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Prancūzijos vyriausybė luri vis 
mažiau rėmėju

Paryžius (Dena/Reuteris). Nekomunisti
nės profesinės sąjungos, kurios turi 
2.500.000 narių, nutarė nebebendradarbiauti 
su Prancūzijos vyriausybe.

Profesinės sąjungos savo komuni-kate 
reiškė, kaį vyriausybė pasirodo esanti 

‘ pajėgi, kaip ir jos pradininkės, krašto
rovei įgyvendyti politiką, kuri patikintų 
darbininkams išbalansuoti pirkimo galią.

Tų profesinių sąjungų būsima politika 
bus netrukus nustatyta. Ministeriui pirmi
ninku] pasiųstame laiške sakoma, kad pro
fesinės sąjungos lauks iki rugsėjo 1 d., kad 
patikrintų Prancūzijos vyriausybės naujos 
ūkiė politikos rezultatus.

Aebeišduos karo niisikallėjii*
Berlynas (Dena). Britų karinė valdžia Vo

kietijoje pranešė lenkų karinei misijai B:r- 
lyne, kad ji niekada nebuvo tos nuomonės, 
jog karo nusikaltėlių išdavimas turi vykti 
neribotą laiką.

Britų karinė valdžia savo atsakyme pa
žymi, kad ji savo įsipareigojimus tarptau
tinių sutarčių atžvilgiu yra įvykdžiusi ir 
dabar ji taria atėjus laikui tuos įsipareigo
jimus laikyti atliktais. '

Po rugsėjo 1. dienos lenkų vyriausybės 
reikalavimus išduoti karo nusikaltėlius 
karinė valdžia patenkins tik tais atve
jais, jeigu bus pateikti nužudymų kal- 

r tinimai, kurie sutinka su vokiečių bau- 
' ūžiamosios teisės sąlygomis.
Ryšium su tuo britų karinės valdžios at

sakymu lenkų vyriauybės infoiinatorius pa
reiškė, kad Lenkijos vyriausybė ir dabar 
kaip ir anksčiau laikosi požiūrio, jog britų 
nusistatymas nuo rugsėjo 1 dienos nebeiš- 

• davinėti karo nusikaltėlių yra nesuderina
mas su priimtaisiais tarptautiniais nutari
mais, o kartu pažeidžia Vokietijos demokra
tinimo pagrindus.

Maskva (Dena). Gerai informuoti Mas
kvos diplomatiniai sluogsniai mano, kad 

netrukus apie Vakarų valstybių atstovų 
Maskvoje pasitarimus su Stalinu ir Mo

lotovu bus išleistas komunikatas, 
kuris greičiausiai bus paskelbtas Paryžiu
je, Maskvoje, Londone ir Washingtone. Ko
munikate bus pateikta glausta tų pasikalbė
jimų apžvalga.

Vakarų Valstybių didžioji spauda, komen
tuodama paskutinį savo ambasadorių pasi
matymą su Stalinu, pabrėžė, kad

Stalinas iškėlęs naujų minčių ir tuo 
įgalinęs vesti toliau sėkmingai pasitari
mus Vokietijos atstatymo klausimu. Ry
šium su tuo jaučiamas visuotinis (tem

pimo atslūgimas.
Kitas Vakarų ambasadorių susitikimas su 

Molotovu turėjo jvykti ketvirtadienį. Spau
dos atstovai buvo painformuoti, kad, gali
mas dalykas, penktadienio vakare ambasa
doriai vyks i Kremlių.

Patikimuose Londono sluogsniuose pa
tirta, kad nepaprastas britų pasiuntinys Ro- 
bertsas gavo naujas užsienio reikalų minis- 
terio Bevino instrukcijas Vakarų diploma
tams pasitarimuose su Sovietų Sąjunga.

Nors Londone dėl įvykusio atoslūgio 
ryšium su Berlyno krize ir lengiau at
sikvėpta, vis dėlto baiminamasi, jog 
svaresnėje konferencijoje Vokietijos 
klausimais, kurios.laukiama po Maskvos 
„pasitarimų”, kils dar didesni nuomonių 

skirtumai.
Paryžius (Dena/Reuteris). Aukščiausiuo

se Prancūzijos diplomatiniuose sluogsniuose 
žymu didesnis optimizmas dėl palankesnių 
Maskvos pasitarimų rezultatų, negu iki šiol 
kad buvo nuo pat pasitarimų pradžios.

Čia tikimasi 4 ministerių konferencijoj 
kuri turėtų jvykti rugsėjo mėnesį Paryžiu
je, jeigu Maskvos pasitarimai vyks r toliau 
be kliūčių. Esą,

viskas rodą, kad Maskvos pasitarimų 
dalyviai garbingai nori susitarti, nes 
nepasisekimas būtų tolygus katastrofai, 
apie kurią niekas nedrįsta pagalvoti.

„Tirnes” Berlyno korespondentas mano, 
kad netrukus Berlyne turėtų prasidėti pasi
tarimai dėl valiutos Berlynui.

Trys Vakarų ambasadoriai ketvirtadienį 
susitiko britų ambasadoje konferencijai. Kad 
šis pasitarimas buvo trumpu laiku sušauk
tas, stebėtojai iš to fakto sprendžia, jog 
Vakarų diplomatai gavo naujų instrukcijų 
iš savo vyriausybių ir kad jie nori apspręs
ti gaires tolimesniems žygiams, prieš 
šydami pasimatymo Kremliuje, kuris, 
čia manoma įvyks su Molotovu.

Maskviškiai stebėtojai ketvirtadienį
nė, kad kitas susitikimas su Molotovu įvyks, 
gal būt, penktadieni. Galimas dalykas, kad 
jame dalyvaus ir Stalinas.

Ambasadorių pasitarimas truko apie 1,30 
vai. laiko. Apie posėdį nedavė jokių ko
mentarų. •
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Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
valdininkai trečiadieni pareiškė, kad

Sovietų Sąjunga, uždarydama Jungtinėse 
Valstybėse savo konsulatus, daugiau 
praranda, negu JAV, uždarydamos sa

vo konsulatus Sovietų Sąjungoje.
Sovietų konsulatai New Yorke ir San 

Franciske turėjo visišką judėjimo laisvę, ir 
dėl to sovietų vyriausybei jie buvo svar
būs įvairios rūšies informacijos šaltiniai.

O Amerikos konsulato Vladivostoke ju
dėjimo laisvė buvo nepaprastai suvaržyta ir 
dėl to jo reikšmė buvo labai ribota.

Konsulatų uždarymas, savaime supranta
ma, turės jtakos abiejų kraštų prekybiniams 
santykiams.

Jungtinėse Valstybėse, kartu ir vadovau
jamuose kongreso sluogsniuose

manoma, kad sovietų konsulatai turėjo 
ryšius su komunistų špionažo tinklu, ku
ri dabar tyrinėja kongreso komisijos.

Dullesas išstudijavo komunizmą
Amsterdamas (Dena/Reuteris). Amerikos 

kandidato į prezidentus Deweo politinis ta
rėjas Dullesas pasaulinėje bažnyčių tarybo
je Amsterdame pareiškė, kad komunizmo 
problema negali būti išspręsta jėga norint 
j| sunaikinti.

Šiaip ar taip yra labai pageidautina imtis 
priemonių per Jungtines Tautas, kad ap
saugotų valstybes ir individus.

16 valstybių, sakė Dullesas, vyriausybės 
atsidūrė komunistų kontrolėje ir tuo būdu 
jie Įsiviešpatavo beveik ketvirtadalyje pa
saulio. Komunizmas davė proletariatui ir 
kai ko gero,tačiau jis reiškia prievartą, te
rorą ir likvidaciją tiems, kurių protas ir 
sąžinė yra priešingi priimti jiems primeta
mą tvarką. Komunistinis sovietų režimas 
nėra taikos režimas ir jis nenori toks bū
ti, sakė Dullesas.

Ortodoksinis komunizmas atmeta taikin
gus metodus, tik kai kada daro išimtis, at
sižvelgdamas j laiko aplinkybes, kadangi jis 
atmeta moralinius tarmenis, kurie teikia pa
stovumo taikos organizacijai. Dullesas kvie-

tė visus energingai siekti socialinės gero
vės, kuri galėtų būti pastatyta prieš komu
nizmo idealus. Be to, jis kvietė Ekleziją 
(Bažnyčią) ir viešąją nuomonę kovoti su 
karu ir jo beprasmiškumu. ,

Politiniai stebėtojai sutinka, kad dėl kon
sulatų uždarymo reikia laukti toliau No
gėsiant santykius tarp JAV ir Sovietų Są
jungos, bet dėj 10 nereikia manyti, kad tai 
vestų prie visiško diplomatinių santykių nu
traukimo tarp abiejų kraštų.

Marshallis rimtų padarinių nelaukia
Washingtonas (Dena/Reuteri$). Užsienio 

reikalų ministeris Marshallis trečiadieni 
pranešė, kad JAV vyriausybė priėmė sovie
tų vyriausybės nutarimą uždaryti Ameri
kos konsulatą Vladivostoke.

Marshallis pareiškė, kad dėl to Amerikai 
nebus jokio nuostolio, ir pastebėjo, kad tas 
sovietų nutarimas nebuvo visai nelauktas. 
Sovietų „Amtorg” prekybos organizacija fir 
toliau liks New Yorke. Toliau Marshall!* 
pastebėjo, kad prie sovietų ambasados Wa
shingtone ir prie amerikiečių ambasados 
Maskvoje konsularinės įstaigos liks ir atli
kinės būtinuosius reikalus.

Prezidentas Trumanas trečiadieni paskel
bė sovietų generalinio kosulo New Yorke 
Lomakino kredencialus

Savaitinėje spaudos 
nio reikalų ministeris 
kad sovietų konsulatų 
se ir Amerikos konsulato Vladivostoke už
darymas neturėsiąs rimtų padarinių.

nebegaliojant.
konferencijoje iržsie- 
Marshallis pareiškė, 
Jungtinėse Valstybė-

Tarsis politikai tremtiniai
Washingtonas (Dena/Reuteris). „New 

York Herald Tribune” rašo, kad keturioli
kos dienų būvyje, kai kurie buv. Čekoslo
vakijos valstybės prezidento Benešd šali
ninkai susirinks Washingtone, kad 
būsimą 'savo politinę veiklą.

Pasitarime dalyvaus prezidento 
(steigtosios socialistų nacionalų 
vadovaujančios asmenybės.

Susirinkime pirmininkaus buv. ministerio 
pirmininko pavaduotojas Dr. Zenklfi. Prie
šingai Prahos spaudos tvirtinimams, ta 
proga neketinama steigti jokios pogrindžio 
organizacijos.

Jugoslavija moka skolas
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministerija pranešė, kad Jugoslavija su
tinka pripažinti ir mokėti visas prieškari
nes Jugoslavijos vyriauybės pasirašytąsias 
ir ga/aTituofąsias skolas. Skoloms grąžinti 
laiką pasirenka pati Jugoslavija.

Reikalas liečia 38,5 milijonų dolerių ver
tės obligacijos, neįskaitant suvalstybintų 
vertybių. Svarbieji kreditoriai yra Amerikos 
ir D. Britanijos piliečiai.

Didžiausia spekuliantu byla
Oldenburgas (Dena). Oldenburgo bau

džiamasis teismas pirmadienį pradėjo svars
tyti didžiausią iki šiol spekuliantų bylą.

Kaltinamųjų yra 20 asmenų. Jie kaltinami 
paleidę | juodąją rinką 5000 centn. bulvių 
ir 3300 centn. dirbtinių trąšų, o už tai 
buvo kompensuoti anglimis, statybinėmis 
medžiagomis ir normuojamais maisto 
dūktais.

Plrmioji DP i JAV spalio infen,
Washingtonas (Dena/Reut.). Ket

virtadieni Amerikos DP (statymo vyk
dymo komisaras H. Carusis pareiš
kė, kad ryšium su išvietintųjų asme
nų imigracijos programos vykdymu 
spalio mėn. pradžioje Į JAV atvyks 
pirmasis pabėgėlių kontingentas iš 
Europos.

Amerikos valdininkai ateinančią sa
vaitę pradės emigruoti norinčių DP 
atrinkimą. Iki 1950 m. birželio mėn., 
kaip kongreso numatyta, Amerikoje 
susiras naują tėvynę 
gėlių.

Pirmosios grupės 
Vokietijos amerikiečių
ji imigrantai pirmiausia bus įkurdinti 
Viduriniuose Vakaruose, kur jiems yra 
darbo žemės ūkyje ir pramonėje.

205.000 pabė-

DP atvyks Ii 
zonos. Pirmie-

aptartų

Benešo 
partijos

pro-

Paskutine valanda:t r
Washingtonas. Priešamerikiriei veik

lai tirti kongreso komisijoms svarbiau
sias liudininkas dėl tariamo komunis
tų pogrindžio pareiškė, kad JAV vy
riausybės sluogsniuose ir dabar dar 
veikia komunistų celės. (D/R).

Washingtonas. JAV pradėjo neoficia
lius pasitarimus su visomis suintere
suotomis valstybėmis antarktikos klau
simui spręsti. (D/R).

'Helsinkis. Suomijos vyriausybė nutarė 
sudaryti 4 asmenų komisiją, kuri iš pa-

Nepaprastas Britanijos kabineto posėdis
Londonas (Dena/Reuteris). Ketvirtadieni 

po pietų įvyko D. Britanijos ministerių ka
bineto posėdis, kuriame svarstė pranešimus 
apie derybas Maskvoje. Pirmininkavo Be- 
vinas. ' ' .

Užsienio reikalų ministeris Bevinis ket
virtadienį tarėsi su ministerių pirmininku 
Attlee apie dabartinę Maskvos pasitarimų 
būklę. Šiuo metu Attlee ligoninėje gydosi 
egzemą.

Bevinas norėjo sužinoti Attlee nuomonę 
dėl kontakto su Sovietų Sąjunga, ir ją iš
dėstė D. Britanijos ministerių kabineto ket
virtadienio posėdyje.

Po pasikalbėjimo su Attlee Bevinas už
sienio reikalų ministerijoje priėmė Ameri
kos ambasadorių Douglasą.

tautinis susirinkimas, pradėjo svarstyti siū
lymą spalio mėnesio išpuolančius departa
mentų rinkimus atidėti. Manoma, jog tas 
siūlymas bus paremtas didžiųjų partijų, 
kurios bijo, kad gen. de Oaullės unija gali 
sumušti kiekvieną opoziciją.

