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LAI K PAST IS LIETU VIU VISUOMENEI

Belgijoje vyriausybės krizė
Briuselis (D^pa/Reuteris). Po ilgų debatų 

Belgijos parlamente dėl malonės sutelkimo 
dviem karo nusikaltėliams teisingumo mi
nisteris pareiškė atsistatydinąs. Penktadienį 
turi įvykti nepaprastas vyriausybės posėdis. 
Politinių stebėtojų nuomone, po to posė
džio ministeris pirmininkas Spaakas prin
cui regentui įteiks viso kabineto atsistaty
dinimą.

Abu karo nusikaltėliai buvo nubausti 
mirties bausme. Vyriausybė mirties bausmę 
jiems pakeitė. Socialistai ir liberalai pasi
sakė prieš malonę. Katalikai parlamente 
iškėlė pasitikėjimo klausimą, o liberalai ir 
komuhistai norėjo balsavimu pasisakyti tuo 
klausimu. Susitarti šalims nepavyko.

JAV politika ant 
4 tvirtų pagrindai

Key Westas (Florida) (Dena/Reuteris). 
Ketvirtadienį prezidentas Trumanas res- 
publikininkų partijos atstovui J. 
pavedė eiti JAV delegacijos 
Tautose pirmininko pareigas.

Po Trumano išrinkimo JAV 
tai yra pirmas pademonstravimas 
partijų susitarimu vedamos Amerikos 
nio politikos.

Vieton W. Ausfino, kuris grįžta 
gydytis, Trumanas paskyrė Benjaminą Ko- 
heną.

F. Dullesui 
Jungtinėse

prezidentu 
dviejų 
užsie-

i JAV

Didelis JAV 
susidomėjimas Vokietija

Berlynas (Dena). Gerai informuotuose 
amerikiečių karinės valdžios Vokietijoje 
sluogsniuose patirta, kad netrukus pasiin- 
formavimo tikslais Vokietiją aplankys 50 
Amerikos kongreso Barių.

Pirmoji 7 asmenų kongreso narių grupė į 
Vokietiją jau yra atvykusi.

Bultro konferencija sekasi
Londonas (Dena). Britų užsienio reikalų 

ministerijos informatorius pareiškė, kad 
Ruhro konferencija Londone, kuri svarsto 
tarptautiną Ruhro padėtį, gerai sekasi! Ko
misija, kuri svarstė JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos pateiktus tuo reikalu projek
tus, savo1 darbą jau baigia.

Aplamai konferencijos eiga laikoma pa
tenkinama. Manoma, kad per sekančias 10 
dienų pasiseks susitarti.

Valdiniai Washingtono sluogsniai pareiš
kė, kad JAV nepakeis savo nusistatymo 
Ruhro srities pagrindinę pramonę perduoti 
į vokiečių rankas, nepaisant Prancūzijos 
opozicijos.

Sudaryla Graikijos vyriausybė
Atėnai (Dena/Afp.) Iki šiol buvęs Grai

kijos vyriausybėje užsienio reikalų minis
teris Konstantinas Caldaris, kuriam buvo 
pavesta sudaryti naują vyriausybę, įteikė 
naujos vyriausybės sudėtį. Pagal tą pro
jektą iki šiol buvęs ministeris pirmininkas 
T. Sophoulis ir vėl vadovaus vyriausybei, 
eidamas ir krašto apsaugos ministerio pa
reigas.

Caldaris bus ministerio pirmininko pava
duotojas ir užsienio reikalų ministeris.

Ir Persijoje nauja vyriausybė
Teheranas (Dena/Reuteris). Naujasis Per

sijos ministeris pirmininkas Saed Maraghė 
šachui įteikė naujos vyriausybės sudėtį. Pats 
ministeris pirmininkas vadovaus ir vidaus 
reikalų ministerijai. Krašto apsaugos mi
nisterijai vadovaus žinoma'sis maršalas Ad- 
madis. Kitos ministerijos pavestos irgi ži
nomiems Persijos politikams.

Amerikos nosių streikas 
nesibaigia

Frankfurtas (Dena). JAV Siaurės Rytų 
Atlanto uostų darbininkų streikas tebevyks
ta. Kol kas viltys greit jį baigti yra mažos.

Airija <* nepriklausoma valstybė
Londonas (Dena). Airijos parlamentas 

trečiadienį, visai nediskutavęs, visais bal
sais pirmuoju skaitymu priėmė įstatymo 
projektą, kuriuo skelbiama Airijos respub
lika. Tuo būdu Airiją nutraukia paskutinį 
ryšį su D. Britanijos karūna. Oficialus val
stybės pavadinimas bus: „Airijos respubli
ka”. '

I &

Key West (Florida). (Dena/Reuteris). Pre
zidentas Trumanas čia pareiškė, kad JAV 
dalyvaus 4 pasitarimuose Vokietijos klausi
mu tik tada, kada Sovietų Sąjunga panai
kins Berlyno blokadą.

Ta proga Trumanas pranešė, kad lapkri
čio 22. d. Baltuosiuose rūmuose su užsienio 
reikalų ministeriu Marshaltiu ir Europos 
pagalbos administracijos ambasadoriumi iš
samiai apsvarstys tarptautiną būklę.

Dėl Evatto ir Lie atsišaukimo Trumanas 
pareiškė, kad užsienio reikalų ministeris 
Marshallis paruoš pareiškimą, kuris bus 
paskelbtas. Jis pats dėl pasimatymo su Sta
linu netur|s jokių planų. Į tokią konferenci
ją iš Washington© jis niekur nevyktų, ta
čiau jis palaiko kvietimą, kad Stalinas at
vyktų j Washingtoną.

Asmeninio ambasadoriaus siųsti į Mask
vą jis neplanuoja. Toliau prezidentas pa
reiškė, kad Kinijos būklei aptarti jis neke
tina kviesti kongresą nepaprastos sesijos. 
Tačiau jis palaiko ryšį su Ciattgkaišeku. 
Be to, Trumanas aiškiai prasitarė, jog jis 
norėtų, kad Marshallis ir toliau būtų už
sienio reikalų ministeriu.

Forrestalis lieka

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV kraš
to apsaugos ministeris Forrestalis spaudos 
konftrencijoje demontavo pasklidusias ži
nias, kad, esą, jis pasitrauksiąs iš savo pa
reigų. Forrestalis pažymėjo, kad jis ir to
liau 'pasitiksiąs prezidento Trumano dispo
zicijoje.

Prezidento Trumano spaudos referentas 
Rossas pareiškė, kad prezidentas Trumanas 
su Forrestaliu ketvirtadienį turėjo konfe
renciją. Forrestalis tik antradienį sugrįžo 
iš savo kelionės po Europą.

Sprendžiamas „mažosios pilnaties^ likimas 

Paryžius (Dena/Afp). JT pilnaties nepa
prasta politinė komisija svarstė „mažosios 
pilnaties” klausimą. Ta institucija ^buvo 
įsteigta praeitais metais paruošiamiesiems 
klausimams spręsti tuo metu, kada neposė
džiauja JT pilnatis.

Irano delegatas, kuris. buvo „mažosios 
pilnaties” referentas, pasiūlė tos institucijos 
egzistavimą prailginti. Jis pažymėjo, kad 
mažosios pilnaties darbai nepažeidžia ST 
kompetencijos. Jį palaikė JAV delegatas 
Dullesas. Didžiausias ppozicininkas buvo 
Lenkijos delegatas. Tuo reikalu diskusijos 
dar tebeina.

Aštrūs de Gauliės žodžiai Vakarams
Paryžius (Dena/ReuteriS). Prancūzų tau

tinės unijos (RPF) vadas gener. de Gaullė 
spaudos konferencijoje apkaltino anglus ir 
amerikiečius, kad jie esą, norį atstatyti vo
kiečių reichą. Tas jo pareiškimas padarytas 
ryšium su Ruhro pramonės administravimo 
perdavimu į vokiečių rankas.

Toliau jis pareiškė, kad jeigu ir vėl tu
rėtų būti sukurtas vokiečių reichas, tada 
Prancūzija negalėtų dalyvauti Vakarų Eu
ropos Unijoje.

Tautinė unija, laimėjusi respublikos tary
boje, nemano tuo pasitenkinti, bet savo ak
ciją vystys toliau. *

„Aš žinau”, aiškino generolas: „kad ang
losaksai tiki, jog atkurtas reichas bus nu
kreiptas prieš sovietus. Bet tuo tikėti yra 
didelė rizika. Hitleriui nebuvo sunku su so
vietais susitarti”.

„Aš žinau, kad yra sunku suprasti Euro
pą asmenims, kurie tik neseniai yra atsidū
rę Europoje ir jeigu visos tos problemos 
yra studijuojamos iš Frankfurto tokių žmo- 
nią aplinkoje, kuriems pirmiausia rūpi kar
jera arba kurie turi ne per daugiausia in
teligencijos”.

„Mums sakoma, kad Marshallio plano 
parama turės būti mums nutraukta, jeigu 
mes nusigrįšime prieš tą politiką. Mes gy
venome šimtmečius be Marshallio plano. Aš 
sveikinu Marshallio planą ir mes jį remia
me. Bet tik su viena sąlyga: jis neprivalo 
iš mūsų reikalauti už laikines malones rizi
kuoti Prancūzijos ir Europos likimu”.

De Gaullė visada buvo linkęs grąžinti 
Italijai, su tam tikrais apribojimais, visas 
jos kolonijas. Dėl Vakarų Europos Unijos 
jis pareiškė netikįs, kad Europos kontinen
to gynimo centras turėtų būti D. Britanijo
je. Europos gynimas pirmiausia yra toly
gios’ reikšmės, kaip ir Prancūzijos gynimas. 
Paėmęs valdžią .jis nepripažintų dabartiniu.

Lietuvos a 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
.biblioteka?

JAV karinė pagalba Europai būtina

Washingtonas (Dena/Reuteris). Grįžęs iš 
Europos, krašto apsaugos ministeris For
estalls trečiadienį pareiškė) kad

JAV karinė pagalba Vakarų Europai 
reikalinga, kaip garantija tos srities 

saugumui ir ūkiniam atsistatymui.
Toliau Forestalls pareiškė, kad jis praneš 
prezidentui Trumanui savo patirtus įspū
džius Paryžiuje, Berlyne ir Londone ir ap
tars su prezidentu Trumanu karinės pagal
bos Europai programą. Apie Amerikos pa
galbos tūrį ir kaštus jis nieko nepareiškė.

Forrestalis pridūrė, kad karinės pagal
bos suteikimas nereiškia ginklavimo 
naujam karui, bet tai bus tik tam tikros 
rūšies manifestacija, kuri reikalinga 

saugumui ir ūkinei raidai.

Be to, jis pareiškė, kad netrukus 1 ame
rikiečių Cingtavo laivyno bazę bus pasiųs
ta 1.000 amerikiečių laivyno pėstininkų.

Mochas demaskuoja komunistus
Streiko pabaigos dar nematyti. Reikalaus didesnli; įgaliojimu
Paryžius (Dena/Reuteris). Tautiniame su

sirinkime streikų klausimu darydamas pra- 
nešimą^

Prancūzijos vidaus Aikalų ministeris' 
Mochas apkaltino komunistus, kad jie 
tą streiką sukėlė politiniais sumetimais, 
norėdami padaryti įtakos diplomati
niams pasitarimams Berlyno klausimu 

ir kovoti su Marshallio planu.
Tam tikslui jie panaudojo visas priemones. 
Vidaus reikalų ministerija turi informacijų, 
pagal kurias KP veikėjai Prancūzijoje rug
sėjo mėn. pradžioje painformavo KP vado
vybę, jog viskas yra padaryta, kad būtų 
įgyvendyti kominformO nurodymai.

„Streikuojant naudotasi grynai revoliu
cinėmis priemonėmis, sušuko Mochas, 
žiūrėdamas l komunistų atstovus. Būklė 
yra kiek pagerėjusi. Kariuomenė pa
skirtose vietose bus laikoma ir toliau. 
Per visą streikų l|iką iki šioį sužeisti 479 

policininkai. Suimtas 1041 asmuo, kurių tar
pe 117 lenkų, italų ir vokiečių.

Vyriausybė paprašys didesnių įgalioji
mų ir iš kovos lauko nepasitrauks. Už
daryti komunistų partiją būtų klaida, 
nes ji sulįstų į pogrindį, ir tai būtų dar 

pavojingiau.
vienas komunistų atstovas 

ministerį išvadino melagiu.
Debatų metu 

vidaus reikalų

susitarimų, pagal kuriuos Prancūzų žemės 
gynimas yra patikėtas neprancūzui.

Dėl pasaulio gynimo de Gaullė pasiū
lė 3 gynimo sritis, už kurių kiekvienos 
atskirai gynybą būtų atsakingos atski

ros didžiosios valstybes.
Prancūzija atsakytų už Europos ir Siaurės 
Afrikos gynybą, D. Britanija — už Arti
muosius Pytus ir Rytų Afriką, JAV — už 
Tolimuosius Rytus.

Visos trys valstybės turėtų sudaryti ri
kiavimo komitetą, kuris koordinuotų 

bendrą strategiją.
Prisiminęs JAV prezidento rinkimus, de 

Gaullė pareiškė: „Deweys ir Trumanas abu 
yra šaunūs amerikiečiai. Jų vidaus politika 
mūsų neinteresuoja, o jų užsienio politika 
nesiskiria.”

Jeigu Europoje kiltų karas, Ispanija ne
gali būti išskirta iš Vakarų Europos apsi
gynimo planų.

Kinijos komunistai spaudžia be atlydžio
Washingtonas (Dcnal'Reuteris). Kinijos 

ambasadorius Washingtone Dr. Koo čia 
įsakmiai pažymėjo, kad Kinija laukia aiš
kaus JAV politikos Kinijos atžvilgiu, api
būdinimo. Tai yra šiuo metu labai reika
linga. JAV vyriausybės simpatijų, solida
rumo ir paramos pareiškįmai labai prisidė
tų prie kinų kariuomenės ir tautos moralės 
sustiprinimo. Jeigu būtų netekta Nankingo, 
sakė Koo, vyriausybė perkels sostinę kitur 
ir toliau -ves kovą.

Komunistai užėmė Sučiną, kuris yra 250 
km į šiaurę nuo Nankingo, ir tuo pačiu 
Nankingas atsidūrė prieš tiesioginę komu
nistų grėsmę.

Nankingp kariniuose sluogsniuose pareiš- 

Paryžius. (Dena). Evatto ir Trygvės Lie 
planą Berlyno klausimui spręsti Vakarų 
valstybės atmetė. Tai galėjo jausti jau 
prieš Marshallio, Schumano ir McNei- 
lio 'pasitarimą antradieni po pietų .Pa

ryžiuje.
Vakarų valstybės yra vieningos, kad Ber

lyno problema turi būti svarstoma Saugu
mo Taryboje, kurios darbų tvarkoje ji yra 
įrašyta. Vakarų valstybių atsakymai, kurie 
bus įteikti kiekvienos skyrium, dabar yra 
ruošiami. Prancūzijos atsakymą ruošia Pa- 
rodis, Amerikos — Jessupas ir D. Brita
nijos — Cadoganas.

