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Londonas (AP). Penktadienio posėdyje 
prancūzų užsienio reikalų ministras pirrnaš 
išdėstė savo pažiūras Vokietijos klausimu. 
Ir jis pats pažymėjo, kad tos pažiūros te
bėra tos pačios, kokios buvo Maskvos koh- 

nori tarptautinės 
(iuhro srities kontrolės. Vokietija 

vienu ūkiškuoju 
Saaro sritis turi būti įjungta į 
ūkio sistemą.

Londonas. (Dena-Reuter). JAV 
reikalų ministras Marshallis pasakė, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės nėra prie
šingos vienos bendros vokiečių vyriausy
bės sudarymui, bet pirma turi būti suda
ryta „viena bendra Vokietija”, kad ta vy
riausybė turėtų ką valdyti. Pirmoji būti
na sąlyga tokiai vyriausybei sudaryti yra: 
principinės pavienių žmonių laisvės, zOnų 
sienų panaikinimas, paliekant jas tik kaip 
okupacinių zonų ribas, per kurias nevar
žomai galėtų cirkuliuoti žmonės, prekės ir 
idėjos, o taip pat turėtų pirmiau būti aiš
kiai nustatyta, kokią ūkinę naštą teks neš
ti vokiečių tautai. Dabartinė Vokietijos pa
dėtis reikalaujanti, kad keturios didžiosios 
valstybės susitartų pagrindiniuose klausi
muose ir, kad nebeatidėliotų taikos klausi
mų sprendimų. JAV sutinkančios britų pa
siūlymus dėl Vokietijos ateities ūkinių prin
cipų priimti su tam tikrais papildymai.

Sovietų užsienio reikalų ministras Mo- 
' lotovas pažymėjo, jog Marshallio pasiūly

mas panaikinti Vokietijoje žbnų sienas esąs 
Įtik „formos dalykas” ir kad pasiūlymas 
'prieštaraująs Harrimano komisijos prane- 
: Šimui, kuriame rekomenduojama sudaryti 
Vakarų Vokietijos vyriausybę. Jis nurodė, 

'kad anglų amerikiečių „vienšališkas vėįki- 
imas” ūkiniai sujungtose Vokietijos zonose 
(ypatingai sutrukdęs vokiečių gamybos pa
kilimą. O rytinėje zonoje, nežiūrint, kad te
nai daug daugiau buvę karo sunaikinimų, 
pramonės gamyba esanti pasiekusi žymiai 
aukštesnį lygį. Sovietai reikalausią JO mi
lijardų dolerių reparacijų.

ferencijoje. Prancūzai

ti traktuojama

Derybos atsidūrė užburtame rate Šios dienos numeryje

turi bū
vi enet u. 

prancūzų

užsienio

Atsakydamas į Molotovo kalbą Marshal- 
lis paklausė. ar Molotovo kietą užsispyri
mą reikalauti iš Vokietijos 10 milijardų 
dolerių reparacijų reikia suprasti kaip są
lygą vokiečių tautos ūkio vienybei pasiekti.

Molotovo tvirtinimus, kad Potsdamo su
sitarimas, kiek tai liečia reparacijas nesąs 
pildomas, atrėmė britų užsienio reikalų mi
nistras Bevinas. Taip pat ir tarp Bidault 
bei Molotovo įvyko susikirtimų.

Londonas (Dena-Reuter). Ilgame ir be 
rezultatų pasibaigusiame šeštadienio posė
dyje keturi užsienio reikalų ministrai svars
tė tretįjį darbotvarkės punktą: busimosios 
vokiečių valstybės ūkiškieji pagrindai. Tuo 
klausimu britų patiektąjį dokumentą Mar- 
shallis ir Bidault sutiko priimti tolimesnių 
diskusijų pagrindu. Molotovas tuojau grie
bėsi priekaištų ir norėjo patiekti tris savo 
dokumentus. Bet jo pasiūlyjnai buvo at
mesti, nes jie neapėmė vokiečių ūkiško
sios vienybės, kaipo visumos klausimo, o 
tik lietė tos problemos atskiras dalis. Ir 
Bevinas ir Marshallis reikalavo Moloto
vą patiekti .iki pirmadienio išsamų sovietų 
pažiūrų išdėstymą tuo klausimu, kad būtų

galima pagaliau susivokti kur dabar pasi
tarimai atsidūrė ir nuo kurio galo darbą 
reikia pradėti. Bet Molotovas buvo nepa
lenkiamas. Dabartinį reikalų stovį Bidaulį 
charakterizavo išsireikšdamas, kad Tarybos 
diskusijos atsidurusios užburtame rate ir 
kad „vienam dėl to gali būti blogai.” Pir
madienį ministrai vėl posėdžiaus.'

. j
mas. Gandai, kad Marshallis ruošiasi atei
nančios savaitės gale išvykti į Vašingtoną, 
jo bendradarbių buvo kategoriškai demen- 
tuotL

CHURCHILLIS REIKALAUJA NAUJŲ 
RINKIMŲ

SPAUSDINA
OKUPUOTAI

♦
PINIGUS VOKIETIJOS
ZONAI

JAU PRADEDAMA LAUKTI KONFE
RENCIJOS BLOGOS PABAIGOS

Londonas (UP). Londono sluoksniuose 
kalbama, kad Ministrų Taryba ėmėsi vyk
dyti įvairius pasiruošimus, kad konferen
cija būtų baigta galimai greičiau. Minima, 
kad esanti sudaryta net laikinoji darbotvar
kė, pagal kurią likusiųjų nepaliestų klau
simų aptarimas turi būti šią savaitę už
baigtas. Britų sluoksniuose girdėti/ kad so
vietai būtų palankūs ir vėliau derėtis, jei 
ši konferencija pasibaigtų nesėkmingai. Iš 
britų pusės patirta, kad ir Bevinas, kuris 
pirmiau buvo nuomonės, kad ši konferen
cija bus lemiamoji, dabar esąs nuomonės, 
jog konferencijos atidėjimas būtų geresnė 
išeitis, negu visiškas pasitarimų nutraųki-

MOLOTOVAS PATIEKĖ SAVO 
PASIŪLYMUS

Londonas (Dena). Bendrojo ' spaudimo 
verčiamas pirmadienio posėdyje Molotovas 
patiekė Ministrų Tarybai savo pasiūlymus. 
Jis • kritikuoja britų pasiūlymus, nes jie 
naujai perdirbą Potsdamo principus. Molo
tovas reikalavo tiek jo pasiūlymus, tiek ir 
britų pasiūlymus priimti diskusijų pagrin
du. Toliau jis pasisakė prieš Frankfurte 
a. M.’ sudarytąją vakarinių zonų ūkio tary
bą. Jo manymu, amerikiečių įvestoji ūkio 
sistema didina vokiečių įsiskolinimą užsie
niams.

Ministrų Taryba nutarė abu pasiūlymus, 
britų ir sovietų, priimti pagrindu pasi- 
tarimamas dėl busimosios vokiečių valsty
bės ūkio pagrindų

SOVIETŲ STIPRUMAS 
*

SILPNYBĖ AR KONTROFENZYVA

MILIT ARINIS

NATŪRALŪS REIŠKINIAI

IRO VYR. BŪSTINĖ INFORMUOJA DR 
SPAUDĄ

*
LTB SPAUDOS KONFERENCIJA
FELLBĄCHE , /

nustatymo.

PAS MARSHALL!
Pirmadienio rytą JAV

Bevinap Molotovą prie konferencijos stalo . (Dena-Bild)

PASITARIMAI
Londonas (UP).

užsienio reikalų ministras Marshallis pa
skelbė, jog savo iniciatyva sekmadienio va
kare jis turėjęs pasitarimą su užsienio rei
kalų ministrais Bevinu ir Bidault. Tas pa
sitarimas įvykęs po vaišių, kurias suruo
šė užsienio reikalų ministras Marshallis 
amerikiečių delegacijos nariams JAV pa
siuntinybėje, Londone.

* • •
f TRUMANAS IŠVYKO Į FLORIDĄ
Vašingtonas (UP). Prezidentas Trumanas 

išvyko penkių dienų poilsiui į Floridą.
* Vyriausybei pasiųstoje peticijoj^ 100.000 

danų reikalauja atitraukti danų karines pa
jėgas iš Vokietijos. (STN)

BULLITTAS SIŪLO EUROPOS POLITINĘ 
UNIJĄ •

Naujorkas. Williams G Bullittas, but. 
Amerikos ambasadoriumi Prancūzijoje ir 
Sov.' Rusijoje, iškelia Europos muitų ir 
eventualiai, politinės unijos reikalą, kad 
tuo būdu laisvos Europos tautos išvengtų 
sovietų dominavimo kontinente.

Bullittas kalbėdamas „Angliškai Kalban
čiųjų S-gos” susirinkime pareiškė: „Jeigu 
Amerikos vyriausybei nepasiseks įtikinti 
Vakarų Europos vyriausybes dėl demokra
tinės federacijos sudarymo, visa Europa 
bus sovietų tiranijos suvienyta.”

Be Bullitto, čia atsilankė Sir. Aleksandras 
Cadoganas, buv. užsienių reikalų ministeris 
Edv. Stettinius ir buv. JAV ambasadorius 
D. Britanijai J. W. Davis. (NYHT)

J. F. Dulles matėsi su gen. de Gaulle
Paryžius (Dena). JAV užsienio reikalų 

ministro Marshallio ypatingasis, patarėjas 
Ji F. Dulles praėjusią savaitę atvyko j 
Paryžių. Jis vedė pasitarimus su daugeliu 
žymių asmenybių, būtent su ministru pir-

Paryžius (BBC). CGT atstovai prašė 
Respublikos Prezidento 
priimto įstatymo kovai 
pasinaudojus savo teise, 
dar kartą persvarstyti.

Aurtol neskelbti 
su sabotažu, bet, 
jĮ grąžinti seimui 
Prezidentas COT,

Churchillis reikalauja naujų rinkimu
Manchesteris (UP). Čia įvykusiame ma

siniame mitinge IJCinstonas Churchillis rei
kalavo tuojau skelbti .Anglijoje naujus rin
kimus. Jis pažymėjo, kad kraštu būklė to 
labiau vis sunkėsianti, ko toliau bus ati
dedami rinkimai. ' •

EDINBURGHO HERCOGAS GAVO 
NAUJĄ PASKYRIMĄ

Londonas (UP). Britų sosto pavedėtojos 
princesės Elįzabetos vyras, kuris prieš pat 
jungtuves gavo Edinbourgho hercogo titu
lą, yra priskirtas prie Temzės laivo „Pre
zidentas” įgulos. Šis laivas stovi Londone. 
Be to, hercogas turės tarnybą britų ad
miralitete. Princesė /felizabeta yra pareiš- 
įkusi pageidavimą, kad hercogas nuolat 
liktų jos aplinkumoje.

.WINDZORO HERCOGO ATSIMINIMAI
Londonas (UP). Buvęs D. Britanijos ka

kalius Eduardas VIII, kuris dėl vedybų ne
seko sosto, amerikiečių savaitiniame žur
nale „Life” pradėjo spausdinti atsiminimus 
iš savo gyvenimo iki įžengiant į sostą. !

MARSHALLIS KALBĖS LONDONE
Londonas (Dena-INS). Gruodžio 12 d. 

„Pilgrim Society” vaišių metu JAV užsie
nio reikalų ministras George G Marshal
lis pasakys Londone savo vienintelę viešą 
kalbą.

BEDARBIŲ DEMONSTRACIJA ROMOJE
Roma (UP). Praėjushios savaitės pabai

goje viename Romos priemiestyje įvyko 
bedarbių demonstracijos. Policijai pradė
jus šaudyti į demonstrantus, vienas žmogus 
buvo nušautas ir 25 buvo sužeisti. Prote-; 
sinės sąjungos įteikė vyriausybei ultimatu
mą, kuriame laike trijų dienų reikalauja
ma nubausti asmenis tiesiogiai atsakingus 
už policijos veiksmus. Be to, neatidėliojant 
reikalaujama išmokėti bedarbiams pašalpą 
ir paskirti 10 milijardų lirų viešiesiems 
darbams. Šiuo metu Italijoje yra 2,5 milijo
nų bedarbių. Šiomis dienomis Romoje įvy
ko buvusiųjų partizanų kongresas, kuria
me dalyvavo 1.400 delegatų iš visų Euro
pos kraštų. Komunistų vadas Togliatti 
kongrese pasakė sveikinamąją kalbą.

VAIŠĖS BUCKINGHAM RĖMUOSE
Londonas (Dena). Marshallis, Bidault, 

Molotovas ir Bevinas praėjusį trečiadienį 
buvo svečiuose pas britų ministrą pir
mininką Attikę. Trečiadienio vakare ketu
riems užsienio reikalų ministrams buvo su
ruoštas priėmimas karališkuose Bucking
ham rūmuose. Priėmimą ruošė britų kara
liškoji pora. Neskaitant karališkosios šei
mos narių, priėmime iš britų delegacijos 
pusės dalyvavo ministras pirmininkas Att
lee, lordas prezidentas Morrisonas, lordas 
Pakenhamas ir viceministras Mc-Neill. Be
vinas atvyko su ponia.

