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Sovietai vetavo S. Tarybos rezoliuciją Kasyklas perima kariuomenė
Paryžius (Dena). Spalio 25 d. rytą

Pritaria Atlanto paktui
Paryžius (Dena). D. Britanijos, Prancū

zijos ir Beneliukso valstybių užsienio rei
kalų ministerial dvi dienas trukusiuose 
pasitarimuose nutarė iš principo dėtis j 
gynybos sąjungą su JAV ir Kanada.

Ta proga (vyko pasikeitimas nuomonėmis 
apie tarptautiną padėtį,^Jungtinių Tautų ir 
Saugumo Tarybos svarstomus klausimus.

I Europos federacija
Paryžius (Dena/Afp). Vakarų Europos 

Unijos penki užsienio reikalų ministerial 
antradienio posėdyje nutarė steigti nuola
tinę komisiją Europos federacijai studijuoti 
ir rutuloti. Posėdžiavo Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerijos rūmuose.

Sovietu zonoje 
organizuojasi pogrindis

Berlynas (Dena). „Abend“ rašo, kad 
Thiiringljos krašto policija pradėjo sekti 
vadinamosios „Lucas Cronach“ slaptos or
ganizacijos narių sekimą Weimare. Ta or
ganizacija naktimis klijuoja antikomunis
tines proklamacijas ir kelia nerimą.

Matyti, ta organizacija turi labai gerus 
ryšius, kadangi ji dar prieš aušrą maši
nėle rašytas proklamacijas iškliuoja, ku
riose būna surašytos tą pačią naktj SMV 
ir liaudies policijos suimtųjų asmenų pa
vardės.

Norvegija viena eis su Vakarais
New Yorkas (Dena/Reuteris). , „New 

York Times“ Londono korespondentas iš- 
vedžioja, kad Vakarų Europos kariniai 
sluogsniai mano, jog Norvegija ketina kar
tu SU JAV, Kanada ir Vakarų Europos 
Unijos kraštais prisidėti prie „Atlanto 
pakto“. Norvegijos nusistatymas bus tada 
viešai paskelbtas, kada Amerikos kongre
sas pasisakys už karinę pagalbą Vakarų 
Europai. Manoma, kad ta pačia sąlygą pri
sidės prie Atlanto pakto ir Danija. Švedi
ja priešingai — atmeta ir toliau tok( spren
dimą ir laikosi Skandinavijos bloko min
ties.

ST svarsto Palestinos būklę
Paryžius (Dena). Saugumo Tarybos ne

paprastame posėdyje Palestinos klausimu, 
kuris buvo sukviestas Egipto vyriausybės 
pastangomis, abi šalys, Izraelis ir arabų 
valstybės, kaltino viena antrą dėl dabar
tinės būklės Palestinoje ir viena antrai 
vertė kaltą už paliaubų pažeidimą.

Abi šalys tik tuo atžvilgiu buvo vienin
gos, kad ST ką nors turi padaryti Pa
lestinos klausimu. Po tuščių debatų ST 
pirmininkas posėdi atidėjo j ketvirtadienį.

JT politinė komisija antradienį atmetė 
Jugoslavijos siūlymą, kad svarstant Grai
kijos klausimą būtų įsileistas „Markoso vy
riausybės atstovas.“

Ir karalius paminėjo 
sovieln vėlo

Londonas (Dena). Britų parlamentas an- 
.adienį prieš pietus pradėjo naują sesiją. 

Pirmą kartą per dešimtį metų ir vėl sesija 
buvo atidaryta tradicine sosto kalba. Ka
ralius Jurgis VI pareiškė, kad sesija, kuri 
šiandien yra atidaroma, pradedama ne- 
ramime pasaulyje, kuris kenčia nuo praė
jusio karo padarinių ir kurio pastangos at
sistatyti yra sunkinamos nepasitikėjimo ir 
nesutarimo tarp tautų. Tačiau tos proble
mos, su kuriomis šiandien susiduriama, 
nėra neįveikiamos.

Toliau savo kalboje karalius ypač pa
brėžė Vakarų Vokietijos atsikūrimą. Ber
lyno krizė, karaliaus nuomone, yra suda
riusi sunkia situaciją. „Mano vyriausybė 
yra tos nuomonės, kad tos priemonės su
daro pavojų taikai ir dėl to tą reikalą 
spręsti perdavė Saugumo Tarybai. Po so
vietų panaudoto veto prieš ST rezoliuciją 
susidariusi būklė bus mūsų ir kitų atitin
kamų vyriausybių apsvarstyta.“

♦ Nuo 1946 m. iš Amerikos atsiųsta į 
Vokietiją siuntinių už 240 milijonų dole
rių, */« tų siuntinių atiteko bizonai. (D).

Paryžius (Dena). Sovietų Sąjunga 
spalio 25 d. vakare prieš vadinamųjų 6 
neutralių valstybių rezoliuciją Saugumo 
Taryboje pareiškė savo veto. Balsavimo 
metu 9 balsai pasisakė už rezoliuciją ir 2 
prieš. Pastarieji buvo Sovietų ir Ukrainos 
balsai.

De Chaillot rūmų diplomatiniai sluogs
niai mano, kad dabar Berlyno klausimas 
bus iškeltas JT pilnatyje.

Trijų Vakarų valstybių užsienio reikalų 
ministerial, Marshallis, Bevinas ir Schu
manns, spalio 26 d. prieš pietus tarėsi, 
norėdami, nuspręsti, kokių tuo klausimu 
imtis tolesnių priemonių. Posėdyje daly
vavo ir ministerių politiniai tarėjai.

Saugumo Tarybos posėdis prasidėjo su 
2,5 valandų pavėlavimu. Vakarų valstybės 
buvo prašiusios posėdį suvėlinti, kadangi 
norėjo svarstyti naują sovietų siūlymą.

Tas siūlymas buvo konstruotas pagal 
instrukcijas, kurias spalio 24. d. iš Mas
kvos gavo Višinskis ir pateikė ST pirmi
ninkui argentiniečiui Dr. Bramugliai. Pas
tarasis dėl to tarėsi su 6 neutralių valsty
bių atstovais, o po to visą situaciją nuš
vietė Vakarų valstybėms.

Lemiamajame ST posėdyje vienas po 
kito kalbėjo prancūzų, britų, amerikiečių 
ir sovietų delegatai. Prancūzų delegatas 
Parodis savo kalboje padėkojo neutralie
siems už jų pastangas tarpininkauti. Nors 
pasiūlytoji rezoliucija ir ne visiškai atU 
tinka Vakarų valstybių norus, bet tas 
siūlymas yra „taikingo turinio” ir „nieko 
nepasmerkia”.

Cadoganas, britų atstovas, pareiškė pa
našias mintis, baigdamas, kad ta rezoliu
cija paženklinta „abišalumo dvasia ir lo
gišku idėjų išsirutuliojimu”.

Pasigedo pirmenybių
Po to gavo žodį sovietų delegatas Vi

šinskis. Daug gestikuliuodamas, Višinskis 
paprastais žodžiais pasisakė prieš rezoliu
ciją. Neutralių kraštų siūlymai nelaiduo
ja, kad tuo pačiu metu būtų panaikintas 
susisiekimo suvaržymas ir įvesta sovietų 
markė Berlyne. Ta rezoliucija tiesiogiai 
pažeidžia tas direktyvas, kurios rugpiūčio 
30 d. buvo suteiktos iš Maskvos kariniams 
gubernatoriams Berlyne.

Višinskis ypač pasisakė prieš rezoliuci
jos skyrių, kur išvadžiojama, kad blokados 
nuėmimas tuojau galimas, o Berlyno valiu
tos klausimu „turi būti numatyti pasitari
mai”. Jis išvadžiojo, kad sovietai turi ap
saugoti savo zoną nuo „pavojų”, kurie yra 
kilę, Berlyne įvedus Vakarų markę; susi
siekimo suvaržymų panaikinimas turįs bū
ti sąlygojamas vienos valiutos įvedimu 
Berlyne.

Jessupas: Ir mes atsakome ne!
Po Višinkio išvedžiojimų dar kartą pa

prašė žodžio JAV atstovas Dr. Jessupas. 
Jis pareiškė, kad jei Sovietų Sąjunga 
sprendžiamu klausimu pareikš veto, tai ji 
turės prisiimti ir visą atsakomybę už ne
pasisekimą visų pastangų, kurios turėjo 
Berlyno klausimu rasti sprendimą. Iš viso 
paaiškėjo, kad Sovietų Sąjunga savo elge
siu nori pasiekti politinių tikslų. „Veltui aš 
Višinskio kalboje laukiau bet kokio taikin
gumo ženklo”, tęsė Jessupas. „Tuo tarpu 
sovietų delegatas dailiai pateikia, kad So
vietų Sąjunga Berlyno blokadą nori tęsti, 
kad pasiektų savo tikslų. Ko iš tikrųjų So
vietų Sąjunga nori? Užsienio reikalų mi
nisterių susitikimą ji gali turėti ir valiu
tos venalytiškumas Bežlyne jai yra pati
kintas. Tačiau jeigu ji nori derėtis bloka
dos grėsmėje, tada mūsų atsakymas yra:

30.000 Prancūzijos kariuomenės ir polici
jos pradėjo didelio masto operacijas, kad 
kasyklų darbininkus pašalintų iš jų apgultų 
kasyklų. Douai ir Valenciennės apygardose 
kariuomenė ėjo 45 km frontu. Suimta di
desnis skaičius asmenų. Prieš pietus kapi
tuliavo 12 kasyklų.

Tos iki šiol didžiausios akcijos tikslas 
buvo perimti kasyklas ir apsaugoti jas nuo 
apsėmimo, kadangi streikuojantieji sustab
dė vandens siurblius.

Prancūzijos vidaus reikalų ministeris 
Mochas pranešė per radiją, kad policija yra 
užėmusi maždaug pusę visų anglies kasy
klų. Toliau ministeris pareiškė: „Ginkluotą 
jėgą mes panaudojom ne tam, kad įveiktu- 
mėm streiką, mes tik norėjome apsaugoti 
nuo sunaikinimo tautos turtą, kuris kaš
tuoja šimtus milijardų frankų ir kuris at-

sidūrė grėąfnėje dė( nusikaltėliško nirtari-

riti”

Rezultatai: Taktinės klaidos ir konsolidacija

mo. sustabdyti apsaugos priemonių veiki
mą.” Toliau Mochąs įspėjo užsieniečiu* 
darbininkus nedalyvauti streikuojančiųjų 
demonstracijose, nes tuo atveju jie būtų- iš 
krašto ištremti.

Pramonės ministeris Lacostė per radiją 
pareiškė, kad streiko metu nepateiktieji 3 
milijonai tonų anglių sukelia rimtų rūpea- 
čių dėl ateities, kadangi tų anglių kelia 
mėnesis trūks pramonei. Kaip ir Mochas 
Lacostė savo kalboje išreiškė nuomonę, kad 
daugumas kasyklų darbininkų noriai grįžtą 
prie savo darbo, bet jiems tai padaryti 
trukdą „teroristai”.

Dėl streiko susidariusį anglies trūkumą 
vyriausybė nutaria dengti importu. Joms 
pirkti kreditai sudaromi siaurinant pozici
jas, kurios buvo numatytos įvežti maistui, 
medvilnei ir benzinui.

Iki šiol netektųjų 3 mil. tonų anglies pa
kaktų 4 mėnesiams visiems Prancūzijos ge
ležinkeliams arba 6 savaitėms visoms 
krašto elektrinėms.

Washingtone oficialiuose slugsniuose 
susilaikoma nuo bet kokio pareiškimo dėl 
sovietų pareikšto veto prieš „neutraliųjų“ 
pasiūlytą rezoliuciją. Apie sekančias Mar- 
shallio ir jo kolegų užsienio reikalų minis
terių naujas priemones čia negauta dar 
jokių informacijų.

Argentinos užsienio reikalų ministeris 
Bramuglia, manoma diplomatiniuose 
sluogsniuose, ir toliau neatsisakys tarpi
ninko vaidmens, kad būtų rastas Berlyno 
klausimu kompromisinis sprendimas.

Visa prancūzų spauda gyvai komentuoja
sovietų veto Saugumo Taryboje. „Aurore“ 
mano, kad ST posėdis tik sustiprino tų 
tautų savitarpio ryšius, kurios nenori būti 
sovietizuotos. „Ce Matin-Le Pays": Vaka
rų sąjungininkams lieka tik viena galimy
bė — Berlyno klausimą perduoti JT pil
načiai, kur negali būti panaudotas veto. 
„Figaro“: Vakarų laimėjimas ST yra ly
gus nuliui, nors ir turėta moralinio pasise
kimo, kuris sustiprinj jų pozicijas Vakarų 
opinijoje. Kiti laikraščiai mano, kad rim
tesni Vakarų valstybių ėjimai buš pada
ryti tik po JAV prezidento rinkimų.

It JAV spauda to klausimo svarstyme 
neatsilieka nuo kitos pasaulinės spaudos. 
„New York Times" mano, kad Šovietų Są
junga dabar atsidūrė „visiškoje moralinėje 
izoliacijoje“. Laikraštis mano, kad Va
karų valstybės gali dar ir palaukti, kol 
bus paprašyta Saugumo Taryba padaryti 
viešą sovietų elgsenos pasmerkimą, o su
sidūrus su veto, tą klausimą perduoti JT 
pilnačiai.

„New York Herald Tribūne“ pažymi, jog 
sovietai padarė „taktines klaidas“, pra
džioje pareikšdami kad Berlyno klausi
mas nėra JT kompetencijoje, o po to pa
darė savo siūlymus. Laikraščio nuomone,
ta bloga taktika yra apsunkintos sąžinės 
ženklas arba, diplomatiškai tariant, blo
gos pozicijos ženklas. Dabartinėje pozici-

Korėjoje būklė neišryškėjusi
Seoulas (UP). Amerikiečių okupuotosios 

pietinės Korėjos vidaus reikalų ministeris 
Yoonas pareiškė, kad 

artimiausiomis, dienomis reikia laukti 
neseniai kilusio pučo nuslopinimo. Ta
čiau amerikiečių įstaigos pietinėje 
Korėjoje nežiūri į esamą būklę taip 
optimistiškai, kaip naujoji vyriausybė.

Iš amerikiečių pusės dar nepatvirtinama, 
kad vyriausybės daliniai atsiėmė Yosuo 
uostą.

