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Taftas griežtesnis už Trumaną
JAV pamynė tuos idealus, dėl kuriu kariavo

JAV karo ministeris Vokietijoje
•Vašingtonas (Dena - Reuter). JAV karo 

ministeris Kenneth C. Royall antradieni 
išskrido iš Amerikos sostinės į Vokietiją.

XĄ PADARE TEHERANO, JALTOS IR POTSDAMO SUSITARIMAI. TAFTAS PEIKIA TRUMANO EUROPOS POLITIKĄ 
IR KALTINA UŽ KLAIDAS

Royall ves Vokietijoje pasitarimus, kurie 
kaip spėjama' politiniuose sluoksniuose, pa-

Columbus/Ohio (UP/NZ) Senatorius Ro
bertas A. Taftas, kuris ruošiasi kandida
tuoti kaipo respublikonų partijos atstovas 
j prezidentus, liepos 31 d. per radiją pasa
kytoje kalboje smarkiai puolė prezidento 
Harry S. Trumano Europos programą. Jis 
pareiškė, kad Teherano ir Jaltos sutartimis, 
kurias sudarė Franklinas D. Rooseveltas, o 
taip pat Potsdamo sutartimi, kurią sudarė 
Trumanas, — Jungtinės Amerikos Valsty
bės praktiškai pamynė tuos idealus, dėl ku
rią praėjusiame kare kariavo. Trumano vy
riausybė esanti padariusi Europoje stam
bių klaidų.

Jo nuomone, tik stipri vykdomoji politika 
galinti iš to susidariusius santykius suregu-

A. Eatonas žurnale „American Magazine” 
parašė straipsnį pavadintą „Laisvė ir sau
gumas”, kuriame išdėsto, jog Sovietų Są
jungos imperijalistinės priemonės ir agre
syvumas sudaro pavojų Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Sovietų nusistatymas esąs 
visai aiškus: pirma užgrobti visą Europą, 
o paskiau įsiviešpatauti visame pasaulyje. 
Jungtinės Amerikos Valstybės turinčios ban 
dyti sustabdyti Sovietų Sąjungos ekspansy- 
vinius siekimus, nes kitaip sovietams tek
sią skaitytis su Jungtinių Amerikos Vals
tybių arba su Jungtinių Tautų drastiškomis 
priemonėmis.

Rusiją esą galima ir nepavartojus jėgos 
atvaryti J savo vietą atgal. Bet tuo atve

ju, jei ji savo politikos nepakeistų, ji turi 
būti išstumta iš Jungtinių Tautų organiza
cijos. *

Plakatai Vašingtone
Kaip Reuteris praneša, rugpiūčio 1 d. 

prie medžių prieš sovietų pasiuntinybę Va 
šingtone buvo prikalti ranka rašyti plaka
tai, kuriuose buvo įrašyta:

„Dėmesio, šnipai veikia”
„Žmogžudžių Akcinė Bendrovė”
„Parduodama, savininkas greit išvažiuoja”
Tą rytą anksti praeiviai matė, kaip pa

siuntinybės sekretorius Michelis Vavilovas 
ir nedidelis būrelis jo valdininkų stropiai 
rūpinosi plakatus pašalinti.

sitarnaus pašalinimui nuomonių skirtumų, 
kurie esą atsiradę tarp 'Amerikos genera
linio gubernatoriaus Vokietijoje, Lucijaus 
D. Clayaus, ir vadovaujančių užsienio rei
kalų ministerijos politkų.

Gerai informuoti sluoksniai mano, kad 
pagrindinis karo ministerio kelionės tiks
las esąs pašalinti nesantaiką amerikiečių 
tarpe, nes sekančią savaitę turėsią prasi, 
dėti anglų — amerikiečių ' — prancūzų 
pasitarimai dėl vokiečų pramonės lygio.

Frankfurtas (Dena). JAV karo - ministe
ris Kenneth C. Royal oro keliu atvyko iš 
Berlyno į Frankfurtą. Berlyne jis tarėsi su 
gen. L. Clay. Apie pasitarimų turinį nieko 
nepaskelbta.

liuoti. Tai esąs uždavinys, kuris viršija 
kongreso jėgas, nes kongresas nesąs pajė
gus nustatyti užsienių politikos liniją. Už
sieniams kreditai turėtų būti teikiami tik 
mašinomis ir įrengimais, kad svetimieji 
kraštai galėtų atstatyti savo gamybinį pa
jėgumą.

Eatono straipsnis prięš sovietus
Atstovų rūmų užsienio politikos komisi

jos pirmininkas, respublikonų atstovas Ch.

Saugumo Taryba sustabdė karo veiksmus
New Yorkas (Dena/Reuter) Astuoniais 

balsais, dviem nuo balsavimo susilaikius, 
Saugumo Taryba nutarė pareikalauti Olan
dijos ir Indonezijos respublikų vyriausy
bes sustabdyti karo veiksmus. Belgija ir 
Prancūzija susilaikė nuo balsavimo.

Indonezijos respublikos vyriausybė pa-

skelbė, kad ji visiškai pritaria Saugumo 
• Tarybos pasiūlymui sustabdyti karo veiks 
mus. Ji stato sąlygą, kad abi pusės ati

trauktų savo kariuomenes už demarkacijos 
linijos, kuri buvo nustatyta praėjusių me
tų spalio mėnesį. Be to, Indonezijos res
publikos vyriausybė pageidauja, kad kon
fliktui spręsti būtų sudaryta arbitražo ko
misija iš daugelio kraštų atstovų, kuriuos 
parinktų Saugumo Taryba.

UP praneša, kad Olandijos generalgu
bernatorius yra išleidęs olandų kariuome
nei įsakymą naktį iš rugpiūčio 4 d. į 5 d. 
sustabdyti karo veiksmus prieš Indonezi
jos respublikos kariuomenę.
Kaip UP praneša, Arabų Lygos genera

linis sekretorius pareiškė, kad Saugumo 
Tarybos sprendimas Indonezijos klausimu 
esąs „pirmasis reikšmingas Jungtinių Tau
tų laimėjimas ir tas žymiai sustiprins jų 
prestižą visuose Rytuose”.

NAUJAS SKUNDAS SAUGUMO 
TARYBOJE 

(UP). EgiptoLake Success 
mininkas N. Pascha, kuris 
New Yorke ir Saugumo 
Egipto pretenzijas prieš D. Britaniją, spau
dos atstovams pareiškė, kad jau 65 metus 
besitęsianti britų okupacija ir pakartotini, 
bet niekuomet nepildyti pažadai pasitraukti 
iš Egipto esą išbaigę Egipto kantrybę. 
Reikalai eSįls pribrendęs ir Jungtinės Tau
tos turėsiančios jį išspręsti. ,

Ta proga britų užsienio reikalų ministe
rijos atstovas pareiškė, kad Egiptas laisvu 
apsisprendimu 1936 m. pasirašė sutartį, pa
gal-kurią D. Britanijai yra suteigiama teisė 
laikyti kariuomenę Sueco kanalo srityje.

ministeris pir- 
dabar randasi 
Taryboje gins

Jeruzalė (Dena). Du- laivai su nelegaliais 
žydų emigrantais buvo britų sargybos pas
tebėti prie Palestinos krantų ir nugabenti 
į Haifą. Iš čia jie buvo britų laivais nu- 

[ vežti į Kijpro salą.

• Korėja — parako statinė

Nuolatinis D. Britanijos atstovas JT Saugumo Taryboje Sir Alexander Cadogan 
(kairėje) kalbasi su Egipto delegacijos nariais Mahmoud Bey Fawzi (viduryje) ir

/ Mamdouh Riaz Bey (dešinėje). (Dena-NYT-Bild)

Seoul (UP) Korėja šiuo metu yra pasida
riusi „Tolimųjų Rytų parako statinė”. JAV 
okupuotoje zonoje kasdien laukiama komu
nistų inscenizuotos revoliucijos. Jei tas įvyk 
tų, tai amerikiečių kariai su ginklu ranko
se turėtų stoti prieš komunistus. Tai prie
monės, kurių toli siekiančias pasekmes sun

ir policija. Pakrikimą dar padidina ta ap
linkybė, kad Korėjoje yra daugiau partijų 
negu bet kur kitur. Daugeliui tų partijų ir 
pačioms yra neaišku, kurią pusę jos palai
kys, jei kiltų konfliktas tarp komunizmo ir 
Vakarų demokratijų.

S/o.s dienos numeryje:

TAFTAS GRIEŽTESNIS UŽ TRU-
MANą

♦
PAVOJINGAS VETO KLAUSIMAS

MIKOLAICIKO IR CHURCHILLIO 
DVIKOVA MASKVOJE 1943 m.

APIE STEBĖJIMĄ

LIETUVIŲ LAIŠKAI IŠ INDOJGNIJOS
PRAGARO

LIETUVA EUROPOS ATSTATYME 
ir kt.

TRUMPAI
Praėjusį sekmadienį Eva Peronienė iš 

prancūzų Rivieros išvyko į Šveicariją. Ji 
išvyko šveicarų vyriausybės oficialiai kvie
čiama. Galimas dalykas, kad po dviejų sa
vaičių ji grįš į Prancūziją. (Sch. Z.)

— Senora de Peron paaukojo 500.000 
frankų nukentėjusiems sprogimo katastro
foje Bresto uoste. (AP)

* Italija turi 140.000 vyrų kariuomenę. 
Dabar vyksta pirmieji po karo manevrai.

(AP)
* JAV generalinio štabo šefas gen. Eisen-

howeris išvyko į Aliaską dalyvauti manev
ruose. (UP)

* Sovietų Sąjunga priešinasi priėmimui 
Airijos, Portugalijos, ir Transjordanijos į 
Jungtinių Tautų organizaciją. (AP)

* Grail/ų vyriausybė paskyrė 20 mil. 
drachmų premiją tam, kas pagaus bandi
tų vadą „generolą Markos”. (Dena)

* Imperijos generalinio štabo šefas feld
maršalas Montgomery, nebaigęs savo ke
lionės po Tolimųjų Rytų kraštus, grįžta J 
Londoną. (Dena)

* Sovietų aviacijos dienoje dalyvavo nau 
jausieji rusų turbininiai lėktuvai naikintu
vai. (Dena)

* Keturių didžiųjų kofnisija, kuri ruošia 
Austrijos taikos sutartį, atidėjo savo posė
džius ligi rugsėjo mėnesio (Dena)

Ottawoje vyksta pasitarimai dėl Kana
dos unijos su Neufaudlendu. (AP)

* Bavarijos vidaus reikalų ministerija iš
leido aplinkraštį pagal kurį 1,2 mil. Bava
rijoje esančių pabėgėlių yra skaitomi be 
pilietybės, jei 1937 m. jie neturėjo vokie
čių pilietybės. (St Z.)

BULGARUOS - JUGOSLAVIJOS 
BROLIŠKOJI“ SĄJUNGĄ99

Belgradas (Dena/Reuter) Bulgarijos ir Ju 
goslavijos vyriausybės bendrame komuni
kate paskelbė apie sudarymą toli siekiančio 
susitarimo dėl tarpusavės karinės pagalbos 
ir dėl visiško ūkinio bei kultūrinio bend
radarbiavimo. Tas susjtarimas de facto ati 
daro sieną tarp abiejų kraštų, nes susitari
me yra numatyta vizų ir muitų panaikini
mas.

Be to, susitarime yra klauzulė dėl „tamp 
raus bendradarbiavimo” prieš graikų „pro
vokacijas” pasienyje ir visuose kituose 
svarbiausiuose tarptautinės politikos klau
simuose. Šia sutartim Jugoslavija atsisako 
nuo reikalavimo reparacijų iš Bulgarijos, 
kurios siekia 25 milijonus dolerių.

organizaciją atitinkamam' skyriui, kuris iki 
rugpiūčio mėn. 10 d. turės padaryti pra
nešimą.

Mongolijos respublikos prašymui, pasi
priešino Kinija. Kinijos atstovas apkaltino 
Mongolijos vyriausybę dėl užpuolimų Pe- 
čatio srities Sinkiango provincijoje. Galu
tinas šio reikalo sprendimas buvo atidėtas 
vėlesniam laikui.

Transjordanijos prašymas yra palaikomas' 
6-šių balsų iš 11-kos, tik Sovietų s-gos 
atstovas pasiliko sau teisę sekančiame Sau
gumo Tarybos posėdyje pranešti savo nu
sistatymą.

ku ir numatyti. Trumpai tariant, JAV Ko
rėjoje atsidūrė prieš problemą: „Kokiu bū
du perduoti kraštą korėjiečiams, kad jis ne 
pasidarytų Sovietų Sąjungos satelitine -vals 
lybe?”

Amerikiečių — rusų komisija šiuo metu 
mėgina sudaryti provizorinę Korėjos vy
riausybę. Bet nuomonių skirtumai tarp So
vietų Sąjungos ir JAV-bių atstovų trukdo 
pasiekti susitarimą. Rusų okupuotoje zorto 
je yra apje 10 milijonų korėjiečių, o ame
rikiečių zonoje — 19 mil. Nors siena tarp 
abiejų zonų yra stropiai saugojama, bet iš 
sovietų zonos atėjo daugelis tūkstančių ko
munistinių agentų ir mėgina sukelti nera
mumus.

