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Grobia žmogų, kaip suni

Viena (Dena/Afp). Austrijos socialistų 
partijos organas „Arbeiterzeitung“ prane
ša, kad praeitą savaitę vidurmiestyje pa
čiu įžūliausiu būdu sovietai pasigrobė 
vieną asmenį.

Tą dieną prie Karnten Annengasse 
gatvių kampo sustojo mėlynas „Mercedes“. 
Iš jo išlipo keletas asmenų ir ėmė sekti 
vieną nepažįstamą. Greit jie jį pavijo, su- 
tigriimė ir privertė sėsti j automobilį, ku
ria paskubomis nuvažiavo, 
su uniformuotais keturiais 
viais džypo.

lydimas vieno 
sovietų karei-

* Sovietai lazdt) vis

Berlynas (Dena). Berlyno orinio saugu
mo sovietų kontrolės tarnautojas ameri
kiečių ir britų kontrolės tarnautojams 
įteikė raštą, kuriame prikišama, kad ame
rikiečiai ir anglai Berlyno oriniame susi- 

. siekime padarė masinių prasilenkimų su 
arinio saugumo nustatyta tvarka Berlynui 
ir apylinkėms. <

Liepos mėn. amerikiečių lėktuvai pažei
dė tuos nuostatus 27 kartus, o britų lėk
tuvai net 123 kartus.

atranda

Tariasi dėl Pietį) Azijos gynimo
Singapūras (Dena/Reuteris). Britų guber

natoriai Ir kariuomenės vadai iš Malajų, 
Singapūro, Hongkongo, Sarawako ir šiau
rės Borneo šeštadienį susirinko Singapūre 
pirmos po karo konferencijos, kurioje tar
sis dėl Pietryčių Azijos gynimo.

Ta konferencija yra slapta. 'Ji vyksta 
britų Pietryčių Azijos generalkomisaro 
tarnybinėse patalpoje.

Maskva (Dena). Trys Vakarų valstybių 
ambasadoriai pirmadienį 16 vai. Vokietijos 
laiku Kremliuje susitiko su Molotovu naujų 
pasitarimų.

Tie pasitarimai truko beveik 3 vai.
Pasibaigus konferencijai visi trys amba

sadoriai nuvyko į britų ambasadą.
Britų nepaprastas įgaliotinis Robertsas 

žurnalistams pareiškė tiek: „Mes turėjome 
pasikalbėjimą su Molotovu. Sovietų užsie
nio reikalų ministerio pavaduotojas Smir
novas irgi dalyvavo.”

Ambasadorių pasitarimas britų ambasa
doje truko pusę valandos. Po to ambasa
doriai išsiskirstė į savo ambasadas, kad ten 
imtų ruošti savo vyriausybėms pranešimus.

Britai įtemptai laukia sprendimo
Londonas (Dena). D. Britanijos diploma

tiniai sluogsniai pirmadienio pasitarimus 
tarp Vakarų valstybių ambasadorių ir Mo
lotovo taikingam Berlyno krizės sprendi
mui laiko lemiamais. Jie tiki, kad tame 
posėdyje visu atkaklumu buvo svarstoma 
Berlyno blokada ir Berlyno valiutos klau
simas.

Manoma, kad abi pusės pareiškė savo 
kraštutiniškas nuolaidas, kurioms jų 

vyriausybės yra pasiryžusios.
Jeigu nebūtų susitarta, kaip mano poli

tiniai stebėtojai, tada liktų dar tik vienas 
kelias — dar kartą pasimatyti su Stalinu.

Sekantis rezultatus turi būti arba bendro 
keturių valstybių komunikato paskelbimas 
dėl Maskvos pasitarimų ir nauja keturių 
didžiųjų valstybių konferencija Vokietijos 
klausimais, arba dar viena ir paskutinė 
apeliaciją į generalisimą Staliną.

Nepaprasti sunkumai
Londonas (Dena/Reuteris). Bandymas iš

spręsti Berlyno blokados problemą dar 
prieš prasidedant tikriesiems keturių pasiia- 

.... s, susidūrė su dideliais sunkumais, 
uolatinė Vakarų 'valstybių krizės ' kd- 

misija antradienio rytą susirinko posėdžio, 
kad išstudijuotų nakties metu gautą britų 
nepaprasto įgaliotinio atsiųstą pranešimą

apie pirmadienio pasitarimus su Molotovu 
Maskvoje.

Nuomonių pasikeitimas tarp Washingto- 
no, Paryžiaus ir Londono yra neišvengia
mas. Tik po to galima bus Vakarų valsty
bių ambasadoriams Maskvoje duoti toles
nių instrukcijų.

Praha (Dena/Reuteris). Rytų valstybės 
svarsto ūkio sankcijų taikymą Jugoslavijai. 
Čekoslovakija jau aštriau kontroliuoja pre
kybą su Jugoslavija. Ta kontrolė netrukus 
prilygstanti sankcijoms.

Atvyko rimti svečiai

Frankfurtas (Dena). JAV krašto apsau- 
s ka
išei) 

generalinio štabo viršininkas Vandenber- 
ga* atvyko į Londoną. Jie numato atvykti 
į Berlyną inspektuoti atvykstančius į šį 
miestą oro transportus.

jg* ministerijos valstybės sekretori 
ro aviacijai Symingtcmas 'ir karo 5i

Benesąs Išvyko tremty?

Praha (Dena/INS). Nepatikrintomis ži
niomis, kurios pasklido Čekoslovakijoje, 
prieš du mėnesius atsistatydinęs iš pre
zidento pareigų Dr. Benešąs su savo žmo
na vienu tarptautinio raudonojo kryžiaus 
lėktuvu iš Čekoslovakijos išvyko į Lon
doną.

Reikalauja karinės pagalbos V. Europai
Washingtonas (Dena/Oans). Respubliki- 

ninkų atstovas ir atstovų rūmų užsienio 
politikos komisijos narys D. Lodgė parei
kalavo, kad 81 Amerikos kongresas, kuris 
lusirinks 1949 m. sausio mėn., turėtų ne
delsdamas priimti įstatymą dėl karinės 
pagalbos Vakarų Europai.

Kaip bus su 20 markiu?
Frankfurtas (R). Pagal valiutos refor- 

mos planą liepos 20 d. turėjo būti išmo
kėta dar po 20 DM. Vengdami išleisti į 
apyvartą per didelę pinigų sumą, finansų 
administracijos organai numato prieš rug
pjūčio 20 d. išmokėti tiktai */» tos sumos, 
tai yra po 7 DM, o kita suma būtų įšaldyta 
bankuose.

Frankfurtas (Dena). Dėl šiuo metu pa- 
tklidusių gandų esą rugpiūčio 22 d. gy
ventojams bus išmokėta po 20 DM, Dena 
patyrė Deutscher Laender Banke, 
apie tokį mokėjimą iki šiol dar nieko 
ra žinoma.

kad 
nė-

Maskva (Dena/Reuteris). Gerai 'informuo
ti Maskvos sluogsniai teigia, kad pasitari
mai tarp Vakarų ambasadorių ir ministe- 
rio Molotovo dar truks „kurį laiką”.

Maždaug tą pat pareiškė Washingtone ir 
JAV užsienio reikalų ministeris Marshallis.

Aplamai — „dulkių debesys”
New Yorkas (Dena/Reuteris). JT 

delegatas Cadoganas nusiginklavimo 
sijoje gynė nuomonę, kad pasaulio 
ginklavimą sąlygoja mažiausia trys 
gos: 1. Sėkmingas sudarymas taikos
čių su Vokietija ir Japonija; 2. Sudarymas 
JT tarptautinės kariuomenės, kuri būtų 
Saugumo Tarybos dispozicijoje ir 3. Tarp
tautinė kontrolė atominės energijos.

britų 
komi- 
nusi- 
sąly- 

šutar-

Senoji Dunojaus konvencija nebegalioja
Belgradas (Dena). Rytų įtakoje esančių 

kraštų balsų persvaros dėka Dunojaus kon
ferencija priėmė tris rezoliucijas: sudaryti 
komisiją, kuri ištirtų sovietų pasiūlytos 
naujos konvencijos turinį; toliau nutarta, 
kad Pa'b komisija sprendžia, ar įsileisti 
spaudos atstovus. Višinskis pareiškė, kad 
spaudos atstovų nereiktų įsileisti į komisi
jos posėdžius. Pagaliau konferencija vi
sais balsais prieš Vakarų atstovų balsus 
atmetė britų siūlymą perduoti 
niam Teismui Haagoje arba 
trijų narių tribunolui pavesti 
klausimą, ar 1921 m. Dunojaus 
tebėra veiksminga. Tuo pačiu
jų satelitų balsais 1921 m. Dunojaus kon
vencija paskelbta nebegaliojančia.

JAV reikalavo, kad jos būtų traktuojamos 
kaip Dunojaus kaimynė valstybė, nes jos 
turinčios atstovauti Vokietijai, kol ji pati 
galės dalyvauti Dunojaus laivininkystės ad
ministracijoje. Be to, JAV atstovas reika
lavo įsileisti į Dunojaus konferenciją pil
nateisiu nariu Austriją.

JAV atstovas'' Čakonas pareiškė, kad pa
gal sovietų projektą dvi tautoą kontroliuos 
Dunojaus deltą, o kitos dvi tautos — ge
ležinius vartus. Be tp, Sovietų Sąjunga pa-

Tarptauti- 
specialiam 

išspręsti 
konvencija 
sovietų ir

žeidžia tautinį suverenumą, kontroliuodama 
laivininkystės bendroves Vengrijoje, Rumu
nijoje ir Jugoslavijoje.

Teorinis žaidimas

Ženeva (Dena/Rėuteris). Jungtinių Tautų 
ūkio ir socialinių reikalų tarybos delegatai 
visais balsais priėmė tarptautinės konvenci
jos pirmąjį straipsnį, kuriuo garantuojama 
žinių rinkimo ir jų perdavimo laisvė. Ma
noma, kad Sovietų Sąjungos delegatai pa
teiks gausius tos konvencijos papildymus.

Dėl dažno sovietų pareiškimo,, kad kol, 
nenusiginkluota, negali būti jausmo apie 
tikrą saugumą, Cadoganas atsakė: .Nusi
ginklavimas ir saugumas turi eiti ranka 
rankon. Negalima būtų teigti, kad dabar
tinė .psaulio būklė būtų labai palanki nusi
ginklavimui".

Sovietų atstovas Malikas britų ir ameri
kiečių argumentus, kad prieš nusiginkluo
jant turi būti sudarytas pasaulio pasitikė
jimas, pavadino „tiktai dulkių debesiu", 
kuris pridengia tam tikrų valstybių naujo 
atsiginklavimo planus.

Komisijos posėdis, kuriame turėjo būti 
paruoštas galutinis JT pranelimo tekstas, 
buvo atidėtas.

Planuoja didelę žydų emigraciją | Palestiną
Telavivas (Dena/Afp). Vienoje spaudo* 

konferencijoje Amerikos pagalbos komiteto 
Europai direktorius Schwarzs* pareiškė, 
kad 750.000 Europos žydų, daugiausia iš
virintieji asmenys, laukia galimybių įva
žiuoti į Izraelio suiskurūsią valstybę. Nuo 
Izraelio egzistavimo pradžios jau (važiavo 
30.000 žydu ir yra planuojama kiekvieną 
menesį gabenti į Palestiną po 10.000 žydų.

Kipro saloje vis dar tebėra 30.000 žydų, 
kuriems britų įstaigos atsisako suteikti 
teisę persikelti ( Palestiną.

Varšuvos vyriausybė sutiko, kad Italijos 
ambasadoriumi Lenkijoje būtų paskirta* de 
Astis, vieton iki šiol buvusio Doninio.

Pabėgo 2 sovietų mokytojai
New Yorkas (Dena/Reuteris). Sovietų 

mokytojas Samarinas, kuris iš JAV turė
jo grįžti į Sovietų Sąjungą, prieš savo ke
lionę liepos mėn. dingo. Sovietų įstaigos 
ėmėsi jo ieškoti. Kaip dabar paaiškėjo, 
Samarinas atvyko į Amerikos kriminalinę 
policiją ir paprašė jos apsaugos.

Sovietų generalinis konsulas New Yorke 
Lomakinas prasitarė, kad konsulatas ke
tina dėt! pastangas, kad Samarinas būtų 
repatriuotas. Girdi, dabar Samarinas yra 
pasislėpęs pas baltuosius rusus Cassvillėje, 
New Jersey.

Kaip sprendžiasi imigracija į Ameriką
(MŪSŲ NEW YORKO KORESPONDENTO)

Paskutine valanda:z z
Londonas. Trys ypatingieji įgaliotiniai 

Maskvoje tre^iadien) gaus savo vyriausy
bių instrukcijas dėl Berlyno 
pasirodė pagrindinė kliūtis 
sovietais. (D/R).

Washingtonas. JAV atsiųs 
bgaciją, kuri su Marshallio 
bėmis derėsis dėl strateginių medžiagų pri
statymo. (D).
■ Kairas. Arabų Lyga atmetė Izraelio siū
lymą pradėti taikos derybas. (D/R).

Rymas. Paleistas Italijos liaudies frontas, 
kw| sudarė komunistai ir Nennio socialis- 
tai. (D).

Paryžius. Prancūzijos taut, susirinkimas 
priėmė vyriausybės ekonominę programą.

Frankfurtas. Gen. Clayus antradienį ins
pektavo karinius Įrengimus Hersfelde. Esch- 
wegėjeir Giessene. (D).

blokados, kuri 
derybose su

j Paryžių de- 
plano valsty-

lymai yra pateikti ir grupės respublikinih- 
kų kongresmanų iš rytiničį valstybių ir gru
pės senatorių demokratų. Pažymėtina, kad 
senatorius J. Howard McGrathas, moty
vuodamas savo siūlymą panaikinti „anek
suotų” kraštų piliečių pirmumą, sako: toks 
nuostatas įstatyme duoda oficialų Jungtinių 
Valstybių pripažinimą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksijos, padarytos Sovietų vy
riausybės, o šitai griežtai prieštarauja JAV 
vyriausybės atsisakymui pripažinti, kad tie 
kraštai Sovietų Sąjungos aneksuoti de ju
re ar de facto. Tas betgi buvo numatyta: 
Kongreso priimtame protokole, interpretuo
jančiame įstatymą, aiškiai pasakyta, jog 
davimas pirmumo DP iš aneksuotų kraštų, 
jokiu būdu nereiškia tų kraštų aneksijos 
pripažinimo.

