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Keisis Prancūzijos ūkio struktūra

Skrenda manevrų
Frankfurtas (Dena). Amerikos karo avia

cijos naikintuvų eskadra, pasak Prancūzi
jos radiją, iš Frankfurto išskrenda j Tri
poli. Ten ta eskadra dalyvaus ruošiamuose 
aviacijos manevruose.

Antisemitizmas Danzlge
Danzigas. Dabar Lenkijos valdomame 

Danzige kilo didelė antisemitizmo banga. 
Stebėtojai sako, kad padėtis yra įtempta. 
Siame mieste antisemitizmas kilęs ryšium 

( su žydų paskyrimu į atsakingas vietas Len
kijos milicijoje, pasienio sargybose ir sau
gumo policijoje. (Newsweek).

Pasienio incidentai
Wiesbadenas (Dena). Amerikiečių so- 

. vietų zonų pasienyje, Hessene, pastarosio
mis dienomis įvyko pasienio incidentų.

Rugpiūčio 15 d. du sovietų kariai ir 
Thūringijos policininkai, persekiodami per
bėgėlius iš sovietų zonos, atsivijo juos apie 
du km i amerikiečių zoną. Vieną iš jų su
ėmę išsigabeno atgal.

Tą pačią dieną dar du sovietų kareiviai 
įsiveržė i amerikiečių zoną apie 400 m, kur 
suėmą du perbėgėlius grįžo atgal. Vieną 
asmenj,' važiavusį apie 0,5 km nuo sovietų 
zonos sienos, sovietų kareiviai apšaudė, bet 
tepataikė tik į dviratį.

Washingtonas (Dena/Ins). Staigų JAV 
krašto apsaugos ministerio Forrestalio grį
žimą iš Ottawos, kur buvo pasitarimai dėl 
bendro JAV ir Kanados gynimosi, Ins ko
respondentas sieja su galimybėmis karinio 
alianso tarp JAV, Kanados ir Europos uni
jos.

JAV užsienio reikalų ministerija nieko 
neinformuoja apie vykstančius pasitarimus 
su penkiais Vakarų Europos Unijos vamba- 
sadoriais, nors yra žinoma, jog D. Brita
nijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir 
Liuksemburgo atstovai gavo savo vyriau
sybių nurodymus reikalauti, kad anų ben
dros gynybos planus visiškai remtų Ame
rika ir Kanada.

Vakarų Europos unijos ambasadoriai rei
kalauja iš JAV ir Kanados pasirašyti ben
drą gynybos aliansą, pagal kuri užpuoli
mas bent vieno jo narių «būtų traktuojamas 
kaip visų užpuolimas.

prezidentui
Europos

spaudos 
kiek ga-

Mitterand 
kad reikia 
kitomis tuo reikalu 
vyriausybėmis už-

Atleidžia minlsterius
Belgradas (Dena/Ins). Jugoslavios vy

riausybė atleido iš pareigų keturis Bos
nijos ir Hercogovinos provincijų vyriau
sybių narius. Tas žygis laikomas pasiruo
šimo priemone prieš eventnhlius 
trukdymus.

Prieš kelias savaites buvo atleisti 
reigų keli Montenegro provincijos 
tenai,

sovietų

iš pa- 
minis-

Be leidimų J visas tris zonas
Pagal vieną valdini pranešimą nuo rug- 

■ piūčio 20 <L, prancūzų kariniam guberna- 
" toriui Kdnigui panaikinus leidimus tarp 

bizonos ir prancūzų zonos, vyks laisvas 
asmenų susisiekimas.'

Tas patvarkymaj įvyko susitarus su ame
rikiečių ir britų kariniais gubernatoriais. 
Bevalstybiams ir DP taikomi ikišioliniai 
potvarkiai. Tie' nauji nuostatai nejgalina 
persikėlimo gyventi iš bizonos i prancūzų 
zoną.

iš Italijos atvyks DP
Kasselis (Dena). Hesseno provincijos ka

rinė valdžia sekvestravo Ostlandlagerj 
Eschwegeje. I tą stovyklą, kuri iki šiol bu
vo Naudojama pabėgėliams ir nelegaliai pe
rėjusiems sieną įkurdinti, numatoma, bus 
atgabenta iš Italijos 500 išvietintų asmenų.

Amerikoje gaudomi baisai
New Yorkas (Dena/Reuteris). RespubK- 

kininkų kandidatas i prezidentus Deweys 
italų kilmės amerikiečiams pareiškė, jog jis 
pritaria, kaj buvusios Italijos kolonijos 
būtų pavestos italų administracijai Jungti
nių Tautų priežiūroje.

Deweys išreiškė įsitikinimą, kad ūkinis 
Italijos atsikūrimas bus žymiai paremtas, 
jeigu italų tauta gaus progą savo buvu
siose kolonijose plėtoti gyvenimą. Jeigu 
tai jvyks Jungtinių Tautų priežiūroje, tai 
tat eis i naudą ir italų tautai ir vietiniams 
tų sričių gyventojams.

Marshallis vyks J Paryžių
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministeris Marshallis trečia
dieni spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
rugsėjo 19 d. vyksiąs l Paryžių dalyvauti 
JT pilnaties posėdžiuose.

Paskutine valanda:
t i

Maskva. Diplomatiniai Vakarų atstovai 
tvirtadienl neturėjo pasikalbėjimo 
Molotovu. Pasikalbėjimas gali (vykti 
šiandien. (D/R).

Ketvirtadieni pasitraukė Sirijos ir Meksi
kos kabinetas. (D/Ins).

Londonas.' D. Britanija ruošia didžiausius 
oro manevrus, kurių uždavinys — Lon
dono gynimas. (D/R).

Washingtonas. JAV užsienio reikalų minis
terija ketvirtadienio vakare |teikė so
vietų ambasadoriui Washingtone notą 
dėl Kosenkinos. (D/Afp).

kę
su

Konkretūs žygiai Europos unijai steigti
Paryžius (Dena). Prancūzijos vyriausybė, 

pirmininkaujant respublikos 
Aurioliui, nutarė aktyviai remtj 
parlamento sudarymo planą.

Valstybės sekretorius 
konferencijoje pareiškė, 
lint greičiau kartu su 
besiinteresuojančiomis
mėgsti ryšius. Pirmučiausia bus kreipiama
si i Vakarų Europos Unijos valstybes.

Tarptautinės koordinavimo komisijos 
projekte bus pasiūlyta sušaukti paruošia
mąją konferenciją, i kurią atvyktų iš D, 
Britanijos ir Prancūzijos po 25 atstovus, 
iš Belgijos ir Olandijos po 11 ir iš Liuk
semburgo 3.

Ketinama kiek galint greičiau sukviesti 
patariamąjį Europos susirinkimą, jei
gu tautos sutinka dalĮ savo suverenu
mo perleisti bendrosioms Europos 

įstaigoms.
Tam susirinkimui būtų pavestos šios 

funkcijos; išreikšti Europos tautų taikos ir 
vienybės pageidavimą, rasti priemones po
litiškam ir ūkiškam -bendradarbiavimui, iš
tirti problemas, susijusias su Europos uni- 
jos sudarymu, priimti žmogaus teisių char- 
-tą ir padaryti siūlymus dėl aukščiausiojo 
Europos teismo steigimo.

Tas koordinavimo komisijos projektas, 
be kitų, yra pasirašytas W. Churchillio ir 
buv. Belgijos ministerio pirmininko van 
Zeelando. Komisija dabar ruošia konstitu
cijos projektą, kurį pateiks Europos atsto
vų susirinkimui, o taip pat ir procedūros 
apmatus, kurie bus konferencijai pateikti 
kaip diskusijų bazė.

Paryžius. Prancūzijos KP politbiuras įsakė 
partijos nariams visomis priemonėmis 
kovoti su Reynaud,. Marie, Blumo ir 
Schumano politika. (D/Afp).

Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos tauti
nis susirinkimas priėmė vyriausybės pasiū
lytą įstatymo projektą ūkio ir finansų 
formos klausimais. Antrame skaityme 
įstatymą balsavo 358 -atstovai, o prieš 
atstovai.

Prancūzijos ūkio politikoje netrukus 
tinama padaryti didelių pakeitimų, 
giausia dėmesio ketinama kreipti i žemės 
ūkj, kuris bus paremtas Europos atstatymo 
programos ištekliais.

Tautiniam susirinkimui suteikus-finansų 
ministeriui Reynaud nepaprastų įgaliojimų, 
tų priemonių laukiama netrukus. Jo prog
rama liečia mokesčių reformą ir pastan
gas išvesti balansuojantĮsi | valstybės biu
džetą.

Debatuose dėl Įstatymo projekto Reynaud 
pastebėjo, kad ikšiolinio Prancūzijos im
porto 91% susidaro iš vartojamųjų gėry
bių, o tai darė įtakos kapitalinių gėrybių 
importui, kurjs buvo žymiai per mažas. Jis 
stengsis reviduoti importą. Manoma, kad 
jis stengsis kurti galimybes kilti žemės 
ūkio produkcijai, tuo pačiu kurdamas pro
gramą Prancūzijos žemės ūkiui sumoder
ninti programą.

Ir ministeris pirmininkas Marie

Įsakyta pasimatyti su Stalinu
Londonas (Dena). Pasak Londono oficia

lius sluogsnius, užsienio reikalų ministeris 
Bevinas savo nepaprastam pasiuntiniui Mas
kvoje Robertsui pasiuntė naujus nurodymus.

Manoma, kad Bevinas nurodė Robertsui 
per 48 valandas gauti pasikalbėjimą su 
Stalinu.

Reuteris iš Maskvos patyrė, kad Robert- 
sas ir prancūzų ambasadorius Chataigneau

Kosenkinos sveikata blogėja
New Yorkas (Dena). Sovietų mokytojai 

Kosenkinai, kuri iš sovietų konsulato New 
Yorke šoko iš trečio aukšto pro langą, bu
vo padaryta kraujo transfūzija. Jos sveika
tos būklė nėra pagerėjusi. Nuodugnus ty
rimas rentgenu parodė komplikuotus deši
niojo šlaunikaulio, kelio ir pėdos bei šon
kaulių ir dubens lūžimus, o taip pat ir di- 
4elį sutrenkimą.

Kosenkina policijai pareiškė, kad ji savo 
valia pateko į baltųjų rusų farmą netoli 
New Yorko. Be tov ji nenorėjo nusižudyti, 
šokdama pro langą.

JAV užsienio reikalų ministerijos spau
dos sekretorius pareiškė, kad pirmučiausia 
laukia išsamaus New Yorko policijos pra
nešimo, o tik po to atsakys į Paniuškino 
notą. ’

sveikata yra pa
ir padažnėjo pul-

Kosenkinos svei- 
daromas dirbtinis

New Yorko vicekonsulas Cekurkinas pa
reiškė, kad jam atrodą, jog mokytoja Ko
senkina ligoninėje saugoma kaip belaisvė.

Mokytojos Kosenkinos 
blogėjusi, pakilo karštis 
sas.

Paskutinėmis žiniomis 
kata labai pablogėjo. Jai
kvėpavimas. Jos temperatūra ir pulsas pa
vojingai pakilo.

Paaiškėjus jos sveikatos pablogėjimui, 
ligoninėje ją norėjo aplankyti generalinio 
konsulo sekretorė B. Ivanovna, kurią ly
dėjo kiti konsulato tarnautojai. Ji' norėjo 
įteikti ligonei laišką, kuris tsąs atsiųstas 
iš Maskvos Kosenkinos artimųjų. Neleidus 
jiems prie ligonės prieiti, nepalikusi laiš
ko ji išvyko atgal

Oficialiai patvirtintaL// tvtUllUt JJLt'l/t/t/t

Graikijos kaimynai rėmė sukilėlius J
Atėnai (Dena). JT nepaprasta Balkanų 

komisija paskelbtame Jungtinėms Tautoms 
pranešime sako, kad Graikų sukilėlių gau
nama iš kaimyninių kraštų 
Graikijos suverenumui 
pavojų tarptautinei 
Balkanuose.

Albanija, Bulgarija 
ma pranešime, rėmė t 
teikdamos jiems karo medžiagą, leido jiems 
savo teritorijose mokyti taktinių operacijų, 
o, be to, leido savo kraštuose burtis po
ilsio, steigti ligonines ir 
grįžti į Graikiją.

Komisija 
toms

nenuleisti
Graikijos

parama yra 
grėsmė ir sudaro 

taikai ir saugumui

ir Jugoslavija, sako- 
Oraikijos sukilėlius,

rekomenduoja

nuo Balkanų

po to vėl

Jungtinėms

akių tol, 
pasienyje viešpatauja i 

santykiai.
„laisvosios Graikijos”

leido'

Tau-

, kol 
netikri

radijo 
nustatyta

Sukilėlių
stoties vieta po ilgo ieškojimo 
esanti Belgrado apylinkėje.

Graikijos vyriausybė, tarpininkaujant JT 
generaliniam sekretoriui, įteikė 
notą, kuria, remiantis
Haagos karo nuostatais ir JT susirinkimo 
nutarimais, reikalaujama Albanijos vyriau
sybę pasirūpjnti nuginkluoti i Albaniją 
pabėgusius sukilėlius.

Albanijai 
tarptautine teise,

re- 
už 
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ke- 
Dau-

žemės

tarėsi

amba-

ketvirtadieni Amerikos ambasadoje 
su Bedell Smithu.

. Londonas (Dena/Afp.) Amerikos 
sadorius Londone Douglas ketvirtadieni
prieš pietus turėjo pasitarimus su Strangu, 
už^enio reikalų ministerio Bevino t^jėju 
Vokietijos klausimais. Po pietų Strangas 
turėjo pasitarimą su prancūzų ambasado
riumi Massigliu.

/ Reikalauja atidengti paslaptis

Washingtonas (Dena/Ins), Atstovas E. 
H. Reesas pareikalavo vyriausybę prasklei
sti paslapties skraistę, kuria yra apguobti 
sovietų amerikiečių pasitarimaj dėl Berly
no krizės. Jis pareiškė, kad. amerikiečių 
tauta turi teisę , reikalauti iš prezidento 
Trumano ir užsienio reikalų ministerio 
Marshallio išsamaus pranešimo apie būklę 
Europoje. Vadinamoji dviejų partijų už
sienio politika negali būti panaudojama 
kaip skraistė, už kurios svarbūs faktai yra 
nuslepiami nuo mūsų tautos.

