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Maskvos susitikimų rezultatai blankūs
Tarp Rytii ir Vakarų Įtempimas tebėra „kraštutiniškai delikatus“

Supervirtoves leidžia iš sandėlių
Tacsooas (JAV). Čionykščio aviacijos 

dalinio informatorius pareiškė, kad vis 
daugiau supertvirtovių išleidžiama iš san
dėlių. Nudažius dengiamąja spalva lėktu
vai atiduoti tarnybai. Jų skaičius neskel
biamas.

Iš Bridgeport© viena aviacijos įmonė 
perkelta į Dallasą, Texase, nes ten ji bū
danti sunkiau prieinama bombarduoti.

Tranui 26 mil. dol. ginklavimuisi
Wasbingtonas (UP). Jungtinės Amerikos 

valstybės suteikė Iranui 26 mil. dolerių pa
skolų ginklavimosi reikalams. Už 10 mil. 
Iranas galės pirktis lengvųjų ginklų, o li
kusiąją sumą sunaudoti reparatūrai, trans
portui ir kt.

Paskola duota norint išlaikyti vidujinę 
rimt| Viduriniuose Rytuose.

Šveicarija švenčia ŠimtmetJ
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Times” vedamajame, minėdamas Šveicari
jos konstitucijos šimtmetį, Šveicariją vadi
na labiausiai džiuginančiu demokratijos
pavyzdžiu šiame pakrikusiame pasaulyje, 
Laikraštis pažymi, kad Šveicarijoje jau še
ši su puse šimtmečių tolerancijoje ir har
monijoje gyvena keturios įvairios tautų 
grupės su keturiomis įvairiomis kalbomis.

Komunistę konventas
New Yorkaa (Dena). Pirmadienio vaka

re JAV komunistai New Yorke atidarė sa
vo tautinį konventą. Partijos pirmininkas 
Fosteris atidaromoje kalboje pareiškė, kad 
Amerikos KP remia pažangiųjų partijos 

' pirmininko Vfaflacėa kdndidatūrą į JAV 
respublikos prezidentus. Be pirmininko dar 
kalbėjo /partijos generalinis sekretorius 
DeoniMs iįr Ateito vadovybės narys Wil- 
liamsopas. Tie visi trys komunistai yra iš 
tų dvylikos tarpo, kurie kaltinami sąmoks
lu nuversti JAV valdžią.

Korfaus incidentas dar nebaigtas
Londonas (Dena/Reuteris). Britų vy

riausybė tarptautiniam teismui Haagoje 
įteikė naują memorandumą dėl Korfaus 
kanalo incidento. 1946 m. du britų naikin
tuvai užplaukė ant minų, buvo sužaloti, 
ir žuvo 44 britų jūrininkai.

Tame memorandume energingai atme
tami Albanijos teigimai, kad naikintuvai 

' užplaukę ant pasilikusio vokiečių minų 
lauko, o teigiama, kad britų vyriausybė 
pateiks teismui įrodymų, jog minas Kor- 
lauš kanale išdėstę Jugoslavijos karo 
laivai.

Toliau britų vyriausybė energingai gin
čija Albanijos teigimą, kad britų laivai 
pažeidę Albanijos krašto suverenumą. Al
banijos įteiktame Haagos teismui memo
randume pridėta viena slapta britų ka
rinės misijos Albanijoje foto kopija iš 
1945 metų yra sudaryta iš penkių atskirų 
dalių, ir tuo būdu Albanija nori suklai
dinti tarptautinį teismą.

Bėgimai nesiliauja
Londonas (Dena/Reuteris). J Londoną 

pabėgusių čekoslovakų informacijos įstai
ga pranešė, kad buvęs švietimo ministeris, 
Dr., Stranskis iš Čekoslovakijos pabėgo J 
Vakarinę Vokietiją.

Stranskis iki vasario mėn. buvo vyriau- 
lybės narys. Jis yra šeštas Čekoslovakijos 
ryriausybės ministeris, pabėgęs j užsienį, 
komunistams užgrobus valdžią.

Šio karo metu Stranskis egzilinėje Če
koslovakijos vyriausybėje Londone buvo 
teisingumo ministeris.

. 6 tariami kvislingai iš Norvegijos mažu 
vienstiebiu laiveliu atplaukė į Argentiną.

Paskutinę valanda:
Praha. Čekoslovakija apkaltino JAV, kad 

pastaroji siunčianti čekų pabėgėlius Čeko
slovakijos komunistų žudyti. (D/1NS).

Jeruzalė. Bernadottė stengiami susitarti su 
žydais ir arabais dėl Jeruzalės demilitari- 
layimo. (D).

Bnkareštas. Visos konfesinės Rumunijos 
mokyklos supasaulintos. (D/R).

Londonas. Paskelbta Lenkijos nota, ku
ria paneigiama Londono konferencijos kom
petencija Vokietijos klausimais. (D/R).

Londonas (Dena/Reuteris). Londono dip
lomatiniuose sluogsniuose patyrė, kad 
faktas, jog maršalas Stalinas priėmė Va
karų valstybių ambasadorius, leidžia 
spėti sovietus pageidaujant keturių valsty
bių pasitarimų dėl tarptautinės būklės. 
Tą pažiūrą sustiprina faktas, kad Mask
vos pasikalbėjimai įvyko neilgai trukus 
po Londono, nutarimo gauti tiesioginį pa
sikalbėjimą su Sovietų Sąjungos valstybės 
galva.

Nors britų užsienio reikalų ministerija 
visiškai tyli dėl Maskvoje padarytu dip
lomatinių demaršų, tačiau manoma, kad 
ambasadoriai maršalui Stalinui pareikštą 
pažiūrą išdėstė ir užsienio, reikalų minis- 
teriui Molotovui. \

Vakarų valstybės, kaip čia tikima, ke
turių valstybių pasitarimams tik tada pri
tars, jeigu bus gautas teigiamas atsaky
mas šiais dviem klausimais; būtent, kad 
vakariečių pasilikimas Berlyne bus ga
rantuotas ir kad visos keturibs valstybės 
atvirai sieks susitarimo ir pasitarimų ne
naudos tik propagandos tikslams.

Tiems pasitarimams sąlygos bus nuo
dugni darbų tvarka ir grąžinimas norma
laus susisiekimo tarp Berlyno ir vaka
rinės Vokietijos. Tie du punktai, kaip 
manoma Londone, greičiausiai buvo pa
liesti Maskvos pasikalbėjimuose. Tuo
klausimu pagaliau bus pasiektas ir susi
tarimas, kadangi nė viena valstybė nepa
geidauti imtis atsakingumo už vilčių 
išblaškymą Berlyno krizei rasti taikingą 
sprendimą. *

Nors dar nepaskelbta jokio komunikato 
apie pasitarimų rezultatus Maskvoje, ta
čiau visuomenėje jaučiama tam tikros vil
ties kibirkštis, kad bus susitarta. Prezi
dentas Trumanas atidžiai seka visą to 
reikalo raidą.

„New York Herald Tribune” rašo, kad 
galimas dalykas, jog pasaulis yra ati
trauktas nuo karo bedugnės krašto.

* r /
Ką nutarė su Stalinu — nežinoma

Maskva (Dena). Vakąrų valstybių am
basadorių — D. Britanijos Robertso, JAV 
Bedel Smitho ir Prancūzijos Chataigneau 
— pasikalbėjimai su Stalinu užtruko nuo 
20 vai. iki 22 vai. Vokietijos laiku. Pasi
kalbėjime dalyvavo ir Molotovas.

Dunojaus konferencijoje

Višinskis vaidina prokurorą
Belgradas (Dena). Dunojaus konferenci

joje Austrijos atstovams leista dalyvauti tik 
kaip stebėtojams.

Pirmuose posėdžiuose buvo priimtas Ju
goslavijos siūlymas pirmučiausia nustaty
ti procedūros tvarką. Pasiūlytoje rezoliuci
joje numatoma nutarimus daryti paprasta 
balsų dauguma.

Sovietų Sąjunga pasipriešino, kad j tą 
konferenciją būtų pasiųsti JT stebėtojai.

Oficialiomis konferencijos kalbomis nu
tarta laikyti prancūzų ir rusų kalbas.' Ame
rikiečių delegacija dėl sovietų ir kitų Rytų 
Europos valstybių pasipriešinimo oficialia 
konferencijos kalba laikyti anglų kalbą yra 
nusivylusi. Jos supratimu, tai turėsią įta
kos pasitarimų eigai.

Britų delegatas Peakė antradienio posė
dyje pasisakė dėl šeštadienio pasakytos Vi
šinskio/kalbos, kurioje pastarasis apkalti
no Vakarų valstybes, kad jos pateikusios 
ultimatumą^ joms grasino ir pareiškė, kati 
durys yra atdaros iš konferencijos išvykti. 
Peakė pareiškė, kad D. Britanijos delega
cija nesiduos Višinskio įbauginama ir ne
šoks pagal Višinskio botago pliauškinimus. 
Višinskis,' tęsia britų delegatas, matyti, 
klaidingai palaikė save kaltintoju, o Peakę 
imtiniu ir kaltinamuoju, sėdinčiu kaltina
mųjų suole.

I
20.300 DP J AUSTRALIJA

Canberra (Dena/Reuteris). Australi
jos imigracijos ministeris A. Calwel- 
lis antradienį čia pranešė, kad susi
taria su tarptautine pabėgėlių orga
nizacija (IRO) dėl pergabenimo per 
vienerius metus iš Europos j Austra
liją 20,300 išvietinfųjų asmenų. Tai 
turi būti atlikta iki 1949 m. birželiu 
mėnesio.

Baigę pasikalbėjimą visi trys Vakarų 
valstybių ambasadoriai tiesiog iš Krem
liaus nuvyko pasitarti į Amerikos amba
sadą.

Ambasadoriai po pasikalbėjimo su Sta
linu tuojau pasiuntė pranešimus savo vy
riausybėms. Jie atsisakė ką nors pasakyti 
apie to pasikalbėjimo rezultatus.

*
Londonas (Dena/INS). Britų užsienio rei

kalų ministerijos informatorius dėl Vakarų 
valstybių ambasadorių pasikalbėjimo su 
Stalinu pareiškė, kad

artimoje ateityje nenumatoma jokių 
„keturių didžiųjų” pasitarimų.

Tuo reikalu nereikia nusiteikti nei op
timistiškai, nei pesimistiškai. Informatorius 
pastebėjo, kad (

įtempimas tarp Rytų ir Vakarų yra 
„kraštutiniškai delikatus”.

Britų informatoriaus pareiškimai išsklai
do gandus, pasak kuriuos, esą, turėjęs 
įvykti keturių valstybių galvų susitikimas. 
Tačiau neoficialiuose sluogsniuose tuo te
betikima dar ir dabar.

Sovietų špionažo tinklas Amerikoje
Washingtonas (Dena/INS). Atstovų rūmų 

priešamerikinei veiklai tirti komisija pir
madienį svarstė karo metu J. A. Valstybė
se veikusio špionažo tinklo tardymą, To 
tinklo vedėja Elžbieta Bentleytė pareiškė, 
kad šnipinėjime dalyvavo daug jkmerikos 
valdininkų.

Antradienį j komisiją atvykti pakviestas 
Natanas O. Silvermasteris, kuris pasak Ben- 
tleytės pareiškimą buvo Washington© sky
riaus špionažo tinklo vedėjas.

Taip pat pirmadienį buvęs komunistas 
L. Budenzas senato komisijai pareiškė, kad 
J; A. Valstybėse buvo daug špionažo celių.

E. Bentleytė identifikavo L. Currie, Roo- 
sevelto vyriausybės administracijos valdi
ninką, kuris špionažo grupę painformavo, 
kad JAV atrado vieno slapto sovietų šifro 
raktą.

Currie sutelkė jai slaptas informacijas ir 
apie Kiniją.

Sovietai sabotuoja nusiginklavimą
New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikos 

delegatas Jungtinių Tautų nusiginklavimo 
komisijoje F. Osbornas smarkiai kritikavo 
Sovietų Sąjungos elgseną toje komisijoje.

Osbornas prikiša sovietams, kad jie sa
botuoja komisijos darbą, vesdami neatsa
kingą prępogandą ir statydami demagogi-
nius reikalavimus. Nepaisant tų nepagei- somybę; 4. stabilizuoti ekonominį gyveni- 
daujamų santykių, Osbornas mano, kad ko-* mą; 5. sumažinti mokesčius; 6. palaipsniui 
misijos darbai turi būti toliau varomi. I panaikinti normavimo sistemą.

Maskva mėto Belgrade atsišaukimus
Frankfurtas (Dena). Kaip BBC patyrė iš 

Belgrado, Jugoslavijoje buvo išmėtyti prieš 
Titą ir Jugoslavijos komunistų partiją nu
kreipti atsišaukimai, kurie turėjo maskviš
kės „Pravdos” spaustuvės etiketę.

Tuose atsišaukimuose pateiktas tariamas 
suirašinėjimas tarp sovietų ir Jugoslavijos 
komunistų partijų. Maršalas Titas juose 
apšaukiamas buržuju, kadangi jis ginčija 
kai kuriuos sovietų teigimus. Titui priki
šama,kad jis skundęsis Maskvoje, kada so
vietų ambasadorius Belgrade pareikalavo 
informacijų apie vidaus Jugoslavijos KP 
būklę.

Puolama ir Jugoslavijos KP. Ji neįžiūrė
jo, kad Triesto puolimas reikštų karą, ir 
kad Sovietų Sąjunga negali leistis į naujo 
karo avantiūrą.

Bukarešte leidžiamas kominformo orga
nas naujausioje laidoje vėl užsipuola Ju
goslavijos KP, o labiausiai puola neseniai 
įvykusį Jugoslavijos KP kongresą.

Sovietai „valo” Vengriją
Budapeštas (Dena). Vengrijos vyriausy

bė priėmė valstybės prezidento Tildžio at
sistatydinimą. Prezidento pareigas perėmė 
laikinai, kol bus išrinktas kitas preziden
tas, parlamento pirmininkas Nagys.

Sprogimai Kaire
Kairas (Dena). Pasak Reuterį, Kairo 

centre įvyko eilė stambių sprogimų. Pir
masis įvyko netoli telegrafo įstaigos. Pa
daryta medžiaginių nuostolių. Sužeistas 
vienas asmuo. Netrukus po to mieste įvy
ko ištisa eilė kitų sprogimų.

