmonių

ČIA GYVENS JAUNAVEDŽIŲ PORA
Šitame name po vestuvių apsigyvens princesė Elizabeta su Įeit. P. Mountbattenu.

kalbų, ĄJolotovas bandė remtis didžiuoju 
Leninu, kuris kadaise yra pasakęs, kad ka
riuomenės, sudarytos iš sąmoningų darbi
ninkų ir valstiečių masių, negalima nuga
lėti. Toliau, Molotovas bandė Įteigti, kad 
atominės bombos nėra toks baisus ginklas 
vien dėl to, kad jų paslaptis nėra paslaptie 
mi, atseit, sovietai ją žino. Pagaliau tre
čias argumentas apie laimingą būsimo 
konflikto sovietams galą 
siais dviem, būtent, kad tų dviejų faktų 
akivaizdoje kapitalizmas nebenorės priar- 
linti savo galo ir bus santūresnis, o per tą 
laiką sovietai dar daugiau sustiprės, nes visi 
keliai veda Į komunizmą. Tiek Molotovas.

Iš1 kitos pusės ir Vakaruose daromos tin
kamos išvados. JAV kongresas po ilgų kal
bų pagaliau susirinko konkrečiai apsvars
tyti tai, kas vadinama Marshallio planu. 
„Mes turime padėti Vakarų Europos tautom 
jų kovoje už laisvę” — sakė Marshallis. 
„Mes.turime būti pasiruošę padėti Rytų Eu
ropos tautom, kai jos išsivaduos iš sovietų 
juhgo” — sako Harrimanas. Tų dviejų ci
tatų pakanka JAV" politikos apibrėžimui. 
Kongresas jau nebesvąrstys klausimo ar 
reikia padėti Europai, bet tik svarstys klau
simą kokia sumą tam reikalinga. Pagaliau 
prezidento Trumano neseniai sudaryta „Sau
gumo Taryba” iš 6 svarbiausiu jo minis- 
.terių, kuri turi kraštą paruošti įvairiom ga
limybėm aiškiai rodo, kad JAV irgi daro 
išvadas. — Tiesa, kai kurie padėties ko-

remiasi pirmai-
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STAUGIĄS ŠUO
IŠVERTĖ T. V.

— Ne, — pamažu tarė Meisonas, — tęs- Į 
tamentas be trūkumų, tik truputį keista.

Staiga jis žengė prie durų, vedančių Į 
koridorių Ir jas užrakino.

— Della, minutėlei, kol išsiaiškinsim rei
kalą, nenoriu būti trukdomas lankytojų.

— Kas tokio? — paklausė ji.
Perrys Meisonas nuleido balsą.
— Vakar tas žmogus ypač teiravosi apie 

turto palikimą poniai Folienei ir norėjo ži
noti, kas atsitiktų su testamentu, jei pasi
rodytų, kad ponia Folienė iš tikrųjų nėra' 
ponia Folienė.

■ — Vadinas, jei ji nebūtų ištekėjusi už 
Klintono Folio? — paklausė Della Stree- 
faitė.

.. — Taip.
— Bet juk ji gyvena su Mr. Foliu ftn 

pat kaimynystėje?
— Taip, bet tai nieko neįrodo. Buvo at

sitikimų . . .
■ — O taip, žinau. Tačiau būtų keista, kad, 
žmogus gyventų kaimynystėje, kaip šiuo 
atveju, su motoriške, kuri nuduoda esanti 
jo žmona.

— Yra priežasčių. Tokie dalykai atsitin
ka kasdien. Gal būt, ankstybesnė žmona 
pati nenorėjo skyrybų ir nenorėjo, kad vy
ras skirtųsi. Gal būt, ji turi vyrą. Gali bū
ti daugybė priežasčių.

Ji mažu linktelėjimu pritarė. - Tai mane 
suintrigavo. Kaip su testamentu?

— Taip, — tarė Meisonas, — vakar jis iš
kėlė klausimą, kas būtų jei jis paliktų tur
tą poniai Folienei ir pasirodytų, kad ji

Į nėra ponia Folienė, o tik nuduoda tokią 
esant. Iš jo kalbos supratau, jog jis mano, 
kad ji nėra ponia Folienė. Aš jam paaiš- 

| kinau, jog bus tvarkoj, jei jis palikdamas 
turtą pažymės, kad turtą palieka moteriš
kei, kuri šiuo metu gyvena su Klintonu Fo
liu, Milpaso Plento 4889 Nr.

— Ar jis tai padarė?
— Ne, — tarė Perrys Meisonas. — Jis 

paliko turtą poniai Folienei, pagal įstaty- 
I mus susituokusiai su Klintonu Foliu, kuris 
dabar gyvena šiame mieste Milpaso Plen
tas 4889 Nr.

— Ar yra koks skirtumas? — paklausė 
Della Streetaitė.

— Žinoma yra skirtumas. Dalykas irisai 
kitaip pakrypsta. Jei pasirodytų kad mo
teriškė, kuri ten gyvena nėra tikrai jo 
žmona, testamen,tas jos neliestų. Testamen
tu skiriasas turtas tikrąja! Klintono Folio 
žmonai, gi buto aprašymas greičiau liečia 
Klintoną Folį, bet ne jo žmoną.

— Nemanot, kad jis jus blogai suprato? 
—paklausė Della Streetaitė.’

— Nežinau, — susiraukė advokatas. — 
Neatrodė, kad jis būtų blogai supratęs. Jis 
viską aiškiai išdėstė. Paieškok Kartraitą 
telefono knygoje. Jis gyvena Milpaso Plen
to 4893. Pas jį bus telefonas. Tuojau su
junk su juo. Pasakyk, kad svarbus reika
las.

Ji linktelėjo ir paėmė ragelį, tačiau tuo 
pat metu kažkas paskambino.

— Pažiūrėk, kas — tarė Meisonas.

(

Ji sujungė ir tarė: „Perryd Meisonp įstai
ga". Minutėlę paklausė ir linktelėjo.

— Vieną minutę, — Ir užspaudė delnu 
ragelį.

— Tai Pitas Dorkas, apylinkės advokato 
pavaduotojas. Jis sakosi, norįs pakalbėti su 
jumis kaip tik apie Kartraito bylą.

— Gerai, sujunk.
— Su jūsų kabinetu?
— Ne šituo telefonu ir klausyk mūsų 

pasikalbėjimo. Nežinau, kas bus, bet noriu, 
kad būtų liudininkas.

Jis pakėlė ragelį, pasakė „alio" ir išgir
do Pito Dorko balsą, nekantrų, priekabų 
ir gargaliuojantį.

— Bijau, Meisonai, kad man nereikėtų 
jūsų klijentą Artūrą Kartraitą išskirti iš 
visuomenės dėl jo sveikatos stovio.

— Kas atsitiko? — paklausė Meisonas.
— Matyt, visa ta jo istorija su staugian

čiu šunim yra jo vaizduotės padaras. Klin
tonas Folis pakankamai mane (tikino, kad 
tas žmogus ne tik pavojingas ligonis, bet 
kad jis serga humicidišku kompleksu, kas 
gali priversti j( griebtis kraštutinių prie
monių ir atlikti smurto veiksmus.

— Kada Folis visą tai pasakojo? — pa
klausė Meisonas, žiūrėdamas j savo ran
kinį laikrodį.

— Prieš keletą minučių.
— Ar jis buvo įstaigoj?
— Jis dar čia tebėra.
— Puiku, — tarė Meisonas, — sulaikyk 

jį. Tuojau atvykstu.
Jis nelaukė, kol Dorkas bandys atsipra

šinėti, padėjo ragelį ant telefono pasuko ir 
tarė Dellai Streetaitei: — Gerai, Della, per
junk. Pakviesk Kartraitą prie telefono. 
Pasakyk jam, kad aš tuoj pat noriu su juo 
pasikalbėti. Pasakyk jam, kad jis išeitų 
iš namų ir nueitų į kokį nors viešbutį; te
gu jis užsiregistruoja savo paties vardu, 
bet tegu niekam nesako, kur jis išeina, lai 
jis paskambina, kuriam viešbuty jis ap
sistos. Po to paskambink man. Pasakyk 
jam, tegu jis iki pasimatymo su manim 
vengia mano įstaigos ir savo namų. Pa

sakyk, kad tai svarbu. Eiųų Į apylinkės ad
vokato įstaigą ir pažiūrėsjų, kas dedasi. 
Tas Klintonas Folis maišo reikalą.

Jis atsklendė sklęstą, šovė į koridorių 
ir jau buvo pusiaukelyje prie lifto, kol du
rys užsidarė.