Sovietų delegatų tarpe buvo maršalas 
Sokolovskis savo puošnioje, ordenais nu
sagstytoje uniformoje, su raudonais apsiu- 
viimais. Sovietų užsienio reikalų ministro 
pavaduotoją Višinskį lydėjo žmona ir 
duktė.' .

JAV užsienio reikalų ministras Marshal
lis atvyko drauge su JAV pasiuntiniu L. 
Dougįasu, be to, jį lydėjo 16 jo delegaci
jos narių.

Prancūzų delegacijoje, be užsienio reika
lų ministro Bidault, dalyvavo ponia Bi
dault ir prancūzų pasiuntinys Londone 
Rene Massigli.

mininku Schumann, buv. ministru pirmi
ninku Leonu Blumu ir su kai kuriais kabi
neto nariais. Bet ypatingai daug reikšmės 
skiriama jo pasimatymui su gen. de Gaul
le. To pasimatymo metu gen. de Gaulle 
esąs pasiūlęs sudaryti amerikiečių — bri
tų — prancūzų apsigynimo paktą. Šiuo 
paktu Prancūzija turėtų būti apsaugota 
tiek nuo vokiečių užpuolimų tiek ir nuo 
užpuolimų iš Sovietų Sąjungos pusės.

Prancūzų komunistai smarkiai puola 
Dulles ir primeta jam tai, kad jis į Pary
žių atvykęs padiktuoti amerikiečių įsaky
mų prancūzų vyriausybei. Komunistų par
tijos frakcija parlamente paskelbė atitinka
mą savo komunikatą. O Dulles spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad jis prancūzų 
komunistų partiją neskaito Prancūzijos 
partija.

prašymą atmėtė. Įstatymą priėmus ir 
Respublikos Tarybai (217 balsų prieš 82) 
jis jau įsigaliojo. t

Seime komunistų atstovai vyriausybei 
prikišo nežmonišką elgėsi sklaidant demon
strantus, o vidaus reikalų ministerį J. Moch 
tiesiog išvadino „žmogžudžiu”. Seimas 409 
balsais prieš 183 vyriausybei pareiškė pasi
tikėjimą.

ATGIS IR MAGINOT LINIJA
Paryžius. (UP). Prancūzų apsigynimo už

tvara, vadinamoji! Mažino linija yra vėl 
remontuojama ir atstatoma, nes ji vėl su
darys dalį prancūzų apsigynimo sistemos.

Paryžius. — Pramonės miestas St. Etienne 
buvo kurį laiką visiškoje 50.000 streikuo
jančių darbininkų valdžioje. Spaustuvių 
darbininkai rinko tik tokius laikraščius, 
kurie jiems patiko.

Militarinis sovietų stiprumas

Spausdina pinigus Vokietijos okupuotai zonai
Vašingtonas (Dena-Reuter). Atsakingi 

jJAV valdininkai paskelbė, kad esą spaus- 
hdinamj nauji pinigai, kurie bus paleisti į 
apyvartą Vokietijos ir Korėjos okupuoto- 
ee zonose, jei nepasisektų Londono konfe
rencija. Tuo būdu esą manoma nugalėti 
infliacines tendencijas. Pinigų spausdini
mas buvo pradėtas pasitarus su D' Brita
nijos įstaigomis. ,

Gen. Lucius D. Clay šią žinią dementavo.
ISVIETINTIEMS BULVIŲ NESTIGS
Mūnchenas (Dena). Amerikiečių karinės 

Valdžios direktorius Bavarijoje Murray D. 
von Wagoner pareikalavo Bavarijos mi- 
tiisterį pirmininką Dr. Ehardtą tuojau su
stabdyti bet kokį bulvių persiuntimą civi
linių gyventojų reikalams ir rūpintis, kad 
pirmiausiai būtų patiekta pakankamai bul

vių DP stovykloms. Šį priemonė yra pa
aiškinama tuo, kad Bavarijoje esančioms 
DP stovykloms ( yra patiekta 12.500 tonų 
bulvių mažiau, kaip privalo būti patiekta. 
Ministeris pirmininkas pažadėjo, kad bul
vių defecitas, sudarąs 14.000 tonų, bus iš
lygintas ligi gruodžio 9 d.

Mūnchenas (Dena). Kalėdų švenčių pro
ga amerikiečiai Milnchene apdovanos 
25.000 vokiečių vaikų ir 6.500 D P vaikų.

Berlynas (Dena). Sovietų leidžiamas laik
raštis „Tagl. Rundschau” praneša, kad Mar

shallio kalbos tekstą platinti buvo uždrau
dusi vokiečių policija, nes nebuvę' nuro
dyta spaustuvės adresft šį reikalą išaiš
kinus, platinimas buvęs leistas.

SU SOVIETAIS BUS PREKIAUJAMA
- TOLIAU

Vašingtonas (UP). Senato lėšų komisijoje 
JAV užsienio reikalų ministro pavaduoto
jas Robertas Lovettas parejškė, jog, jei 
Prancūzijoje ir Italijoje komunistai paimtų 
valdžią į rankas, jis tuojau rekomenduotų 
prezidentui Trumanui nebesiųsti tiems 
kraštams paramos. Senatorius Bridges pri
minė, kad amerikiečių prekės yra siunčia
mos į Sovietų Sąjungą. Lovettas atsakė, 
jog eksportas į Sovietų Sąjungą vyksta 
įprastu prekybos keliu.

AUKŲ SKAIČIUS PALESTINOJE
Jeruzalė (UP). Per neramumus praėju- 

siąją savaitę Palestinoje žuvo 73v žmonės, 
iš jų 44 žydai, 27 arabai ir 2 armėnai.

Vašingtonas (BBC). JAV vyriausybė už
draudė į Palestiną siųsti ginklus.

Komisijos manymu, turėtų būti panau
dotos visos galimos priemonės, kad apsau
gojus Europą nuo komunizmo. Svietų ver- 
žimuisi į vakarus, kaip tik dabartiniame 
sovietų silpnumo periode, turėtų būti už
kirstas kelias, nes tiktai tuo būdu Europa 
galinti atsikelti.

Vašingtonas (Dena). JAV krašto apsau
gos ministerijos jūrų laivyno sekretorius 
Johnas Sullivanas prezidento Trumano su
darytoje aviacijos reikalams komisijoje tvir 
tino, kad sovietai šiuo metu turi keturis 
kart daugiau povandeninių laivų, negu vo
kiečiai turėjo prieš prasidedant „Atlantiko 
mūšiui.”

Daug .povandeninių laivų " sovietai už
grobė karo metu. Jie esą aprūpinti spe
cialiais aparatais ir tuo būdu gali ilgai iš
silaikyti vandenyje. Be to, keturios vokie
čių povandeninių laivų statyklos esančioj 
patekusios sovietams į rankas, o povande
ninių laivų konstruktoriai ir technikai! da
bar dirbą sovietų naudai.

Vašingtonas (Dena-AP). JAV Atstovų 
Rūmų užsienių politikos komisija viename 
savo pranešime nurodo į tai, kad Europai 
yra reikalinga neatidėliotina amerikiečių 
pagalba, nes Sovietų Sąjunga, turėdama ke
turių milijonų ginkluotų vyrų armiją gra- į

sina visai Europai. Pranešime nurodoma, 
kad Sovietų Sąjunga turi 2.600.000 vyrų 
sausumos pajėgų, 450.000 vyrų aviacijos, 
600.000 vyrų jūrų laivyno ir 400.000 vyrų 
saugumo policijos. Sovietų satelitinės vals
tybės turi 1.121.600 vyrų karinių pajėgų. 
O, tuo tarpu, Jungtinės Amerikos Valsty
bės visame Europos ''onįinente turi tiktai 
113.000 ginkluotų vyrų. Šiuo metu ameri
kiečių armija, esanti savame krašte, susi
deda iš 285:000 ginkluotų vyrų. Karinės 
pajėgos Europos kraštų, kurie neįeina so
vietų įtakos sferon, siekia 2.789.000 gink
luotų vyrų.

SOVIETAI NUVERTINS PINIGUS
Vašingtonas (Dena-Reuter). JAV užsienio 

reikalų ministerija paskelbė, kad ji turinti 
pranešimus, jog sovietai žada nuvertinti ar
ba kitaip reformuotj savo vab'utą. Ryšium 
su tuo Rusijoje prasidėjęs nenormalus pre
kių supirkinėjimas.

New Yorkas. — Sovietų Mokslų Akade
mijos pirmininkas Vavilovas parašė atvirą 
laišką prof. Einšteinui, kuriame kritikuoja
mas (tiesa, kaip dėl sovietų, labai manda
giai), Einšteino pasiūlymas sudaryti pasau
linę vyriausybę. Girdi, ta idėja, kada ka
pitalizmas gyvena šalia socializmo, yra 
reakcionieriška.
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Silpnybė ar kontrofenzyvą?
MOŠŲ SPEC. KORESPONDENTO ANGLIJOJE

Molotovo, kalba, pasakyta lapkričio 6 d. 
30 metų bolševikinės revoliucijos proga, 
panašiai, kaip ir demagogiški Višinskio pa
sisakymai JT, vėl provokuoja įkyrų klaus - 
mą: ,

Ar sovietų užsienio politika ir komunis
tinė propaganda yra paprastas blefas, ir 
gąsdinimais stengimisi pridengti vidinius 
sunkumus, ar tai jau kontraofenzyvos prieš 
Vakarus pradžia? "

Kuri iš tų dviejų galimybių vra tikres
nė dabartinėje situadijoje?

pyje gimę ir užaugę žmonės, kurių karo 
laukuose pasigailėjo mirties dalgis.

Naujos kartos žmonės jau artėja prie 
keturiasdešimtų metų amžiaus ir * net, ne
suėję į sąlytį su kitokia tikrove ir kitokia 
galvosena,' gali rimtai apsimąstyti ir su
abejoti savo gyvenimo pastangų tikslų te
ma., e

Savaitinė apžvalga.

• '! SOVIETINE MĮSLE
Vakarų Europos ir amerikiečių spaudo

je vyrauja nuomonė, kad Rusija yra silpna 
ir kad konsekventiškai, JA Valstybių pa
spausta, turės apsiraminti. Neperseniausiai 

' šitos pažiūros vėliavnešys W. Lippmann 
„N. Y. Herald Tribune” skiltyse paskelbė, 
jog rusai pralošę „šaltąjį karą”. Dabar 
svarbu nepražiopsoti palankios valandos, 
svarbu, kad nebūtų pervertintos arba ne- 
davertintos sovietų jėgos, — tvirtina Lipp
mann, — o rusų pralošimas bus visų oa- 
stebėtas.

Kiti publicistai šitų diagnozę patikslina 
rimtu sovietų vidaus sunkumų argument < 
Kokie tie sunkumai?

Sovietų kaimo kolchozinės struktūros su- 
šlubavimas, apie kurį taip plačiai rašė ko
munistų spauda tuo po karo, liko atitai
sytas. Taipgi jėga buvo užgniaužti bet 
kokie nacionalizmo pasireiškimai ir nutoli
mas nuo komunizmo daugelyje respublifeų.

Neatrodo, kad čia turima galvoje maiti
nimo trūkumai, nes, kiek girdėti, šių metų 
derlius patenkinamas ir netgi Maškvos dis
pozicijoje atsirado ne maža atsargų eks
portui, sabotuojant Marshallio planą.

to, su Amerika. Ir dėl ft> — rašo toliau' 
Dallin — „jis stengiasi palikti JA Valsty
bes vienas, versdamas Vakarų Europą ir 
Pietų Ameriką pasirinkti neutral,urną... 
Grįžimas prie taikos politikos (Stalinai) 
reikštų daugeliui sovietų įtakoje esančių 
valstybių išlaisvinimą, didesnės armijos 
dalies demobilizavimą, politinių santy
kių Europoje stabilizaciją ir jos ekęnominį 
atgimimą... Gali būti, kad jis atkirto sau 
grįžimo kelia, ir eina "’aklai pinhyn į 
neišvengiamą išsprendimą”.

Jeigu yra taip, kaip tvirtina Dallin, tai 
ištikrųjų „stipraus kurso” šalininkų kalbos, 
o ypatingai paskutinis Molotovo prabyli- 
mas yra prekės, paskirtos išimtiniai vidaus 

., . . - , rinkai, Juk kas gi Vakaruose patikės kal-
sustiprinti pranašyste, ; į,onls apje amerikiečių imperializmo pavp- 

j jų dar laisvoms ir nepriklausomoms pa- 
• šaulio valstybėms? Arba kas patikės, kad 
j tiktai Sovietų Sąjunga yra tikros laisvės ir 
demokratijos prieglobstis?...

