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Penktadieni generalinis streikas
Duesseldorfas (Dena). Bizonos profesi

nių sąjungų vadovybė, pritariant sąjungų 
tarybai, š. m. lapkričio mėn. 12 d. paskel
bė generalini streiką. Visi darbai bus nu
traukti 0,0 vai. ir vėl pradėti tik po 24,00 
vai. x

Tuo Streiku protestuojama prieš vedamą 
ūkio politiką ir prieš tolydini kainų kili
mą. Bizonos kariniai gubernatoriui nors 
ir išreiškė abejonių, bet streikui netrukdo, 
nes jis liečiąs tik vokiečių vidaus reikalus.
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Kopenhaga (Dena). Meilėje, Westfalijoje, 
Vakarų Europos Unijos karinių pajėgų vy
riausiasis vadas feldmaršalas Montgomerys 

’e"” i turėjo pasitarimą su trjmis Vokietijos ka- 
50 * * | riniais gubernatoriais. Dena patyrė, kad

Komunistai žengia | h'aską
Paryžius (Dena). Prancūzijos anglies j 

kasyklose šiuo metu dirba jau apie 
visų darbininkų. . Į pasikalbėjimuose šalia Vokietijos klausimo

Komunistinės COT pastangos įtraukti į i į,uvo Vakarų Unijas valstybių poli-
streiką geležinkelininkus, metalo pramonės 
darbininkus ir tekstilės pramonę susidūrė 
su atkakliu darbininkų pasipriešinimu.

Prancūzijos uostuose būklė yra beveik 
nepasikeitusi; jūrininkai streikuoja, o dar-1 
bininkai neiškrauna laivų. Tas pat -yra ir! 
dokuose.

Trumanas su Marshalliu 
svarstys pasaulio būkle

Washingtonas (Dena/Afp). Apie lapkričio 
20. d. |vyks svarbūs prezidento Trumano 
ir užsienio reikalų ministerio Marshallio 
pasitarimai, kuriuose tikrausiai bus paliesti 
Atlanto paktas, Palestinos, Berlyno klausi
mai ir aplamai tarptautinė būklė. Taip 
pat, manoma, bus aptarta ir eventuali pa
galba Kinijai bei Graikijai.

Oficialūs amerikiečių užsienio reikalų mi
nisterijos sluogsniai pareiškia neturį jokių 
žinių apie tuos pasitarimus.

Paryžius (Dena / Reuteris). Paskutiniais 
duomenimis per lapkričio 7. d. {vykusius 
rinkimus i Prancūzijos respublikos tarybą 
nelauktai daug atstovų laimėjo gaullistai. 
Iki šiol tarybos mandatais iš 269 vietų 
skirstosi šiaip:

RPF (gaullistai)
Socialistai
Radikalsocialistai
Nepriklausomieji
Komunistai
MRP (krikščionys demokratai) 14 „
PRL (respublikos laisvės part.) 3 „
Atskiros smulkios grupės 7 „
Vidaus reikalų ministeris Mochas manė, 

kad gaullistai turės tiktai per 52 ,mandatus; 
spauda jiems priskiria 107' mandatus, o 
pats de Gaullė taria kad nemažiau kaip 123 
atstovai rems RPF. Tie kandidatai raštiškai j 
yra įsipareigoję respublikos taryboje remti , nįjas jr sudarydami grėsmę Nankingui. 
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tinės ir strateginės problemos.

Londono politiniuose sluogsniuose tei
giama, kad Montgomerys jau yra pa

ruošęs planus Vakarų Europos unijai 
ginti. Jo nuomone, kad galima būtų iš
laikyti frontą? kol ateis su pagalba ame-

Nankingas kris prieš N. Metus
Atkartot’niais dideliais puolimais komu

nistai užėmė Linchengą, apie 300 km | 
šiaurę nuo Nankingo, tuo įvarydami pleiš
tą j vyriausybės kariuomenės gynimosi li-

2. Europos federacinis kongresas
Rymas (Dena/Afp). Sekmadieni 13 vals

tybių atstovai čia susirinko | Europos fe
deracinės unijos antrą metinį kongresą, ku
ri iškilmingai atidarė Italijos prezidentas 
Einaudis.

Savo kalboje Einaudis pareiškė, jog Ita
lijos respublikos konstitucijoje yra numaty
ta, kad Italija gali susiaurinti savo suvere
numą, jeigu tai, bus reikalinga tokiam or
ganui sudaryti, kuris galėtų tarp tautų jgy- 
vendyti taiką ir teisėtumą.

Čilėje vėl sąmokslas
Santiago de Chile (Dena/Afp). Neseniai 

Čilėje buvo išaiškintas' sąmokslas, kuris, 
pasak čia gerai informuotų sluogsnių, bu
vo finansuojamas iš užsienių ir puoselėjo 
fašistines tendencijas.

Čilės vyriausybės spaudai padarytame 
pranešime, tarp kitko, sakoma, kad vy
riausybė panaudos visas {statybinės prie
mones visu aštrumu prieš tuos, kurie kė
sinasi į krašto konstitucinę santvarką.

Čekoslovakijos ginklai Izraeliui
Londonas (Dena/Reuteris). Gerai infor

muotuose sluogsniuose patirta, kad britų vy
riausybė perdavė dabar esančiam Paryžiuje 
JT Palestinos tarpininkui Dr. Bunchei vi
sus (rodymus apie tai, kad Čekoslovakijos 
vyriausybė teikia Izraeliui ginklų.

Vienas britų užsienio reikalų ministeri
jos informatorius pareiškė, kad pagal turi
mą įrodomą medžiagą manoma, kad Čeko
slovakija gabeno ginklų į Izraelį dideliais 
kiekiais.

„generolo^ de Gaullės visuomenės labui sie
kiamus tikslus”.

Komunistai rinkimus vadina „klastinga
suktybe”. Jų mandatų skaičius sumažėjo iš i kukliausių mūšių. Ryšium su- tuo Nankin- 
84 į 16, Manoma, kad tai nepasisekusio 
streiko padarinys. Labai nukentėjo MRP — 
esą dėl to, kad katalikų dvasininkai raginę 
tikinčiuosius balsuoti už de Gaullę. Ji šiuo
se rinkimuose prarado 40 mandatų. Radi- .Urnas dėl palūžusios vyriausybės kariuo- 
kalsocial istai ir artimos grupės laimėjo 19 1 menės moralės, kuri nusmuko iki žemiau- 
mandatų, o,socialistai 10.

Respublikos taryboje iš viso yra 320'at
stovų. Dabar Išrinkti atstovai tik iš metro
polijos. Dar 51 atstovą rinks Prancūzijos 
užjūrio sritys lapkričio 14, ir 
dienomis.

Partijų jėgų santykiai dar 
apčiuopiami. Jie paaiškės tik 
d., susirinkus respublikos tarybai, kada bus 
renkamas jos pirmininkas. Kiekvienu atveju 
de Gaullės šalininkai visa darys, kad būtų 
paleisti atstovų rūmai ir padaryti nauji

Komunistų kariuomenė pagal geležinkelio 
liniją žygiuoja Nankingo link.

Linchengas buvo užleistas priešui po at-

go užsieniečių sluogsniai taria, kad tau
tinės Kinijos sostinė dar prieš N. Metus 
pateks j komunistų rankas.

Greitas komunistų veržimasis priekin ga-

Siaurinėje Kinijoje vyriausybės kariuo
menė atsiėmė iš komunistų kai kuriuos 
atramos taškus. Esą, nuo komunistų yra 
išvalyta geležinkelio linijos sritis tarp 
Tiencino ir Kinų sienos.

Kinijoje infliacija dar labiau įsisiūbuoja. 
Prieš 3 mėnesius įvestojo aukso juano nu
statytosios kainos kai kurioms prekėms jau 
spėjo padidėti 40 kartų. Šanchajuje ryžiai 
beveik, visai dingo iš rinkos. O dirbančių
jų algos yra likusios tos pačios. Jų reali 
vertė, palyginus su kainomis, yar suma
žėjusi keliais šimtais •/».

gruodžio 19,

nėra visiškai 
lapkričio 16.

Prancūzijos ministeris -pirmininkas 
Queuillė pirmadieni, sužinojus apie žymų 
generolo de Gaullės laimėjimą per rinki
mus, tarėsi su ministerio pirmininko pa
vaduotoju ir teisingumo jninisteriu Marie. 

iManoma, kad Prancūzjos vyriausybė tą 
klausimą aptarė savo posėdyje antradienj.

j slo laipsnio. Jei komunistams ir toliau sek- 
I sis, kuo mažai teabejojama, neilgai trukus 
i su komunistais bus sudaryta koalicinė vy
riausybė arba Ciangkaišeko vyriausybė iš
sikels i Kantoną pietinėje Kinijoje.

Iš daugelio vietų šiaurės Kinijoje vy
riausybės kariuomenė yra evakuojama. Ją 
seka daugybė kiniečių pabėgėlių nuo ko
munistų.

Generolas Ciangkaišekas kuomintango 
politinėje centrinėje taryboje pareiškė, kad 
centrinė vyriausybė niošiasi ilgam karui, 
kad iš Kinijos išvytų komunistus. Jis taria, 
kad tai gali trukti 8 metus.

Nors ir kaip’ yra gaila Mandždrijos, bet 
karinės išlaidos dėl to žymiai Sumažės. 
Centrinės tarybos nariai pasiūlė ryškesni 
proamerikįpį ir antisovietinj nusistatymą, 
kad tuo būdu būtų laiduota pasaulio sim
patija Kinijai. Ciangkaišekas Įspėjo būti 
atsargiems dėl politinio pasirinkimo, bet; 
pats prasitarė, kad Kinija turinti anuliuo
ti su sovietais sudarytą draugiškumo ir sa
vitarpio pagalbos sutartį.

Dar vienas pabėgo
‘ Berlynas (Dena). Saksonijos kredito ban
ko pirmininkas Hollandaš su savo žmona 
spalio 26. d. iš sovietų zonos pabėgo ir 
atvyko į Hamburgą. Tuo būdu iš sovietų 
zonos pabėgo jau antras banko pirminin
kas. Liepos mėnesi pabėgo Thūringijos

rikiečių kariuomenė, reikalinga mažiau* 
šia 20 divizijų. Viešpatauti ore reika* 
linga 1500 sprausminių naikintuvų, iš 
kurių pačioje pradžioje reikia turėti ne 

mažiau kaip 5O’/t.
Montgomerys esąs pritaręs ir ginklavimo 

fondo sudarymui, 
Prancūzija darytų 
dija ir Belgija po 
2°/..

Pasitraukimas
Berlynas (Dena). Amerikos karinis guber* 

natorius Vokietijoje
Clayus spaudos atstovams pareiškė, kad . 
sovietų zonos ūkis yra žlugimo ■ išva- • 
karėse. Jis ne tik nedaro pažangos, bet 
dėl Vakarų kontrblokados yra skaudžiai 
paliestas. Tuo tarpu Vakarų Vokietijoje 
gamyba praėjusiais melams pakilo 40*/«.
Generolas Clayus patikino, kad Berlyno 

vakariniai sektoriai ir žiemą bus aprūpinti 
oro keliu. Ir blogiausiose skraidymo sąly
gose bus {manoma Berlyno gyventojams pa
teikti pačių reikalingiausių dalykų. .. . :

Į klausimą dėl galimo Vakarų valstybių 
pasitraukimo iš” Berlyno Clayus atsakė: 
„Mes giname pasaulio laisvę. Kiekvienas 
nusilenkimas, kad ir koks mažas jis būtų, 
kitose tautose sudarytų {spūdi, kad galima > 
tikėtis ir daugiau nusilenkimų.

Pasitraukimas iš Berlyno jau seniai 
nebediskutuojamas.

Po rinkimų Amerikoje pastebimas sovietų 
propagandos suaktyvėjimas. Bet mesta oku
pacinių pajėgų atitraukimo idėja Vakarų 
Vokietijoje nedaro įspūdžio. Clayaus nuo
mone, SMV yra netekusi vilčių užmegstisu 
Vakarų Vokietijos gyventojais draugiškų

j kur| D. Britanija ir 
(našus po 45’/», Olan-
4 ’/» ir Luksemburgat

nebediskufuojamai

valstybės banko Weimare pirmininkas Dr. | santykių, todėl savo zonoje ji vykdo savo,.
Gartneris. j ar tai patinka vietas gyventojams, ar ne.

Žyliai Palestinoje jau yra laimėj? '
Paryžius (Dena/Reuteris). Lapkričio S-d-j monių-skirtumams pašalinti ir ginklų pas.— 

ST susirinkus slapto posėdžio, kuriame bu
vo svarstoma, kaip galima arabus ir žy
dus sušaukti bendros konferencijos, kurio
je būtų aptarti Palestinos klausimai. ST 
svarstė Dr. Bunchės trijų straipsnių planą, 
pagal kuri palaipsniui Palestinoje būtų li
kviduotas konfliktas.

Pirmu straipsniu reikalaujama, kad abi 
ginčos pusės tuojau pradėtų derybas nuo-

Sovlolii Įsakymai 
Ruhro darbininkams

Diisseldorfas (Dena). SPD laikraštis 
„Rhein-Echo” paskelbė, kad tarp vadovau
jančių Ruhro srities komunistų ir sovietų 
komisijos, kuriai vadovavo Sovietų Sąjun
gos ministerio pirmininko pavaduotojas 
Malenkovas sovietų vyriausioje būstinėje 
Berlyne, Karlhorste, įvykusi konferencija.

Toje konferencijoje Ruhro komunistai, esą, 
gavę (sūrymą maištavimu ir nesusiprati
mais trukdyti Ruhro srities produkciją.

Beiinas pavargo
Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei

kalų ministeris Bevinas pirmadieni turėjo 
išvykti tris savaites atostogų i pietinį Ang
lijos pajūrį.

Nauji DP
Ženeva (Dena/Reuteris). Tarptautinė pa

bėgėlių organizacija (IRO) čia pranešė, 
kad praėjusią vasarą buvo priimta l DP 
stovyklas 30.000 pabėgėlių, kurie daugiau
sia buvo iš rytinės Eurojaos.

