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Demokratijos negalima 
išmokyti durtuvais

PAŠALINTI KARO BAIME. VIETOJE IZOLIACIJOS-BENDRADARBLAVIMAS

Londonas. Taikos kongresas liepos 30 d. 
prieš pietus ėmėsi pirmųjų svarbiųjų klau
simų. Buvo gvildenama, kiek kongresas 
galės panaudoti 4 didžiųjų valstybių siū
lymus darbotvarkei ir kokį vaidmenį vai
dins 17 mažesniųjų valstybių taikos sutar
čių sudaryme. Toliau buvo svarstoma: pa
čios darbotvarkės nustatymas, debatų dėl 
4 didžiųjų valstybių siūlymų pradėjimas 
ir ar įsileisti spaudą į atskirus posėdžius.

Po stiprios Australijos atstovo kalbos, 
kuria jis reikalavo mažosioms valstybėms 
teisės aktyviau bendradarbiauti taikos su
tartis sudarant, buvo nutarta kuo skubiau
siai darbotvarkę svarstyti visumos posė
dyje.

Pppletinis posėdis prasidėjo debatais, 
g jos atidarė Byrnesas. Posėdžiui prasi

nt Molotovo nebuvo, Ir jis nekalbėjo 
i kalboje Byrnesas pareiškė: po 1. D. 

galėjo atsitikti, kad sąjungininkų 
porą bendradarbiauti talkos labui susilp- 
pttto ir pagaliau sužlugdė nuomonių skir
tumai. JAV užsidarė izoliacinėje politi
koje, užuot bendradarbiavusios ir tuo pa
gerinusios taiką, kuri neatitiko vilčių. Pa
mažu ir kitos vyriausybės pasitraukė į izo
liacinę politiką arba ėmė vesti nuolaidumo 
politiką. Šita neturi atsikartoti. Kad Ir 
kaip sunku būtų eiti tarptautinio bendra- 
daibiavimo keliu, tačiau JAV yra pasl- 
ryžusios nebegrįžti į izoliacinę politiką. 
Mes turime stengtis vienas kitą suprasti, 
Jei ir negalime sutarti. Negalime sutikti, 
Trad nuomonių skirtumai būtų neįveikiami. 
^Turime bendradarbiauti, kol rasime spren
dimus, kurie gal nebus tobuli, bet vis dėlto

■ (manomi. ’
Taikos sutartys su naujais sienų pert

varkymais galės būti veiksmingos, jei joms 
jį anksto pritarusios didžiosios sąjunginin
kų valstybės. Tačiau čia reikia neužmiršti 
Viena, būtent, kad šių dienų pasaulyje neį
manoma suverene* valstybes priversti ne
patinkamą taikos sutartį priimti ir rati-

sutarčių projektai neatitinkaTaikos . _ _
merikos siūlymų, kokius ji būtų patei
gsi pati viena veikdama. Taip pat jie 

pesą tokie, kokie būtų išėję, jei kuri kita 
Valstybė pati viena būtų turėjusi sudaryti 
taikos sudartis.

Byrnesas atmetė keršto-talką ir pasisakė 
prieš per ilgą kitų kraštų okupaciją. Ji*' pa
lakė: „Demokratijo* negalima išmokyti dur
tuvais“.

Po to kalbėjo D. Britanijos ministeris 
pirmininkas Attlee. Jį pasitiko su aplodis
mentais. Jis pasakė: stengiamės pradėti 
•tstatyti normalius santykius tarp tautų, 
(grąžindami į tautų tarpą 5 valstybes, ku
pos buvo nuėjusios klaidingais keliais. Jos 
(tėra patys svarbieji atsakovai, bet buvo 
Ksikaltimo bendrininkai. Prieš karo pa- 

igą daugelis bandė grįžti į tikrąją kelią.
.'■* itin pageidaująs išgirsti kitų 17 vals

tybių nuomones, kurioms sutarčių projektai 
dabar pateikiami.

Taikos sutarčių sudarymu norime isto

rijoje (rašyti naują skyrių, — pasakė Att
lee. Mes nenorime per daflg aikštėn kilnoti 
praeities klaidas, nes tikime, kad dirbame 
ateičiai. Turime visada atsiminti, kad mū
sų uždavinys yra žmonių širdis visuose 
kraštuose Išvaduoti iš slegiančios naujo 
karo baimės. /

Belgijos 'užsienių reikalų ministeris 
Spaakas Išrinktas darbų rikiavimo kordtsi- 
jos pirmininku. Priešpietiniame posėdyje 
dalyvavo visų 21 valstybės delegatai. 
Spaakas buvo Įtrinktas 13 balsų prieš 7, 
vienam susilaikius. Darbų rikiavimo komi
sija buvo susirinkusi neviešo posėdžio. Bet 
nutarta spaudos atstovus į kitus posėdžius 
įsileisti. Šito viešumo kaip tik 
Molotovas.

Kinijos atstovas priminė, kad 
turi tesėti karo metu padarytus 
jimus ir duotus pažadus.

pageidavo

Debatai Vokietijos klausimu
DAUGIAU VOKIEČIUS PRATINTI SAVARANKIŠKAI TVARKYTIS, 

PER MAŽA ŽINOMA, KAS DEDASI RYTU VOKIETIJOJE

Anglijos Žemuosiuose rūmuose liepos 29 d. 
vyko debatai Vokietijos klausimu. Juos ati
darė vienas konservatorių atstovai pabrėž
damas, jog šiuo momentu sovietai Potsdamo 
susitarimo aplamai nevykdo. Vokietijos ka
ro potencialas be abejo, turįs būti sunaikin
tas, bet ne vien vakarų Vokietijoje ir ne 
tokiu būdu, kad vokiečių taikos meto pra
monė nukentėtų. Po jo kalbėjo dar vienas 
konservatorius, pasisakydamas prieš vyriau
sybės nusistatymų nemažinti Ruhro anglies 
išvežimo. Jis sutinkąs, jog ši anglis labjl 
reikalinga Vokietijos nusiaubtiems kraš
tams, bet manąs, jog be užtenkamo aprūpi
nimo anglimi pačios Vokietijos, neįmanomas 
jos gerovės pakėlimas, kas savo ruožtu nei
giamai veikia ir pačios anglies produkcijų. 
Jis taip pat manus, kad Vokietijos karo be
laisvių naudojimas darbams Anglijoj, kada 
jie reikalingi savo krašto atstatymui, nesąs 
teisingas, nors ir- neprieštaraująs Ženevos 
konvencijai dėl karo belaisvių naudojimo. 
Naujai pririnktasis, tik ką grįžęs iš Vokie
tijos, darbiečių atstovas taip pat kritikavo 
vyriausybę už perdidelį okupacinių (staigų 
skaičių ir jų biurokratlžmą. Esą, reikalinga 
leisti patiems vokiečiams pratintis demokra
tiškai tvarkytis, palikus priežiūrai nedidelį 
specialistų kadrą.