Pasak Sūdenos Seoule kariuomenės pu
čas laikomas taip rimtu, kad ameri
kiečių planas pasitraukti iš Korėjos 

turi būti atmestas.
Čia pažymima, kad Amerikiečių įstaigos 
buvo numėčiusios amerikiečių ginklais 
aprūpintos pietinės Korėjos armijos su
organizavimą, kuri būtų atsvara sovietų 
įtakoje esančiai šiaurinės Korėjos armijai.

Washingtono politiniuose sluogsniuose 
vyrauja nuomonė, kad įvykiai Korėjoje 
turi būti vertinami kaip „generalinis ban
dymas” politikos, kuri gali būti taikoma 
Vokietijoje.

„Albanija globoja graikų sukilėlius”
Atėnai (Dena/Reuteris). JT Balkanų ko

misija Jungtinių Tautų pilnačiai pateikė 
pranešimą, kuriame kaltinama Graikija 
daug kartų pažeidus Albanijos sieną. To
liau tame pranešime sakoma, jog esą „nea
bejotinų įrodymu”, kad

graikų sukilėliai Albanijos teritoriją 
naudojo kaip prieglaudą ir savo ope

racijų išeities bazę.
Tas pranešimas apima laiką nuo rugsė

jo 11 d. iki spalio mėn. 22 d. Jame kal
bama apie „mažą” pagerėjimą santykių 
tarp Jugoslavijos ir Graikijos pasienio 
sargybinių.

Netikėtai mirus, 16 Vasario Akto Dalyviui, Nepaprastam Pasiuntiniui ir 
(galiotam Ministrui Šveicarijai,

Dr. Jurgiui Sauliui
skaudžioje valandoje užjaučia šeimą ir artimuosius ir kartu lindi
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joje likti nėra lengva. Bet jeigu mes atei
nančią žiemą galime pasikliauti oro tiltu, 
tai pavasarį, gal būt, bus prieitas taškas, 
kada Kremlius bus priverstas ne naujas 
agresijas daryti, bet imtis bendradarbiavi
mo.

♦ Mecklenburgo (sov. zon.) kriminali
nės policijos viršininkas,, Theuneris ir vi
daus tarnybos viršininkas Baumgartas su 
didesniu skaičiumi policijos valdininkų at
bėgo dviem sunkvežimiais į anglų zoną. 
Kaip kelionės lagaminą Baumgartas pa
siėmė visus dokumentus apie policijos per
organizavimą sovietų zonoje. (D).

Didžioji dalis pramonės, dirba 4 dienas 
savaitėje, o elektros sunaudojimas civili
niam sektoriui yra labai suvaržytas.

Sustabdė mirties bausmių vykdymą
Miinchenas (Dena). Generolas Clayua 

įsakė sulaikyti mirties bausmių įvykdymą 
45 vokiečiams, kurie šiuo metu yra Lands- 
bergo kalėjime. Ten pat yra dar. 74 pas
merktieji mirti į tą „sulaikytųjų“ sąrašą 
neįtraukti.

♦ Nordrhein-Westfalijoje policija suse
kė tokius klastojimus, jog kai kuriose vie
tose buvo sutrikęs aprūpinimas maistu. (D)

DP kreipėsi i JT pilnatį
Regensburgas (Dena). Apie 2000 DP 

sekmadienį Regensburge priėmė rezoliu
ciją, kuri bus pasiųsta Jungtinių Tautų pil
načiai Paryžiuje.

Savo rezoliucijoje tie DP reikalauja pa
laisvinti nuo sovietų aneksijos jų kraš
tus. Pašalinti jų tautoms primestas vy
riausybes ir valdymo formą, o taip pat 
panaikinti koncentracijos stovyklas, ko
lektyvinį ūkį fr religinį persekiojimą.
Rugsėjo mėnesį tarpininkaujant IRO iš 

britų zonos į kilmės kraštus grįžo arba iš
vyko Įsikurti J kitus kraštus 3.288 DP. Rug
sėjo 30 d. britų zonoje likusiųjų DP buvo 
181.368 asmenys.

Spalio 25 dieną iš Augsburgo išvyko 552 
išvietintieji asmenys, kurie per Genują vyks 
J Australiją.

Svarbūs slapti posėdžiai
Paryžius (Dena/Afp). Vakarų Europos 

Unijos nuolatinė patariamoji taryba pir
madienį Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterijoje susirinko posėdžių. Pasėdžiai 
vyksta uždaromis durimis. Tarybos pirmi
ninku išrinktas Schumanas.

Po pietų pertraukos užsienio reikalų mi
nisterial ir vėl susirinko posėdžio. Spėja
ma, kad taryba apsvarstys nentbža- klau
simų. Tačiau viskas laikoma paslaptyje. 
Oficialaus komunikato laukiama tik posė
džiams pasibaigus. | ’

Visi 5 užsienio reikalų ministerial an
tradienį prieš pietus susirinko trečio posė
džio, Spėjama, kad bus svarstoma Vokie
tijos problema, atsižvelgiant į Berlyno 
krizę.

♦ Naujos alaus ir degtinės kainos pra
dės galioti nuo spalio 23. d. (D).

JAV laivyną taiko naujiems reikalavimams
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV kraš

to apsaugos ministerijos karo laivyno sky
rius paskelbė statybos programą, pagal ku
rią JAV laivynui bus pastatyti lėktuvnešiai,
iš kurių galės pakilti ir juose nutūpti sun
kieji tolimo skridimo bombonešiai.

Be kita ko, šių metų gale arba 1949 m. 
pradžioje bus pradėtas statyti 65.000 tonų 
superlėktuvešnis. Jau esą tarnyboje lėktuv
nešiai bus'sustiprinti ir patobulinti, kad ga
lėtų iš jų operuoti sunkesni ir didesni 
bombonešiai.

Toliau bus pastatyti 4 naikintojai, ku
rių tonažas bus didesnis už praėjusio karo 
metu statytųjų naikintojų; pradėti statyti 
6 povandeniniai laivai ir2 povandeninių 
laivų naikintojai.

Be naujos statybos programoje numatyti 
ir perstatymai, būtent, tokių laivų, kurie 
bus naudojami povandeninių laivų naikini
mui, apsigynimui nuo aviacijos arba pa
naudoti ašigalio sritims.

JT trejų metą sukaktis
Paryžius (Dena). Spalio m. 24. d., JT 

dienos minėti visų tautų delegacijos susi
rinko de Chaillot rūmų didžiojoje salėje 
trumpo minėjimo. Po trumpos JT genera
linio sekretoriaus kalbos ir po JT Cartos 
įžangos perskaitymo ilgesnę kalbą pasakė 
Prancūzijos užsienio reikalų ministeris 
Schumanas. Savo kalboje jis pabrėžė sun
kumus, kuriuos JT dar turi nugalėti. JT 
pilnaties pirmininkas Evattas apeliavo į 
visas valstybes, kad būtų rimtai pasistengta 
sukurti pastovią taiką.

Amerikoje savo kalboje buv. užsienio 
reikalų ministeris Cordell Hullis ta proga 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 1943 m.
Maskvoje ir 1945 m. St. Franciske jsipa- šymą paskolai gauti.

reigojo bendradarbiauti su kitomis taiką 
mylinčiomis tautomis. Tačiau sovietų poli
tika prieštarauja tiems įsipareigojimams.

Trumanas Palestinos politikos nekeis
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas pareiškė jaučiąs- esant rei
kalą atkartotinai akcentuoti Palestinos po
litiką, kadangi respublikininkų kandidatas į 
prezidentus Deweys rinkimų kompanijoje 
padarė pareiškimą apie jo nubrėžtą Pales
tinos politiką. Trumanas pažymėjo, kad jis 
ir toliau pritaria demokratų partijos nu
brėžtai Palestinos politikai ir, be to, įsakė 
kiek galint greičiau sutvarkyti Izraelio pra-

Deweys — agnios vyriausybės sinonimas
Londonas (Dena/Reuteris). Darbiečių at

stovas Crossmanas sekmadienio laikraštyje 
„Sunday Pictorial” rašo, kad gubernatoriui 
Deweyui patekus į prezidentus britų isto
rijoje bus „kritiškas momentas”.

Po ištisų mėnesių delsimų ir neryžtingu
mų, rašo Crosmanas, Washingtone valdys 
vėl „tikra” vyriausybė. Ryšium su tuo at
stovas prisimena ir Deweyo tarėją ’'užsie
nio politikos klausimais Dullesą ir senato
rių Vandenbergą, kurie greičiausia būtų 
naujosios JAV vyriausybės sudėtyje. Jis 
vaizduoja abu kaip „žymias•asmenybes”.

Crosmanas bijo, kad naujasis Amerikos 
kongresas pirmiausia iš Deweyo reikalaus 
D. Britanijai nebeskirti jokios paramos do
leriais, jeigu tuojau pat nebus praplėsta 
Vakarų Europos unija, įtraukiant į ją Fran
co Ispaniją ir iki dantų ginkluojantis.

Demokratai tušuoja Trumano išpuolį.
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos . 

demokratų partijos komisija padarė pa
reiškimą, kuriame tvirtinama, kad Ameri
kiečių tautos dauguma pritaria Trumano 
planui pasiųsti į Sovietų Sąjungą su spe
cialia taikos misija vyr. federacini teisėją 
Vinsoną.

JAV gyventojų daugumas, pasak pareiš
kimo, tame plane matė priemones šio meto 
įtemptai pasaulio politinei būklei ataušinti. 
Toliau tame pareiškime pastebima, kad 
prezidentas tą planą ėmė svarstyti be jo
kių politinių motyvų. Respublikininkai bi
joję, kad amerikiečių tauta, kuri užvis la
biausiai nori išvengti karo, por busimuo
sius rinkimus taip ir nereaguotų.

♦ Praėjusios savaitės gale Vokietijos 
pajūriuose siautė didelė audra, kuri visiš
kai sustabdė pakrančių susisiekimą. Dauge
lis laivų negalėjo išplaukti, o pakrančių 
laivai visi turėjo ieškoti prieglaudos Bes
tuose. (D).

1
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=TRUMP®VŽIMOS^
D RITANIJA

♦ D. Britanija, pasak britų anglies ta
rybos pirmininko lordo Hyndlyo, 1948 m. 
eksportavo 16 mil. tonų anglies. Tai yra 4 
kartus daugiau, negu praeitais metais. 
Hyndlys tačiau paabejojo, ar D. Britanija 
šiaia metais pasieks 211 milijonų tonų pro
dukcija, kaip tai buvo numatyta. (D/R).

♦ Britų paštų ministerijos technikai 
Danzigo srityje išaiškino vieną „piratini” 
radijo siųstuvą, kuris naudojo' tas pačias 
bangas, kaip ir britų BBC radijo bendrovė. 
(D/AFP).

♦ „Daily Telegraph” informuoja, kad D. 
Britanijos vyriausybė nutarė Siamo kariuo
menei teikti modernių ginklų toliau vesti

. kovai su komunistais pietinėje Azijoje. 
(D/Afp).

GRAIKIJA
Atėnų teismas nuteisė mirtimi 31 as

menį, kurie buvo rasti kalti tuo, kad 1944 m. 
revoliucijos metu nužudė 31 asmenį. (D/Afp)

♦ Atėnų karo teismas pasmerkė mirtimi 
7 graikus, kurie rinko' sukilėliams savano
rius. Mirties bausmė Įvykdyta sušaudytinai.

, (D/R).
1S VISUR

7 ♦ Vatikanas praeitą, šeštadienį paskelbė
popiežiaus Pijaus XII encikliką, kurioje at- 
kartotinai raginama taikiu būdu išspręsti 

, Palestinos konfliktą ir sutarptautinti Jeru
zalę bei kitas šventas vietas. (D/Afp).

♦ Nusileidusieji Austrijoje sovietų la
kūnai Pirogovas ir Barsovas pareiškė, kad 
70% sovietų gyventojų yra nusistatę prieš 
dabartinĮ sovietinį rėžimą. Barsovas spau
dos atstovams pareiškė, kad tie, kuriems yra 
prieinama, klausosi Amerikos radiją ir da
ro atitinkamas išvadas. JĮ pati bėgti iš So
vietų Sąjungos paskatino užsienio radijo 
klausymasis. (D/R).

♦ 10 Triesto jaunuolių dviem po 7 m
ilgumo valtimis, kuriose Įtaisyti pagalbiniai 
motorai, nori plaukti per vandenyną [ĮPietų 
Ameriką. (D/Afp). r ‘ -

♦ Indonezijos respublikos prezidentas 
Sukarta per radiją perskaitė įsakymą, ku
riame buvo pareikšta, kad kova su komu
nistų sukilėliais Javoje yra baigta. Respub
likos kariuomenės vyriausias vadas gener. 
Sudirmanas užėmė pietinėje Javoje Patijo ir 
Patjitano miestus, kurie buvo paskutinieji 
reikšmingesni komunistų atramos taškai. 
(D/R).

J, A. VALSTYBĖS'
♦ Vašingtone numatoma, kad JAV vy

riausybės programa Graikijai remti bus 
pratęsta dar vienerius metus. Tuo tikslu 
turės būti kreipiamasi į kongresą gauti lė
šų. Tik tuo būdu Graikijos kariuomenė 
ateinanti pavasari galėtų vykdyti naują ge
neralinę ofenzyvą prieš sukilėlius. (D/R).

LENKIJA
♦ Lenkijos komunistų ir socialistų par: 

tijų suliejimas, kaip oficialiai informuoja
ma, Įvyks gruodžio pirmoje pusėje. (D/R).

♦ Lenkijos maitinimo ministeris W. Le- 
chowlczius spalio 13 d. buvo suimtas už 
tariamą Įsivėlimą Į spekuliaciją. (D/Afp).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos socialistų partijos poli

tinė kotfiisija išleido pareiškimą, kuriuo ap
kaltino Prancūzijos komunistus naudojant 
„bolševistines priemones”, kurios veda 
Prancūziją Į pragaištĮ. (D/R).

