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Ieško informaciĮij apie AmerikąMASKVOS PASITARIMAI ĮSTRIGO
Gandai apie nuomonių skirtumus tgp Vakari; valstybių. Londone ir toliau tariamasi. 

Grįžta Sokolovskis
Maskva (Dena). Priešingai diplomatinių 

sluogsnių spėliojimams Vakarų valstybių 
diplomatai penktadienį su Molotovu pasita
rimų neturėjo.

JAV ambasados informatorius praneši
mus, pagal kuriuos daromi pasiruošimai 
trijų ambasadorių naujam susitikimui šu 
Molotovu, pavadino neteisingais. Informa
torius pridūrė, kad jis nieko naujo negali 
pareikšti, nes situacija lieka ta pati.

Be to, jis dementavo žinias apie nuomo
nių skirtumus tarp britų ir amerikiečių iš 
vienos pusės ir prancūzų — iš kitos. Jis 
pridūrė, kad trijų Vakarų valstybių amba
sadorių pasitarimai normaliai vyksta to
liau.

Diplomatiniai stebėtojai Maskvoje mano, 
kad sekantis Vakarų ambasadorių pasima
tymas su Molotovu užtruko dėl to, jog, la
bai gali būti, jie nėra vieningo kurso dėl 
siūlymo, laikytis per sekantį susitikimą. Spė
liojama, kad tarp Prancūzijos iš vienos pu
sės ir D. Britanijos bei JAV ‘š kitos pu
sės yra ats.iradę nuomonių skirtumai Ruh- 
ro klausimu.

Reuterio korespondento Maskvoje nuo
mone, esą per anksti kalbėti apie atsiradu- 
s’us sunkumus ir apie „skilimą” Vakarų 
ambasadorių tarpe.

Nuomonė, kad Maskvos pasitarimus stab
do Ruhro klausimas, yra labai paplitusi.

Prancūzijos užsienio reikalų ministerija 
atmeta visus tarmenis apie „skilimą” tarp 
Vakarų valstybių.

Maskvoje manoma, kad sekantis Vakarų 
valstybių diplomatų susitikimas su Moloto
vu neįvyks anksčiau, kaip pirmadienį.

šeštadienį Vakarų valstybių ambasado
riai posėdžiavo britų ambasadoje.

JAV vyriausybė aptarė Berlyno krizę 
' Washingtonas (Dena/Reuleris). Prezi
dentas Trumanas JAV vyriausybės posėdyje 
aptarė šiuo metu Maskvoje vykstančius pa
sitarimus dėl Berlyno krizės. Posėdyje da
lyvavo ir užsienio reikalų ministeris Mar- 
shallis. Pasibaigus posėdžiui nebuvo pada
ryta jokio oficialaus pareiškimo.

Užsienio reikalų ministeris Marshallis 
prezidentui Trumanui ir kitiems vyriausy
bės nariams padarė pranešimą apie Mas
kvos pasitarimų eigą.

dalinius pasitraukti 
Jeruzalės pietuose, 
juos išvarys jėga.
yra Raudono Kry- 

aukštumos —

atmetė. Ta-

Egipto ultimatumas žydams
Jeruzalė (Dena/Ins). Egipto kariuomenės 

.Jeruzalės fronto viršininkas
pareikalavo žydų 
iš jų pozicijų 
Priešingu atveju 

Ginčijamoji sritis
žiaus žinioje, o aplinkinės 

. užimtos Egipto dalinių.
Egipto ultimatumą žydai 
čiau jie pareiškė sutinką ginčijamą
sritį perduoti tarptautiniam Raudona- 

i jam Kryžiui.
Tai sužinoję JT atstovai tuojau išvyko 

ginčų sritį, kad sukliudytų ginklų paliaubų 
pažeidimą.

Ketvirtadienio vakare ST susirinko ne
paprasto posėdžio, kaj apsvarstytų Berna- 
dottės telegramą dėl būklės paaštrėjimo 
Jeruzalėje.

Sąmokslas prieš Franka
Frankfurtas (Dena). Paryžiaus radijas, 

remdamasis žiniomis iŠ Ispanijos, pranešė, 
kad Ispanijoje buvo išaiškintas prieš gene
ralisimą Franką nukreiptas sąmokslas.

Tas sąmokslas turėjo būti įvykdytas tada, 
kaj Frankas išvyks į savo vasaros rezi
denciją. Konfiskuota žymūs kiekiai ginklų 
ir šaudmenų.

i

Šnipai — nesutikimi) obuolys
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas spaudos konferencijoje šiuo 
metu atstovų rūmų vykdomą šnipinėjimo 
klausimais tyrinėjimą atvaizdavo kaip tei
sių ir laisvių sulaužymą, kurie Amerikos 
piliečiams yra garantuot; įstatymais.

Jo vyriausybė šiuo metu tiria ar nebūtų 
galima įvesti naujus ir aštresnius, prieš 
šnipinėjimą nukreiptus, įstatymus, tačiau 
tai yra labai sunku padaryti, nenorint pa
žeisti pavienių asmenų teisės.

Karo metu neišėjo į užsienį jokios gy
vybiškai svarbios žinios, nors dabar iš tam 
tikros pusės ir bandoma įrodyti, kad Roo- 
sevelto vyriausybės nariai palaikė ryšius su 
užsienio šnipų sluogsniais.

Paklaustas dėl Kosenkinos įvykio, Tru
manas atsakė, kad jis parodo, jog ir Sovietų 
Sąjungoje daug žmonių tiki į atskiro asmens 
teises taip, kaip ir Amerikoje.

Raudonasis Kryžius posėdžiauja
Stockholmas (Dena/Afp.) Tarptautinio 

Raudonojo Kryžiaus 17 konferencija, daly
vaujant karališkai šeimai, buvo atidaryta 
Švedijos ministėrio pirmininko Erlanderio.

Švedijos Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas, kuris dabar eina JT tarpininko parei
gas Palestinoje, grafas Bernadottė buvo 
išrinktas konferencijos pirmininku.

Konferencijos dalyviams buvo perskaity
ta sovietų ambasados telegrama, kurioje so
vietų vyriausybė praneša, kad ji nedalyvaus 
konferencijos darbuose, kadangi joje yra 
atstovaujama Ispanija. Konferencijoje daly
vauja 58 tautų atstovai. 9 valstybės nuo pa
kvietimo atsisakė, o 2 visai nieko neatsa
kė.

Drastlniai Ciangkaišeko potvarkiai j vyr>ausybė atšaukė sovietų generaliniam 
konsului New Yorke Lomakinui savo suti
kimą ir pareikalavo dėl jo elgsenos Kosen
kinos įvykyje atšaukti jį į Maskvą.

Užsienio reikalų ministerija' pranešė, kad 
Lomakinas yra kaltas dėl teisių peržengi
mo ir dėl tarptautiškai pripažintos teisės 
pažeidimo.

Lomakino atšaukimas yra išreikštas vals
tybės sekretoriaus Lovetto pasirašytoje no
toje, kurią JAV užsienio reikalų ministe
rija yra sovietams įteikusi kaip atsakymą į 
kelias sovietų notas.

Sovietų kaltinimai yra kategoriška; atme
tami, kadangi jie visai prieštarauja fak
tams.

Užsienio reikalų ministerija pažymi, kad 
Kosenkina ir Samarinas JAV palieka savo 
laisvu noru. Teigimas, kad Amerikos FBI 
turėjo ryšių su Tolstojienės organizacija, 
energingiausiai ginčijamas. Taip pat atme
tamas teigimas, kad New Yorko policija, 
iššokus pro langą Kosenkinai, neteisėtai 
įsiveržė į sovietų konsulatą.

JAV vyriausybė nevers Kosenkinos prieš 
jos valią grįžti ir prievarta sovietų įstai-

Sangchajus (UP). Remdamasis tautinio su
sirinkimo suteiktais įgaliojimais generalis- 
simaš Ciangkaišekas pasiryžo išleisti dras- 
tinius potvarkius kovai su įtakomis, silp
ninančiomis Kinijos pilietinį karą.

Į Ciangkaišeko atostogų buveinę Kulinge 
atvyko JAV ambasadorius Kinijai Stuartas 
ir admirolas Badgeris. Generalisimas juos 
painformavo apie savo suplanuotąsias prie
mones. e

su
Paskutinę inland;:

Maskva. Pirmadienio vakare įvyksta 
Molotovu paskutinis susitikimas, kuriame 
gal dalyvaus ir Stalinas. Čia turės paaiškė
ti, ar įvyks keturių konferencija. (D/R).

Atėnai. Graikijos kariuomenė atkirto su
kilėliams kelią pabėgti į Albaniją. (D/R).

Frankfurtas. Sovietų generalinis konsulas 
New Yorke Lomakinas jau nusipirko bilie
tą laivui, kuris išplauks šeštadienį. (D).

Paryžius. Virš vidurinės Prancūzijos kal
nų plaukia atominis debesis, kuris, spėjama 
yra Bikinio bandymo vaisius. (D/RL

Sensacingi „Daily Miror" nuolaidu, pasiūlymai
„Daily Miror”, labiausiai paplitęs D. 

Britanijoje laikraštis, šeštadienio numeryje 
pasisakė už naują užsienio politiką, kuri 
remtųsi trijtf straipsnių siūlymu Sovietų Są
jungai.

įžangoje laikraštis t£šo, kad Vakarų Eu
ropos tautos nori žymiai geresnės vadovy
bės, negu nuo 1945 m. davė Washingtonas 
ir Londonas.

D. Britanija ir JAV Sovietų Sąjungai tu
rėtų pasiūlyti: pietryčių Europa priklauso 
jums. Mes tikimės, kad tenai mums bus 
apribota prekybos galimybė. Mes būsime 
įpareigoti jokiu būdu neyartoti karinio 
spaudimo. Mes pasiūlysime sutartį, kuri 
Sovietų Sąjungai duos galimybę Artimuo
se Rytuose įsigyti reikalingos naftos. Mes

sau-

Posėdžiauja JAV štabu viršininkai
Washingtonas (Dena/Iną). Amerikos kraš

to apsaugos ministeris James Forrestalis 
pareiškė, kad jis sukvietė Amerikos ka
riuomenės generalinių ^tabų viršininkus tri
jų dienų konferencijos „svarbiems klausi
mams” aptarti.

Kartu Forrestalis pareiškė, kad netrukus 
jis padarys pranešimą apie jo Kanadoje 
turėtus pasitarimus su Kanados krašto ap
saugos ministeriu D. Claxtonu ir 
asmenimis. Minėtoji konferencija 
dėjo penktadienį po pietų Newporto 
mokykloje.

Samariną išgelbėjo Kravčenka
New Yorkas (Dena/Reuteris). Viktoras

kitais 
prasi

jotų

JAV atšaukė pasitikėjimą sovietų gener. konsului
Washingtonas (Dena/Reuteris)< Amerikos

išvy-Kiek vėliau prezidentas Trumanas 
ko iš Washingtono, kad galėtų padaryti 9 
dienų kelionę savo jachta.

*
Kaip patiriama SMV artimuose sluogs- 

niuose naktį į šeštadienį laukiama iš Mas
kvos grįžtant maršalą Sokolovskį, kuris 
Maskvoje turėjo pasitarimus.

Tų pačių sluogsnių teigimu Sokolovskis, 
kai tiktai bus paskelbtas Maskvos pasita
rimų komunikatas, padarys su vadovaujan
čiais politiniais tarėjais konferenciją, ku
rios metu jis išdėstysiąs politinį kursą, 
atitinkantį naują būklę.

Bevinas sekmadienį budėjo

Londonas (Dena/Ins). Penktadienį Londo
ne posėdžiavo krizės komisija, kurią suda
ro JAV ir Prancūzijos ambasadoriai ir 
britų užsienio reikalų ministerijos Vokieti
jos skyriaus viršininkas W. Strangas. Už
sienio reikalų ministeris Bevinas savaitgalį 
nutarė praleisti Londone, kad galėtų būti 
be pertraukos informuojamas apie tarptauti
nę būklę.

Šeštadienį ministeris Bevinas 1 priėmė 
Prancūzijos ambasadorių Massiglį. Mano
ma, kad Massigtis britų užsienio reikalų 
ministeriui ta proga įteikė Prancūzijos vy
riausybės memorandumą dėl sušaukimo 
Europos steigiamojo seimo.

Kravčenka, buvęs sovietų valdininkas, ku
ris 1944 m. pasitraukė iš sovietų pirkimų 
komisijos ir atsisakė sovietų pilietybės, čia 
pareiškė, kaj jis sovietų mokytoją Samari- 
ną išgelbėjo iš sovietų agentų rankų. Jis 
įkalbėjo Samariną išvykti iš vienos far- 
mos New Jerseyje, kurioje šis buvo laiki
nai sustojęs.

Tuo būdu jis apsaugojo Samariną nuo to 
paties likimo, kuris ištiko mokytoją Ko- 
senkiną, kurį sovietų valdininkų buvo pa
grobta Reedo farmoje.

„Aš norėjau, kad Samarinas laisva valia 
pasirinktų laisvę, kaip kad aš ją pasirin
kau”, pareiškė Kravčenka.

goms jos neišduos. Policija Kosenkinos 
kambarį sovietų konsulate New Yorke pa
tikrino Lomakino akivaizdoje.

Nota baigiama su pastaba, kad sovietų 
generalinis konsulatas davęs spaudai pa
reiškimus, kurie, remiantis turima įrodo
mąja medžiaga, galį būti laikomi klaidina
mais.

Jungtinės Tautos 
skubins DP įkurdinimą 
Ženeva (Dena/Reuteris). Jungti

nių Tautų ūkio ir socialinių reikalų 
taryba pasisakė už paskubintą įkur
dinimą visų pabėgėlių ir DP, kurie 
negali grįžti j savo kraštus. Komisi
ja pareikalavo, kad visos valstybės 
priimtų pabėgėlius.

Sovietų Sąjunga, Gudija ir Lenki
ja balsavo priešai siūlymą. Komisija 
atmetė Lenkijos siūlymą, kuriuo 
buvo norima pabėgėlių ir DP įkur
dinimą padaryti priklausomą nuo jų 
kilmės kraštų sutikimo.

