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Amerika turi saugotis depresijos Netvirta naujos vyriausybės padėtis

Paskutine valanda:t r
Londonas. „Dėl Tarptautinės būklės'* 

Bevinas atidėjo savo atostogas, kurios tu
rėjo prasidėti šiandien. (D INS).

Londonas. Po dviejų dienų derybų JAV, 
D. Britanija ir Prancūzija sutarė padaryti 
demaršą sovietams dėl Berlyno krizės. (D).

Berlynas. JAV ambasadorius Bedell 
Smithas antradien] prieš vidurnaktį 
atskrido iš Londono j Berlyną, kur išbus 
iki kctvlrtadieno, kada skris i Maskvą. (D).

Suomija vis dar neįveikia sunkumu
Helsinkis (Dena/AFP). Nuo visuotinių 

rinkimų Suomijoje praėjo jau 25 dienos, 
bet būsimai vyriausybei sudaryti vis dar 
yra sunkumų. .Prezidentas Paasikivis naują 
vyriausybę sudaryti pavedė socialdemokra
tų frakcijos pirmininkui Holmui,. kuris ga
na greit susitarė su antra didumu partija — 
agrarais. Tačiau pasitarimai su liaudies

Washingtonas (Dena). INS praneša kad 
prezidento Trumano sušauktas specialus 
kongreso posėdis prasidėjo pirmadienį. 
Prezidentas jau tautiniame demojcratų kon
vente pranešė, kad bus sušaukta JAV kon
greso nepaprasta sesija, kuri apsvarstytų 
kainų kilimo, būtų stokos ir kitus svar
bius ir skubius klausimus.

Jau pirmadienio rytą aštuoni vadovaują 
respublikininkai, atstovai ir senatoriai, tu
rėjo pasitarimus.

Pirmadienio vakare Baltuosiuose rūmuo
se buvo paskelbta aštuonių punktų pro
grama, pateikti kongresui. Svarbiausias 
prezidento reikalavimas liečia priemones 
apsisaugoti nuo infliacijos. Kiti punktai 
apima gyvenamo ploto padidinimo klausi
mą, auklėjimo reikalą ir reikalavimą nusta
tyti minimalinį atlyginimą, kuris būtų ne 
mažesnis kaip 75 centai valandai.

Septintas punktas yra labai opi piliečių 
teisių programa.

jie taip pat liečia ir visą pasaulį, nes pa
saulio taika pareina nuo JAV ūkinio pa
jėgumo.

Vidaus ir užsienio komunistai tikisi, kad 
dabartinė gerovė turi išvirsti į ūkio de
presiją. Jeigu dėl per mažos aukštų kainų 
kontrolės įvyktų JAV didelis ūkio sukrė
timas, tai tuo pačiu ir viso pasaulio vil
tys dėl pastovios taikos turėtų pražūti, nes 
tada pirmoji sąlyga šiam dalykui — visų 
šalių ūkinis atkutimas — nustotų 
egzistavusi.

Trumano pasiūlytoji programa susideda 
iš šių 8 punktų:

1. Atnaujinti pernelyg didelių pelnų jno- 
kestį; 2. Atnaujinti kredito kontrolę su
vartojamųjų prekių srityje; 3. Sureguliuoti 
bankų kreditų davimą; 4. Prižiūrėti speku
liaciją prekių biržose; 5. Normuoti trūksta
mąsias prekes; 6. Įvesti sustiprintą buto 
nuomų priežiūrą; 7. Įgalioti vyriausybę, 
reikalui esant, įvesti prekių normavimą; 
8. Įgalioti vyriausybę įgyvendyti kainų 
kontrolę trūkstamosioms prekėms ir prie
žiūrą atlyginimams, jeigu šie dalykai gre-

Paryžius. Prancūzijos tautinis susirinki
mas antradien) patvirtino 357 balsais 
prieš 197 Marle sudarytąjį ministerlq ka
binetą. (D).

Paryžius (Dena). Marie'vyriausybės su
dėtimi itin nepatenkinti socialistai. Socia
listų frakcijoje balsuojant tą reikalą, tik 33 
nariai pasisakė už vyriausybę, 30 balsų 
prieš ir 8 balsai susilaikė. Blumas kaip ga-

demokratais,. kurie yra susibūrę aplink ko
munistų partiją, pasirodė sunkesni.

Valstybės prezidentas Paasikivis pasiūlęs 
trijų koaliciją, kuri būtų panaši į iki šiol 
buvusią vyriausybę. Jam atrodo, kad ko
munistų ir jų šalin'nkų opoz.cija būtų pa
vojinga.

• JAV Ir D. Britanija kaltos
Londonas (Dena/INS). Westminsterio kar

dinolas B. Griffinas trečiadienį apkaltino 
sovietus, kad jie leidžia badauti tautoms, 
idant tuo būdu sukeltų pasaulinę revoliuci
ja

Tm katalikų bažnyčios dignitorius kaltę 
už dabartinę būklę Berlyne ir kitose t Eu
ropos vietose priskyrė JAV ir D. Britani
jai, kadangi jos prieš sovietus neparodė 
tvirto laikymosi.

Dveji] metn planas visai Vokietijai
Berlynas (Dena). Sovietų zonos ūkio ko

misija priėmė SĖD pasiūlytą dvejų metų 
ūkio planą. Pastarasis yra taip sukirptas, 
jog iš sovietų zonos gali būti išplėstas ir 
į kitais zonas.

Jspėjamasls streikas Graikijoje
Atėnai (UP). Graikijos profesinės sąjun

gos įspėjo vyriausybę, kad šį antradienio 
rytą bus padarytas dviejų valandų genera
linis streikas, kuris bus kaip demonstracija 
dėl algų padidinimo, ryšium su padidėju
siomis gyvenimo išlaidomis. .

Šiuo metu Graikijoje jau streikuoja pašto 
ir telegrafo personalas. Liepos 23 d. kilęs 
jų streikas, išskiriant žinių tarnybą, nu
traukė bet kokį susižinojimą.

Graikijos generalinio štabo komunikate 
sakoma, kad pietinės Graikijos kalnuose 
sukilėliai ėmėsi akcijos, bet jie buvo at
mušti su sunkiąją nuostoliais.

Oro manevrai Anglijoje
Londonas (NF). Sekmadienį pietinėje 

Anglijoje įvyko oro manevrai, kuriuose 
dalyvavo apie 100 sprausminių lėktuvų

Amerika perorganizuoja slaptąja 
tarnybą

Wasbingtonas (NF). Iš Washingtono 
praneša, kad amerikonai ketina iš pagrindų 
perorganizuoti slaptąją tarnybą (^valgybą). 
Prezidentui Trumanui ir karo ministeriui 
Forrestaliui pavedus, komisija slaptai ruo
šia reformą.

Slaptąją tarnybą buvo užpuolę' žymūs 
kongreso atstovai, kad ji nesugebėjusi pa
informuoti ministerio Marshallio apie Bo- 
gotos pučą prieš Panamos konferenciją.

Japonus Įspėja nestreikuoti
T-kija (DenaTJeuteris). Generolas Mc 

Arthuras įspėjo Japonijos vyriausybę, kad 
ji tvirtai laikytųsi prieš „mažumos spaudi
mą”. Be to, generolas įspėjo, kad valdinin
kai nekeltų streiko. /

Generolą, McArthuras jau du kartus įsi
kišo, kad būtų išvengta valdininkų streiko.

Vyriausybės kariuomenė traukiasi
Nankingas (Dena/Reuteris). Po smarkiu 

kovų Mandžurijoje vyriausybės kariuome
nė pasitraukė iš Anšamo, žymaus plieno 
pramonėj centro.

Ryšium su padėtimi maršalas čiangkaiše- 
'■-'•-fdo inspektuoti fronto. Kinų kari

mame fronto sektoriuje lai-

Trumano programa: Kontrolės priemonė
mis gelbėtis nuo depresijos pavojaus 
Antradienį, antrąją nepaprastos sesijos

dieną prezidentas TrumaBas, kaip Reute- 
ris praneša, pareiklavo kongresą sulaikyti 
pragyvenimo išlaidų kilimą JAV ir pa-
siūlė aštuonių punktų programą šiam 
tikslui pasiekti.

Įstatyminėmis priemonėmis turėtų būti 
vėl sumažintos pragyvenimo išlaidos ir 
pašalintas gyvenamųjų patalpų trūkumas. 
Prezidentas pareiškė, kad tai yra dalykai, 
kurie rūpi kiekvienai amerikiečių šeimai,

šia pakelti kainų lygmenį.
Be to prezidentas pareikalavo, kad kon

gresas įvestų dar visą eilę kitų priemonių. 
Tarp jų — pagerinti tremtinių padėtį ir
Jsileisti 400:000 DP per ketverius metus 
vietoj dabar priimtosios 200.000 DP imi
gracijos kvdtos.

Siūlo atsiklausti tautos
Briuselis (Dena/AFP). Krikščionių socia

listų parlamento frakcija visais balsais nu
tarė parlamentui ir senatui pasiūlyti įsta
tymo projektą, kuriame karaliaus klausi
mas ' būtų išspręstas tautos referendumo.

Žydai atmeta arabu sąlygas
'Telavivas (Dena/Reuteris). Izraelio vy

riausybė pareiškė, kad Jeruzalės nauja
miestį, .kuris yra gyvenamas žydų, ji laiko 
žydų užimta sritimi. Apie 100.000 tos mies
to dalies gyventojų ateityje bus , pavesti Iz
raelio kariniam gubernatoriui.

JT tarpininkas Palestinoje grafas Berna- 
dottė pirmadienį Haifoje turėjo pasitari
mus su Izraelio politikais apie pastovų Je
ruzalės demilitarizavimą. Vakarykščiai jis 
konferavo tuo pačiu klausimu Beirute su 
arabų politikai^, kur jis gavo arabų patiki
nimų Jeruzalės saugumui.

Iš Haifos Bernadottė atvyko į Telavivą, 
kur susitiko su Izraelio užsienio reikalų tni-' 
nisteriu Shertoku, kurį jis painformavo apie 
arabų pageidavimus, kad žydai turi sustab
dyti į Palestiną bet kurią žydų imigraciją 
ir leisti arabų pabėgėliams vėl grįžti j sa

vo kaimus. Abu arabų pageidavimus Sher- 
tokas atmetė. Žydų imigracija esanti tik 
žydų valstybės reikalas, o grįžę į savo kai
mus arabai gali sudaryti penktą koloną.

Iš čia grafas Bernadottė išskrido į Ro- 
doso salą. Iš ten vienas stebėtojas prane
šė, N<ad palšai Haifos Telavivo kelią žydų 
lėktuvai ir pėstininkai puolė 3 arabų kai
mus ir tuo pažeidė ginklų paliaubas.

Pagaj laikraščių pranešimus iš Nazareto, 
„arabų tautinio išvadavimo komitetas”, 
arabų komunistinė organizacija, išlindo iš 
pogrindžio ir, bendradarbiaudama su Izrae
lio darbo ministerija, atidarė telkimo įstai
gą. Laikraščiai tam pirmam arabų ir žydų 
bendradarbiavimo žingsniui, kuris arabų 
visuomenės sutiktas labai palankiai, teikfa 
didelės reikšmės.

Sovietų sektoriuje stinga duonos
Berlynas (Dena). Sovietų įstaigos neįsi

leido j Berlyną Danijos ĮRaudonojo Kry
žiaus vieno vagono su siuntiniais Berlyno 
miesto gyventojams. Neleidimas motyvuo
jamas tuo, kad kai kurie siuntiniai buvę ad
resuoti vakarinių sektorių gyventojams.

Ajjįgrikiečių sektoriaus Berlyno komen.- 
dantas pik. F. Howleys pareiškė, kad so
vietų sektoriuje maisto produktų stinga dėl 
Berlyno blokados. Tuo pareiškimu jis 
kreipėsi į sovietų licenzijuotos Berlyno 
spaudos puolimus ir grasymus, kuri visą 
kaltę dėl to nori suversti Berlyno magis
trato maitinimo skyriaus vedėjui.

Howleys pasisakė manąs, kad sovietų 
komendantūra ieško atpirkimo ožio dėl 
maisto stokos Berlyno gyventojams.

Howleys apibūdino juokingu dalyku so
vietų pasiteisinimą, kad dėl maisto sunku
mų esą kalti amerikiečių diversantai, su
simokę su Berlyno savivaldybe.

Amerikiečių karinė valdžia labai apgai
lestaujanti, kad sovietų komendantūra, ku
ri neseniai gyrėsi galinti aprūpinti >, visą 
Berlyną, dabar turi sunkumų jau savo sek
toriuje ir kad Koepenicko ir Prenzlavo kal
no distriktų gyventojai jau visa savaitė ne
begauna duonos.

Valstybių galvų konferencijos nebus
Washingtonas (Dena/INS). Prezidento 

Trumano spaudos sekretorius Ch. Rossas 
pranešė, kad Trumano nusistatymas . dėl 
valstybių galvų susitikimo Berlyno krizės 
svarstyti tebėra nepasikeitęs. Trumanas ne
ketinąs imtis tos iniciatyvos. Pasak Rossą, 
tuo klausimu Londone pasklidę gandai ne
turi jokio pagrindo.

Juodoji prekyba Berlyne
Prieš pradedant iš Berlyno gabenti DP 

(NYHT žiniomis tai yra žydai! i rinka pa

sipylė didžiausi kiekiai maisto fr praban
ginių dalykų.

Vokiečių ir amerikiečių karinė policija 
buvo apsupusi stovyklas ir be atodairos 
pliekė guminėmis lazdomis, kai praeiviai 
bandė apeiti dokumentų kontrolę ir patek
ti į stovyklas.

Už policijos užtvarų susitelkė apie 3— 
4000 minia ir prekiavo daiktais, kurie dar 
buvo likę nuo išpardavimo paskutinėmis 
dienomis. Daugiausia buvo prekiaujama ka
va ir kakava, už svarą mokant po 30 DM.

