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Parlamentas stovi uz Bevino pečiu
Londonas. Ministeris pirmininkas Atlee, 

per diskusijas užsienio politikos klausimais, 
palietė opius politinius momentus. Jis kal
bėjo kritikuodamas britų parlamentarus, ku
rie, būdami kelionėje Europoje, žiūrėjo pro 
sovietiškus akinius. Jis pareiškė, jog bus 
geriau, jei šiandien bus pažiūrėta į dalykus 
ir pro britiškus akinius. Kalbėdamas apie 
Ispaniją jis pasakė, kad tiksliau palikti pačiai 
Ispanijos tautai apsispręsti ir pasiekti pagal 
savo pačios sprendimą tinkamos geriausios 
vyriausybės. Tirolio klausimu parėmė Bevi- 
ną, pažymėdamas, kad neturi būti palikta nė 
mažiausios mažumos svetimo viešpatavimo 
valioje. Liesdamas Anglijos ir Sovietų Są
jungos santykius, Atlee pažymėjo, jog dau
geliui ne lengva suvokti, kaip sunku įtikinti 
Sovietų Sąjungą ir prieiti susipratimo. No
rint suprasti rusų tautą, reikia žvelgti kaip į 
tautą gimusią giliam, tamsiam miške, kur 
laisvos demokratijos šviesa ir oras negali 
patekti. Tik giliai žvelgiant į rusų tautos 
mentalitetą daug aiškėja. Tačiau ir čia kant
rybė ir supratimas vienų kitų daug /gali pa
dėti ir nulemti. Jis pareiškė, kad niekas kitas 
negalėtų pajėgiau viską pergalėti, kaip Be- 
vinas, ir geriau taikos interesus atstovauti.

Churchillis, atidarydamas debatus, pažy
mėjo, vis didesnį Sovietų Sąjungos atsiskiri- 
mą. Jis konstatavo, kad Bevinas su britiš
ku gudrutnu ir ištikimybe ėjo ir eina prie 
šalinimo pavojingų dalykų. Rinkimai Grai
kijoje — kalbėjo Churchillis, parodė, kad 
tauta nepanorėjo būti valdoma komunistų 
mažumos diktatūros.

Ispanijos klausimu užgyrė vyriausybės su
silaikymą nuo kišimosi į Ispanijos vidaus 
reikalus. Niekas iš mūsų nemėgsta Franco 
režimo — kalbėjo Churchillis, bet reikia per

J AV geležinkeliečiai pries Trumana
Vašingtonas. Jungtinių Amerikos Valsty

bių vyriausybei pasiėmus griežtų priemonių 
prieš streikuojančius darbininkus, geležinke
liečių profesinės sąjungos vadas pareiškė, 
kad visa tos sąjungos kasa — 47 milijonai 
dolerių, bus skirta tam, kad ateinančiuose 
prezidento rinkimuose pravesti akciją prieš 
Trumano kandidatūra ’ir kad bus stengia
masi, kad jis jokiu būdu nebūtų išrinktas. 
Tu priemonių bus tikrai įmamasi, jei prezi
dentas- Trumanas „nepasidarys švelnesniu“.

NAUJAS MINISTERIS
Londonas. Britų maitinimo ministeris Sir 

Ben Smith iš savo posto pasitraukė. Į jo 
vietą kabinetan įėjo ligi šiol buvęs parla
mento valstybės sekretorius oriniam susi
siekimui John Strachy.

ANGLIJA IMASI PRIEMONIŲ
Londonas. Anglijos maitinimo ministeris 

pranešė apie naujas priemones maitinimo 

leisti pačiai Ispanijai apsispręsti ir Ispani
jos nepriimti į UNO, kol neprieis prie savi
stovios, laisvai tautos rinktos vyriausybės at
stovavimo. Atšaukti ambasadorius ir nut
raukti ūkinius santykius būtų bloga politika, 
norint padėti Ispanijai pasiekti normalios 
vyriausybės. Sustodamas ties Paryžiaus už
sienių reikalų ministerių konferencija, Chur
chillis palietė bendrąją politinę padėtį. Ypač 
stipriai parėmė Beviną Dunojaus laisvos 
laivininkystės klausimu. Dėl Sovietų Sąjun
gos laikysenos, Churchillis pareiškė, kad ji 
iššaukia visų bendrą ir gilų apgailestavimą. 
Neabejotinai pritartume kiekvienos paramos 
ir pagalbos Sovietų Sąjungai atveju, jei kas 
grasintų Sovietų Sąjungos saugumui ir tas 
gręstų taikai — kalbėjo Churchillis. Sovie- 
tiriė propaganda ir politika mūsų tautoje yra 
daug rimtesnis dalykas, kaip špionažas. Nuo 
Baltijos iki Azijos užkrito uždanga ir skiria 
viską — tęsė Churchillis. Dabartinė situacija 
Europoje yra sėkla naujam karui — pabrėžė 
Churchillis. Yra faktas, kad gali susidaryti 
dvi Vokietijos, viena pagal vakarietišką ir 
kita pagal sovietišką pavyzdį. Rytinė Vo

Italijoje respublikaTremtie^’

knygnešys
Roma. Oficialiai pranešama, kad ministe

ris pirmininkas De Gaspari painformavo ka
ralių Umberto II, kad pagal turimus davi
nius už respubliką pasisakė 54%, už monar
chiją — 46%. Tuo išsprendžiamas Savojos 
dinastijos likimas, tačiau, kaip min. pirm. 
De Gaspari pareiškė, tai nereiškia revo
liucijos Italijoje. Kada karalius apleis 
kraštą nežinoma. Nežinomas kol kas ir jo 

srity. Jis pareiškė, jei ir JAV taip pat pa
sielgs, tai šio klausimo išsprendime bus 
daug padaryta.

