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Prasidėjo keturių didžiųjų valstybių konferencija Londone
Londonas (Dena-Reuter). Sovietų Sąjungos užsienio reikalą ministeris Molotovas, 

trumpai pabuvęs Berlyne, lapkričio 23 d. po pietą atvyko | Londoną. JAV užsienio rei
kalą ministeris G. G Marshallis atvyko pora dienų anksčiau. Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris Bidault atvyko lapkričio 24 d. Be to, yra atvykę: JAV pasiuntinys 
Maskvoje generolas Walter Bedell Smith, Prancūzijos pasiuntinys Maskvoje genero
las Georges Catroux, amerikiečių karinių pajėgų Vokietijoje vadas generolas Lucius 
D. Clay ir sovietų karinių pajėgų vadas marš. Sokolovskis. Lapkričio 23 d. į Lon
doną dar atvyko Austrijos užsienio reikalų ministeris Dr. Karl Gruber ir Marshallio 
patarėjas John Foster Dulles. r

Londonaš (UP). Antradienį 16 vai. 30 min. Lancaster-Hause prasidėjo šeštoji 
Užsienio Reikalų Ministeriu Tarybos konferencija. Pirmininkavo britų užsieno reikalų 
ministeris Ernestas Bevinas. Pirmadienį Bevinas tarėsi su Molotovu, Marshalliu ir 
Bidault Visi užsienių reikalų ministerial turi didelius štabus bendradarbių, patarėjų 
ir ekspertų. Vien sovietų delegacija susideda iš 120 narių, kurie į Lonoloną atvyko 
iš Berlyno šešiais lėktuvais. Visi oficialūs asmenys atsisako daryti spėliojimus apie 
konferencijos eigą. Užsienio reikalų ministeriu įgaliotiniai, po dvi savaites užtruku
sių nesėkmingų pasitarimų, baigė savo darbą.

SOVIETŲ TIKSLAI NEŽINOMI
Londonas (AP). Sovietų spauda susilaiko 

nuo bet kokių spėliojimų dėl Londono kon
ferencijos rezultatų. Londono diplomati
niuose sluoksniuose manoma kad Sovie
tų Sąjunga pasiūlysianti padaryti tautos af- 
siklausimą dėl busimosios Vokietijos politi
nės struktūros. Šios rūšies siūlymas, kaip 
spėjama, turėtų daugelį tikslų, būtent: pa
verstų niekais Vakarų valstybių pastangas 
sudaryti federalinę Vokietijos kraštų' są
jungą, pastatytų Sovietų Sąjungą rolėje vo
kiečių vienybės gynėjo ir palengvintų ko- 
muhistams įsigalėti visoje Vokietijoje.

J. F. DULLES PRIES DIKTATŪRĄ
Vašingtonas (Dena-Reuter). Prieš išvyk-

AMERIKIECIŲ TIKSLAS - AUSTRIJA
Londonas (AP). Jau paaiškėjo, kad JAV 

užsienio reikalų ministeris Marshallis ypa
tingai dės pastangas, kad -būtų pasiektas 
susitarimas dėl sudarymo taikos sutarties su 
Austrija. Bet šiame reikale tenka dar nuga
lėti didelius nuomonių skirtumus dėl vokie
čių kilmės turtų aiškinimo. Rusai reiškia 
pretenzijas l visus ’turtus, kurie bet kada 
vokiečiams priklausė ir kuriuos vokiečiai 
yra buvę įsigiję. Vakarų sąjungininkai prie
šingai nenori nieko iš Austrijos sekvestruo
ti kas po „Anschluss’o” buvo vokiečių prie
varta nusavinta. Iš amerikiečių pusės tvir
tinama, kad jei sutikti su sovietų reikala
vimais, tai visa Austrija patektų ūkiškojon 
priklausomybėn nuo užsienio. Be to, 
amerikiečiai skatina Austrijos taikos sutar
ties sudarymą su tuo tikslu, kad būtų gali
ma atitraukti iš Austrijos okupacines pajė
gas ir kad Austrija oficialiai būtų traktuo
jama kaip išlaisvinta valstybė.

PRASIDĖJO PREKYBOS KįONFERENCIJA
Havanna. — Čia penktadienį prasidėjo JT 

sušaukta prekybine konferencija, kuri tu
rės priimti Ženevoje paruoštą tarptautinės 
prekybos chartą. Sovietų sąjunga ir jos sa
telitai, išskyrus Čekoslovakiją, konferenci
joje nedalyvauja.

Berlynas. — Berlyno Kontrolės Tarybos 
posėdyje maršalas Sokolovskis labai griež
tai kritikavo vakarinių valstybių laikyseną. 
Girdi, Vakarų Vokietijos spauda įtikinė— 
janti, kad karas su sovietais neišvengiamas. 
Taip pat Vakarų valstybės neišpildžiusios 
susitarimų dėl denacifikacijos, demilitariza- 
cijos ir 1.1

♦
Varšuva (BBC). Dabartinis buvusio Mi- 

kolaičiko organo „Gazeta Ludowa” redak
torius dr. Batorowicz ir 4 jo šeimos na
riai buvo nežinomų piktadarių nužudyti.

Sudaryta nauja prancūzų vyriausybė
Aiškus posūkis i, dešinę

Paryžius (Dena). Po ilgų derybų pagaliau 
pavyko katalikų liaudies partijos (MRP) na
riui Robertui Schumanui sudaryti naują 
prancūzų vyriausybę. Zinia apie vyriausy
bės sudarymą buvo sutikta su palengvėjimo 
jausmu, nes padėtis Prancūzijoje po Rarna- 
dier atsistatydinimo visą laiką blogėjo, šiuo 
metu Prancūzijoje streikuoja virš 800.000 
darbininkų. Bijoma, kad sustojimas pramo
nės ir pakrikimas transporto iššauks kraš
to ūkio sukrėtimą.

Visiems tiems .kurie po Ramadier vyriau
sybės griuvimo tikėjosi stiprias vyriausy
bės, naujojo kabineto sudėtis yra didelė 
staigmena. Paaiškėjo, kad dabartiniame ka
binete nėra nei Leono Blumo, nei Paul Rey- 
naud, nors Schumanas jiems buvo numatęs 
svarbias vietas savo kabinete.

Tam tikruose politiniuose sluoksniuose į 
naująją vyriausybę žiūrima kaip j pereina
mąją, kuri sąmoningai ar nesąmoningai ruo
šianti kelią generolui de Oaulle.

Miestuose yra sustiprintos kariuomenės 
įgulos. Stiprūs karinių pajėgų vienetai iš 
okupacinių zonų Vokietijoje ir Austrijoje 
«są žygyje l Prancūziją.

VYRIAUSYBĖS SUDĖTIS
Paryžius (AFP). Naujoji vyriausybė buvo 

tudaryta naktį į pirmadienį. Neskaitant mi-

PRANCŪZAMS RŪPI RUHRO KLAUSI
MAS

Londonas (AFP). Prancūzų užsienio rei
kalų ministeris Bidault ir jo pirmieji pata
rėjai dėsią visas pastangas pasiekti susita
rimo dėl taikos su Vokietija. Jų nuomone, 
ajskiros vokiečių valstybės turėtų būti su
vereninės ir tik dalis to suverenumo, iš at
žvilgio į bendruosius ūkio reikalus, turėtų 
būti perleista antrinei vyriausybei Pran
cūzija nori tarptautinės Ruhro srities kon
trolės. Ji taip pat rūpinsis, kad Užsienio 
Reikalų Ministeriu Taryba pripažinttĮ* da
bar įvykdytąjį Saaro krašto sprendimą. Vi
sas pastangas įgyvendinti vokiečių kraštų 
ūkiškąją vienybę Prancūzija rems be jokių 
rezervų.

GENEROLAS LUCIUS D. CLAY
prieš išvykdamas į Londono užsienių reikalų ministeriu konferenciją, duoda spau-

. dai pareiškimą (Dena—Bild)

nisterio pirmininko Schumano, katalikų 
liaudies partijai (MRP) naujajame kabinete 
teko 9 vietos, socialistams 6 v., radikalso- 
cialistams 4 v. ir 2 v. nepriklausomiesiems. 
Pažymėtina, kad Bidault vėl liko užsienio 
reikalų ministeriu. Be to, katalikams teko ir 
krašto apsaugos ministerija. Parlamente už 
Schumano vyriausybę balsavo ir didžioji 
dalis gen. de Gaulle šalininkų.

KODĖL BLUMUI NEPASISEKĖ?
Paryžius (AFP). Leonas Blumas parla

mente paskelbė, kad jis vesiąs kovą dviem 
frontais: prieš gaulistus, jei jie siektų siau
rinti nacionalinio suverenumo pagrindi
nes teises, ir prieš tarptautinį komunizmą, 
kuris esąs prancūzų demokratijai paskelbęs 
atvirą karą. Respublika esanti pavojuje ir 
todėl visi respublikos šalininkai turį pasi
priešinti diktatūrai ir vieno asmens galiai. 
Jis iškėlė „trečiosios galios” šūkį, bet tas 
nerado atgarsio. Leonui Blumui būtiį užtekę 
309 balsų, kad jį patvirtinus ministeriu pir
mininku, o jis gavo tik 300 balsų. Prieš jį 
balsavo 277 atstovai.

•

Paryžius. — Streikai Prancūzijoje ple
čiasi. Geležinkelių judėjimas beveik visame 
krašte sustojo. Pirmadienį prasidėjo uostų 
darbininkų streikas.

damas į Londone prasidedančią užsienio 
reikalų ministeriu konferenciją amerikiečių 
delegacijos narys John Foster Dulles pasa
kė per radiją kalbą, kurioje pažymėjo, jog 
atėjo sprendžiamasis momentas. Didžiąją 
savo kalbos dalį jis nukreipė prieš „sovie
tinius diktatorius, kurie, kaip ir visi dikta
toriai, griebiasi savo galią išlaikyti ir plės
ti”. Tai taip pat esąs paaiškinimas, kodėl 
sovietų vyriausybės kalbėtojai nepaliauja
mai kalba apie karą. Jie šituo siekia sukel
ti įspūdį, lyg kad pavojus grėstų sovieti
nei taikai.

Dulles pažymėjo, kad Kremliaus ponai 
yra atsidūrę sunkioje būklėje. Jei tie po
nai neįsikalbėtų sau gresiančio pavojaus, 
jie negalėtų išlaįkyti savo galios. Todėl jie 
visur ieško priešų. Toliau Dulles pareiškė,

BAIGIASI JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJA
Lake Success (BBC). JT Palestinos komi

sijoje iš 57 kraštų, 23 pasisakė už Palesti
nos padalinimą, 14 prieš, 5 susilaikė ir dar 
15 nepareiškė savo nuomonės. Šeštadienį 
komisija buvo susirinkusi tris kartus po
sėdžio, tačiau nepadarė jokio sprendimo. 
Numatytas sekmadieniui posėdis buvo ati
dėtas pirmadieniui. Diskusijos buvo labai 
karštos. D. Britanijos delegatas pasisakė 
griežtai prieš Palestinos padalinimą tokia 
■forma kokia jis dal&r siūlomas. „Jei —, 
sakė jis — Palestinoje prieis iki kraujo 
praliejimo, tai britai bus tie, kurie turės 
aukoti savo gyvybes, ir našlės bei našlai
čiai bus britų tautos tarpe, o ne tų, kurie 
čia daro savo sprendimus”. Jis pareiškė,! 
kad padalinimas esąs neįmanomas kol nėra! 
tarptautinės kariuomenės, kuri jį įvykdytų. 
JAV delegatas H. Johnson pareiškė/ kad; 
britų vyriausybė šiame klausime ne visa
dos elgėsi visai korektiškai. Jis ragino 
priimti dabartinį planą, jo trūkumus vėliau; 
bus galima papildyti. Arabų valstybių de-l 
legatai pareiškė abejonę ar JT turi teisės 
padalinti Palestiną. N. Zelandija ir Salva
doras pasisakė irgi prieš padalinimą, tuo 
tarpu kai Kinija karštai palaikė padalinimo 
planą. Korespondentai mano, kad Palestinos 
klausimas nebus patiektas visuotinam susi
rinkimui, kuris antradienį ar trečiadienį 
baigs savo darbus. Tuo atveju visas klau
simas bus pavestas toliau atitinkmoms ko
misijoms.

jog sovietiniai diktatoriai, planus, kaip 
Marshallio planas, stengiasi traktuoti ka
ringais, nes jie žino, kad amerikiečių tau
ta kiekvieną planą pasmerktų, jei ji tikėtų, 
kad planas galėtų sukelti karą. Tai esanti 
tikroji priežastis, kodėl vadovaują sovietų 
žmonės skleidžia karo baimę. Tomis prie
monėmis jie remia sxvo užsienio politiką ir 
tik tuo būdu gali savo krašte išlaikyti val
džią. Bet toji politika esanti „žiauri ir be
širdė spekuliacija”.

Berlynas (AP). Vienas rusų pulkininkas 
leitenantas drauge su vienu rusų kareiviu 
buvo suimti amerikiečių sektoriuje Berlyne, 
tuo metu, kai jiedu mėgino pagrobti vieną 
civilį vokietį. Rusai, kurie ginkluoti atvyko 
į amerikįečių sektorių to vokiečio pagauti 
teisinosi, kad šis esąs pabėgęs iš internuo
tųjų stovyklos netoli nuo Brandenburgo. 
Tas atsitiko Tempelhofe. Vienas amerikie
tis karys, kuris šį įvykį pastebėjo, tuojau 
įsikišo. Abu rusai buvo suimti ir pranešta 
sovietų aukštesnioms įstaigoms.

