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Politinis spaudimas?
Londonas. Iš Londono pranešama, kad 4 

užsienių reikalų ministerial Paryžiuje nega
lėjo dar prieiti sutarimo Italijos reparacijų 
klausimu. Molotovas reikalauja 100.000 mi
lijonų dolerių dydžio reperacijų Sovietų Są
jungai. Pagal jo pažiūrą italai pusę repara
cijų sumos turėtų 6 metų bėgyje padengti 
prekėmis ir pramonės gaminiais. Bevinas ir 
Byrnes pasisakė prieš šį planą ir nurodė, 
kad tai būtų žingsnis sutrukdęs Italijos ats
tatymą ir nurodė, kad Graikijos, Jugoslavi
jos ir Abisinijos pretenzijos nepateisinamos 
ir turi būti pasitenkinta Italijos laivyno ir 
Italijos turto, esančio užsieny, reparacijų 
sąskaiton užskaitymu. TSRS Italijos laivyną 
linkusi laikyti karo grobiu ir kaip tokį 
neužskaitytinu.

Anglosaksų spauda pažymi, kad konferen
cijos eiga rodanti, jog nuo susitarimo esa
ma toliau, kaip prieš mėnesį, kad buvo. Ne
patikrintomis žiniomis būsianti sušaukta 21 
tautos konferencija taikos sutartims nustaty
ti. Šiai minčiai Molotovas jau nebesiprieši
nąs. Si konferencija būtų ęušaukta liepos 
mėn. 15 dieną.
Sovietų radijo ir spauda vykstančioje kon

ferencijoje linkusi įžiūrėti politinį spaudimą 
Sovietų Sąjungai.

Bidault - ministeris pirmininkas
Paryžius. Konstitucinis parlamentas mi- 

nisteriu pirmininku išrinko MRP lyderį 
dault. Jis buvo vienintelis kandidatas ir 
gavo 384 balsus.

Komunistai susilaikė nuo balsavimo.

BIDAULT PASILIKS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIU

Paryžius. MRP,vadovybė pranešė, kad 
Bidault pasiliks taip pat ir užsienių rei
kalų ministeriu.

Radikalų socialistų atstovas Heriot pa
reiškė, kad Bidault pakvietė radikalus so
cialistus dalyvauti vyriausybėje ir, kad 
pakvietimas priimamas.

Komunistų atstovas staiga nelauktai 
pasisakė už antruosius rūmus. Šis komu-
nistų taktikos pakeitimas aiškinamas visų 
socialistų nepritarimu komunistų projek
tui, o taip pat De Gaulle nepritarimas ko
munistų nusistatymui irgi prie to prisidė
jęs.

GEN. DREFA APIE ZONŲ SIENAS
Miunchenas. Amerikiečių karinės valdžios 

atstovas gen. Drefa pareiškė, kad demarka
cinės tąrpzonines sienos visai nebuvo gal
vota padaryti ūkinėmis sienomis ir tokiomis 
negali būti.

1 BILIJONO BANKNOTAI
Budapeštas. Tautinis Bankas nutarė 

spausdinti 1 bilijono banknuotus, nes in-

Gromyko vetuoja
Naujorkas. Sovietų Sąjungos atstovas Gro

myko Saugumo Taryboje, šiai nubalsavus 
(9 prieš 2) Franco režimo Ispanijoje klau
simą perduoti JTO pilnaties susirinkimui 
spręsti, užvetavo ir reikalavo tuojau nus
pręsti pritaikyti priemones.

Tarybos pirmininkas pareiškė, kad nuta
rimas priimtas 9-nių prieš 2, bet negali 
būti pravestas.

Saugumo Tarybos posėdis tada buvo ati
dėtas iki pirmadienio.

KO NORI GROMYKO?
Naujorkas. Atominės energijos kontrolės 

komisijoje sovietų projektas nuo ameriko
niškojo skiriasi šiais punktais: 1. Gromyko 
reikalauja, kad 3 męnesių bėgy būtų sunai
kintos visos atominės bombos ir visi gamy
bos įrengimai, nežiūrint to, ar naujoji ato
minės energijos kontrolės įstaiga bus pa
jėgi ar ne kontroliuoti atominės energijos 
panaudojimą ir 2. Gromyko reikalauja, kad 
5 didiesiems būtų palikta veto teisė ir ato
minės energijos kontrolės srity.

GEN. SMUTH PRIEŠ VETO
Londonas. Pietų, Afrikos Sąjungos mini- 

steris pirmininkas gen. Smuth pasakė kalbą,

fliacija pasiekė tokio aukščio, jog už vie
ną cigaretą mokama 11 milijardų ir už 
tramvajaus bilietą 10 milijardų.