STAIGI MIRTIS
Niurnbergas. Čia po nakties rastas negy

vas savoje lovoje amerikiečių vyriausiojo 
kaltintojo Robert H. Jacksono artimiausias 
bendradarbis ir jo spaudos šefas Charles 
T. Malcomson.
’ Gydytojų konstatavimu jis miręs nuo šir
dies smūgio. Pažymėtina, kad mirusysis te
turėjo tik 39 metus amžiaus ir į Europą 
buvo neseniai atvykęs.

/
PREZ. DR. BENEŠĄS PASILIEKA* SAVAM

POSTE
Praga. Čekoslovakijos Prezidentas Dr. Be

nešąs ir toliau pasiliksiąs prezidento parei
gose. Jis tariasi su komunistų vadu dėl 
naujos koalicinės vyriausybės sudarymo. 

kietija tokių būdu stovi prieš sovietizaciją. 
Paliesdamas metodus, pagal kuriuos dabar 
Vokietija tvarkoma, Churchillis užakcentavo, 
kad kada hitlerizmas nugalėtas ir nusikaltė
liai atrinkti ir nubaudžiami: nieko nėra 
brangiau atseinančio, ir baisesnio, kaip kerš
tas. Jis reikalavo, kad reperacijų sąskaiton 
numatytas fabrikų perdavimas Sovietų Są
jungai būtų sustabdytas. Anot jo, Sovietų Są
junga už tai turinti teikti Vokietijos kitoms 
sritims maisto produktus iš savo zonos.

Jis pasisakė, kad visos tautos būtų pri
leistos prie taikos sudarymo, kuris dėl tos 
taikos a'ktyviai kovojo.

Visi kiti kalbėtojai, kaip ir Churchillis, 
nagrinėdami svarbius politinius klausimus, 
Bevinui pritarė ir parėmė jo užimtą pozi
ciją.

Komentuodamas įvykusius debatus, radio 
kalbėtojas pareiškė, kad nei Bevinas, nei 
Atlee, nei Churchillis nenori santykių nutrau
kimo su Sovietų Sąjunga. Tačiau kompro
miso ir antro kelio, taip svarbiems Europos 
tautų klausimams išspręsti, nėra — baigė 
diplomatinis komentatorius.

paties laikymasis. Dar nežinomi rezultatai iš 
keliiį provincijų. Ministerių kabinetas susi
rinko posėdžio.

ITALIJOS RINKIMŲ DUOMENYS
Roma. Pranešama, kad krikščionių demo

kratų partija pagal provizorinius davinius 
pirmauja su 6.500.000 balsų, socialistai seka 
su 4.000.000 balsų ir komunistai su 3.500.000
balsų. Liberalai surinkę per 6% ir paprasto 
žmogaus partija 5% balsų.

Anglijps spauda uzgiria 
Bevina

Londonas. Visa Anglijos spauda gyvai 
reaguoja į Bevino kalbą. „Yorkshir Ęost“ 
pažymi, kad jo kalba buvo tvirta, bet 
nuosaiki, rami. „News Cronicle“ sako, kad 
Bevinas paliko visas duris atviras ir vis
kas priklauso ką Sovietų Sąjunga pasirinks. 
„Daily Herald“ rašo, kad Bevino kalba dau
giau yra sakirta Sovietų vyriausybei kaip 
parlamentui. D. Britanijos didžiausias užda
vinys yra Jungtinių Tautų Organizacijos 
stiprinimas.

Tik vienintelis komunistų organas „Daily 
Worker“ kritikuoja Bevino kalbą. „Daily 
Worker“ rašo, jog Bevino kalba išreiškia 
Bevino norą, kad įvyktų santykių nutrū
kimas. „Times“ konstatuoja, kad Vokietijos 
problema atsistojo pirmon vieton.
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Tautinio solidarumo mokesčio klausimu
Lietuvių-Tremtinių Bendruomenės Vyriau

siojo Komiteto nustatytas tautinio solidaru
mo mokestis — 2 RM mėnesiui rodos, nėra 
didelė našta nė vienam tremtiniui. Ypač, kad 
mokestį privalo mokėti tik 21 m. sulaukęs, t. 
y. pilnametis, tremtinis ir kad kiekvienas, tik
rai neišgalįs šio mokesčio sumokėti, nuo jo 
gali būti apylinkės komiteto nutarimu atleis
tas. Pats mokesčio pavadinimas nurodo jo 
tikslą — visų tremtinių tautinį solidarumą, 
siekiant mūsų nepriklausomybės atstatymo. 
Todėl atrodo, kad šis mokestis yra kiekvieno 
geros valios tremtinio garbės reikalas ir dėl 
jo ginčytis nereiktų. Tačiau visa bėda glūdi 
tame, kad tam tikra tremtinių dalis, tiesa, 
tebūnie tai labai maža dalis, bet tokių vistik 
yra, kaip tik šiuo atveju parodo savo neso
lidarumą visos bendruomenės atžvilgiu.