Suimtieji rusai po septynias valandas už
trukusio tardymo buvo perduoti rusų kari
nės policijos įstaigoms. Jie teisinasi nežino
ję esą amerikiečių sektoriuje.

Pagavo žmoniii grobikus

GėdingaM tylo6 Jąmokdlad baigiami.„ •
Vis garsia’u ir drąsiau pradedama kalbėti 

apie tas priešingybes, kurios didėjančiai ky
la tarp dviejų pasaulių.

Šiandien jau niekas neabejoja, jog Rytai 
ir Vakarai turi du atskirus supratimus apie 
teisingumą, demokratiją, laisvę ir ateities 
pasaulio taikos organizavimą. Ir pagal tai 
rikiuojasi atitinkamų valstybių veiksmai ir 
grupuojasi vadinamieji -Rytų ir Vakarų blo
kai. ’ <

Žodžiu, pokario įvykių raida eina visiškai 
ne tuo keliu, apie kurį svajojo, tarėsi, su
tartis sudarinėjo, iškilmingas kalbas sakė 
esamieji sąjungininkai. Viskas daroma nu
valkiotam pastoviosios taikos labui, gi tuo 
pačiu puolama Į tokias klampynes, jog var- 
gu-bau yra vilties išbristi, fr kitaip būti ne
galėjo. Tai buvo žinoma ne nuo šiandien ir 
ne nuo vakar. Ir tai nėra joks „Amerikos 
atradimas”, apie kurį dabar su tokiu nusi
stebėjimu ir naiviu nesupratimu šaukiama. 
Girdi, žiūrėkit, kas darosi anapus „geležinės 
uždangos”, ten iš tikrųjų vyksta kažkas ne
gero, bėga opozicijų vadai...

Tačiau šiam sąmokslui paruošti pagrin
dai buvo padėti prieš 30 metų, didžiosios 
spalių revoliucijos metu, kurios sukaktį ne
seniai raudonoji Maskva pompastiškai mi
nėjo ir kurios išvakarėse Molotovas pasa
kė: ......  visi keliai veda į komunizmą”.

Tuos kelius pratiesė Kominternas taikos 
metu, kada Sov. Rusija buvo aklinai užsida
riusi nuo likusio pasaulio, o nuo ,1939 m. 
jais pradėjo važiuoti tankai ir NKVD — 
komunizmo įsigalėjimo ramsčiai.

Jau tuomet daug Europos tautų pažino ir 
suprato tą pavojų, kuris, it lava, liejosi iš 
azijatinių Rytų. Vėliau, kai tie gyvieji liū- 
dininkai atsidūrė Vakaruose ir nliogiausiais 
faktais įrodinėjo tai, apie ką dabar šneka
ma — buvo ir dabar net yra apšaukiami ko- 
loborantais, ar nacių bendrininkais. Šian
dien sensacingomis antraštėmis rašoma apie 
Nagy, Mikolaičiko ir kt. pabėgimą, apie te
roro aktus prieš opoziciją, o mes, tie pa
tys pabėgėliai ir teroro aukos, laikomi naš
ia ir stebimasi, kodėl mes negrįžtame na
mo...

O apie mūsų tautos kančias, ten vykdo
mą terorą nė žodžio. Tyla, lyg Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių niekada nebūta. Ko
dėl? Iki šiol panašios kalbos drumstė ge
ruosius sąjungininkų santykius ir provoka
vo karą.

Tačiau artinasi ir šiam gėdingam tylos 
sąmokslui galas. Daug kas pasako ir para
šo atviresnį žodį, o neseniai šio laikraščio 
puslapiuose skaitėme apie didžiulį pri
spaustųjų tautų mitingą Paryžiuje, ten pa
sakytas kalbas ir priimtas rezoliucijas.

Tai be galo didžios svarbos įvykis — 
pirmasis mitingas Europoje prieš komuniz
mą ir pirmasis tiesus 'ir atviras žodis ir 
šauksmas, pertraukiąs tą 7 metus besitęsian
čią tylą už geležinės ir plieninės uždangos. 
Pirmą kartą pasaulis iš laisvos demokrati

Paskirtas Eisenhowerio
. Įpėdinis

Vašingtonas (Dena-INS). Prezidentas 
Trumanas paskyrė generolą Omarą N. 
Bradley generolo Eisenhowerio, kaipo JAV 
karinių pajėgų generalinio štabo viršinin
ko, įpėdiniu. UP praneša, kad generolas 
Eisenhoweris būsiąs Columbia universiteto 
Naujorke prezidentu. Nors generolas Eisen
howeris yra ne sykį pareiškęs, kad jis neno
ri užimti jokios politinės vietos, vis tiek, jis 
yra minimas kaip galimas respublikonų 
kandidatas į JAV prezidentus.

INCIDENTAS SU KANADIEČIAIS
Ottawa (Dena-AP). Maskvos radijas pra

nešė iš Karaliaučiaus, kad Kanados karinės 
misijos nariai yra apkaltinti už pažeidimą 
sovietų sienos. Kanados užsienio reikalų 
ministerija penktadienį patvirtino, kad du 
Kanados karinės misijos nariai Berlyne esą 
apkaltinai už nelegalų sienos peržengimą į 
pietvakarius nuo Karaliaučiaus ir Sovietų 
įstaigų suimti. Kanados atstovas Maskvoje 
prašė sovietų vyriausybę leisti suimtiesiems 
grįžti į Berlyną. Jis sovietų vyriausybei pa
reiškęs, jog Kanada pageidauja, kad su
ėmimo aplinkybės būtų skubiai ištirtos. Abu 
kanadiečiai buvo suimti grįžtant iš Mask
vos, nors į Maskvą vykti jie turėjo leidimą.

nės tribūnos Paryžiuje, Wagram salėje, iš
girdo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų pri
spaustųjų tautų vardus, jų kančias ir kie
tą vedamą kovą prieš bolševikinius paver
gėjus. j

Ir nors 10.000 Prancūzijos komunistų 
įelektrinta minia visaip stengėsi sutrukdyti 
šių tautų laisvą ir tiesų žodį, vis dėlto buv. 
senatoriaus Gustave Gautherot vadovauja
mas mitingas Įvyko. Jame kalbėjo visų pa
vergtų tautų atstovai, o lietuvių tautos ir ki
tų Baltijos valstybių vardu kalbėjo prancū
zų prof. Georges Matorė, geras tų valsty
bių žinovas ir ypač nuoširdus lietuvių tau
tos draugas. Prieš karą gyvenęs Lietuvoje ir ‘ 
savo akimis matęs Baltijos valstybių trage
diją ir ją išgyvenęs, nes apie 10 mėn. buvo 
kalinamas bolševikiniame kalėjime.

Užtat jo kalba buvo drąsi, atvira ir pa
remta tokiais neginčijamais argumentais, 
jog visų susirinkusiųjų tarpe sukėlė di
džios užuojautos jausmus Baltijos kraštams 
ir pasiryžimą išvilkti dienos švieson visas 
tas skriaudas; kurias patyrė bolševikų oku
pacijos metu. ,

— Tai gėda! Gėda šis tylos sąmokslas 
dėl Baltijos tautų — sušuko ^natorius Gau
therot po prof. G. Matorė kalbos.

Prof. G. Matorė trumpai ir vaizdingai nu
pasakojo Baltijos valstybių tragediją nuo 
pat okupacijos pradžios, bolševikų vykdomą 
terorą, trėmimus ir ryžtingą visos lietuvių 
tautos pasipriešinimą prieš okupantus. Vien 
Lietuvoje, prof. G. Matorė žodžiais, apie 
20.000 lietuvių laisvės kovotojų, susispietę Į 
Bendrą Demokratinį Pasipriešinimo Sąjūdį 
(pranc. tekste — Mouvement Unifiė de la 
Resistance Democratique) kovoja prieš oku
pantus.

Baigdamas savo kalbą, prof. G. Matorė.. 
išreiškė tvirtą viltį, jog šis tylos sąmokslas 
nesitęs amžinai ir kad „.. .Baltijos kraštų 
nepriklausomybė bus užantspauduota jų 
kankinių krauju!”

Šie ryžtingi prof. G. Matorė žodžiai pla
čiai nuskambėjo eterio bangomis po pasau
lį ir jie pirmieji pertraukė apgaubusią tylą.

Tie tiesos žodžiai giliai įstrigo kiekvieno 
lietuvio širdin, ypač kai juos tarė mums 
draugiškos valstybės atstovas, pats patyręs 
visą boįševistinį terorą ir drąsiai parodęs 
visam pasauliui tą lietuvių tautos kančios 
kelią, apie kurj iki šiol buvo tylima. Ne mes 
vieni šaukiame apie daromas mums skriau
das, bet mus atjaučia, užtaria ir paskatina 
kiti, didelių tautų kovotojai už teisingumą, 
laisvę ir tikrą demokratiją.

Tiek kovojanti tauta, tiek ir mes, tremti
niai, neužmiršime to drąsaus nuoširdžių 
mūsų tautos draugų žygio, kuris dar labiau 
sustiprina mūsų viltis ir tikėjimą. Mes ne 
vieni, tyla nutraukiama, gi vedamoji kova 
nulems laimėjimą ir atneš visoms pri
spaustoms tautoms laisvę ir nepriklauso
mybę. H. 2.
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Demaskuota Pauluso komiteto veikla
Savo pranešime apie padėt| Vokietijoje, 

tarptautinis komitetas Europos klausimams 
tirti išsamiai išdėsto sąjungininkų ir ypa
tingai Sovietų Sąjungos politiką. Pranešime 
ypatingai pabrėžiama buv. vokiečių gene
rolo Pauluso įsteigtasis komitetas ir jo 
veikla.

Vadinamasai Pauluso komitetas turi svar
biausią uždavinį paruošti valdininkus, ku
rie turi boti pastatyti vokiečių valdomojo apa 
rato prieky ir toliau apmokyti karinius ir ci
vilius technikus, išrenkamus iš vokiečių ka
rininkų ir puskarininkių. Pagal pranešimą 
šie žmonės turi suorganizuoti kovos dali
nius ir jiems vadovauti, sudarant tuo būdu 
pagrindą būsi majam vokiečių Wehrmachtui. 
Iš karo belaisvių turi būti sudaryta apie 
dešimt vokiečių divizijų, kurios šiuo metu 
turi būti sukoncentruojamos prie Ladogos 
ežero, o vėliau taip pat Minsko srityje ir 
Kryme.

Tokios armijos sudarymas pagrindžiamas 
reikalu palaikyti Vokietijoj tvarką galimu 
komunistinės vyriausybės pastatymo atsiti
kimu arba konflikto su vakarais atveju ap
sidrausti ir sovietų susisiekimo keliams sau
goti.

Tarptautinio komiteto pranešime išvedžio
jama, kad vokiečiai Wehrmachto atstatymą 
esą priėmą su dideliu džiaugsmu ir savo dė
kingumui prieš Sovietų Sąjungą jaučiasi esą 
įsipareigoję. Pranešime paaiškinama, kaip 
rusai savo zoną politiniai ir ūkiniai pada
rė visiškai prikLusomą nuo Sovietų Sąjun
gos. )

Nauji koncentracijos lageriai
• Stockholmas (Dena/Reuter). Atvykęs į 

Stockholmą socialdemokratų partijos pir
mininkas dr. Kurt Schumacheris spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog sovietai jU 
okupuotoje Vokietijos dalyje yra įrengę 
naujus koncentracijos lagerius ir, be to, 
jau seniau buvusius įrengtus koncentracijos 
lagerius yra pripildę naujais kaliniais.

Schumacheris pasakė: „Mes žinome devy-
nis tokius lagerius, kuriuose yra laikomi 
visi | Sovietų Sąjungą skirtieji išvežti pri
verstiniems darbams, naciai ir politiniai 
priešai, o taip pat dažnai socialdemokratai.” 
. Berlynas. Kalbėdamas viename susirinki

me Sovietų zonos CDU pirmininkas Jakob 
Kaiser pareiškė, kad vokiečiai niekados ne
pripažins nei Oderio — Neissės sienos nei 
Saaro krašto atskyrimo.

JIE NEGALI UŽMIRŠTI
Londonas (AP). Sovietų žinių agentūra 

Tass praneša, kad Sovietų Sąjunga pagrasi
no nutraukti diplomatinius santykius su Ira
nu. Griežtai formuluotoje notoje Maskva 
protestuoja prieš Irano parlamento spalio 22 
d. nutarimą, kuriuo buvo panaikinta sovie
tų — iraniečių sutartis dėl naftos koncesi
jos. Notoje nurodoma į tai, kad „nedrau
giškas Irano vyriausybės tfusistatymas prieš 
Sovietų Sąjungą yra nesuderinamas su nor
malių santykių palaikymu tarp abiejų kraš
tų”. Irano vyriausybei uždedama atsakomy- Į

Rusai dabar esą pasiruošę politiškai už
valdyti vakarinę Vokietiją, apeliuojant į vo
kiečių tautinius jausmus. Būsimose tarptau
tinėse konferencijose Sovietų Sąjunga pa
siūlysianti Vokietiją suvienyti, sudarant stip
rią vyriausybę Berlyne ir pravedant reichs
tago rinkimus. Šių pasiūlymų atmetimas 
iš vakarinių sąjungininkų pusės Sovietų 
Sąjungos būtų išnaudotas.