Gal būt, visam tam tikima
Juk Harol Lajki po savo vįzito šitoje dik- 

i tatūriškoje rezidencijoje parašė, kad „Sta- 
; linas yra silpnai informuotas tarptautiniuo-

ARBA... ARBA...
Taip, su šita išvidine krizę reikia skai

tytis netgi Rusijoje ir juo labiau, kad ame- : 
rikiečių spaudimas jau realiu būdu užmi
navo PoL'tbiuro teoriją if jo planus — 
greitu laiku įsiviešpatauti jei ne visame 
pasaulyje, tai bent Europoje.

Dėl to reikia mases dar kartą detnago-I 
giškai užatakuoti, s 
kad „visi keliai pasaulyje veda į jau neto- i 
litną komunizmo pergalę”. Ir teroru, kalė- ; 
jimais ir priverčiamais darbais valdomame : 
krašte reikia skaitytis su visuomenės nuo- . 
mone, nors ir tuo tikslu, kad būtų užbėgta | 
už' akių rezignacijai ir visiškam beviltiš-1 
kumui.

Tačiau ne šituose išvidiniuose sunkumuo.
se reikia ieškoti motyvų, kodėl taip įkyriai i ’sė’Reikaluose’' 
reikia tikinti mases, jog Rusijoje yra kur:
kas geriau, negu kur kitur pasaulyje ir kad Į...7'.— 
tam gerbūviui grasina amerikietiškas impe
rializmas.

Sovietų Sąjungos tarptautinė situacija 
šiandien yra tokiame taške, kad arba ji 
neatsispirs JA Valstybių spaudimui ir re
zignuos, sutikdama su taikos sąlygomis, su
darytomis su Vokietija, ir Austrija, arba 
pati pereis prie kontrofenzyvos. Ilgesnis 
dabartinės situacijos tęslumas atrodo labai 
problematiškas.

I Tur būt, tam 
j ki ir Molotovas, 
ištvermę, sėdint 
kada komunistų

Kremliuje.

kad „Sta-

visam, ką pats pasakė, ti- 
Už jo didelį darbštumą ir 
prie rašomojo stalo, kaž- 
partija jį pavadino „ak*

NATŪRALŪS
Kai Molotovas pereitą trečiadienį davė 

suprasti, Jog amerikiečių politika, Mar- 
shalliui užėmus Valstybės Sekretoriaus 
postą, pasikeitė, Marshallis atšovė, kad tai 
neturi nieko bendro su jo asmeniu. Ame
rikiečių laikysena pasikeitusi dėl to, kad 
ją pekeisti privertė amerikiečių patyrimas 
santykiuose su rusais, tai esąs natūralūs 
reiškinys. Kitaip sakant, sovietų laiky
sena privertė pasidaryti tam tikras išva
das. Tą natūralų reiškinį mes vis daugiau1 
ir daugiau pastebime.

Ko jūs pagaliau norite? — klausė ket
virtadienį Bevinas Molotovo, kai jis neat
sakė į Marshallio prašymą aiškiai iš
dėstyti savo, pretenzijas į Austriją. Nors 
Molotovas liko ątsakymą skolingas, tačiau 
nereikia turėti ypatingų aiškiaregio ga
bumų, kad sovietų norus įspėti. Ir visai 
natūralu, kad Molotovui tylint visi suprato, 
jog sovietai nori visos Europos, o jei tai 
būtų sunkiai apžiojamas kąsnis, jie pasi
tenkintų t ii teritorijomis, kur jau stovi 
sovietų koja. Šiuo metu Molotovas tyli ir 
daro visas pastangas atidėti konferenciją, 
nes jam dar nevisai aiški tolimesnė Euro
pos įvykių raida. Natūralu, kad tokiai pa
dėčiai esant, pradėta ieškoti priemonių 
tiems sovietų norams užbėgti už akių..

JAV) atstovų rūmų užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas Charles Eaton savo 
pranešime dėl pereinamosios pagelbos 
Europai ragįna pasiskubinti, nes kitaip 
gali būti per vėlu. Jis nurodė, kad prieš 
113.000 amerikiečių veidu į Vakarų Europą 
stovi mažiausiai 1,75 milijonų sovietų kai

•meniniu užpakaliu” (kamennij zad). Atro-k‘U, atscit’ kaiP Pareiškė Šveicarijos radijo
. .. . . ' . ~ . Irnmnnfatnriiic cnvintai nnr 9.4 valandasdo, kad jis turi ir akmeninę galvą. O to

kios, galvos ne vieną kartą privesdavo prie 
tarptautinių konfliktų. (Pagal St. Sta.) i

J. KUZMICKISj

komentatorius, sovietai per 24 valandas 
galėtų užimti visą vakarų Europą. Dėl .ter
mino, 
sunku nuginčyti patį faktą, . kad tokia 
masė

žinoma, galima ginčytis, tačiau

kartu su 5-tąja kolona sudaro

DVASINIS SUSVYRAVIMAS
Galimas daiktas, kad turima galvoje,, ma

sių nepasitenkinimą, nusiskundžiant leng
vosios pramonės išdirbinių •trūkumu, o 
taipgi dideliais butų sunkumais. Rusų pra
monė dirba plačiu mastu, tačiau iš fabrikų 
išsiunčia beveik tiktai karinius gaminius.

Tačiau, jei ir šios rūšies sunkumų ne
truktų, vis dėlto reiktų abejoti, kad jie tu
rėtų įtakos Maskvos užsienip politikos cha
rakteriui ir krypčiai. Nebent, jei tai su- 
rištume su neabejotinai besiartinančia, o, 
gal būt, jau drumsčiančia jaunų bolševikų 
kadrų dvasia ir mintis naują laikų krize. 
O nuo tokios krizės, atrodo, pats Stalinas 
negalį apsaugoti savo auklėtinių. Jeigu, nuo 

. šios rūšies pavojų, kuriuos atneša pats lai
kas ir gyvenimo sąlygos, negali pasprukti 
žmonės, kurių pasaulėžiūroje mažiau ma
terializmo nei bolševikų ideologijoje, tai ką 
bekalbėti apie žmones, kuriems nuolat bu
vo žadamas išganymas ir žemiškasis rojus? 
Rojus buvo žadėtas, kai pasibaigsiąs karas 
su Vokietija, tačiau pažadas vėl pavirto 
ateities miražu, kurį dengia šiurkšti ir niū
ri naujo penkmetinio plano skraistė.

— Kur mūsų vargo ir nepaprastų kan
čių pabaiga? — turi teisę paklausti savo 
vadus tie jauni, porevoliuciniame laikotar-

KREMLIAUS PLANAI
Salia įsitikinimo, kad Rusija yra silpna, 

amerikiečių ir anglų spaudoje neseniai pa
sirodė informacijos, tvirtinančios, jog Krem
liuje padaryti sprendimai žygiuoti į vaka
rus, pietus ir rytus. Skelbiamos tokios de
talės:

Metų bėgyje Maskvoje įvyko įvairios 
konferencijos, kuriose buvo tariamasi apie 
būsimą sovietų užsienio politikos linkmę. 
Pastaruoju laiku laimėjo kraštutinės nuo
monės žmonės, kaip Zdanovas ir Moloto
vas. Jiems esą oponavo Malenkovas, siūly
damas nuosaikią linkmę. Grįžęs iš Soči ir, 
tūr, būt, gavęs džiugių žinių apie javų der
lių, Stalinas parėmė Zdanovą, ir Malenko
vas turėjo „nurimti”. Dėl to amerikiečių 
spaudimas turi susidurti su kietu atsparu
mu. Kominformas, Petkovo mirtis, Maniu 
nuteisimas, skubus Lenkijos bolševikinimas, 
provokacinės Višinskio kalbos, Ždanovo ir 
paskutinis Molotovo pasisakymas, atrodo, 
patvirtina informacijas apie Politbiuro nu
tarimą pradėti kontrofenzyvą. x

DALLINO NUOMONE
Rusų žymaus socialdemokrato Dailino 

nuomone, minėto nutarimo kertiniu akme
niu yra, atrodo, Stalino tikėjimas, kad jis 
turi išeiti laimėtoju net iš karinio konflik-
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Telefonas susfcpmbėjo, ir Meisonas pa
kėlė ragelį.

— Mr. Folis sujungtas, — pasigirdo Del
los Streetaitės balsas.

— Okej, — tarė Meisonas.
Sujungtas telefonas skambtelėjo ir pasi

girdo Folio balsas, skardus, magnetinis.
— Taip, alio, alio.
— Mr. Foli, čia Perris Meisonas, advo

katas. Noriu su jtimis pasikalbėti. .
— Neturiu ko su Tamsta kalbėti, Mr. 

Meisonai.
— Norėjau pasikalbėti apie vieno, gy

venusio Santa Barbaroje klijento reikalus, 
i— tarė Perris Meisonas.

— Valandėlę buvo tylu, tik telefonas 
birzgė. Po kiek laiko pasigirdo Folio bal
sas, truputį duslesnis..

— Kaip tas klijentas vadinasi?
— Laikinai' mes jį galėtume pavadinti 

Ferbsu.
— Vyras ar moteris? — paklausė Folis.
— Moteris, ištekėjusi moteris. Jos vy

ras pabėgo ir ją paliko.
— Kodėl norėjot su manim pasimatyti?
— Susitikęs paaiškinsiu. y
— Labai gerai, kada norit susitikti?
— Galimai greičiau.
— Šįvakar pusę devynių?
— Ar negalit ankščiau? '
— Ne.
— Gerai, devintą būsiu, — baigė Mei

sonas ir pakabino ragelį. Paulius Drcikas 
liūdnai lingavo galvą.

šaltą

— Didžiausia rizika. Pajmtumėt mane 
kartu.

— Ne, eisiu vienas.
— Puiku, tada linkiu sėkmės. Tai pa

vojingas žmogus; būkti viskam pasiruošęs.
— Ką tai reiškia pasiruošęs?
— Pasiimk revolverį.
Perris Meisonas papurtė galvą.
— Nešiojuos savo dvi kumštis ir

protą. Tai mano ginklai. Kartais turiu ir 
revolverį, bet juo nesinaudoju. Tai blogas 
ginklas. Klaidinga pasitikėti vfen revol
veriu. Jėga — paskutinė priemonė.

— Tai jūsų metodas, — pastebėjo Drai
kas.

— Kaip su šeimininke? Nieko apie ją 
nesakėt.

— Šeimininkė nepakeitė savo pavardės.
— Ar manot, kad ji buvo su Ferbsu, 

prieš jam išvirsiant Foliu?
— Taip, tikrai. Jos vardas Mrs. Teima 

Benton. Jos vyras užmuštas automobilio 
katastrofoj. Ji buvo privati Ferbso sekre
torė Santa Barbaroje. Išbėgo kartu. Bet 
štai kas įdomu: atrodo, kad ponia Kartai- 
tienė nežinojo, jog ji buvo Ferbso sekre
torė. Jauna moteriškė atvyko kaip šeimi
ninkė, ir ponia Kartraitienė niekados ne
žinojo, kuo ji yra buvusi.

— Keista, ar ne?
— Ne per daug. Ferbsas turėjo įstaigą 

Santa Barbaroje, kur jis varė pelningą biz- 
nelį. Aišku, jis nemėgo kalbėti apie savo 
pelningas operacijas. Atrodo, sekretorei tas

SS kapitonas išvežęs Hitlėrf iš 
Berlyno

Varšuva (AP). Varšuvos laikraštis „Wie-1 Iki šiol įsūnijimas buvo draudžiamas,

kapitonas p. F
Hitleris ir Eva' Braun pabėgę, iš Berlyno 
dar porą dienų prieš jo paėmimą. Lakū
nas prisipažinęs, 'kad' jis pats lėktuvu Hit
lerį ir Evą iš Berlyno nuvežęs į Danijos 
pakrantę, kur jie įsėdę Į povandeninį laivą 
kelionei Į JAV. Panašią istoriją kap. Baum- 
gartas pasakojęs laikraščiui „Wieczor” jau 
spalio mėn., bet neminėjęs, kad Hitleris su 
Eva įsėdę į povandeninį laivą. Kap. Baum- 
gartas, kaip karo nusikaltėlis, buvo išduotas 
Lenkijai, kur jis bus teisiamas š. m. gruo
džio mėn. 17 d. (NYHT). , , (

AMERIKIEČIAI ĮSŪNYS VOKIEČIŲ 
VAIKUS

Berlynas. Kaip praneša amerikiečių kom
petentingos įstaigos, tūkstančiai vokiečių 
vaikų dabar galės gauti prieglaudą ameri
kiečių šeimose, nes paskelbtos naujos 
nijimo taisyklės aųierikiečiiĮ okupacinei 
nai.

Pagal naujas taisykles amerikiečiai 
rial ir civiliai gali įsisūnyti išvirintųjų 
asmenų, vokiečių ir kitų europiečių vaikus.

, nes 
praneša, kad vokiečių SS lakūnas j nebuvo pritaikinta JAV imigracijos teisei.