SOVIETŲ S-OA
♦ Pasak Maskvos radijo, sovietų minis- 

terių taryba nutarė mirusiojo politbiuro 
nario Ždarftvo atminimui Manupolio mies-

į tą prie Juodosios jūros Ir Maskvos miesto 
Kazanės rąjoną, o taip pat Leningrado 
miesto Primorsko rajoną pavadinti irgi 
Ždanovo vardu. Be to, Ždanovo vardu bus 
pavadinti Leningrado universitetas, kitos 
aukštosios mokyklos ir kai kurte kariuome- 

' nės daliniai. Maskvoje ir Leningrade bus 
- pastatyti Ždanovui patninklai.(D).

♦ Maskos radijas paskelbė, kad 5 so
vietų parašiutininkai nakties šokimuose su 
parašiutais pasiekė naują pasaulio rekordą, 
iššokdami be deguonio aparatų iš 6500 m 
aukščio. (D/Alp).

ŠVEDIJA
♦ Po Bernadottės nužudymo Švedijos 

vyriausybė iš Palestinos atšaukė savo ste
bėtojus. Paskutiniai Švedijos karininkai jau 
išvyko iš Palestinos. (D/Afp).

♦ Stockholmo radijo žiniomis Švedijos 
Raudonasis Kryžius ruošia maistą 25.000 
Bsrlyno vaikų, kuriuos visuose keturiuose 
to miesto sektoriuose ketina maitinti per 
ateinančius 5 mėn. (D/R).

• VENGRIJA
♦ Budajješto radijas pranešė, kad Ven

grijoje Įrengta nauja galinga radijo stotis, 
kuri pavadinta „Budapeštas II”. Tas radijo 
siųstuvas pradės veikti lapkričio mėnesio 
viduryje. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Iš Rytų zonos Į vakarines zonas kas

dien nelegaliai atbėga apie 250 jaunuolių. 
To bėgimo priežastis yra baimė būti Įpa-

. reigotiems prievartos darbų. (D).
♦ Rugsėjo mėnesį iš Vokietijos legaliu 

.būdu išvyko Į Izraelį per 12.000 žydų. (D).
♦ Šiuo metu į Vokietiją yra atvykusi 

buv. JAV prezidento D. Roosevelto našlė 
Eleonora Rooseveltlenė. Vokiečių pabėgėlių 
Dachavo stovyklos kontrolės komisija tele
grama pakvietė ją aplankyti Bavarijos vo
kiečių pabėgėlių stovyklas, labiausiai Da
cha vo stovyklą, kad ji galėtų patirti apie 
nežmoniškas tose stovyklose sąlygas ir var
gą. Rooseveltienė buvo paprašyta vokiečių 
vyriausybės pagalbos pastangoms paremti, 
kadangi jos žymaus vyro vardas yra susi-.

tęs su Jaltos sutartimi ir tuo pačiu su pa-' 
lėgėllų problema. (D).

/ ♦ Amerikiečių vyriausios būstinės Eu
ropoje jaunuomenės skyrius šiais metais per 
Kalėdas nori apdovanoti 200.000 vokiečių 
k DP vaikų. Labiausiai bus prisiminti naš
laičių namai. (D).

♦ Du sovietų kareiviai apie 1,5 km 
Įžengė Į Hesseno teritoriją, amerikiečių 
okupuotą sritį, ir ten pradėjo tikrinti civi
lių asmenų dokumentus. Netrukus jie vėl 
grįžo į sovietų zoną Thūringijoje. (D).

Savaitinė politikos apžvalga '■>

Trumpos istorijos ilgos pasekmės
Svaičiojimai ar tikrovė?

JT visuotiniame susirinkime Marshallis, 
Bevinas, McNeilas ir kiti kartojo Stalino ir 
Lenino žodžius apie komunizmo santykius 
su vadinamuoju kapitalistiniu pasauliu. 
Ypač pamėgtas tas paties Stalino redaguo
tas „Trumpos komunistų(b) partijos istori
jos” skyrius, kuriame kalbama apie naują
ją komunizmo taktiką, apie tai, kokiomis 
priemonėmis komunizmas turi siekti savo 
tikslo — pasaulinio viešpatavimo. Trumpa 
istorija moko, kad komunistai neturi baidy
tis nė vienos priemonės. Svarbu, kad tik ji 
vestų Į tikslą. Tarp kitų ten peršamų prie
monių siūloma susitarti, ir susitarimo 
nesilaikyti, pažadėti ir netesėti, pastatyti 
prieš Įvykusi faktą ir trumpai — elgtis taip, 
kaip dabar Kremlius ir elgiasi.

Aišku, sovietams tokios trumpos istorijos 
citatos nepatiko. Iš pradžių jie Vakarų at
stovus apkaltino iškreipus Lenino ir Stali
no žodžius. Bet vėliau Vakarų komentato
riams parėmus diplomatų toną ir pradėjus 
toliau raustis komunizmo evangelijoje, nu
rodant jau ir pačių sovietų leidinių pusla
pius ir eilutes, iš kur tos citatos paimtos, 
Maskvos radijas savo programoje svetimo
mis kalbomis turėjo Įsileisti Į diskusijas 
šiuo klausimu. Maskvos radijas aiškjno, 
kad tą baisų- mokslą apie naująją taktiką 
paskelbė Leninas 1905 metais, t. y.' tada, 
kai jis dar buvo politinis emigrantas ir tai
kiai lošė šachmatais Paryžiaus ar Lugano 
kavinėse. Girdi, tai buvo tik nekaltas pokš
tas, teorinis galvojimas, svaičiojimas, netu
rįs nieko bendro su šių dienų tikrove.

Taip Maskvos radijas aiškino anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis, rusų kalba 
tuo pačiu laiku buvo minimos to genialaus 
Stalino komunizmui duoto kelrodžio — 
trumpos partijos istorijos — metinės. Ta 
proga išskaičiuota to kūrinio įtaka visam 
gyvenimui, ne tik politikai. Madingas so
vietų ^mokslininkas” Lisenka net paskelbė, 
kad trumpa istorija padarė milžinišką Įtaką 
sovietų botanikai.
^Na, gaį trumpos istorijos įtakoje Lisen

kos pomidorai kiek greičiau raudonija, dėl 
to nesiginčysime, bet žmonija toli greičiau 
nenori savanoriškai pasukti Lenino ir Sta
lino keliu. Ji vis labiau ir labiau Įsitikina, 
kad tas kelias nepatogus ir negeras. Sovie
tai Stalino pažiūrų teisingumui įrodyti šian
dien, pasak amerikiečių delegato Osbornės 
turi net 60% visos savo pavergtų tautų 
energijos skirti karo reikalams. O ameri
kiečiai trumpoje istorijoje išdėstytų tezių 
neteisingumui įrodyti iki šiol turėjo'išleis
ti tik 6% visų savo tautos pajamų tiems 
patiems karo reikalams.*
Wiliamas C. Bullittas

Buvęs ambasadorius

Amerikos pražūtingosios klaidos 
\ arba z

Kaip laimėjo kairę* o pralošė taiką ■
2. Jęsinys

1941 m. gruodžio 7. d. japonai puolė Pe
arl Harborą. Mus užgriuvo karas.

Prezidento pareiga buvo žiūrėti, kad lai
mėtume karą ir kad nugalėję laimėtume 
saugumą. Mes turėjome nugalėti Japoniją 
ir Vokietiją, o kartu išvengti, kad karui 
pasibaigus Sovietų S-ga nesudarytų mums 
pavojaus.

Prieš tris mėnesius pirm antpuolio ant 
Pearl Harboro, generolas Marshallis Ir ad
mirolas Starkas grynai dėl karinių sumeti
mų buvo (kalbėję prezidentą, kad pirma 
reikia nukariauti Vokietiją, o Tolimuosius 
Rytus laikyti antros eilės karo teatru. Karo 
laivų netekimas Pearj Harbore pakeitė 
anksčiau planuotą pagrindinę strategiją. 
Prezidentas aiškiai suprato riziką, kad nu
galėjus Vokietiją Sovietų S-ga užimtų ir 
viešpatautų rytinėje ir vidurio Europoje, o 
nugalėjus Japoniją, ji grasytų Kinijos ne
priklausomybei ir teritorinei neliečiamybei.

Churchillio baimė
Winstonas Church’llis nors ir džiaugėsi, 

kad mūsų pagrindinės karinės pastangos 
bus nukreiptos prieš Vokietiją, tolydžio rū
pinosi dėl padarinių, kurie galėjo kilti rau
donąją armiją įleidus Į rytinę ir vidurio 
Europą. Laikas nuo laiko jis sugestionuo
davo, kad britai ir mes turėtume pradėti 
antrą puolimą nėr Balkanus arba Triestą, 
idant Dunojaus slėnys būtų mūsų rankose, 
o ne komunistų kontrolėje karui pasibaigus. 
Šio projekto priėmimas būtų išsaugojęs di
delę rytinės ir vidurio Europos dalį lais
vajam pasauliui. Bet generolas Marshallis, 
remdamasis loginiais samprotavimais, tokiai 
ekspedicijai atkakliai priešinosi. Preziden
tas Rooseveltas palaikė generolą Marshallį.

Prezidentas žinojo, kad jis turi rasti ko
kį nors sprendimą sovietų imperializmui. 
Harryo Hopkinso Jtaigojaftias, kuris buvo 
pasidaręs vyriausiasis jo tarėjas, preziden
tas rado „sprendimą”, kuris yra tikriausias

pavyzdys, kas pasidaro paspaudus nerea
lią mintį. Prezidentas ir Hopkinsas kartu 
sudarė planą, kaip nuolaidomis atversti Sta
liną iš sovietinio imperializmo į demokra
tinį bendradarbiavimą.

Buvo numatytos šios keturios* priemonės:
Neribotais kiekiais duoti Stalinui visko, 

ko jis prašys karui vesti, o iš Stalino savo 
ruožtu neprašyti nieko.

Prikalbėti Staliną prisidėti prie bendrų 
tikslų, kaip antai Atlanto chartos.

Pranešti Stalinui, kad buvo panaudota 
Baltųjų rūmų įtaka, drąsinant Amerikos 
viešąją nuomonę palankiai žiūrėti Į sovietų 
režimą.

Susitikti su Stalinu akis i akĮ ir Įkalbėti 
jį pereiti į krikščionišką gyvenimą ir tai
kyti demokratinius principus.

Prezidentas žinojo, kad žaidžia J. A. 
Valstybių gyvybiniais interesais. Jis pats 
aprobavo pranešimą: „Mr. Rooseveltas, 
lošdamas tokiohris milžiniškomis sumomis, 
kokiomis nėra lošęs joks valstybininkas, 
kerta lažybų, kad Sovietų S-ga privalo tai
kos ir sutiks už ją mokėti bendradarbiavi
mu su Vakarais”.

Rooseveltas: „Mano nuojauta sako...” .

Baigiant tris valandas trukusias diskusi
jas dėl mano memorandumo, kuriuo dariau 
priekaištų jo linijai, prezidentas tarė: „Bil- 
li, aš neginčiju dėl tavo faktų, jie yra tiks
lūs. Aš neneigiu tavo samprotavimo login- 
gumo. Tik mano nuojauta sako, kad Stali
nas nėra toks žmogus. Harrys (t. y. Hop
kinsas) sako, kad jis nėra toks ir tenori tik 
saugumo savo kraštui, ir man rodosi, kad 
jei duosiu jam viską, ką tik galėsiu ir iš 
jo nieko neprašysiu, noblesse oblige, tai jis 
nebandys nieko aneksuoti ir veiks su ma
nimi demokratiniam pasauliui ir taikai”.

Aš priminiau prezidentui, kad kalbėda
mas apie noblesse oblige, jis reiksią turi ne 
su Nortolko kunigaikščiu, bet su Kaukazo

Sovietų ginklavimosi rezultatai
Šveicarų „Journal de Geneve” rašo:
„kariškai žiūrint šiuo metu nėra jokio pa

vojaus. Nė viena valstybė neturi pakanka
mai priemonių, kad galėtų drįsti pradėti 
karinę avantiūrą. Nors sovietai, teoriškai 
galvojant, ir galėtų užimti visą Vakarų Eu
ropą, jie žino, kad koks dvidešimt jų neu- 
ralginių punktų būtų sumalti atominėmis 
bombomis. Jų susisiekimo linijos yra leng
vai pažeidžiamos. Jau po kėlių mėnesių jie 
būtų Įtikinti amerikiečių persvara Ir turėtų 
trauktis Į savo sritis”.

„Die Weltwoche” patikslina;
...sovietų noras kariauti 1 sumažės iki 

nulio, jei Europą pasisektų taip kariškai 
konsoliduoti, kad ji galėtų šešis mėnesius 
priešintis sovietų puolimui”.

Tokiu būdu visos sovietų ant karinio pa
siruošimo aukuro sukrautos aukos nedavė 
tų rezultatų, kurių tikėjosi. Jų karinė ga
lia nėra tokia didelė, kad paraližitotų pa
saulį, o prasidėjusios ginklavimosi rungty
nės kiekvieną dieną jų galią mažina, nes 
jei šiandien Amerikos ginklavimo reikalams 
išleidžiami vos 6% visų tautinių pajamų, 
33% biudžeto leidžia jau išlaikyti lygsvarą 
su sovietų pastangomis, tai sekančiais me
tais amerikiečiai galės dar daugiau ener
gijos skirti karo reikalams, o sovietai jau 
pasiekė maksimumą. Turint tai galvoje so
vietai jokiu būdu negali lošti atviromis 
kortomis, kaip tai siūlo Višinskis, statyda
mas nepriimtinas sąlygas. Dabar daugiau 
negu kada nors anksčiau jie turi laikytis 
Lenino skelbtos naujosios taktikos. Antra 
vertus, ta jų taktika jau pasidarė visiems 
žinoma, ji nebeturi netikėtumo bruožo ir 
tuo pačiu nustojo visų naudingų pusių.*

Kantrybės Išsekimas
Beromtihsterio apžvalgininkas prof Oto

nas Weinas neseniai aiškino, kad didele 
sparta artinamės prie to momento, kada 
reikės apsispręsti, ar galima, ar apsimoka 
toliau varyti dabartinę politiką, ar ne. Tat 
liečia tiek amerikiečus, tiek ir sovietus. Kol 
kas įvykiai bėga savo vaga. Po prezidento 
rinkimų laukiama kongreso pritarimo Šiau
rės Atlanto paktui, kuris Į karinį vienetą 
sujungs 5 Vakarų Europos valstybes su 
JAV ir Kanada. Ką tik pasibaigusi com- 
monwealtho konferencija tam paktui iš prin
cipo pritarė. (Net ir Indijos unijos ministe
ris pirmininkas Panditas Nehrus pasisakė 
už savo krašto bendradarbiavimą su Jokią 
liniją' pasirinkusią D. Britanija, nors ir 
prasitarė, kad jo kraštas nutrauks formalius 
ryšius su commonwealthu, pasiskelbdamas 
respublika). Tokiu būdu jau kitą pavasarį 
šiaurės Atlanto paktas turėtų būti Įvykęs

faktas arba, kaip teigia „Die Weltwoche”— 
sovietų noras kariauti sumažės iki nulio.