Įsigijo neapykantą
Ne vien Berlyno klausimas, bet visa so

vietų okupacijos problema turi būti svar
stoma JT forume, pareiškė Berlyno libera
lų demokratų jaunimas priimtoje rezoliu
cijoje. 1945 m, Sovietų Sąjunga turėjusi vi
sas galimybes įsigyti vokiečių tautos drau
giškumą. Tačiau pakako trejų metų sovie
tų okupacijos, kad 20 mil. gyventojų drau
giškumo jausmus paverstų neapykanta. Re
zoliucijos pabaigoje siūloma, kad suinte
resuotos vyriausybės savo pačių labui ves
tų griežtesnę puropinę politiką, į kurią Vo
kietija būtų labiau ir labiau įtraukiama kaip 
veiksnys.
Nuo rugpiūčio 1. perima Berlyno maitinimą

Vienas sovietų centrinės komendantūros 
atstovas oficialiai pranešė Berlyno magis
tratui sovietų vyriausybės potvarkį, pagal 
kurį nuo rugpiūčio 1. 'dienos maistas bū
siąs teikiamas visam Berlynui.

Kartu magistratui Įsakyta Įstrigti vyriau
sioje mitybos įstaigoje specialų skyrių, ku
ris turės vykdyti šį potvarkį. To skyriaus 
vedėjo postoviui sovietai nurodė ir asme
nį. Įsakyta sukomplektuoti to skyriaus per
sonalą,’kvla turės dirbb pagal sovietu ka
rininko diratovvaa.

Sovielai 
koncentruoja kariuomene 

Balkanuose
Istambulas (Dena/ĄFP). Turkų 

„Cumhuryet" laikraštis praneša, kad 
maždaug nuo birželio 15 d. Rumuni
joje ir Bulgarijoje išilgai Jugoslavi
jos sienos buvo koncentruojami so
vietų kariuomenės daliniai. Ypač 
buvo pastebima koncentruojant rusų 
aviacijos pajėgos, kurios, kaip pra
nešama, sudėtos iš 22 oro divizijų 
su 2.500 lėktuvų.

Turkų laikraštis priduria, kad so
vietų lėktuvų daliniai atlieka naktimis 
bombardavimų pratimus.

lėdamas pasistengė, kad padidintų socialis
tų skaičių, remiančių vyriausybę.

I antradienio nakt| sudaryta Marie vy
riausybė didžiausiu atramą rado valstybės 
prezidento Auriolio asmenyje, kuris panau
dojo visą įtaką jai išgelbėti. Iš kitos pu
sės socialistai pabūgo, kad vyriausybei ne
gavus pasitikėjimo gali būti paleistas par
lamentas ir paskelbti nauji rinkimai.

I Marie vyriausybę (eina 5 radikalsocia- 
listai, 5 MRP, 6 socialistai ir 2 nepriklau
somi respublikininkai.

Labiausiai socialistai yra nepatenkinti, 
kad vyriausybėje dalyvauja Reynaud; kurio 
ūkio politika, kaip pareiškė1 socialistų kai
riojo sparno vadas Boutbienas, yra priešin
ga socializmui ir darbininkijai. Be to, jam 
prikišama, kad vokiečių invazijos metu jia 
pasirodęs esąs nepajėgus. Kairiųjų socia
listų nuomone, bendradarbiavimas su Rey
naud reiškia atsisakymą nuo pradcūzų pa
sipriešinimo dvasios.

Sovietai nepaleidžia Japono belaisviu
Tokiją (Dena/Reuteris). Iš Tokijo* prane

šama, kad šiuo metu Sovietų S-goje esama 
per % mil. japonų belaisvių. Jų neatleidžia, 
kadangi jie esą „reikalingi sklandžiam 
penkmečio plano vykdymui.“

Kas labiau ginkluojasi
New Yorkas (Dena/INS). Saugumo Tar r- 

bos nusiginklavimo komisija 9 balsais prieš 
sovietų ir Ukrainos balsus priėmė britų i s- 
zoliuciją, kuria siūloma, prieš pasirašant 
taikos sutartį su Vokietija ir Japonija, 
įvykdyti nusiginklavimą ir grąžinti tarp
tautinį pasitikėjimą.

JAV delegatas Osbornas, atsikirsdamas 
sovietų delegatui Malikui, kuris teigė, kad 
79% visų pajamų skiria karinėms išlai
doms, pareiškė, jog iš tikrųjų JAV kari
niams tikslams skiria tik iki 9% savo pa
jamų. Oi Sovietų Sąjunga tiems tikslams 
dvigubai skiria, būtent — 16% visų savo 
pajamų.

JT laukia sunkūs uždaviniai
Lake Successas (Dena/Reuteris). Argen

tina pasiūlė įtraukti į Jungtinių Tautų pil

naties posėdžių darbų tvarką dar dviejų 
klausimų kompleksus.

Ji reikalauja visuotinės konferencijos, ku
ri įvykdytų veto teisės reviziją, be to, pa
geidauja, kad valstybės, kurios Saugumo 
Taryboje gaus septynis balsus, būtų priim
tos JT nariais. Abu tie siūlymai greičiau
siai sukels didžiulį sovietų pasipriešinimą.

Reikia laukti, kad pilnaties suvirinkime 
bus iškelti Graikijos, Korėjas, atominės 
energijos kontrolės ir informacijos laisvės 
klausimai. Nepasisekus sutaikymo akcijai 
Palestinoje, ir tas klausimas bus keliamas 
Jungtinių Tautų pilnatyje.

Arabų aukštasis komitetas Palestinoje 
pareikalavo, kad arabų valstybių atsakingi 
vyrai atmestų Bernadottgs siūlymus dėl Je
ruzalės demilitarizavimo. (D/R).

Sunkiai redaguojama nota
Londonas (Dena/Reuteris). Londone pir

madienį, dienos metu ir vakare, vyko spe
cialios komisijos posėdžiai, kuriuose be 
JAV ambasadoriaus Douglaso dalyvavo ir 
JAV užsienio reikalų ministerijos sovietų 
reikalų žinovas Ch. Bohlenas bei Amerikos 
ambasadorius Maskvoje gen. Smithas.

Informuoti Londono sluogsniai tiki, kad 
ta komisija svarsto modifikuotą notos tu
rinį Sovietų Sąjungai.

Tuose anglų ir amerikiečių pasitari
muose iš britų pusės dalyvauja užsienio 
reikalų ministeris Bevinas, užsienio reika
lų ministerijos Vokietijos klausimų pasekre- 
torius Strangas, britų ambasadorius Mas
kvoje Petersonas ir užsienio reikalų minis
terijos Vokietijos politinio skyriaus vedė
jas P. Deanas.

Informuoti sluogsniai mano, kad svar
biausias tų pasitarimų uždavinys buvo — 
Amerikos atstovams perteikti visai tikslų 
vaizdą tos notos, kurią Bevinas su Ęi-

dault jau Haagoje buvo priėmę. Tos notos 
apmatai numato keturių valstybių pasita
rimus interesuojamais klausimais su sąly
ga, kad bus panaikinta Berlyno blokada.

Iš fakto, kad ta komisija susirinko antro 
posėdžio pirmadienio vakare, diplomatiniai 
Londono sluogsniai taria, kad pateiktos 
notos projekto pagrindu yra pasiektas 
sprendimas. Spėjama, kad ta nota Sovietų 
Sąjungaį iki trečiadienio dar nebus (teikta.

Trijų vakarinių valstybių pasitarimai 
Berlyno krizės klausimu antradienio rytą 
buvo vedami toliau. Tuose posėdžiuose jau 
trūko Amerikos ambasadoriaus Londone - 
Douglaso ir valstybės sekretoriaus Vokieti
jos klausimais britų užsienio reikalų minis
terijoje Strango.

Iš to lakto politiniai stebėtojai daro iš- . 
vadą, kad diplomatiniai Vakarų valstybių 
atstovai savo vyriausybių nusistatymus 
Berlyno atžvilgiu Maskvoje perduos žo
džiu. Galimas daiktai, kad ambasadoriai 
kartu Įteiks ,ir rašytą memorandumą.

Titas atsargus su kolchozais
Belgradas (Dena). Jugoslavijos ministerio Į siekia visose srityse glaudaus 

pirmininko pavaduotojas Kardelis patiki
no Jugoslavijos KP kongresą, kad centri
nis partijos komitetas neketina žemės ūkio
kolektyvizacijos vykdyti prievarta, tačiau 
bus laikomasi Lenino idėjų. Dėl kolektyvi
zacijos galės spręsti patys ūkininkai, ir jie 
galės laisvu noru į kolektyvinius ūkius 
jungtis arba nuo jų atsisakyti.

Dabar stengiamasi stambiuosius žemval
džius vis labiau ir labiau eliminuoti ir 
ūkininkų kooperatyvus kultyvuoti, kad tuo 
būdu būtų sudaryta palankiausia atmosfera 
žemės ūkio socializacjjai.

Kardelis pridūrė, kad apie amalų suvals- 
tybinimą negali būti jokios kalbos. Pasak 
Reuterį, ministerio pirmininko pavaduoto
se pareiškė, kad Jugoslavija remia So

vietu S-gos „antiimperialistinę politiką'’ ir

bendradar
biavimo.

„Draudžiamoji zona” Austrijoje
Viena (Dena/Reuteris). Sovietų įstaigos 

Austrijoje pranešė, kad Austrijoje yra 
Įvesta „draudžiama zona”. Tuo reikalu jie 
nepateikė daugiau jokių smulkmenų. Jie 
užsiminė apie tą zoną tada, kada Vakarų^ 
kariniai gubernatoriai ėmė juos spirti dėl 
telefono linijos išvedimo iš Marianeustifto, 
sovietų zonoje, Į Steyrą, amerikiečiu zono
je. Atkakliai priešindamiesi tam sumany
mui, jie pagaliau pareiškė, kad ta, telefono 
linija turėtų eiti per „draudžiamąją zoną”. i

Vakarų valstybių kariniai gubernatoriai 
labai nustebo dėl tokio sovietų pareiškimo 
kadangi iki tol jiems nebuvo žinoma apie 
draudžiams ą sritį. Rusų generolas Zelto- 
v.a pareiškė, kad tai liečia tik vieną drau
džiamą sritį. Jokių smulkmenų nepateikė.

1
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Stalinas mano, kad aš žuvau
Tą naktį, kadangi viešbučiai buvo per

pildyti, mes buvom apgyvendyti vieno ru
munų amatininko, dirbusio uosto dirbtu
vėse, namuose. Tai buvo dideli namai ir 
juose tegyveno tik viena jo šeima. Pripra
tę prie rusų gyvenimo štandarto, mano 
draugai galvojo, kad mūsų gautosios in
formacijos yra klaidingos, nes šie pui
kūs namai turi priklausyti kapitalistui. Pa
tekę j kambarius, jie tuojau pradėjo knis
tis alintose ir stalčiuose ir kimšti į ki
šenes' padėvėtas moteriškas kojines, bliu- 

> z zes ir apatinius baltinius. Radęs kvepalų 
bonkutą, vienas leitenantas išpylė ją į sa
vo lovą, paaiškindamas, jog jis girdėjęs, 
kad toks esąs kapitalistinių kraštų pa
protys. Aš protestavau prieš jų veiksmus, 
pareikšdamas,'—jog mes neturimi teisės 
vogti H darbininko, kad mes savo žmo
noms galėsime rasti naujų drabužių krau
tuvėse ir žemomis kainomis ten juos nu
sipirkti kitą rytą. Tačiau mano draugai 
buvo skeptiški ir nenorėjo tuo tikėt'i. Jie 
pareiškė, kad mūsų matyti krautuvių lan- 

tėra tik klaidinančios dekoracijos, o 
krautuvių lentynos gal iš tikrųjų yra tuš
čios h*, gal būt, tų krautuvių jau iš viso 
nebeatidarys. Kitą rytą mūsų šeimininkas 
apskundė mus Oalatzo komendantūrai,, kad 
mes daug ką pavogėm. Ten jam buvo pa
reikšta, kad kareiviai pasilieka kareiviais, 
ir nieko negavęs jis grįžo namo.

Dezertyrai

Bukareštas, tas Balkanų Paryžius ir mū
sų antroji sustojimo vieta, buvo dar tiek 
puikesnis už Gatatzą, kad mano draugai 
buvo tiesiog jo blizgesio apstulbinti,, kol 
pamažu priprato.’ Pagaliau ir jie, kaip ir 
tie tūkstančiai rusų kareivių, kurie 'prieš 
juos iia buvo ir vėliau po jų atvyko, įpra
to plėšikauti, nežiūrint griežtų Maskvos 
įspėjimų. Bukarešto turtai buvo tokie vy- 
lioją, kad rusų kareiviai dezertyruodavę 
ii savo dalinių tūkstančiais ir visas jų 
darbas tebuvo tik banditavimas. Oficia
liais duomenimis, daugiau negu 54.000 ka
reivių dezertyravo iš II-jo ir III-jo Uk
rainos fronto 1944—45 m. žiemą ir pra
dėjo savo klajones po Rumuniją ir Veng
riją. Rusų kalbos žodis „d a v a 1” tuo me
tu tuojau pasidarė suprantamas visiems 
geriau apsirengusiems Bukarešto gyvento
jams. Lydėdamas kartą naktį iš baliaus 
vieną rumuną, aš buvau sulaikytas dviejų 
rusų kareivių, kurie pareikalavo iš mūsų 
laikrodžių Ir pinigų. Kai aš jiems paro
džiau savo epoletus, kurie buvo viršutinio 
mano apsiausto pridengti, jie užsispyrę 
norėjo man padovanoti laikrodį. Jeigu aš 
būčiau buvęs rumunų civilis, žinoma, vis
kas būtų kitaip buvę ir moteris greičiau
siai būtų namo grįžusi su mano laikrodžiu.

