
RUOŠIAMASI ANTRAM PASIKALBĖJIMUI SU MASKVA
1. pasikalbėjimo komunikatas dar nepaskelbtas. - Berlyno krizės komisija svarsto naujas priemones santykiuose su 

Maskva. - Spauda iš derybų nedaug ko tesitiki. - Ambasadorių permainos

DP komisijos sudėtis
Washingtonas (UP). Prezidento Trumano 

paskirtąją komisiją sudaro: U. Carusts, 
buv. imigracijos, komisaras teisingumo mi
nisterijoje, Ed. O’Connoras, socialinis vei
kėjas, ir H. Rosenfieldas, Amerikos dele
gacijos narys JT ekonominėje ir socialinėje 
taryboje.

Komisiją dax turi patvirtinti senatas.

I JAV per pirmuosius metus 
tik 40.000 DP

Washingtonas (Dena/Reuteris). 
tymui vykdyti naujai paskirtasis 
narys U. Carusis trečiadienį pareiškė, kad 
išvietintųjų asmenų skaičius, 
ateinančius 11 mėnesių galės įvažiuoti į 
JAV, dėl pinigų trūkumo turės būii redu
kuotas į 40.000 asmenų.

Čekoslovakija nesiskaito su JAV
Praha (Dena/INS). Čekoslovakijos vy

riausybė atkartojo savo puolimus, kad JAV 
naudoja ir. jiunčia politinius pabėgėlius 
„politinių žudynių” vykdyti prieš prokomu
nistinius Čekoslovakijos asmenis.

Tie nauji kaltinimai yra kaip ir atsaky
mas į amerikiečių protesto notą, kuri buvo 
įteikta Čekoslovakijos vyriausybei po įvyk
dyto 71 asmens arešto, tariamai buvusių 
JAV slaptoje tarnyboje ir vykdžiusių terorą.

Amerikiečių notoje tie kaltinimai buvo 
atmesti ir buvo pareikalauta, kad Čekoslo
vakijos vyriausybė juos atšauktų ir atsi
prašytų.

DP išta
komis! jos

kuris per

Vakarų sostinės rengia naujas instrukcijas 
Maskva (Dena/Reuteris).JAV užsienio rei

kalų ministeris Marshallis su savo tarėjais 
šiuo metu tiria savo ambasadoriaus Mas
kvoje Bedell Smitho pranešimą apie turė
tus Maskvoje Vakarų valstybių ambasado
rių pasikalbėjimus. Apie to pranešimo tu
rinį nieko nežinoma.

Laukiama, kad trijų ambasadorių pasita
rimai su Stalinu bei Molotovu ir vėį bus 
pradėti, kai tik Vakarų valstybių vyriausy
bės apsvarstys savo ambasadorių praneši
mus ir duos jiems atitinkamų nurodymų.

Tas faktas, kad visos keturios valstybės 
pasikalbėjimų turinį laiko griežčiausioje 
paslaptyje, laikomas padrąsinamu ženklu, 
jog Sovietų Sąjunga yra pasiryžusi rimtoms 
deryboms.

Amerikos ambasadorių D. Britanijoje 
Douglasą užsienio reikalų ministerijoje pri
ėmė Bevinas. Manoma, kad abu valstybės 
vyrai svarstė pranešimus iš Maskvos apie 
pasitarimus su Stalinu.

Gerai informuoti britų sostinės sluogs
niai pastebi, kad gali užtrukti keletas die
nų, kol Vakarų valstybių ypatingieji įga
liotiniai gaus iš savo vyriausybių 
instrtikcijų, kurios dabar visų trijų 
bių bendrai yra ruošiamos. Bevino 
sekretorius Robertsas, greičiausiai, 
pasiliks Maskvoje.

Antradienį visi Maskvos laikraščiai pir
muose puslapiuose dedą 44 žodžių komuni
katą, kuriame pranešama apie tai, kad mar
šalas Stalinas priėmė tris Vakarų valsty
bių ambasadorius ir, dalyvaujant Moloto
vui, turėjo su jais pasitarimą. Apie pasita
rimų rezultatus nieko nesakoma.

Paskelbs Maskvos komunikatą
Londonas (Dena/INS). Laukiama, kad di

delėje paslaptyje laikomas pasikalbėjimų su 
Stalinu turinys bus paskelbtas pradėjus su 
Stalinu antrą pasikalbėjimą, kuris įvyks 
ateinančiomis dienomis.

Britų ambasados informatorius Maskvoje 
dementąvo pranešimus, kad, esą, Bevino 
asmens sekretorius Robertsas, kuris daly
vauja pasitarimuose su Stalinu, būsiąs pa
skirtas britų ambasadoriumi Maskvoje.

Britų ambasadorius Maskvoje Peter
sonas, kuris dabar gydosi D. Britanijo
je, rugsėjo mėn. gale grįš j Maskvą. 
Amerikos ambasadorius Bedell Smithas 
šių metų gale pasitrauks iš savo užima

mos vietos Maskvoje.
Jis jau šių metų pradžioje norėjo grįžti į 
Washingtoną, bet Trumano prašomas su-

naujų 
valsty- 
asmens 
laikinai

1 tiko pasilikti tarnyboje iki prezidento rin
kimų lapkričio mėn.

Politiniai Maskvos stebėtojai mano, kad 
ateinančiomis dienomis, 
įvyks naujas 
pasimatymas su Stalinu ir Molotovu. Ta
čiau nieko 
ambasadose, 
ministerijoje. •

Prancūzų spauda neoptimistiška

Londonas (Dena). Priešingai amerikiečių 
spaudos atsargiam optimizmui, beveik visa, 
kairės ir dešinės;

prancūzų spauda iš pasikalbėjimų Mas
kvoje nelaukia jokio reikšmingesnio da

bartinės būklės pasikeitimo.
„Epoųue” rašo, kad Stalino rankos yra 

surištos Rytų valstybių Varšuvoje įvyku
sios konferencijos rekomendacijomis, o Va
karų valstybės turėtų laikytis Londono nu
tarimų.

Kairiųjų „Gombat” rašo: yra nesąmonė 
tikėti, kad be sunkumų galima bus prieiti 
prie naujų pasitarimų. Laikraštis pranašau
ja, kad sovietų politika Vakarų atžvilgiu pa
liks dar stangresnė.

Prancūzijos užsienio reikalų ministeris 
Schumanas vyriausybei padarė pranešimą

galimas dalykas,
Vakarų valstybių ambasadorių

tikro nepatiriama nei Vakarų 
nei sovietų užsienio reikalų

Maskvoje. Jokių 
nepa-

York

apie pasikalbėjimus 
smulkmenų apie tuos pasikalbėjimus 
teikiama, nes jie dar nesą baigti.

Nėra pamato optimizmui
New Yorkas (Dena/Oans). „New

Herald Tribune” Įdėjo vedamąjį, kuriame 
pasisako dėl Berlyno, Maskvos pasitarimų 
ir Belgrado konferencijos.

Berlyne, pasak laikraštį, vykstant kovai 
tarp dviejų valiutų, būklė dar labiau įsi
tempia. Vakaruose 
slūgį iš 
atoslūgis 
netrukus 
licijos ir

laukiama ateisiant ato- 
pasitarimų. Jeigu tas 
Berlyne neišvengiamai 
administracijos, dvi po-

Maskvos 
neateitų, 

būtų dvi 
dvi valiutos.

Iki šioj esąs optimizmas svarbiausia yra 
bazuojamas tik tuo faktu, kad aplamai vyks
ta pasitarimai. Iki šiol nėra jokių žymių, 
kad agresyvi sovietų politika būtų nuolai
desnė, o Berlyno krizė, priešingai, atsiradus 
pavojui kilti ginkluotam susidūrimui tarp 
vakarinių ir rytinio Berlyno sektorių po
licijų, dar padidėja.

Belgrade, rašo laikraštis, sovietai bando 
Dunojuje įgyti išimtinę kontrolę, bet elgia
si su■ Vakarų delegacijomis su tokia pačia 
nepagarba, kaip ir klusnūs jų satelitai.

Sovletij šnipai ginasi
Washingtonas (Dena/Ins). Nathanas Sil- 

vermaateris, kuris neseniai buvusios ameri
kiečių komunistės Bentleytės buvo pavaiz
duotas kaip „vienos sovietų špionažo gru
pės vadas”, atstovų rūmų Amerikai žalin
gai veiklai tirti komisijoje griežtai paneigė, 
kad dalyvavo sovietų šnipų tinkle, tačiau 
atsisakė ką nors pareikšti dėį priklausymo 
KP.

Silvermasteris, buvęs JAV vyriausybės 
valdininkas, su Bentleyte kartu buvo pa
kviesti tos komisijos. Jis Bentleytės kalti
nimus pavadino neteisingais ir fantastiškais 
ir ją pačią pavadino „neurasteniška mela-

Jr 
metė

lAti sovietų šnipų tinklo dalyviai at- 
Bentleytės kaltinimus.

Ambasadoriai tariasi tarpu saves
Trečiadienio vakare prancūzų ir ameri

kiečių ambasadoriai tarėsi su britų nepa
prastu Įgaliotiniu Robertsu ir britų amba
sados reikalų vedėju Harrisonu. To pasi
kalbėjimo priežastis ir jo turinys nežino
mi. '

Maskvoje tikima, kad
Prancūzijos, D. Britanijos ir JAV dip
lomatiniai atstovai dar trečiadienio va
kare arba ketvirtadienį norės kalbėtis 
su sovietų vyriausybe dėl keturių di
džiųjų valstybių konferencijos sušauki

mo."
Netikėtas Vakarų ambasadorių posėdis 

britų ambasadoje trečiadienio vakare lei
džia spręsti, kad jie gavo savo vyriausybių 
atsakymus į pasiųstuosius pranešimus apie 
pasikalbėjimą su Stalinu.

Massiglis, Douglas ir Strangas, kurie su
daro Vakarų valstybių Berlyno krizės ko
misiją, trečiadienį pirmą kartą po amba
sadorių pasikalbėjimo su Stalinu susirinko 
posėdžio. Tariama, kad ta

komisija stengsis koordinuoti Vakarų 
valstybių politiką, imantis naujų prie

monių santykiuose su Maskva.

Politiniai stebėtojai Londone mano, 
Vakarų valstybių sekanti priemonė 
naujas jų ambasadorių pasitarimas su 
vietų užsienio reikalų ministeriu Molotovu 
arba Stalinu.

Diplomatinė veikla labai gyva
Prancūzų karinės valdžios Vokietijoje ta

rėjas Franęois Seydoux atvyko į Maskvą. .
Britų užsienio reikalų ministerio asmens 

sekretorius Robertsas atsiuntė į Londoną

kad 
bus 
so-

pranešimą apie paskutinį visų trijų amba
sadorių pasitarimą Maskvoje.

Marshallis ragina turėti kantrybė* i
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministeris Marshallis, pasak Reuter), 
savaitinėje spaudos konferencijoje

(spėjo nuo drąsių spėliojimų dėl Va- \! 
karų valstybių diplomatų pasikalbėji

mo su Stalinu Maskvoje. i
I klausimą dėl tolesnės tų pasitarimų pa

žangos ministeris atsakė: „Dėl žinomų 
priežasčių mes neduodame jokių paaiškini
mų ir tikime, kad viešaisiais sumetimais 
spėliojimai gali būti labai žalingi.”

Paklaustas dėl priežasties, kodėl karinis 
gubernatorius gen. Clayus informuoja kraš
to apsaugos ministeriją, o ne užsienio rei
kalų ministeriją, Marshallis atsakė, kad 
tos priežasties reikia ieškoti JAV vyriausy
bės struktūroje.

Roberfsonas išvyko patarti
Londonas (Dena). Britų karinis guber

natorius gen. Robertsonas išskrido į Lon
doną. Jis pakviestas atvykti užsienio reika
lų ministerio Bevino. Čia jis dalyvauja kaip 
tarėjas dėl Vakarų ambasadorių įvykusio 
pasikalbėjimo su Stalinu.

Atvykus i Londoną, generolą tuojau priė
mė Bevinas.

Užsienio reikalų ministerijos informato
rius pareiškė, kad karinis gubernatorius 
ta pat proga apsvarstys užsienio reikalų 
ministerijoje ir priemones Vakarų Vokieti
jos valstybei kurti bei sudarymą parlamen
tinės tarybos, kuri rugsėjo 1. d. paruoštų 
laikinę V. Vokietijos konstituciją.

Manoma, kad Robertsonas Londone bud 
tol, kol paaiškės, ar pasisekė, ar nepasi
sekė keturių pasitarimai ’ Berlynb krizės 
reikalu. •

Atleidimai JAV užsienio reikalu ministerijoje

Britai išveš kariuomenę 
is Ruhro srities

Berlynas (Dena). Berlyno Rytų sektoriaus 
spauda paskleidė žinias, kad britai savo 
kariuomenės vienetus iš Ruhro srities kelia 
į Rheino žemupį ir tuo būdu ruošiasi tam, 
kad vėliau į Ruhro sritį įžengtų amerikie
čių kariuomenė. Tuos pranešimus britų 
kontrolini komisijos valdininkas 
„pagautais iš oro”.

Planuojamą britų kariuomenės 
mą iš Ruhro srities jis pagrindė 
palaiduoti sunaikintus ir žmonių 
tu tos srities miestus. Britų daliniai turi 
būti perkelti į sritis, kurios mažiau paliestos 
karo ir kur ne toks didelis gyventojų susi
būrimas.

pavadino

perkėli- 
noru at- 
perpildy-

Paskutinę valanda:
Belgradas. Dėl Dunojaus sutarčių galio

jimo Britanija pasiūlė kreiptis į tarp
tautinį teismą. (D/R).

Haifa. Bernadottė išleido Įsakymą, kad 
dėl vienos pusės išsišokimo kitai nevalia 
laužyti ginklų paliaubų Palestinoje. (D/R).

Berlynas. Čia iš sovietų sluogsnių pra
nešama, kad Vakarų ambasadoriams Stali
nas Įteikęs eilę 
tijos ir Berlyno 
masi, kad iki 
gania atsakymų.

Ottava. Mackezie Kingas čia atidarė libe
ralų partijos konventą naujoms partijos 
gairėms nustatyti. (D).

