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LAI KPAS ITS LIETUVIU VISUOMENEI

Lipdo Trojos arklį Vokietijai
Balsai apie Stalino interview
Londonas (Dena). Londono stebėtojų 

nuomone, „Pravdos” laikraštyje Įdėtasis 
Stalino interview pirmą kartą sovietų gy
ventojams parodo, kokie rimti nuomonių 
skirtumai yra tarp Sovietų S-gos ir Vaka
rų valstybių.

Interview laikomas atviru grasymu Va
karams. Jame nėra žymių, kad sovietai dar 
norėtų derėtis dėl Berlyno.

Bevinni kantrybės pakanka
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministeris Bevinas ketvirtadienio 
vakare pasakė nesąs iš tų, kurie laikytų 
karą esant neišvengiamą. Jo nuomone, iš
mintingu numatymu, šaltu krauju, tvirta 
valia, didele kantrybe esą galima sudaryti 
sąlygas taikai. Nepaisant dabar vyraujančio 
susijaudinimo, padėtis prieš 
vusi kritiškesnė.

pusmeti bu-

Vokietijos
Britanijos už- 
informatorius

Britanija neevaknoš
Londonas (Dena/Reuteris). 

sienio reikalų ministerijos 
pareiškė, kad D. Britanija nedalyvaus jo
kiose diskusijose dėl kariuomenės atitrau
kimo iš Vokietijos, kol,sovietai laikys 
blokavę Berlyną.

vi

rti-

gynybos 
kaip su
tik ato-

Berlynas (Dena). Dena gerai informuo- 
se sluogsniuose patyrė, kad sovietų okupa
cinių (staigų patvarkymu rytinės zonos vo
kiečių policijos reorganizavimas turi būti 
baigtas iki lapkričio mėn. 4. d.

Sovetai reikalavo policijos skaičiaus 
nuo 140 iki 200 tūkstančių. Tačiau iki 
nustatyto laiko toks skaičius nebus pa
siektas, kadangi vietiniai gyventojai ne
rodą didelio noro į tą policiją asmeniš- ■ 

kai savanoriškai stoti.
Organizavimas vadinamosios paruošties 

policijos, kuriai vadovauja „laisvosios Vo
kietijos komiteto” karininkai, atvykę iš Ru
sijos ir sovietų instruktoriai, susiduria su 
dideliais sunkumais. Ta policija yra suda
ryta beveik vien tik iš vokiečių karo be
laisvių, grąžintų iš Rusijos po to, kai ten 
jie buvo atitinkamai paruošti ir Įsiparei
gojo 3 metus policijos tarnybai sovietų zo
noje. Iš tų dalinių dabar dezertyruoja iki 
VT/t visų vyrų.

Paruošties policija yra gerai ginkluota, ji 
turi būti paskirstyta po visus didesnius so
vietų zonos miestus ir skirta beveik tik ko
vai su galimais neramumais. Be to, t ją 
žiūrima kaip J busimosios rytinės zonos 
kariuomenės branduolĮ.
• k

Berlynas be orinio saugumo

Berlynas (D). Sovietų okupacinės 'įstaigos 
Berlyne paskelbė nebegaliojant sąjunginin
kų sutarti dėl orinio saugumo Berlyne, ka
dangi ta sutartis niekada nebuvo ratifikuo
ta kontrolės tarybos.

Ryšium su tuo kap. Sorečenka, sovietų at
stovas Berlyno orinio susisiekimo saugumo 
centrinėje, atmetė visus britų ir amerikie
čių protestus dėl oro saugumo pažeidimo 
iš sovietų pusės. Ta proga jis pareiškė, kad 
amerikiečiai ir britai turės prisiimti visą 
atsakingumą už eventualias nelaimes, jeigu 
laiku sovietams nebus pateikti jų skridimo 
planai oro koridoriuose.

Amerikiečių karinės valdžios Vokietijoje 
įtakinguose sluogsniuose buvo pareikšta, 
kad „oro tilto” išlaikymas ir išplėtimas 
yra vienintelė konsekvencija, kuri turi būti 
padaryta, po sovietų veto Saugumo Tary
boje.

Teroras

dispozicijoje. Berlyno SĖD pirmininkas 
Jendretzkis ragino, neskaityti nė vieno va
kariniuose sektoriuose leidžiamo laikraščio. 
Kas to neatsisakys, prisipažins viešai karo 
kurstymu. Tuo reikalu padaryta ir atitinka
mi nutarimai. Tam mitingui saugoti buvo 
panaudota 500 Markgrafo policininkų.

Nepatikimi patikėtiniai

Berlynas (Deda). Buv. vokiečių karinome-, 
nės vyriausias gydytojas Dr. Schreiberis, 
kuris nuo pat kapituliacijos buvo Sovietų 
nelaisvėje, transportuojamas iš Maskvos i 
Berlyną, pabėgo.

Schreiberis turėjo gauti reikšmingą po
stovi Rytų zonos policijoje. Jis Berlyne su
sitiko su savo šeima ir po to pasišalino i 
vakarinius Berlyno sektorius.

SMV Schreiberio ieško. I tą ieškojimą 
įtraukti yra ir vakarinių sektorių aukšti 
SĖD partijos dignitoriai. Toliau informuo
jama, kad Rytų zonoje esantieji „Laisvo
sios Vokietijos” komiteto nariai yra sustip
rintai saugomi sovietų sargybų.

♦ 
tiek

Kitame kare Amerikai reikėtų dveja 
degalų, kaip praėjusiame kare. (UP).

Drastiškos vyriausybės priemonės 
pries streikininkus

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos vi
daus reikalų ministerija pranešė, kad 

visur tenai, kur policijos daliniai ir ka
riuomenė sn šarvuočiais ir artilerija iš 
darbininkų paėmė anglių kasyklas, vieš
patauja visiška ramybė. Areštuota 400 
asmenų, tame skaičiuje daug užsienie

čių.
Per ginkluotus susirėmimus darbininką’’ 

labiausiai stengėsi užimti policijos kareiv’- 
nes, paštą ir prefektūras. Visi fabrikai ir 
prekybos yra uždarytos. Daug streikininkų 
arešto metu turėjo su savimi ginklus.

Uostų darbininkų profesinės sąjungos 
valdyba vidurinėje Prancūzijoje paragino 
likusias profesines sąjungas pasekti Siaurės 
Prancūzijos uostų darbininkų pavyzdžiu, 
kurie dėl solidarumo angliakasiams atsisa
kė iškrauti anglis iš laivų.

Į Prancūzijos uostus vis atplaukia ameri
kiečių laivai su anglimis. Vyriausybė pasi
ryžusi imtis visų priemonių, kad tie laivai 

infor- 
Mit-

tarp darbininkų jauičamas žynius palte- . 
kimas grįžti į darbą. Lotaringijos ka
syklose spalio 27. d. | darbą grįžo 

13.500 angliakasių.
Pietinėje Prancūzijoje, Alese, policija ir 
kariuomenė prieš darbininkų barikadas 
panaudojo artileriją ir šarvuočius. Dar
bininkai pasitiko kariuomenės dalinius 
su rankinėmis granatomis, kurių da
lis yra iš vokiečių okupacijos laikų.

Daug policininkų, kada jie ėjo į šachtas, 
buvo sužeisti sprogusių minų. Toje pačio
je vietoje prieš 2 dienas iš 75 žandarų 60 
buvo sužeista. Dabar Alese (vesta tvarka.

Prancūzijoje jau pasireiškė ir pirmieji 
sabotažų veiksmai; keliose vietose nuo 
/. bėgių buvo nuleisti traukiniai.
CGT ir vėl stengiasi, kad vietomis būtų 
sukelti laikiniai streikai angliakasiams 
paremti. Ypač raginami uostų darbinin
kai priešintis laivų iškrovimui su ang
limis

būtų iškrauti. Vyriausybės posėdyje 
macijos reikalų valstybės sekretorius 
terand teigė, kad

„Amerika yra kovoje dėl egzistencijos"

ir geležinkeliečiai, kad nevežtų 
anglių pakrautų traukinių.

darbininkai atsisakė iškrauti 12 lai-

Labai pravarti 
santaika sn Vokietija

Londonas (Dena/Reuteris). Žemųjų 
mų debatuose dėl karaliaus kalbos Winsto-
nas Churchillis pareiškė, kad D. Britanija 
neturi daryti kliūčių susitaikymui su Vo
kietija. Jis tikįs, kad demokratijas laimės 
Vokietijos sielą. Tik apgailestavo, kad 
užs. r. ministeris pritarė per griežtam el
gesiui su senyvais vokiečių generolais.

Pasmerkdamas keršto ir atsiteisimo poli
tiką, Churchillis pareiškė, kad be aktyvios 
ir lojalios vokiečių kilčių paramos negali
mas joks atstatymas Europoje.

Dėl V. Europos Unijos karinės 
Churchillis pasakė, kad ir kažin 
organizuota ji daugel metų tebus
minės bombos papildymas. „Tik, ji šiuo mo
mentu trukdo, kad neatgyja barbarija ir 
kad Europos nepavergia Kremliaus vado
vaujamos komunistų jėgos”.

„Bėdos būklė” Pern|e
Lima (Dena/Reuteris). Peraus vyriausybė 

paskelbė „tautinę bėdosi būklę” ir gavo 
ypatingus įgaliojimus, kad „kiekvienas ban
dymas” .sudrumsti viešąją tvarką ir sociali
nę taiką būtų užgniaužtas pačioje užuo- 
mazguoje.

Vyriausybė ėmėsi tų priemonių dėl to, 
kad kairės orientacijos „Apra” partijos va
dovaują elementai, kurie spalio 4. d. buvo 
paskelbti ilegaliais, pradėjo prieš vyriausy
bę nukreiptą kampaniją. Daug tos partijos 
narių areštuota.

♦ Sinodas uždraudė Graikijos dievna- 
miuose klauptis ir melstis balsu.

vakarinių zonų laikraščiams ir 
skaitytojams

sektoriuje Berlyne susidaręs išSovietų
sovietų palankios spaudos ir politinių orga
nizacijų atstovų vadinamasis „komitetas 
kovai su karo kurstymu”. Viename viešame 
mitinge to komiteto atstovas reikalavo, kad 
Vakarų licenzijuotų Berlyno laikraščių vyr. 
redaktoriai būtų patraukti liaudies teisman.

Ateityje i „juodą sąrašą” turįs būti 
įtrauktas kiekvienas žurnalistas, kuris pri
sideda prie karo kurstymo.

Be to, tas komitetas pareikalavo, kad 
iš Vokietijos būtų išvesta visų kraštų 

okupacinė kariuomenė.
To komiteto žmonės apkaltino amerikiečių 
sektoriuje esantį radiją, kuris itin kurstąs 
karą. Tas radijas ir užsienio žinių agentū
ros bei Vakarų licenzijuoti laikraščiai — 
visi stovi Amerikos monopolinių kapitalistų

Washingtonas (Dena/Reuteris). W. G. 
Bullitas, kuris Roosevelto prezidentavimo 
laikais buvo Amerikos ambasadorius Mas
kvoje ir vėliau Paryžiuje, senas demokratų 
partijos narys, paskelbė, kad per rinkimus 
į prezidentus jis remsiąs respublikininkų 
kandidatą Dewey.

Nepaisant 2. D. karo laimėjimo, pareiškė 
Bullittas, Amerika šiandien yra atsidūrusi 
kovoje ne dėl saugumo, bet dėl savo egzis
tavimo. -Už tai atsakingumas krenta Ameri
kos vyriausybei, kuri vedė Roosevelto ap
mestą politiką, paremtą dviem iliuzijomis, 
būtent: kad Sovietų Sąjunga yra „taika my
linti demokratija” ir kad Kinijos komunis
tai yra tik žemės reformininkai.

Deweys kritikuoja JAV politiką

New Yorkas (Dena/Reuteris). Respubliki
ninkų kandidatas i prezidentus Deweys Cle- 
velande pasakė rinkiminę kalbą, kurioje 
Trumano vyriausybei priekaištavo, kad ji 
„nieko nežinojusi” apie komunistų grėsmę. 
Tuo pačiu metu prezidentas Trumanas Bos
tone yra pareiškęs, kad jis kovojo 
munizmu Amerikoje ir už jos ribų 
tos kovos neatsisakys.

Deweys pastebėjo, kad dabartinė Ame
rikos vyriausybė visai neturi politikos, 
kuri būtų paremta kokiais nors tikslais. 
Vieną kartą ji šoka | vieną pusę, kitą 
kartą ji neapsisprendžia ir svyruoja.

su ko- 
ir nuo

Tuo tarpu emigruos 
po 5.000 DP

New Yorkas (AP). JAV išvirintųjų 
asmenų komisijos pirmininkas Ugo 
Carusis čia pareiškė, kad pasiruošta 
įleisti po 5.000 DP mėnesyje. Tačian. 
šis skaičius turįs būti padvigubintas, 
norint, numatytuosius 205.000 DP su
leisti į JAV ligi 1950 m. birželio 30. d.

Sį pranešimą Carusis padarė, grį
žęs iš oficialios misijos Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje, kur jis, kaip 
pasisakė, padarė žygius, kad pradė
tų atranką ir paruošimą imigracijai.

Pagal ši įstatymą pirmoji DP gru
pė bus sudėta iš 813 asmenų, kurie 
į JAV turi atvykti spalio 31. d.

Rouene 
vų.

