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.’IPO RINKIMU BRAŠKA PRANCŪZUOS VYRIAUSYBĖ Atllee prieš pasimatymą su Stalinu

Siūlymas tartis dėl Berlyno
Frankfurtas (Dena). JT generalinis sek

retorius Trygvė Lie ir JT pilnaties pir
mininkas Dr, H. Evattas pasiūlė keturių 
didžiųjų valstybių vyriausybių galvoms 
tuojau pradėti derybas dėl Berlyno klausi
mo.

Iš Londono diplomatinių sltiogsnių pra
nešama, jog čia vyrauja aiškus nusistaty
mas — nepradėti jokių derybų, kol veikia 
Berlyno blokada. O Washingtonas pritaria 
šiai pažiūrai.

, Naujasis siūlymas Sovietų S-goje lig šiol 
dar nepaminėtas.

«
Rems vyriausybe

Paryžius (Dena/Reuteris). Socialistų par
tijos tautinė taryba sekmadieni priėmė nu
tarimą ir toliau remti vyriausybę. Pareika
lavo griežtų priemonių kainoms atpiginti.

MRP (krikščionių demokratų) kongresas 
priėmė panašią liniją. Vienu balsu pritarta 
antikomunistinėms priemonėms, kurių ėmė
si vidaus reikalų minįsteris Mochas, prik
lausąs socialistų partijai.'

0 > Gimė sosto įpėdinis
Londonas (Dena/Reuteris). Sekmadienio 

vakare princesė Elžbieta pagimdė sūnų. 
Vaikas ir motina sveiki.

Karaliaus įsakymu atsisakyta nuo senos 
tradicijos, pagal kurią gimdant turėdavo 
dalyvauti vidaus reikalų minisferis. Po 
gimdymo jį tik painformavo telefonu.

Prie rūmų .susirinkusi minia džiūgavo ir 
laukė: „Mes norime Pilypo!”

JAV streikuoja uostu 
darbininkai

Washingtonas (Dena). JAV rytinės dalies 
uostuose šeštadienį prieš pietus sustreika
vo 65.000 uostų darbininkų. Jie reikalauja 
padidinti atlyginimus. Tai žymiai atsilieps 
gėrybių siuntimui Marshallio plano kraš- 

, tams. Darbininkai krauna tik tuos laivus, 
kurie veža reikmenes, reikalingas amerikie
čių kariuomenei užjūriuose.

Mirties sprendiniai Japonijos 
karo nusikaltėliams

Tokiją (Dena/Reuteris). Tarptautinis ka
ro tribunolas Tokijoje lapkričio 12.'d.

paskelbė sprendimą karo nusikaltėlių 
byloje, kurioje buvo kaltinami 25 asme
nys iš buv. Japonijos vyriausybės ir 
kariuomenės vadovybės. Teismas pa
smerkė mirti 7 asmenis, iki gyvos gal
vos kalėjimu 16 asmenų ir įvairiomis 

ilgomis bausmėmis 2 asmenis.
Mirties bausme pakartinai pasmerktas 

btsv. ministeris pirmininkas Hirohita, gener. 
Toja, kuris karo metu buvo ministeris pir
mininkas, gener. MatsUis ir kiti.

Mirti pasmerktieji dideliu stoicizmu iš
klausė mirties sprendimus. Daugelis jų, per
skaičius jiems fatališką sprendimą, pagar
biai nusilenkė teismui, o po to Nusirinkusiai 
miniai.

^Dairainsninsi dėl Vokietijos 
karingumo atgijimo

Rymas (Dena/Afp). Europos federacinis 
kongersas baigiamajame posėdyje šalia ūki
nių klausimų svarstė ir Vokietijos proble
mą. Debatų metu išryškėjo nuomonė, kad 
sudarius Vokietijos valstybę, bet jos ne
įtraukus į Europos federaciją, Vokietijos 
problema jokiu būdu nebūtų išspręsta. Ypač 
pabrėžtas susirūpinimas dėl Vokietijos ka
ringumo atgimimo, kas sovietų zonoje jau 
realiai reiškiasi. Sforza pareiškė, kad Euro
poje tik tada būtų taika, jeigu pasisektų iš
spręsti Vokietijos problemą. Bet išspręsti 
Vokietijos klausimą, esą, galima tik Euro
pos unijos rėmuose.

Neaiški Bedell Smilko misija
• ' Berlynas (Dena). Amerikos ambasadorius 

Maskvoje gener. Bedell Smithas penktadienį 
po pietų iš Maskvos atvyko į Berlyną. Kiek 
pabuvęs Omguse, jis išvyko į Paryžių. Apie 
jo kelionės tikslą amerikiečių karinė val
džia susilaiko nuo bet kokio pareiškimo.

Komunistę atsJfrauhiinas
Nangingas (Dena/Reuteris). Iš patikimų 

Nankingo sluogsnių pranešama, kad 30.000 
komunistų kariuomenės dėl patirtų stambių 
nuostolių iš Hsuečovo srities traukiasi į 
Santangą.

Mocho ultimatumas streikui baigiantis
Paryžius (Dena). Angliakasių streikas 

Prancūzijoje baigiasi. Loirės srityje beveik 
visur pradėta dirbti. Pas de Calais depar
tamente trečiadienį atvyko į darbą 76.000 
darbininkų. Sekančiomis dienomis į darbą 
grįžtančių skaičius dar labiau padidėjo.

„Journal officiel” paskelbtas prekybos ir 
pramonės ministerio dekretas, kuriame sa
koma, kad komunistinei COT priklausą 
Prancūzijos anglių- kasyklų administracijos 
tarybų nariai bus pašalinti iš pareigų, ka
dangi jų elgsena streiko metu nesiderino su 
jų, kaip administratorių, pareigomis.

Uostuose dokų darbininkų streikas tebe
vyksta.

Trečiadienį, ginklų paliaubų dieną, Pa
ryžiuje įvyko rimtų susidūrimų tarp polici
jos ir demonstrantųr Daug žmonių sužeis
ta. Vyksta areštai.

Po ilgai užtrukusio vyriausybės posėdžio 
vidaus reikalų ministeris’ Mochas prane
šė,- kad kasyklų srityje reikia laikyti 10.000 
kariuomenės, kol būklė visai susinormuos. 
Be to, Mochas pareikalavo likusius strei
kuojančius Arbininkus grįžti penktadienį j 
darbą, nes priešingu atveju valstybė jiems 
neišmokėtų šeimų priedų už lapkričio mėn.

Po de Gaullės laimėjimo respublikos ta
ryboje Prancūzijos vidaus santykiai dar la
biau įsitempė.

Labai galimas dalykas, kad iš vyriausy
bės pasitrauks rinkimus pralaimėjusi MRP. 
Tai partijai priklausą finansų reikalų vals
tybės sekretorius Poher ir maitinimo reika
lų sekretorius de Forest įteikė ministeriuii 
pirmininkui atsistatydinimo raštus. Iki šiol 
į jų vėtąs dar niekas nepaskirtas.

MRP partijos vadovybė kartu su tai par
tijai! vyriausybėje atstovaujančiais ministe- 
riais buvo susirinkusi posėdžio ir svarstė 
iš vyriausybės pasitraukimo klausimą. Lap
kričio 13. ir 14. d. įvyks partijos tautinės 
tarybos posėdis, kuris tuo klausimu galuti
nai pasisakys.

Lapkričio m. 13. ir 14. d. taip pat susi
rinks posėdžio ir socialistų partijos gene
ralinė taryba, kuri svarstys algų ir kainų 
klausimą.

Komunistai veržiasi į vyriausybę

Prancūzijos komunistų partija išleido į 
visus Prancūzijos darbininkus atsišaukimą, 
kuriuo raginama „Prancūzijos fašistų” ne
prileisti prie valdžios vairo. Tame atsišau
kime Prancūzijos vidaus būklė vadinama 
„rimta”. Rinkimai į respublikos tarybą bu-

Didžiausias Kinijos istorijos mūšis
Nankingas (Dena). Šiuo metu šiauri

nėje Kinijoje, Hsuchovo srityje, apie 300 
km į šiaurės vakarus nuo kiniečių sos
tinės Nankingo, vyksta didžiausias Ki
nijos istorijos mūšis. Tame mūšyje iš 
abiejų pusių dalyvauja per vieną mili
joną kareivių.
Pasak radijo pranešimų, komunistų ka

riuomenė yra atstumta kiek į šiaurę.
Nankinge yra paskelbta nepaprasta karo 

meto būklė. Komendantas turi teisę įvesti 
cenzūrą ir įvairius suvaržymus.

Vyriausybės sluogsniuose tikimasi laimė
ti lemiamąjį mūšį su komunistais.

Britų įstaigos ruošia planus savo pilie
čiams evakuoti iš Šanchajaus, kur jų yra 
apie 2000. Tuo pačiu užsiėmę ir kiti užsie
nio konsulatai.

AFP žiniomis iš Washingtono, Europos 
atstatymo plano administratorius Hoffmanas 
vyks į Kiniją, kur vietoje susipažins su 
krašto maitinimo sunkumais.

Kinijos ambasada Washingtone prane
šė, kad šiuo metu ji veda su JAV vy
riausybe derybas dėl padidintos ūkinės

• ir karinės pagalbos Kinijai.
Kinų siena komunistams nebuvo kliūtis, 

jie pro ją prasiveržė ir toliau slenka J vi
durinę Kiniją. Jie nori užimti Toengšaną, 
90 km į šiaurę nuo Tienciho. Žymioji da
lis kinų kariuomenės iš tenai yra atitraukta 
Tiencimti ginti.

Kinijos tautinė kariuomenė penktadienį 
paskelbė savo didelį laimėjimą prie Didžio
jo kanalo, į Rytus nuo Hsuė Cau. Čia buvo 

sumuštos 8 komunistų armijos iš 160.000 
vyrų. Mūšis truko 36 valandas. Vienas 
Kinijos kariuomenės laikraštis rašo, kad 
komunistai neteko 37.000 vyrų užmuš
tų ir <š mūšio lauko bėgo „laukiniame

pakrikime”.

vę tik „apgaulė”. „Maištininkas gener. de 
Gaullė stengsis paleisti tautinį susirinkimą, 
kuris yra vienintelis tautos suverenumo 
reiškėjas. Neįmanoma sudaryti demokrati
nę vyriausybę, kurioje komunistai neturėtų 
savo dalies bendros atsakomybės.”

Komunistai padarė pareiškimą, kuriame 
pasisako už bendradarbiavimą su socialis
tais ir „katalikais” ir siūlo sudryti bendrą 
vyriausybę. ,

Vyriausybės posėdyje užsienio reikalų 
ministeris Schumanns iškėlė eventualaus Is
panijos priėmimo į JT klausimą. Tai su
kėlė didžiausią socialistų audrą. Tas klau
simas irgi bus svarstomas socialistų gene
ralinėje taryboje.

dėl Londono nutarimų Vokietijos 
Kaip žinoma, ‘ tuos nutarimus 

tautinis susirinkimas buvo ratifi- 
labai maža dauguma.

Nepasitenkinimas vokiečių įsitvirtinimu

Britų ir amerikiečių planas dėl Ruhro 
srities anglių kasyklų ir plieno pramonės 
atidavimo į vokiečių rankas Prancūzijos 
sostinės valdžios sluogsniuose sukėlė tikrą 
protesto audrą. Teigiama, kad atsižvelgiant 
į aplinkybes vyriausybė reviduos savo nu
sistatymą 
klausimu.
prancūzų 
kavęs tik

JAV ir D.-Britanijos ambasadoriams Pa
ryžiuje įteiktame proteste nurodomas Itin 
rimtas to priešinimosi pagrindas. Net res
publikos prezidentas Auriolis tą klausimą 
palietė savo kalboje ginklų paliaubų su
kaktims paminėti Compiegnėje. Tai yra ne
įprasta, kad valstybės galva savo kalboje 
paliestų aktualų politinį klausimą.

Kompromisas su užpuoliku neįmanomas
Bostonas (SDP). Bostono prekybos rūmai 

30...ginklų paliaubų ja. 1. D.įdžipjo karo 
metinėms paminėti iškėlė vaišes, kuriose 
Amerikos generalinio štabo viršininkas 
Bradlėys pareiškė, kad nauji ginklai karą 
padaro „savižudišką”. Modernus karas ir 
nugalėtojui ir nugalėtajam reiškia sunaiki
nimą. Mums yra tik viena tikra galimybė: 
3. pasaulinį karą sulaikyti prieš jam prasi
dėsianti Dėl to mes neprivalome iš akių 
išleisti tuos reikalavimus, kuriuos mums 
diktuoja įtempta būklė. Ignoruoti agresijos 
pavojų reiškia jį paremti. Niekada pasau
lyje neįmanoma su užpuoliku padaryti kom
promisą. Nes tai sustiprina agresorių 
žmogaus teisių niekinimą. Jeigu bet kur

Tas laimėjimas palaidojo komunistų vil
tis neilgai trukus planuoti Nankingo puoli
mą, o Ciąngkaišekui duos progą taip labai 
reikalingam atsikvėpimui.

Kinijos vyriausybė nutarė sudaryti ka
ro kabinetą, kurio uždavinys būtų su
koncentruoti visas jėgas kovoje su ko-

i munizmu.
Respublikininkų senatorius Bridgesas ofi

cialiai pasiūlė Trumanui sukviesti nepa
prastą kongreso sesiją, kuri apsvarstytų pa
galbą Kinijai.

Atsistatydino Graikijos vyriausybė
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos minis

teris pirmininkas Sophulis Graikijos kara
liui įteikė atsistatydinimo raštą. Sophulis 
karaliui pasiūlė naują vyriausybę pavesti 
sudaryti buv. ministerio pirmininko pava
duotojui ir užsienio reikalų ministeriui 
Caldanri.

Maskvos vylius yra perdaug aiškus
Paryžius (Dena/Reuteris). JAV užsienio 

reikalų ministeris Marshallis spaudos kon
ferencijoje į klausimą, ką jis gali pasakyti 
dėl pastebimų Maskvos pastangų padaryti 
pasimatymą tarp Trumano ir Stalino, atsa
kė, kad tas Maskvos pastangas reikia ver
tinti kaip propagandos priemonę, kuri yra 
labai pavojinga.

Maskvos taikos reikahi propagandinė 
ofenzyva, pareiškė Marshallis, yra užuolai
da, kuri iš vienos pusės nori sudaryti tai
kos noro įspūdį, o iš kitos pusės nori su, 
silpninti JAV padėtį. Sovietų propaganda 
JT pilnatyje neturėjo sėkmės, kadangi dau- 

1 gumas Paryžiuje susirinkusiu tautų puikiai

supranta, iš kur kyla dabartinės įtemptos 
būklės tikrosios priežastys. Greičiausiai dėl 
to ir Stalinas neseniai padarė savo žinomą 
pareiškimą.

