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Bevinas gina imperijos garbe
Jo kalba Amerikos legionieriams

BEVINAS IŠKELIA BRITŲ TRADICIJAS IR CHARAKTERĮ * MŪSŲ CIVILAZACIJA NEŽUS, KOL GYVUOJA ANGLIJA * 
, JOS ROLE DAR NESUVAIDINTA

Londonas (UP). Kalboje pasakytoje ame 
rikiečių legiono nariams, kurių 150 dabar 
lankosi Europoje, britų užsienių reikalų 
ministeris Bevinas prisiminė savo pasiūly
mų dėl amerikiečių aukso padalinimo į sun 
kumus patekusioms tautoms ir pažymėjo, 
jog tas pasiūlymas, kaip atrodo, Amerikoje 
nebuvo palankiai sutiktas. Jis nurodė, kad 
laike artimųjų dvylikos mėnesių pasireik- 
šiąs didelis maisto stiglius daugelyje kraš
tų. O taikos pasaulyje nebūsią, kol nebus 
pirmiau sutvarkyti ūkiškieji santykiai.

Toliau pažodžiui jis taip kalbėjo: „Mes 
čia, D. Britanijoje, išsiversime, kaip pa
prastai sugebame išsiversti. Mūsų ameri
kiečių draugams aš norėčiau pasakyti: 
mums gali stigti dolerių, bet mums nestin
ga pasiryžimo. Pas mus gali būti nedatek- 
lius užsienio devizų, bet už tat mes turi
me charakterį ir tradicijas. Mes prisipa-
žįstame, jog kartais mes patenkame į sun
kumus, bet mes neieškome nė kieno pat- 
ronato. Mes norim vien tik supratimo. D. 
Britanija yra stipri užtvara Europoje. Mū
sų civilizacija laikysis kol gyvuos Anglija 
ir Anglija nežus.

Jungtinės Amerikos Valstybės yra nuta
rusios, kad mes turime vaidinti jaunesniojo 
partnerio rolę ir kad mes esame trečiaeilė 
galybė. Būtų netikslu galybes rūšiuoti pa
gal jų karinę galią, pagal jų pinigus arba 
pagal jų ūkiškąsias galimybes. Aš esu tvir 
tai įsitikinęs, kad tradicijos šiai mažai salai 
pirskyrė rolę, kuri dar nėra suvaidintą”.

CRIPPS BRITŲ ŪKIO KLAUSIMAlT“

Londonas (Dena/Reuter). Dideliame pre
kybininkų ir pramonininkų susirinkime bri 
tų prekybos ministeris Cripps pasakė kal
bą; kurioje pažymėjo, kad D. Britanija tu- 
rinti padidinti savo eksportą visu trečdaliu. 
Dabartinį 600 mil. svarų sterlingų metinį 
užsienio prekybos deficitą esą galima pa
šalinti tik eksporto padidinimo priemonė-

mas susirūpinimas, jog Sovietų Sąjunga vėl 
pradeda ieškoti' priekabių, kad galėtų oku
puoti Azerbeidžaną.

Teherane yra oficialiai patvirtinama bri-

Iš LONDONO KONFERENCIJOS
Nežiūrint sovietų protesto, neseniai Londone įvykusioje konferencijoje buvo nutarta 
padidinti vokiečių pramonės gamybą anglų-amerikiečių zonose. Viršūje: britų dele
gacija, vadovaujama oro maršalo Sir W. Sholto Douglas (viduryje); apačioje prancūzų, 
vad. M. Herve Alphand (kairėje). (Dena-NYT-Bild)

mis. Britų eksportas nuo 95 mil. sv. ster
lingų per mėnesį turi pakilti iki 126 mil. 
svarų sterlingų.

Dėl amerikiečių pagalbos Cripps pasakė, 
kad Anglija negali pasikliauti Marshallio 
planu arba kita kuria nors parama. D. Bri
tanija esanti nusistačiusi išsaugoti savo ne
priklausomybę ir visai nenori per ūkinius 
saitus patekti kitos valstybės politinėn įta
kon. Lygiai taip pat kaip Jungtinės Ame
rikos Valstybės arba Sovietų Sąjunga kad 
yra įsitvirtinusios rinkose, esančiose jų šie 
nų ribose, ir D. Britanija kartu su savo do 
midijomis bei kolonijomis turėtų naudotis 
commonwealtho ir imperijos ūkiškosiomis 
pirmenybėmis.

Ta pat proga prekybos ministeris paskel
bė, jog britų vyriausybė yra painformavu
si Maskvą, kad prekybos derybos gali būti

Kariuomenių judėju
Teheranas (AP/DPD). JAV pasiuntinys 

Teherane George Allen įsakmiai pabrėžė 
Irano teisę laisvai disponuoti savo žemės 
turtais. Pasiuntinys užtikrino Irano vyriau
sybei JAV paramą šiuo atveju. „Amerika 
yra parodžiusi daug energijos agresijos 
baimei pašalinti ir tautoms išlaisvinti — 
pasakė Allen. Mes esame nusistatę ir Irane 
tą politiką taip, pat ryžtingai vykdyti, kaip 
ir bet kurioje kitoje pasaulio dalyje”.

Klausimas dėl sudarymo sovietų — per
sų bendrovės Azerbeidžano naftos šalti- 
■sivrtt—elwpteettt&t;- šteinis dienomis bus 
svarstomas parlamente.

Maskvos radijas persų kalba paskelbė ži 
nias apie „didelį terorą ir persekiojimus” 
šiaurinėje Azerbeidžano provincijos dalyje. 
Ryšium su tuo Irano sluoksniuose reiškia- 

atnaujintos, jej sovietai sumokės praleistą 
mokėjimo ratą, kuri turėjo būti sumokėta 
rugpjūčio 1 d.

PROJEKTUOJA EUROPOS MUITŲ 
UNIJĄ

Londonas (Dena). Šešiolikos valstybių Pa 
ryžiaus konferencijoje visi kraštai, išsky
rus tik tris, paskelbė nutarimą sudaryti pa 
ruošiamąją grupę, kuri ištirtų galimybes 
sudaryti Europos muitų uniją.

JAV MUNICIJA GRAIKIJAI
New Yorkas (Dena/Reuter) Vienas trans

porto laivas su Graikijos vyriausybei skir
ta municija, kaip praneša amerikiečių ka
riuomenės valdininkai, iš vieno rytų pa
krantės uosto neseniai išplaukė į jūrą. Kro
vinio didumas nebuvo nurodytas, bet pažy
mima, kad išvežta minosvaidžiai, minos ir 
rankinės granatos.

nas Irano pasienyje 
tų notos gavimas, kurioje Iranui rekomen
duojama nenutraukti diplomatinių santykių 
su sovietais ir tuo atveju, jei parlamentas 
nepatvirtintų koncesijos sutarties. Daugelis 
Teherand laikraščių skelbia išvedžiojimus, 
kad D. Britifffja ir Sovietų Sąjunga yra su 
sitarusios dėl pasidalinimo įtakos sferų Ira 
ne.-

Teheranas (DPD/Reūter). Rcuterio kores
pondentas penktadienį iš Teherano pranešė, 
kad trys motorizuoti kariuomenės batalio
nai išvyko į šiaurės Irano pasienį. Paskuti
niuoju metu iš siaurės Irano atvykę kelei
viai pasakoja apie stiprų militarinį aktyvu
mą sovietų pasienio pusėje. Tenai girdisi 
tankų veikimas, šaudymai iš kulkosvaidžių 
ir matosi pratimai su prožektoriais.

JAV politikos principai JT susirinkime
MARSHALLIO KALBA JT SUSIRINKIMO IŠVAKARĖSE' * JAV NESIPRIEŠINS JT CHARTOS REVIZIJOS PASIŪLYMAMS

New Yorkas (Dena/Reuter) Trečiojo 
Jungtinių Tautų visuotinojo susirinkimo iš 
vakarėse JAV užsienių reikalų ministeris 
Marshallis pareiškė, kad, tur būt, nėra JT or 
ganizacijoje tokio nario, kuris tą organi
zaciją norėtų išardyti arba jos veikimą pa 
raližuoti. Jungtinės Amerikos Valstybės nė 
ra priešingos JT Chartos pakeitimo pasiūly 
mams ryšium su veto teisės klausimu, bet 
JAV yra tos nuomonės, kad dabartiniu me
tu didesni Chartos pakeitimai nėra reika
lingi. JAV padės visas pastangas, kad bū
tų iškeltas Graikijos krizės klausimas. JAV 
yra labai susirūpinusios, kad Jugoslavija, 
Bulgarija ir Albanija siunčia sukilėlius į 
Graikiją. Marshallis išreiškė viltį, kad JT 
tuo reikalu padarys atitinkamų žygių. Jis 
paskelbė aštuonis nuostatų punktus, ■ kuriais 
J'AV vadovausis remiant Jungtines Tautas. 
Šioje JT sesijoje Jungtinės Amerikos Vals
tybės nesitiki jokio sau pasisekimo, bet jos 
tikisi pasisekimo Jungtinėms Tautoms.

KELIA GRAIKIJOS KLAUSIMĄ
Lake Succes (DPD/Reuter) JAV Saugumo 

Taryboje iškėlė oficialų reikalavimą, kad 
būtų imtasi žygių iškelti Graikijos klausi
mą JT visumos susirinkime. JAV atstovas

Neramumai Egipte
Kairas (AP). Demonstruojanti minia su

naikino prancūzų inžinieriaus, Sueso kana
lo statytojo Lessepso paminklą ir borėjo 
padegti anglų konsulatą. Demonstracijos 
virto išsišokimais ryšium su Saugumo Ta
rybos neveiksmingumu atšaukti britų kari
nes pajėgas iš Egipto.

— Vadovaują Egipto politikai esą nusi
statę kviesti sovietų karininkus — instruk
torius tuo atveju, jei JAV atsisakytų at
siųsti karinį personalą Egipto armijai mo
kinti.

• Iš Sovietų Sąjungos grįžo pirmoji par
tija Austrijos belaisvių. Jie parsinešė Sta
lino ir Lenino paveikslus; o per garsiakal
bius reikalavo, kad Austrija vestų Rytams 
palankesnę politiką'.

• Amerikiečių karinė valdžia praneša,

„Banderoviciai" jau Bavarijoj
Passau (Dena). 36 ukrainiečiai, kurie pa

gal ukrainiečių generolo Bandera pavardę 
yra vadinami „banderovici”,/'buvo sulaikyti 
prie Passau. Minėti ukrainiečiai pareiškia, 
kad jie per Lenkiją ir Austriją prasimušė 
į Bavariją. Jie dėvėjo rusiškas uniformas, 
turėjo tris kulkosvaidžius, autom, šautuvus 
ir sovietų kilmės rankines granatas. Jų va
das pasakė, kad kiti banderoviečiai dar 
atžygiuoja.

PASTAS PRIIMA SPAUSDINIŲ SIUNTAS
Berlynas (DPD). Nuo rugsėjo 15 d. iš 

amerikiečių zonos galima siųsti paštu spaus 
dinius j visus užsienio kraštus, išskiriant 
Japoniją ir Ispaniją.

* Berlyne užregistruota 489 susirgimai 
vaikų paraližium.

Dingstanciujų skaičius didėja
Berlynas (NZ). Dar nepaaiškėjo nieko 

apie Tiuringijos ministerio pirmininko Dr. 
Paulo dingimą, o jau pranešama apie kitų 
žymių rytų zonos asmenybių „dingimą be 
pėdsakų”. Be Jenos miesto burmistro Mar
teno, yra dingęs ir žinomas „Stalingrado” 
romano autorius T. Pliver, kuris iš Sovietų 
S-gos buvo grįžęs į Vokietiją. Jis važinėjo 
su paskaitomis po Vakarų zonas ir negrį
žo. Jo buto, Veimare, baldai, kuriuos buvo 
parūpinusi Tiuringijos vyriausybė, yra iš
kraustyti. Berlyno laikraštis „Telegraf” 
praneša apie Muelhauseno burmistro H. 
Stueckerio dingimą. Jis esąs su šeima į 
vakarų zonas pabėgęs ir savo vilos baldus 
ir įrengimus pasiėmęs. .

Paslaptingi įvykiai nesiriboja vien Tiu- 
ringija. Ir Mecklenburge dingsta viešojo 
gyvenimo asmenybės. Nežinoma kur randa
si ministerijos tarėjas Mahthey ir vyriau
sybės patarėjas Simon. Pastarasis buvo 
Maskvos komiteto „Freies Deutschland” na 
riu.