Siūlymas nediskutuoti rinkimų 
buvo atmestas 227 balsais prieš 
balsavimas maždaug atvaizduoja 
balsavimo rezultatą dėl rinkimų
Komunistai nuo balsavimo susilaikė.

Antradienio vakare Prancūzijos tautinis 
susirinkimas atmetė gaullistų siūlymą de
partamentų rinkimus padaryti kaip numaty
ta (spalio mėnesi, Balsuojant siūlymas buvo 
atmestas 228 balsais prieš 165. Prieš siūly
mą balavo socialistai ir krikščionys socia- 
lai, už siūlymą pasisakė radikalsocialistai 
ir gaullistai.

atidėjimą
158. Tas 

būsimą 
atidėjimo.

Prancūzijos partijos bijo de 
Paryžius (Dena/Reuteris).

Gaullės
Prancūzijos

Jugoslavijos priešų gausėja
Belgradas (Dena). Jugoslavijos užsienio i nį, kaip į karinį manevrą arba į vadinamą- 

reikalų ministerija, pasak Tanjungą, Rumu-Į jį „vadų ginčą, dabar pastebėjo tai esant 
nijos pasiuntiniui Belgrade Įteikė notą, ku
ria aštriausiai protestuojama dėl prieš Ju
goslaviją nukreiptos Rumunijos valstybės 
vyrų, o taip pat spaudos' ir radijo propa
gandos. •

Toje notoje svarbiausia pabrėžiama, kad 
tokia elgsena yra nesuderinama su prieš 
kurį laiką tarp abiejų valstybių sudaryta 
draugiškumo ir savitarpio pagalpos paktu, 
o taip pat ir kaimyninio santykiavimo prin
cipais.

Jugoslavijos chargė d’affaires Irane Mi- 
rochevičius spaudos atstovams pareiškė, 
kad Jugoslavijos pasiuntinio Teherane Ho- 
dzico pareiškimas, jog pasitraukė visas Ju
goslavijos pasiuntinybės personalas, neati
tinka tiesos. Pasak jį, pasitraukė tiktai pa
siuntinys Hodzicas, o visas likęs persona
las eina savo pareigas kaip ir iki šiol.

Ginčas su kominformu yra reikšmingas

Londonas (Dena/Reuteris). Dėl Tito ne
santaikos su kominformu „Times” savo ko-suūdiju ** osiucuų nviiuaijq, auš i is pa- .— — ~ ”

grindų perorganizuos Suomijos slap- mentare pastebi, kad pradžioje daugelis eu- 
tąją policiją. (D/R). popiečių į tai žiūrėjo kaip j lokalinį reiški-

I reiškinį, kuris bendrajai Rytų Europos evo
liucijai viešpataujant komunizmui turi žy
miai didesnę reikšmę.

Pastebima, kad sovietų KP, kuri yra 
kominformo žemesnis laipsnis, yra daug 
kuo nepatenkinta, ką daro jos „paaugliai 
Rytų Europoje”. Maskva pageidauja Rytų 
bloko, kuris priimtų tą pačią ūkinės orga
nizacijos formą, ruoštų bendrus planus ir, 
likviduodamas bet kokią opoziciją, dar stip
riau organizuotųsi. Tai nėra vien tik ideo
logijos klausimas, bet jėgos ir tarptautinio 
solidarumo klausimas. Svarbiausias daly
kas matyti, yra tas, kad geturi būti sustab
dyta „revoliucinio proceso” pažanga.

Vakarų Valstybėms yra labai svarbu, kad 
paskelbtas ilgesniam laikui komunistų pla
navimas, kuris yra sovietų vadovaujamas ir 
pritaikytas sovietų užsienio politikai, laiku 
būtų pastebėtas ir suprastas.

Viskas, kas vykta Rytų Europoje, daro 
dar labiau reikalinga, kad Briuselio pakte 
besikurianti Vakarų Europos unijos planai 
būtų visiškai įvykdyti.

Ispanijos klausimą kels JT pilnatyje
Madridas (Dena/Afp). J. Tautose Lenkijos 

neseniai iškeltas reikalavimas Ispanijos 
klausimui (traukti | JT pilnaties darbotvar
kę Paryžiuje, •Ispanijos diplomatinių sluogs- 
nių labai nenustebino.

Ispanijos užsienio reikalų ministerijai ar
timas katalikų „Ya” laikraštis rašo, kad Is
panijos klausimo gvildenimas J. Tautose 
privers kraštus aiškiau pareikšti savo nu
sistatymus dėl Ispanijos. Diplomatiniuose 
sluogsniuose manoma, kad ,Pietų Amerikos 
valstybės parems Ispaniją, o iš kitų kraš-. 
tų tesą galima tikėtis rezervuotumo. Taria
ma esant gerą ženklą, kad atmestas Lenki
jos siūlymas Ispanijos neįsileisti Į Raudo
nojo Kryžiaus konierenciją Stockholme.

Rinkimus atidėjo
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

tautinis susirinkimas 245 balsais prieš 193 
balsus priėmė siūlymą atidėti departamentų 
rinkimus, kurie turėjo (vykti šių metų spa
lio mėn.

Kariuomene kelia j kitus frontus
I '

Graikijos generalinio štabo informatorius 
pareiškė, jog vyriausybės kariuomenės ope
racijų baigimas Grammoso kalnuose nereiš
kia, kad būtų sunaikinti visi sukilėliai.

Generolas Markosas, ofenzyvai birželio 
21 d. prasidėjus, turėjęs apie 8.000 vyrų 
Grammoso srityje, o vėliau su pastiprini
mais iš Graikijos ir užsienių turėjęs jų 
16.000. Iš jų per 8.000 išėjo iš rikiuotės (iš 
to skaičiaus 3.128 užmušta). Iš Grammoso 
kalnų vyriiausybės kariuomenė perkeliama 
l kitas sritis su sukilėliais kovoti.

Sukilėlių bandymas įsiveržti į Trikkalos 
miestą Vidurinėje Graikijoje atmuštas. Ry
tų Graikijoje kovos tebevyksta.

Iš Grammoso kovų srities apie 7.000 
sukilėlių pabėgo | Albanija, apie 1.000 
pietų link Į Tesaliją, o Jjkučiai tebetūno 
miškuose ir Grammoso kalnų daubose. 
Pasak štabo informatorių, Graikijoje 

esą dar apie 13.000 sukilėlių.
Graikijos vyriausybės atstovas pasiskun

dė JT, kad Albanija remia pabėgusius grai-

kų sukilėlius, strategiškai ir taktiškai su 
jais bendradarbiauja. Sukilėliai pabėgę | 
Albaniją, norėdami ten persigrupuoti ir iš 
naujo pulti Graikijos sritis. Kartu su Alba
nijos kareiviais jie šaudą | graikų kariuo
menę. Šitoks Albanijos elgesys ne tik pa- 
žeidžiąs pagrindinius teisės dėsnius, bet 
galįs turėti ir nelemtų tarptautinių pada
rinių. (Dena/Reuteris).

Albanija internuos graikus

Frankfurtas (Dena). Albanijos užsienio 
reikalų ministerija JT generaliniam sekre
toriui Trygvei Liei pasiųstoje notoje pra
neša, kad

Albanija nuo šiol internuos kiekvieną 
graiką, kuris peržengs Albanijos sienas. 
JT Balkanų komisijos sudarymą Albani

ja laiko JT chartos pažeidimu. Dėl to tą ko
misiją Albanija laiko nelegalia.

Toliau notoje sakoma, kad Albanijos vy
riausybė pageidauja sureguliuoti „Albani
jos Graikijos pasienyje pavojingą būklę”.

Kosenkina pareiškė

„Sovietai sugriovė mano gyvenimą"
New York (Dena/Reuteris). Sovietų mo

kytoja Kosenkina ,kuri dabar guli Roosevel- 
to ligoninėje, spaudos atstovams pareiškė, 
kad ji šoko pro langą iš sovietų konsulato 
tam, kad pabėgtų, bet ne tam, kad nusižu
dytų.

Toliau ji pastebėjo, kad sovietų ambasa
dorius JAV Paniuškinas ir generalinis kon
sulas Lomakinas jai buvo surašę, ką ji, pa
grobus ją iš grafienės Tolstojienės farmos, 
spaudos konferencijoje sovietų konsulate 
turėjo sakyti. Jie pasakojo jai, kad tuo ba
du ji tapsianti „heroje”. „Po to, kai man 
nebeleido iš konsulato išeiti, aš žinojau, 
kad Sovietų Sąjungoje man nebūtų jokios 
išeities.

Į klausimą, kodėl ji nenori grįžti Į So
vietų Sąjungą, Kosenkina atsakė, kad jos 
vyras, 1937 m. išvykęs | Maskvą aplankyti 
pvo sūnaus, negrįžo atgal

Jos sūnus prasidedant karui buvo studen
tas ir nepriklausė jokiai partinei organiza
cijai. Dėl to | j| buvo žiūrima, kaip | vals
tybės priešą ir kariuomenėje paskirtas l 
smogiamuosius dalinius. 1942 m. jis žuvo 
prie Leningrado.

Vyro ir sūnaus praradimu jai buvo su
griautas visas gyvenimas. Ji myli savo tė
vynę ir savo tautą, tačiau nepritaria nei Sta
lino politikai, nei nesutinka su dabartiniu 
režimu Sovietų Sąjungoje.

/ ♦
Trečiadienį popiet sovietų generalinis 

konsulatas New Yorke buvo uždarytas. Vi
cekonsulas Cepurnikas sėdo į sovietų „Mar
šalo Govorovo” laivą, kuris netrukus iš
plaukia 1 Sovietų Sąjungą. Generalinis kon
sulas Lomakinas šeštadieni išplauks, švedų 
laivu.

1
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TRUMPOS ŽINIOSE
ČEKOSLOVAKIJA Čekoslovakijos kelias į satelitus

Už tai, kad Lenkija Stettino uoste davė 
Čekoslovakijai laisvą zoną, Brno miestas 
padengs vokiečių sunaikinto Rankowo 
miesto atstatymo išlaidas. Tai bus Čekoslo
vakijos dėkingumo išreiškimas. (D/Afp).

/ C. BRITANIJA

Nepasisekė tarp Rytu ir Vakaru tarpininko vaidmuo. - Sovietų viltys pasinaudoti Marshallio planu. 
Staigus persigalvojimas. - Stalino grasymas raud. armija. - Čekoslovakijos kapituliacija

Britų 42.500 to kovos laivas „Vanguard”, 
kuris pavasarį karališkąją šeimą veš į 
Australiją ir Naująją Zelandiją, iš Devon- 
porto išjJlauks bandomosios kelionės Vi
duržemio jūron. (D/R).

Britų informacinės tarnybos organas „Die 
Weltpresse” praneša, kad žemutinėje Aus
trijoje ant Dunojaus būsianti pastatyta di
džiulė vandens jėgainė, kuri kasmet tieks 
vieną milijardą KW energijos. Statybos 
kaštai sieks 1,5 milijardo šilingų. (D/Afp).

Britų povandeninių laivų plaukiojanti 
bazė „Maidstone” ir 8 povandeniniai lai
vai rugsėjo 17 — 27 d. lankysis Danijos 
sostinėje Kopenhagoje.- (D/R).

Britų krašto apsaugas ministerija paskel
bė, kad šiuo metu D. Britanijoje yra dar 
buv. lenkų Anderso armijos 62.000 kareivių, 
kurie turi civilinį darbą. (D/Afp),

Naujasis britų sprausminis lėktuvas 
„Hawker” 7/46 tipo pirmame viešame ban
dyme pasiekė beveik 1000 km greitį per va
landą. Tikslus jo greitis ir skridimo spin
dulys laikomi paslaptyje. Manoma, kad tas 
lėktuvas gan skristi greičiau ir toliau už 
bet kurį kitą iki šiol pastatytą spraustninį

(D/R). EoipTAs

Paletinoje žuvo Egipto armijos vadas 
pulk. įeit. Aziz Beyus. Jo mirties aplinky
bės smulkiau kol kas nežinomos. (D/R).

ISPANIJA

Generolas Francas savo kalboje Sorijoje 
pareiškė, kad Ispanija su savo tautiniu są
jūdžiu yra vienintelė Europos tauta, kuri 
išdidžiai gali pareikšti, jog ji nejaučia jo
kios komunizmo baimės. (D/R).

IS VISUR

IRO antradienį painformavo, kad praei
tais metais buvo įkurdinta per 200.000 pa
bėgėlių ir išvietintųjų asmenų, iš kurių 
70.000 asmenų priėmė D. Britanija. (D).

Perus painformavo JT,generalinį sekreto
rių Trygvę Lię, kad ji paskyrė į Madridą 
savo ambasadorių, kad tradiciniai draugiš
ki santykiai ir toliau būtų išlaikomi. Dėl 
pasikeitusiės politinės būklės Perus nebesi
jaučia morališkai įpareigotą neturėti diplo
matinių santykių su Isjjanija. (D/Aons).

Praeitų metų spalio mėn. tarp Čilės ir 
Sovietų Sąjungos nutrūko diplomatiniai 
santykiai. Abiejų kraštų ambasadoriai buvo 
laikomi internuotais. Dabar oficialiai skel
biama, kad jais yra pasikeista. Čilės amba
sadorius išvyks iš Maskvos rugpiūčio 29 d. 
per Suomiją. Sovietų ambasadorius tą pačią 
dieną Išvyks per Argentiną. (D/R).

ITALIJA

Prieš keletą dienų sieną perbėgo aštun
tasis Čekoslovakijos generolas — jį kartą 
pats generalinis kariuomenės inspektorius. 
Tuo pat metu per Bohemijos miškus išsi
gelbėjo buv. Gottwaldo pavaduotojas pasku
tiniajame demokratiniame kabinete.

Pastaruoju metu, Čekoslovakijai sustipri
nus sienų apsaugą (minos, prožektoriai, 
specialiai mokyti šunys, sukomunistinta pa
sienio policija), pabėgėlių iš Čekoslovaki
jos srovė pradėjo mažėti. Tačiau, iš kitos 
pusės, paskutiniuoju metu tarp pabėgėlių 
pradėjo pasirodyti stambesnių figūrų, iš 
karto net pritarusių dabartiniam režimui.

