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Pirmas privatus Marshallio susitikimas su Molotovu Šios dienos numeryje

Londonas (Dena). Užsienio Reikalų Mi
nistrų Tarybas trečiadienio posėdyje stai
gu-Molotovas pasiūlė, kad keturių didžiųjų 
valstybių vyriausybės dviejų mėnesių būvyj 
turėtų patiekti Tarybai savo pasiūlymus dėl 
pagrindinių taikos sutarties nuostatų. Bet 
Bidault padarius priekaištų Molotovas šį 
savo pasiūlymą tuojau atsiėmė.

Trečiadienį pirmininkavo Bidault. Kriti
kuodamas šį Molotovo pasiūlymą pareiškė, 
jog užsienio reikalų nffnistrai į Londoną 
yra susirinkę tam, kad paruoštų Vokietijos 
taftos sutartį. Jei dabar tas reikalas vėl 
būtų perduotas atskiroms vyriausybėms, tai 
ir užsienio reikalų ministrai' galėtų skir
stytis namo, nes-jų čia buvimas pasidarytų' 
nereikalingas.

NEBESUPRANTAMA JALTOS IR POTS
DAMO KALBA

Prieš patiekdamas savo naująjį pasiūly
mą Molotovas išreiškė „nusistebėjimą”, kad 
šiame susirinkime amerikiečių ir britų de
legacijos „labai mažai interesuojasi Jalto
je ir Potsdame padarytais susitarimais”. 
Marshallis atsakydamas į tai pažymėjo, kad 
apie Jaltos ir Potsdamo susitarimus negali 
būtj kalbos, nes esą „skirtumų aiškinime, ką

tie susitarimai reiškia. Marshallis pa
reiškė: „Jaltos ir Potsdamo kalba daugeliu 
atveju Sovietų Sąjungai reiškia visai ką ki
tą, negu mums. Nėra prasmės tas diskusi
jas dar kartą atnaujinti. Leiskite mums ge
riau iš mūsų pastarųjų dviejų metų patyri
mų padaryti naudingas išvadas, leiskite mū
sų problemas ir mūsų nesusipratimus pa
šalinti”.

Užsienio reikalų ministrų įgaliotinių pra
nešimą apie difiniciją vokiečių kilmės tur
tų Austrijoje užsienio reikalų ministrai dėl 
laiko stokos, nes posėdis buvo trumpesnis 
kaip paprastai, kadangi reikėjo dalyvauti 
karališkame priėmime, negalėjo peržiū
rėti.

GALIMAS PRANCŪZŲ ZONOS 
PRISIJUNGIMAS

Londonas (Dena). Savo viešbutyje Lon
done prancūzų užsienio reikalų ministras 
Bidault nušvietė prancūzų spaudos atsto
vams Prancūzijos nusistatymą dėl vokiečių 
centrinės vyriausybės. Bidault pasakė, jog 
pirmiausia reikia žinoti, kas tokioje vyriau
sybėje dalyvautų, ir kokios jai būtų paves
tos vykdomosios galios funkcijos. Pats pir
miausias klausimas esąs ar Saaro kraštas

Žydų ir arabų kovos Palestinoje
Jeruzalė (Dena). Jeruzalėje tūkstančiai 

susitelkusių arabų mėgino įsiveržti į žydų 
kvartalą. Kai dėl policijos įsikišimo tas 
jiems nepavyko, jie puolė žydų krautuves 
miesto viduryje; jas apiplėšė ir padegė. 
Žydų apsigynimo organizacija paskelbė vU 
sų žydų, vyrų ir moterų, nuo 17 ligi 25 
metų amžiaus mobilizaciją ir įvedė gink
luotą tvarkos tarnybą. Tarp Jaffa ir Tel- 
Avjvd įvyko žydų ir arabų mūšis, kuria
me btrvo vartojama rankinės granatos ir 
kulkosvaidžiai. Irako valstybės vyrai ra
gina arabų karines pajėgas pasiruošti žy
giui į Palestiną. Kaire įvyko demonstraci
jos prieš Jungtines Tautas, kurios neapsiėjo 
be išsišokimų. Kairo universitetas kviečia 
studentus į šventąjį karą ir įvedė karinį 
apmokymą.

Britų kolonijų ministras Žemuosiuose 
Rūmuose pareiškė, kad D. Britanija sustip
rino savo pastangas, kad Palestinoje .būtų 
išlaikyta tvarka.

Londonas BBC diplomatinis korespon
dentas, nagrinėdamas padėtį Palestinoje 
nurodo, kad 7 arabų valstybėms pradėti 
bendrus karo žygius yra neįmanoma dėl 
jų valdovų tarpe viešpataujančių nesutiki
mų Taip Transjordanijos1 valdovas Abdu
la į savo teritoriją nenorės įsileisti nei 
Irako kariuomenės (Irakas turi apie 2.000 
gerai apginkluotų ir motorizuotų karių), 
nei savo mirtino priešo Saudi Arabijos ka
raliaus, Ibn Saudo kariuomenės. Tarp Did.

Jeruzalės Mufti ir Abdulds irgi yra dideli 
nuomonių skirtumai. Dabartinius Neramu
mus korespondentas laiko tik spontaniško 
pobūdžio. Padėtis pasidarys tikrai rinjta, 
kai iš Palestinos pasitrauks britai. Tuo at
veju Muftį greičiausiai suorganizuos iš vi
sų arabų kraštų nereguliarią kariuomenę. 
Šiuo metu didžiausiam pavojuje yra 700.000 
žydų gyvenančių Artimuosiuose Rytuose, 
tačiau prasidėjęs jų persekiojimas leis žy
dų sionistams patraukti į savo pusę pasau
lio viešąją nuomonę.

TIK DUOKITE MUMS GINKLUS!
Kairas (UP) Demonstruoją studentai pra

siveržė pro karaliaus rūmų sargybas ir 
šaukė l /karalių Faruką: „Paleiskite pirmą 
šūvį ir veskite mūsų gretas”.

Demonstrantai, protestuodami prieš Pa
lestinos padalinimą, organizuotai ir ramiai 
žygiavo pagrindinėmis Kairo gatvėmis iki 
pasiekė karaliaus rūmus. Jėga prasiskynę 
kelią, prie rūmų balkono šaukė: „Duokite 
mums ginklus, duokite ginklus! Salin sio
nistų Amerika! Salin Jungtinės Tautos! Sa
lin sionistų Amerika! Salin išdavikiška Ru
sija!”

liksiąs vokiečių vyriausybės suverenume, ar 
ne.

Dėl Prancūzijos laikysenos Vokietijos ry- 
fų sienų klausimu Bidault pareiškė, kad šis 
klausimas turi būtį sprendžiamas pilnoje 
savo visumoje. Vienas korespondentas pa
klausė: „Ar jums atrodo, kad trijų Vakarų 
Vokietijos zonų sujungimas esąs neišven
giamas?”
Į 'tai prancūzų užsienio reikalų ministras 
atsakė: „Yra aišku, kad sujungimas bus ga
limas, jei konferencija iširtų. Viskas pri
klauso nuo to, kaip prie Vakarų zonų su
jungimo bus prieita ir kaip tas bus įvyk
dyta. Jokių atveju aš negaliu prieš pabai
gą konferencijos, kuri yra paskutinioji ga
limybė susipratimui, tvirtai nusistatyti.”

SVARBUS VIZITAS
Londonas (UP). Sovietų Sąjungos užsie

nio reikalų ministras pakvietė JAV užsie
nio reikalų ministrą Marshallį pusryčių, 
kurie įvyksta penktadienį sovietų pasiunti
nybėje. Pakvietimas buvo gautas trim die
nom praslinkus po to, kai Molotovas at
metė panašų Marshallio kvietimą. Tai yra 
pirmas atsitikimas kai Marshallis, kaipo už
sienių reik, min., turės privatų pasikalbėji
mą su Molotovu. Vykstant pas Molotovą, 
Marshallį lydės: JAV pasiuntinys Mask
voje Bedell Smith, JAV pasiuntinys Lon
done Lewis Douglas ir užsienio reikalų 
ministerijos patarėjas Charles Bohlen.

SUSITIKIMAS
Londonas (AP). Jungtinių Amerikos 

Valstybių užsienio reikalų ministeris Ge
orge C. Marshallis penktadieni, būdamas 
vaišėse sovietų pasiuntinybėje, turėjo pa
sikalbėjimą su sovietų užsienio reikalų mi- 
nisteriu Molotovu. Informuotų sluoksnių 
manymu, šis pasitarimas turėtų paveikti 
konferencijos eigą. Abiejų valstybės vyrų 
susitikimas įvyko kaip tik prieš posėdį, 
kada buvdrisvarstomos Vokietijos ūkiškosios 
problemos.

TVANKI ATMOSFERA PRANCŪZIJOJE 
IR ITALIJOJE

JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBĖS 
NENORI KARO

APIE IDEALIZMĄ

JIE UŽ DP ĮSILEIDIMĄ Į JAV

ATGYJA KOMINTERNO BROLIS 
BEZBO2NIK *

Italija neprašys JAV karinės pagalbos
Roma (Dena-INS). ' Protestuodami) dėl 

Milano prefekto E. Troilo atleidimo, 150 
aukštutinės Italijos miestų burmistrų (ko
munistų) įteikė atsistatydinimo pareiškimus. 
Milano komunistai pareikalavo, kad Troi
lo būtų grąžintas į savo vietą arba, kad į 
tą vietą būtų paskirtas kitas komunistas. 
Bet po kurio laiko staiga Troilo vėl grįžo, 
į savo pareigas.

Sicilijoje paskelbtasis ’ generalinis streikas 
dar labiau prasiplėtė. Naro mieste komu
nistai užėmė policijos barakus, o Ravanu- 
soje — rotušę.

UP iš Romos praneša, kad de Gasperi 
vyriausybė nemano prašytį JAV karinės pa
galbos. Su turima, pagal taikos sutartį leis
ta, nedidele armija italų vyriausybė esanti

SIRIJA ATS1PRASO
Vašingtonas (Dena-INS). Sirijos minis

tras pirmininkas JAV vyriausybei užtikri
no, jog jis imsis priemonių, kad -panašūs 
išsišokimai prieš amerikiečių pasiuntinybę, 
kurie įvyko ryšium su nutarimu padalinti 
Palesiną, daugiau nebepasikartos.

*
Prancūzijoje siaučia teroras

Paryžius (UP). Viešųjų tarnybų darbinin
kų ft tarnautojų profesinės sąjungos atsi
šaukimas paskelbti keturių dienų „įspėjamąjį 
streiką” buvo tik iš dalies vykdomas. Tik 
švietimo ir ūkio ministerijų tarnautojai, iš 
viso apie' 230.000 asmenų, neatėjo į darbą.

Vyriausybė pašaukė ir antrąją 1923 m. 
gimimo atsarginių pusę. Tuo būdu, ryšium 
su dabartine krize, pašauktųjų atsarginių 
skaičius padidėjo iki 200.000.

Saint Etienne streikadariai penktadienį 
perėmė „valdžią”. Jie užėmė didelį ginklų 
fabriką, kontroliuoja gatves ir įvedė spau
dos cenzūrų Į tą miestą yra išvykusi gvar
dija. Denaine, netoli Lille, 2000 streikuo
jančiųjų, apsiginklavę geležinėmis lazdomis, 
užpuolė 60 gvardijos karių, kurie šaugojo 
anglies kasyklas, ir juos išvijo iš kasyklų. 
Lygiai 20 policininkų reikėjo nuvežti į li
goninę. Penktadienį po pietų streikuojan
tieji užėmė Aries miestą. Policija pasirodė 
bejėgė. Mieste viešpatauja pakrikimas. Po
licija įsitvirtino prefektūroje. Karinės pajė
gos skuba policijai j pagalbą. Nicoje poli
cija ir kolonijų kariai išsklaidė streikuo
jančius.

Greitasis traukinys, kursuojantis iš Pa
ryžiaus į Ventimiglią, važiuodamas 100 kilo
metrų greičiu per valandą, stebuklingu bū
du išvengė katastrofos, nes. pravažiavus 
paaiškėjo, kad bėgių varžtai buvę atsuktu

Prie Tours, dėl tokio pat sabotažo akto, 
prekinis trauiknys nuvirto.

Paryžiuje demonstrantai išmušė komu
nistų partijos biuro langus ir sugadino in
ventorių. Nors komunistų teroras ne ma
žėja, o didėja, bet vidaus reikalų ministeris 
Mochas paskelbė, jog vis dar policijai esą 
uždrausta vartoti ša imamus ginklus.

DARBININKAI PRADEDA GRĮŽTI Į
- DARBĄ

Paryžius (Dena). Komunistų atsišaukimas 
pradėti generalinį streiką rado atgarsį tik 
nedaugelyje departamentų. Lotaringijos ka
syklose jau dirba pusė darbininkų. Po to 
kai policija ir kariuomenė užėmė elektros 
jėgaines, Paryžiuje požeminis traukinys vėl 
kursuoja. Sunkiau yra su aprūpinimu sos
tinės vandeniu ir gazu. Beveik visur trau
kinių susisiekimas vėl prasidėjo. Iš Pary
žiaus išeina beveik visį greitieji traukiniai. 
Le Havre ir Bordeaux dokų darbininkai vėl 
dirba. Pas-de-Calais departamente anglia
kasiai jau vėl yra pasiruošę dirbti. Paštas, 
telefonas ir telegrafas veikia be trukdymų. 
J. F. DULLES ATVYKO Į PRANCŪZIJĄ

Londonas (UP). JAV užsienio reikalų mi
nistras G. C. Marshallis, kuris labai rūpi
nasi Prancūzijos įvykiais, savo patarėją už
sienio politikos klausimais respublikoną J. 
F. Dulles atsiuntė, kaipo stebėtoją į Pa
ryžių.