Lndwigshafenas. Lig vakar popiečio aukų 
priskaitoma 191 asmuo, o 32 vis dar ne
randama. (D).

klausimų raštu dėl Vokie- 
problemų. Maskvoje stebi- 
ketvirtadienio dar nebuvo 
(D).

Vakarai Belgrade rengiasi pralaimėjimui
Belgradas (Dena / Reuteris). Priešingai 

britų ir prancūzų teigimams, sovietų dele
gacijos pirmininkas Višinskis pareiškė, kad 
nuo Dunojaus 
m. ir 1939 m. 1 
nebeegzistuoja, 
tada Dunojaus 
jama vaidmenį 
siūlymą priimti 
o 1938 m. ji piėmė į savo tarpą Vokietiją. 
Višinskis mano, kad Dunojaus komisija 
turi būti sudaryta iš valstybių, kurios tie
siogiai prie jo prieina. •

Belgradas (Dena/Reuteris). D. Britanija, 
remdamasi 1921 m. Dunojaus konvencija, 
yra investavusi tarp 60 ir 70 milijonų sva
rų savo pinigų. Prancūzijos investicijos yra 
dar didesnės. Reuterio pranešimu iš Bel
grado, yra beveik tikra, kad D. Britanija ir 
Prancūzija Dunojaus komisijose investuo
tas sumas primygtinai reikalaus grąžinti. 
Tos komisijos pagal sovietų siūlymą 
būti likviduotos.

Vakarų stebėtojų nuomone, sovietų 
lymas neteikia jokių tikrų garantijų 
laivininkystės Dunojumi. Tas siūlymas 
džia Rumunijai, Jugoslavijai ir Sovietų Są- 
ungai geležiniais vartais Dunojų užblokuo

ti ir tos upės žiotis kontroliuoti.
Rumunijos spauda vykstančiai Dunojaus 

konferencijai skiria daug dėmesio. Beveik 
visų straipsnių pagrindinis motyvas tas, 
kad imperialistų kontrolė Dunojaus laivi
ninkystėje reikštų Dunojaus valstybių su
verenumo pažeidimą. Tas valstybes užsisto
ti galinti tik Sovietų Sąjunga.

laivininkystės sutarties 1938 
Dunojaus konvencija iš 1921 
D. Britanija ir Prancūzija 
komisijoje turėjo vadovau- 
ir 1934 m. atmetė sovietų 

i juos j Dunojaus komisiją,

turi

siū- 
dėl 
lei-

Konferencijos posėdžiuose Sovietų
junga ir Amerika apkaltino viena antrą,
siekiant įsigalėti ir išnaudoti Dunojaus ba
seino tautas.

Jugoslavijos vyriausybė pareikalavo iš
vykti iš krašto prancūzų AFP telegramų 
agentūros Belgrado konferencijos atstovą. 
Jis kaltinamas skleidęs „tendencingas ži
nias”. Prancūzų telegramų agentūra iš savo 
pusės paskelbė, kad Jugoslavijos įstaigos 
neparemia tų teigimų jokiais įrodymais.

Arabų pabėgėliai nori grįžti
Jeruzalė (Dena). JT tarpininkas grafas 

Bernadottė turėjo pasikalbėjimą su žydų 
kariniu gubernatorių Jeruzalėje Bernardu. 
Buvo svarstomas Šv. miesto demilitariza- 
vimas ir žydų gyvenamosios miesto dalies 
aprūpinimas vandeniu bei maisto trans
portai iš Telavivo ir Jeruzalės.

Vėliau Bernadottė aplankė arabų Ramal- 
lahos miestą, kur, pagal JT stebėtojų pra
nešimus, yra susibūrę 25.000 arabų pabė
gėlių, atsidūrusių labai sunkioje būklėje. Al
kani pabėgėliai apsupo Bernadottės aut<$k 
mobilį ir prašė juos grąžinti į 
vietas.

SpJfcdos atstovams Bernadotte pareiškė, 
kad Jeruzalės demilitarizavimui 
reikia 2.500 vyrų tarptautinės apsaugos 
grupės, je'gu jo planas ir žydų ir arabų 
būtų priimtas.

Izraelio užsienio reikalų ministerija JT 
pasiųstame rašte apkaltino britų karines 
įstaigas Vidur. Rytuose, kad jos, Egipto 
daliniams teikdamos šaudmenis, pažeidė 
ginklų paliaubas Palestinoje.

Są-

jų kilmės

įgyvendyti

Washingtonas (Dena/Reuteris). Respubli- 
kininkų atstovas B. Jonkmanas atstovų rū
muose pirmadienį pareiškė, kad iš- užsie
nio reikalų ministerijos švariai iššluotas 
„revoliucinis elementas” su komunistais 
(skaitytinai. Atleisti 134 valdininkai, kurie 
sudarė „pavojų saugumui”. '

Daugiau kaip dvejus metus Jonkmanas 
dirbo atstovų rūmų užsienio politikos ko
misijos skirtoje „vieno asmens komisijoje”, 
tirdamas revoliucinio elemento įtaką užsie
nio reikalų ministerijoje.

Perorganizuotų užsienio reikalų-m-ją 
New Yorkas (Dena/Oans). Respublikininkų 
kandidatas į prezidentus Deweys, kaip čia 
manoma, iš pagrindų planuoja reorganizuo
ti JAV užsienio reikalų ministeriją, jeigu 
būtų išrinktas prezidentu.

Deweyo nuomone, JAV diplomatinė tar
nyba, palyginus su D. Britanija ir Sovietų 
Sąjunga, yra atsilikusi. Gerai informuoti 
sluogsniai pareiškia, kad Deweys į diplo
matinę tarnybą Įtrauks tūkstančius jaunų 
vyrų, kurie, besiruošdami diplomato profe
sijai turės tarnauti visame pasaulyje.

JAV visuomenė palaiko Marshall]
Washingtonas (Dena / CANS). Viešajai 

nuomonei tirti Gallupo institutas visuose 
48 JAV steituose pasistengė išaiškinti Ame
rikos viešąją nuomonę Berlyno krizės 
klausimu. 80 “/o klaustųjų pasisakė už da
bartinę politiką ir kietą laikymąsi Sovietų 
Sąjungos atžilgiu, nors ir „gali kilti karas”,

11 % pasisakė už tai, kad būtų pasitraukta 
iš Berlyno. •

Respublikininkų antiinfliacinė programa
Washingtonas (Dena/INS). Senato ir at

stovų rūmų respublikininkų frakcijų pir
mininkai bendroje konferencijoje sutarė dėl 
ribotos antiinfliacinės programos.

JAV kas kanalą per Kolumbiją
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministerija paskelbė; kad Ko
lumbijos vyriausybė pritarė JAV pastan
goms už 400 km į pietus nuo Panamos 
kanalo išilgai Atratos upę padaryti tyrinė
jimus didžiojo kanalo statybai, kuris jungtų 
Atlanto ir Didįjį vandenynus. .

Panamos vyriausybė buvo atsisakiusi 
savo krašte išnuomuoti Jungtinėms Valsty
bėms atramos taškus. Tyrinėjimus Ko
lumbijoje darys mišri Kolumbijos ir JAV 
inžinierių komisija ir truks du mėnesius.

Amerikos duona Europai
Washingtonas (Dena/INS). Amerikos že

mės ūkio ministerija paskelbė apie pagal 
bėdos pagalbos programą paskirstytus Eu
ropos kraštams 216.000 to kviečių ir 36.000 
to kitų javų. Italija gavo 99.000 to, Pran
cūzija 36.000 to, prancūzų zona Vokietijoje 
ir Austrijoje bei Norvegija po 9.000 to ir 
Belgija 36.000 to. Bizoną gavo 10.000 to 
pašaro ir 2.200.000 svarų taukų. Be to, 
įvairi parama duota ir kitiems ne Europos 
kraštams.

Skilimas ar suktas manevras?
Viena (UP). Pranešama iš gerai infor

muotų politinių sluogsnių, kad žymi dalis 
Rytų valstybių, priklausančių kominformui, 
nori būti Įjungtos i Marshallio planą. Tie 
patys šaltiniai informuoja, kad netoli Pra
hos praeitos savaitės gale Įvyko kominfor
mui priklausančių valstybių konferencija. 
Toje konferencijoje buvo duotas leidimas 
Įsijungti J Marshallio planą toms visoms 
Rytų valstybėms, kurios susiduria su ūki
nio atsistatymo sunkumais. Planuojama ne
trukus Varšuvoje sušaukti specialinę konfe
renciją ūkio klausimais.

Teigiama, kad tarp valstybių, norinčių

įsijungti į Marshallio planą, yra Lenkija ir 
Čekoslovakija.

Nors ir kaip nepatikima atrodo ta 4 infor
macija, tačiau ji yra kilusi iš labai. patiA 
kimų šaltinių.

Clayus pasiliks
Washingtonas (Dena/Ins). JAV krašto 

apsaugos ministerijos armijos ministeris 
Royallis pareiškė, kad gen. Clayus pasi’.ixs 
Berlyne, kaip JAV kariais gubernatorius 
Vokietijoje. JAV krašto apaugos ministe
rija jo atšaukimo neavarrt-. Gffi. Clayus 
savo itin sunkias pareiga* atlieka labai šau
niai.
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„ Šnipai kiekviename uoste
jūroje 
Rusai

Užsieniečiai Maskvoje
Neseniai po 7 metų viešnagės iš 

Maskvos grįžo žinomas britų žurnalistas, 
„Manchester Guardian“ korespondentas

įvažiavimo vizos ir b) rublio kursas yra 
taip nustatomas, kad gyventi nebeįma
noma. Už anglų svarą duodama 32 rubliai,

Kova dėl viešpatavimo Baltijos 
buvo pasiekusi aukščiausią laipsnį, 
užėmė Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jie pri
slinko prie Rytprūsių sienų, o pagaliau 
palūžo ir Suomijos atkaklumas — ji pa
prašė taikos. Stebėdamas Pabaltijo padėtį 
admirolas Canaris matė, kad ji buvo bevil
tiška. Nora kiti jo kolegos išsisukinėdavo, 
bet jis buvo atviras ir neslėpdavo savo 
nuomonės nuo Hitlerio. Vokiečių karo be
laisvių karininkų liudijimu, Canaris buvo 
vienintelis iš štabo narių tarpo, kuris ga
lėdavo pasakyti Hitleriui visą tiesą, ir jo 
vienintelo Hitleris teklausydavo. Pasakoja
ma, kad visada teiraudavosi admirolo nuo
monės, prieš darydamas savo reikšmingus 
sprendimus. Canaris buvo vienintelis, ku
riam buvo leista Hitlerį vadinti vardu.

1944 m. vasarą Canaris turėjo blogų ži
nių. Nors Wollweberis buvo kalėjime Šve
dijoje, bet jo vietą užėmė kažin koks pul
kininkas Rudolfas Hausas. Pastarasis buvo 
vokiečių komunistas. Jis veikė mažose Pa
baltijo valstybėse, pasinaudodamas Wollwe- 
berio bendradarbiais Švedijoje ir Danijoje. 
R. Hausas eilę metų buvo buvęs sovietų 
uostų žvalgybos viršininkas.

• Weimaro respublikos laikais Hausas vie
name komunistų susirėmime su policija ne
teko akies ir negalėjo bepasprukti. Jį nu
teisė U mėn. kalėjimu už nelegalią karinę 
veiklą. Veimaro respublikos įstatymai bu
vo keisti, būdingi prūsiškai moralei, kuri 
Stebino kitus. Dėl politinių priežasčių už
mušęs žmogų, Vokietijoje nebuvo laikomas 
žmogžudžiu. Ne tik nesunkiai buvo bau
džiama, bet kalėti reikėdavo kariuomenės pi
lyje. ši institucija buvo vadinama „garbės 
izoliacija” (Ehrenhaft). Toks asmuo buvo 
karo belaisvis, bet ne kriminalistas. To
kioje pilyje kalėti buvo nubaustas ir Hitle
ris po 1923 m. Bierkellerio pučo lapkričio 
mėn.

Hausas bausmę gana smagiai atkalėjo 
Kuastrimo pilyje. Ten jis turėjo laiko ir 
studijuoti. Be kita ko, komunizmui laimėjo 
ne vieną karininką, kurie kartu kalėjo su 
juo. Jie sudarė vadinamojo nacionalbolše- 
vizmo grupę, kurios tikslas buvo Vokieti
jai susidėjus su Sovietų S-ga sumušti 
Prancūziją, Angliją ir J. A. Valstybes ir 
nuplauki „Versalio gėdą”.

Išėjęs iš izoliacijos Hausas vedė ir išvy
ko į .Sovietų S-gą. Ten išėjęs visus įprasti
nius mokslus užsienio agentams, buvo pa
siųstas į užsienį.

Prieš metus pirm Hitleriui pasidarant 
diktatoriumi, Rudolfas Hausas vėl grįžo į 
Vokietiją ir vadovavo BB veiklai. BB reiš
kė „Betriebs-Bespit^elung” — įmonių šni
pinėjimą. Hauso uždavinys buvo organi
zuoti visus tvirtus komunistus ir pramonės 
darbininkus šnipinėti naujus Vokietijos pa-

tentus, ginklų modelius ir plieno formules. 
Daviniai buvo perduodami Sovietų S-gai. 
Už tas paslaugas Sovietų valdžia gerai mo
kėjo. Savo darbe Hausas buvo užsimaska
vęs kaip vokiečių rusų benzino paskirsty
mo bendrovės direktorius.

1933 m. pradžioje likimas mane suvedė 
su R. Hausu. Tuo metu gyvenau Berlyne. 
Mano 'adresą Hausas rado telefonų knygo
je. Jis kreipėsi į mane su keisčiausiu siū
lymu. Atėjęs į mano butą tiesiog ir išklos
to savo planą.

— Hitleris sėdi valdžioje. Jam turime 
priešintis visomis išgalėmis. Aš sudariau 
5 grupę iš savo pažįstamų. Į šį kraštą at
vykau iš Maskvos, kuri dabar yra mano 
nuolatinė buveinė. Šie penki vyrai pasiry
žę kovoti su Hitleriu visomis įmanomomis 
priemonėmis — ugnimi, dinamitu ir sabo
tažu. Ar sutinki būti šeštasis? Ryt septin
tą valandą susitinkame ,Friedenave.

