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Nauji sunkumai Maskvos derybose
Pradeda ryškėti sovietu reikalavimai. — Derybos eina j pabaida

Priims siuntinius J užsieni
Frankfurtas (Dena). Bizonos kontrolės 

(staiga antradienį paskelbė, kad Vokietijos 
paštui pavesta nuo rugpiūč’O 15 d. priimi
nėti siuntinius iš bizonos į užsienio kraš
tus, su kuriais palaikomi pašto ryšiai.

Siuntinių svoris nustatomas ne didesnis 
kaip 10kg. Pakistai neturi būti ilgesni kaip 
90 cm.

Siuntiniams privalomi muitinės formalu
mai.

Kefvirtas Rytų Vakarų pasitarimas
Maskva (Dena). Vakarų valstybių diplo

matiniai atstovai ketvirtadienį popiet, apie 
j 17 vai. (vietos laiku), turėjo ketvirtą pasi- 
i kalbėjimą su užsienio reikalų ministeriu 
Molotovu.

Politiniai stebėtojai mano, kad Maskvos 
pasitarimai eina į galą.

Įgaliojimai Prancūzijos vyriausybei

i*vyko 1 Kanada
* Z Z

Hamburgas (Dena). Per Bremeno 
praeitą sekmadienį ir pirmadienį iš

uostą 
britų 

amerikiečių Vokietijos zonų ir'iš Austrijos 
799 išvietintieji asmenys išvyko į Kanadą.

Nubaudė pinigu padirbėjus
Kąsnelis (DENA). Aukštesnysis ameri- 

'krečių kariuomenės teismas Kasselyje nu
teisė pinigų padirbėjų gaują, kuri paga-1 
minusi 56.000 klastotų dolerių. Toje ban- i 
doje dalyvavo 6 asmenys. Dalį 
banknotų jiems pasisekė iškeisti į 
kės.

Teismas svarbiausią kaltininką 
Hermaną nuteisė 16 metų kalėjimo. Kiti 
bandos dalyviai nuteisti nuo 5 iki 12 metų 
kalėjimu.

Londonas (Dena). Londono diplomati
niuose sluogsniuose tariama, kad ryšium sū 
užkietėjusiu Maskvos elgesiu derybose dėl 
Vokietijos konferencijos kyla naujų sunku
mų. Pagrindinė kliūtis esanti ta, kad so
vietai reikalauja, idant Vakarų valstybės 
atsisakytų nuo V. Vokietijos valstybės 
ginto plano.

Tų sluogsnių nuomone, Molotovas 
tatęs sąlygą, kad nuo V. Vokietijos 

sovietų sutiki- 
viso Vokietijos 
anglų atstovui 
laikytis nepa-

stei-

pas-
pro-

padirbtų ;
D mar-

Dr. A.

Priėmė pasaulio prekybos charta
Ženeva (Dena/Reuteris). Trečiadienį JT 

' ūkio ir socialinių reikalų taryba oficialiai 
priėmė šių metų pradžioje Havanoje 45 
tautų atstovų paruoštą pasaulinės preky
bos chartą.

Prieš tos chartos JT pripažinimą pasi
sakė Sovietų Sąjungos, Gudijos ir . Lenki
jai, delegacijos. Sovietų delegatą* pareiškė, 
jog* pasaulinės prekybos organizacija yra 
sudaryta tam, kad ūkiškai stipriems kraš
tams atiduotų viso pasaulio prekybos kon
trolę

gramos atidėjimo priklauso 
mas derėtis dė] Berlyno ir 
klausimų komplekso. Tačiau 
esą nurodyta tuo klausimu 

i lenkiamai.
Paskutinėse instrukcijose Robertsui nu- 

! rodoma, kad jis neprivalo, derėtis dėl V. 
Vokietijos politikos pagrindų, bet 
tis- susitarti dėl keturių valstybių 
rencijos.

(Varšuviškis „2ycie Warzsawy” 
šešis punktus, kuriuos Stalinas laikąs pa
grindu keturių valstybių pasitarimams. Šie 
punktai štai: 1. Vokietijos vienybė; 2. Vie
ninga politinė sislema Vokietijai; 3. Sovie
tų dalyvavimas Ruhro kontrolėje; 4. Ka
riuomenių atitraukimas; 5. Viena valiuta 
Vokietijai; 6. Dabartinių vakarinių Lenki
jos sienų pripažinimas.

Vakarų vyriausybės, apsvarsčiusios savo 
atstovų pranešimus apie pirmadienio pa
sikalbėjimus, nusiuntė naujas direktyvas.

rūpin- 
konfe-

nurodo

Mįslingi sovietų ėjimai
Berlynas (Dena). Berlyno britų sektorių 

perskrido 12 sovietinių Yak tipo naikintu
vų junginys. Britų įstaigos dėl to pareiškė 
protestą.

Vienas britų kontrolinės komisijos val
dininkas pareiškė, kad skridimas virš Ber
lyno visų keturių valstybių atskiriems lėk
tuvams yra leistas, tačiau junginiams ne
valia skraidyti. Be to, sovietai, pasak val
dininką, pražiopsojo apie tą skridimą 
painformuoti orinio skraidymo centrinę ir 
tuo būdu jau antrą kartą pažeidė saugumo 
nuostatus.

Rugpjūčio 3 d. po Berlyno blokados įve
dimo sovietų naikintuvų junginys perskri
do pirmą kartą.

profesinės 
komunistų į 
nukreiptos

visą nakt;

Frankfurtas (Dena). Prancūzijos tautinis 
susirinkimas priėmė vieną iš trijų ginči
jamų straipsnių vyriausybės pasiūlytame 
įstatymo projekte dė( nepaprastų įgalioji
mų finansų ministeriui P. Reynaud.

Komunistų įtakoje esančios 
sąjungos »CGT ketina paskelbti 
partijos priemones, kurios bus 
prieš Reynaud planą.

Trečiadienio ankstyvą rytą,
posėdžiavęs, Prancūzijos tautinis susirinki
mas (statymą priėmė.

Nacionalinio susirinkimo priimtasis įs
tatymo projektas dėl Prancūzijos ūkinės ir 
finansinės sanacijos įstatymo galią įgys, 
tik patvirtinus jį respublikos tarybai. Bet 
priėmus jį tautiniame susirinkime, nugalė
ta pati didžioji kliūtis.

Prancūzijos finansų ministeris ateityje pa-

Višinskis kalbasi su trockininkais

gal tuos (galiojimus galės taupyti ir vyk
dyti reformas savo ministerijoje.

Reynaud nulems Prancūzijos ateitį
Londonas (Dena/Reuteris). KonservatH- 

kasis ..Daily Telegraph” ketvirtadienio ve
damajame rašo, kad tolimesnė Prancūzi
jos ketvirtosios respublikos egzistencija ir 
LRP plano ir Vakarų Europos unijos įgy
vendamas pareina nuo Reynaud pasiseki
mo. Yra visa eilė faktorių, kurie veikia jo 
naudai. Komunistų politinė ir visuome
ninė įtaka pastaruoju metu yra žymiai su
mažėjusi. Gen. de Gaullės meteorini* iš
kilimas buvo padiktuotas fakto, kad dau
gelis tikėjo, jog ketvirtoji respublika dėl 
savo konstitucijos yra nepajėgi komunistų 
antpuolio atremti.

Jeigu dabar pasirodytų, jog konstitucinė* 
partijos yra pajėgios Prancūzijos ūkio 
krizę energingai ir galutinai (veikti, tai 
gali būti, kad jos ir vėl atgis ir generolo 
de Gaullės pasisekimas atitinkamai su
mažės.

Belgradas (Dena/INS). INS koresponden
tas praneša, kad Jugoslavijos vyriausybės 
baliuje, iškeltame Dunojaus konferencijos 
dalyviams, buvo šis įdomus vaizdas: du 
trockininkais apšaukti jugoslavai į kampą 
pasitraukė 
A. Višinskį 
Tie svečiai 
vaduotojas 
ministeris

Atrodo, 
Blede jie 
sitiktų su

Sovietai reikalauja streikų laisvės

Tokiją (Dena/INS). Sąjungininkų Japo
nijos kontrolinėje taryboje Sovietų Sąjun
gos atstovas Kislehka trečiadienį įteikė

sovietų delegacijos pirmininką 
ir ėmė maloniai šnekučiuoti, 

buvo mimsterio pirmininko pa- 
E. Kardelis ir vidaus reikalų

A. Rankovičius.
kad iš Tito vasaros rezidencijos 
buvo atvykę specialiai, kad su- 
Višinskiu.

Titas žvalgosi j Vakaras

generolui McArturui raštą, kuriuo reika
lauja panaikinti streikų ir kolektyvinio 
kimo Joponijos valstybės tarnautojams 
draudimą.

Kislenka savo rašte nurodo, kad 
draudimas pažeidžia principus, kurie 
nustatyti sąjungininkų Tolimųjų Rytų 
misijos.

vei- 
už-

tas 
yra 
ko-

Ruošia Vakarų Vokietijos konstitucijų
Herrenchiemsee (Denaj. Čia susirinko t! 

Vokietijos provincijų konstitucijos komisi
jos ekspertų savo darbo vykdyti. Ta ko
misija savo garbės pirmininku išsirinko 
Bavarijos ministeq Dr. Pfėifferį. I darbo 
prezidiumą išrinkti trys asmenys, kurių 
kiekvienas atstovauja kitai Vakarų zonai.

Brestą konfliktas dėl sovietų mokytojos

Jeruzalė liko be vandens
Telavivas (Dena). AFP praneša, kad ke

tvirtadienį arabai išsprogdino Latruno 
siurblius, kurie Jeruzalę aprūpino vande
niu. Jau keli mėnesiai vandens tiekimas 
Jeruzalei buvo nutrauktas, ir ketvirtadienį 
Latruno stotis vėl turėjo pradėti duoti 
vandenį. Be Latruno vandentiekio stoties 
Jeruzalė teturi labai menkos vertės van
dens šaltinius.

Bernadotte buvo numatęs Latruno van
dentiekį paimti tiesioginėn JT apsaugom

Amerikos paskola Izraeliui
Frankfurtas (Dena). Amerikos užsienio 

reikalų ministerijos informatorius pareiškė, 
kad JAV svarsto Izraelio valstybei 100 
dol. kredito suteikimą.

, Be to, JAV nori paremti eventualų 
raelio prašymą priimti į JT.

Atpigins pašto tarifus
Frankfurtas (Dena). Ketvirtadienį bizo

nos pašto administracija pareiškė, kad nuo 
rugsėjo 1 d. bus sumažinti pašto tarifai. Ta 
proga paleis į apyvartą naujus pašto 
ženklus.

mil.

Iz-

Clayus priėmė aukštus svečius
Frankfurtas (Dena). JAV karinis guber

natorius gen. Clayus po pasitarimo su 
Amerikos kariuomenės viceministeriu dėl 
Marshallio plano vykdymo išskrido i Ber
lyną.

Trečiadienio vakare Berlyne Įvyko priė
mimas JAV karo aviacijos ministeriui 
Symingfonui ir Amerikos karo aviacijos 
generalinio štabo viršininkui gen. Van- 
denbergui. Priėmime buvo keliami klausi
mai dėl Berlyno aprūpinimo.

Londonas (Dena/Reuteris). Kaip patirta 
atitinkamuose sluogsniuoee, Jugoslavija 
pinko iš anglų iraniečių naftos bendrovės 
apytikriai dešimt milijonų tonų naftos.

Ta prekybinė transakcija ir pranešimai, 
kad Jugoslavija stengiasi naftą- įsigyti per 
Triestą, diplomatinių stebėtojų nuomone, 
(galina aiškiai pažinti tuos sunkumus, su 
kuriais susiduria Jugoslavija dėlkominfor- 
mo (takoję esančių kraštų apčiuopiamai 
taikomų sankcijų.

Kaip informuoja Reuterio diplomatinis 
korespondentas, tos sakcijos turi tikslą 
(spėti Titą nuo pavojų, kurie jam gresia 
ryšium su dabąrtine jo elgsena ir paska
tinti grįžti prie ikšiolinės politikos, arba, 
jeigu tat nepasisektų, sukelti Jugoslavi
joje ūkio krizę, dėl kurios krašte pasikeistų 
vyriausybė.

Londono sluogsniai netiki, kad tos sank
cijos vestų prie sutarčių nutraukimo, ku
rias Jugoslavija turi sudariusi 
visais sovietų įtakos sferoje 
kraštais.

Nors Dunojaus konferencijoje 
jos atstovai laikosi tos pačios linijos, kaip 
ir sovietai, tačiau ryšium su kominformo 
kaltinimais jis verčia komunistines vyriau
sybes taikyti baudžiamąsias priemoneg Ju
goslavijai. Jeigu sankcijos bus ir toliau 
vykdomos, Jugoslavija gali būti priversta 
daugiau orientuotis į Italiją, Austriją, Švei
cariją ir dar toliau ( Vakarus, jeigu ji no-

beveik su 
esančiais

Jugoslav!-

rėš gauti pramonės gaminių ir kitų me
džiagų savo kraštui atstatyti.

Titas atsikerta Kremliui
Iš Jugoslavijos sosti- 
viena slapta Jugosla- 

kuri pateko į vienos 
Belgrade tarnautojo

Belgradas (Dena). 
nės pranešama, kad 
vijos proklamacija, 
Vakarų ambasados 
rankas, pateikia įdomių dalykų apie įvykius,

I kurie privedė prie Jugoslavijos ir Sovietų 
Sąjungos santykių pagedimo.

Iš proklamacijos aiškėja, kad Sovietų 
Sąjunga mėgino savo agentus įjungti į 
Jugoslavijos slaptąją tarnybą, kad tuo bū
du sukurtų sovietinį šnipų tinklą Jugosla
vijoje. Titas nurodo savo trijuose Stalinui 
rašytuose ir toje proklamacijoje cituoja
muose laiškuose, jog 
teisinga Jugoslaviją 
slaptajai tarnybai, nes 
slavijos interesams

Iš tų laiškų aiškėja, kad Titas nuo 1946 
m. mėgino nusikratyti sovietų 
rėjų.