Trumanas paskyrė 
DP komisiją

Washingtonas (Dena/OANS). Pre
zidentas Trumanas pirmadienį pa
skyrė trijų asmenų komisiją, kuri 
per ateinančius dvejus metus prižiū
rės 205.000 tėvynės netekusių euro
piečių imigraciją į JAV.

Trumanas paprašė kongresą pa
skirti dar 2 mil. dolerių imigracijai 
paskubinti.

Bad Kissingenas (Dena). Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus tarptautinių rei
kalų direktorius Pilypas E. Ryanas 
paskirtas amerikiečių zonos IRO ve
dėju vietoje pasitraukusio P. B. Ed
wards©.

Bentleytė dar painformavo, kad jai žinių 
teikė ir JAV finansų ministerijos pasekre- 
torius White.

Komisija pareikalavo tuojau sušaukti 
Washingtone nepaprastą teismą, kuris tu
rėtų tirti komunistų šnipinėjimo veiklą 
JAV vyriausybės sluogsniuose.

Trumanui kongrese nesiseka
Washingtonas (Dena). Per pirmąją sa

vaitę nepaprastoje kongreso sesijoje prezi
dentas Tbumanas turėjo mažai pasisekimo. 
Prezidentas sušaukė kongresą svarbiausia 
aptarti antiinfliacinėms priemonėms, bet 
aptarus šešis straipsnius iš jo vienuolikos 
straipsnių programos nepadaryta jokių nu
tarimu.

Respublikininkai nori sesiją baigti kiek 
galint greičiau. Sesijos baigimui terminas 
nurodomas rugpiūčio 14 d.

Suomijos komunistai skelbia kova 
vyriausybei

Helsinkis (Dena/AFP). Suomijos komu
nistų partijos dominuojama liaudies demo
kratijos unija yra aiškiai priešiškai nusi
stačiusi naujajai vyriausybei. Pirmadienį 
priimta rezoliucija ji reikalauja, kad jos 
nariai stotų į kovą su vyriausybe. Vyriau
sybė dėl tos rezoliucijos dar .nepasisakė.

Suomijos vyriausybės programa
Helsinkis (UP). Naujasis Suomijos nti- 

nisterių kabinetas pasiryžęs: 1. Išlaikyti 
nekeistą užsienio politikos kursą; ' 2. su
stiprinti demokratinę santvarką; 3. laiduoti 
valstybinių institucijų 'laisvę ir nepriklau-

Vengrijos partijų vadai nutarė naują 
prezidentą rinkti pavesti parlamentui. Rin
kimai turėtų įvykti antradienį. Atrodo, kad 
prezidentu bus išrinktas ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Szakasitzas, kadangi jis 
yra tik vienas išstatytas kandidatas.

Trys vyriausybės koalicijos partijos ben
drame posėdyje su penkiomis opozicijos 
partijomis pasisakė už Szakasitzo kandida
tūrą, kuris yra Vengrijos darbininkų ko
munistų partijos pirmininkas.

Vengrijos policija pareiškė, kad neseniai 
suimtasis Tildžio žentas Csernokys, pade
damas „vieno JAV aviacijos generolo”, or
ganizavo buvusip Vengrijos prezidento pa
bėgimą

Politiniai stebėtojai mano, kad Tildžio 
pasitraukimas ir Csornokio suėmimas yra 
dalis sovietų priemonių Vengrjos kontrolei 
konsoliduoti.

Pirmasis prezidentas
Seoulas (Dena). Korėjos respublikos pre

zidentu išrinktas Dr. S. Rhee. Jis yra kili
mo iš paskutinės Korėjos dinastijos.

Iš Pietų Amerikos „Partizanos” garlai-! 
viu į Jugoslaviją grįžta 661 senų jugosla
vų emigrantų. (D/R). 1

Prie ko priveda 
partinis fariziejiškumas

Trumpas nepriklausomybės laikotarpi* 
nesuspėjo mumyse išūgdyti tikrojo demo
kratinio išauklėjimo bei mokėjimo pasi
naudoti jo teikiamomis laisvėmis, o vėles
niais metais net ir tos pačios laisvės bu
vo vietomis suvaržytps. Tik suspėjome par
tijai susiskaldyti, į priešingas ideologinių 
įsitikinimų stovyklas pasiskirstyti, partinio 
egoizmo prisigerti, gi mokėti gerbti kitų 
įsitikinimus, garbingai ir kultūringai kovo
ti, mokėti visuomet bendruosius reikalus 
ststyti aukščiau partinių — jau nebespė- 
jome išmokti. Sis trūkumas buvo jaučia
mas okupacijų metais krašte ir jis buvo 
atsineštas tremtim

Niekas iš esmės partijų buvimo fakto 
nesmerkia ir nereikalauja visiems turėti 
pagal vieną kurpalį sukirptą galvojimą, jei 
ta susiskaldymo liga pagaliau neįgautų to
kių šiurkščių ir pavojingų formų, jog mes 
jau pradėjome tarp savą nesutarti pagrin
diniais ir visiems aiškiais klausimais, pra
dėjome vieni kitus klasifikuoti būdingais 
Rytams metodais, jau net dvi tiesos ir de
mokratiniai supratimai atsirado. Dar din- ■ 
giau. Jau pradėjome knaisiotis po svetimas 
sąžines ir vilkti dienos švieson kiekvieno' 
atskiro praeitį! i

Cia jau labai pavojingas keliai ir atėjo 
pats metas apgalvoti savo veikamua ir kiek
vieną skyrium paklausti: brolau, kur eini ir 
ką darai? Neužsimirški, kad esi lietuvla, 
bendros nelaimės dalininkas ir mūsų šven
tos kovos dėl laisvės dalyviai Argi, tiek 
toli nužengei, jog pro savo partinius aki
nius neįstengi įžvelgti didžios mūsų tautos 
nelaimės ir vardan partinio fariziejiškumo 
aukoji šventos kovos reikalą?

*
4,Mintis”, kaip nepriklausąs jokiai politi

nei grupei laikraštis, jau antri metai, kai 
tebesistengia palikti nuošaly visus partinius 
ginčus ir iš bendros perspektyvos žiūrint 
tiesiog naiviai egoistinius kai kurių grupių 
polinkius, visuomet kėlė vieningo darbo rei
kalingumą ir nurodinėjo tuos trūkumus, 
kurie dėl aukščiau minėtų motyvų, silpnina 
mūsų kovos frontą bendroje laisvinimo ak
cijoje. Mums neįdomi buvo partinė kova ir 
meg iš savo bendradarbių nereikalavome 
asmens bylų bei kartotekų nustatyti jo par
tinį priklausomumą ar praeities vienokią, 
ar kitokią veiklą. Tik pozityvios mintys ir 
bendro reikalo supratimas apspręsdavo jo 
bendradarbiavimą „Mintyje”. Dėl to kiek
vienas pastebėdavo, kam tas rūpėjoį o tuo 
rūpesčiu be galo daug kas serga ir nuolat 
pastebėdavo kažkokių „linijų” trūkumą), 
jog „Mintyje” bendradarbiauja asmenys tiek 
iš kairės; tiek iš dešinės, tiek ir iš vidurio. 
Mes niekad nenorėjome sumažinti kovojan
čio krašto reikšmės (kas iki šiol daug kam 
nepatiko) ir teigiamai neįvertinti šiapus
esančių veiksnių darbo, jei jis patarnauja 
bendram laisvės reikalui, ir taip pat netylė
ti ten, kur nedaroma, ar mažai daroma tą 
kurie vadovauja laisvės kovai' Laisva 
spauda kito kelio nežino' ir jai yra vi
siškai'svetimos įvairių spalvų „generalinė* 
linijos” ir dar svetimesni cenzoriai, nors 
gal kai kam jie ir patiktų.

Čia kaip tik šis mūsų supratimas Irai kam 
nepatiko ir mūsų nuomonės išsiskyrė. Mes 
tariamės turį teisę ne tik kaip „rytų de
mokratijos” spaudoje pūsti viena dūda, bet 
ir atkreipti dėmesį 1 pasitaikančius dirba
mo laisvinimo darbo trūkumus, pvz., pro- 
pogandos ir emigracijoj srityse (katalikiš
koji grupė kažkodėl aklai šiuos trūkumu* 
ginai), gi kiti buvo nuomonės, jog šitokia 
mūsų supratimo spaudos laisvė kenkia ben
dram darbui ir buvome apšaukti separatis
tais ir net tarnaujančiais nežinia kokiems 
dievams. Si savotiška spaudos laisvės su
pratimo nuomonė buvo išryškinta per vyk
domųjų veiksnių sušauktą prieš pa* Ve
lykas spaudos konferenciją, kada iškilo 
klausimas dėl BDPŠ biuletenio panaudoji
mo.

Tokiu būdu, „Mintis” pakliuvo nemalo
nėn ir susilaukė pasmerkimo. Ataką prieš 
„Mintį” perėmė Lietuvių Fronto leidžiama* 
laikraštukas „į Laisvę”, kurio jau pasirodė 
du numeriai, o paskutinysis net apaustuvė- 
je sp-usdintas, kas leidžia manyti, jog ji* 
plačia! pasiekia skaitytojus. Abu išėję nu
meriai beveik išimtinai užsiima atsiskaity
mu su tariamais partiniai* priešais, jų de
maskavimu. pasmerkimu tr tt Jei me* iki 
šiol galėjc-me pasidžiaugti, kad partinės

(Nu«4ta į 3 puri.)
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Stalinas mano, kad aš žuvau
Pasigailėtinos figūros

Vienas mano draugas majoras, kuris da
bar yra Maskvoje, papasakojo man istoriją, 
kaip Vicherevas elgėsi neutralioj Šveicari
joj 1945 m. vasarą, kur jis buvo nuvykęs 
pareikalauti tariamai 45.000 rusų, kurie 
buvę Šveicarijoj internūoti, kai jie perėję 
ten iš Vokietijos. Tuo metu Šveicarijos vy
riausybė bandė atstatyti diplomatinius san
tykius su Sovietų Sąjunga ir todėl buvo 
labai linkusi sovietams pataikauti. Kad įsi
gytų Vicherevo malonę, šveicarai išdavė 
jam vieną jauną rusų aviacijos leitenantą, 
kuris anksčiau su savo bombonešiu buvo 
įskridęs į neutralią Šveicariją. Berno ae
rodrome jis buvo išmėtęs visus savo gink
lus ir sunaikinęst slaptus ženklus ir po to 
paprašė neutralaus krašto prieglaudos. Ma
no tas draugas dalyvavo, kai Vicherevas 
apklausinėjo tą išduotą leitenantą. Tarp jų 
buvęs maždaug toks pasikalbėjimas:

— Kodėl tu atvykai į Šveicariją?
— Aš žinojau, kad čia kadaise buvo ra

dęs prieglaudą Leninas, be to, 
išvykti iš-Sovietų Sąjungos.

— Aha, aš matau. Tai mes 
jauną Leniną. O kodėl gi tu 
Sov. Sąjungos išvykti?

— Norėjau padaryti rašytojo karjerą.
— Aha, aišku. Tai čia mes turime ir jau

ną Tolstojų. O kodėl gi tu nenorėjai ra
šyti Sovietų Sąjungoje?

— Aš norėjau rašyti politinėmis temo
mis.

— Gani. Štai tau už valstybės vyro kar
jerą, o štai už literato barjerą, — ir Vi
cherevas kirto jam į vieną skruostą, po to 
į antrą ir Įsakė pasiųsti jį į sovietų zoną 
Vokietijoj tikrai! egzekucijai.

Svarbiausieji sovietų Sąjungos 
ra Vicherevai, bet kai' kurie jų 
jeros eigoj tokiais yra buvę ir 
jų mielai .angažuoja Vicherevo
nes atlikti jiems nemalonius darbus. Kar
tą man teko mesti trumpą žvilgsnį į tą 
Kremliaus rinkinį: vieno aukšto pareigūno 
duktė pakvietė mane į vieną iš jos tėvo 
rengiamų balių. Vodka ten tekėjo upeliais, 
ir stalas buvo labai apkrautas tokiais deli
katesais, kokių aš niekuomet nebuvau So
vietų Sąjungoje matęs. Po dviejų valandų 

- viena moteris visai šaltai pasišalino, du 
vyrai buvo visišai nusigėrę, o kiti barėsi 
tarp savęs. Vienas jų, kuris įsivaizdavo, 
kad jo žmona. esanti įžeista, pradėjo muš
tis. Du kiti piktai ginčijosi apie jų relia
tyvią vertę Sov. Sąjungoje ir kuris jų turi

aš norėjau

čia turime 
norėjai iš

vadai nė- 
savo kar- 
daugumas 

tipo žmo-

TRUMPOS ŽINIOS
AUSTRIJA

Austrijos vyriausybė protestavo prieš 
sovietų norą surinkti iš valdininkų ir tar
nautojų anketas, kuriose iif pasisakytų ne 
tik kokioms partijoms priklauso, bet duotų 
žinių įmonitl prekybiniais ir techniniais 
klausimais. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
Čekoslovakijoje darbininko Krasovo žmo

na, .trijų; vaikų motina, pagimdė ketver
tuką. (D/AFP).

P. BRITANIJA
Londone tarp 40 policininkų ir 9 plėšikų, 

kurie buvo įsilaužę į Londono aerodromo 
sandėlį, kuriame buvo už 8 mil. dolerių 
aukso lydinių, įvyko smarkus mūšis. Poli
cija plėšikus vis dėlto įveikė. (D/R).

D. Britanijos paštas pasaulinės olimpia
dos proga išleido pašto ženklus. (D/AFP).

IS VISUR
Popiežius Pijus XII nutarė priimti pri

vačioje audiencijoje JAV pasiuntinį Izrae
lyje. Toks Popiežiaus nutarimas aiškinamas 
tuo, kad Šventasis Sostas bus nutaręs for
maliai pripažinti žydų valstybę. (D/INS).

Arabų aukštasis komitetas Palestinoje 
putarė į visas muzulmonų ir oriento valsty
bes pasiųsti delegaciją, kuri išaiškintų 
Palestinos padėtį ir prašytų moralinės ir 
materialinės paramos, kad kova Palestinoje 
galėtu sėkmingai laimėti. (DR).

Malajų teroristai liepos mėn. nužudė 46 
kiniečius, 2 europiečius, 2 indus ir 6 ma
riečius. Kovose su jais žuvo du britų ka
rininkai. (D/R).