Ši kongreso sesija yra daugiau propa- 
gandiškai politinė, priešrinkiminė, o ne le- 
gislatyvinė. Ji truks laibai trumpai ir pasi
baigs, kaip respublikininkų lyderiai sako, 
ne vėliau, kaip rugpiūčio 15 d. Daugiausia 
ko iš jos dar laukiama, tai tam tikrų įsta
tyminių priemonių kainų kilimui kontro
liuoti. Todėl labai maža galimybių, kad šis 
kongresas siūlomus DP įstatymo pakeitimus 
priimtų ar net svarstytų juos. Greičiausiai, 
įstatymas pasiliks toks, koks jis yra priim
tas. Bent šiuo tarpu. Nes, žinant, kaip ga
lingi čia žydai savo finansais ir puikią or
ganizacija, netenka abejoti, kad jie su to
kiais DP imigracijos nuostatais nesusitai
kys ir, jei nieko nelaimės šitame kongrese, 
varys akciją toliau. O tuo tarpu tenka lauk
ti kongreso sesijos pabaigos ir rezultatų tuo 
klausimu. Jeigu viltys pakeisti DP įstaty
mą nueis niekais, tada administracija noro
mis nenoromis turės jį vykdyti. Kai 
sudaryta Vyriausioji DP komisija ir 
ruoštos instrukcijos, tada tik turėsime 
nių apie vykdymo detales. Tuo tarpu 
tik bendri nuostatai, kaip jie nusakyti 
čiame įstatyme ir protokole išlyginamosios 
konferencijos tarp senato ir atstovų rūmų. 
(Kai tuo pačiu klausimu priimami skirtin
gi įstatymai senate ir atstovų rūmuose, tai 
jiems derinti renkasi konferencija po kele-

Dr. J. Pj. Mes čia suprantame, kokiu nekan
trumu jūs ten laukiate tikslesnių žinių apie 
neseniai kongreso priimto imigracijos biliaus 
vykdymą. Deja, šiuo tarpu niekas negali 
duoti tli k r ų žinių apie to biliaus vykdy
mo techniką, dėl tos paprastos priežasties, 
kad ji ligi šiol nėra Vašingtone nustatyta. 
Pasirodžiusias iš įvairių Amerikos lietuvių 
šaltinių žinias reikia imti su rezervu, nes 
jos gautos nuogirdomis ir daug kur remia
si spėjimais, kartais vienas kitam priešta
ringais. Pasiskubinta jas duoti dėl to, kad 
lietuvių tremtiniai nebūtų užklupti iš ne
tyčių, nepainformuoti. Kai tikra dalykų ei
ga paaiškės, reikės tas žinias patikslinti ir 
vietomis pataisyti.

Dabar padėtis yra tokia; Įstatymas nu
mato, kad jam* vykdyti turi būti sudaryta 
vyriausioji komisija iš 3 asmenų. Juos ski
ria prezidentas ir tvirtina senatas. Ta ko
misija ilgai nebuvo sudaryta. Vadinasi, ne
buvo tos mašinerijos viršūnės, kuri turi 
vykdyti imigraciją pagal priimtąjį įstaty
mą. Todėl nėra nei detalizuojančių instruk
cijų, nei aparato prie konsulatų atrankai 
atlikti. Valstybės departamentas tiek tepa- | 
darė,, kad, įsigaliojus naujam įstatymui, su
stabdė vizų išdavimą DP asmenims pagal 
senąjį (1945.XII.22 d.) prezidento dekretą.

Kodėl toks delsimas? Jau pasirašydamas 
(statymą prezidentas pareiškė, kad daro tai 
nenoromis, „reluctantly”, pavadino jį1 dis
kriminuojančiu žydus ir katalikus. Į tai ka
talikų vadai pareiškė, kad jie tokiu įstatymu 
visai patenkinti ir nemato jokios katalikų 
diskriminacijos. Tačiau žydai, pagrįstai 
įžiūrėdami tame Įstatyme nepalankių jiems 
nuostatų, užkinkė į darbą visas jėgas, kad 
jis — toks, koks yra — nebūtų vykdomas, 
o būtų pakeistas palankesne jiems kryptimi. 

Kai prezidentas sušaukė kongresą nepa
prastos sesijos liepos 26 d. darbotvarkėn, 
greta kitų klausimų, buvo pastatytas ir DP 
įstatymo persvarstymas. Pasiūlyta. visa eilė 
pakeitimų, kurių svarbiausi: padidinti skai
čių iki 400.000, perkelti „įsidypinimo” da
tą iš 1945 į 1947 metus, panaikinti pirmu
mus žemdirbiams ir kilusiems iš kraštų, de jiems ucriuu reuxasi kuuici 
facto aneksuotu kitos valstybės. Tokie siū- I ta atstovu iš abiejų rūmu).

bus 
pa- 
ži- 
yra 
pa-

turinys jau 
kiek

apyvokos, 
turintieji 
techniki

ni) Ame-

Manau, kad pats įstatymo 
tremtiniams žinomas. Tad čia duodu 
žinių iš konferencijos protokolo, kuris pa
aiškina ir interpretuoja įstatymą. Individu
aliniai pirmumai nustatomi trijų rūšių: I) 
Žemės ūkio darbininkai su šeimomis (30% 
visų jsileistinų DP), II) Namų 
statybos, siuvyklų darbininkai, 
spec, išsimokslinimą, mokslines, 
nes ar profesines kvalifikacijas,
rikos piliečių ar teisėtų imigrantų giminės 
iki 3. eilės.

Registruojami bus DP gyvenantieji sto
vyklose, bet gali būti registruojami ir gy
venantieji ne stovyklose, jei jie įrodys ko
misijai rimtas priežastis, kodėl jie priva
čiai gyveno.

Kiekvienas, norįs patekti pagal tą įstaty
mą į J. A. V-be?, turi pateikti įrodymus ga
vo tinkamumo („eligibility”) ir pirmumų. 
Atrenka, „tokia valdžios įstaiga, kurią pa
skirs tam prezidentas” — tariant protoko
lo žodžiais. Aišku, kad prie konsulatų bus 
paskirti sėlektoriai, veikiantieji Vyr. DP 
Komisijos žinioje, jie darys atranką ir pa
tieks medžiagą konsulams vizoms išduoti; 
paskutinis žodis tačiau vis lieka konsulo.

Kai mašinerija bus užsukta, registracija 
manoma atlikti gana greitu tempu. Čia tad 
tremtiniai ir turi akylai sekti skelbimus per 
konsulatus ir rasti būdus tuojau užsire
gistruoti. Pažymėtina, kad viena organiza
cija, rūpinantis! daugiausia žydų imigraci
ja, savo instrukcijoje agentams Europoje ra
gina registruoti ir tuos, kurie pagal šį įs- 
tatytmą neturi teisės J imigraciją. Tuo no
rima sudaryti lyg ir atsarginė prospektyvių 
emigrantų masė, tikintis 
prastumti.

įleidžiamieji neprivalės 
tuose nei vizų mokesčio, _ 
taip pat bus nemokamai vežami valdžios lai
vais iki J. A. V-bių uosto. Dėl apmokėjimo 
kelionės nuo uosto iki paskyrimo vietos, kol 
kas neaišku, bet tai susitvarkys. Juridinė 
padėtis naujųjų ateivių, įvažiuojančių pa
gal šį bilių, bus kiek kitokia, negu ankstes
niųjų imigrantų. Visų pirma, centrinė DP

(Nukelta J 3 psl.)

I Atstovų rūmų Amerikai kenksminga! 
veiklai tirti komisijos pirmininkas Mun- 
dtas Washingtone pareiškė, kad sovietų 
mokytoja Kosenkina, kuri yra pati pareiš
kusi, kad baltųjų rusų buvo nusigabenta į 
vieną ūkį netoli New Yorko, o iš ten so
vietų konsulato tarnautojų vėl išvaduota, 
jeigu pasirodys, kad ji nesinaudoja diplo
matiniu imunitetu, bus kaip liudininkė 
pakviesta duoti parodymus minimai komi
sijai.

Sovietų generalinis konsulas Lomakinas 
spaudo* konferencijoje pareiškė, kad mo
kytoja Kosenkina, kuri moko sovietų dip
lomatų vaikus, buvo pagauta baltųjų rusų 
ir nugabenta J ūkį, kuris priklauso grafie
nei Tolstojienei. Ten ji buvo verčiama pa
rašyti prieš sovietus nukreiptą straipsnį. 
Bet sovietų konsulato tarnautojam* pasi
sekė ją išvaduoti.

Amerikai žalingai veiklai tirti atstovų 
rūmų komisijos pirmininkas Mundtas ry
šium su tuo pareiškė, kad mokytoja Ko
senkina norėjusi painformuoti amerikiečių 
įstaigas apie sovietų planus įsiviešpatauti 
pasaulyje. Jo vadovaujama komisija no
rėtų 
tarti, 
toja,

Be 
turi ištirti, ar sovietų konsulato žygiuose 
ryšium su Kosenkina neina reikalas apie 
pagrobi mą. Taip pat reikia ištirti, ar JAV 
gali pakęsti sovietų slaptos policijos išsi
šakojimą, kuris gali bet ką iš privatinio 
namo pastverti ir laikyti suimtą sovietų 
konsulate. „Mes užklausėme dėl to užsie
nio reikalų ministeriją“, pareiškė Mun
dtas. Mes manome, kad tokiem* reiški
niams neturi būti vietos mūsų krašte.“

Kosenkiną apklausinėti, nes galima 
kad ji, kaip diplomatų vaikų moky- 
turėjo ir sovietų pasitikėjimą.
to, Amerikos kriminalinė policija

ateityje ir juos

mokėti konsula- 
nei pagalvės. Jie

. Markosas pabėgo Albanija
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikų vyriau

sybės kariuomenė Grammoso kalnuose 
šiaurės Graikijoje perkirto paskutinį ke
lią, kuriuo buvo aprūpinami gen. Markoso 
sukilėlių daliniai. Pats Markosas, su savo ' 
vyriausybe pasitraukė į Albaniją, Nicoli- 
cio vietovėn, u| 4 km nuo Graikijos sienos.

Gramos kalnuose yra apsupta 10.000 
sukilėlių, kurie bus likviduoti maždaug
per šešias savaites.

Paskutiniu metu vyrų skaičius Markoso 
daliniuose aplamai (juvo labai sumažėjęs 
ir besiekė tik apie 20.000, o vyriausybės 
kariuomenėje yra 182.000 vyrų.

Markosas „tvarkingai Ir planingai'* 
pasitraukia ...

Atėnai (Dena/Reuteris). „Laisvasis Grai
kijos radijas“ paskelbė generolo Markoso 
sukilėliams išleistą dienos įsakymą, ku
riame sakoma: „Mes tvarkingai ir pla
ningai pasitraukėme. Mes parengėme prie
šui kraujo praliejimą ir padarėme jam 
labai didelius nuostolius. Mes buvome kal
nus sustiprinę, ir 50 dienų trukusiuose 
nenutrūkstamuose mūšiuose matėme mil
žiniškų sunkumų. Mūsų daliniai Epyre, 
Tesalijoje Ir Rumelijoje bei Peleponese 
puola priešą toliau, surenka naujus kovo
tojus ir išvaduota nanias sritis.“

1
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Reicho kanceliarijos salėse tebeaidėjo to
limas bombos sprogimo atgarsis. Ji turėjo 
nudėti Hitlerį 1944 m. vasarą. Kurį laiką 
tikrai atrodė, kad admirolo Canario dienos 
suskaitytos. '

Admirolas' buvo inspekcinėje kelionėje 
Balkanuose, kada jis gavo telegramą, ku
rios jis ir buvo laukęs. Jos bijojo, bet ži
nojo, kad. tai neišvengiama. Dabar štai 
pagaliau ji atėjo.

Tas dalykas turėjo įvykti. Hitleris galė
jo atleisti vieną prakišimą ir net eilę pra
laimėjimų Afrikoje, Italijoje arba Prancū
zijoje. Bet į šį dalyką nebuvo galima be
žiūrėti pro pirštus.

Kanceliarijoje gyvenimas atrodė einąs 
sena vaga, nors ir buvo įvykdytas pasikė
sinimas į fiurerio gyvybę. Įžengęs į vidų 
Canaris suprato, kad dabar įvyks svar
biausias susitikimas jo karjeroje. Jei Hit
lerio pyktis būtų nenumaldomas, Canaris 
ii jo išeitų pasmerktas. Jis pasitempė ir 
įžengė į fiurerio kabinetą. Tuoj pažvelgęs 
pamatė, kad viršininkas, visada nervin
gas žmogus, buvo aukščiausiame įtempi
mo laipsnyje.

Kas H tiktųjų vyko tarp tų dviejų vy
rų, niekada nebus galima sužinoti. Pasak 
neutralių diplomatų pranešimus, Hitleris 
pasakęs esąs patenkintas, matydamas Ca- 
narį. Jis žinojo, kad Canariu galima pasi
tikėti. Pastarasis turėjo drąsos ir savo pa
žiūras pasakyti fiureriui, neslėpdamas 
teisybės.

Hitleris suvokė nuogą tiesą: suprato, 
kad karas pralaimėtas. Dabar bebuvo likę 
naudotis tik pačiomis beviltiškomis prie
monėmis, bet ir jos tegalėjo tik nuvilkinti 
pražūtį. Jis, Hitleris, pasisakė esąs nepa
tenkintas, kad Canaris jį apvylęs. Gal ad
mirolą reikėtų pašalinti iš žvalgybos vir
šininko pareigų.

Fiureriui buvo pagrindo būti susinervi
nusiam. Vokiečių karininkų grupė ką tik 
buvo bandžiusi jį nužudyti. Bomba sprog
dama jį tik sužeidė. O Canaris, visagalis 
žvalgybos viršininkas, nieko nežinojo apie

Hitleris pakėlė antakius. Kas drįso kliu
dyti admirolui? Canaris pradėjo aiškinti. 
Jo kompetencija reiškėsi užimtuose kraš
tuose, bet neturėjo galios Vokietijos vi
duje. Himmleris, gestapo viršininkas ir 
naujasis diktatorius vidaus fronte, reiche 
atėmė iš jo visą galią. Dėl neapsaugojimo 
nuo atentato buvo kalti Himmleris ir jo 
gestapo. Adtniroląs atvirai pareiškė nepa
sitenkinimą Himmleriu.

Pasak neutralius diplomatus, Canaris la
bai puikiai išsisuko iš bėdos. Hitleris atsi
leido, ir Canaris liko savo vietoje. Atvirai 
tariant, Canario pasiteisinimas buvo tei
singas. Atsakinga buvo gestapo, o ne karo 
ir laivyno žvalgyba, kuri buvo apsivertusi 
darbais, gindama vokiečių interesus nuo 
šiaurės lig pietų ašigalio.

Suktas admirolas priminė savo viršinin
kui, kad šią progą galima gerai išnaudoti. 
Oficialiai paskelbus, kad jis atleidžiamas iš 
postovio, tuo būdu būtų galima prigauti 
priešus. Canaris tikėjosi, kad turės progą 
įvykdyti seniai puoselėtą planą.

Sąjungininkų išlipimas Prancūzijoje, 
Olandijoje ir Belgijoje buvo parodęs, kad 
gyventojai visa širdimi rėmė sąjunginin
kus. Labai rizikuodami jie slėpdavo para
šiutininkus, sąjungininkų šnipus ir pogrin
džio sabotuotojus. Canaris norėjo įvesti 
savo agentus j tų kraštų pogrindžio są
jūdžius, kurie dar tebebuvo. Jis susprog
dintų tuos sąjūdžius, lig jiems nesuskubus 
padėti sąjungininkfų kariuomenei.