Washingtonas (Dena/Reuteris). Penktadie
nį Amerikos armija įspėjo prekybininkus, 
pramonininkus, prekybos rūmus ir preky
bos organizacijas atsargiai teikti informa- 

• cijas, kurių teiraujamasi iš užsienio, ypač 
1 iš sovietų įtakos sferoje esančių kraštų.

Pastaruoju metu atskiros firmos ir or
ganizacijos gavusios reikalavimų atsiųsti 

. telefonų knygų, firmų, katalogų, fotografi- 
; jų ir susisiekimo žemėlapių.

Atitinkamos armijos įstaigos jau praėju- 
1 siomis savaitėmis paaiškino atskiriems 

įmonininkams ir organizicijoms, iš kurių 
galėtų prašyti informacinės medžiagos, kad 
tokie, atrodo, niekuo dėti pranešimai gali 
visokiems priešams padėti įžvelgti į strate
giškai svarbius dalykus.

Tos rūšies prašymų labai daug ateina iš 
sovietų okupacinės zonos vokiečių, ypač 
iš Leipzigo apylinkės. Atskiri vokiečiai, 
firmos, mokyklos ir muziejai per praėjusius 
mėnesius prašė įvairias Amerikos 
organizacijas ir prekybos įmones 
spausdintų prospektų, kurie joms 
lingi normaliame darbe. -

„Sudie, pone Lomakine”
New Yorkas (Dena/Afp). „New York 

mes” šeštadienio laidoje įdėjo straipsnį, 
vadintą „Sudie, pone Lomakine”, 
paliečia JAV vyriausybės reikalavimą 
šaukti sovietų generalinį konsulą iš

I Yorko.

civilines 
atsiųsti 

nereika-

Ti- 
pa- 

kuriame 
at- 

New

patys Artimuosius Rytus laikome savo 
gumo zona ir esame pasiryžę ją išlaikyti. 
Mes sutinkame perleisti tarptautinei orga
nizacijai padaryti sprendimą kokią dalį to
je srityje gautos naftos turi kas gauti ir 
kokios 'Už tai turi būti mokamos kainos. 
Mes norime paskubinto Vokietijos ūkio 
atstatymo ir reikalaujame, kad visos vals
tybės sutiktų per 10 metų vėl atstatyti Vo
kietijos vienybę.

Didelės pastangos gauti urano 
Frankfurtas (Dena). Iš Čekoslovakijos 'į

Vieną pabėgę urano rūdos kasyklų darbi
ninkai pareiškė, kad sovietų kalnų inžinie
riai rūpinasi gauti urano rūdos, kasyklas 
apstatę karinėmis sargybomis.

Visos Cekolovakijos ir Vokietijos terito
rijose esančios kasyklos yra sovietų kon
trolėje. Prieš karą veikė tik trys kasyklos, 
tuo tarpu dabar vien tik Bohemijoje vei
kiančių kasyklų skaičius yra pakilęs iki 30. 
Kasyklose dirba daug vokiečių karo be-1 blausias puolimo 
laisvių.

Sukilėlių frontas sugniužo
Atėnai (Dena/Afp.). Graikų kariuomenės 

generalinis štabas savo nepaprastame ko
munikate pranešė apie sukilėlių fronto su
gniužimą Grammos kalnuose. Užėmus įvai
rias aukštumas, visa Grammos kalnų gran
dinė pateko į vyriausybės dalinių rankas.

Persekiojami graikų kariuomenės dalinių, 
sukilėliai traukiasi į šiaurę. Šiuo metu 
graikų kariuomenė stengiasi sukilėlius vi
siškai apsupti.

Paskutinėmis žiniomis Graikijos kariuo
menė apsupimo žiedą Grammos kalnuose 
baigia užspausti. Šeštadienį tarpas buvo 
likęs riik du km.

Prancūzijos ūkinė padėtis ne žavi
Londonas (Dena/Reuteris). Šeštadienio 

numeryje „Tįmes” pasisako, kad dabartinė
je istorijas pastraipoje Prancūzija šiuo me
tu turi, galimas dalykas, paskutinį šansą 
išlikti laisvai vyriausybės sistemai.

„Times” paliečia ūkines problemas, ku
rias dabar turi spręsti finansų ministeris 
Reynaud. Lig šiol nesą ženklų, kad Rey- 
naud politika rastų atgarsio, kurio priva
lanti pasisekimui.

Esą galima tikėkis kainų numušimo pra
monėje, o ryšium su tuo kristų ir maisto 
produktų kainos. Pastarųjų dešimties mė
nesių kainų raida smarkiai palietusi dide
lę Prancūzijos miestų gyventojų dalį. Jei 
vyriausybė negalėsianti palengvinti jų 
būklės, tada nesą galima tikėtis pramonės 
kilimo, didesnės darbo energijos ir darbo 
ramybės.

MEMMINGENAS 
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PIRMADIENIS
NR. 87 (470) III. METAI

Laikraštis rašo: Mes nesame sovietų sa
telitai ir nemanome tokiais būti. Mes at
sakome sovietų valdininkui teisų mūsų te
ritorijoje imtis prievartos priemonių prieš 
Sovietų Sąjungos arba prieš kitų kraštų 
piliečius.

To jvykio reikšmė neturi būti perdėta, 
bet jo reikšmė yra aiški, kadangi parodo 
pažiūrų skirtumus, kurie yra tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos.

JAV Baltuosiuose rūmuose pareiškiama, 
kad prezidentas Trumanas po 3 ar 4 dienų 
formaliai uždraus Lomakinui eiti pareigas 
kaip Sovietų Sąjungos konsului Jungtinėse 
Valstybėse.

Manoma, kad tas terminas tyčia nusta
tytas, idant Lomakinui būtų suteikta proga 
savo reikalus New Yorke užbaigti.

be

Prancūzijos komunistai meta pirštine
Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos komu, 

nistų partijos politinis biuras, kuris po
sėdžiavo pirmininkaujant partijos sekreto
riui J. Duclos, paskelbė komunikatą, ku
riame sakoma, kad Prancūzijos saugumu 
priklauso nuo' nepriklausomos politikos, 
kuri būtų pagrįsta draugiškais santykiais 
su Sovietų Sąjunga ir atremta į demokra
tinius Jaltos ir Potsdamo principus.

Toliau komunikate sakoma, kad 
politbiuras komunistų frakcijai Pram 
cūzijos parlamente davė nurodymą 
priešintis visomis priemonėmis ir 
{veikti Reynaud, Marie, Blumo ir 

Schumano užsimojimus;
to, paraginti visi komunistai bendradar

biauti su visais darbininkų sąjūdžiais, vyk
dant bendrą akciją siekti ir bendros vy
riausybės sudarymo „demokratinės unijos” 
pagrindais.

Didziansl briln 
aviacijos manevrai

Londonas (Dena/Reuteris). Rugsėjo mė
nesio 3 d. D. Britanijoje prasidės didžiausi 
nuo karo pabaigos oro gynimosi manevrai.

Keturias dienas užtruksimuose ma
nevruose šalia priešlėktuvinės gynybos 
dalinių ir civilių^gynybos formacijų 
taip pat dalyvaus ir • Rytų Anglijoje 
stacionuojančios amerikiečių bombo
nešių eskadros ir Royal Air Force 
lėktuvai iš britų zonos Vokietijoje.

Manevrai vyks 
Britų salą, kurio 
zelio Norvegijos linija. Svar- 

Londono sri-
tis.

puolant tariamam priešui 
vakarinis frontas eis Ba- 
pakrančių

tikslas bus

Graikijoje sukilėliams visai

Atėnai (Dena). Graikijos 
generalinis štabas praneša apie tolimesnius 
pasisekimus Grammoso kalnuose, Nestori- 
jos sektoriuje. Vyriausybės daliniai užėmė 
Aspri Petrą ir Pistirijos bei Babourio auk- 
štuftias.

Graikijos vyriausybė pateikė paskutinių
jų trijų dienų nuostolius: turėta 15 nu
kautų ir 147 sužeistų. Per tą patį laiką su
kilėlių žuvo 71 ir paimta į nelaisvę 28.

Rytų Makedonijoje sukilėliai įvykdė puo
limą; jie buvo sumušti, ir pasitraukė J 
Bulgariją.

nebesiseka 

kariuomenės

V-

Izraelis prašo priimti j JT
Ammanas (Dena). Praėjusios savaitės gale 

Jeruzalėje kovos vėl atgijo, nes žydai at
sisakė patenkinti arabų ultimatumą per 24 
vai. išsikraustyti iš jų užimtų aukštosios 
žemės ūkio mokyklos pastatų, kurie yra 
Raudonojo Kryžiaus saugumo zonoje.

Izraelio atstovas šeštadienį JT formaliai 
paprašė priimti Izraelį į Jungtines Tautas. 
Tuo tikslu paruoštas memorandumas, kuris 
padarytas ir ST nariams. Jame, tarp kitko, 
sakoma, kad Izraelis yra demokratinis ir 
taikingas kraštas, kuris gali vykdyti JT 
chartos sąlygas. Toliau memorandume sa
koma, kad Izraelis ya pripažintas 15 val
stybių ir yra susikūręs dėka JT praėjusiais 
metais lapkričio 29 d. padaryto nutarimo 
— Palestiną padalyti. Tame nutarime nu
matyta žydų ir arabų naujas valstybes Pa
lestinoje priimti { JT.

1
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__.........Atsitikimas su kalbamomis lėlėmis.. .. ...
Bet Diįkinsonienės blogi sapnai išsi

sklaistę. Ji galvojo, jei kas nors būtų buvę 
netvarkoje, ją būtų jau seniai areštavę. 
Tačiau tie keisti vyra, vis maišydavosi 
krautuvėje. Ko jiems reikėjo? Ją vėl apėmė 
baimė, kurią stengėsi nugalėti.

Ji spėjo, kad tie (vyrai yra konkurentų 
šnipai. Iš vieno Naujosios Anglijos preky
bininko ji buvo paviliojusi kelis Holly- 
woodo klientus. Veikiausiai, kad čia jo šni
pai. Jis buvo nepadorus, žmogus, kuris kal
tina ją falsifikavus keletą antikinių lėlių. Jis 
žinojo keletą atsitikimų, ir tai buvo tiesa, 
bet klientai nesuprato skirtumo. Ji aukšto
mis kainomis pardavinėjo tiek autentines, 
tiek fasifikuotąsias lėles. Verslas gerai se
kėsi, bet vis dar^nebuvo prisirnušusi lig 
100.000 dol. ribos. Turėjo dar stengtis.

Vis dėlto nebegalėjo nfiegoti. Vieną 
naktį ji pakilo iš lovos, apsivilko palaidi
niu, įsispyrė -į šlepetes ir išėjo į virtuvėlę. 
Norėjo išgerti puodžiuką kavos. Perskaitė 
vakarinį laikraštį ir peržiūrėjo biržos sky
rių. Jos akcijos kilo. Smagu. Ji pagėrė kavą 
ir sudarė planą.

Krautuvei vadovauti galėjo palikti savo 
pavaduotoją Almą. Pati nutarė vykti į va
karų pajūrį. Jei tuo tarpu kas atsitiktų, jei 
FBI užpultų jos krautuvę, ją painformuotų, 
ir ji nebegrįžtų. Almai ji nurodys klai
dingą buveinę, Floridą ar Kanadą. Jai te
reikėjo tik laiko. Laikas išsprendžia daug 
klausimų. Ji turėjo aplankyti vieną buvusį 
japonų laivyno karininką, dabar dirbantį 
Portlande, Oregono steite. Jis padės jai. 
Jei atsitiktų kas negera, ji galėtų vykti į 
Meksiką, o iš ten į tokią vietą, iš kur ją 
paimtų japonai. BeĮ j; įtikinėjo pati save, 
kad visos šios baisios galimybės tebuvo tik

gina ir pasakė, kad jos brolis, misteris 
Bluecheris, kada-ne-kada- nežeis ir padės jai 
tvarkytis. Ji pasiuntė laiškutį savo broliui 
ir pasišaukė taksį. Dairydamasi pastebėjo 
ją sekant automobilį iš paskos.

Kas tai galėjo būti? Argi jau ją susekė? 
Ji dar bandė pasijuokti iš savo baimės. 
Juk Madisono alėjoje buvo šimtai automo
bilių. Taip lengvai nepasiduos. Jį nuva
žiuos į universalinės krautuvės skyrių 34 
gatvėje, iš kurios buvo įėjimas į kitos fir
mos krautuvę, o iš pastarosios išėjimas į 
požeminį traukinį. Iš ten jį nuvyks į gele
žinkelio stotį. Bet jai pasirodė, kad vienas 
vyras stebėjo ją įtariamai. Na, bet visi 
vyrai atrodė įtartini ir pavojingi. Nenusi- 
pirkusi nė bilieto įsėdo j traukinį.

Pasirodė, kad traukinys ėjo į Philadel- 
phiją. Susimokėjo konduktoriui už bilietą ir 
sugalvojo iš ten vykti į Chicagą, o iš pas
tarosios — į Portlandą.

Atvykusi į Portlandą ji tuojau nuėjo į 
kiniečių restoraną, kur dirbo jos ryšinin
kas. Bet jai beveik sustojo plakusi širdis, 
kai pamatė, kaj lange buvo iškabintas pla
katas su įrašu: „Uždaryta”. Reikalai darėsi 
ne kokie, nes ji vargia; begalėjo rasti kitą 
ryšininką Kalifornijoje, kadangi daugumas 
jos draugų japonų, buvo perkilnoti arba in
ternuoti. Ilga kelionė buvo veltui, ir ji jau
tėsi nuvargusi daugiau, kaip pirma.

Po keleto savaičių ji vėl sugrįžo į New 
Yorką. Vis dar tebeturėjo viltį, kad FBI 
nieko nežino apie jbs piktą veiklą. Vis dar 
tebeįsikalbinėjo, kad jei būtų buvusi susek
ta, būtų jau seniai buvę baigta.

Daug, įdomesnis buvo faktas, kad pašto 
cenzoriai buvo pagavę dar tris laiškus, ku
riuose buvo rašoma apie lėles ir būtent

nakvojo kiekviename iš tų viešbučių, kur 
buvo parašyti lėlių laiškai. Laiškas į P. 
Ameriką buvo su panašiomis rašybos klai
domis, kurių knibždėjo Wallaceienes laiš
ke. Iš laiškų buvo jausti nervinga despera
cija, nes laiško rašytoja prašė pinigų ir 
„atsakymų”. Dickinsonienė buvo atkjrsta 
nuo likusiosios gaujos ir šaukėsi pagalbos

Agento B sampro’tavimai pasirodė nuo
stabiai teisingi. Pirmame laiške minėtos lė
lės reiškė karo laivus. Retų lėlių pirkėjas 
buvo pavojinga japonų šnipė J. A. Valsty
bėse.

