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Priimtas Prancūzijos naujos konstitucijos 
, projektas?

Paryžius. Prancūzijos vidaus reikalų mi- 
nisteris šiandien 3 vai. ryto,pranešė tautos 
balsavimo naujam konstitucijos projektui 
priimti ligšiolinius davinius. Buvp balsuo
jama 89 departamentuose. Už naujos kon
stitucijos projekto priėmimą pasisakė 9 mil. 
balsų, prieš 7,2 mil., kas sudaro: 53,8’/o už 
ir 46,2 prieš. Ligšiolinėtfhs žiniomis Pran-> 
cūzijos kolonijos rodo didelj pasipriešinimą 
konstitucijos priėmimui. Madagaskare ir 
Maroke konstitucijos projektas atmestas.

GEN. SMUTS PRIEŠ VETO TEISĘ
Londonas. Kalbėdamas Belgijos parla

mente gen. Smuts įspėjo dėl UNO išnaudo
jimo vidaus nesusipratimų, nesąžiningų tau
tinių mažumų ir propogandos reikalams. 
Jis pasakė, kad „veto’ teisė naudojama blo
giems imperialistiniams tikslams.

TURKIJOS VYRIAUSYBE POSĖDŽIAUJA 
DARDANELŲ KLAUSIMU

■Stambulas. Jau 72 valandos, kaip Turki
jos vyriausybė beveik be pertraukos posė

Paryžiuje baigtas Bulgarijos reikalų svarstymas
Beromiunsteris. Paryžiaus taikos konfe

rencija šiandien baigė Bulgarijos reikalų 
svarstymą. Graikijos — Bulgarijos sienos 
klausimas dar neišspręstas. Sis daug gin
čų keliąs punktas turėtų būti pavestas 
užs. reikalų ministerių tarybai. Vėliau 
buvo svarstomas sutarties su Vengrija 
projektas. Australijos atstovas pasisakė 
už numatytų Vengrijai reparacijų visiš
ką nubraukimą arba mažiausia už komi
sijos sudarymą mokėjimo pajėgumui nus
tatyta, nes jo nuomone, šis pajėgumas 
esąs lygus nuliui. Taip pat Australija ir 
Suomijai numatytą 300 mil. dolerių repa
racijų sumą laikanti peraukšta. Jugosla
vijos pasiuntinys pabrėžė, kad kol negau
siąs nurodymų iš savo vyriausybės jis ne
galįs įsipareigoti laikytis bet kokių nuta
rimų šiuo reikalų. Toliau Jugoslavijos ir 
Čekoslovakijos atstovai reikalavo repatri
juoti 200.000 Čekijoj gyvenančių vengrų, 
tuo tarpu, kai Amerikas atstovas, vado
vaudamasis žmoniškumo sumetimais, at
metė vienašališką šio klausimo sprendi
mą. Ukrainos atstovas reikalvo Dunojaus 
klausimą palikti pačiai Vengrijai, nes tai 
esąs jos vidaus reikalas.

MIRĖ GEN. STILLWELL
Stuttgartas. /Vakar San Francisko sulau

kęs 63 mėtų amžiaus, mirė 6 Amerikos 
armijos vadas gen. Stillwell. Laike kovų 
Burmoje jis yra daug prisidėjęs prie perga
lės. prieš. Japoniją. 

džiauja Dardanelų klausimu. Iki šiol yra 
aptarti tik keli formalūs techniški klausimai. 
Bet joki tiesioginiai pasitarimai su Sov. Są
junga nepradėtu

Istambulas. Ankaroj didžiulis gaisras vi
siškai sunaikino autobusų ir tramvajų stotį. 
Taip, kad miestas liko be jokio susisiekimo.

DR. GIRALL TIKI SOV. S-GOS " 
PARAMA

Paryžius. Ispanijos egzilinės vyriausybės 
šefas Dr. Girall spaudos atstovams pareiš
kė, kad Franco vyriausybės bylą prašysiąs 
sprąsti UN pilnaties posėdyje. ' Jis tikįs 
visiška Sov. Sąjungos parama šiuo reikalu.

SOV. ATITRAUKĖ KARIUOMENĘ iŠ
- NE PRIEŠO KRAŠTU?

Paryžius. Sov. Sąjunga praneša, kad ji 
atitraukė savo kariuomenę iš visų ne priešo 
kraštų. .Ji siūlanti Anglijai taip pat pa
sielgti.

Londonas. Prancūzija ir Sov. Rusija pasi
rašė tarpzoninės prekybos sutartį.

MOLOTOVAS PRIĖMĖ ISPANIJOS 
EKZILINĖS VYR. ŠEFĄ

Paryžius. Molotovas vakar priėmė Ispa
nijos ekzilinės vyriausybės šefą. Pasikalbė
jimo turinys nežinomas.

Moslem-Lyga sutiko dalyvauti vyr. sudaryme
New Delhi. Moslem-Lygos vykdomasis 

komitetas pranešė sutinkąs dalyvauti vy
riausybės sudaryme ir Indijos Jtonstitucijos 
paruošime. Moslem-Lyga gavo 53 vietas 
vyriausybėje.

BUS PANAIKINTOS VIZOS
Paryžius. Užsieniu reikalų ministerijos 

pranešimu Britų vyriausybė pasiūlė Pran
cūzijai panaikinti vizas tarpusavio susisie
kimui. Pasiūlymas priimtas ir pradėti pasi
tarimai nustatyti nuostatus šio pasiūlymo 
praktiškam įgyvendinimui.