Stalino nepasitenkinimas 
politika kyla iš to, kad Titas 
buvusius Jugoslavijos ministerius Zujovi- 
čių ir Hebrancą.

jis randa esant ne
panaudoti sovietų 

tuo kenkiama Jugo-

karinių ta-

Jugoslavijos 
areštavo du

Italai irgi nori dalyvauti
Italijos užsienio reikalų ministerija pa

siuntė Dunojaus konferencijai notą, kuria 
primenama Italijos teisė dalyvauti Dunojaus 
konferencijoje. •

Pradžia pagal sovietų kurpali
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV su

tiko, kad Dunojaus konferencijoje sovietų 
pasiūlytasis naujasis Dunojaus 
projektas būtų svarstomas tik 
sijų objektas. Tat jokiu būdu 
JAV su tuo projektu sutikti.

Vyriausiajai komisijai (teikti

konvencijos 
kaip disku- 
neįpareigoja

Paskutine valanda:
New Yorkas. Iš sovietų generalinio kon

sulato lango iškrito arba iššoko ketvirtadienį 
moteris kurią amerikiečių po!.:Wa identifi
kavo buvus Oksaną Stepanovną Kosenki
ną. Smarkiai susižeidusi nugabenta ( ligo
ninę. (D/R).

Frankfurtas. Likusioji pagalvinės kvotos 
(kopfgeldo) dalis po 20 DM bus išmokėta 
šio mėn. 22. arba 29. d. Bankai ruošiasi iš
mokėjimams. (D).

Vyriausiajai komisijai (teikti amerikiečių 
Ir prancūzų pakeitimai, kuriuose numato
mas būsimos Dunojaus komisijos ryšys su 
Jungtinėmis Tautomis. Tai sukėlė rytinių 
valstybių atkaklią opoziciją.

Be to, amerikiečių delegacija pasiūlė pa
pildymą, pagal kurį reikalaujama Duno
jaus laivininkystėje lygių teisių visoms 
valstybėms.

Ta proga britų atstovas pareiškė, kad 
atmetus tą siūlymą, kiekvienam laisvai gal
vojančiam žmogui bus aišku, jog bus da
romi skirtumai, ir muitų laisve, transporto.

devizų ir mokesčių lengvatomis naudosis 
sovietų vengrų, sovietų rumunų ir sovietų 
jugoslavų bendrovės.

Vyriausioji komisija trečiadienio vakaro 
posėdyje tą siūlymą atmetė.

Prancūzijos atstovas pareiškė, jog Pran
cūzija pripažinsianti sovietų pirmenybes 
Dunojaus baseine tuo pagrindu, kad sovie
tai šiame kare tapo laimėtojais, ir tai yra 
„istorinis faktas”. Bet neprivalo taip toli 
eiti, kad prie Dunojaus būtų neprileistos 
su juo nesiribojančios valstybės.

Konferencija atmetė amerikiečių ir pran
cūzų pasiūlytuosius papildymus septyniais 
balsais prieš tris Vakarų atstovų balsus. 
Užtat prieš JAV ir Prancūzijos balsus, D. 
Britanijai susilaikius, buvo priimtas so
vietų pasiūlytosios naujosios Dunojaus 
konvencijos įvadas.

New Yorkas (Dena/Reuteris). NewYorko 
steito vyr. teisėjas Dicksteinas pasirašė 
raštą, kuriuo pagal Habeas Corpus reika
laujama paleisti sovietų generaliniame kon
sulate suimta mokytoja Oksana Stepanovna 
Kosenkina, kad ji galėtų atvykti į teismą.

Mokytoją Kosenkiną sovietų konsulato 
tarnautojai šeštadienį atgabeno į konsula
tą, atėmę ją iš baltųjų rusų.

Dė( generalinio konsulo Lomakino pa
reiškimo, kad tos mokytojos jis nepaleis, 
teisėjas Dicksteinas pareiškė, kad jis pri
vers sovietų generalinį konsulą tai pada
ryti, kadangi mokytoja tiek 
į įstatymų apsaugą, kiek 
teisių į savo imunitetą.

Sovietų logikos niekas
Washingtonas (Dena/INS).

sienio reikalų ministerijas tarnautojai 
čiadienį paskelbė, kad Sovietų Sąjungoje, 
nors ji reikalauja tučtuojau išduoti sovietų 
mokytoją Samariną, yra laikomi suimti

šimtai Amerikos pilietybę turinčių žmonių.
Oficialūs duomenys rodo, kad mažiausia 

108 asmenys, laikomi Amerikos piliečiais, 
ir, be to, 250 Amerikos piliečių žmonų, 
nepaisant atkartotinio Amerikos pristaty
mo vizoms gauti, negauna išvažiavimo lei
dimų. JAV, priešingai, painformavo So
vietų Sąjungą, kad sovietų piliečiai, ku
rie 
tai

nori iš Amerikos grjiti l savo tėvvną, 
gali padaryti kiekvienu metu.

pat turi teisių 
konsulas turi

nesupras
Amerikos už- 

fre-

Nennis lankosi pas Molotovą
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos kairiųjų 

socialistų vadas Nennis, kuris šiuo metu 
vieši Maskvoje, čia turi pasikalbėjimu* su 
užsienio reikalų ministeriu Molotovu ir ko
minformo pirmininku Ždanovu.

Ryšium tu tuo politiniai Rymo sluogsniai 
taria esant galima, kad Italijoje bus įsteig
ta kraštutiniškai kairiųjų partija,\kuri, ben
dradarbiaudama su komunistais, pripažins 
Sovietų Sąjungos politinį kursą.

JT kariuomenės steigimas nejuda iš vietos
Lake Successas (Dena/Reuteris). Jungti

nių Tautų generalinio štabo komisija pra
nešė Saugumo Tarybai, kad jau dvejus me
tus užtrukę darbai dėl JT kariuomenės 
steigimo galutinai pasiekė mirties tašką.

Ji paprašė ST tą reikalą priimti dėme
sin. Pranešime konstatuojama, kad penkios 
didžiosios valstybės (D. Britanija, JAV, 
Prancūzija, Kinija ir Sovietų Sąjunga) dėl 
siūlomos armijos sudėties dar vis negalėjo 
susitarti. Taip pat negalėjo susitarti ^lėl 
karinių pajėgų ginklų rūšies, kurias kiek
viena valstybė turėjo pateikti.

Triesito ginčas Saugumo Taryboje
New Yorkas (Dena/Reuteris). JAV at

stovas Saugumo Taryboje, pradėjus svars
tyti Triesto klausimą, atmetė visus Jugo
slavijos kaltinimus, kad JAV, sudarydamos 
tarp amerikiečių Triesto zonos ir Italijos 
ūkines ir finansines sutartis, yra sulaužiusios 
taikos sutartį su Italija.

JAV delegatas pareiškė, kad JAV su
tinka Triesto 
tiniam teismui.

Dar vienas

britai ir amerikiečiai panaikino su Italija 
devizų kontrolę, JAV atstovo taip pat bu
vo atmestas ir paaiškinta, jog tokio* kon
trolės niekada ir nebuvo. Be 
jog Italijos taikos sutarties 
kyta, kad Italijos lira lieka 
mąja priemone.

Toliau jis pastebėjo, kad 
sutartis pasirodė nepatenkinama ir turi 
būti reviduota taikingomis derybomis.

Labai drąsi nota

Washingtonas (Dena). Sovietų Sąjunga 
įteikė JĄV užsienio reikalų ministerijai 
notą, kuria kaltina leidus pagrobti sovietų 
piliečius.

Notoje reikalaujama, kad JAV tuojau iš
duotų Sovietų generaliniam konsului New 
Yorke rusų mokytoją Mykolą I. Samariną.

Pasak Afp, JAV užsienio reikalų mini*- 
terio pavaduotojas Lovettas painformavo 
sovietų ambasadorių Washingtone Paniuš- 
kiną, kad amerikiečių įstaigos ištirs, ar 
grafienės Tolstojienės grupė, kaip teigia 

Jugoslavijos teigimas, kad Paniuškinas, veikė prieš įstatymus.

to, jis nurodė, 
11 str. pasa- 
Trieste moka-

Italijo* taiko*

klausimą perduoti tarpiau-

Vengrų policija masiškai bėga
Viena (Dena/Reuteris). Vengrų policijos 

būrys iš 120 vyrų, kartu su savo šeimo
mis, perėjo Austrijos sieną ir pasiprašė 
internuojami.

Pabėgėliai nugabenti į Linzę. Ten vie
nam spaudos atstovui jie pareiškė, kad pa
bėgo nuo naujos „valymo akcijos”, Ven
grijoje tarnybose gali likti tik tokie poli
cijos tarnautojai, kurie priklauso komunis
tų partijai.

Neatsilieka ir čekai
Frankfurtas (Dena). Amerikiečių vyriau-

sios būstinės Europoje informatorius pa
reiškė, kad buvęs Prahos miesto burmis
tras Petras Zenklis su žmona pabėgo iš 
Čekoslovakijos.

Zenklio sustojimo vieta kol kas laikoma 
paslaptyje. Tolimesni Zenklio planai bu* 
pranešti būsimoje spaudos konferencijoje.

Čekoslovakijos telegramų agentūra pa
tvirtino Zenklio pabėgimą, pabrėždama, 
kad jis pabėgo iš Čekoslovakijos „viefto* 
užsienio diplomatinės misijos” padedamas.

1
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Ar Stalinas nori karo?
mėnesi- 
straips- 
Straips- 
sovietų 
klausi-

Amerikoje leidžiamai socialistų 
nig ,J4ew Leader” laikraštis įdėjo 
nį, pavadintą „StaMn wants War”, 
nio autorius vienas iš žymiausių 
reikalų ekspertas, parašęs Rusijos
maut daug knygų, Yalės universiteto profe
sorius D. J. Dailinąs. To straipsnio san
trauką čia pateikiame.

Per trejus metus, rašo Dailinąs, „New 
Leader” atstovavo pažiūrai, kad Sovietų 
Sąjungos agresyvus elgesys buvo sukeltas 
netvarkos, viešpataujančios Vakaruose. Jei
gu būtų sumobilizuotos atitinkamos jėgos 
„dinamiškiems” Maskvos pasistūmėjimams 
sulaikyti, sovietų agresija būtų buvusi su
laikyta dar prieš jai realizuojant jos ikišio- 
linius laimėjimus. Bet fa pažiūra nuo šių 
metų pavasario neteko savo pagrindo.

Kremlius neabejoja, kad prieis prie 
karo. Ji8 yra jam pasiruošęs. Jis užbaigia 
savo karinį pasirengimą. Šios dienos pa
grindinis klausimas yra, kas paleis pirmą 
šūvį. Tai nėra bereikšmis dalykas, kada 
taip didelį vaidmenį vaidina viešoji nuo
monė, kuri pasmerks užpuoliką. Sovietų 
naikintuvų skraidymai oro koridoriumi, ku
riuo sąjungininkų bombonešiai gabena 
maistą Berlyno gyventojams, ir kiti pana
šūs sovietų poelgiai neabejotinai turi tikslą 
sudaryti incidentus ir Vakarų valstybes 
priversti griebtis atitinkamų represijų — 
visa tai yra tuo tikslu, kad už 
šūvį būtų apsunkinti atsakingumu 
nas arba Washingtonas.

■Artinasi rugsėjo mėn., kada kilo 
sauliniai karai. Baigiamas laukų 
mas, ir kariuomenė yra pasiruošusi veiks
mams. Ar šių metų rugsėjo mėn. užims 
istorijoje tą pačią vietą, kaip 1914 ir 1939 
m.? Berlynas Stalino planuose gali suvai
dinti tą pačią rolę, kaip Danzigas Hitlerio. 
' Jeigu bus pasiryžta pradėti karą, tai ne 
dėl Berlyno, bet pradžiai dėl visos Vakarų 
Vokietijos. Štai dėl ko visuose oficiaįiniuose 
Maskvos pareiškimuose visada akcentuoja
mas reikalas’ derėtis dėl visos Vokietijos 
klausimų, pabrėžiant, jog Rusijos dalyvavi
mas Ruhro kontrolėje yra pagrindinė tų 
derybų sąlyga.

Stalinas labiau numato už daugelį Vaka
rų valstybių vyrų, ir jis supranta, kad 
nauja valstybė, kurią sudarys vakarinė Vo
kietija, visada bus antisovietinė; bent tol, 
kol truks sovietinė rytų Vokietijos oku
pacija. O toks nusiteikimas bus diktuoja
mas vokiečių saugumo intuicijos. Be to, 
raudonosios armijos elgsenos 1945 m. il
gai neužmirš Vokietijoje. Ta naujoji vokie
čių valstybė, turėdama reikšmingą ūkinį ir 
karinį potencialą, gali pasirodyti naujai 
sovietų imperijai labai pavojinga.

Norėdama laiduotis pokarinius laimėji
mus Maskva labai antagonistiškai nusitei-

pirmąjj
Londo-

du pa- 
nuvaly-

K. Singerls / 2. D. karo įnipal Ir Išdavikai ...

Vakaruose. Pagal sovietų su- 
saugumas reikalauja kitų tau- 
ir siejamas yra su komunizmo

kia nepriklausomai Vokietijai, ir tai yra 
didžiausioji priežastis, kodėl Stalinas at
sisakė nuo atsargumo ir įžengė į kelią, ku
ris gali grėsti dideliais pavojais. Stalino 
saugumo supratimas yra visai kitas, negu 
jį supranta 
pratimą, jų 
tų kontrolės 
laimėjimais.
'Nustebęs Vakarų pasaulis buvo liudinin

kas tos naujos sovietų filosofijos taikymo 
praktikoje. Kad laiduotų savo vakarines 
sienas, Stalinas prieš 9 metus aneksavo ry
tinę Lenkijos dalį. Jis pasistengė Lenkijoje 
pastatyti naują valdžią ir įvesti naują san
tvarką, tuo būdu garantuodamas Rusijos 
saugumą. Bet ta nauja Lenkija atsirado ant 
antirusiškos ir antilenkiškos rytinės Vo
kietijos dalies. Dėl to jis užėmė rytų Vo
kietiją ir tuo būdu savo saugumo sienas 
pastūmėjo toliau į vakarus. Tačiau jeigu 
Stalinas ir toliau nori laiduoti sovietų sau
gumą, tai jis turi žengti dar toliau, siek
damas neutralizuoti Ruhro pavojų ir ga- 
rantuotis priėjimą prie Prancūzijos sienų. 
Bet ir Prancūzija gali pasirodyti sovietams 
netikėtai pavojinga. Antra, Prancūzija yra/ 
britų ir amerikiečių tradicinis prietiltis. Tąd 
ir vėl Stalinas turėtų, užimti Vakarų Euro
pą bent iki Lamanšo.

