
„TRECIOJI JĖGA“ TVIRTAI LAIKOSI
Queuillės vyriausybė gavo pasitikėjimą. - Pareikalavo griežtesnio įstatymo kovai su sabotažu

Europa * svarbiausia problema
Washingtonas (Dena). AFP iš gerai in

formuotų šaltinių patyrė, kad
per užsienio reikalų ministerio Mar-

teikta teisė spręsti Ruhro srities nuosavy
bės klausimą, tai jai būtų suteiktos tokios 
pat teisės, kurias turėjo Reichas.

Ir CIO prieš sovietus
Portlandas (Oregonas) (AP). CIO profe

sinių sąjungų organizacijos metiniame su
važiavime, kuris įvyko Portlande, Oregono 
steite, tos organizacijos vadai pasiūlė pri
imti prieš Sovietų Sąjungą nukreiptą aš
trią rezoliuciją.

Organizacijos pirmininkas Murrayus nus
tebino kairiai orientuotus profesinių sąjun
gų atstovus, atsisakydamas leisti daryti bet 
kokias tos rezoliucijos pataisas. Kairiojo 
sparno atstovams beliko tiktai tuo klausi
mu oponuoti.

Trukdo Vatikano radiją
Vatikanas (AP). Vatikano radijo stotis 

pranešė, kad nuo lapkričio mėn. 15. d. jo 
bangos yra trukdomos Budapešto radijo 
stoties, kuri kontroliuojama kominformo. 
Belgrado radijo stoves trukdymai, kilus 
tarp Jugoslavijos ir kominformo konfliktui, 
liovėsi.

Skubina Atlanto paktą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Numato

ma, -kad Atlanto pakto klausimu pasitarimai 
tarp JAV, Kanados ir penkių Vakarų Eu
ropos valstybių prasidės dar šios savaitės 
gale Washingtone.

♦
Sovietai nori laimėti Turkiją?
Istanbulas (AP). Respublikinės tautinės 

partijos parlamento frakcija pareikalavo 
kilusio iš tos partijos Turkijos ministeiį 
pirmininką Hasaną Saką padaryti praneši
mą apie jo turėtą pasikalbėjimą su sovietų 
ambasadoriumi A. Lavrentjevu vienų vaišių 
metu sovietų ambasadoje.

Sovietų ambasadorius ta proga, esą, pa
siūląs, kad Turkija nutrauktų visus ryšius 
su Amerika ir veiktų išvien su Sovietų Są
junga.

įdomūs reiškiniai 
sovietą pasienyje

Bambergas (Dena). Coburgo pasienio 
policijos komisariatas pranešė, kad jau 14 
dienų Hildburghauseno pasienio ruože, so
vietų zonos pasienyje, vyksta paslaptingi 
reiškiniai.

Iš atskirai duotų policijai parodymų ne
legaliai sieną perėjusių asmenų aiškėja, 
kad tuo metu Thūringijos pasienio polici
jos 14 policininkų, kurie i pasienio policiją 
buvo priskirti iš liaudies policijos, pasienio 
srityje dėl nežinomų priežasčių buvo ap
šaudyti.

Tarp sužeistųjų buvo ir sovietų okupaci
nių pajėgų narių. Keturiuose antpuoliuose 
buvo mirtinų aukų. Apie užpuolikus nėra 
jokių pėdsakų ir taip pat nežinomi to už
puolimo motyvai. Manoma, kad tuos už
puolimus vykdė ginkluoti civiliai, kurie po 
susišaudymo pasišalino į pasienio miškus.

Dėl tos priežasties sovietų įstaigos tame 
pasienio ruože ėmė taikyti aštresnes prie
mones.

Spr naminiai motorai sovietams
Londonas (Sūdena/Afp). Britų ministeris 

medžiagoms parūpinti Straussas lapkričio 
22. d. atsakė j vieno opozicijos atstovo pa
klausimą dėl anglų sprausminių motorų 
pardavimo Sovietų Sąjungai. Pasak jo, 1946 
m. rugsėjo mėn. Sovietų Sąjungai D. Bri
tanijos vyriausybės sutikimu buvo parduota 
10 ir 1947 m. kovo mėn. 15, o aplamai per 
1947 m. 55 sprausminiai motorai. Daugiau 
užsakymų nebuvo padaryta.

‘ Pirmieji vokiečiai J JAV
Hamburgas. Pirmieji vokiečiai emigran

tai, kurie pagal JAV nustatytą metinę kvo
tą turi išvykti j Ameriką, 4 — 6 savaičių 
būvyje Išplauks iš Hamburgo „United Sta
tes Lines” laivais. Ta laivų bendrovė yra 
perėmusi visų vokiečių emigrantų gabeni
mą Į JAV.

JT nepaprasta 
sesija vasario m.?

Paryžius (AP). Jungtinių Tautų organiza
cijos sluogsniuose planuojama sušaukti JT 
nepaprastą sesiją, kuri turinti įvykti atei
nančių metų pradžioje, galintas dalykas va
sario m., New Yorke.

Paryžius. Prancūzijos tautinis susirinki
mas lapkričio mėn. 24 d. Queuillės ko
alicinei vyriausybei išreiškė pasitikėji
mą. Prieš pasitikėjimą balsavo tiktai 
komunistai. Už vyriausybę pasisakė 320, 

o prieš — 165 atstovai.
Jau patys praėjusios savaitės debatai tau

tiniame susirinkime dėl komunistų sukeltų 
streikų ir jų griaunamosios taktikos paro
dė vyriausybės pranašumą. Ypač įrodymas, 
kad streikininkai gavo žymias pinigų su
mas iš užsienio per Siaurės Europos ban
ką, atstovams padarė dideli įspūdi. Atsi
žvelgiant i vyriausybės pasisekimą anglių 
srityse, vyriausybė parlamente jautėsi gan 
tvirtai, kad galėtų parlamentą prašyti pa- 
griežtinti įstatymą kovai su sabotažais ir 
darbo trukdymais. Į laisvę linkę Prancūzi
jos sluogsniai aplamai su nepasitikėjimu 
žiūri j kiekvieną bandymą jvestl kokius 
nors (statymų pagriežtinimus, kadangi, esą, 
niekas nežinąs, prie ko ta taktika gali pri
vesti. Tačiau ir tuose sluogsniuose baimi
namasi dėl komunistų sukeltų Įvykių raidos 
padarinių.