Vieno sovietu pulkininko pasakojimas
„Atiduok laikrodį”

1945 m. pradžioje, kai maršalas Mali- 
novskis, II-jo Ukrainos fronto vadas, ly
dimas Andriaus Višinskio, lankėsi Buka
rešte, juos priėmė' karalius. Per pietus jo 
kaimynė buvo žinoma rumune, pasižymė
jusi savo grožiu ir sąmojumi. Kai Mali- 
novskis paklausė jos, ar ji kalbanti ru
siškai, ji gražiai rusiškai atsakė: „^tiduok 
man savo laikrodį!” Netrukus po to rusų 
komendantas Bukarešte buvo pakeistas 
griežtesniu generolu ir 'į Rumuniją buvo 
atsiųsta du korpusai NKVD dalinių, kurie 
turėjo kontroliuoti rusų armiją ir sustip
rinti sovietines reples ant Rumunijos vy
riausybės ir ūkio! Ir tuomet kiekvienas ci
vilis, kuris kalbėjo rusiškai, buvo Įtariamas 
esąs dezertyras^ Kartą pakelėj mane su
laikė NKVD kelių kontrolės postas. Sar
gybinis, patikrinęs mano dokumentus, leis
damas toliau važiuoti, paprašė iš manęs 
papiroso. Turėdamas automobilyje nemažą 
papirosų kiekį, aš liepiau šoferiui duoti jam 
100 papirosų. Tuomet sargybinis dar kar
tą paprašė manęs parodyti dokumentus ir 
po to atsisakė priimti net ir vieną papiro
są, matyt, galvodamas, kad aš bandžiau jį 
papirkti. Man tai buvo nauja rusų kareivio 
rūšis — jis buvo išmokytas , nepasitikėti 
netgi švelnumu. z

Utopiniai svajotojai '

Rumunijoj, kaip ir kituose Balkanų kraš
tuose, vietos komunistai su vargu bandė 
nematyti raud. armijos ekscesų ir pasilikti 
ištikimi marksistiniam tikėjimui. Kartais 
jie kalbėdavo su mumis apie idealųjį ko
munizmą — apie lygybę ir nesavanaudiš
ką bendruomenę. Mes vargiai galėjom at
siminti, kuomet šios idėjos būtų turėjusios 
ką nors bendra su realybe komunistinėj 
Rusijoj; šie vietiniai komunistiniai refor
matoriai vertė mus jaustis senais ir cini
kais. Rusiškoji utopija, apie kurią jie kal
bėdavo, ^šiandien egzistuoja tiktai ne rusų 
komunistų galvose. Šiems vietos komunis
tams buvo žymiai sunkiau nuryti kitą pi
liulę — tai rusų agentų labai greitą susi
bičiuliavimą su buvusiais nacių kolabo
rantais, kurių lankstus oportunizmas dau
giau traukė negu stūmė svetimus okupan
tus.

Žydų apsivylimas

Žydai, ypač tie iš jų, kurie buvo pabė
gę nuo 1 Hitlerio persekiojimų, iš pradžių 
taip pat nenorėjo nieku blogu tikėti apie 
tą armiją, kuriai jie skyrė didžiausią na
cių sumušimo nuopelnų dalį. Bukarešte aš 
gerai susipažinau su vienu žydu gydytoju, 
pabėgusiu iš Besarabijos Iš pradžių jis 
man pareiškė, kad jis esąs sužavėtas ko-

TRUMPOS 7JM0S
AUSTRALIJA

Australijos parlamento imigracijos komi
sijos pirmininkas Haylenas gynė „baltųjų 
imigracijos politiką”. Jis ją pavadino „rea
listine ir prieš nieką nenukreipta". Įva
žiavimų suvaržymai laikinai nebus švelni
nami." Jis pastebėjo, kad ir kiti kraštai yra 
priėmę panašius imigracijos įstatymus. 
D N ‘ AUSTRIJA

buvo kėsintasi padaryti atentatą prieš įmo
nės vadovybę. (D/ArP).

JAPONIJA

Sovietų įstaigos buvo sulaiką iš Jugo
slavijos grįžtančių vokiečių karo belaisvių 
transportą, kuris ėjo per Austriją į Vokie
tiją. Po keturių dienų transportui buvo 
leista vykti toliau. /r"

Nuo Japonijos kapituliacijos pradžios 
oficialiai yra uždrausta pardavinėti tėvams 
savo dukteris. Didėjant ekonominiams sun
kumams, ta prekyba vyksta slaptai, ūkinin
kai parduoda už skolas artimesniems fabri
kams savo dukteris. Vienos merginos kai
na yra maždaug 10.000 jenų, kas atitinka 
maždaug 35 dolerius. D/INS). 1

J. A. VALSTYBES

(D).
DANIJA

Axeirs, fydimas savoDanijos princas * . ____ -
- žmonos ir sūnaus, iš Kopenhagos atvyko -į 

Londoną. Princas yra tarptautinio olimpi
nio komiteto narys. (D/R).

IS VISUR

Filipinų Luzono salos šiaurę užklupo 
stiprus taifūnas. Susisiekimas su sala yra 
neįmanomas. Žinių anie padarytus nuosto
lius dar nėra. (D/INS).

Popiežius Pijus XII pritarė, kad 1950 
šventieji metai būtų maldos ir veiklos kry
žiaus žygis Bažnyčiai ginti ir pasaulinei 
taikai laimėti. (D/INS).

Graikijos sukilėlių radijas pranešė grai
kų vyriausybės dalinių nuostolius per 1948 
m. pirmąjį pusmetį. Jie buvę tokie: 11340 
žuvusių; 2655 patekę j nelaisvę, ir 610 per
bėgėlių. Pašauta 29 lėktuvai ir 40 suga
dinta. (D/R).

Britų daliniams sustiprinti Malajuose ko
voje su komunistų teroristais, į Singapūrą 
laivais atgabenti britų žvalgybiniai dali
niai. (D/R).

JT taikinimo komisija Indonezijoje pra
nešė Saugumo Tarybai, kad derybos tarp 
Indonezijos ir Olandijos, kaip atrodo, yra 
visai sustojusios. (D/R).

Libano vyriausybė, atsakydama į parla
mento interpeliacijas ryšium su pastarąja 
įvykių raida Palestinoje, pasitraukė. Pre
zidentas naują vyriausybę sudaryti pa
vedė iki šiol buvusiam ministeriui pirmi
ninkui. (D/AFP).

ITALIJA

Popė, JAV pilietė iš Atlantos, pagimdė 
22. kūdikį. D/INS).

JAV speciali saugumo įstaiga, kurios 
uždavinys yra prezidentui Trumanui pa
tarti kariniais, pramonės ir civilinės mo- 
billzacijog klausimais, pareiškė, kad statyti 
Amerikai požeminius fabrikus, kurie būtų 
saugūs nuo antpuolių atominėmis bombo
mis. yra netikslinga. Įstaiga pasiūlė kiek 
galint labiau pramonę išskaidyti visoje 
valstybėje. Stafytina įmonių retai gyvena
mose srityse. (D/INS).

SOVIETŲ S-GA
Sovietų Sąjunga atmetė tris tarptauti

nes konvencijas dėl informacijos laisvės. 
Tos konvencijos praeitų metų balandžio 
mėn. Ženevos konferencijoje buvo priim
tos ir lietė informacijos ir žinių pasikeiti
mo laisvę. Jomis garantuojama žinių rin
kimo laisvė ir jų platinimas. Sovietų 
sprendimu pasekė ir Lenkija. (D/R).

Buvęs sovietų atstovas Jungtinėse Tau
tose Oromyka, grįždamas „Gripsholme” 
laivu į Sovietų Sąjungą, sustojo Švedijoje. 
Laivo vadovybė jį pavadino „idealiu -kelei
viu”, neš per visą kelionės laiką jis neiš
taręs nė vieno žodžio. Oromyka gabena su 
savim 75 gabalus krovinio. (D/R).

Sovietų susisiekimo ministerijos orga
nas „Gudok” įdėjo straipsni, kuriame įs
pėja fašistų „šnipų agentus” ir praneša, 
kad jau daug užsienio agentų, kurie ban
dė surinkti svarbias informacijas apie 
transjiorto būklę Sovietų Sąjungoje yra 
areštuoti. Vardai ir tautybės tų suimtųjų 
nepasakoma. (D/R).

VENGRIJA

Italijoje, netoli Bozeno, šaudmenų sandė
lyje, sprogus vienai jautriai sprogstamai 
medžiagai, žuvo devyni asmenys. (D/R).

Italijos policija Neapolyje vienoje pra
monės įmonėje atrado 6 tonas sprogstamo
sios medžiagos. Spėjama, kad tuo būdu

/p ' ' ’ i

Su vienu vengrų karo belaisvių trans
portu, atleistų iš sovietų nelaisvės, grįžo 
20 vengrų generolų. (D/AFP).

Vengrijoje, žemės ūkio ministerijos va ■ 
lymą pradėjus, iš pareigų atleista dar 85 
valdininkai, kurie pavadinti „fašistiniais 
biurokratais”. Netrukus 62 iš iu buvo 
areštuoti. (D/R).

muniatine Rusija, bet kai pagaliau mes ge
rai susipažinom, jis prisipažino, kad jis ir 
jo draugai NKVD lygiai taip biją, kaip 
jie bijoję Gestapo. Jie gyveno tokioj nuo
latinėj baimėj,' kad jų nedeportuotų 1 Be
sarabiją, kuri dabar buvo Sov. Sąjungos 
dalis, jog kai kurie jų davinėjo kyšius ru
sų karininkams, tikėdamiesi, jog tuo būdu 
gal pasiseks jiems pasilikti Rumunijoj arba 
išvykti į Palestiną. Mat, Rumunijos žydus 
jau buvo pasiekusios žinios iš Besarabijos, 
kad tenai su sugrjžusiais žydais elgiamasi 
kaip su išdavikais. Informacijos apie žydų 
pogromus Ukrainoj, ypač apie vieną jų Ki
jeve, per kurį buvo džmušta apie 300 žy
dų, greitai pasklido po visus Balkanus ir 
jos tūkstančius vietinių- žydų ir pabėgėlių 
stūmė tiesiog į desperaciją. Antisemitizmas, 
nors jis rusų vyriausybės ir neremiamas, 
nes jis nėra sovietinės politinės sistemos 
dalis, kaip tat buvo Hitlerio Vokietijoj, 
bet vis dėlto yra baisus karo meto gyve
nimo Sovietų Sąjungoj faktas.

Taip elgiasi valdovai

1945 m. pradžioj išvykdamas iš Rumu
nijos, aš rekvizavau vieną sunkvežimį per
vežti į Vengriją mano techninius reikme
nis. Vog tik išvykus iš Bukarešto, važiuo
jant Plpesti plentu, mūsų Amerikoj staty
tą sunkvežimį pralenkė Rumunijos Raudo-

nojo Kryžiaus lengva mašina. To jau bu
vo per daug mano šoferiui, dvidešimties 
metų uzbekui. Jis pagazavo mūsų sunkve
žimį, aplenkė tą automobilį ir staiga su- 
tormozavo. Rezultatas buvo lygiai toks, 
kokio jis tikėjosi: lengvasis automobilis 
trenkėsi j mūsų sunkvežimį ir juo važiavę 
du rumunų gydytojai buvo sunkiai sužeis
ti. Utbekag negalėjo suprasti, kodėl aš su
stabdžiau pravažiuojančią mašiną Ir tuos 
gydytojus pasiunčiau į ligoninę. Jis dar 
mažiau tesuprato mano pagrasinimą pa
siųsti jį į baudžiamąjį batalioną.

— Mes visi taip darome, — pareiškė jis 
man. — Kartais mes šoferiai tyčia išva
žiuojame Ir darome tai dėl juoko. Sis kraš
tas yra turtingas, bet jo gyventojai yra 
bailiai. Jei mes juos sunaikinsime, tai tik 
pasilengvinsim sau paimti šį puikų kraš
tą J savo rankas* ir valdyti jį taip, kaip 
mums patinka.

Tai buvo kitos rūšies naujas rusas šis 
uzbekas, jis jau buvo kitos veislės negu 
anas nepasitikįs NKVD sargybinis. Bet ir 
jis buvo auklėjimo sistemos produktas, to
kios sitemos, kuri jaunus rusus padarė ne
bepažįstamus seniems ar vidutinio amžiaus 
rusams. Reikia pripažinti, kad sovietinė 
Balkanų politika rutuliojasi maždaug ta, 
pačia kryptimi, kuri kaip tik atitinka mano 
šoferio idėją, tokį paprastą būdą išspręsti 
rumunų problemą.

Vengrijos man asmeniškai buvo labiau 
gaila negu Rumunijos, gal būt, ir dėl to, 
kad aš vengrus labiau mėgau negu rumu
nus. Jie turi savyje daugiau kovingumo ir

jie nenorėjo sutikti su pavergimu. Bendra
darbiavę ilgą laiką su vokiečiais ir net 
paskutinę minutę nedėję pastangų nutrauk
ti tą savo sąjungą su vokiečiais, kaip tai 
padarė rumunai, vengrai rusų vyriausybės 
buvo laikomi nugalėta priešo tauta, o ru
sų kareivių — aukomis, kurias galima vie
šai be jokios atsakomybės bausti. Kai aš 
1945 m. sausio mėn. patekau į Vengriją, 
kovos vyko pačiame Budapešte, kurio da
lis jau buvo rusų užimta, o kitoje dalyje 
dar tebesilaikė vokiečiai. Pirmieji vengrai, 
su kuriais man teko pasikalbėti, buvo vie
nas senas profesorius ir jo žmona, kurie 
elgetavo gatvėse. Jie buvo tokie išbadėję, 
kad netgi mano, kietaširdis šoferis davė 
jiems duonos.

Vėliau aš ten sutikau seną savo pažįs
tamą kapitoną Nikalojų Ivanovą, kuris bu
vo sunkiai sužeistas ir dabar 
vienai krautuvei, kurioj buvo
kontrabandinės prekės, laukiančios išpluk- 
dymo 1 Sov. Sąjungą. Tą pirmą vakarą 
ji£- pakvietė mane į savo butą paragauti 
vengriškų patiekalų, vengrės paruoštų. 
Abu tie dalykai, kaip jis paaiškino, veng
riškas maistas ir moteris, yra karo trofė
jai. Maistas buvo puikus, o moteris buvo 
tokios rūšies Vengrijos gražuolė, kokias 
USA kartais importuoja savo filmoms. Ji 
teturėjo vos dvidešimts šešerius metus 
amžiaus, bet jau buvo našlė; jos vyras, 
vengrų karininkas, buvo žuvęs 1943 m. Da- - 
bar ji buvo Ivanovo meilužė, kuris beva- 
karieniaujant nusigėrė ir snaudė, kai mes 
kalbėjomės/(B. d.)

vadovavo 
sukrautos

Savaitinė politikos apžvalga

Kad tik priešo nepapiktinus
Baigiant kurį nors laikotarpį ir j 

dant naują barą, — paprastai atsigrįžtama 
praeitin. Suvedamas gerų ir blogų darbų 
balansas, pelno ir išlaidų sąskaita, lyg 
prieš mirtį padaroma sąžinės sąskaita. Ga] 
todėl, o gal tik atsitiktinai, britų darbo 
partijos oficiozas „Daily Herald” pereitą 
trečiadienį vieną savo keturių puslapių 
(popieris Britanijoje smarkiai, tausomas) 
paskyrė atpasakoti trumpai pokario istori
jai, suskirstytai į 26 poskyrius. Mes gal 
geriau negu kiti, vedantieji normalų gyve
nimą, žinome tuos lūkesčių ir baimės me
tus. Atvirai kalbant, 
siminti. Ar netinka 
mas?