Jis nurodė adresą. Prisipažinsiu, kad bi
jojau eiti. Tai’galėjo būti naujai suorgani
zuota sabotažo grupė, bet - galėjo būti ir 
geštapo pinklės.

Kitą dieną jis paskambino man ir pasa
kė savo nepasitenkinimą. Išvadino mane 
„bailiu”. Jis nežinojo, kad aš leidau po
grindžio laikraštį, kuris buvo platinamas 
Vokietijoje. Negalėjau asmeniškai rizikuoti, 
neįtraukdamas į pavojų pogrindžio akcijos 
ir joje dalyvaujančių draugų gyvybių.

Po kelerių metų pastebėjau Hauso 
straipsnių „Manchester Guardian” ir kituo
se pabėgėlių laikraščiuose. Parašiau, norė
damas sužinoti jo buveinę.

Tuo metu Sovietų S-goje vyko valymai. 
Gyvenau Švedijoje, kai gavau laišką iš 
Hauso. Rašė labai draugišku tonu ir kvie
tė atvykti J Sovietų S-gą. Žadėjo man ten 
rojų ir darbą jo vadovybėje. Man buvo aiš
ku, kas ten per darbas buvo. Jau antrą kar
tą kvietė mane prisidėti prie jo špionažo 
grupės.

Nuo malonaus kvietimo atsisakiau, aiš
kindamasis sunkia asmenine padėtimi. Su 
Hausu korespondavau keletą mėnesių. Pas
kum be jokios priežasties staiga nustojo 
atsakinėjęs. Stebėjausi, kas galėjo būti at
sitikę. Kartą skaitydamas laikraštį 1937 m. 
pastebėjau oficialų komunikatą, kad Rudol
fas Hausas sušaudytas Maskvoje, kaip Vo
kietijos šnipas ir Bucharino bei Zinovjevo 
bendrininkas. \

Tai buvo staigmena, bet ji 
prasti paslaptį. Pamaniau, kad 
ja teisinga, jog sumanūs šnipai 
pusėm. Niekada nežinai, kiek
keti jais. Man buvo smagu prisiminus, kad 
atsisakiau bendradarbiauti su juo. Bet pa
galiau tas ntiotykis buvo užmirštas.

Prieš pat 2. D. karą sumaniau pasidary
ti laikraščių užsienio korespondentu ir ap-

įgalino su
mano teori- 
dirba abiem 
gali pasiti-

TRUMPOS ŽINIOS
JUNGT. TAUTOSAUSTRALIJA

Australijos vyriausybė pareiškė sutinkan- 
šaudmenų 

pageidautų

AUSTRIJA

(i Malajams suteikti ginklų ir 
kovoti su teroristais, jeigu to 
britų vyriausybė. (D/R).

JT generalinis sekretorius Trygvė Lie 
atvyko į Londoną. (UP).

KINIJA

Daug šimtų Austrijos moterųDaug šimtų Austrijos moterų demonstra
vo prie sovietų vyriausiosios būstinės Vie
noje, reikalaudamos paleisti iš nelaisvės vi
sus austrus, kuriuos sovietai dar laiko 
Vengrijoje. (D).

GRAIKIJA

Tassas paskelbė komunikatą, pagal kurį 
kiniečių vyriausybės daliniai kovoje su ki
niečių komunistais per paskutinius dvejus 
metus neteko 2.641.000 vyrų, o komunistai 
yra užėmę 24,5% visos Kinijos teritorijos. 
Per paskutinius dvejus metus jie neteko 
810.100 vyrų. (D/R).

Graikų komunistų partijos centrinis ko
mitetas savo posėdyje Grammos kalnuose 
pareikalavo šiaurės Graikijos sukilėlių 
centrą suintensyvinti kovas šiaurės Graiki
joje, kur vyriausybės daliniai yra' paveržę 
iniciatyvą. (D/R).

IS VISUR

PALESTINA
Prosionistinis „New York Post” laikraš

tis įdėjo ištiso puslapio žinią, kurioje nu
šviečia skilimą tarp oficialių Izraelio gin
kluotų pajėgų „Haganah” ir „Irgun Zwai 
Leumi”. Iš skaitytojų reikalaujama, kad jie 
daugiau nė vieno cento neaukotų „Irgunui”, 
nes Izraelis turi savo tautinę armiją.

fš Skandinavijos nori vykti j Daniją per 
100 gydytojų, kurie rugpiūčio 9 d. suva
žiavime aptartų gydytojų sąjungos steigi
mą ir medicinos srityje bendradarbiavimą 
tarp Švedijos, Norvegijos, Suomijos ir Da
nijos kraštų gydytojų. Jie pageidauja įkur- 

■ ti bendrą skandinavų kraštų medicinos bib
lioteką ir koordinuoti bendradarbiavimą už
sieniuose. (D/R).

Arabų aukštojo komiteto vicepirmininkas 
pareiškė, kad Palestinos arabai ketina su
daryti Palestinoje savo vyriausybę. į tą 

' vyriausybę įeis atstovai ir iš žydų valdomų 
sričių. (D/R).

ITALIJA

PRANCŪZIJA

Prancūzijos ministeris pirmininkas Ma
rie atleistųjų kareivių delegacijai pareiškė, 
kad vyriausybė yra nutarusi pensijas karo 
dalyviams padidinti 20%. (D/K).

Prancūzijos prezidentas Auriolis apdo
vanojo karo 
kuris dabar

kryžiumi Irano šachą Pahlevį, 
vieši Paryžiuje. (D).

VENGRIJA

Italijos vyriausybė Italijos ambasadoriu
mi Maskvoje paskyrė diplomatą Astį. D/R,

Italijos komunistų vadas Togliattis išėjo 
iš ligoninės ir išvyko 2 mėn. poilsio netoli 
Genujos., (D/R). ’

I ’ JAPONIJA

Vengrijos prezidentu seimas išrinko ko
munistą Szakasitsą. (D/R).

Vengrijos vidaus reikalų ministerija pa
skelbė 27 asmenų sąrašą, kurie per 30 
dienų negrįžę i Vengriją, neteks Vengrijos 
pilietybės. (D/Afp).

Vengrijos

VOKIETIJA

Nepaisant McArfhuro draudimo, moky
tojų streikas Japonijoje vis plečiasi. Be ki
tų mokytom, atzaikuoia. 2,500 profesorių.

J. A. VALSTYBES
Atstovų rūmų užsienio politikos komisi

ja priėmė įstatymą, pagal kurį JAV be pa
lūkanų paskolina JT rūmams statyti 65 
mil. dolerių. įstatymą senatas, jau priėmė.

Dvi amerikiečių supertvirtovės, skren
dančios aplink pasaulį, nusileido Japonijo
je prie Tokijo®. Iš čia jos skris į Aliaską. 
Trečia supertvirtovė, kaip žinom, nukrito »»in Azlnnn £TY/Iu}

keliauti visą Europą. Norėjau pamatyti že
myną prieš bombardavimą, prieš baisų su
naikinimą, kuris, mano galva, buvo neiš
vengiamas.

Londonas tebebuvo šaltakraujiškas. Nie
kas nenorėjo patikėti, kad galėtų kilti ka
ras. Buvau netoli parlamento rūmų, kai iš 
jų išėjęs asmuo kilstelėjo ranką pasisvei
kinti. Kai aš jį atpažinau, jis jau buvo Nu
sigręžęs ir nuėjo šalin.

Tai buvo Rudolfas Hausas. Su savimi ne
šėsi portfelį, nuo kurio nesiskirdavo. Tai 
buvo tas pats Hausas, kuris buvo paskelb
tas esąs sušaudytas trockininkų byloje.

Nė kiek- neabejoju, kad jis atpažino, bet 
paskutinę akimirką sumojo, jog jis yra mi
ręs, ir kad bus saugiau nekalbėti.

Vėliau iš Pabaltijo laikraščių sužinojau, 
kad Hausas buvo gimęs nauja pavarde. Su 
Rusijos naftos cisternomis jis keliavo po 
visus Europos uostus, prižiūrėdamas nere
gimą uostų kontržvalgybos agentų darbą.

Nebus perdėta konstatuojant, kad tarp
tautinis uostų špionažas buvo lemtingiau
sias 2. D. karo žvalgybos skyrius ir pa
reikalavo daugiausia gyvybių aukų.

Tokie vyrai, kaip Rudolfas Hausas, su
sekė, kad vokiečių agentai buvo įsiskverbę 
į Gelbėjimo Armijos skyrius, kurie savo 
darbą varė uostuose. Jie garsiai pūsdavo 
dūdas ir švilpynes ir melsdavo išganymo 
klajojančių ‘ jūrininkų sieloms. Jie maitin
davo alkanus ir duodavo pastogę prie
globsčio neturintiems, kad tik gautų žinių 
apie laivų judėjimą. Tuo pačiu tikslu vo
kiečių šnipai buvo įsiskverbę visame pa
saulyje į jūrininkų misijas.

Jūrininkų misijų buvo ir J. A. Valstybė
se. Viena iš tokių buvo Hobokene. Patalpa 
buvo švari, gerai apšviečiama, kur būdavo 
galima sočiai pavalgyti. Misijoje buvo kal
bama visomis pasaulio kalbomis. Ji buvo 
skirta vokiečiams. Žinoma, pastorius bai
sėdavosi nacių režimu.

Alexander Werthas, šuio metų šį laikraštį 
atstovaująs Belgrado konferencijoje. Grį
žęs jis paskelbė seriją straipsnių apie nū
dienes nuotaikas Sovietų Sąjungoje. Vie
name iš jų jis įdomiai nupasakoja užsie
niečių būklę Maskvoje, kuri, dabar nu
kėlus į ten derybas dėl Berlyno, įgavo [ 
ypatingos reikšmės.

Charakteringas būklės bruožas yra vi
siems užsieniečiams reiškiamas ypatingas 
nepasitikėjimas. Netgi ■ į satelitinių kraštų 
komunistus žiūrima su didele nepasitikė
jimo doza. Girdi, jie vieną dieną gali išva
žiuoti į užsienius ir... pakeisti savo nuo
monę. Werthas pažodžiui rašo:

„Naujasis kultas — sovietų pilietybės 
orumas — yra propaguojamas daugiau 
negu kada nors anksčiau. Visi ryšiai su 
buržuazine civilizacija ir su buržuazinių 
valstybių piliečiais principiniai laikomi 
nepageidautinais. Per vieną viešą paskai
tą apie* Palestiną tūlas žydas paklausė ar 
jis negalėtų vykti į Palestiną. Lektorius 
baisiai pasipiktino: „Kaip sovietų pilietis 
turėtumėt parausti iš gėdos vien apie tai 
pagalvojęs!“ Sykį paklausiau aukšto pa
reigūno kodėl neleidžiama sovietų pilie
tėm išvykti pas savo vyrus — anglus. 
„Todėl — atsakė jis — kad mūsų žmo
nėms yra įkalama pažiūra — civis sovie- 
ticus sum — kiekvienas, nevertinąs šios 
garbės yra laikytinas dezertyru”. Jis pri
dūrė, kad galimos ir tam tikros išimtys.“

Nutraukiami ir kultūriniai ryšiai. Wer
thas kaip kuriozą mini, kad atidarant 
Maskvoje pačių anglų suruoštą Šhake- 
spearo parpdą, j jos atidarymą buvo už
drausta pakviesti bet kurįdjritų ambasa
dos narį. Atidaryme nedalyvavo ir britų 
korespondentai, neišskyrus ir komunistų 
„Daily Worker“ atstovo. Laikraščiai tvir
tina, kad „užsieniečiai savo kultūra nori 
paveikti tam t tikros rusų inteligentijos 
dalies galvojimą.“ Sovietų rašytojai ir 
kompozitoriai kaip ugnies bijo priekaišto 
seką užsieniečius.

Užsieniečių skaičius yra sistematingai 
mažinamas dviem būdais: a) neduodama :

jų veikla visados buvo atydžiai se- 
tačiau laikraščio korespondentas 

vis dėl to savo pareigas šiaip taip 
Šiaip taip galima buvo susikalbėti 

cenzūra. Galima buvo nuvažiuoti į

kitaip sakant, pragyvenimas Maskvoje 
padaromas 2,5—3 kartus brangesnis negu 
Londone. Tokiu būdu užsieniečiams skir
tame viešbutyje „Metropol“ gyvenant per 
dieną reikia išleisti mažiausiai 4—5 sva
rus sterl. Todėl visos ambasados Ir pa
siuntinybės savo narių skaičių redukuoją 
iki minimumo.

Užsieniečių gyvenimas yra nepaprastai 
monotoniškas. Bet kbks ryšys su sovietų 
piliečiais pasidarė nebeįmanomas. Britų 
ambasadorius Molotovo, su kuriuo vienu 
jis gali kalbėtis, nema(o^ ištisus mėnesius. 
Oficialiuose priėmimuose pasitenkinama 
tik kukliausiais formalumais. Užsieniečiai 
bendrauti gali tik savo tarpe.

Werthas nurodo, kad dar prieš metus 
užsienieęių būklė buvo žymiai lengvesnė. 
Tiesa, 
karna, 
galėjo 
atlikti, 
ir su
Leningradą arba Kijevą. Po Maskvos už
sienių reikalų mlnisterių konferencijos 
užsienio korespondentų padėtis pasidarė 
nepavydėtina, o po Magidoffo bylos — 
stačiai nepakenčiama. Magidoffas buvo 
rusų kilmės amerikiečių korespondentas. 
Jis Rusijoje išbuvo net 12 metų. Vieną 
gražią dieną „Isvestijoje“ pasirodė jo sek
retorės - sovietų pilietės - laiškas, kuriame 
jis nevisai aiškiai buvo apkaltintas špio
nažu. Kaltinimai buvo silpnoki, nes ir 
bylos jam niekas nekėlė, bet tik per 48 
vai. įsakė išsinešdinti. Pg to visi pažįstami 
rusai pareiškė Werthui: „Jei Magidoffas, 
kuris pats yra rusų kilmės ir čia išgyveno 
12 metų, pasirodė esąs šnipas, tai mes ne
galime patikėti nė vinam užsieniečiui!”