Tačiau yra ir antra medalio pusė. Dides
nės pastangas kariniams pasiruošimams sun
kina besiginkluojančių kraštų ūkinę būklę. 
(Kai kas Marshallio kelionėje po Vidurže
mio jūros kraštus Įžiūri jo norą pasiinfor- 
muoti, ar tie kraštai galės išpildyti jiems 
skirtus didesnio masto uždavinius). Ginkla
vimo sukelti ūkiniai sunkumai, nors ir su
mažina iki nulio tiesioginės sovietų agresi
jos galimybę, tačiau iš kitos pusės didin
dami masių nepasitenkinimą, ruošia dirvą 
netiesioginei sovietų įtakos infiltracijai. Tie 
sumetimai verčia amerikiečius jau dabar 
daugiau išnaudoti savo turimą persvarą, 
kas, žinoma, veda prie įtempimo padidėji
mo. Taip pat ir netvarka sovietų bloke rei
kalauja ją išnaudoti savo naudai, o ne lauk
ti kada sovietai tuos kraštus visai suvirš
kins, likviduos Titą ir tt.

Tokiu būdu ryšium su trumpos istorijos 
pamokomis susidariusi būklę verčia ame
rikiečius laikytis griežtai ir nesileisti Į jo
kius kompromisus, o sovietams ji neleidžia 
trauktis.’ Tačiau sovietai taip pat gerai ži
no, kad atviras konfliktas jiems jokių ža
vingų perspektyvų nesuteiks. Jų visos des
peratiškos pastangos atsiskaitymo momen
tą nutolinti — neramumai Prancūzijoje ir 
Tolimuosiuose Rytuose —tik verčia ame
rikiečius persvąrstyti ,savo politiką ir pa
galvoti, ar kartais tiesioginė akcija prieš 
pačią Sovietų Sąjungą neduotų geresnių re
zultatų, negu dabartinė kova su jos samdi
niais Graikijoje, Korėjoje, Kinijoje ar 
Prancūzijoje. Juo labiau, kad visi duome
nys rodo, jog ir Vokietijoje sovietai nori 
grjebtis tos pačios taktikos. Žinios iš so
vietų zonos teigia, kad ten rengiamasi pa
skelbti Vokietijos respubliką ir atitraukti 
sovietų kariuomenę. Kas tuo atveju būtų, 
rodo Korėjos pavyzdys. Vos tik sovietai 
tariamai pradėjo traukti savo kariuomenę rš 
Siaurės Korėjos, Pietų Korėjos, atseit ame
rikiečių Įtakoje, esančioje srityje prasidėjo 
komunistų sukilimasl Kai sovietų, kariuo
menė oficialiai patiks Vokietiją, jų samdi
niai pagyvins savo veiklą Vakarų Vokieti
joje. Tada sovietai galės aiškinti, kad čia 
ne jie kalti, bet patys vokiečiai, lygiai kaip 
neramumus Kinijoje kelia patys kiniečiai, 
Graikijoje — graikai. Korėjoje — korėjie
čiai ir tt. ir tt. Tie visi pūliuoją jų impe
rijos pasieniai, pagal jų planą, turės juos 
pačius apsaugoti, o priešus apkrėsti. Ta
čiau tas planas yra perdaug aiškus, kad su
silauktų pasisekimo. Citatos iš trumpos is
torijos (rodo, kad tos užmačios yra perma
tomos. VM.

banditu, kuris, gavęs ką nors veltui, tik ir 
tegalvos, kad anas žmogelis yra asilas, ir 
kad Stalinas tiki komunizmo kredą, kuris 
reikalauja nukariauti pasaulį komunizmui.

Prezidentas tada tarė.- „Sis pokalbis pri
mena man pasikalbėjimą su Woodrowu 
Wilsonu 1918 m., kada Ludendorfas buvo 
pralaužęs sujungtų prancūzų ir britų armi
jų frontą. Atėjęs į jo įstaigą tariau; Pone 
prezidente, turi šiandien mesti mūsų ka
riuomenę Į spragą. Jei nepadarysi, britus 
atstums lig Kanalo ir sunaikins, o paskum 
sudoros prancūzus ir mus!”

„Wilsonas pažiūrėjo į mane ir tarė: Roo- 
seveliai, aš nesiųsiu kariuomenės tai spra
gai užkišti. Gali taip įvykti, kaip pranašau
ji; bet mano nuojauta sako, kad taip neat
sitiks. Atsakingas aš, o ne tu. Ir aš vado
vausiuos savo nuojauta”.

Štai ką aš pasakysiu tau, Billi. Atsakin
gas aš, o ne tu. Ir aš vadovausiuos savo 
nuojautą”.

Nusprendęs lošti savo sugebėjimu apmal
dyti Staliną ir nukreipti jį nuo sovietinio 
imperializmo, kad bendradarbiautų su mu
mis, prezidentas darė ką beįmanydamas, kad 
patiktų sovietų diktatoriui.

Raudonosios armijos ir rusų tautos nar
sumas paruošė dirvą propagandai sovietų 
valdžios naudai. Rusai, kaip ir visada savo 
istorijoje, kovojo dėl savo žemės atkakliai, ir 
jų ' narsumas nupelnytai sukėlė pasaulio 
simpatiją. Šioje našioje dirvoje Baltieji rū
mai ėmė sėti propagandos sėklą. Mr. Jo- 
sephą E. Davisą, kuris buvo buvęs amba
sadoriumi Sovietų S-je nuo 1936 m. lap
kričio 16. d. ligi 1938 m. pavasario, pa
skatino parašyti knygą, vardu „Misiją į 
Maskvą” ir duoti patarimų Girnos sukėjams, 
kuri buvo ruošiama pagal tą patį veikalą ir 
tuo pat pavadinimu. Šioje knygoje ir Ri
moje Mr. Davisas amerikiečių tautai pa
teikė viliojamą Sovietų S-gos vaizdą ir pa
sakė daug kalbų J. A. Valstybėse, kuriose

Sensacingi bėginiai i Vakaras
Berlynas (Dena). Berlyno „Telegraph“ 

laikraštis antradienio rytą žymioje vietoje 
ir stambiomis antraštėmis įdėjo pranešimą 
kad

Į Vakarų’ Vokietiją pabėgo SeydliUo 
štabui priklausąs buv. vienas vokie

čių kariuomenės generolas.
Jo pavardė dėl žinomų priežasčių kol kas 
dar laikoma paslaptyje. Jis tik prieš dvi 
dienas iš Sovietų Sąjungos atvyko į Ber
lyną.

„Telegrafas” spėja, kad tas generolas ry
tinėje zonoje turėjo perimti atsakingas pa
reigas. Be to „Telegrat” teigia, kad dar 
kiti du buvę aukšti vokiečių karininkai, 
kurie su panašia misija, kaip ir pabėgęs 
generolas, buvę pakeliui j rytinę zoną ir 
Berlyną, taip pat yra kelyje Į Vakarus.

Pabėgo Mecklenburgo ministeris

Schwerinas (NZ). Prieš kelias dienas 
Mecklenburgo krašto finansų ministeris 
prof. dr. Strasseris (LDP) su savo šeima iš 
SchwerihO pabėgo į Vakarų Vokietiją.

Be to, iš Rytų ^onos praėjusią savaitę 
pabėgo muzikos mokslininkas prof. Ger- 
stenbergas ir Rostocko universiteto docentė 
ponia Halemė. Dėl to vadovaują adminis
tracijos valdininkai Ir Rostocko bei Greifs- 
waldo universitetų profesoriai yra pavesti 
rytinės zonos politinės policijos K 5 sky
riaus ypatingai priežiūrai.

Sibiriečiai ir mongolai sn 
šarvuočiais i Vokietiją

Berlynas (NZ). Pasak Denos, spalio 22 
dieną Tschornewitze, Brandenburge, prieš 
gener. von Seydlitzą, kuris šiuo metu or
ganizuoja rytinės zonos policiją, įvyko pa
sikėsinimas pistoletu. Iššauti 4 šūviai, iš 
kurių 3 ėjo pro šalį, o ketvirtas kliudė 
gener. Lattmanną, kuris buvo Seydlitzo pa
lydoje, ir sužeidė ranką. Pasikėsintojas bu
vo suimtas.

Patirta JAV kariuomenės sluogsniuose, 
pasak Denos/INS, kad pastaruoju metu so
vietai į savo zonos pasienį sutraukė eliti
nius dalinius.

Tik praėjusią savaitę Į rytinę zoną 
atvyko keli šimtai tūkstančių. sibiriečlt 
ir mongolų kareivių, o taip pat atiprūi 

šarvuočių Ir artilerijos dalinta.!.

Kominformas kovoja su jugoslavų tauta 
Belgradas (Dena/Reuteris)'. Jugoslavijos 

ūkio tarybos pirmininkas B. Kidrichas pir
mame Jugoslavijos jungtiniame profesinių 
sąjungų kongrese jiareiškė, kad

kominfornio kova nėra nukreipia vien 
tik prieš krašto vadus, bet ir prieš 

jugoslavų tauta.
Bet nepaisant visų kominfornio puolimų, 
penkerių metų planas bus įgyvendytas.

Niekas negali Jugoslavijos darbininkų 
klasės sulaikyti nuo ryšio su Sovietų Są
junga, su Jugoslavijos komunistų partija ir 
socializmo idėja.

jo tema buvo „remdamasis darbais ir savo 
nuomone, sakau, kad sovietų garbės žodis 
yra toks tvirtas, kaip Sventraštiš”. Jis ne
minėdavo fakto, kad Stalinas buvo sulaužęs 
sutarčių ne mažiau kaip Hitleris.

Sovietofilų karjera I
Užsienio reikalų ministerija naudojo sa» 

vo įtaką tarp Washingtono korespondentų 
ir publicistų, kad nepagailėtų rožinių spal
vų sovietų paveikslui. Visi sovietų S-gos 
agentai Amerikoje, visi komunistai ir šali
ninkai, palankiausiomis sąlygomis naudo
damiesi, susibūrė, kad pūstų miglas ameri
kiečiams į akis apie sovietų diktatūros pri
gimtį ir tikslus.

Prezidentą ir Hopkinsą palaipsniui pra
dėjo nešti tolyn bangos propagandos, .ku
rią jie pradėjo. Nepaisant prezidento kon
statavimo 1940 m. vasario 10. d. kad „So
vietų S-gą valdo diktatūra tokia absoliuti, 
jog panašios nėra pasaulyje”, jie (preziden
tas su Hopkinsu) išrutulojo teoriją, jog 
Sovietų S-ga yra „taiką mylinti demokra
tija” ir žarstė malones asmenims, kurie pa
sirašė po šia tiesos perversija. Gabūs ir ■ 
patriotiški užsienio reikalų ministerijos ir 
užsienio tarnybos valdininkai, kurie žinojo 
teisybę apie Sovietų S-gą ir atsisakė stoti 
už komunizmo diktatūrą, buvo iškilnoti Į : 
nereikšmingas vietas. Jauni vyrai, kurie 
nors ir žinojo teisybę, bet labiau rūpinosi 
savo karjeromis, nekaip kraštu, ir sutiko 
liudyti, kad „Stalinas yra pasikeitęs”, grei
tai kopė į viršų ir pasidarė baustini pel- 
nikautojai iš Amerikos nelaimės. Sovietų 
partizanų prisiskverbė į užsienio reikalų 
ministeriją, iždo ministeriją ir daugelį ka
ro meto įstaigų. Krašto apsaugos ministe
rija pradėjo Įsileisti komunizmo šalininkus 
ir žinomus komunistus tarnauti karinin
kais, kurie galėjo prieiti prie konfidencia
lių informacijų. Sovietų simpatikų tinklas 
buvo Įsteigtas Washingtone, o sovietų po
litikos apologetai buvo pasiųsti tarėjais 
Kinijos vyriausybei ir į Lotynų Ameriką.

r (B. d.)
♦ Reichenhallo ir Berchlesgadeno kal

nuose praėjusią savaitę iškrito pirmasis 
sniegas lig! 1000 tn ribos. (Dl.

♦ Belguos senatas atmetė Įstatymo pro- ' 
jektą, kuriuo buvo siūloma išrištai Leopol
dui grįžti Į sostą. Balsavo 83 už it 83 prieš.
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Pasaka be galo
Jau vieneri metai, kaip mūsų, DP., 

stovyklas lanko drg. J. Šimkaus baisau jo 
paties pagal šventą VKP (b) Įsakymą pa
krikštytas „Tėvynės Balso” vardu, ir seka 
pasaką be galo. Per ištisus numerius karto
jama ta pati ubago, giesmė: gražu sovietų 
okupuotoj Lietuvoj. Grįžkit visi sūnūs pa
laidūnai po geležiniu okupanto batu. Čia 
žydi literatūra, menas, o jūs tenai, į vaka
rus nuo geležinės uždangos, niėko neturite.

Jūsų poetai šliėužioja pilvu po pesimizmo 
pelkę. Ant. Rūkas atspaudžia pesimistinės 
poezijos rinkini „Tremtinių Mokykla”, tuo 
atimdyias paskutinį duonos kąsni At. Kai
riui. K. Bradūnas valgo svetimą duoną ir 
vietoj „Pravdos” vedamojo ilgisi Vilniaus 
varpų. Bern. Brazdžionis laipioja po sve
timus kalnus, dairosi šiaurės pašvaistės. F. 
Kiršu baigia pražiūrėti akis j tolumas. L. 
Dovydėnas ieško pabėgusio Rapsiuko. V. 
Ramonas užsidėjo kritikos kryžius ant savo 
pečių. Pulgis Andriušis anapus ežero lau
kia siutatinėlio iš Amerikos. Nyka-Niliūnas 
prarado paskutines iš Lietuvos atsivežtas 
simfonijas. B. Gražulis niekaip negali iš
bristi iš rugių. St. Santvaras taisosi laivus 
palaužtom būrėm. Broliai Mekai renka pa
sakas. S. Zobarskas klausosi vokiškos dal
gių muzikos. V. Alantas šlitinėja ant svy
ruojančios žemės. Vienas tik A. Škėma dar 
svaido kibirkštis it nuodėgulius — akto
rius, ’mat, visada turi didesnį tempera
mentą ...

