
ATMESTAS SOVIETU NUSIGINKLAVIMO PROJEKTAS Nenuilstamos pastangos sutaikyti

LAIK RASTIS LIETUVIU VISUOMENEI

Paryžius (Dena). JT pilnatis atmetė sovietų rezoliucijos projektą dėl atomi
nių ginklų uždraudimo ir didžiųjų valstybių ginklavimo ir kariuomenės sumažinimo 
vienu trečdaliu. Vakarų valstybių pasiūlyta rezoliucija, kuri numato tarptautinės in
stitucijos sudarymą, kuri rinktų visų JT narių informacijas apie apsiginklavimą, pati
krintų jas ir paskelbtų, JT pilnatyje buvo priimta 43 balsais prieš 6 balsus.

Airijos auka DP
Frankfurtas. Airijos ministeris pirminin

kas Costello Europos NCWC atstovui Nor- 
• riaui perdavė airių tautos auką Vokietijai, 
kurią sudaro 2 mil. svarų jautienos mėsos.

Pagal aukotojų norą 400.000 svarų bus 
skirta DP ir 600.000 svarų vokiečių vai
kams, seniams, pabėgėliams ir itin sunkiai 
nukentėjusiems nuo valiutos reformos.

- Gottwaldas laimėtu bara...
Praha (UP). Dvi dienas trukusisme ko

munistų centro komiteto susirinkime Čeko
slovakijos prezidentas Gottwaldas komunis
tų vadams pareiškė, kad jis nenumatąs karo 
artimoje ateityje. Bet jei jis kiltų, tai Če
koslovakija būtų laiminčioje pusėje.

Gottwaldas pabrėžė, kad režimo politinė 
opoziciją susimetusi pogrindyje, „atvirai ir 
neslepiamai orientuodamasi karui prieš res
publiką.”

Marshallis konleruoja 
su Trumann

Paryžius (UP). JAV užsienio reikalų mi
nisteris Marshallis, kuris iki šiol vadovavo 
JT amerikiečių delegacijai, lydimas žmo
nos, grįžo į Washingtoną. Čia jis tarėsi su 
prezidentu Trumanu ir jį informuoja tarp
tautinės būklės klausimais.

Sntrnkdė zmonin grobimą
Berlynas (Dena). Berlyno policijos prezi

diumas pranešė, kad vieno policijos auto
mobilio su radijo įrengimais įgula britų 
sektoriuje Berlyne sutrikdė žmonių gro
bimą.

5 Lenkijos 'piliečiai prie Wilmersdorfero 
Momihseno gatvių • kampo, panaudodami jė
gą, norėjo pasigrobti Berlyno gyventoją 
Krupicą iš Treptowo ir įsodinti į paruoštą 
automobilį.

Protestą atmetė '
feerlynas (Dena). Omgus oficialiai atmetė 

aštuonių užsienio valstybių misijų protestą 
dėl JAV karinėj valdžios vedamos politikos 
reparacijų klausimu. Karinės valdžios re
paracijų skyriaus viršininkas Mcjunkinsas 
ta proga pareiškė, kad JAV karinė valdžia 
remia visas priemones, kurios veda į 
nuostolių atlyginimą, ir tos politikos ji lai
kysis ir toliau.

IVnsižndė šv. Petro bazilikoje
Rymas (UP). 65 m. amžiaus advokatas 

Petras Puglieris nusižudė Rymo šv. Petro 
bazilikoje, nušokdamas nuo baliustrados iš 
didžiojo kupolo. Ryšium su tuo bazilika 
buvo uždaryta ir iš naujo pašventinta.

Atlanto pakto 
projektas Jau paruostas

Washingtonas (Dena/Reuteris). Washing- 
lono diplomatiniai sluogsniai patvirtino 
spaudos pranešimus, kur teigiama, kad 5 
Vakarų Europos valstybių atstovams pasi
sekė susitarti dėl šiaurės Atlanto gynimosi 
pakto projekto.

JAV valdininkai nurodo, kad tas susita
rimas yra pirmas žingsnis į to pakto suda
rymą, kuris nustato pagrindus JAV, Kana
dos ir Vakarų Europos sąjungai. Londone 
priimtasis projektas dabar bus pateiktas 
atitinkamų kraštų vyriausybėms.

1 milijonas dolerio 
vokieč iu vaikams

Paryžius (Dena/Reuteris). JT tarptautinis 
vaikų pagalbos fondas paskyrė vieną mili
joną dolerių visų keturių Vokietijos zonų 
vokiečių vaikų maitinimui ir aprengimui 
paremti.

Venecneloįo 
„aliarmnojanli baiklfe“

Caracasas (Dena/Reuteris).. Visoje Vene
sueloje vyriausybės dekretu uždrausta žo
džio laisvė ir viešieji susirinkimai. To pa
reikalavo dabartinė „aliarmuojanti būklė”, 
kuri galėjo sukelti neramumus. <

Debatų metu buvo didelio dramatinio 
įtempimo akimirksnių, kai Vakarų valsty
bių atstovai, Schumanas, Dullesas ir Mc 
Neilis vienas po kito žengė į prelegentų 
tribūną ir labai trumpai nušvietė savo 
vyriausybių pažiūras. Dullesas kritiškai ir 
ironiškai puolė sovietų projektą, kuris kom
plikuotus klausimus labai suprastina. Pa
gal tą projektą trečdaliu sumažinus apsigin
klavimą, Sovietų Sąjungai atitektų, paly
ginus su kitomis valstybėmis, liūto dalis.

Sovietų kariuomenė dar šiandien yra pu
sės dydžio, kaip kad buvo karo metu.

McNeilas, kuris buvo aštriausias iš visų 
trijų kalbėtojų, kreipdamasis į Višinskį, 
sušuko, kad šiuo metu sovietų kariuomenė 
yra mažiausia 5 kartus didesnė už britų ka
riuomenę. Sovietų rezoliucija yra ne vien 
propagandinio, bet ir macchiavelmio pobū
džio. ■ ,

Sovietų politika verčia Angliją padaryti 
tragišką sprendimą: nusiginklavimą 

baigti ir iš naujo,atsiginkluoti.
Su dideliu įtempimu laukiamas prie pre

legentų pulto priėjo Višinskis. Vis kalbė
damas apie nepasitikėjimą, jis bandė ginti 
prarastą poziciją. Bet priėjęs kontrolės 
klausimą, turėjo nukrypti.

„Sovietų Sąjunga nenori jokio savo, su
verenumo apribojimo vykdant kon

trolę”.
Kada Višinskis baigė savo jcalbą, nenu
maldomai tarp Rytų ir Vakarų stovėjo ne
pasitikėjimo siena.

„Mažoji pilnatis”, politinės komisijos ne
paprastosios pakomisės nutarimu, savo 
darbą dirbs dar vienerius metus.

Numatytas Marsliallio Įpėdinis
Washingtonas (Sūdena(Afp). Tuo atveju, 

jeigu iš užsienio reikalų ministerio parei
gų atsistatydintų Marshallis, kas būtų pa
skirtas jo vieton, dar nežinoma, Tam tikruo
se demokratų sluogsniuose būtų palankiai 
sutikta, jeigu prezidentas Trumanas, Mar- 
shalliui atsistatydinus, paskirtų jo vieton 
aukščiausiojo teismo teisėją WiHiamą 
Douglasą (nesupainioti su JAV ambasado
riumi Londope Lewisu Douglasu).

„Sunday Chronicle” ir „Sunday Times” 
mapo, kad JAV ambasadorius Londone Le
wis Douglasas bus pakeistas J. Daviesu, 
kuris nuo 1936 iki 1938 m. buvo Amerikos 
ambasadoriumi Maskvoje. Tie patys, laik
raščiai teigia esant visai tikra, kad JAV 
ambasadoriumi Paryžiuje vietoje Jefersono 
Cafferyo būsiąs paskirtas J. J. Drexelis.

Pasaulio pilietis" sukėlė triukšmą JTU'
Paryžius (Reuteris). „Pasaulio pilietį 

Nr. 1”, G. Davisą, prancūzų policija išve
dė iš JT auditorijos, kada jis iš balkono 
norėjo pasakyti kalbą.

JT delegatams svarstant ginklavimosi su
mažinimą, pirmininkas Dr. Evattas paskel
bė pusės valandos pertrauką. Tuo metu bal
kone pasirodęs Davisas pareiškė norį*. kal
bėti. Jo šalininkai pritarė plojimais. Nie
ko nelaukdamas pradėjo dėstyti pasaulinės 
vyriausybės reikalą. Bekalbant atėjusi poli
cija išvedė jį iš salės.

Tuo tarpu kitoje salės pusėje jaunas vyT 
rūkas, pašokęs ant kėdės, Daviso kalbą pa
skaitė prancūziškai. Kol policija jį nutrau
kė, jis buvo baigęs skaityti. Vedami penki 
Daviso simpatikai prancūzai gerokai apsi
stumdė su policija koridoriuje.

Daviso rėmėjai spaudos skyriuje išplati
no spausdintą lapelį, kuriame išdėstyti 
„pasaulio piliečio” reikalavimai sudaryti pa
saulinę vyriausybę. '
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Griežtas sprendimas japonų generolams

Tokiją (Dena/Reuteris). Tarptautinio 
rinio tribunolo sprendimą, kuriuo buvo 
teisti 25 Japonijos karo vadai, gen. 
Arthuras pavadino „labai griežtu”.

Tuo sprendimu buv. Japonijos ministeris 
pirmininkas Toja ir kiti šeši kaltinamieji 
buvo pasmerkti mirti, 16 nuteisti'iki gyvos 
galvos kalėjimo, vienas 20 m. ir vienas 7 m. 
kalėjimo.

Toja paskutiniame savo rašte savo gynė

f Lietuvos ’ 
[ nacionalinė 
\ M-Mažvydo 
Y biblioteka,

Tas nutarimas padarytas prieš Rytų blo
ko balsus.

Mažoji pilnatis, į kurios sąstatą neįeina 
Sovietų Sąjunga, Gudija, Ukra'na, Lenkija 
ir Čekoslovakija, yra sudaryta tam, kad su
sipažintų ir nagrinėtų svarbias problemas, 
kurios turi būti pateiktos JT pilnačiai.

Ispanijoje laimėjo vyriausybė
Madridas. Pagal iki šiol paskelbtus duo

menis Ispanijos savivaldybių rinkimuose 
lapkričio 21. d., kurie pirmą kartą įvyko 
valdant Francui, laukiama, kad 85’/o visų 
balsų teks falangai, kuri yra vienintelė leista 
laisvai veikti partija.

Balsavusiųjų skaičius svyruoja tarp 56 ir 
70%. Madride ir Barcelonoje balsavo per 
60%, Valencijoje per 70% ir Bilbao mieste 
per 80% visų turinčiųjų teisę balsuoti.

Paga] valdinius pranešimus komunistai ir 
baskų nacionalistai tariamai sutrukdė bal
suoti daugeliui rinkikų. Paduota daug tuš
čių balsų. Balsavimo metu balsavimo kabinų 
nebuvo įrengta, t

Prancūzijos vyriausybė veikia energingai
Paryžius (Dena). Prancūzijos tvarkos 

priežiūros daliniai sunaikino Dūnkircheno 
dokų darbininkų įrengtas barikadas. Strei
kuojantieji toms kariuomenės priemonėms 
nesipriešino, bet daugumas pasitraukė į ki
tus įvairius uosto įrengimus.

Pagal Prancūzijos radijo pranešimus ne 
visuose uostuose buvo vykdomi COT reika
lavimai. Prancūzijos ministeris pirmininkas 
Queuillė nepriėmė uostų ir dokų darbinin
kų profesinių sąjungų delegacijos, kuri no
rėjo jam įteikti savo reikalavimus. Buvo 
pareikšta, kad ministeris pirmininkas negali 
patenkinti jų reikalavimų, nes jie priešta
rauja vyriausybės algų politikos princi
pams. *' J

Generalinis uostų darbininkų streikas 
Prancūzijoje, kuris turėjo įvykti lap
kričio m. 22. d. uostų darbininkų pro
fesinės sąjungos nutarimu atšauktas.

Per 3 savaites tikisi išspręsti Berlyno 
klausimą

Rengimą Vakarų Unijos vyr. būstinė

Paryžius (Dena / Reuteris). Feldmaršalas 
Montgomerys ir gener. de Lattre de Tes- 
signys Fontainebleau pilyje tebesiruošia Va
karų Europos Unijos vyr. vado būstinę 
įrengti.

Maršalas- Mongomerys, lydimas aukštų 
Prancūzijos, D. Britanijos" ir Beneliukso 
kraštų karininkų, Europos Vakarų Unijos 
sausumos kariuomenės vadui padarė vizitą.

Britų Reinp armijos pėstininkų, artileri
jos ir šarvuočių dalinių karininkai ir pus- 

jui prašė skubaus sprendimo įvykdymo ir 
atkartotinai atsisakė gener. McArthurui 
įteikti malonės prašymą.

Daugelis sąjungininkų misijų pirminin
kų prašė gen. McArthurą Tojai skirtą 
mirties bausmę pakeisti iki gyvos galvos 
kalėjimu. Ta proga sovietų gen. Derevianka 
pareiškė, kad nesiūlęs padaryto sprendimo 
keisti.

Ruhro klausimas sunkiai sprendžiamas
Londonas (Dena/Reuteris). Anglų ameri

kiečių nutarimas Ruhro kasyklas ir plieno 
pramonę perduoti į vokiečių rankas, grį
žus iš atostogų užsienio reikalų ministeriui 
Bevinui, šią savaitę per debatus užsienio 
politikos klausimais iškils pirmoje eilėje.

Didžioji britų visuomenės dalis mano, kad 
D. Britanija labiau turėjo pasisakyti už 
Ruhro pramonės suvalstybinimą,- negu pa
laikyti jos perdavimą į vokiečių rankas. 
Suvalstybinimas laikomas geriausia saugu
mą laiduojančia priemone.

Britų profesinių sąjungų kongreso tarp
tautinis komitetas Ruhro klausimą britų 
amerikiečių susitarimų šviesoje svarstys 
savo posėdyje.

Devyni darbiečių atstovai pasiūlė tą su
sitarimą atmesti ir sukviesti tuo reikalu 
JAV, D. Britanijos, Sovietų Sąjungas, Pran
cūzijos ir Vokietijos atstovus konferenci-

jos, kuri nustatytų vokiečių pramonės bū- 
simąją kontrolę ir nuosavybės klausimą.

