
„ESAME PASIRENGĘ PASAULIO TAIKOS NORA REMTI JĖGA“
Prezidento Trumano kalba kongrese

Washingfonas (Dena/Reuteris). Trečiadienį JAV kongreso abiejų rūmų posėdyje 
prezidentas Trumanas pasakė kalbą apie JAV užsienio politiką. Joje nurodė, kad tai
ka ir pastovumas po karo negrįžo 1 pasaulį.. Laisvę mėgstančios tautos atsidūrė pavo
joje jos netekti. Amerika nuoširdžiausiai norėjo pastovios taikos, bet jos pastangos 
susidarė su atkakliu vienos valstybės užsispyrimu ir taikos darbo griovimu. JAV savo 
politiką rėmė ir remia JT organizacija, kuri, deja, maža pažangos tepadarė taikos kū
rime dėl vieno nario obstrukcinio elgesio. Europa atsidūrė krizėje, kurią stengėsi nu
galėti, sutelkdama savo jėgas ir šalia ūkinio bendradarbiavimo organizuodama gy
nybą nuo agresijos. JAV uždavinys yra remti šias Europos pastangas. Amerika turi pa
kankamai išteklių ir jėgų, tik jas reikia suorganizuoti pasaulio laisvei ir demokrati
jai ginti. Pažodžiui prezidentas Trumanas pareiškė:

Norvegijoje mobilizacija?
Oslo (NF). Norvegijos parlamentas Įga

lino krašto apsaugos minister} ekstra pa
laukti „keletą klasių trims mėnesiams”. Tas 
sutarimas sutampa su skandinavų užsienio 
reikalų ministerių pasitarimų laiku Stock- 
holtne.

Penkti) paktas pasirašytas
Briuselis (Dena/Reuteris). Pereitą trečia

dienį Briuselyje pasirašytas penkių paktas. 
Po juo savo parašus iškilmingai padėjo 
Prancūzija, D. Britanija, Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas.

Pakto turini sudaro įžanga ir 10 straips
nių. įžangoje atžymimas penkių valstybių 
tikėjimas pagrindinėmis žmogaus teisėmis 
ir visais JT chartoje sužymėtais idealais.

Dešimtyje straipsnių glaustai formuluotas 
pasirašiusiųjų valstybių ūkinis, socialinis ir 
karinis bendradarbiavimas.

Penkti; pakto prasmė
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

ministeris pirmininkas C. Attlee žemuosiuo- 
le rūmuose pareiškė, kad Briuselyje pasira- 
ijtasis penkių valtybių paktas nėra nukreip
tas prieš jokią kitą valstybę.
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

užsienio reikalų ministerija paneigė pary- 
žiškio „L’Intransigeant” laikraščio praneši
mą, kur teigiama, kad penkios Vakarų vals
tybės nutarusios steigti bendrą karo pajė
gų vadovybę, kuriai vadovautų leldmaršalas 
Montgomerys.

D, Britanijos 
Transjordan i jos sutartis

Amiuanas / Transjordanija. (Dena/Reute
ris). Ammane, Transjordanijoje, pasirašyta 
nauja sutartis tarp D. Britanijos ir Trans- 
prdanijos. Iš Transjordanijos pusės minėtą 
sutartį pasirašė ministeris pirmininkas ir už
sienio reikalų ministeris Tawfik Paša Abu- 
uda, o iš D. Britanios pusės — britų pa- 
rntinys S. Kirkbridė. Minėtoji sutartis bus 

...teikta ratifikuoti karaliui Abdullai.

Stiprus įspūdis Paryžiuje
Paryžius (Dena/Reuteris). Prezidento 
.umano kalba kongrese padarė stiprų įs- 
idį oficialiems Prancūzijos sluogsniams. 

Iš anksto buvo laukta stiprių pareiškimų, 
bet konkretūs .siūlymai ir perspėjimai So
vietų S-gai prašoko visa, ko buvo tikėtasi.

Prezidento Trumano pritarimas Vakarų 
Europos penkių valstybių ūkiniam ir kari
niam paktui čia vertinamas kaip prezidento 
garantija, kad agresijos atveju JAV rems 
šio pakto valstybes.

JAV keis Palestinos politiku
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Times” JT korespondentas šeštadienį rašo, 
jog gerai informuoti JT atstovai mano esant 
rimtą pagrindą pasikeisti Amerikos Pales
tinos politikai ryšium su didėjančiu įtem
pimu tarp JAV ir Sovietų S-gos.

Nors Amerikos JT atstovas Austinas aiš
kina, kad padalijimo planas pasibaigtų cha
osu ir sunkiomis kovomis ir kad neįmanoma 
jį taikingai įvykdyti, bet daugumas atstovų 
tiki, jog amerikiečių pažiūros tuo klausimu 
pasikeitimas pirmiausia remiasi baime, kad, 
siunčiant ten tarptautinę kariuomenę, So
vietų S-ga galėtų į Palestiną įkelti savo ko- 
B-

Korespondentas rašo esant, be to, žinoma, 
kad vadovaują Washingtono karinių sluogs- 

į nių atstovai yra įsitikinę, jog JAV dalyva
vimas Palestinos dalijime sukeltų arabų 
priešiškumą ir padarytų abejotiną naftos 
tiekimą iš Irano ir Saudžio Arabijos.

Čilėj vyriausybė paskelbė visoms sri- 
luns, kuriose yra hidroelektros stočių, 
aunties būklę, kad apsaugotų jas nuo ko- 
O«Mtų sabotažo. (D/INS),

„Aš atvykau šiandien čia, kad apibūdin
čiau jums kritišką Europos padėtį ir prie
mones, kuriomis ketinama ją pagerinti.

Europoje įvyko visą eilė staigių pasi
keitimų, kurie graso mūsų užsienio po- 
likai ir tautos saugumui. Europoje kyla 
grėsmė visoms toms tautoms, kurių vy
riausybės stengiasi išlaikyti piliečių 
laisvės teises. JAV labai suinteresuotos, 
kad laisvė šiose tautose būtų išlaikyta. 
Mums yra gyvybiškai svarbu dabarti
niais veiksmais pasiekti tautų laisvę ir 
teisingumą, nes tai bus pagrindas pa

stoviai ir tvirtai taikai.
JAV didžiausias uždavinys ir buvo tokios 

taikos siekimas. Štai veikiai bus praslinkę 
treji metai, kai pasibaigė didžiausias istori
jos karas, bet taika ir pastovumas kol kas 
dar negrįžo J pasaulį. Mes gerai žinojome, 
kad priešo nugalėjimas negalės automatiš
kai išspręsti visus klausimus, kurie kilo iš 
karo padiktuotų sąlygų ir kad po laimėji
mo visuomet būdavo sunkus uždavinys su
kurti taiką. Jeigu tarsime, kad visi 2. D. 
karo 'sąjungininkai būtų turėję norą su
kurti garbingą ir teisingą taiką, tai dar ir 
tuomet būtų pasitaikę didelių sunkumų sie
kiant šio tikslo. Bet šiandieninė padėtis 
pasaulyje nėra tiesioginė natūraliųjų sun
kumų pasekmė, kurie visuomet lydi didelį 
karą,. .Ne, šie sunkumai kilo iš. to,, jog viena 
tauta ne tik kad nenorėjo bendradarbiauti, 
siekiant sukurti teisingą ir garbingą taiką, 
bet dar Y&tyviai stengėsi šios taikos kūri
mą trukdyti.

Kongresas yra susipažinęs su visa įvykių 
eiga ir žino visas teisingas ir kantrias de
mokratijos pastangas derybų keliu taikos 
pamatams padėti. Viena konferencija vyko 
po kitos visuose pasaulio kraštuose. Mes 
bandėme visus krizės sukeltus klausimus iš
spręsti taip, jog būtų galima sukurti teisin
gą taiką. Jums yra žinoma, su kokiu pasi
priešinimu mes susidūrėme. Istorija mums 
rodo pasaulio demokratijos kraštų gerus 
norus. Pasiekti nutarimai nors ir menki, vis

..... . ............. ............................................................. ............................ .................................................................. .

Baltų demonstracija prieš sovietų melą Amerikoje
New Yorkas. Kovo 4 d. New Yorko 

mokslo ir pramonės muziejaus patalpose 
atidaryta sovietų suorganizuota paroda pa
rodyti tai „pažangai”, kurią sovietų moks
las ir pramonė pasiekė per 30 metų.

Sovietų ambasada ir parodos rengėjai į 
atidarymą pakvietė visą eilę garbės sve
čių. Į atidarymą atvyko didokas skaičius 
anglų laikraščių fotografų ir reporterių.

Apie 5 vai. į parodos atidarymą skubėjo 
įvairių įmonių ir įstaigų atstovai. Bet 15 
min. prieš atidarymą prie didžiulio Rock- 
feflerio centro namo atsirado ir visai ne
lauktų svečių būrys. Tai buvo Pabaltijo 
valstybių tremtiniai, daugiausia lietuviai ir 
ęstai, pasiryžę demonstruoti prieš sovietų 
„pažangos” parodą.

Gerai organizuotas demonstrantų būrys 
nešė 11 didelių plakatų su šiokiais Įrašais:

„Mes protestuojame prieš Sovietų Sąjun
gos Pabaltijo valstybėse vykdomą geno
cidą!”

„Sovietų žmogžudžiai, laukan iš Lietu
vos!”

„Mes reikalaujame išvaduoti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją iš Sovietų Rusijos vergijos!” 

„Sovietų žmogžudžiai, laukan iš Estijos!” 
„Mes protestuojam prieš Estijos, Latvijos 

ir Lietuvos okupacijas!”
Buvo plakatų ir su kitokiais įrašais. Ypa

čiai krito Į akis vienas, kuriame buvo nu
piešta sovietų ranka, pasruvusi nekaltų Pa
baltijo gyventojų krauju.

Lygiai 5 vai. prie rūmų privažiavo A. 
Paniuškinas, sovietų ambasadorius Wa
shingtone. Tuojau jį apspito laikraštininkai, 
fotografai. Jie norėjo padaryti parodos ati- 
daryman žygiuojančio ambasadoriaus nuo
traukas. Bet sovietų diplomatas apsidairė, 

dėlto būtų galėję būti pagrindu teisingai 
taikai, jeigu jų būtų laikomasi. Bet, deja, 
jų nesilaikoma. Viena tauta juos užsispyru
si ignoruoja ir pažeidžia.

Kongresas taip pat informuotas ir apie 
įvykių eigą Jungtinių Tautų organizacijoje. 
Daugumas pasaulio valstybių susijungė į 
Jungtines Tautas, norėdamos sukurti pasau
lio santvarką, kuri bųtų paremta Įstatymu, 
bet ne prievarta. Daugumas tautų sąžinin
gai ir garbingai remia Jungtines Tautas ir 
stengiasi jas stiprinti. Bet viena tauta visą 
laiką trukdė JT darbą, nevykusiai naudodama 
veto teisę. Si tauta per trumpesnį kaip dve
jų metų laikotarpį panaudojo veto teisę 
prieš 21 klausimą, pateiktą spręsti. Bet tai 
dar ne viskas. Pasibaigus karo veiksmams 
Sovietų Sąjunga ir jos agentai sugriovė 
Rytų ir vidurinėje Europoje eilės tautų ne
priklausomybes ir demokratinius charakte
rius. Šitoks beatodairiškas šios akcijos va
rymas ir noras tokias pat akcijas atlikti li
kusiose Europos tautose sukėlė šiandieninę 
Europos krizę.

Čekoslovakijos klausimas perduotas S. Tarybai
New Yorkas. (Dena/Reuteris). Saugumo 

Taryba 9 balsais prieš du nutarė Čekoslo
vakijos klausimą įtraukti į darbotvarkę. Prieš 
balsavo Sovietų S-ga ir Ukraina.

Prieš balsavimą Sovietų S-gos atstovas 
A. Gromyka pareiškė, kad pagal JT char- 
tos 2. paragrafą Saugumo Tarybai drau
džiama kištis Į valstybių vidaus reikalus. 
Girdi, kiekviena valstybė turi teisę be kitų 
valstybių Įsikišimo nustatyti savo vidaus 
santvarkos formą. Ir Čilės atstovo pareiški
mas, kad padėtis Čekoslovakijoje graso pa
saulio. taikai, neturi^jokio pagrindo. Gro
myka prašė Saugumo Tarybą Čilės skundą 
atmesti.

Šis skundas, pareiškė Gromyka, turi są
sają su atitinkamais karo kurstytojų sluogs- 
niais, visų pirma J. A. Valstybėse. Buvęs 
Čekoslovakijos atstovas J. Papanekas nebe
turi dabar jokios teisės dalyvauti S. Tary- 
bo posėdžiuose ir todėl neturi būti Įsilei
džiamas Į debatus. Čilės skundas yra tiesio
ginis kišimasis į Čekoslovakijos vidaus rei
kalus, kas draudžiama JT chartos. Šio skun
do iškėlėjas, Čilės atstovas, negali nuneigti 
savo provokatorinių tikslų ir, jei S. Ta
ryba kreipia dėmesį Į A. Gromykos autori
tetą, turi atmesti šį melagišką skundą.

pasižiūrėjo į demonstrantus, paskaitė kai 
kuriuos įrašus ir nuskubėjo į vidų.

Netrukus atvyko ir Andrejus Gromyka, 
sovietų atstovas Jungtinėse Tautose. Kartu 
su juo atvažiavo visa rusiškoji svita. Ten 
buvo įvairūs tarėjai sekretoriai ir tarptau
tinės organizacijos komisijų nariai. Laik
raštininkai norėjo pasikalbėti, o fotogra
fams rūpėjo padaryti kelias nuotraukas, bet 
jiems nepavyko. Gromyka išlipo iš auto
mobilio ir apsidairė. Jis pasižiūrėjo į kru
viną sovietų ranką plakate. Mokėdamas 
angliškai Gromyka pradėjo skaityti vieną 
įrašą po kito. Laikraštininkai ir fotografai 
bandė jį kalbinti, bet jis jau į kalbas nebe- 
sileido. Fotografai prašė sustoti ties dango
raižio durimis ir leisti padaryti nuotrauką, 
bet sovietų atstovas, pamatęs artėjantį de
monstrantą Su plakatu „Sovietų žmogžudžiai, 
laukan iš Lietuvos!” tuojau movė Į vidų.