Socialdemokratų partija Berlyne paskelbė 
po karo „dingusių” asmenų registracijią. 
Tik viename rytų sektoriaus skyriuje — tai

BUS IŠKELTAS GRAIKIJOS KLAUSIMAS

H. Johnsonas įteikė Saugumo Tarybos pir
mininkui, sovietų atstovui A. Gromyko, raš 
tą ir pageidavo, kad tas klausimas būtų 
aptartas sekančiame Saugumo Tarybos po
sėdyje. Pagal JT Chartos 12 straipsnį vi
sumos susirinkimas turėtų padaryti reko
mendacijas tam ginčui baigti.

PRANCŪZIJAI REIKIA VETO TEISES
Paryžius (DPD). Prancūzų užsienių rei

kalų ministeris Bidault parlamento užsienio 
politikos komisijoje pasakė, kad jis New 
Yorke priešinsis tokiems pasiūlymas, kurie 
galėtų reikšti Prancūzijos veto teisės ne
tekimą Saugumo Taryboje. Pirmadienį Bi
dault turėjo išvykti į New Yorką. Jis yra 
tos nuomonės, kad Paryžiaus konferencijo
je atsiradusius sunkumus yra galima nuga
lėti.
JAV BALTOJI KNYGA (Dena/Reuter) 
JAV užsienių reikalų ministerija rugsėjo 
12 d. Graikijos klausimu paskelbė baltąją 
knygą, kurioje Sovietų Sąjunga yra kalti 
narna už mėginimą paversti niekais daugu 
mos balsais priimtus nutarimus Saugumo 
Taryboje. Tame dokumente yra aiškiai pa
brėžta, kad JAV panaudos visas galimas 
priemones, kurios tik yra leidžiamos JT rė- 

kad svetimų valstybių pareikalavimai išduo
ti karo nusikaltėlius iš amerikiečių .zonos 
turi būti paduoti iki lapkričo 1 d. Po to 
termino pretenzijos bus priimamos tik išim
tinais atsitikimais. (Dena).

* Trys amerikiečių kongresmanai aplan
kė britų zonoje stovyklose esančius žydų 
„Exodus” pabėgėlius. (Dena)

„STERN” GRUPĖ SOVIETŲ ĮTAKOJE
Paryžius (Dena/INS). Hebrajų tautinio 

išlaisvinimo komiteto pirmininkas Peter 
Bergson pareiškė pirmadienį Paryžiuje, kad 
„Stern” grupė jau kelias dienas randasi so
vietų kontrolėje. „Stern” grupė pasidavė 
sovietų įtak^h, pareikšdama, kad žydų tau
ta kovoje tarp Rytų ir Vakarų turinti pa
laikyti Rytus.

Stos dienos numeryje:

BEVINAS GINA IMPERIJOS* GARBĘ 
*

IŠEITIES IS ŪKINIŲ SUNKUMŲ BE
IEŠKANT

* -
MOLOTOVO PLANAS IR DUNOJAUS
— BALTIJOS FEDERACIJA

*
IS NUOSTABAUS FILMŲ PASAULIO

*
TREMTINIŲ KLAUSIMAS — TARP
TAUTINĖ PROBLEMA NR. 2

*
KASSELYJE LANKĖSI JAV KONGRE
SO NARIAI

*
ŠVEICARIJA IEŠKO GAILESTINGŲJŲ 
SESERŲ ir kt.
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yra smulkus socialdemokratų partijos vie
netas — kuris turi apie 200 narių, užregis
truota virš 40 dingimų. Paskutinėmis die
nomis ypatingai daug dingimo pranešimų 
ateina iš Rytų zonos.

54.000 BĖGLIŲ
Berlynas (UP) Iš gen. L. Clay mėnesinio 

pranešimo aiškėja ,kad liepos mėnesyje 
54.000 vokiečių mėgino pereiti sieną Į ame 
rikiečių zoną. Sienos patruliai sutrukdė 
46.220 nelegalius sienos peržengimus. 7738 
asmenys buvo suimti. Palydinusi su birže
lio mėnesiu skaičius bėglių yra 6.000 pa
didėjęs.

5 METAI KALĖJIMO
Berlynas (Dena). Amerikiečių karinis teis 

mas Berlyne nuteisė 5 metųA kalėti abu Sak 
sonijos policininkus, kurie norėjo amerikie 
čių sektoriuje suimti vokietį inžinierių, pa
bėgusį iš sovietų kontrolėje esančių ura- 
nijaus kasyklų. Sprendime yra motyvas, kad 
pavaldiniai vykdydami savo vyresnybės ne
įstatyminius įsakymus, yra patys už savo 
veiksmus atsakingi .

muose, kad būtų išlaikyta tarptautinė tai
ka ir kad Graikijai būtų suteikta visa gali
ma parama, kokia tik jai ateityje bus reika
linga.
SOPHOUL1SUI IŠREIKŠTAS PASITIKĖ

JIMAS
Atėnai (AP). Graikų parlamentas naujai 

sudarytajam Sophouliso ministerių kabine
tui išreiškė pasitikėjimą 279 balsais prieš 
2 balsus.

Vašingtonas (Dena/INS). JAV užs. reik, 
min. Marshallis pareiškė kad koalicinės 
vyriausybės sudarymas Graikijoje jį labai 
nudžiuginęs.

Budapeštas (DPD). Vengrijos socialdemo
kratų partijos vykdomasis komitetas iš
reiškė savo, komunistams simpatizuojan
čiam, partijos lyderiui pasitikėjimą 47 bal
sais. Prieš pasitikėjimą niekas nebalsavo. 
173 atstovai susilaikė nuo balsavimo.

Miestų adoptavimas
Stuttgartas (Dena). Pagal Schwaebisch 

Bailėje leidžiamo laikraščio, „Zeitecho” 
pranešimą, mažas JAV miestas Warthing
ton, Minnesota valstybėje, neseniai Įsūnijo 
Wuerttembergo provincijos miestą Crails- 
heimą, kuris karo metu buvo smarkiai ap
griautas.

Įsūnijimas įvyko vedusiųjų poros Cashel 
iš Warthingtono iniciatyva. Šia akcija jie 
nori padėti savo buvusio priešo miestui, ku
ris laike karo buvo sunaikintas, sugrąžinti 
normalias gyvenimo sąlygas. New Yorke 
vokiečių kalba leidžiamas laikraštis, „Staats- 
zeitung und Herold” savo rugpiūčio 10 d. 
numeryje įsidėjo „Crailsheimo puslapį”, 
kuriame šalia Crailsheimo miesto nuotrau
kų, prieš ir po sunaikinimo, buvo atspaus
dinti straipsniai apie miesto įsūnijimą, jo 
padėtį ir istoriją. Viename šitų straips
nių Mr. Arthur Loe, kuris buvo Warthing
tono miesto įpareigotas surasti tinkamą 
miestą Vokietijoje, pasakoja, kodėl jis, ke
liaudamas po Vokietiją ir apžiūrėjęs šešis 
kitus miestus, išsirinko Crailsheimą kaipo 
„įsūnijamą vaiką”. Crailsheime jam pasi
rodė „vargas ir sunaikinimai esą didžiausi”.
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Išeities iš
daugelio Vakarų Europos kraštų ūki

nė' padėtis diena iš dienos blogėja. D. 
Britanijos dolerių atsargos, nežiūrint 
visų drastiškų- taupumo priemonių, kas sa
vaitę mažėja pO\40.000.000 dol., Prancūzi
jos doleriai baigsis lapkričio mėn., o Itali
jos — gruodžio mėn. Neturėdami dolerių, 
tie kraštai nebegalės pirktis reikalingų ža
liavų ir pramonės gaminių, kas jų padėtį 
dar daugiau pablogins. Visa tai neigiamai 
atsilieps ir į politinę padėtį. Jau dabar 
pranešama apie vis dažnėjančius streikus ir 
demonstracijas Prancūzijoje, Italijoje ir ki
tur. Sumažinti pirkimai JAV-bėse ir ten 
iššauks nemalonių reiškinių^ Marshallio 
plano įgyvendinimo tenka laukti tik kitais 

’ metais. Iš kitos pusės, dar nevisai aišku ko
kią pagalbą ir kokiom sąlygom skirs Euro
pai JAV- kongresas.

D. Britanijos užs. reikalų ministeris E. 
Bevinas, kalbėdamas britų profesinių są
jungų kongrese pasiūlė JAV-bėms, kaip 
vienintelę išeitį, išdalinti jų Knox forte lai
komas aukso atsargas (apie-13 milijardų 
dol.) tarp kitų valstybių. Dėl aukso vertės 
ekonomistai seniai ginčijasi. Ypatingai jo 
vertė atrodo problematiška, kai jis susi
kaupia, kaip, kad dabar, vienose rankose. 
Ar pasikeistų padėtis, jei, sakysim, ryt vi
sas Knox fortas dėl kokios nors gamtinės 
katastrofos išnyktų? Juk už savo pramonės 
gaminius ir maisto produktus amerikiečiai 
gali gauti kitų kraštų gėrybių, tuo tarpu 
jų aukso šiuo metu niekas įsigyti negali, ir 
pagaliau nenori. Tokiu būdu negalima už
ginčyti tam tikrų teisingų momentų Bevino 
pasiūlyme. Išdalintas auksas be abejo pa
dėtų tarptautinių mainų atkutimui.

Amerikiečiai Bevino pasiūlymą sutiko 
labai šaltai. „New York Times’’ savo 
straipsnyje „Auksas ir anglys” siūlo Bevi- 
nui daugiau rūpintis savo anglių produkci
jos padidinimu, o ne svetimu auksu. Girdi 
D. Britanijai yra reikalingos anglys, kurios 
guli jos žemėje, bet ne auksas. Laikraštis 
pabrėžia, kad JAV yra pasiryžusios Euro
pai ir D. Batanijai padėti, tačiau vargu ar 
britų tikslinga tain reikalui panaudoti kaip 
tik Knox forto auksą.

Čia susiduriame su labai įdomiu klausi
mu — kokiom sąlygom JAV padės Euro
pai? Visų pirma turime pastebėti, kad pa
čiom JAV yra reikalinga ūkiniai sveika 
Europa kaip mainų partneris. Karui pasi
baigus, JAV paskyrė Europai ir iš dalies 
Azijai milžirfiškas sumas. Iš- pradžių ta pa
galba nebuvo susieta su jokiom politinėm 
sąlygom. Unrra JAV pinigais duosniai su
šelpė kraštus, esančius ir anapus „geleži
nės uždangos”. Tačiau vėliau pastebėta, 
kad tokia pašalpų politika vargu ar yra 
tikslinga.

Vėlesnės amerikiečių-paskolos jau buvo 
surištos su įvairiom sąlygom. Kaip, pav., 
praneša „Handelsblatt”, Norvegija iki šiol 
nepasinaudojo jai amerikiečių Exporto- 
Importo banko skirtu 50 mil. dol. kreditu,

SOVIETŲ
Tuo prieiname prie antrosios iš šių są- 

rokų, kuri yra svarbi šiandieninėmis pa- 
liūroms apie sovietus. Taj yra Kremliaus 
leklaidingumas. Sovietų galios supratimas, 
turis nepripažįsta jokių organizacinių vie- 
letų už partijos ribų, reikalauja, kad parti
jos vadovybė teoretiškai liktų vieninteliu 
tiesos rezervuaru. Pavyzdžiui, jei tiesą bū
tų galima rasti kur kitur, tada jos organi
zuotos veiklos pasireiškimas būtų pateisi
namas. Bet yra aišku, kad ko Kremlius pats 
negali, to jis ir kitam neleis.

Komunistų partijos geležinė disciplina 
remiasi neklaidingumo principu. Tikreny
bėje tos dvi sąvokos viena kitą remia. To
bula disciplina reikalauja pripažinti neklai
dingumą. Neklaidingumas reikalauja ste
bėti discipliną. Ir taip jie abu kartu eina 
tolyn, nustatydami sovietiškosios galios 
aparato elgimąsi.

Bet jų išdava gali likti nesuprasta, jei 
neišsiaiškinsime trečiojo faktoriaus: bū
tent, faktas, kad vadovybė turi laisvę dėl 
taktiškų sumetimų Įvykdyti bet kurią ypa
tingą tezę, kurią jp randa esant naudinga 
kurio nors ypatingo momento sąlygose, ir 
iš judėjimo narių reikalauti ištikimo ir ne
ginčijamo tos tezės akceptavimo. Tai reiš
kia, kad tiesa nėra nuolatinė, beMikrumoje 
pačių sovietų vadų sukuriama pagal atski
rus sumanymus ir tikslus.