Ir rinkimai j respublikos tarybą reiškia 
komunistų pralaimėjimą, kuris turėtų būti 
aiškinamas ne vien tik rinkimų sistemos re
zultatu. Tas pralaimėjimas yra toks didelis, 
kad socialistai, kurie per visus paskuti
niuosius rinkimus yra' laimėję balsų, pra
deda manyti, jog paleidus tautini susirin
kimą ir paskelbus naujus rinkimus, vyriau
sybę sudarančios grupės laimėtų komunis
tų smukimo dėka.

Persvara respublikos taryboje
Beit iki šiol dar negalima numatyti, ar ta 

idėja prives prie vyriausybėje atstovaujamų 
partijų naujos politinės koncepcijos. Daug 
kas priklauso nuo degolininkų. Jie net ir 
su komunistais, kurie, tarp kita ko, tok) ben
dradarbiavimą griežtai atmeta, neturės re
spublikos taryboje absoliučios daugumos, t. 
y. 161 balso.

Respublikos tarybos atstovai lapkričio 23. 
d. sudarė partijų frakcijas. Degolininkams 
iš 300 iki šioj išrinktų atstovų atiteko tik
tai .58 atstovai. Tuo būdu degolininkams 
trukdyti vyriausybės darbus ir eventualiai 
nuversti vyriausybę vargu bebus įmanoma.

Be to, yra tikra, kad ypač paskutine savo 
iš
kalba de Oaullė yra netekęs daug simpati-

Pirmą karią nuo angliakasių streiko pra
džios, kuris prasidėjo spalio 4. d., susidaro 
(spūdis, kad komunistų (takoję esančios 
profesinės sąjungos linksta nuo pradėtos 
kovos atsisakyti.

Derbininkams streikai įkyrėjo
Tai, ką komunistai patyrė su uostų dar

bininkais, kur jų (laka yra ypač didelė, 
nėra vienintelis tos rūšies patyrimas. Bal
savimas geležinkeliečių ir metalo pramonės 
darbininkų dėl generalinio streiko irgi ne
turėjo didesnio pasisekimo. Atrodo vis aiš
kiau, kad komunistai profesinių sąjungų 
sluogsniuose vis labiau netenka įtakos, ka
dangi Prancūzijos darbininkų masei strei
kai vis labiau įkyri ir jie vis labiau nusi
grįžta nuo šūkių, kurie iš svetur jiems yra 
primetami politiniais sumetimais.

Manyti, kad komunistai ruošiasi posūkiui 
ir tariasi jau esą kovą pralaimėję yra per 
anksti. Bet nėra negalima kad jau tokia 
stadija yra pasiekta. Toje kovoje vyriausy
bė vis labiau darosi nugalėtoja jos takti
kos dėka : su sabotažais kovoti visa ener
gija, ir tuo pačiu metu respektuoti streikų 
teisę. Pačioje streikų pradžioje vyriausybė 
buvo susidūrusi su dideliu bandymu. Jos 
nepasisekimas sugriautų respublikini režimą 
ir paruoštų dirvą de Gaullės viešpatavimui. 
Bet vyriausybė tą bandymą atliko gerai, ir 
jos pozicijas sustiprėjo ir prieš kraštutiniš- 
kai kairiuosius ir prieš degolininkus.

shallio pasitarimus su prezidentu Trn- 
manu svarbiausias klausimas buvo Eu

ropos problema.
Tuo būdu Washingtone kursavę gandai, kad 
pirmuoju pasitarimų objektu bus Kinijos 
klausimas, liko be pagrindo. Politiniai ir 
diplomatiniai sluogsniai mano, kad arti
miausiu laiku Kinijos klausimu negali būti 
padarytas sprendimas.

Gal pavyks kompromisas Ruhro klausimu
Londonas (Dena). Pasak Reuterio, diplo

matiniai Londono sluogsniai mano, kad 
nuomonių skirtumai tarp anglų ameri
kiečių iš vienos pusės ir prancūzų iš 
kitos pusės Ruhro klausimu Londono 
konferencijoje gali būti išspręsti kom

promisu.
Prancūzija Ruhro sričiai reikalauja tarp

tautinės kontrolės, o anglų ir amerikiečių 
politikai tos srities svarbiausią pramonę 
nori perduoti vėl l vokiečių rankas. Kom
promisu būtų leista Prancūzijai dalyvauti 
neilgai trunkančioje Ruhro administracijos 
kontrolėje ir suteikta eilė garantijų, kad po 
karinių valdžių panaikinimo bus ir toliau 
tos srities administracija prižiūrima.

Savo memorandume, kurį Prancūzija įtei
kė D. Britanijai ir JAV, prancūzai itin 
griežtai pasisako prieš anglų amerikiečių 
nusistatymą, kad Ruhro srities plieno pra
monės ir kasyklų nuosavybių Mausimas bū
tų perduotas spręsti „reprezentatyviai ir 
laisvai rinktai vokiečių vyriausybei.”

Prancūzijos vyriausybė mano, kad jeigu 
būsimajai vokiečių vyriausybei būtų su-

Anglai ruošiasi visiems eventualumams
Londonas (UP). Vidaus reikalų ministeris 

Chuteris Ėdė žemuosiuose rūmuose pareiš
kė, kad D. Britanija ruošiasi galimam even
tualiam atominių bombų karui. Civilinei 
gynybai jis paskyrė vieną mokslininką ta
rėju. To tarėjo uždavinys bus tirti klausi
mus, susijusius su apsigynimu nuo antpuo
lių atominėmis bombomis, bakterijomis ir 
cheminėmis medžiagomis-

Amerika labai susirūpinusi Kinijos likimu
Washingtonas (UP). Atsakinguose Ameri

kos sluogsniuose su dideliu atsakingumo 
jausmu žiūrima l Kiniją. Tuo reikalu Bal-
(uosiuose rūmuose (vyko tautinės gynybos 
tarybos posėdis, kuriame buvo tartasi dėl 
amerikiečių pagalbos Kinijai padidinimo. 
Stebėtojai mano, jog

JAV per eilę metų mažiausiai po 500 
milijonų dolerių turėtų kasmet, teikti 

Kinijai, kad ji pakankamai būtų 
paremta.

Bet to, reikėtų į Kiniją pasiųsti 10.000 
amerikiečių karininkų ir kareivių, kurie 
mokytų kinų kariuomenę. Jeigu Kinijos ko
munistus imtų atvirai remti Sovietų Sąjun
ga, tai reiktų laukti JAV didėjančios inter
vencijos Kinijoje.

