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Milžiniškas prispaustųjų tautų mitingas Paryžiuje 
10.000 prancūzų komunistų minia visais būdais stengėsi užgniaužti mitinga, bet jai nepavyko 
Rusijos; Baltijos valstybių, Lenkijos, Jugoslavijos, Rumunijos, Vengrijos tautu-atstovai atskleidė 

/ * * padėti už „geležinės uždangos”...
® MŪSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO Paryžius, lapkričio pradžioj.

Stos dienos numeryje:
DABARTINE JAV UŽSIENIŲ POLI.
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VISUOTINAS POSŪKIS Į DEŠINĘ

*
KULTŪRINĖ LAISVĖ

*
SLAPTI POLITBIURO NUTARIMAI

★
VOKIEČIŲ RADIJAS APIE LIETUVĄ

< Judrus ir triukšmingas Paryžius retai ma
to tokius vaizdus ir pergyvena tokią nuo
taiką, kuri buvo spalių 28 d.' vakare apie 
Place de l’Etoile ir Place des Ternes... 
Jau 7 v. vakaro avennues ir gatvės aplink 
Salle Wagram užsikimšo manifestantais, ku
rie čia susirinko — išvaikyti ar bent su
trukdyti buv. prancūzų senatoriaus Gauthe- 
rot ruošiamą Tarptautinį prispaustųjų tau
tų mitingą, kur atitinkamų tautų atstovai 
turėjo pratarti viešai tiesos žodį apie liki
mą kraštų, esančių už „geležmės uždangos”. 
Pats mitingas turėjo įvykti tre 9 vai. vaka
re, bet iš anksto sukviestieji raudonieji ma
nifestantai buvo užsibrėžę tikslą padaryti 
viską, kad jis neįvyktų. Apie 8 v. v. pradė
jo rinktis ir tie, kurie norėjo dalyvauti mi
tinge. Gausiai sutelkta Paryžiaus policija ir 
žandarmerija, su sunkvežimiais ir ginklais 
rankose, paties Paryžiaus prefekto vietoje 
vadovaujama atstūmė 10.000 manifestantų 
minią toliau nuo Wagram salės vartų.

1947 m. spalių 28 d. vakare, netoli Triumfo Arkos, Wagram salėje įvykęs 
Tarptautinis prispaustųjų tautų mitingas, visos prancūzų spaudos tvirtinimu, virto 
didžiausia ir triukšmingiausia manifestaciją, kurią pergyveno Paryžius nuo 1944 
metų — Paryžiaus išsivadavimo djenų- iršio karo pergalės. Nežiūrint dešimtūks- 
tantinės prancūzų komunistų minios trukdymų, šantažo ir sukeltų riaušių, pran
cūzų buv. senatoriaus Gustave Gautlierot vadovaujamas prispaustųjų Rytų ir Cent- 
trinės Europos tautų atstovų ruoštasis mitingas Wagrain salėje įvyko. Rūsti tiesa 
apie tautų gyvenimą, laisvės kovą ir pasibaisėtiną priespaudą anapus „geležinės 
ir plieninės uždangos” buvo pasakyta iš tribūnos. Čia nuskambėjo tvirti ir skau
dūs teisybės žodžiai ir apie Baltijos tautų likmą už plieninės uždangos, — žo
džiai, kuriuos tarė prancūzų profesorius Georges Matorė. Į \Vagram salę susirinkę 
paryžiečiai, išreikšdami prancūzų tautos didžiumos bendrą jausmą, iškilmingai su
tvirtino stiprėjantį įsitikinimą, jog tik Kominterno ir jo satelitų komunistų vedamo 
antinacionalinės ir antisocialinės propagandos sustabdymas gali laiduoti mūsų ci
vilizacijos ir visuotinės taikos išsaugojimą. Su visu tuo ir gėdingasis „tylos są- 
mokšlas” dėl Baltijos kraštų likimo pradeda baigtis...

karšta panelė ir nusitvėrusi

Nėra 
mitingas nebeįvyks. Tikrai

DIDELIS PABALTIECIŲ TRANSPOR
TAS Į AUSTRALIJĄ

KOMUNISTAI ŽŪT BOT NORĖJO 
„UŽČIAUPTI BURNĄ”

Tarptautinis prispaustųjų tautų padėčiai 
nušviesti mitingas, kaip jau minėjome, bu
vo ruoštas buv. senatoriaus, politiko ir pub
licisto Gustave Gautherot pastangomis ir 
vadovybėje. Prieš dešimtį dienų apie tai 
buvo pranešta spaudoje iri išsiuntinėjami 
pakvietimai Paryžiaus prancūzų visuome
nei bei čia gyvenantiems svetimšaliams. 
Prancūzų komunistų partija ir jos vyriau
sias organas „L’Humanitė’-’ bei vakarinis 
dienraštis „Ce Soir” iš karto atidengė ugnį 
prieš visus tuos, kurie užsimojo viešai „įžei
dinėti didžiulį demokratinį Rytų Sąjungi
ninką”. Atvirai ir nesivaržant buvo reika
laujama „užčiaupti burną” „fašistiniams 
šmeižikams” ir „kriminalistams”, kurie pra
dėjo drįsti pasakyti tiesos žodį ir atskleisti 
geležinę uždangą nuo rytų ir centrinės Eu
ropos tautų likimo scenos. Ištisą dešimtį 
dienų ėjo ta prancūzų komunistų agitacija 
vis stiprėjančiu tempu, per jų spaudą, pla
katais ir milijonais išmėtomų atsišaukimų, 
kuriuose buvo šmeižiamas mitingo ruošėjas 
senatorius Gautherot bei visi kiti, kurie ten 
ryžoąi kalbėti. Vyriausybė buvo reikalau
jama uždrausti mitingą, o Paryžiaus „de
mokratinė liaudis” buvo kviečiama dviem 
valandom anksčiau susirinkti į Wagram sa
lę ir dėti visas pastangas, kad mitingas ne
galėtų įvykti. Ir dar daugiau — kad „spon
taniškai”, įvyktų kitas mitingas, kur būtų 
išaiškinta; jog rytų ir centrinėj Europoj da
bar ne priespauda, bet prasidėjo tikro ro
jaus era; tikrosios demokratijos ir gerovės 
gadynė... Kiekvienas laisvai galvojantis 
žmogus pamalė ir įsitikino, jog Paryžiaus 
komunistai smurtu ir prievarta yra gavę 
įsakymą užgniaužti burną bet kokiam tiesos 
žodžiui, kuris nepatiktų jų siekimams ir va
liai. Daug kas traukė pečiais, nesuprasda
mi, kodėl ir nejaugi komunistai, taip bijo 
laisvų diskusijų, ir padarė išvadą, kad ši 
partija, matyt silpnai' jaučiasi savo „prin
cipuose” ir „faktuose”, jeigu tepripažįsta tik 
jėgą, smurtą ir „burnos užčiaupimą”.

TRYS ŠIMTAI SUŽEISTŲJŲ
Tai nebuvo lengva, nei švelnu. Per tre- 

I jetą pastarųjų metų pripratę visiems kitaip 
manantiems „užčiaupti burnas” ir terori
zuoti, prancūzų komunistai, savo vadų ra
ginami, labai drausmingai susirinko iš 
miesto ir priemiesčių. Tą ūkanotą vakarą 
šis Paryžiaus kvartalas bematant įgavo tik- 
rą karo ar riaušių vaizdą. Policijai parei
kalavus atlaisvinti įėjimą j Wagram salę, 
raudonieji manifestantai nė nemanė pa
klusti. Pasigirdo nedraugiškiausi šūkiai vy
riausybės, gen. de Gaulle ir „fašistų” ad
resu, kai kur imta dainuoti „Internaciona
las”, lazdos ir lentgaliai paleista į darbą. 
Tada policijos batalijonaj pavartojo jėgą, 
išstumdami manifestantus iš kvartalo ir vi
sus įėjimus užtverdami kelių eilių kordo
nais, sukhvežimiais ir specialiai tam reika
lui panaudotais medžio barjierais.

Kvartalo išvalymas pareikalavo aukų. 
Nukentėjo kelios dešimtys policininkų ir, 
žinoma, dvigubai daugiau manifestantų. 
Nukentėjo ir dalis nieku dėtos publikos, at
vykusios tik pasižiūrėti ar norinčios daly
vauti mitinge. Taip pat per grumtynes nu
kentėjo keli žurnalistai, fotografai ir filmuo
to jai. Iš viso buvo apie 300 sužeistųjų, ku
rių keletas sunkiai; jie buvo nugabenti J 
artimiausias ligonines. Jūsų korespondentas 
matė ir šio „karo” trofėjus, sukrautus vė
liau šaligatvyje ant suolo: pagalius, suplė-

Sytas kepures, švarkus, šalikus, net nuo kaž
kieno numautas kelnes... Visa toji avenue 
de Wagram dalis buvo pribarstyta atsišau
kimų ir šiukšlių. Toliau ūžė, Rėkavo atstum- 
tės minios, girdėjosi „Internacionalas” ir 
agitatorių prakalbos.

Kitą rytą Paryžiaus žurnalistų sindikatas 
(CGT padalinys, taigi rausvos spalvos ...) 
įteikė valdžios organams labai griežtą pro
testą, kur vienašališkai ir labai aštriais žo
džiais kaltinami policijos pareigūnai, mal- 
tretavę ir apdaužę „pareigas 
žurnalistus, fotografus 
abejonės, jog tokiame 
kartai^ galėjo nulūžti sparną, bet kaltinti 
ne sąmyšio sukėlėjus, 
o tik policiją, — švelniai tariant yra gry
nas perdėjimas. Užblokavusi kvartalą ir 
vengdama riaušių pasikartojimo, policija la
bai sunkiai praleidinėjo praeivius, ir ne 
mažiau tūkstančio asmenų, net specialius pa 
kvietimus turėjusių, negalėjo patekti į mi
tingą. Kiti, pabūgę grėsmingos aplinkos, 
grįžo namo.

BBt kad policija be reikalo netramdė nė 
vieno ramaus žurnalisto, tai patyrę praktiš
kai Jūsų korespondentas. Prasiskverbęs pei 
tūžtančių minią ligi policijos kojdono, jis 
parodė savo žurnalistinį liudijimą, kurį ei
linis policininkas patikrino ir be jokioj pas
tabos praleido pro užtvarą. Tai užtruko gal 
pusę minutės, kurios metu Jūsų korespon-

dentaš turėjo sekantį dialogą... Iš minios 
prišoko viena 
ranką spyrėsi:

— Ko jūs ten einat? Neikit! 
prasmės. Juk
žinau, buvo pranešta. Galit eiti namo.

— Taį kodėl jūs neinat namo? — pa
klausiau.

— O, man čia patinka dar pabūti...
Ir tuo pat akimirksniu, kai išsilaisvinau 

nuo manifestantės „draugiškų rankų” ir ėjau 
tolyn pro policijos vyrus, išgirdau šauksmą:

— A! Tai pakviestasis! Fašistas!..
O minia užpakalyje skandavo: „Į kartuves 

Gaulle!..” „šalin Ramadier!..” ^Tegy
vuoja liaudies demokratija!. Iš karto bu
vo aišku, kad jei tas dialogas su energin
gąja panele būtų prasidėjęs keliais metrais 
toliau nuo' policijos, manifestantų minioje, 
tai neabejotinai Jūsų korespondentas būtų 
patekęs į tų 300 sužeistųjų ir, gal būt, į 
skaičių tų žurnalistų, kuriems „policija truk
dė eiti savo profesines pareigas" ir apšven- 
tino bananais. 1

BALF METINIS SEIMAS ir kt

einančius” 
ir filmininkus. Nėra 
sąmyšyje ię angelas

.burnų užčiaupėjus

PASIKALBĖJIMAS SU SEN. GAUTHEROT
Pusvalandį prieš mitingo atidarymą sen. 

Oautherot davė pasikalbėjimą spaudos ats
tovams. Komunistų tiek išreklamuotas mi
tingas sukėlė milžiniško susidomėjimo, kuo 
nuoširdžiai džiaugėsi ir pats jo organiza
torius. Prancūzų' spaudos, United Press ir 
Associated Press, taip pat kelių europinių 
spaudos agentūrų atstovams senatorius 
Gautherot plačiai nušvietė mitingo tikslus, 
prasmę ir įvertino Paryžiaus komunistų 
ruoštą obstrukciją bei jų spaudos šmeižtus 
prieš jo asmenį,

— Tie, kurie paskyrė save vergijos ir 
totalitarizmo garbinimui, — kalbėjo tarp 
kita ko senatorius, — aišku, negali ramiai 
leisti pasisakyti tiems, kurie, anot Kravčen- 
ko, pasirinko laisvę, ir aš šia prasme pilnai 
pritariu jo knygoje paskelbtoms mintims. 
Komunistai visokiais būdais šantažavo ir 
reikalavo vyriausybę, kad ji uždraustų mū
sų mitingą, kurį jie vadina „provokacija”. 
Prieš kelias dienas aš parašiau ministeriui

(Perkelta į 4 pusi.)

Britu Imperija ruošiasi vestuvėms
Londonas (Dena - INS). Nors princesės 

Elizabietos vestuvės, esant rimtai padėčiai, 
bus švenčiamos „kukliose ribose”, tačiau ne 
tik Londonas, bet ir visa Anglija, net visa 
Britų Imperija su įtempimu ir nekantrau- l 
dama laukia lapkričio 20 dienos.

Sėdimos ir stovimos vietos pagal kelią, 
kuriuo važiuos • sutuoktuvinė karieta, jau 
pardavinėjamos neįtikėtinai brangia kaina. 
Už mažą plotą, ant kurio galės tilpti dau
giausiai 22 smalsuoliai, ir kurio metinė 
nuoma siekia 100 svarų, savininkas prašo 
už lapkričio 20 dienos rytą 900 svarų.