APSIDRAUDŽIA
— „Sunday Times“ praneša: Sepiau žmo

gus, sėsdamas j traukini, ypač tolimai ke
lionei, apsidrausdavo nuo nelaimingų atsiti
kimų, o dabar . . . nuo ryšių su reakcija. 
Pvz., „Glos Ludu“ su džiaugsmu įsidėjo iš 
TSRS repatrijuojamųjų lenkų telegramą, 
kurią jie išsiuntė r sėsdami į traukinį. Jie 
rašo: „Susiorientavę reakcijos tiksluose ir 
interesuose, pareiškiame, kad per rinkimus 
į seimą tebalsuosime ir teagituosime už de
mokratų (suprask: komunistų) sąrašą“.

Naciu partija naujoj formoj
Londonas. Vienas anglų laikraštis įsidėjd 

Vokietijos socialdemokratų įgaliotinio Vaka
rinėms zonoms Dr. Schuhmacherio straipsnį, 
kur jis sako, kad vokiečiams žinoma, jog 
nėra jokio kelio atgal ir, kad pasaulis gali 
gyventi ir be Vokietijos. Tačiau negalima 
leisti eiti tais pačiais kelias tautai, kaip el
gėsi nacionalsocializmas, kad milijonai gy
ventojų kristų kaip auka nedemokratiškų 
metodų ar keršto.

Jis pareiškė, kad nauja socialistinė vieny
bės partija yra ta pati NSDAP, turinti tuos 
pačius tikslus tik ne senose formose. 

kurioje pabrėžė, kad pasaulis stovi prieš 
rimtą padėtį. Jis pareiškė, kad jokia pa
vienė tauta neprivalo panaudoti veto teisę 
ir neturi teisės tai daryti. Susidaranti to
kia padėtis, kad daugumai teks sudaryti sa
vo taikos sutartis, o mažumai savo.

Pasaulio mitybos padėtis irgi esanti baisi. 
Suiręs ūkis, bedarbė, sustojusi pramonė su
daro rimtą grėsmę. Jis pasakė, jog Europa 
turi gyventi ir kad visos jėgos turi būti 
sukauptos taikai įgyvendinti.

Lenkijoje atidenta 
slapta organizacija

Varšuva. Lenkijos saugumo policija 
išaiškino slaptą vokiečių organizaciją. 
„Freies Deutschland“. Šios organizacijos 
tikslas buvęs vykdyti sabotažus fabrikuose 
per vokiečių specialistus, kurie ten dirloa, 
o taip pat ir darbą kasyklose sutrukdyti. 
Ši organizacija bendradarbiavusi su užsie
niu ir turėjusi ženklą, žalias kryžius.

Šis išaiškinimas gali būti sensancingas, 
nes ši organizacija mėginama identifikuoti 
su konspiracija iš užsienių.

JACKSON PASITRAUKS
• Niurnbergas. JAV prokuroras Niurn
berge, kaip pranešama, pasitrauksiąs iš sa
vo pareigų ir grįšiąs į JAV. Jis pasakė, 
kad teismas dabar galės būti baigtas ir be 
jo. Jo vieton esąs numatomas vienas ge
nerolas.

OLANDIJOJE NAUJA VYRIAUSYBE
Amsterdamas. Katalikų partijos atsto

vui pagaliau pavyko sudaryti vyriausybę, 
kuri parlamente turės daugumos pritarimą.

BENEŠĄS IŠRINKTAS PREZIDENTU
Praga. Čekoslovakijos parlamentas res

publikos prezidentu vienbalsiai išrinko Dr. 
Benešą.

RUSŲ ZONOJE RINKIMAI
Berlynas. Rusų zonoje vokiečių savival

dybių rinkimai numatyti š. m. rugsėjo 
mėnesį.

Politinis Ruhro ir Reino kraštų atskyrimas 
yra negalimas ir atmestinas — rašo Schuh- 
macheris, Socialistinė Vokietija yra toji tai
kos idėja ir pasaulinė problema, kurios 
išsprendimas turi didelės reikšmės.