Atėnai 
riuomenės 
skelbtame 
Graikijos
rodė užsieninis lėktuvas,

Nauja provokacija Graikijoje 

(Dena/Reuteris). Graikijos 
generalinio štabo trečiadieni 
komunikate sakoma, kaj šiaurės 
viename fronto

ka- 
pa-

ūkio draugijoje pareiškė vyriausybės ke
tinimą žemės ūkj padaryti reikšmingiausiu 
Prancūzijos ūkio šaką. Krašto elektrifika
vimas ir žemės ūkio mašinų produkcija tu
rės pirmenybę prieš kitus pramonės pro
jektus.

Reformuota Prancūzijos respublikos taryba

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 
tautinis susirinkimas ketvirtadieni,' posė
džiavus visą nakt|, priėmė (statymą dėl 
Prancūzijos aukštųjų rūmų reformavimo. 
Už Įstatymą balsavo 410 atstovų, o prieš— 
183 atstovai, kurių tarpe buvo Ir komunis
tų-
'Pagal tą Įstatymą respublikos taryba, ku

ri š( rudeni bus renkama netiesioginiu bū
du, susidarys iš 320 narių.

Respublikos tarybos narius rinks visi de
partamentai metropojijoje ir visos koloni
jos, be to, vienuolika narių deleguos tauti
nis susirinkimas.

Gertj santykių perspektyvos mažėja
Frankfurtas (Dena). Žinia apie generolo 

Jovanovičiaus mirtj Jugoslavijos tautoj# 
sukėlė didelį susijaudinimą. Jovanovičius, 
kuris buvo laikomas artimas Tito draugas, 
esą, ketinąs prisijungti prie mažos Titui 
priešiškų Jugoslavų grupės Rumunijoj^.

„Manchester Guardian” ta proga rašo, 
kad Titas, norėdamas perblokšti bet kokią 
opoziciją, vis labiau mažina galimybes san
tykiams su Maskva išlyginti.

x Naujas sovietų veto
New Yorkas (Dena). Saugumo Taryboje 

Sovietų Sąjunga panaudojo naują veto prieš 
Ceylbno priėmimą į Jungtines Tautas.

Ir Ukrainos atsovas pasisakė prieš Kini- 
jos siūlymą priimti | JT Ceiloną, nors ki
ti 9 ST nariai buvo pasisaką teigiamai. 
Sovietų ir Ukrainos atstovai grindė savo 
nusistatymą tuo, kad jie nėra įsitikiną, ar 
tikrai Ceilonas yra nepriklausoma valstybė. 
Manuilskis pareiškė, kad Ceilonas yra tik 
D. Britanijos „marionetė”. D. Britanijos 
atstovas i tai atsakė, kaj Ceilonag tikrai 
turi nemažiau nepriklausomybės ir suvere
numo, negu „tam tikros Rytų valstybės”. 
Sovietų atstovas Malikas tas brito pasta
bas pavadino 
momis”.

.negirdėtomis ir įžeidžian-

i

Dunojaus konferencija baigta

jėgos

gerokai nusilpnėjusios. Dar 
birželio mėn. sukilėliai turėjo

sukilėlių grupė iš 7500 vyrų

buvo paženklintas raudona žvaigžde, iš 
kulkosvaidžių apšaudė (iraikijos vyriausy
bės kariuomenės dalinius.

Daugelyje spaudos pranešimų teigiama, 
kad tai greičiausiai būsiąs Bulgarijos ka
rinis lėktuvas. Jungtinių Tautų stebėtojai 
tą antpuc^lį matė savo akimis.

Sukilimas baigiamas likviduoti

Atėnai (Dena/Reuteris). Sukilėlių
Graikijoje yra, palyginti su praėjusių me
tų jėgomis, 
šiais metais 
30.000 vyrų.

Stipriausia
kovoja dar Orammoso kalnuose. Kiti 11.000 
yra išsibarstę Trakijoje, Makedonijoje ir 
Epyre, išilgai šiaurinės Graikijos sienos.

Taip pat sukilėliai kovoja Rūmelio, Eu- 
bojaus, Samoso ir Kretos salose bei Pele- 
ponese. Peleponese sukilėlių esama 2 — 3 
tūkstančiai.

Tos atskiros sukilėlių grupės kovoja sa
vo vadų vadovaujami nepriklausomai vie
nas nuo kito, vesdami „mažąjį karą” su 
nutolusiais vyriausybės kariuomenės garni
zonais. Tos sukilėlių grupės „apsirūpina 
pačios”, piešdami iš gyventojų arba yra 
šelpiamos reikalingiausiu maistu savo rė
mėjų. . Kovoje su sukilėliais, amerikiečių 
karininkų patarti, graikai vartoja „Džiung
lių metodą”, kuris reiškiasi tuo, kad mo
torizuoti daliniai staiga nukerta sukilėlių 
užpakalinius susisiekimo kelius, o kiti da-

sektoriuje pasi- Į liniai netikėtai puola sukilėlių atramos taš- 
kurio korpusas I kus. %

Belgradas .(Dena/Reuteris). Dunojaus 
konferencija pasibaigė, pasirašius naują 
Dunojaus konvenciją, kuri vieno sovietų 
delegato apibūdinta kaip „mirties sprendi
mas 1921 m. konvencijai”. O Vakarų vals
tybių atstovai mano, kad 1921 m. konven
cija dar tebegalioja.

Prieš konferencijos pabaigą' buvo pri
imtas Rytų atstovų balsais prie naujosios 
konvencijos papildomas protokolas, pagal 
kurĮ visos Vakarų „geležinių vartų” obli
gacijos ir tarptautinės komisijos bei admi
nistracijos įstaigos 
teisimo. Prancūzų 
laujama apmokėti 
prieš 3 balsus taip 
legatas Peakė pareiškė, kad nej D. Brita
nija, nei visi tie, kurie j tą reikalą buvo 
įdėję savo pinigus, to nuostato nepripažins.

Skeptiška Vakarų nuotaika

Naujoji Dunojaus konvencija priimta 
septyniais Rytų Europos atstovų balsais.

atpuoja be jokio atsi- 
siūlymas, kuriuo reika- 

obligacijas, 7 balsais 
pat atmestas. Britų de-

JAV atstovas susilaikė nuo balsavimo, 
Prancūzijos ir D. Britanijos atstovai bal
savo prieš. • t

Po balsavimo sovietų delegatag Višinskis 
konferenciją uždarė, pareikšdamas, kad su 
naująja konvencija Dunojaus laivininkystė
je prasideda nauja era. Konvencijos pasi
rašymo iškilmėse Vakarų valstybių atsto
vai visai nedalyvavo. Konferencijos baigiar 
majame posėdyje Amerikos delegacijos pir
mininkas ambasad<wius Cannonaa pareiš
kė, kad ta konferencija yra ciniško daugu
moj solidarumo pavyzdys, jog net nerasta 
reikalo priimti ir mažiausių pakeitimų so
vietų pasiūlytame projekte.

JAV dar nėra nusistačiusios, ar parem
ti britų siūlymą visą Dunojaus laivininkys
tės klausimą perduoti tarptautiniam teis
mui Haagoje. Manoma, kad toks žingsnis 
teturėtų labai ribotą praktišką vertą.

Dunojaus konferencijos patirtis nutei
kianti Ameriką t visus būsimus pasitarimus 
žiūrėti su atsargumu ir skepticizmu.

JAV atstovas

Palestinos pabėgėliai - rimta problema
Ammanas (Dena/Reuteris). Izraelio dali

niai, remiami šarvuočių; Jeruzalėje užėmė 
Raudonojo Kryžiaus centrą. JT stebėtojų 
vadovui Jeruzalėje paprašius žydus iš tų 
pastatų pasitraukti, jie atsisakė tai pada
ryti.

Paga] arabų pranešimus iš Ammano, už
ėmus tą Jeruzalės kvartalą, žydai dominuo
ja kelius* vedančius l Betliejų. Kyla pavo
jus, kad Jeruzalė ir visa Pietų Palestina 
bus atkirsta nuo Ammano.

Po trijų dienų pasitarimų Atnmane 
vo susitarta kovojantiems Palestinoje 
ko ir Transjordanijos daliniams 
ną bendrą vadovybę.

Grafas Bernadottė telegrama 
JAV, prašydamas tuojau siųsti 
20 tonų DDT miltelių 337.000
pabėgėliams, kurių būklė dėl maisto trū
kumo, epidemijų ir besiartinančios žiemos

duoti

bu-
Ira- 
vie-

kreipėsi 1 
maisto ir 
Palestinos

darosi katastrofiška. Reikalas liečia 330.000 
arabų ir 7.000 žydų pabėgėlių, kurių tarpe 
yra 30% vaikų iki 5 metų amžiaus.

*
Atsakydamos i Bernadottės telegramą, 

JAV pranešė Jungtinėms Tautoms, kad jos 
dėl arabų pabėgėlių Palestinoje ir kaimy
niniuose kraštuose ne vien tiktai humanis
tiniais sumetimais yra sujaudintos, bet jos 
sielojasi ir galimais padariniais, kurie ga- . 
lėtų turėt, Įtakos taikingam Palestinos gin
čo sprendimui. JAV nepasiūlė konkrečios 
pagalbos, bet paminėjo, kad daugelis lab
daringų organizacijų arabų pabėgėlius jau 
remia arba yra pasiryžusios remti

Jungtinių Tautų vaikų pagalbos fondas 
Palestinos pabėgėlių motinoms ir vaikams 
šelpti sudarė „bėdos programą”. Pagal tą 
programą numatoma pasiųsti maisto pro
duktų už 411.000 dolerių.

1
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. . . . . Atsitikimas su kalbamomis lėlėmis
Pagal agento B teoriją „naujos lėlės” 

buvo slaptažodžiai karo laivams žymėti, ku
rie neseniai pradėjo operuoti Ramiajame 
vandenyne. Amerikos lėktuvnešis, jis sam
protavo, buvo pažymėtas airių žveju, nes 
lėktuvnešis buvo aipdangstytas tinklais. 
Moteris su malkomis ant nugaros galėjo 
reikšti karo laivą medine viršutine danga, 
o lėlė berniukas galėjo žymėti naują, nai
kintoją.

Misteris Shawas, kuris sunaikino laišką, 
galėjo būti JAV laivas, kuris buvo sunai
kintas Pearl Harboro atakoje. Sis naikinto
jas buvo ką tik suremontuotas. Dabar jis 
plaukiojo tarp Havajų salų ir San Fran- 
cisko. *

Dėl postskripto agentas samprotavo, kad 
jis galėjo liesti „Louisvillės” kreiserį, ku
ris seniai buvo jūroje ir kurio buvimo vie
ta laikyta paslaptyjė. Iš postskripto reikėjo 
suprasti, k'ad reikalaujamų informacijų apie 
jį negali suteikti. *

Analizė buvo' fantastiška. Pašto cenzo
riai nenorėjo patikėti .ja. Bet klausimui 
kartą iškilus, imta jį nuodugniai gvildenti,

skyriuje, kad suprastų tokį dalyką. Tik 
buvo keista, kad laiško rašyba buvo tokia 
šluba. Nors ir daug klaidų buvo, bet laiš
kas atrodė rašytas amerikiečio.
* Lėlės suintrigavo jį. Jis samprotavo, 
kad aliuzijos turėjo būti paremtos intimiu 
lėlių pasaulio pažinimu. Todėl nusprendė 
vesti kvotą tarp Wallaceienės pažįstamųjų 
meno klubuose, mėgėjų rateliuose, lėlių 
prekyboje ir kt. .

Kadangi jis buvo Springfielde, pradėjo nuo 
klubo, kur Wallaceienė laikė paskaitą. Bet 
nesužinojo nieko. Atrodė, kad žmonės ne
žinojo nieko apie pasaulį už Springfield#. 
Niekas neturėjo santykių su Argentina. 
Agentas B matė,, kad Jam reikia imtis 
gržiečiau, bet tarėsi turįs laiko. Jis žinojo, 
kad Sis laiškas nebuvo atsijęs atsitikimas. 
Jis įsakė pašto cenzoriui sulaikyti kiek
vieną laišką, kuris turėtų bet kokią aliu
ziją į lėlių prekybą arba rinkimą. Pa
prastus tos rūšies prekybos laiškus su
laikydavo ir siųsdavo agentui B patikrinti. 
Jis norėjo pasidaryti vaizdą apie lėlių 
importo ir eksporto judėjimą.

Atėjo laikas, kada jis galėjo pažvelgti ir 
į lėlių parduotuvę New Yorke.

Krautuvė buvo tikrai garsi. Klientų tarpe 
buvo daug kino žvaigždžių. Ten viską ga
lėjo rasti turtingi lėlių ir senienų mėgėjai.

Rinkinys pasižymėjo retumu, ir nebuvo 
lėlės, pigesnės kaip už 50 dolerių. Seno
vinės lėlės iš kolonijinio laikotarpio 
kaštavo lig 500 dolerių'. Krautuvė buvo 
vidurys tarp muziejaus ir marionečių pa
rodos.

Savininkė Dickinsonienė buvo maža, pa
traukli našlė.' Ji atrodė pagal savo amžių 
jaunesnė, nors nešiojo akinius, kadangi su
kakus 50 metų prisilpo regėjimas.

FBI agentai atvyko į krautuvę, bet ne
tardė. Jie dėjosi pirkėjais ir viską smal
siai stebėjo. Stoviniavo ir dairėsi, bet nieko 
nepirko. Pasidarė bendrą įspūdį. Pastebėjo, 
kad mažoji ledė nesvėrė daugiau, kaip 95 
svarus.

Pareigūnams buvo įsakyta neskubėti. 
Pirmiau reikėjo surinkti duomenų apie 
Dickinsonienę. Tas fonas galėjo patvirtinti 
arba išsklaidyti įtarimą.

Lig 1937 m. jį buvo gyvenusi Kaliforni
joje. Joje, Sakramento mieste, buvo ir gi
musi. Mergautine pavarde vadinosi Mal
vina Bluecherytė. Galėjo būti kilusi iš 
Prūsų generolo Bluecherio giminės, kuris 
kovojo su Napoleonu. Jokių kriminalinių 
nusikaltimų nebuvo padariusi. Tik rasta ją 
buvus amerikiečių japonų draugijos nare. 
Jai priklausė lig 1937 m., kada išsikėlė iš 
vakarų pajūrio. Jos miręs vyras buvo tu
rėjęs įstaigą San Franciske tuose pačiuose 
namuose, kur buvo ir Japonijos konsulatas. 
Vis dėlto tai galėjo būti paprastas atsitik
tinumas.