Į tuos priekaištus atsakė vyriausybės įga
liotinis Austrijai ir Vokietijai valstybės mi- 
nisteris Hyndas. Jo nuomone, darant prie
kaištus dėl per didelio valdininkų skaičiaus, 
nereikia pamišti tų sunkių uždavinių, ku
rie tenka šiandienei britų administracijai 
Vokieti'o'e, k 'i ’•'t i’-imaltinti, nei atsis
tatyti, n-i e- '.r- o nacių pati viena 
.tegali. O kur u-u u. ...iniška tremtinių iš

PAINFORMAVO PARTNERIUS
BtUų okupaalaės kariuomenės vadas Vy- 

daiurtoj Vokietijos Kontrolės Komis j], ■ 
Berlyne, pranešė, jog Didžiosios Britam tos 

vystauaybė yra priėmusi amerikiečių siūlys 
mą dėl ūkiško zonų sujungimo ir esanti pa- 
steuošu* jj vykdyti. Kuo visa tai baigsiu, 
sunku numatyti, nes sovietų atstovas šitą 
nutarimų uivetavo, o yra iš anksto sutartai 
kad nors vieno užvetuotl nutarimai negili 
būti vykdomi.

AR TIK ISSMININKAI TE ATSAKINGI?
— Pirmadienį Nuernbergo byloja pradėjo 

savo baigiamąją kalbą sovietų vyriausia* 
kaltintoja* generolas Rudenko. Taip pat kal
bėjo ir Prancūzijos prokuroras. Jis reika
lavo 
mės, nes jeigu kurie iš jų nežudė ir net ne
davė Įsakymų žudyti, tai visi jie žir o 
apie žudymus, o tačiau bailiai tylėjo, ' s 
bailumas ne tik nėra atsiprašymo pa; n- 

visiems kaltinamiesiems mirties baus-

nugalėtojai I das, bet net neteikia švelninančių aplink/- 
Įsiparelgo- I bių. Jeigu nusikaltimų vadovų nebausi :.ia, 

I tai tada nebūtų ką ir bausti.

rytų apgyvendymo problema, ypač, turint 
galvoje, kad priešingai susitarimui su Len
kija, gaunami kuo ne vien nedarbingi žmo
nės. Atsižvelgdama Į tai vyriausybė reng usi 
pasižadėtą priimti skaičių sumažinti. T kl- 
masi, jog sunkumai jei ir nesįimažėsią, tai 
bent nepadšdėsią įvykdžius ūkinį anglų zo
nos sujungimą su amerikiečių zona, kurios 
viena kitą papildančios. Amerikiečių zona 
turinti daugiau žemės ūkio gėrybių, o ang
lų zona — anglies. Tačiau sunkumams pa
šalinti ir administracijos išlaidoms numušti 
tų priemonių nepakaksią ir jei. nebūsiąs 
įmanomas visų zonų sujungimas, teksią pa
didinti pagal susitarimą leistos pramonė* 
kapa ei te tą.
Tuo tarpu, kai britų Žemuosiuose ‘rūmuose 

vyko diskusijos dėl Vokietijos — Aukštuo
siuose rūmuose buvo diskutuojahta tarptau
tinio būvio klausimu. Vienas iš lordų gyrė 
Nuernbergo bylos vedimo eigą ryšium su 
tarptautinės visuomenės informavimo reika
lu. Girdi, nesvarbu, kiek ta byla truksianti, 
svarbu jog gynėjams ir kaltinamiesiems bu
vo duota užtenkamai laiko surinkti pasitei
sinimo medžiagą. Antrasis kalbėję* lordą* 
jau darė priekaištų vyriausybei dėl jos pe* 
mažų pastangų sužinoti, kas dedasi rytui 
Vokietijoje ir ką mano sovietai. Trečiai 

kalbėtojas išreiškė nuomonę, jog pietų Ty
reliui turėtų būti bent autonomija suteiktaj 
Atsakydamas ( paklausimą dėl santykių su 
Rusija Lordas Kancleris išreiškė viltį, jog 
nors esama nuomonių skirtumo, santykis^ 
su sovietai* turi tendencijos gerėti, kas ma» 
tyti ir iš to fakto, jog pagaliau Mvyko ra 
sltartt dėl sušaukimo taiko* korrferenelįo^
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Graikijos rūpesčiai
Kai debesys telkiasi ties Hymettos kalnų 

viršūnėmis, Atėnuose laukiama audros. Pas
kutiniu laiku ten dažnai rinkosi debesys ir 
metai buvo audringi ...

Dar prieš karą vienas graikų poetas rašė:
— Nuneškite mane į kalnus, nes čia slė
nyje aš mirsiu. — Bet dabar ir tie kalnai 
neapsaugo . . . Jie niūrūs, vieniši ir pavo
jingi — šiandien Graikijoje mirti nesunku.

Sis karas Graikijai padarė gilių žai*dų. 
Žmonių nuostoliai skaičiuojami iki 1 mili
jono. Tąi skaudūs nuostoliai graikų tautai, 
kuri ir taip tik paskutiniame amžiuje pra
dėjo atsigauti.