W1NSTONUI CHURCHILLIUI SUTEIKIAMOS GARBĖS PILIEČIO TEISES 
Bringhfon miesto burmistras įteikia W. Churchilliui garbės piliečio teisių dokumen
tą. Tame mieste spalio m. įvyko konservatorių kongresas. Čia Churchillis pasakė kal

bą, kurios klausėsi 100.000 žmonių. (Dena-NYT-Bild)

pajėgi atsilaikyti prieš komunistų puolimus. 
Italų užsienio reikalų ministras grafas Stor-< 
za pareiškė, jog su amerikiečiais dėl sutei
kimo karinės pagalbos niekuomet nebuvo 
tartasi.

JAV LAIVYNAS ITALŲ VANDENYSE 1
Vašingtonas (Dena-INS) JAV krašto ap

saugos ministerijos jūrų laivyno skyrius 
paskelbė, kad 16 amerikiečių karo laivų, 
jų tarpe du didžiausi pasaulyje lėktuvnešiai, 
šiuo metu yra italų vandenyse.

GANDAI APIE JAV PAGALBĄ 
AUSTRIJAI

Maskva (AP). Tassas iš Vienos praneša, 
kad žurnalistų sluoksniuose kalbama, jog 
„Jungtinės Amerikos Valstybės ruošiasi 
Vakarų Austrijoje (steigti anglo-amerikie- 
čių pramonės koncernus.”

BIDAULT LANKYSIS BRIUSELYJE
Briuselis (AP). Prancūzijos užsienio rei

kalų ministras G. Bidault gruodžio mėn. ' . 
21 d. atvyks dviems dienomis į Briuselį ir 
skaitys paskaitą tema „Ateities Europa”. Jį 
lydės ponia Bidault,

BANDITAI YRA APRŪPINAMI IS i - 
LĖKTUVŲ

Atėnai (Dena-Reuter) Graikijos žinių 
agentūra skelbia, kad dabar jau banditai iš 
kaimyninių valstybių siunčiamus medžiagų 
papildymus gauna oro keliu, nes yra nu
matoma, kad JT Balkanų komisija izoliuos 
šiaurės Graikijos sieną. Balkanų komisija 
jau atvyko Į Salonikus.

KARINE KOMISIJA DIRBA
Naujorkas (Dena-Reuter). Saugumo Ta

rybos karinė komisija paskelbė, jog visą 
laiką paskutiniųjų mėnesių būv/je vyko 
pasitarimai dėl tarptautinės policijos su
dėties ir stiprumo. Bet jokių galutinų nu
tarimų nebuvo padaryta.
KARALIUS MYKOLAS ŠVEICARIJOJE
Lozana (Dena). AFP praneša, kad Ru

munijos karalius Mykolas atvyko į Lozaną. 
Jis čia sustojo kelioms dienoms, o paskiau 
žada skristi atgal į Budapeštą.

VOKIEČIAMS NEGALIMA ŽINOTI KĄ 
KALBA MARSHALLIS

Berlynas (Dena). Amerikiečių karinės 
valdžios Vokietijoje žinių kontrolės skyrius 
praneša, kad sovietų įstaigos konfiskavo 
Leipcige 17.000 egz. specialaus leidiniė, 
kuriame bus atspausdinta Marshallio prieš 
pat Londono konferenciją Chicagoje pasa
kytoji kalba. Visoje sovietų zonoje to lei
dinio platinimas yra uždraustas.

Amerikiečių karinė valdžia šj žygi trak
tuoja kaip grubų keturių valstybių susita
rimo dėl laisvo žinių ir laikraščių pasikei
timo sulaužymą. Pranešime sakoma, kad 
amerikiečių karinė valdžia protestuosianti 
dėl tokio susitarimų nepildymo.

RUOŠIAMAS BELGRADO — BUDA
PEŠTO PAKTAS

Budapeštas (AP). Iš gerai informuotų 
šaltinių patirta, kad Jugoslavijos delegaci
ja, vadovaujama maršalo Tito, dar prieš 
Kalėdas lankysis Budapešte, tikslu sudaryti 
draugiškumo ir savitarpio pagalbos sutartį 
su Vengrija. Manoma, kad sutartis bus to
kio pat pobūdžio, kaip ir prieš porą sa
vaičių pasirašytoji Jugoslavijos — Bulga
rijos sutartis.

FELDMARŠALAS MANNERHEIMAS 
SUNKIAI SERGA

Helsinkis (Dena-INS). Buvusiojo Suomi
jos valstybės prezidento feldmaršalo Gus
tavo Mannerheimo sveikata pastaruoju lai
ku labai pablogėjo. Gydytojai nutarė jį iš
vežti i Stockholmą.

* Ženevoje prasidėjo konferencija žmo
gaus teisių difinicijoms nustatytu

Jei Stalinas būtų anglas . , .
Kaip jau žinoma, š. m. spalio mėn. pabai

goje Stalinas priėmė Anglijos parlamento 
darbo partijos kairiojo sparno atstovus, 
kurių ekskursijaj Į Sovietų Rusiją vadovavo 
atstovas Zilliacus. Ką Stalinas ta proga 
jiąms pasakė, spaudoje buvo mažai rašoma. 
Naujorko laikraštis „P. M.” duoda kaip 
tik dabar ištraukas iš tuoj po pasikalbė
jimo padarytų dalyvių užrašų, kurie to 
laikraščio Londono korespondentui Frederi
kui Kuh pateko Į rankas.

Iš to dokumento matyti du dalykai: pir
ma, kad Stalinas britų-rusų draugiškumo 
sutartį laiko' pasenusia; antra, kad jis dar 
nenustojo vilties sugriauti britų - amerikie
čių vienybės frontą.

Dėl britų-rusų draugiškumo sutarties 
Stalinas pareiškė, kad ji susidedanti iš 
dviejų dalių. Pirmoji, kur pasižadama abi
pusiška pagalba iki Hitlerio nugalėjimo, 
po sąjungininkų pergalės nustojusi reikš
mės. Pasibaigus karui, pagal sutartį, ’abi 
šalys Įsipareigoja per dvidešimt metų vie
na kitą remti, jeigu jokia nauja tarptau
tinė organizacija nepasiimtų atsakomybės 
už susitarusiųjų valstybių gynimą nuo 
agresijos. „Bet dabar tokia organizacija 
yra, tai Jungtinės Tautos, kurioms priklau
so kaip D. Britanija, taip ir Sovietų 
Sąjunga. Tokįij būdu taip pat ir antroji 
britų - sovietų sutarties dalis nustoja savo 
vertės”.

Nemažiau kaip ir šie yra įdomūs Sta
lino komentarai dėl britų užsienio politi

kos. Jis nurodo, kad per pastaruosius porą 
metų rusų tautai iškilo daug abejonių, ar 
aplamai britų vyriausybė nori pagerinti 
santykius su Rusija. Čia jis daro griežtą 
skirtumą tarp vyriausybės ir anglų darbo 
klasės, kuri kaip ankščiau, taip ir dabar 
„be abejonės, siekianti bendradarbiavimo 
su Sovietų Sąjunga”.

Dėl to jis ir klausia — „ar britų vyriau-. 
sybė užsienio politikoje yra visiškai ne
priklausoma, ar ji yra kieno nors diktuo
jama, ir ar čia yra ta priežastis, kad ji 
pirma pradeda derybas, paskui vėl nutrau
kia” (Čia, matomai, jis turėjo mintyje 
prieš kurį laiką nutrūkusias prekybos de
rybas).

Po šio klausimo Stalinas tuojau pereina 
prie Anglijos — Amerikos santykių ir 
perspėja nepervertinti Amerikos pagalbos, 
nes D.Britanija su JAV ūkiškai ne viena 
kitą papildo, bet konkuruoja. Po to Sta
linas pasakė:

„Jei aš būčiau anglas ir darbiečių vy
riausybės narys, tai aš taip daryčiau: aš 
nenutraukčiau ūkinių ryšių su Jungtinėmil 
Valstybėmis, bet reikalaučiau iš jų tam 
tikrų koncesijų ir jiems pasakyčiau, jeigu 
jūs man geresnių sąlygų neduosit, tai aš 
sustiprinsiu ryšius su Rytų Europos vals
tybėmis. Tokiu būdu Anglija atsipalaiduotų 
nuo visiškos priklausomybės Amerikai ir 
aš, kaip anglas, galėčiau groti tuo pačia 
metu dviem registrais.” G,Die Tat”)
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Tvanki atmosfera Prancūzijoje ir Italijoje
Faktas, kad Marshallio patarėjas Londo

no konferencijoje John F. Dulles nuvyko į 
Paryžių asmeniškai susipažinti su padėtimi 
Prancūzijoje, aiškiai parodo amerikiečių de
legacijos Londono konferencijoje susirūpi
nimą. „New York Times” straipsnyje 
„Tvanki atmosfera” iš Molotovo elgsenos 
Londono konferencijoje, priėjo išvadą, kad 
sovietai tikisi, jog koziriai yra dar jų ran
kose, ir nori toliau tęsti „šaltąjį karą”. Ki
tu didysis New Yorko laikraštis „New 
York Herald Tribune” aiškina, kad komu
nistai būtšnai nori neleisti įgyvendinti Mar- 
ahallio planą, nes priešingu atveju jis juos 
sunaikins. Tos dvi amerikiečių laikraščių 
prielaidos padeda suprasti paskutiniuosius 
Įvykius Prancūzijoje ir Italijoje.

Prancūzų ir užsienių spauda vienu balsu 
konstatuoja, kad komunistų noras sukelti 
visuotinį streiką nuėjo niekais. Tačiau ko
munistai ne iš tų, kurie greitai nuleidžia 
rankas, jie griebėsi naujos taktikos, būtent, 
sabotažo ir teroro. Nuo bėgių nuleista eilė 
traukinių. Po kraštą vogtais sunkvežimiais 
važinėja komunistų vadovaujami smogia- 
miejt būriai ir priverčia Į darbą grįžusius 
darbininkus vėl palikti savo darbovietes, o 
gamybos įrankius sunaikina. „Manchester 
Guardian” mano, kad komunistai tos takti
kos griebiasi iš desperacijos, matydami, kaip 
vis daugiau ir daugiau darbininkų nuo jų 
nusigrįžta. Nieko nepadeda ir tai, kad ko
munistams po karo į iavo rankas pasisekė 
paimti prof, sąjungų konfederaciją, su
trumpintai vadinama CGT (Confederation 
Generale du Travail). Socialistų ir krikš
čionių vadovybėje išlikusios prof, sąjun
gos vis sėkmingiau priešinasi komunistų 
įsakymams. Dėl to „Manchester Guardian” 
prieina išvadą, kad komunistai, turint gal
voje tikrai blogas Prancūzijos ūkines są
lygas, susilaukė nuostabiai mažai pasise
kimo.

Prieš keletą dienų, nežiūrint visų komu- 
tiistų trukdymų, parlamentas priėmė vy- 
•lausybės pateiktą įstatymą, kuris jai su- JT

Elizabetos jungtuves džiūgauja Londono gatvėse

KAS SKELBIA KARO PROPAGANDĄ?
Karo propaganda išeina iš aukščiausioj 

vietos Kremliuje, — rašo minėtas kores
pondentas. Geriausia tos propagandos ilius
tracija yra paskutinioji Višinskio kalba

teikia didesnes teises kovai su streikais ir Į Padėtis Italijoje yra kiek kitokia. Ten 
'vidurio partijos turi pakankamai stiprų už
nugarį steigiamajam seime, ir joms nėra 
reikalo bijoti, kaip tai yra Prancūzijoje, — 
spaudimo iš dešinės. Neramumai ten pra
sidėjo Pietuose, t. y. tose srityse, kurios Ita
lijos ūkiui neturi lemiamos reikšmės. Tie
sa, ir šiaurės Italijoje, būtent, Milane dėl 
prefekto komunisto Troilio atsistatydinimo, 
komunistai buvo suruošę 24 valandų gene-' 
ralinį streiką, kuris, reikia pripažinti, buvo 
įvykdytas labai įspūdingai. Tačiau į jį rei
kia žiūrėti daugiau kaip į generalinę repe
ticiją — į komunistų jėgos demonstraciją, 
iš kitos pusės, socialinės sąlygos ten yra 
žymiai palankesnės visokiom suirutėm. De 
Gasperi vyriausybės ūkinė politika, kuriai 
vadovauja Italijos banko valdytojas prof. 
Einaudi, susilaukė pradinio pasisekimo. Vi
sos kainos paskutiniuoju metu krito beveik 
25’/o. Doleris, kuris prieš kiek laiko „juo
doje rinkoje” kainavo 950 lirų, šiandien 
kaštuoja 620 lirų. Lašinių kaina krito nuo 
1.200 lirų iki 800 lirų už kg. Tačiau kainas

sabotažu.
Už įstatymą balsavo visos partijos, išskyrus 

komunitus. Atrodo, kad dabar padėtis tu
rėtų pasisukti geresnėn pusėn, tačiau iš 
tikrųjų optimizmui dar nėra tvirto pagrin
do. Už įstatymą balsavo 413 atstovų, tačiau 
ne visi jie žiūri į Vyriausybę SU visišku pa
sitikėjimu. Socialistai reikalaus, kad vyriau
sybė naujuoju įstatymu vadovautųsi tik 
išimtiniais atvejais, kas, žinoma, nepa
tiks dešiniajam sparnui ir jis, gal būt, vie
ną dieną atšauks pasitikėjimą vyriausybei, 
lygiai taip pat, kaip jis atsisakė palaikyti 
Bliumą. Tuo atveju galimą vyriausybės at
sistatydinimą sektų sustiprinti streikai, ku
rie privestų prie de Gaulle diktatūros ir, 
eventualiai, prie tikro pilietinio karo. Ne
reikia užmiršti, kad jau greitai mėnuo, kaip 
kiekviena diena Prancūzijos ūkiui atneša 
2.000.000.000 fr. nuostolių. Kiekvienos vy
riausybės finansų minister) laukia toli 
gražu nemalonios ir tikrai sunkios parei
gos.

