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Sunday Times“ interview su Stalinu
Londonas. Londoniškio „Sunday Times“ Maskvos kokorespondentas turėjo pasikalbėjimą su Stalinu. Į klausimą, ar Stalinas tikįs, kad karas greit {vyksiąs ir ar jo nuomone esama karui priežasčių, Stalinas atsakęs, jos karas nesąs galimas ir jam nesą jokių priežasčių. Apie karą kalba tik politiniai ir kariniai avantiūristai, kad paslėptų savo nesugebėjimą viduje tvarkytis ir kariuomenėms išspausti kiek galima didesnes išlaidas, kad tuo būdu be galvojimo išspręstų nedarbo problemą, sulaikant, kiek galima didesnį žmonių skaičių kariuomenės eilese.Z klausimą, ar TSRS nesijaučia esanti kapitalistinių kraštų* supama, • Stalinas atsakęs, jog ne. Pagaliau jei taip ir būtų, tai iš to Tarybų s-gai nepasidarytų jokio pavojaus, nes ji tokio apsupimo nebijanti.Į klausimą, kiek esąs pagrįstas vakarų demokratijų įsitikinimas, jog Tarybų s-ga norinti Vokietiją panaudoti prieš Vakarus, Stalinas atsakęs, jog tai esanti visiškai klaidinga nuomonė, nes Tarybų s-ga negalinti eiti prieš savo ■ pačios interesus, kurie nieko daugiau nesiekia, kaip Vokietijos nuginklavimo ir sudemokratinimo vardan ilgalaikės ir tikros taikos.i klausimą, ar esanti tikra vyraujančioji nuomonė, jog Tarybų s-ga tebeduo- danti kitų kraštų komunistams nurodymus, Stalinas atsakęs, kad tai tesanti tik liekana Goebelso ir Hitlerio antisovietinės propagandos, paremtos bloga valia. Tikro- vė’e nieko panašaus nesą.klausimą, ar Stalinas tiki i gerus Ta- r; oų s-gos ir Anglijos, santykius, nežiūrint ideologinių skirtumų, Stalinas atsakęs, jog tikįs. Jo nuomone tik reikią stengtis daugiau bendradarbiauti kultūros ir ūkio srityse. Darbiečių delegacijos lankymasis Įeisiąs vieniems kitus geriau pažinti.
Jugoslavijoje suėmė Reuterio korespondentą

Londonas. Belgrade, Jugoslavijoje, saugumo organai suėmė Reuterio korespondentą. Tai esąs antras po šio karo atsitikimas. Pereitais metais taip pat buvęs suimtas kitas to paties Reuterio korespondentas. Prašymas įsileisti oficialios Anglijos žinių agentūros atstovą iki šiol nepatenkintas. 
» f

KAS LAIMĖJO RINKIMUS ŠVEDIJOJE?Stockholmas. Pirmuosius savivaldybių rinkimus po karo Švedijoje laimėjo liberalų ir ūkininkų partijos. Taip pat ir komunistai žymiai padidino atstovų skaičių. Rinkimų rezultatai atrodo taip: konservatorių partija gavo 180 vietų (neteko 68), socialdemokratai — 666 (neteko 82), liberalai — 226 (prisidėjo 74), ūkininkų partija — 244 (prisidėjo 36) ir komunistai — 92 (prisidėjo 67).

I klausimą, ar amerikiečių kariuomenės atitraukimą iš Kinijos jis laikąs būtinu dalyku, Stalinas atsakė taip. -Į klausimą, ar atominė bomba vienos valstybės rankose sudaranti grėsmę pasaulio taikai, Stalinas bandė išvengti tiesioginio atsakymo, teigdamas, jog atominė bomba nesąs toks ginklas, kuris galėtų karą nulemti. Jos pavojingumas esąs žymiai perdėtas. Tačiau paslapties laikymas vienos valstybės rankose, žinoma, šiuo momentu sudarąs šiokį tokį netikrumą, kurio betgi galima išvengti dviem būdais: a) paslaptis ilgai neišsilaikys vienose rankose, b) atominė bomba turinti būti uždrausta kaip karo ginklas.Į klausimą, ar komunistinė santvarka esanti kurioje nors valstybėje visiškai įmanoma ir ar komunizmas nesąs kliūtis geriems savitarpio tautų santykiams, Stalinas atsakęs, jog Tarybų s-gai komunizmas pasirodęs tinkamas ir ši sistema ne tik nekliudanti tarptautiniam bendradarbiavimui, bet jį skatinanti.
TSRS susirūpinimas kariuomenių dislokacija
Londonas. Sovietų atstovas Gromyko pasiūlė saugumo sumetimais padaryti visas valstybes įpareigojamą nutarimą pranešti savo kariuomenių skaičių ir jų stovėjimo vietas už savo krašto ribų, išskyrus buv. priešo kraštus. Tačiau Anglijos atstovas Sir' Alexanderis Cadoganas aštriais žodžiais pasmerkė Gromyko siūlymą, kaltindamas Tarybų s-gą užsiimant pigia ir menkaverte propaganda, nes jei Tarybų s-ga mananti, kad Anglijos kariuomenės daliniai už Anglijos valstybės ribų gresia Tarybų s-gos saugumui, tai seniai galėjo įprastu diplomatiniu keliu kreiptis į Anglijos vyriausybę, prašydama paaiškinimų. Bet kadangi Tarybų s-ga to iki šiol nėra