Gen. Clayus painformavo Marshall!
Berlynas (Dena). JAV karinis gubernato

rius Vokietijoje gener. Clayus spaudos at
stovams pareiškė, kad jis Paryžiuje ap
svarstė su, užsienio reikalų ministeriu Mar- 
shalliu visas Vokietijos klausimą liečiančias 
smulkmenas.

Gen. Clayus Marshalliui pabrėžė, kad 
Berlyno aprūpinimas oro keliu bus įmano
mas ir žiemą.

Nauja JAV atramos bazė
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

kontinentui iš oro ginti JAV aviacija įren
gė naują vyr. būstinę. Naujosios vyr. būs
tinės vadu paskirtas gen. G. E. Strate- 
mayeris, kuris anksčiau vadovavo aviacija! 
Europoje.

Paryžius (Dena/Reuteris). Dr. Evattas 
vienoje radijo kalboje pareiškė, kad yra 
vilčių, jog Berlyno krizė per ^teinančias 3 
savaites bus išspręsta. Po to žymiai priar
tėtų taikos sutarčių sudarymas su Vokietija 
ir Japonija. Berlyno ginčas yra didžiausia 
kliūtis savitarpio susitarimui tarp Vakarų 
valstybių ir Sovietų Sąjungos.

Vakarų valstybės tebesitaria dėl atsaky
mo į Bramuglios klausimus. Iš gerai infor
muotų šaltinių patirta, kad tie atsakymai 
visų Vakarų valstybių bus identiški. Atsa
kymams padėti paruošti buvo atvykę gener. 
Clayus su savo politiniu tarėju Murphiu ir 
britų karinės valdžios finansų tarėjas Oif- 
fordas. ,

Bramuglia stengiasi kiek įmanydamas 
visas keturias didžiąsias valstybes pa
skatinti l kompromisą. Jo pastangas 

JAV delegacija sutiko su simpatija.
Kaip ir anksčiau, Bramuglia Berlyno 

problemos svorio centru laiko techninį Ber
lyno valiutos klausimo išsprendimą. Sun
kiausias klausimas atrodo esąs ostmarkės 
emisijos banko uždavinių apribojimas, 
dangi valiutos kontrolė turi ribotis 

ka- 
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karininkiai ateityje bus priskirti į pana
šius amerikiečių kariuomenės dalinius tam 
tikram laikui susipažinimo tikslais.

„Skraidomųjų sparnų” lėktuvas

Washingtonas (UP). JAV laivynas prane
ša, kad sėkmingai išbandė radikaliai naują 
„skraidomųjų sparnų” sprausminį naikin
tuvą, kuris gali skristi daugiau kaip 900 km 
valandmoje.

Lėktuvas Skirtas specialiai laivyno tar
nybai, varomas dviejų sprausminių motorų. 
Sparnai užlenkti J užpakalį, nėra įprastinės 
uodegas, ir aplamai nepanašus į jokį tar
nyboje turimą lėktuvą.

Oficialiame pranejimesakomafTfad'-Hkii- 
jasis naikintuvas gali žymiai greičiau 
skristi už bet kurį dabar naudojamą lėktu
vą. Jis pajėgia sparčiai kilti į aukštį ir 
gręitai pagauti priešo lėktuvą.

Lėktuve nėra įprastinės važiuoklės. Kad 
galėtų sulėtinti spartą nutūpimui, šis lėktu
vas sparnuose turi iškeliamas -plokštes, ku
rios praskleidžiamos leidžiantis, ir teikia 
nutūpimui reikalingą stabilumą, greičiui su
mažėjus.

Europos pražūtis - nesantarvė
Paryžius (Dena). Dulleso pareiškimą, ku

ris lapkričio 18. d. padarė amerikiečių 
klube Paryžiuje ir kuris buvo paskaitytasis 
Prancūzijos radiofono, čia sutiktas su dide
liu dėmesiu. Europos sujungimas yra tema, 
kuri prancūzams yra artima. Prancūzijos 
sluogsniuose, kurie palaiko Europos vieny
bės idėją, tas pareiškimas buvo sutiktas pa
lankiai.

Bet Prancūzijoje vyrauja nuomonė, kad 
ta vienybė gali būti pastovi tik tada, kada 
bendrai europinei vadovybei bus pavesti di
dieji Europos ūkio centrai. Čia nurodoma, 
tuo atžvilgiu būtų padaryta gera pradžia, 
Ruhro sritį sutarptautinant.

Savo kalboje Dullesas pareiškė, jog 
begėdiškas dergimas, kada teigiama, 
JAV nori Europą panaudoti tramplynu 
vo planams pasaulyje įsiviešpatauti. Taip

yra 
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Berlynu. Ypač svarbu yra nustatyti ostmar
kės efektyvią vertą ir jos keitimo kursą, 
kadangi tas klausimas prekybos santykiuose 
tarp Berlyno ir Vakarų Vokietijos vaidina 
lemiamą vaidmenį.

Karalių skyrybos
Kairas (UP). Egipto karalius Farukas iš

siskyrė su žmona Farida. Farukas 1938 m. 
buvo vedęs Pašos Zulfikaro dukterį. Buvo 
susilaukę trijų dukterų, kurių jauniausioji 
gimė 1943 m. gruodžio mėn. Karaliaus rū
mų komunikate sakoma, kad „Dievo valia 
lėmė kilniai porai išsiskirti”.

Irano šachas Pahlevis išsiskyrė su žmo
na FaSvzia, vyriausiąją Faruko seserimi. 
Gydytojai jai patarę palikti Iraną ir vykti 
į Egiptą sveikatos sumetimais.

Padėtis Kinijoje rimta
Nankingas (Afp). Kariniai Nankingo 

sluogsniai iš naujo pripažįsta, kad padėtis 
šitame sektoriuje pasidarė labai rimta. Ka
riniai stebėtojai mano, kad komunistai vėl 
paėmė į savo rankas veikimo iniciatyvą vi
suose frontuose. Laukiama, kad komunistai 
pradės dvigubą ofenzyvą — rytų ir vakarų 
link. - •

Generolas Cangčičuhgas, vyriausias karo 
ir politinis vadas šiaurinėje Kinijoje, ir 
Saho Licė, kuomintango vykdomosios komi
sijos narys, kreipėsi į Ciangkaišeką, reika
laudami, kad jis darytų taiką su komunis
tais.

Tautinės Kinijos sostinėje eina kalbos, 
kad Amerikos ambasadorius Leightonas 
Stuartas pataręs Ciangkaišekui pradėti su 
komunistais pasitarimus dėl taikos ir koa
licinės vyriausybės sudarymo.

Iš Nankingo sluogsnių pranešama, kad 
ambasadorius kreipęsis į generalisimą i kaip 
asmeninis draugas, o ne kaip ambasadorius, 
ir patarimus davęs žodžiu, nes esąs įsitiki
nęs, jog kovos vedimas jjj komunistais to
liau esąs veltai, kadangi tesą maža vilties 
pakankamais kiekiais ir greitai gauti pa
galbos iš Amerikos.

Ciangkaišeko, kaip vyriausybės galvos, 
padėtis yra pasidariusi silpna dėl karinių 
nepasisekimų ir dėl negalėjimo gauti pa
kankamos paramos iš Amerikos. Dėl tos 
priežasties nė vienas tinkamas asmuo neap- 
siima imtis pasitraukusio ministerio pir
mininko pareigų vyriausybėje, kurias poli
tika turėtų būti „totalinis karas”.

pat yra absurdas teigti, kad JAV Europą 
, laiko tik gera pardavimo rinka savo per

tekliui. „Mes pageidaujame Europą politiš
kai sustiprinti, kad jos negalėtų piktam 
naudoti nei JAV, nei kuri kita valstybė. 
Mes norime Europai ūkiško savarankumo, 
kad ji nebūtų priklausoma nuo kitų malo
nės. Mes pageidaujame suvienytos Europos, 
kad praktiškai mes.su ja galėtume bendra
darbiauti. Mes norime, kad Europa tiek tu
rėtų dvasinės dinamikos, idant Magna 
Charta ir žmogaus teisių deklaracijos dva
sioje jos žmonės galėtų nusikratyti pančių, 
kurie trukdo jų savarankų plėtojimąsi. Mes 
norime Europos, kuri būtų pajėgi industri
jos revoliucijai, kuri žmogaus darbo pro
duktyvumą padidintų. Mes norime Euro
pos, kuri ir vėl sukeltų didėlius literatūros, 
meno ir muzikos sąjūdžius, kaip kad ji 
praeityje inspiravo pasaulį ir jį praturtino.”

„Tai yrą mūsų viltys. Bet mes turime ir 
baimės, kad Europa niekada negalės įkū
nyti mūsų vilčių. 30 praėjusių metų aiškiai 
rodo, kaip labai Europos nevieningumas ją 
silpniną. Tas silpnumas leidžia despotams 
ją panaudoti savo tikslams.”

„Europos kraštų vienybės 
naujos. Jas reikia vis gaivinti 
Amerikiečiai sutinka prisidėti 
Europos pastangų baigti nevieningumą. Tuo 
tikslu mes sukūrėme ERP ir svarstome prie 
Atlanto pakto prisidėjimo klausimą. Mes 
manome, kad tos pastangos mūsų turėtų 
būti paskutinės, kurių iš mūsų reikalaujama. 
Mes manome, kad Europos atkutimas ne
gali būti' pastovus, jeigu jis įvyks pagal 
prieškarinę struktūrą grynai suvereninių 
kraštų pavidalu. Mes taip pat tikime, kad 
Vokietijos problema patenkinamai gali būti 
išspręsta tik Vakarų Europos vienybės rė
muose. Vakarinė Vokietija turi 45 mil. gy
ventojų, kurie yra pavojingai mažame plote 
suspausti. Jungtinėje Europoje vokiečiai 
gali suvaidinti reikšmingą taikos vaidmenį.”

mintys nėra 
ir palaikyti, 
prie Vakarų

1

mes.su
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==TRUMP»S ŽIMOS=
BELGIJA

♦ Belgijos princas regentas naują Bel
gijos vyriausybę ir vėl pavedė sudaryti 
Spaakui, kuris tą pavedimą priėmė. Spaako 
artimuose sluogsniuose pastebima, kad 
praktiškai ir vėl bus sudaryta koalicija tarp 
socialistų ir katalikų. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
j * Du britų ambasados nariai Prahoje, 

kurie ambasados Sunkvežimiu iš Prahos va
žiavo į Vieną, Austrijos pasienyje buvo su
imti Čekoslovakijos muitinės tarnautojo, 
kadangi tuščiose benzino statinėse buvo 
atrasti paslėpti du čekai. Vienas iš jų, pa
gal valdžios pranešimą, esąs šnipas, o kitas 
teroristas. Pas abu esą rasta šnipinėjimo 
įrodymų apie Skodos įmones. (D).

ISPANIJA
■ * Sekmadienį Ispanijoje vykusiuose sa
vivaldybių rinkimuose buvo panaudotas 
skatinimas: valdininkai, kurie neitų balsuo
ti, gautų sumažintas algas; kitiems pagra
syta pakelti mokesčius. Visi kandidatai tu
rėjo būti vyriausybės patvirtinti. (D/R).

♦ Sevilijos aerodromo laukiamajame ke
leivių tarpe paniką sukėlė 1,25 m dydžio 
kondoras, kurio sparnų plotis buvo 2,60 m. 
Jis išsivadavo iš savo narvo, kuriame iš 
Tangero buvo gabenamas į Seviliją. Panika 
nurimo, kai drąsus tarnautojas tą pajikšfį 
nudėjo lazdos smūgiais. (D/Afp).

18 VISUR
* F generaliniam sekretoriui Trygve 

Lie Pietų Afrikos herero giminės dvasinin
kas Scoltas įteikė skundą, kad Pietų Afri
kos vyriausybė neleido į Paryžių pasiųsti jų 
atstovo. (D/R).

J, A. VALSTYBES
■ ♦ JAV įsakė paskubinti išsiųsti laivais 
kviečių ir ryžių siuntas į didžiuosius Kini
jos miestus. Siunčiama 12 laivų. (UP).

* JAV užsienio reikalų ministerija pa
siuntė į Paryžių du finansų ekspertus, ku
rių reikalavo Marshallis. (A/P).
* Pittsburgo tyrinėtojų sąjungos pir

mininkas E. Ayersas pareiškė, kad dabar
tinė JAV bombų produkcija graso sunau
doti krašto uranijaus atsargas 30-čiai me
tų. (D/R).

KINIJA
♦ Kinijos vyriausybė nutarė kovojančių 

dalinių moralei pakeiti skirti jiems 10 mil.
l“U’ <DW LENKIJA

♦ Lenkijos tautinis susirinkimas visais 
balsais ratifikavo Lenkijos ir Sovietų Są
jungos pasirašytą sutartį dėl sienų nustaty
mo tarp abiejų kraštų. (D).

OLANDIJA
Olandijos karo ministerija atidarė ka- 

sovietų kariams, kritusiems 2. D.
metu. (A/P).

PORTUGALIJA
♦

kės e. 
ryta.

Stiprus žemės drebėjimas buvo jau
čiamas Oporte, Portugalijoje, ir jo apylin- 

Zymesbės žalos n sužeidimų nepada- 
(AP).

j RUMUNIJA
Buv. britų naftos bendrovės „Steava♦ Buv. britų naftos bendrovės „Steava 

Romana” Rumuni joje direktorius Evansas už 
„apgaulingą” bendrovės reikalų vedimą, nu
teistas laisvės atėmimu. Dabar laikinai jis 
Išleistas į laisvę, įmokėjus 16 mil. lejų už
stato. (D/A|p).

SUOMIJA
♦ Suomijos vyriausybė išleido iš kalė

jimo buv. Suomijos socialdemokratų parti
jos pirmininką Vaino Tannerį ir Edwiną 
Linkomiesą, kurie 1946 m. buvo nuteisti 
kaip atsakingi už karą. Tanneris, kuris ka
ro metu buvo Suomijos užsienio reikalų 
ministeris, yra dalyvavęs įvairiose Suo
mijos vyriausybėse, kaip ministeris pir
mininkas arba užsienio reikalų ministe
ris. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų Sąjunga lapkričio 20 d. šventė 

„artilerijos dieną”. Ta proga raudonosios 
armijos centriniame teatre Maskvoje įvyko 
minėjimas, kuriame be kraštozapsaugos mi- 
nisterio pavaduotojo maršalo Vasilevskio 
dalyvavo daugelis kitų maršalų, generolų 
ir ministerių. Pasak Tasso, paskutiniame 
kare artilerija buvo svarbiausias raudono
sios armijos ginklas. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Bavarijoje iš 1806 susirgusių Vaikų 

paraližium, mirė 129. Per dešimtį metų tai 
buvo pati didžioji paraližiaus epidemija.