Jungtinės Amerikos Valstybės nenori katb
(MOŠŲ SPEC KORESPONDENTO ANGLIJOJE)

Kongreso delegacija jau ap- 
Tačiau ji išsivežė įspūdžių, 
belankant didžiuosius Vokie-

Amerikiečių 
leido Europą, 
kurie susidarė 
tijos ir kitų Europos valstybių miestus ir 
kurie yra būdingi iš griuvėsių neprisike- 
liančiai Europai.

Ryšium su tuo vienas Londono korespon
dentas rašo, jog tų įspūdžių centre — 
propaganda, įteigianti europiečiui, kad ka
ras labai greitai iškils ir kad prasiverš tik 
dėl to, jog jo nori... Amerika.

posėdyje. Komunistams paliktas kasdienis, 
nešvarus darbas — socialinės intrigos, 
amerikiečių pajuokimas ir visų komunizmo 
priešų tepliojimas „amerikoniškųjų fašistų 
ir jų instrumentų” dažais. Tuo tarpu aukš
čiausios sovietų instancijos pasiėmė parei
gą „aukštesniu stiliumi” judinti karo temą.

Pagal, šitokio samprotavimo esmę, kiek- 
amerikiečių žingsniu turi būti alški- 
kaip Žingsnis, vedąs į karą, kurio 
Amerika. Ar kalbama apie ameri- 

pramonės stiprinimą, ar apie Mar- 
platią, ar apie amerikiečių spaudos

vienas 
namas 
norinti 
kiečių 
shallio 
diskusijas, ar apie pagalbą Europai, — vi
sa tai esanti koordinuota akcija, kurios tiks
las — paskubinti karą.

KARO PROPAGANDOS VAISIAI
Neabejojama, kad šita karo propaganda 

europiečių tarpe randa > neblogą dirvą. Ve
dant sausas technines diskusijas su euro
piečiais ekspertais, pasikalbant su bičiu
liais Paryžiaus kavinėje, besivaišinant Ro
moje, Ženevoje ar Londone, — ateina mo
mentas, kada, truputį nutilus ir pažvelgus 
į amerikiečio akis, susidomėjus tyliai pa
klausiama:

— Ar pas jus tikrai norima karo?
Amerikiečio nuneigimas verčia europietį 

mandagiai-suprasti šį gestą kaip simbolį: 
tuo tarpu7 tenurimsta nervai. Ir šis gestas 
nieko negali nuraminti ir įtikinti, jeį ame
rikietis išpoškina ir visą tuziną motyvų, dėl 
ko Amerika nenori karo, nors — gen. Ei- 
senhoverio žodžiais tariant — jo neišskiria.

Amerikiečių įsitikinimu, 'sovietų 
propaganda stipriai ir jaučiamai 
Europos atstatymo darbus. Karo 
stabdo iniciatyvą, su nepasitikėjimu 
žiūrėti į ūkinius amerikiečių planus, sulai
ko amerikiečių kapitalo angažavimą Euro
poje, sulaiko europiečių kapitalo likučių 
sudėjimą į atkurtiną ūkį, iššaukia legalų ir 

karinė 
trukdo 
baimė 
verčia

numušti vyriausybė galėjo, tik drastiškai su
mažindama kreditus it padidindama mo
kesčius. Tokiu būdu buvo sumažinta pinigų■KCSC1US. 1VA1UUUUU L7UVV IO. .raw Viicvnv

apyvarta, kuri numušė kainas, bet iš kitos mėn. 15 d. prasidėjusia tautos tragedija, 
pusės vadinamiesiems „mažiems žmonėms”. užsibaigė ir tos korporacijos gyvenimas, 
dėl to gyventi pasidarė sunkiau. Padidėjo j Okupacijų, metai pareikalavo iš jos narių 
llVUidl Vd.>. I4> algų J**- uvgau ioii»ou) v |

parduodamus daiktus jie gauna labai ne-i 
daug. Galimas daiktas, kad ilgainiui ta kla- j 
siška ekonominė politika privestų prie f" 
kad dėl pinigų stokos mažėjąs 
reikalavimas privestų kainas prie norma
laus lygio, bet tam reikia laiko ir dar sykį

nedarbas. Iš algų jie negali išmisti, o už didelių aukų, nes daug jos narių buvo iš
vežta į Sibirą arba žuvo nacių koncentra- 
cijos stovyklose. Lietuvių tautai korpora- 

/o, cija yra davusi daug žymių ir nusipelnuslų 
pa- asmenybių.

' SPROOMAS DUBLINO KINE
Dublinas (UP). S. m. gruodžio 4 d. rytą 

laiko bei ramios atmosferos. Visų stebėtojų Dublino kino „Carlton” rūmuose, kur buvo 
nuomone plačių Italijos gyventojų masių 
ūkinė padėtis yra labai sunki, ir taj . savyje 
slepia labaį daug pavojų.

šiuo metu sunku pasakyti kokia bus to
limesnė abiejų kraštų politinė raida. Yra 
davinių spėlioti, kad komunistai toliau varys 
savo „desperacijos” taktiką ir nepaliks ne
išmėginę nė vienos priemonės toje tvankio
je atmosferoje. V. MEŠKAUSKAS

nelegalų europiečių kapitalo likučių plau
kimą į Ameriką, — žodžiu, paraližuoja bet 
kokias pastangas pastatyti užsovietinę Eu
ropą ant kojų. Visa tai, >be abejo, labai rūpi 
Maskvai ir dėl to visus savo energinguo
sius vyrus įkinkė į šį darbą. Sovietų pro
paganda 
ropiečio 
situcijos 
tai bus 
kiečiai, sprendžiant kurį klausimą, 
panašias pastabas, 
gesnio laikotarpio pagalbos planus, svar
stydami garsųjį Marshallio planą, į kurį 
tiek daug vilčių buvo dėta Europoje ir Ame 
rikoje. *

Gal dėl tos priežasties vis dažniau ame
rikiečių kalbama apie efektingą, skubią pa
galbą maistu kai kurioms Europos valsty
bėms, o vis daugiau nutylimas pastovus ke
lių metų planas, stengiantis Europą išvesti 
iš skurdžios ir apgailėtinos ūiknės situaci
jos- '

apie būsimą karą paraližuoja eu- 
valią ir verčia pajausti dabartinės 
laikinumą. „Neapsimoka, nes grel-- 
karas...” — dažnai girdi ameri-

Girdi 
siūlydami Europai il-

AMERIKA TURI SAVO PLANĄ
Amerika ne karti remia savo planą atsi

skaityti su sovietais. Gerai suprasdama, jog 
dabar turi reikalą su aiškiu savo priešu ir 
priimdama iššūkį, .pasidarydama atitinka
mas išvadas ir stengdamasi visuomet vis
kam būti pasirengusi, — Amerika savo ne
sutikimo su sovietais premisų grindžia aa- 
vo ekonominiu pajėgumu, Ūkiniai sveikų 
demokratinių santvarkų atrakcija ir žmo
giškosios prigimties neapykanta policinei 
valstybei.

Dėl to Amerika tiek daug reikšmės ski
ria taikos išlaikymui, komunizmo penetra- 
cijos apstabdymui demokratinėse valstybė
se, ūkiniam jų sustiprinimdi ir norui ma
tyti jas savo produkcijos klijentais, užbė
gant už akių galimam aštriam socialiniam 
sąjūdžiui savo krašte.

25 METŲ SUKAKTUVES
S. m. lapkričio mėn. viduryje lietuvių 

studentų korporacijai „Neo-Lithuania” su
kako 25 metai. Ji buvo (steigta Lietuvos 
universitete Kaune ir gyvavo iki pirmosios 
bolševikų okupacijos. Su 1940 tn. birželio 

princesės Elizabetos su Edinburgo 
(Pilypu) vestuvių iilmas, sprogo 
bomba. Per sprogimą buvo apga-

rodoma
herzogu
nedidelė
dinta kinų rūmų priešakinė dalis.

Manoma, kad bomba buvo įmesta anti- 
britiškų agitatorių, kurie nemėgsta, kad 
būtų rodoma karalaitės vestuvių filmas.

* 30.000 Mūncheno miesto vaikų gaus 
dovanas iš Mūnchene gyvenančių aimerikle- 
čių. (tol

Šita programa, atsimenant buvus} Ame
rikos izoliacijonizmą, turi pasisekimo iau- 
sus. Pusė pasaulio gali būti atstatyta, lais
vi žmonės gali jausti laimingi, vargas ir 
pažeminimas belaisvių, uždarytų antrosios 
pusės nelaisvėje dar labiau išryškės ir bus 
dar sunkiau tai pernešti. Jų išlaisvinimas, 
kurį, gali atlikti sustiprėjęs laisvės ir de
mokratijos pasaulis,tada prisiartins Mask
vai visai netikėtu būdu.

Maskva tai žino, ir nevengia jokių pa
stangų sutrukdyti amerikiečių 
planus.

apmąstytus

- (VYKĘS

kon paristų

KOM1NTERNO ATKŪRIMAS 
FAKTAS

Varšuvoje devynių valstybių 
partijų atstovai jau atkūrė kominterną su 
nuolatine buveine Belgrade. JT sferose kal
bama, kad tai dar labiau pagilina konflik
tą, tebesitęsiantį tarp Rytų ir Vakarų. Ži
noma amerikiečių žurnalistė Ona McCor- 
inick ta proga rašo: „Manifestas sudaro 
aiškų politinio karo paskelbimą”.

Naujojo Kominterno atkūrimas Londone 
padarė gilaus (spūdžio. Nors Freign Offi
ce atsisakė duoti bet kokių komentarų, ta
čiau yra aišku, jog Bevino laukia dar sun
kesni uždaviniai akivaizdoje aiškaus pasau
lio pasidalinimo i Rytus ir Vakarus.

Anglų nuomonę gali atvaizduoti „Daily 
Mail” spalio 7 d. vedamasis: „Taika nie
kuomet nebuvo taip Įtempta, kaip dabar, 
kada abi pusės atsistojo viena prieš antrą 
pavojingiausiame konflikte.* Kartą turėtų 
būti pasakyta: sustokit tame pragariškame 
šokyjel Pasaulis serga, Ir reikalinga jį gy
dyti, Jei jis pats nenumirs. Atrodė, jog nie
ko negalėjom nustoti, tik laimėti eidami 
vienu keliu. Melsimės, kad būtų bendradar, 
biavimas...”

Nejaugi šiandien tikrai tik malda liko!?
J. KUZMICKIS
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STAUGIĄS ŠUO
IŠVERTĖ T. V.

—• Pašisukiok dar kurį laiką —- cigarai) 
ateina, pridūrė Meisonas. (

Jis pakabino ragelį; nuėjo prie durų ir 
pasakė Dellai Streetaitei:

— Paskambink cigarų krautuvė! prieš 
Teisingumo Rūmus ir pasakyk, kad nu
neštų dėžutę cigarų po penkiasdešimt 
centų Pitut Dorkui mano sąskaita. Manau, 
jis nusipelnė.

— Gerai, pone. Kuomet jūs kalbėjot 
su Dorku, Mr. Drefkas skambino. Jis sa
kėsi turįs šį tą jums. Paprašiau ateiti.

■ Sakiau, kad jūs norit su juo pasimatyti.
' — Iš kur skambino; iš savo įstaigos?

— Taip.
‘ — Gerai. Kuomet Jis ateis, tuojau Jį 
pasiųsk pas mane.

Jis sugrįžo prie savo stalo ir tol neatsi
sėdo, kol neatsidarė durys ir Paulius Drei
kas nėįžengė į kambarį tuo pačiu išgveru
siu žingsniu. Tas taip vykusiai maskavo 
jo judesių efektyvumą, jog atrodė, kad 
jis niekuomet neskuba. Jis atsisėdo prieš 
advokatą su cigarete burnoj, pirmiau, ne
gu spėjo durys užsidaryti.

\ — Na, ką gi suradot?
— Aibę dalykų.
— Puiku, papasakok.
Drelkas išsitraukė iš kišenės bloknotą.
— Ar g! tiek daug, kad negali papasfl- 

totl be bloknoto?
— Taip, ir tai kaštuos gerokai pinigų.
— Nieko, man. svarbu tik informacijos.

— Gerai, mes jų turime. Mes turėjopie 
paleisti į darbą dvi giminingas agentūras 
tuo reikalu.

— Nieko nereiškia; duok ką nors jau
dinančio.

— Ji nėra jo žmona, — tarė Paulius 
Dreikas.

— Kas nėra?
— Moteriškė, kuri gyveno s't Foliu 

Mllpaso Plento 4889 Nr. ir vadinosi Eve
lina Folienė,

— Taip, — tarė Meisonas, — tas mane 
nelabai stebina. Tiesą sakant, Pauliau, tai 
ir buvo viena Iš priežasčių, dėl ko aš no
rėjau, kad tu įsiklštum į tą reikalą. AŠ 
nujaučiau, kad ji nėra jo žmona.

—- Iš ko tu taip spėjai? Ar Kartraltas 
ką nors prasitarė? — paklausė detektyvas.

— Pirma papasakok ką žinai.
— Gerai. Moteriškės vardas nėra Eve

lina. Tai jos antrasis vardas. Pirmas var
das Paula. Pilnai ji vadinasi Paula Eve
lina Kartraitienė. Ji yra jūsų klijerto Ar
turo Kartalto žmona.

— Perrys Meisonas truputį linktelėjo.
Tu dar manęs nenustebinai, Pauliau.
— Taip. Matyti aš iš viso jūsų nenu

stebinsiu, — tarė' Droikaš, sklaidydamas 
i savo bloknoto puslapius. ■— Štai kas svar
biausia: tikras Klintono Folio vardas yra 

i Klintonas Forbsas. Jis ir jo žmona Besy 
Forbsienė, gyveno Santa Barbaroje. Jie 
buvo geri draugai su Arturu ir Paula Kar- 

traltais. Fcrbso Ir ponios Karti eitienės 
draugystė ilgainiui virto meile, ir jie abu 
pabėgo. Nei Besy Forbsienė nei Arturas 
Kartraltas nežinojo, kur jie išvažiavo. Tai 
buvo tikras skandalas Santa Barbaroje. 
Jie maišėsi pačiose visuomenės viršūnėse 
ir, vgalit įsivaizduoti, koks tai buvo skan
dalas. Ferbsas buvo labai turtingas. Jis 
visą turtą pavertė grynais pinigais ir vis
ką pasiėmė su savimi, nepalikdamas jo
kių pėdsakų. Jie išvažiavo automobiliu ir 
nepaliko nieko, iš ko galima būtu spręsti, 
kur jie išvyko.