ITALIJA
Dvi Italijos laivyno eskadros išvyko į, 

Adrijos ir Tirėnų jūras vasaros manevrų. 
Manevruose dalyvaus ir Italijos oro pajė
gos. (D/INS).

JAPONIJA
Japonijoje JAV 12 bombonešių ir trans

portinių lėktuvų Įgulos įspėtos būti pa- 
ruoštyie, kad trečiadienį reikalui esant ga- 

" lėtų skristi į Vokietiją. Čia greičiausiai jie 
dalyvautų Berlyno aprūpinime. (D/INS).

J. A. VALSTYBES
Amerikiečų 29.000 to „Nevados” kovos 

laivas netoli Honolulu, bandant naujas ame
rikiečių oro torpedas, gavo tris pataiky
mus ir paskendo., Tas laivas, tarp kita ko, 
buvo panaudotas ir atominės bombos ban
dyme prie Bikinio salos. (D/R).
, JAV užsienio reikalų ministerija pranešė, 

kad JAV generolas Rileys paskirtas JAV 
stebėtojų štabo viršininku Palestinoje. Pa
gal Bernadotte., pageidavimus, JAV stebė- 

• tojų skaičius padidintas iki 125 asmenų. 
(D/INS).

KINIJA

Vieno sovietu pulkininko pasakojimas 

didesnę teisę nešioti ordinus, kurie puošė 
abiejų jų krūtines. Paprastam piliečiui, ku
ris apie šias misteriškas Kremliaus figūras 
galvojo, kad tai esą labai išsimokslinę ir 
pasiaukoję žmonės, tai buvo didelis nusi
vylimas. ' .

Kuris konkurentas laimės?
Malenkovas yra numatomas Stalino įpė

dinis, nes jis turi panašų į Vicherevo žiau
rumą, susietą su organizaciniais gabumais 
ir begalinį pajėgumą dirbti. Karo metu jis 
buvo Vyriausio 
mininkas, taigi, 
Nr. 2. Jis taip 
sekretorius, tai 
Stalinas 
skirtieji 
stovius 
sudaro 
liks ištikima Malenkovui, kai Stalino ne
bus. Tą savo mašiną Malenkovas sukūrė 
lygiai tuo pačiu būdu, kaip Stalinas su
organizavo savo šalininkus prieš Trockį 
1924 ir 1925 m. Turįs apie 50 metų amžiaus, 
nutukęs nuo ilgo sėdėjimo Kremliuje prie 
stalo, Malenkovas atrodo, lyg koks impo
tentiškas Buda, bet jis toks nėra. Jo'galia 
išeina ir už Sovietų Sąjungos ribų, nes jis 
yra naujojo kominformo galva\ir jis trauko 
tas gijas, pagal kurias užsienio komunistų 
partijos šokinėja. -

Žymiausias jo konkurentas yra Ždanovas, 
geriau išsimokslinęs ir kulfūringesnis vy
ras. Jis vadovavo Leningrado įgulai vokie
čių apsupimo metu ir tapo didelis sovieti
nis herojus.' Po karo Stalinas pasikvietė jį 
į Maskvą, gal būt, kaip atsvarą prieš Ma- 
lenkovą, kuris jau tapo perdaug galingas. 
Nors Ždanovas pasilieka vienas iš prieša
kinių vyrų, bet jis nėra taip giliai visur 
šaknų įleidęs, kaip Malenkovas. Vis dėlto 
jis gali varžytis su Malenkovu dėl Stalino 
įpėdinystės, jei jį paremtų Berija, buvęs 
gruzinų mokytojas, kuris vadovauja MVD, 
pačiai pajėgiausiai sovietinei organizaci- 
jdi, ar Bulganinas, kurio ųieteoriškas per 
penkerius metus iškilimas — draugystės su 
Stalino anrtąja žmona dėka — iki maršalo 
laipsnio ir vietos politbiure, suteikė jam 
armijos kontrolę ir išstūmė Žukovą, pajė
giausią jo konkurentę, į nereikšmingą po
stovį Odesoje. Molotovas, kuris visą savo 
gyvenimą praleido vykdydamas Stalino įsa
kymus, yra taip pripratęs priiminėti įsa
kymus, kad vargu galima jį laikyti kandi
datu į Nr. 1, bet jis bus gana reikšmingas 
faktorius kitų manevravimuose.

Gynimo Komiteto vicepir- 
Stąfino pripažintas vyras 
pat yra komunistų partijos 
tokia vieta, iš kurios 
diktatorius. Malenkovo

ir 
pa- 
po- 
jie

iškilo i 
pareigūnai užima svarbiausius 
partijoj, pramonėj ir armijoj, 

reikšmingą patronažo mašiną,. kuri

Sunku man, gimusiam Maskvoje ir apie 
trisdešimt metų išbuvusiam komunistinės 
Rusijos piliečiu, pasakoti savo įspūdžius iš 
JAV. Turiu prisipažinti, kady-per keletą 
pirmųjų mano čia- buvimo mėnesių mano 
burna beveik niekuomet neužsičiaupė iš nu
stebimo jūsų materialine gerove. Jūsų kam
pinės vaistinės maskviečių! yra aštuntasis 
pasaulio stebuklas. Daiktai, kuriuos jūs 
kasdien perkate, pradedant nuo sulpha vais
tu ir baigiant žadintuvais laikrodžiais, yra 
brangūs, beveik nepasiekiami turtai Rusijoj. 
Jeigu jus staiga perkeltų Į tokį pasakų 
kraštą, kur burtininkai kiekviename kampe 
laiko tvaskančias krautuves ir kur gyven
tojai vaikšto ir kuomet tik nori perkasi sau 
deimantines tijaras, išleisdami už jas tik 
pusės dienos uždarbį, jūs patirtumėt kai ką 
iš to, ką aš išgyvenau patekęs į JAV. Bet 
dabar pamažu aš priprantu prie šių daly
kų, laikydamas juos būtenybe,- kaip ir jūs. 
Manęs jau nebestebina jausmas, kad aš esu 
'gerai pavalgęs, gražiai apsirengęs ir visą 
laiką švarus. Aš nenubundu naktį, stebėda
masis ir spėliodamas, kurioj fronto pusėj 
aš esu ir kaip giliai mano kojos 
purvą, kai aš iš savo patalpų 
bombonešį.

Kai aš vis daugiau išmokstu
bos, kad jau galiu sekįi jūsų pasikalbėji
mus ir skaityti jūsų laikraščius, žurnalus ir 
knygas, kiekviena diena man vis dar at
neša naujų dalykų. Jūsų intelektinė laisvė 
ir tas būdas, kuriuo jūs ja naudojatės, nors 
aš ir priėmiau tai kaip faktą, iš pradžių 
vis dėlto dar gerokai sudrebindavo mano 
tikėjimą. Aš skaičiau laikraščiuose straips-

pasiners i 
vyksiu į

jūsų kai-

Ju. Keturi kiniečiai „Catalinos” lėktuve bu
vo priimti kaip keleiviai. Lėktuvui pakilus, 
jie su pistoletais norėjo Įveikti įgulą ir 
priversti lėktuvą ir kelejvius nusileisti jiems 
patinkamoje vietoje, iš'kurios, apiplėšę ke
leivius, jie būtų pasišalinę. Kovos metu 
lėktuvas krito. Žuvo 26 asmenys. Gyvas 
liko tik prisipažinęs Vong Ju. (D/R). „

' PRANCŪZIJA
Prancūzijos prezidentas Auriolis Persi

jos šachui, kuris apsilankė Paryžiuje, su
rengė iškilmingus pietus, kuriuose dalyvavo 
ir vyriausybės nariai. (D).

Rytų Atlante šiuo metu intensyviai ieš
komas Prancūzijos didelis lėktuvas, kuris 
dingę su 52 asmenimis. Tas lėktuvas pa
kilo ‘iš Martiniko salos ir turėto skristi į 
prancūzų Vakarų Afriką. (D/INS).

Prancūzijos „Air France” -orinio susisie
kimo bendrovė liepė sustabdyti visų toli
mo susisiekimo tipo Lateodere 631 lėktuvų 
skridimus. To pačio tipo buvo ir lėktuvas, 
kuris dingo prie Vakarinių Afrikos kran
tų. (D/R).

RUMUNIJA
Devyni Rumunijoj karininkai, kurių tar

pe ' du žymūs generolai, už tariamą viešojo 
turto plėšimą kariuomenės teismo nu
bausti nuo 2 iki 9 metų kalėjimo. (D).

VOKIETIJA
Aprūpinant Berlyną, britų Gatowo aero

drome nukrito vienas Dakotos tipo lėktu
vas, Užmuštų nėra. Nuostoliai nedideli. (P)

Wiesbadeno policija kovai su juodąja 
prekyba pradėjo taikyti naują metodą. Su
imtieji su užsienio prekėmis — kava, šoko
ladu, cigaretėmis ir tt. — vedami t mui
tinę, kur tos prekės apmuitinamos ir ap
mokestinamos. Be to, skiriama bauda. Ne
galintieji apsimokėti pinigais, sodinami į 
kalėjimą. (D).

Prie Kasselio pas vieną geležies prekių 
krautuvininką .policija rado labai dideles 
prekių atsargas, kurios pagamintos dar 
prieš šį karą. (D).

Eucomas praneša, kad pirmadienį už
baigtas 5500 išvietintųjų asmenų žydų lėk
tuvais pergabenimas iš Berlyno į ameri
kiečių zoną. (D). v

Amerikiečių zonos žydams DP įsteigta 
pirmoji sanatorija Passavo mieste. Ji išlai
koma bendromis IRO ir žydų organizacijų 
lėšomis. Antra 'tokia sanatorija bus ati
daryta Bavarijoje. (D).

Xiepos mėn., gautomis iš IRO Bremen- 
Orohno stovyklos žiniomis, Į užjūrius iš
gabenti 3484 išvietintieji asmenys. Iš jų 
— -.................... ' “■■ ■ Čilę, 110 į2290 išvyko Į Kahadą. 774 į 
Perų ir 337 DP į JAV. (D).

Eschwegeje Į foto reikmenų 
atėjo vienas sovietų kareivis 
aparato. Escliwege yra per 15Apie pirmą oro piratų antpuolį istorijoje apaiaiv. j-sunweg 

policijai prisipažino kiniečių plėšikas Vong I vietų zonos. (D).

parduotuvę 
pirktis foto 
km nuo so-

nius, taip aštriai kritikuojančius preziden
tą Trumaną, kad aš pagalvojau, jog šį kar
tą jau per daug toli nueita ir šis žurnalis
tas tikrai pabaigs savo dienas kalėjime. 
Bet ne, kitą dieną, žiūrėk, jo straipsnis vėl 
toj pačioj vietoj ir Mr. Trumanas tebėra 
JAV prezidentas. Kartą Vokietijoj, vos tik 
pasibaigus karui, vienas rusų kareivis kaž
kur gavo vieno JAV armijos laikraštyje 
„Stars and Stripes” išspausdinto straipsnio 
vertimą. Tąme straipsnyje buvo smarkiai 
kritikuojamas vienas amerikiečių genero
las. Jie negalėjo to suprasti. Vertimas ėjo 
iš rankų j rankas ir buvo padaryta net vi
sa eilė jb nuorašų, kol pagaliau vienas jų 
pateko į NKVD ■ rankas ir to rezultatas bu
vo toks, kad tas kareivis dabar yra Sibire. 
Ir aš pirmiau, skaitydamas jūsų civilius lei
dinius, panašiai jaučiausi, 
kareiviai, 
Ūkavimą

kaip tie rusų 
skaitydami aukšto karininko kri- 
,Stars and Stripes” laikraštyje.

Atsikvėpimas laisvėje 
mintis ir kultūra yra griežtai 

sritis.
Rusijoj 

kontroliuojama, nes tai Kremliaus 
Jaunystėj 'aš buvau uolus romanų ir dramų 
skaitytojas. Tačiau man niekur neteko ma
tyti nė vienos Dostojevskio „Brolių Kara- 
mazovų” knygos, kol aš nepasiekiau New 
Yorko. Dabar aš šį didį rusų klasiką per
skaičiau tris kartus. Ir kiekvieną kartą aš 
vis labiau smerkiu tą sistemą, kuri man ne
leido šia knyga Maskvoje pasinaudoti.^ So
vietų Sąjungoje Dostojevskis nėra uždraus
tas, bet ištremtas. Taip pat aš niekuomet 
nebuvau matęs ir biblijos, kol aš ją gavau 
viename New Yorko viešbutyje. Tai, kas 
mums buvo leista skaityti ir pamatyti 
Maskvoje iš Vakarų pasaulio, buvo tokie 
dalykai, kaip „Mission to Moscow”, kuris 
buvo toks juokingas, kad mes atvirai iš jo 
juokėmės Maskvos teatruose.

Aš matau ir ydų jūsų sistemoj, juo ge
riau aš ją suprantu. Jūsų turtų pasiskirsty- 1 
mas yra nelygus, taičau vis dėlto toks, kad 
ir mažiausiai pasiturįs jūsų gyventojų treč
dalis yra turtingas, vertinant rusų gyveni
mo lygmeniu. Man neatrodo, kad tai būtą 
labai bloga. Kas man nepatinka, Lai tas 
nepaprastas atskirų asmenų varžybų inten
syvumas dėl didesnės jūsų turtų dalies ne
gu kitas individas turi. Man buvo pasaky
ta, kad ši konkurencija kaip tik ir buvo tas 
stimulas, kuris taip daug davė Amerikai ir 
tai, gal būt, tiesa. Bet tai iš jūsų atima 
pasitenkinimą, kuris kyla iš grupinio dar
bo, iš darbo, dirbamo dėĮ kiekvieno tau
tiečio, ne vien tik dėl savęs ir savo šei
mos. 1930 m. viduryje, kai reikalai Rusi
joj atrodė gėrėją ir mūsų gyvenimo lyg
muo buvo pradėjęs kilti, mes visi pajuto
me tam tikrą pasitenkinimą, kad visi dau
giau ar mažiau esame prie to pasiekimo 
prisidėję. Nelaimė, jis neilgai tetruko. 1

Vėliau karo metu aš turėjau vieną visą 
naktį trukusį pasikalbėjimą su žymiu rusų 
žurnalistu, kuris gerai pažino Rusiją ir 
Vakarų pasaulį. Aš parvežiau jį lėktuvu, iš ' 
fronto ir jis pakvietė mane į savo butą. 
Nakčiai slenkant, kai taurelės jį vis labiau 
pradėjo veikti, jis štai ką man pasakė:

— Mes esam vargšai, Vosyliau,, esam 
neturtingi. Šis karas tai rodo. Mes esam lyg 
senovės barbarai, nusiaubę Romą. Mums 
nepavyko tiek materiališkai, tiek dvasiškai.