OFICIALIAI PASKELBTA RESPUBLIKA
Roma. Italijos vyriausias teismas paskel

bė tautos balsavimo davinius dėl valsty
bės formos. Už respubliką pasisakė per 12 
milijonų, už monarchiją per 10 milijonų. 
1.498.000 balsų paskelbta negaliojančiaiš.
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AUKSO DIRVAMylimoji mano senelė, Dieve, palaimink ją, buvo tos pažiūros, kad visi žmonės turi dirbti, ir kaip tik prie stalo ji man ąako:„Tu turi mokytis ko nors tikrai pozityvaus, ką nors padaryti, kas žmogui naudinga, iš molio ar iš medžio, iš metalo arba audeklo. Neverta lankytis pas tokį jauną vyrą, kuris nėra taurus amatininkas. Juk atsiras kas nors, ką tu gali ir moki? Juk galėtum tu paprastą stalą padaryti, arba kėdę, samtį, kilimą, arba kavai indą? Ir mano senelė su panieka deptelėjo į mane.„Aš žinau“, tarė ji, „tu dediesi esąs rašytojas, ir aš sutinku, tu esi toks. Vis dėl to tu rūkai daug 1 cigarečių, ir visas namas dūmuose paskendęs, tačiau tu turi mokytis ko nors savo rankomis padaryti, ko nors, kas galima būtų panaudoti, matyti ir sučiupti.„Karta gyveno Persijoj vienas karalius“, sakė senelė, „jis turėjo sūnų, ir jaunuolis pamilo, avinganio dukterį. Jis atėjo pas savo tėvą ir sako: „Mano viešpatie ir valdove, aš myliu avinganio dukterį ir norėčiau ją sau už žmoną paimti“. Ir karalius atsakė: „Aš esu karalius, o tu mano sūnus, ir, kai aš numirsiu, tu būsi karalius. Kaip tat gali įvykti, kad tu avinganio dukterį sau už žmoną nori turėti?“ Sūnus tarė: „Mėnd viešpatie ir valdove, aš nieko nežinau, tačiau aš žinau, kad mergaitę myliu ir ją savo karaliene padaryti noriu“.Karalius suprato, kad jo sūnaus meilė tai mergaitei nuo Dievo yra atėjusi, ir jis sako: „Aš nusiųsiu jai žinią“. Karalius pasišaukė vieną iš pasiuntinių ir tarė: „Eik pas avinganio dukterį ir pranešk jai, kad mano sūnus myli ją ir nori sau už žmoną paimti“.. Pasiuntinys, nuvyko pas mergaitę, ir sako jai: „Karaliaus sūnus myli tave ir norėtų sau už žmoną vesti“. Mergaitė paklausė: „Kokį darbą moka jis?“ Pasiuntinys nustebo: „Kaip tat būtų? Jis yra karaliaus sūnus; jis nieko nedirba“. Mergaitė tarė: „Jis turi išmokti ką nors padaryti“. Pasiuntinys grįžo pas karalių ir pakartojo žodžius, kuriuos mergaitė buvo pasakiusi.Karalius tarė savo sūnui: „Avinganio duktė pageidauja, kad tu amato išmoktum. Ar tu ir dabar tebenori ją sau už žmoną tunėti?" Sūnus atsakė: „Taip, ir aš noriu išmokti plaušinius iš šiaudų pinti“. Ir jaunuolis mo-kėsi plaušinius iš šiaudų pinti, pagal pa-
KZ stovyklos buvo pelning— PAT praneša, kad Reicho bankas, kuris Hitlerio avantiūras rėmė, pats buvo koncentracijos stovyklų remiamas. Pvz., nuo 1942 m. rugpjūčio mėn. iš, Auswitzo ir Maideneko KZ Reicho bankas gavo 75 siuntas auksinių laikrodžių, žiedų, dantų ir kitų vertybių. Šitas žinias patyirtino Reichsbanko depozitų skyriaus viršininkas Albert Thoms. Jis 1942 m. vasarą buvo painformuotas, kad Reichsbank, susitaręs su1 SS, paims į savo depozitą daug vertybių ir taikinės pardavime. Transakciją buvo įsakytą išlaikyt paslaptyje. Depozitas buvo vadinamas „Mel- merio tiekimu“ (SS karininkas Melmer tas vertybes atveždavo ir jų priėmimą pakvž-' tuodavo). Vertybes parduodant pinigaLbuvo įrašomi į fiktyvų konto — „Max Heiliger“. Tikruoju savininku buvo Reicho iždas. SS 