„Iš vienos pusės 
apie paprasčiausius ir šalutinius rei
kalus, susilaikoma nuo sprendimų, o jei 
kas ir nusprendžiama, tuojau vėl at
šaukiama, nuolat bijoma taisyklės: 
„Nebūkime- nedraugiški priešui, nes jis 
gali užpykti”. Iš Kitos pusės — siau
bas ir sunaikinimas, kurie ruošiasi, ku
rie lyg milžiniška mašina pastoviai ar

tėja, kad staiga mus užpuolus;”
Taip mums atrodo praėję trys pokario 

metai. Likimo ironija nori, kad tais aukš
čiau pacituotais žodžiai^ W. Churchillis 
apibūdintų pirmuosius 2 D. karo metus, 
kada visi jo siūlymai Vakarų'iniciatyva pa
gyvinti karo eigą, k. a. upių ir kanalų už- 
minavimas, Narviko užėmimas, Įsiveržimas 
į Baltijos jūrą ir tt., suduždavo į aukščiau 
minėtą taisyklę — kad tik priešas neuž
pyktų ir anot Daladier, neimtų bombar
duoti Prancūzijos. Priešas geriau negu 
Vakarai išnaudojo jam suteiktą ramybę ir 
pats galėjo pasirinkti laiką užpuolimui. 
Tas nerangumas kainavo daug žmonių gy
vybių ir padarė daug materialinių nuosto
lių. Pagaliau ■ Hitleris buvo nugalėtas ir... 
vėl grįžta prie seno nerangumo.*

Sovietai laužė susitarimą po susitarimo, 
kojomis pamynė visus švenčiausius prin
cipus, kurių vardan buvo kovota ir laimė
ta, o Vakari/ komentatoriai stengėsi išaiš
kinti, kad sovietai taip elgiasi iš baimės. 
Na, jei jie liguistai bijo, suprask, tai į jų 
ne visai kilnų elgesį reikia žiūrėti pro 
pirštus. Kiti aiškino, kad jie agresyvią už
sienių politiką veda vidaus politikos sume
timais. Tiek vieni, tiek kiti siūlė elgtis at
sargiai, švelniai ir mandagiai, kad tik, 
saugok Dieve, jų nepapiktinus. Kaip tik 
kokioje konferencijoje susidarydavo prieš 
juos koalicija, tuoj būdavo šaukiama; „vy
rai, tik ne per smarkiai”. O sovietai, 'lyg 
tas Krylovo pasakėčios katinas, klausėsi ir 
ėdė pasivogtą mėsą. Bevalgant auga ape
titas, todėl sovietai ilgainiui įsigeidė ir vi
so Berlyno. Galimas daiktas, kad savo ne
laimei, tačiau kol kas turime skaitytis, su 
faktu, kad jie į tą miestą pareiškė rimtų 
pretenzijų. Iš pradžių lėtai, dūrė tik ada
ta sykį, kitą. Ir kągi? Atgal negavo. Ko
mentatoriai, kurių tvirtinimuose visados 
yra dalis teisybės, pasiskubino paaiškinti, 
kad sovietai bando plėstis į visas puses. 
Kur nors sutikę griežtą pasipriešinimą, 
jie tuojau ieškosi minkštesnės vietos. Bu
vo tikima, kad taip atsitiks ir Berlyne. Gal 
taip ir būtų atsitikę, jei jie būtų pajutę 
pasipriešinimą. Deja, jie pasidarė taip ne
bejautrūs, kad žodžių neboja. Jie taip at
sidavė azartui badyti adata, kad Berlyną

prade-1 su visomis tarptautinėmis (gulomis atkir- 
•įžtama | to nuo Vakarų. Norit, sako, skriskit. Va-

nesmagu juos ir pri- 
jiems toks apibūdini-

begalinės diskusijos

karai pakilo į orą. Komentatoriai aiškiną, 
kad 'nors „oro tiltas” kasdien kaštuoja 
apie 1.500.000 dolerių, tačiau tie pinigai 
neišmetami veltui, nes lavinami lakūnai. 
Antra vertus, pasak Clayų, „oro tiltas” 
leidžia Vakarams nesiskubinti ir viską ge
rai apgalvoti. Sovietai, nebeturėdami ką 
durti adata įemėje, irgi pakilo į orą — 
pereitą savaitę buvo užregistruota eilė at
sitikimų, kada sovietų naikintuvai bandė 
britų lakūnams dilginti nervus. Pasidarė 
nebejauku. Komentatoriai pradėjo aiškinti, 
kad sovietams siūlą pertempus gali prasi
dėti karas, bet tuojau priduria, kad tie
kės karo nenori. Pasak britų karo minis- 
terį Shinvvellį, niekas nenori paleisti pir
mo šūvio, o dešiniųjų „Daily Express” ra
šė, kad geriau derybos, negu karas. Tokie 
aiškinimai negalėjo nepatikti sovietams. 
Jie nutarė ir toliau netiesiogiai grasinti 
kartą Tuo būdu jie tikisi; 1. paveikti ber
lyniečius ir ilgainiui susilpinti jų pasiprie
šinimą, 2. sukelti rusų ir kitų slavų tauti
nius* jausmus, 3. praskiesti pastangas su
cementuoti Vakarų valstybių vienybę. Aįlat, 
prancūzai ir kitos Europos tautos, kurios 
pirmos ant savo kailio galėtų pajusti karo 
„malonumus”,, nori juos kiek galint toliau 
nustumti. (Ta proga paminėtinas ir ame
rikiečių „Associated Press” agentūros pra
nešimas iš Haagos, kad 5 Europos užs. 
reik, ministerial Vakarų Europos Unijos 
konferencijoje nutarė paveikti amerikiečius, 
kad tie naujoje notoje būtų santūresni). 
Kartu.' žinoma, sovietai įtemptos padėties 
dėka tikisi paraližuojančiai 
karų Vokietijos atstatymą, 
kėtis jiems kaip tik leido 
nepapiktiuuš” politika.

*
Tačiau nėra to blogo, kuria, nore ir pa

vėluotai, neišeitų į gerą. Vakarų komen
tatoriai (W. Bartletas, Frazeris, Werthas ir 
kt.) pradėjo aiškinti, kad karas galimas, jei 
sovietai jo nori. Kartu jie padarė dar vie
ną reikšmingą išvadą. Būtent:

jei sovietai nori karo, jie jį pradės 
visai nepaisant to, ar Vakarai pasi
trauks iš Berlyno, ar ne. Vaka.ai pasi-

traukiniu iš Berlyno negali nieko laimė
ti, nes jau Miinčheno epizodas 1938 m. 
aiškiai įrodė, kad tik galutinė kapitu-. 
Racija gali patenkinti kariauti pasiry

žus) priešą. 1
Jie visi reikalauja pasilikti Berlyne, nes 

2,5 mill, berlyniečių galimas likimas gali 
atnešti didelį moralinį kapitalą. Buv. ame
rikiečių strateginių operacijų skyriaus 
v-kas gen. Donovanas tą pažiūrą sustipri-. 
no, teigdamas, kad Berlynas yra puiki mo
ralinė pozicija karui pradėti. Suprantama, 
kad tai pagaliau suvokė ir sovietai. No
rėdami atimti vėją Vakarų propagandos 
burėms, jie paskelbė, kad patys aprūpin
sią visą Berlyną. Atseit, berlyniečiais ne
sirūpinkite. ’ ■ >

paveikti ir Va- 
Ir to visko fi- 
„kad tik priešo

Tokioje tat būklėje JAV, D. Britanija ir 
Prancūzija turi pasiųsti naujas notas so
vietams. Tų notų tekstas,. kurio galutinis 
priėmimas susitrukdė dėl Prancūzijos vy
riausybės krizės, rašant Šias eilutes nebu
vo dar žinomas, bet iš Bevino ir Marshal- 
lio bei Trumaho pareiškimų galima jį 
numatyti. Vakarai sutiks su sovietų siū
lymu pradėti pasitarimus visos Vokietijos 
reikalais, tačiau kartu neoficialiai reika
laus ir iš sovietų pusės atitinkamo drau
giško gesto, būtent, šį kartą jau tylaus 
blokados nuėmimo. Londone manoma, jog 
pirmoje notoje buvo neteisingai pasielgta, 
reikalaujant oficialiai atšaukti blokadą, ku
rios buvimo fakto sovietai nepripažino. 
Esą, sovietams tai neįmanoma. Edeno, ku
ris pats yra tvirtos politikos šalininkas, 
organas „Yorkshire Post” rašė: .

„Kad ir kokia didelė būtų dar vieno 
nusivylimo rizika, vakariniai santarvi
ninkai gerai padarytų dabartinėje sta
dijoje kantriai siekdami rasti priimti
ną išeit), kaip tai aiškino Marshallis 
(diplomatiniu būdu). Rusija šiuo metu, 
kada tiek daug vidaus ir užsienių poli
tikos klausimų kvaršina jos vyriausy

bės gaivą, negali norėti karo”.
Faktas, kad Rusijai palyginti silpnai jau

čiantis, Vakarai jai negali padiktuoti savo 
valios, įrodo visą „kad nepapiktinus prie
šo” politikos -pragaištingumą, kuri reikia 
tikėtis, greitai pasibaigs. VM

Krikščionybės pogrindis Rusijoje
„Colliers Magazine” pateikia sensacingą 

informaciją apie religinį pogrindį sovie
tuose. Tas straipsnis remiasi vieno chorva
tų kunigo išvedžiojimais. Jis kaip jugosla
vų partizanų karininkas pasiekė Rusiją, kad 
ten užmegstų slaptą kontaktą su slaptais 
religiniais veiksniais.

Partizaninės tarnybos metu tas kunigas 
patyrė, kad mažiausia vienas trečdalis jau
nų sovietų kareivių slaptai vykdo religinę 
praktiką.

Įvažiuoti į Rusiją jam padėjo vienas so
vietų generolas, kuris savo tėvynę pavadi
no kraštu 300 mil. belaisvių, trokštančių iš
vadavimo iš labiausiai 
despotizmo istorijoje.

Rusijoje yra didelis 
Oficialinė cerkvė aklai 
ji nenumaldo to troškulio. Yra susidariusi 
„keliaujančių popų” institucija, kurių skai
čius yra didesnis, negu oficialiai areštuo-

aktyvaus ir kruvino

krikščionybės badas, 
pasidavė Stalinui, ir

tųjų popų. Veikia tinklas jaunimo organi
zacijos, pasivadinusios „Christsomol”, o 
taip pat ir keliaują giesmininkai, einą iš 
kaimo j kaimą. Kada nieko įtartino nepa
stebima, suskamba religinės giesmės ir 
liaudies dainų melodijos.

Siam chorvatų kunigui pasitaikė tarp ki
tų, pakrikštyti 7 enkavedistus.

Skaičiuojama, kad per 2 milijonus vaikų 
slaptai mokosi religijos ir kad nuo vieno 
trečdalio iki vieno penktadalio visų Rusijos 
žmonių, arba nuo 67 iki 80 mil. suaugusių 
žmonių yra tikinčių.

KP1 Malajuose uždrausta

Singapūras (Dena/INS). Britanijos vy
riausybė uždraudė komunistų partiją Mala
jų unijoje ir Singapūro karūnos kolonijoje. 
Pastaruoju metu ten įvyko nemaža nera
mumų, kuriuos inspiravo arba vykdė ko

munistai,

2
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Kaip gyvena lietuviai Anglijoje
(Pasikalbėjimas su diplom. ekon. Stasiu Kuzminsku)

— Kokie santykiai su iš seno Anglijoje 
gyvenančiais lietuviais?

— Deja, šis klausimas yra labai elemen
tarinėj stadijoj. Iš seno čia' gyvenantieji 
lietuviai, nors ir nenutautę, nes jie visi 
kalba lietuviškai, kartais net tarmiškai, bet 
jie mini Lietuvą tokiomis senomis sąvoko
mis, kad naujai atvykusiems belieka tik 
klausytis ir stebėtis: mažai kas iš mūsų 
jų mintyse puoselėjamą Lietuvą jau beat- 
sirnena. Taigi, aplamai susikalbėti ■,sunko
ka. Kokio nors aktyvumo, Lietuvos išlais
vinimo kovoje senesnieji vietos lietuviai 
taip pat nerodo, be atskirų pavienių as
menų, ypač jaunesniųjų, kurie lankėsi ne
priklausomoje Lietuvoje ir čia ilgesnį lai
ką svečiavosi. Nemanau, kad šitokia ap
gailėtina padėtis artimiausiu laiku pasi
keistų. O tat būtų labai naudinga ir rei
kalinga tiek tremtinims, tiek kenčiančiai 
Lietuvai.

— Ar gali Anglijos lietuviai remti Vak. 
Vokietijos ir Austrijos tremtinius ir jei 
taip, tai ką jie ligi šiol padarė šia linkme?

Negalime pasakyti, kad neturėtume nei 
vieno, nei antro. Girdime lietuvius veikian
čius Vokietijoe, J.A.V-bėse, Prancūzijoj, 
Švedijoj, Brazilijoj, Argentinoj ir tf. Kur 
tik lietuvis yra gyvas, visur turi boro veik
ti Lietuvos išvadavimo bare. Kiekvienas 
daugiau mažiau veikia sau, kaip jo' lietu
viška’ sąžinė ir širdis diktuoja. Ar ne pats 
metas visas šias gyvąsias jėgas sujungti ir 
joms efektyviai vadovauti iš vieno centro?

Konkrečiai siūlau skubiai sudaryti pirmo 
reikalingumo lietuvių tautos išvadavimo pla
ną, galiojantį ne vienam kuriam kraštui, 
bet visiems kraštams, visam' pasauliui, kur 
tik svarbiajai Lietuvos išvadavimo minčiai 
turi būti atstovaujama. Plano įvykdymo 
reikalams apeliuojant į viso pasaulio lie
tuvius atsiras ir žmonių ir lėšų.

— Kaip reikėtų patiems Lietuvos išva
davimo veiksniams artimiausiu laiku ko
voje dėl laisvės veikti?