Marshallis paneigė visus gandus, kad, 
esą, Trumanas ketinąs į Maskvą pasiųsti 
nepaprastą misiją.

Graikijos klausimu Marshallis pareiškė, 
jog yra planuojama perorganizuoti Graiki
jos kariuomenę. Tai suteiks didesnį autori
tetą JT Balkanų komisijai.

Artimuose Marshalliui sluogsniuose buvo 
paneigtos žinios, kad prezidentas Truma
nas skubiai išsišaukė Marshall! 1 Washing
tom.

Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 
ministeris pirmininkas Attlee žemuosiuose 
rūmuose pasisakė prieš tai, kad tarp 
mano, Stalino ir jo įvyktų nepaprasta 
ferenoija. Atsakydamas į kai kuriuos 
simus Attlee pastebėjo, kad tautinės

Tru- 
kon- 

klau- 
pro-

Australija palengvino
D P sąlygas

Frankfurtas (Dena). Australijos 
imigracijos ministeris Calwellis pa
reiškė, kad ateityje į Australiją atva
žiavusieji išvletintieji asmenys fede
racinės vyriausybės paskirtose dar
bovietėse turės atidirbti tik pusantrų 
metų, vietoje iki šiol buvusių dvejų 
metų.

Iki šiol atvykusieji išvietjntieji as
menys taip gerai užsirekomendavę, 
kad anksčiau nustatytosios sąlygos 
galėjo įūti sušvelnintos. DP imigran
tai’ pirmiausia paskiriami derliaus 
nuėmimo, miškų darbams, 
batų ir cemento dirbtuves 
pramonės šakas. •

Australijos ministeris 
penktadienį pareiškė, jog
iki 1950 m. birželio mėnesio priims 
112.000 Europos DP.

Bad Kissingenas (Dena). Nuo 1947 
m. kovo mėnesio Kanada yra priėmu
si 40.000 DP iš trijų vakarinių Vo
kietijos zonų ir Austrijos.

be to, l 
ir l kitas

Calwellis
Australija

, kurį 
turi be 
pasau- 
garan- 
pažan-

pasaulyje grasoma laisvei, yra jai grasoma 
visur.

Karo niekas ‘ nenoti. O tačiau viena vals
tybė grėsminga elgsena, slapta politika ir 
savo papročiu stvertis jėgos įvarė į baimę 
likusį pasaulį. Šiuo įtempimo metu, 
mes išgyvename, amerikiečių tauta I 
mažiausio svyravimo rodyti visoms 
lio tautoms, kad demokra'tija ne tik 
tuoja žmonių laisvę, bet ir bendrą 
gą ir ūkinę gerovę.

Ispanija dalyvautų Vakarų unijoje
Madridas (Dena/Reuteris). Ispanijos vals

tybės vadas generalisimas Francas „New 
York Times” ' užsienio politikos klausimų 
korespondentui Sulzbergeriui suteikė inter-
view, kuriame išreiškė viltį, kad JAV pa
skolins Ispanijai 200 mil. dolerių jos pra
monei išplėsti. Dėl kai kurių Europos kraš
tų vyriausybių opozicijos Ispaniji nenorė
tų dalyvauti ERP programoje. z

Toliau Francas pareiškė, kad Ispanija 
laiko save dalyvaujančia visuose reikaluose, 
kurie liečia Vakarų Europą. Ji norėtų da
lyvauti ir Vakarų Europos unijoje.

40 m. nepuolimo pakto projektas dar gyvas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

užsienio reikalų ministerija susilaiko nuo 
bet kokio pareiškimo dėl galimo atkartoti- 
nio JAV siūlymo Sovietų Sąjungai pasirašy
ti 40 metų nepuolimo paktą tuo pačiu metu, 
kada bus sudarytas su Vakarų Europa ap
sigynimo paktas. '

Vienas užsienio reikalų ministerijos in
formatorius pareiškė tik tiek, kad 1946 m. 
užsienio reikalų ministerip Byrneso pada
ryti siūlymai ir dabar nėra nustoję reikš
mės. 40 m. nepuolimo pakto klausimas vis 
dar tebėra užsienio reikalų ministerių ta

blemos turi būti sprendžiamos Jungtinių 
Tautų, jeigu jų negalima sureguliuoti nor
maliu diplomatiniu būdu.

I vieno atstovo pastabą, kad panašūs su
sitikimai karo metu buvo labai vertingi ir 
dabar žmonijai jie galėtų labai patarnauti, 
Attlee atsakė, jog nėra tikra, kad panašos 
susitikimai, kurie karo metu buvo vertingi, 
būtų reikalingi šiuo metu, kadangi jie nutol
sta nuo įprastų metodų. Į klausimą, ar mi
nisters pirmininkas nepageidautų tokių as
meninių derybų, jeigu būtų pagrindo laide
li jų laimingų rezultatų, Attlee nieko ne
atsakė.

„Skraidysime 
ir toliau“

Berlynas (Dena). J sovietų paskelbtas 
priemones, kad ateityje visi lėktuvai, kurie 
rytinėje zonoje lėks už nustatytų oro kori
dorių . ribų arba bus be aiškiai matomų 
kilmės krašto ženklų, bus privečiamf nusi
leisti, gener. Clayus pareiškė: „mes ketina
me skraidyti ir toliau”.

Berlyno aprūpinimui naudojamos ameri
kiečių aviacijos viršininkas gener. Tunneris 
pareiškė, kad gener. Lukjačenkos raštas dėl 
paskelbto priverstinio lėktuvų nusileidimo 
neturės jokios įtakos Berlyno aprūpinimui. 
Amerikos lakūnams iki šiol skridimo nuos
tatai nėra pakeisti ir jie palieka tie patys.

I sovietų teigimus, kad paskutiniu metu 
sovietų zonoje pasirodę užsienio lėktuvai! 
be kilmės ženklų, atsakoma, jog yra visai 
nepagrįsti, nes visi britų naudojami lėktu
vai turi britų krašto ženklus.

Tuo reikalu britai ir amerikiečiai SMA 
š*abo viršininkui į Lukjačenkos raštą įtei
kė atsakymo notą, kuria griežtai atmetė vi
sus sovietų kaltinimus, pareikšdami, jog' 
britų amerikiečių lėktuvai turi savo kraštų 
ženklus ir skridimuose laikosi nustatytos 
tvarkos. Tik nepaprastai blogam orui esant 
retais atvejais, sušlubavus .instrumentų tiks
lumui, gali įvykti nukrypimų iš oro, kori
dorių ribų.

Omguso aviacijas pajėgų Berlyne vadas 
Steadmanas pareiškė, kad

naujosios sovietų priemonės yrą aš
triausias grasinimas nuo pat „oro tilto” 
sudarymo. Tai gali turėti rimtų pasek
mių. Iki šio! nesusipratimų dar nebuvo. 
Bet amerikiečių pilotai turi instrukciją 
dar iš gegužės mėnesio, pasipriešinti, 
jeigu sovietai reikalautų priverstinai nu

tūpti.
Per paskutines 20 dienų Vakarų Vokie

tijoje buvo labai miglotas oras. Per tą laiką 
Berlyne radaro pagalba turėjo nusileisti
1200 lėktuvų. - ,

Amerikiečių aviacijos vyriausia būstinė 
Europoje penktadienio vakare, remdamasi 
savo pilotų pranešimais, paskelbė, kad oro 
koridoriuose buvo pastebėta skraidant vien
motoriai naikintuvai, kurie tikriausiai buvo 
sovietų kilmes. Tačiau amerikiečių štabas 
tam reiškiniui neteikia jokios didelės reik
šmės.

rybos tvarkoje ir kiekvienu metu gali būti 
pradėtas svarstyti iš naujo.

Popiežius už Europos uniją \

Castel Gandolfa (Dena). Popiežius Pijus 
XII suteikė audienciją 300 šešiolikos Euro
pos valstybių atstovų, kurie dalyvavo Eu
ropos federaciniame kongrese Ryme.

Savo kalboje Popiežius pareiškė, jog da
bar yra metas dirbti tam, kad būtų pasiek
ta ūkinė ir politinė savitarpio vienybė, ku
ri neprileistų prie karo. „Mes tikime, kad 
tam yra dar ne pervėlu” pastebėjo popie-
žius.

Prisiminęs Europos uniją, popiežius pa
reiškė, kad jos realizavimas susiduria su 
dideliais sunkumas, bet turėtų būti stengia
masi tokia unija realizuoti kiėk ralint sku
biau. Reikia griebtis visų priemonių, kad 
būtų įveiktas noras grįžti į jėgos panaudo
jimą. Bendram labui didžiosios valstybės 
turėtų aukoti dalį savo buvusios reikšmės. 
Jos gali susijungti su kjtomis tautomis šr 
tuo būdu sudaryti tikrą Europos tautų šei
mą.

JAV atrasti urano klodai
New Yorkas (UP). Amerikos geologų 

draugijos metiniame susirinkame buvo pra
nešta, kad Arizonos siieite atrasti 3 turtin
gi urano rūdos klodai. Be kita ko atrastas 
dar iki šiol nežinomas urano mineralas.

1
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^TRUMPOS ŽLVIOS=
C ALBANIJA

Sovietu kovos su Europa nauji metodai
♦ Tiranoje įvyko pirmas Albanijos KP 

kongresas. į garbės prezidiumą buvo „pak- 
viesti” Stalinas, Molotovas Ir kt. žymūs ko
munistų vadai. (D/Afp).

' AUSTRALIJA
♦ Viena Australijos observatorija paste

bėjo naują kometą. (D/R).
DANIJA

danė Rrbės
Pirmieji

♦ Viena 45 m. amžiaus 
mieste pagimdė 20-tąiį kūdikį. P 
19 jos vaikų yra sveiki ir gyvi. (D)

♦ D. Britanija 
Sovietų Sąjungos,Sovietų Sąjungos, pardavė 
nius naikintuvus. (D).

D. BRITANIJA 
užsieniui, neišskiriant nė 

174 sprausmi-

BULGAR1JA 
vaidinti jugo-♦ Bulgarijoje uždrausta , „

slavų rašytojo Ivano Cankaro 1902 m. pa
rašytą veikalą, kadangi autorius gimęs Ju
goslavijoje.

EGIPTAS
- ♦ Kaire vienoje leidykloje įvyko mil
žiniškas sprogimas, kurio metu du žmonės 
žuvo ir 28 buvo sužeisti. Leidykla, leidusi 
daug periodinių leidinių sunaikinta. (CyAfp)

: ‘ - INDIJA
♦ Gandžio žudikas Godsė. 35 m. am

žiaus, teisme prisipažino kaltas ir prašė 
totemą skirti didžiausią bausmę. (AP).

f. ISPANIJA
♦ Pirmieji Ispanijoje savivaldybių rinki

mai po pilietinio karo pabaigos įvyks lap
kričio mėn. 21 d. Papildomi rinkimai bus 
gruodžio pradžioje. (D). >

IS VISUR
♦ 10 Perais diplomatų pasitraukė iš 

tarnybos, protestuodami prieš dešiniųjų 
perversmą, kuri (vykdė gen. Manuelis 
Odria. (UP).

ITALIJA
♦ Vienas italų laikraštis paskelbė, kad 

taip vadinamas Mussolinio „politinis testa
mentas” yra vieno fašistų žurnalisto „išra
dimas”. (D/Afp).
c' ♦ Iš Marshallto plano fondo Italija gaus 
per kelis ateinančius mėnesius 438 mil. dol. 
viešiesiems darbams. Lėšos bus sunaudotos 
viešbučių ūkio gerinimui, prekybos laivyno 
didinimui, geležinkelių ir žemės ūko geri
nimui.

IZRAELIS
♦ Pirmomis lapkričio menesio savaitė- 

mie kasdien ( Palestiną atvažiuodavo apie 
1000 žydų. Nuo 1948 m. gegužės mėn. į Pa
lestiną atvyko 40.000 žydų, o 60.000 žydų 
atvyks per sekančius porą mėnesių. (D/Afp)

JAPONIJA
♦ McArthuras panaikino įaponanu, 

draudimą prekybos ir kitais reikalais vykti 
J užsienį. (D/R).

♦ Atidarydamas parlamentą Japonijos 
Imperatorius Hirohita pasidžiaugė, kad 
„šiam kraštui pradeda švisti skaidresnė 
ateitis”. (AP).

JUGOSLAVUA

Rusijos — šiandien jau galima sakyti — 
nepavykusi Berlyno ofenzyva turi tą nau
dą, kad privertė Maskvos satrapus atideng
ti savo kortas. Čia paaiškėjo, kad Rusija 
nieku gyvu bent dabar nenori karo su Va
karais. Sis dalykas nuvertina Rusijos pavo
jingiausią blefą diplomatiniame pokerio lo
šime, kuris vyksta tarp Kremliaus ir Wa- 
shingtonę.

Kad Rusija nenori karo, būtų klaidinga iš 
to fakto daryti išvadą, kad ji iš tikrųjų no
rinti susitarti su Vakarais. Rusija nenori 
ginklų karo, nes ji bijo karinio Vakarų pra
našumo, ypač atominės bombos, ajtie kurią 
Churchillis visai pagrįstai galėjo pasakyti: 
„Europą nuo visiško pavergimo komunistų 
tironijai besaugo tik šis ginklas”.

Bet konstatuojant .šitą dalyką, nereikia, 
kaip jau minėta, užmiršti, kad Rusija neno
ri susitarti su Vakarais, veikiau ji yra pa
siryžusi, jei ir ne kariškai, tai bent visomis 
jai prieinamomis priemonėmis toliau vesti 
šaltąjį karą.

