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Vaikštynės i Kremlių nesibaigia Prancūzija vėl be valdžios

LSJ

Markovas pasitraukė 
nepralaimėdantas

Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų Tasso 
agentūra paskelbė Graikijos sukilėlių vado 
„generolo Markoso” dienos įsakymą, kuria
me teigiama, kad Graikijos vyriausybės ka
riuomenė neseniai baigtose Gramtnos kalnų 
kautynėse netekusi apie 25.000 karininkų ir 
kareivių.

„Laisvosios Graikijos” siųstuvas paskel
bė, kad sukilėliai baigiantis Grammos kal
nų kautynėms gerai organizuotu manevru 
atitraukė savo karius ir karo reikmenis į 
kitas sritis, iš kur toliau kovos.

pat ir Vi-

ambasado- 
pranešimą 
Politiniai

Paryžius (Dena). Pasak Afp, 
anksti šeštadienio rytmet| pasitraukė 
Marie vadovaujama Prancūzijos vyriau

sybė.
Pasitraukimo priežastimi buvo nenugali

mi nuomonių skirtumai dėl finansų minis- 
terio Reynaud ūkio ir finansų programos.

Paskelbtame komunikate sakoma: „Minis- 
teris pirmininkas Prancūzijos respublikos 
prezidentui įteikė vyriausybės atsistatydini
mo raštą, kai vyriauybė konstatavo, kad ne
paisant susitarimo dėl daugelio ūkio ir fi-

Laukiama, kad per būsimą pasimatymą 
Molotovui bus padarytas pasiūlymas dėl su
darymo pastovios keturių valstybių finansų 
komisijos. Ta komisija turėtų reguliuoti 
Berlyne valiutos klausimus.

Prancūzų ambasadorius Londone Massig- 
lis penktadienį konferavo su Vokietijos klau
simų žinovu britų užsienio reikalų ministe
rijoje Strangu.

Vakarų valstybių atstovai šeštadienį per 
pietus susirinko pasitarimo britų ambasa- nansų programos straipsnių, tam tikri nuo- 
doje. Manoma, kad buvo tariamai komuni- | monių skirtumai dėl to plapo negalėjo būti 
kato reikalu.

Vis nauji DP klausimo variantai
Lake Succesas (Dena/Reuteris). Britų de

legatas Jungtinėse Tautose sir Cadoganas 
savo laiške Saugumo Tarybos pirmininkui 
atmetė Ukrainos delegacijos kaltinimus, kad 
įritu kontrolėje esantieji žydų išvietintieji 
asmenys gyveną tokiose sąlygose, kurios 
galėtų būti palygintos su karo nusikaltė
liams taikomomis sąlygomis.' Jis pabrėžė, 
kad 8067 britų zonoje Vokietijoje ir 814 
Austrijoje gyvenantieji išvietintieji žydai 
yra visiškai laisvi ir kiekvienu metu iš sa
vo stovyklų gali pasišalinti.

Be to, jie gali užmegsti ryšius su kilmės 
kraštų įstaigomis ir ten repatriuoti.

Sumažėjo DP skaičius
Heidelbergas. (Dena). Pirmą kartą 

karo pabaigos išvietintųjų asmenų skaičius 
amerikiečių-zonoje Vokietijoje nusmuko že
miau 500.000. Pagal Eucomo vyr. būstinės 
pateiktus duomenis rugpiūčio 1 d. iš viso 
buvo 493.160 DP. Iš jų 281.533 gyvena sto
vyklose, 16.223 įtraukta į darbo kuopas ir 
195.404 yra įsijungę į vokiečių ūkį.

nuo

Maskva (Dena/Reuteris). Trys Vakarų 
Valstybių atstovai penktadienį 17 vai. vie
tos laiku vėl nuvyko į Kremlių vesti derybų 
su Molotovų. Pasikalbėjimas truko 3,40 vai.

Po pasitarimų atstovai susirinko Britani
jos ambasadoje. Robertsas spaudos atsto
vams pasakė: „Šį vakarą jokio komunika
to”, ambasadorius Bedel Smithas lakoniš
kai pastebėjo: „Molotovas, taip 
šinskis — jokio komentaro”.

Vakarų atstovai Britanijos 
riaus kabinete bendrai paruošė 
apie pasikalbėjimą Kremliuje,
stebėtojai mano, kad Robertso pastaba įga
lina spėti, jog komunikatas bus paskelbtas 
šeštadienį. Jei taip įvyktų tai, patikrinus ir 
patvirtinus jį Vakarų valstybių vyriausy
bėms, komunikatas būtų paskelbtas vienu 
metu visose sostinėse.

Penktadienį pasitarimuose, pirmą kartą 
nuo Kremliaus pasikalbėjimo pradžios lie
pos 31 d., dalyvavo ir sovietų užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojas Višinskis.

Liepos 29 d. jis buvo išvykęs iš Maskvos 
vadovauti sovietų delegacijai Dunojaus kon
ferencijoje Belgrade ir tik praėjusią savaitę 
tebuvo sugrįžęs.

* -
Amerikos vyriausybės sluogsniuose paste

bima ryšium su Maskvos pasitarimais dides
nis optimizmas negu iki šiol. Tačiau įspė
jama iš būsimo komunikato per daug ne
laukti. Šiuo metu yra trys nepaprastos reik
šmės klausimai; rūšis ir kontrolė Berlyno 
valiutos, blokados panaikinimas ir galimy
bė keturių konferencijos visais Vokietiją 
liečiančiais klausimais.

įveikti.”

Šūvis j sovietu sunkvežimi
Berlynas (Dena). Sovietų karinis sunkve- Į mį nusivijo j sovietų sektorių ir ten palei-

žirnis penktadienio vakare tyčia susidūrė su 
amerikiečių MP motociklininku, kuris norė
jo šį sulaikyti dėl Per greito važiavimo. Ki
tas MP paleido šūvį Į sunkvežimį, bet pa
starasis paspruko. Sunkiai sužeistas moto
ciklininkas nugabentas į ligoninę.

Vienas sėdėjęs sunkvežimyje sovietų ka
rys sužeistas į petį.

Amerikiečių karo policijos įstaiga prane
ša, kad šovėjas nežino, ar paleisdamas šū
vį jis buvo amerikiečių, ar jau sovietų zo
noje.

Amerikiečių karinė policija su sovietų 
valdininkais šeštadienį po pietų susitikusi 
svarstė incidentą.
'jjį ištyrusi amerikiečių karinė vyriausybė 

sako, jog tiesa, kad MP sovietų sunkveži-

„Potiomkino kaimai" Ryty zonoje

Paslaptingi ispang pasitarimai
San Sebastianas (Dena/Afp). Gerai infor- 

mupti sluogsniai tariasi žiną, kad praėjusį 
trečiadienį gener. Francas turėjo 6 vai. tru
kusį pasikalbėjimą su pretendentu į Ispani
jos karūną Don Juanu. Tas pasikalbėjimas 
įvykęs Biskajos įlankoje Franco jachtoje. 
Pasikalbėjimo turinys nežinomas. Laukiama 
oficialaus komunikato.

Ispanijos užsienio reikalų ministerijos tar
nautojas nei patvirtino, ‘nei paneigė žinių 
apie tą pasikalbėjimą.

Franco „Azoro” jachtą lydėjo du torped- 
laiviai. Tame pasikalbėjime, kuris vyko vai
šių metu, dalyvavo daug žymių asmenybių 
iš Franco ir Don Juano aplinkos.

Iš pasikalbėjimo grįžęs Francas, atrodė 
esąs labai patenkintas. •

Slaptas sprogmenų sandėlis
Liibeckas (Dena). Bežaisdami vaikai apti

ko slaptą požeminį sprogmenų sandėlį, kur 
buvo dėžių sprogstamosios medžiagos (apie 
4 cnt.), šimtai degtuvų ir nemažas skaičius 
užsieninės gamybos minų. Lig šiol neišaiš
kinti, kieno yra šie sprogmenys.

Berlynas (NF). Teltowo apskrityje kontro
lės valdininkai savo inspekcijoje konstata- 
vtą^bg vietoje 124 naujai pastatytų gyvena
mųjų namų naujakuriams rado tik 69 na
mus.

Tų 124 namų pastatymas anuomet buvo 
išgarsintas visoje apskrityje kaip pavyzdys. 
Atitinkami tarnautojai pasiteisindami moty
vavo, kad Teltowo apskrityje yra įsigalėju
si „blogai organizuota pranešimų sistema”.

Nori išgelbėti Helgofandą
Hamburgas (Dena). Hamburgo senatas, o 

taip pat trijų provincijų vyriausybės, Įteik
tame tų provincijų britų kariniams guber
natoriams memorandume planingą Helgolan- 
do salos bombardavimą laiko tautų teisių 
naikinimo vieninteliu pavyzdžiu.

Tame memorandume visų vokiečių 
du reikalaujama Helgofando salos 
kinimą sustabdyti ir gražinti ją 

kuotiems gyventojams.
Toliau nurodoma, kad okupacinės pajė

gos, pasibaigus ginkluotiems veiksmams, tu
rėjo teisę sunaikinti tik karinius įrengimus. 
O kadangi tokių įrengimų saloje nebėra, tai 
tolesnės naikinimo priemonės prasilenkia 
su visuotinai pripažintais tarptautinės teisės 
dėsniais.

Pasitarimai dėl zonų sujungimo
Berlynas (Dęna). Generolas Clayus su ge

nerolu Robertsonu penktadienio vakare su
sitiko konferencijos su prancūzų generolu

var- 
nai- 
eva-

Moiret, kuris pavaduoja prancūzų karini 
gubernatorių gen. Konigą. Konferencijoje 
dalyvavo ir gener. Sayaus politinis tarėjas 
Murphys. Kaip patirta,

konferencijoje buvo svarstomi Vakarų 
Vokietijos klausimai, o ypač prancūzų 

zonos prijungimas prie bizonos.

do šūvį.
Keičiami sovietų karo vadai?

Paryžius (K). Remdamasis tariamai pa
tikimais šaltiniais, prancūzų „Epoųue” laik
raštis 
name 
dyje, 
buvę

padaryti svarbūs pakeitimai raudonosios 
armijos aukščiausioje vadovybėje, o 
taip pat ir visame karininkų korpe bei 

politinių komisarų organizacijoje.
įsakyta valyti visą karininkų korpą, pakeis
ti grupių viršininkus ir padaryta gausūs 
areštai.

5 maršalai — O. K. Žukovas, S. Timo- 
šenka, K. Rokosovskis, F. Tolbukinas ir R. 
Malinovskis, kurie po karo buvo gavę ne
reikšmingus postovius, turi vėl išeiti dienos 
švieson. Timošenka tariamai bus vėl grą
žintas į Kremlių kaip generalinio štabo vir
šininkas, o Žukovas būsiąs paskirtas Bal
kanų armijos vadu ir Rokosovskis — vy
riausiuoju vadu vakarinių armijų Austrijo
je, Vokietijoje, Lenkijoje ir Gudijoje.

informuoja, kad liepos mėn. gale vie- 
raudonosios armijos viršininkų posė- 
kuriam pirmininkavo pats Stalinas,

Prancūzijos spauda šeštadienį nuodugniai 
įvykį yra atsakingos partijos ir ypač sočia- 
gvildena Marie vyriausybės pasitraukimą.

„Le Parisien Libre” rašo, kad už šitą 
listų bei MRP partijos. „L’Epoųue” taip pat 
sako, kad „didžiausias pasitraukimo kalti
ninkas” yra socialistų partija.

„Populaire” aiškina, kad kelias, kuriuo 
ėjo Reynaud, neišvengiamai vedė ( infliaci
ją, | spartėjantį kainų kilimą ir tuo būda 
siaurino dirbančiųjų gyvenimo, standartą. 
Todėl Reynaud sukėlęs nepaaiturinčiųjų pa
sipriešinimą. ......

„Humanitė” džiaugiasi Marie pasitrauki
mu ir laiko darbininkų masių vienybės lai
mėjimu. „Tik tikrai demokratiniu būdu su
daryta vyriausybė” galinti Prancūzijoj* 
vykdyti „tautinės gerovės” politiką.

Washingfono reakcija
Prancūzijos vyriausybės pasitraukimai 

Amerikos sostinės diplomatiniuose sluogą- 
niuose sukėlė tam tikrą pesimizmą. Nora 
Schumanas ir pareiškė, kad dėl vyriausy
bės pasitraukimo Prancūzijos užsienio poli
tika nepasikeis, Washingtone svarstoma, 
kokių padarinių galėtų turėti vyriausybė* 
krizė. '

Manoma, kad vyriausybės pasitraukimu 
ko gero gali turėti (takos Maskvos pasita
rimams ir pastangoms dėl Europos parla
mento sušaukimo, 
vis dėl 
načiai, 
mėn.

Nors kiek mažiau, bet 
to bijoma neigiamos (takos JT pil- 
kuri susirinks Paryžiuje rugsėjo

Montgomerys Vokietijoje
Hannoveris (Dena). D. Britanijos genera

linio štabo viršininkas feldmaršalas Mont
gomerys penktadienį per pietus iš D, Bri
tanijos lėktuvu atskrido į Bueckeburg* ir 
tuojau vyko tartis su britų armijos genero
lu sir Keighley į Bad Oeynhausen*.

♦ Pietų Afrikos unijos vidaus reikalų 
ministeris Dongesas atšaukė Smutso vyriau
sybės padarytą nutarimą ištremti iš krašto

Masės bando paveikti Berlyno likimą

Vengrijoje nedraudė pardavinėti 
žemes

Budapeštas (Dena/Reuteris). Vengrijos 
vyriausybė išleido potvarkį, kuriuo uždrau
dė pirkti ir parduoti žemę. Taip pat pa
skelbti nuostatai dėl naujų žemės nuomoji- 
mo sąlygų.

Ateityje žemė turės būti nuomojama sam
diniams, kurie vykdant žemės reformą prieš 
trejus metus negavo sklypų. Sis potvarkis 
liečia apie 160.000 darbininkų.

Šie potvarkiai yra tuo reikšmingi, kad 
kominformas neseniai kritikavo Jugoslavi
jos žemės ūkio politiką, kur iki šiol dar ga
lima laisvai pirkti ir parduoti žemę.