♦ Ryškus pasienio incidentas įvyko pa
sienio Gerblingerrodėš kaime prie Duder- 
stadto, prie sovietų zonos. Šeši sunkiai 
ginkluoti ir rusiškai kalbančių civilių ly
dimi sovietų zonos policininkai įsiveržė į 
tą kaimą ir norėjo areštuoti du pabėgusius 
sovietų zonos policininkus. Bet tariamiems 
dezertyrams, nepaisant nukreiptos į juos 
ugnies, pasisekė pabėgti. Už tatai sovietų 
zonos policininkai išsivarė su savimi namo 
savininką, pas kurį pabėgusieji policininkai 
buvo sustoję, o taip pat jo tėvą ir du sū
nus. (D).

♦ Prancūzų licetizijuotas Berlyno „Ku- 
rier” laikraštis pranešė, kad 4 buv. vokie
čių generolai, kurie priklausė „laisvosios 
Vokietijos’” tautiniam komitetui, perėmė pa
reigas sovietų okupacinės zonos policijos 
vadovybėje., (D).

♦ Sovietų vyriausias vadas Vokietijoje 
maršalas Sokolovskis padarė viešą užsie
nio politikos ^klausimais pranešimą, kuria
me aštriai kritikavo britų atsakymą į 
Evatto ir Lie atsišaukimą Berlyno klausimu. 
Britų karinė valdžia Sokolovskio išvedžio
jimus pavadino neteisingais. (D).

♦ Vakarų Vokietijos ir Berlyno „pasau
lio piliečiai” nusiuntė JT generaliniam 
sekretoriui Trygvei Lie raštą, kuriame pro
testuoja prieš „pasaulio piliečio Nr. 1.” Da- 
viso areštavimą. Jis buvo areštuotas, kai su 
savo pasekėjais energingai norėjo paveikti 
JT pilnatį, kad būtų sudaryta pasaulio vy
riausybė. Taip pat buvo protestuota dėl 
„pasaulio piliečio” H. M. Noelio jr. arešto. 
Jį sulaikė Baden-Badene prancūzų įstaigos 
už tai, kad neturėjo pakankamų asmens do
kumentų. (D).

♦ Iš Sovietų Sąjungos spalio revoliuci
jos minėjimo grįžo vokiečių delegacija. Ber
lyno stotyje ją susitiko partijų atstovai ir 
didelis skaičius sovietų karininku. (DL

Žmonės ne pupos
KAIP GALLUPAS PERSISKAIČIAVO

Jei iš maišo su baltomis pupomis paimsi 
saują ir joje suskaitysi, sakysim, 48 baltas 
ir 52 tamsias pupas — galėsi drąsiai tvir
tinti, kad maiše yra 48% baltų ir 52% 
tamsių pupų. Tai statistikos dėsnis. Juo pa- 
sjremdamas amerikietis H. Gallupas pada
rė didelę karjerą, surinko, krūvą pinigų ir 
pagarsėjo visame pasaulyje. Tik paskutinie
ji prezidento rinkimai kiek aptemdė jo au
reolę.

G. H. Gallupas iš pat jaunų dienų domė
josi masių psichologija. Deja, tėvo įmonės 
bankrotas privertė jį anksti nutraukti studi
jas universitete ir kasdienę duoną uždirbti 
išnuomuojaht rankšluosčius naudyklėje. Vė
liau jis išleido studentų laikraštį, kuris su
silaukė tokio pasisekimo, kad redaktoriui 
leido baigti studijas. Jo disertacijos tema, 
tai buvo 1928 metais, skambėjo:

„Apie metodus, kuriais galima būtų 
iš specialiai parinktos skaitytojų gru
pės nustatyti laikraščių žinių veikimą”.

Idėja buvo gera ir, svarbiausia, praktiš
ka. Juk leidėjams ir redaktoriams svarbu 
žinoti, kas skaitytojams patinka ir kas ne
patinka. Prekybininkams būtina žinoti, kaip 
veikia jų reklamos, kurioms jie išleidžia 
milžiniškas pinigų sumas.) Pagaliau politi
kams įdomu žinoti visuomenės nusistatymą 
vienu ar kitu klausimu. Todėl Gallupas, ku
ris netrukus prasimušė iki universiteto lek
toriaus, dažnai, buvo klausiamas patarimo. 
Po kiek laiko jį pasisamdė nuolatiniu pata
rėju viena didelė skelbimų agentūra. Turė
damas praktiškų uždavinių Gallupas suda
rė ir išbandė per 50 metodų viešajai nuo
monei patirti. 1935 m. jis įsteigė jau savo 
viešosios nuomonės tyrimo institutą — Gal- 
lup-Polls, t. y. Gallupo bandomuosius bal
savimus.

3.000 Gallupo bendradarbių 4 kartus sa
vaitėje su specialiomis anketomis klausinė

ja specialiai parinktus asmenis. Jie taip pa
rinkti, kad jų klausinėjimo rezultatus pa
dauginęs iš JAV gyventojų skaičiaus Gal- 
lupas gali paskelbti visos amerikiečių tau
tos nuomonę. Ypatingai didelio dėmesio su
silaukė jo politiniai prognozai. Laikraščiai 
ir politikai norėjo sužinoti, ką mano tauta, 
nedarant sudėtingo ir brangaus referendu
mo. 126 laikraščiai nuolat skelbė Gallupo 
klausinėjimo rezultatus ir, suprantama, ne
mažai jam mokėjo. .1936 metais jis paskelbė, 
kad prezidentu bus išrinktas Rooseveltas. 
Taip ir atsitiko, nors Rooseveltas ir gavo 
7% daugiau balsų, negu jam Gallupas bu
vo „paskyręs”? Per sekančius 196 įvairiau
sius rinkimus paaiškėjo, kad Gallupo prog- 
nozų paklaidas nebuvo didesnės kaip 4%, o 
nuo 1940 metų tas procentas sumažėjo iki 
3. 1944 m. prezidento rinkimų rezultatą 
Gallupas įspėjo su vos 1% paklaida. Tada 
jis pasiekė savo garbės aukštybės. Atrodė, 
kad ateityje nereiks nė rinkimų, pakas pasi- 
klaiisti Gallupo. Bet staiga trenkė perkūnas 
iš giedro dangaus.

Pagaj visus apskaičiavimus (Ir ne tik 
Gallupo) šiais metais prezidentu turėjo būti 
išrinktas Deweys. Gallupo paklaida ir šį 
kartą nebuvo labai didelė:
Gallupo prognozas (1.11.48.): Trumanas 
44,5%; Deweys 49,5%. ištiktųjų balsų (2. 
11.48.) gavo: Trumanas 50,5%; Deweys 
45,8%. Skirtumas; Trumanas +6,0%, De
weys —3,7%.

Tokiu prognozu remiantis buvo lažinama- 
si santykiu 50 prieš 1, kad prezidentu bus 
išrinktas Deweys. Bet žmonės pasirodė esą 
ne pupos. Įdomu, kad kaip tik amerikiečiai, 
kurie paprastai laikomi tipingais masiniais 
žmonėmis, įrodė, kad ir juos sunku tiksliai 
permatyti. Būdami laisvės mėgėjais, jie pa
sirinko ir laisvę nuo jų nuomonės atspėji
mo. Rinkimai ir toliau nenustojo savo pras
mės. (Lo). '

Lietuva šaukia teisybės / Dr. B. Dirmeikis
Gal tas Baltų tautų inkorporavimas 

ir būtų pasilikęs istorijos vadovėliuose, kaip 
„gražus ir sąžiningas tų tautų noras”, jei 
nebūtų atsikartojusios panašios procedūros 
valstybėse, kuriose pasisekė Sovietams pri
taikyti po karo jų skelbiamą suverenumo 
savivaržos doktriną. Visos valstybės Vidu
rio Europoj patvirtino, kad nėra nė vienų 
Sovietų įtakoj suorganizuotų rinkimų, ku
riais galėtų pasireikšti kitokia valia, negu 
toji, kurią Sovietai nori primesti. Užtenka, 
kad komunistų partija turėtų vyraujančią 
galią, ir visi jos atliktieji rinkimai visur ir 
visados bus tokie, kokių norės Sovietų Są
junga. Ką gi bekalbėti apie rinkimų laisvu
mą tokiame krašte, kuriame jau buvo įvesta 
Sovietų kariuomenė.

Sovietų Sąjunga surežisavo Lietuvos in
korporaciją taip, kad ji pasiliktų vidaus tei
sės ribose. Panaudojant naujai „išrinktą” 
seimą, kuris buvo okupacinių organų ir ko
munistų partijos įrankis, buvo priimta re
zoliucija, prašanti Sovietų S, aukšč. tarybą 
priimti Lietuvą į sovietų socialistinių res
publikų šeimą... Prašymas buvo patenkin
tas ..., ir visa inkorporacijos problema bu
vo išspręsta konstitucinės teisės pagrindu, 
sudarant įspūdį, kad veikė visos teisinės 
garantijos ir kad tokia buvo tikroji krašto 
valia. Bet geležinė uždanga dar nebuvo 
užleista' ant Baltijos kraštų; kitų kraštų 
diplomatinės atstovybės matė, kokie buvo 
seimų rinkimai, kam seimai atstovavo, kas 
jiems davinėjo įsakymus, kaip jie balsavo ir 
kokios reikšmės gali turėti jų nutarimai. 
Kaip pačiai lietuvių tautai, taip ir visiems 
sąžiningiems stebėtojams buvo visiškai aiš
ku, kad Sovietų Sąjunga įvykdė Lietuvos 
aneksiją. Už tai tarptautinės teisės akimis— 
tokia aneksija negali pakeisti ankstybesnio 
valstybės statuso ir negali išvesti valstybės 
iš tarptautinės bendruomenės; Lietuvos 
valstybės teisinis kvalitetas pasiliko nepa
liestas ir po aneksijos. Aneksija atėmė tik 
galią vykdyti valstybės suverenumą jos te
ritorijos ribose, bet nepanaikino jos juri
dinės gyvybės. Visos sutartys, sudarytos 
Lietuvos valstybės su kitomis valstybėmis, 
pasiliko galioje, tik dėl jų vykdymo mate
rialinių negalimumų jos laikomos in su
spense.

Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Sąjun
gą įvyko ne teisės, o jėgos pagrindu. Tad 
jis negali būti laikomas galiojančiu ir yra 
niekinis. Tokiu jį vertina ir kilti tarptauti
nės bendruomenės nariai, atsisakydami de 
jure pripažinti Baltijos valstybių prijungi
mą prie Sovietų Sąjungos. O geriausias 
įrodymas, kad valstybė de jure egzistuoja, 
yra faktas, kad ji tebelaikoma egzistuojan
čia tos tarptautinės bendruomenės, kurios 
pripažinimas jai suteikė valstybinį titulų 
Iš 57 valstybių, priklausiusių prie Tautų 
Sąjungos, Baltijos valstybių išnykimą de 
jure pripažino tik tos, kurios priklauso so
vietų politikos įtakai, nors 1939 metais ko
vo 11. dieną vienbalsiai buvo T. Sąjungos 
priimta rezoliucija, pagal kurią „nė vienas 

Sąjungos narys nepripažins galiojančiu jo
kio teritorinio pažeidimo ir jokio politinės 
nepriklausomybės susiaurinimo, padaryto 
kitam Sąjungos nariui, paneigiant Sąjungos 
statuto 10 straipsnį” JAV, kuri nepriklausė 
Tautų Sąjungai, tų pačių metų sausio 7. 
dieną padarė pareiškimą, kad ji „does not 
intend to recognize <any situation, treaty or 
agreement which may be brought about by 
means contrary to the Covenant and obli
gations of the Pact of Paris of August 27-th 
1928”. Už tai, kai 1940 metais liepos 21. 
dieną „liaudies seimas” priėmė rezoliuciją, 
prašančią Sovietų Sąjungos aukščiausią ta
rybą priimti Lietuvą autonominiu nariu į 
Sovietų Sąjungą, JAV pasekretorius Sum- 
meris Weldesas po dviejų dienų tarp kita 
ko pareiškė: „JAV yra priešinga, kad bet 
kokia valstybė intervenuotų kokia nors for
ma į kitos valstybės vidaus reikalus.” Gi 
1940 metais spalio 15. dieną pats preziden
tas Rooseveltas pareiškė: „Lietuva nėra ne
tekusi savo nepriklausomybės. Jos nepri
klausomybė yra tik laikinai suspenduota”.

Nors 2. D. karo eigoje JAV pasidarė So
vietų Sąjungos bendrininkė, ji savo nusista
tymo nepakeitė: Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių diplomatinės atstovybės veikė ir 
tebeveikia neaprėžtai., Kai 1945 metais San 
Francisco konferencijoj sovietų delegacija 
reikalavo sau papildomų balsų ir tokiais 
siūlė Ukrainą, Gudiją ir Baltijos valstybes, 
jai buvo atsakyta, kad Baltijos valstybės 
juridiškai tebeegzistuoja, kaip nepriklauso
mos ir kad Sovietų Sąjunga negali dispo
nuoti jų suverenumo teisėmis. JAV delega
cija priminė S. D. sekretoriaus p. interim 
Mr. Grew padarytą pareiškimą iš 1945 me
tų kovo 4: tą dieną jis atkartojo, kad JAV 
tebepripažįsta Baltijos valstybių nepriklau
somybę ir jų atstovus.

Sovietų Sąjungos vyriausybė per ištisus 
devynerius metus darė viską, kad tarptauti
nė bendruomenė vienokia ar kitokia forma 
pripažintų Baltijos valstybių aneksiją. Jai 
ypač rūpėjo, kad JAV pasisakytų už pripa
žinimą. Bet kiekvieną kartą, kai sovietai 
tiesiogiai ar netiesiogiai tokį klausimą iš
keldavo, JAV atsakymas buvo vienas ir tas 
pads: Baltijos valstybės juridiškai tebėra 
gyvos. Tokių atsakymų JAV jau yra davu
sios keletą kartų ir įvairiomis progomis.