Rockfellerio aikštėje buvę du policininkai 
demonstrantų nelietė, nes jie tvarkos ne
ardė. Tada sovietų pareigūnai telefonu krei
pėsi J policijos vadovybę, prašydami su
drausti tariamus tvarkos ardytojus ir 
„kenkėjus” sovietų pažangai. Į aikštę at
vyko pora policijos automobilių. Policijos 
kapitonas buvo beduodąs įsakymu demon
strantus išvaikyti ir organizatorius suimti. 
Bet priėjęs arčiau prie demonstrantų pa
matė du kunigus ir sustojo.

„Man teko visokių demonstrantų matyti, 
bet demonstruojančius kunigus sutinku pir
mą kartą”, — tarė policijos kapitonas.

Tie netikėti demonstrantai buvo kun. 
Vaclovas Katarskis, vos prieš porą dienų 
atvykęs iš Europos J New Yorką, ir kun. 
Jonas Cetauskas. Susidomėjo jais ir New

Traginga Čekoslovakijos respublikos pa
baiga sukrėtė visą civilizuotąjį pasaulį. Da
bar spaudimas nukrypo Į Suomiją ir tuo 
pačiu grasoma visam Skandinavijos pusia
saliui. Graikija puolama atvirai sukilėlių, 
kuriuos aktyviai remia komunizmo viešpa
taujami kaimyniniai kraštai. Italijoje komu
nistų mažuma griebiasi agresyvių priemo
nių, kad paimtų krašto valdymą į savo ran
kas. Nors jų metodai ir skirtingi, bet pla
nai perdaug aiškūs.

Atsižvelgiant į šį vis augantį pavojų, lais
vos Europos tautos suprato, kad, norint iš
saugoti savo ūkinę pažangą ir valstybių ne
priklausomybę, reikia tvirčiau susijungti 
savo tarpe. Norint išsaugoti laisvas ūkines 
institucijas ir pakelti gamybą, reikia plėsti 
savitarpio pagalbą.

Paryžiuje antrą kartą susitiko 16 Mar- 
shallio plane dalyvaujančių valstybių, kad 
sukurtų bendrą organizaciją Vakarų Euro
pai ūkiškai atstatyti.

JAV energingai remia šių valstybių pa
stangas karo sunaikinimams pašalinti ir 
sveikam pasaulio ūkiui atstatyti.

Pateikdamas pereitais metais gruodžio

Atsakydamas D. Britanijos atstovas A. 
Cadoganas pareiškė, kad Gromyka kai ku
riose kalbos vietose stengėsi paslėpti tikrą
ją padėtį, nes niekas nesikreipė į JT, kad 
jos įsikištų Į kurios nors valstybės vidaus 
reikalus. Saugumo Tarybai vienas jos na
rys Įteikė kaltinimą, kad kitas ST narys, 
būtent, Sovietų S-ga, panaudodama grasini
mus jėga, įsikišo į kitos valstybės vidaus 
reikalus. Tai yra sunkus kaltinimas, nes toks 
nusikaltimas pažeidžia JT chartą. Toliau 
Cadoganas pareiškė kad pagal chartą yisi 
JT nariai turi susilaikyti nuo ginklų prie
vartos prieš kitos valstybės teritorinį inte
gralumą arba politinę nepriklausomybę. 
Taigi Sovietų S-ga ir kaltinama sulaužiusi 
minėtą dėsnį. ST negali to klausimo atmes
ti . ir turi jį patikrinti. Po šio paaiškinimo 
Cadoganas pareiškė savo nusistatymą, kad 
Čekoslovakijos klausimas būtų įtrauktas i 
darbotvarkę.

Sirijos atstovas Faris el Khourys palaikė 
D. Britanijos nuomonę; o Kolumbijos ats
tovas A. Lopey, kitų narių pritariamas, pa
reiškė protestą prieš agresyvią Gromykos 
kalbą.

Yorko laikraštininkai ir priėję prie jų ėmė 
kalbėtis. Ta netikėta proga jie išgirdo 
daug teisybės apie „pažangą”, kurią sovie
tai padarė Pabaltijo valstybėse. Jiems bu
vo papasakoti sovietų valdymo metodai, su
teikti skaičiai apie prievartos darbų išvež
tus žmones, apie turto plėšimą ir žudynes. 
Policija, išklausiusi demonstrantus, atsisakė 
juos vyti nuo parpdos namų. Tokiu būdu 
jie demonstravo prieš sovietų parodą nuo 
4,45 iki 5,40 vai. .

Pradžioje niekas nekreipė dėmesio į gra
žią panelę, stovėjusią prie didžiųjų dango
raižio durų. Kiekvienam į sovietų parodą 
skubančiam žmogui ji duodavo spausdintą 
lapelį. Daugumas manė, kad ji yra sovietų 
samdyta tarnautoja, kuri įteikia parodos 
programą.

Tik vėliau išaiškinta, kad ji dalijo pa
baltijiečių specialiai paruoštus lapelius, ku
riuose buvo aiškinama, kaip sovietai siekia 
„pažangos”, kokias priemones naudoja 
ir kt.

Pasibaigus atidarymui Gromyka norėjo 
skubėti namo. Jis kyštelėjo nosį pro didžią
sias duris, pamatė neišsiskirsčiusius de
monstrantus ir atsitraukė. Iš parodos pa
talpų jis nežymiai išslinko pro užpakalines 
duris. Manoma jį bijojus, kad nenufoto
grafuotų su plakatuose įrašytais šūkiais.

Sovietų Sąjungos parodos proga baltų 
demonstraciją paminėjo „New York Ti
mes”, „Herald Tribune” (gana plačiai) ir 
kiti laikraščiai. Beveik visos New Yorko 
radijo stotys pranešė, kad tuo metu, kai so
vietų ambasadorius Paniuškinas ir kiti pa
reigūnai parodoje gėrė vodką,-demonstravo 
30 žmonių, protestavusių prieš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją. (Naujienos). 

mėnesj kongresui pagalbos projektą, aš 
pabrėžiau reikiant skubiai spręsti. Nuo 
tos dienos kiekvienas Įvykis Europoje 
pabrėžė' reikalingumą skubiai priimti ŠĮ 

projektą.
Sovietų Sąjunga su savo satelitais būva 

pakviesta dalyvauti Europos atstatymo pla- 
ne. Jie šį kvietimą atmetė. Bet to negana* 
Jie šiam planui paskelbė kovą ir užsispyrę 
stengiasi jį suardyti. Siame plane jie mato 
didžiausią kliūtį savo planams įgyvendyti, 
būtent, visas Europos tautas pavergti. Jie 
nenori, kad JAV padėtų. Jie taip pat ne
nori, kad 16 Europos valstybių bendradar
biautų.

Norą! Europos ūkinis atsistatymas ir yra 
reikšmingas, bet priemonių tam nėra pakan
kamai. Laisvosios Europos tautos supranta, 
jog, norint kad ūkinis atstatymas vyktų sėk
mingai, reikia turėti kokias nors priemone# 
nuo vidaus ir užsienio agresijos apsisaugoti.

Atsižvelgiant | kylančią jų laisvei grės
mę, ūkinis bendradarbiavimas išsivystė 
| bendrą savisaugą. Kaip tik šiuo metu, 
kai aš į jus kalbu, penkios Vakarų Eu
ropos valstybės Briuselyje pasirašo pen- 
keriems metams sutari), pagal kurią bus 
tvarkomas ūkinis bendradarbiavimas ir 

bendras gynimasis nuo agresijos.
Ši sutartis yra labai reikšminga, nes ji 

pasirašyta ne galingojo kaimyno įsakymu* 
Tai buvo laisvas pasisakymas nepriklauso
mų kraštų vyriausybių, kurios atstovauja 
savo tautų pažiūroms ir kurios elgiasi pa
gal JT chartą.

šios sutarties reikšmė siekia daug to
liau, negu jos tikroji paskirtis. Tai yra 
Įsidėmėtinas Europos susijungimo 
žingsnis, kuri9 daromas tam, kad iš

saugotų savo civilizaciją.
Mes visiškai pritariame šitokiai Įvykių 
eigai. Aš tikiuosi, kad ryšium su esa
ma padėtimi JAV suteiks laisvoms tau

toms reikalingą paramą.
Aš esu tikras, kad laisvųjų Europos kraš

tų pasiryžimą patiems gintis mes dar la
biau sustiprinsime jiems padėdami.

Paskutiniai įvykiai Europoje pastato JAV 
prieš pagrindinius gyvybinius klausimus* 
Aš tikiu, kad

mes jau esame priėję tašką, kuriame tu
ri būti be jokių abejonių išaiškintos 

JAV užimtos pozicijos.
(Nukelta į 2 pusi.)

Triestą grąžins Italijai ?
Rymas (Dena/Reuteris). J. A. Valstybės* 

D. Britanija ir Prancūzija pasiūlė Sovietų 
Sąjungai ir Italijai pakeisti Triesto laisvojo! 
miesto statusą, būtent, grąžinti jį Italijai.

Amerikos atstovas Saugumo Taryboje W* 
Austinas perdavė JT generaliniam sekreto
riui bendrą JAV, D. Britanijos ir Prancū
zijos pareiškimą Triestą grąžinti Italijai.
Triesto grąžinimas — žingsnis karo link

Washingtonas (Dena). Jugoslavijos pa
siuntinys JAV S. N. Kosanovi&us, pasali 
INS, apibūdino JAV, D. Britanijos ir Pran
cūzijos reikalavimą grąžinti Triestą Italijai 
kaip žingsnį, kuris priartina karo pavojų.

Aš nežinau, pareiškė Kosanovičius, ar tai 
yra iššaukimas Jugoslavijai, kuris įgalintų 
kitas tautas griebtis šiuo atveju tiesioginės 
akcijos, bet aš žinau tikrai, kad šis veiksmas 
sudarys nervingą ir įtemptą atmosferą, ku
rios aplinkumoje sunkiai vyksta susitarimai 
ir dar sunkiau pasiekiama tiesa. Tito val
džia užsimiršusi visas karo skriaudas buvo 
visuomet pasiruošusi ištiesti italų tautai 
draugiškumo ranką.

Sovietų Sąjungos ambasados JAV infor
matorius pareiškė, kad šis trijų valstybių 
žygis yra tiktai viešoji propaganda. Toliau 
jis pareiškė, kad laisvoji Triesto sritis gy
vuoja tik kompromiso dėka ir kad Jugo
slavijos reikalavimai įjungti šią sritį Į Ju
goslavijos teritoriją yra visiškai teisėti. Mi- 
■nėtasis informatorius pareiškė, kad Triesto 
sritis šiuo metu priklauso Saugumo Tary
bos kompetencijai ir tik ji viena turi teisę 
šiuo klausimu daryti sprendimus.

Dfarshallio plant) patvirtino 
kongreso komisija

Washingtonas (Dena/Reuteris). Kongreso 
užsienio politikos komisija nutarė priimti 
Marshallio planą 5,3 milijardų dol. sumos, 
Komisijos nutarimu 4,3 milijardo dol. bus 
paskirta iš valstybės fondo, o kitas milijar# 
das — iš eksporto importo banko,
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TRUMPOS ŽINIOS
GRAIKIJA

Civilinės mobilizacijos potvarkį pasirašė 
min. pirm. Sophoulis. (NF).

111 sukilėlių byloje, kurie apšaudė Salo
nikus, prokuratūra 56 asm. pareikalavo mir
ties bausmės. (D).

Kretos saloje sukilėliai užpuolė graikų li
beralų partijos vada Venizelosą. Jo palydo
vai buvo sužeisti. (D/R).

J. A. VALSTYBĖS
Neįleido j Palestiną. JAV užs. reik, m-ja 

nedavė leidimo komunistų „Daily Workers 
laikraščio korespondentui vykti į Palestiną.

Pasaulio profesinių sąjungų pirmininkas 
L. Saillantas Laguardios aerodrome buyo su
laikytas imigracijos valdininkų ir apie va
landą tardytas. Saillantas vyksta į Mexico-ci
ty konferencijon. (D/R).

JAV šiuo metu tiria Ženevos prekybos su. 
tarties padarinius ir įsipareigojimus pasku
tiniųjų Čekoslovakijos įvykių šviesoje. Ga
limas daiktas, kad JAV savo įsipareigojimus
atšauks. (D/R).

Okupacinių išlaidų ir ūkinės padėties 
gvildenti išvyko į Tokiją valdininkų ir vers
lininkų delegacija. (NF).

D. BRITANIJA
D. Britanijos generalinio štabo viršinin

kas maršalas Montgomerys ketina tarp ba
landžio 11. ir 13. d. atvykti į Prancūziją 
draugiškumo vizito. (D).

D. Britanijos užsienio reikalų min. Be- 
vinas turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su Tur

it kijos užsienio reikalų min. Sadaku Europos 
paramos ir abiem pusėms rūpimais klausi
mais. (D/R).

Vokietijos socialdemokratų partijos pir
mininkas K. Schumacheris atvyko oro keliu 
į Londoną dalyvauti Vakarų Europos so
cialdemokratų partijų konferencijoje Mar- 
sballio plano klausimu. (D/R).

Palieka Palestiną. Pasak AFP, D. Brita
nijos užsienio reikalų ir kolonijų ministeri
jų informatorius pareiškė, kad D. Britanija 
nuo gegužės 15 d, atsisako Palestinos man
dato, o iki rugpiūčio 1 d. galutinai atitrauks, 
ii Palestinos savo kariuomenės dalinius.

ITALIJA
Italai džiaugiasi. Pasak AFP, siūlymą grą
žinti Italijai Triesto miestą Rymo spauda 
iškilmingai paminėjo. (D).

Susirėmimuose tarp komunistų ir jų prie
šininkų Ryme 9 asmenys sužeisti. Spaustu
vininkų prof, sąjunga sekmadienio vakare 

■ paskelbė 1 paros streiką, kad sutrukdytų ne
komunistinių partijų plakatų spausdinimą.

Rymo policija praneša, kad sulaikyti bu
vęs fašistų milicijos pulkininkas R. Volta- 
rellis ir kiti septyni antikomunistinės gru
pės nariai. Jie kaltinami rengę daugelį 
sprogimų komunistų partijos patalpose Ry
me. (D/R).

Fiato fabrikuose Turine kilo gaisras, su
naikinęs didžiąją įmonės dalį ir padaręs 
800 milijonų lirų nuostuolių. (D/R).