Amerika stiprina 
aviacija Enropoje

Washingtonas (Dena/Oans). Ame
rikos karo aviacija paskelbė žinias 
apie reikšmingus savo vienetų perkė
limus į Europą per paskutinį pusmetį.

Iki tol Europos kontinente ir D. 
Britanijoje stacionavusių 175 lėktu
vų skaičius padidintas iki 466 ir avia
cijos personalas iš 5000 padidėjo iki 
18.000 vyrų.

Be to, 2500 karo aviacijos neskrai
domo personalo bus nugabenta į D. 
Britaniją ir padalyta tarp ten esančių 
junginių rugsėjo 1 d. Iš antro pasau
linio karo likę naikintuvai ir maži 
transporto lėktuvai pakeisti spraus- 
miniais naikintuvais ir tolimo skrai
dymo sunkiaisiais bombonešiais bei 
didelio galingumo transporto lėktu
vais.

įsikišti SMV. kas-
.. .A

SĖD demonstran-
Miesto Rūmus ir

Paskutine valanda:
Maskva. Iš gerai informuotų sluogsntų 

pranešama, kad Vakarų atstovai sekma
dieni paprašė dar vieno susitikimo 
Kremliuje. Pasikalbėjimas gali (vykti 
pirmadienį. (D/R).

Paryžius. Sekmadienį atsisakius Rama- 
dier, Prancūzijos vyriausybę sudaryti 
pirmadienį apsiėmė R. Schumanas. 
(D/Afp).

Londonas. Sovietų piliečiams leista sta
tytis privačius namus ir laikyti juos 
asmenine nuosavybe. (D/R).

Praha. Čekoslovakijos ministerio pirmi
ninko pavaduotojas sekmadienį pasisakė ---„------- -------,
prieš Europos parlamentą. (D/Afp). I tyti iš „Collier’s” magazine paskelbtu Roo-

Amerikos laivyno perorganizavimas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Krašto | sevelto vyriausiojo tarėjo Hopkinso slaptų 

apsaugos ministerijos karo laivyno ministe- • 
ris Sullivanas pakelbė, kad Amerikos karo 
laivynas vienu sumažins savo kautynių lai
vų skaičių, bet užtat intensyvins pratimus 
su lėktuvnešiais ir naikintojais kovai su po
vandeniniais laivais.

Pakeitimą paskelbė po Amerikos štabų 
viršininkų slapto pasitarimo.

Jungtinės Valstybės tarnyboje turi dvide
šimt lėktuvnešių. Oficialiai pranešta, kad 
„lova” ir trylika kitų kovos laivų galima 
paimti į tarnybą trumpiausiu laiku.

Sullivano pranešime iškeliama, kad rei
kia intensyvinti kovos su povandeniniais 
laivais pratimus, nes povandeninio karo ve
dime po 2. D. karo pabaigos vyksta revo
liucinga raida.

šita užuomina visų pirma liečia vokiečių 
pastatytus „Schnorchelio” povandeninius lai
vus, kurie pasinėrę gali išbūti dienas ir net 
savaites. Sovietų Sąjunga ir JAV šiuo me
tu intensyviai gerina šitą naująją sistemą.

Berlynas (Dena). SĖD kėslai „revoliucinė
mis priemonėmis” padaryti neįmanomą to
limesnį Berlyno magistrato darbą ir su
kurti būvį, kuris leistų 
dien darosi vis aiškesni.

Praėjusį ketvirtadienį 
tai įsiveržė į Berlyno
užėmė miesto atstovų vietas. Posėdis buvo 
nutrauktas.

SĖD frakcijos pirmininkas K. Litkė pa
sakytoje demonstarantams kalboje reikalavo, 
kad tuojau pasitrauktų magistratas ir kad 
būtų sudaryta „ypatinga komisija, į kurios 
sudėtį įeitų 9 miesto atstovai ir 9 Berly
no gyventojai. Tikslas esąs- sudaryti Ber
lynui „demokratinę miesto administraciją”, 
kuri bendradarbiautų su Sovietų Sąjunga.

Penktadienio rytą prasidęs miesto ma
gistrato posėdis vėl buvo nutrauktas sunk
vežimiais prie Miesto Rūmų atvažiavusių 
demonstrantų, kur Įstatymu uždrausta dary
ti bet kokias demonstaracijas, ir kurie yra 
sovietų sektoriuje. Po t o posėdžių salėje 
SĖD padarė protesto susirinkimą.

Litkė reikalavo susirinkusius baigti Ber
lyne „antisovietinį kurstymą”. Jis prikišo 
magistratui „skaldymo kėslus” valiutos ir 
policijos klausimuose.

Po tų įvykių Dr. Friedensburgas, kuris 
pavaduoja susigusią vyr. burmistrą SchrS- 
derienę, pareiškė, kad jokiomis aplinkybė
mis nekapituliuos.

Vienas amerikiečių valdininkas pareiškė, 
kad tas negeroves Berlyne paskatino Koti- 
kovo raštas magistratui, kuriame jis pasta
rąjį apkaltino „policijos dezorganizavimu ir 
suskaldymu”.

Atsakydamos į SĖD mitingą, SPD, CDU, 
LDP partijos bei UOO padarė Respublikos 
gatvėje mitingą. Pasakytų kalbų mintys: 
tarp nacionalsocialistų ir komunistų dikta
torių nėra skirtumo.

Britai Berlyno būklę taria esant „labai 
rimtą”. I

Washingtone už demonstaracijas Berlyne 
priskiriama tiesioginė kaltė sovietams.

Jeruzalėje vis tas
Jeruzalė (Dena/Reuteris).

lės granatsvaidžių ir snaiperių ugnimi bu
vo pažeistos ginklų paliaubos Palestinoje.

Vienas žydų karininkas apkaltino JT
• ginklų stebėtoją, kad arabų pusė stebi

ma labai paviršutiniškai, o žydų kariuo
menė aštriai kontroliuojama.

Vienas JT stebėtojas pranešė, kad Bern*- 
dottės įsakymas ginklui tinkančių vyrų įva
žiavimą į Palestiną sustabdyti nuo rugsėjo 
2 d. yra tik „laikinė priemonė”. JT tarpi
ninkas pageidauja savo štabui duoti pakan
kamai laiko patirti, ar Izraelis dėl apsčios 
imigracijos per praėjusius 
karinių pirmenybių.

pat
Netoli Jeruza-

mėnesius gavo •

Washingtonas (Dena/Reuteris). Kaip ma-

užrašų,
buvęs britų ministeris pirmininkas 
Churchillis jau 1944 m. vasarą reikala
vo daryti skubią Vakarų valstybių in
vaziją Balkanuose, kad tuo būdu žy
giuojančioms pirmyn sovietų armijoms 

Europoje padarytų atsvarą.
Be to, Churchillis su Stalinu ir Roosevel- 

tu norėjo tartis dėl „(takos sferų” Pietryčių 
Europoje. Iš užrašų patiriama, kad Chur
chillis daug kartų reikalavo Roosevelto ben
dradarbius invazijos laiką atidėti. Churchil
lis Pietryčių Europos kontrolę buvo taip 
susirūpinęs, kad manė .skubiai esant reika
linga sukviesti tuo reikalu konferenciją. 
Rooseveltas dėl rinkimų negalėjo išvykti iš 
JAV. Tuomet Churchillis pasiūlė, kad tuo
jau vyktų Į Maskvą Roosevelto tarėjas 
Sherwoodas ir užsienio reikalų ministeris 
Edenas ir tenai bandytų susitarti dėl įta
kos sferų Balkanuose; Pradžioje Roosevel
tas tam planui pritarė, o vėliau, Hopkinso 
spiriamas, pasiuntė Stalinui telegramą, ku
rioje buvo pasakyta, kad jokiu būdu Chur
chillis negali tartis už JAV.

43 mirties sprendimai
Londonas (Dena/Reuteris). ’ Vienas Ju

goslavijos teismas, pasak Tanjungą, 43 
kroatų teroristų „Ustaši” organizacijos na
rius pasmerkė mirti. 20 pamerktųjų mirties 
bausmė bus įvykdyta pakartinai, kitiems — 
sušaudytinai. Du teisiamieji nuteisti iki gy
vos galvos, du po 20 metų, trys po 17 metų 
ir 5 po 15 metų.

Daugumas nuteistųjų, teismo teigimu, bu
vę „Ustaši” teroristų vadai, kurie vokiečių 
okupacijos metu bendradarbiavę su naciais. 
Po to jie buvo įgabenti ( Jugoslaviją kaip 
šnipai iš britų amerikiečių zonos Austrijo
je arba iš Italijos.

Kaltinamajame akte sakoma, kad pa
smerktieji buvo siunčiami į Jugoslaviją savo 
„imperialistų. darbdavių”, kad terorizuotų 
Jugoslavijos dabartinį režimą ir jį nuverstų.

Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavijos

užsienio reikalų ministeris
Simičas (teikė Vengrijos 
notą, kuria protestuojama 
jugoslaviškos propagandos vengrų span- . 

doje ir radiofonuose.
Panašaus turinio nota prieš kelias dienas 
buvo įteikta Rumunijai.

Notoje nurodoma, kad tas elgesys nėra 
suderinamas su Vengrijos Jugoslavijos 
draugiškumo sutartimi. Notoje labiausiai 
primenama Vengrijos ministerio pirmininko 
pavaduotojo Rakosio pareiškimus, kuris rei
kalavo jugoslavų tautą dabartiną vyriausy
bę nuversti ir krašto likimą paimti ( sa
vo rankas. Tuo būdu Rakosis tarp vengrų 
sužadino seną šovinizmą.

Pagaliau Jugoslavijos vyriausybė prime
na tai, kad ji vengrų tautai yra suteikusi 
„draugišką pagalbą” jos kovoje dėl „liau
dies demokratiios”

pasiuntinybei
dėl prie!

1
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■TRUMPOS ZIMOS=
ARGENTINA

♦ Nors Argentina ir neigia, bet Wa
shingtone manoma, kad Argentina veda 
prekybos derybas su sovietais. (N).

AUSTRALIJA
♦ Australijos ūkio sluogsniuose tikima 

galimybe, kad ateinančios savaitės gale bus 
pervertintas Australijos svaras. Manoma, 
kad (o paritetas bus sulygintas su britų 
svaru. (D/R).

AUSTRIJA
♦ Vieną austrę, kuri beuogaudama miš

ke perėjo į Jugoslavijos pusę, jugoslavų pa
sieniečiai nušovė. Neseniai panašiu būdu 
nušovė vieną austrą. Austrijos vyriausybė 

.įteikė Jugoslavijai protestą. (D).
BELGIJA

'★ Belgijos ministerio pirmininko Dra- 
pier asmenis sekretorius Reuterio kores
pondentui pareiškė, kad europinio susirin
kimo sušaukimas yra didžiausto skubotumo 

. reikalas. Jo nuomone, tas susirinkimas turi 
būti tautų parlamentas, bet ne vyriausybių 
parlamentas Tautų Sąjungos pavyzdžiu.

‘ ČEKOSLOVAKIJA
* Karo lakūnai iš Čekoslovakijos ga

bena šaudmenis 'ir ginklus j Palestiną. Už 
vieną skridimą gauna po 300 dolerių, (N)

T. BRITANIJA
. ♦ Britų' komunistų partijos generalinis 

sekretorius Pollittas išvyko į Suomiją, kur 
dalyvaus komunistų partijos kongrese. (D)

♦ Britų admiralitetas praneša, kad ko
vos laivas „Duče df York”, kartu su tri
mis lėktuvnešiais, trimis kreiseriais ir 12 
naikintuvų bei pagelbinių laivų rugsėjo ga-

- le dalyvaus kombinuotuose oro ir jūrų ma- 
nevruose kanale. (D/R).

♦ Britų delegacijai rugsėjo 1 d. Švei
carijoje prasidedančioje Europos parlamen-

" tarinės unijos konferencijoje paskirtas va
dovauti darbiečių atstovas Mackayus. Toje 
delegacijoje bus 25 asmenys. Delegacija pa
teiks konferencijai Europos steigiamojo sei
mo projektą. (D/Afp).

GRAIKIJA
♦ Graikijos kariuomenės daliniai Kai- 

makčalano kalnuose, netoli Jugoslavijos sie
nos, pradėjo valymo akciją. Vakarinėje Ma
kedonijoje iš sukilėlių buvo paimtos įvairios

■ vietovės. Viduriniame Epire kovos tebe
vyksta. (D/Afp).

♦ Vienas Amerikos korespondentas ap
rašinėja Graikijoje padarytą pažangą dėl 
pagalbos, kurią teikia Amerika. Pastatyti 
tiltai, suremontuoti geležinkeliai, vedami ke
liai, sutvarkyti ir praplėsti uostai bei jų 
įrengimai, naujos statvbos ir kiti būtim 
kraštui įrengimai — visa tai padaryta ame
rikiečiams inspiruojant ir duodant lėšas. 
Graikijoje įrengti 5 nauji moderniški ae
rodromai, be to, dar 7 aerodromai statomi 
— visa tai suteiks Graikijai oro susisieki
me tas sąlygas, kurių turi ne bet kokia jos 
dydžio valstybė. (D).

IS VISUR
♦ Į Italiją atvyko transportas, atgabenęs 

apie 1.500 čekoslovakų politinių pabėgėlių. 
Tie pabėgėliai atgabenti iš Vokietijos ame
rikiečių zonos dėl to, kad Bavarijoje buvo 
perpildytos pabėgėlių stovyklos. Čia jie 
bus perduoti IRO organizacijai ir įkurdin- 

-ti Pietų Italijos stovyklose. (D/R).
J. A. VALSTYBES

♦ Rugsėjo 1 d. iš JAV į D. Britaniją 
iškeliaus 2.500 Amerikos aviacijos neskrai
dančio persohalo. Jie bus panaudoti britų

■ aerodromuose stacionuojančioms amerikie
čių supertvirtovėms ir Berlyną aprūpinan
tiems lėktuvams aprūpinti. (D/R).