Jis nutvėrė automobilį prie savo įstai
gos ir sušuko šoferiui; - Apylinkės advo
kato įstaiga. Galimai greičiau, gausi arbat- 

. pinigių.
įšokęs į automobilį ir trinktelėjęs du

rimis, Perrys Meisonas sukrito į minkštą 
sėdynę, o automobilis pajudėjo. Važiuoda
mas jis įdėmiai žiūrėjo tiesiog prieš save 
nieko nematydamas, ant kaktos ' buvo 
raukšlės. Jo kūnas mechaniškai siūbavo, 
automobiliui darant posūkius.

Atvažiavęs į vietą, Perrys Meisonas pa
kišo penkis dolerius sakydamas: — Tvar
koj. —

Po to jis pasikėlė į devintą aukštą ir pa
sakė informacijoje dirbančiai mergaitei: — 
Pitas Dorkas laukia manęs.

Jis nuėjo paskui ją ilgu koridorium, 
sustojo prie apšalusių durų, ant kurių bu
vo parašyta „Mr. Dorkas", ir pasibeldė.

Pasigirdo priekabus Pito Dorko balsas: 
— Prašau.

Perrys Meisonas paspaudė mygtuką ir 
įėjo ( kambarį.

Pitas Dorkas sėdėjo už rašomojo stalo 
susirūpinusiu veidu. Kitoj rašomojo stalo 
pusėj stambus vyras sunkiai pasikėlė nuo 
kėdės ir atsigręžęs tiriamai žiūrėjo į Perry 
Meisoną.

Žmogus buvo daugiau kaip šešių' pėdų 
aukščio, plačių pečių, gilios krūtinės, ilgų 
rankų, truputį nutukęs, bet atrodė atletiš
kai. Jis buvo maždaug keturiasdešimt 
metų, kalbėjo skambančiu balsu.

— Spėju, būsiant Perry Meisoną, Mr. 
Kartraito advokatą?

Perrys Meisonas linktelėjo, atsistojo 
išsižarginęs kojas, galvą truputį palinkęs 
į priekį, o jo akys vertinančiai stebėjo tą 
žmogų.

— Taip, — tarė, — esu Kartraito'advo
katas.

— Esu Klintonas Folis, jo kaimynas — 
tarė vyras,. ištiesdamas ranką ir maloniai 
šypsodamasis.

Pasisveikinus Perrys Meisonas žengė 
porą žingnių, ištiesė ranką ir, oficialiai 
kreipėsi į Dorką.

— Atsiprašau, kad priverčiau jus laukti, 
Pitai, tačiau tai svarbus reikalas. Galėsiu 
paaiškinti vėliau. Noriu viską ištirti.

— Nieko tokio, — tarė Dorkas, — kad 
tik aš nebūčiau taip užimtas. Sugaišinote 
gerokai laiko vakar po piet su tuo stau- 
giaunčiu šunim, kuris iš tikrųjų nestaugia. 
Dabar pasirodo, kad tas jūsų žmogus yra 
visiškai pamišęs.

— Kodėl manote, kad jis pamišęs? — 
paklausė Maisonas.

’ — O kodėl Jūs manėte, kad jis pami
šęs? — piktai tarė Dorkus. — Vakar jūs 
taip galvojote. Skambinot ir įtarėt jį esant 
pamišus}. Dėl to norėjote, kad jam apžiū
rėti būtų čia su manim daktaras.

— Ne, — iš lėto tarė Meisonas, — ne- 
suprask manęs klaidingai, Dorkai. Mačiau, 
kad jo nervai labai pakrikę. Tenorėjau 
ištirti, ar nėra ko nors daugiau, štai ir 
viskas.

— Taip, — tarė pašiepiatičiai Dorkas. 
Jūs galvojat, kad jis pamišęs ir nenorėjote 
dar neįkišęs kaklo į kilpą iš jos išlįsti.

— Kaip Tamsta supranti (kišti kaklą 
į kilpą? — klausė Meisonas.

— Zinai, ką turiu galvoj. Atvykot čia 
su žmogum, kuris norėjo, kad būtų areš
tuotas ■ pasiturintis ir garbingas pilietis. 
Žinoma, jūs norėjote pasilikti kelią atgal. 
Dėl to susilaikėte. Dėl to nereikalavote 
įsakymo areštuoti, o reikalavote, kad Mr. 
Folis būtų iškviestas. Štai jis čia, ir jo pa
sakojimas visiškai mane patenkina.

Perrys Meisonas,' nenukreipdamas akių, 
žiūrėjo į Pitą Dorką, kol plieninės apy
linkės advokato pavaduotojo akys neiš
laikė Meisono veriančio žvilgsnio.

(Bus daugiau)
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Mes — žmonės, kurie visokiais menais 
sergame — dažniausiai esame svetimi poli
tikos pasauliui ir į jokius veiksnius nepre
tenduojame. Tačiau mes turime humoro 
jausmą. O humoras dažnai pamatomas tik 
iš šalies, nes, pačiam kurioje nors marma
lynėje besimurkdant, dažnai trūksta per
spektyvos. Ir mums atrodo, kad mūsų daž
nuose pasikalbėjimuose, o net ir laikrašti
niuose raštuose apie politikjgfatsirado ne
maža dozė humoro.

Tur būt, niekur pasaulyje nesišaipoma iš 
žmogaus, besidominčio politika, norinčio 
dalyvauti savo krašto ir tarptautiniame po
litiniame gyvenime. Žinoma, išskyrus dik
tatūrinio režimo kraštus. -Ten žmogus, be-' 
sidomįs politika, nepageidaujamas, nes ten 
jam yra aiškus ir vienintelis uždavinys — 
klausyti ir „atlikti savo pareigas tautai bei 
valstybei.” Diktatūrinis režimas nemėgsta 
politikuojančių, nes šitie turi savo nuomo
nę, kuri dažnai gali nesutikti su valdančių
jų nuomone. Silpnas diktatūrinis režimas 
politikuojančius murkdo kaip išmano, o ga-
lingasis — daro net viešus procesus, teisia 
ir karia arba šaudo. Ne be Reikalo su kiek
viena diena didėja skaičius įvairių rytinių 
kraštų politikų, pabėgusių į tuos kraštus, 
kur iš politikuojančio žmogaus nesišaipoma.

Keista apie tai rašyti, bet mūsų masinėje 
tremtinių bendruomenėje taip pat kursuoja 
daug, kieno, sąmoningai ar nesąmoningai, 
skleidžiama nuomonė, jog politikavimas — 
gėdingas darbas. O ir mūsų spaudoje ne 
vienas žurnalistas, aštriai pasismailinęs 
plunksną, ne kartą šaipydamasis parašo

Rašytojų dėmesiui
Per rašytojų, suvažiavimą Augsburge bu

vo nutarta leisti lietuvių rašytojų metraščio 
antrą tomą, ir rašytojai buvo raginami ruoš
ti jam medžiagą. Šiuo metu pradedami pa
rengiamieji metraščio leidimo darbai, ir ko
legos rašytojai (gyveną tiek Vokietijoje, tiek 
visur *kitur už Lietuvos ribų) maloniai pra
šomi siųsti’ rankraščius, — jei galima, per
rašytus mašinėle, — Liet. Rašytojų Tremt. 
Dr-jos Valdybos paskirtam metraščio re
daktoriui šiuo adresu:

Henrikui Radauskui, (14b) Reutlingen, 
Seesfr. 11.

Prašoma siųsti vien’tik grožinės literatū
ros dalykus (dėl straipsnių literatūros te
momis į autorius bus kreiptasi individua
liai). Siųstinj tik niekur nespausdinti daly
kai, ir autoriai prašomi jų ir ateity spau
da; neduoti. Rankraščius prašoma siųsti iki 
1948 m. sausio 15 d.

Liet. Rašytojų metraščio redaktorius 
Henrikas Radauskas

NAUJAS VADOVĖLIS
Pranešame gimnazijų vadovybėms ir lie

tuvių kalbos mokytojams, kad jau atspaus
dinta J. Ambrazevičaus, J. Griniaus ir M. 
Vaičiulaičio „Visuotinės literatūros istori
ja”. Nuo klasicizmo iki dabarties. Atskiro 
vadovėlio kaina RM. 12.— Perkant didesnį 
kiekį daroma nuolaida. Užsisakyti prašome 
pas leidėją šiuo adresu:

„Tėviškė” (13a) Schweinfurt, Franz- 
Schubertstr. 14a.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija

Apie politiką ir politikavimą žiūrint iš šalies
apie politikavimo aistras . Gal, nebūtų rei
kalo apie tai kalbėti. Bet juk vienas kitas 
naivesnis skaitytojas kartais ima ir patiki 
tuo, kas laikraštyje juodu ant balto para
šyta. O mes juk nenorėtume, kad visa mū
są tremtinių masė būtų tik avių banda, lau
kianti avino, kuris padiktuotų, kas daryti 
ir kaip gyventi. Politikavimo priešai ypa
tingai suskubo reikštis šiuo metu, kai Pran
cūzijoje de Gaulle didele persvara laimėjo 
savivaldybių rinkimuose ir turi ryškių per
spektyvų laimėti seimo rinkimus. Bet poli
tikavimo priešai šiuo atveju yra baisūs 
trumparegiai, jeigu jie nemato, kad de Gaul
le laimėjimas taip pat politikos rezultatas. 
Jeigu prancūzai nebūtų „politikieriai”, jeigu 
jie nuo senų laikų nedalyvautų savo kraš
to politiniame gyvenime ir nesiorientuotų 
jame, tai, gal būt, koks nors Thorez jau 
seniai jiems būtų padiktavęs, kaip gyven
ti ir kaip tvarkytis. Mūsų labai nedaug ir 
mums reikėtų nesišaipyti iš žmonių, besido
minčiu politika, o ieškoti priemonių politi

Iš netrukus pasirodysiančio feljeto
nų rinkinio, leidžiamo „Sudavijos” 
leidyklos su autoriaus iliustracijomis.