O svarbiausias ginklas šiame šaltajame 
kare yra politinis ir ūkinis neramumas, ku
riuo ji nori sutrukdyti bet kokią konsolida
ciją ir tuo būdu bet kok( atkutimą Vakaruo
se. Šiandien Rusija nenori nei karo, nėi 
taikos, bet veikiau nori, kad ir toliau būtų 
dabartinė pakrikusi padėtis, kurią ji sten
giasi visomis priemonėmis išlaikyti ir to
liau nuodyti. Siam tikslui visų pirma tar
nauja streikai Prancūzijoje, kurie trukdo 
anglies produkciją ir tuo būdu pakerta 
krašto konsolidavimą. Tam pačiam tikslui 
tarnauja ir streikų kėlimas Italijoje, kurie, 
nepasisekus generaliniam streikui po aten
tato į Togliattį, nesiekia kokio sprendimo, 
betgi netiesiogiai nori išlaikyti kraštą ne
rime. Tai yra uodo kandžių politika, kuri 
čia taikoma: uodo kandžių politika, tiesą 
sakant, arklio nenugalabys, bet jų pakanka 
nervinti, erzinti ir baidyti ir tuo būdu 
trukdyti atstatymo pažangai, kuri normaliai 
šiaipjau sektųsi. ' į

Tokios pat trukdymų bandymo taktikos 
laikosi komunistai ir Anglijoje, kur Mask
vai klusnūs kasyklų darbininkų generalinis 
sekretorius A. Hornerte vyko i Prancūziją 
streikininkams britų darbininkų pagalbos 
žadėti. i

Be abejo, rusai patys žino, kad tais me
todais nepasieks Vakaruose jokio sprendi-; 
mo. Bet iš esmės jie ir nenori išspausti jo
kio sprendimo — jie tik nori išlošti laiko. 
Norint suvokti šios taktikos prasmę, reikia 
turėti gaivoje, kad po ketverių metų, t. y. 
1952 m. Europoje baigsis Marshallio pa
galbos laikotarpis. Tuo būdu 1948—1952 
m. bus lemiami Europos atstatymui. Jei per 
tą laiką pavyks mūsų žemyną konsoliduoti 
jftilitiškai ir ūkiškai, tada rusų šansai eks
pansijai | Vakarus sumažės iki nulio. Bet 
jei tas konsolidavimas nepavyks, tada sovie
tams didės galimybės žvejoti drumstame 
vandenyje, kaip šiandien Kinijoje. Tada 
jiems sektųsi kurti naujus atramos taškus 
Europos chaose, o iš jų savo kontrolėn pa
imti ir visą žemyną.

Jei europiečiams lig 1952 m. nepavyks 
šiek tiek konsoliduoti padėties, tada ameri
kiečiai — ta-ip bent kalkuliuoja rusai — 
nusigręš nuo šio žemyno, kadangi jiems ne
apsimokės investuoti pinigo arba simpatijų.

Žinoma, rusų kalkuliavimas yra gudrus, 
ir nebūtų nieko pavojingesnio, kaip neįver
tinti kiek reikiant jo reikšmingumo. Kad ru
sai iki šiol negalėjo drįsti kariškai veržtis 
į Vakarus, Europa dėl to įgijo šansą. Iš pa
starojo išplaukia kitas šansas: kad ameri
kiečiai sutinka investuoti milžiniškas sumas 
Europos atstatymui. Bet ir šis šansas, kaip 
ir visi kiti, tėra vertas tiek, kiek apdovano
tieji sugebės tikrai pasinaudoti tuo.

Prancūzija nedaro įspūdžio, kad būtų su
pratusi šį dalyką arba, jei ir būtų taip, 
bent neatrodo, kad iš to suvokimo darytų 
atitinkamas išvadas. Dabartinė vyriausybė 
tiesiog kokčiu naivumu stengiasi surasti ap
skritimo kvadratūrą, nei stodama prieš ko
munistus, nei tiesiogiai jiems kapituliuoda
ma. Padarinys yra tas, kad vyriausybė ne
tenka dešinės pasitikėjimo, už tai negauda
ma verksmingos kairiųjų paramos. Kaip 
savo laiku (1932 m.) Weimaro respublika 
nedrįso valdyti prieš komunistus, atbaidė 
dešiniuosius sluoksnius ir tuo būdu nuva
rė ( Hitlerio glėbį, taip ir šiandien Pran
cūzijos vyriausybė nedrįstanti energingai 
veikti prieš komunistus, vis labiau netenka 
vidurinio 'unmo pasit'kįj:mo. Pastarasis vis 
aiškiau suka de "tiąullės link, jo asmenyje 
matydamas vienintelį išgelbėtoją.

Komunistų nuolatinio trukdymo taktika 
ne taip palankiai vystosi Italijoje. Nepasise
kęs generalinis streikas po atentato į Tog
liatti. čia kairiesiems numušė daug prestižo. 
Šiandien matome, kad komunistų adatos 
dūrių politika, kuri opiausiai paliečia nepa- 
siturinčiuosius,, vis labiau iš kantrybės ve
da kairiąsias partijas ir stumia į buržuazi
jos glėbį. Šoferių streiko proga darbininkai 
priekaištavo, kad jiems, kurie neturi nei au
tomobilio, nei motociklo, net nei dviračio, 
įkyrėjo pėstiems vilktis iš ryto į darbovie
tę, o vakare namo. Prieš Mussoliniui pa
imant valdžią, padėtis buvo panaši. Tada 
publika . buvo priversta imtis iniciatyvos. 
Anuomet publika entuziastingai sveikino 
raudonųjų primestos sauvalės pabaigą — 
kada ėmė kursuoti savanorių valdomi tram
vajai.

Ir Anglijoje ’akiplėšiška A. Hornerio ke
lionė neišėjo į naudą. komunistams. Prieš- 
komunistinės jėgos, kurioms vadovauja 
profesinių sąjungų pirmininkas Lawtheris. 
tą atsitikimą panaudojo progai su komunis
tais trumpai atsiskaityti. Lawtheris, kaip 
profesinių sąjungų federacijos pirmininkas, 
energingai pasisakė prieš Hornerj, kuris te 
Paryžiaus bandė savo veiklą bagatelizuoti. 
Šiaip- ar taip, Horneritri nepasisekė britų 
kasyklų darbininkų išjudinti skelbti simpa
tijos streiką, o iš prancūzų kolegoms paža
dėtos finansinės paramos teišėjo šnipštas.

Sena, faktų vis patvirtinama japonų pa
tarlė sako: „Po, mūšio prisiveržk šalmą!” 
Savo priešinimusi Berlyne Vakarų valstybės 
dar nelaimėjo kovos dėl Europos. Bet vis 
dėlto jos pasiekė laimėjimų, kurie itin drą
sina ateičiai. Remdamiesi patirtais smūgiais 
rusai vargiai begalvoja galėsią mūsų že
myną užimti žaibinia>is žygiai^ Kaip Hitle
riui 1940 m. nepavykus nurungti Anglijos, 
taip rusai dabar viltis deda į laiką, kuria
me, kaip žinoma, Goebbelsas anuomet ma
tė brangiausią Hitlerio sąjungininką. Nie
ko negelbės Vakarų valstybėms, jei jos ban
dytų tokias iliuzijas Maskvai iš galvos iš
mušti kalbomis. Norint galutinės pergalės, 
privaloma ko kito, būtent: savo energija 
aktyviai išnaudoti laiką per tuos metus, ku
rie yra dispozicijoje prieš Marshallio pla- 
rto pab-:gą. (Weltwoche). \

Tiesos“ puslapius pavarčius

♦ Iš Jugoslavijos 4 britų zoną Austri
joje atbėgo ir paprašė azylio vienas vyras, 
kuris tvirtino esąs maršalo Tito rinktinėje 
pasienio brigadoje politiniu komisaru. Jis 
pareiškė: „Aš bėgau iš Jugoslavijos dėl to, 
kad norėjau būti laisvas.” (D/R).
'♦ Iš Jugoslavijos išvyko pirmosios gru- 

pės austrų ir vokiečių, kurie turi būti re- 
patriuotd iki ateinančių metų sausio mėne
sio. Iš viso turi būti repatriuoti 352.000 vo
kiečių ir 53.000 austrų. (D/R).

J. A. VALSTYBES

Pupil dėdė su Sabaniausku nemalonėje

♦ Amerikos karo laivynas Daviso praė
jo® srityje daro didelio masto manevrus (D)

♦ Per pastarąsias penkias d;enas dingo 
4 Amerikos lėktuvai su 44 asmenimio. Lig 
šiol nesusekta pėdsakų. (AP).

KANADA

„Tiesa” mėgsta skelbti savo skaitytojų 
laiškus — juos paskaičius galima suvokti 
Lietuvos gyvenimo (vairias apraiškas ir 
būdingas dabartiniam okupaciniam režimui 
smulkmenas. Be to, jeigu „Tiesa”, partinis 
organas, prieš ką nors pradeda vesti aštrią 
kampaniją, kuo nors labai piktinasi, yra 
aišku — aprašomi asmens ar pareigūnai 
yra pakliuvę j partijos nemalonę ir anks
čiau ar vėliau prieš juos bus imtasi (vai
rių represijų ar bent aštrių (spėjimų. šį 
kartą (žiur. „Tiesos” š. m. 215 nr.) laikraš
čiui užkliuvo estradinio meno artistai, be- 
vąžinėję po Lietuvos provinciją.

„Tiesa” turi, žinoma, 
komentarą 
vykdomi

♦ Ginklų paliaubų dienos minėjime Ką- Pagal „Tiesą”, estradinis menas turi būti
• > X a m J /s vniL-alo rti iitri e-1 n r.i a T aurPnfiae • • • •nados užsienio reikalų ministeris Laurentas 

pareiškė, kad Vakarų demokratijoms ūkinę 
ir moralinę jėgą gali duoti tiktai Atlanto 
paktas. (D/Afp).

♦ Šiuo metu viešįs Kanadoje taip vadi
namas „Raudonasis dekanas” iš Canterbury 
Johnsonas savo kalboje pareiškė, kad nė 
viena tauta labiau nenori taikos, kaip So
vietų Sąjunga. (D/Afp).

NORVEGIJA
♦ Vienas Norvegijos užsienio reikalų 

ministerijos informatorius pareiškė, kad 
Norvegija nesutinka su amerikiečių pro
jektu dėl tarptautinio Antarktie srities ad- 

, nrinistravimo. (D),
PRANCŪZIJA

♦ Penktadieni Prancūzijoje buvo kon
fiskuotas KP organas „LHumanite” už 
straipsnius, kurie kurstė visuomenę. (D/Afp) 
' * Paryžiuje įvyks pasitarimai tarp pran

cūzų ir britų dėl britų sprausminių naikin
tuvų gamybos pagal licenciją Prancūzijos 
karo aviacijai. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
* Buv. nuolatinis sovietų atstovas JT 

Saugumo Taryboje Gromyka už „ypatingus 
nuopelnus” apdovanotas raudonosios vėlia
va* ordinu. (D/R).

MAND2UR1JA

♦ Mandžurijoje sovietai paėmė arba su
naikino fabrikų Įrangos už 2 milijardus 
dol. ir tuo būdu to krašto pramonę nu
stūmė žemyn per vieną generaciją. (AP).

TURKIJA
♦ Turkijos vyriausybė kovai su komu- 

ristate ir su 1924 m. panaikinto Islamo Ka
lifato restauravimo šalininkais priėmė įsta
tymo projektą. Jame numatomos didelės 
bausmės už ardomąja veiklą, kuri yra už
sienio inspiruota. (D/R).

VENGRIJA
♦ Vengrijos Vyriausybė nutarė pripa

žinti Siaurės Korėjos vyriausybę. (D/Afp).
: '■ VOKIETIJA

♦ Amerikos radijo ntnklas pagavo te 
Europoj „laisvos ir demokratinės Slovaki
jos” radijo siųstuvą, kuris slovakų kalba 
teikė informacijas iš laisvųjų kraštų už ge
ležinės uždangos. (D/R).

„liaudišlAs, aukšito idėjinio ir meninio ly
gio. Jis turi būti aktualus, parodyti tary
binius priešus — buržuazinius nacionalis- 
fus ir jų pasturlakus, vaizduoti penkmečio 
statybas, propaguoti kolektyvizacijos idė
jas” ir tt»

Taip aukštus reikalavimus pastačiusi 
estradinio meno artistams, „Tiesa” imasi 
barti LTSR Valst. Filharmonijos vadovus, 
kurie paleidę po respubliką bastytis tary
binio meno niekintojus, dvasios skurdžius. 
Juk ir skaitytojas (žydelis) A. Kleinas apie 
šiuos balaganininkus pasirodžiusius Kauno 
Vytauto vardo kultūros ir poilsio parke 
rašo pasipiktinęs; „Ką gi1 kauniečiai pa
matė per 3 dienų koncertus? Dainininkė 
Jurčenko nemokšiškai padainavo kelias ari
jas, gi N. Svetilnikovas bejėgiškai suvai
dino škicą' „Pasimatymas” ... Ir ši, anot 
„Tiesos”, „chaltūrinė brigada išvyko gas
troliuoti į kaimą. Ką ji galės parodyti 
valstiečiams, kolekt. ūkių valstiečiams, 
aktyviems socializmo kūrėjams? Bet, esą, 
jie ne vieniši. Prie jų dedasi ir visi kiti 
tinginiai nemokšos, pasišovę apgaudinėti 
darbo žmones. Tai visoki pupų dėdės, ša- 
baniauskai, biržiniai ir kiti estradiniai ver
telgos. Pasinaudodami kai kurių partinių 
ir tarybinių organizacijų nebudrpmu, šie 
visuomenės demoralizatoriai tarp miesčio
niškų, apolitinių dainelių bando išvilkti | 
sceną ir antitarybines mintis”. Gi pagal 
vieną Sakių skaitytoją, „mes ne jogai, kad 
Sakiuose gyvenam. Mes Sakius energingai 
atstatom, tai ir meno gero reikalaujame. 
Pupų Dėdės daugiau neleisime į sceną". 
„Visiškai teisingai! — sušunka „Tiesa” — 
nes juk liaudis, didvyriškai kurianti socia
lizmą, teisėtai reikalauja tarybinio meno”. 
Pupų Dėde piktinasi ir jurbai kietis skaity
tojas, nes, girdi, tai „pletkų Dėdė. Jis file 
apšmeižė Jurbarko komunalinio ūkio sky
rių, sakydamas, kad miestas baigiąs griūti.

— esą, 
istoriniai 
Lietuvos 
ir meno 

reikalauja

o vokiečių sudegintų namų vietoje (rengti 
klombai ar aikštelės”. Gi Raseinių skaity- 

j toja pasisako dar aštriau: „Tokio pasiro- 
, dymo galima tikėtis nusigėrusių latrų 
draugijoj, bet jokiu būdu ne iš filharmo
nijos trupės. Pupų Dėdė ėmė pasakoti 
šlykščiausius anekdotus, o Sabaniauskas 
iškliarusiu, pragertu balsu kvyktelėjo ke
letą dainelių ...”