♦ Amerikos krinhinalinė policija (FBI)
turi sudariusi apie 140.000—150.000 įtaria
mo lojalumo asmenų įvairiose JAV vieto
se. (N). i

♦ Amerikos laivyno eskadra šiuo metu 
yra sustojusi Karachio uoste. Vyriausias 
laivyno vadas Indijos vyriausybei New Del- 
hyje padarė mandagumo vizitą. Iš čia es
kadra plauks į Bombėjų. (NF).

♦ Amerikoje svarstomas projektas kraš
to apsaugos ministerijai suteikti dar dides
nes teises karo laivynui, aviacijai ir armijai 
rikiuoti. (N).

JUNOT. TAUTOS
. * Siems metams numatytoji JT sąmata 

yra 1.355.000 dolerių mažesne už praeitų 
metų sąmatą. Ji sudaro 33.470.000. (D/lns).

* JT ūkio ir socialinių reikalų taryba 
atmetė sovietų siūlymą, kuriame aštriai bu
vo pasisakoma prieš finansines paskolas, 
kurios paremtos politinėmis sąlygomis.

- . KANADA
♦ Per pirmąjį šių metų pusmetį Kana

da įsileido per 57.000 imigrantų. 23.000 as-
• menų atvyko iš Anglijos ir 6.000 iš Olan

dijos. Kiti buvo DP iš Europos. (D/Afp).
♦ Kanados ministeris pirmininkas Kin

gas pranešė, kad Kanados delegacijai nu
matomoje imperijos konferencijoje Londo
ne vadovaus jis pats. Taip pat jis vadovaus 
ir Kanados delegacijai JT pilnaties posė
džiuose. (D).

PRANCŪZIJA
* Prancūzų kolonijinė kariuomenė In- 

_ dokinijoie prieš vietnamiečius vėl pradėjo 
kovas. Prancūzų rankose Indokinijos šiau
rėje yra likę tik didieji miestai. (D/R).

RUMUNIJA
♦ Bukarešto vyriausias burmistras Dom

brovskis pasitraukė iš savo pareigų. Jo pa
vaduotojas iš užimamos vietos taip pat iš
stumtas. (D). \

SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų provincijų laikraščiai deda 

daug skelbimų, kuriais ieškoma pasislėpu
sių komunistų partijos narių. Žinovai sako, 
kad tokių ieškojimų buvo gausu ir po 1930 
metų valymo. (N).

VOKIETIJA
♦ Miinchene apie 100.000 asmenų pe

reitą savaitę padarė demonstraciją, kad bū
tų sumažintos kainos. (D),

Ginkluotų paliaubų perspektyva
^Buvęs JAV užsienio reikalų viceministe- 
ris Somneris Wellesas, gvildendamas kokios 
linijos laikytis Vakarų sąjungininkams, kad 
pasisektų išvengti karo ir Europoje atstaty
ti bent šiokį| tokią pusiausvyrą, taria, jog 
tesingiausias kursas būtų „ginkluotos pa
liaubos” ir provizorinis Vokietijos padalini
mas. Dėl Vokietijos klausimo Wellesas daro 
drąsių siūlymų, net iki Vakarų sąjungininkų 
pasitraukimo iš Berlyno {skaitytinai. Kons
tatavęs, jog posaulį gaubia priešingos pusės 
kaltinimų tvaikas, įtarimai ir baimė, auto
rius iškelia faktą, kad jei kils karas, tai 
įvyks arba dėl Vakarų vadų klaidų arba dėl 
to, kad jo norės sovietų diktatorius. Bet nie
ku gyvu ne dėl to, kad to pageidautų kurio 
nors krašto vyrai ar moterys. Toliau Wel
lesas dėsto:

Dabar esame atsidūrę 1933 m. padėtyje. 
Politbiuras mano, kad Vakarai konspiruoja 
prieš Sovietų S-gą. Vakarai žino, kad Mas
kva siekia pasaulinės revoliucijos 
patavimo pasaulyje.

Vakarų sąjungininkams suteikus 
progą išprovokuoti Berlyno krizę,
reikalų ministeris apibūdino Amerikos po
litiką žodžiais be priekaišto: „Mes nesiduo- 
sime vienaip ar kitaip verčiami arba įgąs
dinami dėl savo veiksmų, kurie išplaukia iš 
mūsų teisių ir įsipareigojimų Berlyne ir ap
lamai Vokietijoje. Kartu stengsimės išnau
doti visas galimas derybų ir diplomatines 
priemones sprendimui pasiekti, kad būtų 
išvengta pasauliui karo tragedijos”.

Ar Vakarų valstybės, pradėdamos 
bas Maskvoje, suvokė, kad jų svoris 
bose yra ribotas? Ar jos realistiškai 
no pagrindinius tikslus? Atsakymai į
klausimus gali lemti karą arba taiką.

Berlyno aprūpinimas orp keliu tėra laiki
nis sprendimas. Žiemos oro sąlygomis Va
karų sąjungininkai negalės dviejų milijonų 
vokiečių aprūpinti maistu ir kuru, kurio jie 
privalo. Jei sąjungininkai nepanaudos jėgos 
blokadai pralaužti, tai sovietai ir nieko ne
bedarydami gali juos priversti pasitraukti.

Jei už blokados panaikinimą Vakarai tu
rėtų atsisakyti nuo vakarinės Vokietijos 
plano ir Ruhro, tai atstatymo programa tek
tų visiškai pertvarkyti. Vakarų Europos 
atkutimas labai iiusidelstų. ,Reikėtų pakeisti

ir vieš-

Maskvai 
užsienio

dery- 
dery- 
verti- 
šiuos

ir Amerikos politikos artimuosius tikslus.
Rytų Europos pramonės gaminių, ypač 

mašinų, reikmė yra stiprus koziris Vakarų 
rankose. Bet jėga remiamoje politikoje di
džiausias koziris yra jėga.

Ar galim tarti, kad Kremlius atsisakytų 
nuo dabartinių strateginių pirmenybių, jei 
mainais negautų nuolaidų, kurios būtų nau
dingos jo tikslams?

Aš sutinku su londoniškiu „Times”, kad 
mes turime tris alternatyvas.

Pirmoji yra „išbandyti Maskvos pareikš
tą pageidavimą atstatyti keturių valstybių 
kontrolę labiau suvienytoje Vokietijoje”; an
troji: jei būtų sukurtas didesnis pasitikėji
mas tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų, ke- 
Jurioms vyriausybėms pasitraukti iš Vokie
tijos, . atstatyti vieningą Vokietiją su sava 
valdžia, atsižvelgiant į karinį, ir ekonominį 
saugumą.

Trečioji alternatyva yra provizorinis Vo
kietijos padalinimas. Bendru susitarimu ke
turios valstybės nuspręstų Vokietiją provi
zoriškai padalyti į dvi valstybes, iš kurių 
sovietų kontroliuojamos rytinės Vokietijos 
sostinė būtų Berlynas, o Vakarų kontroliuo- 
mosios dalies sostine — Frankfurtas.

Toks susitarimas verslų Vakarų valstybes 
pasitraukti iš jų išsikišusios pozicijos Ber
lyne. Tai būtų itin didelė kaina už mūsų 
nenumatymą. Bet šią kainą būtų galima pa
teisinti, jei ryšium su tokiu susitarimu būtų 
sudaryta taikos sutartis su Austrija.

Nebus galima (vesti jokios pastovios 
tvarkos Europoje, kol vokiečių tauta nepasi
darys nepriklausomas, produktyvus ir tai
kingas Europos bendruomenės narys.

Bet mes žinome, kad Kremliaus tikslai 
Vokietijoje yra radikaliai priešingi mūsiš
kiams. Sovietai nori kontroliuoti Vokietiją, 
kad galėtų viešpatauti Europoje. Mes nori
me, kad Vokietija nebūtų grėsmė, o įstaty
mus gerbiąs ir bendradarbiaująs Europos 
federacijos narys. Bet pažindami dabartinės 
sovietų policinės valstybės prigimtį, žino
me, kad tikslai ir metodai nepasikeis.

Kaip galime saugiai susitarti dėl keturių 
valstybių kontrolės suvienytoje Vokietijoje 
arba dėį reikalo steigti nepriklausomą Vo
kietiją su centrine vyriausybe, jei žinome, 
kad kiekviena alternatyva suteiks Maskvai

Į patogesnę progą paimti Vokietiją kontro- 
lėn ir kad tai įgalintų vokiečių nacionalis
tus sovietų pagalba kombinuoti prieš 
karus, kad tokiu būdu atstatytų stiprią 
litaristinę Vokietiją?

• Ginkluotos paliaubos neribotą laiką 
liūdna perspektyva. Bet kokia kita alterna
tyva gali laiduoti saugumą dabar ir ateity
je?

Kol bus galima išvengti karo, nors gink
luotos paliaubos ir ilgai truktų, Jungtinės 
tautos turės progą palaipsniui atstatyti pa
stovią pasaulio tvarką. Dabartiniai Rusijos 
šeimininkai anksčiau ar vėliau bus pakeisti. 
Sovetų sistema negali būti amžina.

Va- 
mi-

yra

Rytuose viskas išvirkščiai
Chicaga (Dena/Oans). Amerikos AFL pro

fesinių sąjungų pirmininkas W. Greenas 
savo pareišikme spaudai smarkiai 

sukritikavp Čekoslovakijos visuotinės 
profesinės sąjungos „Propagandos kam
paniją” prieš penkių dienų darbo savaitę. 
Pareiškime sakoma, kad Čekoslovakijos 

prof, sąjungų nusistatymas rodo, jog ko
munizmo sferoje

jokia prof, sąjunga negali būti laisva, 
• kadangi ji yra priversta darbininkų in

teresus aukoti bet kuriai komunistų par
tijai.

Dėl čekoslovakų profesinių sąjungų pa
naudotų argumentų prieš 40 vai. darbo sa
vaitę, kuri yra naudingesnė asmenims, ne
gu tautiniams interesams ir yra tipišką „ego
istinių papročių” išraiška Vakarų valstybė
se, o ypač JAV Greenas atsakė: „40 vai. 
savaitė jau ilgą laiką buvo Amerikos pro
fesinių sąjungų tikslas ir yra 
Amerikos valdžios ir didžiosios 
rikos pramonės”.

Australija susitarė su
Frankfurtas (Dena). Australijos vyriausy

bės informatorius, pasak Australijos radiją, 
pareiškė, kad yra galutinai suredaguota ir 
pasirašymui paruošta draugiškumo, prekybos 
ir laivininkystės sutartis tarp JAV ir Aus
tralijos.

♦ Manoma, kad byla prieš 12 komunis
tų vadų Amerikoje už norą nuversti valdžią 
bus pradėta svarstyti spalio mėnesio 15 d.

pripažinta 
dalies Ame-

JAV

Kiek žmonija sovietai 
neteko kare

Daugelis Europos kraštų po karo pabai
gos padarė gyventojų surašymus. Sovietų 
S-ga slepia statistinius duomenis apie savo 
gyventojus, kaip ir apie kitas savo ūkio gy
venimo ritis.

Tačiau aplinkiniais keliais gana tiksliai 
galima nustatyti sovietų gyventojų skaičių ir 
kitus neskelbiamus demografinius duome
nis.

1947 m. buvo 16 sovietinių respublikų 
rinkimai į aukščiausiąją tarybą. Ta proga 
paskelbtas (1946 m. lapkričio mėn. 24 d. 
„Trud”) rinkimų apygardų skaičius ir kiek 
gyventojų toms apygardoms tenka. Susuma
vus išeina, kad Sovietų S-goje 1946 m. gy
ventojų būta 191.585.000. Kitais išvestiniais 
būdais tą skaičių tikrinant duomenys men
kai tesiskiria.

Gyventojų skaičius 1940 ir 1946 m. buvo 
vienodas. O normaliai jis turėjo priaugti 
apie 20 mil. Imant pagrindu, kad gimimų 
skaičius per pirmąjį karą Rusijoje buvo su
mažėjęs 6 milijonais) reikia tarti, kad per šį 
karą Sovietų S-goje gimimų skaičius turė
jo nupulti 8 milijonais. Iš viso deficito at
metus 8 mil. gimimų minusą, gaunamas tik
rųjų karo aukų skaičius, būtent,' 10—12 mil. 
gyvybių. (Russkoje Slovo).

Dvejopi rezultatai
Dunojaus konferencijos rezultatai sukėlė 

didelį apsivylimą Washingfbne. Jie ypač ne
maloniai paliečia tuos vyriausybės sluogs- 
nius, kurie manė, kad „su rusais galima 
susikalbėti”.

Užsienio reikalų ministeris Marshallis į 
Dunojaus konferenciją žiūrėjo kaip į „ban
dymą”. Priešingai daugeliui civilių, šis 
karinės jėgos demonstravimą nusistatęs l?uv. 
generalinio štabo viršininkas norėjo sėk
mingomis derybomis pamažu pašalinti ma
žesniuosius konfliktus tanp Rytų ir Vakarų 
ir tuo būdu sukurti pasitikėjimo ir bendra
darbiavimo atmosferą, kuri būtų paruošusi 
dirvą vėlesnėms konferencijoms sunkesniais 
klausimais.

Si Marshallio strategija dabar visiškai 
nepasisekė.

klausimu sovietai pasirodė ne- 
ir nesutiko' priimti nė menkų 

kuriuos siūlė į kompromisus

Singerls z 2. D. karo šnipai ir išdavikai.

Canario ranka arabu, pasaulyje

Sandaros skrynios. Mozė buVo 
šnipus i Kanaano žemę. Panašiai 
šis vyras, kurio tiklas buvo or- 

arabus j kryžiaus žygi prieš bri-

Oficialiai būdamas praktikuojąs katalikas, 
Fr. von Papenas buvo priėmęs nacių pago- 
ninę religiją ir jos dievu pripažino steigė
ją reicho, kuris turėjo tverti tūkstanti me
tų. Taip sakant, jis buvo tos naujosios re
ligijos apaštalas ir savo štabą įkūrė netoli 
senovinės 
pasiuntęs 
padarė ir 
ganizuoti
tus, amerikiečius ir Palestinos žydus Arti
muosiuose Rytuose.

Jis tebuvo menkas pranašas, be jokios di
dybės. Visada atrodydavo nešvarus, nors 
prausdavosi ir buvo mokytas. Jam stigo iš
studijuotos manieros, kuri teikė orumą 
Hitleriui ir Goeringui, nors kartą buvo bu
vęs reicho kancleriu ir vicekancleriu Hitle
rio kabinete.