Visas aprašytas, antspaudom apmuštas, 
it kraitinė skrynia apkaustytas geležim, 
šilkinėm virvėm suraišiotas pakietas paga
liau stovi lageryje ant mano stalo, sukalto 
iš dėžių, stovi lyg sakramentas ant alto
riaus ir visa šeima nedrįsta i jį pakelti 
akių.

— Pakišk paduškaitę, motina, gali dar 
šonus nugulėti misteris pakietas! — suriko 
Petruoka žmonai.

Petruokienė iš kareiviškos spintelės'išsi
traukė šilkinę pagalvėlę, dar iš Lietuvos 
išsaugotą, kuri gulėdavo Kaune ant sofos 
per metines šventes geriausiem svečiam 
susirinkus, atsargiai pakėlė siuntinį ir pa
kišo po juo tautiniais raštais išmargintą 
paduškaitę. Ir po to vėl atsitraukė penkius 
žingsnius atgal, kad savo kvapu nepri- 
žagtų šventenybės ir savo nešvariom ran
kom nesuteptų šventojo rašto, kuriuo buvo 
išmarginta ši sandaros skrynia.

Lyg aplink šventojo galvą nuo pakieto 
ėmė sklisti šviesos vainikas, kuris nužėrė 
skaisčiu tvaskėjimu marškomis ištvarinėtus 
užkaborius, kuriuose knibždėjo išvietintų 
asmenų skruzdėlynas.

Kaimynų barniai ir vaikų klyksmas Pe- 
truokos ausyse pavirto vargonų muzika, 
retkarčiais praskiedžiama cimbolų ir arfų 
balsų, o vyrų kanopinės labokos dūmai 
pakvipo Virdžinijos hizopu, ir ant geležinių 
krosnelių čirškinamų barsuko taukų dūmai 
staiga prasiskleidė skaisčiais debesėliais, 
ant kurių peteliškėmis vizgėjo lyg svogū
nų pynės angeliukai.

Praskyręs debesio užuolaidą, patsai] 

niam auklėjimui, kurto trūksta ne tik eili
niam piliečiui, bet dažnai ir „politikieriui”, 
puolančiam politikavimą.

Kad mums trūksta politinio auklėjimo, 
gražiai iliustruoja kai kieno įvairiomis pro
gomis plačiai skleidžiama vienos partijos 
idėja. „Mes esame lietuviai, sako tos idėjos 
skleidėjai, mes kuriame tik vieną lietuvių 
partiją, nes turime būti vieningi.” Atleiski
te, juk čia humoras. O jeigu mes turėsime 
dvi partijas, nejaugi būsime nebe vieningi? 
Juk ne partijose tautos vieningumo ar ne
vieningumo esmė. Vieningumo reikėtų mo
kytis iš anglų. Jie neskelbia vienos parti
jos idėjos, ir W. Churchillis negailestingai 
kapoja premjerą C. Attlee, bet pamėgink 
juos užkabinti iš šalies, — jie „kaip mirtis 
ir velniai kovos dėl Devono, dėl „Penkių 
uostų”, dėl Londono, dėl Yorko, dėl var
gingiausio priemiesčio ir dėl mažytės kar- 
čiamos prie kampo”, — kaip sako anglų ra
šytoja Dorothy L. Sayers. Ir ne tifĄ.užkabi- 
nimo” atveju, bet ir užsienio politikoje, pa

Siuntinėlis iš Amerikos/ Pulgis Andriušis
Viešpats Dievas žiūri į Petruokos siuntinį 
ir šypsosi, sakydamas:

— Tavo prašymą liepiau patvirtinti savo 
maldų komisijos paskutiniame posėdyje, 
nors vienas komisijos narys pasipriešino, 
manydamas, kad gavęs paikietėlį ištvirksi ir 
pridirbsi blėdžių savo kaimynams bei 
valdžiai

— Ačiū Tau ir Tavo komisijai, Viešpatie, 
už mano maldų Jtraukįftią- jūsų dienotvar
kėm Visos blėdys kyla iš biednystės, tuš
čio pilvo ir kanopinės tabokos.

Trumpai tariant, Petruokai buvo devin
tame danguje, jei tiek išviso yra dangaus 
aukštų, nes vistiek, kiek jų bebūtų, jie jau
tėsi esą pačiame viršutiniame ir dar ant 
stogo.

Atplėšę rankas nuo akių, pamažėle pri
prasdami prie šio braškinančio spindėjimo, 
jiedu nuėjo į prausyklą, nusimazgojo ran
kas, jas ištrynė kvepiančiais aliejais, už
simovė dar iš Lietuvos sutaupytas zomšines 
pirštines, apsivilko šventadieniškais drabu
žiais ir po to ant galų kojų pirštų pri
siartino prie pakieto, atidarė ir apmirė, 
drebėdami, kad nepavirstų druskos, stulpais,
— tiek tenai buvo gėrybių.

Visiems daiktams pirmininkavo lašinių 
paltis, apsipylusi riebiais prakaito -lašais,
— mat nuo kelionės matyt, vargše buvo 
pavargusi!

— Motin, iširrjk tą staldengtę, kuria ap- 
klodavom per kūčių naktį stalą, ir nu
šluosčiusi prakaitą, suvyniok ją sausai, kad 
negautų slogos.

Jeigu lašiniai pakiete pirmininkavo, tai 
20 dėžučių Camel sekretoriavo ir, galima 
sakyti, ėjo kasininko pareigas, nes Petruo- 
kai jie įneš į iždą pusantro tūkstančio 
Rentelio Markių.

Toki gražūs kupranugariai, lyg tie, ku
riais jojo išminčiai į Betliejų, bet dabar, 
pro šalį jodamj užsuko pas mane Į lagerį 
if- atidavė savo dovanas man, Petruokai iš 
Kimsaraisčio, o ne kūdikėliui, kuris labai 
ir nenusimins, nes dar per mažas, kad 
rūkytų Camel. <

Po to sekė cukraus nutekinti kūbai (savo 
asmeninei apyvartai), blizgančios kavos 
pupelės (eis į apyvartą kaipo tepalas 
valdžiai), sniegbalčiai miltai, veršienos 
dėžutės (kaip geležinis fondas naujam bė
gimui), sviestas, dantų šepetukas, (padova
nosiu Raudonajam Kryžiui ir neturtingiems 
tremtiniams šelpti), degtukai, ir viena ma
ža bonkutė, aprašyta smulkiomis raidėmis.

— Sakyčiau degtinė, bet iš tokios bon- 
kutės tik uodas galėtų pasigerti, ir, be to, 
dar ne skystimas, o ropelės! — susirūpino 
Petruoka.

— Tai gal lapėms tručyt? — įsikišo 
žmona.

— Padovanosim lagerio ambulansui, te
gu jie tručija, ką nori! — nusprendė Pe
truoka, atskyręs bonkutę.

Už atsiknojusio dėžes dugno gulėjo už
sislėpęs dantų pastas vamzdelis:

— Lašiniai geriausia dantų pasta, atiduo- 
sim šį vamzdelį brolio šeimai: tegu valosi 
sau nuo avižų dribsnių prakiurdintus dan
tis ~ susigraudino Petruoka.

Dugno ir" pasterblių atplaišose surastas 
adatas, guzikus, aplikus ir sankabėles Pe
truoka padovanojo Lietuvos Vadavimo 
Veiksniams.

— Moč, ką tu darai, ar proto netekai, — 
suriko Petruoka, pamatęs, kaip žmona 
kartoninę dėžę rengėsi sukišti į pečių.

