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Šiame numeryjeSukilėliai apšaudė Salonikus
Atėnai (DPD/Reuteri^). Ansktyvą antra

dienio rytą graikų sukilėliai artilerija ir 
granatsvaidžiais apšaudė 3 Salonikų miesto 
punktus. Granatos krito netoli vieno skys
tojo kuro sandėlio. Vienas britų ir 3 graikų 
kareiviai žuvo, 2 britų kareiviai sužeisti.

Britų karinės įstaigos mano, kad apšau
dymas vyko iš maždaug 10 km į šiaurės 
rytus nuo miesto esančių aukštumų. Turėjo 
būti šaudoma iš 7,5 cm patrankos. Viena 
granata krito netoli britų konsulato. Nuo 
sprogimų išbyrėjo JT Balkanų komisijos 
vyr. būstinės langai.

Graikų kompetentingų sluogsnių prane
šimu, apšaudymas truko pusę valandos. Po 
to sukilėliai nusimontavo pabūklą ir pasi
traukė Chalkidės kalnų link, kur jau ank
sčiau buvo pastebėti stiprūs sukilėlių tel
kiniai. Pasitraukiančius sukilėlius perekio- 
jo graikų naikintuvai; Tuo pat metu iš Sa-

Prancūzija ir JAV pasisakė prieš sovie
tų siūlymą, nes jis nepriimtinas dėl gali
mų toli siekiančių apėjimų.

UŽDRAUSTA ĮŽENGTI Į TIBETĄ
New Havenas (Dena/INS). Yaleso uni

versiteto antropologijos mokslo profesorius 
Li An Che per radiją pareiškė, kad Tibeto 
vyriausybė uždraudė visiems užsienie
čiams iki 1950 m. įžengti į politinį Tibetą. 
Tai motyvuojama įtempta būkle pasaulyje 
ir galimu karu Tolimuosiuose Rytuose. 
„Politinis Tibetas” sudaro apie vieną 
trečdalį viso krašto ploto.

Sovietai grafino amerikiečiu 
laivus

Washingtonas (Dena). Sovietų pasiunti
nys JAV A. Pąniuškinas, pasak AFP, pra
nešė Amerikos užsienių reikalų ministerijai, 
kad septyni tanklaiviai ir vienas frachteris, 
gauti nuomos ir paskolų įstatymo pagrin
du, bus grąžinti.

Gerai informuotuose amerikiečių sluogs- 
niuose teigiama, kad JAV reikalauja tų 
laivų jau daugiau kaip metus taiko. So
vietų žingsnis čia vertinamas kaip sėkmin
gas derybų rezultatas tarp abiejų valsty
bių dėl atlyginimo už karo meto tiekimus 
pagal nuomos paskolų įstatymą.

MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALAIS 
*

BALTIJOS FEDERACIJOS FUNDA
MENTAI

Jonikų Visomis linkmėmis puolė vyriausybės , kvietė atvykti į JAV generalisimą Staliną 
■ • ---■•■ *r i° kelionei pasiūlė „Missourio” laivą.

I Stalinas kvietimo nepriėmė.
Šis kvietimas buvo jau seniau žinomas, 

tik dabar paaiškėjo, ' kad Stalino kelionei 
buvo pasiūlytas „Missourio” laivas.

Kaip pareiškė Baltųjų rūmų sekretorius 
Ch. G. Rossas, Trumano kvietimą Stalinui 
kartu su siūlymu pasinaudoti kelionei „Mis- 
soourio” laivu perdavė JAV pasiuntinys 
Sovietų Sąjungai 1946 m. birželio mėn. 
Laivas buvo pasiūlytas tais sumetimais, 
kad buvo žinoma,' jog Stalinas nemėgsta 

'keliauti lėktuvu. Tačiau Stalinas nuo kvie-

Trumanas kvietė pas save Staliną
Washingtonas (Dena / INS). Iš Baltųjų j timo atsisakė, motyvuodamas tuo, kad jis 

rūmų pranešama, kad prezidentas Trumanas negalįs taip toli pasitraukti nuo savo krašto.

kariuomenė.
GROMYKA SIOLO PERIODINĘ ATOMI

NIŲ ĮRENGIMŲ KONTROLĘ
New Yorkas (Dena/INS). Sovietų delega

tas JT atominės energijos komisijoje A. 
Oromyka ketvirtadienio posėdyje pareiškė, 
kad jis priešinsis kiekvienai energijos įren
gimų inspekcijai, kuri būtų sudarytu pagal 
atominės energijos kontrolės dvasią. Vieto
je to Gromyka pasiūlė daryti periodines 
inspekcijas. Jos įvyktų nustatytu laiku, ir 
tuo metu būtų patikrinamos įmonės ir ka- , 
syklos.

įspėjimas isvietintiesiems
Frankfurtas. JAV arniijos Europos vado

vybės civilinių reikalų skyrius išleido atsi
šaukimą į visus JAV okupacinės zbnos Vo
kietijoje gyvenančius DP, kuriame konsta
tuojama, kad jų tarpe esąs mažas krimina
linio elemento skaičius dergia visų vardą. 
Žinios apie tremtinių tam tikro skaičiaus 
dalyvavimą vagystėse, plėšimuose, žmogžu
dystėse, juodojoje rinkoje sklinda po visą 
pasaulį ir kenkia visų vardui. Nors ne vi
sus nusikaltimus padaro DP, kurie jiems 
verčiami, bet negalima išteisinti nuo dalies 
priekaištų. Išvietinitieji, kaip bendruo
menė, turi kovoti su nusikalstamumu, kad 
nereikėtų taikyti griežtesnių priemonių.

Yra paaiškėję daugelis atsitikimų, kad 
nusikaltėliai DP yra dengiami kitų DP, ir 
net DP policijos, patiems nieko nežinant 
apie nusikaltimą. Tokia parama nusikaltė
liams yra savaime didelis nusikaltimas, ir 
kiekvienas toks asmuo gali būti smarkiai 
baudžiamas karinės valdžios teismų.

Kariuomenė yra suteikusi visas teises DP 
policijai. Ji drauge su įstatymus gerbiančiais 
DP savo valia turi stengtis sulaikyti nusi
kaltėlius arba pranešti juos, kad tuo būdu 

. pagaliau baigtųsi nepalankios kalbos 'apie 
DP.

v
Ispanija išeina į pasauli

Paryžius (DPD). Ispanijos užsienio rei
kalų meisteris Artąją pareiškė labai džiau
giąsis ispanų prancūzų sienos atidarymu. Jo 
nuomone, nenormalu, kada kaimynės vals
tybės viena kitai, atgręžia nugarą. Pasak 
Artąją, sienos atidarymas įgalins vėl turėti 
normalius santykius, kurie teiks naudos 
ibiems kraštams. Baigdamas jis pabrėžė, 
kad Ispanija sutinkanti dalyvauti Marshal
lio plane.

Graikija keičia mokytojus
Atėnai (DPD). Atėnų laikraščiai rašo, 

kad Graikijos vyriausybė nebepratęs su D. 
Britanija sutarties, pagal kurią pastaroji 
turėjo reorganizuoti ir apmokyti graikų ar
miją. Tas klausimas turės būti išspręstas, į 
Graikiją atvykus naujai paskirtam ameri
kiečių kariuomenės vadui Jamesui Van 
Fleetui.

Įtakingi Atėnų sluogsniai mano, kad 
Graikijos kariuomenės mokymas turėtų 
vykti arjierikiečių metodais, nes ji savo ka
riuomenei ginklus ir maistą gauna iš JAV, 
amerikiečių karininkai yra priskirti prie 
graikų kariuomenės dalinių.

Jeruzalės statutas
New Yorkas (DPD/Reuteris). Antradienį 

New Yorke paskelbtas Jeru/žlės statuto 
projektas, kuris vasario 16 d. turi būti pa
teiktas JT patikėtinių tarybai. Statute nu
matyta JT organizacijos garantija Jeruza
lės sričiai; visa sritis turi būti demilitari
zuota; gubernatorius bus skiriamas tre
jiems metams, tik ne žydas ir ne arabas; jis 
subordinuojamas patikėtinių tarybai; ofi
cialios kalbos numatomos arabų ir hebrajų.

Kanada telkia b riti’ zonos DPv
Berlynas (Dena). Anglų zonoje pradėjo 

telkti Kanados Pacifiko geležinkeliui tris 
šimtus DP vyrų, kurių amžius nuo 18 iki 
45 metų. PCIRO pranešimu, tai daroma pa
gal naują Kanados imigracijos planą DP 
įvažiavimui palengvinti. Šiuo metu britų zo
noje dar per du šimtai tūkstančių DP lau- 

. kia įkurdinimo arba naujų emigracijos pro
gų, kurios įgalintų paimti šeimos narius. 
DP problema būtų išspręsta, jei ir kiti 
kraštai pasektų Kanados pavyzdžiu, sako
ma pranešime.

Sveikatos organizacija
' Ženeva (Dena/Reuteris). Laikinis pasau
linės sveikatos korporacijos pirmininkas ju
goslavas Andrija Stamparas pranešė, kad 
pasaulio sveikatos organizacijos chartą ra
tifikavo 29 JT organizacijos nariai. Tuo 
būdų pasaulio sveikatos organizacija įgijo 
JT organizacijos dalinio statusą, su teisine 
galia nuo š. m. vasario 7 d.

Pirmasis tos organizacijos pilnaties susi
rinkimas įvyks Ženevoj birželio 24 d.

Prancūzijos ir D. Britanijos generalinių štabų viršininkai — gen. G. M. J. Re vers 
ir feldmaršalas lordas Montgomerys — susitikę. Londone gvildena strateginius 

klausimus. (Dena/INP-Bild)

Apie 15.000 Indonezijos respublikos karių 
popaliaubų nuo sausio 17 <£ atitraukta iš 
olandų'apsuptų sričių. (D).

negalįs taip toli pasitraukti nuo savo krašto.
NEPAKANKA VIEN AMERIKIEČIŲ 

GINKLŲ
Washingtonas (Dena/OANS). Liesdamas 

Bevino Vakarų Europos suvienijimo idėją, 
„Washington Daily News” rašo, kad Be
vino plano realizavimas prasidėjo, nors 
jis ir susidūrė su sunkumais. Taip yra su 
visomis reikšmingomis idėjomis. Tačiau 
nacių užmačios pajungti Vakarų Europą, 
kuriomis pasekė savo ekspansija sovietai, 
turėtų kiekvienam grąžinti blaivų galvoji
mą. Vakarų Valstybės nori būti laisvos; 
dabar jos yra laisvos badui' ir kitų agre
sorių užpuolimui. Susijungusios jos pasieks 
laisvę, gerovę, gynimosi pajėgumą ir teisę 
gyventi. Todėl ir Europos atkūrimo pro
grama remiasi pačios Europos drastinėmis 
regionalinėmis ūkio ir finansų koordina
vimo sutartimis, be kurių atkutimas neį
manomas. Tik vieni amerikiečių ginklai 
negali garantuoti Europos saugumo.

EMIGRACIJOS STOVYKLOJE
*

DVASINIS „EXTRA FOOD”
’ *
DIDUOMENES GALYBĘ
ir kt.
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Mūšiai Jeruzalėje
Jeruzalė (DPD/Reuteris). Įvairiose Jeru

zalės dalyse antradienį tarp žydų ir arabų 
kilo stiprus šaudymasis. Britų daliniai su 
granatsvaidžiais norėjo nutildyti sena
miesčio mūruose arabų pozicijas, iš kurių 
buvo nutaikyta ugnis į naujai įrengtas britų 
karininkų klubo patalpas ir J karinę sar
gybą prie britų informacijos įstaigos.

PROFESINĖS SĄJUNGOS IR MAR- 
SHALLIO PLANAS

New Yorkas (Dena / Reuteris). Pasak 
„New York Times” Washington© korespon
dento informaciją, Belgijos profesinės są
jungos ketina sukviesti šešiolikos Marshal- 
lio plane dalyvaujančių valstybių profesinių 
sąjungų konferenciją, kurioje būtų aptartas 
profesinių sąjungų vaidmuo Marshallio 
Europos pagalbos programos vykdymo ad
ministravime.

Ta konferencija turinti įvykti neatsižvel
giant į britų profesinių sąjungų sumanymą 
aptarti Marshallio planą pasaulinėje pro
fesinėje sąjungoje. Mat, britai pasaulinės 
profesinės sąjungos sekretoriatui įteikė ulti
matumą, kuriuo reikalaujama išdiskutuoti 
Marshallio planą.

13 vokiečių mokslininkų 
traliją. (D).

Taftas linksta | izoliaciją
Chicaga (DPD). Respublikininkų setiato- 

rius Rob. Taftas, kuris laikomas kandidatu 
į prezidentus, pasak AFP, antradienį pra
dėjo rinkiminę kampaniją. Lincolno savai
tės proga jis pasakė pirmąją kalbą Ameri
kos žurnalistų sąjungai. Joje jis pabrėžė? 
„Mes turime vadovautis ne vien altruisti
niais jausmais, norėdami pagerinti kitų 
žmonių gyvenimo sąlygas, kurių pagerini
mas per šimtmečius nepasisekė jiems pa
tiems. Nėra tikslo laikytis užsienio politi
kos, kuri taip apsunkintų mūsų tautą, kad 
pagaliau ji netektų laisvių, kurias mes no
rėtumėm apsaugoti kitiems.” Baigdamas jis 
pastebėjo, kad Amerikos užsienio politika 
turi bazuotis tvirtu nusistatymu amerikie
čių tautos laisvę visiškai išlaikyti.