Baumgartas pareiškęs, būk | Dabar norintieji įsisūnyti vaikus Vokieti- 
-• ,■>----------- ••• — joję, turi išpildyti nę tik Jungtinių Ameri

kos Valstybių reikalavimus, bet ir vokiečių 
teikės nuostatus. Kiekvienu atveju ir kiek
viename amerikiečių zonos krašte vokie
čių teismai sprendžia įsūnijimo bylas indi
vidualiai. (NYHT)
BULLITAS VĖL ĮSPĖJA AMERIKIEČIUS 

Vašingtonas (Dena). Buvęs amerikiečių 
pasiuntinys Prancūzijoje ir Sovietų Sąjun
goje Williamas C. Bullittas pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga dabar pradėjo stiprinti sa
vo pozi Ajas ’ Europos kontinente ir todėl 
mėginanti įsitvirtinti Prancūzijoje ir Ita
lijoje, kad paskiau galėtų užpulti ir Jung
tines Amerikos Valstybes. Bullitas nurodo, 
jog Europos demokratijoms nepakanka vien 
finansinės paramos, kad jos galėtų atsi
spirti prieš sovietų „užgrobimų strategiją”. 
Jej Jungtinių Amerikos Valstybių vyriau
sybė nesugebėsianti Vakarų Europos vals
tybes paskatinti susijungti į „suvienytos 
Europos demokratinę federaciją”, tai ūkiš
koji Jungtinių Amerikos Valstybių para
ma nueisianti niekais.

REISK1NIAI
grėsmę, kuri paraližuoja visos. Europos 
veiksmus. Dabar Prancūzijoje pradėtą te
roro ir sabotažo akciją, Leonas Blumas 
„Le Populaire“ puslapiuose vadina „ne
kruvina revoliucija“. Daugeliui stebėtojų 
yra aišku, kad Molotovas nori palaukti 
kuo ta „nekl-uvina revoliucija“, tas „šal
tas karas“ pasibaigs.

Buvęs JAV Valstybės Pasckretorius 
Sumner Welles rašo New York Herald 
Tribune skiltyse:

„Krizės metu diktatūros gali daug grei
čiau ir įtlKinančiau veikti, negu demokra
tijos. Jei visos Vakarų demokratijos nebus 
pasiruošusios tuojau bent provizoriniai su
sijungti, šitas incidentas (kalba eina apie 
Prancūziją) jas gali pražudyti, nes negali
ma nuneigti, jeg demokratijos šiandien yra 
tokiam pat pavojuje, kaip karo metu.“

Toliau Sumner Welles nurodo:
„Jei Jungtinių Valstybių vyriausybė 1539 

m. būtų turėjusi pakankamai auloritco, 
kad Ašiai būtų aišku, jog kiekvienas de
mokratijos užpuolimas bus tolygus JAV už
puolimui, mes be abejonės būtumėm ga
lėję išvengti antrojo karo. Jei šiandien 
kongresas nedvisprasmiškai pasakytų, kad 
kiekvienas sovietų ar jų inspiruotas ban
dymas nriversti bet kurią tautos išrinktą 
vyriausybę bus laikomas JAV užpuolimu, 
reikia manyti, kad nebus drįsta daryti tokį 
bandymą“.

Ar tokio pareiškimo jau susilaukėfae? 
JMarshallįo pavaduotįojaš neseniai paaiški
no, kad jei sovietai užims kurį nors kraštą 
(Prancūziją ar Italiją), tai tas kraštas ne
gaus amerikiečių paramos! Įpratusiems 
prie Hitlerio ar sovietų tono, toks pareiš
kimas gali atrodyti, kaip uodo spyris. Ta- 
čiau"nerelkia užmiršti, kad demokratiškam 
krašte, kad ir aukštas valdininkas, ne ką 
daugiau gali pasakyti. Dar prieš dešimt 
metų, jei užsienių reikalų ministeris pa
sakydavo, jog toks ir toks žingsnis bus lai
komas nedraugišku veiksmu, tai reikšdavo 
karo grėsmę. Šiandien pasaulis kiek atbu
ko, todėl tas pats R. Lovett, kalbėdamas 
šeštadienį biudžeto komisijoje, pareiškė, 
kad įvykiai Prancūzijojp ir Italijoje pra
sidėjo Maskvos Įsakymu ir kad jie JAV- 
bių neatbaidys. Ta kalba jau jaugiau pri
taikyta mūsų laikams ir ji yra natūralūs 
reiškinys, nes Marshallis Molotovui pereitą 
savaitę dar pridūrė, kad „ateityje Jūs dar 
daugiau turėsite progos nustebti dėl JAV- 
bių politikos pasikeitimo.“ Akcija iššaukia' 
reakcija — tai dėsnis.

Vienas ispanų korespondentas praneša iš 
Paryžiaus, kad ten visi, kurie dar visai, 
neseniai girdavosi savo bičiulyste su ko
munistais, dabar ginasi nieko bendro su 
jais neturėję ir nenori apie tai visai kalbė
ti. Tai bendros nuotaikos visame pasau
lyje, tačiau ar jų užteks sulaikyti sovietų 
kolosui? Ar jis nėra dar iškėlęs taip aukš
tai kojos, kad dar ją galėsi nepamesdamas 
lygsvaros, atitraukti? Tai parodys ateitis.

VM

įsū-
zo-

ka-

buvo nesvetima, ir jis nenorėjo jos palikti, 
o gal ji pati nenorėjo būti palikta, 
nau kaip. Ji išvyko kartu.

— Kaip su kiniečiu virėju?
— Jis nauja#. Jį. susirado čia.
Peris Meisonas patraukė savo plačiais 

pečiais.
\ — Viskas atfcsjtej neaišku. Šiąnakt ga

lėsiu'pasakyti gerokai daugiau. Būtų gerai, 
kad tu pats būtum įstaigoj, kad galėčiau 
paskambinti, jei man reikėę kokių infor
macijų.

— Okej, ir manau, nepyksi, jei pasta
tysiu vyrus lauke, kurie seks namą. Žinot, 
kad mes sekame Folį. Dabar aš padvigu
binsiu sekimą. Ji bus koks nesusiprati
mas, tereiks išmušti langą ar ką nork pa
našaus, ir vyrai ateis.

Perrys Meisonas nekantriai papurtė 
galvą, kaip lenktynių arklys nupurto plau
kus nuo akių.

— Po velnių! Nebus jokio nesusipra
timo.

nezi-

VIII Skyrius
Didžiulių namų siluetas tamsaus žvaigž

dėto dangaus pakraštyje. Iš pietų pūtė vė
jas, ir jautėsi vėsi drėgmė, pranašaujanti 
didesnį debesuotumą.

Perris Meisonas žvilgterėjo į šviečian
čias savo rankinio laikrodžio rodykles. 
Buvo lygiai aštuonios ir pusė.

Jis pasižiūrėjo į užpakalį, norėdamas 
pamatyti pranykstančio už kampo taksi 
užpakalinę šviesą. Pareigas einančių seklių 
nebuvo nė pėdsako. Ramiais ir tikslingais 
žingsniais jis kopo cementiniajs laiptas iki 
frontinių durų.

Jos buvo praviros.
Perriš Meisonas * surado skambutį ir 

paspaudė nykščiu.
Jokio atsakymo.
Palaukė valandėlę, vėl paskambino, vėl 

jokio atsakymo.

* Rumunų pasiuntinys Londone. atsista
tydino, nes 
derinti su 
mais.

jis' nebegalįs savo politiką su- 
Grozos vyriausybės reikalavi- 

(UP)

* Buvęs
Kenizelos išvyko į JAV tartis Graikiją lie
čiančiais klausimais. • (Dena)

graikų ministeris pirmininkas

Perris Meisonas, vėl pasižiūrėjo į laik
rodį, nekantriai susiraukė, padarė keletą 
žingsnių išilgai įėjimo, stabtelėjo, sugrįžo 
atgal ir pabeldė į duris. Vis jokio atsa
kymo.

Perris Meisonas įėjo į vidų, apžvelgė 
koridorių ir pamatė einančią po bibliotekos 
duris šviesą. Koridorium priėjo prie biblio
tekos durų ir pasibeldė. Jokio atsakymo.

Pasuko velkę ir stumtelėjo duris.
Durys keliolika centimetrų prasivėrė ir. 

atsispyrė į kažką sunkaus, bet pastumiamo.
Perris Meisonas žvilgtelėjo per durų 

plyšį kas laiko prispaudęs duris. Tai buvo 
policijos šuo, peršautas 
galvą, parkritęs ant šono, 
kraujas. Atstumus duris, 
ištepė parketines grindis.

. Meisonas pakėlė galvą 
pradžių jis nematė nieko,
šiame kambario kampe jis pamatė kažką 
pilkuojant. Iš arčiau pasižiūrėjus pasirodė, 
kad tai buvo sugniaužta žmogaus ranka.

Perris Meisonas apėjo aplink stalą ir 
uždegė ant grindų stovinčią lempą, kad 
galėtų pamatyti, kas buvo kampe.

Ant grindų gulėjo Klintonas Folis išsi
tiesęs visu savo ilgumu.
mesta, kumštis kietai 
ranka pagulta.

Jis buvo apsivilkęs 
chalatu su šliurėmis ant basų kojų. Iš kūno perrj turiu keletą 
tekėjo kraujas. Dalis jau buvo sukrešėjusi, I Manau, kad mes

per krutinę ir 
Iš žaizdų lašėjo 
kraujo dėmės

ir apsidairė. Iš 
po ,to tolimiau-

Viena ranka iš- 
suspaustas. Kita

rudu flaneliniu

— Kalba Meisonas. Esu Folio namuose. 
Pauliau ar gali paskambinti sekantiems šį 
namą vyrams.

— Po penkių minučių jie patys pas
kambins, — tarė Draikas. — Jie duoda 
pranešimus kas penkiolika minučių. Jų yra 
du. Kas penkiolika minučių vienas eina 
prie telefono.

—Puiku, — tarė Perriš Meisonas, — 
kai tik paskambins, įsakyk jiems tuoj pat 
grįžti į įstaigą.

— Abiems? — nustebo Paulius Dreikas.
— Abiems.
— Ką tai reiškia? — paklausė Dreikas.
— Tuoj pat atvyksiu ir aš. Noriu, kad 

tie abu vyrai nutrauktų darbą ir lauktų 
įstaigoj, kad aš galėčiau su 
bėti. Supratai?

— Okej. Supratau. Nieko
— Dėkit visas pastangas 

traitą ir Kartraitienę.
— Tam tikslui užangažuota pora agentų 

Laukiu pranešimo kiekvieną minutę.
— Puiku, paleisk dar porą agentų 1 

darbą. Paskirk premiją. Daryk viską ką 
tik gali. Ir štai dar kas... #

— Okej, varyk toliau. r
— Surask ponią Ferbsienę.
— Turi galvoje 

Barbaroje?
— Taip.
— Manau, kad

jais pasikal-

daugiau?
surasti Kar-

žmoną paliktą Santa

pėdsakai jau užtikti, 
naujausių pranešimų, 

-—-'-j“ Racl mes tuoj pat turėsim jos
Perriš Meisonas kūno nelietė. Po cha- tikslų adresą. Turiu vyrus, kurie dirba.

latu baltavo sportiški marškiniai Šešių —I _ puiku, padidink jų skaičių. Padaryk 
aštuonių pėdų atstu ant grindų gulėjo viską ką gali.
automatinis pistoletas, Apžiūrėdamas to- j _ Aišku, __  iš lėto tarė Dreikas. —
liau lavoną, Meisonas pamatė ant smakro Dabar pasakyk kas atsitiko. Ką reiškia vi- 
kažką balto. Pasilenkęs pastebėjo^ kad tai sas tas sujudimas. Pasimatymas su Foliu 

pusę devinių. Dabar aštuonios minutės po 
pusės. Sakai skambini iš jo namų. Susi
tarei su juo?

— Ne.
— Tad, kas atsitiko?
— Manau, kad geriau, jei nieko neži

nosi, kol įvykdysi ką sakiau.
(Bus daugiau)

buvo apdžiuvusios muilo putos. Dalis de
šinės veido pusės buvo šviežiai skusta. 
Buvo matyti aiškūs skustuvo brūkšneliai.

Perris Meisonas priėjo prie to paties 
telefono, kuriuo jis pasinaudojo, pirmo .vi
zito metu, ir paskambino į Pauliaus Dreiko 
įstaigą. Po valandėlės pasigirdo apsnūdęs 
Pauliaus Dreiko balsas.
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Gyvenimas nūdieniame Berlyne
VERDANTIS GRIUVĖSIŲ DIDMIESTIS. - PERTEKĘS MARKĖMIS IR SAUGUMO BAIME. — UNIFORMŲ IR TAUTYBIŲ 

KAS JAUDINA BERLYNIEČIUS. — BERLYNO LIETUVIAI.GALERIJA. —
Savo laiku Berlynas buvo pasaulio dėme

sio centru. Iš jo plaukdavo įvairūs politi
niai ir kariniai planai, kurie lėmė buvusį 
Europos gyvenimą. Tačiau tas istprijos la
pas šiandien yra užverstas ir dabar Berly
nui lemta kita paskirtis.