Tuo tarpu kai jos busimieji pavaldiniai 
derasi dėl geriausių vietų gatvėje, princesė 
Elizabieta su savo svitos damomis rašo pa
dėkos laiškus už dovanas, kurios be persto- 
jimo plaukia iš dominijų, kolonijų ir kitų 
kraštų. Visas dvaro valdininkų štabas rū
šiuoja dovanas, kurios bus išstatytos St 
James rūmuose. Singapūras siunčia auksinių 
brangenybių, Siamas trylika svarų sverian
čius auksinius tualeto reikmenis. Iš Ta n- 
ganjikos atsiųstas didelis* deimantas, iš 
Honkongo puikiausių šilkų rinkinys, iš Ka
nados sidabrinis stalo servizas ir žebenkš
čių paltas, drobė iš Irlandijos ir tt. Australija 
dovanoja baldus, rūbus, rankų darbo sida
brinį servizą arbatai ir brangų vilnoni 
paltą, papuoštą auksu ir sidabru. Prancū
zijos dovana yra ranka pieštas servizas iš 
Sevre porcelano, kurio raštą išrinko ponia 
Auriol. 30 porų pirštinių įteikia pirštinių 
trestas. . Baldų, naminių bei stalui 
baltinių, rūbų bei apatinių baltinių, 
bei vilnonių medžiagų, šilkų bei 
kiekiai vis didėja. Princesė bus 
aprūpinta kraičiu.

Visas grafysčių, miestų, organizacijų bei 
atskirų, princesei ne arti stovinčių, asmenų 
pinigines dovanas ji paaukos labdarybės ' 
tikslams. Taipogi ir iš Australijos gautas > 
500 dėžučių ananaso bei 50.000 pakietų su 
maisto produktais iš JAV princesė Eliza
bieta išdalins neturtingiesiems. Paslaptimi 
yra princesės sutuoktuvių suknelė. Tasai 
modelis turi likti paslaptyje, kad iki lap
kričio 20 dienos nė viena jaunoji nestotų 
prieš altorių suknelėje „a l’a princesė Eliza
bieta”, Paslaptyje lieka taip pat kviečia
mųjų svečių sąrašas ir1, tradicinis anglų 
„wedoling — cake” (vestuvinio pyrago) 
receptas. Nors pastarasis bus, palyginus, 
mažas ir kuklus, bet visgi dominijų prista
tyti prieskoniai yra prieškarinės kokybės. 
Be to, iš Australijos jau yra lėktuvu atga
bentas 200 svarų sveriantis „vestuvinis 
tortas”.

Apie kviečiamųjų sąrašą iki šiol teko tik 
tiek sužinoti, jog į jį šalia artimų jauna
vedžių giminių yra įtraukti visų Europos 
karališkų šeimų ir vyriausybės galvų at
stovai, dabartiniai ir buvusieji kabineto 
nariai, dominijų atstovai, parlamento na
riai ir jaunavedžių draugai bei draugės.

Muziką šventei sukomponavo anglų kom
pozitorius Sir Arnold Bax ir Westminsterio 
vienuolyno organistas Dr. William McKie. 
Kaipo vestuvinį maršą princesė pasirinko, 
vietoje iki šiol anglų vestuvėse įprasto 
vestuvinio maršo iš 
kompozitoriaus Hubert 
maršą, tokiu būdu, gal 
jos mados įsteigėja.

deingti 
drobės 
nėrinių 
gausią?

Dabartinė JAV užsienių politika

Prancūzų vyriausybei tai buvo irgi ban
dymas: ar ji dar turės valios apsaugoti pi
liečiams garantuotą žodžio, minties laisvę' 
ir viešą tvarką, ar turės kapituliuoti vienos 
grupės sauvalei ir anarchijai. Reikia pa
brėžti, kad šį kartą vyriausybė su reta ener
gija ryžosi pakelti šį jėgų išbandymą ir 
ligi galo apsaugoti laisvos Prancūzijos tra
dicinių idealų aureolę. Mitingo išvakarėse 
vidaus reikalų ministerija, socialisto Dep- 
reux vadovaujama, savo komunikate pareiš
kė, kad ruošiamasis mitingas yra privatus 
reikalas ir kad ji nemato reikalo laisviems 
žmonėms „užčiaupti burną”. Sį pažadą ji 
įvykdė šimtaprocentiškai, sutelkdama tūks
tančius ginkluotos pajėgos apsaugoti laisvo 
žodžio teTsę norintiems jį pasakyti, ir ener
gingai sutramdydama tuos, kurie tos teisės 
kitiems, nenori pripažinti ir pasiryžo pavar
toti smurtą.

Vašingtonas (AP). JAV užsienių reikalų 
ministerija paskelbė 52 puslapių veikalą pa
vadintą „Mūsų dabartinė užsienių politika”. 
Svarbiausioji šio dokumento dalis yra skir
ta nagrinėjimui „Sovietų . Sąjungos atkak-, 
lumo”. Čia aiškiai įrodoma, kad Sovietų 
Sąjunga neišpildė tų įsipareigojimų, ku
riuos ji prisiėmė tarptautinėsegkonferenci- 
jose po antrojo pasaulinio karo. Dabar So
vietų Sąjunga esanti ypatingai užinteresuo- 
ta iš Vokietijos išplėšti kiek galint daugiau 
reparacijų ir Vokietijai primesti tokį reži
mą, kurs būtų palankus sovietams.

Jungtinės Amerikos Valstybės gi, prie
šingai, dedančios pastangas pirmiausiai 
atstatyti Vokietijos ūkį tiek, kad Vokietija 
galėtų save apsirūpinti ir kad vėl nesuda
rytų papjaus pasaulio taikai, 
klausimu yra skelbiama, 
Amerikos Valstybės siekia atstatyti politi
niai ir 
Valstybę, o Sovietų Sąjunga, uždėjusi ran
ką aut vokiškos kilmės turtų Austrijoje, 
stengiasi pakenkti krašto nepriklausomybės 
atstatymą.

„Vienas pagrindinių JAV vyriausybės 
tikslų yra kaip galint greičiau sudaryti tai
kos sutartis su Vokietija, Austrija, Japonija 
ir Korėja, ir atitraukti iš tų kraštų okupa
cines pajėgas, o taip pat viso pasaulio kraš
tams sudaryti sąlygas grįžti į pastovios 
taikos sąlygas”.

Minėtame rašte daroma tokia išvada: 
„Jungtinės Amerikos Valstybės įsakmiai 
patvirtina, kad tuo metu? kai pasaulis ūki
niai ir politiniai vis labiau suįra, jos neno
ri likti neveiksmingos. Patyrimai jau pa
mokino, jog skurdas ir badas yra priežas-

Austrijos 
kad Jungtinės

ūkiniai nepriklausomą Austrijos

tim politinių kurstymų ir kartu padaro žmo 
niją ideologinių ekstremistų bei politinės 
tironijos lengvai prieinamu ''grobiu. Todėl 
JAV vyriausybė dės pastangas kad pasau
lio ūkis pasveiktų”.
IR VANDENBERGAS UŽ SEPARAT1NĘ 

■- TAIKĄ
Harbour (Dena/Rėuter). Senatorius Van- 

denbergas kalbėdamas Michigan universite
te pareiškė, kad jei Londono konferencija

nepasisektų, tai su Vokietija taika turi būti’ 
sudaryta be Sovietų Sąjungos dalyvavimo.

Vokietijos ūkinis atstatymas turi lemian
čios reikšmės atstatant Europą. Sovietų 
S-ga sutrukdė Vokietijos ūkiškosios vieny
bės įgyvendinimą ir tuo būdu sulaužė Pots
damo susitarimą. Jei Londone susitarti ne
pavyktų, tai tos valstybės, kurios yra vie
ningos dėl išmintingos taikos įgyvendinimo, 
turėtų sušaukti atskirą taikos konferenciją.

Mikolajczykas atsirado D. Britanijoje
Londonas (Dena/Reuter) Britų užsienio 

reikalų viceministeris Mayhew Žemuosiuo
se Rūmuose paskelbė, kad spalio 25 d. iš 
Varšuvos pabėgęs lenkų opozicijos vadas 
Stanislovas Mikolajczykas, yra atvykęs į 
D. Britaniją. Rūmų atstovai šią žinią pa
lydėjo karštais plojimais. Darbieęių atsto
vas Blankbum pareiškė, jog žinia, kad Mi
kolajczykas randasi D. Britanijoje, visoje 
Anglijoje yra sutinkama su dideliu paleng
vėjimu. Jau anksčiau orinio susisiekimo 
ministerija buvo paskelbusi, kad lenkų po
litikas Mikolajczykas iš „kur tai Vokietijo
je” su Rogal Air Force mašina yra išskri
dęs į Angliją.

MIKOLAJCZYKO PAREIŠKIMAS
Londonas (Dena/Reuter). Atvykęs į Lon

doną Mikolajczykas pareiškė, jog jis iš 
Lenkijos išvykęs vengdamas kraujo pralie
jimo, „kuris galėjp prasidėti po mano nužu
dymo. Kai spalio 18 d. aš sužinojau, jog 
man ir dviem mano draugams bus atšaukta 
parlamento imunitetas ir kad aš būsiu tei-

Siamas karo teismo ir nukankintas, nuta
riau i kraštą apleisti.”

OPOZICIJOS ^NAIKINIMAS
Opozicijos partijų naikinimas Rytų Eu

ropoje vyksta toliau. Ryšium su Mikolaj- 
czyko pabėgimu lenkų ministeris pirminin
kas Cyrankiewicz pareiškė, kad dabar pra
sidėsiąs politinis valymas Lenkijoje. Šiuo 
metu Bukarešte vyksta „valstybės išdavi
mo” procesas prieš uždarytosios rumunų 
ūkininkų partijos vadą Dr. J. Maniu. Slo
vakijoje iškeliami dideli apkaltinimai prieš 
nekomunistiškuosius vyriausybės narius. 
Budapešto liaudies tribunolo valstybės gy
nėjas reikalauja suimti prieškomunistiniai 
nusistačiusį Vengrijos nepriklausomųjų par
tijos vadą Zoltaną Pfeifferį.

AFP praneša, kad amerikečių žinių agen
tūros „United Express” ir „The New York 
Times” korespondentai yra iš Jugoslavijos 
įsiremti. ŠĮ savo žygį Jugoslavijos vyriau
sybė pagrindžia tuo, kad esą abu žurna
listai savo straipsniuose skelbę netiesą apie 
Jugoslaviją.

Lohengrino, anglo 
Bajry’o vestuvinį 

būt, tapdama nau-

Dr. J. Mania laukia sprendimo
Bukareštas (Dena). Keturias valandas kal

bėjo vyriausias kaltintojas ūkininkų parti
jos šulų „procese” ir reikalavo Dr. J. Ma
niu mirties bausmės. <
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Rašant šias eilutes, Charles de Gaulle 
kaip tiktai švenčia savo 57-tąją gimimo 
dieną. Tas šaltas, kietas asketas, i kurį 
šiandien ne tik Prancūzija, bet ir didžiuma 
pasaulio atkreipė akį, nebuvo visą laiką 
eiliniu Prancūzijos piliečiu.

Jo tėvas buvo filosofijos profesorius Pa
ryžiuje, kuris nelengva širdimi išleido sūnų 
į garsią St. Cyr karo akademiją. Charles 
su didžiausiu atsidėjimu joje studijavo ir 
baigė.

I-jame Pasauliniame kare dalyvauja kaip 
kapitonas ir sužeistas patenka į vokiečių 
nelaisvą. Po kelių pesėkmingų pabėgimo 
mėginimų iš tagolštadto netrukus pakelia
mas garbės legiono riteriu ir paminimas 
armijos įsakyme.

Po karo paskiriamas St. Cyr kariškos 
komandos mokytoju Ir siunčiamas į Lenki
ją, paskui Siriją, Egiptą, Iraką ir Persiją. 
Jis pagarsėja kaip šalininkas moderniško, 
motorizuoto judomojo karo. Jis atmeta, 
„prancūzišką tvirtovių strategiją.” Prancū
zijos pralaimėjimas patvirtino jo pažiūrų 
teisingumą, į kurias konservatyvūs strate-

Generolas Charles de Gaulle
politinio gyvenimo priekį, reikia išstatyti 
vėl vieną, bet tvirtą asmenybę. Jis pa
smerkė naująją Prancūzijos konstituciją, 
kurį numato stiprią įstatymų leidžiamąją 
valdžią ir silpną — vykdomąją^ Jo nuomo
ne, Prancūzijai reikalinga tvirta prezidento 
institucija.

S. m. balandžio mėn. jis įkuria Prancūzų 
Tautos susivienijimą — RPF — kurios 
tikslas išgelbėti Prancūziją iš partinio 
nūdieniu purvo, kuriame šiandien kraštas 
skęsta. Krašto interesai virš partinių in
teresų. Visi geros valios prancūzai kvie
čiami prisidėti. Jis neina į kompromisus su 
komunizmu, bet skelbia jam žūtbūtinę ko
vą. Greit jo balsą išgirsta konservatyvūs ir 
dešinieji prancūzai ir jo pasekėjų skaičius 
auga diena iš dienos. Tq patvirtina neseniai 
įvykusieji savivaldybių rinkimai. Pats de 
Gaulle, nors ir savo kandidatūros nestatė, 
savo miestelio apylinkėje — Colombey- 
lesdeux-Englises (150 km nuo Paryžiaus) — 
išrenkamas atstovu, kaipo gavęs triuškinan
čią daugumą. Bet ne tai svarbu, ala „Ku
lautuvos” burmistru jis nesiruošia būti. Jo

laukia svarbesni uždaviniai. Savivaldybių 
rinkimai parodė, kad jau dabar 40% pran
cūzų rikiuojasi apie jį, jis ir pats ik; tol 
netikėjo.