ŽAISLINIS AUTOMOBILIUKAS

Sumarinė 1 šių faktorių išdava viso sovie
tų galios subordinuoto aparato orientavi- 
tnuisi turi duoti tvirtą atkaklumą -r pasto
vumą. Sis orientavimasis gali būti pakreip
tas Kremliaus noru', bet ne kokia kita jėga. 
Kartą nustatyta partijos linija turi būti ve- 

' dama pagal duotą veikiančios politikos 
kryptį; visa sovietų valdžios mašina, įskai
tant ir diplomatinį mechanizmą, užsispyru
siai juda nurodytu keliu, lyg nuolat užsu-

ūkiniu sunkumu beieškant
nes jis buvo duotas su sąlyga, kad pirktos 
JAV prekės turi būti gabenamos JAV lai
vais, kas Norvegijai, gyvenančiai iš savo 
laivyno, yra nepriimtina. Ir D. Britanija 
gavo 3,75 milijardų dolerių paskolą, su są
lyga, kad ji prisidės prie Tarptautinio Ban
ko ir ITO (tarptautinės prekybos organiza
cijos). Tačiau praktika parodė, kad pa
reikštos viltys nuėjo niekais. Amerikiečiąi 
suprato, kad reikia ieškoti kitų kelių. Jie 
įsteigė užs. politikos planavimo skyrių, ku
rio uždavinys yra tarp kitko žiūrėti, kad 
JAV pagalba išeitų ir jom pačiom į naudą.

Prezidentas Trumanas, kalbėdamas pan- 
amerikos konferencijoje, nurodė, kad pagal
bos reikalingų kraštų skaičius yra toks di
delis, Eąd naujos individualinės pagalbos, 
kaip Graikijai ir Turkijai, yra neįmanomos. 
Todėl į Marshallio pasiūlymo — planą reli
ktą žiūrėti kaip į pirmą naujos JAV kre
dito politikos pasireiškimą. Marshallis ža
da Europai padėti, jei ji sudės savo resur
sus į krūvą ir tiksliai pasakys kaip ir ko
kiam reikalui sunaudotos gautos pašalpos. 
Dabar Paryžiuje 16 valstybių išdirbtas pla
nas yra reikalingas JAV kongreso aproba
cijos. Nėra abejonės, kad kongresas, skir
damas naujus kreditus, bus pasimokęs iš 
praeities klaidų ir visų pirma žiūrės pa
čių JAV materialinių ir politinių reikala
vimų. Europos laimei daugelyje atvejų .jos 
ir JAV interesai sutinka.

Čia reikia pastebėti, kad tolimesni įvykiai 
žymia dalimi priklausys nuo D. Britanijos 
laikysenos.

Šių dienų padėtis šiek tiek primena 1931 
metus. Tada beieškodama išeities iš ūkinių

MOLOTOVO PLANAS IR DUNOJAUS-BALTIJOS 
FEDERACIJA

Marshallio planas, paėmęs gerą startą 
Paryžiuje, prieš galą ima rodyti nuovargio 
žymių. Nenuostabu, kad stebėtojų akys to
kiu momentu nukrypsta kiek ir į kitą kon-

ir žemės ūkio gaminių pasikeitimų. Bet 
svarbiausias — ir įdomiausias — tos pro
gramos pažadas, tai — supirkimas ekspor
tui skirtų prekių pertekliaus, kurias Sov. 
Sąjungos satelitai anksčiau turėjo parduoti 
Vid. ir Vak. Europos valstybėms. Tam tiks
lui jau esąs finansų ministerijoje sudarytas 
„pagalbos fondas demokratiniams kraštąms 
remti”, — 5 milijardų rublių sumoje...

Gėrybių paskirstymo komitetas turi' už
davinį organizuoti žaliavų, produkcijos ir 
suvartojimo prekių, telkimą ir paskirstymą 
pagal tai, kiek jų „leidžiama” parduoti „ka
pitalistiniams kraštams” ir kiek skiriama 
„Molotovo palno piliečiams”.

To viso plano ,,pqlitiniu cementu” turė
tų būti numatytoji kurti Dunojaus-Baltijos • 
federacija. Apart jau žinomų Sov. Sąjun
gos įtakos sferoje esančių kraštų, ton fe- 
deracijon numatoma įtraukti ir Austriją su 
Graikijos Makedonija!

Austrijos vaidmuo šioje federacijoje, kaip 
centrinio taško ir jungties Rytų ir Vakarų, 
būtų neginčytinas (?), gi Makedonija pra
vertų vartus tai federacijai į Aigejos jūrą 
Taip praplėsta Dunojaus sritis būtų dar ne 
viskas Kremliaus užsimojimams — Baltijos 
sritis reiktų praplėsti, be savaime įeinan
čių Baltijos „respublikų” ir Suomijos, dar 
gi ir Skandinavijos valstybėmis! ...

Visi šie užsimojimai rodo ne tik ūkinį, 
bet ir politinį bei propagandinį Kremliaus 
gestą: platų ir toli siekiantį. Tačiau kaip 
visa tai suderinti su Molotovo VII. 4 d. 
pareiškimu Paryžiaus konferencijos metu, 
svarstant Marshallio pasiūlymą, kad „Mar
shallio planas yra tik britų ir prancūzų 
vyriausybių priedanga kištis į kitų valsty
bių vidaus reikalus, tikslu tas valstybes pa
jungti t v. ūkinių komitetų kontrolei”? ... 
Oi Molotovo plane neslepiama Sov. Sąjun
gos „penkmečio” įtaka ir derinimas prie 
bendrųjų Rytų Europos ūkinio gyvenimo 
„principų”! Bet ... faktai geriau kalba už 
bet kokius Molotovo pareiškimų komen
tarus.

ūkinė suirutė graso visai Europai vieno
dai. Ir nors šveicarai savo spaudoje pareiš
kia vieną- kitą skeptišką žodį dėl Vak. Eu
ropos atstovų kiek užtrinkančių ėjimų ūkl- 
pius klausimus sprendžiant ir iškelia sovie
tų akcijos judrumą, pakutinios žinios iš 
anapus vandenyno leidžia manyti, kad lau
kiama pagelba Vak Europai ateis neužilgo. 
Rytai planuoja greičiau, bet ištekliais dis
ponuoti laiką paskirsto 10 metų. Rytų Eu
ropai reikalipgi ištekliai šiuo metu taip pat 
labai problematiški ir nežinia, kiek jie 
pareikalaus Sibiro aukso. Tose abiejų „pla
nų” lenktynėse, atrodo, doleris bene bus 
portatyviškesnis ir paslankesnis už kruvi
nomis rankomis iškastą sovietų auksą ...

J. Pmš.

sunkumų, D. Britanija bandė izoliuotis nuo 
likusio pasaulio, užsidarydama savo Com- 
monwealth’o ribose. To pasėkoje (po Otta- 
vos konferencijos) pasaulinė krizė dar dau
giau paaštrėjo. JAV bedarbių skaičius pa
siekė 12 milijonų. Ir šiandien D. Britanija kūrentą, turintį Molotovo plano vardą, 
stovi kryžkelėje. Ji gali arba bandyti vėl | Šveicarų spauda, nagrinėdama abiejų 
eiti 1931 m. keliu, arba pasukti platesnio konkurencinių, Europą ūkiniai ir politiniai 
(už Commonwealth ribų) bendradarbiavimo j suskaldžiusių planų perspektyvas, prieina 
linkme. Jos užsienio prekybos reikalams j išvadų, kad Marshallio plano geografinės 
valstybės sekretorius Wilsonas, kalbėdamas ribos apima aukščiau pastatytą, ūkiškai la- 
Zenevos prekybos konferencijoje pasisakė ' bai diferencijuotą pasaulį, todėl ir to plano 
už glaudesnius ryšius su Commonwealtu t. įgyvendinimas turįs susidurti su didesnias 
y. britų dominijom, kurioms numatomos sunkumais, nei rusiškasis, susietas, daugu- 
specialios lengvatos. Darbiečių oficiozas 1 moję, su primityviais ūkiškos santvarkos 
„Daily Herald” komentuodamas Bevino kai- ■ organizmais. Tačiau, anot „Schweizerische 

Handels Zeitung”, šiuo metu skirtumas Va
karų ir Rytų planuose glūdi ne tiek ūkinės 

' struktūros įvairume, kiek būduose ir prie
monėse tiems planams įgyvendinti: kai Ry- 

i tuose veikiama — Vakaruose diskutuojama, 
kai Rytuose realizuojama—Vakaruose dar tik 
projektuojama. Bet gi ir šveicarų komen
tatoriai turi pripažinti, kad, kai JAV siekia 
tik Europą išjudinti iš ūkinės stagnacijos, 
Sov. Sąjungai užtenka tik Įsakyti, 
įtakoje esančios valstybės paklustų, 
tarpu Marshallio plano pasekėjai 
jau lengvai duodasi pajungiami 
sistemon ... \

Tuo būdu, esą, Kremlius randasi 
tesniame savo ūkinės sferos organizavimo 
kelyje. Tiek satelitai savitarpyje, tiek kiek
vienas jų su Sov. Sąjunga apjungti dvišalių 
prekybos sutarčių grandimi, visi sykių sku
ba užbėgti Marshallio planui už akių, bent 
savo akcijos pranašumu, į ką tuo tarpu 
Vakarų Europos valstybės tebežaidžiančios 
„Eile mit Weile” .... 

Tiek šveicarai. —
Planavimas Sov. Sąjungoje yra mėgia

mas dalykas. Nenuostabu, kad ten tie pla
nai yra tikrai grandiozinės apimties ištek
lių ir laiko atžvilgiais. Ir Molotovo planas, 
apimąs Rytų Europą, siekia 10 metų laiko 
tarpą. Tas planas, apie kurį iki šiol buvo 
tik spėliojama, pasak „Wirtschaftsrewue”, 
jau (gaunąs konkrečias formas. Jis visumoje 
apimąs 3 pagrindinius epizodus: skubias 
priemones, tolesnę Tikinę organizacinę vei
klą, ir gėrybių paskirstymo komitetų vei
klą.

Į skubiąsias priemones įeina parama, Sov. 
Sąjungos nedelsiant teiktina tos paramos 
reikalingiems satelitams: javais ir maisto 
produktais, geležinkelių .medžiaga._gary£žių 
ir vagonų skolinimu, intensyvinimu Duno
jaus laivininkystės prekių pervežimui ir — 
svarbausia - kreditavimas auksu tų kraštų, 
kuriems Sov. Sąjunga pati negali suteikti 
reikalingų žaliavų ir kurios už tvirtą va
liutą privalo jų pirktis Vak. Europos kraš
tuose ar užjūryje.

Organizacinė programa jau yra įpusėta 
aukščiau minėtas prekybos sutartis tarpu
savyje sudarius. Tos sutartys, be abejo, yra

bą prof, sąjungų kongrese rašė: „Bevinas 
pareiškė, kad Commortwealtho muitų uni
ja turi būti sprendžiama kartu su Euro
pos muitų unija. Jei pasisektų tas dvi prob
lemas sulieti į vieną, tada būtumėm pa
keliui į sprendimą, kurio seniai ieškome. Ir 
tai yra D. Britanijos tikslas, kuri labai 
brangina savo nepriklausomybę ir taip pat 
trokšta palaikyti draugiškus santykius su 
visais be išimties Rytų ir Vakarų kraštais”. 
Ta citata gerai parodo britų siekimus. Jie, 
būtent, nori sveiki išlaviruoti tarp Rytų ir 
Vakarų, tarp Europos ir savo, dominijų. 
Taip laviruodami jie tikisi geriausiom sau 
sąlygom gauti JAV pagalbos. Tų faktų švie 
soje JAV finansų ministerio Snyder vizitas 
Londone turi ypatingos reikšmės.

V. Meškauskas.

Berlynas (UP). Amerikiečių ir britų mo
kesčių mokėtojams nuo karo pabaigos oku
pacinės zonos jau kainavo 900 mil. dolerių.