Nors pokariniam Berlynui, tam buvusios 
Vokietijos sostinės palikuoniui, netenka 
vaidinti pirmykštės reikšmės, vis dėlto jis 
tam tikra prasme yra tarptautinis miestas. 
Jame susiduria keturių nugalėtojų okupa
cinės pajėgos; ten randasi Vokietijai val
dyti bendra Kontrolės Taryba. Taigi, kai 
kuriuo atžvilgiu ir dabar Berlynas yra dė
mesio centre. Be to, jame gyvenimas kiek 
skirtingas, nei kituose Vokietijos miestuose, 
ar* bendrai Europoje.
'Šiomis dienomis grupei tautiečių iš Ber

lyno pasisekė atvykti į amerikiečių zoną, 
kur jie, susiradę savo gimines bei' artimuo
sius, mano apsigyventi. Tame verdančiame 
griuvėsių didmiestyje jie išgyveno 2—3!/a 
metų, taigi gyvenimą gerai pažįsta.

Visų pirma Berlynas teikia militarinio 
miesto vaizdą. Gatvėse, tramvajuose, užei
gos^, žodžiu, viešose vietose marguoja 
įvairiausios uniformos. Iš bendro gyvento
jų skaičiaus, uniformuotieji sudaro gana 
žymų nuošimtį. Nors pats miestas padalin
tas į keturias zonas, kurių ribos nežymios, 
bet visur sutiksi atskirų okupacinių kariuo
menių uniformų mišinį. \ -

Iš okupacinių kariuomenių, Berlyne po- 
• puliariausi amerikiečiai, toliau anglai ’ir 

prancūzai, o nemėgiamiausi rusai. Mat, ru
sus ir jų šeimininkavimą Berlynas turėjo 

’pakankamai progos pažinti.
Nežiūrint didelių sunaikinimų karo metu, 

Berlynas šiandien yra gana gyvas ir judrus 
miestas. Gatvės beveik visur nuvalytos, su
sisiekimas atstatytas (tik kai kuriose vietose 
rusų sektoriuji S-banas dar neveikia). Bet 
statyba tuo tarpu nežymi. Stinga statybi
nių nedžiagų, stinga ir berlyniečiams noro, 
ką norį daugiau planuoti, galvoti apie 
ateitį. Jie per daug užimti šia diena. O ; 
dėl ateities, tai' berlyniečiai linkę kažko 1 
palaukti ... j

Daugelis vokiečių, ypač iš rusų zonos, į < 
Berlyną veržiasi gyventi, nes jame esan- < 
čios geresnės sąlygos, nei bet kur rusų zo- | ’

i tas veikia ne tik į žmonių nuotaikas, bet 
ir į viešojo gyvenimo konjunktūrą.

1 Jei patyrinėti, kokia bendra problema 
! berlyniečiams labiausiai aktuali, tai bus 

neapsirikta pasakius, jog karo galimybės 
klausimas. Žinoma, čia niekas viešų atsi- 
klausimų nedaro, kaip Gallopo institutas, 
ar tiki į greito karo galimybes, ar ne. Bet 
iš kasdieninių pasikalbėjimų žmonių vy
raujančią nuomonę galima atspėti. < O ta 
spėjamoji nuomonė ir bus—daugelsi laukia 
kafo. Esą tik karo atveju susipynusi padė- 
,tiš gali būti iš pagrindų atstatyta. Ir su
prantama, vokiečiai per praeitą ka-ą be
veik viską pralošė. Ne ką rizikuotų pra
rasti naujo karo atveju.

Apie galimą karą gandams pagrindo kar
tais duoda ir konkretūs reiškimai. Pav.,

I čia buvo atkreiptas dėmesys į rusų šeimų, 
, moterų ir vaikų išvykimą iš Berlyno.
mu, kad išvykstantieji pasiėmė gana 
les maisto atsargas, daug didesnes, 
kelionei reikalinga.

Į Tame kunkuliuojančiame katile — Ber- 

kur nors kitur būti į paslaptingą automo- tyne sutiksi . įvairiausių tautybių žmonių, 
bilį pačiuptam. Daug vokiečių dingo naik- neišskiriant ir lietuvių. Pararųjų skai 
ties metu iš savo butų. Dėl nuolatinių nuolat mažėja. Vieni laimingai ištrūksta į 
dingimų, net Berlyno policijos 
reikštas nepasitikėjimas. Jei kas 
nori išvykti, ypač užsieniečiai,

noj. Berlynas turtingas markių apyvarta, o 
taip pat ir daugeliu prekių, kurių nerasi 
kituose Vokietijos miestuose. Gausi pinigų 
apyvarta į Berlyno rinką prekes traukte 
traukia. Be to, pateko į dienos šviesą tai, 
kas ankščiau skiepuose buvo paslėpta. To
dėl spekuliacija Berlyne puikiai žydi. TuYėk 
tik ’pinigų, o visko gausi pirkti, pradedant 
auksu, brangakmeniais, įvairiausiais gėri
mais, baigiant paprasta silke. „Juodojoj 
rinkoj” prekių kainos čia net pigesnes, 
išskyrus maisto produktus, nei kitur Vo
kietijoj. Mat, yra čia pakankama pasiūla. 
Reta kuri krautuvė ar užeiga, be oficialios 
prekybos, neturi „laisvų prekių”, speku
liacinėm kainom. Vokiečių markių ypač 
rusų laidos, Berlyne irgi nestinga.

Tačiau, nežiūrint kai kurių gyvenimo 
žvilgiu teikiamų pirmenybių, Berlynas 
dėlto yra nesaugus miestas. Vokiečiai 
tai jau turėjo progos patirti, kai pradėjo 
dingti įvairūs specialistai ir vaikai. Užsie
niečius nesaugumo jausmas persekioja visą 
laiką. Nežiūrint kokiame sektoriuje gyven-1 
turn, turį skaitytis su galimybe gatvėje ar i

at-
vis
ta-

vadui pa- 
iš Berlyno 

___ __ _________ , tai ne dėl 
ko kito, o tilt saugumo jausmo vedami.

Berlyniečiams gal daugiau, nei kitiems, 
rupeąčių sudaro Vokietijos ateitis.. Mat, 
Berlynas, km- susiduria keturių okupacinės 
kariuomenės, bet kokius Vokietijos valdy
mo pasikeitimus praktiškai gali pirmiausia 
pajusti. Tam tikro nervuotumo berlynie
čiams teikia ir prasidėjusi Londono konfe
rencija. Čia vyrauja nuomonė, jog nežiū-! 
rint to, ar Londone susitars, ar ne, dkupa- j 
cinis Vokietijos valdymas galįs pasikeisti. 
O tą pasikeitimą visų pirma gali tekti Ber
lynui pajusti1. Buvo laikas, kai daug nerimo 
kėlė gandai apie galimą Vakarų Sąjun
gininkų kariuomenių pasitraukimą iš Ber
lyno. Tik amerikiečių kariniam gubernato
riui gen. L. Clay griežtai paneigus, panika 
atslūgo. Šiaip gandai Berlyne turi gerą 
dirvą. Buvusi Vokietijos sostinė dažnai gy
vena įvairių gandų ir versijų ženkle. , O

1 Vakarus, kiti neaiškiam likimui išvažiuoja 
į Rytus. •

Berlyne lietuvių yra amerikiečių sekto
riuje, kur jų gyvenimas panašus į1 mūsų. 
Bet taip pat yra ir rusų sektoriuje. Tai Sau
giausia ' buvę kariai, sužeistieji1, pakliuvę į 
ligonines. Jų likimas nepavydėtinas, o atei- 

, tis labiau negu neaiški. Juos kartais a'p- 
; lanko ir paguodžia Berlyne užsilikęs vie
nas lietuviams žinomas kunigąs. Tačiau ku- 

I name sektoriuje lietuviai begyvena, visų 
Į norai krypsta patekti pas mus, o mintys į 
I pavergtą Lietuvą. J. Šakinis. .
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BALF’o vajaus proga

Jos turi geras širdis
Jau gerokai reikėtų apieškoti .lietuvių Į 

tremtinių stovyklas Vokietijoje, kad pa- j 
vyktų- surasti moterį ar vaiką, kuris ne-1 
būtų gavęs kurios nors aukos iš Amerikos 
lietuviu, iš BALFO. BALFas liko gerasis 
tremtinių dėdė. Ir šiandien Amer. lietu
viai vykdo didžiulį vajų tremtiniams. Jų 
spauda mūsų reikalais sielojasi daug dau
giau, kaip savaisiais. Lietuvių laikraščiai 
net bara amerikiečius: girdi, Amer. žydai 
sudėjo jau šimtus milijonų, lenkai ir grai
kai po keliolika milijonų, o va — lietuviai, 
nesukrapštote ir pusmilijonio. Vienok trem
tinys puikiai žino, kad mūsų broliai ir se
sės anapus nėra piniguočiai, kaip žydai ar 
graikai. Ir mums siunčiamas aukas pini
gais ar drabužiais sudeda ne fabrikantai, 
kapitalistai, bankininkai, o daugiausia pa
prasti darbininkai, angliakasiai (mairre- 
riai), tarnaitės . . . Šios klasės žmonėms 
nekrenta doleriai iš dangaus: juos reikia 
uždirbti ilgu ir sunkiu dienos ar nakties 
darbu. Šie žmonės turi plonas pinigines, 
bet mūsų laimei didžias ir gaįlestingas šir
dis. (

Amerikoje nedaug tėra lietuvių inteli
gentų. Tie patys gi dirba keliose draugijo
se ir dar redakcijose. O rinkti aukas įvai
riuose miestuose -išblaškytų mūsų tautie
čių tarpe nėra taip lengva. Reikia daug 
energijos, kantrybės aukotojų aplankymui, 
prašymams, aukų tranšportui ir pan. O čia 
dar mums nepalanki „bimbininkų“ ir kito
kio plauko komunistėlių propaganda. Taigi 
ir tremtinių džiaugsmas turėtų būti labai 
didelis, kad tos rūšies darbininkų susiran
da. Jais gi daugiausia yra lietuvės motei 
rys.

■ Jų didžias pastangas teisingai iškelia ir 
įvertina vietos spauda. Štai „Darbininkas" 
apie vieną jų rašo: —

„Veronika Q, Šimkienė, kapt. W. Šim
kūs žmona, nusipelniusi tremtinių motinos 
vardo. Tik per vienus, metus, gerų žmonių 
padedama, ji yra tremtiniams lietuviams į 
Europą nusiuntusi apie 4.000 svarų maisto 
ir rublį. Tai kilnus širdies gerumo ir pa
siaukojimopa vyzdys visoms Amerikos lie-

tuvėms. Šiuo metu ponia Veronika laba! 
rūpinasi padėti tremtinių vaikams, kurie 
badaujančio} ir sugriautoj Vokietijoj nyks
ta nuo visokių ligų, ypač žiemos metu“. 
O tokių moterų yra ir daugiau.

Tremtiniams džiugu, kad yra žmonių 
anapus /Atlanto, kurie dalijasi su nelai
mingaisiais savo skatiku, drabužiu ir kurie 
•taip nuoširdžiai rūpinasi mūsų vaikučiais, 
kaip savaisiais. K. Pelėkis.

( . ■ , • ■ / . ■Kur aš" nukeliausiu, nakvynėlę gausiu

PABALTIECIŲ RAUD. KRYŽIAUS PIRMININKŲ PASITARIMAS SCHW. GMONDE 
Viduryje LRK p-kas dr. D. Jasaitis, kairė ėję — latvių atstovas, dešinėje — estų 

atstovė.

Kelkis! Gana 
rytmetį mane 
koją pirmiau

— Na kas, dega?
-r- Tuojau tau degs! ... puolė žmona,— 

argi nežinai, kad veža? Važiuojam! Visi 
kraustosi, o jis sau ramiausiai vėpso, lyg 
koks asilas, — tratėjo ji toliau kaip 
kosvaidis.

Žinojau, kad su ja neverta leistis į 
ous. Taip jau' pono Dievo, sutvarkytas 
sų svietas. Pradėk tik su moteriškąją 
ginčytis, tai taip ir paskambins 1 
lėkšte į plikę.

—Tai vistik veža? Matai ar aš nesakiau, 
kad tikra; mus perkraustys? Paliksime tuos 
prakeiktus barakus ir iki kelių purvyną... 
Tikrai Fuldoj bus geriau gyventi!

— Ne Fuldon! Amerikon veža! Antai jau 
visi kraustosi. Juozapienė ir kitos užsire
gistravo. Jos pirmiau išfežiuos O kuo aš 
prastesnė?! Marš tuojau ir žiūrėk, kad 
man išyažiuotumėm pirmieji!

Nieko nepašvilpsi. Tyliai be žodžių nu
silenkiau savam „žandarui” ir spaudžiau 
pro duris lauk.

