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Ginčai dėl taikos sutarčių
Paryžius. Taikos kongreso pilnaties po

sėdyje (rugpiūčio 12 d.) ’Australijos delega
tas Dr. Evattas parėmė Albanijos prašymą 
leisti dalyvauti Kongrese be teisės balsuoti. Jis parėmė prašymą remdamasis juridiniais 
motyvais ir pareiškė, kad Albanija turinti 
tą pačią teisę būti įsileista į kongresą, kaip 
Meksika, Egiptas ir Kuba. JAV užsienio rei-. 
kalų ministeris Byrnesas pasiūlė ištirti 
Meksikos, Egipto ir Kubos pareiškimus, kuriais prašoma įsileisti į kongresą.

Britanijos atstovas Alexanderis pranešė, 
kad taikos kongreso sekretoriatas gavęs 
Austrijos pareiškimą, kur prašoma, kad jai 
būtų leista kongrese savo požiūriui atsto
vauti. Austrija tikrai turi teisę būti kon
grese išklausyta; pasisakė Britanijos dele
gatas Alexanderis. Ir dėl Albanijos teisės 
nesą rimtų nuomonių skirtumų.

Vyšinskis po to pareiškė, kad neparem- 
siąs Austrijos prašymo. Alexanderis į tai 
atsiliepė, kad jis tokiu atveju savo siūlymą 
atsiimąs. Kongresas nutarė leisti Albanijos, 
Egipto, Meksikos ir įdubos atstovams išdės
tyti savo požiūrius, dėl taikos sutarties su 
Italija projekto. Smulkesnius nuostatus , pa
ruoš kongreso generalinis sekretoriatas. Jei 
nepavyktų susitarti, tai dalykas turėtų būti 
perduotas pagrindinei kongreso komisijai. 
Nutarimas priimtas 15 balsų prieš 3, trims 
susilaikius. Prieš siūlymą balsavo Tarybų 
s-ga, Gudija ir Lenkija. Čekoslovakija, 
Ukraina ir Jugoslavija susilaikė.

Tą patį priešpietį pranešta, kad ir Persi
ja reikalauja teisės dalyvauti kongrese, nes 
buvusi paskelbusi karą Japonijai ir Vokie
tijai, prisidėjusi prie JT ir sudariusi 3 vals
tybių sutartį su D. Britanija ir Tarybų 
s-ga.

Dėl Persijos prašymo leisti dalyvauti 
šiuose ir kituose posėdžiuose debatų nebuvo.

Žinovų komisijoje šalia 4 didžiųjų vals
tybių dalyvaus Brazilijos, Kinijos, Jugosla
vijos ir Australijos ątstovai. Vyšinskis pa
reiškė, jog būtų geriau, jei komisijoje da
lyvautų ramesnės valstybės, nekaip Austra
lijos, atstovas. Pastarasis pasirodęs labai 
kaprizingas. Bet tuo komentaru ir pasi
baigė reikalas.

Kongreso generaliniu sekretoriumi iš
rinktas Prancūzijos atstovas.

Dėl posėdžių darbotvarkės buvo ilgi de
batai. Pagaliau kongresas nutarė, kad dar
botvarkę sudarytų sekretoriatas ir pateik
tų visumos susirinkimui.

Paskiau tartasi klausimu, ar Italijos ats
tovo pareiškimas turi būti diskutuojamas, 
ar kongresas gali tenkintis Jugoslavijos ats
tovo pareiškimą išklausęs. Byrnesas pasi
sakė ketinąs po Jugoslavijos atstovo pareiš
kimo nebeduoti niekam daugiau žodžio, ne
bent to pageidautų kiti atstovai Jugoslavi
jos atstovui buvo suteiktas žodis Ir nubal
suota prieš tiesiogiai neliečiamųjų atstovų 
pasisakymus. Vyšinskis užprotestavo Ir pa
reiškė, kad pirmininkas Byrnesas prasilen-

c
kiąs su procedūra ir įžeidžiąs Tarybų s-gą. 
Pasiskaitęs pranešimą apie šeštadienio po
sėdį, Byrnesas nusprendė, kad buvusi klaida 
pasipainiojusi ir kad nereikią jokių balsa
vimų dėl bendrųjų kalbų

Byrnesas yra. nuomonės, kad taikos kon
greso negalima nutraukti JT sesijos labui.

Į Paryžių atvyko Pietų Afrikos ministeris 
pirmininkas maršalas Smutsas ir perims de
legacijai vadovavimą kongrese. Bevinas nuo 
penktadienio yra Paryžiuje, bet kongreso 
patalpose lig šiol nepasirodė.

JAV SKOLINA SAUDŽIO ARABIJAI
Vašingtonas. Eksporto ir Importo Bankas 

pasiūlė Saudžio Arabijai 10 milijonų dolerių 
paskolą.

Svarbus JAV kongreso nutarimas
Praėjusios savaitės gale, po ilgų disku

sijų, 79-tasis JAV kongresas patvirtino įsta
tymo projektą, kuriuo JAV pripažįsta tarp
tautinį teismą esant kompetentingą spręsti 
visų kraštų, neišskiriant nei JAV, teisines 
ir ginčo bylas. Visi bandymai priimti tokį 
įstatymą prieš praėjusį karą nepavyko ir 
tik dabar, rodosi, JAV visiškai atsisakė 
savo izoliacinės politikos ir suprato reikalą 
pasaulio gyvenime siekti visų tautų bendra-1 
darbiavimo.

JAV PARDUODA PREKYBOS LAIVUS
Vašingtonas. JAV laivyno ministerija pra

nešė, kad numatoma parduoti išviso. 134 lai
vus, iš kurių 75 pasiūlyti Prancūzijai, 45 
Olandijai ir 14 Norvegijai. Prancūzijai nu
matytų parduoti laivų vertė 47 milijonai 
dolerių, tačiau sumokėti reikėtų tik 30 .mili
jonų, nes 17. milijonų būtų atskaityta kaip 
atlyginimas už Naujorko uoste sudegus; 
keleivinį laivą „Normandie”.