AUSTRIJA
Anglų sektoriuje Vienoje Schoenbrunno 

viešbutyje įvyko didelis sprogimas. Užmuš
ti 3 žmonės. Daug sužeistų. Nuostoliai di
deli. Viešbutis buvo britų naudojamas. D/R.

JUNGT. TAUTOS
>.,i Veto klausimams tirti komisija, sudaryta 

„mažosios pilnaties” iš 17 valstybių atsto
vų, išg'lvildenitsi įteiktuosius siūlymus tu
rės ligi gegužės 15 d. paruošti ir atiduoti 
pranešimą. (NF),

ČEKOSLOVAKIJA
Vėl 6 parlamento atstovai Čekoslovakijoje 

neteko savo mandatų, kuriuos atimti nubal
savo plenumo posėdis. (D).

Slovakijos tautinė taryba, pasak AFP, 
paprašė savo memorandume Vakarų vals
tybes atšaukti savo pasiuntinius iš Prahos. 
Memorandumas buvo •įteiktas JAV, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterijoms. (D).

Paskutinių įvykių Čekoslovakijoje pa
veiktas atsistatydino Čekoslovakijos pasiun
tinys Londone. (D/R).

VENGRIJA
Vengrijos pasiuntinybės Londone antra

sis sekretorius, protestuodamas prieš Veng
rijos vedamą politiką, atsisakė iš savo pa
reigų. (D).

Vengrijos ūkio žinių agentūros vedėjas 
Gorka ir jo žmona, pasak AFP, suimti. D.

VOKIETIJA
Siuntiniuose radus rūkalų, siunčiamų iš 

užsienio, rūkalai konfiskuojami be atlygini
mo pagal okupacinių vyresnybių nutarimą 
Berlyne. (NF).

Amerikiečių sektoriuje Berlyne išleistas 
potvarkis, kad nei prekės nei šiaip kita 
nuosavybė negali būti konfiskuojamos. (D).

Vokiečiai emigruoti iš Austrijos ir Vokie
tijos Į Australiją negalės, kol nebus sudary
ta taikos sutarčių. (NF).

Švedų raudonasis kryžius britų okupuo
toje zonoje kasdien pateikia 121.000 vaikų 
ir 9.000 studentų papildomo maisto. (D)

l Paryžiaus konferenciją iš Vokietijos bus 
pasiųsta tik keletas dalyko žinovų patarti. 
Netrukus vokiečių maisto racioną bus ga
lima dar labiau pakelti, pareiškė bizonos 
administr. tarybos pirmininkas Dr. Puende- 
ris. (D).

Vokiečių tautinė taryba, pirmininkaujant 
W. Pieckui, penktadienį pirmą kartą posė
džiavo. Ji išrinko taikos, konstitucijos, ūkio, 
teisių, kultūros ir socialinės politikos komi
sijų narius. (D).

28.000 dėžučių konservuotos mėsos rasta 
užmūryta firmos „Witte u. Struck” rūsyje 
Braunschweige. Prieš kiek laiko toje firmo
je buvo konfiskuota 223 centneriai ameri- 
koninio cukraus. (D).

Altoetingene buvo” laikoma sandėliuose 
nuo karo likę 1500 BMW 132 tipo lėktuvų 
motorai. Jie buvo numatyti metalo laužui. 
Dabar amerikiečiai leido juos parduoti už
sieniui. (D).

750 milijonų skutimosi peiliukų Solingeno 
fabrikai turi susikrovę ir neleidžia į rinką, 
laukdami naujos valiutos. Tas pat yra ir su 
adatomis. (D).

Tarp bizonos ir prancūzų zonos vyksta 
pasitarimai dėl prekių pasikeitimo. (D).

ISPANIJA
Patvirtino pasikalbėjimą. Amerikos char

ge d’affaires Culbcrtsonas laikraštininkams 
patvirtino turėjęs pasikalbėjimą su Ispani
jos užsienio reikalų ministeriu Artąją ir pa
reiškęs, kad šių dviejų tautų santykiavimas 
galėtų vykti geresniu pagrindu. (NF).

y SOVIETŲ S-GA
Eilės prie duonos. Maskvoje pakriko ap

rūpinimas duona><b Prie kepyklų stovi ilgos 
eilės pirkėjų. Aprūpinimas pakrikęs dė! vi
daus sunkumų. Dėl grūdų ir duonos stokos 
atleistas mitybos ministeris. (NF).

Prezidento Trumano .
(Atkelta iš 1 pust)

Mes tikime, JT chartos nustatytais., pa
grindais ir tikslais ir tikimės, kad šie tiks
lai ir pagrindai bus priimti dėmesin toles
niam tarptautiniam sugyvenimui. JT chartos 
pagrindan yra paimtas tarptautinės etikos 
kodeksas, kuriuo tiki Amerika.

Mes negalime užmerkti akių prieš šią 
nuogą tikrovę, kad dėl vienos tautos 
atkaklumo ir nesugyvenimo ši svajonė 
nebuvo visiškai jgyvendyfa. Todėl rei
kia griebtis papildomų priemonių, kad 
papildytume ir paremtume JT kūrinį.

Pasaulio istorija žino atsitikimų, kuriais 
kur kas gudriau buvo staigiai veikti, 
negu laukti. Sis veiksmas reiškė riziką, bet 
kur kas didesnė rizika buvo neveikti. Jeigu 
mes dabar gudriai veiksime, sustiprinsime 
laisvės, tiesos ir taikos jėgas, kurios jau 
buvo pripažintos jungtinių ir visų šios že
mės laisvų tautų. Todėl aš laikau savo pa
reiga paskelbti kongresui tas, priemones, 
kurios, mano nuomone, labiausiai tinka pa
imti Europos tautų laisvei ir demokratišku
mui, o tuo pačiu jos sustiprins ir mūsų pa
čių tautos pagrindus. Todėl aš

visų pirma pageidaučiau, kad kongresas 
paskubėtų priimti Europos atstatymo 

programą.
ši programa yra mūsų, Europos laisvųjų 

tautų, paramos politinis pagrindas. Greitas 
šios programos priėmimas sudaro didelį 
taikos laimėjimo Įnašą. Politinė akcija, ku
ri be partinių skirtumų buvo parodyta se
nate, yra puikus demokratijos veikimo pa
vyzdys. Dabar yra kritiškas metas, ir aš ti
kiuosi, kad nė viena diena nebus praleista 
be reikalo.

Antras mano pageidavimas būtų: 
greitas visuotinio karinio paruošimo 

(statymo priėmimas.
Kol laisvos Europos tautos vėl atgaus sa

vo jėgas ir kol komunizmas grūmos nestip
riai demokratinei egzistencijai, tol

JAV turi būti pakankamai stiprios, kad 
galėtų apsaugoti minėtąsias Europos 
tautas nuo komunistinės kontrolės ir 
policinės valstybės santvarkos. Aš tikiu, 
kad mes sutikome, jog jėgos išlaikymas 
yra geriausia priemone apsisaugoti nuo 

karo.

Mes'-pastebėjome, kad išlaikant taikos me
tu sveiką apsigynimo ,sistemą yra priemonė 
taikai toliau išlaikyti. Praeitis parodė, kai 
įvairūs agresoriai, pasitikėdami nepakanka
mu kariniu paruošimu, nesąmoningai pradė
davo karą. Nors jie vėliau ir pajuto mūsų 
karinių pajėgų svorį, bet pradžioje, tenka 
pripažinti, mes turėdavome sumokėti bran
gią kainą už karinį nepasirengimą. Mūsų 
civilis sektorius gali išauginti tokias stip
rias karines pajėgas, jog mes būtumėme pa
siruošę kiekvienam nelaimės atvejui.

Mūsų sugebėjimas trumpu laiku sumo
bilizuoti, dideles išlavintas pajėgas gali 
iš anksto nutolinti bet kokį konfliktą 
ir drauge su kitomis tautinės politikos 
priemonėmis gali atstatyti pasaulinį pa

stovumą.
Visuotinio karinio įstatymo priėmimas šiuo 
metu parodys visoms pasaulio tautoms, kad 

esame pasirengę pasaulio taikos norą 
remti jėga

Aš esu įsitikinęs, kad kongresui pareiškiant 
visų amerikiečių tautos valią priimti visuo
tinį karinį mokymą bus padrąsinimas kiek
vienai laisvai vyriausybei pasaulyje.

Trečioje eilėje aš pageidauju, kad 
kongresas laiku priimtų karinės prie
volės įstatymą tam, kad mes galėtume 
palaikyti karinį pajėgumą nustatyto dy

džio kariuomenės rėmuose.
Šiuo metu mūsų kariuomenėje šis pajėgu
mas neišlaikytas, nes trūksta personalo. Tel
kimas savanorišku pagrindu pasirodė netin
kamas norint surinkti reikiamą personalo 
kiekj, net ir tuomet, kai karinis pajėgumas 
buvo sumažintas iki minimumo. Šiuo metu 
karinių pajėgų dydis yra smukęs kur kas 
žemiau minimumo, kuris turi būti pasiruo
šęs kiekvienu metu pačiose JAV.

Mes negalėsime išpildyti savo tarptau
tinių pasižadėjimų, jeigu nesirūpinsime 

savo karinėmis pajėgomis.
Pvz., yra labai svarbu, kad mūsų karinės 
pajėgos būtų Vokietijoje tol, kol bus lai
duota taika Europoje. Karinė prievolė bus 
tol reikalinga, kol bus pasiektas atitinka
mas kartais išsilavinimas. Paskum tarnybos 
prievolė galės būti panaikinta. Tada regu- 
liarės krašto pajėgos galės remtis savano
riško ėmimo pagrindu.. Mano siūlymai api-

Iš Mikolaičiko atsiminimu
Vėl Varšuvoje

Į Varšuvą 1945 m. birželio 26 d. grįžau 
su priešingais jausmais, kad užimčiau an
trojo ministerio pirmininko pavaduotojo ir 
žemės ūkio ministerio postovį komunistų 
vyraujamoje laikinėje Lenkijos vyriausybėje.

Man dar nebuvo iš galvos išėjusios pa
skutinės valandos Maskvoje, niekais virtu
sių vilčių valandos, kuriose man vis labiau 
aiškėja faktas, kad Rusija neketina laikytis 
patikinimų, kuriuos buvo pasirašiusi su 
J. A. Valstybėmis ir D. Britanija kartu.

Ana Lenkija, kurios nepriklausomybė bu
vo laiduota, beveik nepastebimai, bet siau
bingu būdu pasidarė izoliuotu sąjungininku 
sovietų valdžioje. Sovietų įtaka sverbėsi vi
sur. Tad nebuvo ko besistebėti, kad B. Bie- 
ruta, busimasis Lenkijos prezidentas, pasku
tiniame posėdyje, kur buvo sudaroma vy
riausybė, į didžiojo trejeto atstovą prabilo 
rusiškai.

— Ar galite išversti man, ką sakė tas 
lenkas, — paprašiau.

Ambasadoriaus Harrimano ir britų am
basadoriaus Clark-Kerro baimijimasis bu
vo lengva pastebėti. Harrimanas atkartoti- 
nai priminė ypač Bierutai ir rusams, kad 
Jaltos sutartyje numatyta „kiek galint grei
čiau” įvykdyti „laisvus ir neįtaigojamus” 
rinkimus Lenkijoje.

Pagaliau naujoji vyriausybė sovietų lėki 
tuvais nuskrido į Varšuvą. Savo kišenėje 
turėjau pasirašytą sutartį, kuria buvo lai
duojama rinkimų ir spaudos laisvė, naujo
sios vyriausybės pažadas rūpintis raudo
nosios armijos atitraukimu iš Lenkijos, 
„amnestija” aniems narsiems lenkų pogrin
džio armijos vyrams, kurie vis dar tebe
buvo pasislėpę, kai pamatė, kad rusai 
areštavo jų draugus, o taip pat šešios vie
tos nepriklausomiesiems iš 19 narių sudė
toje laikinėje vyriausybėje.

Mes nutūpėme Okecų aerodrome už Var
šuvos, ir mano širdis nudžiugo pamačiusi 
nesuskaitomus tūkstančius "lenkų. Jiems ma
ne džiaugsmingai sveikinant jų veidai tu
rėjo tą neaprašomą išraiškos kilnumą, kurį 
įgyja veidas tautos, kuri lieka laisva, metų 
metus priešindamasi vargui ir. vergystei.

Jie pareikalavo, kad tarčiau jiems žodį, ir 
kai aš, didžiausiai susijaudinęs priėjau prie j 
mikrofono, mane akimirką sulaikė Bieruta 
ir enkavedistai, kurie sekiojo mane visą 
laiką.

— Jeigu kalbėsi, >— šnabždėjo man Bie
ruta, — tai pradžioje kreipkis į juos „pi
liečiai”. Sis pasisveikinimas yra šaltesnis už 
„draugus”.

Aš atsukau jam nugarą, pasiėmiau mikro
foną ir pradėjau: „Mielos sesės ir broliai!” 

Po priėmimo aerodrome nuvažiavome į 
miestą. Mane neapsakomai sukrėtė vaizdas, 
kurį aš išvydau. Varšuva buvo begalinių 
griuvėsių dykuma, o oras dvokė kokčiai 
saldoka smarve, kuri kilo nuo negyvėlių, 
užverstų griuvėsiuose. Vien tiktai gete vo
kiečiai buvo nužudę 100.000 žydų. Beveik 
ketvirtis milijono lenkų buvo žuvę sukilime. 
Bet sostinės gyventojai pavieniui grįžo į 
miestą, o jų akyse spindėjo viltis, kad 
didžiosios karinės jėgos, sudariusios iškil
mingus paktus, jiems vėl leis gyventi tai
koje ir ramybėje.

Mes nuvažiavom į Prahos priemiestį, kur 
turėjo būti (kurta vyriausybė. Lenkų masės 
slinko įkandin mūsų, bet ją sulaikė spygliuo
tos vielos, kuriomis buvo aptvertas mūsų 
namas.

Vyrai lenkų armijos uniforma, svetimais 
akmeniniais veidais, saugojo įėjimą į na
mą. Jie kalbėjo rusiškai. Aš įėjau Į vidų, 
bandžiau nusikratyti didėjančiu nusimini
mu, ir staiga man pasidarė aišku, kad tie 
du vyrai, kurie buvo prie manęs priėję iš
lipant iš lėktuvo, buvo iš saugumo polici
jos ... ir kad nuo šiol aš būsiu tolydžio 
sekamas.