Tie pabėgėliai, daugiausia lenkai, jugo
slavai, vengrai, čekoslovakai ir ukrainie
čiai, gyvena Vokietijos, Austrijos ir Itali
jos stovyklose ir laukia įkurdinimo kituose 
kraštuose.

Kala monetas
Frankfurtas (Dena). Vokielijos valstybių 

bankas pranešė, kad netrukus vakarinėje 
Vokietijoje bus išleistos i apyvartą naujos 
monetos. Tos monetos jau pradėtos kalti. 
Metalo sudėtis bus panaši i prieškarines 
varines monetas

Pranešimas laukiantiems 
išvykimo i JAV

Patirta, kad artimiausi DP asme
nų transportai pagal emigracinj , bi- 
lių Į J. A. V. iš Europos išvyks lap
kričio mėn. 8 d. ir 27 d. Tarp minėtų 
dienų bus vykdoma pasiruošimai daž- 
nesniems transportams, ir tenka tikė
tis, kad po lapkričio 27 dienos jie 
padažnės, gi po Naujųjų Metų (1949.
I. 1 d.) numatoma, kad kas savaitę j
J. A. V. gali išvykti du transportai.

Taip pat ateinančių metų pradžioje 
bus pradėta vykdyti emigracija | J. 
A. V. ir iš anglų bei prancūzų zonų. 
Ii šių zonų emigracija užtruko todėl, 
kad nėra jose amerikiečių {staigų 
(CIC ir kt.), kurios turi paruošti emi
grantus išvykimui.

Pasikalbėjus su DP Komisijos 
vyriausiu valdininku — koardinato- 
rium Europoje Mr. SQUADRILLI su
žinota, kad šiuo metu diskutuojama, 
kokius emigranto pasuosimo darbus 
turi atlikti IRO ir DP šalftos or
ganizacijos, todėl šalpos organizacijų 
vaidmuo emigracinėje srityje nėra 
galutinai paaiškėjęs. Vienok, dabar 
jau nustatoma emigracinė tvarka, dar
bas plečiamas, steigiamos reikalingos 
įstaigos, parenkami tarnautojai, ir tuo 
būdu reikia tikėtis, kad artimoj atei
ty emigracija l JAV gali pagyvėti ir 
būti sparčiau vykdoma.

Šia proga, primenama naujai besi
rūpinantiems gauti buto ir darbo už
tikrinimus, kad jie iš anksto nurodytų 
savo giminėms ar artimiesiems Ame
rikoje, per kurią organizaciją pagei
dauja vesti savo emigracinę bylą. 
Be tokio nurodymo BALFO Centras 
visas bylas nukreipia į N C W C Or
ganizaciją, o po to jau norint bylą 
pervesti kitai organizacijai, ją tenka 
visiškai iš naujo pradėti. Supranta
ma, kad tokiu pervedimu sutrukdoma 
bylos eiga.

BALFO ĮSTAIGA EUROPOJE

Sistemingas JT darbų sabotavimas
Parj-žius (Denaj. Jau kelios dienos JT 

politinė komisija diskutuoja Vakarų val
stybių rezoliuciją, kuria turi būti pasmerk
ti Graikijos šiaurės kaimynai, Jugoslavija, 
Bulgarija ir Albanija, už tai, kad jos pa
laiko graikų sukilėlius, ir tuo graso taikai 
Balkanuose.

^ovietų įtakoje esančių valstybių atsto
vai labiausiai stengėsi sutrukdyti bal
savimą tos rezoliucijos. Jie vis iš
keldavo naujus sudėtingus klausimus, sa
kė ilgas kalbas ir visais kitais {manomais 
būdais trukdė. Priėjo prie to, kad komisi
jos pirmininkas Belgijos atstovas Spaakas 
pagaliau konstatavo: „Tai yra sistemin
gas mūsų darbų sabotažas!“

Debatai komisijoje buvo tokie aitrūs, kad 
Dominikonų respublikos atstovas pasiūlė 
Jugoslaviją pašalinti iš JT. , 1

Pagaliau komisija .pradėjo balsuoti re
zoliuciją dalimis. Pirmiausia buvo nubal
suota, kad JT Balkanų komisijos prane
šimas konstatavo, jog Jugoslavija, Bul
garija ir Albanija vis dar remia Graikijos 
sukilėlius. Toliau didele balsų dauguma 
komisija nutarė, kad tas kišimasis j Grai
kijos vidaus reikalus graso taikai Balka
nuose, Rytų bloko delegatai nuo balsavimo 
susilaikė.

Prieš lemiamas diskusijas JT pirminin
kas Evattas pasiūlė sukviesti taikos kon
ferenciją, kurioje dalyvautų Graikija, su
kilėliai ir kaimynių kraštų atstovai. Tuo 
jis norėjo išvengti Graikijos kaimynų pas
merkimo už sukilėlių rėmimą.

Dr. Evatto pasiūlymas Atėnuose sukėlė 
gyvą atgarsį. Dąug politikų pritaria vidaus 
karo užbaigimui, susitarus su sukilėliais.

liauboms {vesti. Antru straipsniu reikalau
ja aptarti abiejų šalių ginkluotų pajėgų 
demobilizaciją arba, blogiausiu 'Atvejų, 
tarp abiejų pusių palikti „niekieno žemės“ 
jųpstą, f kurią nevalia®būtų įžengti arba 
peržengti. Pagaliau abi pusės turėtų pra
dėti derybas dėl taikos.

JT Palestinos paliaubų komisijos štabo 
viršininkas gener.' Rileys privačiame pasi
kalbėjime Sirijos, Egipto, Libano ir Irako 
atstovus įtikinėjo, kad jų karinė būklė Pa
lestinoje yra beviltišką, kad žydai gali iš
plėsti karinę kontrolę visoje Palestinoje.

Aplamai Dr. Bunchė ir Rileys arabų at
stovams pareiškė, kad karas Palestinoje 
žydų beveik jau yra laimėtas, ir arabams . 
nieko daugiau nebelieks, kaip tik su savo’ 
priešu derėtis ir susitarti.

Libano JT delegatas pareiškė, kad tarp 
Egipto ir Izralio šiuo metu vyksta taikos 
derybos.

Izraelio užsienio reikalų ministeris Sher- 
tokas pirmadieni atvyko j Paryžių. Jis da
lyvauja ST posėdžiuose Palestinos klausi
mu.

Shertokas oficialiai pareiškė, kad l ara
bų valdomas sritis Palestinoje yra atvykę 
britų daliniai per Bassorah, Khorramshah 
ir Aqabą. Arabų daliniai gavę daug ginklų 
pareiškė Shertokas.

Atlanto pakto konferencija perspektyvoje
Frankfurtas (Dena). Einąs Kanados už

sienio reikalų ministerio pareigas Claxto- 
nas Ottawoje pareiškė, kad

netrukus laukiama Washingtone įvyk
siant 7 valstybių konferencijos, kurioje 
bus svarstomas Atlanto pakto klausi

mas.
Toje konferencijoje, numatoma, dalyvaus 

einąs Amerikos užsienio reik, ministerio 
pareigas Lovettas ir D. Britanijos, Prancū
zijos, Beneliukso kraštų ir Kanados amba
sadoriai. Pagal korespondentų pranešimus 
ta konferencija turi prasidėti neilgai trukus, 
gal net šią savaitę.

Pasak Reuterio, Prancūzijos teisių spe
cialistai nuošia projektą, kuris leis dėl At
lanto pakto pasikeisti huomonėmis.

Washingtonas (Dena / Oans). Amerikos 
laikraščiai paskutinėmis savaitėmis savo 
vedamuosiuose nagrinėja Atlanto pakto 
naudingumą. Daugumas laikraščių sveikina 
tą idėją ir skubiai reikalauja sudaryti for
malią sutarti.

Daugelis laikraščiu Atlanto paktą taria

esant reikalingą Europos atstatymo progra
mai apsaugoti.

„New York Times” išvedžioja, kad yra 
visai natūralu, jog kiekvienas spaudimas 
sukelia reakciją. Todėl ir Vakarų valstybės 
į sovietų spaudimą atsako apsigynimo or
ganizavimu. Dabar kol kas demokratijų 
pastangos dar gaišta, bet jos jau yra pa
keliui, labiausia Paryžiuje, kur Vakarų 
Unijos užsienio reikalų ministerial tarėsi 
dėl priemonių politiniam ir kariniam sus
tiprėjimui. Norima Vakarų Uniją pada
ryti busimosios Europos federacijos bran
duoliu, kuris su Siaurės Amerika sudarytų 
Siaurės Atlanto paktą.

„New York Herald Tribune” pastebi, kad 
Atlanto paktas reiškia seniausios ame
rikiečių tradicijos sulaužymą ir todėl 
tas planas negali boti lengvapėdiškai 

gyvendomas.

Jis pareikalaus iš amerikiečių tautos naujų 
išlaidų, kadangi reikės apginkluoti ir ap
rūpinti to pakto signatarų kariuomenę. Ta
čiau aplamai to pakto būtinybė nešąli 
būti diskutuojama.

Jau reikalauja pažadų tesėjimo

New Yorkas (Dena/Afp). Amerikos sio
nistų taryba prezidentui Trumanui pasiuntė 
telegramą, kurioje protestuojama dėk JAV • 
delegacijos JT organizacijoje nusistatymo 
pakeitimo, pilnatyje svarstant eventualiai 
sankcijas prieš Izraelį, jeigu jis atsisakytų 
pasitraukti iš Negebo srities. Telegramoje 
primenama Trumano duoti pažadai ir pra
šoma, kad JAV delegacija savo elgesį P®* 
keistų.

Kaltintojas Į kaltinamųjų suolą
Washingtonas (Dena / Reuteris). Atstovų 

rūmų Amerikai žalingai veiklai tirti komi
sijos pirmininkas Parnellis Thomas buvo 
patrauktas tieson, kad jis bandęs apeiti vy
riausybę.

Thomas kaltinamas, kad JAV apgaudinė
jo piniginiuose ir nuosavybės reikaluose ir 
yra davęs neteisingus parodymus. <

Aukščiausiojo federacinio teismo teisėjai 
pareiškė, kad Thomui, jeigu jis bus per
duotas teismui, pagl) pateiktus kaltinimus 
bausmė būtų 32 metai kalėjimo arba 40.000 
dol. baudos arba abi bausmės kartu.

Praėjusią savaitę Thomas vėl buvo iš
rinktas | atstovų rūmus. ,

♦ Berlyne rastas nužudytas vienas ame
rikiečių kareivis. Salia jo rastos butelio šu
kės. Manoma, kad tuo buteliu jis ir buvo 
nužudytas. (D).

1
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^TRUMPOS
AUSTRIJA

♦ Austrijos vidaus reikalų ministeris 
Helmeris parlamente pranešė, kad per pir
muosius š. m. 10 mėnesių sovietai areštavo 
268 Austrijos piliečius. (D/R).

BULGARIJA
♦ Du Bufgarijos teismai už tariamą šni

pinėjimą nubaudė mirties bausme 8 asme
nis, o dar 18 — kalėjimu. (D).

ČEKOSLOVAKIJA

Savaitinė politikos apžvalga

Tarp Trumano ir spalio revoliucijos

♦ Čekoslovakijoje suimti du slovakai 
kaip tariami CIC agentai. Jie abu tariamai 
rugpiūčio mėnesį buvo pabėgę į Vokietiją, 
o rugsėjo mėnesį CIC pavedimu grįžo J 
Čekoslovakiją ten organizuoti špionažo 
tinklą. (D).

D. BRITANIJA
♦ D. Britanijos vidaus reikalų ministe

rs Ėdė pareiškė, kad politinės demonstra
cijos Londone uždraustos dar 3 mėnesiams.

♦ Westminsterio, Anglijoje, katalikų ar
kivyskupas kardinolas Griffinas Middles
brough katedroje per pamokslą pareiškė, 
kad komunizmas, atmesdamas Dievą ir vyk
dydamas žmonių priespaudą, sėja neapy
kantą, anarchiją ir revoliuciją. Žemei gre
sia tironija, kuri yra daug blogesnė už na
cių tironiją. Atlanto chartos principai yra 
ignoruojami, o JT organizacijos veikla yra 
trukdoma nuolatinio sovietų veto. (D/R).

♦ Britų darbo partijos kraštutiniškai 
kairiojo sparno atstovas Zilliacus pareiš
kė, kad jeigu prezidentas Trumanas nusi- 
statys Kinijoje ir Graikijoje energingiau 
įsikišti ir apginkluoti Vakarų Europą, tai 
jis mūsų pasaulį, kuris jau stovi ant be
dugnės kranto, įstums į naują^karą. (D/Afp)

GRAIKIJA
♦ Amerikos karinė misija Graikijoje 

sutiko su vyriausybės siūlymu sudaryti ne
paprastą miliciją, į kurią būtų sutelkti prie
šiškai komunistams nusiteikę vietos katali
kai. (O/R)

„Neįtikėtina”
— sušuko Višinskis, sužinojęs apie Tru

mano perrinkimą prezidentu.. Pirmą ir, tur 
būt, paskutinį kartą Višinskio pažiūra su
tapo su viso pasaulio nuomone. Juk visas 
pasaulis manė, kad demokratai, 16 metų; 
valdę J. A. Valstybes, turės perleisti vai- ' 
džios vairą respublikininkąms. Tai buvo 
daugiau negu aišku. Pati demokratų parti
ja be jokio entuziazmo išstatė Trumaną sa
vo kandidatu tik todėl, kad tradicija to rei
kalavo, o jis pats nesusiprato atsisakyti. 
Trumano kandidatūra suskaldė pačią parti
ją — dešinysis sparnas išstatė senatoriaus 
Thurmondo kandidatūrą, kuri iš Trumano 
atėmė 700.000 balsų. Į normaliai jam turin
čius tekti darbininkų balsus kėsinosi ir 
Wallace su savo pažangos partija. Net rin
kiminei .agitacijai Trumanui pritrūko lėšų. 
Niekas nenorėjo investuoti kapitalo ant jo

ISPANIJA
♦ Madride sušaudyti 2 asmenys, kurie 

priklausė slaptai komunistų organizacijai ir 
nužudė 54 asmenis. (D/R).