—jDyvenu ir dirbu toli nuo šių veiksnių. 
Viešai kalbėti šiais reikalais taip pat sun

— Anglija yra gilių demokratinių tra
dicijų kraštas. Ji remia kiekvieną demo
kratiją, taigi ir Pabaltijo Valstybių. Aš ne
abejoju, kad Anglijos-visuomenės ir spau
dos nuoširdžiausias mums linkėjimas — 
atsikurti nepriklausomybes. Jeigu Anglijo
je ir negirdėti tokių viešų pareiškimų, kaip 
J.A.V.-bėse, tai tad dar nieko nereiškia. 
Anglija yra daugiau eksponuota valstybė 
Europos kontinento interesuose ir jos po
litinė pasąmonė diktuoja daugiau atsargu
mo pareiškimuose ir veiksmuose.

— Ką malonėtumėt palinkėti Vak. Vo
kietijos ir Austrijos tremtiniams lietuviams?

— Kiek galint greičiau palikti Vak. Vo
kietiją ir Austriją. O kitur — vėl nenu
ilstamai dirbti tėvynės išvadavimo darbą.

— Ką daugiau pareikštumėt tautiečiams 
tėvynėje ir išblaškytiems visame pasaulyje?

— Aš turiu tik vieną pageidavimą — li
kime visi kovos dvasios lietuviais iki pa
skutinio savo širdies dūžio. Nepasiduokime 
jokiam pasyvumui net ir tuo atveju, jeigu 
pasauliniai įvykiai eitų taip, kaip vieną

koka. Todėl išsamiai pasisakyti negaliu. 
Kelias mintis galiu iškelti.

Ar ne metas veiksniams pajudėti toliau 
Į vakarus? Tolimesnis pasilikimas senose 
vietose nepateisinamas ir virsta žalingu 
pagrindiniams tikslams. Būtina reziduoti 
arčiau sprendžiančių pasaulio galybių.

Ar ne metis patiems veiksniams kiek 
pasijauninti? Ar nebūtų svarbi šviežio 
kraujo transfūzija? Ar šitokia rekonstrukci
ja nebūtų naudinga taip svarbiems mūsų 
tautos siekimams? Ilgainiui kiekvienas 
daiktas apauga, sulėtėja ir darosi mažiau 
atsparus ir menkiau darbingas, tai ąr da
linis pasikeitimas nebūtų į sveikatą? Ar 
darbams vykdyti nereiktų pasitelkti ge
riausius mūsti specialistus, bojant daugiau 
darbo, o ne srovinės priklausomybės? Ar 
šitą visą persitvarkymą negalima būtų at
likti didžiausia tolerancija, demokratišku
mu ir lietuvybės pirmavimu? Juo sunkes
ni laikai, juo arčiau sprendimas, juo turi 
būti stipresnis ir mūsų „smegenų trestas!” j

Ar ne pats metas savo tarpe turėti Mažo
sios Lietuvos atstovus?

— Kuri anglų visuomenės ir spaudos 
opinija Pabaltijo valstybių ateities reika
lais?

kartą „Mintyje” papasakojo prof. E. Gal
vanauskas. Šitokią eifca aš netikiu. Kon
flikto taip Rytų ir Vakarų linkme pasauli
niai įvykiai žymiai greičiau vystysis, negu 
juos prof E. G. numatė. Ir štai kodėl: Ry
tuose veikia agresyvinėg ir dinaminės jė
gos. Paskutinio karo metu jos išsisiūbavo 
ir darosi nebesuvaldomos. Vakaruose veikia 
savisaugos instinktas, kuris iau persiforma
vo į aktyvias apsaugos formas. Tuo būdu 
visas pasaulis virto ginkluota stovykla. Nei 
ekonomiškai, nei politiškai, nei morališkai 
šitokia būklė ilgainiui darosi neįmanoma. ■ 
Si būklė turi būti kiek galint greičiau 
likviduota, nes priešingu atveju gresia ne 
tik. mūsų kultūrai, bet ir visam pasauliui. 
Neišvengiamas visokio gyvenimo galas, jei
gu įvykiai riedėtų pagal prof. E. G. nu-> 
matymus. Nepamirškime moderniosios tech
nikos, kuri kasdien yis labiau terorizuoja 
ir žmogų ir kūrybą. Tat gerai žino Vakarų 
pasaulio, tiek politikai, tiek mokslininkai. ' 
Jie žino, kad per ilgas delsimas — lygus 
savęs sunaikinimui. Iš viso šito prašosi 
vienintelė išvada —•. iki kiek galint greito 
pasimatymo nepriklausomoje Lietuvojel — 
baigė pasikalbėjimą diplom. ekon. St. Kuz
minskas. (Pabaiga). ° K.

— Ne, nes patys mažai ką turime. Mes 
gi esame visi naujakuriai. Parama gal ga
lima suteikti tik atskirais atsitikimais. Pa
vyzdžiui, netaip seniai Lietuvių Sąjunga 
įvykdė šokolado vajų lietuvių tremtinių 
vaikučiams Vak. Vokietijoje. Vajus gerai 
pavyko. Šiaipjau kiekvienas remia savuo
sius, kiek kuris pajėgia.

— Ką dirba Anglijos lietuviai Lietuvos 
išlaisvinimo darbe? Ar nereikalinga labiau 
sukoncentruoti ir sustiprinti mūsų valsty
bės išlaisvinimo pastangas D. Britanijoje?

Priėjome”svarbiausiųjį klausimą. Visi 
naujai atvykę Anglijon lietuviai esame pa
prasti darbininkai. Mūsų darbo diena bai
giasi 6 vai. vakaro. Tuo noriu pasakyti — 
labai mažai telieka laiko kitiems darbams 
Ir idėjoms. Iš seno gyvenantieji lietuviai, 
kaip minėjau, neaktyvūs ir, be to, intelek- 
tuališkai, tur būt, nepakankamai pajėgūs, 
nes jų daugumas — įvairūs amatininkai.

Naujai atvykusieji reiškiasi Lietuvos iš
vadavimo kovoje netiesiogiai: didesnieji 
Lietuvių S-gos skyriai turi savus chorus, 
šokių grupes, stengiasi mėgsti santykius su 
vietiniais anglais, ruošti parodas, svarbes
niųjų mūsų valstybinių švenčių minėjimus 
ir tt. Neseniai sėkmingai gastroliavo prof. 
Jakubėno solistų grupė. Reikia pripažinti, 
kad šiuo keliu einant, Anglija ir anglai 
melų būvyje daug naujo sužinojo apie Lie
tuvą.

Mėginant kalbėti apie lietuvius ir jų or
ganizacijas, tiesiogiai įsijungusias į Lie
tuvos išvadavimo darbą, man būtų daug 
maloniau, jeigu Tamsta šio klausimo ap
lamai nebūtum kėlęs. Lietuvos ūkininkui 
klaiku žiūrėti į puikią dirvą, kurioje vie
toj gerų kviečių ar vasarojaus klesti us
nys ir smilgos. Ir man, kaip visuomeninin
kui lietuviui, nemalonu žiūrėti į dykumą, 
kurioje galėtų virti darbas ir nokti puikūs 
Vaisiai, viešpatauja tyla. Šitoje dykumoje 
išryškėja tik mažas namelis, kuriame be 
jokios atvangos triūsia tik du pasiaukoję 
Veikėjai ir stengiasi visą išvadavimo kovą 
savais pečiais paremti. Tamsta klausi, ar 
nereikėtų labiau sukoncentruoti ir sustip
rinti valstybės išvadavimo pastangas D. 
Britanijoje. Žodį „labiau" aš prašyčiau iš 
Šio klausimo visai išleisti. Į tuo būdu iš
taisytą klausimą, aš trumpai ir aiškiai at
sakau: Didžioji Brita-ija yra viena iš 
dviejų mūsų tautos išvadavimui palankių 
Vadovaujančių pasaulio galybių. Šiuo, ma
nau, esu pasakęs daugiau už vieną minis
terijos referentą, tprirašiusį šiuo reikalu 
kelių dešimčių puslapių jefeiatą.

— Kas reiktų pirmoje eilėje šią< linkme
padaryti? 1

— Žmonės ir lėšos yra dvi viešos pa
slaptys, laiduojančios pasisekimą kiekvie
nai organizacijai.

Uragvajaus lietuviai remia 
tremtinius Europoje

Vienas asmuo prieš keletą dienų iš 
Uragvajaus Lietuvių Tautinės Tarybos na
rio gavo laišką, kuriame, tarp kitko, rašo
ma;

„Jei tenka sueiti su tenykščio® spaudos 
redaktoriais, kaip „Mintis” ąr „Žiburiai” 
tai praneškite, kad Uragvajaus lietuviai 
sielojasi savo brolių likimu tremtyje. Čia 
keliame vakarus, kad padėtume vaikučiams 
Ir našlaičiams.

Uragvajaus Lietuvių Taryba rengiasi iš
leisti dvisavaitinį „Pietų Amerikos Lietu
vio” laikraštį. Čia lietuviai jau gerokai 
gyvena, bet įvažiavimas sunkus ...

Baigdamas linkiu Jums geriausio pasise
kimo Jūsų vargo gyvenime Visiems, kas 
kreipsis į Uragvajaus Lietuvių Tautinę 
Tarybą, mielai kiek galint padėsime. Tu
rėkite kantrybės, o laikai greit' pagerės.”

Kas
Salvador de Madariaga be didesnių iš

vedžiojimų tiesiog tvirtina, kad kraštas, 
kurio politinė santvarka nėra demokratinė, 
negali pasiekti ir ekonominės demokratijos. 
Iš viso, pasak jį, skirti demokratiją į eko
nominę ir politinę, yra vaikiška, ką mato
mai daro sovietinės santvarkos gynėjai, ku
rie negalėdami nuginčyti diktatūrinio val
dymo režimo, bando įrodinėti, kad užtai 
Sovietų Sąjungoje yra jgyvendyta ekono
minė demokratija. Salvador de Madariaga 
pabrėžia, kad esminis dalykas demokrati
joje yra teisė laisvai reikšti savo nuomonę 
ir be tos laisvės negali būti tikros laisvės 
ir kitose srityse, ekonominėje ar politinėje. 
Demokratija neskaidoma, ir pasak Lindsay, 
turi būti taikoma tiek ekonominėms proble
moms spręsti, tiek politiniams santykiams 
tvarkyti. Panaudojimas diktatūrinių meto
dų priveda prie demokratijos principų pa
neigimo. Taip pat ir Bertrand Russel daro 
išvadą, kad jei, rusų revoliucija ir turėjo 
tikslą Įgyvendyti ekonominę lygybę, tai da
bar Rusijoje yra daugiau ekonominės ne
lygybės kaip Anglijoje, kas yra tik natū
rali išvada politinės galios nelygybės ir 
politinių teisių paneigimo.

Nurodytuose „Manchester Guardian” 
straipsniuose nesiribojama vien sovietinės 
„demokratijos” paneigimu, tam fakįinai 
mažai ir dėmesio kreipiama, bet iškeliama 
pačios demokratijos esmę. Lordas,’Lindsay 
nurodo, kas yra bendrai charakteringa ang
lų politiniam mentalitetui, kad demokrati
ja pirmiausia turi atsakyti ne į klausimą 
„kas valdo valstybę”, bet į klausimą „kaip 
valstybė, yra valdoma”. Panašiai statė klau
simą ir Salvador de Madariaga, kuris sa
ko, kad svarbu ne tai, ar visuomenė yra 
ar nėra demokratiška, bet tai, — kbkiais 
principais vadovaujamasi bendruomenės 
reikalus sprendžiant. Demokratija, pagal 
žinomą Siaurės Amerikos politinį princi
pą — „valdymas tautos, tautai ir per tau
tą” yra metodas, valdymo būdas. Prievar
taujant jį, galutinoje išvadoje pažeidžiama 
žmogaus laisvė. '

Demokratija, daugelio tvirtinimu, yra 
daugumos valdymas. Bet tuo dar demokra
tijos esmė nenusakoma. - Kad būtų demo
kratiškai valdoma, yra reikalinga ir ma
žumos nuomonė, ir jos reiškimas turi būti 
laisvas. Jei paneigiama mažumai teisė tu
rėti ir reikšti savo nuomonę, prieinama 
prie to, kad valdančioji grupė pati viena 
nustato, koks yra daugumos interesas, ir 
tai daro taip užtikrintai, kad pradeda , var
toti jėgą tikslu priversti oponentus nutilti, 
paklusti, nors jie kartais sudaro ir didesnę 
gyventojų dalį. Tam tikri žmonės pradeda 
manyti ir tvirtinu, kad jie geriau žino 
daugumos interesus kaip pati dauguma, ir 
todėl jie turi diktuoti jai jos pačios labui, 
sudarydami autokratinę valdžią, drausdami 
priešingos .nuomonės reiškimą. Ir tie, kurie 
pagrobia valdžią, anksčiau ar vėliau šavo 
interesus pradeda Vertinti daugiau ir sta
tyti aukščiau daugumos interesų.

Demokratija turi veikti įtaiga, įtikinimu, 
bet ne jėga. Valdymas turi remtis valdan
čiųjų laisvu sutikimu ir reikia atsiminti, 
kad ne teisė yra jėga, o valstybė policiniri- 
ku, bet kad demokratijoje jėga remiasi tei
se, o policininkas valstybe. Juo gilesnė yra 
demokratinė santvarka, juo plačiau pilie
čiai nagrinėja politines problemas, tuo są
moningesnis ir spontaniškesnis yra jų pri
tarimas ir sutikimas valdantiems. Todėl de
mokratija yra negalima be laisvės. Laiąvė 
yra demokratijos sąlygą ir būtų nereika
linga pati demokratija, jei ji esmėje neska
tintų laisvo žmogaus augimo ir savų tikslų 
siekimo.

Demokratija, pasak Lindsay,' yra valdymo 
forma diskusijos keliu, kur kiekvienas gali 
kuo prisidėti. Valdymo diskusijos keliu es-

minis požymis yra tas, kad nuomonių skir
tumai suderinami diskutavimu ir kompro
misu. Tas momentas iš viso gal bus ryš
kiausias anglosaksų demokratijos koncepci
joje, o jis reiškia priešingos nuomonės ger
bimą, pripažinimą opozicijos, spaudos *■ ir 
žodžio laisvės, iš viso didelę toleranciją. Tai 
reiškia atsisakymą naudoti jėgą, reiškia 
veikimą įtikinėjimo būdu.