Korespondentai pradėjo išvažinėti. Pas
kutiniu metu tik trys didžiausios agentū
ros ven tik savo orumo sumetimais pali
ko po korespondentą, kurie 
nuobodžiauja...

smarkiai
(vm)

Treji metai po Hiroshimos
Jau suėjo trys metai, kai Meksikos dy

kumą sudrebino baisus sprogimas — vienas 
lėktuvas numetė pirmą žmogaus rankų 
paruoštą atomo prietaisą. Tik nedaugelis 
mokslininkų ir technikų prie to vaidini
mo buvo prileista. Fantastinis sprogimas 
pirmą kartą atpalaidavo substancinę 
energiją. Atomo amžius prasidėjo.

Prezidentas Trumanas dalyvavo tuo 
metu Potsdamo konferencijoje. Nors ir 
sužinojęs apie eksperimentą, nieko savo 
partneriams neprasitarė ir toliau darė toli 
siekiančius, bei sunkias pasekmes turin
čius sprendimus.

Ir štai atėjo 1945 m. rugpiūčio mėn. 6 d., 
kada vienintelis lėktuvas, net stebėjimo 

punkte neįrašytas, perskrido Hiroshima 
ir staiga po juo iškilo nepaprastai didelis, 
grybo formos debesys dūmų, kuris apgau
bė visą dangų. Vienas miestas buvo sunai
kintas ir su juo kartu 130.000 žmonių gy
vybių.

Vos praėjus 10 dienų kapituliavo Ja
ponija. Antrasis Didysis karas pasibaigė.

Atominės bombos panaudojimas davė 
progą visokioms kalboms. Kai kas žmo
niškumo vardu net smerkė nekaltų žmo
nių žudymą Hiroshimoje ir po keleto die- 
nų-Nagasakyje. Buvo nurodoma, kad Ja
ponija praktiškai jau buvo nugalėta ir 
todėl masinis žudymas atominiais ginklais 
esąs nepateisinamas. Bet čia užmirštamas 
pats pagrindinis dalykas, ypač japonų 
atžvilgiu, tai nepalaužta moralinė japonų 
pasipriešinimo jėga.

Japonijos kariuomenė, nors ir turėdama 
pralaimėjimų ir spaudžiama nepaprastos 
anglosaksų karinių jėgų persvaros, iki 
1945 m. liepos mėn. išlaikė savo begalinį 
išdidumą, fanatišką patriotizmą ir puikią 
kovos dvasią. • \

Japonai, apimti nepaprasto išdidumo ir 
savo vadų varomi, niekados nebūtų kapi
tuliavę, jeigu imperatorius pats — vienin
telis atsitikimas Japonijos istorijoje — 
nebūtų tam davęs įsakymo. Tūkstantį 
kartų jie būtų mieliau karą vedę iki 
kraštutinumo, iki masinės savižudybės. 
Bet „Dangaus Sūnaus“ balsas skverbėsi 
per okeanus ir Tolimuosiuos Rytuos už 
grobtose šalyse išsisklaidę japonų karei
viai atsiklaupę klausėsi šio atsidavusio 
balso (Tokijoje buvo užregistruotas 
plokštelėse), kuris jiems įsakė mesti 
ginklus ir pergyventi nepasisekimą. Im
peratoriaus įsakymas nė vienu žodžiu he-

Kada orumas (mitas) buvo apsaugotas, 
patekančios saulės imperija, nors ir neno
romis, ryžosi besąlygiškai kapituliuoti. 
Visos Tolimuosiuose Rytuose išsisklai
džiusios japonų armijos numetė ginklus 
ir atsisakė kovos iki paskutinio atodūsio, 
kurią jie anksčiau iki kraštutinumo norė
jo vesti.

Kiek tūkstančių žmonių gyvybių tuo 
būdu neišmatuojamuose rytų Azijos plo
tuose buvo sutaupyta, kiek griuvėsių ir 
nušlavimų išvengta, negali niekas pasa
kyti. Viena yra tikra, ypač tam, kuris 
matė kovojantį Japonijos kareivį, kad iki 
paskutinio Japonijos kario sunaikinimo 
būtų trukę metų metai baisios kovos ir 
būtų pareikalauta neapsakomų aukų.

Neužmirškime, ■ kad daugiau kaip mili
jonai i japonų karių, desperatiškai- pasiry
žusių žūtbūtinei kovai ir fanatiškos tautos 
remiamų, savo sentėvių žemėje laukė są
jungininkų invazijos. Amerikiečiai tat 
puikiai suprato ir atsidėję tam ruošėsi. In
vazija turėjo būti vykdoma per du kartus. 
1945 m. rudenį ir 1946 m. ankstyvą pava
sarį. Tačiau po Hiroshimos bombos tos 
visos operacijos atpuolė, ir buvo sutau-

nereika-pyta žmonių kraujo. Tai nebuvo 
lingas nekaltų žmonių žudymas.

Be to, atominių ginklų panaudojimas 
1945 m. turėjo ir kitų reikšmingų pa
sekmių. Dėl to,- pagreitėjus Japonijos ka
pituliacijai, sumišo Rusijos planai į Ja
ponijos salas. Rusai manė, kad karas su 
Japonija truks mažiausia dar bent metus, 
todėl nesiskubino stoti sąjungininkų pu
sėn prieš japonus. Jie tikėjosi įstoti 1946 
m. ir iš savo atramos taškų planiruoti į 
japonų archipelagą. Japonijos kapitulia
cija užklupo juos netikėtai ir dar paly
ginti toli nuo Japonijos archipelago, kurį 
jie norėjo užimti. Jų vieton atėjo ameri
kiečiai ir vieni dabar ten yra. Tai kartus 
apsivylimas Kremliui.

Šis įvykis sutrukdė Rusijai Tolimuo
siuose Rytuose vaidinti rolę, kurios jie 
troško. Gal būt, rusų imperializmas Euro
poje nebūtų dabar toks agresyvus, jeigu 
jis būtų gavęs Japonijos dirvą savo sėklai, 
kurią jam atėmė Hiroshimos bomba. Jeigu 
iš tikrųjų taip yra, kaip daugelis linkę 
manyti, tai atominė bomba ne tik sunai
kino Japonijos miestą, bet ir pasuko pa
saulio likimą kitu keliu.

(Nbuvelle de France.)

Policijos priežiūra sustiprinta

. . JJfiatuuaub panyniao ne vienu mjumu ziv-
Ludwigshafeno . katastrofoje žuvusių ir<’paminėj0 paskutlnlų praiaimėjimų, kurie

nuo žaizdų mirusių iš viso priskaitoma 181 
asmuo. 43 asmenys yra dingę. (D).

ūkio tarybos patvarkymu kai kurios ava
lynės bus galima pirkti be leidimų ir be 
taškų. Reikalas liečia sandales su odiniu 
viršum, lengvus išeiginius batukus, kamba
rinius batus, sportinius batus ir kaliošus.

Sūdena iš gerai informuotų šaltinių pra
neša, kad susisiekimo suvaržymai trijose 
vakarinėse zonose bus panaikinti ir susi
siekimas bus laisvas. Tuo būdu kelionės 
leidimai į prancūzų zoną nebus reikalingi.

IG-Farben koncerno byloje 13 kaltinamų
jų nuteista nuo 1.5 iki 8 metu kalėjimo. 
Kiti išteisinti. (D),

taip sukrėtė Japonijos militarinę padėtį, 
bet jis atidengė atominių ginklų atsira
dimą.

Japonija buvo pasiruošusi kovoti iki 
mirties, tikra to žodžio prasme, kovoti su 
visos žemės, visais žmonėmis, bet su de
monais arba dievais ji negalėjo kovoti. 
1945 m. vasaros atominė bomba sudarė 
Japonijai galimybę išvengti beprotiškos 
tautinės savižudybės. Ji davė Japonijai šį 
tą į rankas, kurio reikšmę mes, europie
čiai, vargiai galime suprasti, taip sakant 
priemonę „orumui apsaugoti“.

Belgradas (Dena). INS korespondentas 
aprašinėja policijos kontrolę, Rytų Europos 
kraštuose. Ta kontrolė yra žymiai sustip
rinta. Paskutinio mano buvimo Prahoje me
tu prieš penkis mėnesius ta kontrolė buvo 
žymiai silpnesnė. Pravažiuojančiam užsie
niečiui neįmanomas joks telefono susisieki
mas. Iš pat aerodromo jau jį paima savo 
žinion ginkluoti saugumiečiai.

Dar blogiau atrodo lankytojui Belgradas, 
kuriame pripildytos gatvės ginkluotų ju
goslavų kareivių. Kai aš vakare atvykau į 

•Jugoslavijos sostinę, aš labai nustebau dėl 
saugumo priemonių, kurios, greičiausiai, 
buvo naudojamos konferencijos apsaugai. 
Jugoslavų kareiviai užkerta kelią prieiti 
prie viešbučių, kuriuose gyvena delegatai. 
Uniformuotos ir ginkluotos sargybos stovi 
įėjimuose.

Įspūdingiausias buvo vaizdas, kai sute
mus, artinantis prie aerodromo galima bu
vo matyti, kai moterys, vaikai ir jauni žmo
nės didelio stiprumo elektros šviesoje iš- 
krovinėjo sunkvežimius su sunkiais akme
nimis ir žeme. Tie akmenys ir žemės buvo 
išsemtos iš vienos upės. Tai sudaro dalį 
vyriausybės programos, kurioje laisvu no
ru gyventojai turi paaukoti savo laisvalaikį.

Taip pat įspūdingai atrodo, kai vakare, 
artinantis į miestą, pamatai aukštai virš 
miesto šviesos ženklą, kuriame išskaitai 
„Tito”, ir tai atrodo kaip amerikiečių neo
nų reklama.

Seka Prancūzijos pavyzdžiu
Frankfurtas (Dena). Ilgesnį laiką bizonos 

paštininkų profesinės sąjungos vestos de-

rybos su pašto telefono ir telegrafo įstai
gos administracija pasibaigė liepos 30 d. 
Administracija nusileido profesinei sąjun
gai, sutikdama gaunamus atlyginimus pa
didinti 13,24%.

Pasitraukė visas konsulatas

Sidneys (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 
generalinis konsulas Sidneyje Dr. Sakhas it 
bendradarbių štabas, be vieno valdininko, 
protestuodami dėl šiuo metu Čekoslovaki
joje siaučiančio režimo pasitraukė iš savo 
pareigų ir pasidavė Australijos vyriausybės 
globai. , .

Vicekonsulas Dr. Hallas pasilieka tarny
boje.

Sakho pirmtaikūnas dėl tų pat priežasčių 4 
irgi pasitraukė iš tarnybos.

Keturi JAV generolai į Vokietiją
Bremenas (Dena). „General Patrick” lai

vu į Bremeną atvyksta keturi JAV genero
lai, du kongreso nariai ir vienas buvęs 
kongreso narys. Generolai McMorlandas, 
McKee ir Haislipas perims pareigas JAV 
armijoje Vokietijoje, o generolas Reynold- 
sas yra numatytas JAV armijos „Special 
Services” vadu.

Veikli britų aviacijos pramonė
Londonas (UP). Britų aviacijos pramonė 

netrukus laukis didesnių užsakymų. Tiki
masi, kad užsakymų duos Prancūzija, Bel
gija ir Olandija. Švedija, Šveicarija ir Nor
vegija vėl padarė užsakymų, kurių dalis yra 
išpildyta.
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Iš paleckinės rašliavos
Ant. Vagurklas

Atviras atsakymas

Ne strebiteliai, tik patys partizanai 
save karią, o ne kilnusis grafas pa
triotas buvo korikas (sviataja jemu pa- 
tniat) tik tebegyvas dar ir tremtyje 
besisukinąs senis Plechavičius (der al
te Plechavitschus) yra lietuvių tautos bu
delis (der Henker dės litauischen Volkes, 
p. 17 ir dar p. 43). Kad gen. Plechavičius 
buvo siekiančios Lietuvai nepriklausomybę 
atgauti Rinktinės vadas ir dėl savo pa
sipriešinimo vokiečių užmačioms drauge 
su ja nukentėjęs, žinome ne vien mes, bet 
ir artimieji bei tolimieji Vakarai, tik dėl 
to atimti iš tikrai užsitarnavusio grafo jo 
istorinį vardą ir ne strebiteliams, tik Lie
tuvos Rinktinės vadui jį priskirti — tam 
reikalinga, kaip sakydavo anais cariniais 
čiesais mūsų igrokai, nepaprasta lovkost’- 
ruk, o dabartinių laikų sąvoką pavarto
jant — kaluginė dialektika, bet ar to už
tenka vokiečiams skaitytojams įtikinti — 
tepagalvojie naujai iškeptieji Lietuvos dia
lektikai Žiugžda, Korsakas ir Vabalas Gu
daitis.

Nei Paleckis nei jo kaluginiai įsakytojai 
nėra’buvę Lietuvoje, kai ji vadavosi iš 
maskvinės Rusijos nagų, gynėsi prieš pru- 
sokiškas ir varšuvines užmačias ir kūrėsi 
savąjį — nepriklausomos valstybės gyveni
mą, tad nieko stebėtina, jog p. 14—15 be- 
vaizduojant 1918—19 m. valstybinį Lietu
vos kūrimą gerokai griebta iš savo „vaiz
duotės” (ne govoria durnovo slova). Tiek 
to! Negi visą knygelę čia nusirašinėsime 
ir taisysime; ne mūsų dalykas! Pasitenkin
kime kai kuo iš kitų puslapių.

P. 16: Smetona Lietuvą hatte verkaufen 
an Kaiser Wilhelm. Kodėl dabar tik Sme
tona bekaitinamas (vokiečiams begina
mas!)? Juk visa Lietuvos Taryba lenkų ir 
bolševikų buvo kaltinama vokiečiams par
sidavusi, iš kur gi dabar toks susubtilė- 
jitnas?