VIENODOS MAISTO NORMOS 
ANGLOSAKSŲ ZONOSELondonas. Amerikos karinės valdžios pranešimu Vokietijoje nuo spalio mėn. 14 d. anglų ir amerikiečių zonose suvienodinamos ir padidinamos maisto normos iki 1550 kalorijų dienoje. Tuo būdu anglų zonoje maisto normos padidėsiančios 30%, o amerikiečių zonoje — 14“/o. Padidinimas aiškinamas atsiradimu ' daugiau laisvo laivų tonažo. •

JAV DALINIAI PALIKO ISLANDIJĄVašingtonas. JAV užsienio reikalų ministerija pranešė, kad su Islandija susitarta atitraukti JAV kariuomenę ne vėliau kaip per 180 dienų. Tačiau Reykje- viko aerodrome numatoma palikti civilius tarnautojus, kadangi valstybėms, kurios turi atitinkamus susitarimus su Islandija, leista naudotis šiuo aerodromu.

Padėka MolotovuiVaršuva. Ryšium su Molotovo pasakyti kalba, kurioje jis pareiškė, kad Lenkijos vakarų sienos esančios galutinės, Lenkijos prezidentas Bierutas seime pareiškė: „Lenkijos saitai su Rusija yra patys broliškieji. Mūsų atsakymas tiems- kurie galvoja apis Lenkijos sienų pakeitimą reiškiamas nuoširdžia padėka Molotovui”. (Salėje gyvas pritarimas ir šauksmai: „Tegyvuoja sovietų lenkų vienybė!”). Bierutas toliau pareiškė, kad Lenkijos kančios karo metu turėtų būti geriau vakarų sąjungininkų įvertintos! ir lenkų tauta jaučiasi turinti teisę reikalauti sau simpatijos pareiškimo. O vak > sąjungininkai tuos simpatijos jausmus rodo vokiečiams. Darbo partijos atstovai privertė vieną ūkininkų (Mikolaičiko) partijos atstovą nulipti nuo tribūnos, kadangi šis atsisakė atsiimti savo teigimą, jog daugiausia žmogžudysčių Lenkijoje įvykdžiusi saugumo policija.
padariusi — šitoks siūlymas turįs e t! atmestas, kaip nepagrįstas susirūpini... os niekam negrasinančiais reiškiniais. JAV atstovas Johnsonas taip ''pat nepritarė sovietų siūlymuipTaikydamas jį išsišokto u prasilenkiančiu su tarptautinių santykių etika.Betgi Gromyko laikėsi savo nusistatymo, įrodinėdamas, jog Anglijos kariuor - nės stovėjimas Irake, tikrai kenkiąs pasaulio taikai, nors ir kitur laikomi jas daliniai taip pat neprisidedą prie taikos išlaikymo. Čia jis suminėjo Amerikos ir Olandijos kariuomenės nevietoje esančius dalinius, kurie drumsčią tarptautinius santykius. Olandijos, Australijos ir Brazilijos atstovai palaikė Anglijos ir Amerikos priešingą sovietams nusistatymą. Posėdis atidėtas kitai dienai.
PRANCŪZŲ SO ETŲ ZONŲ PREKY

BOS SUTARTISLondonas. Koblenco radijo pranešimu, pasirašyta prekybos sutartis tarp sovietų ir prancūzų zonų. Bus pasikeista prekėmiš už 7 mil. RM. vertės. Sovietų zona tieks chemikalus ir trąšas, o prancūzų zona — žemės ūkio mašinas.
SVEČIAI NIURNBERGO BYLOS 

SPRENDIMELondonas. Tarptautinio Tribunolo pirmininkas Jacksonas į sprendimų skaitymą Niurnbergo byloje pakvietė Bavarijos, Baden-Wiurtenbergo ir Gross-Hesseno ministerius pirmininkus, o taip pat Niurnbergo vyr. burmistrą. Iš viso būsią apie 100 kviestinių svečių. Anglijai, Amerikai ir Tarybų s-gai numatyta po 16 vietų, o kitoms valstybėms —• po 2 vietas.
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Ged. Galvanauskas ,

Rungtyniavimas dėl Dardanelų
Otomanų imperijai irstant. Turkų muzul- 

moninei imperijai irstant, Dardanelų klau
simas pamažu tampa tarptautinių ginčų ob
jektu. Beveik tris šimtmečius, kurių būvyje 
turkų imperija silpnėjo, atskiros galybės 
rungtyniauja. Nuo XVIII amžiaus antros 
pusės kiekvienas turkų pralaimėtas karas 
apkarpo jų imperiją. Prancūzija, o ypač 
D. Britanija, išsikovoja sau teises su tur
kais sutartinai sąsiaurį tvarkyti. Amžių bū
vyje išsilaisvina Balkanų valstybės. Juodoji 
jūra iš turkų ežero tampa rusiškuoju. Kin
ta atskirų valstybių santykiai. Naujos su
tartys sudaromos ,bet Rusija vis nustumia
ma į šalį. Sudarytos sutartys sąsiaurio 
klausimu rodo tik kiekvieno meto galybių 
skirtingą politinį svorį. O sutarčių apstu: 
Konconk Kainurdio 1774 m., Adrianopolio 
1829 m., Londono 1841 m., Paryžiaus 1826 
m., vėl Londono 1871 m. Štai dviejų šimt
mečių pagrindinės sutartys, kurios leido 
vakarinėms galybėms įsigalėti sąsiauryje 
tarp Juodosios ir Viduržemio jūros.