Aš prisiminiau lauke stovinčius lenkus ir 
išėjau į balkoną trečiame aukšte pakalbėti 
jiems per simbolinę prarają, kurią sudarė 
spygliuotos vielos.

Likusią dienos dalį Varšuvoje praleidau, 
priiminėdamas pasiuntinius ir pranešimus 
nuo lenkų ūkininkų batalijonų 150.000 na
rių, kurie nedrįso lįsti iš netoliese esančių 
miškų. Per pirmas savaites tėvynėje man 
pasisekė prikalbėti Bierutą ir kitus komu
nistus laikytis „amnestijos” pažadų ir 
aniems ir dar kitiems 50.000 krašto armi
jos narių grąžinti piliečių teises.

Antrą dieną aš nuvažiavau į Krokuvą ir Į 
kaimą, kur gulėjo sirguliuojąs ūkininkų 
partijos pirmininkas Witosas. Kaimas .buvo 
už 60 km nuo Krokuvos, bet kelionė truko 
12 valandų. Keliai buvo prisigrūdę raudo
nosios armijos dalinių, grįžtančių iš Vokie
tijos ir vakarų Lenkijos.

Daugumas buvo pasigėrę. Kai kurie, pa
sigrobę vokiečių arba lenkų automobilius, 
važiavo kaip pablūdę, dažnu atveju su
daužydami mašinas.

Witosą radau sergantį ir pesimistą. Bu
vęs triskart Lenkijos ministeris pirminin
kas ir didžiausias demokratijos atstovas 
mūsų krašto istorijoje gyveno skurde ir 
nuolatiniame pavojuje. Vos-ne-voš buvo iš
trūkęs iš geštapo žmogžudžių rankų. Švel
niu sarkazmu pasakė, kad praėjusią naktį

dimus 16 vadovaujančių lenkų patriotų it 
kaip aš nesėkmingai maldavau Molotovą 

’ paleisti juos. Nepraleidau nepaminėjęs it 
i fakto, kad naujoji Lenkijos vyriausybė at.
■ sisakė įsikišti, „kadangi galįs Stalinas su
pykti”.

— Aš neilgai begyvensiu, — tarė senis. 
— Bet jei tamsta gyvensi, turėsi dienomis 
ir naktimis dirbti, kad sukurtum stiprią ūki
ninkų partiją ... tokią partiją, kuri būtų 
pajėgi ginti Lenkiją nuo neteisybės chaosų 
ir plėšikavimų, kurie dabar viešpatauja.

Vėlai pavakare sugrįžus į Krokuvą, | 
mano viešbutį (ėjo vienas generolas ir pi. 
sakė, kad turgaus aikštėje susirinkusi didelė 
minia žmonių, kur kadaise kalbėjęs pats 
Kosciuška ir kur daug vėliau nacių guber
natorius generolas Frankas prakeikęs lenkų 
rezistencijos „kvailybę”. Aš tuojau nuvj- 
kau ir pasakiau kalbą.

Minia nenoromis leido man nuvažiuoti. 
Automobiliui bandant prasiskverbti per mi
nią šalia bėgo moterys ir šaukė man, M 
greta manęs sėdįs vyras sugrūdęs į kalėji
mą jų vyrus, sūnus ir brolius.

O pakum, — ir šios akimirkos aš niekad 
neužmiršiu — išbadėję, bet laimingi vyrai 
ir moterys iš minios tarpo užsikėlė auto
mobilį ant pečių ir panešėjo galiuką. Pas
kum automobilis staiga nukrito ir labai su
žeidė vienos mergaitės koją. Aš iššoku 

■jos paguosti, bet ji nenorėjo nuvežama j B- 
I goninę.

— Didelio čia daikto! — sušuko ji. -
■ Tamsta sugrįžai, ir mes vėl galėsime gy. 
' venti.

— Minia pakėlė mane ant savo pečių ir 
ilgai nešiojo po gatves, dainuodama senas 
lenkų laisvės dainas.

Tą dieną turėjau sužinoti, kad trn®, 
užuot gavus vieną trečiadalį laikinėje vy
riausybėje, vietų skaičius buvo sumažintas. 
Į vyriausybę buvo priimti du komunistai k 
JAV ir D. Britanijos sutikimo.

Kitą dieną susitikę Krokuvoje su tos apy
gardos ūkininkų partijos vadais pradėjom 
stengtis nugręžti augančią katastrofą, kuri 
grūmojo „išvaduotai” Lenkijai.

Dešimtys tūkstančių lenkų susibūrė gat
vėse prie susirinkimo patalpos, mums vyks
tant į pasitarimą. Tačiau vakare man vėl iš
ėjus, gatvės buvo tuščios ir vaiduokliškos, 
jose nebuvo nė gyvos dvasios.

Man pasirodė keista, bet aš sėdau | aro 
automobilį ir nuvažiavau. Staiga pastebėjau, 
kad gatvės vis dėlto nebuvo tuščios. Virš 
mano galvos prazvimbė liepsnojanti kulko
svaidžių papliūpa, ir šūvių šviesoje aš p- 
mačiau, kad prie mūrų prisigūžę visais pa
šaliais stovėjo raudonarmiečiai ir lenkų sau-

ma pagrindinius reikalavimus, kurių reikia, 
norint apsisaugoti nuo karo ir išlaikyti tai
ką. Mes turime sutikti išnaudoti kiekvieną 
protingą priemonę šiam tikslui siekti. Tam 
bus reikalinga ir kitų tautų pagalba. Taip 
pat tam reikalinga ir atitinkama karinė pa
jėga. , ■

Mes turime apsispręsti arba sumokėti 
nustatytą kainą už taiką arba mes tu

rėsime ją sumokėti už karį!
Mes, JAV, ir toliau liekame tvirtai nusi

statę ieškoti tarptautiniams klausimams tei
singos ir garbingos sprendimo bazės. Mes 
ir toliau liksime ištikimi ir remsime JT, 
nes tai yra instancija visokiems tarptauti
niams ginčams spręsti, tai yra instancija, 
paremta teise, bet ne prievarta. Mes visuo
met sutiksime ir stengsimės su visomis tau
tomis rasti susitarimą ir susipratimą. Nei 
Sovietų Sąjungai nei jokiai kitai valstybei, 
kuri norėjo bendradarbiauti taikos išlaiky
me, durys nebuvo uždarytos. Jos taip pat 
bus atviros ir ateityje. Bet kartu mes ne
turime pakrikti pagrindinėje problemoje, 
kuri šiuo metu yra iškilusi pasauliui.

Yra atėjęs metas, kada laisvieji vyrai ir 
moterys turi drąsiai pasipriešinti jė
goms, grasinančioms jų laisvei. JAV 
turi milžinišką atsakingumą pagal savo 
pajėgas užsistoti visa gera pasaulyje.
Mes žinome^ kad ieškomąją taiką turime 

laimėti panašiai, kaip kare, kur laimėjimas 
pasiekiamas ne noru, bet darbais. Jokiame 
iš praėjusių amžių mūsų tautos vienybė ne
buvo tokia stipri, kaip šiandien., Pažiūrų, 
siekimų ir dvasinė vienybė yra reikalinga, 
norint pasiekti šį mūsų užbrėžtą tikslą.

Kiekvienas iš mūsų čia šiuose rūmuose 
neša ypatingą atsakingumą. Pasaulio padė
tis yra perdaug kritiška, ir mūsų krašto 
atsakingumas yra perdaug didelis, kad galė
tumėm leisti, jog mūsų krašto (taką taikos 
kovoje silpnintų politinės rietenos. Ameri
kiečių tauta turi teisę reikalauti, kad jokie 
politiniai nesutarimai netrukdytų mūsų ben
dradarbiavimo. Taip pat mūsų tauta turi 
teisę reikalauti, kad ištiestumėm vięni ki
tiems rankas savo pastangose išlaikyti pa
saulio taikai.

Su Dievo pagalba mes pasieksime savo 
tikslą.”

paskutines jo višteles pavogę „mūsų sve- gurno policija.
čiai, kurie mums neša laisvę ir kultūrą”. Nuvažiavau 600 m gatve, šūviams ita- 

Aš atpasakojau jam Maskvos derybų re- I dant virš mano galvos. Šitas šaudymas viii 
zultatus, teatriškas bylas ir griežtus spren- | mano galvos tebuvo tik įspėjimas. (B. d.)

Tautoms atbundant
Kovo 17. d. buvo nepaprastai reikšminga 

Vakarų Europai. Tą dieną Briuselyje D. 
Britanija, Prancūzija ir Benelukso kraštai 
pasirašė 50 metų sutartį, kuria pasižadėjo 
suderinti savo politinius, ūkinius bei kari
nius interesus ir tiek pavojuje, tiek ir ge
rovėje viena kitai padėti. Tuo pačiu metu, 
kai Briuselyje 5 užsienio reikalų ministe
rial dėjo savo parašus, Washingtone prezi
dentas Trumanas kalbėjo specialiai sušauk
tame abiejų kongreso rūmų bendrame posė
dyje ir suteikė tai sutarčiai savo palaimini
mą.

Abu (vykiai neturi istorijoje precendentų. 
Briuselio sutartis nėra vien karinės santar
vės sutartis, tokia, kokios būdavo sudaromos 
anksčiau. Ji siekia toliau. 5 kraštai pasiža
dėjo derinti savo politines, ūkines, kultūri
nes, net ir socialines pastangas ir, reikalui 
esant, jas ginti. Tai ne pabaiga, kaip pabrė
žė Bevinas, bet tik pradžia. Čia tik bran
duolys, apie kurį susiburs laisvos Europos 
tautos. Trumanas pasiūlė kongresui grieb
tis tokių priemonių, kokių nė vienas kon
gresas taikos metu nesigriebė.

Briuselio sutartyje nepaminėta, prieš ką ji 
sudaroma. Tiesa, įžangoje tarp gražių žo
džių apie laisvę ir demokratinius principus, 
pusbalsiu kalbama apie eventualią Vokieti
jos agresiją. Tačiau Vokietija tebeguli ant 
žemės. Kas gi privertė tą sutartį rekordi
niu laiku — vos per 8 savaites — paruošti 
ir pasirašyti? Tikrąjį pavojų, kuris priver
tė taip skubintis, nurodė prezidentas Tru
manas. Jis savo kalbos pradžioje kalbėjo 
apie vieną valstybę, kuri ne tik nenori tei
singos bei garbingos taikos, bet net viso
mis priemonėmis priešinasi jos įgyvendymui. 
Netrukus jis pavadino ją tikruoju vardu. 
Sovietų Sąjunga ir jos agentai yra atsakin
gi už dabartinę krizę. Ji 21 kartą pareikš
dama veto, suparaližavo reikšmingiausios 
JT institucijos, Saugumo Tarybos, veiklą. 
Štai kas yra kaltininkas, kad į JT statutą 
įrašyti skambūs ir gražūs žodžiai liko tik

tušti garsai, kuriuos įvykių raida vis labili 
verčia užmiršti!

Jungtinių Amerikos Valstybių konstituci
ja prezidentui suteikė, lyginant su Stalino 
galimybėmis, nedaug teisių. Tik kongresu 
gali griebtis tikrai veiksmingų priemonę 
Kongresas, kurio struktūra yra tyčia tokia, 
kad kiekvieną sprendimą vilkintų, kad kiek
vienas siūlymas būtų iš visų pusių apsvar- 
stomas ir ne per greitas, kad jis nepažeistu 
JAV piliečių teisių, kad nesumažintų jų 
laisvės. Tie, kurie visas žmonių teises pa
niekino, kaip tik tikėjosi ta laisvų žmonių 
institucijų savybe pasinaudoti. Jie tikėjosi, 
kad kol laisvi žmonės supras jiems gresian
tį pavojų ir susiburs, paglemžti didesnę pa
saulio pusę. Su Čekoslovakija jiems pasise
kė, Suomija spaudžiama, Graikijai ir Tur
kijai grasoma, pusė Kinijos užimta, Pran
cūzijoje ir Italijoje įtempimas didinamas. 
Bet štai pagaliau tautos atsibudo: Jos ne 
tik pažino priešą, bet ir nutarė jam 
priešintis. Pirmasis laiko reikalavimas yra 
susijungti — tam padaryta pradžia kovo 11 
d. Briuselyje, antrasis — užmiršus visus vi
daus politikos sumetimus — ginkluotis ir 
toliau kalbėti su ginklu rankoje — tai pa
daryti kovo 17 d. kongresą paragino Tru
manas. Tiesa, kongreso atsakymas dar neži
nomas, bet Amerikos gyvenimo stebėtojai 
teigia, kad JAV visuomenė yra taip susi
jaudinusi dėl padėties ir supranta jos rim
tumą, jog’ kongresas turės paklausyti prezi
dento reikalavimų. Šį kartą ginklas bus pa
keltas apsigynimui. Bet netrukus teks ne tik 
gintis, bet ir pulti, nes puolimas yra ge
riausias gynimosi būdas. Čia slypi paverg
tųjų tautų viltys. Pagaliau suprastos nege
rovių priežastys ir rastas tinkamas būdas 
joms pašalinti! V. Meškauskas

Prekybos sutartį pasirašė Danija su Is
panija. (NF).

Rumunija pasirašė Bukarešte su Lenkių 
prekybinę sutartį. (D/R). .. .

Gyventojų skaičius Rumunijoje nuo !«’ 
m. sumažėjo apie 3.500.000. Dabar ji betai 
15.870.000 gyventojų. (NF).
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KRITIŠKOS DIENOS KLAIPĖDOJE
1939 m. kovo men. 22. d. prisiminus

HITLERIS LAUŽO VERSALIO 
TRAKTATĄ

Kai senis feldmaršalas von Hindenburgas 
padavė ranką savo kapralui Hitleriui, Eu
ropa atverčia naują istorijos lapą (1933. I. 
30 d.). Vokietijoje prie valdžios ateina 
NSDAP — naciai. Ant Weimaro demokra
tinės Vokietijos brutaliu būdu kuriamas 
Trečiais Reichas. Versalio sutartimi numa
tyta 100.000 vokiečių kariuomenė tampa ka
drą galingam Wehnnachtui. Sauvališkai 
remilitarizuojamas Ruhro kraštas, susigrą
žinamas Saargebietas, atsisakoma mokėti 
reparacijos. Kaimynai susirūpina, bet pasi
tenkina tik protestais ir įspėjimais. Pran
cūzijos, Didž. Britanijos ir JAV nusigin
klavimas ir ilsėjimasis ant karo laimėjimo 
laurų Hitlerį skatina eiti toliau. Jis skelbia 
savo „Mein Kampf” teorijas ir jas realizuo
ja, pirmiau sucementuodamas pačią Vo
kietiją, prie Reicho prijungdamas visas „vo
kiškas” žemes ...