Kremlius sulaužytą kiekvieną nenaudingą sutarti
Londonas (Dena/INS). Vakarų demokra

tijos privalo turėti pakankamai ginkluotų 
pajėgų tolesniems agresyviems antpuoliams 
sulaikyti, o reikale atgal atmušti, rašo buv. 
užsienių reikalų ministerijos diplomatinis 
tarėjas lordas Vansittartas. „Negalima pa
sitikėti jokia sutartimi, kuri yra pasirašyta 
totalinės valstybės. Hitleris sulaužė visasjo 
pasirašytas sutartis, ir Stalinąs darė lygiai 
tą pat. Aš negaliu atsiminti nė vienos su
tarties, kurios bet kada kuri nors iš trijų 
totalinių valstybių būtų laikiusis.” Atvira 
kalba yra tikriausia priemonė tarptauti
niuose santykiuose, toliau pareiškė Van
sittartas. „Bet jos vienos nepakanka, An
trasis D. karas būtų neįvykęs, jei civili
zuoti kraštai būtų buvę pakankamai pasi
ruošę. Užtat dabar tuo reikia rūpintis, nes 
Jungtinės Tautos lygiai taip pat menkai 
gali paveikti taikos išlaikymą, kaip 
metu Ženevos Tautų Sąjunga.

„Neįmanoma šio meto pasaulinę 
tikrai įvertinti”, sako Vansittartas,
trūksta nusistatymo ir noro konstatuoti, 
kad totalinių sistemų sekėjai, Komunistai, 
fašistai ir naciai, yra tos pačios šeimos na
riai ir materialiniu atžvilgiu vienas kitam 
prilygsta. Vakarų Europos valstybių unija, 
Vansittarto nuomone, yra vienintelis būdas 
išgelbėti Vakarų civilizacijai.

„Man ne visai aišku”, pažymėjo Vansit
tartas, „ką galvojo Churchillis, kada jispa-

SMERKIA

Kardinolas 
smarkiai

IŠTREMS JAV KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SEKRETORIŲ

Washingtonas (DPD/Reuteris). Amerikos 
teisingumo ministerija antradienį paskelbė 
komunistų partijos sekretoriaus Johno 
Williamsono areštą. Jis turi būti ištremtas. 
Williamsonas yra kilęs iš Škotijos, ir val
diniame 
Amerikos 
Nors jis 
jis dėjosi

skelbime vadinamas žymiausia 
komunistų partijos asmenybe, 

yra užsienietis, ilgus metus JAV 
tikru Amerikos piliečiu.

savo

būklę
„jei

sakė, jog su sovietais reikia rasti sprendi
mą, kuris turi būti diplomatiniu keliu pa
siektas ir sutartimi išreikštas. Churchillio 
siūlymas sutiktų daugybę kliūčių, bet jei 
jau tikrai popieriuje būtų susitarta, tai 
Kremlius jį tuoj sulaužytų, kada tas jam 
atrodytų naudinga.”

KARDINOLAS SPELLMANAS 
f KOMUNISTUS

New Yorkas (Dena / INS).
Francis Spellmanas šeštadienį
puolė komunizmą ir pareikalavo visus ka
talikus susiburti sąjūdžio, kuris įrodytų, 
kad demokratija dar yra pajėgi. Sv. An
driejaus bažnyčioje New Yorke Spellma
nas pasakė, kad komunizmas ir krašto vi
duje ir išorėje atkakliai skleidžia idėją, jog 
amerikiečių gyvenimo būdas yra dekaden
tinis ir kad amerikiečiai stovi prieš 
susmukimą.

BALKANUOSE VIS NAUJOS BYLOS
Sofija (Dena/INS). Buv. Bulgarijos ūki

ninkų partijos vadui Dimitrui Gečenovui ir 
keturiems jo bendradarbiams iškeltoje bylo
je prokuratūra pareikalavo mirties baus
mės arba visam amžiui kalėjimo. Jie visi 
kaltinami tuo, kad, esą, įkalbinėjo kitus as
menis bėgti į Graikiją ir ten stoti į tero
ristinę organizaciją.

vyksta i Aus

TETUANE
Maroko sosti-

KRATOS IR AREŠTAI
Tangeras (DPD). Ispanų 

nėję, Tetuane, vyrauja apgulos stovio rim
tis. Susibūrimai gatvėse yra uždrausti. Ka
riai daro kratas ir suiminėja marokiečius. 
Telegrafo ir telefono susisiekimas yra nu
trauktas. Tai visa įvyko ryšium su šiaurės 
Afrikos Abd EI Krimo išlaisvinimo 
sijos lankymusi Tangere.

Ispanų laikraštis „Espana” ėltiė 
kad ta komisija atvyko pasiryžusi 
Maroke sukelti neramumus. Kadangi jų 
įvažiavimas užtruko dėl pasų formalumų, 
Maroko nacionalistai tai išnaudojo vie
šoms demonstracijoms suruošti, kurių metu 
policija buvo priversta griebtis ginklo. 
Vienas marokietis buvo užmuštas, keturi 
mohametonai ir trys policininkai sužeisti. 
Šiuo metu vėl viešpatauja tvarka.

PATARIA NUSILEISTI DARDANELŲ 
KLAUSIMU

Manchesteris (Dena/Reuteris). Anglų li
beralų laikraštis „Manchestęr Guardian” 
šeštadienio straipsnyje reikalauja skubiai 
rasti formulę, kuria Sovietų Sąjungai Juo
dojoje.jūroje būtų sudarytas didesnis sau-, 
gumas, kartu laiduojant ir Turkijos ne
priklausomybę. Nesą abejonės, kad sovie
tų reikalavimuose dėl Montreux 
pakeitimo yra stiprių argumentų.

komi-

teigti, 
ispanų

sutartiem

Reikalauja kainų ir algų kontroles
Washingtonas (Dena/Reuteris). Ketvirta

dienį prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
didėjančios gyvenimo išlaidos kelia nerimą. 
Esą būtinai reikalinga, kad kongresas su
teiktų jam įgaliojimus algų ir kainų kon
trolei, o taip pat racionavimui įvesti. To
liau prezidentas pareiškė, kad besipučianti 
algų ir kainų_ spiralė turi būti sulaikyta, 
antraip gali įvykti ūkio sukrėtimas.

KASMIRAS PRAŠO ISKLAUSOMAS
New Yorkas (Dena/Reuteris). Laisvojo 

Kašmiro vyriausybės pirmininkas Sirdaras 
Mohamedas Barhimkanas penktadienį pa
siuntė Saugumo Tarybos pirmininkui laišką, 
kuriuo prašo, kad sutiktų Kašmiro ginče 
išklausyti paties Kašiniro balsą. Jis ypa
čiai pageidavo, kad būtų leista atsakyti į

šeU 
pa-*

laikinės Kašmiro vyriausybės atstovo 
cho Abdullos ketvirtadienį S. Tarybai 
teiktuosius pareiškimus. Mat, pastarasis 
Pakistano vyriausybės ministerius palygino! 
su Hitleriu ir 
kilėlių rėmiu.

ITALIJOS

Goebbelsu ir kaltino juos su-<

PRANCŪZIJOS MUITŲ 
UNIJA

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzų mi- 
nisferių kabinetas patvirtino užs. reik. mi-< 
nisterio Bidault pranešimą apie prancūzų it 
italų specialistų pasitarimus dėl abiejų 
kraštų muitų unijos rezultatų. Italijos 
Prancūzijos muitų unija,, pasak Bidault, bus 
įgyvendyta palaipsniui, tuo būdu abiem 
kraštams bus palikta laiko savo ūkį pritai-i 
kyti prie busimųjų susitarimų reikalavimų*

1



Nr. 16 (399) 2 pusi. MINTIS 1948 IL 11

Trumpos žinios
Savaitinė politikos apžvalga

AIRIJA
Airijos rinkimuose mirtisterio pirminin

ko E. de Valeros partija gavo 66 manda
tus, tuo būdu yra stipriausia partija. 5. opo
zicijos partijos iš viso gavo 76 manda
tus. (D)

AUSTRIJA
Suimtas nacių ryšininkas. Vienoje suimtas 

nacių pogrindžio veikimo ryšininkas, palai
kęs susižinojimą tarp Austrijos ir Vokietijos 
nacių. Pas jį rasta 50 įvairių pasų ir už
sienio valiutos. (D).

D. BRITANIJA
Bevinas patikino Vakarų tautas, kad britų 

Commonvvealthas rems Vakarų Europos 
Uniją. (D).

Prasimanė. Britų užsienio reikalų minis
terijos informatorius cįementavo sovietų 
Tasso agentūros paskelbtą žinią, kad D. 
Britanija ir JAV pasirašiusios karinę są
jungą su Švedija,_ Norvegija ir Danija. (D).

Skotų taupytojų susirinkime šeštadienį 
D. Britanijos finansų ministeris pranešė, 
kad vyriausybė nemananti nuvertinti ster
lingo. (D)

Neduoda informacijų. Bulgarija ir Rumu
nija atmetė Britanijos reikalavimą, kad nu
rodytų ęavo kariuomenės ir pusiau karinių 
organizacijų stiprumą. (D).

7 britų lakūnai vasario mėn. viduryje 
skris per ašigalio sritį, kad susipažintų su 
patobulinto kompaso veikimu. (D).

"Britų kariuomenė Į Libiją. Pasibaigus, 
Britanijos mandatui Palestinoje, britų ka
riuomenė būtianti perkelta į Libiją. (D).

GRAIKIJA
Amerikiečių karinės misijos vadu Graiki

joje paskirtas generolas J. A. Van Fleetas.
(D);

Graikų sukilėliai pirmadienį įsiveržė į 
Serviją (tarp Larisso ir Konicos), apiplėšė 
eilę namų ir krautuvių ir pasitraukė atgal 
su 88 įkaitais. (D).

INDIJA
Indų amžius. Indijoje iš 1000 gyvų gi

musių vaikų 160 miršta tuojau po gimimo. 
Vidutinis indo amžius yra 27 metai. 6000 
gyventojų tenka 1 gydytojas, o 4000 gyv. 
— viena lova ligoninėje. Malarija su Joto
mis drugio ligomis kasmet nukerta po 3,5 
mil. žmonių. (D).

ITALIJA
Italijos tautinė monarchinių partija pasi

ryžo sudaryti bloką busimiesiems parlamen
to rinkimams. Prie jo prisidės liberalai ir 
„paprasto žmogaus” partijos atskilėliai, ka
ro dalyvių sąjunga ir kitos nepriklausomos 
monarchisfinės grupės. (D).

18 mil. lirų pagrobė iš Ingurtuso (Sar
dinijoje) kasyklų direkcijos apsimaskavę 
banditai. Šaudydami nukovė vieną sargą ir 
vieną policininką. (D).

J. A. VALSTYBES
100.000 žmonių žuvo J. A. Valstybėse 

praėjusiais metais; 10.500.000 asmenų buvo 
sužeista. (D).

4.800 km gelbėjimosi laivu, turinčiu 8 m 
ilgio ir kiek perstatytu, buvęs laivų staty
tojas F. Brandstenas nuplaukė iš San Fran- 
cisko į Panamos zoną. Iš čia ketina plaukti 
į Švediją. (D)

' Suėmė samdinius pasikėslntojus. s JAV 
federacinė kriminalinė policija Miaptyje 

■ nuėmė 5 vyrus, kurie už atlyginimą ketino 
daryti atentatą prieš vieną neskelbiamą 
lotynų Amerikos valstybę.. (D) ■

Hollywoodo komponistas Hansas Eisleris, 
žymaus Amerikos komunisto Gerhardo Eis- 
lerio brolis, šio mėnesio gale tremiamas iš 
JAV. (D)

Stipriai pastigus išgelbėtas JAV kvie
čių derlius. Pasak žemės ūkio ministerijos 
informaciją, ir šiais metais galima būsią 
tikėtis rekordinio derliaus. (D).

5 mil. dolerių nori surinkti J.A. Valsty
bėse naujai Ištaigia organizacija Palestinos 
arabams pagalbai teikti. Pinigai bus nau
dojami vaistams, maistui ir apdarui 
pirkti. (D).

JUNGT. TAUTOS
Stinga darbininkų. Pasak JT pranešimą, 

įvairiose Europos valstybėse po karo stin
ga darbininkų. Ypačiai pasigendama įvairių 
sričių specialistų. (D).

Kolonijų dalyba. Keturių užsienio reikalų 
ministerių patikėtiniai buv. Italijos kolonijų 
reikalus antradienį sprendė, kada 16 „ma
žesnių suinteresuotų” tautų atstovai galės 
pareikšti savo pažiūras tuo klausimu. (D).

Kašmiro ginčiį atidėti neribotam laikui 
Saugumo Taryboje pirmadienį paprašė In
dijos atstovas. Indijos ir Kašmiro delegaci
jos nori tą painų klausimą tuo tarpu gvil
denti savo tarpe. (D).

LENKIJA
Lenkų ūkininkų partija paskelbė, kad ji 

nebėra opozicijoje 'vyriausybei. (D).
PALESTINA

JT Palestinos komisija šeštadienį nu-, 
sprendė prašyti D. Britaniją leisti steigti 
ginkluotą miliciją žydų ir arabų valsty
bėse dar prieš pasibaigiant Britanijos man
datui. (D)

Transjordąnijos pasienio sargybos dali
nys, išbuvęs tarnyboje 22 metus, Palestinos 
vyriausybės nutarimu paleitas. (D).

PRANCŪZIJA
Nesijungs be garantijų. Prancūzijos seimo 
politinė komisija pareiškė šeštadienį, kad 
Prancūzija tesutiksianti kalbėti dėl savo 
okupacinės zonos prijungimo prie bizonos, 
tik pirmiau sureguliavus Ruhro klausimą (D) 

Pirmas prancūzų traukinys antradienį 
12,07 vai. (vidur. Eur. 1.) pervažiavo vėl 
atidarytąją Prancūzijos Ispanijos sieną. (D)

i SOVIETŲ S-GA 
Pašalintas sovietų teisingumo ministeris 

N. M. Ryčkovas dėl netinkamumo parei
goms. Jo vieton paskirtas vyriausias SS 
prokuroras. (D).

ŠVEDIJA 
Spaudos įstatymą pakeisti pareikalavo 

Švedijos, teisingumo ministeris, kadangi 
spausdinama antisemitinių raštų. (D).

TOL. RYTAI 
Streikai ir sabotažas pietų Korėjoje. 