Dokumentas baigiamas konstatavimu: 
Tik politika, kuri tikrai nori Ruhro ir Rei
no kraštų ūkį įjungti į Vakarų Europos tau
tų ūkį, galėtų būti atspara prieš tai, ko So
vietų Sąjunga imasi Rytuose ir įgalintų Vo
kietiją ateityje tapti tiltu tarp Rytų ir Va
karų”.

Oslo (NWDR). Vokietijos socialdemo
kratų partijos vadas dr. K. Schunracheris 
sekmadienį vakare kalbėjo Norvegijos dar
bo partijos susirinkime. Schumacheriui pa
reiškus, kad įvairių kraštų komunistų par
tijos yra quislingai Maskvos -tarnyboje, 
kilo triukšmas. Toliau Schumacheris pa
brėžė, kad Sovietų Sąjunga norinti Vokie
tiją paversti savo užsienių politikos įrankiu. 
Jis reikalavo, kad santarvininkai Vokietijos 
atžvilgiu vestų vieningą politiką ir griežtai 
protestavo prieš įmonių demontavimus.

Maskva. Maskvos radijas praneša, kad ir 
Sibire siaučia stiprūs šalčiai, kurie vietomis 
siekia nuo 35“ iki 42“.

Sidney., Čia paslaptingomis aplinkybėmis 
buvo nužudytas Čekoslovakijos gen. konsu
las Australijoje dr. Nemicek.

bė už visas galimas tos laikysenos pasek
mes. Sovietų vyriausybė negalinti pro tą 
faktą patyloms praeiti, kad su ja sudary
toji sutartis dėl išnaudojimo naftos šaltinių 
šiaurės Irane yra panaikinama, o tuo pat 
pietuose veikia britų naftos koncesijos. Tai 
esanti grubi diskriminacija prieš Sovietų! 
Sąjungą. , |

Anglijos karalienė motina Mary Londono operoje. (Dena-INP-Bild) (

ATSISTATYDINO PCIRO V1RSNINKAS 
AUSTRIJOJE

Viena (ACA). Pulkininkas Charles S. 
Milleris pranešė apie savo pasitraukimą iš 
PCIRO vedėjo Austrijoje pareigų. Dėl 
savo atsistatydinimo pulk. Milleris pareiškė, 
kad esą neįmanoma dirbti, kada PCIRO 
nuolat mažina išvietintųjų asmenų globai 
reikalingus kreditus. Tarptautinė organiza
cija turėtų gauti bendrą visų tautų para
mą. „Aš asmeniškai nesu pasiruošęs”, pa
reiškė pulk. Milleris, „toliau vadovauti 
PCIRO Austrijoje, nes aš neturiu priemo
nių savo uždaviniams įvykdyti.”

BĖGA IR SUOMIAI
Trys suomių motoriniai laivai šiomis die

nomis išplaukė iš Suomijos uostų, matyti, 
norėdami patekti į JAV. Vienas jų dėl su
gedimų turėjo įplaukti į Gotlandą, o apie 
kitus du nėra jokių žinių. (St. N.)

AMERIKIEČIAI PADĖJO MIKOLAICIKU1 
PABĖGTI?

Varšuva (DPD) Lenkijos vyriausybė rei
kalauja atšaukti du JAV pasiuntinybės na
rius. Tie amerikiečiai yra kaltinami už pa
dėjimą pabėgti iš Lenkijos ūkininkų parti
jos vadui Mikolaičikui. Lenkų užsienio rei
kalų ministeris JAV pasiuntiniui esąs pa
reiškęs, jog turįs (rodymų šiam reikalavi
mui pateisinti. Vienas iš minimų notoje 
amerikiečių jau esąs iš Lenkijos išvykęs.

Stockholmas (Dena-Reuter) Švedų pilie ■ 
tis Karl Nilson yra suimtas Danzige. Jis 
kaltinamas už suorganizavimą Mikolaičiko 
pabėgimo. Iš priežasties šių kaltinimų šve- 
dų vyriausybė pašaukė savo pasiuntinį iš 
Lenkijos J Stockholmą pasitarimams.

ISSJSOKIMAI TRIESTE
Triestas (AP). Kairiųjų pažiūrų triukš

madariai Undinėje užpuolė dviejų dešinių
jų laikraščių redakcijas ir sunaikino jų vi
sus įrengimus. Nuostoliai dideli. Be to jie 
buvo užpuolę demokratinių partijų biurus ir 
taip pat padarė nuostolių,

Šanchajus (Radio Stuttg.). Kinų komunis
tai pradėjo smarkią ofenzyvą prieš Mankau 
miestą.

Savaitinę apžvalga:

Nepasisekimo belaukiant
Vargu ar buvo kada nors su didesne ne

viltimi žiūrima į kokius nors pasitarimus 
kaip dabar į Londono konferenciją. Iš visų 
pusių į jos nepasisekimą žiūrima kaip į 
neišvengiamą faktą ir stengiamasi įspėti 
tolimesnę įvykių raidą. Kas bus su Vokie
tija? Kaip atrodys Austrija? Koks likimas 
laukia visos Vakarų Europos? Štai klausi
mai į kuriuos ieškoma atsakymo.

Bendrai manoma, kad, konferencijai ne
pasisekus, bus energingiau sprendžiamos 
Vakarų Vokietijos problemos. Iš kai kurių 
amerikiečių pareiškimų padėtį galima būtų 
įsivaizduoti maždaug taip. 8 britų ir ame
rikiečių zonų kraštų ministerial pirminin
kai sudarytų provizorinę vyriausybę. Prie 
jų, eventualiai, prisidėtų dar 3 prancūzų 
zonos valstybėlių galvos. »oji centrinė Vo
kietijos federacijos vyriausybė pravestų rin
kimus į centrini parlamentą. Iš paskutinio 
G. G Marshallio pareiškimo, kuriamę jis 
pasisakė už Ruhro krašto kontrolę, galima 
spręsti, kad amerikiečiai savo pažiūras kiek 
pakeitė prancūzų naudai, kurie, kaip žinia, 
visą laiką reikalavo tarptautinės Ruhro 
krašto kontrolės. Tokiu būdu galima tikė
tis, kad trys Vakarų valstybės galės Vokie
tijos atžvilgiu pasiekti kompromiso ir 
griebtis su didesne energija atstatymo 
darbo. Tačiau problema nėra tokia papras
ta. Kas bus su Berlynu? Kas bus su so
vietų zona?. Ar apsimoka Vakarų valstybėm 
formaliai paskelbti Vokietijos padalinimą į 
dvi dalis? Paskutiniuoju laiku pasigirdo 
daugiau balsų, Įspėjančių nuo seperatinės 
taikos su būsima Vakarų Vokietija sudary
mo. Walteris Lippmannas, vienas iš tokios 
separatinės taikos priešininkų įrodinėja, 
kad Joks Vakarų Vokietijos valstybinės or
ganizacijos (kūrimas išeis tik į sovietų 
naudą, nes tokia Vakarų Vokietijos valsty
bė, jei ji norės susilaukti tikros taikos sto
vio, turės pradėti derybas su sovietų zona, 
jei ne su pačia Sovietų Sąjunga. Vokiečių 
vienybės jausmas jau yra tiek išsivystęs, 
kad Sovietų Sąjunga jį galės išnaudoti sa
vo propagandai, bet, ir tai svarbiausia, jei 
Vakarų Vokietija pasiliks atkirsta nuo Rytų 
Europos, ji tegalės gyventi vien iš ameri
kiečių pagelbos, kuri turės tęstis amžinai. 
Todėl Lippmannas pataria, jei Londono 
konferencija nueis niekais, neuždaryti galu
tinai durų ir bent formaliai palikti tokią 
pat padėtį, kokia dabar yra. Lippmanas 
yra tvirtai įsitikinęs, kad sovietai, kurie 
jau pralaimėjo „šaltą karą” dėl Vakarų 
Europos, šiai sustiprėjus ir Marshallio pla
no pagelba susivienijus, vėl turės ateiti prie 
derybų stalo. Sį kartą bus 'kalbama ne apie 
Vakarų Europą, bet jau apie Rytų Europą. 
Tokias tat išvadas galima pasidaryti pa
siskaičius Lippmanno straipsnius. Tenka 
sutikti, kad tiek Vakarų Vokietijos, tiek 
Vakarų Austrijos sudarymas praktiškai 
reikš, kad tuos kraštus amerikiečiai turės 
išlaikyti irtai be vilties kadi nors susilaukti 
geresnių dienų. Paskutinieji Įvykiai Pran
cūzijoje ir Italijoje įrodys ar Lippmannas

teisingai samprotavo. Atrodo, kad kaip pa
dėtis juose nesivystytų, galų gale komu
nistų įtaka gražiuoju ar piktuoju ten suma
žės iki minimumo. Galimas daiktas, kad 
prieis iki kraujo praliejimo, tačiau ir tuo 
atveju komunistų padėtis yra beviltiška, ne
bent jie susilauktų pagelbos iš išorės, ta
čiau vargu ar sovietai tam yra pasiryžę. 
Juos, žinoma, sulaiko ne mažos amerikie
čių įgulos Europoje, kurios vargu ar galėtų 
suvaidinti didesnę rolę, bet bendras JAV- 
bių pajėgumas, kuris neleidžia abejoti tokio 
konflikto galutiniais rezultatais.

Sovietų sukeltas triukšmas kiek nukreipė 
pasaulio dėmesį nuo Jungtinių Tautų dar
bų. Ten, visuotinam susirinkimui besibai
giant, JAV-bės skina vieną laimėjimą po 
kito. Jų pasiūlymai priimami įspūdinga 40 
balsų dauguma, kai kuriom valstybėm susi
laikant ir tik 6 sovietų valstybėm balsuo
jant prieš. Nieko nepadeda pačių sovietų 
paskleisti gandai apie jų turimas atominei 
bombas — už amerikiečių pasiūlymus bal
suoja lygiai tiek pat valstybių. O šitie bal
savimai nėra vien tik tuščias gestas, jie 
saisto.

Tuo tarpu sovietų barškinimas kardais 
pasiekė aukščiausio laipsnio. Berlyno Kon
trolės Taryboje maršalas Sokolovskis visą 
atsakomybę už ateitį užmetė Vakarų Vals
tybėms, kurios, girdi, ragina savo spaudą 
rašyti, kad karas neišvengiamas. Austrijos 
komunistai išėjo iš vyriausybės koalicijos 
(paskutinieji Europoje), ir pradėjo organi
zuoti demonstracijas. Vienas iš prancūzų 
kompartijos generalinių sekretorių J. Duc- 
los pareiškė seimo posėdyje, kad visi susi
vienijo prieš komunistus, tačiau jie vieni ats
tovauja darbininkijai. Visi virto „militaris- 
tais”, tačiau komunistai to nenusigando ir 
žinos kaip atsakyti. Visa tai yra uvertiūra 
Molotovo pasirodymui. Londono konferenci
jos forume. Kokią giesmę jis ten užtrauks? 
O gal atskris su taikinga alyvos šakele, ku
rią visi su palengvėjimo \ atsidūsimu priims 
išskėstom rankom? Vargu! Žodžiams mažai 
kas patikės, o veiksmų daryti nesinorės.

Kada pereitą savaitę, Višinskiu! bekal
bant JT visuotiname susirinkime, pagedo 
komplikuota telefono sistenia, kuri leido de
legatams vienu laiku žiūrėti Į oratorių ir 
kartu ausinių pagelba klausyti kalbos ver
timo, jis sušuko: „Man labai gaila, bet ir 
technika prieš mane”. Ir kad būti supran-i 
tamesniu jis dar su didesne energija pradė
jo daužyti kalbėtojo stalą ir skeryč&uoti 
rankomis, bet ir tada jo šalininkų, skaičius 
nepadidėjo. Taip, visi prieš juos! Pagaliau!

V. M.

ATITAISYMAS
„Minties” Nr. 131, 2 psl., str. „Daromos 

išvados”, II skilt., 3 pastr., 19 eil. (iš vir
šaus) atspausdinta: „pažiūrų į Pakistaną...”, 
turi būti: „pažiūrų į Palestiną...”

• Italijos vidaus reikalų minister!^ pa
skelbė, kad 1948 m. kovo mėnesyje įvyks 
rinkimai į parlamentą. (Dena).
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STAUGIĄS ŠUO
IŠVERTĖ,T. V.

I — Ne, pone.
Pembertonas kreipėsi į Perrį Meisoną. 

| — Ar galima prileisti, kad Jūsų klijentas 
|būtų bandęs nunuodyti šunį, Meisonai?
I — Jokiu būdu, — tvirtai tarė Perrys 
Meisonas.

