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Pradėtas svarstyti taikos sutarties su Rumunija projektas
Londonas. Paryžiaus taikos konferencija 

ketvirtadienį paryčiais priėmė taikos sutar
ties tekstą su Italija. Keturiems didiesiems 
teks galutinai susitarti dėl trijų konferenci
jos siūlymų anksčiau nesutartais klausimais, 
būtent: Italijos — Jugoslavijos sienų klausi
mu (Prancūzijos siūlymas) ir Italijos repa
racijų klausimu 180,5 mil. svarų sterlingų 
sumoje.

Ketvirtadienio popietiniame posėdyje pra
dėtas svarstyti taikos sutarties su Rumuni
ja projektas. Čia ilgesnę kalbą pasakė D. 
Britanijos užsienių reikalų ministeris Be- 
vinas, konferencijos dalyvių sutiktas karš
tais plojimais. Savo kalboje nurodė nestik 
sąjunginnkams padarytus didžiulius nuos
tolius iš Rumunijos pusės, bet ir Rumunijos 
nemažą pasitarnavimą sąjungianinkams šio 
karo paskutinėje stadijoje. Todėl tenka 
laukti, kad Rumunija kiek galima1 greičiau 
išpildysianti ir Maskvoje sutartus pageida
vimus pravesti laisvus demokratinius rinki
mus, kad tuo būdu suteikus tautai galimybę 
sudaryti tautos interesams tinkamai atsto
vaujančią valdžią. D. Britanija esanti užin- 
teresuota prekybiniais santykiais su Rumu
nija ir todėl vargiai galėtų pasirašyti to
kią taikos sutartį, kurioje jai nebūtų garam 
tuotos lygios teisės prekyboje su kitomis 
šalimis. Jei kas j šitą Britanijos pageidavi
mą norėtų žiūrėti kaip į pastangas ūkiškai 
viešpatauti kitiems — -tąsyk ne D. Britani
jai, o tik tam įtarinėtojui reikėtų priskirti 
norą viešpatauti kitiems, nes lygybės reika
lavimas — nėra reikalavimas pirmenybių. 
Taip pat D. Britanija norinti atgauti Hit
lerio spaudimu nacionalizuotas naftos vers
mes, betgi mažiausiai gauti užsienio valiuta

Atmetė malei
Berlynas. Ąlijantų Kontrolinė Taryba at

metė įteiktus malonės prašymus. Niurnber
go byloje teismo sprendimas' bus įvykdy
tas ateinantį trečiadienį Niurnbergo teismo 
kieme. Maršalas Sokolowskis pareiškė pro
testą dėl Papeno, Schachto ir Fritsches iš
teisinimo.

HYNDAS ATVYKO Į PARYŽIŲ
Londonas. D. Britanijos įgaliotinis Vokie

tijai ir Austrijai valstybės ministeris Hyn- 
das atvyko Paryžiun pasitarti su Bevinu.

Iš TARPTAUTINES DARBO ISTAIGQS 
ATSTOVŲ KONFERENCIJOS

Montreal. Montrealyje vyktančioje tarp
tautinės darbo įstaigos atstovų konferenci
joje buvo sprendžiami šie klausimai: vaikų 

(devizomis) atlyginimą už investuotas į jų 
eksploatavimą sumas. Dunojus, plaunąs 8 
valstybių krantus, turįs būti tarptautiniam 
susisiekimui laisvas kaip jūra. Sovietų siū
lymas susiaurinti susisiekimo laisvę Duno
jumi esąs ne tik nepriimtinas, bet net ne- 
svarstytinas kaip įžeidžiąs sovietams pasi
tarnavusiųjų sąjungininkų teises į laisvę, 
nesuvaržytą tarpusavį susisiekimą, ar išėji
mą į jūrą. Tačiau tuoj po jo kalbėjęs Mo
lotovas vis dėlto prieštaravo Bevinui, tvir
tindamas, jog Dunojaus sutarptautinimas 
esąs daug mažiau reikalingas už Sueco ar 
Panamos kanalų sutarptautinimą, apie kurį 
nei anglai, nei amerikiečiai nekalba, nors tai 
ir nepažeistų jų suverenumo teisių, kaip tai 
atsitiksią Dunojų sutarptautinus. Kalbėjęs 
JAV vardu senatorius Wandenbergas rei-

Prancūzu socialistai . i
Prancūzų socialistai savo susirinkime Pa

ryžiuje, pareiškė protestą dėl viešo Schusch- 
niggo pasirodymo. Jis buvo apkaltintas at- 
sakomingumu dėl mirties sprendimų išneštų 
1934 m., nes tuo metu jis buvo teisingumo 
ministeriu. Nuvertus Dalfuso rėžimą jis pa
laikęs draugiškus santykius su Mussoliniu.

MONTREAUX SUSITARIMAS BUS 
PERŽIORETAS

Londonas. JAV ir D. Britanija įteikė Tur
kijai ir Sovietų s-gai notas dėl Dardanelų 
siūlydamos sušaukti konferenciją peržiūrė
jimui Montreaux susitarimo.