O po to argi D. Britanija galėtų likti 
sau ramiai, kad galėtų būti išsikišusi ame
rikiečių karinės galybės bazė? Juk ir Lo
tynų Amerika negali pasilikti už jos sie
kimo ribų ir• ar nekiltų reikalas pagaliau 
eliminuoti paskutinę nepriklausomą galy
bę Vakarų pusrutulyje — JAV? Tie lo- 
gingi samprotavimai gali būti vystomi iki 
absurdo, bet saugumo supratimas ir naujos 
agresijos pagaliau reiškia tą pat.

Jeigu turi kilti karas, tai, Stalino nuo
mone, patogiausias metas tam yra dabar> 
JAV pradėjo atkurti savo karines jėgas ir 
kasmet darysis vis stipresnės. Dabar JAV 
dėl rinkimų kampanijos yra dezorgani- 
zuotos^ o šalia to dešiniosios izoliacininkų 
atskalos bendradarbiauja su Wallaces sąjū
džiu.

Šiuo metu sovietams pradėti karą labai 
pravartu ir dėi to, kad dabartiniame sovie
tų bloke pradėjo rastis plyšių. Tai geriau
siai įrodo Tito maištas. Tik didelis laimė
jimas su „imperialistais” gali grąžinti vi
sišką Stalino įtaką savo satelitams.

Berlyne leidžiamas sovietų okupacinių 
pajėgų „Taegliche Rundschau” laikraštis 
pavaizdavo Sovietų Sąjungą esant stip
riausią karinę jėgą. Tačiau ir šiandien so
vietų karinis pranašumas, hors ir pačioje 
karo pradžioje, yra abejotinas. Britų ame
rikiečių aviacija, jei ne skaičiumi, tai sa-' 
vo kokybe, turi milžinišką pranašumą, jau 
nekalbant apie jūrų laivyną. Britų daliniai

gali būti labai greitai permesti per kanalą} 
nemažas jėgas gali suburti Prancūzija, 
Belgija ir Olandija; italų kariuomenė ga
lėtų būti panaudota, jeigu Titas 
tų galino pusėje.

Dailinąs mano, kad atominės 
panaudojimas karo laimėjimui ' 
Neabejotina, kad sovietų vadovybė jos pa
naudojimui yra atitinkamai pasiruošusi. 
Jos panaudojimas sugriautų miestus ir su
keltų Rusijos gyventojų pasipiktinimą. Ru
sijoje Vakarai turi daug simpatijų. Su to
mis simpatijomis sovietų vyriausybė vedė 
smarkią kovą, bet nepasiekė pakankamų 
rezultatų. Karo atveju rūstį armija, o 
ypač aukštesnieji vadai, kurie yra geriau 
informuoti, negu to pagčidautų Stalinas, 
nebūtinai gali pasirodyti esą Stalino ran
kose aklais įrankiais ir jie gali padaryti daug 
netikėtumų. Vienintelė priemonė padalyti iš 
jų piktus Vakarų priešus — tai miestų sunai
kinimas, žudant tūkstančius nekaltų vaikų ir 
moterų, tuo pačiu sukeliant sovietų dali
niuose naują patriotizmo bangą.

Dailino nuomone, pasaulio^ civilizacija 
gali būti išgelbėta be atominės bombos 
panaudojimo. Jeigu civilizacijos jėgos bus 
gerai apginkluotos ir jiems gerai vadovau
jama, 'tai jos bus kur kas stipresnės už 
diktatūros jėgas. Stalinas daro tą pačią 
klaidą, kurią darė Napoleonas, Wilhelmas 
II ir Hitleris. Apsvaiginti laimėjimo, per
vertindami savo jėgas, kiek reikiant ne
įvertindami priešo, jie visi prisidėjo prie 
sudarymo didelių koalicijų, kurios 
liau paruošė jiems galą.

jeigu ir yra kokia nors 
išvengti, (tai nėra tikras 
turėtų būti remiama tuo, 
įtikinti, neišskiriant Stalino ir Politbiuro, 
dėl sovietų menkumo. Tai reikštų, kad so
vietams būtų sugriautos svajonės, jog so
vietų armijos turėtų bet kokių šansų pasi
sekimui kovoje su Vakarų koalicija. Kon
ferencijos, diskusijos JT, 
tos, visokį pareiškimai 
spręs. Jie nieko neįtikins 
jau jėga yra vienintelė 
pripažįsta, tai reikalinga ją panaudoti kiek 
galint greičiau. Tą jėgą turi duoti Euro
pai Amerika, nės jį yra paskutinė viltis 
taikai patikinti.

neatsisto-

bombos
nepadėtų.

priemonė 
dalykas), 
kad visi

paga-

karui 
tai ji 

būtų

diplomatinės no- 
problemos neiš- 
Kremliuje. Jeigu 
kalba, kurią jie

TRUMPOS ZIVIOS
AUSTRIJA

I -----------------
Vienos stotyje sudegė 40 vagonų su 

anglimi, atvežta iš vidurio Vokietijos. (D).
AUSTRALIJA

vienas Amerikos JT delegacijos nar 
reiškė, jog JĄV stengsis, kad 
valstybė būtų priimta į Jungtines

I.__Pelvingo talkininkė
'Išliko su naująja admirolo taktika susi

dūrusių liudininkų, kurie iškėlė ją aikštėn. 
Vienas iš jų buvo avtiacijos seržantas An
drius Pearcys. Jis buvo šaunus šaulys, at
likęs jau 31 skridimą. Bet kaip tik per tą 
paskutinį skridimą ir įstrigo. Jo lėktuvas, 
vienas iš šimtų bombonešių, ėmė šlubuoti 
virš rutulinių guolių labriko Erkneryje, 
Berlyno priemiestyje. Pakeliui buvo su
tikę spiečius naikintuvų, o ties Berlynu su
sidūrė su pragariška priešlėktuvinių pa
būklų ugnimi.

Lėktuvas buvo sušaudytas kaip rėtis, bet 
Pearcyo pilotas sugebėjo nuskristi į Dani
jos pajūrį. Čia jiemg pasidarė aišku, kad 
išsigelbėti begali nusileisdami kurioje nors 
Danijos saloje. Žinoma, buvo neišvengiama 
ilga nelaisvė Vokietijos stovykloje, bet dau
giau nieko geresnio nebuvo galima sugal
voti.

Jie nutūpė saugiai vienoje salutėje. Vos 
lėktuvui sustojus riedėti, tuojau prisistatė 
apie 10 danų. Amerikiečių tartis, prisaik- 
dinėjimas, kad jie ištrūkę, iš „pragaro”, da
nus įgalino suprasti, kas per vieni tie nu
tūpusieji. Jie entuziastingai sušuko: „Svei
ki, atvykę į Daniją!”

Jie kalbėjo tik daniškai. Lakūnai tos kal
bos visai nesuprato. Tačiau lengva buvo 
suprasti jų draugiškumą ir gestų bei balso 
malonumą. Paskiau vienas iš danų, kuris 
truputį keverzojo angliškai, pasiūlė padėti 
amerikiečiams. Lakūnams nurodė pasislėp
ti vienuose namuose. O danai tuo tarpu 
padegė skraidomąją tvirtovę, kad lėktuvas 
nebebūtų naudingas naciams.

Pearcys man papasakojo, kaip juos ga
beno iš ūkio į ūkį, iš maldyklos į maldyk
lą. Danų pogrindžio judėjimas juos aprū
pino viskuo. Juos aprengė žvejais, maitino 
geriausiu maistu ir išmokė keliolika sa
kinių daniškai. Pagaliau jiems parūpino ir 
daniškas gimimo metrikas bei asmens doku
mentus. „Vokiečiai yra per kvaili, kad su
prastų, ar jūs, vyrukai, esate danai, ar 
amerikiečiai”. Taip besikilnodami pagaliau 
pasiekė Kopenhagos apylinkes. Čia jie tu
rėjo palaukti, kol pasitaikys proga ištrūkti 
iš krašto. Tas laukimas užtruko mėnesius.

Abu pabėgėliai ėjo atskirais keliais. Bet 
turėjo susitikti neutralioje Švedijoje.

Nebegalėdami pakęsti, kad tiek sąjun
gininkų lakūnų ištrūksta iš nacių nagų, vo
kiečiai ryžosi padaryti tam galą. Canaris 
įsteigė specialų žvalgybos skyrių kovai su 
danų patriotais, kurie padėdavo sąjunginin
kų lakūnams.

Sąjungininkų 
naująjį skyrių 
nacių skyriaus 
sumani moteris. Andrius Pearcys tapo jos 
auka. Sėkmingai atgabentas į Kopenhagos 
apylinkes, Pearcys turėjo palaukti laivelio, 
kuriuo būtų išplaukęs iš Danijos.' Ir smul
kiausi žygiai turėjo būti ruošiami kuo at
sargiausiai. Saugumo sumetimais. Pearcys 
miegodavo kas naktį vis kitoje vietoje. Bet 
ir tuo būdu nebuvo galima išvengti pavo
jaus, kadangi vokiečiai naktimis tikrindavo 
gyventojų asmens dokumentus ištisaig blo
kais. Mat, jie buvo įsitikinę, kad Danija 
yra mokslingo sabotažo kraštas, kurio at
kaklią rezistenciją galima palaužti tik 
griežtesnėmis priemonėmis.

Nacių medžioklės komplikavo Pearcyo 
padėtį. Kiti lakūnai Švediją pasiekdavo per 
keletą dienų ar savaičių. Jei jį pačiuptų, 
sušaudytų. Bet danai buvo vaišingi glo
bėjai. Nuoširdumu ypač pasižymėjo jį glo
bojusi stambi Helvigą Delbaitė, kuri pri- • 
minė jo tėviškėje, Kansaso steite, likusią 
merginą. Ji buvo šviesiaplaukė, smagi, iš
mintinga 
vosi su 
taisyklės draudė tokius dažnus pasimaty
mus.

Helviga turėjo siuvyklą, kurios specialy
bė buvo rūbų fasonų keitimas. Savo nedi- 
dutėje dirbtuvėje darbą atlikdavo skonin
gai. Dirbtuvei vieta buvo tinkama-pats Ko
penhagos centras: Sankelmarksgadė 30. 
Lankydamas ją dienos metu, Pearcys elgėsi 
labiau kvailai, nekaip drąsiai. Bet jis tarėsi 
mokąs tiek gerai daniškai, kad pralįstų pro 
vokiečių tikrinimus, kurie ir patys ne kažin 
kiek temokėjo šią kalbą. Vakarais lanky
davo ją dailiame dviejų kambarių jos bu
telyje. Žinoma, tai buvo vėl nusikaltimas 
taisyklėms. (B. d.)

kontržvalgyba suuodė tą 
ir jo vedėją. Šio specialaus 
gaiva buvo labai gudri ir

ir visada gyva. Andrius matyda- 
ja gana dažnai, nors pogrindžio

Teoriniai samprotavimai apie busimąjį karą

Pagal imigracijos planą, kuriuo per 12 
mėn. į Australiją bus įsileista 20.300 DP, 
jau yra įvažiavę 1094 asmenys. (D).

BELGIJA

Belgijos ministeris pirmininkas ir už
sienio reikalų ministeris Spaakas, kuris 
šiuo metu vieši Londone, turėjo pasitari
mų su Bevinu. (D).

GRAIKIJA
Netoli Jugoslavijos sienos granatsvaidžių 

ugnis sužeidė du JT stebėtojus Graikijo
je, britų majorą Fiedlingą ir amerikiečių 
pulkininką Įeit. Darnellį. (D/R).

INDIJA

rys pa- 
Izraelio 
Tautas.

KINIJA 

pranešė 
pirmadienį turėjusi didelį laimėjimą prieš 
Komunistus rytinėje Hopei provincijoje. 
Tuo laimėjimu pašalintas pavojus Tienci- 
no Mukdeno geležinkelio linijai. (D/R).

PRANCŪZIJA

Kinijos vyriausybės kariuomenė

Praėįusios savaitės gale Prancūziją iš
tiko stiprios audros. Žuvo apie 25 žmonės. 
Padaryta daug nuostolių. Labiausiai nu
kentėjo Kanalo ir Atlanto sritys. Breste 
padaryta nuostolių už 100 mil. frankų. Ry
tų Prancūzijoje, ypač Vogezuose nuosto
liai, sudaro daugelį šimtų milijonų frankų.

SOVIETŲ S-OA

Indijos vidaus reikalų ministeris Patelis 
Indijos parlamente pranešė, kad Indijos 
unijos gyventojų skaičius šiuo metu suda
ro 337 mil. žmonių. Patelis parlamente pa
reiškė, kad Heiderabado klausimo spren
dimui yra tik vienas kelias — įjungti jį į 
Indiją ir sudaryti jame atsakingą vyriausy
bę. (D/R).

ITALIJA
Trečiadienį dėl atlyginimo padidinimo 

sustreikavo Rymo viešbučių tarnautojai. 
Sis streikas sutrukdo svarbiausias miesto 
pajamas iš turizmo. (D/R).