Šis garsusis Francas von Papenas buvo 
šnjpas J. A. Valstybėse pirmojo I>. karo 
metu, žymus špionažo praktikas. Ir vis dėl
to iškopė į Vokietijos kanclerius. Vėliau 
buvo ambasadoriumi Austrijai, kurią pa
dėjo apgauti. Pagaliau buvo paskirtas rei
cho ministeriu Turkijai. Nors kiekvienas 
pasaulio diplomatas žinojo jo praeitį, Tur
kijai nebuvo kito išėjimo, kaip tik priimti 
ii-

Papenas buvo Canario misininkas į ma
hometonų pasaulį. Jo tinklas driekėsi nuo 
Istambulo ligi Kairo, nuo Alepo, Damasko 
ir Teherano ligi Afganistano ir Indijos. Jo 
teritorijos buvo Palestina, Egiptas, Irakas, 
Iranas, Saudžio Arabija, Sirija ir Turkija. 
O Papenas buvo špionažo meisteris. Da
bar jis bandė sukurstyti rasinį karą. Norė
jo iškelti pranašo vėliavą ir sukelti maho
metonus prieš britus. Tai būtų padėję ašies 
reikalui.

Papenas savo žinioje turėjo stambias su
mas lėšų. Vien špionažui jis galėjo išleisti 
tris milijonus dolerių per metus. Maždaug 
tokia pat suma buvo skirta diplomatinei ir 
politinei jo veiklai.

Ant Papeno pečių gulė nemaža darbo naš
ta. Admirolas reikalavo pranešimų apie 
Artimųjų Rytų aerodromus, duomenų apie 
sąjungininkų lėktuvų atvykimą ir keleivių 
sąrašų nuorašų. Papenas turėjo suorgani
zuoti dokų šnipinėjimą pustuzinyje kraštų. 
Prieš išvažiuojant admirolas davė keletą 
nurodymų, kurie galėjo būti naudingi nau
joje srityje. Arabai nesidomėjo reicksmar- 
kėmis nei įvairiomis Rytų valiutomis. Jie 
nenorėjo net Amerikos dolerių. Papenui pa
tarė geriausia operuoti auksu, ir tik auksu.

Auksą įsiveždavo diplomatiniais paketais 
ir dosniai dalino arabams bei turkų valdi-

ninkama. Auksu tepė arabų vadus Sirijoje 
ir Irake, Irane ir Palestinoje. Nesnaudė ir 
priešingoji pusė. Britai savo slaptosios tar
nybos pareigūnams aukso davė bušeliais. 
O arabai nesikrato ir ėmė auksą iš abiejų 
pusių. Tai buvo dovana, kuri nedėjo jiems 
jokių įpareigojimų.

Sąjungininkų agentai šypsodamiesi stebė
jo, kaip von Papenas papirkinėjo arabus. 
Jie žinojo, kad Papenas jų nepralenks. Mat, 
jis buvo stebimas. Jį stebėjo labiau, negu 
kitą ką nors Turkijoje. Niekada jis neiš
vyko iš ambasados, kad sąjungininkai bū
tų to nežinoję. Jis nebuvo vienas, ar kelia
vo lėktuvu, ar traukiniu. Savo asmes sargy
bai jis turėjo vieną vyrą, bet jį lydėdavo 
daug didesnė svita iš turkų saugumo, britų 
ir amerikiečių agentų.

Kiekvienas žinojo, kad von Papenas or
ganizavo „Juodąjį Tomą” L D. karo metu. 
Būdamas didžiausias Vokietijos sabotuotojas 
ir šnipas, negalėjo paslėpti savo neskonin
go' verslo. Nešvariajam darbui — žmogžu
dystėms ir aukoms į Bosforą mėtyti — jis 
samdė kitus asmenis.

Admirolas Canaris buvo įsakęs konsoli
duoti Vokietijos poziciją Dardaneluose. 
Kaizeris Wilhelmas buvo svajojęs apie 
geležinkelio liniją iš Berlyno į Bagdadą. 
Ta pati svajonė žavėjo ir jo .įpėdinį Hitle
rį. Jis reikalavo susilpninti Artimųjų ir Vi
durinių Rytų kraštus ir įsikabinti kraštuo
se nuo-Turkijos ligi Palestinos, nuo Trans- 
jdrdanijos ligi Afganistano ir Burmos.

Naciai dėjosi draugais. Papenas tikino 
arabų vadus, kad esąs islamo globėjas. Yra 
neginčijamas faktas, kad Papeno subagen- 
tai tikino arabus, jog vokiečiai yra 
metonai. Ir turėjo praeiti ne vieneri 
kol tenykščiai gyventojai sužinojo 
melą. Daugumai akys teprasivėrė, tik 
čius Vokietijos karo ministerio 
Blombergo sūnaus laidotuves.
sūnų nužudė nenustatyti agentai, ir jis bu
vo palaidotas krikščioniškai. Nuo šio mo
mento pradėta abejoti vokiečių mahometo- 
niškumu.

Turkijos nacionalistinėms grupėms Pa
penas darė visokiausias nuolaidas. Jiems 
būsianti perleista Palestina. Ataturko kraštą 
naciai iškelsiu i Rymo padėtį panislamo 
pasaulyje. Beje, tokius pat politinius paža
dus jis davinėjo ir kitoms mahometonų tau
toms. Bet Papenas rūpinosi įrodyti ir savo 
nuoširdumą. „Turanian” organizacijai da
vė pinigų, kontrabandos būdu įgabenti gink
lų ir radijo aparatų. Turkų fašistai buvo 
samdomi šnipinėti prieš Turkiją ir sąjun
gininkus.

maho- 
metai, 
buvus 
pama- 
Hanso

Ministerio

■Papenas organizavo turkų kvislinguą. Jais 
pat metodais, kaip ir Austrijoje. Jo talki
ninkai gaudavo viską, ko tik prašydavo — 
nuo pinigo lig dinamito. Jų laikraščius fi
nansavo. Jis gerai mokėdavo už gautas ver
tybes. Vietiniams fašistams duodavo mainais 
ginklų už suteiktas informacijas apie laivų 
judėjimą Juodojoje jūroje ir Bosfore. Auk
su mokėjo už lėktuvais skridusių keleivių 
sąrašų nuorašus. Parsidavėliai buvo paten
kinti sąlygomis. Tada admirolas Canaris 
nusprendė, kad atėjo metas. Jo slaptos fa
šistinės organizacijos „Pilkasis vilkas” ir 
„Turanian” buvo gerai apmokamos, gerai 
ginkluotos. Jų eilėse buvo policijos virši
ninkų ir generolų. Tarė esant atėjus metą 
nuversti Turkijos vyriausybę. Naująjai vy
riausybei būtų padėję vokiečių lėktuvai ir 
kariuomenė, kaip Francui Ispanijoje. Cana
ris manė, kad tuo būdu atsivers kelias Vi- 
durinįams ir Artimiesiems Rytams nugalė
ti. Irako nafta patektų į Vokietijos rankas.

Bet koj Canaris tebegalvojo, sąjunginin
kų slaptoji tarnyba jau veikė. Turkijos vy
riausybė buvo įspėta. Buvo iškelti įrody
mai. Netrukus'visą tinklą sudraskė į skute
lius. Turkų fašistai atsidūrė kalėjimuose. 
Visoje šioje šaunioje kompanijoje, kur bu
vo generolų, teroristų, žmogžudžių Ar laik
raštininkų — nebuvo tik vieno — von Pa
peno.

Vokietijos žvalgyba vėl prakišo. Tat ne
mažai padėjo- turkams praregėti, kokius 
kėslus turi Hitleris. Turkija reagavo, la
biau ir labiau nusigręždama į sąjunginin
kus. Papeno pogrindžio darbas žlugo visiš
kai, ir jį atšaukė į Berlyną.

Jis praleido keletą neramių dienų užsie
nio reikalų ministerijoje. Laikraščiai pra
nešė, kad Papeną areštavo, 
perdėjimas. Jo karjera toli 
baigta. Išlaikytas 3 ^valandas 
Papenas pareiškė: „Berlynas 
kia, kokia sunki yra muzulmonų problema”. 
Jis kaip įmanydamas stengėsi pateisinti sa
vo nepasisekimą. Ar jis nedavė tikrų duo
menų apie laivų judėjimą Juodojoje jūroje 
ir Bosfore? Jo agentai sėkmingai tebedir
bo Palestinoje, Irake, Sirijoje ir Irane. Jei 
jį dabar atleistų, griūtų visa sistema. Be 
neutralius Turkijos buvo dar ir kitų inte
resų.

Vaidmenys pasikeitė. Pirmojo D. karo 
metu Papenas buvo Canario viršininkas. O 
dabar Papenas kaip šuniukas stovėjo prieš 
Canarį, kuris su juo elgėsi be ypatingos 
pagarbos. Vis dėlto Papenas nekrito iš bal
no. Admirolas Canaris nusprendė duoti dar 
jam progą pasireikšti. Jį pasiuntė į Pales
tiną, kad dar bandytų kelti neramumus ma
hometonų pasaulyje. (B. d.).

Dunojaus 
palenkiami 
pakeitimų, 
linkęs Amerikos atstovas Cannonas. Antra
sis klausimas, kuris buvo Marshallio „smul
kiųjų konfliktų” sąraše, lietė ginčus dėl 
Amerikos piliečių Sovietų Sąjungoje ir dėl 
sovietų piliečių Amerikoje. Bet čia, kaip 
žinoma, iškilo Kosenkinos afera, o sovietai 
apkaltino špionažu Amerikos karo laivyno 
atachė. Tad padėtis tik įsitempė.

Pagaliau rūpestingai paruoštą „tvarka-v 
raštį” amerikiečiams sugadino primestos 
keturių valstybių derybos tqkiu metu; kuris 
buvo per ankstyvas, Marshallio manymu.

Užsienio reikalų ministerijai turint prisi
pažinti pralaimėjus, krašto apsaugos minis
terija, kuri gana dažnai bando vesti užsie
nio politiką savo ruožtu, kaip tik dabar 
gali pasidžiaugti Graikijos kariuomenės 
laimėjimu, kurią»paruošė Amerikos gene
ralinio štabo karininkai ir kuri buvo ap
ginkluota Amerikos ginklais.

Be abejo, diplomatinio Amerikos nepa
sisekimo Belgrade laiko atžvilgiu su
tapimas su karine pergale Šiaurės 
Graikijoje Washingtone stiprina tą par
tiją, kuri yra- nuomonės, kad bohibos 
yra veiksmingesnės, kaip diplomatinės 

notos.
Jei nepasisektų Maskvoje derybos, ku

rios taip sunkiai davėsi pradedamos, tai 
Belgrado ir šiaurinės Graikijos pamoką 
krašto apsaugos ministerijos vyrai rekomen
duotų ir Vokietijai. Reikia iš tikrųjų stebė
tis, kodėl Višinskis, kuris turi žinoti užsie
nio reikalų ir krašto apsaugos ministerijų 
rungtyniavimą, ' taip . palengvina žaidimą, 
toms jėgoms, kurios Washingtone siūlo 
ginklo kalbą, o aniems, kurie stengiasi kon
fliktą spręsti prie žaliojo talo, nesuteikia nė 
mažučiuko, laimėjimo bent paguodai. (Tat).

Bet tai buvo 
gražu nebuvo 
Bendlerstr. 14 
visai nenuvo-

JAV remia Europos Sąjungą
Washingtonas (Dena/Reuferis). Amerikos 
vyriausybė išreiškė primygtiną pritari
mą dėl Europos parlamento sudarymo, 
kuriame būtų atstovaujamos visos Va
karų Europos valstybės, dalyvaujančios 

Marshallio plane.
Užsienio reikalų ministerijos spaudos re

ferentas McDermottas pareiškė, 
šilčiausiai sveikina 
pagal kurį Briuselio 
taniją, Prancūzija, 
Liuksemburgas) turį 
sitikti, kad sutartų dėl atstovų laiko ir vie
tos tokio susirinkimo, o taip pat ir nusta
tytų darbų tvarką.

McDermottas pastebėjo, kad tai yra pir- " 
mas kartas, jog vienos Europos valstybės 
vyriausybė tokį susirinkimą šaukia ir pa
brėžia, kad JAV vyriausybė visomis galio
mis pritaria laisvų Vakirų Europos tautų 
pažangiam jungimuisi abišajumo pagrindu.

♦ Amerikiečių okupuotos Pietų Korėjos 
vyriausybė amerikiečių karinėms įstaigoms 
pareiškė savo pageidavimą, kad amerikiečių 
kariuomenė ir toliau «pasiliktų Pietų Ko
rėjoje ir ją saugotų nuo komunistų. (NF),

kad JAV 
Prancūzijos siūlymą, 
pakto kraštai (D. Bri- 

Oiandija, Belgija ir 
lapkričio mėnesyje su-
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RAŠO V. TRUMPA
Kiekviena idėja yra daugiau ar mažiau 

imperialistinė. Ji ne tik vertikaliai nori pa
siekti pačias aukštumas ir pačias gilumas, 
bet ir horizontaliai išplėsti savo ribas ga
limai toliau. Net tokios su vieta ir gamti- 

' nėmis sąlygomis taip labai surištos idėjos, 
kaip nacionalizmas ir rasizmas, negali vi
siškai atsipalaiduoti nuo imperializmo. Juo 
idėja didesnė, juo ji veržlesnė. Tas veržlu
mas yra jos gyvybės sąlyga. Einant į nau
juosius laikus istorinio proceso tempas ir 
ypač horizontalinio idėjų plėtimosi gali
mybės tolydžiai didėja. Šiandien pasidarė 
aiškiau negu kada nors, kad visas pasaulis 
pasidarė tam tikras vienetas. Kuriasi insti
tucijos ir organizacijos, apimančios visą 
žemės rutulį. Kosmopolitizmo idėja nieka
dos nebuvo taip arti savo realizacijos kaip 
šiandien. Net ir labai atsilikusios laukinės 
tautos tiesiog šuoliais žengia civilizacijos 
keliu, taip kad žmogus neretai pirma iš
moksta automobiliu važiuoti ar lėktuvu 
skraidyti negu dviračiu, arba nuo medinio 
arklo ir rankinio pjautuvo pereina tiesiog

' prie traktoriaus ar kombaino.
Be abejo dėl šitų sąlygų dažnai labai 

greitai griūva daugelis nors ir labai popu
liarių protinių konstrukcijų, lygiai kaip 
susikuria palanki dirva naujoms konstruk
cijoms. Pavyzdžiui savo laiku net ir pas 
mus tokia populiari idėja (plg. S. Šalkaus
kio „Sur les confins de deux mondes”), kaip 
pasaulio skaldymas į dvi dalis: i Rytų pa
sauli *r i Vakarų pasauli negailestingai 
griūva. Daugiau geografinės negu realios 
reikšmės turi ir kitas paskutiniais metais 
ypač Amerikos kontinente madingas skal
dymas žemės rutulio į Vakarų ir Rytų he
misferą. Pagaj tą naują idėją tai, kas se
niau buvo laikoma tipingu Vakarų kultūros 
lopšiu ir reiškėju, priskiriama Rytų hemis
ferai, o tikrieji Vakarai nukeliami anapus 
Atlanto.