Anglai yra iš esmės skeptikai ir savo prigim
ty atsargūs, ir jie ne labai nori tikėti žmonių 
ir politinių vadų neklaidingumu, jų tobu
lumu ir tuo, kad ypač tie, kurie pasieks 
valdžios, būdami joje išlaikys savo pradinį 
jautrumą, susivaldymą ir savikritiką. Val
džia visus gadina, ir todėl yra reikalinga 
žodžio ir spaudos laisvė, reikalinga, kad 
valdantieji žinotų, jog jie gali būti pa
prašyti pasitraukti ir kad • jie nėra neklai
dingi. Juo labiau jie įsiklauso į piliečių 
balsą, juo atsargesni būna ir labiau žiūri 
tikros visuomeninės naudos. Jei nėra lais
vės ir tolerancijos—laisvo diskutavimo, at
sirandą nesutarimai ir valdžios veiksmų 
kritika priveda prie slaptos policijos, prie 
kacetų, prie piliečių savigarbos degrada
cijos.

Tuo būdu valdymas diskusijos keliu.ir 
tolerancijos imperatyvas yra esminiai de
mokratijos požymiai. Anglosaksų demokra
tijos koncepcija savo šaknis turi anglų ■ re
voliucijoje, tuo tarpu rusų — arba geriau 
pasakytume rytų — prancūzų revoliucijoje. 
Abi tos revoliucijas reiškė vidutinio luomo 
pasipriešinimą monarchijai, bet jos įgavo 
įvairias formas ir turėjo skirtingus prana
šus. Anglų revoliucijoje žymų vaidmenį su
vaidino religinis atskilimas ir religinės to
lerancijos idėja. Anglų filosofas Lockeas 
anglų revoliucijos filosofiją pagrindė indi
vido teisėmis tiek Santykių su bažnyčia, 
tiek su valstybe. Teisėta santvarka,—teisės 
viešpatavimas reiškia individo apsaugą 
santyky Bu valstybe. Prancūzų revoliucija 
privedė prie kitokios koncepcijos, pagrįs
tos Rousseou visagalios bendros valios te
orija, ir ta asociacija revoliucinės demo
kratijos ir absoliutinės galios buvo patvir
tinta ,Napoleono asmeny.

Anglosaksų vakarų demokratjos koncep
cija nesiekia toliau 17 šimt. Tai buvo kai
rysis puritonų sparnas, kuris padarė tą iš
radimą, kad valdymas gali būti suderintas 
su tolerancija, išradimas, kuris nėra žino
mas rytams. Lindsay yra giliai teisus, kai 
nurodo, kad tolerancija ar jos paneigimas 
yra tas esminis, požymis, kuris skiria va
karų ir rytų demokratijos koncepcijas. Ir 
sakydami — „rytų”, mes nenorime apsiri
boti vien sovietų „demokratija”.. Ir mū
suose tos rytų „demokratijos” dvasios įta
kos, kuri nežino ar nenori žinoti toleran
cijos, kuri demokratijoje temato priemonę 
priversti visus vienaip galvoti, vienaip ti
kėti, kuri nenori pripažinti ir gerbti kitų 
įsitikinimų, yra dar nemaža. Tos rytų „de
mokratijos” esmę sudaro įsitikinimas savų 
tiesų neklaidingumu. Dogma, įsitikinimas, 
kad tik jo vieno pasaulėžiūra yra neklai
dinga, verčia nebesiskaityti su kitų nuomo
nėmis ir kitų įsitikinimais, ir sudaro pa
grindą bei pateisina jėgos bei ^prievartos 
panaudojimą. Bertranu Russell pagrįstai nu
rodo, kad tie, kurie dogmatiškai yra įsiti
kinę saVų tiesų neklaidingumu, kokios jų 
intencijos pradžioje bebūtų, savaime pra
deda siekti prievartos ir priespaudos prie
monių panaudojimo. Ir vakarų ir rytų pą- 
saulėžiūros skirtumo klausimas gilioje es
mėje yra ne kas kita, kaip klausimas tarp 
vienokiu ar kitokiu būdu pridengtos fizinės 
ar dvasinės diktatūros ir tolerancijos.

Čia nenagrinėsime vakarų demokratijos 
tolerancijos kilmės. Rusų filosofas Berdia- 
jevas buvo pastebėjęs, kad demokratija yra 
tolerantinga tik todėl, kad ji pametė tikė

yra demokratija? / St. Žakevičius
jimą į tiesą. Vakarų demokratijai tikrai 
nebedaro įspūdžio tie aistringi įsitikinimai 
į kai kieno skelbiamų tiesų neklaidingumą, 
kurie praeity patraukė ir tebetraukia 
šiandien dar deugelį fanatiškų pasekėjų. 
Garsus teisininkas ir teisės filosofas, J.A.V. 
aukščiausio teismo teisėjas Holmes tei
singai savo metu buvo pastebėjos, kad „lai
kas nugali daugelį kovojančių tikėjimų.” 
Tačiau ir vakarų laisvės ir tolerancijos 
tradicijos klausimas gal irgi yra meilės 
klausimas žmogui, tikėjimo klausimas į 
žmogų, bet ne į žmones, grupes ar parti

Dar dėl mūsų spaudos / A. Merkelis
Įvykusioji valiutos reforma daug ką ver

čia) reformuotis, persitvarkyti, prisitaikyti 
prie naujos susidariusios būklės. Kas to 
neįstengs padaryti, tam bus sunku išsilai
kyti.

Valiutos reforma taip pat verčia ir mū
sų spaudą persitvarkyti. Dalinė mūsų spau
dos 'reforma — jau įvykęs faktas: laikraš
čiai sumažino savo kainas, kai kurie ir 
puslapių kiekį ar jo sąskaiton savo forma
tą. Tai daugiau išviršinė reforma, kuri to
limesnės mūsų spaudos egzistencijos klau
simo iš esmės dar neišsprendžia.

Ši neišvengiama reforma laikraščio skai
tytojo palankiai sau nuteikti, be abejo, ne
galėjo. Ir laikraščio skaitytojai, ir bendra
darbiai, ir, pagaliau, jų leidėjai — redak
toriai mato, kad po valiutos reformos mū
sų spauda gerokai sumenko. Tikėkime, kad 
tai laikinis jos sumenkimas ir galvokime, 
kaip greičiau jai iš to sunegalavimo pa
kilti.

IMan jau teko ne kartą ir iš eilinio skai
tytojo ir iš uolaus spaudos platintojo iš
girsti nuomonę, kad skaitytojų ir pačios 
spaudos labui reikia laikraščių skaičių su
mažinti, nes visi laikraščiai vistiek nepa
jėgsią išsilaikyti.

— Kodėl jie visi nepajėgs išsilaikyti? — 
klausiu mūsų spaudos likimu susisielojusio 
tautiečio.

— Skaitytojai visų laikraščių nebepajėgs 
pirkti, — atkerta jis man nė nemirktelėjęs.

— Kodėl jų nebepirks: ar pinigų netu
rės, o gal noro skaityti? Dabar daugiau 
žmonių tarnaus ir, jei vieną, kitą markę per 
savaitę spaudai skirs, ji pajėgs išsilaikyti, 
—. stengiuos optimistiškiau savo pokalbi
ninką' nuteikti dėl mūsų spaudos ateities.

— Taip tai taip, — lyg ir pritardamas 
lyg ir dvejodamas numykė tautietis. — Bet 
kuriems galams visus laikraščius bepirkti, 
jei juose daug tų pačių dalykų kartojama 
ir laikraščiai ateina pavėlavę.

— Žinių pasikartojimai spaudoje neiš
vengiami. Jų sunku išvengti ir mūsų spau-. 
dai. Laikraščio vienas iš svarbiausių tiks- 
lų savo skaitytojui, kaip galima, greičiau 
kuo tiksliausių žinių suteikti.

— Vot, vot, matai, — nekantraudamas 
pertraukė mane tautietis. — Pasakyk man, 
pats jau geriau žinai, ar laikraščių leidė- 
jai-redaktoriai negalėtų susijungti ir išleisti 
laikraštį kasdien, tegu ir kasdien vis kitu 
vardu, kad tik laikraštis būtų su naujomis 
nesikartojančiomis žiniomis. Pamatysi tada, 
kiek žmonės jo išpirks.

— Idėja gal ir nebloga, bet labai sun
kiai Įgyvendinama. Jei „Mūsų Kelias” vie
toj trečiadienio ir šeštadienio būtų leidžia
mas antradienį ir ketvirtadienį, tai jau ir 
šiandien amerikiečių zonoje kasdien išeitų 
po vieną laikraštį. Bet, kad laikraštis lai
ku pasiektų skaitytoją ir jame nesikartotų 
jau kituose laikraščiuose buvusios žinios, 
'urėtų bendromis jėgomis laikraščių leidė
jai siekti, — pritariau ir aš savo tamto'io 
iškeltai nuomonei.

jas, tikėjimas, kurio, pasak' prof. Brogan, 
dalį sudaro kartu ir abejonė. Kiekvienuat- , 
veju meg esame linkę manyti, kad vakarų 
liberalinis skepticizmas yra mažiau pavo
jingas, žmonijai, jos pažangai ir demokra
tinei idėjai, žmogaus laisvėms ir teisėms, 
kaip dogma, komunistinė ar kitokia, kuri 
tiki Į neapykantą, į panieką ir nekenčia he- 
retikų vaizdo, kuri nežino jokių abejonių 
ir mano viena esanti neklaidinga, kuri nori 
žmogui rojaus, šioje žemėje ar anapus, 
įgyvendinamo standartinės siaubingos Tor- 
quemados asmenybės žemiška ranka, (Pab.)

Čia keliamas klausimas svarbus h- vie
nokiu ar kitokiu būdu skubiai spręstinas. 
Jei šį klausimą greit ir sėkmingai pasi
sektų išspręsti, mūsų spauda greičiau at
kustų.

Pirmiausia pasvarstykime klausimų, ar 
jau me3 tiek daug laikraščių turime, kad 
lengva širdimi galėtume jų skaičių mažinti. 
Aš buvau ir tebesu tos nuomonės, kad mes 
neperdaugiausia laikraščių teturime ir, kiek 
galėdami, turime stengtis esamus laikraš
čius išlaikyti. Laikraštį įsteigti labai sun
ku, kai tuo tarpu jį sužlugdyti lengva. Tad 
patiems naikinti savo Sukurtas kultūrines 
institucijas būtų neprotinga

Betgi jau nebe nuo šiandien aš taip pat 
esu tos nuomonės, kad mūsų spaudai rei
kalinga ir tam tikra reforma ir, būtent, jų 
turinio reforma. Laikraštis, kuris nori ne 
tik vegetuoti, bet ir tobulėti pirmiausia 
turi atsižvelgti į skaitytojų interesus. Juk 
laikraštis yra, skiriamas skaitytojams ir 
skaitytojų pageidavimams jis turi būti jau
trus. Ir skaitytojai ne be pagrindo kartais 
nusiskundžia mūsų laikraščių monotoniš
kumu bei-'anemiškumu. Pagaliau ir pačių 
redaktorių pasitarimuose spaudos konfe
rencijų metu jau buvo akcentuota, kad mū
sų laikraščiuose perdaug jau kartojasi in
formaciniai pranešimai ir kitokia medžiaga.

Kaip to viso išvengti? Aš drįstu štai ką 
pasiūlyti: tegu mūsų laikraščių leidėjai- 
redaktoriai tarpusavy susitaria ir nustato, 
į ką kuris laikraštis turi daugiau dėmesio 
kreipti. Vienas iš esamų laikraščių galėtų 
kuo daugiausia vietos skirti kultūriniams 
klausimams, antras bendruomeniniams, Ir 
trečias pasaulinės politiko# įvykių plates
nei informacijai.

— Na, Tamstelė, čia jokios Amerikos 
neatradai. Jei ne visai, tai panašiai jau ir 
dabar esama, — gali man prikišti kuris 
nors iš redaktorių.

Pasakysiu, kad taip iš tikrųjų nėra. Mū
sų laikraščiuose yra per daug tos pat ar 
(Sk panašioB medžiagos. Kol laikraščiai buvo 
didesni ir gausiau juose įvairios medžiagos, 
tol tos bendrybės nekrito taip I akį ir skaity
tojo n»erzino. Dabar žmogus perskaitęs vieną 
laikraštį, maždaug tą patį randa ir kituose. 
O tuo tarpu tuose na t laikraščiuose pasi
gendama ir daug to, kas juose turėtų būti, 
o nėra. Pasiteisinti vietos stoka būtų nė 
visai tikslu. Vietos būtų galima surasti, 
šalinant laikraščių lygiagreiiškąsias vietas

DETROITE VfiL VEIKIA LIETUVIŲ 
, RADIIAS

„Minties” 68 Nr. b«vo pmoešta, kad 
buvo uždarytas liežuvių radijas Detroite. 
Dabar jau Amerikos lietuvių laikraščiai 
rašo, kad vėl gamta* leidimas lietuviškai 
radijo programai transliuoti. Amerikos val
džias pareigūnai, patikrinę rariijo progra
mą, priėjo išvadų, kad tnnrilacijon nėra 
probolševikinės ir toliau jas be teismo t 
sprendimo leido.

3



Nr. % (459) 4 pusL MINTIS 1948 VII. 28.