Nereiktų šių eilučių rašyti, jei tai įvyktų 
dėl paprasto reikalo nesupratimo, kuris iš
plauktų be blogos valios, bet negalima ty
lėti, kai bloga valia išlenda lyg yla iš maišo. 
Tik panagrinėkime mokesčio mokėti neno
rinčių asmenų argumentus, kuriais jie remia 
savo įsitikinimą. Dažniausiai tie argumentai 
yra šie:

1. Dabartiniu momentu visi tremtiniai gy
vena iš svetimos malonės ir neturi jo
kio pastovaus uždarbio.

2. Gyvenamasis momentas yra toks chao
tiškas ir nepastotovus, kad neapsimoka 
rūpintis ateitimi ir jos labui mokėti kaž-

i kokius mokesčius, kurie suplauks į ke-
- lėtos žmonių rankas ir sąmyšio metu 

dings.
3. Nėra jokio reikalo mokėti algas kažko- 

kokiems tai „ponams”, jei šiandien visi 
tremtiniai jokių algų negauna.

Paviršutiniškai imant, šie argumentai at
rodo lyg ir pagrįsti. Tačiau giliau pagalvo
jus, juos paanalizavus, ir turint omenyje, kad 
šitaip argumentuoja kaip tik tie asmenys, 
kurie mokestį gali labai lengvai sumokėti, 
tokie argumentai vienas po kito griūva. Pag
vildenkime juos po truputį paeiliui.

Tiesa, kad šiandien retas tremtinis turi 
pastovias pajamas. Tačiau vargu ar beat- 
siras šiandien vienas kitas tremtinis, kuris 
jau taip būtų „be cento prie dūšios”, kaip 
anksčiau, kai jis tas pastovias pajamas iš 
savo uždarbio ar verslo turėjo. Iš kur gi at
siranda pajamos toms nuolatinėms kasdie
ninėms, kad ir nebūtinoms išlaidoms? Iš kur 
gi pajamos kartais ir per dažniems kitiems 
reikalams, kąskieniam pokeliui cigarečių 
ar lošimui. Visos čia paminėtos išlaidos su
darė juk šimtą ar kelis šimtus kartų dides
nę sumą, negu ta, kuri tenka sumokėti tau
tinio solidarumo mokesčio pavidale. Juk, 
pav. paskyrus tą sumą, kuri sumokama už 
viena pokelį cigarečių, mokesčiui sumokėti, 
jis bus sumokėtas už du metu iš anksto.

Gyvenamasis momentas yra iš tikrųjų 
chaotiškas ir neaiškus, tačiau ar tai atpa
laiduoja mus nuo rūpinimosi ateitimi? — 
Ne. Ir kaip tik tokiu momentu negalima vi
siškai nuleisti rankų ir laukti kol ta atei
tis mums tarytum iš dangaus nukris. Ateitį 
mes turėsime tokią, kokios mes šiuo kri
tišku momentu pasirodysime vertais. Norė
dami savo ateitį kurti bendromis jėgomis, 
mes ir susikūrėme savo organizaciją — 

tremtinių bendruomenę. Išsirinkome vyriau
siąją savo vadovybę — Vyriausiąjį Trem
tinių Komitetą, kuriame sutelktos mūsų 
intelektualinės pajėgos yra įpareigotos rū
pintis mūsų dabartiniais vargais ir mūsų 
ateitimi. Jeigu mūsų vyriausioji vadovybė 
rado reikalingu eilinius bendruomenės na
rius apdėti nedideliais mokesčiais iš kurių 
susidarys lėšos, kurios yra būtinos mūsų 
dabartiniams ir ateities reikalams tvarkyti, 
pasistengkime tą pareigą kiek galėdami ge
riau atlikti. Juk tai yra eilinė kiekvieno 
mūsų organizacijos — tremtinių bendruome
nės nario pareiga. Kiekvienas tremtinis, jei
gu jis tuomi kiek nors domėjosi, žino, kas 
šiandien sudaro vyriausiąją tremtinių bend
ruomenės vadovybę ir keno rankose mūsų 
sumokėti mokesčiai atsidurs. Todėl yra vi
sai nepagrįsta nuomonė, kad dar didesnio 
sąmyšio metu mūsų sudėtos, lėšos dings be 
žinios. Jeigu toks sąmyšis ir įvyktų, po jo 
mes vistiek šen ar ten susibursime ir susi
rasime savo dabartinę vadovybę ar atskirus

'Plifuomeninid judrumai
Iš šalies girdėti balsų, kurie kaltina mus 

kad mes esam nejudrūs it zoo krokodilai, 
kurie kepinasi prieš saulę ir pajuda tik tada, 
kai jiems sargai maisto atneša. Žiūrėkite, 
kitos tautos triukšmauja, strėikuoja, todėl 
apie jas visas pasaulis kalba. Bet kažin kas 
būtų, jei mes pradėtume kitų tautų pavyzdžiu 
sekti,ar negautume nurimti.

Tiesa, kad mūsų visuomeninis gyvenimas 
yra labai susnūdus. Mūsų visuomenė laukia 
kaž kokių įvykių, kaž kokio stebuklo, kuris 
turi į burną įmesti jai keptą laisvės karvelį. 
Tuo tarpu, mes patys, nelaukdami iš šalies 
ir iš viršaus, sukruskime dirbti dėl savo 
ateities. Daugelis yra nuo ilgos neveikios ir 
nežinios užsikrėtę apatija, neviltimi, kaž ko
kia liga, kurią anglai vadina „spleen”, o mes 
ją pavagintume merdėjimu. Tai yra blogos 
ligos, kurios jau pradžioje ligonis lavonu 
dvokia, pažymiai. Skiepykitės nuo šitos li
gos labiau kaip nuo typhuso, nes ji yra tau
tos gyvybės duobkasys. Tik tuomet bus vi
suomenė judri, kai kiekvienas jos narys gy
vens didžiaisiais tautos idealais: laisvės ir sa
varankumo, demokratijos ir žmoniškumo, 
valstybės gerovės ir žmonių laimės idėjo
mis, kai dėl šių idėjų ji kovos.