Amerikiečių okupuotoje pietinėje Korėjoje 
kairiojo nusistatymo korėjiečiai suorgani
zavo sabotažo veiksmų ir didelių streikų. 
Amerikiečių okupacinė valdžia mano, kad 
ši akcija tyčia suorganizuota tokiu metu, 
kada JT komisija turi spręsti Korėjos klau
simo perdavimą „ma'žajai pilnačiai”. (D). ]

Cellono dominijos parlamentas antradienį 
buvo atidarytas su dar ten neregėta pompa. 
Apie 20.000 žmonių ištisas valandas laukė 
iškilmių pradžios. (D).

25 japonų karo nusikaltėliams, kurie da
bar teisiami Tokijoje, amerikiečių vyriau- , 
siasis prokuroras pareikalavo mirties baus
mės. (D). 1

TURKIJA i
Isfambule nusileido vienas Rumunijos ka- i 

rinis lėktuvas su Rumunijos aviacijos ser- | 
žantu, kuris pasisakė pabėgęs iŠ savo kraš- ( 
to dėl politinių priežasčių. (D)

Į Maskvą vyksta šią savaitę didelė Veng- 
rijos delegacija, Joje tikrai bus ministeris 
Pirmininkas, užsienio reikalų ministeris ir 
crašto aps. ministeris. (D).(D).

VOKIETIJA
8000 to bulvių iš Amerikos atgabenta į 

Hamburgą. Bulvės bus išdalytos išvietintų- 
ų asmėnų stovykloms, didmenininkams ir 

iš dalies Hamburgo gyventojams. (D).

— Aš pilnai galėjau išrikiuoti keletą 
moterų ir paprašyti Šamo Maraono pasaky
ti, kuri iš jų paliko pirštinę jo automobi
lyje. Pilnai galėjau nurodyti į vieną iš jų 
ir tvrtinti, kad, mano nuomone, turėjo bū
ti ši. Pilnai galėjau pasirinkti vieną mo
terį ir paklausti jo, ar tai ne ta pati mo
teris. Taip pat galėjau tvirtinti, kad tai 
buvo ta pati.

— Taip, taip ...
— Aš žengiau dar vieną žingsni toliau, 

nes stebėjau jo netikrumą dėl moters tapa
tybės. Aš tik išnaudojau tą netikrumą ir 
viskas. Paėmiau vieną moterį, aprengiau 
ją panašiai kaip ponia Forbsienė, iškvėpi
nau tais pačiais kvepalais ir prašiau pasa
kyti šoferiui, kad ji palikusi pirštinę jo 
automobilyje. Žinoma, jis nepaklausė jos 
nė žodžio, nes jis nebuvo tikras, kuri mo
teris paliko pirštinę jo automobilyje.

— Žinojau, kad, valdžiai ji paveikus, jis 
nedvejodamas tvirtins jos tapatybę. Per 
ilgesni laiką jie vis labiau ir labiau įtiki
na liudininką, kad jis neabejotų. Jie parodė 
jam Bessie Forbsienę mažiausiai tuziną 
kartų. Tai buvo padaryta nepastebimai^ 
jam pačiam nežinant, kad yra hipnotizuoja
mas. Pirmiausia jie parodė jam tą moteriš
kę ir pasakė, kad ji buvo jo automobilyje. 
Po to suvedė juos l akistatą ir jai pasakė,

kad jis atpažinęs ją. Ji nieko neprieštara
vo, atsisakydama atsakinėti į klausimus. 
Tuo būdu Marsonas darėsi vis tikresnis. 
Laipsnis po laipsnio jie rengė jį liudijimui 
ir apmokė jį, kol jam pranyko visos abe
jonės. Tuo būdu prokuratūra parengia vi
sas bylas. Dėl to liudininkai pasidaro to
kie tvirti dėl tapatybės.

— Taip, bet kaip su pirštine?
— Kad būtų vagystė, reikia kad būtų 

buvusi intencija vogti. Tokios intencijos 
nebuvo. Moteriškė atnešė tą pirštinę man. 
Aš atidaviau ją atitinkamoms įstaigoms. 
Atidaviau greičiau, negu ji kitais keliais 
būtų surasta. Be to, painformavau juos.

Ji susiraukė ir papurtė galvą.
— Gal būt, tačiau jūs iškreipei faktus.
— žinoma. Už tai aš gaunu honorarą. 

Aš apklausinėjau jį. neįprastu būdu ir ap
klausinėjau pirma, negu prokuroras turėjo 
progos apnuodyti jo protą visokia propa
ganda. Tai ir viskas ... Nenusimauk pirš
tinių, Della, palik.

— Kodėl? — paklausė ji, žiūrėdama į 
savo ilgas juodas pirštines.

— Mes norime vėl iškreipti faktus. Ne
noriu, kad liktų kurio nors iš mūsų pirštų 
nuospaudos popieryje.

Ji kiek laiko žiūrėjo į jį ir paklausė:

Vakarų Europai jungiantis
„BE-NE-LUX pritaria Vakarų Europos 

j Unijai!” „Prancūzija ir Italija nutarė pa- 
’ laipsniui žengti prie muitų unijos!” „Ant- 
i radienj, po dvejų metų pertraukos, atidaro

ma Prancūzijos Ispanijos siena!” „Skandi- 
’ navija prieš dalyvavimą Vakarų Europos 
. Unijoje!” — štai antraštės, kurios buvo 
' būdingos pereitos savaitės laikraščių vaiz- 
’ dui. Jos rodo kartu ir norą ir sunkumus.

Šveicarų „La Suisse” neseniai rašė: 
„Nelengva yra suderinti 16-kos valsty
bių ūkinius interesus; tačiau daug sun
kiau yra jas pajungti bendrai politikai. 
Visų pirma ją reikia dar apibrėžti.” 
„Dūnkircheno sutartis, prie kurios Be- 
nelukso grupė yra paprašyta prisidėti, 
yra tik garantija prieš 

limą
— konstatuoja toliau tas 
klausia —

ar šiandien yra tokios
jus? Vokietija yra ilgam laikui padaly
ta. Okupacijos galo nematyti, o oku
puota Vokietija negali ruoštis karui. 
Kas galvoja apie karą, nežiūri j Vokie
tiją. Kas gi bus Vakarų blokas, jei ne 
atsakymas į Rytų bloką? Tačiau pasku
tinysis turi tą persvarą, "kad jis jau eg
zistuoja, o pirmąjį reikia dar sukurti ir 
nė viena jo paruošime dalyvaujanti vals
tybė neprisipažįsta, kad ta organizaci
ja yra numatyta prieš Sovietų Sąjungą”.
Toliau „La Suisse” konstatavęs, kad 

Rytų blokas yra sovietų armijos nukaltas 
ir sulietas, rašo:

„Nieko panašaus mes nerandame Va
karuose. Čia kiekviena valstybė saugo 
savo suverenumą ir nepriklausomybę. 
Pasiūlytą santarvę ji gali priimti ar 
nepriimti, visai nebijodama, kad atsisa
kymo atveju užsienyje paruoštas są
mokslas ją priverstų prieš jos norą 

nusileisti.”
Laikraštis baigia teigimu, kad tik katas

trofos neišvengiamumas galės priversti Va
karų Europą sudaryti tikrą Vakarų bloką. 
Sutinkant su tais išvedžiojimais, tenka vis 
dėlto pastebėti, kad pavojus yra visų ma
žiau ar daugiau jaučiamas. Skandinavijai 
neutralumo sumetimą^ atsitolinus nuo Va
karų Europos politinio jungimosi pastangų 
ir pasisakius tik už 
kiavimą, Vakaruose 
ir labiau įžiūrimas 
priešas. Tai įrodo 
sienos atidarymas. Aišku, tai nereiškia pa
gyrimo Francui, tačiau sutikimą, kad fa
šistinis pavojus šiaip ar taip nėra didesnis 
už bolševikinį. Jei kairiųjų laikraščiai 
prieš tą vyriausybės nutarimą ir šiaušiasi, 
tai dešinėje jau pasigirsta garsių balsų, ku
rie nebesivaržo atsiskaityti su komunistais. 
Štai neseniai prancūzų dešiniųjų „L’Epoque” 
reikalavo paleisti komunistų partiją, rašy
damas:

„Juo trumpesnės yra kalbos, juo aiškiau 
reikia formuluoti žėdžius. Niekas nesa
ko, kad „komunistai turi būti išskirti 
iš tautos”, bet —- kaip skelbiama mū
sų antraštėje —■ kad komunistų partija

vokiečių užpuo-

pats laikraštis

agresijos pavo-

ir

glaudesni ūkini santy- 
komunizme Vis labiau 

vienintelis dabartinis 
Prancūzijos Ispanijos

— Ar tai ne prieš įstatymus?
— Manau, kad taip, "tačiau mes nebū

sime sugauti.'
Jis priėjo ir užrakino duris.
— Paimk lapą popierio ir įdėk j tą 

mašinėlę.
— Nemėgstu šitų mašinėlių. Esu pripra

tusi prie savo mašinėlės.
— Taip ir turi būti. Mašinraštis yra 

taip pat individualus kaip ir rankraštis. 
Geras rankraščio specialistas gali pasakyti, 
kokios rūšies mašinėle dokumentas para
šytas ir gali identifikuoti pačią mašinistę, 
jei turi progos palyginti raštą.

— Tai nauja mašinėlė.
— Tikrai 'nenoriu, kad galima būtų su

prasti, jog raštas rašytas nauja mašinėle. — 
Jis priėjo prie mašinėlės ir ėmė brūžinti 
raides.

— Kuriems galams visa tai?
— Parašysime prisipažinimą.

•— Kokį prisipažinimą?
— Dėl Paulos Kartraitenės nužudymo.
Ji pasižiūrėjo į jį išplėstomis iš nuosta

bos akimis.
— Dėl Dievo meilės, ką manot daryti su 

tokiu prisipažinimu?
— Pasiųsime „Kronikos” redakcijai.
Ji sėdėjo kurį laiką apstulbus ir žiūrėjo 

į jį išgąstingomis akimis, po to staiga 
giliai atsiduso, atsisėdo savo kėdėje ir 
Įsidėjo keletą lapų popierio į mašinėlę.

— Bijai, Della?
— Ne. Jei sakot, kad tai reikalinga — 

padarysiu.
— Ir aš manau, kad čiuožtame labai plo

nu ledu, bet jus visuomet ištrauksiu, jei 
kas nors atsitiktų.

— Tvarkoj. Dėl jūsų viską padarysiu. 
Prašau sakyti, ką norėtumėt, kad parašy
čiau?

; (urėtų būti paleista. To reikalauja pati 
komunistų partijos prigimtis. Neužten
ka pasakyti, kad ji yra ne tokia, kaip 
kitos partijos. Kiekviena jų turi savo 
savybių, bet tik ji viena tėra totalinė. 
Iš tikrųjų ji yra totalinė. Visur, kur tik 
jos vėliavos laimėjo, ji pašalino visas 
svarbiausias laisves, kuriomis reiškiasi 
demokratinė politika: kalbos, susirin
kimų, spaudos laisvės, laisvę eiti savo 
keliu, pasirinkti sau darbą ir pagaliau 
galvojimo laisvę. Kiekvienos opozici
jos papraščiausioš teisės pasmerkiamos 

kaip nusikaltimai valstybei.”
Toliau laikraštis konstantuoja, kad ko

munistų partija yra totalinė ir savo dok
trina. Valstybė yra aukščiausias viešpats, 
kuriam atstovauja saujelė žmonių, valdan
čių tariamai „proletariato” vardu. Tokia 
pažiūra ir doktrina yra Prancūzijos kons
titucijos pasmerktos. Jos 3 str. sako, kaa 
suverenitetas priklauso visai tautai ir kad 
tos teisės negali pasiglemžti tik tautos da
lis ar atskiras asmuo. Pasak „L’Epoque”, 
tas konstitucijos str. pasmerkia bet kokią 
diktatūrą, įskaitant ir proletariatą ir jo to- 
talizmą. Tokiu būdu konstitucijos šalinin
kai turi teisinį pagrindą išvaikyti komunis
tų partiją.

Šiuo tarpu 
cūzų tautos 
bet jau vied 
keliami, yra 
menės nuotaikas. Tačiau kol dėl politinės 
vienybės diskutuojama ir ginčijamasi, dėl 
ūkinės vienybės visi sutinka, net Skandina
vijos valstybės bei Šveicarija. Neseniai 
Briuselyje 16 valstybių konferencijos muitų 
komisija nutarė paskatinti eiti prie muitų 
sulyginimo. Netrukus Londone prasidės 
Vakarų pasitarimai dėl Vakarų Vokietijos 
■tvarkymo. Prancūzija vis dar priešinasi 
bendram Vakarų Vokietijos kūrimui, reika
laudama pirmiau išspręsti Ruhro krašto 
problemą. Artimiausia ateitis parodys, ar

sunku nustatyti ,kokia pran- 
dalis sutiktų su tuo siūlymu, 
faktas, kad tokie siūlymai iš- 
reikšmingas ir parodo visuo-

galima laukti susitarimo. Šiaip ar taip, vi
siems tame pasitarime dalyvaujantiems aiš
ku, kad toliau delsti nevalia. Gen. Clayaus 
pereitos savaitės vizitas Paryžiuje aiškiai 
tai įrodė. Generolas ten britų amerikiečių 
žurnalistų klube paaiškino, kad amerikie
čiai nori Vokietijos ūkį panaudoti Vakarų 
Europos atkutimui ir kad tam reikalingas 
prancūzų zonos bendradarbiavimas su bi- 
zona. Norėdami tai pasiekti, amerikiečiai 
esą pasiryžę prancūzams padaryti visas ga
limas nuolaidas.

Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse dar neprasidėjo kongreso diskusijos 
dėl Vakarų Europai skirtinos pašalpos dy
džio. Pačiai tai akcijai niekas nesipriešins, 
tačiau daug kas vien tik vidaus politiniais 
sumetimais pasisakys už tos sumos suma
žinimą. Neturime užmiršti, kad šie metai 
Amerikoje yra „political year” — taip va
dina amerikiečiai metus, kuriais renkamas 
prezidentas, ir kiekvienas mokesčių didini
mas yra labai nepopuliarus žingsnis, ui 
kurį niekas dabar nenori imtis atsakingu
mo.

