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Busimo karo žymės Prancūzijoje
Įspėjamasis Maskvos skambutis. — Prancūzija šaukia atsarginius.

Vyriausybė leidžia vartoti ginklą. — Atgarsiai Europoje
„Jei nebus panaudota pakanka

mai pajėgų, streikai atidarys duris 
pilietiniam karui,“ rašo prancūzų 
laikraštis „Figaro“. „CGT (generali
nė darbininkų konfederacija) mėgina 
sukelti „atvirą sukilimą", nurodo 
„Le Monde“. Šie prancūzų spaudos 
pareiškimai rodo, kiek toli komu
nistinis gaivalas, diriguojamas iš 
Maskvos, yra jau nuėjęs, kurdamas 
savo tautos sąskaiton netvarką ir or
ganizuodamas sabotažo veiksmus.

Nors ir lėtai, bet Prancūzijos vy
riausybė imasi tam tikrų atsargumo 
priemonių, tačiau jos nėra pakanka
mos, kaip rašo „Figaro“, apsaugai 
nuo pilietinio karo. Šiuo metu mini- 
sterių kabinetas padarė eilę svarbių 
nutarimų, būtent:

1) . policija ir kitos saugumo pajė
gos yra įgaliojamos kasyklų srityse 
panaudoti ginklus, prieš tai padarius 
įspėjamuosius ženklus, jei būtų puo
lamos streikininkų;

2) vyriausybė leidžia Prancūzų 
departamentų prefektams uždrausti 
visus susirinkimus net privataus po
būdžio ir užsieniečiai, dalyvaują de
monstracijose, bus Išguiti iš Pran-
Cūzijos;

3) taip pat kabinetas nutarė tuo
jau pašaukti žandarmerijos ir tam 
tikrų technikų atsarginius. 1948 me
tų klasė, kuri neseniai buvusi demo
bilizuota, dar nesibaigus karinei tar
nybai, vėl pašaukiama prie spalvų.

Šios vyriausybės priemonės at
skleidžia pasauliui baisius įvykius 
Prancūzijoje. Jie gali būti busimojo 
trečiojo pasaulinio karo pranašai ar
ba pirmieji bandymai, kurie parodo 
Kremliui, kiek jie sugebės padaryti 
reikiamu momentu. Tai įspėjamasis 
Maskvos skambutis, kurio garsuose 
Berlyno bado blokada atsiduria di
deliame Prancūzijos įvykių šešėlyje. 
Ministerio kabineto nutarime sako
ma, kad didelės masės žmonių, ap
siginklavusios įrankiais, plieno ar 
metalo gabalais, puola tvarkos da
botojų jėgas. „Vyriausybė kreipiasi 
į visus darbininkus imtis priemonių 
prieš šį sąjūdį, kurio politiniai tiks
lai yra dabar aiškūs ir kuris siekia 
sugriauti tautos gamybą, nusilpninti 
krašto gynybą, tūkstančiam darbinin
kų Ilgam laikui atimti darbą, o jų 
šeimoms atnešti skurdą, sunaikinant 
tautai priklausomus įrengimus."

Taptų istorija žino tokių įvykių, 
kada tos pačios valstybės ar tautos 
nariai naikina savo krašto turtus, 
jeigu tie turtai nėra valdomi jų pa
čių, nors jie valdytų ir blogiau, negu 
kiti. Tokių reiškinių randame ir šei
mose. Visur tokius įvykius vadina
me bepročių darbu, o tokius veikė
jus sveikieji izoliuoja, talpindami J 
ligonines ar į perauklėjimo įstaigas. 
Prancūzijos tauta serga. Jai reika
linga gerų vaistų. Londono radijo 
komentatorius sako, kad Prancūzijoj

Rytų Europos kraštai kaltina Rusiją
MEMORANDUMAS JUNGTINĖMS TAUTOMS

The New York Herald Tribune iš 
Paryžiaus praneša, kad Tarptautinė 
Ūkininkų Sąjunga, sudaryta iš trem
tyje esančių rytinių žemės ūkio 
kraštų vadų įteikė Jungtinėms Tau
toms memorandumą, kuriame kalti- 
nama’Sovietų Sąjunga dėl flagranti- 
nio J Tautų Chartos, taikos sutarčių 
rytinėje Europoje ir visų kitų tarp
tautinių susitarimų pažeidimo.

Memorandumas įteiktas J. T. ple- 
Žumo pirmininkui dr. Herbert V. 

vatt. Jį įteikė Tarptautines Ūki
ninkų Sąjungos pirmininkas, buvęs 
Lenkijos vyr. vicepremjeras St. Mi- 
kolajczykas ir Sąjungos generalinis 
gekretorius, anksčiau vadovavęs Bul
garijos kaimiečių partijai, dr. Georgi 
M. Dimitrov. 

įsimetusial ligai pagydyti reikia labar 
ir labai stiprių vaistų. Ar tie vaistai 
jau gaminami ar jau išrašytas recep
tas, klausimas dar nėra išryškėjęs. 
Dabartinės vyriausybės priemonės 
yra paliatyvinės, jos gali apgydyti, 
bet ne išgydyti, nes ligai sustiprinti 
gaunama iš Maskvos kontra vaistų. 
Jau buvome rašę, kad Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje „renkamos 
aukos“ Prancūzijos komunistiniam 
sukilimui ir sabotažo aktams palai
kyti. <

Prancūzijos įvykiai — būsimų įvy
kių manevras, Marshallio plano Pai
kinimas. Panašūs reiškiniai vyksta 
Suomijoje, nors ir mažame maštabe: 
ir čia komunistai grumiasi su poli
cija. Ruhro srityje taip pat planuo
jami sabotažai, bet jie dienos švieson 
dar neišeina, tai pasiruošimo stadija.

Šiandien demokratinis pasaulis 
turi teisę paklausti Prancūzijos vy
riausybę, ar ji nori turėti namuose 
tvarką ar ne. Kai pas kaimyną ser
gama užkrečiama liga, tai jo arti
mieji deda visas priemones šiai ligai 
likviduoti. Kai tautos turtas naiki

Karas artėja prie Amerikos
BUVĘS JAV AMBASADORIUS W. C. BULLIT APIE ROOSEVELT POLITINES KLAIDAS. — KAIP ROO
SEVELT MANEVRAVO RINKIMŲ Ml/TL’.— „DUOTISTALINIUIVISKO, KO PRAŠO“. — KAS KALTAS 

UŽ DABARTINIUS SUNKUMUS BERLYNE?

William C. Bullit, žinomas JAV 
politikas, savo metu buvo ambasa
doriumi Sov. Sąjungoje ir Prancū
zijoje. Kai Roosevelt’as buvo JAV 
prezidentu, minėtas politikas buvo jo 
artimas bendradarbis, dėl to jis gerai 
žino ano meto politinius užkulisius.

Pastaruoju metu (rugpjūčio 30 ir 
rugsėjo 6 d.) amerikiečių savaitraš
tyje „Life“ W. C. Bullit paskelbė įdo
mų straipsnį — „ Kaip laimėjome ka
rą, o pralaimėjome taiką“. Pasinau
dodami minėtu straipsniu, galėsime 
susidaryti apytikrį Roosevelto valdy
tos Amerikos vaizdą.

PREZ. ROOSEVELTO RINKIMINIS 
MANEVRAS

W. C. Bullit tvirtina, kad, nors 
1940 m. buvę aišku, jog JAV stovi 
naujo karo akivaizdoje, prez. Roose- 
veltas neturėjęs drąsos apie tai pra
nešti savo krašto piliečiams.

Po Prancūzijoj kapituliacijos pre
zidentas kartu su Bullit’u nustatęs 
kalbos tekstą, kurį Bullit turėjo pa
sakyti 1940 m. rugpjūčio 18 d. Tai 
turėjo būti perspėjimas apie besiar
tinantį karą. Jeigu tas perspėjimas 
visuomenės būtų pozityviai priimtas, 
pats prezidentas žadėjo pasakyti kal
bą rugpjūčio 25 d. Bullit’o kalboje, 
kurią patvirtino Rooseveltas, tarp ki
to buvo pasakyta: 

Memorandume kaltinama Rusija 
daugiau negu šimto milijonų žmonių 
vardu, kuriems Sąjunga atstovaujanti 
ir kurie dabar yra komunistų valdo
mi.

Šiuo dokumentu, kuris formaliai 
buvo J. T. įteiktas nuolatinio Kubos 
atstovo dr. Guillermo Belt, kreipia
masi į J. Tautas, kad jos iškeltų Ru
sijos tarptautinių susitarimų pažei
dimus ir priverstų ją atstatyti ryti
nių Europos kraštų tautų nepriklau
somybę. Jame reikalaujama taip pat 
laikinų demokratinių vyriausybių su
darymo ir laisvų rinkimų J. Tautų 
priežiūroje.

Šį pareiškimą skaitant tuojau kyla 
mintis, kodėl trys Pabaltijo sesės 
tyli, nors jų kančios yra žymiai di
desnės? (Jam.)

namas, vyriausybė neapkaltina ken
kėjų ir netraukia atsakomybėn bijo
dama pažeisti streikų įstatymą. Ky
la baisus klausimas: kur visa tai 
veda?

Visi nacių kolaborantai buvo nu
teisti didelėmis bausmėmis, vieni su
šaudyti, kiti kalėjime tebesėdi. Kai 
komunistinis gaivalas, kuris ne ma
žiau, o gal net ir daugiau žalos neša 
tautai ir valstybei, šiandien saugo
mas* demokratinių institucijų, nežiū
rint kad tai kraštui kaštuoja milijo
nus, kad naikina krašto turtą ir ver
čia tautiečius skursti.

Neveltui C. D. Mail vedamajame 
sako: „Dabar vis aiškiau ir aiškiau 
matosi, kad Vakarų pajėgų vieninga 
ir kieta laikysena yra vienintelė gali
ma priemonė dabartiniam konfliktui 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų iš
vengti. Tikrai, manome, kad Rusija 
nieko nedarys karui pradėti tol, kol 
Vakarai bus vieningi ir stiprūs... 
Niekad nereikia pamiršti, kad komu
nizmo tikėjimas yra pasaulį užval
dyti ir jis jį pagrobtų, jeigu laisvo
sios Vakarų tautos, kol dar yra laiko,

— Amerika atsidūrė pavojuje... 
JAV šiandien atsidūrė grėsmmingoje 
situacijoje, kokioje prieš metus buvo 
Prancūzija... Jeigu dabar nesiim
sime ryžtingos veiklos, kad užbėg
tume grėsmei už akių, bus per vėlu. 
Yra aiškiausias dalykas po saule, kad 
JAV nestos į karą, bet taipgi yra 
aiškus dalykas, jog karas artėja prie 
Amerikos...

Toje kalboje Bullit reikalavo pa
galbos D. Britanijai ir neatidėlioja
mos mobilizacijos. Kalba atnešė ne
tikėtų rezultatų: iš atsiųstų 22.000 
laiškų ir telegramų 97% palaikė jo 
iškeltas mintis.

Nors tos kalbos rezultatai patiko 
Rooseveltui, tačiau jis žadėtosios kal
bos nepasakė; jo patarėjai įspėjo, jog 
tokia kalba pakenksianti jo rinkimi
nei propagandai.. Tais pačiais metais 
spalių 30 d. Bostone priešrinkiminės 
akcijos įkarštyje Jis kalbėjo visai 
priešingai:

— Kai kalbu į jus, motinos ir tė
vai, skelbiu jums dar vieną pažadą. 
Pasakiau apie tai anksčiau, bet dar 
kelis kartus pakartosiu: jūsų sūnūs 
nebus išsiųsti jokiam užsieniom ka
rui...

„DUOTI STALINIUI VISKO, 
KO PRAŠO...“

Roosevelt’as, teikdamas Stalinui 
pagalbą Lend Lease nuostatais, ne
reikalavo iš jo jokių garantijų, nors 
tai kai kurie patarėjai siūlė. Valsty-' 
bės Departamentui tada rūpėjo įro
dyti gerą valią Sovietų Sąjungos at
žvilgiu.

Veikdamas savo politinio patarėjo 
Harry Hopkins’o įtakoje, Rooseveltas 
politiką Stalino atžvilgiu pagrindė 
šiais nuostatais:

„1. Duoti Stalinui be pastabų ir 
apribojimų visko, ko prašo, vedamo 
karo tikslu ir susilaikyti prašyti iš 
Stalino ko nors už tai;

2. palenkti Staliną prisidėti prie 
deklaracijos bendrų tikslų tema, kaip 
Atlanto Charta;

3. įrodyti Stalinui, jog Baltieji 
Rūmai naudoja savo įtaką, kad ame
rikiečių nuomonę draugiškai nuteik
tų sovietų vyriausybės atžvilgiu;

4. pačiam susitikti su Stalinu ir 
palenkti, kad jis priimtų krikščioniš
kus veikimo būdus ir demokratinius 
principus“.

Kai W. C. Bullit, nesuprasdamas 

neapsispręs imtis akcijos tam sulai
kyti. Mūsų kartoms vėį tenka kovoti 
ir tai pasauliniu mastu tarp tironi
jos ir laisvės...“ Laikraštis, primi
nęs Sovietų nedraugingumą ir nedė
kingumą karo ir pokario metu Va
karams, rašo: „Negalima tikėti, kad 
Sovietų Sąjungos tikslai pasikeistų 
kol bus šis režimas. Atrodytų, jog 
jie gali pakisti, bet mes neprivalome 
suklysti manevruose. Kai tikras pa
sikeitimas įvyks, tada nebus jokių 
abejonių... Tada ne tiktai imperia
listinio komunizmo satelitinės aukos, 
bet ir ilgai bekenčianti rusų tauta 
bus išvaduota...“ •

Matome, kad Britų tauta sveikai 
nuvokia Sovietų tikslus ir darbus ir 
todėl ji imasi reikiamų priemonių, 
kad galėtų išvengti prancūzines li
gos ir visiško komunizmo užviešpa- 
tavimo kontinente. Tikėkimės, jog ir 
Prancūzija vieną kartą pabus iš bur
žuazinio snudulio ir ji imsis priemo
nių savo didžiajai tautos daliai iš
gelbėti nuo skurdo ir kraujo pralie
jimo. J. Aras

tokios Roosevelto taktikos Stalincf 
atžvilgiu, kuris „liepė nukankinti mi
lijonus žmonių ir laužė savo žodį, 
kiek kartų tai jam buvo patogu“, 
įteikė Rooseveltui memorandumą, — 
šis jam atsakė:

— "Bill, neužginčyju tavo faktų ti
krumo: jie yra tikslūs. Neužginčyju 
samprotavimo logikos. Bet visai pa
prastai nujaučiu (I just have a 
hunch), kad Stalinas nėra tokio tipo 
žmogus. Harry (Hopkins) sako, kad 
jis toks nėra ir kad nieko netrokšta, 
tik savo krašto saugumo, ir manau, 
kad jei duosiu jam visa, ką tik galiu, 
nieko už tai nereikalaudamas, — ir 
jis nemėgins nieko aneksuoti ir dirbs 
kartu su manimi statant demokrati
jos ir taikos pasaulį.

Kai Bullit priminė, jog noblesse 
oblige jis taikąs „Kaukazo banditui“, 
Roosevelt atkirto:

— Už tai aš atsakau, ne tu. Pa
sielgsiu taip, kaip man nuojauta dik
tuoja.

SUSTIPRINTA PROSOVIETINĖ 
VEIKLA

Norėdamas tikrovę palenkti savo 
nuojautai, Roosevelt’as sustiprino 
prosovietinę veiklą ir atleido tuos, 
kurie Sov. Sąjungoje nematė „taiką 
mylinčios demokratijos“.

Teherano konferencijos metu Roo
seveltas, jausdamasis nesveikuojąs, 
nedalyvavo Stalino ir Churchillio pa
sitarime, kuriame buvo nuspręstas 
rytinių Lenkijos žemių likimas.

Jaltoje Rooseveltas buvo toks li
gonis, kad „dažnai turėjo vargo su
formuluodamas savo mintis, o dar 
daugiau — išreikšdamas jas be per
traukos“. Čia jis sutiko priimti į JT 
Ukrainą ir Baltarusiją; čia jis pasi
rašė nutarimą, pripažįstantį „sovietų 
interesus“ Dairen ir Arthuro uos
tuose bei Mandžiūrijos traukiniuose 
... Už tai Stalinas pažadėjo Roose
veltui padėti susidoroti su japonais, 
kai būsiąs sėkmingai užbaigtas karas 
Vokietijoje. Bullit tvirtina:

— Kiekvienas, kuris suprato gilų 
Stalino troškimą užgrobti Mandžū- 
riją ir Korėją ir sukomunistinti Ki
niją, žinojo, jog jokia jėga žemėje 
nesulaikys jo nuo paskelbimo karo 
Japonijai paskutinėje minutėje, kai 
turės sukristi po mūsų smūgiais.

Jaltoje sovietai išspaudė pripaži
nimą Išorinės Mongolijos nepriklau

Paskutinės aktualijos
— Berlyno blokados klausimas 

Jungtinėse, Tautose pakibo vėl ore. 
Po ilgų paruošiamųjų darbų, pirma
dienį Saugumo Taryba oficialiame 
posėdyje svarstė „šešių neutraliųjų“ 
rezoliuciją. D. Britanijai, Prancūzijai 
h* JAV pasisakius už šią rezoliuciją, 
Sovietai — priešingai. Balsuojant 
pavertė niekais keletos savaičių dar
bą. Dabar belieka paskutinis kelias 
— JT visumos suvažiavimas, bet ir 
jo nutarimas tegali šalinąs turėti ne 
įsakomosios, bet tik patariamosios 
galios.

« « «
— Paryžiuje susirinko D. Britani

jos, Prancūzijos ir Benelukso valsty
bių užs. reikalų ministerial konfe- 
rencijon, kurios uždavinys yra išsi
aiškinti galimumus kariniam paktui 
tarp Vakarų Europos Unijos, JAV 
ir Kanados sudaryti.

Siu pasitarimų metu, kaip spė
lioja AP, galinti iškilti kalba ir apie 
kitų nekomunistinių Europos kraštų 
(Italijos, Norvegijos, Danijos ir p.) 
įtraukimą J šį paktą.