Kinijos KP kalba valstybės vardu
Nankingas (UP). Po Kinijos centrinės 

vyriausybės atkartotinų pranešimų apie 
laimėjimus prie Sučeavo geležinkelio mazgo
i šiaurės rytus nuo Nankingo, ji turėjo da-
bar pranešti, kad jos kariuomenė dabar ju
da „J vakarus”. Neutralių stebėtojų nuomo
ne, tai reiškia bandymą pralaužti komunis
tų žnyples.

Hopejo provincijos sostinę Paotingą 
vyriausybės daliniai evakuavo. Komu
nistų avangardai yra jau 30 km nuo 

Tiencino.
Siaurinėje Kinijoje laukiama didelės ko

munistų ofenzyvos. Dėl to tautinės Kinijos 
komendantas visoms penkioms šiaurinės Ki
nijos provincijoms jvedė karo teisę. Kini
joje pasMido gandai, kad Ciangkaišekui 
patarti atvyks žymūs amerikiečių genero
lai tuo tarpu Ciangkaišekas vieną savo ka
rini patarėją praėjusios savaitės gale iš
siuntė pasikalbėti su gener. McArthuru- i 
Japoniją.

Ciangkaišeko žmona, kuri Amerikoje yra 
gerai žinoma, per radiją kreipėsi ( JAV ir 
prašė remti Kiniją, nes jai pralaimėjus, ją 
pasektų ir visa Azija.

Nuolat blogėjant būklei,
tautinėje Kinijos vyriausybėje vis dau-

giau palankumo randa balsai, kurie 
reikalauja derėtis su komunistais. Ki
nijos KP centrinis komitetas pareiškė,
kad Kinijos komunistinė vyriausybė su
tinka užmegsti draugiškus santykius su 
visomis valstybėmis, neišskiriant nė 
JAV, bet su sąlyga, kad Kinijos in

tegralumas būtų respektuojamas.
Jeigu JAV kuomintango vyriausybę parem
tų savo kariuomenės daliniais, tai tat reikš
tų ginkluotą agresiją, už kurią būtų atsa
kinga Amerika.

Kinijos vyriausybės sluogsniuose pirmą 
kartą prisipažįstamą, kad Sučavo srityje, 
prie Nienchuango, yra susidariusi labai 
kritiška būklė. Dar oficialiai nepatvirtinto
mis žiniomis pre Nienchuango yra sumušta
7. kiniečių armija, o likučiai komunistų da
linių apsupti. Šantungo provincijoje į Ce- 
foo iš Mandžurijos išlipo 4 komunistų di
vizijos, kurios būsiančios mestos i kovą 
prie Sučavo.

Snipų tinklas Miinchene
Heidelbergas (Dena). Amerikiečių vyr.‘ 

būstinė Europoje pranešė, kad pasisekė lik
viduoti Čekoslovakijos šnipų grupę. JAV 
kariuomenės kvotų valdininkai bizonoje po 
padaryto tyrinėjimo suėmė apie 20 asmenų 
ir konfiskavo nemažą rašytinės medžiagos.

Daugiausia areštų padaryta MUncheno 
srityje, kur buvo tos šnipų gaujos centrinė. 
Visi iki vienam tos gaujos nariai buvo buvę 
Čekoslovakijos piliečiai — Sudetų vokiečiai 
arba bent vokiečių tautybės. Čekoslovakijos 
vyriausybė jiems buvo pavedusi informuoti 
apie Sudetų vokiečių, Čekoslovakijos pabė
gėlių ir Bavarijos politinių partijų veiklą, 
o taip pat rinkti žinias ape amerikiečių 
dalinius ir karinius Įrengimus.

Nežinia, ar Marshallis grjš
Washingtonas (UP). Į spaudos atstovų 

aplausimą, ar jis grįš l Paryžių prieš JT 
sesijos pabaigą, Marshallis atsakė, jog jis 
nežinąs. Washingtono sluogsniuose netiki
ma, kad Marshallis begrįžtų l Paryžių.

Per pasitarimus su prezidentu
kalba daugiausia sukosi apie Berlyno 

blokadą ir Siaurės Atlanto paktą.
Taip pat buvo paliestas Mausimas ir dėl 
Marshaliio pasilikimo vyriausybėje naujo
sios prezidento kadencijos metu. Trumanas, 
esą, pageidaująs, kad Marshallis pasiliktų.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorius pareiš
kė, kad prezidentas Trumanas su užsienio 
reikalų ministeriu Marshalliu taręsi užsie
nio politinės būklės klausimu. Pasitarimai 
buvę labai sėkmingi. Dėl Marshaliio toli
mesnio pasilikimo vyriausybėje sekretorius 
atsisakė ką nors pareikšti

Repatriantas išgelbėjo 
nuo nelaimės

Jettingenas (AT), šiomis dienomis iš va
žiuojančio pro Jettingeno geležinkelio stotį 
jugoslavų repatriantų traukinio stoties tar
nautojams vienas repatriantas išmetę raš
teli, kuriame buvo įrašyta: „39 km yra 
(trūkę bėgiai!”

Tučtuojau tie bėgiai traukiniams buvo 
uždaryti. Pasiųsta l nurodytą vietą remonto 
komanda tikrai kelyje iš Augsburgo Į Ulmą 
39. km rado (trūkusi bėgi, kurio 15 cm jau 
buvo išdaužta. Tuo būdu jugoslavas repa
triantas, savo pastabumo ir sumanumo dė
ka išgelbėjo nuo grėsusios nelaimės, ka
dangi netrukus tais bėgiais turėjo eiti grei
tasis traukinys, kuris tikriausiai nebūtų iš
vengęs katastrofos.

Augsbuigo < geležinkelių direkcijai pasi
sekė išaiškinti ir tą repatriantą. Jam įteik
tas padėkos raštas ir piniginė dovana.

Spaakui nepasisekė
Briuselis (Dena). Einąs Belgijos ministe- 

rio pirmininko pareigas Spaakas nuo savo 
užsimojimo sudaryti naują Belgijos vyrai- 
sybę atsisakė.

Naują vyriausybę apsiėmė sudaryti buv. 
Spaako vyriausybėje ministerio pirmininko 
pavaduotojas ir finansų ministeris Gastonas 
Eyskensas, kuris priklauso krikščionių so
cialų partijai.