KANADA TIEKS MĖSĄ ANGLIJAI
Kanada. Kanados žemės ūkio ministerija 

praneša, kad tarp Kanados ir Anglijos pa- 

iės prašymus
ir jaunuolių darbo sąlygos, darbo sąlygos 
kolonijose ir prie jų esančiuose srityse. 
Įvyko daug karštų debatų dėl Graikijos 
priėmimo nariu. Prancūzijos delegatas 
griežtai pasipriešino prieš Graikijos priėmi
mą,. kadangi Graikijoje daugumas darbinin
kų yra terorizuojami. Graikijos u. „ ,:as 
griežtai atmetė šį kaltinimą pastebėdamas, 
kad Prancūzijos delegatas yra blogai infor
muotas apie padėtį Graikijoje.

CANGKAIŠEKAS VĖL IŠRINKTAS MIN, 
PIRMININKU

Nankinas. Kinijos Kuomintango centrinis 
komitetas vėl išrinko Cangkn^-ką ministe
riu pirmininku. Jo valdymo laikas buvo pa
sibaigęs trečiadienį. 

kalavo Dunojaus sutarptautinimo statutui iš- 
dirbti sušaukti Dunojaus konferenciją suka
kus 6 mėn. terminui nuo sutarties su Ru
munija pasirašymo dienos. Negali būti jo
kios kalbos apie suverenumo pažeidimą, 
ypač, kad iš numatomų Dunojaus konferen
cijai 9 dalyvių, šeši kraštai yra jo skalauja
mi, taigi Dunojaus šeimininkai, turėsią 2/s 
visų balsų.

Jugoslavijos atstovas Kordel kritikavo 
JAV norą Dunojaus sutarptautinimu pirmoj 
eilėj' pasitarnauti patiems Dunojaus kraš
tams, nes JAV nesutinkančios atiduoti net 
Jugoslavijai priklausančius 200 laivų, o juk 
Dunojus be laivų dar neduodąs jokios nau
dos. Antra vertus, tokiu sutarptautinimu bū
tų pažeidžiamas Dunojaus kraštų suverenu
mas;

prieš Schuschniggą 
darytas susitarimas, kuriuo Kanada visus 
savo mėsos perteklius atiduoda Anglijai. 
Ši susitarimas jau pasirašytas Qttawoje.

ŽVEJŲ STREIKAS ANGLIJOJE
Londonas. Streiką pradėjo ir silkių žvejai, 

kadangi jie už savo darbą negauna maiste 
priedų.

Londonas. Beprasidedąs streikas 'Anglijos 
žvejų tarpe neįvyko, nes maitinimo ministe
ris patenkino žvejų reikalaujamas papildo
mas maisto normas. Žvejų laivynas vakar 
išplaukė į jūrą.

SMUTS UŽTARIA MAŽĄSIAS TAUTAS
Haga. Ministeris pirmininkas Smuts, kal

bėdamas apie Paryžiaus konferenciją, pa
reiškė, kad nors mažosios tąutos ir gana 
didelę reikšmę turėjo Europos įvykiams da
bar mažai težiūrima jų nuomonės. Jo ma
nymu jau atėjo laikas įkurti žydų tautinę 
valstybę Palestinoje.

AMERIKIEČIŲ IR ANGLŲ ZONOSE 
PADIDINAMOS MAISTO NORMOS
Londonas. Nuo ateinančio pirmadienio 

anglų ir amerikiečių zonose padidinamos 
maisto normos iki 1.550 kai. dienai asme
niui. Tuo pat kasyklų darbininkams normos 
pakeliamos iki 4.000 kai. ■ Pravedimui šito 
padidinimo reikėsią per metus įvežti 2 mil. 
to javų už 1,5 mil. svarų sterlingų. Taria
masi dėl pasidalinimo išlaidų.

KVIEČIŲ DERLIUS ŠIEMET DIDELIS
Londonas. Paskutinis kviečių derlius šį

met net pralenkiąs rekordinį derlių 1940 m. 
Šįmetinis Europos kviečių derlius esąs */» 
didesnis už pernykštį, bet vis dar 60°/» ma
žesnis už prieškarinį.
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KAIP VEIKIA RUSIJOS ŠNIPŲ TINKLAS
Sovietų ambasados Kanadoje karo ata- 

che’s pulk. Žabotino vyriausias šifnjptojas 
Igoris Guzenko, 27 metų vyras, užbaigęs 
dienos darbą, sudėjo į skvo portfelį keletą 
iš ambasados Bylų rūpestingai išrinktų do
kumentų ir išėjo namo. Tai buvo trečiadie
nio vakaras, 1945. metų rugsėjo 5 dieną.

Nieko nepaprasta negalima būtų pastebė
ti šitame jauno žmogaus elgesy, jei ne tai, 
kad jis buvo nutaręs niekada daugiau į 
ambasadą nesugrįžti. Šitas jo dramatiškas 
atsiskyrimas su ambasada nuaidėjo per visą 
pasaulį ir kuone privedė prie diplomatinių 
santykių nutraukimo tarp Sovietų Sąjungos 
ir Kanados.

Guzenkos portfelyje išnešti dokumentai 
išblaškė visas abejones dėl komplikuoto so
vietų špionažo tinklo egzistavimo Kanadoje.

Jo pasišalinimas iš ambasados buvo pir
masis žingsnis į atidengimą špionažo Veik
los. kurioje dalyvavo 15 aukštų pareigūnų 
ir šiaip Kanadoje turinčių pasitikėjimą as- 

Jų veikla apėmė tiek suklastotų as
mens dokumentų parūpinimą, tiek slaptų in
formacijų apie atominę bombą perdavimą.