Pamažu stiprėjanti Rusija dėmesį vis la
biau kreipia į sąsiaurį ne dėl kunig. Olego 
įsibrovimo į Konstantinopoli prieš tūkstantį 
metų ir ne todėl, kad ortodoksiškas slavofi- 
lizmas Maskvoje įžiūri trečią Romą, kurios 
uždavinys išlaisvinti antrąjį Konstantinopo
lį ir tenykštėje Sofijos bazilikoje įnešti pra- 
vos'avišką kryžių. Panslavistinis ortodok- 
siškas sąjūdis turėjo įtakos, kai Rusijos 
ūkis tik pradėjo kurtis ir augti. Rusija ve-, 
dė gausybę karų su turkais ne dėl ūkinės, 
bet panslavistinės veržlos, kuri vis didėjb, 
pamažu pačiai Rusijai stiprėjant. Politiškai 
auganti galybė taip pat reikalavo, kad jos 
k»ro laivai galėtų ir nelaimės atveju per
plaukti sąsiaurį. Sausumos milžinas gerai 
atsimena keletą karčių pamokų. 1904—5 m., 
kai vakaruose buvę karo laivai buvo reika-

pagalbos Šauksmas is Estijos
Stockholme išeinąs estų laikraštis „Eesti 

Teataja” (Nr 62, 1946. VIII. 17) rašo, kad 
švedų laikraščio „Gotlands Allehanda” ži
niomis š. m. liepos mėn. 30 d. švedas Gus
tai Kristiansson Gotlando saloje prie Sund- 
res Hoburgeni vietovės rado krantan jūroj 
išmestą bonką. Bonkoje rastas estų kalba 
rašytas laiškas:

„Estijos sūnūs ir dukros užsienyje; 
Tėvynė sveikina Jus! Negrįžkite at
gal! Netikėkite bolševikų propagan
da! Mes esame pavojuje! Padėkite 
mums! Estija privalo gyventi!

Talinas, 20. VII. 46,:
Laiškas baigiamas žodžiais: „Tegyvuoja 

Didvyriška Estų Tauta!”
Laiškas yra parašytas prasilavinusio žmo

gaus rašysena. Jį pasirašiusiojo pavardė 
neskelbiama.

Spėjama, kad ši bonka su laišku buvo iš
mesta iš laivo Baltijos jūron netoli Estijos 
krantų ir per 10 dienų laimingai bangų 
buvo atnešta Gotlandan. j. Ger. 

lingi Tolimuosiuose Rytuose, jie negalėjo 
pajudėti iš Baltijos ar Juodosios jūros. 
1914 m. du vokiečių karo laivai — „Bres
lau” ir „Goeben” užblokavo sąsiaurį ir Se
vastopolio eskadrai neleido pajudėti iš 
Juodosios jūros.

Rusiškoji veržia. Turkija jau seniai būtų 
iš Bosforo išstumta, jei ne vakarinės galy
bės. Prancūzija ne kartą stengėsi pakeisti 
D. Britaniją, bet visa tai nepavyko. Napo
leono I atsiminimuose randame sakinį: 
„Rusija reikalavo Konstantinopolio, bet jo 
aš negalėjau duoti. Jis perdaug svarbus 
raktas, kad jį valdytų viena galybė. Kas 
tą raktą turi, tas gali pasaulį valdyti”. Til
žės sutartyje Napoleonas Rusijai perleidžii 
visas turkų sritis, tik be Konstantinopolio. 
Vakarų galybės bijo rusų laivyno Vidurže
mio jūroje. Kai Turkijgu-atsiduria pavojin
game būvyje (1854—55 m.), ji atidaro Dar
danelus D. Britanijai, Prancūzijai ir Sardi
nijai (būsimai Italijai). Tos keturios galy
bės atrėmė rusiškąjį antplūdį. Tas pats 
įvykis atsikartoja 1877—78 m. rusų turkų 
kare, kuriame didžiausią ištvermę parodė 
D. Britanija.

Pirmasis D. karas iškrečia staigmeną. 
Britai ir rusai tampa santarvininkais. 1915 
m. Londone pasirašyta slapta sutartis ru
sams suteikia vilčių — paskutinį turką iš 
Europos išguiti. Rusija laimi tik diplo
matinį mostą. Nuo Dardanelų ir toliau lie
ka ji atkirsta. Karui pasibaigus į sąsiaurį 
įsibrauna\ britų, prancūzų, italų karo lai
vynas. Juodojoje jūroje vyrauja „baltasis” 
karo laivynas. Denikinas, vėliau Vrangelis, 
įsigali Rusijos pietuose. Turkijoje sukyla 
Mustafa Kemalas ir graikus nustumia ligi 
Dardanelų. Tose sąlygose sudaroma Lau- 
sannės 1923.VII.23 d. sutartis, kuri laiduo
ja laisvę Visų tautų karo ir prekybiniam 
laivynui pro sąsiaurį plaukioti. Sąsiauris 
nuginkluojamas. Išvargusi Turkija su to
mis sąlygomis sutinka. TSRS protestuoja 
bet ji per silpna, kad jos nepasitenkinimo 
balso būtų klausoma. Carinė Rusija numa
tė visus sunkumus, kuriuos ji turėtų nuga
lėti, norėdama sąsiaurį pasiekti. Gen. Kuro
patkinas, buvęs karo ministeris, nurodo, 
kad užtektų savo rankose turėti Bosforą ir 
su kitomis valstybėmis kontroliuoji Darda
nelus. Vieniems rusams valdant Dardane
lus gali pasidaryti pavojinga padėtis, kuri 
Rusiją ne sustiprintų, o nusilpnintų. Čia 
prisimintini vieno poeto rašyti, žodžiai kun. 
Konstantinui: „Konstantinopolis yra pra
žūtingo likimo miestas. Neimkite jo, bet 
neleiskite, kad kitos jėgos ten įsigalėtų. — 
To mums užteks.” 1914 —16 m. Kadetai 
(konstitucinių demokratų partija) rėmė vy
riausybės politiką. Kitos partijos, prade
dant nuo trudorykų ir baigiant bolševikais, 
šaukė: „Salin carinė politika, siekianti už
grobti svetimas sritis”. Paskutinis caro už
sienio reikalų ministeris Pokrovskis rašė 
N_ikalojui II šiuos pranašiškus žodžius: 
„Slaptos sutarties pažadai bus neverti po