MINDENE TARIASI VOKIŠKOJI ŪKIO 
KOMISIJA

Londonas. Mindene susirinko pasitari
mams Amerikos ir Anglijos zonų vokiškoji 
ūkio komisija. Dienotvarkėje buvo abiejų 
zonų ūkiško sujungimo klausimai. Pata
riamaisiais balsais dalyvauja abiejų zonų 
okupacinių organų ūkiškieji vadovai. Bus 
stengiamasi artimoje ateityje rasti galimy
bes pradėti eksportą, kad tuo būdu sudarius

TRUMPOS ŽINIOS
Londonas. AP praneša, kad karinio per

versmo Portugalijoje atveju, Franco Ispa
nija pasilaiko sau veikimo laisvę.

Londonas. Cambridge universitetas vakar 
suteikė Eisenhoveriui ir Montgomery gar
bės daktaro titulus.

AP praneša, kad 13 balsų prieš 6 pri
imtas laisvos Dunojaus laivininkystės Įsta
tymas.

Londonas. Karo nusikaltėlių nubaudimo 
komisija Europoje ir Tolimuose Rytuose 
praneša, kad iki šiol, įvairiuose procesuose, 
yra padaryti 768 mirties, 992 kalėjimo 
bausmių ir 428 išteisinimo sprendimai.

Londonas. Anglijos angliakasiams ir ki
tiems sunkiai dirbantiems nuo sekančio mė
nesio pradžios pakeltos 75’/o mėsos normos.

Vašingtonas. AP pranešimu JAV vyriau
sybė pareikalavo Sov. Sąjungą išlyginti 
Nuomos-Paskolos įstatymo sąskaitas.

Atėnai. Šeštadienį Vyriausias Teismas 
Atėnuose atmetė skundą dėl balsavimų už 
monarchiją teisinio galiojimo.

Roma. Amerikiečių karinių pajėgų vadas 
pranešė Italijos vyriausybei, kad US armija 
sumokėsianti 50.000.000 dolerių už tiekimą 
reikmenų kariuomenei.

Roma. Italijos ministerių kabinetas pas
kelbė naują vidaus paskolą.

Niurnbergas. Vakar Niurnbergo proceso 
nuteistiesiems pranešta, apie jų malonės 
prašymų atmetimą.

Roma. Darbininkai pareikalavo ūkio mi
nisterijos pekelti 30"/o atlyginimą.

lėšų žemės ūkio produktų importui anglai 
ir amerikiečai amžinai negalėsią finansuoti.

ATLANTO VAND. SIAUR. ĮRENGTA 
PLAUKIOJANČIOS METER. STOTYS 
Vašingtonas. JAV užsienių reikalų mini

sterija praneša, kad Atlanto vandenyno 
šiaurinėje dalyje yra Įrengta 13 plaukiojan
čių metereologijos stočių. Jos kas trys va
landos teiks pranešimus tuo keliu skrendan
tiems lėktuvams.

Viena. Gen. Me. Clare pranešė? kad pasi
baigus UNRRA veiklai Austrijoje, USA 
įves į Austriją maisto produktų už 
35.000.000 dolerių. "• '

SOV. S-GA PRADĖS DIDELIO MĄSTO 
SINT. BENZINO GAMYBĄ

Maskva. Maskovos radijas praneša, kad 
Sov. Sąjungoje bus einama dideliu mąstu 
prie sintetinio benzino gamybos. Paskelbtas 
5 metų planas pagal kurį bus įrengtos dide
lės rafinerijos sintetiniam benzinui gaminti. 
Ypatingai bus stengiamasi išplėsti benzino 
įmones Estijoje ir Silezijoje.
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Mintys apie karą vadovauja taikos pasitarimuose
Tai yra pirmasis iš ištisos serijos, 
straipsnių, parašytas garsaus JAV 
žurnalisto Joseph Alsop, kuris tik 
nesenai sugrįžo iš kelionės po Eu
ropą, trukusios tris mėnesius. Ne 
visi, gal būt, sutiks su p. Alsop 
išvedžiojimais, bet kiekvienas pilnai 
pritars, kad jis yra puikus žurna
listas.

AR ĮVYKS KARAS?
Nėra jokios abejonės. Toks susidaro įs

pūdis, pažvelgus realiomis akimis į tragiš
ką Eiiropoš padėtį,- susidariusią po' karo. 
Karas, anksčiau ar vėliau, vistiek įvyks, ne
bent tik Vakarai pasiduotų Sovietų įtakai 
arba Sovietų s-ga< pakeistų savo politiką ir 
surastų būdus bendradarbiavimui su rVaka- 

.rais. Tik tuo atveju būtų išvengtar karo. 
Apie pasidavimą Vakarų Sovietų Sąjungai, 
nereikia nė kalbėti. Pasikeitimo Sovietų Są
jungos politikoje irgi, žinoma, netenka lauk
ti. Todėl tenka konstatuoti gryną faktą, kad 
greitu laiku gali įvykti karas. Kad tai nėra 
tušti svaičiojimai užtenką tik pažvelgti į 
vykstančią Paryžiuje taikos konferenciją. 
Visi konferencijos dalyviai, jei galėtų atsa
kyti garbingai ir nuoširdžiai į klausimus, — 
atsakytų, kad kiekvienas jų sprendimas ir. 
kiekvienas veiksmas yra surištas tiesiogi
niai ar netiesioginiai, mintimis su karu. 
Visas dėmesys yra nukreiptas į strategines 
pozicijas. Sovietų Sąjunga pradėjo šį šokį, 
o visi kiti ją pasekė. Konferencijoje kores
pondentui buvo pastatytas tikrai nuostabus 
klausimas. Šio klausimo žiauri tikrovė bu
vo išreikšta šiais devyniais žodžiais: „Ar 
mes galime sudaryti pastovią taiką, jei ruo
šiamės karui?”