Ginčas dėl nauju JT nariu priėmimo
Paryžius. Nuo pačios savaitės pradžios 

JT politinėje komisijoje vyksta debatai dėl 
naujų narių priėmimo. Keliais atvejais So
vietų Sąjunga Saugumo Taryboje pareiškė 
savo veto prieš Italijos, Suomijos, Trans- 
jordanijos, Austrijos, Airijos, Ceilono ir 
Portugalijos priėmimą. Sovietų atstovas 
reikalavo, kad kartu su tomis valstybėmis 
arba su kai kuriosis tų valstybių būtų pri
imtos i JT pilnateisinis nariais ir Išorinė 
Mongolija, Albanija, Bulgarija, Rumunija

riu. Teismas tarp kita ko nutarė, kad kiek
viena valstybė, kuri nori būti JT nariu, 
kaip kad jau yra nustatyta Jungtinių Tautų 
chartoje, turi būti mėgstanti taiką ir vyk
dyti Įsipareigojimus JT chartai. Bet jokiu 
būdu yra neleistina priimti naujus narius 
kitomis sąlygomis, negu JT chartoje yra 
numatytos. Labiausiai negali būti jos pri
imtos dėl to, kad tuo pačiu metu bet kurios 
kitos valstybės turėtų būti priimtos JT na* 
riais.

ir Vengrija.
Kad pasitarimus išvestų iš akligatvės, JT 

pilnatis 1947 m. nutarė, kad tarptautinis 
teismas pasisakytų, kokias kvalifikacijas tu
ri atitikti valstybė, kad galėtų būti JT na-

Sovietų elgsena šio Mausimo debatuose 
ne tik prieštarauja JT chartai, bet niekais 
verčia ir tarptautinio teismo sprendimą. Bet 
taip pat sovietai niekais verčia ir netiesio
gini kitų didžiųjų valstybių tarpininkaujamą
vaidmenl

Pasirasė Skandinavijos paktą?
Oslo. Skandinavijos gynybos komiteto po

sėdžiuose, kurie Įvyko lapkričio mėn. vi
duryje Saltjbbadene, prie Stockholmo, buvo 
nugalėti svarbiausieji sunkumai bendrai Da
nijos, Švedijos ir Norvegijos apsigynimo 
sutarčiai sudaryti. Oficialus tos konferenci
jos pranešimas pasako tik tiek, kad buvo 
tariamasi dėl bendro apsigynimo pakto. 
Smulkmenos būsiančios paskelbtos kiekvie
name krašte atskirai. Bet pats faktas, kad 
konferencijas metu buvo laikomasi didžiau
sio paslaptingumo, leidžia tarti, kad jos 
darbų tvarkoje buvo kažkas daugiau, negu 
paruošiamieji nuomonių pasikeitimai.

Iš privačių informacijų sužinota, kad 
tie trys šiaurės Europos kraštai Satsjū- 
badene iš principo susitarė dėl bendro 

apsigynimo pakto.
Jeigu tai pasitvirtintų, tai tat reikštų, kad 
Švedija, pritardama tam paktui, atsisakė

nuo savo „bet kuria kaina neutralumo” po
litikos. Iki šiol dėtis i tokj paktą švedams 
trukdė viltis, kad jie ir busimajame kare 
lanksčiu laviravimu galės laikytis atokiau 
nuo karo padarinių.

Skandinavijos pakto koordinavimas su 
planuojamu Šiaurės Atlanto paktu gali 
vykti pagal galimybes.

Palestinoje rado naftos
Beersheba (UP). Izraelio specialistai pra

nešė, kad Negevo tyruose padaryti gręži
mai, kurie davė gerų rezultatų. Toje srityje 
rasta naftos, kuri šiuo metu yra „niekeno 
žemės” srityje.

Valdiniuose Izraelio sluogsniuose mano
ma, kad D. Britanija dėl to naftos atradimo 
ir yra taip suinteresuota, kad ta sritis ati
teku arabams. Žydai yra pasiryžę ir toliau 
toje srityje daryti bandomuosius gręžimus.

. Argentinos atstovo padarytas siūlymas, 
kad iš 11 Saugumo Tarybos' balsų turėtų 
pakakti naujiems nariams priimti 7 balsų, 
buvo palaikomas JAV, D. Britanijos, Pran
cūzijos ir Kinijos bei daugumos kitų dele
gacijų. Bet Višinskis tą siūlymą atmetė 
grasindamas nauju veto, kadangi sovietai 
maho, jog tuo būdu Vakarų valstybių siū
lymai būtų priimti, o sovietų pasiūlytųjų 
valstybių priėmimas l JT būtų atmestas. 
Bet dėl to kalta pati Sovietų Sąjunga. Kaip 
išsireiškė Australijos ir Amerikos delega
tai: tokias valstybes, kaip Albaniją ir Bul
gariją, kurios remia gaujų karą Graikijoje, 
kaip Rumuniją ir Vengriją, kurios pažei
džia taikos sutartyje atžymėtus iškilmingus 
įsipareigojimus, kad jos savo tautoms ati
ma primityviausias žmogaus teises, ir kaip 
Išorės Mongolijos respublika, kurios valsty
binė nepriklausomybė tol pasauliui turi 
likti mįsle, koj nuo išorės pasaulio ji yra 
hermetiškai uždaryta, — tokios valstybės 
neatitinka JT chartos nustatytų reikala
vime

1
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====TRUMPOS ŽWOS=
AUSTRALIJA

♦ Per 5 mil. avių ir raguočių žuvo dėl 
sausrų vakarinėje Qeenslando teritorijoje. 
Paskutinius trejus metus ten nebuvo pakan
kamai lietaus. (AP).

D, BRITANIJA
♦ Cutiard White Star Line nusileido 

streikuojančiai „Queen Elizabeth’’ įgulai ir 
sutiko nesiųsti laivo į New Yorką, kol pasi
baigs Amerikos rytų pajūrio uostų darbi
ninkų streikas. Anglų jūrininkai bijo, kad 
nuplaukus jų ten neapkultų Amerikos strei
kininkai. (NHT).

♦ D. Britanijos maitinimo ministeris 
pranešė, kad gyventojai šventėms gaus pa
pildomas normas cukraus* arbatos ir sal
dainių, bet priminė, kad mažiau tebus ka
lakutų, kadangi šiais metais neįvežta jų iš 
Argentinos. (UP).

INDIJA
♦ Gandžio žudiko byla atidėta ligi 

gruodžio 1. d., kada prokuratūra išdėstys 
savo kaltinimus. (AP).

IS VISUR
♦ D. Britanija, Kanada ir JAV pasirašė 

srygių standartizavimo sutartį. Kanados 
pareigūnas pasakė, kad neilgai trukus ke
tinama standartizuoti karo reikmenes. (AP)

♦ Pietinės Korėjos parlamentas nori 
prašyti Jungtines Tautas, kad jos duotų sa
vo sutikimą amerikiečių daliniams pasilikti 
krašte, nepaisant to, kad rusų kariuomenė 
iš Siaurės Korėjos yra atitraukta. Palei 
šiaurės ir pietų Korėjos sieną yra sutrauk
ta 25.000 komunistų kariuomenės. (UP).