Šių pabėgėlių dėka pradeda išryškėti kai 
kurios tragedijos detalės, iki šiol šiapus 
geležinės uždangos nežinomos, kada Čeko
slovakija — bandė būti tiltas tarp Rytų ir 
Vakarų —. Aiškėja, kad svarbiausias pre
tekstas, davęs progą Stalinui likviduoti Če
koslovakijos suverenumą, buvęs Marshallio 
planas. Pats suverenumo netekimo faktas 
įvykęs ne vasario pučo metu Prahoje, bet 
jau 1947 m. liepos mėn., kai Gottwaldas su 
Masaryku buvo iškviesti pas Staliną.

— Aš išvykau į Maskvą, kaip suvereni
nės valstybės ministeris, o grįžtu Stalino 
tarnu. Mes išgyvenome naują Mūncheną, — 
buvo pirmieji Masaryko žodžiai, kai sovietų 
lėktuvas nusileido Prahoje ir abu minis
terial išlipo.

Kaip visa tai atsitiko, patiriame iš Pa
ryžiaus laikraštyje „Le Figaro” spausdina
mų vieno čekų žurnalisto, žuvusio Jan 
saryko bendradarbio ir patikėtinio, 
rašų. »

1947 m. liepos pradžioje įvykusiame
audringame ministerių tarybos posėdyje 
Čekoslovakija, pasisakė už prisidėjimą prie 
Marshallio plano. Masarykas iškovojo šį 
žingsnį Varšuvos pavyzdžiu, nes Cyrankie- 
wiczius 
sisakęs 
ar ne”, 
Be to,
tris kartus Masaryką buvo patikinęs, kad 
Maskva nedrausianti Prahai dalyvauti Mar
shallio plane. Tačiau Maskva netrukus įsi
kišo. Įvyko ta staigi Gottwaldo ir Masa
ryko kelionė į Maskvą.

Maskvoje Gottwaldas pradėjo derybas su 
Stalinu Masaryko užnugaryje, pastarajam 
jose nedalyvaujant. Grįžęs į viešbutį, Gott
waldas Masarykui pranešė:

■ Užtrukau dvi valandas pas Staliną, kol 
viską sutvarkiau. Jis buvo labai įniršęs, kad 
mes priėmėme kvietimą dalyvauti Marshal-

lio plane. Bet Tamsta ir pats tai išgirsi. 
23 valandą jisai mus priims.

„Iš Gottwaldo elgesio buvo matyti”, sar
kastiškai pastebi Masarykas savo užrašuo
se, „kad jis buvo įgijęs naujos drąsos.”

Nelemtame nakties posėdyje, kuriame 
dalyvavo Stalinas su Molotovu, čekų minis
terial ir diplomatai, Stalinas tuojau pa
lietė esminį dalyką^ Jis pareiškė:

— Prasidėjus deryboms dėl Marshallio 
plano, Sovietų Sąjunga iš karto galvojo, 
kad mažosios slavų valstybės galės priimti 
amerikiečių pagalbą ir tuo būdu netiesio
giai pagelbėti sovietų ūkiui. Ta
čiau dabar mes pamatėme, kad reikalas lie
čia ne ekonominę pagalbą, bet politinį 
mūsų krašto izoliavimą. Todėl 
mūsų sąjungininkas Marshallio 
atmesti”.

Tai kalbėdamas, Stalinas
kramtė savo pypkę ir skubiu žingsniu žings
niavo po kambarį. Mokytojo tonu jis dėstė 
toliau:

— Jei Čekoslovakija laikysis savo nuta
rimo, tai Vakaruose toks jos elgesys bus 
laikoma išstojimu iš slavų bloko. Čia nėra 
jokių kompromisų — Čekoslovakija žy
giuoja arba su mumis arba prieš mus.

Masarykas, panaudodamas tylos minutę, 
bandė įterpti:

— Mums, kaip nepriklausomai valstybei, 
reikia rasti tokį sprendimą, kuris paten
kintų visų interesus ir nepažeistų mūsų su
verenumo.

— Suverenumo? — paklausė Sta
linas ironiškai. — Jūs tegalite atsakyti į 
mano klausimą tik „taip” arba „ne”. Jei 
jūs Marshallio planą priimsite, tai aš šį 
žigs'nį palaikysiu Čekoslovakijos 
S-gos pakto pažeidimu, ir Sovietų 
nesijaus toliau saistoma. Ką tai 
manau, nereikia jums aiškinti, — 
jis.

Taip pagrasinęs raudonąja armija, Sta
linas neleido. Masarykui nė formaliai prisi
dėti prie 16 Marshallio plano valstybių kon
ferencijos, o vėliau garbingu keliu pasi
traukti iš jos. Nakties posėdis netrukus bu
vo baigtas. Kitą 
įsakmiu Stalino 
balsu 
Taip

Po 
tiška
čiu vėliau įvykČKgalutinė kapituliacija, nau
jasis protektoratas. (Rh. M.)

Sovietų 
Sąjunga 
reiškia, 
pridūrė

Ma- 
už-

gana

jau buvo už Marshallio planą pa- 
— „vis tiek ar tai patiks Maskvai, 
kaip prie keturių akių pareiškęs. 

Sovietų Sąjungos atstovas Prahoje

kiekvienas 
planą turi

nervingai

Vergai sovietu ūkyje
Apie darbo jėgos naudojimą sovietų pra

monėje žinių pateikia maskviškis „Ekono- ' 
mičeskije problemy” laikraštis. Pagali jį Ke- 
morovo elektros stotyje dirba 480 asme
nų, o tokios pat produkcijos South Ambo- 
yo, N. J. (JAV), stotyje tetarnauja tik 51 
asmuo. Sovietų S-goje reikia 5 asmenų 1000 
kilovatų srovės pagaminti, Amerikoje *tam 
tikslui pakanka 2 asmenų.

Padėtis anglių kasyklose yra ne mažiau 
vaizdinga. Amerikoje 9O°/o požeminio dar
bo kasyklose atliekama mechaniškai ir tik 
4°/o darbo atliekama kapliu ir kastuvu, o 
Sovietų S-goje didžiausioji darbo dalis at
liekama rankomis.

Sovietų S-goje dirbę švedų- inžinieriai 
praneša, kad Doneco baseine keturiems dar
bo vergams kasyklose tenka vienas inžinie
rius, vienas prižiūrėtojas, vienas technikas, , 
vienas politrukas, arba ginkluotas sargybi
nis. Šiandien Sovietų S-goje dirbančių pri
verstinių darbininkų skaičius, pasak švedų 
inžinierius, esąs didesnis, kaip laisvėje dir
bančiųjų skaičius. (Hamburger Allgemeine).

dieną Prahos kabinetas 
reikalavimu turėjo vienu 
prieš Marshallio planą.pasisakyti

ir įvyko.
antrojo Mūncheno, kaip konsekven- 
istorinė 1938—39 m. paralelė, pusme-

Markosas vėl Graikijoje

,Daugiau komisijų, kaip divizijų*'
Vienose diskusijose Paulius Reynaud pa

reiškė: „Šarvuočių divizijos žodis lig šiol 
neįvestas į armijos instrukcijas”. Išskaičia
vęs visas gynimo komisijas, jis sušuko: 
„Vargšė Prancūzijos kariuomenė! Ji turi 
daugiau komisijų, kaip divizijų."

Dėl štabų karininkų jis pasakė, kad jie 
laiką leidžia, rašinėdami laiškus vienas ki
tam, nors kiekvieną dieną! matosi.

(„News Chronicle”)

Jugoslavijos kareiviai apšaudė grupę Ita
lijos policininkų, kurie netoli Oericos pa
truliavo išilgai sienos. Jugoslavai pasitrau
kė, kai ir italai ėmė | juos šaudyti. (P/Afp).

JAPONIJA

Atėnai (D/Afp). Visoje Graikijoje, o ypač 
Peloponese,/ centrinėje Graikijoje, Trakijo
je ir Tesalijoje pasireiškė sustiprinta parti
zanų veikla, kuri labiausiai reiškėsi sabo
tažo aktais prieš gyvybiškai svarbius įren
gimus, pvz., elektros jėgainės ir tiltus.

Sukilėliai labiau stengiasi, kaip iki šiol, 
tarp gyventojų telkti naujus kovotojus. 
Graikų sukilėlių vadas gen. Markosas, 
pagal spaudos ^korespondentų praneši
mus, yra sustojęs' ties Presposo ežeru, 

du km nuo Albanijos sienos.

Iš Grammoso kalnų į Albaniją prasiver
žę 1500 sukilėlių vėl esą perėję į Graiki
jos teritoriją, kaip spėjama, kad susijung
tų su partizanų grupe, besiveržiančia nuo 
Jugoslavijos sienų.

Generolas Kitrilakis, kuris graikų ka
riuomenei paruošė Grammoso kalnų ope
racijų planą, pareiškė, kad ta sritis tvirtai 
laikoma Graikijos kariuomenės rankose ir 
kad 1948 m. partizaniniam karui padarys 
galą.

Papildoma mobilizacija

Patirta gerai informuotuose šaltiniuose, 
kad

Graikijos vyriausybė nutarė pašaukti Į 
kariuomenę 30.000 vyrų vidaus fronto 
linijoms sustiprinti ir pakeisti seniems 

kareiviams,
kurie jau daugiau kaip dveji metai kovoja 
su sukilėliais. Tas Graikijos vyriausybės 
žingsnis esąs padarytas amerikiečių karo 
misijai inspiruojant.

Po pergalės Grammoso kalnuose vyriau
sybės daliniai pasuko į vakarinę Makedo
niją, kad sutrukdytų gener. Markosui Vicio 
kalnuose suorganizuoti naują frontą. Toje 
srityje 1500 sukilėlių perėję Albanijos sie
ną ir susijungia su 800 jau ten atsiradusių 
sukilėlių.

Vyriausybės daliniams į Šiaurę nuo Nes
toruos užsklendus Albanijos sieną,, sukilė
liai iš Vicio aukštumų apšaudė Kastorijos 
miestą. Sabotuotojai susprogdino 
miesto esantį vandentiekį.

prie

New Yorko radijas žiniomis iš Tokijos 
paskelbė, kad spėjamai dar 550.000 japonų 
yra sovietų karo nelaisvėje. Per karą so
vietai paėmė į nelaisvę 1,3 mil. japonų, iš 
kurių 750.000 yra atleisti. (D).

J. A. VALSTYBĖS
Tana Tuva - sovietu atomo centras

Viena - Kremliaus 
langas i Vakarus

Austrijoje sovietai rodosi iš geriausios 
pusės. Mongolų smogiamieji daliniai, kurie 
buvo pasipuošę granatomis ir labiau verti
no šaudymą, kaip skutimusi, atitraukti. Jų 
vieton atkelti gerai atrodą daliniai, kurie 
tiek savo išorine išvaizda, Jiek elgesiu gali 
būti lyginami su kitomis okupacinėmis ka
riuomenėmis. Jie laikomi tuose punktuose, ' 
kur nuolat susiduriama su Vakarais.

Pasikeitimo neišvengė nė kariuomenės 
viršininkai. Naujasis Vienos įgulos viršinin
kas gen. Abakumovas, švelnus ir mandagus 
karininkas O jo pradininkas gen. Lebeden- 
ka, masyvaus stogo ir piktas dresiruotojas, 
vargiai tebuvo galima laikyti sovietų puoš
mena tiek Austrijos vyriausybei, tiek Va
karų sąjungininkams.

Viena iš tikrųjų yra vienintelis Krem
liaus langas, kuris, tebėra atviras į Vaka
rus ir pro kurį galima stebėti kapitalisti
nio pasaulio reakcijas. Pro šitą langą tu
rėtų ir Maskvos išmintie^ jėgos laimėti vir
šų ir pro jį iškabinti pirmą .baltą taikos vė
liavą. (Daily Telegraph).

Amerikos užsienio reikalų ministerija 
Baltiesiems rūmams įteikė raštą, kuriuo so
vietų generaliniam konsului New Yorke Lo- 
makinui atšaukia savo sutikimą. Manoma, 
kad tas raštas bus pasiųstas pasirašyti pre
zidentui Trumanui, kuris dabar atostogau
ja. (D/Alp).

X KINIJA

Įvedus Kinijoje valiutos reformą, varto
jamų gėrybių kainos žymiai nukrito. (D).

PRANCŪZIJA

Prancūzijos muitinės tarnautojai Saint 
Louis tiria aukso lydinius, kurie vertinami 
apie 35 mil. frankų ir kurie buvo slaptai 
įgabenti Į Prancūziją. Autovežimis, kuriuo 
tariamai buvo gabentas tas auksas, priklau
sė nenurodytas valstybės diplomatiniam 
korpusui. (D).

RUMUNIJA
Rumunijoje patraukti teisman buvusieji 

anglų amerikiečių „Steaua Romana” ir 
„Romano Americana!’ bendrovių direktoriai 
už tai, kad jie gautus produkcijai pakelk' 
kreditus tariamai naudoja savo asmens rei
kalams. (D).

Olandų savaitinis „Haagsche Post” laik
raštis kelia klausimą, ką sovietai yra pa
siekę atominės bombos gamybos srityje, 
kaip ją organizuoja ir kame yra jos cen
tras. Paliestajai problemai nušviesti jis yra 
surinkęs patikimų faktų.

Pasak laikraštį, netenka abejoti, kad so
vietai visokiais būdais stengiasi įsigyti ato
minį ginklą. Raudonieji Kremliaus valdovai 
žino, kad, turėdami atominį ginklą, galės 
ramiau, kaip lig šiol, laukti konflikto su 
J. A. Valstybėmis. Sovietuose dirbama be
protišku uolumu, kad rastų metodus atomui 
skaldyti ir atominei energijai gauti. Pagal 
išbandytą sovietų receptą mokslininkams, 
technikams ir darbininkams specialistams 
žadama didelių dovanų, jei per tam tikrą 
laikotarpį pasieks rezultatų, o nepasisekus 
bus baudžiami kaip sabotažininkai. Dėl šios 
skatinimo sistemoj mokslininkai
kailio, o vergų varovai užplaka darbinin
kus šimtais tūkstančių. Bet kita 
lininkai ir techninis personalas

neriasi iš

TOL. RYTAI

ko, tnoks- 
naudojasi

visokiomis pirmenybėmis, jiems teikiama 
neįsivaizduojama prabanga. Sovietų pir
kimo komisijos užsienyje turi rūpintis, kad 
reikalingus aparatus ir instrumentus kaip 
galint greičiau atsiųstų. Jau kuris laikas, 
kai sovietai Švedijoje ir Šveicarijoje perka 
gausiai precizinių instrumentų, kuriuos oro 
keliu gabena Į Sovietų S-gą. Iš Vokietijos 
ir Čekoslovakijos (Joachimstalyįe) tūkstan
čiais vagonų veža žemę su uranijo rūda. 
Transportų pavėlavimai griežtai baudžiami.

