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Pirmieji
Londonas (AP). Dabar prasidėjusioje 

Londono paruošiamojoje konferencijoje dėl 
taikos sutarties sudarymo su Vokietija 
Jungtinių Amerikos Valstybių, D. Britani
jos ir Prancūzijos užsienio reikalų minis- 
terių atstovai atmetė rusų pasiūlymą, bū
tent, kaipo pirmąją sąlygą, prieš pradedant 
sutarties redagavimą, sudaryti vokiečių 
centrinę vyriausybę. Nuo to laiko, kai pra
ėjusį ketvirtadienį prasidėjo ši konferenci
ja, įvyko dar tik du posėdžiai, kurie pasi
baigė tais pačiais nuomonių skirtumais, 
kurie buvo nepasisekimo priežastim konfe
rencijos, įvykusios šiais metais kovo mė
nesyje Maskvoje.

Pirmajame posėdyje pasireiškė sunkumų, 
kai sovietų atstovas pasisakė prieš atlygi
nimą Jungtinių Tautų piliečiams jų turi
mų finansinių pretenzijų į vokiečių verty
bes. ' Tos pretenzijos yra statomos lygia
grečiai su reparacijų mokėjimais. Rusų de-

nesutarimai
ferencija. Vakarų valstybių atstovai vienin
gai atmeta pageidavimą, kad dar prieš tai
kos konferenciją būtų sudryta centrinė vo
kiečių vyriausybė. Čia pasireiškia dideli 
nuomonių skirtumai ir dėl Potsdamo susi
tarimo aiškinimo. Taip pat užs. reik, minis- 
terių atstovai negalėjo susitarti ir dėl -kon
ferencijos dalyvių sudėties. Amerikiečiai 
yra nuomonės, kad konferencija turi būti 
galimai platesnio sąstato, kad apimtų 55 
tautų, kurios skelbė karą Vokietijai. Sovie
tų Sąjunga laikosi nusistatymo, kad tik pen
kios didžiosios valstybės ir 18 kitų vals
tybių, kurips yra Vokietijos kaimynai, arba 
kurios aktyviai dalyvavo kare prieš Vokie
tiją, gali būti kviečiamos konferencijom To
dėl ir nebuvo galima užs, reik, ministerių 
atstovams susitarti: ar Albanija turi būti 
įtraukta į sąrašą aktyviai kare dalyvavusių 
valstybių ir ar Kinija gali dalyvauti kon
ferencijoje. Visus šituos klausimus svars-

Londone
tant paaiškėjo, jog keturių didžiųjų tautų 
atstovai nė kiek nėra pakeitę savo tuos nu
sistatymus, kurie buvo pareikšti Maskvos 
konferencijoje.

ATKAKLUMO POLITIKA
Londonas (UP). Londono konferencijos 

atidarymo proga Maskvos, radijas paskelbė 
komentarus, kuriuose labai smarkiai puola 
anglų — amerikiečių politiką dėl taikos su 
Vokietija. Maskva pasisako, kad Sovietų 
Sąjunga griežčiausiai priešinsis Vokietijos 
suskaldymui, o be to, ji reikalausianti re
paracijų iš dabartinės gamybos.

Šia proga „Pravda” savo vedamajame ra
šo: „Mieli ponai amerikiečiai, jūs nesate 
pajėgūs ką nors paveikti nei savo atomine 
diplomatija, nei savo dešiniųjų socialistų 
penktąja kolona, kurie savo kraštus ir jųjų 
nacionalinius interesus parduoda už skystą 
dolerinę sriubą.”

I KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Maskva (Dena-Reuter). Sovietų profesinių 

sąjungų laikraštis „Trud” straipsnyje pa- 
aprašo sovietų žurnalistų įspūdžius iš ke
lionės britų zonoje. Keliaujant per britų 
zoną sovietų „žurnalistai buvę „fašistinių 
korikų“ apmėtyti akmenimis ir ant jų 
automobilių buvę išdažyti hakenkreuzat 
Straipsnyje rašoma, kad žurnalistams ne
buvę leista apžiūrėti Kruppo įmones 
Essene, kuo jie labai interesavęsi, o taip 
pat jie negalėję aplankyti ir vaikų* dar
želių, „kuriuose yra anglų neteisėtai su
laikyti sovietų vaikai“. „Trud“ priduria, 
kad tai esą nesuderinama su tuo svetin
gumu, kuris esąs teikiamas užsienio žur
nalistams sovietų okopuotoje zonoje.

* Brazilijos pasiuntinybės nariai išvyko 
iš Maskvos Suomijos kryptimi. (Dena).
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Už ka teisiamas Dr. J. Maniu

legatas pareiškė, jog šis klausimas nesąs 
įtrauktas į Maskvoje sudarytąją darbotvar
kę. Prancūzų delegatas palaikė rusų nuo
monę. Tuortiet šis klausimas buvo atidėtas. 
Užsienio reikalų ministerių atstovai susita
rė neleisti posėdžiuose dalyvauti spaudos 
atstovams.

Londonas (Dena). Šeštadienio posėdyje 
vėl buvo svarstomas centrinės vokiečių vy
riausybės klausimas. Sovietai reikalauja, kad 
vokiečių centrinės vyriausybės atstovams 
būtų leista pareikšti savo nuomonę. Jų 
manymu, kol nėra sudaryta centrinė vokie
čių vyriausybė negali įvykti nė taikos kon-

KANADA ĮSPĖJA AGITATORIUS
Ottawa (AP). Kanados vyriausybė so

vietų atstovybei Ottawoje Įteikė memoran
dumą, kuriame įspėja, jog ji ateityje reika
laus atšaukti kiekvieną diplomatinį atstovą, 
kuris kalbose arba viešuose pareiškimuose 
peržengs diplomatinio padorumo ribas. Tą 
Įspėjimą padaryti iškilo reikalas ryšium su 
sovietų atstovybės nario Sherbatiuko kal
ba, kurią jis pasakė Vitai mieste, Manito-

Graikijos karalius Povilas su savo žmona Frederica inspekcinėje kelionėje po
Graikiją. Mūsų atvaizde karališkąją porą sveikina' Salonikų miesto gyventojai

Bukareštas (AEP). Po ilgų atidėliojimų 
rumunų vyriausybė nutarė pradėti „teismo” 
procesą prieš tautinės ūkininkų partijos va
dą Julių Manių. Kaltinamajame akte figū
ruoja visa Maniu veikla nuo pat 1908 me
tų. Ar bus Maniu nužudytas taip, kaip bul
garų opozicijos vadas N. Petkovas? Atro
do, kad rumunų vyriausybė, vertindama la
biau viešąją nuomonę, šiuo atveju bus at
sargesnė, kaip bulgarų vyriausybė. Grei
čiausiai _ Maniu bus pasodintas į kalėjimą, 
bet turint galvoje jo 74 metų amžių, tas 
yra lygu mirties bausmei. .

Sis rumunų vyriausybės žygis yra sieja
mas su bendrojo pobūdžio priemonėmis, ku
rios dabar yra vykdomos Rytų Europoje. 
Nuo pat 1906 m. Maniu politinė veikla yra 
ištisa kova savo krašto gerovei. Jau 1929 
m. Maniu buvo Rumunijos ministerių pir
mininku. Jo kabinetas atsistatydino tiktai 
1931 m., kai karalius Karolis pasiryžo pa
imti valdžią į savo rankas ir suvaržyti de
mokratiją. Karaliui pataikavo Tątarescu, 
kuris 1940 m. suorganizavo totalitarinę vie
nybės . partiją pavadintą „tautos partija”. 
Karaliaus diktatoriškųjų tendencijų svar
biausiuoju priešininku buvo Julius Maniu 
ir jo partija. Bet daugelis jo partijos įta-
kingų narių nuo jo atskilo ir rėmė karalių.

kartu per savo patikimus asmenis užmezgi 
tiesioginį ryšį su sovietais per rusų pasiun
tinybę Stockholme. Taip pat jis palaikė ry
šį ir su įvairiomis sąjungininkų vyriausy
bėmis Londone.

1943 metais Stalinas paskelbė atsišauki
mą, kurį Maskvos radijas perdavė rumunų 
kalba ir užbaigė šiais žodžiais: „Rumunijos 
ūkininkai, darbininkai ir kareiviai susispiess- 
kite apie jūsų didįjį vadą Julių Manių”. 
Vėliau, t. y. nuo 1944 m. rugpiūčio mėnesio, 
Maniu dalyvavo visose vyriausybėse. Iš 
vyriausybės jis pasitraukė tiktaf 1945 m. 
kovo 6 d., kai Višinskis privertė valdžią 
perduoti Grozai. Tada buvo sudaryta vadi
namoji koalicinė vyriausybė, bet faktinai 
viską tvarkė komunistai. Vietoj Maniu ir 
kitų ūkininkų partijos šulų į vyriausybę bu
vo pakviesti provokiškos diktatūros elemen
tai, kaip Tatarescu, Relea, Chemelgheamu 
ir net Burduce iš geležinės gvardijos.

Todėl galima tvirtinti, kad Manių visuo
met yra buvęs nuoširdžiu Sovietų Sąjungos 
draugu ir kad jis visuomet buvo pasiruošęs 
aukotis tos draugystės labui. Bet buvo vie
na riba, kurios savo politinėje skaistybėje 
jis nebegalėjo peržengti: savojo krašto ne
priklausomybė.

bos provincijoje. (Dena—NYT—Bild)

Harrimano komisijos pranešimas
Vašingtonas. Prekybos ministerio Harri- 

mano vadovaujama komisija, kuriai, prezi
dentas Trumanas buvo pavedęs patikrinti 
Paryžiaus „16-kos” konferencijos Europos 
atstatymui prašytas sumas, paskelbė savo 
pranešimą. Komisija siūlo sumažinti prašy
tą 28 'milijardų dolerių sumą iki 17 mili-. 
jardų, kurie turėtų būti išskirstyti 4 
tams. Pirmiesiems metams numatoma 
milijardai', iš kurių 3,5 milijardų būtų 
teikti kaip negrąžinama dovana. Kitas 
kalingas sumas Europa turėtų gauti iš

me-
5,75 
su- 
rei- 
Pa-

saulinio Banko, privačių kredito įstaigų

ją, tačiau visi kraštai turėtų įsipareigoti 
padėtį visas pastangas, kad pasiekus jų pa
čių nurodytą gamybos aukštį. Toliau ko
misija nurodo, kad totalinės valstybės, ku
rios yra nusistačiusios prieš valstybes, res
pektuojančias asmens laisvę, dės visas pas
tangas Europos ūkio atstatymui sukliudyti. 
Komunistai paskelbė ideologinį karą, kurio 
tikslas esąs pavergti visą pasaulį. Mar- 
shallio plano pravedimas — būsiančios pir
mosios kautynės dėl viešpatavimo Vakarų 
Europoje.

IR ŠKOTIJOJE DARBIEČIAI 
PRALAIMĖJO

Naujorkas (Dena-Reuter). Pagal galuti
nus savivaldybių rinkimus Škotijoje dar- 
biečių partija neteko 66 vietų ir devynių 
miestų tarybose nustojo atstovų daugumos.

* Britų Žemieji Rūmai 288 balsais prieš 
114 balsų antruoju skaitymu priėmė Bur- 
mos nepriklausomybės įstatymo projektą.

Londonas (AP). 50.000 maisto siuntinių 
po 10 dolerių vertės, bus išdalinta britų naš
lėms su vaikais, kaipo amerikiečių tautos 
vestuvinė dovana princesės Elizabetos jung
tuvių proga. /

Kai kurie iš jų ir šiandien Orozos vyriau
sybėje užima aukštas vietas.

J. Maniu užsienių politika visą laiką rė
mėsi principu: draugiški santykiai su So
vietų Sąjunga ir kartu tamprus bendradar
biavimas ,su Vakarų demokratijomis. Bet 
diktatūrinis maršalo Antonescu režimas lin
ko labiau prie ašies valstybių: Vokietijos ir 
Italijos, 1941 m., kai rumunų armija įsijun
gė į žygį prieš Sovietų Sąjungą, Maniu pa
rašė ir įteikė Antonescu memorandumą, ku
riame pasisakė prieš dalyvavimą kare Hit
lerio pusėje. Nepaisant 1942 metais buvu
sios Rumunijoje vokiečių okupacijos, jis 
reikalavo nutraukti santykius su Vbkietija ir

Bukareštas (AP). Rumunijos užsienio rei
kalų ministeris Tatarescu, pareiškus jam 
nepasitikėjimą, atsistatydino. Ministerių 
kabinetas susirinko nepaprasto posėdžio. 
Manoma, jog pasitrauks ir kiti ministerial, 
kurie priklausė Tatarescu partijai.

Tatarescu yra kaltinamas už skyrimą pi
niginių sumų iš užsienio reikalų ministeri
jos fondo asmenims Įveltiems Į Dr. J. Ma
niu procesą.