vyzdžius, spalvotus, ornamentais pagražintus. Po trijų dienų jis pynė beveik visai dailius plaušinius. Pasiuntynis vėl nuvyko pas avinganio dukterį ir tarė: „Šitie plaušiniai karaliaus sūnaus nupinti.“. Mergaitė atvyko su pasiuntiniu į karaliaus rūmus ir ji tapo karaliaus sūnaus žmona.„Vieną dieną“, sekė mano senelė, „karaliaus sūnus ėjo Badado gatvėmis, jis priėjo viena restoraną, kur labai švaru ir labai vėsu buvo, todėl jis įžengė ir atsisėdo prie vieno stalo.„Šitas , restoranas“, sekė mano senelė, „buvo vagių ir žudikų susitikimo vieta. Jie užpolė karaliaus sūnų ir įmetė į didelį ir tamsų požemio kalėjimą, kur jau daug įžymiųjų miesto vyrų kalėjo. Vagys ir žudikai užmušdavo riebesniuosius iš jų ir ta mėsa penėdavo liesuosius, toks jų pomėgis. Karaliaus sūnus buvo , liesinusias iš jų, be to, niekas nežinojo, kad tai Persų karaliaus sūnus, dėl to jis nebuvo nužudytas. Jis pasakė vagims ir žudikams: Aš esu plaušinių gamintojas ir šitie plaušiniai didelės vertės. Jie atnešė jam šiaudų ir liepė plaušinius pinti. Po trijų dienų nupynė jis tris plaušinius ir sakė: Nuneškit plaušinius į Persų karaliaus rūmus ir jis už kiekvieną plausi-
7)Kelyje Tėvynėn” metinėsVienas geriausių rotatorinių laikraščių „Kelyje Tėvynėn“ šiomis dienomis atšventė savo metines sukaktuves. Šia proga savo vedamajame be kit ko rašo:„Lietuva karo ir okupacijų nuniokota, Lietuva lygu nežinomos kilmės pereivoms poilsio ir nutukimo namai. Už geležinės uždangos — sopulys ir kraujas ... Ar nusiminti ir rankas nuleisti? Anaiptol, kas ausyliai ir akyliai stebi tarptautinio politinio gyvenimo plėtrą, jau gali užregėti aušrą. Aišku, jei kas nori per individualų nepaprastą valios ir proto sukaupimą (ar iškrypimą) būti pesimistu, valia valužė: juk. yra žmonių, kurie bandė vaikščioti keturiomis, ryti adatas, degtinę ar kitą nieką, sėlinti lyg vagis prie bendruomenės turto, prie nepašaukto visuomenei vadovavimo ar pagaliau viešai prie svetimos žmonos (ar vyro) lovos, kiti vėl išsiskiria kitokia dvasios luošybe. Tai vienetai, ir jų egzistavimas

OSuž tai gavo 12 milijonų RM kreditą savo fabrikams (veikė prie kiekvieno KZ) žaliavoms užpirkti. Už sulydomą auksą užsieniuose Reichsbanko agentai įgydavo devizų, o pagal svetimšalių banko knygutes gaudavo iš einamosios sąskaitos užsieninės valiutos. Kaip pavyzdį galima pastebėti, kad vienoje siuntoje, be aukso, buvo 12 kg perlų ir 72.000 karatų brilijantų. Liudininkų pareiškimu, apie Melmerio tiekimą nuolat buvo informuojamas Goering ir Reichsbanko pirmininkas Walter Funk. PAT šitaip baigia: Salia KZ budelių Himmlerio, Hoesso (pats prisipažino, kad jo stovykloje sudeginta 2 su puse milijonai žmonių) ir Kramerio — atsistojo ekonomistas, tautos ūkio ministras ir Reichsbanko direktorius’ W. Funk.