FBI lūkuriavo. Ji tikėjosi suseksianti šni
pės bendrininkus ir tada galėsianti įspėti 
P. Amerikos vyriausybes apię tikrąjį Dic- 
kinsonienės lėlių dėžučių turinį.

Missis Dickinsonienę pagaliau areštavo, 
jai atėjus į vieną New Yorko banką, kur ji 
seife laikė per 11.000 dol. gyvais pinigais. 
Seife pinigus laikė dėl to, kad bėda; išti
kus, galėtų greitai pabėgti ne tuščiomis.

Suimama ji plėšėsi, draskėsi, kandžiojo 
ir spiegė. Jos namuose rado dar apie 40.000 
dolerių. Ši suma beveik visa atiteko iždui 
už nuslėptus mokesčius. Iš šnipinėjimo ji 
buvo uždirbusi apie 60.000 dolerių.

Teisme, kuris įvyko 1944 m. liepos mėne
sį, ji prisipažino šnipinėjusi, kad uždirbtų 
pinigo: pirma vyrui gydyti, o paskum savo 
senatvei apdrausti. Ji stengėsi įtikinti teis
mą, kad jos suteiktos žinios buvo nereik
šmingos. Ir bylos metu pasisakė buvusi įsi
tikinusi, kad jos pranešimų sistemos niekas 
niekada nesuseks. Ji ir būtų to išvengusi, 
jei Japonijos agentas Argentinoje' būtų bu
vęs atsargesnis ir apie savo išvykimą jai 
pranešęs. Būtų išvengusi 10 metų kalėjimo, 
kuriuos jai paskyrė teismas. (B. d.)

1948 Vin. 2S.

Amerikos politikos pasisekimas Graikijoje
Metas iškelti aikštėn, kad jauna Ameri

kos užsienio politika pasiekė laimėjimų. 
Beveik nepastebimai Graikija išgelbėta Va
karų pasauliui. Išvengta, kad sovietai ne
paimtų visiškon kontrolėn rytinės Vidur
žemio jūros. Tat būtų reiškę sovietams di
delę pergalę tose varžybose, kurios dabar 
vyksta. Tai pasiekta JAV pastangų dėka, 
nepaisant protestų, kad tos pastangos pa
smerktos nepasisekimui.

Prieš 9; mėnesius Graikijos padėtis at
rodė beveik beviltiška. Kone trys ketvir
čiai^ teritorijos buvo sukilėlių kontrolėje, 
kuriuos rėmė sovietų satelitai.^

Pastarosiomis dienomis Markosas Vafia- 
des pabėgo į Albaniją. Jo tvirtovė Gram- 
moso kalnuose buvo atkirsta. Dar lieka at
likti daug valymo darbo. Bet vienas daly
kas yra aiškus. Prieš prasidėsiant karui 
tarp Rytų ir Vakarų, nėra nė mažiausios 
galimybės, kad Graikija atitektų į sovietų 
įtakos sferą.

Graikijos armija vedė kovas britų ir 
amerikiečių ginklais. Bet Amerikos gen. 
leitenantas J. A. Fleetas ir jo 300 karinin
kų turi didelių nuopelnų' kad išjudino Grai
kijos armiją iš letargo ir defetizmo, į ku
rį ji buvo puolusi po šaunaus pasirodymo 
prieš Mussolinio legionus.

Strategija buvo taip V<in Fleeto nustaty
ta. Jis panaudojo dvišaką ataką pagal Al
banijos pasienį, kad sukilėliu.. atkirstų nuo 
jų aprūpinimo bazių. Jis samprotavo, kad 
jo strategija privers satelitus arba atvirai 
remti pilietinį karą arba atsisakyti nuo 
Markoso ir kad satelitai pasirinks antrąjį 
kelią. Jis buvo teisus ir jo strategijai da
bar sekasi.

Šitas pasisekimas yra didžiausias Ameri
kos pastangų Graikijoje padarinys, bet jis 
ne vienintelis. Praėjusią žiemą Graikijos

vyriausybė buvo chaose, o į Graikijos ūkį 
šuoliais lėkė infliacija. Praslinkus trejiems 
metams po karo pabaigos, atstatymo dar
bas krašte nebuvo dar prasidėjęs.

Bet ramia; reorganizuota Graikijos vy
riausybė. Išvalytas administracijos apara
tas. Tiekimų ministerijoje, iš visų labiau
sia; korupcinėje, tarnautojai pakeisti nuo 
viršaus ligi apačios.

Graikijos ūkis pradeda atsigauti. Biudže
tas balansuojasi. Apyvartoje esanti valiuta 
sumažinta. Pražūtinga infliacija sulaikyta.

Pilietinio karo kovoms einant vyko at
statymo darbas. Prieš mėnesį atidarytas 
gyvybiškai svarbus Korinto kanalas. Sure- 
.montuoti trys svarbiausieji Graikijos uos
tai, o kituose darbai tebeina. Pataisyta 1.200 
km kelių, kurie anksčiau buvo vienos duo
bės. Trumpai tariant, gyvenimas Graikijo
je pradeda atkusti, nors ir daug dar kas 

/lieka padaryti. į
Pasibaigus pilietiniam karui ir vėl pra

dėjus funkcionuoti Graikijos ūkiui, bus 
nauji laisvi rinkimai. Tai įvyks, gal būt, 
ateinantį pavasarį. Tada, ir tik tada, bus 
galima reformuoti tikrai korupcinę ir reak
cinę Graikijos vyriausybę.

Iš mūsų patyrimų Graikijoje galima iš
vesti išvadą, kad ir būdami politiškai ne
patyrę, amerikiečiai gali padaryti daug 
daugiau, kaip kai kurie amerikiečiai tikėjo. 
Kad ir koks nešvarus darbas buvo Graikijo
je, bet jį reikėjo padaryti. Ir jis daromas. 
Vadink jį, jei nori, imperializmu, bet jis 
reiškia Graikijos išvadavimą laisvam pa
sauliui ir besikuriančio laisvo pasaulio iš- 
gelbėjmą. (NHT).

Keturi kiniečiai Ipcho srityje nužudė 
vieną europietį. Tuo būdu nuo neramumu 
pradžios Malajuose žuvo 9 europiečiai. 
(D/R).

jos vaizduotės padarinys. Nieko dar nebu
vo . atsitikę ir negalėtų atsitikti.

Ja; reikėjo būti atsargiai. Šį rytą pro jos 
vitriną žiūrėję vyrai negalėjo būti iš slap
tosios policijos, nes buvo per gerai apsi
rengę, policininką; negalėtų turėti tokių 
rūbų. Bet šiaip ar taip išvykimą reikėjo jai 
slėpti.

Beužmigo tik paryčiais. Atsibudo supra
kaitavusi nuo slogučio. Besirengdama ji 
nusprendė neimti jokio lagamino.

Ji sėdo į taksį ir nuvažiavo į lėlių krau
tuvę. Alma buvo jau atvykusi. Dickinso
nienė pasiuntė merginą į banką paimti pi
nigų, kurių turėjo pakakti kelioms savai
tėms krautuvei vesti. Atsisveikino su mer-

apie kolonijines ir prancūziškas. Laiškų ne
buvo pasirašiusi nei missis Dickinsonienė, 
nei M. Wallaceienė. Bet ištyrus tris sumi
nėtas pavardes, pasirodė, kad tai buvo Dic- 
kinsonienės lėlių krautuvės patronai.

Dabar FBI susirūpino nustatyti, iš kur 
buvo popinus. Ji (kriminalinė policija) 
taip pat rado ir mašinėles, kuriomis laiš
kai buvo rašyti. Mašinėlių savininkai buvo 
trys viešbučiai — vienas Chicagoje, kitas 
San Franciske, o trečias Los Angelese.

Misis Dickinsonienė galvojo, kad ekskur- 
suodama po' universalinius magazinus nusi
kratė FBI seklių. Bet apsiriko. FBI nepa
leisdama iš pėdos sekė ją iš miesto į mies
tą. Ji surinko duomenis, kad Dickinsoiiienė
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Kominformo krizą ne tik Tito žemėje

-------TRUMPOS ŽINIOS
V. BRITANIJA

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad D. Britanija teiks 
Burma! karo medžiagų. (D).

Londone išaiškinti iš Prahos atskridusia- 
me lėktuve du „zuikiai”, kurie dar neturi 
21 metų. Jie pareiškė bėgę dėl politinių 
priežasčių. (D/R).‘ 4 Iš VISUR

Havanoje (Kuboje) buvo kėsintas! pa
degti sovietų karinę misiją, be to, pro šalį 
važiuoją^ automobilis apšaudė misijos bu
veinę. (D/R).

Portugalijos aviacijos misija, vadovauja
ma generolo Cintros, kuri, yra Portugali
jos karo aviacijos viršininkas, atvyko į D. 
Britaniją, kur jis susipažins su aviacijos 
įmonėmis ir naujaisiais RAF (karo) lėktu
vais. (D/R).

Pasitraukė Sirijos vyriausybe. Nauja vy
riausybė pavesta sudaryti ministeriui pir
mininkui J. M. Beyui. (D).

Ceilono vyriausybė pranešė, kad arabų ir 
žydų pabėgėliams Palestinoje šelpti ji pa
skyrė 3750 svarų sterlingų. (D/R).

Pasitraukė Meksikos vyriausybė. Pasi
traukimo priežastys esančios krašto finan
sinė krizė. (D/Ins). •

Urugvajaus vyriausybei ėmus tirti prieš 
4 mėnesius sovietų ambasados šoferio sa
vižudybės įvykį, diplomatiniuose sluogs- 
niuose spėjama, kad. tarp Urugvajaus ir 
Sovietų Sąjungos nutruks diplomatiniai san
tykiai. Po sugrįžimo Urugvajaus ambasado
riaus iš Maskvos praktiška; Urugvajus Mas
kvoje nėra atstovaujamas. (D/AIp.)

Burmos kariuomenės daliniai i šiaurės 
vakarus nuo Rangūno puolė sukilėlių dali
nius. Mūšyje sukilėliai neteko apie 300 nu
kautų. (D).

Vieno Norvegijos lėktuvo pilotą, skren
dant lėktuvui, vienas keleivis pašovė. Vis, 
dėlto lėktuvui pasisekė laimingai nusileisti 
jūroje, o pilotas čia išgelbėjo savo šovėją 
nuo nuskendimo. (D/R).

f JUGOSLAVIJA

Jugoslavijos ambasados Prahoje infor
matorius pareiškė, kad 8 ambasados tar
nautojai patys save išskyrė iš ambasados 
sudėties, pasirašydami į komunistinį „Ru
de Pravė” laikraštį laišką, kuriame pasmer
kė Jugoslavijos KP vado politiką. (D/R).

J. A. VALSTYBES

Amerikos profesinių sąjungų CIO pir
mininkas Murrayus sukvietė sąjungą., va
dovybę nutarti, kurį kandidatą į prezidentus 
rems ši organizacija. (D/INS).

Amerikos karo aviacijos ministeris Sy- 
mingtonas ir JAV karo aviacijos štabo vir
šininkas generolas Vandenbergas, grįždami 
iš Europos į JAV, sustojo Londone. (D/R).

Amerikos legionas Massachusettso steite 
pasiūlė žodžio „kamerad” (draugas) nebe
vartoti, ne, tas žodis turi „komunistinę 
prasmę”. (D/Ins).

JAV yra nutarusios graikų vyriausybei 
suteikti tam tikrą skaičių bombonešių, kad 
jie galėtų paskubinti pilietinio karo pabai
gą Graikjoje. (D/Afp.)

JAV lavynas praneša, kad kovos laivai 
„Iowa” ir „Misouri” greičiausiai bus išim
ti iš'tarnybos. (D/Ins).

JAV atominės energijos komisija tele
grama apeliavo J Amerikos profesinių są
jungų AFL pirmininką Greeną, kad jis pa
dėtų sulaikyti prie darbo Los Alamos (New 
Mexico) atomo įmonių darbininkus, nes 
priešingai susidarytų rimta grėsmė JAV 
atominių ginklų programai. (D/R).

PRANCŪZIJA
Havrės policija išaiškino aukso šmugelį. 

Viename Norvegijos garlaivyje rasta dėžių 
su aukso lydiniais ir auksinėmis monetomis, 
kurių vertė 14 mil. frankų. (D/Atp.)

Į Toulono uostą įplaukė 14 karo laivų, 
kuriuos taikos sutartimi Italija turėjo ati
duot,; Prancūzijai. (D/R).

Prancūzijos tautinis susirinkimas 347 bal
sais prieš 183 balsus pritarė Prancūzijos 
vyriausybės politikai Indokinijos atžvilgiu. 
(Vyriausybė numato Indokinijai suteikti ne
priklausomybę. (D/R).

i SOVIETŲ S-GA

Maždaug 1000 japonų karo belaisvių šiuo 
metu mokosi Maskvos universitete, kuriame 
studijuoja „ideologinius pagrindus”. Vė
liau jie bus belaisvių stovyklų vadais ir tos 
pačios ideologijos mokys karo belaisvius. 
Sovietuose buvo 700.000 japonų karo be
laisvių. Dabar yra likę tik apie 300.000. 
Apie 170.000 yra išmirę belaisvių stovyklo
se. (D/R).

ŠVEICARIJA
Dėl sprogimų prie St. Gothardo tunelio 

daug valandų buvo sutrukdytas geležinkelio 
susisiekimas iš Sveicarijo, Į Italiją. Spro
gimai įvyko kalnuose, kuriuose buvo įreng
ti sprogmenų sandėliai ir kurie buvo ne
toli St. Gotthardo. (D/R).

VENGRIJA
Tarp Prancūzijos zonos ir Šveicarijos 

rugsėjo mėnesyje prasidės mažasis „pasie
nio susisiekimas”. Leidimai sienai pereiti 
bus duodami gyventojams, gyvenantiems ne 
toliau kaip 10 km nuo sienos. (D).

