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Nepamirštamos datos
„... Kas nesivadovaus meile, 
tas nepatirs išganymo malonės ...“

(Iš Horodlės unijos akto)
Taip, meilė yra geriausias ryši

ninkas sprendžiant tiek asmeninius 
nesklandumus, tiek tarpvalstybinius 
ginčus. Jei anuomet mūsų kaimy
nams lenkams, su kuriais mus istori
ja riša nuo Jogailos laikų, nebūtų 
pristigę nuoširdžios kaimyniškos mei
lės ir jie nebūtų pasidavę imperia
lizmo dvasiai, tai 1920. X. 7 data, ka
da pasirašius Suvalkuose taikos ir 
■ienų tarp abiejų valstybių nustaty
mo sutarti buvo atstatyti geri kai
myniniai santykiai, — nebūtų užtem
dyta klastingosios spalių 9-slos, kuri 
per visą nepriklausomybės periodą 
Lietuvai reiškė gedulo dieną. Ta kla
stingoji diena neteikė džiaugsmo ir 
lenkų tautai, ji kasmet tik primin
davo, jog bendros istorijos kaimynui 
padaryta skaudi žaizda. Kasmet rei
kėjo apgaudinėti savąją tautą ir tuš
čiai įtikinėti pasauli, jog Vilnius ir jo 
aplinka yra lenkiška, kai tuo tarpu 
faktinė padėtis ir istorija bylojo visai 
priešingai, Lenkijos kaimyno Lietu
vos naudai. >.

Iš istorijos mokomės, todėl ir šios 
datos čia prisimenamos ne todėl, kad 
Iskausdintų bendrąją tremties naštą 
nešančią lenkų tautos dalį, bet todėl, 
kad padarytoji klaida nebebūtų atei
tyje pakartota, o šiuo metu nebebūtų 
ji mėginama pateisinti. Gi nenoras 
prisipažinti prie šios klaidos kaip tik 
pastebimas toje lenkų tautos dalyje, 
kuri, kaip ir mes, yra netekusi bent 
laikinai ir tikrosios savo tėvynės, 
štai prieš metus Londone pasirodė 
Vilnians Stepono Batoro Universite
to docento dr. Wiadislowo Wielhors- 
klo knyga „Lenkija ir Lietuva. Tar- 
ptisaviai santykiai istorijos raidoje“. 
Toje knygoje, savotiškai iškreipiant 
istorinius faktus, mėginama net kai
tinti Lietuva, kam ši po pirmojo pa
saulinio karo pasuko savarankišku 
keliu ir, atseit, atsimetė nuo unijos 
■u Lenkija. Vilniaus byloje gen. Že
ligovskio klasta nėra pasmerkta, tai
gi ir nesivadovaujama nuoširdžia kai
mynine meile, kuri tik vienintelė 
ateityje gali sureguliuoti lietuvių- 
lenkų santykius. Užviešpatavus Eu
ropoje taikai k ramybei, aišku, tarp
valstybinės sąjungos, jei ir ne unijos 
ta prasme, kokią norėtų matyti len
kai tarp Lenkijos ir Lietuvos, bus 
daugelyje šio žemyno sektorių prak
tikuojamos. Bet tokios sąjungos bus 
prasmingos tik tada, kai jas sudari- 
nės lygiateisės valstybės, nė viena 
negeisdama užmesti savo valią kitai, 
nė viena nepretenduodama į kaimy
ninės valstybės teritorijos dal|.

šia proga prisimintina, jog lietu
vių tauta, kuri veik dvidešimt metų 
kentėjo kaimynės padarytas skriau
das, netekusi savo sostinės Vilniaus, 
parodė kilnią savo meilę lenkų tau
tai, kai šios vaikai 1939 m. po jų tė
vynę ištikusios nelaimės, bėdos ver
čiami, atsidūrė toje Lietuvoje, kuri 
jų pačių buvo niekinama. Lietuviai, 
nebeprisimindami savo skriaudos, 
kuo nuoširdžiausiai priėmė tėvynės 
netekusius lenkus.

Taigi, istorija gali būti gyvenimo 
mokytoja, tik mes būkime paklusnūs 
mokiniai. Horodlės unijos akte {ra
šyti šventi žodžiai, tik mes juos, len
kai ir lietuviai, privalome atidžiai įsi
dėmėti: „...Kas nesivadovaus 
meile, tas nepatirs išgany
mo malonės...“

P. Dovainis

Supasavo čeku diplomatu dauguma
Nuo Čekoslovakijoje įvykusio ko

munistų perversmo užsienyje jau 
pasitraukė 38 pasiuntiniai. Paskuti
niu #ietu atsisakė toliau pareigas eiti 
Čekų ministeris Danijai. Esą, jam 
būtų sunku sąžiningai tęsti diploma
tinę tarnybą. Iš 10 ambasadorių pa
siliko tik trys — Britanijoje, Kini
joje ir Rumunijoje, septyni pasitrau
kė Ii 27 ministerių pasitraukė 16, 
£1 30 gen. konsulų — 15. (DM)

Ar reikalingas apsauginis karas?
Washingionas nerimsta. - W. Churchill iš naujo įspėja
demokratinį pasaulį. - Vilties yra, bet ir karas galimas

Juo toliau nuo karo pabaigos, 
juo labiau apima tautas naujo karo 
siaubas. Paskutinieji politiniai įvy
kiai Paryžiuje, Londone ir Washing
tone rodo, kad sostinėse jaučiamas 
šaltas Rytų vėjas, iššaukiąs net dre
buli. Prezidentas Trumanas taip 
buvo paveiktas šalto Rytų oro, jog 
buvo pasiryžęs pasiųsti specialų pa
siuntinį su specialia misija | Mas
kvą ir Kremliaus valdovams nu
nešti meilės ar grėsmės dovaną. 
Tačiau š( nelemtą žygi sulaikė J.A. 
V. užsienių reikalų ministerlo p. G. 
C. Marshallio atsilankymas Bal
tuosiuose Rūmuose. Jei prez. Tru
manas būtų {vykdęs savo numatytą 
diplomatinę misiją, pasiųsdamas 
specialų pasiuntinį, Vakarų pasaulis 
būtų išskirtas iš bendrosios akcijos 
prieš tironiją. Šis Trumano žygis 
būtų {varęs pleištą į Jungtinę Va
kariečių politiką ir susilpninęs ben
drą akciją, nukreiptą | taikos ap
saugą. Trumano numatytoji misija 
greičiausiai išplaukė iš politinės 
koncepcijos Washingtone. Penkta
dienio laidoje Daily Mail rašė, kad 
„Amreikos gyventojai buvę šiąnakt 
vieno aukšto valstybės departamen
to pareigūno (spėti, kad gal būt ne
bebus galima išvengti karo su Ru
sija Berlyno ginče“. Šj pareiškimą 
padaręs Valstybės departamento pa- 
sekretorius okupuotų kraštų reika
lams p. Ch. Salzman, kalbėdamas 
universitete studentams. „Aš norė
čiau jums duoti užtikrinimą, kad 
kritiškoji Berlyno situacija bus iš
spręsta taikingai ir tuojau,“ sakė jis,

Churchillis įspėja apie Rusijos pavojų
PRAEITIES KLAIDOS NETURĖTŲ BŪTI KARTOJAMOS

Britų opozicijos vadas Winston 
Churchillis metiniame konservatorių 
partijos kongrese pareiškė, kad tre
čiasis karas neišvengiamai artinąsis. 
Jungtinių Tautų visumos susirinki
mas, „iš kurio mes tikrai tikėjomės, 
kad jis pasidarys lemiančiu pasaulio 
saugumo centru“, tapęs paprastu su
sirinkimu, kuriame galingųjų tautų 
atstovai vienas kitą plūstą ir jželdi- 
nėją, o savo tautas kurstą, ruošdami, 
kaip atrodo, neišvengiamai besiarti
nančiam trečiajam karui. Bolševiki
nė Rusija esanti jau smarkiai apsi
ginklavusi ir jos karinės pajėgos Eu
ropoje esančios toli pralenkusios ka
rines pajėgas vakarinių kraštų, juos 
visus kartu paėmus.

Darbiečių vyriausybė, kuri dabar 
šaukianti tautą griebtis pasiruošimo 
ir atsargos priemonių, dar 1945 m. 
rinkikams užtikrinusi, kad tik ji vie
na teturinti paslaptį, kaip susitvar
kyti su Sovietų Sąjunga. Tačiau ka
ro meto koaliciniam kabinetui dar 
prieš pergalę buvę aišku, jog tarp 
Sovietų Sąjungos ir vakarinių demo
kratijų atsiradusi gili bedugnė. Di
dėjąs Sovietų vyriausybės noras pul
ti ir atsiradę priešingumai turėję jau 
tada anglų ir amerikiečių vyriausy
bes sulaikyti nuo didesnės savo ka
riuomenės demobilizacijos, nuo Vo
kietijoje esančių armijų atitraukimo,

D. Britanijos imperijos vyriau
siuoju kariuomenės štabo viršininku 
naujai paskirtas generolas Sir Wil
liam Slim karo metu vadovavo 14- 
jai britų armijai, užimant Burmą. 
(HT)

Australijos aviacijos šefas marš. 
G. Jones pareiškė, ribotas Australijos 
naikintuvų eskadrilių skaičius yra 
paruoštas karui. (AP)

„bet aš negaliu duoti tokio užtikri
nimo.“

„Visa, ką Amerikos vyriausybė ir 
kitos vyriausybės, su kuriomis tas 
siejama, darys, ką gali padaryti, kad 
užtikrintų jums, jog jie veiks viso
mis galimomis priemonėmis, sude
rintomis su garbe ir teisingumu 
taikai išlaikyti. Mes dedame di
džiausias pastangas karui iš
vengti. Mes tikimės laimėti kon
fliktą dar šiapus karo su kantrybe, 
ramumu ir dvasiniu narsumu. Bet, 
tur būt, tai nebus galima atsiekti. 
Nesiskubiname nutraukti su tuo pa
sauliu, kurio mes norime. Mes ne
turime ieškoti lengvų kelių, išveng
dami, pataikaudami... Mes patyrė
me, kad su rusais, kaip su kitomis 
tautomis, negalima reikalų tvarkyti 
— quid pro quo pagrindu. Jie ima 
quid ir mėgina' pasilaikyti quo.

Dabar esą puikiai suprantama, 
kad Sovietų politika nėra pagrista 
tikra abipusio ir bendradarbiavimo 
dvasia, bet ji remiasi dogmatine 
doktrina, kad konfliktas tarp komu
nizmo ir likusio pasaulio yra neiš
vengiamas ir todėl turi tęsti ją tol, 
kol viena iš priešingų sistemų visiš
kai vieną sunaikins".

Š| viešą pareiškimą leidome 
daugiau pacituoti, kad susidarytų 
vaizdas, kokios nuotaikos vyrauja 
Washingtone ir lengviau suprasime, 
kodėl prez. Trumanas buvo supla
navęs pasiųsti žmogų pas Staliną.

Negeresnės nuotaikos vyrauja ir 
Londone, ypač po to, kai Prancūzi
joj, geriausioj kaimynystėje, komu

prieš nubrėžiant tenai aiškią demar- I turi pasauli įtikinti savo darbais, ku- 
kacijos liniją tarp vakarinių ir ryti- rie garsiau kalba negu žodžiai.“ „Jie
nių sąjungininkų. Iš viso būtų buvę 
protingiau pasielgta leidus britų da
liniams žygiuoti l Berlyną, o ameri
kiečių tankų divizijoms užimti Pra
hą, kas anuomet atrodę vos valandų 
reikalas. „Aš pats ir mano kolegos“, 
sušuko Churchillis, „tuomet numatė
me, kad demokratijų armijos gali 
sutirpti iš pergalės džiaugsmo, tuo 
tarpu totalitarinio despotizmo pajė
gos pasiliks gigantiško dydžio, nesu
naikintos ir neaprėžtos laiku."

I :
ATOMINĖS BOMBOS IŠDAVIMAS

BUTŲ SAVIŽUDYBĖ
14 Kremliaus vyrų, kurie sauva- 

liškai valdą per 300 milijonų žmonių, 
kaip jie niekados nuo pat Jono Žiau
riojo laikų nebuvę valdomi, ir kurie 
dabar savo metodais laiką užšachavę 
pus<f Europos, biją tiek draugauti su 
laisvuoju civilizuotu pasauliu, tiek su 
juo ir susidurti kaip priešai. Chur
chillis pabrėžė, jog esą visiškai ne
patartina laukti, kad Sovietų Sąjun
goje pasikeistų vadovaujančių jėgų 
įsitikinimai, nors tokiam laukimui 
būtų panaudota ir didžiausia kantry
bė. „Mano tikėjimas yra tai, — aš 
kalbu su giliu rūpesčiu, — kad dabar
tiniu metu vienintelis pagrindas tai
kai išlaikyti ir karui sukliudyti glūdi 
stiprybėje.“ „Vienu atveju aš jau
čiuos visiškai tikras, būtent, kad 
Jungtinės Valstybės, jeigu jos bet 
kokios popierinės sutarties pagrindu 
sutiktų sunaikinti savo turimus ato- 
Ihinių bombų kiekius, prasikalstų 
žmonijos laisvei ir tuo pačiu pada
rytų savižudybę. Aš tikiu, kad jos 
šiems mano žodžiams parodys pilną 
dėmes}. Aš ne visados esu buvęs ne
teisus.
PASITRAUKTI, KAIP BUVO SUSI
TARTA: IKI CURZONO LINIJOS

.Jeigu Sovietai reikalauja, kad 
bdtų uždrausti atominiai ginklai, jie

nistai pradėjo ekonominio gyvenimo 
sabotažo darbus. Britų aviacijos 
maršalas lordas Tedder pareiškė, 
kad daugiau laiko neturėsime pa
siruošti karui, kaip tai buvę Hit
lerio laikais. Dabar veiks raketos, 
atominės bombos, greičiausi lėktu
vai. „Mes negalime tikėtis turėsią 
laiko mūsų gynybai paruošti. Mes 
turime būti pasiruošę“.

Gal dar ryškiau tarptautinę pa
dėti apibūdino W. Churchill, kalbė
damas konservatorių partijos suva
žiavime. Jis aiškiai pasakė, kad 
tik atominė bomba apsaugo Europą 
nuo komunistų vergijos. Jei atomi
nės bombos, kurios yra sukrautos 
J.A. Valstybėse, būtų sunaikintos, 
sudarius su Sovietais popierinę su
tarti, pasaulis žūtų nuo komunizmo. 
W. Churchillis visai netiki susitari
mu. Jei ir būtų atsiektas susitari
mas, tai jis būtų tik laikinis. Pavo
jus vistiek pasiliktų (Churchillio 
kalbos santrauka dedama atskirai).

Iš šių pareiškimų aiškėja, kad 
taikos keliu taika nebus apsaugo
ma, jei nebus pasiduota komuniz
mo vergijai ir kad vargu jau bus 
iš viso išvengta karo, tik lieka klau
simas, kada tai įvyks. Renould 
News spėja, kad kritiškiausias lai
kas esąs nuo lapkričio mėn. iki 1949 
metų balandžio mėn.

Jei prisiminsime Alsopo išve
džiojimus, tai galėsime pasakyti, 
kad greitu laiku karo dar neturėtų 
būti, nes dar armijos nesančios iš
dėstytos fronte, nėra apsirūpinta 
atsargomis ir priemonėmis, reika
lingomis puolimui. J.A.

(Sovietai) turėtų liautis smaugiamai 
grobstą Europos valstybes savo sa
telitais, jie turėtų sugrįžti | savo že
mes, kurios ir taip sudaro šeštąją pa
saulio dal|. Pasitraukdami jie turėtų 
grąžinti laisvę vienuolikai senųjų ry
tinės Europos sostinių, kurias dabar 
jie laiko savo naguose. Jie turi su
grįžti iki Curzono linijos, kaip buvo 
mūsų susitarta, kada dar kovojome 
kaip sąjungininkai. Jie turėtų mili
joną arba net dar daugiau vokiečių 
Ir japonų karo belaisvių paleisti, ku-

Trijų minėsiu paliaubos Berlyne?
JUNGTINĖS TAUTOS IEŠKO IŠEITIES

Daily Mali diplomatinis kore
spondentas praneša, kad dedamos 
pastangos paveikti Sovietų Sąjun
gai, kad ji atpalaiduotų Berlyno 
blokadą trims mėnesiams ir tuo 
būdu sudarytų sąlygas deryboms su 
Vakarų galybėmis, surengiant spe
cialų susitikimą keturių užsienių 
reikalų ministerių.

Esą per anksti ką nors prana
šauti apie pasisekimą tokių pastan
gų. Taip pat esą nebūtų tikslu 
laukti greitos eigos. Jei šios pastan
gos nenueitų niekais, tuomet atlyž
tų atsiradęs įtempimas ir, be to, 
J. Tautos nebūtų įveltos | tokią 
būklę, kurioje nukentėtų jos auto
ritetas. Kol kas d,ar nėra ženklų iš 
Sovietų pusės, kad jie būtų linkę 
trims mėnesiams nuimti blokadą 
nuo Berlyno, nes, kaip atsimename, 
p. Višinskis aiškiai pabrėžė, kad jo
kios Berlyno blokados „nėra“ ir kad 
tai tik vakariečių išmislas. Jei blo
kados „nėra“, tuomet Sovietai jos 
ir negali atpalaiduoti. Būtų nelogiš
ka reikalauti to, ko nėra. O jei „ne
samą“ dalyką Sovietai pripažintų.

tai būtų didžiausias „kompromisas" 
iš jų pusės.

Salia šių ieškomų paliaubų, Sau
gumo Tarybos nariai nagrinėja tri
jų vakariečių pateiktą kaltinamąją 
medžiagą dėl Berlyno blokados. 
Spėjama, jei nepasiseks surasti ge
resnės išeities, Saugumo Taryba 
paskelbsianti, kaip Daily Mail rašo, 
kad Sovietai turi nuimti blokadą. 
Spėjama, kad po to p. Višinskis, be 
abejonės, pavartosiąs magiškąjį žo
deli veto, negi leis, kad S. Tarybol 
rezoliucija būtų užregistruota So
vietų Sąjungos nenaudai.