> IS VISUR
♦ Italija ir Prancūzija pasirašė sutartį, 

kuria panaikinama vizų prievolė. (D).
♦ Iš Europos į JAV per Atnverpeną Iš

gabenta 7500 per. karą žuvusiųjų Europoje 
amerikiečių palaikai. (D/Afp).

♦ ERP administratorius Hoffmnnas pa-
, reiškė, kad trečiojo karo gali būti išveng

ta, tik visiškai esant vieningoms Vakarų 
valstybėms. (D/Afp). ITALIJA

♦ Italijos komunistų vadas Togliattis 
Ryme pareiškė, kad tvirtinti, jog karas yra 
neišvengiamas, yra nusikaltimas, „kadangi 
socialistinės ir kapitalistinės valstybės ša
lia vienos kitų gali pasaulyje egzistuoti ir 
veikti žmonijos labui.” (D/Afp).

♦ Italo Vassonos sulonstruotas mažasis 
povandeninis laivas netoli Caprlo salos pa
siekė 440 m gylį. (D/Afp);,

JUGOSLAVIJA
♦ Spalio revoliucijos 31 m. ’ sukakčių 

proga maršalas Titas pasveikino Staliną.
♦ Jugoslavijos Jfomunistai šventė spalio 

revoliucijos 31. metines. Tačiau ta profa 
jie vengė prisiminti ginčą su komlnformu. 
Sovietų ambasada iškėlė didelį pokylį, ku
riame tačiau maršalas Titas nedalyvavo.

J A. VALSTYBĖS
.♦ Amerikos krašto apsaugos ministeri

jos sausumos kariuomenės štabas praneša, 
kad kariuomenei yra duoti nauji tankai, 
kurie ginkluoti 9 cm patranka ir išvysto 
greitį iki 50 km per valandą. Tas tankas 
pavadintas 2. D. karo šarvuočių generolo 

, Pattono vardu. Jis turi 810 PS motorą.
♦ Siaurės Pacifiko pakrantėse dingo 3 

amerikiečių lėktuvai su 38 asmenimis. Vi
sos pastangos juos surasti paliko be vai
sių. Ieškojime dalyvauja 40 lėktuvų. (D/R).

♦ Pasak New Yorko radiją, pietinėje 
Korėjoje suimta šimtai komunistų ir jų ša
lininkų, tuo būdu norint išvengti naujo ko
munistų perversmo. (D).

KANADA
♦ Kanada nusistatė išplėsti medicinos 

■tyrinėjimus, kad būtų rastos efektingiausios 
priemonės prieš cheminį, bakteriologinį ir 
atominį karą. (D).

KINIJĄ
♦ Kinijos vyriausybės informatorius 

Londone pareiškė, kad jo vyriausybė neke
tina prašyti Kinijos komunistus taikos. (D).

♦ Iš komunistų grasomų sričių šiaurėje 
Į pietinę Kiniją bėga daug tūkstančių žmo
nių. Pekino aerodrome lėktuvų bilietai iš
parduoti net 4 mėn. pirmyn. (D).

- Kinijos komunistaį pareiškė, kad da
bar jie kontroliuoja ketvirtadalį visos Kini
jos teritorijos, 35% visų gyventojų ir 49% 
visų Kinijos miestų. (D).

SOVIETŲ S-GA
♦ Maskvoje spalio revoliucijos proga 

Raudonojoje aikštėje įvyko Maskvos garni
zono kariumenės paradas. (D).

♦ Ehrenburgas „Pravdoje” , rašo, jog 
amerikietis balsavo už demokratus dėl to, 
kad respublikininkai jam atrodė esą karin- 
geani.' (D).

VOKIETIJA
♦ Iš sovietų zonos į britų zoną iki šiol 

• pabėgo 31.000 pedagogų. (D).

PRANEŠIMAS
Kreipiamės į šių korporacijų: Fraternitas 

Baltiensis, Jūra, Patria, Romuva, Samogitia, 
Sudavia, „Herkus Monte”, ,geležinis Vil
kas” ir „Tėviškės” buv. pirmininkus ar yal- 
'dybos nariug ir prašome atsiųsti po vieną 
atstovą l NL, FL Ir JL filisterių ir korpo- 
rantų-čių suvažiavimą, kuris įvyks š. m. 

.lapkričio mėn. 13 ir 14 d. Augsburge. Su
važiavimo pradžia š. m. lapkričio 13 d. 11 
vai. ryto. Kitos draugiškos korporacijos, 
kurių žmonės ir adresai buvo žfnoml, pa
kviestos tiesiogiai. Apie dalyvavimą iš ank
sto pranešti šiuo adresu: inž. J. Butkus, 
(13b) Augsburg'- Haunstetten, Flachstr. 48/1.

NL, FL ir JL Vykdomoji Taryba

programa; JT rėmimas, teisingų taikos su
tarčių siekimas, atominės energijos kontro
lė, Marshallio Europos atkutimo planas ir 
vadinamoji Trumano doktrina — pagalba 
dėl savo laisvės kovojančioms tautoms — iš 
principo turėjo ir respublikininkų pritari
mą. Kas (Ikrai buvo nepatenkintas tokia 
programa, atidavė savo balsus Wallacei.

" Tokių buvo apie milijonas arba vos 2%vi- 
: sų balsavusių skaičiaus. Komunistų „Daily 
'Worker” aiškina, kad Trumanui padėjo jo 
noras pas Staliną pasiųsti teisėją Vinsoną, 

'kuris, tarp kitko, numatomas Marshallio 
I įpėdiniu. Tačiau tai neatitinka tikrovės — 
' tokie galėjo balsuoti už Wallacę. Trumano 
I išrinkimą nulėmė vidaus politikos sumeti- 
' mai, tačiau jie turės ir toli einančių užsie- 
1 nio politikos pasekmių. Prieš eilinį pilkąjį 
I amerikietį, kurį taip gerai simbolizuoja pats 
i Trumanas, stovi sunkios problemos, kurias mvnuo uvuviciv įsi»woiuvia , nuj.ųunu am j»-» ■ ’ 1

praloštos kortos. Niekas nenorėjo už jį Arthuras Koestleris taip gerai apibūdina:
„Bejėgiškumas, į ku/J Vakarų ir Vidu
rio ‘Europa įstūmė du D. karai, neat
palaiduojamai surišo amerikiečius su 
Europos žemyno likimu. Amerikos pe
čius spaudžianti našta yra nepaprastai 
sunki. Arba jmsiseks sukurti „pax ame- 
rieana”, arba nebus jokios taikos. To
kia atsakomybė niekada dar nebuvo te

kusi nė

kalbėti. Jis pats apvažiavo visą kraštu ir I 
pasakė 275 kalbas. Paskutinę dieną prieš | 
rinkimus Deweyui ir Wallacei nereikėjo i 
kalbėti. Už pirmąjį agitavo 20 kino žvaigž- j 
džių, už antrąjį — eilė intelektualų, jų tar- I 
Pe ir Thomas Mannas. Už Trumaną kalbė
jo... jis pats ir jo kandidatas į vice-pre- 
zidentus senatorius Barkleys. 85% Visų JAV 
laikraščių agitavo už Dewey, už jį pasisa
kė ir Walstreeto bankininkai. Pagal visus 
apskaičiavimus pilkajam gatvės žmogui netu
rėjo likti kitos* išeities, kaip atiduoti savo 
balsą Deweyui. Daug žmonių taip buvo įsi
tikinę Deweyo išrinkimu, kad nė nėjo bal
suoti. Balsavusiųjų %% buvo nedidelis ir 
tai atnešė laimėjimą Trumanui, kuris tik 
vienas buvo įsitikinęs, kad jį (šrinks.

Už Trumaną balsavo darbininkai, farme- 
riai ir namų šeimininkai. Jiems imponavo 
Trumano vidaus politikos programa: jo nu
sistatymas prieš Hartleyo Tafto bilių, su
varžiusį praktikoje streiko teisę, reikalavi
mai lygių teisių ne tik teorijoje, bet ir 
praktikoje, nustatymo minimalaus 75 centų 
atlyginimo už darbo valandą, griežtesnės 
kovos su infliacija ir praplėsto socialinio 
draudimo pažadai. Jie visi bijojo, kad res- 
publikininkų ’atėjimas į valdžią reikš visiš
ką atsisakymą nuo Roosevelto pradėtos 
„New Peal” — naujos socialinės — poli
tikos ir grįžimą į seną kapitalistinį režimą, 
kuris kartais gali visai užgniaužti mažą, 
pilkąjį žmogelį. Prie visų tų sumetimų pri
sidėjo dar vienas psichologinis momentas, 
kurio visi viešosios nuomonės tyrinėtojai 
nebuvo (kalkuliavę — sentimentas. „Daily. 
Telegrapho” korespondentas teigia, kad mi
lijonai rinkėjų nepraleido progos balsuoti 
už Trumaną, nes jiems buvo ... jo gaila. 
Juos sujaudino Trumano asmeninė kova.be 
pašalinės pagalbos, dėl savo ateities. Visa 
Trumano karjera, jo nuolatinė kova dėl bū
vio, jo ūkiniai nepasisekimai padarė jį ar
timą ir brangų milijonams amerikiečių, nes 
•jo likimas rodėsi jiems panašus j jų, pačių 
likimą.

Užsienio'politikos sumetimai neturėjo di
delės reikšmės. Trumano užsienio politikos

vienai tautai”.

*
„Amerika ir pasaulis” — 
londoniškis „Times” šeš- 
rinkimų pasekmes užsie-

— tokia antrašte 
tadienį nagrinėjo 
nio politikoje ir daro džiuginamas išvadas. 
Jei prezidentu būtų išrinktas Deweys, Tru- 
manas dar eitų savo pareigas ikr'sausio 20 
d. ir per tą laiką, neturėdamas tautos pasi
tikėjimo, negalėtų griebtis jokių lemiamų 
žygių. JAV tokiu opiu laiku būtų lyg ir. 
be valdžios, išgyventų interregnumą, kuris 
toli gražu nesibaigtų sausio mėn.', nes Ame
rikoje įprasta, kad kartu su prezidentu kei
čiasi ir daugumas valdininkų. Kol tik nau
jieji sus’pažins su visais reikalais — praei
tų nemaža laiko. Tokiu bĘdu pasak „Times”, 
Dewey išrinkus prezidentu, Atlanto pakto 
formalus sudarymas būtų atidėtas iki pava
sario. O tai negalėtų neatsiliepti į Vakarų 
Europos savijautą ir tuo pačiu į elgesį. Va
karų Europos pasiruošimas visokiems even
tualumams turi didelių spragų. Jos karinis 
pajėgumas neleidžia vesti tvirtos užsienio 
politikos. Tiesa, amerikiečių įgulos Vokie
tijoje laiduoja, ka'd užpuolimo atkeju JAV 
automatiškai bus įtrauktos į karo veiksmus, 
tačiau Europa nori turėti toliau einančių 
formalių garantijų, teisiškai, saistančių ga
rantijų.

Ta pačia tema kalbėdamas Belgijos min. 
pirmininkas Spaakas
kad 1914 ir 1940 m. m. Amerika pavėlavo 
įstoti į karą, ir todėl susilaukta tokių bai
sių pasekmių, Atlanto paktas turi apsaugo
ti nuo tokio pasivėlavimo atsikartojimo. 
Kartu jis duos impulsų energingai ir sude- 
i;Intai Vakarų politikai.

Ir iš tikrųjų, dabar V. Europą gina tik

šeštadienį pareiškė,

geras jos karinio komiteto pirmininko 
Montgomeryo vardas. Nepaslaptig, kad 
Prancūzijos kariuomenė šiuo metu nėra 
pasirengusi išlaikyti Reino liniją. Tiesa, 
karo metu amerikiečiai apginklavo 10 pran
cūzų divizijų, tačiau to nepakanka. Todėl 
kį tik perrinktas Trumanas daro gražų 
gestą — JAV „skolina” Prancūzijai dar tri
jų divizijų apginklavimą. Tai graži įžanga 
į šią savaitę Washingtone prasidedančius 
galutinius šiaurės Atlanto pakto sudarymo 
pasitarimus. Dėl to Trumano perrinkimas 
užsieniuose, buvo sutiktas palankiai, išsky
rus Sovietų Sąjungą, kuri norėjo išnaudoti 
interregnumą, kada JAV neturėtų autorite
tingos vyriausybės. '

Kinijoje komunistai
- į tolydžio spaudžia

Schanchajus (Dena). Kinijoje kilo suma
nymas savo dydžiu ketvirtą pasaulio mies
tą, Schanchajų, sutarptautinti. Kiniečiai ir 
užsieniečiai, gyveną tame mieste, pą pianą 
sutiko labai palankiai.

Dėl Schanchajaus sutarptautinimo ir jo 
pavedimo užsienio kontrolei jau esą susi
tarta tarp kiniečių ir amerikiečių įstaigų.

Tiencino komendantas pareiškė, kad 
Tiencinas ir Pekinas bus ginami didžiausio
mis pastangomis. Kapituliavo Sansio pro
vincijos gubernatorius, kurio pajėgas apsu
po komunistų kariuomenė.

Maršalas Ciangkaišekas prie Jangcės 
upės pergrupuoja savo dalinius, kad ten 
sulaikytų komunistų slinkimą pirmyn. Ko
munistų tikslas esąs užimti Pengpaus 
tą, kuris yra 175 km į šiaurę nuo 
kino.

Dvi komunistų armijos, viena iš 
kita iš 15.000 vyrų, iš pietinės Mandžurijos 
perėjusios kinų sieną ir pasiekė Pekino 
sritį., Pekinas — sena Kinijos valdovų 
sostinė.

mies-
Nan-

20.000

Pasitraukė Persijos vyriausybe
Teheranas (Dcna/Reuteris). Persijos mi- 

nisteris pirmininkas Hagiras Persijos ša
chui įteikė savo vyriausybės atsistatydinimo 
raštą.