Komunistų įtakoje esančios italų profe
sinės sąjungos, COIL, išsiuntinėjo savo 
nariams, kurių skaitoma 6 mil., atsišauki
mą, kuriuo ragina kiekviena proga pasi
sakyti prieš italų vyriausybės ūkto prog
ramą. (D/R).

JAPONIJA

Sovietų karo laivyno viršininkas admi
rolas Jumaševas Tasso korespondentui 
duotame interwiev pareiškė, kad Rusija 
pirmoji pastačiusi povandeninį laivą ir 
ledlaužį ir pagaminusi pirmą povandeninę 
užtvaros miną. (D/R).

VENGRIJA
Vengrijos vyriausybė daugumą savo už

sienio atstovybių viršininkų pakvietė į 
Budapeštą padaryti pranešimų. (D/R).

VOKIETIJA

Du japonų tanklaiviai su japonų įgulo
mis atvyko į Iraną, kurie vietoje ameri
kiečių tanklaivių paims ’------- !*! --------
naftos. Tai pirmas kartas 
Japonijos laivai dalyvauja 
susisiekime. (D/R).

Japonijai persų 
po karo, kad 

tarptautiniame

JUGOSLAVIJA

Jugoslavijos užsienio ir vidaus reikalų 
ministerial paskelbė pranešimą, kad nuo 
antradienio įvedami nauji užsienio pasai. 
Jugoslavijos piliečiai tik su tais pasais te
galės išvykti iš krašto. (D/AIp).

J. A VALSTYBĖS

Jugoslavijos užsienio ir

Gyventojų skaičius J. A. Valstybėse nuo 
1940 m. priaugo 8,9°/o. 1947 m. liepos 1 d. 
■' viso gyventojų buvo 143.414.000. (D/R).

Pagal „New York Times” pranešimą

į Ludwigshafeno anilino ir sodos fabri
ką atvyko pažiūrėti penki sovietų laikraš
tininkai, kad vietoje Įsitikintų, ar nebuvo 
gaminama varomoji medžiaga V ginklams. 
Tokį gandą buvo paleidusi sovietų licen- 
zijuota spauda. (D).

Liepos mėnesio gale amerikiečių zonoje 
buvo 342.565 bedarbiai. (D).

Karlsruhės karinis teismas nuteisė kur
pių W. Breigą 30 metų kalėti, už kėsini
mąsi nužudyti ir neteisėtą ginklo laikymą.

Britų karinio gubernatoriaus Berlyne 
Robertso įsakymu turėjo išvykti iš Berly
no britų „Economist” laikraščio korespon
dentas Nettlė. To nutarimo priežasčių ne
nurodoma. (D).

Stuttgartas yra įtrauktas į orinio susisie
kimo tinklą. Iš čia lėktuvais galima bus 
pasiekti kitas Vokietijos vietas. (D).

JAV karinės valdžios Vokietijoje valdi
ninkas pareiškė, kad karinė valdžia {dė
miai seka kainų santykiavimą Vokietijoje. 
Tai įeina į okupacinės politikos uždavinių 
sritį. Reikale karinė valdžia imsis atitin
kamų priemonių. (D).

Ruhro srityje dėl aukštų maisto produk
tų o ynač daržovių, kainų įvyko platesnio 
masto demonstracijų ir boikotų. (D).

Kilus Berlyno krizei pasigirdo balsų, 
siūlančių jėga pralaužti sovietų blokadą. 
Taip siūlantieji remiasi tarmeniu, kad so
vietai karo nenori ir negalėtų jo pakelti, 
kad jie tik blefuoja. Tačiau valstybės vy
rai, kuriems yra pavestas Vakarų valstybių 
vairas, atrodo, nenori to tarmens priimti 
už tikrą pinigą. Jie aiškiai pareiškė, kad 
visų pirma išbandys visas diplomatines 
priemones. Ir tai suprantama. Kad ir kaip 
būtų, jėga pralaukiant sovietų blokadą, rei
kia skaitytis ir su karo galimybe, nors ji ir 
būtų minimalinė. Puolimo prieš Sovietų 
Sąjunga mintis Vakarų viešajai nuomonei 
iki šiol buvo visai svetima. Per didžiuosius 
JAV kongreso debatus dėl kariuomenės iš
laidų sąmatos daugiausia dėmesio buvo ski
riama būdui, kaip nugalėti Sovietų Sąjun
gą, laikant tikru dalyku, jog sovietai karo 
pradžioje okupuos visą Vakarų Europą. Sa
vaime suprantama, kad Europoje į šitą 
tarmenį žiūrima su didžiausiu siaubu ir 
stengiamasi vesti tokią politiką, kuri karą 
atitolintų, nors ji reikštų ir naujas nuolai
das. Tai kaip tik ir paskatino amerikiečius, 
remiantis žinomąja Vandenbergo rezoliuci
ja, pradėti pasitarimus Vakarų Europos ap
sigynimui' nuo eventualios sovietų okupa
cijos. (Žiūr. str. „Siaurės Atlanto paktas” 
„Minties” 70(453 Nr.). Tuo pačiu klausimu 
tarėsi ir neseniai įvykusi Haagoje 5 Kaka
rų Europos valstybių konferencija. Savai
me suprantama, kad tie visi pasitarimai 
yra griežtai slapti, tačiau antra vertus, vi
si aišku, kad tokie gyvybiškai svarbūs rei
kalai rūpi ir visuomenei. Nusilenkdami jos 
norui, Vakarų laikraščiai tiems visiems 
klausimams skiria nemaža vietos. Neseniai 
du įdomius str. ta tema paskelbė britų sa
vaitraščiai „The London Observer” ir „The 
London Sunday Pictorial”. Pirmojo straips
nio autorius yra nežinomas, tačiau spėja
ma, kad Ji parašė du aukšto laipsnio britų 
atsargos karininkai, antrąjį parašė pasauli
nio garso britų karinis kritikas gen. maj. 
I. F. C. Fulleris.

„Observer” pažiūra Vakarų Europa turi 
turėti tokio pajėgumo kariuomenę, kad ji 
įkvėptų sovietams pakankamai pagarbos ir 
tuo būdų įgalintų derėtis su jais dar prieš 
tai, kai jie pasiruoš atominiam karui. Turint 
tokią karinę jėgą, laikraščio nuomone, bū
tų galima be karo su sovietais pasiekti pa
kenčiamą visų Europos problemų sprendi
mą. Toliau laikraštis pamini žinomą fak
tą, kad Vakarų Europoje gyvena 270.000.000 
žmonių prieš 280.000.000, gyvenančių už 
„geležinės uždangos”, Tiek Vakarų pramo
nė, tiek ir gyventojų inteligencija duoda 
jiems daug pirmenybių prieš sovietus. Ta-

čiau taip pat žinoma, kad kol kas visais 
tais milijonais žmonių negalima pasinaudo
ti, todėl praktiškai Vakarų Europos gyni
mas guli ant į Vakarų Europos Uniją su
sibūrusių 106.000.000 žmonių pečių, ūki
niai sumetimai sulaikė ir tų valstybių ap
siginklavimą. Todėl „Observeris” ir taria, 
kad didžiausias dabartinis ir artimos atei
ties pavojus Europai ir yra tas faktas, kad 
ji be Amerikos pagalbos apsiginti negali. 
Amerikiečių dalyvavimas turi eiti taip to
li, kad jie nei turėtų prisiųsti savo kariuo
menę ir ją aprūpinti. Tam tikram laikui 
atėjus ta amerikiečių. aktyvi pagalba galės 
būti sustabdyta, lygiai kaip ir Marshallio 
plano parama bus sustabdyta Europai ūkiš
kai atkutus. Geografiniu atžvilgiu, Vakarų 
Europa yra labai lengvai pažeidžiama, o kaip 
tik ta aplinkybė reikalauja laikyti tokią ka
riuomenę, kurios pajėgumas būtų didesnis, 
negu bet kurios kariuomenės Rytuose. Vaka
rų pasaulis turės įsisąmoninti naują apsigy
nimo doktriną, kuri jo saugumui turės to
kią pat reikšmę, kaip savo laiku (prieš 1. 
D. karą) dvejų galybių standartas britų 
imperijoje. (Britai prieš karą stengėsi, kad 
jų laivynas būtų stipresnis, negu kitų dvie
jų didžiausių valstybių laivynai kartu pa
ėmus). Ta nauja doktrina, pagal „Observe- 
rį”! reikalauja tuojau sudaryti didęlę sąjun
gininkų armiją tuo pat pagrindu, kaip pe
reito karo metu, kada daug tautų kariavo 
bendroje vadovybėje. Laikraštis sąjunginin
kų bendrą kariuomenę siūlo pavadinti 
Rheino komanda, kuri neturėtų būti didesnė 
už dabar esančias okupacines kariuomenes. 
Svarbūs pakeitimai turėtų būti padaryti va
dovybėje, sudėtyje, apsiginklavime, disloka
cijoje ir karo dvasioje. Be šitos vienin
goje vadovybėje sujungtos galybės, atski
ros tautinės armijos ir karo aviacijos bei 
laivynai pasiliktų savo atskiras organizaci
jas ir įrengimus. Bet kartu turėtų egzis
tuoti ir aukščiausia planavimo vadovybė, 
kurią galima būtų sudaryti jau dabar eg
zistuojančio Anglo-American Joint Chiefs 
of Staff Committe (generalinių štabų komi
teto) pavyzdžiu. Savaime suprantama, kad 
turėtų būti susitarta dėl ginklų suvienodi
nimo, aprūpinimo ir gamybos pasidalinimo. 
Tiek „Observer”. Savaime suprantama, kad, 
jei ta organizacija šiandien jau egzistuotų, 
greičiausiai nereiktų jaudintis dėl Berlyno 
krizės.

Gen. maj. Fulleris savo straipsnyje svars
to būklę, kuri susidarytų sovietams užė
mus Vakarų Europą. Savaime suprantama, 
kad šiandien kilus karui, strateginė visų 
Vakarų operacijų bazė būtų britų salos.

Tačiau atominės bombos amžiuje tokia 
būklė yra susijusi su daug nepatogumų. 
Tam tikslui reikalingas didelis retai gyve
namas plotas, kur būtų kiek galint ma
žiau taikinių, o ne maža tirštai gyvenama 
sala, pilna didelių miestų. Tokia strateginė 
bazė, pasak Fullerį, galima būtų rasti Af
rikoje. Šis kontinentas yra saugus nuo so
vietų puolimo. Afrikos žemynas flankuoja 
visą Pietų Europą ir iš čia pakilusieji 
bombonešiai gali veikti virš visos Europos 
Rusijos. įrengus ten bazę, tuojau kyla ir 
kelių, vedančių L Europą, problema, nes - 
Fulleris svarsto ir Europos išvadavimo iš 
raudonojų gaujų klausimą, šiuo atveju 
ypatingą reikšmę turi prietilčiai, kurių du 
yna nepaprastai svarbūs; būtent, Ispani
ja Vakaruose ir Palestina Rytuose. „Jei 
mes galėtumėm Pirenėjus užimįj?su maž
daug 100.000 gerai apginkjuotos kariuome- . 
nės, kuriai talkininkautų Ispanijos kariuo
menė, suteikdama tūkstantį žmonių skai
čių, mes galėtumėm atmušti sovietų inva
ziją ir atlaikyti tą prietiltį. Tokioje opera
cijoje reikia turėti labai judrią sausumos 
kariuomenę ir galingą aviaciją. Tokią ka
riuomenę galima paruošti tik iš karių pro- 
fesionalų^ bet ne iš bėdai prispyrus sumo
bilizuotų žmonių. Visų problemų sprendi
mui mums bus reikalinga daugiau tokių 
armijų, kad anglų amerikiečių kokybe 
sumušus sovietų k i e k y b"ę. Kartu reika
lingas didelis partizaninio karo specialistų 
skaičius ir didelės ginklų atsargos panti- . 
zanams apginkluoti. Pirmieji reikalingi tam, 
kad juos išsklaidžius visoje Europoje, kur 
jie organizuotų partizanų būrius ir truk
dytų sovietų ryšio linijas, o ginklai tam, 
kad apginklavus partizanus. Kiekybės 
armija, kurios mes negalime dabar or
ganizuoti dėl žmonių trūkumo, tuo būdu 
bus suorganizuota priešų už
imtų kraštų viduryje. Jos tikslas 
bus, visur pririšant prie vietos priešo ka
riuomenę, palengvinti kokybės kariuo
menės judėjimą. Partizanų tikslas bus pa
ruošti kelią visai eilei invazijų iš 3.500 
kilometrų ilgumo Afrikos bazės, kai ame
rikiečių bombonešiai per Šiaurės Ašigalį 
atominėmis bombomis atakuos taikinius 
pačioje Rusijoje.”

Taip Europos išvadavima iš sovietų oku
pacijos įsivaizduoja gen. maj. Fulleris. Tu
rime pastebėti, kad tą galimybę turi gal
voje ir sovietų strategai. Senosios Rusijos,, 
strategai visados laikėsi taisyklės — prie
šą įvilioti į savo milžiniškas teritorijas ir 
ten j; sumušti. Neatrodo, kad dabartinėmis 
aplinkybėmis sovietai būtų nuo jos atsi
sakę. ‘ 'VM
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Lietuvos Draugystes 60 m. sukakėial

Kaip atsirado Varpas/R»t<, a. Merke!is
į Vinco Kudirkor. 
Savo laiške jis va- 
draugijos programa 
šių dienų gyvenimo

Basanavičiui (1888. V. 
kad Lietuvos 'Draugystės

gero nė vieno iš keleto išeinančių. Niekam 
negeidžiame uždrausti tokį laikraštį uždėti, 
kuris 'turėtų tik tendenciją, 
Lietuvai”, 
laikraščio 
liai tokio 
idant tą
Dėl išpildymo vienok to mūsų noro šian
dien mes turime priešais save materijališ-

Vincas Kudirka savo

laiš-
19) .. ....... .

Pro*jką stoką”, — rašo 
nl°" i laiške.

Amerikos lietuvių
■ dirka mažai tikįs.