Gen. de Gaulle pasitraukus iš vyriausy
bės, tūlam atrodė, kad pasitraukia ir iš 
politinio gyvenimo. Tokių gandų matėsi ir 
įvairiuose laikraščiuose. Tiesa, ilgokai jis 
buvo pasyvus. Būdamas karštas patriotas; 
pagaliau, neiškentė ir ėmėsi darbo, kurio 
gražūs rezultatai jau šiandien matyti. 
Tai jo taktikos manevras. Galima delsti kol 
pavojai nemirtini. Dabar jau jis pamatė, 
kad Prancūzija blaškosi, ji galį žūti, jai 
reikia vėl vadovaujančios rankos. Bet jis 
nenori būti kieno nors įrankiu, konstitucija 
turį būti pakeista ir ne jo, bet Prancūzi
jos labui. Už tai jis kovoja.

Aplamai, dabar vyksta kova visam pasau
lyje, tiksliau pasakius, dviejų pasaulių kova 
prieš viens kitą. Kuo ta kova baigsis, šian
dien sunku išpranašauti. Bet kad de Gaulle 
savo pareigą tėvynei atliks, netektų abe
joti, nes jis pasakė „tautos interesai virš 
visko”. M. Vėtra
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gai neatkreipė rimtesnio dėmesio.
Ch. de Gaulle niekad Prancūzijos pra

laimėjimo nepripažino. Tvankiomis 1940 m. 
vasaros dienomis prancūzai išgirdo skardų, 
aiškų padrąsinantį balsą, kuris kur tai iš 
Anglijos eterio bangomis skriejo skersai ir 
išilgai Prancūziją: „Prancūzija pralaimėjo 
vieną mūšį, bet ne karą”. Tai buvo balsas 
vieno nežinomo generolo. Tas balsas turė
jo magišką įtaką. Jis veržėsi, iš Londono, 
kur kaip tiktai tarnybiniais reikalais viešė
jo gen. de Gaulle. Balsas neliko tyruose 
šaukiančiojo.

Kai kas sako esą gerai, kad tuo metu 
prancūzai tegalėjo kalbėtoją tik girdėti, 
bet ne matyti. Prancūzija mėgsta, kad jų 
generolai būtų elegantiški, genialūs ir ža
vingi. Charles de Gaulle neturi nė vienos 
tų savybių. Jo kalba yra vaizdinga ir pre
ciziška, bet ji nėra geniališka ir sąmojinga. 
Jie yra virš 1.90 m ūgio. Uniforma, sako 
mačiusieji, laikosi ant jo kaip pakabinta ir 
atrodo lyg būtų vienu numeriu per didelė. 
Jo veidas lyg negyvas.

Kaip nepaneigiamo kovojančios Prancū
zijos vado, jo kelias ėjo per Londoną 
Brazzovllle, Alžirą atgal į Prancūziją. 1945 
m. rugiūčio mėn. 25 d., kaip tautos did
vyris, jis su triumfu grįžo į Paryžių. Dėja, 
kasdieninės politinės rietenos karčiai jį 
apvylė. Pirmajame parlamento posėdyje 
pasirodžius jam civiliškuose rūbuose, buvo 
triukšmingai sutiktas, tačiau gen. de Gaulle 
(smeigęs akis į rašalo bonkutę sėdėjo apa
tiškai nusiteikęs. Pabuvęs porą mėnesių 
ministeriu pirmininku atsistatydino, nes 
jam parlamento suteiktos teisės atrodė per 
daug siauros ir suvaržytos.

Dėl to jis labai nenusiminė. Viena proga 
jis yra pareiškęs: „Jeigu man pritrūksta 
jumoro šioms liūdnoms dienoms praskai
drinti, tada aš pasiimu skaityti mūsų par
tijų programas”. Jo nuomone, į Prancūzijos

Anglijos ir Valijos savivaldybių rinkimai 
parodė tą pačią tendenciją, kaip ir neseniai 
buvę rinkimai Prancūzijoje, Danijoje, Nor
vegijoje ir Šveicarijoje. Visur dešinieji ga
lėjo pasigirti dideliu savo šalininkų prie
augliu. Faktą, kad D. Britanijoje dešinieji 
iš pirmo žvilgsnio daugiau laimėjo negu 
kur kitur, reikia aiškinti britų rinkimų 
sistema, kurį remiasi ne proporcionaliu, be) 
daugumos principu. (Viena rinkimų apy
linkė renka tik vieną atstovą, tokiu būdu 
pav. 1945 m? konservatoriai per parlamento 
rinkmus gavo nežymiai mažiau balsų už 
darbiečius, tačiau į parlamentą jų atstovų 
pateko beveik dvigubai mažiau.) Ta sistema 
veikia ir JV-bėse ir turi tą gerą pusę, kad 
vienai ar kitai partijai suteikia aiškią dau
gumą ir tuo būdu garantuoja rinktų organų 
politikos pastovumą ir neleidžia susidaryti 
smulkiom partijom, bet verčia burtis i di
desnius partinius junginius, kurių politika, 
būdama kbmpromisų vaisius, pasižymi 
nuosaikumu. Todėl ir gen. de Gaulle rei
kalauja, kad tą rinkimų sistemą prisiimtų 
Prancūzija. Tačiau šį kartą mums mažiau 
rūpi rinkimų technika, kaip dabartinių 
rinkimų galimos pasekmės. Tiesa, tiek 
Prancūzija, tiek dalis D. Britanijos (Lon
done ir Škotijoje rinkimų nebuvo) rinko 
tik savivaldybes — miestų bei valsčių ta
rybas, tačiau tie rinkimai aiškiai parodė, 
kas ateityje atsisės viso krašto valdžios 
kėdėse.

Tiek nugalėtojai, tiek nugalėtieji karą 
baigė smarkiai išvargę ir išsisėmę. Kapi
talistinė santvarka įrodė, kad ji nesugeba 
išvengti nei karų nei ūkinių krizių. Iš ki
tos pusės, dešinieji, kurie daugiau ar ma
žiau yra susirišę su ta sistema, tuose Eu

PONIA ELEONOR ROOSEVELT

JAV delegacijos narė JT visumos susirinkime pertraukos metu kalbasi su 
savo sūnumi ir jo žmona. (Dena—INP—Bild)

VISUOTINAS POSŪKIS I DEŠINE
ropos kraštuose, kurie buvo vokiečių oku
puoti1, buvo susikompromitavę bendradar
biavimu su priešu. Vokiečiams beveik vi
sur buvo pasisekę prieškomunistinių obal- 
sių pagelba patraukti salo, pusėn vieną ar 
kitą dešiniųjų politiką — avantiūristą ar 
naivų idealistą, kurie pokario įkarštyje 
metė šešėlį visom taip vad. dešiniosioms 
partijoms. D. Britanijoje, kuri vokiečių 
okupacijos nepažino, konservatorių vy
riausybė, šiaip ar taip kalbant, bent forma
liai, pradėjo karą, kuris atnešė daug vargo, 
ir tuo būdu nusibodo. To pasėkoje visi pir
mieji pokariniai rinkimai atnešė laimė
jimus vienokio ar kitokio plauko socialis
tams. Daugelis nuosaikiųjų partijų pasku
bėjo prie savo pavadinimo pridėti tokį 
patrauklų žodelį kaip „socialus”, „socialis
tinis” ir pan.

Tačiau socialistų laukė labai nedėkingas 
darbas. Beveik visiems kraštams grėsė 
ūkinė suirutė, o priemonės, kurių turėjo 
griebtis socialistinės vyriausybės, buvo la
ba; nepopuliarios. Pragyvenimo lygis, ne
paisant technikos pažangos, smuko. Pasi
rodė, kad demokratija negali pakęsti' pra
gyvenimo lygio — standarto — smukimo. 
Tai prieštarauja jos prasmei — laisvė at
neša palaimą tik ,kraštui žydint. Jei gyve
nimas sunkėja, nyksta ir demokratija. Tik 
diktatūra gali pergyventi gyvenimo sąlygų 
pasunkėjimą. Tik visagalinti saugumo poli
cija gali užtikrinti tokių posakių kaip „ka- 
nuolės vietoje sviesto” (Goeringas) ir „pa
saulinė revoliucija” pasisekimą. Norma
liai1 žmonės pasirenka sviestą vietoje <ka- 
nuolių ir bent kiek pakenčiamą gyvenimą 
vietoje pasaulinės revoliucijos utopijos. Kad 
susilaukus pasisekimo, socialistinės vyriau-

«
'sybės turėjo turėti aiškų planą ir pakanka
mai ryžtingumo bei galiok jį įgyvendinti. 
Socialistai neturėjo nei vieno nei kito. Vien 

' pramonės, kreditų įstaigų ir pan. suvalsty- 
binimas nežadėjo išeities iš visų sunkumų. 
Gal būt, ilgainiui Jis ir atneštų gerų rezul
tatų, tačiau kol kas masės tik daugiau bri
do į vargą ir skurdą. Visos pusiau prie
monės, kurių griebėsi socialistinės vyriau
sybės, kaip pav. kainų mažinimas Prancū
zijoje, išanksto buvo pasmerktos nepasise
kimui, nes vyriausybės neturėjo pakanka
mai priemonių ir ryžtingumO*joms įgyven
dinti. Jas, be didelės užsienio pagelbos, ga
lėjo pravesti tik diktatūra, o socialistai 
diktatūros griebtis nenorėjo ir negalėjo. Be 
to, socialistai Europos kontinente buyo 
daugiau ar mažiau susirišę su komunistais, 
kurie, kalbant Italijos nepriklausomų socia
listų vado Saragat žodžiais, vedė „grynai 
negatyvę politiką”' — jiems juo blogiau, 
tuo geriau. Viso to išvadoje, socialistai, 
kurie sugebėjo (tinkinti, kad kapitalizmas 
neatitinka dabarties reikalavimams, negalė
jo įrodyti, kad jo vietoje turi ateiti socia
lizmas.

Nusivylusios Europos masės vėl pasuko 
į dešinę. Respublikonų.partijos, kuri į rin
kimus išėjo kapitalistiniais šūkiais, laimė
jimas 1946 metais Amerikoje, o taip pat ir 
komunizmo kompromitacija, prie to prisi
dėjo. Dešinieji, kaip jie ten besivadintų, 
vęl gaus progos parodyti savo sugebėjimus. 
Socializmo laimėjimai — kaip pagerinta 
socialinė apsauga, tam tikra valdžios kon
trolė ir pan. — liks, kapitalizmas sena 
forma jau nebegrįš.

Europos posūkis į dešinę turės ir dide
lės tarptautinės reikšmės. Visų pirma, ame-
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rikiečiai, kurie į visus socializmo bandy
mus žiūri su dideliu nepasitikėjimu, dabar 
mieliau, negu anksčiau, Europai pagelbės. 
Privati iniciatyva greičiau pajėgs užmegsti I 
tarptautinius ryšius ir atkutinti prekybą 
negu tai sugeba padaryti valdininkai. Net 
toks socializmu apaštalas kaip Vokietijos 
socialdemokratų partijos vadas dr. Schu- j 
macheris apgailestavo, kad Vokietijoje iš- J 
naikinti žydai. Girdi, jie savo privačia ; 
iniciatyva būtų geriau sugebėję greitai 
atstatyt; ūkinius -ryšius su visu pasauliu.i j 
Ženevųs prekybinė konferencija, kuri pasi
baigė 23 kraštų muitų sienų sumažinimu, 
tam duos daug progos. Iš kitos /pusės, 
pasisukimas į dešinę reiškia nepasitikėjimo i 
pareiškimą socialistų reiškimai nuomonei, 
kad, girdi, tik jie - socialistai - sugebės 
išlaikyti lygsvarą tarp kapitalistinės JV 
sistemos ir komunistinės Sovietų Sąjungos. 
Paskutinieji įvykai parodė, kad komunizmas 
į kokį nors kompromisą eiti nenori ir ne
gali, todėl vienintelė galimybė išvengti ka
ro yra sudarymas tokio galingo bloko, kad 
karas, jei jis ir kiltų, nebūtų toks pavo
jingas, o jo galutini rezultatai dėl persvaros 
iš anksto būtų aiškūs. Europos posūkis į 
dešinę tokio bloko sudarymui duoda dar 
daugiau vilties ir dėl to, kad dešinieji atėję 
į valdžią, norėdami išlaikyti savo populia
rumą, turės teškėti JAV pagelbos ir tuo 
pačiu glaudesnių santykių. Tokiu būdu W. 
Churchillio 1946 m. vasario 5 d. mažame 
JAV Fultono miestelyje pareikštas pagei
davimas sudaryti tautų bendruomenę spe
cialiai Sovietų Sąjungai’ „užšachuoti”, (nuo 
to laiko prasidėjo atviri Rytų-Vakarų ne
sutikimai), nejučiom gali tapti tikrove.

T
! , , V. Meškauskas.
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ERLE STANLEYS GARDNERIS

STAUGIĄS šuo
i

IŠVERTĖ T. V.

JAV rašytojas Erlč Stanleys Gard- 
< neris (1889) profesijos advokatas.