Kas gi bus po to, kai Saugumo 
Tarybos nutarimas bus užblokuo
tas? Spėjama, jog tada šis klausi
mas būsiąs perduotas JT visumos su
važiavimui, kur jau būtų veiksmin
gas daugumos nutarimas, p kas po 
visumos nutarimo? Atsakymas kol 
kas dar sunkiai surandamas. Pačios 
J. Tautos efektyvios jėgos, be mo
ralinės, neturi. Taigi, jos nutarimai 
būtų propagandiniai ir moraliniai, 
kurie taip pat rekallngi demokra
tinių kraštų visuomenei nuteikti (m).

Paskolinės aktualijos
— 15 Pietų Amerikos valstybių 

JT visumos suvažiavime slaptai susi
organizavo | stiprų bloką, norėdamos 
paremti Ispanijos Franco įsileidimą 
nariu l Jungtines Tautas, pranešė 
vienas P. Amerikos delegatas. UI 
Franco (sileidimą | JT ir už diploma
tinių santykių su JAV atnaujinimą 
pasigirsta daugiau balsų iš žymių 
amerikiečių pusės.

— Kanados gynybos ministeris 
Brocke Claxton pareiškė, kad Kana
da besiruošianti pati gintis, jei iškil
tų karas. Rusijos elgsena padidinusi 
kito konflikto galimumus. (UP)

— Daugiau nei 65 JAV karo lai
vai ir 30 aviacijos eskadronų su 
31.000 asmenų manevruos dar š| mė
nesi šiauriniame Atlante. (DM) 

riuos dabar tebelaiko vergais.“ Čia 
pat W. Churchillis išskaičiavo visus 
kitus reikalavimus, kad Sovietai ne- 
besabotuotų pasaulinės talkos visuo
se jiems vienu ar kitu būdu pasiekia
muose kraštuose — tiek Europoje, tiek 
Azijoje. Jie turėtų duoti progos ki
tiems laisvai kvėpuoti, lygiai kaip ir 
patys pas save prasivėdinti. Niekas 
nenorjs iš jų atimti, kas tik jiems te
priklausą. „Jeigu Sovietams vis dar 
pasiseka pasaulyje sukelti nerimą 
pasitikint, kad mes pagal savo krikš
čionišką pasaulėžiūrą nepanaudosime 
prieš juos atominių ginklų, kas gi 
būtų tada, jeigu jie patys turėtų di
džiulius atominių ginklų kiekius?“

Esąs būtinas dalykas reikalą iš
vesti ligi galo ir padaryti paskutini 
išsiaiškinimą, užuot leidusis gainioti 
ir laukti kažko, kas Vakarams būtų 
nepriimtina. Vakarų valstybės daug 
greičiau ir be kraujo praliejimo pa
siektų pastovų sprendimą, jeigu jo. 
savo teisėtus reikalavimus keltų tu-v 
rėdamos atominę bombą, Sovietams 
tokios dar neturint. Esą, būtų buvę 
geriau, laiku pasipriešinus Berlyno 
blokadai, taip pat užblokuojant So
vietų laivininkystę ir karinių reik
menų importą, užuot leidusis nustu
miamiems nuo sausumos ir vandens 
kelių bei geležinkelių ar beslrėmus 
„oriniu tiltu“, „kuris kiekvienu metu 
gali būti sukliudytas žiemiško oro ar 
sovietinių priemonių“.

Tolesnėje savo kalbos dalyje W. 
Churchillis išreiškė vilt}, kad atei
nantieji rinkimai 1950 metais atnešiu 
laimėjimą konservatorių partijai.

Kongresas priėmė eilę rezoliucijų, 
jų tarpe pripažinta ir ligšiolinis turtų 
suvalstybinimas D. Britanijoje, ta
čiau pageidauta, kad socializuotų 
įmonių administracija būtų decen
tralizuota. Partijos vadovybė pasi
žadėjo remti darbiečlų vyriausybės 
skatinamas krašto gynimo priemones 
ir tuo požiūriu ją pačią, (z)

'■įi;
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Juozas Žukauskas (3)

Baltieji negrai plaukia vandenynais
maždaug 30—40 % — jaučiasi nekaip 
ir vaikšto tarytum ne savo kojomis, 
iki mirtino nuobodumu skųsdamiesi 
ir dejuodami. Tik gana maža yra to
kių, gal apie 10 %, kurie jaučiasi la-

Iš priplaukusių valčių arabai šau
kia, siūlo savo prekes: odinius ran
kinukus, portfelius, kilimus, batus ir 
panašius dalykus. Prekėmis susiža
vėję keleiviai skuba pirkti. Gal dėl 
to, kad po daugelio metu jie pirmą 
kartą pasijunta esą laisvoje rinkoje. 
Arabai užmeta ant.denio virvės galą 
ir liepia keleiviams ją traukti į save. 
Virvės viduryj pritvirtintas krepšis. 
Įdėtus tan krepšin pinigus arabas pri
sitraukia tos pačios virvės pagalba 
ir tada vėl tuo krepšiu siunčia vir
šun prekę, o reikalui esant ir grąžą. 
Vos tik užsimėzgus šiai prekybai, Irai 
kurie arabai jau užsikarta ant laivo 
denio ir pradeda nardyti keleivių tar
pe. Netrukus vienas kitas pasijunta 
likęs be foto aparato ar rašomojo 
plunksnakočio. Kitas vėl, žemyn nu
leidęs dešimties dolerių banknotą, 
grąžos nebesulaukia. Trečias gi kei
kiasi gavęs vietoj konjako panašiai 
uždažytą vandenį. Keleiviams į pa
galbą tuoj atvyksta egiptiečių polici
ja. Šaunūs, baltutėliai apsirengę vy
rai. Pirmiausia jie pradeda gaudyti 
tarp keleivių laivo denyje ir kajutėse 
besimaišančius arabus. Pagauna ir 
meta lauk iš laivo. Tarytum pagal 
kokią taisyklę, kiekvienam dar kerta 
iš visų jėgų delnu ar kumščiu į vei
dą. Mušami nuskurę arabai net ne
sumirksi. Atrodo, kad tie smūgiai 
jiems ne naujiena, o paprasčiausia 
kasdienybė. Egiptiečiai policininkai 
daugeliui dar Iškrato kišenes ir ras
tas prekes išmeta į vandenį. Taip 
nukentėją skurdžiai arabai keikia 
spiegiančiu balsu savo policininkus, 
o vienas kitas mėgina pasipriešinti. 
Tada šaunūs arabų policininkai išsi
traukia didžiulius pistoletus. Tai pa
deda, ir nelaimingi vaizbūnai, dar ap
daužyti pistoletų rankenomis, laipte
liais lekia galvotrūkčiais žemyn.

kia mums kažką, o kitas vėl padaro 
labai neestetišką žestą. Andai vėl, va, 
krantu slinkdami arabai velka laivą. 
Laivas tempiamas virvėmis, o jame 
sėdį baltieji žmonės atitinkamai re
guliuoja bures. Laivas plaukia labai 
pamažu. Maždaug skruzdės greičiu, 
tačiau jame sėdį džentelmenai labai 
patenkinti, nes šiame techniškame 
amžiuje jie naudojasi pačia pigiausia 
varomąja jėga. Tikriausiai, ji per
kama už porą arbūzų.

Suezo kanalu plaukiam visą dieną. 
Tai patsai įdomiausias mūsų kelionės 
gabalas. Trijose vietose kanalas išsi
plečia į ežerus, kurių pakrantėse ma
tosi egzotiški miestai. Vienoj vietoj 
praplaukiam reto impozantiškumo 
paminklą, kuris primena kanalo gy
nimą Pirmojo Pasaulinio Karo metu.

Iš dangaus vidurio mus svilina 
tropikų saulė. Žmogaus šešėlis susi
traukia tarp kojų ir vos besimato. 
Denis nuo saulės apsaugojamas dro
bėmis. Daugis tos saulės atžvilgiu 
darosi labai nedraugiški, nes tropinė 
kaitra nepavydėtinai veikia organinę 
jų savijautą. Tačiau nemaža ir tokių, 
kuriems tropinis klimatas — vanduo 
ant žąsies plunksnų. Tuo tarpu per 
garsiakalbį nuolat šaukiama, kad ke
leiviai saugotų galvą nuo saulės spin
dulių, atseit, užsidengtų ją.

Pusiąuvakariais baigiam plaukti 
kanalą ir sustojam Suezo uosto angoj. 
Čia laivas sustojo atlikti tam tikrų 
formalumų su kanalo administracija, 
o mes tuo tarpu stebim iš tolo puikų 
Suezo 
rūmų

musų laivas pajuda ir mes pradedam 
plaukti Raudonąja jūra.

Greitai, kartu su sambrėška, iš
nyksta Afrikos bei Azijos krantai ir 
mus besupa tik vandenys. Tą patį 
vakarą įvyksta visų tautybių paruoš
tas koncertas. Programa įvyksta ant 
laivo vadovybės denio, o žiūrovai uži
ma visus laivo paaukštinimus, neiš
skiriant nė stiebų. Tai sudaro įdomų, 
linksmą vaizdą. Koncertą stebi visų 
pamiltas laivo kapitonas su savo ka
rininkais bei jūrininkais, o taip pat 
ir gausingieji IRO pareigūnai. Pro
grama įdomi, marga. Vis dėlto ge
riausiai pasirodo lietuviai. Tautiniai 
šokiai ir p. J. Gaižausko diriguoja
mas mišrus choras susilaukia šilčiau
sių aplodismentų. Kai palangiškis 
Giniotis solo akordeonu groja „Jūrei
vių maršą“, seno norvegų kapitono 
veidu nusidriekia reto pasitenkinimo 
šypsena.

Raudonąja jūra plaukiam puske
tvirtos dienos. Jūra visą laiką rami. 
Tuo tarpu tropinis klimatas reiškiasi 
visomis savo plonybėmis, Žmonės 
slapstosi nuo saulės kaip besumany
dami. Jei nuo svilinimo ir pasislėpei, 
tačiau slopinantis karštis visur tave 
suranda. Daugis keleivių pasidaro 
labai apatiški. Jie guli ištisas dienas 
kur nors laivo apačioj, tiesiog kori-
doriuose ant grindų ir nenori apie 
nieką žinoti. Jie neprataria nė žo
džio ir kvėpuoja tarytum ant kranto 
besibaigianti žuvis. Jų niekas nebe
vilioja, niekas netraukia. Jiems vis-

miestą ,— baltus modemiškų I vien, ar laivas plaukia, ar į dugną 
profilius. Po pusvalandžio [eina. Tokion būsenon yra patekę

bai puikiai, kone normaliai. Jų orga
nizmas funkcionuoja nė kuo neblo
giau, kaip gimtojoje sodyboje vasaros, 
atostogų metu. Dar prieš karą ban
dęs savo organizmą tropiniame kli
mate, jokiu pasikeitimų nejaučiu ir 
dabar, tad laikausi kuo puikiausiai.

Kelionė Raudon, jūra baigiasi, ir 
mūsų laivas užsuka į Adeną — ma
žytę britų koloniją pietvakariniame 
Arabijos pusiausalio kampe. Įdomus 
egzotinis uostas. Kalnų papėdėse 
maudosi saulės spinduliuose liuksusi
nės britų vilos ir čia pat, kiek ato
kiau nuo jų, urviniai čiabuvių na
meliai. Kai mūsų laivas įplaukia į 
nedidelį uostą ir ruošiasi nuleisti in
karą, nuo kranto šoka į vandenį ke
lios dešimtys čiabuvių ir plaukia kelis 
šimtus metrų prie mūsų laivo. Plauk
dami nepaprastu vikrumu ir patva
rumu, jie šūkauja ir savotiškai dai
nuoja. Prisiartinę šaukia mums, kad 
mestume vandenin monetų. Kai kas 
mūsiškių meta žemyn vokiškas mo
netas, o čiabuviai — negrai neria ir 
iškėlę pinigą į viršų, užsikiša jį už 
lūpos. Malonu stebėti, kaip puikiai, 
tarytum žuvys, laikosi jie vandeny. 
Tuo tarpu atplaukia su valtimis ir 
čiabuviai pirkliai. Panašiai kaip Port 
Saide, užsimezga prekyba. Iš karto 
pastebimas didžiulis skirtumas tarp 
Adeno pirklių ir anų arabų Port Sai
de. Adeniškiai ramūs, nesiveržia į lai
vą. Visos prekybos metu niekas ne
lieka apgautas. Stebėtinai pigiai jie 
parduoda mums amerikinių cigarečių 
— už vieną dolerį visas kardonas. O 
tomis cigaretėmis užverstos visos val-

|tys. (B. d.)

Dr. Robert Duby

Širdies ir pareigos žmogus

du gauti per oficialias. įstaigas, Dr. R, 
Duby pats nufotografavo berniuką, 
nuvyko Šveicarijon, įdėjo nuotrauką 
į laikraščius, prašydamas pagalbos 
šiam vaikui su prierašų: „Kas Išgel
bės šitą berniuką?" Vieni atsiliepi,, 
kad jie, neturėdami pinigų taip bran
giems vaistams nupirkti, melsis, kad 
Aukščiausias padėtų, kiti pranešė, kad 
dalį vaistų jie paaukosią ir 1.1. Dr.. 
Robert Duby pats kelis kartus, nebo
damos asmeniškų išlaidų, skrido į už
sienį pargabenti paaukoto Streopto- 
mycin. Ir taip mirtis nuo minėto ber
niuko buvo atitolinta ilgesniam lai
kui. Tai tik vienas epizodas, cha
rakterizuojąs jo asmenį.

Ir šiaip Dr. Robert Duby santy
kiuose su žmonėmis, DP sąlygose gy
venančiais, parodė ir parodo tiek su
pratimo bei atjautimo, jog daugelio 
lietuvių tarpe neveltui laikomas glo
bėju bei gelbėtoju sunkiose sąlygose. 
Dr. Robert Duby yra vienas iš tų as
menų — UNRRA’os ir IRO pareigū-

Fo poros valandų egzotišku tem
peramentu užvirusi prekyba baigiasi. 
Daugis keleivių spiaudosi dėl nuosto
lių. Arabų valtys pamažu'išsiskirsto. 
Egiptiečių policija lieka ant denio ke
leivių apsaugai. Vėliau jų atvyksta 
dar daugiau. Esą, mieste pasklidę 
gandas, kad mūsų laivas vežąs žydus. 
Arabai galį užpulti mūsų laivą. O to
kio siurprizo, esą, galima susilaukti 
nakties metu. Gal būt šio saugujno 
sumetimais nebeįvyksta vakare ir nu
matytas mūsų koncertas.

Port Saido uostą apleidžiam penk
tą valandą ryto. Tuoj pradedam 
plaukti Suezo kanalu. Kanalas vos 
70—100 metrų pločio. Mūsų laivas 
plaukia maždaug 10-ties jūrmylių 
greičiu. Mes stebim kairėj pusėj Azi
jos žemyno Arabijos dykumas, o de
šinėj pusėj — Egipto žemę. Azijos 
pusėj tesimato žvilgsniu neaprėpia
mos smėlio dykumos, o Egipto pusėj 
laikas nuo laiko pasirodo arabų gy
venamos vietovės su mažyčiais iš mo
lio krėstais nam-"ais arba tiesiog 
kažkokiais gyvenimui neįsivaizduoja
mais rūsiais. Pasirodo vienas kitas 
arabas. Nuskuręs neapsakomai. Šau-

Gyvenimo kelyje kartais sutinka
me žmonių, kuriuos visad mielai pri
simename ir negalime pamiršti, kurie 
savo darbais ir veiksmais paparčio 
žiedo pėdsakus palieka žmonių širdy
se bei atsiminimuose. Tokios mintys 
sukyla, kai čia prisimename Dr. Ro
bert Duby, kuris šiuo metu apleidžia 
Ansbacho Sub-Area gydytojo parei
gas ir perkeliamas į Schweinfurtą — 
emigracinės stovyklos šefo postan.

Dr. Robert Duby gimė 1900 m. bir
želio 24 d. Pietų Afrikos Unijoje. Tė
vas buvo šveicaras, todėl dvi tauty
bės: britų-šveicarų. Gyveno 10 metų 
Pietų Afrikoje, 4 metus Prancūzijoje 
savo motinos šeimoje, 6 metus Angli
joje. Lankė koledžą ir įstojo J uni
versitetą Londone studijuoti medici
ną, vėliau persikėlė tęsti studijų Švei
carijon. 1928 metais apgynė diserta
ciją ir įsigijo daktaro laipsnį. Vėliau 
dirbo chirurginėse ligoninėse ir kli
nikose. Buvo asistentu Dr. Reverdin’o 
chirurginėje klinikoje Ženevoje ir 
daug darbavosi pagal Neuchatel kan
tono ligoninės Dr. De Montmollin di
rektyvas.

Studijavo nervų ir proto ligas ir,

buvo kelis metus klinikos direktoriu
mi netoli Lozanos.

Po to persikėlė pagrindinei prak
tikai Lozanon. Buvo UNRRA’os pa
kviestas kaip Apygardos ir atskiros 
zonos viršininku — prancūzų zonos 
medicinos karininku, kur labai akty
viai prisidėjo prie sukūrimo bei įstei
gimo įvairių vaikų sanatorijų ir dis
panserių IRO pakviestas, 1947 me
tais liepos mėn. atvyko į amerikiečių 
zoną — į Landsbergą, į Frankfurtą 
ir vėliau į Ansbachą.

Be įvairių mediciniškų sąjungų 
Šveicarijoje, jis visada domėjosi so
cialine veikla ir problemomis, lie
čiančiomis neatidėtinai būtiną vaikų 
globą.