Atsakymas: „Ne, jūs negalite!” Ir ištikrų- 
jų daug geresnių ir įtikinančių įrodymų ra
sime gerai pastudijavę bet kurį mokyklinį 
globus ą.

Globusas aiškiai rodo pasaulį padalintą' 
pusiau kariškomis sienomis į dvi priešin
gas, vis augančias stovyklas. Šios pusiau 
kariškos sienos eina nuo Korėjos per Ra
mųjį vandenyną ir siekia Sovietų Sąjungos 
zoną Vokietijoje, prie Baltijos jūros. Vie
noje šių pusiau kariškų sienų pusėje So
vietų Sąjunga panaudojo visus save ištek
lius ir energiją sutelkti savo imperiją į ge
ležinę sistemą ir tuo padaryti ją stiprią ka
rui. Šiuo metu ji stengiasi visomis priemo
nėmis pastūmėti savo įtakos sferas visur 
ten, kur ji randa reikalinga ir naudinga. 
Dėl to kilo didelis Vakarų valstybių pasi
piktinimas šiais Sovietų bandymais ir iš
šaukė visą eilę karštų ginčų sienų klausi
mais.

Vienas jų Korėjoje, — tarp Sovietų ir 
amerikiečių okupacinių kariuomenių. Kitas 
Kinijoje, — kur Sovietų Sąjunga aiškiai re
mia Kinijos komunistus, tuo tarpu kai mes 
palaikome tautinę Kinijos vyriausybę. Ga
na tamsus ginčas vyksta Kinijos Turkesta
ne, kur Sovietai tikisi, žvejodami drumsčia

me vandenyje, pagauti uranijaus ir torijaus 
išteklius Sinkiange.

DAUG GINČŲ SIENŲ KLAUSIMAIS
Vienas jų Irane, kur britai ir sovietai sto- 

vi pasiruošę visiems galimumams. Kitas — 
Turkijoje, kur Sovietai siekia įkurti savo ba
zes Dardaneluose su aiškiu tikslu prisijung
ti Turkijos vyriausybę prie savo satelitinių 
vyriausybių eilės. Dar kitas — Graikijoje, 
kur gana žiaurus ir begėdiškas dešiniųjų 
rėžimas yra grasomas paversti kitu, ne ma
žiau, žiauresniu ir begėdiškesniu Jugoslavi
jos, Albanijos ir Bulgarijos komunistiniu 
rėžimu. Dar kitas — Trieste, kuris, yra 
daug ginčytinas. Dar kitas Austrijoje. Net 

’Vokietijoje, kur pirmas šūvis kovon buvo 
paleistas p. Sovietų užsienių reikalų minis- 
tėrio Molotovo, o vėliau priimtas ir patvir
tintas mūsų užsienių reikalų. ministerio F. 
Byrnes. i • o ' >' t-

Šis sąrašas yra paviršutiniškas, skubotas 
visų tų ginčų išvardinimas eilės tvarka, nes 
reikia laukti, kad jis dar progresuos. Ne
reikia praleisti ir to fakto, kad Sovietai sa
vo pogrindžiu veržiasi ir už'ginčytinų sie
nų, t. y. į Viduriniuosius Rytus, Tolimųjų 
rytų kolonijas, Vidurio ir Pietų Ameriką. 
Šio sąrašo pilnai pakanka parodyti esamą 
pasaulinę padėtį aiškioje ir daug reiškian
čioje šviesoje.

Tik du svarbūs dalykai privalo būti prie 
šio sąrašo pridėti dėl aiškumo. Pirmą, — 
tai, kad nė vienas nepatikės, kad sienų gin
čai galės būti išspręsti tuo keliu, kuriuo 
einama Paryžiaus konferencijoje. Laikraščio 
skaitytojai jau .žino, kaip sunku buvo išsi
sukti nuo keletos nereikšmingų kompromi
sų. Dar daugiau, kiekvienas diplomatas Pa
ryžiuje patvirtins, kaip kiekvienam aiškų ir 
žinomą dalyką, kad svarbiausias kompromi
sas — tai Triestas — bus pažeistas taip 
greit, kaip tik rašalas nudžius ant sutarčių, 
jei jos iš viso bus pasirašytos. ’ 3

Maršalas 'Tito, kuris kalba Kremliaus lū
pomis, pareiškė viešai; kad Jugoslavija sa
vo pasieks jr pasiims, kas jai teisingai pri
klauso, jei Triestas ir nebūtų jai pripažin
tas derybų keliu. Paryžiuje Molotovas da