Taip kalbėjo tas žurnalistas, kuris pas
kutiniu metu yra vienas pikčiausių Jungti
nių Valstybių kritikų. Kaip ir Višinskis, jis* 
pirmiau yra buvęs menševikas ir jis vis 
iš naujo turi įrodyti savo lojalumą Stalinui 
su perdėta ištikimybe Kremliaus linijai, šis 
žurnalistas pats netiki Huo, ką jis viešai 
kalba. Tą naktį- savo bute js pasakė man 
tai, ką rusų intelektualai galvoja. (Pabaiga)

Savaitinė politikos apžvalga

Misionieriai pas žmogėdras
Nuo Babelio bokšto laikų sunku susi

tarti dėl paprasčiausių dalykų. Jei mes į 
misionierius žiūrime kaip į pagarbos ver
tus vyrus, pasiryžusius paaukoti savo gy
vybes skleidžiant evangelijos šviesą, tai 
žmogėdros iš savo pusės, pasak Oscarą 
Wildę, į juos geriausiu atveju žiūri kaip 
į * Dievo atsiųstą papildomą maistą. Mes 
atsiprašome švelnių jausmų skaitytojus 
už tokį žiaurų; pavyzdį, tačiau jis būtinai 
reikalingas, kad išsiaiškinus šiandienę 
būklę.

Kai pereitą savaitę Vakarų pasaulis su 
didžiausiomis viltimis į Maskvą išlydėjo 
vyriausią Bevino sekretorių Robertsą ir 
amerikiečių ambasadorių gen. Bedell 
Smithą, kad jie ten drauge su savo pran
cūziškuoju kolega pamojuotų alyvos' ša
kelė ir rastų kokią nors išeitį, sovietai į tą 
Vakarų gestą pažiūrėjo be jokių senti
mentų ir nutarė jį panaudoti kaip gardų 
kąsnį savo propagandos mašinai. Vakarų 
diplomatai, vos tik atvykę į Maskvą, pa
tyrė, jog tuo metu, kai Bevinas' dėl tarp
tautinės būklės negalėjo išvykti pasi
plukdyti į Viduržemio jūrą, ponas Moloto
vas susidariusią būklę vertina taip opti
mistiškai, kad išvyko atostogų, net nema- 
lonėdamas pranešti, kada teiksis grįžti. 
Vakarų diplomatams buvo patartą kreip
tis į vieną iš daugelio užsienių reikalų 
viceministerių Valerijų Zoriną, kuris, kaip 
visi žino, toli gražu ne vakarietiškais me
todais likvidavo Ckoslovakijos nepriklau
somybę! Diplomatams nusilenkus prieš li
kimą padarius vizitą Zorinui, šeštadienį 
popiet staiga atsirado pats Molotovas ir 
teikėsi juos priimti. Rytuose derybos vi
sados būna ilgos ir susijusios su kiniško
mis cereAionijomis. Sovietams atrodo, kad 
tuo savo pirmuoju žingsniu jie atsidurs 
geresnėje padėtyje.

Londono „The Times“ savo penktadie
nio vedamajame, pavadintame- „Bandy
mo valanda“, visą Berlyno krizę suskirstė 
į tris fazes. Pirmoje fazėje buvo stengia
masi konfliktą likviduoti vietoje. Antroje 
— kreiptasi į Maskvą ir gautas neigia
mas atsakymas. Trečioje — dabartinėje — 
stengiamasi išsiaiškinti sovietų tikruosius 
norus, atseit, sovietų kainą už ramybę 
Vakarų Europai. Tarptautinėje politikoje 
tvirtų kainų nėra, ir žinome iš „juodosios 
rinkos“ praktikos, kad atėjus pas pirklį 
reikia daugiau mokėti, negu jį sulaukus 
savo namuose. Tai nuvokdami Vakarai iš 
anksto skelbia savo siūlymus, kurie yra 
skirti sovietų savimeilei paglostyti. Bevi
nas savo paskutinėje kalboje žem. rū
muose pareiškė, kad, jei sovietai taria, 
jog Berlyno krizė kilo dėl piniginės re
formos, tai britai visados yra pasiryžę tuo 
reikalu tartis ir sutikti, kad visame Ber
lyne oficialiai kursuotų tik ostmarkės, ta
čiau tik su viena mažyte sąlygėle, būtent, 
kad tai būtų patvarkyta ne vienų sovietų 
įsakymu, bet visų 4 susitarimu. Tą patį ne
seniai pareiškė ir gen. Clayus. Štai ir tu
rime skirtumą tarp pirmosios ir antro
sios Vakarų notos sovietams. Už blokados 
atšaukimą siūloma nuolaidos piniginės 
santvarkos reikaluose. Tuo būdu norima 
leisti sovietams iš susidariusios būklės 
išeiti garbingai, pagal principą „nuolaida 
už nuolaidą“. Tačiau paklausa kelia kainą. 
Sovietai gerai žino, kad Vakarai nori ra
mybės ir Įeitu būdu jos gauti negali, todėl

įt nesiskubina. Jie tikisi, kad kaina vis Į Spaudos atstovams jis pareiškė, kad 
kils. Tačiau tie. jų kėslai yra gerai pra- skristi buvo malonu — nemalonumai pra-
matomi ir Vakaruose. Churchillio pa
klaustas apie būklę, Bevinas pareiškė:

' „Mes niekados nesitikėjome, kad mū
sų Karo sąjungininkų politika prives 
prie tokios būklės, kuri verstų panau
doti jėgą: tačiau britų vyriausybė 
yra tvirtai pasiryžusi griebtis visų 
priemonių, kurios tik bus reikalingos!” 

Londono „The Times“ tą sakinį išaiškino 
kaip įspėjimą skaitytis su karo galimybe. 
Kitą dieną britų vyriausybės krašto ap
saugos komitetas svarstė vis dar vykdo
mos demobilizacijos sustabdymą. Suprask, 
jei ramybės gražiuoju neduosi, jėgą pa
vartosiu. Tokiai linijai visi britų laikraš
čiai pritarė. Reikia tikėtis, kad dar nėbus 
vėlu, tačiau britai, užmiršę savo tautiečio 
Oscaro Wildes pasakytą teisybę, skau
džiai nukentėjo.

norėjo, kad tokiu kri- 
Prancūzijos vyriausybę

visai tinkamai

Likimo ironija 
■tišku momentu 
ištiktų krizė ir tai dėl... socialistų reika
lavimo sumažinti kariuomenės reikalams 
skirtas išlaidas.

Socialistų pažiūra yra suprantama — 
jei kraštas ūkiškai yra nesveikas, jį il
gainiui neišgelbės ir ne
tvarkomos kariuomenės išlaidos. Tačiau 
jei taip, tai kodėl jie sutiko įeiti į naują 
Andrė Marie vyriausybę, kuri dar dau
giau yra pakrypusi į dešinę, ir tuo pačiu, 
į kapitalistinę santvarką? Atsakymą ir į 
tai galime lengvai rasti — todėl, kad kitos 
išeities nebuvo. Bet, jei taip, tai nereikė
jo versti ir senos vyriausybės. Bidault 
nebedalyvavimas naujoje vyriausybėje 
aiškinamas nepasitenkinimu jo politika. 
Esą, jis per daug jau nusileidęs amerikie
čiams, tačiau ir Schumanas negalės vesti 
kitos politikos. Silpnai, vidaus nesutikimų 
ardomai, Prancūzijai nebelieka nieko kito 
kaip tik 
daugelio 
skelbiant 
ir Rytuose.

šlietis į JAV. Nieko neišeis iš 
prancūzų noro misionierauti, 
taiką ir sugyvenimą Vakaruose

Į Belgradą atskridęs Višinskis nepap
rastai širdingai pasisveikino su Jugosla
vijos užsienių reikalų ministeriu Simiču.

sideda tik nusileidus žemėn. Nežinia, ką 
jis turėjo galvoje. Gal būt, tuo laiku į 
Maskvą skridusius Vakarų diplomatus, 
kurie nerado Molotovo, o, gal būt, ir pra
sidėjusią Dunojaus konferenciją. Tos 
Konferencijos nutarimas oficialiomis kal
bomis paskelbti tik rusų ir prancūzų, bu
vo pirma karti piliulė anglosaksų diplo
matams. Višinskis tuojau juos įspėjo, kad 
čia jie neturės kaip kitose konferencijose 
dominuojančios daugumos. Gali būti, kad 
ta konferencija bus iki Šiol gražiausios 
tarptautinio bendradarbiavimo tradicijos 
laidotuvės. Jau 1856 metais po Kritno karo 
buvo sudaryta tarptautinė Dunojaus ko
misija, kuri garantavo laisvą visoms tau
toms laivininkystę. Joje dalyvavo D. Bri
tanijos, Austrijos Vengrijos, Prancūzijos, 
Prūsijos, Rusijos ir Italijos atstovai. Ta 
tarptautinė institucija ne tik ' padėjo 
bendromis jėgomis sureguliuoti Dunojaus 
srovę, bet ir laimingai (su mažais pakeiti
mais) pergyveno 1. D. karą. Tik 1940 nu 
Hitleris tą komisiją pakeitė Dunojaus 
taryba, sudaryta iš jo satelitų. Sovietai, 
gavę Besarabiją, irgi pareikalavo joje 
sau vietos. Ta jų pretenzija, prasidėjus 
karui, nebuvo patenkinta. Dabar sovietai, 
dominuodami Dunojaus srityje, savaime 
suprantama, nenorės į tos srovės tvarky
mą įsileisti kitų kraštų. Pikantiška visos 
bylos pusė čia yra nesutikimai tarp So
vietų Sąjungos ir Jugoslavijos, kuriuos, 
nepaisant širdingo abejų kraštų atstovų 
pasisveikinimo, gražiai pademonstravo ką 
tik pasibaigęs Jugoslavijos kompartijos 
kongresas. Titas, pasisakydamas už Sovie
tų Sąjungos užsienio politiką, nori įrodyti 
Stalinui savo reikalingumą, nors taip pat 
gerai supranta, kad tas jį su malonumu 
likviduos pirmai gerai progai pasitaikius, 
bet taip besielgdamas jis tikisi, jog Sta
linas tos progos specialiai neieškos. Antra 
vertus, jo tikras ar tariamas palankumas 
sovietų užsienio politikai verčia Vakarus 
už „perėjimą į tikrąjį tikėjimą“ pažadėti 
ir suteikti daugiau materialinių gėrybių 
Žodžiu, slapta kova dėl Tito sielos nus
telbė tikrąjį, konferencijos tikslą — laisvą 
laivininkystę Dunojumi. VM

Gali griūti arabų vadu iliuzijos
Londonas (Dena/Reuteris). Darydamas 

Palestinos būklęs apžvalgą „Times“ rašo, 
kad karinė arabų invazija neišsprendžia 
Palestinos problemos arabams norima 
linkme. Arabų vadai užsikrauna didelį 
atsakingumą, kadangi savo tautoje jie ža
dino nepagrįstas viltis ir neinformuoja 
savo tautų apie tikrą dalykų padėtį.

Niekad nebuvo lengva arabams pasakyti 
nemalonų dalyką.

Jie visada praktikavo aštrią cenzūrą, 
kad neleistų prasiskverbti nepageidauja
moms žinioms savo vidaus spaudoje arba 
užsienio spaudoje, o taip pat rasdavo bū
dų sutrukdyti kiekvieną kritiką prieš ara
bų vadus.

„Times“ mano, kad didžiausias pavojus 
arabų vadams bus tada, kada jų valdiniai 
sužinos. ’ jog ne amerikiečiai, britai arba

kiti užsieniečiai yra atsakingi už nepasise
kimus, bet tiktai arabų vadai, kurie ap- ■ 
gaudinėja viešąją opiniją dėl savo kariuos 
menės padėties, kurie teikia neteisingus 
karo pranešimus ir kurie kiek reikiant 
neįvertino sionizmo kaip karinės jėgos.

Maža vilties, kad arabai pripažintų Iz
raelio valstybę, ir jeigu JT jie būtų prie 
to verčiarpi, visada jie tam atkakliai prie
šintųsi.

Damaskas (Dena/Reuteris). Arabų aukš
tasis komitetas paskelbė nutarimą Palesti
noje vėl pradėti „šventąjį karą“, kad 
būtų laiduotas to krašto saugumas ir 
laisvė. į

Visi Palestinos piliečiai vyrai 18—45 
metų amžiaus, kurie šiuo metu gyvena 
Sirijoje, bws įpareigoti iki rugpjūčio 13 d.

I Damaske registruotis komiteto būstinėje.
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Prie ko priveda partinis fariziejiškumas
vadose nebuvo net užsiminta apie dabarti
nių vykdomųjų organų pasmerkimą. Prie
šingai, str. išvadoje rašoma: „Tai nereiš
kia, kad iki tas tinkamas laikas ateis, mes 
tremty neturėtume turėti savo vieningos 
politinės vadovybės, kaip ją bevadintume, 
kuriai visi pritartume ir kurią visi' palaiky
tume”. .

Tačiau p. H. Jurgelionis teigia, kad „Min
tis” degredavo kovai dėl Lietuvos išlaisvi
nimo vadovaujančius organus ir išvadoje 
„Mintį’.’ ‘be Jokių rezervų apšaukia tarnau
jančia Maskvai atseit, pakartojamas tas pats 
kaltinimas, ką prieš kiek laiko rašė „Į Lais
vę”. Dar daugiau. Siūloma visuomenei 
užimti „Minties” atžvilgiu atitinkamą po
ziciją, o atsakingiems organams reaguoti.