• « «
— JAV per ateinančius 10 'metų 

reikės 1.390.000 naujų mokytojų. Bet 
pagal dabartinį paruošimo tempą te- 
paruošiama tik 200.000.

mybės nuo Kinijos, be to, gavo Sa
chalino pietinę dalį ir Karelijos sa
las. Apie tai nesužinojo ne tik ame
rikiečių visuomenė, bet ir Byrnes.

PO ROOSEVELTO MIRTIES
Kai Rooseveltas mirė, jo klaidas 

pagilino Trumanas.
Jis galėjo gen. Eisenhoveriui įsa

kyti užimti ne tik Berlyną, bet ir 
Dresdeną, Pragą bei visas įmanomas 
teritorijas Vokietijoje, Austrijoje ir 
Čekoslovakijoje. Amerikiečiai būtų 
galėję tas teritorijas okupuoti taip 
ilgai, kol sovietai nebūtų išpildė duo
tų pažadų. Tačiau patarėjai įteigė 
Trumaną leisti Berlyną užimti sovie
tams. Trumanas net nepramatė, kaip 
reikalinga buvo pasilaikyti korido
rių į Berlyną...

Potsdamo konferencijoje Truma
nas, žinodamas iš New Mexiko apie 
atominės bombos veiklą, nesugebėjo 
atsispirti sovietams, reikalaujantiems 
Karaliaučiaus ir Rytprūsių dalies, 
teisių į „vokiečių indėlius Austrijo
je" ir reparacijų iš Vokietijos. Iš
montuoti Vokietijos fabrikai riedėjo 
ne tuo metu, kai Stalinas sustabdė 
normalų susisiekimą su Berlynu.

Toliau kai kurių pastabų Bullit 
daro ryšium su amerikiečių politika 
Tol. Rytuose, ypačiai Kinijoje. Sti
prių priekaištų jis negaili net riiin. 
Marsh all’iui.

Reikia manyti, kad W. C. Bullit’o 
sugestijos nepraeis pro amerikiečių 
dėmesį, ir jie atitinkamų išvadų pa
sidarys naujojo prezidento rinkimų 
metu, nes Bullit rimtai įspėja:

— Dar kartą, kaip 1940 m. rug- 
piučio mėn., reikia pavartoti tragiš
kuosius žodžius:... Amerika yra pa
vojuje ... Yra aiškiausias dalykas 
po saule, kad JAV nestos į karą, bet 
taipgi yra aišku, kad karas artėja 
prie Amerikos. Stovime akivaizdoje 
kovos ne dėl saugumo, bet dėl gy
vybės. J. Kuzmickiz

Didžiuliai Turkijos 
laivyno manevrai

Juodosios jūros pakraščiais prasi
dėjo anksčiau skelbti Turkijos laivy
no manevrai. Manevruojama su ta 
prielaida, kad priešų jūrinės pajėgos 
iš Juodosios jūros artinasi į Istan- 
bulą, siekdamos prasiveržti į Vidur
žemio jūrą. Turkijos laivynui ir pa
krančių apsaugai duotas uždavinys 
sukliudyti priešo pajėgų įsibrovimą 
į Bosporą. Tuo būdu šis defensyvi- 
nis uždavinys siejasi su rusų laivyno 
1915 m. kovo 18 d. įvykdytu sąsiau
rio puolimu. z

Manevrus stebi Turkijos valsty
bės prezidentas ir Turkijoje reziduo
janti karinė amerikiečių misija, (z)
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bet ir karinių (prancūzų), 
buvo „pritrenktas“ pirmųjų 
uoste ir čia galutinai užsi- 
jo paties žodžiais, jo troš-

V. Petraitis gyveno Kretingoje. 
Nto pat ma’žų dienų svajojo apie jū
rą ir laivus, nors jų niekada nebuvo 
matęs. Todėl nežinia, ar jūros troš
kino vedinas ar patriotiniais sume- 
t mais, tada dar vos 16 metų bū
damas, Klaipėdos sukilimo metu 1923 
m., nieko tėvams nesakęs, prisijungė 
prie Klaipėdos sukilėlių pasienyje ir 
jau pirmomis sukilimo dienomis at
sidūrė pačiame Klaipėdos mieste. 
Kaip ir galima buvo laukti — Pe
traitis pirmiausiai pasuko į uostą, 
kad ten patenkintų savo' smalsumą. 
Gi tam buvo puikiausia proga — jis 
galėjo matyti ne tik atvirą jūrą, kuri 
jam padarė milžinišką įspūdį, bet 
uoste stovėjo ir nemažai laivų, ne tik 
prekinių 
Petraitis 
įspūdžių 
grūdino,
kimas išeiti i jūrą.

Padėčiai aprimus, lietuviams pe
rėmus uostą ir įstaigas, Petraitis gavo 
darbo Uosto Darbų Valdyboje žem
semės „Samsonas“ kūriku. Darbas 
buvo sunkus, Petraitis jaunas ir tam 
darbui neturįs patyrimo negalėjo čia 
ilgai ištverti, prašėsi perkeliamas į 
kitą vietą. Laimei, kaip tik reikėjo 
„vaikėzo“ locų laivui (daboti kada 
jis stovi prie krantinės) ir Petraitis 
buvo ten nusiųstas. Čia buvo jo tik
roji vieta. Locų laivas dažnai iš
plaukdavo į jūrą įvesti į uostą at
plaukiančių laivų ir čia susidarė 
daug progų Petraičiui patekti į at
virą jūrą, nors ir trumpam laikui, 
bet visokio oro atveju, dienomis ir 
naktimis. Darbo čia nebuvo beveik 
jokio, bet Petraičiui tai patiko ir jis 
čia išbuvo, kol pasidarė „pilnu ma
trosu“, susipažino su visomis jūriš- 
komis smulkmenomis ir gerai „laikė 
jūrą“ — atsieit, jūroje nesirgo jūros 
liga arba kitaip sakant, „nevažiavo 
į Rygą“. Kai buvo jau taip toli, Pet
raitis pradėjo dairytis aplinkui, ar 
nerasiąs kokios „dėžės“ su kuria ga
lėtų patekti ir j kitą balos pusę, at
sieit ar negalėtų gauti darbo preki
niame laive, kuris daro tolimesnes 
keliones.

„Kas nori šunį mušti, tas ir lazdą 
randa“, taip ir Petraitis ilgai nesi
rinkdamas stojo į pirmą pasitaikiusį 
laivą, kuriuo buvo švedų laivas 
„Sven“, palaikąs susisiekimą tarp 
Švedijos uostų, Dancigo ir Klaipėdos. 
Dabar jo troškimas jau buvo išsipil
dęs — jis buvo jūroje, pilna to žo
džio prasme. Jis buvo tvarkingas, 
geras jūrininkas, jį mėgo švedai jū
rininkai, vertino ir laivo kapitonas. 
Su šita „dėže“ Petraitis išplaukiojo 
per trejis metus, kol Klaipėdoje 
beiškraujant prekes įvyko nelaimė 
— trūkus virvei šlengė Petraičiui už
vožė per sprandą ir Petraitis gavo 
atsigulti ligoninėn. Po ligos jis galė
jo grįžti į tą patį laivą, bet lyg tyčia 
„Sven“ liko Švedijoje ilgesniam re
montui doke ir Petraitis liko krante.

Ilgai negalvodamas perėjo j mūsų 
pasienio policijos jūros apsaugos lai
vyną ir ten gavo darbo nedideliame 
pakrančių apsaugos laive „Savano
ris". Iš ten vėliau persikėlė į polici
jos laivą „Prezidentas Smetona“, gi 
vėliau, pradėjus kurtis mūsų preky
bos laivynui, — į laivą „Utena“. Čia 
Petraitis jau buvo senas „jūros vil
kas“ ir buvo vienas iš geriausiųjų 
lietuvių jūreivių ne tik prie vairo, 
bet ir visuose darbuose ne tik uoste, 
bet ir jūroje.

Toks buvo kelias, paprasto lietu
vio berniuko, gimusio tėviškės lygu
mose, j jūrą — į platųjį pasaulį. Ir 
tai buvo pasiekta vien ryžtingumu. 
Jis buvo jūrininkas labai savotiškas. 
Tebaigęs tik pradžios mokyklą Kre
tingoje, bet patekęs į didesnius 
uostus, nepraleisdaavo progos už
sukti į muziejus, tėatrus, koncertus. 
Jis galėjo susikalbėti su svetimaisiais 
švediškai, šiek tiek angliškai, vokiš
kai, rusiškai. Jis kaip namie jautėsi 
ne tik eilinėje uosto kneipėje, bet ir 
Antwerpeno „Maiimkoj“ arba Rot
terdam! „Pschore“, kur sėdėdavo ne 
tik miesto „tiligentai“, bet lankyda
vosi laivų karininkai ir kapitonai su 
„sunkiomis pinigų mašnelėms“, Pe
traičio žodžiais kalbant. Petraitis 
uoste laivą apleisdavo retai. Jis kar
tais į krantą kojos nekeldavo po du 
ar tris mėnesius, visas uždarbis gulė
davo jo spintelėje. Bet jau kai kartą 
Petraitis išeidavo į krantą — pinigo 
neparnešdavo nė cento. Jis mėgdavo 
išdaigas kaip ir daugelis jūrininkų ir 
todėl buvo mielai sutinkamas sve
čias žinomose jūrininkų svetainėse ir 
Klaipėdoje, ir Dancige, Liepojoj, 
Malmo, Antverpene, Rotterdame, 
Londone, Liverpulyje bei kitur. Jis 
ten lankydavosi retai, bet kai pasi
rodydavo — padavėjai žinojo, kad 
jiems nukris „šiek tiek smulkių“. 
Petraitis vyras buvo „ir mėtytas ir 
vėtytas“, stiprus ir drąsus, pats nieko 
neužkabindavo, bet niekados nesi
traukdavo iš kelio, kai jį kas užka
bindavo. Uoste juk pasitaiko visko ..

Viena keista Petraičio ypatybė 
buvo ta, skad jis beveik neapkentė 
inteligentų, kurie nieko nenusimanė 
apie jūrą. Juos jis vadindavo be išim
ties referentais arba viršininkais, ir 
tie žodžiai pas jį reiškė panieką. Jis 
puikiai suprato, kiek daug pinigo už
dirbama jūroje ir todėl labai pikti
nosi, kad mūsų prekybos laivynas 
pradėta steigti taip vėlai ir kad tai 
vystėsi labai pamažu. Visą kaltę jis 
vertė už tai „ponams ant kranto“ ku
rie per mažai suprato arba neįvertino 
laivyno reikšmės valstybės ūkiui. Jis 
vis sakydavo, kad lietuviai barzdo
čiai dūmoja, kai tuo tarpu kiti sau 
statosi ar perkasi laivus, o mes jiems 
mokame brangius pinigus už mūsų 
prekių pervežimą. Tai buvo tiesa. 
Ar iš pykčio ant „barzdočių“ ar dėl 
to, kad gal nemokėjo kitos, jis nuo
lat niūniuodavo dainelę „Kur lygūs

laikai, snaudžia tamsūs miškai, lie
tuviai barzdočiai dūmoja..." — at
sieit, nieko nedaro laivyno reikalu. 
Ir taip jis sau dainuodavo uoste ir 
jūroje, vaikščiodamas ar sėdėdamas 
prie stikliuko svetainėje — visur, kur 
užeidavo ūpas. O kadangi jis visada 
buvo gerai nusiteikęs — tai ir dai
nuojant jį galima buvo užgirsti gana 
dažnai. Tiek apie jo dainą.

Vokiečiams užgrobus 1939 m. 
Klaipėdą, mūsų laivai buvo perregi
struoti į Šventosios uostą, gi Klaipė
doje buvo įsteigta laisvoji Lietuvos 
uosto zona, todėl Petraitis ir čia ret
karčiais pasirodydavo. Bet atėjo 
1940 m. birželio mėnuo, raudonasis 
tvanas užtvindė Lietuvą ir ant mūsų 
laivų vietoj trispalvės turėjo būti iš
kelti raudoni skudurai. Petraitis ži
nojo, kad jūra nemėgsta rusų, o rusai 
nemegs Petraičio dėl jo aiškaus pa
triotinio nusistatymo — jis prieš 
„Utenai“ išplaukiant į Leningradą 
metė laivą ir atsidūrė Klaipėdoje,

nes tarė, kad ir namuose gyvenimo 
nebus. Iš Klaipėdos manė pateksiąs 
ant kokio laivo ir galėsiąs pasprukti 
toliau. Bet čia apsiriko. Vokiečiams 
buvo reikalingi darbininkai ir todėl 
Petraitis buvo pristatytas vienai ang
lių prekybos bedrovei, kuri jam davė 
darbo uoste prie anglių pakrovimo į 
laivus. Petraitis džiaugėsi bent tuo, 
kad galėjo sukinėtis apie laivus, ma
tyti iš jūros atvykstančių vyrų vei
dus, o ir pati jūra buvo čia pat. Žo
džiu, jis galėjo kvėpuoti nors ir suo
dinu, bet vis dėlto jūros oru. O tai 
jam tose sąlygose jau buvo daug. 
Čia pat vėliau buvo pristatyta dirbti 
prancūzai karo belaisviai. Po kurio 
laiko prancūzai karo belaisviai buvo 
paversti civiliais darbininkais (prie
vartos būdu — Vichy vyriausybei su 
vokiečiais susitarus), jiems buvo 
atimtos karinės uniformos ir išduoti 
civiliai rūbai. Vienas iš šių belaisvių. 
Pierre Carre iš Lyono ypatingai prie
šinosi šiam potvarkiui ir rengėsi 
bėgti į Rusiją, bet nuo to buvo Pe
traičio atkalbėtas. Kaip tik vėliau 
jis buvo paskirtas toje pačioje dar
bovietėje sunkvežimio šoferiu ir 
džiaugėsi pats, kad susilaikė nuo bė
gimo į Rusiją. (B. d.) N. Jūrinis

Koki darbo dirba tremtiniai Chicagoje?
RAŠO VIDA TUMASONIENfi

Tie, kurie nepakliuvo j savo pro
fesijas ar amato darbą, daugiausia 
susispietę į skerdyklas, kepyklas, 
siuvyklas, radijo ar telefono fabri
kus. Mažiau prie statybos ir geležies 
fabrikų (pvz. Jul. Sakelė yra inspek
torius skalbiamų mašinų fabrike).

Chicagos skerdyklos. Tai yra di
delis žemės plotas, kadaise buvęs 
Chicagos šone, bet miestui be galo 
išsiplėtus atsirado viduryje. Plotas 
apstatytas dideliais pastatais, name
liais,' barakais, išraižytas geležinke
lių bėgiais, aptverinėtas tvoromis.

Čia skerdžiami gyvuliai, paruošia
ma mėsa, konservuojama, šaldoma ir 
išsiuntinėjama j prekybos centrus. 
Veikia keletas atskirų bendruovių. 
Iš didžiųjų suminėtinos trys: „Swift“, 
„Armour", ir „Wilson Co.“. Atvykęs 
prašyti darbo, maždaug visur turi" 
atlikti tuos pačius formalumus. Pir
miausia klausk, kur yra „Empioye- 
ment Office“. Tai pirma vieta. ’Ki
tur nemėgint eiti. Gausi anketą. Ją 
užpildęs gauni pasikalbėti su asme
niu, kurs tam darbui (tai darbo ša
kai) vadovauja. Jis pažiūrų kaip tu 
kalbi angliškai, kaip tu atrodai (vy
ras turi būti stiprus, moteris pa
traukli). Svarbu, ar tu panašų darbą 
kur nors ir kada nors dirbai ir kodėl 
ji metei.

Moterims neper sunkus ir švarus 
darbas yra dešrelių gaminimas, kur 
dirbama normalioj temperatūroj ir 
turima balta, švari uniforma. Sun
kesnis darbas šaldytuvuose, kur mė
sa yra konservuojama, reikalinga že
ma temperatūra, ir tame skyriuje 
dirbančios moterys vargsta su*aukš
tais, šiltais batais, keliom porom ko-

darbas yra taip pat mėsos nuo kaulų 
piaustymas. Tai atliekama mėsai 
esant virimo temperatūroje, — ji de
gina rankas. Nepratusioms greitai 
piaustyti yra vargas su ilgais peiliais, 
o tuo pačiu nukenčia ir kišenė, nes 
tai vis akordinis darbas ir užmokes- 
nis gaunamas nuo pripiaustytos mė
sos kiekio. Uždirbama ne visuose 
skyriuose vienodai, tačiau pradedan
tieji gauna nuo 85—95 centų per va
landą. Dirbama 5 dienas savaitėje, 
aštuonias valandas kasdien.

Kepyklos. Šios rūšies darban 
daugiausiai buriasi vyresnio ir pagy
venusio amžiaus vyrai, kurie jau ne- 
bepriimami sunkiam darbui fabri
kuose ir kurie yra peržengę tą gyve
nimo ribą, kada nebegalima įveikti 
sunkių dėžių kilnojimo, nebegalima 
ištverti plieno fabrike, įkaitintos ge
ležies karštyje, ir įžiūrėti smulkių 
vielelių rezginio. Darbas kepyklose 
— greitas, skubus: tešlos paruoši
mas, maišymas, bulkų formavimas, 
pakavimas, persiuntimas ir perveži
mas. Karštas, miltų dulkėmis (ne 
visuose skyriuose) pripildytas oras, 
dirbama uniformose. Darbas savai
tėje — šešios dienos. Darbas vyksta 
ir sekmadieniais, darbo laikas — aš- 
tuonios valandos, tačiau dirbama su 
ant valandžiais, net iki 11 valandų 
per dieną. Uždarbis nevienodas, pri
klauso nuo to, kokiosna pamainosna 
darbininkas paskiriamas. Geriausiai 
apmokamas naktinis darbas. Paka
vimo skyriuje — 1,25 dol. per vai., 
tešlos maišymo ir iš krosnies jau 
gatavų pyragų išėmimo — 1,40—1,45 
dol. per vai. Viena iš kepyklų, pri
glaudusių nemaža mūsų tremtinių,

Pirmasis DP transportas 
išlydėtas su dūdomis
Po ilgo laukimo, dažnam sudariu

sio net nepasitikėjimo jausmą galvo
jant, kad priimtasis DP imigracijos 
įstatymas dievaž kada pradės veikti, 
pagaliau pirmasis transportas praė
jusį penktadienį pajudėjo iš Brcmer- 
haveno uosto.