Materialiniai nuostoliai taip pat dideli. 
Liko sunaikinta: geležinkelių bėgių — apie 
85%, įrengimų — 80%, gyv. inventoriaus — 
40%, prekybos laivyno — 90%, uostų įren
gimų — 90%, apie 70% visos pramonės ir 
t. t. Dabartinė pramonė, palyginus su prieš
kariniais laikais, yra pasiekusi: anglies ka
syklose tik 8% prieškarinio lygio, metalur
gijos pramonė*— 8%, cheminių gaminių — 
27%, šilko — 20%, medžio — 7%, vilnos —' 
25’/o, medvilnės — 45%, formacijos — 25%, 
terpentines — 12%, aliejų.— 40%, popierio
— 7%, gumos — 8% ir t. t.

Žemės ūkio produkcija yra du kart ma
žesnė už prieškarinę. Tik 70% visos dir- 
bames žemės yra apsėta. Reikia neužmiršti, 
kad Graikijoje tik 20% sudaro dirbamoji 
žemė ir 1 kv. klm. dirbamos žemės tenka 
336 gyv., kai pav., Rumunijoje, kur dirba
moji žemės sudaro 46%, — 1 kv. klm. ten
ka 128 gyv.

Prie tokios padėties, maitinimo klausimas 
Graikijoje galėjo būti sprendžiamas tik su 
realia UNRRA-os parama. Si parama 1945 
metais siekė 175 mil. dolerių. Tarp kitų — 
Graikijai pristatyta: - 28.000 tonų anglies, 
11.000 tonų benzino, 7.700 tonų medvilnės, 
3.150 tonų vilnos, 256 tonų odos, 6 mil. svarų 
drabužių, 4.300 įvairių traktorių, 4.000 auto- 
mašinif, apie 750.000 tonų grūdų. Nežiūrint 
transporto ir organizacinių sunkumų, 
UNRRA-os globa naudojasi apie 6.000 vie
tovių.

Gyventojų sveikatingumas labai prastas. 
Beveik iš 7 mil. gyventojų apie 2 mil. serga 
malarija. Vaikų mįrtingumas didelis. Apie 
70% visų gyv. gauna į dieną nedaugiau 
kaip 1.700 kalorijų. Jeigu dar pridėsime 
120.000 Šeimų be pastogės ir 500.000 asmenų 
išlaikomų UNRRA-os lageriuose — supra
sime," kad dauguma Graikijos gyventojų,

KONFISKUOTAS MUSSOLINIO TURTAS
Roma. Specialaus teismo sprendimu, visas 

Mussollnio turtas, sudėtas iš keletos bran
genybių, mažyčio dvaro Kampanijoje ir 
įimtojo namo Predappio mieste konfiskuo
tas. Tas pat teismas turės nustatyti ir pen
sijos dydį, kurią valstybė skirt* Mussolinio 
našlei ir dviems jauniausiems vaikams: Ro
manui ir Annai Marijai. Mussolinio našlė 
neseniai atidarė šokių kabaretą ir pareiškė, 
kad iš 20.000 lyrų, kurias ji gauna iš vals
tybės, yra neįmanoma pragyventi. Anna Ma
rija patarnauja svečiams, o Romanas links- 
mim juąs akordeono muzika.

Mussolinio giminaitis Vito "Mussolinis, ku
ris kaip „Popolo d’Italia“ redaktorius buvo 
fi&tefstes 12 metų kalėti, paskelbus „Respu- 
b^kės amnestiją** šiomis dienomis iš kalė
jimo buvo paleistas.

reikalingi nuolatinės paramos ir ilgo poilsio. 
Tačiau, to poilsio jiems neduoda esančių 
partijų ginčai. Juk tik tokiame „drumstame 
vandenyje“ galima gerai meškerioti. Akty
viausiai čia reiškiasi komunistai, kurie per 
vokiečių okupaciją žymiai sustiprėjo. Ang
lai ir graikų milijonieriai juos palaikė. 
Vieni matydami juose ginklą prieš vokie
čius, kiti - gelbėdami savo kailį. Tačiau abi 
pusės smarkiai apsivylė. Komunistai ne tik 
nedalyvavo mūšiuose traukiantis okupan
tui, bet visas jėgas sutelkė valdžiai paimti 
1944 m. gruodžio mėn. revuliucijoje.

Iš karto atrodė, kad EAM (kairysis blo
kas komunistams vadovaujant) vadovai žiū
rės krašto reikalų ir įeis į koalicinę vy
riausybę. Ir nors, kraštas faktiškai buvo jų 
rankose, tačiau jie prarado savo pozicijas. 
Ne laisvu noru, bet dėl netinkamo vadova
vimo ir neįvertinimo susidariusios padė
ties. Pavėlavusi jų reakcija paiimti valdžią 
į savo rankas nors ir buvo kruvina, bet re
zultatų nedavusi. Buvusieji globėjai pasi
darė priešais, o visi simpatikai — aršiais 
monarchistais. Nustumti į šešėlį komunis
tai griebėsi. kitų metodų. Metė rinkon po
puliarius šūkius. Draugo Zachąriades lūpo
mis buvo paskelbta ši programa:

1. apdėti aukštais mokesčiais kapitalistus 
ir konfiskuoti „fašistų“ turtą,

2. stabilizuoti drachmą - (graikų piniginis 
vinetas) ir kainas,

3. j suvalstybinti visas didesnes įmones ir
4. padidinti privatinę iniciatyvą tikslu pa

kelti produkciją.-v
Tuo pačiu laiku draugas Porfyrogenis 

stengėsi išsirinkti proletariate^ partines val
džias ir reikalavo visiškos kolektyvizacijos. 
KOmunistų partija (KKE) oficialiai išstojo 
iš EAM, stengdamasi savo vadovybėje iš 
kairiojo sparno sukurti opozicijos bloką. Prie 
jų prisijungė ir socialistai.

Tolimesnės pastangos paimti valdžią galė
jo eiti tik šiais keliais: a) legaliai per rinki
mus, b) pakeičiant vyriausybę prieš rinki
mus, ar c) jėga. Rinkimai buvo komunis
tams pavojingi ir jie galėjo duoti ne dau
giau 25 vietų. Juo labiau, kad ir dešiny
sis sparnas susitarė su centro partijomis.