Karo metu buvo kurį laiką medi
cinos viršininku-karininku lenkų ka
ro internuotųjų Northern sektoriuje, 
Šveicarijoje, drauge su Raudonuoju 
Kryžiumi ir kitomis slaugių-žindyvių 
organizacijomis siekiant žindyvių 
klausimo sutvarkymo Šveicarijoje: 
tuo buvo labai patenkintas, nes ne 
viena iš šimto tuo liko sužavėta.

Paskutiniu metu Dr. Robert Duby 
dirbdamas DP aplinkumoje parodė

didį pareigos supratimą. Ne vienas 
turėjo progos taip pat pajusti ir jo 
gerą širdį, pasišventimą bei pastan
gas kritišku sveikatos sunegalavimo 
metu. Nūmbergo IRO TB sanatori
joje susirgus vienam lietuviukui sme
genų plėvės uždegimu ir TB, tik Dr. 
Robert Duby nenuilstamų ir nepa
laužiamų pastangų dėka tebuvo gau
tas Streptomycin iš užsienio. Kai mi
nėtų vaistų nebuvo galima jokiu bū-

ML, FL ir JL filisteriu
Pranešam, kad Neo-Lithuania, 

Filiae-Lithuaniae ir „Jaunosios Lie
tuvos“ flisterių, korporantų ir kor- 
porančių suvažiaviams įvyks š. m. 
lapkričio 13—14 d. Augsburge. Ati
darymas 13 d. 10 vai. ryto.

šis suvažiavimas yra labai svar
bus, nes jis nustatys šių korpora
cijų ateities veikimo planą ir gai
res. Turnt galvoj emigraciją,- jis 
bus dar svarbesnis, nes jis padės 
pagrindus ateities veiklai. Taigi, 
kviečiame gausingiausiai šiame su
važiavime dalyvauti.

nų, retai sutiktų ar sutinkamų, kurie' 
dirba šiose pareigose ne tik iš pasky
rimo, bet ir iš artimo-žmogaus meilės, 
bičiuoliškos širdies ir pasišventime.

Dr. Robert Duby, perimant emi
gracinės stovyklos šefo prareigas 
Schweinfurte, visi lietuviai DP, paži
nę šios Area gydytojo pareigose, šir
dingai linki sėkmės ir laimės naujoje 
vietoje, kuri daugeliui DP reiškia 
vartus j naują gyvenimą. T. B.

ir korporantiį dėmesiui
šių korporacijų ryšininkai ir 

pavieniai gyvenantieji nariai yra 
prašomi skubiai pranešti, kiek ir 
kas dalyvaus šiuo adresu: Inž. J. 
Butkus, (13b) Augsburg-Haun- 
stetten, Flachstr. 48/1.

Suvažiavimo dalyviai bus aprū
pinti nakvyne ir iš dalies maistų

Atvykusieji bus sutikti «. 
Prasilenkusieji su sutikėjais vyksta 
aukščiau nurodytu adresu.

NL, FL ir JL Vykdomoji Taryba

K. Apaščia (1)

Paveikslas
Tą dieną Rimdeikos namuose, rodos, viskas vyko įprasta 

tvarka: vos tik sūnelis pakilo iš savo lovutės, motina tuojau 
šoko jo prausti ir rėdyti, o po to pasodino už stalo prie pus
ryčių, nes netrukus jis turėjo bėgti darželiu. Pats Rimdeika 
paskubomis išgėrė miežinės kavos gurkšnį ir išėjo į darbą.

Nustatytu laiku Rimdeika baigė darbą ir skubėjo namon 
pietų. Buvo šviesus ir guvus, nelyginant gerai išmaudytas 
kūdikis. Mat, darbe viskas sekėsi kuo puikiausiai, o šefas 
nepašykštėjo jam tokių žodžių, kurie jo karjerai galėjo būti 
labai reikšmingi. Ji deginte degino maloni pasididžiavimo 
liepsnelė. Jau džiaugėsi, kad ir namuose ras jaukią šilumą 
ir jaukumą. Deja! Vaizdas, kurį išvydo pravėręs savo buto 
duris, iš karto jį pribloškė: kambarys nuo vakar dienos tebe
buvo nešluotas ir netvarkytas, o ant grindų blaškėsi vaiko 
žaislai, ir Rimdeika turėjo atsargiai dėlioti tarp jų savo kojas, 
kad nesumindžiotų kokio medinio šunyčio ar skudurinio 
zuikučio.

Žmona sėdėjo atsisukusi į langą, tartum visai jo nepaste
bėjusi. Tik suvirpėjo jos ranka, laikanti naujai siuvinėjamą 
rankdarbį. Blogas ženklas: ji įširdusi, ji niršta. Rimdeika 
stengėsi neparodyti, kad jau būtų tai pastebėjęs ir, lyg nieko 
neatsitikę, ėmė griozdintis spintelėje, ieškodamas lėkštės ir 
šaukšto. Tegu sau kiek paširsta, tegu — galvojo jis — juk 
čia ir bus tikroji moters jėga, jei josios piktas nusiteikimas 
pervirs be triukšmo. Reikia leisti savaime išsigaruoti. Neva
lia todėl kaišioti ugnin sausų šakalių. O tačiau jis visiškai 
pamiršo patį paprasčiausią dalyką: verdąs pienas nuo ugnies 

. nukeliamas tuojau, nelaukiant, kol jis ims’bėgti ar svilti.
Žmona vis tylėjo.
— Sakyki, ar jau visi papietavę, — nebeiškentęs pa

klausė jis.
— O tau kas dabar parūpo? Mat, irgi šeimos galva! — 

atkirto jam.
— Manau, kad taip... Bet nesuprantu, iš kur staiga toks 

šiurkštumas. Ir kambaryje šiandien tvarka, kad ir patsai 

kipšas sau ragus nusilaužtų. Puiku, ką ir besakyti! — pakilo 
ir jame reakcija. Bet netikęs jo būdas — karštesniais mo
mentais niekad nesugebėdavo išsilaikyti nesujudęs. Nereikėjo 
jam šitaip kalbėti.

Po šitų žodžių žmonelė, nors ir sverianti apie 70 kilogra
mų, pašoko it spyruoklė, sviedė rankdarbį į kerte, atsisuko 
į jį ir piktai tarė:

— Nedrįsk man priekaištauti! Geriau pagalvotum, ar 
gali šiame amžiuje moteris vaikščioti be kojinių? Aš jau ba
sa! Tu gi niekuo nepasirūpini. Visos kaimynės jau šaiposi 
iš manęs ...

Ji kalbėjo dar daugiau, bet Rimdeika tiesiog per jėgą 
stengėsi nebesiklausyti jos tirados ir tik stebėjo, kaip keitėsi 
josios išvaizda. Pirmiausia išsiviepė ir ėmė trūkčioti žmonos 
lūputės, paskui ėmė tysti ir rausti nosikė, akys vis labiau 
mirkščfojo, o paakiuose ryškėjo gilios raukšlės. Ji visa pasi
darė nebegraži, nes jau ašarojo. O moterys, kurios verkia, 
jam niekad nebūdavo žavios...

Vos pajutusi savo ašaras riedant, iš karto dingo visas 
moters narsumas. Ji krito atgal į kėdę ir ėmė garsiai kukčioti. 
Konvulsingai virpančios rankos spaudė prie akių nosinaitę. 
Ir vėl netikęs Rimdeikos būdas: nemoka jis verkiančios mo
ters raminti! Įsipylė į lėkštę praaušusios sriubos ir tylutėliai, 
šaukštas po šaukšto, malšino savo alkį. Visiškai neišmanė, 
kaip baigti šitą kvailą šeimyninį nervų karą. Ak, jei dabar 
būtų ne karo metas, jei visur ir visko būtų pilna, jei pinigas 
turėtų tikrąją savo vertę, tai tikrai nebūtų buvę nė šitos 
scenos. Bet dabar, kai net dėl kokios ten niekingos batų 
tepalo dėžutės tenka galva kvaršinti ir ieškoti naujų pažin
čių... Ne, jo piniginė per plona, kad galėtų ką nors pirkti 
pas spekuliantus... Čia jis bejėgis!

Atėjo žmonos sesuo. Iš karto pastebėjusi, kad tarp ju
dviejų kažkas atsitikę, ji tuojau atsisėdo šalia verkiančiosios. 
Net su Rimdeika nepasisveikinusi! Dingtelėjo mintis: kokie 
neįdomūs ir menki esti žmonės, kurių nieks neišmokė man
dagumo. Oi nelaimingas bus vyras, gavęs tokią storžievę!.,.

Moteriškės pakuždomis ėmė šnekėtis, karts nuo karto iš 
padilbų mesdamos žvilgsnį ir į Rimdeiką, tariamą niekdarį 
ir skriaudėją. Bet tesižino sau. Jo gi sriuba jau buvo gerokai 

praaušus!, ir jis skubino tuštinti lėkštę. Ėmė pats save įti
kinėti, kad bene protingiausia bus, jei laikysis taip, tartum 
kambaryje tebūtų tik jis pats vienas. Deja, koks galingas 
vedybų ryšys: į ausis vis tiek jam skverbėsi žmonos kūkčioji
mas ir abiejų šnabždesys! Vienu metu ji tarė garsiau, aišku, 
tyčia, kad būtų išgirsta:

— Ne, aš nenusileisiu! Šį kartą tikrai ne!..,
Rimdeika žiūrėjo tiesiog į savo lėkštę, kur su šaukštu 

skirstė dar likusio viralo tirštimus, tartum tenai slėptųsi pra
keiktasis nesusipratimų grūdas. Kvaila būsena: verkė tikra 
jo žmona, o iš tiesų juk jis pats kentėjo. Juk jis pats buvo 
sulamdytas ir pešiojamas, it žąsis virėjos sterblėje, nes nie
kam negalėjo ryžtis: nei paguodą bei suraminimą teikiančiam 
žodžiui, nei pasisakyti, kad jis pats čia yra bejėgis.

Gerai, kad iš kiemo parbėgo sūnelis. O, koks išraudęs ir 
sušilęs! Net skaidrūs prakaito lašeliai ištryškę kaktutėje. 
Rimdeika tuojau pasisodino jį sau ant kelių ir ėmė šukuoti 
išdraikytus jo plaukučius, o sūnelis:

— Tėte, dabar pasaką! O paskui — saldainį! Gerai, tėte?
Pradėjo sekti pasaką apie gerąją Sigutę ir jos pamotę- 

raganą, nedoriausią iš visų nedorųjų... Bet tą patį akimirks
nį šoko prie jo ašarojanti ir vis tebenirštanti gyvenimo drau
gė, įsikibo į vaiką ir ėmė jį jėga plėšti iš rankų tardama:

— Paleisk, tu nebesi jo vertas! Paleisk! Man nereikia, 
kad vaikas klausytųsi tavo pliauškalų!...

Sūnus buvo plėšte išplėštas iš glėbio. Rimdeika nuleido 
rankas. Buvo nugalėtas. Kas jam beliko čia veikti?

Sūnus jau sėdėjo ant motinos kelių. Išvydęs ja ašarojant, 
jis neapsakomai gailiai ir prispirtinai ėmė klausti, kas ma
mytei atsitikę.

— Ak, vaikeli, neklausk, — pro ašaras atsakė ta.
Šitas vaizdelis, matyt, sugraudino ir žmonos seserį, kuri 

taip pat ėmė timpčioti lūputes ir jau rausėsi savo rankinuke, 
ieškodama ten nosinaitės. Aišku — pravirks, tuojau pravirks. 
Ir vėl reikia sakyti: netikęs Rimdeikos būdas, nes negali nei 
pats kartu su moterimis verkti, nei Išmano, kaip jas nura
minti. Buvo lyg apkiautėjęs. Niekaip negalėjo suprasti, ar 
iš tiesų jis jau čia svetimas, ar iš tiesų jau galutinai nebe
tekęs žmonos ir vaiko?

2
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Kas įvykių, jei karas kilių?/ Karolis Milkovaiis
AR MUMS, LIETUVIAMS, VERTA JO LAUKTI IR AR IŠEITUMĖM LAIMĖTOJAIS, PRALAIMĖTOJAIS AR NEI VIENOKI NEI KITOKĮ?

Į šluos klausimus atsakyti, vadi
nasi, paprastos akies žvilgsniu steng
tis perverti tirštos miglos uždangą. 
Bet mokslininkai, stovį arčiau pas
laptingųjų karinių išradimų, pažinda
mi jų naikinamąją galią ir nuvokda
mi jų vaidmenį būsimame kare, mė
gina šį tą prasitarti ir žinovišką 
žvilgsnį mesti į ateitį. Visų jų pa
reiškimai mažai nuo vienas kito te
siskiria ir, svarbiausia, nė vienas jų 
nėra optimizmo lydimas.

Prof. Bertrand Russell iš Oxfordo 
pramato tris ateities raidos galimy
bes. Jis rašo: „Jei kas nors visai ne
numatyto neįvyks, tai dar prieš pasi
baigiant mūsų šimtmečiui, viena iš 
sekančių trijų galimybių bus išsipil
džiusi:

1. Visa žmogiškoji gyvybė, o gal gy
vybė aplamai, bus nustojusi eg
zistuoti.

2. Žmonija, po katastrofiško gyven
tojų sumažėjimo, bus nupuolusi į 
atavistiškai barbarišką gyvenimo 
būdą.

3. Visas pasaulis bus po vienalyte 
visuotina valdžia sujungtas, kuri 
vienintelė save žinioje turės visus 
reikšminguosius karo ginklus.
Aš netvirtinu žinąs, kuri iš šių 

trijų galimybių išsipildys arba net

Atominės bombos 
notoms sprendimo 

BUSIMASIS KARAS TRUKSIĄS 
1—3 MĖNESIUS

Du JAV aviacijos pulkininkai — 
Fr. Moore ir D. Smith numato, kad 
J.A.Valstybės galėsiančios laimėti 
naują karą nuo vieno iki 3 mėnesių 
laikotarpyje. Būsią numestos „Su- 
per-blitz“ atominės bombos, neša
mos nedaugelio lėktuvų.

Esą per brangu turėti tūkstan-. 
čius lėktuvų it bombarduoti priešą 
ištisus mėnesius ar metus. Jų sam
protavimu toki bombardavimai jau 
užsibaigę su atominės bombos atsi
radimu. Pulk. Moore viename avia
cijos žurnale rašo: „Būsimos forma
cijos, nešančios atomines bombas, 
galės būti sudarytos maždang iš 16 
lėktuvų. Mes galime laukti, kad to
kie lėktuvai bus ypatingai greiti. Jų 

- greitis turės siekti nuo 450 iki 500 
mylių per valandą ir tai turės būti 
greit pasiektas, kai sukiojantis už
teks 300—350 mylių per valandą. 
Bombardavimas bus sukoncentruo
tas į trumpiausią laiką ir užsitęs 
neilgiau kaip tris mėnesius. Per tą 
laiką išsispręs karo laimėtojas — 
viena ar antra pusė.

Pulk. Smith rašo, kad 300—370 
„Super-blitz“ bombonešių attiksią 
savo darbą ir karas galėsiąs būti 
laimėtas per vieną mėnesį.

(NYHT/m).

kuri jų daugiausia galimybių turi iš
sipildyti. Bet aš tvirtai užtikrinu, kad 
toji sistema, kurioje gyvename ir prie 
kurios esame pripratę — suvereninių 
valstybių sistema — tikriausiai toliau 
neegzistuos.

Pirmoji galimybė — žmonijos iš
nykimas, nebus sekančio karo pasek
mė, nebent jis daug vėliau kiltų, 
nei šiuo metu tatai atrodo. Tačiau 
jeigu sekantis karas aiškios lemties 
neatneštų arba jei laimėtojas būtų 
tiek neprotingas, kad paliktų suvere
ninių valstybių sistemą, tai to pasek
mė bus karštligiškas tobulinimas vi
sų techniškų karo priemonių. Atomi
nės energijos išnaudojimas, visai ki
tuose rėmuose nei tai šiandien vyks
ta, bus papildytas radijoaktyvių de
besų, kurie užtemdys visą žemės ru
tulį ir išnaikins visą gyvybę. Pasku
tinysis gyvas likęs žmogus, (o reikia 
paabejoti, ar jis bus lietuvių tauty
bės. K. M.), galės jaustis neribotu

valdytoju, tačiau jo valdiniais bus 
lavonai. Jam mirus, bus gyvybė galu
tinai užsibaigusi ir žemė ramybėje ir 
taikoje tęs savo kelionę, kol saulė 
sutrupės į gabalus.

Antroji galimybė — grįžimas į 
barbarizmą, veikiausiai vis dėlto lėtą 
grįžimą į civilizacijos atstatymą pa
liktų atvirą, maždaug tokį, kaip po 
Romos imperijos žlugimo. Supranta
ma, kad šis baisusis sugriuvimas vi
siems, kurie jį pergyvens, bus neat- 
vaizduotinai baisus ir po to seks 
šimtmečiai begalinio skurdo, tačiau 
žmonijai vis dėlto dar paliktų ateitis 
ir viltis ne visai būtų sužlugdyta.

Su visomis mokslinėmis priemo
nėmis vedamo pasaulinio karo aš jo
kiu būdu nelaikau negalimu. įsivaiz
duokite, kad abi kariaujančios parti
jos stengsis visus priešo miestus ir 
pramonės centrus sunaikinti. Knygy- 
nai-bibliotekos, laboratorijos ir patys 
mokslininkai bus sunaikinti. Badas,

radijoaktyviųjų ginklų pasekmė, ir i susijungus visoms valstybėms, noriu 
epidemijos, bakterinio karo pasekmė, čioms pasaulinės vyriausybės įkūri* 
— išsiplės; bet kokie socialiniai saitai mo, kuri būtų ar taptų tokia stipri,
nebeegzistuos. Atsiras apaštalų, ku
rie nesiorientuojančiai ir įbaugintai 
masei stengsis įkalbėti, kad visų ne
laimių kaltininkais yra mokslas ir 
technika; jų išnaikinimas atneštų že
mei rojų. Didžiosios valstybės, kurio
se mes gyvename — subyrės ir žmo
nės vegetuos primityviškose kaimiš
kose bendruomenėse.