' ♦ Oficialūs sluogsniai paneigia gandus, 
kad Venecuelos prezidentas R. Gallegosas 
esąs areštuotas. (AP).

♦ Ryšium su visuotiniu saulės užtemimu 
(Nairobyje, rytinėje Afrikoje), lapkričio 1. 
d. pastebėta prie pat saulės šviesi kometa 
su ilga uodega.

ITALIJA
♦ Italijos mimsteris • pirmininkas de 

Gasperis lankėsi Prancūzijoje ir turėjo pa
sitarimus su Prancūzijos ministeriu pirmi
ninku Queuille Paryžiuje. Nuo 1918 m. tai 
yra pirmas Italijos ministerio pirmininko 
vizitas Prancūzijoje. (UP).

♦ Fašistu simpatikai bandė įkalbėti par
lamentą, kad sudarytų komisiją ištirti klau
simui, ar Italija pralaimėjo karą dėl są
jungininkams atsidavusių išdavikų. Reika
lavimas atmestas pagrindžiant, kad Italija 
pralaimėjusi dėl savo karinio silpnumo.

♦ Maršalą Grazianį išvedė iš teismo sa
lės už tai, kad liudininkams duodant paro
dymus jis rėkavo. Byla buvo sprendžiama 
toliau, jam nesatit. (AP).

JAPONIJA
♦ Amerikiečiai uždraudė antradieniui 

numatytą japonų darbininkų streiką. Profe
sinių sąjungų atstovams pranešta, kad 
streikas pakenktų Japonijos ūkio atstatymui.

JUGOSLAVIJA
♦ Karo nusikaltėlių bylofe Skoplėje (Ju-, 

goslavijos Makedonijoje) iškelta, kad bul
garų pareigūnai, kurie atsakingi už žiauru
mus karo metu Jugoslavijoje, komunistų 
režime tebeturi žymius postovius. (NHT).

J. A, VALSTYBES
♦ Amerikos profesinių sąjungų organi

zaciją AFL pareikalavo JAV ir visus kitus 
demokratinius kraštus, kad jos nutrauktų 
prekybos santykius su Sovietų Sąjunga ir 
jų neužmegstų tol, koj nebus panaikinta 
Berlyno blokada. (UP).

♦ Atstovų rūmų priešamerikinės veiklos 
komisija išaiškino amerikiečiams, kad ko
munistas negali tikėti j Dievą. Komisijos 
pranešimas vadinasi: „100 dalykų, kuriuos 
reikia žinoti apie komunizmą ir religiją”,

♦ Louisvillės 16 m. amžiaus Raimondas 
Ooffas, kuris yra vedęs 14 m. mokinę, ne
teko darbo Vienoje geležinkelio įmonėje. 
Jį atleido dėl to, kad jis savo ankstybomis 
vedybomis išgarsėjo Amerikoje. Įmonei jis 
buvo pasisakęs esąs 17 m. amžiaus. (AP).

♦ Amerikos ambasada Kaire pareiškė 
protestą dėl „Flying Trader” laivo sulai
kymo, kuris plaukę į Palestiną. Pasak ame- 
rnikiečių sulaikymas neteisėtas, kadangi 
Amerika nepripažįsta karo būklės tarp 
Egipto ir Palestinos. (AP).

♦ Šešiuose vidurinių vakarų steituose 
siautė didelė pūga. Dingo 7 asmenys. Tarp 
Minnesotos ir Kolorado steitų buvo nutrū
kęs susisiekimas. (AP).

NORVEGIJA
♦ Norvegija atmetė siūlymą sutarptau- 

tinti tam tikrą dalį Antarktikos. (D).
ŠVEDIJA

♦ Bofonso ginklų fabrike įvyko didelis 
sprogimas. Dirbtuvės visai sunaikintos. Su
griuvo ir daug namų kaimynystėje. Žūti 
niekas nežuvo, tik keletą darbininkų lengvai

♦ Bizonoje suimta Čekoslovakijos špio
nažo organizacijos 20 narių. (UP).

♦ Gruodžio mėn. britų zonoje nunacini- 
mo teisme bus svarstoma buv. Vokietijos 
respublikos prezidento Pauliaus von Hin- 
denburgo sūnaus Oskaro von Hindenburgo 
kuris buvo prie Hitlerio generolas leitenan
tas, byla. (UP).

♦ Buv. Hitlerio pirmojo vietininko Ru
dolfo Hesso, nuteigto tarptautinio karinio 
tribunolo Nūrnberge iki gyvos galvos kalė
jimu, gynėjas sąjungininkų kontrolinėje tar
nyboje Berlyne prašė savo ginamojo baus
mę panaikinti ir jį paleisti į laisvę.

♦ Kitas trijų vakarinių zonų karinių 
gubernatorių susitikimas įvyks gruodžio 1. 
d. Frankfurte. Manoma, kad atkartotinai 
bus svarstomas okupacinis statutas. (D).

♦ Trys vokiečių misininkai išvyksta į 
pietinio Pacifiko vieną salą, kur jie pasi
ryžę praleisti likusią savo gyvenimo dalį. 
Jų nuomone, „Vokietijos ateitis yra juoda”.

♦ Paskutinieji 20.000 vokiečių karo be
laisvių. kurie savo noru buvo pasitikę dirb
ti D. Britanijos žemės ūkyje, dabar laukia
mi grįžtant Į Vokietiją. (UP).

♦ Berlyno sektoriaus policija konfiskavo 
telefono abonentų knygą visame sektoriuje 
ne tik viešosiose įstaigose, bet ir iš priva
čių asmenų dėl to, kad joje Dr. J. Stum- 
mas pažymėtas Berlyno policijos vadu.

Sovietai ir pasaulinė santvarka
šiuo metu. Tačiau politbiuras nelaiko tą 
formulę nekintamai privaloma visose smulk
menose. „Marksizmo leninizmo teorija yra 
ne dogma, bet vadovas veikimui”, rašoma 
Sovietų Sąjungos komunistų (bolševikų) 
partijos istorijoje.