Dabar leista Amerikos okupacinių įstai
gų ir kariuomenės nariams Vokietijoje at
sikviesti giminaičius ir draugus į svečius 
iki 30 dienų. (D).

Frankfurte daug šimtų moterų demonstra
vo prieš išpūstas kainas. Demonstracija 
atėjo prie ūkio tarybos pastato ir pasiuntė 
delegacijas padaryti pareiškimus įvairių f>o- 
litinių frakcijų atstovams. (D).

Baltijos pajūryje prie Barrendorfo ir 
Landesguto Brocko buvo nasti du didžiuliai 
masiniai kapai. Iš rastų pas lavonus doku
mentų paaiškėjo, kad tai yra išžudyti Neuen- 
gammės KZ belaisviai. (D).

Šiuo metu pasaulyje nėra tokios komu
nistų partijos grupės visame pasaulyje, ku
rios nebūtų sukrėtusi kominformo Tito 
krizė. Tipingas yra Austrijos Theresien- 
feldo (prie Vienos) partijos susikirtimas, 
kuris vyksta griežtai saugomuose komu
nistų susirinkimuose už uždarų durų.

Theresienfeldo partijai vadovauja ne bile 
komunistas, bet vyras, turįs vardą dar
bininkų sąjūdyje. Sovietų S-goje jis buvo 
per dešimtį metų ruošiamas pagal visas 
bolševikinio meno taisykles. Bet vis dėlto 
jis atsisakė vykdyti apygardos partijos va
dovybės diktatoriškus įsakymus. Tat liu
dija žmogų turint pilietinės drąsos, mat, 
atsisakė remti žemės ūkio produktų atida
vimo akciją, o Theresienfeldas yra sovietų 
zonoje.

Austrijos partijos centrinis komitetas tuo
jau pasiuntė politinį komisarą, kuris turėjo 
Theresienfieldo draugus grąžinti į „tikrąjį 
kelią”. Tačiau šį kartą aparatas pasirodė 
neveiksmingas. Skofas, taip vadinasi The
resienfeldo sekretorius, sudraskė nario kny
gutę ir numetė komisarui. Iš 27 narių 23 
pasekė Skofo pavyzdžiu.

Theresienfeldo pavyzdys randa šalininkų. 
Ir kituose Rytų bloko kraštuose pasirodo 
nemenkų plyšių. Rumunijoje partijos 
vidaus opozicija buriasi apie L. Patrasca- 
nų, kuris vasario mėnesį buvo pašalintas iš 
partijos vadovybės. Jis buvo apkaltintas 
nuokrypa nuo partijos linijos, nacionalisti
niu ir antimarksistiniu elgesiu.

Įtempta nuotaika vyrauja ir Prahoje. 
Slanskis susiėmęs su Gottwaldu dėl politi
nės linijos. Gottwaldas, liaudies fronto 
žmogus, įrodęs kad bendradarbiaujant su 
kitomis partijomis, galima patekti į valdžią, 
yra nuosaikios, evoliucjnės raidos šalinin
kas, o Slanskis rekomenduoja į komunizmą 
eitj radikaliausiu keliu ir be jokios ato
dairos vidaus politikoje.

Ir Lenkijoje prireikė kelias dienas 
trukusių diskusijų, kol priėmė liniją dėl Ti
to politikos. Tam reikėjo padaryti mažą 
operaciją — vadovaujamą partijos valdybos

Sovietus stumia iš 

tarptautinių komisijų
Ženeva (Dena/Reuteris). Sovietų delega

cija JT ūkio ir socialinių reikalų taryboje 
apkaltino anglų amerikiečių daugumą, kad 
jos pažeidžia Jungtinių Tautų dvasią.

JAV ir D. Britanija naudojančios savo 
įtaką, kad komunistinius kraštus, kurių 
ūkio struktūra skiriasi nuo daugelio, kitų 
kraštų ūkio struktūros, išstumtų iš JT ko
misijos.

Pagrindą tiems kaltinimams davė balsa
vimas naujiems nariam išrinkti tų vieton, 
kurių kadencija pasibaigė. Balsavimo metu 
keliais atvejais į iki šiol Rytų Įtakoje esan
čių kraštų vietas buvo išrinkti kiti kraštai, 
pvz.: Turkija užims Cekoslovakijos vietą 
socialinių reikalų komisijoje, o Danija ir 
Graikija užims Gudijos vietą kitose dvie
jose komisijose,

narį, generalinį sekretorių paskelbti susir
gus”.

V e n g r J j oi j e likviduojamos dvi gru
pės, kuriose reiškiasi Titu; draugiškos ten
dencijos. Dėl „nedemokratiško vadų elge
sio” buvo paleista „demokratinė Vengrijos 
slavų sąjunga”, kurioje yra apie 15.000 
Vengrijoje gyvenančių ir visiškai komunis
tiškai nusistačiusių jugoslavų. Vengrijos 
slovėnų mažuma yra susiorganizavusį į 
atskirą komunistų partiją. Jos vadus nese
niai suėmė, kad būtų išvengta opozicijos 
prieš Vengrijos KP požiūrį.

Taip pat ir Šveicarijos komunistai

yra suskilę į dvi stovyklas dėl Tito klau
simo. Senieji linkę be sąlygų pasiduoti ko
minformo direktyvoms, o nemaža grupė 
nori išlaikyti plačiu pagrindu suorgani
zuotą liaudies frontą.,

Theresienfeldo sudraskytos narių knygu
tės ras, be abejo, sekėjų. Bet būtų nelemtai 
klaidinga manyti, kaj komunizmas dėj to 
žymiai nusilps. Be to, ginčas dėl linijos 
toli gražu dar nebaigtas. Dar netarė žo
džio Stalinas. Savo gyvenime jis sudorojo 
sunkesnius klausimus. Negalima nuneigti, 
kad ir šį kartą jis gali vykusiu metu taręs 
vykusį žodį sujungti besiginčijančius. (Tat)

Laiveliu per Atlantą
į Newioundlanda atplaukė 75 tremtiniai

St. Johnsas (AP). 75 to „Ostervago” lai
veliu į Newfoundlandą rugpiūčio 17. d. at
plaukė 75 tremtiniai, daugiausia estai ir 
lenkai. Iš Švedijos išplaukę, jie buvo susto
ję Stornowayuje, Škotijoje. Navigacijai te
turėjo tik laikrodį, kompasą ir senovišką 
sekstantą.

Kelionę per Atlantą sukorė per 12 dienų, 
neklausydami Škotijos jūrininkų ir muitinin
kų patarimo neplaukti. Iš uosto juos išlei
do plaukti tik į Švediją, bet nutolę nuo 
uosto tuojau pasuko į Newfoundlandą.

„Ostervago” laivelyje plaukė 15 vaikų. 
>Vienas keleivis reporteriams pasakė, jog 
Švedijoje turėjo gerą darbą, bet pabėgo, 
bijodamas, kad Švedija nepaklausytų . rei
kalavimo sovietams išduoti estus ir len
kus.

Škiperio kapitonas Pastas pareiškė ke
lionę buvus sėkmingą, bet savo kelionės 
tikslo nepasakė. Manoma, kad laivelis 
plauks į Quebecką, kur rugpiūčio 14. d.

sustojo estų žvejų „Astridos” motorinė vil
tis.

Iš Švedijos iškilusi „Astrida” iš Storn- 
wayaus išplaukė liepos 17. d. Ja plaukė 10 
vyrų ir 5 moterys. .

Švedijos „Kosenkina” '
Stockholmas (Dena). Devyniolikametė 

sovietų rusė Lida Karjjova, kuri prieš ke
tverius metus pabėgo iš Sovietų Sąjungos ir 
kuri dabar sovietų įstaigų esanti verčiama 
grįžti į Sovietų Sąjungą, INS koresjx>nden- 
tui pareiškė, kad vienas sovietų Stockhol- 
mo ambasados valdininkas bandė įsiveržti 
į namus, ir pasigrobti ją.

Švedijos užsienio reikalų ministerija, pa
reiškė Karpova, painformavo sovietų am
basadą, kad ji pasiliks Švedijoje.

Ji negalvoja grįžti į Sovietų Sąjungą, kol 
ten bus komunizmas. Kad išvengtų susidū
rimų ji išvyks iš ikšiolinės gyvenamosios 
vietos, idant nežinomoje vietoje susirastų 
prieglaudą. k

Žiaurios kratos Berlyne
Berlynas (Dena). Berlyno Rytų sektoriaus 

komunistų žinioje esanti vokiečių <policija 
rugpiūčio 19 d. Potsdamo aikštėje, kur su
eina trijų sektorių ribos, padarė plataus 

.masto kratą. Policija aikštėje esančią mi
nią puolė beatodairišku brutalumu. Iš mi
nios į policiją pasipylė akmenys. Tada po
licijai buvo įsakyta pavartoti ginklą. Su
žeista daug žmonių. Kalbama, kad buvę už
muštų.

Rytų sektoriaus policija keliais atvejais 
buvo Įsiveržusi į vakarinius sektorius. Mi
niai raminti buvo pasiųsta vakarinių sekto
rių policija. Į įvykio vietą atvyko ameri
kiečių ir britų karo policija, kurią minia 
džiaugsmingai pasveikino.

Nesusipratimui aprimus, iš sovietų sek
toriaus komunistų vartotojų kooperatyvo 
išėjo SĖD propagandos dalinys, nešinas 
raudonas vėliavas ir transparentus, ir no
rėjo pereiti Potsdamo aikštę. Tai pama
čiusi minia vėl įtūžo. Ji pudlė tą dalinį,

smarkia; apmušė dalyvius, suplėšė ir su
trypė vėliavas ir transparentus.

Amerikos karo policija nuo vakarinių 
sektorių pusės turėjo sudaryti policijos 
kardoną.

Vakarinių sektorių vokiečių policija visą 
laiką laikoma paruoštyje. JAV karinės val
džios Berlyne direktorius pulkininkas How
leys pareiškė, kad jis Rytų sektoriaus poli
cijos išsišokimą paves ištirti. Dėl to įvy
kio jis apkaltino Berlyno blokadą, nes žmo
nės liko be darbo ir todėl turi uždarbiauti 
juodoje rinkoje.

Sekančią dieną įvyko naujos kratos 
Potsdamo aikštėje ir įvairiose kitose sovie
tų sektoriaus vietose.

Ambasadoriai vis tariasi
Maskva (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerio nepaprastas pasiuntinys 
Maskvoje Robertsas kartu su britų amba
sados reikalų vedėju Harrisonu penktadienį 
lankėsi pasitarimų tikslais oas Amerikos 
ambasadorių Bedell Smithą.
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Vienas is 47

A. A. kapitono R. Marcinkaus tragedija
Nors galutinėje išvadoje A. M. teigia, kad 

jam pasisekė 
riškai” įrodyt; „Kryžių’ 
(Maskvos — Romos 
kiekvienas, bent kiek 
tais klausimais, apie 
niuose kalba A. M., 
A. M-os argumentai 
žvilgiu jo visiškai neįtikina, 
atrodo A. M. parinko tik šiek 
nės medžiagos (labai atsitiktinės) 
nei savo tezei pagrįsti. A. M. 
straipsniuose naudojama medžiaga 
panašiai, kaip Prukurustas gr-aikų 
muose, pagal reikalą iškreipdamas istori
nius faktus, pagal reikalą išplėšdamas ir 
susiaurindamas sąvokas ir doktrinas.

Pagrindinė metodologinė A. M-nos klai
da, kad jis, ieškodamas bolševizmo kilmės, 
vadinasi, iš esmės nagrinėdamas istorinį 
klausimą, visiškai neistoriškai prie jo pri
eina. Tai atsitinka dažnai filozofams, arba 
filozofuojantiems 
naudodami labai 
pasišauna daryti 
kas išvadas. Jų 
ceso vaizdas, nors iš paviršiaus dažna; at
rodo labai viliojančiai, iš tikrųjų su tik
ruoju istoriniu procesu neturi beveik nieko 
bendro. Jie prasilenkia su pačia elementa
riausia istorijos mokslo taisykle; žiūrėti į 
istorinius įvykius to laiko akimis, kada tie 
įvykiai buvo. Antra, jie mano galį surasti 
tam tikrus dėsnius, pagal kuriuos tas isto
rinis procesas vyksta. Istorinio proceso dės
ningumu ypač pamėgo operuoti XIX a. H- 
lozofai. Tai yra gamtos mokslų metodo 
perkėlimas į vadinamuosius dvasinius moks
lus, kokie yra istorija ir filozofija. Geriau
sias to pavyzdys yra Marxo ir Engelso is
torinis arba dialektinis materializmas. Ne
veltui Engelsas savo atsisveikinimo kalboje 
prie Marxo kapo pravedė paralelę tarp 
Darvino ir Marxo: „Lygia; kaip Darvinas, 
kalbėjo jis, surado evoliucijos dėsnį orga
ninėje gamtoje, lygiai taip pat Marxas su
rado evoliucijos dėsnį žmonijos raidoje.” 
Žinoma, Marxas ir Engelsas ir jų pasekė- 

. jai bent logiškai teisūs, nes remdamiesi va
dinama „Ueberbau” teorija (dvasinis gy
venimas tėra tik materialinio gyvenimo 
funkcija) jie galėjo medžiagą saistančius 
dėsnius pritaikyti ir dvasiniam gyvenimui. 
Tačiau keista ir nuostabu, kad kai kurie 
katalikiškieji filozofai (a la Maceina), la
bai griežtai pasmerkdami materializmą, pa-

,tiek filozofiškai, tiek isto- 
tezės teisingumą 

alternatyva), tačiau 
geriau susipažinęs su 
kuriuos savo štraips- 
pamatys, 
nė vienu

kad tariami 
nė kitu at- 

Priešingai, 
tiek istori- 

apriori- 
su savo 

elgiasi 
padavi-

istorikams, kurie, pasi- 
menka istorine medžiaga, 

labai plačias ir dogmatiš- 
pateikiamas istorinio pro-

l siduoda jo metodams. Juk ar A. M. nekal- 
■ ba apie „savaime vykstantį istorinį dėsnį”, 
i pagal kurį „liberalizmo kelias per socia- 
i lizmą veda į bolševizmą”.