Economist“ Palestinos klausimu99
Londonas. Anglų savaitraštis „Econo

mist“, nagrinėdamas Palestinos klausimą, 
svarsto, ar nebūtų galima Palestiną iš vi
so palikti ir tuo būdu leisti arabams ir 
žydams tarpusavy susitarti be tarptinin- 
kų. Šiuo tarpu anglus sulaiką Palestino
je tik militariniai reikalai, mat, apleidus 
Egiptą, Palestina yra pasirinkta bazė 
Sueco kanalo apsaugai. Tačiau, klausia 
laikraštis: „Ar iš viso verta kurti bazę 
politiniai nesaugioje Palestinoje, kai tuo 
tarpu netoliese randasi, kad ir ne taip 
patogi, bet už tat politiniai saugi Kipro 
sala“. Palestinos politinis saugumas gi te
gali būti išlaikytas tik jėga, kas savo ke
liu vėl kenkia britų prestižui ir gręsia jį 
pakeisti į bendrą politinį netikrumą. 

ro šį „pasiėmimą” galimu, siūlydamas 
Triestui suteikti autonomiją, ir, tuo būdu, 
palikti jį beginklį. O Byrnes ir britų užsie
nių reikalų ministeris Bevinas nori nuo šito 
„pasiėmimo” apsisaugoti, siūlydami Tries
tą pavesti Jungtinių Tautų kontrolėn ir su
teikti jam tarptautinę įgulą.

Antra. Pasibaigus antrajam pąsauliniam 
karui, prasidėję po kelių mėnesių sienų gin
čai buvo sudarę tris situacijas, kurios ga- 
įėjo privesti prie ginkluoto konflikto. Pir
moji jų buvo praeitą žiemą įvykęs Irano 
krizfsjkuf būtų buvęs tik anglų — sovietų 
susidūrimas, jei 'sovietai' nebūtų pasitraukę. 
Antras kartas, kada .sovietai, apginklavo -ir 
suruošė streiką Anglų —- Jrano žibalo įV.ess- 
mių rajone, kurSbritai buvo pasiruošę, oku
puoti visą Iraną,, jei nebūtų buvusi atstaty
ta tvarka. ‘ ’e ii • '■ s \

Trečias buvo Jugoslavijos epizodas, kada 
Kremlius pats padrąsino jugoslavus pasi
praktikuoti šaudyme į amerikiečių lėktuvus, 
kad išmėginti amerikiečių, ūpą. Mes ir at
sakėme su ūpu, kąd mes kalbėsime paskuti- > 
nieji, nelauktai ir labai nemaloniai.

KOKIA ATEITIS
Jei visi šie incidentai jau yra vien tik 

įvykęs faktas, tai kas laukia mus ateityje? 
Į'šį klausimą gali būti vienui vienas atsa
kymas. Sienų incidentai tęsis toliau ir die
na iš dienos vis gausės ir rimtės. Įtempi
mas augs abiejose pusėse. Už trijų, penkių, 
dešimtie^ ar dvylikos metų kas nors ar kur 
nors nueis per toli. Naujasis sovietų smū
gis dėl sienų įsmigs taip giliai, kad nebe
galės būti atitrauktas. Jis pataikys į gyvy
binės reikšmės vietą. -Ir tada bus kitas pi- 
sauliniš kiras. 1 . >
r Jūs negalite apgauti įstatymo, vadovau
damiesi melu. Ir čia yra tik vienas kelias — 
tai užbaigti visus nesusipratimus tarp Va
karų ir sovietų ir siekti kilnaus ir garbingo 
tarpusavio bendradarbiavimo. Bet juk prie 
susitarimų visada dalyvauja dvi partijos? 
Kol bus pasiekti kokie nors vieningi susita
rimai, pirma turi būti pakeista sovietų po
litika. Vertė S. J.

TRUMANAS NORI TURĖTI ŽYDUS 
SAVO PUSEJE

Londonas. Liberaliniai konservatyvinis 
„Spectator“, rašydamas Palestinos klausi
mu, puola prezidentą Trumaną už tarp
tautiniu atžvilgiu neatsakingus pareiški
mus Palestinos klausimu, kurie yra daro
mi tik atsižiūrint vidaus padėties, t. y. 
norint įėąnerikos žydus turėti savo parti
jos puseje balsavimo atveju. Prieš rinki
mus Naujorko burmistro buvo nudelstas 
pažadėtas Palestinos klauąjmui tirti ko
misijos sudarymas. Dabar gi, Trumanas 
prieš kongreso rinkimus pareikalavęs 
tuojau įsileisti 100.000 Europos žydų 
Palestinon.
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Apleiskime Kiniją?
Amerikos komunistai ir jų pakalikai, 

pritariant daliai neišmanėlių liberalų, 
pradėjo plačią akciją, amerikiečių tarpe, 
obalsiu „apleiskime Kiniją“. Jų šūkis 
reiškia atitraukti iš Kinijos kelius ten pa
silikusius JAV dalinius ir nutraukti bet 
kokią pagalbą, teikiamą Jungtinių Vals
tybių Nankingo vyriausybei. Kai kuriais 
atvejais jie randa pritarimo izoliacinistų 

.tarpe ir galvoja, kad tokia yra visų ame- 
riekiečių nuomonė. Jie skelbia, kad deši
nysis Kuomintango partijos sparnas (ši 
partija kontroliuoja Nankingo vyriausy
bę) ,yra grynai reakcionieriškas ir panei
gia buvimą bet kokių liberališkų elemen
tu generalisimų Cangkaišeko vyriausy
bėje^

Labai gaila, bet Nankingo vyriausybė 
iš tikrųjų yra padariusi net per didelių 
nuolaidų raudoniesiems. Kiekvienas Kuo
mintango valdininko reakcionieriškas pa
sielgimas, kiekvienas liberalo žuvimas 
Kinijoje, kiekvienas koks nors sutrukdy
mas laisvojo žodžio, kiekvienas nepasise
kimas demokratizuojant kraštą, kiekvie
nas korupcijos pavyzdys’; kiekvienas ma
žas nesusipratimas — yra mielas grūdas 
komunistų propagandos malūnui.