Gal būt anų dienų Europos jėgų lygsvara 
taip reikalavo, gal būt, tolimesniems Vokie
tijos kaimynams, kaip Didž. Britanijai ir k., 
atrodė teisinga leisti Reichui atsigauti ir 
būti pajėgiam pasipriešinti Sovietų Sąjun
gos kylančiai grėsmei. Bet toks staigus ir 
brutalus Vokietijos iškilimas jos betarpiš
kuose kaimynuose, jų tarpe ir Lietuvėje, 
kėlė nerimą ir baimę, nes beveik visi šie 
kaimynai turėjo atgavę seniau Vokietijos 
užgrobtų žemių.

KŪRYBINIS GYVENIMAS ĖJO PILNU 
TEMPU

Atgijusį Vokietijos agresingumą Lietuva 
pajuto tuojau. Kai 1935 m. Lietuva nesutiko 
pasirašyti Vokietijos padiktuotos naujos 
prekybos sutarties, kuria ji siekė užvaldyti 
Lietuvos rinką ir tuo būdu sustiprinti savo 
įtaką Lietuvoje, iš Berlyno papūtė dar šal
tesnis vėjas. Jupiterio pyktis pasireiškė pei 
radiją ir spaudą. Bet šį pirmąjį Vokietijos 
puolimą Lietuva atlaikė, nors ir buvome 
priversti vieną rudenį žąsis prievarta (val
dininkai pagal kategorijas) pirkti ... Lietu
vos užsienio prekyba nukrypo per Klaipėdą 
į Angliją ir kitur. Vokietija kapituliavo ir 
sutiko pasirašyti abipusiai naudingesnę pre
kybos sutartį, i

Tačiau buvo aišku, kad po Sudetų ateis 
eilė Ir Klaipėdos kraštui. Prie to Berlynas 
ruošėsi ilgai, nesigailėdamas milijonų mar
kių ir pamazgų Lietuvai. Tam dirbo Rei
cho Auselnamto Rytų skyrius, Karaliaučiaus

(Kocho) įstaigos ir sustiprintas vokiečių 
generalinis konsulatas Klaipėdoje. Bu
vo veikiama iš Reicho ir iš vidaus. Pir
moje eilėje buvo siekiama suskaldyti lietu
vius į Grosslitauerius ir į Memelldnderius. 
Iš šių buvo reikalaujama ištikimybės Vo
kietijai, o lietuviai ir lietuvininkai buvo 
šmeižiami kaip „verfluchte Szameten”, am 
Nemuno kranto prie Tilžės organizuojamos 
„misterijos” su žemaičio iškamšų degini
mais ir p.

Nežiūrint į tai, Klaipėdos krašte kūrybi
nis lietuvių gyvenimas ėjo pilnu tempu. Mi
lijonai litų plaukė į uosto pagilinimą, pra
plėtimą, sumoderninimą. Fabrikų, kultūros 
rūmų, privačių namų statyba ištisais kvar
talais nesustojo. Kultūriniame gyvenimu 
lietuviai buvo nustelbę vokiečius. 1934 — 
1935 m., greta valstybinio teatro, net lietu
viška opera veikė (buvo pastatytos Travia
tos ir Fausto operos). Sėkmingai veikė gie
dotojų Draugijos chorų tinklas, rengiamos 
dainų šventės. Klaipėdos muzikos mokykla, 
pradžioje vadovaujama komp. Stasio Šim
kaus, davė Lietuvai naują žymių muzikų 
kartą (komp. J. Kačinską, dirig. Marijošų, 
St. Sodeika, A. Mikulskį, operos primadoną 
A. Dambrauskaitę, J. Augaitytę ir daug 
kitų). Visam kultūriniam darbut vadovavo 
pačių Klaipėdos krašto lietuvių patriotų se
niau įkurta Aukuro Draugija, didelio lietu
vio Jokūbo Stiklioriaus vedama. Sporto sri
tyje lietuviai susilygino su vokiečiais, van
dens sporte juos net pralenkdami (Jacht
klubas, Santaros vandens sporto baseinas 
su visu baidarių, lenktynių valčių, jolių ir 
jachjtų laivynu, tam Kuršių marios yra pui
kiausia arena). Mokslo srityje augo lietuvių 
pradžios mokyklos, veikė trys lietuvių gim
nazijos (Klaipėdoje, Šilutėje ir Pagėgiuose), 
Prekybos ir Pedagoginis institutai.

VIRĖ ARŠI POLITINĖ KOVA
Bet politinė kova šiame autonominiame 

krašte vis aštrėjo. Žinoma Sasso-Neumanno 
byla — buvo pirmasis Nūrnbergas. Naciz
mas vis daugiau svaigino iš Berlyno drą
sinamus vokiečius ir vokietininkus (germa- 
nofiliškus vietos lietuvius). Nors kraštas apie 
80% lietuviškas, atvirai kovojusiai lietuvių 
politinei srovei nepavyko laimėti daugumos 
Krašto seimelyje, kadangi vokiečiai nekovo
jo atvirai, bet į lietuviškus rinkikus ėjo pri
sidengę Volkspartijos, Memmelaenderių, 
Memeldeutschų, Memellaendische Landvyirt-

schafpartei skraistėmis, kaip tai jie darė ki
tur (Sudetuose ir k.). Vienok to neužteko. Iš 
Osthilfe organizacijos plaukė daug judošiš- 
kų grašių, kuriuos mielai ėmė ne vienas ir 
Lietuvai dirbęs lietuvninkas. Svarbesnėse įs
taigose, kaip Klaipėdos pašte, veikė šnipai, 
kurių vienas net buvęs lietuvių visuomenės 
veikėjas nuo Kretingalės (Jonas Spikeraitis, 
dabar kita pavarde gyvenąs).

Nežiūrint tvirto lietuvių laikymosi, buvo 
aišku, kad.., vieną gražią dieną teks mums 
mielą ir brangų Klaipėdos kraštą užleisti... 
okupantams. Ne kartą perkalbėdavome liki
mą vietos lietuvių (čia gimusių ir augusių), 
kurie buvo ištikimi Lietuvai ir kurie turėjo 
grįžti prie Reicho. Eilę metų dirbdami su 
jais, mes, kilę iš kitų- Lietuvos apskričių, 
buvome taip susigyvenę su šiuo lietuviš
kuoju kraštu ir su nuoširdžiais jo gyvento
jais, sesėm ir broliais lietuviais, kad neaiš
kus rytojus skaudino mūsų širdis. Nujautė
me, kad nacių keršto banga palies pirmoje

Sveikieji labai retai tepagalvojame apie 
sergančiuosius, Juos dažnai pamirštame ir 
tik artimieji belieka ištįkimiausieji jų lanky
tojai. O vis dėl to sergantieji labai ilgisi 
sveikųjų, labai trokšta pakilti iš lovos ir vėl 
gyventi, gyventi ...

Vienas iš svarbiausių dalykų šiandien 
vargšui DP beliko tai gera sveikata. Be jos 
niekur nepateksi. Nepasieksi palaimintos 
Amerikos, nepakvies tavęs tolimoji Austra
lija, netiksi Kanados žaliuojančioms girioms 
kirsti. Atseit, ligonio niekas nepageidauja, 
niekur neužsidirbsi sau duonutės kąsnelio, 
o ne retai girdėti balsų-sergančiuosius grą
žinti į savus kraštus. Tai tokia gyvenimo 
ironija lydi netekusius sveikatos. Tačiau 
sveikatos netekti šiandien gali greitai, net 
greičiau, kaip kad pats manai. Štai, žiūrėk, 
darbovietėje sulaužė jaunuoliui kaulus, čia 
nuo blogo maisto prakiuro skrandis, tai be
dirbant skersvėjų šeimininkaujančioje ar 
šaltoje patalpoje tau susuka kaulus, uždega 
nervus ir 1.1. Žodžiu, ligos dažnai lydi mus 
ir nei vienas nesame su Dievu sudarę svei
katos sutarties ir nežinome, kada ligos ba
cila pakirs ir taip išsekusias jėgas.

Hanaviečiai gal neatsitiktinai šį reikalą 
gerai suprato ir tp pasėkoje jie įsirengė,

Patartina laikysena visais laikais
Rašo Vydūnas

koks šventumas. Bet pastebima ir tai, kad 
žvaigždės keliauja. Matomos vienoje dan
gaus vietoje, o po valandos jau kitojoje. 
Žinomi yra saulės ir mėnesio užtekėjimas 
ir nusileidimas, O tada sužinota, kad tai 
pasidaro, žemei apsisukant. Taip tada ga
lėtume sakyti, kad saulė ir mėnuo laikosi 
danguje savo vietose. ,

O vis jau sužinota, kad saulė, mėnuo ir 
visos žvaigždės neapsakomu greitumu šauja 
per erdvę. Daro tai ir žemė tiesiog žaibo 
greitumu. O žmogui atrodo, kad ji ramiai 
laikosi savo vietoje erdvėje, ir jis galįs ant 
jos ilsėties, parimti ar ir judėti, nukilti kur 
nors, ir vėl grįžti į savo ramiai jo lau- 
kiantius namus.

Bet ištiktųjų žmogaus toks Judesys labai 
suvestas, kad jis ir lėktuvu gana trumpu 
laiku gali skrieti aplink visą žemę. Vis- 
dėlto žemė laiko žmogų ir visa, kas jojoje 
yra, prie savęs, kad nenukrinta nuo jos. 
Kalbama apie sunkumą, kurs visa, kas am 
žemės yra, veikia ir prie žemės traukia. 
Visa tai teikia tikrovininkui aiškiai numa
nyti.

Ir dar daugiau. Žemė nuolatai kinta. O 
ne vien augantieji dalykai, kurių pakitimas 
nelabai aiškiai.pastebimas. Sužinota, kad ir 
pats daigtiškumas, materė, nėra asama, ale 
nuolatinis vyksmas. Toks yra visas pasau
lis. O tai visai neapmąstoma. Bet tame vyks
me gyvena žmogus.

Net jis pats yra nuolatinis pakitimas. 
Kad kūnas be sustojimų kinta, vos ne vos 
pastebima, ir tik mokslu sužinota. Bet aišku, 
kad nuotaika labai greit pasidaro 
O mintys tiesiog sravi, kad sunku 
stabdyti arba jas visai atstumti.

Taip ir visa-kas vyksta ir tuo 
Pasidaro sunkumų, ir jie nuslysta,
ma, kad ramina ir džiugina ir netrukus vėl 
viskas kitaip veikia. O žmogui vis tenka 
tai pasitikti ir su tuo santykiuoti, su visa- 
kuo skaitytiem. Ir nebelieka tik klausimų, 
kas tai yra, kas patiriama, kas ištiktųjų 
tikrovė, ale tai, kaip reikia visame tame 
laikyties, kaip savyje pakisti ir stiprėti. '

Visa-tail apmąstius aiškėja, kad tai, km 
laikoma tikrove, tokia nėra. Tikroji tikrovė 
tegali būti tai, iš kurios visas vyksmas, vi
sas gyvenimas, visas pasaulis, visa Visata 
nukyla. O tik ir maža apie tai galvojus, nu
manoma, kad tai yra Didis Slėpinys. Ii 
žmogus ties juo nutyli ir nusilenkia. Jautia4

Labai niūkus yra dabar žmonių gyvenimo 
dangus kaip ir tasai’, kurs juslėmis yra 
prieinamas. Naujiems metams prasidedant, 
šitasis pamažėl vis šviesėja. Pagaliau Ir 
visai gražiai nušvis. O taip turėtų šviesėti 
ir visas žmonių gyvenimas. Juk visi žmo
nės to nori. Tūliems tai jau ir vyksta. Mat, 
žmonės patys turėtų ir gali gyvenimo švie- 
sėjimą sukelti.

Bet labai daug žmonių tai nenumano. 
Nenujautia, kad jie tam yra tiesiog pa
šaukti Ir nusiminę jie žvelgia žemyn. Ša
koti, kad ir nauji metai nieko naujo, būtent 
nieko gero žmonėms nesuteiks.

žmonės yra labai skirtingi. Neesant vi
same pasaulyje du visai lygu daigtu, žmo
nės ko—žymiau įsirodo kitokiais. Atitinkant 
jie ir apsireiškia. Vieni linksta visa-ką nai
kinti, kiti visa-ką palaikyti ir kurti. Taip jie 
ir žvelgia į ateitį. Ir tikriausiai skiriasi 
vieni buo kitų tie, kurie nieko gero nebe
laukia iš ateities, vien tik tamsą temato vi
same gyvenime, ir tų kurie juokaudami žen
gia gyvenimo taku į ateitį, į naujus metus. 
Vadinami anie dažnai svetimu žodiu pesi
mistais, o šie optimistais.

Bet nei viena nei antra laikysena nėra pa
tartina. Gyvenantis yra visa - ko prigrūstas. 
Tūli, tai stebėdami, todėl giriasi, kad jie 
įkaitos) su tikrove. Vis dėlto ir tse neaiš
kumų. Vienam tikrovė vienaip atrodo, kitam 
kitaip. O kiekvienas tokių tikrovininkų tiki 
patirtąs visą tikrovę tikriausiai. Sako esąs 
pasiryžęs niekados nepasiduoti svajonėms, 
nebūti optimistu, bet ir ne pesimistu. Jis 
žvelgiąs tikrovei į akis, nors ji kaži-kaip 
slėgtų žmogų ir jį kankintų arba jį ir vi
saip smagintų ir linksmintų.