Taigi pirmasis transportas jau 
įvykęs faktas. Jį sudarė per 800 DP, 
atrinktų visuose konsulatuose iš kan
didatų, kurių bylos senąja tvarka 
buvo privestos kuone iki galo. Ta
čiau dažnas tokių kvalifikacijų emi
grantas iki pat sėdimo į laivą dar 
nebuvo tikras, ar jis tikrai pateks J 
amerikiečių karinį laivą „Gen. Black“,. 
kuris šį transportą turėjo išgabenti.' 
Visos abejonės betgi išsisklaidė, kada 
penktadienį Bremerhaveno uoste įvy
ko iškilmingas šio transporto išleidi
mas su garbės sargybomis, kariuo
menės dūdų orkestru ir iškilmingo
mis atsisveikinimo kalbomis. Atsi
sveikindami kalbėjo DP komisijos 
pirmininkas Ugo Carusi, IRO gene
ralinis direktorius Tuck ir pagaliau 
USA kariuomenės atstovas. Prieš 
pajudant laivui dar atlaikė pamal
das amerikiečių 
lionas.

IRO žiniomis, 
portą sudarė 372 
104 vaikai duo 2 ligi 10 metų amžiaus 
ir 19 vaikų nuo 6 mėn. ligi 2 metų. 
Tautybėmis stambiausią dalį sudarė 
lenkai, kurių buvo 360 asm., po jų 
sekė lietuviai ir kt. Tikybomis pir
mojo transporto keleiviai daugiau
sia buvo katalikai — 493, po jų ėjo 
žydai — 173, protestantai — 68 ir 
įvairūs kiti — 75. Pagal profesijas 
su pirmuoju transportu keliaujan
čiųjų didžiąją dalį sudarė žemės ūkio 
darbininkai, tačiau netrūko ir archi
tektų, med. gydytojų, dantų gydy
tojų, profesorių muzikų, ekonomistų.

kariuomenės kape-

pirmąjį DP trans- 
vyrai, 380 moterys,

ima, oniaiū uaiuio, nu įiauuuoitĮ azv-rj-ciz-ci niuoų i

jinių ir keliais megztiniais. Sunkus lyra „Gordon Baking Co.“.

VLIKo PIRMININKAS MŪNCHENE
Pirmą kartą VLIKo pirmininkas 

prof. M. Krupavičius aplankė Mūn- 
chene prisiglaudusius lietuvius ir 
spalių 16 d. Warner kareivinėse pa
darė pranešimą užsienio bei vidaus 
politikos klausimais. Pranešimas tru
ko apie 2 vai. Kitą dieną jis daly
vavo metinėse ateitininkų iškilmėse. 
Ta pačia proga'Mtincheną ir Werner 
stovyklą aplankė ir Lietuvos kon
sulas Šveicarijoje Garbačiauskas.

ĮSPŪDINGAS SOLISTŲ 
KONCERTAS

Maždaug po metinės pertraukos 
Mūncheną vėl aplankė tremtinių mė
giamieji solistai: I. Krištolaitytė, St, 
Baranauskas ir Ant. Paukštys. Jie 
Warner stovyklos teatre davė įspū
dingą dainų ir arijų koncertą, praė
jusį su dideliu pasisekimu. Akompo- 
navo J. Kačinskas. Lietuvių repre
zentacinių knygų leidėjas Vizgirda 
koncertantus apdovanojo vertingomis 
knygomis. Be vietinės publikos, t 
koncertą atvyko komp. K. V. Banai
tis ir BALFo įgaliotinė I. Rovaitė.

M. G.

A. VILKAS (12)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI '

Į laukus negalėjome išvažiuoti dirbti. Dukart bandėme 
ir vis sovietai apšaudė.

Gubos geltonų .prinokusių rugių if kviečių stovėjo lau
kuose. Rudens saulė kažkaip atgydavo jose, ir toje „niekie
no“ žemėje buvo Vasara. Vos grįždamas namo pereidavau 
į kitą pusę miško, laukai — tušti, tamsūs, juodi; širdį pagau
davo skausmas tremtinio, vejamo iš savo tėviškės į nežinomą 
ateitį.

Pas Antulio brolį atvažiavo OT kariai ir, rodydami raštą, 
reikalavo „parduoti“ bulių. Mane pakvietė vertėju.

Aiškinu:
— Mums viršaitis pasakė, kad kariuomenė turi teisę imti 

ne sauvališkai, bet tik gavusi nuo jo leidimą. Kitaip neįskai- 
tys į prievolę.

— Bet čia yra raštas, antspaudai, kuopos vado parašas. 
Jums įskaitys į prievolę.

— Taip, bet čia ne jūsų dalinio antspaudas, čia „Feld- 
post“ laiškams antspaudas. Turite važiuoti pas viršaitį.

— Gerai, mes suprantame.
Rodęs raštą vokietis buvo mandagus, bet jo padėjėjai 

nenurimsta ir grasina nušauti.
Antulio broliai (vienas — buliaus savininkas), vyrai mil

žinai apsikabino tą supančiotą juodą bulių iš abiejų pusių ir 
keikia:

—Rupūže, šauk, bet neduosime. Žinome, kad nešaus. 
Eik pas viršaitį, man į prievolę neįskaitys, aš jau prievolę 
atidaviau. Bet kur jie eis pas viršaitį. Va, ten, ten eikit, — 
rodo miestelio link.

Bulius ramiai ir klusniai stovi nesuprasdamas, kas čia 
darosi, ko tie milžinai jį laiko taip švelniai apsikabinę.

Vokiečiai pasistaipė, pasistaipė, užsirašė pavardes ir nu- 
.Važiavo.

Benys neturėjo sėklos, o mes neturėjome lauko. Sutarė
me pasėti jo dirvoje rugių. Jis skundėsi, kad vokiečiai baigia 
jį plėšti.

Baigę sėti pietavome. įpuolę vokietukai lenkiškai, kaž
kokia tarme, reikalavo kiaušinių. Pašūkavę išėjo. Apsižiūrė
jome, — vadžios pavogtos. Tautų mišiniai — tai pikčiausi 
žmonės.

Kartą pareinant iš tėviškės, pasitiko mane senyva mo
teris ir iš tolo mojo skubėti.

— Vokiečiai karvę atėmė.
Tiesa, aš mačiau, kad ji mane apsirikusi palaikė saviškiu, 

bet bėgu. Susitinkame vokietį, važiuojantį vežimu, kur už
pakaly pririšta karvė. Aš (vokiškai) reikalauju paleisti. Vo
kietis tyli. Rėkiu net apsiputojęs; kieme kažkas prausiasi.

— Eikš ir pats padėk bartis. Sušaukime daugiau žmonių 
ir atimsime.

Prausiantysis atsisuko, ir man pasidarė nemalonu: jis 
buvo vokietis, apsivilkęs tamsiu, nematytu kombinzonu — aš 
jį užtat palaikiau civiliu. Mano įkarštis staiga atšalo. Grįžau 
susigraužęs.

Buvo gaudomi vyrai darbams. Mes visada laimingai iš
sisukdavome. Vieną rytą pas Antulį atėjo rudmarškiniai. 
Ruso pabėgėlio berniukas užkasinėjo bolševikų padarytus ap
kasus.

Daržinėje miegojome aš ir dėdės. Kiti buvo išvažiavę 
pas tėvo seserį už 40 km, kur mes rengėmės išvykti.

Rusiukas, pamatęs vokiečius, spruko pas mus, o ne į 
laukus, kur būtų lengvai pabėgęs. Aš spėjau pasislėpti ant 
šieno, o jį pagavo ir nusivedė apkasų kasti.

Rusė užsiuto.
— Kodėl ponaičio nepaėmė, o mano sūnų...? Aš viską 

nuėjusi pasakysiu.
Po pietų vaikas grįžo, bet rusė parodė tikrąjį veidą.
— Nukentėsite ir jūs, kai rusai užeis, — sakiau Antuliui.
— ... Jie buvo 6 dienas. Nieko blogo nedarė... Buvo 

jų čia keli šimtai, o ant kalnelio tik 7 vokiečiai su kulkos
vaidžiais. Ir kiek rusai šaudė iš patrankų, iš šautuvų... vo
kiečiai — kaip 7, taip 7, ir vis — atsišaudė. Tik vieną dieną 
kad užplūdo vokiečių tankai ir nuvijo ruskiusi..

Grįžo Anicetas ir motina. Jie ten bebaigiu įsikurti. Vis
kas neblogai klojasi. Dėdė su teta nenori važiuoti. Jiems, 
matyti, rūpi namelis ir pas gimines palikti daiktai.

Išvažiuojame. Sudie, tėviške. Kada begrįšiu?
Pavažiavus vieną kilometrą, sviediniai pradėjo kristi ant 

Antulio sodybos.
Pagaliau mes vietoje. Tėvo sesuo gera moteris, truputį 

per gera ir užtat ne labai turtinga. Jos trys sūnūs gabūs 
muzikai, fotografai, tik ne ūkininkai. Jie nuoširdūs. Dėdė 
taip nusigyvenęs, kad dabar čia karves beganąs. Jo pasidi
džiavimas — didelis šuo.

Tą patį vakarą netoliese krito bomba: kažkas neatsargiai 
gretimame kaime uždegė žiburį.

Niekur mums ramybės nėra.
Besąs atbėgėlis Henrikas, technikos mokyklos mokinys 

(užtat vadinamas „techniku“), kurs dabar padeda dirbti ūkio 
darbus.

Vakare tamsu, žibalą taupome.
Kitas dvi dienas (apie X. 1) vežame medžius iš valdiško 

miško, nes giminaičiai neapsirūpinę malkomis.
Žmonės pajutę, kad valdžios varžtai atsileido, veža, plau

na, eikvoja be reikalo. Skaudus anarchijos vaizdas miške: 
kietieji skroblai ir kiti medžiai netvarkingai suversti ant šo
no, storiausioji dalis išplauta, kitkas palikta pūti. Nuvytusių 
šakų krūvos, aukšti kelmai, užversti keliai, daugybė w giliai 
drėgname rudens dirvožemy ratų įspaustų vėžių... — liudijo 
netvarkingą gobšių žmonių siautėjimą.

Su Henriku pradėjome išsikalbėti. Jis buvęs partizanu 
Kaune, paskui dirbęs ginklų dirbtuvėse. Reiks bėgti Vokieti- 
jsn. Patariu nedelsti. Ne, jis mano, reikia apsigalvoti. Visą 
laiką klausęs radijo, už mane daugiau žino apie tarptautiną 
padėtį. Mūsų abiejų svajonė — Vakarai.

Aš sakau:
— Svarbiausia — pasiekti Šveicarijos sieną.
— Taip, aš norėčiau būti Šveicarijos kalėjime, na, pva, 

nuteistas 2 metams.
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Švedija įvykiams bręstant
TOTALINE GNYBOS PARUOŠA
Kad Švedija, lygiai kaip ir jos kai

mynai, rimtai žiūri įvykiams į akis, 
rodo tų kraštų kariniai pasiruošimai. 
Skaitantis su totalinio karo galimy
bėmis, visose srityse ruošiamasi ir 
totalinėms krašto gynybos priemo
nėms. Švedų civilinės gnybos 
sritis, apimanti visų tarnybų šakas, 
pergyvena skubaus ruošimoSi ir plė
timosi periodą. Šiandien Švedijoje 
visi gyventojai, tiek vyrai, tiek mo
terys nuo 16 iki 65 m. amžiaus, yra 
į p a r e i g p 11 toje gynybos sistemoje 
vienu ar kitu būdu dalyvauti.

Pirmučiausia, visi 16 m. amžiaus 
sulaukę jaunuoliai ir jaunuolės išeina 
pagrindini civilinės gynybos apmo
kymą. 18 m. merginos papildomai 
Išeina sanitarinės tarnybos kursą. 
Ypatingas dėmesys kreipiamas į gy
ventojų apsaugą ryšium su atominio 
karo galimybėmis. Šioje srityje dau
giausia reiškiasi plačiai išsišakoju
sios civilinės apsaugos organizacijos. 
Tose srityse kadrų apmokymas pa
liečia plačius gyventojų sluogsnius.

Įstatymais tvarkoma civilinės gy
nybos sritis siekia net naujų priva
čių statybų rūsius, pritaikytinus gy
ventojų apsaugai nuo oro puolimų, 
atsižvelgiant į visus naujausius gali
mo oro karo laimėjimus. Ta prasme 
(markiai išplėstas ugniagesybos kadrų 
Ir sanitarinių įrengimų tinklas. Jau 
dabar stovi parengtyje 1800 sirenų, 
gi pavojaus pranešėjų tinklas išplė
stas pagal visu naujausius reikala
vimas. Civilių gyventojų reikalams 
paruošta 2,3 milijonai dujokaukių. 
Visa civilinės gynybos medžiaga iš
skirstyta po visą kraštą ir specialiai 
apmokyti sandėlių vedėjai rūpinasi 
geru tos medžiagos stoviu ir paruoša 
naudoti kiekvienu momentu. Gau
sios, visos civilinės gynybos sritys 
apinančjos organizacijos kas savait
galis ar specialiai skirtu apmokymui 
laiku naudojasi karinių ar civilių in
stitucijų parama ir nuolat savo sri
tyse tobulinasi. Taip pat kariniuose 
daliniuose kadrai ruošiami specia
liais kursais vadovauti paskiroms

NORVEGIJAI VIETA PRIE 
VAKARU GYNYBOS

Norvegijos konservatorių laikraš
tis „Aftonposten“ rašo, kad Norvegi
jos laivų savininkų organizacija rei
kalavo, kad Norvegija prisidėtų prie 
Vakarų gynybos pakto. Esą, bus per 
Vėlu šauktis pagalbos, kai prasidės 
užpuolimas, rašo laikraštis. Tokių 
nuotaikų, esą, laikosi dauguma nor
vegų. Jie reikalauja susidėti su 
tikraisiais draugais — su Vakarų 
galybėmis. „Jei karas iškiltų, mes 
vėl išplauksime, kaip tai padarėme 
per I ir II-jį karą, ir mes nenorime, 
kad šis kraštas būtų padalytas vėl 
į okupuotą bei suvaržytą ir į laisvą 
Šalį. Naujoji okupacija, jei ji ištik
tų, būtų daug baisesnė, negu iki šiol.“

„Nelaimingas Trumano silpnumo 
priepuolis „Vinson“, žaibišku Mar- 
shallio nuskridimu Washingtonan, 
laimei, buvo pagydytas ir Vakarų 
tvirta laikysena Sov. Sąjungos at
žvilgiu reabilituota“, konstatuoja

„Berner Tagblatt“.
„Betgi pasėkos tokio neišmintingo 

žygio lieka sunkiai pramatomos, tuo 
labiau, kad iki šiol vis kiekvienas 
energingesnis Vakarų žingsnis silp
ninamas panašiais silpnumo simpto
mais. Sovietai yra geri ir priešo silp
nybėse gerai išslspecializavę psicho
logai, tinkamai atskirtą žestus nuo 
veiksmų. Kremlius mato labai gerai, 
kad visa Vakarų gynybos organiza
cija daugiausia dar susideda iš žestų, 
kol tikrosios divizijos dar neužima 
pozicijų, kol toleruojamos penktosios 
kolonos, kol milijoninė armija stra
tegiškai svarbaus Iberijos pusiasalio 
nesulaukia reikiamo dėmesio.

Višinskis gali savo mokytojams 
Kremliuje iš Paryžiaus pranešinėti 
apie visą vyraujančią silpnumo at
mosferą. Tokių pareiškimu tūlo 
Prancūzijos vyriausybės atstovo Sta
linas tikrai galėjo apsidžiaugti:

— Tamsta matote, sako jis vie
nam amerikiečiui: — Berlynas yra 
šiandien vienintelė silpna vieta mūsų 
santykiuose su Sov. Sąjunga. Tam
sta atsimenate dar Sovietų spaudimą 
į Turkiją, po to į Persiją. Tamsta 
atsimenate dar Graikijos pavojų. Da

civilinės gynybos šakoms. Šaulių or
ganizacijoms jau ne nuo šiandie'n yra 
išdalinti kulkosvaidžiai ir šautuvai, 
kad kuo platesnės masės būtų su 
tais ginklais apsipratusios. Šaudymo 
programos seniai jau pasikeitė, pe
rėjus iš paprastų taikinių į prak
tišką lauko apmokymą.

KARIUOMENE IR PARTIZANAI
Kariuomenės reforma, neatsižvel

giant į apmokymo sutrumpinimą, 
nuo 12 į 9 mėnesių, eina naujų pa
tyrimų keliu. Ir turtingoji Švedija 
negali leistis staigių karinių reformų, 
todėl einama palaipsniui prie paski
rų ginklų rūšių modernizavimo. 
Ypatingų laimėjimų jau atsiekta mo- 
torizacijos srityje, kur tatai surišta 
su laipsnišku kavalerijos, kaip kovos 
vieneto, išnykimu. Nors Švedijos 
pramonė pati pajėgi vykdyti stam
bių tankų gamybą, tačiau pirme
nybė užleidžiamą ginklams nuo tų 
tankų apsiginti.

Ypatingos pažangos atsiekta lėk
tuvų gamyboje, kur praeitojo karo 
savos gamybos patirtis leidžia veikti 
nepriklausomai nuo užsienio, o vis

Rašo J. Meškuitis

dėlto, kartu turėti ir moderniausių 
sprausminių motorų. Uolose įsikūrę 
lėktuvų fabrikai, užsitikrinę sau ap
saugą nuo bet kokių puolimų iš oro, 
turi begalinės reikšmės visai šiaurės 
gynybos sistemai.

Dėmesio vertos ir pastanos, skiria
mos vienam pavojingiausių karo me
todų, tai pasipriešinimas partizaninio 
karo atveju. Švedija iš to nedaro jo
kios paslapties ir duoda visiems su
prasti, kad visur, kur tik bus įkelta 
priešo koja, kariuomenė ir visa ci
vilinės gynybos organizacija pereis į 
„mažojo karo“ taktiką. To pasėkoje 
kilo ir „laisvojo šaulio“ sąvoka, kuria 
suprantama pavienių šaulių ar smul
kių dalinių veikimas tuo atveju, kai 
priešo pastangos partizaninėmis prie
monėmis sieks kliudyti organizuotą 
karinį priešinimąsi.