Iš krašto rekrutų Sovietų Sąjunga yra su 
dariusi 200.000 vyrų armiją. O amerikie
čių zonoje yra sudaryta ■ tik žandarmerija

Šangchajus (Reuter). Kinija priėmė Ame
rikos Jungtinių Valstybių kvietimą daly
vauti Vašingtone paruošiamuosiuose pasi
tarimuose dėl taikos sutarties su Japonija. 
Kinija pageidauja, kad baigiamoji taikos 
konferencija įvyktų Šangch'ajuje.

Vašingtonas (AP). JAV /ėmės ūkio mi
nisterija atidėjo numatytąjį pakrovimą į 
laivus ir išsiuntimą Rumunijai 34.500 tohų 
kukurūzos. Tas pateisinama pagerėjimu 
Rumunijos maitinimosi būklės.

Ne „broliška” politika Austrijoje
Viena (UP) Austrijos kancleris Dr. Figlis 

painformavo ministerių kabinetą, jog So
vietų Sąjunga nesutinka pripažinti austrų 
įstatymų galios jos kontroliuojamose įmo
nėse. Taip pat ji neboja eksporto — im
porto nuostatų.

Sovietų Sąjunga esanti pažadėjusi Aus
trijai didelius naftos kiekius iŠ Zisterdor- 
fo šaltinių, bet tie pažadai niekuomet ne
buvo pildomi.

Austrų žemės ūkio ministerija paskelbė, 
kad sovietų okupacinės įstaigos tebelaiko 
savo žinioje 154.000 ha dirbamos žemės ir 
tuo būdu konfiskuoja 36,000 tonų grūdų ir 
206.000 tonų bulvių austrų žemės derliaus. 
To derliaus pakaktų 20-čiai savaičių visai 
austrų tautai maitintis.

SAUGUMO TARYBA SVARSTO ĮSTO> 
JIMO PRAŠYMUS Į JT

Naujorkas (Dena). AFP praneša, kad 
Saugumo Taryba perdavė arabų valstybės 
Jemeno prašymą priimti į Jungtinių Tautų

Sovietu^ s-ga ir Vokietija nesitarė dėl separatinės taikos
(Pareiškimas buv. sovietų ambasadorės Stokholme)

Londonas (Dena-Reuter). Maskvos radi
jas praneša, kad Aleksandra Kolontaj, bu
vusi prieš ir laike karo sovietų ambasa
dorė Stokholme, dementavo amerikiečių lai
kraštyje „Liberty” paskelbtus pareiškimus, 
esą Sovietų s-ga ir Vokietija 1943 metais 
yra vedusios Stokholme pasitarimus dėl se- 
paratinės taikos. Kolo'ntaj pareiškė, kad ji 
minimu laiku sunkiai sirgusi, o sovietų val
dininkas Aleksandrovas, kuris, laikraščio 
teigimu, esąs dalyvavęs tuose pasitarimuo
se, tuo laiku tikrumoje buvęs Australijoje 
ir niekad savo gyvenime nėra lankęsis 
Švedijoje.

Ji rašo, kad separatinės taikos idėja nie
kad nėra buvusi svarstoma, ir kaltina 
straipsnio autorių, mėginant sukelti nepa
sitikėjimą sąjungininkų tarpe. .

Švedu protestas
Stockholmas (DPD) Švedų užsienio rei

kalų ministerija sovietų pasiuntiniui Stok-

holme įteikė protesto notą dėl sovietų karo 
attaches pavaduotojo ir jo palydovo kelio
nės per draudžiamą karinę zoną Šiaurės 
Švedijoje.

ŠvediĮ slaptoji policija nustatė, kad abu 
rusai darė braižinius ir fotografavo netoli 
švedų įsitvirtinimų palei Suomijos sieną.

Švedų diplomatiniuose sluoksniuose ma
noma, kad dėl šio protesto tie du rusai bus 
atšaukti į Maskvą.

Sovietų s-ga norinti glaudesnių ekonominių 
ryšių su Italija

Roma (Dena/Reuter). Sovietų pasiuntinys 
Italijoje Mykolas Kostyljevas, kaip prane
šama iš Italijos užsienio reikalų ministeri
jos patikimų šaltinių, pasiūlęs užsienio 
reikalų ministeriui grafui Carlo Sforcai, pa
siųsti į Maskvą ūkinę komisiją, kad ten 
su sovietų vyriausybe aptarti ūkinius klausi
mus.

NAUJAUSIA SUSIŽIEDAVUSIŲ NUOTRAUKA.
Kaip praneša Reuteris, Anglijos karalius Jurgis VI, Karūnos Tarybos posėdyje, davė 
savo sutikimą princesės Elizabetos su įeit. Mountbattenu jungtuvėms, kurios įvyks š.

m. lapkričio 20 d. Vestminsterio katedroje. (Dena-NYT-Bild)
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Pavojingas veto klausimas
Paaiulymal, itkelti abiejų partijų nuta- 

rirtmoce ir neseniai .įteikti kongresui, ku
riuose raginama nedelsiant peržiūrėti 
Jungt. Tautų Chartą ir suvaržyti veto, rei
kalauja blaivaus apgalvojimo ir aiškaus pa
sisakymo. Yra patiektos trys rezoliucijos. 
Jos prasideda reikalavimu, kad „tikslu pa
daryti J, Tautas pajėgiomis pasaulio įstaty
mų leidime, aiškinime ir vykdymo tvir
tume” Prezidentas sukviestų visuotinę kon
ferencijų, kuri pasiūlytų pataisyti Chartą, 
nes „tai sustiprintų J. T. kaipo priemonę 
karui išvengti ir pasaulio taikai išlaikyti”.

Vienos ii žiu trijų rezoliucijų iniciato
riai tvirtina: „Nėra tinkamesnio būdo 
nustatyti ar Sov. Sąjunga yra linkusi į už
grobimus ir tada iisiaiikinti ar ji reikštų 
norą eiti kartu su kitomis tautomis kuriant 
J. T„ kurios jai garantuotų saugumų".

Todėl yra aišku, kad nors minima konfe
rencija ir rekomenduotų pakeitimą, pagei
daujamą tų ,kurie remia svarstytinas rezo
liucijas, — Sov. Sąjunga Chartos ribose 
sulaikytų jo priėmimą.

Kongresui pateiktos priemonės buvo, ži
noma, su garsia hosanna pritartos šiame 
krašte įvairių grupių, kurios vis rėkauja 
pasaulyje tuoj įsteigti vieną respubliką ar
ba vieną vyriausybę.

Viena iš žinomiausių tokių organizacijų 
yra Pasaulinė Federalistų Unija. Ji yra vai 
doma kituose kraštuose esanlių piliečių, 
kurie yra prityrę užsienio politikoje ir tiki 
J. Tautomis. Si organizacija supažindin
tiems su šiomis rezoliucijomis senatoriams 
ir kongreso atstovams siūlo „imtis iniciaty
vos padaryti J. T. pagalba taiką daugiau 
realybe negu pažadais”. Jie užsispyrę nu-

pasaulį dvi nedraugingas stovyklas. Polit- 
biuras yra pradėjęs agresyvi) ir ekspansy
vu žygi- Sovietų vadai pasirodė esą pato
logiškai nepasitikį ir pilni didėjančios bai
mės dėl Vakarų karinio bei ūkinio tvirtu
mo. Pačiais paskutiniaisiais savo manevrais 
jie esminiuose interesuose daro žalos tiek 
rusų tautai, tiek ir kitoms pasaulio tautoms.

Bet ar panašu, kad ši vyriausybė galėtų 
dabar pakeisti Rusijos politiką tokiu brūkš
niu, kuris būtų mūsų reikalavimo išdava— 
peržiūrėti Chartą suvaržant sovietų veto 
teises? Sov. Sąjunga beveik kiekviename 
J.T. ginče susidūria su jai priešiška dau
guma. Žiūrint iš rusų pusės, jos veto teisė 
yra jai vienintelis užtikrinimas, kad J. Tau 
tos nepastatys Į pavojų Rusijos saugumo. 
Pagal dabartinę pasaulinę situaciją, Krem
lius neatsisakys šios teisės.

CITUOJAMAS 109 STRAIPSNIS
rodinėjo, kad rezoliucijos „dabar įgyja rei
kiamą stiprią paramą, jei J. T. laiku pasi- NAUJAS VETO PAVOJUS

Chartos 109 straipsnis numato, kad J. T. 
konferencija, turinti tikslą peržiūrėti Char
tą, gali susirinkti tada, kai du trečdaliai 
vi.MK>tinio susirinkimo narių ir bet kurie 
septyni Saugumo Tarybos nariai tai nu
sprendžia, ir bet koks Chartos pakeitimas, 
pasiūlytas dviejų trečdalių tokios konfe
rencijos balsų turi įsigalioti tada, kai rati
fikuojama dviem trečdaliais J. T. narių, 
įskaitant visus nuolatinis Saugumo Tary
bos narius.

stengs užbaigti didėjančią karo grėsmę”.
Negali būti abejonės, kad Charta turi 

trūkumų, kurie turi būti pašalinti, ir kad 
Sov. Sąjunga, besaikiai panaudodama veto, 
nuolat paraližuoja J. Tautas. Visų svarbiau 
sias klausimas yra: ar žygiai, kaip išdės
tyta tose kongresui pateiktose rezoliucijo
se, iš tiesų numato „sustiprinti J.T.” ir pa
daryti „J.T.” pagalba taiką realybe”.

Mes Įžengėme Į pavojingiausi laikotarpį. 
Neseniai praėję įvykiai jau graso padalyti

Kokios praktiškai būtų išdavos, jei J.T. 
konferencija pasiūlytų Chartos pakeitimą, 
kuriam Rusija pasipriešintų? Rusija arba 
vetuotų tokį pakeitimą, kas dar labiau su
intensyvintų dabartinį skilimą tarp Rytų ir 
Vakarų, arba Rusija ir jos satelitai apleis
tų J. Tautas.

Pastaruoju atveju, kokių vilčių mums ta 
da beliktų taikai pasaulyje išlaikyti? Iš J. 
Tautų tada beliktų tik sąjunga, nukreipta 
prieš Rusiją ir jos įtakos sferose esančius

stovime. Kongresui pasiūlytos priemonės 
stoja tik už pasiūlymo priėmimą. Jos, tik
riausiai, užgesintų paskutinę vilties kibirkš 
tėję, kurią mes dar turime dviejų pasaulių 
sistemai išvengti.

Sumner Welles, NYKT 1947.VII.24

Chartos 109 straipsnio pilnas tekstas yra 
toks: „1. Jungtinių Tautų' narių visuotinė 
konferencija, kuri turėtų peržiūrėti šios į 
Chartos tikslą, gali susirinkti tada ir ten, 
kaip nubalsuoja du trečdaliai visuotinio su
sirinkimo narių ir bet kurie septyni Saugu
mo Tarybos nariai. Konferencijoje Jungti-1 
nių Tautų nariai privalo turėti po vieną j 
balsą. 2. Kiekvienas šios Chartos pakeiti-i 
mas, pasiūlomas dviejų trečdalių konferen
cijos balsų, privalo įsigalioti, kai ratifikuo
jamas pagal jų atitinkamuosius konstituci
nius procesus dviejų trečdalių Jungtinių 
Tautų narių, įskaitant visus nuolatinius Sau 
gurno Tarybos narius. 3. Jei tokia konfe
rencija nesusirinktų prieš dešimtąjį po šios 
Chartos įsigaliojimo visuotinio susirinkimo 
metinį posėdį, tai pasiūlymas sušaukti to
kią konferenciją turi būti įdėtas į tokio 
visuotinio susirinkimo posėdžio dienotvar
kę, ir konferencija privalo susirinkti, kai 
taip nusprendžia visuotinis susirinkimas sa 
vo narių balsų dauguma ir bet kurie sėp- 
tyni Saugumo Tarybos nariai”. Vertėjas

1947 vm. 7. 
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Neseniai buvo nužudyti 6 Buriuos vyr. na
riai. Mūsų atvaizde nužudytieji: kair. Tha- 
kin Mya ir gen. U Aung%an, minimas kaip 

„įtakingiausias žmogus” Burmoje.
(Dena-INP-Bild)

Nutruko britu - sovietu derybos 1
Britų užjūrio prekybos ministeris Harol- Olenvill Hali, britų finansų minister!©

Balkanuose neramumai tęsiasi. II Sov. Rusijos veto Saugumo Taryboje irgi dėl Balka
nų. Mūsų atvaizde Saug. T. posėdyje Albanijos atst. Col. Nesti Kerenxhi (dešin.) ir

Bulgarijon atst Dr. Nizzin Nevorah (kair.) (Dena-INP-Bild)

kraštus. Tada nebebūtų jokios pasaulinės 
organizacijos. Jau iš pat pradžių mums bu 
vo žinoma, kad J.T., kaip pasaulinė orga
nizacija, negali turėti pasisekimo, kol ne
bus pasiekta sovietų — amerikiečių bend
radarbiavimo.
. Amerikos politika, siekianti išlaikyti J.T.. 

pilnumoje, ir tuo pat laiku pagrįsta ilgalai- 
Į ke atstatymo programa, nėra nei dramatiš
ka, nei populiari. Tam reiktų ilgos kantry
bės, ištvėrmingų pastangų ir pastoviai ap
sunkinti mokesčių mokėtojus. Tačiau tai 
yra vienintelė politika, kuri galėtų nu
kreipti karą, ir tas galėtų eventualiai įti
kinti rusų tautą, kad bendradarbiavimas, 
bet ne antagonizmas, tarp Vakarų ir Rytų 
tarnautų jų pačių interesams.