Ntlrnbergo proceso metu sovietų prokuro
ras pretendavo J teisę atstovauti Baltijos 
valstybėms ir palaikyti kaltinimą prieš na
cius už jų nusikaltimus, padarytus Baltijos 
kraštuose. JAV generalinis prokuroras Ro
bertas Jacksonas 1945 metų spalio 6. die
nos laišku pasisakė prieš sovietų prokuro
ro pretenzijas, pažymėdamas, kad Baltijos 
valstybės paliovė egzistavusios tik faktiš
kai, bet ne juridiškai. Kai 1948 metais ko
vo mėnesį sovietų konsulatas New Yorke, 
paskelbė reikalavimą užsiregistruoti konsu
late buvusiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
piliečiams, tai Valstybės Departamentas 
tuoj pat pranešė visiems gubernatoriams, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės nėra pri-

„Čia kalba fiureris!“
Dešimtys rimtų asmenų Belgijoje dar pra

ėjusias savaites tikino savo ausimis girdė
ję Hitlerio balsą trumpųjų bangų siųstuvu. 
Jis kviesdavęs vokiečių tautą ištverti, rei
kalaudavęs siųsti aukas tam tikru adresu, 
kad galėtų atstatyti partiją ir wehrmachtą.

„Fiurerio” Istorija išaiškinta. Trumpųjų 
bangų siųstuvas LB 2, iš kurio buvo girdėti 
„Čia kalba fiureris!”, susektas, o su juo ir 
vengrų artistas ir laikraštininkas Steponas 
Meszarosas bei jo draugas vokietis Helmu
tas Riegė, kurie kelius mėnesius krėtė iš
daigas ir tuo džiaugėsi.

Prieš karą Meszarosas vaidindavo Vienos 
kabaretuose ir ypačiai patraukdavo publiką 
vienu numeriu — natūraliu Hitlerio balso 
ir intonacijos pamėgdžiojimu. Po karo jam 
kilo mintis išnaudoti šį savo talentą.

Padėdamas savo draugo Riegės Įsigijo 
trumpųjų bangų siųstuvą, kuris skelbėsi 
LB 2 vardu ir garsino „fiurerio kalbas”, 
kurios tonu ir turiniu nesiskyrė nuo ka
daise Hitlerio sakytųjų kalbų. Jose visą 
laiką patikinėdavo, kad jis, fiureris, teturįs 
tik vieną tikslą — vėl padaryti Vokietijos 
vardą garbingą. Tačiau tam jis privaląs sa
vo pritarėjų paramos, o taip pat ir didelių 
sumų lėšų. Todėl jis apeliuojąs į savo ša
lininkų palankumą aukoti. Po kiekvienos 
kalbės jo „pranešėjas” Riegė nurodydavo 
tam tikrą adresą, kuriuo siųstini pinigai.

Tardomas Meszarosas prisipažino, kad 
kreipimasis prašokęs visas viltis. Gauta 
tiek pinigų, jog paštui tvarkyti turėjęs sam
dyti tarnautojų.

Bet tas dosnumas buvo vengro nelaimė, 
nes policija veikiai pradėjo domėtis jo tur
tingumo šaltiniu. Bevyniodama kamuolį ji 
susekė ir slaptąjį siųstuvą, „2. fiurerį”, ir 
jo pranešėją.

Meszarosas pareiškė, kad jis neturėjęs 
noro varyti propagandos nacionalsocializmo 
naudai arba ką nors apgaudinėti, bet tą 
„verslelį” varęs tik mėgdamas savo talen
tą. (N P)

pažinusios Baltijos kraštų aneksijos Paga
liau, mirus1 Latvijos įgaliotam ministrui 
Bilmaniui, V. Departamentas pripažino tei
sę atsovauti Latvijai asmeniui, ėjusiam 
charge d’affaires pareigas atstovybėje. Tuo 
pačiu dar kartą buvo pasisakyta, kad Bal
tijos valstybių nepriklausomybė laikoma 
neišnykus iš tarptautinės bendruomenės ir 
kad jų aneksija nepripažįstama.

5. Šviesa ateina
2. D. karo strateginiai uždaviniai buvo 

paskandinę tamsoje visus teisingos, univer
salios ir pastovios taikos idealus. Visos 
dekleracijos, konferencijos ir diskusijos te
turėjo tik vieną pagrindinį tikslą; įveikti 
priešą. Chartos ir kilnieji didžiųjų konfe
rencijų komunikatai sudarė tik karo priemo
nių integralinę dalį — karo moralinį ir po
litinį aspektą ir butaforiją... Ir kai karas 
buvo baigtas, tai kartu su juo dingo ir vi
sa politinė dekoracija. Žmonės, tlutos ir 
valstybės sugrįžo Į realybę ir ėmė vystyti 
savo santykius ne karo metu būtinai atsi
randančiais sentimentais, o politikos isto
riniais ir ideologiniais reikalavimais. Tie
sa, tam tikrą laikotarpį dar veikė karo 
draugystės „apskaičiuotų jausmų” Įtaka, bet 
juo toliau einama į tarkos meto santykius, 
juo greičiau garuoja solidarių bendradar
biavimų dvasia. Su „taikos saulės” kiekvie
nu pasikėlimu vis greičiau nyksta nakties 
rasa, taip nuoširdžiai... gaivinusi ginklo 
prietelystę.

Užtenka vieno vienintelio atsigręžimo 
praeitin, kad galėtum atsipalaiduoti nuo 
prietarų, jog dabartinė tarptautinė padėtis 
yra nuosekli evoliucija didelių ar mažų, ty
lių ar išsamių, pilnų ar dalinių susitarimų. 
Kontrastas tarp praeities žodžių ir dabar
ties veiksmų yra toks milžiniškas, kad tik 
neribotos hipokrizijos žmogus bei režimas 
tesuranda drąsos jo nematyti. Ir tas kon
trastas paaiškėjo ne dtbar, po trejų, metų 
paliaubų; jis'buvo matomas jau tomis die
nomis, kai Sovietų karinės jėgos artėjo 
prie Vislos Ir Baltijos... šiandien gi tarp
tautinės politikos veidas yra jau tiek pasi
keitęs, kad veltui ieškotum bet kokios lie
kanos iš tų laikų, kada buvo skelbiama, jog 
„sąjungininkai nieko daugiau netrokšta, 
kaip padėti Europos tautoms išsivaduoti, 
atstatyti jų politinę nepriklausomybę ir su
daryti joms sąlygas laisvai apsispręsti dėl 
joms patinkamų vyriausybių ir režimų”. 
Visi tie pažadai Išnyko be aido, ir niekas 
iš pasižadėjusių nebenori jų prisiminti. Jei 
tie kilnieji principai turėjo sudaryti pagrin
dą taikai, tai jų paneigimas reiškia ne ką 
kitą, kaip taikos išdavystę, kuri sukėlė 
žmonėms ir tautoms naujų skausmų, bet ku
ri neišvengs istorinės ataskaitos.

Santykiai tarp didžiųjų valstybių klostosi 
taip, kad jokie jų susitarimai — būtų jie 
padaryti karo metu ar po karo — nebeturi 
jėgos, tos jėgos, kurią ilgų amžių tarptau
tinės teisės doktrina ir praktika išreiškė 
formule: pacta sunt servanda. Isto- 

(Nukelta į 4 psl.)

Tarptautinė padėtis

Be premijos
Šių metų Nobelio taikos premija nebus 

paskirta. Taip nutarė Norvegijos parlamen
to speciali komisija, kuriai dinamito išradė
jas Nobelis buvo pavedęs kasmet išrinkti 
tos premijos vertą asmenį. Jau balandžio 
mėn. paskelbtam kandidatų sąraše figūravo: 
Trumanas, Stalinas, Molotovas, Benešąs ir 
popiežius Pijus XII. Komisija nė vienam 
jų nesiryžo skirti. 159.000 švedų kronų. Mat 
vienam paskyrus, kiti kandidatai mirtinai 
įsižeis. Ju4c jie vieni kitus išvadino karo 
kurstytojais. Todėl norvegams atrodė, kad 
vienam iš jų premiją paskyrus, dabar jau 
esą priešingumai dar daugiau padidės ir 
tuo pačiu bus blogai patarnauta pačiai tai
kos idėjai. Tiesa, dar galima buvo laikos 
premiją paskirti kuriam nors mirusiųjų. 
Tokių buvo du; Gandhis ir grafas Berną- . 
dottė. Abu žuvo dėl taikos idėjos. Nobelio 
premijų statutas nedraudžia premiją skirti 
post mortem, ir švedų mokslo akademija, 
kuri skirsto kitas premijas, taip jau yra 
padariusi, tačiau Norvegijos parlamentas 
taikos premijos iki šiol nebuvo skyręs mi
rusiam. Na, mirusieji ir be to turi am
žiną taiką, jie gali Išsiversti ir be premijos. 
Bet iš gyvųjų nebuvo nė vieno, kuris būtų 
vertas taikos premijos, nors patį žodį „tai
ką” jie visi kasdien kartoja. Šiaip ar taip 
premijos nepaskyrimas reiškia abejonę — ir 
tai taip būdinga mūsų dienų būklei

♦
Jei netikima talkos skelbėjų nuoširdumą, 

kalbama apie karą. Ta proga aukštai paki
lo generalisimo Franco akcijos. Paklausta* 
apie karo galimybes, Francas pareiškė neti
kįs, kad karas artimiawnoje ateityje yra ne
išvengiamas. Sovietų invazijos atveju jis 
pasiūlė austrams, vokiečiams ir prancūzams 
bėgti į Šveicariją ir toje natūralėje tvirto
vėje gintis. Tačiau (aks siūlymas nepatiko 
šveicarams. Jų „National Zeitung” rašė, 

„Svetimi turistai mums yra labai mieli 
tačiau to nepaisant rezervuojamės temą 
nuspręsti, kas gali mūsų krašte ginti*”.

O „Journal de Geneve” patikslino:
„Šveicarija domisi Vakarų Europos gy
nimosi planais, tačiau pati atsisako da
lyvauti karinėse kombinacijose, nes jos 
tradicinis neutralumas yra geriausias 

nepriklausomybės laidas”.
Žodžiu, savi marškiniai arčiau kūno.

Tos pačios nuomonės yra ir geti. čte 
Gaullė, kuris tvirtino, kad Clayaus ir Ro- 
bertsono įsakymas Nr. 75, grąžinąs J vo
kiečių rankas Rulfro pramonę, y: a lemtin
giausias XX amžiaus nutarimas. Mat, pran
cūzai atsimena, kad Stalinui su Hitleriu bu
vo lengviau susitarti negu su anglais ir 
prancūzais. Ateities vokiečių sovietų susi
tarimas gali būti nukreiptas tik prieš Pran
cūziją, todėl vokiečius reikia smarkiai pri
žiūrėti. Žinoma, visi tokie „separatistiniai” 
pareiškimai prie taikos išlaikymo neprisi
deda. *

Tur būt, vilties gauti taikos premiją pa
skatinti Stalinas su Molotovu Višinskio lū
pomis pasiūlė visas didžiųjų valstybių ka
riuomenes sumažinti */i. JT visuotinio su
sirinkimo politinė komisija tą siūlymą at
metė dėl tos paprastos priežasties, kad nie
ko tikslaus nežinoma apie sovietų kariuo
menės dydį. Žinoma, kad amerikiečių britų 
kariuomenės šiuo metu siekia tik 12—15% 
karo metu buvusio dydžio, o sovietų — 
apie 35—40%. Kitaip sakant, sovietai, jei 
jie savo siūlymo laikytųsi, norėtų, kad 
Vakarų kariuomenės siektų 8%, o jų pačių 
25% karo meto dydžio. Todėl ta komisija 
pereitos savaitės pabaigoje padarė tikrai 
taikos premijos vertą nutarimą. Ji 43 bal
sais prieš 6 nutarė, kad rimtai kalbėti apie 
nusiginklavimą bus galima tik tada, kai vi
sos valstybės suteiks tikslias informacijas 
ir bus įsteigta rimta kontrolės įstaiga. „The 
New York Times” nagrinėdamas taikos ar 
karo problemą rašo:

„Visų pirma reikia nustatyti, ar Mask
va gali pavartoti jėgą savo užmačiom 

įgyvendyti? Atrodo, kad ne”.
Jei sovietai kariauti negali, nėra reikalo ga
dinti nervus aiškinantis, kas kur ginsis. 
Tačiau tam reikalingos visų pirmu tikslios 
informacijos. Kol jų nėra kalbam* apie 
karą. Tačiau visos tos kalbos turi vieną 
gerą pusę - ios verčia daryti išvadą, kad 
taikos išlaikymo labui sovietai turi būti su
naikinti. Jei jų nebus, nebus sunku kam 
nors paskirti taikos premiją. Todėl, tur būt, 
teisinga, kad šiais metais likome be jos. VM

12 lapu pasai
Berlynas (Dena). SMV įsakymu nuo 

gruodžio 1 d. sovietų zonoje ir rytiniame 
Berlyno sektoriuje įvedami nauji „vokiečių 
pasai”, kurie turės 12 lapų. Jų tarpe bus 
keletas lapų, kurie skirti ypatingoms polici
jos pastaboms. (

Manoma, kad, Berlyno magistratas dėl 
naujų pasų įvedimo pasisakys neigiamai.

Dėl sovietų zonos LDP areštų bangos 
SMV nepadarė jokio pareiškimo, iki šiol 
tvirtinama, kad apie panašius ivrktus Jai 
nieko nėra žinoma.
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Ar reikia klausyti valdžios? / Rašo Pulgis Andriušis
Rizikingas šio straipsnio pavadinimas yra i 

Be mano, bet paimtas iš vieno vokiečių 
laikraščio, kuriame vienas vokiečių pasto
rius atpasakoja savo pranešimą, skaitytą 
šią vasarą Bad Bollyje įvykusioje ameri
kiečių — vokiečių evangelikų konferenci
joje. Labai įtakingas, labai gerai redaguo
jamas laikraštis (atvirai šnekant, tai „Die 
Neue Zeitung”), kurin patenka tiktai kva
lifikuoti straipsniai, dėdamas pastoriaus 
pranešimą, nuo savęs prirašo, kad, girdi, 
tasai pranešimas stipriai paveikęs ne tiktai 
vokiečius. Tai esąs rimtas bandymas suar
tinti skirtingą amerikiečių ir vokiečių gal
voseną.

Ką gi tame „rimtame bandyme” teigia 
vokiečių evangelikų kunigas?