Churchillis „nuplagijavo” Goebbelsa...
Maskva. „Pravdos“ bendradarbis Dovydas 

Zaslavskis viename straipsnyje iškelia 
aikštėn, kad Churchillis „geležinės užuolai
dos" terminą pasisavino iš buv. nacionalso
cialistų propagandos ministerio Dr. Goeb- 
belso. Jis sako, kad šį terminą pirmą kartą 
panaudojo Dr. Goebbelsas straipsnyje, 1945 
vasario 23 d. išspausdintame „Das Retch“ 
laikraštyje. '
„Churchillis, 1948 m. kovo mėn. panaudojo 

tą~patį posakį Fultone. Jis pasinaudoki kito 
posakiu, nenurodydamas autoriaus, todėl jis 
yra daugiau plagiatorius, kaip iniciatorius“, 
— priduria Zaslavskis.

LANDSBERGO SPRENDIMAI 
PATVIRTINTI

Amerikiečių zonos karinio gubernatoriaus 
pavaduotojas gen. Įeit. C. L. Adoockas pat
virtino 19 DP žydų, bausmes, kurias kari
nis teismas buvo paskyręs už neramumus 
Landsbergo DP stovykloje. 1 pasmerktasis 
paleistas generolo įsakymu, 11 sprendinių 
sušvelninta. Bausmės siekė nuo 2 mėn. lig 
2 metų.

Pergalės šventė •
1945 m. rugpiūčio 14 d. Japonija pasirašė 

■kapituliacijos sąlygas. Tada baigtas II Di
dysis karas. JAV ši diena švenčiama kaip 
pergalės šventė.

27 000 NELEGALIŲ ATEIVIŲ 
PALESTINOJE

Londonas. Ties Palestinos pakraščiais per 
paskutinę parą pastebėti 3 laivai su nelega
liais ateiviais. 2 laivai yra sustoję į pietus 
nuo Haifos ir išmetę inkarą. Anksčiau esą 
laivais atplaukę 27 000 nelegalių ateivių į 
Palestiną. Haifos uosto srityje britų daliniai 
stovi parengties būvyje. Teismo rūmus, kur 
vyksta vadinamosios Sterno 24 narių gau
jos byla, saugo 6. britų parašiutininkų 
divizija.

NEPRIPAŽĮSTA JAPONIJOS 
NUGALEJIMo

Pietų Brazilijoje aplink Sao Paulo gy-\ 
vena apie 200 000 japonų, kurie lig šiol 
nepripažįsta savo tėvynės nugalėjimo. 
Daugumas jų tebėra nepasidavę asimilia
cijai, gyvena izoliuotai nuo kitų, kalba sa
vo gimtąją kalba, vaikus leidžia J japoniš
kas mokyklas.

Po karo ultranacionalistų grupė įsteigė 
juodojo slibino draugiją, kuri savo tatiečių 
tarpe drausmę laiko žudymais. Kurie pri
pažįsta, kad Japonija pralaimėjo karą, yra 
terorizuojami ir kartais nužudomi. Tų 
veiksmų pagausėjo pastaruoju metu. Karo 
ministeris siūlo visus teroristus tremti iš 
Brazilijos. Kai kurie siūlo kreiptis 1 Hiro- 
hltą, kad jis nuramintų karštakošius.

5 METAI UŽ BELAISVIŲ MUŠIMĄ
Kaip pranešama iš Herfordo, britų karinis 

teismas nuteisė 1 volkssturmininką 5 metus 
kalėti už britų karininkų užpuolimą. Vokie
tijos žlugimo dienomis jis apkūlė į nelaisvę 
varomus britų karininkus. Tuo pat kaltina
mas tikas volkssturmininkas išteisintas.

KITA ATOMINE — PAVASARĮ
Viceadmirolas Blandys pranešė, kad ruoši-, 

amas! dar kitam atominės bombos pę vaa» 
deniu sprogdinimui, kuris būsiąs atmMS 
ateinantį pavasarį.

SOVIETAMS RŪPI DARDANELAI
Londonas. Iš Ankaros neoficialiai Ptą- 

nešama, jog Tarybų s-ga pageifliilfa, lūra 
būtų peržiūrėta jūros sąsiaurio iutarfls dėl 
praplaukime teisės per Dardanelus.