Suskaldytas pasaulis neišspręstų atomic 
nės kontrolės problemos, nusiginklavimo, 
ūkinio atstatymo, nė kitų painių tarptauti
nių klausimų, prieš kuriuos mes šiandien

das Wilsonas, kuris vadovavo britų preky
bos delegacijai Maskvoje, grįžo lėktuvu Į 

j Londoną. Leidžiantis lėktuvui žemyn įvyko 
katastrofa, kurioje buvo sužeistas vienas 
delegacijos narys. Sugrįžęs Wilsonas tuoj 
turėjo pasikalbėjimą su prekybos ministe- 
riu Sir Staffordu Crippsu, kurio metu iš
dėstė derybų nutrūkimo priežastis.

Iki paskutinės minutės Britanijoj buvo 
tikimasi, kad prekybos derybose Maskvoje 
bus prieita prie abiems partneriams palan
kaus susitarimo. Britų vyriausybė dar nėra 
oficialiai paskelbusi savo nusistatymo dėl 
nepasisekusių derybų. Wilsonas, kaip pra
neša DPD/Reuteris, yra pažymėjęs, kad 
derybų nesėkmės priežastimi yra bir’ęs ne 
kainų klausimas, bet finansiniai sovieų rei 
kalavimai. Crippsas Žemuosiuose Rūmuose 
pareiškė, kad derybos nutrūkus'os dė, so
vietų reikalavimo reviduoti 1941 metų kre
dito sutartį.

pavaduotojas, pareiškė Žemuosiuose Rū
muose, kad Sovietų Sąjunga D. Britanijai 
yra „skolipga truputį, daugiau kaip 1 mi
lijardą svarų sterlingų”. 900 mil. yra dar 
likę iš caro laikų, o apie 100 mil. yra susi
darę už tiekimus 1941 metais.

Sovietų agentūra „Tass” pranešė, kad 
Sovietų Sąjunga yra pasiūliusi 1 mil. to 
javų iš šių metų derliaus, 1,5 mil. to iš 
1948 metų ir po 2 mil. to iš 1949 ir 1950 
metų derliaus. Be to, ji buvo pasiryžusi 
tiekti didesnius maisto ir statybos medžio 
kiekius. Už tai D. Britanija turėtų prista
tyti1 bėgių, vamzdžių ir mašinų. Šis -sovietų 
pasiūlymas buvo padarytas su sąlyga, kad 
D. Britanija peržiūrėtų karo metu suteiktų 
kreditų sąlygas ir kad, lygiai kaip ir So
vietų Sąjunga, prekių tiekime laikytųsi 
nustatytų terminų.

Pasiremiant gautais pranešimais pasi
tarimai yra nutrūkę dėl sovietų reikalavimo

MYKOLAIČIKO IR CHURCHILLIO DVIKOVA 
MASKVOJE 1943 METAIS

(Tąsa iš pereito numerio )

ATMESTIEJI KOMPROMISAI
Prieš užbaigiant šį pirmą pasikalbėjimą, 
jurchillia konstatavo, kad nuomonės skl
isti dviem pagrindiniais klausimais: pri
minima* Curzon'o linijos, kaip Lenkijos 

ienos „de lacto", su teise vėliau taikos kon 
erencijoje tą klausimą iškelti, ir antra — 
mradimas kompromiso tarp I.enkijoa vy- 
iauaybėa ir Liublino komiteto tikslu suda- 
-ytl vieną vyriausybę, laisvai abiem ausi- 
nngua. Tada Rome r is, lenkų užsienių rei
kalų ministeris, paklausė, ar sovietų vy
riausybė priima šią Churchillio formulę. 
Stalinas tiesiai atsakė, kad nepriimi. — 
Sovietų vyriausybė, — kalbėjo Stalinas, — 
turi tik vieną tikslą: gauti iš lenkų vyriau
sybės pripažinimą, kad Curzon'o linija su
daro galutiną Lenkijos sieną; Curzon'o li
nija galės turėti labai mažų modifikacijų, 
nesiekiančių daugiau, kaip 6 —7 km. gilu- 
mon.

Po šio pirmo pasikalbėjimo Churchillis 
ir Edenas mėgino surasti naujų kompromi
sinių formulių. Buvo aišku, kad Churchillis 
norėjo bet kokia kaina išnaudoti jo būvimą 
Maskvoje, kad susitarimas būtų pasiektas. 
Ir po kievieno kario, kai Churchillio komp
romisinė formulė buvo atmetama, jo spau
dimas į Mykolaičiką ir Romerį padidėdavo.

Kitą dieną Churchillis ir Edenas susitiko 
Anglijos ambasadoje su Liublino komiteto 
atstovais. Spalių 14 dieną Churchillis pasa
kė Mykolaičikui, kad jis po piet nori matyti 
asmeniškai Staliną ir su juo dar kartą iš
diskutuoti Lenkijos klausimą. Bet prieš tai 
jis norta dar pasikalbėti su Mykofaičiku, 
kad galėtų Stalinui pasiūlyti aiškų spren
dimą. Pagal Churchillį Lenkija esanti pa- 
vnjtngiausiame savo istorijos posūkyje. 
Išsigelbėfi dar esą galima. Bet jei nebus 
išnaudota galimybė susitarti su Sovietų Są
junga, tai seks nebepataisoma katastrofa. 
Vtsąs konfliktas yra sukoncentruotas tik 
vienoje problemoje: Lenkijos rytinės sienos. 
Churchillis priminė Mykolaičikui, kad jis 
jau sausio mėn. 1942 metais siūlė Lenkijos 
vyriausybei sutikti su Curzon'o linija. Kaip 
lengva būtų šiandien, jei tada jo patari
mas būtų buvęs paklausyta*! Nebūtų buvę 
Liublino komiteto ir būtų buvę atnaujinti 
diplomatiniai santykiai. Gi dabar „Liublino 
žmonės" esą paskandino Lenkiją „bjauria
me duonmaityje”. Jie greit sudarymą' vy
riausybe. rusai ją pripožmaią. ir taip Len
kija ahrdurmanti pilietinio karo padėtyje.

Čia Churchillis pradėjo grąsinti Mykolai
čikui. Sugrįžus į Londoną, jis viešai par
lamente pareikšiąs, kad Jo Didenybės vy
riausybė remianti Stalino reikalavimus. Jis 
prašė Mykolaičiką suprasti tą atsakomybę, 
kuri gulanti ant jo, Mykolaičiko, pečių, ir 
tegul jis dabar susitvarko su sienų klausi
mu. Jei Mykolaičikas priima Churchillio 
pasiūlymus, tai tada jis kalbėsiąs su Sta
linu ir tikriausiai palengvinsiąs susitarimą. 
Ar Mykolaičikas matąs dar kokią išeitį? 
Juk kaip kompensaciją už prarandamą te
ritoriją rytuose, Lenkija gaunanti plačių ir 
tuščių žemių Vakaruose.

— Jei Jūs priimate Curzon’o liniją —, 
kalbėjo Churchillis, tai rusai tikrai ne
besiinteresuos Liublino komitetu. Pasikal
bėjime su Stalinu aš kritikavau „Liublino 
lenkus”, ir Stalinas juos taip pat kritikavo. 
Jis juos laiko nevertus jo globos ... Priė
mus Curzon'o liniją, Lenkija gali tikėtis 
tam tikrų koncesijų iš Stalino. Po viso to, 
ką reiškią Jums netekti pasitikėjimo .Me
letos lenkų”!

Mykolaičikas neturįs išleisti iš akių tai, 
ką jis gali laimėti susitarimu su Stalinu. 
Jis galės grįžti į savo tėvynę ir ten su
darys vyriausybę. Anglija ir Amerika jam 
padės ir jį rems savo ambasadoriais. Rei
kia visokia kaina susitarti. Jei bus proga 
praleista, tai bus viskas prarasta.

1 šį Churchillio frazių ir minčių antplūdį 
Mykolaičikas atsakė, kad jis visą pasku
tinę naktį paskyręs padėties apsvarstymui. 
Jis esąs ypatingai paliestas Molotovo pa
reiškimo, kad Churchillis ir Rooseveltas, 
visiškai nepasitarę su lenkų vyriausybe ir 
net jos nepainformavę, susitarė Teherane 
su Stalinu dėl Lenkijos teritorinio statuto. 
Šiandien iš jo reikalaujama aklai aprobuoti 
tą susitarimą. Norima taip gi, kad lenkų 
vyriausybė nusilenktų prieš Sovietų valią, 
kuri neva ruošiasi sudaryti vyriausybę iš 
Liublino komiteto. Ar tai ne reiškia, kad 
norima sunaikinti Lenkijos nepriklausomybę 
jos pačiu pritarimu?

— Padarius tą transakciją politinę, — 
pabrėžė Mykolaičikas —, kas gali garan
tuoti, kad šios sužalotos Lenkjios nepri
klausomybė bus garantuota?

Churchillis tada pakartojo, kad Anglija 
ir Amerika yra tiesioginiai užinteresuotos 
Lenkija ir kad jos žiūrės, kad Lenkijos 
nepriklausomybė būtų respektuojama. Ede
nas iš savo pusės pastebėjo, kad jei bus 
susitarta dėl Curzon’o linijos, tai neabe
jotinai bus gautos iš Stalino ir garantijos

Lenkijos nepriklausomybei. — Bet —, at
sakė Mykolaičikas, — teritorialinės proble
mos turi būti pačios tautos išspręstos, o ne 
vieno kurio nors vyriausybės nario.

CHURCHILLIO PYKTIS
Tada Churchillis parodė savo Įniršimą. 

Griežtai ir Įtūžęs jis pareiškė, kad nusi
plaunąs rankas nuo Mykolaičiko ir kad, jei 
šis ir toliau laikysis savo nusistatymo, tai 
Anglijos vyriausybė viską pasiųsianti po 
velnių ... Ar gi esą galima leisti, kad tas 
„lenkų ginčas sukompromituotų Europos 
taiką”! Jis atvirai pakaltino, Mykolaičiką 
„aklu užsispyrimu” ir pareiškė, kad,.jei jis 
nenusileis, tai jie išsiskirsią „blogais drau
gais”. Jis painformuosiąs visą pasaulį apie 
lenkų vyriausybės beprotišką laikymąsi, ir 
Lenkija būsianti atsakinga už naują karą, 
kuris kaštuosiąs 25 milijonai gyvybių. Bet 
ką reiškią Lenkijai išprovokuoti naują ka
rą?- Etc., etc.

Mykolaičikas, apipiltas tos kaltinimų ir 
grąsimų srovės, replikavo, kad jam lengva 
dabar suprasti, kodėl Lenkijos likimas bu
vo galutinai išspręsta Teherane.

— Teherane —, kuone šaukdamas Chur
chillis pareiškė — priešingai Lenkija buvo 
išgelbėta!

Kai Mykolaičikas pastebėjo, kad jis dar 
nėra tiek praradęs patriotinio jausmo, jog 
laisvai galėtų atiduoti Lenkijos teritorijos 
pusę, Churchillis jam atsakė, kad jis, prieš 
25 metus pats dirbo nepriklausomos Lenki
jos atstatymui ir kad jis ir šiandien viską 
darys, kad Lenkija neišnyktų, bet kad My
kolaičikas „pavojingai pamišęs, atsisako 
toje akcijoje dalyvauti”. Jei Mykolaičikas 
laikysis savo nusistatymo, tai „jis bus nuš
luotas visam laikui nuo politinės scenos”.

— Rusai užplūs jūsų kraštą ir sulikviduos 
jūsų tautą. Ar nematote, kad jūs esate ant 
bedugnės kranto! •

Kelias sekundes nutilo Churchillis, kad 
atsikvėptų, ir po to pridėjo: ’

— Visokiausiu ' atvėju lenkų vyriausybei 
nereikės daryti nuolaidų, nes rusai jau yra 
Lenkijoje. Mykolaičikas vėl replikavo Chur- 
chilliui, kad abejais atvėjais Lenkija pra
randa beveik viską.

— Ji praras tik Pripiečio pelkes ir 5 mi
lijonus gyventojų, kurie, teisybę sakant, yra 
ukrainiečių kilmės —, atkirto Churchillis.

Tada Mykolaičikas atsakė:
— Po to, kai klausimas buvo galutiniai 

išspręstas Teherane taip, kaip Molotovas 
perdavė, tai kam dar reikalaujama, kad

sumažinti 1941 m. britų kreditą, sumoje 100

Lenkija pati pasirašytų sau mirties spren
dimą?