Tąs tariamasis istorijos dėsningumas 
gal; būti labai naudingas vienai ar kitai 
ideologijai, dėl to su tokiu atkaklumu jį 
ir gina kai kurie ideologijos apaštalai. Jie 
tiesiog nori užhipnotizuoti žmogų, suges
tionuodami jam, kad visos jo pastangos 
nueis niekais, kad istorijos ratas vis vien 
snkasi negailestingai jų nurodyta kryptimi 
ir vargas tam, kuris mėgins priešintis tam 
istorijos ratui. Jų adresu galima parafra
zuoti seną posakį: težūnie pasaulis, bet te
būnie įgyvendyta doktrina. Tačiau iš tik
rųjų ten, kur įeina į žaidimą laisva žmo
gaus valia, ten nėra ir negali būt; jokio 
dėsningumo. Nei kauzaliniai (priežastingu
mo), nei finaliniai (tikslingumo), nei gene
tiniai (kilmės), nei jokie kiti dėsniai istori- 
joje neturi jokio pagrindo. Istorijos dievai-' 
tė yra pati kaprizingiauęia ir pati kvailiau
sia visų dievų. Ji žaidžia su visokiomis pro
tinėmis ir logiškbmis konstrukcijomis taip, 
kaip katė žaidžia su pele. Net ir Stalinas 
pripažįsta, kad „marksinė lenininė teorija 
nėra jokia dogma; ji tėra tik veiklos aks
tinas”. Dėl to, kaip mėgdavo sakyti meno 
istorijos profesorius L. Karsavinas, istori
kas visų pirma turi būti skeptikas. Dėl to 
aš geriau pasitikiu visokiomis labai nelo
giškomis Nostradamaus, Cagliostro ir ki
tų pranašystėmis, negu labai mokslingomis 
Spenglerio, Solovjovo, Comtės ir kt, pro
tinėmis konstrukcijomis, kuriomis stengia
masi įsprausti į tam tikrus rėmus istorinis 
procesas.

Antra, plaukianti iš pirmosios, metodolo
ginė klaida, kurią daro A. M. ir kiti istor 
riozofai dogmatikai, tai noras genetiškai 
vieną doktriną išvesti iš kitos ir tai labai 
Gziologiniu būdu. Tipingas tokio galvoji
mo pavyzdys yra A. M-os teigimas, kad 
liberalizmas yra senelis, socializmas — tė
vas, bolševizmas — vaikaitis (suprask, kil
mės prame). Nežinau, ar garsus bedievis 
Haeckelis sufalsifikavo eksperimentus ar 
ne, kuriais jis tariamai įrodė, kad žmogaus 
embrionas pereina visas žemesniųjų gyvių 
stadijas ligi iš jo susiformuoja žmogus, ta
čiau filozofai, kurie naudodamiesi panašiu 
metodu nori sudaryti tam tikrą istorinių 
įvykių geneologiją, tikrai falsifikuoja isto
rinį procesą. Genetinis metodas labai pa

rankus ūkininkui, kuris norį išauginti nau
ją javų ar gyvulių veislę. Jis veda kilmės 
knygas. Visokie rasistai, kuriems rūp; dau
giau žmogaus kūnas, negu dvasia, agituoja 
ir už žmonių veislės kilmės knygas. Gal 
jie ir turi šiek tiek pagrindo, nes žmogus 
kartu yra ir biofizinis organizmas. Tačiau 
kai kas nori pradėti vesti politinių, ekono
minių ir ideologinių doktrinų kilmės kny
gas, išeina visiškai kreivai. Visų pirma 
sunku susigaudyti, kas kurios doktrinos yra 
tikrieji tėvai (pyz. krikščionybės ar socia
lizmo), antra, ir tai kur kas svarbiau, prak
tiška; iš to nėra jokios naudos. Istorijoje 
negalima eksperimentuoti, dėl to čia nega
li būti to paties, kaip medicinoje, kur baci
los suradimas padeda išgydyt; ligą. A. M. 
nori, pvz., 
liberalizmą, 
mas, kodė] 
pačiu keliu 
o kas yra liberalizmo bacila, ir taip be 
galo. Istorijoje yra tiek daug atsitiktinumo 
ir nelogiškumo, kad ir sąžiningiausias ty
rinėtojas niekados negalės pasakyti, kodėl 

I kilo viena ar kita revoliucija, arba kodėl 
I atsirado viena ar kita doktrina. Dar sun- 
| kiau yra kalbėti apie vienos ar kitos dok- 
I Irinos tėvus ir vaikaičius.

Aplamai istorikas turi ypač saugotis api
bendrinimo pagundos, nes ta pagunda daž
nai yra labai didelė. Ja serga ypač vadina
mieji istorijos arba kultūros filozofai. Iš 
kelių, dažniausiai tendencingai parinktų, j 
faktų jie nori sudaryti visą sistemą, į ku
rią ir įspraudžiamag labai komplikuotas is
torinis procesas. Tokio pavojaus neišvengė 
ir A. M. savo dar 1940 m. išleistoje kny
gelėje „Buržuazijos žlugimas”. Ne tik is
torikai, bet ir realistai filozofai, atsisako 
dedukcijos metodo, imdami savo tyrinėjimo 
objektu pirmiausia konkrečią realybę. Pvz., 
vienas didžiausių mūsų laikų filozofų N. 
Hartmannas taip aptaria filosofinį metodą: 
„Filozofinis pažinimas eina ne tuo keliu, 
kuris išveda smulkmenas iš pagrindų, bet 
tuo patyrimo ir išvadų keliu, kur nuo fak
tų einama prie pagrindų” (Der Aufbau d. 
realen Welt, 1940 m. 2 p.). Tai turėtų ypač 
turėti galvoje visi tie filozofai, kurie ope
ruoja istorine medžiaga. Tuo atžvilgiu mū
sų tos rūšies raštuose tenka labai dažnai 
pastebėti didelių klaidų, kaip pagaliau pa
matysime ir paskutiniuose A. M-os straip
sniuose. (B. d.) ,

Following is teh list of the shot 
officers issued by the Air Ministry:- 
Royal Air Force (25): —... 
...F./Lt. R. Marcinkus (Lithuanian)...

„Daily Mail”, May 20, 1944.
♦

Britanijos Oro Mi- 
apie 
paskelbė 

kiti anglų

tokia bolševizmo bacila vadinti 
Bet tada savaime kyla klausi- 

pradėti tik liberalizmu. Juk tuo 
einant, galinta būtų paklausti,

didelio skaičiaus svetimšalių lakūnų — 
lenkų, čekų, belgų, olandų ir kitų — R. 
Marcinkus buvęs vienintelis lietuvis lakū
nas. Vienas Anglijos lietuvis, sužinojęs apie 
R. Marcinkų, 1942 m. parašęs jam laišką. 
R. Marcinkus jam atsakęs tokio turinio 
laišku:

Karališkosios 
Londono 

laikraščiai 
sušaudytų 
karininkų 

lietuvis, 
kapitonas,

Karab'škosios Aviacijos 
kaip matome, minimas ir 
Lietuvos karo aviacijos 
gi tarnyboj — Flight Lieutenant —

Tokį oficialų Didž. 
nisterijos komunikatą 
Aviacijos nuostolius 
„Daily Mail” ir 
1944 m. gegužės 20 d. Tame 47 
Britų 
tarpe, 
buvęs 
anglų
Romas Marcinkus.

Atrodo, kad maža tebuvo kauniečių, ypač 
iš sportu besidominčio mūsų jaunimo, ku
rie nebūtų pažinę kap. R. Marcinkaus, to 
žymiojo mūsų ne tik padangių sakalo, bet 
ir sportininko, futbolisto, ilgamečio vals
tybinės futbolo komandos nario,' dažniau
siai gi jos kapitono. R. Marcinkui ilgą me
tų eilę teko, žaliojoj vejoj ginti mūsų spal
vas per tarpvalstybines futbolo rungtynes 
tiek Kaune, Klaipėdoj, tiek ir už Lietuvos 
sienų. Nenuostabu, kad jis buvo vienas po
puliariausių mūsų sportininkų.

Prasidėjus karui, užpludus Lietuvą gau
joms okupantų, sportinis mūsų gyvenimas 
apmirė, kažkaip iš mūsų akiračio išnyko 
ir kap. R. Marcinkus ir, tur būt, mažai kas 
iš mūsų težinojo apie tolimesnį jo likimą. 

| Tiktai prieš kurį laiką p. J. L. viename 
j ankstyvesniųjų Stockholme leidžiamo žur
nalo „Baltic Review” numerių mums pa
tiekė keletą žinių apie skaudžią R. Mar
cinkaus tragediją. Savo gyvybę jis paau
kojo begindamas Europos kultūrą ir jos 
tautų laisvę nuo barbariškojo nacizmo.

J. L. žiniomis, R. Marcinkus su būriu 
kitų lietuvių 
ar gal 1940 
cūzijos karo 
sidariusi net 
kito tie lietuviai lakūnai žuvę 
Prancūziją ir jos kapituliacijos 
vienas R. Marcinkus bebuvo likęs gyvas. 
Prancūzijai kapituliavus, nenorėdamas pa
tekti į nacių nagus, R. Marcinkus per di
delius pavojus pasitraukęs į Šiaurės Afri
ką — į Dakarą, iš kur netrukus persikėlęs 
į Angliją. Anglijoje jis tuojau įstojęs į 
Britų Karališkąją Aviaciją ir buvęs pa
skirtas į vieną dalinį Sussekse. Ten tarp

viską man pranešti...”

Marcinkus jo prašytų žinių ne- 
Jam parašytas laiškas po kiek 
siuntėjui. Prie jo buvo pridėta

lakūnų karo pradžioje (1939 
m. pradžioje) Įstojęs Į Pran- 
aviaciją. Ten, esą, 
lietuvių eskadrilė.

buvusi su- 
Vienas po 
begindami 
metu tik

Vos tik dabar į mano rankas pateko ši 
nedidelė 118 puslapių knygutė „Animal 
Farm” („Gyvulių Farma”), kurią jau se
niai norėjau perskaityti. Mat, ši 1945 m. 
pabaigoje parašyta knyga jau spėjo, gero
kai Vakarų pasaulyje išgarsėti ir susilau
kė nemažo pasisekimo.

Jos autorius George Orwell yra paly
ginti jaunas britų literatas ir kritikas, ku
ris domisi ir politiniais bei socialiniais 
klausimais. Ik; šiolei jis mažai tebuvo ži
nomas už Anglijos ribų, bet šix „Animal 
Farm” jo vardą plačiau išgarsino. Kelios 
jos laidos jau išleistos USA ir Kanadoje. 
George Orwell yra gimęs Bengalijoj, miš
rioj anglų — indų šeimoj. Mokės; jis Ang
lijoj, lankė garsų Eton koledžą. Po to 5 
metus tarnavo imperinėj indų policijoj 
Burmoj. Vėliau kaip savanoris jis dalyva
vo pilietiniam ispanų kare vyriausybininkų 
pusėj ir buvo sunkiai sužeistas.

Kas gi ta jo „Gyvulių Farma” ir kuo ji 
įdomi? Galima sakyti, kad taj kuklutė, 
nepretenzinga pasaka arba, teisingiau sa
kant, graži alegorija. Ši alegorija ypač 
vaizdi ir aiški mums, kadangi mes jau tu
rėjom nelaimės vienerius metus tokioj far
moj gyventi. Perskaitę, ją, mes matom, kaip 
puikiai autorius pažįsta ir 
farmos istoriją, jos raidą, 
čius ir visa kita.

*
Vieną naktį Mr. Jones,

Anglijoj savininko, gyvuliai, kuilio 
tuoti, susirinko į mitingą didžiojon 
nėn ir nutarė išvyti savininką ir patys pra
dėti tvarkyti savo gyvenimą. Kuilys ten 
metė jiems šūkį; „Visi žmonės yra mūsų 
priešai, visi gyvuliai — mūsų draugai!” 
Baigdami mitingą, gyvuliai sugiedojo savo 
revol. giesmę „Anglijos gyvuliai”, kuri 
vėliau virto jų himnu. Po trijų dienų šis 
kuilys nudvėsė, bet jo mestoji mintis liko 
gyva. Mr. Jones miegant, gyvuliai kasnakt 
pradėjo mitinguoti. Aršiausios revuliucio- 
nierės buvo kiaulės, ypač gi du jauni kui
liai: Snoubolis ir Napoleonas. Jie sukūrė 
naują sistemą — animalizmą, kuris tuojau 
susilaukė fanatiškų šalininkų, jų tarpe ypač 
ištikimų dviejų arklių; Bokserio ir Klove- 
rio. Šių arklių galvos buvo per kietos, kad 
jie patys galėtų galvoti, už tat jie labai 
sąžiningai nuolat visur kartojo kiaulių su
formuluotus šūkius. Tokiu būdu buvo pri
brandinta revoliucija Manor farmoj.

Mr. Jones nebuvo rūpestingas šeiminin
kas. Dėl įvairių nepasisekimų jis dar pra
dėjo girtauti ir visai apleido savo ūkį. 
Vieną birželio mėn. naktį alkani gyvuliai

supranta 
tvarką,

tos 
papro-

Manor farmos 
suagi- 
darži-

G. (JiwelUo „Gyvwliii farma
pagaliau sukilo ir išvijo ji ir jo tarnus iš 
farmos. Laimėję gyvuliai negalėjo tverti iš 
džiaugsmo: septynis kartus iš eilės 'jie su
giedojo savo himną ir nutarė Manor far
mos vardą pakeisti į Gyvulių farmą. Tuo
jau pat buvo sudeginti visi gyvulius kan
kinę įrankiai: pakinktai, botagai, grandi
nės ir kt. Napoleonas tai pergalei pažymė
ti Įsakė visiems išduoti po dvigubą paša
ro davinį. Kitą dieną ant didžiosios dar
žinės sienos buvo didelėmis raidėmis pa
skelbti 7 pagrindiniai naujosios santvarkos 
dėsniai (Farmos konstitucija); svarbiausi jų 
buvo šie: Kas vaikšto dviemis kojomis — 
tas mūsų priešas; 
kojomis arba turi 
draugas; Nė vienas gyvulys nežudys 
gyvulio; Visi gyvuliai yra lygūs.