, S I F R A S
Iki 1942 metų sovietų ambasados Otta- 

woje nebuvo, tačiau Karališkoji Komisija, 
tirianti šį reikalą, savo raporte konstatavo, 
kad prieš 18 metų, t. y. 1924 metais Ka
nadoje veikė slapta organizacija, kuri pri
klausė Rusijai ir buvo jos vadovaujama, ir 

"kuri įtraukė į savo veiklą komunistams sim
patizuojančius asmenis. Štai ištrauka iš am
basados bylos: „Fred —x Sąjungos direkto
rius, iki" 1924 metų dirbęs kaimynystėje”. 
Iššifravus reiškia: ’’Fred Lose, Kanados ko
munistų partijos vadas, iki 1924 metų lai
kinai dirbo N.K.V.D. (N.K.V.D. — Vidaus 
reikalų liaudies komisarijatas, kitaip sakant 
— slaptoji politinė policija, anksčiau žino
ma G.P.U. vardu).

Nors toji Bovietų' špionažo sistema Ka
nadoje jau egzistavo, tačiau Karališkoji Ko
misija pareiškė, kad toji organizacija pilnai 
ir tobulai buvusi suorganizuota tik 194 » 
metais, t. y. įsteigus sovietų ambasadą.

Majoras Sokolovas, pirmasis Sovietų am
basados karo attach’e Kanadoje, 1942 me
tais atvykęs į Otfavą, nustatė tos organiza
cijos pertvarkymo gaires. 1943 m. birželio 
mėn. j jo vietą buvo atkeltas pulk. Žabo- 
tin, kuris nuo to laiko iki 1945 metų rugsė
jo mėn. Karališkajai Komisijai teikė dau
giausia rūpesčių.

Drauge sų ’pulk. Zabotinu atvyko ir jo 
šifruotojas Igoris Guzenko. Pastarojo pa
žiūrų pasikeitimas tiek sovietiško režimo, 
tiek špionažo veiklos atžvilgiu ir buvo tas 
akstinas, paskatinęs jį įteikti Kanados val
džios įstaigoms pakankamus įrodymus, kad 
būtų imamasi griežtų priemonių prieš virš- 
minėtą veiklą. Guzenko buvo puikiai pa
ruoštas tam darbui, kuriam jį buvo paskyrę, 
būtent špionažui.

Jis gimė Rusijoje 1919 metpis. Būdamas

16 metų įstojo į komjaunuolių eiles. Po ilgo 
ir, išsamaus politinio patikrinimo jis buvo 
pasiųstas į slaptą šifravimo — dešifravimo 
mokyklą. Po to jis buvo paskirtas J Rau
donosios armijos slaptosios tarnybos divi
ziją Maskvoje, kur jis išbuvo vienerius me
tus. \

AGENTAI VISUR
Karališkajai Komisijai Guzenko pareiškė, 

kad jis ‘ sa o praktikavimosi metu, matęs 
daug iš įvairių kraštų gautų ir į įvairius 
kraštus pasiųstų telegramų, kuriose buvę 
kalbama apie operacijas panašias į tas, ku
rias jis vėliau atidengęs Kanadoje.

Išbuvęs vienerius metus rusų fronte, 1943 
m. birželio mėn. Guzenko buvo pasiųstas į 
Kanadą, davus jam suprasti, kad jis ten 
dirbsiąs karo attache’s žinioje bent 2—3 
metus.

Jis savo simpatijas bei nuomonę apie sov. 
sąjungą ir Kanadą, pastarosios naudai pa
keitė’ ne staigiai. Tai buvo progresyvus pro
cesas ir natūralūs pasikeitimas, kaipo re
zultatas jo glaudaus bendradarbiavimo su 
Kanados demokratiniais sluoksniais ir jų 
papročiais.

Praėjus maždaug 15 mėnesių nuo jo at
vykimo j Kanadą, buvo gauta iš Maskvos 
telegrama su Įsakymu jam ir jo šeimai tuo
jau sugrįžti atgal, tačiau po jo šefo pulk. 
Žabotino intervencijos jam buvo leista pa
silikti. Toliau iš Karališkosios Komisijos 
raporto matome, kad • 1945 m. rugsėjo mėn. 
15 d. iš Maskvos gautos griežtos instruk
cijos, kad Guzenko ir jo šeima privalanti 
tuojau sugrįžti. Tai ir buvo tas lemiantis 
įsakymas, kuris paskatino Guzenko galuti

Netikri pranašai ~
(tęsinys)

leidinėlis kuris, be kita ko, pasiryžęs ko
voti su mūsų bendruomenėje pasitaikan
čiomis negerovėmis, pavyzdžiui, puola 
„Mūsų Kelią“ už tai, kad šis rašo, jog 
mūsų amatininkai kartais neparodo idea
lizmo ir mėgsta lupikauti. Už tai tenka 
ir kitiems laikraščiams. Bet šitokia politi
ka visiškai suprantama, kai „Tikrovės“ 
pogrindiniai apaštalai pradeda ginti skun
dikus, puldami „Tėviškės Garsą", griež-’ 
čiau pasisakiusį tuo reikalu ir skundikus 
pavadinusį tėvynės išdavikais. Tikrovi- 
ninkams būtų mieliau, jei lietuvis ėstų 
lietuvį (tame laikraštėlyje duodama tokių 
ėdimo pavyzdžių ir jie ginami ir pateisi
nami), nes jiems rūpi, kad daugiau būtų 
tokių, kurie dėl kiekvieno suplyšusio 
skurduro reprezentuotųsi su skundais mū
sų globėjų įstaigose. „Juo blogiau juo ge
riau“, tai noras mūsų priešų.