Mūsų visuomeninio nejudrumo pagrindinė 
priežastis yra perdidelis mūsų visuomeni
ninkų poniškumas. Jie negali susirasti cent
ro, nes negali susirasti gerų butų, jie negali 
suvažiuoti į vieną vietą, nes nėra patogių 
traukinių,' kurie juos suvežtų jie negali ap
lankyti stovyklų, nes baisiai nepatogu dabar 
važiuoti, nei pirmos klasės nėra, nei auto
mobilių nėra. Gal dėl vaizdumo šiek tiek 
perdėta, bet faktas mūsų visuomenininkai yra 
visiškai bejėgiai judėti. O kas būtų atsitikę, 
jei keliolika žmonių būtų apsigyvenę kurioj 
nors stovykloj, kartu su kitais gyventojais ir 
būtų pradėję savo veiklą. XIX amž. knyg
nešiai pėsti išvaikščiodavo pusę Vokietijos 
ir pusę Rusijos, kad Lietuva kiltų.

Kita svarbi priežastis — tai mūsų visuo

jos narius ir galėsime reikalauti ataskaitos.
Trečiasis ir paskutinis paminėtas argu-

mentas atrodo toks menkas ir juokingas, kad 
neverta ties juo ilgiau sustoti. Manau, kad 
pakaks nurodyti tik tai, kad tremtinių bend
ruomenės vadovybė, apdėdama narius mo
kesčiais, turėjo omenyje ne savo algas, o 
pirmoj eilėj galvojo apie mūsų kultūros, 
švietimo, meno ir reikiamos reprezentacijos 
reikalus.

Jeigu šiandien reikalinga Įtempti visas 
jėgas kovai dėl mūsų pačių ir mūsų tėvy
nės ateities, tai tokia kova turi būti pilna 
pasiaukojimo ir savo kai kurių asmeniškų 
patogumų išsižadėjimo. Juk tik pagalvo
kime su kokiu pasiryžimu ir besąlyginiu pa
siaukojimu kovoja šiandien dėl tėvynės 
ateities mūsų broliai pasilikę Lietuvoje. Jie 
šiai kovai aukoja ne grašius, o savo gyvy
bes, sveikatą ir visą savo dabartį. Mes tuo 
tarpu gyvename tikrai nepalyginamai ge
resnėse sąlygose ir iš. mūsų niekas tokių 
aukų nereikalauja. O jeigu kai kam ir to
kia menkutė grašio auka yra persunki, tai 
kur gi jau šiandien einama ir kas jų atei
tyje laukia! V. M.

menės permenkas tautinis subrendimas. Mū
sų visuomenininkai, kaip ir kiti stovyklinin- 
kai, daugiau kovoja dėl asmeninės įtakos, 
asmeninės gerovės negu dėl tautos ateities. 
Jie daugiau intriguoja negu pozityviai ir vie
ningai veikia. Jie daugiau praplepa, negu 
seka kas pasaulyje dedasi, kas Lietuvą liečia. 
Jie beveik į kiekvieną įvykį pavėluoja rea
guoti, nes yra nepripratę prie moderniško 
greičio reikalavimų. Jie yra arba nejudrūs, 
arba tie, kurie judrūs, tejuda savo asmeni
niais reikalais.

Trečia blogybė: tie, kurie nebepajuda, ne
nori kad ir kiti judėtų. Jie gyvena vieno at
silikusio, konservatyvaus gimnazijos direk
toriaus psichologiniu bruožu. Jei mes seniai, 
pedagogai nelaikome mokiniams pedagogi
nių valandėlių, tai ir jums jauniesiems drau
džiame, kad jūs nepasirodytumėt geresni. Sis 
psichologinis bruožas būdingas ir visuome
niniam gyvenime: jei mes sėdime, tai ir jūs 
sėdėkite ir nieko neveikite.

Iš tų visų psichologinių bruožų, iš tų apa
tiškų veidų, iš tos sumenkusios, sumaterija- 
lėjusios, savanaudiškos dvasios baisu da
rytis išvadą, kad mes nebūtume mirštanti 
tauta. Tačiau, .nuo šios išvados mus nukrei
pia šalin toli nematoma kenčianti ir kovo
janti tauta, judrus ir idealistinis jaunimas, 
kuris nesėdi vietoje, bet gyvena ir dirba Lie
tuvos ateičiai.

Jei medžio viršūnė džiūsta, reikai saugoti 
jo šaknį ir kamieną. Neapkrėskime, kas dar 
neserga nusisėdėjimo ir sustingimo liga. Visi 
žinokime, kad nuo mūsų visuon/eninio judru
mo, nuo mūsų užsispyrimo, atkaklumo būti 
laisviems, nuo mūsų politinio ir kultūrinio 
lygio, nuo moderniškos, amerikietiško grei
čio veiklos priklausys mūsų ateitis.

Pajudinkime, vyrai, žemę! Judėkime, kaip 
orlaiviai, o ne kaip lietuviška brička Į atlai
dus! Tik visi, o nelaukime, kad kiti už mus 
dirbtų.