TARIASI ARABŲ UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIAI

Londonas. Arabų lygai prjktausajĮįių val
stybių užsienio reikalų UlŲįįlęyiftj ru& 
piūčio 12 d. pirmą kartą susirinko pasitarti 
Palestinos klausimu.
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2 psi.MINTIS Nr. 142 ?k
Ar gali kas išskirti iš lietuviškos bendruomenės?Jau daugiau, kaip vieneri metai praėjo nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Nuo to laiko mes nekantriai laukiame ir vis šventai tikime, kad pagaliau pasauly įsiviešpataus didysis 't'eisingumas, kuris ir mums sugrąžins laisvą Tėvynę, laisvą gyvenimą gimtojoje žemėje. Juk tai dar karo metu įvairiose konferencijose bei chartose yra pažadėję įvykdyti didieji pasaulio tvarkytojai, tai pagaliau ir šiandien Vakarų Sąjungininkų atsakingųjų vyrų lūpomis nekartą patvirtinama ir pažadama visam pasauliui, visoms tautoms laisvas tvarkymasis demokratiniais pagrindais. Deja, praėjo metai, prasidėjo antrieji, o šių pažadų įgyvendinimas, atrodo, nė nepradėtas. Nepradėtas tų tautų atžvilgiu, kurios šio pastarojo karo metu buvo okupuotos ar karo pabaigoje pateko Sov. Rusijos glėbin.Mes, atsidūrusieji ištremtyje, vis tebegyvename skaudaus nusivylimo dienas. Mes skendime abejingume, ateities nežinioje. Ar daug kas iš mūsų galvojome prieš metus, kad po metų mūsų tremtiniškas gyvenimas taip žymiai pasunkės? Ar mes būtume tada patikėję, kad po metų mes būsime vėl patalpinti lageriuose, kad neturėsime jokios judėjimo laisvės, kad net bus bandoma mus rūšiuoti, tremti iš DP stovyklų, primetamas pavieniams asmenims karą pralaimėjusiųjų vokiečių likimas? Anaiptol, mes nenueigia- me reikalą peržiūrėti pasaulinės Unrros organizacijos globojamųjų tremtinių asmenines bylas jų dokumentus, patikrinti kiekvieną ind.Vidualiai,- ar jis yra tikrai tos tautybės šeimos narys, kurios jis save yra užsiregistravęs. Tačiau visa tai mes buvome linkę matyti kitoje šviesoje vykdant, kitokiais dėsniais vadovaujantis. *•Tiesa, visas šis tikrinimas dar tik pradėtas. Gal mus nejaukiai nuteikia tik pirmieji to „persijojimo“ .reiškiniai. Gal- tai tik paskubų darbas, gal neapsižiūrėjimų pasitaiko, gal neaiški mūsų buvusioji ir esamoji padėtis tiems asmenims, kurie tą tikrinimą, vykdo, gal sprendžiant galutinai pavienių asmenų bylas bus atydžiai ir vispusiškai ištirtas reikalas? Gal . . .? Vargiai galima patikėt, kad jaunuoliai, buvę sugaudyti gatvėse, kaimuose, bažnyčiose bei darbovietėse ir pęrvarinėti per kalėjimus Lietuvoje bei Vokietijoje, vėliau suvaryti kartu su įvairių kraštų belaisviais stiprioje vokiečių kariuomenės apsaugoje lyginti po bombardavimų bei įrenginėti naujus aero-- dromus, perėję visą šį nacionalsocializmo pradarą ir dabar atsidūrę lietuvių tremtinių stovyklose, šiandien neturėdami iš Lietuvos lietuviško paso (daugelis jų iš viso jo dar. neturėjo, nes buvo nepilnamečiai) būtų galutinai pašalinti iš DP stovyklų kaip buvę vokiečių kariuomenės nariai. Arba jei Vokietijos kapituliacijos metu kuris nors nuo šeimos bei artimųjų nacių atplėštas tremtinys būvo Tueringijoje, Mecklenburge ar net šiandien anglų okupuotoje Vokietijos zonoje — negi jis po metų kitoje trečiojoje zonoje prarado DP teises? Pagaliau gal nuo kūdikystės kūne užsillkusios sužeidimų žymės argi gali liudyti tą asmenį buvus tikrai vokiečių kariuomenėje? Daug tokių ir panašių abejones sukeliančių klausimų rastume, tačiau jų eilės nebeilginslme tikėdami, kai tai laikini neaiškumai^ pripuolami nesusipratimai. Gera VaJ&rų Sąjungininkų valia mes neturėtume suabejoti, 1

Trečiadienis 1946 m. rugpjūčio d.
Šiaip ar taip, bet vis tik, atrodo, ne vienam lietuviško kraujo vaikui teks formaliai dėl vienokių ar kitokių priežasčių atitrūkti nuo lietuvių tremtinių masės. Kai kurie lietuviai tremtiniai, aplinkybių verčiami, patys jau apsisprendė likti privačiuose butuose, baimindamiesi gyvenimu lageriuose, kuriuose karo metu ne vienam teko praleisti po kelerius metus. Jie velijo atiduoti kuklius DP ženklelius, tuo tarpu gal daugiau suveržti diržą, negu lageriuose gyvenantieji, bet išvengti taip slegiančios' ir demoralizuojančios lagerio aplinkumos, gal laikinai daugiau jausti individualinę laisvę. Kiti vėl, be abejo, bus paliesti vykdomojo „sijojimo“ ir daugiau ar mažiau pagrįstai turės apleisti DP stovyklas. Ypačiai tai gali paliesti mūsų brolius iš Mažosios Lietuvos ir pasitraukusius iš Lietuvos nuo raudonojo teroro 1941 m. pradžioje (apie Lietuvos vokiečius čia nekalbame. Tokius lietuviai stovyklų viršininkai, kur tai nuo jų parėjo, iš viso vengė priimti į DP stovyklas). 'Mažai mūsų tautai visuomet buvo brangus kiekvienas lietuviško kraujo vaikas. Po šių baisių sukrėtimų, masiniai palietusių neskaitlingą lietuvių tautą, šis klausimas mums 

yra dar aktualesnis. Tad ir norėtųs atkreipti dėmesį į tuos, kurie savo valia ar aplinky-

bių verčiami lieka gyventi milžiniškoje pabėgėlių masėje, kad jie ir toliau liktų gyvi savo tikrosios motinos Lietuvos .vaikai. Nesvarbu, kokiose sąlygose begyventume, bet kiekviename žingsnyje ir kiekvienoje padėtyje mes turime išlikti lietuviais. Tai šventa kiekvieno lietuviškojo kraujo vaiko pareiga. Nenorėtus manyti, kad į lietuviškas stovyklas gyventi būtų vertęs brautis didesnis duonos kąsnis ar kiti išskaičiavimai. Juo labiau nepatikėtume, kad likus gyventi tarp vokiečių užmirštume savo pareigas gimtajam kraujui. Pavienius mūsų tautos narius gali išskirti iš JDP stovyklų, gali atimti įvairiausia^ teises ir pan.. Tačiau iš lietuviškosios šeimos niekas mūsų negali išskirti, jei mes patys iš jos neišsiskirsime. Visų mūsų ateitis neaiški ir nežinome, koks likimas mus gali ištikti po mėnesio, metų ar dar vėliau. Tačiau viena mums yra aiškui kokiose sąlygose ir kur gyvensime, jei liksime nepalūžę dvasia, nemirę Lietuvai, mūsų Lietuva taip pat liks mums gyva ir vėliau ar anksčiau mes jon, laisvon ir ne- priklausomon, vėl visi, tiek įvairiausių šalių tremtiniai, lygiai tiek ir nuo persekiojimų pasišalinusieji; tiek Maž. Lietuvos lietuviai, prieš savo valią buvę atskirti nuo tikrosios savo Motinos, — susirinksime ir sujungtomis jėgomis pradėsime naują laimingą savarankišką gyvenimą. A. V.