P. 23 minimi Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterial Tschaplikas, Shusteikis (= Mustei
kis, p. 24 Wuga =Būga, p. 22 Pakitas

Imą prieš raudonąją armiją ir tarybinę 
valdžią. Nebent iš p. 43 apie lietuvių nu- 
įsistatymą bolševizmo atžvilgiu galima bū- 

Į tų spėti: die btirgerlichen Nationalisten 
(kalbama apie lietuvius!) schrien aus vol- 
lem Halse’ „Heil Hitler”. Nuo p. 28 skel
biamo Volko „entuziazmo” belaidojant 
Lietuvos nepriklausomybę, kaip matome, 
ne kas beliko: kad ir prūsokiškas hitleriz- 
mas, tik — girdi — ne enkavedizmas.

P. 44: 1941 m. rugsėjo mėn. bolševikinis 
lietuvių partizanas „Simonas” jau buvęs 
weit ausserhalb der Grenzen Litauens be- 
kannt. Gaila, kad tik Maskvos radijas 
testengė apie jį užsieniams ką sukurti, bet 
Lietuvoje nieks apie jį, o ypačiai apie ko
kiuos jo žygdarbius,, nė negirdėjo, jų nei 
nepastebėjo. Panašiai p. 45; Der Held der 
Sowjetunion Urbanawitschus hat persbn- 
lich 17 deutsche Militartransportziige zum 
Entgleisen gebracht. Na, kas jau ten bus 
taip stachanovietiškai suskaitęs: 17 ar l*/s 
cugo? Žinomas rūsų generolas Skobelevas 
po kiekvieno savo dalinio susirėmimo su 
turkais rūsų nuostolius kukliai atžymėdavo 
„vienu kazoku”, o kritusių turkų surašyda
vo daugybę pasiteisindamas: „Cego ich 
žaliet-nechristei!”

P. 76: .1919—39 m. Lietuva buvusi ein 
Vasafl Deutschlands. Net Hitleriui Vokie
tijoje paėmus valdžią ir nutraukus su Lie
tuva ekonominius santykius? Palecki — 
Kauno žurnaliste — prisiminki tuos laikus! 
O dar: ar nebus dabar Tarybinė Lietuva 
tikrai kai kieno politinis, ūkinis ir net 
kultūrinis Vasall? Į tai išdidus atsakymas 
p. 73: Das litauische Volk wurde (dabar) 
der wirkliche Herr seines Landes. Saky
sime: kaip vokiečiai rūsų zonoje ar kaip 
kitaip? Reikia įi vokiečiams aiškiau nu
sakyti šį mūsų Volko ponavimą ar poniš
kumą; kodėl Volkui staiga ponu pakilus 
(tikriaus — raudonosios armijos esant pa
keltam), virtus kaip ir Herrenvolku, vis ir 
daugiau atsiranda ant jo kaluginių herrų, 
tiek svetimos kariuomenės, tūkstančiai ry

tiečių kolonistų; kodėl nutrūko Lietuvos 
santykiai su Vakarais — politiniai, ūkiniai 
ir kultūriniai; kodėl tūkstančius lietuvių — 
herrų veža svetimieji (tikresni herrai?) į 
tolimąsias Rytų ir Siaurės sritis; kodfd šių 
herrų herrai — komisariniai ministerial, 
dar literatai ir žurnalistai nedrįsta akių 
parodyti mūsų tremtinių stovyklose ir 
aiškiai (įrodomai) atsakyti į aiškius (sta
čius ir atvirus) savo tautiečių klausimus; 
kodėl gerai žinantieji kas kaip yra tėvy
nėje tremtiniai neskuba į ją grįžti; kodėl iš 
Jungtinių Amerikos valstybių joks lietuvis 
komunistas ar šiaip bolševikinis pažangie
tis negrįžo Lietuvon drauge su visu Her
renvolku pasidžiaugti naujoviniu gyvenimu, 
drauge jį kelti ... Čia tik patys pirmieji 
klausimai, bet kiek jų dar atsirastų, jei 
abi šalys imtų ir rimčiau įsišnekėtų?

Deja, herriniai dialektikai nelinkę į laisvą 
ir viešą visuomeninių dalykų aptarimą, tad 
J jokius klausimus neatsako, tik patys ora- 
kuliškai ištarmes arba dekretus Volkui 
skelbia entuziastingai (tylint ar plojant) 
priimti, kaip štai dar vieną — p. 74; ta
rybinėje Lietuvoje tėsanti die wirkliche 
Einheit des litauischen Volkes. Kaip Ku
dirkos himne: Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi, tik, žinoma, jeigu Saulė Lietu
vos tamsumus prašalina? Tačiau neaišku 
— mums, gal ir vokiečiams — kiek % 
Volko beapima Einheits sąvoka? kitaip 
sakant, ar ji apima taip pat šimtus tūk
stančius tremtinių į Rytus ir į Vakarus, o 
gal ir ne visą Lietuvoje likusį Volką be- 
gauna apimti? Knygelė pabėrė tiek nerim
tų skaitmenų, tad šį kartą galėtų ir tik
resnį skaitmenį nustatyti. Apie Lietuvos 
žmonių išvežimus vokiečiai visviena žino. 
Belieka tik nurodyti skaitmenys ir skaitme- 
nėliai, be to dar paaiškinti — kada, kodėl, 
kaip, kur, kiek liko ir pan. Ar gi tai būtų 
sunku — Herrenvolkui, kurio gyvenimas 
remiasi auf den Grundlagen der entfaltenen

(Nukelta į 4 psl.)

Pakštas ir pah.), kurių vardai vokiečiams 
nieko nesako. Ar ne reikšmingiau ir lite
ratiškai sultingiau būtų buvę čia pat nuro
dyti, jog su min. Čapliku stengėsi drau
gauti poetėlis Liudas Gira, kadaise bolše
vikų kalėjime kelis mėnesius palaikytas, 
dabar ministeriui įskundinėjęs kairiuosius 
lietuvių literatus, o vėliau rašęs Stalino 
garbei eilėtus panegirikus ir atsigirti ne
galėjęs Lietuvos sutarybinimu, dėl šių sa
vo nuopelnų — kad ir kariuomenėje nebū
vąs, o ginklo ir iš tolo bijojęs — į savo 
amželio pabaigą net raudonuoju majoru 
pakeltas. Neatsimenu, kuris mūsų minis- 
teris Borutą trėmė iš Lietuvos, Nuvarę 
poetą dar toliau ir įstatą į tokias sąlygas, 
kuriose negalima tikėtis gyvam išlikti, da
bartiniai Lietuvos valdovai bent knygelėje 
turėtų to sau įsidėmėtino fakto priminimu 
džentelmeniškai (vakariečių ar rytiečių 
Masme) pagerbti kad ir smetoninės Lie- 
uvos ministerio vardą.

P. 24: Kauno jėzuitų gimnazija buvusi 
Mlttelpunkt der (vokiškos) Spionage und 
der Hitler,provokation. Jėzuitai — ir Hit
leris? Oi Kaluga, Kaluga! P. 39: apie 
Hitlerio įsiveržimą Lietuvon, bet nęi žo
džio nesakoma apie lietuvių tautos sukili-

Paremkime Mažosios Lietuvos lietuvius
Nepalankiai susidėjus istorinėms aplin

kybėms, Mažosios Lietuvos lietuviai senai 
jau buvo atplėšti nuo Didžiosios Lietuvos. 
Vienintelis ryšys, kuris rišo juos su tau
tiniu kamienu, buvo lietuviška spauda. Ji 
neleido išblėsti paskutinei iš protėvių pa
veldėtai lietuviškos dvasios kibirkščiai. Lie
tuviškos spaudos lopšys buvo Tilžė — Ma
žosios Lietuvos sostinė. Jeigu lietuviška 
spauda turėjo tiek daug reikšmės seniau, 
dar didesnė jos reikšmė šiandien, kai Ma
žosios Lietuvos lietuviai, praradę savo tė
viškes, nublokšti nuo Lietuvos sienų, var
gingai ir ,be globos gyvena išblaškyti po 
visą Vakarų Europą. Nežiūrint to jie tiki 
į Lietuvos ateitį ir įsijungę į kovą už Lie
tuvos laisvę. i

Mažosios Lietuvos Tarybos Spaudos Ko
misiją, kuri artimiausiai bendradarbiauja su 
Dr. Vydūnu ir kitais Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos rašytojais, savo lėšomis ir. 
Pastangomis paruošė kelis leidinius Prūsų 
ietuviams jų dvasiai sustiprinti ir išlaikyti 
ų tautinį kovingumą.

Šitie leidiniai baigiami spausdinti. Bet 
dėl valiutos pakeitimo, Spaudos Komisija 
neteko lėšų apmokėti spausdinimo išlaidas. 
Spaudos Komisija, nenorėdama sustoti pu- 
siaukelyje prie savo tikslo ir turėti mate
rialinių ir moralinių nuostolių, nerado ki
tos išeities, kaip tik kreiptis į brolius lie

tuvius, kad jie savo aukomis paremtų Ma
žosios Lietuvos lietuviškąją spaudą.

Mes žinome, kad visi dabar vargingai 
gyvena, bet nelaimėle lietuviai visados mo
kėjo vienas kitam padėti. Užtat ir dabar 
drįstame prašyti paremti mūsų darbą au
komis arba užsakant ir iš anksto apmo
kant mūsų leidinius, kad lietuviškąją spau
dą galėtų gauti — dovanai ir tie Prūsų 
lietuviai, kurie neįstengia patys už ją su
mokėti.

Mūsų reikalą žino Vyr. LTB Komitetas 
ir Britų Zonos LTB Taryba,"jam pritaria 
ir jį remia, tvirtindama savo antspaudu vi
sus reikalingus įgaliojimus ir aukų lapus.

Ir už mažiausią auką būsime dėkingi ir 
tariame iš anksto lietuvišką nuoširdžią pa
dėką.

Užsakyti galima šiuos leidinius;
1. „Krivūlė” — iliustruotas 140 psl. žur

nalo formato leidinys. Jame Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos rašytojai pasisako dėl 
Mažosios Lietuvos praeities, dabarties ir 
ateities problem. Kaina: DM 3,—.

2. Dr. Vydūnas: „Gyvenimas Prūsų Lie
tuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kris
tijonas Donelaitis. Kaina: DM 1,20.

3. Tas pat/vokiečių kalba. Kaina: 1,20,
4. Dr. Vydūnas: Ein Nachlass schlichter 

litauischer Menschen”. Kaina: DM 0,60.

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBA 
z

Hlaurice Eeblanc

Jiicdadid perlai
Vertė Bal. Aug.

— Mademoiselle de Sinklevec mane įga
liojo pareikalauti iš jūsų juodojo perlo.

— Juodojo perlo?
— Kurį jūs pavogėt.
— Aš jo neturiu!
— Jisf pas jus.
— Jei jį turėčiau, būčiau žudikas,
— Jūs — žudikas!
Danegre bandė nusijuokti.
— Laimei, mano mielas pone, prisiekę 

teisėjai nebuvo tos nuomonės. Jie mane iš
teisino. O jei sąžinė švari ir pelniau dvyli
kos garbingų teisėjų pasitikėjimą...

Policijos inspektorius paėmė jo ranką.
— Nereikia kilnių žodžių, bičiuli. Klau

sykitės manęs atidžiai ir pasverkite kiek
vieną mano žodį. Iš tiesų, žaidimas vertas 
ivakių.

— Danegre, trys savaitės prieš nužudy- 
ną jūs pavogėt iš virėjos raktą nuo atsar- 
Įinio išėjimo ir pas šaltkalvį N. gatvėje 
išsakėte padirbti antrą raktą.

— Tai netiesa! Tai melas, — suniurnėjo 
Danegre. — Niekas to rakto nematė, jis ne
egzistuoja.

— Ne, jis egzistuoja. Štai jis!
įsivyravo trumpa tyla.
— Jūs, — tęsė Grimadaunas, — paplo

vėte grafienę kišeniniu peilii?, kurį pirkote 
turguje Respublikos aikštėje tą pat dieną, 
kai užsakėte raktą. Tai — tris kart tekintas,

juodakriaunis peilis.
— Visa, ką jūs sakot — niekai. Niekas 

to peilio nėra matęs.
— Matė. Štai jis!

Danegre apstulbęs atsilošė.
— Ant ašmenų yra rūdžių žymės ir dė

mės, — tęsė buvęs policijos inspektorius. 
— Norite žinoti jų kilmę?

— Na, o jeigu... Jūs turite raktą ir pei
lį, kaip norite įrodyti, jog tie daiktai pri
klauso man?

— Akistatoje šaltkalvis ir pardavėjas,tik
riausiai, jus pažintų, — jis kalbėjo baugi
nančiu įsitikinimu.

Danegre raitėsi iš baimės. Nei tardyto
jas, nei prokuroras, nei prisiekusiųjų teis
mo pirmininkas nesugebėjo jo taip trumpai 
pričiupti ir taip aiškiai atvaizduoti visas 
žmogžudystės smulkmenas, kurias jis pats 
lyg per miglas matė. Bet nepaisant to, jis 
dėjo visas pastangas, kad atrodytų abejin
gas ...

— Jei tai visi jūsų įrodymai...
— Aš žinau dar vieną. Po žmogžudystės 

jūs grįžote tuo pat keliu kaip ir buvote 
atėjęs. Tačiau spintoje užkliuvęs, suklupo
te ir buvot priverstas atsiremti į sieną.

— Iš kur jūs tai žinote? — išsprūdo Da
negre, — kas jums tai pasakė? Niekas...

— Policijai šitai dar nežinoma. Niekam 
galvon nešovė mintis uždegti žvakę ir ap

žiūrėti spintos sieneles. Gi jei tai būtų pa
daryta, būtų rastas jūsų kraujuotos rankos, 
kuria buvot atsirėmęs į sieną, atspaudas. 
Ten taip pat yra ir nykščio spaudas. Ne
jau jums nežinoma, kad tik pagal šį vieną 
atspaudą jūsų santykiai su policija pašlis.

Viktoras Danegre išbalo. Saitas prakaitas 
lašais sroveno nuo jo skruostų ir kaktos. 
Bepročio žvilgsniu žvelgė jis į tą keistą 
žmogų, kuris apie žmogžudystės smulkme
nas pasakojo taip, tartum pats būtų daly
vavęs. Jis panarino galvą nugalėtas, bejė
gis. Jau ištisus mėnesius jis vienas kovojo 
prieš visus, bet aiškiai jautė, kad šiam žmo
gui negalės atsispirti.

