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Ukrainai trokštame Dar keiveris metus Baltuosiuose Rūmuose pasilieka
valstybinės laisvės

Šie metai Ukrainai yra tiek pat 
istoriškai brangūs, kaip ir Lietuvai. 
Šiemet Ukraina švenčia 30 metų Ne
priklausomybės sukaktuves. Tiesa, 
svarbioji Nepriklausomybės data — 
sausio 22-oji — jau už kalnų, marių, 
bet antroji data — Vakarų Ukrainos 
Nepriklausomybės paskelbimo diena 
— laprikčio 1-oji — yra aktuali. 
Ukrainiečių tauta, kaip ir mes, šiuos 
visus metus gali skirti savo valsty
binei laisvei pagerbti. Šia dviguba 
proga, norėtume pažvelgti į Ukrainos 
politines aspiracijas, teises ir kovų 
dėl Nepriklausomybės.

Ukraina yra ir kultūriškai ir poli
tiškai savaiminga tauta. Tik tie ją 
gali su rusais suplakti, kurie, kaip 
teisingai Columbijos un-to prof. A. 
Manuingas pažymi, istorijos nežino. 
Kas žino Ukrainos ilgų amžių kovas 
dėl savarankumo, jos teisėtas politi
nės aspiracijas, ukrainiečių tautos 
kultūrinę individualybę, jų kalbos, 
literatūros, dailės, muzikos, mokslo 
savaimingumą, tas nedrĮs tvirtinti, 
kad Ukraina neturi teisių i Nepri
klausomybę. Šiandien šis klausimas 
ir tarptautinėj plotmėj nebekelia jo
kių abejonių, nes atsirado daugiau 
politikos ir istorijos mokančių...

Tačiau didžiausia Ukrainos, kaip 
ir mūsų, nelaimė, kad jos pašonėje 
yra įsigalėjęs keleriopas imperializ
mas, iš kurių šiuo metu yra likęs 
vienintelis ir žiauriausias — bolševi
kinis imperializmas. Kol Sovietų 
ir apskritai Rusija nebus 
etnografiškai, politiškai 
teisingai suskaldyta, kol 
pavergtosios bolševikų Ry
tų tautos nebus išmintin
gai valstybiškai sutvarky
tos, tol viešpataus didelė 
grėsmė ir pavojus ne tik 
U.krainai, Lietuvai, Lenki
jai, Balkanams, bet ir visai 
Europai ir net visam pasau
liui, turint galvoj komu
nizmo pasaulinės revoliu
cijos tikslus. Ukraina, jos poli
tikai tai puikiai suprasdami, jau 
šiandien veda teisingą kovą ne tik 
prieš bolševikinį, bet iš viso prieš 
imperializmą, pirmoj eilėj prieš ru
sų, o paskui ir prieš kitų kaimynų 
imperialistines užmačias.

Stebėdami Ukrainos kovas dėl 
Nepriklausymybės, galime didžiuotis 
tokia Europos tauta, kuri 1918 m. ir 
dabar su didžiausiu heroizmu gina 
savo tautines ir valstybines teises. 
Kaip teisingai Volochimiras Janio 
laikraštyje „Cas“ (Laikas) pažymi, 
kad 1918 m. ukrainiečių tautai yra 
mitas, legenda. Ir tai didvyriška le
genda, kurią ir šiandien ukrainiečių 
UPA tęsia su dar didesniu atkaklu
mu, pasišventimu ir kraujo aukomis. 
Stepono Banderos, arba Ukrainos 
Išlaisvinimo Armija (UPA), šiandien 
yra ne tik pabaisa bolševikams, bet 
ir realus politinis tarptautinis veik
snys. Nežinantiems pasaulio istori
kams ir politikams ši armija prime
na: Ukraina savo krauju pa
sirašys Nepriklausomybės 
istoriją.

Sausio 22 d. Ukrainai yra mūsiškė 
Vasario 16, o lapkričio 1 yra mūsiškė 
spalių 9-oji. Sausio 22 yra Ukrainos 
valstybinio simbolio šventė, o lapkri
čio 1-oji yra visų Ukrainos žemių 
surinkimo šventė. Šių dienų ukrai
niečių politika siekia ne tik atstatyti 
nepriklausomą Ukrainos valstybę, 
bet kovoja dėl teisingo etnografinių 
sienų išsprendimo. Kaip žinome, 
ukrainiečių ir lenkų ginčas dėl Vaka
rų Ukrainos ir šiandien yra aktuali 
politinė problema. Ir Vol. Janio šį 
klausimą taip sprendžia: „lenkai ne
privalo pakartoti savo istorinės klai
dos ir turi galutinai Ir dėl savo in
teresų atsisakyti nuo pretenzijų į Va
karų Ukrainą. Ukraina be Lvovo 
niekad nebus savo žemių valdytoja 
..." Mes, šiame klausime būdami tik 
teisingo stebėtojo vaidmenyje, vis 
dėlto negalime būti toki politiniai 
egoistai, kuriems rūpi tik savi kai
liniai. Kitaip tariant, mes esame už 
ukralnletišką tezę: Rytų Euro-

JAV prez. Harry S. Trumanas
Po karštligiškų pranašysčių ir 

dar didesnio rinkimų entuziazmo, 
amerikiečių ir anglų spauda apstul
bo, kai pagaliau sužinojo, jog JAV 
prezidentu yra išrinktas dabartinis 
prezidentas Harry S. Truman, kuris 
Amerikos gyvenimą vairuos ketveris 
metus. Pralaimėjo ne tik respubli- 
kininkų kandidatas p. Dewey, bet 
jie taip pat neteko daugumos ir par
lamente ir senate.

Šį reiškinį, gal būt, galima patei
sinti istoriniu požiūriu, įsisenėjimu ir 
tautos konservatizmu. Amerikiečiai 
matyti bijosi naujovių, bijosi ekspe
rimentų daryti su valdžia. Geriau 
toji pati, kuri geriau pažįstama.

Meskime žvilgsnį į praeitį. Res- 
publikininkai savo prezidentą tetu
rėjo tik nuo 1928 m. iki 1932,-metų, 
kada žinomasis Hooveris rungėsi su 
Smith. Hooveris gavo 444 rinkėjus, 
o Smith — 87. Tai ir bus paskutinie
ji jų prezidentavimo metai. Nuo 1932 
metų, atėjus į Baltuosius Rūmus 
Rooseveltui, demokratai vairo jau 
nebepaleido. Rooseveltas nukonku
ravo Hooverį. Pirmasis gavo 472, o 
antrasis — 59 elektorius. 1936 m. 
Rooseveltas gavo 523 elektorius, o jo 
konkurentas London vos 8. Trečią 
kartą 1940 perrenkant Rooseveltas 
gavo 449, o Willkie — 82 elektorius. 
Paskutinį kartą, 1944 m., Rooseveltas 
gavo 432, o Dewey — 99 elektorius. 
Už Rooseveltą pasisakė 26. 602.505, o 
už Dewey — 22.006.273. Taigi, balsų

kiekiu Rooseveltas nedaug ką prašo
ko, bet elektorių skaičiumi nulėmė. 
Dabar, antrą kartą, p. Dewey gavo 
per 20 milijonų balsų, o Trumanas 
per 22 milijonu. Balsų persvara nėra
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Šių dienų politikoje:

Pavergtųjų tautų balsas
DĖMESYS RYTU SPRAGOMS
Susicementavuslos JAV užsienio 

politikos So v. Sąjungos atžvilgiu už
kulisiu bando pažvelgti italų „Cor- 
riere della Sera". Esą, Washingtone 
yra numatyta galimybė politinių jė
gų bandymus perkelti ir į Rytų Eu
ropos valstybes, siekiant pajudinti 
politinį rūmą, kuris dar taip nese
niai vaizdavo esąs granito pamatais 
grįstas. Pradžioje numatyta Mas
kvos užsispyrimą menkinti, stipri
nant Rytų Eropoje besireiškiančias 
centrifugines jėgas. Toje pradinėje 
politikoje Washingtonas meta dėme
sio pilnus žvilgsnius pirmučiausia 
Belgrado link. Tuo tikslu neper se
niausia ten ir lankėsi aukštas Wa- 
shingtono pareigūnas, Llevelyn 
Thompson, Rytų Europos skyriaus 
šefas. Savo slaptos misijos proga jis 
gavo pasikalbėti su Titu.

Čia tenka pažymėti, jog dėl Ju
goslavijos vyriausybės laikysenos 
Washingtone vyrauja dvi nuomones. 
Vieni mano, kad, neatsivelgiant į 
Maskvos ir Belgrado santykių įtam
pą, netenka iš Tito laukti posūkio jo 
užsienio politikoje. Kita kryptis, va
dovaujama Thompsono, linkusi pri
leisti, jog Tito ne tik pajėgiąs pakelti

pasipriešinimą Maskvai, bet kartu 
laukiąs ir daugiau plyšių pasireiš
kiant Rytų bloke. Tiesa, Tito kietai 
laikosi savo nusistatymo įgyven
dinti komunistinį penkmečio planą, 
tačiau jis neturįs nieko prieš santy
kių su Vakarais praplėtimą, ypatin
gai ūkinėje srityje. Tos pačios tezės 
buvo patvirtintos ir kito svečio, Eric 
Johnson, įtakingo respublikininko ir 
Dewey patarėjo. .

Tie ir kiti faktoriai privedė prie 
to, kad amerikiečiai ne tik atsargiai 
rodo dėmesio Tito pozicijoms, bet 
kad Ir kiti panašūs judėjimai Rytų 
bloke nelieka už JAV dėmesio ribų.

PABUDUSIOS PASAULIO SĄŽI
NĖS ATGARSIS

Tokių JAV užsienio politikos ten
dencijų akivaizdoje kitokį aspektą 
įgauna ir tų tautų balsas, kurios dar 
pačios savo jėgomis privalo kovoti 
dėl nuogos egzistencijos su tvirtai 
besijaučiančia Rytų pabaisa. Leisi
me tuo klausimu pasisakyti šveicarų 
„Berner Tagblatt“:

„Po to, kai Churchillis pasaulio 
dėmesio verta kalba nurodė reikalą 
atitraukti sovietų kariuomenę iš Eu
ropos, kaip pagrindinę pasaulio tai
kos sąlygą, balsą pakėlė teisėti Rytų 
Europos tautų atstovai, reikalauda
mi nutraukti žiaurią priespaudą. 
Kad ir bejėgių Bulgarijos, Kroatijos,

Paaiškėjus, jog jis antrąsyk iš
rinktas JAV prezidentu, H. S. Tru
manas, kaip informuoja Reuterls iš 
Kansas City, pasisakė trečiadienį, 
jog jis dirbsiąs pasaulio taikai ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių gero
vei ir laimei. Per ateinančius ket
veris metus jis trokštąs būti naudin
gas amerikiečių tautai, kiek tik pa
čios gerosios jo jėgos jam leisiančios. 
Jis puikiausiai įsivaizduojąs uždavi
nį, kuris jam atitekęs su jo perrin
kimu prezidentu.

Ta pačią dieną prez. Trumanas 
padėkojo telegrama už sveikinimą ir

pos etnografines proble
mas turės ateityje pasau
linės politikos vairuotojai 
išspręsti didžiausio tel- 
singumoirobjektyvumopa- 
grindu: kas Ukrainos — 
Ukrainai, kas Lietuvos — 
Lietuvai, o kas Lenkijos — 
Lenkijai.

Kartu su ukrainiečiais gyvenda
mi tą patį likimą, kovodami dėl tų 
pačių valstybinių teisių, preš tuos 
pačius imperializmus, jautriai su
prantame ukrainiečių tautos politi
nius rūpesčius, sielvartus, jų aspi
racijas ir nuširdžiai trokštame Ukrai
nai visiškos valstybinės laisvės, kul
tūrinio ir ekonominio klestėjimo vi
sose laisvose jos žemėse.

Tegyvuoja sausio 22 Ir lapkričio 
1 — laisva, nepriklausoma, vieninga 
ir taikinga Ukraina! St. V y k 1 n t a s

didelė, bet elektoriai nulėmė Dewey 
nenaudai.

Panaši istorija yra ir su senatu. 
Respublikininkai senate daugumą tu
rėjo tik nuo 1928 iki 1932 metų, taigi,

Lenkijos, Rumunijos, Serbijos, Ven
grijos ir Čekoslovakijos ūkininkų 
partijų vadų balsas, bet jis neturi 
būti neįvertintas. Tai yrą galingas 
atgarsis pagaliau pabodusios pasau
lio sąžinės, kuri šiandien jau nesi
bijo naujo karo galimybių, kad iš
gelbėtų elementariausias žmogaus 
teises, kaip tai gražiai išreiškė Yorko 
arkivyskupas Dr. Garbett: „Krikš
čionys, neatsižvelgdami į savo nu
sistatymą prieš karą ir savo gilų 
taikos ilgesį, privalo žmogaus teisių 
praradimą, kojomis mindymą viso, 
kas tiesa ir teisėta, laikyti didesne 
blogybe už karą."

Taip pat ir politiniu atžvilgiu 
ūkininkų internacionalo žygis neten
ka per mažai vertinti. Emigravę Ry
tų ir Pietryčių valstybių politikai ne
turi, tiesa, jokios jėgos, bet už tąi jų 
užnugaryje stovi viena galingiausių 
pasaulio jėgų — Amerika, o taip pat 
nepalaužiamas laisvės troškimas mi
lijonų pavergtų žmonių europiniame 
karo terene galėtų suvaidinti ne taip 
jau nereikšmingą vaidmenį.“

Neabejojant to pavergtųjų tautų 
balso atgarsiais pasaulio opinijoje, 
jis, kad ir nepaveiks JTO sąžinės, 
kurią nusako Sov. Sąjunga su savo 
satelitų veto pavyzdžiu, dar -kartą 
įrodys tos organizacijos sudėties 
„neįmanomumą“ ir nustatys aiškią 
JTO agonijos diagnozę. J. Meškuitis 

Trumano ir Dewey pareiškimai
linkėjimus savo varžovui rinkimuose 
— T. Dewey.

Rinkimus pralaimėjęs gubern. 
Thomas E. Dewey tuojau pat pareiš
kė spaudos konferencijoje: „Tai bu
vo švari ir pamokanti rinkiminė ko
va. Mes nė kiek nesigailime.“ Jis 
pasisakė tą pat trečiadienį vyksiąs į 
New Yorko štato sostinę Albany ir 
savaitę ramiai užbaigsiąs savo far- 
moje. Tuo tarpu jis neturįs jokių 
politinių planų. Užklaustas, kiek ša
lininkų jis laikąs turint Henry Wal
lace pažangiųjų partiją, Dewey atsa
kė visiems dalyviams juokiantis: 
„Nedaug!“ 

per du senato laikotarpiu ir šį pasku
tinį, nuo 1946 metų. Dabar senato 
daugumą (54) sudarys jau demokra
tai ir todėl užsienių politikos komi
teto pirmininko vieta atiteks demo
kratams: vietoje sen. Vandenbergo, 
bus sen. Connaly.

Ne kitaip yra ir su parlamento (ar 
rūmų) atstovais. Respublikininkai 
parlamente daugumą turėjo tuo pačiu 
metu kaip ir senate, t. y. nuo 1928 
metų iki 1932 ir dabar nuo 1946 iki 
1949 metų pradžios. Demokratai da
bar surinko 246 atstovus, o respubli
kininkai tik 188.

Sis istorinis 20 metų faktas, rei
kia manyti, turėjo įtakos į prezidento 
rinkimų eigą.

Rinkimų rezultatai yra tuo cha
rakteringi, kad nei anglosaksų spauda, 
nei viešosios opinjos reiškimo insti
tutai negalėjo atspėti tikrųjų tautos 
nuotaikų. Jei anksčiau pasisakydavo 
už Dewey, tai paskutiniu metu, kada 
teko mesti balsą, pasirinko jau tą 
asmenį, kurį jau pažino, kurio vidaus 
ir užsienių politikos gairės buvo nu
žymėtos ir vykdomos, pritariant res- 
publininkams. Respublininkai užsie
nių politikoje nieko naujo nenumatė 
įnešti, nebent pagriežtinti santykius 
su Sovietų Sąjunga. Vidaus politi
koje respublikininkai nežadėjo ką 
nors ypatingo plačiosioms visuome
nės masėms ir todėl Trumano politi
ka buvo priimtinesnė, nes jis vis dėl
to pasišovė atstovauti smulkesnę 
pramonę; viduriniųjų luomą, bet ne 
stambiuosius kapitalistus, kurių ne
trūksta ir demokratų stovykloje.

Komunistinių aspiracijų pažangio
sios partijos kandidatas Henry Wal
lace gavo visai netikėtai maža balsų 
— per milijoną, nors pranašai sakė, 
kad gal surinks iki 5 milijonų. Šitoji 
Wallace nesėkmė kaip tik buvo iš
ganinga prez. Trumanui, nes Walla
ce balsai atiteko jam.

Šiandien galima tik konstatuoti 
faktą, kad nuo 1949 metų sausio 
3 dienos pradės veikti naujas parla
mentas, naujas Senatas ir nuo sausio 
21 d. prez. Trumanas. Dvejis metus, t. 
y., iki naujo parlamento rinkimų ir 
iki vieno trečdalio Senato atstovų 
pakeitimo, politinė stabilizacija ga
rantuota. Mes iš savo pusės tega
lime linkėti, kad Amerikos vairinin
kai vykdytų užsibrėžtą užsienio poli
tiką, seikiant sukurti pasaulio taiką, 
paremtą keturiomis laisvėmis ir At
lanto Chartos dėsniais. -am.-

Paskutinės aktualijos
— Po triukšmingųjų Stuttgarto 

demonstracijų gen. Clay pažymėjo, 
kad ekstremistinis nacionalinis vo
kiečių elementas yra tiek pat pavo
jingas, kiek ir komunistai.