Ieškodami kvailių, tikrovinlnkai labai 
norėtų, kad mūsų laikraščiai rašytų, jog 
tremtiniai badauja. Štai iki kokių provo
kacijų leidžiamasi!

„Tikrovės“ apaštalai labai nepatenkinti 
mūsų laikraščiais, kad šie žadina viltį, jog 
mes grįšime namo. Iš tikro juk nusimini
mas ir neviltis greičiau palaužtų žmonės,

nai nutraukti santykius su Sovietų Sąjunga, 
Virš dviejų metų jis kovojo su savo są

žine, turėdamas pilną savo šefo pasitikėji-- 
mą ir galėdamas prieiti prie visų slaptų 
šnipinėjimo dokumentų, surištų su jo darbu., 

Toliau iš raporto matome, kad Guzenko 
pajutęs,- jog ruošiamasi jį pašalinti, rinko 
dokumentus, kuriuos jis laikė bylose už
lenktais kampais, kad juos galėtų skubiai 
bet kuriuo laiku išimti. Gavęs galutiną įsa
kymą sugrįžti į Maskvą, jis tuos dokumen
tus surinko ir išėjo iš ambasados, kad nie
kad daugiau į ją nebegrįžtų.

Tarp tų dokumentų, kuriuos jis pasiėmė, 
buvo aukštų Kanados pareigūnų, rankraš
čiai, šifruotas susirašinėjimas su Maskva, 
ištraukos iš šefo dienoraščio, kiuris jam bu
vo duotas sudeginti, kurį tačiau jis paslėpė, 
ir viską vėliau perdavė Karališkajai Komi
sijai kaip įrodomąją medžiagą.

Kiek šie dokumentai buvo Maskvos ver
tinami, matome iš to, kokių priemonių 
griebėsi ambasada tiems dokumentams at
gauti, kai po 24 valandų buvo pastebėtas 
jų dingimas.

NEJ.TIKETIN A PASAKA
Tą vakarą, kai Guzenko galutinai paliko 

ambasadą, jis tiesiai nuėjo į vieno Oita- 
woje leidžiamo laikraščio administraci;) 
prašyti, kad atspausdintų jo nutarimą ir to 
nutarimo priežastis. Tačiau niekas nežiūrė
jo į jo reikalą rimtai. Kitą dienų jis išėjo 
anksti iš namų ir negrįžo į juos iki 6—7 
vai. Jis telefonu skambino keliems valdinin
kams, tačiau jam nepasisekė jų suinteresuo- 

(bus daugiau) 

ir tai būtų kai kam malonu . . . Tikrpvi- 
ninkai perdėm ir ištisai puola ir bjauroja 
visą lietuvių darbą ištremtyje, savinda- 
miesi sau teisę kurti ir organizuoti ir ro
dyti teisingą kelią. Kur aklas gali nuvesti 
tai visiems aišku.

Koks jų tas kelias, jau iš dalies esame 
pažymėję, bet tikrai ir aiškiai be variau
siojo mulos ir jie, tur būt, nesuformuluotų, 
arba reikėtų griebtis trumpos istorijos... 
Jie mėgsta dangstytis viena kita gražesne 
plunksna Ir viską pulti. Prisidengti, tiesa, 
jiems sunkiai sekasi, o puolikų vaidmuo 
taip pat patekęs į labai negabias rankas, 
kurios nesugeba paslėpti siūlo galų. To
dėl, perskaitęs „Tikrovę“, skaitytojas, ma
tydamas visus puolimus, nebetiki nė tuo, 
kad jos’ rašeivos kviečia kovoti už socia
listinę demokratinę Lietuvą. Tokio socia
lizmo, koks šiandien yra Lietuvoje, kur 
žmonės nyksta ir badauja, mums nerei
kia Šalin nuo mūsų galvų sū tokio socia
lizmo teorijomis ir praktikomis!

Be čigono ne turgus, arba „literatūros“ 
gynėjai

Jei jau turgus, tai turi būti jame ir či
gonas. Jei jau kalbama apie viską, tai rei
kia pakalbėti ir anie literatūrą. O kaip gi 

(nukelta j 4 p.)
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MARTIN' ANDERSEN - NEROE

„TU MANO TĖVAS!“
, (tęsinys)

Po tos laimingosios dienos aš ilgą laiką 
gyvenau kaip apsvaigęs. Kaip koks šykštuo
lis tykodavau, kad nepražiosočiau kokios 
progos. Naktį klausydavau tėvo sunkaus al
savimo ir svajodavau, jog atliksiu kokį nors 
didelį žygį, kad jam nereiktų daugiau eiti, 
akmenų skaldyti. Anksti rytą, kai jis kel
davosi eiti j darbą, pabusdavau ir sekioda
vau jį akimis. Kiekvienas jo judesys turėjo 
man gyvybinės svarbos. Prieš išeidamas, jis 
dažnai atsisėsdavo su žvake prie stalo ir 
liedavo ištirpusį parafiną į gilius, kruvinus 
įtrūkimus savo rankose; čia buvo kalti įran
kiai ir drėgmė. Nuo savo guolio aš žiurė
jau į jį su siaubu ir nuostaba.