Dėl amerikiečių atsakymo nuolat taria
masi su prezidentu Trumanu, kuris yra Flo
ridoje. Atrodo, kad labiausiai negatyvinis 
atsakymas bus D. Britanijos. Prancūzija nori 
savo atsakymą sušvelninti. i .

Tuo būdu Evatto ir Trygvės Lie žygį rei
kia laikyti nepasisekusiu. Bet tuo nesibaigs. 
Bramuglia suformulavo savo siūlymą ir jau 
įteikė Vaka.ru valstybių atstovams. Tas siū-

Kormftiistų atstovai suvertė už visus susi
dūrimus ir streiko paaštrėjimus kaltę vi
daus reikalų ministeriui Mochui ir saugu
mo gvardijai.

Angliakasių streikas dar nėra visai pa
sibaigęs. CGT kraštutiniškai išvystė 
savo veiklumą. Buvo įvykdyta daug sa
botažo veiksmų. Kai kur buvo bando

ma nuleisti nuo bėgių traukinius.
CGT priklausą uostų ir dokų darbinin
kai nutarė lapkričio mėn. 22 d pradėti 

neaprėžto laiko streiką.
* Amerikiečių teismas nuteisė vieną vo

kieti už tai, kad jis Passau CfC atvykęs pa
reiškė, jog sovietai siuntę jį Iš Mauthau- 
seno į JAV zoną išsprogdinti Eucomo būs
tinę Frankfurte ir padaryti dar kitus aten
tatus. Pasirodė tai buvo melas. (D).

Vėl atsisveikino
Hamburgas (Dena). Trečiadienį po pietų 

„Marineflascher” laivu iš Hamburgo į Ka
nadą išvyko dar vienas transportas DP, ku
riame buvo 134 vyrai ir 417 moterų bei 
vaikų.

♦ Britų žemuosiuose rūmuose aprūpi
nimo ministeris Straussas pradėjo debatus 
dėl britų geležies ir plieno pramonės su- 
valstyblmmo. (D/R).

Prancūzu kareiviai turėtų ginti savo kraštą
New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikinis 

„News Week” paskelbė su gener. Franku 
pasikalbėjimą, kuriuo jis apkaltino britus 
kišimuosi į ispanų amerikiečių santykius. 
Visuomet, kada JAV Ispanijos atžvilgiu no
ri padaryti draugiškesnį gestą, tuojau įsiki
ša anglai, pareikšdami, kad jų viešoji opi
nija su tuo nesutiksianti. O kada Ispanija 
turi su JAV sunkumų, tuoj britai 
būti tarpininkais.

Jeigu nesikištų britai, tai seniai 
pavykę su JAV susitarti. Francas 
tikįs, kad vis dėlto tarp JAV ir 
bus padarytas susitarimas.

Generalisimas patvirtino žinias, pagal ku
rias, x

prancūzų generalinis štabas atsiklausė 
karo atveju per savo teritoriją pražy-

pasisiūlo

jau būtų 
pareiškė 
Ispanijos

Berlynas (Dena). JAV karinės valdžios 
Vokietijoje spaudos skyriaus Balkanų klau
simų žinovas Fodoras painformavo apie 
nuolat augančius neramumus sovietų sateli
tų valstybėse pietryčių Europoje.

Komunistų diktatorių valdžiai, pareiškė 
Fodoras savo pranešime, labai graso vis di
dėjąs tų kraštų gyventojų nepasitenkinimas.

Jokia valstybė, jis pareiškė, Balkanų val
stybių niekada negalėjo ilgam laikui sėk
mingai pavergti. Ir šių dienų diktatoriai

Balkanai - kietas riešutas komunistams

Sužino sritį žygiuoja 100.000 
Tenai laukiamas mūšis turės 
reikšmės.
apie mūšius dėl Sučavo ne- 

Komunistų radijas

kiama, kad į 
kariuomenės, 
sprendžiamos

Pranešimai
duoda aiškaus vaizdo, 
praneša, kad tas miestas užimtas komunistų 
kariuomenės, o Nankingo vyriausybės 
sluogsniuose teigiama, kad tą miestą dar 
tebelaiką tautinės kariuomenės daliniai.

Ciangkaišeko vyriausybės šūkis ir toliau 
lieka; nekapituliuoti ir nepasitraukti! Nors 
komunistai ir veržiasi gilyn į šiaurines 
provincijas.

80.000 komunistų kariuomenės veržiasi į 
pietus Pengaus link. Prie Peipingo vyriau
sybės kariuomenė sutrumpino frontą.
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lyrnas daug bendro turi su rezoliucija, kurt 
spalio mėn. sovietų. vyriausybės buvo ai- \ 
mesta. Šį kartą jame Berlyno blokados pa
naikinimas nuntatomas tam tikrais etapais.

Vakarų valstybės l Evatto ir Triegvės 
Lie siūlymą raštu atsakė. Britų ir JAV 
atsakymuose aiškiai pabrėžiama, kad 
jos ąu sovietais nesiderės, kol nebus 
panaikinta Berlyno blokada. O prancū

zų notoje tos pastraipos nėra.
Amerikiečių sluogsniuose teigiama, „lcad 

penktadienį ar šeštadienį Marshallis iš Pa
ryžiaus išskris į Washingtoną, kur užsienio 
politikos klausimais jis turės konferenci
ją su prezidentu Trumanu. Tuose pačiuose 
sluogsniuose taip pat teigiama, kad kartu 
su Marshallip išskirs ir JAV nuolafinisi de
legatas ST Austinas, nes norįs pasijgydyti.

Ir Višinskis atsakė neigiamai
Paryžius (Dena/Afp). Sovietų delegatu 

JT Višinskis, pasak Maskvos radijo, jau at
sakė į Evatto ir Trygvės Lie siūlymą.

Sovietų vyriausybė savo rašte Dr. Evattulj 
dėkoja už jo pastangas, sutaikymo darbe. 
Jau spalio 3. dieną JAV, D. Britanijai ir 
Prancūzijai įteiktoje notdje buvo pasiūlyta 
kariniams gubernatoriams Berlyne rugpiū- 
čio 30. d. perduotas direktyvas laikyti su
sitarimu Berlyno klausimui spręsti. Tuo pa
čiu metu sovietų vyriausybė buvo pasiūliu
si sušaukti užsienio reikalų ministerų tary
bą, kuri svarstytų Berlyno būklę ir visą 
Vokietijos klausimą pagal Potsdamo nuta
rimus. Sovietų vyriausybė ir toliau laikosi 
tų siūlymų.

pasilikti ir

Ispanijos generolų, ar Ispanija leistų 
giuoti J Siaurės Afriką Prancūzijos ka
riuomenei. Ispanijos karininkai gavo 
nurodymą prancūzams paaiškintį kad 
esant reikalui moterys ir vaikai per Is
paniją galėtų vykti netrukdomi, bet ka
reiviai turėtų Prancūzijoje 

ginti savo kraštą.
Sovietų invazijos atveju 
bastionu iš uolų ir kalnų 
Sveicarįja. Austrai, Siaurės 
kiečiai

nepaimamu 
turėtų boti 
italai, vo- 
I ją Wgtiir prancūzai galėtų

ir tenai gintis.
nuomone, JAV pervertina SovietųFranco

Sąjungos jėgas. Pagal informacijas, kurias 
jis turi, sovietų aviacija, artilerija ir šar
vuočiai yra geri, bet pėstininkų moralė yra 
pasiekusi labai žemą laipsnį.

anksčiau ar vėliau tą faktą turės pripažinti, 
lygiai kaip ir jų pradininkai.

Savo pranešime, kurį Fodoras pavadino 
„už geležinės uždangos”, jis sąjungininkų 
klausytojams pabrėžė, kad Balkanų kraštai 
„geležine uždanga” ‘ne tiktai yra- apsupti, 
bet ir visai atskirti dvasiškai nuo pasaulio. 
Tad egzistuoja ir „dvasinė” uždanga. Ji 
yra dar pavojingesnė, kadangi ji taiko nu
žudyti žmogaus sielą. Balkanų kraštams ne
prieinami jokie informacijų šaltiniai. Tų 
kraštų gyventojai yra visai eksponuoti val
dinei propagandai, kuri šlovina sovietų 
darbus ir niekina Vakarų darbus ir elgesį.

l Nepripažįsta sovietų monopolio
Belgradas (Dena/Reuteris). Maršalas Ti

tas savo kalboje meno ir mokslo akademi
joje Lublianoj’e pareiškė, jog Jugoslavija 
įrodys, kad socializmas gali būti įvestas 
krašte, nesiskaitant su „gudragalvių” pažiū
romis, kurie Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino veikaluose šniukštinėja patvirtinimo 
jų miglotiems samprotavimams. Stalinas ir 
Leninas Sovietų Sąjungą sukūrė socialisti
nę valstybę. Niekada jie nėra pareiškę, kad 
negalima įkurti socializmo už Sovietų Są
jungos ribų. „Mes kuriame socializmą ne 
tam, kad kitiems kraštams galėtume būti 
pavyzdžiu. Socialistinių valstybių standarti
zavimas yra komplikuotas ir pirmiausia jis 
turi rasti vietą atitinkamų tautų jausmuose 
ir širdyje.”
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AUSTRIJA

♦ Sovietų įstaigos Austrijos -vyriausybei 
įteikė notą, kurioje pareikšta, kad Sovietų 
Sąjunga reikalaujamus 540 garvežių ir 
5.575 vagonus laiko grobiu ir todėl ji turi 
teisę juos pasiimti. Tų riedmenų gabenimas 
į Sovietų Sąjungą jau prasidėjo. Austrijos 
vyriausybė nutarė kreiptis ir protestuoti 
sąjungininkų taryboje. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Buvęs Bratislavos burmistras Dr. Ko

vačas liaudies teismo nuteistas 1 metais 
darbo stovyklos ir piliečio teisių atėmimu 
penkeriems metams už „fašistinės ideologi
jos propagavimą ar bendradarbiavimą su 
naciais”. (D/Afp).

• D. BRITANIJA
* Airijos žemės ūkio Mninisteris Dillo- 

has pareiškė, kad jei britų commonweal- 
thas, JAV ir Irlandija ateinančiais metais 
nesusijungs- į ūkinę uniją, kuri galėtų ly
gintis su Sovietų Sąjunga, tai demokratija 
nustos egzistavusi. Dillonas pasiūiė planą, 
kuris karą padarytų nebeįmanomą ir vėl 
pastatytų ant kojų Anglijos ūki. (D/R).
* D. Britanijos aprūpinimo ministeris 

Stratrssas žemuosiuose rūmuose atsisakė pa
aiškinti, kodėl neseniai savo ministerijai iš 
Kalkutos į Londoną jis įsakė atgabenti 250 
beždžionių. Jis tepareiške, kad tos beždžio
nės bus. panaudotos moksliniams tyrimams, 
ė daugiau jis negalįs nieko pareikšti. (D/R).
* Londone prasidėjos byla daugelio 

aukštų valdininkų, kurie kaltinami kyšių 
ėmimu. J tą bylą yra įvelti prekybos minis
terijos sekretorius Belcheris, Anglijos ban
ko direktorius Gibsonas, valstybės iždo fi
nansų sekretorius Kailis ir kiti. (D/R).

* Britų užsienio reikalų ministerijoje 
valstybės sekretoriaus pavaduotoju paskir
tas Arthuras Sea’.is. M. Deanas, kuris buvo 
tose pareigose iki šiol, yra paskirtas krašto 
apsaugos ministerio pavaduotoju. (D/R).

* D. Britanija iš naujo pareiškė, kad 
palSiko nužudytojo grafo Bernadottes Pa
lestinos planą, klrį žydai ir apabai atmetė.

IS VISUR
* „American Joint Distribution Com- 

miittee” padalijo žydų DP Vokietijoje per 1 
Trtil. įvairių žieminių aprangos dalykų. (D).
* Siamo vyriausybė pareiškė, kad ji ne

rems Vietnamo sukilėlių ir- kitų priešpran- 
cūzinių elementų Indokinijoje. (D/R).

JUGOSLAVIJA
* Jugoslavijos pasiuntinys Pietų Afri

koje Komadinovičius mo|vvuodamas tuo, 
kad Jugoslavija yra priešiškai nusiteikusi 
Sovietų Sąjungai ir Rytų demokratijoms, iš 
savo pareigų pasitraukė. (D).

J, A. VALSTYBES
* Pro langą .šokusi sovietų mokytoja 

Kosenkina yra jau liek pagijusi, kad galėjo 
išeiti iš Roosevelto ligoninės. Dėl daugelio 
kaulų lūžimų ir vidaus sužeidimų-ji kol kas 
dar naudojasi ramentais. (D/R).
* Prezidentas Trumanas AFL profesinės 

sąjungos metiniame kongrese pareiškė, kad 
jis praplės darbo ministerijos Įtaką vyriau
sybėje. (D).
* Amerikos federacinis teisėjas H. Me

dina dyylikos vadovaujamų komunistų pa
reigūnų bylą paskyrė sausio 12. d. (D/R).
* JAV krikščioniškoji gyventojų dalis

Europos kraštams remti surinko 25C0 va
gonų maisto, kurį netrukus sių/į Europą. 
(D)- '

JUNOT. TAUTOS
* JT posėdžių oficiali užb-iga nusta

tyta gruodžio 11. d. Jeigu iki to termino 
darbų tvarkoje {rašyti klausimai ne visi bus 
apsvarstyti, tai jie bus svarstomi naujoje 
sesijoje Lake Successe, kuri numatoma va
sario mėn. (D/R).

KANADA
♦ I Siaurą nuo Neufuiuftando Bellės sa

loje įrengta Kanados signalinė stotis pra
nešė, kad ji pastebėjo nežinomos kilmės tris 
povandeninius laivus, kurie artinosi į Ka
nados krantus. Dėl blogo oro tiksliai iden
tifikuoti tų povandeninių laivų nepasisekė. 
(D/R).

LENKIJA
♦ Šeši Lenkijos socialistai, kurie nuo 

.lapkričio pradžios teisiami už ta->-"n šni
pinėjimą ir sąmokslą prieš valstybę, trečia
dienį pasakė paskutines gynimosi kalbas.

PRANCŪZIJA
♦ Paryžiuje Peugeot automobilių įmo

nėse kilo didžiulis gaisras, kurtd padarė 
daug nuostolių. (D/Afp).

♦ Naujai išrinktoji Prancūzijos respub
likos taryba lapkričio 16. d. susirinko for
malaus atidarymo posėdžio ir po 25 minu
čių išsiskirstė, nutarusi kito posėdžio susi
rinkti lapkričio 19 d. (D/R).

\ SOVIETŲ S-GA

♦ Sovietų KP organas „Pravda” įdėjo 
žinią, kurioje tvirtinama, kad Ispanijoje 
žybčioja vidaus karo liepsnelės visame 
krašte nuo vieno į kitą pasienį. (D/R).