Optimizmo įnešė vienas pereitos sa
vaitės įvykis. JAV netikėtai ėmė kristi javų 
kainos. Specialistai pasiskubino paaiškinti, 
kad tai nėra ateinančios depresijos — ūki
nės krizės ženklas, bet daugiau devalvaci
jos — pinigų pabrangimo ženklas. Vadina
mam Marshallio planui tas javų kainų kri
timas turės didelės reikšmės. Visų pirma 
jis išsklaido senatoriaus Tafto ir jo gru
pės teigimus, kad pagalba Europai, girdi, 
kelia kainas Amerikoje ir brangina bei sun
kina amerikiečių pragyvenimą. Antra, pla
tūs farmerių sluogsniai dabar norėdami, 
kad kainos toliau nekristų, pasisakys ut 
Marshallio planą, kuris numato Europai 
suteikti didelius javų kiekius. Trečia, javų 
kainų kritime Vakarų Europos valstybės 
įžiūri kainų jei ne kritimo, tai bent pasto
vumo tendenciją, kuri joms leis geriau iš
naudoti joms skirtus dolerių kreditus. VM

Ką ketina daryti rusai Pabaltijyje
Ką galima šiuo metu pastebėti Pabaltijyje? 

Pirmiausia - —- padidintą aktyvumą. Rusija 
uždraudė laivų susisiekimą vandenyse prie 
Parkalos. Tai reiškia, kad plaukioti laivu iš 
Helsinkio į vakarus negalima. Leidimas 
plaukti po dešimt laivų rusų vadovauja
muose konvojuose tą būklę 
kiek 
kad 
tyje

Iš 
kraštuose, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
šiandien stacionuoja didesni rusų garnizo
nai, negu pirmaisiais pokariniais mėnesais, 
t. y. tuo metu, kada tuos kraštus galima 
buvo laikyti „okupuotais”. Pajūrio miestuo
se ir pakrančių salose yra koncentruojami 
žymūs kiekiai kariuomenės, ir susisiekimo 
kelių apsauga yra paaštrėjusi. Suomijos 
įlankoje yra įrengtos povandeninių laivų 
bazės; didžiausia jų yra Padassaaros salo-

akimirksniui 
sušvelnino, bet lyg ir aiškiai pabrėžė, 

jūrinis susisiekimas tame ręgijone atei- 
bus Įmanomas tik rusų kontrolėje.
Stockholmo pranešama, kad Pabaltijo 

Latvijoje ir Lietuvoje,

je, 50 km į rytus nuo Tallino. Ten yra ren
giamas ir avio uostas.

Didelė rusų srovė, karių ir administraci
jos žmonių, plaukia | Estiją. O tik nedau
gelis 1941 m. ir vėliau ištremtųjų estų gavo 
leidimus grįžti į savo tėvynę. 60.000 iš j, 
buvo išgabenti prie Ledinuotojo vandenyno 
į stovyklas ir apie jų likimą nėra žinios. 
Atskiri vaikai1, kurie po įtempto klaidžioji
mo grįžta, ne ką tikro gali papasakoti. Nors 
ir trylikametis buvusio Estijos respublikos 
prezidento sūnus Konstantinas Paetsas su 
rusų „bezprizornikais ” elgetaudamas grįžo 
į Estiją, vargti gali ką papasakoti, kadangi 
jis buvo deportuotas šešių metų amžiaus. 
Apie tėvų ir giminaičių likimą jis nieko 
nežino, net pamiršo ir gimtąją kalbą.

(Die Tat). .

Milano pavyzdžių mugėje, kuri įvyks, ba
landžio viduryje, pirmą kartą po karo da
lyvaus 100 vokiečių firmų. (D).

— Padiktuosiu. Galėsi rašyti tiesiog ma
šinėle.

Jis pasilenkė prie Dellos peties ir žemu 
balsu pradėjo: — Adresuosiu) „Kronikos” 
leidėjui.

„Gerbiamas pone!
Jūsų laikraštyje radau interview su Elž

bieta Uolker. Ji pasakoja, kad aš daug 
kartų tvirtinęs, jog neturiu mirti kartuvė
se; jog daugiausia laiko praleisdavau, žiū
rėdamas per žiūronus į Klintono Forbso 
butą, kuris tuo metu vadinosi . Klintonu 
Foliu.

Tai gyva tiesa.
Be to, atkreipiau- dėmesį į jūsų vedamąjį, 

kuriame reikalaujate iš valdžios organų, 
areštuoti mane ir Paulą Kartraitienę pir
miau, negu bus pradėta Bessie Forbsienės 
byla, nes kyląs rimtas įtarjmas, jog aš nu
žudžiau Klintoną Forbsą.

Šitas -kaltinimas yra neteisingas, ir pra
manytas.

Aš nenužudžiau Klintono Forbso; bet nuo 
mano rankos krito mano žmona Paula 
Kartraitienė.

Manau, prie tokių aplinkybių publika 
turi teisės žinoti viską tiksliai, kas atsi
tiko.”

Perris Meisonas palaukė, kol mašinėlė 
nustojo taknoti. Po to jis palaukė, kol 
Della Streetaitė pakėlė į jį savo akis.

— Ar dar bijai, Della? — paklausė.
— Ne. Prašau toliau.
— Tai kvepia dinamitu.
— Nesvarbu. Jei pasiseks jums, pasiseks 

ir man.
— Gerai, rašyk toliau:
„Gyvenau su savo žmona Santa Barba

roje ir buvau laimingas. Draugavau su 
Klintonu Forbsu ir jo žmona. Žinojau Klin
tono Fcvbso moralinį supuvimą, tačiau aš

mėgau jį. Žinojau apie jo flirtą su pustuzi
niu moterų, bet niekados neįtariau, kad 
mano žmona buvo viena iš tę, pustuzinio. 
Staiga visa tragedija paaiškėjo. Mano gy
venimas buVb sugriautas. Mano laimė buvo 
sunaikinta taip, kaip ir mano namai. Pa- 
siryžiau surasti Klintoną Forbsą ir nu
žudyti jį . kaip šunį.

Praėjo ištisi mėnesiai, kol aš jį sura
dau. Sužinojau, kad jis gyvena Milpaso 
Plente Klintono Folio vardu. Patyręs, kad 
gretimas namas išnuomuojamas su baldais, 
atsikrausčiau ten. Seimininkę tyčia paėmiau 
kurčią kaip akmenį, kad negalėtų susidrau
gauti su kaimynais. Prieš nužudydamas 
Klintoną Folį, norėjau, ištirti, kaip jie gy
vena. Norėjau sužinoti, kaip jis elgiasi su 
Paula ir ar ji buvo laiminga. Dėl to dau
giausia laiko praleisdavau stebėdamas tuos 
namus per žiūronus. z

Tai buvo ilgas ir įkyrus užsiėmimas. Ret
karčiais pamatydavau intymias sekamo 
žmogaus privataus gyvenimo scenas. Ret
karčiais ištisas dienas nieko nepastebėda
vau. Pagaliau su pasi.tikėjimu galėjau kon
statuoti, kad Paula buvo beviltiškai ne
laiminga.

Ir štai nežiūrint visų mano pastangų, 
man nepasisekė pasiekti tikslo. Palaukęs 
tamsios nakties, prišliaužiau prie savo 
priešo namų tvirtai pasiryžęs užmušti jį ir 
atsiimti savo žmoną. Šeimininkei įdaviau 
laišką pasiųsti mano advokatui. Tuo atveju, 
jei kas nors man atsitiktų, norėjau, kad 
mano reikalai būtų sutvarkyti.

Užpakalines namo duris radau neužra
kintas. Klintonas Folis turėjo policijos 
šunį Princą, kuris saugojo namus. Tačiau’ 
jis mane pažino dar iš mūsų draugavimo 
laikų Santa Barbaroje. (Bus daugiau)
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Lietuviams Mažoji Lietuva neatskiriama 
lietuvių žemės ir tautos dalis. Karaliaučius, 
Tilžė, Klaipėda, Šilutė, Pagėgiai, Įsrutis, 
Pilkalnis, Stalupėnai, Labguva ir taip to
liau skamba artimai, giliai lietuviškai. Am
žių bėgyje čia lietuviai gyveno, dirbo, veikė, 
kšrt, kovojo, čia mirė ir aukštuose kapuo
se buvo laidojami.

Kraštas Mažvydo, Rėzos, Bretkūno, Kris
tijono Donelaičio ir daugybės kitų šviesių
jų praeities vardų stiprino lietuvybę ne tik 
Mažojoje Lietuvoje, bet veikė ir toli už jo
sios ribų.

Gimtinė, gyvenimo ir cįarbo šalis Marty
no Jankaus, VyŽūno-Storastos, prof. Viliaus 
Gaigalaičio, Jogamastų, Erdmono Simonai- 

, čio, Mortos ir Dovo Žaunių, Mačiulaičių, 
Vanagaičių, Juozapaičių, Brožaičių, Bor- 
cherfų, Didžių, Gailių, Puskepalaičiu, Stik- 
liorių, Anysų, Bruzdeilinų, Lekšų, Rakių, 
Grlgolaičių, Gvildžių, Nagių, Bintakių, 
Liokių Smalakių, Simaičių, Petraičių, Pi
pirų, Traukių,' Pauperų, Brakų, Buntlnų, 
Reišių, Ašmių, Labrencų, Oželių, Mickų, 
Kllmkaičių, Pitkunigių, Cypų, Graudušių 
ir daugybės tūkstančių kitų tikriausių lie
tuvių buvo, yra ir bus savas — lietuviškas. 
Nežiūrint ar amžių bėgyje šį mums bran
gų kraštą mėgino grobti šventojo kryžiaus 
vardu ataibastėliai kryžuočiai, ar jį trypė 
militariniai — prūsiškais batais vokiečiai, 
ar lietuvybę raute iš šaknų rovė ir naikin- 
te naikino šio krašto tikruosius gyventojus 
— lietuvius hitleriniai budeliai, jis visuo- 

“ tnei išliko gyvas ir savaip lietuviškaą. Atė
jūnai vokiečiai galėjo sugriauti tautines lie
tuvių kultūros organizacijas, uždaryti jų 
apaudą, nutraukti politinį lietuvišką veiki
mą, pakeisti lietuviškus vietovardžius ir 
žmonių pavardes, uždaryti lietuvių mokyk
las ir bažnyčias, bet jokiu būdu jie nepa
jėgė Mažosios Lietuvos paversti Vokietija 
ir jos gyventojus, padaryti vokiečiais. Kas 
geografiniai, etnografiniai , ir iš prigimties 
lietuviška, tas ir pasiliko lietuviška. Anks
čiau vietos savivaldybių pareigūnai, moky
tojai, kunigai buvo vien tik lietuviai. Visi 
gyventojai kalbėjo, tik lietuviškai. I atsakin
gas pareigas rinkdavo lietuvius pareigūnus. 
Prisiminkime vietos gyventojų rinktinį at
stovą valdžioje Smalakį, vėliau — 1903, 1908 . 
Ir 1913 metais pakartotinai renkamą į Vo- ' 
kietijos reichstagą — parlamentą lietuvį 
kun. Vilių Gaigalaitį. Prieš 25 metus Ma
žosios Lietuvos dalis — Klaipėdos kraštas i 
sukilo ir kovos keliu prisijungė prie visos 
Lietuvos. Vietos gyventojai tautinių ir vals- ! 
lykinių tikslų besiekdami šia žemę savo i 
krauju aplaistė ir tuo būdu ’rodė nesu- i 
griaunamą pasiryžimą ir norą kartu su visa • 
lietuvių tauta išvien gyventi ir dirbti. 1

Mažosios Lietuvos reikalais
Ypač šio krašto lietuviai daug kentėjo 

prieš pat antrąjį pasaulinį karą 
ro metu. Jų kančios ir dabar 
Prijungus Klaipėdos kraštą prie 
daugybė lietuvių buvo suimta ir 
sius koncentracijos ’ lagerius 
Daug kas žiauriausiai nužudyta. Sušaudyti 
Jogamasfaf, Simaitis, Alvinas Gailius, Jur
gis Gvildys ir tūkstančiai kitų padorių šio 
krašto letuvių. Vokiškuose kacetuose 
metus kankinti Erdmonas Simonaitis, 
čiulaitis, Origolaitis ir daugybė kitų, 
dojo nacizmo žiaurią ranką Mažosios 
tuvos lietuviai žymiai skaudžiau pajuto nei 
jų broliai Didžiojoje Lietuvoje, nors iš jų 
labai daug aukų buvo' pareikalauta.

1941 metų pradžioje daug lietuvių privers
ti buvo savo gimtąjį kraštą apleisti ir re
patrijuoti Didž. Lietuvon. Netekta namų, 
ūkių, gimtosios pastogės. Pradėta įsikurti 
Didž. Lietuvoje, bet staiga kilęs karas visa 
sunaikino ir atėjęs vokiečiai žiauriai čia 
Maž. Lietuvos lietuvius persekiojo. Buvo 
persekiojami Jankai, Storastas, GvUdys ir 
kiti. ’ %

1944 metų pabaigoje Maž. Lietuvoje ėjo 
didieji Goldapės, Šilutės, Karaliaučiaus ru
sų — vokiečių mūšiai ir visa kas gyva, kas 
vertinga naikinte išnaikinta. Puikiąsias dir
vas apkasai ir tankai išraižė. Dideli plotai 
liko užminuoti. Gyventojai išlakstė kur kas 
(manydamas. Daug jų atsidūrė Vokietijos 
gilumoje. Rusai įsiviešpatavo visoje Mažo
sios Lietuvos teritorijoje. Jie Potsdame 
išsiderėjo pažadą lietuviškąją Karaliau
čiaus sritį sau prisijungti. Pradėjo šiame 
krašte sovietiškai šeimininkauti. Gyventojų 
likučiai buvo išgabenti nežinoma kryptimi. 
Atvežta iš Rusijos gilumos kolonistai. Pra
dėta steigti sovehozai. Miestų pavadinimai 
keičiami rusiškais ir net Karaliaučius pa
vadinamas Kaliningradu. Amžiais lietu
viškas kraštas dirbtinai daromas rusišku. 
Amžiais vokiečiai iŠ vakarų jį vokietino, 
o dabar iš rytų atėjūnai rusai pradėjo šį 
kraštą rusinti. Klaipėdoje įsteigtas rusų 
teatras, veika rusiškos mokyklos. Petro I-jo 
svajonės vykdomos dar didesniu uolumu. 
Lietuviai turi kęsti naują priespaudą. Ma
žoji Lietuva sargybomis atitverta nuo li
kusios Lietuvos. Pastaruoju metu vietos 
gyventojai vokiečiai perkeliami į Vokietijos 
sovietinę okupacijos zoną. Mažosios 
Lietuvos lietuviams kančių galo ne
matyti. Svetimieji jų žemes ir sodybas te- 
riote terioja. Ir Vakarų demokratinės 
valstybės vis negali suprasti, kad Mažoji 
Lietuva yra lietuvių žemė ir nė vokiečiai

ir šio ka- 
nesibaigia. 
Vokietijos, 
| baisiuo- 
patalpinta.