— Suprantu, — pasiskubino Folis, — aš 
visiškai nekaltinu Mr. Kartraito. Nemanau, 
kad jis kėsintųsi nunuodyti šunį; kaip ten 
bebūtų, jis nėra kaltas.

| — Taip, — tvirtai tarė jaunoji moteriš
kė, — nežinau kur jis gavo nuodų, bet kas 
nors juos jam davė. Galiu prisiekti. Jis 

Į sirgo tol, kol nedaviau druskos. Po to jis 
pasitaisė.

| — Kaip druska veikia? — paklausė Folio 
j Pembertonas.

— Ji tuojau iššaukia vėmimą, tarė Folis. 
Pembertonas vėl pažvelgė į merginą.
— Ar galite prisiekti, kad šuo nestaugė?
— Taip, tikrai.
— Jei jis būtų staugęs, būtumėt girdėję?
— Taip. •
— Kur miegate namuose?
— Viršutiniame aukšte.
— O kas dar čia gyvena?
— Ah Vongas, virėjas, tačiau jis miega 

virš garažo. Be to ponia Folienė.
— Manau, valdininke, — tarė Folis, gal 

būt, būtų geriau pasikalbėti su mano žmo
na,'ji galės jums daugiau papasakoti ...

— Kaip tai? — teiravosi ji.
— Dėl šuns, — tarė Foils. — Yra skun

das, kad...
-r- Vieną minutę, — tarė Pembcrtonas.

— Leiskit tnan, prašau, pasikalbėti.
Jauna moteris pasižiūrėjo į Pcmber- 

toną, paskum į Folį. Folis linkterėjo ir 
Pembertonas tarė: — Tai policijos šuo, 
vardu Princas?

— Taip, pone.
— Jis gyvena čia namuose?
— Taip, pone, iš tikrųjų. Tai Folio šuo.
— Ar seniai jis čia?
— Mes gyvename čia bevelk visi metai.
— O šuo buvo visą laiką su jumis?

- — Taip, pone.
— O ar šuo staugia?
— Staugia? Ne, ponę. Vakar jis ėmė 

loti, kai atėjo elgeta, bet tai nėra stau
gimas?

— O naktimis? Ar staugia its naktimis?
— Ne, pone.
— Loja?
— Ne, pone.
— Tikrai žinot?

Aišku, tikrai.
— Ar buvo kas nors keisto su šunim?
— Taip, tarė ji, — jis atrodė, lyg būtų 

apnuodytas, bandžiau duoti jam druskos. 
Taip buvo sakęs daryti Mr. Folis. Gal to 
nereikėjo. Gal tik jis turėjo spazmą, bet... 
• — Ne tai aš — turiu galvoje, — tarė 
Pembertonas. — Turiu galvoj, ar nebuvo 
pas šunį kokių nors kitų nepaprastų simp
tomų be to apnuodijimo?

— Atsiprašau, — tarė Mrs. Benton, ne
norėjau pasakyti tų ponų akivaizdoje, ta
čiau jūsų žmonos nėra namie.

Folio akyse matėsi baisus nustebimas.
— J.; nėra? Dėl Dievo, negi ji galėjo 

kur išeiti! Eo influencos?
— Vis dėl to ji išėjo, — tarė Mrs. 

Benton..
— Kaip ji išėjo? Automobiliai namie.
— Su taksi.
— Dėl Dievo! — tarė Folis. — Ji pra

žudys pati save. Kodėl ji taip padarė po 
influencos?

— Nežinau, pone.
— Ar pasakė, kur eina? Ar išėjo šio to 

nusipirkti, paskambinti ar ko kito? Ar ne
gavo kokio nors laiško? Buvo kas nors 
skubaus? Prašau, kalbėk, nebūk tokia pa
slaptinga.

— Paliko raštelį, pone.
— Raštelį?
— Taip.
— Kur jis?
— Viršuj, jos kambary. Ji paliko jį ant 

spintelės ir prašė tai jums pasakyti.
Folis stovėjo žiūrėdamas į moteriškę, 

kakta susiraukšlėjo, akys staiga suakme
nėjo.

— Prašau, — tarė jis, — slepiate kažką 
nuo manęs.

Jauna šeimininkė nuleido Akis.
— Pasiėmė lagaminą su savim.
— Lagaminą, — sušuko Folis. Išvažiavo 

į ligoninę?
— Nežinau. Nepasakė- Ji tik paliko 

raštelį.
Folis pažiūrėjo į šerifo pavaduotoją.
— Atleiskit valandėlei.
— Žinoma, — tarė Pembertonas,«. — 

prašau.
— Folis nuėjo į vidų. Perrys Meisonas 

žiūrėjo į Mrs. Benton iš arti studijuoda
mas jos bruožus

— Ar buvo koks nors nesusipratimas 
tarp jūsų ir ponios Folienės prieš jai iš
vykstant?

Jauna moteriškė išsitempė ir įžūliai pa
sižiūrėjo.

— Nežinau kas tamsta toks, — tarė ji. — 
Žinau tik, kad nėra reikalo atsakinėti į 
tamstos kvailus klausimus ir nešvarius 
įtarinėjimus — ir apsigręžusi smuko į 
vidų.

Pembertonas šyptelėjo Perriui Meisonui 
ir irukando cigaro galą.

— Štai jums.
— Mergina nori tyčia atrodyti kiek ga

lima baisesnė, — tarė Meisonas susirauk
damas; — ji dar per jauna, kad galėtų būti 
šeimininkė. Galima manyti, kad poniai Fo- 
lienėi sergant galėjo šis tas įvykti, kas pri
vedė prie staigaus jos išvykimo.

— Jūs liežuvaujate, Meisonai? — pa
klausė Pembertonas.

— Ne, — rimtai tarė Meisonas, — tik 
samprotauju ir viskas.

— Kodėl?
— Mat, — tarė Meisonas, — žmogus

kaltindamas mano klijentą esant nesveiką, 
turi būti pasiruošęs kovai. <

— Užpakalinės durys atsidarė ir Mrs. 
Benton vėl pasirodė.

— Atsiprašau. Mr. Folis nori, kad (ei
tumėt į vidų. Be reikalo aš supykau ir 
pabėgau. Atleiskit.

— Nieko, mes padarėm klaidą, — tarė 
Bilis Pembertonas ir pasižiūrėjo į Perrį 
Meisoną.

— Atvykau čia, — tarė Perrys Meiso
nas, — pasiinformuoti ir žiūrėti, kad mano 
klijentas nebūtų nukriaustas.

— Ne, — tarė Bilis Pembertonas, — mes 
atvykom čia ištirti, ar šuo staugia. Štai 
dėl ko mes kišam čia nosį.

Perrys Meisonas tylėjo.

Jauna moteriškė vedė juos pro užpaka
lines duris J virtuvę. Mažas lieknas kinie
tis, užsikabinęs virėjo žiurstą, žiūrėjo į 
juos blizgančiomis, apvaliomis akimis.

— Vasa malla? — paklausė jis.
— Norime sužinoti dėl šuns ... — pra

dėjo Perrys Meisonas, bet Pembertonas jį 
nutraukė.

— Vieną minutę, Meisonai, prašau. Leisk 
man. Moku su tais kiniečiais labai gerai 
susitvarkytu

— Jūsų vardas?
— Ah Vongas.
— Virėjas?
— Virėjas.
— Matėt šunį?
— Mačiau.

■ — Ar šuo triukšmauja? Ar staugia nak
timis? z

Kinietis iš lėto papurtė galvą.
— šuo nestaugia? — paklausė Pember

tonas.
— Nestaugia — tarė kinietis.
Pembertonas patraukė pečiais.
— Užteks. Viskas ko mums reikėjo. Pats 

gali matyti, Meisonai', kaip yra. Išlindo yU 
iš maišo.

— Taip, — tarė Perrys Meisonas. Jei iš 
būčiau vedęs tardymą, būčiau visai kitaip 
klausęs.

— Taip yra gerai. Moku aš su jais ap
sieiti. Turėjau daug praktikos. Jie nesu
pranta kitos kalbos. Tik taip jie kalba ir 
išmoksta angliškai. Taip galima iš jų iš
traukti faktus. Jei prašneksi kalba, kurk* 
jie nemoka, jie nuolat kartos „taip, nežino
dami, kas sakoma.

— Manau, — tarė Mrs. Benton, — kad 
Mr. Folis norėtų, kad palauktume! biblio
tekoj, jei tamstos nieko prieš. Jis tuoj 
ateis.

(Bus daugiai^
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SLAPTOJI SOVIETŲ INSTRUKCIJA PROVOKUOTI DP
Vienas Sovietu Sąjungos ryšio ka

rininkas iš savo tarnybos ir Iš Sov. 
Sąjungos priklausomybės pabėgęs pa
reiškė apie instrukcijas agentams tarp 
DP. *

Aš neatmenu atskirų skaičių, faktų ir ki
tų specifinių kalbamojo ypatingai svarbaus 
dokumento dalykų, todėl minėsiu tik tai, kas 
ypatingai įstrigo atmintin. Turiu prisipa
žinti, kad aš asmeniškai visada buvau nu
sistatęs prieš žmones, kurie be ypatingo 
pagrindo palieka’ savo tėvynę. Todėl dažnai 
esu veikęs prieš savo širdies balsą ir visa
da aukščiau visko stačiau sovietų vyriausy
bės ir partijos interesus, paaukodamas jiems 
dešimt geriausių savo amžiaus metų. Tačiau 
širdies gilumoje man visada būdavo koktu 
ir pikta dėl provokacinių metodų, kuriiioš 
(neša menkystos ir karjeristaj, Įsibrovę j 
Sov. S-gos aukščiausius valdžios organus.

Instrukcija buvo parašyta rašomąja ma
šinėle ir adresuota pareigūnams agrono
mams sovietinėj Vokietijos okupacinėj zo
noj. Kol nebuvau susipažinęs su tuo doku
mentu, aš nežinojau, kokius „sėjos” ir „der
liaus nuėmimo” darbus dirba manasis „ag
ronomas”, kurio kabinetas buvo šalia ma
nojo. Dokumento turinys buvo maždaug 
toks.

Anglų Ir amerikiečių vyriausios vadovy
bės ir jų tiesiogiai spaudžiami net pran
cūzai vis vilkina sovietų piliečių repatria
ciją; dar daugiau, atrodo, kad šis klausi
mas niekad nebus išspręstas mūsų naudai. 
Dėl to būtina sustiprinti operacini veikimą 
emigrantų užnugary ir visa mobilizuoti se- 
jiąjai ir naująjai emigracijai demoralizuoti 
(razloženije), ypatingai britų zonoj. Tuo 
reikalu būtina susirišti su mūsų pasienio 
sargybų grupių viršininkais ir jo politiniais 
vadovais. Tam tikslui reikia panaudoti mū
sų tarnybų jau turimus su liaudies, priešais 
ryšius, kurie buvo minėti ankstybes’nėj in
strukcijoj. Bet kuria kaina bendradarbiais 
reikia įtraukti mūsų bendraminčius vokie
čių komunistus, rusų (?) kilmės vokiečius. 
Lenkijos bei Baltijos vokiečius, taip pat

Pasaulinei olimpiadai artėjant
Vienuolika metų nuėjo praeitin po to, kai 

paskutinį kartą viso pasaulio sportuojantis 
jaunijnas 1936 metais buvo susirinkęs Ber
lyne ’pasaulinėje olimpijadoje skinti nugalė
tojų laurų. Karo viesulas suardė nusistovė
jusią tvarką kas ketveri metai ruošti olim- 

• pijadas, ir jaunimas nuėjo į mūšių laukus 
lieti kraują.

Po dvylikos metų pertraukos — 1948 va
sarą — Londone vėl bus įdegta olimpinė 
ugnis, ir tai bus aiitrą kartą šiame ūkanų 
mieste. 1908 metais Londonas pirmą kartą 
gyveno olimpinėmis nuotaikomis, o po to 
40 m. laikotarpyje pergyventa du žiaurūs 

-karai. Ar ir šios olimpijados mintis nebus 
tinkamai suprasta, ar didžiosios žaidynės 
nebus tikruoju taikos simboliu? Buv. pa
saulinio bokso meisterio Jack Dempsey žo
džiai Įsidėmėtini visų šalių sportininkams: 
„Olitnpiiada yra tautų rungtyniavimo arena, 
ir juo daugiau bus sportuojama, juo mažiau 
pasaulyje įvyks karų.”

Londonas olimpijadai ruošiasi visu smar
kumu. Nespėjus pastatyti naują olimpinį 
stadijbną, olimpijada įvyks senajame 
Wembley stadijone, atitinkamai praplatin
tame. Didelio rūpesčio britams teikia prob
lema kur sutalpinti olimpijados dalyvius ir 
svečius. Maitinimo klausimas taip pat vie
nas pirmaeilių ir sunkiau išsprendžiamų. 
Čia didelę paramą pažadėjo Argentinos 
olimpinis komitetas, kuris olimpijados daly
vių maitinimui paskyrė 300 jaučių: po 
vieną jautį penkiolikai atletų.

Londono olimpinis komitetas pranešė, 
kad varžybos įvyks nuo liepos 29 d. iki 
rugpjūčio 14 d. ir Į jas pakviesta 53 kraštų 
sportininkai. Vokietija ir Japonija olimpi
jadoje nebus atstovaujamos, gi Sovietų Są
junga bus pakviesta tik po to, jei įsteigs 
pas save olimpinį komitetą.