Stebėtojų nuomone vyriausybės atsista
tydinimas įvykęs dėl to, kad parlameritas 
nepatvirtino vyriausybės pateikto biudžeto, 
tuo būdu niekais pavertęs vyriausybės 
darbą.

jog Staliną galima paveikti ge- 
Tik tas prietaras leido Moloto- 
apie pasisekimus be pertraukos, 
pasiekti apgaule, žodžio nelaiky-

„Pasisekimai be pertraukos” 
, — taip galima būtų įvardyti Molotovo 
kalbą, kuria sovietų užsienio reikalų tninis- 
teris pradėjo 31. spalio revoliucijos metinių 
iškilmes, kalbėdamas tradiciniame Maskvos 
sovieto (tarybos) posėdyje. Tas iškilmingas 
posėdis įvyko Maskvos Didžiajam teatre ir 
negalima reikalauti, kad visi scenoje pasa
kyti žodžiai būtų tikra teisybė. Scenoje pa
prastai vaidinama, ir pats Molotovas ne
pajėgė atsiplėšti nuo tos tradicijas. Jo kal
bai netrūko fantazijos — ji neatitinka isto
rinės tikrovės. Jis, pvz., aiškino, kad rusų 
kareivių kraujas yra tikrasis autorius Jal
tos ir Potsdamo susitarimų, kurie sudaro 
sovietų taikos politikos pagrindą. Iš tikrų
jų Jaltos ir Potsdamo susitarimų tikrasis 
kaltininkas buvo Roosevelto pažiūra, kad 
nuolaidomis sovietus bus galima atvesti į 
gerą kelią. Tas įsitikinimas buvo toks tvir
tas, kad dar ir dabar netrūksta amerikiečių, 
kurie tiki, 
ru žodžiu, 
vui kalbėti 
kurie buvo
mu ir smurtu.
-Tiems pasisekimams atėjo laikas pasta

tyti kryžių. Reikia pagaliau susiburti prieš 
tą negerovę. Likimas lėmė, kad sunkiausia 
tos kovos našta teko amerikiečių pečiams. 
Jie savo vadu išsirinko Trumaną. Tą patį, 
kuris Potsdame toliau vedė nuolaidų sovie
tams politiką, tačiau vėliau praregėjo ir pa
skelbė savo doktriną, šiandien jis gavo re
tą progą tuojau, nedelsdamas, atitaisyti jo 
pradininko ir savo paties padarytas klai
das. Jo paties partijos dauguma abejuose 
kongreso rūmuose po jo triumfo per rinki
mus nedarys jam kįiūčių.

O ką Į tai Molotovas? Molotovas, pasi
gyręs, kad sovietų ūkis daro didesnę pa
žangą (procentais) už amerikiečių ūkį, Tru- 
manui, kurį sovietų spauda neseniai vadi
no karo kurstytoju, galėjo tik... nusišyp-’ 
soti. Jis užmiršo Wallacę ir veidmainingai 
pasidžiaugė Deweyo pralaimėjimu. Kas gi 
jam beliko? Lauktasis interaugnumas neatė
jo. JAV jau dabar turi tvirtą valdžią, o 
tokiai valdžiai galima tik šypsotis, nes vien 
gąsdinimais pasisekimų be pertraukos ne
tęs!. VM.

Bulgarifos vadavimo k-tas
Hamburgas (Dena). Gerai informuotuose 

sluogsniuose čia patirta, kad Miinchene yra 
sustojęs buvęs Bulgarijos ūkininkų partijoj 
vadas Dr. Dimitrovas, kuris tarėsi \su vado
vaujančias politiniais bulgarų pabėgėliais 
dėl komiteto Bulgarijai vaduoti sudarymo, 
kuris netrukus oficialiai turi būti prokla
muotas Washingtone.

Pačioje Bulgarijoje Dimitrovas už taria
mą krašto ginkluotų pajėgų naikinimą už 
akių nuteistas kalėjimu iki gyvos galvos.

įtik rito JAV lėkimas
Frankfurtas (Dena). Pirmadienį apie lt 

vai. Bavarijoje prie Landsbergo dėl dar 
neišaiškintų priežasčių nukrito vienas ame
rikiečių lėktuvas. Kritimo vieta dar nerasta 
ir smulkmenos nežinomos.

Polil'iilai atminini
Pirmą kartą istorijoje paruošti JAV už

sienio politikos apmatai, kuriuose apibrėžti 
„tikslai, įsipareigojimai ir rizikos” atsižvel
giant į- „dabartinį ir galimą karinį pajė
gumą”. Apmatus paruošė tautinė saugumo 
taryba, kurią sudaro prezidentas ir užsie
nio reikalų bei krašto apsaugos ministerial.

Per pastarąsias savaites bendrojo gene? 
ralinio štabo viršininkai paruošė pirmąją 
visuotinę toli siekiančią strategiją, kuri bus 
vykdoma blogėjam 
ba karo metu.
1 Abu dokumentai

tarptautnei padėčiai ar-

laikomi labai slaptai.
(NW)

Jugoslavija krizės grėsmėje
apie Titą, ką nori, bet jo 
kuriuos jis nori pakeisti

manyti
pagal

ūkio struktūrą, yra grandioziški.

Gali 
planai, 
krašto

Senoje Jugoslavijoje' serbai, kurie vado
vavo kraštui, nusikaltėlišku būdu vedė jo 
ūkį. Dideli krašto turtai gulėjo žemėse 
neišnaudojami arba buvo iššvaistyti užsie
nio bendrovėms, kurios turėjo milžiniškus 
pelnus ir savo monopoline padėtimi darė 
krašto ūkiui nesveikos įtakos. Net žemės 
ūkį, svarbiausią krašto pajamų šaltinį, rei
kėjo skirti prie labiausiai, atsilikusių Euro
poje. Jugoslaviją atkurti ėmėsi Titas.

Jo 1947 m. su didele pompa paskelbta
sis penkmečio planas numato suprameni- 
ninti kraštą. Žemės ūkio gyventojų pertek
lius pramonėje rastų darbo, o pramonė že
mės ūkiui duotų mašinų, trąšų ir tt. Kartu 
•su pramonės plėtimu pradėta statyti mil
žiniškos hidraulinės jėgainės, kurioms Ju
goslavijos terenas itin palankus.

Bet vesti tokį reikalą, kur viskas turi suk
tis laikrodžio mechanizmo tikslumu, be 
tikro šeimininko yra donkichotiška.

Patys padūkiausi ūkiški projektai buvo 
paskelbti dekretų būdu vienu plunksnos 
brūkštelėjimu. Visa programa atrodo vaiko 
galvos padiktuota ir įsakymų forma sura
šyta; „Tokio ir tokio gaminio produkcija 
turi pakilti 1000% Taškas”. Jei tas planas 
pavyktų, tai 1951 m. Jugoslavijoje vagonai 
ir traktoriai ant medžių šakų kabėtų, tiek 
jų būtų. Žinoma, ir patrankų, nors plane 
jos nenumatytos.

Bet iš kur be svetimos pagalbos paimti tuos 
gausius milijardus, kurie reikalingi statybai 
ir mašinų importui apmokėti? Naikinamas 
miško kirtimas ir paskutinis eksportui skir
tas kumpis negali tų išlaidų padengti.

ir mokėjo prisitai-

Jugoslavijoje greit 
elementu. Užtat ne
pasirašytų trejiems

pagal svorį

kad vokie- 
pereinamoji

neabtli ItnosNiekada
Briuselis (Dena/Reuteris). Šveicarijoje eg- 

zilyje gyvenąs Belgijos karalius Leopoldas , 
pareiškė Belgijos politikams, kad jis nie
kad neabdikuos, nors derybos dėl jo padė
ties truktų ir 20 metų.

Belgijos socialistai, komunistai ir libe
ralai' yra prieš karaliaus grįžimą, o krikš
čionys socialai (katalikai) karaliaus grįži
mą remia.

Taip pat iš kur paimti darbo jėgą po go, 
kai karo metu intelektualinis elitas žuvo. 
Tam tikslui naudojami vokiečių karo be
laisviai. Pradžioje jų daugybė buvo išma
rinta, o vėliau jų stveriasi. Juos gerai 
rengia, gerai maitina ir siunčia į fabrikus. 
Vadovaujančiose vietose yra jaunuoliai, ku
rie buvo kariuomenėje 
kyti.

Vokiečių specialistai 
pasidarė nepakeičiamu 
rimą juos įtikinti, kad
metams sutartį savanoriškai pasilikti Jugo
slavijoje kaip civiliniai darbininkai. Bet 
daugumas jų Jugoslavijoje per daug paty
rė, todėl i- m. lapkričio, mėn. beveik visi 
grįš l Vokietiją.

Kas kita su inžinieriais: jie pagal geriau
sias sutartis atgabenti iš sovietų zonos Vo
kietijoje ir įpareigoti dirbti. Daugumas jų 
elektros ir chemijos specialistai.

Apie penkmečio plano vykdymą smulk
menų nepateikiama, tik vis skelbiama, kad 
tiek ir tiek procentų lūkesčiai yra pra.- 
lenkti. Bet iš vokiečių specialistų tenka pa
tirti visai kas kita. Normaliai darbo raidai 
aįsiranda sistemingų sunkenybių.

Blogiausia yra su neaiškiu kompetenci
jos klausimu įstaigose. Kada kreipiamasi 
reikalu į kurį tarnautoją, tai tik labai re
tais atvejais jis sprendžia, dažniausiai jis 
klausia aukštesnį viršininką, kad nepasi
sekimo atveju nebūtų apkaltintas sabotažu. 
Tai atima daugybę laiko ir labai trukdo,

Dar keisčiau yra, kad protinių darbinin
kų darbas vertinamas pagal tuos pačius 
metodus, kaip ir fizinių darbininkų. Kaip 
darbininkas, kuris, dirbdamas prie staklių, 
yra atlyginama/ pagal akordinę sistemą, už 
atliktą darbo kiekį, taip pat pagal kiekį yra'

mašinų,

bus juo 
kritišką

nes nebus, kas jas

skaudesnis, kad tuo. 
stadiją įžengs kitas

atlyginamas inžinierius už . projektavimo 
darbą. Tai yra vienintelis galimas metodas 
tokioje sistemoje, kur vadovaują asmenys 
yra nemokšos ir nepajėgia vertinti darbą 
pagal jo kokybę. Vokiečių inžinieriai įprato 
į tai žiūrėti su humoru ir prisitaikė prie 
to, kad savo darbą atiduodami 
Uždirba algų' priedus.

Komunistai išdidžiai aiškina, 
čių kvietimasis į talką yra tik
priemonė, kol priaugs savas elitas. Bet prie
auglio mokymas nėra toks paprastas daly
kas. Daugelis vokiečių paaiškino, kad to
kio apmokymo beveik aplamai nėra. Jugo
slavų darbininkas menkai tuo tesiinteresuo- 
ja. Tuo būdu ftpkritys bus Jugoslavijai 
kritiškas metas.

Daug pradėtų statybų, nutraukus komin- 
formo kraštų tiekimus, turėjo sustoti. Lap
kričio m.,. išvykus vokiečiams, turės sus
toti ir daug 
valdo.

Tas smūgis 
pačiu metu į
visuotinis reiškinys. Jugoslavijoje jaučiamas 
įsitempimas tarp aukštų kainų ir žemų al
gų. Tas įtempimas dar labiau padidės dėl 
nepakankamos racionavimo sistemos, ir 
kiekvienas turės apsirūpinti laisvoje rinkoje.

Bet Jugoslavijoje laisvą asmens iniciatyvą 
varžo ■totalinis suva^stybinimas. Todėl 
daugeliui žmonių vienintelė galimybė dar 
egzistuoti yra išsipardavimas tų daiktų, ku
riuos jis turi išlaikęs iš geresnių laikų.

Vtenintelė klasė, kuri pajėgė pirkti, buvo 
laisvi ūkininkai, kurie, esant laisvoms kai
noms, pradžioje gerokai prisipinigavo ir 
savo lūšnas papuošė persiškais kilimais ir 
pianinais. Bet dabar, kaip ir kitose liaudies 
demokratiiose, su buožėmis prasidėjo'ko-

JAV neigia 
Prancūzijos ginklavimą

Washingtonas (Dena/Afp). JAV’ sostinės 
gerai informuotuose sluogsniuose buvo de- 
mentuotos žiAios, kad, esą, JAV- slafrta gin
klavusios Prancūzijos kariuomenę.ft

Tuose sluogsniuose pabrėžiama, kad 
Amerikos karo medžiaga buvo teikiama tik 
trims Vokietijoje stacionuojančioms divizi
joms, kadangi jos atlieka okupacinius už
davinius. Didžioji tų medžiagų dalis yra 
duota iš amerikinių atsargų Vokietijoje.

va, kuri yra dar žiauresnė, negu kominfor- 
mo kraštuose. Jiems viskas rekvizuojama už 
minimalinį atlyginimą.

Į tai atsakoma sabotažu ir gamybos ma
žėjimu. O dėl to kyla kainos ir blogėja 
bendra būklė, visa skandinant bendrame 
skurde; niekas negalės daugiau nei pirkti 
nei parduoti. Kaip atsakymas į tai seks pa
aštrintas teroras ar režimo susmukimas? 
Yra simptomirfga, kad paskutiniaisiais mė
nesiais pradeda klibėti Oznos (s'lapt. polic. 
Red.) griežta kontrolė, nes didelėse žmonių 
eilėse, kurios ištisas valandas laukia prie 
maisto krautuvių, palieka nebaudžiami pik
čiausi keiksmai. Ah tai yra liberalinės 
praktikos pradžia ar Ozna yra užsiėmusi 
savisauga? Greit tai sužinosime. (WW)

2

kova.be


Mr. Ito (MW) 3 pus!. 1 MINTIS ' 1»48 XI. tt.

Iš diferenciacijos | politini balaganą
VYT.-ALANTAS

Baisi netvarka Lietuvos geležinkeliuose
. „TIESOS” PUSLAPIUS PAVARČIUS

Ne pulverezacija, bet dinastinės
, tradicijos
Reikia tarti- „Minties“ redakcijai kom

plimentą, kad ji paskelbė p. A. Rugio dis
kusinį straipsnį (114 Nr.) mūsų politinės 
deferenciacijos klausimu ir tuo pačiu leido 
pareikšti savo nuomones dėl Lietuvos 
ateities politinių perspektyvų visiems, t. 
y. politikams ir ne politikams, partie
čiams ir nepartiečiams. Klausimas, iš 
tikrųjų, įdomus ir aktualus tik, man ro
dos, jis svarstytinas ne tiek politinėje, 
kiek psichologinėje ir istorinės perspek
tyvos plotmėje. . ,

Klek? Kiek rytdienos Lietuva turės 
partijų? Štai, kur gyvybinis klausimas, 
anot Hamleto.