pieriaus, jei Rusija nesugebės įsitvirtinti są
siauryje. Jei mes neturėsime progos sąsiau
ryje įsigalėti, turėsime laukti naujo karo, 
kuris leistų tą tikslą įgyvendyti. Kas neįma
noma normaliomis sąlygomis, tat tūkstant
mečio patirtis rodo, įgyvendino karo audrai 
praėjus.” Revoliucinės Kerenskio vyri.-u- 
sybės užsienio reikalų ministeris Pov. Mi
liukovas varo toliau Sazanovo politiką: no 
karo plėstis į vakarus, o ypač į pietus. Sa
zanovo politiką vykdo Molotovas, kir o 
politikos apibrėzos šiandien toli prašoka jo 
pradininko polėkius. Kerenskis kritikavo 
Miliukovą ir skelbė Lenkijos, Armėnijoj 
nepriklausomybę. Silpna bolševikų vyriau
sybė šaukė: šalin aneksija, bet ruošėsi ne 
tik bolševikiniam, bet ir raudonajam impe
rializmui. Tie du veiksniai vienas kitą pa- . 
pildo. Nepaprastai lanksti užsienio politika 
nuvedė į šiandienykštę agresiją, ryšium su 
kuria yra pamiršti „neklaidingo” Len'-o 
žodžiai, rašyti 1917 m. IV. 22 d. „Pravdo- 
je”: „Mes nenorime kariauti dėl Konst-n- 
tinopolio, kad užsmaugtume Iraną ir su
naikintume Turkiją. Mes reikalaujame, kad 
laikinė vyriausybė atsisakytų bet kurios že
mės prijungimo”. Jo įpėdiniai jau užvare 
pusę Europos. Smaugia Iraną ir mielai su
naikintų Turkiją. Gi anuometinis užsie o 
reikalų ministeris Teresčenko, pakluso 1 e- 
nino žodžiams, nes atstovavo silpnai Rusi
jai-' 

ANGLIJOS PRAMONES PARODA
Londonas. Anglijos karalius atidarė 

pirmąją pokarinę Anglijos pramonės pa
rodą, kurioje dalyvauja per 300 firmų su 
6.000 eksponatų. 41% išstatytų gaminių 
galėsią būti tuoj parduoti,- kiti 20% metų 
gale.

ŽINIOS LONDONE APIE SOVIETŲ 
ZONĄ

Londonas. Paskutiniu metu Londoną 
pasiekė žinios, kad sovietų okupoacinė e 
zonoje, priešingai - Potsdamo susitarimui, 
vis- daugiau įmonių įtraukiama į karinių 
reikmenų gamybą Tarybų s-gai. Reuterio 
korespondentas iš Berlyno praneša, kad 
gerai informuoti vokiečių sluoksniai ma
no, jog. trečdalis visos sunkiosios pramo
nės dirba sovietams. Daugumas šių įmo
nių yrą. privačios firmos, kurios gamina 
prekes reparacijų sąskaiton; kai kuriais 
atvejais tačiau firmos buvo sovietų per
imtos, įjungtos į trestus ir į sovietų pray^ 
monės sistemą, kaip antai Kruppo įmonės 
Magdeburge, sintetinio benzino įmonės, 
kelio produktų ir cemento, geležies bei 
plieno fabrikai, o taip pat ir kai kurios 
didesnės elektros- jėgainės. Reuterio tvirti
nimu, kai kurie šių koncernų dirba vien 
tik Tarybų s-gos ginklavimo reikalams.

Kaip žinoma, prieš kelias savaites JAV 
užsienių reikalų ministerio pavaduotojas 
Achesonas -buvo paklaustas, ar gandai 
apie ginklų gamybą sovietų okupacinėje 
zonoje atitinka tikrenybę. Achesonas nu
rodė, kad amerikiečių atstovas užsienių 
reikalų ministerių konferencijoje pasiūlė 
sudaryti keturių komisiją šiam reikalui 
ištirti, tačiau sovietų atstovui su šiuo 
siūlymu nesutikus, reikalas taip ir liko 
neištirtas.
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H i-ikas- Žemelis (5)Paskutinioji apgaulė
Generolas šitokį reikalavimą kategoriškai 

atmetė • ir pranešė, kad pats asmeniškai at
vyksiąs pas generalinį komisarą pasikalbė
ti V

.'ai generolas kitą dieną nuvyko pas 
Renteln, jis jam pakartojo tuos pačius rei
kalavimus ir be to pažymėjo, kad jeigu jie 
nebus išpildyti, vokiečių valdžia griebsis 
represijų prieš lietuvių tautą. Toliau papa
sakojo jau ne kartą girdėtus grąsinimus. 
Girdi, būsiąs įvestas „Lenkijos statutas”, 
atsiųsta keletą SS divizijų, kurios nušluos 
kraštą ir išnaikins bet kurį rodomą pasi
priešinimą, ūkiškai nualins ir t. t.