Iš nakties gan smarkiai debesėliai van
dens paliejo. Tad pakėlęs ir taip jau trum
pas unrines kelnes dėsčiau per balas link 

' ' (Borjero nuotr.) | visokios išminties ‘ centro-komiteto raštinės.

vieną 
kurią

miegoti! ... užsipuolė 
žmona dar besvarstant} 
kelti iš lovos.

kul-

; gin-
; mū-

puse 
kokia

[ Iš tolo jau matėši būriai žmonių, kurie 
kažką rankomis rodė, klegėjo, lyg kūmu
tės prie šventoriaus susirinkę.

— Tikrai veža! — pusbalsiu nuspren
džiau ir pradėjau spraustis link laiptų ve
dančių į „dangaus karalystę”.

Čia gi, brol, nė uodas snapo' neįkištų. 
Dypukas prie dypuko — net miela žiūrėti. 
Ir visi jie srove veržiasi link durų. Galvo
jau, kad čia jau nieko nebus, bet prieš 
akis stojosi mano „prisiega” 
pradėjo kitaip suktis.

Nusprendžiau brautis.
— Koks galas neša! Kur? 

kaip galvijas? !.— rėkė DP 
balsais ir grūdosi kompaktine mase pir
myn ir pirmyn. — Matai koks jis! Galvoji, 
kad tik tu vienas norį važiuoti? Nieko! 
Ir. mes važiuojam ! ! ! — šaukė kiti.

Galiausiai įsibroviau. Priešais sėdėjo 
tarp blankų paskendęs vienas ponas su di
džiuliais akiniais ant nosies. Visur tarškėjo 
mašinėlės, šlamėjo blankai,, o mirtingieji 
DP už durų kovojo dėl kiekvienos 
pakopos.

— Kiek? — užgirdau klausiant ir 
bęs žvilgterėjau į poną.

— Ko kiek?
— Blankų! Keliese važiuojate? — 

Įėjo vėl. ♦

ir smegeninė net šonkaulius žada pradėti skai- 
kam užlendi už akių. Daktarai vėl

ko grudies, 
visokiausiais

laiptų

nuste-

šukte-

BALYS GRAŽULIS
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Studijų metu ji susipažįsta su vienu 

indų išminčiumi, kaip ji sako, šventuoju 
ir visa persiima jo idėjomis.

Ir kai ji neva stebuklingai išgyja 
iš beviltiškos ligos, supranta esant 
ženklų atsiduoti Dievo tarnybai. Ir tampa 
mįsijoniere ir tarnauja Dievui šaukdama 
jaunimą pažvelgti jam į veidą. Kaip ji 
pati sako, ji buvo indiškas, aš pasakyčiau, 
pagoniškas krikščionis. Jos tikėjimas buvo 
paremtas prietarais ir Tibeto šventikų pa
žiūromis į žmogų ir 'gyvūniją. Ji tikėjo 
esant nemirtingą sielą kiekvienam gyvūne, 
todėl ji mylėjo lygiai žmogų ir gyvulį. 
Su tikinčiųjų bendruomenės dovanotu 
arkliu Ji jodinėja eilę metų ir' tiki su 
juo susikalbanti be žodžių. Arklys jai 
tampa didžiausiu draugu ir sielos bičiu
liu. Jau priimdama tikinčiųjų dovaną — 
ji duoda apžadą su ja nesiskirti, gi po eilės 
metų taip prisiriša, kad tiki, jog neišgy
ventų kumelės netekimo.

Jos gyvenimas Vokietijoje yra kova 
ąu blogiu, kova už savo arklius, nes dabar 
ji turėjo jau ir kumelės sūnų. Ji aukojasi 
dėl jų it iškenčia nežmoniškai. Kumelės 
netekimą, kurią beveik nužudė pavydus 
šeimininkas Stuttgarte, ji šiaip taip išgy
veno, nes ją laikė mintis, kad jos gyvybė

reikalinga likusiam arkliūi. Ir ji gyveno 
dėl jo, kaip pamišėlė. Ne, beprotė ji ne
buvo, bet jos pažiūros į gyvenimą, jos 
prietaringas tikėjimas esant savo gyvybei 
surištai su arklio gyvybe ir tas fanatiškas, 
liguistas prisirišimas prie jo darė ją be
prote. Tad suprasite, kad to vieno pa
kaktų žmogui numirti netekus to, kas yra 
gyvenimas. Bet jos aprašyme aš radau 
vietą, kur ji pasisako esanti gydytojo 
įspėta, kad ir nuo menko susijaudinimo 
jos širdis galinti sustoti. Ji sirgo širdies 
liga ir buvo tiek išsekusi, kad tikrai tik 
dvasia ją dar tebelaikė. Pamačiusi negyvą 
savo arklį ji krito kaip pakirsta. Tai 
turėjo įtakos ir tai, kad iš vakaro ji buvo 
širdies priepuolio paguldyta ir dar neuž- 
sigavusi. Kitoje vietoje ji sako, kad gy
dytojas paaiškinęs, jog jos arklys yra li
gotas, dusulingas, kurį ir trumpas vijimas 
risčia gali uždusinti.

Justinas Vėgauda skaitė jos aprašymą, 
kalbėjosi ir, būdamas fantastas, nejučiomis 
įsitraukė į jos vaizduotės pasaulį. Jis 
kentėjo už ją ir su ja. Padėjo jai kuo ga
lėjo ir sielojosi negalįs daugiau padėti. 
Kai visi iš jos šaipėsi, jis ją suprato ir 
atjautė. Nelaimės išvakarėse jis jai 
padėjo šienauti, savo akimis matė jos1

i vargą, o kai jai sugriuvus jis parėjo iš- 
I. vargęs namo, jo siela buvo pilna gailesčio 
jai. Kuo padėti? Kaip ją iš to vargo iš
traukti? Arklys, tik arklys viso to prie
žastis. Ir štai, tokių jausmų įtakoje kyla 
planąs išvaduoti ją nuo Seklio. Jis kovoja 
su savo padorumu ir baime, kankinasi, 
bet gailestis paima viršų ir jis prisipažįsta. 
Vidurnaktį nueiną, išveda arklį iš tvarto, 
užsėda ir leidžiasi zovada, būdamas tikras, 
kad dusulys arklį užsmaugs. Belėkdamas 
keliu jis užjoja ant sėdinčių įsimylėjėlių ir 
pasibaidęs arklys metasi, į šalį, numes- 
damas raitelį į rugius. Arklys parbėga į 
tvartą, kur jį. visą suplukusį, netrukus 
nunuodija Walter Neusel, Justinas Vė
gauda grįžta namo. Visą naktį jis kanki
nasi nežinioj ir baimėj.

Kas atsitiko su arklių ir ar jo nepa
žino sėdintieji. Ir kai rytą pasirodo! poli
cininkas, jam jau aišku, kad arklys 
nustipo ir kaltininkas žinomas. O kai su
žino, kad yra mirusi ir Hellene Vogei, jis 
pasijunta kaltas ir dėl jos mirties, nes jam 
buvo žinomas jos prietaringumas ir 
nesveika širdis. Aptemdytas minties iš
laisvinti ją iš visų vargų priežasties, apie 
tai jis nebuvo pagalvojęs, bet dabar tai 
jam buvo savaime suprantama. Jis prisi
pažino ir tik laukė greitos bausmės. Bet 
kokias kalbas jis rado nereikalingomis, nes 
žinojo nebus suprastas. Palaužta? ir be
veik pamišęs jis tylėjo ir nekantravo 
atpildo. Pažįstant jį ir jo santykius su ve
lione įtaką neužmirštant, tai darosi visai 
suprantama. Štai ir visa paslaptis, — 
baigė Ruginis.

— Bet tai taip pat nusikaltimas! 
šuko tardytojas.

Ruginis patylėjo ir'lėtai atsakė:
— Deja, taip. Ir, tačiau, — patylėjęs

tęsė, — vienintelis kaltininkas šioje byloje 
yra Himalajai. Ju paslaptingos jėgos pa
kėlė Hellene Vogei iš mirties patalo ir 
įsakė gyventi taip, kaip ji gyveno, — su 
įbestu žvilgsniu į Himalajų aukštybes, 
klausydama balso iš ten, liepiančio gy
venti dėl gyvulio. Ir ėjo per gyvenimą 
matydama tik Himalajų viršūnes, girdė
dama tik jų išminčių mirtingajam nesu
prantamus žodžius, akla ir kurčia gyva
jam pasauliui, nesuprasta, kaip ir pati 
nesuprato gilios Sauhų Sundas Sing iš
minties. Vietoje būti laimingai ir kitiems 
laimę nešti, ji traukė paskui/save vargą 
ir nelaimę sau ir tiems, kurie su ja arčiau 
susirišo. Tas tikėjimas paslaptingomis ga
liomis tapo jos likimu — jos žudiku. Wal
ter Neusel ir Justinas Vėgauda yra tik i 
bedugnę riedančio ’ akmens, palydovai, jo 
išjudinti akmenėliai. Ir visi trys nelaimin
gos Himalajų aukos, — užbaigė Ruginis.

Paskui jis priėjo prie sulinkusio Justino 
ir linksrhal sudavė jam per petį:

— Žmogau, šypsokis, kad sąžinės nesle
gia žmogžudystės nuodai. Kas galėjo įvykti, 
bet neįvyko — nėra nusikaltimas. Atsakyti 
teks tik už pasikėsinimą ant arklio gyvy
bės, kuris žuvo ne nuo tavo abejotinos 
sėkmės žygio, bet nuo piktadario rankos.

Ir Justinas jikrai išsitiesė ir nusišyp
sojo. Pąskui nutvėrė Ruginiui ranka ir 
stipriai pakratė.

už

su

Patikrinus Ruginio nupasakotus faktus 
po poros dienų Justinas grįžo namo. 
Teismo bausmė buvo menka. Švelninan
čių aplinkybių buvo daugiau jo veiksme 
negu blogos valios. Bet ar tai jį įtikino, 
kad ne kiekvienas gailestingas darbas yra 
tikrai gailestingas? Kažin.

Pabaig''

— Aha! 2 ... 2 iš viso .
— Prašau! 2 markės! — pareiškė kate

goriškai akiniuotasis.
Išverčiau visus kišenius ir sukrapštęs pa

daviau. Dabar veržiausi lauk ir širdyje 
džiūgavau, kad taip pigiai veža.

Dabar prasidėjo kančios: lakstymas po 
įvairiausias „ministerijas”, daktarus. Zui
nių visur pilna visi grūdasi, keikiasi, ba
rasi ir 
tyti, ’jei
žiūrėjo, tampė kojas, glostė pagurklius, 
klibino 
apgavimo, kad neišvažiuotum Į užjūrį be 
žiaunos arba su svetima nosimi ir paskiau 
nepridarytum sarmatos visiems likusiems. 
Ko gero šakys, kad čia visi lozoriai sėdi.

Užsiregistravau, nors ir grįžau namo *be 
rankovės ir atplėštu kišeniumi ...

— Netvirtai prikabinta! — nusprendžiau.
Žmona į tai kitaip pažiūrėjo ir nutarė:
— Latras! Matai! Kur koks biesas tave 

visą dieną nešioja? Latravojai kur, kad be 
rangovių grįžti?

— Mėginau aiškinti, kad Amerikos rei
kalais užtrukau, bet ji tuoj pertraukė:

— Amerikon! Amerikon! Taigi, kad vel
tui valkiojies! Aš jau nebevažiuosiu į Ame
riką. Į Kanadą važiuojam jau! Štai kas 
yra! Aš nenoriu ten, kur Juozapienė va
žiuoti. Dabar gi jau ir Kanadon vežą! 
Šiandien pradėjo vežti! Bėk ir tu(>jku už- • 
siregistruok!

Bandžiau aiškinti, kad jau vėlu, bet ma
nęs niekas neklausė. Turėjau nešintis lauk. 
Pro langą dar palydėjo mane „angelo 
sargo” žodžiai, kuriais liepta buvo neuž
siregistravus į namus negrįžtu Vaikščio
jau, klabenau įstaigų, duris, bet jos nepra
sivėrė. Tik vienoje vietoje grindis plovė 
viena moteriškė, kuri mano užklausta apie 
važiavimą, atrėžė:

Niekas šiandien daugiau nebeveža! 
Rytoj! O dabar nešinkis lauk iš čia purvo 
nenešiojęs!

Išėjau. Danguje žibėjo žvaigždės. Visa 
stovykla irgi buvo aprimusi po dienos 
triukšmo. Vienur, kitur girdėjosi „emigruo
jančių” neV?sai besideriną balsai. Kažj kas 
traukė liūdną dainą:

— Sutems tamsi naktužėlė, nudrengs 
dargi darganėlė, t
' Kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu....