.tarnauti visai 
o ne sau tik. Mes prie tokio 
maloniai prisiglaustume, bet ko- 
nėra, mes negalime nesirūpinti, 

tkrąjį tėvynės reikalą papildyti.

Jonas Basanavičius 
laišką netrukus atsakė, 
šo, kad jam atrodą, jog 
esanti per plati ir prie 
sąlygų neįvykdoma. Tačiau, ir tokia būda
ma, ji galėsianti Lietuvai atnešti naudos.

Vincas Kudirka antrajame savo 
ke Jonui 
rašo,
grama tokia plati esanti dėl šių 
tyvų; 1) ji įsteigta ne tik tai dienai, i 
bet norima, kad prie jos palengva irtėtų • 
visi lietuviai, kad jos ilgam pakaktų. Dėl įti''i7šavus'rėikah’^nus, 
to ją sudarant ir nesidairyta į šių dienų j nesiderinančius su jų siekimais. Vincas Ku- 
būklę. Be to, nesą tokios sunkios būklės, I 
kad prie gerų norų ir nuoširdaus patrio
tizmo nebūtų galima ko naudingo savo tau
tai padaryti. 2) Nors draugijos tikslai esą 
platūs, bet jie visi lietuviams reikalingi. 
Kol esą mes neturėsime to, kuo tauta stip
rėja ir kas reikalinga kultūriniam gyveni- j 
mui, tol daugelis lietuvių ir toliau nutau- 
tėsią. 3) Užsibrėžti draugijos tikslai — tai 

’ lietuviškos veiklos metmens ir jie tesiunti- 
nėjami tik pirmosios kategorijos nariams, 
kuriais tegalį būti tik mokyti lietuviai ir 
kuriais galima pasitikėti. Kitiems nežada
ma to, kas negali būt įvykdyta. 4) Progra
moj nieko nenutylėta, nes netikima, kad 
rusų valdžia ją patvirtintų. Esą žinoma, kad 
jokia tikrai lietuviška draugystė nebus pa
tvirtinta, kaip tai jiems rodąs atmetimas 
prašymo Peterburgo lietuvių, norinčių 
įsteigti „Labdaringą Lietuvišką Draugystę”. 
Jie esą pasiryžę dirbti susibūrę į nepatvir
tintą draugystę. Norima dė] Raudos lietu
vystės suburti visus inteligentus, kurių daugumas ligšiol 
be naudos savo tautai žuvę. Esą ir tokių, kurie dė] me
džiaginių išskaičiavimų veikią prieš savo tautą.

Išplatinus programą, norima sunaudoti darbą ir tų, 
kurie neverčiami nieko dirbti. Peterburge, Maskvoje, Var
šuvoje ir kitur esą tegul, kiek galėdami, padedą tiems, ku
rie ten atvykstą studijuoti ar amato pasimokyti. Neturė
dami pinigų, dar negalime duoti stipendijų, betgi esą ga
lima įvairiais kitais būdais padėti.

Draugystė esanti užsibrėžus įsteigti lietuvišką teatrą. 
Tačiau apie tai šiandien dar negalima nė galvoti, nes netu
rime lietuviško repertuaro. Kai rašytojai sukurs dramos 
veikalų, muzikai suharmonizuos liaudies melodijas, tuomet 
rasis ir pats lietuviškas teatras. Šiandieniniai draugystės 
norai nesiekią toliau, kaip išleisti laikraštį, aiškinantį tau
tiškus reikalus, mokinantį naudingai gyventi savo tautai, 
leisti ir platinti lietuviškas knygeles, kurios šviestų tautą. 
Jeigu Lietuvos Draugystė tanp savo tautiečių rastų simpa
tijų ir pritarimo ir jie suprastų, kad jos nariai tikrai trokš
ta tėvynei gero, tuomet jų darbas nebūtų be naudos.

Draugystė dar neseniai teįsteigta, į daugelį laiškų ir 
atsišaukimų dar negautas atsakymas, su kitais V^I ginčija
masi dėl pfogramos. Tuo tarpu draugystė dar mažai na
rių teturinti: dti gimnazijos, mokytojai, vienas banko val
dininkas, vienas vaistininkas, keturi kunigai, du siuvėjai ir 
dvylika universteto studentų. Vasaros metū pavažinėję po 
Lietuvą, jie tikisi prie draugystės daugiau narių pri
traukti.

Laikraštį norėtų išleisti kuo greičiausia, bet nežiną, 
kokią pradžioje galėtų rasti jis paramą. Pinigų teturi-ma
ža _ vos dviems trims numeriams. Vincas Kudirka tuo
metiniais laikraščiais nepatenkintas, nes jie, užuot tautą 
vedę tikruoju keliu, vedžioją šunkeliais. Laikraščiai savo 
plūdimais vienas kito negali lietuvių tarpe turėti autoriteto 
ir gadiną lietuviškai publicistikai kelius. Laikraštį, kurį 
ketinanti Lietuvos D-stė išleisti, nemananti jo daryti savu 
laikraščiu, bet visos Lietuvos. Tuo laikraščiu norima ne 
sau, bet tėvynei tarnauti. „Norime uždėti' laikraštį dėl to, 
kad jo reikalą jaučiame, dėl to, kad šiandien nėra

pagalba Vincas Ku- 
Anterikiečiai, duodami

dirka jau tuomet matė, kad Amerikos lie
tuvių laikraščiai savo dvasia yra svetimi 
Lietuvos žmonėms.

Savo laiško pabaigoje Vincas Kudirka 
pažymi, kad jie norėtų turėti ryšių su veik
liaisiais lietuviais inteligentais. Ligi šiol 
jie dar tokių maža tepažįsta. Todėl jis Jo
no Basanavičiaus prašo 
niųjų ir spaudos darbui 
inteligentų adresus.

Sumanytojo laikraščio 
smarkiai žengė priekyn.
per Petrines, Marijampolėje 
Maskvos įr Varšuvos studentų atstovai ap
svarstyti sumanytojo laikraščio^ reikalų. Nuo 
varšaviečių atvyko pats Vincas Kudirka ir 
■jis laikraščio klausimą išdėstė susirinkimui. 
Maskviečiai sumanymui pritarė, bet abejo
jo, ar dėl didelių kliūčių būsią (galima jį

įgyvendyti. Pasiginčiję susirinkusieji 
skirstė nieko konkretaus nenutarę.

Vincui Kudirkai Lietuvos Draugystės i 
sumanytojo laikraščio reikalai tiek arti prie | ir vėliau 
Širdies, jog jis ir toliau tuo pačiu entu
ziazmu siekia juos Įgyvendyti. Jis jų spi
ritus movens. Varšuvoje viename Lietuvos 
D-stės susirinkime pas V. Kudirką ir J. 
Gaidį (tuomet juodu drauge gyveno) nau*- 
jąjį laikraštį nutarta pavadinti „Varpas”, 
aptarta jo forma ir nustatyti jo pagrindi
niai skyriai. V. Kudirka, J. Sernas ir J.
Gaidys sudarė „Varpo’ 
netrukus buvo atspausdintas 
rėmėjams.

Seinų kunigų seminarijos 
pikai, gavę iš V. Kudirkos 
spekto nuorašą, ilgai jį svarstė ir smarkiai 
kritikavo. Jiems daug kas atrodė neaišku,

prosfiektą, kuris
ir išsiuntinėtas

lietuviai klie-
„Yarpo” pra

išsi-Įbijota, kad naujasis laikraštis neįžeidinėtųjų 
j idealų. Jie reikalavo kai kurių pataisymų.

Kudirka su jais polemizavo per laiškus 
.Varpe” kandžiai juos pašiepė 

satyra „Žvirbliai ir kaliausė". Taip pat ir 
Maskvos lietuviai studentai, gavę „Varpo” 
prospektą, dėl naujojo laikraščio nebuvo 
vieningos nuomonės. Daugumas jam prita
rė, bet buvo ir tokių, kurie įvairiais sume
timais buvo prieš jį.

V. Kudirka pirmasis lietuvių jieriodinės 
spaudos organizatorius tikra to žodžio 
prasme. Jis pirmas mūsų periodinės spau
dos istorijoje suprato, kad laikraštis, netu
rėdamas visuomenėje tvirtos atramos, ne
gali gyvuoti. Jis pirmiausia tą atramą ir 
ruošė, o kai Įsitikino, kad ji pakankamai 
jau tvirta, pradėjo leisti „Varpą”.

1889 metų pradžioje sugaudė „Varpas”: 
Tai skambink „Varpe”! tegul gaudims tavo 
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu savo, 
O tas šaukimas perniek tenežūva!

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite,.»
V. Kudirka

Lietuvos Draugys- 
pirmasis didelis iš

Pasigirdus „Varpui”, 
tės buvo įgyvendytas 
jos užsibrėžtų tikslų. Tai buvo pasiekta 
per vienerius metus, ir tai buvo vienintelis 
didelis Lietuvos Draugystės žygis. Ir ta? 
nuoseklu. Vincas Kudirka savo Lietuvos 
draugystės programa siekė tokios organi
zacijos, kuri aprėptų visą Lietuvą, visus 
jos žmones ir visus jų reikalus. „Varpui” 
pradėjus gausti, Vincui Kudirkai tokia 
Draugystė tampa visa Lietuva, ir į ją jis 
kalba savo „Tėvynės Varpais”, savo saty
romis, eilėraščiais, verstinėmis dramomis ir 
daugybe kitokių priemonių.

Vincas Kudirka organizuoja Lietuvą pa
čiam didžiausiam jos žygiui — Laisvės 
žygiui. (Pabaiga).

tai buvo vienintelis

nurodyti 
tinkančių

leidimo
1888 m.

veikles- 
lietuvių

reikalai
vasarą, 

susirinko

Apie „pilną pieną" ir kitokias svetimybes
Mūsų stovykliniame žodyne kaskart vis 

daugiau ima įsigalėti mūsų kalbinei sąmo
nei kenksmingų svetimybių, kurios šneka- 
mojon kalbon patenka iš stovyklos admi
nistracijos raštininkų bei jų rašomų skel
bimų. Tokių neleistino vartojimo sveti
mybių bei supainiotai vartojamų sąvokų, 
per raštines atsiradusių stovyklinėj kalboj, 
jau mes turime pakankamai įsigiję ir spė
jome su jomis apsiprasti. Bet, kol dar ne
vėlu, kol palyginti jos tebėra tik nenau
dingi svečiai mūsų kalboje, kol tą sveti-

mumą mūsų sąmonė dar aiškiai tebejau
čia, mes visi privalome su jotnis ir kovo
ti. Kad jos ilgiau nebukintų ir neklaidintų 
bendruomenės kalbinio jausmo, pirmiausia 
iš savo žodyno jas turi pašalinti tie žmo
nės, kurie jas nūdien vartoja ir kitiems 
yra primetą. Pvz., vienos didelės stovyklos 
raštininkai, lyg užsispyrę visą laiką savo 
raštuose ir kalboje tebevartoja „pilną pie
ną”, „mėsingo”, darbo, medicinos ir kito
kių funkcijų „karininkus” bei „musterius”. 
Apie tas supainiotas sąvokas bei svetimy
bes čia ir norima šiek tiek smulkiau išsi
tarti.

Reprezentacinis firmos „A ui bau” leidinys apie Vilniaus meną

Kodėl nevartotinas - „pilnas pienas”?
Tai yra vergiškas vertinys iš vok. „Voll- 

milch”. Gyvojoj kalboj šalia vėliau atsi
radusių lyčių mašinuotas bei separuotas 
pienas tėra žinomas nugriebtas ir negrėb
tas pienas. Pastarosios lytys ir tevartotinos. 
Prasmės atžvilgiu , netinkamai vartojamas 
ir liesas pienas, išsiverstas iš vok. „Ma- 
germilch”. Pienes, kuris šiuo metu dali
jamas stovyklos gyventojams, yra tik nu
griebtas arba negriebtas. Lietuvio kalbinei 
sąmonei liesas pienas yra toks pienas, k-u- 
riame maža tėra riebalų, bet ne mechani
niu būdu suliesimas. Šiuo būdu suliesimas 
pienas gyvojoj kalboj vadihamas nugrieb
tu pienu. Todėl šių sąvokų taip pat never
tėtų maišyti. Toks sąvokų painiojimas klai
dina bendruomenės kalbinį jausmą 'ir ken
kia pačiam kalbiniam atsparumui. Kad iš 
tikrųjų taip yra, ir praktiškai jau galėjo
me įsitikinti. Toje stovykloje pradėjus da
lyti „pilną” ir „liesą” pieną, kalbinė są
monė pajuto, jog čia ne viskas tvarkoj, ir 
šalia to „pilno” pieno šnekamojoj kalboj 
tuojau atsirado „geras” ir „blogas” .pie
nas, nors, kaip matome dėl kalbinio jaus
mo aštrumo stokos nuklysta į kitą prasmi- 
,nį kraštutinumą nes „geras” ir „blogas” 
pienas, kurį pradėjo vartoti ta kalbiniu 
požiūriu pusiau miesčioniška publika, taip 
pait nėra identiškos sąvokos nugriebtam bei 
negriebtam pienui, kuris dalijamas stovyk
loje. Bet, kratydamasi to kerėpliško „pilno 
pieno” vertinio, ji mieliau pasirinko „gerą 
pieną”, artimesnį lietuvių kalbos dvasiai 
darinį, nors tikslumo atžvilgiu jis tą sąvo
ką ir neatitinka.

Kodėl netinkami medicinos, darbo ir 
kitokį „karininkai”?