— Vokietija šį kartą nemesianti kortų ant 
st-'.o, kaip per pirmąjį pasaulinį karą. Ji 
s ekia visomis priemonėmis pergalės ir toji 
pergalė, nežiūrint atskirų tautų pasiprieši- 
n:mo, tikrai bus pasiekta. Kad ir žiauriau- 
sbmis priemonėmis teks pasinaudoti, ta
čiau vokiečių valdžia dėl to nedarys išim
čių jokiems karo vedimo trukdytojams ir to
kiu atveju, lietuvių tautos likimas bus ga
lų* nai išspręstas — grąsino von Renteln.

Generolas, nenorėdamas galutinai . „už
trenkti durų” ir atsižvelgdamas į von Ren
teln” grąsinimus, pažadėjo šį klausimą ap- 
s■ 'rstyti ir atsakymą duoti vėliau.

Tuo pačiu metu atėjo naujas Jeckeln rei
kalavimas duoti 30.000 vyrų į vokiečių 
akaciją.

’’asidarė įtempta padėtis ir reikėjo rasti 
priimtiną sprendimą. Generolas tarėsi su 
įvairių srovių įtakingais visuomenės atsto
vais, tačiau niekur jam nepavyko šiuo pai
niu klausimu gauti pilną atsakymą, nes to 
meto sąlygos tokiam sprendimui buvo itin 
nenalankios.

Generolas buvo gj-iverstas pats apsispręs 
ti. Atsižvelgiant į karines ir politines apys- 
tovas ir per visą V. Rinktinės organizavi
mo laikotarpį pasireiškusį interesų susikir
timą bei aiškų nacių norą panaudoti lie
tuvius savo tikslams — jau galima buvo 
numatytų kad mobilizacija nepasiseks ir 
kad lietuvių tauta žino, kur yra grynai jos 
interesai ir kur niekšingi nacių planai.

Sis motyvas turėjo lemiamos reikšmės 
generolo apsisprendimui. Iš kitos pusės, 
vokiečių karo pajėga buvo aiškiose suby
rėjimo išvakarėse, nes Vakarų aliantai jau 
buvo pasiruošę invazijai ir Vokietijos ap
supamasis žiedas kasdien siaurėjo. Nebuvo 
tikėta, kad Vokietija Vakarų sąskaiton, ati
duos plačias Rytų teritorijas ir sieks ga
lutino sunaikinimo.

Be to, nors nacių grąsinimai lietuviams 
nebuvo naujiena ir jie daug kartų buvo 
kartojami, tačiau svarbu buvo kaip galima 
ilgiau „išlošti laiko” ir gelbėti bet kuria 
kaina Lietuvos jaunimą ir inteligentiją, nes 
buvo pažadėta, paskelbus mobilizaciją, ne
siimti represijų ir paleisti visus politinius! 
kalinius iš koncentracijos stovyklų. Žada
mos represijos privestų kraštą prie visuoti
no chaoso ir didelių aukų ir be to, būtų

Anapus geležines uždangos
Rašo Jer. Cicėnas

(2)

niuosna. 1945 m. pavasarį, TSRS vyriausy
bei spaudžiant, buvo priversta susilikviduo- 
ti... ambasados bibliotekėlė. „Tarybinė 
valdžia — kaip Winterton teigia — noriai 
naudojasi demokratinėmis laisvėmis, kurios 
D. Britanijoje galioja, bet nieku būdu ne
leidžia tomis pat teisėmis pasinaudoti už
sieniečiui Maskvoje”.

Prasidėjus invazijai į Europą, ' TSRS 
spauda to nei žodžiu neužsiminė, o vėliau 
šaukė: „Rytuose vokiečiai laiko 200 divi
zijų, o vakaruose — vos 20 divizijų”, „Vo
kiečiai be kovos pasiduoda anglams” ir t. 
t. 1944 m. gruodį iš Kremliaus sluoksnių 
buvo paskleista toks juokas: „Ar girdėjai 
apie naują anglų fronto Ardėnuose pra
laužimą?” — „Ne. Nejaugi Rundstedt?” — 
„Nieko panašaus. Tai dezertyrai, bėgdami z 
nuo raudonosios- armijos smūgių, pralaužė 
anglų frontą Europoje”.

4. Paryžiaus konferencija ir literatūra
Harold Nicolson- — Naujausios knygos 

apie Vienos kongresą autorius (tarp kita ko, 
ten aliarmuojama, kad TSRS, iki 1939—1945 
m. karo gyvenusi už Europos ribų, daba# 
prisiveržė net prie Europos širdies, tačiau 
dėl to nereikia baisiai nusiminti, nes Va
karų Europos griežtumas, kantrybė ir spren 
dimų drąsa vieną gražią dieną išsklaidys 
„kazokinės Europos” grėsmę”) ir žinomas 
komentatorius — prancūzo žurnalisto Pa
ryžiuje užklaustas „Ar žinai, šiandien iš 
ryto 5 valandą pas Molotovą buvo iššauk
tas Jugoslavijos delegacijos pirmininkas?”, 
ramių ramiausiai atsakė: „Kodėl daryti toli 
siūlančias išvadas? Greičiausia, Molotovas 
su Jugoslavijos, atstovu nagrinėjo... kok| 
nors Turgenevo personažą...”