♦ Sovietų Tasso žinių agentūra pranešė, 
kad 6 amerikiečių naikintuvai Improvizavo 
sovietų zonoje esančio Austrijos Amstetteno 
miesto puolimų, kuris gyventojuose sukėlė 
paniką. Sovietų įstaigos tuo reikalu pa
reiškė protestą ir pareikalavo nusikaltuslius 
pilotus nubausti. (D).

VOKIETIJA
♦ JEIA praneša, kad ir vėl yra už

drausta iš užsienio paramos pakirtuose 
siųsti tabako gaminius. Nauju patvarkymu 
Į Vokietiją galima siųsti paramos siunti
nius iš Ispanijos ir Japonijos, o taip pat 
suntinius su penicilinu. (D).

♦ Vokiečių policija pranešė, kad G8t- 
tinpene pasklido didelis kiekis 20 DM ir 
50 DM klastotų notų., 20 DM notos pada-' 
rytos labai gerai ir sunkiai aitskirfamoš, o 
50 DM notos dėl blogo spaudos darbo 
lengvai atskiriamos. (D).

♦ Bavarijos krašto policija spalio mėn. 
konfiskavo už 654.000 DM prekių. Policija 
informuoja, kad mėnesinės konfiskatos pa
siekia arba net ir pralenkia prieš valiutos 
reformą buvusias konfiskatas. (D).

♦ Sovietų zonos profesinių sąjungų or
ganizacija streikuoiantiems Prancūzijos 
darbininkams paskyrė 500.000 ostmarkių 
paraahos. (D),

Lietuva šaukia teisybės / Dr. B. Dirmeikis
2. Quid pro quo

Dvidešimt metų Lietuvos Respublika vis
ką darė, kad jos santykiai su Sovietų Są
junga vystytųsi visiško lojalumo rėmuose. 
Ji niekados neabejojo,, kad Taikos sutartis, 
pasirašyta 1920 metais liepos 12. dieną su 
S. S. Respublikų Sąjunga, kaip carinės Ru
sijos įpėdine, yra pakankamai tvirtas pa
grindas, ne tik tikėti Sovietų gera valia, bet 
ir sąžiningai bendradarbiauti savitarpinei 
gerovei ir regioninei taikai. Tos sutarties 
pirmuoju straipsniu Sovietų Sąjunga be jo
kių rezervų pripažino Lietuvos Nepriklau
somybę ir savarankiškumą ir visiems am
žiams atsisakė nuo suverenumo teisių, ku
rių Rusija yra anksčiau turėjusi į Lietuvą. 
Ir per 20 metų nė kartą nebuvo pastebėta, 
kad Sovietų Sąjungos valdovai bet kokiose 
aplinkybėse kvestionuotų to - besąlyginio 
pripažinimo istorinį bei politinį nuoseklu
mą. Lietuva iš savo pusės visados pažymė
tinu jautrumu respektavo Sovietų tokį iš
mintingą apsisprendimą lietuvių tautos/at- 
žvilgiu ir atvira širdimi priiminėjo visas 
sugesn'jas, kuriomis buvo tvirtinamas pasi
tikėjimas ir nuoširdumas. Tuo tikslu 1926 
metais rugsėjo 22. dieną Lietuva pasirašė 
su Sovietų Sąjunga nepuolimo paktą, kuria
me dar kartą buvo pabrėžtas Sovietų pasi
žadėjimas 'gerbti Lietuvos suverenumą, o 
taip pat ir jos teritorinį integralumą, bei 
neliečiamybę (2 str.j. Tuo pačiu paktu So
vietų Sąjunga Iškilmingai pasižadėjo susi
laikyti nuo bet kurio jėgos .panaudojimo 
prieš Lietuvą (3 str.). Nepuolimo pakto 
galiojimas buvo pratęstas du kartus; 1931 
metais gegužės 6. d. ir 1934 metais balan
džio 4. d. iki 1945 metų gruodžio 31 dienos.

Toks tvirtas juridinis Lietuvos nepriklau
somybės garantavimas santykiuose su So- 
vietų Sąjunga tarnavo plačiausiu (Agrindu 
Lietuvai pasitikėti bendradarbiavimu, kuris 
tik buvo galimas, nežiūrint ūkinių ir politi
nių režimų skirtumo. Abiejų valstybių pri
klausomybė Tautų Sąjungai ir iš to fakto 
plaukiantieji bendri įsipareigojimai tarp
valstybinių santykiavimų klausimuose reikš
mingai papildė visus trūkumus, kurie dar 
galėjo atsirasti dviejų valstybių interesuo-. 
se. Jei prie tos juridinių garantijų sistemos, 
kurion buvo įtraukti Lietuvos Sovietų Są
jungos santykiai, dar pridėsime 1933 me
tais liepos 5. dieną pasirašytą Londone 
konvenciją agresijos definicijai nustatyti, tai 
turėsime pripažinti, jog viskas buvo pąda- 
ryta, kad „jokie motyvai — nei politiniai, 
nei militariniai, nei ūkiniai nei kitokie — 
negalėtų tarnauti bet kokios agresijos pa
teisinimui”' (Konvencijos 3 str.).

Reziumuojant Lietuvos Sovietų Sąjungos 
savitarpio ryšius bei santykius, reikia pa- •
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Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

5. tęsinys.
Ir kodėl taip atsitiko? Jei koks negailestin

gas tardytojas sumanytų iš jo iškvosti atsaky
mą į šį klausimą, Stasiulis greičiausiai nemo
kėtų žodžiais tai išreikšti. Ar jo tokia aštri 
savimeilė buvo kieno nors ir kada nors 
įžeista? O gal įvyko konfliktas su šia ap
linka, kurioje, atvirai pasakius, jis anksčiau 
Visai gerai jautėsi? Arba jo širdies, jo gra
žiųjų jausmų paniekinimas čia suvaidino 
sprendžiamąjį vaidmenį? Kiekviena trumpai 
pasakoma priežastis, kurią, ar jis pats' ar 
kas kitas dabar nurodytų, greičiausiai bū
tų tik pavėluotai sugalvotas ir silpnas pa
aiškinimas, be to, melagingas Stasiu'.io tei
sinimas ar pasiteisinimas.

Stasiulio pasaulis visai kitoks negu ap
linkinių. Jis nesirūpina ir nemato, kad visi 
kiti ne taip jau jį vertina, kaip anksčiau...

— Menkučiai tie žmoneliai, — lengva 
užuojauta šypsosi Stasiulis, — štai visai 
kitaip jie su manim sveikinasi, kai aš nus
tojau vietos, kurioje jie buvo pratę mane 
gerbti ir vertinti. Jie rodė man palanku
mą tik todėl, kad aš buvau jiems reikalin
gas, o gal pavojingas? Tiek to!

Ir jis nusprendė, kad čia pateisinamas 
reiškinys, kai vis dažniau pastebėdavo sa
vo asmens nevertinimo žymes.

Jis jaučia, kad štai vienas, štai kitas nuo 
jo nusigrįžta. O pats Stasiulis, matyt, dar 
tebebuvo apie save tos pačios nuomonės: 
jis tebėra tas pats, kaip buvęs ir jam gy
venime priklauso geresnė, šimtą kartų ge
resnė padėtis, negu dabar laikinai, per ka
žin kokį klaikų nesusipratimą, jis turi...

Stasiulis paniekinamai šypsodavos, kai 
pastebėdavo, kad sėdįs ant suoliuko pažįs
tamas referentas, jam pro šalį einant, staiga 
susidomi „Aidu”, ir nieko aplintyii nemato. 
Tegu nemato! O'poniutė, kiiri anuomet taip 
lipšni būdavo, Stasiulį. pamačius Laisvės 
alėjoje susimeta ir nežinodama kur akis pa
dėti, kad tik nereikėtų prisiversti parodyti 
malonų, kaip pridera tokiai išauklėtai po
niai, veidą, tuojau skuba prie vitrinos. Bet, 
gaila,' nepataikė; jai teko porą minučių 
spoksoti į užraktus, durų rankenas ir bal

brėžti, kad jie buvo pagrįsti: 1. suverenu
mo ir valstybinės nepriklausomybės besą
lyginiu pripažinimu; 2. atsisakymu naudo
tis bet kokiomis jėgos priemonėmis atsira- 
dusiems nesusipratimams likviduoti; 3. ben
drais tarptautiniais pasižadėjimais spręsti 
ginčus taikingu būdu pagal Tautų Sąjun
gos pakto dvasią ir raidę.

Ir nelengvoj 20 metų kovoj dėl savo ūki
nės ir kultūrinės pažangos lietuvių tauta 
atidavė Sovietų Sąjungai savo gerą valią, 
savo ištikimybę sutartims ir savo tarptau
tinį lojalumą iki paskutinio lašo. Niekur ir 
nė vieną kartą Sovietų Sąjunga neturėjo 
nė mažiausio pagrindo nusiskųsti Lietuvos 
elgesiu. <.

Bet Vokietijos Lenkijos karas, kurio pa
ruošimui nemažai prisidėjo pati Sovietų 
Sąjunga, padarė sovietų politikai tiek įta
kos, kad ji iš taikingos ir lojaliomis sutar
timis nustatytos padėties perėjo į brutalią 
agresiją ir”pritaikė jėgos primatą visų savo 
kaimynų adresu. Sovietų Sąjunga visiems 
savo kaimynams atsilygino klasta ir smurtu 
už jų pasitikėjimą, atvirumą ir taikos mei
lę.
, 1939 metų spalio 10. dienos „savitarpinės 
pagalbos” sutartimi Sovietų Sąjunga, (ves
dama karines' įgulas Lietuvos teritorijon, 
pažeidė ankstybesnėmis laisvomis sutartimis 
nustatytą Lietuvos suverenumo politinį ir 
juridinį turinį ir automatiškai įtraukė Lietu
vą aiškiomis spaudimo priemonėmis į savos 
rūšies vasalo padėtį Nors tos „sutarties” 
įžangoj ir užsiminta, kad šalys vadovauja
si visų ankstybesnių tebegaliojančių sutar
čių principais, gi pats tos sutarties turinys 
ir jo nustatymo būdas buvo jau pirmasis 
deklaruotų principų pažeidimas. Ir nuo tos 
dienos Sovietų Sąjunga nepraleido nė vie
nos progos, kad vis aiškiau ir pagrindiniau 
silpnintų Lietuvos • „apsimestą suverenumą”, 
kol ateis politiškai tinkama valanda galu- 
•tinio Lietuvos sęyarankiškumo pafiaikinimo 
aktui. Dokumentai, paskelbti JAV užsienio 
reikalų ministerijos išleistoj knygoj — Na
zi — Soviet relations sudaro puikiausią 
iliustraciją, kokiais suktybių keliais paruo
šė ir įvykdė Sovietų Sąjunga savo užmas
kuotą agresiją prieš Lietuvą.

Sovietų Sąjungos ilgai augintas noras 
pradėti naują komunistinio viešpatavimo 
laikotarpį surado pirmąją dirvą Baltijos 
tautų nepriklausomybių kapinyne. Už gali
mybę Sovietų Sąjungai įsigyti brangų avan
gardą, reikalingą komunistinės ekspansijos 
tikslams, Lietuva ir kiti Baltijos kraštai bu
vo klasta ir jėga priversti pakeisti savo su
verenumą ir nepriklausomybę į vergišką 
sovietų santvarką. 1940 metų birželio 14. d. 
ultimatumas, pateiktai Lietuvos vyriausybei,

tas tualeto kriaukles ... Vargšė poniutė ..
*

O, ne! '
Šiandien Stasiulis dar visai kitoks. Šian

dien dar nepastebėsit anų tragiškojo galo 
žymių. Tai visa ateis gerokai vėliau, gal 
po keleto nejuntamo, bet tolydžiai didėjan
čio smukimo graudingų metų ...

Kai jis dar buvo bankq_ menkoje tarny
boje, dar šiaip taip laikėsi. Bet banko pa
reigūnai' vieną kartą pado, jų manymu, pa
teisinamą progą patenkinti savo neapykan
tą Stasiuliui. Jis nieko nepranešęs neatvyko 
į darbą. Jie nusprendė, kad jų vadinamoji 
„kantrybės taurė” jau sklidina! Tuojau bu
vo parašytas raštas, kad Stasiulis nuo to
kios ir tokios dienos iš banko tarnybos at
leistas. Bet banko pareigūnai vis tik nejau
kiai jautėsi it nenorėdami su Stasiuliu su
sitikti, pasiuntė jam šį raštą į namus. Ir 
visi pasistengė nepastebėti, kad Stasiulis iš 
viso kada nors čia buvo ...

Šitaip pamažu, visai pamažu, sau nepaste
bimai, kitiems truputį juntamai jis menkės, 
neteks atsparumo, nustos dabar aštrios sa
vigarbos ir pasitikėjimo savo jėgomis. Ir 
pagaliau, vogčia, nežymiai prisiartins anoji 
baisi diena, kada jis ras sau vietą sniege
lio apipustytas ant tų lentgalių Zanavykų 
gatvėje, kieme, kiauroje malkinėje ...

Smuikininko taurios rankos, elastinga ei
sena, ramus išmintingas žvilgsnis. Jo vil
kimas kostiumas niekados neatrodo nepa
kenčiamai naujas. Jis efektingas, kaip geras 
kino artistas, bet kitų žmonių tarpe laikosi, 
kaip išmintingas vyras. ‘Banko administra
cija aistringai jo neapkenčia ne tik todėl, 
kad jis ateina į darbą nedarbingas, retkar
čiais pavėluoja, ar dingsta porai, dienų, 
bet svarbiausia todėl, kad Į grasinimus at
leisti iš tarnybos jis žiūrėdavo ramiai- 
abejingai. Kai kam net susidarė įspūdis, 
kad Stasiulis laikė savo asmens kažin kokiu 
įžeidimu šią menką tarnybėlę ir tą, kaip 
jam atrodė, beprasmį darbą.

O jei kas iš vyresniųjų ir pamėgindavo 
su juo pasikalbėti, tuojau atkusdavo dantį.' 
Pradžioje kai kas mėgino Staliuliui „pa-

užbaigė Lietuvos respublikos suverenumo 
likvidaciją, vienašališkai sulaužė visas tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos laisvai suda
rytas sutartis ir už uolią Lietuvos ištikimy
bę duotam žodžiui ir parašui atsilygino Sta
linas kalėjimais, ištrėmimais, nuolatiniais 
persekiojimais ir mirtimis... Šių dienų 
didžiosios pasaulio politikos,vyrai rizikuotų 
labai daug netekti, jei nepasimokytų iš So
vietų žygių Baltijos kraštuose, kokio atpil
do reikia laukti iš Sovietų Sąjungos vi
siems, kurie ja pasitiki, džiaugiasi jos pa
rašu, didžiuojasi jos pasižadėjimais ir tikisi 
gero, taikingo ir sąžiningo sugyvenimo... 
Pagaliau — juk jau turime iškalbingiausius 
(rodymus, kokią duoklę turėjo atiduoti ir 
kasdien tebeduoda Vakarų Pasaulis už pa
vėluotas pamokas.