Hitleris sutiko su tuo reikalavimu, ir 
įprastiniai, „neutralūs“ šaltiniai pranešė, 
kad admirolas pateko į Hitlerio nemalonę 
ir atleistas. Bet Canariul nepasisekė užliū
liuoti britų, amerikiečių ir sovietų žvalgy
bų.

Nereikia daug gilintis, norint susekti 
Canario slapstymosi motyvus. Jis buvo lik
vidavęs nesuskaitomai daug sąjungininkų 
agentų. Jis smerkė myriop nekaltus gy
ventojus okupuotuose kraštuose ir dažnai 
aukodavo savo agentus. Dėl jo veiklos 
daug jūrininkų nuskendo su įvairiais lai
vais. Bet šį kartą padėtis pasikeitė. Jo

Naciams pasidarė nepaprastai svarbu 
įsismelkti į Europos pogrindžio sąjūdžius. 
Pogrindžio judėjimų galia išaugo neapsa
komai. Prancūzų partizanams pakakdavo 
48 valandų, kad nusileidusį britų ar ame
rikiečių lakūną pristatytų į Angliją. Ju
goslavijoje partizariai atvadavo nemažus 
krašto plotus. Danijoje buvo gerai suor
ganizuotas pogrindžio tunelis, kuriuo ga
beno pabėgusius sąjungininku karo be
laisvius į neutralią Švediją. O iš ten jie 
jau patekdavo į savo kraštus.

Admirolas Canaris užimtiems kraštams 
ketino duoti pajusti savo leteną. Kaip jis 
buvo sumanęs tai padaryti, galima dabar 
papasakoti smulkiai. (B. d.)

Washingtonas (Dena/INS). Pirmadienį 
Amerikai žalingai veiklai tirti atstovų rū
mų komisija kvotė vieną buvusį Amerikos 
statistikos įstaigos tarnautoją Perlą, kuris
šiuo metu tarnauja Wallaces partijos cen
triniame biure. Jis tūrėjo duoti parodymą 
apie savo šnipinėjimo veiklą kitų valsty
bių naudai praėjusio karo metu.

Atmesdamas jam daromus visus kaltini
mus, Perlas atsisakė priesaika patvirtinti
ankstyvesnius savo parodymus.
. Suvestas akistaton su skundėja E. Bent
ley, jis atsisaikė pareikšti, ar jis ją pažįsta. 
Į klausimą, ar jis yra komunistas, jis irgi 
atsisakė atsakyti. • ,

Anksčiau apibrėžtasis kaip nepaprastas 
liudininkas, kuris padės išaiškinti JAV 
visą šnipinėjimo tinklą, pasirodė dfeąs A. 
Koralas. Jis yra kaltinamas tuo, kad praė
jusio karo metu buvo apmokamas komu

nistų šnipų tinklo kurjeris. Koralas pa
darė pareiškimą raštu, kuriame jis prisi
pažino iš tikrųjų tokiu kurjeriu buVęs.

Sovietai neduoda žydams ginklų
Londonas (Dena/Reuteris). Maskvos ra

dijas dementavo užsienio spaudoje pasi
rodžiusias žinias, esą, Sovietų Sąjunga 
Izraelio valstybę aprūpinanti ginklais ir 
šaudmenimis. Maskvos radijo paskelbtame 
Tasso pranešime sakoma, kad tam tikrų 
žydų organizacijų atstovai neoficialiai bu
vo kreipęsi į Sovietų Sąjungą, norėdami 
gauti ginklų.

Kaip pasaulinės saugumo tarybos narys, 
Sovietų ^Sąjunga remia pastangas .nu
traukti Palestinoje karo veiksmus, ir už 
tat laiko visai negalima bet kuriai iš karą 
vedančių šalių šiuo metu teikti bet kokios 
rūšies paramą.

šį sąmokslą!
Canario atsakymas buvo kova dėl posto

vio ir gyvybės. Puikiai mokėdamas pa
rinkti tinkamus žodžius, jis atgavo Hitle
rio pasitikėjimą, kaip jau ne kartą jam 
buvo pasisekę. Jo paaiškinimai skambėjo 
labai įtikinamai. Jis prisipažino buvęs ap
sileidęs, prisipažino turėjęs geriau sau
goti savo fiurerį. Bet jam stigę galios tam 
reikalui.

numatytos aukos turėjo progą pamatyti 
žlungant jį patį. Canaris, šis šaltasis, įsi
kūnijusio proto antšnipis, drebėjo dėl sa
vo likimo Vokietijai pralaimėjus. Jis ma
tė, kai lošimas bus veikiai baigtas. Dėl 
daugybės motyvų prašėsi, kad jį tariamai 
atleistų iš postovio. Jis manė pabandy- 
siąs pasislėpti, kol sąjungininkai ieškos 
karo nusikaltėlių, ir būsiąs užmirštas. Bet 
jam buvo per vėlu atsitraukti.

TRUMPOS ŽINIOS BSaBB
. ČEKOSLOVAKIJA 

/ CekoskrVakijoje šiuo metu yra r2.325.000 
gyventojų. • Nuo praėjusių metų gyventojų 
skaičius padidėjo 161.000, bet, palyginus su 
1930 m., gyventojų skaičius sumažėjo 
1.674.000. (D).

C. BRITANIJA

Britų kalėjimuose kalinių skaičius poka
riniais laikais yra padvigubėjęs. Prieš ka
rą iš viso D. Britanijoje buvo tarp 10.000 
ir 11.000 kalinių, tuo tarpu šių metų gegu
žės mėn. buvo 19.700. (D/R).

Britų žemųjų rūmų 45 darbd partijos at
stovai pasiuntė užsienio reikalų ministeriui 
Bevinui laišką, kuriame reikalauja imtis 
priemonių likviduoti konfliktui tarp JAV, ir 
Sovietų Sąjungos. (D/R).

D. Britanijoje laukiama iš Amerikos pa
kilusių 30 supertvirtovių. Dalis jų jau at
skrido į Lakenheatho aerodromą Suffolike.

Graikų vyriausybės daliniai įirammas 
kalnuose dar labiau pasistūmėjo pirmyn ir 
paėmė daug aukštumų. Albamjos kryptimi 
jie persekioja sukilėlių dalinius. Į pietus 
nuo Salonikų sukilėliai puolė Hierissos 
uostą, bet buvo atremti. (D/Afp).

ISPANIJA

Ispanijos spaudos generalinė direkcija 
paneigė gandus, kad Saragosoje buvo ati
dengtas sąmokslas. Pranešama, kad reika
las lietė tiktai vieną grupę asmenų, kurie 
atėjo iš užsienio ir turėjo su savim atsinešę 
ginklų ir sprogstamosios medžiagos. Juos 
suėmė policiją. (D/Afp).

INDIJA

kiek vėliau, greičiausiai, irgi bus padary
tas. (D/Afp).

JUNGT. TAUTOS

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius 
Tryve Lie, tris savaites praleidęs Europoje, 
iš Londono išvyko atgal į New Yotiką. (D)

J. A. VALSTYBES

Amerikos karo aviacijos generalinio šta
bo viršininkas gen. Vandenbergas, pasak, 
BBC, atvyko j D. Britaniją. (D).

Amerikos krašto apsaugos ministeris 
ForrestaJis numato rugpiūčio 15 d. atvykti 
į Ottawą, kur turės pasitarimus su Kana
dos vyriausybės nariais. Politiniai stebėto
jai mano, jog esą galima, kad Forrestalis 
ta proga iškels klausimą ir dėl Kanados 
dalyvavimo Europos unijos gynimo pakto. 
(D).

Amerikos kriminalinė policija suėmė 
Illnoiso steito KP pirmininką Greeną. Jis 
kaltinamas, kad kartu su kitais komunistų 
vadais ruošęs planus jėga nuversti JAV 
vyriausybę. (D/Ins).

Viena supertvirtovė, kuri pakilo Fūrsten- 
feldbrucke, Bavarijoje, po 23 vai. ir 15 
min. skridimo nusileido Kansase, Ameriko
je. Ta supertvirtovė be jokių kliūčių nu
lėkė 8192 km. Tuo būdu ji pasiekė naują 
be nutūpimo tolimo skridimo rekordą. D/R

Amerikai žalingai veiklai tirti atstovų 
rūmų komisijos pirmininkas pareiškė, kad 
jie atrado liudininką, kurio pavardės nepa
skelbė, kuris padarys sensacinius pareiški
mus apie špionažo tinklą JAV. Tam liudi
ninkui apklausti, į jo gyvenamąją vietą iš
vyko pakomisė. (D/Ins).

KINIJA

Indijos Azzamo provincijoje kilo sunki 
cholerog epidemija. Kartu toje srityje gre
sia badas. 95% gyventojų visai neturi mais
to atsargų. Daug gyventojų valgo tiktai 
kas antrą ar trečią dieną. (D/Ąfp.).

ITALIJA
Italijos užsienio reikalų ministeris gra

fas Sforza Ryme turėjo pasikalbėjimą su 
sovietų ambasadoriumi Kostilevu. Mano
ma, kad tas pasikalbėjimas turi ryšio su 
numatoma pasiųsti į Maskvą Italijos pre
kybos delegacija. (D/Afp).

Rugsėjo gale Ryme įvyks Saragato so
cialistų kongresas. Bus svarstomas klausi
mas ir dėl susijungimo su kitomis nuosai
kiomis socialistų grupėmis. (D/R).

Italijos tekstilininkų profesinės sąjungos 
krikščionių demokratų orientacijos nariai 
nutarė įsteigti savo atskirą organizaciją, 
kol krikščionių demokratų profesinės są
jungos savo suvažiavime rugsėjo mėn. pa
darys sprendimą bendrųjų Italijos profesi
nių sąjungų klausimu. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA

Jugoslavijos užsienio reikalų ministeris 
Simičas praeitos savaitės gale Rytų Euro
pos delegacijoms, dalyvaujančioms Duno
jaus konferencijoje, viename netoli Belgra
do esančiame restorane padarė pokylį. Va
karų valstybių delegacijoms toks pokylis

Pagal kiniečių tautinės vyriausybės pra
nešimą per paskutiniuosius metus vyriau
sybės daliniai turėjo užleisti komunistams 
89 miestus, tuo tarpu patys iš jų yra užė
mę 65 miestus. 1948 m. pirmame pusme
tyje tautinė, kariuomenė turėjo 233.000 vy
rų nuostolių, gi komunistai per tą pat lai
ką neteko 710.000 vyrų. (D/Afp).

Sangchajuje viename marškinių fabrike 
kilus gaisrui, 48 darbininkai žuvo ir 42 bu
vo sunkiai sužeisti. (D/Afp.)

60 komunistų teroristų puolė 40 km nuo 
Singapūro esančią plantaciją, nušovė jos 
valdytoją vieną škotą ir padegė visus tro
besius. (D/R).

’ TOL. RYTAI
Prancūzų kariuomenės Indokinijoje šta

bas praneša, kad vietnamiečių daliniai už
puolė vieną prancūzų auto koloną. Kovos 
metu žuvo 28 prancūzų kareiviai. (D/Afp).

VOKIETIJA

Vaisių ir daržovių mažmenų ir didmenų 
prekybininkai yra suplanavę bizonoje pa
daryti vietinių vaisių ir daržovių boikotą, 
kad numuštų gamintojams kainas. Tos kai
nos dabar esančias labai išpūstos ir ga
mintojai atkakliai jų laikąsi. (D).

Trijose oficialiose Berlyno pinigų keiti
mo įstaigose praeitos savaitės gale už vie
ną DM buvo mokama 2,70 Rytų zonos 
markių. (D).

Sveikinimo telegramos į krepšį
Londonas (Dena/INS). Pirmadienį Lon

done žymiam britų rašytojui Bernhardui 
Shawui sukako 92 metai amžiaus. Shawas 
nemėgsta prisiminti savo senatvės, todėl ir 
savo gimimo dienai jis neteikia jokio iš
kilmingumo, bet laikė ją, kaip ir kiekvieną, 
paprastą darbo dieną.

Savo personalui jis griežčiausiai uždrau
dė ir prisiminti apie jo gimimo dieną. 
Vienintelė jo padaryta koncesija buvo mil
žiniškas pyragas, pagamintas pagal jo mė
giamą receptą ir aplietas specialiu cukraus 
liukru. ». (

Tą dieną Shawas gavo šimtus sveikinimo 
telegramų ir laiškų, bet savo kambarinei 
be niekur nieko jis juos visus liepė mesti į 
šiukšlių dėžę. Tą dieną jis nepriėmė pas 
save net senų savo draugų.

Priklauso tik nuo JAV
New Yorkas (UP). A. Kerenskis, nu

vertus carą buv. Rusijos ministeris pir
mininkas, „American Magazine“ pareiškė, 
kad jeiguz JAV mokėtu įtikinti rusų tautą 
dėl savo draugiškumo, tai Stalinas nieka
da negalėtų sumobilizuoti rusų tautos į 
karą su Jungtinėmis Valstybėmis.

Urano rūda — krislas akyje
Washingtonas (Dena/INS). Respubliki- 

ninkų atstovas K. Stefanas atstovų rūmų 
aprobavimų komisijoje pareiškė, kad So
vietų Sąjunga nuo 1945 m. gegužės mėn. 
Joachimsthalyje, Čekoslovakijoje labai 
paskubomis stengiasi gauti urano rūdos.

Stefanas, kuris yra Čekoslovakijos kil
mės, pastebėjo, kad Joachimsthalio kasy
klos galėtų būti palygintos su urano klo
dais belgų Konge, iš kur JAV gauna dalį 
sau reikalingos atomo rūdos.

Amerikos atominės energijos komisijos 
pirmininkas Davidas Lilienthalis neseniai 
spaudos konferencijoje teigė priešingai, 
kad Čekoslovakijos urano rūdos kasyklos 
turi palyginamai mažą produkciją. Stefa
nas pridūrė, kad sovietai panaudoja prie
vartos darbininkus, kurie taip ilgai turi 
dirbti, kol visai palūžta arba miršta. Jis 
tas informacijas gavo iš vieno čekoslovako, 
kuris pabėgo į amerikiečių okupuotą Vo
kietijos zoną ir kuris buvo „labai gerai su 
tuo susipažinęs“.

Sovietai urano tyrimo centrus įsteigė 
Freiburge, Saksonijoje, ir Zisckere, Pra
hos priemiestyje. Joachimsthalio produk

ciją nuo 60 to, gaunamų prieš karą, jie 
pakėlė iki 200 per metus dabar. Dirban
čiųjų skaičius pakilo iš 350 į 600 žmonių.

Malajuose komunistai prakišo
Singapūras (Dena/Reuteris). Su komu

nistais kovojančių dalinių vadas Mala
juose gen. majoras Boucheris vienam Reu- 
terio korespondentui pareiškė, kad pirma
sis teroristų bandymas čia įkurti „komu
nistinę respubliką“, yra visiškai nepasi
sekęs.