Žinoma, situacija žymiai pasikeistų, jeigu 
ten nebūtų anglų. Tokiu būdu, nei bendras 
kairiųjų partijų atsišaukimas, nei EAM te
legramos į Maekvą, nei Sophianopoulus vy
riausybės pasitraukimas nepakeitė padėties 
ir anglų vyriausybės nusistatymo ir nepa- 
padarė įtakos audringai JT konferencijai 
Londone. Reikalavimai atidėti rinkimus, 
taip* pat liko be pasekmių Jėgos pavartoti 
anglai taip pat neleido. Per nuolatinius 
streikus ir demonstracijas (ypač š. m. sau
sio mėn.) pavyko jiems iš dalies dezorgani
zuoti normalų gyvenimą Atėnuose ir pro
vincijoje, bet ir ši akcija laukiamų rezulta
tų nedavė. Priešingai — vietos administra
cija pradėjo rimtai galvoti apie priemones 
prieš ramybės drumstytojus. Centro ir de
šinio sparno partijos, matydamos komuniz
me visų blogybių šaltinį, stojo bendron ko
von. Prasidėjo , kontrdemonstracijos. Vado
vai pastatė regentui šiuos reikalavimus:

1. sudaryti koalicinę vyriaušybę be kairio
jo sparno,

2. sugriežtinti vedamą politiką prieš kai
riąsias grupes,

3. pravesti laisvus rinkimus.
Tuo pačiu laiku Anglijoje viešėjo EAM 

atstovų delegacija, norėdamą gauti para
mos pas darbiečius, bet grįžo nieko nepe- 
šusi. Prieš vyriausybę ir antibritiška komu
nistų propoganda krašte neturėjo jokio pa
sisekimo, o jų teroristiniai metodai bei po
litinės žudynės dar labiau atšaldė visuome
nės opiniją. Vidaus padėtis darėsi vis sun
kesnė. Drachma žymiai krito ir vyriausybė, 
dėl partijų kombinacijų, negalėjo apvaldy
ti padėties. Bet ji nenusileido ir kartais tik 
simboliškai egzistuodavo. Vyriausybės kei
tėsi. Tik per 1944 m. — 7 kartus, kai tuo 
tarpu nuo 1920 m. — 32 kartų.

Tuo laiku anglai jau galutinai susiorien
tavo padėtyje ir pradėjo vesti aiškią politi
ką. Iš Londono gauta 25 mil. svarų paskola. 
„Import and Export Bank USA“ paskolino 
25 metams 25 mil. dolerių. To pasėkoje 
krašto ūkis pradėjo atsigauti ir visas gyve
nimas įeiti į normalesnes vėžes. Kartu su 
tuo ir visos politinės aistros bei „ligos“ ma
žėti. Komunistų akcijos smarkiai krito, o 
Vyriausybės autoritetas žymiai sustiprėjo. 
Bet jie nenurimo. Įvairiais būdais trukdė 
rinkimus, tačiau jie praėjo ramiai ir laisvai. 
Balsavimuose nedalyvavusių (boikotavusių) 
procentas pasiliko ir toliau galioje, bet su 
tendencija mažėti. Jiems pasiliko tik vienas 
vienintelis kelias — jėga. Bet jėgos politi
ka čia ne madoje, nes viso krašto rimties 
sargyboje stovi ne raudonarmiečiai, bet lai
svės ir tikros demokratijos šalininkai ang
lai. ’ Š. m. rugsėjo pradžioje graikai pasisa* 
kys dėl karaliaus grįžimo. Jau dabar minis* 
teris pirmininkas Saldaris pareiškė, kad ui 
•karaliaus grįžimą pasisakys 70% visų gy* 
ventojų. Reikia tikėti, nes iš tikrųjų „poli* 
tinių karštligių“ kreivė pradėjo krypti gė- 
rojon pusėn. Su normalėjančiu gyvenimu ir 
politinis gyvenimas atslūgsta.

Ties Hymettos kalnais mažiau telkiasi de
besų — Atėnuose nelaukiama audros . . .

Henr. Žemelis* it-S ---------------------------------------------------- ------ p

UŽDARYTA BURMOS KOMUNISTŲ 
, . PARTIJA

Burmos gubernatoriaus įsakymu uždaryta 
Burmos komunistų partija ir raudonosios 
vėliavos darbininkų sąjungos, kaip įstaty
mams priešingos organizacijos.

Kalbamosios organizacijos uždarytos dėl 
to, kad sudarė pavojų viešajai rimčiai.

„C. Daily Mail“.

KANADOS IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS
Įsigaliojęs Kanados imigracijos įstatymas 

numato pripažinti Anglijos piliečių imigra
ciją Kanadon. Taip pat bus leista imigruoti 
skandinavams, olandams, belgams, prancū
zams ir šveicarams.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiai yra 
įtraukti į antrą vadinamą „grupę be pir
mumo teisių“. Iš šios grupes Kanada įsi- 
leisianti tik ūkininkus, namų ruošos darbi* 
ninkus ir jau Kanadoje gyvenančių artimus 
šeimos narius. („Dzimtenes Balss“ Nr. 23/^4).

SPRENDIMAS FLANDINO BYLOJĘ
Paryžius. Kaip BBC praneša, prancūzų 

aukščiausias teismas Versalyje nubaudė tflT- 
vusį Vichyo vyriausybės užsienių reikalų 
ministerį Flandiną 5 metus kalėti ir 5 me* 
tams atėmė pilietines teises. Bausmė tačiau 
buvo nuimta, kadangi Flandinas vokiečiu 
įtakai nebuvo pasidavęs ir nuolat jiems 
priešinosi.
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Al. Perfiljev (t),