* Garsioji rumunų komunistė Anna Pau- 
ker yra paskirta Rumunijos užsienio reika
lu ministerių. Ji prisiekė kartu su kitais 
ministerių kabineto nariais. Prisaikdinimą 
atliko karalius Mykolas. (AP).

bei kitų vakarinio pusrutulio šalių. Komi
sija nubraukė 3 milijardų dolerių sumą 
prašytą Europos valiutų fondam^ sustip
rinti. Raporte pažymima, kad Vokietijos 
ūkio atstatymas turi lemiamos reikšmės. 
Vokietijoje reiktų padidinti maisto davinį, 
patobulinti anglies kasyklasį ir transportą, 
įsteigti centrinę vyriausybę ir sutvarkyti 
valiutą. Taip pat būtina, kad D. Britanija 
būtų pajėgus prekybos partneris. Komisija 
yra nuomonės, kad, jei D. Britanija galėtų 
v^ eksportuoti, kaip prieš karą, 30.000.000 
to anglies, Europa greitai atkustų. Pagelba 
Europai neturėtų būti surišta feu reikalavi
mu sustabdyti kai kurių kraštų socializaci-

NAUJŲ NARIŲ KLAUSIMAS
Lake Success. Politinėje komisijoje pra

dėtas svarstyti Argentinos pasiūlymas, ra
ginantis visuotinąjį susirinkimą rekomen
duoti Saugumo Tarybai dar kartą peržiū
rėti Airijos, Suomijos, Transjordanijos, 
Italijos ir Portugalijos prašymus priimti jas 
į JT. Sovietų delegatas pasisakė prieš, nes, 
girdi, JT statutas įsakmiai paveda šiuos rei
kalus Tarybos kompetencijai. D. Britanijos 
atstovas pasisakė susilaikysiąs nuo veto tei
sės panaudojimo svarstant naujų narių pri
ėmimo klausimą, jei naujo nario priėmimui 
pritars paprasta Tarybos narių dauguma. 
Jis ragino ir kitus nuolatinius Tarybos na
rius pasekti jo pavyzdžiu.

Byrnes kelia taikos konferencijos sumanymą

D. Britanijoje įveda
Londonas. Pirmą kartą D. Britanijos is

torijoje įvestos bulvių kortelės. Suaugusiam 
skiriama 1350 gr. bulvių savaitei, vaikams 
pusė to kiekio. Kortelių įvedimas motyvuo
jamas blogu derliumi. Netrukus laukiama ir 
cukraus davinio sumažinimo.

Londonas. Lapkričio 9 d. D. Britanija 
minėjo abiejuose karuose žuvusiųjų dieną. 
Dviejų minučių tyla buvo pagerbti visi žu
vusieji. Dešiniųjų „Sunday Express” ta pro
ga Įsidėjo piešinį, kuris vaizduoja uždary
tas fabriko duris su užrašu: „Atominės 
energijos tyrinėjimo laboratorija.” Prieš 
duris stovi šeima — vyras, motina ir vai
kas. Vaikas klausia tėvo: „Ar tu tikrai ma
nai, kad ir jie sustojo dviem minutėm ga
minę atomines bombas?”

Londonas Britų spauda kol kas susilaiko 
WOO platesnių komentarų apie Harrimano

mos bulvių kortelės 
komisijos pranešimą. Vien tik liberalams 
artimas „Observer” analizuodamas praneši
mą, reiškia tam tikro nusivylimo. Harrima
no sumažintos sumos būsiančios daugiau 
injekcija ligonio gyvybei išlaikyti, — negu 
visiško išgijimo vaistas.

PERVERSMAS SIAME
Bangkokas. Siamo kariuomenė nuvertė 

vyriausybę. Sukilėliams vadovauja buv. ja
ponų pastatytos marionetinės vyriausybės 
nariai. Iki šiol sukilėliai jokio pasipriešini
mo nesulaukė. Gyventojai sukilimą sutiko 
palankiai, nes buvusi vyriausybė pasižymė
jo didele korupcija.

Peipingas. Kinų centrinės vyriausybės 
pranešimu, jos kariuomenė Mukdeno apy
linkėse smarkiai sumušė komunistus. Kau
tynių metu žuvę 7.000 komunistų.

.' I vWinston-Salem (DPD). Buvęs JAV užsie
nio reikalų ministeris J. Byrnes siūlo 1948 
m. pradžioje sušaukti konferenciją \taikos 
sutarčiai sudaryti su Vokietija. Toje konfe
rencijoje turėtų dalyvauti visos sąjunginin
kų tautos.

Kalbėdamas apie Vokietiją jis pasakė: 
yra labai svarbu, kad vokiečių tauta „žino
tų savo likimą ir 
krašto atstatymą, 
parama”.

Byrnes pasakė, 
toje konferencijoje 
dalių balsų daugumos nutarimais, tai kitos 
tautos turėtų vykdyti taikos atstatymo dar
bą. Tai nebūtų separatinė taika, bet išryš
kintų tai, kad nė viena tauta negalėtų iš
kelti prieštaravimus prieš pasaulinę taiką. 
Jei mes tuo keliu eitume, tai paskubintume 
taiką .

. \Savo kalboje Byrnes iškėlė būtiną reika
lą, kad amerikiečiai pasipriešintų sovietų 
„agresyvinei” politikai. Esą reikalinga pa
sauliui Įrodyti, kad JAV yra pasiryžusibs 
laikytis teisės principų, bet nenorį visai 
lenktyniauti su Sovietų Sąjunga dėl įsivieš
patavimo pasaulyje. Byrnes pabrėžė, kad 
santykiaujant su sovietais reikia laikytis 
tvirtos ir kantrios politikos.

Jis konstatavo faktus, kad vis dar nėra 
pasiektas toks bendradarbiavimas tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos, kokio buvo tikėtasi ka
rui pasibaigus. „Tik laikas ir kantrybė, o 
taip pat sugrąžinimas ūkiniai sveikų apys-

kad galėtų pradėti savo 
vieton pasikliauti , JAV

kad jei Sovietų Sąjunga 
nesutiktų su dviejų treč-

tovų pasaulyje, gali pašalinti skirtingumus 
tarp mūsų ir Sovietų Sąjungos arba gali 
mus galutinai sukiršinti. Mes -turim laiky
ti nuolat atviras duris susipratimui.”

Byrnes pritarė, kad JAV tuojau pradėtų 
teikti paramą Vakarų Europai. Bendroji at
statymo programa galėtų būti ir vėliau nu
statyta. Bet JAV turinčios šelpti ne tik Eu
ropą, bet ir Kiniją bei Korėją. Šelpimas 
turėtų būti vykdomas plačiu mastu, bet, 
žinoma, nepakenkiant amerikiečių ūkiui.

Dėl lapkričio 25 d. Londone Įvykstančios 
užsienių reikalų ministerių konferencijos 
Byrnes nenori visai nustoti vilties, kad so
vietai gali nusileisti dėl Austrijos ir pada
ryti gestą dėl Vokietijos. Bet, jo manymu, 
neturėtų būti panaudojamas tas pats dery
bų procesas, kuris buvo vartojamas tarian
tis dėl taikos sutarčių su buvusiomis Vo
kietijos satelitinėmis valstybėmis. Byrnes 

, pasakė: kai 1945 m. buvo sušaukta užsienio \ Raudonojoje aikštėje šįmet, esant lietingam 
—knnterenciia ..niekam nė orui, iaavo vnatimrai puošnu atspalvi. Aukš-

PREZ. TRUMANO IR ATTLEE SVEIKI- 
, NIMAI

Londonas (AP). Maskvos radijas prane
ša, kad prezidentas Trumanas ir min. pirm. 
Attlee 30 m.' revoliucijos sukaktuvių proga 
atsiuntė sveikinimui. Prezidento Trumano 
Aukščiausios Tarybos pirmininkui Šventi
kui adresuotas sveikinimas šitaip Skamba: 
„Sovietų Socialistinės Respublikų Sąjungos 
nacionalinės šventės proga aš prašau Tams
tą perduoti sovietų tautai nuoširdžius ame
rikiečių tautos sveikinimus”. Attlee parašė 
Stalinui: „Ryšium su 30-tomis sovietų vals- 
Tybės Įkūrimo metinėmis aš siunčiu Jums ir 
sovietų tautai mano geriausius sveikinimus 
ir linkėjimus”.

reikalų ministerių konferencija „niekam nė 
į galvą neatėjo, jog sovietai sieks palaikyti 
chaosines sąlygas Europoje tam, kad 
tų įvykdyti savo politinius tikslus”.

galė-

MARSHALLIS ATSIPRASE
Vašingtonas (DPD). JAV užsienio reikalų 

ministeris Marshallis pavedė atsiprašyti, 
kad jis negalįs dalyvauti sovietų pasiunti
nybės priėmime, kuris buvo suruoštas 30 
metinių revoliucijos sukaktuvių proga. Jo 
vietoje dalyvavo viceministeris Lovettas su 
žmona.

JAV PASIUNTINYS NEDALYVAVO
Maskva (AP). Kasmet Įvykstantis tradici

nis karinis ir civilinis paradas Maskvos

orui, Įgavo ypatingai puošnų atspalvį. Aukš
ti sovietų vadai ir diplomatai dalyvavo šia
me vaidinime. Amerikiečių pasiuntinys W. 
Bedel Smith šventėje nedalyvavo, kadangi 
nebuvo pakviesta JAV karinė delegacija.

Londonas (AP). Winstono Churchillio 
žmona dalyvavo sovietų pasiuntinybėje spa
lio revoliucijos sukaktuvių priėmime, tuo 
tarpu kai pats Winstonas Churchillis jame 
nedalyvavd.

• Sovietų Sąjunga, norėdama gauti iŠ 
Prancūzijos pramonės' gaminių, siūlo mai
nais 300.000 tonų grūdų. (ĄP)
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Rusija pralaimėjo „šaltą karą" ir ji tai žino
> ' (RAŠO WALTERIS LIPPMANNAS)

Savaitinė apžvalga:
MARKSAS IR STALINAS

Po kelionės Rytų ir Vakarų Europoje aš 
susidariau tvirtą įspūdį, kad Rusija šaltą 
karą pralaimėjo ir ji tai žino. Iš kitos pu
sės, mes to nežinome ir bijome tuo tikėti, 
todėl mes blogai supratome piktus Višins
kio užsipuolimus. Dėl tos priežasties ne
same pasiruošę išnaudoti gerą progą iš
spręsti Europos klausimą, kuris yra leng
viau sprendžiamas negu mes manėme.

Vienas palyginimas iš karo laikų paaiš
kins geriau ką aš noriu pasakyti. Mes pa
darėme dvi dideles klaidas, kurios mums 
brangiai kainavo: pirma, mes permažai 
vertinome Vokietijos ir Japonijos jėgas ir 
jų pretenzijas, todėl ir nepasiruošėme gre
siančiam karui.

Antra, baigiantis karui, mes pervertinome 
jų jėgas ir nepasiruošėme taikai. Mes pa
simokėme iš pirmos klaidos ir aš manau, 
galėjome sulaikyti sovietų ekspansiją, bet 
mes nepasimokėme iš antros klaidos. ,

įvykių raida Vakarų Europoje rodo, kad 
aukštai civilizuotos valstybės negali būti 
komunistų propagandos ir infiltracijos vei
kiamos. Komunistai negali sulaikyti bado 
pavojaus, infliacijos, jie gali tik trukdyti 
vyriausybių darbą. Tokia savo taktika jie 
kreipia daugiau į dešinę, bet ne į kairę 
kaip jie norėtų, — prie konservatorių, re
akcionierių ir, gal būt, prie fašizmo.

KOMUNISTAI YRA MAŽUMOJE
Tas atsitiko Europoje po I-jo Pasaulinio 

karo, tas pats pasikartoja ir vėl. Mes bu
vome labai suklaidinti antikomunistų, kurie 
nesuprato elementaraus fakto, jog komunis
tai yra mažuma, kuri gali valstybės vairą 
paimti tik tada, kai už jos stovi armija 
triuškinanti opoziciją.

Komunistų partija, kuri niekad neapėmė 
daugiau gyventojų Vakarų tautose, kaip 30 
•/«, negali streikais ir sabotažais diktuoti 
valstybei. Ji gali tiktai valstybę paraližuo- 
ti ir sugriauti socialinę tvarką. Tačiau yra 
dar kiti 70%, kurie netik gausingesni, bet 
disponuoja ir dauguma socialinės jėgps 
instrumentų — tautinė armija, bažny/ia, 
valdininkija, ūkininkija, kuri gali sulasyti 
maisto tiekimą miestams, pramonės savi
ninkais ir kitais turtų valdytojais.

Komunistų partijai reikalinga būtų dide
lės karinės jėgos, kad tą opoziciją pajėgtų 
likviduoti. Neatrodo, kad taip galėtų atsi
tikti Vak. Europoje ir aš drįstų pasakyti 
negalės taip ilgai, k'J Raudonoji Armija bus 
tvirtai pririšta prie Stettino — Triesto li
nijos. Raudonoji Armija yra paraližuota ne 
mūsų galingų karinių pajėgų Europoje, bet 
mūsų jėga aplamai ir užtikrinimu, kad mū
sų triuškinančios jėgos bus pasiruošusios 
visuomet, kai raudonoji ar Tito armijos 
peržengs militarines sienas.

Manau, jog komunizmo veržimasis į Va
karų Europą buvo sustabdytas, kada mes 
pasiuntėme karo laivą Missouri į Vidurže
mio jūros rytų vandenis. Tai įvyko tada, kai 
sovietų propaganda pasidarė baisiai anti- 
amerikietiška. Tuo mes parodėme, kad mes
iinome gyvybinius ir pažeidžiamus Sovietų 
Sąjungos taškus.