Dar
pradėtos tarp streikininkų ir vyriausy
bės derybos. Vidaus reikalų ministerija 
ištrėmė 52 užsieniečius. Suimtuosius 
baus teismas. Profesinės sąjungos rei
kalauja, kad būtų paleisti suimtieji, kad 
būtų nutrauktos streikininkų bylos ir 
mokamos pensijos streiko aukoms. Nuo 
tų sąlygų priklauso ir derybų užmez

gimo galimybės.
Vyriausybė nusiiauš dantis

Visa Prancūzijos spauda daug vietos ski
ria klausimams, musijusiems su angliakasių 
streiku ir tais nuostoliais, kuriuos tas strei
kas padarė ar dar padarys. Tačiau daugu
mas laikraščių pasisako už darbininkų rei
kalavimų patenkinimą. „Aurore” streiką 
vadina „kolektyvine beprotyste”. „Aube” 
mano, kad Prancūzijos vyriausybė turėtų 
apeliuoti i angliakasių protus, o agitatorius 
padaryti nekenksmingus. „L’Humanite”, pa
tikina, kad vyriausybė nusiiauš dantis i 
darbininkų vienybę. Nieko nepadės ir prieš 
darbininkus nukreipti šarvuočiai bei arti
lerija. Jie nuo savo reikalavimų neatsisa
kys.

CGT bandymas įtraukti geležinkelininkus 
i visuotinį simpatinį streiką iki šiol nepa
sisekė, kadangi 
sąjunga 
streiko

nemafyti jokių ženklų, kad batų

adangi krikkčioniškoji profesinė 
„Force Quvnere” nesutiko prie 

prisidėti

Agresyvus Stalino interview „Pravdai“
Ar nereikia viską suprasti priešingai?

Eidamas septyniasdešimtuosius savo garbingo gyvenimo metus, 
ištikimai bei sėkmingai tarnaudamas Tėvynei ir jai didžiai nusi
pelnys, sii; metę spalio mėnesio 18 dieny netikėtai mirė Lugano 
mieste, Šveicarijoje, ir ten to pat mėnesio 20 dienę Sv. Jurgio 
bažnyčios kapuose buvo laikinai, ligi gris i laisva Lietuva, 
palaidotas

Nepaprastasis Pasiuntinys ir įgaliotasis Ministeris

Dr. Jurgis Šaulys,

vienas pasirasiusiuju Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
Aktti, buvęs Valstybės Tarybos Prezidiumo Narys ir Generalinis 
Sekretorius, Lietuvos Diplomatijos Užsieny Šefo Pavaduotojas.

Su širdingu gailesčiu praneša apie tai Lietuvos Diplomatiniu 
Atstovu ir visos Diplomatinės Tarnybos vardur !

Lietuvos Diplomatijos Užsieny Šefas
Lugano, 1948. X. 20.

Maskva (Dena/Reuteris). „Pravdos” ko
respondentas Berlyno reikalu pateikė klau
simus, i kuriuos atsakė Stalinas. 1. Kaip 
žiūrit i Berlyno klausimo iškėlimą ST ir i 
britų bei amerikiečių elgseną ryšium su 
tuo? Stalinas atsakė: Aš tai laikau D. Bri
tanijos, Amerikos ir Prancūzijos viešpa
taujančios klasės agresyvinės politikos įro
dymu. Viso reikalo branduolys yra tas, aiš
kino Stalinas, kad britai ir amerikiečiai ne
nori sudaryti su Sovietų Sąjunga jokios su
tarties. Jie nori tiktai pasitarimų dėl su
tarties. Po to jie nutraukia derybas ir už 
tai apkaltina Sovietų Sąjungą. Tuo norima 
įrodyti, jog su sovietais neįmanoma susi
tarti, kad galima būtų ruoštis naujam ka
rui.

Prieš balsavimą Berlyno klausimu S. Ta
ryboje Argentinos užsienio reikalų minis- 
teriui Bramugliai buvo pasisekę privesti 
prie susitarimo, bet britai ir amerikiečiai 
atkartotinai pareiškė, kad jokio susitarimo 
nesą.

Į klausimą: Ką tamsta manai apie šešių 
valstybių (Kinijos, Kanados, Belgijos, Ar
gentinos, Kolumbijos ir Sirijos) priemones 
S. Taryboje? — atsakė: Visi tie ponai at
virai remia agresijos ir naujo karo provo
kavimo politiką.

Į klausimą: „Kaip baigsis visa tai?” Sta
linas atsakė: „Gali pasibaigti, tik tada, ka
da bus likviduota karo kurstytojų veikla. 
Churchillis yra didžiausias karo skatintojas. 
Jis taip toli nuėjo, kad prarado savo tautos 
ir viso pasaulio demokratinių jėgų pasiti
kėjimą.

Rugpjūčio 30 d. Maskvoje buvo susitarta 
su Vakarų valstybių atstovais, bet JAV ir 
D. Britanijos vyriausybės savo atstovų 
veiklos Maskvoje nepripažino ir pareiškė.

kad jokių susitarimų neįvyko. Jie pažeidė 
jį savo nutarimu Berlyno klausimą perduo
ti S. Tarybai, kur anglai ir amerikiečiai tu
ri garantuotą daugumą ir kur jie gali „įro
dyti” viską.

Tebelaukia sovietus susiprasiant

Paryžius (Dena/Afp). Vakarų valstybių 
užsienio reikalų ministerial, kurie buvo su
sirinkę Prancūzijos užsienio reikalų minis
terijoje pasitarti, išleistame komunikate pa
reiškė, kad Berlyno klausimas ir toliau pa
liekamas Saugumo Tarybos darbų tvarkoje.

Paryžiaus politiniuose sluogsniuose ma
noma, kad Vakarų valstybės tuo pabrėžė, 
jog laikinai jos nemano Berlyno klausimo 
svarstymą perkelti į JT pilnatį. Tas komu-

sovietams palieka galimybę arba 
JT arba už jos ribų imtis derybų

nikatas 
pačiose 
dėl Berlyno klausimo sureguliavimo.

Savo susitikimo metu Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerijoje trys Vakarų vals
tybių užsienio reikalų ministerial aptarę 
naujai susidarusią būklę po Berlyno klausi
mo raidos ST. Be to, buvo aptarta JT poli
tinės komisijos veikla ir Vakarų Europos 
Unijos patariamosios tarybos veikla.

Bevinas tarėsi su Marshallin
Paryžius (Dena). Britų užsienio reikalų 

ministcris Bevinas Amerikos ambasadoje 
Paryžiuje ketvirtadieni susitiko pasitarti su 
užsienio reikalų ministeriu Marshalliu.

Unijos klausimas tebegviidenamas
Londonas (Dena/Reuteris). Italijos vy

riausybė paskelbė memorandumą, kuriame 
išdėstyti yra trys siūlymai Jungtinei Euro
pai sudaryti: 1. Europos atkūrimo taryba 
Paryžiuje turėtų būti įgalinta paruošti sis
temą pastoviam unijos narių bendradarbia
vimui ūkio srityje^. Tarptautiniams poli
tiniams klausimams tirti turėtų būti suda
ryta politinė komisija; 3. Turėtų būti suda
rytas Europos teismas.

Nuo ūkinio bendradarbiavimo priklauso, 
sakoma memorandume, 
politinis ir socialinis 
Tam 
rėtų

Europos galutinis 
bendradarbiavimas. 
ERP valstybių tu-tikslui įvykdyti 16 

imtis iniciatyvos.

O Švediją paspaus...

Washingtonas (Dena/Reuteris). Diploma
tiniai Washingtono sluogsniai mano, kad

Skandinavijos kraštai nusistatys prisi
dėti prie Siaurės Atlanto pakto, kad 
kitaip jiems bus neįmanoma pakankamai 
apsiginkluoti modeminiais ginklais, jei

gu jie tokiam paktui nepriklausys.

Norvegija ir Danija sutinkančios prie to
kio pakto dėtis. Bet iš kitos pusės, jos ne
nori skirtis nuo Švedijos, kuri atkartotinai 
pareiškusi savo nusistatymą likti tradiciš
kai neutrali ir neprisiimti jokių suslsaisty- 
mų su išore.

Tačiau yra ženklų, rodančių, jog
JAV padarys į Švediją tam tikrą spau
dimą, kad paskatintų ją savo nusista

tymą pakeisti.

KITAS, 500-sis, „MINTIES” NUMFJ»« 
išeis padidintas lapkričio 3. d.
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AUSTRIJA
♦ Austrijos KP centrinis komitetas sa

vo partijos nariui ir parlamento atstovui 
Dr. Fischeriui uždraudė prašyti Staliną, 
kad grąžintų dar tebelaikomus Austrijos 
karo belaisvius, kadangi pagal Austrijos 
KP likusieji karo belaisviai daugiausia esą 
karo nusikaltėliai, kurie tarnavę SS. (D/R).

D. BRITANIJA

Wiliamas C. Bullittas
Buvęs ambasadorius

Amerikos pražūtingosios klaidos
arba

Kaip laimėjo karę, o pralošė taiką

♦ Britų parlamento darbiečių atstovas 
Thomas pasitraukė iš darbo partijos, mo
tyvuodamas tuo, kad jis nepritaria vyriau
sybės planams suvalstybinti plieno pramo
nę ir reformuoti aukštuosius rūmus. (D/R).

♦ D. Britanijos karaliaus žentas lordas 
Mountbattenas atvyko į Maltą, kur perims 
Viduržemio jūroje stacionuojančio kreise
rių laivyno vadovavimą. (D/R).laivyno vadovavimą. (D/R).

GRAIKIJA
♦

kad ,
organizacijos 68 narius. (D/R).

Iš VISUR

Salonikų policijos įstaigos paskelbė, 
jos suėmė vienos nelegalios komunistų

♦ Paragvajaus vyriausybė išleistame ko
munikate teigia, kad vyriausybė visame 
krašte yra padėties viešpats ir visame kraš
te sugrąžinta tvanka ir ramybė. (D).

♦ Vakarų Europos Unijos vyriausiasis 
sausumos kariuomenės vadas gener. de 
Tassignys išvyko į Londoną pasimatyti su 
gynybos komisijos pirmininku feldmaršalu 
Montgomeryu. (D/Afp).

♦ Panamoje prasidėjo visa eilė naujų 
prievartos veiksmų. Iš vieno automobilio 
buvo mesta bomba į liberalų partijos būs
tą. Du asmenys .sužeisti. Vieną policijos 
karininką ir du policininkus pagrobė neži-

- nomi asmenys. (D/Afp).
♦ Viena Sudano moteris pagimdė pen

ketuką, kuriame yra tiktai berniukai. (D/R).
♦ Čilės parlamento atstovą Arayą, ku

ris yra ir bendrosios profesinės sąjungos 
komunistų sekcijos vadas, o taip pat 20 ki
tų vadovaujamų komunistų areštavo Čilės 
policija. (D/Afp).

/'

♦ Italijos KP pirmininkas Togliattis 
' partijos organe „Unitą” rašo, kad Italijai

pasilieka tik viena galima politika — kova 
su imperializmu dėl taikos. (D/AIp).

♦ Maršalo Grazianio byloje dar bus ap
klausinėta 108 liudininkai. Rymo prefektas 
Manlia kaip liudininkas pareiškė, kad Gra
zianis priešinosi gėdingoms priemonėms 
prieš žydus, (D/Afp).

J. A. VALSTYBES

nevirškini- 
nedalyvavo 
diskusijose 
aišku, kad

ITALIJA

♦ Trečiosios partijos kandidatas į JAV 
prezidentus Wallace pasiūlė, kad Sovietų 
Sąjunga, JAV, ir D. Britanija tuojau pat 
pasitrauktų iš Vokietijos, perieisdamos jos 
okupaciją Prancūzijai, Lenkijai, Čekoslova
kijai ir Beneliukso kraštams, kurie, pasak, 
jo, tikrai bijo savo buvusio priešo. (D/Afp).

♦ JAV AFL profesinių sąjungų pirmi
ninkas Greenas Washingtone pareiškė, kad 
Amerikoje reikia įsteigti trečią didelę po
litinę partiją. (D/R).

♦ Amerikos užsienio reikalų ministeri
ja, reihdamasi iš amerikiečių komisijos Sen
ule gautomis informacijomis, apkaltino so
vietų okupuotos šiaurinės Korėjos „komu
nistų sukilėlius”, kurie laikinai okupavę 
pietinėje Korėjoje Sunchoną padarė nusi
kaltimų ir nužudė apie 500 žandarų ir de
šiniųjų partijų narių.

.♦ Paskutiniąją Chicagoje sakytą prezi
dento Trumano rinkiminę kalbą praėjus 
vienai valandai dvi JAV radijo stotys, per 

( kurias ta kalba buvo perduodama, translia
vimą nutraukė. Tos bendrovės pareiškė, kad 
demokratų partija buvo apsimokėjusi tik už 
vieną valandą. (D/R).

LENKIJA

Prezidentas Rooseveltas tikėjo, kad, jei 
jis galėtų susitikti su Stalinu akis į akį, 
galėtų įtikinti sovietų diktatorių visišku 
pasitikėjimu juo ir sužavėti — kaip daugel 
kartų buvo sužavėjęs amerikiečius — bei 
palenkti jį dirbti pastovios taikos labui. 
Prezidentas keturis kartus mėgino susitikti 
pasikalbėti su Stalinu. Bet Stalinas keturis 
kartus atsisakė. Penktą kartą jis sutiko ta 
sąlyga, kad prezidentas atvyktų į Teheraną, 
Irano sostinę, kuri yra Sovietų S-gos pieti
niame pasienyje. Prezidentas atsisakė vykti 
taip toli. Bet jį nugalėjo noras kalbėti su 
Stalinu ir nepabūgo kelio į Teheraną.