Kryzląus pergalėSenelis Petras pažinojo čia viską: kiekvienas medis, kiekvienas krūmas, kiekvienas kelmas, net paukščiai ir žvėrys jam buvo pažįstami brangūs ir savi. Jis ėjo keistai linkčiodamas ir rodėsi lyg aklas jis būtų buvęs. Kartkartėmis senelio silpna, virpanti ranka atsargiai praskleisdavo tankiai suaugusias berželių ir alksnių tankmes, kurios buvo apsuptos milžinų pušų ir pušelių stomenų tankumynu. Čia slypėjo sunkiai surandami ir klaidūs girių šunkeliai: jie kai kada, staiga, visai nutrūkdavo, tai vėl netikėtai pasirodydavo ir vesdavo nusiminusį keleivį. Tačiau senelis žingsniavo užtikrintai, nepaisydamas nakties tamsos klaidumo. Jis ėjo nuo savo gimtos lūšnelės ir upelio vis į šiaurę, betgi kartu jis buvo užtikrintas, jog po trumpos kelionės atsidurs prie gimtojo upelio, kuris, kaip atsidavęs ir ištikimas šuo, savo šeimininką pamatęs, pribėgs prie jo kojų, pataikūniškai raitysis prie jų . . . Ilgesingai žiūrės jam į akis ir meiliai laižys jo kojas. Ir kaip tik ten, toje susitikimo vietoje, randasi tas šviežiai supiltas žemės ir smėlio pylimėlis. Kiekvieną naktį, .kaip geroji miško dvasia — bastūne, prieina Petras prie brolių kapo, atsiklaupia, sukalba paprastutę maldelę, virpančiomis rankomis apgraibo ar vis dar tebestovi jo numylėtas kryžius. .Petras jautėsi skolingas tiems geradariams ir žmonėms, kurie dabar jau išėjo į geresnį ir teisingesnį pasaulį . -» . Taigi tas kryžius buvo jo silpnų rankų darbas, nes šioje apylinkėje per daugelį kilometrų atstume nebuvo gyvo žmogaus.Šią naktį Petro širdį gnaibė blogi nujautimai. Galvažudžių senelis senai jau nebijojo, nes gyvenime yra praėjęs ir palikęs baimę, kuri tapo jam nuolanki, švelni ir kaip tas „šunelis“ atsidavusi: gražioji gamtos aplinka, — upelis, mišias . . .Radęs išgriautą kryžių senelis išniekintą kapą, pašventindavo ... Jis jautė pareigą tą brangų kapą saugoti nuo piktųjų rankų išniekinimo. Ir vien mintis, kad tą kryžių kas nors vėl gali išniekinti, nugriauti, neduodavo jam nei dieną nei naktį ramybės. Blogi nujautimai senelio neapgavo. Daugelį metų jis buvo toje palaiminto žmogaus būtyje, kada šviesioji gyvybės ir tamsioji mirties išmintis jam nebuvo paslaptis . . . jFis žiūrėjo į gyvenimą ir mirtį be baimės, taip, kaip ir visi palaimintieji ir šventieji, nes nuo jo akių jau buvo nukritusi neži-< nios ir nematomumo uždanga.’Kryžiaus jau nebuvo. Atsiklaupęs ant kelių, prisišliejęs prie sumindžiotos žemės pylimėlio, Petras užčiuopė aplink šen ir ten išmėtytas buvusio kryžiaus skeveldras: šakalius, ir smulkias nuotrupas bei liekanas.Senelis net neužsigavo, neįsižeidė. Įprastais, apskaičiuotais judesiais sukniubo ant kelių, nulenkė galvą ėemai, prie pat sumindžiotos žemės pylimėlio, ir giliai susijudinęs jį pabučiavo. Ju lūpos ir širdis tyliai kalbėjo dar atsimenamų maldų žodžius, po to, palaimino dideliu kryžiaus ženklu mirusiuosius. Truputį ant kapo kraš- |£lio pasėdėjo. Giliai susimąstė. Maloniai kažkam šypsojosi, su kažkuo dvasios gelmėse bendravo, savo gyvenimą pasakojo ... Jis nieko neteisė, nieko nekaltino ... ir bu

vo panašu į tai, jog Petras buvo atėjęs ne pas mirusius, bet pas gyvus, gerus bičiulius. Kalbasi jis apie jo gaudomas žuveles, apie miško paukščius ir žvėrelius, apie „ampira- torių Rusijos išlaisvintoją . . .“Po to, irgi neskubėdamas, paėjo kiek į šalį, paspiaudė sau į delnus, paėmė parankiau kirvį į rankas, ir nužiūrėjęs tinkamą eglutę, ramiai ją nukirto, greitom vėl padarė kryžių ir pastatė sutvirtindamas jam skirtoje vietoje.Savo laiku išniekintas, bet vėl „išdygęs“ kryžius suteikė nemaža rūpesčio bedieviš- kajai vyriausybei, kuri po sėkmingos naikinamosios ekspedicijos ilsėjosi „ant užsipelnytų“ laurų,. . . neš jai pavyko, kad ir žiauriausiomis priemonėmis, numalšinti sukilimą. Dar ilgai nuo lo kapo kryžius degino, kapojo, daužė, bet kiekvieną kartą išdygdavo, kaip simbolis Gėrio, Šviesos ir Tiesos, — naujas kryžius. Stebėjosi bedieviškoji vyriausybė iš kur ir kas tą naują 
Ar jau viskas ?Mes tikrai pagrįstai kartais prisimename savo veržlumą Į mokslą, kuris leido mūsų tautai, nepalyginant greitai, seną, galutinai benudžiūstančią — kilmingąją šviesuomenę— pakeisti nauja atžala. Nutautusią — be- siatrofuojančią Lietuvos didikų ir dvarininkų šviesuomenę, kuri atsigrįžo ir atsižadėjo savo tautos: prigimties ir būdo — pati gamta ir gyvenimo buitis ilgainiui užantspaudavo kaip išsigimstantį bei mirštantį reiškinį ir sukėlė naują gyvybės pareiškį — naują atžalą iš dar sveikų tautos šaknų.Gamta ir buitis čia yra logiška tikslinga ir ne tūpčiojanti. Tas, kas ne pagal savo prigimtį ir būdą gyvena, savo prigimties kūrybinės valios ir galios neplėtoja, kas pats save žudo — miršta. Tą viską laiko perspektyva leidžia mum aiškiai suprasti. Gyvenimo sūkuriai mūsų tautą ir mus įtraukė šių laikų audros srovėn ir mus atbloškė svetiman kraštan — stovyklų gyve- -niman. Negalima sakyti, kad mes būtume mokytis reikalą užmiršę ar kažkur kelyje pametę. Ne. Pradėta vėl nuo: „vargo mokyklos“ pavyzdžio.Tačiau materialinės sąlygos ir, ypač laiko dvasia bei viską nuvertinanti dabarties, pokarinė buities tuštuma — yra stipri pagunda pasileisti paroviui upėje plaukti su visais kitais žabarais. Konkrečiai. Ansbacho stovyklos vienas mokytojas su apgailestavimu pareiškė, jog būtų galima ir V —- ją ir VI — ją klasę atidaryti — tik neatsirandą mokinių. Bet kur gi dingo 4-tąją klasę baigusieji? Ne. Jie niekur nedingo. Tik jie jau „mokslus“ baigė ir jaučiasi atsikėlę vartus į gyvenimo ragavimą. „Mokslus“ baigę „vyrai“ ir „panelės“ stovyklos darbui, kaip ne visai fiziškai suaugę, ne' labai tinka ir, pagaliau, nėra reikalingi. Tai kam jie reikalingi? Na, ne kam kitam, kaip pamėgdžioti— bezdžionauti „suaugusius“. Keturias klases baigusios panelės jau labai godžiai norėtų, žinoma, būti damomis. Rėikia lūpas jau rėkiančiai, taip kaip amerikoniškuose žurnaluose, pasidažyti, nagus palakuoti ir plaukus susukti. Nieko prieš susitvarkymą ir tvarkingumą negalima būtų turėti, jei tas viskas joms: pęnjciolikmetėms, šešiolikmetėms jau būtų reikalinga (lūpas dažyti) ir, jei tas būtų ^iso kito gyvenimo normali dalis ir nebūtų pavojaus, kad tas viskas virs Jų svarbiausiu uždaviniu ir tikslu. Tas pats