Sunkiai begalėdamas verstis, jis pra
dėjo rašinėti trumpus dalykėlius 
laikraščiams. Jo pasisekimas buvo 
didelis, ir uždarbis greitai augo. Ta
čiau tik 1932 m., po ilgesnės kelionės 
| Kiniją, jis pradėjo rašyti didesnius 
dalykus. Jo kriminalinių romanų did
vyris Perrys Meisonas, advokatas ir 
detektyvas, greitai pagarsėjo. Jis bu
vo vaizduojamas ir filiuose. Šiandien 
Gardnerio pasisekimas yra toks di
delis, kad kiekviena jo knyga spaus
dinama iš karto keliuose kraštuose ir 
perspausdinama specialiu alfabetu 
akliesiems. Čia dedamas jo romanas 
yra laikomas vienu iš geriausių Gard
nerio veikalų. Vertėjas.

I Skyrius
Della Streetaitė laikė pravėrusi duris į 

kabinetą ir kalbėjo tokiu tonu, kokiu moteris 
instinktyviai kalba su vaiku arba sunkiai 
sergančiu ligoniu.

—Mr. Kartraitai, Mr. Meisonas jūsų laukia. 
Petingas, stipraus sudėjimo, maždaug 

trisdešimt dviejų metų vyras, rudomis me
džiotojo akimis, įėjo į kabinetą ir tiriamai 
pažvelgė į kuklią Perryo Meisono išvaizdą.

— Tamsta būsi Perrys Meisonas, — pa
klausė jis. — Advokatas?

Meisonas linktelėjo.
— Sėskit, — tarė Meisonas.
Jis sukrito J kėdę, kurią Meisonas jam 

nurodė, mechaniškai išsiėmė pokelį cigare
čių, iSsitraukė vieną, pamažu įsikišo į dan

tis ir buvo bededąs pokelį į kišenę, bet pri
siminė, reikant pasiūlyti Perryui Meisonui.

Ranka, laikanti siūlomą cigarečių pokelį, 
drebėjo, ir prityrusios advokato akys va
landėlę stebėjo drebančią ranką. Advokatas 
pakratė galvą.

— Ačiū, — tarė jis, — aš rūkau savo 
markę.

Žmogus palingavo galva, paskubomis 
įsikišo pokelį į kišenę, įžiebė degtuką ir 
nejučiomis pasilenkė į priekį, kad alkūnė 
atsirėmė į kėdės šoną, prispaudama ranką, 
laikančią degtuką.

— Mano sekretorė man sakė, — ramiai 
tarė Perrys Meisonas, — kad jūs atvykote 
pas mane dėl šuns ir dėl testamento.

Jis linktelėjo. — Šuo ir testamentas, — 
mechaniškai pakartojo.

— Gerai, pakalbėkime pirma apie testa
mentą. Apie šunis nedaug tenusimanau.

Kartraitas linktelėjo. Jo alkanos, rudos 
akys įsisiurbė į Perry Meisoną, lyg, rodos, 
sunkiai sergąs žmogus žiūrėtų į gydytoją 
specialistą.

Perrys Meisonas išsitraukęs iš stalo stal
čiaus geltono popierio bloknotą, paėmė 
plunksną ir paklausė: — Tamstos vardas?

— Arturas Kartraitas.
— Amžius?
— Trisdešimt dveji.
— Gyvenamoji vieta?
— Milpaso Plentas 4893.
— Vedęs, ne?

— Ar tai reikalinga?
Perrys Meisonas laikė plunksną, pakėlęs 

virš popierio, ir tuo pat metu įdėmia; pa
kėlė tiriančias akis j Kartraitą.

— Taip, — tarė jis.
Kartraitas laikė cigaretę virš peleninės 

ir nukratinėjo pelenus lyg nuo drugio dre
bančia ranka.

— Nemanau, kad tai turėtų reikšmės tes
tamentui, kurį noriu sudaryti, — tarė jis.

— Aš noriu tai žnoti, — tarė jam Per
rys Meisonas.

— O aš sakau jums, kad tai neturės 
reikšmės, atsižvelgiant į tai, kaip aš noriu 
palikti savo nuosavybę.

Perrys Meisonas nieko nepasakė, tačiau jo 
ramus reikalaujantis tylėjimas privertė 
Kartraitą kalbėti.

— Taip, — tarė jis.
— Žmonos vardas?
— Paulina Kartraitienė, 27 metų.
— Gyvena kartu?
— Ne. •
— Kur ji gyvena?
— Nežinau, tarė žmogus.
Perrys Meisonas kiek laiko svyravo ir jo 

ramios, kantrios akys sekė bugščią jo kli- 
jento išvaizdą. Po to jis švelniai pradėjo.

— Labai gerai. Pirma išsiaiškinkime, ką 
jūs norite padaryti su savo turtu. Ar turite 
vaikų?

— Ne.
— Kokiu būdų norite sutvarkyti savo 

palikimą?
— Pirma, — tarė Kartraitas paskubomis, 

— norėčiau žinot; ar testamentas galios 
neatsižvelgiant į testatoriaus mirties pobūdį?

Perrys Meisonas linktelėjo, nepratardamas 
žodžio.

— Prileiskime, žmogus miršta ant kartu
vių, arba elektros kėdėje? Suprantate, pri
leiskime, jis nuteisiamas už žmogžudystę. 
Kas atsitiks su jo testamentu?

—Nesvarbu, kaip žmogus mirs. Tai nelie

čia jo testamento, — tarė Meisonas.
— Kiek liudininkų turi būti prie testa

mento?
— Tam tikromis aplinkybėmis du liudi

ninkai. Kartais nė vieno.
— Ką tai reiškia?
— Tai reiškia, kad je; testamentas rašy

tas mašinėle ir jūs jį pasirašote, turi būti 
du liudininkai prie jūsų parašo, bet jei vi
sas testamentas parašytas ranka, taip pat 
data ir parašas, ir ant popierio nėra nie
ko kito parašyta arba atspausdinta, išsky
rus jūsų paties ranka, nereikalinga jokio liu
dininko prfi parašo. Toks testamentas ga
lioja ir be liudininkų.

Arturas Kartraitas atsiduso, lyg jam bū
tų palengvėję. Jo balsas buvo ramesnis, ne 
taip užsikertąs.

— Gerai, aišku. '
— Kam jūs norite palikti savo turtą? — 

paklausė Perrys Meisonas.
— Poniai Folienei, gyvet&nčiai Milpaso 

Plento 4889 numeryje.
— Perrys Meisonas kilstelėjo Sftakius.
— Kaimynei?
— Kaimynei, — tarė Kartraitas tokiu to

nu, lyg norėdamas sustabdyti tolimesnį 
klausinėjimą.

— Labai gerai, — tarė Perrys Meisonas. 
Po to pridūrė : — .Atsiminkite pone Kar
traitai, kad kalbate su advokatu. Nieko ne
slėpkite. Sakykit man visą tiesą. Neapvilsiu 
jpsų pasitikėjimo.

— Taip, — nekantriai tarė Kartraitas, 
— aš jums pasakoju viską. Ar ne?”

Perryo Meisono ir akys ir balsas buvo 
ramūs.

— Nežinau. Taip sau norėjau priminti. 
Dabar prašau tęsti toliau apie testamentą.

— Viskas.
— Ką tai reiškia?
— Tą ir tereiškia. Visas turtas tenka po

niai Folienei; kiekviena jo dalelė.
Perrys Meisonas padėjo plunksną į 

plunksninę, dešinės rankos pirštais lengvai 
barškindamas stalą. Jo (įvilgsnyje matėsi 
atsargus sprendimas.

— Gerai,— tarė jis, — dabar apie šunį.
— Šuo staugia, — tarė Kartraitas.
Perryo Meisono linktelėjimas buvo sim

patingas.
— Jis staugia daugiausia nakčia, kartais 

ir dieną. Tai varo mane iš proto. Negaliu 
pakelti to nuolatinio staugimo. Suprantate, 
jei šuo staugia, vadinas, kaimynystėje turės 
kas nors mirti.

— Kur yra šuo? — paklausė Meisonas.
— Gretimuose namuose.
— Vadinas, — paklausė Perrys Meiso

nas, — namai, kuriuose gyvena ponia Fo- 
lienė yra vienoje pusėje, o namai, kuriūo- 
se staugia šuo, yra kitoje pusėje?

— Ne, — tarė Kartraitas, — staugiąs 
šuo yra Folįo namuose.

— Taip, taif>, — pastebėjo Meisonas. — 
Prašau papasakoti viską apie tai, Kartraitai

Kartraitas nukratė cigaretę, atsistojo, 
skubiai priėjo prie lango, pažiūrėjo susi
mąsčiusiomis akimis, apsisuko ir sugrįžę 
prie advokato.

— Palaukit, — tarė, — dar vienas klau
simas dėl testamento. VJ

— Taip? — paklausė Meisonas.
— Sakys frne, ponia Folienė iš tikrųjų nė

ra ponia Folienė.
— Ką tai reiškia? — tardė Meisonas.
— Įsivaizduokime, kad ji gyvena su Klin

tonu Foliu, kaip jo žmona, tačiau neištekė-. 
jusi už jo?

— Tai hesvarbu, — iš lėto tarė Meiso
nas. — Jei jūs testamente nusakysite, kad 
jūsų turto paveldėtoja yra ponia Folienė, 
moteriškė, kuri dabar gyvena su Klintonu 
Foliu Milpaso Plento 4889 numeryje kaip 
jo žmona. Kitaip sakant, testatorius gali 
palileti savo turtą bet kam. Aprašomieji žo
džiai testamente galioja tiek, kiek Jie pa
aiškina testatoriaus valią. (Bus daugiai
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Berlyno amerikonų sektoriuje lei
džiamas laikraštis „Der Tagesspiegel” 
įsidėjo rašytojo M. J. Laski prane
šimo, padaryto vokiečių rašytojų 
kotigreso Berlyne proga, santrauką.

. Šis pranešimas tiek paties kongreso 
metu, tiek spaudos komentaruose su
kėlė he maža triukšmo. Ypatingai gi 
jis nepatiko literatūros atstovams iš 
„anapus”. Į šį kultūringą, šąet kartu, 
kritišką M. J. Laski praneštąja so-

- vietų rašytojų atstovas ValentirtSKa- 
tajev galėjo tik atrėžti — „Džiau
giuos, pagaliau savo akimis pamatęs 
— karo kurstytoją!”

*

Mano tema — laisvas ir nepriklausomas 
rašytojas ir jo nepaliaujamos pastangos 
siekti kultūrinės laisvės^ Aš tvirtinu, kad 
rašytojas, leidėjas ir skaitytojas turi tam 
tikrų nepažeidžiamų teisių ir kad jie visi 
trys neša atsakomybę už atkaklų tų teisių 
ir laisvių gynimą ir bekompromisinį už
tikrinimą. Jei jie toje kovoje atlyžtų, t. y., 
mes visi, jūs ir aš, čia Europoje ar Ame
rikoje ar kur kitur pasaulyje, tai vergija 
vėl įsiviešpatautų mūsų eilėse. Žinau, kaip 
giliai buvo pažeista vokiečių dvasia hitle- 
rizmu. Kai aš 1945 metų pavasari kaip 
amerikonų karys atvykau . Vokietijon, aš 
buvau pritrenktas tragiškos atmosferos su
žalotuose miestuose ir gyventojuose. Esu 
tikras, kad rašytojai ir menininkai — jei 
gal ir ne visa tauta — šiandien daugiau 
nei bet kada išgyvena pasibaisėjimo jausmą 
totalitarinei bendruomenei. Bet gi aš kartu 
tvirtinu, kad iš moralės ir jausmo kilęs 
nusistatymas prieš diktatūrą dar nėra pa
kankamas. Blogį nekęsti yra geras daiktas, 
bet mes kartu privalome žinoti, kame tas 
blogis yra ir kaip su* juo geriausia kovoti. 
Šis uždavinys išspręsti, manau, ir yra svar
biausias laisvų rašytojų kongreso.

Daugumai amerikonų politinis ir kultū
rinis gyvenimas be skirtingumo ir kovin
gumo idėjų, be kritikos, be opozicijos, be 
minties laisvės — neįsivaizduojamas. Tai 
joks liuksusas, papuošiąs jaukų namą, bet 
tai yifc fundamentas, ant kurio tas namas 
pastatytas. Bet aš nesu čia, kad jums pa
sakoti, jog JAV veikia kultūrinės teisės ir 
pilietinės laisvės. Aš norėjau pasakyti, kad 
tos teisės ir laisvės buvo iškovotos ilgų 
kovų eigoje. Thomas Paine pirmaisiais 
respublikos metais savo raštus turėjo pla
tinti prieš tuometinių įstaigų norą. Ir dar 
mūsų gadynėje rašytojai James T. Farrell 
ir James Joyce turėjo peržengti įstatymus, 
kad savo knygas, šiandien garsius roma
nus, „Studs Lonigen” ir „Ulysses”, pada
rius skaitytojams prieinamomis. Amerikonų 
rašytojai turėjo ištisą metų eilę vesti kovą 

\ su kietakakčiais moralistais, kurie įžiūrėjo 
pavojų jų „garbei” ir net „visuomenės 

■ saugumui” iš literatūroje besireiškiančio 
■-.atvirumo, garbingumo ir socialinio realiz
mo. Bet yra dar ir kitas frontas, šalia mo
ralinio, kuriame kovojo amerikonų rašyto- 
Iai už kultūrinių laisvių principus. Tai po- 
itinis frontas. Pastaraisiais pusantro šimto 
metų nesame turėję jokios politinės cen
zūros. JAValstybėse yra knygų, senų ir 
naujų, kuriose kiekviena amerikoniškojo 
gyvenimo sritis, ar tai bus kongreso, ar 
prezidento, ar konstitucijos ar aukščiausio
jo teismo — puolama ar kritikuojama. Yra 
taip pat knygų, dar gi labai gerų, anali
zuojančių amerikoniškąjį kapitalizmą ir 
pasmerkiančių pelno ūkį ir monopolizmą. 
Yra studijų, kuriose gyvenimas Amerikoje

Kultūrinė laisvė
M. J.

pasmerkiamas, kaip pilkas ir materialisti
nis. Yra romanų, iškeliančių kai kuriuos 
gyventojų jausmų kartumus. Pakauktų tik 
„■iminėti John Steinbeck, Villiam Faulkner, 
John Dos Passos, Richard Vright vardus, 
kad pailiustruoti amerikonų literatūros ir 
publicistikos žėrinčia nepriklausomą kriti
kos tradiciją.