Vieną sekmadienį Snoubolis surądo 
lią Mr. Jones staltiesę, išpiešė ant jos 
delį beritą ragą ir kanopą ir tą naują 
liavą aht aukšto stiebo iškabino viduryje 
farmos. Vėliau po vėliavos stiebu buvo 
palaidoti ano kuilio — revoliucijos tėvo — 
palaikai. Ir kiekvieną sekmadienį prie šios 
vėliavos buvo pradėti rengti mitingai, per 
kuriuos buvo aptariami darbo planai ir ki
ti klausimai. Mitinguos Snoubolio ir Na
poleono nuomonės pradėjo labai dažnai iš
siskirti, . Snoubolis- daugiausiai rūpinosi 
ūkiniais farmos reikalais ir agitacija už jos 
sienų. Jis organizavo įvairius komitetus ir 
judėjimus: kiaušinių produkcijos pakėlimą 
vištoms, baltų vilnų auginimo avims ir pa
našius. Balandžiai gi su instrukcijomis bu
vo siuntinėjami į kaimynines farmas, kur 
gyvuliai dar tebevergavo žmonėms, ragi
nant juos sukilti. Tuo būdu Gyvulių far
mos himnas pasidarė plačiai žinomas ir 
aplinkinių farmų gyvuliai pradėjo dažnai jį 
slapčiomis niūniuoti. Kvailesniems drau
gams Snoubolis įsteigė vakarinius skaity
mo ir rašymo kursus. Tuo tarpu Napoleo
nas daitgiau rūpinosi vidine farmos tvarka, 
darbų paskirstymu ir jos apsauga. Jis pa
siėmė nuo kalės 7 jaunus šunyčius ir rū
pestingai pradėjo juos pagal savo dresū
rą auklėti. Geriausiai farmoj, be abejo, jau
tėsi kiaulės. Jos ne tik nieko nedirbo, bet 
joms atitekdavo 
kąsneliai: visas 
vosios daržovės 
kiti gyvuliai ne 
nesnio kąsnelio, 
sunkiau dirbti negu Mr. Jones laikais. Kai 
vienas kitas gyvulys pradėjo dėl to mur

ukšto dviemis koj<___
; Kas vaikšto keturiomis 

sparnus — tas mūsų 
kito

Snoubolis ir arklys Bokseris, 
vėl buvo išvytas. Mūšyje kriltr- 
buvo surengtos nepaprastai iš- 

laidotuvės dr buvo nutarta

ža- 
di- 
vė-

ir visi skaniausi farmos 
pienas, kiaušiniai, anksty- 
ir vaisiai. Tuo tarpu visi 
tik negaudavo jokio ska

bei dar turėdavo ilgiau ir

farma 
vidur- 
spalio— revoliucijos dieną ir 

Karvių tvarto mūšio dieną, 
farmos gyvenimas vėl žymiai pa- 
o Snoubolis su Napoleonu pasi-

mėti, kiaulės pareiškė, kad jos esančios 
farmos smegenys, jos ir naktimis nemie
gančios besirūpindamos, kad tik draugams 
gyvuliams būtų geriau gyventi. Jei gyvuliai 
jų neklausysią, tai, aišku, vėl grįšiąs Mr. 
Jones, visus smarkiai nubausiąs ir visiems 
būsią blogai.

Mr. Jones iš tikrųjų nenorėjo taip leng
vai savo farmos atsisakyti. Vieną spalio 
mėn. dieną jis su būriu talkininką įsiver
žė į savo farmą. Kilo mūšis, kuriame ypač 
ptfsižymėjo 
Mr. Jones 
šiai avelei 
kilmingos
įsteigti pasižymėjimo ženklus — ordenus. 
Snoubolis ir Bokseris buvo pakelti į I-mos 
klasės Gyvulių herojus, o žuvusi avelė bu
vo apdovanota to ordeno II-ra klase. Po 
ilgų diskusijų šis istorinis mūšis pavadin
tas Karvių tvarto mūšiu ir nutarta jį kas
met iškilmingai paminėti. Tuo būdu 
turėjo dvi dideles metines šventes: 
vasaryje 
mėn. — 
. Žiemą 
sunkėjo,
darė jau atviri priešai. Būdamas žymiai iš
kalbesnis, Snoubolis mitinguose suniekin
davo visus Napoleono pasiūlymus. Ypač 
dideli ginčai kilo, kai Snoubolis pasiūlė 
pastatyti vėjo malūną, kuris maltų, gamin
tų elektrą ir tuo būdu žymiai palengvintų 
gyvulių gyvenimą. Napoleonas gi laikėsi 
nuomonės, kad malūno statyti kol kas nėra 
reikalo, bet reikia stiprinti farmos apsaugą, 
ginkluotis ir mankštintis, nes Mr. Jones 
vėl gali bandyti pulti. Gyvuliai klausė vie
no, klausė kito ir abu jiems atrodė teisin
gai. kalba.

Pagaliau atėjo diena, kai Snoubolio 
lūno projektas jau buvo parengtas, 
mitinge besakant ugningą kalbą, koks
siąs gražus gyvenimas, kai bus pastatytas 
malūnas, prie daržinės priartėjo Napoleo
nas su savo jau išaugintais 7 šunimis. Jis 
mostelėjo ranka ir įnirtę šunes puolė Snou- 
bolį, kuris vos spėjo gyvas iš farmos pa
bėgti. Visi gyvuliai dabar aiškiai įsitikino 
Napoleono galybe. Vienas ištikimiausių Na
poleono šalininkų Skvyleris tuojau užšoko 
ant tribūnos ir išdrožė tokią kalbą:

„Draugai! Aš manau, kad kiekvienas 
gyvulys mato draugo Napoleono nepapras
tą pasiaukojimą, kai jis pasiryžo ant savo 
pečių užsikrauti dar vienas sunkias parei-

ma-
Jam 
bū-

gas. Nemanykit, draugai, kad vadovavimas 
yra malonumas! Priešingai, tai laba; sun
kios ir atsakingos pareigos. Ir niekas kitas 
už mūsų draugą Napoleoną tvirčiau netiki, 
kad visi gyvuliai yra lygūs. Jis būtų labai 
laimingas, jei galėtų jums patiems leisti 
spręsti jūsų reikalus, bet, draugai, visiems 
mums aišku, kad kai kurie jūsų gali pa
daryti klaidų, kas gi tuomet bus? Leiskim, 
kad jūs būtumėt nutarę sekti Snoubolį ir 
jo kvailus planus, tą patį Snoubolį, kuris, 
kaip dabar mums paaiškėjo, tėra tik krimi
nalistas ... Disciplina, draugai, lojalumas 
ir paklusnumas dabar yra svarbiausi da
lykai. Vienas klaidingas žingsnis ir vėl ant 
mūsų sprando gali atsisėsti Mr. Jones. 
Tikrai, draugai, juk jūs nenorite, kad vėl 
grįžtų Mr. Jones!”

Ir nuo šio momento farmoj susidarė nuo-V 
monė, kad „draugas Napoleonas visuomet 
yra teisus”. Kartu pasibaigė ir pirmykš
čiai mitingai. Kiekvieną sekmadienį jiems 
būdavo perskaitomi tik Napoleono įsaky
mai. Gyvuliams prasidėjo dar sunkesnės 
dienos. Napoleonas pakėlė darbo valandų 
skaičių, o pašaro buvo t^k maža, kad-daž
nai jie tiesiog badaudavo. Prie viso to dar 
prisidėjo kitos bėdos, nuolatinė baimė 
būti apkaltintam sabotažu ir kt.

Trečią savaitę Snoubolį išvijus, Napoleo
nas pareiškė, kad vėjo- malūną vis dėlto 
reikia statyti. Visi gyvuliai buvo nustebinti. 
Tuomet Napoleono propagandistas paleido 
gandus, kad Napoleonas iš tikrųjų niekuo
met nebuvęs priešingas malūno statybai ir 
faktinai jis visą tą projektą parengęs, bet 
tik tas niekšas Snoubolis buvo jį pasigro
bęs. Jis tik tariamai priešinęsis malūno 
statybai, kad galėtų nusikratyti Snouboliu 
išdaviku. Tokia esanti sumani Napoleono 
taktika. Prasidėjus statybai, gyvųlia; dirbo 
kaip vergai, ilgiausias valandas tempdami 
akmenis. Jiems buvo Įsakyta dirbti ir sek
madieniais po pietų. Pagaliau farmą ištiko 
didelė nelaimė — bebaigiamą statyti ma
lūną audra sugriovė, nes pasirodė, kad jo 
planai buvo klaidingi — per plonos buvo 
sienos. Napoleonas įsakė visur paskelbti, 
kad malūną sugriovęs Snoubolis, kuris tu
rįs savo slaptų šalininkų sabotažininkų ir 
farmos gyventojų tarpe. Visi gyvuliai ne
juokais pradėjo drebėti. Nuo šio momento 
prasidėjo griežta kova prieš Snoubolį ir 
tariamus jo šalininkus farmoj. Snouboliui 
buvo paskelbtas mirties sprendimas ir atim
tas iš jo I kl. Gyvulių herojau titulas. (B. d.)

„Brangus...
Aš nepaprastai nudžiugau gavęs Jū

sų laišką, kadangi čia Anglijoj aš jau
čiuosi neapsakomai vienišas. Tarnau
jant britų armijoj, buvo labai malonu 
perskaityti lietuviškai rašytą laišką.

Gaį būt, Jums įdomu sužinoti, kaip 
aš čia patekau į Angliją. Tai ilga is
torija ir kai tik mes galėsim sus'tikti, 
aš jums ją papasakosiu. Šiuo metu 
galiu pasakyti tik tiek, kad jau nuo 
pirmųjų karo dienų aš kariavau Pran
cūzijoj ir Prancūzijai kapituliavus, per 
Afriką aš atvykau čia tos kovo8 tęs
ti. Daug — galiu netgi pasakyti — la
bai daug man teko iškentėti, bet iki 
šiolei vis dar pavyko išvengti mirties. 
Ką atneš ateitis — niekas negali pasa
kyti. Ypatingai man skaudu, kad maž
daug jau treji metai aš neturiu jokių 
žinių iš tėvynės, kur yra pasilikusi 
mano motina viena. Tai baisus Lietu
vai laikotarpis ir aš esu labai susirū
pinęs savo artimųjų likimu. Je; • turite 
kokių žinių, prašau man greitai para
šyti ir

Deja, R. 
besulaukė, 
laiko grįžo
to aviacijos dalinio, kuriame R. Marcinkus 
tarnavo, adjutanto lakoniška pastaba, kad 
• • • „apgailestaudamas jis turįs pranešti, 
jog F./Lt. Mat cinkus yra dingęs. Manoma, 
kad jis žuvo pastaruoju metu vykdytose ka
ro operacijose.”

Šis adjutanto pranešimas buvo gautas tik 
keletui dienų praėjus po to, kai vokiečių 
karo laivai „Scharnhorst” ir „Oneisenau” 
iš Prancūzijos Atlanto uostų pralindo pro 
Lamanšo kanalą į šiaurę. R.A.F. lakūnams 
buvo duotas įsakymas bandyti su savo 
„Swordfish” lėktuvais užkirsti jiems kelią. 
Atrodo, kad kaip tik šiose operacijose te
ko dalyvauti ir R. Marcinkui, iš kurių jis 
į Angliją nebegrįžo.

Tačiau po kiek laiko pasirodė, kad-R. 
Marcinkus nebuvo žuvęs. Vokiečiai ištrau
kė jį iš jūros ir per Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių Anglijoj buvo gautos žinios, jog 
jis yra karo belaisvis Vokietijoje, laiko
mas karo belaisvių lakūnų lageryje 
Stalaig Luti III. (Šis lageris, berods, buvo 
Silezijoj, Breslau ar Liegnitz apylinkėse. 
Mano pastaba, B. A.) Tame lageryje R. 
Marcinkus išbuvo apie dvejus metus. Nors 
jis, kaip ir kiti sąjtAgininkų karo belais
viai, esą Vokietijoj, reguliariai gaudavo 
Brilų Raudonojo Kryžiaus siuntinėlius, bet 
vis dėlto tai buvo per daug skaudus liki
mas padangių ereliui tūnoti narve. Ne to-

, ' (Nukelta j 4 psl.)

Ateinantį menes) pradėsime spaus
dinti buv. Lietuvos pasiuntinio 
Berlyne pulk. Kazio ŠKIRPOS 
atsiminimus, kuriuose vaizduojamos

Paskutinės Lietuvos
t

respublikos dienos
Šiuose atsiminimuose bus paliesti 
dalykai, kurie iki šiol dar visai 
buvo nežinomi arba težinomi tik 
labai paviršutiniškai ir iškreipta 
forma. Pulk. Kazys Škirpa yra 
vienas iš nedaugelio asmenų, ku- 

„ '■ .............. atvaizduoti
tuomet susidariusią padėt) ir vi
sus įvykius, nes jis sėdėjo tų įvy
kių centre, Berlyno postovyje. Ka
dangi tai bus kiekvienam lietu
viui nepaprastai {domi medžiaga, 
todėl - prašome pasilaikyti tuos 
„Minties” numerius ar iškarpas. 
Tų „Minties” numerių bus spaus
dinama daugiau, ir todėl tiek už
sienyje, tiek Vokietijoje gyvenantie
ji lietuviai gali juos jau iš anks

to užsisakyti.
Atsiminimuose su retu patrauklu
mu aprašomi pirmųjų bolševikų 
okupacijos dienų užkulisiai ir tuo
metinių valstybės vairuotojų pas
tangos. Tarp kitų paliečiami šie 
klausimai: Prezidento pasitrauki
mas | užsien), demaršai Reicho 
užs. reik, ministerijoj, jaudinanti 
scena pas vokiečių politinių rei
kalų direktorių Dr. Woesmannę, 
prof. Voldemaro iliuzija ir bandy
mai j) perkalbėti, Pozdniakovo 
kilpa, istorinis pasikalbėjimas su 
prol. Krėve-Mickevičium, bomba 
liaudies vyriausybei, St. Lozorai
čio inkognito vizitas, LAF gene
zė, pasiuntinių protestai, komunis
to išpažintis su grasinimu GPU, 
diplomatiniai antausiai sovietams, 
atsisveikinimas su pasiuntinybe, 
paskutinis pasitarimas su Prezi
dentu Berne ir daug kitų aktualijų 
iš netolimos mūsų valstybės žlu
gimo praeities.

ris gali autentiškai
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Pasunkėjo švietimo darbas AKIMIRKSNIU KRONIKA
Kasselis. Kasselio - Matfenbergo stoyklą 

skaudžiai palietė tarnautojų etatų mažini
mas. Iš buvusių per 260 etatų, nuo rugsė
jo 1 d. paliekama tik per 140. Vidutiniškai 
tarnautojų skaičius sumažinamas 40%, nes 
toks yra IRO įsakymas.