Yna neginčijamas istorinis nuoseklumas 
sovietų politikoje. Tai yra iš vienos pusės 
objektyvi realybė, iš kitos pusės vienas iš 
faktorių, lemiančių sovietų politiką. Rusų 
lenkų konfliktas tebevyksta jau visas tūks
tantis metų ir paskutiniais laikais vėl įsi
žiebė. Rusija aktyviai buvo suinteresuota 
Irane per ištisus keturis šimtmečius. Rusi
jos imperijos erelis pirmą kartą buvo pa
tupdytas Pacifiko pakraštyje pirm dviejų 
šimtų metų prieš komunistų manifestui pa
sirodant. Rusijos skverbimasis"; Siaurės Ki- 
n?ją ir rusų nukariavimai tose srityse vyko 
plačiu mastu dar tuomet, kai pats Marxas 
tebebuvo nežinomas subjektas Britų Muzie
juje. Stalinas tebebuvo vos keliolikos metų, 
kai ultra konservatyvusis ministeris Vittė 
pradėjo ekonominę Mandžurijos penetraci- 
ją. Pirmosios energingos rusų pastangos 
įsigyti Korėjos hegemoniją pirmą kartą 
pradėtos dar Romanovų dinastijos.

Rusijos panslavistai 1860 ir 1870 metais 
paskelbė esant Rusijos šventa misija visus 
Balkanų slavus paimti Rusijos kontrolėm 
Panslavistas, ne komunistas buvo, kuris pa
reiškė, . kad Rusija arba turi perkelti savo 
sienas prie Adrijos arba gėdingai pasi
traukti j Dniepro liniją. Jie planavo eks
pansiją Balkanuose, reikalavo Triesto ir 
kūrė schemą Balkanų federacijai Rusijos 
vadovybėje. Ir šiandien sovietai aiškinasi, 
kad jų pasiglemžimas Suomijos, Pabaltijo 
valstybių, Lenkijos, Besarabijos, Sachalino 
salos, Port Arturo ir Kinijos Rytų geležin
kelio nėsąs joks agresijos aktas, o vien tik 
atsiėmimas nuosavybių,! kurias jau carai 
valdę ...

Šiuo atveju nekeliama klausinio dėl to, 
kas ir kaip turėtų būti, bet dėl to, kas ir 
kaip yra. Ir čia vienas faktas, kad SSSR 
šiandien yra viena iš 2. D. karo nugalėtojų. 
Istorija ir pergalė ir sudaro vieną iš Sovie
tų politikos bazių, bet tik vieną. Sovietų 
agresija nėra vien tik istorinės Rusijos 
ekspansija. Tiesa, kad ta ekspansija yra 
ryški jų tiksluose ir metoduose, tačiau čia 
yra taip pat dvi naujos ir gana svarbios 
innovacijos.

Pirmoji liečia galią.
Politbiuras turi savo rankose galią daug 

didesnę, negu turėjo bet kuri ankstybesnė 
Rusijos vyriausybė. Ji turi didesnę ir stip
resnę karinę pajėgą, kietesnę savo piliečių 
kontrolę ir daug palankesnę tarptautinę

Prof. Warrenas B. Walshas yra pa
garsėjęs sovietų klausimo autoritetas 
Amerikoje, autorius knygų „Rusija: po 
carų ir komisarų”, „Vakarų civilizaci
jos raida” ir eilės kitų knygų apie So
vietų Rusiją.

Žemiau patiekiame santrauką jo 
straipsnio apie sovietų politiką ir tak
tiką iš Amerikos Unitarian Association 
organo „The Christian Register”, kurio 
jis yra redaktorius.

Nė vienas sveiko proto žmogus neginčys, 
kad komunistiniai Sovietų Sąjungos valdo
vai yra vienintelė kliūtis tvarkingam, tai
kingam pasauliui sukurti arba svajonei apie 
vieningą pasaulį įsikūnyti. Iš kitos pusės, 
bet kokios diskusijos apie pasaulio san
tvarką, neimant dėmesin Sovietų vadų tiks
lų ir politikos, būtų nerealios. Kai nedide
lis žmonių ratelis betarpiškai kontroliuoja 
šeštąją žemės kamuolio dalį, tarpiškai kon
troliuoja gretimas ir kaimynines teritorijas 
ir turi savo atsidavusiai lojalius partizanus 
visuose kraštuose, to fakto negalima pa
prastai ignoruoti.

Pasak autoriaus, visos „geležinės uždan
gos”, „paslaptys” ir „mįslės”’ kuriomis yra 
apsaistyta sovietų politika dar neapsaugo 
ją taip, kad jos nebūtų galima permatyti ir 
perprasti. Tiesa, daug labai svarbių klausi
mų pasilieka neatsakytų ir neatsakomų, ta
čiau pagrindinės sovietų politikos bazės ga
limos suvokti ir tai iš jų pačių oficialių 
šaltinių, jų vadų pasisakymų bei jų spaudi
nių.

Sovietų politiką nustato Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos centro komiteto politi
nis biuras. Be abejo, niekas neprieina prie 
jų nutarimų smulkmenų, tačiau pastudija
vus politbiuro pranešimus ir aktus, be to, 
turint bendrą nuovoką apie sovietų sieki
mus, galima su tam tikru tikrumu kalbėti 
apie jų tikslus ir motyvus.

Klaidinga yra manyti, kad politbiuras re
mia savo nutarimus vien tik Marxo Lenino 
Stalino doktrinomis. Tos doktrinos sudaro 
vieną iš svarbiausių, jei ne pačią svarbiąją 
bazę, bet ji nėra viskas. Jei ta doktrina te
būtų vienintelis jų politikos mastas, tai jos 
analizė būtų daug lengvesnė ir daug ma
žiau rūpesčio tebūtų. Toje doktrinoje nė
ra nieko, kas betarpiškai skelbtų ka
rą tarp SSSR ir JAV dabar arba 
artimoje ateityje. Tiesa, joje reikalau- 
ama nepaliaujant kovoti su kapitalizmu. 

Tiesa, ta formulė kviečia į nuo
latinį ir sistemingą „šaltąjį karą” su vado
vaujančiomis kapitalistinėmis valstybėmis, 
tačiau ji nereikalauja „šaudomojo karo”

Petr. Tarulis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

8. tęsinys.
Bet jam neaišku buvo, ką jis turi padaryti, 
kad Teresė viena likusi nebedūsautų taip sun
kiai? Kaip čia dabar pasielgti, kad jų gy
venimas pasidarytų kitoniškas, na, geresnis, 
gal trupučiukėlį linksmesnis, ar ką? Jam 
taip nejauku pasidarė, kad jis smarkiai per
vertė laikraščio lapą, palikdamas operos 
vaidinimo parašymą, kur buvo gražiai iš
skaičiuota, kuri dainininkė gavo gėlių 
puokštę, o kuri visą pintinę, ir kokie diplo
matai sėdėjo savo ložėse.