Jei p. H. Jurgelionis tokiu pat šaltumu 
sugriautų St. Žymanto išvedžiojimus ir įro
dytų priešinga — mes tik pasveikintume,1 
kaip natūralų nubmonių pasikeitimą kiek
vienoje kultūringoje ir laisvoje spaudoje, 
tačiau išlietą tulžį, labai neatsargias išva
das bei paleistus „Minties” adresu apkalti
nimus jau galima traktuoti, kaip sąmoningą, 
su pačios redakcijos žinia, vykdomą prieš 
„Mintį” šmeižtų kampaniją, kuri nesideri
na su paprasčiausia žurnalistine etika, jau 
nekalbant apie tai, jog iškeliant tokius ka
tegoriškus apkaltinimus, gali kartais pri
reikti įrodyti ir taį pačiai visuomenei, į 
kurią apeliuoja p. H. Jurgelionis; ir atsa
kingiems organams. Tada, gal būt, ir teks 
kam nors griebtis atitinkamų priemonių 
(kaip siūlo p. H. Jurgelionis),- bet jau ne 
prieš „Mintį”, o prieš šmeižtų fabrikuoto- 
jus „Žiburius”,

Mus stebina dar ir tai, jog paskutinėje 
spaudos konferencijoje su vykdomaisiais 
veiksniais, kurioje taip pat dalyvavo ir „Ži
burių” vyr. redaktorius ir leidėjas ir ku
rioje’ buvo paskelbtas paskutinysis Eltos 
komunikatas, smulkiai išaiškinta naujoji pa
dėtis bei daug pripažinta faktų, už kuriuos 
savo laiku „Mintis” buvo smerkiama ir po 
pasikeitusios padėties visi, bent moraliai, 
pajuto reikalą įsijungti į pozityvų laisvės 
kovos darbą — gi grįžęs iš šios konferen
cijos „Žiburių” redaktorius su ramiausia 
sąžine. Įdėjo tokį piktos valios ir žemos 
moralės straipsfiį. Jei visos gražios kalbos 
apie vienybę, kovą dėl laisvės, žurnalistinę 
etiką baigiasi tokiais sąmoningais ar ne
sąmoningais; švelniai tariant, išsišokimais 
— mes esame priversti abejoti tuo nuošir
dumu, kuris, atrodo, buvo jaučiamas po 
paskutinio pasiinformavimo su vykdomai
siais veiksniais. *

Labai nemalonu buvo mums šiuo sunkiu 
mūsų tautai momentu, kelti viešumon tą juo
dąją mūsų vidaus gyvenimo pusę bei la
bai nesmagius faktus mums visiems trem
tiniams. Bet męs buvome priversti rea
guoti ir priminti visiems tiems, kurie, pa
metę minimalų atsakingumą prieš ateitį ir 
kovojantį kraštą, visai mums nesupranta
mais išskaičiavimais bei motyvais, pasirin
ko tokį negarbingą kelią šmeižtams ir ne
apykantai sėti ir versti kitiems tai, ką pa
tys daro.

Ar patinka kam, ar nepatinka, o „Min
tis” ir toliau liks nepriklausomas laikraštis 
ir visuomet pasisakys visais rūpimais 
klausimais, nevengdamas nurodyti klaidų 
ir pagirdamas kiekvieną .pozityvų darbą. 
Šio mūsų spaudos laisvės supratimo nepa-

(Atkelta iš 1 pusi.) 
rietenos nenuėjo taip toli, jog pradėtų s-tų 
suvedinėjimą ir knaisiojimąsi po praeiti, 
tai šiandien jau tat liko praeityje. „Į Lais
vą” ir čia pirmoji prądėjo ofenzyvą! Jau 
ji kiekvieną priešingai galvojanti asmenį 
ar sąjūdžio dalyvį apšaukia buv. enkave
distu ar gestapininku.

Pirmame numeryje buvo pasmerktas 
BDPS, trumpai tariant susijungę įvairių 
grupių krašte kovojantieji partizanai, o 
„Minčiai”, kaip pirmajai paskelbus šį „bai
sųjį” vardą, buvo primestas negatyvios 
veiklos rėmimas, nors dabar, įvykus susi
tarimui, toji pat „I Laisvę”, reikia manyti, 
ištisus puslapius paaukotų BDPS garbei 
kelti ir ištikimybei pareikšti, o antrame 
numeryje jau paimta „ataskaiton” vien tik 
„Mintis”, kuriai yra prikišamas nuolatinis 
vykdomųjų veiksnių puolimas, neaiškių in- 

, sinuacijų skelbimas ir ,stambūs” tiesog iš
kraipymai, todėl išvadoje „Mintis” prilygi
nama mažo laipsnio tarybinei spaudai, o 
jos bendradarbiai, įvardijant pavardėmis, 
apšaukiami bolševikais.

Tai, va, kaip Lietuvių Frontas, šis krikš
čionių demokratų partijos elitas, kovoja su 
priešingų įsitikinimų asmenimis! Kadangi 
mums yra labai gerai žinomi šių šmeižtų 
autoriai bei tas užnugaris, kurio inspiraci
joje gimsta tie nešvankūs kovos metodai— 
mus labai ir labai stebina, kad tie asme
nys, iš kurių lūpų mes nuolat girdime tiek 
daug kilnių žodžių ir reikalavimų iš kitų 

-vienybės bei tolerancijos, nors ir netiesio
giai, Bet, atrodo, pritaria tokiems „I Lais
vę” metodams! Bent jų nepasmerkia.

Nors esame labai smarkiai provokuoja
mi atremti visus mums primetamus tariamus 
nusikaltimus, tačiau nenorėdami pasekti 
„Į Laisvę” pėdomis rir turėdami at- 
sakingijmo jausmą — susilaikome, nors ga
lėtume iškelti labai nemalonių faktų ir 
Vlike favorizuojamai partijai ir jo6 vado
vaujantiems asmenims, todėl į platesnius 
ginčus su laikraštuku „Į Laisvę” nesilei- 
leidžiame. Dėl tariamų tiesos iškraipymų 
progai pasitaikus galės atsakyti patys 
Straipsnių autoriai, jei, žinoma, jie ras rei
kalą į tokius nekorektiškus ginčus įsileisti.

Kokiame laipsnyje „Mintyje” buvo tiesa 
„iškreipta” — galima spręsti iš kito tame 
pačiame „I Laisvę” Nr. 2. išspausdinto 
Itraipanio „Tremtinių konferencija”, kur žy
miai daugiau netiesos prisakyta, negu per 
ištisus „Minties” numerius metų būvyje. 
0 dėl tariamų neaiškių insinuacijų, užuo
minų nusakymų, kuriais „I Laisvę” 1 labai 
piktinasi, tai tenka tik tiek pasakyti, jog 
jie, kam kam, bet „Į Laisvę” leidėjams ge
riausiai žinomi. Iš kitos pusės, „Minčiai” 
yra svetimas tarybinei spaudai charakterin
gas nukaukavimo kelias, /kuriuo „Į Laisvę”, 
„Tėvynės Balsas” ir kita panaši spauda 
taip sąžiningai eina. *

Ir pabaigai dar vienas partinės isterikes 
pavyzdys. Šį kartą prabilo „Žiburiai”. Ka
žin koks H. Jurgelionis Nr. 30 (140), str. 
„Nebegalima leisti taip toliau žaisti” labai 
piktais žodžiais ir naiviais argumentais už
sipuolė „Mintį” dėl St. Žymanto str. „Pa
vojingas žaidimas”, kuriame visiškai šal
tai ir člhugiau juridiniu atžvilgiu buvo nag
rinėjamas esamų tremtyje vykdomųjų ins
titucijų santykis su buv? konstituciniais or
ganais. Nei pačiame straipsnyje, nei jo iš

Iš paleckinės rašliavos
Jeigu Basanavičiaus „Aušra” buvusi re

voliucinė, ką bekalbėti apie Kudirkos 
„Varpą” ir Tumo „Tėvynės Sargą”, o kiek 
tas pats Kapsukas prisiplūdo ir Basanavi
čių,f ir Kudirką, ir Vaižgantą ir kitus tau
tinio sąjūdžio vadus už jų „reakcingumą”, 
„oportunizmą”, „šunuodegavimą” ir pana
šiai! „Katras čia meluoja?” būtų paklau
sęs Kaune išgarsėjęs „smetoninis” teisėjas 
Herubavičius: „Kapsukas ar kaluginis 
rašytojas?” O ginčo klausytojai tikriausiai 
nebūtų suklydę trumpai nutardami: „Abu 
labu”.

P. 14 knygelėje nesuklystama kalbant 
apie Lietuvos revoliutionare Sozialdemokra- 
tie ir jos vaidmenį 1905 m. revoliucijoje, 
tik suklupta pamiršus, jog ligi pat 1917 m. 
Lietuvoje nebuvo jokios bolševikinės orga
nizacijos, o 1905 m. Lietuvos revoliucijai ir 
revoliucinei socialdemokratijai vadovavo 
tokie vyrai kaip Sūris, Kairys, Bielinis, 
Požėla ir kiti, kurie ne tik nepripažino, 
jog Sovietljtauen ist die Verkorperung je- 
nes Litauens, ftir das die besten Vertreter

Kpt. Petras Jurgėla - Jurgelevičius
Mūsų bendradarbis J.A.V-bėse, akty
vus visuomenininkas, buvęs dviejų 
dienraščių redakcijos narys ir reda
gavęs. men. žurnalą „Tautą“. Gyvai 
atjaučiąs tremtinių būklę ir asmeniš
kai išvystęs didelę akciją už lietuviš
kų dalinių steigimą Amerikos kariuo

menės sudėtyje.
Lietuvoje 1919—1630 m. tarnavo Lie
tuvos kariuomenėje, faktiškasis Lietu
vos skautų .įkūrėjas ir parašęs 7 kny
gas skautams. Knygos „Sparnuoti lie

tuviai Darius ir Girėnas” autorius

keis nei šmeižtai, nei degradavimai į tary
binės spaudos eiles, nei apšausimai bolše
vikais. Šią teisę ir toliau paliekame lai-, 
kraštukui „Į Laisvę”, „Žiburiams” ir kitai 
panašaus lygio spaudai. Mes taip pat nie
kad nepastatysime- taškvį ant raidės i, nes 
tam dar nėra atėjęs laikas. Atrodo, „Į 
Laisvę” ir „Žiburiai”, tur būt? jau gailisi 
per greit tokius taškus uždėję?

Henr. Žemelis

Ant. Vagurklas
(knygelės autoriaus čia be abejo visų pir- i 
ma turima galvoje revoliuciniai socialdemo
kratai) dės litauischen Volkes gekampft ha- 
ben (p. 80), bet ir pasitraukdami iš So- 
wietlitauen užsitraukė sau Lietuvos tarybi- 
ninkų grasinimus ir keiksmus. Juk ir kny
gelės autoriai ne tik patys sau prieštarau
dami p. 76 bendrai jau puola die FUhrer 
der Ljaudininki und Sozialdemokraten, taigi 
tuos pat 1905 m. revoliucionierius, bet ir 
p. 43 Verraterių und Totengrūberių dės 
Volkes tarpe išvardija — greta liaudininko, 
tautininko, „voldemaristo”, krikdemo — 
taip pat ir socialdemokratą Kairį. Taigi 
bolševikiškai tariant — aiški neuviazka.

Panašiai suklumpama kalbant apie 1940 
m. Lietuvos įvykius, kuriuos das Land — 
girdi — begrūsstę mit Enthusiasmus (p. 28), 
o nepasakoma, jog čia das Land tenka ne 
lietuvių tauta suprasti (negi dėl jos „entu- 
ziastinio sveikinimo” tūkstančiai kalėjiman 
kišta ir rengta 700 tūkstančių lietuvių są
rašai iš Lietuvos tremti!), bet Lietuvos bur
liokai ir 15-mečiai žydukai. P. 29 — dąs 
litauische Volk anvertraute der komunisti- 
schen Partei Litauens seine Zukunft; Lie
tuvos komunistų partijoje 1940 m. tebuvo 
100 lietuvių, kurių lietuvių tauta nei vie
no, net tik iš vardo, nežinojo, o ir visa 
šioji „partija” pati nežinojo kas jai da
ryti ir tedarė tai, kas jai Maskvos buvo 
įsakoma, tad kur gi čia jau bus tas lietu
vių tautos Vertrauen! IJ. 33: tas pats Volk/ 
— girdi — begriisste -die Beschliisse dės 
Volkssejms; ypatingas tai buvo sveikini
mas, net kalugėno nepavadintas entuzias
tingu, kai žinia apie Lietuvos įjungimą į 
Tarybų Sąjungą (ne tik Leninas nepripa
žino tokių ,',tautos apsisprendimų”, kurie 
buvo daromi prievarta, o dar svetimai ka
riuomenei esant krašte, bet ir kiekvienas 
normalus žmogus suprato šitokio folksei- 
minio apsisprendimo niėkingumą ne tik 
buvo sutikta paniekinamuoju visos tautos 
tylėjimu, bet ir virto lemiamuoju akstinu jai 
rengtis rezistencinei kovai .prieš Maskvos 
okupantus!