Trečioji galimybė — sudarymas 
pasaulinės vyriausybės — gali įvai
riais būdais būti įgyvendinta: jei JAV 
laimėtų sekantį pasaulinį karą arba 
jei Sov. Rusija jį laimėtų arba abi
pusiu šų kraštų susitarimu".

Profesorius tęsdamas trečiąją prie
laidą, kaip tik atranda tą galimybių 
kelią, kurį vakarų valstybės dabar 
pasirinko ir kuriuo jau pradėjo eiti. 
Jis toliau rašo: „Arba — o šią aš lai
kau daugiausia geistina galimybe —

kad Rusija noroms ar nenoroms tu
rėtų jos valiai lenktis. Tatai būtų 
net be karo (Abiem atvejais mano
pabraukta. K. M.) galima atsiekti, 
tačiau tai reikalauja drąsios, užsispy 
rusios ir konstruktyvios politikos ve
dimo ne tik vienoje vakarų valsty
bėje“, baigia profesorius.

Šios arčiau tikrovės stovinčio žmo
gaus išvados yra žiauriai blaivi rea
lybė, verčianti pasipurtyti. Kiek 
mums ir mūsų tautai karas gali būti 
naudingas — kiekvienas nesunkia 
dabar supras ir jis, mano nuomone^ 
tegeistinas tik kraštutiniausiu atveju. 
Ir prieš daugelio mūsiškių įsitikini
mą reikia pabrėžtinai nurodyti, kad 
kiekvieno lietuvio kasdieninė malda 
turėtų būti: Visagali, išlais
vink mūsų Tėvynę be karoi.

Atviri žodžiai / Spragos blokuose ir šen ir ten katalikai (bent steigėjai ir sumany
tojai), tie patys ateitininkai sendrau
giai, su kuriais mintam tais pačiais

Jugoslavijos konflikto su komin- 
formu užkulisius

British Bulletin 
bando taip aiškinti:

„Jei kominformas liepos mėn. 
„sveikuosius komunistus“ paragino 
maršalą Titą ir jo kolegas atsiversti 
arba, „jei tai negalima, juos pakeisti1, 
tai aišku, kad tai nėra tik tuščiažo
džiavimas. Bus daroma viskas, kad 
prieš Titą jo partijoje, kariuomenėje 
ir darbininkijoje kiltų nepasitenki
nimo.

Iki tam tikro laipsnio tos pastan
gos jau turi ir pasėkų. Neabejotinai 
auga abejonės tuose žmonėse, kurie 
tiek laiko buvo mokomi pagarbiai 
lenktis tiek Tito, tiek Stalino asme
nims. Dabar jie turi pasirinkti — 
likti „titistais“ ar „stalinistais“. Yra 
būdinga, kaip tokiu atveju, nežiūrint 
visų trinčių ir galimų „nukrypimų“, 
komunistų eilėse greitai vyksta apie 
tam tikrus asmenis grupavimosi pro
cesas. Kaip ten reikalai besiklotų, 
nuolat tenka pastebėti, kad ištikimie
ji nepalenkiamai lieka prie savo pa
sirinktojo vado. Ir taip Jugoslavijoje 
visos bendrosios politinės problemos 
lieka užmirštos. Tito asmuo pasidarė 
visų ginčų branduoliu. Reikalas su
kati jau tik apie nuogą kovą dėl jė
gos tarp jo ir tų, kurie norėtų jį pa
keistu Ir ta kova, kaip visuose ko
munistiniuose kraštuose, bus vedama 
iki kartaus ir negailestingo galo. Čia 
vėl gal bus „likvidacija“, — neišven
giamoji bausmė .už nepaklusnumą 
Kremliui, — užverčianti naują sovie
tų politikos lapą...

... Jei reikalas eitų tik dėl tarpu
savio kovų, Tito laimėjimu netektų 
abejoti. Bet čia yra kas nors dau

giau, nei tai. Čia kova eina ne dėl 
Tito asmeniško autoriteto išlaikymo 
Jugoslavijoje, bet, kas svarbiausia, 
ar Stalinui pavyks savo autoritetą 
išlaikyti visuose sovietų įtakos sfe
roje komunistų valdomuose kraštuo
se. Tik gerai suprantą sovietų reži
mo esmę gali suprasti iš to susida
riusios situacijos kėblumus ir 
reikšmę..

Neveltui gi satelitinių kraštų ko
munistinių partijų rezoliucijos, atsi
žadančios jugoslaviškųjų „stabmel
džių“, yra daug sakančios. Tų rezo
liucijų branduolį sudaro pasižadėji
mas, be svyravimų pripažinti vado
vaujamą vaidmenį Sov. Sąjungos ko
munistų partijai ir visad „sekti taurų 
patarimą didžiojo darbo klasės mo
kytojo ir dirbančiosios pasaulio tau
tos vado, Juozo Stalino",

Tai yra būdinga sistema, kuri vy
rauja Rytų Europoje.

Tą sistemą bet gi bando pulti Ti
tas, nesvarbu kuriais motyvais, nes 
iš paskelbtų raštų tuo klausimu vi
siškai aišku, kad ginčas nuo pat pra
džių nebuvo vien tik ginču su ko- 
minformu dėl „korektiškos linijos“ 
tame ar kitame klausime. Nuomonių 
skirtumas kilo dėl sovietų kišimosi 
į Jugoslavijos vidaus, o ypatingai J 
karinius reikalus. Tai buvo Tito at
sisakymas Stalino „taurius patari
mus“ laikyti įsakymais.

Kaip tęn bebūtų, kova prasidėjo, 
kad ir dar tik ūkinėmis sankcijomis. 
Kuo ji pasibaigs, kitas klausimas. 
Bet Maskvos noras, bet kokius ne
klaužadas numalšinti ir sovietų kon
trolę bei Stalino autoritetą visame 
sovietų „reiche“ atstatyti, yra nedvi
prasmiškas. Toje situacijoje atsargu

mas ir miklus manevravimas yra vie
toje, tik jokiu būdu ne kompromisas.“

* .*♦ ■*
Visi šeimyniniai ginčai ir nesusi- 

tarimai yra šeimos reikalas, kol ta 
šeima barasi tarp savų keturių sienų. 
Tačiau kai triukšmas pasiekia kai
mynų ausis, tenka ir jiems susido
mėti jo priežastimi. Toks šeimyninio 
barnio triukšmelis pasiekė jaū ir 
spaudos puslapius, būtent:

„Tėvynės Sargo“
(Nr. 2/3) lūpomis:

Aprašydamas Lietuvių Krikščio
nių Demokratų suvažiavimą, „T.S.“ 
sako, jog „didelė dalis kalbėtojų kon
statavo Lietuvių Fronto tendencijas 
kaip priešingas Bažnyčios mokslui ir 
kvalifikavo kaip pavojingas ir klai
dingas“.

Nors, anot „T.S.“,
„būdami savo charakteriu, kaip 

katalikai, tolerantingi, pagerbiam ki
tų nuomones ir surandam bendrame 
darbe visiems vietos“, vis dėlto

„mums, krikščionims demokra
tams, šiandien aktualiausia ir skau
džiausia problema, yra santykiai su 
Lietuvių Frontu. Juk tai tie patys

idealais ir su kuriais tas pačias sva
jas svajojam. Šiandien stojom į prie
šingus lagerius ir kėsinamės išmė
ginti į kits kito kaktas savo basliu* 
... Lietuviai katalikai susisprogdino 
be priešo pagalbos...“

„... Jų rašoma, kad .principinio 
skirtumo tarp mūsų nėra, bet už tai > 
yra psichologinių, socialinių motyvų 
ir išvystymo skirtumų'. Kas jie — 
nepasakyta. Jei jų Ir būtų, tai ne 
tokios vertės, kad galima būtų kata
likams skaldytis...“

.Yra tarp mūsų rimtesni* 
skirtumas, negu čia frontininkų nu
rodomas. Tai vadinamas aideologiš- 
kumas politikoje. Skirtumas doktri- 
nalinis ir tai didėlės reikšmės. Ne 
tik taktinis, kaip stengiasi įkalbėti 
Fronto vadai... Tas doktrmalim* 
skirtumas yra labai didelis, nes yra 
priešingas Bažnyčios mokslui ir yra 
kvalifikuojamas kaip pavojingas Ir 
klaidingas. Frontininkų klausima* 
yra labai svarbus ir didelėmis pasė
komis neštus. Kokios taktikos mum* 
laikytis su frontininkais? Kaip sa 
suklydusiais broliais ateitininkais. Jų 
nepostponuot ir nesmerkti, smerkt 
tik jų klaidas ir tai atsargiai ir tak
tingai ...“ -mšk.-

Didėjanti nesantaika Praboje
IPK iš Pragos praneša:
Politiniai stebėtojai Pragoję pra

neša apie vi* didėjantį įtempimą Če
koslovakijos vidaus politikoje. Jau 
viešai kalbama apie aštrų kivirčą 
tarp Gottwaldo ir Zapotocky, kuris 
paskutiniuoju metu itin išryškėjęs, 
nes Gottwaldas Krymo konferenci

joje pasisakęs už glaudesnį Čekoslo
vakijos susidraugavimą su Sovietų 
Sąjunga, kuris ateityje turįs baigti* 
Čekoslovakijos reorganizavimu į vie
ną iŠ sovietinių respublikų. Didžioji 
čekų komunistų vadų dalis nenorinti 
daryti jokio sprendimo, pirma neat
siklaususi tautos, (pr)

A. VILKAS (8)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

— I . j tą kitą jūsų bunkerį, — tarė Repatrijantas, t. y. 
tas, kuris putniausia mus lietuviškai užkalbino.

Einame atsargiai. Tylu. Niekur nešaudo. Namiškiams 
pranešu, kad jau vokiečiai — čia. Visi lengviau atsidūsta.

— Išeikite lauk, nes reikia patikrinti, ar pas jus nėra 
ginklų! — įsako Repatrijantas.

Jo tonas nelabai malonus. Tuo momentu nieko neįtariame.
Tik teta spiriasi, neskuba, nenori eiti.
— Greičiau! Dar neklausys!
— Matai, matai!. Koks! — atsikalbinėja ji.
— Pas lietuvius mes randame daug ginklų.
Nemalonu, bet mes džiaugiamės. Iš dviejų blogybių žmo

gus pasirenka mažesnę. Vokiečiai bent netardys ir negrasins.
Išeiname į mišką, viską palikę bunkery. Tėvą ir brolį 

vokiečiai vaišina cigaretėmis.
Tuo tarpu kariai pasklinda po krūmus ir ieško pasislė

pusių sovietų, šaudydami iš parabelių. „Pykšt, pokšt!" — 
skamba miškas nuo šūvių.

Užfrontėje
(1944. VIII. 16—X. 8)

Kaimynus Vaivadus taip pat išvarė iš namų ir liepė eiti 
į mūsų mišką. Jų buvo 8: abu tėvai, du sūnūs (Antanas ir 
Jonas) su žmonomis, tėvo sesuo Ona ir Antanų dukrelė.

— Sveiki, kaip einasi? — klausiame juos.
— O, jau tuos ubagus nuginė, dabar bent žmonių ne- 

iaudys.
Dalijamės įspūdžiais.
— Kas einame kartu į jūsų sodybą? — priėję* paklausė 

repatrijantas.

— Aš, — pasisūlė Antano žmonelė.
Pagaliau vokiečiai leido mums sueiti į (miško) bunkerį. 

Čia pat atvažiavęs motociklu kuopos vadas tyrinėjo žemė
lapius. Šiaip taip sutilpome visi 17.

— Ar ne gerai, kad su Eduardu Iškasėme tokį didelį 
bunkerį? — sakau aš.

— Tiesa, tik aš Eduarduko gailėjaus; tiek daug darbo, 
— sako motina.

— Kur nebus gerai, džiaugėsi Vaivadai, — žiūrėdami su 
pasitikėjimu į dvigubą eilę rąstų.

Grįžo Antano žmonelė.
— Vos išlindome į kiemą, pradėjo šaudyti. Jis paklausė, 

ar aš nebijau kartu eiti. „Ne“, sakau. Tada sako: „Kitą kartą 
neik su kareiviu viena“. Kažin kodėl jis taip sakė? — dirb
tiniu naivumu pasakojo ji.

— Klausė, kur bunkeris. Pasakiau, kad pūdyme, ir pa
klausiau, ar jie neims nieko. „Ne, drabužių neimsime, bet jei 
rasčiau laikrodį, žiedą, pinigų, tai paimčiau, — tokius dalykus 
reikia su savimi nešiotis“. »

Man smilktelėjo J širdį, kad mūsų bunkerį apiplėšė.
Staiga pasipylė artilerijos kruša. Bunkeris drebėjo. Visi 

nejaukiai pasijutome. Moterys pradėjo garsiai kalbėti rožan
čių. Nuoširdi malda sklido šiame urve, tamsiame sunkiame 
ore, — žmonių, taikiai dirbusių visą gyvenimą, dabar užklup
tų baisaus, žiauraus karo.

Retkarčiais nenutraukiamas „katiušos“ kaukimas itin 
smarkiai drebino bunkerio žemę. Moterys garsiai meldėsi... 
Baisu, kad sviedinys nekristų į angą. Reiks ją uždengti.

Vokiečiai, truputį pastovinėję, nužygiavo pirmyn. Sienos 
drebėjo nuo griausmų...

Vakarop viskas aptilo. Mes jau vokiečių pusėje. O dar 
taip neseniai per šį mišką ėjo sovietų pėstininkų vora ir ža
dėjo nuvyti vokiečius ligi Berlyno.

Pasauly viskas praeina.
Nėra nepaimamų tvirtovių, prisiminiau ukrainiečio po

sakį.
Apžiūrėjome pūdymo bunkerį. Visas sujauktas. Mano ir 

Eduardo laiksodukal bei kelio* smulkmenos pavogta.

4 dienas kentėjome smarkioje artilerijos ugnyje, lindė- 
jome bunkeriuose ir tik per trumpas šaudymo pertrauka* 
išlįsdavome. Tik tėvąs visą laiką vaikščiojo, ypač rūpinda
masis arkliais. Tik po didesnių šaudymų atbėgęs į bunkerį 
stebėdavosi:

— Ot, duoda, tai duoda.
Rusai eikvojo šovinius visai be reikalo: pas mus vokiečių 

nebuvo, ir iš viso juos retai matėme.
Kartą tėvas atbėgęs pasigyrė:
— .JCatiuša“ nieko baisaus. Pasilenkiau prie tvoros, • 

ant bulvių lauko prie jaujos tik pupt... kaip ledų kruša...
Pradėjome prie visko priprasti.

1944. VIII. 19. Bešt.
Repatrijantas ir vienas vokietis atvažiavo ir, pastatę mo

tociklą miške, netoli jaujos ant kelio, kažkur dingo. Mum* 
nejauku. Kas nors svetimas gali paimti šautuvą, o mes tu
rėsime atsakyti. Apklojome motociklą eglėšakiais ir saugo
me. Po pietų grįžta abu vedini sužeistu gražiu vokietuku. 
Jis pageltęs, ranka parišta, šonas granatos išneštas, aptvar
stytas.

Paskui juos seka ožys, iškišęs liežuvį, įkyriai, tyliai me
kena.

— Mes saugojome, kad niekas nenuneštų... Kitą kartą 
taip nepalikite, — sako tėvas.

— A, nieko.
— Vandens, — prašo sužeistasis. Mes atnešame Ir pa

girdome. Jį pasodina j priekabą.
Repatriajantas staiga išsitraukia parabelį.
— Aš tą prakeiktą ožį nušausiu.
— Nešauk, tai mano kaimyno.
— O ko jis velkasi paskui.
Bet — nurimsta. Pastebime, kad jam irgi pėda peršauta, 

numetęs batą eina viena kojine, pro kurią sunkiasi kraujas.
Jie paklausia kelio ir nuvažiuoja.
Dabar ožys bėga paskui mus į bunkerį. Išstūmėme at

bulą, išlupome kailį ir šiaip taip atsikratėme, lyg velnio 
. laimė* metu.
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Opozicija
Sovietų Sąjungoje

Neatsižvelgiant į 99,9 °/« balsų už 
; „komunistų ir bepartyvių bloką“ ir j 
po to sekanti padėkos telegramų Sta
linui lietų — klausimas, ar galima 
kalbėti apie opoziciją Sov. Sąjungoje, 
visai vietoje. Taip bent galvoja švei
carų dienraštis „Bemer Tagblatt“.

Bandydamas (žvelgti tos opozicijos 
daigą, laikraštis tvirtina, kad totali
tarinėje valstybėje greitai pamiršta 
piliečiai sakyti „ne“. Tik nuolatiniu 
kartojimu „taip“ atsiekiamas egzi
stencijos minimalusis tikslas, kai kiti 
keliai veda neišvengiamai prie gar
siosios „stienkos“ (mūro). Sov. Są
junga neturi vidaus politikos mūsiš
kuoju supratimu; ten viskas sutvar
koma totalitarine prievarta, jei esa
mas sąlygas iš viso galima pavadinti 
„sutvarkymu“.

Po „buržuazijos likvidavimo" sekė 
pašalinimas „buožių klasės", t.y. lais
vos ūkininkijos. Po to atėjo eilė ko
munistiniams opozicionieriams, ir mes 
galėjome stebėti savotišką spektaklį, 
kada vis 1917 m. spalių revoliucijos

ninkais kovoje su Kremlium. Tai ir 
yra tikroji prasmė mūšių pirmomis 
savaitėmis Rytų fronte, prasmė, ku
rios nereiktų pamiršti. Tuoj po to 
jvyko tai, ko niekas nesitikėjo. Dar 
pirmiesiems belaisviams krintant ba
do mirtimi, pasuko vokiečiai savo 
ginklus i ukrainiečių savanoriškumo 
siekius. Gi daugelis ukrainiečių dar 
tebeturėjo ginklą savo rankose ir ji 
turėjo būti nukreipti prieš naują po
nų rasę. Stalino režimas buvo pra
keiktas, gi vokiškoji mirtis čia pat. 
Tai yra antroji prasmė kovų Ukrai
noje — tie patys kariai, kurie buvo 
pasiruošę nešauti, virto kovotojais 
prieš vokiečius, pasirodžiusius ne 
menkesniais tironais ir išnaudotojais. 
Stalingradas ne Ukrainoje, bet jo gy
nėjai buvo daugiausia Ukrainoje mo
bilizuoti su mase belaisvių, kuriems 
pavyko pasprukti. Tai buvo kova ne 
dėl buvusio režimo, bet dėl savo gy
vybės išlaikymo. Tai bene bus di
džiausia ukrainiečių tautos tragedija,

kovoti dėl pergalės, grąžinusios ver
giją.