O tik ir tokia laikysena nėra gerai pa
grįsta. Žmogus turi išmokt tinkamiausiai 
pasitikti tikrovę ir tam įsigalėti. O tam 
svarbu labai išmanyti, kas tikrovė ištikrų- 
jų yra. žmonių daugumai atrodo, kad ji tai 
yra kas jusles paveikia įr tada gali būt 
žmogaus patiriama. Bet juslės nėra lygaus 
jautrumo, o nelygus yra ir žmonių sąmo
nės šviesos laipsnis ir jos regratio dydis. 
Todėl kiekvienam žmogui tikrovė yra 
Ina.

Aiškėja tai jau, prisiminant ir tik 
gyvenimo dalykus. Naktį žvelgdami
gan, matome jame neapsakomą ramybę to
ft aukštįjbėję, kad mus tiesiog užplūsta lyg

nėtokia. 
jas su-

pakinta.
Patiria-

kito-

kelis
dan-.

eilėje tauriuosius Klaipėdos krašto lietu-Į Darbovietėse fvarkėmės evakuacijai pagal 
vius... Šiandien mes jau gerai žinome, kiek j įsakymą iš gubernatūros. Tylėdami neprie- 
daug taurių Mažosios Lietuvos sūnų žuvo kaištavome, kodėl apie tai mes nebuvome 
nacių nukankinti...

ANĄ SAULĖTĄ DIENĄ
Neatsispyrė kiti Vokietijos kaimynai, ne

galėjome ir mes atsispirti, nors Berlynui la
bai daug nervų kaštavom. Klaipėdos kraš
tas Vokietijai buvo principinis „vienalytiš
kumo” klausimas, mums gi — gyvybinės 
reikšmės dalykas, Pasitikėdami savo vyriau
sybe, mes iki paskutinės dienos buvome sa
vo vietose ir ramiai dirbome. Tik kai 1939 
m. kovo mėn. 22 d. rytą Kauno radijas... 
pradėjo griežti kariškas dainas... — mes 
supratome, kad... šiandien Nemuną per
žengia vokiečių kariuomenė ...

Eidami tarnybon, iš vokiečių ir vokieti
ninkų butų girdėjome vokiečių himno žo
džius „Deutschland, Deutschland ueber al- 
les”...”

anksčiau įspėti.
Kas jautėsi nesaugus asmeniškai, kadangi , 

vokyčiai ruošėsi šį trumpą tarpuvaldį iš
naudoti „atsiskaitymui”, — stengėsi arti
miausiu keliu pasiekti Didž. Lietuvos ribą.

Lietuviškąjį Klaipėdos kraštą dengė pasku
tinis sniegas. Pavasarį skelbianti saulė buvo 
liudininkė mūsų „pralaimėjimo” ir vokiečių 
„triumfo”... Žygiuojant vokiečių kariuome
nei nuo Tilžės, „neatsakingas” vokiečių ele
mentas suvedinėjo sąskaitas su lietuvninkais, 
su lietuvių veikėjais, juos kruvinai sumuš
damas, suiminėdamas ir į kalėjimus sukišda- 
mas... Daug iš jų šiandien negali kalbėti, 
užtat mūsų, anų dienų gyvų liudininkų, pa
reiga neleisti užmiršti vokiečių kryžiuotiškų 
poelgių su lietuviais. ,

* Edv. Karnėnas

dieim DP ligoninėje
sakyčiau, visai neblogą, kad ir neturtingą 
ligoninę. Taip pat šioje stovykloje mes su
tinkame visą eilę gerų daktarų, kurių vieni 
atsidėję dirba ligoninėje, kiti suteikia pa
galba 
dirba 
katos

Šia 
ninėje, bent valandėlei stebėkime jos gyve
nimą ir, jei kantrybė leis, pasiklausykime 
šimtą dienų ir naktų joje išgyvenusio ligo
nio pasakojimų.

Ligoninėje pirmosios dienos slenka lėtai, 
o drauge ir įkyriai. Neįprasta aplinka, vais
tų kvapas, sergančiųjų dejavimas kažkaip 
savotiškai paveikia naujai atvykusį. Pa
sineri betgi drauge į skausmus ir pro 
ligoninės langą žvelgdamas imi labai pavy
dėti tiems, kurie pajuodę grįžta iš darbo
viečių, kurie lagaminus nešini skuba į lau
kiantį sunkvežimį, kuris juos išveža į toli
mus kraštus naujam nežinomam gyvenimui. 
Imi pavydėti ir tiems, kurie pavargę ir 
pageltę, bet dar sveiki, slenka rajonais su 
maisto krepšeliais.

Slenka dienos, savaitės ir mėnesiai. Ligo
ninėje gyvenimas vis tas pats. Tik retkar
čiais čia tave tepradžiugina naujas laikraš
tis ar graži knyga bei viena kita pramogėlė, 
artimųjų ar prietelių aplankymai.

Nuobodžių dienų sūkuryje priartėja Ka
lėdų šventės. Kūčių vakarą šventiška nuo
taika. Lageryje užsidega žvakutės, džiaugia
si mūsų mažieji. Gi ligoninėje ligonius ap
lanko tą vakarą baltai pasipuošę daktarai, 
seselės, pali'nki geriausios sveikatos, įteikia
mos kuklios, bet nuoširdios dovanėlės. Prie 
uždegtos eglutės gražiai suskamba „Daina
vos” ansamblio gražios giesmės ir dainos, 
kurios ligonį sujungia su gražiu sveikųjų 
gyvenimu ir duoda vilties vėl pakilti ir gy
venti, gyventi.

Be to, kas antrą sekmadienį prie kuklaus 
altorėlio suklumpa keliasdešimt ligonių 
dvasiniam susikaupimui, o jautrūs dvasininkų 
žodžiai padrąsina žengti šių • kančių keliu 
kiekvieną. sergantį.

Po. šių šviesenių nuotaikų vėl gyvenimas 
grįžta į kasdienybę ir' vėl apgaubia' čia 
esančius skausmų skraistė.

Pabandykime pasekti šios vietos kas
dieninį gyvenimą, su jo smulkmenomis.

Kasdien čia ateina vis naujų pacientų, 
kasdien pripildomos ištuštėjusios lovos. 
Vienu iš svarbiausiųjų skyrių laikytinas 
chirurginis skyrius. Žvilgtelėkime į jį.

Operacinėje mes randame du aukšto ūgio, 
visada ramiai nusiteikusius, kupinus rimties 
bet drauge ir giedrios nuotaikos, daktarus. 
Tai dr. Strimaitis ir dr. Statkus. Jiems tenka' 
operuoti, tikriau sakant gydyti peiliu. Deja, 
operacinė mažoka, neturtinga įrankiais ir 
netobulai įrengta. Tačiau jų meisteriška 
ranka piauna apendicitus, trūkius ir kitokius 
skaudulius, kurie pašalinami tik operacijos 
būdu. Jie tai atlieka su didele atyda ir 
tenka pasidžiaugti, kad' jau tūkstaintis pa
daryta operacijų, tačiau nebuvo nei vieno 
mirties atvejo. Kartais ligoniui tenka kiek 
ilgiau pagulėti, ar atsiranda mažos kompli
kacijos, tačiau tai daugiausia pareina nuo 
ligonio atsparumo. Operacinėje rūpestingai 
asistuoja seselės, kurių vardus ligoniai mi
ni Ani, Agnes, Barbara. Dėka chirurginio 
skyriaus daktarų pastangų ir pagelbinto 
personalo iš čia išėjo tūkstančiai pasveiku
sių. O kada jie vizituoja ligonius palatoje, 
visada nuoširdžiai paguodžia ir suramina tr 
dėl to kiekvienas ligonis išėjo iš čia išsi
nešdamas pasitikėjimą chirurginio skyriaus 
vedėjui dr. Strimaičiui ir jo nuolatiniam 
talkininkui dr. Statkui.

Įvairiausiomis vidaus ligomis sergantieji 
susitinka su visada besišypsančiu, visada 
geros nuotaikos senuku, bet gabiu deagno-

sergantiems ambulatorijoje. Jie visi 
su pasiaukojimu ir budriai budi svei- 
sargyboje.
proga apsilankykime Hanau DP ligo-

• juk ir jis pats su savo esme yra slėpinin
gas ir Didiajame Slėpinyje palaikomas.

Tuojau žmogui ir lyg veriasi sielos akys. 
Kas seniau rodėsi tikrovė tėra kaž-koks 
vaizdavimas, kad tūliems ir labai neaiškiai, 
esmiškoji tikrovė, kuri visame veikia, kaį 
visi vyksmai pasidaro tikrai prasmingi.

Ties jais žmogus su savo sąmoningumu 
pastatytas. Ir jam užduota, visa teigiamai 
pasitikti, ar tai būtų skaudu ar smagu, 
liūdna ar linksma. Jis turi į tai žiūrėti kaip 
į Kūrybos apraiškas, kurios ji ragina ir 
skatina nusivokti Jame, iš kurio jis kaip ir 
visas gyvenimas yra.

Sekdamas tą skatinimą, žmogus sąmonin- 
gėja ir stiprėja savo, esmėje, kad gali vi
same gyvenimo srovėjime ir visose jo 
audrose pasilikti pastovus ir tvirtas. Visa, 
kas jam tenka patirti, jis priima teigiamai, 
ar tai būtų laimė ar nelaimė. Visame jis 
mato vyksmą, kurs jį kelia augštyn, padaro, 
kad vis aiškiau susivoksią slėpiningojoje 
savo kilmėje ir pagaliau Didiajame Slė
pinyje.

Kas kitus džiugina, yra jam tiktai grei
tai gęstąs sužibimas. Kas kitiems rodosi 
nelaimė, jam yra proga, susikaupti savo 
esmėje ir atsidėti į visa numatantią, nepa
siekiamą Išmintį, pasiduoti Šventajai Valiai 
ir Galiai’. Visi baisumai* ir skaudumai, kurie 
tam tikrų žmonių žmonėms sukeliami, jam 
yra Sieksniai, parimti Amžinojoje Malonėje. 
O kas jam malonaus kituose matyti, jis ver
tina kaip atspindi neapsakomosios Meilės ir 
Malonės.

Kada žmogus taip laikosi, jis kaip medis 
žemėje šaknyje, vis tvirtiau įsigyvena savo 
kilmėje, būtent Didiajame Slėpinyje. Atitin
kant visas jo gyvenimas veikia kitus, ku
riems tie patys patyrimai uždedami kaip ir 
jam. Ir visiems visų vyksmų prasmė ryškė
ja, ir jie taip savo esmėje pakinta, kad visi 
skaudūs skatinimai tada nebėra reikalingi 
ir lyg savaime nuslinksta nuo jų. ,

Taip tad aušta žmonėms naujas rytmetis. 
O ko-tikriau ir gražiau, ko-daugiau žmo
nių pasiryžta tokiai laikysenai. Į visa, kas 
jiems tenka, jie žiūri kaip' į jiems reikalingą 
patyrimą ir net paramą taurėjimui, žmo
niškos esmės Įsigalėjimui. Ir jiems taip 
tarpstant, jie ne vien sau, ale ir visai žmo
nijai sukelia pakitimą, su kuriuo žmonija
tampa nauja, tikriausiai žmoniška, net ir zistu dr. Atkočiūnu. Jo skyrius vienas iš 
dieviška. j nedžiugiausių. Ilgai gydomas ligos, ner-

vuoti pacientai ir/ gal būt, didelis vaistų 
trūkumas ligoniams išsemia kantrybę ir ret
karčiais ima pykti jie ant daktarų. Tačiad 
šiame skyriuje dirbti taip pat reikia nema
žesnės kantrybės, o pacientams tenka ilgo
kai čia pabuvoti. Šalia dr. Atkočiūno vi
sada sutinkame jo asistentą jaunuti simpa
tingą bepradedanti praktikuoti jauną gydy
toją Vaarlą (estą),

Galę ligoninės kamputyje matome mes 
„Gandrų” skyrių. Jame ateina vis naujos 
DP būtybės ir čia jas pasitinka šio sky
riaus vedėja dr. Kesiūnaitė, dr. Nolle ir 
niekad nenuilstanti sesuo Genovaitė, šis sky
rius labai jaukus, mažytėse lovelėse krykš
čia naujagimiai, dabar jau turintieji taip pat 
DP vardą, g

Jei kam suskausta gerklę, tą paima glo
boti jaunas, bet jau toli šioje srytyje pa- 
žegęs, prof. Zubkaus palikuonis, dr. Du- 
binskas. Prof. Zubkus čia paliko gražius 
atsiminimus, daug kam padaręs sudėtin
giausias operacijos savo mažutėje opera
cinėje. Jį mini šiandien daug kas su dėgin- 
gumu. Tačiau dr. Dubinskas uoliai ieško, 
reikalingų operacijoms instrumentų ir ne
trukus žada pradėti tęsti prof. Zubkaus 
palikimą. Bet ir dabar jis atlieka ambulato
rinius gydimus ir susirgus nosies, gerklės 
ar ausų ligomis visada pirmąją pagalbą 
gali susilauktu

Neperblogiausiai Įrengta ir laboratorija. 
Jai vadovauja dr. Domijonaitis, o šalia jo 
dirba keletas jaunų laborančių. Taip, kad 
tyrimus atlieka čia pat ir labai greit. Di
desnius tyrimus atlieka Frankfurto klinikose. 
Rentgeno kabinetas taip pat dirba. Čia šiam 
darbui vadovauja dr. Plečkauskas. Žodžiu, 
patekęs J ligoninę, tuojau patenki į tyrimų 
laboratorijas, į rentgeną ir savo sveikatą se
kančią dieną matai juodu ant balto.

Mūsų mažųjų sveikata nenuilstamai rū
pinasi dr. dr. Tercijonas, Luinienė ir Kasa- 
kaitienė. Čia jie konsultacijoje apžiūri ma
žųjų sveikatą, teikia medicinos pagalbą ir 
kiek sąlygos leidžia dirba sveikos kartos 
išūgdymui.