Vyras- patvarkė taip, kad už vieną ame
rikonišką cigaretę nusisamdęs vokietį, pa

sauliniame forume, mes visą laiką stebime 
anglų pozicijos ir opozicijos nepaprastą 
vieningumą. Mes daug šnekame apie demo
kratiją. O juk demokratija vienos partijos 
sistemoje, be opozicijos, neįmanoma. Vienos 
partijos sistema veda labai aiškiu keliu — 
diktatūriniu. Mes nemanome, kad tokios 
idėjos skleidėjai būtų pasiilgę diktatūros, 
todėl ir stengiamės tai paaiškinti politinio 
išsiauklėjimo stoka.

Kiekviena lazda turi du galu. Lygiai tiek 
pat jų turi ir politikavimas. Humoristo aki
mis žiūrint, viename politikavimo lazdos 
gale — vienos partijos idėja, o antrame 
gale — dešimties! .(Ir pasitaiko dar' žmogių, 
norinčių naujas partijas steigti! Ačiū Die, 
naujoms partijoms į jokius vadovavimuą 
patekti perspektyvų kaip ir nėra, tai gal 
kaip nors apsieisime ir be jų). Mes amži
nai kartojome ir kartojame, o ir mūsų iš
minčių raštuose parašyta, kad lietuvių tau
ta — žemdirbių tauta. Vadinasi, socialiniai, 
ekonominiai, o ir kultūriniai labai susiskal-
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dę nesame ir didelių bangavimų, kad ir no
rėdami, neįžiūrėsimi. Neturime nei didelių 
milijonierių, atseit, užkietėjusių atžagarei
vių, nei visiškų skurdeivų — beatodairinių 
pirmeivių. Tai iš kur tas antrasis politika
vimo lazdos galas — dešimties ar keliolikos 
partijų sistema? Nenoromis kyla įtarimas, 
ar nėra čia kartais kvailesnio už save ieš
kojimas ir žvejonė sudrumstame vandenyje, 
per kurį plaukiama į valdančiųjų salą? Juk 
praktiškai yra geriau paleisti penkis plau
kikus, o ne vieną: iš penkių startavusių 
koks vienas ar du vis kaip nors prisikas 
prie finišo. Buvo paminėtas kvailesnio ieš
kojimas. O tas kvailesnis, tur būt, aš, Pet
ras, Motiejus, Izabelė Ir visi kiti, kurie ne
politikuojame ir politika nesidomime. Bet 
mes kvailesni nebenorime būti, todėl, kad it 
nuošaliai stovėdami, pradėsime po trupu
čiuką politika domėtis ir pykšime ant tų, 
kurie ateityje dar šaipysis iš politikuojan
čio žmogaus.

A. ROKAS

dirbdino lentynėlę prie lempos, kur padėjo 
pakieto dėžę visų atsilankančiųjų parodai 
ir pavydui.

— Tegu varvina seiles, driskiai, žiūrė* 
darni į mano pusbrolio amerikono siuntinį! 
Profesoriai, daktarai ... kas jūs šiandien 
prieš Petruoką, kuris Cincinatyje turi savo 
giminę! — ėmė smarkauti Petruoka.

— Eidamas koridorįum, pakišo koją ko
miteto pirmininkui, kuris išsiplėtojo kaip 
afidevitas ant drėgno cemento su visais 
valdžios popieriais ir pečehthnls. Po to 
užbėgęs į Raudonąjį Kryžių, išmaišė visus 
skudurus, papylė raštininkui rašalą ir pa
leido ant grindų kondensuotą pieną, atsi
daręs langą, išbėrė visas ankietas Ir po to 
atsistojo pirmininkui ant mylimlausiojo 
vištakio.

Kas jūs prieš mane? Ubagai, atlapake-1 
turkiai! — šaukė Petruoka, degdamas Ca
mel ir dėdamas kojas ant valdžios stalo, 
kur gulėjo tautiečių prašymų stirta.

— Kas jam atsitiko? Ar tik nebus aprak- 
telėjusi spyruoklė? — klausinėjo baimingai 
traukdamiesi tautiečiai.

— Siuntinį gavo iš Misičiulio! — tyliai 
iš lūpų į lūpas perbėgo gandas.

— A, jeigu jau siuntinius gauna, tai jam 
viskas galima ... — traukėsi į kampą Rau
donojo Kryžiaus valdininkai ir interesantai.

Petruoka patraukė kelius Camel dūmus 
ir ėmė kristi J duobę, kurios dugno, rodėsi, 
niekuomet nepasieks.

Ir pabudo.
— Jonai, ko drybsai iki vidurdienio, 

eitum ko parduoti pirktil — bambėjo žmo
na, purtydama Petruoką. — Ar nematai, 
kad baigiam badu dvėsti, maitindamiesi 
avižų milteliais? Jonai, ai

Nenusakomu pasiaukojimu slaugiau aš 
savo ligonius. Aš apsigyvenau kartu su 
jais, drėgname ir šaltame tvarte, bet Die
vas teikė man jėgų dėl savo draugų 
ištverti. Šešis mėnesius slaugiau juos lyg 
mylimus vaikus ir verkiau iš džiaugsmo, 
kai jie vėl, nors šlubčiodami; galėjo 
paeiti.

Tačiau vieną šaltą žiemos naktį aš pa
sidaviau silpnumui ir palikusi draugus, 
grįžau nakvoti pas motiną. Ir Dievas mane 
nubaudė, kad neištvėriau, Rytą radau 
tvarto langus išmuštus, o arklius stovin
čius iki kelių šaltame vandenyje. Pavydus 
šeimininkas buvo atidaręs kraną ir pa
daręs skersvėjį. Vėjas ir speigas sustingdė 
mano arklius iki nepastovėjimo ant kojų. 
Po kelių mėnesių „Myra" mane paliko, o 
„Orlikas“ blaškėsi plaučių uždegimu. 
Verkti negalėjau, meldžiausi parkritusi, 
prašiau atleidimo, ir Dievas mane išklausė.

Aš pasamdžiau tris vyrus užkasti „My- 
rą“ nupirktam žemės sklypelį prie, miško. 
Tačiau policija užkasti uždraudė. Nežiū
rint mano maldavimų „Myra“ buvo nu
gabenta į fabriką, kur iš jos turėjo būti 
pagamintas lesalas vištoms. Mano ašaros 
ir pinigai pasiekė tik tiek, kad mėsininkas 
išpiovė ištikimą „Myros“ širdį, gražias kil
nias akis,' protingąsias smegenis, budrias 
ausis ir eikliąsias kanopas, kurios tiek 
kartų buvo mane išgelbėjusios. Visa tai 
užkasiau prie tylaus vienišo miškelio, skai
draus upelio kranto.

Sadhu Sindar Singh įdiegė J mano sielą 
tiduizmą, senąją šventųjų pažiūrą į pa- 
laulį Ir išmokė gyvulyje matyti ne vien 
gyvulį bet Dievo tvarinį nemirštančia sie
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Himalajų auka
la indų vadinama Atman, šitą gyvąjį 
Atman aš mačiau išplautose „Myroš“ 
akyse, hes aš išmokau žiūrėti dvasios 
akimis.

Mano antžmogiškos pastangos ir Dievo 
malonė išgelbėjo ;,Orlikui" gyvybę. Gerai 
paeiti negali jis ir negalės, taip pat dusu
lys kamuoja jį, bet jo dėkingos akys yra 
mano gyvybė. Veterinarijos gydytojas pa
sakė, kad darbui jau jis niekad netiks ir, 
kad ir trumpas vijimas riščia jį bema- 
ant uždusintų. Neuždus „Orlikas", kol aš 
gyvenu! Mano nerūpestingumas atėmė jam 
motiną, tai aš dabar jam ja būsiu. Aš esu 
silpna, turiu nesveiką širdį, — gydytojas 
sako, kad prie mažiausio susijaudinimo ji 
gali sustoti, — bet ji nesustos kol yra rei
kalinga „Orlikui“. Dievas mane išgelbėjo 
jo tarnybai ir dabar, kai negaliu jam 
dirbti, žinau, kad jis laiko mane tik dėl 
„Orliko“

Dabar aš turiu sausą, gerą tvartą, kurį 
įrengiau išpardavusi turėtų gėrybių liku
čius, ir jokios ligos jam daugiau nebegre
sia. Tik pavydūs žmonės skersai žvilgčioja 
į mano draugą, bet nepalies jų rankos 
mano bičiulio, o žvilgsniai negali jo su
žeisti. „Orlikas“ mums su motina yra vie
ninteliu bičiuliu, šiame blogų žmonių 
krašte, dar daugiau — Dievo malonės 
ženklas ir Brangios Tėvynės kampelis. Jis 
yra liudininkas didžiosios silpnų moterų 
pergalės prieš žmonių blogį ir Piktąjį De
moną! Tesityčloja iš manęs žmonės, aš 
pripratau to nepastebėti. Aš keliu akis į 
Himalajų aukštybes, kur gyvena tikrieji 
Dievo išpažinėjai, dvasios akimis regį per 
tūkstančius mylių, skaitą žmonių mintis 

ir darą stebuklus. Čia aš rašau savo išti
kimybę Visagaliui ir jo vieninteliam sūnui. 
Kristus yra man dangiška tiesa — kelias 
J amžiną gyvenimą. Kristus prisikėlė iš 
numirusiųjų ir jame yra prisikėlimas visų 
žmonių ir kreatūrų. Kame yra paslėpta 
tikroji laimė ir gyvenimas. Taip, aš esu 
indiškas krjkščionis, nes/ indų Išmintis pa
rodė man tikrąjį Dievą ir išmokė tikėti. 
Jam aš liksiu ištikima iki savo mirties 
nešdamos! širdyje Jo Sūnaus žodžius: „Kas 
manęs gėdinasi prieš žmones, to gėdinsiuos 
aš prieš savo Tėvą, bet kas prisipažins 
mane prieš žmones, tą prisipažinsiu aš 
prieš savo Dangiškąjį Tėvą ir jo Dangiš
kąja kariuomenę — Angelus Dievo“.