Nors karininkas iš prigimties yra lietu
viškiausias, tačiau stovyklos administrato
rių kalboj jo vartosena pasidarė gana keio- 
ta ir net juokinga. Karininko sąvoka mums 
visiems tebėra tokia pat aiški ir supranta
ma kaip ir kareivio sąvoka. Todėl darosi 
keistoka, kai gydytojai bei raštinių tarnau
tojai pradėjo tituluotus karininkais, netu
rinčiais nieko bendro nei su pačiu karu, nei 
su karininko specialybe, nebent daleidus, 
kad raštininkai „kariauja” raštinėse su po
pieriais, o gydytojai — su bacilomis... 
Anglų „officer” yra dviprasmė sąvoka, reiš
kianti tarnautoją, valdininką (Beamter) ir 
karininką tokia prasme, kaip ir mūsų kal
boj jis suprantamas (Oiiizier). Tat, jeigu 
anglų kalboj „medical officer” yra supran
tamas kaip medicinos skyriaus viršininkas, 
tuo atveju mūsų kalbon civiline prasme jis 
negali būti verčiamas medicinos karininku. 
Tas pats ir su darbo „mėsingo” ir kitais 
šios rūšies .karininkais”, nes jie nesideri
na su mūsų kalbos dvasia bei logika. Bet 
kažin kodėl savo kalbom juos įsivedėme ir 
su pamėgimu vartojame. Juk nesinorėtų ti
kėti, kad tie žmonės, kurje tituluojasi krei
vai’ išverstais „karininkų” titulais, nesuvok
tų anų dviejų sąvokų tikrosios prasmės bei 
jų vartosenos. Ar tai nėra nesveikas po
linkis puoštis svetimais blizgučiais? Anot 
to posakio: kad ir nežmoniškai — bile ki
toniškai. Tą juokingą naujovę ypač yra 
pamėgusios ’kai kurios ponios. Jos su pasi
didžiavimu kalba apie savo vyrų naujai 
įgytus titulus.

Kam reikalingi „musteris, mėsingas, 
bilius”...? •

gyventojų patikrinimą stovyk- 
raštinių „karininkai” savo šne- 
raštų kalboj visai nesidręvėda- 

„musteriu”, o tą administracijos

jĄ. ‘Katili'ikM

^pa6ivaikdciojma6 ratu
mokslo, paruošti žūstančios žmonijos kaž
kam naujam. Jis apsuptas savo šeimos ir 
lydimas augaloto, apšepusio, graužiko nas
rais berno — pranašo papėdininko ir apaš
talo. Jis dar neseniai čia, ir jo mokslas net 
jo kaimynijoje neturi populiarumo.

5 Pranašas
Šalutine gatve, kuri tėra pusiau gatvė, 

nes atsirėmusi į saulės nugairytus kir
timus, išvirsta taku, turėdamas iš kairės 
mūrini naujokyną, o iš dešinės didžiulius 
sandėlius, virš kurių stogų plėvesavo bent 
trejopos vėliavos, savo laiku pakeisdamos 
viena kita, jis tuo pačių pasiekia stovyklos 
ribėš. Ištrupėjusią mūro siena aptvertas 
plotas, j kurj patenki pro išlaužtus vartus. 
Jis kartą čia buvo, ieškodamas rožių savo 
šeimos šventei. Ar Čia auga- rožės? Grei
čiausiai ne. Čia tiktai gyvena sunokusiu 
kempinės veįdu senis, kurs kasdien išneša 
i gatvių sankryžą pardavimui glėbius gė
lių. Anktstyvųjų pakalnučių, iki vėlumos 
žydinčių rožių ir visų įmanomų žiedų. Jis 
nėra spdininkas, ir nieko neaugina. Vienas 
jų jis surenka miško aikštelėse ir pievose, 
kitas naktimis skina palangėse ir darže
liuose — visur, kur tik jų galima rasti.

Seni medžiai teikia paunksmę, peraugą 
ir apleisti dekoratyviniai krūmai, išvirtą 
laukiniais dagynais, dalinai dengia kažko
kių pastatų liekanas. Tai griuvėsiai buvu
sios ligoninės, ištisos grupės trobesių, ku
rių išvaizda-nieko nebeturi, kas leistų ma
nyti, kad čia gyvenama. Ta vieta’ vadina
ma — lazaretu. Rūsiuose, bunkeriuose,

dirbtinėse duobėse, klozetų kišenėse, išar
dytose salėse, koridoriuose, pastogėse ka
bančiuose lizduose, sargybinių būdelėse — 
žmonės. Visokio amžiaus, tautybių, lyties. 
Visokiais vardais, praeitimi, užsiėmimais.

Naktimis iš poi žemių nejaukiai spinksi 
rausvos švieselės. Išeina susikūpriną še
šėliai, atklysta kimi muzika ir prislopinta 

; daina. Naktis — gyvenimo ir veikimo lai
kas. Aplink siaučia geltoni, purvini ir 
nuplyšą vaikai, slenka sulysusios, pamėlu
siais poakiais, plonytėmis kojomis rėks
mingai išsitepusios moterys. Čia lindi jų( 
draugai — sutenierai. Čia klesti gėrovų ir 
kortininkų lizdai, naikinamai užliejami 
žiaurių peštynių. Sugrobtų daiktų, nusikal
timų ir praeities slėpynės. Čia turtinga pa
siūla daiktais, žmonėmis ir jų pasitarna- 
vimais. Kartais pasirodo vietinė policija. 
Klaikiai staugdami atlekia karinės polici
jos automobiliai. Paimtųjų vieton ateina 
kiti. Abejingi veidai tave sutiks ir pa
lydės.

Po vienais laiptais isikūrąs juodabarz
dis ir juodaplaukis vyras. Jis dėvi neš
varia rusiška vatine, vaikšto su remen- 
tais, ir jo juodos akys nejaukiai dega po 
žema kakta. Jis iš Kubanės ar Salsko 
druskinių stepių, ir atvykęs skelbti naujo

Tartum rūgstantis indas, atsikvepia ir 
gargaliuoja. Čia gyvena be popierių, be 
kortelių, be adreso. Čia nepažįstamas Rau
donasis Kryžius, šalpos organizacijos, do
ros ir gerbūvio tarnybų veikla. Čia nea
teina nei siuntiniai, nei laiškai, nei laik
raščiai, nei telegramos, pranešančios liū
desį ar džiaugsmą. Žmonės sulenda ir 
dingsta, pasirodydami vėl, kada jiems pa- 
rankiau.-
■ Pilietis grįžta pas savus, kaip į kitą 
pasaulį. Jis išblyškęs ir sukrėstas šiurpo. 
Salia viena kitos, greta — dvi benamių 
stovyklos. Du pasauliai diametraliai prie
šingi, kaip naktis ir diena. Jam pasirodo, 
kad ir saulė kitokia beria spindulius ant 
jo bloko stogo, ir vaikų čiauškėjimas, kaip 
muzika iš dausų. Ir viskas miela ir nauja, 
lyg matytų tai pirmą kartą. Krūtinė leng
vai atsikvepia — už jo, kaimynystėje 
drumzlinos sutemos.
6 Nužudytas paminklas

Popiečio saulė kariasi į skeveldrų apge
nėtus medžius. Po jais uogų pardavėjos 
tuštinu savo pintines. Vaikų burnos mels
vai raudonos uogų sultimi, ir kauliukų 
aplink galima saujomis semti. Žmogus, 
aukštai praplikusia kakta, ir gerai išsilai
kiusiu veidu, praeina arklides, tapusias

kiaulių tvartais, paukščių narvus, rūpes
tingai prižiūrimus darželius. Daržovės 
tarpsta stačiai neįmanomose vietose: — 
tarp akmenų, Snt betono luitų ir jų ply
šiuose, kur prinešta žemės. Netoliese pu
siau apleisti fabrikai stūkso prigesusiais 
kaminais. Vieno jų rajone, būrys ruselių, 
pirmąją vasarą aptiko kvepiančio skysčio 
statines. Negaišdami jie laužė dugnus, mė
gino, ir atradę stiprumo, godžiai pylėsi į 
kas ką turėdami. Jų linksmybei nesimatė 
galo, taip jie dosniai ir geraširdiškai vai
šinosi. Po dienos — kitos, jų pačių vyres-

Mėnesinį 
lose mūsų 
kamojoj ir 
mi vadina
skyrių, kuris tvarko gyventojų maitinimo 
-reikalus, — „mėsingu". Tų „karininkų” 
kalbinis imunitetas, regis, ’ taip pradeda 
šlubuoti, jog jie nebemato reikalo svetimų
jų žodžių net beversti. Prie svetimo ka
mieno prisega lietuvišką galūnę, ir reika
las baigtas. Tas pats ir su tuo lauktuoju 
„biliumi”, kuris ne tik stovyklinėj 
bet ir spaudoje pradeda įsigalėti. 
■Kelias” Nr. 29 pvz., rašo; „Ryšium 
liaus priėmimu ..(Aktualiaisiais 
nimo klausimais).

Vadinasi, tos lengvai išvengiamos sveti
mybės mūsų kalboje palengva pradeda įsi
gyti pilietines teises ir stumti lauk tikruo- 
ius kalbos’ žodžius. Tat kodėl mes taip 
lengvai įsipilietiname tokį „mėsingą”, „mos
teri” ar „bilių”, jei tų svetimų sąvokų 
prasmei išreikšti turime taikliausius savus 
-žodžius: maitinimą, patikrinimą, ir (staty
mą?

kalboj, 
„Mūsų 
su bi- 
įkurdi-

nybė, rinko aklus, negyvus ir nebevaldan-
čius sąnarių.

Ir tai jau visa praeityje. Jis eina laužu 
užgriostais dirbtuvių rajonais, įsuka ju- 
drion gatvėn, gėrisi geležinkelio pervažos 
sargo namelio rožėmis. Juoda siena taip 
išpinta skaisčiai raudonais sunkiais žie
dais, kad saulė juose dega kaip anglys 
karštame ugniakure. Jis pastovi ant tilto, 
persisvėręs per turėklus į drumstą Kinzi- 
go vandenį. Svyruokliai gluosniai mirko 
liaunas kasas, užsigožę žalumos gausybe. 
Tarp jų, ant sudedamų kėdžių patogiai 
sėdi rimti meškeriotojai, apsistatę gausy
be gudriausių žūklės prietaisų. Iš po tro
fėjais papuoštos skrybėlės sustingdęs akis 
į plūdę, išsėdi iki sutemų, ir parsineša 
tuščią tarbą. O aplink šmirinėja įdegę sve
timšalių vaikai ir menkais botagėliais 
traukia smulkią žuvį, pavaikomi policijos 
ir atšiaurių, pavydžių žūklės _ draugijos 
narių. ' tR. HA

Cia suminėtos svetimybės į mūsų kai
ba, kaip matome, braunasi iš aukšto, per 
mūsų vadovaujančias įstaigas. Tat kalti ir 
atsakomybė dė] tų svetimybių atsiradimo 
tenka prisiimti tų įstaigų vadovams, ku
riems gimtosios kalbos kultūra, atrodo, da
rosi dėmesio nebevertu reikalu. .Todėl tie 
ponai raštinių „karininkai” tegul neužsigau
na, jeigu dėl gimtosios kalbos prišiukšli- 
nimo. kartais būtų pradedama paabejoti jų 
patriotiniu sąmoningumu.

Man bus malonu toje pačioje vietoje 
jiems padėkoti ir dėl to galimo suabejojimo 
juos atsiprašyti, jeigu jie, numetę svetimus 
blizgučius, lietuvių visuomenei rašomus 
raštus pasirašinės ne kaip „Messing Offi
cer”, „Employment Officer” ir Lt., bet kaip 
maitinimo, darbo ir tt. skyrių vedėjai, ir 
pašalins iš savo raštinių tas kalbines šiukš
les, už kurių ne tik akis, bet ir koja jau 
pradeda užkliūti. Domas Didžiulis
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9. DP spaudos konferencija
(Tęsinys iš pr. numerio)

4. DP laikraščių redaktoriai gauna prieš
taraujančių žinių apie gyvenimo sąlygas 
imigracijos kraštuose, ypač Venecueloje. 
Ar galėtų IRO padėti gauti objektyvių ži
nių šiuo taip svarbiu klausimu? Atsak.: 
Šiuo, reikalu zoninė IRO vadovybė kreipė
si į Ženevą, prašydama duoti informacijų. 
Kaip tik jos bus gautos, DP sfiauda bus 
painformuota. IRO turi sa.vo įstaigas imi
gracijos kraštuose. Apgyvendyti imigran
tai gali toms įstaigoms įteikti savo skun
dui ir pranešimus. Tokių pranešimų mažai 
gaunama, dažnai jie yra anoniminio pobūdžio 
ir dėl to negalima jų ištirti. Daugiausia 
nusiskundžiama Pietų Amerikos žemės ūkio 
darbais. Keletą tokių atvejų Ženeva ištyrė 
ir DP iš žemės ūkio darbų įstatė į pramo
nės darbus. iŠ Venecuelos yra gaunamos 
prieštaraujančios žinios. IRO prašo visus 
įtiek galima objektyviau ir plačiau apie te
nykšti gyvenimą painformuoti.

5. Emigracijas komisijos reikalauja iš DP
tokių dokumentų, kurie laike karo žuvo 
arba iš viso kilmės kraštuose nebuvo iš
duoti. I ką turi DP kreiptis šiuo doku
mentų parūpinimo reikailu? Atsak.: Vietoj 
dingusių dokumentų užtenka pateikti pa
reiškimus priesaikos vietoje (Eidesstattliche 
Erklarung). Tie pareiškimai turi būti JAV 
kosnpetetingų įstaigų patvirtinti. Tokių 
pareiškimų ir kitų dokumentų sudaryme 
teikia pagalbą PC IRO teisių skyrius. Dėl 
dokumentų sudarymo t kilmės kraštus 
kreiptis nereikia. •

6. Kokia globa ir parama bus teikiama 
iš IRO pusės tiems DP, kurie iš imigra
cijos kraštų yra atsiunčiami į Vokietiją dėl 
to, kad dėl nelaimingų atsitikimų darbo 
metu toliau netinka darbui? Apie tokius 
atsitikimus yra pranešama iš Belgijos ir 
kitų kraštų. Atsak.: Tokius asmenis ap
saugo tų krantų darbo ir graudinto nuo ne
laimingų atsitikimų įstatymai. IRO yra su
dariusi tuo reikalu su visais imigracijos 
kraštais sutartis ir ji padės iškelti ieškinius. 
Suinteresuotieji turi kreiptis l IRO juris
konsultus (Legal Adviser). Į Vokietiją 
niekas negali būti grąžinamas, išskyrus sa
vanoriškus atvejus ir tuos, kurie laužyda
mi darbo sutartis, vengė darbo.