Edenas, pasinaudodamas tuo klausimu, 
pastebėjo, kad, pasirašant sutartį, būtų ga
lima atkreipti dėmesis, jog lenkų vyriausy
bė Trijų Didžiųjų sprendimą laiko ne vi
siškai vykusiu. Dar pridūrė, kad jis supran
tąs tuos sunkumus, kuriuos reikia Myko
laičikui nugalėti ir kad jis suprantąs 
tą baimę, kurią iššaukia galimybė būti vy
riausybės ir tautos pasmerktam.

„JEI JOS BŪTUTE MANO VIETOJE ...”
Pagaliau Churchillis nusprendi paruošti 

dar vieną kompromisinę formu^'Vir ją pa
tiekti Stalinui. Jei Stalino atsakymas bus 
neigiamas, lenkų vyriausybė tada nieko ne
praras, ir Mykolaičikas galės ramus' grįžti' 
Į Londoną. Jo pozicija bus sukonsoliduota 
ir toliau naudosis Anglijos vyriausybės glo
ba. Bet jei Stalinas tą naują formulę pri
ims ir su ja sutiks taip gi Anglijos ir Ame
rikos vyriausybės, tai Mykolaičikas būsiąs 
priverstas tą Trijų Didžiųjų sprendimą ak
ceptuoti. f

Mykolaičikas tuoj pat atsakė, kad jis ne
galįs sutikti su tokiu problemos sprendi
mu. Jis paklausė Churchillį kaip jis pa
sielgtų, jei Didžioji Britanija būtų tokioje 
padėtyje, kokioje dabar yra Lenkija. Chur
chillis piktai atrėžė, kad „ne apie tai eina 
reikalas”. Romeris savo ruožtų priekaiš
tingai paklausė Churchillį ar jis sutiktų 
geruoju atiduoti Anglijos teritorijos dalį?

— Tikriausiai tai padaryčiau —, atsakė 
Churchillis. — Ateities kartos garbintų ma
no vardą. Kitokios išeities nėra! Lenkijai 
gresia išnaikinimo pavojus. Kaip tautai, 
jai yra pavojaus išnykti.

Orabskis lenkų tautinio komiteto vardu 
čia pat pareiškė, kad joks lenkų parlamen
tas nesutiks priimti tokį sprendimą.

— Tai gerai —, ironiškai pastebėjo 
Churchillis. — Kai Lenkija bus laisva nuo 
didžiųjų valstybių globos, niekas jai ne
trukdys paskelbti karą Rusijai. Viešoji opi
nija, matyti, jai jokios reikšmės neturi! 
Kuriam reikalui pagaliau jūs kovojate, jei 
teisė ir toliau minama kojomis? Aš noriu 
gelbėti lenkų tautą!

Prieš išeidami iš kambario, kuriame 
įvyko šis pasikalbėjimas, Churchillis stai
ga kreipėsi į Mykolaičiką ir, draugiškai 
šypsodamasis, pareiškė, kad jis turėjo pa
simatymą su Liublino komiteto žmonėmis ir 
kad jis nepavydi Mykolaičikui turėti rei
kalų su anomis Asmenybėmis ...

— Jie sukėlė inanyje neribotą pasišlyk
štėjimą, — pridėjo Churchillis smagiai nu
sikvatodamas. B. A,

(Pabaiga)

mil. svarų sterlingų, palūkajoas nuo 2% ligi 
0,5’/o; kas D. Britanijai sudarytų 18 mil. 
svarų sterlingų nuostolį. Be to, Sovietų, 
Sąjunga pareikalavusi skolos išmokėjimą 
pratęsti 12-kai metų, tuo tarpu kai pirmasis 
susitarimas numatė, kad Sovietų Sąjunga 
išmokėsianti per trumpą laiką 4O«/o skolos 
auksu arba panašiomis vertybėmis ir liku
sius 60’/o septynių metų bėgyje. Tačiau 
britų atstovai buvo nusistatę pratęsti mo
kėjimo laiką tiktai 25°/o visos skolos. So
vietų Sąjunga aiškiai stengėsi pasitarimus 
pakreipti finansinėn pusėn, tuo tarpu kai 
D. Britanija, esant savai sunkiai devizų pa
dėčiai šioje srityje galėjusi suteikti tiktai 
ribotas koncesijas ir, siūlydama Sovietų 
Sąjungai savo pramonės gaminius, tikėjosi 
iš pastarosios gauti kviečių ir kitų maisto 
produktų. Negali būti jokių abejonių, kad 
Sovietų Sąjunga savo nusistatymu: pirma 
finansiniai palęngvinimai, o paskui maisto 
produktai, buvo pataikiusi į vieną iš jau
triausių Britanijos ūkinės struktūros dalių.

BBC pranešimu, Maskvos radijas perskai
tė „Tasso” agentūros pareiškimą, patei
sinantį sovietų nusistatymą, perybos esan
čios nutrukusios dėl dviejų priežasčių: 
1) britų delegacijos atsisakymas laiduoti se
kančių keturių metų bėgyje tiekimą tam 
■tikrų įrankių, reikalingų sovietų medžio ir 
naftos pramonei, ir 2) D. Britanijos nesuti
kimas sovietams padaryti finansinių pa
lengvinimų. . Iš „Tasso” pranešimo aiškėja, 
kad Sovietų Sąjunga norėjusi 50 % skolos 
išmokėti vėliau negu kaip buvo" anksčiau 
susitarta. Tačiau D. Britanija laikė šią nuo
laidą neįmanoma. Tiesą pasakius, ir iš so
vietų pusės buvo pabrėžta, kad kainų klau
simas teturėjęs tiktai antraeilę reikšmę. 
Sūdena/AFP pranešimu, Sovietų Sąjunga 
norėjusi D. Britanijai paskaityti kviečius 
daug žemesne kaina negu ji buvo nesenai 
mokėjusi Argentinai^ Šita kaina turėjusi 
būti žemesnė negu oficialioji Kanados, rin
kos kaina.

D. Britanija labai apgailestauja šį Wil- 
sono misijos nepasisekimą. Tačiau Reuterio 
finansinis bendradarbis yra vis dar opti- 
mitiškai nusiteikęs. Jis rašo, kad abiejų 
vyriausybių vieningumas svarbiuose preky
bos klausimuoe duodąs vilties kibirkštį. 
Ypač svarbu, kad politika nėra suvaidinusi 
jeikios rolės tuose pasitarimuose. Įdomu 
pastebėti', kad Sovietų Sąjungos reikalavi
mas palengvinimų finansiniuose atsiskaity
muose įrodo, jog jos aukso ištekliai ir, gal 
būt, ir aukso gamyba yra daug žemesni 
negu kad bendrai yra galvojam*. Tačiau 
galima ir kitą išvadą padaryti: Sovietų Są
junga nori savo sutaupytą auksą pasilai
kyti būsimoms transakcijoms.
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rią, prieš pradėdamas savo pastabas, čia 
atpasakosiu'.

Gyveno trys jogai, kurie savo antgamtiš
kame mene buvo tiek pasiekę, kad galėjo 
savo apsiaustus pakabinti ore lyg ant ko
kios kabyklos. Kartą bekeliaudami jie su
stojo pailsėt? Pakabino savo apsiaustus 
ore, o patys susėdo ant žemės. Tuo tarpu 
plėšrus paukštis užpuolė pro jogų i-siį šliau 
žrančią gyvatę. Ir gyvatė ir paukštis kovo
jo dėl savo gyvybės: paukštis stengėsi sna
pu suskaldyti gyvatei galvą — gyvatė pa
smaugti savo užpuoliką. Jų kova rado at
garsi stebinčių jogų širdyse. Vienam jogui 

1 pagailo paukščio ir jis pašoko jam j pagal
bą — M pati akimirksni jo apsiaustas nu
krito žemėn. Kitas jogas stojo gyvatės pu
sėn ir tuo metu, kai jis skubėjo gyvatę iš 
paukščio nagų išlaisvinti, jo apsiaustas taip 
pat nukrito žemėn. Trečiasis jogas įtemp
tai stebėjo kovą, tačiau, nors jo širdis bu
vo nemažiau už anų dviejų įvykio paveik
ta, susilaikė stoti vienoje ar kitoje kovo
jančių pusėje. Ir , žiūrėkite, jo apsiaustas 
liko ore kabėti.

Si trumpa legenda duoda progos pamąs
tyti apie stebėjimą apskritai ir apie stebin
ti kūrėją bei žurnalistą atskirai,'nes ji gra 
žiausiai išreiškia stebėjimo esmę. Ji rodo, 
kad stebėtojas negali išlikti prieš jo akiš 
^sivystančų jvykų nepaveiktas, tačiau jis 
nustoja buvęs stebėtoju tuo momentu, kai 
apsisprendžia už kurią nors pusę.
' Visiškai bešališku stebėtoju išlikti yra 
neįmanoma, nes jautri žmogaus prigimtis 
diesąmoningai jį apsprendžia būti kurioje 
jrs pusėje. Todėl kasdieniniame gyvenime 

matome tiek daug šališkumo. Retai teiš- 
rsi atpasakojant kuri nors įvyki taip, kaip 
i atsitiko. Eilinis žmogus nepajėgia bū- 
tik stebėtoju. Kiekvienas įvykis pereina 

r jo jausmų prizmę ir yra perteikiamas 
:iems nušviestas jo jausmų šviesa. Apie 
patį įvykį išgirsime vis kitokią nuomo- 
žiūrint kurioje pusėje' pasakotojas sto

ki. Todėl ir tiek diametrialiai priešingų 
muomonių apie visuomenės veikėjus, komi
tetų veiklą, maisto dalintojus ir tt. Antra, 
■ neužmirština, kad eilinis žmogus nėra ste
bėtojas, jis yra kiekvieno jo .matomo ar 
■girdimo Įvykio dalyvis ir kaip toks negali 
būti objektyvus. Kol jis esti tik jausmais 
'kurioje nors pusėje, tol tebėra stebėtojas, 
bet vos tik padaro, kad ir'nežymų veiksmą 
savo simpatijoms paremti, nustoja būti ste
bėtoju ir automatiškai tampa dalyviu.

Kiek blogiau yra, kai šališkumas išeina i 
viešumą, atseit patenka I spaudos pusla
pius. Čia jis klaidina ir labiau sugebanti 
skirti tiesą nuo šališkumo, nes yra pateikia
mas ne tik žinią paduodančiojo, bet ir pa
tvirtinamas redaktoriaus savo autoritetu. 
Todėl redaktoriui privalu turėti tikrovės 
iiujautimo dovaną, kad galėtų tiesą apva
lyti nuo ją temdančių priemaišų. Kad tai 
ne visada sekasi Įsitikinsime pavartę bet 
kurio- laikraščio kroniką iš mūsų viešojo 
gyvenimo. Korespondencijos su jausmų prie 
maiša ne retenybė. Daugumoje jų perdėtai 
gražiai vaizduojamas savo stovyklos kultū
rinis gyvenimas, i padanges keliami savo 
sportininkų laimėjimai, meno ansamblių 
pasiekimai ir t. t. Kai pabandai patikrinti, 

-pasirodo, kad gerokai išpūsta. Supranta
ma, kad žalinga yra ir tokia „graži” infęr-

kus, tikrai neleistina. Tokio svetimšalio pa
sityčiojimo iš kitos tautos dar neteko akai-s 
tyti. Mes žinome, kad visur visokių yra, bet 
tai primesti tautai kaip visuotiną reiškinį 
dar niekas nebandė. Juo labiau kai daugu-

macija, bet ne tiek, kaip visas geras veikė
jų pastangas neigiantį informacija. Ir viena 
ir kita yra nepriimtinos, nes temdo tiesą ir 
klaidina skaitytoją.

j Bet ant korespondentų perdaug pykti ne- 
; galima, nes jie yra tik žmonės, taigi Įvy- 
' kių dalyviai ne stebėtojai. Tai įrodo apra- 
! šomo jvykio paviršutiniškumas. Stebėtojas 
i stebi akyliai, pergyvena, ištiria, bet, nesi
leidžia jausmų diktuojamas. Gi eilinj žmo
gų jvykis pagauna jau pačioje pradžioje, 
įsuka l savo verpetą, apsvaigina ir neleidžia 
pamatyti vyksmo pilnumoje.

Esti atvejų, kai ir tikras stebėtojas būna 
šališkas. Bet ne todėl, kad jis kitoks nega
lėtų būti, bet todėl, kad bendruomenės in
teresai to reikalauja. Pavyzdžiu čia tik-tų 
politinių įvykių informacija. Kiekvienas 
gali pastebėti, kad apie politinius pasaulio 
įvykius mes esame informuojami kiek viena
šališkai. Randame viską, kas pasakyta ar 
vyksta mūsų naudai, ir tik nuotrupas prie
šingai. Bet kitaip ir negali būti. Politika 
yra neginkluota kova, kurios išdavos turi 
pasekmių ne tik kovojantiems, bet ir ste
bintiems. Politinio informatoriaus uždavinys 
yra ne tik informuoti, bet ir veikti, telkti 
mases į talką už jų interesus kovojantiems. 
Bet ir čia tikras stebėtojas randa ribą tarp 
reikalo ir simpatijos.