Dabar išaiškėja, kodėl tie patys 
žmonės, įnirtusiai kovoję prieš vokie
čius, atsisuko prieš režimą, prieš ko
munizmą, apskritai, prieš rusus. Dau
gelis gerai atsimena žinutę, paskelbtą 
1947 m. gegužės 8 d., kai prieš 

ukrainiečių sukilėlius, 
savaime aišku, apskelbtus fašistais, 
buvo sudaryta „tarptautinė“ sutartis 
sunaikinti ukrainiečių pogrindžio ar
miją (UPA). Kam gi staiga prireikė 
galingai, nenugalimai Sov. Sąjungai 
nuniokotos Lenkijos ir nekaringos 
Čekoslovakijos sąjungininkais tokiam 
tikslui?

Kam prireikė dveji metai po karo 
vykti vėl i apkasus prieš „despera
dos"? UPA atsirado 1942 m. kovoje 
su vokiečių okupacija. Po metų Įsi
steigė politinis organas, atstovauja
mas veik visoms Sov. Sąjungos pa
vergtoms tautoms. 1944 m. buvo su
daryta Ukrainos Išlaisvinimo Taryba 
(UHWR), kuri vadovauja kovai su 
Kremlium ir kuriai prik’auso karinė 
vadovybė (UPA).

Kiek svarbu Kremliui „taikiu bū
du“ sutvarkyti Ukrainos bruzdėjimą, 
rodo sovietų vyriausybės pastangos 
sueiti į kontaktą su UHWR. Po lėk

tuvais išmėtytų brošiūrų, kurioms iš
giriami UPA nuopelnai kovoje su vo
kiečiais, buvo prieita prie kontakto 
tarp UHWR ir Tarybų Ukrainos vy
riausybės. Iš UHWR pusės buvo pa
statytos 2 sąlygos deryboms pradėti: 
1) Tarybų Ukrainos vyriausybė pagal 
konstitucijos 14 § paskelbia savo norą 
išstoti iš Sov. Sąjungos; 2) Visi Sovie
tų daliniai iš Ukrainos evakuojami ir 
UPR perima atsakomybę už tvarkos 
palaikymą iki visuotinų rinkimų, ži
noma, tuo „derybos“ ir pasibaigė ...

Bet gi ne vien ginklų žvangėjimas, 
o taip ir ir

* pasyvioji rezistencija
nusako „opozicines nuotaikas“, sovie
tinių sąlygų prasme: ūkininkijos ir 
darbininkijos masės, intelektualai ir 
menininkai totalitarinėje valstybėje 
vargu ar begali daugiau ką parodyti, 
nei apgalvotą ir konsekventiškai vyk
domą pasyvumą: meną ne taip daryti, 
kaip Kremlius pageidauja, ar jei ir 
daryti, tai taip, kaip Kremlius to ne
numato. Sovietų pilietis jau yra iš
mokęs — laukti. Tą laukimo periodą 
jis praleidžia, siųsdamas telegramas 
„tėvams ir mokytojams“ su 99 °/o en
tuziazmo. Negi visi turi galimybių 
sulaukti tokių progų, kaip Kravčenko 
ar Kosenkina. - j. m. -

dievaičiai pasirodė esą patys savo kū
rinio sabotažininkai ir Svetimų kraš
tų šnipai... Ta vėtymo mašina nuo 
to laiko nebetrūnyjo pašalyje ir ne
turėjo poilsio. Ką reiškia visa propa
ganda, jei sovietų spauda dieną iš die
nos, šalia begalinių liaupsinimų ži
nomoms sovietų asmenybėms ir šalia 
pavardžių naujų ordinų apturėtojų, 
skelbia plūdimus ir grasinimus prieš 
tuos, kurie laiku nesuspėja ar nesu
sipranta prisitaikyti vingiuotai gene
ralinei linijai. Tai sudaro vardiklį 
visai Sov. Sąjungai. Betgi pasitaiko 
reiškinių, kurie „savotišku būdu“ su
tampa su paskirų tautinių sovietų 
respublikų ribomis. Leiskim sau, tai 
bus

tautinių mažumų klausimas.

„Autonominė totorių respublika", 
Krime, kaip žinome, buvo likviduota 
ir, būtent, tokiu „paprastu“ būdu, kad 
visi totoriai buvo išgabenti kažkur 
šiaurės link. Tas pats metodas nau
dojamas Baltijos kraštuose. Iš Kau
kazo kalnų tautelės perkeliamos į 
Azijos stepes, gi besipriešinę jų liku
čiai iš neprieinamų kalnų vietovių 
„dorojami“ paprastai — iš lėktuvų.

Antisovietinis nusiteikimas plačiu 
mastu reiškiasi Ukrainoje. Ten Sta
linas 1941 m. pralošė savo didžiausius 
mūšius, kada milijonai raudonarmie- 
«ų savanoriškai ėjo nelaisvėn. Kada 
antrojo pasaulinio karo metu vokie
čiai puolė Sov. Sąjungą, nebuvo jie 
laikomi išlaisvintojais, o tik sąjungi-

Suomių komunistų rudens ofensyva
Laiškas iš Švedijos

Stockholmas, spalių mėn. pradžia nebe dabar ir ne su šios vyriausy- aiškiai pabrėžė pasitenkinimą, kad
Apie vidujinius Suomijos politi

nio gyvenimo sunkumus tremtinių 
spaudoje, palyginti, plačiai buvo ra
šyta tuojau po paskutinių parla
mento rinkimų ir socialdemokratų 
mažumos, vad Fagerholmo vyriau
sybės sudarymo. Dabar, po vasaros 
atostogų rugsėjo 28 d. pirmą kartą 
vėl susirinkus parlamentui, šie sun
kumai ne tik kad nemažėja, bet 
įgauna vis aštresnę formą. Svar
biausias dalykas, kurį čia iš artimos 
kaimynystės gauname progos ste
bėti, yra kaip tik padidėjęs komu
nistų spaudimas i Fagerholmo vy
riausybę. Tasai spaudimas vykdo
mas iš abiejų frontų — vidaus ir 
užsienio politikos reikalų priedangą.

Naujasis įtempimas prasidėjo su 
rusų demaršu dėl Salia geležinkelio 
linijos atstatymo. Po jo sekė komin- 
formo inspiruotas Abo uosto darbi
ninkų streikas. Tai buvo tik įžanga 
į komunistų organizuotą streikų 
bangą, kuri netrukus gresia persi
risti per visą krašta. Nerimas dar 
padidėjo, kada rusams pagaliau už
kliuvo suomių šaulių sąjungos 
veikla, dėl kurios netgi išdrįso in- 
tervenuoti Helsinkyje. Reikia pasa
kyti, kad suomių šauliai atsirado

bės atėjimu valdžion. Buv. Pekka- 
los kabineto laikais niekas nė ne
galvojo dėl jų vyriausybei prie
kaištauti, bet jeigu jie panaudojami 
kaip argumentas prieš Fagerholmo 
vyriausybę, tai yra ne kas kita, kaip 
sukta priekabė dabartinei vyriausy
bei viešumos akivaizdoje sinkiau 
apkaltinti.

Rimtu artėjančios audros ženklu 
laikoma ir paskutinė komunistų 
partijos pirm-ko Aaltonen ir gen 
sekretoriaus Pessi kelionė i Maskvą, 
kur jie lankosi nebe pirmąjį ir, ma
nykime, nepaskutini kartą. Nors 
skelbiama, kad jų išvykta „atostogų 
praleisti", tačiau sąryšy su komu
nistų pradedama rudens ofenzyva, 
Helsinkyje nevengiama svarstyti, ar 
tik šie abu vadai nebus buvę Krime 
ir ar nebus dalyvavę Stalino kon
ferencijoje, su Anna Pauker, Diml- 
trovu ir Gottwaldu. Kad taip Iš ti
krųjų būtų buvę, patvirtintų duome
nų kol kas dar betgi nėra.
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS 

VIENINGUMAS

Fagerholmas savo ruožtu pasi
stengė paskutines savaites išnaudo
ti tam, kad sustiprintų savo pozici
jas krašto viduje, o pirmoje eilėje 
savo paties partijoje. Ir tikrai, so
cialdemokratų partijos kongresas,

socialdemokratai sulaukė progos ne 
žodžiais, bet darbais išsklaidyti ko
munistų melą apie tariamas social
demokratų užsienio politikos avan
tiūras. Kongresas vienu balsu pri
tarė Fagerholmo kabineto sudary
mui ir paskelbtai jo vyriausybės 
programai. Čia pat buvo aprobuotas 
ir vyriausybės noras stiprinti drau
giškus santykius su Sovietų Sąjun
ga. Toliau kongresas pageidavo, kad 
būtų paliktas atlyginimų reguliavi
mas, ir parėmė vyriausybės pastan
gas mokesčių reforma ir kainų ma
žinimu kelti darbininkų gyvenimo 
Standartą. Į darbininkus ta pačia 
proga buvo paleistas atsišaukimas, 
juos kviečiąs nesileisti komunistų 
agitatorių klaidinamiems. (B. d.)

... , M. Giedrys

Sovietai vis gresia taikai
SENAT. VANDENBERGO ' 

PAREIŠKIMAS

JAV senato užsienių reikalams 
komiteto pirmininkas senatorius p. 
Vandenbergas savo pusės vai. kal
boje išdėstė respublikininkų partijos 
pažiūras — politinius principus šioje 
grėsmės situacijoje. Jis kalbėjo:

„Respublikininkų partija nesu
tinka perleisti savo aiškių teisių Ber
lyne Sovietų agresijai“. „Kiekvienu 
metu, kada iškyla užsienio problema, 
sako jis, mūsų vieningumas (turėjo 
galvoje partijas, red.) yra tiek pat 
svarbus, kaip ir mūsų atominė bom
ba. Ypač yra svarbu nepasitikėti bet 
kuriems klaidingiems apskaičiavi
mams, kurie kitu atveju galėtų vesti 
prie klaidos, jog mes esame pažei
džiami mūsų vidaus susiskaldyme... 
Mes Amerikai nieko daugiau nepra
šome, kaip tik teisę gyventi garbin
goje taikoje, laisvų žmonių laisvame 
pasaulyje“.

Saugumo klausimu senatorius pa
sisakė už kolektyvini apsigyvenimą 
nuo agresorių, nes tai reikalauja tei
singumas ir laisvė. Ir todėl „mes 
remsime J.Tautas, kaip geriausią pa
saulio viltį šioje srityje; mes sieksi
me stiprinti jas ir skatinsime jų efek
tyvią evoliuciją ir naudą. J.Tautos 
turėtų sukurti tarptautinę teisę, at
palaiduotą nuo bet kokių veto taiki
nių, svarstant tarptautines problemas 
ir aprūpinant ginkluota pajėga, kaip 
tai numato charta.“

„Mes sieksime kiek galima grei
čiau atstatyti autonomiją mūsų po
karinėse okupuotose srityse, visada 
saugodami, kad negimtų kokia nors 
agresija. Mes neprivalome ir netu
rime pervertinti savęs ir mūsų pačių 
šaltinių, kiek juos tai liečia. Jei mes 
tai padarysime, laisvės šviesa aptems 
čia ir bet kur kitur... Mes esame 
realistai dabartiniame pavojuje, ku
ris šiandien liečia mus ir Vakarų pa
sauli.“ (NYHT/m)

JAV mokslininkams pavyko pa
gaminti lygiavertę sintetinę degtiną 
iš piuvenų bei naftos atmatų.

Sis išradimas turi nepaprastai di
delės reikšmės žmonijos maitinimui, 
tačiau jo realizavimas susiduria su 
kliūtimis iš skeptiškų vartotojų pusės.

Britas puolė komunistus Jungtinėse Tautose
„JDSŲ KONSTITUCIJOS YRA 

TUŠČIAS SVIEDINYS"

D. Britanijos delegatas Ch. May
hew JT socialės komitete pareiškė, 
kad laisvei ir demokratijai grėsmė 
pareina ne nuo fašizmo, bet nuo „tų, 
kurie savo politinius priešus vadina 
fašistais, juos teršia ir kalina“. „Liau
dies demokratija reiškia liaudies vy

siu ekonominės ir politinės Urmų 
diktatūra, kurios pasaulis nėra matęa 
iki šiol“ pareiškė jis. „Komunistinių 
kraštų konstitucijos yra tušti sviedi
niai.“ (ja)

SLAVAI GALI BOTI NEPRI

KLAUSOMI

Reuteris iš Belgrado praneša, kad

Negras Dr. Ralph J. Bunche -
grafo Bernadottės įpėdinis

Kai Dr. Ralph J. Bunche, pirma
sis žuvusio grafo Bernadottes sekre
torius, buvo paskirtas JT tarpininku 
^Palestinoje, kai kas pagalvojo, jog 
toks parinkimas atliktas kaip tik no
rint pabrėžti, jog Jungtinėms Tau
toms neegzistuoja rasinis skirtumas. 
Bet iš tikro vargu būtų buvę galima 
rasti žmogų, kuris šioms nepapras
toms pareigoms tiktų labiau už j(.

Jis gimė 1904 m. Detroite, lankė 
California universitetą Los Angeles, 
kaip aktyvus sportininkas gaudamas 
vienos krepšinio komandos stipendi
ją. Vėliau matome jį jau politikos 
profesoriumi Harward universitete. 
Washingtone. Nors ir pasilikdamas 
uolus sportininkas, R. J. Bunche ėmė 
kopti karjeros laiptais, kaip negras 
Intelektualas, betgi tatai jam Jung
tinėse Valstybėse sudarė ir nemaža 
sunkumų.

Kiek palengvėjo apystovos iškilus 
antrajam pasauliniam karui. 1941 m. 
jis tampa Afrikos skyriaus viršinin
ku planavimo biure. Po keletos metų 
atšaukiama varžtai jam patekti i 
State Department, o karui pasibaigus 
jis jau JT patikėtinio valdymo ad
ministracijos direktorius. Šiose pa
reigose jj atranda Palestinoje iškilę 
neramumai.

Bunche niekada nėra išsižadėjęs 
kovos dėl negrų ir kitų spalvotųjų 
teisių. Net ir jo disertacija Harward 
universitete pasiliko neišspaudinta, 
kadangi joje gerokai buvo pagnai
byta Europos kolonialinė politika. 
Tačiau nežiūrint to, jis niekada nėra 
davęs progos savo rasės jausmams 
nustelbti jos paties asmenį. Moksli-

visur nemaža bičiulių. Jo aštrus pro
tas įgalina jį lengvai pastebėti silp
nąsias priešininko vietas ir paskum 
jas išnaudoti, tačiau išnaudoti nu
ginkluojančiu būdu, nepadarant gi
lesnės žaizdos.

įvykęs Helsinkyje rugsėjo 11 d., 
nedviprasmiškai parodė, jog tai pa
siekta. Kai 1926 m. socialdemokra
tams teko pirmą kartą vadovauti 
vyriausybei, tuometinis premjeras 
Tanner turėjo gerokai imtis su opo
zicija ir kas svarbiausia — su savo 
paties partijos opozicija. Šiandien 
tokia problema Fagerholmui nebe
kelia rūpesčio. Plačiųjų partijos na
rių atstovai, kalbėdami kongrese ir 
reikšdami provincijos nuotaikas,

riausybę, komunistų valdomą, taip 
kaip liaudies teisingumas reiškia 
žmonių persekiojimas komunistų“, 
pareiškė Mayhew, atsikirsdamas So
vietų kaltinimams, kad Vakarai sie
kią suvaržyti teises, kurios esančios 
numatytos deklaracijos projekte.

Jis dar nurodė, kad Sovietai savo 
puolimą remia melu. Esą, jie naudo
jasi teorija, kad juo daugiau meluo
si, juo labiau liaudis tuo tikės. „Ko
munizmas yra viena nenulistamiau-

komunistų partijos laikraštis „Bor- 
ba“ atmeta keliamą minti, jog Jugo
slavija prisidėsianti prie „kapitalisti
nės stovyklos“. Sį pareiškimą padarė 
po to, kai kominformo laikraštis pa
rašė, kad maža liaudies demokratija 
negali išlikti nepriklausoma net 6 
mėn., jei ji nesusidės su kitomis 
„liaudies demokratijoms“. Tokie tei
gimai, anot „Borba“, jau sulaužyti, 
nes Jugoslavija yra didelis kraštas ir 
stiprus viduje. (DM)

Uranijaus kasyklos Bohemijoje

Dr. R. J. Bunche nemėgsta for
malumų. Savo pranešimus jis mielai 
rašo ranka. Būdamas Art Rytuose 
dažnai vaikšto vienmarškinis, pilko
mis nelaidytomis kelnėmis, su ciga
rete dantyse. Jo odos spalva ne kuo 
tesiskiria nuo saulės įdegto baltavei
džio, o rasė labiau atsispindi garbi
niuotuose plaukuose ir didelėse, švel
niose akyse negu veide.