♦ ♦ *
— Atsakydamas į interpeliaciją, 

D. Britanijos gynimo ministeris pa
reiškė žem. rūmuose, kad šiuo metu 
kaip tik esąs svarstomas svetimšalių 
priėmimo į britų kariuomenę klau
simas. Sąryšy su tuo esąs tiriamas 
pasiūlymas suformuoti britišką sve
timšalių legijoną.

• • •
— Ketvirtadienį Višinskis pareiš

kė JT visumos susirinkime, kad ne
są jokio pagrindo rytams susitarti su 
vakarais dėl atominės energijos kon
trolės. Tuo pačiu jis išsklaidė vaka
riečių planą, pagal kurį turėjo būti 
tęsiami didžiųjų pasitarimai iki se
kančio JT suvažiavimo ir tuo būdu 
pasiektas pagrindas susitarimui.

* * *
— Penkių Vakarų Unijos karinių 

pajėgų vyr. būstinė, kaip paskelbė 
prancūzų radijas, įrengiama Versa
lyje, netoli Paryžiaus.

* * *
— Izraelio armijos vadovybė pa

reiškia, kad Ji neketinanti pasitrauk
ti iš užimtų Libano aukštumų, o taip 
pat ji neturinti intereso skverbtis | 
Libaną gilyn.
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Pasakoms, kad čia negalima gauti 
Šeimoms butų, prašau netikėti. Būtų 
gali gauti, kiek nori, tik reik tam 
atsidėti. Pvz, ii mūsų grupės (28) 
jau visi susirado butus ar kambarius 
tavo šeimoms. Butai 1—3 kambariai 
kaštuoja nuo 5 iki 25 dolerių. Kai 
kurie gaus ir visai dovanai.

■Ypatingai geros įsikūrimo sąlygos 
čia mūsų žemdirbiams. Štai ir mūsų 
apylinkėse yra nemaža tuščių farmų, 
kurių savininkai gyvena miestuose, 
verčiasi prekyba, o farmas siūlo ge
rom sąlygom išsinuomuoti. Daug iš 
jų galima įsigyti nuosavybėn išsimo
kėtinai. Geras mūsų Suvalkijos ūki
ninkas, paėmęs į savo pūslėtas ran
kas nemažą tokią farmą, per 4—6 
metus (maximum) padarytų ją nuo
sava. Reikalui esant šį savo tvirtini
mą galėčiau paremti tiksliais išve
džiojimais ir faktais. Čia galima bū
tų surasti ir tokių, kurie sutiktų vie
ną kitą darbingą šeimą netgi iškviesti 
iš Europos, jei sutiktų jų farmose 
ūkininkauti iš puses, tik sunkiau bū
tų su kelionės išlaidomis. Dėl ama
tininkų reikia pasakyti irgi, kad 
kiekvienas geras amatininkas visuo
met čia gaus gero darbo. Kiek blo-

350—400 do*.), foto aparatas (50—250 
dol.) ir visokie optikos bei preciz. 
aparatai Kas turi dar galimybių, 
patartina juos įsigyti. Šiuo atveju 
nepatartina spraustis būtinai į dides
nius miestus, kaip Montrealis, Otta- 
va, Toronto ir pan. Daug naudingiau 
bus apsigyventi mažesniuose mieste
liuose, nes čia bus lengviau su bu
tais, didesnis darbo pareikalavimas 
(nes mažiau šiose vietose darbo ję- 
gos) ir mažiau ar visai nebus konku
rencijos.

Reikia dar paminėti, kad Kana
doje viską gali gauti išsimokėtinai. 
Su 500 dol. gali gauti išsimokėtinai 
iki 2500—5000 dol. vertės sunkveži
mį, kuriuo pvz. mūsų darbovietėje 
per vieneris metus uždirbsi jo vertę 
ir dar liks pragyvenimui 1000—3000 
dol. Tai yra faktas!

• Puikiai galima užsidirbti pradžiai 
per sezoninius žemės ūkio darbus, 
kur mokama iki 18 dolerių dienai. 
Didelė dalis mūsų darbovietės vie
tinių darbininkų kaip tik šiuo metu 
meta darbą ir vyksta ūkio darbams 
Jie taip daro kasmet Prie šeimų iš
laikymo čia nemaža galės prisidėti ir

ponios, ypač kurios moka siuvimo, 
virimo ar rankdarbių meno. Tam 
tikrais atvejais, bent laikinai, jų už
darbio galėtų pakakti visai šeimai 
išlaikyti. Štai, pvz. viena mūsų tau
tietė dar neišlipus iš laivo Halifakso 
uoste sugebėjo įsteigti rankdarbių 
institutą...

Man atrodo, kiekvienas čia, nors 
ir be pinigų, bet turėdamas en-/giją 
ir iniciatyvą, galėtų puikiausiai įsi
kurti.

Pagaliau dalis mūsų teisininkų 
galėtų surasti atrinkamo darbo mū
sų organizacijose, kuriose dabar taip 
aštriai jaučiama inteligentų stoka.

Visą laiką aš čia turėjau galvoje, 
kad mes Kanadoje būsime tik laiki
nai. Bet tuo atveju, neduok Dieve, 
tektų čia pasilikti ilgiau ar visam 
laikui, mūsų teisininkams dar lieka 
po 5 metų (gavus pilietybę) galimy
bė prasimušti į savo seną specialybę 
ar tam artimą darbą. Turėdamas 
galvoje anksčiau pasakytas ir dar ki
tas palankias aplinkybes, manyčiau, 
kad mūsų teisininkams' reikėtų dėti 
pastangas patekti kaip tik Kanadon. I

(Pabaiga)

Norintieji greičiau gauti leidimą 
įvažiuoti į Argentiną emigrantai-turi 
būtinai įteikti prašymus tiesiogiai 
Šv. Trejybės bažnyčios klebonui 
Konstantinui Izrazcovui, Buenos Ai
res. Kadangi jis yra pravoslavų ku
nigas, tai ir savo patarnavimus tei
kia pravoslavų tikybos žmonėms — 
rusams bei ukrainiečiams. Bet mums 
malonu pranešti, jog šis asmuo, reikš
damas didelę simpatiją pabaltiečiams, 
yra pasiryžęs teikti reikalingą pagal
bą emigruoti Argentinon ir kitų ti
kybų tremtiniams, kilusiems iš Pa
baltijo valstybių. Suinteresuoti ga
lėtų šia pagalba pasinaudoti.

Nuo 1948 m. spalių 10 d. Vokieti
joje yra įsikūręs jo įgaliotas atstovas 
— Vasilij Ivanovič Vannovskij. Jo 
adresas: (13a), Jettingen (Schwaben), 
Riederweg Nr. 271. Prašymas ir do
kumentai siunčiami nurodytu adresu 
Tėvui Konstantinui Izrazcovui į Bue
nos Aires. Gali ir patš prašytojas 
pasiųsti prašymą tiesiog i Buenos 
Aires, iš anksto gavęs reikalingus; 
nurodymus iš įgaliotinio Vannovskij.

Prašymo pavyzdys yra pas įgalio
tinį.

Apie kiekvieną šeimos narį reikia 
pateikti šiuos duomenis:

giau visai nemokantiems vietinės

1) Vardas ir pavardė.
2) Gimimo data.
3) Tėvo vardas.
4) Motina ir mergautinė pavardė.
5) Šeimos sudėtis: brolis, sesuo, 

žmona, duktė, sūnus, uošvė.
6) Šeimos padėtis — vedęs, neve

dęs, išsiskyręs, našlys.
7) Išsimokslinimas:vidurinis,aukš

tasis.
8) Specialybė arba profesija da

bartiniu metu.
9) Religija.
10) Pilietybė emigracijos metu.
11) Kada išvykai iš Rusijos (tur 

būt, iš Lietuvos).
12) Dviejų asmenų, užimančių ad

ministracijoje žinomas vietas, reko
mendacija raštu, patvirtinta polici
jos arba burmistro ir antspauda, bet 
kuria europine kalba.

13) Ar yra giminių Argentinoje, 
jei yra — jų vardas, pavardė ir tiks
lus adresas.

14) Atvykimo tikslas — ką nori 
veikti Argentinoje?

15) Ar turi iš ko pradžioje gy
venti?

16) Tikslus prašytojo adresas.
17) Trumpa biografija (telegra

mos forma).
Pastabos

kalbos. Tačiau ir tokie darbo susiras, 
tik gal su mažesniu užmokesčiu. įsi
tikinau pats, kad čia kaip tik gera 
tiems, kurie turi atidirbti jiems skir
tą 10 mėnesių laiką pagal sutartį, nes 
tokie per tą laiką: 1) pramoks šiek 
tiek kalbos, 2) užsidirbs 600—1200 
dol. pradžios gyvenimui ir 3) per tą 
laiką susiras sau ateičiai pastovesnį 
ir tinkamesnį darbą. Mažiau uždirbs 
tie, kurie dirba pas farmerius, bet 
už tai jie greičiau pramoks kalbą ne
gu tie, kurie gyvena tautinėmis gru
pėmis, barakuose.

Dėl daugelio aplinkybių čia ir 
mums teisininkams būtų geriausios 
įsikūrimo sąlygos. Pakartoju, kad di
delis palengvinimas yra ir bus tiems 
mūsų teisininkams, kurie galėjo ir 
galės čia patekti su sąlyga atidirbti 
skirtose darbovietėse po 10 mėnesių. 
Kodėl, jau minėjau. Dalis bent lai
kinai galėtų verstis pramoktais ama
tais. Dalis šiek tiek mokančių kalbą 
galėtų gauti darbo įvairiose įmonėse 
prie admin, aparato. Čia galėtų be 
sunkumų gauti užsiėmimo ir vyr. 
amžiumi mūsų teisininkai. Pvz., mū
sų darbovietėje yra nemaža senyvų, 
susilaukusių 60—65 m. amžiaus ir 
netgi 75 amž. Administracija vistiek 
atsižvelgia į žmogaus amžių bei svei
katą ir skiria lengvesniems darbams. 
Svarbiausia yra tik patekti Kanadon 
ir išdirbti tuos 10 mėn. Toliau — 
turėdamas čia 500—1000 dol. kiekvie
nas galėtų pradėti verstis savaran
kiškai, ar tai atidarant krautuvėle, 
ar tai kurį kitą biznelį.

Dabar iš kurgi gauti tuos 1000— 
500 dolerių pradžiai? Dalis sudarytų 
juos parduodant kai kuriuos savo 
daiktus. Ypatingai čia vertinami to
kie daiktai, kaip akordeonas (iki

Ramovėnams aštuoniolika melų
Vytauto Didžiojo metais, kai Lie

tuvos Universitetas gavo Vytauto 
Didžiojo vardą, lietuviška studentija 
pagausėjo susikūrusia Studentų At
sargos Karininkų Korp! „Ramove“. 
Tai jaunų vyrų studentų kolektyvas, 
padėjęs savo veiklos ir darbo pa
grindam mokslą, tėvynės meilę, 
draušinę ir draugiškumą. Įgyti Pir
mojo Lietuvos Prezidento A. Sme
tonos Karo Mokykloje privalumai 
buvo pasiryžta puoselėti ir ugdyti ne 
tik savo ir akademikų tarpe, bet ir 
visuomenėje.- Tie ramovėnų ryžtai, 
lyg pynė, buvo pinama ligi Vytauto 
Didžiojo Universiteto uždarymo ir 
korporacijos likvidavimo.

Korporacija, būdama nepartinė ir 
neapsibrėždama bet kurios grupės 
politiniais tikslais, turėjo gerus san
tykius su visomis lietuviškomis aka
deminėms korporacijomis ir drau
gijomis, o su savo ideologijai artimo
mis organizacijomis tik tie santykiai 
buvo draugiški. Todėl ši korporacija 
ir jungė visus tuos studentus vyrus, 
kuriems rūpėjo visos Lietuvos jau
nimo tautinis ir karinis auklėjimas 
ir mokymas.

Buvo kovojama su apsileidimu, 
lepšiškumu ir keliamos lietuviškos 
savigarbos pajutimas. Atliekamas 
nuo studijų laikas buvo sunaudoja
mas išvykoms į kraštą. Ramovėnų 
vyrų choras kėlė dainos meilę, 
drausmė ir karinė rikiuotė tautinių 
švenčiu metu rodė, kaip moko Lietu
vos. kariuomenė tvarkingo elgesio. 
Radijo valandėlių metu buvo kelia
mas savo tautos ir valstybės saugu

mo reikalas ir skatinama kovingumo 
dvasia. Propaguojamo ginklų fondo 
esmė nebuvo ramovėnams vien to 
reikalo materialinė pusė, bet dau
giausia buvo dvasinis Lietuvos jau
nimo nuteikimas kovai nėl savo lais
vės. Tai turėjo auklėjamąją krašto 
prasmę. Ir iš tikrųjų krašto okupan
tas to fondo materialinę dalį be jo
kių sunkumų ir greit sunaikino. Ta
čiau kitaip vyksta bolševikui palauž
ti didvyrišką krašto kovingumą dėl 
laisvės ir nepriklausomybės. Lietu
va kovoja istorijoje neturimais pa
vyzdžiais. Lietuvos partizanai skel
bią pasauliui tautos gyvybę. Tai ti
krojo karinės dvasios kėlimo prasmė 
ir sudėto darbo esmė. Todėl, atko
vojus krašto nepriklausomybę, pri
valės didesnio dėmesio dvasinė, o ne 
materialinė krašto jaunimo mokymo 
ir auklėjimo pusė. Tikėtina, kad 
krašto gynimo fondas bus sudarytas I

iš kastuvų, darbo mašinų. Jauni vy
rai organizuotai atliks tautinę ir 
valstybinę tarnybą darbo pulkuose. 
Čia bus galima puoselėti ir tęsti Lie
tuvos kariuomenės geruosius moky
mo ir auklėjimo privalumus. Jauni
mo drausmingas, patriotinis moky
mas kartu vyks per darbą, per orga
nizaciją, krašto mūrinės statybos, 
elektrifikacijos, susisiekimo, Lietu
vos laukų nusausinimo ir upių regu
liavimo darbus.

Su tokiom mintim ramovėnai 
įžengia i savo 19-tus metus. Tiesa, 
nėra šių dienų tremties studentijoje 
ramovėnų, tačiau jų keliamos idėjos 
yra gyvos. Su Lietuvos nepriklauso
mybe, per kovą dėl laisvės vėl su
klestės reikalas nepartinės Lietuvos 
Universiteto organizacijos. Tikima, 
kad Lietuvoje gerai paslėpta korpl 
„Ramovė vėliava susilauks tradici
nių apeigų. _ St. G.

Intelektualu registracija prancūzg zonoje
IRO pasiūlė visiems intelektua

lams, išskyrus medicinos personalą, 
registruotis emigracijai. Tam tikslui 
prašoma pristatyti mokslo cenzo do
kumentų notaro patvirintus nuora
šus, kiekvieno po 4 egz., gyvenimo ir 
dirbto darbo aprašymus, foto atvaiz
dus. Tačiau žinant, kad po pinigų 
reformos DP dauguma nustojo lėšų 
Ir neturi uždarbio galimybių išlai
doms padaryti, susirūpinę dėl žymių 
išlaidų dokumentams tvirtinti bei fo
tografuotis. Be to, gyvenimo prak

tika parodė, kad ir emigraciniai kraš
tai nenoriai priima intelektualus ir 
pageidauja juodo darbo darbininkų 
bei amatininkų. Todėl nenuostabu, 
kad daugelis intelektualų stengiasi 
paslėpti savo profesijas ir išvyksta 
kaip darbininkai ir neturi intereso 
rūpintis kitais dokumentais, jei ne
pakanka turimų diplomų bei pažy
mėjimų.

Rašyti savo smulkią biografiją ir
gi atrodo pavojinga, kad jos nepa
tektų į priešo rankas. Vega

1) Kiekvienas šeimos galva su job 
nariais turi pateikti duomenis atski
ruose lapuose (negalima surašyti 
viename lape dviejų asmenų).

2) Seimą suprantama: šeimos gal
va, žmona, vaikai, giminės (uošvė, 
dėdės, giminaičiai).

3) Žinios rašamos tiktai vienoj* 
lapo pusėje mašinėlė ar spausdinto
mis raidėmis rusiškai, tačiau gimi
mo vieta, vardai ir pavardės rašo
mos lotynų raidėmis labai tiksliai, 
kad nebūtų jokio skirtumo transkrip
cijoje vardų ir pavardžių, palyginti 
su tai, kaip tai figūruoja turimuose 
dokumentuose.

4) Vedę sūnūs, būdami šeimų gal
vomis, duomenis apie savo šeimą pa
teikia atskiruose lapuose.

5) Argentinai reikalingi: darbinin
kai, technikai, mechanikai, svarbiau
sia — žemdirbiai.

6) Visas išlaidas padengia prašy
tojas. Atsakymui gauti oro paštu, 
reikia pridėti tarptautinį kuponą, 
skaitant už kuponą po 5 gramu* 
laiško. 1

7) Nurodyti, į kurį kraštą Argen
tinos konsului turi būti pasiųstas va
žiavimui leidimas. Leidimą išsiunčia 
tik Argentinos konsulas.

8) Visi važiuoja savo lėšomis ar
ba Europoje gauna IRO ar atitinka
mų kitų organizacijų pagalbą.