Sakėme, kad eilinis žmogus nėra stebė
tojas. Tai kas gi tada gali būti stebėtoju? 
Stebėtoju gali būti tas, kuris pajėgia nuga
lėti žmogiškąją prigimtį, stumiančią jį i 
veiklą, kurio valia stipresnė už jausmus,

kurio noras viską matyti sulaiko jį nuo 
įsikišimo. Tokių yra nedaug, ir jie, tik jie 
atskleidžia tiesą savo dalyvavimu vyksme 
apakusiems. Stebėjimo dovana turi būti ap
dovanotas kiekvienas kūrėjas — rašytojas 
ir žurnalistas. Kas to neturi, neturi teisės 
nei tuo vardu vadintis. Tik sugebėjimas 
kurti gyvenimą, pačiam jame nedalyvaujant 

'suteikia garsą rašytojui, tik tiesos pamėgi
mas iškelia žurnalistą, iš minios tuo vardu 
besidangstančių.

Visiškai bešališku stebėtoju negali būti 
nei rašytojas su žurnalistas. Vidiniai ir 
jie yra už ar prieš nusiteikę, bet jie pajė- 

! gia atsipalaiduoti savo jausmų vaizduodami 
įvykius. Tikras stebėtojas ne tik stebi-, jis 
išgyvena, jaudinasi, bet nepakyla iš stebė
tojo kėdės, vien dėl to, kad geriau matytų. 
Jis privalo būti pačiam (vykių verpete, bet 

j neturi užsimiršti esąs stebėtoju. Tai yra 
sunku, tiesiog nežmoniška, todėl ne kiek- 

Į vienas gali būti stebėtoju. Todėl ir taip ma- 
' žai gerų rašytojų ir žurnalistų. Rašytojas ir 
žurnalistas miršta tą momentą, kai nustoja 
būti stebėtoju.

Gal niekad, kaip dabar, yra piktnaudo- 
' jamas rašytojo ir žurnalisto vardas. Kas 
(dabar tuo vardu'nesidangsto! Vieni jį pri- 
sikergę tik todėl, kad ką nors parašo, kiti 
dar jį tebenešioja, nors jau senai apleido 
stebėtojo vietą. Jie purvina tikruosius to 
vardo nešiotojus, klaidindami skaitytoją ir 
keldafni alasą dėl niekų. Vienaip ar kitaip 
jie kenkia ir bendruomenei. Apie rašytojus 

I nedrįsčiau to pasakyti, nes dar per mažai

Kaip gyvenama nūdieniame Berlyne
Nūdienis Berlynas daugeliu atžvilgių ski-; uždavinys. Būdinga nūdieniame Berlyne tai, 

riasi nuo prieškarinio, taikos metų Berly- (kad čia visai nekreipiama dėmesio, ar gy- 
no. Prieškarinis Berlynas buvo Trečiojo ventojai iš apsirikimo ar kuriuo keliu lei- 
Reicho sostinė. Šiandien jis nėra Trečiojo ^žiasi į gretimą sektorių. Berlyne griežtai 
Reicho sostinė, tik keturių sektorių miestas,' dabojama, kad iš savo sektoriaus Į svetimą 
valdomas keturių okupacinių pajėgų. Ir tai sektorių nepatektų okupacinių pajėgų atsto 
nėra miestas tikrąja žodžio prasme. Tai yra ’ vai. Dėl to nuolat vyksta patruliavimas. Ir 
daugiau griuvėsių miestas, liudijąs nese- vieni ir kiti' žiūri, kad kareiviai pas kaimy
nai praėjusio karo skaudžius pėdsakus, ku 
riuos vargu bepajėgs užgydyti eilė dešimt

yra tam duomenų. Vos vienas kitas pasi
rodė su savo darbų nuotrupomis, iš kurių 
negalima spręsti apie jų kūrybos apimtį. 
Bet žurnalistai turi pakankamai vietos ir 
progos pasireikšti ir tas vardas nemažai 
piktnaudojamas. Rašo tokių, kurie stebė
jimo duovanos neturi, rašo ir, laimė, kad 
tokių labai mažai, tokių, kurie užsimiršo 
esą stebėtojais. O kad kalbama ne iš jiems 
skirtos vietos Įrodyti, pasitelksime į pagal
bą pavyzdį.

Mes labai jautriai reaguojam i vokiečių 
spaudos šališką, šmeižtų pilną kompaniją 
mūsų atžvilgiu. Tačiau ar sugebam patys 
išlikti objektyvūs vokiečių atžvilgiu? Anaip
tol. Tarpusavio pokalbiuose mes dažnai 
perdedam apie jų elgesį ir būda, nes ne 
vienas patyrėme daug blogio ir neteisybės. 
Tai veikia. O esame juk žmonės. Bet tai ne 
viešas reikalas, nors smerktinas. Blogiau, 
kada senas žurnalistas visa tai iškelia j vie
šumą kaip gryną pinigą.

Dar žiemos metu skaitėme (autoriaus pa
vardės ir laikračšio čia neminėsiu) infor
macini straipsnį apie Švabiją ir švabus, o 
nesenai ir antrą, ano straipsnio tęsinį. Idė
ja pagirtina. Iš tikrųjų, mes permažai pa
žįstam tą kraštą ir žmones, pas kuriuos 
kampininkaujam. Bet perskaitę matome, kad 
tai ne informacija, kokios lauktina iš seno 
ir žinomo žurnalisto, bet pagiežos persi
sunkusi ironija. Nuvalkioti anekdotėliai, nu
girstos istorijėlės ir fantazija. Tas nauja 
autoriui vaizduojant švabų būdą ir veiks
mus. To negana, prireikia net ir prasima
nymų, tikriau sakant šmeižtų. Jei visa tai 
teisybė būtų, ir tai taktas reikalauja susi
laikyti, nes mums reikia su visais ir visur 
ieškoti draugystės, nes gi nežinome ką at
neš Ūkimas. Juo labiau netinka dergti savo 
šeimininkus. Gi prasimanyti įvairius nie-

ma teigimų'visiškai pramanyti. Ilgiau ne
sustodami susipažinkime su ištrauka vaiz
duojančia kaip atrodo švabas ... švabas 
gi — smulkus, pilko, kampuoto, netaisy
klingo veido, be jokių pretenzijų I svei
katingumą ir grožį. Ir toliau: „Švabijoj 
yra daug moterų, panėšinčių į kiškius ...” 
Prie šito plačių komentarų nereikia. Stebina 
tik autoriaus fantazija, sugalvojusi tokias 
kreatūras. Iš šio pavyzdžio matome, kad 
autorius nors stebėjęs, kaip sakosi, trejus 
metus, bet nieko nematė, apleido stebėtojo 
postą ir leidosi jausmų įtraukiamas l abi
pusę trintį. Mes suprantame jo Jausmus, 
bet negalime pateisinti beribio šališkumo, 
leidusio tautai, besivadinančiai poetų Ir 
menininkų tauta, drėbti išsigimėlių ir 
mulkių vardą, tautai, priglaudusiai tūkstan
čius mūsų tautiečių,, kad ir su gausiomis 
išimtimis, parodžiusiai krikščionišką mei
lę -vargstančiam. Šiuo straipsniu autorius' 
blogai pasitarnavo bendruomenei, išplėšda
mas jai moralinę teisę kaltinti vokiečius1 
dėl neobjektyvumo, suklaidino švabijoj ne
buvusį skaitytoją ir, galiausiai, pats save 
pribaigė, nustodamas skaitytojo pasitikė
jimo. Taip atsitinka kiekvienam žurnalistui, 
kai jis apleidžia stebėjimo punktą. Tokie 
pavojai gresia kiekvieham. Tai yra amžina 
kova su savim. Ir tik tos kovos laimėtojai 
turi teisę žurnalistų vardu vadintis, žur
nalisto, besiveržiančio į kiekvieną gyveni
mo verpetą, viską matančio, perpratančio 
kiekvieną idėją, degančio jausmų ugnim, 
bet pajėgiančio išlikti tik stebėtoju.

Stebėjimo menas yra vienas iš sunkiausių, 
bet tik jis laiko rašytoją ir žurnalistą savo 
vardo aukštumoje, nes ir vienas ir kitas 
miršta kai tik apleidžia stebėjimo vietą. 
Šitos tiesos žinojimas ir padeda daugumai 
išsilaikyti stebėtojo poste.

Antanas Ciočys

mečių.
Bet nūdienio Berlyno gyvenimas turi vi

są eilę būdingų momentų, kokių neturi ki
ti miestai. Berlyne nebuvęs dabartini sek
torių miestą įsivaizduoja kažkokių! pertva-i 
rų miestu, kur sektorių ribos turėtų būti 
apstatytos sargybomis, su visais kitais prie 
dais: judėjimo kontrolė ir tt. Tačiau iš tie
sų Berlyne, nūdieniame Berlyne, yra visai 
kitaip. Sektoriai neatsitvarstę sargybomis. 
Naujai atvykęs keleivis, sakysim važiuoda
mas S ar U tramvajumi visai nejučiomis iš 
amerikiečių sektoriaus gali patekti i britų, 
o iš pastarojo j sovietų. Padaręs ratą tram 
vajais naujokas keleivis vėl gali grjžti Į tą 
pačią vietą, iš kurios išvažiavo ir nūstebęs 
paklausti: — tai kur, pagaliau, prasideda ir 
baigiasi tie sektoriai? Tas ir yra, kad Ber
lynas sektoriais, atrodo, padalintas ije tam, 
jog imtųsi net ir gyventojų judėjimą tvar
kyti. Dideliame mieste tai būtų smulkus

nūs nepradėtų ruošti ekskursijų, kurios ne 
visų ir ne visada pageidaujamos... Oi jai 
kas nors iš okupacinių pajėgų iš savo sek
toriaus vyksta i kitą — tai jis be atitinka-
imi įgaliojimų negali tai, padaryti.

Tačiau ir gyventojai, nors jiems ir ne
draudžiama iš vieno sektoriaus patekti į ki
tą ir niekas jų judėjimo nekontroliuoja — 
vis dėlto patys dažniausiai vengia daryti 
ekskursijas I kitus sektorius. Šiaip jau nū
dienio Berlyno gyventojas gyvena truputi 
skirtingiau 'už kitų Vokietijos miestų gy
ventojus. Jis gauna truputį didesnes mais
to korteles. Mieste nestinga pasilinksmini
mo vietų. Kiekviename restorane nestinga 
svaigiųjų gėrimų, visų didžiųjų kilmės ci
garečių. Sakysime amerikiečių sektoriaus lo 
kale gausu rusiškų, pra'ncūziškų, angliškų 
firmų cigarečių, vodkos. Kieno kišenė nė
ra tuščia — tas nūdieniame Berlyne gali 
laiką praleisti įvairiau negu kuriame kita
me vokiečių mieste. A. R-tas.
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Ką meilė padaro. Vieną gražią naktį 
buvo ušgirsti verksmingi pagalbos šauks
mai viename kaime netoli Sofijos. Pribė
gęs naktinis sargas pamatė 73 metų seni, 
bekabanti prie stogo nutekėjimo vamzdžio. 
Pastarasis buvo mėginąs įlipti pro langą 
pas 23 metų panelę, o jai pastebėję išdy
kę jaunuoliai atitraukė jam kopėčias.

*
Kova prieš lūpų pieštukus. Amerikoje 

yra paplitęs paprotys, kad moterys aplan- 
kydamos Laisvės statulą New Yorko uoste, 
pasirašo lūpų pieštukais ant pastolo, tu
rinčio 6440 kvadratinių metrų sienas. Pa
sidarius lūpų pieštukams atspariems ne tik 
„bučkiams”, bet ir „rūgštims”, parašų nuo 
pastolo nebegalima nuplauti ir prisieina

nuo jo nukalti ploną akmens sluoksnį. Bu
vo susirūpinta, kšd visiems amžiams pas
tatyta Laisvės statula gali dešimties metų 
bėgyje sugroti. Dėl to buvo pradėtas „kry
žiaus žygis” prieš lūpų dažus ir išrastas 
lakas, kuriuo padengus pastotą, dažai nuo 
jo nusitrina kaip kreida nuo lentos.

•
Lakiojanti skalbėja. Lakiojančia skalbė

ja yra vadinama jauna kanadietė May 
Rice. Ji yra, turbūt, vienintele skalbėja pa
saulyje, skrendanti lėktuvu pas savo klijen- 
tus — šiurkščius Šiaurės Saskacevano pre
rijoj aukso ieškotojus Athabascasee’oj. Jos 
skalbykla kai kas juokais pavadino pel
ningiausia „aukso skalbykla” Athabasca- 
se’oj.

,Vy t. Al antas_______________________________________

PRAGARO POŠVAISTĖS
Ištrauka iš romano į

Dabar, kol dar tebesitęsia 
naikinimas, mes gal ir nieko negalime pa
daryti, bet, karui pasibaigus, atsiras nau
jų perspektyvų kovoti dėl Lietuvos lais
vės! Dabar, sakalų mums svarbiausia nuo 
bombų išsisaugoti ir šiaip taip prasimai
tinti, bet po karo ... Ne, aš nesu pesi
mistas. Kita vertus, būtų kažin kas nepa
prasta, jei tokios baisios katastrofos metu 
mes būtume išlikę nepaliesti. Visa Europa 
kenčia, kenčiame ir mes.