kryžių atstato? Juk šimtai kilometrų aplink neliko nei gyvos dvasios? . . .Niekas nežinojo, iš kur tas stebūklingap kryžius atsiranda, kieno rūpestingos kos jį papuošia iš beržo šakelių nupinto vainiku . . . ♦ * ♦Pagaliau gautas labai griežtas įsakymąąc vieną kartą ’ visiems laikams baigti su tū0 stebuklinguoju kryžium, kad tas įvykis nę* patarnautų naujų neramumų kilimui: išaiš* kinti kaltininkus ir visu griežtumu juos nubausti. tSeniai nukritę lapai ir spygliai, nuoląt lietaus laistomi, pagelto, galiausiai pajuda davo, ėmė pūti. Rudenį pakeitė žiema. Pa> puvusį miško patalą sniegas nuostabiu baltumu papuošė, sustojo užšalęs upelis ir apsidengė stora ledo pluta, o miško medial sušalę stovėjo kaip užmirę arba kaip paklydę, besižvalgą, raiteliai.(bus daugiau)
tinka ir vaikinams su juos betraukiančiai! pomėgiais. “Mes gerai suprantame tas psichines nuotak- kas ir sąlygas, kurios sąlygoja stovyklos aplinkos gyvenimą- Račiau ar tai bus ryž> tingumas ir ar tai bus ne pasimetimas sų gyvenimu — pasidavimas išsigimimui bei atrofijai. Jei jau daugelis vietinių šio kraį- to merginų būriais seka paskui kareivius ir karstosi jiems ant sprando, tai mūsiškėms dera neatsilikti? Kad dabarties gyvenime yra stoka sveikų ir gerų pavyzdžių tas tiesa. Prieš kareivius, kienb jie bebūtų ir prieš sveikų santykių palaikymd su jais nieko prieš ir negalima turėti. Bet santykiai nelygu santykiams. Ir svarbiau^ šia kai dėl šalutinių dalykų pasimirštam! ir pasimetama su pirmos eilės ir reikšmėj gyvenimo dalykais — verta apsižvalgyti tako, prieš manant greičiau pereiti pelka. Ką Gertrūdos da o — tai dar nėra Ir negali būti privalu Danutėms ir Birutėms. A> verta leistis su jomis konkurencijon balų klampoti, jei Danutė ar Birutė turi prog’dš prieiti prie tekančių upių ir baseinų.t Tiesa, „mokslus“ baigusių merginų ir vaU kinų taip pat ir tėvai stovykloje vena. Už mokslą nereikia mokėti. Rubai Vįį tiek reikia nešioti. Ar mokysis ar ne valgis vis tiek tak pats. Butas irgi. Bet tėvai ušmiršo, kąd jie yra tėvai ir yra atsakingi būti ten, kur -vaikai dar nepajėgia sųp vokti reikalų ir dalykų reikšmės. Jų „pą> nos“ ir „kavalieriai“ tartum ne jų. Būti k§* reivių panomis ir gatvėmis slankiojančių merginų vaikinais visada dar paspės ir nė* ra didelis dalykas, o spraga ateities gyvenimui — labai didelė. Dėl to kaltė teks lįe tik jauniesiems gyvenimo „mėgėjams“, bet ir jų tėvams, kurie savo všikų Švietimu' h auklėjimu dabar lyg niekuo dėti apsnūao n nesirūpina, nėrs mokytojai sielojasi.Būti kareivių pana, kelneriu ar dirbti pas amerikiečius ar kitur — paaugliai visada dar suspės ir turės progęs. Bet mokytis -e- ši proga, gal būt, ne visuomet pasitaiky^. Progą, paimti kiek galinti daugiaū gyttefįi- mo raktų ir supratimo į -savo ripkas, pFa* bindzinėti yra lengva, bet sulaukti — nei Labiau išsilavinęs, daugiau žinių turįs, sada bus ir daugiau susiekiąs ir šūpren* tąs — mažesnis pastumdėlis ir stipresni! savo gyvenimo kalvis. Mažiau ahįąs.Br. Šušvė.
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Spofias '
Satan ingos Tolkiečių rungtynės

Tolko (Slezvigo aps.) lietuvių stovyklos 
sportininkai ir toliau sėkmingai rungiasi 
su lutų tautų sport< komandomis.