Tačiau Kartraltas užsispyrė juos suras
ti. Nežinau kaip tai jam pasisekė, bet jis 
surado Ferbsą. Pasitvirtino, kad žmogus 
pavarde Folis, iš tikrųjų buvo tas pats 
Ferbsas, o Evelina Folienė — Paula Kar
traitienė, jo žmona.

—■ Bet tada, —- tarė iš lėto Perrys Mei
sonas, — kodėl Kartraltas Išsinuomavo 
gretimą namą ir šnipinėjo Folį, arba Ferb
są, kaip jį norit vadint?

— O ką jis, po velnių, galėjo daugiau 
daryti? — klausė Dreikas. — Moteriškė 
jį paliko gera valia. Ji pabėgo nuo jo. Juk 
jis negalėjo nueiti pas Ją ir pasakyti: „Štai 
aš, mylimoji", Ir ji puls jam į glėbį.

— Tu dar nesupranti ko aš noriu, r- 
tarė Meisonas.

Dreikas valandėlę pasižiūrėjo 1 jį if 
tarė: — Manot, kad jis rengė kerštą?

— Taip, — tarė Meisonas.
— Gerai, — nutęsdamas tarė detekty

vas, — kai Jis jau buvo pasiruošęs kerš
tui, jis nesurado nieko kito, kaip pasis
kųsti staugiančiu Šunimi. Tai menkas kerš
tas. Girdėjot istoriją apie supykusį vyrą, 
kuris subadė to vyro lietsargį, kuris vilio
jo jo žmoną.

— Luktelk. AŠ nejuokauju; kalbu rim
tai.

— Gerai, puiku, — pastebėjo Dreikas. 
Prileiskim, jūs rimtai kalbat. Ką tas mums 
duos?

— Apylinkės advokato (staiga laikosi 
teorijos, kad Kartraltas pasiskundė stau

giančiu šunimi, norėdamas Fol( išvylioti 
iš namų kad, turėtų progos pabėgti SU Fo
lio žmona.

— Na? —• paklausė detektyvas.
— Tai nesąmonė, — tarė advokatas, — 

Pirmiausia, kam visas tas vargas, norint 
Folį išvilioti iš namų? Antra, tarp Kar- 
traito ir jo žmonos jau ankščiau turėjo 
b#ti susitarta. Jie abu turėjo gerai žinoti 
apie vienas kitą. Tas pasikalbėjimas turė
jo būti Foliui namie nesant. Nutarę bėgti 
ir vėl pradėti bendrą gyvenimą, kodėl, po 
velnių, Kartraltas-negalėjo nueiti pas Fo
il, išmesti jį lauk ir pasiimti savo žmo
ną?

— Matyt, jis nepasitikėjo savim, — ta
rė Dreikas. — Yra tokių žmonių.

— Gerai, — kantriai sutiko Meisonas — 
prilelsklme, kad tavo tiesa. Jis ėjo teismo 
keliu, ar ne?

— Taip.
— Daug paprasčiau būtų buvę pasiskųs

ti, kad Folis susidėjęs gyvena su jo žmo
na ir prašyti, kad valdžia įsikištų. Jis būtų 
galėjęs mane paimti advokatu ir aš bū
čiau kaip mat tą moterį išvijęs iŠ namų. 
Ypač, kad ji pati norėjo pas jį grįžti. Ar
ba ji galėjo išeiti. Juk visi įstatymai yra 
Kartraito pusėje.

Dreikas pakratė galvą.
— Taip, tai jūsų reikalas. Iš manęs Jūs 

tenorėjote tik faktų. Išvadas galit pasida
ryti, kokias tik norit.

Meisonas linktelėjo.
— O ką jūs galvojate? — paklausė 

Dreikas.
— Nežinau, tik pasakysiu, kad kažkas 

ne taip. Kažkas nesiderina, kažkas nesu
prantamo, ir juo toliau gilinamės, juo 
daugiau nesąmonių.

— Tad kieno gi reikalus Jūs ginate?
— Nesu visai tikras. Ginu Artūrą Kar- 

traltą ir, galbūt, jo žmoną, arba Folio žmo
ną. IŠ tikrųjų, kas su ja galėjo atsitikti?

— Turit galvoj Ferbsienę? — paklausė 
detektyvas, Folienė ar Ferbsienė, man tas 
pats. Pažinau jį kaip Poli; jį toki sutikau, 
toks jis man ir pasielieka.

— Taip, — tarė Dreikas, — kol kas ne- 
pasisekė susekti ponios Ferbsienės. žino- 
ma, ji buvo smarkiai apkalbėta, ir turėjo 
pabėgti iš Santa Barbaros, bet nežinia kur. 
Suprantat, ką moteris turi išgyventi, kai 
vyras staiga dingsta su savo draugo žmona, 

Meisonas linktelėjo ir paėmė skrybėlę 
— Manau eiti ir pasikalbėti su tuo 

Klintonu Ferbsu, kitaip sakant, Klintonu 
Foliu.

— Kaip išmanai, — tarė Dreikas. — 
Gali smarkiai nudegti. Tai karingas klijen- 
tas ir su velnišku temperamentu. Jis žino
mas iš savo veiklos Santa Barbaroje.

Meisonas be prasmės linkčiojo.
— Tą pat galima pasakyti ir apie jul, 

— pastebėjo Dreikas. —■ Negalima pasa
kyti, kad jums trūktų drąsos. Jūs mėg
stat painias situacijas.

Perrys Meisonas papurtė galvą, palau
kė valandėlę, priėjo prie stalo, atsisėdo ir 
paėmė telefono ragelį.

— Della, sujunk mane su Klintonu Fo
liu. Jis gyvena Milpaso plente 4889. Noriu 
kalbėti su juo asmeniškai.

— Ką tai reiškia? — paklausė Drei
kas.

— Noriu paskirti pasimatymą. Nenoriu 
pėsčias vykti vis tuo pačiu keliu vien tik 
dėl to, kad turiu leidimą važiuoti.

— Žinodamas, kad jūs ateisit, jis pa
siims porą chuliganų ir išmes jus lauk, — 
perspėjo detektyvas.

— Po to, kai aš su juo pasikalbėsiu, 
taip neatsitiks, — piktai tarė Meisonas.

Paulius Dreikas atsiduso ir užsidegė Ci
garetę.

Užsidegęs kovotojas.
— Ne, aš nesu toks. Tu pamiršai, kad 

aš turiu ginti savo klijentus. Esu apmoka
mas gladijatorius. Aš turiu kovoti, tam jie 
mane samdė. Jei man kada nors Sudre
bėtų keliai ir aš neišdrįsčiau stoti i kovą, 
būčiau netinkamas savo profesijai, ypač 
toje srityje, kurioje specializuojuos. Aš esu 
kovotojas. Esu samdomas kovoti. Visa, ką 
aš pasiekiau pasaulyje, pasiekiau kovoda
mas. (Bus daugiau)
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Andriaus Kuprevičiaus koncertai Šveicarijoje
Ar neteko pastėti, kad laikų neramybė 

davė progos kartais pradėti abejoji ver
tybėmis. Kartais ir apie idealizmą kalbant 
jis iššaukia, lyg ir nepasitikėjimą. Esą, lyg 
ir suprasti reikėtų, jokio Idealizmo gyve
nimą, nėra, tai esąs tik akių dūmimas, tik 
graži maniera, senojo aklėjimo ir senosios 
mokyklos išauginta, daug apie idealizmą 
kalbėti ir mažai jam tikėti.

Klaida įvyksta dėl to, kad idealizmo są- 
vokon perdaug įdedama abstrakcijos ir 
pervertinama idealizmo formalinė pusė. 
Nenorėtume paneigti gyvenime formos 
reikšmės, arba visai jos atitraukti nuo tu
rinio, bet labai dažnai, kaip tik dėl tos 
formalinės pusės perdėjimo, mes nebepa
jėgiame suvokti tikrosios dalyko esmės. 
Dėl to dažnai gali būti blogai suprasta 
tikėjimo esmė, tautinis idealizmas, meilės 
idealizmas ir t. t.

Tautinio idealizmo supratimas gali pa
sidaryti labai primityvus, labai paviršuti
nis, prasidedąs ir pasibaigiąs visai'senti
mentaliu tautinių jausmų ugdymu ir jų 
demonstracija.

Dėl to L Čia tremtyje daug kam da
rosi koktu nuolat bekalbant apie tėvynės 
Ilgesį, tėvynės meilę ir pan. Poetams mes 
nebeleidžiama tų jausmų giedoti, vadin
dami juos trafaretu ir pigiu sentimenta
liniu šablonu, norėdami toms pačioms min
tims kitokios, daugiau uždengtos formos.

Mes nervinamės, kad mūsų vadinamasis 
tautinis idealizmas savo įgyvendinimo pa
siekia tik vienodai vėliavą pakeliant, vie
nodai patriotines kalbas kalbant.

Bet kaip tik čia ir glūdi mūsų menkybė, 
mūsų nesugebėjimas giliai į dalykus įž
velgti, kurie yra mūsų gyvenimo prasmė ir 
mūsų moralinės egzistencijos pagrindas. 
Turinio reikia. Reikia šitai tautinei, mūsų 
manymu, sušablonėjusiai formai dirbti 
tikrai tautiniai idealistinį turinį, kaip kad 
ir iš viso bet kokio idealizmo formą rei
kia paremti tikruoju idealizmo turiniu.

Jeigu į įdealizmą paviršutiniai žiūrime, 
teįžvelgdami jo formą, jame glūdi ir sa
vęs apgaudinėjimo pavojus. Objektyvumo 
stoka labai kenkia tikrajam idealizmo su
pratimui. Ir pasidaro taip, kad' pats žmo
gus nebejausdamas pradeda sau meluoti, 
įsivaizduoja esąs tikrasis idealistas, o iš 
tikrųjų jo gyvenimas nieko bendra su 
idealizmu neturi. O toks idealizmą skleb- 
damas, kaip tik ir yra idealizmo sąvokos 
klaidintojas. Tokiu atveju geriausia išeitis 
kuo mažiausia idealizmą ir idealizmus gie
doti, bet gyvenimo tikrovę idealiai kon
kretizuoti.

Dažnais atvejais mes klystame idealizmą 
laikydami' tik heroizmo pasireiškimu. 
„Mon ami", herojų mūsų tarpe taip maža, 
kad apie juos nevertą kalbėti. (Putino - 

^ Mykolaičio „Altorių šešėly".) Jti heroiš- 
kasis Idealizmas mums atrodo labai retas,- 
labai aukštas ir sunkiai tepasiekiamas, tai 
sutelkdami Idealizmui tik vien heroinio 
idealizmo sąvoką, mes nebepastebime kas
dieninio, paprasto, smulkaus idealizmo.

Juk tiek daug idealizmo yra ir gyve
namojo! kasdienybėj, juk gyvenamoji 
kasdienybė ilgainiui tampa sumoje tokios, 
ar kitokios rūšies idealizmu. Gyvenamoji 
kasdienybė gali būti tam tikro ■idealizmo 
turinys. Ką veikėte? — paklaus mūsų 
kada nors likę tautiečiai, arba kokia buvo 
jųsų gyvenamoji kasdienybė tremtyje?

Tad kodėl gi negalvoti, kad idealizmas 
ir kasdieniam gyvenime egzistuoja ir tuo 
pačiu mums yra labai prieinarrfas. O kodėl 
gi neduoti ir mums savo gyvenimo kas
dienybei tam tikro idealistinio atspalvio,

Apie idealizmą
kodėl jos neapadaryti puikesne, kad mums 
pasidarytų galimas aukštesnis laimės pa
jautimas ir gyvenimo prasmės atradimas.

Ir čia tremtyje yra galima, kaip tarrt 
pavėsio augalui išlysti iš šešėlio ir ieškoti 
saulės atošvaistos. Mes galim ieškoti idea
listiniame nusiteikime savo kasdienių 
darbų ir kasdienio gyvenimo įprasminimo. 
Ir kaip tas žmogus, kurs pats sau laimę 
kala, norim ją nusikalti savo pačių indi
vidualybės idealizme. Tas individualybės 
idealizmas turėtų būti paremtas konkrečiu 
idealistinio veikimo turiniu, nors tas vei
kimas būtų ir smulkus ir kasdieniškas.

Tat idealizmas gyvenime yra, jis eg
zistuoja, be jo iš viso nieko nebūtų, tik

dažnai jis pastebimas ten, kur jo nėra, o 
nepastebimas ten, kur jis iš tikrųjų yra. 
Idealizmo ieškodami ten, kur jo nėra, mes 
nukrypstamo į mūsų minėtą formalinę 
pusę į pozą į reklamą, kuri mus vilioja, 
bet kurioje dažnai turinio stoka. O giliau 
galvojąs nusivilia ta idealizmo reklama, ta 
poza, manydamas, kad jis nusivylė pačiu 
idealizmu.

O šalia puikaus, ryškaus, bet reto hero
jinio idealizmo, gyvena visais laikais, vi
sose sąlygose ir aplinkybėse tas nepaste
bimasis idealizmas, bet išmokti ir jį paste
bėti gal yra menas, kurio reikėtų. Išmokti.

A. N.

Dail. V. K. Jonynas prancūzu zonos pašto 
ženklų autorius

Nuo šių metų pradžios Oienburgo spaus
tuvėje yra atspausta ir išleista apyvarton 
120 milijonų pašto ženklų, skirtų prancūzų 
zonos: Badeno, Wuertembergo ir Rein-Pfal- 
zo provincijoms. Šiuo metu iš spaustuvės 
išeina paskutiniosios ženklų serijos.