Jei neklystu, 1918 m. Lietuva turėjo 
20 su viršum partijų. Bet tas tvirtinimas 
nėra ♦isai tikslus, nes anot garbingo at
minimo Adomo Jakšto taiklaus apibūdini
mo, tuomet įietuva turėjo ne 20 partijų, 
o 120 valdovų! Tačiau vargu ar ir tas 
skaičius atitinka lietuvio psichologinius 
polinkius J pulverizaciją, kaip ne visai 
tiksliai išsireiškia p. A. Rugys. Man rodos, 
kad kiekvienas save gerbiąs lietuvis tą 
„pulverizacijos" terminą atmes su pasi
piktinimu. Kaip dinastų tauta gali pulve- 
rizuotis, lietuviškai tariant, susldulkinti?

Klaidinga tvirtinai, kad lietuvių poli
tinės, teisingiau sakant, partinės tradici
jos prasidėjusios nuo „Varpo“ laikų. Lie
tuviai pakankamai politikavo Vytauto 
Didžiojo laikais ir vėliau. Lietuvio poli
tinio galvojimo šaknys glūdi Didžiosios 
Kunigaikštystės gadynėje, kada mes taip 
dosniai dalinome dinastijas savo kaimy
nams. Tos tradicijos įsisunkė mums į 
kraują. Kiekvienas save gerbiąs lietuvis 
jaučiasi esąs teisėtas dinastinių tautos tra
dicijų tęsėjas. Pats būdamas dinastas, lie
tuvis nėra linkęs pasiduoti drausmei iš ša
lies. Jef Lietuvoje būtų įkurta, sakysime, 
100.000 partijų, kitaip sakant, Jei kiekviena 
šeima sudarytų partiją, tai tada, atrodo, 
būtų pasiekta politinės diferenciacijos riba 
ir tada galėtų būti patenkinti politinės di
ferenciacijos teorijos šalininkai, kurie, 
neišnarstt? visuomenės į atskirus sąnarė- 
lius, negali demokratijos suprasti...

Partijų inkubatoriai
\ Kiek dabar mes turime partijų? Kiek 

jų yra Lietuvoje, mes nežinome. O trem
tyje? Tur būt, be logaritmų lentelės jų ne
suskaičiuosi. Kaip atronomai vis suranda 
naujų žvaigždelių, taip mūsų visuomenė vis 
patiria apie"naujų partijų sužibėjimą. Mat, 
Senosios, partijos vis diferencijuojasi, ki
taip sakant, partijos gimdo naujas partijas, 
o tos naujos partijos po kurio laiko vėl 
gimdys... Iš tikrųjų, tenka pasidžiaugti 
mūsų partijų gajumu bei vislumu! Jos 
duoda mums puikų politinės diferenciaci
jos išminties pavyzdį. Daugindamosios pa
čios, jos pirštu prikišamai skatina visuo
menę taip pat diferencijuotis, t. y. dėtis, 
prie senųjų arba naujų partijų arba pa-' 
tiems steigti naujas, nes, anot jų, to rei
kalauja demokratijos dvasia. Užtat dabar 
ir kyla klausimais kiek laiko reikės kol 
mes pasieksimą tą palaimingą stovį, kada 
Lietuva turės 100.000 partijų?

Tačiau kol tas partijų dauginimasis Ir 
naujų gimimas tebėra inkubaciniame pe
riode, t. y. kol tas vyksmas vyksta daug-

*) Į K. Rugio diskusini sir. „Politinė mū
sų diferenciacija” atsiliepė gana daug skai
tytojų. Pagal galimybę charakteringesnius 
atsiliepimus, kiek sutrumpinę, įdėsime se
kančiuose „Minties” numeriuose. Red.

maž už uždarų durų, tai visuomenei di
delio pavojaus užsikrėsti diferenciacijos 
bacilomis dar nėra. Bet įsivaiz
duokite kas darysis, kai vieną dieną 
inkubatoriai atsidarys ir naujų partijų 
partijėlių spiečiai pasipils į viešumą! Ar 
tada mes neturėsime dar gražesnio spek
taklio, kaip kad šiandien matome Prancū
zijoje? Ten publika švilpia, bet partijos vis- 
tiek išsijuosusios vaidina, ir kur jos Pran
cūziją nuvaidins, vienas Dievas tėvas 
težino. Turėjome neblogą spektaklį ir mes 
Lietuvoje Seimų laikais, kada, anot Adomo 
Jakšto, sceną, buvo užėmę 120 vaidintojų. 
Bet jei tendencijos difcrpncijuotis hema- 
žės, o eis toliau tokiu pat tempu, kaip lig 
šiol, tai naujosios Lietuvos politinę sceną 
užims nebe 20, bet 30 ar 40 partijų atsto
vai!

Politinė diferenciacija
Noriu tarstelėti keletą nepolitinių žodžių 

apie politinį dalyką. Kai aš klausausi ar
šiuosius politinės diferenciacijoj? teorijos 
skelbėjus putojant iš tribūnos — diferen
ciacijos nesą ko bijoti, nes visuomenės di
ferenciacija esanti būtina sąlyga normaliai 
demokrątijai/funkcionuoti! — tai man su- 
sldąro įspūdis, kad jie nori visus 3 mil. 
lietuvių suversti į centrifūgą ir juos taip 
suskaidyti, kad iš jų jau jokio darnaus 
vieneto nebesudarytų. Nežinau, ar jie pa
galvoja, kad skelbdami išcentrinių jėgų ne
kontroliuojamą išbujojimą, jie skelbia, iš 
tikrųjų, visuomenės' „susidulkinlmą“, ki
taip sakant, tokį politinį balaganą, kur visi 
šaukia apie viešuosius reikalus, bet niekas 
nebeįstengia jų tvarkyti. Mano supratimu, 
demokratija nėra pelkynas, kur gyviai bei 
augalai užsilaiko be jokios tvarkančios 
minties; ir demokratija privalo turėti pla
čius, erdvius, gerai išcementuotus tiesius 
kanalus, kuriais galėtų ramiai, pastoviai ir 
kūrybiškai tekėtį valstybės, tautos ir visuo
menės gyvenimas.

Mano nepolitiniu supratimu, 'reikėtų ska
tinti ne išcentrinių jėgų palaidumą, bet 
skiepyti įcentrinių jėgų supratimą bei mei
lę. Iš savo ir svetimų pavyzdžių mes ži
nome prie ko privedė „politinė diferencia
cija“. Demokratija nėra inkubatorius poli
tinėms partijoms perėti. Juo labiau tai, 
atrodo, tektų atsiminti, kad mes, lietuviai, 
ir be jokių paskatinimų esame linkę taip 
išsidiferencijuotl, kad savo individualių 
Įsitikinimų nieku būdu nebegalime sude
rinti su savo kaimyno įsitikinimais. Pavyz
džių tam stovyklų gyvenime galima rasti 
tiek ir tiek.

Kokios partijos mums dar reikalingos?
Jei mes nekelsime politinio galvojimo ir 

taip toliau žygiuosime pagal inerciją kaip 
lig šiol, tai, grįždami j tėvynę, parsivešime 
pilnus lagaminus pakeistų senų ir įsteigtų 
naujų partijų statutų. Tai bus „lauktuvės“ 
mūsų nuteriotam kraštui. Ar tada nebus 
galima „pasididžiuoti“ prieš tautą, kad 
tremtyje laiko bergždžiai neleidome?

Tenka nugirsti, kad kai kurios senosios 
partijos leidžiančios naujus spiečius. Tas 
pats p. A. Rugys savo straipsnyje rašo, kad 
krikščionys demokratai išdiferericijavę dvi 
naujas partijas: Vienybės Sąjūdį ir Lie
tuvių Frontą. Kągi, reikia sveikinti nau
jagimius ir būti optimistais, kad ir kitos 
mūsų partįjos nesnaus ir taip pat išleis 
naujų atžalų. Matyt, mūsų partijos galvo
ja, kad naujų partijų paklausa Lietuvoje 
bus didelė. Visuomenė nekantraudama lau
kia naujagimių, kuriems mes čia leisime 
sau ir vardų projektus pasiūlyti.

Sakysime, ar nepriklausomai Lietuvai 
nebus reikalinga: Lietuvos Medžiotojų Ra

dikalų Sąjūdis; Lietuvos Medžiotojų Ka
talikų Respublikonų Partija; Lietuvos 
Miestiečių Moterų šv. Rožančiaus Demo
kratinis Frontas; Lietuvos Socialdemokratų 
Ūkininkų Sąjunga; Lietuvos Tautininkų 
ūkininkų Respublikonų Aktyvistų Sąjūdis; 
Lietuvos Valstiečių Pažangiųjų Ūkininkų 
Demokratinis Sąjūdis; Lietuvos Konstituci
nės Monarchijos Partija; Lietuvos Fede- 
ralistų Partija; Lietuvos Krikščionių Kata
likų Demokratų Pramoninkų Lyga; Lie
tuvos Protestantų Respublikonų Versli
ninkų Sąjūdis; Kairiųjų ir Dešiniųjų Lie
tuvos Vargoninkų bei Zakristojonų Broli
ja; Krikščionių Demokratų, Liaudininkų, 
Tautininkų, Socialdemokratų Siuvėjų Ben
dras Susivienijimas? . . ir šimtai kitų.

Be to, nereikia pamiršti ir mūsų mažu
mų: lenkų, žydų, rusų, baltgudžių, vokie
čių, karaimų, kurios gi taip pat norės tu
rėti savo politines organižačijas. O juk 
kiek '*na save gerbianti partija turi turė
ti o organą, biurą, tarnautojus bei agi
tatorius. Tuo būdu galima numatyti, kad 
atsikūrusioje Lietuvoje, diferenciacijos 
skelbėjų dideliam pasitenkinimui, politinis 
gyvenimas ne tik virs, bet kunkuliuote 
kunkuliuos.

Kokios išvados?
Kad tokio juoko neįvyktų, t. y. kad iš 

demokratijos nepasidarytų diferenciacija, o 
diferenciacija nevirstų nebepataisoma tau
tinių jėgų dislokacija, siūlau iš pagrindų 
peržiūrėti mūsų politinį galvojimą, atsisa
kyti nuo išcentrinių tendencijų propagavi
mo, Išryškinant tą mintį, kad juo mažiau 
partijų turės atsikūrusi Lietuva, juo ji 
greičiau, ir pavyzdingiau susitvarkys ir juo 
bus našesnis jos vidaus gyvenimo politinis 
darbas.

Atsikūrusios Lietuvos pirmasis Seimas 
pirmuoju paragrafu turėtų (rašyti į Kon
stituciją, kad mūsų krašte įvedama dvi- 
partinė sistema, sakysime, konservatorių 
ir liberalų, ir kad tiems, kurie negalės pa
žaboti savo politinio įkarščio kurti naujas 
partijas, būtų numatyta radikali bausmė, 
kurią mūsų ūkininkai sėkmingai taiko pe
rekšlėms vištoms: kai višta užsimano pe
rėti, jie išmaudo ją kūdroje ir šaltoje pa
talpoje pakiša po kubilu . . .

Pabaltijo krikščionių studentų suvažiavimas
Spalio mėn. 13—10 d. Inbshauseno pilyje, 

prie Nordheimo, įvyko Pabaltijo krikščio- 
'nių studentų suvažiavimas, kuriame daly
vavo estų, latvių ir lietuvių studentai, viso 
apie 70 asmenų.

Suvažiavimo programa buvo labai įvairi 
ir dalyviai buvo užimti nuo 8 ryto iki 10 
vakaro su palyginti trumpomis pertrauko
mis valgiui ir poilsiui'. Tautybių mišrios 
studentų grupės paruošė plačius referatus 
apie emigraciją, savitarpinę pagalbą, jau
nimo krikščionišką auklėjimą, spaudos pa
tobulinimą ir platinimą, užmezgimą ryšių 
su studentais, jaunimu ir krikščioniškomis 
organizacijomis emigraciniuose kraštuose ir 
visame pasaulyje. Buvo aptarti sąjungos 
organizaciniai reikalai, priimtas įstatų pa- 
keitimaą, pagal kurį renkami arba skiriami 
s-gos atstovai emigraciniuose kraštuose bei 
Vokietijos atskirose zonose. Atskiruose re
feratuose iškelta tiek daug klausimų, kad 
nespėta visų išdiskutuoti ir jie nutarta per
duoti s-gos prezidiumui galutinai sureda-

Pastaruoju metu Vilniškėje „Tiesoje” pa
sirodė straipsnių, kuriuose keliama aikštėn 
netvarka, įsiviešpatavusi geležinkeliuose. 
Pasirodo, nepaisant visų pasiektų laimėjimų 
stalininio penkmečio metais, geležinkelių li
nijų atstatymo ir pan., tuose geležinkeliuose 
chaoso, kad „Tiesa” nebeištverdama imasi 
barti Lietuvos TSR Geležinkelių Valdybą. 
Esą, į „Tiesos” redakciją be paliovos plau
kia skundai dėl nekultūringo keleivių ap
tarnavimo ir kitų negerovių. Tie skundai, 
kaip pastebi „Tiesa”, tai tiesiog kaltinama
sis aktas Geležinkelių Valdybai. Visur, kaip 
rašoma, susiduriama su grubumu, netvarka, 
nešvara ir apgavystėmis. Štai keletas tokių 
skundų pavyzdžių: •

„Ar geležinkelis Priekulė-Pagegiai trum
pesnis už geležinkelį Pagėgiai-Priekulė? — 
klausia . vienas skaitytojų,ir tęsia. — Va
žiuodamas iš Priekulės į Pagėgius už bilie
tą sumokėjau 11 rublių 10 kap., kiek ir 
pažymėta biliete. Gi už kelionę Pagėgiai- 
Priekulė biliete pažymėta jau kita kaina: 
14 rublių 20 kapeikų ... Ar tai* klaida, 
klausia redakcija ir čia pat atsako — ne, 
nes iš Kaišiadorių jai rašoma: „Keleivis 
važiuodamas iš Kaišiadorių Į Gudžiūnus, 
moka už bilietą 13 rublių, o grįždamas iš 
Gudžiūnų į Kaišiadorių — 21 rubl. Kodėl 
tas skirtumas?!”