į- .’X*nį sumokės jums po šimtą auksinių. Plaušiniai buvo nunešti j Persų karaliaus rūmus. Kai karalius pamatė plaušinius, tuojau pažino kad tai jo sūnaus pagaminti, nunešė juos pas avinganio dukterį ir tarė: Šitie plaušiniai yra' atnešti į rūmus ir jie yra pagaminti mano sūnaus, kuris yra pražuvęs. Avinganio duktė ėmė kiekvieną plaušinį į rankas ir akylai žiūrinėjo. Ir ji iš ženklų ant kiekvieno plaušinio išskaitė persų kalba savo vyro pranešimą. Šią žinią ji pranešė karaliui.„Karalius“, sekė senelė, „nusiuntė daug kareivių į vagių ir žudikų restoraną ir kareiviai išvadavo visus kalinius ir nužudė visus vagis ir žudikus. Karaliaus sūnus pargrįžo į savo tėvo rūmus ir pas savo žmoną, mažąją avinganio dukterį. Kai jaunuolis , įžengė į rūmus jis žemai nusilenkė prieš ją, pabučiavo jai į kojas ir tarė: Mano mylimoji, tik tau esu dėkingas, kad gyvas išlikau. Karalius be galo buvb patenkintas avinganio dukterimi“. '„Na“, tarė mano senelė, „dabar supratai tu, kodėl kiekvięnas žmogus turi išmokti tauraus amato?“„Labai aiškiai supratau“, atšakiu aš, ir tučtuojau, kai tik pakankamai pinigų užsidirbsiu, kad piūklą, kūjelį ir šiek tiek medžio nusipirkčiau, imsiuos ką nors geriausio dirbti, paprastą kėdę kambariui arba knygoms lentyną. Vertė J. Balčiūnas.
tepatvirtina visumos sveikumą ir atsparumą, sugebėjimus ir valią. Lietuvos Valstybės reikalas — kiekvienas doras lietuvis supranta — sprendžiamas su viso pasaulio pagrindiniais laisvės reikalais. Jau kitas dalykas, kad visa tai, mūsų manymu, vyksta iš lėto. Tokia jau įvykių logika. Tarptautinė politika, kurios esame stebėtojai, šitai gairės mūsų tautos rytojui. O kuo pagrįstina savo „vidaus reikalų politiką“? Trumpai ir aiškiai: esame išeiviai, esame lietuviai. Šie du dalykai ir įpareigoja mus visuomeninį gyvenimą. Kiekviena stovykla ir kiekvienas stovyklos kambarys yra sakytum mažytė Lietuvėlė, kiekvienas mūsų žingsnis ir darbas tolygu Lietuvos atstovavimui užsieniuos. Dar turime atsiminti ir tai: istorija visų pirma pripažins šlovę aniems bevardžiams, kurie paliko kovoti pačiose pirmosiose pozicijose ar yra ištremti į Rytus. Tatai tu-rime aiškiai įsisąmoninti ir savo žygius matuoti Lietuvoje likusiųjų ar j Rytus ištremtųjų brolių ir sesių ryžtu, rizika ir kančiomis. Politinis išeivis ar tremtinis neieško sau gūžtos visiems, laikams, jis užsienyje tenori prabūti didžiojo laukimo ir budėjimo metą ir sugrįžti, su dideliu moralinių vertybių bagažu.Mes tikim: mes grįšim. Nuo jūrų tęsias mūsų, žemė, iš amžių kyla mūs tauta, ir nebesulaikomai artėjame į nakties pabaigą ištikimi laisvei ir žmoniškumui. Lietuva vėl bus be prieraščių ir pati pas save šeimininkas, ir į tą uostą vardu Lietuva sugrįš laivai piktų vėjų išplukdyti į tolimus svetimus vandenis, tųjų laivų praretintos įgulos tėvų žemelę mylės užu širdį brangiau, nes ji mūsų, ji mūsų įkvėpimas ir darbų teisėjas“. Džiaugdamiesi šio laikraščio išvaryta metų vaga, linkime ir toliau- su tokiu' pat akylumu, budrumu ir kietom kovoti'.dėl tauti- nių ir valstybinių idėjų. ■ .
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MINTIS Nr. 98 3 psi. Penktadienis 1946 m. birželio 21 d.
Palengva atidenkime Rusijos geležine, uždangaPranešimai iš Maskvos pažymi, kad Anglijos <adio programos Rusijai klausomos su dideliu įdomumu plačios Rusijos visuomenės.Rusijos įstaigos, viešai neuždraudė šios programos klausymą. Tam tikruose sluoksniuose tai laikoma stebėtinu Rusijos nepasitikėjimo sumažėjimu atžvilgiu į išorinį pasaulį.Labai gali būti, kad dar peranksti daryti tokią išvadą. Anglijos radio programa Rusi-’ jaį griežtai apsiriboja vien tik žiniomis. Dar nemėginta duoti pasakojimų arba interpretuoti žinias ir labai rūpintasi, kad patiekiamos žinios jokiu būdu neužkliudytų Kremliaus.Tačiau neabejotina, kad rusų tauta pagalba anglų radio girdi žinias, kurios normaliu keliu niekada juos nepasiektų.♦ * ♦Rusų nesipriešinimas šiam bandymui gal galima aiškinti ne tiek tuo, kad jie mažiau bijo užsienio įtakos kiek tuo, kad jie tikri komunistinio režimo begaline stiprybe.Kremliaus ponai, būdami tikri, kad turi visą tautą budrioj saugumo rankoj ir gali aktyviai veikti kiekvieną pilietį, mano, kad šiuo būdu galės pasijuokti iš Anglijos vyriausybės.Tačiau laike karo jų laikysena buvo visai kitokia. Nežiūrint to, kad jie kasdien leido daugiau negu dvylika kartų radio programą anglų kalboje, Anglijos ir Amerikos vyriausybėms paaiškino, kad jie laikys nedraugišku gestu, jeigu šios mėgins švystelėti Anglijos ir Amerikos žiniomis rusų kalboje į anapus jų geležinės uždangos.Jie naudoja ypatingai negudrų argumentą apginti tai neapginamai laikysenai. Kremlius tada kalbėjo mūsų Užsienių Reikalų Ministerijai — kodėl gi negalėtų būti patiektos Anglijos visuomenei rusiškos pažiūros (nusiteikimai), juk angliškoji demokratija esanti paremta laisvų įvairių nuomonių propagavimu.