„DIDYSIS VANDUO*’ VERSALYJE
Pirmąjį kartą po karo rugpjūčio 4 d. nakties metu įvyko žavėtinas Versalio parko
fontanų vaidinimas, kuris sutraukė didžiules žmonių minias

kad jos 
Kai, tuo 
ne taip 

vienon

papras-

(Dena—INP—Bild) šabloniškos ir numato visą eilę pramonės

LAIKYSENOS ŠALTINIAI
karnas vaikų automobiliukas, riedąs nusta
tyta kryptimi ir sustojęs tada, kai susidu
ria su kokia neatremiama jėga.

Mes matėme, kad Kremlius ideologiniu 
atžvilgiu nėra spiriamas skubotai atsiekti 
savo tikslus. Jis, lyg Bažnyčia, turi rei
kalo su ideologinėmis sąvokomis, kurių 
vertė yra ilgalaikė, ir todėl jis gali pa
jėgti būti kantriu. Jam būtų neprasminga 
rizikuoti turimais revoliucijos atsiekimais 
dėlėj bergždžio ateities baimijimosi.

Si.taisyklė yra sutvirtinta pasimokymu iš 
Rusijos istorijos: šimtmečiais neaiškios ko
vos tarp nomadų jėgų milžiniškuose, beįsi
tvirtintuose lygumų toliuose. Atsargumas, 
apdairumas, miklumas ir klasta čia yra 
vertingi privalumai; jų vertingumas rusų 
arba oriento jausmuose yra branginamas iš 
prigimties.

Tokiu būdu, Kremlius, susidūręs su sti
presne jėga, nesigaili atsitraukti. Ir nespi- 
riamas skaitytis su laiku, .jis dėl tokio at
sitraukimo būtinumo nesijaučia panikiškai. 
Jo politinė veikla yra lyg tekanti srovė, 
kuri teka nuolat, kur tik jai įmanoma ju
dėti, į nurodyta tikslą. Jos pagrindinis rei-

nento persvara nėra lengvai nugalima ar 
atbaidoma.

J.A.V. POLITIKA
Tokiose aplinkybėse yra aišku, kad pa

grindinis JAValstybių politikos su Sovietų 
Sąjunga elementas turi būti ilgalaikiškumas 
.ir kantrumas, o be to, tvirtas ir budrus ru
sų ekspansyvinių tendencijų apčiuopimas. 
Be to, yra svarbu pažymėti, kad tokia po
litika nieko bendro neturi su išorine vai
dyba: tiek su išorinio „kietumo” grasini
mais, triukšmavimais ar perdėtais gestiku
liavimais. Kol Kremlius yra visiškai lanks
tus reaguoti į politines realybes, jokiu būdu 
negalima privesti jo prie prestižo sumaži
nimo. Netaktiškais bei grasinančiais mos
tais jis, kaip ir kiekviena kita vyriausybė, 
gali patekti į tokia situaciją, kur jis nebe
pajėgtų trauktis, nors jo realistinis jausmas 
ir diktuotų tai. Rusų vadai yra gabūs žmo
nių psichologijos teisėjai ir, kaipo tokie, 
jie giliai įsisąmoninę, kad nusistatymo ir 
savikontrolės praradimas niekad nėra 
tvirtybės versmė politiniuose reikaluose. Jie 
yra gabūs išnaudoti tokio silpnumo reiš
kinius.

šmingumą bei kantrybę neribotam laikui. 
Nukelkime tą apokaliptinę viziją arčiau 
žemės ir prileiskime, kad Vakarų pasaulis 
Turės tvirtybės ir išradingumo sulaikyti so
vietų jėgą periodui nuo 5 iki 15 metų. Ką 
tai iš tikrųjų reikštų pačiai Rusijai? 1

Sovietų vadai, despotizmo mene naudo
damiesi moderniškos technikos atsiekimais, 
išrišo paklusnumo klausimą savo galios vi
duje. Nedaug kas tepuola jų autoritetą ir 
net tie, kurie mėgina, nesugeba savo puoli
mą padaryti tvirtu prieš valstybinius prie
spaudos organus.

Kremlius taip pat yra įrodęs sugebėjimų 
savo tikslams pasiekti1 — sukuriant, neat
sižvelgus gyventojų interesų, sunkiajai me
talurgijai pramonės pagrindus, kurie tik
riausiai dar nėra užbaigti, tačiau vis di
dėjantys ir artinasi susilyginti su kitų aukš 
tai pramoningų kraštų.

KASTAI ŽMONIŲ GYVYBĖMIS
Tačiau visa tai, tiek vidaus politikos sau

gumo išlaikymas, tiek sunkiosios pramonės 
kūrimas buvo pasiektas baisiais žmonių 
gyvybių, vilčių ir energijos kaštais.

Prie viso to prisidėjo karas, pareikalau
damas milžiniško gyvybių sunaikinimo ir 
žmonių suvarginimo. To pasėkoje šiandien

TAIKOS SUTARČIŲ DEPONAVIMAS 
DVIEJOSE VIETOSE

Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienių
reikalų ministerija paskelbė, kad taikos su
tarčių su Vengrija, Bulgarija, Rumunija ir 
Suomija ratifikavimo dokumentai bus su
dėti Maskvoje • dalyvaujant sovietų, ameri
kiečių ir britų atstovams. Gi italų taikos 
sutarties ratifikavimo dokumentas bus de
ponuotas prancūzų užsienių reikalų minis
terijoje.

, •
Maskvos jubiliejaus proga miesto gyven

tojai nusiuntė Stalinui padėką su 3.665.859 
parašais.

kalas yra užtikrinti, kad ji užpildytų kiek
vieną jai prieinamą kampą ir plyšį pasau
lio jėgos baseine. Bet jei ji savo kelyje su
tinka neįveikiamų kliūčių, ji priima tą filo-
sofiškai ir pati prie to prisiderina. Pagrin
dinis dalykas yra, kad veržimasis į pasi
rinktą tikslą būtų nepertraukiamai nuola
tinis. ~ \

Toks. galvojimas labiau palengvina so
vietų diplomatiją ir veikime apsunkina la
biau, negu paskirų agresyvių vadų, kaip 
Napoleono ar Hitlerio, diplomatija. Iš vie
nos pusės ji yra labiau pajuntama priešin- 
gajai jėgai, apsukresnė išnaudoti diplomti- 
jos fronto individualinį sektorių, kai pa
juntama esant tą jėgą stipresne, ir tuo pa
čiu racionalesnė jėgos logikoj ir' iškalbume. 
Iš kitos pusės, ji kokia nors pavienia opo-

Dėl Šių priežasčių, sėkmingam veikimui 
su Rusija, yra sine qua non — atitinkama 
užsienio vyriausybė turi likti visuomet 
šalta ir rami, ir kad jos reikalavimai rusų
politikai būtų priekin pastūmėti tiek, kad 
būtų paliktas laisvas kelias ne per žalingam 
rusų prestižui.

MASKVA, VAŠINGTONAS IR ATEITIS
Jei ideologija Įtikintų rusų valdovus, kad 

tiesa yra jų pusėje, ir užtat jie gali pasi
kliauti laukimu, tai tie iš mūsų, kuriems 
ši ideologija nestato jokių reikalavimų, yra 
laisvi objektyviai išnagrinėti tokios prie
laidos vertingumą.

Sovietų tezė ne tik nurodo visišką Vaka
rų kontrolės stoką apie savo ūkinį likimą, 
bet taip pat apima rusų vieningumą, drau-

(mes turime Rusijoje gyventojus, kurie fizi
niai ir dvasiniai1 yra pavargę.

| Tokiose sąlygose pačios tautos fizinis ir 
'nervinis tvirtumas yra ribotas, šios ribos
yra absoliutinės ir būtinos baisiai diktatū
rai, nes jų negali valdyti žmonių.

Tik jaunesnioji generacija gali čia pa
dėti. Jaunesmoji generacija, nežiūrint visi; 
nepastovumų ir kančių, yra skaitlinga ir 
galinga, o rusai yra telentinga tauta. Tik 
dar reikia palaukti ,koks bus brendimo re
zultato efektas vaikų, • kurių nenormkjiai 
įtemptas emocingumas yra sukurtas sovietų 
diktatūros ir karo. Prie to dar pridėkime 
faktą, kad sovietų ūkinis vystymasis, kai 
ko ir vertingo atsiekęs, buvo kritiškai dė
mėtas ir šiurkštus.

(Bus daugiau)

PALESTINOS PADALINIMO PROJEKTAS 
JT Palestinos komisija baigė savo darbą 
ir paruošė pranešimą, kuris bus patiektas 
JT visuotinam susirinkimui. Komisija yra 
paruošusi planą padalinti Palestiną } arabų 
ir žydų valstybes. Tik Jeruza'lė ir apylinkės 
pagal tą planą, būtų valdomos pafikėtinys- 
tės teisėmis. Mūsų vaizdelyje juodi plotai 
reiškia žydams skiriamas sritis, o balti — 

arabams. Dena-INP-Bild.
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Jd nuc6tabau6 /'limit pasaulio
Anais gerais laikais, gyvendami savo Tė

vynėje, ne vienas mūsų lankydavo kino tea
trus ar iš azartingo kino meno pamėgimo 
(tokius vadindavome kinomaUais), ar dėl 
malonios pramogos — laiko praleidimui. 
Kaip dažnai, pamiršę kasdienio pilko gyve
nimo tikrovę, rūpesčius, pasinerdavome ke
liom valandom j nuostabų filmų pasauli, 
gyvendavome kažkokiais nežemiško, pasakiš 
ko gyvenimo burtais, sielodavomės filmų 
herojų nelaimėmis ir džiaugdavomės jų 
džiaugsmais, kuriuos su atidžių smalsumu 
(ir Įkarščiu) sekdavome ekrano drobėj. Ne- 
paslap^is, kad jautresnės sielos bičiuliai ir 
kelias ■ didžiules nosines priašarodavo — 
taip pavergdavo juos tas filmos metias; ir 
dažnas žiūrovas už gryną pinigą priimdavo 
filmos juostoj besikaitaliojančias dramatiš
kas scenas. /

O vis dėlto po gero filmo išeidavome lyg 
ir dvasiniai atgimę, turtingesni, kupini gra 
žiu idealų, siekimų, išsinešę kažką gražaus 
ir naujo savam gyvenimui. Ne vienam ne
užmirštamai galvon įstrigo gero, įspūdin-

TAI BENT SKRYBĖLĖ
Šiuo meta Anglijoje dažnai matomi madų 
kūriniai, kuriuose stengiamasi atžymėti prin 

cesės Elizabetos sužieduotuves.
(Dena-INP-Bild)

go filmo atskiros scenos. Tok| filmą mielai 
su pasigerėjimu žiūrėtume ir antrą kartą Ir 
kaip linksmai, nuotaikingai prisijuokdavo
me, matydami ekrane savo mėgiamų ko
mikų nuotykius. Po tokio sąmojingo filmo 
ir gyvenimas kažkaip praskaidrėdavo, tap
davo šviesesnis, ir kasdieniai rūpesčiai nu
plaukdavo kažkur toli į užuomarštis, ir jie 
būdavo, palyginti, menkesni, nublukę ir 
juokingi. ,
• Visa tai būdavo dar anais gerais laikais, 
prieš pat karą. Tada ir mes turėdavome sa 
,vo mėgiamus aktorius ir gražiąsias ekrane 
žvaigždes vadindavom „savo numylėtinėm”. 
Studentai ir jaunos kavinių padavėjos ek-
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ALB. VALENTINAS

Kaip mes „važiavc 
Žinoma, vaikinas paleido konsulo ranką ir 
išvažiavo į Kanadą. Tai šitaip ir aš. Tegu 
tik pasiekė konsulo ranką...

— Kaip sau norite vyrai, — atsiliepė ki
ti iš kampo, — bet štai jau perdaug ryš
kiai primena „Dėdės Tomo trobelę” ...

— Primena, neprimena, bet kiekvienas 
griebiasi visokių gudrybių, kad tik ištrūkti 
iš šito pragaro. Štai vienas jaunas ekono
minių mokslų daktaras puikiai labai suvai
dino profesionalą, miško kirtiką, pralindo 
pro visas komisijas ir „skryningus”, bet 
suklupo, galime sakyti, prie pat dangaus 
vartų — pono konsulo kabinete. Prieš pat 
pasirašydamas vizą, konsulas jam, brūkšt, 
ir pakišo šviežiai išleistą lietuvišką kny
gelę „Nuodėguliai ir kibirkštys”. Paskai
tyk, sako. Daktarėlis paėmė knygą, šiaip 
suka, taip suka, pečiais trūkčioja. Paskui ir 
sako: nemoku skaityti, ponas konsule. Kon
sulas liūdnai palingavo galva, brūkšt, atėmė 
atgal knygą ir — brūkšt, brūkšt, išbraukė 
iš sąrašo. Sako, kur mes dėsime tokią maz
gotę, kad nemokės nė dolerių suskaičiuoti 
kiek uždirba ...