Nuo to laiko šaltas karas buvo Rusijos 
pralaimėtas, nors mes ir toliau elgiamės, 
lyg būtume dar vis deienzyvoje. Atrodo, kad 
Kremlius suprato savo poziciją, bent jau 
nuo praeito pavasario.

Aš patyriau iš įvairių šaltinių, kurie, at
rodo, yra patikimi, kad prancūzų ir italų 
komunistų vadai buvo pakviesti pasiaiškinti 
ir vieno iš aukščiausių rusų komunistų par
tijos pareigūnų buvo apkaltinti dėl nepasi
sekimo. Jiems buvo prikišta, kad jie bend
radarbiavo su socialistais, krikščionim de
mokratais ir liberalais, bet nesugebėjo Pran
cūziją ir Italiją įtraukti į sovietų diploma
tijos orbitą. Jiems buvo įsakyta toliau ne
bendradarbiauti, bet paskelbti kovą socia
listams ir progresyviam elementui ir likti 
daugiau kovojančia revoliucionieriška par
tija. Taip vadinamas Kdminformas, naujas 
komunistų internacionalas su būstine Bel
grade, atrodo, buvo sukurtas dėl susidariu
sios padėties, nes Kremlius žino, kad jis 
pralaimėjo šaltą karą Vakarų Europoje ir 
gali pralaimėti Rytų Europoje, jeigu nepa
keis savo taktikos.

JAV aukos pasaulio atstatymui
Vašingtonas (Dena). Nuo karo pabaigos 

Jungtinės Amerikos Valstybės’ jau išleido 
16 milijardų dolerių nukentėjusiems kraš
tams šelpti. Iš tos sumos gavo — Sovietų 
Sąjunga ir Rytų Europos valstybės 1,6 mi
lijardus dolerių, aštudnios Vakarų Europos 
valstybės 9,7 milijardus dok, keturios Toli
mųjų Rytų valstybės 2,1 milijardus dok, 
kiti kraštai 1,2 milijardus dok, Pasaulinis 
Bankas, Tarptautinis vaikų fondas ir IRO 
— 700 milijonų dolerių. Be to, Europos, 
Azijos ir Pietų Amerikos kraštams buvo 
suteikta karinė parama 950 mil, dok vertės.

Aštuonios Vakarų valstybės gavo: D. 
Britanija 4,72 milijardus dok, Prancūzija 
1,96 milijardus dok, Italija 960 milijonų do-
lerių, Vokietijos okupuota zona 649 mil. 
dol, Austrija 191 milijoną dolerių, Olandi
ja —300 mil. dol., Belgija — 209 mil. dol. 
ir Graikija 596 mil. dol

KRAUJO UPE
Chicago (UP). Encyclopedia Britanica 

paskelbė, kad laike paskutiniojo karo yra 
žuvę arba dingę 15 milijonų ginkluotųjų 
pajėgų narių. Pusę to skaičiaus, t. y. 7,5 
mil, yra netekusi Sovietų Sąjunga. Vokieti
ja neteko 2.850.000; Kinija — 2.200.000; 
Japonija — 1.506.000; Britų tautų šeima— 
452.570; Didž. Britanija 305.770; Italija — 
300.000; Jungtinės Amerikos Valstybės — 
295.904; Prancūzija — 200.000.

Gen. Eisenhoweris bus Columbijos univer
siteto prezidentu

Jau senai lietuvių spaudoje buvo pasi
rodžiusių žinių, kad gen. Eisenhoweris 
nuo 1948 metų pradžios būsiąs Columbijos 
universiteto prezidentu. Daugelis galvojo-
kodėl karys atsistoja to universiteto prie

kyje? Į tai atsakė „Vienybė” rašydama:

Po to buvo nuspręsta sugniuždyti opo
ziciją Rytų Europoje ir visus tuos, kurie no 
rj bendradarbiauti su Vakarais. Aš manau, 
kad čia yra Bulgarijos ūkininkų vado Pet- 
kovo pasmerkimo priežastis, dėl to teisia
mas Maniu, persekiojamas Mikolaičikas ir 
Jugoslavijos ūkininkų vadai. Tomis priemo
nėmis norima ne tik sulikviduoti opozici
ją, bet ir pašalinti bet kokį ryšį tar Rytų 
ir Vakarų kraštų vyriausybių.

Tai yra nepasisekimo ir desperacijos tak
tika. Tie veiksmai kalba aiškiau negu Vi
šinskio žodžiai. Tai nėra veiksmai didelės 
valstybės, kuri tiki pasisekimu. Didžiausias 
pavojus glūdi tame, kad mes galime klai
dingai’ suprasti Europos situaciją ir dėl to 
pasiduoti baimei. Vietoje to, kad pasitikė
tume ateitimi. Problema nėra ta: ar gali
ma leistis į šaltą karą, tas jau įvyko, ir 
sprendžiamasis momentas yra praėjęs. Jau 
nebėra klausimo, kaip sulaikyti sovietus, jie 
yra sulaikyti. Dabar reikia ieškoti sprendi
mo, kuris suteiktų Europai ir pasauliui ga
limybę atkusti ir pašalintų įtempimą, baimę 
ir paniką. (NYHT)

„Nereikia pamiršti, kad, visos mokslo ir 
meno įstaigos Amerikoje savo pajamų ne- 
dateklių turi papildyti aukomis. Tik popu
liarų ir visuomenėje įtakingą vedėju turė
dama Amerikos mokslo įstaiga tegali išsi
versti1. Štai kodėl Columbijos universitetas 
pasirinko gen. Eisenhowerj.”

*
Varšuva (AP). Patikimi šaltiniai praneša, 

jog esąs prasidėjęs naujas žydų bėgimas iš 
Lenkijos. Paskutiniųjų mėnesių būvyje 
15.000 žydų esą nelegaliai perėję Čekoslo
vakijos arba Vokietijos sieną.

Egipte choleros epidemija pakirto jau 
9000 žmonių. (Dena)

Prancūzų kariuomenės generalinis Inspektorius gen. de Lattre de Tassigny įtei
kia pasižymėjimo ženklą Clemenceau sūnui Michel Clemenceau. (Dena-NYT-Bild)

Jau „išvaduotosios” tautos' pereitą savaitę 
iškilmingai minėjo Spalių Revoliucijos su
kaktį. Mes jau sykį matėme kaip tokios 
šventės atrodo. Salta, apsiniaukę, pastatai 
išpuošti raudonomis vėliavomis ir plaka
tais. Eisenos. Vėl raudonos vėliavos, trans- 
parentai ir portretai. Iš tų portretų, bent 
anksčiau, daugiausiai krito į akį vienas. Jis 
vaizdavo Marksą, Engelsą, Leniną ir Sta
liną. Pirmasis pagal savo gadynės madą su 
didele barzda, antrasis, madai kintant, jau 
su mažesne barzda, trečiasis tik su barzde
le, o ketvirtasis jau tik su ūsais. Vien tai 
jau liudija, kad jie visi gyveno ne vienu 
laiku, jiems mes turime būti dėkingi už tą 
pasaulio eigos raidą — pirmasis davė idėją, 
paskutinysis (bent taip tviftinama) baigia 
ją (gyvendinti. Už tat jie visi sutelkti į vie
ną plakatą ir kartu puošia valdinių įstaigų 
sienas. Bet ar ištikrųjų jie tinka į krūvą.

Britų liberalų laikraštis „Manchester 
Guardian” pereitą savaitę dar kartą grįžo 
prie Ždanovo kalbos Varšuvos komunistų 
kongrese analizo. Jis rado, kad tai esąs aiš
kus ir kartu pasibaisėtinas dokumentas. 
Ždanovo pranešimas apie padėtį esąs pa
skutinė tiesa, į kurią turi tikėti visi ko
munistai. Kartu jis klasiškas pavyzdys kaip 
komunistų propaganda sugeba iškraipyti 
faktus, tiesiog juos ignoruoti. Spalių Revo
liucijos proga ir mes galime konstatuoti, 
kad tų mūsų minėtųjų keturių vyrų sugre
tinimas irgi yra klaikus tikrovės iškraipy
mas. Jei jie tam savo plakate atgytų, tikrai 
griebtųsi vienas kitam už plaukų.

Marksas mokėjo labai įtikinančiai dėsty
ti savo mintis, tačiau gyvenimas nemėgsta 
nubrėžtų bėgių, jis eina savo keliu, ne
mėgsta griežtų posakių ir yra linkęs į 
kompromisus. Marksas įrodė ir gyvenimas 
patvirtino, kad kapitalistinė sistema tokia, 
kokią jis matė, atgyveno savo amžių ir tu
ri būti pakeista kita, bet kad ją turį pakeis-

ti socializmas, taip ir liko neįrodyta. Mark
sas tvirtino, kad socializmas Rusijoje įsi
galės paskutinėje vietoje — rusai socializ
mą įtraukė į savo valstybės pavadinimą. 
I'ačiau šitas prieštaravimas yra, gal būt, tik
tai formalaus pobūdžio. New Yorko univer
siteto filosofijos profesorius James Burn
ham savo pagarsėjusioje knygoje „Direkto
rių revoliucija” įtikinančiai tvirtina, kad 
visos socialinės revoliucijos tik pakeitė ro
les. Vietoje buvusių savininkų atsistojo Įmo
nių direktoriai. Darbininkui nuo to neleng- 
viau, jis toliau lieka išnauduojamuoju. 
Marksas tvirtino, kad, Rusijoje negalės įsi
galėti socializmas dėl tos paprastos prie
žasties, kad ta sistema gali įsigalėti tik pra
monės kraštuose. Praktika parodė, kad ten 
pirmiau buvo paskelbtas socializmas ir tik 
vėliau pradėta kraštą pramoninti. Marksas, 
tarytum nujausdamas tolimesnę savo moks
lo raidą, instinktyviai neapkentė Rusijos. 
Jos vyriausybė, pasak jo, visose Europos 
sostinėse turi savo ' agentus, , kurie visur 
drumsčia. Tai reakcijos gryniausias apsi
reiškimas.

Ir buvęs JAV užsienių reikalų ministerial 
James F. Byrnes savo knygoje „Spaeking 
Frankly” (atvirai kalbant) cituoja Marksą. 
Būtent, jo Londone dar 1853 m. parašytą 
brošiūrą „The Eastern Question” (Rytų 
klausimas). Ten Marksas tvirtino, kad Ru
sija Petro Didžiojo laikais buvo prisiarti
nusi ikj 700 mylių nuo Berlyno bei Vienos 
ir 60 metų laikotarpyje savo teritoriją pa
dvigubino. Jei Rusija užkariautų Turkiją, ja 
seks Vengrija, Galicija, ir Prūsija. Todėl 
Marksas reikalavo žmonijos pažangos var
du, kad Rusijos ekspansijai būtų padarytas 
galas. Byrnes tvirtino, kad tas Markso 
diagnozas apie prieškarinės Rusijos politi
ką puikiausiai tinka ir mūsų laikams. Iš 
tikrųjų, šiandien Rusija, neturi Turkijos, 

i bet spaudimas ta linkme yra didelis, o ki
tos Markso paminėtos teritorijos jau yra 
visiškoje Rusijos įtakoje.

Senasis posakis „Visų šalių proletarai 
vienykitės” šiandien nubluko. Jo vietoje at
sistojo nauji. Taip pav., 26.474.646 komjau
nuoliai pasirašė programinį memorandumą, 
kuris besiartinančios sukakties proga buvo 
įteiktas generalissimusui Stalinui. Marksas ir 
Engelsas, jį perskaitę, tikrai apalptų. Jame 
tvirtinama, kad komjaunuoliai esą pasiryžę 
„sunaikinti kiekvieną, kas tik išdrįs paliesti 
šventąsias mūsų tėvynės sienas!” Toliau 
tvirtinama, kad „sovietų tautai kiekviena 
buržuazinė valstybė atrodo taip, kaip kal
nų gyventojams atrodo pelkė”. (Kartais pel
kės traukte traukia nusiskandinti!)

Viso to akivaizdoje tenka sutikti su Vo
kietijos socialistų vadu dr. Schumacheriu, 
kuris grįžęs iš JAV ir kalbėdamas Berlyne 
apie kominformo įsteigimą, pasakė:: „At
rodo, kad jiems dar neužtenka, kad su savo 
klaidinga politika padėjo įsigalėti fašizmui 
Komunizmas šiandien yra tautinės valstybė! 
ekspansijos pasireiškimo principas. Tarp 
komunizmo ir socialdemokratijos yra toks

(Perkelta j 3 pusi.)
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ERLE STANLEYS GARDNERIS

STAUGIĄS ŠUO
IŠVERTĖ T. V.

Perrys Meisonas atsisuko, padarė du 
greitus žingsnius ir pagriebė telefoną, .ku
ris stovėjo ant rašomojo stalo kambario 
kampe, kada Dellos Streetaitės vikrūs pirš
tai perjungė telefoną.

— Alio, Pitai. Čia Perrys Meisonas. 
Siunčiu jums žmogų ir noriu pirma kai ką 
paaiškinti.

Pito Dorko balsas buvo šiurkštus ir traš
kus, kaip kiekvieno prityrusio techniškuose 
klausimuos? teisininko, kuris nuolat turi 
reikalų su klijentais, pageidaujančiais įti
kinančių argumentų.