— Visai teisingai, tamistėle, viskas .Dievo 
valioje! Šėtonas bus pažabotas, nusiminti 
nėra ko! — sušuko zakristijonas su entu
ziazmu. '
f— Et jūs, išminties bokštai, — su panie

ka atsakė Nargeliūnas. — Jūs kartojate 
į nutrintas vietas ir. tariate pasiekę išminties 
Į bokšto viršūnę. Jūs sakote: teisybė laimi! 
O aš sakau: ne visada! Mūsų kraujo gimi
naičiai prūsai ir jotvyngiai žuvo, ir pa
sakykite, ar jie žuvo teisybės vardu? Ar 
teisybės vardu didžiosios tautos išnaikina 
mažąsias? Mūsų tauta stovi ant bedug
nės kranto. Aš tai visa širdimi linkiu išsi
gelbėti ir galiu jai savo gyvybę atiduoti, 
bet jei ji nugarmės 1 prarają, ar tai Įvyks 
irgi teisybės vardu? O kad taip gali 
Įvykti juk- nėra jokia iliuzija.

— Nereikia imti tokių kraštutinių atve
jų; — pastebėjo Matūzas.

— Nereikia imti tokių kraštutinių atve
jų! — nusikvatojo mano draugas. — O 
kokius atvejus reikia imti, norėčiau žino
ti? Ar mes šiandien negyvename kraštuti-

niausių- atvejų gadynėje? Ar ne šiandien 
paleistas j apyvartą šlykščiausias ir kraš- 
tutiniausias Suktis naikinti viską — mies
tus, pasėlius, vaikus, moteris, meno še
devrus. Vokiečiai dar nežinojo kaip karas 
pasibaigs, o jau buvo pradėję kolonizuoti 
Lietuvą, kitaip sakant, varyti vinis i jos 
grabą. O kiti okupantai ar nebus dar ge
resni? Vieni ir kiti grobikai mus medžiojo 
kaip šunis, varė ir tebevaro i vergiją! Ar 
reikia dar kraštutinesnio atvejo? Dovano
kite, aš nervinuos, negaliu /amiai apie tai 
kalbėti. Nebetikiu jokia teisybe: viskas yra 
melas, smurtas, kuntščib ir egojizmo neri
bota galybė! Demonai valdo pasauli, o 
angelai nesijaudindami žiūri nuo debesė
lių i žemės tragediją ir leidžia rudiems bei 
raudoniems velniams išdarinėti ką tik jie 
nori. I sveikatą! — jis vienu gurkšniu iš
gėrė savo stikliuką ir trinktelėjo ji ant 
stalo.

Nargeliūno žodžiai mums padarė dide
lio Įspūdžio. Net Dzedulionis sėdėjo nu
leidęs galvą ir nebekartojo savo nuolati
nio priedainio apie nuodėmes ir bausmę. 
Ir daktaro Matūzo optimizmas kažin kaip 
atvėso.

— Būna visokių laikotarpių, — pastebė
jo jis, — kai kada teisybė turi ir nukęsti, 
bet paskum vistiek ji vėl atsitiesia.

— Abejoju, — kalbėjo vėl ramiai mano 
draugas. — Visa mūsų istorija po Vytau
to Didžiojo mirties yra dangaus keršto 
šaukianti neteisybė. Per 500 metų mes 
kentėjome žiauriausią vergiją. Ir Įdomu,

kad ta vergija prisidėjo su krikščioniško 
Dievo atsiradimu Lietuvoje. Mūsų žmogiš
kos ir pilietiškos teisės buvo brutališkai 
trypiamos šimtmečius. Ir kai 1918 m. at
gavome laisvę, tai, atrodo, tik tam, kad 
po 20 metų patektume į dar didesnę ver
giją. O ir per tuos 20 metų mes neturė
jome ramybės: visą laiką turėjome kovo
ti dėl Vilniaus ir Klaipėdos. Pagaliau, jei 
teisybė ir laimėtų, kaip jūs sakote, ir Lie
tuva atsistatytų, bet ar užgis mums smur
to padarytos žaizdos, ir kada? Kiek lietu
vių žus per šį karą? Jei mes nustosime 
milijono ar pusantro milijono žmonių, ar 
mes kada savo tautos žaizdą beužgydy- 
sime? Mūsų vaikai arba vaikų vaikai gal 
būt, istorijos vadovėliuose apie tai skai
tys nebesijaudindami, bet kas iš to? Šian
dien mes dar negalime įsivaizduoti ką 
reiškia tautai nustoti pusę savo kraujo. 
Pagaliau ar mūsų tauta po katastrofos ne
bus panaši į paleistą iš koncentracijos 
stovyklos kalinį, iškankintą ir praradusį 
savo kūrybinę energiją? Ar ne per bran
gia kaina mes turėsime apmokėti teisybės 
laimėjimą? Ir kodėl mus ta baisi ne
laimė ištiko? Tik dėl to, kad mes buvome 
per silpni ir teisybės negalėjome apginti 
kumščiu. Teisybė be kumščio paramos 
gan silpnas padaras ...

— Taigi, tamistėle, kas mums belieka 
daryti? Siųsti 'delegaciją pas kipšą ir pra
šyti, kad jis priglaustų mus po savo spar
neliu ...

Mes nusijuokėme, bet Nargeliūnas at
sakė rimtai:

— Ką čia kipšas, ką čia Dievas? Kaip 
likimas lems, taip ir bus. Irklų mes, be 
abejo, negalime padėti, turime" irtis kad ir 
prieš srovę ir vėją, bet jokių stebuklų iš

jūsų garbinamos teisybės aš nelaukiu.

— Tavo argumentai stiprūs ir sunkiai 
sugriaunami, — atsakė Matūzas, — bet vis 
dėlto manęs jie neįtikina. Tu gali man ką 
nori kalbėti apie teisybės pralaimėjimą ir 
žmogaus nuvertinimą, aš vistiek netikėsiu. 
Šiandien žmogus tikrai žemai puolė, žmo
niškumas tikrai išniekintas, bet aš tikiu Į 
jo prisikėlimą. Aš. negaliau žiūrėti į žmo
gų, kad ir nupuolusį, su panieka. Prie 
žmogaus reikia eiti pasiruošus jam atleisti 
ir padėti, o ne smerkti. Sarkazmais ir pa
nieka nieko nepasieksi. Man aišku, kad 
šiandien žmonija’ kenčia tik dėl to, kad 
nusigręžė nuo artimo, meilės principo. Tu 
viską neigi, bet nieko nestatai, tu protes
tuoji, bet neieškai išeities. O kokia gali 
būti išeitis iš šių dienų chaoso? Tik arti
mo meilės principui sugrąžinus visą jam 
priklausančią pagarbą, žmonija išbris iš 
klampynės, į kurią ją įstūmė žmoniškumo 
paniekinimas. Jokie viesulai negali išpūsti 
iš žmogaus sielos dieviškosios kibirkštėlės, 
dangiškos ugnelės negali užges'titi jdkios 
darganos. Visai kitaip atrodytų pasaulis, 
jei protas klausytų širdies. Širdis yra meilė, 
atlaidumas, užuojauta, protas — apskai
čiavimas, išdidumas, egojizmas. Ir nan ro
dos, dabar mūsų, • pabėgėlių, šūkis turėtų 
būti: padėkime vienas kitam! Žinoma, tuo 
mes nepakreipsime jvykių eigos, bet savo 
tautai galime daug padarytį Tankaus miš
ko jokia audra neišvers, bet atsiskyrusias 
pušaites ir menkas vėjelis išraus su šakni
mis. Visi už vieną, vienas už visus, štai ką 
aš galvoju. Kai tik kur nutūpsiu, tuoj or
ganizuosiu medecinos pagelbą ...

— šventi žodžiai, tamistėle, — entu
ziastiškai šaukė zakristijonas. — Seniai to
kių išmintingų žodžių beesu girdėjęs.

— Tavo idealizuojamas žmogus yra ne
pagydomas ligonis, ir jokie vaistai jam 
nepadės, — atsakė Nargeliūnas, nekreip
damas dėmesio I Dzedulionl. — šio karo 
žiaurumas rodo, kad žmogus nuo senosios 
moralės nusigręžė, o ką surado jos vie
toje? Ak, žinoma, po karo jis stengsis 
grjžti prie senų dievų, bet ar jis betikės 
dievais, kurie jį taip skaudžiai apvylė? 
Šiandien mes gyvename labai labai senų 
dievų saulėlydžio sutemas, bet ar nutvieks 
mus naujų dievų saulėtekis? Reikės surasti 
ką nors nauja, bet ką? Žmogaus protas 
yra lakus, jis gal būt, užkels ant pjede
stalų naujus stabus, bet iš žmogaus sma- 
genų gimę dievai niekados neatstos tiktų
jų dievų. Žmogus blaškysis ir graušis, nes 
jis taip keistai sukurtas, kad niekados* ne
sijaučia esąs visai sveikas: ligonio būsena 
yra jo normali būsena. Tad am btslaugyli 
beviltiškai serganti ligoni? Ar nebūtų 
tiksliau jam pačiam leisti pasiieškoti tokių 
vaistų, kurie labiausiai tinka jo agonijai?) 
Ir apskritai, ar verta žmogaus ir šio neto
bulo pasaulio gailėtis? šv. Raštas ji labai 
teisingai apibūdina: ašarų pakalne. Mes, 
štai, šiandien ir maudomės ašarų ir kraujo 
pakalnėje. O kur Nojaus laivas, kuris mus 
išgelbėtų? Jo nematyti. Kiekvienas sten- 
siasi plaukti į krantą tokiu laiveliu, koki 
pats susimedžioja. Skęsta senieji dievai, 
skęstame ir mes ...

— Kitaip sakant, tu skelbi paskutinio 
teismo dieną, — nusišypsojo Matūzas. —» 
Bet yra tikrų ir netikrų pranašų.

— Žinoma, i patentuotuosius pranašus aS 
nepretenduoju, nes „tikrieji pranašai reika
lauja tikėti jų žodžiais, o man nei šilta nei 
šalta, ar jūs tikėsite ar ne.

(Bus daugiau
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Lietuviu laiškai iš Indokinijos pragaro
OGR1AU 5 METUS SĖDĖTI ATOGRĄŽŲ KALĖJIME, KAIP VISĄ GYVENIMĄ PRALEISTI SIBIRE. ♦ KOVA UZ SVETIMUS 
INTERESUS BLOGIAUSIO KLIMATO KRAŠTE • KAI NEGALI SU NIEKUOM LIETUVIŠKAI ŠNEKTELTI * MOŠŲ

DRAUGAI - KRIMINALISTAI ♦ RETKARČIAIS IR SAKiONO MIESTE NUSKAMBA LIETUVIŠKOJI DAINA

Paakutinio teismo dieną, ten, Juozapato 
pakalnėje, kai Angelai ir Archangelai Je
richono dūdomis uždūduos, kviesdami vi
sus, kurie kadaise pasaulyje gyveno, rinktis 
t vieną vietą didžiajai ištarmei išgirsti,, dau 
giaosia vargo bus tiems angelams — pa
reigūnams, kuriems bus {sakyta surinkti 
lenkų ir lietuvių tautų narių kaulus. Bus 
vargo ir rūpesčių nemaža, kai reiks juos 
atskirti nuo mongolų, samojėdų, indonėzų. 
apatčų, australiečių, aigiptieCių, pagaliau, 
vokiečių, rusų, amerikiečių, prancūzų Ir 
daugybės kitų tautų kaulų bei palaikų.

Štai, kad ir dabar, kai pasaulyje viešpa
tauja tariamoji taika, kai tarptautinės teisės 
akimis žiūrint yra beveik viskas tvarkoje, 
kai pasaulyje viešpatauja „taika ir rimtis” 
geros ir negeros valios žmonėms, mes te
bėgsimame laiškų iš mūsų tautiečių fronte.

— Kur gi tas frontas šiandien yra? — 
pasiteiraus tūlas skaitytojas. Nenustebkite: 
pasaulyje visada raai vietelę, kur kas nors 
kariauja. Oi su benamiais lietuviais taip 
yra: jeigu kariauja kur nors indokiniečiai, 
tai būtinai ten rasi h* lietuvi, o lenką tai 
su tikriausia garantija.

— Jūs neklauskite mūsų, kur šiuo metu 
stovi mūsų legijonas — pradeda laiškus lie 
tuviai iš Indokinijos. Tam nėra taisyklas: 
jis siunčiamas mums nežinant kur, kur, pa
sak mūsų vadų, reikia ui svetimųjų inte
resus mirti. Mes jau keletas metų nešioja
me šautuvus ir paleidome daug šūvių kare 
irt avetimus Interesus, tačiau dar nė vieno 
už mūsų mielos Lietuvos laisvą. Neretai 
susideda aplinkybės taip, kad mes turime 
kariauti prieš tas tautas, kurios, kaip ir 
mūsiškė šiandien, kovoja už savo laisvą.