Aš nuolatos prisimindavau tėvą, jo vaiz
das užpildydavo visą, mano kūdikišką vaiz
duotę. Ištisą dieną nešiodavau rankoje kurį 
nors daiktą, kuris jam priklausė. Pavakary 
motina užrišdavo man gražų kaspiną, ir aš 
bėgdavau senu keliu į kalkių degyklą, kad 
grįžimas su tėvu namo kuo ilgiausiai už
truktų. Jau net motina ėmė pavydėti. „Jau 
tu, berneli, visai pasiutpj. dėl tėvo!” — sa
kydavo ji, mane rengdama.

Tuo metu atrodė, kad visa supanti mane 
tikrovė - yra ištirpusi toje palaimos jūroje. 
Kas vyko mano aplinkoje, — manęs nelietei 
nieko bent neliko mano atminty. Dėdė Ma
tas mirė, teta Teresė persikėlė su vaikais į 
senamiestį; tai nepadarė man jokio Įspūdžio. 
Vėliau man teko kitus prašyti papasakoti to 
meto svarbesnius įvykius. Man rūpėjo tik 
tėvas! Aš pavydėjau savo broliui Jurgiui, 
nes tas eidavo padėti jam dirbti.’ Aš pra
šiau ir maldavau, kad tėvas paimtų ir ma
ne kartu.

Kai tai negelbėjo, — vieną popietį aš pa
bėgau iš namų į tėvo darbovietę. Bet jis 
mane išjuokė, net gi kitų darbininkų aki
vaizdoje. j,Tu, skudurų pakuta! Juk tu ne
pakelsi nė mažiausio luito nuo žemės!” Jis 
leido man įsitikinti, ir, deja, jis buvo įeisus: 

* aš negalėjau nė pajudinti akmenį .iš vietos.
„O! Tas bus tikriausiai dar nuo praeitos 

žiemos prišalęs,” — pasakė vienas darbinin
kas, norėdamas mane pateisinti.

Jie visi baisiai juokėsi iš akmens, kuris 
gulėjo prišalęs dar • nuo praeitos žiemos, 
nors jau buvo ruduo; bet mano garbė buvo 
išgelbėta.

Bet aš galiu kalti skyles kyliams įkišti,”— 
tariau. „Tikrai?” — nusistebėjo tėvas ir su
ieškojo mažą smailą kūjelį. Užsirėplipjau 
ant didelio apskrito akmens, apkibusio mau
rais tr sraigėm^, apsižergiau-jį ir ryžausi 
parodyti, ką galiu. Bet kūjis persisuko ma 
no rankose ir į akmenį pataikė šonu. Jurgis 
stovėjo šalia išsišiepęs, o suaugusieji vartė 
akis, ir juokingai sukinėjo burnoje liežuvį. 
Negelbėjo nė tai, kad aš ėmiau balsu verkti.

Šį kartą niekas negynė mano garbės. Bet 
vienas darbininkas davė man keletą centų 
pyragą1 ~iui. Tėvas gi leido Jurgiui bėgti 
kartu su manim — prie jūros.

Vertė: ZiEms
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Visi turime būti savo krašto ambasadoriais
Lietuvos įgaliotas ministeris Londone p. 

B. K. Balutis savo laiške Wiurzburgieciams 
lietuviams (M. K. nr. 38/47) vienoj vietoj 
tikrai gražiai pasako, kad kiekvienas lietu
vis galįs būti ambasadorium.

Iš tarptautinių santykių palaikymo insti
tucijų mes žinome, kad ambasadorius tpri 
aukščiausį diplomatinį titulą. Tuo titulu nau
dojasi didžiosios valstybės, kurių ambasa
doriai atstovauja duotoj valstybėj savo kraš
to reikalus.

Gražiai laikėsi ir prezentavosi Wiurzbur- 
go Unrros direktoriaus p. W. G. Cargill 
akyse lietuviai, kad pastarasis, grįžęs j 
Angliją, rado reikalą apie tai laišku'išreikš- 
ti savo pasigėrėjimą mūsų ministrui. Jeigu 
tas žmogus rašė p. Balučiui, gal jis rašė ar 
parašys apie mus ir anglų spaudoje, bent 
mažų mažiausia savo aplinkoj jis mus prisi
mins ir nušvies mus tikra šviesa. O kas jo 
kalbą apie lietuvius Vokietijoje girdės, mes 
nežinom. Kartais £ali jos patekti į tas au
sis, kurios mūsų likimo sprendime ir dide
lės reikšmės gali turėti. Jeigu taip visi 
Unrros direktoriai apie mus'būtų tokios 
nuomonės, kokią neabejotiną paslaugą mes 
padarytumėm savo kenčiančiai tautai.