Liepos 18 d. gausus Tolko stovyklos 
Sportininkų ir sporto mėgėjų būrelis buvo 
iUvykęs Unrra mašina j Bergenhuseno 
atvių stovyklą (40 km nuo Tolko) rurig- 
ynių su latviais. Visos rungtynės praėjo 
Įraugiška nuotaika. Tolko stovyklos spor- 
Įnlnkai: Jasinskas, Simonaitis, Šlaitas ir 
raškovičius II stalo tenisą laimėjo rezul

tatu 5:0. Susitikimas nebuvo įdomus, nes 
0 latvių pusės nebuvo jokio rimtesnio pa
sipriešinimo.

Po stalo teniso buvo išbandytos jėgos 
orinyje ir krepšinyje. Po permainingų 
trijų setų kovos orinį laimėjo Tolko ko- 
įftanda, kurią sudarė Paškovičius I, Paš- 
kbvičius II, Simonaitis, Slavinskas. Pum
putis ir Jasinskas. Vėliau aikštėje pasirodė 
Krepšinio komandos, kurių susitikimas 
kėlė didžiausią susidomėjimą. Mat, prieš 
porą savaičių Tolko stovykloje viešėdami

Spaudos apžvalga
' Kova dėl maJuJų valstybių teisiu

latviai pralaimėjo rezultatu 46:6, tad savo 
aikštėje tikėjosi atsirevanšuoti. Bet ; ir šį 
kartą visos jų viltys buvo palaužtos, nes 
tolkiečiai visą laiką be pertraukos krovė 
krepšį po krepšio. Rungtynių rezultatas 
7tl:10 aiškiai parodė tolkiečių pranašumą. 
Titlko stovyklos krepšinio komandą atsto
vavo: Paškovičius I, Paškovičius II, Ja
sinskas, Simonaitis, Šidlauskas, Vilčinskas 
tr Pumputis. Puikus oras ir maloųus lat
vių sutikimas leis ilgai prisiminti šią pir
mąją Tolko stovyklos sportininkų išvyką.

Po poros dienų, liepos 20 d., Tolko sto
vykloje viešėjo Eckernfdidės lietuvių spor
tininkų komanda. Jau. anksčiau Tolko sto
vykloje buvo žinoma, kad EckernKrdės 
krepšininkai iki tol visur puikiai pasirody
davo, nes jau buvo laimėję prieš Rends- 
burgo, Neumilnsterio ir Kielio komandas. 
Tolko stovyklos krepšininkai į šias rung
tynes išėjo ‘ susilpnintos sudėties, nes du 
geresnieji žaidėjai — krepšininkai ir stalo 
tenisistai —-labai netikėtai tą dieną turėjo 
išvažiuoti. Tai atsiliepė į rungtynių eigą 
ir stalo tenisą tolkiečiai pralaimėjo rezul
tatu 5:4. Tolko komandos žaidėjai Jasins
kas laimėjo visus tris taškus, Šlaitas vie
ną, o Šidlauskas pralaimėjo visus susi
tikimus.

Po stalo teniso buvo numatytas orinis, 
bet čia svečiai savo komandos neišstatė. 
Buvo laukiama karštų kovų krepšinio 
rungtynių metu. Tolkiečiams trūstant 
dviejų geresnių žaidėjų, eckernfdrdiečiai 
tikėjosi laimėti. Rungtynių eiga visai ką 
kita parodė. Tolko krepšininkai taip pui
kiai padengė svečius, kad visiškai parali- 
zavo bet kokias jų kombinacijas. Pirmas 
puslaikis pasibaigė 16:0 Tolko stovyklos 
naudai, o antrame puslaikyje tolkiečiai 
dar labiau pasispaudę ir rungtynes laimė- 

' jo bendru rezultatu 42:2. Komandose žaidė 
ir taškų įmetė: už Eckernfdrdę .Pečiulis, 
Svitas, Kožemekinas-2, Palionis, Petronįs 
ir Karpavičius. V,i Tolką-Paškovičius 1-10, 
Pumputis-2, Jasinskas-12, Sidlauskas-10, 
VUčinskas-8 ir Gelžinfs. TolkietiS

SOVIETŲ ZONOJE KALA GINKLUS
Londonas. Pagal patikimus pranešimus, 

gautus iš Berlyno, sovietų zonoje Vokieti
joje nep .prastai dideliais kiekiais gaminama 
karo medžiaga priešingai Potsdamo nutari
mams.

Sov.elų kontroliuojami Vokietijos fabrikai 
tyrinėją atominę energiją, gaminą tankus, 
lėktuvų motorus, žemės ir vandens minas, 
ginklus ir amuniciją bei kitas medžiagas. 
Bevinas u slėnių reikalų ministerių konfe
rencijoje liepos 10 d. paminėjo tos rūšies

Žemųjų rūmų Vokietijos klausimu debatų 
(7. 29 d.) tema laikraščiuose buvo ne tik 
plačiai atpasakota, bet Ir vedamuosiuose 
gvildenama. Bet savaime aišku, kad dėme
sys buvo daugiausia nukreiptas į talkos 
kongresą. Bidault kalba pateikta arba pa
žodžiui, arba plačiomis Ištraukomis. Taip 
pat Ir kitos kalbos. Daugiausia dėmesio bu
vo atkreipta į Australijos delegato išvedžio
jimus, kuris kongreso atidarymo dieną pra
dėjo kovą dėl mažųjų valstybių teisių. 
Kaip „Times“ korespondentas rašo, jis kri
tikavo darbotvarkės nuostatus, kuriuos kon
gresui patelkė 4 didžiosios valstybės. Jis 
ypačiai puolė nuostatą, pagal kurį taikos su
tarčių projektus tegalima keisti tik s/s balsų 
dauguma. Jis labai aiškiai pasakė, kad ga
lutiniame taikos sutarčių formulavime turė
tų dalyvauti ne tik 4 didžiosios valstybės, 
bet ir mažųjų atstovai. x

„Daily Worker“ (komunistų) rašo, kad ir 
mažesnės valstybės turės balsą. Nors, kaip 
pirmiau taip ir dabar, sprendimai buvo re
zervuoti 4 didžiosioms valstybėms, bet vis 
dėlto mažųjų valstybių balsai turės didelę 
moralę reikale reikšmę.