S t p. Vykintas.
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Walter Lippmann

Du aspektai: matomasis ir nematomasisNuo to laiko, kai mirė Rooseveltas ir iš vyriausybės išėjo Churchillis, trijų didžiųjų santykiavimas yra vadovaujamas jų užsienių reikalų ministerių. Tai turi dideles pasėkas. Churchillis, Stalinas ir Rooseveltas buvo vyriausybių galvos, įsakantieji autoritetai ne tik užsienių reikalų ministerijoms, bet ir kitoms ministerijoms, taip pat ir ginkluotosioms krašto pajėgoms.Kai taikos sudarymas buvo, suredukuotas lig užs. reik, ministerių lygio, klausimų, kuriuos jie galėjo svarstyti, skaičius pasidarė labai apribotas. Tai turėjo Įvykti. Bevinas, Molotovas ir Byrnes yra geriausiu atveju lygūs kolegos, bet jokiu būdu ne vyresnieji kariniams bei politiniams vadovams savo šalyse. Dėl to jie nepajėgūs tartis visa galia, (pilnais įgaliojimais), arba jie negali ištirti pagrindinai tikrųjų išvadų bei sprendimų, kurie yra svarbiausi vyriausybei.Šio pasėkoje didžiųjų galybių santykiavimas suvestas į dų aspektų: matomąjį ir nematomąjį. Vienas iš jų yra daugiau ar mažiau matomas: čia matome visą seriją konferencijų, kurios dirbo daugelį mėnesių, ruošdamos taikos sutarties su europinėmis Vokietijos satelitinėmis valstybėmis. Tačiau yra ir nematomasis didžiųjų galybių santykiavimas. Čia mes daug nematome. Tačiau iš viso to, ka mes įstengiame įmatyti, pakanka susidaryti išvadą, kad didžiųjų galybių dirbama prileidžiant, kad jie turi ruoštis galimam karui.Šiuo atveju strategai ir kariniai planuoto- yra tikrieji patarėjai diplomatams. Ka jie pataria nepranešama. Tačiau rezultatas gali būti jaučiamas iš tos milžiniškos svarbos, kurios priduodama strateginiams punktams, kaip Triesibi ir Italijos kolonijoms.Kai susitinka užsienių reikalų ministerial, kiekvienas iš jų turi slaptas informacines ir karines instrukcijas. Tai nusprendžia, kokią nuomonę turės ministeris antraeiliais ir netikėtai pasitarimų metu iškilusiais klausimais. Tačiau ministerial nesitaria dėl pagrindinių direktyvų, kurios kyla iš jėgos konflikto, bet diktuojami strategų bei karinių planuotojų, kurių tikslas žiūrėti, kad karo atveju gyvybiniai interesai būtų sėkmingai ginami. Churchillis, Stalinas ir Rooseveltas galėjo spręsti dėl pagrindinių direktyvą. Tuo tarpu užsienių reikalų ministerial tai nedaro ir, gal būt, negali daryti. Šis reiškinys nereiškia pažangos taikos kryptimi, bet, priešingai, yra pavojingiausia pagunda karo kryptimi.Jei ši pagunda vyriausybių galvų negali būti sutramdyta, šio uždavinio turės griebtis viešoji nuomonė. Tačiau visuomenei tai padaryti neapsakomai sunku, kadangi spaudai, visiškai laisvai, kaip mūsiškė, beveik neįmanomai sunku informuoti apie nematomąją dalykų padėtį. Kariniai planavimai bei skaičiavimai nėra lengvai pranešami laikraščiuose.Gal būt taip nebūtų. Tačiau stebėtinas dalykas yra tai, kad šie slaptieji skaičiavimai niekada nėra buvę slapti savo pagrindiniais dementi prieš tuos, prieš kuriuos jie yra nukreipti. Tai yra paslėpta tik nuo viešumos, nuo visuomenės. Tai nėra paslaptis vyriausybėms, kurios informuojasi ne laikraščių pagalba, bet per slaptuosius seklius. 

Molotovas neabejotinai daugiau žino apie Anglijos bei Amerikos karinį galvojimą bei planavimus negu Anglijos bei Amerikos visuomenė. Savo keliu Bevinas ir Byrnes daugiau žino Sovietų karines idėjas, negu kad Sovietų spauda bei propaganda yra linkusi skeįbti.Tokiu būdu, bendrai paėmus, užsienių reikalų ministerial susivažiuoja ir tariasi iškabinę iškabą, kurios matomoje pusėje iškabintos taikos, o užpakalinėje — karo idėjos.Išeinant iš to, kada nors turės ateiti taikos konferencija — tai ne konferencija dėl ašies satelitų — bet alijantų taikos konferencija. Čia yra tik klaustukas, ar gali dabar būti anglų-sovietų-amerikiečių taikos konferencija tikslu išvengti karo, ar kiek vėliau tikslu paskelbti karą, į kurį jie tikrai įklampos, jei nevengs jo.„New York Herald Tribune" May 24, 1946.Vertė Tuantanas.
Spaudos karas Berlyne

Amerikiečių savaitraščio „Newsweek” bend
radarbis sutikęs kartą Berlyne moterėlę, ne
šančią didelį pundą įvairių laikraščių, ir pak
lausęs ją, ar šioji visus tuos laikraščius skai
tanti. Moteriškė atsakiusi: „Dieve mano, kur 
tiek daug perskaitysi, bet langams užkaišyti, 
kad vėjas nepūstų, jie puikiai tinka”.

Toliau žurnalistas sako, kad vis dėlto po
karinė spauda didesniąjai berlyniečių daliai 
langus atidariusi, bet ne užkaišiusi. Dabar
tiniuose Berlyno laikrašiuose randama tiek 
priešingumų, ko anksčiau Hitlerio laikais vo
kiečiai nė įsivaizduoti negalėjo.