Patirta, kad Dickinsonienė buvo dirbusi 
banke. Taip pat tarnavo ir Kalifornijos 
vaisių augintojų bendrovėje. Abu darbda
viai atsiliepė apie ją palankiausiai.

Su vyru gyveno Imperijos slėnyje, kuris 
yra japonų kolonijos centras. Misis Dickin
sonienė turėjo pramuštą verslininkės galvą 
ir eilę metų vedė Amerikos japonų makle
rių sąskaitas. Tarp jos klientų buvo ir ja
ponų laivyno karininkų, bet visa tai buvo 
prieš Pearl Harborą ir negalėjo būti lai
koma įtartinu dalyku.

Per paskutinius vyro amžiaus metus jai 
reikėjo daug pinigo, nes gydant vyro šir
dies priepuolius teko brangiai mokėti gy
dytojams ir ligoninėms. Bet atrodė, kad ji 
vertėsi gerai. /'

ir visa medžiaga' buvo nusiųsta FBI į
. Washingtoną. s ,

M. Wallaceienę pašaukė tardyti. Agentui 
. B ji papasakojo vislfą apie lėlių kolekciją. 

Nuvykusi į New Yorką ji savo kolekciją
Maskvos „taip“ ar „ne“ belaukiant

papildžiusi naujais egzemplioriais. Nurodė, 
kur pirkusi. Valandėlę ji pašnekučiavusi su 
krautuvės savininke.

— Ar kalbėjote apie šeimos reikalus? — 
paklausė agentas B.

— Taip, trupučiuką, — prisipažino Wal- 
laceienė. — Misis Dickinsonienė buvo la
bai maloni. Ji man vieną lėlę pridėjo, o 
jos kolekcija yra tikrai puiki ir originali.

— Ar minėjote ką nors apie savo vaikai
čio smegenų ligą?

— Taip, prasitariau. Matote, misis 
Dickinsonienė labai jautriai kalbėjo apie 
savo vyro paskutiniug gyvenimo mėnesius. 
Aš įsiterpiau, kad ir mūsų vaikaitis sun
kiai serga. Z

Bet tie faktai nebuvo pakankamas įrody
mas, kad būtų galima ką daryti Dickinso- 
nienei. Wallaceienė pagaliau suminėjo apie 
10 asmenų, kurie žinojo jos lėlių kolekci
ją *ir vaikaičio ligą. Lėlių krautuvė buvo 

' vienas iš daugelio raktų. Agentui B rūpė- 
s -joi patikrinti juos visus. Jis buvo labiau 
it. negu tikras, kad laiškas buvo tamsi isto- 

, rija. Buvo gana ilgai , dirbęs dešifravimo

Vakarų Europos diplomatams susiruošus 
derėtis dėl Berlyno krizės1 ir nuvykus į 
Maskvą susitikti su, Molotovu, buvo pra
nešta staigmena, kad sovietų užsienio rei
kalų ministeris „atostogauja”. Tuo gestu 
norėta, be abejo, parodyti pasauliui, kad 
derybos svarbios Vakarams ir kad jie jų 
prašosi, o ne atvirkščiai. Tačiau liepos 
31. d. Molotovas iškilo iš savo ištaigingos 
dačos pamaskvėje ir grįžo į užsienio rei
kalų ministerijos kabinetą. Mat, jei būtų 
labai užsispyręs atostogauti, Vakarai būtų 
galėję aiškinti, kad sovietai visai nenori 
leistis į derybas. Sovietai tuo būdu būtų 
įdavę jiems į rankas, kad ir ne kokį, bet 
vis dėlto kozirį prieš save.

Kakarai į derybas vyko be iliuzijų, nesi
tikėdami Maskvoje rasti palankumo. Tačiau 
turėjo būti išbandytos visos taikingo spren
dimo priemonės, kad nepasisekimo atveju 
būtų atsakingi sovietai. Molotovo atsisaky
mas derėtisz būtų buvęs pirmasis duomuo 
bylai, kuri, atrodo, dar gali būti keliama 
sovietams, jei jų atkakliame kurse neįvyks 
posūkio.

TRUMPOS 7JVIOS
AUSTRIJA

Austrijos radijas pareiškė, kad Jugosla
vijos pasienio sargybiniai pasigrobė ir nu
sigabeno 2 Austrijos piliečius. Trečias aus
tras buvo pašautas Austrijos teritorijoje. 
Austrijos vidaus reikalų ministerija tuo rei-, 
kalu veda tolesnę kvotą. (D).

GRAIKIJA
Pagal pranešimus iš fronto, Graikijos 

kariuomenė generolo Markoso svarbiau
siems daliniams atkirto pasitraukimo ke
lius i Altaniją. Vienas sukilėlių atramos 
taškas, įrengtas Grammoso kalnų aukščiau
sioje viršūnėje, netoli Albanijos sienos, po 

' 24 valandų kautynių pateko į' graikų ka- 
riuomfenės rankas. Be to, paimta dar 9 su
kilėlių sustiprintos vietos. (D/R).

Graikų karinis teismas nuteisė mirti 7 
partizanus už tai, kad jie Kalamatoje su
sprogdino vandens vamzdžius. (D/Afp).

Atėnų karo apygardos vadas pagrasino 
streikuojantiems paštcrir telegrafo darbinin- 

• karns, kad jie bus perduoti karo teismams 
kaip dezertyrai, jeigu .streikuos ir toliau. 
Ta? streikas kilo dėl to, kad vyriausybė 
tariamai nesilaikė pažado persvarstyti al
gas. (D/R).

IS VISUR
Į Saint Johnsą, Neufundlande, 65 tonų 

motorlaiviu atvyko 75 estų pabėgėliai. Tar
pą iš Škotijos ikj čia jie perplaukė per 12 
dienų. Iš čia jie ketina plaukti į Kanadą.

Pasatilio pramonės žemės ūkio ir ka
syklų produkcija, kaip informuoja JT ūkio 
taryba savo pranešimu, praėjusiais metais 
buvo 10—15% .didesnė už 1938 m. gamybą.

Ekvadoras, Kolumbija, Vėftecuela ir Pa
nama sudarė ūkio ir muitų uniją. (D/Oatis).

Rugpjūčio 20 d., prasidėsimoje tarptau
tinėje Raudonojo Kryžiaus konferencijoje 
bus atstovaujamos 54 valstybės. Sovietų Są
junga, Lenkija, Čekoslovakija ir Rumuni
ja į kvietimus nieko neatsakė. Bulgarija, 
Vengrija, Albanija ir Jugoslavija nuo da
lyvavimo atsisakė. (D).

Malajuose prieš sukilėlius pirmą kartą 
buvo padarytas didelis raketomis šaudomų 
„Spitfires” lėktuvų puolimas. Po to ka
riuomenė ėmė veržtis pirmyn. (D/R).

Transjordanijos arabų legiono vyriausias 
vadas Paša atvyko į Londoną tartis dėl D. 
Britanijos mokamų subsidijų legionui už- 

, 'aikyti. (D/R).
JUNGT. TAUTOS

Sovietų delegatas JT nusiginklavimo ko
misijoje Malikas apkaltino JAV dėl atsi- 
ginklavimo ir pareiškė, kad „amerikiečių 
monopolistai, pradėdami ginklavimosi lenk
tynes” įžeidžia Sovietų Sąjungą.’ (D/Ins).

J. A? VALSTYBES

Prezidentas Trumana* pasirašė antiinflia
cinį įstatymą, kuris buvo priimtas nepa
prastoje kongreso sesijoje. (D/R).

Amerikai žalingos veiklos tyrimų komisi
jos pirmininkas Thomas antradienį apkalti
no prezidentą Trumaną, kad jis nori už
tušuoti kai kurias tos komisijos išaiškintas 
špionažo smulkmenas. (D/Afp).

Prezidentas Trumanas išvyko iš Wa- 
shingtono 9 dienų atostogų. (D/Ins).

Pasak JAV užsienio reikalų ministerijos 
spaudos skyrių, Amerikai, kad ji galėtų 
įvykdyti Europos pagalbos programą ir 
įgyvendyti savo apsigynimo planus, iki 1949 
m. birželio mėnesio reikalinga bus pramo
nei mažiausia 1 mil. darbininkų. (D).

Amerikos karo aviacijos gener. Partrid- 
gė su viena supertvirtovė iš. Washingtono 
atskrido į Londoną. Tam generolui pavesta 
Europoje ypatinga misija. Netrukus jo lau
kiama Vokietijoje. (D/Afp.).

JUGOSLAVIJA

Dėl buvusio Tito laisvinimo armijos ge
neralinio štabo viršininko mirties vidaus 
reikalų ministerija padaru oficialų pareiš
kimą, pagal kurį praėjusį ketvirtadienį ge
nerolas su kitais trimis asmenimis bandė 
peržengti Jugoslavijos sieną" ir buvo nu
šautas vieno pasienio sargybinio. (D).

SOVIETŲ S-GA
Sovietų generalinis konsulas New Yorke 

Lomakinas ryšium su mokytojos Kosenki- 
nos afera pareiškė, kad tie išgyvenimai, ku
riuos jai teko patirti baltųjų rusų stovyk
loje, paveikė Kosenkinos sveikatos būklę ir 
dėl to ji šoko pro langą iš sovietų kon
sulato. (D/R).

ŠVEDIJA
Švedijos užsienio reikalų ministeris Un- 

denas Kirūnoje pareiškė, kad visos švedų 
politinės partijos pageidauja, idant Švedi
ja liktų neįsitraukusi f didžiųjų valstybių 
blokus. Be to, jis kritikavo komunistų prie
šinimąsi dėl, ERP pagalbos, kuriai pritarė 
visos Europos docialistų partijos. (D/R).

Švedijos užsienio reikalų ministerija pa
prašė sovietų ambasadą Stockholme liautis 
reikalavus priverstinio 1944 m. per Estiją 
J Švediją įvažiavusios rusų muzikės repat- 
riavimo. Iš sovietų pusės buvo dementuoja- 
ma šitame atsitikime jėgos taikymas arba 
pagrobimo bandymas. (D).

VOKIETIJA

Liepos mėnesį dingęs Hesseno pasienio 
policijos vachmistras Hartwigas pagal vi
daus reikalų miniterijos informacijas yra 
NKVD kalėjime Oothoje. (D).

Esslingene įtūžę dėl kainų aukštumo pir
kėjai ėmė vartyti ūkininkų vežimus ir par
davėjų stalus. Tvarką grąžino policija.

Sovietai Berlyno požeminio traukinio sto
tyse stato garsintuvs, kurie perdavinės so
vietų žinias. Požeminiai traukiajai ir sto
tys yra sovietų kontroliuojamos reicho ge
ležinkelių direkcijos žinioje, ir tai įgalina 
sovietus tokius garsintuvus pastatyti visuo
se Berlyno sektoriuose. (D).

Ligi šiol buvę penki pasimatymai Mas
kvoje, vienas" iš jų su Stalinu, sprendimo 
nedavė. Iš prasiskverbiančių realistinių 
balsų galima numanyti, kad byla su Sovie
tų S-ga ko gero gali atsidurti tarptautinėse 
Įstaigose — Saugumo Taryboje arba Jung
tinių Tautu pilnatyje. Tiesioginėms dery
boms nepasisekus, ta; būtų paskutinė vieta, 
kur Berlyno ir Vokietijos problema galėtų 
būti bandoma spręsti taikingu būdu. Ta
čiau ir šių įstaigų sprendimo vertė būtų 
tik propagandinė, jei sprendimo nelydėtų 
įsakmios sankcijos) ligi karo {skaitytinai. 
Realus atsakymas į sovietų vykdomą spau
dimą būtų jėgos panaudojimas. Bet nuo 
šios priemonės atsisakyta tiek Londone, tiek 
Washingtone.

Jau pačioje Įžangoje į šias derybas, bū
tent, ruošiant notą Maskvai, gavęs Mar
shallio griežto tono projektą Bevinas su
šuko: „Bet, džentelmenai, juk tai reiškia 
karą!” Bevinas notą pakoregavo, Marshal- 
lis aprobavo, abu su intencija, kad neuž
kartų pasauliui karo. Sis nuosaikus nusista
tymas vengti didelės rizikos lošime pa
tarnaus tik sovietams?

Netolima ateitis parodys, ar sovietams 
seksis iš vakariečių išspausti nuolaidų ir 
kiek toli jos sieks.

♦
Visus Maskvos pasitarimus tebegaubia 

paslaptis. Po paskutiniojo išėjęs Amerikos 
ambasadorius Bedell 'Smithas koresponden
tams pasakė „jokių komentarų!”, o D. 
Britanijos ambasadorius jam pritarė, pas
tebėdamas. „Tebuvo paprastas pasikalbėji
mas su Molotovu ir Smirnovu. Daugiau 
nebeturiu ko pasakyti”.

Suprantaraas^dalykas, kad ši paslaptinga 
atmosfera teikia geriausią progą spėlioto- 
jams, kurię bando apčiupinėti, kas dery
bose kliūva, kuri šalis kokias nuolaidas da
ro, ir kokios derybų perspektyvos aplamąi 
— ar pasiseks, ar nieko neišeis. Iš tokių 
šaltinių iškilo gandai, kad, girdi: Stalinas 
padarytų nuolaidų Berlyne, jei Vakarų są
jungininkai atsisakytų nuo vakarinės Vokie
tijos zonų sujungimo. Jei amerikiečiai pa

aukotų karinį gubernatorių Glayų, tai pa
našiai atsirevanšuotų ir sovietai, pakeisda
mi Sokolovekį. Iš tikrųjų kariai esą kalti, 
kad užvirė tokia košė.' Sovietai duotų ką 
mainais, jei Vakarų sąjungininką; įsileistų 
juos į Ruhro srities kontrolę. - Prancūzijos 
komunistai, kaip po poterių mechaniškai 
pridurdami amen, jau iš anksto teigia, kad 
taika esanti išgelbėta, nes Stalinas paro
dęs nepajudinamą pasiryžimą vesti pasto
vios taikos politiką.