Pagalbinių sprogdinimo priemonių 
ir jų uždegimo technika, trumpų dis
tancijų kovos ginklų naudojimas, 
praktiškas apmokymas keliams, til
tams, fabrikams ir mašinoms sprog
dinti, staigūs štabų ir dalinių antpuo
liai, netikėti pasirodymai ir staigūs 
dingimai mažų partizanų dalinių — 

Atviri žodžiai / Pro medį miško neįžiūri
partijos sparnui priklausęs jos gene
ralinis sekretorius rašo:

„Amerikiečių nota Bulgarijai, ku
ria atmetamos jos pretenzijos tapti 
JTO nariu, grindžiant nesilaikymu 
taikos sutarties įsipareigojimų, lie
čiančių žmogaus teises ir demokrati
nes laisves, aišku, sveikintina visų 
Rytų ir Padunojo Europos tautų. 
Betgi toji nota, neasižvelgiant į jos 
didelę moralinę ir politinę vertę lie
ka nepilna, kol tokia moralinė laiky
sena netaikoma visų Rytų Europos 
kraštų atžvilgiu, kuriuose tik kojomis 
minama žmogaus teisės ir laisvės.“

„Sistemingas ir žiaurus opozicijos 
naikinimas“, minimas Bulgarijai 
įteiktos notos, vyksta ne vien tik Bul
garijoje, bet, pvz., ir Jugoslavijoje. 
Gal dar žiauriau nei Bulgarijoje, 
tremiamos Jugoslavijos liaudies de
mokratijos „neapskaičiuojamos žmo
nių masės priverstiniems darbams, 
internavimams, kankinimams, mir
čiai — vien už tai, kad jie tikėjo į 
žmogaus teises“, — kaip tai sakoma 
amerikiečių notoje. Tų žmogaus tei
sių respektavimas kaip tik Jaltos 
konferencijoje buvo numatytas vi
soms pokario vyriausybėms, kada 
buvo dedami pagrindai pokario pa
sauliui. Kai tuo tarpų Jugoslavija 
netrugdoma pažeidžia elementariš- 
kiausias žmogaus teises ir tuo pat 
metu gali žaisti JTO glėbyje teisėjo 
vaidmenį, Bulgarijos moralinis ap
kaltinimas lieka bereikšmis. Dvilype 
morale JTO toli nenužygiuos.“

bar visa tai yra pranykę, lieka tik 
Berlynas. Jei mes tą klausimą pa
jėgtume be karo išspręsti, turėtume 
taiką ne šimtmetinę, bet, sakau Tam
stai, Ilgiems, ilgiems amžiams. Toks 
sprendimas, žinoma, negalėtų patikti 
nei lenkams, nei čekams, bet mes 
turėtume taiką. Jei tik būtų galima 
dėl Berlyno kiek nusileisti...“

Aukštasis pareigūnas yra tiek ap
temdytas Berlyno medžio, kad jis 
nebeįžiūri likusių konfliktų miško. 
Tikroji pasaulinė padėtis yra tuo 
tarpu tokia, kad mes turime gyventi 
nepaliaujamos krizės periode, nes 
Sov. Sąjunga įstengia daryti spau
dimą kaip tik į visas antikomunisti
nio fronto silpnąsias vietas. Kiek toli 
nuo realybės stovi prancūziškasis at- 
sarguolis savo galvosena, rodo, kad 
ir tas strateginis faktas, jog Sovietų 
armijas yra ne-vien Rytų Vokietijoje, 
kur tik 14 divizijų sukoncentruota, 
bet visame Rytų plote nuo Kijevo 
iki Rumunijos stovi ofensyvinėje 
parengtyje. Bendrojo silpnumo sta
dijos, kurią taip puikiai charakteri
zuoja JTO, nekeičia JAV pasiryži
mas likti kietais Berlyne, bet kaip 
tik tai gali skatinti Sov. Sąjungą ne- 
nuolaidumui ir vesti prie karo.“ 

• • •
Dėl JAV notos Bulgarijai, deja, 

kol kas randame tik vieno vieninte
lio kroatų politiko Dr. Juraj Kmie- 
vič pasisakymą

„New York Herald Tribune" 
skiltyse. Kairiajam kroatų ūkininkų

yra tik menka stambios apmokymo 
programos pratimų dalis. O juk visa 
tai dar praeitame kare buvo slaptų 
sabotažo dalinių paruošimo reikalas!

TEORETINIS IR PSICHOLOGINIS 
PASIRUOŠIMAS

Nuo taip įtempto ir plataus praktiš
kojo tautos paruošimo busimajam ka
rui neatsilieka ir teoretinis apmoky
mas ir gyventojų psichologinis paruo
simas, iššauktas partizanino karo 
taktikos galimybių. Jau eilės metų 
praktikos išbandytas švedų kariuo
menės t. v. „laiškų mokyklos" meto
das praplečiamas „mažojo karo“ ci
klu, apimančiu visas galimas Švedijos 
užpuolimo fazes. Tų „laiškų“ med
žiaga lengvai suvirškinama ir papil
doma aiškiais škicais ir iliustraci
jomis.

Bendradarbiaudama su civilinėmis 
institucijomis, švedų karinė vadovybė 
Išplėtė plačią ir sėkmingą informaci
ją, leidžiančią visuomenei būti kur
se tų dalykų, kurie liečia civilinę ir 
karinę gynybą, kartu aiškinant tota
linės paruošos svarbą. Prie specialios 
ir dieninės spaudos tame darbe jun

giasi ir radijas, leidžiąs mikrofonu 
kuo dažniau naudotis visų sričių 
gynybos atstovams. Radijo vaidini
mai „Ką veikia Karlsonas karui išti
kus", paliesdami aktualius gynybos 
klausimus, kaip pvz. žaibo karo gali
mybes, apsisaugojimą nuo šnipų, gan
dai kaip ginklas, elgsena su sabota
žininkais, visa tai randa finalą, kuriuo 
visa tauta kviečiama ginkluotam gy- 
nimuisi. Ne paslaptis taip pat, jog 
dabar jau yra imtasi visų priemonių, 
kad pavojui dar labiau išryškėjus, 
radijas ir spauda aktyviau įsijungtų 
tautinio atsparumo palaikymo tarny
bon ir kad kiekvienai galimam prie
šui nekiltų abejonių dėl atsparumo, 
kuris jo lauks, įkėlus koją Švedijos 
žemėn.

Būdinga, kad ir
kiti Skandinavijos kraštai,

Norvegija su Danija, savo kraštų at
sparumui karo atveju ugdyti, imasi 
jau ne nuo šiandien panašių priemo
nių. Tarptautinei įtampai augant, 
Norvegijos parlamentas beveik spon
taniškai 100 mil. kronų naujai pas
kyrė karo biudžetui ir baigia savo pu
siau karinių organizacijų apginkla
vimą.

Neatsilieka ir mažoji Danija nuo 
tautos paruošimo totalinės gynybos 
reikalavimams.

Neper seniausiai spaudoje kilę bal
sai dėl nesutarimų Skandinavijos 
bloko politikoje ar tik nebus politinė 
priedanga, po kuria vyksta planingas 
ir Skandinavijos tautų tinkamai su
prastas padėties įvertinimas. Atrodo, 
kad ir tos tautos nebelinkusios J atei
ties įvykius žvelgti pro gėlėtą atgy
venusio neutraliteto langą. - j. m. -

Italijos komunistai veikia 
prieš vyriausybę

Paskutiniu metu Italijos komu
nistai vėl pradėjo seriją susirinkimų 
ir parodų, kad sutrauktų italus prieš 
dabartinę vyriausybę, kuri esanti la
bai palanki amerikiečiams.

Visa eilė ceremonijų surengta tuo 
tikslu, kad būtų pademonstruotas 
glaudesnio ryšio su sovietais reika
lingumas. Per mitingą sovietų at
stovas sėdėjęs specialioje vietoje, 
bet nekalbėjęs. Tūkstančiai plakatų 
skelbia reikalą draugauti su Sovietų 
Sąjunga. Naujos rusų filmos rodo
mos dovanai. Susirinkimai šaukiami 
ir aiškinama Sovietų kultūra. So
vietų filmose rodoma Sovietų pa
trankų galybė, panaudota per praė
jusį karą, norint įbauginti italus. 
Parodomi taip pat ir vokiečių be
laisviai sovietų rankose. Nustatytos 
premijos vietiniams klubams, paro- 
džiusiems daugiausia aktyvumo ir 
suverbavusiems daugiau narių. Ap
skritai, visa kas yra amerikietiška, 
niekinama, kas rusiška — giriama. 
(NYKT)

Balys Gaidžiūnas (1)

Per Alpių kalnus
(Iš dienraščio)

1945. 8. 3 d.
Pro reto grožio Traum, Bąd Aussee ir kitų kurortinių 

ežerų grandį, pagaliau pasiekiu Šteiermark provinciją. Ir kai 
mane atvežęs traukinys nuskuba Klagenfurto link, vakaro 
raudonumu nudažytos kalnų viršūnės pamažu neriasi į tam
są. Slankioju mažoje Zeltweg geležinkelio stotyje. Stebiu 
skurdžių keleivių būrius, retai gyvenime matytų kalnų didybę 
ir girdžiu iš jų ateinantį varpų skambėjimą. Jie skelbia die
nos pabaigą. Skelbia ne taip, kaip mano tėviškės bažnyčios 
bokšto varpai. Ir aš nejučiom užmirštu viską. Tematau tik 
Aukštaitijos lygumas, baltom skarelėm moteris, maldingai 
klūpančias šventoriuje, jaunų dienų kely sutiktus ir neuž
mirštamus veidus ... Ak, visa tai dabar sumindyta, svetimų 
išniekinta... Štai ir čia, nuošaliam Austrijos kampe, kiek, 
karo žymių! Geležinkelių vagonai suskaldyti ir išdėlioti sker
sai bėgių. Joks pamišėlis neišgalvotų tokios tvarkos, o tai 
padarė kelios kritusios bombos. Tai baisus žmogaus keršius 
žmogui.

„Karas mus vergais padarė, privertė per svetimų kraštų 
kalėjimus eiti, karas mus iš tų kalėjimu, išlaisvino, karas 
tūkstančius išvarė tremtinių keliais, tik karas mus ir vėl na
mo grąžins,“ mąstau vaikščiodamas tarp tų sudaužytų vagonų 
ir ieškaus kampo, kur galėčiau prasnausti visą naktį. O rytoj 
tolyn per kalnus ieškant savųjų.

Išplėštame antros klasės vagone susirandu kampą, kuris 
kiek patogesnis, negu kalėjiminiai narai. Būtų gerai ką nors 
užkąsti, bet mano ištekliai jau pasibaigė. Turiu dar vieną 
konservuoto sūrio dėžutę, bet kas bus, jei savųjų nesusirasiu 
numatytoje vietoje. Tada vėl reikės traukti per kalnus. Todėl 
nutariu taupyti, nors galėčiau viską, ką turiu, iš karto su
valgyti.

Jau imu snausti, kai į mano okupuotą vagoną įsikrausto | 
du jugoslavai. Jie ima aiškintis tarpusavyje, ginčyti!, kad 

tam vokiečiui, kuris nenorėjo greit parduoti sviesto ir mėsos, 
jie nerėžė tuoj į veidą taip, kaip jiems rėždavo vokietis fabri
ko prižiūrėtojas beveik kiekvieną dieną. Snausdamas stebiu, 
kad mano naujieji kaimynai labai karingi. Pavydžiu, kai jie 
iš kuprinių išsitraukia duonos kepalą, sviesto svarą ir pradeda 
skaniai valgyti. Neišlaikau ir pradedu taisytis savo guolį.

— Tai šunsnukis vokietis, — vienas pasakė.
— Ne, — atsakau, — esu lietuvis, einu iš KZ ieškodamas 

ištremtos savo šeimos.
Jie į mane žiūri, prisimena kažin kurį lietuvį Joną, kuris 

su jais drauge vergavo Leipcigo fabrikuose ir buvo geras 
vyras. Mes palengva pradedam pokalbį. Jie mane vaišiną. 
Drauge apkalbam visą politiką.

— Kodėl tu esi alkanas? — klausia mane.
— Todėl, kad jau eilė dienų kelionėje ir nieko neturiu.
— Tu esi kvailas, — man aiškina jaunesnysis. — Padaryk 

taip, kaip mes padarėm. Nueik pas pirmą vokietį ir paimk 
jį už pakarpos.

Bet tai jau plėšikavimas, be to, čia Austrija.
— Austrija... Jie, šunys, visi vienodi. Ar žinai, kiek 

austrų buvo nacių? Ir dabar jie naciai ir bus jie tokie, kaip 
tik proga vėl pasitaikys, — man aiškina. Vienas aiškina, o 
kitas sėdi susimastęs. Pagaliau ir šis pratrūksta kalbėti. Jis 
prisimena nužudytą savo žmoną ir kažin kur išvežtą maža
metį sūnų po to, kai jį sučiupo partizanaujant Michailovičiaus 
daliniuose. Jis pasakoja ir verkia. Jis buvo pradžios mo
kyklos mokytojas netoli Zagrebo. Tada kiekvienam vaikui 
jis aiškino, kad nereikia būti kerštingam, bet jis dabar tiek iš 
vokiečių skriaudų patyręs per trejis metus, jog linkęs kiek
vieną vokieti užmušti, jei nesuras savo vaiko. Jis pasmaukia 
kelnes aukštyn ir man rodo pilną žaizdų koją. Tai vis nuo 
spardymo. Parodau ir aš savąsias mušimo žymes. Mes pasi
darėm dar didesni draugai. Jis atveria savo širdį ir pradeda 
pasakoti apie savo juodakę ir mielą žmoną, kurią jis tada pa
liko nušautą kalnuose. Jaučiu, kad jis turi dar daugiau žaizdų 
ir aš pilnai jį suprantu. Šimtai skriaudų degina ir mane, pa
tyrusį nežmoniškus naujųjų amžių modernizuotų barbarų 
darbui. Ar jie gaus prideramą atpildą ir bus iš tokių palin

kimų išgydyti? O gal ir vėl po kelių metų krauju paplūs 
ramių gyventojų keliai.

Jis pasakoja savo skriaudas, o aš mintimis imu jį palikti 
ir sekti paskui savuosius. Žaizdų visiems netrūksta, tik trūk
sta gydytojų, prikeliančių naujam gyvenimui.
1945. 8. 4.

Penktą valandą ryto traukinys mus išveža Jugoslavijos 
sienos link, į Wolfsbergą. Lauke dar tamsu. Keleivių nedaug, 
nes dar mažai kas žino, kad jau eina traukiniai ta kryptimi. 
Mūsų traukinys stovinėja beveik ties kiekvienu didesniu kai
mu. Tai jis kopia į kalną, tai leidžias žemyn. Ir juo arčiau 
Wolfsbergo, juo mažiau begirdžiu savo kalbių bendrakeleivių 
pasakojimus. Ar rasiu juos sveikus, ar iš karo pragaro jie 
išėjo nesulaužyti, kaip atrodo vaikai, kurių nemačiau jau 
pusantrų metų? Tai klausimai, kurie mane kankina. Bet 
savųjų išgyvenimų aš negaliu atverti, kaip man atvėrė sa
vuosius jugoslavai. Jie pasiryžę grįžti namo, nors žino, kad 
ir ten bus nelengva. Bet mano kelias dar negali vesti atgal 
į prarastą tėvynę. Aš privalau būti kantrus, daugiau kęsti 
savyje. O, pagaliau, tai ir ne mūsų būdui.

— Ką jūs galvojate apie Tito? — jų teiraujuos. Jie vie
nas į kitą pasižiūrėjo ir lyg pradėjo tarpusavyje ieškoti ge
resnių apibūdinimo žodžių.

•5— Negerai dedas mūsų krašte, — pradeda man palengva 
aiškinti. — Už Tito pečių stovi Kremlius su savo politika. Bet 
mes, jugoslavai, mėgstam laisvę. Su mumis taip Tito nepa
darys, kaip Stalinas padarė su rusais. Todėl jei grįžę maty
sime, kad reikalai eina blogai, mes vėl išeisim į kalnus ir 
kovosim.

Jie pasakoja toliau, o aš galvoju, kad jie bus taip greit 
supančioti ir taip prispausti, kad negalės nė pasijudinti. Bet 
kas gali žinoti, Jugoslavija lieka Jugoslavija. Jiems pati 
gamta padeda kovoti dėl laisvės. Kylantieji kalnai į saulę 
visada padeda laisvės ieškantiesiems.

Wolfsberge mūsų keliai išsiskiria. Papaudžiam rankas, 
kaip seni draugai. Jie nuvažiuoja tolyn link Jugoslavijon 
sienos į surinkimo stovyklas, o aš išeinu į Wolfsbergo prie
miesčius ieškoti savųjų. (B. d.)
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Ar ne per toli nužengia?
Kai neseniai dallnaus mintimis su 

•tautiečiais tūloje stovykloje, manoji 
paskaita buvo nusagstyta apstybe 
klausimų. Kodėl mūsoji spauda nu
stojo saiko tarpusavio barniuose? Ko 
siekiama maigant ir rikiuojant tokias 
ar kitokias didžiąsias raides eilutė
mis? Kam visa tarnauja: tikslui 
siekti ar priešui pasijungti?

Visų tų klausimų lygtis veda mus: 
•Quo usque tandem, Catilina, abutere 
patientia nostra? (Ar ilgai tu, Kati- 
lina, semsi mūsų kantrybę?) Tas 
klausimas yra taiklus. Lietuviškoji 
spauda ne vien savųjų sekama. Ją 
seka mūsų draugai ir priešai. Pir
mieji, kurie mumis tikėjo, lieka ap
vilti, pastarieji džiūgauja, kad nu
žmogintas, paniekintas priešas, alk
stąs dvasiškai ir fiziškai, bet didvy
riškai iki šio meto tvėręs — pradeda 
silpti. Visa tai palikime nuošalyje. 
Grjžkime prie klausėjų.

Varganoje pastogėje. — Kai kas 
palygina mūsuosius tremtinius su 
buvusiais po ano karo, nori rasti kaž 
kuriuos tarptautinės globos nuopel
nus. Anuomet žmogus galėjo juo 
likti ir pats sau kraštą pasirinkti, 
darbą surasti ir juodos duonos plutą 
pelnytis, o nūnai tremtinys nuolat 
apgaudinėjamas,' nužmoginamas ir 
išniekinamas.