Argi tai literatūra? Tikri graudūs verks
mai. O, pas mus — kas kita/tokio litera
tūrinio pakilimo niekada neturėjom. Knygų 
lentynose geriausių tarybinių Lietuvos rašy
tojų kūriniai milijoniniais tiražais — N. K. 
Ivanov „Tarybų valstybė — naujo tipo 
valstybė”, G. Sorokin „Stalininiai penkme- 
tiniai planai”, G. Gak „Drg. Stalino kūry- 
nys apie dialektinį ir istorinį materializmą”, 
L. V. Liesti a ja „Rinktinės tarybų šalies pa
sakos”, A. Fadiejev „Jaunoji Gvardija” ...

Mūsų teatrų scenose eina geriausių LTSR 
dramaturgų bandymai, kaip, pavyzdžiui, Si
monov „Rusų žmones”, Pagodin „Krem
liau# kurantai” Ostrovski „Kaip grūdinosi 
plienas”, Aleksandrov „Manoji Giuzel”. 
Visų tų tautiečių tarpe Jėra įsimaišąs tik 
vienas svetimšalis — rusiškas‘kilmės Bori
sas Dauguvietis. Šiaip jau visi savi auto
riai ...

Jūsų kompozitoriai- šoka lenciūgėlĮ liau
dies ansambliuose, keliauja iš vienos sto
vyklos ( kitą su klajoklių muzikantų ir dai
nininkų trupėmis, nesidomėdami savo kūry
binių galių plėtojimu. Tuo tarpu mūsiškiai 
per trumpą socialistinio gyvenimo laiko
tarpį sukūrė tiesiog nemirtingų veikalų: J. 
Tallat-Kelpša — ;,Kantatą apie Staliną”, A. 
Račiūnas — „Kantatą apie Staliną”. J. 
Gruodis taip pat rašė „Kantatą apie Sta
liną”, bet nesuspėjo’ užbaigti — negailes
tingoji mirtis prieš VKP (b) valią išplėšė 
jį iš mūsų tarpo. „Kantata apie Staliną” di
džiojo tėvynės karo metais, Paleckiui, Ged
vilui ir Co. sėdint Maskvoje, buvo užpla
nuota ir St. Šimkui. Deja, ir jį mirties są
skaita teko į nuostolius nurašyti ... To
kias kantatas dabar kuria arba artimiausioj

*
Mūsų kalba amžių būvyje

9. Lietuviu kalbos lyčių senumas /
Šiandien lietuvių kalba garsais, žodynu,- 

gramatika išsiskiria iš visų savo giminės 
kalbų. Jii yra viena seniausių dabartinių gy
vųjų indoeuropiečių kalbų tarpe.

Nors ir skirtinga nuo visų kitų, lietuvių 
kalba vienoms indoeuropiečių kalboms yra 
artimesnė, kitoms tolimesnė. Kaip matėme, 
ji artima latvių kalbai,nes abi jos yra tos 
pačios baltų kalbų šakos atžalos. Taip pat lie
tuvių kalba artimesnė slavų negu germanų 
ar kitoms indoeuropiečių kalboms. Tačiau 
mūsų kalba daug kur yra senesnė tiek už 
slavų, tiek už daugeli kitų indoeuropiečių 
kalbų. Iš pačios indoeuropiečių prokalbės 
lietuvių kalba lig šiol tebeskiria dvejopą 
priegaidę —z stumtiną (tvirtapradę) ir tęs
tinę (tvirtagalę). Šiandien tą dvejopą prie
gaidę bepažįsta latvių ir serbų kroatų kal
bos. Daug senovės išlikę ir lietuvių kalbos 
žodyne. Pvz. tokie žodžiai" kaip sūnus, 
brolis, ratas, ausis ir kl. mums yra 
bendri su seniausiomis indoeuropiečių kal
bomis. Ypatingu senumu pasižymi ir mūsų 
kalbos garsai. Kai kurios lytys yra tiesiog 
išlaikiusios dar indoeuropiečių prokalbės 
formą. Cietuvių kalboje tebėra išlikusios' 
senosios galūnės -a &■ (tik pakeista iš senes
nės -o s), -is, -us; vilk-as, aus-i s 
sūn-us. Daugelyje kalbų jos visai išny- 
kusios (plg. rusų v o 1 k „vilkas”, lenkų 
w i 1 k, vok. Wolf, tik graikų 1 y k -o s 
„vilkas”, o lotynų lup-us — jau pakeis
ta galūne). Tokia ranka, kuri mums yra 
bendra su'slavais, rodo, kad mes esame iš
laikę senąjį dvibalsi a n, o slavai ji jau 
seniai yra pakeitę: prieš tūkstantį metų jie 
sakė dar r on k a (su on, kaip šiandien 

ateityje pradės kurti nusipelnąs meno vei
kėjas Kleinickis, Karosas, Vainiūnas, Pa
kalnis, Dvarionas, Dambrauskas ir, žino
ma, visi kiti gaidų meisteriai, kai tik juos 
paragins visagalinti VKP(b) politruko ran
ka ...

Jūsų komitetininkai — įvairaus plauko 
fašistai, reakcionieriai, karo kurstytojai ir 
liaudies priešai jums seka pasakas apie ta
rybinį terorą, reikalauja negrįžti J namus 
ir. pardavinėja jus urmu ir detalėmis už 
konjaką ir cigaretes vakarų kapitalistams. 
Grįžtančiuosius gaudo fašistinė komitetinin- 
kų policija — supiausto į mažus gabaliu
kus, sutarkuoja, išmirko acte, prideda drus
kos, pipirų. Iš to mišinio paskui ji daro 
dešras, kurias be kortelių sudoroja savo 
naktinių orgijų metu komitetininkai, sandė
lininkai, Raudono Kryžiaus ir Balfo atsto
vai. Jeigu kartais tarybiniam politrukui pa
siseka laiku pašisukti ir tokį nelaimingąjį 
pavogti nuo puotaujančių stalo, parvežus į 
Lietuvą, nebėra kur padėti. Žmogus taip 
būna sudarkyta fašistinių komitetininkų, 
kad net ir NKV mėsinėjimo įstaigoms ne
tinka. Ryšium su tuo kilo nenumatytų

Sportinis laiškas iš New Yorko
Beisbolo dienos. Spalio mėn. bai

gė savo mamutines pirmenybes dvi didžio
sios beisbolo lygos; American (meisteris 
Clevelando Indians) ir National (Bostono 
Braves). New Yorko komandoms abiejose 
lygose šiemet nepavyko. Praeitų metų pa
saulio meisteris New Yorko Yankees Ame
rican lygoje užėmė trečią vietą, o National 
lygoje pernykštis herojus Brooklyfio Dod
gers taip pat liko trečiuoju, jau nekalbant 
apie New Yorko Giants, kuris tūpė dar že
miau. Šiemetiniai .lygų meisteriai, kaip 
įprasta, sužaidė seriją rungtynių (reikalin
gos keturios pergalės) dėl viliojančio pa
saulio meisterio vardo. Tos baigminės 
rungtynės yra įvykis, kuris visas Jungtines 
Valstybes sukelia ant kojų. Politiniai nera- 
mumai pasaulyje išblėsta prieš beisbolą ir 
rungtynių aprašymai išsikiša į pirmuosius 
puslapius, per visas skiltis, pailiustruoti 
daugybe nuotraukų.

Nors šiemet favoritų tarpe nebuvo nė 
vieno New Yorko atstovo, susidomėjimas 
nebuvo mažesnis nei pernai, kai dėl aukš
čiausios garbės kovojo dvi New Yorko ko
mandos. Žaidimai (Bostone ar Clevelande) 
prasidėdavo 13 vai. ir tilo laiku mažai kas 
bedirbo, o susiburdavo prie atsineštų radi
jo aparatų ar eidavo į gatvę. Prie krautu
vių iškabintuose plakatuose būdavo kreida 
atžymimos kiekvieno tarpsnio (inning’o) 
pasekmės ir lūkuriuotojai užkimšdavo šali
gatvius.

Šiemet prireikė šešių rungtynių, kol 
Clevelando indėnai surinko keturias perga
les. Rungtynes stebėjo apie 400.000 žiūrovų. 
Tai laimingieji, kuriems milijonai pavydėjo. 
Dar kai Clevelandas savo lygoje buvo be
taikąs į meisterius ir paskutinis žodis ne
buvo tartas (prireikė ir papildomų rungty
nių su Bostono Red Sox), klubas per porą 
dienų gavo 65.000 laiškų iš visos Amerikos, 

mūsų tarmėse); lenkai dabar besako ręn- 
ka (—renka), o rusai jau ruka. Taigi 
mūsų lytys čia yra senesnės negu slavių bu
vo prieš tūkstantį metų. Vėl sūnus yra vi
sai indoeuropiečių prokalbinė lytis. Tik se
novės indų kalboje (sanskrite )dar randa
me s5 mis, o gotų kalboje prieš pusantro 
tūkstančio metų tebuvo sūnūs (vokiečių 
šiandien jau Sohn, anglų son). Ir rusų, 
lenkų galūnė -us jau atmesta, o ilgasis ū 
pakeistas i y (kietą i): s y n; taip slavų 
apskritai jau buvo tariama ir prieš 1000 
metų.
10. Lietuviu, kalbos vertingumas 

ir tyrinėjimas
Dėl savo formų senumo lietuvių kalba 

yra labai branginama lyginamojo indoeu
ropiečių kalbų mokslo. Galima sakyti, kad 
nė viena kita lietuvių kultūros sritis nėra 
mokslo taip vertinama, kaip lietuvių kalba. 
Todėl nuo pat XIX a. pradžios, kai susikū
rė lyginamasis indoeuropiečių kalbų moks
las, lietuvių kalbos griebėsi tyrinėti įvairių 
tautų kalbininkai. Iš pradžių daugiausia 
lietuvių kalba domėjosi vokiečiai ir iš da
lies kiti kaimynai, o vėliau jau ėmė ją tirti 
kroatai, bulgarai, čekai, prancūzai, suomiai, 
latviai, lenkai, norvegai, švedai, šveicarai, 
anglai, estai, italai ir kiti.

Ir mūsų pačių žmonės, kiek sąlygos lei
do, jau ir anksčiau rūpinosi gimtosios kal
bos tyrimu. Jonas Juška su A. Baranausku 
yra pirmieji mūsų dialektologai (tarmių ty
rinėtojai). K. Jaunius ypač tyrė aisčių (bal
tų) prokalbės dalykus, o K. Būga pasižy
mėjo įvairiais lietuvių kalbos tyrinėjimais, 
siedamas kalbą su žilosios tautos praeities

nuostolių — dėl darbo aumažėjimo pusę 
NKVD kvalifikuotų mėsininkų ir žarnų da
rinėtojų teko atleisti iš pareigų ir padaryti 
inteligentais bedarbiais. Dėl tos pačios 
priežasties Kaune, Žuvų rinkoje, buvo nu
traukta statyba didžiausio Pabaltyje NKVD 
Žmogaus Perdirbimo Kombinato ...

Panašias mintis kiekvienam numery už
sispyrusio asilo kantrumu dėsto drg. J. 
Šimkus, VKP(b) valia ir malone einąs sun
kias tėvynes balso pareigas ir seka pasaką 
be galo apie gražų ir laimingą gyvenimą 
po geležiniu okupanto batu. Kad ateityje 
istorikams nepasitaikytų kaikurių nesusipra
timų, būtų gera laikraščio antraštę truputį 
praplatinti — iki — „Plačiosios Tėvynės 
Balso”. Kartu su ta operacija nuo vinjetės 
galima būtų nuimti Gedinvno pilį. Tai per
daug mūsų tautai brangus simbolis, kuris 
juk, tiesą sakant, nieko bendro neturiu su 
kūju Jr piautuvu ir todėl visiškai netinka 
sovietinės „okupanto pasakos be galo” ofi
ciozui. Pagaliau pasigendam mes ir to 
garsaus „Visų šalių proletarai, vienykitės”. 
Negi, drg. Šimkau, jau būtum buržujum pa
sidaręs? ... Vyt Kastytis.

kuriais norėta užsitikrinti bilietus... Lauk
dami valandos, kai pradėjo pardavinėti bi
lietus, keletą tūkstančių stovimų vietų, en
tuziastai eilutėje praleisdavo iki 200 va
landų — atsinešdavo kėdes, čiužinius ir ša
lia pasistatydavo nešiojamus radijo apara
tus. ..

Baigminės rungtynės šimet mušė dauge
lį rekordų. Zaidikai (iš kiekvieno klubo po 
34) gavo tam tikrą nuošimti iš P'rmųjų ke
turių rungtynių, kas sudarė per 7600 dol. 
Taigi, per kuterias dienas kiekvienas ko
mandos dalyvis uždirbo' maždaug po 1.900 
dol. į dieną. Gavo ir tie, kurie žaidė viene- 
rias rungtynes ir trumpą laiką, 'o ga] ir 
visiškai nežaidė, o tik komandos sudėty 
buvo įrašyti. Daugiausia žiūrovų per atski
ras rungtynes buvo- Clevelande — per 
86.000 (daugiau nieku būdu netilpo).