Taip, kodėl tokie skirtumai, draugai iš 
Geležinkelių Valdybos? — sušunka „Tiesa”. 
Kokie čia galvosūkiai, šerados, mįslės?

Arba vėl: Švenčionėlių stoty neparduo
dami bilietai į’ Kiauneliškio stotį. Atsikal
binėja neturį bilietų ir išduoda bilietą į 
Kaltinėnus, nes kaina ta pati — 3 rubliai. 
Tačiau traukinyje ateina kontrolierius Mo
tiejūnas ir liepia išlipti Kaltinėnuose arba 
sumokėti pabaudą. Panašiai ir Radviliškio 
ruože — ir čia trūksta atspausdintų bilietų, 
gi už Jų neturėjimą kontrolieriai ima bau
das po 25 ar net po 92 rublius. Kas gi pa
galiau turi atsakyti už tvarką bilietų kasose, 
nejaugi patys keleiviai? — teisingai pikti
nasi Vilniaus oficiozas.

Pasirodo, anot „Tiesos”, bilietų kasose 
sau šiltas gūžtas susisuko sukčiai ir vagi
šiai ir iš viso lengvo pasipelnijimo mėgė- 

guoti ir išleisti atskirus sąjungos leidinius 
estų, latvių ir lietuvių kalbomis. Be to nu
tarta išleisti s-gos veiklos biuletenį anglų 
ir vokiečių kalba ir išsiuntinėti visiems pa
saulinės krikšč. studentų s-gos nariams. 
Kaip žinoma, Pas. Krikšč. Stud. S-gai prik
lauso apie 40 tautų studentai. Tuo būdu iš
leistas biuletenis plačiai supažindins pa
saulio studentus su mūsų veikla.

Nors Pabaltijo KSS-ga įsteigta tiktai 
prieš metus laikb, bet savo veikla jau at
siekė gana daug. Per pasaulinę KSS-gą iš
rūpinta penkios stipendijos į Šveicariją. 
Šiais metais dalyvavo Šveicarijoje jauųimo 
kursuose keli studentai ir jaunimo vadovai.

Iš Šveicarijos gauta rūbų ir avalynės, 
daug vertingų knygų, kurios dabar kata
loguojamos ir netrukus bus paskelbtas jų 
sąrašas. Iš Norvegijos gauta maisto vai
kams ir sergantiems studentams. Taigi, pa
saulinė KSS-ga pabaltiečius studentus re
mia dvasiškai ir medžiagiškai.

Suvažiavimas išklausęs generalinio sek- 

jai. Iš Varėnos rašo, kad ten sunku gauti 
bilietą į Vilnių, nors vagonai eina tušti. 
Kasininkas Grybauskas tik atveria langelį 
ir šūkteli; „Nėra vietų”, tuo tarpu bilietai 
perdavinėjami spekuliacinėmis kainomia. 
Bet tai dar ne viskas. Štai naujas pavyzdys, 
kurį nupasakoja „Tiesos” skaitytojai) į 
Kupiškio stotį atėjo traukinys, einantis 
ruožu Daugpilis — Klaipėda. ^Trijų vago
nų palydovė nieko neįleido, tjet stumdė Ir 
spardė keleivius. Važiuojant gi iš Viniaus 
į Kretingą aptarnavusi vagoną palydovė 
reikalavo kyšio už miegamąją vietą, į ku
rią keleivis turėjo teisę. Jo vietą užėmė 
kita pilietė, davusi palydovei kelioliką 
rublių kyšio. Toliau — Vilniaus — Šiaulių 
traukinio vagonai nepanašūs į keleivinius 
vagonus — nešvaru, prišiukšlinta. Tarpi
nėse stotyse, kaip taisyklė, beveik neįma
noma nusipirkti bilieto. Biržuose, Mari
jampolėje ir kitur kasininkai neišduoda ke
leiviui priklausomos grąžos. Stočių vaiz
das — skurdus. Kaune netvarkinga stotis, 
gi Vilniuje keleivis neranda vietos, kur 
galėtų palaukti traukinio.

Tai vis faktai iė „Tiesai” parašytų laiškų 
ir juos lengva patikrinti š. m. 218 n-ry. Ką 
gi į tai atsako pats komunistų organas? 
Aišku, nepamirštama bakstelti ir praeities — 
girdi, Geležinkelių Valdyba nekovoja su 
buržuazinės praeities pikt'aizdemis trauki
nių įgulų tarpe, tuo tarpu, kai nė vienas 
tremtinys neprisimins tokios netvarkos lais
vės metais Lietuvoje. Bei daugiausia pi
pirų vis dėlto tenka Oel. Valdybos vir
šūnėms — viršininkui drg. Kožukovskiui ir 
keleivių tarnybos viršininkui drg. Tiurmui. 
Esą, sako „Tiesa”, vertėtų jiems karią nu
simesti uniformas su antpečiais ir, kaip 
visi darbo žmonės, stoti Į eilę prie bilietą 
kasos, o valiau, jeigu pasiseks, pakeliauti 
paprastu vagonu. Gal tada jie susiprastų, 
jog reikia patvarkyti keleivių aptarnavimą. 
Esą, daug kur daugiau sdelojamasi dėl 
rąsto geležinkeliu pervežimo, negu dėl gy
vo žmogaus. Ir taip, pagal „Tiesą”, gali 
elgtis tik žmonės, užmiršę arba negalintieji 
ar. nenorintieji suprasti, jog kultūringas 
keleivio aptarnavimas — tai yra politinės 
svarbos reikalas. Ir visa ta netvarka esanti 
tolygi nacionalistinei agitacijai.

Tokie yra „Tiesos” žodžiai. Tremtiniai 
turėtų jai būti dėkingi už ryškų pavaizda
vimą 'Lietuvos geležinkeliuose ir iš viso 
Lietuvoje esančios netvarkos. „Tiesa” ieško 
šios netvarkos šaknų ir, kaip įprasta, bara 
pareigūnus. Mums tačiau jokių šaknų ieš
koti ilgai netenka, mums yra visai aišku — 
kol geležinkelius Lietuvoje tvarkys Kožu- 
kovskiai bei Tiurinai, tol nebus tvarkos ne 
tik geležinkeliuose, bet ir visame rusųval- 
domame krašte. V. Rim.

retoriaus ir tautinių prezidiumų p.-anešlmia 
apie nuveiktus darbus, padėkojo už gerų 
ryšių sudarymą su užsienio studentų or
ganizacijomis, bei našius darbo rezultatus. 
Užbaigus visus darbus, suvažiavimas išsi
rinko naują Pabaltijo KSS-gos ir tautinių 
(estų, latvių ir lietuvių) prezidiumą. Į ben
drą (Pabaltijo) prezidiumą Išrinkti;* pir
mininkas dr. Janis Klavinš (latvis), 1. vice
pirmininkas Albinas Klemas (lietuvis), 
2. vicepirmininkas Hary Must (estas), 1. sek
retorius Sergejs Dreimanis (latvis), 2. sekre- 

(Nekclta į 4 psl.)

Petr. Tarulis

Simas Kurkulgls ir kiti
, * Apysaka

Suprantama, kad dipl«nw.tss jautėsi ne 
savo vietoje. Jis kaip įmanydamas stengėsi 
atrodyti ramus. Bet vis lengvai prikąsdavo 
savo apatinę lūpą. Prieš pusvalandį, kai jis 
atlikdamas savo pareigas turėjo atsilankyti 
Karo muziejaus sodelyje, jį beišeinantį į 
gatvę, labai nepatogiai už rankovės pešte- 
rėjo štai ta pati kaimiškos išvaizdos ino- 
terijkė stambiai languoton skaron susisu
pus, kuri dabar stovėjo atokiau ir nedrįso 
arti prieiti. Ta kaimietė patempė jį už ran
kovės. Nuo to nelaukto ir taip erzinančio, 
nors ir labai bailaus prisilietimo, jam krau
jas staiga užterėjo Į veidą-taip' jis buvo 
šios staigmenos užkluptas! Bet jis greit su
sivaldė ir poniškai malonus mandagiai iš
klausė net pasilenkęs, ką ši kaimietė, vis 
nosį pabraukdama, jam pasakojo. Tai, ką 
languotoji skara pasakė, diplomatą užklupo 
nepasiruošusį. Jis greit nesumetęs hė ką pa
galvoti ir nenorėdamas parodyti savo 
buklumo, greit ištarė:

— Važiuojam, vietoje bus aiškiau.
Jis nuėjo prie savo mašinos, atsisėdo, 

liepė sėstis ir languotajai skarai. Tokiu 
būdu visai nelauktai jis čia atsidūrė.

Dar pakeliui diplomatas negalėjo pati
kėti languotos skaros savininkės žodžiais: 
„Pranas Stasiulis, buvęs jo bičiulis, tas 
faunus vyras-vakar staiga mirė.”
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Diplomatas, kaltumo jausmo dabar apim
tas, galvojo, kad nors jis ir žinojo, jog 
Stasiulis kažkur laikosi, bet jau porą metų 
su juo nesimatė. Jis šiandien karčiai at
siminė, kaip vieną kartą, gal prieš porą 
metų, girtutėlį, sumenkusį, neskustą, žil
stančia varginga barzdele, raukšlėtu veidu, 
su mėlynėm paakiuos, baugiai nešvarų sker
sinėje gatvėje jis sutiko Stasiulį. Stasiulis 
sarkastiškai šyf>sojos ir nieko nenorėjo at
sakyti į jo užjaučiančius klausimus. Jis tuo 
metu, nežinodamas kas veikti, skubiai išėmė 
iš piniginės dvidešimt litų ir įspaudė į Sta
siulio grasiai šaltą, tokią sulysusią,- pa
mėlynavusią ranką. Stasiulis, kaip sunešio
tos pirštinės odą, dar pikčiau suraukšlino 
savo veidą paniekinančia šypsena. Bet pi
nigus /vis dėl to suglamžė ir įsidėjo į kiše
nių. Ir jam daugiau nieko nebeliko, kaip 
tik be žodžių, skubiai su tuo savo buvusiu 
bičiuliu, kadaise tokiu šauniu vyr.u, atsi
sveikinti. Jis pakėlė skrybėlę, palinkėjo sa
vo stiliumi „gyvenimo džiaugsmo”, nusi
grįžo ir nuėjo sau. Tai buvo tas iš jo pu
sės gėdingas paskutinis su Stasiuliu, nuo
širdžiu bičiuliu, pasimatymas. Ypač dabar 
jam nesmagu buvo prisiminti, kad anuo 
metu -jis būgštavo, kad tik jo kas nepama- 

' tytų su tuo „valkata, atmata”, paniekintu,
į visų apleistu, niekam nebemaloniu Stasiu

liu greta. Daugiau jis nesidomėjo kur ir 
kaip Stasiulis gyvena.

O štai dabar ... Malkinėje, ant kaž 
kokių lentų štai guli - susitraukęs, mažesnis, 
negu buvo, pažinti nebegalima, Stasiulis, 
tas pats jo ilgametis draugas. Žilstanti se
niai skusta barzdelė, nosis taip susmailė- 
jus, kad liko tik nosies simbolis. Nuogos 
kojos sniegu apipustytos. Tarp vargingų 
kojų pirštų pilna sniegelio dulkių. Ir snie
gas nebetirpsta. Toks mažytis išdžiūvęs, 
sausas žagarėlls, guli nosim tiesiai į 
viršų ...

Mirusiojo bičiulis-diplomatas suraukęs 
antakiui žiūrėjo į Stasiulį ir kažin kodėl 
trafaretišką frazę sau panosėje sumurmėjo: 
.„Sic transit gloria ...”. Nejučiomis jis 

atkartojo šį posakį, kurs, tur būt, greta 
kitų visokioms progoms paruoštų senų po
sakių, buvo'jo atminties kaž kuriame kam
putyje.

— Ar jūs ką pasakėt? — cigaretę iš 
burnos ištraukus paklausą margaplunksnė 
šviežiai išdažytoji gražuolė.

— Ne. Nieko.
— Tai baisus buvo žmogus! Aš tnaniau- 

juo dar galima pasitikėti ... — lyg pasi
teisindama, lyg priekaištaudama karčiai 
nusišypsojo ji ir sauvalinga-i vilpštėrėjo 
taisyklingai aplink galvą surikiuotais, į Ža
liojo kalno vitriną tinkančiais miežinės 
spalvos plaukų žiedais.

Prieš keletą metų ji buvo susižavėjusi 
Stasiuliu. Kaž kieno vardinėse pažino ji Sta
siui! (neblaivą ten netyčia, patekusį), jau 
pasmukusį, jau netikru, klaidžiojančiu 

(žvilgsniu, bet dar efektingą, užsidegimo 

metu viliojant) ir ’jautriai smilkstančia 
šypsena veide. Kažkas jai pašnabždėjo, kad 
tai buvęs aukštas pareigūnas užsienyje. Ji 
linkusi prie visokių titulų, tuojau buvo su
žavėta, paėmė Stasiulį savo globon. Sulieps
nojo jos panešiotoje'širdyje, galima sakyti, 
motiniškas jausmas ir noras globoti, pa
guosti kaž kieno nuskriaustą, bet dar taria
mai • turintį vilčių vėl pakilti, vėl sužibėti 
ana viliojančia garbės ir prabangos žvaig
žde. Nežinia, kokias viltis ji turėjo, bet tik 
pasididžiuodama ji Stasiulį globojo ir le
pino. Ji paėmė Stasiulį pas save gyventi. 
Valgydino avižų košele, pirko jam papiro
sus, vedėsi šeštadieniais į kiną, pati išdi
džiai pirkdama du bilietus-sau ir jam, lof>ė 
kojines ir marškinių rankogalius išversdavo, 
kad nebūtų taip nepadoriai atbrizgę.