— Sveikinu, Perry, su laimėjimu. Gerai 
pravesta. Aš sakiau tardytojo pavaduotojui, 
kad silpnoji vieta toje byloje kaip tik ir yra 
laiko klausimas. Aš įspėjau jį, kad jei jis 
patektų prieš prisiekusiųjų teismą ir nega
lėtų išaiškinti to paskambinimo dėl pavogto 
automobilio, byla batų pralaimėta.

— Ačiū, — pastebėjo Meisonas lakoniš
kai — Aš suradau silpnąją vietą ir viskas.

— Taip, — tarė Dorkas. — Jūs visada 
surandate silpnąsias vietas. Tas man ir pa
tinka. Sakiau, kad jie čiuožia plonu ledu. 
Dabar, kaip su tuo žmogum, kurį norite pri
statyti? Ko jis nori?

— Jis nori apeiskųsti.
— Kuo?
— Staugiančiu šunimi
— Kuo?

— Taip, staugiančiu šunimi. Rodos yra 
potvarkis, kuris draudžia laikyti staugiantį 
šunį tirštai apgyventose vietovėse, nesvar
bu, ar jos priklauso prie miesto ar ne.

— Yra panašus ftotvarkis, bet niekas ne
kreipia dėmesio į tai. Tokios bylos dar ne
turėjau.

— Gerai, — tarė Meisonas, — čia atski
ras atvejis. Mano klijentas tiesiog eina iš 
proto, jei dar neišėjo.

— Dėl staugiančio šuns?
— Nežinau, taj reikia išaiškinti. Jei jis 

turi gydytis, tai noriu, kad jis galėtų gydy
tis. Jei jam gresia nervinis pakrikimas, no
riu, kad tai liautųsi. Suprantat, vienam stau
giantis šuo tėra tik įkirus, gi kitokio tem
peramento žmogui gali ligą įvaryti.

*- Sutinku paimti tą reikalą, — tarė Dor
kas, — prašau atsiųsti tą žmogų.

— Taip, atsiųsiu. Norėčiau, kad turėtu
mėt pas save daktarą, — kokį nors psi
chiatrą, tos rūšies specialistą. Pristatyk jį 
ne kaip daktarą, bet kaip asistentą ir leisk 
jam pasiklausyti jūsų pasikalbėjimo ir, gal 
būt, duoti porą klausimų. Jei pasirodys, kad 
reikia mediciniško gydymo tesigydo.

— Greičiausiai nesutiks.
— Sakiau, kad turim pasirūpinti, kad jis 

sutiktų.
— Turėtumėt parašyti skundą ir gauti 

pavedimą tai pravesti — pareiškė Dorkas.

— Žinau, — tarė Meisonas. — Sutinku 
pats parašyti skundą, jei tas žmogus rei
kalingas mediciniško gydymo. Noriu tik su
žinoti. Jej jis pamišęs, reikia jam padėti 
kuo galima. Supranti?

— Taip, — atsakė Dorkas.
— Luktelk penkiolika minučių, — tarė 

Meisonas ir pakabino ragelį.
Dėdamasis skrybėlę jis atidarė duris į 

kabinetą ir pamojo Kartraitui.
— Viskas tvarkoj, jis mūsų laukia savo 

įstaigoj. Ar atvažiavot automobiliu, ar rei
kia paimti taksį?

— Važiuojam taksi. Aš perdaug susijau
dinęs, kad galėčiau vairuoti.

II SKYRIUSi
Pitas Dorkas ištiesė savo ilgą, liesą kū

ną už aptrinto rašomojo stalo, plieninėmis 
akimis pervėrė Artūrą Kartrnitą, o Perry 
Meisoną sutiko su įprastu pasitenkinimu. 
Pusiau pasisukdamas, parodė į mažą pilvo
tą vyrą, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodė nai
vus ir geras. Tik ilgiau Įsižiūrėjęs matei už 
jo pilkų akių besislepiantį tiriantį atidumą.

— Mr. Kuperis, mano asistentas, — pri
statė. Žengė žingsnį į priekį ir pakratė Kar- 
traito ranką. Prisimerkusios akys įdėmiai 
studijavo Kartraito veidą. Pakratęs jis dar 
gana ilgai laikė Kartraito ranką savoje.

— Gerai, — prabilo Meisonas, — gali
me pradėti, ar ne? —

— Taip, — tarė Dorkas, vėl sėsdamas už 
stalo.

Jis buvo aukštas, liesas, pailgo veido ir 
plikas. Iš jo tryško energija, ir pasišnekėji
mas su juo buvo audringas.

— Tai dėl šuns, — tarė Perrys Meiso
nas. Klintonas Folis, gyvenąs Milpaso 
Plento 4889 numeryje, kaimynystėje su Mr. 
Kartraitu, laiko policijos šunį, kuris nuo
lat staugia.

— Gerai, — tarė Dorkas, prasišiepdamas, 
— jei šuo gali kąsti, kodėl jis negali ir 
staugti. '

Arturas Kartraitas nesišypsojo. Jis staiga 
įkišo ranką į kišenę ir išsitraukė cigarečių 
pokelį, tada, valandėlę pasvyravęs įleido 
atgal į kišenę.

Kuperio mirkčiojančios akys, įdėmiai ste
binčios Kartraitą, valandėlei apsiniaukė, ta
da vėl pradėjo mirkčioti.

— Tas žmogus turėtų būtį ^areštuotas, — 
tarė Kartraitas. — Staugimas turėtų būti 
sustabdytas. Girdite? Turėtų būti sustabdy
tas!

— Taip, — tarė Perrys Meisonas, — dėl 
to mes čia ir atėjome, Kartraitai.

— Prašau toliau pasakoti jiems savo is
torijų.

— Nėra ko pasakoti; šuo staugia. Tai 
viskas.

— Nuolat? — paklausė Kuperis.
— Nuolat. Ne nenuolat, jis staugia re

guliariai, tam tikrais laiko tarpais, kaip 
kad paprastai šunes staugia. Po velnių! Joks 
šuo nestaugia visą laiką. Jis pastaugia, liau
jasi ’r vėl staugia.

— Dėl ko jis staugia? — paklausė Ku
peris.

— Folis verčia jį staugti, — tvirtai at
šovė Kartraitas.

— O kodėl? — paklausė Kuperis.
— Mat, jis žino, kad tai reiškia mano 

mirtį. Mat, jis žino, kad tai reiškia jo žmo
nos mirtį. Tai reiškia mirtį kaimynystėje, o 
jo žmona serga. Sakau, jis turi liautis! Tas 
šuo turi būti sutvarkytas.

Dbrkas barkšnojo smiliumi Į knygą odi
niais apdarais. Po to priekabingu ir aukštu 
tonu tarė:

— Taip, yra potvarkis, pagal kurį, jei kas 
nors laiko šunį, karvę, arklį, viščiukus, gai
dį, vištą, gyvulius paukščius ar kitus bet 

kokios rūšies, prigimties ar išvaizdos su
tvėrimus tirštai apgyventoje vietoje, nežiū
rint ar mieste ar kaime, o ir jeigu tuo da
roma žala, skaitoma nusižengimu. ■

— Tad ko dar jums reikia? — paklausė 
Kartraitas.

Dorkas nusijuokė.
— Man nieko daugiau nereikia. Aš pat! 

nemėgstu staugiančių šunų, nemėgstu ir ka- 
karikuojančlų gaidžių. Tas potvarkis pra
džioje buvo išleistas norint uždrausti pieni
nes ir, išnuomuojamus tvartus tirštai ap
gyventose vietose. Milpaso Plentas yra (irs
tai gyvenamas plotas. Ten yra gana daug 
brangių butų.

Koks jūsų adresas, Mr. Kartraitai?
— 4893.
— O Folio butas 4889?
— Teisingai’.
— Abu namai šalia vienas kito?
— Teisingai.
— Ar didelį sklypą turite?
— Jis turi didelį.
— O jūsų?
— Mano vidutinis.
— Ar Folis turtingas? — paklausė Dor

kas.
— Ar tai svarbu? — piktai paklausė Kar

traitas. — Aišku jis turtingas, kitaip ji! 
negyventų ten.

— Gal tai ir nesvarbu — tęsiamai tart 
Dorkas, — tačiau, suprantat, mes turime 
nuspręsti čia įstaigoje. Negaliu areštuoti 
garbingo piliečio, jo neperspėjęs. Leiskime, 
jį perspėsiu...

— Iš to nebus naudos, — atkirto Kartrai
tas.

Tyliai prabilo Perrys Meisonas, jautėsi, 
kad kalba teisininkas:

— Mano klijentas nori aiškaus sprendi
mo.

(Bus daugiau)

2
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Sovietai ir Picasso
vė, socialistinis realizmas neturi talentų”,— 
sako tas svirplys ir formalistų mokyklos 
atstovas.

Sujungimas plastinio meno geriausių jė
gų, visų sovietinių menininkų, stovinčių ant 
socialistinio realizmo pagrindo, kova prieš 
bemintiškumą, prieš visų atmainų apolitiš- 
kumą, prieš formalistinės mokyklos „užbur
tuosius”, prieš supuvusių, buržuazinių Va
karų ir jo puolusio meno liaupsintojus, — 
visa tai padės išplėsti plastinį meną sovietų 
krašte”.

FAKTAI IR KOMENTARAI
Taigi, Picasso ir Matisse liko iškeikti 

„oficialaus” kritiko, kuris taip labai galy- 
nėjas, nes Stalinas prieš kurį laiką „pasi
sakė” prieš abu prancūzų menininkus. Ši
tas įvykis turį rimtą politinę prasmę ir 
reiškia santykių pakeitimą prancūzų komu
nistų partijos atžvilgiu.

Prieš maždaug pusę metų buvo galutinai 
pasmerktas prancūzų surrealizmas, kuris 
nuo savo egzistavimo pradžios skelbėsi pri
klausąs komunistų ideologijai. Dabar atėjo 
eilė kitiems Sovietų Rusijos simpatikams. 
Sic transit gloria...

Dviejų vadovaujančių prancūzų meninin
kų užatffkavimas pažymi, kad prancūzų ko
munistų estetinių sprendimų laisvė liko su
siaurinta.

„Gavroche” tai tokiu būdu komentuoja:
— Stalinas ir jo komisarai mano, kad ar

timiausioje ateityje jau neapsimoka telktis 
partijai sąjungininkų iš intelektualinių sim- 
patikų, o taipgi, kad partija nuo dabar ne
mano būti atvira visiems geros valios 
žmonėms...

Prancūzų komunistų partijos kongreso 
Strasburge pietų generalinis sekretorius pa
reiškė, kad komunistai negali būti abejingi 
estetikos uždavinių atžvilgiu. Taigi, pirmą 
kartą politinė partija vakaruose svarstė me
no problemas.

L. Casanova, kurio pasiūlymu į darbo
tvarkę buvo įtrauktas dabartinio meno rei
kalas, šitaip pasakė:

„.. .avangardinis menas egzistuoja lygio
mis su avangardine politika. Mūsų nuomo
ne, menas turi remtis keliais paprastais ir 
pagrindiniais dėsniais, nuo kurių priklau
so tikroji menininko laisvė.

„Norime ta laisve suprasti: galimybę su
daryti menininkui darbo sąlygų ir laisvo 
minčių išreiškimo.

„Menininko laisvė visų pirma pažymi 
liaudies sąmoninimo valią ir troškimą bend
radarbiauti su ja, siekiant užsibrėžtų tiks
lų.”

Tuo tarpu keletą metų atgal p. Goebbels 
rašė „Das Reich” laikraštyje:

— Menas turi būti žmonių valios reiškė
jas, politikos reiškėjas. Turi būti palenktas 
mūsų tikslams ir siekimams.' Menininko, 
kuris šitiems laiko įsakymams nepasiduos, 
laisvė turi būti suvaržyta, o net atimta. 
Menas pats savyje nieko nereiškia. Tik ta
da įvykdys savo uždavinį, kai jį įkinkysime 
į darbą skleisti III Reicho ideologiją... .

Sovietai ne tik politiniame fronte veda 
atkaklią kovą su vakarais: ir kultūriniuose 
baruose vyksta grumtynės.

Po visos eilės valymų įvairiose kultūros 
srityse, po rusų filosofo Aleksandrovo pro
ceso atėjo eilė plastiniam menui. Rugpiūčio 
11 d. „Pravda” paskelbė „oficialaus” kriti
ko Gerassimovo straipsnį, kuriame siūloma 
nutraukti bet kokius santykius su vakarų 
kultūra. '

„SOVIETŲ MENAS - KOVOS IŠDAVA”
Oerassimov „Pravdoje” rašo:
„...Didžioji Spalio revoliucija apsaugo

jo rusų meną nuo likimo, kokį kapitalisti
niai kraštai prirengė dailei, skulptūrai ir 
menui apskritai. Tų smunkančių kraštų 
menas yra irimo būklėje.

„Nugandintas ir formalistinis menas at
vaizduoja žmogų kaip sužeistą, netekusi 
minčių ir jausmo tvarinį. Formalizmas vi
sose savo atmainose iššaukia meno nuskur
dinimą. Dabartinis buržuazinis menas nu
traukė ryšius su žmonija, tarnauja įtarti
niems buržuazijos interesams, jos degene
ruotiems ir perversiškiems pomėgiams. 
Toks tai yra likimas Paryžiaus Mokyklos, 
kuri jau seniai negali' ko nors ir ką nors 

■ išmokyti. Ji yra puikūs nusmukusio meno 
pavyzdys.