Pastaraisiais metais šios rašytojų ir lei
dėjų politinės laisvės buvo pastatytos kie
tiems bandymams. Karo metu buvo įvesta 
laikinų suvaržymų. Kartais tikrai buvo 
sunku ką nors atvirai parašyti. O vis tik 
liko amerikonas nenuorama. Jis kritikavo, 
jei rado reikalo, prezidento Roosevelto karo 
vadovybę. Jis reiškė savo laisvą nuomonę 
apie Indiją ir Palestiną, nors anglai ir bu
vo sąjungininkai. Jis gynė vokiečių anti
fašistus ir nesidavė suvedžiojamas aklos 
neapykantos, identifikuojančios nusikals
iantį režimą su visa Vokietija. Jis sveikino 
rusų tautos herojinę kovą su hitlerizmu, 
kartu galėdamas pareikšti, kad esamasis 
Rusijoje režimas primena totalinę dikta
tūrą, Nežiūrint viso to, amerikonas jautėsi 
stovįs po tam tikra prievarta. Daugelis at
virų ir nepriklausomų knygų buvo susilai
kyta išleisti, kritikuojančių rusų diktatūrą, 
komunistinę vienos partijos sistemą, rusų 
koncentracijos stovyklų ir priverstinų darbų 
aparatūrą. Bet aš džiaugiuosi, galėdamas 
pareikšti, kad buvo, tik susilaikyta. Šiuo 
metu visos tos knygos jau yra išleistos.

Tuo būdu prieiname tretįjį kovos už kul-

Paminėta lietuviškoji knyga
Stade. Didžioji mūsų lietuviškosios kny

gos sukaktis šioje stovykloje buvo minima 
nuo spalio mėn. 15 d. iki spalio 21 d. Spa
lio mėn. 15 d. priešpiet buvo atidaryta 
spaudos paroda. Atidarymo iškilmėse daly
vavo ir DPACS direktorius Capt. Davies, 
kuris perkirpo baltą kaspiną, tuo atidary
damas parodą. Visuomenės ir administra
cijos atstovų lydimas, jis aplankė parodą, 
domėdamasis lietuviškąja knyga. Stovyklos 
gyventojai turėjo galimybę šią spaudos pa
rodą lankyti net ligi spalio mėn. 21 d. Pa
rodos' eksponatai buvo daugiausia surinkti 
iš stovyklos gyventojų arba mokyklinio 
jaunimo specialiai šia proga paruošti. Pa
roda vyko gimnazijos patalpose ir sudarė 
šiuos skyrius: spauda ligi nepriklausomy
bės netekimo, tremties spauda ir Amerikos 
lietuvių spauda. Be šių, dar buvo atskiri 
vietos spaudos, pašto, jvaikų darželio, pra
džios mokyklos, gimnazijos, ateitininkų ir 
skautų skyriai. Kiek esamos sąlygos leido, 
palyginti, nemažai eksponatų vaizdavo lie
tuviškosios knygos veidą, pradedant pirmo
siomis, baigiant tremtyje išleistomis knygo
mis ir spauda. Kur eksponatų trūko, vaiz
džiai kalbėjo įvairos schemos ir diagramos. 
Ypač savotiškai patraukliai buvo gimnazi
jos mokinių paruoštos schemos, vaizduojan

Laski
tūrinę laisvę frontą, — kovos su negarbingu 
arba korupciniu rašytoju ir šu jėgomis, jį 
suvedžiojančiomis. Laisvas ir tikrai ne
priklausomas rašytojas, menininkas ar poe
tas randasi nuolatinių bandymų pavojuje. 
Jam nuolat gresia pavojus virsti pritarėju 
kurio nors siauro dalyko, virsti ištikimu jo 
skelbėju. Amerika pažįsta tos rūšies ko
rupciją, lygiai kaip kiekvienas kitas šio pa
saulio kraštas. 1938 metais, pvz., Kremliaus 
vyrai už atsisakymą dalyvauti Miincheno 
konferencijoje buvo paskelbti vos ne žėrin
čiais pasaulio politikos didvyriais, 1940 
metais tie patys vyrai už paktą su Ribben- 
troppu, už sveikinimą Hitlerio gimimo die
nos proga, už Lenkijos padalinimą ir už 
Baltijos valstybių aneksiją virto velniais ir 
pabaisomis, 1943 metais vėl gi tie patys 
Kremliaus vyrai virto nepalūžtamais civili
zacijos gynėjais, šiandien, reikia spėti, jie 
yra vėl velniai ir pabaisos. Tos rūšies sen
sacinga melodramatika su rimta politine 
analize neturi nieko bendro. Čia amerikonų 
rašytojai privalėjo kovoti su žodžių ir idė
jų nuvertinimu. Rašytojas gali savo knygas 
ir straipsnius parduoti — bet ne save,

Tikiuosi, nebūsiu sudaręs įspūdžio, jog 
amerikonų rašytojai toje kultūrinės laisvės 
kovoje apsiribojo vien tik amerikoniškus 
klausimus ir problemas gvildendami. Tikin
čiam į demokratiją, laisvę ir žmogaus tei
sėmis susirūpinimas nepažįsta tautinių šie-' 
nų. Jis kalbasi su savo kolegomis ir savo 
piliečiais, kaip priklausančiais vienai laisvų 

čios mūsų literatūrą, įvairiais laikotarpiais 
ir rūšimis. Taip pat »ir kaj kurių žodžio 
kūrėjų ir dėl jo laisvės kovotojų paveiks
lai puošė parodos patalpų sienas, nes be 
tų asmenų lietuviškosios knygos kelias ne
būtų suprantamas. Oi pačiame parodos 
centre — ant atskiro stalo — buvo didžiau
sioji mūsų tremties knyga „Tremties Me
tai”. Čia pat ir tremtyje premijuotieji lie
tuviški kūriniai.

. Spalio mėn. 15 d. vakare stovyklos salėje 
įvyko spaudos minėjimas, kurį Spaudos 
Minėjimo Komiteto vardu atidarė insp. A. 
Kasperavičius. Oimn. mokytojas Alf. Sa- 
mušis skaitė paskaitą, nurodydamas lietu
viškosios knygos kelius nuo' 'pirmųjų 
ligi šių dienų. Atitinkamų tekstų iš
traukas skaitė meno mėgėjų būrelio nariai 
ir gimnazijos moksleiviai. Muzikinę minė
jimo dalį atliko „Aušrinė”, vadovaujama 
Mykolo Liuberskio. Spalio mėn. 19 d. spau
dos minėjimas buvo tęsiamas. Alf. Samušis 
baigė savo paskaitą, kuri ir toliau buvo 
paįvairinama tekstų skaitymu. Muzikinėje 
dalyje vėl pasirodė „Aušrinė”. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

S. N. 

žmohių bendruomenei. Jis jaučiasi tų klau
simų ir problemų paliestas, vis tiek, ar tai 
liestų Bostoną ar Berlyną. Kaip tik tarp
tautino solidarumo dvasia ir buvo toji, kuri 
leido pakilti balsui prieš Hitlerio.kježimo 
kultūrinę barbariją. Mūsų širdys‘pląkė už 
Carl von Ossietzky ir visus tuos rašytojus, 
kurie pateko į partijos ar policinės valsty
bės pinkles. Ta pati tarptautinio solidaru
mo dvasia jungė amerikonus su antifašisti
niais Ispanijos rašytojais ir su prancūzų 
rašytojais, kurie buvo praradę savo laisves 
Petaino — Lavalio eroje.

Ta pačia tarptautinio solidarumo dvasia 
mes jaučiamės solidarūs Rusijos rašyto
jams. Ir jie pažįsta priespaudą ir cenzūrą. 
Ir jie stovi kovoje už kultūrines laisves. Ir 
aš tikiu, mes vis privalome jiems pareikšti 
mūsų atvirą, nuoširdžią simpatiją. Mes ži
nome, kaip deprimuojančiai veikia, kada 
tenka dirbti įsitikinus, jog už tavo nugaros 
stovi cenzorius, o už jo dar policija. Pagal
vokite, ką tai reiškia rusų rašytojui, nuolat' 
budėti, ar partijos doktrina, ar formalizmas, 
ar objektyvizmas, ir kas tik dar panašaus 
gali būti, — jau ne atgyventa, ir nuolat bi
joti, per vieną naktį virsti štampuotu „de
kadentiniu kontrrevoliuęiniu reakcijos 
įrankiu . Pagalvokite, nes tik Georgo 
Aleksandrovo veikalai jau virto „vergišku 
vakarietiškos galvosenos garbinimu”, gi 
filosofai turi bijotis net puse "lūpų prasi
tarti apie Bacon, Descartes, Spinozą, Kan
tą, Fichtę, iš baimės papildyti neatitaiso
mą ideologinę nuodėmę. Pagalvokite apie 
rašytojus, kaip Zoščenko It ponią Achma- 
tovą.

Leiskite man pacituoti keletą Andrė Gide 
žodžių, kurie man reiškia laisvo rašytojo 
išpažinimą — „Aš tikiu, kad laisvo rašytojo 
vertė yra tampriai susieta su jį skatinančia 
revoliucinės dvasios jėga, arba-kad būti dar 
tikslesniu, nes nemanau, kad tik kairieji 
rašytojai turi meninę vertę — opozicinės 
dvasios jėga. Mūsų visuomeninėse formose 
didelis rašytojas, didelis menininkas nėra 
vyras, einąs su gyvenimu lygia greta. Jis 
plaukia prieš srovę.” —pmš —

„Darbininkas” sukaktuvininkas
S. m. spalio 19 d. suėjo lygiai 32 metai Į 21—22 d. d. įvykusiame Sąjungos meti-

kaip leidžiamas Amerikos Lietuvių R. K. Sv. I niame seime buvo iškeltas ir rimtai 
Juozapo Darbininkų Sąjungos organas svarstytas klausimas „Darbininką” leisti
„Darbininkas”.

Ta proga sukakties dieną Patrick J. Ga
vin School auditorijoje, South Bostone, 
Įvyko didelis sukaktuvinis „Darbininko” 
koncertas.

Mums, gyvenantiems tremtyje, malonu 
pasveikinti Amerikos lietuvių sukaktuvinį 
laikraštį ir palinkėti jam dar ilgus metus 
šviesti, tartum negęstančiam žiburiui’, mūsų 
užjūrio išeivijai ir kurstyti jos tarpe kaip 
tikybinį, taip ir tautinį židinį.

Sv. Juozapo Lietuvių Darbininkų Są
junga Amerikoje buvo įsteigta 1915 m. Jos 
įkūrėju tenka skaityti uolus Amerikos lie-r 
tuvis kun. Fabijonas Kemėšis. Taisz pat 
metais, spalio 19 d., buvo pradėtas leisti 
ir tos sąjungos organas „Darbininkas”, 
kuris pradžioje tepasirodydavo tik vieną 
kartą į tris savaites. Šiuo metu — jis 
išeina į savaitę du kartu. Rugsėjo mėn.

Alfonsas Giedraitis

Lapams ZcHnfant 
(Gamta — Moteris — Vyras) 

1 1.
Lapams krintant, krito šūkiai ir viltys, 
Ir ruduo okupavo tave ...
Dar veržeis tu | Laisvą pakilti
Savo likusios valios galis,

Bet ruduo skelbia Tau karo stovi, 
Kol pavasaris žemėn pareis.
Ir pakėlus rankas tu jsu stovi 
Visų sodų visais stagarais.

■
Lapams krintant, du tylėdami ėjo: 
Meilės fronte kažkas netvarkoj.
Ji belaisvėn jo prašės, ginklus savo padėjus' 
Bet nebuvo jau vietos jo širdy nė sieloj,

O aplink sau linksmai sukinėjosi vėjam 
Švelniais pirštais auksą žarstė vikriai. 
Tik ne jai rudens auksas rūpėjo;
Jai jau viskas dabar pelenai ...

3.
Lapams krintant, kažkas ten pakilo
Pro šarmas, žvarbią, vėtrą rudens.
Kažkas ginklų nepadėjo prie šilo.
O tai Jie žemei Laisvą skardensi ...■

O tai Jie kraujo auką pakėlė, f , ”,
Ošiant miško vargonams darniai, 
Kad pasiektų laukus tėviškėlės 
Lauktos Laisvės pirmi spinduliai ...

\ J

dienraščiu. Tikimasi, kad šis sumanymas 
neužilgo realizuosis ir galėsime sveikinti
„Darbininką” išeinantį kasdien.

Per ilgus gyvavimo metus, „Darbininko” 
redaktoriai ne kartą keitėsi, tačiau ilgiau
siai vyriausiojo redaktoriaus poste išsilaikė 
kun. Dr. Kazimieras Urbanavičius, kuris 
„Darbininką” sumaniai redaguoja net 18 
metų. 1

Redakciniam „Darbininko” kolektyvui taip 
pat talkininkauja žinomas žurnalistas K. 
Cibiras-Verax, kuris, neseniai atvykąs | 
Ameriką iš Argentinos, stojo dirbtį „Dar
bininko” redakcijon. r' y

Neseniai „Darbininko” vyr. redaktorius 
prelatas Dr. K. Urbanavičius yra parašąs 
didžiulę apysaką iš Lietuvos partizanų gy
venimo, užvardintą „Partizanai”, kuri, Jono 
Kmito slapyvardžiu, „Darbininke” eina fau 
27-tąja atkarpa. Pr. Al.