Suprantama, tai visa daroma sve- 
. timųjų, norinčių praturtėti iš vargšų. 

Ar valia mums patiems rodyti viešai 
savas silpnybes, tarytum būtume 
rėksniai elgetos pasaulio atlaiduose. 
Anuomet išsirikiavę elgetos kiekvie
nas stengėsi kitą ne vien balsu per
rėkti, bet net parodon išstatyti kai 
kurių baisių žaizdų, druska įtrintų ir 
pelenais pabarstytų. Anuomet bai
siomis žaizdomis elgetos prekiavo, 
dabar, varganoje pastogėje atsidūrus, 
kiekvienam išgyvenant dvasinę sui
rutę ir rytdienos baimę, mes didi
name tai spaudos skiltyse.

V 1946 m. pedagoginiame žurnale 
pradėta barstyti velnio sėkla. Ką tik 
nusipurtę pabėgėlio dulkes, įvairūs 
rašeivos stvėrė bandyti plunksną: 
kodėl, atsimenu, klausia, eilėraščiai 
tokie, o ne kitokie? Kam poeto at
vaizdas paniuręs ir atlankos tuščios? 
Autorius tuo metu negalėjo pralinks
mėti, kai nekviestas svečias, atsidū
ręs svetimame bute, nešvarumais 
drabstosi. Ir prasidėjo anuomet ko
va su nakties vaiduokliais. Ji tra- 
giškesnė, kaip tuometinė istorija ri
terių, vadinamų donkichotais. Vadi
nu vaiduokliais, nes puolikas turi 
slapivardžio skydą.

Antrasis tarpsnis taip pat nesu
daro pasididžiavimo, kai sujudo di- 

, deli sparnai suktis apie mažą bobu
tėj liežuvėlį. Romano autorius pra
bilo jo kuriamų veikėjų lūpomis. Tū
las jų kai ką leptelėjo. Tegu kuria
me kampe kai kas garsiai čiaudi, 
bet tai nesudaro garbės iš visų kam
pų Vokietijos šaukti: į sveikatą. Kas 
laimėjo iš to čiaudulio? Būtų džiugu 
buvę, jei tezė ir antitezė vestų į sin
tezę. Mandrapypkiavimas nuvedė 
vienus į tylą, kitus: „ko čia mums 
nesiplūsti, jei, žiūrėk, ten, užsienio 
spaudoje, dar daugiau siaučiama?“ 
Ir savotiška logika, kuri veda į tuš
tumos begalybę.

Kam visa tai tarnauja? Lietuvių 
tautai, jos garbei, auklėjimui? Ne
jau .esame tokie silpnuoliai, kad į 
penktus tremties metus neva turė
dami paskirtį, atleidome visus varž
tus, kad dar labiau perbloškus tą ne
laimingąjį tautietį, kuris tūloje pa
lėpėje atžymėtas nelaimingu nu
meriu?

Rašo Ged. Galvanauskas
Politinė veikla ir akiplėšiškumas. 

— Aną dieną gavau iš mums vado
vaujančių du laiškus. Viename ra
šoma: „Pas mus bobų vasara, o mano 
dūšioje audros ūžauja“. Kitas preci
ziškesnis: „Spauda“ ir „vadai“ pamė
go kvailioti. Nūnai kvailiojimas pa
siekia išdavystės ribas. Kam tarnau
ja polemika: VLIK-as, VLAK-as, 
B.D.P.S. — UD, Krupavičius? Quo 
Vadimus? Bolševikams tik to terei
kia. Jam tarnaujama, nors dedamės 
dideliais patriotais ir komunizmo 
priėš'ais. Deja, nerandu žodžių savo 
pasipiktinimui išreikšti...

Ir iš tiesų, kam tarnauja dar 
neužsibaigusi diskusija? Tegu mū
sieji politiniai organai susidarė vie
nu ar kitu būdu. Nė vienam nepa- 
slaptis, kai esame priešų apsupti, sval- 
dymasis neatsargiais žodžiais nepa
aiškina esmės. Pastaruoju metu ne 
viename susirinkime klausia eilinis 
pilietis: „Ko norima tuo ginču at
siekti ir kas glūdi jo užnugaryje?“ 
Kam griauti ir taip nestiprų pastatą, 
siūbuojamą svetimų vėjų?

Tegu sau kai kas turi vienokius 
ar kitokius įgaliojimus. Ar tai visa? 
Pirmiausia reikia veikti. Kiekviena 
veikla siejama su informacija, ap
galvojimu, sprendimu ir vykdymu. 
Maža paruošiamų veiksmų, jei jie 
neveda į vykdymą. Vykdymas gi 
turi būti centralizuotas, jei norima

turėti tinkamų išdavų. -Kam gi rūpi 
tas išskydimas ir kam tarnauja nuo
latinis pagalių kaišiojimas į ratus? 
Tie, kurie mėgsta rinkti popierių ko
lekcijas, telaukia meto, kai jos, laiko 
nublukintos, muziejuje taps verty
bėmis.

Ar galima nūnai plepėti apie tai, 
kas tariama, planuojama ir daroma?

Galima mūsų veiksnius pabarti ir 
jų veiklą kritikuoti, bet nevalia pri
sidengus slapivardžio katilu jame 
virti akiplėšiškumu atsiduodančią 
košę. Jei ji dabar verdama, atsako
mybės dalis puola ir redakcijomis, 
kurios turi nešti atsakomybę už veiks
mus lietuviškame bare.

Partiškumas ir tikslas. — Kita 
pernelyg išbujojanti blogybė yra per
dėtas partiškumas, tarčiau, įspraudi- 
mas arklio kai kurio vežimėlio temp
ti. Partinis vežimėlis negali riedėti, 
kai nesama tinkamo kelio, savo vals
tybės, kurioje atstovaujami tam tik
ri interesai. Dabartinės partijos turi 
vieną uždavinį: sutartinai kovoti 
dėl savos valstybės. Techniški klau
simai: tam tikros daugumos turėji
mas ar mažumoje buvimas tik saisto 
didesnę ar mažesnę atsakomybę. At
sakomybės jausmo trūkumas junta
mas ne vien veikloje ir partietiškame 
ginče spaudoje. Visa tai sako, kad 
ne visos mūsosios partijos tremtyje

daromais eksperimentais Išlaiko vals
tybingumo egzaminus. Krikščionyse 
dažnai juntamas trūkumas tikro 
krikščioniškumo, liberaluose — libe- 
rališkumo, demokratuose — demo
kratiškumo.

Ir visi jie atžymėti trūkumu pa
kantumo, kai viename narvelyje, lyg 
įvairūs žvėreliai nori vieni kitiems 
akis .rakinėti. Tokio rakinėjimo už
tektina kasdienybėje, kovoje dėl 
„įvairių valdžių“ ir spaudos skiltyse. 
Dažnai jis lydimas aklumo ir sava
naudiškumo. Tat matyti ypač kai 
pradėta rašyti apie esamą galimybę 
sėsti į nesamus laivus, į JAV nutūpti. 
Fellbacho įkurdinimo konferencija ir 
kai kurių pareigūnų per dažni sapa
liojimai neretai sukasi apie tą pačią 
„tuštumą begalybėje“.

Mažas mūsų gyvenimėlis tampa 
nepakeliamas, kai vieni kitus mari
name troškinančiame tvaike ir ego- 
centriškume. Ir tuo metu pareiga 
pakeičiama tuščiažodžiavimu. Gal 
būt nenusižengsiu čia priminęs p. 
Jurgio Agaro žodžius („M.K.“ 2 psl. 
1948. X. 16): „... Tremtiniai, tary
tum kaliniai, beteisiai, paniekinti 
tvariniai — nepamirš sukruvintos 
žemės ir visuomet kreips akis šalin, 
kurioje pasaulį išvydo. Tas žvilgsnis 
įpareigos ne praturtėti, partijomis 
dangstantis veidmainiauti, tarpusavy 
vaidytis dėl tariamo sosto, klastingai 
riedančio dolerio ar srovinių siunti
nių. Tas žvilgsnis turėtų suartinti ir 
surikiuoti. Kas to nedaro yra tokie 
pat, kaip svetimieji, ne kartą par
davę mūsų tėvynę.“

Viešas pasisakymas
1948 m. spalių 9 d. mes, Pabaltijo 

Universiteto lietuviai profesoriai ir 
studentai, susirinkę Pinneberge uni
versitetinės stovyklos Vilniaus rū
muose atžymėti skaudžios atminti
nos Lietuvių Tautai 1920 m. spalių 
9 dienos, kada Juozapo Pilsudskio 
įsakytas gen. Želigovskis, iš pasalų 
puolęs lietuvius, smurtu okupavo 
mūsų sostinę Vilnių, sulaužydamas 
vos prieš dvi dienas pačių lenkų pa
sirašytą Suvalkų sutartį, iškilmingai 
pripažinusią Vilnių Lietuvai, ir iš
klausė šios sutarties dalyvio prof. 
Mykolo Biržiškos pranešimą,

nustatėme, kad tam tikros lenkų 
tremties grupės, nors 1939 ir vėles
niųjų metų įvykiai yra atitaisę ilga
metę Lietuvai lenkų padarytą skriau
dą — grąžinę Vilnių Lietuvai, užsi- 
spyrusios ne tik nenori su tuo sutikti, 
bet dar varo itin smarkią propagan
dą Vilniaus klausimu, nesidrovėda- 
mos nėt rinkti aukas tariamajam 
Vilniaus krašto atkovojimui bei leisti 
įvairias agitacines brošiūras ir laik
raščius, kurių tikslas priešiškai nu
teikti Vakarų pasaulį Lietuvos at
žvilgiu, — tuo būdu kliudydamos 
dviem tautom sueiti į gerus kaimy
ninius santykius;

įspėjame, jog nesiras nė vieno lie
tuvio, kuris būtų linkęs.užleisti savo 
istorinę sostinę kuriai svetimai galy
bei, bet visi kaip vienas ją gins nuo 
bet kurių pasikėsinimų nuo Lietuvos 
atplėšti;

ir esame įsitikinę, kad mūsų po-

Lenkų politinių partijų siekimai
Tremty veikiančios lenkų politi

nės partijos šiais metais turėjo savo 
suvažiavimus, kurių metu pasisakyta 
ne tik partijas tiesioginiai liečian
čiais klausimais, bet ir pareikšta nuo
monių dėl problemų, galinčių sudo
minti ne tik pačius lenkus. Grįžimas 
į Lenkiją, pažiūros Lenkijos sienų ir 
vidurio-rytų Europos klausimais — 
štai tos trys, pgl. „Kroniką“, proble
mos, su kuriomis verta susipažinti 
visiems, besidomintiems lenkų veda
ma politika tiek Lenkijoje, tiek trem
tyje.

, PPS (lenkų socialistų partija), 
nusakydama padėtį Lenkijoje, pažy
mi, kad dabar visiems jau aiškus pa
siskirstymas į stovyklas: iš vienos 
pusės sovietinis, komunistinis tota- 
lizmas, iš kitos — PPS atstovauja
mas nepriklausomas socializmas. Į 
ją krypsta lenkų dirbančiųjų viltis. 
Tik šios partijos kova galinti garan
tuoti tautinę laisvę. Kita Partija — 
NiD (Nepriklausomybė ir Demokra
tija) įspėja krašte kovojančius nesi
imti lengvabūdiškų nutarimų, kurie 
galėtų sukelti ginkluotus veiksmus 
prieš komunistinį režimą. Tokie 
veiksmai galėtų tik paskubinti krašto 
sovietizacijos procesą ... „Lenkijos 
nepriklausomybės sąjunga“ pabrė
žia, kad lenkų tauta krašte kovoja 
ne vien tik dėl politinės nepriklau
somybės, bet ir dėl visą tų dvasinių 
vertybių, kurios sąlygoja jos tautinį 
ir kultūrinį lygį. Aktyvią kovą dėl 
nepriklausomybės privalo pirmoje 
eilėje vesti lenkai tremtyje. Tą patį 
klausimą kelia ir liaudies partija 
„Laisvė“ pažymėdama, kad Lenkija 
savo jėgas privalanti taupyti pasku
tiniajam busimojo karo etapui. Tau
pumo reikalą nurodo ir Tautinė Par-

kalo. Kaip matytį šiuo atžvilgiu 
lenkų partijų dauguma reiškia vie
ningą nuomonę — visus ginkluotus 
pasireiškimus Lenkijoje jos laiko be
tiksliais ir net kenksmingais bendram 
lenkų reikalui.

Mums įdomesnė lenkų partijų 
nuomone sienų reikalu. Ir čia jos 
pasirodo visai vieningos. Pvi., PPS 
griežtai smerkia Jaltos nutarimus, 
padarytus „be lenkų tautos sutiki
mo“ — jie, esą, lenkų tautai nepri
valomi. Dabartinę vakarų sieną (Ode- 
rio-Neissės linija) šioji partija laiko( 
teisinga — tai istorinio teisingumo" 
aktas. NiD partija reiškia pasigėrė
jimą Lenkijos visuomene, kuri besi
priešindama sovietizacijai, drauge 
sugebėjo tiek daug pasiekti apgyven
dinant vakaruose atgautas žemes. 
Tai esąs neįkainojamas argumentas 
prieš laisvame pasauly vokiečių da
romus žygius. Ta pačia proga parti
ja siunčia paguodos žodžius rytų že
mių pavergtiems gyventojams, betei
siai įjungtiems į Sov. Sąjungą. Aiš
kiau jau pasisako Lenkų Nepriklau
somybės S-ga nurodydama, kad Len
kijai turinčios būti grąžintos atplėš
tosios rytinės žemės, atitinkamai su
sitarus su Lietuva, turi būti įjungti 
Rytprūsiai ir galutinai nustatyta sie
na Vakaruose ties Oderiu ir Neisse. 
Įdomesnis mums bus „Laisvės“ par
tijos pasisakymas. Jaltos dekretą 
pavadinus nusikaltimu lenkų tautai, 
partija sakosi tol kovosianti prieš šį 
ketvirtąjį Lenkijos padalinimą, kol 
bus grąžinta laisvė Lenkijai, gi did
vyriškieji Lvovas ir... Vilnius įeis 
į jos teritoriją. Ir šioji partija pri
taria Vakarų sienoms (geriausia prie
monė gintis prieš vokiečių imperia
lizmą) ir drauge reikalauja grąžinti

federacijos problemas. PPS pažymi, 
kad, jos nuomone, visi bandymai su
organizuoti tarptautinį saugumą ir 
gerbūvį Vak. Europos rėmuose gali 
turėti reikiamų ir pastovių vaisių tik 
tuo atveju, jei jie apims ir vidurinę 
bei rytinę Europą. NiD partija, ry
šium su tarptautinės padėties raida, 
nurodiMeikalą suderinti išlaisvinimo 
darbą tarp visų emigracijoje atsidū
rusių rytų ir vidurio Europos tautų. 
Reikia siekti, kad šias pastangas pri
pažintų politiniai veiksniai ir ypač 
JAV viešoji demokratinė nuomonė. 
Čia lenkai turėtų imtis iniciatyvos 
(kaip žinome, š. m. rugpiūčio 30 d. 
Mttnchene įvyko rytų-vidurio Euro
pos vad. federalinio klubo, jo Vokie
tijos padalinio, įkūrimas. V. Rim.). 
Šioji iniciatyva, toliau nurodoma, 
turėtų apimti šiuos klausimus: a) rei
kalą bendradarbiauti dėl kraštų lais
vės kovojantiems vid.-rytų Europos 
demokratiniams judėjimams, b) rei
kalą bendradarbiauti su tų tautų at
stovybėmis ir e) reikalą bendradar
biauti tarp politinių grupių, besire
miančių federalistinėmis programo
mis ir siekiančių sukurti regionalinę 
vid.-rytų Europos kraštų sąjungą 
sujungtosios Europos rėmuose. Vals
tybių, esančių tarp Baltijos-Juodo- 
sios jūros-Adrijos jūros federacijos 
idėją plačiai ir energingai kelia ir 
visos kitos lenkų partijos. Tos tau
tos, esą, vienodai yra grasomos Vo
kietijos ar Rusijos ir todėl savai ne
priklausomybei apginti jos privalo 
jungtis į sąjungą. Jas, be to, jungia 
ir civilizacijos lygis bei panašūs ūki
niai interesai. Sujungus visas politi
nes ir ūkines jėgas, bus drauge susti
printa visuotinė taika ir saugumas.

' litiniai veiksniai — pasiuntiniaį 
VLIK as, išeivijos organizacijos įvai
riuose kraštuose ir tremtinių ben
druomenė' — budriai seks bet kurių 
mūsų kaimynų politinius ir kitokius 
žygius ir laiku pasipriešins visam 
tam, kas galėtų grėsti mūsų Šventa
jai Sostinei.

Profesūros vardu: 
Prof. J. Gravrogkas 

Studentų vardu:
Vyt. Lapatinskas

Lenkų partijos toliau reiškia pa
žiūrą, kad šioji numatomoji sąjunga 
(apie jos formą dar netenka kalbėti) 
turėtų remtis tarpusaviu tautinių sa
vybių ir ūkinių interesų gerbimu. 
Turėtų, esą, būti pamirštos praeities 
skriaudos ir ginčai rytų-vidurio Eu
ropos tautoms, be to, esą svarbu, kad 
plotuose, 1939 m. buvusiuose Sovietų 
S-gos teritorijoje, juos išlaisvinus iš 
komunistinio jungo, įsivyrautų pa
garba pagrindinėms individo ir tautų 
teisėms. Pagaliau, tos Europos ben
dradarbiavimą su Vakarų Europa 
naujos europinės sistemos rėmuose 
būsiąs viena pagrindinių civilizaci
jos išlaikymo^ plėtros garantijų.

Kaip matyti, lenkų partijų jų su
važiavimuose padaryti nutarimai 
apie busimąją Europos dalies san
tvarką suponuoja visiškai kitokią 
jos struktūrą kaip prieš antrąjį pa
saulinį karą. Tai, žinoma, supran
tama, nors, pvz. Baltijos tautos, ne- 
paneigdamos lenkų energingai kelia
mos ir praktiškai rengiamos šios fe
deralinės tarpjūrinės (intermarium) 
sąjungos; galėtų pareikšti ir savo in
teresams artimesnes federalines pa
žiūras, pvz., susietas kad ir su balto- 
skandinavų s-gos idėja.