Komunistai planavę nuošalyje esančioje 
Guamusango provincijoje pakelti savo vė
liavą, bet ta provincija jau prieš dvi sa
vaites buvo užimta britų dalinių, ir ko
munistai neteko savo operacijoms bazės.

Albanija praneša apie Incidentą
Belgradas (Dena/Reuteris). Albanijos vi

daus reikalų .ministerijos Informatorius 
nranešė, kad praėjusią savaitę 10 graikų 
Kareivių, bandant pereiti Albanijos sieną, 
Albanijos pasienio dalinių buvo nušauti. 
12 graikų sukilėlių, kurie taip pat per
žengė Albanijos sieną, buvo nuginkluoti 
ir internuoti.

Savaitinė politikos apžvalga

Klausimai be atsakymų
„Bet kas bus tada, kai Vokietija bus su

mušta? Ką tada darysime su Rusija?” — 
klausė po Quebecko konferencijos Winsto- 
nas Churchillis prezidento Roosevelto pa
tarėjo Bernardo Barucho, kuris savo šefo 
pavedimu įkalbinėjo britų minister} pir
mininką pasitikėti rusais. „Pirmiausia rei
kia laimėti, — dėstė tada Baruchas — po 
karo Rusija bus baisiausiai nuniokota. Mes 
turime rusams išaiškinti, kad arba jie su
darys ' teisingą taiką, arba amerikiečia? ne
prisidės prie Rusijos atstatymo. Ar mes 
galėsime su rusais susitarti — niekas ne
gali pasakyti.”

Nuo to laiko prabėgo penkeri metai. Ru
sai teisingos taikos nesudarė ir giriasi, kad 
tiik jie vieni laimėjo karą, o vargšui Ba- 
ruchui prisieina įrodinėti, kad amerikiečių 
pagalba buvo vis dėlto lemiama, bet svar
biausia — į Churchillio klausimus dar ne
rastas atsakymas. Taip pat dar ir šiandien 
niekas negali pasakyti, ar amerikiečiams 
pavyks susitarti su rusais. Tiesa, pereitos 
savaitės pradžioje amerikiečių, britų ir 
prancūzų diplomatai iš Kremliaus rūmų po 
pasikalbėjimo su Stalinu išėjo su šypseno
mis 1 lūpose, tačiau ar tai reiškia, kad jie 
gavo atsakymus į Quebecko konferencijoje 
iškilusius klausimus? Žurnalistai, nuo ku
rių pasikalbėjimo turinys buvo rūpestingai 
slepiamas, iš tos diplomatų šypsenos pasi
darė logingą išvadą, būtent, kad jie išėjo 
gerai nusiteikę ir jei taip — tai jau ne
blogai! Vėliau Reuteris paskelbė gandus, 
kad Kremliuje susitarta rugpiūčio pabai
goje ar rugsėjo pradžioje Paryžiuje su
šaukti naują 4 užsienių reikalų ministerių 
tarybos konferenciją. Savaime suprantama, 
kad tas principinis susitarimas yra lydimas 
visos' eilės „jei”.

Šeštadienį Londono „The Times” rašė, 
kad pirmoji sąlyga, statoma iš Vakarų 
pusės, yra Berlyno blokados atšaukimas, 
antroji — garantijos, kad busimoji konfe
rencija nebus, kaip anksčiau buvusios, pa
naudota vien tik propagandai. Sovietų są
lygos yra sunkiau įspėjamos. Laikraštis 
būgštauja, ka<j jie nori sustabdyti Vakarų 
Vokietijos organizavimą. Kiti komentato
riai iš fakto, kad sovietų propaganda iki 
šiol apie Berlyno krizę tyli, daro išvadą, 
jog ta tyla reiškia ne ką kitą, kaip tik pa
siruošimą keliui atgal, kad būtų galima be 
didelio triukšmo ir orumo nuostolių pasi
traukti. Sovietų sąlyga sustabdyti Vakarų 
Vokietijos organizavimą Vakarams tik tada 
būtų priimtina, jei jie tikrai žinotų, kad 5. 
užsienių reikalų ministerių konferencija at
neš užkerėtos Vokietijos problemos spren
dimą. Sovietų siūlymas netrukus iš Vokie
tijos atitraukti okupacines kariuomenes 
ras nemaža šalininkų ir Vakarų pusėje, ta
čiau su sąlyga, kad prieš tai įvyktų tikrai 
laisvi rinkimai, o po to būtų sudaryta

provizorinė Vokietijos vyriausybė. Tos pa
žiūros šalininkas yra ir W. Lipmanas. Ir 
tai visai suprantama, nes nėra jokio pa
grindo manyti, kad komunistai per tokius 
rinkimus surinktų daugiau kaip 8%"/o visų 
baisų. Antra vertus, net jei sovietai su to
kia išeitimi sutiktų ir atiduotų savo zoną 
(tuo patikėti kol kas dar nėra jokių realių 
davinių), tai tat dar Vokietijos problemos 
neišsp'rendžia, nes ateities Vokietija galės 
šiaip taip egzistuoti tik gyvų ūkinių santy
kių su Rytų Europa dėka. Vykstanti Du
nojaus konferencija ir paskubinta bolševi- 
zacįjos sparta Vengrijoje, Rumunijoje, Če
koslovakijoje ir Lenkijoje rodo aiškų so
vietų norą tuos kraštus /kaip tik izoliuoti 
nuo Vakarų Eurojros. Tokį elgesį diktuo
ja ir jų noras pakenkti Vakarų Europos 
atkutimui. O kad tas sveikėjimo procesas 
negali vykti be “Rytų Europos dalyvavimo, 
suprato ir. amerikiečiai. ERP administrator 
rius Paulius Hofmanas nesigaili dolerių 
Rytų Europai — Lenkijai ir Čekoslovakijai, 
kad tik jas Įtraukus į atstatymo darbą, o 
amerikiečių delegatas Dunojaus konferenci
joje ambasadorius Cannonas pareiškė savo 
didžiausią susidomėjįmą Dunojaus likimu 
Vokietijos ir Austrijos interesų naudai. 
Tenka pastebėti, kad panaši padėtis būtų 
ir tuo atveju, jei Rusiją valdytų ne komu
nistai. Vokietijos besąlyginė kapituliacija 
sudarė vidurinėje Europoje tuštumą — va
kuumą, į kurią natūraliai turi veržtis Ru
sija. •

Žodžiu, į klausimą — kas bus su Vo
kietija, — šiuo metu dar niekas negali pa
tiekti atsakymo. Vargu, ar jį suras ir 5. 
konferencija. Tą klausimą galima išspręsti 
tik kartu su antruoju klausimu — ką rei
kia daryti su Rusija. Amerikiečių neprisidė- 
jimas prie jos atstatymo problemos neiš
sprendžia. Sustiprinta pagalba jos grąso- 
miems kaimynams veikia labai lėtai ir su- 
daro daug kritiškų momentų.

Į vis garsiau ir garsiau girdimą klausi
mą — kas darytina toliau, W. Churchillis 
vienoje iš savo paskutiniųjų kalbų davė 
savo paprastumu perbloškinantį atsakymą. 
Jis sakė, kad jokios išdaigos nieko nepa
dės, britams belieka elgtis paprastai i r 
garbingai. Atseit, iki paskutiniųjų lai
kytis savo principų. Atrodo, kad ta pa
žiūra visame Vakarų pasaulyje susilaukia 
vis daugiau ir daugiau šalininkų. Netrūksta 
komentatorių, kurie skelbia, kad sovietai, 
bijodami, jog laikas dirba ne jų naudai, 
nori išprovokuoti derybas pasaulio" pada
linimui — visuotiniam nesusipratimų pa
šalinimui ir interesų demarkacijos linijos 
išvedimui, lygiai taip pat, kaip savo laiku 
Popiežius buvo padalinęs kolonijinį pasaulį 
tarp Ispanijos ir Portugalijos, tačiau tokiam 
žingsniui Vakarai, laikydamiesi Churchillio 
recepto, nesileis. Atsakymus Į vis dar neat

sakytus klausimus padės surasti visa eilė 
įvykių, prie kurių prisidės visos tautos ir 
visi atskiri žmonės. Gražų tokio veikimo 
pavyzdį mums šiomis dienomis pateikė 

‘Suomija. ” : ' r
♦ <

Būklės verčiama mažoji Suomija nuo 
1945 metų stengiasi per daug nesusisaistyti 
nei su Rytais nei su Vakarais. Laimingos 
aplinkybės, prie kurių susidarymo jie pa
tys daugiausia prisidėjo, įgalino juos at
likti naujus rinkimus į seimą, kuriuos lai
mėjo, aplamai imant, dešiniosios partijos. 
Naująjį seimą sudaro 108 vadinamųjų 
buržuazinių partijų atstovai ir 92 darbi
ninkų partijų atstovai — komunistų įtakoje 
esantieji „liaudies demokratai”1 ir social
demokratai. Norėta, kad tokioje „delika
čioje” padėtyje, kurioje dabar yra Suomija, 
ji būtų ir toliau valdoma koalicinės vy
riausybės. DidžiAusios ūkininkų partijos 
vadas Kekkonenas vyriausybės nepajėgė 
sudaryti, nes jo pačioje partijoje " jo tikras 
ar tariamas palankumas komunistams su
kėlė kai kurių abejonių, tačiau buvo ma
noma, kad jis nepajėgs atsispirti „liaudies 
demokratų” užgaidoms. Todėl vyriausybę 
teko sudaryti antros pagal didumą parti
jos vadui socialdemokratui Fagerholmui. 
Jis pasiūlė „liaudies demokratams” net 5 
ministerių vietas, bet nė vienos raktinės 
pozicijos. Tie reikalavo Hertai Kusenenai- 
tei užsienių reikalų ministerio postovio, 
o kitam jos partijos nariui — vidaus rei
kalų ministerijos. Fagerholmas pasirodė 
esąs ne tik gudrus, bet ir drąsus. Jam 
atrodė, kad tarptautinė situacija sovietus 
privers tylėti ir jis nutarė sudaryti vyriau
sybę be „liaudies demokratų”, kurių tarpe 
tarp kitko yra gana žymūs nuomonių skir
tumai. Ūkininkų partija J koaliciją įeiti ne
sutiko, bijodama, kad jai esant valdžioje 
komunistam gali pasisekti sukurstyti šio
kius tokius darbininkų neramumus, kurie 
gali duoti progos įsikišti Rytų kaimynui. 
Fagerholmas nutarė būti drąsus ir sudaryti 
vienų socialdemokratų vyriausybę, į ją pri
imdamas vieną bepartyvj — buvusį užsie
nio reikalų minister} Enkellį. Pats iškilęs 
iš profesinių sąjungų sąjūdžio Fagerhol
mas nebijo jokio pasipriešinimo iš dar
bininkų pusės, kurių mases komunistai mie
lai panaudotų Italijos pavyzdžiu savo nau
dai, jei valdžios priešakyje nebūtų toks 
asmuo, kaip Fagerholmas. Kitoms partijoms 
nebelieka nieko kito, kaip susidariusią pa
dėtį toleruoti. Rezultate, paaštrėjusių Rytų- 
Vakarų santykių dėką, vienas kraštas bent 
laikinai atsikratė P "tu įtakos. Sis epizo
das, Graikijos suknelių vado „generolo” 
Markoso pralaimėjimai ir Palestinos paci- 
fikacija duoda drąsos Vakarų pasauliui 
energingiau ieškoti atsakymo į neatsakytus 
klausimus.

2
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Lietuvos Draugystės 60 m. sukakčiai (2)

Šviesti tautą ir kelti jos sąmonę . . .
Lietuvos Draugystė buvo pasiryžusi siek

ti šių ■tikslų: J. šviesti tautą, II. gaivinti ir 
kelti tautos sąmonę, ugdyti jos literatūrą ir 
dailę, UI- gerinti tautos' ekonominę būklę, 
IV. saugoti tautą nuo sunykimo (plėsti lie
tuvystės sienas).

Tautai šviesti draugija buvo numačiusi 
a) leisti ir platinti lietuvių kalba knygas ir 
laikraščius, atatinkančius jos dvasią, b) 
šviesti tautą ir tiekti jai naudingų žinių 
ne tik raštu, bet ir žodžiu, c) stipendijomis 
ir kitokia medžiagine parama šelpti įvairių 
mokslo šakų jaunimą ir studijuojančius dai
lę bei amatus, d) steigti mokyklas, kursus, 
ir kitokias mokymo įstaigas.

Tautos sąmonei gaivinti ir kelti drau
gystė buvo numačiusi a) aiškinti lietuvių 
tautos skirtingumą nuo kitų tautų, b) skir
tumą tarp tautos ir religijos, aiškiau sa
kant, neleisti lietuvių lenkinti per bažnyčias' 
(neliečiant pačios religijos dalykų), c) sklei
sti žinias apie Lietuvos praeitį, apie da
bartinę (tuometinę) jos politinę būklę ir 
ateities siekimus.

Tautos ūkinei būklei gerinti numatyta:
a) mokyti tobulesnės žemdirbystės, gyvu
lininkystės, sodininkystės, žuvininkystės etc.
b) kelti amatus, c) skatinti prekybą.

Tautai saugoti nuo sunykimo siekti: a) 
sulaikyti emigraciją, b) neišleisti žemės iš
lietuvių rankų, c) išpirkti žemes iš svetim
taučių ne tik pačioje Lietuvoje, bet ir nu
tautintuose jos pakraščiuose.

Lietuvos Draugystė savo įstatuose taip
pat buvo numačiusi steigti knygyną, mu
ziejų, lietuvišką teatrą, skelbti literatūros, 
dailės ir kitokius konkursus etc.

Taigi matome, Lietuvos Draugystės pro
grama plati, bet taip pat ir reali bei kon
kreti. Tos programos Lietuvai užteko tris- 

■ dešimčiai metų, t. y. ligi paskelbimo Lie
tuvos nepriklausomybės.

Lietuvos Draugystės, programa .skiriama 
šviesuomenei, ir jos įstatuose numatyti tri
jų kategorijų nariai: a) * šviesuoliai, turį 
iniciatyvos veikti ir vadovauti, b) galį 
veikti, pirmųjų vadovaujami ir c) tie, tarp 
kurių reikia vykdyti draugystės programą. 
Ypač daug reikalaujama iš pirmosios kate
gorijos narių: jie turi būtixaukštos mora

lės, išmokslinti, pasiryžę gyventi Lietuvoje, 
o svetur gyveną remti draugystę savo raš
tai* ir piniginėmis aukomis. Trumpai ta
riant, pirmosios kategorijos narįai — pa
vyzdingi lietuviai, Lietuvos elitas. Jie pa
renka ir kitų dviejų kategorijų narius. Pir-* 
manio* kategorijos nariai stojamojo mo
kesčio mokėjo 3 rublius ir metinio — 6 
rublius; antrosios kategorijos stojamojo — 
1 rublį ir metinio 3 rublius; trečiosios kar 
tegorijos ir stojamojo ir metinio mokėjo 
kiek kas išgalėjo.