Jau 1530 m. Augsburgo Išpažinime, ku
riame buvo nustatytos bažnyčios ir pasau
lietinės valdžios santykiavimas, šešiolikta
me perkšmelyje sakoma, kad valdžia yra iš 
Dievo. Kad krikščionis, sėdėdamas valdžio
je, be jokio sąžinės graužimo ir nuodėmės 
gali vykdyti ciesoriaus arba kunigaikščio 
įstatymus, skelbti sprendimus, išteisinti, ka
laviju bausti piktadarius, teisingus karus 
vesti ir t,t.. Kadangi valdžia yra iš Dievo, 
tai ir valdžios žmogus, vykdydamas teisėto 
ciesoriaus ar kunigaikščio potvarkius, drau
ge vykdo if Dievo valią.

Ir taip ramiai, kaip pas Dievą ant pe
čiaus gyvenusi Vokietija iki nelemtojo Hit
lerio. Pasaulietinė valdžia leidusi gerus įs
tatymus, o gerieji krikščionys ištikimai vyk- 
dę tuos įstatymus ir viskas ėjo kaip per 
sviestą.

Ir štai 1933 m. liepos 2 d. vokiečių baž
nyčios vyresnybei valdžia įsakė atlaikyti 
padėkos pamaldas už tai, kad Hitlerio ko
misaras bažnytiniams reikalams dr. Jdgeris 
sujungęs visas Vokietijos evangeliškąsias 
bažnyčias. Vokiečių dvasininkija, užuot atlai
kiusi padėkos pamaldas, protesto ženklan 
paskelbė kunigams, kad jie laikytų gedulin
ga* (atgailos) pamaldas. Ir tai buvęs isto
rijoje pirmasis maišto aktas prieš bažnyti
nę (dr. Jagerio) ir pasaulietinę valdžią.

„Kaip jautėsi bažnytiniai sluogsniai, ku
rie visuomet buvo ramūs, pareigingi, bet 
kokiems revoliuciniams išsišokimams prie
šingi valstybės piliečiai, gali tinkamai su
prasti tik senesnieji pastoriai, bažnytinių 
komitetų pirmininkai ir globėjai, kurie pir
mą kartą, klausydami Dievo, nepaklausė 
svietiškos valdžios potvarkio!”

Už , nepaklusnumą Hitleriui vienas kitas 
kunigas net pateko i kalėjimą. Štai kaip ap
rašo Bad Bollio konferencijos pranešėjas 
vieną epizodą, graudendamas amerikiečių 
teologus: —

„Vieno mano kalinamo kolegos tėvas ga
vo leidimą aplankyti savo sūnų kalėjime. 
Aš dar ir dabar matau senąjį poną, kaip 
jisai priblokštai dairėsi, tėjęs t vienutę, kur 
jo sūnus sėdėjo. Jis, senas prūsų rektorius 

. ir mokyklų tarėjas, niekuomet net nesapna
vo, kad jo šeimos narys kada nors kaip 
„valstybės priešas” tokioje vietoje „atsisės”.

Ir nuo to laiko vokiečių kunigų tarpe 
susvyravusi „valdžios” sąvoka.

Ką tuomet darė vokiečių kunigai, kad tą 
sąvoką grąžintų | senus rėmus?

Pasak pranešėjo, vokiečių dvasininkija ne
galėjusi melstis už Hitlerio pergalę, nes 
tuo atveju įsiviešpatautų Antikristas. Bet ir 

už pralaimėjimą negalėjusi melstis, nes vo
kiečių kunigai, būdami drauge ir tautos 
nariai, kaip toki negalėję, trokšti Vokieti
jos žlugimo. Girdi, tokiems olandams ar 
norvegams buvo daug lengviau organizuoti 
pasipriešinimo sąjūdžius, negu patiems vo
kiečiams savo tėvynėje.

■ Pasirašęs ši biednystės testamentą, pra
nešėjas apibūdina amerikiečius ir rusus, 
vokiečių „išlaisvintojus” (svetimžekliai ne 
mano. P. A.).

Amerkiečiai savo tėvynėje esą laimingi 
tuo, kad tenai krikščionys piliečiai iki šiol 
turi teisingą, gerą valdžią, kuri kaip tokia 
esanti aukštesnės Dievo tvarkos atspindis, 
ten vyraujančios legit ima e o r din a- 
tibnes c i vi les, atseit, visų pripažintos 
pilietinės teisės, kaip kad ir Augsburgo Iš
pažinime buvo surašyta. Amerikiečių kariai 
atėję Vokietijon tikslu globoti bejėges tau
tas, vadinasi, su evangeliškąja misija. Vo
kiečiai turi dėkoti amerikiečiajns ir prane-

\ Vokietis išsirengia nuogai
Toliau galvodami, mes pasidarytumėm 

tokią išvadą, kuri būtinai peršasi iš pas
toriaus samprotavimų: jeigu rusai truputį 
mažiau būtų prievartavę vokietes ir nebūtų 
išbarstę ant pievelės vargonų vamzdžių, tai 
tuomet reikėtų klausyti jų val
džios.

Štai ką mes matome, kuomet vokietis nuo
gai išsirengia, atverdamas savo sielą ame
rikiečių tikėjimo draugams! Štai ką Augs
burgo Išpažinimas per 400 metų padarė iš 
vokiečių! Ir be reikalo pastorius seną p/ū- 
sų mokyklų tarėją, besilankanti kalėjime, 
vadina piliečiu. Vokietis pirmiau buvo ku-

Ieško tokių pat, kaip ir jis
Pastoriaus pranešimas yra retai būdingas 

vokiečių galvosenai. Neteko man iki šiol 
skaityti tokio atviro ir naivaus vokiečio 
prisipažinimo. Aišku, šis pranešimas turi 
pokarinės vokiečių propagandos uždavi
nius: sukelti vakarų pasaulyje užuojautą 
Vokietijai, girdi, vargšė Vokietija ir tt.

Tačiau darosi linksma, kuomet kunigas 
aiškina amerikiečiams, girdi, jie laimingi, 
turėdami iki šioj „gerą tvarką, gerus Įsta
tymus”, kaip ir Augsburgo Išpažinime pa
sakyta. Vadinasi, vienas malonumas tokios 
valdžios klausyti.
"Niekas taip pavyzdingai nesupranta an

glosaksų valdžios sąvokos, kaip vokiečiai, 
nors ir tarp jų yra nemaža rasinės gimi
nystės kisieliaus.

Anglosaksų santykiavimas su valdžia pa
remtas dideliu skepticizmu. Štai, anglų ra
šytoja Dorothy L. Sayers savo knygoje 
„Paslaptingieji anglai” taip vaizduoja ang
lo santykius su savo vyriausybe:

„Jeigu valdžios netvarkysi, tai jinai pra
dės tvarkyti, pilieti, ir todėl anglas elgia
si su valstybe taip, kaip energinga namų 
šeimininkė su savo tarnais. „Dirbk savo 
darbą, tu šalapūtre” — sako anglas savo 
vyriausybei, — „o ne, tai per savaitę išlėk
si lauk, ir tik, prašau, be jokių atsikalbinė
jimų!” „Tie tipai”, — po to, kreipdamasis 
| savo kaimyną priduria anglas, — „žiūrėk 
tik, jeigu nestovėsi jiems už nugaros, tai ir

MINTIS

šėjas tautos vardu atsiprašo už kartais pa
reikštą vokiečių abuojumą ir nedėkingumą 
Amerikai.

Visai kita gaida atsiranda pranešėjo mu
zikoje, kuomet jisai kalba apie Rytų Vokie
tiją, kur patsai gyveno rusams atžygiavus. 
Čia perduokim žodi pačiam pastoriui:

„Kuomet bejėgis turi stovėti ir žiūrėti, 
kaip tavo paties žmoną tavo nuosavuose 
namuose pakartotinai išprievartauja, — ir 
kuomet tokias žiaurybes turi pakelti mėne
sių mėnesius visos mergaitės ir moterys 
vokiečių rytinėse užimtose provincijose, 
kuomet nekaltus vyrus ir jaunuolius tempia 
iš gimtųjų sodybų į nežinią, kuomet pats 
savo akimis esi matęs, kaip tavo kaimo baž
nyčią nuterioja, ne karo veiksmų metu, bet 
plėšikų pasismaginimui, nukapoja paveiks
lus, išbarsto ant pievelės vargonų vamz
džius ... — tuomet sunku kalbėti apie 
„teisingą tvarką”, kuri, „eina iš Dievo”.

Išvada: tokio? valdžios nereikia klausyti.

nigaikštuko, paskui karaliaus, o pabaigoje 
kaizerio valdinys, aklas potvarkių :ir „gerų 
įstatymų” vergas, tiktai, gink Dieve, ne pi
lietis. Tuo mes, pabėgėliai, ir Hitlerio lai
kais ir po išvadavimo puikių progų turė
jom jsitikinti.

Bad Bollio pastoriaus „rimtame bandy
me” mums, gal, tik nauja tai, kad mes ne
žinome, jog vokiečio santykiavimas su val
džia jau buvo 1530 kanonizuotas Augsbur
ge. Tačiau ne Liuteris ir ne jo teologai kal
ti dėl to, kad atsirado Augsburgo Išpažini
mo aktas. Toksai aktas galėjo būti surašy
tas ne kur kitur, bet tik -vienoje Vokietijoje, 
ir ne kam kitam, o tiktai vokiečiams.

aptingo ir šoka J akis taip, kad stačiai net 
negalima pakęsti!”

Bad Bollio pastorius nežino ar nenori ži
noti, kad jo kolegos Anglijoje, įvairių evan- 
gelinių sektų kunigai niekuomet nesimeldė 
už esamus „gerus teisingus įstatymus”, „už 
„gerą valdžią”, bet, remdamiesi Kristaus 
mokslu, kovojo dėl „teisingesnės, geresnės” 
socialinės santvarkos. Vokięčių kunigas ne
nori žinoti, kad anglų dvasininkai yra kūrė
jai darbiečių partijos, kuri neseniai įvedė 
pavyzdingiausią pasaulyje socialini draudi
mą. Didele dalimi anglų dvasininkija prisidė
jo prie to, kad anglas toks skeptikas savo 
valdžios atžvilgiu.

Bad Bollio pastorius taip pat nenori pri
siminti, kad dabartinės Amerikos pirmieji 
steigėjai buvo puritonai su savo kunigais, 
kurie savo tėvynėje Anglijoje nenorėjo mel
stis už „gerus, teisingus įstatymus”, vedu
sius pakeisti religinius įsitikinimus. Nusi
kratę anglais, sukūrę laisves, Amerikos pi
liečiai liko iki šiai dienai labai skeptiški ir 
savos valdžios atžvilgiu. Kas eina iš val
džios, amerikiečiui nepatikima, reikia vis
ką atsargiai priimti. Mes kartais iš Ameri
kos lietuvių gaudavom laiškus dar Lietuvoje 
su įkištu doleriu. Mat, amerikietis nepasi
tiki paštu, jeigu prie langelio valdininkui 
paduos . doleri perlaidai, tai gali dar pa
vogti! Anglosaksų skepticizmas savo val

džios atžvilgiu yra jų stiprybė, sveiko in- 
stikto pažymys.

Taigi, Bad Bollio pastorius ne ten ieško 
tokių, kaip jis pats.

Ar lietuviai 
klausom savo valdžios?

Jeigu vokiečius Europoje pavadinsime (o 
tam yra daug davinių) „valdžios klausymo” 
čempijonais, tai pietų Europos tautas (Por
tugaliją, Ispaniją, Italiją) galėsim apšaukti 
„valdžios neklausymo” čempijonais. Koks 
tenai bebūtų režimas, kaip gražiai bečiul
bėtų valdinės propagandos garsiakalbiai, 
bet pietietis savo valdžios atžvilgiu buvo ir 
yra anarchistas. Kas yra buvęs tuose kraš
tuose, betarpiškai kalbėjęs su žmonėmis 
gatvėje, skaitęs literatūros, tas neduos man 
meluoti.

Tarp šių kraštotinybių mes anksčiau pa
statėm anglosaksus kaip auksinį vidurį. O 
kur gi esam mes, lietuviai? Valdžios mylė
tojai, skeptikai, ar anarchistai?

Laimingu būdu, mes esame skeptikai. Ir 
tai nepaisant rusų, lenkų ponų viešpatavi
mo, tų visų nepalankiausių istorinių sąly
gų, kurios galėjo lengvai mus išauklėti 
anarchistais. Kas yra buvęs Anglijoje, kiek 
bendravęs su paprastais žmonėmis, bus nu
stebęs, matydamas, kiek bendrų charakterio 
bruožų , anglas turi su Lietuvos kaimiečiu. 
O vienas bendras bruožas ir bus skepticiz
mas savo valdžios akistatoje.

Sveikas lietuvis (nesugadintas karjierinių 
siekimų, partinių geštapų) per visą nepri
klausomybės laikotarpi kritikavo savo rink
tą ir nerinktą valdžią, kurios niekada ne
kildino iš Dievo. Skeptiškai ir su humoru 
priimdavo išpūstas pareigūnų prakalbas, 
valdinių laikraščių vedamuosius, abuojai 
žiūrėdavo į organizacijas, jų tarpe pasi
rinkdamas tik tokias, kurios tikrai reikalin
gos. Nei pavasarininkai, nei jaunalietuviai 
kaime nebuvo populiarūs, nes abidvi orga
nizacijos ėjo „iš aukščiau”. Neduok Dieve, 
kaime pasirodyti uniformuotam! Tuo tarpu, 
kaip šauliai ir jaunieji ūkininkai, dvi kon
krečios sąjungos, kaime buvo priimtos su 
išskėstom rankom. Į valdininką lietuvis žiū
rėjo skeptiškai, o kartais (kaip Suvalkijoj) 
net nedraugingai. Vertino pareigūną ne dėl 
jo užimamos Vietos, bet dėl atliktų konkre
čių, ne propagandinių darbų, ne dėl to, kad 
jis tai ar kitai partijai priklausė.

Tie kritikos balsai kartas net išaugdavo 
atviru pasipriešinimu (pav. Suvalkijos. įvy
kiai). Nenuostabu, kad beveik kiekvienos 
partijos valdymo metais valdinių laikraščių 
vedamieji bardavo tautą dėį jos „nelemto” 
polinkio l kritiką, gandus ir net „šmeižtus”. 
Taip pat beveik kiekviena valdžia, kaip tai
syklė, smarkiai puldavo ir Konrado kavinę. 
Taip, nelengva buvo valdyti lietuvi, buvę 
pareigūnai neduos man meluoti!