Stasiulis pagyvendavo kelias dienas ga- 
vėniškas, parūgęs, paskui ištrūkdavo iš 
kambario ir iš savb globėjos priežiūros ir 
dingdavo kartais net porai dienų. Kartais, 
draugai, dažniausiai buvęs nuovados virši
ninko padėjėjas, už girtuokliavimą iš tar
nybos išvarytas, dabar „inteligentas be
darbis” parvesdavo Stasiulį namo, o kai 
kada ji pati karčiamėlėje susirasdavo savo 
nevykusį meilužį, apausuodavo čia pat prie 
girtų draugų, atsitempdavo namo, prausda
vo, keikėsi niekino ir pervilkusi švarius 
marškinius paguldydavo į lovą. Kartais ir 
jos kantrybės nepakakdavo: išmesdavo ji 
iš savo buto ir patį Stasiulį ir jo lagami
nėlį su skutimosi prietaisais ir trimis ka
žin kokiais prancūziškais tomais. Paskui 
tuojau vėl grąžindavo, duodavo porą litų 
„pasitaisyti” ir vėl pagyvendavo su Stasiu
liu ramiai kelias dienas, jausdama nesu

prantamą ir nieku nepateisinamą malonumą 
globoti ir saugoti neišsaugomą, nepajungia
mą jos malonėms Stasiulį.

Taip jie išgyveno lig paskutinių laikų, 
kada jis susirgo, ir ji nerado jėgų galuti
nai jį išmesti, nors juo jau bodėjosi.

— Atsiprašau, gerbiamoji ... — čia dip
lomatas padarė pauzą, nes suabejojo, kaip 
ją vadinti — „jx>nia”, ar „panele”. — Tai 
buvo žmogus! — paskutinį žodį jis ypa
tingai pabrėžė. Paskui jiatylėjęs jau ryž
tingai ir Įsakmiai pridūrė: — Žymus, ga
lima sakyti, žmogus! Kokia širdis, kokia 
šviesi galva!

— E, jau! — visai nemandagiai pertarė 
diplomatą susierzinus paskutinė taip žiau
riai sufabrikuotos išvaizdos, Stasiulio mei
lužė. — Liežuvį, tai tiesa, čigonišką turė
jo. Galėjai dienas — naktis klausytis-...

Diplomatą nemaloniai veikė ftokalb-o 
kryptis. Ir iš viso jis pajuto, — visai ne
lauktai, net pats nustebo, — kad štai šitie 
žmonės, Žaliojo kalno, galima sakyti, pras
čiokai, jį, aukštesnio, gal pačio aukštojo 
šiame krašte, luomo žmogų štai apgavo, 
įviliojo į keistą padėtį. Štai atloti kaimietė, 
kuri dabar net artyn prieiti nedrįsta, jį prie 
muziejaus jaešterėjo, truktelėjo ir štai įtrau
kė į labai nemalonias ir jam nuostolingas 
painiavas. Juk, jam, ne kam kitam, teks ir 
laidotuvėmis pasirūpinti. Visai šaltai jis 
žvilgterėjo Į viso to neabejotiną kaltininkę 
dabar išdidžiai ir nepriklausomai, kaip de
ra tokiai asmenybei, stovinčią Stasiulio 
paskutinių dienų liudininkę Ir jis čia pat 
pamanė, kad jos išdidumas dabar pakilo, 
todėl, kad apie Staaiulj kitiems girdint jti 
taip gražiai atsiliepė. (B. d.)
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IR ISSKL'TOS SEIMOS GALES EMIGRUOTI I JAV
Spaudoje buvo tilpę žinių, jog išsiskyru

sios šeimos negalės emigruoti į J. A. V. 
Šiuo klausimu buvo tartasi N. C. W. C. iš
taigose, kalbėtasi su selektoriais, analizato
riais (case anelyts) ir DP Komisijos Vy
riausiu Valdininku — Koordinatorium Eu
ropoje Mr. SQUADRILLI. Vieni ir kiti 
tuo klausimu buvo skirtingų nuomonių, 
pradedant nuo teigimo, kad šeimos, kurių 
vyras ar žmona yra likę Lietuvoje arba iš
tremti { Sibirą, iš viso negalės emigruoti, 
gi kiti reiškė nuomonę, kad tokios šeimos 
turėtų būti traktuojamos lygiai.

Pagaliau pavyko susitarti su N. C. W. C. 
{staigų Vokietijoj šefu Rev. BERNAS, kad 
čia minimos šeimos bus traktuojamos vie
nodai sn visais emigrantais. Rev. BERNAS 
pažadėjo tuo reikalu išleisti aplinkraštį vi-

som savo įstaigom, kad jos laikytųsi pami
nėto nusistatymo.

Tokios pat nuomonės yra Mr. SQUAD
RILLI pareikšdamas, kad tokios šeimos ga
lės išvykti kaip ir kiti, jei bus gavę buto 
ir darbo garantijas.

Iš šių pareiškimų paaiškėjo, kad forma
liai persiskyrusios šeimos irgi galės išvyk
ti. Gali būti kliūčių tik tokioms šeimoms, 
kurios yra pasimetusios ir savo išsiskyrimo 
teisiškai nesutvarkė. Tokias 
ridiškai sutvarkiusios savo 
tegalės išvykti į J. A. V.

Jei dėl minėtų priežasčių 
kliūčių emigracinėje byloje, 
kreiptis į mūsų įstaigą (Miinchen 27, Rauch
strasse Nr. 20), kuri padės kliūtis pašalinti.

BALFO [STAIGA EUROPOJE

šeimos tik ju- 
persiskyrimus

bet kam būtų 
prašoma tada

Pranešimas norintiems vykti i Argentiną

AKIMIRKSNIUKRONIKA

,Katras iš tikrųjų partinis” 
.Partinė 
„Mintį”, 
ruporas

KUN. JONAS TAMULIS

turis šiomis dienomis iš Los Angeles, J. A. 
V-bėoe, išvyko J Australiją rūpintis lietuvių 
emigracija Australijon. Jis buvo pakviestas 
katalikų imigracijos 'komiteto p-ko arkivys

kupo Mc. Guire.

Paskutiniu laiku kun. J. Tamulis gyveno 
Los Angeles ir be parapijos reikalų, prisi
dėdavo prie 
elnio darbo.
Lietuvoje, o

„Kalifornijos Lietuvio” redak- 
Iki sovietų okupacijos gyveno 
vėliau virš 5 metų išbuvo 

Australijoje.

Pranešama, kad IRO Arėjų emigraciniai 
skyriai, jau yra gavę tremtinių, galinčių 
gauti Argentinos emigracines vizas sąrašą 
Nr. 7. Kas iš tremtinių {eina į šį sąrašą, 
gali patirti per vietos L. T. B. apylinkės 
komitetą, nes Vyr. valdyba komitetams są
rašus yra išsiuntinėjus. Patekusieji į minėtą 
sąrašą gali pradėti rūpintis gauti Argenti
nos vizą. Nors IRO yra apsiėmusi ruošti 
visierrfg emigracijai reikalingus dokumentus, 
tačiau dė] didelio skaičiaus norinčių išvyk
ti ir esant šiuo metu ribotiems transportams, 
dabar IRO visiems emigracinių vizų nerū- 
pina, išskyrus būtinus atvejus. Tokiais bū
tinais atvejais laikoma:

Lietuvių gyvenimo kronika iš Australijos

1) jei emigruojanti moteris yra nėščia,
2) jei emigruojantis turi konkretaus dar

bo sutarti, <
3) jei vyksta pas gimines, kurie žada jį 

priimti,
4) jei Displaced Person gyvena ne sto

vykloj ir neturi nei darbo nei lėšų pragy
venimui.

Tokiems tremtiniams IRO rūpina vizas 
savo lėšomis.

Neįeinantieji į suminėtus atvejus, bet no
rintieji būtinai išvykti gali irgi gauti emi
gracinę vizą, jei už ją patys dabar užsimo
kės. Viza vienam asmeniui kaštuoja 133 
DM. (Iki 14 metų amžiaus, viza neapmoka
ma). Pinigus reikia {mokėti 
niam skyriuje savo arejoj.

Po Naujųjų Metų (1949.1.1 
kad į Argentiną plaukios
skaičius ir emigruojantieji galės greičiau iš
vykti. Tada už vizas mokėti nereikės.

Kas nori gali savo emigracinius reikalus 
tvarkyti ir per N. C. W. C. Organizaciją. 
Si organizacija irgi yra gavusi tremtinių 
galinčių gauti vizas sąrašą Nr. 7. Tuo tiks
lu reikia registruotis artimiausioje N. C. W. 
C. organizacijoje.

BALFO ĮSTAIGA EUROPOJE

IRO emigraci-

d.) numatoma, 
didesnis laivų

— S. m. rugsėjo 11 d. Melbourne buvo 
{steigtas-pirmasis (be centro Sydnėjuje) 
Lietuvių D-jos skyrius. Steigiamajame susi:

■ rinkime dalyvavo 35 lietuviai. Skyriaus pir
mininku išrinktas Mieldažys Kazys.

. , . — Be anksčiau Australijon atvykusio kun. 
Kavaliausko, netrukus iš Vokietijos žada 
atvykti tėvas V. Balčiūnas ir kun. Kemėšis.

— Yellowdine, Vakarų Australijoje gyve
ną ir geležinkelyje dirbą; lietuviai krepši
ninkai susibūrė į GSK (Geležinkelių spor
to komandą). Jie nori eiti buvusio Kempte- 
no GSK pramintais takais, ypač, kad savo 
tarpe turi buvusį Kempteno krepšininką 
Krutulį.

S. m. rugsėjo 1S d. GSK viešėjo V. Aus
tralijos sostinėje Pcrthe ir žaidė rungtynes 
su pajėgia „YMCA” komanda, kurias lai-

menininkas meniškai 
(NSW) pereinamosios 
bažnyčią.

mėjo pasekme 61:40. GSK viliasi susirung
ti su Australijos rinktine.

— Smuikininkas Pr. Matiukas be savo 
tiesioginio darbo dažnai koncertuoja Ade
laides radiofonuose ir dalyvauja Simfoni
niuose koncertuose.

— Jaunas lietuvis 
apformino Bathursto 
imigrantų stovyklas

— Jau® atvyko pirmasis transportas su 
DP šeimomis, bet kiek teko girdėti, lietu
vių jų tarpe esama labai nedaug.

— Lietuvis šachmatų meisteris Arlauskas 
jau įsijungė į vietinių šachmatų gretas ir 
dalyvavo tarpvalstybinėse rungtynėse gin
damas Pietų Australijos spalvas.

R. Marius.

Rūpinamasi tremties mokykla.
-palio m. 21 d. Hanau įvy- 
Kultūros Tarybos posėdis.

Hanau. S. m 
ko Švietimo ir 
Svarstė švietimo organizavimą emigracijo
je, mūsų mokyklų lygio išlaikymą ir kitus 
aktualius švietimo ir kultūros reikalus.

Išemigruojant vis didesniam lietuvių 
, tremtinių skaičiui darosi vis aktualesnis lie

tuvių mokyklų organizavimas visur ten, 
kur vyksta lietuviai. Kultūros Tarnyba šiuo 
metu renka žinias apie lietuviškas mokyk
las {vairiuose kraštuose ir tiria sąlygas lie
tuvių švietimui Prieita išvadų, kad vi
sų kraštų švietimui vadovauti reikalinga or- 

■ ganizuoti Lietuvių Švietimo Centrą, kuris 
turėtų užmegzti ryšius su įvairių emigruo
jamų kraštų lietuvių švietimo vadovybėmis, 
ruoštų lietuvių kalbos ir kitų lituanistinių 
dalykų vadovėlius viso pasaulio lietuviams 
ir aprūpintų jais visų kraštų mokyklas.

Prasidedant didesnei emigracijai susida
ro pavojus ne tik užsidaryti kai kurioms 
mokykloms, bet ir visų mokyklų mokslo ly
giui. Daliai mokytojų išemigravus ir emi
gracijos reikalams suaktualėjus, mažiau be- 

' paisoma mokslo ir jaunimo auklėjimo. Pa
brėžta reikalas visus švietimo ir auklėjimo 
klausimus spręsti prisilaikant pedagoginių 
principų darnaus bendradarbiavimo pa
grindų.

Paaiškėjus, kad atsiranda padirbtų ates
tatų, nutarta skelbti tremties: gimnazijas bai
gusių abiturientų sąrašą spaudoje ir išsiun
tinėti j{ visų aukštųjų mokyklų studentų 
atstovybėms, Įpareigojant jas išbraukti iš 
studentų sąrašų visus tuos, kurie studijuo
ja su padirbtais atestatais. Atestatų padir- 
binėtojai nutarta traukti teisman, o tokius 
atestatus Įsigijusius asmenis dešifruoti ir 
skelbti spaudoje. LTB

Įknrdlnimo Tarnyba registruoja 
norinčius vykti J Argentiną

Pranešama, kad Įkurdinimo Tarnyba nau
jai pradėjo registruoti tuos tremtinius, ku
rie nori, emigruoti [ Argentiną. Si regis
tracija vykdoma laiškais, ir registruojan
tis užtenka pasiųsti minėtai įstaigai apie 
save ir šeimos narius šias žinias:

Pavardė, vardas, gimimo data ir vieta, 
giminystės santykis su šeimos galva (žmona 
sūnus, duktė), religija, šeimyninė padėtis, 
profesija ir adresas.

Naujai sudaryti sąrašai bus pasiųsti Ar
gentinos Lietuvių Emigraciniam Komitetui 
išrūpinimui leidimų vizoms gauti.

Šia proga pranešama, kad Vykdomosios 
Tarybos įkurdinimo Tarnyba iš Reutlinge- 
no yra perkelta Į Miincheną. Todėl šiai Įs
taigai visą korespondenciją .prašoma siųsti 
šiuo adresu;

(13b) Miinchen 27, Rauchstrasse 20.
C. Masaitis

ĮKURDINIMO TARYBA

Paminėjo Lietuvos skautų sukaktį

(Atkelta iš 3 psl.) 
torius Tiina Porlin (estė) ir iždininkas 
Martynas Žvilius (lietuvis).

Į lietuvių Krikš. Stud. S-gos prezidiumą 
išrinkti pirmininkas Alb. Klemas, sekreto
rius Marija Dumpytė ir iždininkas Marty
nas Žvilius.