Žiemos sporto varžybos, kurios bus lyg 
ir įžanga į vasaros olimpijadą, įvyks Švei- 

Perkelta į 4 pusi.)

spekuliantus — pereinančius per sieną ir nu
einančius į sąjungininkų zonas. Atskirais 
atsitikimais nedraudžiama panaudoti presiją 
prieš nacių partijos narius, mokančius uk- 
rainiškai ir rusiškai ir kurie gali būti mums 
naudingi. Dar sykį kategoriškai pabrėžiama, 
kad kiekvieno agento šeima turi būti mūsų 
zonos geografinėj teritorijoj. Pagrindiniai 
darbo principai yra šie:

1. Palaikyti ir visais būdais kurstyti reli
ginę ir materialinę nesantaiką tarp pabėgu
sių mūsų buv. piliečių. Tai, ką esam pasie
kę, mūsų jokiu būdu nepatenkina. Būtina 
paaštrinti santykius tarp „Rytų” ir „Vaka
rų”, tarp „jaunųjų” ir „senųjų”, ir t.t. 
Mums dar nėra pasisekę pasiekti to, kad tai 
pastebėtų sovietų vadovaujamieji organai. 
Kad pabėgėliai pradėtų 'pasitarnauti mūsų 
užsienių politikos reikalams, reikia dar la
biau sukurstyti antagonizmą tarp pabėgė
lių politinių grupių, stengtis paaštrinti jų 
santykius jų pačių spaudoj, gyvenime ir 
veikime. Jų prieš mus vedamą kovą reikia 
paversti kova tarp jų pačių, stengtis į ją 
įtraukti mases; nepaisant sunkumų ir rizi
kos būtina paraližuoti emigrantų kultūrinį 
veikimą. Tam reikalui į meno kūrybą trauk
ti nepajėgius, negabius žmones, kad jie tuš
čiai eikvotų popierį; emigrantų spaudą už
versti mums nekenksmingais rašiniais, tuo 
•pat laiku rasti žaibolaidį antikomunistinei 
veiklai sukarstant aitrią kovą tarp „talen
tingųjų” ir „nepajėgiųjų”.

2. Būtina organizuoti didžiulius skanda
lus, kad svetimšaliai įsitikintų, jog dabarti
niai emigrantų kultūriniai laimėjimai lygūs 
nuliui. Tuo atžvilgiu vyriausios vadovybės 
duotieji nurodymai dar toli gražu neišpil
dyti.

3. Padidinti nesantaiką tarp katalikų ir 
stačiatikių bažnyčių. Tam dera sumaniai iš
naudoti buv. Lenkijos piliečių aukščiausius 
jausmus ir pasiekti, kad katalikai su stačia
tikiais susikirstų be vien bažnyčios, bet ir 
užbažnytiniuose reikaluose. Tat būtų svar
bu ne tik emigrantams skaldyti, bet tai at
silieptų ir mūsų vidaus politikoj — katalikų

ir stačiatikių sulydyme. Antra vertus, labai 
gera būtų juodinti emigrantus Kanados, 
Brazilijos ir Argentinos darbininkų akyse, 
kur juos norima įsileisti. Kitas nemažiau 
svarbus punktas yra emigrantų ūkinė pa
dėtis. Mes privalom skatinti nusikaltimus 
stovyklose, turim ten organizuoti savo tink
lą, stengtis, paimti stovyklas visiškon savo 
žinion. Mūsų agentai turi pasidaryti san
dėlių buhalteriai, komendantai, bei kiti at
sakingi pareigūnai ir amerikoniškų produk
tų eikvojimo būdu... Panaudojant mūsų 
vokiečių draugus, reikia aprūpinti tuos žmo
nes pinigais, drabužiais, svaiginamaisiais 
gėrimais. Visom priemonėm reikia kurstyti 
nepasitikėjimą tarp vadovybės ir kitų sto
vyklos gyventojų, išnaudojant stovyklos va
dovybės ir policijos neteisingumą, reikia 
numušti nuotaiką tinkamiem asmenim ir 
praskinti kelią J vadovybę mulkiams, ku
riuos galima būtų panaudoti mūsų tikslam.

Albert Camus — žinomas pran
cūzų rašytojas ir' dramaturges, ypač 
pagarsėjęs savo šcenos veikalu „Cali
gula“. *

Septynioliktas .šimtmetis buvo matema
tikos , aštuonioliktas — fizikos mokslų, 
devynioliktas priklausė biologijai. Mūsa- 
sis, dvidešimtus, yra baimės šimtmetis. 
Pasakysit — baimė nėra mokslu. Deja, ir 
mokslas, paskutiniaisiais savo teoretiniais 
tyrimais priėjęs nykią kryžkelę — savo 
išbaigoje grasindamas sunaikinti visą 
žemę — atsistojo baimei akystatoų. Ir 
jeigu baimės ir nelaikytume mokslu, ji 
neabejotinai bus technika.

Kas nūdieniam pasauly labiausiai rėžias 
akysna, tai, visų pirma, didžiulė žmonių 
masė (išskiriant visų rūšių tikinčiuosius), 
nebeturinti jokios ateities. Tačiau žmogui 
gyventi vertas gyvenimas turi statytis ant 
ateities, jis turi turėt brendimą ir pažangą. 
Galva ant laito gi tegali gyventi nebent 
šunes. Dabar betgi yra, kad mano kartos 
žmonės — net jaunesnieji, dar pirmą kart 
įeiną dirbtuvėn ar paskaitų salėn — vis 
daugiau ir daugiau turi gyventi kaip 
šunes. -

Ne pirmą kartą istorijoje žmonės stovi 
prieš materialistiškai suramstytą ateitį. 
Tačiau dažniausiai, savo žodžio jėga, šio 
nepakankant — visu savo esybės ryksmu 
— jie prasimušdavo. Jie įsikibę laikyda
vos ir jų viltis tada buvo idealiosios ver
tybės. Šiandieną tos sąvokos niekas nebe- 
vartoja (Išskiriant atsikartojančius) — pa
sauliui važnyčioja aklos ir kurčios jėgos, 
negirdinčios ne tik šauksmų ar patarimų,’ 
o ir maldų. Mūsų pergyventų rtietų vaidi
nimas mumyse kažką sugriovė. Ir tas kaž
kas yra žmogaus pasitikėjimas, pasitikė
jimas, kad iš kitų gali tikėtis žmoniškumo 
bent tol, kol pats su jais kalbi ir elgies 
žmoniškai. Mes patyrėme, kaip buvo me
luojama, draskoma ir žudoma, tremiama 
ir kankinama, ir kaip tai darančius be
viltiška buvo mėginta įtikinti mesti tai 
darius. Beviltiška, nes jie savimi buvo taip 
pasitikį ir tikri, o, be to, abstrakcijos (ir 

Privalu sukurti nerimo ir nevilties padėtį, 
keliant tarp emigrantų sąmyšio nuotaiką. 
Pagrindinį dėmesį kreipti į sąjungininkų 
okupacinių pajėgų ir emigrantų santykių 
aštrinimą. Ta linkme mūsų agentūra turi 
parodyti daugiau išradingumo. Reikia įti
kinti sąjungininkų policiją, kad didžiausi 
nusikaltėliai ir nusižengėliai yra kaip tik tie 
emigrantai. Amerikiečių ir britų policiją 
reikia nenuilstamai nuteikinėti prieš stovyk
lų gyventojus. Reikia stengtis, kad draugiš
ki emigrantų ir jų užsienių globėjų santy
kiai pavirstų nesutapoma neapykanta. Pa
naudojant visas priemones ir jėgas per 
trumpiausi laiką reikia pasiekti tokią padė
tį, kad kiekvienas emigrantas į sąjunginin
kus žiūrėtų kaip į savo pikčiausius priešus,

Tai patys svarbiausi to dokumento moty
vai. Aukšč. vadovj)bės viršininkas pabaigoj 
prideda paliepimus, liečiančius pabėgėlių 
politinių grupių leidinius Vokietijoj, Itali

Baimės šimtmetis / Albert Camus
kiekvienos ideologijos atstovas yra gyva 
abstrakcija) niekuo negalima įtikinti.

Didžiajame žmonijos dialoge užviešpa
tavo nyki pauzė. Ir, aišku, žmogus, kurio 
nebegalima niekuo įtikinti, yra baimę 
skleidžiąs žmogus. Ir ši baimė apgobia vi
sus tyllnčiuosius, — kalbėti jie neranda 
reikalo, — išsiskleidžia, kaip niūrus tylos 
sąmokslas, kurin sueina visi tie, kurie 
virpa iš baimės ir kurie turi gerą prie
žastį tą baimę slėpti net patys nuo savęs, 
Šie tylos sąmokslo pravadyriai yra tie, 
kurie iš jo semia sSu naudos: „Nereikėtų 
kalbėti apie sovietų menininkų valymo 
akciją — tuo padedama tik reakcionie
riams“. „Reikėtų tylėt, kad Franco yra 
remiamas anglosaksų — iš to pasinaudotų 
tik komunistai“. Ar aš nebuvau sakęs, kad 
baimė yra technika?

Taip mes gyvenam neišbrendamam te
rore, tarp baimės karo, kuriam visi ruo
šiasi, ir gana savitos mirtį nešančių ideo
logijų baimės. Mes gyvename terore, nes 
kitą įtikinti ar perkalbėti pasidarė visiškai 
nebeįmanoma, nes žmogus šiandieną yra 
visiškai pasidavęs istorijai ir nebenori ži
noti apie, tą savo esybės pusę, kuri yra 
ne mažiau svarbi už su istorija susietąją. 
Aš turiu galvoje tą žmogaus dalį, kuri 
išryški bestebint pasaulio grožį ir žmo
gaus veidą. Terore — nes mes gyvename 
abstrakcijos pasauly, neliečiamų idėjų, 
bespalvio mesianizmo. Mes dūstame tarp 
žmonių, šimtaprocentiniai įsitikinusių ,savo 
tiesa — savo mašinomis ar savo idėjomis. 
Tačiau visiems tiems, kurie gyventi tegali 
tik bendrystėj ir draugystėj su kitais — 
ši tyla yra pasaulio pabaiga.

Kad išsimušus iš šio teroro, reikėtų mąs
tyti ir pagal apgalvotą veikti. Tačiau te
roras nėra galvojimui tinkamas klimatas. 
Mano požiūriu, mes neturėtumėme baimės 
plūsti, bet traktuoti ją kaip vieną nū
dienės padėties pagrindinių atramų. Nieko 
nėra, kas būtų už tai svarbiau.1 Nes tai 
liečia likimą didelės dalies europiečių, 
kuriems jau pernelyg įgrįso ir įšlykšto 
jėga ir melas, kurie buvo apgauti savo 
geriausiose viltyse ir kurie nenori ne tik 
kitų dėl įsitikinimų ar įtikinimų žudyti, 

joj ir Prancūzijoj:
1. Daryti visa, kad. emigrantų vedama 

tuose leidiniuose kova j>avirstų tautinė tik
ra to žodžio prasme — kad būtų kurstoma 
neapykanta tarp rusų ir ukrainiečių, ukrai
niečių ir lenkų ir t.t ,

2. Kompromituoti emigracijos laikraščius 
ir žurnalus; tai darant turėti galvoj, kad 
kiekvienas prievarta tėvynėn grąžintas emi
grantas bus mums ypatingai vertingas na 
tik teismo reikalams ar atstatymo darbams, 
bet ir turint prieš akis, kad tai mums bus 
itin vertinga mūsų būsimoj kovoj su Va
karų imperializmu.

Toks trumpai yra tos „instrukcijos agro
nomam” turinys, su kuria aš susipažinau 
dar būdamas sovietų pareigūnas. Būtų ver
tinga, jeigu tai ]>adėtų mum, mano tautie
čiam susipažinti su tais neregimais pavo
jais, kurie mum gresia iš tų žmonių, nuo 
kurių jūs ir aš čia pabėgom. (E).

bet nenori ir patys tokluo keliu įtikinti 
būti. Tatai yra būti ar nebūti daugybė* 
šiandieninės Europos žmonių, kurie ne
priklauso jokiai partijai arba toje, kuriai 
priklauso, jaučias apvilti; kurie abejoja, ar 
Rusijoje socializmas, o Amerikoje libera
lizmas iš tikrųjų įgyvendinta; kurie 
kiekvienam pripažįsta teisę viešai lakyti 
ta'i, ką jis laiko tiesą, bet niekam neduoda 
teisės įtikinimo siekti individualiom ar 
kolektyvinėm žudynėm. Ši* žmonės prie 
šiandieninių valdovų' yra benamiai. Jie 
nemato veik jokios vilties, kad jų požiūris 
į gyvenimą būtų kada nors leistas viešai 
(aš nesakau įpareigotas bet leistas). Jie 
savo dvasinę tėvynę vėl rasti tegali tik 
tada, jeigu jie sau išsiaiškinę, ko jie tiekia, 
ir kai jie tai taip stipriai ir kartu paprastai 
išreikš, kad jų žodžiai bus kaip šūvis. 
Jeigu baimė nėra protingam apmąstymui 
tinkamas klimatas, tai turi jie pirmiausia 
prisitaikyti prie jos. Tam tikslui atsiekti jie 
pirmiausia turi išsiaiškinti, ko baimė 
siekia ir ko ji bijosi. Ko ji siekia ir ko 
bijos — vlerias tas pats dalykas. Tai pa
saulis, kuriame žudymas pasidarė legaliu, 
ir kuriame į žmogaus gyvenimą žiūrima 
kaip j niekniekį. ,

Čia yra pagrindinė mūsų dienų politinė 
problema. Pradėdami galvoti apie ką nors 
toliau, pirmiausia turime tiksliausiai nus
tatyti savo padėtį — santykį su ja. Reikia 
sau pasistatyt du klausimus: „Ar aš no
riu būti tiesioginiai arba netiesioginiai 
užmuštas, arba išprievartautas? Taip ar 
ne?" — ir: „Noriu aš, tiesioginiai arba ne
tiesioginiai, žudyti ir prievartauti? Taip 
ar ne?" —

Visi, kurie į šiuodu klausimu atsako su 
Ne, savaime patenka J ilgą grandinę 
išvadų, iš kurių žiūrint problema įgauna 
visai kitą pobūdį.