Ten jis bandė sužavėti Staliną konferen
cijoje, kuri truko nuo 1943 m. lapkričio 28. 
lig gruodžio 1. d. Jis rūpestingai saugojos: 
nepasakyti nieko, kas būtų galėję nepatikti' 
sovietų diktatoriui. Pasireiškus 
mo negalavimui prezidentas 
svarbiose Stalino ir Churchillio 
dėl Lenkijos ateities, nors buvo
tik jungtinis JAV ir D. Britanijos požiūris 
galėjo išgelbėti Lenkiją nuo pavergimo. 
Stalinas primygtinai įrodinėjo Churchilliui, 
kad Sovietų S-ga turi aneksuoti rytinę 
Lenkiją lig Curzono linijos — beveik pusę 
valstybės — ir- kad Lenkiją reikia kom
pensuoti, aneksuojant rytinę Vokietiją. 
Churchillis prieštaravo, nurodydamas, kad 
abiejose aneksijose slypi busimojo karo 
užuomazga. Bet Stalinas buvo atkaklus, ir 
Churchillis sutiko su jo reikalavimais. O 
Rooseveltas pritarė tam susitarimui. Pre
zidentas ir Churchillis pasiteisindami guo
dėsi, kad svarbiausias klausimas esąs ne 
Lenkijos sienos rytuose,e bet visai laisvos 
Lenkijos valstybės atstatymas su absoliu
čiai nepriklausoma Lenkijos vyriausybe, ku
rios nekontroliuotų sovietai. Jie tarėsi tai 
nupirkę, sumokėdami pusę Lenkijos terito
rijos. Bet įvykiai parodė, kad ši kaina ne
buvo pakankama. Stalinas norėjo kontro
liuoti visą Lenkiją, o nustumdamas Lenki
jos sienas į rytinę Vokietiją lig Oderio ir 
Neissės, taip pat kontroliuoti ir rytinę Vo
kietiją. Pagaliau Stalinas ‘pasodino Var
šuvoje marionetinę vyriausybę, kuri bu
vo visiškoje jo 
pastarajai iškilo
lenkų patriotus, Lenkijoje įkurdino 17 so
vietų generalinių štabų su atitinkamais 
daliniais, kurių uždavinys buvo- medžioti 
likusiuosius lenkus, kurie nenorėjo sutikti, 
kad Lenkija turi gyventi vergijoje.

Teherane prezidentas Rooseveltas būtų 
galėjęs pasipriešinti Stalino reikalavimams. 
Hitlerio armijos tebebuvo sovietų žemėje, 
■ir Stalinas tebeprivalėjo visos gausybės 
mūsų skolinimo nuomojimo pakto tiekmenų, 
kad 
1939

kontrolėje, o kada 
sunkumų pajungiant

bent atgautų sienas, kurias turėjo 
m., prieš sudarydamas paktą su Hit-

♦ Vykdantį Lenkijos Primo kardinolo 
Augusto Hlondo paskutinį norą, jis buvo 
palaidotas šv. Jono katedroje, kuri yra Var
šuvos senamiestyje. (D/R).

• PRANCŪZIJA
♦ Maždaug 27’/o Prancūzijoje esančių 

vokiečių karo belaisvių įstojo savanoriais 
į prancūzų svetimšalių legioną. Didžiausia 
tų dalis, apie 14.000, kovoja Indokinijoje ir 
kitose Prancūzijos kolonijose. Kaip nubaus
ti arba tardomi Prancūzijoje dar liko apie 
2000 vokiečių karo belaisvių. Apie 50.000 
karo belaisvių yra Lenkijoje ir Jugoslavi
joje; apie 6000 Čekoslovakijoje. Iš sovietų 
jau grįžo 410.000 belaisvių, p spėjama, kad 
ten dar yra likę apie 0,5 milijono. (D).

♦ Prancūzijos komunistų parlamentinės 
frakcijos pirmininkas Duclos pareiškė: 
„Mes trukdysime, kad Prancūzija nebūtų 
paversta karo kurstytojų strategine operaci
jų baze”. (D/R).

SUOMIJA
♦ Suomijos vyriausybei pakvietus, ne

trukus Suomijoje lankysis pasaulinio ban
ko delegacija, kuri, atsižvelgdama į Suomi
jos norą gauti paskolą, tyrinės jos ūkį.

VENGRIJA
♦ Vengrijos profesinių sąjungų baigia

majame posėdyje priimta rezoliucija, kurio
je dabartiniai Jugoslavijos vadai išvadinami 
„išdavikais imperialistų tarnyboje’’ ir pa
reiškiama viltis, kad jugoslavų tauta, pa
šalinusi savo vadus, grįš į „demokratinę”

. stovyklą. (D/Afp).
, VOKIETIJA

♦ Adolfo Hitlerio uošvis Ottonas Brau
nas, Ievos Braunaitės tėvas, nunacinimo 
teismo Miinchene priskirtas į avigalvių 
(Mitlšufer) kategoriją. (D).

♦ Į Pasewalką (už Stettino) atgabenta 
kelioliką transportų, kurių kiekviename 
maždaug po 2.000 vokiečių, kilusių iš.Ka
liningrado (buv. Karaliaučiaus) apygardos. 
Iš Rytprūsių laukiama atgabenant dar 
45.000 vokiečių. (D).

♦ Niirnberge prie miesto rotušės mote
rys padarė demonstraciją, kai joje lankėsi 
Bavarijos maitinimo mitnsferis Dr. Schloe-

1 glis. Demonstrantės protestavo dėl kainų 
kilimo. (D).

♦ Berlyno miesto sovietų ■ komendantas 
gener. Kotikovas išleido potvarkį, įpareigo
jantį darbininkams ir tarnautojams sovietų 
sektoriuje pakelti atlyginimus nuo 5 iki 30 
?/•• (D).

ir kažin kokias

leriu. O tas baubas, kuris persekiojo mūsų 
generalinio štabo viršininkus — kad jei ne
duosime Stalinui, ko jis nori, jis padarys 
su Hitleriu separatinę taiką — buvo kari
nės vaizduotės padarinys, kurio šaknys bu
vo politinėje ignorancijoje. Karui pradėti 
pakanka vieno, bet taikai daryti reikia 
dviejų. Hitleris žinojo, kad Stalinas nieka
da nedovanos jam, 1941 m. birželio mėn. 
antpuolio ir kad Stalinas smogs jam, kaip 
jis smogė Stalinui, nors
priesaikas duotų ir kažin kokį draugiškumą 
deklaruotų. Jei Stalinas būtų r'mtai bandęs 
taikytis su Hitleriu, rezultatas būtų buvęs 
tik šis: Hitleris būtų painformavęs britus 
ir mus apie Stalino persimetimą ir būtų 
bandęs sudaryti separatinę taiką su mumis.

Todėl prezidentas būtų visai saugiai ga
gėjęs pasipriešinti Stalinui Teherane. Bet 
jis ir galvote apie tai nepagalvojo. Jam rū
pėjo sužavėti Staliną. Pasak teksto, kurį 
prezidentas pats ištaisė ir patvirtino, 
..... Teherane prezidentas atlaikė geros 
kaimynystės politikos seminarą Stalino la
bui” ir grįžo į Washingtoną labai paten
kintas savo žavimosios mokyklos užsienio 
politika, kurią jis vadino savo „didžiuoju 
planu”.

Kad 
skutinį 
sukarti 
Krime, 
torius
tikrųjų Rooseveltas buvo daugiau negu pa
vargęs. Jis buvo pasiligojęs. Maža bebuvo 
likę iš fizinio ir dvasinio 
jis pasižymėjo, įžengęs į 
mus 1933 m. Dažnai jam 
formuluoti savo mintis, o 
išreikšti nuosekliai. Bet jis
laikė savo sprendimo — palenkti Staliną.

Jaltos konferencijoje jis sutiko leisti Sta
linui įtempti į Jungtines Tautas sovietų 
Ukrainą ir sbvietų Gudiją, kaip „nepriklau
somas valstybes”, kurios buvo ir yra ma
žiau nepriklausomos, kaip Rhode Islandas

pasimatytų su Stalinu antrą ir pa
kartą, Rooseveltas buvo priverstas 
kelią j pačią Sovietų S-gą. Jaltoje, 
1945 m. vasario 4. d. sovietų dikta- 
pasveikino pavargusį prezidentą. Iš

ir Deleware. Tokiu būdu Sovietų S-ga 
Jungtinėse Tautose gavo tris balsus, o JAV 
■tik vieną. Jis sutiko ateityje pripažinti Sta
linui patinkamą vyriausybę Lenkijoje, o 
prezidentas Trumanas vėliau tesėjo tą su
tartį.

Darydama nuolaidas Stalino norams Toli
muosiuose Rytuose, prezidentas įstūmė į 
pavojų gyvybiškiausius JAV interesus. 
1943 m. spalio 30. d. Stalinas Maskvoje pa
reiškė Cordell Kuiliui „įsakmiai ir neatšau
kiamai, kad, sąjungininkams pavykus nu
galėti Vokietiją, Sovietų S-ga tada padės 
nukariauti Japoniją”. Komentuodams šį pa
reiškimą užsienio reikalų ministeris rašė 
„Maršalo pareiškimas dėl jo sprendimo bu
vo tiesus. Jis tai padarė įsakmiai, visiškai 
neprašomas ir nereikalavo jokio atpildo...” 

1943 m. lapkričio mėnesį, praslinkus mė
nesiui po Stalino pažadų, prezidentas — 
vykdamas į Teheraną — Kaire turėjo kon
ferenciją su Churchilliu ir Kinijos gene
ralisimu Ciangkaišeku. Trys 
paskelbė šį pareiškimą: 
yra Japoniją išvaryti iš 
Ramiajame vandenyne, kurias
okupavo nuo 1914 m. karo pradžios, ir vi
sas teritorijas, kurias Japonija išplėšė iš 
Kinijos, kaip antai, Mandžuriją, Formozą, 
grąžinti Kinijos respublikai”.

Jaltoje 1945 m. vasario 11. d. preziden
tas Rooseveltas — slaptai, už Kinijos nu
garos — sulaužė pažadus, kuriuos buvo 
davęs Kinijos vyriausybei Kaire — su 
Churchilliu ir Stalinu pasirašė sutartį, pa
gal kurią Kinijos gyvybinės teisės Man- 
džurijoje buvo paaukotos sovietų imperia
lizmui, Šita sutartimi Rooseveltas Sovietų 
S-gai suteikė ne tik „žymių interesų” di
deliame Mandžurijos Daireno uoste ir vi
sišką Port Arturo jūrinės bazės kontrolę, 
kuris dengia pastarąjį, bet taip pat ir „žy
mių interesu” 
Sovietų S-gos 
karų į pietus

Churchillis. mirties akivaizdoje
2. D. karo metu D. Britanijos ministeris- 

pirmininkas Winstonas Churchillis buvo pa
siryžęs verčiau mirti, nekaip patekti į prie
šo nelaisvę.

Buvęs „Queen Mary” kapitonas sir Ja- 
mesas Bissettas neseniai papasakojo, kad 
už ministerio pirmininko saugumą buvo 
atsakingas trijose kelionėse „Queen Mary” 
laivu.

Visada būdavusi paruošta valtis su įgu
lėję, kuri būtų turėjusi pasirūpinti Chur
chilliu, laivą torpedavus ir nuskandinus.

O be to, šalia stovėdavo vyras su užtai
sytu revolveriu, kuriam buvo pavesta nu
šauti Churchillį, jei būtų pasirodę, kad 
grėsė pavojus patekti į vokiečių nelaisvę.

(AP)

pasirašė fr 
Jų tikslas 
visų salų 
ji Įgijo ar

agnumo, kuriuo 
Baltuosius rū- 
būdavo sunku; 

dar sunkiau jas 
vis dar tebesi-

Kova dėl plieno pramonės
Britanijos darbo partija pradėjo ataką 

prieš geležies ir plieno pramonę. Tuo klau
simu išleistoje 50 psl. brošiūroje teigiama, 
kad plienas yra pagrindinė pramonė ir su 
anglimi bei transportu sudaro esminį ūkio 
ramstį. Būdama privačiose rankose ji neat
lieka savo paskirties visuomenės ūkyje. 
Privatūs savininkai nesirūpina įmonių ge
rinimu. Rūpindamiesi pelnais, savininkai 
prieš karą neplėtė gamybos, kad dėl dides
nės produkcijos nekristų kainos.

Visa plieno pramonė yra šešių firmų ran
kose, kurios kontroliuoja ištisą eilę mažes
nių įmonių. Turėdama raktinę poziciją 
plieno pramonė kontroliuoja krašto ūkį. 
Darbo partijos nuomone, tokia galybė de
mokratinėje santvarkoje turi būti tautos 
rankose.

Nacionalizavimo įstatymą nudelsti opozi
cija, padedama aukštųjų rūmų, negalės il
giau, kaip metus. Bet šio klausimo galuti
nai spręsti darbo partija neketina šioje 
parlamento kadencijoje. Ji pasiryžusi jį iš
kelti ateinančių parlamento rinkimų kam-. 
panijoje, kad pasisakytų balsuotojai. (NHT)

geležinkeliuose, kurie eina iš 
į Daireną ir iš šiaurės va- 
skelia Mandžuriją per pusę.