Mirė Latvijos ministeris Washingtons
Liepos 26 d. 4 vai. rytą staiga mirė 

Dr. Alfred Bilmanis, Latvijos įgalio
tas Ministeris ir Nepaprastas Pasiuntinys 
Jung. Valstybėms. Tas garbingas ir atsa
kingas pareigas velionis Washingtone ėjo 
nuo 1935 m. Tai buvo vienas iš žymiausių 
latvių^politikų, diplomatų ir mokslininkų.

Dr. A. Bilmanis gimė 1887 m. vasario 
2 d., Rygoje. 1908 m. jis baigė aukštuosius 
mokslus Maskvoje ir 1925 m. gavo istori
jos mokslų daktaro laipsnį Vilniaus univer
sitete. Pačioj jaunystėj velionis ėmėsi žur
nalisto 'plunksnos. Kurį laiką redagavo 
didžiausią latvių dienraštį „Briva • Žeme”, 
buvo Latvijos spaudos biuro direktorius. 
1925 m. jis buvo pakviestas dėstyti istoriją 
Rygos universitete.

Lietuvos Draugystės vadovybę sudarė 
komitetas, susidedąs iš pirmininko, iždinin
ko, sekretoriaus, knygininko ir dar ma
žiausia bent iš keturių narių. Draugystė 
įvairiose Lietuvos vietose buvo numačiusi 
turėti ir savus agentus, kurie ją informuotų 
apie ten esamą būklę ir svarbesniuosius 
įvykius.

Varšuvoje įsteigtoji Lietuvos Draugystė 
buvo negausi. Pradžioje ji teturėjo vos 12 
narių, lyg savotiškų 12 apaštalų: 0 stu
dentus — Vincą Kudirką, Joną Gaidį — 
Gaidamavičių, Juozą Kauką, Kasakaitį, By
lą, Vabalą, Moravskį, kunigaikštį Gediminą 
Beržanską Klausutį, Juozą Šerną ir tris 
lietuvių šviesuolius — Juozą Radziukytią, 
Raubą ir Juozą Jasiulaitį.

Draugystės nariai darydavo susirinki
mus, kuriuose buvo skaitomos paskaitos, 
svarstomi ir diskutuojami Lietuvos reikalai. 
1888 m. per Užgavėnių blynus toks susi
rinkimas įvyko pas Joną Gaidį. Šeiminin
kas pasakė karštą patriotinę kalbą, o Vin
cas Kudirka ekspromtu padeklamavo nuo
taikingą eilėraštį:

Gražu yra matyti Lietuvių būrelį, 
Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko 
Ir, susėję, tėvynei aukauja'žodelį • 
Ir motiną pagarbin atminimais vaiko.

(Atkelta iš 1 psl.)
Komisija yra kongreso Įpareigota juo pla
čiau išskirstyti ir įkurdinti numatytam dar
bui ir gyvenamai patalpai. Taigi, atrodo, 
kad didelė dauguma negalės vykti ten, kur 
sumanytų, o turės vykti ten, kur paskirta. 
Galima tikėtis, kad tie, kuriems giminės 
patikrino darbą ir butą, galės pas juos ir 
vykti. Bet tai bus, be abejojimo, mažuma 
iš . visos masės. Toliau, įvažiavusieji turės 
duoti DP komisijai o jai nustojus veikti, 
vyriausiam prokurorui, pusmetinius prane
šimus apie savo darbą, darbo vietą ir gy
venamą vietą, iš viso 4 pranešimus. Išeina, 
kad per 2 metus naujieji ateiviai bus spe
cialioje valgios įstaigų priežiūroje, kiek 
tai liečia darbą ir gyvenimo vietą.

Registruojant turės būti įrodyta: I) „eli
gibility” t. y. jog tikrai esi displaced per- 
•son, pagal įstatymo aptarimą ir atvykai 
Vokietijon, Austrijon ar Italijon tarp 1939 
m. rugsėjo 1 d. ir 1945 m* gruodžio 22 d.; 
2) pirmumai: a) teritorinis (kilimas iš kraš
to, de facto aneksuoto kitos valstybės, b) 
individualinis (I ar II plius III, kaip aukš
čiau suminėti) 3) Įrodymas, kad atvykęs Į

1927 m. Dr. Bilmanis pereina į diplo
matinę tarnybą, 1929 m. jis skiriamas, kaip 
įgaliotas ministeris, Latvijos delegatu prie 
Tautų Sąjungos. 1932 m. Dr. Bilmanis siun
čiamas Latvijos pasiuntiniu į Maskvą, o 
1935 m. perkeliamas į Washingtoną.

Latviją okupavus Sovietam, ministeris 
Bilmanis su reta energija ir nepaprastu at
kaklumu kovojo dėl savo tėvynės ir visų 
Baltijos kraštų išlaisvinimo. Jo mirtis yra 
juo skaudesnis smūgis, kad niekas kitas 
dabartinėm politinėm sąlygom negali jo 
pavaduoti.

Reikšdami brolišką užuojautą latvių vals
tybės ir visuomenės reprezentantam, kartu 
pažymime, kad min. Bilmanio netekimas 
yra didelis nuostolis visom bendros kovos 
dėl išsilaisvinimo tautom. (E)

Gražiau, jeigu kiekvienas pripažinti gali, 
Kad nuo žodžių jų širdys taip gi neatskirtos 
Ir visos tiesiog kreipias į tėvynės šalį 
Ir meilėje tėvynės visados yra tvirtos.

Gražiausiai vienok esti akimis matyti, 
Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako, 
Kad visi tie Lietuviai patys, nevaryti, 
Savo tėvynės garbei nepželdina tako.

Savaime suprantama, kad Lietuvos Drau
gystė buvo slapta organizacija ir galėjo 
telkti tik patikimus narius. Ji kiek žymes
nės veiklos išplėsti neįstengė. Svarbiausias 
dalykas — Vinco Kudirkos sudarytoji jos 
programa, kuri nusmaigstė pagrindines 
gaires tolimesniam mūsų tautos kultūri
niam, visuomeniniam ir politikam veikimui.

Jau 1888 m. per užgavėnias įvykusiame 
Lietuvos Draugystės narių susirinkime bu
vo iškeltas laikraščio klausimas. Naujojo 
laikraščio reikalais daugiausia rūpinosi 
Vincas Kudirka. Jis aplink naująjį laik
raštį nori suburti visas žymesniąsias to 
meto lietuvių pajėgas. Tuo reikalu jis pla
čiai koresponduoja ir su paskirais lietu
viais veikėjais ir su Maskvos universiteto 
lietuviais studentais ir su Seinų kunigų 
seminarijos lietuviais klerikale.

Pirmiausia Vincas Kudirka aiškinasi su 
aušrininkais. Rašo į Mažąją Lietuvą Mar- 

Kaip sprendžiasi imigracija i Ameriką
MOŠŲ NEW YORKO KORESPONDENTO

šį kraštą turėsi: a) darbą, neišstumdamas 
iš tos vietos amerikiečio, b) saugią ir sa
nitariškai tinkamą patalpą gyventi. Sis tre
čiasis reikalavimas, vadinamas čia „job and 
housing proof” sukelia daugiausiai neaiš
kumų; tai tikra nesąmonė! Kaip tremtinys, 
gyvenąs kurioje Vokietijos užkampio sto
vykloje, gali įrodyti, kad jis, atvykęs į šį 
kraštą, turės „job and safe sanitary hou
sing”! Toks nuostatas, be abejojimo, įves
tas įstatymai! tik norint nuraminti oponen
tus, jog įsileidžiamieji tremtiniai neatims 
seniesiems darbininkams darbo ir nesuda
rys Amerikos miestuose Kauno „brazilkų”. 
Tokius „darbo ir buto” pažymėjimus ga
lima (jeigu galima!) išrūpinti tik čia pat, 
Amerikoje. Senieji amerikiečiai lietuviai ir 
naujai ligi šiol atvykusieji stengiasi išrū
pinti juo daugiau tokių pažymėjimų savo 
giminėms ir pažįstamiems tremtyje. Tai 
nelengvas dalykas. Daugelis lengviau buvo 
prikalbinti duoti affidavitą, negu dabar 
duoti „buto” pažymėjimą. Mat, J. A. V-bė- 
se iš tikrųjų yra didelė buto krizė ir žmo
nės bijo, kad išdavus tokį pažymėjimą, iš 
tikrųjų reikės atvykusį tremtinį laikyti savo 
bute, nes jis kito arba ir nesiieškos, ar 
ieškodamas neras. Todėl, prašant laiškais 
iš amerikiečių lietuvių tokių pažymėjimų, 
reikia įsakmiai pasižadėti, jog toks pažy
mėjimas bus laikomas tiJį' grynu formalumu, 
jog atvažiavęs juo nesinaudosi, o susirasi 
sau šiokią tokią gyvenamą vietą. (Tas vis 
dėlto galima!).

Tokius „darbo ir buto pažymėjimus”, ku
rie dabar atstoja affidavits, rūpina čia ir 
pavieniai asmens ir orgnizacijos. BALF 
sudarė formuliarus ir siuntinėja po kolo
nijas, prašydamas pasirašyti. Tremtiniai 
savo keliu turi rašyti laiškus giminėms ir 
pažįstamiems (ar ir nepažįstamiems) ame
rikiečiams lietuviams, prašydami išrašyti 
tokius pažymėjimus. Ypač tie, kurie yra 

•davę affidavits, dabar prie jų turi pridėti.

/

/ Rašo A. Merkelis
tynui Jankui, prašydamas jo būti oficia
liuoju naujojo laikraščio leidėju, kitais 
žodžiais tariant, duoti jam savo firmą. 
Martynas Jankus sutinka, bet taip pat ir 
praneša, kad ketinama vėl pradėti leisti 
„Aušra” ir jos leidėjas būsiąs Jonas Ba
sanavičius. Tad reikia skubiai išsiaiškinti ir 
su juo, ir 1888 m. balandžio 17 d. Vincas 
Kudirka Lietuvos Draugystės vardu Jo
nui Basanavičiui pasiunčia šį laišką;

Guodotinas Mylėtojau Lietuvos!
Lietuviai, esą Varšavoje. uždėjo drau

gyste, apimančią visus reikalus tautiško 
gyvumo if skiriančią atsakant; darbą 
visiems luomams Lietuvių. Įstatus savo 
Dr-stės siunčiame Jums, užkviesdami 
prie jos pristoti ir prašydami, atsiųsti 
mums kuo-nuo-plačiausią kritiką tų 
įstatų. Drauge su uždėta Dr-ste mes 
norime išleisti lietuvišką laikraštį, in
teligentišką, bet populiarišką (kurį ga
lėtų suprasti vidutiniai apšviestas Lie
tuvis) mieryje savo Dr-stės.

Neseniai dažinojome, kad Jūs norite 
atgaivinti numirusią „Aušrą”. Mums 
rodosi, kad atgaivinta „Aušra” sunkų 
turėtų gyvenimą, reikalaujanti ilgos 
pinigiškos pašalpos, nes žinomu yra 
daiktu, kad numirusį, nežiūrint ant to, 
kokia liga paguldė i grabą, visados yra 
sunkiau atgaivinti, nekaip naujai už
gimusį užauginti. Kas smertyje „Auš

minimus čia pažymėjimus.
Kiek tokių pažymėjimų per šiuos pusan

trų metų pavyks lietuviams išrūpinti, pri
klausys nuo daugelio aplinkybių, o svar
biausia nuo to, kaip pasirodys pirmieji at
vykusieji pagal tą įstatymą šį rudenį. Tad 
kiekvienas, vykstąs Amerikon tautietis, tu
ri atminti, jog jis savo elgesiu šiame kraš
te lemia likimą savo brolių, dar likusių 
tremtyje.

Jei tačiau kas ir neturėtų ligi šiol tokio 
„darbo ir buto pažymėjimo”, o yra „eligib
le” ir turi kitus- pirmumus, privalo regis
truotis. Manau, kad turės būti ir kiti ke
liai šiam įstatymo reikalavimui patenkinti, 
ne vien tik individualūs pažymėjimai. Dar
bo pareikalavimas šiuo metu yra didelis. 
Vien tik New Yorko valstybės pramonės 
komisionierius Cdrsis yra gavęs pareika
lavimų 50.000 DP darbininkų . specialistų. 
(Na, ..specialistais” mūsų žmonės greit mo
ka pasidaryti). Iš viso krašto per trumpą 
laiką yra suplaukę daugiau kaip 100.000 DP 
darbo rankų pareikalavimų. Tad reikia 
tarti, jog tie, kurie neturės individualinių 
„darbo ir buto”' pažymėjimų, o turės visus 
kitus atitinkamumus ir pirmumus, bus pri
skirti j grupes ir vežami ten, iš kur gauti 
kolektyviniai (įmonių) darbo pareikalavi
mai ir buto patikinimai. Vadinas, nusimin
ti dėl neturėjimo tokio „darbo ir' buto” pa
žymėjimo nėra ko; bet, žinoma, geriau jis 
turėti, nes, manau, tada daugiau bus šan
sų patekti į vietoves kur daugiau lietuvių, 
o ne atsidurti kur nors Luizianoje ar Vir
ginijoje medvilnės ar tabako plantacijoje.

Nėra vienodos nuėmonės ir dėl turimų 
ligi šiol affidavitų. Kai kas sako, kad jie 
neturėsią toliau jokios reikšmės. Gal ne 
visai taip; mažų mažiausiai, turimas affi- 
davitas yra papildomasis pirmumas (skyr. 
III), kai įrodo turint J.A. V-bėse. gimines 
ligi trečios eilės. Tiek betgi aišku, kad re
gistracija pagal naująjį įstatymą turės bū

ros” yra kaltas (kuri mirė, netekus pa
rėmimo ir prenumeratos, ištenkančio* 
ant sugrąžinimo kaštų išdavimo), atsa
kymas rodos netoli šoks nuo teisybės, 
jeigu pasakysime, kad ją užmarino „ne
tikusi” rėdystė, nes matome kitus laik
raščius. nors daug mažiau vertesniu* 
už „Aušrų”, bet gyvuojančius. At
gaivinta „Aušra" jau išpradžių su
tiktų neištikėjimas ir šnairavimas 
vienos > dalies Lietuvių, kuri dėl 
paspirimo ir išsiplatinimo laikraš
čio labai būtų reikalinga — sakome 
apie kunigus, tarp kurių vienok jau 
randasi tikri Lietuviai.

„Aušra” vėl būtų konkurentu mūs 
laikraščio, o ir stojusi laikraščių mūs 
Dr-stės. negalėtų taip padarytinai pla
tinti supratimą jos mierio per savo 
vardą, išeksplioatavotą pereitai* rėdy
tojais, neatsakančiais norams daugumo 
Lietuvių. Mums rodosi, kad laikraštis 
lietuviškas, kaip šiandien, idant išsi
platintų Lietuvoje, turi būti vidutiniš
ku, kuris niekur nesiektų tikėjimo da
lykų ir nepeiktų persmarkiai jų užžiū- 
rėtojų. Dėlto, pagal nitu supratimą, 
taikiau ir naudingiau būtų, vietoje at
gaivinimo mirusio, uždėti naują laik
raštį savo kaštų mieryje mus Dr-stės, 
nors nežinome, ar rašymai iš taip toli 
nebūtų persunkus ir painūs, mes bū
tume dėkingi; jeigu vėl norėtumėte 
mums pavesti išdavimą jo be darymo 
konkurencijos, mes už tai būtume dė
kingi, nes geidžiame tiktai susitaikymo 
ir naudos Lietuvių; tąsyk prašytume 
Tamistą karštai padėti mum* savo 
šviesiais darbais
Atsakymo lauksime kuo-nuo-greičiausio. 
(Toliau* padėtas V. Kudirkos adresas.)