Ir iš tikrųjų jeį šioje byloje abiejose pu
sėse lygiai būtų geros valios susitarti pa
saulio taikos labui, tai susitarimui būtų 
įmanoma rasti ie» ne vieną, tai kitą plotmę. 
Londono nutarimų baigiamąja pastraipa 
durys paliktos tikrai tam atviros: „Visos 
šios rekomendacijos neužkerta kelio even
tualiai keturių sutarčiai Vokietijos klausi
mu, bet priešingai, jos turi busimąją su
tartį palengvinti”. Tačiau už scenos per
tvaros vykstąs vaidinimas rodo ką kita. Su
sitarimui kelio nelengvina nei ką tik pa
sibaigusi Dunojaus, konferencija, kur Vi
šinskis kaip cirko dempferis pliaukšėjo bo
tagu, nei Rumunijos ūkininkų sovietinimas, 
nei iržus tonas tarp Maskvos ir Teherano 
dėl naftos pretenzijų. Šie keli faktai maža 
abejonių tekelia dėl klausimo, kokio pobū
džio tos gerosios valios turima Rytuose.

O pagaliau rungtynės dėl Berlyno ir 
Vokietijos nėra vienintelis klausimas, kuris 
nuodija sugyvenimą. Jei laimingo kom
promiso dėką jos liautųsi, bet neįsivyrautų 
visuotinė santarvės dvasia, tai tolesnėms 
niautynėms priežasčių pakankamai teiktų 
nesutvarkyti Austrijos, Triesto ir Graikijos 
klausimai, Italijos kolonijų ir vienašališkai 
išspręstos Dunojaus laivininkystės klausi
mai, Turkijos ir Korėjos geležinės uždan
gos klausimai. Kompromisas vien Berlyno 
klausimu suteiktų mažą atvangą taikai, bet 
patį sprendimą dėl taikos ar karo, kaip tei
gia trečiojo didžiojo karo pranašautojai, 
tik nuvilkintų. Čia pagelbėti, kaip minė
jome, tegali tik griežtas kurso pakeitimas 
taikos link. O priėjimas prie vairo tėra tik 
vienas — iš Kremliaus pilies. R. Minius.

Likusi našle Dickinsonienė persikėlė l 
New Yorką. 1937 m. prieš Kalėdas ji buvo 
pardavėja vienoje lėlių krautuvėje. Kitais / 
metais ji Įsteigė puikią savo krautuvę Ma- 
disono alėjoje.

Čia ji uždirbo gražaus pinigo. į parduo
tuvę pirkėjai plaukte plaukė.

Kai kada paminėdavo savo nelaimingumą. 
„Mano vyrui mirus, gyvenimas man — be
reikšmis”, — prasitardavo ji. Labai steng
davosi būti galantiška. Klientai labai ver
tino ją. Žinojo, kad ji niekada nesistengs 
įkišti šlamšto arba falsifikatų.

Ji palaikė saitus su lėlių kolektoriais 
visuose 48 steituoše. Daug važinėjo verslo 
reikalais, kartkartėmis aplankydama savo 
klientus Hollyvįpode.

Keletą savaičių FBI stebėjo abejingai. 
Paskum staiga jiems kilo Įtarimas. Klien
tams siunčiamuose paketuose tarp įvairių 
įpakavimo popierių pastebėta raštelių. 
Vaikiška kalba juose buvo rašoma apie lė
les. Tai galėjo būti lėlių kalba, bet galėjo 
būti ir šifras. Kas galėjo pasakyti?

Tuo tarpu Dickinsonienė pradėjo jaustis 
nepatogiai. Krautuvėje ėmė lankytis keisti 
pirkėjai, iš kurių klausimų paaiškėjo, jog 
jie neatskiria prancūziškos nuo vokiškos 
lėlės. Ar ją sekė policija? Kažin kas buvo 
negerai. Buvo praėję mėnesiai, kai ji nebe
gavo užsakymų iš savo šefo. Jokio laiško ■ 
iš Argentinos — kas bus, jei jos bičiuliai » 
Argentinoje areštuoti? Kas bus, jei jos 
laiškas Molinalienei pateko ne į tas ran
kas? ,

Dickinsonienę ėmė kankinti blogi sapnai. 
Bet ji stengėsi išlaikyti savo pozą. Viskas 
buvo taip puikiai sutvarkyta, jog jai pa
čiai negalėjo grėsti joks pavojus.

Jei Argentinos laiškas nepasiektų Pietų 
Amerikos agento, jį, tur būt, sunaikins Ar
gentinoje. Tie Lotynų Amerikos kraštai,' 
reikia manyti, nesuks galvos dėl laiško, » 
kurio adresato nerastų. O jei laišką būtų 
sulaikęs cenzorius, tai dėl ko turėtų areš
tuoti tą provincialą Springfielde? (B. d.).

Jei tikėtum sovietų žodžiais . . .
Vokietijos klausimui yra du sprendimai. 

Vienas iš jų iš tikrųjų vykdomas sovietų 
zonoje, o antrąjį siūlo Sovietų S-gos pro
paganda ir Varšuvos deklaraciją pasirašiu
siosios valstybės. Nuo vienas antro jie ski
riasi kaip diena nuo nakties.

Pirmasis yra Rytų atsakymas į Clayaus 
sistemą. Organizuoja rytinę Vokietijos da
lį, iš pagrindų standartizuoja ir ardo til
tus su vakarine dalimi. Tokiu būdu gelbsti 
vidaus rakandus: kadangi negalima sovie- 
tinti visos Vokietijos, sovietinę bent vieną 
dalį.

Bet priešingai amerikiečiams, sovietai to 
skaldymo niekada nelaikė galutiniu. Tą 
skaldymą jie vis skelbė esant provizorinį 
ir prisiekdinėjo, kad paskutinis jų tikslas— 
Vokietijos vienybės atstatymas. Labai mik
li taktika, kur; davė tokį pelną, kad Vokie
tijos skaldymo atsakinguipą suvertė Vaka
rų valstybėms, kada pastarosios savo zono
se pradėjo tvarkytis Pat būdu, kaip 
sovietai iš pat pradžių savojoje zonoje.

Tad Varšuvos deklaracija nedavė nieko 
kito, kaip tik atkartojo rusų propagandos 
seniai visomis gamomis griežiamą temą, 
kuri nurodo drąsų problemos sprendimą, 
paremtą trimis principais; 1. Vokietijos 
centrinės vyriausybės sudarymu, 2. visų 
okupaciniu valstybių kariuomenės atitrau

kimu iš Vokietijos, 3. bendros sąjungininkų 
kontrolės įsteigimu Ruhro kraštui.

Į šiuos siūlymus Vakarų valstybės nieka
da rimtai nežiūrėjo, nes juose tematė už
mačių pilną demagogišką tuščiažodžiavimą. 
Bet gal pakaktų Varšuvos sistemą truputį 
pakeisti, kad iš jos išeitų visiškai priimti
nas Vokietijos problemos sprendimas ir, 
žinoma, būtų vienintelis, kuris galėtų Eu
ropa; laiduoti jos egzistenciją ir laisvę.

Aišku, pavojai yra akivaizdūs. Kuriuos 
hipnotizuoja Vokietijos grėsmė, tie turi įsi
dėmėti, kad negali būtj jokios tikros ga
rantijos nuo nacizmo ir militarizmo atgi
mimo, kaip tik kontroliuojant Ruhrą, o ta 
kontrolė dėl sąjungininkų nesutarimo būtų 
labai silpna. Kurie kreipia didesnį dėmesį 
į sovietų grėsmę, tie turės konstatuoti, kad 
evakuacijos dėliai sovietų kariuomenė te- 
pasitrauks atgal tik kelis šimtus kilometrų, 
o amerikiečių kariuomenė atsitrauks už 
vandenyno, tad Sovietų S-ga galėtų domi
nuoti vergijai skirtą žemyną. Tad sovietų 
planas, užuot pašalinęs Vokietijos pavojų, 
dar rimčiau padidintų sovietų pavojų: ko
munizmo šešėlis iškiltų vietoje nacizmo pa
baisos.

Šie, kaip atrodo, svarbūs priekaištai ne
tektų savo aštrumo, jei sovietų siūlymai 
būtų papildyti Vokietijos įjungimu į Euro
pos valstybių federaciją ir kariniu garanti
jų suteikimu. (Le Mond). '

Stalinas tebėra viešpats
Maskvos' derybos, kaip rašo Zuericho 

„Weltwoche”, parodė klydus tuos, kurie tei
gė, kad valdžia išsprūdusi Stalinui iš ran
kų, ir tikrieji Rusijos valdovai esą vyrai, 
kaip Ždanovas, Molotovas, Višinskis ir ka
ro trokštą generolai. Stalinas visada pasi
rodo scenoje, kada iš tikrųjų iškyla klau
simas Jbūti įf nebūti. Molotovas esąs tos 
kominformo ^politikos šalininkas, kuri" lig 
šiol pasirodė taip mažai tetinkama, o Žda
novas išvedė tokią prieš Titą nukreiptą po
litiką, kuri Rusijai sudaro didžiausią dip
lomatinį pralaimėjimą nuo 1941 m.

Pavojingą žaidimą Berlyne ir Varšuvo
je, Prahoje ir Belgrade šį kartą pavedęs 
lošti savo valdiniams^ tad pasidarius per 
karšta, jis visada galės iš istorijos pasi
traukti nė kiek nenustodamas orumo. Savo 
politikos dėka Stalinas pasidaro ne tik Ru
sijoje galingesnis, kaip lig šiol, bet turi 
politinės naudos, kad jis akivaizdžiai gali 
patenkinti taikos ilgesį, kurios trokšta viso 
pasaulio tautos. •

Marshallio planas funkcionuoja
Washingtonas (Dena/Reuteris). ūkinio' 

bendradarbiavimo administracija (ECA) 
paskelbė, kad Marshallio pagalbos planui 
vykdyt; Europai ir Kinijai vėl paskirta 
104,9 mil. dolerių. Tuo būdu iki šiol jau 
yra paskirta 1.107.000.000 dolerių.

Iš tos sumos bizonai tenka prekių iš 
prancūzų Vakarų Afrikos už 1.225,000 do
lerių, šaldytos mėsos už 8.320.000, arklie
nos mėsos už 1.500.000, žuvies taukų už 
1.700.000, sūrio už 800.000, kopros už 
2.800,00, taukų už 2.500.000, sėmeninių mil
tų už 8.300.000, medvilnės sėklų -už 380.000, 
džiovintų vaisių už 7.900.000 dolerių.

Be to, už dideles sumas prekių, daugiau
sia metalų, gauna prancūzų zona.

Kitą sumą gauna Belgija, Olandija, Nor
vegija, Triestas, Kinija, Danija, Prancūzi
ja, Graikija, Italija ir Austrija.

Popiežius neužsiangažavo
Mūnchenas (Dena). Priešingai kitiems 

pranešimams, Mūncheno titulinis vysku
pas Dr. Neuhausleris pareiškė, kad Popie
žius Pijus XII niekur nėra ųė vienu žodžiu 
pritaręs Oderio Neisės sienai. Vyskupas 
pastebėjo, kad jis tą patikinimą daro gavęs 
žinių iš absoliučiai patikimų Vatikano 
sluogsnių. ' ■ v

Grįžo j JAV
Wiesbadenas (Dena). Šešiolika Amerikos 

F — 80 tipo, naikintuvų, kurie nuo liepos 
25 d. laikinai stacionavo prie Mūncheno, 
dabar, kaip informuoja JAV vyriausioji 
būstinė Europoje, netrukus per Angliją ir 
Labradorą grįš į Ameriką.

Vokietijos reikalas stumiamas pirmyn
Dūsseldorfas (Dena). Abu bizonas gu

bernatoriai, Clayus ir Robertsonas, rugpiū- 
čio 28 d. atvyks į DUseldorfą, kur jie tar
sis su Vakarų Vokietijos politikais, profe
sinių sąjungų ir pramonės atstovais.

Manoma, kad tuose pabarimuose bus ap
tartas Vokietijos produkcijos ir demonta
vimų klausimas.
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GINČO UŽUO M A Z G A / RAŠO V. TRUMPA

Lietuvių kalba ir išeivija
,Pr. Skardžius

Būna visokių paradoksų gyvenime. Kar
tais ir mažas kelmas pasišauna nuversti di
delį vežimą, o kartais vėl kalnai gimdo, o 
gimsta juokingai mažytė pelė. Ir vienu ir 
kitu atveju situacija komiška. Nenorėčiau 
mažinti rašytojo Vinco Ramono „Kryžių” 
vertės ir palaikyti juos tud mažu kelmu, 
kurį kiekvienas praeidamas galėtų paspir
ti, aplenkti arba tiesiog pro viršų praeiti. 
Bet tikrai tas mūsų liaudies posakis tinka 
labai simpatingos ir nekvailos kaimo bobe
lės Kreivėnienės istoriosolijai ir jau labai 
neišprususio ir naivaus Dotnuvos akademi
jos studento Petro Kreivėno politiniam cre
do. Niekas negalėtų nė pamanyti, kad Krei
vėnienės istoriosofija sukels tokius moks
liškai filosofinius ir religinius ginčus, ar
ba kad naivaus jos sūnelio politinis credo 
(„pirmiausia atsisakau nuo kairės. Kelias 
po kairei — į bolševizmą”) gali sakyti 
norima padarytį visos mūsų (ir ne tik mū
sų) politinės diferenciacijos kertiniu akme
niu, norima iš to išvesti visą mūsų tautos 
ir pasaulio tragediją ir pagal tai apspręsti 
išsigelbėjimo ir kovos kelius ir metodus 
ateičiai. Kartoju, pati ir vieno ir kito te
zė perdaug paprasta ir komiška, dėl to ir 
pirmosios reakcijos (daugiausia mūsų kai
riųjų) buvo atmieštos su tam tikru humo
ru.