— Kiek duosite man, — pagaliau su
šnibždėjo, — jei aš gausiu jums perlą?

— Nieko!
— Laikote mane kvailu? Norite gauti 

daiktą, kuris kainuoja tūkstančius ir šimtus 
tūkstančių, o man už jį nieko neduodate?

— Jūs gausite — gyvybę.
Niekšas sudrebėjo.
— Matot, Danegre, — tęsė Grimadaunas 

beveik švelniu balsu, — jums perlas neturi 
vertės, jūs jo vistiek negalėsite parduoti. 
Kodėl jį saugoti?

— Yra tarpininkų... Kada nors... sa
vo kaina ... vėliau...

— Vėliau bus per vėlu!
— Kodėl?
— Todėl, kad policija jus vėl sučiups ir 

tada, mano mielas, įrodymai, kuriuos aš 
patieksiu, jus galutinai pražudys.

Viktoro Danegre galva nusviro ant ran
kų, ir jis susimąstė. Jis pajuto neapsakomą 
nuovargį ir ramybės troškulį.

— Kada norite, gauti perlą? — sušnab
ždėjo.

Š. m. birželio 5 d. „Žiburių" numeryje 
yra įdėtas dviejų buv. mūsų karlumome- 
nės aukštų laipsnių karininkų atviras 
laiškas į visuomenę, kur jie daro man ne
pagrįstų priekaištų, kad savo straipsne
lyje „Vaistai dirgsniams“, išpausdintame 
š. m. gegužės 12 d. „Mintyje“, girdi, esu 
palietęs mūsų buv. kariuomenę.

Tas, kas skaitė tą mano rašinį, galėjo 
pats visai objektyviai įsitikinti, jog ten 
nebuvo mano pasakyta nė vieno žodžio 
apie buv. mūsų kariuomenę ir kad, juo 
labiau, nesu ten nieko tokio pareiškęs, kas 
galėtų būti suprasta pasisakymu iš mano 
pusės mūsų buv. karių vardu, kaip kad 
laiško autoriai bando man tatai prikergti.

Jei tas jų laiškas būtų tik taip sau šū
vis pro šalį, kas gali atsitikti ir kariams, 
kada jie griebiasi ne savo ginklo, tai ne
matyčiau jokios prasmės į tai čia atsi
liepti. Visuomenei, manau, tatai nesuda
rytų jokio įdomumo. Tačiau kalbamame 
laiške yra keletas dalykų, kurie per daug 
krinta į akis: pirma, viešas dviejų aukšto 
rango karininkų įsikišimas į politiką, 
antra, mėginimas pastatyti karius, net 
visą mūsų buv. kariuomenę, į koliziją su 
dabartiniais mūsų tautos laisvės kovoto
jais ir, trečia, jų nedviprasmiškas pasisa
kymas už politines partijas.

Kaip Irgi šiek tiek nusimanąs apie ka
riuomenės klausimus, negaliu susilaikyti 
nepareiškęs nusistebėjimo,, kad sakyto 
laiško autoriai, kurie patys pabrėžia, jog 
tebelaiko save karininkais, pradeda pa
miršti vieną iš pagrindinių kariuomenės 
bei karinės drausmės principų, būtent, 
kad karininkams nedera kištis į politiką. 
Jie užsipuola mane už pareiškimą simpa
tijų mūsų tautos laisvės kovotojams, su- 
sispietusiems į BDPS ir iškoneveikla 
mano pareikštas mintis, žadinančias ryž- 
tingesniuosius mūsų tautos elementus au
kotis už krašto laisvę, pavadindami visa 
tai paprasta propaganda.

Sukonstruodami tame savo laiške fik
ciją, kad, esą, laisvės kovotojus aš prieš 
pastatau kariuomenei, jie tuo daro tik 
žalos bendram tautos reikalui ir pačiai 
tai kariuomenei, sąmoningai ar nesąmo
ningai siekdami sugadinti gerus santykius 
tarp mūsų buv. karių ir dabartinių lais
vės kovotojų. Jokios kolizijos tarp ka
riuomenės ir tautos laisvės kovotojų nie
kad nėra buvę ir būti negali. Kiekviena 
tauta, kuri siekia savo valstybės atstaty
mo, turi ir savo laisvės kovotojus. Kada 
ta valstybė pradeda formuotis konkrečiai 
ir yra kuriama kariuomenė, kalbamieji 
tautos laisvės kovotojai automatiškai pir
mieji užpildo jos eiles ir tampa tuo būdu 
tikrais kariais, Taip, o ne kitaip juk buvo 
ir pas mus. Panašiai atsitiktų ir vėl, jei 
susilauktume progos atkurti savą' tautinę 
kariuomenę. Kam tat svaidyti nedraugiš
komis žarijomis į mūsų dabartinius lais
vės kovotojus, kada savos kariuomenės 
nebeturime ir esame aplinkybių pri
versti panaudoti tokias kovos priemones, 
kokios šiuo metu tėra praktiškai įmano
mos?!

Iš laiško, deja, susidaro įspūdis, kad jo 
autoriams labiau prie šjrdies politinės 
partijęs, o ne kalbamas laisvės kovotojų 
sąjūdis. Nors per kelis kartus jie savo’ 
laiške pabrėžia savo kariškumą ir kad ka
riuomenė turi laikytis nuošaliai nuo poli
tikos bei partijų, tačiau faktiškai, priešta
raudami patys savo žodžiams, jie viešai 
užsistoja partijas, taigi Įsikiša į politiką; 
jie užmerkia akis ant jų padarytų seniau 
ir daromų naujų klaidų, kimba prie ma
nęs, kad pakėliau balsą prieš tautos par
celiavimą pagal partinius kurpalius ir 
temato partijų veikloje tik kažką nepa- 
liestina, lyg jos būtų neklaidingi dievaičiai.

— Tuojau, per valandą laiko!
— Antrąip...
— Antraip mademoiselle de Sinklevec 

šiandien pat' praneš apie jus policijai.
Įsipylęs vyno stiklą ir vienu ypu išgėręs, 

Danegre pakilo. e
— Mokėkite ir eisime... man nusibodo 

ši istorija.
Atėjo naktis. Du žmonės kopė į kalną 

ligi pat kalno gale esančio bulvaro ir pa
suko vakarinės žvaigždės linkui.

Jie ėjo tylėdami, Danegre buvo nuvar
gęs, sulinkęs.

— Tai netoli grafienės namo, — tarė jis, 
— prie Možean parko.

— Žinoma! Prieš jus suimant, išeidavote 
tik į tabako krautuvę.

— Mes atėjome, — kimiai pratarė Da
negre.

Praėję išilgai paauksuotos sodo pertva
ros, pasuko į gatvę, ant kurios kampo bu
vo tabako krautuvė. Danegre, paėjėjęs dar 
keletą žingsnių, sustojo. Jo kojos drebėjo, 
ir jis kriste sukrito ant suolo.

— Na, — paklausė jo bendrakeleivis.
— Čia. *
— Kas čia? Jūs mane kvailiu laikote?
— Taip, čia prieš mus.
— Prieš mus? Klausykit Danegre, jūs 

klystate, jei...
— Aš sakau jums: jis čia.
— Kur?
— Tarp dviejų grindinio plytelių.
— Kurių?
Danegre neatsakė.
— Ak, suprantu, mano mielas drauguži, 

tu nori mane suklaidinti.
— Ne... Bet... Aš mirsiu badu.

Norint suprasti, kur gali nuvesti kari
ninkų įsivėlimai į politiką, tam užtenka 
atkreipti dėmesį į tai, kas kartojasi kai 
kuriose Plotų Amerikos valstybėse. Ten 
krašto valdžios ir valdymo*! sistemos 
kaitaliojasi kone kas dveji treji metai 
pagal kaprizus tos ar kitos grupės kari
ninkų, kuriuos sukursto kokia nors ambi
cinga partija ar partijų blokas, kad pa
grobtų krašto valdymą į savo rankas. To 
pasekmės išeina visados tos pačios: de
mokratinis krašto valdymasis kas kartą ’ 
nužudomas, pasitikėjimas teisės sąvoka 
pakertamas, partijos tarp savęs dar dau
giau supiudomos, todėl tautinė vienybė 
suskaldoma į šipulius, o pati karinlnkija 
vidujiškai tiek sukiršinama, jog jie iš 
ginklo draugų padaromi priešais vienas 
kitam.

Yra ir mums arčiau pažįstamų pavyz
džių, kurių čia neminėsiu, nes šiandien 
reikia inspiruotis ne tuo, kas mus skiria, 
bet tuo, kas mus jungia. O jungia mus 
tėvynės meilė ir pareiga gelbėti Lietuvą. 
Si pareiga buvo šventa kiekvienam mūsų ’ 
kariui praeityje, ji lieka tokia ypač dabar. 
Ją geriausiai atliktume — ir tai žino 
kiekvienas karys — tik laikydamiesi vi
siškos tautinės vienybės principo. Slo 
principo nesilaikymas vestų prie nužudy
mo pačios tos pajėgos, kurią norime su
kurti, ar tai būtų forma tikros kariuome
nės, kada tai pasidarys įmanoma, ar lai
kinai tautos laisvės kovotojų forma. Tad, 
p. p. karininkai, šalinkitės nuo partijų ir 
politikos! Jūsų kelias turi likti tas, ku
riuo visada ėjote praeityje, ir Lietuva 
buvo laimėjusi valstybinę nepriklauso
mybę. Tai besąlyginės tautinės vienybės 
kelias.

Tas kelias, mano nuomone, patartinas 
ir visoms mūsų politinėms partijoms bei 
grupėms. Tragiška padėtis, į kurią esame 
.nustumti ir didelis uždavinys, kuris gula 
ant visų mūsų pečių, kaip buvusių Lie
tuvos valstybės vyrų, vLsuomenės veikė
jų, taip ir buv. mūsų karių, reikalauja 
tautos jėgas ne decentralizuoti bei jas 
Išbarstyti po partijas ir partijėles, bet jas 
visas, kiek jų dar išlieka priešo nesunai
kinta, koncentruoti į bendrą pajėgą ir ją 
sistemingai iš anksto paruošti, morališkai 
ir materiališkai, vieninteliam, bendram 
tautos idealui pasiekti — atkovoti Lietu
vai laisvę ir valstybinę nepriklausomybę, 
— atidedant visus grupinius ginčus ir par
tines ideologijas, kaip antraeilius dalykus, 
į šalį, bent iki to laiko, kada vėl būsime / 
laimingi ir grįžę J savo kraštą.

Jei mano generoliškiems oponentams 
šis mano nusistatymas nepatinka, ir 
BDPS, kuriam aš simpatizuoju, jiems yra 
ne pakeliui, tai juk niekas jų neverčia 
prie šio laisvės kovotojų sąjūdžio dėtis. 
Jie turi jiems jau iš anksto atidarytas 
duris J politines partijas, ypač po jų viešo 
pasisakymo už jas. Bet tada tegul jie su
sipranta ir sau neprieštarauja: tegul ne
besivadina karininkais ir nebevalkioja 
kario vardo po politinio turinio laiškais lai
kraščiuose. Nuo to, kad BDPS eilėse ne
figūruos sakytų dviejų asmenų pavardės, 
šių mūsų laisvės kovotojų ryžtumas toliau 
kovoti ir aukotis Lietuvos laisvinimo reika
lui, mano nuomonę, nė kiek nesumažės.

Tebus leista man šį atsakymą užbaigti 
mano oponentų išreikštuoju jų laiško gale 
gražiu pageidavimu, kuriam aš iš savo pu
sės visiškai pritariu, būtent, kad būtų ven- ■ 
giama viešų ginčų, kurie sėja mūs tarpe 
nepasitikėjimo ir nesantaikos sėklą, ypač 
tokiais klausimais, kurie yra bendri ir 
vienodai brangūs visai tautai.

Kazys Škirpa. 
1948 m. liepos 3 d. Dublinas, Airija.

— Ir todėl abejoji? Na, aš būsiu savas 
žmogus. Kiek nori?

— Pinigų kelionei į Ameriką.
— Suderėta — ranką I
— Ir šimtas frankų pradžiai.

• — Gausi du šimtus. Bet dabar kalbėk.
— Atskaičiuok plyteles nuo grindinio 

vanden3 nutekamojo griovio dešinėje. Tarp 
dvyliktos ir tryliktos.

— Vandens nutekamajame griovyje
— Taip, po šaligatvio iškilimu.
Grimadaunas apsidairė. Gatvėje buvo 

per didelis judėjimas, šalia tos vietos pra
eidavo labai daug praeivių. Kas gi to
liau veikti? Nė vienas žmogus negalėjo 
įtarti, kas čia vyksta. Jis išsįėmė kišeninį 
peiliuką ir (bedė tarp dvyliktos ir tryliktos 
grindinio plytelės.

— O jei jo ten nėra?
— Jei manęs niekas nepastebėjo, kai aš 

jį slėpiau, reiškia jis dar čia.
— Kaip giliai?
— Maždaug dešimt centimetrų.

Jis išrausė šlapią smėlį. Kišeninio pelito 
smaigalis atsirėmė į kietą daiktą. Skylę 
pirštu praplatinęs, pamatė juodąjį perlą.

— Štai tau du šimtai frankų. Kelionės 
bilietą atsiųsiu ryt.

Kitą dieną „Echo de France” laikraštyje 
buvo atspausdinta tokio turinio žinutė;

„Nuo vakar dienos įžymusis juodasis 
perlas yra Arsenijaus Liupeno rankose. 
Pastarasis atėmė jį iš grafienės Andillot 
žudiko.

Artimiausioj ateity tikslios brangenybės 
kopijos bus išstatytos Londone, Sf. Peter
burge, New Yorke, Kalkutoj, Buenos Aires.

Arsenijus Liupenas laukia prekybinių 
pasiūlų." (Pabaiga).
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Karčios teisybės žodžiai:

Amerikiečių baimės priežastys AKIMIRKSNIU KRONIKA v
RAŠO ALE ARBAČIAUSKIENĖ, MŪSŲ* BENDRADARBĖ AMERIKOJE

Tremtinių įsileidimo įstatymas į JAV pri
imtas. Mūsų visų lūkesčiai išsipildė. Euro
poje šaukiame — gelbėkite, siųskite affide- 
vitus, darbo sutartis, bet kokį popierėlį... 
Amerikoje — gauname dešimtimis ir šim- 
taiš prašymų su asmens žiniomis; ieškome, 
perrašome, bet sunku tų popierių gauti ir 
jeigu gauname vieną, kitą — šis popieris 
apmokėtas dideliais vargais, kartais net 
sveikatos dalimi...