„Newsweek” Berlyno skyriaus vedėjas 
O’Donell rašo: Tai yra mažiausiai kontro
liuojama spauda visame pasaulyje, nors pra
džioje taip visai nebuvo galvota. Pereitų me
tų gegužės mėnesį rusai, užėmę Berlyną, ne
gaišdami išleido Raudonosios Armijos ofi
ciozą „Die Tagliche Rundschau”. Vėliau pa
sirodė ištisa eilė komunistų, socialdemokra
tų, krikščionių demokratų ir liberalų lei
džiamų laikraščių, kuriuos rusai rūpestingai 
sujungė „vienybės frontan” ir apgaubė rau
dona politine skraiste.

Po to pradėjo darbą vakarų sąjungininkų 
okupacinių zonų spauda. Miunchene ameri
kiečių armija išleido „Die Neue Zeitung” ir 
„Die Allgemeine Zeitung”, kuris vėliau susi
jungė su vokiečiams leistu laikraščiu „Der 
Tagesspiegel”. Anglų armija išleido „Der 
Berliner”, kuris yra labiausiai populiarus. 
Prancūzai, neturėdami armijos laikraščio, 
pripažįsta „Der Kurier”, kurį platina savo 
vokiečių sostinės zonoje.

Prieš kurį laiką vakarų sąjungininkų lei
džiami laikraščiai teikė labai daug žinių 
apie naujausius tarptautinius įvykius bei gin
čus. Labai gyvo turinio prancūzų zonos lai
kraštis „Kurier”, ypatingai išryškinąs visas 
naujienas, sukėlė didelę audrą, perspausdin
damas „Epoque de Paris” straipsnio išvadą: 
„Jei Amerikos Jungtinės Valstybės ir Ang
lija palieka Europą Tarybų įtakai, tai šio 
sprendimo tikslas yra gal būti tokia pat spe-

L. Janavičienė

Alalda ant laukoAnt laukoRamiosGuli avys.Ant lauko nieko negirdėt.Iš čia, o Tėve,Visagalis,Leisk maldai kilt Didžion erdvėn.Iš čia lenkiuosi Tau, Didybe — Iš čia — kur miega dar giesmė — Iš čia priimki maldą tyrą — Iš čia — kur balso kito negirdėt.Alytus, 1939.

kuliacija, kaip ir šių valstybių sumanymas 
palikti Europą Hitlerio žinioje”.

Dar daugiau rusus erzina amerikiečių pri
pažintas laikraštis „Der Tagesspiegel”., ku
riame Erich Dorner stipriai puola rusams 
palankius komitetus, užkulisinius posėdžius, 
blokų prižiūrėtojų sistemą ir šias visas in
stitucijas tolygias nacionalsocializmui. Kita
me straipsnyje Dorner visą tarybinę santvar
ką pavadina diktatūrine.

„Der Tagesspiegel” tarybinei spaudai da
ro užmetimą dėl tylėjimo, kad šioji esą visai 
nežinojusi, kad vakarinėje Vokietijos dalyje 
socialdemokratai atsisakė susijungti su ko
munistais. Laikraštis sako, kad vienas nacio- 
nalsocializmo įrankių buvęs nepatinkamų 
klausimų „užšaldymas”.

Pradžioje atrodė, kad rusai pripažins lais
vąją spaudą ir pasitenkins .spaudos polemi
ka su vakarų sričių laikraščiais. Bet jau 
sausio mėn. rusų zonoje buvo paskelbtas 
draudimas pardavinėti Vakarų Sąjunginihkų 
laikraščius. Amerikiečius labai sujaudino 
rusų zonos policijos pranešimas esą vokie
čiams pirkti ir skaityti kitų zonų laikraščius 
draudžiama ir kad nusižengę šiam įsakymui 
bus baudžiami.

Amerikiečių informacijos skyriaus virši
ninkas Mak-Kler su savo anglų ir prancūzų 
kolegomis aptarė visus šiuos nesklandumus, 
{padarytą priekaištą rusai pažadėjo duoti 
oficialų atsakymą, tačiau jis dar nėra gau
tas. Neoficialiai rusai visą laiką teigia, kad 
vakarų sąjungininkai neobjektyviai kritikuoja 
kaikurias Berlyno okupacines zonas. Galuti
nai rusus išvedė iš kantrybės vienos „Tages
spiegel” žinutes užbaiga? „... plėšikai kal
bėjo rusiškai”. Tai apvainikavo visą įtempi
mą. Rusai ėmė griežtai persekioti nevykdan
čius spaudos draudimo įsakymo.

Vakarų Sąjungininkai savo ruožtu taip pat 
nutarė savo zonose uždrausti platinti rusų 
globojamus laikraščius. (Jaunas Zinas, š/m. 
V—22 Nr. 25.)
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IS MUSU GYVENIMO
lietuviškas skautų laužas

SVETIMOJE PADANGĖJE
Nors Tdlko (Šlezvigo aps.) lietuvių sto

vykla neperdidžiausia, tik 320 gyventojų, 
kurių trečioji dalis vaikai, bet judri. Ypač 
pilna skautų mažųjų ir didžiųjų, kurie jau 
turi įsigiję skautiškas uniformas. Prie Tolko 
skautų draugovės priklauso ir Grumby sto
vyklos skautai (dvi skiltys).