į šią žemę jokių teisių neturėjo 
Jie yra tik papraščiausi 
grobikai ir savinasi 
plotus. Lietuviai savo 

amžiais neišsižadėjo ir
šios žemės laisvės ir teisių ko-

imperia- 
svetimus 

Mažosios 
neatsiža-

Musų federalizmo konspektas

ilgus 
Ma- 
Ru- 
Lie-

nė rusai 
ir neturi, 
listiniai 
turtus ir 
Lietuvos 
dės. Dėl
vojo ir kovos iki galutinio laimėjimo!

Mažosios Lietuvos lietuviai, karo metu 
atsidūrę Vak. Vokietijoje, šiuo metu di
delius vargus vargsta. Nacių laikais jie 
buvo visaip persekiojami ir stumdomi į 
sunkiausius darbus. Dauguma jų atsidūrė 
koncentracijos stovyklose, kiti kasė ap
kasus visų pavojingiausiose vietose. Atė
jus sąjungininkams, likusieji gyvi susibūrė 
į tremtinių stovyklas ir kiek atsikvėpė. 
Prasidėjo skryningai. Dauguma tikrųjų lie
tuvių buvo iš stovyklų pašalinti, kaip bu
vusieji Vokietijos piliečiai. Jie atsidūrė 
blogesnėje nei vokiečių pabėgėliai būklėje: 
vokiečiai juos laiko auslanderiais ir visaip 
skriaudžia, o išvietintųjų ar tremtinių-DP 
teisių jie nustojo. Dauguma badauja ir gy
vena visokiuose nekūrenamuose užkampiuo
se. Juos labai persekioja ligos ir nelaimės. 
Badauja nuolatiniai gyventojai - vokiečiai, 
labai vargsta vokiečių pabėgėliai iš rytų 
Vokietijos plotų, bet Mažosios Lietuvos 
lietuviams teko visų sunkiausioji dalis. Jei
gu nebus efektingai imtasi juos gelbėti, žy
mi dalis išmirs nuo bado ir šalčio.

Mažosios Lietuvos veikėjai buvo praėju-

Viename iš nedaugelio pareiškimų spau
dai, kuriuos per visą amžių davė garsusis 
bankininkas J. P. Morganas karo pradžioje 
pareiškė: „šiaip ar riaip baigtųsi karas, bet 
paskum nebebus „social register”.

„Social register”, apie kurį kalbėjo ži
lasis bankininkas, yra maždaug 400 psl. juo
da knyga, kasmet išledžama New Yorke. 
Joje surašytos pavardės, adresai ir klubai 
maždaug 4.000 asmenų, kurie vadinami 
„high society” („aukštąja visuomene”). Pa
našios knygos,: kuriose surinkta vis po 5000 
ar 6000 pavardžių, reguliariai išleidžiamos 
Filadelfijoje, Bostone, Washingtone ir ki
tuose rytinių ir pietinių steitų miestuose. 
Yra toks Amerikos diduomenės savotišku
mas, kad ji automatiškai šalina iš „society” 
ratelio tas šeimas, kurios gyvena vakaruo
se arba viduriniuose vakaruose.

Baltijos federacijos fundamentaiH

siais metais susivažiavę, aptarė savo vie
šuosius reikalus ir išsirinko Mažosios Lie
tuvos Tarybą su Erdmbnu Simonaičiu, 
Albertu Puskepalaičiu ir Dr. Didžiu prie
šakyje. Si- organizacija tuoj ryžtingai pra
dėjo kovoti dėl Mažosios Lietuvos teisių 
ir laisvės ir dėl šios žemės tremtinių tei
sinės, medžiaginės, kultūrinės ir 
nės gerovės. Visi lietuviai ir jų 
žarijos šias Mažosios Lietuvos 
pastangas lėšomis ir Veiksmais
remia. Išleistas atsišaukimas Į pasaulio ga
linguosius dėl vykdomų Mažojoje Lietu
voje neteisybių ir pradėta organizuoti šel
pimą Maž. Lietuvos tremtinių. Dalis 
BALF-o siuntų jiems teko - ir daug kam 
skurdo dienas sumažino. Ikšiolinės pagal
bos toli gražu neužtenka* Reikalinga jos 
daugiau ir visai netolimai ateičiai.

Jau pirmojo karo metu velionė Felicija 
Bortkevičienė labai vykusiai

morali-, 
organi- 

Tarybos 
aktingai

kovoti jiems dėl Mažosios Lietuvos išlais
vinimo. Momentas ypač svarbus ir rei
kalauja didelio jėgų įtempimo. Jį praleldus- 
galitna labai nusikalsti lietuvių tautos pa
grindiniams siekimams. Juk šiandien be
veik vienu balsu nutarė Saaro krašto gyven
tojai eiti savarankišku keliu ir daugiau savo 
likimą derinti prie Prancūzijos ateities; 
tikėkime, kad ir visi Mažosios Lietuvos li
kusieji gyventojai grįš į savo lietuvių tau
tos eiles. Nepriekaištaukime ir nesmer
kime, jei kuris šios srities gyventojas vien 
dėl istorinių priežasčių ne iškarto 
mis kalbėsis grynai lietuviškai, 
jiems šiuo atveju tolerantais ir 
tikraisiais broliais. Mūsų visokia 
didžiosiose nelaimėse bus labai 
įvertinta ir duos puikių rezultatų 
Neatstumkime taip pat Mažosios
visuomenės organizacijų atstovų nuo mū
sų svarbiausiųjų ir centrinių organizacijų. 
Jų derinimasis prie mūsų šiuo sunkmečiu 
turi būti mūsų visų labai ir labai aukštai .

su mu- 
Būkime 
būkime 
parama 

ir labai 
ateičiai. 

Lietuvos

Bortkevičienė labai vykusiai erganizavo (vertintas ir ištiestomis rankomis priimtas, 
deportuotiems SibiraH mažlietuviams pa- bet jokiu būdų neatstumtas. Kas šiuos lie> 
galbą ir ši parama liko visiems laikams tuvius stengsis nuo mūsų atitolint!, tai 
atmintina. Eikime tos garbingos labdarės baisų lietuvių tautos ardymo darbą dirba 
pavyždžiu ir visaip remkime brolius Mažo
sios Lietuvos lietuvius! Remkime ir niekuo
met jų neskriauskime bei nežeminkime. 
Juk negalime kitaip kvalifikuoti jų atstovo 
pašalinimą iš Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės atstovų suvažiavimo ... 
ir visas politines atspiracijas.

Remkime jų 
Gelbėkime

uaiaų nuiuvių UIUJHIV

ir ateityje susilauks užtarnauto pasmerki
mo! Todėl, visi lietuviai giliai supraskime 
visos lietuvių tautos pagrindinius siekimus 
ir bendromis 
nės Lietuvos 
lietuviai turi

jėgorfiis kovokime dėl geres- 
ateities! Mažosios Lietuvos 

būt* pirmose mūsų gretose!
R. K.

Cla kalbėsime nebe apie idėjinius bai
liško federalizmo fundamentus. Šio k.on- 
spekto pastraipose jų ne vienas buvo iš
keltas, tūlas jau jr formuluoti mėgintas.

■ idėjinis,' politinis, moralinis etc. mūsų 
federalizmo įturtinimas tegali ateiti su pa
čiu gyvenimu. Kiekvienas kūrybinis pro
tas ir plakanti širdis čia įdės savo įnašą. 
Bet vien idėjinių federalizmo tezių kėlimas 
ar nesibaigia'mas diskutavimas* dėl jų grei
čiausia tiek teduotų realių vaisių, kiek pra
eityje tėra davusios ir ateityje ■ teduotų visų 
tų idealistinių, humanitarinių, privatinių 
Vienybės draugijų pagarbios pastangos ...

Kiekviena idėja, jei tik ji turi šaknis 
gyvenimo tikrovėje ir savo prasmingą rai
son d’etre, tik tada tinkamu tempu ir pa
vidalu gali būti realizuojama, kai jai su- 
teikama atitinkama „technikinė” pagalba, 
priemonės, organizacija, konkreti, aiški 
struktūra. Tam pirmiausia turi stoti žmo
nės, kurie tai gali įvykdyti, ir turi būti pa
grindiniai principai, kurie nors ir trumpai, 
bet aiškiai ir konkrečiai derin- 

apjungtų jų visų veiklą, ve- 
vieną svarbiausią tikslą. Tokių 
konkrečių principų kaip tik ir 

mūsų įvairiopoms prieškarinėms 
draugijoms, kaip jų dar stinga ir

tų bei 
dančią į 
aiškių ir 
stigdavo 
Vienybės

y dabartinėms konsultatyvinėms Baltų Tary
boms, — beje, įsteigtoms ne tam, o spe
cifiniams ir siauriems tremties buities už
daviniams reguliuoti.

Kad mūsų tautų energijos jau nuo dabar 
.tiksliai galėtų rikiuotis į bendrą objektyvą, 

^turime iš karto susitarti dėl pačip pagrin- 
diniadeių, jei norite,- „technikinių” elemen- 

, tų, liečiančių Federacijos organizaciją.
Juos tad ir pavadinčiau mūsų 
racijos fundamentais, nes be 
tikrųjų visos mūsų idealistinės 
manitaristinės kalbos nuolat tik 
tų toji plepalų literatūra, kurios 
tėjome lig sočiai. Tūkstančiai kitų 
mų, klausimų,
tarpu paliktini ryškinti konkrečiam atei- 

■ ties gyvenimui, paskiriems protams nuo
dugniau ištyrinėti, suderinti, apibendrinti, 
surasti artimosios konkrečios ir tolimosios 
bendrosios akcijos programą. Bet jau nuo

Šiandien reikia rati ir turėti mūsų federa
linės konstitucijos pagrindus, susitarti bent 
dėl pačių pagrindiniausių jos principų.

Kad mūsų ilgos kalbos ir prakalbos pa
galiau privestų prie kokios nors apčiuo
piamos bazės, rizikuoju čia pateikti pir
mai pradžiai tokį trumpą federalinės kon- 
stitucijdš pagrindų konspektą mūsų visų 
viešosios opinijos pasvarstymui. Apie tai 
esu daugiau nei dešimtmetį mąstęs, tais 
principais gyvenęs ir dar daugiau svajojęs. 
Jaučiu, kad atėjo laikas nebesitenkinti vien 
svajonėmis ...

Siame projekte dominuoja idėja, kad trys 
Baltijos valstybės ir, jei likimas palankiai 
susklostys, nuo didžiarusių letenos išsi
laisvinusi Gudija, sudarys uniją vienoje fe- 
deralinėje valstybėje. Išsaugodamos savo 
tautines individualybes, nei vienai tauty
bei išimtinai nedominuojant, jos organizuo- 
sis žinomais valstybinėje teisėje „B u n - 
desstaat o”, o ne „S t a a t e n b u n d o ” 
principais ir su tendencija, tikslingumo bei 
sėkmės sumetimais, deleguoti federalinės 
valdžios kompetencijai viską, kas nebūtų 
įsakmiai palikta ir apibrėžta atskirų tautų 
autonominių valdžių lokalinei kompeten
cijai. Mūsų tautų unijos suvereniteto galios 
reiškėju būtų tik bendroji federalinė val
džia. Tai, be abejo, 
šia, jautriausia ir 
projekto mintis.

Toje šviesoje taip 
fuoti: —

1. Baltijos Federacija yra viena bendra 
valstybė su tautinėmis — sritinėmis auto
nomijomis, valdantis demokratiniais prin
cipais ir metodais.

2. Sritys bei jų regijonai turi apibrėžtose 
ribose savo legislatyvinę, egzekutyvinę ir

j jurisdikcinę autonomiją jų kultūriniame, 
I socialiniame, bei religiniame gyvenime.

3. Autonomijai vykdyti1 sritys išsirenka 
savo tautinius, seimelius ir atitinkamą eg- 
zekutyvą priešaky su gubernatoriumi, fede
ralinės valdžios tvirtinamu.