Kodėl taip? Juk visi žinome, kad ameri
kiečiai lietuviai labai jautrūs mūsų šelpi
mo reikaluose, jautrūs Lietuvos gelbėjimo 
akcijoje. Daug tremtinių tikisi ir laukia. 
Pamėginsiu nurodyti bent dalį tų priežas
čių, kodėl Amerikos lietuviai taip sunkiai, 
lėtai, ir atsargiai rašosi tremtiniams popie
rius.

Jautriausioji Amerikos lietuvių dalis jau 
išsisėmė. Jie gelbėjo ir gelbsti, kiek tik jų 
jėgos leidžia. Jie turi jau savo globotinius 
ir naujų nepajėgia globoti. Nemažas nuoš. 
Amerikos lietuvių nėra palankūs dabarti
niams Lietuvos ir lietuvių vargams, nes jie 
simpatizuoja tarybinei Lietuvai. Lieka vidu- 
riniėji. Jie neskuba. Jie stebi atvažiuojan
čius, skaito prašančiųjų laiškus. Jie turėtų 
pakankamai ir vietos, ir pinigų, ir laiko 
sudaryti „poperiams”, bet jaučiamas neryž- 
tumas ir kažkokia baimė. Rimtų priežasčių 
ir jie patys nenusako — girdpjo, matė, 
skaitė...

Kažkoks atvažiavęs DP, pasišvaistęs ke
letą dienų pas savo geradarį ir kažkur iš
važiavęs, nė dėkui nepasakęs, nė skolos ne
grąžinęs. O kokie gražūs buvo jo laiškai, 
prašant paramos!

Atvažiiavusi kažkokia panelė. Jokio dar
bo nesiimanti, vis esą ne- pagal jos profe
siją. Kaii globėjas jai pastebėjo, kad turė
tų pradėti dirbti, ji tik pasipūtusi atrėžė: 
„Jūs mane pasiėmėt ir turite penkis metus 
ištaikyti!”

Tremtiniai nesiskaito su mumis, neger
bia, nedėkingi; tremtiniai perdaug išgeria, 
netaupūs, nesilaiko savo religijos, nesugy-

vena šeimoj ir t.t. Jie stebi tremtinius labai 
atidžiai ir kiekvienas elgesys užtrenkia du
ris kitiems DP. Daugelis nusiskundžia, kad 
pasiuntė affidevitą, o jo gavėjas jau išva
žiavęs į Kanadą, Angliją, ar Australiją, ar
ba atvažiavęs Amerikon jau iš kitų gautų 
affidevitu. Šitoks godumas yra viena rim
čiausių amerikiečių nepasitikėjimo priežas
čių. Tokie asmenys pastato mus Į labai 
keblią padėtį. Arba vėl. Gaunamas pagal
bos šaukiantis laiškas, prašo affidevitų, ža
da atsilyginti ir būti amžiams dėkingu. 
Kitame laiške jau prie affidevito prašo 
nors mažą maisto siuntinėlį. Trečiame — 
jau prašo ir kostiumo, marškinių, batų,

kaklaryšio ir kt. Vyrai ,dar kuklesni, bet 
moterys tuoj pradeda siųsti savo vaikų iš- 
tnieras, kitos prašo šilkinių baltinių, arba 
siuvinėjimui tam tikros rūšies ir tam tik
ros spalvos siūlų. Kitos „Nylon” kojinių, 
net ... kvepalų ir geriausios rūšies!

Skaitydami tokius laiškus Amerikos lie
tuviai pakraipo galvas ir jei pabandai pas 
tokį kreiptis su kokiu nors prašymu, tai iš 
jo gauni mažiausiai abejojantį atsakymą.

Apie tai verta visiems mums pagalvoti. 
Mokėkime prieiti prie geradarių amerikie
čių, o priėję — mokėkime išlaikyti tą ke
lią laisvą ir prieinamą kitiems.

_________  Sportas _________
Iš Pasaulinės olimpiados

Isvyko i Argentina
Bad Kissingenas (PCIRO). Iš Miincheno 

Funko kareivinių 458 asmenys rugpiūčio 
2. d. išvyko į Argentiną per Paryžių, kur 
turės gauti vizas iš Argentinos konsulato.

Vizas įvažiuoti į Argentiną visiems pa
rūpino giminės ar draugai.

Lengvoji atletika
200 m bėgimas vyrams: 1. Pattonas, JAV 

— 21,1 sek., 2. Ewellis, JAV — 21,1 sek. ir 
3. La Beachas, Panama — 21,2 sek. Pir
mos vietos laimėtoją nustatė tik išaiškinus 
fotd nuotrauką. Pattonas tuo būdu laimėjo 
ne tik aukso medalį, bet ir sulaužė nuo 
1932 m. besilaikančią tradiciją, kad 100 ir 
200 m bėgimus laimi negrai.

110 m bėgimas su kliūtimis vyrams: 1. 
Porteris — 13,9 sek. (n. olimp. rėk.), 2. 
Scottąs — 14,1 sek., 3. Dixonas — 14,1 sek.

Rutulio stūmimas vyrams: Stiprieji JAV vy
rai pasiglemžė visus 3 medalius. l.Thomp- 
sonas, JAV — 17,12 m, 2. Delaneyus, JAV 
16,68 m ir 3. Fuchsas, JAV — 16,42 m. Vi
si trys sumušė senąjį vokiečio Woellkės 
olimpinį rekordą — 16,20 m.

Trišuolis vyrams: l.Ahmanas, Švedija— 
15,40 m, 2. Averys, Australija — 15,36 m ir 
3. Sartalpas, Turkija — 14,92 m.

Ieties metimas vyrams: 1. Rautavaara, 
Suomija — 69,74 m., 2. Seymouras, JAV— 
67,56 m, 3. Vaerszeghis, Vengrija—67,03 m.

10 km ėjime vyrams švedas Mikaeisonas 
pagerino senąjį olimpinį nuo 1912 m. tebe
silaikantį kanadiečio Oouldingo rekordą — 
46:28,4 min., nueidamas tą nuotolį per 
45:03,9 min., 2. Morrisas, D. Britanija — 
45:19,4 min., 3. Maggis, Prancūzija — 
45:14,3 min.

80 m. bėgimas su kliūtimis moterims; 1. 
Blankers-Koenė, Olandija — 11,2 sek. (n. 
pasaulio ir olimp. rekordas), 2. Gardnerė, 
D. Britanija — 11,2 sek., 3. Stricklandė. 
Australija — 11,4 sek. Senas pasaulio re
kordas priklausė italei Testoni — 11,3 sek.

šuolis j tolį moterims: 1. Gyarmati, Veng
rija — 5,695 m, 2. Portella, Argentina — 
5,60m, 3. Leymannė, Švedija — 5,575 m.

Rutulio stūmimas moterims: 17 Osterme- 
yerė, Prancūzija — 13,75 m, 2. Piccinini, 
Italija — 13,09 m, 3. Schaelerė, Austrija— 
13,08 m.

(Atkelta iš 3 psl.)

aozialistischen Demokratie (p. 74)? Ran
dame knygelėje ir kiek juokelių (ar vie
toje?). P. 57 išvardyti die grOsste litau- 
ische Schriftsteller: Shemaite, Maironis 
(išspausdinta: Mairenis), toliau paklydusi' 
žąsytė Salomėja Neris, literatūrinis vagi
šius Petras Zwirka, dar plunksnos speku
liantas Liudas Gira ir... nesijuokite: An-, 
tanas Wenzlowa ir Kostas Korsakas! z

Kitas skaitytojams prajuokinti mažmožė- 
lis sukombinuojamas p. 76: Minister fūr 
auswšrtige Angelegenheiten P. Rotomskis, 
im Jahre 1946 Teilnehmer an der Pariser 
Friedenskonferenz. Vaje: konferencijos da
lyviai, diplomatai ir pasaulio spauda ne
pastebėjo, jog konferencijoje dalyvavo Lie
tuvos užsienio reikalų ministeris; dramblio 
nepastebėjo! Spaudoje teskaitėme, jog „Lie
tuvos ministerio” konferencijon neįsileista, 
o tik p. ^Molotovo činauninkų tarpe buvęs 
ir kuklusis, tylusis lietuvis, tepasireiškęs

mandagiu palto padavinėjimu savo šefui, 
gal ir kitiems; gal tai buvęs- p. Rotomskis? 
Ką jis Lietuvon grįžęs bus apie konferen
ciją pasakojęs, kokiais Paryžiaus įspūdžiais 
dalinęsis ir kaip rimtai draugai jo klausę
si, nežinome. Jei jo klausytojų tarpe.būta ir 
ruso, tad, žinoma, jam teko pavakota nebe 
lietuviškai, tik rusiškai, ir klausytojui galėjo 
būti progos palyginti ministerio pasakoji
mą su Leikino apysaka^ „Naši za granice” 
arba su žinomąja Krylovo pasakėčia apie 
grįžusi „iz dalnich stranstviji” gražbylį ba
jorą ar net kunigaikštį. Taip leidžia ma
nyti p. 76 p. Rotomskio formulėlė.

Pabaigai — p. 77; Sovietai davė Vilnių 
Lietuvai. Tiesą, d"1į 1920. 7. 12 Maskvos 
sutarties 1939 m. Tarybų Sąjunga yra įvyk
džiusi (po pasitarimų ir susirašinėjimo su 
Ribbentropu), bet prašyte prašosi prisimin
ti sveikas Volko 1939—1940 m. įvykių įver
tinimas: 1) Vilnius mūsų, o mes rusų, ir 
2) azijatai! Tuo ir kaluginė Paleckio kny
gelė labai atsiduoda. (Pabaiga).

I

Skaitytojų balsai
„Minties” Redakcijai.

Gerbiamieji,

Paskaitę „Žiburių” Nr. 30 šlykštų H. Jurgelionio puolimą, prašome Tamstas 
triimfi šį mūsų viešąjį užuojautos Tamstoms pareiškimą. •

Pinnebergas, 1948. VIII. 2, Mykolas Biržiška
Vaclovas Biržiška
Viktoras Biržiška

Pone Redaktoriau,

Perskaičius „Žiburiuose” (Nr. 30) p. H. 
Jurgelionio straipsnį „Nebegalima leisti 
taip toliau žaisti”, man kilo mintis, jog 
mūsų tręmtiniškoje grįčioje vyksta didelė 
netvarka, kurios prasiveržimas į viešumą 
kaip tik pasireiškė minėto str. autoriaus 
lūpomis. '

Valia kiekvienam turėti savo nuomonę, 
bet kai priešingos nuomonės reiškėjai ap
šaukiami bolševikais, tai tokius neatsargius 
straipsnių autorius reiktų patraukti atsa
komybėn, nes tokiu tvirtinimu yra įžeidžia
ma ne tik „Minties” redakcija, bet ir gau
sūs laikraščio skaitytojai ir bendradarbiai. 
Jei kiekvienam bus leista koliotis, kas jam 
ant liežuvio užeina, tai mūsų spauda pa
virs į eilinius šmeižtų lapus. Nuo to laiko, 
kai mes atsidūrėme tremtyje, suinteresuo

tieji visą laiką mus apšaukdavo gestapi
ninkais ir kitais niekadėjais, dabar gi patys 
einame tuo keliu. Keista, kad toks katali
kiškas laikraštis, kaip „Žiburiai” užsiima 
tokių šmeižtų skelbimu.

Jūsų nuolatinis skaitytojas
1948. VIII. 4 d. J. K-nas.

PASIKEITĖ „MINTIES* ATSTOVYBES 
ADRESAS ANGLIJOJE

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

F. Neveravičius
40, Fosse Rd. Centra),

Leicester.

Plaukimas
4x200 m laisvu stilium estafetė vyrams: 

JAV komanda, pirmą kartą šioje olimpia
doje pasiekė, naują pasaulio ir olimninį re
kordą, praplaukdami per 8:46 min., 2. 
Vengrija — 8:48,4 min. ir 3. Prancūzija — 
9:0,8 min. Senas pasaulio rekordas priklau
sė Japonijai — 8:51,5 min.

400 m. laisvu stiliumi vyrams: 1. Smi- 
thas, JAV — 4:41,00 min. (n. olimp. rėk.), 
2. McLane, JAV — 4:43,4 min., 3. Mar- 
challis, Australija — 4:47,7 min. Senas oi. 
rėk. priklausė amerik. Medicai—4:44,5 min.

100 m. nugara moterims užplaukime Ka
ren Harupė pasiekė natiją olimpinį rekor
dą — 1:15,6 min. Senas buvo olandės Sen- 
ffės — 1:18,9 min.

200 m. plaukimas krūtine moterims: 1. 
Nel van Vlietė, Olandija — 2:57,2min„ 2. 
Lyonsė, Australija — 2:57,7 min. ir 3. No- 
vakė, Vengrija — 3:00,2 min. Dieną anks
čiau olandė Nel van Vlietė užplaukime pa
gerino olimp. rekordą iš 2:57,4 min. į 2:57 
min.

Komandiniam fechtavime pirmą vietą ir 
aukso medalį laimėjo Prancūzija, nugalė
jusi Italiją. 3 vietą laimėjo Belgija, nugalė
jusi JAV,

Moterų fechtavime aukso medalis teko 
vengrei Elekei, sidabro — danei Lachman- 
nei ir bronzos — austrei Muller-Preis.

Šaudyme iš mažojo kalibro šautuvų pa
sekmės: 1. Cookas, JAV — 599 pataikymai 
iš 600 galimų, 2. Thomsonas, JAV — 599 
p. iš 600 galimų ir 3. Jonssonas, Švedija— 
597 pataikymai.

Krepšinis
Čilė, Meksika ir JAV po keturių dienų 

rungtynių, eina be pralaimėjimų. Iš Euro
pos valstybių vienintelė Vengrija savo gru
pėje stipriai laikosi. Štai kai kurios pasek
mės: Čilė — Filipinai 68:39, Peru — 
Šveicarija 49:19, JAV — Argentina 59:57, 
Belgija — Irakas 98:20, Meksika — Pran
cūziją 56:42, Uragvajus — Italija 46:34.