Bet štai tos vispusiškai naivios tezės pa
kliūva į mokslingų egzegetų rankas. Jonas 
Orinius, gindamas Kreivėnienės tezę („bol
ševikai iš dangaus nenukrito. Išaugino juos 
oki kaip tu”) štai kaip samprotauja ir ko-

i Erskine Caldwell__
Novelė, kuri čia spausdinama, pa

rašyta jauno amerikiečio rašytojo Ers- 
kino Caldwellio. Jis gimė 1903 m. 
Georgia valstybėje, tolimame provin
cijos užkampy. Didžiausia jo aistra bu
vo kelionės ir likimas tą jo aistrą su 
kaupu patenkino. Porą metų /pastudi
javęs sociologiją Virdžinijos universi
tete jis kiek laiko dirbo kaip reporte- 

' ris ir skersai išilgai apkeliavo JAV. 
Vėliau jo žurnalisto karjera ėmė nebe- 
patenkinti, keletą metų jiq gyveno, ga
lima sakyti, atsiskyręs nuo pasaulio 
augindamas bulves ir kirsdamas me
džius, kol pagaliau pavyko jam at
spausdinti savo novelę. Nuo to laiko 
jis pasišventė literatūrai ir labiausiai 
išgarsėjo kaip trumpų novelių (short 
story) autorius, nors ir toliau nepa
miršdamas nei kelionių, nei žurnalis
tikos. Karo metu tarp kita ko jis buvo 
korespondentu S. Sąjungoje ir išleido 
tris korespondencijų tomus. Iš viso li
gi šiol pasirodė daugiau kaip dvide
šimt tomų jo raštų, kuriuose daugiau
sia jis su nepaprastu objektyvumu, bet 
lygiai ir su dideliu stiliaus meistrišku
mu vaizduoja paprastų žmonių gyve
nimą. Tačiau tame paprastame gyveni
me jis moka surasti nepaprastai bū
dingus bruožus. Dėl 1° ii kai kas ir 
lygina su garsiuoju ispanų tapytoju 
Goya. Jo siužetai liečia daugiausia 
pietinę JAV dalį, su jos smėlių kopo
mis ir medvilnių laukais. Savo pažiū
romis jis beveik siekia kraštutinės kai
rės. V. T.

Erskine Caldwell

‘Ifryrad Ir moterie
Iš anglu kalbos verte V. T.

Jie ėjo pamažu keliu per bespalvę pievą, 
kaip nakties palikti šešėliai. Jų kūnai vi
siškai nejudėjo ir tik vilkdami kojas pa
keldavo dulkes, kurios užpakaly jų lygiai 
greitai nusėsdavo. Su kiekvienu žingsniu 
jie pakeldavo akis į horizontą, kur matėsi 
pirmieji raudoni saulės spinduliai.

Moteris stipriai sukandusi apatinę lūpą, 
taip kad net skaudėjo. Be tik taip ji galėjo 
prisiversti žingsnis po žingsnio eiti toliau. 
Kitaip ji nebūtų galėjusi vilkti koją už ko
jos, mylią už mylios. Retkarčiais ji sude
juodavo, bet neverkė.

„Vėl laikas stabtelėti ir pailsėti“, tarė 
Ringas.

Ji nieko neatsakė.
Jie ėjo toliau.
Ant kalvos viršūnės jų veidus nušvietė 

saulė. Prieš juos atsivėrė nukirstas kaip 
peiliu plynas horizontas. Apačioje slėnis, 
padengtas pamažu iš žemės kylančiu rū
ku. Matėsi keletas namų ir ūkių, tačiau 
daugumas jų buvo taip toli, kad vos be
galima buvo įžiūrėti pro rūką. Iš pirmo 
namo kamino kilo dūmai.

Rūta pasižiūrėjo į einantį šalia vyrą. 
Raudoni saulės spinduliai lyg krauju nu
dažė jo išblyškusį veidą. Jo akys tebebuvo 
išvargusios ir be gyvybės. Atrodė, lyg jis 
labai sunkiai siūbuotų nuo vienos kojos 
ant kitos ir lyg kiekvieną momentą jis 
neteks pusiausvyros ir sukris ant žemės.

„Gal gausime šio to trupučiuką užkąsti 
aname pirmane name“, tarė ji, minutę po 
minutės laukdama jo atsakymo.

„Vis viena šį tą gausime“, atsakydama 
už jį tarė ji 

kias išvadas prieina: „Idėjinis liberalizmas 
per Voltaire ir J. J. Rousseau, per A. Com- 
te’o ir H. Taine’o pozityvizmą, per Feuer- 
bacho bei Būchnerio materializmų ir K. 
Marxo istorinį materializmą nuosekliai 
nuveda į Lenino ir Stalino bolševikinį ko
munizmą” („Aidai”, Nr. 11). Ir pasipiktina 
J. G., kad kiti „pradedantieji” kritikai ir 
rašytojai pabandė prieiti prie tos tezės be 
reikiamo dvasinio susikaupimo ir be visos 
tos tariamai mokslinės aparatūros. Pana
šiai ir Antanas Maceina, pasigaudamas 
daugiau to Dotnuvos studento tezę, išeina 
su tokia literatūriškai pseudoklasiška ar
gumentacija; „Todėl kai šiandien tasaį li
beralizmas su socializmu — tie bolševiz
mo tiesioginiai gimdytojai — atžygiuoja, 
grojant marsejetę, nešini Rousseau, Comteo 
ir Marxo paveikslais atžygiuoja kovoti su 
Leninu ir Stalinu — tylėti nebegalima, jei
gu nenorime prarasti bet kokio vertybių 
pajautimo” („Aidai”, Nr. 15). Ir visa tai 
reikalinga pagrįsti taį tezei, kurią dar ge
riau galima išreikšti ta alternatyva, prieš 
kurią tariamai pastatytas kiekvienas mūsų 
laikų žmogus — į Romą arba į Maskvą. 
Štai jų adresu ir tinka antrasis — romė
niškos išminties — posakis: „kalnai gim
do, o gimsta mažytė pelė”, ypač kai pa
galvoji, kad Ramono „Kryžiuose” tą alter
natyvą prieš jį pastatojcaprasta kaimietė ir 
neapsišvietęs jos sūnelis.

Be abejo eilinis pilietis, nugąsdintas vi
sos tos sunkiosios artilerijos, nebegali šyp
sotis ,Jaip, kaip jis galėtų nusišypsoti, pa
skaitęs „Kryžius”, juoba kad ne Vieno jo 
mama samprotauja panašiai, kaip Kreivė
nienė. I tokius samprotavimus jis papratęs 
žiūrėti, kaip į paprastą, kaimui būdingą, 
perdėjimą ir dėl to neima jų labai į širdį. 
Masėms skiriami daiktai, anot Koestlerio, 
turi būti spalvingi, kaip' kermošiaus sal
dainiai, nes ir pačios masės juos mėgsta

Kultūrinės naujienos
Lietuviškoji pirkia Brocktone. Brocktono 

(JAV) lietuvių kolonija Dariaus ir Girėno 
garbei įamžinti ir lietuviškumui Amerikos 
lietuvių tarpe stiprinti Brocktono parodos 
aikštėje turi pastačiusi lietuviškąją pirkią, 
kurios vidus charakterizuoją Lietuvos ūki
ninko gyvenimą. Pirkia pastatyta prie pat 
parodos vartų, kur kasmet plevėsuoja Lie
tuvos trispalvė. Si garbinga vieta lietuviams 
atiteko ne pripuolamai, bet ją parodos ad
ministracija paskyrė už geriausią pasiro
dymą. Tokią pirmenybę lietuviams iškovo
jo paprastas lietuviškas linas — jo audi
niai ir puikūs rankdarbiai, kuriais buvo 
sužavėti parodos lankytojai ir jos adminis
tracija. Už tokį gražų pasirodymą lietuviai 
1938 m. buvo apdovanoti pirmąja premija. 
Nuo to laiko kasmet čia vyksta lietuviško
sios pirkios paroda, kurios aplankyti su
plaukia tūkstančiai Amerikos lietuvių ir 
kitų tautybių žmonių.

Tokia paroda įvyks ir šį rudenį. Lie
tuviškosios pirkios valdyba jau susirūpino 
naujų eksponatų išstatymu ir pradėjo jų 
rinkimo vajų. Tremtyje esantieji lietuviai

Saulė, greita ir raudona, pakilo hori
zonte. Pilkų debesų ruožai, kaip degančio 
miško dūmai, plaukė dangumi. Beveik 
taip pat greitai, kaip ji pakilo, saulė susi- 
žiedė į mažą ugninį rutulį, kuris degino 
akis, ir negalima' buvo į jį ilgiau žiūrėtu

„Visvien pabandykime“, tarė Rūta.
Ringas‘pasižiūrėjo J ją prie aiškios die

nos šviesos pirmą kartą po to, kai vakar 
nusileido saulė. Jos veidas buvo labiau 
išblyškęs, skruostai sukritę.

Neprataręs nei žodžio jis pasileido į pa
kalnę, neatsigręždamas nei pasižiūrėti, ar 
ji eina iš užpakalio. Iš visų jėgų jis vilko 
koją už kojos. Kitaip jis nebūtų galėjęs 
eiti.

Sustojo prie namo, žiūrėdamas į virš jo 
besiraitančius dūmus. Pagaliau ir ji prisi
vijo jį.

„Eisiu pabandyti. Tu, Ringai, atsisėk ir 
pailsėk“.

Jis prasižiojo, norėdamas kažką sakyti, 
bet pro smaugiamą gerklę neišprūdo joks 
žodis. Jis žiūrėjo į namą su nutryptais 
laipteliais, su užuolaidomis ant langų ir su 
dūmais kamine. Visa tai matydamas, jis 
nesijautė esąs svetimas svetimame krašte.

Rūta įėjo pro vartelius, apsuko aplink 
namą ir sustojo prie virtuvės durų. Atsi- 
grįžus pamatė, kad Ringas įėjo į kiemą.

Kažkas sekė juos pro langą.
„Pasibelsk“, tarė Ringas.
Ji dešinės rankos krumpliais tol daužė 

duris, kol ėmė skaudėti.
Atsigrįžus žvilgterėjo į Ringą. Jis pa

lenkė galvą. 

pateikti tik nuspalvintus. Pagavo gerai tą 
momentą ir V. Ramonas, kaip savo laiku jį 
buvo gerai pagavęs Valančius ir Žemaitė.

Deja, mūsų, ne tik fiziškai nutolusių nuo 
kaimo, bet ir dvasia tokiais „kermošiaus 
„saldainiais” sužavėti nėra taip lengva, nors 
jų nuspalvinimas būtų ir labai įmantriai 
atliktas. Nieko čia nepadės nė atskiros iš
traukos iš popiežių enciklikų, nes tose en
ciklikose galima būtų surasti ir visiškai ne 
tokių spalvingų teigimų. Nieko čia nepa
dės nė „garsių" istorikų (Wladikino, de 
Luvaco, Steinbūchelio ir kt.) pasišaukimas 
į pagalbą, nes yra dar garsesnių istorikų, 
kurie apie tuos daiktus visiškai kitaip gal
voja ir mano. Nesuvilios jo ir visokiais iz- 
mais operavimas, nes jis daugiau mažiau 
nusimano, kas po kuriuo, izmu slepiasi. Jis 
moka pro visą tą gausią butaforiją, pro 
tušus ir grimus Įžvelgti Į patį realų gyve
nimą ir ten pamatyti, ar iš tikrųjų šiandien 
pasaulis stovi prieš tą baisią alternatyvą, ar 
tik tomis teatriškom^ priemonėmis norima 
jis prieš tą Alternatyvą pastatyti. Jis yra 
skeptikas. Jis moka su ironija žiūrėti ir 
į pačius švenčiausius dalykus, bet, iš ant
ros pusės, jis. moka su atlaidumu žiūrėti į 
tariamus pačius didžiausius prasikaltimus, 
klaidas ir nesąmones. Egiptiečių mitologi
joje buvo dvi deivės, abi jos turėjo labai 
gražius vardus. Viena vadinosi Izis, antroji 

iNeftys. Pirmoji simbolizavo Ironiją, 
antroji — Mielaširdingumą. Jos abi lydė
jo mirusius pomirtiniame gyvenime. Pir
moji su savo šypsena praskaidrindavo tą 
gyvenimą, antroji savo ašaromis pašvęs- 
davo jį. Ne pro šalį būtų, kad tos abi 
gražios ^deivės lydėtų žmogų ne tik po
mirtiniame gyenime, bet ir šioje ašarų pa
kalnėje. Tada, gal būt, nebūtų kas bloga, 
juoda kaip anglis, kas gera, nebūtų nori
ma, kad žibėtų kaip auksas. Jos būtų ypač 
reikalingog šių dienų aistrų ir tulžies per
pildytam žmogui. (B. d.)

taip pat kviečiami su savo turimais ekspo
natais dalyvauti parodoje. Už-prisiųstus 
eksponatus tremtiniams bus atsilyginta 
maisto ir rūbų siuntinėliais. Eksponatai 
Amerikoje laukiami iki rugsėjo 1 d. Siųs
ti galima šiais adresais: Dr. Vaitkus, 649 
N. Main Street, Brockton, Mass.; arba' — 
Jeweler Aleksandras Strumskis, 109 Ames 
Street, Brockton, Mass.; arba — Vytautas 
Tamošaitis, 86 Webster Street, Brockton, 
Mass. Laikraščių ir knygų leidėjai taip 
pat kviečiami parodoje su savo leidiniais 
dalyvauti. Lietuviškoji pirkia mielai tar
pininkaus spaudos platinime. Siunčiant eks
ponatus nurodyti savininko adresą ir, no
rint parduoti, jo .kainą, (žlv).

Lietuvos atstovas prie Brazilijos vyriau
sybės Rio de Janeiro Dr. Erikas Meieris, 
kaip praneša „Mūsų Lietuva”, išleidžia 
portugalų kalbos žodyną, skirtą naujai at
vykstantiems lietuviams portugalų kalbos 
mokymosi pradžiai. Žodyne yra ir žinių 
apie Brazilijos kraštą. Knyga jau baigiama 
spausdinti, (žlv).

Tuo metu virtuvės durys trupučiuką pra
sivėrė ir pro plyšį pasirodė moters galva. 
Tai buvo pusamžė rusvo veido moteris su 
dideliu storu randu ant kaktos, kurį atrodo 
ji gavo nuo sprogusio puodo šukės.

„Eikit sau“, tarė jiems.
„Nenorim jūsų varginti“, tarė kaip ga

lėdama greičiau Rūta. „Norėtume tik 
paprašyti ko nors užkąsti. Bulvių, jei tu
rite, duonos, ar šiaip ko“.

„Nežinau, ką čia veikiate", tarė moteris. 
„Nemėgstu, kai svetimi žmonės sukinąs! 
aplink mano namus".