Toks bandymas suskaldyti pasauli į dvi 
dalis turi paprastai ne koki nors rimtą 
realų pagrindą — skirtingą kultūrą, gyve- 
nimoybūdą, civilizacijos laipsni — bet idė
jinį pagrindą. Pirmo pasaulio (suprask Eu
ropos) padalinimo pagrinde glūdėjo krikš
čionybės suskilimo l Vakarų ir Rytų baž
nyčias idėja. Iš čia kilo ir garsioji alter
natyva: Roma ar Maskva, prieš kurią, lik 
jau truputį kitomis sąlygomis, A. M. nori 
pastatyti pasauli ir šiandien. Žinia, kaip tos
bažnytinės kovos metu buvo kuriami mitai 
apie Maskvą, kaip apie trečią Romą (an
troji buvusi Konstantinopolis). Anuo metu,
kai maža, bet be galo išdidi Europa laikė 
save visu pasauliu, Romos ir Maskvos alter
natyva dar turėjo šiek tiek realaus pagrin
do. Šiandien, kada toji pati išdidi Europa 
pasidarė nelabai įeikšmingu Azijos pusia
saliu, arba dar konkrečiau Amerikos ir Ru
sijos mažyčiu prietilčiu, bandymas, kad ir 
idėjinė prasme, svorio centrą perkelti l Ro
mą ir į Maskvą yra truputį juokingas, nors 
žmogui visuomet labiau natūralūs perdėji
mo jausmas.

I Lietuva pašto ženkluose |
Baltijos Filatelistų Sąjungai „Baltija” po 

ilgesnių pastangų pagaliau pavyko išleisti 
penkiomis kalbomis (vienoje knygoje) pašto 
ženklų katalogą, kuris apima Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos pašto ženklų raidą iki 1941 

; metų. Tremties sąlygose tai yra tikrai ver- 
į tingas leidinys. Kaip leidėjai savo įžangos 

žodyje išsitaria, pirmoje eilėje katalogas 
skiriamas jaunuomenei supažindinti su Bal- 

; tijos valstybių nepriklausomo gyvenimo ne
tolimos praeities istoriniais įvykiais, atžy
mėtais atskiromis pašto ženklų laidomis, sten
giantis galimai plačiau tuos įvykius paaiškinti.

Salia estų, latvių ir lietuvių kalbų viso 
katalogo ženklų paaiškinimai ir aprašymai 
duoti dar anglų ir vokiečių kalbomis, ir 
tai kaip tik padaryta tikslu užsienio filate
listams arčiau pažinti Baltijos valstybių 
pašto ženklus, o per juos ir arčiau pažinti 
šių kraštų istoriją. Reikia pripažinti, kad 
šiuo metu toks katalogas šiam tikslui tikrai 
daug pasitarnaus. Ypatingai šiuo atžvilgiu 
sveikintina yra lietuviškoji katalogo dalis, 
kur, šalia įprastos kiekvieno pašto, ženklo 
metrikos, aprašoma ženkluose pavaizduotie
ji Lietuvos istoriniai įvykiai, sukaktys, žy
mieji žmonės ir kt. Šios suglaustos žinios 
apima Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mą, Steigiamąjį Seimą, Klaipėdos atgavimą, 
Vytauto Didžiojo karūnavimo sukaktį, 
„Aušros” įsteigimo 50 m. sukaktį, skautų 

'• įsteigimo ir nepriklausomybės dvidešimt
metį, Vilniaus atgavimą, bolševikų okupa
cija ir tt. Žodžiu, visa Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo istorija, kiek jį nepilnai 
pavaizduota pašto ženkluose, • papildoma 
vertingomis įvykių santraukomis ir pasta
bomis.

Katalogu Lietuvos reikalu, žymiai pasi
tarnauta, ypač žinant, kad filatelistų tiek 
gausu pasaulio kraštuose, ir ne tik eilinių 
žmonių, bet ir pasižymėjusių veikėjų, kul
tūrininkų, politikų ir kitų didžių asmenybių 
eilėse. T^ii, šalia tiesioginės leidinio paskir
ties, kaip tik dar pakelia katalogo verte. L Z.

Grįžkime prie temos. A. M-nos pastaty
tas klausimas, „kas sudarys idėjinę bolše
vizmui užtvarą; kas išnaikins dvasinį bol
ševizmą (vadinas, ir toks yra?), kas duos 
žmogui naują antibolševikinę kultūros 
linkmę”, yra visiškai vietoje. Maskva iš 
tikrųjų pasidarė ne tik labai realios politi
nės galios centras, bet taip pat gana ga
lingas idėjinis traukos židinys. Ne tik Grai
kijos kalnuose, Italijoje ir Prancūzijoje, bet, 
ir, gal būt, kaip tik ypač, Malajų ir Indone
zijos džunglėse yra žmonių, kurie žiūri į 
Maskvą, kaip mahometonas į Mekką. Poli
tiškai kiekvienas (ir ypač išdidusis europie
tis) žino, kad atsvaros punktas prieš Mas
kvą yra ne kur kitur, bet Washingtone. Bet 
idėjiškai? Aišku, kad Maskva šiandien at
stovauja tam tikrą kosmopolitinę idėją, net 
religiją, kuria gudriai namams ir pasauliui 
pridengiamas rusiškasis imperializmas. Bet 
ai" tokią idėją turi Washingtonas? O gal jos 
reikia ieškoti kur nors kitur, ga| jos rei
kia ieškoti Romoje? Jeigu bolševizmas yra 
tam tikra religija, kuri turi savo evange
liją, savo dogmas, savo šventuosius, savo 
kankinius ir savo heretikus, ir neteikiant 
tam religiniam bolševizmo aspektui labai 
daug reikšmės, ar logiška būtų pYieš jį 
pastatyti kitą religiją?

Iš esmės tai nėra logikos . klausimas. 
Krikščionybė negali būti vienintelė bolše
vizmo užtvara svarbiausia dėl dviejų prie
žasčių. Čia tuojau pat reikia padaryti viena 
metodologinė pastabą. Tai, kas tūlų idė- 
jininkų personifikuojama Romos vardu, nė
ra toji plati krikščioniškoji idėja, o yra Ka
talikų Bažnyčia arba katolicizmas. Tos pas
tabos nepadarius galima taip pat suklysti, 
kaip A. M. suklydo visus liberalizmo here
tikus ir atskalas tebevadindamas tuo pačiu 
liberalizmo vardu. Bolševizmas ir kataliky
bė yra dogmatiškos doktrinos, kurių tiks
lams įgyvendyti būtinai reikia griežtos val
dymo sistemos. Nedidelis daiktas, kad jų 
intencijos skiriasi, nes ir višta turi geras 
intencijas, kai ji nenori leisti. ančiuko j 
vandenį, kad jis neprigertų. Ar abejoms 
toms doktrinoms netinka Bielinskio žo
džiai: „Liaudis yra tokia kvaila, kad bū
tina ją jėga vesti į laimę”..Mr ne panaši 
idėja pavaizduota Dostojevskio D. Inkvizi- 
tėriuje? Dar konkrečiau panašią mintį iš

Kur as nukeliausiu, nakvynėle gausiu . . .
Nesulaukę išsiilgtos tėvynes laisvės va

landos, nesulaukę chartomis išgarsinto tei
singumo įsikūnijimo, pilkieji tremtinių bū
riai, elgetos manta nešini, vėl pakyla ne- 
baigiamon kelionėn. Su ašaromis akyse 
skiriasi giminės, atsibučiuoja draugai, ir 
mylimieji taria paskutinį sudiev.

Prie pilkų barakų vartų drebančia ran
ka laimina savo vienintelę paguodą senutė 
motina, čia palikta rūsčiam likimui. Jos 
skausmo išgelti sąnariai šiandien nebetinka 
jokiems gyvosios darbo jėgos pirkliams, o 
jos širdies laisvės troškimas pasaulio di
džiūnams nebesuprantamas. Tokių kelias — 
tiktai vargan ir mirtin.

Neseniai Kanadon išvyko vėl didesnė 
grupė atrinktų lietuvaičių, savistovių ir tik 
su kūdikio akimis, palikusių šiame krante 
artimuosius ir visai vienišų.

Žavi jaunam kelionė į platųjį paaulį, lyg 
į tūkstančio ir vienos nakties pasaką, ma
sinančią netikėtumais, neregėtų turtų žė
rėjimu ir išsvajotos laimės miražais. Bet 
tik tada, kai žinai, kad gali bet kada su
grįžti į savo gimtąją pastogę pasisekimų 
džiaugsmu su savaisiais pasidalinti ar nu
sivylimų kantrybe pasiguosti.

O šiandien? Tegul apie tai byloja vienos 
šių jaunų mergaičių laiškų ištraukos.

... Po ilgų lūkuriavimų ir tikrinimų, po 
nusiminimo valandų ir vilties akimirkų — 
mes jau laive. Keli šimtai benamių vėl pa
kely į nežinią. Dangus apsiniaukęs ir ly
noja. O, kas pasakys, kokios dienos mūsų 
laukia už šito tolių rūko? Kodėl šią iš
svajotą valandą nejaučiu nė šešėlio to 
džiaugsmo, kurį kadaise tyliai vaizdavausi? 
Ak, norisi balsu pravirkti pro vėją ir lietų, 
norisi kabintis rankomis į tolstantį Europos 
krantą, kuriame dabar žaliuoja ir mūsų že
mės sklypelis.

Mama! Tarp mūsų jau šniokščia neper- 
žiangiama pilka jūra. Tu dabar tokia vie
niša. Mintimis skrendu J Tavo mažą kam
barėlį niūraus barako pastogėje. Aš regiu 
Tavo vargų išvagotą veidą, ir Tavo aša
ros man krinta tiesiai į širdį. O kaip 
skaudu! Kada Tu dabar glostysi mano gal
vą savo mylinčiais pirštaiš? Kada? Pri
siekiu, aš darysiu visa, kad ta laimė priar
tėtų.

... Kaip toli šiandien mes nuo jūsų už 
horizonto nuskendusio pasaulio! Už mūsų 
jau liko kelios nuostabios dienos iūroie.

žalsvos bangos su medūzomis, Prancūzi
jos, Anglijos ir, Airijos krantai, ten su
grįžo mus palydėjusios paskutinės Europos 
pakraščių žuvėdros, — ir mes neriame tam
siai fnėlynu Atlanto okeanu. Ak, vandens 
tokie žvilgsniu neaprėpiami, dangus toks 
platus, ir Dievas, rodos, taip arti! Tik ko
dėl Tavęs čia nėra, mano Brangioji? Čia 
taip visa parengta mano patogumui. Ir 
maistas puikiausias, ir stalai balčiausi, ir 
baltašvarkiai patarnautojai šokinėja dėl ma
žiausio mūsų pageidavimo. O laivo įgula— 
tikras tautų mišinys. Be amerikiečių ka
rininkų ir šiaip jūreivių, yra dar mulatų, 
malajiečių, japonų ir negrų, kurie čia at
lieka įvairiausius darbus. Radome net vie
ną Amerikos lietuvį, kalbantį lietuviškai. 
I.aivo karininkai imdavosi už galvų iš. nus
tebimo, kai sužinodavo'mūsų tikrąsias pro
fesijas ar išeitą mokslą. Jiems tiesiog 
sunku suprasti, kas mus veja į svetimų 
žemynų tolį. Mūsų teisybė tokia paprasta 
ir tokią neįtikima jos iš arti nepatyru- 
siems.

Mamyte! Aš Tave sapnavau tokią nuliū
dusią ir varganą, stovinčią po nulūžusiu 
medžiu. Aš nešiojuosi ištisom- dienom sa
vo širdy Tavo ilgesį ir nerimą. Juk aš 
pirmą kartą Tave palikusi leidžiuosi į ne
permatomą kelionę. Bet patikėk man: nie
kados Tavęs neapvilsiu. Siunčiu Tau ne
suskaitomus tūkstančius pabučiavimų.

... Vakar praplaukėme Golfo srovę. Bu
vo šilta, jūra visai rami ir nužerta sidabro 
spindėjimu. Į vakarą pakilo vėjas ir siautė 
visą naktį. Bet tai dar ne audra. Mes lai
komės tvirtai, ir amerikiečiai stebisi mūsų’ 
patvarumu. Ir jūreivis lietuvis didžiuojasi 
savo tautiečių padoriu elgesiu. Ak, mes 
žinome, kad šios nuostabios kelionės gale 
mus laukia kieta kasdienybė, gal būt, ilga 
ir alinanti. Ant laivo denio vakarais gie
dame „Marija, Marija”. Tai primena to
limą tėviškės aidą. Giedam ir graudinamės. 
Audrų užgrūdinti keturių pasaulio šalių 
jūreiviai klausosi, kraipo galvas ir klausi
nėja keleivių: Kas mes? Iš kur ir kifrlink 
mes? Iš kur ta mūsų kančia ir tas tikėji
mas?