Kas atsitiko su trimis gražiaisiais dokumentais?
Objektyvi JAV senatoriais kalba senate , •JAV senatorius Henrik Shipstead (Minn.) gegužės 15 d. senate pasakė labai įspūdingą kalbą apie dabartinę tarptautinę padėtį, kurioje jis štai ką pareiškė:„Vienos kartos laikotarpy net dviem atvejais Amerika aukojo gyvybes ir turtą, kad baigtų karą. Milijonai mūsų geriausių jaunuolių subankrutijusią politiką apmokėjo baisia kaina. Nesuskaitomi milijonai nekaltų žmonių užmokėjo baisia kaina už 

neimoniškumą santykiuose žmogaus su žmogumi.- Šia auka žmonija tikrai įgijo teisę turėti taiką. Deja, išgirtosios ištikimybė ir tėvynės meilė, kadaise vedusios Ameriką vieno tikslo kryptimi, mūsų akyse . irsta. Šiandien milijonai mūsų tautiečių, žino, kad kažkas baisaus atsitiko su jų viltimis ir maldomis už taiką . . . šiandien nepaisant viso sąmyšio, mes jau pajėgiame suprasti tikrąjį pokarinio pasaulio pobūdį. Žmogaus laisvės ir totalinės tironijos jėgos yra susikibusios mirtinai kovai visu frontu. Netgi patys tamsiausi mūsų tarpe žino, kad Keturi raiteliai — Karas, Badas, Maras ir Mir’ tis — vėl zovada lekia laiko takais. Dabar jau yra aišku, kad istorija kartojasi ir tragedija atsinaujina. Esama žmonių, kurie stengiasi nuslėpti baisias šio karo pasėkas, įspėdami, kad kitas karas tikrai sunaikinsiąs civilizaciją. Ką gi tie žmonės mano — ar jau tai neįvyko?Naujas geresnis pasaulis reikalavo rusų ir britų bendradarbiavimo visose pokarinės eros srityse (finansinėj, ūkinėj, politinėj Ir karinėj), Naujasis pasaulis reikalavo nepriklausomybės ir suvereninės lygybės visoms toms tautoms, kurios dabar pateko po Rusijos letena. Naujasis pasaulis reikalavo lygios progos prieiti prie pasaulio prekybos ir žaliavų visiems, be Išimties. Be to, Amerikos žmonėms buvo pažadėta try a specifiški 
dokumentai, kurių pagalba tas pasaulis tu
rėjo būti atkurtas.

Pirmasis dokumentas buvo nukaltas iš At
lanto Chartos ir „Keturių laisvių“. Jis turėjo mus vesti. Antrasis dokumentas turėjo būti anais teisingumo bei padorumo dėsniais pagrįsta taikos sutartis. Trečiasis dokumentas turėjo būti Jungtinių Tautų, Organi
zacija, kuri turėjo būti toms sutartims palaikyti priemonė ir kolektyvaus saugumo pagrindas. Kas gi atsitiko su visais- šiais gražiais dokumentais?Didieji Atlanto Chartos dėsniai ir „Keturių laisvių“ idealai buvo paminti jau gana seniai. Velionis prez. Roosevelt leido Forest Davis padaryti tokį liūdną prisipažinimą 1944 ,m. gegužės 13 d. „Saturday Post“, skiltyse: „Viską suvedus į plikus faktus, tiek 1917 m., tiek dabar mes kovojame, kad neprileistume prie vienos agresinės valstybės dominavimo Europoje. Jeigu Rusija, kaip vienintėlė pajėga Europoje, pareikštų tendencijų pasaulio nukariavimo linkme, tai mūsų gyvybiniai interesai ir vėl ta linkme pasireikštų“. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad velionis Prezidentas pripažino, jog Amerika įstojo į du karu prieš Vokietiją bergždžiai pastangai išlaikyti tradicinę jėgų lygsvarą Europoje. Ir tragiška istorijos ironija, kad Rusija, kuri šį karą pradėjo iš vien su Hitleriu Lenkijoje, karą baigė kaip mūsų sąjungininkas su didžiuliu imperijų grobiu savo rankose. O dėl taikos sutarčių tai po pakartotinų „Keturių didžiųjų“ bandymų visas biznis sustojo vietoje. Nėra jokių taikos sutarčių. Jų vietoje turime Stalino štfntažo keliu karo metu išspaustų eilę susitarimų.1945 m. kovd 1 d. velionis Prezidentas pareiškė, kad Jaltos konferencija, kurioje šie slapti pasižadėjimai buvo galutinai pasirašyti, užantspauduoti ir įteikti, sudarysianti padoriai ir pastoviai taikai pagrindą. Ta- 
čau dabar yra aišku, kad ant tokio pagrin- (nukelta į 3 p.)
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MINTIS N*. 142 3 psl. Trečiadienis 1946 m. rugpjūčio 14 d.

J. Švaistas

Didžiausia sensacija
Fragmentas iš romano

Staiga, netikėtai Butkūnų apylinkę suk-1 
rėtė didžiausia sensacija. Aprimusiam be
veik monotoniškam užkampy, kartkartėmis 
padilginamam savotiško gyvenimo gandais 
arba fronto staigmenomis, tai buvo tikras 
savo vietos stebuklas.

— Šinkūnas Jonas grįžo ... _
-- Negali būti ...
— Jau matę ... \
— Kas? -
Ir pranešėjas ir klausinėtojas apie tai 

kalbėjo taip tyliai, taip baimingai, lyg bijo
dami, kad toji tokia džiugi viltis nebūtų 
tuščia, kad ji bematant nesprogtų, kaip 
muilo burbulas.

Kiekvienas, apie tai išgirdęs, būtinai 
pats stengėsi pamatyti ir prašnekinti sugrį
žusį. To momento laukė su ypatingu smal
sumu ir savotišku šiurpuliu. .

, Tai buvo taip keista ir nepaprasta, lyg 
po kiek laiko tikrai mięęs ir gerai užkastas 
lavonas staiga atsikeltų iš kapo, vaikščio
tų ir kalbėtų, kaip gyvas. • ...