Pereinant prie asmeninės nuomonės, ten
ka pripažinti, kad metai daro savo. Pernai, 
tik atvykus ir tuoj pat pakliuvus į baigmi
nių rungtynių sūkurį, daugiau ar mažiau 
kraipei galvą — beisbolas? Ypatingų sim
patijų nesimatė. O šiemet? Korta verčiasi 
į kitą pusę — įdomus ir beisbolas, nors j 
europinj futbolą nemainytum. Vis dėlto ir-iš 
buvusių tremtinių tarpo atsiranda didesnių 
beisbolo mėgėjų, kurie orientuojasi nema
žiau už eilini amerikieti. Kasdien skaityda
mas sporto skyrius, negali likti, abejingas, 
po truputi |s.itrauki ir pamėgsti. Ta pati 
istorija ir tie tik su beisbolu...
Trys bokso titulai Europai. Europinę širdį 
pradžiugino prancūzo Marcei Cerdano per
galė prieš Tony Žale. Tai tretysis europie
tis, sudrebinęs amerikiečių hegemoniją 
bokso meisterių lentelėje. Šiuo tarpu be 
Cerdano (vidutiniam svory), pasaulio meis
teriai yra dar du europiečiai: pussunkaus 
svorio Freddie Mills (Anglija), Londone

Nukelta į 4 psl.)

nušvietimu. Pr. Kuršaitis labiausiai pagar
sėjo lietuvių kalbos priegaidžių bei kirčia
vimo aprašymu ir klasifikacija. Jonas Ja
blonskis, nors rūpinosi pirmiausia prakti
niais bendrinės "kalbos dalykais, ypač savo 
patikimos^mūsų kalbos medžiagos surinki
mu yra pasitarnavęs ir pačiam lietuvių kal
bos mokslui.

Labai daug kuo yra prisidėję prie lietu-1 
vių kalbos mokslo kitų tautų mokslininkai 
kalbininkai. .

Pr. Boppas įtraukė lietuvių kalbą j savo 
lyginamąją gramatiką (1833). Toliau lietu
vių kalbą plačiau ir giliau ėmė 
tirti įvairios mokslo įstaigos, akademi
jos bei mokslininkai. Rusų tyrinėtojai 
XIX a. viduryje pažymėjo, jog be lie
tuvių kalbos pažinimo neįmanomas ir pa
čių slavų kalbų tyrimas. Vienos mokslo 
akademijos siųstas A. Schleicheris atvyko į 
Maž. Lietuvą lietuvių kalbos tirti iš žmo
nių lūpų ir išleido pirmąją mokslinę lie
tuvių kalbos gramatiką (1856). Jis su di
deliu užsidegimu vaikščiojo po žmones, 
klausydamasis lietuvių kalbos skambėjimo, 
nepaisydamas vargo ir sunkumų. Pats sa
kosi, pamiršdavęs visą neįsivaizduojamą ci
vilizuotam žmogui vargą išgirdęs tokias 
brangias mokslui lietuvių kalbos lytis, kaip 
medžiotojas pamiršta vargą nudėjęs koki 
žvėrį ar botanikas užtikęs retą augalą.

Netrukus lietuvių kalba buvo įtraukta į 
lyginamosios indoeuropiečių kalbų grama
tikos vadovėli (Schleicherio 1861, Brugman- 
no 1886), taip pat j indoeuropiečių kalbų 
chrestomatiją (1869). Toliau su nemažesniu 
uolumu tyrinėjami atskiri lietuvių kalbos

Australinėmis temomis
Netoli metinės, kaip gyvename Australijoje

Tarp metų ir dviejų. Tikrai nebetoli me
tinės. kaip pirmieji DP pasiekė Australiją. 
Ir jų skaičius tapo nebe toks jau kuklus. 
Šiandieną, berods, apie pusantro tūkstančio 
lietuvių (tremtinių) čia esama. Vadinasi, 
gyvenama ir dirbama Australijos ir' savo 
nuosavos kišenės gerovei. Bet kaip tik dėt 
to darbo kai kurie atvykusieji jau nerimau
ja ir kartais karčiais žodžiais ji palydi. | 
naujus kraštus "išvykusieji geriau negu kas 
kitas no, kad tik darbas yra pastovus ir 
realus emigracinės egzistencijas pagrindas. 
Aplamai, darbo niekas ir nesikrato, bet 
naująjį Australijos lietuvį jaudina ir galvo
sūkį sukelia „neišsprendžiama” dilema: me
tai ar du? Kaip žinoma, Vokietijoje auslra- 
linės emigracijos komisijos (bent pirmam 
transportui) kalbėjo apie vienerių metų 
darbo įsipareigojimą, o čia buvo užsiminta 
apie dvejus metus arba ir visai vengta šia 
tema aiškiau pasisakyti.

O metai baigiasi ir dabartinės, ne pačių 
pasirinktos darbovietės toli gražu ne visus 
patenkina. Kalbos nėra, kad tremtiniai bu
vo išskirstyti krašto ūkiui svarbiems dar
bams, kur vietinių darbininkų trūksta. O 
trūksta, be abejo, ten,- kur darbo sąlygos 
prastesnės. Vadinasi, yra ir geresniu dar
bų, gi krašte, kur darbo jėgos trūkumas 
tiesiog katastrofiškas, gauti darbo, nors ir 
nemokančiam gerai kalbos, bet norinčiam ir 
galinčiam sąžiningai dirbti, yra lengva. 
Aišku, kad medžius kertantis ar geležinke
lį tiesiantis stalius ar architektas tol ne
rims, iki vėl į rankas nepaims savo įrankio 
ar nesusigūš prie braižomosios lentos. 
Ypač, kad progų yra labai daug, tik... tie 
nelaimingi metai, o gal ir dveji.

Dar joks pareigūnas antrų metų jkyriai 
neperša, tik pabrėžia, kad teks likti atatin
kamų |st»'g9 kontrolėje su teise (gal būt) 
laisvai pasirinkti darbdavį. Praktiškai jau 
šiandieną, šia teise ne vienas pasinaudojo. 
Kiti, ne intelektualinių profesijų žmonės, jau 
dirba savo specialybėse. Dar kiti, nors ir 
neturėdami kokio praktiško užsiėmimo, sa
vo darbovietes su vietinių darbo ištaigų su

Margame pasaulyje.
Visiems reikalingas. Buv. „virėjų karalius” 

Arturas Kannenbergas, ilgametis Reicho vir
tuvės šefas ir dabar turi gerą vietelę. Šian
dien jis — virtuvės ir protokolo šefas aukš
tųjų amerikiečių karininkų pilyje prie Ntirn- 
bergo.

Liūdnas palikimas. Vokiečių laikraštis 
„Der Wiirttcmberger” dabartinės santvar
kos Vokietijoje nelaiko demokratija ir jai 
apibūdinti, siūlo kitą, originalų vardą: 
„Liūdno palikimo valstybė”.

Relikvijos. Berlyniečiai labai brangina 
vokus, kuriuos šią žiemą pagamino Spandau 
kalėjime sėdį „antrosios Hitlerio koman
dos” nariai.

„Rojaus” pavyzdžiu. Prieš kurt laiką vie
noje Berlyno amatų mokykloje pamokos 
neįvyko vien dėl to, kad mokytojai turėjo 
dalyvauti privalomuose pratimuose, kur jie 
buvo lavinami sutartinai pritarti SĖD mi
tingo kalbėtojams.

Dvikova dėl laiškų. Eilę metų negauda
mas laiškų, vienas JAV medvilnės darbi

Rašo Dr. J. Kantrimas
klausimai, gilinamasi į įvairias jos sritis 
(A. Bezzenbergeris, A. Leskienas, J. Karlo- 
wiezius, A. Briiokneris, P. Fortunatovas, J. 
Zubaty, A. Meille, H. Hirtas, V. Thomse- 
nas, F. de Saussure, O. Wiedemannas, J. 
Mikkola ir kt.; toliau: P. Arumaa, H. H. 
Benderis, Pr. Brenderis, Ekbjomas, J. En- 
zelynas, E. Fraenkelis, J. Gerulis, E. Her- 
mannas, M. Niedermannas, E. Nieminėnas, 
J. Otrębskis, W. Prellvitzas, J. Rozwadows- 
kis, W. Schulze, A. Sennas, Pr. Spechtas, 
Chr. Stangas, T. Torbiornssonas, W. van 
Wijkas ir daugybė kitų). Iš tų visų tyrinėji
mų susidarytų didelė lituanistinė bibliote
ka su šimtais tomų knygų. Ir tie vyrai ran
da reikalą pakartotinai pabrėžti lietuvių 
kalbos svarbą mokslui. įžymus prancūzų 
kalbininkas A. Meillet savo klausytojams 
sakydavęs: jei norite iš žmogaus lūpų iš
girsti aidą to, kas buyo indoeuropiečių pro
kalbė, nueikite pasiklausyti lietuvio kaimie
čio. Jau šio pastarojo karo metu būdingai 
nusakė lietuvių kalbos reikšmę mokslui vie
nas lenkų kalbininkas. Kai išėjo iš spaudos 
pirmasis didžiojo jietuvių kalbos žodyno to
mas ir pasirodė, kiek dar naujos medžiagos 
slypi lietuvių kalboje, jis pareiškė: „Kai 
lietuviai po karo vyks J taikos konferenciją, 
tegu pasiima su savimi tiktai vieną lietuvių 
kalbos žodyno torrtą”. Jis tuo norėjo pasa
kyti, jog to pakaks įrodyti lietuvių teisėms 
į nepriklausomą gyvenimą.

šiandien lietuvių kalba pakaitomis su 
senosiomis indoeuropiečių kalbomis (sans
krito, graikų, senovės slavų kalba) skaito
ma paprastai kiekviename įžymesniame uni
versitete, kuris turi lyginamosios indoeuro- 
piėčių ar slavų kalbotyros katedrą. Galas. 

tikimu yra teigiama prasme pakeitę. Ap
skritai, atrodo, kad mes — naujieji imi
grantai priklausome tiesioginiai lokalinėms 
įstaigoms, nuo kurių labai daug kas pri—, 
klauso. Todėl ir pačios sąlygos vienur visai 
patenkinamos, o kitur tikrai sunkios ir kar
tais beveik nepakeliamos.

Koks bus balansas? Kiekvienas jubiliejus 
yra proga, perkratyti savo'sąžinę, atseit — 
buhalteriškai tariant — susumuoti debitą tr 
kreditą ir išvesti balansą. Laukiant Austra-l 
lijoje gyvenančių tremtinių pirmojo metinio' 
balanso, kažkaip nedrąsu ir nejauku darosi. 
Neperseniausiai ir Anglijos lietuviai turėjo 
progos „švęsti” panašų metinį jubiliejų. Ką 
gi: visą eilę džiugių kultūrinių laimėjimų 
jie apvainikavo šauniomis mūsų solistų gas
trolėmis. Iš spaudos ir vieno kite paklydu
sio laiško atrodo, kad bruzda broliai ir Ka
nadoje. Nenurimsta tremtiniai nei Belgijoje 
anglis kasdami, nei Brazilijoje... O po ši-i 
to geografinio žvilgterėjimo man — Austrai 
lijos lietuviui tikrai nedrąsu ir nejauku.

Trumpai kalbant, jeigu viskas čia klosią 
kaip lig šiol, tai mūsų metinis aktyvas ma
žai kuo testakirs nuo nuliaus. Teatleidžis 
man tie — efeja — keli, kurie stengiasi, dir
ba ir sielojasi, kad jų pastangas taip žemai 
teįvertinu. Bet tai nebūtinai jų kaltė. La
biausiai gal kaltos sąlygos, nors tuo teisin
tis nederėtų.

Vokietijoje juk 1500 lietuvių stovykla, tai 
tikra kultūrinė tvirtovė. Tiesa, ten jie visi 
susibūrę, jei ne susigrūdę vienon stovyk
lom ° dažnai net tūkstančiai mylių ski
ria lietuvi nuo lietuvio. Pradžioje plačiai 
užsimojusi Sydnėja.us Draugija, atrodo, te
pasitenkina vieno kito nario mokesčio su
rinkimu ir visko atidėliojimu ateičiai. 
Aišku, faktiškai draugijos veikla besirūpi-t 
nant tik vienam asmeniui, daugiau ko tikė-i 
•tis nebūtų tikslu.

Bet visi turime tvirtą viltį, kad vis di
dėjanti mūsų „australiečių šeima” išjudins 
mūsų kultūrini gyvenimą ir greit mes, gal 
būt, galėsime kuo nors realesniu pasigirti.

Pirmoji pradžia jau padaryta. Turim sa
vo laikraštį... R. MARIUS

ninkas iššaukė t dvikovą miestelio pašto 
viršininką. Rezultatai; abu žuvo, o polici
ninkas, bandęs juos išskirti, sunkiai sužeis
tas. /

Dar peranksfi. San Francisco madų paro
doje viena lakios vaizduotės panelė demon
stravo 2000 metų madą ir, vietoj pirmosios 
premijos, susilaukė... ištisos krušos su
puvusių pomidorų bei kiaušinių.

Neaišku. Spaldingo miestelio, Anglijoj^ 
tarybos ponai nutarė šiais metais Jungtinių 
Tautų dienos nešvęsti, kadangi „dar Iš vi
so neaišku, ar Jungtinės Tautos tikrai yra 
jungtinės”.

Gabus meškeriotojas. Los Angeles polici
ja ilgą laiką ieškojo talentingo meškerioto
jo, kuris, mesdamas meškerę į mėlynus. Pa- 
cifiko vandenis, per klaidą iš pakrantėje 
stovėjusios vilos per lan<XR ištraukė storą 
piniginę ir, susižavėjęs laimikiu pranyko.

Sunkus klausimas. JAV valstybės tarnau
tojų skryningą vykdantieji IBI valdininkai- 
yra pastebėję, kad sunkiausias atsakomas 
klausimas visoje anketoje yra žmonos gi
mimo data. Daugumoje atvejų ši grafa pa
liekama visai tuščia, bet' neretai pasitaiko 
ir paaiškinimų: „neįmanoma sužinoti” arba 
„mano žmonos asmeniškas reikalas.”

Idealistas. New Yorke septynis kartus už 
vagystes baustas jaunuolis pareiškė vogęs 
tik geram tikslui -- kad .įsigyti pinigų de
tektyvų kursams baigti ir padėti kovoti 
prieš didžiausią žmonijos ramybės drumstė
ją - vag|.

Ir žuvys serga jūros liga. Jajxmijos auk
sinės žuvytės, vežamos j JAV, dabar gabe
namos aklai uždarytuose stikliniuose balio
nuose lėktuvu, kadangi paaiškėjo, kad ir 
jos, plaukdamos laivu, suserga jūros liga.