... šeštadienį surengėm lietuvišką, va
karą su dainomis ir šokiais. Ne dėl to, kad 
būtume ištroškę pasilinksminimų, o tenorė
jome. kad kitataučiai pajustų nors lengvutį

reiškė Keyserlingas: „Jeigu Kristus būtų 
tikėjęs, kad jo karalystė yra iš šio pa
saulio, būtų buvęs nuoseklus ir būtų turė
jęs jėgos ją įgyvendyti, būtų ir iš jo pa
sidaręs Leninas” (Politik, Wirtschaft, Weis- 
heit, 91 p.) Šia prasme gal ir 'A. M-nos 
taikomos NKVD ir „visuotinio špionažo” 
institucijos tiktų kam nors geriau, kaip li
beralizmui.

Jeigu jau būtinai norima pastatyti pasau
lis prieš alternatyvą, tai ji turėtų būti; de
mokratija ir laisvė, ar reakcija ir totalita
rizmas. Žinomam 1946 m. filosofų kongrese 
Šveicarijoje, apie kurį kelis kartus ir mūsų 
spaudoje buvo minėta, Vienas kalbėtojų (de 
Šalis), pasinaudodamas prancūzo kritiko A. 
Thibaudet mintimis sako, kad nėra totalita
rizmo iš dešinės ar iš kairės, yra tik tota
litarizmas. Jėgos, kurios pripažįsta individo 
ir piliečio laisvės, sąžinės laisvės, žmogaus 
teisių, socialinės pažangos, humanistinio 
socializmo idealą, kurios pripažįsta 'tautų 
nepriklausomybę, tarptautinį susipratimą, 
demokratinę pažangą, tos jėgos yra iš kai
rės, gi jėgos, kurios gipa priešingą idealą, 
vergišką pasidavimą diktatūroms, yra iš 
dešinės. Kitas šveicaras, berods kunigas, 
Charles Journet, kurio veikalą reikėtų re
komenduoti perskaityti visiems mūsų kata
likiškiems rašytojams, sako; „Būtų baisi 
dešiniųjų veidmainystė, su pasigerėjimu, 
remtis religija ir kartoti tvarkos ir tradici
jos žodžius, nors tie žodžiai, gavę maurra- 
sinės prasmės (pagal Charles Maurras ži
nomą prancūzų akademiką kolaborantą 
1’Action Franęaise redaktorių. V. T.) deja 
nieko daugiau nereiškia,, kaip reakciją; bū
tų baisi veidmainystė užsikimšti ausis ir 
negirdėti milijonų proletarų šauksmų, nau
doti visur ten bolševikinio pavojaus minti 
siekiant nukreipti dėmesj nuo verkiančiai 
reikalingų socialinių, reformų, kurių rei
kalauja ir krikščioniškoji teisė, burti poka
rines jėgas, norint sugniuždinti teisėtus 
darbininkų reikalavimus, liečiančius jų as
mens vertę, jų darbo sąlygas, jų šeimos 
teises” (Exigences Chretienneš en politique, 
1945 m. 433—4 p. N. B. Veikalas su Nihil 
obstat). Taigi iš vienos pusės turėtų būti 
pastatyta pažangi ir demokratiška kairė (į 
kurią be abejo tilpti; ir tokio nusiteikimo 
katalikai), į kitą-totalitarinė ir reakcionie

riška dešinė (prie kurios turėtų būti pri
skirtas ir bolševizmas). Tokia istoriosofija 
man atrodo turi daugiau pagrindo, negu 
Kreivėnienės, jos sūnaus, prof. dr. A. M- 
nos ir dr. J. Griniaus istoriosofija.

Antras dalykas, dėl ko katolicizmas ne
gali būti vienintele idėjine užtvara prieš 
bolševizmą, tai jo neuniversalumas. Savo 
laiku, kai dar krikščionybė nebuvo suskilu
si, kaip Europa buvo beveik visas pasau
lis, o Europa buvo krikščioniška, krikščio
nybė buvo jeigu ne realiai, tai bent poten
cialiai universali. Vėliau idėjiniai skirtu
mai tarp katalikybės, ortodoksijos ir pro
testantizmo, jeigu neskaityti mažesnių at
skalų pasidarė jokie dideli, kad jų negali
ma užtušuoti bendru krikščioniškos kultū
ros ar civilizacijos pavadinimu. Tas pats 
kai kieno taip mėgiamas Dostojevskis kata
likybės adresu yra pasakęs tiek daug kar
čių žodžių, kaip retas kuris ateistas. Tiesa, 
bendras bolševikinis pavojus tą antagonizmą 
šiek tiek sušvelnino, bet dar vos tik prieš 
metus anglikonų arkivyskupas dr. Kirilas 
Garbettas viename pamoksle išdrožė, kad 
katalikiškos Europos partijos yra visų 
reakcinių jėgų užuovėja. Palikus tuos vi

Pro domo nostro
Iš namų išėjome, j namus ir grįškime. 

Ne dėl mūsų kaltės buvome priversti labai 
menką ir banalų reikalą' valkioti po didžią
sias pasaulines idėjas ir po plačiuosius kon
tinentus. Sakau, menką ir banalų, nes jis iš 
tikrųjų toks ir yra. Esu tikras, kad jeigu 
V. Ramono „Kryžiai” būtų išversti i sveti
mas kalbas, gal būt, jie patrauktų skaityto
ją savo meninėmis vertybėmis, bet tik ne 
Kreivėnienės ir jos sūnelio istoriosofija. 
Retai kam ji būtų suprantama ir tikrai ji 
nesukeltų jokių ideologinių ir politinių gin
čų. Daugių daugiausia ji tebūtų savotiška 
egzotika, kaip kartais tokia egzotika jie įsi
vaizduoja visą mūsų gyvenimą, ypač kai 
mes patys ji kartais jiems taip egzotiškai 
pavaizduojame. Veltui A. M. bando Įtai
goti, kad „aštrų klausimą: Roma ar Mas
kva — keliame ne tik mes. Jį kelia ir pran
cūzai” („Aidai”, Nr. 15). Ne, -tikrai tokio 
klausimo nei idėjinėje nei politinėje plotmė
je niekas nekelia, juo labiau jo nekelia ži
nomas publicistas R. Arenas, kurį be rei
kalo A. M. nori pasišaukti į pagalbą.

Kitas daiktas — idėjinė kova dėl nevie
nodo laisvės ir demokratijos supratimo, ki
tas daiktas kova tarp totalitarizmo ir demo

dvelktelėjimą lietuviškos dvasios, mus ly
dinčios ir stiprinančios šiose kelionėse. į 
jį atsilankė laivo karininkai ir net pats ka
pitonas, kuris šiaip tokių pakvietimų ne
priima. Žiūrėjo, klausėsi ir pragiedrėjo. Jis 
šį kartą vežąs ne tik dartio jėgą, bet' žmo
nes, ieškančius laisvės ir tėvynės!

Po dienos, sako, būsim Halifaxe. Mama, 
kokie mieli man šiandien rūstaus okeano 
vandens, ir kaip bijau svetimosios žemės!..

• • •

... Mes plaukiame į Halifaxo uostą. Jau 
iš tolo regėjome uolotus tamsiai žalius 
krantus, iškaišytus įvairiaspalviais name
liais. Jūroje nardo baltos jachtos. Mus 
pasitinka vilkikai. Išlipa reporteriai ir fil- 
muotojai. Klausinėja, fotografuoja, ir ne
jučiom artėja naujas pasaulis. Po aštuonių 
dienų kelionės pagaliau — žemė! Ak, žemė! 
Kai nuleis jūreiviai tiltelį iš šios plaukian
čios pasakos, gal ji vėl bus mums po ko
jomis ašfriai kieta, bežadė tyli, ar per
merkta ašarom.

•

... Retai kur stabtelėdamas, mūsų trau
kinys neria vis tolyn ir tolyn, nešdamas 
221 „tarnaitę” ir apie 200 „farmerių”, ku
rie bus išskirstyti didžiuliuose Kanados 
plotuose. Jau kuris laikas mes nepajėgia
me atsitraukti nuo jo langų. Už jų kartais 
lyg mūsų Lietuva pasivaidena; lygumos, 
beržai, pušaitės, durpynai, žalios lankus ir 
tartum namie matyti upeliai. Bet štai ir 
vėl pasitinkame ir paliekame margus, lyg 
saldainių dėžutės, namelius, tyvuliuojančius 
ežerus, apstotus ištaigingiausių vilų, ir pil
kas uolas, primenančias, kad čia ne mūsų 
krašto sapnas. Ant laukų nukrinta tamsiai 
mėlyna naktis, išbarstytą sidabrinėmis 
žvaigždėmis, o mes vis tolyn ir tolyn. Kar
tais pakely suplieskia miesteliai ar miestai 
su mirgančiomis šviesos reklamomis, gė
rybėm perkrautom vitrinom, automobilių 
dūzgesiu ir žmonių knibždėlynu, ir vėl visa 
už mūsų užgęsta. Švinta rytas, artėja vaka
ras, o mes vis tolyn.

Mažam Causapscalio miestely išlipo pirmas 
lietuvis farmeris — studentas. Toks vieni
šas šioje nepažįstamoj žemėj. Nužėrė ašarą 
ir nuėjo į naują neįprastą gyvenimą. Mont 
Joli vėl vienas. Ir taip Quebecko provin
cija, Quebecko miestas, vakare Montrealio, 
prie St. Lawrenso upės. Čia — sudie mūsų 
farmeriams, kurie vyksta į Ontario! Mes 

daus ginčus nuošalėje visvien kiekvienam 
aišku, kad idėjinės ir ne tik idėjinės už
tvaros prieš bolševizmą reikia ieškoti ne 
tik Europoje, ir ne tik Romoje, bet visuose 
kontinentuose, visame pasaulyje, ir kitur, 
gal būt, kaip tik daugiau negu čia. O ką 
reiškia Roma Indijos budistui, Kinijos Kon
fucijaus pasekėjui, arabų pasauliui, nekal
bant apie viso pasaulio ateistus. Žinoma, 
niekas nenorės išjungt? iš tos kovos krikš
čionybės, niekas nenori mažinti nei jos mo
ralinio ir idėjinio svorio, taip kaip A.' M. 
nori išjungti iš tos idėjinės kovos libera
lizmą. Atrodo, kad tai kovat reikia mobi
lizuoti visas jėgas, o tą padaryti gali tik 
liberalizmas, kurio laisvės ir demokratijos 
amplitudė yra gana plati, po kuria gali 
lengvai sutilpti ir skirtingų religijų ir ra
sių žmonės. Ji lygiai gali būti priimtina ir 
pažangiam katalikui, ir socialdemokratui ir 
kitoms idėjinėms ir politinėms partijoms ir 
pasaulėžiūroms. Liberalizmas nedrįstų nie
kieno pavadinti „belzebubu”, jeigu tik kas 
nesiekia griauti pagrindinius demokratijos 
ir laisvės principus.

kratijos, arba iš viso kova tarp Vakarų it 
Rytų idėjų, kur Rytus atstovauja labai kon
kretus bolševizmas, o Vakarus mažiau kon
kreti, bet taip pat visiems gana aiški de
mokratija. Bet toje bendroje kovoje tikrai 
nėra vietos „ginčui dėl liberalizmo”. Kad 
A. M. ir kiti panašūs publicistai kelia tą 
ginčą, tai galima laikyti kažkokiu nesusi
pratimu, arba noru užmaskuoti kitus jau 
daug konkretesnius ir praktiškesnius sieki
mus.

Pasirodžius J. G-niaus ir A. M-nos 
straipsniams tuojau pat kai kas pastebėjo, 
kad noras sukelti ginčą dėl liberalizmo ne 
tiesiog išplaukia iš Ramono „Kryžių”. 
Komentaruose „prie savo straipsnio A. M. 
prisipažįsta, kad „Kryžiai” tik paskatino jį 
tam ginčui sukelti. Nenorėtume insinuuofi, 
kad ir pas Ramoną Kreivėnienės ir jos sū
naus tezės atsirado neatsitiktinai, nors są
ryšy su „Kryžiais” J. G. pasišovė ginti idė
jinę literatūrą. Nenorint ant Ramono veika
lo uždėti pigios didaktinės literatūros ant
spaudo, vis dėlto negalima neįskaityti visa
me tame sukeltame triukšme tam^ikrų pla
ningų mūsų vidaus kovų tendencijų. (Pab.) 

i

išlipame St. Paulyje, mūsų surinkimo punkte.
Mūsų namai — standartinės statybos, bet 

erdvūs, išpuošti kilimais, puikiais baldais ir 
lyg stiklinė švarutėlai. Apsigyvename po 
dvi kambarėlyje. Erdvioj salėj maloni ka
nadietė taria suraminimo žodį:

— Atvirai pasisakykit, kur norite dirbti 
ir kokį darbą. Ar ištekėjusios? Ar turite 
giminių ir artimųjų? Bus stengiamasi pa
gelbėti juos iš Europos išsirašyti. Nieko 
nebijokite^ Žinokite, kad esate laisvės ir 
demokratijos krašte, kur žmogaus teisės yra 
šventai gerbiamos!

Po tiek iškentėtų skriaudų, matyto žmo
gaus nuvertinimo, po tiek griuvėsiuos iš
klajotų metų — visa tai mums skamba lyg 
ne šio pasaulio mintys.

... Mano godžiai siektas mokslas, mano 
tylūs jaunų dienų lūkesčiai ir mąstymai liko 
tik man pačiai. Tebus tai mano slaptas ka
pitalas. Šiandien aš — tarnaitė. įvilkta į 
uniformą, nurodyta ką veikti, kaip elgtis 
prie savų ir svečių. Mano ponai — jauni, 
linksmi, sako, buvę milijonieriai. Jie kilo, 
smuko ir vėl turi vilčių į pasisekimą. Bet 
jų didieji rūpesčiai ne mane slegia. Aš 
tvarkau tik jų kambarius, lyginu baltinius 
ir prižiūriu du mažamečius vaikus. Sunku? 
Anaiptol. Po viso to, kas išgyventa, man 
pakanka tik šių žmonių nuoširdumo, visa 
kita yra pakeliama.