1 
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^imaLajit auka
1. Ponas Ruginis vyksta pailsėti.

Alpinanti vasaros kaitra pasirodė esanti 
stipresnė už Antano Ruginio valią. Saulei 
pakilus virš miesto vis sunkiau jis susi
kaupdavo darbui. Sėdėjo prie stalo, bet 
naudos iš to buvo nekiek. Besitęsiantys karš
čiai tiek jį išvargino, kad, pagaliau; ne tik 
dirbti, net ir skaityti darėsi sunku. Ne tai 
tingumas, ne tai nuovargis dusino, alino 
fizines jėgas ir migdė bet kokią mintį. To
dėl draugo laiškas kviečiąs pas jį, prie Bb- 
deno ežero, pavasaroti, dvelktelėjo lyg gai
vinąs vėjelis. Tik perskaitęs laišką pastū
mė į šalį nebaigtą dizertaciją ir džiugiai 
pakilo ruoštis kelionei.

Kitą popietį Ruginis jau bildėjo tarukiniu 
pro aukštėjančias Švabijos kalvas Bodeho 
link, laimingas palikęs saulės kepinamą 
miestą ir kankinantį darbą. Perpildytame 
vagone buvo nepakeliamai trošku. Tvanku
mas sunkė keleiviams prakaitą, migdė juos 
ir smugdė. Stovintieji ramstėsi į pertvaras 
vos vos išlaikydami ant kojų suglebusį kū
ną. Vagonas nebuvo panašus į ūžiantį avilį 
— niekam nesinorėjo kalbėtis; tik sunkus 
alsavimas ir, vienur kitur dejavimas slėgė 
ir taip jau slogią nuotaiką. Ruginis sėdėjo 
iš abiejų pusių jį užgulusių kūnų spau
džiamas, apsilpęs ir sumirkęs prakaite, vis 
Blūgstančiu išvykos įkarščiu. Nepasiduoda
mas blakstienas markinančiam sunkiam 
snauduliui sklaidė stotyje nusipirktą lai
kraštį, tačiau nedaug ką tesuprato, nes neį
stengė sukaupti dėmesio skaitymui. Akys 

slydo nuo antraštės prie antraštės, neap- 
sistodamos ties turiniu. Greit permetė poli
tinių įvykių apžvalgą, prabėgo kultūrines 
naujienas ir pavargusiu žvilgsniu pradėjo 
klaidžioti po kroniką. Kas begali būti nuo
bodesnio už vokiečių kroniką! Tam sukako 
*tiek ir tiek metų amžiaus, ten vedusiųjų 
pora atšventė sidabrines vestuves, kitur 
mirė sąžiningas siuvėjas arba grįžo iš ne
laisvės sūnus ir tt. Akyse mirgėjo datos,’ 
titulai ir pavardės, nuobodžios kaip ir jų 
gyvenimas. Vėliau Ruginis net stebėjosi, 
kaip tarp jų pastebėjo jo dėmesį pažadinu
sią Justino Vėgaudos pavardę. Pavardė su
mirgėjo akyse ir iš karto jį atgaivino. Iš
sitiesė ir pradėjo skaityti žibutę iš pra
džios.

Hausen a. N. Antradienio rytą ūkininkas 
W. N. savo tvarte rado pas jį gyvenusios 
K. Vogei lavoną, šalia negyvo jos arklio. 
Ir moteris ir arklys yra piktadario nužu
dyti. Įtartas piktadaryste lietuvis Justinas 
Vėgauda suimtas prisipažino. Nužudymo 
motyvai ir aplinkybės nežinomi. Įvykis ti
riamas.

Perskaitęs žinutę Ruginis suvirpėjo. Jau 
vien pačios žinutės būtų pakakę pažadinti 
jame laiko užmigdytą tardytoją, o čia dar 
ir Justinas Vėgauda — studijų draugas ir 
artimiausias bičiulis tremtyje!

Keletą metų Antanas Ruginis Tėvynėje 
buvo kriminalinės policijos valdininku. Be 
įtempto darbo, sekant nusikaltėlius ir aiš-

kinant painius kriminalinius įvykius, Rugi
nis dar studijavo universitete teisę. Baigęs 
studijas jis buvo paskirtas tardytoju. Savo 
darbą Ruginis mėgo. Į darbą jis mesdavosi 
su įkarščiu visas jame pasinerdamas. Jis 
nebuvo iš tų, kuriems rūpėjo vien nusikal
tėlį atrasti ir jį suimti. įį daugiau domino 
nusikaltėlio psichologija ir aplinkybės, ku
riose nusikaltimas įvyko. Atsekti tiesą ir ją 
vispusiškai nušviesti rūpėjo jam labiau už
nusikaltėlio likvidavimą. Nuo jo aštraus 
žvilgsnio nepasislėpdavo *nė mažiausia 
smulkmena, menkiausias nusikaltėlio per- 
gyvenimas prieš nusikaltimą jam buvo 
reikšminga sankaba ilgojo dvasinės būse
nos grandinėje. Paprastai, žmogiškais klau
simais jis išgaudavo iš apklausinėjamojo 
tai, kas rodėsi nesvarbu, tačiau padėdavo 
atsekti priežastis nusikalstamojo veiksmo. 
Ir jis tardydavo nekaip policininkas, bet 
kaip nuodėmklausys. Suimtasis juo visiškai 
pasitikėdavo ir atverdavo savo, dažnai su
daužytą sielą lyg per išpažintį. Ir tuo nė 
vienas nenusivildavo. Ne vienam jis išgel
bėjo gyvybę, ne vienam sutrumpino kalė
jimo dienas, ir grąžino prarastą tikėjimą 
žmogum ir gėriu. Netgi profesiniai krimir 
nalistai Ruginį gerbė už jo teisingumą ir 
žmogų suprantančią sielą. Kai Lietuvą 
užplūdo svetimieji ir Rugini^ buvo atleis- 

! tas iš pareigų, o dauguma kriminalistų iš
sivadavo ir pasidarė valdžios žmonėmis, 
nesirado, kas būtų Ruginiui keršijęs. At
stumtas nuo pamėgto darbo Ruginis savo 
tyrinėjimų nenutraukė. Jis apsikrovė jį do
minančia literatūra ir, jam prieinamomis 
priemonėmis, kapstėsi po žmogaus sielos 
Užkampius, norėdamas pažinti pats ir ki
tiems parodyti blogio pradus.. Atsidūręs 
Vokietijoje jis stojo studijų gilinti univer
sitetan ir pradėjo ruoštis doktoratui. Į sa
vo dizertaciją jis sudėjo visą ilgų metų pa
tirtį ir studijose įgytas žinias, tikėdamasis, 
kad jo veikalas ne tik duos daktaro vardą, 

bet bus ir saulės spindulių tiesos ieškan
tiems tamsią naktį.

Nė vienas kriminalinis, spaudoje paskelb
tas, įvykis nepraeidavo Ruginio nepastebė
tas ir neapmąstytas. Tačiau ši žinutė pa
žadino jame ne tik tardytoją, bet ir žinios 
pritrenktą draugą. Pirmam sumišimui pra
ėjus jis galutinai prasiblaivė. Grįžo jėgos, 
energija ir, rodės, net prakaitas nudžiūvo. 
O mintys įtemptai dirbo. Logiškai galvoti 
buvo sunku. Mintys pynėsi su jausmais ir 
trukdė susikaupti. Tik pamažėl jausmų ant
plūdis nuslūgo ir jis galėjo ramiau galvoti. 
Kad čia įvyko nesusipratimas, Ruginis bu
vo įsitikinęs. Pergerai pažino Justiną, kad 
patikėtų jam mestu įtarimu. Net jam juok
tis norėjosi pagalvojus. Žmogus, kuris savb 
gyvenime gyvulio nenuskriaudė, kaltinamas 
žmogaus užmušimu! Įsikūnijusi dorybė, tas 
vaikščiojantis geraširdiškumas — ir žmog
žudystė! Šito Ruginis negalėjo Įsivaizduoti. 
Nusižudyti dar šiaip taip, bet užmušti kitą 
— ne. Bet ką tada reiškia jo prisipažini
mas nužudžius? Nelaimingą įvykį? O gal 
baisaus įtarimo ir grubaus tardymo sugu
rintos sielos rezignavimą? Ar nešt', kada 
nekaltas, netekęs vilties išsigelbėti, norė
damas tik greičiau viską baigti pasako 
„taip”. Ir su šia mintimi Ruginio akyse 
stojosi visas įvykio tragizmas — doras 
jautrus žmogus su jam mestu biauriu kal
tinimu, nerandąs jėgų gintis ir gyventi. 
Net šiurpas sukrėtė tai pagalvojus ir lū
pos šnabždėjo: „vargšas Justinas”. Ir tuo
jau surado paguodos žodžius: „nenusimink, 
kad ir kas bebūtų, neliksi draugo apleis
tas. Išplėšiu Tave iš budelio rankų ir nu
plausiu tavo suteptą vardą”. Sušnabždėjo 
ir tuojau susigriebė galvojęs kaip priete- 
lius, ne kaip bešališkas tyrinėtojas. Kad jo 
pareiga stoti šalia draugo ir jam padėti, 
tai savaime suprantama, bet jau iš anksto 
tvirtinti esant nekaltą — nesąmonė. Ar 
nesti,kad dvasinė momento būsena ir ap

linkybės doriausią žmogų išveda Ii pusiau
svyros? Ar neslypi kiekvienam žmoguje 
blogio sėkla, laukianti palankaus laiko su
brinkti ir išleisti daigus? Juk nė vieno 
žmogaus negalima visiškai pažinti.

Tačiau, jeigu Justinas iki to priėjo, turė
jo būti tam ir gilios, įdomios priežastys, — 
galvojo Ruginis. Ir pareigą draugui padėti 
nuošaly palikus, įvykio ištyrimas rodėsi 
vertingu įnašu rašoman veikalui. Jau tiek 
metų nebuvo progos praktiškai pasireikštu 
Ruginis žinojo, kad nebus prileistas oficia
liai įvykio tirti, bet tai netrukdė privačia 
iniciatyva surinkti reikalingą medžiagą ir 
ją patiekti.Justino gynėjui. Taip pat Ir savo 
disertacijai papildyti. Gali būti Justinas ir 
nusikaltėliu, bet stoti jo ginti buvo ir rei
kalinga ir naudinga.

Pasiryžęs imtis darbo Ruginis pradėjo 
nerimti: judėjo vietoje, žvilgčioję per langą 
ir vartė tvarkaraštį, ieškodamas Hanseno, 
skaičiuodamas stotis likusias iki jo. Kad 
Hausenas radosi kaip tik pakelyje, tai di
dino Ruginio nekantrumą ir kartu rodėsi 
geru ženklu, kad viskas gerai pasibaigs.
2. Ruginis pradeda dirbti savo profesijoje

Užmiršęs savo kelionės tikslą, — poilsį 
prie Bodeno ežero — Ruginis visas pasi
nėrė savo profesijos eteryje, Dabar jis jau 
nebuvo J pensiją atleistu turistu, bet grįžu
siu į darbą, po ilgų atostogų, kriminalinės 
policijos valdininku. Taip kaip anuomet tė
vynėje darbo kabinete, sėdėjo jis atsilošęs, 
žvilgsnį į žinutę laikraštyje įsmeigęs, kur
čias aplinkos balsams ir neįveikiamas padi
dėjusio tvankumo. Ėmęsis darbo Ruginis 
atsipalaidavo jausmų ir liko tik policijos 
valdininku. Jis galvojo blaiviai ir įtemptai. 
Žiūrėjimas J pranešimą visuomet padėdavo 
jame susikaupti ir padaryti pirmąsias Iš
vadas. Profesiniu įpratimu jis nagrinė’'- 
pirmuosius davinius, bandydamas rasti s' 
pinio pėdsakus. (Bus daugi
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Miližiniškas prispaustųjų tautų mitingas Paryžiuje
temom. Čia nepateikiamos visų kalbų pla
tesnės santraukos, nes faktai ir idėjos apie 
padėtį rytų ir centrinėje Europoje kiekvie
nam mūsų skaitytojui pakankamai yra ži
nomi iš patyrimų ir analogijos. Bet Va
karų Europos publikoje didele dalimi vis 
dar tai tebėra naujienos...

Nakties dvyliktai baigiantis, dar kartą 
ima žodį senatorius Goutherot, trumpai pa
reikšdamas: — „Mes laimėjom pirmą run- 
dą prieš komunistų obstrukciją. Čia tik 
mūsų kovos pradžia. Jaučiu, kad teisingai 
išreikšiu visų susirinkusių mintis ir valią, 
jeigu čia pasiūlysiu priimti viešumos dėme
siui tokią rezoliuciją:

„Visuotinai įrodyta, kad dabartinis so
vietinis režimas pažeidžia elementariausias 
žmonijos teises;

pačioje Rusijoje jojo aukos skaičiuojamos 
dešimtimis milijonų;

rytinėj ir centrinėj Europoj jo dominaci- 
ja naikina teisėčiausius tų tautų rezisteci- 
jos sąjūdžius ir žudo geriausius patriotus, 
kaip Michailovičius, kaip vakar Nicola Pet- 
kovas, kaip rytoj, be abejo, Julius Maniu;

pastaroji Varšuvos deklaracija ir nauja
sis Belgrado biuras, veikiąs pagal Krem
liaus įsakymus, tuo pačiu likimu grasina 
Vakarų Europai;

visas pasaulis yra graužiamas komunisti
nių partijų: šios Trečiojo Internacionalo 
„trečiosios kolonos” išdavinėja kiekvienos 
tautos interesus raudonojo imperializmo 
naudai.