Toks didelis vilų nusistebėjimas savaime 
suprantamas buvo, nes tai dar pirmas atsi
tikimas, kad iš ten (visų įsitikinimu — 
vi? tiek lyg po mirties) sugrįžtų žmogus. 
Ligi šiol dar niekas niekur apie tai nebuvo 
girdėjęs. O tokios žinios, nors ir iš lūpų 
į lūpas, bet plinta ne prasčiau, kaip radijo 
bangomis. 1

Pats Šinkūnas pirmomis dienomis iš tik
rųjų atrodė-kaip ir nebe šito pasaulio žmo
gus. Jo kalba buvo lėta, tingi, lyg priver
stina; judesiai — nerangūs, bevališki; 
žvilgsniai — uždari, kažkur nugrimzdę.

Iš pradžių apspito jį tik artimieji. Čia
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dę sukurtas pasaulis negali turėti taikos. 
Gegužės 4 d. Walter Lippmann pasakė, kas 
atsitiks tų slaptų pasižadėjimų rezultate: 
„Niekas, o mažiausiai patys rusai netiki, 
kad politinė siena tarp jų ir britų gali nu
sistovėti ten, kur šiandien yra. Štai kodėl 
kiekvienas valstybininkas Europoje šian
dien jaučia, kad karas tarp britų ir Rusi
jos yra neišvengiamas, o jis įvels ir visas 
kitas valstybes“. Sis laktas dabar baugina 
karščiausius mūsų internacionalistus, jų 
tarpe ir Dorothy Thompson, kuri neseniai 
tarė: „Ponai, nebekalbėkite motinoms apie 
savo taiką ir jos žūtbūtinį išlaikymą. Jūsų 
taika mums atrodo beveik baisesnė, kaip 
kad buvo karas. Karo pašvaistėje mes ma
tėm taikos vaivorykštę, bet taikos užpaka
lyje mes matome žaibavimą, kuris mums 
pranašauja karo griausmą. Ponai, kalbėkite 
mums apie teisę; kalbėkite mums apie lais
vę; kalbėkite mums, apie teisingumą; kal
bėkite mums apie žmoniškumą; kalbėkite 
mums apie tiesą“. O dėl trečiojo taikos 
įrankio, tai pastaraisiais laikais mes daug 
girdėjome apie UN būtinumą tęsėti savo pa
sižadėjimus ir prievoles Stalinui. Deja, ta 
tema kalbantieji skrupulingai vengia pasi
sakyti — kokie tie pasižadėjimai ir kaip 
jie bus tęsėti. Dabar UN yra karčiai puo-

• lama iš visų pusių... Visi jie šiandien 
Žlisiminę, nuo Anthonyo Edeno ir Jameso 
BVrneso pradedant. Balandžio 22 d. buvęs 
JAV Aųkšč. Teismo teisėjas Robertas pa
reiškė laikraščių leidėjams, jog spaudos 

jis bendrais bruožais informavo, vos spė
damas atsakyti į beriamus ir besikryžiuo- 
jančius klausimus. Vėliau rinkosi pažįsta
mi ir nepažįstami, norį patirti apie savuo
sius ir, apskritai, nors iš nuotrupų sudaryti 
sau nuomonę, kas atsitiko su suimtaisiais, 
išplėšus juos iš namų, ir koks likimas lau
kia jų toliau.

Šitie paskesnieji, jau daug ką iš Šin
kūno išgyvenimų nugirdę iš kitų, buvo 
daug ramesni ir santūresni. Su jais ir pats 
Šinkūnas daug ramiau šnekėjos. Kartoda
mas tuos pačius dalykus, jis visada-įterp
davo naujų išgyvenimų, būdingų smulk
menų, kitų, bendrojo likimo dalyvių įspū
džių. Greta patikimų, siaubingų pasako
jimų atsirasdavo ir visai anekdotiškų įter
pimų.

Įdomu būdavo ir tam pačiam žmogui 
kelis kartus Šinkūno pasakojimu pasiklau
syti. Beveik kiekvieną kartą jis pasiro
dydavo naujas ir kitoks. Dažnas nusiste
bėdavo: „Jei šis žmogus per tokį trumpą 
laiką tiek daug patyrė, tai ką jįi išgyvens 

Skautybė musu stovyklose iš arti ir iš tolo
Skautybės mestieji šūkiai yra gęažūs ir 

vertingi, ir, mes nusidėtume, jei sakytume 
apie juos ką nors neigiama. Laimė, kad mū
siškis tremtiniškas jaunimas gavo teisę, 
organizuotis Į šią sąjungą. Pernai vasarą ir 
rudeniop ne vienam mūsų jaunimo auklėto
jui ar auklėjimo reikalais besidominčiam 
lietuviui tikras rūpestis buvo, kas darytina 
su mokykliniu jaunimu, kad jis nepalaidū- 
nautų pakampiais, o gautų ir auklėjamojo 
paskatinimo. Šių dienų bendruomeninėmis 
sąlygomis gyvenant vien mokyklos auklė- 
ą'imo neužtenka, norint palenkti jaunuolį į 
gera ir atitraukti jo dėmesį nuo blogų įtakų. 
Seimą šalia šeimos, būrys vaikų šalia būrio, 
blogi su gerais, o mokykla tik pusdienį te
laiko jaunimą savo žinioje. Ir rudenį, lyg

pareiga žmonėms pranešti kad UN nelai
duoja saugumo nuo tarptautinio karo. „Teo
rijoje", tęsė Roberts, „UN davė kaip ir 
daugiapusę sutartį tarp didžiųjų ir mažųjų 
valstybių, Tikrovėje gi ji sukūrė trilypę 
Rusijos — Britų — JAV sąjungą. Šioms 
trims didžiosioms valstybėms nesusitarus — 
būtų galas ir UN“. Dabar yra aišku kad 
„Didžiulės trejukės“ savitarpio kova liko 
nukelta į Saugumo Tarybos vidų, kur veto 
teisė JAV daro visai bejėgių. Kokia dabar 
yra, saugumo" taryba lieka tironijai išlai
kyti priemonė ir patogi vieta slaptiems su
sitarimams sudarinėti, kurie Europą ir Azi
ją. palaipsniui* verčia į trečiojo pasaulinio 
karo lauką. Jei veto vieną dieną ir bus pa
naikintas — prieš Ameriką vis tiek stovės 
šlykštūs susitarimai Teherane, Jaltoje, Pots
dame ...