Vertė S. Galv.
Londonas (Radio Stuttg.). Molotovui nu

sileidus D. Britanijos teritorijoje, 12 britų, 
kurie karo metu tarnavo kariuomenėje ir 
būdami Sov. Sąjungoje apsivedė su rusėmis, 
įteikė jam prašymą leisti jų žmonom at
važiuoti į D. Britaniją.
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44imalajų auka
— Ko jūs norit?
— Nieko, aplankiau vargšę senutę, esu 

jos pažįstamas.
— Aa... taip pat užsienietis...
Priėjo moterys. Pasisveikino ir sustojo.
— Ar jau palaidojo nužudytąją? — pa

klausė į žemę žiūrėdamas ūkininkas.
— Taip. Nedaug žmonių tebuvo, — 

atsakė Ruginis.
— Darbymetis, — pasiteiravo vyras, — 

o moteris vistiek svetima.
— Turėjot nemalonumų. Toks baisus 

įvykis namuose, — reiškė užuojautą Ru
ginis.

— Taip, nemalonu, aš net bijau naktį 
ant kiemo išeiti, — įsikišo viena duktė, 
kresna, stambi, raudonskruostė .mergina.

Ruginis nusišypsojo ir žvilgterėjęs į 
moliuką po vyšnia, tarė: x

— Kurį laiką teks ieškoti kitos vietos 
su mylimuoju šnabždėtis mėnesienoj, suo
liukas per arti nuo įvykio vietos.

Mergina nuleido akis, o tėvas mostelė
jo ranka:

— Nesėdi ir taip čia, bijo, kad nepa
matyčiau bučiuojantis, — pajuokavo. Ten, 
ant kriaušio gražiau ir saugiau, tyčia 
įsimylėjusiems suoliukas pastatytas. Ir 
paryčiais rasi ant jo ką nors dūmojant.

— Pavasarį, kai pumpurai sprogsta — 
pritarė Ruginis.

— O, jai pavasaris tęsiasi ir ištisus 
metus.

Mergina sudrožė tėvui į kupra ir 
murmėdama nuėjo, o motina pradėjo tėvą 
barti:

— Niekis. — atkirto jis, — tenesėdi per 
naktis.

— Jums, be abejo, nesmagiausia, — 
nutraukė jį Rūgintis, — juk jūs, rodos, 
pirmas pamatėt.

— E... prie mirusių aš pripratęs. Ne 
tiek mačiau kare keturioliktais metais.

— Vis dėlto pirmas įspūdis... — gin
čijo Ruginis.

— Žinoma, nei šis, nei tas. Įkišu galvą 
ir matau — guli arklys, kaip kalnas. 
Manau, kas čia jam yra. Įeinu, paspirtu 
koja — nejuda. Gi žiūriu kad visas kailis 
suskretęs, liežuvis iškištas, putotas. Pas
kui ir ją pamačiau... Net šiurpas sukrėtė. 
Bet tik tam momentui, — gynėsi jis.

— Vyras tai ne moteris, suprantama, 
— pritarė Ruginis ir ištiesė ranką at
sisveikinti.

Išėjęs ant kelio jis pažvelgė į kairę ir 
J dešinę išilgai kelio. Kairėje už keletos 
šimtų metrų spindėjo saulėje pirmųjų 
miestelio namų stiklai, o dešinėje kelias 
netoliese slėp'ėsi apžėlusiais krantais slė
nyje. Ruginis pastoviniavo, lyg nežino
damas kelio ir pasuko J miestelį

Tik įėjęs į Vėgaudienės butą, jis paėmė 
ją už rankų ir ramiai tarė: <

— Moters ir arklio mirtis man jau 
nėra paslaptis. Kad Justinas tuo nekaltas 
paliudys tikrasis kaltininkas, kuris bus šį 
vakarą suimtas. Bet kuo kaltas, ar bent 
jaučiasi kaltas Justinas?

Vėgaudienė prasižiojo klausti, bet Ru
ginis ją nutraukė:

— Kur buvo ir ką veikė aną naktį 
Justinas? Štai kas paliko išaiškinti.

Jis paleido jos rankas ir atsisėdo prie 
stalo. Sėdėjo susikaupęs, kurčias visiems 
garsams.

8. Raitas vaiduoklis

Ruginis pietus valgė lyg nenoromis: 
lėtai kramsnojo, pradurdavo pro šalį, o 
kartais ir visai užsimiršdavo bevalgąs, Vė- 
gaudienei paraginus susigriebdavo, bet po 
valandėlės ir vėl užsisvajodavo. Vėgau
dienės klausimų jis arba negirdėjo, arba 
atsakydavo į juos trumpai ir- nenoroms, 
nepasakydamas nieko aiškaus. Pietus be
baigiant jis lyg pabudo iš gilaus (migio, 
staiga pasisuko į Vegaudienę ir gyvai pa
klausė:

— Ar negalėtumėt sužinoti senosios 
Vogei šeimininko dukters sužadėtinio pa
vardę ir kur jis gyvena?

Vegaudienė nustebo:
— Sužadėtinis? Nežinia ar ji jį turi, 

be to, kaip jį sužinosi... Nebent pas jos 
namiškius. O kam jis jums reikalingas?

— Labai reikalingas. Pagaliau .. Ru
ginis patraukė pečiais, — gal ir ne, gal 
tai beprasmiška.

Vėgaudienė išsitiesė.
— Ar tai jis?
—4 Kas jis? — Ruginis sužiūro jai J 

akis. Paskui supratęs: — A... ne ne, ne 
jis. Jis man taip reikalingas. Ar negalė
tumėt sužinoti?

Vėgaudienė vėl susileido ir nusivylusi 
atsakė;

— Reiks nueiti pas senutę...
— O kam? Tai truks per ilgai, be to, 

nereikia, kad ten kas nors žinotų. Pa
klauskit savo šeimininkę ji tikrai žinos. 
Miestelis toks mažas, kad visi apie vienas 
kitą žino viską. Kaip nors paaiškinkit kad 
dėl biznio, ar panašiai. Tik neužtrukit, nes 
laiko labai maža, — ragino Ruginis.

Poniai išėjus, Ruginis pasikniso Justino 
stalčiuje, susirado popieriaus, voką ir 
ėmė rašyti. Vos jam parašius kelias eilu
tes sugrįžo Vėgaudienė.

— Pasirodo, kad ne sužadėtinis, taip ji 
su Juo trinasi. Jis vadinasi Hugo Klem, 
batsiuvys, gyvena Sodų 8.

Ruginis nudžiugo:
— MatotI Ir dar batsiuvys! Geriau nė 

nereikia.

svetimtautės. Vis dėlto... Bet dabar rei
kia atiduoti duoklę savosioms. Ir jos šešis 
metus laukė.

— Tik sąlygos jūsų miestelyje neko
kios atrodo: nei parko, nei miško artu
moje, kur bepasidėsi su mergaite, — už
jautė Ruginis.

— OI... suprieštaravo batsiuvys, — 
tik noro reikia. Kiek nori puikių vietelių. 
Nematėt, kokie gražūs slėnio šlaitai už 
miesto. Ir suoliukų yra pasėdėti.

— Mačiau, mačiau, — pasiskubino pri
tarti Ruginis, — buvau keliu iki slėnio 
priėjęs, dar pasilsėjau ant suoliuko prie 
kelio. Puiki vietelė! Tarp krūmų, su vaiz
du į slėnį O kad prirašyta, primarginta, 
rodos, ir rūsų vardą ten radau — Elzė 
und Hugo, o viršuj širdis nupiešta, vily- 
čia perverta, — pajuokavo Ruginis.

— Tokiais niekais aš neužsiimu, tai 
jaunesniųjų darbas, — rimtai atsakė bat
siuvys ir paklausė: — tikrai, aš nepaste
bėjau?

— Vis dėlto sėdėjot, — tęsė juokus 
Ruginis.

— Na taip, dažnai, — prisipažino jis.
— Kartą jus apvanos Elzės tėvas, kad 

taip ilgai su ja ant to suoliuko sėdit, — 
pagrasino pirštu Ruginis.

Batsiuvys nustojo dirbęs. 4
— Elzės tėvas? Kas jums sakė?
— Jis pats. Buvau ten dėl tos moters, 

— mano pažįstama buvo — tai jis man 
ir nurodė jus. Sako: „nueikit pas mano 
būsimą žentą".

— Kiaulė... suniurzgėjo batsiuvys. 
Norėjo dar kažką sakyti, bet Ruginis jį 
nutraukė: '

— Sakykit, ar tą naktį, kai pas Juos 
įvyko žmogžudystė, nieko su Elze ne
matėt?

Batsiuvys papurtė galvą. *
— Ne. Mes anksti išsiskyrėm, tuoj po 

vidurnakčio.
— Bijojot jos tėvo per naktį sėdėti?
— A, kuri Taip, dėl tokio kvailo rei

kalo.
— Ką nors pamatėt, spyrė Ruginis, 

' (Bus daugiau)

Jis pakėlė koją, apžiūrėjo kulnis ir pa
sakė. <

— Nudilę, nueisiu pakalt pasagėles.
Pasakė ir vėl įniko rašyti. Po valan

dėlės (dėjo į voką, užrašė adresą, užkli
javo ir atsisuko į Vėgaudienę.

— Jūsų laukia dar viena misija: nu
neškit šį laišką į policiją, atiduokit budin
čiam policininkui ir paprašykit, kad sku
biai perduotų tardytojui.

Padavė laišką Vėgaudienei ir išeidamas 
priminė: «

— Sugrįžto prieš penkias, niekur nei
šeikit, eisim aplankyti Justiną.

Vėgaudienė suvirpėjo, prasižiojo, bet 
kol suspėjo jį paklausti, Ruginis jau bu
vo apačioje laiptų. _

Pradarius batsiuvyklos duris J nosį 
mušė senų odų ir kojų prakaito kvapai, 
sumišę su puvėsių kvapu. Mažame kam
barėlyje buvo tamsu ir vėsu, tačiau kvė
puoti buvo sunku. Pasisveikinus su pa
linkusiu ant darbo batsiuviu Ruginis pa
kėlė koją ir, parodęs nunešiotus batų kul
nis, paklausė ar negalėtų jam dabar pri
kalti pasagėles. Batsiuvys dar jaunas, jo 
profesijai būdingu murzinu veidu ir šel
miškomis akimis, vyras — pakėlė galvą 
ir abejingai tarė:

— Negali būti nė kalbos — matot, — 
jis parodė prikrautas lentynas ir krūvą 
ant grindų suneštų pataisyti batų.

Ruginis nenusiminė, pasiūlę cigaretę 
ir tęsė kalbą toliau, aiškino reikalo sku
bumą ir būtinumą lengvu, juokaujančiu 
tonu, vis labiau suminkštindamas besispy- 
riūojantį batsiuvį, kol, pagaliau, tas pa
prašė sėstis ir nusimauti batus.

Batsiuvys buvo kalbus ir linksmas vy
ras. Jie įsikalbėjo apie karą, politiką ir, 
galų gale, priėjo prie meilės. Sis Ruginio 
manevras pareikalavo daug laiko, tačiau 
jis laimėjo batsiuvio palankumą ir atvi
rumą. ‘ . į

— Reikia atsigriebti, — juokėsi jis, — 
šešis metus tik prabėgomis prie moters 
teprisiliesdavau. Ne visur ir prisileisdavo
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Sveikatos Skyriaus aplinkraštis Nr. 7
Liečia: repatriaciją.

• 1. Visi vykdomi ir siūlysimi planai trem
tiniams (DP) (kurdinti turi pagrindįnę sąly
gą: kurdinamų tremtinių gera sveikata. Ne
tt vengiama, kad dėl to invalidų procentas 
zonoje liekančių tremtinių tarpe ilgainiui 
padidės. ’

2. Repatrijavimas tebėra geriausias spren
dimas didžiausiai tremtinių daliai. Tat ypa
tingai tinka senesnio amžiaus žmonėms, pa
liegėliam ar invalidam.

Daug sergančių tremtinių- galėtų būti 
ihūsų klinikų ir ligoninių simpatiška elgse
na paveikta dar kartą pagalvoti apie grįži
mą i savo tėvynę. Ligonys turėtų įsisamo
ninti, kad jie negalės pakelti tų sunkumų, 
netikrumo ir vargo naujoj svetimoj šalyje. 
Jie turėtų suprasti, kad jų kilmės kraštai 
iuos geriau gali globoti ir socialiniu atžvil
giu aprūpinti, negu bet kuri stovykla Vo
kietijoj.