Prie šių visų laiškų 
pridėti „autoritetingą” 
argi šitaip turi būti
VKP (b) CK ir iš jų išplaukiu 
KP (b) CK nutarimai literatūros 
klausimais? Tarybinė publika 
idėjinių ir tikrai meninių pasirodymų. Ir
jei visa tai nevykdoma, tai aišku reikia ką 
nors išbarti, gi čia, žinoma, labiau atsa
kinga Meno Reikalų Valdyba ir Valst. 
Filharmonijos vadovai. Jie turės pasižadėti 
pasitaisyti, labiau prisitaikinti prie istori
nių VKP (b) nutarimų, gi aukos — Pupų 
Dėdė, Sabaniauskas, Jurčenko ir kiti Fil
harmonijos artistai, galimas dalykas, turės 
atsižadėti savo meno. Nes juk nepakanka 
pasakoti anekdotus ar „kvyktelėti" dainas, 
bet taip pat reikia savo programose rei
kiamą vietą paskirti kolchozų gerbimui ir 
nacionalistų smerkimui. Kitu atveju, ne
bėra idėjinio meno ir visi pasirodymai pa
virsta į chaltūrą ...

— Ką dar randame „Tiesos” puslapiuo
se? Naujų knygų vadovėlių sąrašą: išleista

J. I. Perelmano „Įdomioji mechanika”, 
199 psl. '

— Neseniai Vilniaus geležinkelio stotį 
pasiekė siuntinys: iš broliškų respublikų 
atėjo vagonas su kino aparatais. Kilnoja
mieji kino aparatai bus perduoti Petrašiū
nų elektrinės, celiuliozės, kombinato, Kau
no upeivių klubams.
■ — Rugsėjo m. Vilniuje (vyko mokslo 
metų atidarymas vakariniame marksizmo- 
leninizmo universitete prie LKP (b) Vil
niaus miesto komiteto. Pirmą paskaitą 
skaitė Vilniaus valst. universiteto pavaduo
tojas drg. Višerovas. Į vak. universiteto 
pirmąjį kursą priimta 1000 klausytojų. Jo 
klausytojų, atseit studentų tarpe profeso
riai Žemaitis ir Slavėnas, akademikai Bu
drys, Bieliukas, Ivanauskas, Mokslo Akad. 
žemės ūkio instituto direkt. Radis, stalini
nės premijos laureatas aktorė Jackevičiūtė 
ir aktorė Kymontaitė, Pedagoginio Insti
tuto direkt. Šalkauskas ir kt. Kaip nuro
doma, universitete dėstys „aukštai kvalifi
kuoti” lektoriai.

— Vilniuje veikiąs dramos teatras šį 
rudenį pastatė dvi pjeses: Baltušio „Gieda 
gaideliai” ir Maliugino „Sėnieji draugai” 
(past. M. Chadarevičiaus, rež. Sipario).

— Per ištisą eilę numerių „Tiesa” Įdėjo 
Mokslų Akad. nario, buv. švietimo minis- 
terio J. Žiugždos ilgą rašinį „Reakcinė 
katalikų dvasiškija — amžinas lietuvių 
tautos priešas”. Straipsny plačiai panau
doti Markso-Engelso archyvai. Dabar vie-

Tarptautinė padėtis

Gen. de Gaullės 
laimėjimas

Nors galutiniai rinkimų rezultatai į Pran
cūzijos parlamento antruosius rūmus — res
publikos tarybą — paaiškės tik ateinančią 
savaitę (sekmadienį, lapkričio 14 d. rinks 
dar kai kurios kolonijos), tačiau jau dabar 
aišku, kad gen. de Gaullės taut'nis, sam
būris (RPF) bus didžiausia jų frakcija, o 
iki šiol pirmavę komunistai nusmuks į 4-tą 
ar 5-tą vietą ir neturės nė I0°/o visų atsto
vų.

Deja, tie rinkimai dar neduoda tikro 
prancūzų uuo'aikų vaizdo. Iš jų dar nega
lima spięsii, kad per ateinančius rinkimus 
į seimą komunistai ir čiai gaus tiek mažai 
vietų. Mat, rinkimai daugume apygardų 
(departamentų) buvo atlikti ne proptorcine, 
bet daugumos sistema, t. y. atstovais buvo 
išrinkti kandidatai, gavę absoliučią balsų 
daugumą, ir komunistai, eidami patys vie
ni, labai retai kur galėjo gauti absoliučią 
daugumą. Jei suskaitysime jų visose rinki
mų apylinkėse gautus balsus, pasirodys, kad 
Thorezo šalininkų yra daugiau, negu iš 
dabartinių rinkimų rezultatų ■ galima būtų 
spręsti.

Šias eilutes rašant dar nebuvo aišku, ar 
generolo sambur.s tuAs absoliučią daugu
mą respublikos taryboje. Mat, kai kurių 
nepriklausomų atstovų nusistatymas dar ga
lutinai nepaaiškėjo. Tačiau tai ir nevisai 
svarbu. Respublikos taryba seimo priimtų 
įstatymų negali pakeisti ar suvėluoti. Sei
mo priimtas įstatymo projektas, ir respub
likos tarybai jam nepritarus, gauna įstaty
mo galią, jei seimas jį absoliučia balsų 
daugumą (5O’/«+l) dar kartą priims. To
dėl de Gaullės laimėjimas turi daugiau sim
bolinės reikšmės. Jis duoda rimlo pagrindo 
generolo teigimui, kad dabartinio parla
mento sudėtis neatitinka tautos . valios, ir 
todėl reikia naujų rinkimų.

BBC korespondentas Peter Petersonas nu
rodo, jog Prancūzijoje“ vis daugiau ir dau
giau įsivyrauja nuomone, kad „taip toliau 
tęstis negali.” Komunistų sukurstyti strei
kai tą nuomonę tik stiprina. I ondoniškis 
„Times” mano, kad tolimesnė įvykių raida 
priklausys nuo to, ar vyriausybei pasiseks 
greitai susidoruoti su streikais, ar ne. Tei
giamu atveju, jai nebus sunku vėl atstaty
ti savo autoritetą ir svyruojančius atstovus 
patraukti savo pusėn, nes generolo sambū
ris dar nėra tvirtai sucementuotas. Britų 
konservatorių organas „Daily Telegraph”, 
teigia, kad tokiais politiniais momentais, 
kaip kad dabar Prancūzijoje, geriausiai 
nuotaikas prablaivo rinkimai, todėl juo 
greičiau jie bus atliekami, juo geriau, (m).

prof. L. Oromaševskio „Bendroji epidemic- toj Žiugždos, švietimo ministeriu yra pa- 
logija”, 256 pusi., kaina 20,60 rb., toliau— skirtas V. Niunka V. Rim.

Forrestalis Europoje
Paryžius (Dena). Amerikos krašto apsau

gos ministeris Forrestalis atvyko į Europą. 
Jis čia turės eilę pasikalbėjimų su JAV 
valdininkais Paryžiuje, Frankfurte, Berlyne, 
o vėliau vyks į Londoną. Savo pasitarimuo
se jis palies karimus klausimus.

Ketvirtadieni Paryžiuje Forrestalis turė
jo pasitarimą su Amerikos užsienio reika
lų. ministeriu Marshalliu. Diplomatiniai 
sluogsniai paaiškino, kad abu ministerial 
tarėsi kariniais ir diplomatiniais klausimais.

Washingtonas (Dena/Reuteris). Politiniai 
stebėtojai Forrestallo kelionę į Europą pir
miausia sieja su galimybe, kad Forrestalis 
su Amerikos valdininkais Europoje aptars 
Vakarų unijos valstybių reikalingos para
mos dydį ryšium su dar nebaigtu ruošti 
JAV kariniu biudžetu.

Prezidentas Trumanas leido Forrestaliui 
krašto apsaugos biudžetą, kuris turėjo būti 
paruoštas rugsėjo mėnesį, nudelsti. Todėl 
manoma, kad Forrestalis, prieš galutinai 
paruošiant savo ministerijos biudžetą, no
rės surinkti informacijas sekančiais klausi
mais: 1. kokios karinės medžiagos yra Eu
ropoje, kurios galėtų dengti penkių Vakarų 
unijos valstybių reikalavimus; 2. kokioje 
apimtyje Vakarų Europa galėtų gaminti 
ginklus, nestatydama pavojun tų valstybių 
ūkinio atkutimo; 3. kokiu mastu turimi 
Amerikos pertekliai galėtų patenkinti Va
karų unijos valstybių reikalavimus ir ko
kio dydžio tiekimai turėtų būti daromi iš 
naujos Amerikos produkcijos. x

LIETUVIAI v-
Nesetįai Mažosios Lietuvos Tarybos pre

zidiumas vėl paskelbė aukų vajų. Praeitais 
metais lietuviai tremtiniai labai gausiai ir 
duosniai rėmė Mažosios Lietuvos Tarybos 
veiklą, tuo duodami gražų įrouymą, kad 
Mažosios Lietuvos reikalai tremtinių tarpe 
labai gyvai ir nuoširdžiai atįaučiami.

Šiais metais kol kas aukos plaukia gana 
ąilpnai, ir tas yra suprantama, nes valiutos 
reforma mus -visus padarė ubagais Bet kaip 
tik tai yra ir priežastis, kodėl mes vėl krei
piamės i Jus. Mūsų lėšos, kurias buvome 
labai atsargiai ir taupiai naudoję, per šią 
reformą yra žiauriai sunykusios, ir jeigu 
nenorime, kad visas mūsų darbas, sustotų, 
ir jau pradėję nokti darbo vaisiai išeitų 
niekais,, esame kaip tik dabar reikalingi 
kad ir kuklios paramos.

Esame išspausdiną keleto leidinių — žur
nalą „Krivūlė”. Vydūno „Gyvenimas Prūsų 
Lietuvoje” ir vieną kitą knygutę vokiečių 
kalba. Ši literatūra, nors ji ir Jums be abe
jonės bus įdomi ir naudinga, pirmoje gilėje 
buvo manyta paskleisti tų mjisų tautiečių 
tarpe, kurte yra kiek atitolę nuo mūsij 
bendruomenės, ir kuriuos norime ailaimėt”. 
ar išlaikyta mūsų tautai. Lietuvių tauta nė
ra perdaug skaitlinga žmonėmis, ir ^ra 
ypač per paskutinį karą 1 i rė jusi tiek nuos
tolių, kad meš turime branginti kiekvieną 
mūsų kraujo lašą, ir kad turime kovoti dėl 
paskutinio pabėgėlio iš Mažosios Lietuvos, 
kuris savyje neša mūsų Brangų lietuvišką 
kraują.

Šiems nelaimingiems pabėgėliams., kurie 
daugumoje nerado šiito prieglobsčio IRO 
stovyklose, o yra priversti stumdytis pa
vieniai, t^-p nepalankių jiems svetimų žmo
nių, mes norime kiek galėdami jaadėti. ma
terialiai ir moraliai. Minėta literatūrą tu
rėsim jiems dalinti dažninusiai nemokamai. 
Todėl mes prašome dar kartą Jūsų para
mos. Jos laukiame te atskirų asmenų ir iš 
lietuviškų organizacijų.

Buvo kadaise laikai, kada Mažoji Lietuva 
pagelbėjo Didžiajai Lietuvai, spausdindama 
brangų lietuvišką žodį ir skleisdama j( 
žmonių tarpe. Tas darbas nebūtų pasisekęs 
be žymių materialių aukų iš to laiko Ma
žosios Lietuvos veikėjų prūsės. Dabar atėjo 
laikas Jums, Didžiosios Lietuvos broliams, 
prisidėti savo aukomis prie lietuviško žo-. 
džio skleidimo Mažosios Lietuvos lietuvių 
tarpe.

Padėkite mums apmokėti spaustuvėms 
sąskaitas, kad galėtume jau atspausdintus 
leidinius atsiimti ir paskleisti.

Būtų gera, jeigu atskirose stovyklose 
susiburtų mūsų bičiuliai ir imtųsi inicia
tyvos' aukas surinkti ir mums padėti.

Pinigus prašome siųsti sekančiu adresu: 
Albertas Puskepalaitis, (16) Wiest-iden- 
Koernerstr. 3. ,

Erdmonas Simonaitis
Mažosios Lietuvos Tarybos prez 

Pirmininkas.
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Prisimenant Dr. Joną Šliupą Daliai ūkininku sutartys jau sudarytos
...__ _ . v * 'k C

1861. U. 23 - 1044. XI. 6
Jau ketveri metai sukako, \kai Berlyne]ar antieną, aptardavo įvairiausiu? reikalus 

1944. XI. 6 dieną mirė mums visiems gerai | arba kalbėdavo įvairiomis temomis, ir tarp 
žinomas daktaras Jonas Šliupas, kurio kū
nas buvo sudegintas krematoriume. O štai 
ne taip seniai, spalio 10 dieną, Chicagos 
tautinėse kapinėse tie pelenai buvo iškil
mingai palaidoti. Apie šį mūsų veteraną, 
tautinio atgimimo žadintoją ir aušrininką 
bus pravartu čia pasidalinti keliomis min
timis. Daugumas apie jį daugiau ar mažiau 
žino, o senesniosios kartos žmonės dar pri
simena, kaip savo jaunystėje skaitė su pa
mėgimu dr. J. Šliupo „Lietuviškus raštus 
ir raštininkus” ir kitus leidinius. Vaizduo
tėje prisimenamas rusų carų jungas, kurį 
turėjo sunkiai nešti lietuviai, ir tie kovo
tojai, kurie'tą jungą noręjo nuversti. Dr. 
Jonas Šliupas kaip tik stovėjo tų kovotojų 
pirmose eilėse.

Dr. Ją Šliupas gimė Rakandžių kaime, 
Gruzdžių valsč. Mirė išgyvenęs 83 metus, 
ir ligi pat mirties atrodė esąs pakankamai 
energingas, kaip kad mūsų pajūrio' kurorte, 
Palangoje, kur paskutinius metus jis gyve
no ir kur tekdavo bent vasarą su juo ma
tytis. Jei ne šis karas, ne tie nuolatihiai 
bombardavimai ir susiję su įuo visokie ne
pritekliai, tad tikriausiai mes jį ir šiandien 
savo tarpe turėtume.

Dr. J. šliupo aktingiausias darbas mūsų 
tautos žadinimo srity reiškėsi tais laikais, 
kada atsirado „Aušra” ir po to kiti laik
raščiai. Aplinkybės buvo jį privertusios 
emigruoti ; Jungtines Amerikos Valstybės 
ir ten iš visų jėgų dirbti mūsų tautos gai
vinimo darbą tarp mūsų išeivių. Ir dabar 
gan sunkų būtų tiksliai atsakyti į tokį klau
simą; kaip šiandien būtų Amerikoje su lie
tuviais, jei ne dr. J. Šliupo veikla? Tik
riausiai didesnė dalis mūsų žmonių būtų 
visiškai nutautėję arba dingę mūsų tautai; 
o jeigu jų ir būtų kiek išlikę, tad, tur būt, 
labai mažas skaičius, kuris šiandien mums 

. visai nieko negalėtų padėti ir nieką nega
lėtų ištraukti iš vargo.