E, mat, persistengė daktarėlis. Nerei
kia labai ginčyti ir {rodinėti, jog esi vi
siškas bemokslis. Geriausiai reikia sakyti, 
jog buvai pradžios mokykloje, tačiau jos 
nebaigei dėl didelės meilės miško kirty- 
bai ... Tada okey.

Atsidarė kambario durys ir pasirodė 
pats komiteto vicepirmininkas su sąrašu 
rankose. Koridoriuose ir laiptuose stojosi 
mirtina tyla. Girdėjai kaip plaka vyrų šir-

Filmas ir mūsų kasdienybė • Ekrano margumynai: trys Jeanne d'Arc • 
Vatikanas fHmoj • 35 geriausi pokario filmai vokiečių kalba ■ Mussolini, Trockis 

filmų statistai - Linksmos istorijėlės is’ filmų gyvenimo . . .
rano dievaičių atvaizdais puošdavo kuklaus 
savo kambarėlio sienas.

Bet štai kyla karas. Iš užsienių gaunamų 
filmų skaičius mažėja. Tenkinamės Europo
je gaminamais, iš kurių labiausiai mūsų ek 
raną užviešpatauja vokiškos produkcijos 
filmai. Vėliau, su pirmąja bolševikų oku
pacija, mūsų kino teatrus masiniai užplūs
ta vien sovietiniai Mosfilmo studijos filmai. 
Užsieninės gamybos filmai draudžiami, o 
žiūrovai maitinami sovietinės propagandos 
„aukštuoju menu”. Tuo laiku kino teatrai 
ištuštėja, nes pažangioji publika | tokius 
sov. filmus nesilanko ir juos boikotuoja.

Yra žinomi faktai, kad sovietai įstaigose 
ir fabrikuose agituodavo savo tarnautojus 
lankyti tokius sov. filmus — net veltui bruk 
darni per profsąjungas bilietus | kino se
ansus. Būdavo pavojinga j tokius įstaigos 
viršininkų Įperšamus filmus neiti. Tavęs pa
klausdavo, ar jau esi matęs šj ar aną fil
mą. Ir vargas tau, jei tu imtum mikčioti ir 
aiškintis laiko neturėjęs — to jau pakanka 
tave įtarti esant liaudies priešu.

Antrosios okupacijos metais Lietuvą už
pilo „goebelstaės” propagandos filmai, per 
dėm persunkti grynu partiniu vokiškumo 
raugu. Į taip vadinamą, Ostlandą retai be- 
užklysdavo vienas kitas vertingesnis filmas. 
Bet tai būdavo mažos šviesesnės pošvaistės 
ano meto propagandinių filmų tvane. Ta
čiau, reikia pripažinti, vokiškieji filmai sa
vo pastatymu žymiai prašokdavo „burlio- 
kiškus” filmus. Mat, trečiasis Reichas filmų 
pastatymų išviršinei pusei išleisdavo mil
žiniškas pinigų sumas. Todėl ir kino teat
rai mūsuose būdavo perpildyti, nes kitų pra 
mogų anais laikais maža tebūdavo, o vi
suomenė, gyvendama karo nepritekliuje, 
mėgdavo gėrėtis ne „idėjine” bet grynai 
estetine filmo puse. Žiūrovai žavėdavosi vi 
su tuo, ko anais laikais stokota: gražiais 
baldais, erdviais moderniškais kambariais, 
puošniais rūbais. Na, ir lengvąja muzika, 
kuri viena išlikdavo kartais „idėjos” nepa- i 
liesta. Kino lankytojai juokaudavo, esą mie
lai ekrane žiūrėtų | „valgomąsias scenas”, 
kur aktoriai valgytų keptą paršiuką, žąs| 
ar dar kitokius, jau ir anais laikais liuksu
sinius, patiekalus.

Bet, nežiūrint to, kad Vokietija iš visų 
užgrobtų valstybių buvo pakankamai visko 
prisiplėšusi1, tokių „valgomųjų scenų” vo
kiškose filmose visiškai nebūdavo. Greičiau 
šiai, ir čia buvo elgiamasi propagandiniais 
sumetimais: kad filmo prisižiūrėję žiūrovai 
nepareikalautų padidinti• elgetiškų maisto 
kortelių, skirtų vien užimtų vokiškų sričių 
gyventojams.

Taigi, tokiu propagandiniu ekrano šlamš 
tu mitome ligi pat karo pabaigos. Vokiečių 
filmas, gyvendamas jau savo paskutines mer 
dėjimo dienas, dar vis nepaliaujamai šaukė 
apie pergalę, apie vokiečių tautos didybę, 
nepalaužiamą fiurerio valią...

Sąjungininkams įžygiavus Vokietijon, po 
kurio laiko išvydome seniai pasiilgtų ame
rikonų, anglų bei prancūzų gamybos filmų.

>me” į Kanadq... 
dys. Vicepirmininkas f>er akuliorių viršų 
ėmė žiūrėti į sąrašą.

— Petras Kapočius, Jonas Galvočius ir 
Juozapatas Balvočius — (eikite | vidų.

Trys vikriai dingo užu durų išmėginti 
savo laimės. Gal nuo šito (ėjimo priklau
sys visas likusia jų gyvenimas. Po trejetas 
minučių jie išėjo. Draugai juos apspito 
tirštai.

— Tai kaip? Priėmė? Ko klausinėjo?
— Nieko aiškaus. Paklausė kada gimęs, 

ką dirbai Lietuvoje ir ką dabar dirbi...? 
Pasižiūrėjo nuo kojų iki galvos ir pasakė: 
„Palaukite. Sužinosite vėliau”.

Paaiškėjo, kad nesama jokios kanadiečių 
komisijos, o pavesta atrinkti ir „skrynim- 
guoti” mūsų pačių komitetui. Sėdi keturi 
ir renka. Tai (nešė nusivylimo.

Ir taip vis po du, tris (eina ir išeina. 
Kiekvienas išeinantis apspintamas ir klau
siamas: „Na, kaip?”

— Man pasakė: permažas, netiksi ... 
Šmikiai, daug jie ką supranta. Tegu einame 
l mišką, tai aš vienas atlaikysiu visą toki 
komitetą. Permažas ... Daug čia jie di
desni.

Vienas išeina smarkiai susijaudinęs.
— Na, kaip?
— Tebūnie prakeikta valandą, kurioje aš 

atsisėdau l mokyklos suolą ... Kartotekoje 
surado, kad aš buvęs universitete. Sako, ga
lį eiti sau ... Vadinasi, žmogus jau nebe
tinki nė miškui kirsti

Išeina kitas.
— Na, kaip?

Žiūrovui tai buvo a'tsigavimas — nelygi
nant malonus šaltas lietutis tvankią vasaros 
popietę. Gerų, praeitin paskendusių, laikų 
prisiminimas ir vėl iškilo kiekvieno mūsų 
širdyje.

Ir dabar, gyvendami skurdų ir pilką DP 
gyvenimą, mes su malonumu lankome kino 
teatrą. Tai visa, kas beliko mūsų būklėje 
šviesaus ir malonaus. Juk geras, vertingas 
filmas žadina tikėjimą gražia ateitim, ugdo 
stiprią nepalaužiamą valią. Tiesa, po kelių 
maloniai praleistų valandų, mes ir vėl su
grįžtame | savo niūrią DP palėpę, tačiau 
jau skaidresne nuotaika ir šviesesniu opti
mizmu; plaka išvargintos širdys...

•
Šiandien, kai daugel} labiau domina svies 

to ir riebalų kainos, negu filmų žvaigždės, 
gal kam nors ir juokingai atrodytų tos ke
lios patiekiamos ekrano žinutės, kiek dole
rių gauna kuri filmų žvaigždė, kuo minta 
pav. Ingrid Bergmann ir kiek kostiumų turi 
Jean Marais ar Pierre Blanchar.

Tačiau, kita vertus, jei mūsų spaudoj daž
nai užtinkame iš kitų kontinentų literatūros 
bei meno žinių, tai jokiu būdu išsilavinęs 
nūdienis žmogus negali užmerktam akim 
praeiti ir pro filmo meną. Kultūringas žmo
gus domisi lygiai visais žmogaus dvasios ir 
proto laimėjimais — taigi, ir filmu. Juoba, 
kad filmas vis tobulinamas atranda visų tau 
tų žmonėse savo šalininkų bei gerbėjų. Tai 
gi, ir mes nusilenkiame daugumai.

S| kartą laisvai valandėlei duosime kele
tą nuotrupų iš filmų pasaulio.

Kad Šileris, rašydamas savo veikalą, su
kūrė nemirtingą vieną Jeanne d’Arc, tai 
visi žinome, bet iš kur jų dabar atsirado 
trys? „Nebent tamstai, gerbiamasis po šva 
binio kiršvaserio taip atrodo?” — Tūlas 
padarys man priekaištą. Truputėli kantry
bės, mano mieli, tuojau visa paaiškės. Šį 
veikalą dabar suka trijų kraštų filmų bend
rovės. Prancūzijoje šj veikalą stato režisie
rius Delaftnoy, vyriausią vaidmenį (Jeanne 
d'Arc) vaidina neseniai pripažinta geriau
sia apsaulio aktore — Michel Morgan (pa-

MISS PRANCŪZIJA 1947 M. (Dena-INP-Bild)

— Perdaug mokslo ...
Vincas išsima savo lietuvišką pasą tvir

tai suspaudžia rankoje ir atsistoju prie du
rų. Čia aiškiai Įrašyta dorybė, vedanti tie
siai | Kanadą. Jeigu vėliau dar ir gerokai 
virš dryptelta mokslo, bet kas jau para
šyta, tai ir lieka parašyta — nebepakeisi.

Vienas išbėga iš kambario ir, nė nestap
telėjęs, lupa laiptais žemyn.

— Na, kaip? Na, kaip?, — šaukia jam. 
O jis bėga. Pasiveja jj kieme.

—' Matote, rado kartotekoje (rašyta „ve
dęs”. Netinka. Nors žmona ir išvešta J 
Sibirą. Vadinasi, jau Kanadoje miško nebe
gali kirsti. Manau, kad bolševikai jai Si
biro miškuose išimčių nedaro, nors pase ir 
įrašyta: „ištekėjusi”.

— Vyrai, nieko neišeina, 'jeigu pačių ko
mitetas „skryninguoja”: tada visokių bėdų 
randa ... Geriau, jeigu būtų kanadiečiai 
patys: ima toki, kok| mato. O čia dabar 
kiekvienas knaisiojasi. Gerai dar kad ne
klausia, kokiai partijai...

— Ot, Hanau tai bent protingai padarė. 
Užsirašė šimtas aštuoniasdešimts, o terei
kėjo tik trijų dešimtų irgi. Tai komitetas 
ir pasakė: „Vyručiai,, mes jūsų „neskry- 
ninguosime”, idant nesusipyktumėm. Štai 
yra trisdešimts pilnų bilietų, traukite bur
tus. Kas laimę ištrauks- tas ir tebūna lai
mingas Kanadoje”. Ir gerai padarė — nei 
tau draugai, nei giminės, nei paž|stami ...

— Ot, tokj komitetą turėti, tai supran
tu ...

— Vyrai, ten gera kur mūsų nėra. Jei 
imtų visus šimtą dvidešimts, tai ir šis ko
mitetas būtų neblogas. Dabar ką ir jie pa
darys?

Rankinukai iš filmo juostelių 
ir ponia Simpson -

žistama iš prancūzų premijuoto filmo „Sym 
phonie Pastorale”). Hollywoode Jeanne d’ 
Arc vaizduos populiarioji Ingrid Bergmann. 
Anglijoje — žymusis filmų magnatas Sir 
Arthur Rank numato filmai pritaikyti Bern 
hardo Shaw „Šventąją Joaną”, kurioje Je
anne d’Arc vaidmenj atliks vieną žymiausių 
anglų filmo aktorių. Štai — trijų tautybių 
trys Jeanne d’Arc.

*
Kaip pranešama, Vokietijoje bus gamina

mi naujamodiški moteriški rankinukai iš 
buvusių vokiškųjų apžvalgos filmos juoste
lių. Koks vokiškų filmų pergalės kelias: 
nuo iškilmingų fanfarų ligi moteriškų ran
kinukų!