Tur būt, ne daugeliui yra žinoma, kad šių 
ženklų eskizus yra padaręs mūsų žinomas 
grafikas dail. V. K. Jonynas. Naujieji ženk
lai pasižymi puikiu menišku išpildymu. Jų 
vaizduose atsispindi vokiečių istorija. Ženk
luose atvaizduota: Beethovenas, Šileris, Ka
rolis Didysis, Outenbergas, Marksas, Ke
belis, Vormso, Maihzo ir Freiburgo kated-
ros', romėnų antikinis statinys Triere „Gor
ia Ningra”, gražusis Svarzvaldo gamtovaiz
dis ir kt. Patys vokiečiai pripažįsta, kad 
šiuo metu tai yra patys gražiausi Vokieti
jos pašto ženklai.

Prancūzų zonoje leidžiamas vokiečių laik 
rastis „Schwabenecho” savo š. m. 34 Nr.

* 1947 m. spalio mėn. Mokslų Akademi
jos prezidentas Matulis kreipėsi į „fašistų 
suklaidintus”, užsieny delsiančius, kolegas 
inteligentus, išgirdamas tarybinės Lietuvos 
santvarką, meno bei mokslų klestėjimą ir 
perdėtu nuoširdumu kviesdamas kolegas 
grįžti.

* Lietuvos Mokslų Akademijoje, kuri turi 
du skyrius: 1. gamtos-matematikos bei 
taikomųjų mokslų ir 2. visuomeninių moks
lų, dirbą įžymūs mokslo žmonės, kaip pro
fesoriai: Žiugžda, Bieliukas, Lašas, Purė- 
nas, Ivanauskas, Kriščiūnas, Mažylis, Janu
laitis, Balfikonis, Mykolaitis-Putinas, Bud
rys, Kairiūkštis, Ruokis, Vasiliauskas, In
driūnas, Dalinkevičius, Girdzijauskas, Ka- 
veckas ir kt.

Inteligentų bedarbių Lietuvoje nesą.
* Vilniaus lėlių teatras šį rudenį pasta

tęs stalininę premijos laureato S. Maršako 
pjesę „Dvylika mėnesių”. Pastatymo autor. 
— M. Krinickaitė, muz. — nusipelniusio 
meno veikėjo K. Galkausko.

* Sį rudenį Valstyb. dramos teatras ati
darytas M. Gorkio pjese „Priešai”, pasta
tyta staliniu. prem. laureato B. Dauguvie
čio.

* Kauno konservatorijos doc. pianistas J. 
Karnavičius šiais metais turėjęs jau du 
aukšto meninio lygio koncertus, išpikiyda- 
mas tarybinių kompozitorių kūrinius.

* Nusipelnęs LTSR meno veikėjas P. 
Rimša padaręs liet, knygos jubiliejinį me
dalį 400 m. paminėti. Priešakinėj medalio 
pusėj — Mažvydo portretas ir jo pirmos 
liet, knygos pirmasis puslapis, vidury —

įdėtame straipsnyje: „Lietuvos profesorius
pagamino 24 pašto ženklų eskizus”, tarp 
kitko, rašė: „S. m. sausio mėn. buvo pra
dėta leisti šios zonos pašto ženklai. Lietu
vos profesorius Jonynas, kuria šiuo metu 
dirba Freiburge, sukūrė šių ženklų puikius 
eskizus. Beau-Arts Direktorius Baden-Ba- 
dene generolas Smitlein, kaip prof. Jonyno 
draugas, žinodamas dailininko sugebėjimus 
paskatino jį prie šio darbo. Ir tokiu būdu 
trims zonos provincijoms buvo paruošti šie 
meniniu požiūriu vertingi pašto ženklai”.

Laikraštis baigia straipsnį šiais žodžiais: 
„Tegul šie estetinį pasigerėjimą teikią ženk-
lai, nors iš dalies išlygina tą nemalonų 
jausmą, kuris mumyse dažnai kyla dėl Vo
kietijos suskaldymo atskiromis zonomis.”

Tenka pasidžiaugti, kad lietuvis dailinin
kas taip gražiai užsirekomendavęs šiuo dar 
bu, eo ipso propaguoja ir Lietuvos vardą 
prancūzų ir vokiečių tarpe. > Br. K.

•» Nuotrupos iš Lietuvos gyvenimo
(ŽINIOS PAIMTOS IS LIETUVIŲ KOMUNISTŲ LAIKRAŠČIO „VILNIS", LEIDŽIAMO CHICAGOJE)

1547 m. Kitoje medalio pusėje — LTSR 
herbas, Vilniaus Valstyb. Uiaversiteto bib
lioteka, vidury įvairios knygos ir .1947 
m. data.

* Vilkaviškio saviveiklos meno ratelis, 
vadovaujamas inspekt. Dubicko, LTSR sep
tintų metinių proga davęs pirmą pastatymą 
B. Dauguviečio pjesę „Laimė”. Ateity šis 
ratelis numatęs statyti Malingino pjesę 
„Seni draugai”, Čechovo „Mešką” ir kt.

* Kupiškio laikrašty „Stalino keliu” Ku
piškio Kraštotyros muziejaus direktorius A. 
Zaikauskas raginąs gyventojus rinkti mu
ziejinę medžiagą: angalų kolekcijas, įvai
rius, audinius, nėrinius, liaudies drožinius 
ir kt.

* Valstybės Filharmonijos, Radio Komi
teto muzikos mokslo įstaigų darbo planuo
se esąs ypač didelis dėmesys skiriamas 
gilesniam tarybinės muzikos pažinimui. 
Valstyb. Filharmonija vėl pradėjusi regu
liarius dvisavaitinius simfoninės muzikos 
koncertus. Vienas toks vykęs koncertas bu
vęs 1946. XII. 6 d., kurio programą atlikęs 
Radio Kom. simfoninis orkestras, diriguo
jamas nusipelniusio meno veikėjo A. kle- 
nickio, dalyvaujant violenčelistuj prof. Vei
deliui.

* Neseniai viešėjusi Vilniuje Armėnijos 
poetė Suzana Mar, nuoširdi liet, poezijos 
bičiulė ir vertėja į rusų k. Dabar ji dir
banti prie didesnės knygos (apie 300 pusi.), 
pavadintos „Lietuvių tarminė poezija”. Be 
to, Maskvoj netrukus pasirodysianti rusų 
kalba knyga „Lietuvos poetai”.

„Neue Ziiricher Zeitung” 1947. XI. 10 d. 
rašo:

Lietuvis pianistas Andrius Kuprevičius 
savo lapkričio 4 d. fortepiono koncertu: 
buvo sudaręs truputį perkrautą programą 
su Debussy, Ravelio ir Chopeno veikalais, 
meistrais, kuriuos jis interpretavo puikia 
klausa ir rinktiniais pianisto gabumais. 
Ravelio sonatinoj, pirmame programos da
lyke, buvo jaučiama truputis atminties 
klaidų, bet iš viso veikalas buvo paskam
bintas gera forma.

Miniaturiškai ir subtiliai Kuprevičius 
įpavidalino kai kurias Debussy preliudijas, 
pav., „La puerta del vino”, „Feuilles mor- 
tes” ir „Feux d’artifice”, kuriose jis parodė 
brandų nuostabiai pajėgų diferencijuotą 
fortepiono meną.

Plastiškai ir aiškiai, lanksčiai ir inten
syvia išraiška, tačiau be perdėto sentimen
talumo, pianistas paskambino keletą Cho- 
pino veikalų. Kas jo h-moll-sonatos, cis- 
moll-šerco, keleto etiudų ir, kaipo gran
dioziško užbaigos vainikavimo, fis-moll- 
polonezo interpretacijoj ypačiai domino ir 
pagavo, tai yra jo pastangos didžiose lini
jose galvoti didesnius kompleksus būtinai 
sujungti, bet sykiu ir detalių neapleisti. Jo 
klausytojai, kurie kamerinės muzikos salę 
buvo užpildę iki beveik paskutinės vietos 
ir didžia dalimi susidėjo iš jo tautiečių, 
sukėlė jam nuoširdžiausias ovacijas. —

Kitas šveicarų laikraštis „Volksrecht” 47.
XI. 11 rašo:

Debussy’o impresionizmą temperamentin
gai, bet nenervingai, su poetinių minčių 
aiškia išraiška ir visu virtuoziškumu at
vaizduota, išgirdome iš lietuvio pianisto 
Kuprevičiaus, kuris pasirodė stiprus forte
piono 1 talentas. —

* Jaunųjų rašytojų sekcijos susirinkimai 
(trečiadieniais) esą be aiškios dienotvarkės, 
nesusirenką vist nariai; žodžiu, jaunieji ra
šytojai nesilaiką spalio 23 d. priimto pla
no. Vieną tokį trečiadienį J. Avyžius skai
tęs novelę „Kooperacija”; konferavęs A. 
Urbanavičius, diskusijose dalyvavę R. Va- 
dys, Br. Jauniškis, P. Drevinis, J. Jovaiša, 
Pikturna ir kt.

* Vilniaus Valstyb. Dailės Institutas 
džiaugiasį jaunųjų dailininkų pažangumu. 
Minimi Jie: Tapybos fakultete, vadov. dek. 
doc. V. Mackevičiaus, gabiausi studentai — 
J. Švažas, A. Savickas, T.» Pilipaitis, Lu- 
kovskis, P. Stauskas, A. Dovidaitis, B. Je- 
čiūtė, Karatajus; doc. L. Vaineikytės tapy
bos studijoje — Silinas; prof. A. Gudaičio 
studijoje — L. Katinas, J. Mačiokaitė, J. 
Naginskaitė; Grafikos f-te, vadov. dek. prof. 
M. Bulakos — V. Galdikas, A. Steponavi
čius, L. Baškauskaitė, E. Jurėnas, B.. Luko
šius; Skulptūros f-te, vad. dek. prof. A. 
Aleksandravičiaus — St. Žilytė, K. Šva
žas, E. Radauskaitė, F. Daukantas, E. Lio- 
bytė, A. Nesavas. Šiemet dailės institutas 
išleidęs tris diplomantus: A. Boganą (ta- 
pyt.). diplom. darb. — „Gheto likvidavi
mas”; L. Tamulį (tapyt.j, dipl. darb. — 
„Miesto atstatymas” ir K. Varną (skulpt.) 
dipl. darb. — monumentališka skulptūra 
gipse „Žvejas”.

* Lietuvos Tarybinių Rašytojų sąjungos 
Kauno filialės įvykusiame rašytojų suvažia
vime, skirtame apsvarstyti neseniai Įvyku
siam Maskvoje TSRS rašytojų sąjungos val
dybos XI plenumui, A. Venclova turėjęs

„Neue Ziiricher Nachrichten” 47. XI. 17 
įsidėjo tokią koncerto recenziją: Jr vėl 
vienas pianistas jaunesniosios gvardijos, 
šis lietuvis Andrius Kuprevičius, kuris pa- 
rodė nepaprastai gaivų įpavidalinitno Vita- 
lumą. Techninis virtuoziškumas jo skambi
nime, suprantama, dar kiek vyrauja. Ta
čiau jis moka savotiškai diferencijuoti ir 
garsų spalvas elegantiškai jungti, kas tei
giamai atsiliepė ypač subtiliame Ravelio 
sonatinos spalvingume melodingume. Spin
dulingas nuostabus lietus jam pasipylė Iš 
Debussy'o kūrinių „Jardin sous la plule"; 
gyvai ir plastiškai formavo taip pat ir 5 
preliudijas, kurių skirtingas nuotaikas ji* 
puikiai suvokė. Tačiau jam nevisuomet 
pavyksta apvaldyti savo stiprų skambinimo 
temperamentą, dėl ko nepaisant gražaus 
užgavimo, kai kas dar lieka sunku ir ma
syvu. Daug muzikinių polėkių jis parodė 
su tam tikru pranašumu atliktuose Choplno 
veikaluose — h-moll-sonata, op. 58, eis- 
moll-šerco, 6 etiudos, ir fis-moll-polone- 
zas op. 44 — kuriuos jis paskambino su 
gražiu mloširdumu, nors ir dar ne su vIm 
sai pasiektu, Chopinui būtinu jausmingumu 
ir švelniu nervingumu, kurie pas jį tikriau-) 
šiai dar atsiras. Beveik iki paskutinės vie
tos išpirktoji salė — retenybė dabartinėse 
dėl per didžios fortepiono koncertų pasiū
los aplinkybėse — talentingam menininkui 
dėkojo nuoširdžiais plojimais. (E)

* Gruodžio 15 d. Belgrade įvyks pirma
sis kominformo posėdis. (Dena)

* Atsistatydino visas Irand miniateriųka
binetas, išskyrus minister! pirmininką ir 
tris kitus ministeriua. (Dena)

* Per savivaldybių rinkimus Suomijoje 
paaiškėjo nežymus pakrypimas į dešinę.

pranešimą. Korespondentas dideliu suvažia
vimo minusu randa tai, kad dėl pranešimo 
visiškai nebuvę Kauno rašytojų pasisaky
mų. .

Jaunųjų rašytojų Kauno filialės veikimas 
esąs labai silpnas.

* 1947 m. pradžioj Vilniaus Valstyb. Ru
sų Dramos teatras pastatęs K. Simonovo 
pjesę „Rusiškas klausimas” (rež. I. šeinas, 
dail. A. Origorjancaa).

* Kauno Valstyb. Dramos teatras parodė 
naują premjerą — M. Gorkio „Saulės vai
kus”, rež. A. Sutkus ir A. Mackevičius.

* Kauno Jaunimo ir Muzikinės Komedi
jos teatro 58 darbuotojai buvo apdovanoti

1 medaliais „Už šaunų ^larbą Didžiojo Tėvy
nės karo metais”; medalius įteikė Meno 
reikalų valdybos viršininkas J. Banaitis.