(B. d.)

Agresoriams prisimintina jungtinės kariuomenės
Chicaga (Dena/Afp). Paskutinėje savo 

kalboje JAV prezidentas Trumanas pareiš
kė: „Mano vyriausybės tikslas visada bu
vo, visame .pasaulyje sudaryti sąlygas, ku
rios įgalintų sukurti pastovią ir teise pa
grįstą taiką. Aš niekada nenukrypau nuo 
to tikslo ir aš' niekad neatsisakysiu veikti 
taikos labui.”

Šiuo metu JAV yra įveltos į didesnę ko
vą, negu tai buvo praėjusiuose karuose, nes 
reikalas liečia kovą dėl viso pasaulio lais
vės ir taikos išlaikymo, kalbėjo Trumanas.

Kadangi JAV po 1. D. karo neišnaudojo 
progos sudaryti veiksnįingą instrumentą 
taikai išlaikyti, tai ir antrojo D. karo ne
galima buvo išvengti.

Šiandien JAV ir vėl susidaro 
miantis „išmintingais Franklino 
velto planais, bendradarbiauti
Tautose pastovios taikos sudaryme. Kiek
viena agresyvi tauta neturi išleisti iš dė
mesio kolektyvinio JT tautų pasmerkimo ir 
daugybės kraštų jungtinės kariuomenės.”

duris, sakydamos, kad būsiančios 
Dievas apšvies vyskupą ir Ekle-

vienuolių išvedžioti Į jų šeimų

proga, re- 
D. Roose- 
Jungtinėse

Onulande nieko naujo

11 vienuolio uz barikadų
Viename Portugalijos miestelio vienuoly

ne užsibarikadavo 11 jaunų vienuolių, ku
rios priešinasi Vatikano sprendimui dėl jų 
ordino paleidimo. ■ »

Vadovaujamos jaunos viršininkės Mari
jos do Carmo vienuolės užsibarikadavo 
langUg ir 
tol, „kol 
ziją”.

Atėjusi
namus, kaip sakoma Eklezijos potvarkyje, 
policija negalėjo patekti į vidų, nes vienuo
lės sako, kad priešinsis visais būdais, jei__ <
policija įsiveržtų į vidų.

Basųjų karmeličių seserų ordiną įsakyta 
paleisti dėl to, kad elgiasi ne pagal regu- 
laminą. Viršininkė Marija įvedusi naujų 
taisyklių. Ji klausanti naujokių išpažinties; 
atsisako įleisti kunigą mišių laikyti, o jas 
laikanti pati. )

Apylinkės kaimiečiai taria, kad seserį 
Mariją „apsėdo velnias” ir grasė vienuo
lyną sudeginti iki pamatų. Nuo šio išsišo
kimo saugo policija. (AP)

Paryžiaus Combat, dienraštis, kalbėdamas 
apie šį keistą kraštą, savo geografine pa
dėtimi šiek tiek primenantį Šveicariją, tei
singai pastebi, kad pagrindinis šalies gy
ventojų verslas — šapirografuotų produktų 
gamyba. Viename iš gausių prieškambarių 
moderniomis ir madingom^ priemonėmis— 
fotografijomis ir statistikomis — iškalbin
gai parodyta, kaip iš oratoriaus burnos iš
ėjęs žodis, radiofoninėmis priemonėmis pa
gautas penkių vertėjų, perėjęs per kelioli
ka įvairios rūšies mašinų — nekalbant jau 
apie oro bangas — virsta šapirografuotu 
kūnu, tonomis kraunamu į sandėlius ir eks
portuojamu į visus užsienius. Fotografijos 
toliau neberodo, bet su trupučiu fantazijos 
galima 'įsivaizduoti, kaip šie masinės ga
mybos produktai, patekę į Tasmaniją ar 
Ugnies Žemę ir apgaubti egzotikos šydu, 
sudaro svarbumo, darnos ir grožio įspūdį.

Tai, žinoma, nereiškia, kad visi Onulan
do gyventojai būtų tokie skeptikai ir, saky
čiau, tokie menki patriotai savo jaunos tė
vynės atžvilgiu. Jaunimas visose šalyse nai
vus ir entuziastiškas. Ir jeigu senų imperijų 
— Etiopijos neguso, Jungtinės Karalijos ar 
Persų šacho — atstovai snūduriuodami 
linkčioja galvomis, tartum sakydami „ma
tėm mes ir mahdresnių, negu jūs...”, tai 
jugoslaviškas jaunimas, išraudęs ir skery
čiodamas rankomis, ieško teisybės ... savo 
teisybės.

Berlyno krizė

Berlyno istorija gal labiausiai pamokoma 
šiuo atžvilgiu. Ištisas tris savaites laikraš
čiai milžiniškomis antraštėmis rašė; „Jei 
Stalinas nenorės gražiai kalbėtis, tai trys 
didieji atiduos klausimą spręsti Saugumo 
Tarybai”. Eilinis skaitytojas, prisisotinęs 
tokių baisių grasinimų, nenoromis pradėjo 
galvoti, kad vargšui Stalinui tikrai blogai 
bus, kai Saugumo Taryba pagaliau susido-

(RAŠO MOŠŲ KORESPONDENTAS JT) 

mės jo nemandagiu elgesiu. Atidavė. Ir kas 
išėjo? — Šapirografuotų gaminių fabrikas 
nuoširdžiai ėmėsi darbo. Išleidus 400. pus
lapį paaiškėjo, kad dar neaišku, ar šį klau
simą galima, ar verta įtraukti į darbotvar
kę. Mašinos užspringo. Teko išgalvoti 
„neutralias” valstybes ir joms pavesti gel
bėti Onulando prestižą.

Karo dar niekas nenori

Klausimai, kokie jie būtų, šiandien neiš
vengiamai susieina į vieną tašką: „Ar jau, 
ar dar ne?” — Aišku, kad nė viena pusė 
dar kariauti nenori. Kodėl karo nenori J. 
A. Valstybės, visiems maždaug aišku. Ko 
laukia sovietai, Minties korespondentas taip 
pat negali atsakyti: spaudos kuluaruose, ku
riuos pripildo iš dvidešimties pravirų durų 
girdima harmoninga rašomųjų mašinėlių 
muzika, Tašsui skirta kabina pastoviai tuš
čia ir nyki savo tyla. — Tuo tarpu sovietų 
delegatai labai iškalbingi — jų kalboms 
pavadinti surastas net naujas terminas; dis- 
cours-fleuves, prakalbos upės — bet jie vi
si kalba apie taiką, nusiginklavimą ir karo 
kurstytojus. (Su atomine bomba, tur būt, 
ne tokie jau puikūs reikalai, kaip kad sako 
ponas Višinskis, — kalba pikti liežuviai).

2) amerikiečiai nedarytų sutarčių su fa
šistine Ispanija, ir tai visai nesiskaitydami 
su Prancūzijos, Anglijos ir viso pasaulio 
viešąja opinija, jei tikėtų, kad dar yra pa
kankamai laiko kariškai atstatyti Prancūzi
ją ir Vakarų Vokietiją;

3) britai neskubintų visomis priemonėmis, 
dažnai aukodami ir savo prestižą, Vakarų 
Unijos karinės centralizacijos, nematydami 
reikalo skubiai pasidaryti stambiu faktoriu
mi JAV akyse.

Tačiau visa tai vyksta ne Onulande, o už
sienyje, kur pramonė gamina atomines 
bombas, šiltinės bakterijas ir reakcinius 
lėktuvus. O Onulande nieko naujo.

K. Gylenis

Beneliukso gerovė priklauso 
nuo Vokietijos klausimo 

sprendimo
Haaga (Dena/Reuteris). Beneliukso Unija 

Europos ūkinio bendradarbiavimo organiza
cijai įteikė memorandumą, kuriame iškelia, 
kad Beneliukso valstybių gerovė priklauso 
nuo Vokietijos, problemos sprend'mo.

Memorandume reikalaujama pašalinti vi
sas kliūtis prekėmis su Vokietija laisvai 
keistis, atstatyti normalų susisiekimą su 
Ruhro sritimi ir apsaugoti Beneliukso 
valstybių nuosavybę ir garantuoti jų 

investicijų pelnus Vokietijoje.
Toliau nurodoma, kad leidus joms ūkiš

kai bendradarbiauti su Vokietija, mažiau be- 
reikėtų paramos iš kitų valstybių.

Bet jam ruošiamasi

Plačios kalbos apie nusiginklavimą su
teikia savotišką pąkaruokliško humoro toną 
gyvenamajai realybei. O realybė yra tokia: 
per paskutinį mėnesį Vakarų pasaulis iš 
laukimo stadijos perėjo į pasiruošimo sta
diją. Nekeliant laiko klausimo, yra aišku, 
kad -' x

1) britų socialistai nebūtų ryžęsi kompro
mituoti atsiginklavimo sąskaiton visą savo 
krašto atstatymo planą, tuo pasmerkdami 
savo partiją pralaimėti artėjančiuose rinki
muose, jei jie nelaikytų padėties itin rimta,

De Gaullė mato Ilk viena kelią
Paryžius (Dena/Reuteris). Pirmadienį ge

nerolas
de Gaullė paragino visus naujai iš
rinktuosius prancūzų tautos elektorius, 
kad jie laikytų savo pareigą lapkričio 
7 d. rinkimuose Į respublikos tarybą 

balsuoti už jo partijos kandidatus.
Toliau tame rašte de Gaullė rašo, kad 

pirmutinis tarybos uždavinys bus tučtuojau 
pradėti diskusijas dėl visuotinių rinkimų 
įgyvendymo, kadangi tai yra vienintelis ke
lias išeiti iš dabartinės krizės.

Prancūzijos krašto apsaugos ministeris 
Remadier užsienio spaudos korespondentų 
delegacijai pareiškė, jog Prancūzijk ketina 
įsivesti taikos meto spaudos cenzūrą.

Remadier įspėjo spaudos atstovus nes
kleisti žinių apie krašto gynimą, kurios 
nėra gautos iš oficialių šaltinių. Bus pa
aštrintas įstatymas, pagal kurį už svarbių 
krašto apsaugos žinių skelbimą ir perda
vimą, kurios kenkia tautinei gynybai, nu
matomos sunkios bausmės net ir kalėiimu.

> Atlanto paktas 
sparčiui rnlnlojasi

Washingtonas (Dena/Reuteris). Einąs 
Amerikos užsienio reikalų ministerio pa
reigas Lovettag spaudos konferencijoje pa. 
reiškė, kad ' •

šią vasarą Washingtone atlikti pasiruo
šimai įgalino imtis derybų dėl Šiaurės 

Atlanto pakto sudarymo.
Tas paktas turėtų laiduoti JAV, Kanados ir 
Vakarų Unijos valstybių karinį saugumą. 
Tačiau Lovettas atsisakė ką nors pareikšti 
dėl tolimesnių žygių, kurie ryšium su tuo 
paktu artimiausioje ateityje bus daromi.

Jėgos turi būti sumobilizuotos
Londonas (Dena/Reuteris). Britų minis

teris pirmininkas Attlee, atidarydamas par
lamentą, savo kalboje pareiškė, jog esą 
reikalinga, kad

Vakarų Unijos moralinės ir ūkinės jė
gos būtų sumobilizuotos, idant galėtų 
į komunistų propagandą duoti pozityvų 

atsakymą.
Jo nuomone, Vakarų civilizacija gali duoti 
daugiau, negu Sovietų Sąjunga.

♦ Dėl ilgų 'lietų Italijoje kilo potvvniai. 
k asmenvs. (D/Afpi.
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Įsteigta Pasaulio Lietuviu Dailininku Sąjunga

Marijos Sims vardas mums tremtiniams 
yra daugiau ar mažiau žinomas. Tai akty
vi Amerikos lietuvė visuomenininke ir nuo
širdi tremtinių rėmėja. Ne vieno vargas ar 
rūpesčių sukelta ašara buvo M. Sims jau
triai atjausta ir realia parama paguosta, 
pągelbėta. M. Sims gimusi ir augusi Lie
tuvoje, gerai pažįsta mūsų vargus, krašto 
nelaimes ir šventos kovos reikalą. Gili se
nosios tėvynės meilė, jautri širdis ir pa
siaukojimas padarė ją artimą mūsų galvo
senai, mūsų rūpesčiams ir tiems nedaktek- 
liams, su kuriais kas dieną susiduria iš
blokštas iš gimtosios žemės tremtinys. Tie 
jausmai jai nėra svetimi, nes ir ji, nors 
gyvendama kitose sąlygose, bet tokį pat il
gesį ir prisirišimą jaučia. Šalia vaisingo 
visuomeninio darbo, M. Sims gyvai daly-

Ernestas Hemingwayus
yra gimęs ĮSOS m. liepos 21 d. JAV, Illinois 
valstybėj. Taigi jam neseniai sukako pen
kiasdešimt metų. 1016 m. jis išvyksta sava
noriu į prancūzų kariuomenę, po to kovoja 
Italijoj. Karui pasibaigus, jis dirba kaip 
laikraščio „Toronto Star” korespondentas 
Artimuosiuose Rytuose, o po to apsigyvena 
Paryžiuje. 1926 m. jis grįžta į Ameriką. 
Paskui jis kovoja Ispanijoj vyriausybininkų 
pusėje.