Didi yra Dievo malonė, teikianti jėgų 
silpnajam tarnauti Jam ir jo tvariniui —

Perskaitęs H. Vogei gyvenimo apršymą 
Ruginis ilgai tylėjo. Paskui paėmė Vėgau- 
dienę už rankų ir tarė:

— Nenustokim vilties, man rodos, kad 
aš jau užtikau slėpinio pėdsakus. Mirusioji 
stos liudyt Justino nekaltumą. ,

Ruginis dalyvauja laidotuvėse
Ryto metą, tik pakilęs iš lovos Ruginis 

paklausė Vėgaudienę:
— Nežinot, ar mirusioji jau palaidota?
— Dar ne, — trumpai atsakė Vegau

dienė.
— Tai gerai, padėsime nelaimingąją pa

laidoti, — kaip savaime suprantamą da
lyką nusprendė Ruginis.

Vegaudienė krūptelėjo, išplėstomis aki
mis pažiūrėjo į Ruginį ir nuleido galvą.

— Ne, ne aš nešiu. Negaliu, — greitai 
ji atsakė. Paskui tyliai pridėjo: — Kaip 
čia atrodytų...

— Labai gražiai, — įtikinančiai tarė 
Ruginis, — Temato visi jūsų gryną sąžinę. 
Antra vertus, tuo sustiprinsit savo tikė
jimą Justino nekaltumu. Pagaliau, ir rei
kia. Juk artimesnių už jus senutė neturi.

Vegaudienė nuleido galvą ant krūtinės 
ir vos girdimai gynėsi: / '

— Nežinau... Tik papiktinsiu žmones. 
Ruginis vieną savo ranką tvirtai padėjo 
jai ant peties, o kita paėmė už smakro ir 
pakėlė galvą.

— Nuspręsta. Dalyvaujam. Galvą aukš
čiau ir pradėkite šypsotis. Dar šiandien 
visi, ir Justinas, sužinos tikrąjį žmogžudį.

Jis pasakė taip įtikinančiai, kad Vė- 
gaudienės akyse suspindėjo džiaugsmo 
liepsnelės ir lūpos prasivėrė šypsniui. Ta
da ji greit nusisuko ir, braukdama atgalia 
ranka per akis, skubiai išėjo iš kambario.

Dėdama pusryčius ant stalo ji buvo jau 
ramesnė, tik degą- skruostai dar rodė jos 
susijaudinimą. Po pusryčių ji aptaisė vai
kus, užsivilko juoda suknele, bet išeiti 
nesiryžo. Kai Ruginis paėmė ją už rankos 
išsivyti, jos ranka lengvai virpėjo. Išėjus1 
į gatvę Ruginis paleido jos ranka ir paėmė 
berniuko.

Evangelikų liuteronų bažnyčioje, ku
rioje buvo pašarvota mirusioji, buvo 
niūriai tylu. Iš skaisčios šviesos į prie
blandą patekę, jie vos beįžiūrėjo viduryje 
bažnyčios pastatytą katafalką ir prie jo- į 
kamuolį susirietusią senutę. Jų žingsniai 
kaukšėjo grindinio akmeniu, skverbėsi į 
tolimuosius bažnyčios užkampius, tačiau 
senutės ausų nepasiekė. Tik kai Vėgau- 
dienei priklaupus šalia, per siaurą langą 
krintąs ties senute šviesos spindulių 
pluoštas pražuvo, ji pasuko galvą ir šalia 
pamatė atėjusius. Balsu pravirkus! ji ke
liais prišliaužė Vegaudienę ir apkabinusi 
ją, ėmė stipriai bučiuoti. Pradėjo garsiai 
šliūkčioti ir Vėgaudienė. Abidvi verkė 
springdamos ašaromis.

— Helena jūsų tenai neužmirš, kad jos 
neužmiršote. Ji melsis už jūsų gerą širdį, 
kaip jūs kad už jos sielą meldžiatės, — 
karštai dėkojo senutė. — Aš norėjau jūsų 
prašyti, kad ateitumėt palydėti, bet neiš
drįsau. Bijojau jus supykinti. Tokia baisi 
nelaimė... Vis per mus... Kad mus už- 
jautėt, nesigėdinot vargšių moterų, Aš 
meldžiu Dievą, kad jis nušviestų teisybės 
šviesa šį tamsų įvykį ir neleistų nekaltam 
pražūti. Nebijokit, Dievas jūsų neapleis — 
ramino ji Vėgaudienę.

Pagautas senutės nuoširdumo Ruginis 
juto, kad jo krūtinėje šyla ir akių kam
puose renkasi ašaros. Nenorėdamas grau-

dintls jis pakilo ir priėjo prie katafalko. 
Pasilipęs ant paaukštinimo Jis pažvelgė t 
mirusiąją. Jei ne juodas rūbas, kuriuo bu
vo apdengta mirusioji, galėtum pamanyti 
esant pašarvotą mažą mergaitę, tokia 
smulki ji atrodė. Ir veide metėsi kažkas 
skaistaus, nekalto ir jauno, nežiūrint metų 
ir vargo vagų. Prieš mirtinės baimės 
pėdsakų veide nesimatė — vien begalinis 
skausmas buvo palikęs savo antspaudą. 
Ruginis ilgai ilgai žiūrėjo- į jos veidą aklų 
nenukreipdamas į šalį. Paskui pasilenkė 
pakėlė dešinį smilkinį dengiančius plau
kus ir atidengė ilgą plačią žaizdą. Kurt 
laiką atidžiai žiūrėjo, paskui pačiupinėjo, 
paspaudė ir vėl gražiai uždengė plaukais. 
Kai jis nulipo nuo paaukštinimo, bažny
čioje jau klūpojo keletas senų moterų ir 
pro atdaras bažnyčios duris matėsi prie jų 
sustojęs laidotuvių vežimas.

Netrukus iš zakrastijos išėjo zakrasti- 
Jono lydimas kunigas ir prasidėjo maldos. 
Kunigas tai atliko greitai, paprastai, kaip 
ir tinka laidojant užsienietę. Tada moste
lėjo prie durų stovintiems samdytiems 
vyrams, kad uždėtų karsto antvlršį ir mi
rusiąją išvežtų.

Ruginis prišoko padėti. Sustabdė de
dančius antviršį vyrus, pasilenkė ant la
vono ir plaukus prakleidęs parodė jiems 
žaizdą.

— Taip taip, — nekantriai palingavo 
jie galvomis.

— Matyt žmogžudžio nestipraus būtą, 
kad kiaušo nepajėgė sutriuškinti, spaus
damas smilkinį demonstravo Ruginis.

— Kietą galvą turėjo senė, — atsakė 
vienas.
— Kitam dėl to nieko nebūtų, o Jai už
teko. Kiek čia jos yra — pirštu bastelėjęs 
užmuštom, — pareiškė kitas.

— Pačiupinėkit, — siūlė Ruginis.
— O kam čia, — purtėsi vyrai.
— Dėl įdomumo, pabandykit, — spyrė 

Ruginis.
Vienas jų pasidarė įkalbamas ir pridėjo 

pirštus.
— Paspausk, drąsiau — ragino Ruginis,

> (Bus daugiau)

i
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Kaimynu gyvenimo vaizdai

Jaunimo auklėjimo rūpesčiais

be. Šiame susirinkime

su- 
va- 
tiek 
bei

Latvių tremtinių vadovybės iniciatyva š. 
m. spalių mėn. susirinkę švietimo vadovy
bės ir jaunuomenės organizacijų a'stovai 
aptarė jaunimo padėtį tremtyje ir konstata
vę pavojus, plaukiančius iš nesuderintos to
je srityje veiklos ir iš nutautėjimo galimy
bių, nutarė vieningai siekti suderintos veik
los jaunimo organizavimo ir auklėjimo dar- 

visuotino dėmesio
susilaukė mintis, steigti jaunimo auklėjimo 
tarybas prie apygardų vadovybių ir sto
vyklų komitetų.