Praktiką pradėjo
DR. MARTYNAS KAVOLIS 

advokatas
amer. ir pranc. karinės valdžios teis
muose. Jis teikia patarimus žodžiu 
ir raštu, atstovauja ir gina šalis, ruo
šia vertimus.

(14b) T'iibingen, Holderlinstr. 23.

A. VILKAS (15)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

TRIJŲ SKYRIŲ TRUMPOS SANTRAUKOS
Norint skaitytojams greičiau pateikti galutinę įvykių ato

mazgą, šių atsiminimų III-čias, IV-tas ir V-tas skyriai, lygiai 
įdomūs, praleidžiami, čia duodant tik trumpas jų santraukas. 
Skaitytojas ištisai su tais skyriais galės susipažinti tada, kai 
šie atsiminimai išeis atskirą knyga.

Iil-me SKYRIUJE <1944. X. 9 — 1945. I. 20) aprašomi ; 
autoriaus vargai pas Prūsijos ūkininką, paliečiant darbiniu- ; 
kus lenkus ir vokiečių kariuomenės dalinius.

IV- me SKYRIUJE (1945. i. 21 — II. 3) autorius aprašo . 
artėjant rusams savo bėgimą į Vakarus: pradžioje kartu su 
evakuojamais Prūsijos gyventojais, paskui — savo iniciatyva 
(Friedland, Braunsberg, Stutthof, Danzig, Lauenburg), kol 
SS jį sugauna ir vėl pristato dirbti pas ūkininką.

V- me SKYRIUJE (1945. II. 4 — III. 8) — autorius vėl su
svetimšaliais vergais... Čia pat belaisviai amerikiečiai. Ke
liais traukia nepabaigiamos vokiečių pabėgėlių kolonos. Au
torius dar kartą bėga, bet.., yra priverstas „savanoriškai" 
stoti į kitą ūkį dirbti, nes rusai, apsupę Pomeraniją, ateina 
„išvaduoti"... ne iš rytų, bet jau iš vakarų. Pirmas susitiki
mas su rusais vaizduojamas Vl-me skyriuje, nuo kurio ir 
vėl duodame ištisai. 1

VI. SKYRIUS
LIETUVOS LINK

■ (1945. U. 9 — III. 23) 
1945. UI. 9. Penkti i

Rytą šeimininkas pasako, kad važiuosime į kalvę pa
kaustyti arklių, nes gal reiks ir mums evakuotis: pabėgėliai 
keliu traukia nuo Stolp atgal. Vakarais matome fronto gais
rus už kokių 30 km.

Gretirpo vienkiemio kalvis (su kuriuo aną kartą važiavau 
Į pieninę) atsisako kaustyti. Vieškeliu traukia daugybė ka
riuomenės^ Pro šalį praeina vokiečių kariai.

— Ar čia ne rusai? — paklausia kalvio duktė.
— O ne, iš kur čia gali būti.
Važiuojame į kaimą pas kitą kalvį. Artėjame prie nepa

baigiamos kariuomenės kolonos. Čia, tur būt, „vlasovcai“. 
Jie bėga, traukiasi iš vakarų į rytus, Dancigo link. Kelia pa
suka prie mūsų. Aš nutirpstu; jų kepurėse penkiakampės 
žvaigždės. . ,

— Rusai! — tariu šeimininkui.
Žiauriai šūkaudami, jie apmaino mūsų arklį į seną šlubį. 

Liepia mums apsisukti ir važiuoti atgal. Apsisukame. Girtas 
karininkas šaukia:

— Kur jūs važiuojate? Jūs važiuojate pas vokiečius. Jūs 
šnipai. Mes jus sušaudysime.

Bet, matyti, sako tai tik iš įpratimo, nes vos nusisuka, 
pamiršta savo grasinimus.

Nuo kolonos atsiskiria vienas sovietų „didvyri*“ („heroj 
.sovietskovo sajuza“), žemo ūgio, trumpa nosimi, žiemine so
vietišką kepure, purvina miline, prisikabinęs ilgą vokišką 
kardą, kuris velkasi žeme; akys girtos, veidas rudas, užgrū
dintas.

— Kas tu?
— Lietuvis.
— Ko tu jam tarnauji?
-* Jei nebūčiau tarnavęs, būtų pasodinę l kalėjimą.
— Kur važiuojate?
— Į kalvę. Mes visai nežinojome, kad jūs jau čia.
„Blogai mums,“ pamanau, „gali nušauti abu; nei sėdėti, 

nei stovėti,- nei eiti... Kaip reikia išsisukti?“
— Ar jis turi laikrodį?
— Nežinau.
— Ur, — šaukia seniui Haase, sėdinčiam vežime, iš kurio 

iškinkyti abu arkliai.
Eržilas dar tebestovi čia pat.
— Uhr, — aiškiau ištariu aš.
•— Ni, ni, ni, — stena vokietis.
— Jis sako neturįs, — aiškinu rusui.
„Didvyris" pradeda krėsti, -atsegioja visas sagas, visur 

išgraibo ir randa laikrodį.
— Aš tave, gyvate, užmušiu, — išsitraukia kardą.
Prisiverčiu šaltai žiūrėti: įkiša kardą į sidabruotas makš

tis, gražiai graviruotas vokiškais šūkiais.

„Tur būt, iš muziejaus pavogė,“ pamanau.
„Didvyris" patikrina eržilą, spirdamas į jautrią vietą pa

pilvėj!. šis pasirodo ramus. Kiti rusai nesikabina prie mūsų, 
nes mato, kad jau mes baigiami „tvarkyti“.

„Didvyrio“ draugas pasuka prie mūsų su visu vežimu.
— Kur gyvenate?
— Už vieno km vienkiemy.
— Ar jie turi laikrodžių?
— Nežinau, negaliu tikrai pasakyti, — diplomatiškai at

sakau.
— Sėsk ant arklio (jau išmainyto), ir jojame: parodysi 

— kur.
Senis Haase lieka vežime su atsegiotomis visomis sago

mis, su nutrauktu trūkio raiščiu, tą šaltą dieną...
„Didvyrio“ draugas važiuoja paskui mus. Aš nespėju joti.
— Ką, tu tarnauji ir neturi batų, mesk klumpes, — su

šunka jis žiauriai, pamatęs, kad mano klumpės be kulnų tik 
lept, lept nukrinta ant žemės, o aš rengiuosi vėl jas pasiimti.

— O tu, Vanka, palauk čia ant kelio! — įsako savo 
draugui.

„Didvyris“ įjoja i kiemą pirmas. Atvykęs vėliau, matau: 
šeimininkė Išnešusi lauk plauti centrifūgą, prie kurias rusas 
dabar pririšęs paklusnųjį eržilą, kuris manydamas, kad tai 
nejudomas stulpas, ramiai stovi.

Viduje kažkas klykia.
Eina Marija. Išbėgęs rusas klausia:
— Kakaja oblast?
— Iš Ukrainos,... gubernija.
Šito visada klausiama sutikto ruso.
Ji jau rengiasi eiti su kibirais tvarto link.
— Kur eini?
— Kiaulių šerti.
— Ak, tu, vokiečių pakalike,... mat, aš tavęs atvykau 

išvaduoti, aš už tave kraują lieju, o tu...
Ji klusniai grįžta į trobą. Aš įeinu paskui.
— Ruoškitės vykti į tėvynę.
Mes bėgame .į kambarius ir skubiai velkamės. Man ne

smagu žiūrėti į tas pergąsdintas vokietes. Vos persivelka 
geruoju kostiumu, jau „didvyris“ šaukia mane.

— Ur, — šaukia jis, — paaskyk joms, jei neduos laikro
džių, aš užmušiu jas.

2



1948. XI. 6. Misą Keliai ^psL^r^62U7^

Rusijos didžioji valanda praėjo / Karolis MilkovaitisKalbant apie nūdienę pasaulio politinę būklę, nereikia ilgų įžangų bei išvedžiojimų daryti, kad įtikintum pašalietį, kas dėl viso to chaoso yra kaltas. Visą pokario laikotarpį Rusija kaltino kitus, sabotavo ir sąmoningai laužė vieną susitarimą po kito. Į kitų pastangas prieiti žmoniško susitarimo, jos diplomatai atsakydavo „veto“ arba akiplėšišku demonstratyvumu apleisdavo posėdžių patalpą. Kada kiti, vykdydami susitarimą, nusiginklavo, jos karo pramonė dirbo nesulėtintu tempu ir po ginklu stovinčių žmonių skaičius paliko nesumažintas. Tokiu būdu jie. žmonijos viltį į pokario laisvę ir ilgą, teisingumu pagrįstą taiką, pavertė apgaulingu miražu, ir nepalyginamas nusivylimas bei naujo karo baimė užvaldė žmonijos sąmonę ir jausmus. Šitokia padėtis — visiems tai buvo aišku — negalėjo ilgai tęstis ir turėjo pasikeisti. Bet čia kilo kardinalinis klausimas: kaip? Ar Vakarai lenksis prievartai, ar jie iš Berlyno pasitrauks, ar jie, kaip ir po pirmo karo, izoliuosis ar...? Šis taip laukiamas ėjimas buvo tiek svarbus ir dirginantis, kad nuo jo priklausė viskas: jis turėjo nulemti, kas partiją išloš ir kas turės nusileisti. Ir štai, pro šį juodą audros debesį staiga pradėjo spinksėti maža vilties švieselė: po eilės slaptų pasitarimų skelbiamas Vakarų unijos generalinio štabo sudarymas. Iš tikrųjų keista gyvenimo ironija! Kitais laikais šis. faktas verstų išsigąsti ir susirūpinti, bet šiandien pasaulis šią žinią priima su dideliu palengvėjimu. Kodėl? — Ogi todėl, kad žmonija ir demokratinio pasaulio politikos vairuotojai galutinai įsitikino, jogakiplėša vien tik bizūno bijo.Amerikos Reprezentantų Rūmų pakomisės užsienio reikalams raporte apie pasaulinio komunizmo strategiją ir taktiką, tarp kitko, sakoma, jog sovietų vadai tiki, kaip ir I-mo pasaulinio karo pabaigoje tikėjo, kad jiems artėja ypatingai palanki valanda, kad jie galėsią užsmaugti bent kai kurias Vakarų institucijas. Šitaip Kremlius kalkuliavo ir laukė JAV (jau visai nekalbant apie tokius „biedniokus“, kaip Anglija) ūkinį subyrėjimą su tokiu įsitikinimu, kad žinomasis sovietų ekonomistas Eugenijus Vargas, išdrįsęs skaičiavimų tikslumu paabejoti, bematant buvo lengva ranka likviduotas. Tačiau, kaip jau dabar matyti, šį kartą Po- litbiuro planai tikrai prašovė kiek pro šalį. Tiesa, jie buvo kliudę ir taikinį, betgi tai buvo 1946 ir iš dalies 1947 metais, kada penktoji kolona visuose kraštuose netrukdomai varė savo pragaištingą duobkasio amatą, kai Italijos demokratinė laisvė braškėjo, o Prancūziją — kaip kaž kas samprotavo — galėjo telefonu užimti ir Vakarai merdėjo savo 

neryžtume. Betgi, kaip sakyta, tatai buvo ir praėjo. Šiandien Vakarai per kalno viršūnę yra pėrsiritę: lauktasis Amerikos bankrotas neatėjo, o vietoj to JAV pramoninė produkcija šiandien yra dvigubai didesnė, nei prieš karą ir tokiu būdu ji tapo didžiausiu ekonominiu ir kariniu arsenalu. Toliau. Mėnesinė Amerikos plieno gamyba yra 2,1 milijono tonų didesnė, nei 1939 metais. Karo pramonė vėl įjungta masinėn gamy- bon, o jos šiemetinis biudžetas (biudžetiniai metai prasidėjo liepos mėn. 1 d.), sudaro 12,4 milijardų dolerių. Visa tai draugėn suėmus, plus gera doza vis dar augančio prieškomunis- tiško įsitikinimo, J.A.Valstybes įgalino vakarų Europoje ir kitur pastatyti tokį antikomunistinį bastijo- ną, kurį, šiandien jau realybėje matome. Pradedant Marshallio planu, kuris savo paskirties nesupasavo ir savo ofensyvą prieš didžiausią komunizmo sąjungininką — medžiaginį skurdą sėkmingai tęsia, antikomunistinis frontas kaskart didėja. Vakarų Europoje pradėta formuoti karinė unija, siekiama Išplėsti į Atlanto uniją. Šis kūrinys, nors dar nežinoma tikslios jos dalyvių sudėties, įgauna jau ir apčiuopiamą formą: šiaurėje jis netiesioginiai pailgėjo per Skandinavijos valstybių sudarytą tarpusavio karinį bloką (kalbama ir apie JAV bazes Švedijoje), pietvakariuose — Franco Ispanija, o Viduriniuose Rytuose, įskaitant Graikiją ir Tur
Atviri žodžiai /.. . truputis ironijos„Pradžioje linkstama ironiškai nusišypsoti, kai Jugoslavijos delegacija JTO išeina su pasiūlymu, kad politinės komisijos posėdžiuose, svarstant Graikijos klausimą, būtų išklausytas ir sukilėlių vadas Markos ar jo pavaduotojas, kurie „galėsią pateikti naudingų informacijų aiškinant graikų situaciją“, — rašo„Bcrncr Tagblatt“.„Bulgarija ir Albanija norėtų taip pat savo atstovus į JTO deleguoti Muso turėtų taip pat ką nors Palais de Chaillot pasakyti, tuo* būdu JTO buveinę paverčiant pasauline sukilėlių ir banditų susitikimo vieta. Margas JT suburimėlis tuo būdu t>k»“»i virstų dar margesnių.Bet gi ironiškas šypsnis praeina, atidžiau įsižiūrint Jugoslavijos pasiūlymą. Markos šiandien pagaliau yra tai, kuo Tito vakar, o Stalinas užvakar buvo. Jei Kremlius JTO trimečio proga savo ilgose spaudos skiltyse būbnyja už tarptautinę organizaciją, tatai daro kaip tik tuo tikslu, kad tą organizaciją paverstų šiandieninių ir vakarykščių „sukilėlių“ vadų instrumentu. Kur tik komunistai su Vak. demokratijomis „bendradarbiauja“, ten pastarieji si

kiją, net valstybių suėjo į bloką ir visos jos, kaip iš Paryžiaus oficialiai pranešama, daugiau ar mažiau atstovauja antisovietišką. Tokiu būdu, žvilgterėjus į žemėlapį, gaunasi geografinis objektas, panašus į puslankį, kuris juosia visą Rusijos vakarų ir, didžia dalimi, pietų frontus. Šio puslankio Apeninų ir Adrijos srity pasitaikiusias mažas spragas jau seniau užlopė J.A.Valstybės, stacionuo- damos savo jūrų laivyno vienetus Viduržemio jūroje. Kiek militariškai vertinant šis puslankis yra atsparus — ne tiek svarbu, nes kokio pajėgumo jis bebūtų — jo neperšoksi, o jį reikia krauju ir aukomis paimti, kas rusams .kol kas neparanku. Be to, šiek tiek paaiškėjo jau ir vakariečių planai, liečiantieji numatomą Vakarų Unijos karinį pajėgumą, o jis, reikia manyti, ir „narsiuosius“ rusus ne žaisti gundo! Iš Washingtono pranešama, kad numatoma sudaryti 2 milijonų gerai ginkluotą taikos armiją, kuri karo atveju be sunkumų galėtų būti padidinta iki 12 milijonų ir dar daugiau. Užakcentuojama, kad tokia, po vienalyte vadovybe stovinti karinė kombinacija būtų ne tik antra savo didumu karinė pajėga žemėje, bet ir didžiausia kolonialinė 
pajėga pasaulyje, kuri karo atveju, 
savo milžiniškus užjūrių ekonominių 
resursų šaltinius perleistų galingo
sios Atlanto Unijos dispozicijai.Tai yra viena — vakarietiškoji svarstyklių pusė. Kaip rusai į tai 

stemiškai stengiamasi nublokšti. Panašūs bandymai vysta — ir JTO su žinoma komunistams ištverme ir kantrybe. Tuo būdu Jugoslavijos pasiūlymas . JTO įsileisti dar vieną „kandidatą į maršalus“ yra jau ne 
tiek juokingai, kiek aliarmuojantis. Klausimas jau statomas rimtai: kas ką išstums iš tarptautinio bendradarbiavimo.“ * * ♦Tačiau ne viskas, kas plačiai planuojama, planingai ir vyksta. Štai, Maskvos autotraktorių fabriko direktorius Krupčatnikovas

„Izvestijų“skiltyse randa galimybę iškelti mažą epizodą sovietiškojo ūkio planingume. Jis rašo: „Kai buvo užsibrėžtas darbo pianas sekantiems metams, mūsų specialistai nustatė, kad fabrikas turėsiąs dirbti su nuostoliais. Bet mes atsiekėme jau pirmuose 7 mėnesiuose 5.782.000 rb. pelno. Iki metų galo mūsų kolektyvas praneš numatytąjį darbo planą 10 mil rb. Mūsų fabrikas galėtų ir dar daugiau atsiekti, jei žaliavų pristatymas būtų vykdo
mas su protu, o ue su takiais laiko 
ir pinigų nuostoliais. Štai keli pavyzdžiai Mūsų fabrikas reikalingas

didelių kiekių kabelių gaminių, kuriuos mums greitai ir didelėmis su- taupomis galėtų tiekti Moskabel fabrikas čia pat Maskvoje. Mes gi tuos gaminius gauname iš Leningrado, Kuibiševo ir Taškento, o tuo pat metu maskviškis fabrikas Moskabel siunčia savo gaminius į Kuibiševą. Kitas pavyzdys: Maskvos fabrikas „Kaučuk“ norėtų mums savo gaminius tiekti, bet mes juos gauname iš anksto nustatyta tvarka — iš Kaza- niaus. Mes galėtume pateikti panašių neapgalvoto ūkio pavyzdžių visą eilę.“Kiek ironijos, o kiek dar daugiau teisybės... - mšk.-
STALINAS IR TITO PERKA 