*
Neseniai popiežiaus vasaros rezidencijoje 

Castel Oahdolfo atidarytas kino teatras, 
šventasis Tėvas "pats asmeniškai dalyvau
siąs ir vienam gaminamam filme '„Karas 
karui”. Popiežius to filmo paskutinėse sce
nose pasakys kalbą apie taiką. Be to, netru 
kus būsiąs pradėtas sukti naujasis filmas 
iš popiežiaus gyvenimo.

Vokiečių filmų studija Ifa (International 
Film Allianz) žada greitu laiku patiekti vo
kiškąją! publikai geriausius pokario fUmus. 
Geriausi prancūzų, anglų, amerikonų, rusų, 
šveicarų, švedų, austrų, portugalų ir kitų 
kraštų filmai bus Teningeno, Berlyno, Miun 
chenb ir Vienos studijose sinchronizuojami 
(įkalbami vokiškai). Iš geriausių filmų pa
žymėtini: prancūziškos gamybos „Sympho
nic pastorale” su Michel Morgan ir Pierre 
Blanchar, „La Belle et la Bete” (vokiečių 
versijoj pavadinta „Vieną kartą”) su Josette 
Day ir Jean Marais. „Grafas Montekristas” 
su Pierre Richard-Willm ir Michele Alfa ir 
kt. Amerikoniška filmą su Marlene Dietrich 
„Martin Roumagnac” ir 1946 m. laimėjęs 
filmų konkurse šveicarų filmas „Paskutiny
sis mėginimas” ir kt.

Taip pat greitu laiku Vokietijos ekranuo
se išvysime ir pirmąjį pokario vokiškąjį fil 
mą „Žmogžudys yra tarp mūsų”. Filme vai-

Paskui išėjo vicepirmininkas ir pareiškė 
šitaip:

— Vyrai, dabar perskaitysiu keturiasde- 
šimts pavardžių iš jūsų, kurie esate atrinkti 
važiuoti | Kanadą. Visi eisite | ambulatori
ją sveikatos pasitikrinti. O paskui trauksite 
burtus. Dvidešimts bilietų bus su jrašu 
„Kanada”. Kas juos ištrauks, tas ten ir 
važiuos. O dabar skaitau ...

Vyrų širdys garsiai daužosi krūtinėje, 
tartum paskutinio teismo diena atėjo. Ku
riuos perskaitė- tie spindėjo neapsakomu 
džiaugsmu. Kurių neperskaitė — tie dūlino 
j kazematus galvas nuleidę. Jie suklupo jau 
pačioje pradžioje bekopdami į stiklini lai
mės kalną, kurio viršūnėje spindį išganin
gas žiburėlis ...

Paskui keturiasdešimta vyrų tiesė dre
bančias rankas J kepurę, kurioje buvo su
pilti popieriukai, slepią savy, laimę arba 
nieką ... Ir dvidešimčiai vėl šuo ant uode
gos nunešė laimę, kuri jau čia pat kepurė
je buvo. Pasiliko „šiapus kyšos” ir Vih- 
cuks su' savo geruoju lietuvišku pasu, ir 
tas milžinas didžiūnas,, kuris Kanados me
džius ketino raute išraustyti ir tas sudžiū
vęs, kuris žadėjo konsului iki kauksmo 
suspausti ranką ...

Tą vakarą girdėjome kalbant Maskvos 
radiją. Jis pasakojo, jog Vokietijos vaka
rinėse zonose tremtiniai gaudomi ir prie
varta deportuojami į Kanados miškus pri
verstiniems darbams. Stovyklos esančios 
tolimos šiaurės miškuose, aptvertos spig- 
liuotomis vielomis ir dieną ir naktį saugo
mos ginkluotų sargybinių su šunimis. Pa
bėgėliai išlakstę iš stovyklų ir slapstąsi pas 
vokiečius, bijodami kad neišvestų | Kana
dos vergiją... (Pabaiga)

dina žymieji ir mums pažjstami vokiečių fil 
mų aktoriai Willy Birgel, Viktor Staal, Sy- 
bile Schmitz, Wime Markus, Victor de Ko
va ir naujai kylanti filmų žvaigždė jaunutė 
Hildegard Knef. Filmą režisavo Dr. Harald 
Braun. ■

Ar žinote, kad ...
ir buvę pasaulio galiūnai nevengė filmoje 
vaidinti. Štai amerikiečių rašytojas Leo 
Quild savo knygoje pasakoja, kad Sam Gold 
wyn (žymios filmų bendrovės Metro-Oold- 
wyn-Maier savininkas ir rež.) yra kadaise 
mokėjęs Benito Mussolini 2 dolerius hono
raro dienai už jo dalyvavimą filmoje „Am
žinasis Miestas”. Tas filmas buvo sukamas 
Romoje ir jame buvęs diktatorius dalyvavo, 
kaip... statistas.

...kad Levas Trockis uždirbo 3 dolerius, 
kai jis 1915 m. New Yersey filmavosi tada 
sukamam filme „Rasputinas”.

... kad juos abu (Mussolini ir Trockį) nu 
konkuravo moteris Walli Simpson dabar ži
noma, kaip Windzoro kunigaikštienė, kadan 
gi ji gavo 5 dolerių honorarą už keletas 
minučių nuotraukas filmui, kuris buvo Hol- 
lywood’e sukamas.

b. ag.

EKRANO MARGUMYNAI
Marlen Dietrich naujasis filmas 

„Martynas Rumanjakas” netrukus sinchroni
zuojamas vokiečių kalba Tenningeno Film- 
Union studijoje.

* Pola Negri, ilgus metus gyvenanti 
New Yorke, tačiau jau kuris laikas pasitrau 
kusi iš filmo, dabar žada persikelti Į Lon
doną, kur ji mano galėsianti tęsti toliau sa
vo karjerą filmoje. Pola Negri Lietuvos ki
nų lankytojams pažįstama dar iš nebylio 
filmo laikų (vyresnioji karta dar prisimena 
jos romaną su talentinguoju, tragiškai žu
vusiu, gražuoliu Rudolf Valentino, kuris sa
vo laiku buvo bekylanti ekrano žvaigždė).

* Jaunoji prancūzų filmų aktorė Simone 
Simon yraz pagarsėjusi savo pramuštgal
viškom išdaigom. Ji įsimylėjo vieną džazo 
orkestro dirigentą. Ji įtikino dirigentą pa
daryti nosies operaciją, kad pakeistų nosies 
formą. Tam tikslui ji pati pagamino jam no 
sies modelį iš plastelino. Chirurgai pagal Si 
mode projektą jvykdė nosies operaciją, ta
čiau po jos artistė su savo draugu išsisky
rė, motyvuodama, kad dirigentas atrodąs 
jai „visai svetimas”.

* Žymusis Ha n s Albers viename in
terviu pareiškęs, esą po savo filmo „Ir virš 
mūsų dangus” žadąs vykti gastrolių pran
cūzų zonon, o iš ten j Šveicariją. Aktorius 
savo repertuare turįs „Liliom” ir dar vieną 
naują scenos veikalą, su kuriais manąs gas
troliuoti.

* Anna Damana (mūsų žiūrovams pažįs
tama iš filmų'„Kelionė Tilžėn”, „Joninių 
ugnys” ir kt.) neseniai Berlyne įsisteigusiam 
„Jaunojo žiūrovo teatre” pirmą kartą pasi
rodė viešumoj kaip Hoelderlingo kūrinių 
interpretatorė ir deklamatorė. Šiuo metu 
artistė pasirašiusi sutarti su Berlyno Heb- 
belio vardo teatro direkcija. b. ag.
SHIRLEY TEMPLE LAUKIA KŪDIKIO
'Shirley Temple, žinoma Amerikos filmų 

žvaigždė, leido Amerikos laikraščiams pa
skelbti, kad ji 1948 metais sausio mėn. su-
Šliauksianti kūdikio. Ji dabar yra 19 metų 
amžiaus ir yra ištekėjusi už žinomo la
kūno John G. Agar.

LOGIŠKAS KINO LANKYTOJAS
Vieno kiniečių teatro direktorius savo ki

no lankytojams iškabino didžiuli plakatą: 
„Nerūkyti! Pagalvokit apie didžiulį gaisrą 
Kantone!”

Tūlas kino lankytojas apačioj plakato prt 
rašė: „Nespiaudyti! Pagalvokit apie pot
vynį Hongkonge!” b. ag.

MĄDOS PRASIVERŽIMAS
Neseniai Wimbledone (vykusiame tarptau
tiniame teniso turnyre buvo galima matyti 
ir šitokias madas (Dena-NYT-BiM)
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Tremtinių klausimas - tarptautinė problema Nr. 2 Sudaryta Kultūros. Taryba
PAREIŠKĖ JAV KONGRESO ATSTOVO FULTONO ĮGALIOTINIS P. VLADISLAVAS BESTERMANAS LICENCIJUOTOS 

TREMTINIŲ SPAUDOS LEIDĖJŲ S-GOS SUVAŽIAVIME

Rugsėjo 13 d. Augsburge {vyko licenci
juotos tremtinių spaudos leidėjų s-gos me
tinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo lie
tuvių, latvių, estų, lenkų, ukrainiečių, ru
sų, jugoslavų ir kalmukų laikraščių leidė
jai ir jų bendradrabiai. Nedalyvavo tik žy
dų spaudos atstovai, kurie į šią s-gą atsi- 

. sakė įstoti.
Suvažiavimą pradėjo s-gos pirmininkas 

Mgr. Roman Ilnickyj (ukrainietis), pasvei
kindamas JAV Kongreso atstovo Fultono 
Įgajiotinį p. Vladislavą Bestermaną, kuris 
Į š| suvažiavimą atsilankė, 
suvažiavimo dalyviams tarė 
boję jis pareiškė, jog JAV 
skirsčius vasaros atostogų, 
mąnų atvyko j Europą vietoje nustatyti pa 
galbos reikalingumą Marshallio plano ribo- 

* se. .
Kartu Vokietijoje lankosi 4 Kongreso at

stovų delegacija, vadovaujama kongreso 
atstovo respublikono Fultono, kuri tiria 
IRO veiklą ir tremtinių problemos išrišimą 
Vokietijoje.

Taip pat bus lankomasi Austrijoje, Itali
joje ir Ženevoje, kur laikinai Įsikūrusi IRO. 
Kiti du atstovai lankysis Prancūzijoje, 
Olandijoje ir Belgijoje ir ten tarsis su vy 
riausybėmis dėl priėmimo didesnio trem
tinių skaičiaus.

Visi šie daviniai bus patiekti kongreso 
užsienių komsijai, kuri ir yra specialiai pa 
siuntusi šią delegaciją.

— Tikėkite man — kalbėjo toliau p. V. 
Bestermanas — jei Europos pagalbos pla
nas savo svarbumu yra problema Nr. 1, 
tai tremtinių klausimo išrišimas — yra 
tarptautinė problema Nr. 2. šis klausimas 
negali likti neišspręstas ir JAV vyriausy
bė darys viską, kad kuo greičiau pasiekus 
tejgiamo ir priimtino šios problemos spren 
dimo. —

— Yra tikra, kad JAV kongresas, susirin 
kęs kitais metais sausio mėn. naujai sesijai, 
pirmoje eilėje svarstys šj klausimą — pa
žymėjo p. V. Bestermanas.

Turėdamas aplankyti! dar daug tremtinių 
stovyklų p. Bestermanas pareiškė apgailes
tavimą dėl negalėjimo ilgiau pabendrauti 
su suvažiavimo dalyviais ir atsisveikirio 

’ karštų aplodismentų lydimas.
Aukštajam svečiili išvykus prasidėjo su

važiavimo darbo posėdis. Pakvietus | pre
zidiumą pirmininku Raudupę (latvi), nariais 
J. Vasaitj (lietuvi) ir Kaersną (estą) buvo 
padaryti valdybos pranešimai apie praeitų 

' metų veiklą. Paaiškėjo, kad sąjungą stei
giant ir rūpinantis jos legalizavimu turė
ta daug sunkumų, tačiau didžiąją jų dalį 
pavyko nugalėti. Siekiant nagernti trėmi
mų spaudos materialinę ir juridinę būklę 
buvo padaryta daug vizitų centrinėse ame
rikiečių okupacinių jėgų įstaigose ir įteik
ta daug gerai’ paruoštų memorandumų, ku
rie neliko be pasekmių: licencijuotos trem
tinių Spaudos s-ga buvo legalizuota ir jai 
tvarkyti Vyriausios Amerikiečių Karo Val
džios Būstinės buvo išleistas balandžio 28 
d. dekretas, kuris sudarė tremtinių spaudai 
juridinę būklę ir sulygino ją teisiniu at
žvilgiu su , vokiečių spaudos leidėjais.