Bet norint apie to laiko dr. J. šliupo 
veiklą rašyti, tenka čia, nors keliais žo
džiais nušviesti tą padėtį, kuri tada buvo 
įsigalėjusi. Ir tik tokiu būdu pilnai su
prasime, kodėl dr. J. Šliupas, pasiryžęs ža
dinti iš tautinio apsnūdimo mūsų žmones, 
gana smarkiai kalbėjo ir rašė prieš kuni
gus, ir net atrodė, kad lyg kažkokią bedie
vybę skelbė. Šių laikų lietuviui gali todėl 
atrodyti ne visai aišku, kuriam galui buvo 
pasirinkta tokia žadinamosios veiklos pro
grama. Tais laikais, kada, buvo uždrausta 
Lietuvoje lietuvių spauda, ir tuojau po 
spaudos panaikinimo, tiek pačioje Lie
tuvoje tiek 'ir kitur, varant mūsų tauti
nio žadinimo darbą, daug kur tekdavo ga
na smarkiai susidurti su kunigais, šiandien 
daug kam keista galėtų atrodyti, kaip lie
tuviui kunigui gali nepatikti toks žmogus, 
kuris kitus ragina skaityti lietuviškus laik
raščius arba būti lietuviais.

Kad visa tai būtų kiek aiškiau, aš trum
pai pailiustruosiu Jo laiko padėtį 
paties patyrimų bei prisimlinimų. 
doš draudžiamojo laikotarpio aš 
vaizdžiau atsiminti paskutinius 
metus, t. y.' nuo 1900 m. ligi 1905 metų. 
Tada mano gimtinėje pas tėvus dažnai vie
šėdavo kunigai, kaipo mano tėvo gimnazi
jos mokslo draugai arba giminaičiai. Ir 
štai tie svečiai, bevalgydami keptą vištieną

savęs labai dažnai vartodavo lenkų kalbą. 
Žinoma, su mano 
viškai, nes mano 
lietuviškai kalbėti 
tuviškai moka. Ir 
kada gerokai susiginčydavo dėl lietuvių 
kalbos reikalingumo. Kunigai teikė pirme
nybę lenkų kalbai todėl, kad lietuviai esą 
priėmę iš lenkų katalikų religiją ir už visa 
tai atsidėkojant esą reikalinga vartoti len
kų kalba, o lietuvių kalba, kaip pagonų 
(stabmeldžių), tenka iš apyvartos išstumti. 
Bet ir tada kai kurie kunigai vis dėlto bu
vo lietuvybės šalininkai, pvz., iš besilan
kančių mano gimtinėje tokiais privalumais 
pasižymėjo kun. A. Šmulkštys, kun. A. 
Grinevičius ir kt., kurie kiekviena proga ne 
tik stengėsi vartoti lietuvių kalbą, bet ir 
kitus prie to ragino.

Taigi ir dr. J. Šliupui, pasiryžusiam ža
dinti lietuvių tautą, teko pirmiausia susi
durti su tokiais pat kunigais, kurie pirme
nybę teikė ne lietuvių kalbai. O kai aktin-

tėvu jie kalbėdavo lietu- 
tėvas buvo nusistatęs tik 

su lietuviais, kurie lie- 
kaip dar prisimenu, kai

giau imama veikti, tada ir smarkesnių su
sidūrimų esti. Taigi nusipelnyti bedievio 
ar panašų vardą buvo labai lengva. Antra 
vertus, kai pamatoma, kad kunigas kišasi į 
tokius dalykus ir savotiškai traktuoje tokio 
patriotizmo žadinimą, paties žadintojo gal
voje kartais kyla mintis pavaryti priešingą 
akciją prieš kunigus ir jų priemones. Štai 
kodėl ir dr. J. Šliupui teko šitoj srity 
smarkiau padirbėti 
dvasininkų adresu.

Kita vertus, tokia 
kojų, ir rezultatas
lietuvių ėmė vis stipriau galvoti apie savo 
senovinę kilmę. Ir nors vieni pasiliko vie
noj pusėj, o antri — kitoj, bet vieni ir antri, 
susirūpinę tokiais klausimais, tapo mažes
niais ar didesniais patriotais. Kitaip iš 
savo snaudulio jie nebūtų galėję pabusti 
ir susiprasti, kad jie iš tikrųjų yra lietu
viai. Ir už visa tai mes tegalime būti dė
kingi ne kam kitam, krffp dr. Jonui Šliupui, 
įdiegusiam tokiomis priemonėmis tėvynės
ir savo tėvų kalbos meilę. A. Kelmutis. | rių farmos .savininkas pasirinko šeimą iš

ir nepasigailėti žodžių

idėjų kova prikėlė ant 
gavosi tas, kad daug

Prieš liiįrf laiką Liet. Tremtinių žemės 
Okfo Darbiiotoju Sąjunga išsiuntė Į JAV 
savo narių sąrašus, kaip tai buvo pareika
lauta atitinkamų lietuvių organizacijų, ku
rios rūpinasi tremtinių įkurdinimu Ameri
kos žemės ūkyje. Prieš keletą dienų gautas 
iš JAV atsakymas, kad dalis asmenų darbo 
ir buto sutartis jau gavo, o kitiems imigra
cijos dokumentai sutvarkvti ir pasiųsti (ar
mėnams pasirašyti. Jei šių asmenų sveika
ta bus tinkama ir jei emigracijos įstaigos 
Europoje juos praleis, tai jie turėtų pakliū
ti į Ameriką dar prieš pavasarį-
, Asmenims, kuriems dokumentai jau su

tvarkyti ir farmerių pasirašyti, nurodyta ir 
atlyginimai bei gyvenimo sąlygos. Štai tri
jų asmenų šeimai (du suaugę ir vaikas), 
pasirinktai į 320 akerių mišrų^ūkį, skiria
ma 4 kambarių butas, 100—125 dolerių at
lyginimas mėnesiui, buto apšildymas, švie
sa, pienas, daržas, 1 kiaulė metams arba 
ketvirtis karvės. Į kitą farmą, turinčią 240 
akerių žemės, pasirinktas viengungis vyras 
ir jam skiriama: atskiras kambarys,' 120 
dolerių mėnesinį (po 6 mėn. bus pridėta 
dar 10 dol.), maistas, apskalbimas. 270 ake-

Apie nulietuvinimus, spaudą ir erdve
MOŠŲ SPEC KORESPONDENTO AUSTRALIJOJE

Petr. Tarutis

iš savo
Spau- 

tegaliu 
ketveris

1. Štai, bevartydamas tremties spaudą, už
tikau žinutę, kurioje pasakojama, kaip vie
name DP susibūrime vienas gan žinomas 
kultūrininkas ir visuomenininkas darė pra
nešimą apie emigracines galimybes. Liūd
nai nuvaizdavęs gyvenimą Venecueloje, Au
straliją taip pat per daug maloniai nenu
piešė. Mat, sako, toli, užtat ir nutautėti 
greit galima.

Nors kai kurios vietinės .įstaigos ir labai 
mėgsta mane vadinti „naujuoju australu”, 
nors ir jaučiu sentimentų kraštui, kuris ma
ne ištraukė iš visokias vertybes niveliuo
jančios stovyklinės DP aplinkos Ir davė 
jau bent kiek normalesnes gyvenimo, gal 
teisingiau — pragyvenimo, sąlygas, bet dėl 
to aš dar nepasiryžęs šokti savo „antrosios 
tėyynės” ginti. Kalbu tik todėl,, kad kyla 
klausimas,' ar mes Australijon atplaukusieji 
ir dar atplauksiantieji greičiau „suaustra- 
lėsime”, nei, šaknim, kiti „sūkanadės”, „su- 
prancūzės”, „suamerikės”.

Saldžialiežuviausime ar ne, bet faktas lie
ka faktu, kad visų mus priimančių šalių 
pagrindinė politika yra tuos' DP-kuo- grei
čiau „sutrinti”, vadinasi, nulietuVinti. Skir
tumas glūdi gal tik tame, kad vienų krašto 
pareigūnai apie tai kalba garsiau, kito — 
ne taip garsiai, bet iš esmės šių savo kės
lų niekas nepaneigia.

Man regis, kad Australijoje mums dau
giau ' pavojaus nutautėti dėl oficialios kraš
to imigracinės politikos nėra, o kad čia 
sąlygos lietuvybei bujoti ne tokios palan
kios kaip Kanadoje ar JAV, tai aišku, bet 
tik dėl to, kad čia tenka „pradėti iš nieko”, 
o ten jau egzistuoja susiorganizavusi ir 
net savo tradicijas susikūrus sena emigra
cinė visuomenė, į kurią tereiks naujai at-s, 
vykstantiems DP įsijungti.

2. Jau Maironis mums siūlė „paimti ark
lą, knygą, " lyrą ir eiti Lietuvos keliu”. 
Mums, politiniams emigrantams, aiškumo 
dėliai būtų labai pravartu prie arklo, kny
gos ir lyros pridėti dar ir laikraštį.

Mūsų publicistų paąkelbtoji tezė, kad 
plunksna Lietuvai iškovojo laisvę, ir kad 
plunksna yra svarbiausias ginklas politinių 
emigrantų kovoje, čia Australijoje dar kar
tą pasitvirtino.

Kažkaip nedrąsu rotatoriumi spausdina
mą, kuklų dvisavaitinuką išdidžiai vadinti: 
mūsų Australijos lietuvių spauda. Bet mes 
džiaugiamės ir tokį turėdami. Jo, jau išėjo 
3 numeriai rodo pažangą ir baimę sustin
gimui, o tai jau yra ateities tobulėjimo lai
das. Gi, jei jį, „Australijos Lietuvį” rems 
visi Australijos lietuviai, jis tikrai turės 
daug vilčių persikelti į spaustuvę.

3. Lietuvių visuomenė jau buvo daugiau 
ar mažiau painformuota apie čia seniai eg
zistuojančią Lietuvių Draugiją Sidnėjuje. 
Jos pirmininkas p. Bauža stengiasi sut’kti 
beveik kiekvieną naujai atvykstantį L>P 
transportą, su lietuviais užmezga ryšius, kai 
ką pataria, suteikia informacijų. Visuotinia
me draugijos susirinkime buvo visais balsais 
nutarta visus tremtinius laikyti draugijos 
nariais. Be abejo, reikalaujant kai kurių 
formalumų atlikimo^.užsimokėti 2.^il...įsto
jamojo ir 6 šil. metinio' nario mokesčio. 
Vadinasi, formalumai tiesiog juokingai 
lengvai nugalimi: tai juk tik 2—3 darbo 
valandų atlyginimas.

S. m. Jiepos mėnesį lietuvių tremtinių 
Australijoje jau buvo prigužėję virš tūks
tančio, “o draugijoje formaliai užsiregistra
vę tik 78! Nenoriu čia ką nors kaltinti ar 
ieškoti priežasčių, bet kiekvienu atveju sau 
leisčiau griežtai užprotestuoti, jei kas mus, 
Australijos lietuvius, bandytų in corpore ap
šaukti visiškai abuojais lietuviškiems rei
kalams.

Bet štai nepraslinkus nė mėnesiui laiko 
nuo 1-mojo „A. Lietuvio” nufherio pasiro
dymo, jo redaktorius jau turėjo užregistra
vęs 92 prenumeratorius. Prisimenant, kad 
paštas iš vieno Australijos kampo į kitą ei
na net virš savaitės laiko, ir kad dar ne 
visus lietuvius buvo pasiekęs'„A. Lietuvis” 
reikia minėtą skaičių laikyti tik pradžia..

Vadinasi, nors ir sktirdus, bet lie
tuviškas laikraštukas per mėnesį pajėgė 
suburti, tur būt, dvigubai daugiau 
(skaitytoji; skaičius visuomet būna didesnis 
nei prenumeratorių) mano ir jūsų, mieli 
skaitytojai, tautiečių, negu oficiali, gerų no
rų vedama, bet kaip praktika parodė ne
efektyvi, organizacija per pusę metų.

Spauda nugali- erdvės kliūtis, o tai Aus
tralijoje, kur erdvės yra kur kas daugiau 
kaip žmonių, yra ifin svarbu.

Romualdas Marius

Stalinas išradingesnis už Hitlerį ir Mussolini
Netrukus Sovietų Sąjungoje įstatymu bus 

paskelbtas naujas santuokos kodeksas, kuris 
yra diskutuojamas jau kelius mėnesius, 
yra tiksliausiai paruoštas pagal Stalino 
rodymus. Tame įstatyme yra numatyti 
kie drakoniški nuostatai, kokių nėra 
kioje kitoje Europos valstybėje.

Išsiskyrimas bus galimas tik tuo vienin
teliu atveju, kada vienas iš sutuoktinių bus 
pagautas in flagranti laužant santuoką. 
Jeigu kaltasis turi vaikų, tai už savo nusi-

Jis 
nu- 
to- 
jo-

kaltintą jis bus baudžiamas penkiais mi
tais kalėjimo.

Nenumaldoma tarp sutuoktinių antipatija 
nebegalės daugiau būti ištuokos priežasti
mi. Be to, nebus leidžiamos tokios 
kos, kur viena šalis bus daugiau 
metų vyresnė už kitą.

Tas įstatymo projektas visiškai 
rauja Lenino teorijos pagrindams, 
ras Sovietų Sąjungoje padidinti
skaičių buvo tikrasis Kremliaus įkvėpėjas, 
kuris tą įstatymą paskelbs. (G)

santuo-
nei 10

priešta- 
Bet ne
gimimų

dviejų suaugusių ir dviejų vaikų ir jai ski
ria 4 kambarių butą, kylantį atlyginimą, be 
to, pieną, kiaušinių, sviestą ir (mėsos kiek 
bus reikalinga maistui iy prie to dar dar
žą. Kitos didesnės farmos, siekiančios 500 
akerių, savininkas kviečiasi šeimą, turinčią 
vieną vaiką, ir vieną viengungį, suteikda
mas gana viliojančias sąlygas: 6 kambarių 
butas su išlaikymu, vedusiam vyrui 100— 
125 dolerių atlyginimas per mėnesį, vien
gungiui — 70—100 dol. per mėn., darias, 
pienas, mėsa. Seimą, neturinti vaikų, pagei
daujama į 310 akerių vaisių farmą: jiems 
skirfema trys kambariai, 75 cenrų atlygini
mas valandai, buto apstatymas ir daržas; 
reikės užsimokėti už elektrą, bet vanduo 
gaunamas iš farmoje įrengto vandentiekio. 
Į didoką 1440 akerių farmą kviečiama ke
turių suaugusių ir vieno vaiko šeima, ku
riai suteikiamos tokios sąlygos: 5 kamba
rių butas, dalinai apstatytas, 100 dolerių 
atlyginimas asmeniui, karvė melžimui, 'dar
žas, šviesa, kuras, kiaulė pjovimui, vištinin- 
kas viščiukams ir kt. Panašios sąlygos yra 
visiems gavusiems darbo ir buto sutartis. 
Visi pageidaujami tuoj pat arba nuo 1949 
metų pavasario.