Grįžkime nuo 1940 m. įvykių ir paseki
me knygelės autoriais, kai jie imasi pla
tesnių ir senesnių Lietuvos istorijos temų. 
P. 78 skaitome: traditionelle Freundschąft 
und unlbsbare Verbindung mitdem grossen 
russischen Volke, o toji traditionelle 
Freundschąft p. 10 Įrodoma faktu, jow Min
daugas su Aleksandru Neviškiu , turėję 
Būndnis gegen die Deutschen. Ar daug bu
vo tokių lietuviškai rusiškų sąjungų prieš 
vokiečius? Sugretinkime su tuo Lietuvos 
santykių su Rusija istorijoje tikrai 'retą 
įvykį su XV, XVI, XVII, ir XVIII a. Lie
tuvos karais su Rusija, su atkakliu Lietu
vos gynimusi nuo pavojingo jai Rusijos 
veržlumo, krašto naikinimo ir .žmonių, žu
dymo, su maskolių surengtomis pusėje 
XVII-ojo amžiaus vilniečių žudynėmis, su 
XIX a. tų pat maskolių varomu Lietuvos 
rusinimu ir pravoslavinimu, nuo ko lietu
viai gynėsi 1812, 18^1, 1863 m. sukilimais 
ir 1905 m. revoliucija, su spaudos drau
dimu per keturiasdešimt metų, su 1919 — 
1920 m^Jšsivadavimo karu, pagaliau su 
1940—48 m. šimtų tūkstančių lietuvių au
komis: puiki Freundschąft, nėra ko sakyti! 
O ir siauriau paimtas neviškės Sąjungos

kaip bendro gynimosi prieš vokišką pavo
jų idilinis vaizdelis labai nublunka sugre
tintas su daug dažnesmėmis diplomatinė
mis ir kitokiomis Maskvos kombinacijom 
mis drauge su vokiečiais prieš Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštiją, tad prieš tąją pat 
lietuvių tautą, ypačiai su Kątrės — Prič- 
kaus (čia jau tikrai dviejų vokiečių!) su
tartu Lietuvos ir (slaviškos!) Lenkijos iš- i 
draskymu, su puikiu tarpusaviu maskolių 
ir prūsokų susipratimu prieš tiek kartų 
mėginusius nusikratyti maskolių jungą lie
tuvius, 1939 m. rudeninėmis Stalino su Hit
leriu susitarimu Lietuvos (ir kitų respubli-

”kų) kaštu, net 1945 m. Rytprūsių ne Lie
tuvai, tik Maskolijai prijungimu. Lietuvių 
tauta dėl to visa, be abejo, turi jausti savo 
Rytų kaihtynui ne tik amžinos prietelystės, 
bet ir su jos grabo lenta tepasibaigsian- 
čios serdečniausios vdzienčnasties jausmus! 
Ka: dėl mūsų čia primintų tolimos ir ar
timos praeities dalykų, kad ir ne kiekvie
nas vokietis juos, žino, tik pričkinius ka
irinius žygdarbius dar iš savo pradžios 
mokyklos žinių, o stalininius hitlerinius 
susitarimus iš viešų ir neseniai spaudoje 
iškeltų neviešų abiejų šalių pareiškimų gyvu 
žodžiu ir raštu daugumas knygelės skaity
tojų vis dėlto prisimena ir žino, tad be 
abejo deutschrtissische Freundschąft jiems 
yra kur kas suprantamesnė negu kalugėnų 
pučiamoji kažkokia Įtartina, neaiški pa- 
leckiškai maskoliškoji prietelystė. Taigi ne- 
viškis pavyzdys, o ir šiaip 1940 m. ir vė
lesnių Lietuvos įvykių mėginimas nušviesti 
lyg tartum ne vilkai, tik avys būtų čia' kal
tos (gogoliškoji „unteroficerskaja žena sa
ma sebia vysekla”), aiškfai čia šauna pro 
šalį.

Teko mums dipukams skaityti ir iš ra
dijo girdėti, kaip Sniečkus ir kiti grego- 
rauskiniai šimkutiniai tipeliai staiga ėmė 
plūsti Lietuvos universitetų istorikus Janu
laitį ir Jonyną, skelbdami juos istorijos tai- 
sifikatoriąis. Tokius rimtus ir apdairius 
mokslininkus, kuo-kuo, tik nebent per- 
dideliu kriticizmu begalimus pakaltinti? 
Ne tik jie, bet ir visi kiti Lietuvos istori
kai — lietuviai, lenkai, totoriai — atsirė
mę dokumentais ir kitais rimtais šaltiniais 
ne kitaip, tik mūsiškai nušviečia lietuvių 
tautos santykių sę Rusija istoriją, tarpusa- 
vios prietelystės pavyzdžių joje nei su ži
buriu nerasdami, o žūtbūtinės kovos ir ne
prietelingumu įrodymų vis ir vis jo
je aptikdami. Tačiau priešingai beskel
biančiai kaluginei tarybinio istorijos moks
lo išminčiai nei vienoda istorijos tyrinėjimo 
išvada nei istorijos šaltiniai — oficialieji ir 
kitokie dokumentai čia jokie įrodymai — 
ni pačiom: istorikai — buožiniai naciona
listiniai falsifikatoriai, o dokumentus — 
čitaj naoborot! Reikia ryžtis, reikia drą
sos; po sovietski! Štai ir snogsšibatelny) 
pavyzdėlis., Lietuvos istorikai vis kaip pa- '• 
pūgos kartoja, jos mokykla moko, o pla-1 
čioji lietuvių visuomenė tiki, jog 1863—64 
m. Muravjovas koręs Lietuvos sukilėlių 
vadus ir tuo jam visame pasaulyje prigijo 
Koriko vardas, o MVD neprieinamoji lie
tuvių ir nelietuvių spauda laisvose šalyse 
išgarsino taip pat 1944—48 m. gyvuosius 
ir nužudytuosius lietuvių par,tizanus ka
riančių Lietuvos strebitelių žygdarbius. Kas 
per pikta nesąmonė! (B. d.)

Vtauricc tžeblanc

JitCfdadid perlai
Verte Bal. Aug.

Katastrofa, savo metu sukėlusi sensaciją, 
prarijo visus tuos turtus. Iš nepalyginamos 
brangenybių kolekcijos, paleistos į varžy
tynes, nieko neliko, be juodojo perlo, kuris 
pats vienas sudarė solidų kapitalą.

Ligi minimumo apkarpiusi savo išlaidas, 
grafienė pasitenkino išsinuomavus kuklų 
butą. Pirmiau turėjusi begalę tarnų, juos 
visus atleido, palikdama tik kambarinę, 
virėją ir vieną tarną. Tačiau vertingąjį per
lą ji saugojo — tai buvo imperatoriaus do
vana.

Nuo ryto ligi vakaro ji nešiojo tą pa
puošalą ant krūtinės. Naktį jį slėpė tik jai 
težinomoje vietoje. Grafienės nužudymas ir 
perlo pagrobimas sujaudino visuomenę. 
Visų faktų paskelbimas laikraščiuose įkai
tino visuotinĮ smalsumą. Tariamojo žu
diko suėmimas neįnešė bylon aiškumo, o 
priešingai — dar daugiau supainiojo ir pa
darė ją paslaptingesnę.

Antrą dieną po žmogžudystės rytiniai 
laikraščiai skelbė:

Kaip mes sužinojome, policija suėmė 
grafienės Antillot tarną, kažkokį Vik
torą Danegre. Faktai, byloję prieš ji, 
yra kaltinamojo pobūdžio: ant policijos 
inspektoriaus rasto po tarno čiužiniu 
švarko rankovės aptiktos kraujo žymės. 
Be to, švarke trūko vienos medžiaga 
aptrauktos sagos. Si saga pirmos ap
žiūros metu buvo rasta po nužudyto
sios lova.

Policija spėjanti, kad Danegre po 
vakarienės nenuėjęs į savo kambarį. 

bet pasilikęs grafienės bute ir pasislė
pęs sieninėj spintoj. Spintoje yra dve
jos durys, kurių vienos išeina į kori
dorių, antros, stiklinės, į nužudytosios 
miegamąjį. Pro stiklines duris jis ga- 
Įėjęs matyti, kur grafienė paslėpusi 
perlą.

Žinoma, tai tik spėjimas, kuriam pa
tvirtinti kol kas nėra Įrodymų. Be to, 
dar vienas punktas lieka neišaiškintas. 
7 valandą ryto Danegre buvo tabako 
krautuvėje, kaimynystėj esančiam na
me. Durininkas ir pardavėjas šitai 
patvirtino. Virėjos ir grafienės 
kambarinės, kurios miegojusios bute, 
liudijimais, 8 valandą, kai jos atsikė- 
lusios, abejos durys į butą ir į atsar
ginį išėjimą buvusios du kartus' už
rakintos. Tos moterys tarnaujančios 
pas grafienę daugiau kaip 20 metų ir 
joks įtarimo šešėlis niekad nebuvo ant 
jų kritęs.

Dabar klausiama: kaip galėjo Da
negre, neturėdamas buto raktų, išeiti, 
jei sutiksim su prielaida, kad žmogžu
dystės išvakarėse jis ten buvo palikęs 
Gal būt, jis, turėjo pasidirbęs antrą 
raktą? Tardymas išaiškins šiuos prieš
taravimus. ' ' ■ i

Bet tardymas nieko neišaiškino, priešin
gai — dar labiau supainiojo bylą, nors ir 
buvo nustatyta, kad Danegr.e jau keletą kar
tų yra sėdėjęs kalėjime ir turis palinkimą 
žmogžudystėms. Aiškių Įrędymų nebuvo ir 
juo labiau buVo stengtasi jų rasti, tuo la
biau narpliojosi visas reikalas, kol jis ne
nugrimzdo galutinai į visišką tamsą. Prie 
viso to, mademoiselle de (Sinklevec, — pus

seserė ir vienintelė nužudytosios įpėdinė— 
pranešė, jog grafienė, maždaug mėnesį 
prieš žmogžudystę, vienam laiške patikėju
si jai paslaptį, kur ji slepianti perlą. Ga
vimo dieną šis laiškas dingęs ir, nors ir 
buvo dėta daug pastangų, neatsiradus. Gal 
būt, kas nors ji pavogęs? Bet kas?

Taip pat išaiškinta, kad tą naktį durinin
ką pažadinęs nepažįstamas asmuo, kuris 
norėjęs matyti gydytoją Gamei. Buvo ap
klaustas gydytojas. Niekas pas ji nebuvo 
užėjęs. Kas gi buvo tas nepažįstamasis? 
Sėbras? ' ,

Spėliojimai, esą tai galėjęs būti tik sėb
ras, buvo palaikomi spaudos ir visuome
nės, iš dalies todėl, kad šią nuomonę buvo 
pareiškęs senas policijos inspektorius Ga- 
nimardas. ’

— Čia įpainiotas Liupenas, — pasakė jis 
tardytojui. . .

— Na, žinoma, — įsikarščiavo anas, — 
jūs visur tematote savo Liupeną.

— Aš jį visur matau, nes jis visur esti.
— Geriau sakykite, jūs matot jį visada 

ten, kur kas nors neaišku. Ir įsidėmėkite 
sekantį: žmogžudystė įvykdyta 11 vai. 20 
minučių, ką patvirtina ir numestas ant ki
limo laikrodis., Gi nakties svečias priža
dino durininką 3 vai. ryto.

Bylos apklausinėjimas slinko priekin vėž
lio žingsniu. Pirmininkas bylos metu nepa
rodė ypatingo gyvumo, o prokuroras byla 
maža tesidomėjo. Dėka tokių aplinkybių, 
Danegre gynėjas žaidė lengvą žaidimą. Jis 
pasinaudojo kaltinimų stoka. Daiktinių įro
dymų nebuvo. Kaip Danegre išėjo iš užra
kinto buto? Dėka padirbto rakto? Bet kas 
gi jam padarė šį būtiniausią įrankį? Oi be 
jo Danegre negalėjo būti žudikas! Ir gink
las, kuriuo atlikta žmogžudystė, kur gi jis, 

kasi jį yra matęs, kur jis dingęs?
— Kaip ten bebūtų, — reziumavo savo 

kalbą gynėjas, — kaltintojų pareiga Įrody- 
| ti, kad žudiko reikia ieškoti tame paslap
tingame nepažįstamajame, kuris 3 valandą 
ryto įsibrovė į namus. Jūs teigiate, jog 
laikrodis rodo 11 valandą. Argi laikrodžio 
rodykles negalima nureguliuoti, kaip jums 
patinka? /

Kaltinamasis buvo išteisintas.
Viktoras Danegre išėjo iš kalėjimo vie

ną penktadienį, saulei tekant: sulysęs, pa
laužtas šešių mėnesių prieš teisminio / bu
vojimo vienutėje.

Vienuma, teismas, kankinanti valanda, ku
rios metu prisiekę teisėjai tarėsi — visa 
tai kaupėsi jo sieloj liguista baime. Nakti
mis jo ramybę trikdė kankiną sapnai, jose 
visada vaidenosi giljotina. Jį krėtė drugys, 
iš baimės pakildavo karštis, tai vėj sting
dė šaltis.

Arturo Dufour pavarde jis išsinuomavo 
palėpėje mažytį kambarį. Šiaip taip vertė
si ,atsitiktiniu uždarbiu.

Negailestingas gyvenimas! Tris kartus 
buvo radęs įvairiose vietose darbą, bet jį 
atpažindavo ir tuojau pat atleisdavo. Daž
nai pastebėdavo, kad jį persekiodavo kaž
kokie žmonės — tikriausiai sekliai, kurie 
vis' dar nebuvo pametę vilties įvilioti jį 
pinklėsna.

Kartą vakare smuklėj kažinkas atsisėdo 
priešais jį. Tai buvo keturiasdešimties me
tų vyras, vilkįs juodu, abejotino švarumo, 
surdotu. Jis užsakė sriubą, daržoves ir lit
rą vyno.

Nepažįstamasis išsrėbė sriubą, pasisuko į 
Danegre ir tiriamai į jį žvilgterėjo.

Danegre išblyško. Be abejo, šis žmogus 
vienas tų, kurie persekioja jį jau ištisas sa

vaites. Ko jam reikia? Jis bandė pakilti, 
tačiau kojos buvo neklusnios. Nepažįstama
sis įpylė po stiklą vyno sau ir Danegre.

— Susidaužkim, bičiuli?
— Taip, taip... J sveikatą.
— Į sveikatą, Viktorai Danegre.
— Aš... aš... Bet ne... Aš prisiekiu.„ 

neskiemenuodamas sumurmėjo Danegre.
— Ką prisiekiate? Kad jūs ne grafienės 

tarnas? J
— Kokios grafienės? Vadinuosi Dufour. 

Paklauskit šeimininko.
— Dufour Arturas — esate šeimininkai, 

o policijai — Viktoras Danegre!
— Tai netiesa! Jus apgavo.
Atvykėlis. išėmė iš kišenės vizitinę, ties

damas ją per stalą. Danegre fierskaitė:
„G r i tm a d a u n a c, privačios krimina-, 

linės kontoros policijos insfiektorius”.
— Jūs iš policijos? — paklausė jis bai

mingai.
— DabarXjau ne. Buvau. Tas amatas man 

patiko, aš juo verčiausi labai sėkmingai. 
Retkarčiais užtinki aukso biznelĮ, kaip pa
vyzdžiui, jūsiškis.

— Mano?
— Na, taip, jūsiškis. Puikiausias HzrieUs, 

jei jūs sutiksit būti sukalbamas.
O, jei toks nebūsiu?
— Jūs būsit priverstas. Esat mano mo

kose ir man atsakyti negalite.
Danegre apėmė baimė.
— Ką aš turiu daryti? — ps klausė, —- 

kalbėkit.
— Gerai. Eisim prie reikalo. Esu siųstas 

mademoiselle de Sinklevec.
— Sinklevec?
— Grafienės Antillot įpėdinė.
— Ir... ir... (B. d.)