3. (a) Area medicinos pareigūnai turėtų 
veikti glaudžiame ryšy su savo Area repat
riacijos pareigūnu ir per šį mėgsti santy
kius su (vairiais tautiniais ryšininkais.

(b) Visos ligoninės ir klinikos turėtų tap
ti vieta, kur turėtų būti žymiai’išplėsta pro
paganda repatrlacine literatūra ir plakatais.

(c) Tautihiai ryšininkai turėtų būti skati
nami reguliariai lankyti visas ligonines. To
kie pareigūnai turėtų būti lankomų įstaigų 
vadovų tinkamai priimami. Tokių lankyto
jų vizitai turėtų būti rūpestingai suplanuo
ti. ' ■ Į

(d) Reiktų imtis priemonių, kad. pacien
tai būtų reguliariai aprūpinami jų tėvynės 
žurnalais, ir laikraščiais ir literatūra. Ligo
ninėse esąs ligonis, ypatingai sergąs chro- - 
niška liga, gali norėti daugiau, nei pa- '

prastai palaikyti ryšius su savo giminėmis 
ar draugais, esančiais gimtajame krašte. 
Reiktų patikrinti visokeriopą pagalbą bei 
patarnavimą tokiam susižinojimui užmegsti.

4. Medicinos tarnybos, panaudodamas pa
žymėtas bei kitas priemones, priklausančias 
nuo tremtinių tautybės ar jų sirgdinimo

tinius įkurdinti, kadangi tas uždavinys esąs 
sunkesnis.

Netenka stebėtis, kad IRO įstaigose tokie 
projektai kyla. Juk tarp IRO pareigūnų yra 
pasilikę žymi dalis senųjų UNRRA parei
gūnų įr ypatingai stengėsi išlikti prosovie- 

i tiniai pareigūnai, ir jie yra gavę vadovau- 
vietos sąlygų, galėtų daug prisidėti prie ‘ jamuosius postus (p. Edwards Heidelberge), 
repatrijacijos paskatinimo.

pas. L. Findlay, M. D. Ch.
Chief Miaical Offiter 
Dr. IRO U. S. Zone

* .
ELTOS prierašas. Mūsų nuogastavimas, 

kad IRO įstaigose bus žmonių, norinčių 
tęsti UNRRA prosovietinę politiką, įsitei
sino. Paskelbtasis aplinkraštis visa savo 
dvasią ir siūlomais metodais sutaria su 
vietinėm instrukcijom, šiame biuleteny 
pasakotom. .

Aplinkraštis jau numato repair: juodinti 
nius ir chroniškus ligonius. Prileidus tokią 
repatrijuotinų kategoriją, belieka IRO įstai
gom logiška išvada toliau: aprūpinti DP 
taip, kad visi pasidarytų invalidais ir chro
niškais ligoniais., Tada IRO darbas bus 
lengvas — visus galima bus repatrijuodinti 
— ir atkris antras IRO uždavinys — trem-

i jduiuvbius pustus v.p* 4.uwaius iluiuciucige^.
Net IRO centre šalia gen. sekretoriaus Alt- 

B.' meyerio, labai nepalankaus DP reikalams, 
buvo jo įtarėjas Borinskis, rusų komunis
tas. Tik po tam tikro laiko pakėlus triukš
mą buvo nuimti nuo posto ir vienas ir ki
tas. Tačiau aišku, kad sovietiniai organai ir 
toliau daro visas įstangas išlaikyti ar įso
dinti naujus savo simpatikus į IRO, kad jie 
kompromituotų tremtinių akyse taurių ir 
sąžinigų IRO pareigūnų vardą, ir pačios 
institucijos apgaudinėtų vakarinius aliantus 
ar valstybes, norinčias įsileisti DP, ir tuo 
įčiu kenktų tremtiniams tiek juos čia ap
rūpinant, tiek organizuojant emigraciją. 
Juoęk tenka dešifruoti, o prieš jų aktus, 
priešingus įties IRO įskirčiai, tenka 
protestuoti.

Ryšium su minėtais reiškiniais atitinka
mos centrinės įstaigos tai jau yra įdariu
sios.

so- 
at-

se-

Šveicarų spauda apie A. Kuprevičių
Mūsų žymus pianistas Andrius Kuprevi

čius išvažiuodamas į Argentiną, buvo su
stojęs Šveicarijoje ir Ziuriche davė forte
pijono koncertą, apie kurį gan šiltais žo
džiais atsiliepė šveicarų laikraštis „Die 
Tat” (Nr. 307) ir palankiai iškėlė mūsų jau
no virtuozo pianisto gabumus.

„Die Tat”, tarp kitko rašo:
„Lietuvis Andrius Kuprevičius, vykdamas 

į Pietų Ameriką, buvo sustojęs Ziuriche ir 
davė fortepijono koncertą. Koncerto pasi
klausyti susirinko beveik pilnutėlė Kam-

mermusik salė klausytojų. Koncertantas tu
rėjo puikų pasisekimą. 27-rių metų pianis
tas paskambino Ravel, Debussy ir Chopeną, 
tuo jrodydamas nepaprastus savo gabumus. 
Jau iš pirmųjų tonų jautėsi stiprūs muzi
kaliajai ir virtuoziški gabumai tiek viduti
nėse, tiek ir aukštose gaidose. Kuprevičius 
kūrinius išpildo simpatiškai ir natūraliai, 
todėl gaunasi stebėtinai realus įspūdis. Dar 
jaučiama pradžia, nelaisvumas ir nevisada 
pavyksta sukurti aukštesnių iormų, tačiau 
linkėtina jaunam ir jautriam menininkui iš
tvermės ir tolesnio tobulėjimo ...”

Kengūrų žemė'kviečia
PIRMIEJI LIETUVIAI EMIGRANTAI I AUSTRALIJĄ. * ISIKORIMO GALIMYBES 

ŠIAME KRAŠTE

Paskutiniai mūsų spaudos pranešimai 
kalba apie 550 lietuvių tremtinių, kurie 
drauge su kitais 200 pabaltiečių spalio 
mėn. pabaigoje iš Bremerhaveno uosto pra
dėjo tolimą kelionę ' Atlantu, Viduržemio 

| jūra ir Indijos bei Didžiuoju vandenynais j 
kengūrų žemę — Australiją. Tai yra pir
mieji pokariniai emigrantai, kurių Austra
lija per eilę metų nori atsikviesti keletą 
milijonų, kad įsileistų šviežio kraujo ir pa
daugintų gana retai apgyvendinto Australi
jos žemyno gyventojų skaičių. Išvykusie i 
vyrai — visi viengungiai 18—40 metų am
žiaus, sveiki ir darbingi, kaip ir visi tie, 
kuriuos dabar DP stovyklose rankioja (vai
rių kraštų darbo jėgos ieškotojai. Ką gi 
ras mūsiškiai šiame tolimame pasaulio 
krašte ir kok| prieglobsti duos ši kengūrų 
žemė naujiesiems ateiviams?

Australijos vyriausybė, kiek jau žinome 
iš ankstesnių spaudos pranešimų, nori gauti 
keletą milijonų europiečių, ir tuoj po karo 
plačiai savo cįuris atvėrė pirmiausiai britų 
piliečiams. Nors ir buvo tikėtasi, kad di
delis britų skaičius tuoj pasinaudos Aus-

Pasaulinei...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

carijoje, St. Moritze, kur įvyko ir antroji 
žiemos olimpijada prieš 20 metų. Tai bus 
iš eilės penktoji žiemos olimpijada ir ji jau 
prieš akis — už poros mėnesių.

Daug dėmesio dalyvaujantieji kraštai-tei- 
ikia pagrindinei oliinpijados varžybai — 
imaratonui. .Paskutiniosios olimpijados 1936 
lim. Berlyne maratono nugalėtojas korėjietis 
'Son Ki Chung, anuomet startavęs už Jajao- 
miją, šį kartą nežada dalyvauti, tačiau jis 
teikia daug vilčių savo tautiečiui Ju Bo 
Sung. Tai yra to paties tipo kaip ir Son 
Ki Shung bėgikas, vos 25 metų amžiaus. 
(Jis bus bene svarbiausias varžovas suomiui 
Hietanen, už kurį Ju Bo Sung yra parodęsHietanen, už kurį Ju Bo Sung yra . 
keturiom minutėm geresnį laiką. Tačiau 
Paavo Nurmi tiki, kad šį kartą Hietanen 
turi geriausius šansus ląimėtj maratono 

„varžybą.
Bene didžiausią dėmesį patys britai tei

kia vienintelei savo stiprybei — futbolui. 
[Čia jie nori išeiti laimėtojais, lygiai kaip ir 
laki šiol (vykusiose pas save visose tarp
valstybinėse rungtynėse, kur jie pasirodė 
neįveikiami. Su kokiu rūpesčiu britai ruo
šiasi matyti iš to, kad savo futbolo vienuo- 
llikę su pakaitalu, taigi 22 vyrus, išrinko iš 
arti vieno milijonų futbolininkų. Ši rink
tinė dvi savaites prieš prasidedant olimpi- 
■jadaj bus ypatingai treniruojama ir ruošia
ma didžiosioms žaidynėms, kurios turi fut
bolo tėvynei Anglijai atnešti pergalę.

Visi kraštai yra pasiruošimų ateities ko- 
vdkis įkarštyje, tačiau lygiagrečiai su tuo 
jau galvojama ir tariamasi apie sekančią 
olimpijadą 1952 metais. Jau yra pasisiūlę 
septyni kraštai suruošti pas save olimpinius 
žaidimus: tai pirmoj eilėje Suomija, toliau 
Švedija,' Šveicarija, JAV ir net ’Brazilija. 
Kam teks ši garbė, tuo tarpu sunku nus
pėti, tačiau neleiskime įvykiams bėgti už 
akių ir pirmoje eilėje praleiskime 1948 
olimpijadą. J. žlv.

fralijos vyriausybės teiktomis lengvatomis 
(karo veteranams ir jų šeimoms siūlė ne
mokamą kelionę), tačiau viltys neišsipildė. 
Didžioji priežastis — laivų trūkumas, o, 
antra vertus, ir pati' D. Britanija stokoja 
darbo rankų. Tiesa, paskelbtomis lengvato
mis vieni iš pirmųjų šoko naudotis žydai, 
kurių keletas tūkstančių suspėjo į Austra
liją atvažiuoti. Dėl šių naujųjų emigrantų 
parlamente kai kurie atstovai pakėlė triukš
mą, ir dabar į Australiją norintiems at
vykti žydams įsakyta neteikti jokių infor
macijų. „Sydney Morning Herald” dien
raštis atvykusiems žydų ęmigrantams pa
tarė kuo plačiausiai skleisti australiečių 
tarpe savo pergyvenimus prie nacių ir ko- 
Sunistų, kad tuo būdu įgytų didesnę aus-

aliečių simpatiją.
Nesulaukus tikėto emigrantų skaičiaus iš 

Anglijos, australų imigracijos minsteris 
paskelbė, kad tokios pat lengvatos taikomos 
JAV kariams, tarnavusiems Pacifike, 'tačiau 
ir iš Amerikos mažai kas pasiskubino šio
mis lengvatomis pasinaudoti. Tada Aus
tralijos vyriausybės žvilgsnis nukrypo į DP 
stovyklas Europoje ir pirmoje eilėje į pa- 
baltiečius, apie kurių teigiamas savybes 
australų spaudoje ir visuomenės tarpe pasi
rodė objektyvių informacijų po to, kai į 
Australiją grįžo buvusieji UNRRA parei
gūnai išvietintųjų stovyklose Europoje, ku
rie iš arti stebėjo tremtinių gyvenimą ir 
turėjo progos su jais daugiau susipažinti. 
Kai kurie žymūs australai, arčiau pažinę 
DP, lietuvius ir kitus pabaltiečius pavadino 
„good types” ir juos rekomendavo kaip 
tinkamus žmones | naujuosius Australijos 
piliečius. Vienas buvęs UNRRA pareigūnas 
„Daily Telegraph” dienraštyje rašė: „Da
bar mums yra proga gauti gerų imigrantų. 
Anglija ir kitos dominijos griebia grie
tinę, o mes, jei snausime, negausime nieko.”

Šių informacijų ir raginimų pasėkoje 
Australijos imigracijos ministeris buvo nu
vykęs į Londoną aptart emigrantams ga
benti laivų reikalą, o taip pat pačiose sto
vyklose susipažinti su DP, po to netrukus 
pasirodė pirmieji pranešimai, kuriais Aus
tralija numačiusi' priimti 12.000 DP, iš 
kurių 4.000 dar šiais metais iškelsią kojas 
Australijos krante. Po to seksią ir nauji 
emigrantų kontingentai, jei tik teigiama 
prasme bus išspręstas transporto reikalas.

Naujiesiems emigrantams Australija stato 
betgi kai kuriuos reikalavimus. Pirmiausia 
nepageidaujami komunistai, kurių pačioje 
Australijoje yra labai mažai. Toliau — 
australai nenori jokių svetimtaučių koloni
jų, nes siekiama to, kad ateiviai kiek 
lint greičiau susimaišytų su vietiniais 
ventojais ir asimiliuotųsi.