Audiniai ir tautiniai rūbai Šongau parodoje

rašo Randolf Churdrill Tokia laikysena jie būtų skatinami .tik į tolimesnius išsišokimus.Gi iš kitos pusės Kremlius aiškino, kad rusiškoji demokratija remiama skelbimu tik vieno vienintelio rusiškosios liaudies nusistatymo, kuris reiškiasi komunistine proletariato diktatūra.Dėl visa to Angliją siūlyti rusų tautai radio informacijas buvo visai skirtingos sąlygos ir tai galėjo būti laikoma nedraugišku aktu.Nėra reikalo aiškinti, kad ši argumentacija nedaug paveikė Anglijos vyriausybę, tačiau dėl gerų tuometinių santykių su Sovietų Sąjunga tai buvo nutylėta.* * *Anglijos vyriausybė oficialiai įgaliojo Radio Bendrovę pradėti šios programos siuntimą. Tai yra dar vienas iš Anglijos Užs. Reik. Ministerio pono Ernest Bevino politikos stiprumo ženklų.Labiausiai abejotinas dalykas ar šios informacijos rusų tautoje padarys gilesnį įspūdį. Kol rusų tauta neturi jokios įtakos į Rusijos vyriausybę betkokie politinio galvojimo pasikeitimai pasmerkti būti nepastebimais.Tačiau šios radio informacijos gali daryti tiesioginiai į Rusijos vyriausybę nuostabiai gerą įtaką. Komunistai laiko, kad bet koks taikingumo pasireiškimas inspiruojamas ne gerų norų bei geros .valios bet silpnumo. Pats faktas, kad Anglija pradėjo šias radio informacijas siųsti gali padėti Kremliui įsitikinti, kad Anglija Rusijos nebijo.Kiekviena diena Rusijos radio siųstuvai 20-čia kalbų pila neapykantos ir keiksmų srovę prieš Angliją ir Anglijos imperiją.Jei jau nors ir šiuo paprastu radio žinių siuntimu nebūtų mėginama tai neapykantos propagandai pasipriešinti, rusai būtų linkę daryti išvadą, kad Anglija yra persilpna ir nepajėgia ginti savo interesus pasaulyje.

Kvaila būtų daug ko iš šio naujo bandymo tikėtis. Tačiau aišku viena, kad tai žingsnis teisinga kryptimi ir turėtų būti tęsiamas ir remiamas.Amerikiečiai savo laiku ruošėsi panaudoti žinių skleidimui. Europoje Luxemburg© radio siųstuvą. Šis užsimojimas liko neįvykdytas, nės manyta, kad parlamentas niekada neskirs reikalingų tam lėšų- Tačiau, atrodo, nėra pakankamų priežasčių nesiųsti rusų kalboje informacijas Amerikos J. Valstybių RamYojo vandenyno pakrančių siųstuvais.Šios informacijos galėtų būti girdimos rytinėje Rusijoje ir galėtų sukelti kitas huo- taikas Rusijos visuomenėje kuri dabar geležine uždanga atskirta nuo pasaulio. Tai padėtų sutvarkyti vieną iš blogiausių moderniojo pasaulio bruožų.Continental Daily Mail — vertė Tuantanas.
SPAUDA

Pastovios taikos beieškantKultūros žurnale „Vagose“ prof. P. Čepėnas str. „Pastovios taikos beieškant“, Istoriškai apžvelgęs taikos idėjos raidą, rašo:Naujai įkurtajai Jungtinių Tautų Organizacijai, norint laimėti pasauliui pastovią taiką, tenka suderinti du principu: tvarkos ir chaoso, nes Europos Rytai yra universalinio anarchizmo pavyzdys, kuris savo chaotiškumu yra suniveliavęs visą gyvenimą. Rytietiškas universalinis chaotiškumas naikina ne tik jo įtakon patekusių tautų valstybinį gyvenimą, bet naikina ir tų tautų kultūrą, o pagaliau ir tas pačias tautas. Ten visas gyvenimas suvienodintas, visi gyvenimo reiškiniai vertinami pagal vieną koeficientą, nuo kurio jokiu būdu negalima atšokti. Kur nėra įvairumo, tai iš anksto galima pasakyti — nėra ir laisvės tautoms. Norint išvengti trečiojo pasaulinio karo, naujai įkurtajai Jungtinių Tautų Organizacijai tenka suderinti Rytų Valstybių atstovaujamą chaosą, nelaisvės, tautų pavergimo principą su Vakarų Valstybių atstovaujamais principais — atskiro individo ir tautų laisvės principu, su tvarkos principu ir su tautų apsisprendimo pricipu.Taigi pastoviai pasaulinei taikai įgyvendinti ir po antro pasaulinio karo susidarė labai sunkios ir nepalankios sąlygos, nes ir numatytieji karo tikslai — pašalinti tironiją — yra tik iš dalies laimėti. Tad laukti pastovios taikos nėra didelio pagrindo. Ir tikrai, nors žmonija daug daugiau išvarginta antrojo pasaulinio karo, kaip kad buvo išvarginta pirmojo, dar daugiau yra ištroškusi ne tik duonos, bet ir taikos, tačiau, pastovios taikos įstaigai nepasidavė ir neparodė tokių optimistinių nuotaikų, kaip po pirmojo pasaulinio karo. Toks skirtingas tikslų ir principų supratimas negali valstybių sujungti vieningam taikos darbui ir lyg iš anksto nulemia siekiamos taikos nepatvarumą ir naujoj tarptautinės taikos organizacijoj — Jungtinių Tautų Organizacijoj.
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Estu skyrius Schongau 
parodoje