Draugyste.

ti pradėta iš naujo, nepaisant ligišiolmė* 
eilės, nes juk įleistinuęio nuostatai yr* vi
sai kiti. Bet, pakartoju, daug dalykų lieka 
dar neaiškių, jie paaiškės tik pradėjus 
veikti įstatymo vykdymo mašinerijai if Ši
tais klausimais dar ne kartą tek* rašyti. O 
daug kas bus greičiau išsiaiškinti ten pat 
vietoje, tremtyje, konsulatuose, pirmiau, ne
gu iš čia spėsime painformuoti. Taigi, bro
liai lietuviai, budėkite!

♦
Nepaprasta kongreso sesija, pasibaigė. 

Taigi dabar jau aišku, ka<j DP (statymas 
ar jo pakeitimai nebus šio kongreso svar
stoma, jis liks toks, koks yra, ir lurės 
būti vykdomas.

Prezidentas Trumanas rugpiūčio 2 d. pa
galiau paskyrė vyriausią DP komisiją, ku
rią sudaro asmenys: Ugo Carusls (tikriau
siai bus pirmininkas), italų kilmės, anksčiau 
buvo Imigracijos komisionierius, neseniai 
praleido 3 mėnesiu* Europoje, studijuoda
mas DP problemą, per pastaruosius 11 mė
nesių dirbo užsienio reikalų ministerijoje 
specialiems uždaviniams šioje srityje. Ed
ward M. O’Connoras, airių kilmės, aukš
tesnis pareigūnas National Catholic Welfa
re Conference; Harry N. Rosenfieldaa, žydų 
kilmės, 37 metų, padėjėjas Federal Secu
rity administratoriaus Oscar o Ewingo, ku
rį neseniai spaudoje švietimo vadovas Stu- 
debaekeris kaltino kliudžius skleisti mo
kyklose antikomunistinę švietimo'' literatū
rą.

Drauge prezidentas paprašė kongresą 
asignuoti papildomai 2 milijonus doleriu 
(prie 2 milijonų, anksčiau paskirtų) kad 
DP komisija galėtų pradėti savo darbą. 
Taigi, sudarius vyriausiąją komisiją, reikia 
tikėtis, darbas ims eiti spartesniu tempu. 
Pirmosios partijos DP tikimasi atvežti rug
sėjo pradžioje, bet masinis vežimą* galėt 
prasidėti tik apie lapkričio gruodžio mė
nesius.

<?4. Oti. ‘Katiliuku

'PaMvaikdciojimad ratu
3 Jaunystė °

Ant suolelių, ant paristų malkų kala
džių sėdėjo moterys ir paaugliai, parda
vinėdami vyšnias.. Uogas seikėjo tuščiomis 
pieno miltelių dėžutėmis, kurias išlaikė ge
rųjų laikų prisiminimui. Žmogus paliko 
masinančią prekyvietę. Jis negalėjo atsi
kratyti kryžmai jį puolančių prisiminimų, 
ir šios dienos įspūdžiai jį bloškė klaidžioti. 
Tame susikirtime jis norėjo į ką nors įsi
kabinti, nors kaip į siūbuojančios valties 
kraštą. Ne, juk dar ne viskas dingo. Dar 
šio to ir palieka — kajtojo jis. Už karei
vinių blokų, dykvietėje, užkrautoje malko
mis, išdalytoje darželiais ir vielų tinklais 
nuregstomls vištidėmis, stovėjo namelis. 
Jis priminė dėžę, paverstą plokštuma, ne
žinia kam skirtą, ar buvusią dalimi kokio 
ūkinio trobesio. Virš durų lenta su trage
dijos kauke, ir keistai skrendančiu paukš
čiu.

Pirmąjį rudenį, dar nepasibaigus didžio
sioms kūrimosi formacijoms, pačiu neti
kriausių laiku, keletas jaunuolių susirinko 
ir pasišovė išeiti scenon. Vakarai buvo 
tamsūs ir ilgi, niūrūs rūsiai ir palėpės — 
juose skambėjo girtos dainos, merkėsi pa
raudusios akys prie kortų. O tieji ruošėsi, 
nemigo ir tikrai išėjo scenon su „Atža

lynu“. Po to sekė „Vieną vakarą“, „Sek- 
I minių vainikas“. Gyventojai pamatė, kad 
| ne juokais dirbama, ir yra ko pasižiūrėti 
susirinkus žemoje ir tvankioje salėje, bu
vusiose arklydėse. Jie pavažiavo ir kitur, ir 
kitose stovyklose jiems plojo ir rėkė kaip 
pašėlę. Būrelis pasivadino savo pir
mojo veikalo vardu. Jie jau buvo pagauti 
srovės, ir ji nešė.

Sekantį rudenį orientališka pasaka „Prin
cesė Turandot“, vėliau Baltijos jūros „Žve
jai“, Paryžiaus namo „Šeštame aukšte“, 
eksperimentalinė „Generalinė repeticija“, 
klasiškasis Moljero „Tariamasis ligonis“. 
Didžiųjų poetų dvasia sušmėžavo po jų 
akimis. Jie buvo pagauti amžinai nera
maus, besočio kūrybinio geismo, įsukti 
burtiškos šviesos ratan.

Namelis, primenąs plokštuma paverstą 
dėžę, su tragiškąja kauke virš durų, vidu
je margas ir turtingas. Programos, plaka
tai, nuotraukos, projektai, dekoracijų Ir 
kostiumų eskizai. Dekoratyvinės kolonos, 
sostai, žvakidės, atgabenti tiesiog iš sce
nos, įvairių stilių ir epochų. Čia ruošiama
si meilei, mirčiai, džiaugsmui, nusivylimui, 
visam didžiam ir šiurpiam gyvenimui. Čia 
po įtemptų darbų atleidžia vaidintojai šir
dis ir raumenis. Ir pasilinksmina, ir moka

jis turi būti gilus tenai, cukrašvendrių ba
lose, žemės vidurius gręžiančiose mainose, 
pragariškame liejyklų žaizdre, kurtinan
čiose fabrikų halėse! Ir praamžinose gi
riose po tropikų saule, ir miškuose, 
apšviestuose šiaurės pašvaistės!

Pirmieji savo laiškuose, pirmoj eilėj iš
vardino kainas matomų ir prieinamų gėry
bių, lygindami jas su savo uždarbiu. Jie pa
tiekė ilgą sąrašą lukuliškos virtuvės ga
minių, kurie kasdien laukia jų puošniai iš
dėlioti ant stalų, laukia jų peralkusių go
murių. Jie buvo pagauti ir sujaudinti su
tikimų muzikos, filmavimų, prakalbų. 
Jiems plojo per pečius, vadindami savais 
piliečiais, o merginos egzotiškųjų kraštų, 
jiems merkė ir draugiškai ėmė po ranka.

Bet varge — jų žavesys blėso. Kas čia 
ypatingo, jeigu mes pavalgome? Juk mes 
užaugome sočiai valgydinami, mes nesitei- 
ravome kainų, ir kur ir kaip tas daroma. 
Valgis — būtinybė, kaip oras. Ir kaip ne
gudru apie jį šnekėti — kiek litrų ir kokio 
grynumo jo įtraukiame. Tai karo išradi
mas, tai kacetininkų, tai kalinių ir be
laisvių pamėkliška svajonė. Tačiau, at
leiskite, juk mes palietėme kojomis ir tvir
tai atsistojome ant normalaus kelio. Ir juo 
jau einame. Juokinga būtų pasakoti, kad ir 
iš tokio atstumo, jog mes neturėjome var
gų ir ilgesio, būdami pavalgę, anais auksi
niais laikais.

Čia tad įvyksta susmulkinimas maštabo, 
nusileidimas viena pakopa žemiau. Gal būt 
tai vienos iš pačių tauriausių dorybių pasi
reiškimas — tenkintis mažu. Jie ilgisi pa

jie pasilinksminti. Sriautu kunkuliuoja ir 
drimba per kraštus, nebojanti vargų ir ne
priteklių jaunystė.

O niekas, jų nelepino. Jie šalo ir mirko, 
ir džiūvo dulkėse kietose armijos darbo
vietėse. Įknibusiems į negyvas raides, dar
bų tvarkytojams, jų entuziazmas nieko ne
sakė. Kiekvieną skausmingo džiaugsmo va
landą jie turėjo išplėšti iš savo vakarų, 
nemiegotų’ naktų. Jos jiems tarnavo išti
kimai. Nenusimenančio, jaunuoliško veido 
ir baltai pražilusio administratoriaus ranka 
ir sumanumas, atliko pasigėrėtinus dar
bus. Dailininko puošiami, jie išėjo į naujai 
pastatytą salę, kaip tikra kovos grandis. 
Jauno režisieriaus, atlikusio du paskutinius 
pastatymus, „Atžalynas“ išaugo Į tvirtą 
jaunuolyną. Kai kurių sukurti personažai 
yra prašokę mėgėjų ribas. Jų laukia erdvi 
profesinio teatro scena. Ji sulauks ir iš 
kitų tarpo dar ne vieno.
4 Nostalgija

Ir jis nuliūsta, kad gali įsisukti įnoringas 
emigracinis vėjas ir išrauti skaisčiai su
lapojusį medyną. Jis kitur nesuleis šaknų, 
jos bus ištraukytos atskirais kuokšteliais 
ir suvys. Yra tik viena šalis, .kur laukia 
pertręšus:, dirvonuojanti žemė, atvira, kaip 
motinos krūtinė. Po jos velėna, smulkučių 
gyslų tinklu, plūsta gyvastinga drėgmė. 
Viskas, kas padaryta ir kas daroma — yra 
jai. B, kad kas tau atskleistų nors kraštelį 
to tamsaus valkčio, kaip tai lengva būtų Ir 
gera! Kiek kantrybės, klek šviežios ener
gijos ir tikėjimu paremtos stiprybės rastų
si ilstančiame kūne! Tai ilgesys. Bet koks 

liktos stovyklos. Ji virtusi tolimosios Tė
vynes sinonimu. Nes ten jau neišvy* 
„Atžalyno“, nesiklausysi „Dainavos" atlie
kamų liūdnų ir graudžių dainų, neslgėrės 
tautiniais šokiais, palydimais- skudučiu 
ragų ir vamzdžių. Ten reta knyga, o lai
kraštis gimtąja kalba, sudyla nuo pirštu.

Ak — rašė vienas ■ jaunikaitis, taiga 
miškakirčių trobelėje — aš kartais, nors ii 
tau pasirodys keista, pavydžiu tų valandų 
praleistų bendruomenėje. Ir sprangi m'alsi 
duona, ir šleikšti, ikj pasibaisėjimo vieno
da sriuba, kartais nebeatrodo tokia. Jūs 
turite mokyklas, gimnazijas, choras, an
samblius, koplyčias. Turite visas įstaigas, 
begales parengimų ir pramogų, turite mie
ląją gimtąją kalbą, papročius. Girdite se
nių pasakojimus, ir klausotės vaikų 
krykštavimo. Neįsivaizduojamai tolimas, 
gražus, praeitas laikas. Jūs turite mažą 
Lietuvą.

Ir gal būt tai nėra susmulkėjimas. Ilgė
tis — taip nedalomai, neatplėšiamai prika
binta -žmogui. Stovykla jį aptrynė, bet 
neatėmė, o gal tik sustiprino, kaitriai ra
senančio jausmo, jį griežtai išskiriančio 
nuo besinaudojančių patenkinto* kiaulės 
filosofija: — ... ir mano ten tėvynė, kur 
skaniausias penas ...

Jauni žmonės išvykdami atsisveikina su 
visais, ir linkinčiais Jiems, ir jiems tos lai
mės pavydinčiais. Paliekant namus, ne- 
viskam jis galėjo tarti sudiev. Nurijęs kar
čią ašarą, užslėpęs baikščiai suspurdančlt 
abejonę, jis pasileidžia dar toliau — į ne
žinią. Ir lieka čia gražios valandos. Lieki 
tiek daug. (B-
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MORALINES SĄLYGOS
bet kokiai tautos gyvenimo pažangai yra 
dingusios, šias sąlygas gerai atvaizduoja 
mieste vakaras. Vakare visur namuose du
rys ir langai uždarinėjami užbarikaduoja
mi. Žmonės įsibauginę užpuldinėjimų. 1945 
m. buvo užplūdusi iš Rusijos banga vadi
nama „černa koška” gaujos. Vakare prie 
durų iš lauko pusės ima kniaukti katė. Ati
darius duris, kęli banditai čiumpa už gerk
lės, (siveržia į vidų ir išplėšia visa, kas 
jiem patinka.

Dabar tokis triukas žmonių jau negab 
apgauti. Bet vakare sutemus gatvės tuštė
ja. Kas gatve slenka — tai arba sargybi
niai arba partizanai, aplankę miestą, ar 

....................   ji su- 
išrengti 

į kaž kuris teat- 
spektaklio. Žemaitės 

‘ jį sustabdė su

plėšikai. Ij teatro ir kino grįžtantieji 
sitpeta būriais, kad pakeliui nebūtų išn 
ir iapiplėšti. Vieną vakarą 
ralis grįžo vienas iš spe! 
ir Višinskio gatvių kampe ,,

1 tomą tu ginkluotas pareigūnas ir įsakė „ras- 
dievatsia” (išsirengti). Užpultasis nusivilko 
apsiaustą ir padėjo ant žemės. Į klausimą 
ar užteks, pareigūnas ragino nusivilkti ir 
švarką. Neužteko ir švarko, kurį užpulta
sis padėjo ant žemės kitoj pusėj. Besiau- 
nant kelnes, pasigirdo kažkieno žingsniai. 
Pareigūnas įsakė skubinti, o pats užsimetė 
automatą ant pečių ir čiupo nuo žemės 
apsiaustą ir švarką. Kai jis lenkėsi, užpul
tasis čiupo automatų ir kita ranka stipriai 
smogė užpuolikui. Padėtis netikėtai pasi
keitė. Užpuolikas laikė rankas aukštyn iš
keltas, o užpultasis be švaro ir be kelnių, 
bet su automatu. Šitokioj padėtyje užpul
tasis nusivarė užpuoliką į trečiąją nuova
dą. Budėtojas nustebęs priėmė atvarytąjį ir 
uždarė jį į daboklę, o užpultajam grąžino 
drabužius. Kai užpultasis paprašė pasaky
ti užpuoliko pavardę ir kitas personalijas, 
budėtojas nuramino: — Draugas savo pi
lietinę pareigą atlikai ir gali keliauti namo, 
o jau toliau

mes tvarkysim šitą reikalą.
Po kelių dienų užpultasis vėl nuvyko į tą 
pačią nuovadą ir pamatęs išsižiojo
— čia budėjo tas pats, kurį jis buvo čia 

atvaręs kaip plėšiką.
Tokie nakties didvyriai daugiausia yra so
vietų kariai ir administracijos pareigūnai. 
Bet jie ir dieną pasmarkauja. Prie didžių
jų universiteto rūmų Kaune sustatydavo 
studentai dviračius, ir nuolat dingdavo dvi
ratis tai vienam, tai . kitam. Pradėjo sekti ir 
susekė: priešais kitoje gatvės pusėje (Po- 
lovinsko namuose) yra MVD įstaiga, ir jos 
pareigūnai pasiimdavo studentų dviračius 
„pasivažinėti”. Kitu sykiu įstaigos parei
gūnas atvykęs į kitą Įstaigą ir atlikęs rei-

• kalus, neberado savo dviračio Ir nuvyko 
pranešti apie tai milicijos viršininkui. Ta
sai jį nuramino: žinok, drauge, kad mes tu
rim daug svarbesnių reikalų. Galiu, drauge, 
užtikrinti, kad dviratis nepranyks iš So
vietų Sąjungos ribų. O ar juo važinėsi 
draugas, ar kas kitas — ar mum ne vis- 
tiek. '

Pridėkim dar
visų pergyvenamą nežinią, kada kuris bus 

suimtas ir Išsiųstas.
' Nuo to jausmo nėra laisvas nė vienas. 