Teherane velionis Prezidentas sutiko su 
Rusijos reikalavimu inkorporuoti Rytų Eu
ropą į Rusijos sferą. Viena valstybė paskui 
kitą, nuo Baltijos iki Balkanų, buvo išduo
tos rusų tironijai. Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Rumunija, Čekoslovakija, 
Jugoslavija, Albanija, Vengrija ir Bulgari
ja dabar yra laikomos rusų replėse ... Tų 
išdavimų baisios. pasėkos dar nėra visai 
aiškios Amerikos visuomenei. Viena, Rusija 
iš šio karo išėjo dar su istorijoje neregėtu 
teritoriniu grobiu. Antra, šis grobis suskaldė 
pasaulį j dvi dalis, palikdamas Rusijai kon
troliuoti didesnę resursų dalį tiek Europo
je, tiek Azijoje. Tas taip pat reiškia, kad ir 
mes buvome to smurto dalininkai . . 

ir papasakos tie, kurie sugrįš už metų, už 
kitų? . .

Šinkūnas į namus pargrįžo apie vidu
dienį. Tuojau pastebėjo jį Adomonio šei
mininkė — Saliutė. — Ji galvatrūkčiais, 
uždususi įsirito į valsčiaus raštinę ir, nie
kam nieko nesakiusi, įšniopštino pas Ado- 
monį.

Buvo tik du žodžiai:
— Šinkūnas grįžo . .
— Senis?!’
— Taip . . .
Kaip bombai sprogus išlėkė Adomonis ir, 

vos susilaikęs prie sekretoriaus stalo, vie* 
nu atsidusimu iškvėpė:
' — Jei bus skubus reikalas, aš būsiu pas 
Šinkūną arba namie . . .

Daugiau nieko nebesuskubo vikrusis se
kretorius paklausti. Kai jis atsigodėjo, 
Adomonis jau tolokai pašuokom movė. Vi* 
sa raštinė keistai sužiuro ir nustebo. So, 
kretorius vis dėlto suspėjo gatvėj prisi
vyti atsilikusią pailsusią Saliutą.

(bus daugiau)

kokia palaima, mokyklai į pagalbą atėję 
skautų organizacij'a, jaunimo dėmesį nu
kreipdama nuo neigiamybių į gražias idėjas, 
į savęs auklėjimą. Skautų įsteigimas buvę 
sutiktas su džiaugsmu ir didžiuliu pasiten
kinimu. Pagaliau jaunimas gavo tai, ko jau! 
reikėjo! Greitai pasirodė ir pirmieji rezul
tatai. Pirmosiomis savaitėmis kai kur moky
tojai džiaugėsi kad jie nebegali pažinti savo 
mokinių — tokie jie klusnūs, darbštūs pasi
darė. Pirmosios sueigos, iškylos, ruošimasis 
skautiškiems egzaminams — tai buvo gra
žus metas mūsų jaunimo gyvenime, jį gaubė 
ne šešėliai, bet pragiedruliai. Kam jaunimo 
auklėjimo klausimas buvo rimčiau rūpėjęs, 
tas šitų savaičių metu jau buvo rimtai pra
dedąs džiaugtis: ranka rankon eidamos, mo
kykla ir skautybė tikrai daug padarys jau
nimą auklėdama ir gražiai pasitarnaus šei
mai, o per ją ir tautai. Taip buvo galvo
jama '

Tas šviesus tikėjimas ilgai netvėrė. Maža 
yra pakišti jaunimui idealus, suorganizuoti 
į krūvą. Tokiai organizacijai reikia gerų 
vadovų, kurie be paliovos žiūrėtų jaunimo 
darbo, gerai jį išmanydami, puikūs organi
zatoriai būdami, visa siela atsidėdami šiam 
rimtam reikalui ir šviesdami jaunimui savo 
pavyzdžiu. Mes pamažu vis labiau paste
bime, kad visos dabar skautų gyvenimą vis 
labiau pradedančios užkalėti piktžolės rodo 
į vieną ir beveik visada tą pačią esminę 
priežastį — gerų patyrusių, šviesių vadovu 
nebuvimą. Gal būt, visur tokių žmonių neuž
tenka, kurie jau Lietuvoje įsigijo pakan
kamą ilgametį skautišką, patyrimą, bet ir 
tada reikėtų žiūrėti, kad skautams imtų va
dovauti ne tas, kas kuriais nors sumetimais 
šitai siekia, bet savo būdo ir kitomis ypaty
bėmis šitam tinkamas žmogus. Kur atsitiko 
kitaip, kad nenukentėtų skautybė, dar ir 
šiandien nevėlu pataisyti, nes juk vieno ar 
kito skautų vadovo vieta nėra duota iki mir
ties. Jei matoma, kad esamoji padėtis yra 
bloga, o pakeitimas gali atitaisyti daugelį sli
džiais keliais nuvestų reikalų, tad geriau vėl 
pasirinkti tinkamą kelią, nes visa operacija 
tėera labai neskaudi — Joną pakeisti Ona 
ar Petru.

Nežinau, kiek kuriose, vietose yra paty
rusių skautų, ilgus metus išbuvusių jau Lie
tuvoje skautų eilėse ir dėl savo atsidavimo 
skautybei pasiekusių įvairius vyresniškumo 
laipsnius. Jei tokių kai kur būtų perdaug, 
žiūrint skautybės reikšmės, tektų juos pas
kirstyti j.tokias vietas, kur visa vadovybe
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atsidūrė rankose vietinių naujokų, visiškai 
šitam darbui netinkamų ir kenkiančių net 
pačios organizacijos vardui. Suprantu, kad 
gal kartais kai kam nemalonu nulipti nuo 
Įsivaizduojamai brangaus sosto, bet kai 
skautų organizacijon šiandien yra suėjęs ne 
tik mokyklinis, bet beveik visas jaunimas, 
tai tenka žiūrėti nebe malonumų, bet reikalo 
ir tik reikalo.