Šiemet ypač krinta į akis pagyvėjęs skau
tiškas ir sportiškas mūsų stovyklos gyveni
mas. Mūsų futbolininkai Šlezvige rungėsi su 
lenkais ir jiems gerokai pralaimėjo (6:0), bet 
už tai nenugalimi stalo tenise. Tolko sto
vykloje rungėsi su lenkais ir estais ir prieš 
abu laimėjo. Šachmatų rungtynėse taip pat 
pralaimėjo lenkams. Krepšininkai savo jėgų 
su svetimaisiais dar neišbandė.

Tolko stovyklos skautai gegužės 27 d. ne
toli savo stovyklos Breklingo miškelyje su
ruošė skautų stovyklą, kuri truks 12 dienų. 
Stovyklavimo metu leidžia ' laikraštėlį „Į 
Stovyklą“. Į Tolko skautų stovyklą atvyko 
stovyklauti Flensburgo ir Neumuensterio 
lietuvių skautų — čių atstovai.

Gegužės 30 d. skautai-ės savo stovykloje 
buvo suruošę laužą, į kurį prisirinko 
didžioji dalis Tolko ir kitų stovyklų lietu

vių, UNRRA pareigūnų, atvyko estų ir iš 
Flensburgo danų. Taip pat atvyko laužo pa
sižiūrėti ir vietos ūkininkų vokiečių. Dides
niąją programos dalį atliko lietuviai skau
tai, bet ir svečiai estai ir danai šį tą davė.

S. B. 
z

5 BALTŲ STOVYKLOS

Anglų zonoje bus 5 stovyklos, rašo „Tė
viškės Aidas“, kur bus surinkti visi baltie- 
čiai. Tuo atveju, esą, būsią geriau palaikyti 
tvarką ir tiksliau grupuoti ir jungti dar
bams. „Nemuno Aidas“ 46/45-16.

HANAU STOVYKLA NEIŠKELIAMA
Hanau lietuvių stovykla, pasirodo, pasi

lieka vietoje. Ji nebus iškeldinta, tačiau ka
rinė valdžia pareikalavo visus vyrus stoti 
prie karinių darbų.

„Mūsų Žinios“ 46/33, Watenstedt.

LENKŲ DOVANA PABALTIEČIAMS
Rottweilio pabaltiečių kolonija gavo iš 

vietos lenkų kolonijos dovanų-cigarečių. Tas 
cigaretes lenkai gavo iš Raudonojo Kryžiaus 
kaip siųsta dovaną ir dalį paaukojo pabal- 
tiečiams.

Mes, pabaltiečiai, dėkojame narsiosios 
lenkų tautos sūnums, kurie, būdami pa
miršti, nepamiršta savo likimo draugų. K. 

įsteigta nauja pasauline 
maitimimo ištaiga

Naujorkas. Pranešama, kad pasaulio mai
tinimo reikalams koordinuoti ir tvarkyti 
įsteigta taip vadinama bėdos stovio maitini
mo įstaiga.

PEAK PAREIŠKIMAS
Berlynas. Vokietijos komunistų vadas Peak 

pareiškė, kad jo vedama nauja vienybės par
tija turi per 1,4 mil. narių. Paklaustas ar 
tiesa, kad buvo pagrasinta darbėmiams ir 
darbdaviams rusų zonoje, kad priėš juos bus 
imtasi priemonių, jei priešinsis ir trukdys 
komunistų ir socialdeniokratų susijungimui, 
Peak pareiškė, kad partija niekada tokio įsa
kymo nedavė ir, kad gali būti, jog pavieni 
partijos funkcionieriai ir galėję taip pa
sielgti.
AUSTRIJA NORI PLEBISCITO TIROLY
Londonas. Ausrijos užsienių reikalų mini- 

steris Dr. K. Gruber Londone spaudos atsto
vams pareiškė, kad Tiroly turėtų būti pra
vestas plebiscitas.

TAIKOS SUTARČIŲ PROJEKTAI SU 
AUSTRIJA

Vašingtonas. Užsienių reikalų ministeris 
Byrnes spaudos konferencijoje pranešė, kad 
JAV kaip ir Anglija yra parengusios taikos 
sutarties projektą su Austrija.

įsidėmėtinas amerikiečiu administracijos metodas
Administravimo (kitaip sakant, valstybės 

savivaldybių ir kitokių viešojo pobūdžio 
vienetų valdymo) klausimas mums lietu
viams buvo, yra ir bus labai aktualus rei
kalas. Mes nepriklausomybės laikais turė
jome daug administravimo praktikos ir, ži
noma, darėme daug klaidų. Dabar ruošia
mės ateities administravimo menui — bū
simoje nepriklausomoje Lietuvoje. Pagaliau 
ir čia, ištrėmime, nemažam tremtinių lietu
vių skaičiui tenka vadovauti tremtinių apy
linkių, apygardų ir vyr. tremtinių ben
druomenės komiteto administracijos darbui. 
Visi žinome, kad tai yra labai nelengvas ir 
labai opus darbas. Mažesnės ar didesnės 
padarytos klaidos dažnai sukelia sunkiai 
arba visai nebeatitaisomų pasėkų. Todėl la
bai pravartu mums įsižiūrėti, bent į stam
besnius amerikiečių administravimo meto
dus. Tam turime dabar gerą progą.