V. Rimvydas

tija pasisakydama, kad pajėgos kraš
te turinčios būti taupomos ligi gali
mybių ribų. Reikia esą užkirsti ke
lius priešingiems lenkų interesams 
lenkų kraujo panaudojimui be rei-

Sovietų „taikos"
Sovietai nekalba apie karo pavo

jų. Jie tyliai dirba įtvirtinimus, ku
rie yra nukreipti į Vakarus. News
letter spalių 15 d. rašo, kad Baltijos 
sritis, ypač Estijoje, labai stiprina
ma. Tvirtovės ruošiamos taip kaip 
buvo carų laikais. Tuo siekiama už
kirsti įėjimas į Suomių įlanką ir tuo 
būdu apsaugoti Leningrado, Rygos ir 
Talino uostus.

Panašūs sutvirtinimai buvo pra
sidėję jau per pirmąją okupaciją 
1940—1941 m. Jau tada darbus atli
kinėjo Raud. Armija, vietos gyven
tojai ir gausūs rusų darbininkų ba- 
talijonai iš Rusijos. Užėmus tas sri
tis vėliau vokiečiams, kai kurie su
tvirtinimai buvo suardyti, kitais nau
dojosi vokiečiai, bet sunkioji artile
rija buvusi išgabenta.

Paskutinėmis žiniomis, gautomis 
U pabėgėlių ir vokiečių belaisvių,

iviriovės Estijoje
Sovietai atnaujina visus tuos sutvir
tinimus, kurie buvo pradėti 1940 me
tais. Sovietų gynybos planas vykdo
mas svarbiausia Irbeni iškyšuly — 
estų salyne, Paldiski-Porkkala lini
joje ir Kronštado gynyba. Svarbiau
si sutvirtinimai esą Paldiski-Porkka
la linijoje. Čia užminuoti esą laukai 
ir pastatytos sunkiausios patrankos; 
jos, be to, dar pastiprintos motori
zuota pėstininkija su artilerijos dali
niais ir aviacija. Svarbiausia yra 
sunkioji artilerija, kurios patrankos 
yra 12 colių ir siekia iki 40—45 km 
tolumo. Joms talkininkauja dar 6 
colių tolimo šaudymo laivyno patran
kos.

Iš svarbiausių vietų gyventojai 
yra iškraustyti. Jos apgyvendintos 
vietos rusais darbininkais. Prie Ta
lino statoma povandeninių laivų ba
zė. Pakraščių vandenys užminuoti 
ir žvejyba uždrausta, (ja)

1939 m. rytines lenkų sienas, Rygos 
sutarties nustatytas — jos esančios 
kukliausių lenkų teisių ir reikalavi
mų rytuose išraiška. Tautinė Parti
ja taip pat siekia palikti Rygos su
tarties sienas ir ta proga pažymi, 
kad šiaurėje ji norėtų įjungti į Len
kiją Karaliaučių ir visą Pregliaus 
upės baseiną ... Esą, tik laisva Len
kija ir laisva Lietuva yra pašauktos, 
taikingai susitariusios, nustatyti sa
vo valstybines sienas šiuose plotuose. 
Taigi, ir sienų atžvilgiu mes stebime 
solidarumą partijose. Mus tik stebi
na, kad partijos Vilniaus požiūriu at
rodo esančios nieko nepamiršusios — 
Vilnius ir Lvovas jiems yra nedis
kutuojama problema arba diskrečiai 
nutylima, kaip tat pastebėjome len
kų užs. reik, ministerlo tremty A. 
Tarnowskio neseniai paskelbtuose 
pareiškimuose mūsų spaudai. Įdomu 
taip pat, kad lenkų partijos, kalbė
damos apie Rygos sutarties nustaty
tą sieną, kai lenkų valstybė nenatū
raliai Išplėsta svetimų tautų (lietu
vių, gudų) sąskaiton, savo teises va
dina „kukliausiomis“. Tai tikrai ne
kuklios pažiūros ir reikalavimai bei 
aiški realumo pajautimo stoka.

Įdomios kai kurios lenkų partijų 
pažiūros ir į vidurio-rytų Europos

Pavojinga laukti per ilgai
Atominės energijos kontrolė poli

tikų ir mokslininkų vis labiau links
niuojama spaudoje. Štai D. Britani
jos mokslininkas prof. P. Maynard 
išeinančioje knygoje rašo, kad Rusi
ja būtų kvaila, jei priimtų Amerikos 
pasiūlymą dėl atominės energijos 
energijos kontrolės.

Prof. Maynard dirba fizikos sri
tyje Manchester Universitete ir iki 
šiol buvo britų vyriausybės pataria
majame komitete a. energijos reika
lams. Jis savo knygoje rašo, kad jis 
netikįs, jog a. bomba bus lemiama 
karo metu arba kad ji bus greita ir 
pigi sprendžiamoji jėga, nukreipta 
prieš galingą jėgą. Jis nenumato 
greit būsimo karo. Jo įsitikinimu, 
taika užtruksianti dar daugelį metų. 
„Sovietų vadai daug laimėjo ir maža 
netenka nustumdami susidūrimą kiek 
galima toliau“, rašo profesorius.

Šiuo metu Sovietų. Sąjunga labai 
rūpinasi atidėti karo veiksmus, nes 
per tą laiką nori dar geriau pasi
ruošti. Jis kartu nurodo, kad jei 
Rusija sutiktų su JAV energijos kon
trole, tai ji negalėtų vystyti taikos 
reikalams šios energijos, kai Ameri

kai šios rūšies energijos nėra būtina 
turėti. Rusija turėtų nurodytus vi
sus karinės svarbos fabrikus J.Tautų 
inspektoriams — JAV generaliniam 
štabui ar, geriau pasakius, būtų su
darytas pilnas sovietų taikinių že
mėlapis. Žinoma, ir Amerikos pra
monės tokį žemėlapį turėtų Rusija, 
bet iš to mažiau būtų naudos, nes 
Sovietai neturėtų atominių bombų ir 
bazių, iš kurių galėtų pulti Amerikos 
pramonę. Rusija neturėtų užtikrini
mo, kad Amerika jau bus sunaikinusi 
visą atominės energijos gamybą, net 
jei Sovietai Išpildytų visas plane rei
kalaujamas sąlygas.

Prof, rašo, kad Amerika atominių 
bombų gamins vis daugiau ir dau
giau ir tam tikru metu pradės jas ir 
Sovietai gaminti. Per ilgas laukimas 
atominės energijos kontrolę atidėlio- 
jant, būtų pavojingas. Kai Rusija 
pradės krauti kelis tūkstančius ato
minių bombų ir turės didelę karinę 
galią — pavojus dar labiau padidės.

„Jei pasitarimai nebus pradėti iki 
tokios situacijos, kuri iškils, Rusija 
turės didelę kortą savo .rankose.“ 
(NYHT/am)

V.
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Kas gi kaltas dėl Pabaltijo aneksijos? Oro tiltas Kinijoje
C. D. Mail redaktoriui rašo p. Fr. 

Grabowski ir primena p. Churchil- 
liui Jaltos nutarimus. Jis rašo:

„Pone, neseniai p. Churchillis, 
kalbėdamas apie Rusiją, savo kal
boje pasakė: „Tegul išvaduoja 11 se
nųjų Rytų Europos sostinių, kurios 
dabar laikomos jų naguose, pasi
traukdami iš ten.“ Laiško autorius 
išvardija tas sostines: Rygą, Kauną, 
Taliną, Varšuvą, Bukareštą, Buda
peštą, Sofiją, Belgradą, Pragą, Vieną 
ir Berlyną.

sijoje, netoli Karaliaučiaus, dabar 
„Kaliningrado“.

Jaltoje senosios Pabaltijo, valsty
bės buvo aneksuotos prie Rusijos 
imperijos!“

Laiško autorius konstatavęs, kad 
Jaltoje buvusios parduotos Pabaltijo 
valstybės, toliau rašo:

„Norint atstatyti Pabaltijo valsty
bes, Jaltos susitarimas turi būti pa
naikintas, nes jis yra toks pat nusi
kaltimas, koks ir Ribbentropo-Molo- 
tovo paktas (m. p.). Jaltoje p. Roo-

seveltas ir p. Churchillis sutiko su 
ta pačia Stalino pozicija, kaip rau
donasis caras padarė Ribbentropui 
1939 m., t. y. Lenkiją padalijant. Da
bar nėra skirtumo, ar Azijos sienos 
bus prie Elbės ar šimtą kilometrų 
toliau nuo Varšuvos!“

„Jei norime turėti taiką ir suor
ganizuoti Europą, Rusija turi eiti už 
Dauguvos ir Dniepro. Bet ji niekad 
gera valia nepasitrauks,“ baigia p. 
Grabowski laišką C.D.M. redakto
riui. (ja) v

Berlynas nėra vienintelis miestas, 
aprūpinamas oro keliu. Kinijoje yra 
du nuo pasaulio atkirsti miestai — 
Mukdenas ir Cangčunas Mandžūrijo- 
je, — kuriuos jau daugiau, negu pu
santrų metų, ir taip jau apkrauta 
Cankaišeko aviacija maitina iš oro. 
Šį uždavinį daugiausia atlieka apie 103 
lėktuvų turinčios trys Kinijos civi
linio susisiekimo linijos ir tam tikra 
dalis karinės aviacijos, kurios dydis 
nežinomas.

Mukdene yra „įšalę“ apie 100.000—

150.000 vyriausybininkų karių, Cang- 
čune — 30.000. Pradžioje jie, ameri
kiečių apmokyti ir apginkluoti, buvo 
numatyti ofenzyviniam žygiui. Ta
čiau tiekimas taip blogai veikė, kad 
ir šiandieną jie nėra pajėgūs paju
dėti prieš komunistų vadovaujamus 
partizanus. Didelė vyriausybininkų 
karių dalis yra kilusi iš Junano ir 
kitų pietinių provincijų. Jie nepasi
tiki manžuriečiais, o pastarieji nepa
sitiki jais. Jų kovingumas yra tikrai 
menkas.

Šiuo būdu p. Churchillis išreiškęs 
kilnią trijų Pabaltijo valstybių — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos — išva
davimo idėją. Mes tegalime pasakyti 
„Dieve padėk tai!“

P. Churchillis taip pat pareiškė, 
kad Sovietai pasitrauktų už Curzono 
linijos (Lenkijoje), kaip kad buvo 
susitarta tuomet, kai buvo kovota 
draugiškai kartu.

Bet dabar, kaip matome, p. Chur
chillis remia Jaltos susitarimą, visai 
nespausdamas p. Roosevelto, kuris 
mėginęs pataikauti Stalinui kiekvie
name galimam žingsnyje... ir do
vanojo jam Europoje visa, ko tik šis 
prašęs. Bet grįžtant iš naujo prie 
Jaltos susitarimo, p. Churchillis tuo 
iš karto išbraukė savo kilnią Pabal
tijo valstybių nepriklausomybės 
idėją. Pagal tą susitarimą Lenkijos- 
Rusijos sienos prasideda Rytų Prū-

Įvairios žinios
O Čekoslovakijos komunistinės dar
bininkų profesines sąjungos, kaip 
reikalauja komunistinė doktrina, su
rinko ar, tikriau pasakius, atidavė 
savo dienos uždarbio dalį komunisti
nėms riaušėms Prancūzijoje vykdyti. 
Šiuo metu sudaryta 40.000 dolerių. 
Panašios duoklės buvo pasiųstos iš 
Lenkijos. Kiek pati Sovietų Sąjunga 
tam reikalui skiria lėšų, oficialiai 
niekas nežino, bet neoficialiai — ga
na daug.
• Graikijos generalinio štabo kal
bėtojas pareiškė, kad graikų kariuo
menė eliminavo 25.620 komunistus 
sukilėlius šiais metais ir kad dar esą

Laiškas Redakcijai
Dėl Schweinfurto emigracinės stovyklos 

istorijos įvado
Poną Redaktorių prašome at

spausdinti šį mūsų patikslinimą:
Mūsų spauda kuria tremties isto

riją. Iš jos puslapių ateityje sems 
sau medžiagos tie žmonės, kurie no
rės susipažinti su buv. tremtinių gy
venimu. Dėl to žmonės, rašą kores
pondencijas iš stovyklų gyvenimo, 
turi būti objektyvūs ir jausti atsa
kingumą.

Ką gi šiuo atsitikimu padarė 
K. K., parašydamas korespondenciją 
„Schweirifurtas 1 ruošiasi patekti į 
emigracijos istoriją“, kuri tilpo „M. 
K.“ Nr. 53. Jis ne tik kad tinkamai 
nenušvietė Schweinfurto lietuvių 
stovyklos likvidacijos, neobjektyviai 
aprašė, bet dar panūdo 1001 lietuvį 
gyventoją savo gana sukta žodžių 
akrobatika „apjuodinti“.

K. K., gavęs apmokamą vietą ir 
pasilikdamas toliau gyventi Schwein- 
furte, ramiausia sąžine rašo, kad pa
silikusiųjų dėka masinis 1000 gyven
tojų išvykimas atliktas dviejų dienų 
laikotarpyje ypatingai sklandžiai ir 
be priekaištų. Žinoma, negi K. K. 
gali sau ir kitiems su juo pa/.Iiku- 
siems kolegoms daryti priekaištų? 
Jis turi pasigirti, ką ir padarė. O 
kad tas tūkstantis žmonių, jo tautie
čių, su mažais vaikais, seneliais ir 
ligoniais vyko be medicinos perso
nalo palydovų, kad jie nuvykę ne
rado kambarių, jam, pasilikusiam, 
nei šilta, nei šalta.

Juk K. K. žino, kad dėl tos sto
vyklos tinkamo iškėlimo rūpinosi 
Balfo įgaliotinė Europoje p. Kovaitė, 
LTB Centro Komiteto vicepirminin
kas A. Kalvaitis ir sekretorius J. 
Grigolaitis, važinėdami į Eucomą ir 
IRO vyr. būstinę, kas aiškiai parodo, 
kad visas šis reikalas nebuvo jau 
taip paprastas. Gal K. K. ir neskau
dėjo širdies, kad iš pradžių tie žmo
nės buvo keliami į sovietų pasienio 
nelietuviškas stovyklas, jei jis nera
do reikalo savo korespondencijoje šių 
faktų pažymėti ir pro juos praslenka 
tylomis.

Toliau K. K. rašo sau ir savo ben
driems atestaciją: „Pasiliko per 500, 
daugiausia jau nuo pat karo pabaigos 
uoliai dirbančių ir lietuvišką pareigą 
suprantančių darbuotojų.“ Tuo saki
niu jis nori pažymėti, kad išvyko visi 
tie, kurie nieko nedirbo ir lietuviš
kos pareigos nesuprato. O kas gi pa
darė, kad šioje emigracijos stovykloje 
pasiliktų dirbti didesnis lietuvių skai
čius, jei ne iš tų, kurie išvyko, pasi
kviesdami talkininkauti Centro Ko
miteto vicepirmininką A. Kalvaitį ir 
sekretorių J. Grigolaitį. Juk jie iš
prašė šį patikinimą iš IRO vyr. būsti
nės, patys nepretenduodami į jokią 
tarnybą. Kas gi dirbo gimnazijoj, 
pradžios mokykloj, bažnyčioj ir kitą 
kultūrinį bei visuomeninį darbą, jei 
ne tie, kurie išvyko? Jų tarpe yra 
daug žmonių, kurie anksčiau nei K. 
K. bei jo kolegos pradėjo dirbti savo 
bendruomenei už tai negaudami jo-

kio atlyginimo! O kad dalis pasiliko 
dirbti už algą, tai koks čia nuopelnas 
ir kur čia slypi lietuviškos pareigos 
supratimas? Tad kam taip pompas
tiškai girtis? Toliau savo korespon
dencijoj K. K. rašo, kad pradžios mo
kyklų inspektoriaus iniciatyva suor
ganizuota pradžios mokykla. Juk tas 
inspektorius darė žygių pasilikti 
Schweinfurte ir dėl to „suorganiza
vo“ mokyklą, kad greičiau galėtų iš
emigruoti, kas jau ir įvyko. Mes ne
pavydime ir džiaugiamės, kad mūsų 
tautiečiai išemigruoja, bet nereikia 
kraipyti faktų ir priskirti nebūtų 
nuopelnų. Bet kodėl gi K. K. nerado 
reikalo parašyti, kad tie mokytojai, 
kurie kūrė mokyklas labai sunkiose 
tremties sąlygose, dirbo treji? metus 
rūsiuose ir dėl to net sveikatą pra
rado, nebuvo palikti. Juk jų vietas 
užėmė tie, kurie mato, kad dabar 
mokytojauti „apsimoka“ arba net 
„pasidaryti“ mokytojais. Na, o kad 
dar daugiau „pamazgų“ užpylus ant 
išvykusių 1000 lietuvių, K. K. rašo, 
kad Schweinfurto stovyklos bažny
čioje pamaldų metu ne. ką mažiau 
besimeldžiančių, kaip ir tada, kai 
stovykloje gyveno 1600 lietuvių. Reiš
kia, žiūrėkite, skaitytojai, kokie mes 
pamaldūs. Tik mes, tie 500 pasiliku
siųjų meldėmės, o tas 1000 išvyku- 
siųjų yra bedieviai! Gerai, jog jūs 
pamaldūs arba grįžote prie tikėjimo, 
kaip emigracijai pasidarė reikalinga 
klebono rekomendacija, bet kam gi 
tada tokį nekrikščionišką šešėlį mesti 
ant kitų. Ar pamiršote, kad tada 
buvo 5 kunigai, kurie laikydavo 5 
mišias, kuriose žmonės pasiskirstę 
dalyvaudavo. Be to, religinis gyveni
mas juk nesikvalifikuoja vien stati
niu dalyvavimu sekmadienio pamal
dose, bet gyvu religiniu gyvenimu ir 
ypač artimo meile, kurios labai trūk
sta tokių korespondencijų rašyto
jams ir ne vienam iš pasilikusiųjų... 
Gražu, kai kiti giria, bet kai žmonės 
pradeda patys girtis, tai dažnai jie 
išeina iš pusiausvyros ir save begra- 
žindami kitus „apjuodina“. Taip ir 
dabar išėjo su K. K. korespondencija.