„Sovietų menas bręsta kovoje prieš fa
šizmo manifestacijas ... Taip vadinamo for
malistinio meno epigonai pūva, o Vaka
rai ir toliau savo supuvusiu oru nuodija 
sovietų meną ir stengiasi padarytį įtakos 
mūsų kūrybiniam jaunimui.

„Yra neleistinas dalykas, kad šalia socia
listinio realizmo meno galėtų pas mus eg
zistuoti pradai, palaikomi degeneruoto, bur
žuazinio meno „gerbėjų”, kurie savo dvasi
niais mokytojais laiko Picasso ir Ma
tisse, kūbistus ir priešrevoliucinio Rusi
jos laikotarpio menininkus iš „Valet Ka- 
rovy” (Būbnų Valeto) grupės.

„Šie menininkai stengiasi įrodyti, kad jų 
formalistinės fioritūros ir grimasos, netu
rinčios nieko bendro su tikruoju menu, yra 
naujas ir kairysis” menas.

„Nelaimei — daugelis mūsų meno kriti
kų dar negali suprasti, kokios žalos daro 
sovietų menui, nedarydami pakankamai 
skirtumo tarp mūsų socialistinio realizmo 
ir Vakarų formalistų ir natūralistų. Jie tai 
stengiasi mūsų didįjį sovietinį meną nu- 

-traukti nuo viršūnių.
„Taip, pvz., garsus A. Efros, nesąmonin

gas buržuazinio estetizmo „ideologas” ir 
reakcijonierius, jau seniai pasmerkė puikų, 
realistinį sovietų meną, kuris yra vienas iš 
šauniausių rusų liaudies laimėjimų. Išjuok
damas realistinį sovietų meną, didžiausių 
įkvėpimų (I) kūrinį, išdrįso jį pavadinti 
provinciniu!

„Tūlas „meno kritikas”, N. Punin, išdrį
so sutikti su A. Efroso aptarimu. Garbina 
vakarų meną, lankstosi prieš jį, gulėdamas 
ant pilvo ir dengdamasis „kairumo” kauke, 
įžeidinėja rusų realistinį meną: „Kaip sro

Komunisto L. Casanova nuomone, meni
ninko laisvė yra ......gera valia, ieškant
naujų kultūrinių vertybių, būdingų mūsų 
kraštui ’(Prancūzijai), taigi — objektyvus 
minčių vyksmas. Tai, pagaliau, reiškia at
sakingumo jausmo prieš liaudį paūgėjimą”.

IŠ TIKRŲJŲ KITAIP YRA
Jeigu kai kur ir galima būtų sutikti su 

p. Casanova išvadžiojimais, vis dėlto reikia 
pabrėžti, kad jo kalbos pagrindinė mintis 
tempia kur kitur. Visi gerai žino apie ko
munistų „kultūrinę” politiką, vairuojamą iš 
tolimosios Rusijos.

Komunistai reikalauja visiško menininkų 
ideologijos paklusimo. Už kartą paskelbtų 
komunizmo dogmų daugiau niekas nebe
egzistuoja!

Jeigu sovietų komunizmas savo viešpata
vimo metu įrodytų, kad iš tikrųjų plastinio I 
meno srityje sukūrė neabejotinos vertės kū- | 
rinių, galėtų ex cathedra didžiuotis ir prieš
pastatyti savo „socialistinį realizmą”... su
puvusiems Vakarams.

Kas iš to, kad sovietų plastinio meno 
srityje matome beverčius monstruumus, pa
darytus pagal nesubrendusių Propagaqdos 
komisarijato mecenatų užsakymą ...

Sovietai šiandien rėkia, kad vakarų me
nas yra fašizmo avangardu, išstatydami sa
vo menininkų kūrinius, vertus... Arno 
Brekere kalto, kuris tarnavo propagandos 
ministerio p. Goebbelso idėjoms.

Skirtumo nėra. Yra tiktai panašumo... 
i Pagal H. Bialski

J. Kuzmickis

Pulgis Andriušis. ISPANŲ 
GRAMATIKA. Pirmoji dalis. NUrtingen. 
1947 m. Didelio formato, spausdinta rotato
riumi, 44 pusi, kaini 6 RM

Emigracija į Pietų Ameriką daugelį vi
lioja, bet laukiama lengvatų ir gal kiek lai
ko užsitęs. Tenykštė kalba daugumoje kraš
tų, ispanų, kuri nėra tiek sunki, bet reika
laujanti mokytis. Vienoje kitoje kolonijoje 
ruošiami1 ispanų kalbos kursai, ypač tuo pa
sižymėjo Hanau stovykla, kurioje kursus 
įsteigė ir vedė buv. konsulas P. Gaučys. 
Turi parašęs ir vadovėlį. Ruošiami ir kiti 
vadovėliai, bet pirmasis pasiskubino rašy
tojas Pulgis Andriušis, kaip gerai mokąs 
ispanų kalbą ir išvertęs į lietuvių kalbą 
Servanteso „Don Kichotą”. Leidėjų buvo 
užsimota duoti vadovėlį ir žodyną vienoje 
knygoje, bet tai atlikti neleido techniškos 
kliūtys. Numatoma tai padaryti antrame lei
dinyje, kur bus gramatika su pasiskaity
mais. šioje knygelėje yra žodynas ir netai
syklingieji veiksmažodžiai. Pradžioje duo
damas tarimas, supažindinama su balsėmis, 
priebalsėmis, dvibalsėmis ir pačiu kirčia
vimu. Ispaniškai lietuviškas žodynas taip 
pat kirčiuotas. Netaisyklingieji veiksmažo
džiai suskirstyti asmenuotėmis, dalyviais, 
nuosakomis, laikais. Leidinyje yra per 3000 
žodžių. Paruošta sistemingai ir ne pripuo-

(Atkelta iš 2 pusi.)
I pat skirtumas kaip tarp ruso ir vokiečio. 
Aš netikiu daugiau | kairę ar į dešinę, aš 
tikiu tik į geografiją”.

Tai viskas, kas liko iš pasaulinės revo
liucijos. Liko tik noras viešpatauti pasau
lyje — pasaulinio viešpatavimo svajonė. 
Tiesa, ne visi taip gali galvoti. Štai pavyz
džiu) tūlas sovietų zonos kunigas Racke- 
witz rašo centraliniame SĖD partijos or
gane „Das Neue Deutschland”: „Šių dienų 
Rusija netvirtina esanti krikščioniška vals
tybė, būtų nesąmonė manyti, kad jos sant- 
tvarka yra visiškai užbaigta. Tačiau ji žy
giuoja tuo keliu, kuriuo seniai turėjo žy
giuoti krikščionybė, jei tikrai sektų Kristų.

Vietoj kviečių — piktžolių miškas
TREMTINIO LAIŠKAS TREMTINIUI

Po tam tikro įžanginio pasveikinimo 
toliau rašoma taip:

„Pirmiausia klausiu, kaip sekasi leisti 
tremtinio dienos Jūsų padangėje; gal jau 
viena koja kur nors Amerikoje, ar kitoje 
auksinėje šalyje, o gal koks nors spindulėlis 
švysteli iš Gimtojo Kampelio, kuris teiktų 
vilties ten atsidurti. Aš turiu šiek—tiek ži
nių iš Suvalkijos, bet jos nedžiuginančios.

Prieš dvi savaites vienas mūsų kolonijos 
varguolis gavo laišką nuo savo tėvo, dabar 
gyvenančio viename Suvalkijos mieste, prieš 
karą turėjusio pavyzdingą (arti 100 ha) ūk| 
viename tos apskrities valsčiuje. Šio laiško 
autorius irgi buvo pabėgėlis, bet, dėja, Ryt
prūsiuose pateko „Juozapo” vaikams 1 rau
donąsias rankas, kurie grąžino j namus, bet 
namų nerado: visos trobos sudegą... Var
gais —negalais iš degėsių ir lentgalių pa
sistatė gyvenamą namą, bet neilgai teko 
šiuo džiaugtis — greit turėjo apleisti. Da
bar tėvas dirba kažkokiam statybos treste, 
o motina guli ligoninėje. Nei tėvas, nei 
motina sūnaus namo grįžti nekviečia, tik 
pataria, kad esant galimybei grįžtų | na
mus, jeigu dabar ką nors turi, tai kad nė 
siūlo galo nepaliktų, o viską vežtųsi namo, 
nes ten nė siūlų negalima gauti. Motina 
prašo prisiųsti foto—nuotrauką, kad prieš 
mirdama galėtų bent savo sūnaus atvaizdą 
pamatyti. Toliau rašo: „tuose laukuose, kur 
tu, sūnau, piovei gražiuosius kviečius, šian
dien auga neišbrendamas piktžolių miškas.” 
Apie kitus šeimos narius nieko nerašo, nors

Naujos knygos
KALBOS lamai, todėl galima ir be mokytojo mokytis. 

I Kiek žinoma, išėjo tik 300 egzempliorių. 
1 Darbas švarus ir pavyzdingas. Laukiama 

antrosios dalies. J.Kačerginietis

J. Ambrozevičius, J. Grinius, A. Vaičiu
laitis. VISUOTINĖS LITERATŪROS ISTO
RIJA. Nuo klasicizmo iki dabarties. LTB 
Švietimo Valdybos knygų leidimo komisijai 
pavedus išleido „Tėviškė” Schweinfurte. Ti
ražas 3000 egz. 293 pusi. Kaina Rm. 12.—

jie yra Vokietijoje. Matyt, tėvas turi žinių, 
kur jie gyvena.

Kitą laišką gavau iš vieno kanadiečio, gi 
šis kanadietis minimą laišką gavęs nuo sa
vo sesers iš Lietuvos, kitaip sakant, nuo 
mano kaimynų, gyv. tarp Vilkaviškio ir Ma. 
rijampolės. Sis laiškas yra žymiai žiaures
nis. Si pana rašo taip:

„Brangus broli, šis antras karas mūsų 
tautą labai nualino. Pats gerai žinai, kad 
išvykdamas į Kanadą palikai 4 brolius ir 
4 seseris. Šiandien namuose gyvename tik 
mes trys jauniausios seserys. Brolių ir švo- 
gerio namuose nėra: vieni broliai jau guli 
šaltuose kapuose, kiti tolimame Urale, o 
švogeris sėdi Marijampolės kalėjime. To
kių nelaimingų šeimų mūsų apylinkėje yra 
labai daug.”

Tai du vaizdeliai iš „išlaisvintosios nuo 
laisvės” mūsų tėvynės. Tiesa, turiu žinių, 
kad vienas mano kaimynas, pirmaisiais bol
ševikų okupacijos metais nubaustas 5 me
tams priverčiamiems darbams į Sibirą, at
likęs bausmę, grįžo ’ nepaprasta] išvargęs, 
ir dabar dirba vienoje plytinėje netoli Kau
no, nors yra faktiniais 75 ha ūkio savinin
kas. Tas nevykęs Dievo tvarinys — „Juo
zapas” vistik yra tikras staęhanovietis, nes 
derlinguosius Suvalkijos laukus paversti ne
išbrendamais piktžolių laukais — irgi rei
kia sugebėti.

šiaip, prieteliau, pas mus nieko naujo. 
Jokių alidevitų neturiu ir nemanau jų iš 
niekur gauti, t. y. atsiduodu likimo valiai: 
kur Jis mane nuves, ten nukeliausiu. Gal 
Dievas duos: „sudrebės po kojų žvyras, už
tvarų nebus pulkams” — tai tada nušvis 
kelias i mylimą Tėvynę arba galutinai ap
siniauks mūsų gyvenimo pabaiga.

Būk gerutis, Alfai, parašyk man laišką 
greičiau, negu aš Tau. Laukiu atsakymo. 
Daug sveikatos ir ištvermės nešti sunkias 
tremtinio gyvenimo dienas!”

Šis laiškas pakankamai charakterizuoja 
nūdienę tremtinių buitį ir anapuą geležinės 
uždangos paliktų tėviškių sodybų padėtį, 
siaučiant ten raudonajam žemiškojo praga
ro terorui. Kofnentarai nereikalingi.

Girdenis

Marksas ir Stalinas
Rusija paneigė klaidą, ar paskalą, kad, gir
di, Dievo įsakymai žemėje niekados nebus 
įkūnyti ir kad visų žmonių broliškumas yra 
tik graži, bet nereali svajonė. Iš Rusijos 
šiandien klausia Kristus savo pasekėjų, 
taip, kaip jis kadaise klausė savo jaunuo
lių: „Ar jūs nežinote, kokios dvasios esa
te vaikai!” z

Tą klausimą ir mes norime pastatyti to 
str. autoriui. Kol sulauksime atsakymo, pa
bandykime patys pasidaryti išvadas^ Spalių 
Revoliucijos sukakties proga. Ar tik ji ne
skambės liūdnai? Kad ir pavyzdžiui: „Kvai
lumas yra nuolatinis žmonijos palydovas, 
kiekvieną tiesos pažinimą ji apmoka mili
jonais žmonių gyvybių.” VM

BALYS GRAŽULIS
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‘N’imaLaįti auka
Kariškas diržas ant juosmens ir duo'n- 

maišis per pečius užbaigė jos rėkiančiai akį 
traukiančią uniformą. Lygiai taip aš kūdi
kystėje vazdavausi raganą. Bet, kai jai pra
einant pro šalį, aš pamačiau jos akis, prieš 
tai pakilęs šiurpas išnyko, 
numas, spinduliuojąs gėris 
akių, liūdnų ir gilių. .O jos 
švietė partauklia malone ir
užuojautą ar ką kitą, ko žodžiais išreikšti 
negalima. Jame buvo kažkas nežemiško, 
švento. Justinas nenuleido nuo jos akių vi
są koncertą. Ji išsėdėjo nepajudėjusi, 
leidusi galvą, kiek palinkusi į priekį, 
maldai sudėtomis rankomis.