BAŽNYČIĄDaily Mail spec, korespondentas iš Romos praneša, kad Sovietų ir Jugoslavijos diplomatai Romoje nori nupirkti ortodoksų bažnyčią San Remo, kuri jau nenaudojama dveji metui.Tiek Stalino, tiek Tito atstovai esą pažadėję atidaryti bažnyčią ortodoksams. Prie Rivieros tai būtų puiki proga propagandai. (DM/m)

reaguos — dar negalima pramatyti. Tačiau rusams, kaip ir visiems kitiems, gerai žinoma, kad dabartinė Vakarų karinė padėtis taip vadinamus karinius pasivaikščiojimus padaro nemalonius ir rizikingus. O be to, akylus stebėtojas pastebėjo tam tikrą rusų sumišimą ir nervuotumą, nors rūpestingai slepiamą. J.Tautose rusai nors dar vis „prastai rusiškai“ plūstasi, bet jie anaiptol jau nebe tokie išdidūs, o ir tikėtas jų išstojimas iš JT nepasitvirtino.Na, bet nebūkime vienašališki ir pažiūrėkime, ką rusai išgali, ir bandykime atstatyti svarstyklių pusiausvyrą.Visai tikslių informacijų apie rusų karinį pajėgumą gauti yra sunku. Tačiau semiantis žinių iš įvairiausių šaltinių, galima vis dėlto susidaryti tikrovei artimą padėties vaizdą. Britų generolas Įeit. Sir Giffard Martel, kuris paeito karo metu vadovavo britų karinei misijai Rusijoje, pasiremdamas iš dalies savo paties patyrimais, sakosi tas informacijas surinkęs ir „Sunday Dispatch" laikraštyje stengiasi atvaizduoti apytiksliai šiuometinį rusų karinį pajėgumą. Generolas, trumpai peržvelgdamas praeito karo rusų armijos kokybę ir apginklavimą, vadina ją antraeile ir teigia, kad negeriau vertinti ją tegalima ir šiandien. Visai jau nekalbant apie aprėžto pajėgumo rusų pramonę, reikėtų britų pramonei išsijuosusiai dirbti 10 metų, kad pilnai apginkluo-

tų rusų armiją. Rusų kariuomenė! didumas vertinamas 200 iki 250 blogai apginkluotų divizijų. Iš jų apie 40 yra šarvuočių divizijos. Tačiau čia ir glūdi didelis rusų armijos nepajėgumas, nes jiems labai stinga motorizuotų priemonių. Bemaž visos divizijos komunikacijai yra priverstos naudoti arklines priemones. Kovotojas turi žygiuoti pėsčias ir didžiausią savo amunicijos dalį ant pečių neštis. Rusai pagamino sunkiai ginkluotus ir stipriai šarvuotus tankus artimoms kautynėms. Tokių tankų ribotas kiekis esąs kiekvienai armijai būtinas ginklas. Betgi moderniškoje armijoje svarbiausiu faktoriumi yra judri šarvuočių kariuomenė, kuri bendradarbiauja su motorizuotomis pėstininkų divizijomis.Kas liečia oro pajėgas, tai esą aišku, kad rusai didžiausias pastangas deda, jog Vakarų pirmavimą pasivytų. Šiuo metu jie išvysto spraus- minį variklį, moderniškas radaro priemones ir iš tolo vairuojamus sprogmenis. Tačiau dar daug metų praeis, iki rusai Vakarus bus pasiviję. — „Aš netikiu į tvirtinimus, — teigia generolas, — kad rusai turi galingą aviaciją. Tokiam dideliam ir staigiam persioganizavimui rusai neturi nei organizacinio talento, nei tam reikalingo pramonės kapaciteto.“Viena, kas rusų jūrų laivyne galėtų būti reikšminga, yra jų maždaug 200 povandeninių laivų flotili- ja. Apie šio ginklo reikšmingumą generolas cituoja vieną pavyzdį iš praeito karo. Juodojoj jūroj rusai turėjo 20 povandeninių laivų. Vokiečiai prekybos laivais perveždavo di- ■ delius kiekius jiems gyvybinės reikšmės turinčios naftos ir kitų mineralų prie Juodųjų jūrų vakarinių krantų, kad per Rumuniją galėtų toliau siųsti Vokietijon. Per visą karo laikotarpį nė vienas šių laivų nebuvo rusų torpeduotas. — Aš tad netikiu, — teigia generolas, — kad mums reikėtų rusų povandeninio laivyno bijoti.“Kągi galėtų Rusija su savo karine pajėga užsimota, pradėti? — klausia generolas ir pats čia pat atsako — jos (Rusijos) politika yra ve- sti šaltąjį karą ir tokiu būdu išsiplėsti per visą Europą. Tame ji iki šiol buvo labai sėkminga. Tačiau jeigu amerikiečiai ir mes (britai) pastatytumėm po penkias kautynėm! tinkamas divizijas, o Benelux valstybės visos kartu sudarytų dar dešimtį divizijų, kurių užnugary stovėtų dar teritorialiniai rezervai, tai mes veikiausiai būtumėm pajėgūs pakankamai sutikti rusų šaltąjį karą. Dar daugiau — mes galėtumėm net rizikuoti rusus iš tokio krašto, kaip Čekoslovakija — išvyti. Čia pat reikia dar viena atsiminti: rusai šlubuoja su atomine bomba. Jeigu mes šį ginklą panaudotumėm prieš rusų(Nukelta į 4 pusi.)
Balys Galdžiūnas (4)

Per Alpių kalnus(Iš dienraščio)Prie upių santakos esančiame viešbutyje gavom progos pirmą kartą padoriai nusiprausti ir atsisėsti už stalų. Viešbučio šeimininkas pasiūlė ir savo indus. Padėjo peilius ir šakutes. Man vėl buvo keista, kaip ir išėjus iš kalėjimo, kad šie įrankiai reikalingi. Keturios sunkios kelionės dienos nuo 'tų malonumų suspėjo mus atpratinti. Vieni į kitus žiūrėjom ir juokėmės. Juokėmės, kad per kelias savaites galima pavirsti čigonais ir laukiniais. Bet juokas mūsų tarpe buvo tik dabar, kai sunkusis kelias jau buvo užpakalyje.
1945. 8. 26—27 d.Rytą, kai tik dienos šviesa palietė kalnus, mes vėl visi buvome ant kojų. Norėjom greit pradėti kelionę tolyn, bet iš ryto pastebėjom, kad mūsų vežimų stabdžiai visiškai sudilę ir reikia keisti naujais. Arklių pasagos atšokinėjusios ir taip pat reikia taisytų Prie visų bėdų jungės ir mano batai, prasižiojusiais galais. O išvažiuojant jie buvo tvarkingiausiai sutaisyti. Tilt dabar supratau, kodėl kalniečiai vaikšto geležim pakaustytais batais. Pasirodo, kalnai mėgsta geležį.Po poros valandiĮ darbo mes vėl galėjom judintis pirmyn. Mus slėgė iš viešbučio šeimininko patirtos žinios, kad patį blogąjį kelią dar turime prieš akis. Mus laukia 2 km kelio, turinčio 23 ’/o nuolaidumą. Tai jau praneša mūsų vaizduotę ir nė patys nežinom, kaip reikės jį nugalėti. Bet nugalėti reikia, ir mes išvažiuojam.Ir tikrai, už trijų kilometrų mes pamatėme tai, kuo beveik nenorėjom tikėtu Kelias kriste krito žemyn. Upės vanduo, atrodė, nori atsiskirti iš akmenuotos vagos ir oru pasiekti tolimą pakalnę. Krintanti srovė daužėsi į akmenis ir karo dienose sugriuvusias mašinas, smulkučiai lašai lakstė ore. Bet toks jausmas buvo tik pradžioje. Vėliau, įpratus, jos buvo vienintelis atsigaivinimas kepiančios saulės karštyje. Visi sustojom ir vienas į kitą žiūrėdami ieškojom geresnio patarimo. Kalniečiai, kelio darbininkai, kurie taisė karo pa

baigoje išsprogdintus pavojingesnius pravažiavimus, būtų davę patarimą, jei mes važiuotume jų dydžio vežimais. Dabar jie tik kalbėjo, kad stabdžiai visų vežimų blogi ir neišlaikys. Dar kartą pertvarkėm stabdžius, ir pirmasis vežimas, kuriam buvo lemta išbandyti laimę, pradėjo ne važiavimą, bet tikrą šliaužimą. Atsargai dar grandinėmis buvo parišti užpakaliniai ratai. Moterys su vaikais, nepasitikėdamos, nuėjo pėsčios. Aš pasilikau likusių vežimų saugoti ir laukti pranešimo, kaip einasi. Ilgai laukti nereikėjo. Už penkių minučių grįžo ir pranešė, kad ašis lūžo ir vežimas guli. Su ta žinia pradėjo iš apačios kilti anglų karinės mašinos. Jos ėjo spjaudydamos dūmų kamuolius, ėjo kaukdamos įvairiausiais balsais. Pasirodo, arkliais nuo tokio statumo nusileisti nelengva, bet mašninoms pakilti taip pat ne juokas.Anglai mums padėjo atstumti įstrigusius vežimus, nes po pirmo nevykusio bandymo, kiti bijojom ir iš vietos pasijudinti. Ir nors vežimai kiek tik galima buvo atmesti į kelio pakraštį, bet vienas tankas užkabino vežimo brezentą ir šonas nuėjo skudurais.Susirinkę dar kartą aptarėm, ką reikia daryti ir nieko geresnio negalėjom sugalvoti, kaip tik vežimus nukrauti ir beveik tuščiomis pradėti keliones į baisiąją pakalnę, kelionės žemyn ir vėl atgal likusių daiktų pasiimti. Taip ir darėm. O kai saulė vėl lindo į kalnus, mes į pakalnę nutraukėm paskutiniuosius daiktus. Nuovargis, kaip ilga kelionė jaunus žąsiukus, spaudė prie žemės. Per dieną nuvažiavom tik penkis kilometrus, bet jų ir mums ir arkliams buvo net perdaug. Gerai dar, kad moterys su vaikais buvo kiek pailsėjusios. Jom teko tik parinkti ilgesniam apsistojimui vietą, prižiūrėti daiktus ir rūpintis maistu.Čia neišvengiamai reikėjo ilgiau sustoti ir remontuoti vežimus. Palyginti, sekėsi. Jau sekiančios dienos pavakariais išsijudinom pirmyn. Vežimai vėl buvo tvarkoj, mes patys kiek pailsėję, bet kelionės planas rodė, kad jei tik tokiu greitumu keliausime, tai greit išsibaigs mūsų atsargos. O tai nebuvo miela, nes mūsų pasiimta ir dar nesuvalgyta duona jau pradėjo pelyti. Gi nusipirkti nebuvo jokios galimybės. Kalnuose duonos tiek mažai, kad jos patiems kalniečiams neužtenka. Čia buvo galima gauti kiek bulvių, gerai progai pasitaikius vaikams pieno, bet nieko daugiau. Mūsų krašto žmogui, kai mes poilsio metu tarpusavyje kalbė

jomės, čia gyventi vietos nebuvo. Tik žmogaus drąsa ir išradingumu, kai vietos kitur įsikurti nebėra, nuskeliama uola ir ten įsikuriama.
1945. 8. 28 — 1945. 8. 1 d.Dar pora dienų ir mes pravažiuojam pro anglų sargybas, stovinčias Austrijos anglų-amerikiečių zonų pasienyje. Anglas, kuris turimus dokumentus parodžius didelių kalbų nenorėjo pradėti, tuoj pakėlė buomą. Pasirodo, jis reikalą greičiau suprato, negu spėjau jam išaiškinti. Užteko tik parodyti KZ pažymėjimą ir jis pasakė, kad viskas tvarkoj. Tik kai jau pravažiavo mūsų vežimai, jis manęs dar paklausė, kodėl mes važiuojame į Vokietiją, bet ne į Lietuvą.— Jūs buvote vokiečių KZ ir dabar jus ten sutiks su džiaugsmu, jūs gausite geriausią darbą, nes jūs pelnėte...— Ar Tamsta nemanot, kad sovietams kiekvienas savo šalies patriotas lygiai taip pat baisūs, kaip Ir vokiečiams. Jiems tereikia tik aklų iškamšų, — atsakiau. Anglas nusišypsojo ir nuėjo į savo sargybos būdelę. Ar jis mane suprato ar ne, man buvo sunku atsakyti, bet manau, kad taip. Jis jau nemažai patyrė ir iš vietinių austrų, kuriuos bent pora mėnesių sovietai pavaldė. Jie buvo taip greit iš komunistinio kliedėjimo išgydyti, kad net patys stebėjosi. Man pačiam ta! buvo ypač įdomu, nes dviem atvejais buvo tekę austrus pažinti: tai Dolfuso perversminiais metais k 1933 m. okupacijos metu. Tada vien Vienoje komunistiškai nusiteikusiųjų buvo skaičiuojama šimtais tūkstančių. Pasirodo, kad geriausias vaistas nuo komunistinio kliedėjimo ta! paragavimas komunistinės virvės.V ž poros kilometrų mes pasiekėm amerikiečių sargybas, nors manėm, kad jų nebus. Samprotavom, kad dviejų sąjungininkų sargybų tokiame siaurame ruože nereikia, bet n» mums suvaikyti galingųjų planus. Amerikiečių sargybos buvo įsikūrusios labai geroje vietoje — ant upės tilto. Žodžiu, jokio aplinkinio kelio. Kad ir kaip nenorėdamas, būtinai turi eiti pro sargybas. Atsimindami, kad jei praleido anglai, tai jokios kalbos negali būti apie amerikiečius, vežimas po vežimo tuoj suvažiavom ant tilto. Mus apspito visas būrys kareivių ir beveik visi iš karto ėmė vartyti mūsų dokumentus. Mums pasidarė nebejauku, kai vienas su tais dokumentais nuėjo dar pas vyresnį. Grįžo su pranešimu, kad mes turim, grįžti atgal, nes mūsų dokumentai netvarko).
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Pasaulis atsidūrė sunkiai aptaria
moje padėtyje, kurios tačiau negali
ma pavadinti taika, nes taikai reika
linga daugiau, kaip karo nebuvimas. 
Talkos metu turi vyrauti darna ir 
teisingumas. Nūnai kiekvienas nu
vokia, kad dabartinėje įvykių raidoje 
trūksta abiejų. Darnos vieton stoja 
suirutė. Teisingumas nublokštas jė
gos, kuri Įkyriai tebevyrauja dauge
lyje sričių. Jėgos politika dangstoma 
slaptomis sutartimis ir paslaptingo
mis derybomis. Naiviuosius galėtų 
įtikinti, kad einama į taiką, jei ne 
gausios pravaržos, lyg ugniakalnių, 
rodančios tik pasiruošimą karui. Gai
la, bet daugelis svajotojų ir realistų 
neatitiko savo meto išmierų. Eraz
mo „Querela Paeis“ ar Reves „Ana- 
tomie de la Paix“ yra tik gairės, ku
rios nesaisto dabartinio pasaulio. 
Jam parankiau labai pavojingas lau
kinis siautėjimas, kaip nusistovėjusi 
darna. Tasai siautėjimas yra išdava 
eilės priežasčių: psichologinio lūžio, 
ūkiško ir socialinio pairimo, senat
viškų teisinių normų raiščių ir poli
tinio pirmavimo siekimo. Visa tai 
vyksta labai grubiai, besigaudant 
egoistinio prado. Kultūringas pasau
lis pernelyg susirgęs, kad rastų išeiti 
talkiu budu. Tą galima pasakyti apie 
daugel) priemonių, {skaitant ir nese
niai atsiradusią JTO, kuri nūnai 
įstrigo sutemose. Anuomet Mirabeau 
tvirtino: „Išauš diena, kai teisė bus 
pasaulio suverenu.“ Po pastarojo ka
ro atėjo diena, kurią teisė tampa 
priemone, t. y. seikėti, kas naudinga, 
O ne teisinga. Tautų S-gai primeta
ma, kad jos paktas buvęs priedanga 
egoistiškiems tikslams, kai JTO at
virai žaidžiama jėgos svoriu. Tautų 
8-goje dar būta romantizmo. JTO 
išliko brutalumas, neįstengęs išsprę
sti nė vieno klausimo tarptautinėje 
politikoje.

JTO Chaillot rūmuose. — Apsčiai 
įvykių nuo XVII a. siejama su Chail
lot (tarti: Šaijo) pilimi. Ten 19 liūdnų 
metų praleido našlė Anglijos Karalio 

. I, kuriam galvą nukirto. Istorija su
gebėjo pilyje suvesti apsčiai meilu
žių ir supilti kapų. Abejotina, kad 
toje gražioje pilyje amerikiečiai ir 
sovietai sugebėtų meiliau žvilgterti 
vieni į kitus. Bet visai patikima, 
JTO ten galinti susirasti kapą ir j| 
paruošti daugeliui, kurie nūnai tat 
nenuvokia. Rugsėjo 21 d. prasidėję 
posėdžiai mums daug ką paryškins.