P. Bestermanas 
žodį. Savo kai 
kongresui išsl- 
dalis kongres-

Nepaprastai daug pastangų buvo padėta 
siekiant visiškos spaudos laisvės. Tuo rei
kalu buvo susirišta su gen. Mc Clure, ku
ris pareiškė, jog visiškos spaudos laisvės 
negaljs leisti', nes tremtiniai ir jų spauda 
egzistuoja okupuotame krašte, kur taikomi 
kitoki nuostatai, negu laisvuose kraštuose. 
Traktuoti tremtinius sąjungininkais irgi ne
galįs, tačiau tremtinių spauda gaunanti tar
pinę vietą tarp sąjungininkų ir vokiečių. 
Dėl to ir nuo mokesčių vokiečių ūkiui ji 
yra atleidžiama.

Tremtinių spaudos korespondentai būsią 
prileidžiami prie visų viešųjų konferencijų 
lygiomis teisėmis su kitais korespondentais. 
Tap pat buvęs gautas principinis gen. Mc 
Clure sutikimas duoti leidimus tremtinių 
spaudos atstovams vykti susipažinti su kraš
tais, j kuriuos tremtiniai numato emigruoti. 
Praktiškai šiuo pažadu dar nebuvę pasinau 
dota dėl jvairių priežasčių. Gen. Mc Clure 
buvę nevisiškai suprantama noras gauti 
amerikiečių karinės valdžios patvirtintus 
žurnalisto liudijimus. Šis klausimas dar te
besąs neĮšspręstas ir naujai valdybai teksią 
jo palankiu išsprendimu pasirūpinti. Visais 
kitais mažesnės reikšmės klausimais buvę 
pasiekta teigiamų rezultatų, kaip pav. leng
vatos įsigyjant techniškų redakcijos įrengi
mų, leidimai naudotis motorizuotomis su
sisiekimo priemonėmis ir kt.

Buvo taip pat šiek tiek pasiekta ir knygų 
leidimo reikale — išryškintos 
riomis licencijos gaunamos 
šiam reikalui 40 to popierio, 
paskirstytas tautybių principu.

Be kitų darbų s-gos valdybos buvo su
organizuota pasikeitimas tremtinių spauda 
ir įsteigtas tremtinių spaudos biuletenis, 
kur| savo jėgomis pasiėmė leisti lenkų laik
raštis „Kronika”. Pagaliau s-ga išsirūpino 
atskirą licenciją leisti savo laikraštĮ vokie
čių kalba „Im Ausland”. Šis laikraštis re

sąlygos, ku- 
ir išrūpinta 
kuris būsiąs

daguojamas ir prirašomas visų s-goje da
lyvaujančių tautybių žurnalistų.

Spaudos puolimams prieš tremtinius at
remti buvo sudaryta'komisija, kuri į dau
gelį spaudos šmeižtų energingai reagavo.

Buvo suorganizuota ir viena tremtinių 
spaudos konferencija, gurioje dalyvavo ame
rikiečių armijos generolas Mickelsonas ir 
daug kitų aukštų karininkų.

Taip pat buvo daromi žygiai pasinaudoti 
vokiečių radijoloiiais tremtinių reikalams 
aptarti. Tačiau dėl didelių sunkumų, su ku
riais teko susidurti, valdyba laikinai turė
jo atsisakyti nuo to sumanymo.

Kontingentinio spaudos popierio gavimas 
buvo visiškai pašlijęs ir tik dėka s-gos 
veikiai pasisekė jo tiekimą įstatyti į nor
malias vėžes.

Konferencijos dalyviams plačiai pasisa
kius dėl s-gos valdybos nuveiktų darbų ir 
dėl ateities perspektyvų vienbalsiai buvo 
užgirta valdybos veikla.

Be to, buvo padarytas pranešimas apie' 
s-gos finansinę būklę, priimtas naujas biu
džetas, ateities darbų 
ji valdomieji organai.

Vienas svarbiausių 
teks išspręsti naujajai 
mas suorganizavimas
redakcijų kolektyvų ir jų {rengimų bei tur
to perkėlimo Į tuos kraštus, guriuose trem
tiniai bus pastoviai įkurdinti, kad netektų 
jiems iš naujo pakelti didelių sunkumų be- 
kūriant savo spaudą, o gal būt, vienur ki
tur ir visai be jos likti.

Naujai išrinktoji s-gos valdyba pirminin
ku išsirinko jugoslavą — p. Popovičių.

Konferencija buvo baigta pobūviu, kuria
me dalyvavo vietinės amerikiečių karo val
džios karininkas spaudos reikalams. Jis pa
sveikino suvažiavimo dalyvius ir naujuo
sius valdomuosius organus.

planas ir išrinkti nau-

uždavinių, kuriuos 
valdybai, bus tinka- 
tremtinių laikraščių

J. V.

S. m. rugpiūčio mėn. 26 d. Augsburge 
įvyko įvairių meno ir kultūros sričių atsto 
vų pasitarimas, tikslu sudaryti Kultūros Ta 
rybą, kaip patariamąjį organą prie Švieti
mo Valdybos.

Buvo apsvarstyti Kultūros Tarybos už
daviniai: ji apima ir atstovauja visas kul
tūrinio gyvenimo sritis, o kiekvienoj srities 
atstovas apima visas jo srityje esamas pa
jėgas. Registruojamos visos turimos pajė- 
go ir sudaroma jų kartoteka. Medžiaginė 
ir moralinį parama. Patariamasis organas 
Švietimo Valdybai. Visų kultūriniame bare 
dirbančiųjų jėgų tobulinimas ir jų veik
los derinimas.

Nutarta paruošti Kultūros Tarybos 
tūtą. K. T. buveinė bus Augsburgas, 
rinktas jos prezidiumas iš 3 narių.

Iš K. T. šio posėdžio svarbesniųjų 
tarimų būtų: remti ir ugdyti dailiuosius 
amatus, nes jie yra viena būdingiausių mū
sų liaudies meno pasireiškimo formų, ir 
šiuo metu turi didelės praktiškos reikšmės 
Dail. L. Vilimui pavesta rūpintis tuo rei
kalu ir sueiti į kontaktą su žymesniaisiais 
tų amatų kultyvuotojais.

Yra rasta reikalinga sukviesti mūsų sto
vyklų kultūros vadovų suvažiavimą. Tik 
kultūros vadovus tinkamai įsąmoninus Ir 
juos instruktuojant, galima pakelti mūsų 
kultūrinio gyvenimo dabartini neaukštą ly
gį. Prašyti mūsų spaudą paskelbti, kad vi
sų sričių menininkai su šeimomis susire- 
gistruotų, kad tuo būdu būtų galima suda
ryti visų sričių menininkų kartoteką, galia
mą panaudoti ir emigracijos reikalui.

Prašyti Švietimo Valdybą, kad ji paskir
tų premijas ar išleistų naujų muzikos kū
rinių. Ligi šiol, skiriant literatūros premi
jas, nuskriaudžiama muzika ir tapyba, 
knygos ir be premijų išperkamos, ir jų 
toriai gauna honorarą, tuo tarpu, pav., 
zikai negali 
leisti.

Yra rasta 
je esančių

Švietimo Valdybą bei! kitas organizacijas 
paskirti už geriausius kūrinius premijas.

Pasitarimas nutarė atkreipti mūsų žur
nalistų dėmesj | mūsų spaudos korespon
dentų entuziastingai diletantiškas recenzi
jas {vairių spektaklių, ansamblių koncertų, 
etc. ir prašyti redaktorius, kad būtų santū
resni. (LTB).

rasti leidėjo jų kuriniams

sta-
Iš-

nu-

nes 
au- 
mu 
iš-

būtina suruąšti bendrą tremty- 
dailininkų parodą ir prašyti

Kasselyje lankėsi JAV kongreso nariai

są- 
Sto 
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Visai nelauktai rugsėjo mėn. 9 d. | Kas
sel! atvyko du JAV kongreso nariai. Jų 
tikslas, kaip žinome iš anksčiau suteiktų 
spaudos informacijų, vietoje ištirti DP 
lygas, išklausyti jų pageidavimus ir kt. 
vykioje kongreso nariai užtruko netoli
minučių. Jie pasikalbėjo su stovyklos di
rektorium dr. Gaižiūnu, komiteto pirminin
ku Dilba. Tačiau aukštieji svečiai tomis 
informacijomis nesitenkino ir stovykloje 
tiesioginiai užėjo Į pirmą pasitaikusj butą. 
Siame bute kaip tik gyvena trys lietuviai. 
Jie žmonės paprasti: vienas buvęs 32 ha 
ūkininkas Lietuvoje ir kiti du — žemės 
ūkio darbininkai. Kongreso nariai paklau
sė jų, kaip jie atsirado Vokietijoje, ar nori 
gr|žti l tėvynę, arba emigruoti | kitą ir 
kurią šalį, ūkininkas pasakė, kad jis dėl 
susidariusių sąlygų buvo priverstas pasi
traukti iš Lietuvos. Per pirmąjį bolševikų 
antplūdi ūkis iš jo buvo atimtas. Jis pra
rado viską, ką savo triūsu ir darbu buvo 
Išigyjęs. Ir jo paties gyvybei gręsė pavo
jus. Vokiečiai su juo elgėsi nei kiek nege

Prieš išvykdami nusifotografavo kartu su 
IRO ir kitais pareigūnais ir šiltai atsisvei
kinę, išvyko. Susidarė įspūdis, kad jie tik
rai • pagrindinai nori išnagrinėti DP padė
ti ir matydami jų vargą reiškia užuojautos.

A. Vii.

Šveicarija ieško gailestingųjų seserų
Tarptautinis Raudonasis Kryžius pri

siuntė Latvijos R. Kryžiui informaciją, kad 
Šveicarija ieško gailestingųjų seserų ir tų 
kurios šio darbo mokosi, iš DP tarpo Vo
kietijoje. Registruotis gali diplomuotos gai
lestingosios seserys nuo 20—32 metų am
žiaus. Ligonių slaugymui Šveicarija pri
imi maždaug 20 dipl. seserų ir 50 mokinių; 
vaikų slaugymui — maždaug 3 dipl. sese
ris ir 10 mokinių; psichiniai, nesveikų li
gonių slaugymo darbams maždaug 110 mo
kinių, j š| skaičių gali jeiti ir dipl. seserys.

Nuostatuose numatoma, kad mokinės pir 
miausia turi išdirbti šešis mėnesius kaip 
slaugių padėjėjos ligoninėje, ir po to, kai 
bus prpažintos tinkamomis šiam darbui, jas 
įskaitys gailestingųjų seserų mokyklos mo
kinėmis. Šioje mokykloje mokslas tęsiasi 3 
metus. Baigus išduodamas diplomas. Po 
mokyklos baigimo reikia dirbti dvejus me
tus šios mokslo įstaigos žinioje, kad tokiu 
būdu kompensavus nemokamai įgytą moks
lą. Tos seserys, kurios jstos į nervų ligo
nių Slaugymo darbą, turi išdirbti psichiat
rinėje ligoninėje, kuri pripažinta pilnateise 
mokslo įstaiga 3 metus, ir tuomet gaus ati
tinkamą diplomą.

Užsienyje įgytus. gailestingųjų seserų dip 
lomus pripažjsta tuo atveju, jei sesuo savo 
darbu įrodo, kad jos darbas atitinka visus 
Šveicarijos gailestingųjų seserų mokyklos 
reikalavimus. Atlyginimo atžvilgiu užsienio 
ligonių slaugių padėjėjos gauna 80 frankų 
| mėnesĮ. Mokyklos lankymo metu mokinės 
gauna be išlaikymo ir buto tam tikrą sumą 
smulkioms išlaidoms. Psichiatrinėse ligo-

ninėse dirbančios slaugės gauna pirmai
siais metais 100 frankų ir vėliau ,150 fran
kų i mėnesĮ. Užsienio gailestingosios sese
rys gauna per š| laiką, be nemokamo išlai
kymo ir buto, 120 frankų j mėnesi. Diplo
muotų seserų alga yra 180 frankų | mėne
si, nemokamas išlaikymas ir butas. Pra
ėjus . į mėnesiams speciali komisija spręs 
apie tai, ar kandidatės yra naudingos nu
matytam darbui. Sesuo turi dirbti 60—66 
valandų savaitėje.