7. Ar yra gauta iš vokiečių įstaigų nau
jų informacijų dėl DP atlyginimų? Ar yra 
Kokių pažymėtinų pasikeitimų DP aprū
pinimo darbi! srityje amerikiečių zonoje? 
Atsak.! IRO tiesioginiai su vokiečių įstai
gomis ryšių nepalaiko. Darbo reikalu de
rybas eina su karo valdžia. Stengiamasi, 
kad DP gautų aukščiausias vokiečių mo
kamas atlyginimų normas. Valiutos refor
ma atnešė nemaža vargo tiek vokiečiams 
tiek DP. Gyventojų perdaug — pinigų per 
maža. IRO biudžetas yra sumažėjęs 10— 
15%. Dėl to turės padidėti bedarbė. Dalis 
IRO tarnautojų bus atleista nuo rugsėjo 1 
d. Apie tai jiems yra pranešta iš anksto. 
IRO stengiasi, kad visi jos tarnautojai būtų 
pervesti į II atlyginimų klasę, nes didmies
čiuose, kur yra taikoma I atlyginimų kla
sė, IRO tarnautojų, palyginti, yra mažai,

o daugiausia yra III klasės tarnautojų, 
kurių atlyginimas gana žemas. Į pastabą, 
kad toje pačioje stovykloje neturėtų dirbti 
keli vienos šeimos nariai, buvo atsakyta, 
kad ši klausimą reikia palikti spręsti sto
vyklų administracijai, nes įsikišimas, iš vir
šaus gali (nešti komplikacijų. Dėl tauty
bių dominavimo mišriose stovyklose .buvo 
pareikšta, kad tautybės- darbo aprūpinimo 
atžvilgiu turėtų būti atstovaujamos pro
porcingai tos tautybės gyventojų skaičiui.

8. Ar IRO fiadarė žygių, kad DP de
ponuoti pinigai būtų iškeisti palankesniu 
kursu negu 1DM = 1O RM? Atsak.: Šio 
klausimo negalima kelti, nes bus pažeistas 
lygybės principas. Labdaros organizaci
joms pinigai bus keičiami tokiu pat pa
lankumu kaip ir atitinkamoms vokiečių or
ganizacijoms.

9. Ar atitinka tikrenybę žinios, kad ry
šium su stovyklų sujungimu DP stovyklos 
iš Bavarijos bus perkeltos | Wūrtemberg— 
Badeną. Atsak.: Stovyklų jungimo proce
sas dabar yra sustabdytas. Wūrtemberg— 
Badene nėra vietos didesniam DP skaičiui. 
Apie tokius planus IRO nieko nežino.

ųungimu DP stovyklos 
įkeltos į Wūrtemberg—

10. Ar IRO numato dalį stovyklų gy
ventojų pervesti į vokiečių ūkį? Jei taip, 
tai kokios DP kategorijos bus paliestos? 
Atsak.: Tai yra gandas. IRO apie tai nieko 
nežino. O kol IRO nustos egzistavusi, tai 
iki to laiko visi DP bus apgyvendyti.

11. Ar bus kai kurie privačiai gyvenan
tieji DP priimti į stovyklas? Atsak.: Taip, 
bus priimti tie, kurie pateko į sunkumus 
(Hardship cases). Bus žiūrima iš indivi
dualinės pusės. Ypatingai bus stengiamasi 
palengvinti studentų būklė;

Medicinos skyriaus vedėjas pranešė, kad 
MUnchene yra organizuojami kursai gydy
tojams, kuriuose dėstys iš Amerikos atvy
kę profesoriai. Numatoma priimti apie 70 
—80 DP medic, specialistų — 50% iš Vo
kietijos ir 50% iš Austrijos JAV zonų. 
Kandidatus parinko medicinos skyrių vedė
jai.

Sekanti spaudos konferencija įvyks rug
sėjo 8 d.

Apskritai, tiek pačioje konferencijoje, 
tiek zoninėje IRO centro įstaigoje vyravo 
naujo direktoriaus laukimo atmosfera. J. V.

L.T.B. Centro Komiteto bendras posėdis su Vykd. Taryba
9. m. liepos mėn. 20 d. Hanau įvyko 

bendras posėdis LTB Centro Komiteto su 
Vykdomąja Taryba. Vykd. Tarybas pirmi
ninkas nušvietė tarptautinę būklę ir pra
nešė apie padėtį Lietuvoje, pažymėdamas, 
kad su vadovaujančiais veiksniais susitarta 
visais krašto kovas ir vadavimo klausimais 
ir kad tolimesnei veiklai užsienyje Lietu
vos vardu panaujinti Krašto įgaliojimai 
Vlikui.

Finansų Tarnybos Valdytojas nušvietė 
Tautos Fondo būklę ir ta proga buvo pa
siektas susitarimas dėl renkamų iš Ben
druomenės narių mokesčių dydžio ir jų pa
skirstymo tarp Bendruomenės organų ir 
Tautos Fondo nuošimčio.

Su. Kultūros Tarnybos Valdytoju išaiš
kinta įvairūs abi puses liečią klausimai.

Vykd. Tarybos nariai ta proga aplankė 
dailės parodą, o Vykd. Tarybos Pirminin
kas stovyklos gyventojams padarė prane
šimą apie tarptautinę padėtį. (LTB)

Pasikeitimai LTB Centro komitete
Dviem LTB Centro Komiteto nariams, p. 

p. Dr. A. Sideravičiui ir Dr. V. Jasaičiui 
išvykus į užjūrį, jų vieton į Centro Komite
tą įėjo daugiausiai balsų gavę kandidatai 
p. p. Bernardas Žukauskas ir Juozas Au
dėnas, abu iš Hanau stovyklas. (LTB).

Ecole des Arts et Metiers pirmoji laida
Prieš dvejus metus liepos 11 d. Frei- 

burge pradėjęs veikti dail. V. K. Jonyno 
įsteigtas Taikomosios Dailės Institutas 
(Ecole des Arts et Metiers), baigęs šiuos 
mokslo metus, išleido pirmąją dailininkų 
laidą. Tai bus pirmieji dailininkai baigę 
meno studijas tremtyje. Instituto tapybos 
studiją baigė Aldona Veščiūnaitė — Jana
vičienė ir Vytautas Ignatavičius, skulptūros 
studiją — Vytautas Raulinaitis ir Balys 
Milaknis. Visi keturi absolventai yra buvę 
Vilniaus Dailės Akademijos studentais.

Ryšium su instituto dvejų metų veikla

AKIMIRKSNIU KRONIKA

veido kaukę

komunizmas,

yra iššauki-

Plaukimas
1.500 m laisvu stiliumi vyrams: 1. Mac 

Lane, JAV — 19:18,5 min., 2. Marshallis, 
Australija — 19:31,3 min., 3. Mitro, Veng
rija — 19:43,2 min. i

200 m krūtine vyrams: 1. Verdeuras, JAV 
, — 2:39,3 min. (n. olimp. rėk.), 2. Carteris, 

JAV — 2:40/2 min., 3. Sohlis. JAV - 
2:42,9 min. Senas olimp. rėk. priklausė ja
ponui Hamurai — 2:41,5 min.

400 m. laisvu stil. moterims: 1. Curtis, 
JAV — 5:17,8 min. (n. olimp. rėk.), 2. Ha- 
rupė, Danija — 5:21,2 min., 3. Gibsonė, D. 
Britanija — 5:22,5 min. Senas olimp. rėk. 
priklausė olandei Mastenbrockei — 5:26,4 
min., o pasaulio yra tos pačios Curtis — 
4:56,7 min.

. Šaudymas iš 25 m pistoletais '
1. Vienarankis vengras Tokacsas — 580tšk 
iš 600 galimų, 2. Valiente, Argentina — 
571 tšk., 3. Lundgvistas, Švedija — 569 t.

Šaudymas iš 300 m. kariškais šautuvais
1. Gunnigas, Šveicarija — 1120 tšk.. 2. 
Yankonenas, Suomija — 1113 tšk., 3. Roe- 
gebergas, Norvegija — 1110 t.
Modernioji penkiakova karininkams: 1. 
Kpt. Grūtas, Švedija — 16 tšk., 2. Maj 
Moore, JAV — 47 tšk., 3. Ltn. Gardinas 
Švedija — 49 tšk.

Futbolas
Pusiaufinalinėse rungtynėse Švedija nu

galėjo Daniją 4:2 (2:0) ir Jugoslavija — 
D, Britaniją 3:1 (2:1). Finale susitiks Sve-

___  Sportas ___
Iš pasaulinės olimpiados

dija su Jugoslavija, - o dėl trečios vietos 
kovos D. Britanija su Danija.

Krepšinis
Finalinėje grupėje kovoja 8 valstybės: 

JAV, Meksika, Brazilija, Filipinai, Peru, 
Argentina, Čilė ir Prancūzija.

JAV nugalėjo Meksiką 71:40 Ir Jau pa
kliuvo į finalą, kuriame susitiks su Pran
cūzijos — Brazilijos rungtynių nugalėto
ju, dėl pirmos vietos. Peru nugalėjo Fi
lipinus 50:29.

Sunkumų kilnojimas *
Gaidžio svoris: 1. De Pietro, JAV —

307.5 kg., (n. pas. rėk., senas jo paties — 
300 kg.), 2. Creusas, D. Britanija — 297,5 
kg., 3. Tomas, JAV — 295 kg.
Plunksnos svoryje: 1. Fayadas, Egiptas —
332.5 kg., (naujas olimp. ir pasaulio rekord.)
2. Wilkes, Trinidadas - 317,5 kg., 3. Sai- 
massis, Persija — 312,5 kg. Senas olimp. 
rekordas buvo—312,5 kg., pasaulio—320 kg.

Lengvas svoris: 1. Shamas, Egiptas — 
360 kg., 2. Hamouda, Egiptas — 360 kg.,
3. Hollidayus, D. Britanija — 340 kg.

Vidutinis svoris: 1. Spellmanas, JAV — 
390 kg. (n. oi. rėk.), 2. George, JAV —
388.5 kg.. 3. Kimas, Korėja — 380 kg.

Pussunkis svoris: 1. Stanczykas. JAV—
417.5 kg. (n. oi. rėk.), 2. Sakata, 3. Mag- 
nussonas, Švedija.

Sunkus svoris: 1. Davisąs, JAV — 452,5 
kg. (n. oi. rėk.), 2. Schemanskys, JAV — 
425 kg., 3. Carete, Olandija — 412,5 kg.

liepos 17 d. Freiburge instituto patalpose 
buvo atidaryta studentų darbų apžvalginė 
paroda. I parodos atidarymą atsilankė Ba
deno srities gubernatorius Pene ir kiti 
aukšti prancūzų karinės valdžios atstovai. 
Svečių tarpe teko matyti ir vokiečių meno 
ir spaudos atstovus. Gubernatorius Pene 
pasidžiaugė lietuvių organizaciniais ir me
niniais sugebėjimais ir įvertino instituto 
vadovybės ir studentų atliktus darbus.

■ Parodos atidarymo proga išleistas gra
žus studentų darbais iliustruotas (telpą apie 
100 iliustracijų) katalogas. Ecole des Arts 
et Metiers kataloge, kuris išleistas pran
cūzų kalba, rašo Badeno srities meno rei
kalų šefas Maurice Jardot, Personnes 
Dėplacėes sekcijos šefas R. Filere ir Ins
tituto direktorius dail. V. K. Jonynas.

Tenka pasidžiaugti, kad nežiūrint sun
kių tremties sąlygų, mūsų dailininkai su
gebėjo suorganizuoti mokslo įstaigą, kurios 
darbo vaisius jau šiandien matome. Šiuo 
metu institutas turi per 90 klausytojų, ku
rių daugumą sudaro lietuviai. Pažymėtina, 
kad institutą lanko gubernatoriaus* Pene 
duktė. Tas įrodo, kad prancūzai vertina in
stituto aukštą mokslo lygį.

Įvairiomis progomis prancūzai pabrėžė, 
kad institutas visiškai prilygsta tos pat rū
šies Prancūzijos mokykloms. Br. IC

Tironija žygiuoja
— andai šaukė sunerimęs Dantonas: tironija nuplėšė nuo savo 

ir žygiuoja iškėlusi galvą per lavonus.
Anas rūstus teigimas iš 18 amž. kaip gyvas iškyla šiandie, kai 

lyg plėšrusis žvėris, ruošiasi šuoliui prieš Vakarus.
Žinomo italo kovotojo ir dainiaus Silone žodžiais, komunizmas

mas | kovą, ir kiekvienas laisvę'mylintis žmogus turi apsispręsti: jei aš, jei tu, 
jei anas trečias delsime ir abejosime — žlugs kultūra, amžiais geriausių sūnų 
puoselėta. Aš manau — kalbėjo toliau italams darbininkams: — kiekvieno am
žiaus demokratai turi ypatingų pareigų, jei tad mes esam savo ^mžiaus teisėti 
kūdikiai, bet ne atsitiktinių dienų pamestinukai, tai privalome būti narsūs vėliav
nešiai kovos prieš komunizmą!

Maža yra nebūti komunistu — pareiškė sykį norvegas poetas Overland; — 
reikia būti sąmoningu antikomunistu, atseit — žinoti, kodėl nepritariama Krem
liaus fašizmui, žinoti ir kovoti prieš tironiją, sąmoningai kovoti už kultūrą ir 
žmogų kaip už dideles, galima sakyti pačias didžiąsias, vertybes, bet ne kaip už 
chirurginius įrankius paklaikusių diktatorių rankose.

Šitos, aukščiau atkurtos, mintys kyla imant skaityti tik ką pasirodžiusi Ar- 
thuro Koestlerio romano „Nulis ir Begalybė” vertimą, kurj su dideliu kruopštu
mu atliko V. Kazokas (išleista Tubingene, 1948 m.).