Kame yra Sovietų S-gos atomo centras? 
Ar gali priešo aviacija pasiekti tą vietą ... 
ir ar gali sunaikinti ją? I šį klausimą ilgą 
laiką nebuvo atsakymo, nes pro geležinę už
dangą yra juo sunkiau prasiskverbti, juo 
toliau žengti į Rusiją. Dabar žinoma, kad 
sovietų atominis miestas yra Tana Tuvos 
respublikoje, pietinės Sibirijos ir Mongoli
jos pasienyje. Šią respubliką sudaro mil
žiniškas slėnys, kurį supa didžiuliai, neper
žengiami kalnynai. Juos gali perskristi tik 
lėktuvai, su įtaisytomis aukšto spaudimo

Burmos kariuomenės daliniai kovoję su 
sukilėliais pasiekė didelį laimėjimą cen
trinėje Burmoje. Iš sukilėlių atmušta kelias 
dienas jų rankose buvę du miestai. Netoli 
Rangūno sukilėliai puolė vieną auto depą 
ir pasigrobė daug autovežimių. (D/R).

TURKIJA

Pagaliau ir arabai nori taikos

Turkijos ambasadorius Londone attfj-a- 
dlenio vakare užsienio reikalų ministeri
joje lankė ministerį Beviną. (D).

VENGRIJA
Vengrijos liaudies teismas už akių pa

smerkė mirti inž. Bibą. Jis buvo kaltina
mas dalyvavęs 1919 metų komunistų revo
liucijos malšinime, o taip pat padaręs eilę 
atentatų. Biba yra pabėgęs į Austriją. 
Vengrijos Įstaigos amerikiečių okupaci
nėms Įstaigoms Austrijoje įteikė reikalavi
mą Bibą išduoti. (D/Afp).

VOKIETIJA

Į britų zoną perbėgo fš sovietų zonos 5 
vokiečių policijos tarnautojai. Jie esą tik 
dalis tų policijos tarnautojų, kurie ketiną 
bėgti iš sovietų zonos, norėdami išvengti 
valymo akcijos. (D).

Pietvakarių Vokietijos sienų komisija, 
posėdžiavusi 11 vai., priėmė pietinio Ba
deno pasiūlymą sujungti WUrttembergą su 
Badenu į vieną provinciją. (D).

Britų zonos algų komisija nutarė panai
kinti algų suvaržymus. Jų nutarimą turi 
patvirtinti karinė valdžia. (D).

Londonas (Dena/Reuteris). Izraelio užsie
nio reikalų ministeris Shertokas šiuo me
tu Jeruzalėje vykstančiame pasauliniame 
sionistų kongrese pranešė, kad

su arabais prasidėjo paruošiamieji tai
kos pasitarimai, kurie vyksta vienoje 

užsienio sostinėje.
Tuose pasitarimuose turi būti surastas 

bendras pagrindas vėlesnei taikos konfe
rencijai tarp žydų ir arabų.

Oficialūs žydų Telavivo sostinės sluogs- 
niai nieko nežino apie žydų arabų pasita
rimus. Tačiau žydų spauda antradienio va
kare paskelbė apie Izraelio vykdomu^ pasi
tarimus su „keliomis arabų tautomis”. Tie 
pasitarimai vyksta Paryžiuje,

Izraelio užsienio reikalų ministerijos in
formatorius trečiadienį dementavo, kad žy
dai su arabais vedą derybas. Jis paneigė, 
kad Shertokas būtų pasakęs, jog tie pasita
rimai yra prasidėję.

žydų teroristai grobia žmones
Amerikos konsulatas Jeruzalėje pranešė, 

kad konsulato tarnautoją Parą pagrobė žy

dų „Sterno” grupė Ir išlaikė 16 valandų. 
Tas pagrobimas įvyko per klaidą, kadangi 
jį supainiojo su britų policijos inspektoriu
mi, kuris anksčiau veikė Jeruzalėje.

Pagrobtąjį per 7 valandas apklausinėjus 
ir paaiškėjus klaidai, jį perdavė žydų karo 
policijai, kuri dar laikė jį 9 vai., nors jis 
reikalavo leisti jam susisiekti su Amerikos 
konsulatu.

Ryšium su tuo Amerikos konsulas Jeru
zalėje žydų kariniam gubernatoriui Dr. B. 
Josephui pareiškė protestą ir tuo reikalu 
Amerikos užsienio reikalų ministerijai pa
siuntė pranešimą.

Mūnchenas (Dena). Valstybės komisaria
tas rasiškai, religiškai ir politiškai perse
kiotiems antradienį pranešė, kad dar 
savaitę 750 žydų galės išemigruoti į 
lėstiną. Ateityje kas mėnuo į Palestiną 
lės išvykti apie 2000 asmenų.

Sovietų Sąjunga atleido Suomiją nuor

šią
Pa- 
ga-

Sovietų Sąjunga atleido Suomiją nuo da
lies reparacijų. Sutaupytais pinigais Suo
mija Helsinkyje pastatys naują sovietų pa- i 
siuntinybės pastatą, kadangi buvęs pasta- « 
tas nukertėjo per karą. (D/R). 1Kotl

kabinomis. Tik kelios kalnų perėjos jungia 
Tana Tuvą su Sibiru ir Mongolija. Bet jos 
yra tokios siauros, jog gerai ginkluota vie
na kuopa gali atremti kiekvieną priešo ant
puolį. Oro antpuoliai čia nesisektų visiškai.

Ištisus amžius mongolai naudojosi Tuna 
Tuva, kaip pagrindine baze savo puolimams 
į vidurinę ir vakarinę Kiniją. Ji yra natū
rali milžiniško dydžio tvirtovė, kuri gali iš
laikyti bet kokį apsupimą. Sritis visai ne
priklauso nuo kito pasaulio. Jos klimate gali 
augti visų rūšių javai ir gyvuliai. Iš čia 
išteka trys upės — slėnys turi pakankamai 
vandens. Jos gali būti įkinkytos į elektros 
gamybą. Kalnuose yra daug rūdų, tad so
vietai gali steigti savarankias pramones. 
Gal būt, dar reikšmingesnis yra faktas, kad 
Sajano kalnuose yra po kelis kilometrus 
ilgio daubų, kurios veda į milžiniškas gro
tas ir olas. Kai kurios yra atsiradusios na
tūraliai, kitos — kasyklų likučiai iš mon
golų laikų. Šiuose požemiuose atominės 
instaliacijos yra visiškai saugios nuo oro 
puolimų ir net atominė bomba mažai ką 
tegalėtų padaryti.

Kad šie pranešimai remiasi ne pramany
tais gandais, įrodo šis faktas, jog Tana Tu
vos „autonominės respublikos” vietos gy
ventojai, kurių iš viso buvo apie 70.000 ir 
daugiausia piemenys, iškeldinti į pietinį Si
birą ir Turkestaną. Po Hiroshimos res
publikos vardas dingo iš sovietų spaudos. 
Niekam nevalia vykti į šias sritis. Kalnų 
perėjas budriai saugo MGB daliniai. Tana 
Tuvos linkme laikas nuo laiko rieda griež
tai saugomi traukiniai su rusų, vokiečių ir 
kitų tautybių technikais arba koncentraci
jos stovyklų kaliniais. Respublika praryja 
visus šiuos žmones, išskiriant tik pavienius 
labai aukštus MGB karininkus ir kai ku
riuos mokslininkus. O šiaipjau niekas iš 
ten nebegrįžta. Per 1946 ir 1947 m. į Tana 
Tuvą nuvyko apie 30 mokslininkų ir specia
listų grupių „moksliniuose eksperimentuo
se” dalyvauti. Ten nugabenti ir milžiniški 
kiekiai fabrikų medžiagų. Pietų Sibirijos 
geležinkelių tinklas statomas padūkusiu 
tempu, aukojant šimtus tūkstančių nelai
mingų darbo vergų. Vedama šaka Į ir Ta
na Tuvą. Šie faktai įrodo, kad Sovietų S-

> atomo miesto arba miestų reikia ieš
koti autonominėje Tana Tuvos respublikoje.

Siūlo bendrą pilietybe
Haaga (Dena/Reuteris). Tarptautinė ad

vokatų sąjunga čia pasiūlė, kad britų tautų 
šeimos pilietybė abipusiu susitarimu turi 
būti tolygi kitų kraštų pilietybei 
imperijos ribų.

Sąjunga pažymėjo, kad tokios 
pilietybės> manipuliacijos tinka 
eilėje įbritų šeimos sferoje ir tarp kraštų, 
kurie yra glaudžiuose santykiuose, kaip 
pvz., Beneliukso kraštai.

Tas pasikeitimas pilietybe bus laikomas 
pirmuoju žingsniu gerai kaiminystei tarp 
atskirų valstybių.

Be to, advokatų sąjunga rekomendavo pa
daryti (kiek galint mažiau suvaržymų kelio
nių leidimams gauti, o taip pat sudaryti 
sutartis dėl protingo pilietybės įsigijimo, ' 
kas galėtų sumažinti bevalstybių skaičių. 
Sąjunga reikalavo JT imtis priemonių ište
kėjusių moterų tautybės klausimui spręsti.

už britų

bendros 
pirmoje

Tai bent vaizbūnai
Frankfurtas (AP). Frankfurte prasidėjo 

tardymas dešimties aukštesnių • tarnautojų, 
kurie tarnavo amerikiečių prekybos namuose 
(PX). Jie paleido į juodąją rinką „labai 
didelį kiekį cigarečių”.

Tos, plačiai išsišakojusios, prekybos 
pėdsakus policija aptiko atsitiktinai. Rug- 
piūčio 1 d. netoli Zeilsheimo žydų DP sto
vyklos buvo sulaikytas kariuomenės sunk
vežimis, kuriame buvo 4000 kartonų ameri
kinių cigarečių.

Tą sunkvežimį lydėjo vienas iš suokai ■ 
bininkų tarnautojų.

Visas cigarečių krovinys turėjo būti per-\ 
duotas už 8.625 dolerius Zeilsheime.

Pas suokalbininkus, kurie jau ištisą pus
metį vertėsi tokia „prekyba”, rasta 13.000 
okupacinių dolerių, 2.100 doleriu pašto 
perlaidomis ir 13.650 dolerių čekiais. Ma
noma, kad iš viso jie „uždirbo” 100.000 
dolerių.

Mofngotnerys atvyks J Vokietiją

Londonas (Dena/Afp). D. Britanijos kraš
to apsaugos ministerija pranešė, kad penk
tadienį į britų zoną-Vokietijoje atvyks bri
tų imperijos generalinio štabo viršininkas 
feldmaršalas Montgomerys. Čia jis inspek
tuos britų kariuomenės dalinius.
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2



1^MMM—
Nereikalingas ginčas del liberalizmo (4)

Liberalizmas yra liberalizmas RAŠO V. -TRUMPA '
Sakoma, kad kraštutinumai susitinka. Ro

dos, nėra labiau kraštutinių pažiūrų, kaip 
liberalizmas ir bolševizmas, o vis dėlto at
siranda žmonių, kurie bando įtikinti, kad 
liberalizmas būtinai veda į bolševizmą. 
Tiesa, A. M. labai susiaurina to liberaliz
mo sąvoką, kuris turėtų nueiti į bolševiz
mą. „Komentaruose” prie savo straipsnio 
(„Ginčas dėl liberalizmo”, „Aidai” Nr. 15) 
jis išryškina tris liberalizmo rūšis: 1. li
beralizmą, kaip laisvės gynimą aplamai, ku- 

* rio šalininkai esą pirmoje eilėje katalikai;
2. ekonominį liberalizmą, kurio šalininkai 
esą visi kapitalizmo gynėjai (tarp jų, „de
ja”, esą irgi katalikų) ir 3. pozityvistinį li
beralizmą, kuris kaip filozofija ir pasaulė
žiūra esąs Katalikų Eklezijos pasmerktas ir 
kurio šalininkaj ir esą tikrieji liberalai. Ar 
jie piktinsiąs! ar ne, jie 
ševizmo tėvai ar seneliai 
ralizmo ir bolševizmo yra 
nė stotis — socializmas).

Analizuodamas plačiau to pozityvistinio 
liberalizmo sampratą (J. Grinius vadina jį 
„idėjiniu liberalizmu”), A. M. ypač/pabrau- 
kia du jo bruožus: jo antireligiškumą ir 
kolektyviškumą. Kadangi tie abu bruožai 
esą labai būdingi bolševizmui, todėl A. M. 
ir, išveda, kad šitoks liberalizmas turį ne 
tik būtinai nuvesti į bolševizmą, bet iš es
mės nuo jo nedaug kuo if tesiskiria. Dėl 
to paskutiniame savo pirmojo straipsnio 
skyrelyje, kur jis sumini bolševizmo, so
cializmo ir liberalizmo skirtybes, jas su
randa ne pačiose sistemose (matyt, jų ir nė
ra), bet tik liberalo, socialisto ir bolševiko 
psichikoje. Liberalas esąs- buržujas, nenuo
seklus ir nelogiškas tipas,. socialistas — 
praktikas ir kompromiso žmogus, o bolše
vikas — idealistas, promefėjĮninkąs. Tarp 
pačių sistemų esąs tik išsivystymo arba ge
netinis skirtumas: liberalizmas yra pirmo
ji fazė — užuomazga, pumpuras, socializ
mas — želmuo, o bolševizmas — vaisius 
vieno ir to paties geneploginio

Taigi schema labai aiški ir 
tikrai kaip anie „kermošiaus 
Bet ar ji turi ką nors bendro su 
čiu ir realiu gyvenimu, kurį išgyveno pa
saulis per pastaruosius du šimtmečius? Ar 
tai nėra poros, ir tai ne labai charakterin
gų bruožų pasigavimas (bedievybės ir ko
lektyvizmo) ir manymas, kad jąis galima 
atvaizduoti ir liberalizmą, ir socializmą, ir 
bolševizmą? Ir socialistas ir bolševikas, 
nors jiems A. M. pasako ir vieną kitą kom
plimentą, su tuo nesutiks, o tikras libera
las, turi pagrindo ne tik pykti, bet privalo 
su visa energija protestuoti, kad A. M. pila 
pamazgas ne ten, kur toms pamazgoms pa
prastai būna vieta. Per abu straipsnius A. 
M. nesidrovėdamas operuoja liberalizmo 
žodžiu, iš tikrųjų turėdamas galvoje kažko
kią apokaliptinę, pabaisą, kuri su tikruoju 
liberalizmu neturi nieko bendro. Neleisti
nas yra sauvališkas sąvokų iškraipymas, 
neleistinas yra daiktų ir žmonių pavadini
mas ne tais vardais, kurie jiems priklauso, 
neleistinas yra jiems suteikimas tokio turi- 
__ ........................................... ................ .1.... .......

esą tikrieji bol
tmat, tarp libe- 
dar viena tarpi-

medžio.
spalvinga, 

saldainiai”, 
tuo konkre-

■ nio, kuris su jais neturi nieko bendro, 
i ne demagogiška yra visą laiką operuoti
■ bęralizmo sąvoka, o paskum tik nežymioje 
I vietoje, lyg pasiteisinimui pasakyti, kad 
. „nudievinto žmogaus kelias yra vienas; į

bolševizmą”. Taip reikėjo, p. A. M., iš 
karto pasakyti. Galima buvo rimtam, ir net 

> nekonfesiniam žurnale, paskelbti straipsnį 
tokiu pavadinimu ir niekas tuo nebūtų pa
sipiktinęs. Nebūtų tikrai kilę jokio „gin
čo dė] liberalizmo”.