4. Federalinės 
priklauso:

i išorės i. ____ ~ __ „____
‘ finansai, prekyba,'' bendroji

svarbiausia ir aštriau- 
revoliucingiausia viso

būtų galima paragra-

Fede- 
iš 

hu
ll k- 
tu-

jų 
ir 
ir.
jau
proble- 

detalių, neaiškumų tuo

galios kompetencijai 
užsienio politika, Federacijos 

ir vidaus saugumas, transportai, 
i ekonomika,

Diduomenės galybė
(RAŠO HANSAS HABC) j 

Neigiami „reikalavimai”
„Social register”, kurį redaguoja du se

nyvi ponai ir viena senyva ponia su milži
nišku bendradarbių štabu, yra keista kapri
zinga įstaiga. Joks kodeksas nenustato, kas 
daryti ir ko vengti, kad būtumei (skirtas 
į amerikiečių diduomenę. Jei duris į diduo
menę atveria monarchiniuose kraštuose ba
joro titulas, demokratiniuose kraštuose — 
iš senolių paveldėta nuosavybė arba paties 
nuopelnai, tai amerikiečių „Society” reika
lavimai yra neigiamo pobūdžio: kas nori 
jai priklausyti, neturi būti italas, airis, žy
das ir aplamai Europos vidurio kilmės; ne
turi verstis profesija, kuri „akis rėžtų”, 
verčiau apskritai nesiversti jokia profesija, 
negali savo šeimos kildinti iš Chicagos, 
Kansaso arba Houstono ir neturi nieko ves
ti, kas neįrašytas „sočiai registere”. Juodą
ją knygutę kasmet kuo kruopščiausiai revi
duoja. Barbarai Huttonaitei ištekėjus už 
Garyo Granto, ją tuojau išbraukė iš sąra
šo; tą pat patyrė ir Kornelijas Vanderbil- 
tas j’r., "išdrįsęs imtis žurnalizmo. Užtat me
tai po metų matome ištisą eilę asmenų pa
tenkant į „sočiai registerio” kilminguosius, 
kuriems negalima prtaikyti jokio šalinamojo 
laipsnio, bet kurią gali įrodyti turį tiek tur
to, jog gali laikyti jachtą nuleidus inkarą 
ties Long Islandu, remti Raudonąjį Kryžių, 
finansuoti gubernatoriaus rinkimus ir liku
siąją diduomenės dalį kviesti puotų.

Kalbėdamas apie Amerikos ateitį, savo 
visuomenės ateitį Morganas spėjo būsiant 
niūrią. Jei jo pesimistinis pranašavimas ne
įvyko, tai nereiškia, kad, sakysim, pranyko 
keletas šimtų snobų. Priešingai, šis daly
kas liečia po litinės galybės, išlaiky
mą ir klestėjimą, kurią reikia suprasti, no
rint suvokti Amerikos politiką.

Žinoma, Amerikos ^diduomenė yra jauna, 
kaip ir visa Amerika, o kaip kiekviena jau
nuomenė yra netolerantinga. Bet ji ne tik 
jauna, ji ir stipri. Gali ji būti itin „sim
boliška”, itin pabrėžiamai uždara, kaip bet 
kuri netvirtas tradicijas teturinti „society”, 
bet ji yra daug sveikesnė, nekaip aplamai 
aristokratija, kadangi ji gerai žino jai gre
siančius pavojus ir pasiryžusi ginti savo 
privilegijas raumeningu, bet' ne snobiškų 
agnumu. Tatai itin ryšku šiandien, kada 
jai, kaip matyti, teko istorinis vaidmuo.

Nauja imperialistų kasta
Per pastaruosius mėnesius, o ypač

britų atsisakymo nuo Indijos, būdavo kart
kartėmis primenama, jog Amerikos poka
rio politika turi būti nustatoma įsipareigo
jimo perimti „bankrutuojančios Britanijos 
imperijos” veldinį. Bet begvildenant didžias 
pasaulio sąsajas buvo pamirštas faktas, 'ad 
antrojo D. Karo būvyje žlugo ne tik Brita
nijos imperija, bet ir britų imperialistai, ir 
kad pastarųjų metų rungtynėse iškilo ne 'ik 
Amerikos jaasaulinė valstybė, bet ir nauja 
Amerikos imperialistų kasta. Sovietų su to
kiu pamėgimu pultieji ir nacionalistų kadai
se pašieptieji „toriai” bfegyvailioja kaip 
muziejiniai eksponatai. Žinoma, dar yra ang
lų „diduomenė” ir, reika manyti, ji gyvuos, 
jei po pasaulio pabaigos naujoje Nojaus ar
koje du anglai ruoš arbatėlę. Bet du didieji 
karai ir kolonijinis imperijos žlugimas su- 
naikno britų „society” (diduomenės) egzis
tencijos pagrindą: veikliai dalyvaudama 
hitlerybės naikinime, išeikvojo paskutiniąsias 
jėgas — kaip Bengalijos voras ji begalėjo 
užmušti pati žūdama. Bet kaip iš Anglijos

(8)

sričių 
kurį 
lygų

Fe-

pelenų kyla nauja Amerikos pasaulinė ga
lybė, taip iš „torių” pelenų stiebiasi ,| New 
Yorką nusikėlusi juoda 
mis raidėmis. Amerikos 
britų tuštumą.

■ Amerikos diduomenė, 
vietoje pasitraukiančių „torių”, karą per
gyveno nenukentėjusi. Morganas apsiriko— 
„sociaty registeria” 1947 m. laida yra di
desnė 
jotoji 
vina, 
Nors 
rasti 
imant, vis dėlto Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse, nenueita tiek toli, jog būtų įvesti 
turto mokesčiai. Kita vertus, Roosevelto po
litika nebuvo didžiojo kapitalo rėmėja, ka
dangi varžė naujų turtuolių iškilimą, bet 
seniesiems krėzams teikė žymią globą. Ame
rikos kapitalas visada linkęs izoliuotai lai
kytis, beveik nieko neprarado Europoje ir 
Tolimuosiuose Rytuose, o viduje bet ku
rios nuosavybės vertė iškilo neapsakomai. 
Amerikos visuomenės finansiniams pagrin
dams tokiu būdu išlikus nepaliestiems, pa
sisekė jai įsigyti ir moralinį pateisinimą. 
Jei pirmajame D. kare amerikiečių „fils de 
famille”, nesuvokdami savo socialinio vaid
mens, užsigrūdo už rašomųjų stalų arba, 
geriausiu atveju, stojo į - „Quartermaster 
Corps”, tai šį kartą „pirmutinių penkių 
tūkstančių” šeimų sūnūs ėjo eiliniais ka
riais į karą. Taip antai, Vanderbilto milijo
nų paveldėtojas pasižymėjo laivyne, Colga- 
tes burnos skalaujamojo vandens kronprin- 
cas buvo parašiutininkas, Desp Du Pont 
priklausė OSS, o Nelsonas Rockfeleris tar
navo savo kraštui ne menkiau pavojingose 
kovojančios diplomatijos srityje. Amerikos 
diduomenė nenustojo pinigų ir laimėjo aps- , 
čiai ordinų.

knygutė raudono-
„society” užpildo

kuri' dabar stoja

80 puslapių. Morgino lauktoji ir bi- 
socialinė revoliucija — nors ne kru-, 
kaip Anglijoje — Amerikoje ne|vyko. 
Roosevelto mokesčiai sukliudė atsi- 

naujiems kapitalo telkimams aplamai

aukščiausioji jurisdikcija, fedąralinė kon
trolė ... ir visa, kas nepriklauso autono
minių valdžių kompetencijai.

5. Federacijos Prezidentą renka visi uni
jos piliečiai. Jis sudaro vyriausybę, tu
rinčią parlamento pasitikėjimą, ir jai va
dovauja.
• 6. Federalinį parlamentą sudaroma) sei
mas, išrinktas federalinių partijų ar gru
pių pagrindu proporcingai pagal 
gyventojų skaičių; b) s ę,n a t a s , į 
visos autonominės sritys renka po 
atstovų, skaičių.

7. Aukščiausias Teismo organas — 
deralinis Tribunolas, į kurį pusę teisėjų 
skiria Prezidentas, pusę renka parlamen
tas.

8. Visos Federaciją sudarančių sričių 
kalbos yra lygios ir valstybinės. Autono
minėje teritorijoje srities kalba privaloma 
visiems jos valdininkams. Užsienio santy
kių tarnyboje atitinkamiems pareigūnams 
gali būti įvesta, kaip bendroji pagelbinė, 
anglų kalba.

Tiek galėtų būti pirmai pradžiai. Kiek
vienas suvoks, kad tokių avansinių pro
jektų vertė tėra tik. labai reliatyvi, kaip 
lygiai ir tai, kad mūsų federalizmo funda
mentai susideda iš daugiau ir labai painių 
elementų. Kraštų konstitucijos nerašomos 
avansu abstraktaus mąstytojo kabinete. Jas 
rašo pats tautų gyvenimas, sąlygos, situa
cijos nuotaikos, realios galimybės ir de
šimtys panašių faktorių. Pavieniai individai 
tik prisideda prie jų koregavimo, apipavi
dalinimo, darnatis sukoordinavimo..

Tačiau mūsų? baltiškas federalizmas visai 
nejudės ar tik labai silpnai judės į priekį, 
jei mes ir toliau tenkinsimės idealistinėmis 
bendrybėmis, jei mes neišryškinsime bent 
kelių jo konkrečių fundamentalinių prin
cipui, kurie galėtų apjungti mūsų pastan
gas, aspiracijas ir svajones.

Tai, kas šiame konspekte galėjo būti tik 
labai1 nepopuliariai ir gal nevykusiai pa
sakyta, lieka kitiems, didesniems ir ga
besniems žinovams tęsti, gilinti ir tikslinti 
pagal jų patyrimą ir bendrą tikėjimą mūsų 
federalinės idėjos galutiniu triumfu.

Bronys Raila

po

Karas?... o gal neteksi servizo...
Darant iš tų laktų išvadas, visų pirma 

peršasi tokia paprasta tiesa, kad Amerikos 
kapitalizmas pergyveno, karo metą 'nepriės
tas. Bet iš tiesų čia negalima sustoti — 
Amerikos dabartinę politikę galima išaiš
kinti ne marksistiškai, bet vien žmogiškai. 
Trumpai tariant: lygiai kaip dvidešimtojo 
amžiaus pradžioje jau ir anksčiau buvęs 
proletariatas atbudęs Įgavo politinę sęmo- 
nę, taip dabar Amerikoje visai nenaujas 
kapitalistinis pasaulis atbudęs suvokė poli
tinę misiją. „Social register” pasidaro po
litinis frontas. ,Z

Tokiu būdu galima geriausiai išaiškinti, 
kodėl vis labiau nyksta ribos tarp dviejų 
didžiųjų partijų. Gimsta nauja, trečioji ga
lybė kuri abiem politinėms partijoms daro 
lygiai įtakos. Šios trečiosios galybės nega
lima apibūdinti marksistine arba hitlerine 
bendrine „Wallstreeto” sąvoka. Žvilgsnis | 
kursų tabeles visada patvirtins šią teoriją. 
Kaip tik pradeda karo debesys niauktis virš 
Europos, „Walstreetas” reaguoja katastro- 
fingu kursų kritimu. „Kapitalistai”, kaip jie 
buvo seniau suprantami, nenori naujo karo; 
jie teisingai suvokė, kad iš atominio karo 
nebūtų biznio, jei JAV ir laimėtų karą. 
„Wallstreeto” atstovai yra priešingi ideolo
ginio karo su Sovietų Sąjunga minčiai. 
Liudvikas Boernė kartą pavaizdavo, kaip jis 
nustojo buvęs revoliucininku. Teta padova
nojusi jam arbatos servizą: nuo tos valan- ( 
dos revoliucininku: Boernei rūpėjo, kad per

(Nukelta į 4 psl.)
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Emigracijos stovykloje

ir užkamšyti 
vistiek vėjai 
patalpos 
30 klg. 
tas turi

ap- 
bri- 
ko- 
per

Kaii ’ Tarptautinės Pabėgėlių Organizaci
jos (IRO) sunkvežimis atveža į emigracijos 
■centrą, esantį Funk kareivinėse prie Mūn- 
cheno, būrį naujų kandidatų, norinčių emi
gruoti į užjūrį, — DP policininkas, kuris 
stovi prie vartų, su šypsena veide pakelia 
ranką ir pamojavimu sveikina naujai atvy
kusius. To pasveikinimo ironija tuojau pa
aiškėja, kai atvykusieji atsiduria nepapras
tai skurdžiose gyvenimo sąlygose. Čia ka
reivinių patalpos yra perpildytos žmonėmis. 
Kambariuose lovos — dviaukštės. Praėji
muose ir protarpiuose sunku apsisukti, o 
patogesnėse vietose dar džiovinami balti
niai. Langai, jei jiems ne perdaug garbin
gas šitas vardas, yra užkalti 
visokio turto likučiais, bet 
groja savo dainą. Kiekvienos 
šildymui per savaitę duodama 
ketų ir 15 klg. malkų, bet ar
kios reikšmės — sunku pasakyti, nes 
skardas dūmtraukį vėjas dažniausiai išne
ša visą šilumą, o kai nėra traukimo, tai 
dūmai patogiai įsitaiso pačiame kambaryje 
ir juos begalima išprašyti tik per plačiai 
atvertas duris.

Stovykloje yra didelis judėjimas. Čia vi
sų Rytų Europos tautybių jaunimas ieško 
galimybių patekti į užjūrį. O tų galimybių 
šiuo metu neperdaugiausiai. Darbo jėgai 
verbuoti iškabinti plakatai vilioja DP į 
Belgiją ir Olandiją, bet norinčių tenai vyk
ti nėra. Visi veržiasi Kanadon. Medkirčiai, 
kurie pirmieji nuvyko į Kanadą, padarė 
tokią puikią tam kraštui reklamą, kad dabar 
visi nori ten išvykti ir nežiūri kokiems 
darbams: kad tik vežtų. Pirmiau buvo re
gistruojamos tarnaitės, paskiau aukso ka
sykloms akmenlaužiai, o dabar laukiama at
vykstant naujos komisijos.

Stovykloje yra daug gražaus visų tauty
bių jaunimo. Tad aišku, kad Kanada išsi
rinks sau geriausias DP jėgas. Ligoniai čia 
nevyksta, bet ir iš sveikų yra išrenkami pa
tys sveikiausi. O pasirinkimas čia didelis. 
Pavyzdžiui benorinčių būti tarnaitėmis ra
dau dvi savo mokslo drauges. Viena.— dip
lomuota ekonomistė, o kita diplomuota ag
ronome — buv. Dotnuvos Akademijos asi
stentė. Paprastais darbininkais vyksta Ka
nadon inžinieriai ir šiaip 
žmonės.