3. Pavyzdžių beieškant

Sovietų Sąjunga ir hitlerine Vokietija, abi 
išvysčiusios savo tironiškas jėgas silpnesnių 
tautų pavergimui, nuo 1939 metų rugpjūčio 
23. iki 1941 metų birželio 22. bendradar
biaudamos rungtyniavo, katra katrą pra
lenks savo politikos barbariškumu, ekstermi- 
nacijos metodais ir imperialistiniais sieki
mais. Baltijos erdvėje Sovietų Sąjunga Įsi
gijo pirmumo teisę, okūpuodama visas tris 
Pabaltijo valstybes, jas įjungdama į sovie
tinę santvarką ir (vykdydama jose pavyz
dinį laisvės, gerovės, institucijų ir gyvybių 
naikinimą.

Pirmieji sovietinės okupacijos metai Lie
tuvoje ir kitose dviejose Baltijos valstybėse 
gali būti turtingiausias šaltinis visiems, ku
rie ieškojo bendradarbiavimo su Sovietais 
karo metu ir kurie vis naiviai tebetiki po
kariniame laikotarpyje, jog galima suderin
ti laisvę su vergija. Istorija padarys savo 
sprendimą netolimai praeičiai, ir, gal būt, 
artimiausioji ateitis bus ištikimiausioj! liu
dininkė prieš nusikalstąmąją didžiųjų poli
tiką. Plati (rodomoji medžiaga, sukrauta iš 
trijų Baltijos tautų kentėjimų, kurių parei
kalavo godi ir plėšikiška Maskvos okupa
cija, gali visiškai tarnauti pasauliui, kad jis 
greičiau suprastų komunistinės sistemos pra- 
gariškumą. Visa tai, kas žinoma ir kas ma
toma Sovietų okupuotoj Europos dalyj, yra 
tik antriniai pavyzdžiai sąžiningesniam su
pratimui tos dramos, kurios dalyviai dar ir 
šiandien tebėra retai tebeprisimenamos trys 
baltų tautos. (B. d.) ,z

* jjftikijos vyriausybė pareikalavo iš 
Varšuvos išvykti du Prancūzijos ambasados 
tarnautojus. Lenkija to reikalaujanti, Pran
cūzijos vyriausybei atsisakius duoti įvažia
vimo vizas dviem Lenkijos piliečiams, kurie 
Lenkijos ambasadoje Paryžiuje būtų turėję 
eiti tokias pat pareigas, kaip ir iš Varšu
vos išprašomieji prancūzai. (D/Afp).
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tarti, atkreipti jo dėmesį” bet tokio pokal
bio pabaigoje jausdavo, kad Stasiulis grei
čiau jiems patiems iškalbinėja. Ir nieko 
daugiau nelikdavo, kaip tik atsiprašyti ...

Kai vieną kartą buhalteris kažkokį as
menį niekindamas prie Stasiulio jį pavadino 
„subjektu”, tai Stasiulis ramiai šypsodama
sis pastebėjo:

— Bet datfg blogiau būna, kai subjektas 
lieka tik objektu ...

— Taip, žinoma, — ant greitųjų atsakė 
buhalteris, Kurio galvoje dabar maišėsi są
skaitos, debet^—kreditai, saldo. Bet jis 
tuojau susigavo, kad nesuprato, ką iš viso 
reiškia tie' keisti Stasiulio žodžiai? Jis ne
patikimai, skersomis, pažiūrėjo į Stasiulį: 
ar nesityčioja? Vargas, kad jo .galva dabar 
nepajėgė sutalpinti banko neliečiančių da
lykų. Ir jis^skubiai paklausė:

— Ką? Ką jūs pasakėt?. — Ir čia pat pa
galvojęs, kad pokalbis neparodytų jo ko
kioje nors juokingoje šviesoje, greit pasiša
lino. Buhalteris nuo tos dienos Stasiuliui 
pasidarė dar piktesnis priešas. Pats men
kysta būdamas, negalėjo Stasiuliui atleisti 
jo aštraus liežuvio ir kur tik galėjo kenk^ 
jam ir, rodos, be jokių priežasčių, kibo 
prie jo. į

Bet protekcija, per kurią Stasiulis gavo 
šią tarnybą, dar veikė. Tad jis pripratęs 
prie kitokio gyvenimo, negu dabar turėjo, 
pamažu pardavinėdamas portsigarus, lai-, 
krodžius, neseserius ir atliekamus kostiu
mui bei kitokį šio to vertą-turtą, menką 
banko algą prisidurdamas, dar jautėsi sa
varankus. Tuo tarpu jam atrodė, kad tame 
iš esmės trapiame Laisvės alėjos gyvenime 
ir jam priklausė, kaip tūkstančiams kitų, 
tvirta vieta.

Buvo galima pamanyti, kad jis vieną 
kartą pats sau pasakė; „Jeigu taip šuniškai 
viskas klostos, tai tegu sau! Jeigu nėra 
taip, kaip aš trokštu, tai man jau vis tiek!” 
Ir jis leido dienoms slinkti savaime, nebe
darydamas kokių nors pastangų pakeisti 
vis klaikesnę kryptį (gavusiame save gyve
nime. Tik gal retkarčiais, nedažnomis visiš
ko išsiblaivėjimo valandomis, kada jis lik
davo apsnūdęs ir visam kam, kas pasau
lyje vyksta, abejingas, dar pasvajodavo, pil
nas melancholijos, kad, gal būt, kaip nors 
ir kada nors netikėtai ir pasikeis jo gyve
nimas. Bet šis pasikeitimas turėtų įvykti 
kažin kaip nejučiomis, be jo paties valios. B. d.

Tarptautinė padėtis

Vokietija
-drangas ar priešas?

Lapkričio, 11. d. Londone prasidėjo JAV, 
D. Britanijos, Prancūzijos ir Beneliukso 
konferencija dėl Ruhro krašto anglies ir 
plieno padalijimo kontrolės. Jau gegužės 
mėn. tos 6 valstybės buvo iš principo susi
tarusios, kad kontrolės tikslas bus tų gami
nių padalijimo priežiūra sukliudyti vokie
čiams apsiginkluoti. y

Prancūzai tam susitarimui pritarė tik ne
noromis, nes jis neatitiko jų saugumo rei
kalavimų. Todėl suprantamas jų delegaci
jos pirmą konferencijos dieną pareikštas 
pasipiktinimas vakarykščiai (t. y. lapkričio 
10. d.) paskelbtu generolų Clayus ir Ro- 
bertsono bendru įsakymu Nr. 75, kuriuo 
Ruhro krašto kasyklos ir geležies bei plie
no įmonės perduodamos valdyti vokiečių 
patikėtiniams, nuosavybės klausimą (privati 
nuosavybė ar suvalstybinimas) paliekant iš
spręsti būsimajai Vakarų Vokietijos valsty
bei. Prancūzai, kurie reikalauja sutarptau- 
tinti Ruhro kasyklas ir plieno pramonę, 
įstebėjo tame įsakyme, pasak „Daily Mail”, 
smūgį į v- ir įspėja, kad anglosaksai 
kartoja 1' 1930 m. padarytas klaidas,
kurios p. , prie Hitlerio įsiviešpatavi
mo ir 2. karo. Nepaisant tų prancūzų 
protestų, ...k amerikiečiai, tiek ir britai 
atšaukti savo gubęrnatorių įsakymo nerodo 
nė mažiausio boro. i

Ta proga Vakarų spauda plačiai disku- . 
tuoja Vokietijos rolę Vakarų Europoje. 
Anglosaksų politikos tikslus ryškiausiai 
nušvietė londoniškis, liberalams artimas, 
sekmadieninis „Observer”, rašydamas;

„Daug Prancūzijos argumentų yra 
rimti, tačiau tikrai apsaugoti nuo Ruhro 
krašto pramonės, panaudojimo agresijai 
gali tik Vokietijos okupacijos faktas. 
Okupacijai pasibaigus jokia kontrolės 
sistema nesukliudys Vokietijai virsti di
džiąja valstybe ir tvarkyti savo pramonę. 
Atrodo, kad Prancūzija tikisi Vokietiją 
tvarkyti neribotą laiką, bet' tai neįmano
ma. Sena politinė išmintis moko, kad sų 
sumuštu priešu galima elgtis dvejopai: 
jį sunaikinti ar su juo susitaikyti. Susi
taikymas yra vienintele teisinga kryptis. 
Ir jei taip, tai tam reikia padaryti pra
džią dabar, kol dar mūsų armijos stovi 
Vokietijoje. Mes negalime ir nepriva
lome, paklusti Prancūzijai.”

Turint galvoje Vakarų Rytų santykių 
įtempimą, aišku, kad kiekviena šalis sten
giasi 65 mil. vokiečių patraukti į savo pu
sę. Vokietiją traktuoti kaip priešo kraštą 
buvo galima tik veikiant Berlyno kontrolės 
tarybai. Jai nustojus veikli, Vakarai turi 
stengtis savo zonas įtraukti ( Vakarų Euro
pos Uniją. Ta unija,/ teoriškai galvojant, 
galėtų patenkinti prancūzų saugumo reika
lavimus, juo labiau, jei ji Atlanto paktų 
bus susaistyta su JAV bei Kanbda. Prak
tiškai, šiandien tokia unija ir Atlanto pak
tas dar nėra šimtaprocentinė tikrovė. Juk 
JAV konstitucija neleidžia pasirašyti tokio’ 
pakto, kuris automatiškai jas įtrauktu į 
karą, užpuolus, sakysim, sovietams Prancū
ziją. Be 1c. prancūzai netiki, kad karas tarp 
amerikiečių ir sovietų neišvengiamas, ir ta
ria galint juos susitarti. Jei eventualiai ru
sai ir amerikiečiai anksčiau ar vėliau susi
tars iš Vokietijos atšaukti savo kariuome
nes, Vokietija, išnaudodama nesutikimus, 
anksčiau ar vėliau alsigmkluos. Tuo atveju 
ji varys tokią politiką, kuri jai patiks, ir, 
gal būt, primins Hitlerį. Kiekvienu atveju 
ji gali nesiderinti su prancūzų saugumo 
interesais. Tokio momento prancūzai bijo. 
Savaime aišku, kad sevietai nepraleis pro
gos jau dabar padrumst! prancūzų anglo
saksų santykius ir, pasak „Gazette de Lau
sanne”, tai suteiks prancūzų komunistams 
naujos „municijos” jų kovoje su vyriausybe.

Antra vertus, ’r‘ dabartinė būklė truks 
‘toliau, jei Dr. Evatto ir Trygvės Lie ape
liacija duos l“' medžiagos sovietų propa
gandai, prancūzams, kaip ir amerikiečiams 
su britais, nebus kito išėjimo, kaip tik pa
sekti jų pavyzdžiu ir ieškoti vokiečių drau
gystės, stengiantis juos įjungti į busimąją 
Vakarų Europos federaciją.

Taip galvojant buvusio ambasadoriaus 
Berlyne Franęois Poncet atvykimui į Vokie
tiją tenka skirti didelę reikšmę. Atrodo, kad 
jis turi paruošti dirvą eventualiam vokie
čių prancūzų suartėjimui. Žodžiu, jei neį
vyks stebuklo (sovietų amerikiečių susitari
mo), į vokiečius tenka žiūrėti, kaip į ryt 
dienos pilnateisius Vakari.) sąjungininkus.

• (Lo)

Pasmerkė mirti
Budapeštas (Dena/Reuteris). Buv. Vengri

jos ambasadorių Kaire Csornokį už taria
mą krašto išdavimą, antidemokratinę veik
lą ir spekuliaciją devizomis Budapešto liau
dies teismas pasmerkė mirti. »

Csornokys prisipažino prie visų kaltini
mų, o taip pat ir prie to, kad jis slaptas 
informacijas perdavinėjo užsienio agentams.
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T. S. Eliot - Nobelio premijos laureatas Treji metai Lietuviu Bibliografijos tarnybai

Lapkričio 4 dienos popietiniame posėdy
je Švedų Akademijos nariai šių metų No
belio literatūros premiją paskyrė anglų ra
šytojui Thomas Stearns Eliotui. Prieš jį tos 
premijos laureatais yra būvą trys anglų ra
šytojai — Kiplingas, Shaw ir Galsworthy. 
Eliotą veikiau būtų galima laikyti ameri
kiečiu: jis gimė 1888 m. J. A. Valstybėse 
ir yra studijavęs savo tėvynėj Harvardo 
universitete, o po to Paryžiuj ir Londone. 
Nors jis anglosaksų kraštuos žinomas jau 
seniai, mes Lietuvoj apie jį beveik nieko 
nesam girdėję, o ir Vokietijoj gyvendami 
tik vienas kitas esam matę scenoje jo bene

T. S. ELIOT _
JURA

Tos jūros, pakrantės, tos pilkos uolos, tos 
salos

Tie vandens, kur plaka laivą, f
IY kvapas pušies ir miško strazdas, kurs 

gieda pro rūką
Visi tie vaizdai sugrįžta ' ■
O mano dukra.
Tie, kur galanda iltį šunies ir galvoja
Mirtis t
Tie, kur spindi kolibrio puikybe ir galvoja
Mirtis
Tie kur tupi sotumo kūtėj, ir galvoja
Mirtis
Tie, kur svaiginasi kaip gyvuliai ir galvoja
Mirtis

/
Tapo' bekūniais, tokiais juos pavertė vėjas, 
Dvelksmas pušies ir miško giesmė i? rūkas 
Toji malonė juęs ištirpdė erdvėj

Kas gi yra tas veidas, ne tiek šviesus ir 
šviesesnis,

Tas pulsas rankoj, ne tiek stiprus ir stip
resnis — .

Duotas ar skolintas? Tolesnis nei žvaigždės 
ir artimesnis už akį. |

šnabždesys ir juokas tylus tarp lapų ir bė
gančių kojų

Po miegu, kur vandenys visi susitinka.
Vertė St D-tis.

I

' Nepakenčiamai sudarkytas vadovėlis
Tonas Miškinis. Žmogaus kūnas ir jo higiena. 
Tinka vadovėliu IV-jai ginjn. kl. Šviet. 
Vald. Knygų Leid. k-jos 1947. 4. 29 d. pro
tokolo Nr. 10. Išleido „Aistia” Kassel-Mat- 
tenberg. 1948 m. 88 pusi. Kaina 3 DM.

Esant dideliam šios rūšies vadovėlių trū
kumui su .džiaugsmu ėmiau šią gan gražios 
išorės knygelę, tačiau beskaitant jos ne
gausius puslapius, mano džiaugsmas virto 
nusiminimu, kuris ir verčia pasidalinti ke
liomis^ pastabomis su mūsų visuomene ir 
atkreipti dėmesį tų, kuriems rūpi, ar pri
valo rūpėti, mūsų mokyklų reikalai.