Pavadinti kažkokią nerealią pabaisą 
tikruoju liberalizmu ir paskum daryti labai 
realias ir praktiškas išvadas, net liečiant 
asmenis ir grupes, tai daugiau negu begė
diška. Su savo lakia vaizduote A. M. gali 
net NKVD instituciją išvesti iš A. Comtės 
filozofijos, o J. J. Rousseau filozofijoje su
rasti kolchozų ir sovchozų užuomazgą. 
Kiekvienas normalus žmogus laikys tai ha
liucinacijos, o ne sveikos vaizduotės reiš
kiniu. tiesiog gėda klausytis, kad „visuo
tinio špionažo sistema pasidaro nuosekli 
išvada iš volontė gėnėrale”, arba kad „li
beralizmas, pradėjęs individo neliečiamybe, 
baigė visuotinio špionažo tinklu”. Tai ne 
gyvenimo ironija, kaip norėtų manyti A. 
M., bet nesveikų smegenų produktas, dau
giau nieko.

Sutinku, kad liberalizmo sąvoka plati ir 
net daugiareikšmė, bet tikrojo liberalizmo 
esminiais bruožais padaryti ahtireligiškumą 
ir kolektyvizmą, tai jau tokia šiurkšti klai
da, kad nėra jokio reikalo jos nė' atitai
syti. Tegu A. M. paskaitys bet kurioje ob
jektyvioje enciklopedijoje (ne propagandi
niuose nežinomų autorių veikaliukuose), jei 
jis neturi laiko paskaityti pačių tų idėjų 
kūrėjų raštų, kas yra liberalizmas ir jis 
pamatys, kad plačiuose kelių puslapių aiš
kinimuose jis dažnai neras nė karto pami
nėta nei religijos nei kolektyvizmo sąvokų, 
nekalbant apie NKVD ir visuotinio špio
nažo tinklą.

Per toli čia njus nuvestų bandymas aiš
kinti, kas yra liberalizmas. Mūsų sąmo
nėje jo sąvoka yra pakankamai aiški, tiek 
kaip ekonominė doktrina, tiek kaip tam 
tikras dvasinis nusiteikimas. Per daug vietos 
užimtų ir liberalizmo istorijos peržvelgi- 
mas. LJžteks tik pasakyti, kad kaip sena 
žmonija, taip sena yra kova dėl laisvės. 
Tik ekonominis liberalizmas yra kiek tiks
liau susiformavęs į tam tikrą doktriną, gi 
liberalizmas plačia ir tikrąja prasme yra 
daug senesnis, negu Rousseau ar Comtė. 
Pirmas gerai žinomas liberalas kankinys 
buvo Sokratas, kuris anų laikų teisėjų buvo 
apkaltintas bedievybe (tai baisiausias anų 
laikų apkaltinimas), pirmas gerai žinomas 
liberalas politine prasme buvo Konstanti
nas Didysis, kuris IV a. pradžioje „bedie
viams krikščionims” suteikė lygias teises, 
kaip ir kitos, tikrosios pagoniškosios, reli
gijos išpažinėjams. Nuostabu, kad po pu
santro tūkstančio metų liberalizmui ateina 
pavojus kaip tik iš tų, kurie savo laiku 
imperatoriui Konstantinui už tai suteikė 
Didžiojo vardą.

Ar A.Nė vienas- liberalas negalės suprasti 
M-nos alternatyvos: į Rymą arba į Maskvą. 
Kodėl žmogus būtinai turi būti varomas i 
vienus ar į kitus vartus? Juk visas libera
lizmo „raison d’ėtre”, kad jis pats nenori 
lįsti į jokius vartus ir kitų nenori varyti į 
jokius vartus. Liberalas galės sutikti su 
A. M., kad „Rusijos atsivertimas yra žy
miai didesnė galimybė, negu liberalinio ir 
socialistinio .pasaulio” („Aidai”, Nr. 15). 
Neseniai pasitraukęs iš komunistų partijos 
vienas anglų 
Douglas 
nizmo į 
panašią 
žingsnis
priėjo išpažinties. Ta prasme tikrai kraštu
tinumai susitinka, bet ne tokie kraštutinu
mai, kaip liberalizmas ir bolševizmas.

Jeigu būtinai užsispirtume ieškoti tų dok
trinų ir sąjūdžių kilmės, galėtume paklausti 
A. M-ną, kodėl jis pradėjo tik nuo libera
lizmo, kodėl jis nepadarė dar vieno žings-

,Daily Worker” redaktorių 
Hydė parašė knygą „Nuo komu- 
katolicizmą”, kurioje jis ir dėsto 
mintį. Pirmas jo ir praktiškas 
po šios apostazijos buvo, kad jis

Ekrano margumynai
Locarno filmų festivalyje pirmąją premi

ją gavo italų filmas „Vokietija O metuose”. 
Antroji premija teko vieninteliam šiame 
festivalyje vokiečių gamybos filmui „Fil
mas be vardo”.

Willi Forst, vokiečių režisierius, perėmė 
britų Arthur-Rank spalvotojo filmo „Mad
ness of the heart” režisūrą. Filmas vaizduo
ja austrų karalienės Elzbietos gyvenimą. 
Karalienės vaidmenyje — Margaret Lock
wood. Pirmosios filmo nuotraukos daromos 
Vienoje.

Hamburgo Waterloo teatre įvyko pirmo
jo pokarinio vokiečių muzikinio filmo „Fi
nalas” premjera. Šiame filme atvaizduotas 
pianisto-virtuozo, kare netekusio rankos, 
likimas. Vyriausiuose vaidmenyse Peter 
Schuette, Edith Schneider, Willy Fritsch, 
Margarete Haagen ir kiti.

Kiek uždirba kino žvaigždės? Klausimas 
įdomus, gi atsakymas — turtingas ir vilio
jantis. JAV iždas paskelbė šiuoq metinius 
kino žvaigždžių uždarbius: Betty Grable 
299.300 dolerių, Hedy Lamarr 279.800 dol., 
Gary Grant 278.125 dol., Bob Hope 275.000 
dol., Ray Millard 229.166 dol., Tyrone Po
wer 199.333 dol. Tačiau, kaip skelbia tie 
patys šaltiniai, daugiausia uždirba ne filmų 
žvaigždės, bet kino teatrų savininkai. Pvz., 
tūlas C. P. Skour, daugelio kino teatrų 
savininkas, pernai uždirbo 985.000 dolerių.

Kas nauja Hollywoode. David O. Selz- 
nick filmas ,,Romeo ir Julija”, su vyriau
siais veikėjais Jenifer Jones ir Louis Jour
dan, neseniai baigtas sukti. Kitas operinis 
filmas Mozarto „Don Giovani” statomas 
naujai įkurtos Opera Film Company ben
drovės. Paramounto atelje baigiamas „Kai
zerio valsas” — filmas iš Austro-Vengrijos 
monarchų gyvenimo. Šiame filme girdėsime 
populiarųjį dainininką Bing Crosby ir 
Joaną Fontaine. Aviacijos pionierių gyve
nimą vaizduoja pradėtas sukti Warner Bros 
filmas „Aviacijos tėvai”. Alfredą Nobelį jo 
biografiniame filme vaidina Paul Muni; 
scenarijų šiam filmui parašė Berta von 
Suttner, kuri anksčiau už savo romaną 
„šalin ginklus” gavo Nobelio premiją. Pir-

mosios šio filmo nuotraukos darytos Švedi
joje. Bel-Air-Produktion bendrovė pradėjo 
sukti, garsiąją vokiečių pasaką „Hansel und 
Gretel”, tai bus spalvuotas filmas. (žlV).

Churchillio duktė Sarah Churchill, po il
gesnio vaidinimo scenoje, vėl sugrįžo prie 
filmo. Drauge su Norman Wooland ji vai
dina naujame britų filme „Ali Over the 
Town”.

Walt. Disney paišytinių filmų autorius, 
ruošiasi keletui filmų, kurių serija pava
dinta „Amerikos istorija” vardu. Pirmasis 
filmas, „Pionieriaus sūnus”, šiuo metu kaip 
tik sukamas.

UN filmas „Pirmieji žingsniai” buvo pre
mijuotas Hollywoode. Filmas vaizduoja pa
ralyžiaus ligos paliestųjų vaikų gydymą ir 
auklėjimą. Filmas pagamintas astuoniomis 
kalbomis. (žlv)

Nauja „Lietuviškoji rapsodija”. Ameri
koje gyvenanti vienuolė-kazimierietė Ber
narda Venckus neseniai baigė De Paul uni
versiteto muzikos skyrių, kuris jai suteikė 
Master of Music laipsnį. Šio universiteto 
orkestras pirmą kartą išpildė sesers Ber
nardos kompoziciją — instrumentinę fan
taziją liaudies dainų temomis „Lietuviš
kąją rapsodiją”. Kaip spauda pažymi, kom
pozitorė savo kūrinyje neieško efektų, bet 
pasilieka ištikima tyrajam gilesnių, tikrų 
išgyvenimų garsų skambesiui. Ji vengia 
visko, kas, tarytum, galėtų nepritikti jos 
vienuolės rūbui, tačiau ieško to, kas pa
deda iškelti lyrinius pojūčius, kas ją ver
čia muzikoje tarti savąjį ir išgyventą min
ties ir jausmų žodį. Jos techniškieji bandy
mai, pvz., kad ir temoje „Kur tas šaltinė
lis”, yra lygiai įdomūs, kiek yra įtikinan
čiai parašytos ir skubioji bei lėtoji rapso
dijos dalys. Amerikos lietuvių spauda pa
žymi, kad daugtūkstantinės minios dėme
sys jos kūriniui ir šiltas sutikimas, o taip 
pat ir rimtų didžiosios JAV spaudos kri
tikų palankūs įvertinimai yra visiškai 
pelnyti. J

nio atgal? Jis ten tikrai būtų suradęs krikš
čionybę. Bet ir iš esmės tarp krikščionybės 
ir bolševizmo yra tam tikras ryšys, žinoma, 
ne giminiškumo, ar genetinis, kaip nori A. 
M. matyti tokį ryšį tarp liberalizmo ir bol
ševizmo, bet protesto, arba reakcijos ryšys. 
Mūsų katalikiškų sluogsnių taip mėgiamas 
Berdiajevas (kuris prieš mirtį vis dėlto 
priėmė majakovskišką pasą) sako: „Komu
nizmas blogiausia savo forma pasirodo esąs 
paskutinė vadinamosios krikščioniškos vi
suomenės stadija (terme finai); jis yra įsi
kūnijimas to žiauraus sprendimo, kurį ta 
visuomenė nenorėjo pati sau padaryti, bet 
kuris neišvengiamai krenta ant jos” (Le 
problėme du communisme, 14 p.).
anksčiau, kol dar nebuvo bolševizmo, ge
nialus rašytojas, 
Dostojevskis dėj 
mą, sakydamas, 
į stabmeldybę”.

Tikrasis liberalas nenori smerkti nei ka
tolicizmo, nei juo labiau krikščionybės ap
lamai. Jis pripažįsta jai labai didelę reikš
mę ir jis nieku būdu neprotestuos, jeigu 
krikščionybė šiandien ateina Į kovą su bol
ševizmu, taip kaip A. M. nori protestuoti 
prieš liberalizmo dalyvavimą toje kovoje. B. d.

Dar

bet dogmatiškas ideologas 
to ir pasmerkė katoliciz- 

kad „katolicizmas žygiuoja

Laimės Šeštokienės „novelės64
Laimės Šeštokienės mažą knygutę (an

trašte „Po rūsčiuoju dangum”) sudaro de
šimt prozos gabalėlių, kurie tituliniame la
pe pavadinti „novelėmis”. Atmindami, kad 
šiandien tik gimnazijos mokytojai kimba 
prie beletristų dėl to, kad jie nesilaiko ka
žin kieno kažkada novelėms rašyti nusta
tytų kanonų ir kad mūsų laikais europinės 
kultūros kraštuose novele dažnai vadinamas 
daugumas nedidelės apimties beletristikos 
dalykų, negalėtume perdaug pykti ant au
torės už tai, kad ji savo rašiniams pasirin
ko novelės vardą. O skaitytojui dar mažiau 
negu kritikui rūpi literatūros -teorijos ter
minai. Jam, galų gale, tėra svarbu, kad bū
tų „gerai parašyta”.