šiuo metu emigracijai yra 
cįelis transportas kanadiečių
rie vyksta tenai su vadinamais affidhvitais. 
Tai daugiausiai pagyvenę žmonės su šei
momis. Jų tarpe daug tokių, kurie turi Ka
nadoje brolius, seseris ar kitus artimuo
sius, bet taip pat daug ir tokių, kurie jo
kių giminių neturi, o vistiek figūruoja „eto
se relatives” (artimųjų giminių) sąraše, 
sirodo, čia viską nusveria affidavitas. 
tenka turėti Kanadoje pažįstamą, kuris

visų profesijų

ruošiamas di-
giminių, ku-

Pa-
Už-
su-

Prancsbnas mokybln 
vadovėliu reikalu

Kai 1945 m. viduryje ėmė kurtis tremty
je mūsų mokyklos, trūko joms ne tik vado
vėlių, bet net reikatfngiausioi inventoriaus ir 
rašymo priemonių. Tačiau nepalaužiamas 
mūsų mokytojų ryžtingumas nugalėjo visas 
kliūtis: greit ėmė rastis ne tik inventorius, 
rašymo priemonės, bet ir vadovėliai. -' Pir
miesiems tremties mokslo metams baigian
tis, mokyklos jau turėjo reikalingiausių va
dovėlių. Mokykloms į pagalbą buvo atėjusi 
Unrra. Jos rūpesčiu ir lėšomis buvo foto— 
mechaniniu būdu perspausdinta ir padova
nota mokykloms 8 nemažo tiražo vadovė
liai. Tuo būdu antruosius mokslo metus 
pradinė tremties mokykla pradėjo, turėda
ma beveik visus vadovėlius, o gimnazija— 
turėdama jų taip pat nemažą kiekį.

Laikas betgi bėga ir keičiasi. Atsirado 
daug knygų leidėjų, kurie išleido ir tebelei- 
džia nemaža knygų, deja, ne vadovėlių. Pri
prašyti leidėjus išleisti vieną ar kitą vado
vėlį darosi vis sunkiau. Todėl pastaruoju 
laiku vadovėlių ne tik nedaugėja, bet jų kier 
kis pradeda mažėti. Šitam jų mažėjimui yra 
daug priežasčių. Dalis vadovėlių žūsta, kil
nojantis žmonėms iš vienos stovyklos į ki
tą, kita dalis dingsta, mokiniams baigiant 
Vieną kurią klasę, skyritj ar mokyklą, Uings- 
ta jų dalis ir dėl emigracijos.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo Ko
misija, turėdama galvoje, kad mūsų tremties 
mokyklai vadovėliai ir toliau bus reikalin
gi, ir žinodama, kad išleisti naujas vadovėlių 
laidas nedaug tėra galimumų, kreipiasi į 
mokyklas, leidėjus ir lietuviškąją visuome
nę, prašydama atkreipti į šį reikalą atitin
kamą dėmesį.

1. Mokyklų vadovybės turėtų išaiškinti 
mokiniams, kad vadovėliai yra ne jų as
meniška, bet visos mokyklos nuosavybė, ir 
žiūrėti, kad nė vienas vadovėlis iš mokyk
los nežūtų.

2. Leidėjai turėtų pabandyti rasti galimu
mų šalia grožinės literatūros ir kitokių kny
gų išleisti ir vieną kitą reikalingiausi va
dovėlį mokyklai.

3. Yra buvę atsitikimų, kad vienas ar ki
tas vadovėlis yra perspausdinamas ir išlei
džiamas, nieko apie tai nepranešant Kn. 
Leid. K-jai ir nepaskelbiant spaudoje. Atei
tyje apie tokius naujai išleistus vadovėlius 
turėtų būti tuojau painformuota Kn. Leid. 
K-ja, kad ji galėtų apie tai pranešti per 
spaudą visoms mokykloms.

4. Jeigu, kas žino, kur šiuo metu yra 
1946 m. pradžioje Unrros foto mechaniniu 
būdu išleistųjų vadovėlių klišės, prašoma 
tuoj pranešti švietimo Valdybos Knygų Lei
dimo Komisijai.

šv. Vald. Kn. Leid. Komisija

rastų tenai stambų farmerį, galintį duoti 
affidavitą, ir jau galima važiuoti Kanadon 
giminių įvažiavimo tvarka.

Bet ne kiekvienas farmeris gali duoti affi
davitą. Pirmiausiai jis turi turėti imigran
tui nuolatinio ir pastovaus darbo, o be to, 
jis privalo duoti šeimai mažiausiai dviejų 
kambarių butą. Teko kalbėtis su vienu lie
tuviu, kuris Kanadoje turi tikrą brolį, bet 
išvykti tenai iki šiol negali, nes brolio gy
venamas namas menkas, nemoderniškas ir, 
matomai, neturi reikiamų patalpų apgyven
dinti atvažiavusiai šeimai. Pasirodo, kad | 
Kanados valdžia, prieš duodama

i atsikviesti gimines, siunčia į vietą tam fik- 
i rą komisiją, kuri nustato ar kanadietis yra 

pajėgus tinkamai išlaikyti atvykusius.
Šį kartą į Kanadą vykti besiruošiančiųjų 

„artimųjų giminių” sąraše yra maždaug 150 
žmonių. Sąraše vyrauja lenkai it- žydai. Lie
tuvių tik trys šeimos ir keli viengungiai. 
Be to, yra kelios lietuviškos žydų šeimos iš 
Tauragės, Šiaulių ir Panevėžio. Į akį krinta 
didelis žydų nervingumas. Jie veržiasi pir
mieji pas gydytojus ir prie emigracijos įs- 

I taigų stato. Jie nori greičiau išvykti iš 
leidimą I Europos. Vb.

Švietimas britų zonoje
MOKYKLOS SUNKIOJE BŪKLĖJE. SUMAŽĖJO STUDENTŲ IR GIMNAZIJŲ VY 

RESNIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS
Karui pasibaigus su dideliais sunkumais 

tremtinių stovyklose suorganizuotos įvairios 
mokyklos tolimesniame veikime sulaukia vis 
didesnių ir didesnių sunkumų. Ypatingai 
dideli vargai spaudžia mokyklas britų zo
noje. Šiuo metu ypatingai sunkioje būklė
je yra Pabaltijo Universitetas, amatų mo
kyklos, jūrininkystės mokykla. Universitetas 
iš globėjų nesulaukia jokios paramos, bet 
am visuomet daromi įvairūs trukdymai. 

Nuolat mokomasis personalas ir studentai 
yra netikri dėl tolimesnio veikimo. Vienai 
reformai pasibaigus, seka kita. Dabar nei 
mokomasis personalas, nei studentai negau
na dirbančiųjų priedų.' Tas dar labiau ap
sunkina universiteto veikimą.

Ir amatų mokyklos negauna jokios para
mos iš savo globėjų. Kai kuriom trūksta 
įvairių mokslo priemonių ir įrengimų, bet 
mokyklų vadovų žygiai niekad nebūna sėk
mingi, nes globėjai visai nenori mokyklų 
remti. Taip pat panašioje būklėje yra ir jū
rininkystės mokykla. Gimnazijos ir kitos 
mokyklos taip pat nejaučia beveik jokios 
paramos iš savo globėjų.

Todėl tokiose sąlygose mokiniai negali 
tęsti toliau mokslo ir yra priversti emigruo
ti. Dėl emigracijos mokslus einančio jauni
mo skaičius yra smarkiai sumažėjęs. Skry
ningai! ir blogas maistas taip pat sumažina 
besimokančių skaičių.

Per pr. metais gruodžio mėn. Neustadtę 
(prie Hannoverio) įvykusioje lietuvių kl., 
matematikos ir fizikos gimnazijos mokyto
jų konferencijoje, per zonos švietimo vyr. 
insp. M. Krikščiūno pranešimą paaiškėjo, 
kad nuo pr. metų pradžios iki pr. metų 
gruodžio mėn. pradžios mokslus einančio 
jaunimo skaičius yra smarkiai sumažėjęs.

Ypatingai yra sumažėjęs studentų skaičius 
Pabaltijo Universitete. Pr. metų pradžioje 
šiame universitete lietuvių studentų buvo 
299, o pr. metų gruodžio mėn. pradžioje lik 
136 studentai. Prekybos mokykla, Grevene 
visai neveikia. Gimnazijose smarkiai nu
kentėjusios vyresnės klasės, nes vyresnių 
klasių jaunimas, y ra pasinaudojęs emigra
cija.

Pr. metų pradžioje besimokančių vaikų 
ar mokslus einančio jaunimo buvo 5250, o 
pr. metų gruodžio mėn. pradžioje tik 4509.

Paskirtos literatūros premijos
Gautomis žiniomis už 1947 metais ge

riausius pasirodžiusius grožinės literatūros i 
veikalus, premijoms skirti jury komisijos : 
jau baigė savo darbą irt premijavo rašyto- 1 
jų kūrinius. į i

Švietimo valdybos premija sumoje RM. ' 
5.000 buvo paskirta Faustui Kiršai už ' 
poezijos rinkinį „Tolumos”. i

BALF’o premija sumoje RM. 3.000 pa- 1 
skirta Vincui Ramonui 'už romaną 
„Kryžiai”.

L. Raudonojo Kryžiaus premija sumoje 
RM. 3.000 paskirta Pulgiui A n d-r i u - 
š i u i už apysakas „Anoj pusėj ežero”. .

Leidyklos „Patrija” premija sumoje RM. 
3.000 atiteko Kaziui Bradūnui už 
poezijos rinkinį „Vilniaus Varpai”.

„Naujo Gyvenimo” premija sumoje RM.
.000 p. Jankui už religinio turinio no- ( 

vėlę. t
1

(AKIMIRKSNIU KRONIKA^

Ir paskutinioji jury komisija posėdžiavo 
š. m. vasario 10 d. Memmingene, kuri pa
skyrė „Minties” literatūros premiją sumoje 
RM. 2.000 Liudui Dovydėnui už 
išleistą -knygą „Gyveno kartą karalius”. 
Komisiją sudarė Liet. Rašytojų D-jos atsto
vai A. Merkelis ir J.Žukauskas ir iš,„Min
ties” — vyr. red. leidėjas J. Vasaitis ir 
red. Henr. Žemelis.

Tuo būdų už geriausius pasirodžiusius 
pereitais metais grožinius literatūros kūri
nius iš viso paskirtos 6 premijos bendroje 
sumoje RM. 17.000.

Iškilmingas premijų įteikimas laureatams, 
kaip jau buvo pranešta, yra ruošiamas 

‘Lietuvos Nepriklausomybės šventės išvaka
rėse, vasario 15 d., 17 vai., Fejlbache. (-e-)

New Yorko priemiestyje antradienį ban
ditai pačiu dienovidžiu iš vieno banko iš
plėšė 30.000 dol. (D).

Diduomenės galybė
(Atkelta iš 3 psl.) 

revoliuciją nežūtų jo arbatinis servizas. Kas 
turi tiek porcelano, kaip Amerikos kapita
listai, tas, išgirdęs minint atominę bombą, 
parduoda savo akcijas.

Sovietų pavojus — jungiamasis akstinas
Visai kitoks reikalas su ana dešimtimi 

tūkstančių šeimų, kurių pavardės randamos 
diskrečioje knygutėje. Su jais susidūrus aiš
kėja švelnieji ir svarbieji skirtumai. Kal
tint juos visus karingomis arba kovingomis 
pažiūromis būtų neteisinga ir klaidinga. Bet 
taip pat būtų klaidinga neigti, kad niekur 
taip aistringai neminimas jėgos sprendimo 
žodis, kaip New Yorko, Washingtono ir 
Philadelphijos salonuose. Turtingasis vidu
tinis amerikietis arba, jei norit, vidutiniš
kai turtingas amerikietis nejaučia pavojaus 
iš komunizmo. Kaip kadaise Europoje smul
kioji buržuazija pasidarė fašizmo vėliavne
šiu — o dėl to turėjo nustebti marksistiniai 
istorikai — taip dabar Amerikoje karo min
ties nešėjai yra ne kurios klasės, bet socia
linės grupės nariai. Prie tos pačios „socie
ty” priklausymas prieš keletą metų tereiš
kė palaidą susijimą, o šiandien Sovietų pa
vojus turtingus ir neturtingus, demokratus 
ir respublikonus, politikuojančius ir poli
tika nesidominčius „social register” parti
es draugus jungia į naują kultūriškai isto

rinę masonų ložę. Amerikos kapitalistai, 
turėdami plačiai išsišakojusius ir priešta
raujančius interesus, negarbina jokios ide
ologijos. Britų „torių” vietą logingai užė
mė ne Walstreeto makleriai, bet ana ’’high 
sociecy”, kuri bolševizme visų pirma mato 
socialinį, o tik antroje vietoje politinį ir 
ūkinį pavojų.

Kokią gi įtaką iš tikrųjų turi šie nedau
gelis tūkstančių vyrų ir moterų?’

Praeities pavyzdžiai gali geriausiai atsa-

Dramblys porcelano krautuvėje 
kyti į šį klausimą. Amerikai pripažinus pro
vizorinę generolo de Gaullės vyriausybę, 
pastarasis pasiuntė atstovu į Washingtoną 
buvusi BJT (tarptautinio darbo biuro) Že
nevoje vicedirektorių, Adrieną Tixier. Ti- 
xier, nuostabių dvasios ir būdo savumų 
vienrankis socialistas, Washingtone pasiro
dė visiškai nesugebąs. „Su užsienio reikalų 
ministerija būčiau susidorojęs”, tada aiš
kinosi Tixier. „Bet salonai buvo stipresni 
už mane”. De Oaullė atšaukė savo patikė
tinį ir išplūdo Amerikos sostinę. Ilgainiui 
prancūzai suprato salonų reikšmę. Prieš 
kurį laiką jie, tiesą sakant, pasmerkė buvu
sį ministerį pirmininką Katnilį Chautemps 
penkerius metus kalėti, bet nė nereikalavo 
jį išduoti, nes žinojo, kad „social register” 
seniai1 užsistoja Chautemps.