„Laisvė nuo baimės”, apie kurią kalbama 
keturiose laisvėse, Lietuvoj yra fikcija. 1946 
m. buvo suimtas net Kauno miesto ir aps
krities partijos komitetas už buržuazinių 
nacionalistinių interesų rėmimą; jie buvo 
(teikę memorandumą, kad- Lietuvoj bolše- 
vikinimo metodą reikia keisti ir prie lie
tuvių eiti respektuojant jų tautinį individu
alumą. Sniečkus juos viešai pasmerkė. Ir 
vist buvo išvežti ( Rusiją.

Susirenka dailininkai, apžiūrinėja naują 
paveikslą, kuriame vaizduojama rugiapiū- 
tė, ir vienas susimąstęs pastebi. — O kas 
šiame paveiksle yra tarybiško? Ką tu pa
sakysi, kai tave paklaus? — Nejaukiai visi 
susimąstė. Jau žinau fiertraukė autorius:— 
pasakysiu, kad rugių kirtėjai... matai, jie 
dainuoja, taigi pasakysiu, kad jie dainuoja 
tarybinę dainą... O vienose iškilmėse 
Kaune jau Įsilinksminus imonės direktorius 
pradėjo kalbą apie ištikimybę partijai ir 
Stalinui, bet partijos centro komiteto na
rys Preikšas kalbėtoją nutraukė:

— Neplepėk; žinom mes, kad jūs velnią

galvojai. Bet spjaut mum į tai. Jūs vergau- 
i jat mum ir toliau vergausit, nors ir velnią 
i savy nešioiat...

Kokios kaime nuotaikos, galima spręsti 
. iš to, kad nėra šeimos, kuri ko nors nege- 
i dėtų. Išnyko vakaruškos, pasilinksminimai; 
. nebeskamba ir subatvakariais dainos. Tyliai 
: prislėgtai skamba naujos partizanų dainos.

PARTIZANAI
Pasipriešinimas vergijai aktyviai^ prasi

veržė partizanų sąjūdžiu. MVD oficialiai 
buvę pranešęs, kad 
partizanų buvo 40.000, bet jau 12.000 esą 

sunaikinta.
Šitie skaičiai ištiktųjų jlėra padidinti. 

Viename tik valsčiuje yra žuvę 240 vyrų.
Kova yra žūtbūtinė. Mus pasiekusios 

yra fotografijos, iš kurių matyti, kaip en
kavedistai stengiasi- išniekinti lietuvių par
tizanų kūnus, kaip terorizuoja kitus šeimos 
narius. Kada partizanas A. buvo kulkosvai
džiu nušautas, jo senei; tėvą atitempė prie 
lavono, paklupdė ir privertė įkišti ranką į 
sūnaus žaizdą prikaišiodami, kokį banditą 
jis išauginęs. Moralinio teroro ir fizinio 
varginimo suimtas tėvas neatlaikė ir taip 
pat mirė. Tūkstančiai tokių pavyzdžių.

Kad namiškiam nebūtų atsakomybės, par
tizanai yra išsižadėję visų ryšių su legaliai 
gyvenančiu pasauliu. Jie „neturi” nei tėvų 
nei giminių. Kad liktų neatpažinti, sužeis
ti ar apsupti ir negalėdami pasitraukti, jie 
susisprogdina. Mum pažįstamas yra faktas, 
kada MVD apsupo vieną partizanų bunke
rį, iš kurio nebuvo jokio išėjimo. Emve- 
distai negalėdami j bunkerį įeiti. iš lauko 
granatom sprogdino bunkerio žemes: kada 
buvo pramušta skylė, aplinkiniai žmonės 
išgirdo sklindančius iš bunkerio giesmės 
garsus ir paskui juos nutraukė didžiulis 
trenksmas -į- visi 8 bunkeryje buvę parti
zanai susisprogdino.
Taip yra susisprogdinę apie 8.000 partizanų.

MVD yra Įkurdinusi kiekviename vals
čiuje dalinius po 30—40 žmonių partiza
nam naikinti. Jie turi įsitaisė bunkerius, 
kad partizanai ne užpultų. Šilavote tokį 
bunkerį buvo aptverę dviem eilėm vielų ir 
tarp jų paleidę šunį. To nepaisant, bunke
ris išlėkė į orą.

Emvedistam duotas Įsakymas pastebėtų 
partizanų nepaleisti iš akių ir juos sunai
kinti. Kitaip dalinio viršininkas atsako sa
vo galva. M-nės kaime pastebėtus partiza
nus emvedistai sekė ir jiem sunaikinti pa
sitelkė iš apskrities miesto. Šešis vyrus ap
supo keli šimtai. Mūriniam tvarte įsitvir
tinę 6 partizanai gynėsi visą dieną. Kai iš
baigė šovinius, gyvi bebuvo tik trys. Tada 
gyvieji prasiveržė iš savo „tvirtovės”, pri
šliaužė prie artimiausių nukautų rusų, pa
ėmė ių ginklus ir toliau gynėsi, iki grana
tom buvo visi išžudyti. Tose kautynėse žu
vo Prienų MVD viršininkas ir per 60 rusų.

Marijampolėje labai smarkavo vietinė ad
ministracija. Vienos tarnautojos sužiedotu- 
vėse, kuriose dalyvavo ir minėtos adminis
tracijos viršūnės — apskrities komiteto 
pirmininkas, tardytojas, vadinamas stalo

viršininkas, komjaunuolių aktyvo pirminin
kė ir kiti, vienas partizanas sulikvidavo vi
sus, išskyrus munkamą. 1947 m. tokių te
roristinių veiksmų buvo pačiame Kaune.

Idealas, vardan kurio partizanai savo gy
vybę aukoja, yra laisvė. Uždaviniai, i ku
riuos jie vykdo, tik iš dalies gali būti su
minėti. Jie kovoja .
prieš kolektyvizaciją, prieš kolonizaciją, 
dešifruoja ir naikina MVD ir MGB šnipų 
tinklą, sudrausmina pataikūnus, apsaugoja 
gyventojus nuo plėšikų ir vagysčių, ar tai 
plėšikautų sovietų kariai, ar Istrebiteliai ar 
paprasti plėšikai, išaugę iš bezprizorninkų. 
O tokių atsiranda. Ypačiai pradžioj, kada 
partizaninis judėjimas dar buvo chaotiš
kas, buvo atsiradę ginkluotų plėšikų gaujų. 
Ilgai partizknai turėjo vargo, iki jas suse
kė ir sulikvidavo. Panemunės valsčiuje vie
ną ūkininką užpuolė trys raudonarmiečiai, 
norėdami pasiplėšti. Laiku pastebėję parti
zanai iuos nuginklavo, aptvarkė, uždarė į 
rūsį ir įsakė pranešti milicijai, kad plėši
kai sugauti ir uždaryti. Kada rytą milicija 
atvyko, pasiryžusi plėšikus aptvarkyti, iš 
rūsies buvo išleisti ir dienos šviesoj pažinti 
raudonarmiečiai, vienas net majoras.

Partizanai yra atlikę ir politinių uždavi
nių. Kada Lietuvoj pačių sovietų informa
cijom balsavimuose dalyvavo mažiausias 
procentas iš visų sovietinių respublikų — 
tai čia partizanų nuopelnas; jie aktyviai 
įsijungė į rinkimų eigą ir savo pėdsakus 
aiškiai paliko. Lygiai jų dėka nepasisekė 
nei peticija su padėka Stalinui už Lietuvos 
išlaisvinimą; jų dėka suyra raudonosios 
gurguolės ar panašios prievartinės demons
tracijos. _ \

Lietuvos partizanai tai vienintelis tdks 
kietas pasipriešinimo branduolys visoje 
okupuotų kraštų juostoje.

Kaip vokiečių okupacijos metu Lietuva 
buvo vienintelė šalia Lenkijos, kuri pasi
priešino SS legiono organizavimui, taip ji 
dabar vienintelė, kurioj partizaninis judė
jimas yra virtęs atkaklaus pasipriešinimo 
prieš bolševikinimą nugarkauliu. Čia net 
ir Lenkija supasavo, nuo 1947 m. netekusi 
centralizuotos rezistencijos.
Tai yra grynai tautinis pasipriešinimas. 

Kai kuriuose šveicarų ir net amerikiečių 
laikraščiuose pranešimai, kad Lietuvos par
tizanai savo ideologu laiko Rozenbergą, kad 
oficialioji jų kalba — vokiečių, kad vo
kiečiai kariai jiem vadovauja, kad net 
kažkieno svetimi lėktuvai jiem ginklus me
tą, — visos tos žinios yra sovietinių šalti
nių padaras. Pasipriešinimas sovietams 
varomas lietuvišku krauju ir gyvybėm. Lie
tuvos partizanai galėtų atvirai ir nuošir
džiai pasakyti visiems Vakarams: Su bol
ševizmo viską naikinančia banga, srūvan
čia ( Vakarus, mes stojome kovoti be ato
dairos, kai jūs su bolševikais išdavinė'Ot 
kai nuo bolševikų pabėgusius išdavinėiot 
jų tortūrom; savo kraują ir gyvybę auko- 
jam ne tik dėl savo tautos laisvės, kada' 
jūs dėl tautų laisvės tik šūkius leidote ir 
bolševizmo potvynį, kuris jau ima jus 
gąsdinti, norite užpilti tik pinigų sauja...

9. DP spaudos konferencija

Sportas
IS LONDONO OLIMPIADOS 

Lengvoji atletika
4x100 m estafetė vyrams: 1. D. Britanija 

— 41,3 sek., 2. Italija — 41,5 sek., 3. Veng
rija — 41,6 sek. JAV komanda atbėgo pir
moji, tačiau buvo diskvalifikuota, nes tre
čiasis bėgikas Evellis peržengė estafetei pa
keisti leistą ribą.

Olimpinis teisėjų komitetas apsvarstęs 
JAV protestą dėl jos 4x100 m estafetės 
diskvalifikavimo ir peržiūrėjęs pristatytas 
nuotraukas, rado, kad Evellis perdavė laz
delę tvarkingai ir ribos neperžengė. Tuo 
būdu JAV komandai buvo įteiktas aukso 
medalis, sidabro — D. Britanijai ir bron
zos medalis — Italijai.

4x400 m estafetė vyrams: 1. JAV —3:10,4 
rhin., 2. Prancūzija — 3:14,8<min„ 3. Šve
dija — 3:16,0 min. Ir čia nelaimė, tik šį 
kartą jau Jamaikai, nes jos puikusis bėgi
kas wintas, bėgdamas trečiuoju ir turėda
mas kelių metrų persvarą, staiga sugriuvo 
(raumens patempimas?) ir Jamaika iš rung
tynių pasitraukė.

4x100 m estafetė moterims: 1. Olandija— 
47,5 sek., 2. Australija — 47,6 sek.,-3. Ka
nada — 47,8 sek. Olandijos komandoje bė- 
go garsioji Blankers-Koenė, kuri, laimėjus 
Olandijai pirmą vietą, laimėjo ketvirtąjį 
aukso medalį. Berlyno, olimpiadoje keturis 
lukso medalius buvo gavęs tik J. Owensas.

Šuolis J aukštį moterims: 1. Coachmanė, 
|AV — 1,68 m, (n. olimp. rėk.), 2. Pylerė, 
0. Britanija — 1,68 m, 3. Ostermeyere, 
Prancūzija — 1,61 m. Senas olimp. rėk. 
priklausė J. Shiley, JAV — 1,65 m.

Maratono bėgimas (42,2 J<m): 1. Cabro- 
ra, Argentina — 2:34:51,6 vai., 2. Richard- 
sas," D. Britanija — 2:35:07,6 vai., 3. Gui- 
llys, Belgija — 2:35:33,6 vai.

šiuo' sunkiausiu lengvos atletikos nume
riu ir buvo baigtos lengvosios atletikos 
pirmenybės. ■

Įvykusi rugpiūčio 4 d. DP spaudos kon
ferencija yyr. IRO būstinėje Bad Kissin- 
gene praėjo zoninės IRO direktoriaus Pau
liaus Edvardso ir jo pavaduotojo Suther- 
lando Denlingerio atleidimo ženkle.

Konferencijai vadovavo laikinai einąs di
rektoriaus pareigas Mr. Dūrinas ir infor
macijos skyrių atstovavo buvusi Denlinge
rio sekretorė Mrs. Feder. Buvo konstatuo
tas pats vyriausių viršininkų pakeitimo fak
tas ir pranešta, kad Edwardsas ir- Denlin- 
geris išvyko liepos 25 d. Apie (vykusių pa
sikeitimų priežastis nė vienu žodžiu nebu
vo užsiminta. Taip pat buvo pranešta, kad 
naujasis direktorius Mr. Ryanas pradės eiti 
pareigas rugsėjo 1 d. ir ta jaačia proga 
buvo apibudintas jo asmuo. Iš pranešimo 
buvo galima pasidaryti išvadą, kad nauja
sis direktorius bus kitos krypties žmogus, 
negu iki šiol buvęs. Nenorėdamas užbėgti 
įvykiams už akių, susilaikau nuo tolesnių 
aliuzijų, kurios kilo ryšium su tuo prane
šimu. Taip pat pranešta, kad informacijos 
skyriaus viršininkas dar nėra paskirtas ir 
nėra žinios, kas jis bus.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad JAV DP 
(statymui vykdyti komisija yra jau paskir
ta ir jos pirmininku bus italų kilmės Mr. 
Carusi, kuris yra lankęsis Vokietijoje ir 
gerai susipažinęs su IRO organizacija ir DP 
gyvenimu. Kiti du nariai yra anglo saksų 
kilmės Edwardas O’Connoras, dirbęs pa
saulio katalikų organizacijoje (NCWC) ir 
nepažymėtos kilmės (greičiausiai žydų 
J. V.) Mr. Rosenfieldas, JAV delegatas prie 
UNESCO ūkio ir socialiniams reikalams. 
Komisija tuo tarpu yra tik prezidento pa
skirta ir turės būti senato patvirtinta. Apie 
komisijos būstinę ir jos veikimo nuostatus 
tud tarpu nieko artimesnio nežinoma.