Pirmoji Hemingwayaus knyga išeina 1923 
m. Paryžiuje. Iki šiol jis yra išleidęs kelio
lika knygų — romanų ir novelių rinkinių. 
Tiek viename, tiek kitame žanre jis yra da
vęs pirmaeilių dalykų. Žymiausiais jo ro
manais laikomi; „Atsisveikinimas su gink
lais” 1929, (knygos veiksmas vyksta I-jam 
pasauliniam karui baigiantis Italijoje) ir 
„Kam išmuša valanda” (1940) romanas apie 
Ispanų pilietinį karą, — knyga, kuri dėl sa
vo objektyvumo sukėlė sovietų pasipiktini
mą. /

Kai kurie naivesnieji kritikai dėl He
mingwayaus šalto, objektyvaus vaizdavimo 
būdo buvo jį palaikę natūralistu. Kad toks 
tvirtinimas šauna pro šalį, rodo jau vien 
lai, jog, jo veikėjams kalbant apie papras
čiausius pasauly dalykus (pvz., apie lietų), 
mes pro jų tariamai banalius žodžius pa
juntame, ką jie galvoja ir ką jie jaučia. 
Rašytojas yra, iš vįso, didelis dialogo meis
teris.— Jis taip pat buvo susilaukęs prie
kaištų dėl tariamo nemoralumo, bet dabar 
tų veidmainių moralistų balsai vis labiau 
nutyla.

Hemingwayus labai aštriai stato mirties, 
žmogaus egzistencijos beprasmiškumo pro
blemą. -Viename romane Hemyngwayaus 
herojus, gulint mirties patale, jo mylimajai, 
palygina beprasmiškai mirštančius žmones 
su skruzdėlėm, bėgiojančiom degančioj 
pliauskoj ir krentančiom į laužo liepsną. 
Tiems, kurie pasauly įžiūri išmintingą har
moniją, Hemingwayus atsako vaizduodamas 
mūšio lauką su išpurtusiais, pūvančiais 
lavonais, kas vargu ar įkvepia daug meilės, 
tikėjimo ir vilties.

Rašytojo stilius — paprastas, „perdaug 
paprastas”, kaip galėtų pasirodyti nevie
nam skaitytojui.. Hemingwayaus talentas, 
apie amžinas žmonijos problemas (meilę ir 
mirtį) kalbėdamas „perdaug paprastai”, 
pasako daugiau, negu kitas stilistiškai įman
triais, tariamai rafinuotais sakiniais.

Čia duodame išvertę vieną iš charakte
ringiausių rašytojo novelių, originale pava
dintą „A Clean, Well — lighted Place”.

Ernestas Hemingwayus

(Svari, gerai apdviedta kavine
Buvo jau vėlu, ir visi buvo apleidę ka

vinę, išskyrus senį, sėdėjusį šešėly, kurį 
medžių lapai metė elektros šviesoj.' Dieną 
gatvė būdavo dulkėta, o naktį rasa pri
plakdavo dulkes prie žemės, ir senis vėlai 
vakare mielai čia sėdėdavo, nes jis buvo 
kurčias, o dabar,* naktį, buvo tylu, ir jis 
buvo geras klijentas, tačiau perdaug išgė
ręs, jis galėjo išeiti neužsimokėjęs: dėl to 
jie neišleido jo iš akių.

— Pereitą Savaitę jis mėgino nusižudyti, 
— tarė vienas kelneris.

— Kodėl?
— Iš nusiminimo.
— Dėl ko?
— Dėl nieko. »
— Iš kur tu žinai, kad dėl nieko?
— Jis turi krūvą pinigų.
Jie sėdėjo prie stalo, kuris buvo pristum

tas prie sienos ir stovėjo netoli durų, ir 
abu žiūrėjo į terasą, kurioje visi stalai bu
vo tušti, išskyrus tą, prie kurio šešėlyje 
medžio lapų iš lėto judančių vėjuje, sėdė
jo senis. Gatve pro šalį praėjo mergina ir 
kareivis. Cempų šviesoje ant jo apikaklės 
žibėjo misinginis numeris. Mergina buvo 
vienplaukė ir skubiai ėjo šalia jo.

— Žandarai jį pačiups, — tarė vienas 
kelneris.

— Tai kas, jeigu jis gaus tai, ko nori?
— Dabar būtų geriau, jeigu jis dingtų 

tino gatvės. Žandarai jį pačiups. Prieš pen
kias minutes jie praėjo pro šalį.

Senis šešėlyje pabeldė savo stiklu į lėk

Širdies kalba tėvynės ilgesy
M. Sims eilėraščiu rinkinys „Mano Dainos“

vauja ir Amerikos lietuvių kultūriniame 
gyvenime: bendradarbiauja Amerikos lie
tuvių spaudoje ir taip pat neužmiršta kū
rybinio darbo. Dar būdama Lietuvoje iš
leido pirmąjį savo eilėraščių rinkinį. Da
bar vėl pasirodė jos naujas eilėraščių rin
kinys „Mano Dainos”, išleistas „Vienybės” 
Brooklyne.

Pavarčius šį rinkinį nejučiomis pajunti 
tikrą širdies balsą tos lietuvės, kuri pa
prastais žodžiais išreiškia savo tėvynės il
gesį, meilę gimtajai žemei ir' tikėjimą į 
prisikėlimą ir naują laisvės gyvenimą. 
Būtų, gal būt, netikslu šiame eilėraščių 
rinkiny ieškoti poetinių Įmantrybių bei tai
kyti jiems mūsuose įprastąjį vertinimo 
mastą, kuris dažnai mėgsta kandžias pas
tabas ir precizines minčių išraiškų formas.

Šį eilėraščių rinkinį mes turime sutikti 
su tokiu jausmu, kurio kiekviena, eilutė 
prabyla paprasta, nuoširdžia ir mums su
prantama kalba. Ar M. Sims kalbės apie 
tėvynės ilgesį, ar apie gimtojo krašto meilę, 
ar apdainuos buities gyvenimą visur ji bus 
paprasta, kukli, bet kartu nuoširdi ir gili. 
Suprantamas sentimentalizmas ir vietomis 
net kaleidoskopinis, bet nuoširdus vaizdų 
kūrimas bus gana ryškus jos visoje poezi
joje.

Savo meilę tėvynei Lietuvai M. Sims iš
reiškia labai paprastais bet jautriais žo
džiais;

Nors ir erškėčiais takus išpintų,
Rankas ir kojas man surakintų,
Bet sielos mano nenuslopintų, — 
Gerbt ir mylėti ją amžinai.

Tėviškė šaukia, 10 pusi.

Ekrano margumynai
•Raudonojo Kryžiaus įkūrėjo Henri Durant I 

biografinis filmas „Nuo žmogaus prie žmo- | 
gaus” susilaukė kai kurių kliudymų, ka
dangi šveicarų rašytojas Stephan Markus 
filmo scenarijaus autorių Charles Spaak ap
kaltino plagijavipiu. Prancūzų teismas, kol 
bus išaiškintas reikalas, uždėjo filmui drau
dimą. Tačiau tuų istorija dar nesibaigia: 
atsirado kitas šveicaras rašytojas Ernst 
Neubach, kuris taip pat yra parašęs Henri 
Durant filmui scenarijų ir kuris sakosi, kad 
savo laiku į jo rankraštį nesykį nosį įkišęs 
ir Stephan Markus. Prancūzų teismas atsis
tojo prieš sunkiai išsprendžiamą problemą: 
kas yla tikrasis plagijatorius?

„Kova pasienyje” — tokiu vardu pava
dintas dokumentinis vokiečių filmas, re
žisuojamas Igorio Oberbergo. Filmas vaiz
duoja pasienio šmugelį, taip gyvą dabar
tinėje Vokietijoje, (jž).

„Dangiškojo valso” austrų filme, kuriame 
svarbiausiąjį vaidmenį turi Elfi Mayerho- 
fer, turėsime progos pamatyti ištisą madų 
parodą: elegantiškos ir grakščios Vienos 
manekenės, išsipuošusioj pagal naujausią 
madą siūtomis sukniomis, graciškai plaukia 
raudonais madų karaliaus, kurį vaidina 
Curd Jurgens, salono kilimais. Filmo prem
jera įvyksta šį rudenį.

Artimiausioje ateityje numatytas austrų— 
vokiečių filmų pasikeitimas, pareiškė vo
kiečių filmų producentas Herbert Schonger.

štelę. Jaunesnysis kelneris nuėjo pas jį.
— Prašau? *
Senis pakėlė į jį savo akis. '
— Dar vieną stikliuką, — tarė jis.
— Jūs nusigersit, — tarė kelneris.
Senis pasižiūrėjo į jį. Kelneris apsigrę

žęs nuėjo.
— Jisai išbus visą naktį, — tarė jis an

trajam. — Aš pavargau. Aš niekuomet ne
gaunu atsigulti prieš trečią. Geriau jis bū
tų praeitą savaitę nusižudęs.

Kelneris kavinėj paėmė butelį degtinės 
ir nuo baro stalo naują lėkštelę ir išėjęs 
lėtai nužingsniavo prie stalo, už kurio sėdė
jo senis.

— Jums reikėjo praeitą savaitę nusižu
dyti, — tarė jis kurčiajam.

Senis parodė pirštu:
— Truputį daugiau, — tarė jis.
Kelneris vė] ėmė pilti, taip kad degtinė 

persipylė per viršų ir pagal stiklinę kojelę 
ėmė tekėti ant lėkštelės, stovinčios pačiame 
krūvos viršuje.

— Ačiū, ■« tarė senis.
Kelneris pastatė kavinėj butelį į savo 

vietą. Jis vėl atsisėdo už stalo prie savo 
tarnybos draugo.

— Dabar jis girtas, — tarė jis.
— Jisai kiekvieną naktį girtas.
— Dėl ko jis norėjo nusižudyti?
— O iš kur aš galiu žinoti?
— Kaip gi jis tai pasidarė?
— Jis paėmęs virvę korėsi.
— O kas gi jį nukėlė?

arba:
Negaliu įkainuoti šventumo
Tos šalelės, kuri taip toli.
Man širdis prisipildžius kartumo,
Tavęs trokštu, Tėvyne, meili.

(Tėvynės ilgiuosi). 14 psl.

Tėvynės ilgesys ir jos kančia poetei vi
sur neduoda ramybės. Ar ji tiesiogiai apie 
tai dainuoja, ar prisimena kitus gyvenimo 
sukurtus vaizdus, vis šis ilgesys prasiskver
bia pro posmus tais pačiais nuoširdžiais 
žodžiais;

Tai ilgesio bangos čia rieda ir lekia,
Ardydamos sielą, ramybę, jausmus,
Kaip paukštis paklydęs, ar lizdo netekęs, 
Plasnoja ir skraido po pievas, laukus...

Saulėleidis, 32 pusi.

M? Sims tematika nepasižymi dideliu 
įvairumu. Be tėvynės ilgesio, kurį dažnai 
užtinkame jos poezijoje, randam dar pa- 
saulėžvalginio pobūdžio ir meilę bei žmo
giškųjų problemų tematiką apdainuojančių 
eilėraščių. Ji perdaug nesiskundžia, bet 
kukliai ir nuoširdžiai 'išreiškia savo pasiil
gimą žmogiškos šilumos, širdies, supratimo 
ir meilės.

Turint galvoje mūsų dailiosios literatū
ros ir poezijos būklę Š. Amerikoje, be abe
jo tenka sveikinti M. Sims pasiryžimą sa
vo eilėraščių rinkiniu „Mano Dainos” pra
turtinti tenykščią negausią literatūrą ~ir 
tuo pačiu prisidėti spausdintu žodžiu kelti 
brolių amerikiečių dvasią ir prisirišimą 
gimtajai žemei ir dar didesnį kovos im
pulsą dėl jos laisvės- V. G.

„Niekšų pulkas” vardu pavadintas nau
jausias Hollywoodo filmas, vaizduojąs pa
skutines nacių dienas Reicho kanceliarijos 
slėptuvėse 1945 metų pavasarį.

Pirmasis katalikiškas dokumentinis vo
kiečių filmas po antrojo pas. karo „Septy
ni šimtai Kolno katedrai” baigtas gaminti. 
Jo premjeroje dalyvavo KoĮno arkivyskupas 
kardinolas Josef Frings. x'

Naujausioji Hollywoodo žvaigždė Barba
ra Ann Scott, 1948 metų žiemos olimpiados 
laimėtoja, uždirba per savaitę 2500 dolerių. 
Tuo ji pralenkė net „auksinių pačiūžų” ka
ralienę Sojija Henie, kuri šią žiemą su savo 
ledo reviu atvyksta į Europą. Sonja Henie 
per gana trumpą laiką iš filmų susikrovė 
milijonus. Jos keliais dabar žengia Barbara 
Scotti

Amerikiečių artistas Peter van Eyck ga
vo JEIA sutikimą vaidinti naujai sukamame 
vokiečių filme, „Halio, panele”, kurio dia
logai vyksta vokiečių ir anglų kalbomis. Pe
ter van Eyck šiame filme vaidina amerikie
čių kapitoną Bavarijos kalnuose 1945 metų 
vasarą.

„Septintasis kryžius”, amerikietiškas fil
mas, pagamintas pagal vokiškąjį to paties 
vardo Anna Seghers romaną. Vyriausius 
vaidmenis turi Georg Heisler ir Spencer 
Tracy, nepalyginamasis charakterio artis
tas. (žlv).