Iš Amerikos lietuvių spaudos

25 steitai sutinka įsileisti tremtinius
|AV Senatui ir Kongresui priėmus DP 

imigracijos bilių, kuris dar tik nustato 
bendruosius principus, nors valdžios vyk
domasis įstatymas dar nepaskelbtas, bet jau 
Amerikos lietuviai yra labai susirūpiną savo 
tautiečių priėmimu. Jau susidarė tam tiks
lui keletas komitetų, bet daugiausiai yra su
sirūpinąs BALFas, kuriam teks daugiausia 

• rūpi n t i* tautiečių priėmimu ir apgyvendi
nimu. BALFo pirm. kun. Končius tuo 
reikalu nuolat palaiko ryšius su Washlng- 
tono įstaigomis, šaukia bendrus Amerikos 
lietuvių pasitarimus, kalbam su latvių ir 
estų atstovais. Tokiu būdu turima vilčių, 
kad pavyks greitu laiku tinkamai pasiruoš
ti priimti naujus emigrantus iš DP stovyk
lų-

Kaip matyti iš Amerikos lietuvių spau
dos iki šiol yra paaiškėję, kad tremtinius 
priimti yra sutikę 25 steitai. Pirmasis stėi-

Sportas
Pasaulinė olimpiada prasideda

Ob’mpo kalno papėdėje. Zeuso šventyk- 
'■ loję, liepos 17 d. buvo įžiebta olimpinė ug

nis, kuri estafetės būdu bus atnešta i Lon
doną liepos 29 d., kada įvyks iškiliningas 
XIV pasaulinės olimpiados atidarymas. 
Pačius pirmuosius olimpinės ugnies esta
fetės žingsnius sutrukdė graikų raudonieji 
partizanai, tačiau tankų ir karių apsaugoje 
bėgikai sėkmingai pasiekė Italiją. Iš čia 
per Šveicariją, Prancūziją ir kitas valsty
bes olimpinis deglas pasieks Londoną. 15 
vai. 30 nūn. karalius Jurgis VI atidarys 
olimpiadą, ir ta proga bus paleista 5000 
pašto karvelių. „ Tai bus išlaikyta sena 
tradicija, kai išsisklaidę balandžiai /visam 
pasaulini praneš apie olimpinių žaidynių 
pradžią. Virš Wemblcyo stadiono pakils 
olimpinė vėliava, aukure bus įdegta ugnis, 
ir prasidės pirmosios varžybos.

šiemet olimpiniuose žaidimuose dalyvaus 
62 tautos sportininkai. Didžiausią ekipą 
atsiuntė amerikiečiai — 341, po jų seka 
patys anglai, gi iš europiečių gausiausiai 
bus atstovaujami vengtai, kurie atvyko su 
210 olimpiados dalyvių. Richmond© sto
vykloj^ kurioje gyvena Visų tautybių spor
tininkai, juokais kalbama, kad vengrai ne
abejotinai gausią aukso medalį... už val
gymų, nes jų atvežtos maisto atsargos yra 
tikrai viliojančios: 150 kg kumpių, 1200 
kg cukraus, 600 kg riebalų, 20,160 kiauši
nių, 130 kg kiaulienos mėsos, 460 kg pui- 

■ kios salamio dešros, sviesto, ryžių, vaisių, 
veršienos, riešutų, saldumynų ... Šioje sri
tyje nuo vengrų neatsilieka ir amerikiečiai, 
pasiėmę su savimi 30 to mėsos, 2400 tuzi
nų kiaušinių, pusę to sviešto ir kitų gėry
bių galybes. Kiekvieną dieną iš JAV jiems 
bus lėktuvais pristatoma duona ir kt.

Kiniečiai, kurie olimpiados metu bus 
priversti atsisakyti didžiausio skanumyno 
— paukščių lizdų, su savimi tegalėjo pasi
imti džiovintų krabų, pupų miltų ir įvairių 
daržovių, šalia britų suteiktos normos, 
kuri prilygsta sunkiausiai dirbančiųjų nor
mai, kiekviena tautybė pagal savo skonį 
pasirūpino ir savuoju proviantu. Kad bri
tų maitinimu ne Visi sportininkai yra pa
tenkinti, rodo ir vienas įvykis su sunkumų 
kilnotoju, kuris, sukirtęs tris kiaušinienės 
porcijas ir negavęs ketvirtos, pdrejškė: 
„Aš esu sunkumų kilnotojas ir reikalauju 
daugiau kiaušinių.” Atleto išvaizda ir sun
kus kumštis į stalą paveikė maitintojus, ir 
sunkumų kilnotojas skubiai gavo dar še
šias omleto porcijas...

Plaukymo varžybose šiemet matysime ke
letą jaunų dalyvių, jauniausioji olimpiados 
dalyvė bene bus dvylikametė Katharina 
Hommonay, vadinama „vengrų forelė”. Či
lė savo plaukėjų tarfie turi trylikametį 
Ountherį Mundą, gi škotai — keturiolika- 
inetį Elinora Oordoną ir fjenkiolikametį J. 
Wardropą. šie jaunuoliai yra rimti varžo
vai suaugusiems. < --

Prieš pat olimpines varžybas visa eilė 
pasaulio pirmaeilių lengvatlečių pasiekė 
neabejotinai gražių rezultatų, štai ameri
kietis Moorcomas treniruotės metu Londo
ne su kartimi peršoko 4,25. o Helsinkyje 
suomis Katajaras pasiekė net 4,31. Italas 
Tosts diską nusviedė 54.78. švedai išsisky-* 
rė vidutinių nuotolių bėgimuose: Ericso- 
iias 1500 m nubėgo j>er 3:47.8. Lidmanas 
100 m kliūtinį sukorė per 14,4 ir Bengts- 
sonas 800 m fierbėgo per 1:49,4 Anglų 
viltis Wintas 440 jardų nubėgo jier 47,4 
ir tuo laikomas vienį! rimčiausių varžovų 
pasauliniam meisteriui McKinleyui. (žlv).

1 Krepšininkų išvykos Prancūzijon rezulta
tai

Po eilės mėginimų išvykti mūsų krep
šinio rinktinei į užsienius, pagaliau birže
lio mėn. jaavyko gauti įvažiavimo vizas į 
Prancūziją, kur mūsų vyrai eilėje ruųgty- 
nitį parodė, kad Europos krepšinio meis
terio kovos dvasia yra stipri ir gaji. Nors 
rinktinė išvyko ir nepilnos sudėties, tačiau 
jas pasiekti rezultatai yra daugiau negu 
geri. Nereikia nė sakyti, kad krepšininkų 
žygiai Prancūzijoje dar kartą daug prisi
dėjo prie Lietuvos ir lietuvių vardo iškė
limo, o tai šiuo'bietu privalo būti įrašyta 
kaip didžiuliai pasiekimai mūsų byloje. 
Sportas dar kartą populiarina Lietuvą! Kaip 
anuomet grįžtantiems iš Rygos naujie
siems Europos krepšinio nugalėtojams bu
vo pareikšta didi padėka ir pagarba, Jaip 
šiandien tokia pat padėka priklauso nau
jiesiems reprezentantams: Andruliui III. 
Biručiui, Gailiui, Ginčiauskui. Grybauskui, 
Varkalai jų vadovui Andruliui L Šie vy
rai Pnati'ūzijoje sužaidė 16 rungtynių, te- 
pralaimėdami (teisėjo dėka) tik vienerias, 
ir tai vieno taško skirtumu. Bendras 
nmp””"’ų balansas 986—375 mūsiškiu nau
dai. Reikia laukti, kad jx> tokio stipraus

tas, kurio gubernatorius sutiko ; 
tremtinius ūkininkus,. tai yra Minnesotos 
steitas. Per įvykusį Amerikos Katalikų 
įkurdinimo Komiteto suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo ir BALFo pirm. J. Končius, pa
aiškėjo, kad šiauriniams ir viduriniams 
Amerikos steitams yra reikalinga daug ūki
ninkų. ūkininkams apgyvendyti ten patal
pų užtenka. Taip pat paaiškėjo, kad už že
mės ūkio darbus tuose steituose mokami 
geri atlyginimai. Nori tremtinių priimti ir 
pietiniai steitai, bet ten daugumas galėtų 
darbo gauti medvilnės pramonėje. Iš kitos 
pusės galvojama, kad pabaltiečiams ten bū
tų perkarstąs klimatas.

Per šį suvažiavimą BALFo pirm. kun. J. 
Končius pasiūlė rezoliuciją, kurioje prašy
ta, kad Amerikos konsulatai ar kitos komi
sijos, kurios atrinks tremtinius išvažiavimui 
J JAV, nereikalautų ištikimybės liudijimų iš
duodamų vokiečių policijos, nes tremtiniai 
nėra vokiečių, bet IRO globoje. Taip pat 
prašyta, kad į skryningų komisijas nebūtų 
skiriami vokiečiai, bet tik bešališki ameri
kiečiai.

Šiuo metu BALFas renka Amerikos lie
tuvių ir. kitų amerikiečių tarpe, statistiką per 
tam tikslui išspausdintas anketas. Per šias 
anketas norima surinkti žinių kiek yra 
Amerikoje žmonių, kuriems rūpi tremtinių 
likimas, sužinoti kiek Amerikos lietuvių turi 
giminių tremtyje! O svarbiausia norima 
patirti kas sutinka tremtiniams pagelbėti 
paskolinant pinigų kelionei, parūpinti dar
bo ir butą. BALFas turėdamas šias žinias 
galės tiksliau pravesti tremtinių įkurdini
mą. Todėį dėl tų anketų pildymo Amerikos 
lietuvių spaudoje išvystyta tam tikra akci- 
i«-

— Kaip jau žinoma, gegužės mėn. 29 d. 
Detroite iš tremties atvykę ir seniau gyve
ną lietuviai buvo suruošę visuomeninį teis
mą bolševikiniam okupantui. Akstinas to
kiam teismui suruošti atsirado, kai Detroi
to radijo klubas savo pranešimuose apie 
okupuotą Lietuvą, padėtį vaizdavo pačiomis 
skaisčiausiomis spalvomis. Suprantama, kad 
tokia padėtis negalėjo ilgai tęstis be atsa
kymo į akiplėšišką melą. Spaudoje ir lietu
vių susibūrimuose prasidėjo prieš bolševi
kinę akciją ir melą atsirasti tų žmonių bal
sų kurie, bolševikinę santvarką' ant savo 
pečių yra pemešę. Kilo spaudoje ginčų, o 
vėliau jau radijo klubo vadovai, d ypač 
Masytė sumanė visais tarybiniais klausi-

priglausti I mais suruošti debatus su tremtiniais. Trem- 
(itinPcn^c tinini nrincine en debatais sutiko, bet T>ra-tiniai principe su debatais sutiko, bet pra

vedė juos visuomeninio teismo formoje. 
Tarp kitų kaltinimų bolševikiniam okupan
tui teisėjai priėmė tokią rezoliuciją ir 
Amerikos lietuviams bolševikams;

„Amerikos lietuviai bolševikų vadai turi 
būti nubausti už dabartinį talkininkavimą 
okupantui, išbraukiant juos iš bent kokios 
lietuviškos organizacijos sąstato, skelbiant 
jiems griežtą boikotą, nebeprenumerudįant 
jų spaudos, nepalaikant jos skelbimais, ne
lankant jų parengimų, atimant jiems jų sa- 
vinimosi teisę atstovauti lietuvius ir sutei
kiant'jiems tautos judošių ir išgamų vardą”.

Nors radijo klubo atstovai teisme neda
lyvavo, bet perskaitę tokius kaltinimus pa
triotinėje spaudoje vėl puolė teismą ir jo 
iniciatorius. Tuo reikalu vėl prasidėjo 
spaudoje polemika. Teismą organizavo: T. 
Dambrauskas, P. Medams, K. J. Semaška ir 
M. Šimonis. \

— „Dirvos” redakcija 23 Nr., nors ne- 
imdama atsakomybės už žinių tikrumą pa
skelbė naujai atstatomoj Lietuvos Respub
likos Prezidento atsišaukimą į lietuvių tau
tą. Naujasis prezidentas savo atsišaukime 
rašo, kad jis perėmė prezidento pareigas 
visuomenės pritarimu ir partizaninių jėgų 
nutarimu. Savo atsišaukime apie dabartiną 
tragišką Lietuvos padėtį pasakodamas 
konstatuoja, kad lietuviškose. įstaigose rusai 
užėmė visas vadovaujamas vietas. Sako, kad 
lietuvių komunistų partijos veikimas yra jau 
seniai paraližuotas. Kad tragiška padėtis 
Lietuvoje, parodo toks prezidento praneši
mas, kur jis rašo, kad kai kurie Kauno 
komunistų partijos nariai paskelbė šūkį: 
„Lietuva lietuviams”. Kitoje atsišaukimo 
vietoje prezidentas prąšo partizanų nežu
dyti sovietinėje tarnyboje esančių lietuvių 
valdininkų, milicininkų ir kt., nes šie žmo
nės savo sąžinėje kenčia didelius skausmus, 
nes neseniai įsitikino rusofiliška bolševikų 
veikla prieš lietuvių tautą. Gale kreipiasi 
į lietuvių tąutą duodamas kai kurių nuro
dymų kaip laikytis tautos nariams ir kaip 
elgtis kilus karui. Prezidentas pasirašė prof. 
Dr. A. Tautvydo slapyvarde. ,

„Dirva” savo prieraše prie atsišaukimo 
rašo, kad šis atsišaukimas gautas slaptu 
keliu iš Lietuvos per Austriją. Kartu rašo, 
kad Amerikoje yra žinių, kad šiuo metu 
lietuviai gali būti susiorganizavę ir net tu
rėti savo sudarytą vyriausybę.

Iškilmės Dariaus-Girėno vardo kuopoje
Stuttgartas. Atlanto nugalėtojų Dariaus 

ir Girėno žuvimo sukaktis šių didvyrių 
vardo darbo kuopoje Stuttgarte-M6hrin- 
gene buvo iškilmingai paminėta. Išvakarė
se buvo atlikta programos dalis, kurioje vo
kiečių orkestras pagrojo „Lietuvišką fan
taziją” (muz. A. Mrozinsko), be to, dalinio 
choras, vadovaujamas buv. „Sietyno” an
samblio vadovo Alg. Kačanausko, padai
navo keletą dainų. Kitą dieną po pamaldų, 
atliktas pats minėjimas.

Lietuvių dalinio vadovybė rūpinasi kuo
pos vyrų laisvalaikio tinkamu sunaudoji-

RED. HENR ŽEMELIS 
pasveiko ir jau pradėjo eiti savo 

pareigas.

mūsų krepšininkų pasirodymo Prancūzijo
je ir -kiti kraštai susidomės lietuvių atsi- 
Kvietitnu, o mūsiškiai, tikėkimės, ir. vėl 
mokės atitinkamai gražiai pasirodyti, (žlv).

Šachmatininkai kruta
Seno šachmatų entuziasto Markevičiaus 

vadovaujami Schw. Omūndo stovyklos 
šachmatininkai intensyviai dirba, ruošdami 
dažnus turnyrus tarp savęs ir rungtyniau
dami su kitais klubais. Jie dalyvauja ir vo
kiečių šachmatų pirmenybėse, kuriose iš
kopė į baigiamąsias Wiirttembergo apy
gardos rungtynes. Baigminiame rate VII. 
18. susitikimas su Stuttgarto II komanda 
mūsiškiams atnešė pralaimėjimą 2,5 — 5,5. 
Atskiros pasekmės yra šios: Tautvaišas— 
Jacoby 1—0, Brazauskas — Epple 1—0, 
Markevičius — Kramer 0,5—0,5, Skibniaus- 
kas—Walther 0—1, Stančius—Bacher 0—1, 
Kaunas—Rdmer 0—1, Anskolis—Simon 0— 
1, Zenkevičius — Bęsch 0—1.