Iš Mr. Feder pranešimo paaiškėjo, kad 
IRO norėtų ir toliau pasilaikyti tarpinin
ko vaidmenį tarp DP spaudos ir karinės 
valdžios. Kaip žinoma, veikiant popieriaus 
suvaržymams, IRO faktiškai turėjo abso
liučioje savo valdžioje DP spaudą, nes nu
traukus popierio tiekimą kuriam laikraš
čiui, automatiškai turėjo kristi ir karinės 
valdžios duota licencija — nelegalus popie
riaus gavimas buvo nepripažįstamas.

Panaikinus popieriaus normavimą, auto
matiškai atpuolė, kad ir netiesioginė, bet 
gana efektyvi DP spaudos priklausomybė 
nuo IRO. Mrs. Feder įspėjo, kad nors DP 
spaudos nuostatai numatoma artimoj atei
tyje pakeisti, bet kol tai oficialiai nepada
ryta, reikia laikytis senos tvarkos ir bet 
kokius pakeitimus daryti tik su jos žinia. 
Tačiau spaudos prigimtis yra ta, kad ji 
mėgsta absoliučią laisvę ir todėl juo ma
žiau visokių priklausomybių, tuo spaudai 
geriau. IRO noras toliau palaikyti DP 
spaudą savo priklausomybėje musų jx>žiu- 
riu negali būti palankiai komentuojamas.

Reikia tik stebėtis vieno spaudos atstovo 
paklausimu — pageidavimu, kad IRO duo
tų DP spaudai kreditų arba bent jx> 2 re
daktorius kiekviename laikraštyje padarytų 

etatiniais IRO apmokamais tarnautoiais.

Atsakydamas j šj paklausimą, IRO juris
konsultas konstatavo didelę DP spaudos 
įtaką į savo skaitytojus ir pabrėžė, kad 
IRO norėtų mielai šia aplinkybe pasinau
doti, tik IRO biudžetas esąs taip apkarpy
tas, kad dabar jokių kreditų tam reikalui 
nesą numatyta. Norint paremti DP spaudą, 
tektų mažinti kitų sričių IRO tarnautojų 
skaičių. Ar tai išeitų IRO į naudą — klau
simas esąs svarstytinas. Jokios konkrečios 
išvados šiuo klausimu

Po šių pranešimų 
įprastinių

1. DP 
tenkinimu 
paruošusi

nepadaryta.
buvo pereita prie 
atsakymų.

iš Berlyno su pasi-

, _ _ . planus evakuoti DP
ateities sunkiais atvejais? Atsak: DP išga
benimas iš Berlyno negalima rišti su susi
dariusia padėtimi Berlyne. Jų išgabenimas 
iš Berlyno buvo projektuojamas jau prieš 
metus laiko. Tai vertė daryti gana sunkus 
ir nepatogus Berlyne esančių aprūpinimas. 
Pradėjus vykdyti lėktuvais Berlyno aprūpi
nimą, IRO. išnaudojo gerą progą ir grįž
tančiais lėktuvais buvo pergabenti ten buvę 
DP į patogesnes aprūpinimo atžvilgiu vie
tas. Tačiau tai neturi jokio ryšio su poli
tiniu įtempimu Berlyne. Todėl nėra reikalo 
kurti kokius nors planus ateičiai ir tuo rei
kalu nieko nepadaryta. IRO negali kalbėti 
armijos vardu. Tačiau, pranešėjo asmeninė' 
nuomonė yra, kad jeigu toks reikalas iš
kiltų, armija laiku apie tai praneš ir imsis 
reikalingų priemonių DP evakuoti.

2. Ryšium su pirmuoju klausimu; kokius 
uždavinius turi naujai įsteigtasis DP judė
jimo biuras (Movements Office)? Atsak.: šio 
biuro svarbiausias tikslas yra sekti DP 
judėjimo statistiką. Yra numatoma, 
sekančiais fiskaliniais metais išvyks į 
sienj apie 140.000 DP. DP judėjimas yra 
surištas su IRO biudžeto vykdymu ir todėl 
toks sekimas yra būtinai reikalingas. Be to, 
šio biuro uždaviniuose yra tiek stovyklose, 
tiek privačiai gyvenančių DP priežiūra bei 
globa darbo atžvilgiu. Vokiečiu tendenci
jos yra išstumti DP iš darboviečių ir (sta
tyti darban savuosius. Visais tais reikalais

klausimų — 
išgabenimas . 
visų buvo priimtas. Ar IRO turi 
panašius

kad 
už-

tik

Ponia, poniutė, poniusienka
Jeigu anglai prie savo moterų pavardės prideda šaltą „Mrs.”, jeigu pran

cūzai galantiškai kreipiasi „madame”, jeigu lenkai labai saldžiai dažnai kartoja 
„pani”, aš nieko neturiu ir prieš mūsų „ponią”, dėl kurios ne vieną kąrtą jau 
yra tekę išgirsti ar perskaityti ir piktelesn{ žodelį.

„Ponia” jau į>uvo ir baudžiavos laikais. Ji tuomet sėdėjo dvare, tarnaičių, ir 
tarnų apsupta, dažniausiai labai pikta, kurią jau iš tolo pamačius reikėdavo dvi
gubai ’susilenkti ir neišdrįsti akis pakelti į viršų. Visos kitos moterys baudžiavos 
laikais buvo vadinamos paprastai — Žymantienė, Petkuvienė, Paplauskienė, Gri- 
kienė ...

Baudžiavai žlugus skirtumas tarp ponių, sėdinčių dvaruose, ir paprastų mo
terų ėmė po truputį mažėti. Ponios ėmė smukti iš aukštybių, o buvusios bau
džiauninkės moterėlės po truputuką į jas kilti. Dviejų krypčių susitikimas įvyko 
mūsų nepriklausomo gyvenimo metais. Buvo daug laimės ir linksmybės, nes tuo
met visi pilna tų žodžių prasme tapome ir poniomis ir ponais.

Geras tuomet buvo gyvenimas visiems ir visoms, o kai kurioms net, kaip 
mano tėvas sakydavo, „raškažis tam tikrą vietą draskė”. Taigi, tos „raškažnio- 
sios” ponios Kaune, Šiauliuose, Marijampolėje, gal dar ir kituose didesnės civili
zacijos centruose, nebesifverdamos savo kailyje, nebežinodamos, kaip savo meilu
mą bei inteligenciją parodyti, ėmė viena antrą tituluoti nebe „ponia”, bet „po
niute”.

— Gal, poniute, pyragaitį su kremu...?
'— Ačiū, poniute, aš geriau šokoladinį.
Vieta, pasirodo, taip pat turi Įtakos į įvairias terminologijas, nes tos po

nios, kurios gyveno Šančiuose, Simšėje ar kitose panašiose vietovėse nąbesiten- 
kino plačiai prigijusiu poniutės kreipiniu ir susikūrė sau dar saldesnį ir dar 
Įmantresnį „poniusienkos” terminą.

— Poniusienkos Stefcė, mačiau, vakar su puskarininkiu po pušyną uliojo ...
— O kas poniusienkai Į nosĮ?! Tur būt, pavydi, kad poniusienkos Zosei ne 
puskarininkio, bet ir eilinio nesiseka pasigauti ...I
Mano tėvas dar sakydavo- — „kaip pavadinsi, taip nepagadinsi”, atseit, ter

minologija pagrindinio vaidmens nevaidinanti. Gal tai ir teisybė. Tik šioje vietoje 
aš paklystu tarp mokslų ir niekaip nebegaliu išspręsti, ar psichologija kuria ter
minologiją, ar atvirkščiai — terminologija velka paskui save ir tam tikrą psicho
logiją. Tačiau niekas nenuginčys, kad poniutės psichologija skiriasi nuo "ponios, o 
poniusienkos — nuo poniutės.

Gal mūsų poniai, kaip Mrs., kaip madame, kaip pani, ir netektų prikergti 
kokios nors specifinės psichologijos, gal tas kreipinys tektų laikyti būtinu konver- 
sacijos patogumui ir prisiminimui, jog jau seniai baudžiavos nebėra, visi esame 
lygūs ir galime bei norime būti poniomis ir ponais.

Visai kita kalba apie poniutę ir poniusenką. Čia be'psichologijos neišsiversi. 
Poniutė turi, mažiausiai dvi tarnaites, gražų butą ir turtingą vyrą. Ligi priešpie
čių poniutė vartosi pataluose, žiovauja, sklaido madų žurnalus ir skambina ant 
naktinio stalelio stovinčiu telefonu visoms savo draugėms ir visiems draugams. 
Paskui poniutė ilgai' krapštinėja nagus, tėplioja blakstienas, antakius ir žandus, 
masažuoja Įvairiausias kūno dalis, laistosi kvepalais, kol, lyg koks lengvo vėjelio 
nešamas pūkas, išplaukia iš miegamojo ir nuskuba Į moderniausią kavinę sužinoti, ą 
kas pasaulyje dedasi ... \

Poniusienka darytų visa tą patį, tik aplinkybės neleidžia. Ji atsikėlusi pa
ruošia vyrui pusryčius ir išleidžia jį Į darbą. O paskui ieško patogios tvoros ar- 

,ba turgavietėje kampo atsiremti. Kadangi kita poniusienka taip pat ieško pato
gios vietos atsiremti, tai dažniausiai jodvi toje pačioje vietoje susitinka ir, pato
giai atsirėmusios, ištisas valandas išlinksniuoja pažįstamas ir nepažįstamas, drau
gus ir priešhs, kol reikia bėgti namo pietus virti, nes vyras grįš iš darbo.

Visa tai yra praeitis, ir ponios, poniutės, poniusienkos paliko ją prie Kybar
tų. Tikriau pasakius, liko patogiosios tvoros, telefonai, naktiniai staliukai ... Bet 
psichologija atvyko drauge. Poniutės ar poniusienkos psichologija, kaip koks ne
geroje vietoje prikibęs vantlapis, neatsiskiria nei stovykliniuose barakuose, neidi- 
pisiškų kareivinių kieme, nei per jūres marias važiuojant ir net nuvažiavus į ame- 
rikas, anglijąs ar kitokias pašvietęs.

Dėl tos psichologijos, kai aš savo tetą paprašiau affidavito, gavau šitokį laiš
ką; „Brangus mūsų sūnau, mums gerai einasi ir visko turime, gyvent Amerikoj 
gerai, ba dideli uždarbiai. O kaip prašei dėl atvažiavimo, tai negalimei, ba esi 
vedęs. Pas Mrs. Shurp ir Mrs. Tomkus, mūsų kaimynystėje, jau atvažiavo gi
minaičiai su žmonomis. Tai dabar ir viena ir kita turi tokį bed (aims, kad ne
žino nei kas daryti. Tos atvažiavusios poniutės nieko nedirba, tik nagus širavoja 
ir plaukus freizina. Gi Mrs. Shurp savosios atvažiavusios ponios negali apžiūrėti, 
ba turi bėgti į fabriką, o Mrs. Tomkus pati turi keturius vaikus. Ne, brangus 
mūsų sūnau, siunčiame pakietėlį, gi dėl affidavit surizikuoti negalėsime ...”

Taip aš dėl tos, atsiprašant, poniutiškos ir poniusienkiškos psichologijos | 
Ameriką, tur būt, ir nenuvažiuosiu.

Aš labai atsiprašau mielas mūsų ponias už visą šį savo rašinį ir tikiuosi, 
jog, apsvarsčiusios, kad poniutės bei poniusienkos gadina ne man vienam, bet ir 
joms ir mums visiems bendrą reikalu, mūsų mielos ponios maloniai nusišypsos ■ 
ir man atleis. A. ROKAS.

kalbamas biuras intervenuos karinės val
džios įstaigose. , . „

3. JAV ir kiti kraštai teikia pirmenybių 
našlaičiams imigruoti. Ar IRO turi suda
riusi sąrašą visų našlaičių amerikiečių zo
noje. Ar yra žinoma, kad daugelis našlai
čių yra apgyvendyti pas globėjus ir kad 
dėl jų ateities nėra nieko numatyta? Be to, 
kad daugelis jų gyvena blogose sąlygose? 
Atsak.: IRO yra pasirūpinusi visais naš
laičiais, kurie tik buvo užregistruoti. Jų 
ateitis garantuota. 17—21 m. našlaičiais 
rūpinsis IRO valdininkai. Jaunesnio am
žiaus našlaičiams yra paskirti globėjai. Vi
siems tiems našlaičiams yra pripažinta JT 
pilietybė. Našlaičius pasižadėjo priimti 
JAV ir Kanada. Galimas daiktas, kad ir 
daugiau kraštų, norinčių juos priimti, at
siras. Tie našlaičiai, kurių tėvai atsiras, 
bus jiems perduoti ir persiųsti į tuos kraš
tus, kur yra jų tėvai. (Pab. sek. num.).
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Solistės A. Dambrauskaitės koncertas
Schwab. Gmūndas. Liepos 31 d. sto

vyklos salėje koncertavo operos solistė An
tanina Dambrauskaitė, akomponuojant muz. 
Aleksandrui Kučiūnui. Nežiūrint j kuklius 
ir besibaigiančius piniginius išteklius, sto
vyklos gyventojai gausiai dalyvavo kon
certe ir gėrėjosi puikiu solistės dainavimu.

— Stovyklos gyventojai, paremdami vo
kiečių vykdomą akciją „Oelbėkim Berlyną”, 
savo piniginėmis aukomis prisidėjo prie 
šiam reikalui pravestos rinkliavos. Visame 
Schwab. Omlindo mieste, kaip skelbia vie
tinė spauda, surinkta virš 2000 DM.

Kelionių palengvinimai isvietlntleslems
Kaip IRO DP judėjimo skyrius praneša, 

yisi asmens, turintieji DP statusą ir gyve
nantieji amerikiečių zonoje, tiek stovyklose, 
-tiek ųž stovyklos riibų, turi teisę gauti ne
mokamą kelionę gelžkeliu tais atvejais, kai 
jie vyksta IRO arba jai subordinuotų {stai
gų tarnybos reikalais, arba į emigracijos 
ar repatriacijos Įstaigas.

Nemokamus kelionės bilietus išduoda 
RTO (Banhofsoffizier) įstaigos, pagal IRO 
valdininku išduotus kelionės pažymėjimus.
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„Minties” atstovas ir platintojas /ujgWp- 
je ir visose jos dominijose yra FsM}«ta’ 
Neveravičius, 40, Fosse R<L Cenn-m. 

Leicester. England.
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