— Jo dukterėčia.
— Kodėl ji tai padarė?
— Iš baimės dėl jo sielos.
— Kiek jis turi pinigų?
— Jis turi visą krūvą.
— Jam bus apie aštuoniasdešimt mažiau

siai.
— Aš noriu, kad jis eitų namo. Aš nie

kuomet negaunu atsigulti prieš trečią. Argi 
tokiu laiku reikia eiti miego? i

— Jis negula, nes jam taip patinka.
— Jis vienas. Aš nesu vienas. Aš turiu 

žmoną, kuri laukia manęs lovoje.
— Jis irgi yra turėjęs žmoną.
— Dabar iš žmonos 1 jam būtų menka 

nauda.
— Kažin. Gal su žmona jam būtų ge

riau.
— Juk juo rūpinasi jo dukterėčia.
— Žinau. Tu sakei, kad jinai jį nukėlė.
— Aš nenorėčiau tapti toks senas. Senis 

sukelia pasibiaurėjimą.
— Nevisuomet. Šitas senis — švarus. 

Gerdamas jis nieko nepalieja. Net dabar, 
būdamas girtas. Pasižiūrėk į jį.

— Aš visai nenoriu į jį žiūrėti. Aš no
riu, kad jis eitų namo. Jam negalvoj tie, 
kurie 'turi dirbti.

Senis pakėlęs akis nuo stiklo, pasižiūrėjo 
į aikštelę, paskui į kelnerius.

— Dar vieną stikliuką, — tarė jis ir 
parodė į savo taurelę. s

Kelneris, — tasai, kuris skubėjo, — nuė
jo prie jo.

— Baigta, — tarė jis. Jis kalbėjo be 
sintaksės, taip, kaip kvaili žmonės kalba 
su pasigėrusiais arba svetimtaučiais. — Šį
vakar nebėr. Uždaryta.

— Dar vieną — tarė senis.
— Ne. Baigta.
Kelneris nušluostė servetėle stalo kraštą 

ir papurtė galvą.

Schwab. Gmiindas. Spalio 23 — 24 d. d. 
Vokietijoje gyveną lietuviai- dailinin
kai buvo suvažiavę į Schwab. Gmūndo 
stovyklą ir čia įsteigė Pasaulio Lietuvių 
Dailininkų Sąjungą. Žinomi kelionės sun
kumai neleido visiems tremtyje esantiems 
dailininkams į šį suvažiavimą atvykti, ta
čiau, pagal suvažiavimo organizacinio ko
miteto nutarimą, negalėjusieji atvykti dai
lininkai turėjo progos duoti savus įgalioji
mus dalyvaujantiems, ir tuo būdu suvažia
vimas tikrumoje buvo gausesnis.

Organizacinio komiteto vardu suvažiavi
mą atidarė dail. C. Janušaš, iš kurio pra
nešimo buvo patirta, kad pritarimą steigti 
Pasaulinę Lietuvių Dailininkų Sąjungą davė 
Vykd. Taryba per savo atstovą inž. No
vickį, sumanymui pritarė ir LTB centras ir 
BALFo įgaliotinė Europoje p. Rovaitė. Di
desniam dailininkų rateliui susiibūrus 
Schwfib. Omundo stovykloje kilo sumany
mas, nors jau ir pavėluotai, organizuotis į 
sąjungą, kuri apimtų visus lietuvius daili
ninkus, ir ne tik tuos, kurie gyvena Vo
kietijoje, bet ir tuos, kurie gyvena visuose 
pasaulio kraštuose už Lietuvos teritorijos 
ribų. Sitam sumanymui pritarė ir kitose 
vietovėse gyveną dailininkai, ir štai suma
nymas tapo įgyvendytas gražaus dailininkų 
būrio suvažiavimu, J kurį atvyko toki žy
mūs mūsų plastinio meno atstovai kaip dail. 
A. Varnas, dail. V. K. Jonynas ir kt.

Suvažiavimo prezidiuman išrinkus dail. 
A. Varną ir dail. K. Žilinską, pradėta su
važiavimo darbai. Pagerbus tėvynėje žuvu
sius dailininkus, suvažiavimą Dailės Insti
tuto mokyklos Freiburge vardu sveikino 
dail. V. K. Jonynas, LTB vietinio .komiteto 
vardu — pik. Pr. Saladžius, Liet. Tremti
nių žemėy ūkio Darbuotojų S-gos vardu — 
agr. J, Baublys ir Vykd. Tarybos narys inž. 
Novickis. Gauta eilė sveikinimų ir raštu, 
linkint naujajai^ organizacijai gero pasise
kimo ir ištvermės jos darbuose.

Toliau buvo išklausytas dail. Rukšlelės 
pranešimas apie lietuvių dailininkų veiklą 
tremtyje. Pirmaisiais tremties metais dai
lininkai, kaip ir visa tremtinių masė, buvo 
įjungti į vokiečių fizinius darbus ir jokio 
kūrybinio darbo negalėjo dirbti. Tačiau 
vos tik baigėsi karo veiksmai, dailininkai 
vėl sugrįžo prie savo tiesioginių pareigų 
ir kūrė, nežiūrint į sunkias sąlygas. Pa
siekti rezultatai nėra visų vienodi, kaip ne
vienodas visų sugebėjimas, nevienodi pa
siryžimai, nevienodas entuziazmas. Bene 
žymiausiai dailininkų veikla pradžioje pa
sireiškė amerikiečių zonoje. Štai jaji 1945 m. 
Wurzburge dail. C. Janušo ir kitų dailinin
kų iniciatyva įsteigiama dailės studija, kuri 
po metų išsiplėtė ir priėjo prie taikomojo 
meno. Tais pačiais metais dail. Janušas su
ruošia Wurzburge pirmąją savo darbų dai
lės parodą. Augsburge suorganizuojama ki
ta paroda,’ kurioje jau dalyvauja trys dai
lininkai: Janušas, Rakštelė ir Vijeikis Vė
lesnėje dailės parodoje Wurzburge, šalia 
kitų tautų dailininkų, dalyvauja mūsiškiai

Senis atsikėlė, iš lėto ^suskaičiavo lėkšte
les, išsiėmė iš kišenės odinę piniginę, už
mokėjo ir paliko pusę pezos arbatpinigių.

Kelneris matė jį nueinant gatve: labai 
senas žmogus žingsniavo svyrinėdamas, bet 
kupinas savo garbės pajautimo.

— Kodėl tu neleidai jam sėdėti ir gerti? 
— paklausė kelneris, kuris turėjo pakanka
mai laiko. Jie nuleido užuolaidas. Dar 
nėra nė pusės trijų.

— Aš noriu eiti namo ir atsigulti.
— Ką reiškia viena valanda?
— Man daugiau negu jam.
— Valanda yra valanda.
— Tu pats kalbi kaip senis. Jis gali nu

sipirkt butelį ir išgert jį namie.
— Tai jau ne tas pats dalykas.
— Tikrai ne —, pritarė kelneris, kuris 

turėjo žmoną. Jis nenorėjo būti neteisus. 
Jis tik skubėjo.

— O kaip tau? Argi tau nebaisu, jei tu 
pareini namo anksčiau nei paprastai?

— Ar tu nori mane įžeisti?
— Ne, žmogau, aš tik pasijuokiau..
— Ne, — tarė kelneris, kuris skubėjo, ir 

nuleidęs geležines užuolaidas, atsikėlė. — 
Aš pasitikiu, visiškai pasitikiu.

— Tu esi jaunas, tu turi darbą ir pasi
tikėjimą, — tarė vyresnysis kelneris. — Tu 
turi viską.

— O ko gi trūksta tau?
— Visko išskyrus darbą.
— Tu turi tą patį, kaip ir aš.
— Ne. Aš niekuomet' neturėjau pasitikė

jimo, ir aš nebesu jaunas.
— Na, eime! Neplepėk niekų, rakink.
— Aš priklausau prie tų, kurie mėgsta 

ilgai būti kavinėj, — tarė vyresnysis kel
neris, — prie tų, kurie nenori gulti, prie 
visų tų, kuriems naktį reikia šviesos.

— Aš noriu pareiti namo ir atsigulti. 

Janušas ir Kaufmanas. Toliau seka Schon
gau, Hanau ir kitos parodos. Dall. V. K. 
Jonyno vardas plastinio meno pasaulyje 
užima vieną pirmaujančių vietų: Dailės 
Instituto mokyklos Freiburge suorganizavi
mas, prancūzų zonos Vokietijoje pašto 
ženklai, didelio pasisekimo patodos Baden- 
Badene, Freiburge, Tūbingene, Kitzingene, 
vėl Baden-Badene, Frankfurte, Nūrtingene 
ir kitur, knygų iliustracijos, monografija— 
tai vis darbai, kurie parodo ką padarė šis 
dailininkas ne tik savo, bet-ir savo kAšto 
garsinimui.

Kiekvienas tremtyje esąs dailininkas (o 
jų yra, berods, 76 iš bendro 130 skaičiaus) 
daugiau ar mažiau dirbo savo kūrybinį 
darbą; . Andriušis — nupiešė dekoracijas 
„Sevilijos kirpėjui” ir „Bubuliui ir Dundu
liui”; Kolba — bendradarbiavo spaudoje ir 
išleido mažiesiems piešinių knygą „DaiH 
saulutė”; Stančikaitė-Abraitienė — (steigė 
tarpt, dailės studija, bendradarbiavo spau
doje, nupiešė vokiečių bažnyčios altoriui 
paveikslą; Ratas — išleido pašto ženklus, 
įsteigė studiją, dalyvavo eilėje parodų, iš
leido bendrą monografiją; Varnelis — da
lyvavo Nūrtingeno parodoje, padarė freskas 
vokiečių vienuolynui, suprojektavo Kauno 
Prisikėlimo bažnyčiai freskas; Vijeikis — 
1945 m. suorganizavo savo darbų parodą 
Wiirzburge, dalyvavo kitose parodose, Pa
ryžiuje išleido lino raižiniais iliustruotą 
Vasario 16 leidinį, laimėjo BALFo atvirukų 
konkursą, Brazilijoje uoliai bendradarbiavo 
spaudoje; Valius — dalyvavo eilėje parodų; 
Žeromskis — paroda Madride; Katiliūtė — 
baigė Šveicarijoje dailės akademiją' pirmą
ja, sukūrė visą eilę darbų; Osmolskis — 
daugiausiai tremtyje pasireiškęs knygų 
iliustratorius; Kasiulis — parodos visose 
trijose Vokietijos zonose, monografija; Ži
linskas — dirba pedagoginį ir organizacinį 
darbą, dalyvavo keliose parodose; Kauf- 
manas — parodos WUrzburge, Hanau, dir
ba dailės studijoje; Rakštelė — parodos 
Augsburge, Ansbache, Niirnberge, Hanau; 
Firinauskas — parodos Nūrtingene, knygų 
iliustracijos; Firinauskienė — baladės „Žve
jai” iliustracijos, bažnyčiai paveikslai; Var
nas — veteranas, pirmųjų Lietuvos parodų 
dalyvis, tremtyje nemetęs teptuko ir suruo
šus jubiliejinę parodą Ravensburge; Mac
kevičius — seniausias dailininkas tremtyje, 
dalyvavo eilėje parodų; Petraitis — paro
dos Tūbingene, Rottweilyje ir Nūrtingene; 
Galdikas — eilė parodų Vokietijoje ir Pa
ryžiuje; Staneika, Steponavičius, Kulvietis, 
Murinas, Markulis, Kaminskas, Vaičaitis, 
Jezerskas ir visa eilė kitų dailininkų, dau
giau ar mažiau pasireiškusių meniniame gy
venime, įsirašė savo vardus į tremties isto
riją.'

Po dail. Rukšlelės pranešimo suvažiavi
mas apsvarstė organizacinio komiteto pa
ruoštus įstatus ir juos su mažomis pataiso
mis priėmė. Vėliau išrinkta naujosios or
ganizacijos valdomieji organai. į valdybą 

(Nukelta į 4 psl.) |

— Mes labai skiriamės viens nito kito, . 
— tarė vyresnysis kelneris. Jis buvo apsi
vilkęs ir pasiruošęs eiti namo. — Čia 
svarbu ne vien tik jaunystė ir pasitikėjimas, 
nors tai ir labai gražūs dalykai. Aš kas 
naktį delsiu uždaryti, nes, gal būt, kam 
nors prireiks kavinės.

— Žmogau, juk yra bodegų'), kurios at
daros per kiaurą naktį.

— Tu to nesupranti. Mūsų kavinė švari 
ir jauki. Ji gerai apšviesta. Šviesa maloni, 
o taip pat lapų šešėlis. . ■

— Labąnakt, — tarė jaunesnysis kelneris.
— Labąnakt, — tarė kitas.
Jis išjungė elektros šviesą ir tęsė pasi

kalbėjimą pats su savim. Savaime aišku, 
kad svarbu šviesa, tačiau, be to, dar turi 
būti švaru ir jauku. Žmogus nenori muzi
kos. Ne, muzikos žmogus nenori. Taip pat 
netinka nė stoviniuoti prie baro, o ką gi 
kitą veiksi tokiu melu? Ko jis bijojo? Tai 
nebuvo baimė ir r.uogastavimas. Tai buvo 
niekas, kurį jis pergerai pažinojo.