O įraip gi rašo Laimė Šeštokienė? Pačia
me pirmame rinkinio puslapy skaitome: 
„Kadaise jis tikėjo didžia žmogaus paskir
timi ir svajojo, kad praeis šešėlių dienos, 
išnyks pavydas, kerštas ir vaidai, kilnus, 
protingas, atlaidus ir geras bus tada žmo
gus”. Kiek toliau: „...kaip pumpuras, sau
lutės išsiilgęs, svajingai sau niūniavo ir 
amžinai, nepabaigiamai pavasariu žydėt ža
dėjo”. Paskui, autorė kalba apie „džiaugsmo 
šypseną, užburtą laimės pasaką”, apie „lai
mės ilgesį, lyg burtų svaigulį”, apie „am
žinosios meilės švyturį” ir kitus panašius 
labai jau nuvalkiotus dalykus. Šeštokienė 
mėgsta „tragiškas” temas, stiprius ir' kilnius 
ausmus, ji mėgsta spręsti „prakeiktus klau
simus”, vaizduoti liepsningą meilę ir tt. 
Visa "tai praskiedžiama bespalviu humanizmu, 
kalbom apie gėrį, grožį ir tragišką žmo

Paul Claudel
Šį mėnesį sukanka 80 metų amžiaus gar

siam prancūzų katalikų poetui Pauliui Clau- 
deliui. Savo eilėraščiais, kurie yra parašyti 
laisvis ritmais, dažniausiai nerimuoti, pana
šūs į poetinę prozą, jis yra artimas sim
bolizmui. Jo dramoj „šilkinis batelis” rim
tos, patetiškos scenos kaitaliojasi su ko
miškom, kupinom išdykumo. Jis nėra nei 
sausas ir rūstus dogmatikas, nei nusižemi
nęs nusidėjėlis, nedrįstąs pakelti akių į 
Dievą. Nuskynęs kelis mėtos lapelius, jis 
pakiša juos Dievui po nosim, „kad Tu pa
justum, kaip jie gardžiai kvepia”. Claude- 
lio kūriniai nelengvi suprasti, dėl to jo 
skaitytojų skaičius yra labai ribotas. Čia 
duodame ištrauką, sudarančią savy užbaig
tą vieno Claudelio eilėraščio dalį:

Kokia prasmė būti moterim, jei ne ta, kad 
būtum nuskinta?
šita rože, jei ne fa, kad išnyktum? 
kartą užgimti, jei ne ta, kad priklau
sytum kitam ir tektum nelyginant 
grobis galingam liūtui?
kad jis apglėbtų mane savo rankom, 
ir niekuomet jo rankos man neatro
dys kietos!

Ir teužmuša jis mane, jeigu jis norų tik nie
kuomet teneleidžia jis man pasprukti! 

tegarbina rožę, o aš — aš garbinsiu 
vyrą, laisvą, nenugalimą, nelauktą, 
vyrišką, valdovą, pirmąjį, gaivinant), 
vyrą kurio pradžia yra patsai Dievas 
ir kuris kyla tiktai pats iš savęs, 

laimė yra stiprus kalėjimas.
gi tarnauja kojos, jei jos nesusilieja 
draugėn su tuo bėgimu, kuris jas neša 
tolyn? Arba širdis, jeigu ji neskai
čiuoja laiko ir nelaukia grėsmingos 
sekundės?
balsas, jeigu jis nesusijungia su bal
su, kuris prasidėjo prieš ji? 
gyvenimas, jeigu jis neatiduodamas 

kitam?
moteris, jeigu ji nebus moterim vyro 
glėby?

Arba
Arba

Ach,

Kiti

Ach, 
Kam

Arba

Arba

Arba

Vertė St D.

gaus likimą biaurioj mūsų žemėj. Apysa
kaitė, pavadintą „Per liętų”, rodo mums 
visą autorės intrigos mezgimo ir atomaz
gos meną. Lietuvaitė’Ada, lietui lyjant, sė
di nuliūdusi parke, nes gavo iš Andriaus 
(kurį ji, reikia manyt, mylėjo) laišką, kad 
jis išvyksta Australijon. Prie jos prieina 
aukštas, „didelėm ir protingom” akim vy
riškis, kuris pasisiūlo jai padėti, guodžia 
ją, nuveda ją į kavinę. Vėliau pasirodo, kad 
tJi vengras gydytojas — Mykolas Sajano iš 
Budapešto (taip jis jai prisistato). Juodu 
susitinka vis dažniau, abiejų tremtinių šir
dys sušyla. Pagaliau gydytojas pasisiūlo 
Adą vesti, bet ji atsisako už jo tekėti vien 
dėl to, kad jis... nelietuvis. Toks primity
viai oficialus viso reikalo išsprendimas, ku
ris gal būtų priimtinas žiūrint kai kurių 
įstaigų, bet ne jaunos merginos akimis, yra 
juo keistesnis, kad autųrė prieš tai abu savo 
personažus veda, kaip iš visko atrodytų, 
„laimingos” meilės keliu.

Apysakaitėje „Ramybės eleksyras” mėgi
nama naiviai spręsti „amžinos” problemos: 
bodėjimasis civilizacija, bėgimas nuo jos ir 
tobulos ramybės ieškojimas („man rodosi, 
tikroji ramybė yra ir tikroji mirtis”). Jos 
veiksmas nukeliamas į ... Himalajų kalnus, 
o veikėjai vadinasi nei daugiau, nei mažiau 
kaip Eugenijus Nortonas ir Li-Feng.

Kiek geresnė už kitas yra novelė „Išva
žiavimas”, kažkada nedrąsiai premijuotu 
„Minties” konkurse (berods, anuomet ne
rasta nė vieno dalyko, verto I-os premijos), 
tačiau ir joje netrūksta sentimentalumo (sce
na su bėgančia ruse) ir aiškių prieštaravi
mų: iš vienos pusės, ūkininkas nenori bėg
ti iš Lietuvos dėl to, kad svetur nebus kas 
jį karšins, o iš kitos — dėl meilės gimtie
siems laukams (taigi dėl griežtai priešingų 
motyvų). T

Apskritai, visos Šeštokienės „novelės” 
primena gimnazistų šapirografuotų laikraš
tėlių „beletristiką” tiek savo stiliumi, tiek 
temomis, tiek jų traktavimo būdu. Tiesą 
sakant, prie tos knygelės, iš viso, nevertė
tų nė ilgiau sustoti, jei jos autorė nebūtų 
premininkė ir jei tai neklaidintų skaitytojų 
ir pačios autorės tam tikra prasme neįpa- 
reigotų.

(Laimė Šeštokienė. Po rūsčiuoju dangum. 
Novelės. „Atžalynas”. Weilheim-Teck. 1948 
m. 67 psl.) H. R.

Lektūra, toji 
nebaudžiama yda

pamėgimas skaityti yra iš tiesų yda, kaij) 
ir naudojimasis vijais kitais malonumais, 
kurie mus traukia ir vilioja, kuriuose mes 
pasislepiame, bėgdami nuo gyvenimo. Yda. 
kaip ir kitos, dėl to, kad ji lydima iliuzijos: 
šiuo atveju — kažkokio vidujinio įsitikini
mo, kad, knygų padedami, mes daromės iš
mintingesni, geresni... Yda dar ir dėl to, 
kad ją pažinti duota tik labai nedideliam 
žmonių skaičiui, kad knygos mylėtojas yra 
išimtis milžiniškos nemokančių, nesugeban
čių, nemėgstančių skaityti daugumos tarpe. 
Yda dar ir dėl to. kad tai yra labai leng
vai nuslepiamas egoistiškas pomėgiavimas, 
tik retais .atvejais tesurišamas su literatū
roj nusimanančių kritikų ir literatūros isto
rikų profesijomis.

Šiam malonumui pasiduoda tūkstančiai ir 
milijonai žmonių, kurie nuo pat vaikystė* 
supažindinami su raidžių iššifravimo moks
lu. Tačiau tik labai reti rašto mokovai būna 
neišdildomai paženklinti šitos ydos. Lek
tūros pamėgimo evoliuciją Larbaud įsivaiz
duoja kaip savotiškas Maratono lenktynes, 
su miniomis skaitytojų — kriminalinių, sen
timentalinių ir nuotykių romaną — prie 
starto, su praretėjusiomis gretomis — mo- 
dermškos literatūros garbintojų — pusiau
kelėje, su pavieniais užsigrūdinusiais bėgi
kais — tais, kurie pakelyje išvydo plačiue 
ir ramius klasikinius ir antikinius horizon
tus, kurie ištyrė svetimų literatūrų vingius 
— prie finišo.

Skaitymo aistrai pasidavusių žmonių yr* 
visose tautose, ir tos knygų žiurkės, atski
rai kiekviena savo ■ kampelyje išgyvenančios 
tos pat rūšies malonumus, sudaro savotišką 
internacionalią visuomenę, slaptą, nuasme
nintą draifgiją, kuri ilgiems amžiams nusta
to grožio dėsnius, vieniems vardams ateity 
skirdama laurus, kitus, kąj juos Maratono 
bėgikų minios su ovacijomis neša ant ran
kų, pasmerkdama dulkėms ir užmiršimui.

Ir lietuvių tauta neabejotinai turi ne vie
ną šios slaptos draugijos narį, kuris, užsi- 
statęs paravanu nuo fiozityvaus gyvenimo 
realybės, vienumoje pasiduoda šiai nebau
džiamai aistrai, savo vaizduotės ekraną pa
vesdamas kito, nerealaus ii išgalvoto, gyve
nimo šešėliams.

.Šiais laikais opiumas — sunkiai prieina
ma prekė. Kartais gal dar sunkiau patekti 
knygai į jos pasiilgusio tautiečio rankas, 
šis skyrelis ir turėtų tarnauti surogatine 
preke visiems knygos mylėtojams, mėgėjams 
ir kandidatams: i krūvą subešdami kad ir 
atsitiktinę savo individualinę sKaltymo pa
tirtį, gaj galėtume patys sau susidaryti pla
čios lektūros iliuziją?

(Valėry Larbaud, Ce vice impuni, la lec
ture).

lennzin Silnnv:

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Die Post savaitraštis. Leidėjas O. Ber- 

lings, redaktorius Aleksandrs Liepa. Lei
džiama Donauwdrthe. Žurnalo pavidalo 24 
psl. leidinys. Daug apžvalginių, nuotykių ir 
lengvo pasiskaitymo straipsnių. Gausu gra
žių iliustracijų. Kaina 50 pf.

Girių Ereliai. Fragmentinė apysa
ka. Autorius Pranas Razminas. Išleido 
„Giedra” Kasselyje. Svariai rotatoriumi 
spausdintas leidinėlis. Viso turinyje 13 įvai
rių dalykėlių. Kaina 2,20 DM. •

Litauischer Liederschrein.
Autorius mums pažįstamas V. D. universi
teto Kaune profesorius V. Jungferis. i Tai 
gražus 124 psl. į vokiečių kalbą verstų lie
tuvių liaudies dainų rinkinys. Tai graži do
vana vokiškai kalbantiems užsieniečiams. 
Išleido „Patnia” Tūbingene. Kaina nepažy
mėta. ,

Algų vos baras cNr. 7. Lietuvos 
miestų ir miestelių atstatymas. Kemptenas. 
1948. 5. 21 d Leidinyje gausu straipsnių 
Lietuvos miestų atstatymų klausimu. Leidi
nyje gausu tuo reikalu straipsnių, statistinių 
žinių ir braižinių. Kaina 2.50 DM.

Julius Kaupas, „Daktaras Kripštukas Pra
gare” ir kitos nemažiau • įdomios pasakos, 
surašytos slaptose Kauno miesto kronikose. 
Iliustravo Adolfas Vaičaitis. Išleido Povilo 
Abelkio lietuviškų knygų leidykla Freibur- 
ge, 1948 m. Kaina nepažymėta.

Juozas Švaistas, Paskutinį kartą tave 
klausiu. Romanas. Viršelis dail. P. Os- 
molskio. Išleido Liudas Vismantas Wiirz- 
bunge, 1948 m.

Grūdas po sniegu
„Tačiau Kristus nebuvo oratorius. jis 

duoną vadiną duona ir vyną vynu, ir jo žo
džius reikia arba atmesti arba priimti pa-, 
raidžiu!” (382 p.). Žmogui, pavargusiam 
nuo žodžių, girdėjusiam daug gražių žo
džių, žodžių šventų, patriotiškų, demokra
tiškų, humanistiškų, ši Silonės knyga — 
tikras poilsis. Poilsis, o kai kada ir kai kam 
— ir sąžinės apyskaita.

Bent jau autoriui — socialistui ir revo-, 
liucionieriui, kuris ir dabar, galva kitus 
praaugąs, visą savo moralinį svori atiduo
da Saragato socialistiniam italų sąjūdžiui— 
knyga, atrodo, yra ne tiktai jo paties žmo
giškosios patirties balansas, net Ir pilna 
klaustukų sąžinės apyskaita, stebinanti ir 
pagaunanti savo nuoširdumu.

Veikalo herojus, socialistas Pietro Spina, 
iš emigracijos grįžta su uždaviniu į Mus- 
solinio oratorių valdomą Italiją. Kurį laiką 
gyvenęs kunigo sutanoje, policijos gaudo
mas, jis slapstosi nykiuose ir skurdžiuose 
Abruzzų kalnų kaimeliuose. Šeši mėnesiai 
tokio slapstymosi ir sudaro romano rėmus 
laike ir vietoje.

Pietro šeima ir giminės, valdžios orato
riai ir policininkai, miestelių turčiai ir mi
nios vienas už kitą skurdesnių „cafoni”, visa 
ta gyva, ryškiai tipizuota, įtikinanti dviko
jų padarų fauna — tai ne kas kita, kaip J 
sumažintas proporcijas suvesta mūsų žmo
giškoji visuomenė, kurią, pagal Sifoną, val
do šventoji Retorika, pilietinė Retorika ir 
Bankas (p 125). Ką tokioj visuomenėj gali 
veikti sūnus, — galvoja Pietro senelė Do
na Vincenza, — kuris atsisako tuščių pra
mogų, atsisako dalyvauti rujoj prie pinigo, 
kuris užsispyręs nori rimtai žiūrėt) j gy
venimą? (65 p.). Aišku, jis bandys taikyti 
visuomenei moralės principus, bandys ver
tinti reiškinius pagal gėrio ir blogio saiką 
(125 p.). Aišku taip pat, kad visuomenei to
kių žmonių nereikia, kad jie visados bus 
apšaukti bepročiais, pradedant nuo pirmo
jo bepročio — Jėzaus Kristaus. Ilgą laiką 
vienuolynai teikdavo geriausią prieglaudą 
tokiems bepročiams, bet jų traukos jėga iš
sisėmė, ir bepročiai nebeina į vienuolynus, 
o. į revoliucines partijas ir sektas (183 p.). 
Ir Jėzus, — ne rašto žinovų Jėzus, prisikė
lęs ir triuomfuojantis. bet nukryžiuotas ir 
merdėjantis Jėzus (381 p.) — jeigu jisai 
nusileistų į žemę, būtų tikrai neatpažintas, 
persekiojamas ir nukankintas kuriame nors 
policijos rūsyje. Ir skurdžiai „cafoni”, pri
tardami linkčioja galvomis, — taip, ir jie, 
tur būt, neatpažintų Kristaus.