Prie centrinių organų nutarta steigti jau
nimo idėjinio auklėjimo centras, kurį 
darytų švietimo ir jaunimo organizacijų 
dovai, koordinuodami tiek mokyklinio, 
už mokyklos ribų pasilikusio jaunimo
organizacijų veiklą. į šio centro užduočių 
sritį tilptų taip pat jaunimo sveikatos prie
žiūra, o taip pat ir nukreipimas į tinkamą 
profesinį pasiruošimą.
BETARPINĖS INFORMACIJOS AKTUA

LIAIS TREMTIES KLAUSIMAIS
Savo laiku rakėme, kad latvių spaudos 

atstovų buvo iškeltas sumanymas daryti 
bendras spaudos konferencijas su tremties 
vadovybės nariais 
jais.

Latvių centrinių 
moji konferencija 
visiems licencijuotų laikraščių atstovams ir 
Latvių Centrinio Komiteto nariams.

Si konferencija, parodė, kad tiesioginės 
informacijos ir betarpinis ryšys įneša dau
giau šviesos į tremtiniams rūpimų klausimų 
virtinę, nei palaidi, po įvairias stovyklas 
sklindantiejr, nepatikrinti gandai ir spėlio
jimai. Be. to, centrinių organų veikla, kiek 
ji liečia bendrus reikalus, nelieka tik jų 
vienų žinioje ir nesiniveliuoja į sausus ir 
oficialius biuletenių puslapius, o greitai per 
spaudą pasklinda po visas plačiai Vokieti
joje išmėtytas 

PAVYKUSI

ir kt. visuomenės veikė-

organų pritarimu, pir- 
jau įvyko, dalyvaujant

stovyklas.
ESTŲ DAILIŲJŲ AMATŲ 

PARODA
karinės vadovybės patalposeAmerikonų

Frankfurte Palmgarteno salėje suruoštoji 
estų dailiųjų amatų paroda praėjo didelio 
pasisekimo ženkle.
niai parodė ne tik skoningą bei vertingą 
dailiosios pramonės srityje pasiektų laimė
jimų vaizdą, bet vaizdžiais paveikslais bei 
diagramomis papuošta parodos salė leido 
lankytojams giliau pažvelgti į estų tautos 
tikrąjį veidą. Šia paroda, papildyta koncer
tine programa, estai parodė ne tik tremtyje, 
bet ir Nepr. Estijoje atsiektus kultūrinius 
laimėjimus.

Ypatingo dėmesio paroda susilaukė iš 
amerikoniškųjų lankytojų, taip, kad numa-

Išstatytieji estų dirbj-

tytoji tolimesnė programa tenka tęsti dar ir 
Wiesbadene, kur taip pat amerikonų karinė 
vadovybė, pakvietusi ten suruošti šią paro
dą, duoda savo patalpas ir pati rūpinsis 
paruošiamaisiais ir reklaminiais darbais. 
VEIKLOS ŽURNALISTAI IR RAŠYTOJAI

Latvių žurnalistai ir rašytojai uoliai dir
ba ne tik savo tiesioginį darbą spaudoje, 
bet dažnais susirinkimais, ruošiant bendras 
paskaitas ir pasikalbėjimus, gilina ir plečia 
savo žinių akiratį, svarstant ne tik aktua
lias tų sričių darbuotojų problemas, bet 
kartu nusagstant tolimesnes veiklos gaires 
ir uždavinius. Bendrose žurnalistų ir ra
šytojų diskusijose paliečiama ir literatūri
nės problemos, aiškinantis literatūros pa
skirtį tremtyje, jos idėjinį turinį ir pan.

Latvių rašytojam^ uoliai dalyvaujant spau
doje savo kūriniais ir literatūrinėmis temo- j 
mis, gaunasi artimas tų dviejų plunksnos 
darbuotojų sričių glaudus bendradarbiavi
mas, nuolat gilinamas asmeniniais ryšiais ir 
išdiskutuojant kylančias dabarties ir atei
ties problemas. —pmš—

Dirbantieji DP gauna 3.200 
kalorijų (

Heidelbergas (Dena) Dirbantiesiems DP 
maisto norma yra dabar nustatyta 3.200 ka
lorijų. Tas normas gauna visi dirbantieji 
IRO administrcijoje o taip pat DP, kurie 
dirba IRO pripažintose darbo vietose. Dir
bantiesiems atlygins burmistrai vokiečių va
liuta, taip pat jie bus draudžiami vokiečių 
socialinio draudimo įstaigose. Sis patvarky
mas liečia apie 50.000 DP.

DP gali meškerioti
Wurzburgas (Dena). Ukrainiečiai ir pa- 

baltiečiai, esantieji Wurzburgo apylinkės 
stovyklose, protestavo prieš vokiečių įstaigų 
priemones, kuriomis buvo varžomas meš
keriojimas. Reikalas yra išaiškintas taip, kad 

j DP, kurie turi meškeriojimo kortelę (An- 
! gelkarte) gali ramiai meškerioti. Karinė 
valdžia pranešė IRO vedėjui, kad karinė 
valdžia išduos DP meškeriojimo korteles 
nemokamai, jeį prašantieji turės DP sto
vyklos vedėjo pritarimą.

^taurės Vokietijos lietuviu kolonijose (5)

Meno mylėtojai . . .
LIETUVIAI AUKŠČIAUSIOJE MIESTO VIETOJE. * MAŽĖJA JAU IR TAIP MAŽA 

SEIMĄ. * „VISOKIO MENO YRA IKI GERKLĖS”

iš visų kitų

palyginti, ne 
Anksčiau buvo

ECKERNFORDE. Ant kalnelio 
aukštas pastatas,, kaip kokia pilis, iškyla 
Eckernfbrdės miestelio fone. Aplinkui keli 
mediniai barakai. Taj Eckernfordės lietuvių 
stovykla. Tiktai po to, kai sužinai, jog prieš 
karą šiose patalpose buvo miestelio prieš
lėktuvinė apsauga, paaiškija, kuriam tikslui 
šis pastatas taip išskirtas 
miestelio pastatų.

Stovyklos šeima dabar, 
gausi — vos 260 asmenų,
daugiau. Dabar vis labiau mažėja, vieniems 
išvykstant j Angliją, kitiems — į Kanadą 
ir Australiją. Vykstama ir į tarybinę Lie
tuvą. Pernai repatrijavo vienas M. Lietu
vos lietuvis, protiniai nesveikas. Šiemet ne
seniai išvyko viena lietuvė iš D. Lietuvos. 
Buvo įsiregistravusi vykti darbams Angli- 
jon, o paskui Kanadon, tačiau nepraėjusi 
pro sveikatos komisiją, įsirašė ir išvyko Į 
tarybinę Lietuvą. Daugiau norinčiųjų grįžti 
neatsiranda, nežiūrint to, kad grįžusieji per 
tarybinį radiją ir spaudą kviečia ir išsi
juosę giria tenykštį gyvenimą.

EckernfSrdės lietuviai, nors ir visą laiką 
nebuvo gausūs savo skaičiumi, tačiau turė
jo gana gražiai suorganizuotą kultūrinį 
darbą. Dabar čia veikia vaikų darželis,

pradžios mokykla. Apstu įvairių kursų. 
Ypač sportas anksčiau gražiai reiškėsi, bet, 
patiems didiesiems jo entuziastams emi
gravus, apsėdo.

•
Su koncertais bendruomenę aplankė Blom- 

bergo lietuviai menininkai: A. Kalvaitytė, 
Iz. Motekaitienė, P. Kovelis ir komp. VI. 
Jakubėnas, o negalėję savo stovykloje su
rengti J. Augaitytės ir Ip. Nauragio dai
nų ir arijų koncerto, gavę susisiekimo prie
mones, dainos meno mylėtojai padarė eks
kursiją į kaimyninę stovyklą KI. Witten- 
see, kurioje tąsyk koncertavo šie meninin
kai. Šiaip stovyklon didesnieji mūsų meni
niai vienetai neužklysta, nes vietoje nėra 
sąlygų nei, pagaliau, ansambliai turi ga
limybių taip mažas lietuviškas kolonijas 
aplankyti. Šituo atžvilgiu daug laimingesni 
yra vad. didžiųjų stovyklų gyventojai, ku
riems, kaip jie patys mėgsta išsireikšti, 
„visokio meno yra iki gerklės”. Todėl jiems 
būtų sunkiau suprantamas eckertifdrdiškių 
užsidegimas vykti į koncertus net 12 km., 
kai tuo tarpu dažnas didžiosios stovyklos 
gyventojas į meninį parengimą jau aptingo 
net kelis žingsnius pažengti.