Visk^į buvo niekas, ir žmogus taip pat 
buvo niekas. Tebuvo tiek, ir tereikėjo švie
sos ir dar truputį švarumo ir tvarkos. Kai 
kurie gyveno sau ir to nejautė, bet jjsai 
žinojo, kad viskas buvo nada y pues uadi’) 
y nada y pues nada. Mūsų nada, kuris esi 
nadoje, teesie nada Tavo nada, tebūnie na
da Tavo karalystė, nada Tavo valia kaip 
nadoje taip ir ant nados. Kasdieninę mūsų 
nadą, duok mums nada ir nada mums mūsų 
nadą kaip ir mes nada mūsų nadoms ir ne 
nada mus į nadą, bet gelbėk mus nuo na
dos; pues nada. Sveikas, Niekas, Nieko pil
nasis, Niekas su Tavimi. Jis nusišypsojo ir 
pasijuto bestovįs prieš barą su spindinčia 
kavos express-mašioa. (Nukelta į 4 psL)

•) Vyninių (ispaniškai).
’) Niekas ir dar kartą niekas.
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Išvežta pirmoji lietuviu tremtiniu vaiku 
grupė poilsio i Šveicariją

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Karo metu ir ypatingai karui pasibaigus 
Šveicarų Raudonasis Kryžius ėmėsi inicia
tyvos iš Įvairių Europos kraštų imti nusil
pusius, neprimaitintus ir sergančius vaikus 
1 savo kraštą poilsio. Šveicarų Raudonojo 
Kryžiaus pareigūnų pareiškimu, po karo li
gi šiol Šveicarijoje atostogavo per 170.000 
Įvairių tautybių vaikų. Daugiausia vaikų 
Šveicarijoje buvo iš Vokietijos, Italijos ir 
Prancūzijos. Be to, dar buvo kelios grupės 
vaikų iš {vairių Balkanų kraštų. Siek tiek 
vaikų poilsio per Švedų Raudonąjį Kryžių 
yra buvę ir Švedijoje.

Nuo pat 1946 metų pavasario Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vyr. 'Valdyba darė 
daug pastangų sudaryti progos ir lietuvių 
tremtinių vaikams pasinaudoti šia galimy
be pailsėti Šveicarijoje. Tačiau šio suma
nymo igyvendymui teko nugalėti Įvairiau
sių kliūčių, kurias sudarė iš dalies Įvairios 
šveicarų įstaigos, o iš dalies Unrros ir IRO 
vadovybės ir okupacinių kariuomenių ad
ministracija.

Šių metų pavasari, L. R. K. Vyr. Valdy
bos Pirmininkui Dr. D. Jasaičiui lankantis 
Šveicarijoje (IRO konferencijoje), pavyko 
gauti šveicarų „Caritas” organizacijos pri
tarimą šiam reikalui ir pažadą tarpininkau
ti ir pagelbėti išgbenti 200 lietuvių vaikų 
dalimis j Šveicariją.

Vaikų išgabenimo reikalui labas širdin
gai pritarė ir daug dėmesio parodė Švei
carų „Caritas” organizacijos prezidentas 
Cri veltis.

Tuojau buvo parinkta atitinkamas skai-

Pirmoji lietuvių vaikų grupė yra paskir
styta apsigyventi trijose apylinkėse: Liuzer- 
nos — 24, Berno 4, Solatum — 10 vaikų. 
Vaikai į apylinkes paskirstyti atsižvelgiant 
1 jų sveikatos stovį, parenkant atitinkamas 
klimato sąlygas.

Vaikai bus apgyvendyti atskirose švei
carų šeimose, kurias lietuvių vaikams pa
rinko ir numatė šveicarų „Caritas” organi
zacija. Vienos šeimos vaikai bus apgyven
dyti arba toje pačioje šeimoje arba bent 
vienoje vietoje,' kad galėtų dažnai pasima
tyti. Vaikus poilsio metu lankys Šveicarų 
Raudonojo Kryžiaus seserys, bus periodi
niai tikrinama sveikata ir, pastebėjus ku
ria^ nors ligos žymes, jie tuojau bus išga
benami J sanatorijas. Vaikai Šveicarijoje 
atostogaus 3 mėnesius. Ligos atveju, tėvams 
pageidaujant, gali būti atostogos pratęstos. 
Mokyklinio amžiaus vaikams bus stengia
masi sudaryti mokymosi sąlygas. Švenčių ir 
kitomis progomis Šveicarų Raudonasis Kry
žius ir „Caritas” vaikus apdovanoja Įvai
riomis dovanomis. Visi vaikai raginami J 
atostogų metu galimai dažniau rašyti laiš- į 
kus savo tėvams ar globėjams. Karo ar ki- I 
tų eventualumų atveju visi atostogaujantie- . 
ji vaikai tuojau pereina Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus juridinėn globon.

Visi vaikai Baselio stotyje buvo pavalgy
dinti, patikrinta jų apranga ir dar tą pačią 
dieną išvažiavo toliau į savo globėjų gyve
namas vietas. P. Boiler pareiškė, kad jai, iš 
pirmo pamatymo, mūsų vaikai sudarė 'labai

t malonų Įspūdi, o iš jų išorės ir gražaus 
1 paruošimo matyti, kad jie kultūringų ir 
tvarkingų tėvų vaikai. Pažymėtina, kad šis 
vaikų transportas yra pirmas ne tik lietu
vių, bet ir išviso DP transportas i Šveica
riją.

L. R. Kryžiaus atstovas Jonas Daugėla 
L. R. Kryžiaus ir vaikų tėvų vardu perda
vė nuoširdžiausią padėką poniai Boiler ir 
drauge Šveicarų Raudonajam Kryžiui už 
gražų lietuvių vaikų pasitikimą bei paro
dytą rūpesti ir pareiškė viltį, kad ir toliau 
vaikai atostogų metu Šveicarijoje gaus rū
pestingą globą ir tėvišką priežiūrą.

L. R. Kryžiaus Vyr. Valdyba šiuo metu 
stengiasi ir daugiau vaikų išgabenti 

[ poilsio j Šveicariją. Sekančias grupes no
gima sudaryti iš kitų Vokietijos okupacinių 
1 zonų. Tuo reikalu BALFo gen. Įgaliotinė p.
I. Rovaitė lankėsi amerikiečių okupacinės 
valdžios įstaigose ir jai buvo pažadėta, kad 
ir iš amerikiečių zonos bus duoti leidimai 
vaikams išvykti j Šveicariją. Tuo būdu, kai 
tik bus susitarta su Šveicarų Raudonuoju 
Kryžiumi ir „Caritas”, bus tuojau pradėta 
ruošti sekanti lietuvių tremtinių vaikų gru
pė. Tikimasi, kad ir su anglų okupacine 
valdžia pavyks šiuo reikalu susitarti.

Išsiuntus pirmąją vaikų grupę į Šveica
riją, L. R. Kryžiui pavyko dar vienas di
delis žygis savo veikloje. Už vaikų priėmi
mą poilsio tenka reikšti padėką Šveicarų 
Raudonajam Kryžiui ir šveicarų „Caritas” 
organizacijai bei jų veikėjams.

čius kandidatų, ir manyta šiuos vaikus dar 
liepos mėnesio pabaigoje išsiųsti į Šveica
riją. Tačiau vaikų patikrinimas ir visų 
formalumų sutvarkymas užtruko nenumaty
tai ilgai ir tuo būdu pirmieji vaikai išvyko 
tik š. m. spalio mėn. 22 d.

Spalio mėn. 7—9 dienomis lankėsi šveica
rų Raudonojo Kryžiaus gydytoja p. Streit, 
kuri dar sykį visus vaikus apžiūrėjo ir ga
lutinai atrinko siųstinus poilsio į Šveicari
ją. Kai kurie vaikai neatitiko nustatytiems 
reikalavimams ir buvo atmesti. Tuo būdu 
pirmojoj grupėj į Šveicariją išvyko 38 vai
kai; 21 mergaitė ir 17 berniukų.

Vaikus 1 Šveicariją palydėjo ir šveicarų 
Raudonojo Kryžiaus atstovams perdavė L. 
R. K. Vyr. Valdybos narys dipl. agr. Jo
nas Daugėla ir L. R. K. Freiburgo skyriaus 
pirmininkas inž. Kęstutis Jesaltis.

Vaikus Baselio stotyje pasitiko Šveicarų 
Raudonojo Kryžiaus skyriaus Prezidentė p. 
M. Boiler ir keliolika šveicarų Raudonojo 
Kryžiaus seserų. L. R. Kryžiaus atstovams 
kiek ilgiau teko pasikalbėti su p. M. Boi
ler ir gauti šiuo reikalu kai kurių informa
cijų.

Literatūros vakaras Ingolstadte
Ingolstadtas. Lietuvių stovyklos salėje 

buvo suruoštas literatūros vakaras, kuriame 
programą išpildė rašytojai; St. Santvaras, 
P. Andriušis, L. Dovydėnas ir Ant. Gustai
tis. Pilnutėlė salė žavėjosi naujai sukurtais 
St. Santvaro eilėraščiais. , Minkštas, kiek 
duslus autoriaus skaitymo tonas vedžiojo 
klausytojus po tėvynės laukus, pievas, upes 
ir numylėtus sodžius.

Vaizdingas Pulgio Andriušio stilius pri
sotintas humoru paveikė klausytojus. Lin
kėtina ir ateityje Andriušiui neužmiršti apy
sakų, novelių. Mūsų mažai lietuvių tautai 
Vincu Krėvių-Mickevičių nebus perdaug.

Liudas Dovydėnas pasirodė kiek trumpo
ku apsakymėliu „Mano kaimynė Ksavera”.

Ant. Gustaitis skaitė humoristinius eilė
raščius. ,

Vietinis moterų komitetas suruošė sve
čiams vakarienę.

— Nemažas skaičius Ingolstadto stovy
klos gyventojų išvyko į Australiją ir Ka
nadą. Prieš metus laiko nuvykę į Kanadą,

šiandien jau atsiėmė savo lėšomis sužadės 
tines. Tai sektinas viengungiams pavyzdys, 
išvykus į užjūrius.

Sub Area Medical Officer patvarkymu, 
stovyklos gydytojas patiekė' invalidų ir 
chroniškai sergančių sąrašą. Užpildant in
validams prisiųstas anketas, buvo klausi
mas: „Ar nori repatriuoti į namus?” Jei 
„taip”, tai kokioje padėtyje.

įvykusiame bendruomenės susirinkime, 
stovyklos gydytojas buvo pabartas, kad tuo 
reikalu nepainformavo ne tik komiteto, bet 
ir kai kurių invalidų, tuo sukeldamas 
bereikalingų kalbų ir baimės stovyklos gy
ventojų tarpe. S.

IR MEMM1NGENE LANKĖSI RAŠYTO
JAI

Memmingenas. š. m. spalio 23 d. čia lan
kėsi rašytojai St. Santvaras, P. Andriušis 
ir Ant. Gustaitis, suruošdami vietos lietu
vių kolonijai literatūros vakarą. Tai 10-sis 
iš eilės jų literatūros vakaras gastrolėse po 
amerikiečių zonos lietuvių stovyklas. Prog-

Lietuviškos pagarbos pasireiškimas
Schwab. Gmiindas. Spalio 21 d. stovyklos 

visuomenė suruošė IRO Field-Supervisoriui 
Raymond Maingeot pagerbimo aktą. Mini
mas asmuo nuo 1945 metų rudens, kaip 
Unrros direktorius, dirba išvien su lietu
viais, kartu besisielodamas jų reikalais ir 
visur kiek galėdamas padeda. Per trejetą jo 
veiklos metų buv. Nūrtingeno apskrities 
stovyklų lietuviai, dabar visi suvažiavę 1 
Schwab. Gmtindo stovyklą, daugelyje atve
jų pajuto nuoširdžią paramą R. Maingeot 
asmenyje. Jo pritarimu ir parama buvo 
(steigta Nūrtingeno lietuvių gimnazija, da
bar veikianti Schwab. Omiindo stovykloje 
ir jau išleidusi kelias laidas abiturientų, jo 
rūpesčių dėka 1946 m. buvo leidžiamas 
„Apžvalgos” laikraštis, įsteigta pirmoji

Svori, gerai . . e
(Atkelta ii 3 psl.)

— Ko tamstai? — paklausė vyras stovis 
už baro stalo.

— Nada.
— Otro loco mas’), — tarė vyras ir nu

sisuko.
— Puodeli, — tarė kelneris.
Vyras jam Įpylė. I
— Šviesa labai stipri ir maloni, bet bara 

stalas nepoliruotas, — tarė kelneris.
Vyras pasižiūrėjo j j|, bet nieko neatsakė. 

Buvo vėlyba naktis, metas netinkamas pa
sikalbėjimams. '

— Gal dar vieną copitą ‘) ? — paklausė
— Ne, ačiū, — tarė kelneris ir išėjo

laukan. Jis neapkentė barų irbodegų. Svari, 
gerai apšviesta kavinė buvo juk visai kas 
kita. Dabar jip, daugiau nebegalvodamas, 
pareis 1 savo kambarį. Jis gulės savo lovoj 
ir pagaliau brėkštant užmigs. Galų gale, — 
tarė jis pats sau, — tai bus tik nemigas. 
Tur būt, daugeliui taip būna. X

tremtyje Aukštesnioji Technikos Mokykla, 
taip pat suorganizuota pirmoji tremtyje Gai
lestingųjų Seserų Mokykla, įvairūs kursai ir 
kt. Daugeliu atvejų R. Maingeot, pats bū- 
dam.vs nedidelės tautos — belgų sūnus, pui
kiai suprato mūsų troškimus ir visados lin
kėjo tų troškimų išsipildymo — laisvos 
Lietuvos atstatymo. Todėl nenuostabu, kad 
jo trejų metų veiklos sukakties dieną buvo 
suruoštas viešas R. Maingeot pagerbimas. 
LTB komiteto pirm. pik. Pr. Saladžius ta
rė žodį, nusakydamas R. Maingeot veiklą 
ir paramą lietuviams; kalbėjo taip pat ir 
stovyklos administratorius A. Petreikis. 
Kaip ^padėką nuo stovyklos visuomenės 
(teikė dail. C. Janušo lietuviško pajūrio pa
veikslą ir meniškai papuoštą lėkštę. Jubili- 
jatą sveikino moksleiviai, skautai ir kt. Po 
R. Maingeot padėkos žodžių buvo išpildyta 
meninė programa, kurioje pasirodė mokyk
lų jaunimas ir solistai Kudokienė ir B. 
Jančys, akomponuojant muz. Alg. Kačat 
nauskui. (žlv).