Nuostabus dalykas, kad blogiau
sias žmonijos istorijoje nusikaltimas 
— vergų prekyba atnešė tokio pla
taus masto žmogų kaip Dr. R. J. 
Bunche, kuriam patikėta taip gar
bingos ir atsakingos pareigos — tar-

„Čekai, uranijaus kasyklų darbi
ninkai, neseniai pabėgę i Austriją, 
pateikė man išsamių informacijų apie 
padėtį griežtai saugomose Bohemijos 
ir Saksonijos uranijaus srityse“ — to
kiais žodžiais pradeda „Daily Tele
graph“ Vienos korespondentas savo 
pranešimą, kuriame toliau rašoma:

„Uranijaus zona“ yra į šiaurę nuo 
Karlsbado. Ji yra 12 mylių ilgio ir 
18 mylio pločio ir tęsiasi abiem Vo- 
kietijos-C^koslovakijos sienos pusėm. 
Pagrindiniai jos centrai Bohemijoje 
yra Joachimsthal, Gottesgab, Seifen, 
Weipert ir Homislavkov. Prijungus 
dar milžiniškus išteklius ties Aue 
(Saksonijoje), tai sudaro turtingiausią 
uranijaus sritį visoje Europoje. Prieš 
karą čia veikė tik 3 šachtos; nuo 
1945 m. sovietai eksploatavimą siste- 
matiškai plėtė, ir šiandien vien Bo
hemijoje dirba jau 30 šachtų.

Uranijaus teritorijoje Vokietijos- 
Cekoslovakijos siena veik neegzistuo
ja, kadangi abi pusės yra griežtoje 
rusų kontrolėje. Visa sritis paskelb
ta draudžiamąja zona, ir visi trauki
niai, kurie vienbėgiu geležinkeliu 
Įvažiuoja ir grįžta, yra rusų nuodug-

binlnkai, gyvendami už spygliuotų 
vielų ir sargybų bokštų, jaučiasi kaip 
koncentracijos stovykloje. Daugeliu 
atvejų darbams Bohemijos ir Sakso
nijos kasyklose naudojami vokiečių 
karo belaisviai. Neseniai į Joachims- 
thalį tiesiog iš Rusijos buvo atsiųstas 
1.500 belaisvių transportas, ir vokie
čių, prievarta paimtų darbams į Bo
hemijos kasyklas, skaičius pakilo per 
5.000. Kiekvienai uranijaus kasyklai 
Bohemijoje vadovauja rusas inžinie
rius, čekų technikų padedamas. Vi
sus techniškuosius kasyklų darbus 
atlieka čekai, o rūdą kasa vokiečiai, 
rusų prižiūrėtojų, kurie priskirti prie 
kiekvienos darbo kolonos, prižiūrimi.

Uranijaus produkcija yra laikoma 
griežtoje paslaptyje ir težinoma vien 
tik rusams. Bohemijos uranijaus zo
nos sostinė yra Joachimsthal, kuria
me gyvena didelė rusų kolonija, tu
rinti savas mokyklas ir teatrus.

Šachtas saugo 6.000 vyrų dydžio 
„darbo sargybos“, kurios yra suda
rytos iš čekų komunistų. Praeitą pa
vasarį šios sargybos buvo sustiprin
tos specialiu čekų policijos daliniu 
— 800 vyrų.

sargybos, bet pastaruoju metu Iš Vo
kietijos atvyko Raudonosios Armijos 
daliniai, ir visi į rytus išvykstantieji 
traukiniai su uranijum yra tik jų ly
dimi. Šachtose karštligiškai reikalau
jama didinti darbo spartą, o darbo 
apsaugos priemonėmis visiškai nesi
rūpinama. Todėl dažnai pasitaiko di
delių nelaimių, tačiau jų aukos tuoj 
pat pakeičiamos naujais kaliniais. 
Darbo sąlygos yra tokios sunkios, kad 
bandymai pabėgti vis dažnėja. So
vietų įstaigos rytinėje Vokietijos zo
noje yra paskyrusios dideles premi
jas už informacijas, kurios padėtų 
sulaikyti pabėgusius uranijaus kasy
klų darbininkus.

Tuo pat metu sustiprino rusai 
kontrolę Bohemijoje ir šachtų zonoje 
padidintas patrulių skaičius pradėjo 
naudoti policijos šunes. Sovietų kon
trolė yra tokia griežta, kad net aukš
tieji čekų pareigūnai negali nei pasi
kalbėti su darbininkais, nei šachtų 
apžiūrėti. Vienas mano informatorių 
buvo liudininku, kaip buv. Čekoslo
vakijos sveikatos ministeriui nebuvo 
leista įeiti į kasyklas. Taip £at ne
pasisekė uranijaus kasyklų apžiūrėti 
ir gynybos ministeriui gen. Svobodai

ninko objektyvumas ir budo kuklu- pinlnkauti dviejų įniršusių tautų nial patikrinami.
Inas padeda jam įsigyti ir išlaikyti ginče ir reprezentuoti civilizacijai, (s) ‘ Urąnijaus teritorijos kasyklų dar-

Uranijaus transportų Rusijai pa
krovimą anksčiau prižiūrėjo čekų

bei M. Lausmannui, buv. pramonės 
ministeriui. (pr)

4
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Nuo gyvos galvos iki ketvertų metų
NEPASITENKINIMAS ILSE K OCH, „BUCHENWALDO KOMENDANTIENEI", BAUSMES SUMAŽINIMU. 

REIKALAS GALI ATSIDURTI JAV KONGRESE.

Britų komunistai kariaus Suviety pusėje

Plačiai už Vokietijos sienų, pa
stebi „Neue Zūricher Zeitung“, nu
skambėjo faktas, sukeldamas nu
stebimą ir sužadindamas dėmėsi, 
kad gen. Clay pasirašė aktą, kuriuo 
pakeičiamas Use Koch, buv. Bu- 
chenwaldo koncentracinės stovyklos 
komendanto žmonos, bylos sprendi
mas. Kaip žinoma, amerikiečių ka
rinis teismas Dachau 1945 m. rude
nį Koch, kartu su 30 kitų kaltina
mųjų, buvo pripažinęs nusikaltusią 
nežmoniškais veiksmais, kurie toje 
pagarsėjusioje stovykloje karo me
tu tūkstančiams nekaltų kalinių 
kaštavo gyvybę. Komendanto žmo
na prieš trejis metus išvengė mir
ties bausmės, paskirtos ir {vykdytos 
kitiems dvidešimt dviems jos ben
drininkams. Bylos metu ji ypatin
gai išpopuliarėjo — jai buvo pri
kišta, kad ji su cinišku sadizmu da
lyvaudavusi kalinių kankinimuose, 
o iš nužudytųjų kalinių odos pasi
dirbdinusi lempų gaubtuvus ir kitus 
savo asmens reikalams naudotus 
daiktus. Teismo pritaikyta jai 
bausmė — kalėjimas iki gyvos gal
vos — daugelio buvo laikoma net 
per švelniu sprendimu.

Todėl visai nuprantama, kad ne
seniai paskelbtas jos bausmės su
švelninimas iki 4 metų kalėjimo 
plačiuose sluogsniuose Iššaukė 
smarkią reakciją. Pokalbiuose ir 
laiškuose laikraščių redakcijoms 
reiškiamas nepasitenkinimas, kad 
tokio masto amerikiečių teismo ma
lonės susilaukė kaip tik Ilse Koch, 
ta garsioji „Buchenwaldo komen- 
dantienė“. Panašūs balsai pasigirdo 
ir Užsienyje. Pvz. Olandijos rezi
stencijos kovos dalyviai protesto 
laiškais kreipėsi į gen. Clay ir prez. 
Trumaną, gi JAV senatorius Ray
mond E. Baldwin parašė laišką ka
ro ministeriul Kenneth C. Royall, 
reikšdamas pretenzijų prieš spren
dimo pakeitimą.

K. C. Royall atsakymas, kuriame 
teismo sprendimo revizija pateisi
nama, šiomis dienomis buvo pa
skelbtas Washingtono spaudoje. Ja
me sakoma, jog atitinkamas kari
nis teismas, peržiūrėdamas Dachau 
padarytą sprendimą, priėjęs išvadą, 
kad prokuratūrai nepasisekę įtiki
nančiai argumentuoti Ilse Koch kal
tinimų tikrumą. Tiesa, esą neabe
jotina, kad ji ne kartą įskundus! 
kalinius už stovyklinės drausmės 
nuostatų nepaisymą, nors taip da
rydama ji žinojusi, jog įskųstiems 
kaliniams tuo užtraukianti sunkiau
sias bausmes. Toliau esą įrodyta, 
kad vienąsyk ji patį kalinį mušusi 
ir kad ji principe pritarusi visam 
tam, kas dėjosi minimoje stovyklo
je. Tačiau nesą įrodyta, kad kalti
namoji pati parinkdavusi kalinius 
žudymui, norėdama įsigyti jų ta
tuiruotą odą, ir kad ji iš viso tu
rėjusi gamintų, padirbdintų iš žmo
gaus odos. Tuo sprendimą reviduo
janti teismo įstaiga tarusis esanti

paskatinta pasiūlyti, kad Ilse Koch 
bausmė būtų sumažinta j 4 metus 
kalėjimo, nes įrodytoji kaltės dalis 
nepasirodžiusi verta tokios didelės 
bausmės. Ir aukštesnioji teismo in
stancija šitokiam bausmės sušvelni
nimui pritarusi, todėl jį gen. Clay 
pasirašęs ir tuo suteikęs jam vyk
domosios galios.

Senatorius Baldwin pasisakė 
esąs nepatenkintas atsakymu į jo 
protestą ir ketina visą reikalą per
duoti Kongresui svarstyti. Savo rei
kalavimą griežtesnės Ilse Koch 
bausmės jis pirmoje eilėje grindžia 
moraliniu nusikaltimu, kuris kalti- 
namajai pripažįstamas taip pat ir 
revizijos protokole ir kuris jos bu
vęs žinomas bei toleruojamas žiau
riai siautėjant Buchęnwalde.

„Neue Zeitung“, amerikiečių ka- 
' rinės valdžios organas Vokietijoje, 
įsakmiai įspėja vengti jausmų įta
koje toleruoti tokius teismo spren
dimus, kurie buvę padaryti ir anos 
bylos metu Dachau. Laikraštis pa
žymi, kad pirmasis sprendimas rė
męsis kaltinimu, kuris nebuvęs pa
kankamai įrodytas, ir priduria:

• Šveicarijos parlamentas 136 bal
sais prieš 7 patvirtino vyriausybės 
pasiūlymą dalyvauti Marshallio pla
no akcijoje. (R)
• Sovietų literatūros laikraštis kal
tino „Znamia", mėnesinį meno ir li
teratūros žurnalą, už „smukimą“. 
Žurnalas įgyjąs nesveiką estetikos 
charakterį, nukrypęs j svetimus dar
bus ir nccharakterizūojąs sovietinio 
darbo. „Znamia“ nesidomįs progre- 
sistais ir nevadovaująs mūsų laikų 
didvyriams. (R) .
» Danijos konservatorių partija įne
šė parlamentan pasiūlymą, kad vy
riausybė imtųsi priemonių prieš šni
pus ir penktosios kolonos veiklą. (AP)
• Vokiečių meteorologai praneša, 
kad ir jie užregistravę „lengvus že
mės drebėjimus, greičiausiai išeinan
čius iš Sibiro. Seismologai pareiškę, 
jog panašūs sukrėtimai pasireiškę 8 
kartus praėjusią savaitę. Vokiečių 
mokslininkai sako, kai tai „nieko ne
paprasto nesą“, tuo tarpu šveicarai 
pažymėję sunkius sprogimus Rusijoj 
ir sieja juos su atominėmis bombo
mis. (R)
• „Alton Tidningen“ rašo, kad Va
karų Europos komunistai planuoja 
naują atsiskyrimą nuo kominformo. 
Opozicinės komunistų grupės praė
jusią savaitę susirinkusios Zūriche 
„nepriklausomos komunistų partijos 
sudaryti“. Dalyvavo komunistai iš 
Švedijos, Danijos, Šveicarijos, Olan
dijos, Belgijos, Luksemburgo ir va
karų Vokietijos. (AP)
• Komunistai yra paskelbę, kad 
Sovietų zonoje, Vokietijoje, jau tikrai

„Bus žmonių, kurie šią korektyvą 
laikys per didele malone. Tačiau 
demokratiniam teismui korektyvos 
ir objektyvumas negali būti varžo
mos. Prokuroras tokiame teisme, 
priešingai totalitariniame režime, 
turi ne daugiau teisių kaip gynėjas. 
Jo žodžiai todėl nėra daugiau įrodą, 
nors jis ir atstovauja valstybei, arba 
kaip Ilse Koch byloje — okupacinei 
valdžiai. Lemiančios reikšmės turi 
patys faktai. Kad po prisireikusios 
kaltinamoji pasaulio akims pasi
rodo per švelniai nubausta, tenka 
šiuo atskiru atveju apgailestąuti. 
Visuomenei betgi Dachau sprendi
mo revizija yra • daugiau įrodymas, 
kad laisvosios šalies teismai baudžia 
tik už tuos nusikaltimus, kurie yra 
visiškai pagrįstai įrodyti.“

Baigdamas laikraštis pabrėžia, 
kad ameęikiečių karinis teismas ka
ro kaltininkus vokiečius baudžiąs 
tik už tuos veiksmus, kurie padary
ti prieš sąjunginių tautų asmenis. 
Ilse Koch, galimas dalykas, turė
sianti atsakyti prieš vokiškąjį tei
smą, kada ji 1949 m. spalių mėn. 
būsianti paleista iš kalėjimo, (z).

Įvairios žinios
sukomplektuoti ir paruošti policijos 
kovos daliniai, kuriuose priskaitoma 
iki 100.000 vyrų, kad „galėtų kovoti 
prieš Vakarų zonose aliarmuojamą 
pilietinį karą. Karo policijos kovos 
vienetai apginkluoti vokiškais ir ru
siškais kulkosvydžiais, granatomis ir 
kitais ginklais. Jie gyvena barakuo
se. (HTB)
• Rusų llcencijuota žinių agentūra 
praneša, kad Jugoslavija numato pa
leisti visus vokiečių belaisvius, kurių 
šiuo metu priskaitoma iki 52.994; 
dauguma jų esą iš Berlyno. Grąži
nimas būsiąs užbaigtas sausio 12 
dieną. (UP)
• Gen. de Gaulle už kovos ženkliu
kus surinko 200.000.000 frankų ir ga
vo 1.200.000 laiškų. (R)
• Austrijos sosto įpėdinė Habsburgo 
ir Licge erzhercogienė gavusi DP 
statusą, praneša vokiečių šaltiniai iš 
Frankfurto. Pranešama, kad dauge
lyje DP stovyklų kilę protestai dėl 
DP statuso suteikimo, nes ji atvykusi 
iš Austrijos į Vokietiją su vokiečių 
daliniais ir todėl negali būti laikoma 
DP. (UP)
• 260 asmenų užmušta ir tūkstan
čiai sužeista per žemės drebėjimą 
prie Meshed, Irane, 50 km nuo So
vietų sienos. (AP)
• Lenkijos komunistų partijos laik
raštis „Glos Ludu“ rašo, kad daugu
ma katalikų kunigų Lenkijoje esą 
nusistatę prieš „liaudies demokrati
ją“ ir „antilenkiškos politikos". Laik
raštis kviečia pažangiuosius kunigus 
atsiskirti nuo „politinio ir socialinio

' Juo tolyn, juo labiau Eryškėjo 
komunistų nusistatymas savo krašto 
atžvilgiu. Komunistai, kur jie be-
būtų ir kurio krašto duoną bevai
kytų, visada savo kraštą teršia, pa
sisakydami už Sovietų Sąjungą. 
Paskutiniu metu D. Britanijos ko
munistų partija paskelbė savo pa
reiškimą, kviesdama visus britus ir 
atkreipdama vyriausybės dėmesį, 
kad „Britanijos žmonės nedirbtų ir 
nekovotų prieš socialistinę Rusiją“.

Komunistų manifeste iškeliamas 
Amerikos super oro tvirtovių buvi
mas ir siejamas su „Britanijos oku
pacija“. Jame kviečiami britai prie
šintis atsiginklavimui ir atsišauki
mas taip užbaigiamas:

„Karas nėra neišvengiamas. Vie
nykitės karo kurstytojams nugalėti.“

Tai jau antras toks komunistų 
partijos atsišaukimas per dvi savai
tes. „Manchester Guardian“ ta pro
ga rašo: „Isterinis manifestas prie
šinasi visoms gynybos priemonėms 
ir reikalauja pasiduoti Sovietų už
sienių politikai.“

Anglijos komunistai šaukia, kad 
Britanija pasidavė Amerikos impe
rializmui, kad ji tapo būsimo karo 
baze, nukreipta prieš Sovietus. „Si 
nusikalstamo karo politika sunai
kins ūkio atkutimą. Išpūstijami visi 

gyvenimo“ aukštesnio bažnyčios ra
telio Lenkijoje. Jis įspėja, nelaiminti 
kulkų ir peilių pogrindinio veikimo 
ir neagituoti prieš naująją sistemą. 
(AP)
• Amerikiečių karinė vadovybė 
Berlyne' apklausinėjo vokiečius dėl 
radijo transliacijų ir gavo atsakymą, 
kad iš 10 klausytojų 7 radijo klau
sytojai pasisakė už amerikiečių trans
liacijos (Amerikos balsas), 80 % klau
so Rias amerikiečių radijo, tik 5°/t 
rusų radijo, nes jis galingesnis. (UP)
• JAV pasekretorius paneigė pra
nešimą, kad valstybės departamentas 
atsisakęs duoti Izraelio valstybei 25 
mil. dolerių paskolą. (AP)
• Kinijoj vyriausybininkų kariuo
menė, kaip praneša DM spec, kores
pondentas, apleidusi Mandžiūrijos 
sostinę Changchun ir bėga Mukdeno 
link. Ankstyvesnėmis žiniomis, kas
dien mirdavę per 200 asmenų mieste, 
nes jis jau. daugiau kaip metai buvęs 
apgultas. Paskutiniu metu komunis
tai vis daugiau laimi.
9 Prancūzijos vidaus reik, mlniste- 
ris Julės Moch pareiškė, kad jis turįs 
duomenų, jog prieš mirdamas G. 
Zdanovas kominformo vardu pro
komunistinei prancūzų prof, sąjungai 
įsakęs rugsėjo mėn. pradėti „naujas 
operacijas“. Tos operacijos ir esą 
dabartiniai streikai, kuriuose daly
vauja apie pusę milijono darbininkų. 
Bet vyriausybė- turinti pakankamai 
jėgos, kuri streikų srityse užgniaužtų 
provokacijas Ir, išvengdama susidū
rimų, išlaikytų tvarką ir ramybę. 