Tačiau labiausia etatų mažinimo yra pa
liestos švietimo įstaigos: pradžios mo
kykla ir gimnazija. Jų etatai sumažinti net 
60%. Nėra jokios abejonės, kad toks žy
mus etatų sumažinimas neigiamai paveiks 
švietimo darbą Kasselio stovykloje. -Oi švie
timas yra pati didžioji ir brangiausioji 
vertybė, kurią mes kuriame tremtyje. Ne be 
reikalo ir LTB bendruomenės suvažiavime 
švietimo darbas buvo taip įvertintas ir 
įpareigoti bendruomenės pareigūnai jj vi- 
sbkiariopai remti. Deja, rezoliucijos ne 

'visada atitinką gyvenimo praktikos.

H turėtų 8 etatų, pradžios mokyklai pa
likta tik 4, o gimnaziją, iš 26 tik 4 etatai. 
Nežiūrint to, mokytoja, pasiryžę solidariai 

' dirbti, gaunamo atlyginimo po desėtką ki
tą markių dalintis. Mokytojai, savo pasi
šventusiu darbu, nežiūrint sąlygų, tikrai 
verti pagarbos ir visuomenės paramos.

I
— I Kasselio-Mattenbergo stovyklą buvo 
numatyta atkelti dalį Schweinfurto stovyklos 
gyventojų. Stovykla pasiruošė priimti ir 
sutalpint; atvykstančius, tačiau gautas pra
nešimas, kad atkėlimas tuo tarpu sustab

domas. Kada schwėinfurtiškių dalis bus at
kelta į Kasselį ir ar iš viso bus, dabar ne
žinoma. e

— Stovykloje įsisteigė kooperatyvas, ku
ris atidarė krautuvę. Joje galima gauti 
įvairių reikmenų, daržovių ir kt. Kainos 
neaukštesnės kaip pas vokiečius, o kartais 
net žemesnės. Kooperatyvas perėmė ankš
čiau veikusį stovyklos komiteto kantinę. 
Be to, atsidarė ir svetainę, kuri prekiauja 
užkandžiais ir gėrimais. Šiaip jau privatinė 
prekyba, po valiutos reformos, gerokai su
mažėjo. TilJ dar dvi gėralų užeigos bando 
išsilaikyt, seniau įsipilietintas teises.
’— Danų R. Kryžiaus komisija atvyksta į 

stovyklą skiepyti vaikų ir suaugusių (nuo 
2 iki 25 metų) nuo tuberkuliozo BCQ. Pir
mas dvi dienas daromi patikrinimai, tik 
po to atliekami skiepijimai. BCO skiepiji
mai pradėti vartoti nuo 1924 metų. Lietu
voje tas skiepijimas buvo daugiausia prak
tikuojamas tik naujagimiams-

Austrijos lietuvių gyvenimas
Šiuo metu gautas L. R. Kryžiaus Vyr. 

Valdybos gen. įgaliotinio Austrijoje plates
nis pranešimas apie Austrijos lietuvių būk
lę ir L. R. Kryžiaus darbą. Austrijos ‘val
džia L.R. Kryžiaus darbui ir veikimui jo
kių kliūčių nedaro, tačiau teisiškai nepri
pažįsta. Šiuo metu Austrijoje vakarų alian- 
tų zonose veikia 5 LRK skyriai ir 3 vieti
niai įgaliotiniai.

Aplamai Austrijoje lietuvių skaičius ma
žėja, nes vyksta nuolatinė emigracija, ypa
tingai į Pietų Amerikos kraštus. Šiuo me
tu visoje Austrijoje yra viso 1039 lietuviai, 
kurių dalis gyvena stovyklose, o dalis pri
vačiai. Kiek didesnis skaičius lietuvių yra 
pasiruošę vykti į Argentiną. Pernai, gavęs 
iš Vyr. Valdybos Argentinos Lietuvių Ko
miteto raštą apie jo pasiūlytą pagalbą no
rintiems gauti leidimus t Argentiną, gen. 
įgaliotinis paragino LRK skyrius sudaryti 
norinčiųjų važiuoti sąrašus, šie sąrašai 
buvo nusiųsti Argentinos Liet. K-tui ir 
po kelių mėnesių buvo gautas leidimas 537 
asmenims įvažiuoti į Argentiną ir pavedi

A. A. kapitono R. Marcinkaus tragedija
y (Atkelta iš 3 psl.)
kio charakterio buvo R. Marcinkus, kad ra
miai sau lageryje sėdėtų ir lauktų karo pa
baigos.

1944 m. kovo ar balandžio mėn. iš šio 
Stalag Luft III lagerio pabėgo 47 sąjungi
ninkų karo lakūnai) tarp jų, žinoma, ir R. 
Marcinkus. Tačiau, deja, nepavyko jiems 
pabėgti iš Vokietijos ir pasiekti neutralius 
arba sąjungininkų kraštus. Vokiečiai, be
rods, visus tuos lakūnus sugaudė ir sušau
dė. Kas tuomet 1944 m. pavasarį klausė 
Londono radijo, tas gerai atsimena, kokia 
pasipiktinimo audra kilo Anglijoj ir visame 
Vakarų pasaulyje, kai buvo ten sužinota 
apie tokį nepaprastai barbarišką nacių el
gesį. Didž. Britanijos vyriausybė visu rim
tumu tuomet perspėjo hitlerinę Vokietijos

Kelionė aplink DP stovyklą (2)

Du mėnesiai po valiutos reformos
Stovyklos skelbimų lenta paprastai yra 

jos gyvenimo veidrodis. Sustokime ties 
įvairiaformiais lakšteliais, išmėtytais pla
čioje lentoje. Į akį krinta gausūs „biznio” 
skelbimai. — „Kooperatyve švieži burokė
liai, kainos žymiai pigesnės negu voikečių 
parduotuvėse”. — „Parduodamos silkės 10 
bloko skiepe iš pietų pusės”. — „Kam rei
kia moteriškų batų 36 nr.” — „Tabakas ir 
rūkęmas popierius 6 bloko 98 a kamb.” — 
„Pigios slyvos, svogūnai ir obuolia; 1 
bloko rūsy, II įėjimas.” — „Parsiduoda 
švarkas 5/120.”

Po pinigų reformos atsirado visiškai nau
jos rūšies skelbimų, kurių anksčiau nete
ko pastebėti. — „14a bloke atidaryta mo
terų rūbų siuvykla. Prityrusios specialistės. 
Žemos kainos.” — „Vertimų ir perrašinė
jimų biuras atlieka darbą 7 kalbomis. Pa
tarnavimai pigesni negu vokiečių biuruo
se.” — „Priimami įvairūs mezgimo darbai. 

. Kreiptis 3 bl. 22 kamb.” — „Skustis, kirptis 
jeigu reik — lietuvių kirpyklon eik.” — 
„Svarbu emigruojantiems! Fotografijos pa
sams ir kitokiems dokumentams padaromos 
per 6 vai. Pigu, greitai!”

Mirga įvairiarūšiai skelbimai, siūlomi 
patarnavimai, gėrybės. Emigracija, elektros 
srovės suvaržymai, darbo paklausa, darbo 
pasiūla, bizneliai. Prisitaikoma prie gyvė
jimo sąlygų, kokios jos bebūtų.

— Gyventi juk reikia, — lyg teisindama
sis dėl naujo užsiėmimo ankstyvas kriaušes 
sverdamas kalba buv. Vilniaus muzikos mo
kyklos dėstytojas. — Šeimos keturiese, o 

mas 537 asmenims įvažiuoti į Argentiną ir 
pavedimas konsului išduoti vizas. Dabar 
eina per IRO šių asmenų paruošimas iš- 
išvažiavimui ir klausimas varomas prie ga
lutinio realizavimo. Tuo būdu artimiausiu 
laiku Austrijos lietuvių skaičius gali dar 
žymiai sumažėti.

Austrijoje jau galutinai susiorganizavo 
Austrijos Lietuvių Bendruomenė, kuri ap
jungia visus Austrijos lietuvius. Tačiau or
ganizacinis veikimas yra labai silpnas, nes 
visi lietuviai gyvena labai išsisklaidę visame 
krašte. I

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas Ambrazevičius, Literatūros /teori
ja. Poetika. Vidurinėms ir aukštesniosioms 
mokykloms. Lietuvių gimnazijos Scheinfel- 
de rotatorinis leidinys. Kaina DM 2.—, 
1948 m.

Trumpas sodininkystės — daržininkystės 
kursas, pagal di.pl. agr. Jono Paršeliūno 
paskaitas rankraščio teišėmis išleido So
dininkystės — daržininkystės kursų klausy
tojų grupė Scheinfelde.

vyriausybę dėl tokių baisių metodų. Po ka
ro atsakingieji asmeps dėį šios masinės są
jungininkų karo belaisvių egzekucijos buvo 
griežtai nubausti, bet kas mums iš to — 
šauniojo mūsų tautiečio R. Marcinkaus jau 
seniai nebebuvo gyvųjų tarpe, nes tarp tų 
gestapo sušaudytųjų aukų buvo ir F./Lt. R. 
Marcinkus (Lithuanian), kaip Britų Oro 
Ministerijos aukščiau cituotas komunikatas 
mini.

Tai tokios trumpos ir nepilnos žinios 
apie a. a. kapitoną Romą Marcinkų, paau
kojusį savo gyvybę už Europos tautų laisvę. 
Būtų labai gražu, jei kas nors iš jo buvu
sių artimųjų bičiulių ir bendradarbių, da
bar esančių Vokietijoj, pląčiau apie jo as
menį ir veiklą parašytų bei papildytų šias 
žinias. B. Aim.

„kopfkvota” išsibaigė kažkaip nepastebi
mai. Nuoširdžiausias ačiū, — lyg prityręs 
prekybininkas pernelyg mandagiai išlydi 
pirkėją, išsinešantį 2 kg šviežių kriaušių.

Ties įėjimu į darbo skyrių žmogelis iš- 
mėtinėja sutiktam pažįstamam:

— Sakau, rodos, jau seku kiekvieną nau
ją skelbimą, bet neturiu laimės ir gana. 
Va, paskaičiau, kad reikia miško transporto 
darbininkų — ir nulėkiau į darbo skyrių. 
O ten ir sako: "jau turime pilną sąstatą. 
Biesas žino, iš kur jie ir suregistravo...»

— Mielasis, nesuspėja; ir nesuspėsi, — 
guodžia pokalbininkas. — Pažiūrėk, kas su
lindę į tarnybas: giminės, pažįstami, vyrai, 
žmonos, bevaikiai... Jiems ir reik, o mūsų 
vaikai, et, ką ir bešnekėti..,. — lyg ir ne
žinodamas ką pasakyti, nevykusiai baigia 
sakinį pokalbininkas.

Prieš' porą mėnesių, kai tos pačios įstai-' 
gos ieškojo darbo jėgos, tie žmogeliai, tur 
būt, nebuvo pirmieji, siūlęs! savo paslau
gas. Bet šiandien — šiandien pinigas verti
namas kitaip. Tačiau, kita vertus, geros in
tencijos parodo, kaj tremties metas nesu
gadino mūsų, kad mes neištižome ir savu 
darbu norime vėl užtikrinti savo gyvenimą.

Užkalbinu našlę, besirūpinančią savo 
dviem vaikais, kaip sekasi prie naujų pi
nigų.

— Ką čia ir kalbėti! Iškeitė 120 DM, o 
po poros mėnesių — jau ir nėr. Rodos, tau
piai leidau, bet, žiūrėk, tai daržovėms, fai 
vaisiams, tai batsiuviui, taj dokumentus į

Tačiau stovyklos gyventojai gana abe
jingai į šį skiepijimą pažiūrėjo. Kelia abe
jonių, ar tas skiepijimas daromas tik gy
ventojų gerovei, o gal tuo daromi kokie 
nors eksperimentai. Stovyklos susirinkimas 
pavedė vietos gydytojams šį reikalą nuo
dugnia; apsvarstyti ir tik tada patarti gy
ventojams, kaip į tai atsiliepti. Pr. R.

Schwab. Gmūndas. Po komunistinio per
versmo Čekoslovakijoje į Vokietiją atbėgu
sieji čekoslovakai pradžioje buvo aprūpi
nami iš vokiečių ūkio, gi vėliau jų glo
bą perėmė PC IRO. Naujieji atbėgėliai 
buvo patalpinti stovyklose kartu su kitų 
tautybių DP. Tbkių stovyklų buvo po ke
letą Bavarijoje ir Wiirttemberge. Paskuti
niuoju metu čekoslovakai pradėti koncen
truoti Schwab. Gmūndo kalno kareivinėse, 
iš kurių specialiai buvo iškelti lenkai DP. 
Čekoslovakai atvežti iš Wasseralfingeno ir 
Unterjettingeno stovyklų, tačiau laukiama 
ir didesnės koncentracijos iš kitų vietovių. 
Naująją čekoslovakų atbėgėlių stovyklą 
turėtų sudaryti keletas tūkstančių asmenų. 
Reikia pastebėti, kad prieš naujuosius at- 
bėgėlius labai aštriai pasireiškė vokiečių 
pabėgėliai iš Sudetų krašto, kurie kiekvie
na proga stengiasi atsiteisti už jų privers-
tinį iškeldinimą iš gimtųjų vietų Sudėtų 
krašte ir bendrai Čekoslovakijoje. Kaip te
ko girdėti, naujieji DP sunkiai įsigyvena 
į naujas sąlygas ir net kartais reikalauja iš 
savo globėjų to, kas mūsų gyvenime būtų 
didelis komfortas ir apie ką mes jau spė
jome prieš keletą metų užmirĮti. (žlv).