3



I

Nr. 79 (462) 4 pusi. ■ . _____________ MINTIS 4948 VID. 4,

, Darbo tamybi
Darbo Tarnybos 1-sis Baltų Ryšių Ka

rininkų ir dalinių vadų suvažiavimas įvy
ko liepos 19—20 d. d. Kaefertalyje. Suva
žiavimą atidarė amerikiečių kariuomenės 
atstovas; suvažiavime buvo iškelti ir nag
rinėjami su Darbo tarnyba susiję klausi? 
mai. Amerikiečių kariuomenės atstovai su
važiavimui davė reikiamus paaiškinimus bei 
patarimus.

Tenka pabrėžti, kad Amerikos kariuome
nės atstovai gerai vertina baltų dalinius, 
iškeldami jų aukštą moralę, gerą drausmę

is baltu atstovų
įvykdyti savo statybinės programos, kuri 
mus aprūpino barakais ir remonto dirbtu
vėmis. Mums buvo ypatingai didelis įspū? 
dis matyti, su kokia dvasine stiprybe lai
kėsi jūsiškiai išvietintų asmenų stovyklose, 
niekad nesiskųsdami ir visuomet pasiruo
šę atlikti visa, kas tik įmanoma, kad pa
gerinus savo pačių ir jų kaimynų likimą. 
Mes jautėme tikrą pasitenkinimą, kada 
kongresas gavęs mūsų pranešimus apie jus 
ir iš pranešimų, gautų iš jo paties narių, 
kurie praeitais metais atvyko į Vokietiją

suvažiavimas
patys pasižiūrėti, nusprendė, kad jūs esa
te tokie žmonės, kuriuos jie jaučia būsiant 
vertinga tapti Jungtinių Valstybių pilie
čiais. Sis Amerikos kongreso įstatymas nė
ra labdaros įstatymas, bet yra kilęs iš mū
sų pačių intereso, kuris įgalina mus tikėti, 
kad mūsų kraštas susilauks didžios naudos, 
įsigydamas piliečių, kuriais galėsime di
džiuotis.

Aš tikiu, kad galėsiu daugelį jūsų pa
sveikinti ateityje Amerikoje, kaip savo tau
tiečius”, užbaigė savo žodį generolas.

AKIMIRKSNIU KRONIKA

ir tinkamą profesinį pąsiruošimą. Šios ypa
tybės galės būti labai naudingos numato
moje emigracijoj'e į J.A.Valstybes.

Suvažiavimas praėjo darbingoje ir vie
ningoje dvasioje. Suvažiąvimo išnešti nuta
rimai ir pageidavimai galutinai suderinami, 
perredaguojami Baltų Ryšių sekcijoje prie 
HQ EUCOM ir bus patiekti aukštesniajai 
Amerik. kariuomenės vadovybei bei baltų 
darbo daliniams.

Suvažiavirųas užbaigtas bendru pobūviu, 
kuriame teikėsi dalyvauti aukštesnieji .ame
rikiečių kariuomenės atstovai — aukšto 
rango karininkai.

GENEROLO MAGRUDERIO KALBA, 
pasakyta Baltų darbo tarnybos dalinių kon
ferencijos ažbaigos pobūvyje, 1948 m. lie

pos 20 d., Heidelberge
„Mes, amerikiečių armijoje, Europoje 

Stebėjome Jus ir Jūsų vyrus ištisus trejus 
metus. Mes buvome stipriai paremti jūsų 
darbo tarnybos kuopų, vykdant okupacinius 
uždavinius. Be jų mes nebūtumėme galėję

Ir tranzitinėje stovykloje gyva kultūrinė veikla
Fallingbostelis. Lietuviškasis jaunimas, 

nežiūrint daugybės emigracinių rūpesčių, 
gyvenant tranzitinėje stovykloje visvien ne
pamiršta pareigų savąjai tėvynei ir viso
mis išgalėmis dirba greitesniam jos iš
vadavimui.

Atvykus didesniam skaičiui šeimų vyk.- 
stančių į Australiją, iš Rotenburgo, See- 
dorfo ir Oldenburgo žymiai padidėjo lie
tuvių skaičius Pallingbostelyje.

Esant didesniam lietuvių ‘skaičiui, tuo 
pačiu sustiprėjo ir vietos skautų jėgos. Be 
esančių dviejų draugovių susiorganizavus 
dar skautų vyčių ir jaun. skautų-čių viene
tams, buvo įsteigta Lietuvių Skautų Emi
gracinė Vietininkija. Į viętininkijog štabą 
įeina skaut. J. Mikalajūnas, pask. G. Pal
tarokas, sk. vytis, vyr. sk. Alb. Porins, 
jūrų sk. vyr. valt. F. Ročius, skaut. Kalen- 
drienė ir sk. vytis V. Doniela.

Liepos 17 d. Fallingbostelio lietuviai 
skautai gražiai paminėjo mūsų tautos did
vyrių Dariaus ir Girėno žuvimo 15-kos 
metų sukaktį, surengdami iškilmingą minė
jimą visai lietuviškąja! stovyklos visuome
nei. Gražiai papuoštoje salėje, susirinkus 
virš pusantro šimto vietos lietuvių, paki
lioje nuotaikoje buvo prisiminta „Lituani- 
cos” sakalų — Dariaus ir Girėno Atlanto 
nugalėjimas ir jų didvyriška mirtis už sa
vąją Tėvų žemę.

Paaugesniam jaunimui žymiai padeda 
YMCA — YWCA, suteikdama daugybę kul
tūrinių pramogų ir užsiėmimų. YMCA 
didž. salėje nuolat vyksta įvairių tikybų 
pamaldos, o kitose salėse įrengtos turtin
gos skaityklos, bibliotekos. Sporto mėgė
jams veikia bent keletas stalo teniso ir 
šachmatų stalų, o lauke tinklinio ir krep
šinio aikštelės.

f

Miincheno lietuvių delegacija pas 
JAV karinj gubernatorių

Mūnchenas. S. m. liepos 27 d. Miincheno 
lietuviai tremtiniai minėjo metinę sukaktį, 
kai 1922 m. liepos 22 d. JAV pripažino Lie
tuvą de jure. Tą dieną 14 vai. Miincheno 
apylinkės komiteto delegacija, susidedanti 
iš pulk. Pranckonio, teisininko J. Stiklio- 
riaus ir vienos ponios, apsilankė audienci
joje pas JAV karinį gubertiatorių Bavari
jai p. Murray von Wagoner}, padėkojo jo 
asmeny JAV vyriausybei už Lietuvos pri
pažinimą de jure ir už 1948 m. DP biliaus 
priėmimą, įteikė jam kuklių dovanėlių: 
gražią ’ medinę lėkštę su išpiešta Lietuvos 
Vytimi ir miestų herbais ir du albumus 
lietuvių menininkų paveikslų reprodukcijo
mis ir liaudies dirbinių nuotraukomis ir 
taip pat raštą (pro memoria) dėl emigraci

jos paskubinimo, dėl evakuacijos pavojaus 
atveju ypač moterų ir vaikų, dėl darbo su
teikimo, dėl priėmimo į stovyklas ir dėl 
finansinės paramos lietuvių organizaci
joms, kad sušelpti ligonius, senius, našles 
su vaikais.

Gubernatorius gražiai priėmė delegaciją, 
maloniai padėkojo už dovanėles ir žadėjo 
susipažinti su rašte (pro memoria) palies
tais klausimais. Po to delegacija tuo pačiu 
tikslu apsilankė pas JAV kariuomenės at
stovą pulk. J. Deckarį.

Vakare įvyko sukakties minėjimai mieste 
ir stovyklose, kur buvo1 padaryti praneši
mai apie šios sukakties reikšmę ir bendrai 
apie Amęriką. P. St1

Laiškai i Lietuvą
Nepaisant mūsų ' laikraščių įspėjimų, o 

pagaliau ir asmeninės praktikos ir patyri
mo, vis ir vis atsirartda asmenų,-kurie ne
galėdami nuslėpti savą smalsumą, bando 
rašyti laiškus okupuoton Lietuvon. Jei 
paskaitydavo laikrašty įspėjimą, -kad vengti 
bereikalingo ir beprasmio rašymo, bet už
miršdami tuo rašymu sudaromą pavojų 
laiškų gavėjams, numodavo ranka į bet 
kokį įspėjimą, girdi, man tikrai taip ne
bus, aš žinau kam rašąs! šiomis dienomis, 
vienas toks „gudruolis” (anglų zonoje) po 
sėkmingo, veik metus laiko trukusio susi
rašinėjimo, gavo laišką kuris jau pat pra
džioje pradedamas: s

„Aš rašau tau, tačiau Tu man dar ne
rašyk. Būtinai išpildyk tai! Kol kas dar vis 
negaunu iš Renos pakvietimo pas saVe. 
(Toji Rena, dar 1941 m. išvežta į Sibirą. 
A-is) Galėsiu dar sutvarkyti savo „reika
lus”. Ak, tikrai esame patenkinti ... Laiš
ko pabaigoje dar kartą primenama: ...

Iš lietuvių YMCA — YWCA įstaigose 
Fallingbostelyje darbuojasi Field sekret. 
Daunienė, sporto instruktorius O. Paltaro
kas, sekr. p. Kazlauskas ir bibliotekoje J. 
Virbickas.

Būtų gera, kad visose tranzitinėse sto-
vykiose gyvenantieji lietuviai, o' ypatingai 
jaunintas nepasiduotų laikinumo ir „greito 
išvažiavimo” galvosenai, o dirbtų kultūrinį 
darbą visomis išgalėmis iki pat išvažiavimo 
išvakarių, nes pasitaiko daug kam, dėl „la
bai greito išvažiavimo” pagyventi stovyk
loje net iki 6—<8 mėnesių. Taip pat nerei
kia pamiršti, kad dirbant plečiasi pažin
tys, atsiveria durys į įvairias kultūrinių 
arba administracinių organizacijų įstaigas, 
kuriose būnant galima daug padėti atvyk
stantiems, savo tautiečiams. Alb. Pocius.

TECHNIKOS SPAUDOS NAUJIENA
Įsigytina visiems inžinieriams, techni

kams, studentams, technikos darbuotojams, 
amatininkams, darbininkams ir amatų be
simokantiems.

: Serga serga, o nemiršta
I Kukliais gramais paremtoji mūsų stovyklų maitinimo sistema verčia ir pa- 
; čius gyventojus labiau rūpintis, kad tas jiems priklausantis maisto gramas tei- 
1 singai būtų atiduotas ar įdėtas i katilą. Jei stovyklos virtuvė labiausiai negu kitos 
j stovyklos institucijos žmonių linksniuojamos , tai niekas ir nekaltas. Urzgiantis 
t viengungio pilvas pirmiausiai jį patį verčia sutvarkyti jo reikalus, kad būtų už-
• tikrinta egzistencija. Tat visai nenuostabu, kai stovyklos gyventojas domisi virtu- 
Į vės veikla, tuom patim domėdamasis jam priklausančių gramų kelione, irf dideli 
j nusikaltimą darytų tie stovyklų vadovai, kurie reprezentacijos ar kitais sumeti- 
1 mais, krautų atsargas, nutraukdami iš gyventojų jau ir taip kuklių gramų davinĮ.

Tačiau yra ir tokių stovyklos gyventojų, kurie, dar labiau negu savo gra- 
J mais, domisi Įvairių ligonių, nesveikatingųjų ar senelių gaunamais priedais, ku-
• rie minėtoms asmeny, grupėms išduodami visai iš atskirų kontingentų.

Kiekvienas gyventojas gauna savo maisto grupę ir nuo to jam nė kiek nepa- 
j daugės, jei ligonys gaus ar negaus maisto priedų. Tikros padėties nežinodami,
• jie beveik serga pavydo liga ir jiems net rankos dreba, kai jie tuos priedus sve-
» ria ar turi išduoti iš sandėlio. Jie tikrai pyksta, kodėl jo kaimyno lėkštėje yra
• daugiau sviesto ar kitko, negu jo, bet jis tikrai nepagalvoja, kad jo kaimyno
; plaučiai skylėti, o jo sveiki. Jei būtų pasiūlyta pasikeisti, tikriausiai '•jis neimtų
• nėAto didesnio gabalo sviesto, žinodamas, kad turės nesveikus plaučius. Labai tei-
• singai yra sakoma, kad žmogui turtas nesvarbu — jis pats yra turtas. Jis pats 
t yra turtas tada, kai jis yra sveikas, o sveikata yra didžiausis žmogaus turtas.
• Visi turėjome tėviškėje šiokio tokio turto, tačiau jj palikome, jo atsižadėjome, 
t gelbėdami savo gyvybę, kurios palaikymas yra mums brangiausias dalykas.
t Tenka girdėti, kad ir Raudonųjų Kryžių vietinėse šalpos komisijose sėdi as- 
» menų, kurie labai nenoriai išduoda LRK skirtąjį maistą džiovininkams ir ki- 
t tiems ligoninis, tardami, kad jie apvalgą jų vaikus, kurie irgi turi augti ir tą 
t maistą gauti, jei nebūtų džiovininkų. Čia taipgi tektų pabrėžti, kad ir LRK , 
? džiovininkams skirtasis maistas yra tik džiovininkams gautas, o ne išduodamas 
: iš vaikų sąskaitos. z ■ '
• Labai skaudu, kai 'eilutėje prie davinio neatsakingi asmens linksniuoja: kai
• Lietuvoje džiova sirgdavo, tai ir mirdavo, čia serga, serga ir nemiršta. Atseit, 
J suprask, Lietuvoje sjrgdavę tikrąja džiova, o čia tik apsimetą. Ir Ibi p neatsakingi
• asmens beveik ištisus šiukšių vežimus išpila tiems nelaimingiesiems ligoninis, ku- 
t rie, jų manymu, esą tiesiog stovyklų nelaimė. Nekalbant jau apie pavydo jausmą,
• kuris bendruomenėje yra labai žalingas, šiuo atveju pamirštamas dar vienas daly- 
t kas. Nežinai nė dienos, nė valandos, kada Į tavo plaučius pasibels džiova. Kas
• žino, gal už mėnesio kito ir tu pats, tavo šeimynietis arba artimas susirgs šia 
t liga. Kaipgi tada?