šaltiniai, sukurti darbininkų padi
dinto darbo dėka. Gyvenimo stan
dartas eina žemyn, kai ginklavima- 
sis auga“, šitaip šaukia komunistai. 
Prie šio paskutinio pareiškimo nie
ko negalima būtų pridėti, jei šį rei
kalą matuotume tik ekonominiu 
mastu, bet žmogaus gyvenimas 
nėra vien duonos siekimas. Žmogui 
reikia laisvės kalbėti, laisvės rašyti, 
laisvės valdžią pakritikuoti. Gaila, 
kad dar ne visi britai žino, jog visa 
tai nėra Sovietų Sąjungoje. Ten nė
ra ne tik laisvių, ten nėra ir mate
rialinio gyvenimo, kuri marksizmas 
proklamuoja.

Britų komunistų partija pradėjo 
nepaprastą akciją už nusiginklavi
mą, kurį proklamavo Višinskis J. 
Tautose. • ... ■

Jie šaukia: „Negaišinkit laiko. 
Rinkitės kiekviename Britanijos 
mieste ir įteikite reikalavimus. Da
rykite susirinkimus ant kiekvieno 
gatvęs kampo ir fabrikų vartuose. 
Bombarduokite parlamentarus. Te
gu kiekviena unija, darbininkų ie. 
kooperatinės organizacijos kovoja. . 
Jokio atsiginklavimo! Jokios kari
nės tarnybos prailginimo!... Už
drauskite 'atominę bombą“.

Iš šių komunistinių isterinių 
šauksmų matome, kad būsimas ka
ras bus karas taip komunizmo ir 
demokratijos, bet ne tarp Sovietų 
Sąjungos ir demokratinių kraštų. 
Karas bus dėl laisvės ir vergijos. 
Kas laimės, tas triumfuos. (NYHT/ja). ■ 
■■■ii i ,i -.........—■ i —

STRADIVARIUS SU STEBU
KLINGU SAVININKU GULA' »

Į KAPUS
NYKT iš San Pedro (Califomi- 

ja) rašo, kad rugsėjo 30 dieną Stra- 
divariaus smuikas, vertas 45.000 do
lerių, palaidotas su jo šeimininke.

Ponia Nana Patrician Dubois H 
smuiką laimėjo per tarptautinės 
rungtynes Milane, kada jai buvo tik 
18 metų. Prieš 10 metų ji turėjusi 
pasirodyti Ispanijos karaliui ir ka
ralienei suruoštame koncerte ir čia 
prasidėjo jos karjera. Nuo to laiko, 
jai atsidarė pasaulinės koncertų sa
lės. Ji mirė turėdama jau 78 metus, 
(m) ..

D. Britanijos mokslininkams pa
vyko nufotografuoti greičiausią pa
saulyje gyvį — Pietų Amerikos mu
selę cephenemyia, kurios skridimo 
žmogaus akis pagauti negali. Si mu
selė skrenda greičiau už garsą, pra
lenktų greičiausius sprausminius lėk
tuvus ir žemės rutulį apskristų per 
17 valandų.

— Vakarų Europos penkių kraštų 
sąjungos karinio komiteto branduolį 
sudaro šie svarbiausi asmens: vyriau
siu gynybos komiteto vadu paskirta* 
D. Britanijos gener. štabo virš-ka* 
feldmarš. V. Montgomery, sausumo* 
kariuomenės vyr. vadu gen. de Lattre 
de Tasslgny (pranc.), laivyno vyr. va
du viceadmirolas Robert Jaujard 
(pranc.) ir aviacijos pajėgų vyr. di
rektorium — Sir James Robb (ang
las). (AP)

Skelbimas Nr. 54
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel-‘ 
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

754. Petrauskas Juigis, Simas ir 
Ona iš Lapupio; kar. Klynavičius Sta
sys; Matulis Antanas (1904) iš Ky
bartų; Petrauskas Jonas (1907) iš Vil
niaus.

755.. Atkočaltis Kazys ir Jeroni
mas; Smilgis Aleksandras (1896) iš 
Musninkų; Reišys Gintaras iš Kau
no; Sajauskas Juozas iš S. Kalvari
jos; Maknavičius Jonas bei Aušrotie- 
nė Anelė iš Pajavonlo.

756. Šumbrauskaitės Zosė ir Bro
nė, kilusios iš Grudžių, arba jų vai
kai — prašomi rašyti savo giminei. 
Joe Ziek (Zenkevičiūtė), Victoria Rd., 
Nanaimo, BC./Canada.

757. Damulis Balys — prašomas 
rašyti savo broliui: Mr. Stanley Da
mulis, R.D. 5, Fort Plain, N.YYUSA.

758. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Janinai Vasiukevičienei, Juliui 
Rūkui, Pranui Vitkui ir Onai Bidvie- 
nei-Vasnaitei.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

I.R.O. PAIEŠKOJIMU 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
91. Newler ar Nevleris Mošė ar 

Maušius, g. 1911 m., pask. žinia iš 
Vilkaviškio; Novikas Antanas, g. 1894 
m., pask. adresas Liudvinavas, Ma
rijampolės apskr., Vytauto g. 7.; Pa-I

schrttiner Hans, g. 1903.. 6. 14; Penn 
Markus, pask. žinia iš Šiaulių; Penn 
Lasar, pask. žinia iš Šiaulių; Perl
man Pešė. 17 mt. amžiaus, gim. Sla- 
bodkėje, pask. žinia iš Buchenwaldo; 
Petraitis Jegoras, g. 1919 m., pask. 
adresas Šiauliai; Petrauskaitė Petro
nėlė, g. 1920 m. Šilasodyje prie Gra
žiškių; Pinkinski, g. 1905 m. pask. 
žinia iš Frankfurto/M.; Rechenberger 
Erna, 39 m. amžiaus, pask. žinia iš 
Vokietijos; Šlionys Emilis, g. 1919. 2. 
11 Girininkuose, pask. žinia iš K6- 
nigsberg/Rytpr.; Schindelmeister Gu
stav, g. 1890. 9. 20 Šakiuose; Šer Ma- 
sia, pask. žinia iš Salzwedel; Šer 
Hirsė. g. 1912 m., pask. žinia iš Salz
wedel; Šer Icchok, pask. žinia iš 
Salzwedel; Spunder Jehuda, pask. 
adresas: Marijampolė; Tanchel Da
vid, 48 m. amžiaus, pask. adr.: Mūn- 
chen, Flak-Kaseme; Tankel Zelda, 
pask. adr.: Žagarė; Tiepel Otilija, g. 
1870. 3. 5, žinia iš Seedorf prie Bre
mervorde; Tomkevičienė Galina, g 
1904 m. Vilniuje, deportuota Vokie
tijon.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 9 Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. * Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. * Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. 9 Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 % nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. 9 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Veriagsanstalt Manx, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

ii MUSU KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“, Senft- 
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, O- it Af* 
fairs Division. Authorization No. UNDP

Circulation 4000.

Pranas ir Antanas ANTANAVI
ČIUS iš Amerikos, kilęs iš Merkinės 
parapijos, ieško BARTUSEVIČIAUS, 
kilusio iš Samuniškių km., Merkinės 
parapijos. Jį patį arba turinčius apie 
jį žinių prašo pranešti Mrs. Anne 
BRAZINSKY, 35 Pond Street, Wor
cester, Mass., U.S.A.

. Mrs. Anne BRAZINSKY, 35 Pond 
Street, Worcester, Mass., U.S.A., Ieš
ko gimusio Amerikoje savo krikšto 
sūnaus Antano JANULEVlClAUS iš 
Seirijų parapijos. Jo tėvas kilęs iš 
Šlapikų kaimo. Jį pątį ar turinčius 
apie jį žinių prašo atsiliepti."

Skelbimas
L.T.B. Schweinfurto Apylinkės 

Teismas šaukia buvusių Wiirzbur- 
go-ZeU D.P. stovyklos gyventojų —

1) Aldonos Mažeikaitės, miru
sios 1946. IX. 23 d.,

2) Broniaus N a c i a u s, mirusio 
1946. XI. 2 d.,

3) Stasio B u o ž i o, mirusio 1947. 
II. 3 d., ir

4) Stasio Liu bk e v i či au s, mi
rusio 1947. II. 6 d.,

įpėdinius pareikšti savo įpėdi
nystės teises į jų palikimą, suside
dantį iš jų asmeninio vartojimo 
daiktų bei kito kilnojamojo turto.

įpėdiniams per 3 mėn. nuo šio 
skelbimo neatsiliepus, minėtų asme
nų paliktas turtas bus pripažintas iš- 
marų turtu ir perduotas L. Tautos 
Fondui. .

Pareiškimus siųsti adresu: (13a) 
Schweinfurt, Franz-Schubert-Str. — 
D.P. Lager, Litauisches Komitee.

L.T.B. Schweinfurto Ap. Teismas

VISU DĖMESIUI!
įvairiose sanatorijose Vokietijoje 

šiuo metu yra apie 450 lietuvių džio
vininkų, jų tarpe apie 100 vaikų. Jų 
išvykimas iš Vokietijos greitu laiku 
nenumatomas. Todėl prašome visų 

tų, kurie dabar išvyksta, visą atlie
kamą literatūrą vaikams ir suaugu
siems aukoti vietos L.R.Kryžiaus sky
riams arba įgaliotiniams. Šios kny
gos bus Išdalintos sanatorijos^ gulin
tiems ligoniams.

Už tą auką ligoniai bus visiem* 
labai dėkingi.

LJ1.K. Vyr. Moterų Komitetas

Pranešimas
Visu VOKIETIJOS ZONŲ IR 

AUSTRUOS LIETUVIU AGRO
NOMU ŽINIAI

Agronomų Sekcija prie L.T.Z.U.P. 
S-gos prašo visus agronomus skubiai 
pranešti jai savo adresus. Norį gauti 
darbo ir buto sutartį į USA, apie tai 
irgi praneša. Norintiems, sąlygos ir 
anketos bus tuoj pasiųstos.

Išlaidoms padengti, prašome kar
tu įdėti pašto ž. už 1,- DM.

Agronomų Sekcija.
Schw. Gmūnd, Bismarckkaseme
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Lietuvių laikraščiai JAV užima 12 vietą

rulis, M.I.C., Ignas Sakalas, Pranas 
Gudas, Jonas Pilipaitis, Vytautas Sir
vydas, S. E. Vitaitis, Vitalas Bukšnai- 
tis, Vladas Barčiauškas, Mykolas Vai- 
dyla, Dr. Pijus Grigaitis, Stasys Pie- 
ža, S. Michelsonas, Antanas Vanagai
tis, Prof. Dr. Kazys Pakštas, Pranė 
Lapienė ir kiti sudaro gražią spaudos 
darbininkų šeimą. Tenka tik sveikin-

irirmieji OP i Ameriką 
spalių 21-22 d.

JAU UŽREGISTRUOTĄ 
18.000 GARANTIJŲ

NYKT šeštadienio laidoje para-

Spauda yra viena galingiausių pa
saulio galybių, nes tai auklėjimo, kul
tūros, propagandos ginklas. Iš spau
dos pažinsi tautą, pažinsi žmones, jų 
kultūrą, mokslą. Spauda yra suau
gus su kiekviena tauta ir joje atsis
pindi tautos charakteris. Spauda gali 
tave prikelti, gali užmušti, ką šian
dieną matome bolševikuose. Arba 
Amerikoje, kokią galybę turi spauda 
ir kokia išsivysčiusi ten civilizacija. 
Mums džiugu, kad ir mes šiandieną 
randame tenai ramstį, paramą ir prie
glaudą, o mūsų tautos trečdalis jau 
prieš keliasdešimts metų gerai ten 
įsikūrė ir sukūrė, taip vadinama an
trąją savo tėvynę, neatsižadėdama 
pirmosios, savo tėvynės Lietuvos. Tai 
matėme anksčiau, matome tai ir šian
dien, kada Lietuvos atvadavimui ski
ria viską, ką gali. Šiandieną mūsų 
mintys į ten krypsta.

Mums malonu, kad lietuvių spau
da Amerikoje, kur yra Babilonas 
kalbų, užima 12-tą vietą tarp Įvairių 
tautų kalbomis einančių laikraščių, 
kurie spausdinami 39-se kalbose. Vi
so tokių išeina 1.010 laikraščių.

Visą laiką Amerikoje pirmavo vo
kiečių kalba einą laikraščiai. Pirmas 
laikraštis svetima kalba išėjo Ger
mantown mieste, Pennsylvanijos 
valstybėje 1739 metais ir jis buvo 
vokiečių kalba. Bet neseniai juos 
pralenkė ispanai ir dabar jų išeina 
130 laikraščių, o vokiečių kalba jau 
tik 115.

Įvairiomis kalbomis išeinančių 
laikraščių statistika yra tokia: .1) 
ispanų kalba išeina 130 laikraščių, 
2) vokiečių — 115, 3) italų — 102, 
4) lenkų — 79, 5) žydų — 56, 6) ven
grų — 54, 7) čekų — 52, 8) prancūzų 
—43, 9) švedų — 42, 10) norvegų — 
33, 11) slovakų — 31, 12) lietuvių — 

13) graikų — 26, 14) portugalų — 
15) suomių — 20, 16) armėnų — 
17) danų — 17, 18) rusų — 17, 
ukrainiečių — 15, 20) kinų — 14, 
hebrajų — 14, 22) kroatų — 13, 
arabų — 12, 24) Karpatų rusų — 

12, 25) slovėnų — 12, 26) olandų — 
9, 27) japonų — 9, 28 rumunų — 6, 
29) bulgarų — 4, 30) serbų — 4, 
31) albanų — 2, 32) estų — 2, 33) lat
vių — 2, 34) velšių — 2, 35) esperanto 
— 1, 36) flamų 1, 37) korėjų — 1, 
38) lotynų — 1 ir 39) vendų — 1 
laikraštis. Žinoma, galėjo kaip kas ir 
pasikeisti, nes tai pereitų metų sta
tistika, bet lietuvių kalba einančių 
laikraščių padėtis kol kas nepasikeitė.

Kaip minėta, mūsų kalba eina 28 
laikraščiai, kurių dalis ir kapą metų 
peržengė, kiti baigia. Yra ir nauja
gimių — „Gimtinės Aidai“ ir „Nau
joji Aušra“. Prieš kurį laiką sustojo 
puikūs žurnalai: „Studentų Dienos“, 
„Lietuva“. Iš tų lietuvių kalba išei
nančių laikraščių yra 4 dienraščiai, : 
13 savaitraščių, du kart savaitėje ir ' 
10 mėnesinių. Tenka pasakyti, jog 
kai kurie turinio požiūriu mūsų dva- i 
šiai yra svetimi, bet reikia atsiminti 1

28,
23,
17,
19)
21)
23)

amerikonizmą ir mūsų senosios kar
tos išsilavinimą, kada daugumai net 
neteko jokios mokyklos lankyti ir per 
save pramoko skaityti ir rašyti. Ten
ka tik džiaugtis, kad jų dėka išlai
koma spauda ir lietuviškumas. Nu
važiavę tremtiniai turėtų prie susi
dariusių aplinkybių prisiderinti, iš 
lengva įnešti naujos lietuviškos nuo
taikos. Anksčiau nuvažiavę žurna
listai, kaip adv. Vincas Rastenis, kun.

Kazys Barauskas-Baras, Dr. Juozas 
Pajaujis, Pranas Dailidė, Dr. Kazys 
Sruoga — Veržikas ir kiti jau ir sus
pėjo įsijungti į vietinių laikrašti
ninkų eiles. Ten esama gabių ir vie
tinių žurnalistų: poetas Juozas Tys- 
liava, rašytojas Kazys Karpavičius- 
Karpius, Leonardas Simutis-Silelis, 
Matas Zujas, Antanas F. Kneižys, 
prel. Dr. Kazys Urbonavičius - Jonas 
Knitas, Sofija Sakalienė, kun. V. Pa

ti ir linkėti sveikatos, ištvermės ‘ir 
ilgiausio jiems amžiaus.

Baigiant reikia dar priminti, jog 
mūsų laikraščių skaičius nėra jau 
taip didelis, bet proporcingai imant 
mūsiškiai pralenkė žydus, prancūzus, 
portugalus, rusus, japonus ir kitus. 
Galima tikėtis, kad nuvykus tremti
niams lietuviškoji periodika Ameri
koje dar ir pasipildys.

Sėkmės lietuviškai spaudai Ameri
koje ir tuo pačiu bendroje kovoje vis
ką Lietuvos išlaisvinimui!

A. Mantautas

DP spaudos konferencija

Bendrieji emigracijos ir kiti reikalai
Mr. Ugo Carusi informuoja termtinius

! Paskutinioji DP žurnalistų kon
ferencija, įvykusi Bad Kissingene 
š. m. spalių 8 d., išsiskyrė iš kitų 

1 kas mėnesį vykstančių tokių kon
ferencijų tuo, kad šioje dalyvavo ir 
atsakė į eilę iškeltų klausimų Mr. 
Ugo Carusi, Jungtinių Amerikos 
Valstybių DP Imigracijos Komisijos 
Pirmininkas, kuris dar vis tebebu- 
voja amerikiečių okupotoj Vokieti
jos zonoj ir, nuolat konferuodamas 
su atitinkamais karinės valdžios ir 
IRO pareigūnais, tebesudarinėja DP 
emigracijos pianus. Šios konferen
cijos stebėtojais buvo taip pat ir 
JAV spaudos žurnalistai, kurie Šiuo 
metu lankosi po DP stovyklas ir 
susipažįsta su išvietintųjų gyve
nimu.