Eiti namo pasitaikė kartu su mūsų 
mininkais, ir Justinas jų pasiteiravo

Kažkoks švel- 
sklido iš jos 

sunykęs veidas 
kėlė pagarbą,

nu- 
lyg

šei- 
apie 

tą moterį: kas ji tokia, kodėl taip keistai 
rengiasi ir laikosi.

— Ar jūs nepažįstami? — nustebo šei
mininkė. — Juk tai jūsų tautietė, taip pat 
iš rytų.

Mes nustebom ir susidomėjom. Visus lie-

nekenčiama ir išjuokiama. Kad ji esanti 
pamišusi, kad turinti arklį, kurį mylinti la
biau už savo motiną, nes arklį nušėrusi iki 
blizgėjimo, o motina ir j) pati kenčian
čios badą. Kad dėl to arklio apsipykusi su 
visais kaimynais, nes dirbt) juo neleidžia, 
o ubagauja jam pašaro pas visus.

Šeimininkės pasakojimas Justiną labai 
sudomino. Visą vakarą jis spėliojo kokios 
tautybės ji galėtų būti, kaip čia atsirado 
ir kodėl taip keistai elgiasi. Kai kurių 
žmonių išskirtiną elgė«į jis visada supras
davo ne iš juokingr os pusės, bet kaip 
tam tikrų įvykių išu vas, juos išskyrusią 
iš bendruomenės. Jis visada mokėdavo 
juos suprasti ir pateisinti. Susipažinti su 
Hellena Vogei jam rodėsi būtina. Būtina 
paremti ją suprantančiu žodžiu, paleng
vinti jos nepakenčiamą būklę.

Proga susipažinti pasitaikė tik po kelių 
dienų. Vieną vikarą išėję už miestelio pa
sivaikščioti mes ją sutikome kelyje. Ir da
bar buvo ji apsirengusi tuo pačiu apdaru,

— Prašau nespręsti iš pavardės, vokietė 
aš nesu, nors ir repatrijavau kaip vokietė. 
Jūs gi suprantate kodėl, užbaigė savo 
santykių su vokiečiais aptarimą.

Mes ją palydėjome iki netolimo vienkie
mio, kur ji su motina gyveno. Kalbėjomės 
ir apie šį ir apie tą, ir stebėjomės neuž
tinką jokių pamišimo 
ji darė gilaus proto 
švelnus, lygus balsas 
čiai į širdį ir vertė 
žodžiu. Ji kvietė mus
vėlam laikui, mes atsisakėm, 
jom prie progus aplankyti.

Grįžtant namo Justinas džiūgavo:
— Ar aš 

mas dažnai 
bę, kurios 
apšaukiame

Kitą vakarą mes ją aplankėme vienkie
myje. Susipažinome su jos motina, darbščia 
ir , realiai galvojančia 
sužinojome esant jas 
perleistos Moldavijos, 
kažkokį neatsiekiamą 
ryšį. Hellene tėvynėje
boję ir amžių praleido keliaudama po 
kraštą skaitydama religines paskaitas jau
nimui. Atėjus į kraštą bolševikams jos 
jojusios, kad nebūtų persekiojamos dėl 
ligijos ir susidaryto garso.

— Mane čia vis) laiko nenormalia, 
mano savotiškų pažiūrų į gyvenimą ir

ženklų. Atvirkščiai, 
žmogaus įspūdį. Jos 
skambėjo smingan- 

tikėti 
užeiti,

kiekvienu jos 
tačiau esant, 
bet pažadė-

nesakiau, kad žmogaus keistu- 
slepia mus praugusią astneny- 
mes nepajėgiame suprasti ir 
pamišėliu.

moterimi. Išsikalbėję 
iš Sovietų Rusijai 

repatrijavusias pagal 
kraujo giminystės 

buvusi misijų tarny-

bi- 
re-

dėl 
dėl

apie vokiečių moralės menku- 
užvaldžiusį materializmą bei 

vėlokai atsisveikinome.
jos kelių puslapių gyvenimo

Mes apžiūrėjome jos nutukusį arklį, pa
sikalbėjome 
mą, pasaulį 
piktą ir jau

Perskaitęs
aprašymą Justinas ilgai vaikščiojo po kam
barį, girdamas man jos sielos didybę. 
Skaičiau ir aš, bet aš ten temačiau liguistą 
moters įsikalbėjimą. Gi Justinas aiškino 
man, įtikinėjo jos elgesį esantį retam te
suprantamą prisirišimo prie savo artimo 
ir tėvynės formą. Jis suprato ją, žavėjosi 
ir ją užjautė.

Mes ją^aplankėme dar kelis kartus, lan- 
kydamosi miestelyje ir ji užsukdavo pas 
mus. Kalbėdavosi Justinas. Aš būdama 
praktiško proto, nesidomėjau ir nevisai su
pratau jų filosofinio pokalbio. Kartais ji 
atsinešdavo savo jaunystėje rašytų kelio
mis kalbomis eilėraščių, skaitydavo Justinui 
ir jį žavėdavo. Jų draugystė pasidarė nuo
širdi ir stipri. Justinas visada buvo jautrus 
ir geraširdis, gi jos likimu jis sielojosi la
biau negu savo vaikų. Nežiūrint, kad pa
tys skurdome, jis įkalbėdavo made sušelpti 
vargstančias moteris, gailėjosi jų beviltiš
kos padėties ir užsidegęs gindavo ją prieš 
visus besišaipančius.

Kartą ji atėjo visiškai nusiminusi. Visa
da jos veidas būdavo 
mačiusi jos šypsantis, 
tyli ir nedrąsi. Tik 
pasiskundė negaunanti

liūdnas. Niekad nesu 
Bet šį kartą sėdėjo 
Justiniui prisispyrus 

šienpiovio nuplauti

žmonių beprotei talkininkauti Ir pyko ant 
Justino, savo santykiais su ja žeminančio 
kolonijos vardą. Nepadėjo Justino graude
nimas, kad tremtiniai privalo vieni kitiems 
padėti, kad pagelbeti vargšėms moterims 
esanti krikščioniška pareiga.

— Tegu parduoda arklį ir nereikės joms 
kankintis. Vargšui — taip, bepročiui pa
dėti — ne, — buvo kai kurių atsakymai.

Kitą rytą dar su tamsa Justinaa išėjo 
šienauti vienas. Vakare jis vos parsivilko, 
pūslėtomis rankomis, diegiančia nugara. 
Bet man jį užjautus atsakė:

— Mano nuovargis vieni niekai, palygi
nus su vargšių moterų kančiomis. Verkti 
noris) pažiūrėjus, kaip sunkiai jos dirba. 
Užvakar abidvi su dalgiais nupešiojo dido
ką gabalą, o šiandien pačios savimi tempė 
vežimą su šienu namo. Klupdamos, pri- 
dusę, ištiesę valandą tempė keletą šimtų 
metrų.

Aš tylėjau. Negalėjau moterų kvailumo 
suprasti ir žinojau neįtikinsianti Justino. 
Nekartą aš stebėjaus) Hellenos minties gi
lumu, jos inteligencija, bet mačiau ją gy
venant ne šios žemės gyvenimą, skrendant 
padebesimis, kvėpuojant mistišku oru ir 
arklį užminus netenkant paskutinių žmogiš
kumo liekanų. Tik Justinas galėjo ją pil
nai suprasti, nes ir jis dažnai pasiduodavo 
iliuzijai.

Po ilgokos tylos Justinu sudejavo:
— Nuvarys jas tas arklys į kapus.
Gamindama vakarienę virtuvėje aš gir-

tuvius mes čia gerai pažinome, ne kiek jų 
čia ir buvo, keliolika dūšių.

— O gal ir ne, žinau, kad iš rytų, — 
aiškino į mūsų nustebimą šeimininkė. Ir 
jau, kaip daugumui vokiečių, visi užsienie
čiai buvo iš „rytų”, be tautybės skirtumo.

Ir toliau ji papasakojo, kad moteris va
dinasi Hellena Vogei ir su savo senute mo
tina gyvena čia jau kelini) metai, visų

palinkusi po prikrauta kuprine. Justinas ją 
prašnekino ir ji sustojo.

Justinas pasisakė esąs taip pat užsienie
tis ir tuo palenkė jos bailų nenorą kalbė
tis. Tada ji prašvito ir pasisakė girdėjusi, 
kad jau kuris metas gyvena čia būrys už
sieniečių su kuriais ji norėjusi seniai su
eiti į sąlyti, nes vis nepakenčiamiau darosi 
tarp vokiečių.

rūbų, kuriuos aš Vokietijoje neįstengiau 
pakeisti — pasakojo ji. O) labiausiai dėl 
arklio. Aš nenoriu jiems aiškinti viso to, 
bet jeigu jūs norėtumėt perskaityti mano 
gyvenimo aprašymą, kurį aš neseniai pa
rašiau, jums paaiškės viskas, kas taip ste
bina vokiečius. Aš matau iš veido, kad jūs 
galite suprasti žmogų ir todėl jums pasi
tikiu — pasakė ji Justinui.

išnuomuotam pievos gabalui. Esanti darby- 
metė, visi užsiėmę savo darbais, o labiau
siai niekas jai ir už pinigus nenorėjo pa
dėti. Gi kreiptis į užsieniečius ji nedrįstanti.

Justiną pagavo užuojauta. Jis pažadėjo 
jai suorganizuoti savo tautiečių pagalbą ir 
pats ateiti. Tačiau taip, kaip jis tikėjosi 
neįvyko. Pakalbinti lietuviai aiškinosi tai 
nemoką pjauti, tai esą apsilpę, tai gėdinasi

dėjau Justiną nervingai vaikščiojantį po 
kambarį ir barantį jam galvot] trukdančius 
vaikus.

Vakarienės jis beveik nevalgė. Stovėjo 
prie atdaro lango ir žiūrėjo į tolį. Paskui 
išėjo pasivaikščioti, nežiūrint to, kad vos 
pastovėjo ant kojų. Kai jis sugrįžo jau 
buvo po vidurnakčio.

(Bus daugiau)
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Ar iškils Lietuvos klausimas Jungtinėse Tautose ? D. Britanijoje lietuviai organizuojasi

Lietuvai Nepriklau-
iš Lietuvos Sovietų

Ta proga žymus
John Fisher pa-

Tautom. Lietuvos
apskųstas 
klausimas 

politine ir

Lietuvos Ministeris Washington’e (teikė 
J. T. sekretoriatui memorandumą, kuriame 
reikalaujama grąžinti 
somybę ir atitraukti 
Sąjungos kariuomenę, 
amerikietis žurnalistas
talpino „New Hampshire Telegraph” dien
raštyje, šio turinio straipsni:

„Sovietų teroras Lietuvoje 
Jungtinėm
greitu laiku gali tapti naujausia 
atomine bomba, galinčia sprogti Rusijoje. 
Dabar Amerikos delegatai Lake Success 
svarsto ir sumini ypatingus priespaudos 
veiksmus, kuriuos vykdo Maskvos pakalikai 
Balkanuose. Bet šie 
bulgarų agresyviniai 
prieš Nepriklausomą 
į jos vidaus reikalus 
jos veiksmus Baltijos

Lietuvos Ministeris
JT. sekretoriatui 29 pusla- 
kuriuo jis reikalauja iš So- 
atitraukti iš Lietuvos So- 
kariuomenę ir atstatyti to

tautą ir

pagei-

žiaurūs jugoslavų ir 
veiksmai nukreipti 

Graikiją ir kišimasis 
nublunka prieš Rusi- 
kraštuose.

Washington’e Povilas
Zadeikis (teikė 
pių dokumentą, 
vietų Sąjungos 
vietų Sąjungos 
krašto Nepriklausomybę. Šie ir anksčiau
patiekti Generaliniam Sekretoriuj Trygve 
Lie reikalavimai yra sutvarkyji ir paruošti 
■tudijoms ir panaudojimui.

Jungtinių Amerikos Valstybių pareigūnai 
laukia tinkamo strateginio momento, kada 
jie galės įnešti šiuos kaltinimus ir reika- 

t lavintus į JT posėdžių darbotvarkes. Jei 
tatai bus padaryta iškils rusų žiauri prie
spauda, sukrečianti civilizuotą pasaulį. Tas 
sukels griežtą rusų reakciją. Nepriklausoma 
Lietuva ginklo pagalba 1940 metais rug
pjūčio 3 d. buvo inkorporuota | Sovietų 
Sąjungą. Dar ir dabar lietuviškosios kil
mės amerikiečiai rūpinasi grąžinti teisėtu
mą savo tėvų žemei.