Kitas Londono laikraštis^ priduria tokią 
pastabą: „O kodėl būtinai Turgienevo? O 
gal ką nors iš Gogolio „Mirusiųjų sielų”?” 

!

5. ’ Mickevičius paleistas Į... reakciją
„2ycie Tygodnia” rašo, kad komunizmo 

agentai Lenkijoje įrodinėja, jog viskas, kas 
lenkiška — fašistiška. Komunistų „Kuznica” 
šiuo atžvilgiu pasiekia aukštas stachanovi- 
ninkų normas. Jau įrodė, kad Slowackis 
yra pavojingas reakcionierius, kuris para
šė „Lillą Weneda”, kad ji skleistų pesimiz
mą ir nepasitikėjimą laikinąja Lenkijos vy
riausybe. „Lilla Weneda” neleidžiama vai
dinti, o Slowackio „nelojalumu” susirūpino 
prokuratūra, juo labiau, kad prokuroru ir 
teisėju Lenkijoje gali būti kiekvienas po 
pas (pop — pelniący obowiazki Polaka, 
lietuviškai: einąs lenko pareigas), o iš to
kių sunku reikalauti, kad jie žinotų, kas tai 
yra ar kas tai buvo Slowacki. Dąįar . Kuz
nica”. „užsiėmė” Mickevičium. Juk žinoma, 
Mickevičius skelbė laisvės šūkius, bet nrieš 
tai neatsiklausė... NKVD, be to, garmas 
dalykas, jis palaikė ryšius su gen. Arter-' 
su. La'krąšt'S praneša, kad greitu ’aiku 

Į išeis laiko dvasiai pritašytieji Mickevi-
I (nukelta į 4 p.)

3. Sugrįžęs kitaip šneka
Britas žurnalistas Paul Winterton per 3 

metus, būdamas specialus korespofldentas, 
teikė žinias ir BBC radijui. Jis iš Maskvos 
500 kartų kalbėjo po 4 minutes kiekvieną 
kartą. Viso, vadinasi, per radiją apie TSRS 
prikalbėjo 33 valandas. Ir kas gi pasirodo? 
Winterton savo kalbas, sugrįžęs į D. Brita
niją, atšaukia. Savo knygoje „Report of 
Russia”, atsiprašęs už seniau pasakytas ži
nias apie TSRS, rašo: Sovietai ypač rūpi
nasi, kad į TSRS neįeitų tiesa apie D. Bri
taniją. Savo rūpestingume karo metu tiek 
toli nuėjo, kad net savavališkai cenzūruo
davo D. Britanijos ambasados nariams lei
džiamą informacijų biuletenį. Vokietijos — 
TSRS karui prasidėjus, D. Britanijos infor
macijos ministerija į Maskvą pasiuntė gru
pę žmonių, kurie mokėjo rusiškai ir galėjo 
informuoti „kovos draugus”. Buvo planuo
jama leisti savaitraštis „British Ally”. TSRS 
vyriausybė pasipriešino. Po ilgų derybų 
savaitraštis vargais negalais pasirodė.. Me
džiaga buvo pirmos rūšies, technika puiki,
— savaitraštis nuėjo kaip mielių užduotas, 
ypač brangiai už jį mokėta juodojoj rin
koj (ir turinys TSRS piliečiui buvo naujas, 
ir popieris tiko... rūkyti). Savaitraštis są
moningai vengė, kad nepasirodytų Tarybų 
Sąjungai nepageidaujamos . žinios, bet tai 
neišgelbėjo padėties, kolportažo įstaiga da
rė visokiausių kliūčių, norintiems užsisa
kyti pareikšdavo: „Prenumerata uždaryta” 
arba „Išparduota”. Londone yra specialus 
tarybinėms filmoms rodyti kinas. Maskvoj?
— vos dvi angliškos filmos teparodyta, aiš
ku, prieš tai apsidraudus nuo publikos.

P. Winterton žiniomis, VOKS (visąsa- 
junginė draugija kultūriniams ryšiams su 
užsieniais palaikyti) buvo filtras, kuriame 
nusėsdavo visa, iš D. Britanijos plaukian
ti, informacija, podraug tai preciziškas ob
strukcijų instrumentas: kas svetima neįsi
leisti, o kas sava — jėga praskverbti užsie- 

atimta bet kuri galimybė turėti savas gink
luotas pajėgas, kurios reikiamu momentu 
galėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį dėl 
mūsų ateities.

Prasidėjo komedija dėl mobilizacijos.
1944 m. balandžio 26 d., generolas su

šaukė apskričių komendantų suvažiavimą, 
neva duoti instrukcijų dėl būsimos mobili
zacijos pravedimo, gi tikrumoje buvo duo
ti slapti nurodymai dėl mobilizacijos boi- 
kotavimo. Buvo painformuota pogrindžio 
spauda, kad sukeltų didžiausią audrą prieš 
mobilizaciją. Slapti agentai buvo pasiųsti į 
valsčius, kurie ipformavo jaunimą, kad ne
stotų, nes žadamos Komendantų bausmės 
nebus vykdomos, Von Renteln ir Jeckeln 
buvo pranešta, kad negalima skubėti, nes 
reikalinga paruošti jaunimą, kuris supras
tų, jog būdamas Vokietijos aerodromuose 
gins savo Tėvynę.