Tačiau tautos, tikėjusios į JTO, 
dabar yra visai nusivylusios. Ja nu
sivylę amerikiečiai, kurie tuo tarpu 
ten yra dirigentais, britai, prancūzai 
ir kiniečiai, kurie tapo vivisekcinės 
politikos objektfT. Mažesnės tautos 
ne ką daugiau turi pagrindo ją už
stoti. Daugelis klausimų, lietusių 
jas, sukurtų didžiųjų pajėgų, išsprę
sta ne JTO autoriteto, bet užkulisio 
jėgų persvaros.

JTO pasisavimo teisę būti tarpi
ninku tarpvalstybiniams ginčams iš
spręsti. Ir čia įrodytas visiškas ne
pajėgumas, kuris daugelį nervina. 
JTO negali JAV ar sovietų palenkti 
laikytis tos ar kitos linkmės. O to 
uždavinio nepajėgiant atlikti, dauge
lis klausimų ir pats esminis — taikos 
išlaikymas pakimba ore.

JTO konstitucijos § 7 numatyta 
veto teisė. Veto teisė ypač ryškiai 
nurodo, kad taikos palaikymas pa

Stalinas nėra neklaidingas
JUGOSLAVŲ KOMUNISTŲ SPAUDA IMA KALBĖTI ATVIRAI. 

TITAS GALĮS REVIDUOTI SAVO VAKARŲ POLITIKĄ

Įdomu pažymėti, kad Jugoslavija 
vis labiau atskiriama nuo kominfor- 
mo, nors Jugoslavijos ministerial bei 
atstovai pataikauja Sovietams per 
įvairias konferencijas. Maršalo Tito 
herezija tampa tikrove. Paskutinę 
savaitę eilė straipsnių pasirodė Ju
goslavijos komunistų laikraštyje 
„Borba“, kur užimama aiški pozici- 

. ja. Trys straipsniai, esą be parašo, 
spėjama, paties Tito parašyti arba 
bent jo aprobuoti. Juose nurodoma, 
kad pats Stalinas sutikęs su užsipuo
limu ant Jugoslavijos, kai iki šiol 
Jugoslavijos 
neminėdavo, 
kad Stalino 
dėl, kad jis 
vavęs, bet todėl, jog buvę „šlykštu“ 
įvelti premjerą į šią kovą. Dabargi 
ši apsauga nuimta ir jau kalbama 
apie Staliną atvirai.

„Gerai“, sako autorius, „premje
ras Stalinas gali būti didžiausias gy
vas socializmo autoritetas, bet jis nė- 
M neklaidingas.“

spauda Stalino vardo
Laikraštyje sakoma, 

vardo neminėję ne to- 
šiame konflikte nedaly-

JTO taikos sutemose
Rašo Ged. Galvanauskas

reina ne nuo šios organizacijos.' Prie
šingai, tos organizacijos būsena yra 
išdava „Big five“, esmėje „Big two“, 
t y. dviejų lemiančių pajėgų. Tos 
pajėgos siekia sukurti laikinę jėgų 
pusiausvyrą ne JTO, bet savo galy
bės labui. Toji pusiausvyra remiasi 
ne JTO, bet tų dviejų galybių karine 
pajėga. Nuo dviejų Leviatanų, bet 
ne nuo pajaciško JTO žaidimo pa
reina pasaulio ateitis. Dabartinei 
JTO pilnai tinka T. S-gos paskutinės 
pilnaties pirmininko tarti žodžiai: 
„Čia susirinkome aptarti, kodėl pas
taraisiais metais mūsų pastangos bu
vo bergždžios. Žinome, kad trūkome 
moralinės drąsos. Dažnai vilkinome, 
kai veikti reikėjo, o veikėme, kai 
būtų laikas išmintingiau lukterti. 
Mes vengėme dideliuose dalykuose 
pasiimti atsakomybę...“

Ar galima laukti pažangos? — 
Vargu ar tikėtina į ją. Pernai rude
ni sukūrė „mažąją pilnatį“, kurioje 
klausimai svarstomi nesisaistant ve
to teise. Iš jos būtų naivu laukti ko 
gera. Jos geriausius polėkius suge
bės paralyžuoti sovietai ar amerikie
čiai. Jau praėjusiais metais JAV 
viešosios nuomonės tyrimo institutas 
dėstė, kad tų galybių rungtyniavi
mas JTO pasmerks žūti. Amerikie
čiai jsitikinę, kad JAV nėra įparei
gotos rūpintis merdinčiuoju. Tie 
skeptikai gal bus teisūs. Kuriam 
galui aukoti stambias sumas, gaišti 
laiką, kai darbo našumas labai ma
žas?

Objektyvus atsakymas | tą prie
kaištą yra sunkiai formuluojamas. 
JTO apima gausybę veiklos sričių, o 
ne vien politiką. Ir šias sritis lydi 
ta nelaimė, kad ji daugiausia pareina 
nuo politinių problemų sprendimo.

JTO, svarstydama politinius klau
simus, tuoj pat susiduria su dviems

Amerika ginkluojasi visu rimtumu
Viename savo paskutinių numerių 

šveicariškis „Die Tat“ spausdina ve
damąjį, pavaizduodamas JAV gin
klavimosi pastangas, kad būtų ap
saugota pasaulio taika: „jei nori tai
kos — ruoškis karui“.

Ateinančiomis savaitėmis tūk
stančiai tūkstančių 25-mečių ameri
kiečių, pastebi laikraštis, pakeis sa
vo Įvairiaspalvius kaklaraščius į 
khaki spalvos kariškuosius. Tai pir
mieji pokariniai naujokai Jungt. 
Valstybėse, pašaukiami 21 mėnesiui. 
DEMOKRATIŠKAI TVARKANTIS

REIKIA LAIKO
Jau keli mėnesiai kaip vyksta vi

sų tarp 18—25 metų amerikiečių su
rašymas. Ligi šiolei suregistruota 
jau pusdevinto milijono vyrų, kurie 
vienas po kito turės pradėti atlikti 
savo karinę prievolę. Visuotinė sū
nų, vyrų ir draugų mobilizacija — 
tai tik dalis Amerikos ginklavimosi 
programos, betgi ši dalis aiškiausiai 
šneka gyventojams, kad JAV ruo
šiasi visu rimtumu. Šiais finansiniais 
metais — nuo 1948 m. liepos mėn. 
iki 1949 m. liepos mėn. — krašto gy
nimui JAV numato išleisti 15 mili
jardų dolerių, t. y. 40°/o viso valst. 
biudžeto. Dar niekados taikos metu 
šis kraštas nėra gynimuisi tiek iš-

Toliau rašoma, kad „teisybė šia
me ginče tarp centrinio bolševikų 
komiteto ir centrinio jugoslavų ko
munistų partijos komiteto yra ne jo 
(Stalino), bet Jugoslavijos centrinio 
komiteto pusėje“. Nurodoma, kad 
Stalinas niekur taip nebuvęs gerbia
mas, kaip Jugoslavijoje, bet rusų 
kaltinimai, buvę taip „neteisingi ir 
nekorektiški“, jog Jugoslavijos tauta 
pakilusi ginti savo partiją žinoda
ma, jog tiesa yra milžiniškas reika
las ir kad pagaliau ji bus laimėta.

Iš pateiktų straipsnių susidaro 
{spūdis, jog Jugoslavija vis labiau 
nutraukia saitus su Rytų despotiz
mu, su centriniu bolševikų komitetu 
ir jo vadovybe ir vis labiau pasi
kliauja savo tautiečiais. Ar atsiplė- 
šimas nuo Rytų priartins ją prie Va
karų, kol kas nėra aiškių ženklų, bet 
reikia tikėtis, jog modifikuotu būdu 
Titas būs priverstas reviduoti savo 
nusistatymą Vakarų atžvilgiu.

(NYHT/m) 

nepatogumais. Pirmasis — jais turi 
šalys viešai pasisakyti. Tos kalbos 
dažnai išeina iš bendruomeniško pa
dorumo ribų. Pravartu atsiminti 
praėjusioje JTO pilnatyje Višinskio 
necenzūriškas kalbas, kuriomis siek
ta visai kito tikslo: savos, tariamos 
galybės rodymo ir kai kurių tautų 
revoliucinio kurstymo. Tuo metu 
galybės bijo daryti nuolaidų, kad pa
saulinė spauda neįžiūrėtų silpnybių.

Kita JTO silpnybė — neužbaigia
ma bylosena. Bet kuriuo klausimu 
tamposi ligi kraštutinumo, lygiagre
čiai stengiantis klausimus išspręsti 
užkulisyje. Geriausias pavyzdys pai
nusis Palestinos klausimas. JTO per 
savo komisijas ir ypatingą Įgaliotini 
Bernadotte daro įvairius siūlymus. 
Jų išdavoje klausimas nuolat balan
suojamas tarp taikos ir karo. Ar jis 
sprendžiamas iš esmės? Ne. Per pa
starąjį pusmetį politinis klausimas 
dar labiau supainiojamas. 300.000 
arabų pabėgėlių verčia arabų pasaulį 
sušukti: „Baigsime karą, kai Palesti
na bus mūsų rankose.“

Esmėje tas klausimas pareina ne 
nuo JTO politikos, bet nuo D. Brita
nijos ir JAV sutarimo. Joms nu
sprendus, nors tat būtų labiausiai 
nevykęs žygis, šalys turėtų laikinai 
nutilti ir laukti parankios progos iš 
naujo klausimui iškelti. Kol tos vals
tybės daro savo žygius, atsakomybę 
dėl beviltiškos nesėkmės turi pasi
imti JTO. Iš esmės ji nieko nespren
džia, o tik įsipainioja į tarptautinės 
politines intrigas, kurių pradžios ir 
eigos nežinant pavojinga daryti iš
vadas.

Ar pateisinama JTO būsena? — 
Kiekvienam aišku: iki JAV ir sovie
tų ginčas bet kuriuo būdu nebus iš
spręstas, JTO liks pakibusi ore. Jos 
reikšmingumas tuo atveju labai abe

leidęs. Tatai pabrėžė Ir gynybos mi
nisteris James Forrestal viename 
reikšmingame savo pareiškime kal
bėdamas: „Demokratija nėra niekuo
met tiek pasiruošusi karui, kad ga
lėtų kiekvienu akimirksniu į kovos 
lauką mesti visą savo potencialą. Ne
gi galima vienu metu padaryti tatai 
ir tuo pačiu metu kraštą valdyti de
mokratiškai.“

Šiandien panaudojamų baisių 
priemonių tikslas yra: viena, įbau
ginti užpuoliką pirmiau, negu jis pa
siryš pulti; antra, skubiai ir kietai 
pasipriešinti, jeigu jis vis dėlto no
rėtų užpulti.

Negali būti kalbos, load šiandien 
turimos priemonės karo atveju galė
tų atlaikyti ilgiau kaip keletą savai
čių, betgi jos ofenzyvoje ir defensy- 
voje atlaikytų tol, kol įsijungtų visa 
milžiniška amerikinio koloro jėga.
VISOS GINKLŲ RŪŠYS SULAUKIA 

TŪKSTANČIUS VYRŲ
Praėjusiame balandžio mėnesyje 

visa JAV kariuomenė buvo pasiekusi 
žemiausią savo pokarinį minimumą 
— 538.000 vyrų. Daugelis divizijų 
teegzistavo tik popieriuje. Bėdos at
veju JAV būtų buvusios bejėgės. Ka
riuomenė, be to, po karo buvo nete
kusi turėtųjų reikmenų. Sumažinti 
rezervai nebūtų leidę įvykdyti jokios 
didesnės mobilizacijos.

Per 12 mėnesių dabar ginklavi
mui išleista 150 milijonų dolerių. Tuo 
pačiu metu karinės prievolės įstaty
mo priėmimas iš pagindų pakeitė 
naujokų telkimą. Pirmiausia 110.000 
aštuoniolikmečių savanorių buvo {ri
kiuota vieneriems metams į aktyvią 
tarnybą ir pusmečiui į atsargą. Dau
gelis vyresniojo amžiaus vyrų taip 
pat ėmė galvoti, ar ne geriau ir jiems 
būtų dabar stoti kariuomenėn, nes 
savanoriškas stojimas leidžia ’ laisvai 
pasirinkti pageidaujamą ginklo rūšį.

Vien per rugpiūčio mėnesį įstojo 
sausumos kariuomenėn 45.000, avia- 
cijon 12.000, laivynan 19.500. Tuo 
būdu dar prieš priverstinės karo 
prievolės įvedimą kariuomenės dydis 
siekė jau 600.000. Sekančiame liepos 
mėn. jau bus skaičiuojama 790.000 
vyrų, be 18-mečių savanorių.

AVIACIJA NAUDOJASI 
YPATINGU DĖMĖSIU

Be sausumos kariuomenės, yra 
dar dvi laivynui priskirtos laivyno 
pėstininkų divizijos, kurios numaty
tos naudoti kaip smogiamieji daliniai 
ekspediciniams tikslams. Jie gali 
kiekvienu metu laivynu išplaukti ir 
staigiai smogti.

[ jotinas. Tą klausimą svarstydami, at- 
■ siduriamę prieš alternatyvą: įtampos 
likvidavimas ar karas. P.rmas atve
jis ypač dabar yra abejotinas. An
truoju JTO organizacija būtų pa
grindu tolimesniems bandymams. Ji 
ypač tiks didelėms valstybėms, pa
saulio galybėms, kurios įsigeis vy
rauti pasaulyje. Ši išvada yra ne 
žavi, bet reali. Ji nedangstoma ge
ros vilties šydu, kaip T.S-ga ar JTO 
užuomazga. JTO nesugebėjo tinka
mai išspręsti nė vienos tarptautinės 
problemos, apsaugoti silpnesniųjų — 
tautų ar paniekintų, beteisių asme
nų. Jos garsas atsimuša į užkeik
tųjų kalną, kai daugelis tautų ar as
menų, siekiančių įgyvendinti jos 
konstitucijoje įrašytus pradus — pas
merkiami mirti. Atėjo rūstesnis 
tarpsnis, kaip metas, kai... krikš
čionys rinkosi katakombose. Toji 
organizacija, kaip tik tuo metu įrodo 
visišką nepajėgumą. Jos būsena tuo 
naudinga, kad tikrovės kampuotu
mas išblaško amžių svajones. Pa
saulio valstybę pirmiausia reikia su
kurti, o tuomet tinkamai valdyti. O 
pasaulio valstybės kūrimas yra grės
mingoje užuomazgoje.

Blogio sėkla negali duoti gerų 
vaisių. Naujas šūkis: para pacem 
In bello turi klastingą pradžią. Ji 
siejama su slaptomis J. von Ribben- 
tropo — V. Molotovo derybomis 1943 
m. Kirovgrade. Čia vokiečiai per
nelyg užsiprašė, kaip sovietai 1941 m. 
Maskva palinko į vakarus: Dumbar
ton Oąks, Jaltą, San Francisco. Tas 
įrodyta, kad po karo bus sukurtos 
ginkluotos paliaubos, o ne taika. So
vietai tuoj atkrinta nuo Atlanto pra
dų „O kam jie reikalingi?" — klau
sia sovietų atstovas. Keturios laisvės 
paminamos. Tuo metu JAV telieka 
skelbti: „Amerikiečiai turi dar kai 
ką brangesnio už taiką — tai laisvė“. 
Ameriekiečiai naudojasi laisve. O ką 
turi pasakyti tos tautos, kurios ne 
dėl savo kaltės yra praradusios 
laisvę ir pasmerktos pačiai blogiau
siai nelemčiai!?

didinti, jeigu tai būtų rei- 
Prieš metus buvo vos 29 

pajėgumo aviacijos grupės, 
jų priskaičiuojama 55, atei-

Betgi aviacija pergyveno nelauk
tą staigmeną: Kongresas paskyrė 
jai daugiau pinigų, negu ji buvo rei
kalavusi. 1.554.000 dol. 2.727 nau
jiems lėktuvams pirktis yra tai 
didžiausia taikos meto įpirkimo pro
grama kokia tik kada yra buvusi. Be 
to, 392. mil. dol. paskirta papildomai 
gamybai ir esamiems aviacijoms fa
brikams 
kalinga, 
karinio 
šiandien 
nančlame liepos mėn. bus jau 66 
(viena tokia grupė gali apimti nuo 
18 bombonešių Ugi 75 naikintuvų).

Aviacijos įgulos, kurios po karo 
buvo sumažėjusios iki 300.000 vyrų, 
šiandien turi jau 406.000 vyrų, atei
nančiame liepos mėn. numatoma tu
rėti 445.000 vyrų, o jeigu Kongresas 
priims ateinantį biudžetą, kaip jis 
planuojamas, dar po metų aviacija 
turės jau 502.000 vyrų. Šiais finansi
niais metais aviacija praturtėjo 1.400 
naujausio tipo lėktuvų. Užsakyta dar 
2.201 lėktuvų. 213 lėktuvų — dau
giausia sprausminių bombonešių ir 
tokių pat naikintuvų — pirkimui pri
tarė gynybos ministeris Forrestal, 
laukiama tik prez. Trumano sutiki
mo. 400 skraidančių tvirtovių buvo 
atrinkta iš tų atsargų, kurios pasi
liko po šio karo, tačiau šios tvirtovės 
iš pagrindų perstatytos, pritaikant 
jas tolimesniam skridimui ir padi
dinant jų keliamąją galią. Vienos to
kios skraidančios tvirtovės atnauji
nimas ir patobulinimas atsieina 
43.000 dolerių. Tie bombonešiai, ku- 

taip neseniai buvo didžiausi šio rie

Rusijos didžioji valanda
(Atkelta iš 3 pusi.) 
šaltinių sritis, tai karas per

lėkštė 
tankų, 
divizi- 

,sunku-

naftos 
trumpą laiką būtų baigtas.