Mes, išvykusieji, norime paklausti, 
ko siekė K. K. taip rašydamas? Kam 
jis metė ant mūsų tokį šešėlį? Už 
ką gi mums keršyjama? Mes visą 
tai klausiame dėl to, kad jaučiame 
tos korespondencijos pasėkas.

100 asmenų parašai.

21.480 krašte. Vyriausybė turėjusi 
17.284 aukų. Markos pradėjo kovą 
su 19.500 partizanų. Komunistai re
krutavo 13.000 iš vyriausybės sričių, 
3.500 iš sukilėlių laikomų, 11J.00 iš 
Albanijos, Jugoslavijos ir Bulgari
jos. (AP)
• Švedijoje sudaroma vienos parti
jos vyriausybė, kadangi agrarų par
tija atsisakė įeiti į koalicinį kabinetą. 
Socialdemokratams nieko kito nebe
liko, kaip vieniems sudaryti vyriau
sybę: nors ši partija ir turėjo pra
laimėjimų, tačiau ji surinko daugiau
sia vietų parlamente. (AP)
• Buvęs JAV vyr. paštų viršininkas 
James A. Farley, sugrįžęs iš kelionės 
po Europą, pareiškė, kad JAV pa
keistų savo nusistatymą Franco at
žvilgiu. Vyriausybė neturinti daryti 
sprendimų remdamasi praeitimi. „Aš 
esu kalbėjęs su Franco ir radau, jog 
jis turi stiprų charakterį“, sako 
Farley.
• Amerikietis meteorologas V. Sch6- 
fer sugestionuoja, jog esą galima bus 
išvengti žaibų ir tuo būdu apsaugoti 
miškus nuo gaisrų. Žaibavimą, jis 
mano, galima eliminuoti naudojant 
satfsą ledą, išbarsiantį į kumulinius 
debesis ir paverčiant juos sniegu, 
nes žaibavimai dažniausiai išeiną iš 
šių debesų. Anot meteorologo, pa
naudojus sausą ledą, kumulinlai de
besys nebeteks savo drėgnumo arba 
pavirs į cirrus debesis, kurie jau ne- 
begamina žaibų. (AP)
• Pagal „Janes Fighting Ships" 
autoritetingą leidinį apie pasaulio 
laivyną, Sovietų Sąjunga turinti apie

250 povandeninių laivų tarnyboje Ir 
apie gerą šimtą laivų statyboje. Esą 
aišku, kad Rusija, kaip ir Vokietija 
yra linkusi svarbiausia į povandeni
nio laivyno ginklą. (AP)
• Britų karinė vadovybė Vokieti
joje paskelbė, lead britų zonoje už
draudžiamas platinti Šveicarijos 
laikraštis „Neue Politik“, nes „jis 
skleidžiąs nacines doktrinas“. Pagal 
britų pranešimą, šio laikraščio maža 
parduodama Šveicarijoje, bet jis di
deliais kiekiais gabenamas į britų 
zoną Vokietijoje. (AP)
• Maitinimo ir žemės ūkio organi
zacija savo mėnesiniame biuletenyje 
rašo, kad Europoje šiemet javų pa
gaminta 30% daugiau negu 1947 m., 
neskaitant Sovietų Sąjungos. Kvie
čių ir rugių gauta 49.400.000 metrinių 
centnerių, arba 13.800.000 dv. cnt. 
daugiau, negu 1947 m., arba mažiau 
4.800.000 dv. cnt., negu buvo įvežta 
1947 m. duoninių grūdų. (YN)
• JAV karinė vadovybė nesutinka 
su prezidento Trumano paskyrimu 
14.4 milijardų dol. kariuomenės rei
kalams. Karinė vadovybė numato 
būtinai gauti 17 milijardų dolerių, 
jei norima turėti 2.176.883 karius bei 
karininkus ir užbaigti organizuoti 70 
aviacijos grupių. Tikimasi, kad tuo 
reikalu teksią galutinai susitarti su 
naujuoju prezidentu.
• Filipinų teisingumo departamen
tas išleido potvarkį, kad Filipinų ko
munistų partija yra nelegali, nes jį 
siekianti sukelti klasių kovą ir nu
versti dabartinę vyriausybę. (AP),

Du valstybiniai prokurorai J. Tautose
SIR HARTLEY SHAWCROSS IR A. VIŠINSKIS

Britų atstovas Shawcross, atsaky
damas Višinskiu! į jo pasiūlymą su
mažinti ginklavimąsi vienu trečdaliu, 
pareiškė, kad Sovietams pasitikėji
mą sunaikino keturi dalykai: I) So
vietų propaganda, 2) geležinė už
danga, 3) paslėptos armijos ir 4) Ru
sijos karinių pajėgų dydžiai.

Geležinė uždanga nepranyksianti, 
nes, anot Višinskio, jos nėra. Rusija 
įvedė negirdėtus suvaržymus diplo
matų judėjimui. Sir Hartley šaukė 
Višinskiui: „Atidarykite savo duris. 
Nuleiskite uždangą. Leiskite mūsų 
žmonėms įeiti ir pamatyti nuošir
džius ir gerus rusų tautiečius“. Vie
nintelis Rusijos žodis sudarytų są
lygas atstatyti tvarkai Prancūzijoj, 
Italijoj, Kinijoj, Indonezijoj, Mala
juose, Graikijoje ir kt.’

Nors Rusija žino, jog Vakarų 
kraštai nepuls jos, bet Rusija laiko 
penktąją koloną Europoje. Jis klau
sia rusus, ar jie sutiks panaikinti 
penktąją koloną Europoje ir Azijoje?

Norint nusiginkluoti, reikia žinoti, 
kas ką turi. Sovietai reikalauja, kad 
kiti nusiginkluotų, o tik paskui ji 
padės kortas ant stalo. To Vakarai 
nepadarys, — baigdamas pastebėjo 
Sir Shawcross. (DM/ja)
AR AMERIKA UŽDRAUS KOMU

NISTŲ PARTIJĄ?
Oficialus Sovietų laikraštis „Tag- 

liche Rundschau“, komentuodamas 
12-os komunistų bylą JAV, prana
šauja, jog komunistų partija Ameri
koje bus uždaryta. Jame rašoma,

kad „didieji biznieriai vis labiau ir 
labiau stengiasi, jog partija būtų 
paskelbta neįstatymine.“. Taip pat 
nurodoma, jog 12 komunistų vadų 
būsią nubausti.

„Wall Street, yra apsisprendusi 
suvaržyti opoziciją iki jų karo kurs
tytojų politikos“, rašo vokiškasis 
laikraštis Sovietų zonoj. (UP)

Kiekvienas ryžių grūdelis, kiek
vienas šovinėlis į apsuptus miestus 
turi būti pristatomas oro keliu. Cang- 
čune siunta turi būti metama iš oro, 
nes vienintelis vyriausybininkų ran
kose esąs aerodromas yra per mažas 
transportiniams lėktuvams nusileisti.

Mukdene reikia išmaitinti apie 
milijoną galvų, o Cangčune — apie 
250.000, todėl šių miestų aprūpinimą 
galima visiškai sugretinti su Berly
no blokada. Skirtumas tik tas, kad 
tokia padėtis Mandžūrijoje jau tę
siasi per pusantrų metų.

Sunkumai didėja dar ir dėl to, kad 
iš fronto sričių į apsuptus miestus 
teka nesibaigianti pabėgėlių srovė. 
Net kalbama, kad komunistai spe
cialiai siunčią ūkininkus į miestus, 
kad tuo dar labiau pasunkintų vy
riausybininkų padėtį. Grįždami iš 
Mukdeno, lėktuvai stengiasi pabėgė
lius išgabenti, tačiau yra žinių, kad 
pabėgėlių daugiau atbėga, negu jų 
galima išgabenti. Daugumas pabė
gėlių atgabenami, į apsuptuosius Pei- 
pingą ir Tsingtau, kurie ir patys pa
tekę į neišsprendžiamą pabėgėlių 
problemą.

Kai kurie kariniai stebėtojai ma
no, kad centrinė vyriausybė daug ge
riau padarytų, kariuomenę ir med
žiagą iš šiaurės atitraukdama ir tuos 
transporto lėktuvus kur kitur panau
dodama. Kariuomenės daliniai ir, 
lėktuvai galėtų sustiprinti vyriausy
bininkų armijas Peipinge, Tanyuane 
ir Sinane, kur jie tikrai būtų žymiai 
naudingesni. Arba bent Cangčuną 
būtų galima paaukoti, ir jo įgulą 
atitraukti Mukdenu! sustiprinti. Ta
čiau visa tai yra lengviau pasakyti, 
negu padaryti. Atstumas tarp Cang- 
čuno ir Mukdeno yra 300 km, o tarp 
Mukdeno ir Cinčau, artimiausio gar
nizono pietuose, 200 km. Reikia abe
joti, ar vyriausybininkams pavyktų 

: iš vieno arba abiejų atsparos punktų 
j pasitraukti be mirtinų nuostolių, nes 
tenka spėti, kad komunistai tai yra 
numatę ir atitinkamai tam pasiruošę.

Vienintelė iš kitų galimybių vy
riausybininkams būtų: pabandyti sa
vo kariuomenę iš Mukdeno išgabenti 
lėktuvais. Tačiau Cangčuno įgula ir 
tuo atveju turėtų savo jėgomis pra
siskinti kelią į Mukdeną. Bet neatro
do, kad Kinijos aviacijai pakaktų 
lėktuvų tokiam kiekiui kareivių iš
gabenti. (pr)

IŠMOKIME TARPTAUTINĘ 
KALBĄ!

Jūs žinote, kad tarptautinė kalba 
yra Esperanto, bet tur būt dar neži
note kaip lengva yra jos mokytis. 
Ar norite įstoti į esperantininkų ei
les? Ar norite būti atominio am
žiaus piliečiai, susikalbą visame pa
saulyje ' su visomis tautomis? Jei 
taip tuojau užsisakyte informacinius 
laiškus-pamokas ir vadovėlį. Po ke
lių savaičių intensyvaus darbo galė
site susikalbėti ir susirašinėti su viso 
pasaulio esperantininkais. Taip pat 
gausite esperantininko ženkliuką 
(žalia penkiakampė žvaigždutė), kurį 
esperantiškai kalbantieji nešioja prie 
rūbų. Viskas kainuoja tik DM. 6,-. 
Nepasivėluokite, nes laida baigiasi. 
Užsakymus siųsti: Jonas Dagys, La
ger Trollsee, (24b) Flensburg.

Dar galima gauti „Sodininkystės- 
Daržininkystės kursas“, parengtas 
pagal doc. Jono Paršeliūno paskaitas. 
Knyga spausdinta rotatorium, 100 
puslapių (su programa), gražiai iš
leista, su brėžiniais. Kaina 2.50 DM. 
Platintojams 10% nuolaidos.

Užsisakyti: Spaudos Platinimo 
Skyrius, (13a) Scheinfeld, Zw. 
Postamt, D.P. Camp.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo, 
e Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • 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, e Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 % nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM. už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

' rl IB.!. .J . I

SINKEVIČIENĖ Veronika, gyve
nanti Amerikoje, 252 Gold St., South 
Boston 27, Mas., ieško Stareikos Ar
noldo, gyv. Vokietijoje, (13b) Dingol
fing, Post Menghofen. Ieškotoja šiam 
asmeniui nori pagelbėti atvažiuoti į 
Ameriką.

Ieškau iš Joniškio miestelio bei jo 
artimų apylinkių lietuvių. Prašau at
siliepti šiuo adresu: Mr. V. Paulinis, 
Thessalon, Ont., Canada.

Ieškau Sakalausko Prano, jo žmo
nos Onos ir vaikų iš Kirkilų km., 
Kidulių vlsč., Šakių apskr. Žinan
tieji apie jų likimą prašomi pranešti: 
O. Mekšraitytė, (16) Kassel, Matten- 
berg, Eisenhower 16.

Š. m. spalių 10 d. susisiekimo ne
laimėje Mannheime-Kaefertalyje žu
vo mūsų bendradarbiai Vytautas LE- 
PEŠKA, gimęs 1923. 7. 6, Samuliš- 
kiųose, Alytaus apskr., ir Henrikai 
STAMPURECKAS, gimęs 1923. 8. 26, 
Žąsliuose, Trakų apskr.

9184 L.S.C. Inž. Petro Vileišio 
Vardo Kuopa
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MŪSŲ, KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

ta. Budrys kalbėjo per radiją
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Nelaimė Graikijoje /
Vertėjo Įvadas. Francois Mauriac, 

Prancūzijos akademijos narys, didy
sis prancūzų prozaikas, kuris šian
dieną pavaduoja Chateabriandr Jis 
tikintis katalikas, tarčiau, katalikas 
individualistas, kuris nemėgsta 
dangstyti katalikybės klaidų todėl, 
kad katalikai jas daro. Jis audros 
stiprumu moka kaukti ir būti švel
nus, kaip melsvieji kodylo dūmai:

Tas pats Mauriac, kuris Prayžiuje 
atstovauja Bordeaux nuotaikoms, ku
ris Girondas bruožais pasižymi, ža
vėjęsis Baudelaire, Rimbaud, Verlai
ne, Racine, Pascal, Guerin, 1909 m. 
Įžengia į literatūros parnasą. „Aš 
Įžengiau Į literatūrą kaip cherubinas 
grodamas vargonėliais“. Šiuo atveju 
mūsų nedomina jo literatūriniai kū
riniai. Tas pats Mauriac yra didelis 
publicistas. „Le Figaro“ labai dažnai 
puošiasi perlais, kuriuos sukuria 
Mauriac plunksna. „Ir kai aš stve- 
riuos darbo, Įsijungiu Į amžinąsias 
spalvas, kurios tampa manosiomis“, 
— kalba vienas jo herojų Ir kiekvie
ną tema, kurią jis liečia, tampa Įdo
mi ir sava, tarytum būtų iškirptas 
genijaus kūrinėlis iš didžiulio, milži
niško kūrinio, viena galvutė iš Mi- 
čhel-Angelo „Paskutinio teismo“.

tradicinių žmoniškumo ir teisingumo 
normų, gali dar šaltai analizuoti blo
gio priežastis, besireiškiančias Atikos 
padangėje ar Madride, Bukarešte ar 
Sofijoje, kurios iš tiesų reiškia visą 
žmonišką būtį?

Kai dvi ideologijos Įsivyrauja 
dviejose imperijose, tarpusavy besl- 
rungiančiose, kai tarp jų vyrauja šal
tas karas, kuris mažose tautose neiš
vengiamai tampa degančiu ir kruvi
nu, ir ypač kai geografinė padėtis 
kiekvienam yra gyvybinės svarbos. 
Tačiau ne Atėnuose, bet Washing
tone ir Maskvoje gimė Greikijos tra
gizmas, kaip prieš dešimtmetį ne Ma
dride, bet Maskvoje, Berlyne ir Ro
moje užmegzta ispanų tragedija (pa
braukta- G. R.). Žinoma, Graikijos 
Įkaitai buvo sušaudyti nė vienai ga
lybei nepageidaujant. Žmonės tapo 
be sąžinės — nėra nė ko sakyti. Ne
abejotinai norėtųsi, kad žmonijai ir 
graikų atveju ypatingai galėtų vals
tybės vyrai, ypatingais įgaliojimais 
įsikišti, besiremdami kai kuriuo 
adresu.

Bet prie tos kraujo upės šaltinio 
užtinkame dvi dievybes be veido/ dvi 
šaltas pabaisas visai sušalusios gimi-

Francois Mauriac
nės, tuos jėgos gniužulus, neišvengia
mybę, kuri tveria galybių valias ir 
imperijose įkūnija, nesvarbu kaip 
besivadintų: Stalinas, Molotovas ar 
Trumanas, kurie yra tik paprasti 
vykdytojai.

Graikija nustos kraujuoti ir upe
liais kraujas bėgti, kai tuo reikalu 
susitars Maskva ir Washingtonas. 
Štai paprasta tiesa, kurios nekuomet 
neprivalome pamiršti.

Jei mes norime išvengti to paties 
likimo, pareiga mūsų — prancūzų ir 
visų europiečių — sukurti padėtį, ku
rioje galėtume ne vien atsispirti ne
sutariančioms galybėms, bet priversti 
skaitytis su mūsų atsparos galia. Šis 
kelias yra vienintelis savo likimui 
mūsų rankomis apvaldyti.

Toje pabaisoje, kurios Ispanija iki 
šio meto neatsikrato, Graikiją prį- 
vertusioje tapti heroiškais kovotojais, 
toje nuolat bekintančioje būklėję, 
kurioje budelis tampa auka ir auka 
budeliu, mes nenorime kojos įkelti. 
Mes nenorime būti tame kraštutinu
mų šokyje, nes kas sielojasi Europos 
likimu — Haagoje ieško paslapties, 
kad išlaikytų nors kai ką žmoniška.

Vertė G. Rymantas

Viename „Vienybės“ numeryje ra
šoma, kad Amerikoje žinomas radijo 
komentatorius Meade Davidson į savo 
radijo pusvalandžių komentarus kvie
čia svečiais žymesnius Sovietų Rusi
jos pavergtų kraštų asmenis prabilti 
į klausytojus ir papasakoti savo tau
tų nelaimes. Rugpiūčio 26 d tokiu 
svečiu buvo Lietuvos Gen. Konsulas 
New Yorke p. J. Budrys, kuris per 
WWRL stotį New Yorke 10 vai. va
kare kalbėjo apie Lietuvą. Jis trum
pai supažindino klausytojus su po 
I-jo pasauline karo atsikūrusia Lie
tuva, pradedant Klaipėdos atgavimu 
ir baigiant boševikų bazių įsteigimu, 
su žiauria bolševikų okupacija, kuri 
iš lietuvių tautos pareikalavo daug 
aukų... Taip pat jis papasakojo, jog 
Jungtinėse Amerikos Volstybėse gy
vena apie ketvirtadalis lietuvių tau
tos, kurie visi trokšta Lietuvos val
stybės atstatymo. Jie dėkingi Ameri
kos vyriausybei, kuri, vadovauda
masi teisybės principu, iki šiol nepri
pažįsta bolševikų okupacijos. Baig
damas p. Budrys pareiškė: „Aš įsiti
kinęs, kad Lietuva vėl bus laisva“.
Dr. T. SAVICKAS IŠLAIKĖ VAL

STYBINIUS EGZAMINUS
Dr.-Tadas Savickas, buvęs Kauno 

Vytauto Didžiojo Universiteto Chi
rurginio skyriaus asistentas', trem
tyje dirbęs Augsburgo DP ligoninėje 
chirurgu, kaip „Vienybė“ rašo, pir
masis iš nuvykusių Amerikon lietu
vių gydytojų išlaikė valstybinius eg

zaminus gydytojo praktikos teisėms 
gauti New Yorko valstybėje. Valsty
biniai egzaminai esą tikrai sunkūs ir 
mažas skaičius užsieniečių sugebą 
juos išlaikyti.
DAR VIENA LIETUVAITE SUŽA

VĖJO MILIJONIERIŲ
Tiek lietuviškoji, tiek angliškoji 

amerikiečių spaudo rašo, jog prieš 
keletą savaičių lietuvaitė Virginia 
Nickiulė ištekėjo už pagarsėjusio lei
dėjo milionieriaus Thorne Donnelly. 
Jos tėvas buvo Chicagos lietuviams 
žinomas vargonininkas ir kompozi
torius Vincentas Niekus, kuris 1934 m. 
mirė, o jos motina vėl ištekėjo už dr. 
Makar ir tebegyvena Chicagoje.