(bus daugiau)
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Baltijos tautu,
Augsburgo /"„Dainava” sporto klubas dar 

šį pavasarį ėmėsi iniciatyvos suruošti Bal
tijos tautų sporto šventę Augsburge, kuri ir 
įvyko rugsėjo mėn. 20-22 dienomis. Šiai 
šventei ruošti buvo sudajytas iš visų trijų 
tautų atstovų komitetas, į kurį įeina J. Pe
ludė, J. Balcers, H. Lazdinš, J. Virbalis, S. 
Bacevičius, V. Paulauskas, P. Kirkmann, J. 
Kangur ir L. Jaerver.

Šventės programa buvo įvairi ir plati. 
Sportininkų susidomėjimas švente buvo di
delis ir visi kviestieji sportininkai aktyvai 
dalyvavo programoje. Publikos per tris 
dienas šventėje buvo .prigužėję ne tik iš 
Augsburgo, bet ir iš tolimų stovyklų. Sek
madienį Augsburgas atrodė labiau lietuviš
kas negu vokiškas, nes tramyajuose lietu
viai įsivaizdavo, kad kiekvienas keleivis, 
nors jis būtų vokietis ar civilis amerikietis, 
kalba tik lietuviškai.

Mūsų sportininkai šventėje pasirodė 
drausmingi įir varžybingi. Ypač gerai, kaip 
ir visuomet, rodėsi krepšininkai, kurie su
lošė su latviais 20:27 mūsų- naudai ir su 
estais 12:47 mūsų naudai. Mūsų futbolistai 
laimėjo prieš estus 3:0, o prieš latvius tu
rėjo nesėkmėje 3:2, nors buvo galimybių 
rezultatą pakelti 3:5 mūsų naudai. Tinkli
nio srityje mūsų sportininkai pasirodė silp
noki ir kaip reikiant nepasiruošę, ypatingai 
moterims vertėtų dar daug padirbėti. Leng
voje atletikoje, z palyginti su pernykščiais 
metais, padaryta didžiulė pažanga. Bend
rieji rezultatai yra toki: latviai surinko 140 
taškus, estai 118 taškų ir lietuviai 111. Bu
vo tokių momentų, kad lietuviai buvo pra
lenkę estus ir varžėsi dėl 2 vietos. Pirmą
sias vietas laimėjo: 60 metrų — Remeikytė, 
15—16 metų jaunuolė, šokime J tolį — Ker-

— Matai, sūneli, jau poetas yra pasakęs, 
kad Lenkija tuo pagirta, jog, ką PAP (ko
munistinė žinių agentūra) parašė, tai spam 
dai jau tvirta. Be to, kiekvienas ką nori 
gali rašyti ir kritikuoti laisvai, ypatingai 
Ispanijos vyriausybę...”

9. Anapus apokalipsės
Panait Istrati (ilgus metus buvęs komu

nizmo simpatikas), sugrįžęs iš kelionės p< 
TSRS, viename kultūrininkų susirinkime, 
palyginęs komunizmą ir hitlerizmą, pareiš
kė: „"Jei norime išgelbėti kultūrą, būdėki- 
me, kad nei viename pasaulio užkampyj* 
nepasireikštų palinkimas j totalizmą. Dik
tatūra --šitai mirtis ir žmogui ir jo kul
tūrai. Aš jau per mažiausį pakrypimą (o 
ką jau bekalbėti apie įsigalėjimą) Į tota
lizmą regiu baisią žmonijai nelaimę. Ajx>- 
kalipsė, ir paniekintas žmogus”.

Aiman, ir mano Tėvynė anapus geležinės 
uždangos... Teisingai Georges Batault su 
dideliu liūdesiu širdyje teigia: „Laisvoji 
mintis greitu metu turės. pereiti į pogrindi, 
o tiesos teimanoma bus gauti „juodojoj* 
rinkoje”, prigaunant policiją, kuri paskirta 
kiekvieno žmogaus kontrolei. Šit idealas, 
kurt komunistai realizavo savo -„jačeikosė’ 
ir kurį nori primesti visam pasauliui.”

Anapns... ' /
(atkelta iš 3 p.)

čiaus eilėraščiai. Įvade poetas Julian Przy- 
bosz rašo: „Šiuo metu, kai literatūros užda
viniu yra naujo žmogaus formavimas, kai 
masės reikalauja kitokio reagavimo j tik
rovę, o savaiminga kūryba semia jėgas iš 
žemės reformos ir suka į naują kelią, — 
su prieškarine Mickevičiaus pobūdžio po
ezija reikia kovoti kaip su reakcijos ap
raiška literatūroje”.

6. Piliečiai, gana juoktis!
— šitaip šaukia komunistiniai Lenkijos 

laikraščiai „Kuznica” ir „Odrodzenie”. Jie 
teigia, kad anksčiau reikia visuomenę iš
auklėti, kad ji žinotų iš ko juoktis.

Vienas Londono lenkų laikraštis ryšium 
su tuo' rašo: Tos pat nuomonės buvo ir pa
niurėlis idijotas Hitler. Bet veltui kalba su 
komunistais, jie iš prigimties luoši: jie nori 
pravėpti lūpas juokui, o išsireiškia lyg bū
tų sulakę valgių actą.