Liepos 19 d. meisteris Tautvaišas Schw. 
Omtlndo šachmatininkams davė simultaną. 
Devynias partijas Tautvaišas laimėjo, dvi 
sužaidė lygiomis (su Kaunu ir Brazausku) 
ir keturias pralaimėjo (prieš Skibniauską, 
Staučių jun., Maliorj ir Markevičių). Šiuo 
metu baigiamas kvalifikacinis stovyklos 
šachmatininkų turnyras, (žlv).

Pasaulio horizontuose
— „Tour de France” dviračių lenktynes 

laimėjo G. Bartalis. Sis 34 metų italas 
4.800 km nuotolį nuvažiavo per 147:10,36 
va)., antruoju palikdamas belgą Schotte ir 
trečiuoju — prancūzą Lapebie.

— Vokietijos futbolo pirmenybių rung
tynėse paaiškėjo finalistai: tai 1. FC Niirn- 
berg, sekmadienio rungtynėse įveikęs Ham
burgo St. Pauli 3—2 (normalus laikas bu
vo davęs lygiąsias 2—2), ir Kaiserslautern, 
sukovojęs prieš Neuendorfą 5—1. Baigmi
nės rungtynės įvyks rugpjūčio 8 d. Koine.

— Pasaulinis bokso čempionas Joe Loui-" 
sas dar kartą gins savo titulą prieš pus- 
sunkio svorio pasaulinį meisterį Ousą Les- 
nevichs. ■'-'įsitikimas įvyks rugsėjo 22 d. 
Yankee s'adione New Yorke.

— Italijos futbolo sąjunga kiekvienam sa
vo olimpinės futbolo rinktinės dalyviui pa
žadėjo po automobili, jeigu laimės rungty
nes Prieš Angliją, (žlv).

BENDRUOMENĖS VAL-

mik įsteigti anglų kalbos kursai, parūpinta 
įvairių sporto įrankių, o paskutiniu metu 
suorganizuotas choras, kurio pirmas pasi
rodymas ir įvyko savo šefų minėjimo 
dieną, (žlv)

DU MINĖJIMAI
Schw. Gmiindas. Dariaus ir Girėno žu

vimo metinės stovykloje paminėta gedulin
gomis pamaldomis ir Pauliaus Jurkaus 
paskaįta „Didvyriai Darius ir Girėnas”. 
Liepos 25 d. suruošjas rašytojo Tumo- 
Vaižganto minėjimas su trimis praneši
mais; Paulius Stelingis skaitė paskaitą 
„Vaižganto kūryba”, prof. K. Alminaus- 
kis — „Tumas-Vaižgantas kanauninkas ir 
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius” 
ir dipl. inž. K. Rimkus — „Keletas Tumo- 
Vaižganto gyvenimo bruožų”. Prieš minė
jimą už a. a. Tumą-Vaižgantą buvo atlai
kytos . gedulingos pamaldos. Abu minėji
mus suruošė LTB komiteto švietimo sky
rius, kuriam dabar energingai vadovauja 
pik. Saladžius. (žlv)

NEŠVANKŪS
DOMŲJŲ ORGANŲ RINKIMAI

Schw. Gmiindas. Liepos 22 d. stovykloje 
įvyko LTB vietos valdomųjų organų — ko
miteto, kontrolinės komisijos ir teismo ta
rėjų — rinkimai, palikę labai neskanų įs-j 
pūdį. Kaip ir buvo tikėtasi, rinkikai pa
gal savo politines pažiūras ir įsitikinimus 
susiskirstė į grupes ir išstatė savuosius 
kandidatus. Rinkimų dienos rytą stovyklos 
skelbimų lentos ir šiaip pastatų sienos bu
vo atlipintos šlykščiais pamfletais ir pie
šiniais, nukreiptais prieš kai kuriuos kan
didatus ir net visai pašaliečius, rinkimuose 
neišstatytus. Tie žmonės, viešame gyveni
me žinomi kaip visuomenės veikėjai, kiti 
net žymiai nusipelnę tautos labui neprik
lausomo gyvenimo metu, savo darbais nie
kad nesujuodinę lietuvio vardo, šiuose 
pamfletuose buvo šmeižiami kaip marksis
tai, spekuliantai, susimetėliai ir kiloki. 
Stovyklos gyventojai šiais šlykščiais šmeiž
tų lapeliais labai pasipiktino. Kokio nusi
statymo asmenų ši „demokratinė” propa
ganda buvo vedama, rodo rinkimų rezul
tatai (ypač komiteto), nes apšmeižtųjų į 
komitetą tebuvo išrinktas tik vienas asmuo.

PRANESIMAI
Or. Hesepe (Kr. Meppen-Ems) lietuvių 

stovykla šio mėn. 16—20 d. d. iškelta į 
Diebholzą.
Stovyklos adresas; (23) Diepholz, DP Camp-

Prieš 100 metų ir šiandien
1. Paryžiaus „Editions de la nouvelle France” neseniai išleido knygą, kuri 

sukėlė nepaprastą susidomėjimą. Tai santrauka įspūdžių, kuriuos prieš 110 me
tų patyrė prancūzas Astolphė de Custinė.

Įspūdžių autorius buvo nukentėjęs nuo didžiosios prancūzų revoliucijos ir į 
caro Mikalojaus I absoliutizmą, savaime suprantama, žiūrėjo su krisleliu simpa
tijos. Tačiau ...

Jau peržengiant sieną Į Rusiją pajuto, lyg būtų įvažiuojama j „amžinos bai
mės valstybę”. Pasienio sargybiniai dirbo kaip mechanizmo sraigteliai, kaip 
automatai, varomi ne jų pačių valia. Custinės nuomone, galimas dalykas, kad Ru
sijoje esanti politinė sistema turėjo ir teigiamų bruožų, tačiau jie pasiekti neį
manomai brangia kaina, būtent — žmogaus taurumo ir orumo sunaikinimo kai
ną. „Žmogus čia (suprask: Rusijoje) j’uda ir kvėpuoja, tik carui leidus ar įsakius. 
Karininkai, vežikai, kazokai, baudžiaviniai ūkininkai, visų rūšių ir laipsnių bajo
rai iš tikrųjų tėra to paties pono tarnai ir aklai paklusnūs mintims, kurių nežino 
ir nenumano.” Rusijoje, paneigus bet kurią iniciatyvą ir savarankiškumą, sukur
tas klaikus karinės mechanikos veikalas. Ten tauta yra kūnas be sielos. Išimties 
būklė tenykštei visuomenei yra lyg normali būklė ...”

Rusijoje, autoriaus teigimu, žmonės jėga įpratinti „viską sudėti ant ateities 
aukuro.” Valdovas ten yra visavalis dievaitis. Jei nori toje valstybėje šiaip taip 
manytis, turi būti rusas. Tenykščių žmonių būdas pasižymi yra lyg kaliniai, pa
smerkti kitus kalinius saugoti. »

Šveicarijos „Die Tat”, plačiai paminėjęs šią knygą priduria-.
Kiekviena tauta susiformavo, istorinių ir geografinių sąlygų veikiama, toly

giai kaip ir atskiras žmogus susiformuoja praėjusių karių įtakos veikiamas. Pra
ėjo per 100 metų, tačiau despotizmas, kaip rusiška gyvenimo forma, iš esmės nė 
kiek nepasikeitė. Kiekviena tauta tegali gyventi savo dispozicijų ribose. Gali 
būti, kad rusai jaučiasi laimingi, tačiau, Custinės teigimu:

„Kas matė tą šalį, yra laimingas, kad gali gyventi kur nors kitur."
2. Lenkai tremtyje išleido Adomo Mickevičiaus publicistikos rinkinį. A. 

Mickevičius, kaip žinoma, gyvendamas tremtyje, kovą dėl tėvynės vedė dar ryž- 
čiau ir be kompromisų, kad mums, kurie po 100 metų einame tuo pačiu politi
nės emigracijos keliu, pravartu susipažinti bent su keletu to poeto ir kovotojo 
minčių:

„Nors ir nusilpus visiems moraliniams jausmams, tautybės pajutimas mū
sų dienomis reiškiasi nepaprasta jėga. Šitame jausme yra kažin Iras iš religijos. 
Tai nepaprastai didelis organizacinis veiksnys. Tiesą kalbant, tai tėra logingas 
šeimos ir nuosavybės jausmo išvystymas. Ir kas gi iš tikrųjų yra tautybė, jei ne 
didelė šeima, kurios visi nariai taip savo tarpe mylisi, jog net yra pasiryžę vieni 
už kitus mirti.” (

„Ir toleruojama, kad tokios šeimos; atskirų šeimų pavyzdžiai, būtų užpuo
lamos ir svetimųjų gaujų išnaikinamos! Didžvalstybė, jau kalta tiekos tautų su
naikinimų paties likimo yra genama ir toliau žudyti dar gyvas tautas. Karas bus 
ilgas, bet jau visi nujaučia to karo rezultatus <

„Mūsų nedraugai visam pasauliui pranešė apie mūsų emigracijos nesantaiką; 
jų šalininkai skleidžia šito triumfo garsą: mūsų tautiečiai (tėvynėje) dėl to nu
liūdę ir būgštauja. Visame šitame priešo šūkavime slypi jo paties silpnybė ir 
įrodymas, kad jis, dėdamasis į mus žiūrįs su panieką, mūsų iki šiol tebebijo ir 
bevelija mūsų intencija meluoti. Nesutarimai emigracijos tarpe didžiajam reikalui 
gyvybiškai 'negresia. Nepaisant nuomonių skirtumo, pagrindiniame dalyke yra 
sutarimas: niekas ir niekad nesutiks nei su caru, nei su jo primesta vyriausybė.”

„Tėvynės (laisvės) byla iškils prieš pasaulį kurios nors didelės politinės 
audros metu. Tada, didžiosios sąvartos dienomis, bus naujų reikalavimų; ir žmo
nės, su politiniu ir su veikimo genijais, pajėgs tuos reikalavimus suprasti ir iš
spręsti, surasdami tam tinkamus būdus. Tų reikalų ir priemonių veltui ieškoti 
ligšiolinėje teorijoje ir praktikoje. Esame, sakysim, įsitikinę, kad visi mūsų abi
pusiški, tikri ir falšyvi, kaltinimais! visad kyla principe iš švarios versmės, 
būtent iš noro tarnauti laisvės ir tėvynės reikalams, bet, nelaimė, / griebia
masi blogo ginklo, kovojama asmenine neapykanta, melu ir šmeižtais. Tai sena ir 
pragaištinga politinių šarlatanų taktika. Nuolat privalome sakyti tautiečiams, ku
rie ruošiasi J diktatorius ar bent į vyriausius vadus, kad mūsų gimtojoj žemėj 
neprigys jokia diktatūros rūšis, nes mūsų tautoje klesti didelis kilnumo, dory
bės ir drąsos jausmas. Intrigantai ir 
liarūs.” ‘ , i ,

„Musų tikėjimas tautos dvasia ir tautiečiais sakyte sako, kad nebijome pas 
mus jokios de facto valdžios, kad tik 
atspės mūsų masių valią, į to rankas 
valdžia pajėgs išreikšti tautos mintis ir juo labiau 
galingesnė ji bus ...”

A. Mickevičiaus teigimu, pareikštu lygiai prieš 
tas privalo būti „budrus visiems tautos ir pasaulio 
vojoj bendruomenėj — „besąlyginė meilė tautiečiui

sukčiai niekad musų tėvynėje nebus popu-

ji nebūtų svetimųjų jėga primesta. Kas 
tauta atiduos visą valdžią... Juo labiau ta 

skiepys laisvės dėsnius, juo

100 metų, politinis emigran- 
reikalams”; tarp savęs — sa- 
ir visuotinė savitarpio pa

galba kiekviename žingsnyje”, o tarpe visų kitų, kurie kovoja dėl tikrosios de
mokratijos, susiderinimas ir susiklausymas, idant „smūgis tautos pavergėjui būtų 
taiklus ir mirtį nešąs.

Iš sargybos pelitinėje emigracijoje tegali atšaukti tėvynė, kuri „vienatinė yra 
politinio emigranto valdovė ir ginklanešys”, ji kiekvienam politiniam emigran
tu „parenka pareigas ir uždavinius, tikrina kovos sąžiningumą ir pareigingumą, 
jį patepa šlove ir jį amžiams pasmerkia”. J. GARŠVA.

Uz kava pradės imti muitą
Kaip teko patirti, vokiečių muitinės ame

rikiečių zonoje gavo parėdymą šiomis 
dienomis pradėti imti muitą už siunčiamą 
siuntiniuose kavą.

Kiekvienam asmeniui leidžiama J mėne
sį gauti 2,5 kg kavos. Tie, kurie gaus dau
giau kavoš, turės mokėti už kiekvieną se
kanti degintos kavės kg po DM 50.— ir 
nedegintos — DM 30.—. Visi siuntiniai btis 
muitinėje atidaromi, patikrinamas siunčia
mos kavos kiekis ir užrašomas kiekvieno 
gaunančio siuntinį asmeninėn sąskaiton, 
kad muitinė galėtų žinoti leistiną gauti 
kavos kiekį, (-e-).

GERBIAMŲJŲ SPAUDOS PLATINTOJŲ 
DĖMESIUI

„Aistiįos” leidykla, š. m. liepos mėnesio 
pabaigoje išleidžia Tumo-Vaižganto raštų 
„Pragiedrulių” I tomą (Gondingos kraštą,
I dalį). Kaina DM 3,—.

Maždaug po 2 mėnesių bus išleistas ir
II tomas (Vaduvų kraštas). Gerbiamosius 
spaudos platintojus prašoma iš anksto at
siųsti užsakymus.

Taip pat šiomis dienomis išleistą ypatin
gai gero popierio didesnio ir mažesnio 
formato laiškų bloknotų.

Leidykla „Aistia”
(16) Kassel — Oberzwehren, 

Mattenberg, Forty-second str. X
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