„Manchester Guardian“ (liberalų) sako: 
Paskutinėje užsienių reikalų ministerių 
konferencijoje Paryžiuje buvo pasidarę aiš
ku, kad artimai- ateičiai nedaug vilties tikė
tis didžiųjų valstybių sutarimo, nuo kurio 
priklauso Vokietijos ateitis. Blogiausioj! da
lis tenkanti D. Britanijai, ūkinių reikalų 
tvarkymas britų, zonoje yra kompllkuotesnis, 
kaip kitose. Šiaurės vakarų ir pietų Vokie
tijos suvienijimas nesukurs idealaus ūkinio 
viseto, bet vis dėlto bus ūkinė vienybė, kuri 
jau galės gyvuoti.

„Times“ (nepriklausomas) gvildena visą 
klausimo kompleksą: Kiekvienas linkės sėk
mės vyriausybės pareikštai vūčiai, kad Ta
ryba sąjunga ir Prancūzija paseks Anglijos 
pavyzdžiu ir priims amerikiečių siūlymus.

pranešimus. Tačiau jis pareiškė, kad netikįs 
tais pranešimais, bet paties reikalo labui 
pasiūlysiąs patikrinti demilitarizacijos būvį 
visose 4 zonose. Tokį patikrinimą Vakarų 
valstybės buvusios jau anksčiau pasiūliusios.

BEVINAS SVEIKSTA
Londonas. Anglijos užsienių reikalų mlnls- 

teris Bevinas, kuris kiek sirguliavo, pradėjo 
sveikti Ir gal netrukus galės vėl stptl J dar
bą. Delegacijai taikos kongrese tuo tarpu 
vadovauja min. pirmininkas .Attlee..

ESTŲ DAINŲ ŠVENTE GEISLINGENBf
Rugpiūčio 3 ir 4 dienomis Geislingene 

įvyksta didelė estų dainų švente, kurioje be 
pačių estų pasirodys ir kitų baltų tautų 
kviesti menininkai. Iš Memmingeno stovyk
los J šią dainų šventę pakviesta lietuvių 
tautinių šokėjų grupė.

SPAUSDINAMOS DAR 3 KNYGOS
Br. Šulaičių leidykla Guenzenhausene iš

leidžia Vytauto Alanto novelių rinkinį „Ąnt 
siūbuojančios žemės“. k

S. Zobarskas parašė knygutę valkams 
„Gandras ir gandrytė“, išleis ofsetu „Atža
lyno“ leidykla.

V. Šimaitis paruošė eilėraščių rinkinį vai
kams ir jaunimui „Vyturėliai laukuose“. 
Abi knygas iliustruoja dail. Osmolskis.

Dabar kuriamoji dalinė ūkinė vienybė nėra 
nė prieš ką nukreipta. Britanijos vyriau
sybė turi teisę atmesti kiekvieną primini
mą, kad Europa esanti skaldoma. Ir vis dėl
to vyksta reikšmingas posūkis. Lig šiol vh 
sa iniciatyva Vokietijai kaip ūkio vienetui 
tvarkyti išėjo Iš Amerikos ir D. Britanijos, 
O nuo šiol ši iniciatyva pereis ■ | Tarybą 
s-gos rankas. Jei jos nepasirodytų, tai Ame
rika ir D. Britanija, kad Ir kaip nenorėda
mos, turės pradėtuoju keliu eiti toliau. Kaip 
reaguos Tarybų s-ga, tenka palaukti. JI, be 
abejo, nenori vakarų Vokietijoje reikalų iš- 
pręstl per skubotai arba padaryti Vokieti
jos suskaldymą neišvengiamą. Tarybų s-ga 
yra parodžiusi, jog ji norėdama gali prisi
taikyti.

Kita tema, kuri buvo' gvildenama, yra bū
vio raida Indijoje. Staiga atsiradęs posūkis 
Į blogąją pusę, musulmonų lygos pirminin
kui atsisakius- nuo savo sutikimo priimti 
britų siūlymus. Šitokia įvykių raida laikoma 
rimta.

RAŠYSIME Į AMERIKĄ LIETUVIŠKAI?
Iki šiol lietuviškai galima buvo rašyti į 

Ameriką tiktai per Unrra. Tačiau pasta
ruoju laiku daugelis lietuviškai rašytą 
laiškų buvo grąžinta siuntėjams. Vienas 
aukštas Lietuvių — Amerlk. Informacijos 
Centro New-Yorke pareigūnas rašo savo 
laiške iš š. m. liepos 18 d. kad jis gavo 
vieno memmingėniečio" laišką, rašytą sve
tima kalba ir „tą pat dieną ggvau, nors ii 
lietuviškai rašytą, laišką ir IŠ kito priete- 
liaus. Kaip matai, cenzūros taisyklės seka
mos nevienodai: kad ir lietuviškai rašytas, 
laiškas adresatą pasiekia. Tarp kitko, vie
tiniai lietuviai tuo reikalu yra susirūpiną) 
rašo skundą į Vašingtoną, reikalaudami tei
sės rašyti bet kuria patinkama kalba. Bo 
to, prašo nekliudomai įsileisti spausdintą žo
dį iš Amerikos ar kitur (iki šiol leista tilt 
privati korespondencija)". , A. Ra, 

o
„ĮŠALO“ LIETUVIŠKI VADOVĖLIAI
Unrra išleido Muenchene dar apie 11 

vadovėlių liet, mokykloms. „Deja, rašo“ 
„Tėviškės Garso“ korespondentas, atsilan
kęs Unrros centr. knygyne, — visi šia 
vadovėliai šiuo metu yra įšalę — jų neiš- 
duodam. Atitinkamoms Įstaigoms, o gal ir 
šalims, parūpo patikrinti visų Pabaltijo tau
toms Unrros išleistų vadovėlių tinkamumą. 
Visų tų vadovėlių pavyzdžiai yra nukeliavą 
j Londoną ir, tik iš ten gavus leidimą, vado
vėliai vėl bus atleidžiami stovykloms.

{ Vokietiją jau parūpintas Amerikai 
spausdintų vadovėlių transportas.
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