Ji vos neuždaro durų, tačiau po valan
dėlės plyšys prasiplėtė ir vėl galima buvo 
pamatyti jos veidą.

„Duosiu šį tą mergaitei“, tarė ji paga
liau, „vyras nieko negaus. Jum abiem 
neturiu tiek daug“.

Rūta greitai apsigrįžo, kulniukais 
įsispausdama į smėlėtą žemę. Ji pasižiū
rėjo į Ringą. Jis palingavo smarkiai galva.

Nors ir negirdėdamas jis matė žodžius 
ant joszlūpų. Ji papurtė galvą.

Ringas paėjo^ kelis žingsnius arčiau.
„Pabandysim kur nors kitur“, tarė ji.
„Ne. Eik ir užkąsk, ką ji duos. Aš pa

bandysiu sekančiam name“:
Ji vis nenorėjo eiti į vidų be jo. Mo

teris per pėdą ar daugiau pradarė duris 
ir laukė jos įeinant.

Ringas atsisėdo ant suoliuko po medžiu. 
„Aš pasėdėsiu, kol tu užvalgysi“, tarė jis. 
Rūta užlipo laiptukais ir įėjo j vidų. 

Moteriškė parodė kėdę prie stalo ir Rūta 
atsisėdo.

Padavė pašildytų vakarykščių bulvių ir 
šaltų biskvitų. Padėjus ant stalo, moteris 
įpylė karštos kavos puoduką.

Rūta baisiai skubėdama šliurbė karštą 
juodą kavą ir kramtė bulves ir duoną, o 
tuo tarpu rusvo veido moteris stovėjo už 
jos, dairydamasi čia į Ringą čia į ją.

Girdėdami kai kuriuos ankstyvesnius 
mūsų išeivius kalbant darkyta lietuvių kal
ba arba matydami juos rašant visai pa
prasta, primityvia rašyba, mes kartais ste
bimės ir apgailestaujame, kad taip yra. 
Bet taip darydami, mes visai nepagalvoja
me apie pačią tikrovę: nežinodami tikrųjų 
priežasčių, dažnai darome lengvas, bet 
klaidingas išvadas ir tuo būdu patys sa
ve apgaudinėjame.

Norėdami geriau suprasti šitą reiškinį, 
mes visų pirma turime atsiminti, kad gim
toji kalba geriausiai gali tarpti tik savo 
krašte, kur (žmonės nuo seniau drauge gy
vena, turi savų tradicijų, papročių, savo 
kultūrą ir, svarbiausia, bendrų reikalų bei 
tikslų. Taigi savo gimtojo krašto aplinky
bės, sava tautinė kultūra bei sąmonė ir gy
vi nuolatiniai bendruomeniniai ryšiaį yra 
geriausias būdas gimtąjai, ypač bendrinei 
kalbaj palaikyti ir ugdyti. Štai pvz., prieš 
kelias dešimtis metų nemaža lietuvių, dau
giausia visai paprastų kaimiečių,/yra pali
kę savo gimtąjį kraštą ir įsikūrę svetur, 
tarp svetimųjų. Dirbdami daugiausia sun
kų fizinį darbą, jie paties gyvenimo buvo 
ilgainiui verčiami vis daugiau prisitąikyti 
prie naujų aplinkybių ir-tuo būdu neišven
giamai vis daugiau nutolti nuo to gyveni
mo, kuris, kylant tautinei sąmonei gimta
jame krašte, nuolat vis žengė pirmyn ir vis 
daugiau reiškėsi savo naujomis dvasinėmis 
ir medžiaginėmis vertybėmis. Ypač tai aiš
kiai galime dabar pastebėti JAV lietuvių 
gyvenime. Senesnės kartos atstovai dažnai 
dar kalba lietuviškai, savo atsiminimais ir 
šiaip sentimentais yra daugiau prisirišę 
prie savo gimtinės, bet jaunimas savo įpro
čiais daug kur yra jau gerokai nutolęs nuo 
savo tėvų žemės ir tarpusavy dažnai jau 
kalba nebe lietuviškai. Nepriklausomybės 
laikais man pačiam yra tekę matyti ame
rikiečių lietuvių studentų, kurie visi tar
pusavy šnekėdavosi gražiai angliškai, o 
lietuviškai vienas kitas jau tik trumpesniais 
sakiniais ir atskirais žodžiais laisviau be
galėjo reikštis. Dar liūdniau atrodė <į Lie
tuvą atvykusi Anglijos lietuvių jaunimo 
ekskursija: ne vienas iš jos dalyvių galėjo 
tik vieną kitą lietuvišką dainą padainuoti, 
o šiaip lietuviškai kalbėti beveik jau nebe
galėjo. ;

Žiūrint į tokius reiškinius, mums, gimu- 
siėms bei augusiems Lietuvoje ir visą laiką 
tik lietuviškai kalbėjusiems, daug kam vi
sa tai atrodo svetima ir nesuprantama, iš 
dalies net keista. Bet pagalvojus apie mū
sų sunku ir vargingą gyvenimą carizmo 
laikais, kada Lietuvoj, A. Baranausko žo
džiais, tariant, buvo tamsu ir juoda, ir at

Amerikos lietuvių komunistinis dienraš
tis „Laisvė” pateko į finansinius sunkumus 
ir šaukiasi skaitytojų pagelbos. Savo atsi
šaukime į „patriotinius” skaitytojus laika, 
rastis. rašo; „Prašome visų dienraščio 
„Laisvės” patriotų paremti dienraščio 
popierio fondą. Infliaciją taip slegia mūsų 
dienraštį, kad jau sunku suvesti galą su 
galu finansiniai”, (žlv.).

Porą kartų Rūtai pasisekė įsikišti duo
nos už užanties. Pagaliau ji į suknutės 
kišenę įsikišo pusę bulvės. Moteriškė arba 
žiūrėdavo į kieme sėdintį Ringą, arba 
įtarimo pilnomis akimis sekė ją.

„Ar toli keliaujat?" paklausė moteriškė.
„Taip“, atsakė Rūta.
„Ar iš toli?' paklausė moteriškė.
„Taip", tarė Rūta.
„Kas tas vyras?“
„Mano vyras“, pasakė jai Rūta.
Moteriškė vėl pasižiūrėjo į kiemą, pas

kum vėl Į Rūtą. Kiek laiko tylėjo.
Rūta pabandė dar vieną bulvę įsikišti į 

kišenę, bet moteriškė ją sekė labiau, negu 
kada nors.

„Netikiu, kad tai jūsų vyras", tarė mo
teriškė.

„Iš tikrųjų, taip“, atsakė Rūta.
„Nelaikyčiau tokio jūsų vyru, kuris lei

džia jums pakeliui elgetauti“.
„Jis sirgo“, tarė paskubomis Rūta, pa

sisukdama į moteriškę. „Jis penkias savai
tes sir^o“.

„Kodėl negalėjot pasilikti namie? Ar ne
gauna jis darbo, ar nenori dirbti?“

Rūta atsistojo, trupindama rankoje 
duoną.

„Ačiū už pusryčius. Dabar eisiu“.
„Mano patarimas, prie pirmos progos 

meskit tą vyrą. Jei jis nenori dirbti, kvai
la...“

„Jis turėjo darbą, bet susirgo gripu“.
„Netikiu. Parodyčiau jums, kaip me

luoti“.
Rūta priėjo prie durų, pati atsidarė ir 

išėjo lauk. Prie durų ji atsigrįžo ir pa
sižiūrėjo į tą moteriškę.

„Jei, kaip sakai, jis serga“, paklausė 
moteriškė, prieidama prie durų, „tad ko
dėl jis leidžiasi į kelionę, nepasiimdamas 
nieko valgyti sau ir jums?"

Rūta pamatė Ringą besėdintį ant suo

siminus mūsų nevisai stamantrų atsparu
mą svetimąja! įtakai, tuojau pasidaro su
prantama, kad visa tai, ką dabar matome 
mūsų ankstyvesnių išeivių gyvenime, yra 
natūrali ir neišvengiama būtinybė, siekian
ti gana toli į mūsų praeitį ir iš dalies pa
sireiškianti net dabartiniame mūsų gyveni
me. Pvz., šiuo metu nemaža mūsų gyvena
me drauge įvairiuose Vak. Europos kraš
tuose: dažnai tarpusavy susieiname, turi
me savo tarpe nemaža mokytinių, laikome 
savas mokyklas, leidžiame lietuviškas kny
gas, skaitome lietuviškus laikraščius ir kt, 
bet svetimoji įtaka vis dėlto pamažu skver
biasi į mūsų gyvenimą, ir tiek. Vieni iš 
mūsų veda svetimtautes ir tuo būdu dau
giau išsiskiria iš lietuvių tarpo, kiti vėl 
kitokiais būdais, susidurdami su svetimtau
čiais, užsikrečia svetima įtaka ir jučiomis 
ar nejučiomis dažnai ima vadovautis sve
timais papročiais be, poelgiais ne tikv savo 
kasdieniniame gyvenime, bet ir kalboje. 
Kaip spaudoje > nekartą buvo minėta, mūsų 
kasdieniame žodyne jau dažnokai sutinka
ma hanttašė, vėgėlė (rankiniai ra
tukai), anšliusas, c u 1 a s u^n g a s, p a- 
syršeinas, biuksė ir daugybė kitų. 
O kaip nevienas iš mūsų buvo pradėjęs 
žargonuoti Klaipėdos krašte ir vėliau Vil
niuje, šiandien net nebepatogu yra ir pri
siminti. Tad ko benorėti iš mūsų anksty
vesnių paprastų išeivių, kurie, nieko gero 
neregėję savo krašte cąristiniais laikais ir 
naujose aplinkybėse iš pradžios taip pat 
patekę į sunkų vargą, dažniausiai neturė
jo nei laiko, nei progos daugiau pasidomė
ti tolimesniais bendrais mūsų visuomenės 
ir visos tautos reikalais. Todė| visai ne
stebėtina, kad kai kurie iš jų teberašo laiš
kus be jokių gramatinių taisyklių, vartoja 
daugybę senų slaviškų skolinių ir įvairių 
amerikinių svetimybių, pvz. s t r y t a s, ti
ki e t a s, g a t v ė k a r i s ir kt.

Ir taip daro ne vien tik Amerikos lietu
viai: didysis malūnas panašiai mala ir ki
tų tautybių žmones. Pvz. JAV vokiečiai ir
gi vartoja nemaža amerikinių svetimybių 
kaip antai: dasbelangt zu mir „tai 
man priklauso” (it belongs to me), die 
Bei] r i ng t „skambina” (the bell rings), 
er nimmt einen Drink (the takes a 
drink), sie bdckt um Parden „ji 
prašo atleisti, atsiprašo” (she begs pardon) 
ir ft.

Visa tai atsimindami, mes neturime per
daug stebėtis mūsų ankstyvesnių išvykė- 
lių gimtosios kalbos menkėjimu: dėl to, 
yra kaltas visas mūsų vargingas praeities 
gyvenimas, sunkus išeivių likimas, tautinės 
kultūros židinių stoka -svetimuose kraštuo
se, menki išeivijos tautiniai ryšiai su tėvy
ne, mažas mūsų visų domėjimasis išeivi
jos kultūriniu bei tautiniu gyvenamu ir kt. 
Reikia tikėtis, kad ateityje, Įsiliejus nau
joms jėgoms, pagyvės mūsų išeivių tauti
nė sąmonė bei atsparybė ir tuo pat metu 
susidarys palankesnių aplinkybių lietuvių 
kalbai ne tik ilgiau išlikti, bet ir tobulėti.

liuko po medUu ir nenorėjo jai nieko at
sakyti, bet negalėjo susilaikyti.

„Įsirengėm ,J kelionę, nes gavom laišką 
iš sesers, kad mūsų vaikas mirė. Kai vy
ras susirgo, pasiunčiau vaiką pas seserį. 
Einam aplankyti jo kapo".

Ji nusileido laiptukais ir skubiai Išbėgo 
iš kiemo. Jau ji buvo prie kampo, kai 
Ringas atsistojo ir nusekė paskum ją. Abu 
tylėjo, bet ji negalėjo susilaikyti nepasi
žiūrėjus atgal,. kur pro durų plyšį sekė 
juos anoji moteriškė.

Paėjus kokį šimtą jardų, Rūta atleido 
bliuskutę ir iškratė duoną. Ringas paėmė 
nepratardamas net žodžio. Suvalgius pa
davė ji jam bulvę. Jis valgė Su dideliu 
apetitu, kramtydamas ir rydamas ir akl-^ 
mis kalbėdamas su Rūta.

Beveik pusvalandį ėjo tylėdami.
„Biauri boba“, tarė Rūta. „Jei nebū

čiau buvus taip alkana, būčiau tuojau išė
jus iš. jos“.

Ringas vis tylėjo. Nusileido ligi slėnio, 
kelias vėl pasisuko aukštyn. Tada jis tarė: 
„Gal būt, jei ji būtų žinojusi, kur mes 
einame, ji nebūtų buvusi tokia biauri".

Rūta negalėjo sulaikyti ašarų.
„Ar dar toli, Ringai?“
„Maždaug trisdešimt keturiasdešimt my

lių*.
„Ar pasieksim rytoj?"
Jis papurtė galvą..
„Poryt?"
„Nežinau".
„Jei kas pavėžytų, gal atvyktum dar šią

nakt?“ paklausė ji, negalėdama daugiau 
sulaikyti verksmo, kuris smaugė jai gerklę 
ir krūtinę.

„Taip“, tarė jis. „Jei kas pavėžytų, nu- 
vyktume daug greičiau“.

Jis atsigrįžęs apsidairė, bet nieko ne
simatė. Po to pasižiūrėjo J žemę, kuria ėjo, 
skaičiuodamas žingsnius, pirma dešinės 
paskum kairės kojoj ,
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Bendra ALT ir BALF'o konferencija emigracijos klausimu
Neseniai j JAV nuvykęs vienas lietuvis 

žurnalistas oro paštu praneša, kad rugpjū
čio 10 d. Cikadoje Įvyko bendra Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir BALFo konferencija, 
kurioje buvo aptarti tremtinių į JAV emi
gracijos klausimai ir pasidalinta naujai gau
tomis be, patirtomis šiuo reikalu informa
cijomis. BALFo pirmininkas kun. Dr. Kon
čius pareiškė, kad, atrodo, affidavits! vis 
dėlto nustoja savo galios, o vietoje jų rei
kalaujama darbo ir buto pažymėjimai. 
Gali būti dar palikti affidavitai, kurie nėra 

senesni kaip vienerių metų.
Šios informacijos dar nėra galutinės, bet 
kun. Dr. Končius teigė, jog tai yra ži
nios, kurios paskiausia patirtos Vašingtone. 
Tą patj pasakė ir SLA sekretorius Dr. Vi- 
nikas, pats važinėjęs šio mėnesio pradžioje 
Vašingtonan.