Registruotis vykimui j Šveicariją gali tik 
viengungės, nes jokiu atveju nėra numaty
ta išvežti šeimos narius. Kandidatės negi
li skaitytis su tuo, kad jos galėtų Švei
carijoje dirbti ir kok| kitą darbą. Specia
lios policijos įstaigos išleidusios potvarki, 
kuris draudžia šiuo atveju profesijos keiti
mą. Jei kokia kandidatę pasirodytų netin
kama slaugės darbui, ją' išsiųs atgal į bu
vusią jos gyvenamą vietą. Kitos galės pa
silikti Šveicarijoje ir ten dirbti.

Registracijos reikalus tvarko p. A. Garša 
Heidelberg, Sophienstr. 5.

(Latviešu Zinas Nr. 68).

PADĖKA
Haslacho lietuvių kolonija, suprasdama 

sunkią lietuvių studentų materialinę padėtį, 
parodė gražų lietuvių visuomenei pavyzdi 
paaukodama Akademiniam šalpų Fondui 
RM. 1.000.—

Lietuvių Studentų Centrinė Atstovybė Vo
kietijoje, studentų tremtinių vardu, visiems 
aukavusiems reiškia nuoširdžią padėką.

Taip pat dėkojame Darmstadto Aukšto-

beveik 
žemės 
atvež- 
ar jis

riau. Kaip ir sovietų okupacijos metu, ūki
ninkai buvo apkrauti nepakeliamomis rek
vizicijomis, buvo niekinami, jiems taip pat 
buvo grasinama suėmimais ir ištrėmimais, o 
daug ūkininkų ir prie vokiečių sėdėjo ka
lėjimuose. I tarybinę Lietuvą jis pasisakė 
negalįs grjžti. Norėtų emigruoti | JAV ar 
Kanadą. Žemę jis myli kaip ir anksčiau ir 
mielai dirbtų žemės ūkio darbą. Pagaliau, 
jis sutiktų emigruoti ten, kur jis turėtų lais 
vę, negrėstų jo gyvybei pavojus ir iš jo 
nebūtų atimama tai, ką jis savo triūsu ir 
darbu yra {sigyjęs. Kiti du pasakė 
tą pat). Vienas jų buvęs paprastas 
ūkio darbininkas. Į Vokietiją buvo 
tas darbams prievarta. Į klausimą,
norėtų grjžti | tėvynę, atsakė neigiamaf 
mosuodamas rankas, kad jis nori gyventi 
laisvėje ir bijo patekti | Sibirą. Ir jie pa
sisakė, kad mielai dirbtų žemės ūkyje ir 
jiems patiktų geriausiai emigruoti | JAV 
ar Kanadą. Svečiai jiems tarė keletą sura
minimo žodžių, pavaišino cigarėtėmis ir 
kramtoma guma.

' Pas stovyklos vadovus buvo teirautasi, 
kokių profesijų daugiausiai yra stovyklos 
gyventojai, ar yra norinčių grįžti į saVo 
tėvynę ir jei ne, kur žmonės daugiausiai 
norėtų emigruoti. Jiems buvo suteikta tiks 
lių informacijų, kad daugiausiai šioje sto
vykloje yra ūkininkų, ar dirbusių žemės 
ūkyje darbininkų. Taip pat yra gausu ir 
kitų profesijų, ankštai susijusių su žemės 
ūkiu. Stovykloje randasi ir inteligentų, bai
gusių aukštąjį mokslą ir Įsigyjusių atskirų 
specialybių, kaip daktarų, kunigų, advoka
tų ir t.t. Į tėvynę grįžtančių nesiranda. 
Emigruoti žmonės daugiausiai norėtų | JAV 
ar Kanadą, bei -kitus užjūrio kraštus. Tai 
esą todėl, kad Europoje ūkinis gyvenimas 
nenormalus, sunku čia kur nors pritapti, 
įsigyti pilietybę ir panašiai.

Control Center jie taip pat pasiteiravo 
apie DP padėti, emigraciją ir t.t. Jiems 
buvo paaiškinta, kad DP daugiausiai nori 
emigruoti | užjūrio kraštus. Europoje jie 
nepramato pastovumo ir ypač, kad ir po 
didžiojo karo rusų emigrantai negalėjo Eu 
ropoję įsigyti pilietybės ir turėjo labai sun 
kias sąlygas.

Svečiai viską atidžiai stebėjo, buvo ma
lonūs, apdovanodavo vaikučius saldainiais.

sios Technikos Mokyklos klausytojams ir 
studentų technikų akademinių darbų paro
dos Rebdorf organizatoriams, kurie iš pa
rodos pajamų paskyrė RM. 741,75 lietuvių 
studentų šelpimui. Linkėtina, kad ir kiti ko
legos pasektų šiuo pavyzdžiu, kuris yra ne 
tik materialinės, bet žymiai didesnės mora
linės vertės'.

Lietuvių Studentų Centrinė Atstovybė 
Vokietijoje

Vyr. Komitete lankėsi Q. Tolišios
S. m. rugsėjo mėn. 2 d. garsusis „New 

York Times” korespondentas, atvykęs | 
Hanau privačiais reikalais, apsilankė Vyr. 
Komitete. Besikalbėdamas jis pareiškė, 
kad JAV spauda labai domisi tremtinių prob 
lema ir gina jų reikalus. Ji palaiko tremti
nių | JAV jsileidimą, nors kai kuriuose 
sluoksniuose jaučiamas nepalankus nusista
tymas tremtinių atžvilgiu. Didesnioji visuo 
menės dalis domisi DP reikalais ir tiki
masi, kad Strattono bilius praeis.

Otto Tolišius yra lietuvis, kilęs iš Klai
pėdos krašto, Skirvytėlės kaimo. I JV iš
vyko 1906 m. Po I karo buvo NYT kores
pondentas Berlyne apie 10 metų. II pas. 
karui prasidėjus, O. Tolišius buvo Japoni
joje. JAV — Japonijos karui prasidėjus, jis 
buvo suimtas ir nuteistas sunkiųjų darbų 
kalėjimu. Po išlaisvinimo grįžo JV ir buvo 
pakviestas to paties NYT Įžanginių straips 
nių redaktoriumi. Tokiu būdu, O. Tolišius 
tapo labai stambi figūra JV spaudoje. Da
bar jis lankėsi' Anglijoje, aplankys britų zo 
ną ir Berlyną ir, surinkęs reikiamą medžią 
gą, netrukus gr|š | JV. (LTB).

K. V. Baltramaitis Vyr. Komitete
Katalikų Misijos atstovas ir ilgametis 

BALF’o bendradarbis p. K. \V. Baltramaitis 
š. m. rugsėjo mėn. 3 d. Vyr. Komiteto po
sėdyje padarė trumpą pranešimą apie savo 
uždavinius ir susipažino su tremtinių rei
kalais, pasižadėdamas visur ir visada jiems 
pagelbėti. (LTB).

LENKŲ STREIKAS
Rugsėjo mėn. pradžioje | pereinamąją 

stovyklą buvo atvežta sargybų kuopose tar 
navęs lenkų dalinys. Pereinamajai stovyklai 
skirtos patalpos yra mediniai barakai. At
vykę lenkai patalpomis buvo nepatenkinti ir 
atsisakė lipti iš mašinų. Tik įsikišus MP, 
reikalas be didesnio triukšmo, buvo sutvar
kytas. Dabar pereinamojo) stovykloj yra 
virš 1.000 lenkų tautybės vyrų. Jie visi be
veik iš sargybų ii darbo kuopų atleistieji.

IRO skoningai
Jau anksčiau buvo pranešta, kąd ateity

je skriningus darys IRO. Dabar tai prak
tiškai pradėta vykdyti. Visoje amerikiečių 
zonoje veikia 5 skriningų punktai—Regens- 
burge, Miunchene, Kasselyje, Darmstadte 
ir LiUdvigsburge. Tikrina tuos asmenis, ku
rie nori gauti DP statusą, arba kurie anks 
čiau buvo išskrininguoti. Taip pav., Re- 
gensburge patikrinta jau apie 2.000 asme
nų. Stovyklos aprūpinimas pavyko atgauti 
tik tiems, kurie negali patys save išlaikyti. 
Neaiškumų šiuo metu yra dėl prievarta mo 
bilizuotų kareivių. Patikrinimo komisijose 
nėra JAV kariuomenės deklaracijos, jog 
Baltijos valstybių piliečiai nėra priskiriami 
4 kategorijai (kolaborantai), nes jie buvo 
paimti kariuomenėn prievartos būdu. Kol to 
nėra, buv. kariams yra maža vilčių atgauti 
DP statusą.

Dėl eventualaus IRO patikrinimo žinios 
yra visai priešingos. Jau {vykusiuose skrb 
ninguose visi asmenys suskirstyti | dvi ka
tegorijas — gaunantieji pilną aprūpinimą 
ir j tokius, kurie gauna tik DP statusą. Po 
litinis pabėgėlių pažymėjimas šiuo metu nė' 
vienam nėra išduotas, nors IRO statutas 
šitokią kategoriją numato. Visa ligšiolinė 
kariuomenės skriningo medžiaga perduota 
IRO. Dalis išvietintų asmenų, dėl kurių ne 
buvo jokių abejonių, gal būt, galės gauti 
naujus IRO pasus ir be skriningų.

Ką tik pranešta, kad artimiausiomis die
nomis Įvyks visų tų DP patikrinimas, ku
rie gyvena Austrijoje amerikiečių zonoje. 
Pirmiausia iš kiekvienos stovyklos pavesta 
parinkti po penkis asmenis, kurie užpildys 
anketas. Šiuo metu tikrina anketų užpildy- 
tojus. Anketoje yra apie 50 klausimų, be 
to nurodyta, kad visus 
daugiau grupių: su DP 
gauti aprūpinimą, tik su 
kuriems IRO padės tik 
ir t.t. Daug klausimų

darbovietėms pei 
ir ką kiekvienas

ir britų zonoje. 
Hannoverio apy-

pav.: kokia pilietybė buvo gimimo metu. 
Ryšium su tuo klausimu vienas skriningo 
valdininkas išsireiškęs, kad pabaltiečiai ne 
są niekas kitas kaip „techniški rusai”. Be 
to daug reikšmės skiria 
paskutiniuosius 12 metų 
veikęs Vokietijoje. 1

Skriningas prasidėjęs 
Praėjusią savaitę vienoje
linkės stovykloje prasidėjęs- IRO skrinin
gas, | kurį alfabeto tvarka turi atvykti vi
si DP. Savaitės pabaigoje gautas praneši
mas, kad skriningas prasidėjęs ir Olden- 
burgo stovykloje, kur apklausinėjimas 
ta labai smulkiai ir klausimų svoris 
ant šeimos galvos. 'Daugiausia klausia 
priežstis, kodėl apleido tėvynę. Pirmą
ną apklausta 10 asmenų, iš kurių 9 be jo
kių paaiškinimų pranešta, kąd jie išjungti 
iš IRO aprūpinimo. Anglų zonoje padėt) 
sunkina dar tai, kad ten nėra IRO vado- • 
vaujančių asmenų, iš kurių galėtų gautj 
paaiškinimų.

(„L.” ir „L.Z.” Nr. 66 ir 68).
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Lietuvių Dramos Studija Kasselyje

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaitis 
Redaktoriai Henr. žemelis ir VI. Balsys 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu
ropoje * Laikraštis išeina antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numeris RM. 
1.— * Prenumerata | JAV ir Angliją su 
persiuntimo išlaidomis RM. 15.— mėn. 
Einam, sąskaita Volksbank Memmingen, 
e.G.m.b.H. Nr. 9149 ir Postscheckkonto 

Mūnchen 14210.
Adresas: „MINTI S”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 110.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaU- 
go * Honoraras mokamas tik nuolatiniams 

endradarbiams iš anksto susitarus * Pri- 
(mami skelbimai, tik Iš anksto už juos ap
mokėjus * Skelbifhai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1,50. • Redakcijos ir administracijos 
kalbamos valandos kasdien, išskyrus šven- - 
tridienius 9—12 vai. ir 14—17 vai. • Red.

. ir administracijos telef. Nr. 2677.
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