Papildomai iš JAV pranešama ir dėl 
darbo sąlygų ūkiuose. Jokių valstybinių 
nuostatų tuo reikalu nėra ir viskas tvarko
ma pagal atskirose apylinkėse nusistovė
jusią tvarką. Darbo valandos, maždaug; pri
lygsta Lietuvos ūkio darbo valandoms. 
Daugumoje, atrodo, dirbama nuo 6—7 vai. 
ryto iki 6—7 vai. vakaro, be to, dar karvių 
melžimas (kur jų yra). Tačiau tai nėra tai
syklė. Darbas ūkiuose mechanizuotas; mėš
las kratomas laukuos mašinomis, l vežimus 
javai kraunami mašinomis - elevatoriais, 
ariama traktoriais, piaunama' traktoriais, 
kuliama lauke, šiaudai ten pat presuojami, 
didesniuose ūkiuose karvės melžiamos taip 
pat mašinomis. Taip yra daugumoje ūkių, 
tačiau būna ir išimčių. Vykstantiems dirbti 
Į žemės ūkį todėl pagrindinis reikalas yra 
nusimatytl apie žemės ūkio mašinas ir ypač 
traktorius. Arklių darbo jėga vartojama la
bai mažai.

Kalbant bendrai apie atlyginimus, tenka 
pažymėti, kad, pav., šeimai visuomet duo
damas butas, kuras, šviesa, daržas, ne vi
sur pienas kai kur karvė melžimui kai kur 
kiaulė skerdimui, ka* kur (ten, kur auginama 
mėsai) karvė ar jos pusė mėsai ir piniginis 
atlyginimas nuo 75 iki 160 dolerių mėne
siui, arba 60—75 centai valandai. Kai kurių 
farmų savininkai, pasirašydami sutartis ir 
nematydami pačių darbininkų iš anksto ne
skiria atlyginimų, bet sako: „Atlyginimą 
paskirsiu, kai pamatysiu kaip dirbs.” Vien
gungiams prie pilno užlaikymo, įskaitant ir. 
baltinių skalbimą, mėnesiui mokama nuo 
50 iki 100 dolerių. Rūbus visur reikia tu
rėti savo. Taigi, kaip pabrėžiama praneši
me iš JAV, atrodo, kad atlyginimai nėra 
blogi ir šeimos su didesniu vaikų skaičiu
mi ūkiuose išsivers žymiai geriau, negu 
mieste, o tvarkingos ir taupios šeimos, ke
lis metus padirbėjusios ūkiuose, turės ga
limybių įsigyti savus ūkius, nes žemės čia 
(Michigano valstijoje) yra perteklius. Agro
nomams tapti ūkvedžiais galimybių beveik 
nėra ir pirmiausiai visur teks dirbti fizinį 
darbą. Tačiau kiek padirbėjus yra galimy
bė ar tai tapti ūkvedžiu ar gauti, darbą 
visuomeninės agronomijos srityje. Tačiau 
tai priklauso nuo kiekvieno atskirų'suge
bėjimų ir pastangų.

(Nukelta į 4 psl.)

Simas Kurkulgis ir kiti
' \ Apysaka

* Dažytoji, margaspalvė Žaliojo Kalno sti- ilgai kojų riešus, tarytum ant kokių paga
linus gražuolė dar gyvo Stasiulio, matyt, jau lių, pamažu jau susirinko baltos sniego ske- 
nebekentė. Dabar ji, tokia gudri pasidarė, terėlės. Sniegelis žaidė aplink Stasiulį. 
kad sugalvojo kuo greičiau atsikratyti visu'Sniego srovės suko aplink Stasiulio veidą 
tuo nemaloniu ir, svarbiausia, nereikalingų ] ir prisiartinę prie išdrąikytų, dabar šitaip 
išlaidų reikalaujančiu įvykiu. Kai tik Sta-1 vargingų plaukų, tuojau susimesdavo tarp

• **--• i- —‘į atskirų piuoštų ir nekliudomai dingdavo jųsiulis mirė, tuojau ji pakvietė štai tą pat;
dabar greta stovintį kiemsargį, davė jam tarpe, nusiramindavo ... 
penkius litus ir įsakė Stasiulio lavoną iš
nešti „nors į malkinę”. Tur būt, dabar čia 
stovėdama, ji tik ir galvojo apie kambario, 
kur mirė Stasiulis, dezinfekciją.

Kai diplomatas pajuto, kad atėjo laikas 
išsiimti iš kišenės piniginę, nes jis tikėjo 
pinigu ir tvirtai žinojo, kad pinigas turi 
nepaprastą galią sutvarkyti visokius gyve
nimo nesmagumus, jis būtų atsidusęs, taip 
jam nesmagu buvo, kad tai visa daro jis 
vis dėlto iš prievartos, do| šių žmonių gud
riai sugalvotų, lyg šachmatų partijoje, ėji
mų, bet jo gyvenimo patirtis ir įsišaknijęs 
įpratimas nuslėpti savo tikruosius jausmus, 
jį nuo to sutaikė. Jis save nuramino tuo bū
du, kad pagalvojo: „ką padarysi, išlaidų 
bus, bet daugiau jokių rūpesčių”...

Buvo šalta. Nejauki drėgmė ir įkyrus vė-

— Kokia jo buvo paskutinė mintis? — 
liūdnai pagalvojo jisai. — Kiti miršta bai
mėje. O Stasiulis? Ak, Stasiulis niekados 
nenorėjo būti labai jau „aiškus”. Jis nesi
stengė savo proto visą jėgą įkinkyti į tuos 
kasdienius reikalus, kurie kitiems sudary
davo visą jų gyvenimo prasmę. Ir čia pat 
jis atsiminė vieną Stasiulio laišką. Laiškų 
Stasiulis nemėgo rašyti. Rašydavo iš 
prievartos, savo „telegrafiniu stiliu
mi”. Bet jo laiško jau neužmiršdavai. 
Tuosyk Stasiulis buvo atostogose ir buvo 
priverstas draugiškai pavesti vieną mažą 
reikaliuką jam sutvarkyti. Trumpai išdėstęs, 
kas jam tuo metu rūpėjo, Stasiulis staiga 
pridėjo; „Žinai, bičiuli, nusibodo kasdien 
mėsa ir pienas!” Ir kai adresatas jau pa
manė, kad prasideda nuobodūs skundai dėl 
vienodo maisto, nustebęs sekančioje eilu- 

: „Mėsa ir pienas kasdien! Kai- 
nuenoje, kaip, ir mes visi tam tikrais ga-1 mynas — ūkininkėlis hetoliese mano lango 
venime atvejais. Smulkus sniegelis dar la- vis pririša trumpa virve savo karvutę. Jau 
bian užpustė nuogas gelstančias kojas. Iš-1 koks, rodos, paprastas gyvulėlis-tik mėsa

jas lindo prie pat kaulų. Diplomatas dar | vienodo ir 
kartų pažvelgė i Stasiulį, pasiliekanti vie- tėję rado:

ir pienas! Atrodo ji visko turi: ir žolės 
kiek nori, ir vandens, ir vėjelį, ir bažnytinę 
dangaus tylumą. Bet ji vis mauroja ir 
mauroja. Jai dar kažin ko trūksta. O mane 
baimė ima, kad jos tas maurojimas visai 
panašus i mūsiškį nerimą. Tik vargšai, įbes 
nemokame mauroti. 
jeigu, pavyzdžiui, tu, 
puošniame kabinete, 
nerimas, prisiskaitęs 
mentų”, imtum ir sumaurotum?
tinka! Ir nieko gero! Nes taip ir dingsta 
mūsų tas nerimas ir visos mūsų abejonės 
nepalikę nė tokio paprasčiausio pėdsako, 
dingsta niekados neišreikštos ...”

Iš kažin kur atsiradęs rainas nupenėtas 
katinas baugiai „miau-miau” suvaitojęs ir 
savo žalsvomis akimis įkyriai į visus su
sirinkusius pažiūrėjęs, neramiai mosterėjo 
savo gyvatiška uodega, šmėšterėjo-dingo, 
sakytum prieblandos šešėlis.

Diplomatas, su atvira pinigine rankoje, 
pasikalbėjo su dažytąja, jam koketiškai be
sišypsančia, būtybe, pasikalbėjo su kiem
sargiu, susirado languotą skarą, paprašė:

— ... kad viskas būtų atlikta taip, kad 
nebūtų gėda ...

Paskui lengviau atsikvėpė, elegantiškai 
pakėlė žvilgantį cilinderį, linkterėjo manda
giai, bet nė trupučio nedaugiau, kaip jo pa
dėtis ir šie žmonės galėjo reikalauti.

Skubiai įsėdo į savo limuziną. Atsiduso. 
Naujųjų metų nuotaika jam galutinai buvo 
sujaukta. Jis pagalvojo, kad dar šį vakarą 
jis turės būti svečiuose. Ir iš jo veido kai 
kas, ypač moterys, nujaus, kad jis kažką 
pergyveno. Ir jis turės papasakoti šią jau-

Na, kas iš to būtų, 
dabar sėdėdamas savo 
kai tau ateina anas 

tų „svarbių doku- 
Ne, ne

dinančią 
pustytom

sceną, apie Stasiulį sniegelio api- 
nuogom kojom ...

Stasiulis vienas tų mūsų kaimoPranas 
vaikų, kurie pirma vienais lininiais marški
niais gleizdinėjo, paskui avis ganė, sermė
gėle vilkėjo ir su baime į bažnytkaimį, mo
tinos vedamas, įžengdavo. O paskui/atėjo 
taikas-apsivilko fraką. Frakas tiko. Įėjo į 
salioną. Salionui derėjo.

Stasiulis, tas visų elegantiškų ir šaunių 
vyrų bičiulis, Pranas, Pranelis, Haip ji 
draugiškai vadindavo, ne iš karto nusmuko. 
Buvo laikai, kai jis visų pageidaujamas, vi
sur laukiamas, šiltai visų priimamas buvo. 
Sėkminga tarnyba, visokeriopas pasiseki
mas! Jo rankose atsidūręs reikalas patiki
mai buvo sutvarkomas. Lengvai plaukė jo 
gyvenimas ir jis 
bus. Kita vertus, 
negalvodavo.

O dainininkė
neužmirš. Neužmirš ji daugelio; valandų, 
juo tokiuos įdomiuos pokalbiuos praleistų. 
Jie susitikdavo teatre, koncertuos. Eidavo 
už miesto. Vaikštinėdavo tarp senų ąžuolų, 
mažais vingiuotais takeliais, kur šalimais 
ganėsi ožkos,-žaidė pradriskusiom kelnai
tėm akiplėšiškai drąsūs priemiesčių ber
niukai.

Gervinsite po susitikimo su juo išsiim
davo iš rankinuko veidrodėlį ir prieš pa
pudruodama savo nuotaikingą veidą, pati 
save klausė;

— Kokį šiandien įspūdį aš jam padariau?
Stasiulis visados santūrus. Atsargus ir 

švelnus. Buvo toks tolimas, nuolatos dines-
• ert v.r»’’a>n .,>••• ■: ■■■■■■

manė, kad 
apie tolimų

visados taip 
ateitį jis ir

Gervinaitė niekados jo
su

tąs iš jos akių. Jis elgėsi su ja taip atsar
giai, lyg ji turėtų už pečių neįaivaizduo- 
jamom dulkelėm apdulkintus peteliškės 
sparnelius. Ir tarytum jis bijojo tas dulkeles- 
saldžiai paslaptingas, neatsargiai paliesti.>

Vieną kartą po teatro, kai jis ją palydėjo 
lig vartų ir nuėmęs skrybėlę, atokiau stovė
damas, sakė:

— Miegokit saldžiai, sapnuoki!, ko jums 
dabar trūksta ... — Ji neišlaikė, pati prie 
jo priėjo, nusižemindama prisiglaudė, vie
nam akimirksniui padėjo savo galvos ant 
jo peties ir laukdama apmirė.

Stasiulis neparodė, kad yra pritrenktas ir 
nustebintas. Jis lėtai paėmė jos ranką ir 
nieko nesakydamas šypsojos net tamsoje 
matoma savo atsargia šypsena.

Grįžus namo Oervinaitė širdo, rūkė papi
rosą, nuplėšė besivilkdama batisto perpe- 
tėlį ir niekaip nesuprato Stasiulio, to pui
kaus vyro, ramiom akim, atsargia šypsena. 
Ji nesuprato Prano, kad jeigu ji turėtų jį, 
tai jau apie nieką visame baltame pasau
lyje nebenorėtų galvoti! Atsigulus į lovą, 
piktai ir žiauriai suglamžė savo pagalvę.

Taip, kiekvienas susitikimas pasibaigdavo 
nuoširdžiu atsisveikinimu, be tolimesnių 
pažadų. Ji linko prie jo, laukė su juo susi
tikimų ir jautė, kad čia jos gyvenime la
biausia pagaunančias valandos. Atsisvei
kindama neišvengiamai turėdavo paklausti:

— Kada mes vėl pasimatysim? Jūs, Pra
nai, vis dingstate.