Kasdien, o gal ir daugiausiai ligoniai su
siduria su pagelbiniu personalu - seselėmis. . 
Jos slaugo ligonius, paguodžia ir ištisas va
landas praleidžia su sergančiaisiais. Tai 
nepaprastai sunkus darbas, reikalaująs di
delio pasiaukojimo ir meilės sergantiems. 
Šios ligoninės vyr. seselė Genovaitė Stri
maitienė ištisas dienas praleidžia šioje de
jonių kupinoje aplinkoje. Tačiau ji nepa
meta giedrios nuotaikos ir su šypsena už
kalbins kiekvieną ligonį. Niekada negalėsi 
pamiršti ir skyriaus vyr. seselės Editos, 
kuri pasižymi nervingumu, linkusi pabarti 
„neklaužadą”, tačiau drauge atlaidi ir rū
pestinga. Po ilgesnio laiko kiekvienas ligo
nis ją pažįsta, susigyvena ir įvertina, kad 
jos darbas nėra lengvas ir ją visada patei
sins. Taip pat kasdien sutinki čia jaunų 
seselių būrelį, kurios dabar kruopščiai 
lanko dr. Burtavičienės vedamus gail, sese
lių kursus, o iš ryto atlieka praktiką. Jų 
pirmieji žingsniai nedrąsūs, bet nuoširdūs 
ir daugelis iš jų bus geros seselės. Ligoniai 
kasdien mini Ramutės, Janutės, Danguo
lės ir daugelio kitų vardus. Ir kiekvienas 
ligonis nori tarti joms: — būkite kantrios, 
mokėkite skausmuose suraminti, pamilkite 
nelaiminguosius ir su tikra seselės meile 
prieikite prie sergančiojo lovos, nes jūs-ne- 
šate taip pat ligoniams sveikatą. Tada bū
site tikros seselės ir daug prisidėsite prie 
kančių palengvinimo. Reikia pasakyti, kad 
šios jaunutės kursantės ir stengiasi eiti tuo 
meilės taku. Joms kelią rodo darbe seselės 
Linda, Lizete, Emgard ir daugelis kitų.

Šalia šių gražiųjų pusių ligonis čia ran
da ir daugelį trūkumų.^ Tačiau, gal būt, tie 
šios -ligoninės kaltė. Sąlygos, tremtis, sve
tima žemė, iš kitų gaunama malonė sudaro 
tas trūkumų versmes, kurias ligotais pastebi.

(Nukelta. į .4 pusi.)
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Gudijos nepriklausomybes paskelbimo 30 metų sukaktis
Rašo A. Karaneūskl

AKIMIRKSNIU KRONIKA
f ___ M___ , ■__•__ _____ •_________ 1 • -?,,l___ J-"___ I t

1948 metai, kaip ir 1947, yra jubiliejiniai 
mėtai bemaž visoms tautoms, kurios iki 1. 
D. karo pabaigos nešė carinės Rusijos jun
gą, o dabar tebėra bolševikų pavergtos. 
Prieš 30 m., sugriovusios ilgametį Rusijos 
kalėjimą, pavergtos tautos pradeda laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą. Kaip tik 1918 
metais buvo paskelbta visa eilė valstybių 
nepriklausomybės aktų. Tad 1948 metai tik
rai yra didieji jubiliejiniai metai vidurinės 
ir rytų Europos ir Azijos tautoms, nes šiais 
metais jos susilaukė savo tautinio idealo 
Įgyvendymo. x

Tarp daugelio buv. carinės Rusijos tautų 
vieną žymiausių vietų turėjo gudų tauta, 
tiek savo skaičiumi (arti 18 mil.), tiek ir 
savo tautinio sąjūdžio dinamika. Kai 1917 
m. sugriuvo carinė Rusija, gudų tauta la
bai aktyviai dalyvavo jos sutriuškinime ir 
jau buvo pribrendusi, kad paimtų į savo 
rankas tautinį gyvenimą.

Pirmą plytą j stiprų gudų valstybiškumo 
pamūrį padėjo pirmasis Gudijos Kongre
sas, sušauktas 1917 m. gruodžio mėn. Mins
ke. Jis yra ypač svarbus. Gudų tauta buvo 
čia visiškai ir teisėtai atstovaujama, atsto
vai! buvo išrinkti demokratine tvarka pačios 
tautos iš visos etnograsinės Gudijos terito
rijos. Sis kongresas paskelbė kraštą atski
ra valstybe demokratinės Gudijos tautinės 
respublikos (BNR — Bielaruskaja Narodna- 
ja Respublika) pavidalu. Bolševikų kariuo
menė fizine jėga išvaikė kongresą, bet jis 
dar suspėjo išsirinkti savo vykdomąjį or
ganą, Gudijos tautinės respublikos tarybą 
(Rada BNR), kuriai ir pavedė atstovauti 
gudų tautos suverenumą.

Antras svarbus ir sprendžiamas įvykis 
buvo 1918 m. kovo 25 d., kada GTR tary
ba paskelbė Gudiją laisva ir nepriklausoma 
demokratine respublika Gudų tautos etno
grafinėse ribose. Išleistame tą dieną nuta
rime paskelbta, kad Gudija numeta nuo sa
vęs paskutinį valstybinio priklausomumo 
jungą ir nutrauk^ visus ikišiolinius saitus 
su Maskva.

Naujos Gudijos taryba ir vyriausybė iš 
karto pradėjo labai energingai veikti tiek 
krašte, tiek užsienyje. Daug Europos ir Azi
jos valstybių pripažino jauną Gudiją de 
facto, o kai kurios ir de jure. Kai bolševi
kai nukreipė savo smūgį prieš Gudiją, ji

Iš pradžios taryba ir vyriausybė apsisto
jo Lietuvoje, kur rado didelį pritarimą ir 
pagalbą iš Lietuvos vyriausybės. Anuomet 
gudus ir lietuvius jungė labai draugiški san
tykiai ir artimas bendradarbiavimas ben
droje dviejų broliškų ir istoriškai susigimi
niavusių tautų kovoje.

Sulikviduotos Gudijos tautinės respubli
kos vietoje bolševikai įkūrė vadinamąją Gu
dijos Sovietinę Socialistinę Respubliką. 
Tačiau gudų tauta laiko ją fikcija, rusiško 
bolševikinio imperializmo priemone gudų 
tautos tautiniame, jx>litiniame ir socialinia
me pavergime. Todėl gudai nesigaili didelių 
aukų ir visą laiką veda kovą su rusų oku
pantu. Kova dar neužsibaigė ir šiandien. 
Visoje Gudijos teritorijoje didelės gudų 
partizanų masės kovoja su ginklu rankose 
prieš komunistus už kovo 25 d. idealus. O 
tremtyje visa gudų visuomenė nenuilstamai

veda tautinį darbą dėl tų pačių idealų Įgy
vendymo. Tiek tėvynėje, tiek tremtyje kovo
jama glaudžiame sąlytyje ir sutartinai su 
kitomis rusų komunistinio imperializmo pa
vergtomis tautomis. Laikydama BSSR tiktai 
fikcija, gudų tauta šiandien pripažįsta savo 
didžiais ir teisėtais atstovais Gudijos tauti
nės respublikos (BRN) prezidentą M. Ab- 
ramčyką, tarybą ir vyriausybę. Jų vado
vaujama gudų tauta veda savo kovą.

Nepalūžo gudų tautos siela ilgametėje 
nelaisvėje. Tauta nenori susitaikyti su da
bartine padėtimi. Si tauta tiki, kad greit 
ateis laikas, kada demokratijos idėjos Vak. 
Europos interpretacijoje, Atlanto Chartos 
paskelbtos laisvės ir nepriklausomybės idė
jos įsiviešpataus ir rytų Europoje. Šių idė
jų vardan tauta ir kovoja nepaliaujamai. O 
kovo 25 diėną šiemet, kaip ir kasmet, gudų 
tauta mini kaip savo didžiausią tautinę 
šventę.

Ir Australijoje buvo paminėta vasario 16.
Laiškas iš

Antruoju transportu atvykę Australijon 
214 lietuvių taip pat iškilmingai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį. Į minėjimo posėdį buvo pakviesti sto
vyklos vedėjas (anglas) čia nuo seniau gy
veną lietuviai ir estų bei latvių atstovai. 
Ilgesnę paskaitą apie Lietuvą, jos praeitį 
ir dabartinius vargus skaitė P. Mackūnas, 
kurio kalbą vertė viena lietuvaitė, apsiren
gusi tautiškais rūbais. Žuvę dėl Lietuvos 
laisvės buvo pagerbti tylos minute. Sto
vyklos vedėjas savo kalboje išreiškė lietu
vių tautai užuojautą ir viltį atgauti pra
rastą laisvę,, o naujai atvykusioms palinkėjo 
laimingai įsikurti naujoje tėvynėje Austra
lijoje.

Australijos
Po to įvyko meninė dalis. Pradžioje 

smuikininkas Pr. Matiukas pagrojo keletą 
kūrinių. Baleto šokėja p-lė Kepalaitė pa
šoko solo. Deklamavo p-lė Maksvitytė, o 
moterų choras padainavo keletą liaudies 
dainų. Susirinkusieji ir svečiai palydėjo 
programą ilgais plojimais. Minėjimas buvo 
baigtas Tautos himnu.

Tenka pastebėti, kad naujai atvykusieji 
lietuviai vietinių gyventojų labai maloniai 
priimami ir rodomas didelis supratimas bei 
susidomėjimas. Sužinoję apie mūsų žymios 
šokėjos p-lės Nasvytytės atvykimą, vietiniai 
laikraščiai ir žurnalai įsidėjo jos nuotrauką 
ir plačiai aprašė jos gyvenimą ir mūsų 
tremtinių patirtus vargus. - Br. P-lis.

Isvykusieji apie gyvenimą Belgijoj
Maždaug prieš metus prasidėjo DP ver

bavimas belgų anglių kasykloms. Nuo 1947 
metų balandžio 10 d. iki šių metų sausio 
mėn. Į Belgiją išvyko 18.621 darbininkas ir 
9.339 jų šeimų narių, iš viso 27.960 DP. 
Per tą laiką dėl įvairių priežasčių grįžo 
atgal į Vokietiją 2.090 asmenų, kas sudaro

Nemažai lietuvių išvyko į Belgiją iš Kas- 
selio stovyklos. Dabar čia gaunama iš iš- 
vykusiųjų laiškų. Vieni laiškai labai opti
mistiški, kiti netaip. Bet bendrai galima 
spręsti, kad ir Belgijoje gyvenimas įmano
mas. Gal net geresnis, negu tokioj Brazi
lijoj ar Venecueloj.

Amžinojo žydo padėtyje
Mūsų šių dienų gyvenimo simboliai pasidarė traukiniai, laivai, sunkvežimiai. 

Žodžiu, mes esame kelionės būsenoje jau keleri metai, ir dar galo nematyti. Iš 
krašto į kraštą, iš miesto j miestą, iš stovyklos į stovyklą, iš darbovietės Į dar
bovietę veža mus, ar patys rūpinamės nuvažiuoti. Gyvenimas lyg to amžinojo žy
do, kuris niekur neranda ramybės, kuris negali pastoviau įsikurti, nes jo padus vėl 
svilina prakeikimo karštis, ir jis vėl turi keltis ir keliauti, tikėdamasis rytoj pailsėti. 
O rytoj ir vėl keliauti. z

Aišku,, kad mūsų rytdiena tokia pat nežinoma, kaip ir šioji diena. Rytoj vėl 
kur nors pasuksime gal į iki šiol dar nežinomą stotį, jei nesibaigs nesibaigianšios 
kelionės ir neatsivers vartai į namus.

Didžioji mūsų dalis ligi šiol gyveno, kaip tie evangelijos paukščiai, kurie nei 
sėja, nei piauna, nei J kluonus krauna. Sunkus ir ypač šaltas toks gyvenimas, bet 
jis baisiai būdingas žmogui be namų. O šiandien ir mes už savo raumenis ieško
mos pastogės ir truputį šiltesnio gyvenimo. Susiradę kuriame nors pasaulio kampe 
kokią atliekamą svetimų namų pastogę, vėl dairomės, gaudome visokias šviesesnes 
žineles: gal gi ateis toji laukiamoji diena!

Ji, toji laukiamoji, vis tebėra neaiški ir nežinoma. Jei svetima nauja pastogė 
ir šiltesnė už nuolat besikeičiančias stovyklas, tai vis dėlto ji svetima, o mes nori
me grįžti namo, bet ten keliai ir takeliai svetimo kareivio mindžiojami, ten žiaurūs 
svetimi žandarai mūsų brolius medžioja. Ten grįžti negalima, bet ir čia visurjai- 
kinumas lyg peiliu piauna. Žmogus ištroškęs pastovesnio gyvenimo, jam jau nusi
bodo keliauti, bet jis dairosi į rytdieną, jis laukia, kada ateis grįžtamoji diena. 
Tik tada jis nori pradėti pastoviai gyventi.

Ar šitoks galvojimas teisingas?
Man Anglijoje yra tekę susidurti su žmonėmis, kurie ligi spalio arba bolševi

kinės, revoliucijos turtingai, sočiai ir ramiai gyveno motinėlės ' Rusijos žemėse. 
Revoliucija paleido juos plikus nuogus, tik per plauką nepareikalavusi iš jų ir gy
vybės. Revoliucija atvijo juos į svetimą pastogę. Bet po daugelio metų svetima pa
stogė jiems pakeitė savąją. Per tiek metų jie užmiršo laikinumą. Ir jie mūsų trem
tinį mėgina guosti tomis mintimis, kuriomis patys gyvena.

— Mes buvome kadaise toje pat padėtyje, kaip šiandien jūs. Mes laukėme me
tus, kitus, kalbėjome apie grįžimą, bet praėjo dešimtys metų, ir tas grįžimas ne
ateina nė šiandien. Kas grįžimo laukdamas stengėsi svetur įsikurti vėl, kaip namuo
se, tas nesunyko, o kas tomis svajonėmis sotinosi, tas visą laiką alko ir šalo arba 
jau seniai palūžo. Ir jūs kurkitės, tarytum niekada nebegalvotumėte grįžti. Šitaip 
jūs nesunyksite, o grįžimo diena, jer ji ateis, ras jus sveikus ir dar turinčius kiše
nėje vieną kitą svarą, kuris leis jums namie pradėti žmoniškiau įsikurti.

Gal šitie emigrantiški tvirtinimai šiek tiek perdaug turi materializmo, daugu
mui mūsų gana svetimo, bet juose esama nemaža ir tiesos. Galima belaukiant ir 
rankas prarymoti, ir akis pražiūrėti, ir sudžiūti iš ilgesio, bet bendrosios padėties 
tai nenulems. Sumenkę mes sunyksime, dingsime vienas po kito, sumenkinsime sa
vo tremtiniškąją bendruomenę.