A. Koestleris — nebereikalingas ypatingų rekomendacijų kūrėjas. Jis savo 
čia minimu romanu ir visa eile drąsių straipsnių iš seno žinomas kaip šauklys in
tervencijos prieš komunizmą, nepaisant kur ir kokia forma anas bepasireikštų. 
Koestleris savo metu buvo komunizmo simpatikas, bet, nuvykęs | Tarybų Sąjun
gą ir išvydęs tarybinę tikrovę, beklausydamas sąžinės balso, perėjo | besąlyginę 
kovą prieš komunizmą. Koestler| galima (skaityti j Panai! Istrati, Andre Gide, 
Celinne ir daugelio kitų, pasaulinio garso kūrėjų tarpą, kuriems buvo lemta ap
lankyti Tarybų Sąjungą ir kurie sugrįžo ne Vakarų opinijos prigaudinėti, bet ją 
(spėti, kad •

naujoji Neandertalio generacija, vadovaudamosi džiunglių papročiais, 
veržiasi pasaulin tautų laisvę užgniaužti.

„Nulis ir Begalybė” skaitoma vienu ypu, tai jau bendroji Koestlerio talento 
savybė. Kai kiti kovotojai prieš komunizmą pasitelkia istoriją, visuomenės moks
lą, tarptautinę teisę ar statistiką, Koestleris ima pačių bolševikų revoliucijos tėvų 
ir vaikų savitarpinj sugyvenimą ir kitus jų kanonus. „Nulyje ir Begalybėje” ko
munizmą pasmerkia ne kas pašalinis, bet pats komunizmo statytojas Rubašovas. 
Rubašovas atsidūręs TSRS kalėjime susimąsto „Kodėl Ines (bolševikai) esame taip 
nekenčiami ir kodėl mumis biaurisi?” ir teprieina vienintelę išvadą:

„Mes nešėme jiems tiesą, kuri mūsų (bolševikų) lūpose pavirto melu. Jiems 
nešėtie laisvę, o mūsų rankose ji pavirto botagu. Jiems skelbėme tikrąjį gyveni
mą, ir ten, kur pasigirsdavo mūsų balsas, išdžiūdavo medžiai ir girdėjosi tik ne
gyvų lapų šiurenimas. Mes davėme jiems ateities pažadus, tačiau mūsų liežuvis 
mikčiojo ir šnypštė”.

„Mes sukūrėme didžiausią policijos aparatą, kur sekliai pasidarė tautinė ins
titucija, ir suteikėme jam fizinių ir psichinių kankinimų moksliškiausią ir rafinuo
čiausią sistemą.”

Tarybų Sąjungos masės pasidarė kurčios ir nebylės, jos vėl pavirto didžiu
le istorijos paslaptimi.” -

Ak, anapus geležinės uždangos „aš” — politiškai Įtartina kokybė, komunistų 
partija „aš” egzistencijos nepripažįsta, ji individą taip aptaria: individas yra dal
muo, milijoną padalijus iš milijono.

Anapus geležinės uždangos mirties idėja praranda savo metafizini charakte
ri,'ji teturi tiktai švelnią, gundančią ir fizinę reikšmę—tokią, kokią turi miegas.

Centrinis romano veikėjas Rubašovas gauna — šūvj | pakauši. Tokia vyriau
sia komunizmo teisė ir racija. Ne 
žinskis pareiškė: „Mes atstovaujame 
sigailėjimo”.

Gal būt, kas nors bus nuomonės, 
savo patirtimi ir A. Koestlerio tiesa, 
Valia visaip galvoti, bet šiuo atveju 
giaveidė hidra ir mes ją per pirmąjį 
ti gi privalu visapusiškai, nes esame 
vę ir teisybę organizatoriai ir pirmųjų tos kovos pozicijų 

leidykla ateina politinei 
(po valiutos reformos) 
| elgetas, nors einama 

Nekiekvienag taupumas 
neatsisakyki:

veltui savo metu NKVD pirmtakas Dzier- 
organizuotam terorui. Mes nepažĮstame pa-

kad mes, lietuviai, komunizmą pažįstame 
(vilkta dar i romaną, mums nebe naujiena, 
didžiai sukiystama. Komunizmas yra dau- 
bolševikmetį tepažinom tik iš dalies, pažin- 
politiniai emigrantai, atseit, kovos už lais- 

kariai.
emigracijai } svarbią 
reiškia išleisti kurią 
su ko švariausia in- 

veda | gerą, nuo
nuo pačių elementariųjų kul- 

Reikia

LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBES JAUNIAMS

„Dariaus ir Girėno” Lengvaatletų Sam
būris, Vyr. FASK-tui pritarus ir pavedus, 
rengia lietuvių lengvaatletų prieauglio, 
lengv. atletikos pirmenybes, pagal FASK- 
to nustatytą, naują jaunių klasifikaciją. Pir
menybės įvyks š. m. rugsėjo mėn. 11-12 dd. 
Rosenheime.

Pirmenybių programa atskiroms klasėms 
yra sekanti;

Jaunių B klasei (1932 — 33 m. gimimo): 
75 m, 600 m, 4X75 m, į tolj, J aukštį, ru
tulys 5 kg, diskas 1,5 kg, ietis 0,6 kg.

Jaunių.C klasei (1934 — 35 m gimimų): 
60 m, 4X60 m, į tolį, į aukštį, rutulys 4 kg, 
diskas 1 kg, ietis 0,6 kg, beisbolo sviedi
nukas.

Jaunių D klasei (1936 — 37 m gimimo): 
50 m, 4X50 m, | toli, į aukšti, beisbolo

C klasei (1934 - 35 m'gim.): 
m, į tolį, į aukštį, rutulys 2,5 
sviedinukas.

sviedinukas.
Mergaičių 

60 m, 4X60 
kg. beisbolo _

Mergaičių D klasei (1936 — 37 m. gint.):
50 m, j tolį, | aukšti,- beisbolo sviedinukas.

Salia to bus pravesta ir daugiakovų pir
menybės 1948 m;

Vyrams! Trikova (100 m, į tolį, rutulys) 
ir Penkiakova (100 m, į tolį, rutulys, į 
aukšti, 400 m). ...

Moterims ir mergaitėms A klasės (1930
— 31 m. gint.): Trikova (100 m, j tolį, ru
tulys 4 kg). .

Jauniams A klasės (1930 — 31 m. gim.): 
Trikova (100 m, i toli, rutulys 5 kg).

Mergaitėms B klasės (1932—33 m. gim.): 
Trikova (75 m, į tolį, rutulys 4 kg).

Vyrų trikova ir penkiakova įvyks rugsėjo 
12 d. Jaunių, moterų ir mergaičių trikovos 
K rugsėjo 11 d. Taškai visoms daugia

ms bus skaičiuojami pagal vokiečių 
1000 punktų tabelę.

Dalyviai bus aprūpinti maistu ir nak
vyne. Bus stengiamasi ir kelionė, išlaidas, 
ypač iš toliau atvykusiems, padengti. Vo
kiečių geležinkelių direkcija duoda labai 
didelį papiginimą sportininkams, vykstan
tiems rungtyniauti (iki 75%!). Todėl visi 
vykstantieji prašomi į tai atkreipti demesį.

Šiose pirmenybėse dalyvius sudarys dau
giausia moksleiviai, todėl mokyklų vado
vybės prašomos ypatingai prie šių varžybų 
prisidėti, atsiunčiant savo auklėtinių atsto
vus i pirmenybes.

Dalyvių registravimosi terminas, iki rug
sėjo mėn. 4 d. Registruotis galima per mo
kyklas, sporto klubus ir pavieniai. Regis
truojantis reikia pažymėti amžių (gimimo 
metus) ir kuriose konkurencijose norima 
dalyvauti.

Adresas: A. Bieiskus, Pichlmayrstr. 22, 
Litauisches Lager, (13b) Rosenheim a. Inn.

Pirmenybes globoja LTB Rosenheimo 
Apylinkės Komitetas ir Rosenheimo lietu
vių gimnazijos vadovybė.

Tikimės, kad mokyklos ir sporto klubai 
neužmirš-mūsų jaunųjų ir sudarys jiems 
sąlygas, mūsų rengiamose varžybose daly
vauti. „Dariaus ir Girėno” Sambūris.

išlaidas,

Augsburgo-Haunstetteno kolonijoj
— Neseniai įvyko kolonijos komiteto 

rinkimai ir išrinkti: Kašubą (pirmi
ninkas), aktorius J. Palubinskas, J. Butkus, 
J. Savickas (nuolat 'j komitetą išrenkamas) 
ir Stašys. Komitetas koalicinis, įvairių par
tijų, bet dalis gyventojų nepatenkinta, kad 
neišrinkti vadinamieji savi žmonės, suprask, 
jų partijos. Dabar renkami parašai, kad 
komitetą nuvertus. Komitetas yra geras ir 
dar pirmas toks tinkamos sudėties.

— Lietuvių teatras yra šioj kolonijoj, 
tik keli aktoriai gyvena Hochfelde, bet ten
ka apgailestauti, kad dalis aktorių, ypač, 
mergaičių, sėdi pereinamoj stovykloj ir 
emigruos į Kanadą. Teatras turės sustoti 
ir kuriam laikui darbą nutraukti.

Kolonija nėra pakrikus, religinga ir dar 
jai impulso priduoda savo gražiais pa
mokslais gimn. kapel. kun. V. Zakarauskas. 
Viena, kas trukdo, tai partijos, ir tokiu bū
du nėra vienybės. Aid’ninkas.

PADĖKA
„Minties” skaitytojams Anglijoje, p. p. 

J. ir M. Astrauskams, paaukojusiems laik
raščio leidimo reikalams 1 svarą, už tokį 
efektyvų laikraščio leidimo parėmimą, reiš
kiu nuoširdžiausią padėką. „Minties” leidėjas

Anglų rašytojai Bernard Shaw sukako 
92 metai amžiaus. Sis senas jaunuolis šiuo 
metu dirba prie naujo veikalo, kuriame 
aprašomas rašytojo gyvenimas. Iš Šveica
rijos pranešama, kad šį rudenį pirmą kar
tą vokiečių kalba bus vaidinama Bernard 
Shaw veikalas „Pasaulio atnaujintojas”.

NENORTĄ JUOZĄ, tarnavusį ar tarnau
janti sargybų ar inžinerijos kuopoje, pra
šau atsiliepti emigracijos į U.S.A, reikalu r 
j Nenorta Viktorą, (13b). Memmingen.

Tenka džiaugtis, kad „Talkos” 
talką. Visi žinome, ką šiais laikais 
nors naują knygą. Tai rizika išeiti 
tencija tremtinių sielų praturtinti, 
daug ko atsisakydami, susimildami, 
tūros reikmenų, kuriuos sudaro nepigiai parūpinama lietuviškoji knyga, 
manyti, kad „Talka” nesustos, vadinasi, skaitytojų pritarimo raginama ateityje 
bandys sudaryti visą' seriją antikomunistinio pobūdžio kūrinių.

Logika diktuoja:
— jei kariai, norėdami laimėti, visapusiškai pažįsta priešą ir apsiginkluoja 

ko pranašesniais ginklais, tai ir politiniai emigrantai, pasiryžę tęsėti kovą už Tė
vynės laisvę ir nepriklausomybę, turi vadovautis tolygiu išminties dėsniu.

Kovotojas už tautų laisvę Jim Middletonas pataria:
— Šiandie įsijungimas į kovą prieš komunizmą ir elementariųjų žmogaus tei

sių proklamavimas yra visų švenčiausia pareiga. Būkime apdairūs ir didžiajam 
laisvės žygiui telkime visus žmones ir visas kovos priemones. Tatai, kad pasauli 
supa žmonijos istorijos būvyje neregėtos tamsybės, mus tegali paguosti, nes pati 
akloji tamsa visada būna prieš aušrą.., J. CICĖNAS.

VOKIŠKAI - LIETUVIŠKO ŽODYNO
‘ REIKALU!

Po 22 mėnesių intensyvaus darbo galime 
Cranešti visiems užsisakiusiems, kad dar

ąs baigiamas ir žodynas netruKus bus pa
tiektas užsakytojams. Žodynas apima 1200 
puslapių, turi apie 47 tūkstančius žodžių, 
atspaustas gerame popieryje, įrištas kietais 
kalenkoro viršeliais ir sveria 050 gramų. 
Kaina 20 DM.

Tai tikra enciklopedija, kurioje kiekvie
nos srities specialistas ,ras reikalingus žo
džius bei paaiškinimus, prityrusių specia
listų patikrintus. Užsisakiusius 'prašome pas 
savo stovyklos spaudos platintoją įmokėti 
10 DM, nes tik tie užsakymai bus pildomi, 
kurie bus įmokėję avansą. Likusią sumą 
bus galima sumokėti žodyną atsiimant. 
Spaudos platintojams komisan žodynas ne
bus siuntinėjamas.

Gyvenantieji už stovyklos ribų pinigus 
gali siųsti tiesiai leidyklai, tačiau visos 
persiuntimo išlaidos bus priskaitytos už
sakytojui.

Asmenys, kurie numato greitai iš Vokie
tijos išvykti, prašomi iš karto arba prieš 
išvykstant apmokėti ir likusią dalį bei 1,50 
DM persiuntimo išlaidoms padengti. Taip 
pat per savo stovyklos platintoją prisiųsti 
leidyklai tikslų adresą, kuriuo žodynas tu
rės būti asiųstas, nes tokius užsakymus iš
pildys leidykla betarpiai.

Gerbiamus užsakytojus prašome su [mo
kėjimu paskubėti, nes delsiant nukentės tik 
patys užsakytojai ir bendrieji lietuviškosios 
knygos reikalai.

Leidykla „PATRIA”
(14a) F el 1 b a c h / Stuttgari

Schwabstr. 105.
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darbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich S 
Schuster GmbH, Memmingen, Schran

nenplatz 6.

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, 

Leicester, England.
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