— O ar negeriau taip, iš netyčių? — 
atsakydavo jis klausimu. Ir, atrodė, nedrą
siai šypsodavos savo pilkom, kažką žinan
čiomis akimis. (B. d.)
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Suorganizuota Emigracinė Komisija AKIMIRKSNIU KRONIKA
'r^'' ’ ’■ ■ ... , . .S, ..~Jt;r,'.ųi>n >, r-'  2

Sį rudenį BALFo Įstaigos Europoje ini
ciatyva buvo sukviesta Fellbache emigraci
niams reikalams aptarti tremtinių organi
zacijų atstovų suvažiavimas, kuriame taip 
pat dalyvavo VLIKo, Vykdomosios Tarybos 
ir L-’ T. Bendruomenės Centro Valdybos 
nąriai. Suvažiavimo metu buvo prieita nuo- 

< monės, kad sklandesniam emigraciniam dar
bui būtų tikslu prie BALFo Įstaigos Euro
poje suorganizuoti patariamąjį organą — 
emigracinę komisiją. Ją turėtų sudaryti 
įvairių srovių žmonės. VLIKas šią komisiją 
suorganizuoti pavedė Vykdomosios Tarybos 
įkurdinimo Tarnybai, kuri po pasitarimų sii 
įvairių visuomeninių srovįų veikėjais, š. m. 
spalio mėn. 30 d. sukvietė į Mūncheną su
tartus asmenis pirmajam emigracinės komi
sijos posėdžiui.
. Naujoji Komisija yra analogiška Imi
grantams įkurdinti Komitetui, kuris, kaip 
žinome, neseniai buvo suorganizuotas prie 
BALFo Centro Amerikoje. Abiejų Komite-

L KRONIKA------
4 ‘ DP DARBAMS I AUTOMOBILIŲ IR

GUMOS FABRIKUS
Prieš kurį laiką Liet. Tremtinių Amati

ninkų ir Darbininkų Profesinės Sąjungos 
centro valdyba atitinkamų JAV įstaigų dar
buotojų iniciatyvos dėka gavo 1600 šeimų 
kontingentą savo nariams įvažiuoti į Ver- 
monto Valstiją žemės ūkio darbams. Kaip 
dšbar žymus JAV profesinių sąjungų veikė
jas lietuvis rašo, manoma, kad j>er didžią- 
!ą Amerikos profesinių sąjungų organizaci- 
ą CIO pavyks Michigano valstijoje esan- 
lems Fordo automobilių fabrikams suver- 

buoti tam tikrą skaičių lietuvių DP mecha
nikų; Taip pat tikimasi per tą pačią CIO 
išrūpinti tam tikrą kontingentą vietų che
mikams I gumos fabrikus Akron, Ohio vals
tijoje. (jž)
TARPT. SKAUTŲ BIURO DIREKTORIUS 
c ■ VOKIETIJOJE

Mr. Wilsonas, Tarptautinio Skautų Biuro 
vyr.. direktorius ir po pasaulio skautų šėlo 
lordo R; Baden-Powellio mirties einąs jo 
pareigas, šį mėnesį atvyko į Vokietiją ir 
lanko DP bei vokiečių skautų vienetus. Ar
timiausiomis dienomis jis atvyksta Į Augs
burgą, kur jį. kartu su kitais DP skautais, 
sutiks Liet. Skautų Sąjungos Pirmijos at
stovai ir lietuvių skautų vardu įteiks Mr. 
Wilsonui dovanas ir pasveikinimą. Netru
kus po to Mr. Wilsonas lankys Esslingeno 
latvių koloniją, kur taip pat jiriims aštuo- 
nių tautybių, jų tarpe ir lietuvių, skautų 
atstovus. Lietuviai skautai čia iteiks Mr. 
Wilsonui tautinių raštų kaklaraištį, (žlv)

PAŠTO SIUNTINIAI I 35 KRAŠTUS
Nuo lapkričio 1 d. iŠ Vokietijos leistas 

Sašto siuntinių iki 10 kg svorio siuntimas į
5 kraštus, tačiau į šį skaičių JAV ir Aus

trija neįeina. Tikimasi, kad nuo lapkričio 
15 d. siuntinius bus galima^ siųsti ir į JAV. 
Siuntinėliai (Pšckchen) tačiau iki 1 kg svo
rio į JAV nedraudžiami, ir už kiekvieną 50 
g reikia mokėti 10 pf. Spausdiniu (laikraš
čių ir kt.) galima siųsti iki 3 kg svorio 
siuntinius, mokant iki 50 g dešimt pf., o 
toliau po 5 pf už kiekvienus 50 g. Siunčia
mųjų į užsieni siuntinių tūris privalo būti 
patiektas muitinei apžiūrėti, ir be muitinės 
pritarimo joks siuntinys 1 užsienį pašto ne
priimamas. Tas pat taikoma ir knygoms, 
jei atskiro pavadinimo siunčiama daugiau 

’ nei 1 egz. Be kita ko, draudžiama siusti vi
daus ir užsienio valiutą, vertybės popierius, 
auksą, sidabrą ir platiną. Siunčiant varto
tus ar naujus pašto ženklus taip pat reikia 
turėti muitinės pritarimą, (jž)
BOLŠEVIKINĖ „TIESA” STOVYKLOSE
Savo laiku per keliaujančius jxilitrukus 

lietuviams tremtiniams buvo brukama bol
ševikinė „Tiesa”, laikraštis, skirtas Lietuvos 
gyventojų mulkinimui. Ten dažnai tremti
niai jšsfcaitydavo tikrąją padėtį tėvynėje iš 

- žinių ir straipsnių, kurie buvo skirti tik vi
daus gyvenimui. Dėl šios priežasties maž
daug prieš metus „Tiesos”siuntimas į lie
tuvių tremtinių stovyklas nutrūko ir jos 
vieton buvo pradėtas leisti „Tėvynės Bal
sas”, skirtas specialiai tremtiniams. Dabar 
kuris laikas ir šis nepasirodo, o į stovyklas 
atskiriems asmenims tiesiog iš Vilniaus 
pradėta siuntinėti „Tiesa”, kuri yra kiek 
pakeitusi savo veidą: vidurinieji puslajziai 
yra specialiai atspausti tremtiniams ir ten 
traukiama sena giesmelė apie dabartini ro
jų Lietuvoje, talpinami grįžusiųjų liaupsini
mai tarybinei vyriausybei, Šmeižiami trem
tinių „komitetimnkai” ir pan. Tačiau ir ši 
bolševikinė spauda neranda jokio pritarimo 
tremtnių tarpe, lygiai kaip ir jos skelbia-

• mos nesąmonės ir melai. (jž)

ANGLIJOJE GYVENANČIŲ TAUTIEČIŲ 
DĖMESIUI!

Lietuvis i, gyveną Anglijoje, gali užpre
numeruoti „Mintį” savo giminėms bei prie- 
teHams, gyvenantiems kituose kraštuose.

Prenumeratos kaina 1 mėnesiui į bet ko
kią valstybę, taip—pat ir į Vokietiją — 3 
šilingai Tuo reikalu kreiptis į mūsų atsto
vą p. Neveravičių, 40, Fosse Rd. Center, 
Leicester, England.

Administracija

(Atkelta iš 3 psi.)
Galima tik džiaugtis, kad lietuviškųjų or

ganizacijų JAV-se dėka netrukus dalis 
tremtinių ūkininkų galės pasiekti Amerikos 
kontinentą ir ten pakenčiamai Įsitaisyti. Sį 
darbą (sutarčių parūpmimą) mūsų tautiė- 

' čiai Amerikoje tęs ir toliau, kol užsibaigs 
imigracija pagal „DP Act of 1948”. „Kiek 
gausim vietų toliau ūkiuos?, priklausys nuo 
to, kaip užsirekomenduos pirmięji imigran
tai”, rašoma iŠ Amerikos, ir tai mūsų visų 
turėtų būti įsidėmėta, kad geru savo elge
siu ir darbu padėtumą kitiems tremtiniams 
nuvykti į JAV. J. Žilvinas

DP Komisionięrius Washingtone yra 
paskelbęs naują potvarki, liečiantį tuos 
asmenis, kurie nori atvykti pas savo gi
mines, į Jungtines Amerikos Valstybes. Tų 
asmenų atvykimo bylas turi pradėti gimi
nės Amerikoje. Jie turi kreiptis tiesiog į 
Washingtoną šiuo adresu: The Displaced 
Persons Commission, Premier Building, 
Fourth Floor, 718—18 Street, N. Y. Was
hington, D. C. / •

Šiuo adresu reikią pasiųsti užpildytą 
atsikyiečiamai giminei vadinama „Rela
tive Affidavit Form” blanką, pažymint gi
minystės ryšį ir pridedant darbo ir buto 
pažymėjimą. Kvietėjo parašas blanke turi 
būti notaro patvirtintas. Jokių kitų obli
gacijų nereikalingą. • / '

Amerikos, lietuvių laikraščiai pažymi, 
kad tai yra tiksliausias būdas atsikviesti 
giminėrrK, apeinant organizacijos protek
cijas. (šk.) . 1 ,

Sportas __
Kas bns DP futbolo meisteris?

Pavergtųjų • Tautų Olimpiados futbolo 
žaidynėse, Lietuvai, Lenkijai ir Ukrainai 
surinkus po lygų taškų skaičių, nebuvo iš
aiškintas nugalėtojas. INKOPFaį nutapė, 
kad šios trys komandos tarp savęs turės 
dar kartą sužaisti. Lapkričio 12 d. Lenkija 
žais prieš Ukrainą, lapkričio 13 d. Lietuva 
— Ukraina ir lapkričio 14 d. Lietuva — 
Lenkija. Visos rungtynės įvyks Miinchene. 
Šia proga įdomu prisiminti, kad pirmosio
se rungtynėse Lietuva su Lenkija sužaidė 
lygiomis 2—2, taip pat lygiųjų buvo pa
siekta ir sų Ukraina 4—4. (žlv).

Lietuvis golfo čempionas
Jaunas lietuvis Stanis Poplauskis Ameri

koje pasižymėjo sporte ir gavo Pittsburgho 
miesto golfo čempiono titulą. Už puikų šia
me sporte pasirodymą S. Poplauskis buvo 

■apdovanotas dviem taurėmis, o amerikiečių 
spauda plačiai rašė, dėjo jo atvaizdus ir 
gyrė kaip gabų sportininką. Stanis Pop
lauskis yra geras lietuvis, puikiai kalba lie
tuviškai ir visur sakosi sava tikrąją tauty
bę. (žlv).
Lietuvos TSR 'šachmatininkai 5-oje vietoje

Finalinėse šachmatų varžybose Maskvoje 
Sovietų Sąjungos taurei laimėti Ljėtuvos 
TSR šachmatų komanda laimėjo prieš Gru
zijos TSR 53—4,5, prieš Uzbekistano TSR 
5,5—4.5; lygiomis' buvo sužaista su Rusi
jos TSR 5—5 ir pralaimėtą Ukrainos TSR 
ir Maskvos bei Leningrado komandoms po 
4—6. Varžovai išsirikiavo tokia eile: 1. 
Maskva. 2. Leningradas,’3. Rusijos'TSR, 4. 
Ukrainos TSR, 5. Lietuvos TSR, 6. Gru
zijos TSR, 7. Uzbekistano TSR. (žlv.) ...

Lietuviai krepšininkai Anglijoje laimi
Manchesterio lietuvių sporto klubas Ko

vas dalyvauja Anglijos krepšinio pirmeny
bėse, tačiau, neturėdamas salės treniruo
tėms, žaidžia Oldhamo anglų klubo vardu. 
Pirmąsias pirmenybiij rungtynes lietuviai 
žaidė su Manchesterio YMCA II komanda 
ir jas laimėjo 33—11 (11—10). Lietuvių ko
mandą sudarė ir taškų įmetė šie žaidėjai: 
Dargia H, Puzinas 8. Glatkaųskag 6, Ra
dauskas 5,. Butkus 3 ir Kvederavičius 0.

Londono lietuvių sporto klubas „Lithua
nians” dalyvauja anglų stalo teniso pirme
nybėse. . Prieš Oxford House Club laimėta 
aukšta pasekme 9—0, gi prieš Repton and 
University laimėta 8—1. Lietuviams taškus 
abejose rungtynėse surinko Razminas, Buš- 
manas ir Andriškevičius.

Pasaulio horizontuose
-r- Europos geriausias teniso žaidėjas Ja

roslav. Drobny (Čekoslovakija), kuris jau 
keli mėnesiai kaip yra JAV. nepareiškė no
ro grįžti atgal į Čekoslovakiją. Drobny nu
mato pasilikti Amerikoje ir žaisti vienoje 
ledo ritulio komandoje.

— Egipto futbolo sąjungos kvietimu gruo
džio mėlt, eilei rungtynių -į Egiptą išvyksta 
Norvegijos futbolo rinktinė.
. — Pasaulinės ledo ritulio pirmenybės 
(vyks Stockholme ateinančiu metu vasario 
mėn. JAV, Šveicarijos, Čekoslovakijos ir 
Anglijos komandos po rungtynių atvyks į 
Vokietiją, (žlv).

tų sudėtis paremta sroviniu pagrindu tuo Į ti pasirinkti jiems priimtiną organizacij 
tikslu, kad juos sudarydami nevienodų pa- — 
žiūrų žmonės, plačiau apjungtų didesnes 
mases lietuviškos visuomenės ir turėtų jos 
didesnį pritarimą bei pasitikėjimą.

Emigracinės komisijos posėdžio metu 
Miinchene buvo aptarta naujojo organo 
apimtis, pobūdis ir tikslai. Diskusijose iš
ryškėjo, kad Komisija tegalės būti tik pa
tariamuoju organu. Jos pagrindinis tikslas 
bus patarti BALFo įstaigai emigraciniais 
reikalais, būti tarpininku tarp tremtinių ir 
BALFo organizacijos čia ir Amerikoje. Jai iš vienos kurios nors pasaulėžiūros žmonių 
teks būti tartum tremtinių bendruomenės ‘ 
akimi, kad kiekvienas per sau autentiškus 
asmenis galttų sužinoti, kas BALFe veikia
ma. , ■ ■ Į

Emigracinė Komisija tik spėjusi susior
ganizuoti, savo veiklai derinti jau sudarė ir 
priėmė statutą bei aptarė visą eilę emigra
cinių reikalų. Numatoma svarstyti platesnės 1 
apimties emigracijos organizavimo klausi-: nose ir sudarymą sąlygų atvykti į JAV di 
hias į Kanadą, ieškoti kelių suteikti pagel- į dėsniam tremtinių skaičiui, 
bą našlėm su vaikais, senesnio amžiaus as- Nors emigracinis komitetas suorganizuo- 
menims ir visiem? kitiems, kurie gali, kar- tas iš įvairių srovių asmenų, bet jis yra 
tais, turėti .bet kurių sunkumų iš Vokietijos pasiryžęs iš savo veiklos išjungti politinius 
išemigruoti. .Aptariant emigracinius reika- sumetimus, dirbti sutartinai ir vienodai ten- 
lus paaiškėjo, kad BALFo Įstaiga Europoje kinti visų interesus, nežiūrint, kurių poli- 
siekia, jog BALFo Centras stengtųsi emi-1 tinių įsitikinimų ar religijos tremtinys 
graciją vykdyti ne vien per NCWC, bet pey. būtų, 
visas šalpos organizacijas, kurios turi teisę 
rūpintis, emigraciniais reikalais. Tuo nori
ma įvairių pasaulėžiūrų tremtiniams padė-

i ti pasirinkti jiems priimtiną organizacij 
|Taip pat daromi žygiai, kad NCWC nere 
kalautų iš tremtinių klausimų lapuose kle 
bonų atestacijų, o pasitenkintų tik pači 
emigranto suteiktomis žiniomis. Čia nekal 
bama apie tą atvejį, kada pati NCWC duo 
da tremtiniui savo buto ir darbo užtikrini 
mus. Tais visais klausimais susirašinėjam 
su BALFo Centru Amerikoje.