Tikėkime, kad dalis tų, kurie bus gerai įsikūrę, nebegrįš, kai atsivers vartai 
j namus, bet nebegrįš ir tie, kurie laikinumą padarys savo šūkiu, nes daugumą to
kių palauš gyvenimas. Kas savo tėvynę brangins, tas galės grįžti i<- tuo atveju, jei 
ir'svetimus namus bus padaręs laikina savo antrąją tėvyne. Geriau bus, jei tėvy

nė susilauks daugiau ratuotų, o ne plikų ir paliegusių.
K. BARŽNAS

su pasiaukojimu ir didvyriškai gynėsi. Ta
čiau prieš bolševikų galią neatsilaikė. Gu
dijos respubliką galutinai likvidavo Rygos 
taika 1921 metais: Gudija buvo padalyta 
tarp Sovietų ir Lenkijos. Gudijos tautinės 
respublikos taryba ir vyriausybė turėjo pa
likti savo kraštą ir emigracijoje varyti savo 
veiklą net ligi šiol.

apie 7,4% visų išvykusiųjų. Tuo būdu Bel
gijoje ligi šių metų pradžios įsikūrė 25.870 
DP.

Iš bendro išvykusiųjų lietuvių skaičiaus, 
grįžusiųjų nuošimtis yra mažesnis, negu vi
durkis — 7,4%. Jei ir tam tikra dalis grįžo, 
tai dažniausia dėl rimtų priežasčių, kaip 
sveikatos ir kt.

Garmischo lietuviu stovykla
Einant Garmischo gatvėmis dabar galima 

dažnai išgirsti lietuvišką kalbą. Bet ji „įsi- 
pilietino” čia neperseniausiai. Atkėlus iš 
Bambergo virš 700 lietuvių į Garmischą, 
tautų internacionalas čia dar paįvairėjo ir 
lietuviškas žodis čia išgirsti jau nebe nau
jieną.

Pataljoos, kur gyvena atkeltieji lietuviai, 
yra moderniškos. Kambariai įvairaus dydžio 
ir beveik visur yra centralinis šildymas. Be 
lietuvių, kurie čia sudaro beveik visą stovyk
lą, gyvena dar 50 asmenų ir kitų tautybių 
— latviai, estai ir keliolika asmenų bė pi
lietybės. Kultūrinis gyvenimas, atrodo, tu
rės čia geras sąlygas. Dabar stovykla jau 
turi nuosavą bažnytėlę, kuri yra įrengta 
vienoje salėje. Teatras, kuris taip pat jau 
turi patalpas, numato irgi atsikurti.

Komitetui, kuris kovo mėn. 11 d. demo
kratišku būdu buvo visų stovyklos gyven
tojų išrinktas — pulk. Sova, dr. Morkūnas, 
Stasiulis, Petravičius, inž. Skudžinskas, mok. 
Eitmotnas ir Sniras — reikia tik palinkėti 
Garmischo lietuvišką bendruomenę sėkmin
gai išvesti pro visus sunkumusį kurie kar
tais iškyla.

Y.M.C.A—Y.W.C.A., kuri turi čia apie 40 
narių yra numačiusi susižinoti net su Ame
rikos ir Anglijos kai kuriais YMCA sky-
riais ir supažindinti kitų tautų žmones apie | pavojaus grėsme, 
mūsų tautai padarytą skriaudą, ' į mentais.

Visoms, Garmischo lietuviškos stovyklos, 
organizacijoms ir naujoje vietoje reikia pa
linkėti gražaus sugyvenimo ir kultūringo 
bendradarbiavimo. Kalvis

Dramos veikalas iš DP gyvenimo
„Daily Mail” žiniomis Londolne buvo 

pastatytas dramos veikalas iš DP gyvenimo. 
Jis pavadintas Cockpitu, tai reiškia gaidžių 
peštynių vieta, ir parašytas Miss B. Bolan- 
dės, kuri tarnavo anglų armijos pagalbinėje 
tarnyboje Vokietijoje ir ta proga susipažino 
su DP gyvenimo sąlygomis.

Veikale liūdna ironija vaizduojamas ats
kirų asmenų tragedijų pagalba žmonių ne
žmoniškumas prieš savo likimo draugus da
bartinėje politinėje padėtyje. Jame daly
vauja lenkų, rusų, jugoslavų ir prancūzų 
tautybės tremtiniai. Būdami skirtingų rasi
nių ir politinių įsitikinimų, jie ginčijasi, 
įskundinėja vienas kitą ir net griebiasi žu
dynių britų karininko akivaizdoje ir prie
šinasi jo įsakymams. Nelogingi karininko 
išvedžiojimai, o tiktai stovykloje staiga iš
kilęs bendras užkrečiamos ligos pavojus su
veda juos vėl į socialinę santaiką. Išvadoje 
autorė savo veikale nori parodyti, kad 
skirtingų įsitikinimų žmonės gali būti su
jungiami į solidarią bendruomenę . bendro 

bet ne logingais argu- 
2.

Šimtas dienų
(Atkelta iš 3 pusi.)

Gal čia dar tektų užsiminti apie ortojje- 
dinį skyrių, deja, kurio čia atskirai nėra. 
Dėl to įvairių kaulų lūžimų atvejais tenka 
nugirsti ir dr. Rudaičio, ortopedisto, pa
vardę. Jis čia tikrai būtų taip pat labai rei
kalingas.

Jeigu kas suserga įvairių nervų uždegi
mu, irgi nėra taip baisu. Čia mes susitin
kame su geru, prityrusiu nervų ligų spe
cialistu dr. Bendoravičiumi, kurio dėka ne 
vienas jau pasveiko. Nervai - ilgai gydoma 
liga, tačiau dr. Bendoravičiaus priežiūra 
rūpestinga ir užtikrinanti pasveikimą.

Maistas čia neperblogiaųsias ir mūsų rū
pestingoji! maisto *tiekėja Veronika, visada 
paslaugi ir rūpestinga, laiku pavalgydina. 
O kai ligonis sotus tai ir nuotaika geresnė 

Po šimto dienų su šypsena padedi raudo

ną amerikonišką chalatą, jauti pagerėjimą 
sveikatoje ir vėl su viltimi grįžti į gyve
nimą. Tada šis laikas, praleistas ligoninėje 
palieka daug gražių prisiminimų. Išeini tar- 
damas-pasveikau, tačiau nepamiršk sergan
čiųjų, juos aplankyk, nunešk naują laikraštį 
ar knygą, paguosk ir suramink. Gi daktaj 
rų ir seselių darbą, kurį jie dirba su didele 
meile, nebodami nei nakties valandų, nes 
jų šaukiasi susirgusieji vidurnaktyje ir die
nos metu, imi įvertinti ir pajunti jiems dė
kingumą.

Šiai ligoninei jau ilgesnį laiką vadovauja 
dr. Atakudavičius, o jam talkininkauja dr. 
Zebergs. Jie ant savo pečių išneša visą li
goninės administracinį darbą ir rūpestį.

Visam ligoninės personalui šiandien ir 
priklauso sveikatos netekusiųjų didelis dė
kingumas Jurgis Janušaitis.

Štai vieno charakteringesnio laiško ištrau
ka:

„Pradžioje mums (išvykęs su šeima J. A.) 
gyventi buvo blogiau, nes turėjom skolų už 
baldus ir krautuvei. Dabar jau viskas iš
mokėta. Sį tą esame nusipirkę. Nors mūsų 
šeima nemaža, bet gyventi galima. Maitina
mės neblogai. Nežiūrint žiemos meto, vai
sius valgom pilna burna. Vaikai obuolių jau 
nenori, tik apelsinų, bananų, vynuogių. 
Konservuota mėsa, vaisiai, daržovės, žu
vys grybai, labai pigūs ir be kortelių. Bran
gi tik šviežia mėsa ir sviestas. Aviena mė
sa, kepeninė ir kraujinė dešra be kortelių, 
1 kg. 40 fr.

Per tris mėnesius aš priaugau 10 kg. svo
rio. Ką kai kurie grįžusieji pripasakoja, ne 
viską reikia imti už gryną pinigą. Vieni 
grįžta dėl nesveikatos, kitiems nusibosta 
dirbti, treti ką uždirba, viską praleidžia, 
taigi jiems irgi neapsimoka dirbti. Pas mus 
užeina lietuvis kunigas Kornelijus Gaigalas, 
tai jis stebisi, kaip grįžę iš Belgijos gali 
taip blogai kalbėti. Tiesa, kitų darbas yra 
pavojingas. Bet iki šiol pas mus dar nė vie
nas nesusižeidė.”

Iš šio laiško matyti, kad jo autorius gy
venimu Belgijoj yra visai patenkintas. Ži
noma, yra ir blogesnių laiškų, tačiau iš vi
sų peršasi viena išvada: jei yra sveikatos, 
rimtai dirbant Belgijoj pragyventi galima.

Kaip patiriama, stovyklose DP verbavi
mą į belgų kasyklas numatoma plėsti to
liau. Vyrai imami iki 40 metų amžiaus. Po 
90 dienų leidžiama atsiimti šeimas.

Angliakasių verbavimo ir kitiems reika
lams prie amerikiečių kariuomenės štabo 
Franklurte/M. yra paskirtas specialus belgų 
vyriausybės atstovas. J. A.

PANAIKINTI RUSŲ REPATRIJACIJOS 
CENTRAI

Oficialiai pranešama, kad ligšiol veikę 
rusų repatrijacijos centrai Fuldoje ir Stutt- 
garte uždaryti. Paliktas vienintelis ameri
kiečių zonoje rusų repatrijacijos centras 
Ansbache. Kas norės repatrijuoti iš Vo
kietijos amerikiečių zonos į Sov. Rusiją ar 
Pabaltijo valstybes, bus nukreiptas į šį ru
sų repatrijacijos centrą.

Pažymėtina, kad Fuldos repatrijaciniame 
centre sėdėjo lietuvis Čepas, save pasivadi
nąs Lietuvos karininku, rusų raudonosios 
armijos uniforma, kapitono laipsniu. Įvai
riose lietuvių stovyklose jis bandė įvykdyti 
„repatrijacinius mitingus”, tačiau visur bai
gėsi nesėkmingai. Matyt, ir atitinkamas įs
taigos įsitikino jų darbo nereikalingumu. Au.

PAIEŠKOJIMAS
Juozas Butkus kil. iš Kėdainių apskr., da

bar gyvenąs Bobbington Industrial Hostel 
Nr. Staurbrige worgs, England, ieško pus
seserių Jadzės ir Aleksandros Napris.

Memmingeno lietuvių gimnazijos 
collegai mokytojui

Jonui Zdanavičiui, 
jo tėveliui mirus, nuoširdžią užuojau
tą reiškia

Gimnazijos vadovybė ir mokytojai

Mielą musų bičiulį mokytoją

Joną Zdanavičių, 
jo tėveliui mirus, nuoširdžiai ir giliai 
užjaučiame.

„Lituanicos” tunto skautai

PRANEŠIMAS
Š. m. balandžio mėn. 10 d. Baltijos Mo

terų Taryba susipažinimo tikslu ruošia 
Augsburge Baltijos moterų rašytojų suva
žiavimą, kuriame kviečiamos dalyvauti vi
sos lietuvės rašytojos. Joms išsiuntinėti as
meniniai pakvietimai. Jei toks dėl kurių 
nors priežasčių nebūtų gautas, prašome lai
kyti šį skelbimą kvietimu.

Šiame suvažiavime taip pat kviečiamos 
dalyvauti Baltijos Moterų Tarybos narės. 
Tarybos posėdis įvyks balandžio mėn. 11 d. 
9 vai.

Atvykusios registruojasi skautų būste 
Hochfeld, Bauerfeind Str. 28 bl.

SEA — GULL SHIPPING CO.
560 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.
Siunčia • siuntinius Europon. Siuntiniai 

gerai įpakuoti, persiuntimas garantuojamas. 
Siuntinys gavėją pasiekia 3 — 4 savaičių 
būvyje.

Standartiniai siuntiniai:
Nr. 1 — 11 svarų kaštuoja 7,— dol.
2 sv. cukraus, 1 sv. manų, 17 unc. taukų,
1 sv. kavos, 0,5 sv. kiauš. milt., 12 unc. 
bekono, 1 sv. mėsos, 0,5 sv. kakao, 1 dėž. 
pieno, 1 gabalas muilo.
Nr. 2 — 21 svarų kaštuoja 10,— dol.
5 sv. cukraus, 1 sv. manų, 12 unc. beko
no, 2 sv. kavos, 0,5 sv. kakao, 2 dėž. pie
no, 2 sv. mėsos, 0,5 sv. šokolado, 2 gab. 
muilo, 1 sv. ryžių, 50 unz. taukų.
Nr. 3 — 11 svarų kaštuoja 5,50 dol.
2 sv. cukraus, 2 sv. kavos, 34 unc. taukų,
2 sv. miltų, 1 sv. mėsos.
Užsakymai priimami asmeniškai ir paštu. 

Mielai patarnaujame Kanadoj ir An
glijoj dirbantiesiems.

Daromi žygiai, kad siuntiniai gavėją pa
siektų per 1—2 savaites.

Tautiečiai! Rašydami giminėms ir arti
miesiems nurodykit mūsų Bendrovės 
adresą, o ji greit ir sąžiningai Jums pa
tarnaus.

SKELBIMAS
Pranešu visuomenės žiniai, kad aš su sa

vo žmona Mikalina Kačinskaite-Ambrozai- 
tiene, dėl jos negarbingo elgesio, nuo 1944 
m. rugsėjo 3 d. negyvenu ir už jos veiksmus 
neatsakau.

Švedija. Stasys Ambrozaitis

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame Lie

tuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. Val
dybos Pirmininkui Dr. D. Jasaičiui 
ir visai, Vyr. Valdybai, L. R. K. Vyr. 
Moterų Komitetui ir visiems LRK 
bendradarbiams. Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai, mūsų mylimam vyrui 
ir tėvui .

Juozui Pakniui
jo ilgos ir sunkios ligos metu daug 
parodžiusiems širdies ir visokeriopai 
padėjusiems, o mūsų skaudžiausios 
nelaimės metu, jam mirus mus širdin
gai užjautusiems.
Taip pat širdingai dėkojame VLIKo 
pirm, ir nariams, Vykd. Tarybos pirm. 

z ir visiems tiems, kurie bet kuo prisi
dėjo palydint jį į paskutinę ramybės 
vietą. Paknių šeima
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