Konferencijoje, remiantis paskiausia in
formacija apie tarpgrupinius santykius Eu
ropos tremtinių tarpe, buvo sutarta prie 
BALFo paskirti iš visų trijų stambiųjų gru
pių — katalikų, sandariečių ir socialistų— 
atstovus, kurie vyks j Europą imigracijos 
klausimų tvarkyti, o taip pat sudarys prie 
BALFo skundams spręsti komisiją, kurios 
tikslas bus kontroliuoti, kad imigracijos j 
JAV reikalu nė vienų Įsitikinimų asmenys 
nebūtų nuskriausti, (žlv).

AKIMIRKSNIU kronika
Miręs buv. Latvijos pasiuntinys Švedijoje 

Voldemars Salnais
Vos praėjo kelios dienos po Latvijos pa

siuntinio JAV dr. A. Bilmanio mirties, kai 
latvių tauta vėl neteko vieno tauraus savo 
sūnaus. S. m. rugpiūčio mėn. 4 d. Stock- 
holme širdies liga miręs buv. Latvijos pa
siuntinys Švedijoje Voldemars Salnais. Ve
lionis gimęs 1886 m. Lubanoje, Latvijoje. 
Jau gimnazijos laikais jis aktingai dalyvavo 
1905. m. judėjime, už ką 1907 m. pančiais 
sukaustytas išvežamas Sibiran, katorgon. 
Neatlikęs bausmės jis pabėga į Ameriką, 
kur sunkiai dirbdamas tęsia mokslą ir už
siima žurnalistika. Nuvertus caro valdžią, 
S. persikelia Į Vladivostoką ir vadovauja 
Sibiro latvių tautinei tarybai. Grįžęs iš To
limųjų Rytų į nepriklausomą tėvynę, S. iš
renkamas Į Steigiamąjį, paskui ir Į keletą 
Seimų. 1921 m. jis kviečiamas užsienio rei
kalų viceministeriu, kaipo Latvijos atstovas 
dalyvauja Tautų Sąjungoje ir Tarpt. Dar
bo Biure. 1933 m, jis užima užsienio rei
kalų ministerio vietą, o 1937 m. paskiria
mas pasiuntiniu Švedijoje. Protarpiais jis 
darbuojasj stątistikos valdyboje ir publi

cistikoje. Likvidavus Latvijos pasiuntinybę 
Švedijoje (1940 m.), jis pasilieka savo vie
toje ir nenuilstamaj remia latvių pabėgė
lius >r rezistencijos judėjimą okupuotoje 
Latvijoje. Šio darbo jis neišsižada iki pas
kutinės savo gyvenimo dienos. Salnaiso as
menyje latvių tauta nustoja didelio patrio
to, narsaus kovotojo už tėvynės laisvę ir 
kilnaus žmogaus. Velionis palieka žmoną, 
žinomą visuomenės veikėją Mildą Salnais 
Švedijoje ir sūnų — rašytoją Vokietijoje.

(LLVSB)

PARAMA KULTŪRININKAMS

Schwab. GmUndas. Stovyklos Įvairių mo
kyklų mokytojams, kurių yra per trisde
šimt, už liepos mėn. PC IRO algų paskyrė 
tik trylikai. tTB komitetas, besirūpindamas 
švietimo ir kultūros darbuotojų po valiutos 
reformos pasunkėjusia padėtimi, sušaukė vi
sų stovyklos dirbančiųjų, gaunančių atly
ginimą iš PC IRO, susirinkimą, kuriame 
buvo pasiūlyta kultūrinių ir švietimo rei
kalų rėmimui nuo gaunamų atlyginimų at-

Įsteigtas LLV spaudos biuras
Latvių — Lietuvių Vienybės vyriausioji 

valdyba savo š. m. rugpiūčio mėn. 9 d. po
sėdy nutarė Įsteigti spaudos biurą, tikslu 
pagyvinti reguliarų informacijos pasikeitimą 
lietuvių ir latvių spaudoje. Biuras biulete
nio pavidalu išsiuntinėja lietuvių laikraš
čiams žinias apie latvių, o latvių laikraš
čiams — žinias apie lietuvių kultūrinių ir 
visuomeninį gyvenimą kaip Vokietijoje, taip 
ir Anglijoje, Amerikoje, Kanadoje, Austra
lijoje, Švedijoje ir k. Be to, biuras, atski
riems laikraščiams ir žurnalams panorėjus, 
duoda šiems periodiniams leidiniams specia
lius straipsnius kultūriniais klausimais, 
taipgi dailiosi6s literatūros vertimus abie
jose kalbose. Abiejų tautų laikraščių ir 
žurnalų redakcijos, taipgi knygų leidėjai 
prašomi paremti šį svarbų idėjini brolių 
tautų susiartinimo darbą, prisiunčiant ne-

Vieton A. Bilmanio — A. Dinbergs
Latvijos pasiuntinys Londone K. Zarinš 

kaipo Latvijos valdžios nepaprastas Įgalio
tinis pritaręs pasiuntinybės Vašingtone 
charge d’affaire A. Dinbergo paskyrimui 
vadovauti Latvijos pasiuntinybei JAV vie
ton mirusio dr. A. Bilmanio. Šis klausimas 
išspręstas jau prieš dr. Bilmaniui vykstant 
Į ligoninę, iš kur jis jau nebegrĮžo. LLVSB

Susijungs latvių laikraščiai
Pranešama, kad amerikiečių zonoje išei

nančių trijų laikraščių redakcijos tariasi 
dėlei laikraščių sujungimo. Pasitarimų re
zultatai dar nežinomi, tačiau numatoma, 
kad susitarus latvių laikraščių skaičius ame
rikiečių zonoje sumažės iki dviejų ar net 
vieno. (LLVSB)

skaitytj tam tikrą nuošimtį ir gautas iš to 
sumas Įnešti į taip vadinamą stovyklos kul
tūros fondą. Pradžioje šis pasiūlymas, ne
išsiaiškinus pakankamai jo svarbos ir 
reikšmės, dirbančiųjų buvo atmestas, ta
čiau vėliau didele balsų dauguma priimtas. 
Tuo būdu pagaĮ komiteto planą iš liepos 
mėn. gautų atlyginimų buvo atskaityta se
kančiai: iš gaunančių DM 100 iki 150 — 
l’/o, nuo 150—200 atskaityta 2,5%, nuo 200 
—250 atskaityta 4% ir, tt. Iš didesnį atlygini
mą gaunančių atskaitymai padaryti atitin
kamai didesni. Komitetas numatęs mokes
čiais apdėti stovykloje besiverčiančius savo 
specialybe amatininkus, laisvųjų profesijų 
asmenis, prekybininkus, kiaulių augintojus 
ir kt. Iš šio fondo bus apmokėti mokytojai 
ir kiti atlyginimų negaunantieji, bet dirbą 
naudingą visuomenei darbą asmenys, (žlv).

mokamai po vieną egzempliorių savo leidi
nių LLV spaudos biuro archyvui ir biblio
tekai. Biurui vadovauti pavesta LLV vy
riausios valdybos nariui Etn. Skujeniekui, 
(24a) Geesthacht/Elbe, D. P. C. Spakenbreg 
3, kur ir adresuojami laiškai ir leidiniai.

(LLVSB).

Į Gydytoju registracija I

IRO medicinoq tikrijiimo komisija, kuri 
birželio mėn. sudarė pirmąjį DP gydytojų 
ir medicinos personalo sąrašą, kviečia vi
sus kandidatus nędelsiant Įteikti pareiški
mus, kurie to nėra padarę.

Komisijoje egzaminuoti, gali tik šios vi
siškai kvalifikuotų DP ir pabėgėlių gydy
tojų, gyvenančių stovyklose arba nestovyk- 
lose, kategorijos:

gydytojai, dantų gydytojai, daųtų tech
nikai, veterinarijos gydytojai, laboratorijų 
specialistai, laboratorijų pagalbini, perso
nalas, rentgeno asistentai ir technikai, vais
tininkai, farmacijos pagalbinis personalas, 
fizioterapeutai, dieto, sesutės ir sanitarijos 
technikai su diplomais.

Kandidatams nereikia laeiptis asmeniš
kai, pakanka pranešti savo pavardę, pro
fesiją ir adresą „Special Qualifications (Me
dical) Screening Board, Department of 
Health, PC IRO US-Zone HQ, Bad'Kis
singen, Manteuffel-Kaserne”.

Pareiškimai- turi būti Įteikti lig rugpiū
čio 22. d. Jiems bus pranešta vėliau, kada 
ir kame Įvyks artimiausias komisijos po
sėdis.

Vaikų išvežimas poilsiui j Šveicariją
Po ilgiau užtrukusių pasitarimų, L. R. 

Kryžiaus Vyr. Valdybai pavyko galutinai 
susitarti su Caritas organizacija dėl lietu
vių tremtinių vaikų išsiuntimo poilsiui J 
Šveicariją. Vaikai bus vežami grupėmis po 
50 trims mėnesiams. Pirmoji grupė išvyks 
Į Šveicariją rugsėjo mėn. pabaigoje. Si 
grupė sudaroma vien iš prancūzų zonos 
gyventojų, nes šiuo metu dar nepavyko su
sitarti su anglų ir amerikiečių zonų okup. 
valdžiomis dėl vaikų išleidimo į Šveicari
ją. Ateityje manoma, kad pavyks šis klau
simas teigiamai išspręsti ir tuo būdu . ir 
kitų zonų vaikai galės pasinaudoti poilsiu. 
Vaikai poilsiui imami 6—12 metų amžiaus 
ir jie bus patalpinti atskirose šveicarų šei
mose. Bendrą vaikų priežiūrą poilsio me
tu yra pažadėję kun. Novickis,, ir p. S. 
Gerbačiauskas. Pažymėtina, kad tai bus 
pirmieji 6 P vaikai, galį pasinaudoti šia 
Caritas paslauga.

DOVANA SERGANTIEMS VAIKAMS
Per J. E. vysk. J. Brizgį gauta nemaža 

siunta maisto produktų sergantiems vai
kams. Si siunta padalinta britų zonoje gy
venantiems vaikams. Viso gavo 462 džiova 
sergantieji vaikai šiomis normomis: kond.

Saldaus pieno — 2 dėž.; margarino —0,920 
kg.; cukraus — 1,080 kg.; ryžių — 1,015 
kg.; kakao — 0,215 kg. Produktai padalyti 
per LRK skyrius ir Įgaliotinius.

Šiuo metu pakeliui yra antra J. E. vysk. 
V. Brizgio maisto produktų siunta. Šią 
siuntą sudaro: cukraus —■ 1000 kg., mar
garino — 1000 kg., kakao su cukrum — 
90 kg. Šią siuntą tikimasi gauti kelių sa
vaičių būvyje; ji bus išdalinta amerikiečių 
ir prancūzų zonose gyvenantiems džiova 
sergantiems vaikams. Visa lietuvių visuome
nė ir L. R. Kryžius už šią paramą ir rū
pesti mūsų mažiesiems Jo Ekscelencijai 
vysk. V. Brizgiui reiškia širdingą padėką.

SUMAŽINTAS NARIO MOKESTIS
L. R. Kryžiaus Vyr. Valdyba, atsižvelg

dama Į pablogėjusią materialinę tremtinių 
būklę sąryšy su naujos valiutos Įvedimu, 
nutarė L. R. Kryžiaus Draugijos nario mo
kestį nuo 1948 m. liepos mėn. 1 d. suma
žinti — 6,— DM metams asmeniui. Užsili- 
kusios nario mokesčio skolos mokamos san
tykiu 10:1 (už 1 Rm. skaitoma 10 Dpf). 
Vyr. Valdybą ragina ir toliau nario mokes
tį rinkti pusmečiui.

Planuojamų ekscesu akivaizdoje
Prieš mėnesį „Lūbecker Freie Presse” ir „Lūbecker Nachrichten”, vienos, 

matyti, generalinės Įinijog vedami, įsidėjo Lūbecko burmistro Passarge pareiškimą 
DP reikalu:

„Taurė prisipildė! Lūbecko gyventojai rengiasi patys imtis (apsigynimo ar 
puolimo?) priemonių, ir aš nemanau jų pastangų trukdyti”.

Landtago posėdžių metu n u n a c i n t i vokiečiai laisvi kalbėti ir peikti ar 
girti ir ilgėtis palaimingųjų NSDAP laikų, bet kai Goebbelsui ir Rosenbergui gė
dos nedarantieji „pareiškimai” {dedami j spaudos skiltis ir su pasigardžiavimu kar
tojami per Hamburgo radiją, reikia iš tikro susimąstyti ir ieškoti mums įmanomų 
gynimosi priemonių.

Aišku, DP, ypač Schleswigo-Holsteino provincijai, sudaro šiokių — tokių sun
kumų. Tai tiesa. Tačiau čia pat kyla kiti lygiagretūs principiniai klausimai: ar 
vien DP našta, kam našta ir ar ji nuimama pogromų ir kitokių ekscesų prie
monėmis? '

Schleswig-Holsfeino provincijoje susidarė gyventojų perteklius. Perteklius betgi 
atsirado po to, kai vokiečiai iš vakarinių Lenkijos sričių ir iš Čekoslovakijos 
buvo sutelkti pirmon eilėn britų zonoj. Tai juk sugrĮžo Passargės kraujo broliai, 
prieš amžius, o ypač 1933—1945 m. būvyje, pasišovę vykdyti nelemtąjį „Drang 
nach Osten”. Tai pati istorija juos kaip drumzles parplovė gimtajan uostant DP 
bendroje „fUichtiingų” jūroje tesudaro lašelį. DP minta likučiais. DP gyvena ka
reivinėse, ar vėjų siūtuose barakuose, kur net vokietis „flūchtlingas” be remonto 
nekeltų kojos. Mes našta vokiečių ūkiui? Te vokiečių tauta sugrąžins mums bent 
milijoninę dalelytę to, ką ji išplėšė ir išvogė mūsų tėvynėje, — šimtai ir tūk
stančiai DP per ilgus metus nesunaudos to nei trupmenos.