Bet kai Lietuvą užgriuvo nelaimės, tai 
pamatėm, kokia' stiprybė glūdėjo tame „ne
lemtame” lietuvio kritiškume valdžios at
žvilgiu. Atriedėję ant nuogų užkulnių bol
ševikai, neprievartavo lietuvaičių ir nebar
stė ant pievutės vargonų vamzdžių. Bad 
Bollio pastorius, mūsų -vietoje būtų sušu
kęs: melskimės už „gerus, teisingus įsakus”. 
Bet lietuviai (išskyrus visuomenės atmatas) 
kaip vienas pasišiaušė prieš svetimus atsi- 
bastėlius.
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Okupantų pasikeitimo metu . lietuvis ne
laukė, kol susidarys valdžia ir ims leisti 
„gerus,, teisingus” įstatymus, bet puikiai ži
nojo, kaip elgtis. Rudojo siautėjimo metais, 
pristigęs savos valdžios, lietuvis gerai ži
nojo, kokių įstatymų laikytis: nepilti py- 
liaus, neduoti vaikų j jokius „dienstus" ar 
dalinius. Šioje vietoje mes dažnai perdedam 
rikiuojančių rezistencinių veiksnių vaidme
nį. Mano nuomone, šia proga turėtum la
biau pagerbti lietuvio kritiškumą bet kokios 
valdžios atžvilgiu, nes jeigu tos sveikos 
kritikos jausmo nebūtų buvę mūsų kaime, 
tai veltui būtų ėję tie pogrindžio laikraš
čiai. Bad Bollio pastoriaus tautiečiai mūsų 
vietoje būtų pirmam pasitaikiusiam polici
ninkui išdavę tų lakraščių platintojus, nes 
to reikalauja „gera valdžia”.

Tuo metu, kai mūsų geraširdžio pasto
riaus tėvynės rytinėje zonoje tautiečiai mie
lai rašosi i SĖD partiją, mūsų tautiečiai 
renkasi kelią į miškus ir tenai ginklu lei
džia įstatymus. Jeigu lietuviai savo santy
kius su valdžia (sava ar svetima) tvarkytų 
pagal Augsburgo Išpažinimo Aktą, tai Lie
tuvos komunistų(b) partija būtų milžiniš
kai išaugusi per ketveris okupacijos metus, 
o miškuose dabar paukšteliai tečiulbėtų in
ternacionalą ir Churgino dainas apie Sta
liną.

Didžiuokimės ir meg tremtiniai, aktyvios 
tautinės kovos dezertyrai, kad esame dalis 
tos tautos, kuri, priešingai vokiečiams, iš 
savo valdžios (juo labiau iš svetimos!) ne
daro neklaidingo, neliečiamo stabo, kuriam 
reikia smilkyti mirą bei kodilą ir aklai 
lanksčioti papinklius.

— Dirbk savo darbą, šalapūtre, o jri 
ne...

Į Margame pasaulyje Į
SPECIALISTAI. Vokiečių kriminalinė po

licija susekė didžiulę maisto kortelių pa
dirbėjų gaują, kuri turėjo spaustuves ir 
filiales devyniuose didžiausiuose Vokietijos 
miestuose ir platino savo falsifikatus visoje 
Vakarų Vokietijoje. MUnchene teisme pa
aiškėjo, kad visi 24 kaltinamieji yra kurti ir 
nebyliai.

KO PASAULYJE DAR BETROKŠTA. 
Kaip žinome, Amerikoje yra stengiamasi 
statistikai užfiksuoti visus žmogaus gyveni
mo momentus. Paskutinis laimėjimas toje 
srityje — vieno medicinos studento sukon
struotas aparatas, nustatęs pagalba elektro
do bučinio stiprumą, kuris randasi tarp 
partnerių lūpų. Pasiekus aukščiausią gali
mą laipsni, staiga užsidega raudona lem
putė ir pasirodo vėliavėlė. Dar bandymo 
metu viena meksikiečių porelė aparatą per
degino.

NEPATAISOMA KLAIDA. Britų vice- 
admirolas Edgclis turėjo pasakyti kalbą lai
vyno „senųjų draugų” baliuje. Atėjus pa
skirtam laikui, tiesa, jis atsistojo, bet pasa
kė tik šit ką: „Gerbiamieji, labai apgailes
taudamas, turiu pranešti, kad |vyko nepa
taisoma klaida-vietoj kalbos teksto, aš pa
siėmiau sąrašą daiktų, kuriuos rytoj turėsiu 
nupirkti žmonai”.

TUŠTYBĖS TRAGEDIJA. Ta nelemta 
tuštybė! Kiek žmonių ji pražudo! Mr. 
Joškė Bernatowitz iš Du Bois irgi jos auka. 
Prieš 6 savaites gydytojai įstatė jam dirb
tinę kvėpavimo gerklę, kuria jis labai di
džiavosi. Pasitaikius gerai progai, Joškė 
ištraukė ją ir parodė sukviestų pažįstamų 
būreliui. Bet nelaimė. Atgal jos įdėti Joškė 
jau nebemokėjo ... Pagaj paskutinę Mr. 
Bernatowitz valią, kvėpuojamoji gerklė 
{dėta kartu su juo į karstą.

ATOSTOGOS NUO VYRO. Švedijos 
parlamentas prįėmė (statymą pagal kurj 
kaekvdena Ištekėjusi švedė turi teisę gauti 10 
dienų valdžios apmokamų atostogų, kuplų 
metu ji gali pabėgti nuo vyro ir jo užgaidų.

Petr. Tarulis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

7. tęsinys
Ir šiuo syk' Stasiulie, kaip ir visados, 

buvo malonus Kurkulgiui, tad šis nusišyp
sojo, paskui pagalvojo ir dar kartą nusi
šypsojo, bet jau su užuojauta. Tik kam skir
ti šią užuojautą; ar „aniems”, ar jiems pa
tiems, Kurkulgiui tuo tarpu neaišku buvo. 
Po to Staeiulis padavė ranką Kurkulgiui:

— Lig rytojaus.
— Viso, ko geriausio! — atsakė Kurkul

gis neįprastų sakiniu, nes jam atrodė, kad 
ši Išdidų vyrą kaž kas skriaudžia, ir atrodė, 
kad be jokio pagrindo skriaudžia!

Išėjęs iš banko Kurkulgis neskubėjo, kaip 
visados, vis tuo pačiu keliu, net tais pa
čiais šaligatviais, tais pačiais takeliais, na
mo. Jis kelis kartus buvo sustojęs ties 
puošniomis krautuvių vitrinomis. O pama
tęs pažįstamą, kaimyną, mažą valdininką, 
kurs, kaip ir Kurkulgis, atsikėlė l Kauną 
iš tos pačios parapijos, jis sustojo džiaug
damasis, kad turės progą nors minutę pa
būti su gyvu žmogumi. Jie pasisveikino, 
paklausė vienas antrą, kaip sekasi. Pasiro
dė,kad abiem lygiai „pusė bėdos” lyg se
kasi. Kurkulgis jausdamas, kad kalba iš
senka, kad kaimynas greit atsisveikins ir pa
liks ji vieną, ėmė kalbėti, kad jie užmiršo 
savo kaimą, niekados neparvažiuoja namo 
ir nežino, kaip ten viskas vyksta.

— O tu atsimeni, kaip mes meškerioda- 
vom? Saulė jau aukštai, musės kanda, Die
vo oželis kažkur aukštai mekena, o mes vis 

stovime 1 vandeni jbridę. Kantriai stebime 
ir laukiame, vis plūdė akyse raibuliuoja. Bū
davo grjši namo, atsigulsi, jau ruošies už
migti, o vis ta plūdė akyse. Stovime, mirks- 
tame ir dažniausiai nieko... O gera bu
vo! Vanduo banguoja, o koks švarumėlis 
prie mūsų ežeriuko!! Ir šiandien dar atr 
simenu tuos kvapus — ajarų, maurų, kaž
kokių žolių sultys kvepia!

Kurkulgio kaimynas buvo apsiblausęs, 
negyvu žvilgsniu. Jis kaip tik dabar Šan
čiuose statė namelius, skolų turėjo, buvo tų 
mažų rūpesčių užgraužtas. Jo akyse vieną 
minutę sužibėjo jauki švieselė, kai Kurkul
gis taip gyvai kalbėjo apie nubiustą jų 
jaunystę, kai jis priminė ajarais ir nendrė
mis apaugusi jų ežerėli- Bet tuojau jo akys 
prigeso. Kurkulgis matydamas, kad parapi- 
jonis vis tięk greit atsisveikins, pasiskubi
no pasakyti:

— Na aš skubu namo. 2mona laukia. — 
Ir sumelavo, nes namo tai jis kaip tik ne
norėjo skubėti. Bet jam nieko kito nepali
ko, kaip vis tik eiti namų linkui. Jis 'ikė- 
jo, lėtai eidamas visiką iš eilės gražiai ap
galvoti.

—Užmiršo, užmiršo!... — kartojo Kur
kulgis vienomis lūpomis. Ir jam padarytoji 
skriauda, kuri buvo per tą pakvietimą l 
banko sukaktuvini pokyli, tolyn nustumia, 
dabar, kai jis liko vienas, vėl priartėjo prie 
pat jo veido.

Kaip jis turi pasielgti namie? Ką jis pa
sakys? Meluoti ar nutylėti Teresei Kurkul
gis nesugebėdavo. Ji .visiką, kas ji lietė, 
matė skradžiai. Tad bergždžios būtų pa
stangos. v

Taip besiblaškančiam mintim, jis pats 
sau nelauktai, prisiartino prie savo namų. 
Reikėjo eiti vidun. Negi grjši vėl atgal.

— Na, tai vėl šlapias, kaip ūdras! — 
paprastai Kurkulgį sutikdavo Teresė pikta 
pastaba. — Tau tik rūbus lydyti. — Bet jei
gu nebūdavo lietaus, ji vis dėlto rasdavo 
pasakyti; '

— Galėjai ir be kaliošų šiandien eiti. Ma
tai, kad baigi juos plėšti.

Jei jis išeidavo namie užmiršęs šaliką— 
išgirsdavo:

— Atsikvėpęs, iširęs! Susirgsi. Tai tik 
daugiau bėdos su tavim...

Paprastai jam grįžtant namo Teresė jau 
stovėdavo virtuvės duryse ir, nepatikimai 
kritiškai vertindavo jo kuklią figūrą, kuri 
niekados nebuvo linkusi jai parodyti koki 
priešingumą.

Kurkulgis paprastai panašias pastabas 
nutylėdavo. Bet stengėsi laikytis, to viso 
nebodamas, kiek galima savarankiau. Jo du 
sūnūs, žemesniųjų klasių gimnazistai, su 
tokiais pat, kaip pas tėvą, viršugalviuos 
neklusniais, niekaip nesušukuojamais ver
petais, apytrumpėm kelnaitėm, prakiuru- 
siom alkūnėm — užlopytum, nuolatos, kaip 
du peliukai, taip savęs šaipėsi. Ir retkar
čiais Kurkulgiui atrodydavo; ar tik ne iš 
jo šaipės jie abu? Jam būdavo nejauku, kad 
motina vis ji apibara, o vaikai gudriai 
klausos. Kaž kodėl jis buvo įsitikinęs, kad 
jeigu jie ir sumanytų iš jo kartais pasišai
pyti, tai Teresė to nepamatytų, neatkreiptų 

dėmesio.
Bet ši kartą Teresė kiek pavargusiu bal

su pasakė:
— Eik greičiau valgyt, mes jau laukiame.
Jis pasižiūrėjo i Teresę skersom ir taip, 

kad ji nepastebėtų. Ar tik ne prieš audrą?
Kurkulgis skubiai papietavo ir žodžio 

netardamas tuojau išėjo l kiemejį malkų 
skaldyti. Jis užtruko ten lig vakarienės. Pa
šauktas vakarieniauti, toks pat, kaip ir per 
pietus, tylus ir susikaupęs atsisėdo Į savo 
įprastinę vietą. Pradžioje visi valgė tylo
mis. Po kiek laiko Teresė paklausė:

— Kvietimą į tą jūsų pokyli gavai?
Klusnus Kurkulgis skubiai išėmė iš vi

durinio kišeniaus puošniai išspausdintą kvie
timą ir be žodžių padavė jj Teresei. Abudu 
berniukai pašoko, ir savo laibus kaklelius 
ištiesę, įbedė akis i tą nepaprastą raštą. 
— Traukitės! Dar suriebaluosit! — kietai, 
kaip visuomet, įsakė motina. Ir abu berniu
kai, tarytum spyruoklės atstumti, atšoko at
gal.

— Kelnes išlyginau, — tarytum abejingu 
balsu, kiek patylėjus pasakė Teresė. Bet 
Kurkulgis matė, kad jai arti prie širdies 
buvo tas pokylis. Net jam pasirodė, kad 
Teresė didžiuojasi tuo kvietimu. Vadinas, 
Kurkulgis bus tame puošiame pokylyje, 
apie kurį ne tik banko tarnautojų žmonų, 
bet ir šiaip mieste buvo daug kalbama.

— Matai, kad gerai, kai turi juodą kos
tiumą. Jei ne aš, tai kuo dabar apsivilktum? 
Kaklaryši nupirkau. Kaip tik bus geras.

Pats Kurkulgis jautėsi Įdek neįprastai. Jis 
nebuvo Teresės dėmesio išpaikintas. Jis 
norėjo ką nors reikšmingo nuo savęs dėl to 
pokylio pridėti. Matė, kad Teresei jis dabar 
kažkodėl parūpo. Bet greitomis nesumetė, 

ką čia dabar pasakius:
— Stasiulis... tai tyčiojas... sako...
— Eik fu sau, su savo tuo Stasiuliul Ra

do, ką kalbėti.
Taip sukirstas, Kurkulgis vėl nutilo.
Kai buvo baigta vakarienė, pasigirdo kO*, 

manda:
— Vaikai, gulti!
Ir abu berniukai vienas antrą pešiodami, 

kaip du peliukai, tyliai tarp savęs šaipyda- 
mies, su tom savo kuokštelėmis pakaušyje, 
tuojau dingo miegamajam. Ten jie dar šna
rėjo ir čiužėjo. Bet motina su lėkšte vieno
je rankoje, su rankšluosčiu kitoje, pravėrė , 
miegamojo duris:
- Nu!
Kurkulgis liko prie valgomojo stalo, pa

ėmė laikraštį ir pradėjo skaityti, vengdamas 
su Terese bet kokių kalbų. Virtuvėje žvan
gėjo lėkštės, peiliai ir šakutės. Sunkoka 
Kurkulgiui buvo skaityti: po vakarienės jam 
pasidarė šilta, ir jo akys tokios neklusnios 
buvo — vis merkėsi.