Galim rašyti apie savg aukso raidėmis, 
galim skleisti propagandinės literatūros šim
tais tomų, bet tiesioginis kontaktas su gyvo
mis asmenybėmis gali sudergti visą vaiz
dą. Labai dažnai apie tautą susidaromas įs
pūdis iš kelių faktų, iš kelių pažintų žmonių. 
Gerai, jei pateko žmonės, kurie tinkamai re
prezentavo daugumą, tada ir apie pačią 
tautą susidaro geras vaizdas. Todėl p. Ba
lučio alegorinis pasakymas’, kad kiekviena i. 
lietuvis gali būti savo krašto ambasadorium, 
turi giliai kristi mums į širdį ir priversti 
pagalvoti, ar visi ir ar tinkamai iki šiol sa
vo tautą atstovavom.

Iš kito atžvilgio, visiems neįtiksi. Bus 
žmonių, kurie sąmoningai purvais mus mė
tys, kiti gi tarsis tik patys geri esą, kituo
se matydami tik bloga, dar kiti, nevertinda
mi sąlygų, kuriose gyvenam, be blogo noro 
gali apie mus susidaryti blogą nuomonę, 
pv., kad ir tinginiais pavadinti.

Čia prisimena nors ir dviejų Unrros di
rektorių, tų pačių anglų, jaolemika spaudoje:

„Minties“ Redakcijai
„Minties” Nr. 182, š. m. spalio mėn. 2 d. 

straipsniui „Kovokime už laisvę” nuošir
džiai pritariu ir noriu čia patarti vieną ke
lią, kuriuo mes galime to tikslo siekti: per 
JAV radio duodamos valandėlės „Die Stirn
ute Amerikas”, per Anglijos radio — 
„Funkbriefkasten”, kuriose nagrinėja bend
rus pasaulio taikos klausimus ir kviečia 
įvairiais klausimais rašyti.

Visi kas turi radio, o ypač kas moka vo
kiečių kalbą, pasinaudokime. Gvildendami 
vokiečių ar kitą taikos klausimą, gražiai 
įpinkime ir mūsų opų reikalą — Lietuvos 
laisvę. Kuo daugiau paklausimų Įvairiau
siomis proę uis ir klausimais iš įvairių 

vienas su dideliu respektu ir jautriu senti
mentalumu apie mus atsiliepė, gi kitas — 
politrukų leksikonu Ir stiliumi mus iškone
veikė. Pastarajam, žinoma, neįtiksi, jis jau 
iš anksto turėjo apie mus savo nuomonę.

Atstovaudami tautos garbę, niekam .pa
taikauti ir nebandykim, būkim orūs ir na
tūralūs, kokie buvom Lietuvoje. Niekam ne
turim nužemintai lankstytis ir pataikauti. 
Venkime tik to, kas ir Lietuvoje žemino 
žmogaus garbę. Išeivijoj ypatingai į mus 
atkreiptos svetimos akys. To nepamirškim. 
Blogai atstovaujama Lietuva, jei lietuvis 
už kriminalinį nusižengimą patenka į ka
lėjimą, jei nusigeria ir triukšmauja, jei 
apsidaužo... Ak, kiek galima būtų pri
skaičiuoti, ko mes turėtumėm mirtinai veng 
ti, norėdami būti gerais savo krašto, lietu
vių tautos ambasadoriais! Deja, labai liūd
na, kad dažnai net baigę aukštąjį mokslą 
padaro nepataisomų klaidų, kurios sunkiu 
debetu apkrauna mūsų visuomeninės garbės 
sąskaitą.

Mums visiems malonu, kada paskiri mū
sų visuomenės asmens ar paskiros stovyk
los išgiriamos, bet dvigubai skaudu ir ne
malonu, kada mūsųjų padaromos kiaulys
tės. Juoda spalva labiau žymi. Venkime 
juodų dėmių asmeniniame ir v’suomeninia- 
me gyvenime. • Viena juoda dėmė dažnai 
pridengia šviesiąsias mūsų spalvas, ir | 
mus žiūrintieji nebepamato mumyse to, kai 
tikrai yra gražu. Dažnai išsišokimas ar 
nusikaltimas vieno asmens sugriauna pa
stangas ir garbę visos bendruomenės. Kiek
vienas šią sunkią valandą, kada kraujuoja 
Tėvynė, turi jausti bent dalį atsakomybės 
ne vien už save, bet ir už visos bendruo
menės gėdą, rimtesnieji turi sudrausti vi
somis priemonėmis. Tik tuo atveju kiek
vienas būsim tikru savo tautos ambasado
riumi. Nar—Gis

GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
Frankfurtas. 3 armijos .karinė vadovybė 

praneša, kad Vokietijos gyventojų surašyme 
turės būti suregistruoti visi D. P., inter
nuotieji ir karo belaisviai. Tie D. P., kurie 
negyvena Unrros lageriuose, bus vokiečių 
įstaigų žinioje.

vietų, tuo geriau, tuo arčiau prie Laisvos 
Lietuvos. Estai ir latviai, į talką, nes mūsų 
ir jūsų bendri reikalai!

Adresai: „Die Stimme Amerikas” New 
York 19, New York U.S.A.

„Funkbriefkasten” B.B.C. London.
Kovokime už laisvę!