Tiesa, šiandien gal jau kiekvienoje, sto
vykloje yra skautų, priklausiusių šiai orga
nizacijai. dar Lietuvoje,-net ir tose, kur j 
pirmąsias vietas yra iškilę netinkami žmo
nės. Kodėl taip atsitiko? Kai kūrėsi skautai, 
gal tų patyrusių žmonių vienur kitur dar ir 
nebuvo, todėl šio darbo ėmėsi kiti, dažniau
sia tie, kurie visada linkę rasti progų pra- 
sikišti J priekj, arl>a jie ir buvusius pralenkė, 
skubumu, noru imtis vadovauti. Gera būtų, 
jei vietiniai naujieji skautų vadovai nors 
šiandien {trauktų tuos, kurie turi gražaus 
skautiško patyrimo, bet, deja,jiems ne vi
sada rūpi pati skautybė, dažnai ją atstoja 
savo, asmens įvairios stambmenos ir smulk
menos. O "dėl to turi nukentėti pati skautybė 
ir lietuviškojo jaunimo auklėjimas.

Daugelį skautiškos šių dienų praktikos 
neigiamybių būdami linkę primesti blogam 
vietiniam vadovavimui (o skautų organiza
cija juk tvarkosi pagal vadų principus), mes 
čia norime iškelti keletą pačių praktiškai 
Įvykstančių dalykų, kurių, šioje organizati
on neturėtų būti. Kas čia kalbama, nelie
pia centrinių šios organizacijos įstaigų, 

operuojama tik pažįstamais stovyklinio gy
venimo faktais.

Man pažįstama vieta, kur į skautus susi
metęs vyresniojo amžiaus jaunimas nė vie
nos kiek reikšmingesnės progos nemėgsta 
praleisti be svaiginamųjų gėrimų. Dėl to 
jau tarp pačių lietuvių organizacija neteko 
gero vardo. To dar maža. Uniformuoti be
vaikščiodami pas apylinkės vokiečius ir ten 
ieškodami pirkti svaigiųjų gėrimų, sukėlė ir 
vokiečių -nuostabą. Girdi, jūsų skautai bai
siai mėgsta išgerti, sako vokiečiai. Kas ne 
kas, bet jau skautai tikrai neturėtų padėti 
mums apsijuokinti prieš kitataučius, o tarp 
savųjų būtų nevalia pasigėrus triukšmą 
kelti ne tik eiliniams skautams, bet ir vyres
niesiems. Koks gi girto pavyzdys!

Niekas negali pasakyti, kad jaunimui, jei 
i‘is ir skautams priklausytų, nevalia retkar
čiais pasišokti, pasilinksminti bet besaikis 

vakaruškavimas tikrai neturėtų pasidaryti 
gyvenimo turiniu. Žinau pavyzdžių, kur 
skautai ištisas naktis praleidžia savo su
ruoštose vakaruškose. Vakaruškos su- 
ruošiamos net tokiais atvejais, kai joks 
padorus lietuvis nebegali pateisinti. Saky
sim, dieną ateina žinia, kad tragiškai žuvo 
tos pat organizacijos narys ir tos pat aps
krities kitos stovyklos gyventojas. Jei jau 
nėra oficialaus gedulo, tai vis dėlto nuo šo
kių tektų susilaikyti, o skautai taip nepa
daro, ir stovyklos gyventojai visiškai'pa
grįstai pradeda murmėti, o rimtesnieji pri
kaišioja savo vaikams, kad jų organizacija 
nuėjo šunkeliais. Iš tiesų ir vienu ir antru 
atveju kalta vadovybė, kuri tokius dalykus 
ne tik pakenčia, bet net ir piti šitokiuose 
veiksmuose dalyvauja.

Argi nėra kultūrinio darbo, kuris pa
keistų tuos šlapius ir sausus pasilinksmini
mus? Yra. bet ne visada jis įstatomas į tin
kamas vėžes, ir dėl to beveik tektų atskirai 
kalbėti, tik čia galima pažymėti, kad ir kul
tūrinis darbas pradedamas tvarkyti pagal 
tąjį vadovybės pajėgumą ir pagaliau nutvar- 
komas. Manoma, kad galima bile ką ir bile 
kaip parodyti, kad tik tai būtų padaryta 
šios organizacijos vardu. Ką nors dėl to
nos politikos pasakyti reiškia nepritarti jai, 
• nepritarti yra .tas pats, ką paliesti vadų 
lutoritetą.

SPAUDOS APŽVALGA
Vakarų civilizacijos išdavimas

Apie taikos kongreso numatomą mažą 
pasisekimą rašydamas „The Economist“ iš
kelia priežastis, kurios yra padėjusios šiam 
liūdnam būviui atsirasti. Pasak laikraščio 
dabartinis taikos kongresas yra apvaini
kavimas eilės konferencijų, kuriose kas 
kartą toliau buvo atsitraukiama nuo At
lanto Chartos dėl tos paprastos priežasties, 
kad Tarybų s-ga „sieke su ja nesuderina
mų tikslų. Bet tat nereiškia, kad būtų ga
lima smerkti sovietus už tai, kas yra mūsų 
pačių atsakingumo ir kontrolės ribose. 
Kalbos apie Vakarų pasaulio vertybes yra 
apgailestautinu mastu siejamos su antiso- 
vietino kryžiaus karo jausmais. Bet mes 
neturime teisės kaltinti komunistus verty
bių išdavimu, kurių jie niekada neturėjo. 
Savo vertybių ir savo tikslų komunistai 
neišduoda. Tai mes patys esame tie, kurie 
atkritome nuo tų idealų, kurie buvo aukš
čiausia mūsų vakarietiškos civilizacijos iš
raiškia ir kuriuos skelbėme dar prieš 5 me
tus. Realizmas perspėja mus, kad negalime 
tikėtis šiame amžiuje atkurti viso pasaulio 
pagal šiuos idealus, bet mūsų nuosavas 
daržas yra pakankamai didelis, kad suger
tų visą energiją jį kultivuojant, per daug 
nesisielojant usnimis kaimyno sode. Kas 
darytina su vakarietinėmis vertybėmis — 
reikia pirmiausia jas praktikuoti“. — bai
gia laikraštis.
Sutartys prieš Atlanto Chartą

„Taikos sutartys jau pradėjo nesiremti 
jokiais pripažįstamais principais ir pažei
džia daugumą Atlanto Chartos principų“. 
„Tribūne“.
Triestas netrukus atitektų Jugoslavijai,

„Manchester Guardian" diplomatinis ko
respondentas rašo, kad Tarybų s-gos Trie
sto sričiai reikalaujamieji 'taikos sutarties 
nuostatai suka į tą pusę, kad Triestas neil
gai trukus atsidurtų Jugoslavijos rankose.