Nedidelis puslapių skaičius sudaro įspūdį 
jog, tai daugiau konspektas, tačiau svarbių 
klausimų praleidimas, kraujo apytakos 
organų higienos, fermentų, bei jų reikšmės 
maisto virškinimui, baltymų nepakeičiamu
mo, imuniteto, refleksų ir tt. kad jr kons
pekte yra nedovanotinas neapsižiūrėjimas. 
Tuo tarpu čia randame gana platokai pa
nagrinėta „Pirmoji ■ pagalba cheminiam ka
re”. IV-tos kl. gamtos mokslo programoj 
šis dalykas nenumatytas. Todėl kyla klausi
mas ar tai buvo būtina ir reikalinga?

Perskaičius knygelę, krinta į akis stam
bių, Elementarinių gamtos mokslo, kalbos 'ir 
korektūros klaidų gausumas. Autoriaus pa
stebėtų klaidų atitaisymo knygoje visai nė
ra. Nuostabu, kad Švietimo Valdybos Kny
gų Leidimo Komisija pripažino mokykloms 
tinkamu vadovėliu.

Nėra galimybės visų vadovėly randamų 
elementarinių gamtos mokslo klaidų ir su
minėti. Dėl vietos stokos pasistengsiu pa
tiekti tik keletą būdingesnių pavyzdžių:

Štai 7 pusi, mes randame kaulo sudėties 
aprašymą.^ „Neorganinė sausa kaulo me
džiaga sudaro 60—70%, o organinė tik 
80—40%”. Tikrumoje organinių medžiagų 
kauluos yra tik 30—50%, o neorganinių — 
70—50%. , 

Toliau 12 pusi. autorius spindulio kaulą 
klaidingai vadina „šeivikauliu”. Tuo budu 
autorius turi šeivikaulius kojoj ir rankoj.

Arba vėl 17 pusi. „Veninis kraujas tam
siai melsvas”,... Turi būti — tamsiai rau- 
donas.

19 pusi, „...vietinį žaizdos uždegimą ar 
vadinamąją g a n g r e n ą”. Gi, vietinis 
žaizdos uždegimas nėra gangrena.

23 pusi. „Plaučių oro talpa tikrinama su 
arometru.” Turi būti — spirometru.

'31 pusi. Maisto produktų kaloringumas 
autoriaus yra skaičiuojamas mažosiomis 
kalorijomis, o tikrumoje turi būti skaičiuo
jamas didžiosiomis kalorijomis, ką autorius 
gaH patikrinti ir savo naudotoj literatūroj
— C. Schaffer. Leitfaden der Biologie 71 
pusi.

48 pusi, aiitorius aiškindamas kraujo su
dėtį rašo: „Kraujas yra dvejopas: baltieji 
Ir raudonieji kraujo kūneliai. Taip negali
ma išsireikšti, nes išeitu, kad vienos rūšies 
kraujas yra sudarytas tik iš baltųjų, o kitas
— tik iš raudonųjų kraujo kūnelių.

,49 pusi, mikrobus, bakterijas ir visus ki
tus ligų sukėlėjus autorius be išimties pri
skiria augalų pasauliui. Tas yra netikslu,

garsiausią dramą — „Žmogžudystė kated
roj”.

Eliotas yra ne tik kelių dramų autorius, 
— jis taip pat yra parašąs studijas apie 
poetinę dramą, Dantę, Šekspyrą, apie ang
lų XVlI-ojo a. poetą ir dramaturgą Dryde- 
ną. Jis yra labai mokytas vyras: neveltui 
jis rinko išmintį, kilodamasis iš vieno gar
saus universiteto į kitą, nelyginant bitė, 
kuri, rinkdama medų, aplanko daugybę žie
dų. Eliotas yra žymus kritikas: jo sprendi
mai pasižymi geru skobiu ir dideliu įžval
gumu. Jis yra įkūręs ir ilgą laiką redaga
vęs žurnalą „Criterion”, kartu būdamas ži
nomos leidyklos Faber and Faber direkto
rium.

Tačiau daugiausia jis yra pagarsėjęs kaip 
poetas, — pagarsėjęs anglų kalbos kraš
tuose, savo senojoj tėvynėj Amerikoj ir 
naujojoj — Anglijoj, kurios piliečiu jis yra 
jau daugiau kaip dvidešimt metų. Elioto 
kaip poeto kelias yra ilgas’ ir sudėtingas. 
Jo poetinės kūrybos šaknys yra plačiai pa
sklidę) jos maitinosi tiek prancūzų simbo
listų, tiek linkusio į mistiką ir filosofavimą 
anglų poeto Browningo, tiek Amerikos po
eto Ezros Poundo sultimis. Pastarasis buvo ; 
imagizmo srovės (image — vaizdas) įkūrė- j 
jas, iš poezijos visų pirma reikalavęs aiš
kumo, paprastumo ir stiprių vaizdų. Tuo 
keliu eina savo kūrybos pradžioj ir Elio
tas. Vieną ankstybąjį eilėraštį, rašytą pran
cūzų kalbą (Eliotas, be to, rašo dar itališ
kai), jis štai kaip ironiškai užbaigia:

Aš švęsiu savo vardines 
Kurioj nors Afrikos oazėj, 
Žirafos kailiu apsivilkęs.

Poetas, eidamas Poundo pėdomis, akcen
tuoja intelektinį momentą. Jo eilėraščiij rin
kinys, išleistas baigiantis pirmajam pasau
liniam karui, rodo jį kaip estetinės krypties 
poetą, nesidomintį pasaulėžiūros ar religi
jos klausimais. Ironija, kurios žymės ran
damos šitoj jo knygoj, dar daugiau sustip
rėja 1920 metais išleistame rinkiny, kuria
me karo įtakoj pradeda reikštis poeto nusi
vylimas.

Tačiau svarbiausias Elioto kūrybos vys
tymosi ta kryptimi produktas yra 1922 me
tais išėjusi poema „Waste! Land” („Dyky

nes nevisi jie priklauso augalų pasauliui.
Cheminius junginius autorius vadina vi

sai klaidingai, pav., 84 pusi, natrio chlori
das vadinamas „chlorinis natris” o natrio 
šarmas — „aitriuoju natriu”.

Oi, 87 pusi, vėl užtinkame tokius chemi
jos mokslo „perlus” kaip „hiperpermanga- 
natas” turi būti kalio permanganatas, 
„vandens hiperoksidas” turi būti vandeni
lio peroksidas.

Randame vadovėly ir visą eilę neaiškių 
gamtos dalyko apibūdinimų nesuprantamų ir 
netikslių sakinių, kalbos klaidų bei sveti
mybių: ,

10 pusi, autorius kalbėdamas apie kaulus 
rašo: „Vieni kaulai yra tuščiaviduriai, tan
kūs, kiti skysti”. Tenka tik paklausti kokie 
yra tie „skysti kaulai?”

Toliau 11 pusi, skaitome: „Tarp stubur
kaulio ir nuo jo einančių yra apvali skylė; 
stuburkaulius sudėjus, gaunamas ilgas 
vamzdis, kurį vadina stuburo kaulu, ja
me yra nugaros smegenys.” Argi ta vamzdį 
vadina stuburo kaulu?

30 pusi, autorius rašo, kad vitamino B 
randame „».. grūduose, pievose ir kit.” 
Kaip suprasti „pievose”?

O 39 pusi, randame pasakyta, kad galvos 
smegenys yra iš „minkštos masės”. Reikėtų 
nors tiek paminėti, kad tai yra nervinis au
dinys.

Nesuprantama, ką autorius turi galvoj, 
sakydamas „nevisai sveiką skiedinį” 54 psl.

70 pusi. „Butų švarumo dabojimas” (rei
kėtų — „priežiūra”). Toliau skyrely rašo: 
„Vartojami miestuose minkštieji baldai ne
higieniški, nes sėdint ant jų sušyla apati
nė kūno dalis ir dėlto juos reikia dažnai 
dulkinti”. Vis tik taip ir lieka neaišku, ko
dėl reikia dulkinti? '

Tokių ar panašių pavyzdžių yra ir dau
giau, pav.: 6, 7, 10, 17, 23, 25, 26, 27 ir ki

Ekrano margumynai
Paveikslų klastotojas filihe. Prieš keletą 

mėnesių mirė olandų dailininkas van Me- 
geren, kuris.savo laiku taip meistriškai pa
dirbo senųjų olandų meisterių Vermeer van 
Delft ir Pieter de Hooch paveikslus, kad 
net prityrę specialistai buvo apgauti. Da
bar REAL-Film ruošiasi statyti filmą, ku
rio centrinė figūra bus van Megeren.

Adomas ir Ieva madoje. Visa eilė filmų 
pastatyta pagal šventraščio vaizduojamus 
Adomą ir Ievą, tačiau britų Rank-Organi
zation netrukus išleidžia filmų komediją 
„Adomas ir Ieva”, kur vyriausius vaidme
nis turi Jean Simmsons ir Stewart Granger.

Ruošiamas UN filmas. Jungtinių Tautų 
Organizacijos filmų skyrius pasiryžęs per 
ateinančius devynis mėnesius pagaminti 
vienuolika dokumentinių filmų. Pirmojo 
filmo, kuris vadinsis „Tautų charta”, gamy
bos dabai jau pradėti.

Amerikiečių filmas „Geležinė uždanga”, 
kuris vaizduoja sovietų špionažą Kanados 
atomo gamyboje. Prancūzų vyriausybės bu

nė”), gavusi Čikagos modernistiško žurnalo 
„The Dial” premiją. Tuo kūginiu remiasi 
kone visa naujoji anglų poezija, jis rado 
begalę sekėjų, kurių daugelis mėgdžiojimo 
įkarštyje panorėjo pralenkti savo mokytojo 
ekstravaganciją. Toj poemoj pilna keis
čiausių disonansų, laužytų, iškraipytų žo
džių, sakinių (sintaksė turėtų užsigauti, kad 
čia vartojame tą žodį), kurių prasmės jo
kiu būdu negalima suvaikyti. Čia Eliotas 
iš dalies vartoja metodą anglų romanisto 
Joyce’o, kuris naudojasi tom priemonėm 
žmogaus pasąmonei atvaizduoti. Tačiau 
daugely vietų Elioto „Waste Land” randa
me tikrų tikriausios poezijos. Tame kūriny 
reiškiasi poeto pokarinis nusivylimas žmo
gumi, siaubas dėl matytų griuvėsių, nusimi
nimas dėl dvasinio skurdo, dėl- pasaulio 
barbariškumo ir begalinio sužvėrėjimo. Tai 
šalto, beviltiškai ramaus, moderniškos civi
lizacijos sukurto pragaro vaizdas:

Tai yra mirusi šalis, 
Tai yra kaktusų šalis. 
Čionai akmeninės statulos 
Stovi, priimdamos 
Mirusiojo rankos maldas, 
Viršuj mirgant gęstančiai žvaigždei.

Panašūs tonai skamba po kelių metų pa
rašytame Elioto veikale „Tuštieji žmonės”. 
Čia jau ima reikštis religiniai motyvai, ku
rie dar labiau sustiprėja „Pelenų Dienoj” 
Siame kūriny poetas jau daug ramesnis, pa
krypęs į katalikišką misticizmą.

1940—42 m. Eliotas rašo poemą „Keturi 
kvartetai”, kuriame jis nori apimti žmogaus 
buities visumą. Poeto nuomone, šių dienų 
žmogus, atsidūręs prieš tuštumą, turįs nu
sižeminimo keliu eiti į tikėjimą. Savo 
„Kvartetuose” Eliotas vartoja formą, arti
mą muzikai — sonatos konstrukcijai. Kū
rinys yra nerimuotas, parašytas nelygaus 
ilgio eilutėm, kuriose rimo stoką atsveria 
laisvo ritmo turtingumas ir grožis. Iš viso, 
Elioto poezijoj randame daug prozinių iš
skaičiavimų, abstrakčių filosofinių terminų, 
visai nesuprantamų vietų, tačiau greta to 
kai kurie jo veikalai (arba jų dalys) pasi
žymi nepaprasta poetine jėga. Eliotas lai
komas žymiausiu šių dienų Anglijos poetu.

St. D-tis.

tuose puslapiuose, kurių dėl vietos stokos 
nėra galimybės pacituoti.

Nedovanotinas autoriaus neapdairumas 
kartoti ištisus skyrelius toje pat knygelė
je, pav., 8 puslapy esantį kraujo aprašymą 
pakartoja 48 pusi, žodis žodin net 11 eilu
čių. Neaišku kuriam tikslui tai daroma.

Galima paminėti dar vieną klausimą.
'80 pusi. „Pirmoji pagalba nelaimingais 

atsitikimais” skyriaus ištisi sakiniai ir fra
zės žodis žodin (žinoma yra ir kai kurių 
skirtumų) atitinka „Kišeninio Kalendoriaus 
1947 Metams” išleisto „Atžalyno” Weil- 
heim-Teck, redaguoto A. Antanaičio 83, 84, 
85 puslapiuose tilpusiam to paties pavadi
nimo skyrelyje.

Dėl vadovėlio tinkamumo tenka pasaky
ti:

1. Nedovanotina autoriui išleisti vadovė
lį be korektūros klaidų atitaisymo, o ]ų 
yra pav. „kiaulių liga” 74 pusi, turi būti — 
„kaulų liga”. Degtinės stiprumas — „95° C.” 
34 pusi, (o gal tai sąmoninga klaida?), ir tt.

2. Gamtos dalyko elementarinės klaidos, 
vadovėlio siaurumas, praleidimas svarbių 
klausimų ir kalbos klaidos, pavertė vadovė
lį netinkamu IV-tos kl. kursui išeiti. Ar tin
ka ši knygelė, kaip autorius savo žody rašo 
„norintiems trumpai susipažinti su žmogaus 
anatomija, fiziologija, higiena ir užkrečia
mom ligom”, tai sunkų pasakyti, bet kad 
juos gali gerokai suklaidinti, tai faktas. Tik
tai ištaisius visas gamtos dalyko ir kalbos 
klaidas, bei papildžius, vadinasi, tik po ka
pitalinio remonto” ji savo paskirčiai tiktų.

Paskutiniu metu vokiečių Švietimo įstai
gos suregistravo mūsų mokykloj vartojamus 
vadovėlius ir kiekvienu metu gali paprašyti 
vadovėlių pavyzdžių. Kyla klausimas ar ga
lima būtų šią knygelę patiekti kaipo varto
jamą vadovėlį mūsų mokyklų IV-tos klasės 
kursui išeiti? Aišku ne! G. Lašas

vo uždraustas rodyti Prancūzijos kino tea
truose.

Nauja filmų bendrovė. Britai suteikė li
cenziją vokiečių naujai filmų bendrovei 
Ponius, kuri pirmuoju filmu stato „Kiaulie
na dėžutėse”.

Krizė Hollywoode. Šiame amerikiečių 
filmų mieste, mažėjant jų filmų pareikalavi
mui užsieniuose, tuo pačiu beveik per pu
sę mažiau gaunant devizų, atleidžiama visa 
eilė aktorių. Pereitais metais Hollywoode 
buvo 742 aktoriai, sudarę su filmų bendro
vėmis sutartis, šių metų pradžioje jų skai
čius sumažėjo iki 463, o šiuo metu pasi
liko tik 372.