Sąjungos centto būstinė numatoma greitu 
laiku perkelti į Bonną. Visus lietuvius 
Krikš. Studentų S-gos veikla užinteresuotus 

, studentus prašom kreiptis šiuo adresu: A. 
Klemas (22c) Bonn/Rhein. Maltkestr. 3.

Be to, išrinkti s-gos atstovai užsieniui, 
JAV ir prancūzų zonai — Australijai iš
rinktas V. Geležinis, JAV — Dr. P. Švar
cas, JAV zonai — P. Pamataitis (Heidel
berg) ir Prancūzų zonai — V. Pitkunigis 
(TObingetris), Dalyvis.

Memmingenas. XI. 7 d. Memmingeno 
skautai-ės gražiai ir įspūdingai atšventė 
savo 3 metų ir LSS 30 metų sukaktį. Išva
karėse jie meldėsi už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės ir mirusius skautus bei jų vadovus. 
Rytojaus dieną su savo vėliavomis dalyva
vo iškilmingose pamaldose. Čia gražiai 
juos pasveikino ir pritaikytą pamokslą pa
sakė kan. prof. Steponavičius. Vakare visas 
skautiškas jaunimas, lydimas mokytojų, tė
vų ir gausiai susirinkusios visuomenės, su
sirinko J teatro salę. 10 jaunųjų skautų ir 
skaučių davė skauto įžodį. L. S. S. Garbės 
Teismo narys Br. Kviklys savo paskaitoje 
apžvelgė liet, skautybės atliktus darbus per 
30 metų savo artimui ir nelaimingai tėvynei. 
Apie Memmingeno skautų-čių veiklą papa
sakojo tuntininkė J. Gulbinienė. Skautus 
nuoširdžiai sveikino LTB vietos komiteto 
pirmininkas, parapijas klebonas, Gimnazi
jos direktorius, pr. mokyklos vedėja, LRK 
pirmininkas, Moksl. at-kų atstovas, latvių 
ir estų skautų vadai, LSS Garbės Teismo ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio atstovai. Raš
tu sveikinimus prisiuntė Tarpt. Skautų Biu
ro atstovas Mr. Monnet, Balfo atstovė p-lė 
Rovaitė, LSS Seser. vadė Vaičiūnienė ir kt.

Ta pačia proga teatro salėje suruoštas 
laužas, su plačia menine programa, kurią 
paruošė vietos skautai-ės, gimn. mokyt. V. 
Braziulio vadovaujami. Pažymėtini: „Bena
miai” — montažinis eskizas, gražiai lydi
mas liaudies dainų ir deklamacijų, Skautų 
vyčių kvarteto dainos, V. Braziulio paruoš
tas ir A. Karnavičiaus išpildytas monolo
gas „Ar bus karas”, B. Daniusevičiūtės so-

lo dainos, A. Eidukevičiaus atlikti deklama
torių šaržai ir kt.

Skautų-čių organizacija Memmingene vi
siškai teisingai užsipelnė visos Memminge
no lietuviškosios visuomenės pagarbą iy 
nuoširdų įvertinimą. K. PL

LAIŠKAS REDAKCIJAI
„Tautos Sargybos” Nr. 9/10 be mano ži

nios yra patalpinta mano paskaita, laikyta 
š. m. liepos mėn. 25 d. Kempteno lietuvių 
bendruomenei vietos komiteto kadencijos 
pabaigos proga.

Kadangi toji paskaita yra patalpinta su
trauktoje formoje pav.: išleistas mino tei
giamas įvertinimas mūsų diplomatijos lai
kysenos ginti Lietuvos valstybės bei val- 
džios tęstinumui užsienyje, pasmerkimas ne
sveiko skaldymosi tremtyje ir t.t., — tai kai 
kam davė progos padaryti išvadas, esmė
je nesutinkančias su mano išvedžiojimais 
minėtoje paskaitoje. ' ’

Taip pat tame pačiame „Tautos Sargy
bos” numeryje yra tilpusi „Kempteniečio” 
korespondencija, kur tarp kitko pasakyta, 
kad aš buvęs „pats vienas žymesnių krik
demų lyderių”. Turiu pareikšti, kad aš ne
buvau ir negalėjau būti Krikščioniu Demo
kratų partijos lyderiu, nes nesu buvęs nė 
tos partijos nariu.

Dr. J. Kaškelis

©

Krikščioniškoji srovė ir „vilkų gau jos“
Visai suprantu, kad daugeliui geros valios skaitytojų ligi gyvo kaulo įgriso 

„Žiburių” — „Minties” dvikova ir kad jie šaukte šaukia: „Baikite tarpusaviu* 
ginčus”. Todėl su dideliu nenoru imuos plunksnos, grįždamas prie to palies nuo
bodaus reikalo, ypač žinodamas, kad yra tiek daug ir tokių aktualių problemų, 
kurias spaudoje reikėtų aptarti. Tikrai jau pakankamai Įsitikinau, kad iš ginčo 
su „Žiburiais” nėra jokios naudos. Net dialektikos iš jų negali pasimokyti. La
bai atsiprašau „Žiburius”, bet jų polemikos metodas man primena truputį vaiki
galių metodą, kurį trumpai galima nusakyti posakiu „tu durnas, tu durnas”. Pa
sakei, kad „Žiburiai” yra partinis laikraštis, jie čia pat atsikerta, kad ir „Mintis” 
partinis, prisiminei Lietuvių Fronto agresyvumą jie tuojau pakartoja „vilkų” ag
resyvumą ir tt. Žinoma, tokiu metodu polemizuojant ne tik tiesos nepasieksi, bet 
ir aplamai net nieko nepasimokysi. Dar blogiau, kad „Žiburiai” dažnai nepasisten
gia tiksliau suprasti svetimas mintis ir išsigalvoja baubus, kurių niekas jiems ir 
nenorėjo taikyti. O paskum eidami pagal savo metodą būtinai ieško tokių pat bau
bų prieš savo oponentą.

Šiuo tarpu turiu prieš akis p. J. P. straipsnį
(„žiburiai” Nr. 61). Atrodo, p.- J. P. be galo įsižeidė mano straipsniu 
spauda tremtyje” („Mintis” Nr. 109) ir pradėjo baisią invektyvą prieš 
kuri esą „suktai rėkdama, jog esanti nepartinis laikraštis, iš tikrųjų yra 
tos grupės, kuri kitkart Lietuvoje buvo susibūrusi į sambūrį lietuvių tautai tero
rizuoti ir buvo, be kitų vardų, žinoma ir vilkų vardu, tų pačių, kurie, kaip rodo 
žinomos bylos metu iškilę aikštėn dokumentai, trokšdami savo tikslams siekti dau
giau jėgos, laižė net iš svetimos rankos laikomo dubenėlio, ir kuriems negalėjo 
būti palikta vietos net bendrame lietuvių tautos kovai už laisvę organe.” Dar to
liau, dar gražiau. „Tuo pat arogantiškumu ir agresyvumu pasižymi ir „Mintis” 
kaip ir kalbamoji grupė, savo programon linčą įrašiusi dar anais laikais, kai tei
kės į „vilkų” gaujas”.

Skaitytojas, kuris nebūtų skaitęs mano straipsnio „Partinė spauda tremtyje” fr 
kuris būtų pasisavinęs aną aukščiau minėtą „Žiburių” metodą, galėtų pagalvoti, 
kad aš savo straipsnyje maždaug taip nurašiau: „Žiburių“ liniją nustato tie žmo
nės, kurie Lietuvoje dirbo cenzūroje, kurie terorizavo lietuvišką spaudą, kurie su 
tikru spaudos darbu neturėjo jokių reikalų ir tt. ir t.t. Kad toks klaidingas 
įspūdis kai kam nesusidarytų, esu priverstas pakartoti pagrindinius savo teigimus.

Nei pagal mano straipsnio raidę, nei pagal dvasią nieku būdu negalėjo susi
daryti išvada, kad jame būtų pasisakyta prieš partinę spaudą aplamai. Ir užtat pa
vadindamas „Žiburius” partiniu laikraščiu aš nė negalvojau jų pažeminti. Rodos, 
ne kitaip turėtų galvoti ir „Žiburiai”, nors kai kam savo laiku partinė spauda ir 
buvo rakštis akyje. Bet laikai keičiasi, o mes šuoliais demokrafėjame. Antra, aš 
pavadinau „Žiburius” ne kokios ten „radikaliųjų senmergių lygos” organu, bet di
delėj ir garbingos krikščioniškosios politinės srovės organu. Kaip žinoma, toji sro
vė dvejuose Nepriklausomos Lietuvos seimuose, turėjo daugumą, vėliau sudarė 
rimtą opoziciją. Šiandien toji srovė turi lygiai pusę atstovų VLIKe, ji vaidina žy
mų vaidmenį R. Kryžiuje (abiejų tų institucijų pirmininkai yra tos srovės žmonės). 
Balte, ypač jos europiniame sektoriuje ir tt. Ir ko čia įsižeisti? Bet Įsižeidimo 
negana. Laikydamasis seno „Žiburių” metodo p. J. P. mano pasakymą, kad „Žibu
riai” yra krikščioniškosios politinės srovės organas sugretina su pasakymu, kad 
kas nors, pav. „Mintis” yra vilkų gaujos organas. Būdamas krikščioniškos srovės 
žmogumi tikrai baisiai pasipiktinčiau, jeigu kas mane bandytų sugretinti arba 
priešpastatyti vilkų gaujai. Suprantu, kaikun. M. Krupavičius krikščionių demo
kratų partijos suvažiavime kalbėjo apie tokius partnerius, kaip tautininkus, so
cialdemokratus, valstiečius liaudininkus, net Lietuvių Fronto nelaikydamas rimtu 
partneriu (ir aš esu tos nuomonės, kad LF tėra tos pačios srovės daugiau ar ma
žiau paklydę vaikai). Dabar p. J. P. nori visos krikščioniškos politinės srovės 
partneriu padaryti vilkus, kurie iš kažkokio svetimo dubenėlio laižė kažkada kaž
kokią sriubą. Tokie jau ten jie ir vilkai. Tikrai ir aš pats asmeniškai, o taip pat 
manau ir „Mintis” yra daug geresnės nuomonės apie politinę krikščioniškąją sro
vę, negu kad nori įsikalbėti sau ir kitiems „žiburių” p. J. P.

Jeigu būtų įmanoma ginčytis su p. J. P. iš esmės, būtų galima jam priminti 
vieną pagrindinių logikos taisyklių, kad kas nori per daug įrodyti nieko neįrodo. 
Vis dėlto šiokią tokią pažangą „Žiburiuose” galima .pastebėti. Seniau jie „Mintį” 
lygino tarybinei spaudai, dabar jau jos užnugary, randa „vilkus”. Mano galva, vil
kų gaujos visvien geriau, negu tie, kurie' pavergė ir taip žiauriai kank'n» ir to
liau mūsų kraštą. Tikiuos, kad ateis laikas, kada net „Žiburiams” pasidarys aiš
ku, kad „Mintis” nieko bendro neturi su vilkais, kaip ji nieko bendro neturėjo su 
tarybine spauda. Linkiu tuo keliu „Žiburiams” geriausios kloties. J. K.

BALF'as telkia vertėjus
Lietuvių emigracijos darbui sėkmingiau 

vykdyti reikia, kad įvairiose įstaigose bei 
organizacijose, kurios tvarko emigfacinius 
reikalus^ būtų kiek galint daugiau tarnau
tojų lietuvių. Mūsų Įstaigos pastangomis 
eilė įstaigų ir organizacijų yra pažadėju
sios priimti tarnautojais lietuvius, m o - 
k,a n č i u s anglų kalbą, tačiau Įstaigai 
jau trūksta tokių kandidatų.

Todėl mokantieji anglų kalbą lietuviai, 
norintieji gauti darbo, prašomi registruotis 
BALF Įstaigoje, Miinchen 27, Rauchstr. 20.

Registruojantis suteikti šias žinias: 1) Pa
vardė, vardas, 2) gimimo laikas ir vieta, 
3) šeimos padėtis, 4) išeitas mokslas, spe
cialybė, 5) anglų kalbos mokėjimas žodžių 
ir raštų (labai gerai, gerai, patenkinamai), 
6) kur ir kiek laiko tarnavęs, 7) tikslus 
adresas. BALFo Įstaiga Europoje.

SCWAB. GMONDO KRONIKA
— Vokiečių {staigų apskaičiavimu, Schw. 

Omtindo apskrityje esančių DP reikalams 
per metus išleista 23,5 milijonai markių. Po 
valiutos reformos išlaidos, kurios anksčiau 
mėnesiui siekė 169.500 DM, pakilo iki 
212.000 DM. Schwab. Omtinde šiuo metu 
yra dvi DP stovyklos — lietuvių ir čekoslo- 
vakų: pirmoje gyvena apie 1500, antroje— 
1650' tremtinių ir pabėgėlių, (žlv).

♦ Iš sovietų okupuotos Vokietijos zonos 
į Maskvą spalio revoliucijos minėjiman iš
vyko visa eilė tos zonos vadovaujančių vo
kiečių asmenybių. Tarp kitų išvykusiųjų yra 
O. Grotewohlis (SĖD). O. Nuschkė (CDU) 
ir H. Kastneris (LDP). (D).

UOLŪS RĖMĖJAI
Philadelphiečiai uoliai pildo kvietimus 

lietuviams atvykti į JAV. Jau keli šimtai 
užpildytų buto ir darbo garantijų išsiųsta į 
BALFo centrą. („Amerika”)

Kentucky steite įstatymu draudžiama eiti 
užpakalyje mulo, pirma su juo nuoširdžiai 
nepakalbėjus. Columbus, Ga. katėms drau
džiama kniaukti viešai po 9 vai. vakaro, o 
Omahos miesto kirpėjams — skusti klijen- 
tams krūtines.

Key West, Floridoje, gyventojai turi sto, 
vėti visiškai ramiai, laikrodžiui mušant še
šias, Piqua, Ohio steite. maudytis vonioje 
galima tik po 10 vai. vakaro, o Indianoje 
sekmadieniais medžioti leidžiama tik vai
kams iki 14 m. amžiaus.
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sukorusi Kanadoje lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikinu ir, linkiu daug 
asmeninės laimės naujame gyvenime. Benediktas Stankevičius.

Savo jaunystės draugą; P. ŽEMAITĮ,
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