Mielam kolegai

Henrikui Blazui
mirus jo žmonai Marijai, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą x

Elena ir Liudas Dovydėnai.

*) Kitur gausi daugiau
‘) Puoduką

Vertė St. D-i»

Mielam bičiuliui

Henrikui Blazui
su šeima, minis žmonai ir mamytei
Marijai, nnoširdžią užuojautą reiškia

tt ir A. NARUSEVICIAI

ramoje St. Santvaras skaitė savo naujau
sius eilėraščius, P. Andriušis skaitė ištrau
ką iš naujo spaudai ruošiamo romano „Su
diev kvietkell...” ir feljetoną „Paskutinis 
skryningas Kybartuose”, (šis feljetonas bus 
ištisai išspausdintas sekančiame „Minties” 
numeryje), gi Ant. Gustaitis — humoristi
nius eilėraščius. Nors ir nelabai gausiai 
susirinkusi publika labai šiltai sutiko mūsų 
literatūrinių vakarų reikšmę, kuri neabejo
tinai įneša pilkose tremties dienose tam tik
ro dvasinio pakilimo bei paskaidrina nuo
taikas. Šias mūsų rašytojų pastangas tenka 
labai teigiamai vertinti ir linkėti panašius 
vakarus ruošti dažniau. Teko patirti, kad 
rašytojai po trumpos pertraukos panašius 
literatūfos vakarus ruošdami važinės ir po 
kitas lietuvių stovyklas, (-e-).

„KLUMPE” KELIAUJA
Weidenas. Literarinis kabaretas „Klum- 

pė”!švyko gastrolėms po tremtinių stovyk
las. Pradinis jų maršrutas — amerikiečių 
zona, vėliau kitos zonos.

Nors ir nebuvo savo maršrute numatę, 
tačiau mūsų mielieji dramos aktoriai, pa
keliui sužinoję apie Čekoslovakijos pasie
nyje mažutę lietuvių koloniją, užsuko pas 
mus — weideniečius. Mes didžiai nudžiu- 
gom, kad jie atvyko mus palinksminti, pra
skaidrinti pilkąsias tremties dienas ir nuo
taikas, leisti mums pasigrožėti gyvojo žo
džio menu, ir bent valandėlei atitrūkti nuo 
įkyrios kasdienybės.

Visa lietuvių bendruomenė labai apgai
lestavo, kad Augsburge susikūręs ir taip 
sėkmingai veikęs mūsų dramos teatras tu
rėjo dėl emigracijos ir kitų sunkumų iš
siskirstyti. Tačiau iš to teatro likučių gi
musi „Klumpė” labai deramai tęsia pra
dėtąjį darbą ir susilaukia įvertinimo. Henr. 
Kačinskas, Alf. Brinką, A. Škėma, ir V. 
Žukauskas atlieka gan įvairią ir nenuobo
džią programą.

Weideniečiai lietuviai liko patenkinti 
„Klumpės” apsilankymu. L. E-tas

IEŠKOJIMAS
Juzefą Gfrskytė-Zulienė iš Tauragės, ieš

ko Valerijono Jecino, Rauško dvarininko. 
Atsiliepti šiuo adresu: J. Žulienė, Rothen
burg o/d Tauber, DR Camp „Wildbad”,

į (steigtas imigracijos ir įkurdinimo komitetas
Mus jau pasiekė pirmosios žinios apie Jungtinių Amerikos Valstybių pasku- 

t tinįjį BALFo seimą arba suvažiavimą, kaip mes esame pripratę vadinti. Seimo 
j posėdžiai buvę karšti, ir nesigailėta vienų antriems pasakyti daug karčių teisy- 
1 bės žodžių. Kaip ten bebūtų, to suvažiavimo rezultatus šiandien jau mes turime ir
• galime jais džiaugtis. Reikia tikėtis, kad po seimo tremtinių įkurdinimo JAV 
į veikla bus vykdoma ne tokiu siauru mastu, kaip ligi šiolei.
t Seime visų suvažiavusių BALFo narių buvo atidengtas ir visapusiškai pripa-
• žinias ligšiolinės BALFo veiklos vienašališkumas ir nepakankamas dabojimas visų 
I lietuvių, tai yra visos lietuvių tautos reikalų. Toks vienašalis mėginimas tremli- 
; nius gabenti ( JAV per katalikišką NCWC organizaciją pripažintas nepakankamu

ir neapimančiu visų srovių lietuvių.
Surasta šiuo metu, tur būt, geriausia išeitis, kaip tą opų ir svarbų visiems 

lietuviams klausimų spręsti. BALFo seimas iš savo tarpo išrinko 
Imigracijos fr Įkurdinimo Komitetą. To komitelo pirmininke, didele 
BALFo balsų dauguma, išrinkta Alena Devenicnė. Komiteto sekretoriumi iš
rinktas Kosmas Balčiauskas, nariais: Juozas Laučka, Violeta 
Tysliavienė ir Mitchell is. šiam komitelui lir pavesta tvarkyti v'sus tremti
nių atgabenimo ir įkurdinimo reikalus, kad tie reikalai nebebūtų vienose rankose, 
kaip iki šiol kad yra buvę.

Tas pats BALFo seimas yra visais balsais priėmęs ir specialią rezoliuciją, 
kurios tekstas buvo išspausdintas pr. „Minties” 115 (498) Nr.

Paskelbtosios direktyvos BALFui ir Tremtinių Įkurdinimo Komitetui aiškia 
pašalina iki šiol buvusi vienšališkumą asmenų parinkime i JAV, reikalaujančios 
lygiai traktuoti visus tremtyje esančius lietuvius, be tikybos, pasaulėžiūros ir 
politinio skirtumo.

Reikia tikėtis, kad Į tokĮ žmonišką lietuvių tremtinių reikalo supratimą ir 
humanišką jo sprendimą daug Įtakos padarė ne tik graudų balsą pakėlusi kai kur 
tremtinių spauda, bet ir pavienių asmenų laiškai, įvairiomis progomis rašyti gi
minėms ir pažįstamiems i JAV, tą klausimą klibinant bei aiškinant. Dabar, atrodo, 

- reikalas yra pastatytas Į tinkamas visuomenines vėžes, bereikia tik stiprios valios 
ir švento pasiryžimo, kad kaip galint didesnė lietuvių tremtinių masė įsikurtų 
JAV, šiuo kartu neskirstant jų į sūnus ir posūnius, Į geruosius ir bloguosius.

BALFo seime taip pat išrinkti ir nauji BALFo direktoriai arba naujoji val
dyba, kuri šį kartą Įpareigota rinktis kas keturi mėnesiai. Į naujuosius BALFo 
direktorius išrinkti; pirmininku Dr. J. Končius, nariais — P. Pivoriūnas, A. Deve- 
nienė, J. Tuinila, K. Grybienė, St. Gegužis, prelat. Albavičius, J. Laučka, M. Zu- 
jus, Mrs. Mackas, A. Rastenis, V. Tysliavienė, Lapė, Trečiokas, A. Olis, M. Mikel- 
sonienė, A. Žilinskas, N. Gugienė, K. Balčiauskas, Si. Bakanas.

BALFo suvažiavime, be kitko, buvo Įsteigta ir našlaičiams globoti komisija Į 
kurią išrinkti: P. Lapienė, P. Jurgeliūtė-Beveragė. Tik diskusijose buvo linksmai 
nustebta, kad kai kurie iš ligi šiol globojamų našlaičių jau seniai vedę, o kiti net 
su barzdomis.

Diskusijose paaiškėjo daug naujų dalykų. Sakysime, kad BALFo lėšos ligi šiol 
buvo labai neracionaliai naudojamos: vien tik vidaus aparatui išlaikyti sunau
dota 55.000 dolerių, o tremtiniams šelpti išsiųsta tik 45.000 dolerių (neužmirš
kime, kad Į tą sumą Įeina senų drabužių ir maisto siuntos); arba tokion Šveica
rijon, kur tremtinių tik vienas kitas, nusiųsta net 11.000 dolerių.

Žinoma, visų diskusijų ir kalbų didžiausias dėmesys buvo tremtinių Įvažia
vimas į JAV. Buvo BALFo pareikšta, kuo ka: kas nenorėjo tikėti, kad Įvažiavimo 
dokumentų esą pasiųsta 12.000, kai, susirinkusiųjų nuomone, tokių dokumentų esą 
būtinai reikalinga 55.000. Akcentuotas ir tas faktas, kad dokumentų davėjams už 
keliones mokėti tereikės tik nuo JAV uosto ligi tos vietos, kurion keliaujantis bus 
paskirtas. ' »

Daug kalbėta ir dėl tremtyje išgarsėjusių ir Įkyrėjusių, o kai kieno net pra
keiktų geltonų NCWC skryningo lapelių. Pabrėžtas faktas, kad lietuviai Į JAV 
gali įvažiuoti per visas keturias Voluntary Agencies (ChWS, NCWC, IRRC, net 
žydų). BALFo Imigracijos ir Įkurdinimo Komiteto reikalas ir yra rūpintis, kad 
lietuvįai visomis tomis progomis galėtų pasinaudoti. Pabrėžta taip pat, kad galima 
Įvažiuoti ir be jokių Voluntary Agencies, .tik tuomet Įvažiavimo procedūra esanti 
daug painesnė ir apklausinėjimas esąs daug sunkesnis. Ypatinga: akcentuotas tas 
dalykas, kad JAV valdžia Įvažiuojančiam pagal naująjĮ tremtinių Įsileidimo Įstaty
mą testatanti tik du reikalavimus: l)kad atvykstantis žmogus būtų 
doras ir 2) kad jis savo Įsitikinimais nebūtų pavojingas JAV 
krašto tvarkai.

Ačiū Dievui, sulaukę kad ir neišsamių žinių apie tai, kaip JAV lietuviai mu
mis, išvytais iš savo gimtosios žemės rūpinasi ir kokia kryptimi vairuoja mūsų 
Įvažiavimo t JAV galimybes, tikėsimės, kad ir BALFo Įstaiga Vokietijoje veiks 
toje dvasioje ir stengsis padėti ko didesniam skaičiui Į vargą patekusių lietuvių.

A. S.

........5...... A..................................................................
PRANEŠIMAS

Kreipiamės Į šių korporacijų: Fraternitas 
Baltiensis, Jūra, Patria, Romuva. Samogitia 
ir Sudavia buv. pirmininkus ar Valdybos 
narius ir prašome atsiųsti po vieną atstovą 
Į NL, FL' ir JL filisterių ir korporantų-čių 
suvažiavimą, kuris įvyks 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.

SKELBIMAS
Meniškas lietuviškas atvirukas — gražus 

pasveikinimas užjūrio lietuviui.
Reikalaukite 6 spalvų atvirukų pas spau

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

IEŠKOJIMAS
Ieškomi: Julius ir Aleksandras Klimavi- 

čiai, kilę iš Stakliškių.
Ieško: Pranas Jasketelis, 6104 Star Route, 

Putnam. Conn. Jeigu kas ką žinotų apie 
aukščiau minėtus asmenis, prašoma man 
pranešti. ’

NL, FL ir JL Vykdomoji Taryba

įsteigia Pasaulio . . •
(Atkelta iš 3 psl.) 

išrinkta: dail. Varnas, dail. Jonynas ir dail. 
Varnelis (kandidatais — dail. Vaičaitis, dail. 
Rūkštelė, dail. Janušas); į revizijos komisi
ją — archit. Peldavičius, dail. Osmolskis, 
dail. Borjeras (kandidatais — archjt. Janu
lis, dail. Firinauskienė, dail. Petraitis); į 
garbės teismą — dail. Staneika, dail. Ži
linskas Ir dail. Bagdonas. '

Suvažiavimas plačiau apsvarstė santykių 
su Dailės Institutu, buriančiu nedidelį dai
lininkų skaičių, reikalus. Buvo konstatuota 
meno pasaulyje pasireiškiantieji nesklandu
mai, drumsčiantieji meninį gyvenimą, ta
čiau naujoji organizacija nusistačiusi neiti 
šiais keliais, bet ieškoti tai, kas visus jung
tų, vienytų. Baigiant suvažiavimą priimta 
sveikinimai Vykd. Tarybą!, LTB Centro 
Komitetui, Sv. Sosto Delegatui, BALFui, 
Amerikos Lietuvių Tarybai, IRO Centrui 
Ženevoje, Lietuvos ministeriams užsienyje, 
Dailės i Institutui, dailininkams Galdikui ir 
Mackevičiui ir kitiem*

J. Žilvinas
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