Churchillio memuarai filme. Buv. britų 
premjeras W. Churchillis savo karo meto 
atsiminimus nori filmuoti ir tuo reikalu ža
da vykti į Hollywoodą. Iš Metro-Ooldwyn- 
Mayer bendrovės Churchillis pareikalavo 
vieną milijoną dolerių, tačiau ši suma buvo 
per aukšta ir pasitarimai kol kas nutrūko.

1945. XI. 11 d. Memmingeno lietuvių sto
vykloje žinomas bibliografas mjr. Al. Ru- 
žancovas ėmėsi organizuoti liet, knygos 
bibliografinį darbą, įsteigdamas bibliogra
fijos tarnybą, kuri šiuo metu ir švenčia sa
vo trejų metų darbo sukaktį. Tarnyba ren
ka tremtyje leidžiamus laikraščius, knygas 
ir kt. spausdintus, juos registruoja, skirsto 
ir tvarko pagal visus tarptautinės biblio
grafijos reikalavimus. Per 3 metus ji įre
gistravo tokį neperijodinių leidinių skaičių: 
1945 m. - 93, 1946 — 268, 1947 — 228, ir 
1948 (I.X.) — 150 knygų. Apie 173 lietu
viškos knygos yra parengtos ar jau atiduo
tos spaudai. Tokiu būdu tremtyje spėjome 
jau išleisti 739 nepterijodinius leidinius. Pe
riodinių leid. (laikraščių ir žurnalų) skai
čius taip atrodė: 1945 — 149,1946 — 256, 
1947 — 132, 1948 (IX) — 71. Vadinasi, 
mūsų rašytojai, žurnalistai, kultūrininkai, 
mokslininkai ir kiti spaudos darbuotojai bei 
leidėjai, kad ir Slogiausiose sąlygose, daž
nai alkani, gyvendami, Įstengė sukurti ir 
išleisti gražią, apie 1.000 tomų lietuviškų 
knygų ir laikraščių komplektų bibliotekėlę.

Bibl; tarnyba per 3 metu 'aba-i nuoširdžiai 
sielojosi mūsų knygos reikalais. Jos vado
vas paruošė ir mašinėle atspausdino didelį 
skaičių bibliografinių — informacinių lei
dinėlių, kuriuos išsiuntinėjo lietuvių ir už
sienio bibliotekoms, bibliografams, biblio
filams, redakcijoms. 1948 m. pradžioje pra
dėtas leisti specialus bibliografijos reika
lams skirtas perijodinis leidinys — „Kny
gų Lentyna”, kurio iki šiam laikui atspau
sdinta 5 numeriai, viso 64 pusi.

Ši įstaiga palaiko glaudžius ryšius su vi
sa eile vokiečių ir užsienio bibliografijos

Užsiprenumeruokime lietuviu kalbos vadovą
Pinigų reforma Vokietijoje pakirto lietu

vių tremtinių finansinį pajėgumą: dabar ne 
tik atskiri lietuviai, bet ir jų centrinės or
ganizacijos nebepajėgia vykdyti sumanymų, 
kuriems reikia stambesnių piniginių sumų. 
Taip yra ir su spauda: jei fteriodiniai lei
diniai dar šiaip taip ir palaiko savo gy
vybę, jei dar pasirodo viena kita pigesnio 
spaudos darbo knyga, tai jau kitaip yra 
su didesniais ir specialiais spaudiniais. Čia 
kalbame apie Lietuvių kalbos vadovą, ku
ris ir savo 'stambumu (apie 30 spaudos 
lankų), ir spaudmenų įvairumu, ir kirčiuo
tomis raidėmis sunkina išleidimo darbą ir 
sudaro tokias stambias išlaidas, kurių joks 
atskiras leidėjas dabar pakelti negali. O 
gimtosios kalbos vadovo mums reikia. Jei 
reikia, tai turime ir žūtbūt išspausdinti. 
Todėl Švietimo ir Kultūros Taryba, supras
dama to reikalo svarbumą, kviečia visą 
mūsų bendruomenę prisidėti prie tos 
reikšmingos knygos išleidimo.

Čia negalime tos knygos pavaizduoti vi
siškai aiškiai. Tačiau duodame duomenų,

LTB Kultūros Tarybos 
pranešimas mokytojams

LTB Kultūros Taryba, svarstydama kul
tūrininkų klausimus ryšium su emigracija, 
ypatingai susirūpino mokytojais, kurie te-, 
bedirbdami švietimo darbą, yra daug nusi
pelnę mūsų tautai. Tačiau emigruoti moky
tojų profesijai yra labai sunku, nes iki šiol 
joks kraštas jų nereikalavo ir vargu ai 
ateityje pareikalaus. Todėl mokytojams pa
tartina emigracijos reikalu glaustis prie 
kitų profesijų. Norintieji patekti į JAV tu
rėtų patys kreiptis į savo pažįstamus ar 
gimines, gyvenančius JAV, ir prašyti darbo 
ir buto garantijų. Tačiau tie, kurie norėtų 
vykti į JAV, bet neturi jokių perspektyvų 
gauti reikalingas garantijas, gali kreiptis į 
LTB Kultūros Tarybą prašydami jiems pa
gelbėti. LTB Kultūros Taryba bandys 
išrūpinti reikalingas sutartis. Pareiškimus 
siųsti per L. Tr. Mokytojų Sąjungos sky
rius arba per mokyklų vadovybę LTB Kul
tūros Tarybai Augsburg-Hochfeld DPcamp. 
Pareiškimuose pažymėti visos šeimos var
dus, pavardes, gimimo datas, išeitą mokslą, 
kuriose mokyklose dirbo, ar turi JAV gi
minių ir jų adresus ir kokį darbą galėtų 
dirbti. Šeimai priklauso tik tėvai ir vaikai.

Pareiškimai turi būti atsiųsti iki š. m. 
lapkričio 27 d.

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Literatūra. Trumpas lietuvių li

teratūros istorijos kursas gimnazijai. Auto
rius Pranas Naujokaitis. Išleido „Patria” 
Tūbingene. 316 psl. Kaina nepažymėta. Lei
dinyje pradėta lietuvio rašliavos pradžia ir 
baigta naujausiais mūsų literatūros atsto
vais. Veikalas gražiai išleistas.

Scholar. Jaunų užsieniečių akademikų va
karinėse Vokietijos zonose leidinys. 1948 m. 
nr. 2—3 Heidelbergas. Redaktorius A. Zub- 
ras. Leidinys vokiečių ir anglų kalbomis. 
240 psl. Gausu lietuvių, latvių ir estų moks
lininkų straipsnių. Kaina nepažymėta.

Ganyklų vaikai. Antroji papildyta ir pa
taisyta laida. Autorius Stepas Zobarskas. 
Išleido „Patria” Tūbingene. 108 psl. Tai 
vienas geriausiųjų leidinių mūsų mažie
siems, nepriklausomoje Lietuvoje labai tei
giamai Įvertintas. Spaudos darbas atliktas 
gražiai. Kaina nepažymėta.

Latvių Dainos mišriam chorui. Latvių 
lietuvių vienybės leidinys. Spausdinta rota
torium. Leidinys skirtas Latvijos nepriklau
somybės 30 m. sukaktuvėms paminėti. 1948 
m»Be latvių himno leidinyje yra 4 fiopulia- 
rios atskirų kompozitorių latvių dainos. 
Kaina nenurodyta. 

įstaigų, bibliotekų, universitetų, siųsdama 
joms gražesniuosius mūsų leidinius. Gaila, 
kad lėšų stoka neleidžia šiai įstaigai labiau 
išplėsti savo , veikimą. Dirba tik vienas 
žmogus, niekieno neatlyginamas, nuo tarny
bos atliekamu laiku. Maža to, šiam darbui 
aukoja didelę savo algos dalį, nes mūsų vi
suomeninių įstaigų finansinė parama šiai 
tarnybai toli gražu nepatenkinama. Nevisa- 
da UNRRA, IRO ar net vietos LTB komi
teto žmonės buvo palankūs šiai institucijai. 
Vienu metu surinkta brangi medžiaga net- 
buvo atsidurūsi labai drėgname rūsyje, kur 
jai grėsė žuvimas, Nuo tada surinkti leidi
niai pradėti siuntinėti apsaugai Dr. Geru
čio vedamam Bibl. archyvui Šveicarijoje.

Iš kuklios šios įstaigos apyskaitos, gali
ma pastebėti, kiek daug gaH padaryti vie
nas, visuomeninių įstaigų galima sakyti ne
remiamas, darbą mylintis žmogus.

Šia prpga mes linkime Bibliografinės tar
nybos vadovui pasisekimo. Lietuviška kny
ga turėjo pereiti sunkius kelius. Nešvieses
nė ateitis laukią ir tremties knygą čia, Va
karų Europoje. Tikėkime betgi, kad ji, bib
liografų renkama, registruojama, saugoma, 
išliks archyvuose, pasaulinėse bibliotekose 
ir užsienio universitetuose. Mūąų vadovau
jantieji organai turėtų tinkamai šį kultūros 
darbą Įvertinti ir paremti ne tik morališkai, 
bet ir materiališkai. Ypač reikia stengtis, 
kad ku<^ didesnis lietuviškų knygų skaičius 
būtų pasiųstas pasaulinėms bibliotekoms J 
Įvairias valstybės. O tai geriausia būtų gali
ma atlikti kad ir per tą pačią Bibliografi
jos tarnybą, palaikančią glaudžius ryšius su 
viso pasaulio šios rūšies įstaigomis.

Br. Kviklys

iš kurių kiekvienas galės susidaryti sau 
apytikrį vaizdą.

1. Lietuvių kalbos vadovas nėra nei mo
kyklinė, nei praktinė įprasto pobūdžio 
gramatika, kurią reikia „kalti”.

2. To vadovo tikslas — duoti mūsų ben
drinei rašomajai ir šnekamajai kalbai tai
syklingumo gaires.

3. Todėl vadovo programiniais dalykais ■ 
eina:

I (teorinėje) dalyje (166 mašinraščio psl.)
— a) garsų daryba ir tartis, b) rašyba ir * 
raidynas, c) rašybos rūšys, d) garsų rašy
ba, e) didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymas, 
f) žodįių dalių kėlimas, g) žodžių rašymas 
kartu ir skyrium, h) svetimybių rašymas ir 
i) santrumpos; toliau duodama: j) kalbos 
dalykai, k) skyryba ir 4) kirtis ir priegaidė;

II (žodinėje) dalyje (apie 1000 mašinr, 
psl.) — lietuviškų ir svetimų žodžių dide
lis rinkinys, kuris pavaizduoja: a) vartoti
nus ir nevartotinus žodžius, b) taisyklingą 
žodžių rašymą, kaitymą, tarimą, kilmę ir 
trumpinimą, c) netaisyklingus žodžių var
tojimo atvejus, d) žodžių darybos priemo
nes (priesagas ir priešdėlius) Ir kt.

Taigi čia turime knygą, kurios nereikės 
„kalti”, bet į kurią atvejų atvejais teks 
žiūrėti — o kaip aš tpriu teisingai lietu
viškai parašyti ar pasakyti?

4. Lietuvių kalbos vadovo autoriai yra: 
profesorius dr. Pranas Skardžius,

dirbęs Kauno” ir Vilniaus universitetuose, 
dabar profesoriaująs Tūbingeno universi
tete, ilgamentis Liet. Kalbos Draugijos pir
mininkas; ’ x /

Jonas M. Laurinaitis, buvęs Lietu
vos Mokslų Akademijos Lietuvių Kalbos 
Instituto vyr. asistentas, ilgametis Švietimo 
Ministerijos Terminologijos Komisijos na
rys ir Liet. Kalbos Dr. narys;

Stasys B a r z d u k a s , btivęs Alytaus 
gimnazijos liet, kalbos mokytojas, dabar 
tokį pat darbą dirbąs Eichstiitte, ilgametis 
Liet. Kalbos Dr. narys.

Šie autoriai savo sunkų uždavinį yra at
likę taip, kaip geriau negalima buvo atlikti 
mūsų sunkumuose. Todėl jie gali laukti iš 
lietuvių bendruomenės pasitikėiimo.

Lietuviai visada supranta savo gyvybinius 
reikalus ir, kiek tai nuo jų pačių priklauso, 
visada juos paremia visomis savo išgalė- , 
mis. Todėl ir šiuo atveju reikia tvirtai ti
kėti, kad mūsų gięitosios kalbos išlaikymo 
reikalas bus gerai suprastas ir tinkamai pa
remtas. O ta paraipa neturėtų būti ir 
sunki, nes ne aukos prašome, tik kviečiame 
stoti į būsimojo Lietuvių kalbos Vadovo 
platintojų, skaitytojų ir savininkų eiles — . 
iš anksto jį užsiprenumeruoti.

Apytikriai apskaičiuota, kad knyga ‘gali 
kainoti apie 15 DM. Bet jei prenumeratorių 
skaičius bus didesnis, tai knygos kaina gali 
žymiai sumažėti. Todėl dabar nutarta imti 
prenumeratos: Vokietijoje — 10 RM Ame
rikoje — 2 dol., Anglijoje ir Australijoje — 
15 šil. Ta suma gali kiek padidėti tik tuo 
atveju, jei nesusirinktų pakankamas prenu
meratorių skaičius (pav. mažiau kaip 5000).

Žinokime, kad šios rūšies knygos greitai 
nesusilauksime. Todė) būtų išmintinga ir 
tikslu, kad Liet, kalbos vadovu apsirūpintų 
ne tik suaugę asmenys ir mokyklinis jauni
mas, bet kad tėvai aprūpintų juo ir savo 
vaikus: kur nors svetimame Žemės kampe 
tai bus brangus gimtosios kalbos taisyklin
gumo šaltinis. Patys. neužmirškime ir vai
kams bylokime, kad garbė svetimomis kal
bomis kalbėti, didi gėda savosios gerai ne
mokėti.

Tikime, kad prenumeratą renkant mielai 
patarnaus stovyklų pašto Įstaigos, kioskai, 
o kur jų nėra — kultūros vadovai ar sto
vyklų komitetai.

Prenumeratą pradėkime rinkti tuojau ir 
tokiu nusistatymu, kad čia. Vokietijoje jos 
rezultatai paaiškėtų per 15 dienų.