Mes privalome iškelti tuos motyvus, dėl 
kurių yra varoma ši komunistų propa
ganda. Komunistai mūsų krašte atsto
vauja ir gina tik Sovietų s-gos interesus. 
Jie niekada nėra parodę mažiausio noro 
padėti' Amerikos demokratijos gerbūviui. 
Jie gali ir sugeba pakeisti savo politiką

- ■

PRANYS ALŠĖNAS

DUONA
(tęsinys)

Niekam bereikalingi žmonės be Tė
vynės. Tik savam krašte žmogus žmogų 
tegali užjausti, priglausti, ar paguosti ... .

Priartėjus prie Kimaičių buto, jų akis 
užkliuvo prikalta prie durų su užrašu 
lentelė. Iš jos matėsi, kad čia gyvena nebe 
buvęs Lietuvos kariuomenės savanoris ir 
karštas patriotas lietuvis; Kimaitis, bet 
vokietis „Andreas Kimm“. Dar didesniam 
jų nustebimui, sužipota, kad atsivežtasis 
iš Lietuvos sūnus Vytautas jau vadinamas 
Viktoru. Juk kaip gi vadinsi jį tuo vardu, 
kuris vokiečiams iš Žalgirio laikų dar ge
rai žinomas. O antrasis sūnus, kuris bu
vo gimęs Vokietijoj, jau nė žodžio nemo
kėjo lietuviškai . . .

Pat Kimaitis jau turėjo „garbingojo“ 
Reicho pilietybę ir tarnavo jų Wehr- 
tnachte. Viskas susitvarkyta pagal rei
kalą . . .

įėjus į butą, jaunesniosios šeimininkės 
jie vis dėlto buvo kiek maloniau sutikti. 
Mat, ji mokėjo šiek tiek išlaikyti „diplo
matiją“. Čia gavo jie pavalgyti, pati Ri
mienė padėjo nueiti pas „buergermeiste- 
rį“ kambarėlio prašyti, kuris vis tik buvo 
gautas. „Buergermeisteris“, rašydamas 
kambariui orderį, pastatė griežtą ir sąly
gą, kad jie tuč tuojau turi susirasti darbą.
— Vokietijoj visi turi dirbti, nes tai rei

kalinga Didžiojo Reicho pergalei pasiekti
— pareiškė kaimo valdžios galva'. . .

Ir taip buvo pradėtas jų naujasis gyve- 
limas. Gyvenimas be visko saųp: be tur- 

ir nusistatymus per vieną naktį, sekdami 
Maskvos politinius posūkius.

Todėl, reikia spėti, kad ir čia jie yra 
vadovaujami naujai iškeptos Maskvos 
politikos, reikalaudami amerikiečius pa
sitraukti iš Kinijos. Dėl ko jie taip daro 
— aišku. Amerikiečių dalinių buvimas 
Kinijoje sulaiko rusus nuo „tiekimo pa
galbos“ Kinijos komunistams, kaip Sovie
tų s-ga jau yra suteikusi“ panašią pagal
bą“ Rytų Europos komunistams. Ameri
kiečių komunistų tikrąjį tikslą galima 
įžiūrėti stebint įvykius Lenkijoje, Jugo
slavijoje ir Rumunijoje. „Apleiskimė Ki
niją, kad Sovietų s-ga galėtų ją pa
siimti“. * • ' .f s i ■- '

Iš New York Herald Tribune vedamojo.

ALĖ RŪTA J i ;

Pajacas j \ J
O visa baisiai kvaila, i ■ y r 
o visa tik juokais — .
pajacas jau be kaukės »E. « -
Sudegusio teatro. , - . , ■ . ■
žaliuojančių laukų platybėm eis*

Ir niekas jo manierų ■ į. ■ ,- • ...
nei tuščio juoko scenoje nerinks.
Upely tirpsta grimas, 
ir miško ošime 
kartus krūtinėj juokas 
kaip adatų dūrimas rimsta.

to, be Tėvynės ir be artimųjų. Čia kiek
vienas kampelis, kiekvienas žmogaus vei
das ir visa kita tik šaltumu dvelkė . . .
Kartu su naujuoju gyvenimu, jiems pra

sidarė durys į vargą, skurdą ir alkį. Su- 
džiūvusios ir supelėjusios duonos atsargos 
jau visai baigėsi. Jiems teko pasilikti prie 
mažos ir kuklios „auslenderio“ kortelės. 
Pusryčiams jie gerdavo kavą; užsikąsdami 
vakarykščiomis bulvėmis ...