„Laikas ir jums susiprasti”, S. Amerikos 
indėnų giminių konferencija vienu balsu pri
ėmė rezoliuciją, raginančią J. Tautas pasi
naudoti indėnišku metodu taikai atstatyti. 
Rezoliucijoje sakoma: „Mes. indėnai, ilgus 
amžius tarpusavyje kovoję, jau seniai susi
pratome ir rūkėme taikos pypkę, o ką gali 
raudonodis,„ tą turi galėti ir protingasis 
baltas žmogus, pridedama: seniausioji tai
kos pypkė ir tabako 58 tautų atstovams”.

juodasis penktadienis. Sovietų karinė ad
ministracija, norėdama išreikšti savo neaja- 
sakomą pasipiktinimą vakariečių „vykdomu 
Vokietijos skaldymu”, atskiros valiutos re
formos vakarinėse zonose dieną paskelbė 
gedulo diena „Juoduoju penktadieniu” ir, 
dėl šios priežasties, savo zonos radijo sto
tims uždraudė jaenktadieniais duoti jazz 
muziką.

XX at įstatymai. Moterų dauguma Yoho- 
meshida, Japonijoje, miesto taryboje pri
ėmė įstatymą, nustatantį šias taisykles vy
rams: pareiti namo -iki 6 vai. vakaro, ne
gerti daugiau kaip vieną buteli gazuoto 
vandens | dieną ir du kartus į cfieną nuva
lyti žmonai klumpes.

Houston, Texas, vis dar tebegalioja įsta
tymas, draudžiąs užmigti teatre. Peace Da
le — pasiūlyti poniai ar panelei cigaretę, 
gi visam New Yersey steite — auginti kala- 
kučiukus buteliuose.

Truro, Massachusetts, Įstatymas jaunikiui 
leidžia vesti tik tuo atveju, jei jis gali Iro-- 
dyti, kad yra užmušęs 3 varnas arba 6 
juodvarnius, o Sausalito, Kalifornijoje, pri
sigerti (degtinės) galima tik su raštišku 
miesto tarybos leidimu, gi Cbafanooga. NY, 
{statymas kiekvi-nam šuniui leidžia vieną 
kartą (kąsti laiškanešiui.

Sudarė Ar. Zaūskaa
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Balto 3. Seimo nutarimai

Direktyvos Tremtiniu įkurdinimo Komitetui AKIMIRKSNIU KRONIKA
____ " • --____ :____1;‘r\v ' ■ -

S. m. spalio mėn. 15, 16 d. d. Chicagoje 
{vykęs BALFo seimas tremtinių imigracijos 
reikalu priėmė tokią Direkcijos Komisijos 
paruoštą rezoliuciją;

BALFo trečiasis Seimas nutaria:
1. Teikti pagalbą tremtiniams lietuviams, 

atsidūrusiems dėl 2. D. karo okupuotoje 
Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje, kad jie 
galėtų atvykti j Jungtines Valstybes, pagal 
Displaced Persons 1948 m. {statymą ir koo
peruojant su valdžios sudarytomis šitam 
reikalui {staigesnis bei jos pripažintomis vi
suomeninėmis agentūromis.

2. Seimas šituo tikslu Įgalioja veikti BAL
Fo Direkciją, skirti tam reikalingas pinigų 
sumas, samdyti tarnautojus, darbininkus ir 
specialius ageiitus-igaliotinius, pagal reko
mendaciją tam tikro Tremtinių Įkurdinimo 
Komiteto, sudaryto iš Direkcijos narių ar
ba kitų asmenų, tinkamų šitam darbui.

3. BALFo Direkcija ir Tremtinių Įkur
dinimo Komitetas privalo vadovautis šiais 
dėsniais:

a) Tremtinių Įkurdinimo darbas vykdyti- 
nąs Amerikos lietuvių visuomenės bendromis 
jėgomis, įsijungus į ji visoms lojalioms idė
jinėms srovėms ir nacionalinėms organiza
cijoms.

b) Tremtinių Įkurdinimo Komitetas kartu 
su BALFo valdyba prižiūri veiklą paskirtų 
tam reikalui asmenų ir komisijų, duoda 
jiems instrukcijas ir svarsto nusiskundimus: 
reikalui esant, skundams arba nesusiprati
mams spręti kreipiasi. { Direkciją.

Pietų Amerikos Lietuvis
Tuo vardu Urugvajaus lietuviai Montevi

deo išleido pirmąjį dvisavaitini lietuvišką 
laikrašty. Pirmasis numeris Išėjo iš spaudos 
rugsėjo mėn. Redaktorius Albinas Gumba- 
ragis. Pasak leidėjų, tai bus lietuvių demo
kratų ir patriotų tribūna.

Įžanginiame žodyje sakoma; „S{ darbą 
pradedam knygnešių sąlygose, kad Urugva
jaus lietuviai nors kartą turėtų lietuvišką 
spaudos žod{, kad jie sėkmingiau prisidėtų 
prie bendrosios gautos laisvės kovos, o viso
kiems mūsų tarpo atžgareiviams būtų pas
totas kelias totalitarizmų piršimui ir mūsų 
kolonijos skaldymui. „P. A. L.” nebus siau
rai srovinis laikraštis. Vieninteliai su ku
riais stosime | kovą, tai su totalitarizmo 
piešėjais, mūsų tėvynės pavergėjais ir parsi
davusiais lietuviais”.

Laikraščio formatas nedidelis 4 psl. Tuo 
tarpu spausdinama rašmenimis be lietuviš
kų akcentų.

Pirmasis numeris silpnutėlis, bet bran
gus ir malonus savo turiniu. Linkėkim jam 
ištvermės sunkiame tremties spaudos ke
lyje. N. G.

Yra darbo 500 tremtinių
Worcesterio BALFo skyriaus pirmininkė 

p. Julė Mockienė išsiaiškino {vairiose įstai
gose, kad čia darbo yra 500 atvyksiantiems 
tremtiniams. Ypač trūksta darbininkų ap
rangos pramonėje. („Amerikos Lietuvis”)

Orlekono šovinys užmušė 11 metu berniuką
Seligenstadtas. Prie stovyklos esančiame 

aerodrome, kuriame anksčiau buvo daug 
spalvoto metalo, rinkdami ir parduodami 
tnisingio ir vario laužą, stovyklos gyven
tojai turėjo progos uždirbti po keletą smar
kių, Nors aerodrome dar yra likę gana 
daug nesprogusių minų ir {vairių šovinių, 
tačiau gyventojai nebodami pavojaus su 
pasenusiais šaudmenimis elgiasi neatsargiai. 
Tuo pelnu užsiiminėja ne tik suaugę, bet ir 
iš mokyklų grįžę vaikai.

Pranešimas norintiems vykti i Kolumbija
'Kai kurte tremtiniai norėdami 

greičiau gauti {važiavimo dokumen
tus į Kolumbiją užveda savo emigra
cijos bylas net keliose įstaigose, pa
vyzdžiui; IRO emigraciniam skyriu
je, pas Lietuvos konsulą p. Garba
čiauską, Kolumbijos konsulate Ber
ne ir kt. Bet toks emigracfnių bylų 
pradėjimas net keliose vietose nei 
kiek nepagreitina išvykimo, bet prie
šingai — j{ sulėtina. Įkurdinimo Tar
nyba susitarė su BALFu, kad išvyki
mo l minėtą kraštą reikalus tvarkys 
ir veg BALFo įstaiga Reutlingene. 
Todėl norintieji išvykti J Kolumbiją 
teužveda tik vieną bylą ir tuo reikalu 
prašoma kreiptis šiuo adresu: (14b) 
Reutlingen, Laderstr. 94, nurodant sa
vo ir šeimos narių pavardę, vardą, 
gimimo datą, šeimyninę padėti ir da
bartimi adresą.

Šiuo metu BALFo {staiga Reutlin
gene yra gavusi sąrašus kam yra su-

c) Įkurdinimo Komitetas, komisijas ir 
tarnautojai privalo traktuoti lygiai visus 
tremtyje esančius lietuvius, be tikybos, pa
saulėžiūros ir politinių įsitikinimų skirtu
mo. Šitiems pagrindams BALFas siunčia į 
Europą atstovus, pasiūlytus ji (BALFą) su
darančių grupių.

d) Tremtinių įkurdinimo darbe BALFas 
bendradarbiauja su visomis valdžios Komi
sijos’ pripažintomis visuomeninėmis agen
tūromis (Voluntary Agencies).

e) Pageidaujama, kad { BALFo Centro 
imigracinį aparatą būtų įtraukti atstovai

Apeliacija j laisvųjų tautų sąžinę
LIETUVIŲ MEMORANDUMAS JT GENERALINIAM SEKRETORIUI TRYGVE LIE

Schwab. Gmūndas. Tautos šventės proga 
Schwab. Gmūndo stovyklos lietuviai priėmė 
rezoliuciją, kuri išsiųsta Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Trygve Lie su pra
šymu perduoti ją atitinkamai Jungtinių 
Tautų institucijai padaryti išvadoms. Re
zoliucija atkreipiamas Jungtinių Tautų ir 
kartu demokratinio pasaulio dėmesys į po 
karo susidariusius reiškinius, kurie yra ne 
tik netoleruotini, bet sudaro negarbę visam 
civilizuotam pasauliui. Atvirais žodžiais iš
keliama sovietų, smurto žaurūs darbai — 
žudymai, suiminėjimai, trėmimai — ir nu
rodoma, kad šis tautos naikinimas juo to
lyn, juo įgauna aštresnes formas. Tėvynėje 
tūkstančiais žūsta nekalti žmonės, ištrėmi
me — taip pat. Kankinių mirtimi mirę buv. 
Lietuvos prezidentas A. Stulginskis, užs. 
reik. min. J. Urbšys, vyskupai V. Borisevi- 
čius, T. Matulionis ir daug žinomų ir ne
žinomų asmenų. Šių žudynių ir deportacijų 
rezultate jau dabar Lietuvoje yra nemaža 
apylinkių, kur gyventojų jau nebeliko, — 
tose vietose apgyvendinami atvežti iš Rytų 
mongolai. Ligi šiol visa lietuvių tauta viso
mis priemonėmis, neišskiriant ir ginklo, 
kovoja su žauriu okupantu už savo tėvų 
žemę, už savo būti ar nebūti, nesigailėdama 
savo kraujo aukų.

Karo ir okupacijos pasėkoje dalis lietu
vių tautos atsidūrė Vakaruose, ir čia jų gy
venimas yra nepavydėtinas. „Vakarų Euro
pos ir Naujojo Pasaulio valstybių valdan
tieji asmenys rodo didelį susirūpinimą mū
sų tremtinių, pakrikštytų dviem raidėm DP, 
problema, bandydami ją spręsti emigracijos 
būdu”, rašoma memorandume. „Į emigraci
ją mes žiūrime kaip { laikiną priemonę, ku
ri bent kiek žmoniškesnėse sąlygose duotų 
mums galimumą sulaukti tos valandoš, ka
da galėsime grįžti į savo išlaisvintą tėvy
nę”. Toliau memorandume iškeliami tie me
todai, kuriais, bent iki šiol, buvo vykdoma 
emigracija: išrenkamas sveikiausias ele
mentas, ardomos šeimos, nesprendžiamas 
nepajėgiųjų ir senių bei vaikų likimas. To
dėl „mes apeliuojame { laisvųjų pasaulis 
tautų sąžinę ir jų organizaciją — Jungti
nes Tautas, prašydami:

L Surasti būdus ir priemones sustabdyti 
lietuvių ir kitų bolševikų naikinamų tautų 
eksterminaciją Ir priversti Sovietų Rusiją

Spalio mėn. 6 d. po 14 vai. aerodrome, 
lėktuvo bombos išmuštoje duobėje, du ber
niukai (stovyklos gyventojai) numušdami į 
akmenis orlekono šovinių kulkas, ardę šo
vinius ir išiminėjo paraką. Nuo sutrenkimo, 
sprogus vieno šovinio kapsulei, tūtelės ske
veldros padarė keturias mirtinas žaizdas 
Kuzmai Vytuoliui nuo kurių sužeistasis vie
toje mirė. Antrajam, 13 metų berniukui, 
lengvai sužeista dešinioji ranka ir abi ko
jos. Z. Jonaitis..

teikti leidimai Kolumbijos vizoms 
gauti. Apie tai bus pranešta kiekvie
nam atskirai. Asmens, gavę minėtus 
pranešimus turi BALFo įstaigai Reu
tlingene pasiųsti šiuos dokumentus:
1) Savo ir šeimos narių sveikatos pa
žymėjimus, kuriuose turi būti pažy
mėta kada ir kokius skiepus yra gavę.
2) Vietos policijos pažymėjimą — iš
tikimybės liudijimą.

3) Užsienio pasą arba Titre de yoya- 
ge (exit permit).

BALFo įstaiga persiųs gautus do
kumentus Kolumbijos konsulatui Ber
ne ir gavus iš ten vizas jas perduos 
skirtiem asmenim. Už vizas mokėti 
nereikės. Gavusieji vizas turi kreip
tis l artimiausią IRO emigracinę Įs
taigą kad parūpintų vietą lėktuve ar 
laive ir sumokėtų už kelionę. , 

įkurdinimo Tarnyba

lietuvių komitetų, ’ dirbančių su anksčiau 
paminėtomis visuomeninėmis agentūromis.

4. Įkurdinimo Komitetas pateikia smulkių 
savo darbų jr finansinių išlaidų atskaitas 
BALFo Direkcijos suvažiavimams ir BAL
Fo Seimams.

Tą pat dieną buvo išrinktas BALFo Sei
me Komitetas Imigrantams Įkurdinti, kuris 
pasiskirstė taip pareigomis:.

Alena Devenienė — pirmininkė, 1
Kosmas Balčlauskas —sekretorius, 
Juozas Laučka, Violeta Tysliavienė ir 

Mitchellis — nariai.

pasitraukti iš Lietuvos ligi Lietuvos — Ru
sijos taikos sutartimi nustatytų sienų, kad 
lietuvių tauta galėtų pati atstatyti priešo 
nutraukto suverenumo vykdymą ir nustatyti 
sau valdymosi formas. Tuo atveju būtų kar
tu išspręsta' ir mūsų, DP„ problema.

2. Surasti tremtiniams saugesnę laikino 
apsigyvenimo vietą, kol tremtiniai galės su
grįžti į savo išlaisvintą kraštą.”

„Mes tikime, baigiamas memorandumas, 
kad demokratinis pasaulis ir j{ atstovaujan
ti Jungtinių Tautų Organizacija nepaliks 
kurčia mūsų pagalbos šauksmui tėvynėje 
kankinamiems ir žudomiems broliams ir 
seserims, kurių balsas negali jus pasiekti 
per geležinę uždangą, ir netoleruos XX am
žiuje pasaulio kultūros lopšyje, Europos 
centre, tokių nusikaltimų, kurie yra bū
dingi nebent pirmajai istorijos amžių bar- 
barijai.” J. Žlv.