Petras Tyrolis
ATITAISYMAS

Pereito antradienio „Minties” Nr. 187 įsi
brovė klaida straipsnelyje „pranešimas” (4 
psl.). Buvo atspausdinta, kad p. Klimas gy
vena Memmingene. Tikrumoje p. Klimo ad
resas yra toks: Kempten, Pfailengraben 16, 
Lithuanian Camp, p. Klimas
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So. iii ^ariai prieš lenkus nusistatę nepalankiai
Pab' ;ėliai iš Lenkijos pasakoja, kad 

SS-, t kariai prieš lenkus nusistatę nepa- 
lank.-i. Vakarinėse Lenkijos provinci
jose dažnai vykstąs lenkų gaudymas, net 
su auto mašinomis. Vroslavly vienas pa
bėgėlis matęs įvykį, kai sovietų sunkveži- 
miš, pasivijęs lenkų mašiną, prispaudęs 
tyčia prie mūro ir ją sudaužęs. Sovietų 
kariuomenės ir karo medžiagos kiekiai 
Lenkijoje augą. Varšuvos restoranuose ir 
kavinėse sov. karininkai atvirai kalbą, 
kad prancūzai ir anglai esą buržujai, ku
riuos netrukus teksią likviduoti. .Netru
kus būsime Paryžiuj ir Londone, parody
sime ką reiškia sovietų kareivis. Kaip 
paėmėm Varšuvą, taip paimsim Paryžių 
ir Londoną“.

Daugelyje Lenkijos vietų veikią provo
kaciniai partizanų daliniai. Tie daliniai, 
vadovaujami pulk. Litvinovo, ruošiami 
Lodzėje ir būsią žymiausi veiksniai ko
voje''su požeminiu lenkų sąjūdžiu.

ŽyBaI VIS DAR BĖGA IS LENKIJOS
Šiuo metu Lenkijoje tėra 180.000 žydų. 

Tačiau ir jie stengiasi visokiais būdais 
apleisti tą kraštą. „Dzienik Polski“ pra
nešimu, žydai, apleisdami Lenkiją, lenkų 
pasienio sargybiniams sumokėję milijo
nus zlotų, dešimtus tūkstančių amer. ci
garečių, davę daug aukso ir kitų brange
nybių. Rytinių Lenkijos sričių gyventojai 
labai nedraugiški žydams. ”

Yra žinių, kad amer. valdžia pranešusi 
Prahai, kad žydams skirtos stovyklos 
esančios perpildytos ir daugiau žydų, bė
gančių per Čekoslovakiją, nebūsią galima 
priimti: Be to, Čekijoje žydai platiną an- 
tibritiškas proklamacijas dėl jų politikos 
Palestinoje.

Netikri ...
(atkelta iš 2 p.)

čia kalbėti? „Tikrovė“, naudodamasi bol
ševikiniu principu, imasi globoti ir ginti 
nuskriaustuosius, stengdamasi padaryti 
juos savo rėmėjais. Tiesa, iš tų žmonių, 
kuriems jie paląnkūs, niekam jokios di
desnės naudos nėra ir dėl to mažai te- 
skauda galvą. Įdomu tik, kokiais metodais 
Vyksta šitas gynimas ir sau nepatinkamų 
žmonių puolimas. Pikčiausių puolimų ob
jektas pasidarė K. Barėnas, viename savo 
straipsnyje keliais prasitarimais nuvaini
kavęs Br. Dirmausko šedevrinę poeziją. 
Apie jį „Tikrovės“ rašeivos skambina vi
sais varpais, renka ir skelbia visokias 
sušnipinėtas žinias (pagal bolševikinę sis
temą!) ir pila pamazgas išsijuosę, net sve
timus nuopelnus priskirdami. O savo tipo 
poetus giria ir gina. Žinoma, kaip gi ne
ginsi, jei yra kas. ginti! Jei Gilbonis bus 
nemirštamas, tai kodėl Dirmauskas turi 
mirti? O kadangi Dirmauskui vienam 
nesmagu gyvam likti, tai giriamas dar ir 
Kairys, ginami „Verpetų“ almanacho jau
nieji. giriamas Pr. Ališauskas už palankią 
recenziją A. Kairiui Žiūrėkite jūs, viešo
sios spaudos recenzentai, mes atėjome 
ginti Puškinų, Baironų! Gaila, kad taip 
nėra, ir iš to triukšmo išeina vienas pli
kas juokas, nes „Tikrovė“ visą savo tulžį 
lieja gindama kelis eiliakalius grafoma
nus, tarytum norėdama patraukti juos į

JAN KIEPURA VARŠUVOJE
Žinomas lenkų dainininkas Jan Kiepura, 

nesenai sugrįžęs į Lenkiją, jau koncer
tavo Krokuvos filharmonijoj. Šiuo metu 
jis gyvena Lodzėje. Vienoje lenkų fil- 
moje jis vaidinsiąs Tado Kosčiuskos 
vaidmenį.

VARŠUVOS VYRIAUSYBES MISIJOS 
LENKŲ STOVYKLOSE

Varšuvos vyriausybė į daugelį lenkų 
stovyklų Vokietijoje -atsiuntė savo misi
jas, kurių tikslas perkalbėti lenkus kaip 
galima greičiau grįžti į tėvynę. Tos misi
jos labai sunkinančios ir taip jau nelengvą 
lenkų DP, nenorinčių, grįžti namo, gyve
nimą. Misijai rūpi visus lenkus suvaryti 
į stovyklas. Iš čia esą jau daug lengviau 
juos kontroliuoti ir versti grįžti namo.

Varšuvos repatrijancinės misijos pas
tangomis esą pašalinami iš lenkų tremti
nių mokyklų visi tie mokytojai, kurie ne
pasirašę pasižadėjimo grįžti namo. (L.)