Be to, Algirdui dar sukėsi galva darbo 
gavimo klausimu. „Buergermeisteris“, su
tikęs jį gatvėje, nejuokais savo dar sąly
gą pakartojo, ■ pareikšdamas, kad jeigu 
nesųsirasite darbo — būsite išvežti į Sak
sonijos sritį.’ • >

Sis grąsinimas Algirdą smarkiai pa
veikė, nes jis žinojo, kad Saksonija yra 
karo pramonės centras ir ten bedirbant 
kiekvienu atveju galima palaidoti kaulus 
po fabriko mūrų griuvėsiais. Vakariečių 
bombos tonomis kasdien krisdavo į tas 
sritis ...

Su dideliu susirūpinimu Algirdas ieško
jo darbo, bet visur jam buvo atsakyta, 
kad jo nėra. Kreipėsi pas ūkininkus, nes 
tikėjosi ten bedirbdamas nors duonos 
kiek didesnę normą gauti, bet Tueringi- 
jos ūkininkai mažai žemės teturi ir nie
kas nesutiko priimti jo darbininku . . .

Stoti darbininku į gretimais esantį por- 
celano fabriką, jis nenorėjo, nes girdėjo, 
kad fabriko administracija ten į „aus- 
lenderius“ darbininkus težiūri tik kaip į 
formalius darbo vergus . . .

Netikėtai jis sužinojo, kad gretimo kai
mo kepykloj yra reikalingas darbininkas.

Iš ankstaus ryto Algirdas jau buvo prie 
kepyklos durų. Nedrąsiai pravėrė ' jas ir

įvairenybės
Didžiausias pasaulyje lėktuvas yra ame

rikiečio Howard Hughes sukonstruotas 8 
motorų hidroplanas „Herculles”. Jo sparnai 
yra 100 m ilgio. Konstruktorius šią vasarą 
buvo per vieną lėktuvo katastrofą sunkiai 
sužeistas — įlaužti 9 šonkauliai.

*
Didžiausias pasaulyje transportinis lėk

tuvas „Constitution” sveria 92 tonas. Jo 
sparnų ilgis — 63 m. Veždamas iki 35 to 
nų krovinį arba 168 keleivius, jis gali b« 
nusileidimo nuskristi 9.000 km. Greitis virš- 
600 km;l vai. JAV karo laivynas .pirmąjį; ’ 
šio model’o lėktuvą nupirko;'|iž-27.000.000 
dolerių. f ■.-* ■ • t i ’ ' •* : i '
s š.. : ;■ Į) - • ; ; i* i < s" >' !i 3 i
>’• Po pusantrų metų JAV) aviacija planuoją*.: - 
siųsti į mėnulį raketas sųj-adio. Greitis 
22.000 km -į vai.,; kelionės ilgis —: 60 va-f , 
landų. -*) s ; 3 .. , t • > r >.■.-■ ii ;.i
. : , ri - ■ r . * : : ■> ,3 p i

Amerikoje vienvietis sportinis lėktuvas- 
kainuoja 2 kartus! mažiau hegti pigūs auto; ■ 
9 .' t■ 9 •’ '• i ..." ■; !• - J : . ■. <
PAMINKLAS ROOSEVĖLTU1 LONDONE

Londonas. Vakar, Žemųjų Rūmų posėdy, 
Churchillis pasiūlė pastatyti Roosveito' pa
minklą Londone. Kiekvienam gyventojui pa
minklas primintų nuostabius šio didžiojo 
vyro darbus ginant žmonijos' laisvę.

įslinko į vidų. Čia šviežiai iškeptos duonos 
kvapas mušė jam į nosį ir visą jo krūtinę 
užliejo tartum gaivinančia srove.

Jaunas vaikiščias, apsivilkęs baltu cha
latu, iš gretimo kambario pintinėmis nešė 
duonos kepalėlius ir krovė juos eilėmis į 
lentynas.

— Ach, kiek daug duonos — atsidusęs < 
pagalvojo Algirdas. Kad gi aš galėčiau 
nors porą kepaliukų parsinešti į namus.
O kiek būtų džiaugsmo mano Reginai...

Jaunasis duonos nešiotojas peržvelgė 
Algirdą nuo galvos iki kojų ir užklausė:

— Was wollen Šie . . .?
— Ich moechte mit dem Herm Chef 

sprechen ... — vos surinkęs galvoje ke
letą vokiškų žodžių ir, sudaręs laužytą 
sakinį, atsakė Algirdas.

Berniukui su tuščiu krepšiu iš kepyklos 
pasišalinus, iš gretimo kambario atsirado 
pats kepyklos savininkas. Jis buvo stebė
tinai mažo ūgio, apie penkiasdešimties 
metų amžiaus ir didžiule pykę dantyse.

Čia Algirdui buvo pakartotas vėl tas 
pats klausimas, kurį ką tik buvo girdė
jęs iš jaunojo jo pagalbininko ir patiekti 
kiti įvairūs klausimai. Algirdui, labai silp
nai temokančiam vokiečių kalbą, buvo 
sunku atsakinėti į patiektus klausimus, 
bet jiedu vis dėlto susikalbėjo.

Kepėjas išklausinėjo jį kas esąs, iš kur 
atvykęs, kur apsigyveno, ar dirbęs kada 
nors kepykloj ir t. t.