Visuomeninių grupių atstovai, kaip pa 
aiškėjo posėdžio metu, pageidavo, ka 
BALFo tarnautojų sąstatas irgi susidėtų n

Sis pageidavimas stengiamasi Jgyvendyti 
Emigracinė Komisija apie savo įsisteigi 

mą nutarė painformuoti per spaudą lietuvių 
visuomene Amerikoje ir pasiųsti Įkurdini 
mo Komitetui sveikinimą. Pasiųstame pra 
nešime ir sveikinime tremtinių vardu karš 
tai dėkojama Amerikos lietuviams už tei
kiamą pagelbą tremtiniams jų sunkiose die

Emigracinio Komiteto adresas yra šis 
(13b) Munchen 27, Rauchstr. 20.

V. T. ĮKURDINIMO TARNYBA

Kaip patogiau atvykti pas gimines i JAV
„AUŠROS SŪNŪS“JAV

Neseniai į JAV atvykęs iš Vokietijos 
Lietuvos Valstybės Teatro aktorius Sta
sys Pilka, Čikagoje per trumpą laiką 
suorganizavo vaidybos būrelį ir surengė 
su ne mažu pasisekimu „Aušros Sūnūs’ 
vaidinimą. Vietos lietuvių laikraščiai pa
žymi, kad tai vienas iš žymiausių įvykių 
Amerikos lietuvių kultūriniame gyvenime 
Iškeliama mintis daugiau tokių pastaty
mų Amerikoje surengti, (šk.)

PADĖKA
Lietuvių Kultūros Fondo St. Komitetas 

knygų leidėjui gerb. Liudui Vismantui už 
paaukota 100 knygų „Mes ieškom pavasa
rio”, taria nuoširdžiausią padėką.

Lietuvių Kultūros Fondo St. Komitetas

K. DONELAIČIO „METAI”
Jau išspausdinta ir gruodžio mėn. pra

džioje išeina iš spaudos lietuviška K. D a- 
n ėraičio „Metų” laida su V. K. Jonyno 
iliustracijomis. Knyga atspausdinta kaip 
Lietuvoje išėjusi dviejomis spalvomis, dide
lio formato, gerame popieryje ir kietai 
įrišta.

Ligi š. m. gruodžio mėn. 15 d. knygą pa
pigintai gali užsiprenumeruoti:

1. Gimnazijų ir kitų lietuviškų mokyklų 
mokytojai ir mokiniai jMga; direkto
riaus patvirtintus sąrašus — po 8.— 
DM už egz.;

2. Eiliniai prenumeratoriai — po 12.— 
DM už egz?

Prenumerata užskaitoma pinigus prisiuntus 
iš anksto. Po gruodžio mėn. 15 d. prenu
merata nebebus priimama. Iš anksto neužsi- 
prenumeravusientš pavienio egz. kaina — 
15.— DM. Persiuntimo išlaidos leidėjo.

Kreiptis šiuo adresu: V. K. Jonynas, 
(17b) Freiburg i. Br., Zasiusstr. 122.

PRANEŠIMAS
Atsakydami Į gausius paklausimus dėl 

knygos Dipl. Inž. J. Okunis, gyvenamieji 
namai-projektavimo pagrindai, pranešame, 
kad ją galima gauti pas spaudos platintojus 
DP stov. arba pas autorių, (14b) Biberach/ 
Riss, Mittelbergstr. 10/1. Kaina DM 15,—. 
Užsieny knyga gaunama pas Dipl. Inž. R. 
Budreiką, 83 „O” St. So. Boston. Mass., 
USA. , Platintojai.

Pranešimas gydytojams
Emigracijos reikalams Gydytojų Sąjun

gos Valdybos skelbta gydytojų registracija 
pratęsta iki š. m. gruodžio 1 d. Reikalin
gos sekančios žinios! į —. -

1. Kur gydytojas numato emigruoti.
2. Jei į JAV, ar turi ąffidevitus ir ar tu

ri arba numato gauti darbo sutartį ir 
buto garantijas. —;—-

3. šeimos sudėtis, jos narių amžius ir 
profesija.

4. Gydytojo specialybė ir stažas, gimimo 
data. ir vieta.

Zinias siųsti: Augsburg, Lindauer Str.32, 
DP-Hospital, Brazaičiui. Kitus laikraščius 
prašome šį pranešimą persispausdinti.

SKELBIMAS
Yra likęs tam tikras kiekis prof. My

kolo Biržiškos knygos „VILNIAUS UNI
VERSITETAS“.

Leidiny* yra vertingas ir įsigytinas 
kiekvienam tremtiniui, nes jis plačiai ir 
išsamiai atvaizduoja senojo lietuvių kul
tūros židinio susovietinimo procesą ir lie
tuvių kovą dėl savo kultūros vertybių.

Knyga bus išsiuntinėta visiems, kurie 
prisius „MINTIES“ Administracijai ne 
mažiau 50 pf. pašto ženklais.

-MINTIES“ Administracija.

Lenkų spaudon dirstelėjus
DP Anglijoje feljetonlninko akimis. „Dziennik Polski I Dziennik 

Žolnierza“ Nr. 247 rašoma:
„Latviai yra labiausia sumaltretuoti. „Kas mums daugiau sumokės — tas mu* 

ir turi” — šit dažniausia jų aukso išmintis. Turi daug inteligentijos. Hoste- 
liuose užima vadovaujančius postus. Lengviausia įsiskverbia į britų visuomenę.

Lietuviai turi neviltiškai maža inteligentijos. Yra nepasitik;. Turi organiza
cinę nuovoką. Išsiskiria savo solidumu.

Jugoslavai yra linksmi, triukšmingi, temperamentingi. Balaganinlnkai. Sku
būs avantiūroms. Primityvūs. Be šešėlio organizacijos. Su Michailovičiaus foto
grafijomis prie lovų. Sutaria su lenkais. Visų populiariausi.

Austrai yra neapkenčiami Juos plūstama kaip vokiečius. Jie to nepaiso. Ci
vilizuoti.

Ukrainiečiai ypač nuo lenkų šalinasi. Savo organizacija tiki kaip Koranu. 
Paslankūs pažangai. Dosnūs savo tikslams. Nemėgiami.

Lenkai dedasi labiausia apleisti ir pamiršti. Netgi nuodėgulis nuo lenkų 
žvakidės pas juos neįžvelgia. Lietuviai iš savo valdžios gavo pasus. Gal ir nieko 
neverti tie pasai, bet vis tik gavo. Ukrainiečius aplanko atamanai iš Londono. 
Jugoslavai turėjo progą paspausti karaliaus Petro ranką. Vienas lenkas DP 
išsireiškė Sinkiewicziatis žodžiais: . Visi, visuomet, kur nors,' nuo ko norsį bent 
ką nors - tik mes (lenkai) niekuomet, iš nieko, niekur...“

Po „linksmosios dalies“, pereikim į rūsčiają, ir taip.
Būkim broliai, bet ,.Wilno - nasze“' - toks spekuliatyvus šūkis 

eina per visą, deja, mūsų pietų kaimyno spaudą užsieniuose. „DPiDŽ“ Nr. 250 
straipsnyje „Rytinės sritys” bandoma įtikinti, kad ne tik gudai ir ukrainiečiai, 
bet ir lietuviai kovotų už „Vilniaus ir Lvovo Lenkijai sugrąžinimą.” Nuo to, 
girdi, priklausys ne tik Lenkijos gerbūvis, bet ir Lietuvos... teritorinis inte
gralumas.

„DPiDŽ“ Nr. 252 A. Bregman Iškelia TSRS imperializmo aukų konsolldavi- 
mosi reikalą ir beveik pirštu prikišamai nurodo, kad Rygos traktato nustatytos 
sienos (Vilnius ir Lvovas Lenkijos ribose) turi likti ir ateičiai kaip vienintelės 
protingos. Jeigu gi kas keltų teritorinių reikalavimų, tai jie spręstini nugalėjus 
komunizmą ir apsitvarkius pirmuosius valstybės' reikalus.

Kaip žinome, Londono lenkai leidžia specialų savaitraštį ,,Lwow į Wilno". 
Tą savaitraštį pavarčius, lyg ant delno matyti, ko gi siekia ir ilgisi žymi dalis 
nieko nepamiršusių ir nieko neišmokusių lenkų politinių emigrantų. Šit vie
name srtaijjsnyje autorius su gailia ašara prsimena prieš karą dvaruos gerią 
„žubruvką" ir prieina išvadą, kad „dvarai ir palivarkai iš viso buvo lenkų kul
tūros šiltadaržiai”, ir jie minėtini pagarbiu žodžiu. Kitoje vietoje teigiama, kad 
šlėktų įdėjęs ir tradicijos yra vienintelis ginklas prieš šių laikų negeroves ana
pus galcžinės uždangos“. Dvaras ir šlėktiškumas garbinama ir kituose straips- 
niuse. Brr... beskaitant taip ir uždvokia baudžiavos laikais. Prieškario status 
quo atstatymas būtų ne tik Vilniaus - mūsų amžinosios sostinės Į okupaciją 

, atidavimas, bet ir valstiečių masių į lenkų dvarininkų baudžiavą pardavimas.
Mūsų kova už Vilnių ir Vilniaus kraštą yra ne tik grynai tautinė, bet ir socia
liniai teisinga. Paskaičius savaitraštį, suprantama neapykanta Lietuvai ir tai visų 
pirma dėl žemės reformos. Savo metušio savaitraščio redaktorius po 1938 m. 
kovo įvykių viename pobūvyje pareiškė: „Man akys anka, kai matau išardytus 
dvarus ir palivarkus, ir Kauno Lietuvon (šitaip lenkai imperialistai vadino Ne
priklausomą Lietuvą) koja neįžengs..." 1939 m. rugsėjį redaktorius, seniau 
svajojęs įžengti į Lietuvą kavalerijos šarža, įžengė su lazduke azilio teisių pra
šydamas. Emigracijoj atkuto ir vėl svajoja apie grįžimą Vilniun karieta, vel
kama... lietuvių baudžiauninkų. ' ■ •

Vos iz dos? - šitą Vilniaus žydų sušukimą tenka pakartoti paėmus\| ran
kas „Orzel Bialy“ Nr. 41. Ten įsidėta pastabėlė „Istoriją linksmai imant“, kur 
juokiamasi iš N. Prielaidos str., kurs buvo Šveicarijos „Vie, Art, Cite“ skiltyse. 
Pykstama, kad Vilnius pavadinta LieHivos sostine ir tt ir tt. Bet jau visai 
užsirūstinama, kaip N. Prielaida išdrįso teigti, jog Vytautas Didysis nugalėjo 
kryžiuočius ties Žalgiriu. Žodis „Žalgiris“ išvedė iš pusiausvyros, ir pastebėlės 
autorius nešvankiai ėmė burnoti.

Nėra čia kas su pastabėlės autoriumi burna aušinti, čia, anot K. Binkio 
„Atžalyno“ veikėjo, mums įdomus pats psichologinis momentas, būtent - ba
joro be baudžiauninkų savijauta, padėtį rimtai imant.

Lenkus erzina vietovardis, Žalgiris. Mes gi - ir ne bajorai, ir ne baudžiau
ninkai, bet laisvi sau - žmonės - atlaidžiai šypsomės, kai lenkai lenkina visos 
Lietuvos vietovardžius, maža to, netgi VLIK’o pirmininką. Londono „DPiDŽ“ 
spalio 19 d., aprašydamas vieną politinį susirinkimą, kun. Krupavičiaus pavardę 
rašo iš tikro keistai - Chrupowicz. Tas pats laikraštis neseniai rašė, kad 
lietuvių kalba iki pasaulinio karo tebuvo vokiečių, latvių, rusų ir lenkų kalbų 
mišinys, kurį raštui pritaikę lingvistas ... Jablonski, gaila kad nepridūrė: ro- 
dowity Polak. . .

Jei tokia marmalynė lenkų politinių emigrantų spaudoj, tai -ko čia stebė
tis, kai sakysim, Lenkijos komunistų „Glos Ludu“ ir kt. visu žinovų autoritetu 
neseniai rašė: „kryžiuočiai žlugo nuo smūgio, kurį jiems smogė suvienytos 
slavų tautos: lenkai, čekai, rusai ir lietuvis i“.

Ak, ir graudu ir pikta cituoti tokius niekalus, deja, jie sudaro lenkų poli
tinių emigrantų galvosenos tikrąjį vaizdą. Gyvenimo patirtis anapus, geležinės 
uždangos ir visų laisvę siekiančiųjų konsolidavimo reikalas šiapus geležinės 
uždangos reikalauja blaivesnio politinio proto. Lietuviai žengia teisės ir tiesos 
ir realybės pajutimo keliu, variausias metas, kad ir mūsų pietų kaimynas (šiuo 
atveju lenkai politiniai emglrantai) mestų bajoriškus svaičiojimus. Kaimynystė 
grindžiama gera valia, bet ne noru kaimyno sostenėn įsiveržti ir dar diktuoti 
savo užmačias. ■ J. C.

Fraterniiieiin dėmesiui
S. m. lapkričio tnėn. 27 — 28 d. Augs

burge, Hochfeldo stovykloje įvyksta gydy
tojų ir studentų

„FRATERNITAS LITHUANICA”
korporacijų 40 metų sukakties minėjimo

I *
Suvažiavimas

Dėl adresų stokos, negalėdami visų as
meniškai pakviesti, šiuo prašome narius 
būtinai atvykti. Maloniai kviečiame daly
vauti medikių ir odontologių „PATRIA” 
korporantes.

Atvykę suvažiavimo dalyviai registruo
jasi stovyklos ambulatorijoje.

Suvažiavimo pradžia lapkričio 27 d. 18 
vai. VALDYBA.

A. t A
Lietuvos kariuomenės generolui in

žinieriui

Klemensui Popeliuėkai 
mirus, jo žmonai nuoširdžią užuojau
tą reiškia

4060 L. S. Co. buv. Lietuvos 
kariuomenės karininkai

.Pranešame giminėms ir pažįsta
miems, kad š. m. lapkričio mėn. 8 d. 
tragiškai žuvo mūsų bendradarbis

Anusevičius Kazys 
tėvas Mikas, motina Katrė Mičiulytė, 
gim. 1923 m. vasario mėn. 24 d. Prie
nuose, Marijampolės apskr.

8184 L. S. C Inž. J’etro Vileišio 
Vardo kuopa

Gerb. BANAIČIŲ šeimai dėl agr, 

J. Banaičio 
mirties, reiškiu nuoširdžią užuojautą.

S. Antanaitis;
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