Laiškas i
„The Church Times“ paskelbė keletą 

laiškų iš Tarybų Latvijos. Viename jų 
duktė savo tėvui taip rašo:

„Mes gyvename sunkiai. Mano mėne
sinės pajamos yra 400 rublių. Pagal 
maisto korteles mes gauname tik duoną, 
bet ir toji beveik nevalgoma. Mėsos ir 
riebalų retai tematome. Parduodame 
drabužius ir gautus už- juos pinigus su
naudojame maistui pirkti. Tavo kostiumo 
ir baltinių jau senai tebėra: juos paėmė 
pirmąją naktį „atėjusieji“. Ir kiti nege
riau gyvena kaip mes. Daug yra išvežtų. 
Mūsų gyvenimas pigus . *. .“

Kituose laiškuose pažymima, kad iš 

savo frontą. Jei kas nori iš tų ginamųjų 
susigundyti, nėra gaila, bet mes manome, 
kad kiekvienas padorus lietuvis vengs ši
tokios kompanijos ir šalinsis jos, taigi da
liai ginamųjų gal ir nemielas tas gyni
mas . . . Jei jau šitokie apaštalai pradeda 
girti, vadinas, kažkas ne visiškai gerai, 
reikia liautis duoti kozyrius į šitokias pa
pirktas rankas.

Ne mūsų kelias
Skaitytojas mato, kad mūsų tarpe yra 

negerovių, jas reikia naikinti, bet ne to
kiu būdu, kaip norėtų. „Tikrovė“ ieško 
temų, kuriomis galėtų sužavėti mažiau 
sąmoningą skaitytoją. Girdi, štai mušk 
nenaudėlį klaipėdetį, nes jis visokių bai
sybių pridaręs. Eik ir skųsk savo brolį, nes 
taip ir reikia, nes dėl to pagerės mūsų gy
venimas. Semk stiprybę iš gilbonizmo ir 
zevakiškų šedevrų.

Visiems turi būti aišku, kad šitoks ke
lias, kokį siūlo „Tikrovė“, yra ne mums, 
ir mes neisime juo. Tegu juo eina vieni 
patys „Tikrovės“ agentėliai, kurie,' dirb
dami pasamdų darbą, kai kur nusirašė 
net nuo koto> priėjo iki juokingumo.

O rašome mes ne dėl to, kad norėtume 
ginčytis su šituo ginčo nevertu lai- 
kraštoalaikiu, bet įspėdami skaitytojus 
nuo šių ir panašių netikrų pranašų kurie 
pradeda kelti galvas ir drumsti vandenį.

Rom. Aldra

DEL LENKŲ EMIGRACIJOS
„News Chronicle" praneša, kad lenkų 

emigrantai, kurie nenori grįžti į savo 
kraštą, Varšuvos vyriausybės konsulate 
Dubline gauna pasus, duodančius teisę 
vykti į Ispaniją, Portugaliją, Irlandiją ir 
į kai kurias Pietų Amerikos valstybės. 
Varšuvos konsulas praneša, kad jie nie
kam neatsako išduoti panašius pasus, kas 
pas juos atliko registracijos pareigas. Pa
sai neduodami tiktai lenkų kareiviams, 
kad nepadėtų jiems pasišalinti, (L.)

AMERIKOS LENKŲ ATSTOVAI 
PARYŽIUJE

Į Paryžių buvo atvykę Amerikos lenkų 
atstovai. Jų tikslas Paryžiaus konferen
cijoje patiekti šešių milijonų Amerikos 
lenkų pažiūras į dabartinę lenkų padėtį. 
Delegatai iš Paryžiaus atvyksią į Vokie
tiją, susipžinti su lenkų pabėgėlių būklė. 
Amerikos lenkų komitetas, kuris veikia 
jau 2 metai, turi tikslą ginti lenkų tautos 
reikalus.

> Latvijos
1941 metų išvežtųjų tik iš moterų gauta 
laiškų. Apie vyrus nėra jokios žinios.

SOVIETŲ SĄJUNGA — KOMUNISTAMS
Londonas. Pretorijoj įvyko Afrikos Baž

nyčios atstovų suvažiavimas. Jame buvo 
reikalaujama uždrausti komunistų parti
ją, o komunistų vadus išsiųsti į Sovietų 
Sąjungą.

DUONOS RACIONAV1MAS ESĄS 
NAUDINGAS

Londonas. D. Britanijos maitinimo minis- 
terio Strechy pranešimu, įvedus duonos ra- 
cionavimą, iki šiol sutaupytą virš 200.000 to
miltų.

BANGINIAI VIETOJE JAUČIŲ
Londonas. Anglų mokslininkų ekspedicija 

artimiausiu laiku išvyksta šiaurės poliun. 
Be kitų uždavinių tirs galimybes panaudoti 
banginių mėsą mitybos reikalams. Banginių 
mėsa savo kokybe turėtų būti panaši jau
tienai. •

PASIKEITIMAI „MINTIES“ 
REDAKCIJOJE — •

Ponui Stepui Vykintui — Povilavičiui 
rugsėjo mėn. pradžioje pasitraukus iš re
dagavimo darbo, faktinąjį „Minties“ re
dagavimą perėmė J. Vasaitis. y
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