Algirdas į viską atsakė. Kur pritūkda- 
vo žodžių — rankų gestais pasigelbėdavo. 
Į klausimą ar dirbęs kepykloi, drebančia 
širdimi atsakė, kad ne. Tačiau čia pat 
pareiškė, kad jis stengsiąsis ir, mano, kad 
jam paskirtą darbą atlikti sugebėsiąs...

(nukelta J 4 p.)
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Prancūzija amerikiečių akimis i trumpos žinios
I Stuttgartas. Paskutinio Saksonijos kara
liaus princo Ernst Heinrich von Sacksen 
sūnus suimtas Tuebingene. Jis įtartas ver
tasis didelio mąsto spekuliacija.

Prancūzai vėl nepatenkinti. Jie jaučia, 
-kad JAV nusigręžia nuo jų, pasipriešin- 

damos dėl Ruhro ir Reino sričių atskyri
mo nuo Vokietijos, prijungiant jas Pran
cūzijai. . Jie mato, kad Vašingtonas, Lon
donas ir Maskva favorizuoja Vokietiją 
įvairiais būdais, o Prancūzijos šauksmas 
aėi jos sienų saugumo lyg ir negirdimas 
didžiųjų varžovų tarpe. Jei Prancūzija 
tapo lyg išjuokta mergina — yra jos pa
čios kaltė.

Prancūzai pripažįsta, kad jie yra labai 
nepatenkinti, kaip ir JAV, dėl Rusijos do
minavimo Vokietijoje. Tuo tarpu, jie pa
tys niekeno neverčiami įsileido Sovietų 
s-gos penktąją koloną-komunistų partiją 
savo krašto valdyme ir tuo pačių užsi
verbavo į satelitinių valstybių eilę. JAV 
ir D. Britanija išlaisvino Prancūziją iš 
nacių ir leido'jai atstatyti savo istorinę 
reikšmę, kaipo Europos pajėgą. Šiuo at
veju ji nepadarė jokio progreso.

Šiuo metu Amerika apmoka Vokietijos 
maisto importo didžiąją sąskaitos dalį ir 
tai todėl, kad Prancūzija ir Rusija atsi
sakė nuo koordinavimo okupacinės poli
tikos Vokietijoje su Jungtinėmis Valsty
bėmis ir D. Britanija. Prancūzijai yra, 
gal būt, mažos reikšmės dalykas, bet 
amerikiečių vedamajai politikai Europoje 
— didelės reikšmės faktorius. Atskyrimas 
nuo Vokietijos Ruhro ir Reino sričių bū
tų lyg, nukirtus žmogui abi rankas, versti 
ji dirbti darže su kastuvu.

Vokietija galėtų grąsinti Prancūzijos 
saugumui tik galutinai jai nusilpus. Da
bartiniu metų pavojus Prancūzijos suve

renumui yra ne iš Vokietijos, bet iš 
Maskvos pusės.

JAV ir D. Britanija yra buvusios dau
giau, nei geros Prancūzijos atžvilgiu. Jos 
buvo sąjungininkai bendrame kare. Kada 
JAV ir D. Britanija, iš vadavo ją nuo 
vieno totalinio režimo vergijos, ji pati, 
savo noru suklupo prieš kitą režimą.

Prancūzijos susirūpinimas dėl grėsmės 
iš Vokietijos pusės.yra nesuprantamas. 
Didžiausias šio meto Prancūzijos priešas 
yra jos pačios nepastovumas ir vienybės 
stoka. Prancūzija negali laukti turėti 
sprendžiamąjį balsą Europos .reikaluose, 
kol neparodys esanti pakankamai pajėgi 
valdyti pati savo. S. J.

JŪROS PAJĖGŲ VADOVYBE BUS 
PERKELTA Į LAIVĄ

Roma. Viduržemio jūroje Amerikos kari
nių jėgų vadas pranešė Italijos vyriausybei, 
kad artimiausiu laiku jūros pajėgų vado
vybė bus perkelta į laivą, tokiu būdu Nea
polio uosto reikalavimas atpuola.

KINIJOS KOMUNISTAI SIŪLO 
PALIAUBŲ DERYBAS

Londonas. Kritus komunistų tvirtovei Kal- 
gan, Kinijos vyriausybės daliniai pradėjo 
tolimesnį didelio mąsto puolimą. Komu
nistai iš naujo pasiūlė pradėti paliaubų de
rybas, jei vyriausybininkai sustabdytų žy
giavimą į priekį.

Kairas. Sidky Pascha pareiškė spaudos 
atstovams, kad Egiptas planuoja sujungti 
Egiptą ir Sudaną po karališka karūna.

Stokholmas. Vakar, dalyvaujant karaliui 
ir karališkai šeimai iškilmingai palaidotas 
buv. Švedijos ministeris pirmininkas Han
son. Be diplomatinio korpuso Stokholme 
atstovų, dalyvavo ir Švedijos darbininkų 
delegacija.

Ankara. Prancūzija ir Turkija pasirašį 
orinio susisiekimo sutartį. Nustatytos lini
jos Paryžius—Ankara, Tunisas—Ankara it 
Paryžius—Italija—Graikija—Istambulas.

Frankfurtas a. M. Gen. Eisenhoveris at
vyko šiandien J Frankfurtą. Iš čia jis in
spektuos JAV kariuomenės dalinius Vokie
tijoje.