Stebint iš arti kasdieninį gyvenimą, gali
ma būtų papasakoti dar nemaža kitų da
lykų, praktiškai tamsinančių, skautiškąją 
ideologiją. Draugiškumo stokojimas, didelis 
paviršutiniškumasi r dar aibė kitų, dalykų. 
Bet vienas vietinis skautų vadovas, norė
damas pabrėžti skautų savarankiškumą ir 
pasakyti, kad nesvarbu, ar gerai kam nors 
pasiruošiama, bet tik svarbu, kad tai kiltų iš 
skautų ir rodytų jų nepriklausomybę, yra 
pabrėžęs, kad „skauto lazdele nepadiri- 
guosi”. Žinoma, nepadiriguosi, kai vadiško- 
sios ambicijos nesileidžia padiriguojamos, 
kai vadai padėjėjus pasiskiria žiūrėdami tik 
to vieno klusnumo, bet ne sugebėjimo ir 
išmanymo dirbti ir tvarkyti.

Tam tikro atlaidumo reikia gal tik dėl to, 
kad dalį vyresniųjų skautų šiandien sudaro 
ne moksleiviai, bet dažnai mažai išsilavinęs 

1’aunimas, kuris sunkiau pasiduoda len
damas. Bet juk tas jaunimas savanoriškai 

ateina į organizacija, tad vadovybių šventas 
uždavinys palenkti jį organizacijos ideologi
jai, duoti jam kultūrinių ir auklėjamųjų 
interesų, o ne pačiai palinkti' iki menko 
lygio ar tą jaunimą išnaudoti piktam — 
savo kokiai nors nereikšmingai įtakai sti
printi. Organizacija turi likti švari, ir tokių 
dalykų žiūrėti pareiga ne tik centriniu or
ganizacijos vadovybių, bet ir vietinių lietu
viškosios tremtinių bendruomenės rinktinių, 
žmonių, kurie geriau mato, kas vyksta, U 
arti stebėdami.

Svarbiausia, kad šitoje organizacijoje bū
damas mokyklinis jaunimas nebūtų žalojo- 
mas, matydamas vyresniųjų savo organiza
cijos. brolių ir kai kurių vadovų netikusios 
pavyzdžius. ’ S. Baltaragis.

NEAPMOKA LEYO LAIDOTUVIŲ
Niurnbergo miesto savivaldybė atsisako 

apmokėti Roberto Leyo, buvusio nac. darbo 
fronto vado, laidotuvių sąskaitą. Leyis pasi
korė kalėjime, nelaukdamas Niurnbergo by
los pradžios. Laiidotuvių išlaidų yra 1 sva
ras ir 4 pensai.
Niurnbergo savivaldybės socialinis skyrius 

praneša sąjungininkų tribunolui, kad sąs
kaita tebėra neapmokėta ir kad jis tikisi, 
jog apmokės tribunolas, nes mokėjimo atsa
kingumas perėjęs tribunolui.

KONGRESO PARTIJA SUDARYS 
LAIKINĘ VYRIAUSYBĘ

Londonas. Kongreso partijos pirmininkas, 
kviečiamas vicekaraliaus, vyksta tartis dėl 
laikinės Indijos vyriausybės sudarymo.

BAVARIJOJE PLINTA DŽIOVA
Karinės valdžios viešosios sveikatos kari

ninkas pulk. Įeit. J. P. Rappas pranešė, kad 
Bavarijoje 12O°/o pakilo džiova. Ji pasiekė 
alarmuojamą laipsnį. Mirtingumas iš 10 000 
pašoko nuo 53 iki 2 090.

PERŽIURĘS KATALIK1NIŲ 
ORGANIZACIJŲ UŽDARYMO ĮSAKYMĄ 

Londonas. Vengrijos ministeris pirmininkas 
s?vo. kalboje, pasakė, kad- vyriausybė ketina 
peržiūrėti religinių organizacijų uždarymo 
įsakymą.

IŠEINA „MINTIES“ ŽURNALAS
Sį penktadienį pasirodys „Minties“ žur

nalas. Jo turiny: J. Švaisto — „Painios 
mintys“, J. Meko — „Ieškojimas“, Pulgio 
Andriušio „Snaudalis dirvonėly“, Dr. V. 
T. .Lietuva Europos tautų šeimoje“, Dr. 
J. Balio — „Tikėjimai apie dangaus skliau
tus“, Howardo — „Garso bangų burtai“. 
Vyt. Stumbro — „Senuose ir naujuose 
skersvėjuose“, St. Santvaro, J. Meko, B. 
Rutkūno, John Masefield (A. Landsbergio 
vertimas) eilėraščiai, Dr. A. Rukšos — 
„Eneidės“ vertimas, P. Augiaus — straips
nis apie Picasso, A. N. — apie B. Šhaw, 
B. Šušvės apie Darių ir Girėną, Vk. apie 
Martyną Jankų, recenzijų skyriuj: A. Mar
kevičiaus, A. Džiugėno vertinimai, J. Ci
cėno — „Iš lenkų kultūros kančių“ ir lite
ratūros, dailės naujienos.

Žurnalas yra iliustruotas A. Kučo, T. 
Valiaus raižinių reprodukcijom! 1, P. Au
giaus ir A. Dociaus vinjetėmis.

GERB. SKAITYTOJUS PRAŠOME 
apsimokėti už „Minties“ prenumeratą pla
tintojams arba administracijai betarpiškai, 
jei laikraštį prenumeruoja tiesiog per ad
ministraciją. Platintojus maloniai prašome 
atsiskaityti iš surinktųjų sumų už prenume
ratą.

„Minties“ administracija.
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