Kai lieku viena su vaikais, šie dūksta, ta
rytum ne šios žemės sutvėrinėliai. Vienas 
nesutvardomai daužo abiem kumštini pia
nino klavišus, o antras atkakliai ieško, ką 
dar peiliu pradurti. Nespėju apsisukti, o 
juodu jau vėl ką naujo sugalvoja. Vyres
nysis šoka su kojinaitėmis į balą ant veran
dos, o tą betvarkant, jaunesnysis Iki už
dusimo ryja popierines sarvietėles. Kai 
aiškinu, jog tai negalima, abu, iškišę lie
žuvius, pamėgdžioja mano angliškus žo
džius. Ir taip ligi grįžta šeimininkai. Ir 
panašiai kasdien.

Bet aš soti ir galėsiu apsirengti — už 
žingsnio parduotuvės lūžta po vertybėm. 
Tik kai ateina tylus vakaras l mano kam
barėlį, aš vėl — viena ir užmiršta. Mama, 
kodėl neleista po darbų mums drauge pa
sėdėti, pasiguosti, prie vieno stalo pasida
lint su Tavimi uždirbtu kąsneliu? Ar ši
tuos begaliniuos plotuos neatlieka vietos 
vienam senam žmogui? Ak, Mama! ...

A. O.
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Ar emigruoti i tropinius kraštus ?

Nemaža mūsų tremtinių, ypač šiais me
tais, nesulaukdami galimumo išemigruoti Į 
J. A. V., Kanadą ir kitus labiau tinkamus 
kraštus, pradeda veikti Į Pietų Amerikos 
tropini kraštą — Venecuelą. Čia patie
kiama prieš metus nuvykusio Į Venecuelą 
tautiečio kai kurias laiško ištraukas”.

„Kaip matote iš laiško, aš esu atsidūręs 
toli nuo Europos. Aš čia jau esu beveik 
metai. Sunku buvo palikti Europą, bet ne
buvo kitos išeities. Neturėdamas didelio 
pasirinkime pasinaudojau pirma proga 
emigruoti j Venecuelą. Važiavau čia ne to
dėl, kad man šis kraštas būtų patikęs, bet 
todėl, kad kitos išeitieg nebuvo. Didžiausias 
baubas buvo tropiškas klimatas, dėl kurio, 
prieš išvykstant iš Europos, daug naktų ne- 

. teko ramiai miegoti, o pačioje kelionėje tas 
irgi sudarė didžiausių rūpesčių. Dėl darbo 
nebijojau, nors žinojau, kad „balto” darbo 
negausiu. Atvykus čia pasirodė kitaip. Tas 
mano didysis baubas — klimatas buvo ras- 
tag dešimt kartų geresnis kaip aš įsivaiz
davau. Čia jau pragyvenau beveik metus, 
pačius didžiausius karščius, bet tie karščiai

DP Įstatymo reikalu
Nors DP Įstatymai vykdyti taisyk

lės dar nėra paskelbtos, tačiau iš įs
tatymo teksto yra aišku, kad kiekvie
nam būsimam emigrantui reikės tu
rėti buto ir darbo garantiją (home 
and job opportunity). BALFo Cent
ras Amerikoje jau seniai yra kreipę
sis | Amerikos lietuvius, kviesdamas 
juos pasirašyti tokias garantijas ir 
siuntinėdamas jiems atatinkamus blan- 

' kus. Paskutinio laiku jis yra savo, 
kvietimą pakartojęs spaudoje, ragin
damas visus parsisiųsdinti reikalin
gus blankus iš BALFo Centro.

Tremtiniai, turintieji J. A. V-bėse 
giminių ar pažįstamų, kurie sutiktų 
pasirašyti reikalingas garantijas, ra
ginami patys kreiptis Į juos laiškais, 
kad jų giminės ar pažĮstami parsi
siųsdintų blankus iš BALFo Centro 
Amerikoje (United Lithuanian Relief 
Fun4 of America, Inc., 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.) ir, tuos 
blankus užpildę, persiųstų juos atgal 
Į BALFo Centrą, pažymėdami ar 
tremtinys, kuriam duodama ši garan
tija jau yra pradėjęs savo emigraci
jos bylą ar ne, ir jeigu yra pradėjęs, 
tai kur: ar betarpiškai kuriame kon
sulate (nurodyti kuriame), ar per 
NCWC arba CHWS, ar kitur, šitos 
garantijos, einant naujuoju įstatymu, 
atstos efidrvitus.

To paties turėtų paprašyti iš savo 
effidevitų davėjų ir tie tremtiniai, ku
rie tari effidevitas, nes prie jų taip 
pat bos reikalingos tokios garantijos.

BALFO ĮSTAIGA EUROPOJE

rt48 TRI. S».

AKIMIRKSNIU KRONIKA
J.A1ŠKAS IS VENECUELOS

tiek daug nevargino. Žodžiu — kli- 
esu visai patenkintas. Venecuelos tro- 
klimatas nėra baisesnis kaip Europos 

ir naktys, šilta čia 
tarp 11-15

susitvarkiau

valan-

paken- 
pradė-

mane 
matu 
pinis 
karštos vasaros dienos 
tik tiesioginėje saulėje 
dos.

Su darbu taip pat
čiamai. Cią atvykęs jau antrą dieną 
jau dirbti vienoj elektros stoty, kaip elek
tros technikas, kur ir dabar tebedirbu. Gau
nu visą išlaikymą (butą, maistą ir kt.) ir Į 
dieną 15 bolivarų pinigais. Bolivaras lygus 
beveik Lietuvos litui, tik su šia pastaba, 
kad už bolivarą čia maisto produktų gali
ma gauti per pusę mažiau nei Lietuvoj už 
litą, bet užtat drabužiai bei avalinė per 
pusę pigesnė kaip Lietuvoje litais. Oficia
lusis bolivaro kursas yra lygus 2 litams.

Venecuelą yra didelių galimybių kraštas. 
Tas pat kas Šiaurės Amerika prieš 50 me
tų. Krašto liaudis skursta, bet miestą^ lė
bauja. Čia kapitalas nepažabotas, ypač pre
kyboje. Prekybininkai uždirba nuo 5O’/» 
iki 300’/«. Tai ir yra ekonominės santvar
kos kirminas tiems, kas neturi kapitalo ir 
gyvena tik šiai dienai. Bet dabartinė vai
šia, atrodo, po truputį eina progreso 
linkme, ypač socialinėje srityje. Jau daug 
yra (statymu darbininkų apsaugai, nors šie 
vyriausybėj žingsniai gana sunkūs.”

Baigdamas laišką dar kartą padrąsina 
nebijoti klimatinių sąlygų, nes iš 1000 lie
tuvių emigrantų, esą, dėl to nei vienas ne
miręs.

Kaip matome gerb. laiško autorius gana 
optimistiškai nušviečia gyvenimo galimu
mus, ypač ragina nebijoti karšto .klima
to. Bet reikia žinoti, jog autoriui yra pa
sisekę įsikurti aukštumose, kur vidutinė 
metų temperatūra yra apie 20° C, šiaip 
viso krašto vidurinė temperatūra siekia iki 
30’ C. Oi Įsikurti patogesnėse ir klimato 
atžvilgiu europiečiui tinkamesnėse vietose, 
atseit aukštumose, 
ne kiekvienam gali 
tyti, jog geresniam 
pitalo arba turėti 
trūkti iniciatyvos.
tiems gyvenimas bus sunkus, ypač jei tektų 
apsigyventi ne aukštumose, nes žemumų 
karštas klimatas mažins darbingumą ir 
rys sveikatą.

šiaip Venecuelą tikrai yra šalis, kuri 
gali Įsileisti didelius kiekius emigrantų, 
nes visam krašte, kurio plotas apima 942.000 
km’, tėra apie 3.500.000 gyventojų. Jų tarpe 
apie 150.000 indėnų, šalies balansas akty
vus. Taipgi galima tikėtis vis gerėjančios 
konjunktūros ir pramonės augimo. Išveža
ma nafta, kava, kakao ir kt. Žemė turtinga 
nafta, tauriausiais metalais ir mineralais. 
Sostinė yra Caracasas, miestas turĮs 141.349 
gyventojus, maždaug mūsųzKauno didumo. 
Be kitų negerovių dar tenka paminėti ir 
pasitaikančius čia žemės drebėjimus, kurių 
paskutiniai Caracase buvo 1812 ir 1900 me
tais.

nereikia pamiršti, 
pasisekti. Iš laiško 
Įsikūrimui reikia ir 
specialybę ir turį 
Kurie viso to neturi,

Kviečia | Venecuelą
Reutlingenas. Prancūzų zonos tremtinių 

globos Įstaiga per PCIRO centrą, Ženevoje, 
sudarė sutartį su Venecuelą išgabenti lėk
tuvais ir laivais iki 1500 pabaltiečių. Vykti 
gali ir šeimos, kurių šeimos galva yra 18— 
50 fttetų. Darbas numatytas pramonėje ir 
žemės ūkyje. PDR pareigūnai plačiai agi
tuoja pabaltiečius skaitlingiausiai išvykti. 
Jie tvirtina, kad ir pačioje Venecueloje nu
vykusius tremtinius globos PCIRO komisija. 
Vietos lietuviai gausiai rašosi išvykti ir 
pergyvena savotišką emigracinę karštligę. 
Daug kas abejoja klimatinėmis Venecuelos 
sąlygomis.

— Rugpiūčio mėn. 23 d. vietos lietuvių 
gimnazija pradėjo darbą po vasaros atos
togų. Veikia visos klasės be šeštosios. Su
stiprintai dėstoma elektrotechnika, anglų ir 
prancūzų kalbos. Prie gimnazijos numaty
ti anglų, prancūzų ir ispanų kalbų kursai 
suaugusiems, šiais mokslo metais išleidžia
ma antroji abiturientų laida. Jau 3 metai 
gimnazijai sėkmingai vadovaua direktorius 
Bakaitis.

— Čia gyvenantis savo nature — mort’ais 
dailininkas Eugenijus Kulvietis kuria lietu
viškų ornamentų kryželius, koplytėles ir 
šiaip Įvairius tapybos kūrinius. Daug jo 
darbų išvežta Amerikon, Prancūzijon, Ang-

Kelionė aplink D P stovyklą (2)
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lijon ir net tolimojon Australijon. Įvedus 
vokiečių markę, kūrinių išleidžia žymiai 
mažiau, nors beveik dešimts kartų jų kai
nas sumažintos.

— Šeštadienio popietės metu B. Gaidžiū- 
t:« demonstravo filmą iš tremtinių gyveni
mo.

— L. R. Kryžiaus Vyr. Vadovybė rūpinasi 
išvežti trims mėnesiams Šveicarijon apie 200 
silpnesnės sveikatos vaikų. Išvykti numato
ma rugsėjo mėn. pabaigoje. Labai gaila, 
kad vaikai neišvežti vasaros atostogų meti). 
Mokykloms darbą pradėjus, daug vaikų ne
galės išvykti.

Memmingenas. — Šiomis dienomis iš sto
vyklos Į Australiją išvyko apie 60 asme
nų,. jų tarpe apie 20 lietuvių. Dauguma jų 
išvažiavo l šią pietinę žemės rutulio da- 
lĮ palikę stovyklose savo žmonas ir vaikus.

— Iš įsa r Homo skabių jubiliejinės sto
vyklos grĮžo per 50 memmingeniškių skau- 
tų-čių.

— Ir Memmingeno IRO Įstaigoje mažina
mi etatai, atleidžiant didelį dirbančiųjų 
skaičių. Manoma, kad iš apie 250 dirban
čiųjų bus atleista per 100 asmenų.

— Neseniai čia su dideliu pasisekimu 
gastroliavo augsburgiečių „Klumpė”.

SPAUDA LAUKIA SKAITYTOJO

naujieną ir

tai nepri- 
skaičiuoda-

kny- 
o po 
stalų 

Tai

i Siauri cementiniai laiptai veda l bloko 
rūsĮ. Iš apačios trenkia sūrus kvapas, už
silikęs iš „silkinės gadynės”. Nusileidęs 
staiga krūpteli ir susilenki ties žema, sie
noje iškirsta durų anga, kad Į mūrą nenu- 
vožtum pakaušio. Žemoje palubėje elektros 
lemputė meta šviesą Į visą stovyklos koope
ratyvo patalpą. Įsmukęs vidun kakta kakton 
susiduri su ilgu prekystaliu, ir čia žvilgsnis 
sustoja ant paskleistų gėrybių.

Ak, ar taip buvo prieš birželio dvide
šimtąją! Prisimenu dieną, kai kooperatyvas 
V. Pietario „Algimantą”, pora šimtų 
gų, išpardavė per penkiolika minučių, 
to pardavėjai, be kvapo sukrito už 
bent valandėlei atgauti pusiausvirą,
buvo prekymetis! O Maironio „Pavasario 
balsai”, o „Tremties metai”, o V. Ramono 
„Kryžiai”, o dešimtys kitų leidinių — visi 
jie panašiu tempu, nespėję sušilti koopera
tyvo lentynose, pasiekė lietuviško žodžio 
ištroškusius skaitytojus. Šiandien koopera
tyvo parduotuvėje vaizdas visai kitas. Ant 
ilgo stalo ir lentynose rikiuojasi' „Don 
Kichotas”, šalia jo N. Mazalaitės „Ap
versta valtis”, toliau J. švaistas „PaskutinĮ 
kartą tave klausiu”, Valančiaus raštai, lei
diniai lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis, 
brošiūros, žurnalai ... štai ką padarė va
liutos reforma! Stovi knygos, dažnas pa
varto vieną antrą, be žodžių atsargiai gul
do Į seną vietą, o kitas taria:

— Daili knyga, bet Įpirk tu, žmogau, kai 
„kopfkvotos” tik ferrigiai beliko ...

Kooperatyvo vedėjas pasakoja apie 
mažėjusĮ biznĮ.

— Anksčiau spauda buvo didžiausias 
jamų šaltinis, šiandien — atvirkščiai.

. tos knygos parduodama iki 20 egz. NeĮs- 
tengia žmonės, nors mielai Įsigytų kiek- 
yieiy nąują leidinį. \

Durų angoje pasirodo pora tautiečių. 
Tabako pritrūko. O vienas ir vyno ilga
kaklę bonką l portfelį paguldė. Išeidami 
čiuptelėjo vieną antrą knygų 
tarę, kad pinigų nėra, išėjo.