Vašingtonas. JAV žemės ūkio ministerija 
pranešė, kad šiais metais JAV derlius pa
siekė tokio mąsto, kokio dar nėra buvų 
JAV istorijoje.

MEMMINGENAS
Tenka pasidžiaugti, kad paskutiniu me

tu stovyklos gyventojai sukruto mokytis. 
Šiuo metu čia veikia toki kursai: anglų 
kalbos, siuvimo, statybininkų, matininkų, 
braižytojų, šoferių. Kiti kursai tebėra dar 
organizavimo stadijoje. Daug gyvumo 
šiuo reikalų įnešė vietos inžinierių dr.-jos 
skyrius, kuriam vadovauja inž. Augusti- 
navičius.

Duona
(atkelta iš 3 p.)

Kepyklos savininko būta vis dėlto ne
blogo žmogaus. Jis su atsidėjimu išklau
sė Algirdą ir pareiškė, kad jis iš visko 
jam patinkąs. Iš savo pusės jis sutiksiąs 
jį priimti j darbą, tik pareiškė abejojimą 
ar patvirtinsiąs jį „Arbeitsamtas“

Matydamas Algirdą labai smalsiai 
žiūrint į lentynose išrikiuotus duonos ke
palėlius, kepėjas pareiškė, kad kai pra
dėsiąs dirbti, jam duos parsinešti po ke
paliuką ir žmonai. „Arbeitsamte“ jis bū
siąs rytojaus dieną ir ten paaiškėsiąs jo 
priėmimas.

Algirdo akys švitėjo džiaugsmu Jį ypač 
džiugino kepėjo pažadas, kad retkarčiais 
galės parnešti ir Reginai šviežios duonos 
kepalėlį. Jis nuoširdžiai padėkojo kepyk
los šefui ir dar kartą įtraukęs šviežios 
duonos kvapo į plaučius, išskubėjo į na
mus, kad pranešus šią džiugią žinią savo 
Reginutei . . .

Eidamas namo, rodos, nesiekė kojomis 
žemės. Jo džiagsmui nebuvo galo. Nors 
visko netekęs, bet bus nors sotus. Duonos 
galės pakankamai valgyti. Einant jam per 
miškelį, rodės, ir paukščiai linksmiau 
čiulbėjo ir svetimoji padangė žavesnė 
buvo ...

Tie Tueringijos kalnai, kurie ligi šiol 
jam atrodė, kad saulę ūžto ja Ir tie arti
mesni buvo . .

O kiek namuose džiaugsmo buvo. Jų 
kuklutis kambarėlis prisipildė jaukur— ir 
naujomis viltimis. Nors jau bada 
bežvelgs į akis . . .

Iš to džiaugsmo Regina netgi lašinių 
gabalėlį suspirgę, kurį jie dar buvo atsi
vežę iš Tėvynės ir ligi šiol labai taupė..

Pamažu slinko laikas. Algirdas nekan
triai laukė poryt dienos. Tuomet galutinai 
jų džiaugsmas turėjo pasitvirtinti . . .

Sutartą dieną, Algirdas jau buvo ten. 
Deja, . . . kepyklos savininkas pranešė 
liūdnas pasekmes.

— Kadangi Tamsta nesi dirbęs kepy
kloj ir neturi raštiško pažymėjimo - ,Ar
beitsamtas“ nesutiko patvirtinti Tamstos 
mano kepyklos darbininku - taip skambė
jo pritrenkiantis kepyklos savininko pa
reiškimas ...

Šioji žinia visai palaužė Algirdą.’ Jam 
akyse tik sumirguliavo tamsus nevilties 
šešėlis ir sudužo svajonės, tartum sviesta 
į šalį trapi lėlė ... Jis parsverdeno į 
namus, tartum kažką praradęs . ...

Bepranešant Reginai šią liūdnąją žinią, 
jam veržėsi ašaros, bet jis dar laikėsi. 
Tik Regina neišsilaikiusi pravirko ir, pri
siglaudusi prie Algirdo, verkdama kalbė
jo:

— Algirduti, dabar mums nieko dau
giau nereikėtų. Aš norėčiau turėti tik 
daug, o daug . . . duonos . . .

Viešpatie, kaip gera, rodos, būdavo kai 
nuvažiuodavom į tavo Vengravą. Tavo 
senutė mama, kaimišku papročiu, prirai- 

kydavo didžiulę lėkštę duonos storiausio
mis riekėmis ir skaniausios avienos dar 
indą pastatydavo . . . Dabar, kad nors 
duonos pakankamai turėtume . . .

Sunki ir liūdna buvo valanda. Kamba
rėlis prisipildė slegiančios nuotaikos ir 
palubėje musės, atrodė, nustojo zirzti... 
Algirdo sieloj taipogi virė sunki kova, bet 
jis stengėsi Reginą suraminti:

— Cit, neverk, Reginut, jei Dievas duos, 
vis kaip nors pragyvensim . . .

Tačiau ne vien duonos, bet ir darbo 
problema vertė jį susirūpinti Neveltui gi 
„buergermeisteris“ grąsjno juos išvežti 1 
Saksoniją, jeigu nesusiras darbo . . .

Neberasdamas kitos išeities, rytojaus 
dieną nuvyko Algirdas į porcelano fabri
ką, kur parsidavė sunkiam ir"vergiškam 
fabriko darbui . . .
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