Lietuviu dainos pei Frankfurto radiofona
Frankfurto racįijofonas iš. m. rugpjūčio 

mėn. 28 d. šeštadienį nuo 18,15 min. iki 
18,25 vai. įvairių tautų pažinimo rėmuose 
(„Vblkerkunde fiir jedermann”) duoda lietu
viškų dainų valandėlę. Po trumpo įvado 
žodžio apie Lietuvą bus duotos kelios Tau
tinio ansamblio, Stepui Sodeikai vadovau- 
ant, įdainuotos dainos su teksto paaiškini

mais kiekvienai dainai.

RŪPINASI LIETUVIAIS NAŠLAIČIAIS
IRO Unitarian Service Committee britų 

zonoje organizuoja našlaičių vaikų namus. 
I šiuos namus bus primami vaikai 16—18 
metų amžiaus ir tik iš britų zonos.

BALFo centras iš Amerikos praneša, kad 
visi lietuviai vaikai našlaičiai bus pirmoj 
eilėj išvežtj į J.A.Valstybes. Jie visi bus pa-
talpinti į specialius internatus mokymui ir 
auklėjimui. Katalikai vaikai bus patalpinti 
į katalikų, o protestantų — į protestantų 
organizacijų išlaikomus internatus. BĄJ.Fo 
centras pataria su jokiomis kitomis valsty
bėmis bei organizacijomis nesitarti dėl lie
tuvių našlaičių emigracijos, o laukti išva
žiavimo Į JAV galimybių.

„MINTIES” PRENUMERATOS KAINA 
UŽSIENYJE 1 MĖNESIUI:

Anglija — 3 sh., Argentina — 2 pesos, 
Belgija — 50 B. frs., Italija — 500 lirų, 
JAV — 0,50 dol., Kanada — 0,50 dol., 
Olandija — 5 fl., Prancūzija — 150 frs., 
Švedija — 12 šv. kr., Šveicarija — 4 šveic. 
frs.

Tačiau ir toliau galima užsakyti laikraš
tį į užsienį iš Vokietijos, sumokant už 1 
mėnesio prenumeratą — 4 DM.

Ameriką tvarkiau, laikraščius užprenume
ravau — taip ir išslydo šimtinė. Baisu ir 
pagalvoti...

ūkininkas dėsto lėtai, apgalvodamas:
— Kai nebuvo prekių, nė širdies neskau

dėjo. Pamislydavai žmogus: kas iš tų mąr- 
kių, kad uz jas nieko neįperki. Va, gi da
bar — kita medalio pusė atsivertė: yra gė
rybių, o pinigo trūksta. Ve, kas yra...

Jauna moteriškaitė, kažkur praradus; vy
rą, šiandien turi rūpesčių, kuriuos energin
gai dėsto kaimynei;

— Pamanyk tik, sakau. Nepraėjo mėnuo, 
o 40 markių kaip ir nebūta! Už plaukų su
dėjimą mokėk, skalbėjai mokėk, o prancū
ziškų kvepalų brangumėlis! Taip ir išsi
baigiau ...

Geriau „stovi” tarnautojai, pas'tovias al
gas gaunantieji. Neveltui juos ir lordais 
vadina. Šie suspėjo ir naujais laikrodžiais 
apsirūpinti, ir naujus batus įsitaisyti, jiems 
ir kinui užtenka, juos ir stovyklos svetainė
je dažniau užtiksi. Tačiau ir šiems rūpes
čių pakanka.

— Reikalai prasti, — aiškina stovyklos 
administracijos pareigūnas. — IRO nuta
rė penkiasdešimt procentų sumažinti atly
ginimus. O iš likusių dar už maistą ir bu
tą atskaitys. Neapsimokės ...

Nežiūrint į tai, darbo skyriuje didžiau
sias darbo pareikalavimas. Šiandien jau 
nesirenkamas darbas, tik ieškomas, koks jis 
bebūtų. Nes pinigas vėl įgauna savo tikrą
ją vertę ir galig. J. Žilvinas

1 Tautos valios prievartavimas
♦ Niekados netikėjau žmogaus stiprybe. Retai kada jis būna stiprus ir raume- 
: ningas ąžuolas, dažniausiai — paskališka nendrė. Dėl to jis retai kada lūžta ąet
♦ ir nuo didelės audros, bet dažnai jis linksta ir nuo švelnaus vėjelio. Lūžtąs ąžuo- 
į las — heroiškas reiškinys, bet linkstanti nendrė negali neiššaukti tam tikrų sitnpa-
♦ tijos jausmų.
; Taip yra su atskiru žmogumi, taip yra ir su tautomis. Kaikas gal palaikys.
♦ tokias mintis defetizmu, nihilizmu ar kokia kita bala. Visados reikia nulenkti gal- 
1 vas prieš didvyrius. Jie kuria istoriją. Bet negalima juoktis ir iš tų mažutėlių,
♦ už kurių papiktinimą yra paskirtas girnų akmuo. Gražu kai ąžuolas ir erelis ko- 
1 voja su audromis, bet gražus ir rugių laukas, banguojantis nuo nematomo vėjo.
♦ Daug yra heroiškų momentų mūsų šių dienų gyvenime. Herojė yra motina, 
t kuri neišspaudžia ašaros ant kritusio savo sūnaus partizano kūno, herojė yra 
; gimnazistė, kuri sukandusi dantis atlaiko policijos, šunies ir dar piktesnio už šunį 
1 milicininko puolimus. Heroiška tauta, kurios nepalaužia baisi kelių metų okupacš- 
j ja. Ją gaubia didvyrių dvasia.
į Bet tų didvyrių niekados nėra per daug. Jų šešėlyje yra paprastas silpnas ėi-
♦ linis žmogus. Jis pirmiausia nori gyventi. Jis nori aplenkti kliūtis, o ne jas nuga- 
i lėti, jis nori išvengti pavojų, o ne su jais grumtis. Vienintelis klausimas, kurį jis
♦ pats sau statosi ir į kurį jis nemoka atsakyti: kodėl neleidžia jam gyventi, juk jis 
t iš savo pusės niekam nenori trukdyti gyventi.
♦ Ir tokių yra daugiausia. Jų valia ir yra labiausiai prievartaujama. Visi nori 
į kalbėti jų vardu, visi tikisi atstovaują' jų valią, visi skelbiasi giną jų interesus,
♦ visi afišuojasi esą be galo susirūpinę jų gerovę, visi dega meile jiems. O tas žmo-
; gus, kaip vaikas tarp kelių auklių, negali gyventi. O juk jo vienintelis noras gy-
♦ venti ir leisti kitiems gyventi. O tie tariami geradariai, ir lupdami nuo jo odą,
J nori įtikinti, kad tai daroma jo labui, arba jo vaikų labui. Jis tik nesuprantąs,
♦ ko jis norįs. Jie mano, kad jie jam gali ne tik valgį pagaminti, bet ir apetitą su- 
I žadinti.
♦ Neatsimenu, kuris prancūzų teisininkas Įrodinėjo, kad tie, kurie pasisako 
t prieš daugumos valią, pasisako ne dėl to, kad jie kitaip galvotų, bet todėl, kad jie 
; dar nėra pakankamai išprusę ir1 kad reikia trupučio prievartos ir jie įsitikins, 
t kad dauguma neklysta.
♦ Gerai, jeigu galima tą daugumos valią kokiu nors būdu patikrinti. Bet čia ir 
t prasideda visas sunkumas. Prie tam tikrų pastangų,t sako, ir karvė galima išmo- 
; kyti lipti J medĮ. Žmogus gi kiekvienu atveju yra gabesnis už karvę. Prievarta
♦ ir įtikinimais galimą jį tikrai daug ko išmokyti, net kad darbo stovyklos tarnauja
♦ liaudies gerovei, arba kad trėmimas įeina į išmintingos tautų politikos planą. Net
J viena ir ta pati tauta suskyla į dvi visiškai priešingas stovyklas. Gal ir nieko
♦ nuostabaus, kad šiaurės ir Pietų korėjiečiai galvoja visiškai priešingai, nors Lon-
? dono olimpiadoje pasirodė, kad ir jie neblogai krepšini žaidžia. Bet tikrai keista,
♦ kad net vokiečiai vienoje ir kitoje pusėje Elbės visiškai nesusišneka. Tai tik pora
I tautos valios prievartavimo pavyzdžių. Jų galima būtų pririnkti be galo.
5 Žinomoje Belgrado Dunojaus konferencijoje įvyko aštrus konfliktas tarp so- 
J vietų delegacijos šefo A. Višinskio ir Austrijos stebėtojo teisėmis dalyvaujančio 
i atstovo grafo Rosenbergo. Višinskis trumpai drūtai išdrožė, kad kiekvienas iš
♦ konferencijoje dalyvaujančių liaudies respublikų atstovų galėtų geriau reprezen-
♦ tuoti austrų tautos reikalus, negu grafas Rosenbergas, nes, esą, žinoma, kaip gra-
♦ fai reprezentuoja savo tautos interesus. Grafai negali reprezentuoti, reakcionie-
♦ riai negali reprezentuoti, plutokratai negali reprezentuoti. Tai kas gi pagaliau
J gali reprezentuoti to paprasto žmogaus interesus, kuris nori gyventi? Paliekame 
j tą klausimą neatsakyta. K. STROPUS

Sportas _____
XIV PASAUL. OLIMPIADA UŽDARYTA

S. m. rugpjūčio mėn. 14 d. 18,30 vai. bu
vo uždaryta pasaulinė olimpiada. Anglijos 
skautai įnešė visų dalyvavusių olimpiadoje 
valstybių vėliava., ta pačia, tvarka, kaip ir 
olimpiados atidaryme. Išsirikiavus vėliavų 
nešėjams prieš pagrindinę tribūną buvo 
pakeltos Graikijos, D. Britanijos ir Suomi
jos vėliavos ir sugroti tų valstybių him
nai. Tarptautinio olimpinio komiteto pir
mininkas Edstromas padėkojo Anglijos ka
raliui, britų tautai ir Londono miesto bur
mistrui už svetingą priėmimą ’r paskelbė 
XIV pasaulio olimpiadą uždaryta.

Kartu pakvietė pasaulio jaunimą daly
vauti XV olimpiadoje, kuri pavesta suruoš
ti Suomijai. Šaudant artilerija;, ir trimitams 
trimituojant buvo nuleista olimpinė vėlia
va ir perduota Londono vyr. burmistrui sau
goti iki sekančios olimpiados. Olimpinį 
himną’giedant buvo užgesinta olimpinė ug
nis. Po to buvo paleista keli tūkstančiai 
pašto balandžių, kurie turėjo pranešti pa
sauliui apie XIV pasaulinės olimpiados pa
baigą.

Valstybės, pasibaigu, olimpiadai, vietomis 
pasiskirstė sekančiai: JAV — 660 taškų, 
Švedija — 346 t., Prancūzija — 226,5 t., 
Vengrija — 200,5 t., Italija — 185 t., Ang
lija — 170 t ir tt.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS LIETUVIAI — 
ČEKOSLOVAKAI

Sukoncentravus Čekoslovakijos atbėgėlius 
į naują stovyklą Schwab. Gmūnde, vietiniai 
lietuviai tuoj pat užmezgė sportinius ryšius 
ir suruošė krepšinio rungtynes. Tai buvo 
pirmasis čekų pasirodymas Vokietijoje. 
Kaip žinoma, <ekai 1947 m. Europos 
krepšinio pirmenybėse išėjo nugalėtojais, 
ir krepšinis Čekoslovakijoje tiek pat popu
liarus žaidimas kaip ir Lietuvoje. Atbė
gėlių čekų tarpe labai daug jaunimo, taigi, 
nemža jų ir gerų krepšininkų. Pirmasis su
sitikimas buvo labai įdomus ir sutraukė 
daug žiūrovų. Čekų rinktinė prieš Schwab. 
Gmūndo lietuvių Nerį buvo lygiavertis var
žovas ir pirmąjį kėlinį net baigė savo nau
dai, tačiau pirmumo neįstengė išlaikyti ir 
keturių taškų Skirtumu turėjo laimėjimą 
atiduoti lietuviams. Techniškos rungtynių 
pasekmės: lietuviai — Saladžius J. 18, 
Ruzgas 10, Gružauskas 6, Sarpalius 4, Žu
kauskas 2, Liutkus °; čekai — Korvas 13, 
Harašta 7, Talacko J. 6, Talacko P. 4, Da
vid 4, Koubek 2. (žlv).

LIETUVIAI FUTBOLE PIRMAUJA
Pavergtųjų tautų žaidynės, nors ir sun

kiai, tačiau vykdomos, o šio mėnesio pa
baigoje, VIII. 28—29, lengvosios atletikos 
varžybomis ir plaukimu bus užbaigtos. 
Tinklinyje ir krepšinyje laimėtojai išaiškin
ti (ukrainiečiai ir lietuviai), gi futbolo 
varžybos tebevyksta. Iš ligšiolinių susiti
kimų matyti, kad lietuviai pirmauja, iki 
šiol nepralaimėję nė vienerių rungtynių. 
Prieš vengrus laimėta 3—2 (1—0), latviams 
neatvykus taškai užskaityti be rungtynių 
3—0, su žaidynių favoritais ukrainiečiais 

sužaista! lygiomis 4—4 (1—3), prieš estus 
laimėta 2—0 (1—0), prieš jugoslavus 6—2. 
Tuo būdu lietuviai turi 9 taškus; liko su
žaisti tik su lenkais, (žlv).

PASAULIO HORIZONTUOSE
— Švedas Lars Hindmar Stockholme pa

siekė naują pasaulinį rekordą 5 anglų my
lių ėjime, sukoręs šį nuotolį per 35:35,2.

— Tarpvalstybines Anglija — JAV lengv. 
atletikos rungtynes laimėjo amerikiečiai. 
Britą; atsigriebė 4x100 estafetėje, ją laimė
dami per 41,8.

— Sovietų Sąjungos žymioji lengvaatletė 
gruzinė Nina Dumbadzi pasiekė naują pa
saulinį rekordą disko metime — 53,25 m.

— Japonas Konošin Furuchaši 400 m 
laisvu stiliumi praplaukė per 4:33,4 ir tuo 
pasiekė naują pasaulinį rekordą. Senasis 
rekordas priklausė prancūzui Jany 4:35,2.

— Spalio 10 d. įvyks pirmasis pokarinis 
vokiečių futbolo tarptautinis susitikimas su 
Zuericho rinktine, prieš kurią žais Stutt- 
garto rinktinė.
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