Prenumeratos reikalais kreiptis ir pinigus 
siųsti: P. Gaučys, Šviet. Valdybos Ku’tūros 
Reikalų Vadovas), Lamboystr. 84. Hanau 
a. M. ''vietimo ir Kultūros Taryba.
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IRO glaudina santykius su tautybių komitetais AKIMIRKSNIUKRONIKA
ĄbA % . W.>, . ■•____________________________ ......................... ■ . 1 ;, r. —1-2LJ

TUbingenas. — Gauta žinių, kad IRO va- 
\_ dovybė po ilgų svarstymų ir senų pažadų, 

pagaliau nutarė oficialiai pripažinti tau
tybių komitetus ir su jais pradėti glaudų 
bendradarbiavimą. Pereitą savaitę į IRO 
įstaigą Ebingene (pranc. zonoje) buvo suk
viesti karinės valdžios (PDR) pareigūnai ir 
apie 10 tautybių, gyvenančių Wurttember- 
go provincijoje, apyg. komitetų atstovai. Iš 
lietuvių pusės dalyvavo Wurttembergo 
LTB apyg. pirmininkas adv. J. Šlepetys ir 
dr. J. Valaitis. Plačiame pasitarime buvo 
nurodyta, kad visų tautybių apygardiniai 
atstovai bus laikomi artimais IRO bendra
darbiais (jiems numatytos mokėti ir algos, 
pažadėti nemokami gel. bilietai važinėti po 
zoną) — jie gausią visus IRO raštus ir ap
linkraščius, su jais bus glaudžiai bendra
darbiaujama emigracijos klausimais ir tt. 
Atrodo, panašiai turėtų santykius su tau
tybių komitetais sutvarkyti IRO ir kitose 
dviejose zonose. Z

• Tai teigiamas reiškinys, tačiau žymiai 
pavėluotas. Reikia manyti, kad nors pavė
luotai, šis bendradarbiavimas galės turė
ti teigiamos Įtakos, pirmoje eilėje emigra
cijos reikaluose, be to, darbo parūpinimo 

! tremtiniams ir kt. klausimais. Gal pavyks 
ir daugiau tremtinių Įtraukti į patį IRO 
darbą, kurio lig šiol taip įsikibę laikėsi 
įvairiausi tarptautiniai pareigūnai, labai 
menkai nusimaną ne tik apie tremtinių 
didžiuosius ir smulkiuosius rūpesčius, bet 

i ir apie pačią tremties reikšmę ir jos šal
tinius. >

— Kultūros Fondo Tūbingeno sk. pra
dėjo savo paskaitų ciklą Vykd. Tarybos 
pirm. V. Sidzikausko paskaita „JT pilna
ties posėdžiai Paryžiuje ir Lietuvos laisvi
nimo byla“. Paskaitos išklausyti gausiai, 
susirinko Tūbingeno visuomenė, jau ilges-

' 1

Galima laikyti tik vištas

n{ laiką neturėjusi progos išklausyti pas
kaitų ar pranešimų. Lapkričio 17 d. Įvyko 
antroji L. K. F. rengta paskaita — prof. 
Z. Ivinskis skaitė apie „Lietuvių kultūros 
istorijos problemas“, gi kitą savaitę numa
tyta prof. kun. St. Ylos paskaita. Salia 
paskaitų K. F. skyrius pasiryžęs surengti 
ir dainos literatūros vakarą.

Lapkričio vidurys — ypatingai gausus 
paskaitomis ir susirinkimais šiame univer
sitetiniame mieste. Studentija, pradėjusi 
naujus mokslo metus, pagyvino savo veik
lą. Savo susirinkimus turėjo dvi didžio
sios Tūbingeno liet, studentų grupės — 
šviesininkai ir ateitininkai, pagaliau gyvai 
praėjo bendras studentų susirinkimas. 
Ateitininkai sendraugiai savo susirinkime 
pagerbė prof. Dovydaitį — apie jį kaip

žmogų ir mokslininką išsamią paskaitą 
skaitė dažnas Tūbingeno svečias prof. Z. 
Ivinskis.

— Naujas smūgis DP — nuo lapkričio 
m. tremtiniai vyrai tebegauna vos 3 vok. 
cigarečių pokelius mėnesinės normos 
(buvo 12 pok.). Tai naujas žingsnis j 
prancūzų zonos tremtinių visišką nu- 
biednėjimą. Čia cigaretės vaidino nemažą 
vaidmenį, ypač turint galvoje nemažos 
lietuvių dalies (be studentų) reikalą apmo
kėti kambarių ir butų nuomas. O jei dar 
pridėti menkas maitinimo sąlygas, gau
sime pakankamai niūrų gyvenimo vaizdą. 
Atrodo, lyg kas sąmoningai norėtų nus
kurdinti ir neviltin įstumti ir taip varg
šus ir nuolat skriaudžiamus tremtinius.

V. Rim.

Paskirtas naujas BALFo įgaliotinis
Reutlingenas.
— Prof. Dr. Domas Krivickas skiriamas 

BALFo Įgaliotiniu prie prancūzų zonos 
IRO Vadovybės Neubūrge. Tuo būdu emi
graciniais tremtinių reikalais rūpinasi 
prancūzų zonoje Dr. D. Jasaitis, Dr. V. 
Simaitis ir prof. D. Krivickas, amerikiečių 
zonoje: Mūnchene — I. V. Rovaitė, C. Ma- 
saitis ir S. Balčiūnas, Stuttgarte - inž. Rim
kus ir Frankfurte/Main — Tomas Migli
nas. Jų visų uždavinys pirmoje eilėje juo 
daugiau tremtinių išleisti į Jungtines Ame
rikos Valstybės.

Įsteigtas lietuvių DP sporto klubas 
Retulingene. Klubo valdybon išrinkti: 
G. Navickas - pirmininku, V. Vintar- 
tas - vice - pirmininku, Alg. Krivicką? -

Kaaaell*.
. — Mattenbergo stovykloje ilgą laiką ėjo 

kova dėl kiaulių auginimo. Karinės valdžios 
griežti kiaulių auginimo DP stovykloje 
uždraudimai buvo paskelbti'maždaug prieš 
metus. Tuoj po to kariuomenės atstovai 
darė stovykloje kiaulių tikrinimą, jų laiky
tojams sukėlė daug rūpesčių ir nervinimosi,

► kol pagaliau ši akcija aprimo. ŠĮ rudenį 
kiaulių draudimas DP stovyklose pajudin
tas iš naujo ir jau, atrodo, galutinai. Kari
nės valdžios paskelbta, kad stovyklose drau
džiama laikyti ne tik kiaules, bet ir visus 
kitus gyvulius bei paukščius, išimti pada
rant tik vištoms. Šito nutarimo nepavyko 
pakeisti nei prašymais atitinkamose vietos 
karinės valdžios Įstaigose. Todėl buvo nu
sistatyta išmėginti paskutinį bandymą - 
vykti delegacijai į EUCOMĄ, Heidelberge. 
Čia delegacija mandagiai buvo priimta ci

Vivat, crescat, floreat Neo- Lithuania!
Lapkričio 13—14 d. Augsburge Įvyko 

korp! korp! Neo-Lithuanie, Filiai Lithua- 
niae ir „Jaunosios Lietuvos” filisterių ir 
korporahtų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
ir visų draugiškų korporacijų atstovai.

Tai pirmasis šių korporacijų suvažiavi
mas tremtyje. Su širdgėla buvo konstatuo
ta, kad šis stfvažiavimas vyksta ne Neo Li- 
thuanios rūmuose Kaune, Parodos g-vė 22, 
arba Vilniuje, o skurdžiose tremties sąlygo
se. »

Kiek daug Įvykių ir permainų yra Įvykę 
nuo paskutinės sueigos Kaune ir Vilniuje! 
Korporantas korporanto atpažinti nebegali, 
tiek naujų bruožų yra Įrašę Įvykiai Į pažįs
tamųjų veidus; filisteriai pražilę, korporan
tai sumitę, daugumas fįlijų eina garbingas 
šeimų motinų pareigas. 'Todėl netenka ste
bėtis, kai staiga vienas kolega atpažinęs 
antrą nesivaržydami aplinkos gatvėje, puo
la Į glėbius ir broliškai bučiuojasi, — taip 
kaip kadaise korporacijos rūmuose. Kiek 
džiaugsmo, prisiminimų! Kokia gyva pasi
rodo ta' idėja, kuri kadaise nepriklausomo
je tėvynėje mus sujungė! Tik dabar, trem
tyje, visoje gelmėje galima pajusti ir Įver
tinti, kaip labai mus surišo duota korpo
ranto priesaika. 1

Trumpą jaudinant} susitikimo momentą' 
pakeičia rimta darbo nuotaika. Vyksta dar
bo posėdžiai, pranešimai, diskusijos, apta
riami svarbūs gyvenamojo laikotarpio rei
kalai.
’ Po Įtempto darbo vakare augsburgišklų 
pastangomis parinktoje ir išdekoruotoje sa
loje. Įvyksta iškilmingas posėdis. Salė de
koruota vykusiai atgamintomis korporacijos 
rūmų salės insignijomis, pryšakyje — her
bas. Dalis' konporantų pasipuošę spalvomis 
ir ženkliukais — negalėjo su jais išsiskirti 
išvykdami iš Lietuvos. Visa tai bent iš da
lies primena Lietuvoje gyventas nuotaikas 
ir tradicijas.

Visų pirma prisimenama visi išsiskyru
sieji iš gyvųjų tarpo. Nuskamba pavardės 
mirusiųjų garbės narių — Dr. Jonas Ba
sanavičius, kanauninkas Dr. Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Antanas Smetoną.., Telikęs 

vilinių reikalų skyriaus viršininko pik. Itn. 
D. Burkės. Jis peržiūrėjo pateiktą peticiją 
bei išklausė delegacijos paaiškinimų,- tačiau 
pasitaręs su kitais karininkais, pareiškė, 
kad kiaulių auginimas DP stovyklose yra 
nelegalus. Esą mėsos tiekimas stovykloms 
eina iš vokiečių ūkio, kur jos vartojimas 
yra griežtai racionuojamas. Todėl nelegalus 
kiaulių auginimas DP stovyklose turįs būti 
nutrauktas. Pik. Burkė puikiai suprantąs 
sunkią DP būklę ir mūsų norus, tačiau jis 
nieko negalįs padėti, nes tas reikalas yra 
galutinai nuspręstas Berlyne, kaip tik mūsų 
nenaudai.

Mattenbergo stovyklos delegacijai • pa
reiškė, kad iki duoto termino kiaulės sto
vykloje turi būti likviduotos. Vietos karinės 
valdžios atstovas pareiškė, jeigu iki to ter
mino kiaulės nebus likviduotos, tai būsią ir 
Mattenberge pasielgta kiaulių augintojų at
žvilgiu taip, kaip Augsburge- 

tik vienas gyvųjų tarpe — Lietuvos pasiun
tinys Londone B. K. Balutis. Miręs paskutinis 
korporacijos mecenatas Amerikos lietuvis J. 
Smailis... Prisimenama sudėtos korpora
cijos gyvybių aukos Lietuvos laisvės kovo
se, partizanai, kaliniai, Sibiro tremtiniai. 
Viso to pareikalavo korporacijos šūkis — 
Pro Patria! Jie visi pagerbiami atsistoji
mu ir giliu susikaupimu. '

Garbės prezidiume matome ir vieną kor
poracijos steigėjų.

Trumpai prisimenama korporacijos isto
rija, jos atžalos, nuveikti darbai... Kiek 
intelektualų, kiek žymių žmonių yra davusi 
korporacija!

Iš daugybės sveikinimų, kurių korporaci
ja susilaukė, pažymėtina korporacijos: Ats. 
Kar. „Ramovė”, Vyrija „Plienas”, Fraterni- 
tas Lituanica, Geležinis Vilkas, Viltis, Fra- 
ternitas Baltieiisis, Filiae Samogitiae, Vytis 
(Hannoverio dalinys), Mažoji Lietuva, Pat
ria, Šviesą, Viltis, Union der Lettischen 
Korporationen, Fraternitas Estica. Visuo
menės organizacijos: LTB Augsburgo sky
rius, Tautinis Sąjūdis, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjū
dis. Iš atskirų asmenų pažymėtini: Lietuvos 
diplomatų šefas St. Lozoraitis, Lietuvos pa
siuntinys Londone B. K. Balutis, Baltijos 
Universiteto Rektorius Puzinas iš Hambur
go ir daugybė kitų — filisterių, korporan- 
tų, bičiulių.

Ypatingo dėmesio susilaukė Lietuvos 
Laisvės Kovotojų atstovo pranešimas ir B. 
Gaidžiūno — politinis pranešimas.

Sekančią suvažiavimo dieną buvo organi
zuotai dalyvauta pamaldose ir buvo padėtas 
vainikas žuvusiųjų garbei prie pastatyto pa
minklinio kryžiaus Augsburge.

Buvo aptarta daug einamųjų reikalų, pri
imta rezoliucijų ir sveikinimų, priimti nau
ji deklaraciniai ir statutiniai nuostatai ir iš
rinkti nauji valdomieji organai. ,

Korporantai išsiskirstė į gyvenamąsias 
vietas su stipriu įsitikinimu, kad ne tik kor
poracijos idėja yra gyva, bet ji plečiasi ir 
randa dąug naujų draugų ir pritarimo vi
suomenėje ;,

sekretorium, A. Gailiuvienė - iždininku ir 
Z. Volodka - reikalų vedėju, Revezijos Ko- 
misijon - Jer. Švabas ir J. Plečkauskas. 
Priimti šio sporto klubo įstatai ir įteikti 
MG PDR įstaiga:! patvirtinti. Apsidėta po 
DM Q,5 mėnesiui nario mokesčių. Šiame 
sporto klube yra ypač stiprių stalo teniso 
pajėgų, pvzd. A. Krivickas, Z. Volodka, A. 
Gailiuvienė ir kiti. Yra ir krepšininkų. Bū
tinai reikėtų kluban įtraukti stiprokus vie
tos šachmatininkus ir organizuoti varžybas.

— Lapkričio 21 d. rengiamas Vilniaus 
valstybinės Operos solisto Stasio Liepos 
koncertas.' Akomponuos Aleksandras Ku- 
čiūnas.

— Susirgus vaikams tymais, vietos pra
džios mokykla ir gimnazija kuriam laikui 
uždarytos.

— Prancūzų zonos IRO numato čia gy
venantiems tremtiniams paskirti žiemai kiek 
daugiau rūbų, baltinių iy batų. Iki šiol lie
tuviai iš IRO mažiau ką gaudavo ir dabar 
susirūpinę, kad ir busimajame dalinime per 
daug nebūtų nuskriausti.

—. Vietos PDR įstaiga išsiuntinėjo vi
siems dirbantiesiems tremtiniams raštus 
nurodyti savo uždarbį. Nuo spalio mėn. I 
dienos bus atskaityta atitinkama atlyginimo 
dalis emigracijos ir profesinio pasirengimo 
reakalams. Atskaitymas įvykdomas prieš 
gruodžio I d. išmokant- atlyginimus ir už 
visą praėjusi laiką. (—k—)

Sportas 
RUDENS SPORTO VARŽYBOS

Lapkričio 13 d. Schwab. Gmūndo IRO 
Sub-Area’i priklausančių DP stovyklų 
sporto klubai pradėjo rudenines varžybas, 
kuriose dalyvauja Oęislingeno estų/YMCA, 
Schwab; Gmūndo lietuvių Neris ir čekų 
YMCA, Dariaus-Girėno inžinierijos kuopa 
ir Elwangeno ukrainiečiai. Įvykusias pirmą
sias futbolo rungtynes čekų YMCA prieš 
'lietuvių Nerį laimėjo 4—2 (1—0). Kadangi 
futbolo varžybose, be šių dviejų komandų,' 
dalyvauja dar ir ukrainiečiai, tai kiekvie
nas komanda su kiekviena susitiks po du 
kartu.