Pradedant spaudos konferenciją, 
1. e. informacijos viršininko p. Miss 
Feder, pasveikinusi gausiai susirin
kusius DP spaudos atstovus, daly
viams pristato Mr. Ugo Carusi ir 
svečius — užjūrio žurnalistus, 
minėdama kiekvieno pavardę, 
šios trumpos oficialiosios dalies 
tiekiami Mr. Carusi klausimai, 
siję su DP emigracija Amerikon, į 
kuriuos jis pagal tų klausimų eilę 
ir atsakinėja.

Pirmiausiai p. Carusi buvo pa
tiektas klausimas, kuriais metodais 
bus vadovaujamasi, parenkant kan
didatus emigracijai į Ameriką. — 
Kol kas dar sunku pasakyti, pa
reiškė Carusi, kokia forma tatai 
bus vykdoma. Valdžia jau esanti 
nustačiusi visą procedūrą tiek įva
žiuojantiems pavieniams asmenims 
tiek grupėmis.. Techniškosios deta
lės paaiškėsiančios vėliau. Į toli
mesnius pastatytus klausimus atsa
kinėjo: — Darbo ir buto užtikrini
mo raštai turi būti surašomi dve
juose egzemlioriuose ir nusiunčia
mi į Washingtoną. Jie gali būti as
meniniai ir grupiniai, bet konkre
tūs, nurodant darbovietę ir atlygi
nimo dydį, o ne bendro pobūdžio. 
Tie užtikrinimai reikalingi tam, kad 
imigrantas turėtų pragyvenimo šal
tinį, neišstumiant iš darbo seną ša
lies gyventoją. — Komisijos pripa-

pa- 
Po 

pa- 
su-

Kas gi pagrobė Estija, Latviją, Lietuva
MES VISI BIJOME SOVIETŲ, SAKO McNEIL

Per Jungtiniu Tautų debatus D. Kas kasdien baugina Turkiją ir Ira- 
Britanijos valstybės ministeris Mc- ną? Kieno šalininkai giriasi, kad jie 
Neil, atsakydamas Malikui, pasakė, turi Trojos arklį visuose Europos 
kad D. Britanija ir JAV neišduosian- 
čios atominių bombų gamybos pas
lapčių tol, kol bus sukurta efektyvi 
tarptautinė kontrolė, nes „mes visi 
bijome ne tiek Rusijos, bet tai, ką 
Rusija gali bet kuriuo metu mėginti 
padaryti“. Kalbėdamas nusiginkla
vimo klausimu McNeil priminė So
vietams apie ginklavimosi pramonę 
ir ginkluotas pajėgas ir nurodė, jog 
nieks nežinąs, kas ten dėdąsi ir nie
kam neleista tai sužinoti.

„Ar mūsų baimė be pagrindo? 
Pakalbėkime atvirai“. Ir čia^mini- 
steris išdrožė tai, kas reikėjo ir ką 
taip dažnai nekalba. Jis pasakė taip:

„Kas gi galėtų nebijoti jėgos, kuri 
Užgrobė Estiją, Latviją, Lietuvą, 
Baltgudiją, rytinę Lenkiją, Kurilų 
•alas, Siaurės Sachaliną Ir vienaša
lišką Portarturo uosto sutartį.“

„Kas gi laiko pavergę Lenkiją. 
Čekoslovakiją, Bulgariją, Rumuniją, 
Vengriją, Albaniją ir tam tikra pras
me iki šiol Jugoslaviją? Kas kursto 
ir skatina sukilimus Graikijoje, In- 
4onezijoje ir vykdo Berlyno blokadą?

kraštuose ir kas remia kovas kiek
viename svetimų valdomame krašte, 
kur maitinasi skurdu, badu ir ne
tvarka?. ..“

Po šių labai teisingų išvedžiojimų 
ministeris pridūrė, jog tai nėra taikos 
kūrėjų ar gero kaimyno darbas. Ir 
dėl šių priežasčių atominės energijos 
paslaptis turinti būti saugoma.

Po to Sovietų atstovas Malikas 
pavadino McNeil pareiškimą tiesos 
iškraipymu ir pridūrė: „Rusų tauta 
niekam negraso ir p. McNeil tai ži
no“. Teritorijos, kurios prisijungė 
prie Sovietų Sąjungos, tai atliko „de
mokratiniu būdu“. Kaip matome, 
Sovietų agentai, ar jie maži, ar dideli, 
nepriklausomų kraštų okupavimą, 
paremtą raudonosios armijos durtu
vu, vadina „demokratišku būdu“. 
Kas nežino, kai Lietuvoje rinkimų 
išvakarėse, vėlai vakare lankydavo 
butus agentai su rusų kareiviais pri
minti, kad „ryt bus balsavimai“. Juos 
pamačius, kiekvienam šiurpas nuei
davo per kūną. Tai sovietinė demo
kratinė tvarka. (DM/ja)

žintas tinkamu kandidatu emigruoti 
Amerikon gali su savimi pasiimti 
savo šeimą žmoną ir vaikus, tik 
šie privalo būti DP. Jei šeimų by
los yra atskirai užvestos, reikia jas 
sujungti. — Per vienerius metus 
bus įsileista 50 % įstatyme numaty
to kontingento. — Įsileidžiant bus 
griežtai prisilaikoma įstatyme nu
matyto pirmumo: įvykdžius atrin
kimą 30% įstatymo numatytų že
mės ūkiui asmenų, bus pereinama 
prie sekančios sąlygos. Taip yra 
patogiau. — Ūkininkas, kovojęs są
jungininkų pusėje, ir asmuo, turįs 
Amerikoje kraujo giminių, turi pir
mumo teisę prieš kitus, atitinkan
čius tik tam tikrai kategorijai. — 
Įstatymas aiškiai neapibrėžia ne 
stovykloje gyvenančio DP sąvokos. 
Šiuo atveju teks atsižvelgti į visas 
priežastis, kodėl asmuo negyvena 
stovykloje. Jei, pvz, asmuo yra IRO 
ar kitos organizacijos tarnyboj ir 
dėl to jis yra priverstas gyventi už 
lagerio ribų, tai priežastis yra pil
nai pateisintina. Gali būti visa eilė 
ir kitų pateisinamų aplinkybių.

IŠsėmus pagrindinius patiektus 
klausimus, p, Ugo Carusi atsakinėjo 
į eilę tuojau statomų klausimų, bū
tent: — Seniai užvestos Konsula
tuose bylos bus imamos dėmesin, 
tik gali būti pareikalauta reikalin
gų papildomų duomenų. — Trem
tiniai, kurie darbo ir buto užtikri
nimo raštus yra gavę paštu, turėtų 
juos nusiųsti Vyr. Komisijai į Wa
shingtong. — Senos formos affldei- 
vitų nepakanka, reikia darbo ir bu
to garantijos. Ir asmens, turintieji 
affldelvitus iš katalikų organizaci
jos, privalo irgi gauti darbo ir buto 
užtikrinimus. — Kacetininkai, atro
do, turėtų būti užskaitomi kaip ka
riavę sąjungininkų pusėje, nes įsta
tymas nenumato susiaurinimų. — 
Asmenimis, kurie neturi Amerikoje 
giminių ir negali gauti asmeninių 
darbo ir buto užtikrinimų, pasirū
pins IRO ar kitos organizacijos. 
Amerikon pateks dauguma tų žmo
nių, kuriuos selektoriai pagal ati
tinkamas specialybes atrinks, nors 
jie asmeniniai ir nebus iš anksto 
įvardinti. — Atitinkama komisija, 
bendradarbiaudama su IRO, priva
lės nustatyti, į kurią specialybę 
emigrantas įgrupuotinas. — Nese-. 
niai konsulatuose pradėtoji emi
grantų registracija nėra taikoma 
išvietintlems asmenims. Ta regis
tracija yra taikoma vokiečiams ir 
asmenims, kurie negalės pasinau
doti DP imigracijos įstatymu. Jei 
kas jaučiasi, kad pagal DP įstaty
mą negalės emigruoti, tie gali re
gistruotis pagal kvotą. — Asmens, 
kurie anksčiau buvo suteikę neti
krus davinius apie savo pilietybę 
ar gimimo vietą, po atitinkamo iš
tyrimo, jog tatai buvo padaryta 
gelbstint savo gyvybę, galės vėl 
atstatyti seną dokumentų padėtį. — 
DP imigracijos įstatymas numato, 
kad greitu laiku prasidės išvietintų 
asmenų komplektavimas emigraci
jai iš anglų ir prancūzų zonų, o 
taip pat ir iš Austrijos bei Itali
jos, — baigė atsakinėjimus p. Ugo 
Carusi.

gracijos išvystyti. IRO diszopicijoj 
esamieji laivai buvo pilnai išnaudo
jami. — Kalbos, jog apie 30.000 
asmenų atlikę visus formalumus 
jau metus laukią išvažiavimo, nesan
čios tikros. Galį būti tik apie 5—6 
tūkstančius asmenų. Nemažas skai
čius laukiąs išvažiavimo į Argenti
ną, bet jų išvažiavimas susitrukdęs 
dėl tam tikrų statomų reikalavimų 
iš Argentinos valdžios pusės. Grei
tai Frankfurte įsikursiąs Argenti
nos konsulas, taigi ir emigraciją į 
tą šalį pagyvėsianti. — Dėl nusi
skundimų Ambergo pereinamosios 
stovyklos tvarka buvo siunčiama 
atitinkama komisija, kuri konstata
vo, jog ten esanti tokia pat tvarka, 
kaip ir kitose pereinamose stovy
klose. — IRO dedanti pastangų, 
kad emigruojant šeimos nebūtų iš
skiriamos. Pietų Amerikos valsty
bės ir JAV kreipiančios dėmesį net 
ir į tolimesnius gimines. Tikimasi 
šiuo atžvilgiu palankesnes sąlygas 
išsiderėti ir iš kitų kraštų, kurie yra 
numatę priimti tam tikrą DP skai
čių.

— IRO Centre Ženevoje yra spe
cialus skyrius, kuris rūpinasi in
telektualų DP įkurdinimu. Tikima
si, jog pasiseks įkurdinti įvairiuose 
kraštuose po tam tikrą skaičių in
telektualų, kurie galės dirbti savo 
profesijoje.

— Apie neaprėžto skaičiaus DP 
įsileidimą į Australiją IRO kol kas 
neturi aiškių žinių. Tėra žinoma, 
jog šis kraštas yra nutaręs per me
tus įsileisti 26.000 asmenų. Trans
porto trūkumas ir šį skaičių trukdo 
realizuoti. Yra vilčių, jog Austra
lija pradės įsileisti imigrantus ir 
su šeimomis. Augsburgan neseniai 
atvyko Australijos konsulas, su ku
riuo bus susirišta ir išsiaiškinta visi 

tą kraštą emigraciniai galimumai.
KITI SU DP GYVENIMU 

SUSIJĘ KLAUSIMAI
Šioje klausimų grupėje pirmoje 

eilėje pasiteirauta, kodėl stovyklų 
pareigūnams algos mokamos visada 
su labai žymiu pavėlavimu? Atsa
kyta, kad tatai įvyksta todėl, jog 
algų sąrašai turi būti patvirtinti 
karinės valdžios. — Atsakyti, ar 
buvę kacetininkai, dabar esą tar
nautojais, ne galėtų būti atleidžiami 
nuo 70.— DM išskaitymų prievolės, 
būsią galima tik kitą kartą, kai šis 
klausimas būsiąs išstudijuotas. — 
IRO yra padariusi žygių ir deda 
pastangų, kad politiniai persekiotie-

DP, kurie dabar gyvena lage-

i

ji

Baigus aiškintis klausimus, lie
čiančius DP emigraciją Amerikon, 
buvo pereita prie bendrųjų emigra
cinių reikalų. Į šios rūšies klausi
mų kompleksą atsakinėjo Mr. Cor- 
kery ir kiti IRO pareigūnai. Buvo 
paaiškinta, jog dėl laivų stokos ligi 
šiol negalėta i kitu* kraštu* emi-

šė, kad pirmieji 826 DP iš 205.000 
benamių europiečių pagal naują 
DP įkurdinimo programą laukiama 
išvykstant, iš Bremerhaven šio mėn. 
21—22 d. d.

DP komisijos vykdomasis pirmi
ninkas Harry N. Rosenfield pareiš
kė, kad pirmoji grupė bus atgaben
ta į New Yorką su armijos trans
portiniu Black laivu. Kelionė truk
sianti apie 11 dienų. P. Rosenfiel- 
das savo pareiškimą padarė spau
dos konferencijoje po to, kai pasi
kalbėjo transatlantiniu telefonu su 
DP komisaru Hugo Carusi, kuris 
dar yra Vokietijoje.

P. Carusi prižiūrėsiąs pirmųjų 
DP-pakrovimą į laivą ir tada lėk
tuvų atskrisiąs į New Yorką jų 
(laivo su DP) pasitikti. P. Rosen- 
fieldas pranašavo, kad nuo sausio 
mėn. prasidėsiąs didesnis DP išve
žimas, siekiąs iki 8.000—9.000 kas 
mėnesį.

Pagal DP įstatymą benamiams 
turi būti užtikrintas darbas, pakan
kamas butas ir transportas nuo 
uosto iki jų naujų namų. P. Rosen- 
fieldas pareiškė,' kad komisija jau 
turinti garantijas 18.000 DP. Jis taip 
pat pasakė, kad „saugumo išaiški
nimas“ turi būti gautas kiekvienam 
DP iš kariuomenės saugumo. Tuo 
pačiu jis pridūrė: „Mes nenorime 
saugumu rizikuoti, t. y. dėl komu- 
stų ar nacių, kurie atvyktų į JAV 
pagal DP programą.“ (UP/m).

83.099 Į ARGENTINĄ
UP iš Buenos Aires praneša, kad 

Centralinis Bankas paskelbęs, jog į 
Argentiną per pirmuosius š. metų 
devynis mėnesius priimta 83.000 
imigrantai. Vyriausybė yra supla
navusi priimti šiemet iš viso iki 
100.000. Atvykusių 74% sudaro 
italai. 1.

PER SĮ MENESĮ 5000 Į 
AUSTRALIJĄ

AP iš Canberra praneša, kad 
Australijos imigracijos minister!* 
A. A. Calwel paskelbęs šio mėn. 
7 d., jog šį mėnesį atvyks į Austra
liją naujų gyventojų arti 5.000, Ji* 
pareiškė, kad tarp naujųjų gyven
tojų esą britų ir.DP iš Europos. Tai 
pirmas mėnuo, kada tiek daug imi
grantų atvyktų Australijon.

riuose, gautų taip pat pašalpas iš 
tų sumų, kurios yra numatytos vo
kiečiams ir asmenims, gyvenan
tiems už lagerio ribų, atseit, jau įsi
jungusiems į vokiečių ūkį. — Gy
venamojo ploto normų stovyklose 
nustatymas yra karinės valdžios 
kompetencija. Buvo dėta pastangų 
vienam asmeniui laimėti 60 kv. pė
dų, bet pasiekta tik tiek, kad iš 
36 pakelta ligi 46 kv. pėdų. — Buvo 
išsiaiškinta dar visa eilė kitų siau
resnio pobūdžio klausimų, kurių 
dėl vietos stokos čia neberyškiname.

Baigiant šį sutrauktinį paskuti
niosios DP spaudos konferencijos 
aprašymą, tenka pažymėti IRO pa
reigūnų nepasitenkinimą Ingol- 
stadto išvietintųjų asmenų elgesiu, 
lankantis ten užjūrio spaudos at
stovams. Dalijimas žurnalistams 
nesolidaus turinio rašto ir šiaip ne- 
pašitenkinimo reiškimas globos or
ganizacija galėjo, svečiams sudaryti 
tik ispūdį, kad globojamieji nėra 
dėkingi globą teikiantiesiems. Esą 
reikėtų per DP laikraščius visus 
įspėti, kad ateityje tokių netaktij 
nebekartotų. D. P.

Spaakas už veto panaikinimu
Belgijos ministeris pirmininkas 
J. Tautose politinio komiteto pir

mininkas H. Spaak rekomendavo 
visumos suvažiavimui panaikinti 
veto teisę Saugumo Taryboje ir vi
suotiniame susirinkime remtis bal
sų proporcijos principu: „Aš ma
nau,“, sako p. Spaak, „kad ši orga
nizacija gerai funkcionuotų tiktai 
tada, kai veto teisė būtų panaikin
ta“. Tokį nusistatymą jis priėjęs 
po to, kai pastebėjęs, jog veto buvo 
per dažnai naudojamas ir tuo būdu 
trūkdytas JT darbas. „Aš nema
nau, kad visos tautos yra lygios“, 
aiškino Spaakas. „Belgija supranta, 
kad ji negali turėti tiek reikšmės 
pasaulinėje politikoje, kaip J.A. 
Valstybės, ir taip pat Luksemburgas 
nėra tiek svarbus tarptautinėje 
plotmėje, kaip Sovietai“.

ir
Spaakas siūlo įvesti tuos pakei

timus į JT Chartą. Pats plenumas 
galįs patobulinti procedūrą, (nešda
mas naudingų pakeitimų. Baigda
mas savo kalbą, pasakytą „Carne
gie dotacijos tarptautinei taikai“ su
sirinkime, jis pareiškė, jog po to
kios menkos reformos JT visumos 
suvažiavimas nebetarnautų propa
gandos tikslams, bet būtų diskusi
jų forumas. Dabar niekas nenorįs 
grįžti į slaptosios diplomatijos de
rybas, bet trokšta reikafcs aptarti 
viešai, nors kartais tai apsunkintų 
•sprendimus.

„Kiek.liečia mane“, sako jis, „tai 
aš norėčiau parodyti žmonėms me
niu, užuot leidus stebėti, kaip ver
dama. Net ir geriausiuose restora
nuose darbas, susijęs su virimu 
dažnai esti nemalonus“. (NYHT/mjt
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