Koks yra Baltijos tautų parodos tikslas? 
— klausė manęs daugelis parodos lanky
tojų.

Bandysiu atsakyti į klausimą. Bendrai 
paėmus, ši paroda Altenstadte turėjo tuos 
pačius uždavinius, kaip ir kiekviena kita 
paroda, būtent: 1) ji turi lankytojams su
prantamai patiekti visą medžiagą ir 2) iš
statytoji medžiaga turi įtikinti lankytoją.

Iš šio taško išeidami, mes norime paro
dyti lankytojams, kas tokie mes esame ir 
ką mes sugebame.

Nekartą lankytojams yra kilusį mintis: 
kodėl tiek daug istorinės medžiagos? Pa
rodykit pirmiausia, ką jūs dabar sukūrėte, 
kad tuo būdu sau prasimuštumėt kelią 
emigracijai į užjūrio kraštus. Tačiau šis 
priekaištas nėra tikslus.

Mūsų dabartinį darbą galima tik tuomet 
tiksliai įvertinti, jeigu yra žinoma mūsų 
praeitis, o ypatingai mūsų nepriklausomo 
gyvenimo metai.

Dėl to mes ir patiekiam lankytojams me
džiagą, kuri rodo 24 metus trukusią estų 
tautos kovą 13 šimtmety su vokiečiais oku
pantais. Tada estai nustojo laisvės, tačiau 
neišsižadėjo kovos už ją. Buvo bandyta 
nęsykį atsikratyti svetimųjų jungo, kol tai 
pagaliau 1918 metais ir pavyko. Kova tru
ko 13 mėnesių su dviem priešais: rusais 
ir vokiečiais.

Atgavus vėl laisvę, prasidėjo didelis at
statymo darbas, kuris truko 22 metus.

Tų metų laimėjimai užima beveik 3/j vi
sos istorinės medžiagos, išstatytos paro
doje. Iš parodos matyti, kokia didelė pa
žanga buvo padaryta švietimo, pramonės, 
prekybos, žemės ūkio, sporto ir kitose sri
tyse. Estija priklausė taip pat prie naftą 
turinčių kraštų. Prieš 1918 metus Estijoje

Pergalės dienos Londono spauda
Londonas. (UP.) Čionykščiai pergalės 

dienos laikraščiai konstatuoja, kad pasau
lis yra patekęs į „nemalonią padėtį“ ir ra
gina sugrįžti prie pokarinio bendradarbia
vimo tarp Rusijos, USA. ir D. Britanijos. 
„Nėra ko džiaugtis, bet reikia liūdėti, kad 
pergalės vaisiai nėra panaudoti ir nėra pa
daryta užtvarų prieš panašias katastrofas 
ateity“ — pareiškė „Times“. Rusų, lenkų

Sportas
Memmingenas. Praeitą sekmadienį viešė

jo Eichstatto liet, stovyklos krepšininkai. Ta 
proga įvyko eilė rungtynių, kurių pasekmės 
sekančios: Eichstattas laimėjo krepšinį prieš 
Memmingeno lietuvius 37:30 (24:11) ir stalo 
tenisą 5:0; prieš latvius st. tenisą laimėjo 
5:1 ir orinį pralaimėjo 0:2. Antrą dieną sve
čiai pralaimėjo krepšinį prieš Memmingeno 
stovyklos rinktinę 32:36 (16:20). Už Eichstattą 
žaidė ir taškų pelnė Kikilas 10, Žvirgždys 
5, Butvilą 14, Mamkus 3, Siemaška O. Mem- 
mingeną atstovavo: Bedržickas 5, Bumanis 
10, Ąžuolas 10, Fricsons 4 ir Palavikas 7.