* Pagal R. Šarmaičio informacija (1947. 
XI. 10 d.) Tarybų Lietuvos rašytojai tinka
mai atžymėję Spalio revoliucijos trisdešim
tąją sukaktį. Esą šiemet sukurti šie veika
lai:

P. Cvirkos — priešmirtinis apsakymų 
rinkinys „Brolybės sėkla’t ir „Gruzijos šir
dis”; A. Venclovos — apsakymų rinkinys 
„Medis ir jo atžalos”, netrukus išeisiąs jo 
eilėraščių rink.; J. Baltušio — pjesė „Gieda 
gaideliai” (statoma .Marijampolės ir Kau
no teatruose); B. Dauguviečio — pjesė 
„Nauja Vaga”, „Uždavinys”, „Zaldoko dva
ras”; B. Sruogos — prieš mirtį iš naujo iš
leista islor. drama „Kazimieras Sapiega”: 
t Dovydaičio — „Apsakymai” ir „Draugai 

i mirties"; Teofilio Tilvyčio — II laida 
(Nukelta į 4 pusi.)
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Himalajų auka
Tada tardytojas priėjo prie Justino ir 

nuėmė jam pančius.
— Nesidžiaukit, su jumis dar nebaigta, 

— pasakė jam ir priėjęs prie ūkininko su
rakino jam rankas.

— Išveskit, — paliepė policininkams.
Išvedus ūkininką tardytojas kreipėsi į 

Ruginį:
— Dėkui, kolega. Šito greitas prisipa

žinimas nukreipė mane nuo tikrų pėdsa
kų, ~ paaiškino. — Bet kaip visa tai 
jūs atsekėt?

— Čia kiek ilgesnė, istorija, — atsakė 
Ruginis.

Tardytojas patylėję Ir vėl prabilo.
Kad atsitiko taip, kaip jūs nupasa- 

kojot, aš nesu visai tikras. Aš labiau tikė
čiau, kad Hellene Vogei, vis dėlto, nužu
dyta. O kaip yra su šiuo ką jis padarė, kad 
kaltu prisipažino, Juk nebereikalo?

— Leiskit paaiškinti, ir jūs įsitikinsit, 
kad buvo taip, kaip sakiau. Sužinosit ir 
pono Vėgaudos kaltę, — pasiūlė Ruginis.

10. Justino kaltė
— Pirmiausia noriu, — pradėjo Rugi

nis, — papasakoti, kaip aš atsekiau tikrąjį 
kaltininką.

Tardytojas linkterėjo sutikdamas ir 
rankos mostu parodė Justinui, kad atsi
sėstų, tuo pačiu metu atydžlai klausyda
mas. Justinas tyliai atsisėdo ir ryte rijo 
kiekvieną žodį. Tik Vėgaudienė negalėjo 
susikaupth per liūdesį prasimušusiu 

džigausmu akyse žiūrėjo į Justiną vis dar 
tebesišluostydama ašaras.

— Perskaitęs laikraštyje žinutę, buvau 
trenkte pritrenktas: niekaip negalėjau 
įtikėti, kad Vėgauda būtų galėjęs tai pa
daryti, nežiūrint to, kad jis prisipažino. 
Tas netikėjimo jausmas dar sutvirtėjo, 
kai išlipęs Iš traukinio Hausene pasikal
bėjau su dviem nesuinteresuotais tautie
čiais. Vienas iš jų nesąmoningai įstatė 
mane į tikrą kelią, atsakydamas į klausi
mą, kodėl žuvo arklys lakoniška ironija: 
„Tur būt, pastipo iš gailesčio, kaip tas šuo 
ant šelminiko kapo“. Tie žodžiai man 
įstrigo į atmintį ir nejučiomis vertė gal
voti. Kodėl negalėtų būti atvirkščiai, kad 
žmogus numirtų iš gailesčio ant mylimo 
šunies kapo? Tai buvo ir kvaila, ir juo
kinga šitaip galvoti — faktas, kad ta min
tis manęs neapleido, dargi kas kart sti
prėjo. Jaunuolių pasakojimas, vėliau po
nios Vėgaudienės, buvo varikliu mano 
mintims suktis taip neįtikėtina linkme. 
Kai ponia paminėjo Hellene Vogei gyve
nimo aprašymą, kuris padarė didelį įspū
dį jos vyrui, aš intuityviai supratau, kad 
jame yra. šios tamsios paslapties raktas. 
Laimei aprašymas dar nebuvo grąžintas 
Aš jį perskaičiau ir, — anksčiau idiotiš
kų atrodęs spėjimas, jau neatrodė nega
limas. Tiesiog (tikino, kad tik taip tegalėjo 
būti.

Bet silpna viltimi nuėjau į mirusios laido
tuves. Iš tamstos žodžių, kolega, vakar man 

susidarė įspūdis, kad skrodimas nebuvo 
padarytas, o gydytojas perlengvai nustatė 
mirties priežastį.- Kad jis galėjo apsirikti 
buvo mano viltis. Ir tikrai, tik pažvelgęs į 
apipraustą žaizdą tuo įsitikinau: tai ne 
smūgio kietu daiktu žaizda, bet gilus nu
brozdinimas krintant. Tai liudijo atplėš
ta ir užraityta kiaušo oda. Apžiūrėjau, pa- 
Čiuplnėjau — nė ženklo, kad kiaušas bū
tų perskeltas. Ne, nuo to žmonės nemirš
ta! Parodžiau tai duobkasiui ir priverčiau 
pačiupinėti, kad būtų liudininkas reika
laujant padaryti tyrimą iš naujo. Aš ma
nau, kad teks lavoną iškasti ir padaryti 
Skrodimą.

Tardytojas linkterėjo' galva, o Ruginis 
tęsė nesustodama^.

Nuvykęs į įvykio vietą veltui dairiausi 
daikto, i kurį buvo atsirenkusi krintančios 
galva. Tik kai senutė pasiskundė pražu
vus loviui, mano akys prašvinta. Štai ko
dėl gydytojas apskiko! Dabar mano pir- 
meeis uždavinys buvo surasti tą tylų, bet 
svarbų liudininką. Visi buvo laukuose ir 
tai man palengvino. Pasidaręs įsilaužėliu, 
po ilgo ieškojimo suradau lovį ant aukš
to po šiaudais. Kraujo dėmių ant jo ne
buvo, bet matėsi aiškios Skutimo žymės. 
Dabar jau abejonių neliko, kas kaltas. Ar
gi nepavydėjo jis arklio visą laiką? Argi 
nėišsikollojo dėl jo išvakarėse?

2inojau, kad nebuvo rasta daikto, ku
riuo buvo suduotas smūgis, taip pat te
buvo rasta tik keli maži bonkos stiklo ga
baliukai. Kur kitos šukės? Jas radau sąš
lavų kibire. Tik pauostęs supratau esant 
žiurkių nuodus. Įsibrovęs į kambarį ra
dau spintelėje bonkutm nuo nuodų, tačiau 
niekur — nei namuose, nei kituose pasta
tuose — neradau jų pastatytų žiurkėms. 
Tai galutinai patvirtino mano išvadas.

Taip, kaltininkas buvo aiškus. Bet ką 
tada Vėgaudos prisipažinimas reiškia? Ką 
jis padarė, kad jaučiasi kaltu? Be jokios 
priežasties neprisipažins. Cfa buvo tam
siausia istorijos vieta —- mįslė. Veltui lau

žiau galvą — niekaip negalėjau suprasti. 
Ir čia atsitiktinumas atėjo į pagalbą. Išei
damas iš kaimo sutikau grįžtančią iš dar
bo ūkininko šeimą ir iškabėjau, ūkinin
kas papasakojo radęs arklį suplukusį pra
kaite. Kodėl? Toliau jis pasijuokė iš duk
ters, kad ta prasėdinti per naktis ant suo
liuko prie kelio, ant slėnio kriaušio. Tai 
davė man progos pamąstyti. Prisiminiau 
velionės gyvenimo aprašymą, pagalvojau
— ir suradau. Beliko įrodyti. Jeigu mano 
spėjimas teisingas, tai sėdintieji ant suo
liuko įsimylėjėliai turėjo matyti. Sužino
jau ūkininko dukters kavalieriaus pavardę
— jis vadinasi Hugo Klem, galėsit ap
klausti — ir jį apklausinėjau. Jis papasa
kojo apie tą naktį juos su Elze, išgąsdinu
sį raitą vaiduoklį, atlėkusį nyo miesto pu
sės ir nušlamėjusį per rugius. Nuvykęs į 
vietą radau išlaužytus rugius Ir išmuštą 
žemėje krintančio nuo arklio raitelio duobę. 
Arklys buvo nekaustytas! Ar tai neįdomu? 
Užėjęs pas mėsininką apžiūrėjau pastipu
sio arklio odą, kuri sutvirtino mano spė
jimą. Oda tebėra su išdžiūvusiomis puto
mis paslėpsniuose, o ir visi plaukai nuo 
išdžiūvusio prakaito sulipę. Tik jis, ne kas 
kitas, buvo anuo vanduokllu! — Ruginis 
nutilo ir atsisuko į Justiną. Ilgėliau į jį 
pažiūrėjęs jis nusišypsojo ir priėjo prie 
jo. Justinas sėdėjo akis nunarlnęs susi
gėdęs ir kaltas. — Na, atsistok. Parodyk 
kelnytes. — Jis pasilenkė, apžiurėjo kel
nių užpakalį ir tarė: Matote, dar ir dabar 
kelnės apsivėlę atkilo plaukais. Štai ir ne
vykusį raitelį turime! Pasijodinėjimas 
naktį svetimu arkliu ir yra jo nusikalti
mas. i

Tardytojas šyptelėjo:
— Visa tai įtikina, bet dėl to niekas 

nesijaustų nužudęs, kolega. Nors ir tai 
yra nusikaltimas, bet manęs nedomina 
kodėl jis išjojo, — kodėl jaučiasi nužudęs, 
štai kas svarbu.

— Tai kas jūsų nedomina ir yra svar
biausia šioje byloje, kolega, —- minkštai 
atsakė Ruginis.

— Prašau tęsti, — sausai, bevelk lie
piamai tarė tardytojas.

Ruginis pasodino mechanizmu tapusi 
Justiną ir tęsė:

— Pono Justino naktinis pasijodinė
jimas yra ne tik svarbiausia, bet ir įdo
miausia šioje byloje. Pažinau jį, kaip 
jautrų, bevelk sentimentalų vyrą, atvira 
širdimi, pasiruošusia kiekvieną išklausyti, 
užjausti, padėti. Jis yra tos rūšies žmo
nių, kurie niekad nebūna turtingi; dėl 
savo geros širdies, nepraktiško būdo ir 
nepastovumo. Jie greit susižavi, metasi l 
naują darbą visu karščiu tam, kad nusi
viltų. Jie nestovi tvirtai ant žemės, bet vi
suomet skrenda padebesimls, gyvena dau
giau svajonėmis ir jausmais, negu protą 
Jie moka pasiaukoti dėl kito, kenčia už 
kitus, nesuprasdami, kad ne viskas gera, 
kas gera širdimi daroma. Tokių žmonių 
gėris dažniausiai esti piktu suprantamas. 
Tai juos kankina, bet niekada nepataiso. 
Jų gera širdis neša jiems tik nusivylimą 
ir blogį sau pačiam. O kartais, kaip šiuo 
atveju ir kitiems. Šiuo kartu vos no ne
laimę. Toks buvo, tikiuosi, toliau nebebus 
— Justinas Vėgauda.

— Jūs išsakėt tai, ką aš visuomet apie 
Justiną maniau, — tyliai atsiliepė Vegau- 
dlenė, bet Ruginis, lyg jos nenugirdęs 
tęsė:

Ir jis susipažino su moterim, kuri buvo 
ką tik mano nupieštų žmonių kiaštuti- 
niausią. Moterie su aukštuoju mokslu, giliai 
kultūringa, bet su jai blogį nešančia šir
dimi, perdėtai sti; rla vaizduote. Aš ma
nau, kad ji jau iš mažens pradėjo skrai
dyti padangėmis. Dievo meilė Ir dvasių 
pasaulis bus buvęs jos pasaulis. Ją traukė 
tolimųjų rytų Išminčių žodis, jų paslaptin
gos galios ir jų dvasia. Todėl ji studijuoja 
religiją ir filosofiją rytų kalbų fakultete 
Sanskrito-Tibeto skyriuje. (Bus daugiau)
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Jie už DP
X

Washington, D. C., Nov. 15. — Rūmų 
Užslepiu reikalų pakomisė (a House Fo
reign Affavis subcommittee) šiandien gynė 
S. Europos išvietintų asmenų, k. a. baltų 
— lietuvių ir latvių įkurdinimą Aliaskoj, 
kaipo „geriausią apsaugą prieš agresiją 
mūsų retai apgyventame pasienyje“.

Kartu reikalavo, kad kongresas sulai
kytų Marshallio plano vykdymą Anglijai, 
Prancūzijai ir kt. pagalbos reikalingiems 
kraštams, kol. jie nesutiks priimti savo 
dalį iš beveik 1.000.000 DP V. Europoj ir 
Italijoj.

Atstovai James Fulton, Jakob Javits, 
Joseph Pfeifer ir Frank Chelf, kurie yra 
apžiūrėję apie 150 DP stovyklų Europoj, 
pasiūlė, kad Jungt. Valstybės įsileistų 
neapibrėžtą skaičių DP.

„Vien tik Naujorko miestas reikalingas 
apie 20.000 siuvėjų mokinių“, pareiškė 
Javits, „o visa tauta -skundžiasi namų 
ruošos ir ūkio darbininkų stoka“.