Štai ir antroji svarstyklių 
kupinai prikrauta rusiškųjų 
lėktuvų, apie 250 nuplyšusių 
jų, propogandos ir kitokių 
mą“. Tačiau — o tu, stebukle! — 
svarstyklės nė nejuda. Ar tik ne vėl 
anglosaksų buržujai kok| sabotažo 
pokštą iškrėtė ir įkišo mietą į svar
styklių „ratus“?! Bet kaltas čia ta
sai nedėkingas britų generolas Sir 
Giffard Martel, kuris karo metu nau
dodamasis rusų viešnage iš arti nu
statė, jog rusų svarsčiai dideli, bet 
tuščiaviduriai ir todėl svarstyklių 
pusiausvyros toli gražu neišlaiko. 
Grįžtant prie rimties, vis dėlto pasa
kytina, jog klaidinga būtų pasiduoti

Džiaugsmas liaudies 
demokratija

jau iš seno žinoma, kad vengrai 
nemėgsta savo kaimynų čekų. Čia 
nieko negali pakeisti nei geležinė už
danga nei kominformas. Toji aplin
kybė ir leidžia suprasti šį įvykį, kurį 
pateikia šveicariškis „Die Tat":

Vengrijos komunistų partijos va
das Mathias Rakoši aplanko vieną 
vengrų kaimą Čekoslovakijos pasie
ny. Kaip tokiomis progomis jprasta, 
jis bando atvirai pasikulbėti su ven
gru ūkininku, užvesdamas kalbą 
šiais žodžiais:

— Ar tu, drauge, esi patenkintas 
savo gyvenimu? Šunims fašistams 
mes atėmėme žemę, kad galėtume ją 
išdalyti jums, nes mes esame savo 
ūkininkų draugai!

Ūkininkas pritardamas linkteli 
galvą ir žodžio netardamas glamžo 
savo kepurę tarp pirštų.

— Kaip, — neatleidžia Rakoši, — 
argi tu esi dar kuo nepatenkintas?

— Žinoma, drauge, tikrai aš vis
kuo patenkintas, — paskubina atsa
kyti ūkininkas.

— O mokyklos... Seniau jos te
buvo skirtos tik šunų fašistų vai
kams! — tęsia toliau Rakoši, — gi 
šiandien gydytoju gali tapti jau ir 
tavo vaikas.

— Taip, taip, drauge, — sutinka 
ūkininkas.

— Už visa tai tu gali būti dėkin
gas tik liaudies demokratijai, — pri
duria Rakoši, tardamasis įtikinęs 
ūkininką. — Aš manau, tu mokėsi 
tatai įvertinti.

— Žinoma, drauge, — sako ūkinin
kas, — bet kas man labiausiai mūsų 
liaudies demokratijoje patinka, tai 
yra kaip tik tai, kad tie čia neto
liese gyvenantieji prakeikti čekai 
turi kaip tik tokį pat režimą kaip ir 
mes.

Kas po tokio palyginimo galėjo 
sekti, atrodo, komentarai nebereika
lingi. (z) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

tipo lėktuvai ir kurie šianden daro 
milžinišką įspūdį nespecialistui, ka
riuomenėje dabar tevadinami tik vi
dutiniais bombonešiais. „Sunkiuoju • 
bombonešiu“ žymimas lėktuvas yra 
šešiamotoris B-36 (sparnų ilgis 70 
metrų), 5 tonas bombų nugabena 
16.000 km, o trumpesnėmis distanci
jomis — net 36 tonas. Viena tokių 
bombonešių aviacinė grupė netrukus 
bus patalpinta Limestone aerodrome, 
Mine štate, kontinento aviacijos ba
zių sistemoje arčiausiai prie Europos.

NEATSILIEKA JURŲ LAIVYNAS 
IR ATOMO ENERGIJOS TYRIMAI

Jūrų laivynas turi 277 kovos vie
netus ir 483 mažesniuosius laivus, be 
to, 1.882 vienetus uostuose; pagal 
naująją programą stato dar 16 kovos 
vienetų. Naujieji laivai ypatingai 
apginkluoti prieš greituosius povan
deninius laivus. Programoje yra dar 
numatyta pagaminti pasaulyje di
džiausią karo laivą, 332 m. ilgio, ir 
milžinišką lėktuvnešį 
ilgu nutūpimo plotu 
įgula.

Kiekviena jmonė 
šiandien {traukta Į vyriausybės ve
damus sąrašus ir pagal savo naudin
gumą karo atvejui priskirta tam ti
krai grupei. Tuo pačiu metu kariuo
menei vykdoma 15.000 tyrimų užsa
kymų, o iš toli vairuojamiems šaud
menims bandyti numatyta 435 mil. 
dolerių. Pagaliau skrupulingai dir
banti atominės energijos komisija vi
siems savo bandymams ir tyrimams 
gauna 600 miL dolerių per metus, (z) 

su ypatingai 
ir 4.000 vyrų

J.A.V-se yra

iliuzijai ir tikėti į greitą komunizmo 
subyrėjimą. Kaip tik dabar reikia 
laukti kovos paaštrėjimo, nes kovos 
dvasia atsiranda tada, kada pama
toma, jog gresia kavojus, o sužeistas 
žvėris, nematydamas kito išsigelbė
jimo, dažnai puola ir savo priešinin
ką. Viena tačiau jau šiandien yra 
aišku ir galima su dideliu tikslumu 
užtikrinti, kad nežiūrint kokiu būdu 
tai jvyks taikiu ar ginkluotu — pra- 
lošiusioji pusė yra Rusija. Bevino 
J.Tautos pasakyti žodžiai: „Gyvenk 
kaip nori, bet tik tarp savo sienų“, 
šiuo atveju galėtų būti pranašingi, 
jei Rusija, vadovaudamasi išminti
mi, o ne ambicija, daugumos norui 
lenkusi ir pasitrauktų iš užimtų kraš- 
tų, nelaukdama, kol ji bus jėga pri
versta tai padaryti.

4
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Kiek Markoso šalininkų? Futbolininkai prieš didįjį uždavinį
Kai prieš porą mėnesių didžioji 

vasaros ofensyva Grammoso kalnuo
se buvo baigta, ir Markosas su visu 
savo štabu turėjo iš savo atsparos 
punktų skubiai bėgti į. Albaniją, at
rodė, kad banditai jau esą galutinai 
sumušti. Per nepilnus du mėnesius 
buvo sutirpusi beveik pusė iš 12.000 
Markoso šalininkų: 4.000 jų žuvo, ki
ti buvo sužeisti ir pateko į belaisvę. 
Šie skaičiai, kuriuos paskelbė ame
rikiečių karinės misijos Graikijoje 
šefas, gen. Itn. van Fleet, buvo įtiki
nantys. Tačiau po kelių dienų jis 
turėjo dar ir šį tą daugiau paskelbti: 
reikėjo pakeisti 15-sios graikų divi
zijos vadą, gen. mjr. Demetrios Liaos, 
nes jis nepajėgė uždaryti katilą Al
banijos pasienyje, ir 5.000 Markoso 
„kovotojų“ galėjo pasprukti į saugų 
prieglobstį — Albaniją. Įvyko pasi
keitimų ir kituose vadovaujančiuose 
postuose. Turėjo pasitraukti ir 2-jo
armijos korpo vadas, gen. Itn. Panos 
Kologeropoulos, nes jis „perdaug bu
vo atsidavęs defenzyvai“.

Atsparos bazė Albanija
Tuo metu, kai vyriausybės ka

riuomenėje vyko pergrupavimai ir 
pasitarimai dėl ateities veiksmų, su
kilėliai susiorganizavo iš naujo ir 
sustiprino savo veiklą visuose gali
muose punktuose. 5.000 pabėgusiųjų 
į Albaniją grįžo per sieną, su savimi 
atsivesdami būrius naujų „sukilė
lių“, ir užėmė Konicos pietuose ir 
šiaurėje naujus plotus, lygius pra
rastiesiems.

Neišvengta padėties pablogėjimų 
ir kituose punktuose. Vakarinėje 
Makedonijoje, į šiaurę nuo Salonikų, 
dar tebereikia išvalyti apie 600 kv. 
km plotą. Kiek partizanų ten kovo
ja, sunku pasakyti; manoma, kad 
apie 2.00".

Kitas stiprus „sukilėlių“ pasiprie
šinimo židinys yra vidurinėje Grai
kijoje — į vakarus nuo Trikkalos, 
Pinduso kalnuose. Nors vyriausybės 
daliniams ir pavyko atkirsti susisie
kimo linijas tarp Pinduso ir Alba
nijos, tačiau banditų aktingumas 
neatslūgsta. Jie maitinasi „savišal
pos“ būdu, t. y., piešdami gyventojus 
arba gaudami paramos iš vietoje gy
venančių savo šalininkų. Kitos gru
pės palaiko neramumus srityje tarp 
Tr'kkalos ir Larisos.

r Peleponese kasdieną vyksta sa
botažo veiksmai. „Sukilėlių“ ten esa
ma apie 3.000. Mažesnės grupės siau
tėja į šiaurė nuo Atėnų ir Parnaso 
apylinkėje.

Britų šaudmenys, Amerikos 
savanoriai

Vakarų Europos sostines labiau
sia jaudina du Grammoso ofensyvos 
metu išryškėję dalykai. Pirma: gro- 
bin patekusios karinės medžiagos 
tarpe rasti dideli kiekiai britiškos 
kilmės kulkosvaidžių šaudmenų; an
tra: tarp į belaisvę patekusių „suki
lėlių“ buvo daug įvairių tautybių sa
vanorių, jų tarpe amerikiečių ir 
prancūzų. Angliškoji municija yra 
atkeliavusi iš Anglijos, tai yra aišku. 
Tą paslaptį dabar aiškina Scotland- 
Yardas. Pėdsakai veda į Vokietiją ir

Elžbieta laukia sūnaus
JIS TAPTŲ VALUOS PRINCU IR SOSTO PAVELDĖTOJU

Anglijos karaliaus rūmų žiniomis 
princesė Elizabeth tikisi sulaukti sū
naus. Nors princesė jau buvusi per
šviesta, tačiau dar nėra žinoma, ar 
medicina galinti paliudyti pranašys
tę, kad princesė lapkritį mėnesį pa
gimdysianti sūnų, kuris tuojau tap
siąs D. Britanijos sosto paveldėtoju 
po Elizabeth’os.

Buckinghamo rūmai karališkajam 
naujagimui jau esą pasiruošę. Tai 
bus pirmasis karališkasis vaikas nuo 
princesės Patricia. Nuo 1841 metų 
lapkričio 8 d. karaliaus Edwardo VII 
laikų negimė nė vienas britų valdo
vas Buckinghamo rūmuose, tai jau 
108 metai.

Jei princesės pranašavimas yra 
teisingas, jos sūnui, galimas daiktas, 
bus duotas Valijos princo titulas, ku
ris yra laisvas nuo karaliaus Edwar
do VIII, tapusio karaliumi. Šis titu
las paprastai duodamas sosto pavel
dėtojui. Jis turėjo būti duotas ir Elž- 
betai, bet buvo tikėtasi, jog dabarti
nis karalius susilauks sūnaus. Tačiau 
tai neįvyko, ir Valijos princo titulas 
teks Elizabeth sūnui. (UP/m)

BELGŲ KOMUNISTŲ 
„JĖGOS PARODA“

Belgijos komunistų partijos or
ganas „Le Drapean Konge“ kviečia 
savo narius pademonstruoti savo jė-

Prancūziją. Iš Vokietijos juk britų 
lėktuvai ir tankai keliauja ir Į Pa
lestiną.

Savanoriai didžiąja dalimi yra 
atkeliavę iš Prancūzijos. Vienas 
amerikietis belaisvis taip pasakojo: 
jis buvęs JAV armijos kareivis ir 
tarnavęs Prancūzijoje stovinčiame 
dalinyje. Vieną dieną susiviliojęs 
puikiu juodosios biržos pasiūlymu ir 
pavogęs sunkvežimį, pilną karinės 
medžiagos. Paskui jis dezertyravęs, 
gyvenęs nelegaliai, kol patekęs į 
vieno jugoslavų agento, verbuojan
čio savanorius tarptautinei brigadai 
Graikijoje, rankas. Falsifikuotų do
kumentų ir pasų pagalba jis su 48 
vyrų, jų tarpe 21 amerikiečių, grupe 
per Vokietiją pasiekęs apmokymo 
stovyklą Varšuvoje. Netrukus atsi
dūręs Albanijoje. O dar keliomis 
dienomis vėliau — komunistiniame 
fronte šiaurinėje Graikijoje.

Prieš pusę metų, tai yra prieš 
Grammoso ofensyvą, vyriausybės pa
dėtis buvo neabejotinai blogesnė. Ta-
čiau pavojai; gresią Graikijos nepri
klausomybei, toli gražu dar nėra pa
šalinti. (StN/pr)

• ’ Berlyniečiai atsisakė nuo dalies 
kuro, kuris buvo numatytas papil
dyti iš miesto parkų ar gatvėse iš
kirstų medžių. Esą, geriau jie pa- 
kentėsią šaltį, negu miestą paliks be 
medžių. Berlynietis gaus apie 55 
svarus kuro visai žiemai. (AP)
• Amerikos mokslininkas pareiškė, 
kad atominis amžius tikrai prasidė
siąs tik po 50 meti), nes tik tada 
prasidės atominės energijos prekyba. 
A. energija, kada ji bus jau naudo
jama, nebūsianti pigesnė, negu da
bar elektros srovė. Jei tai ribosis'tik 
uraniiuini, kaip žaliava, perspekty
vos nedžiuginančios. (UP)
® 12 Suomijos parlamento narių 
atvyko į Londoną susipažinti su par
lamento darbo metodais. (AP)
• Žymus Sovietų Sąjungos muzikas 
Dmitri Šostakovič pateko į smarkią 
ugnį. Jam ir kitiems žymiems mu
zikams prikišamas „pasyvumas ir ne
dalyvavimas Sąjungos darbuose". 
Straipsnyje kaltinama dauguma 
kompozitorių, kad jie sėdį Maskvoje 
ir kituose miestuose ir ncslimą kū
rybinio darbo, išvykdami Į kolekty
vinius ūkius ir pramonės įmones. 
(Reuter)
• Anglijoj yra jau 40 nudistų klu
bų. Kiekvienas narys turi mokėti po 
10 šilingų metinio mokesčio. (DM)
• Buvęs JAV finansų minlsteris H. 
Morgenthau, grįžęs iš Palestinos, kur 
jis susipažino su esama žydų padė
timi, pareiškė, kad JAV turinčios at
sipalaiduoti nuo britų kolonijų įstai
gos. Ateinančios 2 savaitės būsian
čios lemiamos Paleistinal. Įvedus 
sankcijas, būtų pasitarnauta Sovie
tams. Dabar Haifos naftos įmonės 
dirbančios Vakarams, o vėliau jos 
valysiančios Rumunijos naftą. (DM) 

gas lapkričio mėn., kad nuverstų 
Paul H. Spaako vyriausybę. Atsi
šaukimas pasirašytas Belgijos ko
munistų partijos centrinio komiteto. 
Jame raginami visi komunistai ir 
„taikos draugai“ įvykdyti manifesta
cijas lapkričio 13 ir 14 d. d. pade
monstruojant jėgą. Per tą jėgos de
monstraciją norima surinkti 3.000.000 
frankų naujiems rūmams statyti ir 
spaustuvei įrengti. Žvalgyba prane
šusi, kad tai esąs kominformo įsa
kymas. (UP)

Iš Teherano praneša, kad Sovie
tų daliniai spalių 26 d. okupavę Per
sijos įgulos kaimą Bildashi, Sovietų- 
Irano šiaurės rytų pasienyje, netoli 
Astra, Azerbeidžano provincijoje. (R)
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Visą vasarą užsitęsuslos INKOPF- 
o vykdomos futbolo pirmenybės vis 
dėlto dar neišryškino tikrojo meiste
rio. Galutinam „išsiaiškinimui", kaip 
žinoma, lapkričio 12, 13 ir 14 d. d. 
Mūnchene įvyksta futbolo žaidynės 
tarp Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos, 
kurios ir išaiškins DP futbolo mei
sterį. Kaloėti apie šių rungtynių lai
mėtoją būtų per daug neatsargu. 
Visų trijų tautų komandos yra gana 
pajėgios viena kitai pateikti nema
lonią staigmeną. Šį kartą su skaity
tojais norime pasidalinti bent pavir
šutiniškais įspūdžiais apie mūsų ko
mandą, patirtais per rungtynes prieš 
Lenkiją.