Ryžtingai jungdamiesi su visais herojiš
kaisiais piliečiais, kurie pasirinko laisvę, 
Paryžiaus Wagram salės manifestantai, di
džiosios tikrųjų prancūzų daugumos nuotai
kų reiškėjai, iškilmingai pareiškia, kad tik 
sustabdymas Kominterno ir jo išperų pro
pagandos ir ataveiksmas prieš komunistų 
antinacionalines bei antisocialines užmačias 
gali laiduoti civilizacijos ir visuotinės taikos 
išgelbėjimą.”

Rezoliucija buvo priimta vienbalsiškaj. 
Paklausus: „Kas prieš?” — nė vienas gar
sas neatsiliepė.

Po pusiaunakčio mitingo dalyviai išsi
skirstė. Aplinkinėse gatvėse dar tebestovėjo 
išsirikiavę policijos batalijonai ir sunkve
žimiai. Bet raudonieji manifestantai šią šal
toką rudens naktį nebelaukė ir visi jau bu
vo grįžę namo. Ir kam? Juk jiems mitingas 
— „vistiek neįvyko”(l)...

(Atkelta iš 1 pusi.) 
pirmininkui ponui Ramadier laišką, kur pa
sakiau, jog laisvoje Prancūzijoje, mano 
nuomone, negalima 'uždrausti žmonėms kal
bėti tiesą, jr ypač tuo metu, kai niekas nėra 
draudžiama komunistams, tiems patiems ko
munistams, kurie kasdien įžeidinėja mūsų 
vyriausybę ir patį poną Ramadier, vadinda
mi jį „išdaviku” ir panašiai. Reikalavau, kad 
būtų Prancūzijoje gerbiama žodžio laisvė, 
ir mes ją šįvakar turėsime! Toks komunistų 
tūžimas mūsų visiškai negąsdina ir nė tru
pučio nejaudina. Priešingai, — tai labai ge
rai, tai stačiai splendide! Niekas nebūtų 
padaręs mūsų reikalui geresnės reklamos, 
negu šita jų obstrukcija ir jų smurtas. Jie 
parodė, kaip jie bijo tiesos ir kad yra tik 
akli svetimo imperializmo gynėjai, tai ne 
prancūzų tautos valios reiškėjai. Dar dau
giau: jie parodė, kad mūsų tiesa, kad mes 
galime tarti teisingą žodį, kurio bijosi tik 
smurto išpažintojai.

— Kokį vyriausią uždavinį turi šios die
nos mitingas? — paklausė senatorių jūsų 
korespondentas, pasikalbėjimui baigiantis.

— Tai pastanga pagaliau ir laisvoje de
mokratinėje Prancūzijoje sudaryti 'sąlygas 
viešai ir tarptautinėje plotmėje pareikšti 
tiesai apie Europos tautų pasibaisėtiną li
kimą, tautų už geležinės uždangos. Ir įspėti 
pačią Prancūziją, kas ją lauktų, jei totali
tariniai rytų metodai atsiskalautų ligi mūsų 
iš oro, ar iš vidaus. Pabrėžiu, kad šis tarp
tautinis mitingas eiti J pagalbą prispausto
sioms Europos tautoms yra tiktai pradžia 
mūsų užsiimtos tarptautinės akcijos. Mes, 
prancūzai, negalime liktis ir toliau sukry
žiuotomis plikomis, mes atgimstame ir no
rime sujungti savo pastangas su kitų pa
vergtųjų tautų asmenimis, esančiais laisves- 
niame pasaulyje, negu jų kraštai už1 geleži
nės uždangos.

Ir senatorius plačiai apibūdiho atskirus 
šio mitingo kalbėtojus.

MITINGAS
Tuo tarpu, kai tos pat dienos 'popiečiu 

prasidėjusioje prancūzų parlamento sesijoje 
komunistų lyderis Dūdos brutaliausiais žo
džiais puolė reformuotąją Ramadier vyriau
sybę ir „amerikoniškąją” prancūzų užsienio 
politikos liniją, tuo metu kiti komunistų ly
deriai ir manifestantų vadai savo kalbose 
place de l’Etoile ir place des Ter nes, kaitino 
minią „antiimperialistinėmis” prakalbomis 
ir tvirtino jog ,',Paryžiaus” liaudžiai, pavy
ko „užčiaupti burną” didžiosios tėvynės 
šnfeižėjams ir kad štai tų „fašistų” ir „reak
cionierių” mitingas nebeįvyks, kad jis „ne
galėjo įvykti” (!!!), — tik su pusvalandžio 
pavėlavimu tas mitingas Wagram salėje 
prasidėjo.

„Salė buvo artipilnė publikos, bet neperpil
dyta,’ kaip buvo numatyta. Dalyvavo apie 
tūkstantis su viršum paryžiečių, bet būtų 
galėję sutilpti dvigubai tiek. Siek tiek savo 
sukejtomis riaušėmis komunistai pasiekė: 
dalis žmonių, prii/engdami smurto, grįžo 
namo, kita dalis negalėjo prasiveržti pro 
policijos užtvaras ir kai kurie net su spe
cialiais pakvietimais nebegalėjo įeiti Į salę. 
Kontrolė buvo tokia rūpestinga ir griežta, 
jog į salę nepateko nė vienas komunistas, 
kad mitingą viduje trukdytų.

Plojimų audros sutiktas, senatorius Gau- 
therot atidarė mitingą, pakartodamas visas 
anksčiau žurnalistams išdėstytas mintis ir 
dar pridėdamas:

— Aš pasisakau prie komunizmą ne rin
kiminiais motyvais ir ne dėl balsų pasiine- 
džiojimo. Kalbu vardan laisvės, žmonišku
mo, tiesos ir teisės! Kalbu ir demaskdoju 
„užsienio nacionalistų partiją”, kaip ją pats 
socialistvf lyderis Leonas Blumas teisingai 
pavadino. Kalbu apie naujos diktatūros ne
šėjus — raudonuosius fašistus, kurie Pran
cūziją sumaišo su Rusija ir kurie siekė už
drausti šį mūsų mitingą. Bet jiems nepa
vyko. Prancūzų vyriausybė dar nori ir ga
li išlaikyti mūsų idealų respektą. Mes esa
me čia — kalbėsim ir ginsim laisvę ir tei
singumą. Nes mes esame pasirinkę laisvę. 
Tikrosios prancūzų tautos vardu sveikinu 
žmones, kurie tenai, už „geležinės uždan
gos”, kaj herojai, veda tą pačią laisvės ko
vą!

Po to sekė prakalbos. Nacionalinės Rusi
jos vardu kalba Arkadijus Stolipinas (žino
mojo carinės Rusijos min. pirmininko sū
nus). Jis nušviečia rusų tautos tragediją, 
duoda bolševikinio režimo balansą su 28 
milijonais išžudytų gyventojų, apie rusų 
išeivių pastangas grąžinti Rusijai laisvę ir 
apie bendrą kylantį tautų sąjūdį išsivaduo
ti nuo raudonosios diktatūros.

PROFESORIAUS MATORĖ KALBA
Antruoju kalbėtoju šiltais žodžiais prista

tomas Georges Matorė, kuris yra prancūzas 
(buvęs Sorbonos, o šiuo metu Besanęono 
universiteto profesorius), bet turėjęs progos 
gerai pažinti Baltijos kraštus, ypač Lietuvą, 
ir todėl esąs kvalifikuotas kalbėti apie pa
dėti Baltijos kraštuose. Paminima ’ ir tai.

kad G. Matorė savo akimis matė Baltijos 
kraštų tragediją ir praktiškai išragavo dalį 
naujojo režimo, apie 10 mėnesių išbūdamas, 
kaip areštuotasis, bolševikiniame kalėjime, 
Lietuvoje. Taigi, ypatingai autentiškas liu
dininkas.

Prie mikrofono atsistoja prof. Matorė... 
Sj jauną* atletiškos išvaizdos vyrą, tur būt, 
atsimeiilr ne vienas lietuvis dar iš tų laikų, 
kai jis profesoriavo Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Kaune, Vilniuje. O. Matorė yra rašęs Kau
no spaudoje prieš karą, o ir šiuo metu ne 
vieną straipsnį yra par tiek lietuvių, 
tiek kitoje spaudoje. Ta s Lietuvos bi
čiulis ir ištikimas, idea is lietuvių tau
tos draugas, kuris mūsų Tėvynės nelaimės 
valandą ne tik „neatvėso”, kaip daugelis ki
tų, bet padvigubino savo simpatiją, ir ne 
vien žodžiais...

Tai buvo neabejotinai geriausias viso mi
tingo kalbėtojas. Energišku, skambiu tonu, 
r.esileisdamas į detales, jis nušv'etė Baltijos 
tautų tragediją ir kovingųjų pajėgų ryžtą 
išsivaduoti nuo svetimos vergijos. (Red. 
past. Prof. Matorė kalbos teksto lietuvišką 
vertimą ištisa; įdėsime sekąnčiame „Min
ties” numeryje). Triukšmingų plojimų daž
nai pertraukiamas, jis užbaigia savo kal
bą įsitikinimu, jog tasai tylos sąmokslas, 
kuris ligi šiol stengiasi apgaubti Baltijos 
tautų likimą anapus plieninės uždangos, tu
rės ir turi pagaliau pasibaigti...

— Taip! — sušunka tuojau pat pakilęs 
senatorius Gautherot. — Tai gėda! Gėda 
šis tylos sąmokslas dėl Baltijos tautų! •

Milžiniška aplodismentų audra palydi 
kalbėtojo pranešimą ir šią senatoriaus pa
stabą.

Po to iš eilės kalba kitų prispaustųjų 
tautų atstovai. Nuo lenkų — Zigmantas 
Markiewicz, nuo rumunų — adv. Constan- 
tinescu, kuris baigia šūkiu: „Tegyvuoja vi
so pasaulio tautų laisvės kovotojai!” Iš 
Londono gautas, skaitoinas ten esančio buv. 
Jugoslavijos min. pir-ko Jovanovičiaus svei 
kinimas, papildytas Radovanovičiaus pra
nešimu apie padėtį Kominformo būstinės 
šalyje.. Konsulas Honty trumpai kalba apie 
padėtį jo tėvynėje Vengrijoje. Prancūzų ži
nomas laikraštininkas Franęois de Romain- 
ville taria ilgesnį žodį vardu visų tų žur
nalistų, kurie apsisprendė ir pasirinko ko
vos už laisvę šūkį. Buvo dar ir daugiau 
prancūzų kalbėtojų įvairiom bendresnėm

Is Amerikos lietuvių gyvenimo:
BALF’o metinis seimas

BALF metinis seimas įvyksta lapkričio 
mėn. 5—b dienomis, New Yorke. Į jį savo 
dėmesį kreipia. Amerikos lietuviai, kreipia
me ir mes, tremtiniai, kurie tikimės nelai
mėje paramos. Į jį suvažiuos patys akty
vieji letuviai, kurie jau daugelį metų stovi 
aktyvioje bendrųjų reikalų sargyboje. Kaip 
informuoja Amerikos lietuvių laikraščiai, 
BALF šiųmetiniam seimui bus pasiūlyta se
kanti dienotvarkė: 1. Invokacija, 2. Himnai, 
3. Atidaryptoj žodis, 3. Sveikinimai, 4. Pre
zidiumo ir sekretoriato rinkimai, 5. Komi
sijų rinkimai (mandatų, finansų, rezoliuci
jų ir nominacijų), 6. BALF valdybos pra
nešimai <■ pirmininko, vicepirmininkų, 
sekretorių, iždininkės, narių, našlaičių ko
misijos, imigracijos ir įkurdinimo komisi
jos, kontrolės komisijos, paklausimai, pra
nešimų priėmimas, 8. Skyrių atstovų pra
nešimai, pageidavimai, sumanymai, 9. 1948 
metų programa: Biudžetas, aukų ir dovanų 
vajai, darbo plano priėmimas, 10. Rezoliu
cijos—nutarimai, 11. BALF direktorių tary
bos rinkimas ir 12. Seimo uždarymas.

Kaip matyti iš numatomos dienotvarkės, 
reikalų daug ir atstovai turės nemažai dar
bo. Kiekvienas BALF skyrius nuo 25 narių 
į seimą gali pasiųsti po 1 atstovą.

LIETUVIŲ SKYRIUS TARPTAUTINĖJE 
PARODOJE

Lapkričio mėn. 3 d. New Yorko atidaro
ma Tarptautinė moterų paroda. Tai iš eilės 
24 metinė paroda, kurią ruošia Women’s 
International Institutas. Parodoje gali da
lyvauti įvairios moterų organizacijos su 
savo darbais, bet įdomiausia jose būna tau
tiniai moterų skyriai.

Šios parodos reikalams New Yorko buvo 
sudarytas lietuvių moterų specialus komi
tetas. Komitetas surinko pačius vertingiau
sius lietuvių tautinio meno eksponatus. Ti
kimasi, kad lietuvių skyrius bus įdomus. 
Paroda tęsis vieną savaitę. Parodos pa
baigoje bus suruošta lietuviškos muzikos, 
dainų ir tautinių šokių koncertas. Koncerti
nei programai vadovauja dainininkė Bar
bora Darlys.