Toliau reikalaujama paruošti specialios 
imigracijos įstatymą DP apgyventinimui 
šiame krašte, ypatingai Aliaskoje. Gabūs
ir moką amatus asmenys ten esą labai nepasidavė įvairių agentų pasakiškiems 
reikalingi. * uždarbio pasiūlymams, bet sąžiningai pra-

Fultonas pareiškė, kad kiekviena tauta, 
kuri garma Marshallio plano pagalbą, tu
rėtų paskubėti įsileisti savo dalį DP. Kal
bėdamas apie Prancūziją jis pasakė, kad 
ji neturėtų gauti, nei vieno cento, kol ne
prisidės prie IRO ir neįsileis DP. Esą ne
gražu iš Prancūzijos pusės laikyti 45.000 
vokiečių karo belaisvių, vietoj to, kad pa
samdytų DP ir palengvintų amerikiečių 
mokesčių mokėtojams.

1 Toliau komisija siūlė:

Op — op, kas ten, Nemunėli? ...
'A. Mikulskio ansamblis „Čiurlionis” koncertavo Dinkelsbuehiio DP stovykloje.

Nors šioje trijų tautybių stovykloje lietu- nai minutei nuobodžiauti per ištisas dvi va- 
viai savo skaičiumi net % nesudaro, tačiau, 
reprezentacinių tradicijų atžvilgiu, čia lai
komasi savarankiškų liet stovyklų lygio, o 
■kaimyninių tautybių tarpe dažnai net pir-
mauja. Kad taip yra, aiškai patvirtino viet. 
lietuvių vadovybės pakviestasis, toli žino
mas Mikulskio vadovaujamas ansamblis 
„Čiurlionis”, davęs čia du koncertus D P 
stovyklos salėje XI. 22 — 23 d. d. ir per 
Sv. Mišias giedojęs viet R. K. bažnyčioje 
XI. 23 d. I

■' Niūraus rudens metu čiurlioniečių atneš
toji daina į šį Bavarijos užkampį visų bu
vo sutikta entuziastingai: tėvynės ilgesiu 
gyvenantiems tautiečiams ji suteikė pasi
gėrėjimo ir dvasinio pakilimo, kaimynams 
«— įvertinimo ir, gal lįūt, kiek pavydo, o vo
kiečių visuomenei — tiesiog nusistebėjimo. 
Daugelis vokiečių netikėjo, kad lietuviai 
dainininkai galėtų taip stipriai meniškai pa
sirodyti. „Jūsų žavios dainos galutinai man 
išsklaidė Hitlerio propagandos miglas. Da
bar tikrai tikiu, kad ne viskas yra „Dreck”, 
kas už Vokietijos ribų,” — pro ašaras pri
sipažįsta viena inteligentė vokietė. ^„Dainos 
mene mes negalime jums prilygti”, — tei
gia kitas vokietis, koncerto žiūrovas. Taip 
pat išgyrė ir koncertų metu čiurlioniečių 
atliktus tautinius šokius: „Jonkelį”, Lenciū
gėlį, „Malūną” ir kitus. Kaip lietuviškos 
dainos pavergė svetimtaučių širdis savo me
lodingumu bei) choristine technika (a la 
ataidavimai . 1 .), taip tautiniai šokiai — 

, plastiškų judesių darnumas, gyvumas bei 
gerai išvystytu vaidybiniu elementu, žo
džiu, abiejų koncertų programa' — be prie
kaištų; be to, ęilės tvarka taip puikiai su
redaguota, išvengiant pasikartojančių pa
našumų, kad žiūrovams neleidžiama nė vie-

Ravensburgo skautų švente
š. m. lapkričio 23 d. Ravensburgo lietu

vių skautų „Trijų Kryžių” vietininkija mi- | 
nėjo savo dviejų metų veiklos sukaktį. Tą 
drieną^ sukako, dveji metai nuo lietuvių 
ękautų „Dariaus - Girėno” draugovės įsi
kūrimo. Šiandien ši skautų draugovė išau
go į vietininkiją, • savo sąstate turinti Bi- 
beracho ir Tettnango skautų draugoves, 
jungianti į vieną vientisą vienetą apylinkių 
skautus (lietuviškųjų kolonijų jaunimą). 
„Trijų Kryžių” vietininkijos sąstatą suda
ro: viena skautų, viena skaučių ir dvi 
jaun. skautų draugovės.

Metinių išvakarėse, lapkričio 22 d., Ra
vensburgo lietuvių Raudonojo Kryžiaus sa
lėje įvyko iškilminga, dviejų metų, vieti
ninkijos įkūrimo progai pašvęsta, sueiga. 
Dalyvavo Ravensburgo, Biberacho ir Tett
nango skautai, kaimyninių lietuvių koloni
jų svečiai, ukrainiečių, apatridų, latvių 
skautų atstovai ir gausi vietos visuomenė: 
skautų tėvai, artimieji ir jų bičiuliai.

Sueigą atidarė, savo, žodžiu, seniausias 
vietininkijos skautas — Skautn. Kišonas. 
Kolonijos dvasios vadovas kuh. Vaičiūnas 
pasveikino skautus. V. P. atvaizdavo kū
rimosi eigą, flr-vės praeitį, kalbėjo apie 
skautų patyrimą ir ateities planus.

Po oficialios dalies sekė skautų links
moji dalis. Ją atliko visos vietininkijos 
skautai. Biberacho ir Tettnango jaunes
nieji skautai pasigėrėtinai sUšoko tautinius 
šokius. Buvo parodyti ir keli laužo nume

įsileidimą JAV
1. Sušaukti tuoj pat tarptautini IRO 

susirinkimą, kuris paruoštų 3 metų planą 
DP problemai išspręsti.
\ 2. Uždrausti bet koki DP atrankos ver

bavimą „nugraibant grietinėlę“.
3. Išskyrus vieną, uždaryti visas DP 

stovyklas Italijoje, iš dalies dėl komunistų 
infiltracijos j stovyklas S. Italijoj.

4. Pašalinti visas spygliuotų vielų 
užtvaras stovyklose.

5. Nustatyti datą, po kurios nebus 
įleidžiamas nei vienas DP į Jungt. Valsty
bes.

Toliau Fultonas paminėjo, kad gimimų 
skaičius DP stovyklose yra apie 35 k. di

Reikia tik džiaugtis, kad pirmieji lietu- 
. viai Kanados miškuose bei pramonėje, 
I kaip darbdavių, taip ir valdžios pareigūnų 
yta įvertinti, k^aip tinkama ir pageidau
jama darbo jėga.
. Tai išdava mūsų pirmųjų lietuvių, 

kurie pasiekę Kanados uostų krantines,

dėjo vykdyti pasirašytas darbo sutartis.
Nepaslaptis, kad šiandieną i Kanados 

verbavimo komisijos Vokietijoje daug mie
liau ir lengviau priima lietuvius, negu kitų 
tautybių kandidatus. Tai faktas.

Čia ir tenka džiaugtis, kad mūsų pir
mieji vyrai savo sąžiningumu, geru elgesiu, 
žymiai palengvina išvykas Kanadon liku
siųjų tautiečių. Tačiau reikia gerai įsidė
mėti, kad sunkiu ir sąžiningu darbu įgau
tas įvertinimas turėtų ir toliau likti tinka-

landas. Taj bene pirmasis ansamblis nešąs 
į tremtinių ir svetimųjų širdis grynąjį lie
tuviškos dainos meną, neatskiestą pasaulinių 
operų arijomis nė operečių ištraukomis. 
Todėl, kaipo toksai, scenoje šalintinų reiš
kinių neturi; tačiau dar labiau žaviąją me
niškojo lygio pusę pakeltų, jeigu išpildau: 
kai kurias dainas, a.la „Palankšj, palaukėj”, 
'„Per girią girelę”, vadovaujančioj partitū
roj atstovaujanti gražiąją lytį būtų ne vien 
pranašesnio balso savininkė, bet ir išorinio 
sex-appeal turėtų (veido išraiškos ir ges
tikuliacijos prasme), ypač kreipimosi į ber
nelį momentais. Šiuo atveju tobulumo bu
vo pasiekta 100-jo koncerto sukakties me
tu, Tuebingene, Schillerio salėje per I-jį L. 
T. Rašytojų suvažiavimą).

Pirmojo koncerto (XI. 22) pasiklausyti 
prisirinko pilna didžioji stovyklos salė; 
publikos tarpe buvo daug vokiečių visuo
menės, o į antrąjį koncertą (XI. 23) pri
trūksta bilietų ir vietų. Aplodismentų au
dros daug kartų palenkė kai kurias dainas 
pakartoti. Dainininkai gausiai apdovanot; 
gyvomis gėlėmis, o XI. 26 d. „Fraenkische 
Landeszeitung” Nr. 95, Dinkelsbuehiio kro
nikoje, išspausdino puikų atsiliepimą, aukš
tai įvertinantį „Ciurlionies” ansamblio ko
kybę ir jo reprezentacinę reikšmę tremties 
žemėje.

Baigiant, dar kartą tenka konstatuoti, kad 
vienoje dainoje efektingai pavartotos fanfo- 
rinės dūdos padarė nepaprasto įspūdžio vi
sų tautų žiūrovams, o „lumzdeliai” ir kank
lės švelniai bylojo į tremtinių tautiečių 
jausmus tik jiems tesuprantamų gimtosios 
žemės melodijų kibą: „Op—op, Nemunėli, 
tai tu mus ten šauki...” /

Tad ligi pasimatymo, brangūs dvasios 
broliai, čiurlioniečiai! Girdenis

rėliai, tačiau daugumai jų buvo, matyt, ne
pasirengta ir jie išėjo blankūs ir nevykę. 
Ravensburgo skautai ^tliko skautiškų dainų 
Pynę.

Po linksmosios popietės įvyko kuklus 
skautų pobūvis, šokiai ir žaidimai, kuria
me dalyvavo ir svečiai. b. ag.

*
Chicago (AP). Kviečių kaina pakilo iki 

320% centų už bušelį (=36,35 litrų). Tokių 
kainų nebuvo buvę per pastaruosius 30 me
tų. '

Nuotrupos iš Lietuvos gyvenimo
(Atkelta iš 3 pusi. ) ,

poemos „Dičius”, poema „Artojėliai”; V. 
Vaisiūnienės — eilėr. „Šviesi diena”; A. 
Churgino — „Saulės taku”; VI. Mozūriūno 
'— „Žemės sauja”; Vyt. Sirijos Giros — 
„Pro amžių bėgį”. Vaikų literatūra: Ed. 
Mieželaičio — eil. apsak. „Kuo būti”; EI. 
Chackelytės — „Kelionė į Maskvą”; A. 
Matučio — „Suskaičiuok” ir „Devyniabro- 
lė”. Spaudai paruošę kūrinius šie rašytojai: 
Liūnė Janušytė, J. Paukštelis, A. Vienuolis, 
Stasys Kapnys, Vincas Žilionis, K. Jankaus
kas, J. Josadė; eilėr. — T. Tilvytis, V. Val- 
siūnienė, E. Mieželaitis; romanus — J. 
Marcinkevičius, A. Gricius, V. Miliūnas ir 
kt. Išversta esą: A. Puškino „Eugenijus Onie- 
ginas”, išvertęs A. Venclova; „Hiavatos 
giesmė” iš anglų kalbos vertę K. Vairas- 
Račkauskas ir A. Churginas; Šekspyro 
„Makbetas”, vert. A. Churginas; ryšium 
su įvyksiančiu kitais metais 150 metų jubi-

desnis už gimimų skaičių Prancūzijoje, ir 
kad DP stovyklų gyventojai, nežiūrint mi
rimų, priaugai 20.000 per metus.

Komisijos pranešime dar buvo pabrėžta, 
kad žydai sudaro tik 20% visų DP ir kad 
skaičiumi didžiausios DP grupės yra nuo 
20 iki 55 metų ir iki 3 metų amžiaus. Nu
sikaltimų skaičius esąs labai mažas ir 
praktiškai kiekvienas stovyklų gyventojas 
yra pasiruošęs ir nori dirbtu

Baigdąma pranešimą, komisija pasiūlė, 
kad IRO sumažintų savo štabą pavedant 
DP patiem^ tvarkytis.

' 1 („Sunday News“)

Reikia įsidėmėtic
moję aukštumoje. Tai šventa pareiga visų 
geros valios lietuvių, kuriems teko garbė 
būti pirmais ambasadoriais svetingame 
krašte.

Tačiau, šiomis dienomis, tūlas Kana
dos lietuvis rašo, kad diena iš dienos išvie- 
tintųjų skaičius Kanadoje didėja, • kuriuos 
reikia skirti į dvi grupes: pabajtiečiai ir 
lenkai, jugoslavąi, ukrainiečiai. Kaip mi
nimas Kanados tautietis teigia, tai pabal- 
tiečių grupė darbdavių akyse įgijo gerą 
vardą, nes nesivaiko pagundų, nevalka
tauja, o sąžiningai vykdo darbo sutartis. 
Visgi tp negalima pasakyti apie lenkus, ju
goslavus, ukraniečiūs. Jie, pasiekę Kana
dos krantus, daugumoje, iš pirmos dienos 
sulaužė darbo sutartis, o pradėjo valka
tauti. Jų pilni restoranai bei pasilinksmi
nimo vietos. Jie nuolat girti, triukšmauja, 
o labai dažnai pradeda vykdyti vagystes, 
įsilaužimus, net apiplėšimus. Žiūrėk, tvir
tina laiško autorius, toksai elementas at
vyksta į kokį nors restoraną, vieni įsceni- 
zuoja peštynes, kiti pradeda smaugti patį 
savininką, o trečiųjų rankos būna sukištos 
kasoje prie dolerių. Tai tokiu būdu kai 
kurie DP mėgina pelnytis sau duoną.

Tačiau, kaip teigiama, tokių tipų Kana
dos saugumo organai esą surinkę apie 900 
ir juos sugrąžino ne kur kitur, bet tiesiog į 
jų tėvynės uostus. Tai liūdnas, tačiau tikras 
faktas ir rimtas įspėjimas kitiems būsi
miems Kanados savanoriams, kurie mė
gintų nueiti panašiu keliu. Toksai elemen
tas turi gerai įsidėmėti, kad kiekviename 
pasaulio krašte už gerą apmokama geru, 
arba priešingai. Al. Kėd.