Man širdyje irgi buvo liūdna. Tikrai, 
galvojau, kur aš nukeliausiu, kur nakvy
nėlę gausiu, nes ausyse skambėjo žmonos 
žodžiai, kurie liepė neužs i registravus ne
grįžti. Ir dabar šiuo metu aš baisiai pavy
dėjau “Viengungiams jų laimingo gyvenimo 
ir visokiausios asmeninės laisvės ...

«
Išvažiuoti neišvažiavau nei aš, nei kiti, 

nes „vizos”, matyt, konsulate nesurado.
Dabar gi vaikštau visą laiką su pora 

markių kišeniuje ir laukiu naujos „emigra
cijos”. K. Vėjas.

nosis-žiūrėjo, kad nebūtų jokio
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IRO Vyr. Būstinė informuoja tremtinių spaudą
Amerikiečių zonos IRO vyriausios 

būstinės informacijų skyriaus viršinin
kas p. Sutherland Denlinger sušaukė 
gruodžio 3 d. į Heidelbergą tremtinių 
spaudos atstovus painformuoti apie repa- 
trijacijos ir emigracijos reikalus. Konfe
rencijoje dalyvavo visos tremtinių spaudos 
atstovai, o taip pat zoninės IRO būstinės 
direktorius p. Edwards ir skyrių virši
ninkai * 1

Savo įžanginėj kalboj p. Sutherland Den
linger pažymėjo, kad buvęs būtinas .reika
las užmegsti kontaktą su tremtinių spaudą, 
nes dėl jo nebuvimo atsiradę nesusipratimų, 
kuriuos teksią šalinti. Tai esanti pirmoji 
tos rūšies spaudos konferencija. Ateityje 
numatoma kiekvieno mėnesio pirmą tre
čiadienį tokią konferenciją Heidelberge su
šaukti.

Po to zonos direktorius p. Edwards pa
darė trumpą pranešimą apie IRO veiklą. 
Zoninei IRO buvę numatyta 105 milijonai 
dolerių, tačiau buvo gauta tik 35 milijonai. 
Nežiūrint tokios mažos sumos,. IRO steng
sis ir toliau globoti visus tremtinius. Trem
tinių problemai spręsti yra du keliai: re- 
patrijacija ir emigracija. Prievarta niekas 
nebus repatrijuojamas, tačiau repatrijaci- 
ja bus skatinama ir repatrijuojantieji bus 
remiamL Numatoma, kad ateityje galės 
išemigruoti kas mėnuo 10.000 — 15.000 as
menų. Dėl skryningo p. Edwards pareiškė, 
kad tai nesąs skryningas, o tik registraci
ja. IRO nesanti policijos įstaiga ir neno
rinti žmonių bausti. Si registracija esanti 
numatyta IRO statute ir taikoma visiems 
ir visuose kraštuose esantiems DP. Iki šiol 
IRO neturėjusi žinių apie tokius socialinius 
junginius, kaip šeimos. Registracijos duo
menys būsią naudojami statistikos reika
lams, o taip pat būsimai tarptautinei kon
ferencijai DP problemai spręsti. Registraci
jos formuliaras esąs išdirbtas geras, pa- 
grindan imama šeima ir apima visus klau
simus, kuriais IRO organizacijoje dalyvau
jančios valstybės interesuojasi. Iškilus 
klausimui dėl skryningo reikalingumo, p. 
Edwards pareiškė pasipiktinimą, kad šią 
registraciją norima pavadinti skryningu ir 
dėl jos vykdymo prasmės nepriėmė jokio 
pareiškimo. Tada p. direktorius buvo pak
laustas, ar vykdant šią registraciją gali bū
ti ir ar bus atimtas kam nors DP statusas. 
I tai jis atsakė, kad Visi tie, kurie einant 
IRO statutu nelegaliai naudojasi DP tei
sėmis, turi būti ir bus iš DP tarpo paša
linti. Pačių DP interesas turįs būti paša
linti visus, kurie IRO globai nepriklauso. 
Pastačius p. direktorių prieš dilemą, ar ga
lima vadinti skryningu tokią registraciją, 
kurią vykdant bus kai kas pašalintas, jis 
nieko konkretaus neatsakė, tik pažymėjo, 
kad IRO neturi tikslo skryninguoti. Paaiš
kėjus IRO nusistatymui neatsižiūrint į nie
ką pravesti taip vadinamą registraciją, trem
tinių spaudos atstovai paprašė suteikti smul
kesnių žinių, kuriuos asmenis IRO numato 
globoti ir kas jų manymu nelegaliai nau
dojasi globa. Į šį klausimą atsakė patikri
nimo (elligibility) skyriaus viršininkas 
Grigg. Iš IRO statuto buvo perskaityta apie 
16 kategorijų asmenų, kuriems globa bus 
atimta (žiūr. „Minti}“ Nr. 127). Kalbant apie 
kolaborantus ir kvislingus iškilo klausimas, 
kaip bus traktuojami asmenys prievarta 
mobilizuoti į vokiečių kariuomenę. Į tai 
buvo atsakyta, kad jie turės šią aplinky
bę įrodyti. Nesant įrodymų, DP globa jiems 
bus atimta ir jie nustos DP statuso. Daug 
jautresnis klausimas buvo kaip IRO in
terpretuoja asmenų kategoriją, kurie jė
ga siekia nuversti esamą savo krašto, arba 
kito kurio UNO nario valdžią. Nesulaukus 
konkrečių paaiškinimų, aš pasiteiravau, 
kaip bus traktuojami Pabaltijo valstybių 
tos rūšieh pabėgėliai, nurodydamas; kad 
tiek mes baltai DP, tiek JAV ir daugelio, 
kitų kraštų vyriausybės nepripažįsta tų 
kraštų dabartinio statuso teisėtu ir laiko, 
kad tie kraštai yra Sovietų Sąjungos oku- 

f puoti. O su okupantu kovoti reikia. Sis 
klausimas buvo sutiktas su nepasitenkini
mu ir juoku buvo ’bandyta kompro
mituoti patį klausėją. Esą, negi tamsta no
ri, kad IRO irgi nepripažintų to statuso. 
Čia taip pat ne vietoje į kalbą įsivėlė vie
tinė biuro tarnautoja, kuri nežinia 
kuriuo tikslu ten visą laiką dalyvavo kaip 
stebėtoja ir įkyriai koregavo mūsų tautie
čio p. Tolišiaus gana gerą vertimą iš anglų 
į vokiečių kalbą. Susidarius nejaukiai nuo
taikai nutrūko aiškinimasis apie kategori
jas asmenų, kurie neturi teisės naudotis 

. IRO globa. — Ponas Sutherland De- 
' linger painformavo apie baltų vy
riausios tarybos įteiktą memorandu
mą skryningo reikalu, kuriame prašoma 
skryningo arba kaip dabar vadinama, regi-

- stracijos, nevykdyti. Sis memorandumas 
. buvęs nusiųstas vyriausiąja! IRO valdybai

Ženevoje, kuri jį atmetusi dėt argumentų, 
kurie šioje konferencijoje jau išnagrinėti, 
būtent: 1. Tai nėra naujas skryningas, o 
tik pirmoji IRO uniforminė registracija. 
2. Turimų UNRRA’os ir kitokių duomenų 

■ nepakanka. Anie duomenys buvę .surinkti 
nevienodais formuliarais, visai kitoje dva
sioje ir registravo .tik atskirus asmenis. 
IRO gi yra reikalingi duorpenys apie so
cialinius junginius — šeimas ir jų gimines. 
Be to IRO turi žinoti, kas yra tie asme
nys, už kuriuos ji imasi atsakomybę. Dėl 
išmetimų yra numatyta tvarka skųstis — 
apeliuoti. 3. Anketų duomenys yra reika
lingi duoti kraštams, Į kuriuos DP emi
gruos. Todėl vyriausia IRO valdyba nuro- 

’ do, kad anketas užpildyti kiek galima pil
niau yra ne tiek IRO, kiek’ pačių DP in
teresas.

Emigracinio skyriaus viršininkė panelė 
Trimble padarė pranešimą apie emigraci
jos reikalus. Ji nurodė, kad tvirtų kvotų nė j

pagrindo baimintis, kad didelė dalis DP 
paliks'neišemigravę; pav., Belgija sutiko 
(■'leisti 20.000 angliakasių, o dabar sutin
kanti priimti ir jų šeimas. Tuo būdu skai
čius žymiai padidėsiąs. Su Prancūzija bu
vusi sudaryta sutartis įsileisti 50.000 žem
dirbių, angliakasių, o taip pat nominuotų 
ir nenominuotų profesijų. Dabar Prancūzi
ja nuo tos sutarties yra susilaikiusi. De
damos pastangos ją atnaujinti. Lankęsis 
tremtinių įsįleidimo reikalais Brazilijos at
stovas jau grįžo ir laukiama, kad ten bus 
įsileista 5000 asmenų; Netrukus atvyksiąs 
Šveicarijos atstovas verbuoti 100 ligoninių 
sesučių, kurios turinčios būti diplomuotos, 
registruotos tarptautinėje gailestingųjų se
serų organizacijoje ir šios organizacijos 
skryninguotos. Į Šveicariją būsiančios pri
imamos moterys be šeimų ir joms esąs nu
matytas šešių mėnesių bandomasis laikas. 
Olandija tuo tarpu priimanti 8500 asmenų, 
bet tikros kvotos dar nėra nustačiusi. Kiek 
tremtinių įsileis JAV, Kanada, Australija 
ir Lotynų Amerikos kraštai — negalima 
tiksliai atsakyti. Ten priėmimo procesas 
toks: "Firmos ar pavieniai asmenys krei
piasi į tų kraštų vyriausybes, o šios į IRO 
ir įsileidimas priklauso nuo pareikalavimo. 
Kiekvienas kraštas pirmiausiai ima tuos 
asmenis, kuriuos gali panaudoti kaip dar<. 
bininkus. Ypač ieškoma žmonių su tech
niškais sugebėjimais. Labai mažos galimy
bės yra emigruoti intelektualams. Į klau
simą, ar tiesa, kad asmenys, turį aukštos 
mokyklos diplomą, negaus darbo ir kad jie 
turi tą diplomą slėpti, atsakoma, kad tie 
gandai yra be jokio pagrindo. Kai kurie 
kraštai net reikalauja diplomo. Pav., Švei- 
fearija ir ypač Venecuela", kuri stato rei
kalavimą, kad emigrantas būtų bent lankęs 
universitetą. Taigi žmonės su mokslu ne
bus nuskriausti. Į pastabą, kad transpor
tai nėra pilnai išnaudojami', atsakoma, kad 
yra atsitikimų, jog per vieną dieną, ar net 
dar greičiau įsakoma žmogui pasiruošti 
emigracijai. Tai nėra kaltė emigracijos 
skyriaus, o tik norima, išnaudoti laivuose 
vietas tuo atveju, kai kas nors dėl ligos ar 
kitų aplinkybių neatvyksta į surinkimo 
punktą. Iš viso esą 10 projektų emigraci
jai. Po to, kai IRO perėmė DP administra
vimą amerikiečių zonoje, išemigravo apie 
35.000 asmenų.

Toliau buvo pastatyta eilė klausimų są
ryšyje ir be sąryšio su padarytais praneši
mais. 1) Ar Jaltos sutartis dar galioja dėl 
sovietų piliečių grąžinimo? — Į tai nieko 
tikro negalima pasakyti, nes šis klausimas 
priklauso spręsti aukštesnėms instituci
joms. 2) Kas bus daroma su seniais, ligo-

niais ir kitais nepajėgiais dirbti asmeni
mis? — Jiems bus patariama repatrijuoti, 
nes emigracijos galimybės jiems yra. la
bai mažos ir jie gali atsidurti nepaprastai 
blogoje būklėje. Tačiau prievarta jie nebus 
grąžinami į savo kraštus^ 3) Kaip bus su 
tais DP, kurie vedė vokietes? —' Dėl emi
gracijos jie turės didelių sunkumų. 4) Yra 
žmonių, kurie gali patys save išlaikyti. Jie 
sėdi lageriuose tik . dėl to, kad nenustoti 
galimybės emigruoti. Ar išėjimas iš lagerio 
ir nustojimas IRO aprūpinimo bus kliūtis 
emigracijai? — Ne. 5) Ar dabar atimant 
DP statusą bus atimama ir DP kortelė? 
— Taip. Jei pasirodys, kad statusas buvo 
atimtas neteisėtai, toks asmuo norėdamas 
atgauti DP statusą, turės atlikti iš naujo 
visus formalumus. 6) Kokia kalba reikia 
užpildyti fdrmuliarus? — Anglų arba vo-

. kiečių kalba. Tų ■ kalbų nemokantiems turi 
padėti kiti tautiečiai. 7) .Kada paaiškės 
skryningo rezultatai? — Po 3 — 4 mėnesių. 
8) Ar visoms tautybėms yra taikoma skry
ningas? — Taip. 9) Kokiu būdu DP gali 
sudaryti ryšį su kraštais,' į kuriuos, numato 
emigruoti? — Per IRO: Ji kreipiasi į Že
nevą, o iš ten sudaromas kontaktas su 
kraštų atstovais. 10) Ar DP turi pirmumo 
teisę darbams prie IRO ir karinės val
džios? — Taip. 11) Ar numatoma suteikti 
teisių tautiniams komitetams ir kitoms tau
tinėms organizacijoms emigracijos ir ap
skritai DP reikalus sprendžiant? — Ne. Jo
mis bus naudojamasi tik kaip pataria
muoju organu. 12) Kai^-reikia užpildyti 
skryningo anketos klausiiną apie gimines? 
— Minėti tik tuos gimines, kurie emigra
cijos atveju gali padėti, o visus kitus savo 
nuožiūra. 13) Ar bus perkelti DP iš Austri
jos. Į Vokietiją? — Tai yra karo valdžios 
dalykas. 14) Ar bus duodamas dirbančio
jo davinys DP laikraščio darbuotojams? — 
Taip. 15) Kada įvyks sekanti spaudos kon
ferencija? — 1948 m. sausio 7 d. 14 vai. 
Heidelberge. ”*

Konferencija praėjo šaltoj oficialioj at
mosferoj ir šitai trukdė atviriau ir nuo
širdžiau išsikalbėti rūpimais klausimais. Aš 
asmeniškai nebuvau įtikintas nei taip va
dinamos registracijos reikalingumu, nei jos 
nekaltumu. O šaltos oficialios kalbos re
patriacijos klausimu ir abejingumas dėl 
Baltijos kraštų okupacinio statuso dvelkė 
visišku mūsų interesų nesupratimu ir ne- 
sidomėjimu. Jeigu IRO zonos vadovybė ir 
toliau tokiu tonu ir tokioj atmosferoj su 
mumis bendraus, apie nuoširdumą negali 
būti kalbos.