Teresė net pažvelgė pro virtuvės duris, 
ką ten Simas veikia? O 'jis užsidūrė kitame 
puslapyje ant apsukrių išvedžiojimų apie 
kiaušinius ir jų eksportą į visokius turtin
gus kraštus. Bet čia prasidėjo skaičiai — 
tūkstančiai, šimtai tūkstančių ir net milijo
nai. Kurkulgio akys taip nedrausmingos 
pasidarė, kad čia pat greta, rodos, aiškių 
kiaušinių skaičių, kaž kokiose miglose ant 
slidaus Žaliojo kalno takelio... štai viena 
boba plėšt, kita kiast, trečia... ir visos 
paskui viena kitą griūva. Čia jis suprato, 
kad beskaitydamas jau snaudžia.

Ne! Ne jam rašyti tie sukti straipsniai. 
Be to, ir miego norisi. Nusibėgioji žmogus 
per visą dieną... Kurkulgis gražiai su
lankstė laikraštį, nusprendęs kada nors ki
tą kartą visą perskaityti: negalima gi at
silikti! Teresė, kaip žinodama, kad Kurkul- 
giui pats laikas gulti, iš virtuvės metė du 
žodžiu:

— Tai ko dabar snaudi? Eik gulti!
Nuėjęs į miegamąjį Kurkulgis jau atvirai 

nebesipriešiiio miegui, nusirengė žiovauda
mas, atsigulė, susiklostė ir patenkintas tuo
jau nugrimzdo į palaimintą snaudulį, kurs 
leidžia užmiršti visa — ir gera ir bloga — 
o labiausiai bloga! Reikia manyti,, kad jis 
jau gerokai buvo įmigęs, kad negirdėjo, kaip 
Teresė atėjo, kaip nusirengė, kaip savo lyg 
lino pluoštas jokių vingių nepažįstančius 
plaukus ant popieriukų susuke, kaip greta 
stovinčioje lovoje atsigulė. Tik jis išgirdo:

— Tai jau miegi?

Čia buvo Teresės balsas, tylus, gerai pa

žįstamas šnabždesys. Į tuos žodžius Teresė 
nors ir nesistengė Įterpti kokio nors ypa
tingo švelnumo, bet vis dėlto Kurkulgiui jis 
tuojau sužadindavo jokių abejonių nesuke
liantį jausmą. Kurkulgiui miegas tuojau 
dingo. Ir jis' nė trupučio nedelsdamas atsi
grįžo veidu į Teresę. Šiandien Teresė išviso 
minkštesnė, negu kitados. Retkarčiais, pa
vyzdžiui, kokiame šeštadienyje arba kitais 
atvejais, vakare, kai viskas jų namuos ap
tildavo ir jie atsiguldavo į greta stovinčias 
lovas, ir Kurkulgis kartais pasiskubindavo 
užmigti, kaip atsitiko ir šiandien, ar šiaip 
atrodydavo Teresei mieguistas, tada ji savo 
vyrą daug paprasčiau paragindavo, saky
dama:

— Tau niekas daugiau nerūpi, tik knark
ti...

Kurkulgiui to pakakdavo! Jis tokiu atve
ju — ir šiandien taip pat — paklusniai ei
na prie Teresės, kuri buvo juk čia pat.

Kurkulgis labai greit sumetė, kodėl Te
resė šiandien jį prakalbino. Juk ryt šešta
dienis. Bet ryt jis išvyks į pokylį...

Šiandien jo susiartinimas su Terese tu
rėjo kažką graudžiai neįprasta. Teresės 
lūpos nejudrios. Ir tas kasdienis virtuvės 
kvapas! Bet tai jo žmona, jo Teresė, su 
kuria jis tiek daug išgyveno. Ir jeigu prieš 
koki pusvalandį, virtuvėje, kai atrodė — 
niekas jos negirdi, ji atsiduso porą kartų, 
tai ir jo širdyje tie sunkūs atsikvėpimai gi
liai atsiliepė. Paskui jie abu kurį laiką liko 
gulėti vienoje lovoje greta vienas antro. 
Kažkaip netyčia Teresės ranka, tokiais 
šiurkščiais nuo virtuvės darbo pirštais, li
ko užmiršta Kuitkulgio saujoje. Tai buvo 
nepaprasta, kad Teresė jokių „kvailysčių” 
nemėgstanti, rankos tuo tarpu neatėmė. Ir 
dar daugiau;

— Tau jau palto žieminio... — tyliai, 
kad berniukai nepabustų iš miego, šnabždė
jo Teresė į tamsą, — rei-kalin-ga... Ma
čiau... pažastyje vata išsipešus...

Kurkulgis patylėjo ir netyčiomis, kaip 
nors prisimesdamas, bet visai nuoširdžiai, 
taip pat tyliai, kad berniukai negirdėtų, su
šnabždėjo į vėsią kambario tamsai

situaciją. Carų laikais dar buvo visas pus
tuzinis „didžiųjų valstybių” ir Rusija jų 
tarpe nebuvo pirmoji. Šiandien bėra tik 
dvi didžiosios valstybės visame pasaulyje, 
ir iš jų vienas yra politbiuras.

Antroji yra saugumas.
Joks Romanovų caras, nors ir kažin ko

kių interesų jis turėjo Lenkijoje, Balka
nuose ar Kinijoje, neišpažino tos filozofijos, 
kuri yra neatskiriama sovietų valdžios da
lis. Tos filozofijos, kaip lemiamojo politi
kos veiksnio vaidmuo aiškėja atkreipiant 
dėmesį į saugumo klausimą.

Natūralu, kad kiekviena valdanti grupė 
rūpinasi ne tik krašto saugumu ir gerove, 
bet ir savo pačios valdžios apsaugojimu. 
Skirtumas yra tik, ar valdančioji grupė sta
to savo interesus aukščiau visuotinės gerovės. 
Valdžia, kuri mažų mažiausiai septynis nuo
šimčius savo gyventojų išsiunčia į vergi
jos darbus, kad išsilaikyti valdžioje, ir kuri 
tariamai turėdama savo gyventojų daugu
mos pritarimą nedrįsta pašalinti savo slap
tosios policijos, yra pagrįstai įtariama sta
tant savo interesus aukščiau bendros gero
vės. Politbiuro saugumo sąvoka reikalauja 
jo paties nuolatinio pasilikimo valdžioje. 
Diena iš dienos Stalinas, Molotovas ir jų 
artimiausieji bendrai skambina sovietų pi
liečiams į ausis, kad „Visa, ką jūs turite, 
esate gavę iš mūsų. Visa, kas jūs būsite, 
jūs esate skolingi mums”. Be to, politbiuro 
nuovoka apie saugumą išeina iš jo istorijos 
filozofijos ir bendruomenės filozofijos. Tai 
yra jo „veiklos vadovėlis”, vienintelis mas
tąs, matuojant jų užsienio politiką, vienin
telė bazė, kurios jis niekuomet nepamiršta, 
neignoruoja ir nekeičia.