Dar ryškesnis yra darbininkų vado Joh- 
no L. Lewiso pavyzdys. Nors Lewisas Ame
rikos „kapitalistams” yra tautos priešas Nr. 
1, nors jis respublikininkų juodajame sąra
še stovi pirmoje vietoje, tačiau Lewisas ge-_ 
rai žino, ką galima laimėti drambliui, kada 
jis iššaukiamai elgiasi porcelano krautuvė
je. Europos stebėtojas, tik įiš atvaizdo te
pažįstas brutalų veidą su Nudribusiais an-pažįstąs brutalų veidą su 
takiais, vos gali įsivaizduoti, kaip didysis 
streikų vadas turtuolės Evelynos McLea- 
shės salone moka atlikti socialaus žavėtojo 
vaidmenį. Nesuprantamas reiškinys, kad 
Johnas L. Lewisas dar gali išsilaikyti šian
dieninėje Amerikoje, aiškintinas svarbiau
sia ne tuo, kcycl angliakasių šefas, tiesa, ne
daro kompromiso algų klausimuose, bet kad 
jis j kokteilio pobūvius New Yorke tekvie
čia tik „high society”. Taip pat simptomin- 
gas skirtumas tarp dviejų žydų politikų 
vaidmenų — buvusio finansų ministerio

Dvasinis „extra food44
Pateisinamas žmonių susrūpinimas kasdieninėmis bėdomis: maistu, Balfo do 

. ♦ vanomis, emigracijomis. Nieko daugiau čia neišmandravosi už senuosius romi
♦ nūs: primum vivere deinde philosopliari (pirma gyventi, o paskum filosofuoti). Ta 
t čiau lygiai teisingas ir kitas posakis: ne vien duona žmogus gyvas. Reikia jam
♦ retkarčiais ir švabinės, ir geresnės cigaretės, ir meno spektaklių, baleto, ansamb
♦ lio, pagaliau paskaitos, knygos, žurnalo. Šiuo sykiu kaip tik norime pasišnekė
♦ apie tuos, sakysime mūsų didžiojo ekonomisto prof. P. Šalčiaus žodžiais, antros
♦ eilės reikmenis. Be abejo, trumpam straipsnyje neįmanoma visos problemos kai
♦ reikiant apžvelgti. Tad paliesime tik vieną dvasinio „extra food” kalorijų sritį
; lektūrą. Atsimenu, dar buvau jaunas studentas ir turėjau progos klausytis dviej 
; labai įtakingų visuomenės veikėjų (dabar pasakytume „vadovaujančių veiksnių”
♦ pasikalbėjimo. Vienas jų aiškino kitam, kaip pasiekti didelio išsilavinimo. Gird 
; paprastas dalykas, reikia daug skaityti. Teisybė, tuo metu tuo magišku receptu a 
; ne per daug buvau sužavėtas, bet vis dėlto tai buvo tiesa pasakyta, panaši tiesa 
J kaip kad pav. žmogus — ne arklys, automobiliu važiuoti geriau negu dviračiu 
J malkos yra medinės ir Lt
J O vis dėlto lektūros problema nėra jau tokia lengva. Nenuostabu, kad ją keli 
t net mūsų rašytojai, kurie matyt, jaučia taip pat jos alkį. Tiesa, mes turime ke 
I lėtą neblogų laikraščių, vieną kitą žurnalą, pasirodo viena kita knyga. Šiandie 
t jau dėkui Dievui nebereikia vaikščioti pakeliais ir- rankioti šalia suverstą džemo 
t chamo,' beefo ir kitokių dėžučių apdriskusio „Stars and Stripes” numerio ar ap 
t lamdytos specialiai kariuomenei išleistos simpatiškos „poket book”, kaip tai buv 
t 1945 metais. Žiūrėk šiandien jau toks prof. A. Maceina viename savo žurnaliniam 
t straipsnyje sugeba pacituoti kelioliką, ar net kelias dešimtis žinomų ir nežinomi 
t vardų. Vadinas, kas nori jau prieina prie svetimomis kalbomis leidžiamų žurnah
♦ ir net knygų. Gudresnieji 'pasinaudoja, pav., ir karinės valdžios specialiai suor
♦ ganizuotomis bibliotekomis — skaityklomis, kurios yra visuose didesniuose cent
♦ ritėse. Net ir kioskuose galima užtikti jeigu ne pirmos rūšies ir ne pačius naujau
♦ šią/žurnalus, tai vis dėlto šį tą: magaziną, madų žurnalą. .Vis gausesnė (o ga
♦ net ir labai gausi) darosi vokiečių spauda, bet mes jos kaižkaip organiškai neverti 
j name, tur būt, elgdamiesi taip pat pagal seną romėnų posakį: vae vietis (varga
♦ nugalėtiesiems).
1 Kaip ten bebūtų, bet šiokių tokių galimybių esama. Žinoma, tų galimybių rė 
; muose dar kol kas labai sunku vienas ar kitas klausimas giliau pastudijuoti, sun 
J ku ir sekti visas šių dienų dvasinis gyvenimas, kuris toli gražu nėra toks bied 
t nas, kaip daug kam iš paviršiaus atrodo. Čia reikalingos geros bibliotekos ir.nuo 
J latinis spaudos (turiu galvoj rimtus kultūros žurnalus) sekimas. Nei vieno nei kito 
I šiuo metu neįmanoma padaryti. . .
t Visai atvirai šnekant visas padėties tragiškumas (aplamai, anot Pulgio, mes 
t pasidarėme baisūs tragikai) plaukia ne iš to, kad neturime sąlygų (kaltinti kitus,
♦ ne save, pasidarė mūsų chroniška liga, charakteringa aplamai visokiems emigran
♦ tams ir gyvenimo nustumtiesiems), bet iš to, kad nėra noro, nėra užsidegimo, nė 
? ra palinkimo ką nors sužinoti, kas nebūtinai susiję su šoferyste, skrybėlaičių da
♦ rymu, emigrantinėmis problemomis, dienos daviniais bei visokiais paskirstymais i
♦ būsimu karu. Vienas padorus pilietis neseniai pasigyrė savo dideliu laimėjimu: esą 
j jis pradedąs įpratinti kaimyną — rašytoją skaityti. Tiesa, jis čia pat pridūrė, kai
♦ tai jis padaręs ne iš kokio idealizmo, ar Įgimtos pedagoginės gyslelės, bet .dėlto
♦ kad jau jam ir ypač jo žmonai ligi gvvo kaulo nusibodę to kaimyno—rašytojo pa
♦ sakojimai apię, tuos pačius savo išgyvenimus gimnazijoje, kariuomenėje, įstaigoje.
♦ Dabar jis, esą, būsiąs daugiau užimtas ir rečiau besilankys. Tai ne anekdotas, be 
; gilus emigrantinės psichologijos faktas. Senieji rusų emigrantai taipj ir praleido
♦ dešimtmečius, bepasakodami senus anekdotus.
j Einant toliau norisi parafrazuoti kitas visiems gerai žinomas posakis: kalbėt
♦ yra sidabras, tylėti — auksas (arba jeigu norite, kalbant kriminalinio filmo moty-
♦ vais, „si tacuisses philosophus fuisses” —jei būtum tylėjęs, būtum buvęs filosofas 
J Jį reikėtų parafrazuoti taip: skaityti yra auksas, rašyti — sidabras. Nežinau, ar
♦ tiesa ar ne, bet, tartum, didysis Balzakas galėjo taip elgtis ir jis prirašė tiek, kad su 
J mūsų užsidegimu skaityti, tur būt, ko ne visam gyvenimui užtektų jo visus raš- 
t tus perskaityti. Bet neduok Dieve, kai Balzaką ima pamėgdžioti koks nors ejlini 
t rašeiva. Ne, geriau mes eiliniai kuklūs piliečiai laikykimės šūkio: skaityti yra auk 
t sas, rašyti — sidabras. Mažiau tikrai klaidų padarysime, ir kitus mažiau klaidin- 
J sime. O svarbiausia, savo menkais rašiniais nenumušime kitiems noro skaityti.

Baigdamas šias kelias pastabas negaliu pamiršti sąžiningumo. Jis reikalinga
♦ kaip skaitytojams, taip, juo labiau rašytojams (šiuo tarpu kiekvieno rašančio pras
♦ me). Kai kas, tur būt, galvoja, kad „šipsesiinkiose tremties sąlygose” mūsų publi
♦ ka ne tik nenori skaityti, bet ir norėdama neturi galimybės anglų, prancūzų ar
♦ amerikiečių žurnalus paskaityti. Užtat atsitiktinai ar v ne, gavęs paskaityti kok
♦ nors žurnalą, susižavėjęs vieno kurio straipsnio mintimis pats drožia straipsnį
♦ vieną ar kitą laikrašti ir dėsto ten išskaitytas mintis, kaip autentiškus savo sam
♦ protavimus. Žinoma, šiais neteisės ir netvarkos laikais jis . visiškai nesibaimina 
; kad straipsnio autorius, ar žurnalo leidėjas iškels savo priekaištus. Užtat, nieki
♦ negalima pasakyti, kad mūsų spauda, ir tai gana plačiai, naudojasi vertimais, be
♦ neklaidindama visuomenės pažymi, kad tai tokio ir tokio autoriaus straipsnio ver-
♦ timas, kurį jis atspausdino viename ar kitame žurnale. Daug blogiau (to negali-
♦ ma pateisinti nei „sunkiomis tremties sąlygomis”), kai tariama savo išmintis puo- 
; šiama svetimomis plunksnomis. Tiesa, tokių atsitikimų man asmeniškai ne dauį 
J teko pastebėti, bet jų yra. Štai vienas pavyzdys. Prieš porą dienų skaitau skam- 
i bios antraštės straipsnį (turiu galvoj Juozo Kralikausko straipsnį „XX amžiaus
♦ europiečio ateities baimė”. Žiburiai, 1948. 1.31). Iš pradžios dar nieko, tik termino- 
t logija baisiai įmantri. Toliau, dobt i galvą. Nagi kažkur jau tai būsiu skaitęs. Iš- 
1 sitraukiu iš skrynios prancūzų žurnalą Esprit” (1947 m. sausio mėn. numerį) ii 
1 randu žymaus prancūzų filosofo E. Mobnier straipsnį „Apokalipsės laikmečiui” 
t Pradedu gretinti. Citatos iš Švento Rašto tos pačios vienur ir kitur. Na gal suta- 
t pintas. Šventą Rasta valia kiekvienam cituoti. Bet kad sutaptų ir vieno ir kito ci- 
1 tata apie atominės bombos veikimą ties Bikini, jau sunkiau patikėti. O čia pat ir 
t dar vienas kurijozas: J. Kralikauskas rašo, kad spauda apie tą įvykį taip rašė,
♦ gi pagal E. Mounier tokį to įvykio aprašymą davė prancūzų žurnalas La Prėsse
♦ ir ne liepos, bet Birželio mėn. Na ir čia dar smulkmenos. Visiškai buvau pri-
♦ trenktas, sugretinęs abiejų autorių 1000 m. po Kristaus aprašymą, kada pasaulis
♦ panašiai kaip ir dabar laukė „svieto” pabaigos. Tie patys žodžiai ir tie patys saki-
♦ niai. Nežinau, ar J. Kralikauskas istorikas, bet ir istorikams sunku tą patį įvykį ap-
♦ rašyti tais pačiais žodžiais, kaip ir menininkams nupifŠti tą patį medį •tomis pa-
♦ čiomis spalvomis ir tokį patį. Žinoma, aplamai paėmus puikus E. Mounier straips-
♦ nis J. Kralikausko redakcijoje išėjo visiškai netoks. Tikrai autorius būtų daug
♦ daugiau pasitarnavęs mūsų skaitančiai visuomenei, jeigu jis būtų davęs jeigu ne 
J visą jį (originalas apie dvidešimt puslapių) tai bent santrauką. Bet viena, ko būti- 
J nai reikia iš jo reikalauti, tai kad jis straipsnio vidury ar gale būtų paminėjęs, 
į kad pasinaudojo to straipsnio mintimis. To reikalauja paprastas padorumas.
; .Taigi tiek šiuo tarpu apie dvasinį „extra food”. V. TRUMPA

Henrio Morgenlhavo ir pirmojo atominės 
komisijos šefo Bernardo Barucho. Jei juo
du savo laiku ir laikėsi abu Roosevelto 
linijos, tai diduomenės atžvilgiu turėjo skir
tingas nuomones: Morgenthavas ėjo savo 
eremitišku keliu, o Baruchas surasdavo kal
bą su „Social register” abonentais. '

Nauji vyrai su tėvų nuopelnais
Kadangi paveldimoji tvarka turi lemiamos 

reikšmės visur ten, kur atsiranda nauja 
aristokratija, tai negalima nepastebėti to 
fakto, kad Amerikos politikoje vis labiau ir 
labiau buriasi „sūnūs”, daugiau ar mažiau 
gabūs žmonės, kurių politinę legitimaciją 
sudaro žymus socialinis vardas. Amerikoje 
dar nėra.lordų rūmų, bet Josepho Kenne- 
dyo,- buvusio Amerikos ambasadoriaus Ang
lijoje, Sūnus savo rinkiminėje kampanijoje 
Bostone pirmiausia pabrėžė, kad jis esąs 
kilęs iš tokios šeimos, kuri jau seniai gy
venanti Naujoje Anglijoje ir kad jo tėvas 
esąs nusipelnęs Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms. Būdamas savo salonų įtakoje, Bos
tonas jaunajam kongresmenui kelia ovaci
jas. Tik dėl to, kad Amerika yra toli nuo 
Europos akių, Europoje nemato, jog Ameri
kos salonai vaidina beveik tą patį vaidme
nį, kaip klubai Anglijoje, kavinės Austrijo
je, bistro Prancūzijoje arba aludės Vokie
tijoje. (Die Weltwoche).
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mokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1.50 * Už skelbimų turinį redakcija 
neatsako * Redakcijos ir administracijos 
telef. Nr. 2677 * Nedarbo valandomis 

skambinti telef. Nr. 2546.
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