J. Vasaitis.

LTB spaudos konferencija
Feilbache

Vyriausio LTB Komiteto pirmininkas Dr. 
Gylys lapkričio 29 d. sušaukė tremtinių 
spaudos atstovus j Fellbachą painformuoti 
įvairiais einamaisiais reikalais. Į pasita
rimą atvyko visų keturių amerikiečių zo
noje, išeinančių laikraščių atstovai. Vyriau
siąją valdybą atstovavo pats Dr. Gylys ir 
P. Gaučys. Buvo laukiamas ir Raudonojo 
Kryžia'us Pirmininkas Dr. Jasaitis; kuris 
tačiau dėl nežinomų priežasčių neatvyko.

Pasitarime buvo iškelti IRO Skryningo, 
emigracijos ir santykiavimo tarpusavyje, 
su vietos gyventojais ir su kitomis tauty
bėmis klausimai.

Dėl skryningo p. Dr. Gylys patarė lai
kytis Raudonojo Kryžiaus Pirmininko Dr. 
Jasaičio nuomonės. Jis, būdamas Ženevoje 
IRO vyriausios valdybos posėdžiuose, ga
vęs įspūdį, kad skryningas blogų tikslų ne
turįs. Dėl iškeltų abejonių, kurias sukėlė 
skryningo anketos grynai politinis pobūdis, 
Dr. Gylys nieko konkretaus nugalėjo pa- 
ąjškinti. Šiuo atveju jis patarė kiekvienam 
tremtiniui laikytis pagal savo nuožiūrą ir 
išmanymą. Dr. Gylys nusiskundė, kad 
amerikiečių zonos vyriausioje IRO būsti
nėje yra jaučiamas komiteto ignoravimas

ir su pačiu direktorium Mr. Edwards iš
siaiškinti skryningo reikalus esą neįma
noma. Komitetas ten esąs priimamas tik 
įvairių sekrėtorkų, o ne kompetetingų as
menų.

Vyriausias LTB komitetas laikąsis nuo
monės, kad galvatrūkčiais ir bet'kur emi
gruoti esą neverta. Reikia stengtis emi
gruoti tik į JAV, Kanadą ir Angliją. Išvy- 
kusieji turi laikytis taip, kad neužkirstų 
kelio stovyklose gyvenantiems tremtiniams 
emigruotu

Dr. Gylys taip pat iškėlė aplinkybę, kad 
mes randamės Vakarų Europos krašte Vo- 
kietoje. Čia mes galima labai daug ko ge
ro pasimokyti, o taip pat padaryti Savo 
tautai ir kraštui geriausią propagandą. 
Kiekvienas tremtinys šiuo metu, yra savo 
krašto ambasadorius. Su vokiečiais reikią 
palaikyti gerus santykius. Elgdamiesi ne
prideramai, tremtiniai gali labai daug ža
los padaryti sau, savo tautai ir paštui. 
Dr. Gylys įspėjo, kad reikia saugotis pro
vokatorių, kurie sąmoningai ar nesąmonin
gai kenkia mūsų interesams.

• Konferencija praėjo jaukioje atmosfero
je.

J. V.

HUP į 
a»m«i

ŠITAIP „IZVESTIA” VAIZDUOJA VAKARŲ IMPERIALISTUS
(Iš N.Y.T.)

(AKIMIRKSNIU KRONIKA^

: Humoro jausmas
; Mano vakarinė malda — Viešpatie!., neatimk man humoro jausmo,
i Savo gyvenime iki šiol esu sutikęs tris žmones, visai neturinčius humoro 
; jausmo. Ir baisu buvo man, sveikinantis, paliesti jų šaltą ranką. Baisu, kad neuž- 
: sikrėstum.

Prancūzų laikraščiai kasdien kalba apie polyomeličio epidemiją. Nesu dakta
ras, ir tik iš žodyno man paaiškėjo, kad tai vaikiškas paralyžius, liga ir iš aukš
čiau žinoma — tiesa, tik paskirais ,atvejais,— ir Lietuvoj. Pokariniame pasaulyje, 
pasirodo, ji virto epidemija, siaučiančia daugiausia pliažuose. Ir iš viso — ten 
kur daug kalbama, ir maža kas veikti yra. Baisi liga.

! SEILĖTIS — TAI PRAKAITUOTI BURNA
Skaitytojas gal pamanys, kad aš koliojuosi. Ir apsiriks. — Cituoju vieną ei

lutę' poezijos, tiesa, surrealistinės poezijos. Tikrumo dėliai: jos autorius — Mal
colm de ChazaI, poetas iš Mauricijaus salos.

Visiems žinoma mūsų visų nelaimių priežastis:
Viešpačiu. Visiems žinoma ir liūdna jo pabaiga 
savo!”
Tačiau grįžkime nuo šios žemės rūpesčių į surrealizmą. „Kas gausiai seilėjar 
mažai prakaituos” — tęsįa mūsų poetas. -*• Perskaitai tokią tiesą, ir iš kar- 
prarandi visą tikėjimą į poezijos prąnašus: ar reikėjo čia dar surrealizmo, kad

2 ' .... ' ", ’jau du metai nešiojasi visas

su 
ną

senas Adomo nesusipratimas 
ir' prakaite valgysi duo-

si, 

surastų pavėluotai tokią tiesą, kurią savo, kišenėje1 
išvietintas lietuvių elitas?

O vis dėlto, prisipažinsiu, nustebintas buvau savo kelionės metu suradęs Vo
kietijos lageriuose tiek daug daktarų, prolesorių, poetų, rašytojų ir šiaip jau viso
kio mokslo žinovų. Sutinku Kupiškio keturklasės mokytoją, ir jau sakysiu: „Svei
kas, Jonai!” — o jis, pasirodo, esąs „ponis daktaras”. Sutinku Kauno gimnazijos 
mokytoją — jis „ponas profesorius”, Švietimo Ministerijos buhalteri — jis „poe
tas”. Dėl Vidaus Reikalų Ministerijos mašininkės jau jokių abejonių nebuvo: ne
suklydau, iš karto pasiteiravęs, kaip sekasi jai kurti jos naują romaną. Ir tada 
tik supratau, kad tautietis, kuris, kreipdamasis vizos į Paraguajų klausimu, pava
dino mane „mielu daktaru”, visai nenorėjo iš manęs pasijuokti. Žmonės, pasiro
do, tik prakaituoja nuo šilimos. O kadangi burna lengviau...

SIC TRANSIT...
Ir taip defiliavo pro mano akis tas dvi savaites ponai pulkininkai, poną; di- 

solidūs, tikri dėl savo titulų ir dėl jiems 
konspiracinio akimi mirktelėjimo (su- 
direktprius, joks pirmininkas), be ma- 
gyvenfi toj dirbtinėj, fiktyvioj, pačių su-

I rektoriai, ponai pirmininkai, visi rimti, 
; priderančios pagarbos. Be šypsenos, be
I prask: čia tik mažutėliams, aš gi joks
J žiausio humoro jausmo jie gyvena, gali
• sidarytoj zoologijos tvankioj atmosferoj, uždaroj DP respublikoj. Puikios sąlygos 
t polyomeličiui.
♦ Tai žmogiška, suprantama. Turėdami valdžią ir pinigų, jie buvo nereikalingi 
I nei titulų, nei paklonų. Visko netekę, jie, kaip skęstantysis šiaudo, griebiasi už tų
♦ buvusios didybės likučių, norėdami prieš save įsiprasminti, bijodami nuogo, nu-
• rengto savo paveikslo...

JIS IEŠKO TEISYBES...
— Kuo gyvena lietuvis Vokietijoje? — paklausiau neseniai iš ten sugrįžus} 

prietelių. — Lietuvis ieško teisybės, — reziumavo jis man savo savaitinius įspū
džius. Antanas dvi valandas ginčijasi su žmona, norėdami tikrai nustatyti ir sve
čiui iš Paryžiaus pranešti, kiek iš tikrųjų gramų kruopų — 67 ar 76 — buvo pa
skirta kiekvienam išvietintajam per paskutines dalybas. — „Juk čia ne gramai 
svarbu, Maryte, bet principas; reikia žinoti, kieno iš tiesų yra t e i s y b ė.. „Pet
ras (skundžia okupaciniams organams savo komiteto narį — juk ne iš keršto, bet 
kad pagal teisybę jis netiko savo pareigoms. Dr. Prof. X. pareiškia posėdžio 
dalyviams, kad lietuvių memorandume Trumanui palikta stambi spraga — nepa- 1 
kankamai pabrėžta esą, kad teisybė mūsų pusėje (šio pastarojo fakto tikrumą; 

asmeniškai garantavo Pulgis Andriušis). 1
Lietuviškosios tremties (net ir žodis jau nukaltas tautiškai polyomeličio for- • 

mai aptarti) atsisakymas, laisvose sąlygose ir demokratiškai auklėjamam krašte, ! 
matyti, kad pasaulyje teisybės ne tik kad nėra, bet- kad iš viso net blogas tonas ! 
apie ją kalbėti, kai kuriuose „gremijumuosef’ kelia stambių „konfroversų”. Daktarai 1 
mano, kad ŠĮ suverenišką savęs apgaudinėjimo faktą reikėtų aiškinti kaip savotiš- 1 
ką idealistinio pobūdžio vidurių užkietėjimą. Aš gi būčiau linkęs manyti, kad-tai ; 
vis ta pati (HIS (humoro jausmo stokos) bacila, gresianti vaikišku paralyžiumi už- 1 
krėsti visą tremties respubliką, aklai norinčią gyventi kažkokio nerealaus pašau- ; 
lio neprecijuotoj vietoj ir valdytis pagal savo iš .Lietuvos atsivežtus Įstatymus, t 
užpipirintus dar teisybės ilgesiu ir saldžiarūgšte tėvynės meile. ♦

DEATH1 t
Mirtis. Tokia antrašte rodosi Jungtinių Valstybių literatūrinio avangardo žnr- J 

nalas, ir jo dvasios tėvas, Michael Fraenkel, važinėdamas su paskaitomis, skelbia, • 
kad dvasinė mirtis yra būtinybė kiekvienam “padoriam žmogui, kuris dar nori iš- t 
likti gyvas šiame ąbsurdiškame pasaulyje. •

Nejaugi ir lietuviai emigrantai jau bus pasirinkę sau šią išeit}? Nejaugi sting- t 
stančiais nuo lėto paralyžiaus veidais jie būtų jau pradėję kelionę į mirt}, ir ne- J 
nori likti senstančio pasaulio jaunais gerbėjais?
baigti malda už save ir savo draugus plačioje žemėje: 
verčiau sesutę Morte Corporale, kurios pasiilgęs 
Asyžietis, bet apsaugok mus nuo dvasinės mirties, 
šypsotis Tavo juokingame pasaulyje.”

Štai kokiais rimtais dalykais kartais užsibaigia 
jausmą.

Pamaldžiai pradėjęs, noriu ir 
.Viešpatie, atsiųsk mums 

Tavęs prašė šv. Pranciškus 
nuo pamažu praeinančio noro

noras pakalbėti apie humoro 
ALGIRDAS J. GREIMAS

,Mielą Idėjos brolį
JURGĮ RADVILAVICIŲ 
liūdintį dėl savo brolio mir- 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu
giliai
ties,
liūdi
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