— Mūsų dienos legijonuose prasidėjo ta 
da, kai mes, traukdamiesi nuo „draugų”, 
pasidavėm nelaisvėn amerikiečiams. Deja, 
atrodo, kad mes jiems kažkodėl nepatikom 
ir jie padovanojo mus prancūzams taip, 
kaip, sakysim, vardadienio proga motina 
padovanoja vaikams lėlą pažaisti... Čia 
tikrą „rojų" išvydom. Kas aprašys mūsų 
bado, vargo Ir skurdo dienas jų nelaisvėje. 
Kai jos jau gerokai sunaikino mūsų jėgas 
ir kai mošų kūnai pasidarė toki nepatva
rūs, neatsparūs hr menki, mus pradėjo lan
kyti visokios mongolų ir mūsų padų išga
mų komisijos, dar būnant Vokietijoje. Mum 
grasino, šaukė ant mūsų ir gražumu, pa
galiau, prašė gr|žti | sadistiško smurto ro
jų”. Suvargą kilnu, mes tebebuvome svei
kos dvasios: užteko dar mums jėgų su 
griežtu protestu ir panieka išvyti agentų 
gaujas. Likome nežinomam tremtinio gyve
nimui, be teisės kam nors pasiskųsti, vie
nok su tvirta valia grįžti | numylėtą Ne
priklausomą Lietuvą, kad ir per pat| pra
garą ten eitų kelias. Dalis mūsiškių betgi, 
nebetverdami, grįžo... Tik, žinoma, buvo 
nuvežti ne | ten, kur porėjo.

Tu žinai, mielas Domai, kad ai esu kau
niškis darbininkas, žaliakainietis. Gyvenau 
ten iki 1043 metų, kada mane sugavo na-

ciai ir išsiuntė prievartos darbams { Aus
triją, 32 km. nuo Vienos miesto. Sunkiai 

, dirbau, pusbadžiu dvėsiau ir nieko neuž- 
i Tirbau. Vienok pas mane dar buvo gyvy

bė, kurią besiartiną raudonieji galėjo atim
ti Taigi mes bėgom iš vienos Vokietijos 
vietovės { kitą vis tolyn, nuo besienkančios 
raudonosios uždangos, kuri vis labiau ir 
plačiau dengė vakarų šalis. Pagaliau na
ciai mus sugavo ir išsiuntė { savo kariuo
menę. Tau dabar aišku, mielas, Domai, ko
kiu būdu aš pasidariau „fašistu” rr „karo 
nusikaltėliu”, kaip dažnai 
bar.

Tu dar atmeni, kad aš 
labai neturtingas ir mano 
skurdžiai ypač po to, kai 
| tą prakeiktą fabriko mašiną. Didesnio už 
mane proletaro tiek socialine kilme, 
praeitimi gal niekas negalėtų surasti, 
dėlto iš prancūzų nelaisvės aš sutikau 
žiuoti bet kur, tik ne namo; nors ten ir 
vo namų neturėjau... Aš pasirašiau 
tart) ir atidaviau savo kūną į biaurų ato
grąžų kalėjimą savanoriškai penkiems me
tams. Tai skaičiau (dideliu laimėjimu, nes 
vis dėlto lai buvo geriau, kaip važiuoti { 
rytus visam amžiui.

Jūs jau girdėjote ir skaitėte daug pasa
kojimų apie svetimšalių iegijonus. Retas jų 
buvo labai žavėtinas. Gyvenimo tikrovę gi 
radome dar daug žiauresnę.
Po to, kai mus keletą mėnesių apmokė P. 
Prancūzijoje, (sodino | vieną puikų anglų 
keleivini laivą Ir vieną 1946 m. sausio mė
nesio rytą mes apleidome Marselio uostą, 
palikdami Europą ir joje esančią mūsų mie 
tą Lietuvą, jos pačios likimui.

Iš pradžių kelionė buvo Įdomi: matyda
vome visokias Viduržemio jūros salas. Bet 
po keleto dienų Neptūnas ant mūsų smar
kiai supyko. Nors mūsų laivas buvo dide
lis — 28.000 tonų talpos, — ji audra švais
tė, kaip ubago terboj duoną. Port-Saido 
uostas atrodė žavėtinai. Perplaukus Sueco 
kanalą, kelionė liko nebeįdomi: matėsi tik 
dangus, vanduo ir laivą lydinčios žuvys. 
Vien iš pasirodančių retkarčiais žuvėdrų 
patirdavom apie netoliese esančias salas.

Pagaliau priplaukėme didžiausią pasau
lio tvirtovę — Singapūrą. Tuoj pastebėjom 
kad ir čia karo būta. Dideliame uoste sto
vėjo šimtai didžiausių laivų. Kai kurie jų 
tebebuvo užmaskuoti ir kyšojo tik patrankų 
vamzdžiai. Išlipome Indokinijos uoste Sai- 
gone. Kraštas atrodė labai keistas, sveti
mas. Žmonės — liesi, maži, kaip girtuoklio 
piniginė. Jų kalba taip mums europiečiams 
neįprasta. O saulė, saulė) Ji taio pradėjo 
mus kaltinti, kad mes gėrėme kaip dramb
liai. Žinoma, tai buvo labai neprotinga: 
kas daug geria, čia tuoj apserga. Dabar 
pripratom mažiau gerti ir tai tik arbatą, 
kurią verdame dieną naktĮ. Pakliuvome { 
blogiausio klimato, kartu ir turtingiausio 
visokiais parazitais kraštą.

— Kas yra čia didžiausias mūsų prie-

mus vadina da-

Lietuvoje buvau 
tėvai paskutiniai 
mano tėvą {suko

tiek 
Vis 
va- 
sa- 
su-

šas? — Tik jau ne kiniečiai: moskitai! Nuo 
jų mes ginamės specialiais tinklais.

Šiuo metu laikinai gyvenu vidury džiung 
lių, esame čia atvykę taisyti kelio. Lietu
viai esame išmaišyti įvairiuose legijonuo
se visokių tautų tarpe. Labiausia mes čia 
pasiilgstame lietuviškos kalbos, gimtojo žo 
džio. Blogiausia čia yra ne karas, ne var
gas, ne karštis, o tik tai, kad negali gim
tąja kalba šnektelti, nerandi draugo, kuriam 
galėtum širdį ir tėvynės nelaimę atverti. 
Mūsų tarnybos draugų dauguma yra viso
kį kriminaliniai nusikaltėliai, kuriems jų 
Tėvynėje gręsė 10—15 metų kalėjimas. Mes 
lietuviai, nors taipgi benamiai, dar daug 
kuo skiriamės nuo jų. Mus, kad ir kaip iš
blaškytus, riša viena mintis, vienodi jaus
mai. Mes nepakrikome gyvenimo audrose 
ir nepaklydome, kad ir labai miglotose sve 
timų žemių platybėse. Čia neieškome mes 
laisvės ir rytą bei vakarą meldžiamės: Ge
rasis Dieve, leisk greičiau išeiti iš šių ne
valios, namų iš ūkanotų tamsumų.

Tu klausi apie lietuvius iš mūsų gimto
sios Ukmergės apskrities. Žinau, kad to
kių yra. Deja jie yra palikę krašto pietuo
se ir priklauso kitiems legijonams. Su jais 
negaliu susirašinėti, nes visas užrašų kny
gutes pamečiau puldamas priešus per ry- 
žienas (ne rugienas...). Mano gi batalijone, 
be manęs, tėra -5 lietuviai. Kitose kuopose 
taip pat retai. Kai dar gyvenome Saigone, 
dažnai sekmadieniais susitikdavome gana 
gražus tautiečių pulkas. Ir ach kaip tol> 
nuo gimtinės praskambėdavo lietuviškoji 
daina. Ten ir kariauti mažiau tekdavo. Čia 
gi, šiaurėje, kovos vyksta daugiausia prieš 
komunistus, net su lėktuvais, patrankomis, 
tankais. Dažnai esame žygyje, nuolat pa
vargę.

Dar klausi mane apie gyvenimą legijone. 
Ątsakysiu trumpai: gyvenimo čia nėra. 
Klausyk ir pasakyk tai kitiems. Netikėkite 
Jus jauni Lietuvos vyrai, gražiomis pasako
mis, reklamomis ir pažadais. Nors jums gy 
venti ir sunku, bet čia nestokite. Šimtą 
kartų ne. Aš patikėjau, ir dabar čia esu. 
Neretai čia mūsiškiai keikia viską: klima
tą, parazitus, gyvates, nuovargį, bet ypač 
tuos, kurie gražiai apie Iegijonus kalbėjo.

Mums džiugu ,kad pasiekia mus žinios, 
kad pasauliu pradeda pagaliau susiprasti ir 
nebeverčia tremtinių grįžti prievarta. Šie 
faktai priduoda mums daug vilčių ir mes, 
lietuviai tremtiniai Indokinijos pragare, iš
tversime. Kad ir kaip toli nuo gimtosios 
žemės gyvendami, tikimės pakelti tostus už 
patirtus didžiulids mūsų ir mūsų tautos var 
gus gražiojoje Lietuvos sostinėje — Vil
niuje! — šiais kupinais vilties žodžiais bai
gia savo laiškus Indokinijoje gyvenantieji 
letuviai. K. Pelėkis

Lietuva Europos atstatyme
Atitinkami Lietuvos atstovai, prieš susi

renkant Europos ūkinio atstatymo, pagal. 
Marshallio planą, konferencijai Paryžiuje,? 
(teikė Vyriausybėms, prie kurių jie akredi
tuoti, Lietuvos notą, kurioje pasisakoma už’’ 
Lietuvos bendradarbiavimą Europos OkiniaJ 
me atstatyme ir rezervuojama” teisė, atėjus-: 
reikiamam momentui, prie šio atstatymo 
praktiškai prisijungti.

LIETUVOS „PRO MEMORIA” JAV 
VALSTYBES DEPARTAMENTUI

Lietuvos atstovas, sąryšy su Unr.ros veik 
los pabaiga ir naujosios pabėgėliams bei 
tremtiniams globoti organizacijos konstra
vimu, įteikė motyvuotą, ilgoką „Pro me— 
moria”, kuriame išdėsto tremtinių gyveni
mo 
tus

BALF'o kontrolės komisijos pranešimas
BALF’o Kontrolės komisijos nariai, Sta

sys Gegužis ir M. E. Mickelsonienė, šių 
metų gegužės mėn. 27, 28 ir 29 d.d. darė 
reviziją centre ir BALF’o Direktorių Ta
rybos nariams pranešė sekančiai:

Peržiūrėjome BALF’o knygas, banko kny 
gėlės, čekius, užrašus, pajamas ir išmokė
jimus, bylas ir visą kitą medžiagą sąryšy 
su BALF’o finansine veikla, pradedant nuo 
1947 m. sausio 1 d. ir baigiant 1947 metų 
balandžio 30 d. j

PAJAMOS:
Balansas ižde sausio 1. 1947. 26.059.50 dol.

Pajamos per keturis mėnesius: 
National War Fund 
Sugrąžinta CARE paskola 
Narių mokesčių sumokėta 
Aukų surihkta 
Kalėdinių atvirukų pajamos 
Lietuvių Našlaič. Fondui gauta 2,168.78 dol. 
Viso pajamų per 4 mėnesius 74,485.55 dol. 
Viso pajamų nuo 1947. I. 1. 400.545.05 dol.

12,500.00 dol.
2,500.00 dol.
1,211.00 dol.

53,968.50 dol.
2,137.21 dol.

ISMOKEJ1M AI: 
Vokiet. ir Austr. 
Prancūzijoje 
Šveicarijoje 
Italijoje 
Švedijoje 
Belgijoje 
Liuksemburge

daik

20,711.75 dol.
10,500.00 dol.
5,500.00 dol.
5,043.95 dol.
4,500.00 dol.
1,415.00 dol.

100,00 dol.

Lietuviams
Lietuviams
Lietuviams
Lietuviams
Lietuviams
Lietuviams
Lietuviams
Drabužių, avalynės ir kiti} 

tų rinkimas, jų sutvarkymas, 
persiuntimas Europon ir ap- 
drauda, sandėlio išlaik. ir kt

Administracija, vajaus vedimo 
išlaidos, algos, kelionės, raš
tinės išlaik., spaudiniai ir kt 15,167.32 dol.

Įmokėjimas už nuosavybę 4,679.04 dol.
Naujai atvykusiems lietuviams

pirmoji parama 88.00 dol
Viso . 77,126.15 dol.
Balansas ižde 1947. gegužės 1. 23,418.90 dol.

Viso 100,545.05 dol.
(„Amerikos Lietuvis” 1947. VII. 12 d.)

sąlygas, screeningų eigą ir jų rezulta- 
bei kt. klausimus.

LIETUVIAI, LATVIAI IR ESTAI 
KOVOJA GRAIKIJOJE

Stockholmas. — „La Tribune de Geneve” 
korespondentas iš Stockholmo pranešė: — 
Latvijos radio stotis Madona paskelbė, kad 
socialistinės sovietinės baltų respublikos da 
lyvavo kovose Graikijai išlaisvinti. Kalbė-I 
tojas pabrėžė, kad trisdešimt latvių, tarp jų 
trys aukštesnieji karininkai, dvidešimt estų 
ir daugiau kaip keturiasdešimt lietuvių „re 
prezentavo sovietines baltų respublikas 
Graikijoje”. Radijas Madona pridėjo, kadi 
du kunigai, vienas katalikų ir vienas orto
doksų, dalyvavo kare Graikijoje.