Krepšinio varžybos pradėtos lapkričio 
14 d. Geislingene. Čia susitiko lietuvių Ne
ris su estų YMCA. Rungtynės buvo gra
žios spartos ir permainingos iki pat galo, 
tačiau laimėjimas atiteko lietuviams, kurie 
„sukalė” savp naudai 35—34 (16—17). Taš
kų pelnė: Neris — Jačiunskas (geriausias 
krepšininkas aikštėje) 20, Ruzgas 11, 
Kriaučiūnas 1. Vasaris 1, Kligys 2, Mažu
lis 0; estų YMCA — Poolmaa 14, Vuiep 9, 
Pilti 6, Toomsoo 3, Harma 2.

Antroji krepšinio pora buvo Dariaus- 
Girėno kuopa — čeku YMCA, kuri lietu
viams turėjo labai skaudžiai pralaimėti 
12—87 (4—40). Taškai: lietuviai — Veteikis 
44, Gasiūnas 13, Kundrotas 14, Simonavi- 
čius 11, Bubelis 3, Laukaitis 2; čekai — 
Harašta 8, Šrobal 2, Vočmik 2, Hering 0, 
Vašina 0.

Įdomiausią kovą parodė Dariaus-Girėno 
— estų YMCA susitikimas. Estai, pripratę 
prie savo mažosios salės, pirmąjį kėlinį 
baigė 15—13 savo naudai, tačiau antrame 
kėlinyje, po svyruojančio rezultato vienų 
ar kitų naudai, pabaigoje lietuviams pa
vyksta atsiplėšti ir baigti 34—27 laimė
jimu. Taškus surinko: lietuviai — Andru
lis III 9. Brazauskas 6, Laukaitis 6, Gasiū
nas 6, Traška 4, Marcinkevičius 3; estai — 
Vūlep 11, Harma 10, Polmaa 3, Blossfeldt 2, 
Toomsoo 1.

Tinklinio varžybose estai pasirodė gana 
stipriai, laimėdami prieš Neri 15—1, 15—2 
ir prieš Dariaus — Girėno kuopą 15—0, 
15—3. Šie pastarieji laimėjo prieš čekų 
YMCA 15—4; 15—11. Lapkričio 20—21 
dienomis rudens sporto varžybos bus tę
siamos SchwUb. Gmūndo stovykloje ir čia 
jau paaiškės krepšinio ir tinklinio nugalė
tojai. (žlv) ,

ŠACHMATUOSE LAIMIMA PRIEŠ 
VOKIEČIUS

Schwab. Gmūndo lietuviai šachmatinin
kai lapkričio 13 d. turėjo draugiškas rung
tynes su Schachverein 1872 Gmūnd, kurias 
laimėjo 6,5—1,5. Atskirų susitikimų pasek
mės: Brazauskas — Munz 1—0, Markevi
čius — Jaumann 0,5 — 0,5, Kaunas J. — 
L6w 1—0, Stančius Z. — Nagel I—0, Ma
želis — Satler 1—0, Stančius jun. — Frau 
Fisches 1—0, Kaunas K. — Wahl 0,5—0.5, 
Zenkevičius — Ąeschelmann 0,5—0,5. Šių 
abiejų šachmatų klubų antrosios komandos 
taip pat turėjo rungtynes, kurios baigėsi 
5—1 vokiečių laimėjimu. Lietuvius atsto
vavo: Anskolis, Bačkaitis, Valošinas, Bula- 
garauskas ir Mažulis (laimėjęs vieninteli 
tašką). Gruodžio mėn. pradžioje prasideda 
WUrttembergo vokiečių šachmatų pirmeny
bės, kuriose dalyvaus ir lietuvių komanda.

(žžv)

Ged. Galvanauskas ir prieš G. Rymantą į ♦
Nelabai seniai Ir šioje pačioje „akimirksniams” skiriamoje vietoje buvo rašyta X 

ir apgailestauta, kad mūsų spaudoje per smulkius verkšlenimus ir barnius dažnai X 
nesimato pagrindinių klausimų. Tą pačią dieną pasirodžiusiame „Mūsų Kely” p. J 
Ged. Galvanauskas plačiai pasisako visų mūsų spaudoje pasireiškiančių negerovių j 
reikalu („Ar ne per toli nužengta?”, „Mūsų Kelias”, Nr. 59). Tik abiejuose straip- *X 
sniuose, nors nagrinėjama maždaug ta pati tema, prieinama visiškai skirtingų iš- ♦ 
vadų. J. Deveikė, konstatavusi kai kurias negeroves, rašo: „Ar kaltinti spaudą? t 
Bet už ką, juk ji yra legalus visuomenės kūdikis” („Mintis”, Nr. 115). Vadinaš, ♦ z
nejučiomis peršasi išvada, kad jei yra negerovių spaudoje," tur būt, jų yra visuo- i 
menėje- ir visuomeninėse institucijose. Atrodo, kad ir p. Ged. Galvanausko korės- ; 
pondentui iš vadovaujančių veiksnių, kuriais jis savo straipsnyje operuoja, lygia- I 
grečiai kaltina ir spaudą ir „vadus”, kurie vieno tų korespondentų žodžiais tariant j 
„pamėgo kvailiotis”. Tačiau iš viso straipsnio visvien susidaro įspūdis, kad dėl tos , X 
visos velniavos kalta tik spauda. Kaltas pedagoginis žurnalas, pradėjęs „barstyti ; 
velnio sėklą”, kaltas romanas, sukėlęs ginčus, ypač kalti dėl to romano polemizuo- X 
tojai, kurie tiesiog „mandrapypkiauja”..Kalbėdamas apie politinius nesutarimus p. j 
Ged. Galv. taip rašo: „Galima mūsų veiksnius pabarti ir jų veiklą kritikuoti, bet i 
nevalia prisidengus slapivardžio katilu jame virti akiplėšiškumu' atsiduodančią ko- j 
šę”. Dėl to, esą, kaltos iš dalies ir redakcijos. Pagaliau surandamas dar vienas' t 
kaltininkas — partiškumas. J

Visa tai labai gražu ir net teisinga. Nepaslaptis, kad mūsų skaitančioje visuo- ♦ 
mėnėje irgi vis labiau kyla reakcijos prieš tuos vidaus barnius. Teisinga taip pat, X 
kad visa tai neprisideda prie sunkios mūsų kovos dėl laisvės, o neretai gali ir J 
priešams patarnauti. Bet neteisinga, kad tuos barnius sukėlė mūsų spauda, ir kad ♦ 
jie prasidėjo su anuo pedagoginiu žurnalu. O kur įvairūs rotatoriniai leidiniai? J 
Bet ir *rotatoriniai leidiniai jų iš piršto neišlaužė. Jie išaugo taip sakant iš pa- X 
čios visuomenės ir tos visuomenės institucijų. Be abejo dėl to spauda negalėjo i 
likti abejinga, nes mes gerai žinome prie ko priveda pastangos spaudoje užliūliuo- X 
ti visuomenėje besireiškiančią kovą. Italijoje ne tik spaudoje, bet ir ant uolų ligi J 
paskutinių fašizmo gyvenimo dienų išrašyta ,’,duce, duče, duče”. O tik uždarius tą X 
dučę Abrucų viršūnėje net pradinės mokyklos mokiniai ėmė trypti kojomis du- X 
čės paveikslus. Ne, mūsų spauda ne pati prasimanė Įvairias negeroves. Jų yra, jos X 
nėra labai didelės ir nepataisomos, dėl to spauda dėl jų ir jaudinasi, nes ji junta, X 
kad prie trupučio geros valios jas būtų galima pataisyti. Nekalbu čia apie kultū- X 
rinius'reikalus. Turiu galvoje tik politinius Prie trupučio geros valios galima bū- t 
tų išspręsti ir įvairias vadovaujančių veiksnių „kontraversas”, ir M. Lietuvos af- X 
stovo VLIKe klausimas ir konstitucijos ir dar vienas kitas. O gal reikėjo visa tai J 
mūsų spaudoje nutylėti? Bet ar galima buvo tas nutylėti nuo mūsų visuomenės? X 
Ne. O jei ne, tai kokiame padėjime būtų atsidūrusi mūsų spauda? Ir pats p; G. J 
G. pripažįsta spaudai kritikos teisę. Tarp grupiniuose pasitarimuose jau buvo kelia- X 
mas reikalas,. kad ir VLIKo posėdžiuose dalyvautų spaudos atstovai. Tik aiškiai ir i 
realiai pastačius klausimus galima juos tinkamai išspręsti, o ne pastangomis ne- • 
geroves bandyti nuslėpti. t

Netiesa, kad mūsų spauda būtų virusi „akiplėšiškumu atsiduodančią košę”. X 
Vargu p. G. G. visoje mūsų spaudoje ras aštresnių išsireiškimų, kaip savo paties j 
straipsnyje .Fellbacho konferencija ir kai kurių pareigūnų per dažai sapaliojimai”... X 
Jeigu kartais spaudoje ir pasitaiko vienas kitas išsišokimas, tai dažniausia ne iš j 
akiplėšiškumo, bet dėl blogos informacijos ar nesiorientavimo. Aš manau, kad ir X 
pagarsėjusiame G. Rymanto tariamajame pasikalbėjime su krašto rezistencijos; ai- ; 
stovais („Mūsų Kelias”, Nr. 35) tokie teigimai, kaip'kad Vlako organizaciją išgal- X 
vojo kai kurie politikieriai, kad Lietuvoje ir niekur tokio Vlako nėra, kad BDPS j 
vardu kai kas pradėjo veikti užsienyje be Įgaliojimų ir tt., nėra blogos valios tei- X 
girnai, bet atsirado tik iš nesusiorientavimo. Mat, ne kiekvienas turi savo asmeniš- ; 
kus korespondentus vykdomuose veiksniuose, kaip p. G. Galvanauskas ir užtat X 
mums visiškai nenuostabu, kad p. G. G. nedaro tų klaidų, kurias daro G. Ryman- j 
tas.

Iš viso nereikia Į spaudos susirūpinimą įvairiais gyvybiniais mūsų reikalais X 
žiūrėti tragiškai. Reikia tai greičiau teigiamai vertinti. Reikia tik pageidauti, kad tas j 
spaudos susirūpinimas, kuris savo ruožtu plaukia iš mūsų visuomenės susirūpini- X 
mo, nebūtų tik „balsas šaukiantis tyruose”. Reikia, kad būtų kuo greičiausiai iš- • 
spręsti kai kurie nesklandumai, kuriuos jau anksčiau suminėjau, ir tada visuome- X 
nėję ir spaudoje nereikės tiek daug apie juos kalbėti. Galima bus prieiti prie kitų ; t
problemų, kaip Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizacijos, egzilinės vyriausy- X 
bės sudarymo, Kultūros Fondo ir kitų reikalų. V. TRUMPA j ;

PRANEŠIMAS
1. LTB Apylinkių Komitetai, LT2UD S-gos 
Skyriai, kurie dėl kokių nors priežasčių 
dar nėra sudarę ūkininkų ir kitų žemės 
ūkio darbuotojų sąrašų norinčių gauti su
tartis emigracijai į JAV ir jas nėra prisiun- 
tę LTŽUD S-gos Centro Valdybai, prašome 
pagal žemiau duotus klausimus minėtus są
rašus sudaryti ir prisiųsti S-gos C. V-b’ai. 
Į sąrašus turi būti įtraukti tik tikrieji ūki
ninkai, žemės ūkio darbininkai ir kiti že
mės ūkio specialistai, kurie sutinka 2 me
tus dirbti žemės ūkyje. Šiaurės Rytų Šlei
fuose. Į sąrašus neprivalo būti Įtraukti tie, 
kurie jau prisiuntė savo žinias LT2UD S- 
gos C. V-baii, Amat. ir Darb. Prof. S-gai.

1. Pavardė, vardas, tėvo vardas, moterų 
mergautinė pavardė,

2. Gimimo data ir vieta (miestas ir kraš
tas),

3. Valdyto ūkio dydis ar ūkio dydis ku
riame dirbta,

4. Ūkio kryptis (pieno, gyvulių, sodų Ir 
t.t.),

5. Ar valdo traktorių?
6. Išeitas mokslas (prad., vidur., aukšti, 

univ.),
7. Kokios krypties ūkyje nori dirbti.
8. Tikyba,
9. Per kokią organizaciją nori vykti: 

NCWC — katalikams, ChWC — kitoms 
tikyboms be izraelitų, IRRC — libera

lams, socialistams ir t.t.
Į 1 ir 2 punktą reikia atsakyti visiems 

šeimos nariams, į kitus — turintiems virš 
16 metų amžiaus. •

Sąrašai sudaromi ant ploniausio popierių 
suglaustai 2 egz. Sudarant sąraštfe per LTB 
Apylinkių Komitetus, komisijose dalyvauja 
žemės ūkio darbuotojų atstovas. Sąrašus 
patvirtina Komitetas ir atstovas. Pašto ir 
raštinės išlaidoms, nuo Įrašytos šeimos pri
siunčiama po 1 DM S-gos G V-bai. šis 
mokestis turi būti surinktas ir iš tų apy
linkių, kurių sąrašai jau yra S-gas C. V- 
boje.

3. Tiems, kurių žinios jau anksčiau pri
siųstos, nereikia jokių papildomų pažymė
jimų anglų kalboje. Jų visų sąrašai jau pa
siųsti Į JAV.

4. Agronomai, atsiliepę į anksčiau spau
doje tilpusi skelbimą, ir pareiškę norą gau
ti sutartis, kiekvienas asmeniška! gaus in
formacijas ir anketas. Visų kitų agronomų 
patiektos žinios pasiųstos Į JAV.

LTŽUD S-gos Centro Valdyba
' (14a) Schw. Gmūnd, Bismarckkaserne

SKELBIMAS
Ar pagalvojai, kad jau laikas pasiųsti 

užjūrio broliams Kalėdų dovaną?
Jei jos dar neturi, nupirk J. Kaujao kny

gą Dr. Kripštukas Pragare. Ji labai graži, 
gausiai iliustruota, ir gavusiam suteiks 
džiaugsmą. Jos kaina tik DM. 4,—. Jei 
platintojas nebeturėtų, siųskite DM. 430 
šiuo adresu: P. Abelkis, Freiburg i. Br., 
Jagerhausleweg 5, ir Tamstos nurodytu 
adresu, net užjūrin, tuoj bus išsiųsta.

A. Abelkio
Lietuviškų Knygų Leidykla

SKELBIMAS
Meniškas lietuviškas atvirukas — gražus 

pasveikinimas užjūrio lietuviui.
Reikalaukite 6 spalvų atvirukų pas spau

dos platintojus, arba rašykit: Sp. Skyrius 
Dettmold, Wittjestr. 14. Pora — 35 Pf.
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