Naujai atvykusieji | Australiją turi

ga- 
gy-

be-
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veik tas įčias teises kaip ir Australijos 
piliečiai, tik negali balsuoti rinkimuose, 
negali laikyti viešbučių,, svaiginančių gė
rimų įrduotuvių, be to, sunkiai gauna ir 
valdinę tarnybą. Po penkerių metų ateivis 
gali gauti Australijos pilietybę įr'būti pil
nateisis šios šalies gyventojas. , 
\ Gyvenimo standartas Australijoje
gana aukštas ir socialinis aprūpinimas yra 
geresnis negu bet kur kitoje šalyje. Pa- 
skutirtiuoju metu čia įvesta 40 valandų dar
bo savaitė ir sumažinta, įvairūs mokesčiai. 
Vidutiniškai darbininkas čia uždirba iki 
6—9 svarų per savaitę (svaras lygus 5 do
leriams). Maisto reikalai čia jokių rūpesčių 
nekelia, nors sviestui, arbatai, mėsai ir 
rūbams įvestos kortelės, nes daug maisto 
produktų ir vilnų Australija eksportuoja 
į kitus kraštus. Reikia laukti, kad pirmieji | 
šių metų lietuviai imigrantai čia įsitaisys, 
gana įtogiai ir susikurs sau . pakehįiamą 
gyvenimą. Kaip girdėti, dauguma jų' bus 
paskirta į. pramonę.

Seimų tuo tarpui į Australiją masiniai 
vežti nenumatoma. Tačiau iš seniau Aus
tralijoje gyvenantieji gali atsikviesti savo 
gimines iš Europos įs save, garantuodami 
jiems penkerius metus išlaikymą ir butą 
bei užmokėdami kelionės išlaidas, kurios 
vienam asmeniui siekia iki 100 svarų. Kai 
kurie Sydney lietuviai savo giminėms į Eu
ropą pasiuntė taip vadinamus „landing 
permits” ir laukia jų atvažiuojant. Su pir
muoju pabaltiečių DP transįrtu į Aus
traliją išplaukė ir kelios lietuvių tremtinių 
šeimos (iš Stuttgarto ir kitur), kuriuos iš
sikvietė jų giminės Australijoje.

Lauksime pirmųjų žinių iš naujų Austra
lijos emigrantų, kurie plačiau painformuos 
apie šio tolimojo krašto gyvenimą, galimy
bes jame įsikurti ir dirbti. J. Žilvinas.

------------- »
LIETUVOS IR ESTIJOS SOLISTES PRA
DŽIUGINO GR. HESEPES LIETUVIUS
Š. m. lapkričio mėn. 14 d. nuošalioje Gr. 

Hesejaes stovykloje koncertavo Kauno ope
ros solistė Izabelė Motiekaitienė, padainuo
dama tremtinių mėgiamiausias tėviškės 
liaudies dainas ir įvairių operų arijas. 
Akomponavo ir savus programos dalykėlius 
išpildė Talino radiofono pianistė
Karin Prii Raudsepp. Programa tęsėsi dvi 
valandas.

Gr. Hesejjes lietuviai kaip ir 
meninį įsirodymą šiltai sutiko. Jie yįtin-
gai dėkingi gerbiamai solistei Izabelei Mo
tiekaitienei už supratimą dvasios prislėgi- 
mo atskirtame durpynais pasaulyje ir suti
kimą antrą kartą pradžiuginti lietuvjšku 
koncertų.

Dviejų broliškų tautų solisčių bendra
darbiavimą hesepiečiai lietuviai nuoširdžiai 
sveikina. A. L.

— solistė

kiekvieną

į Apie tautiškas kelnes ir sintetinius i 
į gaminius į

Homines h i s t o r i a r u m i g n a r i... 1
1 Protingi žmonės sako, kad iš praeities galima esą daug pasimokyti, net dau- ; 
; gelio ateities klaidų išvengti. Jei Adomo Mickevičiaus namukas Kaune ne vietoj I 
I buvo pastatytas, galima jį persvarsčius ir nugriauti. Jei Cvirkos romanas kažkaip • 
j nelemtai baigiasi, galima su antrąją laida jam ir happy end’ą prisegti. Jei, paga- • 
I liau, Lietuva — žemės ūkio šalis, galima bus sugrįžus ir gaspadorių gerove susi- I 
J rūpinti. ;

Toli gražu neskelbdamas tokio kraštutinio optimizmo, vis dėlto sutinku, kad t
t istorija pamokinantis dalykas. Nors nusidėjėlių į tikrą kelią ji ir neatveda, bet (vai- ;
♦ riems apmąstymams tinka. O pasvarstyti nueitą kelią, pamąstyti j save atsigrįžus, 1
I ypač turint laiko — sveika ir naudinga. 1

Lietuviai, sako, lėto ir neskubaus būdo. Tai, tur būt, geriau tinka namie-pasi- < 
t likusiems, o ne mums, Vokietijos lagerių visuomenininkams ar Europos didmies- . 
; čių atsiskyrėliams. Vos laisvę pažinę, mes tuoj susirūpinom seniai užleistomis de- ;
• mokratijos pratybomis, labai jau skubėdami grįžti į Tėvynę. Atsibodus ir laukti ir < 
t praktikuotis, vėl galvotrūkčiais skubam emigruoti, kad ir Į pelkynus, kad ir j le- ; 
; dynus. O atsisėsti ir pagalvoti — laiko taip ir nėra. Ir nežinia, kas čia kaltas: va- • 
t karietiškas tempas, ar paukščiuko beviltiškas blaškymasis uždaram kambary. ;

Pagalvoti tuo tarpu būtų apie ką. Ir ne tik apie pieninių tinklus, elektrifikaci- • 
1 jas, Kauno gatvių -pratiesinimus ar prailginimus. Nors ir be Keliuočio, galima būtų ; 
j pagalvoti ir apie lietuvišką kultūrą, paieškoti toj margoj žmonių minioj, kurią kas- ♦ 
1 dien sutinkam skubančią kažkur, su kuprinėmis ir be kuprinių, paieškoti šiame tau- t 
J tų Babelyje lietuvio žmogaus. ;

; Liaudies lobiai ;
Visi kalbėjom, per daug kalbėjom kadaise apie lietuvišką kultūrą. Kokia ji se- t 

na, kokia ji gili ir prasminga, kiek daug galima iš jos pasisemti, kokius neišsemia- j 
mus turtus mūsų tauta išsaugojo per amžius savo laimingiems nepriklausomiems • 
vaikams. Ir patati, ir patata, kaip sako prancūzai. Tačiau, nepagalvoję apie tai, kad J 
kultūra yra organiškas — taigi, neišmatuotuojamas ir neseikėjamas — dalykas, tik j 
lėtais lašais teišsunkiamas iš individualinių filtrų eleksyras, mes puošėm juostų rė- • 
žiais Kauno pastatus, iš liaudies dainų rašėm operas, patarlėm vertėm kalbėti savo ; 
romanų herojus ir Paryžiaus parodoj raginom pasaulį žavėtis mūsų smuikeliais, • 
kuriuos publika iš tiesų pripažino (domiais, nė kiek ne menkesniais už Kongo neg- J 
rų dievukus. — Žavingas naivumas, su kuriuo gal ir galima mulkinti „mokslus ei- ♦ 
nančią jaunuomenę”, keliant jos patriotinius jausmus, kuris tačiau gali būti pražū- t 
tingas tiek liaudies kultūros mistika užkrėstiems geros valios tautiečiams, tiek ir j 
pačiam lietuviškos kultūros formavimosi procesui. J

Sintetinėkultūra i
Kita, nemažiau populiari bet jau „filosofiška” formulė siūlė, — tur būt, ir tebe- ; 

siūlo — lietuviškos kultūros tikslu pasistatyti rytų ir vakarų kultūrų sintezės sura- t 
dimą. Formulė masinanti ir nė kiek ne mažiau glostanti mūsų ambiciją. (Viešpatie! : 
Nejaugi mes iš tiesų būtume tokia išdidžių karalių tauta, kaip sakė Binkis!) Nežiū- t 

z rint mažos psichologinės klaidos, kad apie bet kokias sintezes kalbama paprastai t 
tik istoriškai, tik po to, kai jau jos (vykę, o ne tada, kai pirmasis lietuviškas filo- ♦ 
sofas rašo pirmąją savo filosofinę knygą, galima būtų pritarti lietuviškos „sintetiš- I 
kos” kultūros kūrimui, jei pati Lietuva būtų didžiulis Plungės žirgynas, *kuriame j 
kultūrtechnikai laisvai galėtų kergti kirgyzų kumelaites su olandiškais drigantais, t 
Deja, taip nėra. Ir psichologijos mokslas, taip toli atsilikęs nuo fizinių mokslų pa- J 
žarigos, nesigėdydamas prisipažįsta, kad net ir individualinės kūrybos procesą <far • 
gaubia daugelis paslapčių. Tai ką gi kalbėti tada apie dviejų kultūrų sukergimą, J 
kuris gal ir bus įmanomas, bonkučių ir cheminių preparatų pagalba, kada nors, j 
ateityje, Aldous Huxley spėjamame The New Brave World, kuriame net ir sinteti- J 

nės kultūros gerbėjai, tur būt, jau nenorėtų gyventi. j

Dixi ♦
Jeigu kam būtų įdomi mano asmeniška nuomonė: su nepasitikėjimu žiūriu į vi- t 

sokius receptus, ar jie būtų rašomi daktarų, ar filosofų (išskyrus, žinoma, kulina- ♦ 
rinius receptus, kurie kūnui teikia paspirties, o dvasiai pasitenkinimo). Esu šąli- I 
ninkas gero, riebaus, lietuviško mėšlo. Trąšos, jei jos ir iš svetimų kraštų paeina, • 
žinoma, nekenkia, bet mėšlas, sakydavo dėdė Jokūbas, viso ko pagrindas. — Būki- t 
te mėšlu busimosioms kartoms, — pataria Marksas proletarams. Ir jo tiesa. Mano, ; 
ir Jūsų, gerbiami skaitytojai, gal dar ir mūsų vaikų garbinga pareiga: būti tuo mėš- ♦ 
lu, kuriuo tręšiamam Lietuvos daržely pradės pamažu augti ir savitos kultūros gėlytės, i

Klausimas iš viso, atrodo, aukštyn kojomis pastatytas: lietuviškoji kultūra yra ; 
rezultatas, kuriuo pasidžiaugsime, kai jį būsime atsiekę, o ne metodas, ne kelias, I 
kuriuo reikia eiti, o juo labiau ne krapštukas mūsų tautinei ambicijai kutenti. Ne? ; 
tikiu, kad ją galima sukurti nei siuvant tautiškas kelnes iš rankšluosčių, nei ban- I 
dant Lietuvoje įvesti vokiškos tvarkos ir rusiškos betvarkės sintezę. Kultūra yra J 
viena, tinkanti visoms šalims — žmogaus kultūra. Daiginti ją savo širdyse, pri- ♦ 
krauti jos pilnus savo smegenų stalčius, sėti ją po tėviškės laukus, kad tik jinai J 
būtų žmogaus veikalas, skirtas žmogui pagerbti ir jam padėti, — ir tik tai. O ge- j 
rasis Dievulis, kuris paleido mus be kelnaičių lakstyti Šešupės ar Dubysos pakran- i 
temis ir su videlciais gaudyti lietuviškuszkilbukus, jau pasirūpins, kad viskas, ką ; 
mes rašysim ar darysim, norėtume to. ar nenorėtume, bus savaime lietuviška. ♦

ALGIRDAS J. GREIMAS ♦

PRANEŠIMAS
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Brooklyne naujai atvykusių tremtinių ir 
vietinių įstangomis įsteigta bendrovė 
tremtinių pagalbai. Ji tarpininkauja 
ypač siuntinių pasiuntimui Eurojaon.

Siuntėjų patogumui sudaryta trijų rūšių 
standartiniai maisto siuntiniai. Siuntinio 
tūrį sudaro reikalingiausi tremtiniams pro
duktai: taukai, cukrus, mėsa, bekoniena, ka
va ir t.t.

Siuntinys Nr. 1, 11 svarų, kaštuoja 7 dol.
Siuntinys Nr. 2, 21 svaro1, kaštuoja 10 dol.
Siuntinys Nr. 3, 11 svarų, kaštuoja 5,50 

dol. įskaitant įrsiuntimą.
Bendrovė tarpininkauja įrsiunčiant ir 

pačių klijentų paruoštus siuntinius. Pagei
daujant sudaromi ir kitokios sudėties siun
tiniai.

Bendrovė užsakymus priirųa asmeniškai ir 
paštu, kas labai svarbu Kanados miš- 
kuosna išvykstantiems vyrams. Paštu užsa
kant, reikalinga prisiųsti čekį ar pinigus, 
nurodant kam siuntinys reikalinga pasiųsti.

Siuntiniai gerai įpakuoti, persiuntimas 
garantuojamas.

Tautiečiai, rašydami giminėms ir arti
miesiems nurodykit minimos bendrovės ad
resą, o ji Jums greit ir sąžiningai patar
naus. "»

Lietuviai siunčia siuntinius 
savuosius, nes tai pigiausią 
miausia.

Jum pasiruošusi patarnauti
SEA - GULL SCHIPING 
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