Landtago vadovybė, pryšaky su pačiu Passarge, bando vaidinti iš Senojo Įsta
tymo žinomą kukliaią Zuzaną. Bet čia išeina kaip aname anekdote, kai vokietis 
darbininkas per NSF gavo vaikui vežimukui dalis, tačiau ir kaip bedėlioięs visfiek 
tesumontavo kulkosvaidĮ. Tebūna leista paklausti Lūbecko burmistrą ir jo dvasios 
(ir veiksmo) kompanijonus iš vokiečių spaudos ir radijo;

1< Ar ne giminės bus su „Ostlando” pareigūnu Vilniaus srities Gebieiskomi- 
saru Wulfu? Wulf juk Schleswigo- Holsteino apygardos gyventojas, be to, ilgus 
metus buvo viršaičiu Arensbecke. Passarge teigia, kad visi DP-tai kriminaliniai 
nusikaltėliai. Ar ir mes apie Passargę ir jo provincialus turime spręsti iš Wulfo 
darbų? Wulf sunaikino dešimtis tūkstančių mūsų sostinės gyventojų. Žiežmarių 
viršaitis ir dar 5 žiežmariečiai paties Wulfo akivaizdoje už pyliavų neišpylimą bu
vo viešai Žiežmarių rinkoj sušaudyti, be jokių tardymų, bei teismo.

2. O gal giminės su Gewecke? Jis iš Soren kaimo, kuris yra Įarn Lūbecko ir 
Bad-Segebergo. Gewecke kaip Šiaulių komisaras likvidavo tūkstančius Lietuvos pi
liečių Šiauliuose ir apylinkėse. Jis prievarta . atgrūdo tūkstančius mūsų jaunimo 
Reicho ūkiui, p.aug šių, iėi neišmjrė, tai tebesigydo TBC ligoninėse. Kas tad ir 
dėl ko turi nidtalinę ir faktinę teisę skųstis?

3. Gal supažindinti su Reichskommisaru Lohse? Ans Bielefelde denacifikacijos 
teismo yra nubaustas 10 metų kalėjimo ir laukia bylos už Nūrnberge definicijuo- 
tus nusikaltimus prieš žmoniškumą.

Sako, Passarge bus buvęs KZ-e. Negi tai tiesa? Šiemet vasario 20 d. suėjo 
lygiai 15 metų, kai Hitleris Vokietijoje Įvedė KZ sistemą. Lūbeckas'šios sukak
ties, bendros visai vokiečių giminei, nesiteikė paminėti. Ar tai atminties ar sąži
nės išsiblaškymo pažymys? Lietuviai niekad nepamirš, kad KZ-uose žuvo tūkstan
čiai mūsų geriausiu brolių. Vien Flossenburge nužvda 2480 lietuvių. Taipgi Lū
becko {lankoje iki šiol tebekyšo nuskendę laivai KZ-ai. Bet Schleswigo-Holsteino 
landtagui tatai nedaro (spūdžio.

Landtagas DP problemą siūlo išspręsti šiais būdais: arba sugrąžinti, jėga Į 
anapus geležinės uždangos, arba išvežti į Prancūzijos, kolonijas. Iš Hitlerio laikų 
žinomi metodai ...

I Išteks to. Melas, pamuštas melu, ir atsiuvinėtas nesąmonėmis. Į Lūbecko bur
mistro „pareiškimą” prieš DP čia pat atsiliepė mūsų bendruomenės atstovybė; be 
kita ko, Mil. Govui {teikta bendras lietuvių, latvių ir estų memorandumas. .Pa
siųsta raštai ir teisininkų draugijos centro valdybai. Gaila, neteko susipažinti su 
anų raštų turiniu. Pats dalykas esmėje aiškus ir nesikeičiantis:

— DP atsidūrė rimtame pogromų pavojuje, ir mūsų pareiga apie tą pavojų 
įspėti doroji Vakarų opinijai

Apsigynimo akciiai turi imtis vadovauti, rodos, pirmon eilėn mūsų teisininkų 
draugija. Be reikalo iki šiol buvom kantrūs ir atlaidūs be 'ribų. Passarge juk nėra 
pirmas. Atsiminkime tik Žemutinės Saksonijos landtago posėdžius pavasari, kai 
panašūs „veiksmai” buvo peršami ypač Meerbecko DP stovyklos atžvilgiu. Atsi
minkime žiemos meto {vykius Augsburge-Hochfelde. Vokiečiai šiuo atveju, solida
rūs: kartu posėdžiauta ir vienu balsu priima nutarimus ir SPD, ir CDU, ir FDP, 
ir KPD. Bendro žygio turi griebtis' ir visų tautybių DP:

— esame juk Ribbentropo — Molotovo suokalbio aukos, gyvename čia ne iš 
vokiečių, bet iš IRO globos: paklaiko mums dienos Hitlerio šalyje, bet kol neį- 
sikūrėm kitur, teisėtai giname ir ginsime savo dvasinius ir medžiaginius egzis
tencijos pagrindus.

Besigindami privalome kruopščiai rinkti medžiagą DP Baltajai Knygai ir pri
reikus čia pat ja operuoti. !

DP Baltajai Knygai pravartu užfiksuoti viskas iki smulkmenų: DP vergų 
darbas Reicho ūkiui; DP patalpų būklė; DP maitinimosi būklė; DP aprangos 
būklė; (vairios DP nuoskaudos, patirtos ir patiriamos iš vokiečių pusės ir 1.1 
Tuo pačiu užsispyrimu ir toliau riųkime medžiagą apie nacių siautėjimą Lietu
voje, demaskuokime vardais, pavardėm ir faktais nuo Rentelno iki eilinio žandaro 
imtinai. Telkime akivaizdžius faktus iš atgimstančio vokiečių imperializmo ir jo 
kėslų atgauti' lietuviškuosius Rytprūsius. Visa tai pravers šiandie, o ynač ryt, kai, 
žlugus raudonajam fašizmui. Vakarai sušauks tikrąją taikos konferenciją. Nacizmo 
išmokyti vokiečiai šaukia visa gerkle ir provokuoja, mes dirbkime tyliai, bet 
efektingai, o eventualių ekscesų atveju žinokime, kad masės ir smurto priemonės 
yra vokiečių pusėje, bet užtat tarptautinė teisė mūsų pusėje. J. GARŠVA.

Kelionė aplink D P stovyklą

Lietuviškas
Gerais, palaimintais reichsmarkės laikais 

kolega Stasys Mingaila buvo išsileidęs ke
lionėn po DP stovyklas Voiketijoje ir savo 
įspūdžius aprašęs „Mūsų Kelio” pusla
piuose. Anomis dienomis atstumai kiekvie
nam DP neturėjo didelės reikšmės, ir ne
buvo tai jokia problema padaryti pasi
vaikščiojimą po savų tautiečių gyvenvietes 
svetimoje šalyje. Siandjen padėtis yra kita, 
ir kelionę aš tegaliu padaryti tik aplink 
savo stovyklą, nes tai nieko, išskyrus pus
padžius, nekainuoja. Tačiau ar kiekviena 
lietuviškoji DP stovykla nėra panaši kitai 
tokiai, ar negyvename visi panašiomis, nuo
taikomis, ar nevargstame tuos pačius' var
gus, ar nebepuoselėjame tas pačias viltis? 
Jei, taip, malonus skaitytojau, ta, šios mano 
mažos kelionės aprašyme atpažinsi ir savą
ją stovyklą, su jos įprastiniu gyvenimu, su 
kasdieniniais rūpesčiais, troškimais ir var
gais. Kažkur Vokietijoje yra mažas lietu
viškas miestelis — DP stovykla ...

Grupė niūrokų blokų pasiskirsčiusi po 
• didelį keturkampi, gulintį aukštoko kalno 
papėdėje. Buvusiose kareivinėse šiandien 
įsitaisiusi pusantro tūkstančio išvietintų

(D '

miestelis kažkur Vokietijoje
lietuvių stovykla. Tai, anot Pulgio, išlais
vintų Europos tautų gyvenamoji vieta. Ties 
vartais stovi' obeliskas su nudaužytomis 
figūromis; išlikę tik giliai cemente įspausti 
žodžiai: furchtlos und treu — nepažįstąs 
baimės ir ištikimas. Žodžiai, anuomet sti
prinę vokiečių kario dvasią, gi šiandien 
taip būdingi ir mūsiškajam tremties gyve
nimui, su kuriuo grumiamės drąsiai, pasi
tikdami visus baisumus ir vargus ir turė
dami vieną tikslą — ištikimybę fįavai že
mei.

Pilkas ir vienodas tremtinių gyvenimas 
šiuose pilkuose namuose, kur jie bebūtų: 
Flensburge ar Kemptene, Bremene ar Kę
selyje, Tūbingene ar Mūnchene — visur tos 
pačios apgriuvusios kareivinės, visur tie 
patys aplūžę barakai po svetimu ir nes
vetingų dangumi. Neseniai įgyvendyta vo
kiečių valiutos reforma iš pagrindų pa
kreipė tą mūsų pilkąją buitį. Birželio dvi
dešimtoji kaip geležinė uždanga atitvėrė 
beveik ketverių tremties gyvenimo metų 
pasiektus laimėjimus, nežinomam laikotar
piui suparaližuodama mūsų tolimesnius žy
gius ir veiklą, sutrukdydama mūsų gausius 
pasireiškimus visose kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo srityse. Naujoji pa'dėtis

i iškilo visame savo aiškume: rimta, didelių 
ir Įtemptų pastangų bei aukų reikalaujanti,

I kad išlaikytume tai, kas savomis jėgomis ir 
sunkiose sąlygose buvo sukurta, suorgani
zuota,’ kad naujose aplinkybėse pasiektume dar 
daugiau, nors tai nepalyginamai didesnių 
pastangų iš mūsų reikalautų. Valiutos re
forma mus pastatė dar vienam bandymui, ir 
mes, kaip tie kariai — furchtlos und treu 
— išlaikysime. Tai Įpareigoja mus trem
tis, tai diktuoja mums kenčianti tėvynė.

Manoji kelionė aplink * stovyklą, mielas 
skaitytojau, nėra naujos Amerikos ieškoji
mas, nėra pikantiškų nuotykių geidimas, 
nėra ir mūsų nuveiktųjų darbų kronikinis 
surašymas ir jų iškėlimas, bet tikta, nau
jųjų įspūdžių rankiojimas iš to stovyklinio 
gyvenimo, kurį pradėjome po birželio 
dvidešimtosios. O tas gyvenimas yra skir
tingas ir vertas atžymėjimo. ,

Mes aplankysime tuos pilkuosius namus, 
pasidairysime po juos, pasikalbėsime su jų 
gyventojais mums visiems jautriomis te
momis, pabėdavosime bendrais vargais, 
pasidalinsime bendrais rūpesčiais. Taigi, 
žengiame kartu aplink DP stovyklą — lie
tuvišką miesteli kažkur Vokietijoje.

J. Žilvinas.

MINTIES SKAITYTOJAMS 
z PRANEŠIMAS

Iš spaudos išėjo Mykolo Biržiškos „VIL
NIAUS UNIVERSITETAS 1940-41 ME
TAIS”. „Minties” leidinys, 68 psl., su spal
votu dail. P. Augiaus viršeliu, kaina 60 pf.

eil. esąs (viet. yra); III stulp.- nuo apačios 
11 eil. tūkstančių (viet. tūkstančius), o 4 

įpusl. straipsnio užbaigoje; teko pasakoti 
(viet. teko pavakota). Naši za granice/ 
(viet. Naši za granice) ir Tiesa ir tt. (viet 
Tiesą ir tt), Volkas, žinoma, visur čia ta
riamas folku.

Turinyje universiteto rektorius prof. My
kolas Biržiška išsamiai ir objektingai vaiz
duoja senojo lietuvių kultūros židinio su- 
sovietinimo procesą, mokslo Įstaigos pro
fanaciją, tuometines nuotaikas ir- faktus Uni
versitete ir lietuviu kovą dėl savo kultūros 
vertybių. •

Leidinys Įsigytinas kiekvienam lietuviui 
tiek Vokietijoje, tiek emigracijoje, nes jis 
bus geriausias šaltin’s parodyti, ir pavaiz
duoti svetimų kraštų gyventojams, o ypač 
inteligentijai, kaip atrodo bolševikinis moks
las ir Įstaigos :r kas įvyktų su jų mokslo 
įstaigomis, jeigu bolševizmas Įsigalėtų jų 
kraštuose.

Gaunama „Minties”^ redakcijoje ir per 
platintojus. Persiuntimas paštu 1 egz. 30 
pf. „Minties” administracija
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PATIKSLINIMAS
Ant. Vagurklas prašo str. „Iš Paleckinės 

rašliavos” pataisyti: „Minties” nr. 78 I 
stulpelyje 27 eil. Parzellen (viet. Parzellan), 
II stulp. 30 eil. Cerveninėmis (viet. Cervinė- 
mis), 37 eil. kritusiomis ir kovos fronte 
(viet. kritusiais); III stulp. nuo apačios 17 
eil. kai (viet. kaip); IV stulp. nuo apačios 
22 eil. parašyti (viet. perrašyti); „M” nr. 
7911 stulp. nuo apačios 32eil. prieš „netik” 
reikia' skliaustelių, o 17 eil. sugretinkime tą 
Lietuvos santykių ir tt. (viet. su tuo ir 
tt.), III stulp. nuo viršaus 13 eil. rudeniniu 
(viet. rudeninėmis); „M” nr. 80 I stulp. 6

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai
tis. Redaktoriai; Henr. Žemelis ir St. 
Kalvaitis * Laikraštis leidžiamas pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais* 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,—; 
Atskiras numeris 30 pf. * į užsien) mė
nesiui DM 4,—. Į Sovietų Sąjungą, Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčiamas 
* Einam, sąskaita 1) Postscheckkonto 
Miinchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen. Postfach 2. Telef. 2677^ Ne- 
darbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich & 
Schuster GmbH. Memmingen, Schran

nenplatz 6.

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

Leicester. England.
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