Pradžioje Kurkulgis laikraštyje paskaitė 
operos premjeros aprašymą. Tas aprašymas 
labiausia jam krito t akis. Bet ir skaityda
mas, jis sekė, kas dedasi virtuvėje, kokia 
Teresės nuotaika, ar smarkiai trankosi lėkš
tės. Kurkulgiokėdė neramiai subraškėjo,kai- 
jis išgirdo, kad žmona virtuvėje sunkiai at
siduso, paskui palaukus dar kartą atsiduso, 
tik truputi tyliau- Nepamesdamas operos 
premjeros ugningo aprašymo, Kurkulgis tuo 
pat metu pagalvojo, kad, ar šiaip vtrsk, ar 
taip versk — o vis dėlto negerai, jei jo 
žmona, Teresė, viena likusi virtuvėje, turi 
sunkiai dūsauti. Jis neramiai savęs paklau
sė: ir ko ji taip gailiai atsidūsta? Kurkul
gis aiškiai suprato, kad čia jis kaitas. (B. d.) ‘
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KOKIOS GI STOVYKLŲ KOMITETŲ TEISES?
Išleidus žinomą instrukciją dėl DP sto

vyklų savivaldos organų kompetencijos, ją 
taikant praktikoje, iškyla kai kurių klausi
mų. Kasselio stovykloje gautas Frankfurto 
Areajos direktoriaus Mr. K. M. Baar ofi
cialus raštas, kuriame jis aiškina stovyklų 
komitetų kompetenciją kalbamos instrukci
joj dvasioje. Čia jo aiškinimo svarbesnes 
mintis pateikiame.

— Stovyklos komiteto nariai yra žmonių 
išrenkami įvairiems tikslams, bet kiek tai 

, liečia administraciją stovykloje, šis orga
nas veikia patariamąja funkcija IRO ir 
stovyklos administracijai. Jis, stovyklos ko
mitetas, siūlo kandidatus IRO stovyklos ad
ministratoriaus vietai ir per stovyklos ad
ministratorių, Area Departamentinio štabo 
tvirtinimui, 
di datos.

Stovyklos 
misiją; jis

DP administracinio štabo kan-

pertus ir reikalauja iš jų pranešimų dėl 
pravedimo ir išpildymo specialių uždavinių 
vidaus reikaluose. Taip pat jis gali daryti 
rekomendacijas IRO įstaigoms dėl stovyklos 
administratoriaus pakeitimo.

Tačiau stovyklos komitetas nėra veiks
mingas, kiek tai liečia stovyklos adminis
traciją. Ir aš nematau jokio pagrindo — 
rašo Mr. Baar — dėl ko stovyklos komiteto 
narys negalėtų būti stovyklos administra
toriaus parinktas atlikti kokias nors veiks
mingas funkcijas stovykloje, turint jam rei
kalingas kvalifikacijas. Kaip komiteto pa
reigūnas, jis veikia su komiteto patariamąja 
funkcija, o kaipo tarnautojas, jis priklauso 
sub arejos pareigūnui technikiniuose. rei
kaluose ir stovyklos vadovui, bendrosios 
administracijos ir priežiūros reikaluose.

Sis pastarasis Frankfurto Areajos direk
toriaus aiškinimas taikomas tam, kad įti
kinti, jog stovyklos komiteto narių pareigos 
yra galimos sujungti su stovyklos adminis
tracijos tarnautojo pareigomis. Mat, siau
rinant etatus, nubraukti stovyklų komitetų 
nariams atlyginimai. Ryšium su tuo iškyla 
klausimas, kad rimti ir tinkami kandidatai 
gali nesutikti į stovyklos komitetus būti 
renkami, nes be jokio atlyginimo ne visada 
norės dirbti. Čia dir. Baar nori įtikinti, kad 
stovyklos komitetų nariai būtų renkami iš 
stovyklų administracijos tarnautojų tarpo 
arba, geriau sakant (kad nepažeidus demo
kratijos principui), išrinktiems komitetų na
riams būtų pavedamos ir administracijos 
tarnautojų pareigos. Stebėtojas.

§ AKIMIRKSNIU

komitetas išrenka kontrolės ko- 
parenka stovyklos drausmės ko

mitetą su Areajos Legal officer sutikimu; 
Komitetas paskiria komisijas, kviečia eks-

KRONIKA------
KOKIUS DP VERMONTO VALSTIJA 

PRIIMS
Vermoute, „Raudonojo Dobilo” valsti

joje, darbo priežiūros ir ūkio komisijos 
apklausinėto 13.000 taimerių, ar jie norėtų 
samdyti tremtinius žemės ūkio darbams. 
Ig65 larmeriai atsiliepė į šį užklausimą: 
709 pareiškė savo sutikimą samdyti DP ir 
pasižadėjo aprūpinti juos butais ir darbu; 
359 fermeriai nori samdyti tik pavienius as
menis; 152 fermeriai pareiškė priimsią ve
dusius su šeimomis, o 147 pareiškė sutin
ką 'samdyti vedusius arba viengungius, už
tikrinant jiems pastovų darbą ir butus. 
Bendrai paėmus, apie 1600 asmenų Ver
mont© valstijoje jau galės rasti prieglaudą. 
Kaip žinia, su Vermonto valstijos CIO uni
jų pirmininko A. Jankausko - Jenkins pa- 
getba, šį kotitingentą užpildė Liet. Tremti
nių Amaitininkų ir Darbininkų Profesinė 
Sąjunga, kurios sudaryti sąrašai išsiųsti į 
JAV prieš, maždaug, porą mėnesių. (jž)

KĄ GALIMA IMTIS, VYKSTANT Į JAV
Kai kurių stovyklų įkurdinimo skyriai 

gavo neoficialių žinių, kad vykstant į JAV 
galima pasiimti 150 kg bagažo vienam 
asmeniui. Su savimi, galima imtis drabu
žių kiek turima, namų apyvokos reikmenis 
— lovos baltiniai, puodai, porcelanas, lai
krodžiai, paveikslai ir kt., brangenybės (tik 
savam naudojimui) — žiedai, apyrankės, 
kišeniniai ar rankiniai laikrodžiai, papuo
šalai; tam tikras kiekis papuošalų neapde
dama muitu, bet tai, kas vežama parduoti 
ar dovanoti — apmuitinama. Muzikos in
strumentai -r akordeonai, smuikai, mando
linos ir kt. — galima imtis, bet savininkas 
privalo mokėti jais naudotis, priešingu at
veju instrumentai apmuitinami. Profesiniai 
įrankiai, jei jie naudojami savo amato ar 
profesijos reikalams, neapmuitinami. Visi 
daiktai, vežami į JAV su tikslu juos dova
noti draugams ar giminėms, apdedami mui
tu. Pinigus į JAV įsivežti galima tik su 
karinės JAV valdžios leidimu. Rūkalai taip 
pat apmuitinami (tarp kita ko, jie JAV-se 
neturi tos mainų vertės kaip Vokietijoje). 
Draudžiama įsivežti; maistą, augalus, opiu
mą ir nuodingus svaigalus, ginklus, aukso 
monetas ar metalą, loterijos bilietus, porno
grafines knygas, paveikslus ir kt. Vykstan
tiems patarima nieko neslėpti ir parodyti 
kas vežama. Jei reikia, galima naudoti pa
pildomus bagažo registracijos lapus. Apdė- 
limas muitu — retas reiškinys. Jei keliau
jančiam trūkstą pinigų muitą sumokėti, šis 
mokestis atidemas vieneriems metams, (jž)

SCHWAB. GMONDO STOVYKLOJE
Schwab. Gmtlndas. Lapkričio 14 d. stovy

klas salėje įvyko trio-koncertas, kurio pro
gramą išpildė atvykę pianistas prof. Ru- 
žiekis, smuikininkas-J. Vasiliūnas Ir čelis- 
tas M. Saulius. Buvo pagroti Čaikovskio, 
Mendelsono ir Honeggerio kūriniai. Kon
certo klausėsi gražus stovyklos gyventojų 
būrys.

— Į JAV, panašiai kaip ir į Kanadą ar 
Venecuaą, pradėta ieškoti tam tikrų spe
cialybių ar kvalifikacijų asmenų. Neseniai 
Įkurdinimo skyrius pranešė, kad į JAV gali 
išvykti šeima be vaikų 25—40 m amžiaus 
šių kvalifikacijų: moteris turi mokėti rusų 
prancūzų ir vokiečių kalbas gerai, anglų 
kalbos mokėjimas gali būti silpnesnis. Dar
bas — mokytojos. Vyras gautų darbą 
vištų ūkyje. Pareikalauta ir viengungės mo
teries, mokančios virti ir skalbti, darbui 
sanatorijoje. Ar neprasideda panašus asme- 

. nybių rarikiojimas, kaip ir į kitus kraštus?
 (žlv)

t

IŠĖJO IS SPAUDOS:

„Sviesa“
KULTŪROS ŽURNALAS NR. 6

Turinyje rašo A. Varūlnas — Mes išsinešėm 
lokį vargą, H. Radausko naujausi eilėraš
čiai, A. Rūkas — B; Sruogos biografijos 
tnetmens, A. Škėma — Anapus Nemlmo (no
velė), A. Merkelis — Paklydėlio sugrįžimas, 
T. Valius — Žalčio pasaka P. Augiaus gra
fikoje, L. Dovydėnas — Veidu į kultūrą, V. 
Rimvydas — Vakarų vertybėms gresia pa
vojus ir kt. Recenzijos naujai pasirodžiusių 
knygų, kultūros kronika ir daug iliustracijų 
iš P. Augiaus knygos „Žalčio pasaka”, Au
guste Rodino, Pablo Picasso, V. Rato, Vįkt.

Petravičius ir kt.
Leidžia A. J. S. „švies a”. Ats. red. J. 
Jaks-Tyris, redaguoja V. Trumpa ir V. 
Saulius. Red.. ir adm. adr.: S. Šlapelis,

JObingen, Hechingenstr. 14-

Australijos lietuviai prašo knygų
UŽDAVINYS KULTŪROS FONDUI

Vis daugiau ir daugiau atvyksta lietuvių 
į Australiją. Nors tikslios statistikos netu
rime, tačiau manoma, kad Australijoje jau 
yra apie 1500—1800 lietuvių, atvykusių dau
giausia iš Vokietijos. Iki 1948 m. rugsėjo 
12 d. tanp atvykusių lietuvių veik nebuvo 
jokio visuomeniško ryšio. Tą gi dieną išė
jo pirmasis lietuvių laikrašti® Australijoje 
„Australijos Lietuvis”, su kurio pasirody
mu pradėtas naujas visuomeniškai — kul
tūrinės veiklos etapas.

Didžiausią badą. lietuviai jaučia dėl sto
kos' lietuviškų knygų. Iš spaudos sužinome 
apie naujai išleistas knygas Vokietijoje — 
Maironio, Vaižganto, Krėvės-Mickevičiaus, 
Kaestnerio, etc. Deja, mums jos veik ne
prieinamos.

„Australijos Lietuvio” Redakcija, turėda
ma ryšius su veik visais lietuviais Austra
lijoje, mielai imtųsi tarpininkauti aprūpinant 
lietuvius knygomis. Didžiausias uždavinys 
čia tenka Kultūros Fondui, kuris nedelsda
mas turi imtis šios iniciatyvos Vokietijoje.

Nors valiutos išvežimas Australijoje kiek 
varžomas, tačiau yra galima rasti būdų at
siskaityti už parduotas knygas.

Mes laukiame atsiliepiant Kultūros Fon
dą, o jam negalint, atskiras leidyklas arba 
kitas visuomeniškas lietuvių organizacijas.

Duokite mums lietuviškų knygų!
„Australijos Lietuviui” rašyti šiuo adresu:

J. Glušauskas x
Leigh Creek, S. A. Australis.

r . '

Per 10 mėnesiu išemigravo 197 lietuviai
MEMMINGENAS. Įsikūrus Memmingene 

lietuvių tremtinių stovykloms, jose gyveno 
apie 1.100 lietuvių. Per trejetą metų šis 
skaičius dėl emigracijos, persikėlimų ar 
skryningų sumažėjo. Šiuo metu Aerodromo 
stovykloje gyvena 434 lietuviai ir Memmin- 
ger Bergo — 237, viso 671. Šie vsi tautie
čiai naudojasi IRO globa. Prie jų reikia 
dar priskirti 30—50 lietuvių be IRO glo
bos, kurie gyvena mieste ar apylinkėje pri
vačiai.

Vien HWiais metais (1948. I. 1 — XI. 1) 
per 10 mėnesių emigravo 197 lietuviai. 
Daugiausia išvažiavo į Australiją — 76. 
Toliau eina šie kraštai: Kanada: 44, Vene- 
cuela — 23, JAV — 18, Anglija — 16, Bel-

gija — 7, Brazilija — 6, Prancūzija — 
Argentina — 1, Olandija — 1. Repatrijavo 
— 1. Daugiausia išemigravo viengungiai ar 
vedę be šeimų, šeimų su vaikais skaičius 
stovykloje beveik kad nesumažėjo. Visos 
lietuviškosios mokyklos veikia normaliai.

— Latvių bendruomenė, skaičiumi daug 
gausingesnė už lietuvius, nutarė panaikinti 
iki šiol čia veikusią savo gimnaziją ir visus 
jos mokinius nukreipti į Augsburgo latvių 
gimnaziją. Priežastis; medžiaginiai sunku
mai, lėšų stoka. Estai savo gimnaziją pa
naikino daug anksčiau.
' — Persitvarkius vietos LTB komitetui, 

pirmininku buvo išrinktas dipl. agr. J. So- 
dys, vicepirmininku — inspekf. J. Kreivė
nas. K. PI.

5,

Paremkime gyvybiškai svarbų d arba
Visi žinome, kad kalba yra vienas ryškiausių tautybės bruožų. Kas savo 

kalbą pradeda pamiršti, tas tautiškai ima merdėti.
Tai įrodo kad ir mūsų tautos emigrantai, nors ir tose pačiose Jungtinėse 

Valstybėse. Dažnai mėgstame operuoti vieno milijono lietuvių tautybės emigrantų 
skaičiumi Amerikoje, bet tikrumoje jų priskaitoma tik kelios dešimtys, jei ne ke
liolika, tūkstančių. Daugumas jau pirmosios kartos mūsų išeivių stvėrėsi svetimos 
kalbos, vedė svetimtautes, prisiėmė kitos tanios gyvenimo būdą ir papročius ir 
asimiliavosi. Kiti nebeišmokė lietuvių kalbos savo vaikų, ir jie lietuvių tautai ne
begrįžtamai žuvo.