Stovyklos gyvenime dažnais atvejais lengvai pasiduodame bendrai nuotaikai,
• neturėdami laiko, o gal nenorėdami gilintis J dalykų esmę. O reikėtų gi rimčiau 
J pagalvoti, ką kartais pasakome arba ką nugirsdami kartojame.

J , S. NARKELICNA1TĖ.

rėk. priklausė Carpenteriui, JAV, 50,48 m.
Šuolis Į tol| vyrams: 1. W. Steelė, JAV— 

7 m. 82,5 cm, 2. Brucė,'Australija — 7 m
55.5 cm, 3. Douglasas, JAV — 7 m 54,5 
cm.

Šuolis su kartimi vyrams; . 1. Smithas, 
JAV — 4,30 m, 2. Kataja, Suomija r- 4,20 
m, 3. Richardsas, JAV — 4,20 m.

100 m bėgimas moterims: 1. F. Blankerg- 
Koenė, Olandija — 11,9 sek., 2. D. Man- 
leyė, D. Britanija — 12,2 sek;, 3. Strickian- 
dė, Australija — 12,2 sek.

Ieties metimas moterims: 1. H. Bauma, 
Austrija — 45,57 m (n. olimp. rėk.), 2. 
Praviainenė, Suomija — 43,79 m, 3. Parl- 
stedtė, Danija — 42,98 m. Senas olimp rėk. 
priklausė vokietei Fleischerei — 45,18 m.

Plaukimas
100 m laisvu stiliumi vyrams: 1. W. Ri- 

sas, JAV — 57,3 sek. (n. olimp. rėk.), 2. 
A. Fordas, JAV — 57,8 sek., 3. Kadas. 
Vengrija — 58,1 sek. Senas olimp. rėk. pri
klausė vengrui F. Csikui — 57,6 sek.

100 m. laisvu stiliumi moterims: 1. An
dersone, Danija — 66,3' sek., 2. Curtissė, 
JAV — 66,5 sek. 3. Vaessenė, Olandija —
66.6 sek. •

Figūrinis šokimas į vandenį, vyrams: L 
Harlanas, JAV — 163,64 tašk., 2. Anderso
nas, JAV — 157,29 t., 3. Lee_JAV —
145,52 t. moterims: 1. Dravesė, JAV — 
198,74 t., 2. Qlsenė, JAV — 198,23 t 3. El- 
senerė, JAV — 191,— t.

Futbolas. Kai kurios pasekmės: D. Bri
tanija — Olandija 4:3, Prancūzija — Indi
ja 2:1, Egiptas — Danija 1:3, Jugoslavija— 
Luksemburgas 6:1. Italija — JAV 9:0.

Krepšinis: Uragvajus —Anglija 69:17, 
Čekoslovakija — Peru 38:3Q, Korėja —Bel
gija 29:27, Brazilija — Vengrija 45:41, Či
lė — Kinija 44:39, Brazilija — Anglija 
76:11, Peru — Egiptas 52:27, Argentina— 
Šveicarija 49:23, JAV — Čekoslovakija 
53:28, Vengrija —' Kanada 37:36.

Sportas ■
ts PASAULINES OLIMPIADOS

Dėl vietos stokos laikraštyje duosime tik 
pirmųjų 3. vietų nugalėtojų pavardes ir jų 
pasiektas pasekmes. Kaip žinomai, v. lai
mėtojas gauna aukso medalį, 2. — sidab
ro ir 3. — bronzos medalį. Po trijų dienų 
pirmauja JAV — su 139 taškais, 2. Šve
dija — 52 t., 3. Prancūzija — 34 t. ir 4. 
Italija z — 26 t.

Lengvoji atletika
100 m bėgimas vyrams: 1. H. Dillardas, 

JAV — 10,3 sek., 2. Ewellis, JAV — 10,4 
sek., 3. L. la Beachas, Panama — 10,6. sek.

800 m bėgimas vyrams: 1. Whitfieldas, 
JAV — 1:49,2 min. (naujas olimpinis rekor
das), 2. Wintas, Jamaika — 1:49,5 fnin. 
(naujas olimp. rėk.), 3. Hansennė, Prancū
zija — 1:49,8 min.

Senas olimpinis rekordas buvo T. Hamp
son, D. Britanija — 1:49,8 min. iš 1932 m. 
olimpiados Los Angelėse.

5.000 m bėgimas .vyrams: 1. Reiffas. Bel
gija — 14:17,6 min. (n. olinip. rėk.), 2. 
Zatopekas, Čekoslovakija — 14:17,8 min. (n. 
olimp. rėk.), 3. Slijkuhis, Olandija—14:26,8 
min. Olimpinis rekordai priklausė suomiui 
Hockertui — 14:22,2 min.

50 km. ėjimas vyrams: 1. Ljunggrenas, 
Švedija — 4:41,52 vai. 2. Godelis, Šveicari
ja — 4:48,17 vai., 3. Johnsonas, D. Britani
ja - 4:48,31 vai.

400 m su kliūtimis bėgimas vyrams: 1. 
Cochranas, JAV — 51,1 sek. (n. olimp. rėk.) 
2. White, Ceilonas — 51,8 sek. (n. olimp. 
rėk.), 3. Larssonas, Švedija — 52,2 sek. 
Olimpinis rekordas priklausė O. Hardin, 
JAV — 52.0 sek.
. Kūjo metimas: Po ilgos 6 valandų kovos 
dalyviai pasiskirstė vietomis taip: 1. Ne- 
methas, Vengrija — 56,49 m (atkartotas 
olimpinis K. Heino rekordas), 2. Dubija- 
nas, Jugoslavija — 54,27 m, 3. Bennetas, 
JAV - 53,73 m.

Disko metimas vyrams: 1. Consolinis, 
Italija — 52,78 m., (n./olimp. rėk.) 2. Tos- 
sis, Italija — 51,78 m (n. olimp. rėk.) 3, 
Oordienas, JAV — 49,21 m. Senas olimp.

Jau išspausdintas spaustuvėje ir platina
mas Liet. Inž. Tr. D-jos, buv. Wurzburgo 
(dabar Schweinfurto) skyriaus žurnalas: 
„Technikos Pasaulis” Nr. 2 — 60 pusi., 
21X30 cm. formato, tekste 26 brėžiniai ir 
18 iliustracijų. Redaktorius — inž. O. J. 

JLazauskas, red. kolegijos nariai; dipl. inž.

Schweinfurtas, 1948' m.
Turinyje: Dipl. inž. K. Kruliko — „Tech

nikos Pasaulis ir jo formuotojai”, archit. 
J. Kovalskio „Lietuviškas stilius architek
tūroje”, archit. A. Franko „Tinko ydos”, 
dipl. inž. V. Tamošiūno „Medžiagų at
sparumo įėstymas tremtyje”, inž, O. J. 
Lazausko „Verpalų gamybinis skaičiavi
mas”, inž. E. Šviedrio „Vėjo energija”, 
stud. E. Jasiūno „Žymesnės Pietvakarių Vo
kietijos hidro - elektrinės jėgainės”, dipl. 
inž. Jakšto „planimetras ir ;o naudojimas”, 
V. Antupio „Architektūra bus lietuviška tik 
mūsų pastangomis”.

Platus technikinio gyvenimo išeivijoje 
skyrius, kuriame pažymėtina:

Specialistų darbo vaisiai amatų mokyme, 
LTB Suaugusių Švietimo Institutas, Tech
nikinė spauda ir kit.

Liet. Amatininku ir darbininkų veikla ir 
Liet, amatininkų ir darbininkų atsišaukimas 
į pasaulio darbininkiją. ,

Kaip priedas ten pat atspausdintos šios 
penkios specialybių mokymo (kursų pro
gramos):

a) verpimo pramonės, b) audimo pra
monės, c) vyriškų rūbų kirpimo — siuvi
mo, d) moteriškų rūbų kirpimo — siuvi
mo ir e) statybinio dažymo.

„Technikos Pasaulio” Nr. 2 išleido ir 
per stovyklų paštus bei spaudos platinto
jus platina „Žalgirio” leidykla Schwein- 
furte.

Aresas: — Jonas Akšys, (13a) Schwein- 
surt, DP-Camp, Germany — Bavaria, tJS- 
Zone.

„dar kartą primenu, kad nerašytum man 
dar ir .nieko o nieko nesiųstum. Būtinai!!

Dėl ko, jei Dievas duos, pasveiksiu ir **K. Krulikas ir dipl7 ‘inž. A. Ciplijauskas, 
pasimatysim^ tai papasakosiu. Tuo tarpu 
įšpildyk būtinai! Štai, dar'vienas įspėjimas 
ir pamokantis pavyzdys tiems, kurie mano, 
kad jų korespondavimas yra nekalto po
būdžio ir nieko negalįs pakenkti likusie
siems.

Ar šis gautas laiškas nėra prašymas, kad 
pasigailėkime savo giminių ar pažįstamų? 
Leiskim jiems dar bent kurį laiką pagy
venti, kad ir okupuotoje Tėvynėje, neatim- 
kim jiems tos gimtos žemelės, kurios 
kiti gal ir perlengvai, netekome.

patys, 
A-is.

PADĖKA
4204 Vytauto Didžiojo Kuopos .

Vadui, Švietimo karininkui ir kuopos vy
rams už auką DM 121,— suteiktą nelaimė
je esančiam Glytui Albinui, reiškia gilią 
padėką!
L. R. Kr. Bambergo skyriaus pirmininkas

Skaitytojų balsai
Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Prašau*) būti objektyvus ir leisti man, 

leaip nūdlatiniam Jūsų redaguojamo laik
raščio skaitytojui, atitinkamai reaguoti į p. 
H. • Jurgelionio straipsnį „Nebegalima leis
ti taip, toliau žaisti”, kuris buvo įdėtas „2i-
burių” Nr. 30(140).

Laikraštis „Mintis” . yra vienas demo
kratiškiausių bei įdomiausių laikraščių lie
tuviu visuomenei, todėl jam metamus kalti- 
aimus, manau, reilcėtų laikyti nepagrįstais 
Ir provokaciniais, o ypač p. H. Jurgelio- 
aio palyginimą, jog „Mintis” „atsistojo 
H*ųjų pusėje” yra tiesiog įžeidimas ir į tai 
turėtų būti atitinkamai reaguota. Retkar
čiais pasitaiką kritiški straipsniai nereiš
kia atsistojimą anųjų pusėje, bet priešingai 
— norima kiek galima aiškiau įsąmoninti 
kokią galią turi mūsų vadovaujamieji 
veikanfai bei kitos žinybos.

Kritiku tori būti, o taip pat ir opozicija. 
Esant šiems dviems veiksniams įmanoma 
tvarkytis demokratiniais pagrindais i| tai 
nereiškia, kaip p. H. Jurgelionis tvirtina, 
•TnNfcHHte laikysenos.

p. p-

Kritikuoti savo vadovaujamus veiksnius 
yra sveika. Šia prasme geriausias pavyz
dys yra Mr. Churchillis, kuris yra didžiau
sias kritikas ir opozicionierius darbiečių 
vyriausybei. :

Patarčiau p. H. Jurgelioniui būti daugiau
objektyvesniam, keliant tokius apkaltinimus 
prieš laikraštį „Mintį”.

Su gilia pagarba
Benas Stankevičius

Fūrth VB„ H. Q. Milit. Post NUrnb.

*) Red. pastaba: Panašių laiškų redakci
ja gauna ir daugiau, kuriuos pagal galimy
bę ir charakteringesnius įdėsime sekančiuo
se „Minties” numeriuose.

PASIKEITĖ „MINTIES” ATSTOVYBĖS 
ADRESAS ANGLIJOJE

Pranešame mūsų skaitytojų žiniai, kad 
„Minties” atstovybės adresas Anglijoje pa
sikeitė ir dabar yra toks:

F. Neveravičius
40, Fosse Rd. Central, 

Leicester.

L R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSENE PRIE KASSEL’IO 

ieško sekančius asmenis: 
LEVOKAITIS Vladas, gim. 11. 3. 1927; 
GLODENIS Anelė, gim. 1910; 
GLODENIS Jadvyga, gim. 1926; 
GLODENIS Saher, gim. 1928; 
JAGOMASTAS Jurgis, gim. 13. 5. 1917, iš 

Vilniaus;
JATKONITE Marija, 45 metų;
KRISTINAS Jonas, gim. 20. 12. 1917, iš 

Augsburgo;
KRUELSKIENE Teresė, 45 metų, iš 

Vilkaviškio;
LEMANIENE Elena, gim. 1910, iš Star- 

gardo;
BAJALIS Alfonsas, gim. 1910, iš Gues

trowo:
BAJALIS Algis, iš Guestrowo;
BAjALYTE Danutė, iš Guestrowo;
BAI ALYTĖ Ženė, iš Guestrowo: 

MOTIEJŪNAS Leonas.

PRANEŠIMAS
1. Kiekvienas amatininkas ir darbininkas 

gyv. stovykloje ar už stovyklos ribų, kur 
nėra prof, s-gos skyriaus, gali kreiptis Į 
Centro Valdybą ir rūpimais klausimais 
gaus paaiškinimų bei nurodymų.

2. IRO išduoti amato-specialybių pažy
mėjimai galioja tik iki emigracijos stovyk
los, o iš ten emigruojantiems nebegrąžina
mi,

a) IRO išduoti amato-specialybių pažy
mėjimai, užsienyje negalioja,

b) įvairių kursų ir Švietimo Vaidybos iš
duoti amato-specialybių pažymėjimai, už
sienyje negalioja. (Suinteresuoti platesnių 
informacijų gali gauti Centro Valdyboje).

3. Centro Valdyba turi ryšius su visomis 
Anglosaksų Profesinėmis Sąjungomis ir į 
mūsų išduotus specialybės bei nario liudi
jimus kreipiamas dėmesys, ir traktuojami 
kaip profesinės s-gos nariai.

4. Ingolstadto ir Oarmischo stovyklų ama
tininkai ir darbininkai privalo susitvarkyti, 
nes emigracijos atveju, C. Valdybos dau
giau nebus kreipiamas 'i bet kokius pasiaiš
kinimus dėmesys ir nebus išduodami jokie 
liudijimai.

5. Visi profesinių kursų vedėjai ir rengė
jai privalėtų palaikyti ryšius su prof, s-ga 
ir prie išleidžiamųjų egzaminų turi būti 
pakviestas- prof, s-gos atstovas. Priešingu 
atveju, nebus išduodami prof, s-gos Amato 
liudijimai. Centro Valdyba
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