BALFo pranešimas 
emigraciniais reikalais
Pranešama, kad tremtinių darbo ir 

buto užtikrinimai, kurie emigracijai { 
J.A.V. iki š. m. spalių mėn. 25 d., bu
vo atsiųsti BALFo ištaigai Europoje 
— (Mūnchen 27, Rauchstr. 20), šiuo 
metu jau yra persiųsti BALFo Cen
trui { Ameriką. Ten bus jie patikrinti 
ir duota jiems tolimesnė e<ga.

Emigracinių dokumentų registraci
ja'' BALFo Įstaigoje Europoje vykdo
ma ir toliau.

Naujai prašantieji buto ir darbo 
Užtikrinimų iš savo giminių ir arti
mųjų, turi jiems priminti, kad suda- 

“ rant minėtus dokumentus, ypač pri
vačiu keliu, užtikrinimuose būtinai 
'turėtų būti žymima: ,

1) kad garantuojama butas;
2) kad garantuojama darbas. Žy

mios reikšmės gali turėti darbo kon
kretizavimas, ; todėl pageidaujama, 
kad užtikrinime būtų nurodoma kon
kretus darbas, o ne vien tik jo pa
žadas;

3) kad'dėl naujai atvykusio Į J.A.V. 
nebus iš darbo atleistas ir iš buto 
pašalintas joks amerikietis;

4) kad garantuojama apmokėjimas 
kelionės išlaidų nuo uosto iki naujos

. gyvenamos vietos ir
5) kad naujasis emigrantas nebus 

Amerikos visuomenei ir valstybei 
našta.

Šia proga patariama besirūpinan
tiems gauti buto ir darbo užtikrini
mus priminti jų davėjams, kad jie už
tikrinimus (3 egz.) siųstų ne { Euro
pą, bet BALFo Centrui Amerikoje 
(United Lithuanian -Relief Fund of 
America, Inc, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.) arba betarpiai D. 
P. Komisijai Vašingtone (Displaced 
Persons Commission, Washington 25, 
D. C.).

Pastaba: Sis pranešimas yra kartu 
ir atsakymas i paklausimus tiems, ku
rie laiškais klausė ir prašė pranešti 
apie jų atsiųstų emigracinių doku
mentų eigą.

BALFO ĮSTAIGA EUROPOJE

SKELBIMAS
Pranešame, kad buv. Schweinfurto 

stovyklos kooperatyvas Nr. 1 perkel
tas i Dornstadtą. Buvę minėto kooperatyvo 
nariai ir suinteresuoti asmenys, turi reika
lui su šiuo kooperatyvu, prašomi kreiptis 
šiuo adresu:
(14a) Dornstadt /Ulnt, D.P. Stovykla 

Kooperatyvo Valdyba

PRANEŠIMAS
Kreipiamės į šių korporacijų: Fraternitas 

Baltiensis, Jūra,-Pafria, Romuva, Samogitia 
ir Sudavia buv. pirmininkus ar Valdybos 
narius ir prašome atsiųsti po vieną atstovą 
{ NL, FL ir' JL filisterių ir korporantų-čių 
suvažiavimą, kuris jvyks š. m. lapkričio 
mėn. 13 ir 14 d. Augsburge. Pradžia lap
kričio mėn. 13 d. 10 vai. ryto. Apie dalyva
vimą iš anksto pranešti šiuo adresu: inž. 
J. Butkus, (13b) Augsburg - Haunstetten, 

Flachstr. 48/1.
NL. FL ir IL Vykdomoji Taryba

Po spaudą pasižvalgius
Periodinė, o ypač dienraštinė spauda visų pirma yra dienos akimirkų spauda 

ruošiama tiems, kurie ją tą pat dieną skaitys. Tai yra pagrindinė geros informa
cijos priemonė, ir niekas taip nežemina gero dienraščio, kaip suvėluota žinia. Tik 
taip tevertinant spaudą, kyla vienas klausimas, kiek gerai ji suteikia informacijas.

Bet nuo to momento, kai laikraštis imama komplektuoti, jam statomas kitas 
ir lygiai svarbus klausimas: ar teisingai toji spaudai informuos tuos, kurie norės iš 
dienraštinės spaudos pasiinformuoti apie tame ar kitame laikraštyje aprašomą įvy
kį, laikotarpi?

Norint atsakyti j klausimą, tenka kiekvieną laikrašti vertinti lygiai kaip kac 
vertinama šeima, kaip pagrindinė žmonių bendravimo ląstelė. Laikraštis yra, pat 
paprasčiausia ląstelė informacijos pasaulyje.

Šiandieninė mūsų periodinė spauda turi gana skirtingą uždavinį, palyginus su 
normalia spauda. Dienraštinės spaudos Europoje beveik visai neturime, tuo pačiu 
informacinis politinių Įvykių momentas mūsų spaudoje yra ir tegali būti gana 
silpnas. Visas dėmesys yra sukauptas ties mūsų gyvenimu, ties mūsų bendruome
nės reikalais. Tikslinga ir loginga, nes daugumas mokam pakankamai svetimi 
kalbų ir galime vietos spaudą, reikalui esant, pasiskaityti.

Gausi mūsų spauda, labai gausi, nors kol kas tik mums skirta ir tik mūsų tar
pe pasklidusi. Negėda ją svetur siųsti, smagu ir miela svetimiesiems parodyti. 
Gera išvaizda, neblogas popierius, iliustracijos gan gerai atliktos ir dažnai vy
kusiai parinktos, o turinys... Čia ir prasideda tikroji Golgota.

Tik lyginant mūsų spaudą su kitų tautų (o šiandien jau yra dešimt tautų, 
esančių tokioje pat padėtyje, kaip mes), galima būtų atsakyti ( klausimą: ar mūsų 
spauda yra daugiau auklėjamoji, ar tik grynai informacinė, formuojanti visuomenę, 
ar paliekanti ją ramybėje? Deja, mes savo tarpe neturim žmonių, kurie nuosekliai 
lygintų mūsų spaudą su vienos kurios kitos tautos spauda, jau nekalbant apie vi
sų mums artimų tautų spaudą, ir laikas nuo laiko informuotų mūsų visuomenę.

Atsitiktinai, progai pasitaikius teko vartyti kaimyninę spaudą ir lyginti ją 
su mūsiške. Pirmas {spūdis, kad nė vienoje nėra tokio sugebėjimo aimanuoti, verkš
lenti, kaip mūsiškėje. Per mūsų smulkius kasdieniškus reikalus pagrindinių esmi
nių dalykų nesimato arba jie per silpnai vaizduojami. Mažai terasim minčių apie 
mūsų dabartinę misiją, mūsų vertę dabartinėje {vykių raidoje ir mūsų vietą kaip 
politinio ir ypač moralinio faktoriaus šiandien aiškioje dviejų blokų opozicijoje.

Jei lyginsim mūsų spaudą su lenkų spaudą, tai ten trykšte trykšta džiūgavi
mas laimėjimais, heroiškumo kėlimas ir tt. Paskaičius jų spaudą, atrodo, kad 
jie padoriausia, sąžiningiausia, be ydų, neturinti jokio neigiamo elemento tauta.

Jei mūsų gadynė būtų studijuojama iš spaudos, tai lenkai atrodytų drąsūs, 
tvarkingi, pavyzdingi žmonės. Ir tada, kaip dabar, galvotų, kad lenkai praeityje 
buvo kitoki nei dabar. O mes...

Ar kaltinti spaudą? Bet už ką, juk ji yra legalus visuomenės kūdikis. Žur
nalistas, kaip tas fotografas, registruoja aplinką. Pasiklausykim mūsų vidutinio 
pasikalbėjimo tematikos? Įsidėmėkim klausimus, reikalus, kurie yra-per juos gvil
denami, ir tada mūsų spauda atrodys dar labai dvasiškai disciplinuota. Jeigu už
miršim, kiek dvasinio pasiryžimo, kiek didvyriškumo yra anapus geležinės sienos...

J. DEVEIKĖ

L____ fcporSas
Lietuva — Lenkija 2—2 (1—1)

Pavergtųjų tautų olimpiados futbolo var
žybų baigminės rungtynės, kuriose susitiko 
Lietuvos ir Lenkijos iutbolo vienuolikės, 
baigėsi lygiomis 2—2 (1—1). Reikia pažy
mėti, kad lenkai abudu įvarčius įmušė iš 
baudinių, gi lietuviams įvarčius pelnė Jo
kūbaitis. Tuo būdu, sužaidus paskutines 
rungtynes, Lietuvos komanda nepralošė nė 
vienerių rungtynių. Iš šešių susitikimų lai
mėta keturi (prieš Latviją. Estiją, Jugosla
viją ir Vengriją) ir lygiomis sužaista du 
(prieš.Ukraina ir Lenkiją).

» Pabaltijo spartakiada Rygoje
Patirta kai kurie rezultatai apie Rygoje 

{vykusią spartakiadą, kibioje dalyvavo lie
tuvių, latvių ir estų sportininkai. Bokse 
pirmąją vietą iškovojo estai, antrąją — 
latviai ir trečiąją — lietuviai, kurių ko
mandą sudarė Mazilevičius, Meilus. Sara- 
pinavičius ir Gorochovskis. Prieš latvius, 
kovojant dėl antrosios vietos, sukovota 
4—4. Futbole latviai prieš estus sužaidė 
lygiomis 1—1 Imtynėse ir sunkumų kilno
jime pirmąsias vietas užėmė latviai ir estai 
Moterų estafetėje 4X100 m lietuvės pasiekė 
naują respublikos rekordą, nubėgdamos per 
53,3 sek. 5 km bėgime, kuriame dalyvavo 
ir rekordistas Vietrinas. pirmąją vietą iš
kovojo estas Aleksejevas — 15:37,8; Vietri- 
ęts liko ketvirtuoju. Absoliutus Pabaltijo 
čempiono vardas teko Tarybų Latvijos 
rinktinei, II v. — T. Estija ir III v. — T. 
Lietuva. (žlv)

Pasaulio horizontuose
j— Pasaulio bokso meisteris Joe Louis, 

kuris pareiškė daugiau nesiboksuosiąs. da
bar apsisvarstė ir žada grįžti į ringą ir, 
kaip pranešama iš New Yorko. ateinančių

Kai policija imasi 
pedagoginio darbo

Schwab, Gmūndas. Stovyklos gyventoja 
A. gavo iš stovyklos administracijos rugsė
jo 17 d. raštišką Įspėjimą, kuriame sakoma: 
„Stovyklos Policijos pranešimu Tamstos 
duktė Danutė š. m. rugsėjo mėn. 14 d. 13 
vai. 30 piin. žaidė stovyklos rajone. Į tai 
atkreipdamas Tamstos dėmesį, prašau pri
žiūrėti, kad Tamstos vaikai skirtu poilsiui 
laiku ilsėtųsi, o ne žaistų rajone ir savo 
triukšmavimu kitiems besiilsintiems trukdy
tų poilsi- Pasikartojus stovyklos Adminis
tracija prieš Tamstą bus priversta imtis 
sankcijų.
(pas.) A. P. Stovyklos Administratorius.

Yra geras dalykas, kai stovyklos adminis
tracija rūpinasi vaikų poilsiu bei sveikatos 
reikalais. Tačiau viskas,, kas persūdyta, pa
sidaro komiška. Kas gi čia baisaus (vyko, 
jeigu vaikas žaidė stovyklos rajone 13 vai. 
30 minučių? Argi dėl to reikia šauktis po
licijos ir grasinti tėvams sankcijomis? Rei
kia tik džiaugtis, kad vaikutis vidurdenį 
naudojasi grynu oru. L.

SKELBIMAS
Meniškas lietuviškas atvirukas — gražus 

pasveikinimas užjūrio lietuviui.
Reikalaukite 6 spalvų atviruku pas spau

dos platintojus, arba rašykit; Sp. Skyrius 
Detmold, Wittjestr. 14. Pora — 35 Pf. • 

metų birželio mėn. jis vėl ginsiąs savo *• 
tūlą. *

— Naują pasaulin} rekordą 400 m plau
kime krūtine pasiekė olandas Bonte, nuplau- • 
kęs šį nuotolį per 5:40,2 (senas rekordas 
5:43,8); tą pačią dieną Bonte pasiekė nau
ją rekordą ir 5000 ni plaukime — 7:10,6 
(senasis rekordas vokiečio Haina 7:13,0).

— Tarpvalstybinės teniso rungtynės, įvy
kusios Padujoj tarp Italijos ir Austrijos, 
baigėsi pirmbsios pergale 6—1.

— Po vokiečių -šveicarų futbolo rungty
nių keliuose Vokietijos miestuose. anglų 
futbolo sferose vis daugiau atsiranda bal
sų raginančių užmegzti sportinius ryšius su 
vokiečiais. Planuojama 1949 m. pradžioje į 
Vokietiją pasiųsti britų futbolo rinktinę, ku
ri sužaistų su britų karių, stacionuojančių # 
Vokietijoje, rinktine, be to, turėtų eilę su
sitikimų su geriausiomis vokiečių futbolo 
komandoms. Anglų futbolo taurės laimėto
jas Manchester .United taip pat pareiškė 
norą išvykti rungtynėms į Vokietiją, (žlv).

(Atkelta iš 3 psl.)
nugalėjęs Lesnevich (JAV), tą patį, kurt 
vienas JAV lietuvių .laikraštis, pagautas li
monadinio patriotizmo, apšaukė lietuviu (?) 
ir Rinty Monaghan (Airija) — musės sv. 
.Amerikai liko penki titulai: Louis (sunkaus 
sv.), Robinson (pusvid. sv.), Williams (leng
vo sv.), Pep (plunksnos sv.) ir Ortiz (gai
džio sv.).

Beje, Louis, nors kartį kategoriškai bu
vo pareiškęs, kad pasitrauks, bet dabar iš
kilo nauji variantai ir galimas dalykas, jog 
pavasari jis vėl pasirodys ringe. Ne taip 
lengva pasiryžti ir ištesėti! K. Cerkeliūnas
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