Iš mūsų reliatyviai didelės emigrantų masės bėra likęs lietuvių tautai ųežu- 
vusių labai nedidelis skaičius. O likę yra tie, kurie neatsižadčjo kalbas, ir jie 
šiandien yra mūsų pasididžiavimas.

Dabartinė tremtinių masė, kurioje dominuoja inteligentų elementas, augusi Ir 
brendusi bei mokslus išėjusi nepriklausomoje Lietuvoje, reikia tikėtis, savo kalbą 
išeivijoje labiaA brangins ir vertins. Bet maža ją branginti, reikia išlaikyti ją 
gryną, nesudarkytą. O tai svetimoje aplinkoje nėra jau taip paprasta. Kada nuo
lat tenka girdėti kalbant arba patiems kalbėti (vairiomis Europos kalbomis, nė ne- 
pajuntame, kaip Į mūsų kalbą veržiasi ne tik svetimi žodžiai, atseit, „barbariz
mai”, bet net ištisos kalbos lytys. Be to, atitrūkę nuo savo tautos kamieno, ima
me dažnai abejoti ir žinomais kalbos dalykais. Ko tada pasiklaufcti, į ką kreiptis 
kalbos klausimu patarimą gauti?!

Čia gali padėti tik gimtosios kalbos vadovas. Jis bus reikalingas ne tik kal
bininkui, mokytojui, moksleiviui, rašytojui, žurnalistui, bet ir kiekvienam tautie
čiui. švietimo ir Kultūros Tarybos atsišaukime teisingai sakoma, kad tos knygos 
nereikės „kalti”, bet atvejų atvejais reikės pasižiūrėti atsakymo ieškant, kaip tai
syklingai lietuviškai išsireikšti.

Tokio kalbos vadovo neturėjome nė tėvynėje. Reikia manyti, ’kad jo ruošimas 
pradėtas dar Letuvoje, o čia tremtyje kantriai tęstas ir baigtas. Tai didelis nuo
pelnas prof. Skardžiaus ir jo talkininkų. Jų vardai laiduoja aukštą knygos vertę.

Okupantas įtaikina ne tik lietuvių tautą, bet darko ir lietuvių kalbą. Vargu 
bolševikų okupuotoje Lietuvoje šiandien galėtų būti sąlygos išleisti tokiam kalbos 
vadovui. Bet užtat kokia graži bus tėvynei dovana, kada iš tremties grįšime su 
lietuvių kalbos vadovui '

Jo išleidimas yjra mūsų pačių rankose! Turime išlaikyti rimtą egzaminą, įro
dantį mūsų tautini subrendimą ir mokėjimą pasiaukoti mūsų kultūros reikalams.

Kai atitraukiama nuo pačių būtiniausių kasdienių reikalavimų — štai yra 
tikra auka! Laikas labai sunkus. Nėra pinigų reikalingiausioms reikmenims, štai 
tokiose sąlygose bendromis pastangomis išleidę lietuvių kalbos vadovą padarysime 
didelį tautai darbą!

Leidėją! apeliuoja | mus. Jie tiki mūsų parama ir todėl už tokį rimtą ir di
deli, apie 480 psl. (30 lankų X 16), mokslo veikalą, nustatė ir taip žemą 10 DM 
kainą.

Vokiški mokslo veikalai, kurių išleidimas yra žymiai pigesnis ir tiražas di
desnis, ir tie brangiau kaštuoja. Tad veikalas leidžiamas ne pasipelnymui, bet 
lietuvių kalbos kultūros labui.

Todėl negalime būti abejingi, visi turime stoti į talką. Prenumeratoriams telkti 
daugiausia iniciatyvos turi parodyti LTB komitetų švietimo vadovai. Teneatsilieka 
nuo to patriotinio darbo knygų platintojai, spaudos kioskai, paštai. Dvasininkai 
apie tai galėtų priminti bažnyčioje. Reikalas rimtas ir didelis. Tik sutelktomis jė
gomis jį (veiksime.

Skųsdamiesi vargu niekad nepamirškime vargstančių tėvynėje, ir mūsų vargai 
mums sumažės. Aukodamiesi niekad nepamirškime aukojimąsi tėvynėje, ir mūsų 
atnašaujama auka atrodys mums labai nedidelė.

Lietuvių kalbos vadovas turi išeiti! Jis bns vienintelis palydovas Įvairiuose 
tremties keliuose ir tikrasis mūsų lietuviškumo saugotojas. G. NOREIKA.

Iš Kasselio lietuvių gyvenimo
— Iš Mattenbergo stovyklos per š. tn. 

spalio mėn? emigravo viso 121 asmuo, bū
tent, 49 j Kanadą, 40 i JAV, 29 Į Vene
suelą, po 1 asmenį i Angliją, Belgiją ir 
grįžo l savo kilmės kraštą. Be to, 57 as
menys yra priimti ir laukia pašaukimo į 
emigracinę stovyklą. Emigracijai dokumen
tai yra paruošti dar 201 asmens, daugiau
sia į Argentiną.

Sportas
Pavergtųjų tautų olimpiadoje futbolo var

žybose lietuviams, lenkams ir ukrainieičams 
surinkus po lygų taškų skaičių, Mūnchene 
tanp šių trijų varžovų įvyko papildomos 
rungtynės. Abu susitikimai lietuviams neda
vė nė vieno laimėjimo; prieš ukrainiečius 
pralošta 1—5, o prieš lenkus — 2—3. Uk
rainiečiai, nugalėję lenkus 5—1, tapo DP 
futbolo meisteriu, lenkams atiteko antroji 
vieta, o mūsiškiai turėjo pasitenkinti tre
čiąją. (žlv).

Manchesterio lietuviai krepšininkai laimėjo
Manchesterio (Anglijoje) lietuvii) krepšinio 

komanda Kovas dalyvauja britų apygarcfi- 
nėse pirmenybėse. Paskutiniame susitiki
me su Mancnesterio Universiteto I kopian- 
da Kovas laimėjo 37—16 (12—10). Lietuvių 
komandą sudarė ir taškus pelnė: Glatkaus- 
kas 20, Puzinas 10, Drfrgisv 3, Kvederavi- 
čius 2, Radauskas 2. (žlv).

Pasaulio horiznotuose
— Konstanzoje įvyko tarptautinė vandens 

sporto šventė: vokiečių vandensvydžio meis
teris Wasserfreunde Hannover nugalėjo 
šveicarų SC Zurich 9—4. Estafetę 6x50 m 
laimėjo šveicarų SC Ziirich per 3:21,1 min. 
tuo pasiekdami naują Šveicarijos rekordą.

— Briuselio šešių dienų auto lenktynėse 
laimėjo belgai Kint ir van Steenbergen su 
3119,04 km, prieš savo tautiečius Bruneal— 
Dekuyscher,

— Prancūzijos futbolo pirmenybėse pir
mauja Racing Club Paris, prieš Reims, Lil
le ir Marseille.

— Tarpvalstybinėse Prancūzija — Bel
gija krepšinio rungtynėse prancūzai nuga- 
ėjo belgus 38—30.

— Čekoslovakijos futbolo pirmenybėse 
pirmavęs Prahos klubas Sparta, paskutinė
se rungtynėse pralaimėjęs prieš Židenice 
0—1, pirmavimą turėjo užleisti kitam Pra
hos klubui Slavia.

— ISovietų Sąjungos šachmatų pirmeny
bėse po keturių ratų pirmauja Kotov .ir 
Aronin; meisteriai Bronstein, Keres ir Li- 
lienthal nedavė lauktų vilčių, (žlvl

— Ligšiol stovykloje buvo kiek apmirę 
įvairūs kursai. Tačiau dabar vėl prasideda 
visa eilė kalbų ir specialybių kursų. Nese
niai stovykloje besilankydami NCWC atsto
vai iš Frankfurto nustebo, kodėl pradžios 
mokykloje nuo pirmo skyriaus nemokoma 
anglų kalbos, be to, kodėl neveikia nuolati
niai anglų kalbos kursai.

— Studentų iniciatyva, susitarus su švie
timo skyrium, pradėtas savišvietos paskai
tų ciklas. Kas savaitę skaitoma įvairiais 
klausimais dvi paskaitos.

— LTB apylinkės komitetas įsteigė skai
tyklą ir biblioteką. Tačiau daugiausia ja 
naudojasi tik moksleiviai.1

— Ryšium su emigracija, mažėja ir Mat
tenbergo stovyklos gyventojai. Dar nese
niai ši stovykla turėjo 3.000 gyventojų, o 
šiuo metu ji teturi tik 2.636 gyventojus, iš 
kurių 2.147 lietuviai. Buvo pasklidę gandų, 
kad į Mattenbergo stovyklą bus atkelti vie
nos mažesnės stovyklos gyventojai, latviai, 
tačiau kalbos ligšiol nepasitvirtino. Savo 
laiku schweinfurtiskiai lietuviai per didelęs 
pastangas nuo kėlimosi į Kasselj, tą zonos 
pasienį, atsipalaidavo. Stb.

SKAITYTOJŲ BALSAI.___ |
Organizuokime vyriausią baltų vadovybę
J. Normantas atsiųstame redakcijai il

gesniame straipsnyje iškelia būtinumą or
ganizuoti vyriausią baltų vadovybę, kuri 
apjungtų visus tremtyje esančius lietuvius, 
latvius ir estus ir tuo būdu galėtų efektin
giau ginti mūsų bendruosius Pabaltijo 
valstybių interesus.

Aisčių vienybės idėja yra persiėmę ne
maža lietuvių ir latvių, daug kur veikia 
lietuvių-latvių vienybės skyriai, o pats gy
venimas per Pabaltijo universitetą, Centrinę 
Baltų Tarybą anglų zonoje, per baldų sar
gybų ir darbo kuopas dar labiau visus pa- 
jaMijieČius verčia bendradarbiauti ir ben
drai sipręsti kylančius klausimus.

— Būkime atviri, ir prisipažinkime — 
toliau rašo straipsnio autorius — kad mes 
baltai visų turėtų galimybių neišnaudo
jome tiek kultūriniuose ir ekonominiuose 
reikaluose, tiek kovoje dėl savo kraštų 
laisvės todėl, jog stokojo koordinuoto vei
kimo ir tampresnių bei širdingesnių tarpu
savio ryšių. Esant bendrai baltų vadovybei 
būtų išvengta daug tarpusavio nesusiprati
mų ir žymiai efektingiau būtų ginamas 
bendrasis visų trijų. Pabaltijo tautu reikalas.

(Atkelta iš 2 psl.)
rinio materializmo dėsniai ėmė veikti tokiu 
greičiu' ir tokia jėga, kad visi idealistiniai 

i žmonių veiklos ir mąstymo motyvai ima 
rodytis, kaip pliki prietarai. „Didieji” run
giasi dėl pasaulinio viešpatavimo; „mažieji” 

, fatalizmo jausmų apsėsti, nekantriai laukia 
rytojaus. Išnykus principams, kurie davė 
teisę tautoms laisvai apsispręsti dėl jų re
žimų ir dėl jų ekonominės santvarkos, be
liko tik jėgos faktorius, kuris vienintelis 
kuria įstatymus ir vienintelis nustato san
tykius tarp stipriųjų ir silpnųjų. Ir kol 
bus gyvenama tokiame realizmo amžiuje, 
tol jokia tautų istorija, joks jų moralinis 
svoris, jokios jų aukos dėl laisvės ir pro
greso ir joks idealizmas nepajėgs pakeisti 
brutalios, egoistinės ir šlykščios tikrovės.

Laimė — kaip naktį seka dienos šviesa, 
taip tautų istorijoje po paniekinimų, kentė
jimų ir desperacijos ateina tikroji pagarba, 
pasitenkinimas ir viltis. Toks yra gamtos 
ir istorijos dėsnis.. Ir jis teikia stiprybės 
šiandien daugeliui tautų. Jų tarpe lietuvių 
tauta yra ta, kuri, mokydamasi iš savo pra
eities pavyzdžių, tikėjo ir tebetiki, jog bū
tinai ateis šviesa jos gyvenimui, jos laisvei 
ir jos viltims.

Kova tarp gėrio ir blogio, tarp dievo ir 
šėtono yra nepaliaujanti. Ją mes matome vi
sose tarptautinėse konferencijose, visuose 
žemynuose, visuose JT posėdžiuose. Ji yra 
aštri šiandien ir neabejotinai bus dar kie
tesnė rytoj. Už tai jos galas turės atnešt! 
visišką ir aiškų sprendimą; arba teisės, tei
sybės ir laisvės triumfą arba smurto, ide
ologinio fanatizmo ir tironijos viešpatavimą.

Žmonija pasidalijo į $vi stovyklas: vienoj 
—• tie, kurie su ilgesiu laukia, ieško ir šau
kia teisybės, paremtos krikščioniškos mei
lės įstatymais, proto ir širdies vertybėmis; 
antroj — kurie su įniršimu siekia santvar
kos, pagrįstos vienos ideologijos įsakymais. 
Devyni dešimtadaliai lietuvių tautos pri- 

,klauso pirmai stovyklai, ir jos šauksmas J 
laisvę yra neatjungiamai susijęs su tos 
stovyklos laimėjimu.

Ilga, nuobodulinga ir juoda Baltijos tau
tų naktis galės daug pamokyti laisvąjį žmo
gų, ko jis vertas ir kas jo laukia bolševi
kinėj vergijoj. Kai ateis šviesa, ji atskleis 
visas komunistinių tamsumų piktybės, ir ta
da visiems bus gėda, kam taip ilgai buvo 

globojama Kremliaus tamsa. (Pabaiga'
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ir už plakatus — Aukso Medaliu.

L. D. Institutas 
KULTŪRININKŲ DĖMESIUI

Pakartotinai pranešame, jog visi tie as
menys, kurie užpildė ir prisiuntė kultūri
ninko anketą ir dabar neturi vilties gauti 
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
Australijos Lietuvis. Australijos lietuvių 

dvisavaitinis laikraštis. I metai, nr. 1. 1948 
m. rugsėjo 12 d. Redaguoja redakcinis ko
lektyvas. Spausdinamas rotatoriumi. 10 ne
didelio formato puslapių.
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