^Lietuva ikj šiol kariauja. Organizuoti 
„Miškų brolių” būriai dar ir dabar kovoja 
su rusų (gulomis ir vietiniais komunistais. 
Toks karas yra galimas, nes šaly yra daug 
miškų, kuriuose slapstosi partizanai .ir iš 
kur vykdo puolimus. <

Anksčiau prieš šiuos patriotus kovojo ru
sų kariai ir NKVD vienetai. Dabar rusai 
šaukia jaunus lietuvius kariuomenėn l taip 
vadinamas istrebitelių (naikintojų) kuopas 
ir siunčia juos prieš savo Klaipėdos ir 
Vilniaus brolius. Jei sužeistas partizanas 
patalpinamas i vietos ligoninę, tai už tai 
visas’ ligoninės personalas ištremiamas 
| Vorkutos kasyklas arba dar Į to
limesnes koncentracijos stovyklas.

Vyrai i koncentracijos stovyklas buvo 
vežami prekiniuose vagonuose, ( kuriuos 
buvo sugrūsta po 60 žmonių. Pakeliui { 
koncentracijos stovyklas pabėgo iš trans
porto du 
rusai yra 
linius, tai 
paprastai,
du geležinkeliečius ir juos uždarė drauge 
su transportuojamais kaliniais.

Koncentracijos stovyklose kaliniai maiti-1 ir nebėr, o dabar ... nieko iš manęs ne- 
nami duona ir sušalusių bulvių sriuba. Ka- | liko. —

tremtiniai. Kadangi sargybiniai — 
atsakingi už jiems perduotus ka- 
jie šią problemą išsprendė labai 
Geležinkelio stotyje jie nutvėrė

liniai yra skiriami saugoti stovyklos ko
mendanto kiaulydę ne dėl to, kad kiaulių 
nepavogtų, nes už tai kaliniui tektų atsakyti 
savo gyvybe, bet tam, kad kalinys nepa
vogtų kiaulei skirto ėdalo.

Lietuvos Ministeris įsitikinęs, kad jam 
pasiseks įtikinti JT pagrindinai peržiūrėti 
prieš Sovietų Sąjungą patiektą skundą. So
vietų Sąjunga sulaužė 1920 metų sutartį, 
kuria ji buvo pripažinusi Lietuvos Ne
priklausomybę ir buvo atsisakiusi nuo su
vereninių Rusijos teisių J Lietuvos 
jos teritoriją.

Amerikiečiai, Lietuvos bičiuliai
dauja, kad JT paskirtų komisiją, kuri nu
statytų tą faktą, kad šis nedidelis kraštas, 
prieš jo gyventojų norą, yra laikomas ne
laisvėje. Maskva tvirtina, kad Lietuva yra 
TSRS narys, bet atsisako įgyvendinti nuos
tatą, numatytą Sovietų S-gos konstitucijoje, 
pagal kurį atskiros respublikos gali iš Sov. 
S-gos išstoti.

Kominterno blokas pajudins dangų ir 
žemę, kad sutrukdyti įnešti šią eksplozyvinę 
problemą į JT pilnaties posėdžius. Griežta 
cenzūra nepraleidžia jokių žinių apie vyk
stančias krašte kautynes, bet net ir, Maskva 
yra bejėgė hermetiškai uždaryti Lietuvos 
arba kaimyninių Rytprūsių sienas. Nepajė
gia ji apsaugoti kiekvieną pilką pajūrio 
pėdą, nes yra drąsuolių, kurie ar tai jūros 
keliais ar sausuma iš krašto pabėga. Žinios 
vienokiu ar kitokiu būdu iššmugeliuojamos 
iš krašto. Net paprasti laiškai, jei juos 
skaityti tarp eilučių, daug ką pasako.

Ir patys rusai išduoda savo paslaptis. 
Vietos komunistų laikraštis „Tiesa” paskel
bė ilgą sąrašą lietuvių, atsisakančių ben
dradarbiauti su komunistais, ir už tai jie 
baudžiami ištrėmimu arba mirtimi. Jūrei
vių, palikti svetimuose uostuose laikraščiai 
praneša apie buv. prezidento Stulginskio ir 
kitų įžymių vyrų mirtį Sibire. (Kodėl te
nai?) Raudonoji spauda mini tūkstančius 
vadinamų „lietuvių” -gaunančių pasižymė
jimo ženklus už pasitarnavimą komunizmui. 
Tos pavardes: Salov, Sarokin, Azar ir kiti. 
Bet tai ne lietuviškos, o rusiškos pavardės. 
Atseit patys rusai patvirtina, kad Lietuvą 
valdo atėjūnai.

Kaį nukaunamas partizanas, nuplėšia 
nuo žuvusio visus drabužius, gi lavoną pa
lieka ant šaligatvio, o praeinantieji komu- 
nisfai jį išniekina ir galų gale karo be
laisviai palaidoja žuvusįjį nežymioje vieto
je, nepalikdami nei kapo žymės. Jei patrL- 
jotai nudeda komunistą, tai jo kūnas lai
dojamas raudoname karstef gi vietoje, lai
dotuvių apeigų, kurios praktikuojamos 
krikščioniškame pasaulyje, suruošiama ko
munistinė projx>gandinė demonstracija.

Krašte dirvonuoja dideli žemės plotai, nes 
jų savininkai arba mirę arba ištremti. Mo
kesčiai mokami natūra. Kaj ūkininkas lai
ku pristato pyliavas, jam įsakoma naujai 
atvežti būsimų mokesčių sąskaiton arba sa
vanoriškai aukoti. „Pergalės, Tėvynės Fon- 
dan” arba kitokiam vyriausybės sugalvo
tam ūkininko mulkinimo šūkiui.

Vieno politinio pabėgėlio byla gali geriau 
ir tiksliau nušviesti baltų vergijos padėtį, nei 
bet kurie samprotavimai. Kai jis ir jo drau
gai buvo apsupti, rusai kariai pagrobė vi
sus jų daiktus, nepaliekant nei batų. Tuo
met vienas rusų kareivis provokacijos tiks
lui numetė ant grindų revolverį. Aišku nei 
vienas iš apsuptų negalėjo prisipažinti, kad 
ginklas kuriam nors iš jų priklausė, nes 
toksai prisipažinimas būtų mirtimi. Kada 
visi paneigė, ginklo nuosavybei teises, bu
vo pašaukti specialios grupės kariai, 
suimtuosius išplakė”.

kurie

Džiugu, kad pasaulis nors irvėlai 
deda įdomautis bolševikiniu teroru, 
siaučia mūsų krašte. Neabejojame, kad grei
tu laiku sulauksime to momento, kada bus 
iškeltos pilnon švieson visos niekšybės ir 
teroras vykstantis mūsų krašte. Fisherio 
straipsnyje sužymėti fragmentai, gal mums 
ir atrodo keistoki rr neįprasti, bet jie su
daro amerikiečio galvosenos piktą ir kon
kretų be padailinimų šiurpų vaizdą.

Męs kantriai laukiame to politiniai stra
teginio momento, kada ši šaukianti dangaus 
keršto problema bus iškelta Į viešumą.

Tikimės, kad ilgai laukti nereikės!
, - Javonis

pra- 
kuris

Apleidus Vokietiją ir išvykus į D. Bri
taniją nemažam skaičiui lietuvių, kaip bu
vo tikėtasi, D. Britanijos lietuvių kultūri
niame gyvenime įvyko nemažai ir permai
nų. Pirmiausia, vienintelis D. Britanijoje 
leistas savaitraštis „Išeivių Draugas” pasi
keitė turiniu, nes turėjo nemažai vietos 
skirti atvykusiųjų lietuvių reikalams. Su
organizuotas naujai įsteigtos D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Organizacinis Komite
tas, kuris Londone pradėjo leisti savo biu
letenį. Biuletenis pateikia užsienio ir vt- 
Cr.<s ž'nias. Ateinantiems metams numa •>- 
mas biuletenis perorganizuoti į laikraštį, 
bet „Išeivių Draugas”, senųjų išeivių pa
geidavimu bus leidžiamas toliau. Tik „Išei
vių Draugą”, paskutiniuoju laiku palietė 
suvarymai, nes D. Britanijoje, kaip :r Vo
kietijoje, dėl popieriaus stokos, „išeivių 
Draugui” yra tvirtai nustatytas tiražas ir 
puslapių skaičius. Tokiu būdu D. Britanijos 
lietuviai sulauks antro laikraščio. Biuletenio 
komisiją sudaro: M. Bajorinas, A. Masa’- 
tis ir Br. Daumantas.;

Visoje D. Britanijoje, kur tik sus’renka 
keliolika lietuvių, steigiami vasaroj melu 
susiorganizavusios Lietuvių Sąjungos sky
riai. Kadangi D. Britanijoje lietuviai yra 
daugiau išsiblaškę, nei Vokietijoje, tai ir 
skyrių yra nemažai. Lapkričio mėn. 22—23 
d. Sąjungos Organizacinis Komitetas šaukia 
visuotinį skyrių atstovų suvažiavimą. Su-, 
važiavimo metu bus išrinktas Sąjungos 
Centrinis Komitetas ir bus aptarti kiti svar 
būs reikalai.

D. Britanijos lietuviai uoliai dalyvauja ne 
tik savo kultūrinėje veikloje, bet yra iš- 
siuntinėję įvairių memorandumų D. Brita
nijos Vyriausybei, atsišaukimus arkivysku
pams ir vyskupams, kuriuose akcentuojama 
tragiška lietuvių padėtis pirmosios ir da
bartinės okupacijos metu.

Tarpusavyje visos trys Pabaltijo tautos 
gražiai bendradarbiauja ir visą darbą ko
ordinuoja jau seniau suorganizuota Balti
jos Taryba. Šios Tarybos būstinė yra Lon
done. Šiaip retkarčiais stovyklose pasitaiko 
nesusipratimų tarp lietuvių ir latvių, bet jie 
be didesnių pastangų vietoje tų pačių tau
tų sureguliuojami. Tik vienu atveju turėjo
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Gerokai vėsu šiose didžiulėse buvusių 

kareivinių patalpose. Tai dar tik pirmosios 
rudens dienos. O kas bus žiemą? Patvo
ryje senukas vargsta prie pagalio. Buvo 
kažkada kažkoks telefono ar elektros laidų 
stulpas. Kažin kas nupiovė viršų, o jo apa
tinė dalis pasiliko žemėje. Senukas
stulpą aplinkui, bet vistiek j( sunku išrauti.

— Jėgą jau nebeturiu — sako 
atremia kastuvą Į tvorą-kadaise 
raudavau, kaip tikras velnias, tik nutveriu

nukasė

jis ir 
kelmus

Memmingeno bręsta lietuviškasis Atžalynas
Jau beveik pusė metų, kai Memmingeno 

lietuvių stovyklose dažną vakarą sutiksi 
kaž kur skubančius jaunuolius-es. Ir tik 
vėlai vakare jie patenkinti grįžta namo. Ne 
kinų ir ne šokių sales jie lanko. Tai Mem
mingeno skautai ir jų artimi bičiuliai, kar
tais net vyresnio amžiaus žmonės, šiandien 
jie visi p. V. Braziulio vadovaujamos dra
mos studijos klausytojai.

Jų darbas ir triūsas nenuėjo veltui: šiuo 
metu, kada mūsų stovyklose kultūrinis ir 
meninis gyvenimas gerokai apsnūdo, Mem
mingene XI. 15/16 d.d. 
no” premjera.

Šia proga „Minties” 
damas bent tuo tarpu 
kiek plačiau atverti duris į premjerą, krei
pėsi į visada skubantį ir dieną naktį dir
banti studijos vadovą, kuris maloniai suti
ko skaitytojus painformuoti apie jauniau- 
siąjį tremtyje „Atžalyną”.

— Kokiu būdu pavyko išjudinti memmin- 
geniečius šiam darbui?

— Šiandien mūsų visuomenė daug kam 
jau abejinga — pradėjo p. Režisierius. — 
Ką nors kūrybinga atlikti galima tik per 
organizuotą visuomenės dalį. Šiuo atžvilgiu 
čia labai gražiai pasireiškė vietos skautai- 
ės. Dėka 40 pasišventusių ir šį darbą pa
mėgusių dalyvių, kurie atlaikė visus sun
kumus, Memmingeno stovykla susilauks di
džiausio kultūrinio įvykio nuo savo egzis
tencijos pradžios.

Kurias sritis apėmė dramos studijos dar
bas?

— Studija duoda „Atžalyną” kaip tam 
tikrą (vairių studijinių sričių bendrą deri
nimą. Iki šiol buvo paliesta tai, kas buvo 
(manoma tik vienam žmogui, dirbančiam su 
visu studijos kolektyvu, atlikti: balso lavi-

skelbiama „Atžaly-

bendradarbis, norė- 
memtningeniečiams

nimas, plastika, improvizacijos, grimas, 
vaidybos technika, galų gale, tipologija. 
Šias ir visas kitas antraeilės sritis, „Atža
lynas” derina, koreguoja.

Juo guliau mes gilinamės į šį veikalą, tuo 
Įdomesnis likdavo studijos darbas, nekal
bant jau apie sceninius bandymus.

Įdomu būtų „Atžalyno” būsimiems žiū
rovams išgirsti kai ką apie pačią studijos 
sudėti.