Virginia Nickiutė, kaip ir jos dabar
tinis vyras Donnelly, susituokia nebe 
pirmą kartą. Ji buvo ištekėjusi už 
John Gracious, su- kuriuo išsiskyrė 
prieš šešeris metus. Iš pirmųjų vedy
bų ji turi septnerių metų dukrelę. 
Virginijos dabartinis vyras Thome 
Donnely, kuris jau yra 52 metų am
žiaus, buvo vedęs du kartus. Kalba
ma, kad pirmajai žmonai per metus 
jis mokąs 30.000 dolerių, o antrajai — 
60.000 dol.

Chicagos laikraštininkai dabar esą 
nepaprastai susidomėję lietuvaitėmis: 
jiems esą neaišku, kuo išsiskiriančios 
iš kitų moterų lietuvaitės, kad taip 
joms sekasi vilioti milionierius.

— Praeitą pavasarį už Rockefeller 
ištekėjusi Ieva Paulekaitė, kaip jau 
ankčiau buvo spaudoje minėta, rug
sėjo 17 d. pagimdė sūnų, kuriam su
teiktas ir lietuviškas vardas: Win-

Mauriac — informatorius, komu
nizmo puolėjas; jis — vertybių per- 
vertintojas, nesiekdamas viso suvesti 
Į sistemą, prie bendro vardiklio. Jis, 
kaip meistras, ima medžiagą ir tai 
paniurusiai, purvinai žemei įkvepia 
dalį savo dvasios. Jis — kūrėjas ne 
vien literatūroje, bet ir publicistikoje.

Man rodosi, „Nelaimė Graikijoje“, 
vedamasis „Le Figaro“, įdėtas 1948. 
V. 11 d., yra viena problemų, kuriai 
dabar surasta atspara visuotinėje 
suirutėje. Leiskime tarti Mauriac 
žodį, kuris, berods, šio laikraščio 
Skiltyse kartą yra pasveikinęs skai
tytojus.

Nepatinka, kad baudžia nacius throp Paulekas Rockefeller.
St. Verpenis

Politikoje mes esame nepaprastai 
jautrūs persekiojamiems, kenčian
tiems, kurie galvoja, kaip mes, ir 
nepaprastai atbukę tiems, kurie ver
čia kentėti. Iš visų ypatingai komu
nistams ir tiems, kuriuos gaubia nai
vumo skraistė, tinka tas atbukimas. 
Ir čia nejučiomis prašosi pakartoti 
de Lamennais žodžius: „Šis žmogus 
nepaprasto įkarščio. Toji komunistų 
partija yra gąsdinančio įkarščio pas
merkti mirti krašte esantiems prie
šams, su katučiais palydėti išveža-: 
miei^s, kankinti ir pakarti už gele
žinės užtvaros, draskyti jų drabu
žius, versti ašaras lieti, išprievartau
ti parašus, kad ir kiti būtų kančios 
.dovana nenuskriausti.

Mes galime visai išteisinti fata
liškosios ir atominės eros žmogų, net 
visa širdimi parsidavusi totalitariš- 
kai. Tąip; mes galime pateisinti savo 
refleksus paklusnius tai santvarkai, 
nes jie panašūs į tuos kenčiančius 
kurie yra netekę sąnario.

Aš prileidžiu, kad tie sužalotos są
žinės galėtų bent kiek šūktelti ku
riame nors žemės kampe, o ypač, kai 
Akropolio papėdėje yra užmušinėja- 
mi Įkaitai. Betgi galop ši pabaisa 
negali būti ilgai pakęsta. Ir kas mū
sų dar gali taip nusižengti? Kas iš 
mūsų kartos, kurios nariai atsisako

Kaip žinoma, po garsiosios Nūm- 
bergo bylos, kurioje tarptautinis tri- 

. bunolas teisė 20 buv. nacių šulų — 
Goringą, Hęssą, Ribbentropą ir kt., 
mažesniųjų vadų ir vadukų bylos ne
nutrūko, o buvo tęsiamos tiek tame 
pat Nūrnberge, tiek Dachau. Jos te
bevyksta ir dabar. Kaltimamųjų 
suole sėdėjo ir dar tebesėdi įv. buv. 
nacių pareigūnai — diplomatai gydy
tojai, kone, stovyklų viršininkai, karo 
belaisvių žudikai ir p. Daugelis jų, 
atsižvelgiant į padarytų nusikaltimų 
sunkumą, negalėjo išvengti aukščiau
sio sprendimo — mirties bausmės, ta
čiau pačios bausmės vykdymas, 
gen. Clay patvarkymu, jiems nuo š. 
m. pradžios buvo laikinai atidėtas, 
mirtininkus sukoncentruojant Lands- 
bergo kalėjime. Tačiau prieš porą 
savaičių, šį moratoriumą gen. Clay 
atšaukus, teismo sprendimai vėl pra
dėta vykdyti, pirmoje eilėje paka
riant partiją iš 20 nusikaltėlių, šio
mis dienomis dar 10, o artimiausiu 
metu, tikmasi, panašaus likimo susi
lauks dar keli šimtai.

Reikalas atrodytų visai paprastas: 
savo laiku neribota galia švaisty
damiesi, piktos valios asmens atliko 
baustinus nusikaltimus, objektyvus 
tarptautinis tribunolas išnagrinėjo jų 
bylas pačiu demokratiškiausiu būdu, 
išklausydamas kaltinamųjų teisini
mesi ir jų advokatų gynimo (koks 
skirtumas palyginti su nacių prakti
kuota procedūra jų pavergtiesiems!), 
pagal įrodytus nusikaltimus paskyrė 
atitinkamas bausmes ir štai tos bau
smės dabar vykdomos. Jeigu jos 
žiaurios, tai tik dėl to, kad tuo būdu 
baudžiamų nusikaltėlių veiksmai ke
lissyk žiauresni. Juk retas kuris jų 
teturi tik vienos sunaikintos gyvybės 
dėmę ant savo sąžinės, daugelio ne
kaltų aukų skaičiai tikrai baisūs.

Šitaip būtų galvoję ir daugelis vo-

kiečių pirmaisiais pokapituliacinials 
laikais. Betgi nuo ano laiko iki šiolei 

■ daug kas pasikeitė Vokietijoje, ne 
mažiau pasikeitimų susilaukė ir Są
jungininkų politika. O jausdami Są
jungininkų tarpusavio trynimąsi, pa
laipsniui atgyja ir nacių simpatikai, 
ypatingai vertindami, gal net ir per
vertindami, savo svorį tarptautinės 
politikos žaidime. Prisiminus dar ir 
tai, kad tiek metų skiepytas naciz
mas ir rasizmas vienu mostu nepa
šalinamas — štai ir suprasime, iš kur 
tas kuone visuotinis vokiečių nepasi
tenkinimas nuteistiesiems nacių pa- 
reigūnamas mirties bausmės vyk
dymu.

Šios akcijos nuošalėje nepasilieka 
ir aukštieji vokiečių dvasininkai. Gal 
jie kelia balsą ir grynai žmoniškumo 
sumetimais, bet politikuojantieji jų 
pastangas kaip tik sieja su mintimi, 
kad kurio rango vokietis dvasinin
kas bebūtų, pirmoje eilėje jis pasi
lieka vokietis. Taip katalikų vysku
pai, neseniai susirinkę Fuldon kon
ferencijos, priėmė rezoliuciją, kuria 
amerikiečių okupacinė valdžia prašo
ma peržiūrėti nubaustųjų nacių by
las, suteikiant nubaustiesiems gali
mumą apeliuoti ir teisės atžvilgiu 
sulyginti nugalėtojus su nugalėtai
siais. Atsakydamas Į šią rezoliuciją, 
gen. Clay rado reikalinga atkreipti 
vyskupų dėmes} J tai, kad tarptau
tinis tribunolas, kurio pripažintos 
bausmės savo tikslingumu jam ne
keliančios abejonės, veikiąs pagal 
specialų statutą, vykdomą stropiau
siai atrinktų ir geriausių Sąjunginin
kų atstovų, teisės specialistų. Gi pat
sai tarptautinis tribunolas kaip tik 
tarnaująs taikos sukūrimui, be kita 
kp, aukštomis bausmėmis stengda
masis gąsdinančiai paveikti ir būsi- 
mąjĮ užpuoliką — susilaikyti nuo 
panašių nusikalstamųjų veiksmų. To
kia pat rezoliucija Į gen. Clay yra

kreipusis ir lluterionių taryba, o 
Mūncheno vyskupas — net į prez. 
Trumaną, prašydamas mirties baus
mės vykdymą taip nubaustiesiems 
naciams sulaikyti. Prez. Trumano 
atsakymas dar nežinomas, tačiau ten
ka abejoti ar jis gali būti kitoks, ne
gu tas, kurį vokiečių katalikų vysku
pams suteikė US karinis gubernato
rius gen. Clay. Kitaip dingtų tas pats 
kriterijus ir būsimiesiems nusikaltė
liams: jų vieta prieš aukščiausią tarp
tautini tribunolą dar tebėra tuščia, 
nors jų darbai išžudant net ištisas 
pavergtąsias tautas nė kiek ne švel
nesni už šiandien kariamų nacių nu
sikaltėlių darbus. (z)

ALŽYRE UŽDRAUDŽIAMA
' KOMUNISTŲ PARTIJA

Reuteris iš Alžyro praneša, kad 
Alžyro departamento taryba 24 bal
sais prieš 2, susilaikius 4-riems, pa
reikalavo paleisti komunistų partiją.

BRITŲ COMMONWEALTH’O 
KONFERENCIJA

Britų imperijos kraštų vadai su
sirinko aptarti Imperijos narių saitus 
su jos širdimi D. Britanija. Besvar
stant tuos klausimus, iškilo Airijos 
reikalas, nes ši panorėjo visai Išstoti 
iš Imperijos šeimos. Sunki proble
ma, nes dabar Airija naudojasi dide
lėmis britų teisėmis.

Šalia mažos Airijos, kyla ir Indi
jos klausimas, nes jos vaidmuo Im
perijoje yra žymiai svaresnis. Nors 
Indija norėtų tapti visai nepriklau
soma respublika, tačiau ji jaučia ir 
nemaža naudos iš dalyvavimo ben
droje Commonwealth’o šeimoje.

Kaip tolimesnė britų imperijos 
šeima laikysis Britanijos atžvilgiu, 
dar per anksti spręsti, bet jaučiama, 
jog dar atskiri kraštai nerodo gyvo 
noro atsipalaiduoti nuo jų širdies, 
kuri palaiko jų gyvybę ir kartu pati 
maitinasi.

Aibėgę lakūnai pasakoja
70% RUSŲ NEAPKENČIA KOMUNISTŲ

Prancūzija nesutaria su JAV ir D. Britanija
Prancūzija, pergyvenusi du pasau

liniu karu ir du užpuolimu iš vokie
čių pusės, šiandien, nežiūrint gresian
čio pavojaus iš Sovietų, yra labai 
atsargi Vokietijos galybės atstatymo 
požiūriu. Prancūzijai Vokietija gali 
būti pavojingesnė artimoje ateityje, 
negu Sovietai, ir todėl svarstant Vo
kietijos trijų vakarinių zonų valdy- 
mosi statuto priėmimą Prancūzijos 
požiūres nesutampa su JAV ir D. 
Britanijos. Dabar iškyla klausimas: 
kiek Vokietijos naujajai vyriausybei 
suteikti teisių. Prancūzija nenori 
tiek leisti vokiečiams, kiek kiti du 
sąjungininkai siūlo, nors vokiečiai 
nėra patenkinti net ir britų bei ame.- 
riklečių pasiūlymais.

Vokiečių politiniai vadai vis la
biau darosi atsparesni ir nesukalba- 
jnesni, stato didesnius reikalavimus, 
jausdami Vokietijos vaidmenį būsi- 
jųuoaluose Įvykiuose. Vokiečiai ne-

irnori tapti marionete. Prancūzija 
dabar nori dar kai kurias įmones 
laikyti išmontuotinomis demilitari- 
zacijos sąskaiton, kai kiti du partne
riai vis labiau atsisako nuo išmonta- 
vimų. Šios savaitės pradžioje ir ang
lų zonoje darbininkai buvo jau at
sisakę išmontuoti fabriką, 
zija nenori leisti sudaryti 
vokiečių policijos.

Nors okupacinio statuto 
laikomas paslaptyje, tačiau skirtu
mai tarp Sąjungininkų jaučiami. 
Ypač neprieinama vieninga nuomonė 
dėl užsienių reikalų, demilitarizaci- 
jos ir importo su eksportu. Vyriau
sioji kontrolė būtų palikta demokra
tizacijai, švietimui, kultūriniam gy
venimui tvarkyti, denacifikacijai 
(nors šis klausimas jau beveik baig
tas) ir policijos pajėgų dydžiui nu
statyti. (AP/m)

Prancū- 
centrinės

projektas

ir buto

pirmąjį 
įsakyta

Emigrantai badauja 
Mūnchene

Prieš kurį laiką Mūncheno emi
gracinėje stovykloje lankęsis DP Ko
misijos pirm-kas Ugo Carus: paža
dėjo, kad visi tuo metu emigracinėje 
stovykloje buvusieji emigrantai bus 
išvežti į JVA affidavitų pagrindu, 
t. y., nereikalaujant darbo 
užtikrinimų.

Tuo tarpu dabar, išvežus 
transportą, pasitikusiems
grįžti į kilmines stovyklas ir laukti, 
kol jie bus vėl pakviesti, bet jau ga
vus darbo ir buto garantijas. Pro
testuodami prieš šį tvarkos pakeiti
mą, visi DP, emigrantai į JAV. emi
gracinėje stovykloje kaskelbė bado 
streiką. Ar tuo būdų emigrantai lai
mės duotą pažadą, kol kas dar neaiš
ku, be* badas tuo tarpu jiems tėra 
vienintelė priemonė kovoti dėl jiems 
autoritetingo asmens užtikrintos teises.

Kiek daugiau šviesos apie Sovietų 
Sąjungos gyventojų nuotaikas Įnešė 
atbėgę du rusų lakūnai. Prieš kelio
lika dienų į Linzo aerodromą nusi
leido rusų bombonešis su dviem rusų 
leitenantais ir puskarininkiu. Pas
kutinis sugrįžęs atgal, o abu leite
nantai pasiliko ir daug ką papasa
kojo. Aišku, daug kas spaudoj ne
buvo paskelbta.

šie kariškiai pareiškę, kad 70% 
rusų gyventojų yra nepatenkinti ko
munistų valdymu, bet „jie bijo ką 
nors daryti dėl to“. Žmonės vis lau
kę to pagerėjimo, kuris buvęs paža
dėtas karo metu, o dabar jo nesu- 
laukią. Abu šie karininkai tikisi pa
tekti į Ameriką ir ten rasti „žodžio 
laisvę, spaudos laisvę ir darbo 
laisvę“.

Leitenantas Anat. Barsov (pilo
tas), 31 metų, pasakė, kad Rusijoje 
gyventojams neleidžiama balsuoti už 
norimą žmogų ir todėl pilietis dažnai 
eina prie urnos su ginklu varomas. 
Jis kovosiąs už JAV, jei nebūsią 
vartojama prievartos, ir viską dirb
siąs, jei nebus verčiamas.

Į juos labai paveikęs „Amerikos 
radijo balsas“, kurį dabar transliuo
ja amerikiečiai rusų kalba. Už
klaustas, kiek rusų klausosi ameri
kiečių radijo, atsakė, jog sunku pa
sakyti, bet beveik kiekvienas, kuris 
turi radiją.

Jie iš Ukrainos skridę 6 valandas 
per Lenkiją, paskui pasukę į Vieną 
ir manę pasiekti Mūncheną, bet jų 
žemėlapis tesiekęs tik iki Linzo ir 
jau trūkę benzino. Jie dar pasakoję, 
jog . grįžtantiems rusų kareiviams 
namo draudžiama pasakoti apie ge
rą gyvenimą Vakaruose. Jie abu lei
tenantai — tearsov ir Pirogov — buvę 
kandidatais Į komunistų partiją, nors

jiems ir nepatinkanti komunizmo 
ideologija. Esą, rusų karininkai ar
ba turį būti partijos nariai arba jau 
susidurią su rimta kvota.

Tai vis „kregždės“ iš šaltųjų kraš
tų traukia J pietus. (NYHT/m)

• Vatikano laikraštis rašo, kad Po
piežiaus Pijaus XII didžiausias tiks
las esąs grąžinti nekatalikus į kata
likų šeimą. (UP)

Mūsų mielą bendradarbę 
ponią

Angelę KVIETAUSKIENĘ, 
jos gilaus liūdesio valandoje, 
tragiškai žuvus sūneliui VA
CIUKUI - ANTANUI, nuošir
džiai užjaučiame.

Mūncheno Area 7 H.Q
Professional Testing Board 

Tarnautojai

Tremtyje mirus
Agr. Justinui BANAIČIUI, 

jo šeimai ir giminėms gilią 
užuojautą reiškia

Bacevičių šeima

S. m. spalių 23 d. Mūnchene
Agr. Justinui BANAIČIUI 

mirus, jo giminėms ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Dillingene gyv. agronomai 
bei jų šeimos: Dauparai, 
Musteikial, Fupininkai, Ži

liai ir A. Dagilis
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