Mūsų vartų saugotojas Perkūnas 
paskutinių rungtynių metu buvo 
sunkiai sužeistas. Didelis klausimas, 
ar jis ir toliau galės šiam poste bu
dėti. Tai yra dar jaunas talentas, 
tačiau jam dar trūksta patyrimo ir 
pasitikėjimo savimi, ypač išbėginiuo
se. Gynikai — Baziliauskas ir Kitas 
II. Saugų linija — Kitas I, Bašins
kas ir Jeršovas. Rungtynėse prieš 
lenkus šios abi linijos nebuvo mūsų 
komandos stiprioji vieta. Tai takti
nių klaidų išdava ir štai dėl ko. Ki
tas I, kuris pasižymi savo preciziš
kais kamuolio padavimais ir nenuil
stamu (gal kartais per daug i vieną

Įvairios žinios
• .Atlanto pakto“ dalyviai — JAV, 
Kanada, D. Britanija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija ir Luksemburgas 
— numato susirinkti pirmojo visų 
pasitarimo Otavoje. Čia būtų aptarta 
„šiaurės Atlanto gynybos pakto“ 
klausimai. (DM)
• Maskva išvalo Austrijos komu
nistus. Komunistų partijos vadai 
bevelk jau apvalyti. Maskvoje pa
ruoštas Leopold Homik, Austrijos 
komunistas, neseniai sugrįžo iš Mas
kvos ir, spėjama, bus atsivežęs nau
jus kominformo potvarkius. Dabar 
Austrijoje veiklą 2.400 komunistų 
įmonių sargybiniai taip pat išvalyti. 
(O.N.A.)
• Sovietai, Jų kariams nužudžius 
Amerikos E. C. A. pareigūnus Vieno
je, išleido potvarkį Austrijos polici
jai, kad neprileistų prie Onos Sutke- 
nina, kuri dabar yra ligoninėje ir 
kuri kartu važiavo su užmuštuoju 
amerikiečiu. Ji taip pat buvo smar
kiai sumušta, bet dar gyva ir apklau
sinėjama, kaip įvyko žmogžudystė. 
(AP)
• Višinskis pasikvietė Indijos prem
jerą Pandit Nehru pietums į Sovietų 
ambasadą. (R)
• Kinijos komunistams paėmus 
Mukdeną ir okupavus Mandžūriją, 
JAV sutiko parduoti vyriausybei 
ginklų už 5.000.000 dolerių iš to fon
do, kuris buvo skirtas Kinijai. (R)
• JAV maj. gen. J. Donovan pa
reiškė, kad Sovietų laivams turi būti 
uždrausta važinėti Suezo, Panamos 
Ir Klelio kanalais, ir nei JAV nei 
Britanija neturinčios duoti Sovie
tams gumos žaliavos. „Vienintelis 
kelias į taiką yra parodymas, Jog 
mes esame didesni, stipresni ir la
biau apsisprendę ir kad mes siekia
me taikos prievartos keliu.“ (AP)
e Rusų komunistų partija spalių 
revoliucijos metinių proga paleido 
šūkį „už galingą laivyną“. Per Mas
kvos radiją raginama skubinti laivų 
statybą, pagerinti techniką, kad So
vietų Sąjunga sukurtų galingiausią 
laivyną. Antrame šūkyje kreipia
masi į kareivius, kad jie taptų di
džiojo patriotinio karo patyrimų 
meisteriais, tobulintų karinį patyri
mą, stiprintų ginkluotas Sovietų pa
jėgas, nes ji esanti „tikras taikos ir 
saugumo bastijonas“. Darbininkai 
turi išpildyti penkmečio planą per 
4 metus. (AP)
• Į New Yorko uostą pagal DP 
įstatymą atvykusius sveikino susi
rinkusieji, praneša AP.

RUSŲ POLTTRUKAI
ČEKOSLOVAKŲ KARIUOMENĖJE 

„Nūrnberger Nachrichten“ kore
spondentas iš Prahos praneša, kad 
kiekvienam čekoslovakų kariuome- 

dešinį kraštą) puolimo rėmimu, šį 
kartą ne visada grįždavo tikron savo 
pozicijom Tuo būdu Baailiauskui 
dažnai tekdavo kovoti prieš du žmo
nes, kurie įstrižomis pasuolėmis stai
giai atsidurdavo prieš mūsų vartus. 
Susidariusiai pavojingai situacijai 
gelbėti, iš savo pozicijos būdavo pri
versti trauktis Jeršovas ir Bačinskas. 
Pirmojo priešas tuomet likdavo lais
vas ir, gavęs kamuolį su dešiniu len
kų sparniniu verždavosi pro Kitą II. 
Tokie lenkų antpuoliai būdavo lik
viduojami tik didelėmis pastangomis. 
Priešingas savo įprastinei formai 
(pirmajam kėliny) buvo ir Jeršovas. 
Taip mūsų dešinioji puolimo pusė 
buvo per daug apkrauta darbu. An
trame kėlinyje Jeršovas vėl buvo 
„senasis“.

O puolimas? Sparniniai — Lan- 
gevičius ir Stupelis. Pirmasis turėjo 
nešti sunkią naštą — nuolatos ka
muolys dešiniam krašte, o antrasis 
tik retkarčiais (I-me kėliny) gauda
vo kamuolį ir neturėdavo progos sti
priau pasireikšti. Langevičiui — dau
giau staigumo, daugiau šaudyti ir... 
baigto knodicinio pasiruošimo. Stu- 
peliui — daugiau ir drąsiau šaudyti 
(aišku, ne per viršų). Pusiaukrašti- 
niai — Grybauskas ir Kitas III. Pir
masis šį kartą buvo judriausia puo- 

nės pulkui esąs paskirtas rusas in
struktorius, kurio uždavinys — pa
ruošti jaunų „liaudies demokratiškų“ 
karininkų, nes didžioji ankstyvesnių
jų karininkų dalis esanti atleista. 
Ypatingai paliesta esanti čekų avia
cija, kadangi visi lakūnai, karo metu 
buvę Anglijoje ar iš viso anglų tar
nyboje, yra suspenduoti. A.Z.

VISOJE BULGARIJOJE VOS 
30.000 KOMUNISTĘ

Paskutiniu lėktuvu iš Bulgarijos 
Turkijon atbėgęs importininkas ur
mininkas Nikolai Karloff laikraštyje 
„Cumhuriyet“ pavaizduoja gyvenimą 
Bulgarijoje šiandien. Jo pasakojimu, 
šiandien Bulgarijoje nebesą daugiau 
importininkų. Jų turtai esą nusa
vinti, o jie patys sugrūsti į darbo 
stovyklas. Be jų, čia sukišta ir dau
gelis buv. Bulgarijos ūkio vadovų. 
Jie visi dirba po 18 vai. kasdien, gau
dami vos po 300 g duonos. Daug jų 
jau žuvo tokiose nepakeliamose są
lygose. Taip pat žuvo ir jų šeimos, 
jeigu jos nesusidėjo su komunistais. 
Paprastai moterys išsiunčiamos į pa
našias darbo stovyklas, o vaikai per
keliami į komunistų partijos moky
klas. Kiek jis galėjęs apskaičiuoti, 
šiandien Bulgarijoje galį būti ne 
daugiau kaip 30.000 komunistų, (z) 

Skelbimas Nr. 57
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

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

770. Kimbris Petras — nuo Jo
niškėlio; Smaidžiūnas Petras — iš 
Kavalčiukų; Petraitis Jonas — nuo 
B. Papilio; Zulonas Povilas — nuo 
Kupiškio.

771. Babrauskas Jonas ir Leonar
das — abu kilę Užvarniuose, Už
venčiu v.; Masionis Stasys — Kauno 
Mokytojų Seminarijos abiturientas.

772. Mr. Klemensas Cižauskas, 
kilęs iš Skiržemių, Vainuto v. — pra
šo atsiliepti savo gimines tokiu adre
su: Langton House Hostel, BLAND- 
FORD/England.

773. Mr. Vladas Umbrazas, 1346
— 43 Street, BROOKLYN, N.-Y./USA
— prašo atsiliepti savo brolius Juo
zą ir Vaclovą bei tėvą Praną Um
brasus, kilusius iš Motiejūnų ir pus
brolį Vladą Babelį, kilusį iš Pad- 
vamių.

774. Mrs. Julija Žemaitienė-Ka- 
dūnaitė, 139 Lawrence Ave., BROOK
LYN, N.Y./USA — prašo atsiliepti 
savo brolio bei sesers vaikus, kilu
sius iš Aluntos.

775. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Antaninai Klabienei-Vasiliau- 
skaitei, Ant. Beniušienei ir Marijo
nai Juozėnienei-Žostautaitei.

limo vieta, antrasis — pasyvesnis. 
Abiems priekaištas — per didelis 
driblingas, iki nuobodumo (Kitas III). 
Gal būtų gana tik vieną žmogų ap
vesti? Šį kartą abu šaudė (sveikin
tina), tačiau nesėkmingai. Vidurio 
puolikas — Jokūbaitis, šį kartą sėk
mingiausias, dviejų įvarčių autorius, 
geresnės formos, negu ankstesnėse 
rungtynėse, tačiau padavimai ir ka
muolio valdymas dar vis šlubuoja. 
Daugiau šaudymo. Kamuolį reikia 
mėginti vesti ir per dešinę pusę da
rant kūno sukinį. Visam puolimui
— daugiau ir staigiau šaudyti ir dar 
kartą šaudyti. Paskiriems komandos 
žaidikams — nors kartą užmiršti 
ginčus ir priekaištus vienas kitam 
žaidymo metu.

Tikime, kad futbolininkai šių pa
reiškimų nepriims už bloga. Taip pat 
tikime, kad jie šį kartą, kaip ir vi
suomet, atliks tai, kas. bus įmanoma. 
Šis reikalas liečia mūsų visų pre
stižą.

Būsimose kovose linkime mūsų 
reprezentantams didelės sėkmės!

K. Valaitis

AMERIKOJE PAMINĖTAS 
LT. AL. BLOŽIS

JAV, Brockton, Mass., buvo su
rengta lietuvių sporto diena, kurią 
iškilmingai paminėtas žymus, pasau
linio masto lietuvis sportininkas lt. 
Al. Bložis, žuvęs antrame pasaulinia
me kare.

Lankydamas aukštesnę mokyklą 
(high school) Jersey City, uoliai da
lyvavo amer. futbolo, krepšinio ko
mandose, tačiau daugiausia pasižy
mėdamas lengv. atletikoje. Pabaigęs 
šią mokyklą, įstojo į Georgetown 
universitetą. 1941 m. All Eastern 
menadžeris Grantland Rice pasikvie
tė Al. Bložį į šio klubo futbolo ko
mandą. Pabaigęs mokslus žaidė New 
York Giants komandoje.

Lt. AL Bložis žuvo Vogezų kal
nuose, Prancūzijoje, baigiantis karui
— 1945. I. 31. Jo dalinio vadas buvo 
'sužeistas kautynėse su vokiečiais ir 
negrįžo į savo vietą. Lt. AI. Bložis, 
nepaisydamas savo gyvybei pavojaus, 
vienas išėjo jo ieškoti, esant blogam 
matomumi, brisdamas per gilų snie
gą. Iš šio savo didvyriško žygio lt. 
Al. Bložis negrįžo pas savuosius.

Kaip sportininkas, pasižymėjo mi
nėtose sporto šakose, gaudamas visą 
eilę vertingų dovanų. Jo motina ir 
šiandien laiko savo sūnaus laimėtų 
130 medalių, 14 taurių, 12 laikrodžių 
ir kt. vertingų dovanų. Pasaulinio 
masto yra jo rutulio stūmimo pasek
mė. Būdamas dar tik 18 metų, jis 
stūmė per 17 metrų ir pasiekė tada 
pažymėtiną pasekmę 17,17 m, tik 10 
cm blogiau, kaip tuometinis J. Tor
rance pasaulio rekordas! Jam buvo 
pranašaujama puiki ateitis, ir tik 
žiaurus likimas nutraukė šio tauraus 
sportininko ir tikro patrioto lietuvio 
gyvybės siūlą, neleisdamas toliau 
sportuojant garsinti lietuvio vardą.

km.

776. Užklydę laiškai bei doku
mentai: Antanui Valiūnui, J. Šaka
liui, Stasiui Masukevičiui, Stasiui 
Jakubauskui, Kristinai Stašaitytei, 
Povilui Sirgedui, Jonui Vitkauskui ir 
Antanui Dudėnui — laiškai; Antano 
Steponavičiaus ir Juozo Mociaus — 
jungtuvių metrikai.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

UETUVIŠKAI-ANGUŠKO 
ŽODYNO REIKALU

Gerb. visuomenei pranešu, kad 
V. Peteralčio Lietuviškai-Angliškas 
žodynas, apimąs per 30.000 lietuviškų 
žodžių, arti 600 psl., normalios kny
gos (21X15 cm) formato, gerame po- 
periuje ir kietai įrištas, išeis šių me
tų gale.

Žodyno kaina (1 egz.) 18,40 DM 
tik mūsų prenumeratoriams, kurie 
iki š. m. lapkričio 15 d. minimą žo
dyną užsisakys ir tuo prisidės prie 
greitesnio jo išleidimo, gi perkan
tiems žodyną jau išėjus iš spaudos 
kaina bus didesnė. Prenumeratoriais 
laikomi įmokėję ne mažiau kaip 10 
DM iki š. m. lapkričio 1 d.

Numetantieji greitu laiku išemi
gruoti, įmokėję visą sumą ir 1,50 DM 
persiuntimo išlaidų, žodyną gaus nu
rodytu adresu užsieny.

Apie žodyno platintojus užsienyje 
bus pranešta vėliau.

Leidėjas: M. Sutkevičius, 
Mūnchen 9, Pilgersheimerstr. 21/1, 
bei Dr. Kalthoff.
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MUSU KELIAS
LIETUVI!} SAVAITRAŠTIS

Kas girdėti Chicagoje?
(Jul. Sakelė praneša)

Vincas Rastenis jau redaguoja 
„Dirvą“ (6820 Superior Ave, Cleve
land, Ohio). Girdėti, bus įdomių pa
keitimų „Dirvoje“. Kiek pirmiau

Demokratai — karas, rėšĮi'ubliko- 
nai — badas. Taip amerikiečiai filo
sofavo, artėjant prezidento rinki
mams. Tai ne visai tiesa. Nei vieni

Imigrantams Įkurdinti Komitetas JAV
S. m. spalių 15 ir 16 dienomis Chi

cagoje vyko trečiasis BALF Seimas, 
kuriame iš pagrindų apsvarstyta lie
tuvių tremtinių imigracijos Ameri
kon reikalai. Išrinktas Imigrantams 
Įkurdinti Komitetas, kuris pasiskir
stė pareigomis taip: Pirmininkas — 
Alena Devenienė, sekretorius — Kos
mas Balčiauskas ir nariai: Juozas 
Laučka, Violeta Tysliavienė ir Mit
chell.

Tame Seime tremtinių imigracijos 
reikalu priimta ši Direkcijos Komisi
jos paruošta rezoliucija:

Trečiasis BALF’o Seimas nutaria:
1) Teikti lietuviams tremtiniams, 

atsidūrusiems Antrojo Pasaulio Karo 
pasėkoje okupuotoje Vokietijoje, Au
strijoje ir Italijoje, pagalbą, kad jie 
galėtų atvykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, pasiremiant Displaced 
Persons 1948 m. aktu ir kooperuojant 
su valdžios sudarytomis šiam reika
lui įstaigomis bei jos pripažintomis 
Visuomeninėmis agentūromis ...

2) Seimas šituo tikslu įgalioja 
veikti BALFo Direkciją, skirti reika
lingas pinigų sumas, samdyti tarnau
tojus, darbininkus ir specialius agen
tus — įgaliotinius, pagal rekomenda
ciją tam tikro Tremtinių Įkurdinimo 
Komiteto, sudaryto iš Direkcijos ir 
Tremtinių Įkurdinimo Komitetas 
privalo vadovautis šiais dėsniais:

a) Tremtinių įkurdinimo darbas 
vykdytinas bendromis Amerikos 
lietuvių visuomenės jėgomis, įsi
jungus į jį visoms lojalioms idėji
nėms srovėms ir nacionalinėms or
ganizacijoms.

b) Tremtinių Įkurdinimo Komi
tetas kartu su BALFo Valdyba 
prižiūri veiklą tam reikalui pas
kirtų asmenų ir komisijų, duoda 
jiems instrukcijas ir svarsto nusi
skundimus; reikalui esant skun
dams arba nesusipratimams iš
spręsti kreipiasi į Direkciją.

c) Įkurdinimo Komitetas, komi
sijos ir tarnautojai privalo trak
tuoti lygiai visus tremtyje esan-

atstovus, pasiūlytus jį (BALFą) su
darančių grupių.

d) Tremtinių įkurdinimo darbe 
BALFas bendradarbiauja su viso
mis valdžios Komisijos pripažinto
mis visuomeninėmis agentūromis 
(Voluntary Agencies).

e) Pageidaujama, kad į BALFo 
Centro imigracinį aparatą būtų 
įtraukti atstovai lietuvių komitetų, 
dirbančių su aukščiau paminėto-

’ mis visuomeninėmis agentūromis.
4) Įkurdinimo Komitetas pateikia 

smulkių savo darbų ir finansinių iš
laidų ataskaitas BALFo Direkcijos 
suvažiavimams ir BALFo Seimams.
TREMTINIAI SEPIA TREMTINIUS

Philadelphijoje yra susiorganiza
vęs Lietuvių Tremtinių Komitetas, 
kuris rūpinasi Vokietijoje, tremtinių 
stovyklose, tebegyvenančių tautiečių 
šalpa. Praeitą pavasarį būrelis buv. 
tremtinių lietuvių ir atsidūrusių Phi
ladelphijoje suruošė pikniką, kuris

davė 1.200 dol. gryno pelno. Už šią 
visą sumą buvo nupirkta maisto pro
duktų bei kitų reikmenių ir sudaryta 
160 siuntinių, kurie išsiųsti tremti
niams į Vokietiją ir Austriją. Siame 
puslapyje talpinamame atvaizde 
matome tuos geraširdžius tautiečius, 
kurie nepamiršta vargstančių brolių 
tremtyje.

IR VĖL BĖGA PABALTIECIAI 
iŠ ŠVEDIJOS

Antrosios spalių mėnesio pusės 
„Vienybė“ rašo, kad spalių mėn. pir
momis dienomis mažu laiveliu iš 
Švedijos vėl pabėgo 32 latviai. Savo 
motorine jachta, kurios • ilgis tėra 
14,5 m, jie yra pasiryžę pasiekti Ar
gentiną. Laivelyje yra 12 moterų, 8 
vaikai, o likusieji vyrai.