Pietro Spina, pasislėpęs nuo policijos ap
griuvusiame tvarte, asilo, pelių ir naktimis 
jį aplankančio kurčio — nebylio draugijoj, 
radaro keletą atradimų. Jis suranda visišką. 
>et kokių žodžių niekingumą. Jis suranda, 
tad gyvenimas — tai tik niiolatinė banaly
bių sublimacija (376 p.): ar neverčiau grįž
ti prie pačių banalybių, nepuošiant jų gra
žiais žodžiais? Jis supranta, kad kvaila rū- 
rintis amžinybe Viešpaties prieglobstyje ar 
jegalinėse Gamtos transformacijose, kai tu 
rūpiniesi ir drebi dėl grūdo, atsargiai stie- 

(Nu kelta j 4 psl.)
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B ALF o informacijos: I
Tremtiniams atvykti pakanka buto ir darbo garantijos AKIMIRKSNIUKRONIKA
Tremtiniams vežti jau paskirti šeši laivai. 

Tuoj bus 11. Pirmieji laivai su tremtiniais 
atplauks rugsėjo mėn. pabaigoje.

Amerikos kongreso priimtam įstatymui 
_ vykdyti prezidento paskirtoji komisija rug- 
• piūčio 13 d. jarisaikdinta ir oficialiai pra

dėjo eiti pareigas.
BALFo pirmininkas kun. Dr. J. B. Kon

čius, šalpos ir imigracijos reikalais lanky
damasis CIevelande, Ohio, Chicago, Ill, 
Washingtone ir kitose vietose, nuolat pa
laikė prirašančiais asmenimis, komitetais, 
įstaigomis ir kitais tremtinių imigracija su
sidomėjusiais žmonėmis bei įstaigomis, teik
damas patarimus ir rekomendacijas tremti
nių, imigracijos darbui greičiau ir sėkmin
giau vykdyti.

Grįžęs į New Yorką BALFo pirmininkas 
tuoj vėl susižinojo su ką tik pradėjusia ofi
cialiai eiti pareigas DP imigracijos komi
sija. Jai nurodė sunkumus gauti darbui pa
žadus iš darbdavių, kurie atvykstančiųjų 
darbininkų nėra matę.

Darbui pagreitinti su DP komisija susi
tarta, kad pasižadant tremtiniui duoti butą 
ir pagelbėti jam surasti darbą, pakaks tik 
pasirašyti, blankų nofarizuoti nereikės.

Seniesiems blankams pasibaigus nutarta 
„geltonąjį” blanką panaikinti, kitaip sa
kant, viename blanke bus garantuotas bu
tas ir pažadas darbui.

Kurie jau esate ir parūpinę affidavits, 
vis tiek butui ir darbui garantijas padary
kite. Dabar ryšium su naujuoju DP įstaty
mu affidavitų nereikės pildyti. Pagal šį 
įstatymą į Ameriką gali atvykti tik trem
tiniai, gyvenę Vokietijoje, Australijoje ir 
Italijoje pirm 1945 m. gruodžio 22. d.

Jau išvykusieji į Angliją, Kanadą, Aus
traliją, Pietų Ameriką ir kitur, naujuoju 
įstatymu negali pasinaudoti, nes šis įsta

tymas priimtas specialiai tremtiniams -iš 
Vokietijos, Austrijos ir Italijos išvežti.

Atvykstančiųjų 40% turi būti iš Lietu
vos Latvijos, Estijos ir rytinės Lenkijos, už 
Curzono linijos. ' .

Pi ūsų lietuviai, kurie bėgo ar buvo iš
vežti į Vokietiją ar Austriją, turi teisę į 
Ameriką atvykti Vokietijos kvota. .

Atvykstančiųjų 30% turi būti ūkininkai, 
dirbę žemės ūkyje ir norį žemės ūkyje 
dirbti. Toliau seka namų rudšos darbinin
kai, žmonės mpkslo įstaigoms, statybinių 
kai ir būtiniems darbams reikalingi asms . 
nys.

Pirmenybė teikiama atvykstantiems pas 
gimines iki trečiosios kartos.

Grąžindami formas BALFui, r nesiųskite 
aplikacijų kitoms panašioms organizaci
joms, kad nebūtų duplikavimosl.

Prirašytus blankus dviejose kopijose pra
šome kogreičiausiai grąžinti:

United Lithuanian Relief Fund of America, 
Inc.

105 Grand Street Brooklyn 11, N.Y.
Telefonai: EVergreen 7—1422 ir EVergreen 

7-1423.

Gelbėkime lietuvius tremtinius
Mūsų brolių ir seserų lietuvių, apie 

60.000 asmenų, dar tebėra tremtyje, jų dau
gumas, apie 50.000, skursta Vokietijos sto
vyklose. Kai kurie jų tremtyje jau išbuvo 
per 7 metus (nuo 1940 m.); visi kiti jau 
betveri metai (nuo 1944 m). Jų nepakenčia
mas gyvenimas kas kartas sunkesnis. Trem
tinių dalis jau džiovos parblokšta — dėl 
blogo maisto. Daugiau kaip dešimčiai tūk
stančių lietuvių vaikučių gresia džiovos ir 
kitų ligų pavojus. '

Gelbėkime juos!
Ačiū Dievui, Amerikos kongresas priėmė 

įstatymą įsileisti per dvejus metus 205.000 
remtinių. Pagal jį lietuvių į šią šalį gali 

atvykti kas mėnesį maždaug po 1000. Bū
tinai reikės juos sutikti prie laivo, suteikti 
jiems pirmąją pagalbą ir nugabenti į nu
matytąją vietą.

Neatidėliojant mums reikės siųsti į Eu
ropą du ar tris įgaliotinius, kurie teiktų 
lietuviams pagalbą visiems formalumams

atlikti j Ameriką išvykti. Imigracijos ir 
šalpos reikalais BALF jau sudarė sutartį su 
IRO Ženevoje, Šveicarijoje.

Be to, BALFas su Amerikos valdžios ati
tinkamomis įstaigomis susitarė tuos planus 
vykdyti. BALFo centro raštinė yra ap
versta šalpos ir imigracijos darbais, ypač 
teikiant informacijas, prirašant blankus ir 
įvairiai padedant giminėms bei pažįsta
miems pagelbėti tremtiniams.

Tokiu būdu, BALFo darbas yra žymiai 
padidėjęs. Lietuvių tremtinių vaikučiams, 
seneliams, ligoniams, našlaičiams ir jau
nuomenei paremti sušelpti, naujiems emi
grantams padėti atvažiuoti ir įsikurti rei
kia didelių finansinių sumų.

BALFas savo ižde dabar teturi keletą 
tūkstančių dolerių. American Overseas Aid 
— United Nations Appea] for Childern .va
jus nepasisekė ir todėl BALFas, kaip ir ki
tos šalpos organizacijos, iš A. Q. A. dar 
nieko negavome ir labai mažai ką tegau-

Pabaltijo Centro Komitetu, pirmininku 
pasitarimas

Rugpiūčio m. 17 d. Kressbronne įvyko 
Pabaltijo Centro Komitetų pirmininkų pa
sitarimas, kuriame buvo apsvarstyti šie ak
tualūs klausimai: v

1. Neseniai IRO įvesti išskaitymai iš dir
bančiųjų DP po 70 DM mėnesiui yra per 
dideli ir neteisingi, skaitarft, kad valdinė 
kaina už duodamą maistą nesiekia daugiau 
kaip 25 DM, o už butą, tikriau vieną kam
barį, kuriame dažnai susikimšę gyvena net 
po keliolika asmenų prašoka neteisybės ri
bas. Tuo reikalu pasirašytas paruoštas me
morandumas gen. L. D. Clayui, prašant mo
kestį sumažinti ir pradėti imti ne nuo I/VII, 
bet nuo įsakymo paskelbimo dienos.

2. IRO pradėjus atleidinėti ir mažinti 
tarnautojų skaičių nuo š. m. IX. i, smar
kiai skriaudžiami DP, nes iš jų atimamas 
Uždarbis, be to, jie diskriminuojami, nes 
jiems bus mokamas atlyginimas dviem kate
gorijomis žemesnis, negu kad tas pačias

7. Antrą parašų egzempliorių su peticija 
(teikti IRO Centrui Ženevoje, prašant DP 
įkurdinimą vykdyti humaniškesniais pa
grindais, t. y. su šeimomis.

8. Paruošti memorandumą dėl vokiečių 
atimto turto ir jį. įteikti IRO bei karinei 
valdžiai.

9. 1NKOPF (Tarpt. Komiteto) statutą 
keičiant išbraukti iš jo dėsnį apie visuo
tinius susirinkimus,, kuriuose nuo kiekvie
nos tautybės dalyvauja visi Centro Komi
teto nariai, kaip šiuo metu neįvykdomą 
(apie 200 dalyvių) ir išbraukti general, se
kretoriaus etatą, paliekant reikalų vedėją.

(LTB) 
----- ------------- 7--------

Pensijų reikalu
Ryšium pranešimu spaudoje, kad atsi

randa galimumų gauti pensijas, šiuo pa

sini. Todėl jie mums patarė, neatidėliojant, 
savo jėgomis pradėti vajų savųjų ir bičiu
lių tarpe.

Atsižvelgiant Į visa tai. nuoširdžiai krei
piamės kenčiančiųjų tremtinių vardu į 
Jus, broliai ir sesės Amerikos lietuviai, 
prašydami ištiesti gailestingumo ranką sa
viesiems gelbėti. Kitos tautos, o ypač žydai, 
labai dosniai remia savuosius. Ir mes nuo 
kitų tautų neatsilikime. Būkime gailestingi 
ir dosnūs. Už tai . Dievas laimins ir šim
teriopai atlygins.

BALFo Valdyba ir Direktoriai nutarė 
vieningai pradėti naują BALFo vajų šių 
metų rugsėjo 1 d. Visi BALFo skyriai, dva
sininkai, spauda, radijas, parapijų ir kitos 
draugijos, klubai, visuomenės vadai ir 
kiekvienas geros valios ir širdies lietuvis 
ir lietuvė malonėkite savo darbu ir auko
mis prisidėti šiam kilniam ir svarbiam 
vajui sėkmingai įvykdyti.

Visais vajaus reikalais prašome kreiptis 
į BALFo Centrą
United Lithuanian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand Street, Brooklyn 11. N.Y.
Su didžia pagarba, BALFo VALDYBA: 

Pirmininkas — kun. Dr. J. B. Končius; 
Vicepirmininkas Vera J. Količips; Vicepirm. 
Anthony' Olis, Vicepirm. Joseph Bolo; 
Vicepirm. Nadas Rastenis; Iždininkas A. S. 
Trečiokas; Sekretorius Nora M. Ougis; 
Finansų sekr. — Anthony Žilinskas

Politika ir moralė
Laisvoji lietuvių spauda šiais metais paminėjo dešimties metų mirties sukaki 

Petro Leono, teisingai praminto Didžiuoju Lietuvos Teisininku. Petras Leonas 
tikėjo į tiesą, meilę ir grožį ir jo žodžiuose Į lietuvių tautą ir į lietuvių jaunini 
dažnai prasiverždavo susirūpinimas mūsų tautos visuomenine ir politine morale 
Tos moralės jis reikalavo ypač iš politinių ir visuomeninių veikėjų. Jis nepri 
pažino kompromisų su tiesa ir teisingumu, jis nepakęsdavo melo. Daugelis mūs 
prisimena jo nepalaužiamą laikyseną anuo nepriklausomybių laiku. Neretai jo pa 
keltas balsas buvo lyg pačios visuomenės sąžinės balsas.

Kaip pasigendame mes Petro Leono šiandien čia, lietuvių emigracijoje, ka 
turime gyventi nenormaliose visuomeninėse sąlygose, lyg kokiame savotiškam 
ghetto, kartais, ir kai kam, gal ir patogiame, bet visados — nesveikame! Kai 
dažnai norėtųsi išgirsti jo balsą, visuomenės sąžinės balsą, skaidrų savo didži 
teisės ir teisingumo pajautimu, prabylantį ypač šiandien, kada yra griuvę visi vai 
stybiniai ir teisiniai varžtai, kada susvyravusi yra ir pati visuomeninė ir politi 
nė moralė, kada, atrodo, viskas galima, viskas leidžiama, visos priemonės pateisi 
na tikslą, kada ir tie patys tikslai dažnai būna savanaudiški, nors gražiais žo 
džiais, obalsiais pridengiami.

Prisimeni tą Didįjį Lietuvos Teisininką, paskaitęs „Mūsų Kely” 1948 m. lie 
pos 31 d. „Kovojančioje Lietuvoje” duotą spaudai pasikalbėjimą. Pacituosiu čia ti 
jo pabaigą; „Aš čia patyriau, kad kai kurie politikieriai išgalvojo Vlako orga 
nizaciją ir jos vardu svetur „veikia”, vesdami kiršinimą. Lietuvoje jokio Vlako 
nėra, kaip ir visame pasaulyje”.

„Lietuvoje, kaip minėjau, yra slapta karinė — politinė organizacija — B.D 
P.S. Jos vardu taip pat kai kas tremtyje pradėjo veikti be įgaliojimų. Pastaruoju 
laiku ir šis klausimas tinkamai išspręstas... tremtis, kaip matau, savo žymę uždeda.’

Skaitai kartą, netiki savo akimis, skaitai antrą — nieko nesupranti. Kas galė
jo priversti daryti tokius pareiškimus?

Pasikalbėjime pasisakyta piktai, bet ir tai būtų galima suprasti, jei tie tvirti
nimai būtų tiesa. Bet ar tai tiesa? Esame priešingi panašių klausimų kėlimui 
viešumą. Tačiau ar nežinoma, kad tokiais tvirtinimais paliečiama ne tik eilės as
menų, bet ir jų pačių garbė. Nežinome pagaliau, ar tai padaryta pačių iniciatyva, 
ar kokių „politikierių” pamokymais, ar pagaliau tai tik klaidinga laikraštininko 
interpretacija? Bet žinome štai ką.

'Taip vadinamame „išsiaiškinimo” protokole, pasirašytame 1948 m. liepos 7—9 
d., randame: „P. X paaiškino... Vlakui formaliai palikta teisė ateityje veikti...”; 
toliau: „derinant šiuos principinius pareiškimus prieita prie konkretaus susitari
mo, kurį p. Y., kiek tai liečia juridiškai—politinę pusę, pasirašė kaip Vlako narys”, 
ir dar toliau „p. Y. pareiškia, kad delegatūrą (suprask: BDPS užsienio delegatūrą) 
„formaliai uždaryti jis neturįs teisės”...