Memmingeno lietuviai laimėjo st. tenisą 
prieš vietos latvius 5:3 ir orinį mūsų vyrai 
ir moterys prieš latvius pralaimėjo.

f

Lietuvių tautiniai ru bai Songau parodoje

nebuvo nei vieno šio brangaus skysčio ap
dirbimo fabriko, kadangi caro Rusija ne
rado reikalo juo domėtis. Tuo tarpu estams 
tuos fabrikus įsteigus, Estijos nafta susi
domėjo ir kiti kraštai, nes buvo konsta
tuota, jog žemėje esančių naftos versmių 
turtingumas prilygsta Kaukazo versmėms.

Nemažesnės reikšmės yra ir antras iš 
žemės gaunamas produktas — fosforitas.

Pačiam kūrybinio darbo įkaršty kilo II 
pasaulinis karas, kuris į savo sūkurius 
įtraukė ir Estiją. Parodoje daug nuotrau
kų ir dokumentų, vaizduojančių rusų ir 
vokiečių okupacijas. Mes matome, kaip 

ir jugoslavų nedalyvavimas pergalės pa
rade spaudos laikoma apverktinu reiški
niu, nes „jų f toks nenuoširdus laikymasis 
rodo, kad mes vėl atsistojame prieš sunku
mus ir pavojus. Jie yra mūsų sąjunginin
kai. Mes norime, kad jie būtų mūsų šir
dingi draugai“.

„Europos pergalės rezultatai, kurių da
bar minime, daugelio yra vos pripažįsta
mi“, rašė „Observer“. Rusijos kolosas su 
milžiniškai išplėstomis jėgos sferomis su
kūrė labai nepatikimą, apgaulingą situaci
ja Europoje. Toliau „Observer“ perspėja 
nedaryti galutinių padėties sprendimų ir 
mano, kad “nejaukus sovietų diplomatų el
gimasis gali rodyti ir jų silpnumą“. „Gal 
būt, ponas Molotovas nenori išskleisti savo 
kortų, nes bijo, kad neatsiverstų kartais ir 
blogoji“, pridūrė „Observer“, „diktatūrinis 
režimas negali prisipažinti esąs silpnas ir 
klystantis“.

(St. a. Str. 46. VI. 10.)

PROF. LASKI PASITRAUKĖ
Londonas. Prof. Laski, buvęs darbo par

tijos pirmininkas, pareiškė iš politinio gy
venimo visai pasitrauksiąs ir grįšiąs prie 
savo mokslinio darbo. 

svetimieji plėšia Estijos turtą, žudo ir tre
mia Estijos žmones. Tačiau ir šios tautos 
kančios nenustelbia pastangų vėl atgauti 
laisvę. Tą vaizduoja nelegalioji spauda, 
kuri kviečia estų tautą pasyviai priešintis 
okupantams.

Ten pat mes matome, kaip estų tauta 
yra priversta apleisti savo kraštą, kad iš
gelbėtų savo gyvybes.

Parodos eksponatai rodo, koks iš tiesų 
aukštas yra kultūrinis estų tautos lygis.

Taigi tauta, kuri 22 metų savo nepri
klausomo gyvenimo laikotarpy pasiekė to
kių puikių rezultatų, turi nepaneigiamą 
teisę savo darbą tęsti toliau.

Parodoje taip pat matome, kad būnant 
ištrėmime, bei turint tik labai ribotas ga
limybes, estai sugeba padaryti gražių ir 
praktiškų dalykėlių. Sis DP skyrius įrodo, 
kad istoriniam skyriuj patiekti eksponatai 
yra realūs.

Tą pat galime pasakyti ir apie dailės 
skyrių. 90°/e visų darbų yra sukurta ištrė
mime.

Parodoje . patiektos medžiagos pa
galba mes norėjome parodyti, kokiems 
darbams tinka estų tauta, kuri, kaip ir ki
tos Baltijos tautos, siekia sukurti kuo dau
giau kultūrinių vertybių, kad tuo būdu 
praturtintų žmoniją, tačiau jokiu būdu ne
sunaikintų ją.

Paroda įrodo, kad estų tauta šiems už
daviniams pilnai tinka, jeigu ji turi tik 
tam reikiamas laisvas sąlygas.

Arno Raag.

STOVYKLOS TEATRAS
Antradienį, š. m. birželio mėn. 25 d., sto

vyklos teatre koncertuoja Vilniaus operos 
šokėja Elena Kepalaitė-

Bilietai parduodami teatro kasoje nuo 
šeštadienio birželio mėn. 22 d. 10—12 vai. ir 
14—17 vai.

07 : 91 : 92 „MINTIS“
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