Spalių mėn. viduryje iš Švedijos 
išplaukė 200 pabaltiečių jau didesniu 
laivu. Dalį keliautojų sudaro lietu
viai. Jie nori pasiekti Amerikos 
krantus. Stp. Verpenis

Gegužinės tremtinių naudai Philadelphijoje rengimo komitetas: Iš kairės 
Į dešinę sėdi: J. Steponavičienė, gegužinės žymus finansuotojas fabrikan
tas Mr. Dumsha, Mrs. Dumsha, p. Januškevičienė. Stovi iš kairės Į de
šinę: A. Januškevičius, p. Daugnora, L. Mingelieuė, K. Dantę, E. Stepo

navičius ir V. Mlngė’a. , j..,*
’'

Rastenis dirbo „Vienybės“ Tysliavos 
štabe.

Kun. Dr. Pninskis, palyginti jau
nas žurnalistas ir gerai visiems iš 
Lietuvos pažįstamas, greičiausia bus 
pats našiausias tremtinys lietuvis 
žurnalistas. Rašo, rašo ir rašo. Dau
giausia „Darbininke“ ir „Drauge“. 
Rašo modemiškai, patraukliai — ne
gali iškęsti jo straipsnių ištisai ne
perskaitęs, nors jie visada ilgi. Pa
grindinė mintis — kova prieš rusus 
bolševikus. Jis daug keliauja. Jis 
lankėsi asmeniškai net raupsuotųjų 
saloje.

Advokatas Anthony L. Lapinskas 
yra Chicagos lietuvių respublikonų 
grupės pirmininkas (155 N. Clark 
Street, Chicago 1, Illinois, U.S.A.), gi 
Oils yra visų Amerikos respublikonų 
grupių (tautinių) pirmininkas. Tų 
grupių yra apie 27. Lietuviai, žydai, 
lenkai, švedai, norvegai, škotai, 
airiai, italai, čekai ir t. t. ir t. t. La
pinskas nuolat kalba per „Margučio“ 
radiją. Geras kalbėtojas.

Biržiečių ir Vabalninkėnų dau
giausia gyvena Athol mieste, Mass. 
Valstybėje (taip rašo „Vienybė“). Pir
mutinis čia apsigyveno Vabalnikietis 
lietuvis Braška Jonas prieš 60 metų. 
Dabar ten klebonauja kun. P. Jurai- 
tis, buvęs seniau Rusijoje sovietų iš
tremtas į Solovkų salas prie miško 
darbų.

Dr. J. Gudauskas tai antras lietu
vis tremtinis išlaikė Amerikos medi
cinos valstybinius egzaminus Chica
goje. Tai sunkus dalykas. Dabar jau 
turi savo ofisą, 756 W. th. St. Chi
cago, Indiana.

Pupų Dėdė Amerikoj# garsėja per 
„Margučio“ radiją, beveik kasdien 
dainuodamas „Saldus alutis balta pu
telė (žinoma plokštele). Mat, tai įeina 
į vieno Kanados alaus reklamos 
turinį.

Salomėja Jazulėnaitė (dabar Mrs, 
Shagomoga), Vabalninkėnams gerai Iš 
Lietuvos pažįstama katalikų veikėja, 
seniai jau gyvena 7242 S. Fairfiely, 
Chicago, Illinois U.S.A. Ištekėjusi. 
Darbšti ir veikli.

čius lietuvius, be tikybos, pasau
lėžvalgos ir politinių įsitikinimų 
skirtumo. Šitiems pagrindams už
tikrinti BALFas siunčia į Europą 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiim

Penkšimtasis 
„Minties“ numeris

Praeitą trečiadienį „Mintis“ išėjo 
500-j u numeriu. Ta proga padidinta 
ligi 8 puslapių.

Pirmasis „Minties“ numeris išėjo 
1946 m. vasario 16 d. Per nepilnus 
trejis metus, kelis mėnesius ėjusi 
dienraščiu, o vėliau triskart per sa
vaitę, štai dabar ji pasirodo vertingu 
ir pasitikėjimo pilnu jubiliejiniu 500- 
ju numeriu. Lietuviams tremtiniams 
tai reikšminga sukaktis, nes tokioje 
Vokietijoje retas pokarinis ir vokiš
kas laikraštis, galįs tiek numerių pri
skaičiuoti.

Siame jubiliejiniame padidintame 
„Minties“ numeryje randame daug 
vertingų straipsnių. Savaime aišku, 
daugelio rimtą dėmesį savin atkreips 
vyr. redaktoriaus J. Vasaičio veda
masis „Į nueitą kelią pažvelgus“. 
Linkėtina nusismaigstytomis gairė
mis ir toliau žygiuoti.

Amerikoje mažėja streikai. Dar
bo statistikos biuras pranešė, kad 
1948 m. per 9 mėnesius buvo darbo 
susitrukdymų 2.380 ir per tą laiką 
nedirbo 1.690.000 darbininkų, arba 
28.200.000 dienų. 1947 m. buvo 3.177 
kartus sustojęs darbas, o 1946 m. 
3.957. Taigi, šiemet susitrukdymų 
buvo jau žymiai mažiau. (R).

Aktualiaisiais tremtinių reikalais
S. m. spalių 21 d. Hanau įvyko I kurių pageidavimų Švietimo Valdy- 

Švietimo ir Kultūros Tarybos posė- *'~i —'——“S 
dis. Svarstyta švietimo organizavi
mas emigracijoje, mūsų mokyklų ly
gio išlaikymas ir kiti aktualūs švieti
mo ir kultūros reikalai. •

Išemigruojant vis didesniam lie
tuvių tremtinių skaičiui, dąrosi vis 
aktualesnis lietuviškų mokyklų or
ganizavimas visur ten, kur vyksta 
lietuviai. Kultūros Tarnyba šiuo me
tu renka žinias apie lietuviškas mo
kyklas įvairiuose kraštuose ir tiria 
sąlygas lietuviškam švietimui. Priei
ta išvados, kad visų kraštų švieti
mui vadovauti reikalinga organizuoti 
Lietuvių Švietimo Centras, kuris tu
rėtų užmegzti ryšius su įvairių emi
gruojamų kraštų lietuvių švietimo 
vadovybėmis, ruoštų lietuvių kalbos 
ir kitų lituanistinių dalykų vadovė
lius viso pasaulio lietuviams ir ap
rūpintų jais visų kraštų mokyklas ir

bai mokymui ir auklėjimui suakty
vinti, kad mokyklos būtų pajėgios 
mokinius ne tik paruošti atestatui, 
bet ir išugdytų jų inteligentiškumą, 
mąstymo ir veikimo savarankiškumą, 
taktą, dailų elgesį, gerą skonį, linki
mą bendradarbiauti ir sugebėjimą 
visuomeniškai gyventi. Pabrėžta rei
kalas visus švietimo ir auklėjimo 
klausimus spręsti prisilaikant peda
goginių principų darnaus bendradar
biavimo pagrindu.

Paaiškėjus, kad atsiranda padirb
tų atestatų, nutarta skelbti tremties 
gimnazijas baigusių abiturientų są
rašą spaudoje ir išsiuntinėti jį visų 
aukštųjų mokyklų studentų atstovy
bėms, įpareigojant jas išbraukti iš

studentų sąrašų visus tuos, kurie 
studijuoja su padirbtais atestatais. 
Atestatų padirbinėtojai nutarta 
traukti teisman, o tokius atestatus 
įsigijusius asmenis dešifruoti ir 
skelbti spaudoje.

Mokslo dokumentų atstatymui 
reikalingas bylas — protokolų kny
gas, atestatų duplikatus ir trimestri
nius žurnalus — nutarta per Istori
nės Medžiagos Rinkimo Komisiją 
pasiųsti Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvui saugoti. Visos likviduoja
mos mokyklos perduoda Komisijai 
minėtas bylas drauge su kitais svar
biais dokumentais. Veikiančios mo
kyklos perduoda komisijai bylas tik 
tų klasių, kurios yra jau baigusios 
mokyklą. (LTB)

Raketos ties Londonu
J. Laurinaičio paruoštą kalbos vado
vą su žodynu, kuris yra pagrindinis 
lietuvių kalbos veikalas ne tik moky
tojams ir rašytojams, bet ir kiekvie
nam apsišvietusiam lietuviui. Nesu
randant vadovui išleisti lėšų, nutarta 
jis leisti prenumeratos keliu.

Prasidedant didesnei emigracijai, 
susidaro pavojus ne tik užsidaryti 
kai kurioms mokykloms, bet ir visų 
mokyklų mokslo lygiui. Daliai mo
kytojų išemigravus ir emigracijos 
reikalams suaktualėjus, mažiau be- 
paisoma mokslo ir jaunimo auklėji
mo. Apsvarstyta visa eilė priemonių 
mokslo lygiui palaikyti ir iškelta kai

Rehabiliiacijos ieškiniai
Pagal įstatymą dėl reabilitacijos 

(Wiedergutmachung) už nacionalso
cialistinio rėžimo 1933—1945 metais 
dėl pilietybės, tautybės, rasės ir ti
kybos neteisėtai atimto turto ir tei
sių reabilitacijos ieškiniai turi būti 
keliami tame įstatyme numatytu lai
ku, būtent: a) amerikiečių zonoje iki 
1948. XII. 31 d. ir b) prancūzų zonoje 
iki 1949. V. 15 d.

Tačiau minėtasis įstatymas liečia

vien tik tą pagrobtą turtą ir teises, 
kurie yra natūroje ir gali būti iden
tifikuojami ir nustatyti. Bet reabili
tacijai dėl tokio turto ar teisių, ku
rių natūroje jau nebėra, dėl kurių 
gali būti tik jų vertė atlyginama, 
įstatymas dar ruošiamas. Prancūzų 
zonai yra išleisti tik bendri nuostatai 
jam. Todėl ieškiniai dėl pastarosios 
rūšies reabilitacijos tuo tarpu dar 
negali būti keliami.

Vokiečių išrastosios ir karo metu 
į Londoną ir bei kitas Anglijos vie
toves siųstosios raketos buvo sukė- 
lusios ant kojų'' Britanijoje moksli
ninkus, kurie norėjo rasti priešrake- 
tlnį ginklą, bet... nesurado. Šis dar
bas tęsiamas ir toliau, dabar.

šiuo metu aviacijos šefas Sir Ro
deric Hill, kuriam karo metu buvo 
pavesta rasti gynybos priemones 
prieš vokiškąjį V-2, pateikia visą eilę 
atsakymų, liečiančių tąjį ginklą.

Pirmasis V-2 buvo paleistas į 
Angliją ir nukrito Londone 1944 m. 
rugsėjo 1 d. paskutinis nukrito 1945 
m. kovo 27 d. Kento grafystėje. Čia 
duosime keletą būdingesnių specia
listo atsakymų.

— Vokiečiai paleidę Į Angliją ir 
kontinento miestus 3.000 raketų. Ma
žiausiai 1.300 nukrito ant Londono; 
jų buvo užmušta 2.511 ir sunkiai su
žeista 5.869 žmonės. Kitur buvo už
mušta 213 ir sunkiai sužeista 598 as
menys.

— D. Britanija, vos tik karui pra
sidėjus, jau žinojusi apie raketų ga
mybos ketinimus. 1944 m. britai jau 
žinojo visas raketos charakteristikas. 
— Iš viso buvo užmušta 8.938, 24.504 
sunkiai sužeisti. Daugiau negu 200.000

namų buvo sunaikinta arba smarkiai 
apgadinta ir daugiau negu 1.000.000 
namų apgadinta. (DM/m)

KURIŲ TAUTYBIŲ DP ATVYKO 
Į JAV PIRMUOJU TRANSPORTU

Iškilmingai iš Vokietijos išlydėtas 
pirmasis (pagal DP imigracijos įsta
tymą) transportas jau atvyko i JAV. 
Oficialiai skelbiama, kad jo keleiviai 
tautybėmis pasiskirsto taip: lenkų — 
388, lietuvių — 168, čekų — 53, lat
vių — 32, ukrainiečių — 17, vokiečių
— 16, estų — 14, rusų — 14, jugo
slavų — 12, rumunų — 10, vengrų
— 6 ir be pilietybės — 83. Viso — 
813. Nors ir keista, bet nė vieno 
žydo!

Kiek kitoks vaizdas, stebint tų 
pačių 813 DP pasiskirstymą religijo
mis, būtent: katalikų — 491, Mozės
— 161, ortodoksų — 75, protestantų
— 68, kitokių — 18.

Palyginus tas dvi tų pačių žmo
nių statistikas, nenoromis kyla ne
kalta mintis, kad prasidėjus plates
nei emigracijai gali būti ir tokių 
transportų, kur pvz. iš kelių šimtų 
oficialių lietuvių gali nebūti nė vieno 
lietuvio. Lietuvių Imigraeinis Komi
tete (Amerikoje), dėmesio1)

nei kiti neturi išimtino karo ar bado 
„monopolio“. Bet, matyti, praeityje 
toks įspūdis susidarė, o propagandai 
tai tinka. Wallace „markė“ po tru
putį krito. Supuvusių pamidorų ir 
kiaušinių, tiesa, jau nebemetė, nes 
kiaušiniai pabrango, o pamidorų se
zonas praėjo. Be to, ir jo tribūna 
buvo daroma aukščiau, kad nepa
siektų. Jam pakenkė prosovietišku- 
mas.

Inž. Kostas Tymukas tebeplaukia 
į Australiją, rašo iš Gibraltaro. Ten 
sugedus laivui, padarė skautų pasi- 
rodymą-balių. Vietinės panos bijojo 
eiti šokti, nes vaizdavosi, kad grafų 
kilmės žmonės. O jos neturi teisės 
šokti su aukštesnės kilmės žmonė
mis.

Kultūros Fondas plečia 
savo veikla

Š. m. spalių 29 d. Ingolstadte 
įvyko Kultūm Fondo Steigiamojo 
Komiteto posėdis, kuriame buvo ap
svarstyta visa eilė klausimų, liečian
čių mūsų aktualiuosius kultūros rei
kalus.

Tarp kita ko, buvo nutarta su
aktyvinti Kultūros Fondo skyrių stei
gimą Vokietijoje. Vakarinėse zonose 
jau veikia keliolika Fondo skyrių 
Netolimoje ateityje, dar kiek padi
dėjus skyrių skaičiui, numatoma 
šaukti atstovų suvažiavimą, kurio 
uždavinys bus suorganizuoti pirmą
ją Kultūros Fondo organizacijos apy
gardą.

Toliau plačiai buvo aptartas rei
kalas plėsti Kultūros Fondo organi
zacijos tinklą mūsų užjūrio koloni
jose. Kultūros Fondo Steigiamasis 
Komitetas jau yra užmezgęs ryšius 
su kai kurių mūsų užjūrio kolonijų 
kultūrininkais. Plečiant Kultūros 
Fondo veiklą lietuvių kolonijose, bu
vo nustatyta laikytis to principo, kad 
prie to darbo būtų pritrauktos vieti
nės kultūros, o kur tokių dar nėra, 
ir bendruomenės organizacijos. Per 
tokias organizacijas Kultūros Fondo 
tinklo organizavimas būtų spartes
nis, nes vietinės organizacijos, turė
damos savo skyrių tinklą, gali grei
čiau efektingiau prieiti prie savo vi
suomenių ir savo iniciatyva bei au
toritetu gali sėkmingiau prisidėti 
tiek prie Kultūros Fondo idėjos iš- 
propagavimo, tiek prie jo uždavinių 
praktinio sprendimo. Taip pat buvo 
nutarta -kreiptis individualiai J kai 
kuriuos mūsų užjūrio kolonijų kul
tūrininkus, kad jie prisidėtų prie 
Kultūros Fondo sąjūdžio, tiek popu
liarinant jo idėją, tiek organizuojant 
jo darbą.

Toliau buvo nuodugniai apsvar
stytas šiuo metu labai opus knygų 
leidimo klausimas. Nutarta artimiau
sioje ateityje sušaukti bendrą Kul
tūros Fondo Steigiamojo Komiteto 
narių bei leidėjų pasitarimą Augs
burge paieškoti konkrečių priemonių, 
kaip tas reikalas turėtų būti tvar
komas ateityje, t. y. tada, kai dėl 
emigracijos knygų leidimas vakarų 
Vokietijoje gali visai pakrikti.

Fondas yra gavęs leidimą žurna
lui leisti. Buvo nusistatyta tuo tar
pu leisti neperiodinį almanachą. Re
dakcinę kolegiją numatoma sudaryti 
iš K. F. Steigiamojo Komiteto narių 
ir Rašytojų Draugijos atstovų. Al
manachui leisti leidėjas jau numa
tytas.

Išemigravus K. F. Steigiamojo 
Komiteto nariui St. Leskaičiui ir vi
siems išrinktiems kandidatams, nu
tarta kooptuoti du naujus Rašytojų 
Draugijos narius.

Lietuvos Paštų Valdybos 
Vice-Direktorių

dipi. inž. B. BANAITĮ 
dėl jo brolio agr. Justino Ba
naičio mirties, liūdesio valan
doje kuo širdingiausiai užjaučia

Lietuvos paštininkai, gyveną 
Schw. Gmiind stovykloje

Mirus Agr. Justinui BA
NAIČIUI, jo giminėms Ir ar- 

/ Ūmiesiems gilią užuojautą 
reiškia
Lietuvių Tremtinių Žemės Ūkio 

Darbuotojų Sąjunga
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