S. Narkėliūnaitė.

Susipažinmas su baltosiomis pelėmis
T mūsų stovyklos kiemą įriedėjo keli 

sunkvežimiai. Jie buvo pilnį žmonių. Pir
mieji juos pasitiko vaikai. Greit susirinko 
visas būrys smalsuolių. Prie minios at
skubėjo ir moterys. Jos klausinėjo nekan
triai kas per vieni esą atvykę. Senyvas 
vyras flegmatiškai paaiškino:

— Tai žmonės iš Belgijos.
— Tuo pačiu metu jie kėlėsi iš sunkve

žimių su savo, kuprinėmis ir čemodanais. 
Minia prislinko arčiau, nes kiekvienas ieš
kojo pažįstamų veidų. Tačiau girdėjosi tik 

. svetima kalba. Iš kelių šimtų vos trys lie
tuviai teatsirado. Mano kaimynas Petras 
net apsidžiaugė* vieną iš jų pažinęs. 
Stipriai jam paspaudė ranką, sakydamas:

— Sakyk, Jurgi, kaip ten? Ar gera Belgi
joj?

Išblyškęs vyrukas valandėdę mąstė. Jau
tėsi kaip pelė pagauta į sląstus. Tačiau jis 
greitai susivokė.

— Taip, prieteliau, ir gera ir bloga! Aki
mis viską matai, tačiau, kai reikia pasiekti 
rankoms, tenka stipriai įtempti raumenis. 
Krautuvėse pilna lašinių, kumpių. Apel
sinų, amerikoniškų cigarečių kiek tik nori. 
Tačiau už viską reikia mokėti. Reikia 
frankų. Nelaimei jie iškasami tik Belgijos 
„juodojo aukso” kasyklose.

— Protingai kalba, — pastebėjo kažkas 
iš minios. • '

Mano kaimynas pasiūlė jam pasisvečiuoti 
kelias dienas, kol dokumentus sutvarkys.

Po valandėlės mes jau visi sėdėjome prie 
Stalo. Mūsų svečiui žodžių nestigo. Mes 
negalėjome net suvokti, kur jis kalba tiesą, 
kur dumia akis-meludja.

— Viskas keičiasi, — kalbėjo jis, kram
tydamas marinuotą silkę. — Iš stovyklos 
išvykome su muzika. Vagonus papuošėm 
vėliavėlėmis. Kelionei gavome po pokelį 
amerikoniškų cigarečių. Apsukrūs tautie
čiai neužmiršo ir degtinės bonką pasiimti. 
Viskas ėjo kaip sviestu patepta. Kupė buvo 
pilna dūmų. Linksmai iš širdies dainavome. 
Traukinys dundėjo per lygumas, kalvas ir 
mes nepajutome, kaip, prie sienos priartė
jome. Čia mus pąsitiko darbo ministerijos

atstovas. Puikiai jis kalbėjo. Mums žadėjo 
laisvę, lygybę, brolybę, demokratiškumą. 
Mes jautėmės, kaip iš pragaro į rojų pa
tekę. Matėme' pilnas krautuves cigarečių, 
vaisių, maisto produktų ... Langų vitrinose 
kabojo laikrodžiai ir brangenybės. Bet 
paskui ...

— O kas paskui? — paklausė kaimynas.
— Paskui? Paskui prasidėjo angliakasio 

gyvenimas. Patalpino barakuose po dvide
šimt keturis Vyrus viename kambaryje. Ten 
pat - rajone ir restoranas. Valgėme gerus 
pietus, išgėrėme po gurkšnį degtinės. An
trą dieną išdavė darbo rūbus, akumuliato
rines lempas, kirvius. Taip apsiginklavu
sius mus nuvedė prie anglių kasyklų lifto. 
Juo mes ir nugarmėjome visą kilometrą į 
požemį.

Užkandome, užsirūkėme ir vėl su įdomu
mu klausėme pasakojimo.

— Ėjome ilgu tuneliu. Kelias buvo nely
gus. Reikėjo saugoti kojas ir kaktą. Davė 
mums grąžtus, parodė darbą ir paliko mus 
savo valiai. Dirbti reikėjo atsigulus. Oras 
buvo tvankus, pilnas dulkių. Nors apsinuo
ginęs buvau iki pusės, bet jaučiausi kaip 
karštoje pirtyje. Minutės, valandos atrodė 
visa amžinybe. Tik lengviau atsidūsome, 
kai išgirdome priešpiečių skambalą. Visi 
skubėjome prie užkandžių, nes apetitas 
buvo velniškas. Priešpiečių metu pirmą 
kartą susipažinome su geraisiais mūsų bi
čiuliais — kasyklų pelėmis. Tai puikūs 
sutvėrimai. Protingesnį ir už pačius anglia
kasius.

Vist nusijuokė. Tačiau vyrukas 
pasakojo rimtai.

— Pelės mus apstojo ratu. Jos 
mus apųostė, paskui atsitūpė ant
kojų ir maldavo trupinių. Kas numeta tam 
jos linkteri galva ir ten pat kramto. Su
valgo, nusišluosto snukutį ir vėl tupia ant 
dviejų kojų. Vienas iš mūsų kažkodėl su
pyko, trinktelėjo koja ir jos visos išsisklai
dė, išbėgiojo. Tačiau tas jam labai bran
giai kainavo. Baltosios pelės moka savo 
priešams keršyti.

— O kaip jos afsikeršijo? — paklausėme 
vyruką.

mums

pirma 
dviejų

— Labai paprastai .... Kai jis atėjo va
kare prie savo rūbų atrado tik skudurus 
likusius. Mūsų apsiaustai ir baltiniai ne
buvo paliesti. Tą pačią dieną ir aš paty
riau jų dėkingumą. Gręždamas anglis pa
mačiau, kad staiga visos pelės bėga pani
koje. Vos tik spėjau pasitraukti, kaip duk- 
stelėjo didžiulis akmuo. Jis buvo toks di
delis, kad iš manęs būtų likęs tik blynas. —

Jo manymu ir arkliai kasyklose esą daug 
vertesni už žmones.

— Man geriausiai patiko bėris. Tai 
arklys jau dvylika metų išbuvęs kasyklose. 
Bėris visada pats ateina prie savo vagonė
lių. Ten, kur žema jis eina palenkęs galvą. 
Jei kur negali visai išsitekti, tada atsiklau
pia ir eina keliais. Jo niekas neapgaus. 
Kai sukabina dešimt vagonėlių, tai jis 
traukia. Jei daugiau-nejuda nei iš vietos. 
Kaip žinome, vagonėliai sujungti vienas su 
kitu. Bėris pirmiausiai timpteri ir laukia. 
Jis, rodos, skaičiuoja. Tada, kada jis karpo 
ausimis girdisi vagonėlių smūgiai vienam į 
kitą atsitrenkiant. Jei dešimt-važiuoja, jei 
daugiau-jis nejuda. Tik kai atkabina ir 
liekasi ne daugiau kai dešimt, jis tada ra
miai keliauja, Juos ir kasyklų savininkai 
geriau vertina už žmones. Kai vieną dieną 
užgriuvo tunelis, tai, pramušus skylę, pir
miausiai padavė arkliui pašaro. Žmonės, 
kurie ten buvo, tik po paros, kai išsigelbė
jo, galėjo sočiai pavalgyti.

— O kaip ten su tąja lygybe Belgijoj? — 
paklausėme.

— Puikūs, draugiški. Tik lygybę reikia 
pačiam išsikovoti. Su pašaipa pirmiausiai 
paklausė už kokią bausmę mes patekome į 
anglių kasyklas. Norėjo paspausti ir prie 
darbo. Vienas, kitas ir antausį pasiūlė. Ta
čiau, kai vienas raumeningas susiraukęs 
riktelėjo, tai atmosfera iš kart prablaivėjo. 
Prižiūrėtojas draugiškai paplojo per petį ir 
paprašė taip garsiai nerėkti, kad kartais 
nuo trenksmo kasyklos negriūtų ...

— O kodėl jūs grįžote? — paklausė vie
nas visą laiką tyliai sėdėjęs prie ^alo.

Vyrukas nusišypsojo. Jis pakėlė J viršų 
subintuotą kairiąją ranką. Visiems buvo 
aišku ir be žodžių. A. Vifainis.