Antradienio vakare karališkoji pora, da
lyvaujant sosto įpėdinei princesei Eliza- 
bethai ir princesei Margarethai. priėmė 
visus olimpiados dalyvius Buckinghamo rū
muose.

PASAULIO HORIZONTUOSE
— Anglas Igreddie Mills prie 50.000 žiū

rovų Londone punktais laimėjo prieš ame
rikietį Gus Lesnevich ir tapo pussunkio 
svorio pasaulio meisteris. Šiuo pralaimėji
mu Lesnevich neteko galimybės rungtis dėl* 
visų svorių pasaulio meisterio titulo su 
Joe Louis. Kaip skaudžiai Lesnevich išgy
veno pralaimėjimą rodo ir tai, kad jis
ringą apleido su ašaromis akyse, (žlv)

LIETUVIAI ŠACHMATININKAI 
LAIMĖJO

Rugpjūčio 1 d. Schwab. Omūndo lietuvių 
stovyklos šachmatininkai turėjo Wurttem- 
bergo apyvardos nugalėtojo vardui įgyti 
baigminio rato pirmenybių rungtynes su 
Ludwigsburgo vdkiečių šachmatų komanda. 
Susitikimas baigėsi lietuvių pergale 5,5 — 
2,5. Neatvykus meisteriui Tautvaišui, vo
kietis Hees be rungtynių laimėjo 0—1; 
Brazauskas — Nagel 1—0, Skibniauskas — 
Locher 1—0, Markevičius — Frank 0,5 — 
0,5, Stančius — Weiss 1—0, Anskolis — 
Schmagi 0—1, Zenkevičius — Jaiser 1—0 
ir Stančius jr. — Mūller 1—0. (žlv)

— Tarptautinėse moterų teniso rungty
nėse Švedijoje moterų vieneto nugalėtoja 
tapo už Daniją žaidžiusi vokietė Sperling— 
Krahwinkel, nugalėjusi Jedrzejowką (Len
kija).

Nervų stiprybė
Mūsų nervų stiprybė pradėta mėginti dar 1940 metais. Mėginimai buvo da

romi įvairiomis psichologinėmis priemonėmis, o daugeliui ir fiziškai — tai nagus 
lupinėjant, tai sąnarius išskiriant, tai už išsuktų rankų ant gembės pakabinant... 
Pasididžiuodami galime šiandieną pasakyti, kad anuos mūsų nervų mėginimus 
esame didvyriškai atlaikę: niekas iš mūsų nėra palūžęs net mirčiai į patį veidą 
žiūrėdamas. Tokius žmones istorija vadina didvyriais, nors jie šiandieną tarp 
mūsų sukaliojasi ir iš bendro katilo tą pačią sriubą srebia.

Kai 1944 .metais ūžtelėjo didžioji bėgimų ir gaudymų audra, vėl prasidėjo 
masinis mūsų nervų mėginimas. Kai švilpiančios bombos rausia dirvonus ir vieš 
kelius, kai ugnimi spjaudydami šarvuočiai taiko į tavo nugarą, kai pereinamo
siose stovyklose prilyja čiužinius ir išvargusį kūną graužia milijonai gyvių. — 
nervams sunku išlaikyti. O vistik mūsų nervai ir tuomet buvo gražiausio Lie
tuvos lino stiprybės. Ne vienas iš mūsų bėgome su svetimu vaiku ant sunkiai 
ilstančių rankų, ne vienas iš mūsų Į savo ratus {kėlėme senelį ar senutę, patys 
šimtus kilometrų pėsti žygiuodami, ne vienas iš mūsų dalinomės su napažįstamais 
broliais ir seserimis duonos kąsniu, pieno lašu ar riebalo kruopele.

Po metų blaškymosi Vokietijoje — sunkaus fizinio darbo, bėgimų iš fabrikų, 
svetimais dokumentais kelionių iš vieno šalies pakraščio į kitą, kad nesugautų ir 
nenugabentų į baudžiamąsias mirties stovyklas, — mūsų nervams atėjo poilsio 
valanda, — išlaisvinimas: mes pasijutome vakariečių globojami, kupini didelio 
džiaugsmo, pilni skubaus į pasiilgtus namus grįžimo vilties, mes vėl pradėjome 
gyventi žmogaus gyvenimą, iškankinto, peralkusio, apiplyšusio, bet — Žmogaus!

Deja, mūsų džiaugsmas, kaip kaitrios vasaros vidury upelis, seko, o mūsų 
viltys dužo, nes mūsų žemė ir šiandieną tebėra atskirta nuo mūsų dar baisesnė
mis koncentracijos stovyklomis, dar žiauresnėmis fizinėmis mūsų nervų stiprybės 
bandymo priemonėmis.

Ketvirti metai! Ketvirti metai elgetos duonos, svetimos pastogės, beteisės eg
zistencijos, paniekinimų, nuoskaudų ... Per tuos trejis metus jau buvo suspėta 
mus apšaukti ir vagimis, ir visuomenės našta, ir nacių bendradarbiais, paga
liau, ir ... bolševikais! Tai buvo trečias permanentinis mūsų nervų stiprybės 
bandymas. Mes dantis sukandą gynėmės ir apsigynėme, gebėdami ir tokioje bū
klėje sukurti kultūrinio gyvenimo vertybių, liksiančių mūsų tautos ateičiai, suge
bėdami pasaulio politinių kovų arenoje atiduoti kad ir nedidelį įnašą mūsų tau
tos bei valstybės išlaisvinimo žygiui. O vienas antras mūsų brolių išdrįso pra
žengti mirties karalystę saugančią plieninę uždangą ir atnešti gyvos, kankinamos 
tautos balsą ... „Lietuva, tėvyne mūšų, tu — didvyrių žemė ...!”

Nuo 1940 metų ligi šios dienos — ilgas nuolatinio mūsų nervų stiprybės ban
dymo metas. Nenuostabu, kad pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau tai gyve
nime, tai spaudoje pastebėjome nervų silpnumo reiškinių. Jau atsiranda iš mūsų 
tarpo vienas antras šmeižiantis savo brolį. Jau kartais parašome į Ameriką de- 
nuncijuojančius laiškus. Jau pasiskaitėme mūsų spaudoje straipsnių apie tai, kad 
net ištisos mūsų visuomenės grūpės esančios blogos. Tie reiškiniai parodo, kad po 
aštuonerių nervingo gyvenimo metų nors ir nedidelė mūsų dalelė — lūžta, ner
vai sunkiai beišlaiko. O tokie palūžėliai, jei ūžtelėtų vėl audra, vargu ar paimtų 
svetimą vaiką ant savo rankų ir ar išneštų jį iš mirties siautulio.

Atrodo, tuos, kurie tebegyvename Vokietijoje ar Austrijoje, dar laukia vienas, 
gal paskutinis, didelis nervų stiprybės bandymas. Kaip tam bėgikui tikslo vėlia
vėlei prieš akis suplfcvėsavus, mums reiks sukaupti visas jėgas, kad tą paskutinį 
mėginimą atlaikytume, kad išliktume žmonėmis, mylinčiais savo artimą, kad iš
laikytume seną ir gražią lietuvių tautos tradiciją — padėti kiekvienam nelaimėn 
patekusiam.

Tarp Vakarų ir Rytų seniai vykstąs nervų karas pasiekė tokio įtempimo, jog 
mažai bereikia, kad baisiai suskambėdama trūktų pertempta styga. O ar ji truks 
štai klausimas, draskąs ne mrfsų vienų nervus. „Trumanas sako, jog taikai ge
riausios perspektyvos”, „Į Angliją atskrido šešiasdešimt oro tvirtovių”, „Sovietai 
pažeidė oro koridorių saugumą”, „JAV teiks ginklus Vakarų Europai”, „Agre
syvieji Sovietų politbiuro nariai paėmė viršų” ir tt. ir tt. — skaitome kasdieną 
laikraščiuose. Tokioje atmosferoje gyvendami mes turime būti pasiruošę visam 
kam, ir mūsų nervai turi būti be galo stiprūs, nes tik galvos nepraradę mes, 
atliksime vieną pačių didžiųjų mums sunkaus gyvenimo, tremtinių gyvenimo, už
dėtų pareigų — .išsaugosime ko didesnį skaičių gyvų tautos narių, taip reika
lingų būsimos laisvos mūsų valstybės gyvenimui.

Artėja plataus masto emigracijos galimybės. Tai emigracijai mes turime pasi
ruošti šaltai, , apgalvotai, kaip kuriam rimtam žygiui ruošiasi stiprių nervų žmonės. 
Viltis tuojau pat į namus sugrįžti išblėso tiek, kad šiandieną, atrodo, grįžimo 
kelias eina per Jungtines Amerikos Valstybes, per Kanadą, per Argentiną ar net 
Australiją ... Tolimas kelias į namus, bet mes turime jį nueiti nesuklupdami, o 
tam pirma eile reikia stiprių nervų, kurie, aštuoneris metus atlaikę, turėtų būti 
stiprūs ir paskutinį, lemiamąjį bandymų tarpsnį, nes namuose esame laukiami 
visi. z ' X RŪKAS.

S. m. rugpiūčio mėn. 1 d. Neckare 
ties Mannheimu žuvo mūsų pavyzdin
gas bendradarbis, geras draugas

Stasys ŽALYS
Gimęs 1918. 4. 28, Daržiškiuose prie 
Kuršėnų.

8184 L. S. C. Inž. Petro Vileišio 
Vardo Kuopa

IEŠKOJIMAS
Mrs Agnieška Šnitaitienė (Barčiūtė), ki

lusi iš Barsukynės km., Skaudvilės parapi
jos, Kauno gubern., (dabar gyvenanti) 274, 
Aitkenhead Road Glasgow, S. 2. Scotland. 
Prašo atsiliepti gimines ir pažįstamus.

Pranešimas
Pranešama visuomenės dėmesiui, kad jau 

išėjo pirmoji kapitalinė knyga anglų kalbo
je iš ciklo „Lithuania, Country and Nation”. 
Vol. III Lithuanian Folk Art by J. Baltru
šaitis, Ph. D. 256 iliustracijos.

Neužilgo išeina sekantieji tomai:
Vol. I Lithuania Through the Ages by 

Dr. A. Šapoka,
Vol. II Vilnius, the Capital of Lithuania 

by T. J. Vizgirda,
Vol. VII Lithuanian Rustic Art-Weaving 

by A. Tamošaiti?.
Knygų pardavimo kaina po 10.— DM 

tomas. Mokytojams ir moksleiviams, pagal 
patvirtintus mokyklų vadovų sąrašus, po 
8.— DM tomas. Užjūriuose gyvenantieji 
lietuviai kol kas knygas užsisako betarpiai 
(neužilgo tikimasi gauti licenzija masiniam 
knygų pervežimui), įmokant pinigus mūsų 
atstovams:

Jungt. Amer. Valstybėse:
S. Zobarskas

131 Sunnside Avė
Waterbury, Conn. U.S.A. 

Kanadoje:
P. Rudinskas

214 Second Ave
Ville Lesalle

Montreal 32, Que. ^Canada. 
Anglijoje;

E. Senkus
E. V. W. Hostel

West Wrating, Cambs. England

Pardavimo kaina (įskaitant persiuntimo iš
laidas) USA ir Kanadoje po 2,5 dąl., An
glijoje 18/6 šilingo. Kreditan knygos ne- 
siunčiamos.

Be to pranešame kooperatyvų ir spaudos 
platintojų dėmesiui, jog nuo š. m. rugpjū
čio 1 d. skelbiame rašomosios medžiagos 
išpardavimą (iki šiol išsiųsti m/kainoraš- 
čiai nustoja galios):

1) Žalgirio mūšis, 4. spalvų DM 2,—; 
2) Lietuvos Vytis, 4. spalvų DM 1,50; 3) 
Atvirlaiškiai (naujos laidos) 1000 št. DM 
30,—; 4) Atvirlaiškiai (senos laidos) 1000 
št. DM 20,—; 5) Oro paštui vokai 1000 št. 
DM 30,—; 6) Oro paštui popieris 1000 la
pų DM 30,— ; 7) Vokai paprasti 1000 št. 
DM 20,—; 8) Sąsiuviniai rhokykloms, vien- 
gubi 1000 št. DM 150,—; 9) Sąsiuviniai 
mokykloms dvigubi 1000 št. DM 250,—;

Nuo šių kainų duodame m/nustatytą 20 
% nuolaidą. Be to prašome visus m/skoli- 
ninkus iki š. m. rugpiūčio 20 d. neatidėlio
jant ir laiku atsiskaityti už senus užsakymus 
santykiu 1:10 naujomis DM. Gyvenantieji 
užsieniuose bei išvykusieji atsiskaito per 
m/atstovus. Atskirų paraginimų tuo rei
kalu nešiosime ir laiku neatsiskaičiusiems 
susidarys bereikalingų ieškinio išlaidų.

F-ma „A u f b a u” 
Fr. Herschelstr. 10 

Mūnchen 27 
Germany — US Zone

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headquarters Civil Affairs Di
vision * License No. UNDP 203 * 
Appears 3 times weekly • Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US Zone. 
Germany ’• Population to be served 
20,000 • Circulation 4,000 * Printed by 
Verlagsdruckerei Dietrich & Schus’er 
GmbH. Memmingen. Schrannenplatz 6.

Leistai JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai
tis. Redaktoriai; Henr. Žemelis ir St. 
Kalvaitis * Laikrašti® leidžiamas pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais * 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,— 
Atskiras numeris 30 pf. ’ į užsienį mė
nesiui DM 4.—. į Sovietų Sąjungą, Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiutičiamas 
• Einam, sąskaita 1) Postsche-.l.'konto 
Mūnchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen, Postfach 2. Telef. 2t>77. Ne 
darbo valandomis skambinti teief. 2546 * 
Spausdina ‘Verlagsdruckerei Dietririi & 
Schuster GmbH, Memmingen, Schiati- 

nenplatz 6.

„Minties” atstovas ir platintoja* Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Faraonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd C«wt:*!, 

Leicester, England.
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