Katalikų „Tygodnik Powszechny” skun
džiasi: „Poetas Cz. Milosz, publicistas 
Wionczek, kompozitorius Kassern yra New 
Yorke. Poetas Putrament — atstovas Švei
carijoje, Zagorski — išvyksta ilgesniam lai
kui Į Belgiją. Vis kas nors išvažiuoja su 
šia ar ana masija, vis ką nors „traukia” 
užsieniai. Laksto kaip katės su pūsle ir 
skambalėliu prie uodegos. Cui bono? Prieš 
karą buvo literatūros akademija, o dabar is 
tėvynėje esančiųjų intelektualų pabandyk, 
kad ' gudrus, sudaryti akademiją. Kas tai 
per mizerija išeitų! Ponai — sugrįžkit, ne
būkit pesim'stai ar žiurkės”.

8. Kiti laikai, kitos pasakos
„Dzis i Jutro” rašo: Praėjusių laikųopa- 

vyzdžiu, ir šiandien pasakojama pasakos, 
bet jos jau pritaikytos naujiems laikams. 
Sakysime, motina, migdydama vaiką, pasa
koja jam apie’ „batuotą katiną, kuris gruo
džio mėnesį tegavo orderį brezentiniams 
batams ir atšalo savo kojytes. Ir apie mer
gytę su degtukais, kuri kartu su degtukais 
pardavinėjo amerikietiškas cigaretes ir iš to 
išlaikydavo trijų, valstybines tarnybas tu
rinčiu. asmenų šeimą. Ir apie Sinbadą — 
Jūrininką, kuris vežė Unrros prekes ir did
vyriškai jas apgynė nuo plėšikų, bet, pri
važiavęs Magneto -Kalną, buvo bejėgis, nes 
Kalnas metalines dėžes pritraukdavo ir vis
kas, kas skanu ir prabangu, ištraukdavo, 
tepalikdamas silkes ir žirniukus”.

1 aikraščio teigimu, pasakose pakeistas ir 
pedagoginis metodas. „Gąsdinimas vaikų 
kad jie už nepaklusnumą bus atiduoti moks
lui pas batsiuvį, neberealus, nes amatininkai 
pilnai užsidirba pragyvenimui. Šiandie pik
čiurną ir nevala vaikas gąsdinamas tuo, 
kad bu^ paskirtas universiteto profesorium', 
ir turės išgyventi iš algos, -- čia k tikslas 
neabejojamai atsiekiamas”. Vaikai mėgsta 
teirautis, laikraštis siūlo tokius atsakymus:

— O kas tai yra reakcionierius?
— Tai toks žmogus, j kuri kreipiamasi 

„mano pone”, bet ne: „pilieti”.
— Mamyte, o kas tai yra spaudos laisvė?

sporto šventė
nius ir Supranas, moterų rutulio stūmimt 
— Baranauskaitė, šojrime į aukštį — Ker
nius, 3000 metrų — Tendys.

Šventėje buvo pravestos šachmatų ir sta
lo teniso varžybos. Taip pat buvo ir bok
so rungtynės. Šventės proga susirinkę spor 
tininkai aptarė sporto klausimus, iškėlė 
sportinio gyvenimo organizuotumo reik-’ą 
ir išsirinko organizacinį sporto komitetą, 
kuris turi nustatyti sporto veiklos gaires ir 
paruošti sportinės organizacijos įstatus. Į 
komitetą išrinkti: Vladas Bakūnas, Bronius 
Keturakis, Zenonas Puzinauskas, Nikode
mas Cerekas ir Leonas Baltrūnas.

Iš lietuvių pusės šventei vadovavo J. 
Virbalis, daug nusipelnė šventės ruošinio 
darbuose Bacevičius Sig. ir Paulauskas Vi.

Po šventės įvyko sportininkų ir svečių 
kpkli vakarienė, kurios metu buvo pasaky
tos kalbos ir sveikinimai. Su nauju pasiry
žimu susiorganizavę sportininkai tikisi pa
siruošti didesniems laimėjimams ir pagy
vinti sportinę veiklą. M. S.

SUNKUS KALTINIMAS
Naujorkas. Buvęs vokiečių lygos žmogaus 

teisėms ginti generalinis sekretorius Kur
tas Grosmannnas atsisakė grįžti į Vokietiją 
ir perimti seniau eitas pareigas. Savo atsi
sakymą jis grindžia tuo, kad JAV yra ta
pusios jam naująja tėvyne ir jis nenoria 
atsisakyti pilietybės. Be to, jam kaip žy
dui neįmanoma grįžti į tą Vokietiją, kurios 
istorijoje įrašytas 6 milijonų žydų išskerdi
mas.

„ATŽALYNO“ PRANEŠIMAS
Gerb. kolonijų spaudos platintojams 

pranešame, kad šiuo metu leidykloje ga
lima gauti žemiau įvardytus leidinius:

1. Keturių • spalvų vytis RM. 4.—, 2. Dr. 
Valančiaus „Lietuva ir Karaliaučiaus 
kraštas“ RM. 6.—, 3:-St. Zobarsko „Gan
dras ir gandryte“ RM. 4.—, 4. „3000 ang
liškų žodžių lietuviams“ RM. 2.—, 5. Lie
tuvos žemėllapis 1 :70 000 RM. 5.—, 8. 
„Tremtinių Mokykla“ - pedagoginis žur
nalas Nr. 2 RM. 5.—, 7. Sąsiuviniai mo
kykloms 32 lapų RM. 1.—, 8. Įvairi rašo
moji medžiaga: užrašų knygutės, lietu
viški pašto atvirukai, kišeniniai blokno
tėliai, laiškams vokai ir popieris, rotatori
nis popieris ir kit.

Užsakymus siųsti: „Atžalynas“ (14) 
Weilheim-Teck. Platintojai Įspėjami griež
tai laikytis nurodytų kainų.
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