— Vynui ir tabakui pinigų 
trūksta, — neiškentė moterėlė,
ma iš mazgelio markes už „Aušrelę”. — 
Qėdos neturi, ir supratimo. O dar tarnau
tojai, tvirtas algas gauna. Tiligentai ...

Kooperatyvo vedėjas po valandėlės rodo 
į pasienĮ:

— Taigi, pasikeitė pinigai, pasikeitė ir 
prekybos objektai. Pardavinėjam 
kalingumo 
„turgavoti”!

Pasienyje 
tvarkingai
pūpso baltos kopūstų galvos, svogūnai, ka- 
lafioraj ... Kasdien šviežios, kasdien nau
jos, kalorijas teikiančios, prekės. O knyga, 
nauja, šviežia knyga guli ant stalo ir lau
kia skaitytojo.

Mielasis, ar 
gurno laipsnio 
niame tremties

gėrybes.
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♦
Stovyklos paštas prisiglaudęs 

blokelyje. Po pinigų reformos 
perėmė visą periodinės spaudos
stovykloje, šalia tiesioginių operacijų, ver
čiamasi ir vartotų knygų prekyba. „Anti
kvariatas” atsirado visiškai nepastebimai, 
kažkaip nedrąsiai, tyliai. Tūlas DP, išlei
dęs paskutinę (iš keturiasdešimties) naująją 
markę, pagalvojo; ko reikės dabar grieb
tis? PaskutinĮ švarkelĮ negi parduosi, batų 
taip pat sunku atsisakyti, siuntinėlių su 
kava iš Amerikos negauna — nėra kuo pi
nigų prasimanyti. Ir visai nelauktai šovė 
mintis: turiu keletą vertingesnių leidinių, 

nors gaila, bet pamėginsiu.

Ir taip pašto lentynose atsirado retesnieji 
tremties leidiniai: V. K. Jonyno monogra
fija, Augiaus „Žalčio pasaka”, „Tremties 
metai”. O paskui ir dešimtys kitų leidinių. 
Kai vieni, gal \ lengvabūdiškai išleidę nau
jąsias markes, taip pat lengva širdimi atsi
sakė nuo tikrai brangių knygų, kiti, santū
resni su tomis pačiomis markėmis ir, atsi
sakę kitų dalykų, su džiugia šypsena ėmė 
tą patj Jonyną, tuos pačius „Tremties me
tus”, kurių anksčiau dėl ribotų tiražų jiems 
nepavyko laiku įsigyti.

— O koki laikraščių reikalai?
— Menki, — taria pašto vedėjas. — Žy

miai menkesni nei prieš valiutos reformą. 
Tačiau Įdomu, kad šiuo momentu kaip tik 
išryškėja tikrieji spaudos bičiuliai, kai pa
skutinės markės tenka atsisakyti. Štai tūlas 
pensininkas, senukas pats, vienas prenume
ruoja tris laikraščius, gi stovyklos policija 
kurią sudaro apie dvidešimt algą gaunan
čių asmenų, užsiprenumeravo bendrai tik 
keturis laikraščius ... Dar gražiau yra su 
tais administracijos tarnautojais, gaunan
čiais po 300—400 DM atlyginimus, kurie 
neprenumeruoja nė vieno laikraščio. Liūd
na, bet tikra! Kam sunku — tas remia 
spaudą, kas išgali — neranda reikalo jai pa
dėti. Ir dar gyrėmės puikiais tremties kul
tūriniais pasiekimais. Gera buvo girtis, 
kai markė buvo menkavertė, bet pasigir- 
kime tuo šiandien, kai kiekvienas skatikas 
sunkiai sugaunamas ir dar sunkiau išlei
džiamas.

Mielas skaitytojau, ką turėtum pasakyti 
dėl šio DP paštininko žodžių? Ką patar
tum anam kooperatyvo vedėjui, kad pirmo 
reikalingumo preke vėl taptų mūsų penktąjį 
amžių erškėčiu kelią žengianti lietuviškoji 
knvira? J. Žilvinas.

„Vykdami į Ameriką turėkite galvoje
Neabejotina, jog po to, kai buvo priimtas DP Įbileidimo (statymas l Jung 

tines Amerikos Valstybes, visų tremtinių dėmesys šiuo metu yra ten nukreiptas 
Kiekviena žinia ir net privatūs laiškai godžiai gaudomi ir (vairiai komentuojami 
nes iki šiol dar nėra paskelbtos priimto (statymo vykdymo taisyklės, kurios tarė 
smulkiai nustatyti (važiavimo tvarką, eilę ir pirmumą. Kartais mus pasiekia prieš 
taraujančios žinios, jog negalima susigaudyti, kas svarbu pirmoje eilėje norin
tiems patekti Į J. A. V-bes atlikti ir kokius dokumentus paruošti. Vieni efidevitus 
nuvertina, kiti ragina pasirūpinti darbo ir buto pažymėjimus, o dar kiti — pa
skelbus (statymo vykdymą, primigtynai ragina pirmiesiems užsiregistruoti konsu
latuose.

Kokiu būdu 205.000 DP per vieną dieną galės užimti pirmąj( eilės numer| ir 
kokios prie konsulato durų turėtų būti muštynės — šiandien, gal būt, nebūtų tiks
lu spėlioti, nes, reikia anyti, šiai registracijai vykdyti ir pirmumo eilei nustatyt 
bus surasti kitokie būdai, negu eilinės lenktynės, šiaip ar taip, tenka netrukus 
laukti autentiškų žinių ir gal nereiktų per daug dėmesio kreipti Į atskirų asmenų 
spėliojimus, o daugiau vadovautis Amerikos lietuvių organizacijų nurodymais, ku
rios visą laiką rodo ypatingą aktyvumą ir rūpest] tremtinių (sileidimo ( J. A. V-bes 
reikalu. Kaip tik šiuo reikalu neseniai buvo paskelbtas oficialus BALFo pirminin
ko Kun. Dr. J. B. Končiaus pranešimas.

šis pranešimas, galima sakyti, sudėtas iš dviejų dalių. Pirmojoj dalyje nuro
doma, kokius pasiruošimus turėtų atlikti tremtiniai, nor( patekti Į J. A. V-bes, o 
antrojoj — kalbama apie tai, kaip turėtų elgtis tremtiniai, jau nuvykę ( Jungtines 
Amerikos Valstybes. ( šią vietą mes ir norėtume atkreipti visų ypatingą dėmėsi. 
Ten pažodžiui rašoma;

„Pačių pirmųjų atvykusiųjų elgesys ir darbas bus didžiausio stebėjimo aki
ratyje. Žinokite, netruks provokatorių, norinčių suteršti tremtinių gerą vardą, ap
juodinti, tad svarbu neduoti jiems progos pasireikštu Vykdami ( Ameriką turėkite 
galvoje, kad nuo pirmųjų Migrantų pasirodymo priklausys DP (sileidimo (statymo 
vykdymas. Jei visuomenėje kiltų naujai atvykusiais nepasitenkinimų audra, aišku, 
DP (statymo vykdymas galėtų būti sulaikytas.

Amerikoje nė vienam nebus pradžioje lengva. Bet ištesėkite, nes tik taip pagel- 
bėsite likusiems atvykti j Ameriką!”

Taigi, BALFo pirmininko žodžiais, nuo tinkamo pirmųjų nuvykusių pasiro
dymo priklausys tolimesnis šio (statymo vykdymas ir likusiems palengvinimas iš
vykti arba aplamai jiems išvykti kelio užkirtimas.

šiuos nuoširdžius ir . pamokomus BALFo pirmininko žodžius turėtų Įsidėmėti 
kiekvienas tremtinis lietuvis, kuris ruošiasi vykti ( J. A. V-bes, nes jam tenkanti 
labai didelė atsakomybė prieš likusius tautiečius. Taip pat visi turėtų Įsidėmėti, jog 
pirmųjų elgesys bus atidžiai sekamas ir iš kiekvienos smulkmenos daromos toli 
einančios išvados. O tatai Įsitikinti mes jau turėjome progos. Nors aplamai ne
galėtume per daug skųstis mūsų išemigravusių į užjūrio kraštus tautiečių elgesiu, 
tačiau čia vienur, čia kitur vis pasitaiko atskirų asmenų išsišokimų ar šiaip nesu
derinamų su eiliniu padorumu veiksmų, kurie vėliau duoda progą kalbėti ne 
apie tuos atskirus mums nemalonius atsitikimus, bet aplamai apie lietuvių trem
tinių moralę, padorumą, tautinį solidarumą ir kt.

Nors dar labai nedaug yra išvykusių Į J. A. V-bes, tačiau ir iš ten ateina 
kartais be visai malonių žinių, šio laikraščio puslapiuose’p. A. Arbačiauskienė 
konkrečiai nurodė tas priežastis, dėl kurių kartais atsiranda nepasitikėjimas trem
tiniais. Ar jos jau tokios svarbios? Ne! Jos tik parodo mūsų naivų nesusipratimą, 
neleistiną kai kurių kaprizingumą arba tiesiog eilinio atsakingumo stoką. Jei kiek
vienas ar kiekviena, prašydami iš Amerikos lietuvių kad ir „Nylon” kojinių ar 
geriausios rūšies kvepalų, pirmiau pagalvotų, savaime nereiktų apie tokias smulk
menas rašyti. O jeigu nuvykęs ar nuvykusi visuomet prisimintų buvusias DP gy
venimo sąlygas —- taip pat neaukotų pusės dienos laiko kosmetikai it nereikalau
tų „savo profesijai tinkamo” darbo ...

Tad nors iš mūsų kartais ir reikalaujama to, apie ką normaliose laikuose ir 
sąlygose aplamai nebūtų kalbos, prisiminkime, jog esame nenormalių laikų repre
zentantai ir nešiojame DP vardą. Juo labian neapvilkime tų tūkstančių mūsų bro. 
lių amerikiečių, kurie taip nuoširdžiai mums padeda ir dėl geresnės mūsų atei
ties dirba. VYT. GEDRIMAS
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DU KONCERTAI SCHWAB. GMONDE
Schwab.* Gmūndas. Žinomieji Kasselio 

lietuvių stovyklos baleto šokėjai Alfonsas 
Liepinas, Irena Adomavičiūtė ir Jaunutis 
Puodžiūnas, kurie išvyko Į tume po lietu
vių tremtinių stovyklas, pirmąjį koncertą 
turėjo Schwab. Gmūndo lietuvių stovykloje. 
Koncertas praėjo gražiai ir publikos buvo 
šiltai sutiktas. Šokėjams akomponavo kon
certmeisteris St. Kalvaitis. Rugpiūčio 21 d. 
Augsburgo literarinis kabaretas „Klumpė”, 
kurĮ sudaro aktoriai H. Kačinskas, A. Škė
ma, A. Brinką ir V. Žukauskas, savo hu
moru ir aštria satyra linksmino gmūndie- 
čius, kurie ištisas dvi valandas turėjo juo
ko iki ašarų, (žlv).

„BUHALTERIJOS KLAIDA” LATVIŠKAI
Spakenbergo latvių stovyklos dramos 

kuopa ruošia pastatymui Em. Skujenieko 
latviškai išverstą Vyt. Alanto 3 veiksmų ko
mediją „Buhalterijos klaida”. Premjera nu
matyta rugsėjo antroje pusėje. Tai bus be
ne pirmas lietuviškas scenos veikalas, pa
statytas latviškai tremties sąlygose. LLVSB

D. Točilauskaitė ir R. Dagys — Bavarijos 
meisteriai

Rugpiūčio mėn. 22 d., Kolbermoore, Įvy
ko Bavarijos Jaunių Lengv. atletikos pir
menybės, kuriose „Dariaus ir Girėno” Sam
būrio nariai D. Točilauskaitė ir R. Dagys 
laimėjo po tris Bavarijos meisterių titulus 
D. Točilauskaitė, mergaičių B klasėje 
(1932 =■ 1933 m gimimo) tapo meistere šuo
lyje Į tolį su 4,75 m, Į aukšti — 1,30 m ir 
rutulio stūmime = 8,42 m. R. Dagys, taip 
pat jaunių B klasėje, laimėjo meisterio titu
lus 100 m bėgime, su 12,3 sek (prieš vėją), 
rutulio stūmime ■= 11,38 m ir beisbolo me
time = 68,00 m. Be to, šuolyje Į tolį buvo 
trečias, su 5,39 m. Kiaurą dieną lijo lietus 
ir šaltas oras bei permirkę takai gerokai 
pakenkė pasekmėms.

PRANEŠIMAS
Išėjo iš spaudos atskiromis knygelėmis 

žymiųjų apsaulio autorių novelės, kurioms, 
atsižvelgiant į sunkią tremtinių finansinę 
būklę, nustatyta visiškai maža karna:

1. William Saroyan: Meilė priklauso my
lintiesiems, 16 psl. Kaina 20 pf.

2. Jack London: Mamuto medžioklė, 20 
psl. Kaina 20 pf.

3. Knut Hamsun: Piemenų trobelė, 20 psl 
Kaina 20 pf.

4. Vaizdų albumėlis: Kaunas; paaiškini
mai anglų ir vokiečių kalbomis. Kaina 30 
pf.

Be to, dar yra ribotas egz. kiekis anks
čiau išleistų tas pačios rūšies leidinių;

1. John Steinbeck; Nužudymas, 16 
Kama 20 pf.

2. Edgar Allan Poe: Juodoji Katė, 16 psl 
Kaina 20 pf.

Leidykla „GABIJA*

Didž. Gerb. Bendradarbiui Dr. 
JURGIUI BALTRUŠAIČIUI, jo bran
giai Motinai
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mand Headquarters Civil Affairs Di
vision * License No. UNDP 203 * 
Appears 3 times weekly • Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US Zone, 
Germany • Population to be served 
20,000 • Circulation 4,000 • Printed by 
Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH. Memmingen. Schrannenplatz 6.

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje • Licenzijos Nr. UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai- " 
tis. Redaktoriai; Henr. Žemelis ir SL 
Kalvaitis * Laikraštig leidžiamas pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais* 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,—i 
Atskiras numeris 30 pf. * ( užsieni mė
nesiui DM 4,—. I Sovietų Sąjungą, Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčiamu 
• Einam, sąskaita 1) Postscheckkonto 
Miinchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen, Postfach 2. Telef. 2677. Ne
darbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich S 
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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