PERONIENE ŽADA PADĖTI TREM
TINIAMS.

Į Kasselį yra atėjęs dar vienas įdomus 
laiškas. Argentinietis savo senam pažįsta
mam rašo, kad jų kolonijos žymi katalikų 
veikėja buvo priimta audiencijoj ponios 
Peronienės, Argentinos prezidento žmonos. 
Ji išdėstė lietuvių tremtinių vargus Vokie
tijoj ir prašė pagelbėti jiems išvažiuoti j 
Argentiną. Ponia Peronienė pažadėjo kla
binti valdžios įstaigas ir rūpintis, kad Ar
gentina plačiau pravertų duris Vokietijoje 
gyvenantiems DP. A. V.

FIZINIAI NUKENTĖJUSIŲ BELGIJOJE 
, ŽINIAI

Yra atsitikimų, kad mūsų tautiečiai dir
bę Belgijos anglių kasyklose nelaimingų at
sitikimų metu buvo sužeisti ir nustojo ma
žesnio ar didesnio nuošimčio darbingumo. 
Ten pagydžius ir išmokėjus vienkartinę, bet 
toli nepakankamą kompensaciją, bendra 
tvarka, kaip ir kiti savavaliai nutraukę 
darbo sutartį, buvo grąžinti atgal į Vokie
tiją. Delegacijai 'įi lankantis Belgijoje bu
vo tvirtinama ir darbo sutarties 10 ir 11 
paragrafuose yra sakoma, kad nelaimingam 
atsitikimui laike darbo įvykus, svetimšalis 
turi teisę gauti pakankamo dydžio kompen
saciją, kaip ir belgų darbininkai ir tokio
mis pat sąlygomis kaip numatyta Belgijos 
įstatymuose. Buvo net tvirtinama, kad ati
tinkamo dydžio nustatytą rentą toks dar
bingumo nustojęs darbininkas _ gaus kas 
mėnesis ir galės pasilikti Belgijoje.

Sį opų klausimą tarp daugelio kitų, Vy
riausioje PC IRO būstinėje Heidelberge 
Įkurdinimo Divizijos, Belgijos Skyriaus Vir
šininkei V. G. Pfrommer 1947 m. lapkričio 
mėn. 22 d. patiekus, ji pati paprašė, pa
skelbti, kad nustoję Belgijos anglių-kasyk
lose darbingumo, gavę nepakankamo dy
džio kompensaciją ir grąžinti į Vokietiją 
turi teisės kreiptis į ,savo stovyklos PC IRO 
Emigracijos ir Įkurdinimo Karininką, su
teikiant visas reikiamas žinias, o jų parei
ga tas žinias persiųsti minėtai p. V. G. 
Pfrommer, kuri rūpinsis, kad tas reikalas 
Belgijos įstaigų būtų tinkamai atitaisytas ir 
sutvarkyt is.

Buv. Tarptautinės DP Delegacijos 
Belgijoje Atstovas

K. Kr u 1 i k a s

liejum nuo Adomo Mickevičiaus gimimo 
dienos rašytojai V. Mykolaitis ir Alb. Žu
kauskas kiekvienas atskirai išvertė poemą 
„Konradas Valenrodas”. Literatūros kritikos 
srity pasižymėję esą: Kostas Korsaką^ B. 
B. Pranskus-Zalionis, V. Mykolaitis, A. 
Venclova, J. Šimkus, Alb. Žukauskas.

Spalio revoliucijos trisdešimtos sukak
ties proga Vilniuje demonstravę 60.000 
žmonių. „Džiaugsmingos” demonstracijos 
su miškais vėliavų, lozungų bei portretų 
buvusios ir kituose miestuose. Utenos, Tra
kų ir Telšių apskrityse vįešpatavęs ypa
tingas dvasias pakilimas.

* Amerikos komunistinėj lietuvių spau
doj buvo paskelbtas Tarybinės Lietuvos 
moterų pasisakymas apie tremtinę moterį— 
motiną. Tremtinė moteris išvadinta išdavi
ke, niekše, kraugere... Esą LTSR moterys 
tremtinę prakeikiančios bei išbraukiančios iš 
lietuvių moterų istorijos, (—a—)

....................( AKIMIRKSNIU KRONIKA^..................
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Atgyja Kominterno brolis Bezbožnik
Londono radijas pranešė itin įdomią žinią:
„Komsomolskaja Pravda” paskelbė nutarimą, kuriuo komunistiniam Lenino 

jaunimui draudžiama lankytis bažnyčiose ir praktikuoti bet kokias religines apei
gas ar papročius. Tuo pat ruožtu puolama „Bolševik”, kurio skiltyse pasirodė 
žalinga pastaba, kad bolševikai tikinčiųjų atžvilgiu būtų tolerantingi. „Bolševik” 
esą pamiršęs Markso dėsnį, kad „religija yra opiumas”.

Kas pridurtina prie Londono radijo žinios. Ogi štai:
„Atgijus” Kominternui, atgyja ir Bezbožnik. Bezbožnik — kovojančių ateistų 

organizacija — yra VKP (b) prielipas ir visą laiką veikė kaip autonominė Ko
minterno sekcija. Bezbožniko skyriai, VKP (b) švietimo skyriaus vadovybės įsa
kymu, veikė kiekvienoje mokykloje (netgi pradžios), fabrikuose ir kolchozuose. 
Bezbožniko priešakyje buvo žinomas Lenino draugas Jaroslavski. Bezbožnik leido 
specialių perijodinių leidinių, o, be to, dar milijoninių tiražų brošiūras įvairiomis 
kalbomis. Be kitų, Bezbožniko žygių, ypač išgarsėjo jo pareiškimas, kad žmonija 
tik tada atsikvėps, kai Sibiro sniegai užpustys autentišką Popiežiaus iškamšą.

Bezbožnik, kaip ir Kominternas, buvo „numarintas” 1943 m. pradžioje, spau
džiant Rooseveltui. Ir reikia pasakyti atsirado naivių žmonių, netgi iš bažnytinės 
herarchijos, kurie komunizmo melu patikėjo. Buvo bandymų belstis ir į Vatikaną 
konkordato. Vatikanas pačiai pradžiai pastatė smulkutį klausimėlį: kur dingo apie 
100.000 dvasiškių ir milijonai tikinčiųjų? Komunizmo valdovai, nors, ir neužvedė 
flirto su Vatikanu, bet džiaugėsi iš Vakarų plaukiančia parama. Kitas „partnerių” 
santykis susidarė po Vokietijos kapituliavimo. Jaroslavskio postan sugrįžo („iš 
atostogų”) jo artimieji. Dar negalėdami veikti legaliai, Bezbožniko vadovai ėmė
si darbo slaptai. Jugoslavijoje katalikų dvasiškai buvo apkaltinti palaiką ryšius su 
gen. Michailovičium, Lietuvoje, su „vokiškai lietuviškais nacionalistais”, Lenki
joje — „bekurstą riaušes prieš žydus ir užtarią vokiečius” ir Lt. Tai pirmoji me
dalio pusė, o antroji? Nutarta skleisti komunizmą per pravoslaviją. Vatikanui įkan
din pradėta propaguoti pravoslavija, imtasi kovos prieš Popiežių griaunant grai- 
kų-katalikų bažnytinę santvarką ir ryšius su Vatikanu.

Visas graikų-katalikų bažnyčios Lenkijoje ir Ukrainoje bolševikinimas vyko 
< šitaip: .

1945 m. gruodžio 4 d. buvo paskelbtas kelių persimetėlių „ganytojiškas laiš
kas”, kviečiąs graikų-kataiikus nutraukti ryšius su Vatikanu. 1946 m. sausio 6 d. 
įvyko graikų-katalikų apostatų ir pravoslavų vienybės demonstracija. 1946 m. 

kovo 8—9 d d. Lvove įvyko graikų-katalikų ir pravoslavų dvasiškių soboras, kuris 
nutarė nutraukti ryšius su Roma ir prisijungti prie Maskvos vadovaujamos pra- 
voslavijos. Viską režisavo „numarifitasis” Bezbožnik ir NKVD per Maskvos pa- 
įįiarchą Aleksiejų. Tą režisūrą išduoda soboro nutarimai, kuriuose, tarp kita ko, 
pasakyta:

,Roma XI amžiuje atskilo nuo pirminės (suprask: neklaidingosios) pravoslavų 
Cerkvės ir nori diktuoti savo diktatūrą visai bažnyčiai”; kadangi „Romos popie
žiai amžinai veda savanaudišką politiką, soboras išreiškią, įsitikinimą, kad tuo 
metu, kai laisvę mylinčios tautos kovojo už savo egzistenciją, Vatikanas buvo 
griežtai perėjęs į kruvinojo fašizmo pusę ir elgėsi priešiškai Tarybų Sąjungos 
atžvilgiu.”

Telegramoje Stalinui soboras pareiškė:
„Esame laimingi, galėdami prašyti Jus, didįjį Tarybų Sąjungos vadą, priimti 

mūsų nuolankų pareiškimą ir džiaugsmą...”
Maskvos patriarchas Afrksiejus, „Time and Tide” teigimu, yra režimo įran

kis, vadinasi, ir visas komunizmo toleruojamos ir peršamos pravoslavijos atgaivi
nimas ir įpilietinimas yra eilinis Kominformo taktikos ėjimas.

Komisaras Lunačarškis, vienas iš Bezbožniko iniciatorių, yra pasakęs:
„Neapkenčiame krikščionybės ir krikščionių. „Netgi geriausieji iš jų tarpo 

turi būti mūsų traktuojami kaip pikčiausi priešai; Jie skelbia artimojo meilę ir 
atlaidumą, o tai iš esmės prieštarauja mūsų principams. Krikščioniškoji meilė yra 
kliūtis revoliucijos plėtrai. Salin artimojo meilė! Mes privalome išmokti neapkęsti, 
nes tik šituo būdu įsiviešpatausime pasaulyje.”

■ Kremlius Rooseveltui duotąjį garbės žodį sulaužė. Po Kominformo „atgaivina” 
■ir Bezbožniką. Bezbožnikp „atgaiviniams”, reikia manyti, galutinai buvo nutartas 
paaiškėjus istorinės svarbos Trumano ir Popiežiaus laiškų turiniui. Popiežius, 
kaip žinome, išreiškė nuomonę, kad „geros valios tautų vienybė bus laidas, kad 
Dievo ir laisvųjų žmonių priešas nelaimės”. Popiežius pažadėjo Bažnyčios para
mą 'Trumanui ir „visiems žmogaus teisių gynėjams”.

Bezbožniko (Kominformo talkininko) „atgijimo” valandą kiekvienas, be konfe
sijos skirtumo, laisvę ir krikščionišką civilizaciją mylįs demokratas turi atsiminti 
Popiežiaus pernai tartus žodžius:

„Nei vienas krikščionis neturi teisės jaustis kovoje pavargęs. Niekas neišsitei
sins, jei priešo akivaizdoje nepakels ginklo, bus su nuleista galva ir drebančiais 
pakinkliais”. ' \ J' CICĖNAS

MENININKŲ DĖMESIUI
LTB Kultūros Taryba, rūpindamasi kul

tūrininkų reikalais,- nutarė suregistruoti 
visus profesionalus menininkus. Tam tiks
lui visi muzikaj (kompozitoriai, instrumen
talistai, solistai ir chorvedžiai) dailininkai 
dramos ir baleto artistai bei teatro techni
kos personalas yra prašomi iki sausio mėn. 
1 d. registruotis LTB Kultūros Taryboje, 
pranešant savo vardą ir pavardę bei įgy
venamąją vietą šiuo adresu: LTB Kultūros 
Taryba, (13 b) Augsburg - Hochfeld, Baltic- 
Camp. LTB Kultūros Taryba.
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS LITE

RATŪROS KONKURSO REIKALU 
Pakartotinai pranešame apie paskelbtą 

LVS-gos literatūros konkursą parašyti be
letristikos veikalui — romanui ar novelių 
rinkiniui, kur būtų pavaizduota kova dėl 
Lietuvos laisvės ar lietuvių kultūros. Už 
geriausius veikalus skiriama dvi premijos. 
Pirmoji premija 15.000 RM. ir antroji 
8.000 RM. Juos atspausdinus, autoriams 
bus sumokamas papildomas honoraras.

Konkurso skelbėjai gavo eilę paklausi
mų. Visi jie liečia veikalų apimtį ir autorių 
teises. Į juos čia ir atsakome. —

Kovą dėl Lietuvos laisvės ar lietuvių 
kultūros mes suprantame plačia prasme ir 
nebūtina liesti paskutinį laikotarpį. Ta ko
va per šimtmečius buvo vedama įvairiau
siomis priemonėmis ir autoriai čia nevar
žomi. Kas liečia autorių nuosavybę, tai 
veikalą premijavus, LVS-gai priklauso teisė 
lietuvių ir anglų kalbomis išleisti pirmą
sias laidas. Tolimesnės visos teisės palie
kamos autoriams.

Pageidaujant, konkurso terminas rank
raščiams pristatyti nukeliamas į 1948 m. 
vasario mėn. 16 d. Ta data yra galutinė. 
Rankraščiai, jei kas nepajėgtų perrašyti 
mašinėle, gali būti ir ranka rašyti. Jury 
komisija, kaip buvo pranešta, bus sudaryta 
iš dviejų Lietuvių Tremtinių Rašytojų 
Draugijos valdybos ir dviejų LVS skirtų 
atstovų. Rankraščius reikia siųsti šiuo 
adresu — (14b) Pfullingen, Goethestr. 22, 
LVS Literatūros Konkursui,

ŠOFERIŲ KURSŲ ORGANIZATORIŲ ' 
DĖMESIUI

Parduodamas specialiai paruoštas moky
mui (su piūviais) auto modelis kartu • su 
kitomis auto dalimis.

Teirautis LTB- Fellbach’o skyriaus ko
mitete, Fellbach bei Stuttgart, Ludwigsbur- 
gerštr. 62. ■.
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