(AKIMIRKSNIŲ KRONIKA

Mikolaičiko eksperimentas baigtas
Mums, politiniams emigrantams, privalu paanaliznoti, ar Mikolaičiko poli

tika, atseit, kompromisų ieškojimas su komunizmu, bnvo iš viso prasmingas? 
Trumpai kalbant, pats Mikolaičikas yra Jaltos konferencijos dirbinys ir ne apie 
jo asmeninę tragediją tenka rašyti, bet apie jo Jaltos nutarimų hipnozėje sukur
tąjį politinį kompleksą. Jaltos sprendimu Lenkija atsidūrė sovietų sferoje. Spren
dimas buvo padarytas be tautos valios atsiklausimo. Laikinoji Lenkijos vyriau
sybė buvo sudaryta ne savarankiškų partijų pasitarimų pasekmėje, bet iš anksto 
iš Jaltos via Maskva atvežta. Ir Mikolaičikas, 1945 m. pavasarį nutaręs įeiti į 
laikinąją Lenkijos vyriausybę, tą atvežtinę prekę legajizavo. Turėjo Mikolaiči
kas raciją, kai šių metų birželio pabaigoje, atsakydamas į provokatoriškus gen. 
Paškewičiaus puolimus, pasigyrė, kad be jo pastangų, būtent — be pasitraukimo 
iš egzilnės lenkų vyriausybės Londone ir be perėjimo į laikinąją Varšuvos vyriau
sybę, laikinoji Varšuvos vyriausybė ir būtų pasilikusi... laikinoji. Skaudi teisy
bė, tik Mikolaičikui veikiant, Vakarų sąjungininkai atsisakė teisiškai, morališkai 
ir materiališkai rėmę egzilinę lenkų vyriausybę, kuri nuo 1939 m. rudens stovė
jo ir tebestovi tikrosos Lenkijos nepriklausomybės sargyboje. ,

Kuo paaiškintinas klaidusis Mikolaičiko žingsnis? Ogi per maža jis pažino 
komunizmą ir įtikėjo į mitą, kad nuo 1941 m. birželio 22 d. komunistai bus pa
sikeitę, beveik, sakyk, sužmogėję ir sueuropėję. Londono spaudos teigimu, Mi- 
kolaičkas buvo įsitikinęs, kad lenkų tauta atspari komunizmo baciloms, kad ban
dymas įvesti Lenkijoje komunistinę santvarką tegalimas smurtu ir teroru, tačiau 
tokia gi vyriausybė ilgai neišsilaikytų,nes neturėtų visuomenės pritarimo. Tary
bų Sąjunga, jo manymu, bus suinteresuota, kad Lenkijoje prie vyriausybės vairo 
būtų daugumos atstovai, pažangūs žmonės, pasiryžę vykdyti socialines^ reformas 
ir palaikyti draugingus ryšius su didžiuoju Rytų kaimynu. Po pereinamojo lai
kotarpio Lenkijoje, girdi, įvyks demokratiški rinkimai, laimės nesuklastotoji tau
tos valia, viskas stabilizuosis ir prasidės ramus taikos meto atstatomasis darbas.

Bet, deja, tai buvo iliuzija. Lyg kokio prakeikimo apsėstas, Mikolaičikas pa
miršo milijonus į Rytus deportuotų tautiečių, pamiršo Katyną, Varšuvos suki
lime patirtą pamoką ir 16-os parlamentarų „dingimą”.

Juk komunizmo politinė doktrina iš viso nepripažįsta daugumos valios ir 
norų. Dauguma, komunizmo teoretikų teigimu, yra kapitalizmo atmosferoje išau
gusi, pasyvi, nesąmoninga. Perversmą tegali atlikti sąmoninga, organizuota ir 
geležinės disciplinos veikiama mažuma. Lenino žodžiais, tėra tik du būdai, ku
riais mažuma gali valdyti daugumą, būtent: 1. smurtas, 2. apgaulė, pažadai, ne
esminės nuolaidos. Mažuma visų pirma turi pagrobti valstybės aparatą ir jo 
pagelba sudrausti neklausančiuosius. _ .

Mažumos smogiamuoju daliniu tegali būti komunistų partija, kuri, bevykdy- 
dama valdžią autokratiškai ir jokiomis etikos ar teisės normomis nesivaržydama 
„įsąmonins” daugumą.

Be to, Leninas teigė, o jo palikuonys tebeišpažįsta, kad komunistinė valsty
bė yra nuolatinėje buržuazijos grėsmėje, atseit — kapitalistiniame apsupime. 
Stalinas „Leninizmo pagrinduose” aiškiai sako: „Negalima į vienoje šalyje lai
mėjusią revoliuciją žiūrėti, kaip į jau galutinį tikslą; tai tėra etapas, priemonė 
proletariato laimėjimui kitose šalyse paspartinti”.

Mikolaičikas išvokdamas i Lenkiją ir išąiveždamas Vakarų valstybių de ju

re pripažinimą komunistinei Varšuvos vyriausybei, visų pirma padarė skaudžią 
spragą nepriklausomybininkų fronte. Egzilinės lenkų vyriausybės žygiai ir visas 
jos orumas buvo pažeistas, mažiau išmanantieji tautiečiai įvesta į akligatvį. Tai 
kas, kad jis apėmė vicepremjero postą, viską lėmė ir vykdė Kominterno agen
tai. Dar blogiau, būdamas koalicijoje, Mikolaičikas prieš savo valią turėjo lega
lizuoti kiekvieną komunistų partijos smurto veiksmą. Kiti yra linkę Mikolaičiką 
lyginti su Nagy, Petkovu ar Maniu. Iš principo klaidinga nuomonė. Aniems 
mandatą davė tauta, jie savo teritorijoje kovėsi prieš rudąjį totalizmą, kovos ne
išsižadėjo ir vietoj lauktos laisvės raudonajam totalizmui sižtvinus. Nagy tau
tos protestą išnešė į pasaulio forumą, o su kuo išbėgo Mikolaičikas? Petkovas 
mirė idėjos sargyboje. Mikolaičiko politika sužlugo žymiai anksčiau prieš jo pa
ties „dingimą”. Jis atliko nelemtą bandymą ieškoti sugyvenimo su komunistais 
ne tautos atkviestas, bet Jaltos konferėntų pasiųstas. Tiesa, Mikolaičiko vėlesni 
komunistų atžvilgiu opozicingi veiksmai sntiko su daugumos tautos nuomone, 
bet tai tik sutapimo dalykas, ne strategija, o sąlygų padiktuota taktika. Tania 
priešinosi raudonajam totalizmui, kai Mikolaičikas dar ir neketino eiti į. alijansą 
su Maskva, tauta kovos prieš komunizmą ir Mikolaičikui „dingus”. Bet kas at
gailės komunizmui pasipriešinimo sąjūdžio iš dalies perankstyvą dekonspiravi- 
mąsi, nors tam nei mažiausio pagrindo nebuvo, iš dalies visišką sužlugdymą ka
lėjimuose ištrėmime ir t.t. Liaudininkų oficiozas po poros dienų vėl išėjo, bet 
komunistų prižiūrimas, senieji redaktoriai, bendradarbiai, visa partijos skyrių 
vadovybė ir aktyvas atsidurs, ak, toli Rytų' erdvėje. Gen. Sikorski, besitarda
mas 1941 m. vasarą su Stalinu, iš Rytų erdvės išgavo įšalusi žmonių kapitalą, o 
Mikolaičikas, bevykdydamas savo eksperimentą, neprasmingai išeikvojo tautos 
pirmūnus, visą laisvei paslankųjį ir tėvynėje beglūdintį kapitalą. Čia ir yra pa
tį didžioji jo politinė nuodėmė.

Su komunizmu negalima eiti į kompromisą, su komunizmu negalima bičiu
liautis, nes jis viena ranka sveikinasi, o antrąja savo partneriui ruošia šūvį į pa
kaušį. Su komunizmu, kaip ir su nacionalsocializmu, tėra viena kalba, tai be
sąlyginė kova iki Vakarų demokratijai visame pasaulyje laimėsiant.

J. CICĖNAS

Didžiai Gerbiamajai Poniai Vandai 
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skaudžiai išgyvenančiom Vyro ir Tėvo
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GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA AME
RIKOS LIETUVIAMS IR GIMINĖMS UŽ

JŪRYJE
Šiomis, dienomis išeina iš spaudos mūsų 

iliustruoti mėnesinis ir metinis angliškai J— 
lietuviški kalendoriai 1948 metams. Kalen
doriai atspausti su JA Valst. šventėmis ir 
žymių asmenų proklamacijomis. Be to, dar 
galima užsisakyti tautinius papr. ir oro 
paštui vokus beį blokus laiškams ir atvir
laiškius. Lietuviai išvykę Anglijon, Kana
don ir kitur aptarnaujami pirmoje eilėje.

Be to, prašome skubiai atsiliepti asmenims, 
kurie turi sekančias Lietuvos nuotraukas ir 
už gerą atlyginimą jas mums prisiųsti:

Lydos pilies, jx>pierio fabriko Petrašū- 
nuose, cukraus fabrikų ir Kauno, Klaipėdos 
ar kitų vietovių stambesnių pramonės įmo
nių nuotraukas.

Užsakymus ir nuotraukas siųsti šiuo ad
resu:

F-ma „AUFBAU” 
Fr. Herschelstr. 16 
Mūnchen 27 
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