— Dalyviai (vairūs. Dalis jų jau dirbo 
kiek anksčiau mano paties studijoj, kiti gi 
buvo lankę kai kurias studijas Lietuvoje. 
Bet daugiausia tai vis nauji žmonės.

Mus dar interesuoja busimasis veikalo 
pastatymas.

— Jis yra užsimotas Įvykdyti natūralisti
niame stiliuje, o studijos naudai siekta ne 
tilf suansamblinti, bet svarbiausia, paties 
veikalo konstruktyvumo, nepamirštant ir 
scenos pedagogikos. Ypatingai malonu pa
žymėti, kad visi trys chorai, sudaryti iš pa
čių studijos dalyvių, muzikalumo ir baisin
gumo 
vomis 
būdu,

Ar
dalyvių tarpe tikrąjį, lietuvišką ajžalyną?

— Taip. ’Darbą su studija pradėjome š. 
m. gegužės 29 d. Per tą laiką sceninių ban
dymų padaryta 69. Labai džiugu, kad jau
nimui „Atžalynas” ne tik nenusibodo, bet 
juo artėjo premjera, tuo labiau kilo” entu
ziazmas, skautiškos dvasios ir drausmės 
gaubiamas. Buvo net tokių dalyvių, kurie 
sutiko atsisakyti net iš tarnybos, t. y. nuo 
jiems siūlomo didesnio duonos kąsnio, kad 
tik galėtų lankyti studiją. Taigi, Memmin
gene auga tvirtas, gražus lietuviškasis at
žalynas! — Baigė pasikalbėjimą p. Braziu
lis ' Br. Kviklys

atžvilgiu yra visiškai neabejotini. Sa- 
priemonėmis, kad ir labaj primityviu 
pagamintos ir dekoracijos, t
radote, Pone Režisieriau, „Atžalyno”

ko- 
pa-

Yra 
pa- 
Oe-

Taip. Žmogelis suseno. O ar pagalvojo 
kada, kad toli nuo savo tėvynės, svetimame 
patvoryje tiek daug reikės su pagaliu 
voti, kad paskui jį sukapotų ir, krosnį 
sikūręs, senas rankas pasišildytų.

Stovykla malkų iš valdžios negauna, 
paskirta, bet, greičiausia, -reikės dar 
tiems prisikirsti, gi šaltis jau čia pat.
rai dar, kad mūrinės patalpos, mediniuose 
plonų lentų barakuose būtų visai bloga.

Prieš metus pusę tūkstančio galvų turė
jusi liet, stovyklos šeima dabar vos 300 
tepriskaito. Kėlė pakėlė sparnus jaunimas, 
kaip ir visur anglų zonoje, savo raumenis 
nuveždamas Anglijon, Kanadon ir Austra
lijon. Išvykusiųjų tarpe yra ir muzikas 
Stasys Gailevičius, kuris iš Anglijos savo 
stovyklai rašo, kad tenai pasidaręs šlavėju. 
Tačiau jo barako vyrai yra taip tvarkingi, 
kad šlavimas jam mažai laiko ir teužimąs, 
todėl jis galįs dirbti ir toliau savo pa
mėgtąjį muzikos darbą. Jau ir spaudos 
pranešimuose iš Anglijos esame skaitę apie 
St. Oailevičiaus dalyvavimą, ruošiant tenai 
meninius lietuvių pasirodymus. Be to, St. 
Gailevičius kuria naujų dainų.' Pirma jo 
tremties darbo dalis, 10 solo dainų ir due
tų įvairiems balsams, šiuo metu yra JAV 
(Strumskio) išleista. Tai daugiausia Bad 
Segeberge ir Eutine — šioje stovykloje — 
sukurtos dainos. Žinoma, šias gaidas ne
trukus gaus ir dainuos mūsų dainininkai, 
gėrėsis publika. Gal gi jas išgirdusi buv. 
stovyklos „valdžia” ir supras tada, kad St.

JUOSTAS.
Gailevičiuį fortepionas anuomet buvo la
biau reikalingas, negu stovyklos vargo
nininkui.

Atsisveikinimui su šia stovykla muzikas 
St. Gailevičius palieka tik ką naujai sukur
tą giesmę „Maldą” (P. Babicko žodžiai). 
Šią giesmę jau yra paruošęs stovykloje gy
venantis dainininkas M. Rimkus (baritonas). 
Tai jauna, bet rimta vokalinė pajėga. Su 
M. Rimkumi muz. St. Gailevičius yra ne
mažai dirbęs, o taip pat ir koncertavęs 
anglų zonos stovyklose. M. Rimkus ir da
bar beveik kiekvieną dieną, atitrukdamas 
nuo kitų darbų, randa laisvesnę valandėlę 
dainuoti. Jis labai gailisi netekęs nuošir
daus patarėjo ir draugo, kurio dėka jis yra 
daug pasiekęs dainos srityje.

Šioje stovykloje gyvena ir dainininkas J. 
Būtėnas, kuris, ilgesnį laiką koncertavęs 
amerikiečių zonoje, dabar viena koja stovi 
jau beveik kitoje Atlanto pusėje. Todėl su 
daina jis rečiau tepasirodo; paskutiniu 
metu Hamburgo radiofone įdainavo lietu
viškų liaudies dainų juostų.

Scenos meno srityje darbuojasi Kauno 
d. teatro dramos aktorė T. Daubaraitė — 
Gailevičienė. Su stovyklos jaunimu šį bei 
tą pavyko paruošti. Emigracijos sutrukdė, 
darbą, nes jaunimas daugumoje išvyko, o ir 
pati vadovė pakėlusi sparnus į Angliją pas 
vyrą. Taip pat ir daugiau šeimų rengiasi 
kelionėn už kanalo, nes jau gauta šiuo rei
kalu anglų instrukcija. . S. Narkėliūnaitė.

- A.
įsikišti britų pareigūnas. Todėl dėl Pabal
tijo tautų tarpusavio geresnio sugyvenimo 
Baltijos Taryba išleido atsišaukimą, kuria
me prašo visus nesusipratimus spręsti 
draugiškoje atmosferoje. Tarp kitko atsi
šaukime rašoma: „Mes norime pabrėžti fak
tą, kad D. Britanijoje, Amerikoje visos trys 
Pabaltijo valstybės, Estija, Latvija ir Lietu
va žinomos yra kaip Pabaltijo valstybės. 
Politiniai mums taj yra naudinga, nes mes 
galime kalbėti visų šešių milijonų vardu, 
ko negalima daryti, jei , veiktume at
skirai. Bent koks nusižengimas vienos tau
tinės grupės tuo pačiu atsiliepia ir kitoms 
tautinėms grupėms.” Todėl Taryba siūlo 
sudaryti bendrus stovyklų komitetus, kurie 
iškilus ginčams, ginčytinus klausimus iš
spręstų.

Pereitais mątais nupirktos patalpos Lon
dono lietuvių klubui jau remontuojamos ir 
lapkričio mėn. remonto darbai bus užbaig
ti. Prie šių patalpų nupirkimo ir remonto 
darbų gausiai prisidėjo Londono lietuviai 
aukomis ir paskolomis. Bombardavimų me
tu nukentėjo Londono lietuvių bažnyčia ir 
klebonija. Dabar gautas leidimas padaryti 
reikalingus remontus bažnyčioje ir klebo
nijoje. Taip pat renkamos aukos naujų Var- 1 
gonų Įsigijimui. Tokiu būdų D. Britanijoje 
lietuviai stiprina ir gyvina lietuviškąją veik
lą- (vj).

KAS ATSIUST AUŠ AMERIkOS 
TREMTINIAMS

Šiomis dienomis L. R. Kryž. Generalinio 
Įgaliotinio Įstaiga Mūnchene 'gavo naują 
BALF'o siuntą, skirtą amerikiečių pirmoje 
zonoje gyvenantiems lietuviams tremti
niams. Šią siuntą sudaro šie daiktai: “

95 maišai ir 5 dėžės vartotų rūbų,
85 maišai kvietinių miltų; jų bendras 

svoris yra 8.500 amerikoniški svarai,
4 statinės žuvies taukų ir
1 statinė riešutinio sviesto.
Be to, ši (staiga kiek anksčiau dar yra 

gavusi 4 statines žuvies taukų ir 4 stati
nes riešutinio sviesto.

Iš esančių ant maišų ir dėžių užrašymų 
tenka manyti, kad tai yra dėvėti rūbai, 
daugiausiai skirti moterims ir vaikams.

Gautosios gėrybės tuoj bus pradėtos in
ventorizuoti. Tą darbą atliks komisija, ku
rią šj kartą sudarys L. T. B. atstovai, vie
nas iš Dillingeno, kitas iš Mūncheno ir Zo
ninės Studentų Atstovybės deleguotas as
muo. (Į inventorizacijos komisiją visada nu 
matoma kviesti didesnių stovyklų bendruo
menės atstovus. Kiekvieną kartą kitos sto
vyklos gyventoją). ,

Po inventorizacijos rūbai ir maistas per 
L. R. Kryž. Skyrius bus išdalinti tremti
niams. Miltus numatoma duoti tik IRO 
neišlaikomiems, kurių šiuo metu yra apie 
3.000 asmenų Riešutinis sviestas ir žuvies 
taukai bus ■ duodami visiems vaikams iki 
14 metų amžiaus ir sergantiems džiova 
asmenims. Šiuo metu vaikų iki 14 metų 
amžiaus, 
menimis, 
— 150.

Rūbus, 
gauti tik tie, kurie jų yra būtinai reikalin
gi, nes reikia suprasti, kad gautieji ištek
liai nėra toki dideli, jog jų pakaktų visiems 
be išimties tremtiniams. Ką reikalinga su
šelpti rūbais, nustatys kiekvienas skyrius 
pagal gautus tremtinių prašymus ir kitas 
surinktas žinias. Displaced Persons

esamais įgaliotinio ištaigoje duo- 
yra 3270, gi džiovininkų ligonių

L. Tį Kryž. patvarkymu, turėtų

A. KERNIUS Į KANADĄ
Šiomis dienomis iš Miuncheno į Kanadą 

išvyksta žinomas sportininkas A. Kernius, 
šįmet pastatęs naują Lietuvos rekordą šuo
lyje Į tolj -a 7,27 m.

Būdamas kūno kultūros mokytoju Miun
cheno gimnazijoje, jis rūpinosi ir nauja 
prieaugliu lengvaatletikos srityje. Jo pa
ruošti jaunieji sportininkai yra gražiai'pa
sirodę Rosenheimo L.T.B. ir kitose pirme
nybėse. < /

Laiškai is Lietuvos
Keletas stovyklos gyventojų vėl gavo iš 

Lietuvos laiškų. Laiškus atsiuntė ir šį pa
vasari išvykusios B ir K šeimos. Jos jau 
daug anksčiau ruošėsi išvykti, tačiau ga
lutinai pasiryžo po buvusio bado streiko 
kovo 10 dieną. Nors šios šeimos jau anks
čiau buvo žinomos, kaip palankios komu
nistams, bet i Lietuvą savo kelionėje gana 
ilgai užtruko. Laiškuose džiaugiamasi lai
minga kelione ir raginama kiti grįžti, Rašo 
ir apie kai kuriuos bendrus pažįstamus. 
Vieni, esą, dar gyvena, kiti jau mirę . . . 
Vienas džiaugiasi, kad gavęs sargo vietą 
ligoninėje, o jo žmona nepaprastai džiau
giasi, kad gavo nusipirkti ožką, nes tai esą 
labai daug ir tas žymiai palengvina jų gy
venimą Lietuvoje. Laiškai jų gavėjams ne
padarė įspūdžio, mat abi šios šeimos ir Lie
tuvoje priklausė komunistams ir todėl 
jiems buvę nesunku sugrįžti atgal J Lie
tuvą. A. V.

KONCERTAI SIAURĖS VOKIETIJOS 
LIETUVIAMS

Lietuvos operos solistai Juzė Augaitytė 
ir Ipolitas Nauragis, penkias savaites kon-

certavę amerikiečių ir prancūzų zonose gy
venančių lietuvių stovyklose ir tenai suren
gę per 20 koncertų, po trumpos pertraukos 
su koncertais aplankė pačioj Vokietijos šiau
rėje gyvenančius lietuvius. Tai daugumoje 
nedidelės lietuvių kolonijos, kur tik retkar
čiais užklysta lietuvis menininkas. Operos 
solistai J. Augaitytė ir Ip. Nauragis, ati- 
dainavę du koncertus Liubeke per Lietuvių 
— latvių „Vienybės” atgaivinimo šventę, iš 
čia, estu; V. Mendvere’i (pianistui) talkinin
kaujant, su daina aplankė Eutino, Neustad- 
to, KI. Wittensee ir Flensburgo lietuvius. 
Koncertų programoj buvo lietuvių liaudies 
dainos ir operų arijos. Visur menininkai 
buvo labai šiltai sutinkami. Jų aukšto me
ninio lygio koncertais žavėjosi ne tik sa
viškiai, bet ir svetimtaučiai.

Grįždami iš kelionės po šiaurinę Vokie
tijos dalį, menininkai Hamburgo radijofo- 
ne įdainavo lietuviškų dainų juostas. Kada 
radijofonas numatys ‘jų dainas transliuoti 
per radiją, bus pranešta atskirai, kad tuo 
būdu stovyklose gyvenantieji lietuviai ga
lėtų jų pasiklausyti , s. N.
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