Žinoma, amerikiečių administracijos užda
viniai Europoje, konkrečiai Vokietijoje,. yra 
dvigubai sunkūs. Jie turi administruoti nu
galėtą, okupuotą tautą — vokiečius. Ameri
kiečiai negali (ir žinoma nenori) vokiečių 
administravimui vartoti vokiečių metodų, 
t. y. tų metodų, kuriuos patys amerikiečiai 
iš kalno pasmerkė ir dėl kurių (iš dalies) 
kariavo prieš vokiečius. Šitoje administra
cijos srityje amerikiečiai sutinka daug 
sunkumų. Pažiūrėkime, kaip jie tuos sunku
mus šalina ir nugali.

Vienas pamažu brendęs, bet dabar jau 
aktualiai paaštrėjęs sunkumas atsirado po 
to, kai buvo panaikintas „nesibroliavimo“ 
su vokiečiais (svarbiausia, žinoma, su 
„Fraeuleinomis“) nuostatas. Apie tai pasta
ruoju metu daug ir visai atvirai rašo ame
rikiečių kariuomenei skirtas dienraštis 
the „Stars and Strips“, o „New York He
rald Tribune“ davė tuo ir panašiais reika

lais net seriją savo bendradarbio Edwin 
Hartrich straipsnių. To „nesibroliavimo“ 
nuostato panaikinimas davė ne tik 'nepagei
daujamus „Fraeuleinų“ nėštumus, bet, ir la- 
bai didelį venerinių ligų išsiplėtimą ameri
kiečių, Europoje esančių, kariuomenės tarpe. 
Prie to prisidėjo ir kai kurios šalutinės pa
sėkos. Didelis girtavimas, incidentai. Buvo 
jau ir pirmas atsitikimas po karo, kad 
„Fraeulein“ (Ingeborg Fischer, 24 metų 
amžiaus) nužudė savo mylėtą amerikietį ka
reivį („Star and Strips“ Nr. 121). Lands- 
bergo žydų bendruomenės pirmininkas (ats
tovaująs 70.000 žydų) Dr. Zelman Grinberg 
apkaltino „Fraeuleinas“, kad jos „besibro- 
liaudamos“ su amerikiečiais kareiviais pa
stariesiems įkvepia antisemitizmą „(Stars 
and Strips“ Nr. 121).

Šitokie dalykai labai jaudina rimtesnius 
vokiečius ir duoda labai „konkrečios“ me
džiagos nacių propagandai prieš amerikie
čius, jų elgesį ir tvarką. Vakarų Vokietijos 
vyskupai išleidė sąryšyje su tuo (o svarbiau
sią su kitais sunkumais) ganytojiškąjį 
laišką, kuris anglų zonoje net iš sakyklų 
jau buvo paskelbtas. Laiškas kritikuoja 
bendrą sąjungininkų administravimo poli
tiką, sakydamas, kad ji „kelia pasipiktinimą, 
neramumą ir eventualius maištus“ (cituoju 
iš „New York Herald Tribune“ April 27).

Vadinasi, nesklandumai gana dideli. Kaip 
į tai reaguoja amerikiečiai? Ar jie masiniai 
šaudo „Fraeuleinas“ ir mėto vyskupus bei 
kunigus į kalėjimus?• (Kas taip ar panašiai 
tokiais atvejais darė — žinome kalbėti nėra 
reikalo). Ne. Amerikiečiai į tai reaguoja de
mokratiškomis priemonėmis. Visų pirma 
niekas neslepiama. Apie tuos dalykus (nors 
jie liečia net kariuomenę) viešai spaudoje 
rašoma. Net pats vyskupų laiškas ir tas 
ištisai spaudoje paskelbtas. Amerikos visuo

menė, matyti, apie tas negeroves taip pat 
žino — painformuota. Jau atvyko pirmieji 
transportai žmonių ir kitų šeimos narių tų 
amerikiečių karių, kurie numatyti ilgiau 
palikti Europos tarnyboje.

Pats Amerikos kariuomenės vadas Euro
poje generolas Joseph McNarney tais reika
lais viešai pasisako, kariams, nieko neslėp
damas, paaiškina padėtį ir paskelbia tas 
priemones, kurios įvedamos pašlijusiai 
drausmei atitaisyti: papildoma kariška 
mankšta, suvaržomas išėjimas laisvolaikiais, 
kontrolė ir t. t. Nėra abejonės, kad visos 
šitos priemonės tikslo pasieks.

Kad tokie sunkumai pasitaiko amerikie
čiams — stebėtis netenka. Atsiminkime, kas 
būdavo su kitomis (ypač vokiečių) okupa
cinėmis kariuomenėmis. O amerikiečių ka
riuomenėje yra gi tiek daug įvairių tautų 
ir net rasių atstovų. Tai tam tikras procen
tas neigiamumų nėra išvengiamas. Ypač, jei 
tų neigiamumų sukėlimu didžiai yra suinte
resuoti ne tik „Fraeuleinos“, naciai,, bet, 
greičiausia, ir tie, kurie bendrai mėgsta vi
same pasaulyje neigiamumus ugdyti ir jų 
pasėkas savo tikslams panaudoti. Tad čia 
nėra nieko nei naujo, nei nuostabaus.

Šį klausimą iškėliau lietuviškoje spaudoje 
tik vien todėl, kad atkreipčiau mūsų dė
mesį kaip su gan dideliais ir gan opiais ne
malonumais — negerovėmis galima sėkmin
gai kovoti ne tik diktatūriškomis ir drako
niškomis priemonėmis (areštuojant, šaudant, 
visas blogybes nutylint), bet ir visai demo
kratiškomis, kultūriškomis priemonėmis. O 
tai iš tikrųjų labai įsidėmėtina ir sektina.

Kazys Veriikas.
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