JUOZAS BACHUNAS — MICHIGANO 
SĄJUNGOS PIRMININKAS

Žinomas lietuvis veikėjas Juozas Bachu
nas, trijų kurortų savininkas — Tabor

MINTIS

Farm, Prospect Point ir Macatava Hotel, 
spalių mėn. 17 d. buvo išrinktas West 
Michigan Tourist and Resort sąjungos pir
mininku. Per kelius paskutinius metus J. 
Bachunas vadovavo vajuj — Pažinkite Mi
chigan. Šis vajus jį padarė žinomu ir po
puliariu. Būdamas didelės energijos, reikia 
manyti, šiose pareigose galės dar daugiau 
pasitarnauti. Mums ypatingai malonu pa
žymėti, kad J. Bachunas gerai supranta 
tremtinius ir .daugeliui jis yra išdavęs affi- 
davitus, parėmęs siuntiniais. Jis yra ypa
tingai veiklus ir Amerikos lietuvių visuo
meniniame darbe.

Atvyko 27 lietuviai, jų tarpe vienas šią 
vasarą išvykęs iš Lietuvos

Spalių mėn. 2 d., kaip praneša Lietuvos 
Generalinis Konsulatas, į JAV atvyko 27 
lietuviai: Edmundas ir Elena Arbačiauskai 
su dukterim, Kęstutis ir Rima Cerkeliūnai, 
Paulina Dambrauskienė, Vladas Daugnoras, 
Eduardas ir Elena Druskiai su dukterim, 
Petras Druskis, Jonas ir Antanina Kutros, 
Jaunutis ir Aldona Nasvyčiai su dukterim, 
Jonas Povėlis, Albertas Vengris, Jonas 
Žarinskas, Antanas Šarka, Jurgis Alenskis, 
Jurgis ir Janina Užubaliai, Elena Imbra- 
saitė, Eimuntas Imbrasas ir Robertas Mi
sevičius. Įdomu, kad Robertas Misevičius, 
kaip JAV pilietis, tik šią vasarą išvyko iš 
Lietuvos. Iš minėtų 27 lietuvių, spalių mėn. 
2 d. nuvykusių į JAV, 5 vyko kaip Ameri
kos piliečiai o kiti pasinaudojo Lietuvos ir 
kitų kraštų kvotomis. Atvykusius pasitiko 
Generalinio Konsulato atstovas A. Simutis, 
BALF atstovė O. Valaitienė ir spaudos 
atstovai. ,

Onos Kaskas naujos dainų plokštelės
Amerikos lietuvių laikraščiai praneša, 

kad Metropolitan operos solistė Ona Kas
kas paskutiniuoju laiku įdainavo visą eilę 
dainų į plokšteles. Ji įdainavo — Visur 
tyla, Aguonėlės ir Rugiagėlės (Gruodžio), 
Lopšinė (Šimkaus), Sapnai (Dirvinskaitės). 
Solistė taip pat įdainavo ir dvi angliškas 
dainas.

Laikraščiai praneša ir apie kitos žymios 
solistės — Polynos Stoškiūtės, kuri šiais 
metais lankėsi Europoje, sudarytą sutartį 
su Metropolitan opera. Solistė paskutiniais 
metais padarė didelę pažangą ir šiandien

PRALAUŽTAS LEDAS
Kitą dieną Paryžiaus laikraščiai pirmuo

se puslapiuose ir, galima neperdedant pasa
kyti, viso pasaulio spauda plačiausiai apra
šinėjo ir iliustravo „Wagramo manifestaci
jas”. Gatvės kautynės ir visa „teatralinė 
pusė”, savaime suprantama daugiau patrau
kė sensacinės spaudos dėmesį, negu mitin
go dalyvių kalbos, kurioms, kaip „priva
čiam ^reikalui”, neklyskime, vis dar tebero- 
ddma „tylos sąmokslas” raudonojo totalita
rizmo praktiškai nepažinusiame pasaulyje.

Tačiau liko ir giliai dėmesin įstrigo vie
nas faktas, kurį nuo šiol užsiregistravo 
kiekvienas prancūzas: nei kompartijos ly
deris Jaques Duclos savo tūžmu parlamen
te tą vakarą nepralaužė jokio fronto, nei 
10.000 jo šalininkų, susirinkę iš penkiami- 
lijonio miesto prie Wagram salės durų, ne- 
beužčiaupė burnos tiems, kurie tvirtai pa
sirinko laisvę ir kovą už laisvę ir tautų 
laisvę. Thorezo įnagiai grįžo į savo na
mus, kaip musę kandę. Jų suplanuotasis 
smurtas buvo nemažiau energingai ir kietai 
Sutramdytas.

Spauda plačiausiai komentavo tuos įvy
kius, Wagram mitingo incidentus siedama 
su kompartijos priešvyriausybine akcija 
parlamente. Bet gal ryškiausiai suformulavo 
reikalą „Le Pays” dienraštis: „komunistų 
partija vakar išsibraukė save iš demokra
tinės prancūziškos bendruomenės: toks yra 
kapitalinis faktas parlamentarų susirinkimo 
dieną... Ponas Duclos buvo tuo pat metu 
persisunkęs neapykanta, juokingas ir ciniš
kas. Tarp kitko, gavosi įspūdis, kad ir jo 
puolimai mažiau buvo skirti Asamblėjai, 
negu pralaimėjimo geluonies graužiamiems 
militantams.”

Pats Wagramo mitingas, be abejo, įeis į 
istoriją, kaip išsilaisvinimo pradžia nuo 
raudonojo košmaro Vakarų Europoje. Lie
tuvišku požiūriu, jam galima būtų paminėti 
nebent vieną trūkumą: Jame nesigirdėjo 
ukrainiečių ir gudų tautų atstovų balso. 
Kaip teko privačiai patirti „nacionalinių 
rusų” atstovas p. Stolipinas (gal perdaug 
ištikimai prisimindamas savo gerb. tėvą?..) 
ta prasme daręs kliūčių, atskirai prabilti 
kitoms „nedalinamosios Rusijos” tautoms. 
Si keista fantazija tikrai apgailėtina, ypač 
tokių mums artimų bei draugiškų gudų ir 
ukrainiečių tautų atžvilgiu. Norėtume ne
abejoti, kad šis nevykęs atvejis nesudarys 
precedento. \ L

laikoma viena geriausių JAV dainininkių. 
Jos pakvietimas dainuoti Metropolitain ope
roje yra geriausia atestacija.

Gyvinama akcija tremtinių gelbėjimui
Amerikos lietuvių laikraščiuose pasku

tiniuoju metu pastebimas daug didesnis 
gyvumas tremtinių gelbėjimo ir šalpos rei
kalais. Beveik visuose laikraščiuos^ kas sa
vaitę gali rasti rašinių iš tremtinių gyve
nimo, BALF atsišaukimų, nuotraukų. Štai 
„Dirva” 43 numeryje teisingai rašo: „Ar 
mes iš Amerikos grįšime į atstatomą Lie
tuvą ar ne, o tremtiniai, kurie šiandien 
svetimose šalyse išblaškyti kenčia ir 
vargsta, tikrai grįš ir ant jų pečių guls 
Lietuvos atstatymas ir kėlimas, kaip jie 
mokėjo gražiai kelti Per 22 nepriklausomo 
gyvenimo metus”.

Vokiečiu radijas apie Lietuva
Stuttgartas (Mnt.). Lapkričio 5 d., 12 vai. 

45 m., Stuttgarto radijas transliavo prane
šimą apie Jungtinėms Tautoms įteiktą me
morandumą Lietuvos reikalu. Buvo pami
nėta, kad Lietuvos gyventojai yra netekę 
visų pilietinių laisvių ir kad jie visokiais 
būdais ir ištrėmimais yra naikinami; Įteik
tame Jungtinėms Tautoms memorandume 
reikalaujama ištirti padėtį vietoje.

Ateityje apie šį memorandumą savo skai
tytojus painformuosime plačiau.

DIDELIS PABALT1EC1Ų TRANSPORTAS 
Į AUSTRALIJĄ

Š. m. spalių 30 d. iš Bremenhafeno uosto 
laivu „Gen. Heintzelmann” išplaukė J Aus
traliją 900 pabaltiečių, tame skaičiuje 476 
lietuviai.

TUNTININKIŲ SUVAŽIAVIMAS
Šių metų XI. 30 — XII — 1 d. Schwaeb. 

Gmuend. Lietuvių stovykloje šaukiamas 
tuntininkių, vietininkių, skyrių ir mažesnių 
skaučių vienetų vedėjų suvažiavimas. Miš
rių tuntų skaučių vienetų vadovės, be šio 
šaukimo, kitų kvietimų Regaus, bes Vadija 
neturi jų adresu.

Nakvyne, kava ir sriuba bus parūpinta. 
Užkandžio reikės pasiimti. Smulkesnių in
formacijų prašorhe kreiptis į suvažiavimo 
organizatorę psktn. dr. Mariją Žilinskienę. 
Schwaeb. Gmuend. Bismarck Kaseme, 9 
blokas. Vadija

1947 XI. «.
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Slapti politbiuro nutarimai
Drew Pearson, vienas iš populiariausių 

JV Jtolumnistų”, „Washington Post” rašo, 
jog britų žvalgyba yra pateikusi savo už- ' 
sienių reikalų ministerijai slaptą pranešimą 
apie sovietų politbiuro nutarimus dėl So
vietų S-gos užsienių politikos. Pearson at
pasakoja tą pranešimą, pažymėdamas, kad 
citatos gali išduoti slaptus kodus, kurių pa
galba minimieji politbiuro nutarimai buvo 
dešifruoti.

Pearsonas tą britų žvalgybos pranešimą 
šiaip atpasakoja:

.„Po visos eilės politbiuro posėdžių rug
pjūčio — rugsėjo m. sovietų - vyriausybė 
priėmė keletą lemiamų sprendimų. Buvo 
nutarta, kad Jungtinės Valstybės reikia nu- 
rašyti kaip galimai draugišką valstybę. So. 
vietų vyriausybė nutarė, kad toliau tarp 
Maskvos ir Vašingtono tebus palaikomi pa
ties šalčiausio tipo formalūs diplomatiniai 
santyikai. Toliau nebebus stengiamasi bran
giai kaštuojančiu būdu paveikti JV viešo
sios opinijos. Sovietų propaganda tebus nu
kreipta į tai, kad JV būtų parodomos kaip 
„kylančio imperializrųo” šaltinis. Sovietų 
vadai nutarė sukoncentruoti savo jėgas su- 
konsoliduotas Maskvos dominavime. JV 
atominio karo grėsmė turi būti panaudota’ 
kaip propagandos ginklas, kuris Vakarų 
Europos tautose palaikytų tempimą, nelei
džiantį tinkamai atlikti kasdieninių darbų. 
Tuo būdu tolimų perspektyvų konstrukty
vaus plano įvykdymas Vak. Europoj turi 
būti padarytas neįmanomas. Kremlius ma
no, kad ūkinio chaoso, politinių sumaiščių 
ir psichologinės baimės derinys bus pati 
geriausias būdas be tiesioginio ginklų pa
naudojimo užkariauti Europą per artimiau
sius 12 mėnesių”.

Pearsonas toliau rašo, kąd Stalinas gero
kai svyravęs priimant tuos nutarimus, ta
čiau visas politbiuras veik be ginčų jiems 
pritaręs. Tie nutarimai buvę priimti pagal 
Molotovo pasiūlytą, kurį jis parengęs kar
tu su Berija. Tiedu vyrai taip sampfotavęl

„Jeigu 16 Europos' valstybių, prisidėju
sių prie Marshallio plano pačios vienos 
turės grumtis su savo problemom, jų vie
nybė iširs dėl neišvengiamų vidinių kapi
talizmo prieštaravimų. Jeigu gi sovietų 
sferos kraštams būtų buvę leista prisidėti 
prie Marshallio plano, Vakarų valstybių 
skirtingumai neiškiltų, ir Marshallio pla
nas galėtų pasisekti”. Toliau Molotovas nu
rodęs, kad JV kongresas neskirsiąs mili
jardų tam planui, jeigu JV visuomenė jaus, 
kad to plano vykdymas gali privesti prie 
karo. Molotovas taip pat užtikrinęs, kad so- 
vietų.pasaulinė propaganda visiškai nustelb
sianti amerikietinę. Sovietų vyriausybė • ti
kinti, kad Toglątti Italijoj ir Thoyezut 
Prancūzijoj pasiseks vėl įsibrauti Į vyriau
sybę ir tuo būdu atgrasinti JV kongresą 
nuo paskyrimo sumų Europos ūkiniam at
statymui. (E).

VISUOMENES DĖMESIUI
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Meerbec- 

ko Skyrius šalpos reikalams išleido pašto 
ženklą. Projektą paruošė p. VI. Vaičaitis. 
Ženklas išleistas lietuvių buvimui Meer- 
beck’e ir 400 m. lietuviškos knygos sukak
ties minėjimui atžymėti.

Pajamos už parduotus ženklus naudoja
mos šalpos reikalams. Kas įsigys šiuos 
ženklus — parems našlaičių, senelių, bei 
nelaimėn patekusių globą Vokietijoje.

Norintieji ženklus įsigyti arba juos pla
tinti dar gali kreiptis šiuo adresu: LRK 
Meerbecko Sk. Pirmininkui, Meerbeck 20a 
Stadhagen. Užsakiusiems siunčiama išper
kamu mokesčiu. Platintojai prašomi kartu 
su užsakymu prisiųsti LRK skyriaus pažy
mėjimą dėl atsiskaitymo.

Pirkėjams ir platintojams reiškiame nuo
širdžią padėką.

LRK Meerbeck’o Sk. Valdyba
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