Tuo būdu — jei Vlakiji paliekama teisė formaliai ateity veikti, jei susitarimą 
pasirašoma ir Vlako vardu, tai kur gi pagaliau jis yra, jei jo nei Lietuvoje nei 
visame pasaulyje nėra? , .

' Ne vieta aiškinti čia, rtei kas, nei kuriuo tikslu siekia klaidinti visuomenę, 
skelbdamas netiesą, taip didžiai ir taip skaudžiai pažeisdamas visų garbę, — vi
sam tam apibūdinti trūksta tinkamų žodžių. Kaip tačiau pasigendame šiandien 
mūsų tarpe Petro Leono, kuris primintų poljtinės moralės reikalingumą visiems 
tiems, kurie yra pasiėmę sunkią ir atsakingą kovos ir politinio veikimo naštą.

'' . ST. ŽYMANTAS

................................................................................

Taikomosios dailės mokykla Freiburge
Taikomosios Dailės Mokykla Freiburge 

rugsėjo mėn. 15 d. pradeda trečiuosius 
mokslo metus. Mokyklai vadovauja dail. V.

venimo aprašymus direktoriaus vardu šiuo 
adresu; Ecole des Arts et Metiers, Freiburg 
im Br. Wonnhalde 1.

pareigas einantiems vokiečiams. Iš kitos 
vėl pusės nors stovyklose dirbančiųjų skai
čius kelis syk sumažintas, IRO eirėjose ir 
subeirėjose yra smarkįdi pakilęs ir dabar
tinis mažinimas jų neliečia. Tuo reikalu 
IRO Centrui Ženevoje ir EUCOMui pa
ruoštas platus memorandumas, prašant da

lomas skriaudas DP atitaisyti.

3. Studentų reikalu pasiųstas memoran
dumas EUCOMui, prašant išrūpinti studen
tų atleidimą nuo mokesčio už mokslą ir 
rekomenduoti JAV konsulatams ir kitoms 
įstaigoms, kad jiems pirmoj eilėj būtų su
teikta darbd, nes po valiutos reformos jų 
būklė nepaprastai pasunkėjo ir didesnė jų 
dauguma nebegalės tęsti studijų.

4. Paruošti memorandumą DP įstatymo 
reikalu, prašant leisti dalyvauti tautybių at
stovams komisijose, kuriose bus ruošiamos 
taisyklės ir įvairūs papildymai, kad nebūtų 
atskiriamos šeimos r kad JAV būtų įreng
tos stovyklos, kur Švedijos pavyzdžiu, šei
mos kartu galėtų gyventi, o vėliau jos užsi
mokėti už išlaikymą iš savo uždarbio. Pra
šyti praplėsti profesijų sąrašu ir sumažinti 
įvažiavimo formalumus.

5. Pabaltijo tautybių -vardu pasiūlyti die
nos davtinį paaukoti berlyniečiams ir apie 
tai painformuoti Deną, Stars and Stripes, 
Die Neue Zeitung.

6. Nusistatyta įteikti peticiją su aukščiau 
surinktais parašais, protestuojant prieš pa

tikslinama, kad. tai liečia tik tuos karo pen
sininkus ar asmenis, kurie 2. D. karo metu 
vokiečiams juos mobilizavus ar šiaip per 
jų kaltę buvo sužeisti, sužaloti ar kaip ki
taip nukentėjo. LTB

Naujas komitetas
Kemptenas. Rugpiūčio mėn. pirmomis 

dienomis buvo įvykdyti naujojo komiteto ir 
naujosios kontrolės komisijos rinkimai, nes 
senasis komitetas, išrinktas š. m. sausio 
25 d., buvo savo kadenciją baigęs ir liepos 
mėn. pabaigoj atsistatydinęs. Naujgu iš
rinktasis komitetas pasiskirstė pareigomis 
šiaip: Narcizas Tautvilas — komiteto pir
mininkas ir narys švietimo ir kultūros rei
kalams, Viktoras Bačinskas — stovyklos 
vadovas, Andrius Rimka — komiteto vice
pirmininkas, Jonas Skladaitis — narys ūkio 
reikalams ir sekretorius ir Juozas Kaškelis 
— kasininkas. į kontrolės komisiją išrinkta: 
Vladas Mieželis — pirm., Jonas Eidėnas ir 
Pranas Kačionis — kontrolės komisijos 
nariai. Už komitetą ir kontrolės komisiją 
buvo paduota 605 kortelės, kas sudaro nuo 
turėjusių teisę balsuoti 71 %. Bet daugelis 
tą dieną stovykloje nebuvo: randasi emi
gracijos stovyklose ar yra jau paskutiniu 
metu išvykę į užjūrius, o iš sąrašų dar 
nėra išbraukti. Atmetus tuos visus, susi
darytų iki 85%, o gal dar ir daugiau bal
savusių. Šiaip, atrodo, kempteniečiai išsi-

DIREKTORIAI: Kun. I?. Albavičius; 
Fortūnatas J. Bagočius; S-tiney Gegužis; 
B. Keblaitis; Anthony F. Kneižys; Thomas 
Matas; M. Michelson; P. Pivaronas; Leo
nardas Šimutis; Dr. S. T. Thomas;. John 
Tuinyla; Charles P. Vilniškis; Matas Zujus.

K. Jonynas. Mokykloje yra šie skyriai: Ta
pybos studija, vadovaujama dail A. Valeškos, 
Skulptūros studija, vadov. skulp. A. Mar
čiulionio, Grafikos studija, vadov. dail. T. 
Valiaus, Audinių studija, vadov. dail. A. 
Tamošaičio ir Keramikos studija vadov. 
inž. A. Muraičig, Specialią paišybą Kera
mikos studijoje dėsto dail. V. K. Jonynas 
ir meninei keramikos sričiai vadovauja ke
ramikė E. Marčiulipnienė. Paišybos klasei 
vadovauja dail. V. Kasiulis. Paišybą dėsto 
skulpt. T. Zikaras. Teorinius dalykus mo
kykloje dėsto: dailės istoriją —. A. Rannit, 
plastinę anatomiją — Dr. J. Kaunas, brai
žybą ir perspektyvą — inž. V. Kmitas, 
prancūzų kalbą — A. Čipkus, vokiečių 
kalbą — A. Nagys.

Į mokyklą priimami studentai (baigę gim
naziją) ir laisvieji klausytojai (nebaigę gim
nazijos) iš anglų, amerikiečių ir prancūzių 
zonų. Norintieji įstoti į 1948/49 mokslo me
tų rudens semestrą privalo nevėliau rug
sėjo mėn. 10 d. prisiųsti prašymus ir gy-

VOKIŠKAI - LIETUVIŠKO ŽODYNO 
REIKALU!

Po 22 mėnesių intensyvaus darbo galime 
pranešti visiems užsisakiusiems, kad dar
bas baigiamas ir žodynas netrukus bus pa
tiektas užsakytojams. Žodynas apima 1200 
puslapių, turi apie 47 tūkstančius žodžių, 
atspaustas gerame popieryje, įrištas kietais 
kalenkoro viršeliais ir sveria 650 gramų. 
Kaina 20 DM.

vergimą mūsų kraštų ir ten įvestą darbd 
vergiją.

rinko gan pajėgų atstovauti kolonijai ko
mitetą. A. K-tis

Grūdas
(Atkelta iš 3 psl.) 

kiančio savo diego galvutę iš po sniego, 
kai tau rūpi šitas grūdas, tavo draugas, o 
tie koks nors kitas grūdas, ne viso pasau
lio grūdai, svarstomi tonomis ir kvinta- 
lais (204 p.). Jis pagafiau suranda „meilę 
vargšams”, ne humanistų ar gailestingų po
nių patetiška deklamacija, bet tikrą „vargšų 
bendruomenę”, kur gyvenimas pasirodo vi
same savo nuogume, visoje savo esencijoje.

„Kaip gera būtų gyventi draugų tarpe” 
(285, 351, 384 p.) — nuolat kartoja Pietro 
draugas Simonas, pramintas Šešku, svetimų 
vištų mėgėjas, ir šie žodžiai skamba kaip 
nauja evangelija visuomenės atmestų žmo
nių lūpose. „Ieškokime senų, pamirštų drau
gų”, „Eikime ir skelbkime išdidumą”, pa
vargusio išbadėjusio ir stumdomo žmogaus 
išdidumą — į šiuos keįjs sakinius susiveda 
.visa nąujai surastoji Pietro Spinos išmintis.

po sniegu
Juo toliau, juo skaitytojui darosi aiškesnė 

paralelė tarp Jėzaus Kristaus ir XX-jo am
žiaus bepročio — Pietro Spinos. Ir kai Piet
ro draugas, kurčias nebylys Infante nužudo 
savo tėvą, mus jau visai nenustebina Piet
ro, kai jis prisiima sau kaltę už nekaltą, už 
draugą nebylį, už tą, „kuris nežino ką da
ro”. Ir kai žandarai veda į traukinį sura
kintą Pietro, aišku, kad laukiamajame stovi 
ir žvilgsniu jį palydi Moteris, apšmeižta ir 
nekalta, kaip Marija iš Magdalos, jo galė
jusio būti gyvenimo moteris.

Sunku kritiškai kalbėti apie tokias kny
gas: jas reikia arba priimti, arba atmesti. 
O tikėjimo taip maža tvankiame XX-jo am
žius ore.

(Ignazio Silonė, — Le grain sous la nei
gė, versta iš italų kalbos, Neuchatel, čd. de 
la Braconnifcre, in — 8°, 466 p.).

A. J. Greimą,

Amerikos lietuviai Stanislovas ir 
Valerija Kriaučiūnai (Kreu- 
c h u n a s) iš Detroito, Mięh. Savo sunkiai 
uždirbtomis sutaupomis visokeriopai remia 
tremtinius, siunčia jiems afidavitus ir duoda 
pavyzdį kitiems mūsų tautiečiariis Jungti
nėse Valstybėse.

Lietuviškai angliško žodyno reikalu
Jau kurį laiką spausdinamas ir rudenį 

turįs iš spaudos išeiti V. Petraičio paruoš
tas lietuviškai angliškas žodynas, dėl da
bartinės valiutos reformos susickirė su di
deliais piniginiais sunkumais. Kad žodyno 
išleidimas nebūtų užtęstas ir kad būtų ga
lima nustatyti jo tiražą, kviečiame gerb. 
visuomenę šį žodyną iš anksto užsiprenu
meruoti. Žodynas, prie kurio autorius apie 
3 metus atsidėjęs dirbo, apima virš 30.000 
lietuviškų žodžių, bus išleistas gerame poj 
pieriuje, normalios knygos formato (21Xlo 
cm), arti 600 psl. ir dabar užsiprenumera
vusiems kaštuos 18,40. Pinigus prašome 
siusti šiuo adresu: Mečys Sutkevičius, 
Munchen 9, Pilgers Leimerstr. 21/1 (bei Dr. 
KalthoHJ. M. Sutkevičius, Leidėjas. J

Tai tikra enciklopedija, kurioje kiekvie
nos srities specialistas ras reikalingus žo
džius bei paaiškinimus, prityrusių specia
listų patikrintus. Užsisakiusius prašome pas 
savo stovyklos spaudos platintoją įmokėti 
10 DM, nes tik tie užsakymai bus pildomi, 
kurie bus įmokėję avansą. Likusią sumą 
bus galima sumokėti žodyną atsiimant. 
Spaudos platintojams komisan žodynas, ne
bus siuntinėjamas.

Gyvenantieji už stovyklos ribų pinigus 
gali siųsti tiesiai leidyklai, tačiau visos 
persiuntimo išlaido.- bus priskaitytos už
sakytojui.

Asmenys, kurie numato greitai iš Vokie
tijos išvykti, prašomi iš karto arba prieš 
išvykstant apmokėti ir likusią dalį bei 1.50 
DM persiuntimo išlaidoms padengti. Taip 
pat per savo stovykloj platintoją prisiųsti 
leidyklai tikslų adresą, kuriuo žodynas tu
rės būti atsiųstas, nes tokius ųžsakymus iš
pildys leidykla betarpiai.

Gerbiamus užsakytojus prašome su (mo
kėjimu paskubėti, nes delsiant nukentės tik 
patys užsakytojai ir bendrieji lietuviškosios 
knygos reikalai.

(14a) F el 1 b a ch/Stuttgart 
Leidykla „P ATRIA” 

Schwabstr. 105.

Asmenims, kurie bus priimti, mokykla 
tarpininkaus gavimui leidimų apsigyventi 
prancūzų zonoje. Dalis studentų turės ga
limybės apsigyventi studentų, bendrabutyje.

Norintieji papildomų žinių, gali gauti 
mokyklos išleistą iliustruotą leidinį pran
cūzų kalba, prisiunčiant 5 DM.

f
IEŠKOJIMAS

Balčiūnas T., gyv. 25 Sixth Avenue, Win
dy Bank Estate, Hightown Leversedge, 
Yorks, England, ieško savo sūnaus Leono 
Balčiūno ir jo žmonos Balčiūnienės Katiliū
tės Kpstancijos su dukrele, kilusių iš Vilka
viškio miesto.

Žinantieji apie juos, arba jie patys pra
šomi atsiliepti.

IEŠKOJIMAS
Antanina Palšauskaitė - Jonaitienė, gyve

nanti USA, kilusi iš Putrių kaimo, Arioga
los valsč., Kėdainių apskr., ieško savo 'gi
minių ir pažįstamų esančių Vokietijoje.

Prašoma atsiliepti šiuo adresu: A. Ber- 
žinskas, (13a) Scheinfeld-Schwarzenberg.

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headquarters Civil Affairs Di
vision * License No. UNDP 203 * 
Appears 3 times weekly • Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis,. 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US Zone. 
Germany ’ Population to be served 
20,000 * Circulation 4,000 • Printed by 
Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH. Memmingen, Schrannenplatz 6

Leista’ JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje * Licenzijos Nr, UNDP 
203. Vyr. redaktorius ir leidėjas J. Vasai- 
tis. Redaktoriai; Henr. Žemelis ir St. 
Kalvaitis * Laikraštis leidžiamas pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais ‘ 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,— 
Atskiras numeris 30 pf. * Į užsienį mė
nesiui DM 4,—. [ Sovietų Sąjungą, Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčiamas 
• Einam, 'sąskaita 1) Postscheckkonto 
Munchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen. Pošifach 2. Telef. 2677. Ne^ 
darbo valandomis skambinti telef. 2546 
Spausdina Verlagsdruckerei Dietrich & 
Schuster GmbH, Memmingen, Schran- 

nenplatz 6.

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, 

Leicester, England.
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