„Šitie kovotojai — kalbėjo Madonos ra-j 
dijas, — yra partizanai, kurie kovojo šalia 
sovietų kariuomenės Baltijos kraštus išlais-4 
vinant”. Kuria proga apie tai kalbėjo? Ko-į 
respondentas pastebi, kad pastarosiomis^ 
dienomis trečdalis visų Tasso informacijų! 
yra vis apie Graikiją. (E. 166 nr./

TARYBŲ LIETUVOS M1NISTERIAI 
TEISME

„Pravda” pranešė, kad „trys Lietuvos mi
nisterial komunistų partijos kaltinami, jog., 
kaip reikiant nesirūpino piūtimi”. Pramo-' 
nės, valstybinio žemės ūkio ir Javų gamy-4 • 
bos ministerijos „teisingai buvo kritikuo
tos” ir atsakingi minipteriai negalėję dėl to 
pasiaiškinti. (E 167 nr.)

DEL
9,421.09 dol.

PABALTIECIŲ MOKYTOJŲ
ŠVEDIJOJE

Pagalbos Komitetas kreipėsi f, 
vyriausybę, kad ji leistų penkio-

1947 m. Lietuviu^ krepšinio pirmenybes

„Padekite patys sau!“
Savaitraščio „Echo der Woche” iniciaty

va i. m. birželio 28 d. Miunchene buvo au- 
šauktai vokiečių jaunimo fuvaiiavimaa, ku 
riome, be to, dar dalyvavo ir jaunimui kal
bėjo daugelis žymių vakarų pasaulio stato-

Pastarieji aitkė 
mo viltis ir savo 
vokiečių padėtis 
kaip ir didesnės

zonoje esama 20 jaunimo laikraščių. Nese
niai karinė valdžia leido partijoms steigti 
jaunimo grupes su sąlyga, kad jose nevieš
patautų netolimos praeities dvasia. „Karinė 
valdžia nenori padrąsinti siaurakakčio vien 
pusiško... nepribrendusių sielų jaunimo 
grupėse- paveikimo”, pareiškė Mr. Himes.

„Padėkite patys sau,” patarė „Tribune de 
Nation” vyr. red. A. Ullmann. Vokiečių

S. m. VII. 6. Vyr. Krepšinio Komiteto 
pradėtos 1947 m. Lietuvių Krepšinio Pir
menybės „L" klasėje yra jau įpusėjusios ir 
eina į pabaigą. I-jo rato varžybas numa
toma užbaigti š. m. VIII. 17.

„L” kl. varžybose dalyvauja 7 komandos 
Scheinf. KOVAS. Tuebing. ASK VYTIS, 
Kempteno GSK, Hannau PERKŪNAS, Kas 
sėlio LITUANICA, Wuerzburgo VYTIS ir 
Ooettihgeno YMCA.

Pirmenybėse nedalyvaujant Kempteno 
ŠARŪNUI, kaip ir buvo tikėtasi I-jo rato 
varžybose, be pralaimėjimo, pirmauja 
Scheinfeldo KOVAS, kuris šiuo metu yra 
dar daugiau sutvirtėjęs ir savo priešinin
kus vaišina pasekmėmis viršijančiomis virš 
50 krepšių. Kovas yra laimėjęs prieš Tueb. 
VYTĮ 51:31, Wuerzb. VYTĮ 80:25, Hann. 
PERKŪNĄ 65:33, Kasselio LITUANICĄ 
81:37.

Kasselio LITUANICA yra sužaidusi dar 
tik dvejas rungtynes todėl jos veidas dar 
nėra išryškėjęs ir kaip jai seksis sunku pa 
sakyti.

Kempteno GSK iki šiol buvusiose krep-

šinio varžybose neblogai užsirekomendavu
si komanda pirmenybėse atrodo yra jau 
supasavusi, nes po pralaimėjimo prieš Ha
nau Perkūną 42:43, pakriko ir tolimesnėse 
varžybose nedalyvauja atiduodama taškus 
Be kovos.

Kiek sunkiau šį kartą sekasi Prancūzų ir 
Anglų zonų atstovams, t. y. Tuebing. VY
ČIAI ir Goetingeno YMCA komandoms. 
Tueb .VYTIS iš trijų rungtynių turi pralai
mėjusi dvejas, prieš KOVĄ 31:51 ir Wuerz 
burgo VYTĮ 24:25. Gi Goetingeno YMCA 
iš „amerikonų” dar neišplėšė nei vieno lai
mėjimo, sulošusi trejas rungties.

S. m. VIII. 1. I-jo rato varžybose „L” 
klasės komandos rikiuojasi:
KOVAS
Hanau PERKŪNAS 
Wuerzb. VYTIS 
Kasselio LITUANICA 
Tuebing. VYTIS 
Kempteno GSK 
Goettingeno YMCA

Latvių 
Švedijos 
likai Švedijoje gyvenančių latvių pasiruošti 
švedų pradžios mokyklos mokytojais. Ry
šium su tuo kom. dienraštis „Ny dag” su
pyko: „Mes nemanome, kad vyriausybė pri 
tars tam. Latviai, kurie tam reikalui numa
tomi, yra tikriausiai tie, kurte atvyko į 
Švediją, nenorėdami pasilikti tėvynėje, iš 
kurios naciai vokiečiai buvo išvyti. Laik
raščio žinutėje, kur buvo šis latvių komi
teto prašymas paskelbtas, taip pat prane
šama^ kad vyriausioji mokyklų valdyba pla 
nuoja ir ..estų pradžios mokyklų mokytojus 
padaryti švedų pradžios ipokyklų mokyto
jais.

„Jeigu tai tiesa, kad vyriausioji mokyk
lų valdyba mano šį fašistinį arba pusiau fa 
šistinį emigracijos elementą įjungti 
pradž. mokytojų skaičių, tai yra 
sprendimo trūkumo pavyzdys ... 
sybė turėtų tiem latvių busimiem
gam nurodyti, kad jų krašte mokytojai tik 
riausiai labiau reikalingi negu i Švedijoje”.

„Dagens Nyheter” j tai replikdoja: „Taip 
gal būt Sibire. Bet šiuo atveju reikalas ei
na apie norą gyventi laisvėje, gyventi žmo 
gaus vertybėje. Ir vargšai pabaltiečiai turpi 
tą prigimtą instinktą, kuriam išnaikinti ko
munistai deda visas pastangas. Užspausti1! 
nacistinį antspaudą laisvės siekimam pasi-’ 
darė komunistinės spaudos sportu."

Pastaruoju laijcu ir švedų spaudoje pasa
koma drąsesnių ir piktesnių žodžių komu
nistiškai sovietinėm užmačiom. (E. 167 nr).

I švedų 
puikus 
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pedago-
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J.

sužadinti vokiečių jauni- 
kalbomis įrodinėjo, kad 
ir problemos tos pačio*, 
pasaulio dalies, ir lodė’ > jaunuoliai atsakomingi ne tik už praeiti, 

jiems. vokiečiams, metas baigti save ap- bet ir už ateul- „Tik suklydimai skiria", pa 
gailėti. Jie nctur| pasiduoti nevilčiai, bet. reiškė "rancūzų rašytojas J. Rovan. „Aš 
tikėti ateitimi, vėlesniais savo darbo vai-: tikiu, kad tai, kaa mus, viso pasaulio jau
čiais, hr todėl dirbti. Ii kl. problemų buvo 
paminėta pasaulio valstybė, (abi putės bu
vo vieningos jos reikalingumu — „vad. ge- 
tattata cidangm sudaro rimtą karo pavo
ją”, vdt. Fe. Geiger) ir pasaulio jaunimo 
sasrtykiai. Šiuo klausimu vokiečiai siūlė 
tarptautini jaunimo 
tikslas — spriaaugoti 
abipusį suripratimą.

14 Uriahs valdžios
Ktatat kalbos paaiškėjo, kad amerikiečių 
aoaaje 1947 m. balandžio mėn. buvo 2,3 
mil gyventojų tarp 19—18 m., iŠ kurių be-

susivienijimą. kurio 
nuo karų ir pagilinti

atstovo prof. Dr. N.

nūs žmones, gali jungti... yra jausmas, 
kad mes tame pačiame pasaulyje turime 
bendrai atlikti tuos pačius, uždavinius.”

Si konferencija, joje iškeltos mintys ir ne 
tyčia iškilusios asociacijos vertos gilesnio 
ir nuodugnesnio apsvarstymo tiek mūsų va 
dovaujančių švietimui ir auklėjimui sluoks
nių, tiek paties jaunimo. Norint neatsilikti 
nuo laiko, reikia tai, kas kitų pripažinta 
naudinga ir net būtina, nedelsiant išbandy
ti pas save. Nejau mes savo jaunimui paša 
kyšime: „Padėkite patys sau ir nieko ne
laukite"?  K-s

ve® milijonas priklausė f». rriięinėens, i PRASIDĖJO NAUJI MOKSLO METAI 
sportinėms. kultūrinėms, profesinėms jau- Į Kernptenaa. VIII. 4. d. gimnazija vėl prade
gtam grupėms (daugiausia — "»It religi- da darbą, f. y. antrąjį šių mokslo metų ketvir 
Mena. W.’t sportinėms). U viso yra 7484 tj. Reikia tikėtis, kad naujas LTB Komite- 
jastamo grupės. Visose apskrityse yra opa- laa daugiau parodys palankumo ir reikia- 
krMes jaunimo komitetai, kurie veikia, kaip mo supratimo sunkiame gimnazijos vado- 
koordlnscinės organizacijos. Amerikiečių vybės ir mokytojų darbe. L. Rytaskoordinacinės organizacijos. Amerikiečių

POLITINIŲ KALINIŲ SUVAŽIAVIMAS
Rugpiūčio 21—22 dienomis šaukiamas lie 

tuvių buv. Politinių Kalinių Suvažiavimas 
Flossenburge, prie Weidetto.

Visi Politinių kalinių Sąjungos nariai tu 
tintieji nario knygeles kviečiami dalyvauti. 
Atskirų kvietimų nebus siunčiama.

Suvažiavimo proga ruošiama kacetinės 
medžiagos paroda, dėlto prašoma visus, 
kas turi kokių kaceto — kalėjimo suvenirų 
ar šiaip medžiagos, ją atsivežti. Taip pat 
bus literatūros — atsiminimų vakaras; be 
paprašytų dalyvių, prašome ir kitus, kas 
ką turėtų, atsivežti.

Į suvažiavimą pakviesti vokiečių, lenkų 
ir ukrainiečių politinių kalinių organizaci
jų atstovai, kurie^ padarys trumpus prane
šimus. •

Suvažiavimo proga bus apžiūrėta Flossen 
burgo kaceto palaikai ir žuvusiųjų įamži
nimui rengiami paminklai. »

Suvažiavimas prasidės rugp. 21 d. 10 vai 
dėl to prašoma suvažiuoti iš vakaro.

Traukiniai iš Niurnbergo į Weideną išei
na: 7,28 ir 17,41 vai. Persėdimas Neukir- 
chene. Iš Weideno į Flossenburgą tėra vie
nas traukinys — 7 vai. Iš Weideno į Floss 
(6 khn. nuo Flossenburgo) traukinių pasi
rinkimas pakankamas. Atvykusiems j Wei- 
deną iš vakaro lietuvių stovykloje — Ham 
merweg bus nakvynė apie 40 asmenų.

Į suvažiavimą kviečiami mūsų laikraščių 
ir kitų organizacijų atstovai.

Maistas vietinės lenkų stovyklos vado
vybės pažadėtas pusryčiams ir vakarienei. 
Dėl pietų nėra tikra, todėl prašoma atsi
vežti maisto atsargas. G Valdyba

L.-R. KRYŽIAUS D-JOS VISUOTINAS 
SKYRIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
S. m. rugsėjo 10 ir 11 dienomis Augsbur 

ge yra šaukiamas Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus Draugijos visuotinas skyrių atstovų 
suvažiavimas.

Suvažiavimas prasidės š. m. rugsėjo 10 
d. 9 vai. Atvykusieji į suvažiavimą kreipia
si { L. R. Kryžiaus Augsburgo skyriaus 
Valdybą, Hochfeldo stovykloje.

PRANEŠIMAS

Pranešame pradinių mokyklų ir gimnazi 
jų vadovybėms, kad turime atspausdintus 
šiuos vadovėlius:

1. J. Kaplano ir L. Dambrausko kir
čiuota sintaksė VI pradinės mokyklos sky
riui ir I-II klasės gimnazijos kursui eiti.

2. M. Šikšnio „Algebra” IV dalis, t. y. 
■neapibrėžtoji analizė, ištęstosios trupme
nos, progresijos, logoritmai, junginiai, new 
tonų binomas funkcijos ir jų grafikos.

Šio vadovėlio atspausdinta, tik 300 egz. 
Užsakant š{ vadovėlį prašome nurodyti tiks 
lų VI, VII ir VlIIjkl. mokinių skaičių. Už
sakymus atsiųsti ne vėliau š. m. rugpiūčio 
mėn. 15 d.

S. V. Knygų Leidimo 
Komisija

EUGENIJA KINKAITE

prašoma pranešti savo adresą šio laikraščio 
redakcijai.
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