Šimtai tomų parašyta ir tūkstančiai pole
mikų pasakyta apie tą magiškąją formulę 
(sovietini saugumą). „Tai ... įgalina (ko
munistų partiją) tinkamai prisiderinti prie 
bet kokios situacijos, numatyti įvykių raidą, 
suprasti ... (vykių vyksmą; ir perprasti ne 
tik, kaip ir kuriais' keliais įvykiai vystosi 
dabar, bet taip pat, kaip ir kuriais keliais 
jie turi vystytis ateityje”, rašoma sovietų 
jaikraštyje „Bolševik”, 1945 metų sausio mėn.

Tai yra stebuklingas raktas, kuriuo atra
kinamos praeities, dabarties ir ateities pa
slaptys ir laiduoja jo savininkams pasise
kimą ir pergalę. Nenuostabų tad, kad tie 
kurie tuo tiki, to tiek fanatiškai laikosi.

(Bus pabaiga)

30 mil. pašalpa arabų pabėgėliams
Paryžius. JT pilnatis paskyrė 30 mil. Ibi. 

pašalpos daugiausia arabų pabėgėliams, ne
tekusiems namų dėl Palestinos karo. Tą pa
šalpą JT nariai sudės laisvu noru.

— Ak, nesirūpink manim! Tau ir taip 
gana...

Teresė tuojau ištraukė vyro delne pa
mirštą savo ranką. Jai jau buvo perdaug!

— Tai kas rūpinsis, kad ne aš? — jau 
ne taip tyliai, kaip pirma, paklausė Teresė 
ir galima buvo pamanyti, kad piktai. — Eik 
sau!...

Kurkulgis klusniai grįžęs į savo atvėsu
sią lovą, buvo bemanąs jau įsižeisti, kad 
niekados, o niekados jo geriausi jausmai 
neįvertinami. Jis jau buvo pradėjęs manyti: 
kodėl jis toks nelaimingas? Jis galvojo vie
nas likęs apie savo gyvenimą. Ir jam visai 
neaišku buvo: kaip turėtų būti žmogus lai
mingas? Bet kad jam laimės nėra, jis pui
kiai nufhanė. Jis kietai suspaudė savo žiau
nas. Savęs pasigailėdamas karčiai jis gal
vojo, kad štai ir čia jis lieka vienas. Bet 
visai nelauktai Teresė visiškai kitaip pa
kreipė jo šios dienos nuotaiką.

— Tu manei, iš jų sulauksi teisybės? Su
sitrauksi — nesulauksi!... — pasakė ji 
reikšmingai patylėjus.

Nuo tos staigmenos Kurkulgio akys pa
sidarė vilginos. Buvo taip nelauktai grau
du, kad ašarai nieko nereiškė nuriedėti. 
Kurkulgis turėjo gerokai (tempti savo va
lią, kol sutramdė save.

Vadinas, Teresė viską žinojo! Ji žinojo, 
pasirodo, kad jį šiandien taip skaudžiai 
įžeidė — visiems algas padidindami, o jam 
ne. Ji žinojo ir nepriekaištavo, neišmeti- 
nėjo, nesityčiojo, kaip anuomet, kai jis mė
gino pasigirti ir pasitikėjo kažin kokiu ne
aiškiu direktoriaus posakiu.

Kurkulgis šios dienos (žeidimą buvo pa
slėpęs net pats nuo savęs.

— Kam be reikalo graužti save? — gal
vojo jis. O štai Teresė tai visa žinodama 
.nekaltino jo, bet atsistojo greta jo, pri
ėmė tą paniekinimą ir pati sau. Ir buvo ji 
tos nuomonės, kad tie piktieji „jie” — žiau
rūs ir nepalankūs būdami, įžeidė jų šeimą, 
be jokios jų kaltės paniekino, neįvertino jų 
darbo ir rūpestingumo.

Teresė, kuri nemėgo kaž kokių ten sal
džių žodžių, kuri net apibardavo jį ir net 
dėl pačių menkiausių mažmožių — užmiršto 
šaliko, pamestos pirštinės — štai dabar, 
kai jį tikrai nuskriaudė, nekaltina jo, bet 
gina! Teresė sunkiausiu jam metu pasilie
ka greta jo! ... (B.d.)

Tarptautinė padėtis

Liūdnas ženklas
Jau beveik metai, kai Jungtinėms Tau

toms pavesta Palestinos problema. Uždavi
nys nelengvas, tačiau buvo kai kurių duo
menų, teikiančių vilties, kad su juo bus gu
lima susidoroti. Juk Palestinoje žydų nėra 
nė milijono, o arabai — tai patvirtino pa
skutinieji įvykiai — kariškai nėra taip pa
jėgūs, kad galėtų sėkmingai priešintis JT 
nutarimui. Antra vertus, visą problemą 
komplikavo tas faktas, kad Palestinos teri
torija yra strateginiu atžvilgiu nepaprastai 
svarbioje vietoje. Be to, JAV nusistatymą 
formavo ne tik kariniai ar ūkiniai interesai, 
bet ir vidaus politikos sumetimai, todėl jų 
politika toli gražu buvo nevienoda. Dažnai 
jos negalima buvo permatyti. Trumano, 
Marshallio ir Forrestalio nuomonės skyrė
si. Tik dabar, po rinkimų, atrodo, laimės 
kiek pakeista Trumano pažiūra.

Jungtinės Tautos padarė vienintelį gali
mą sprendimą. Jos nutarė ginčo obuolį pa
dalyti tarp žydų ir arabų. Tai nebuvo leng
va, nes visoje teritorijoje, be pajūrio tarp 
Haifos ir Telavivo, kur gyvena daugiausia 
žydai, gyventojų sudėtis yra mišri. Pirmasis 
1947 m. padalijimo planas yra labai kom
plikuotas, nes buvo padarytas kaip tik pa
gal gyventojų sudėtį. Tokiu būdu žydų val
stybės kraštus vieną nuo kito skyrė arabų 
gyvenamieji plotai, kas, aišku, būtų proga 
naujiems kivirčams. Su pirmuoju planu nė 
viena, nė kita pusė nesutiko. Saugumo Ta
ryba tramdė prasidėjusias kautynes, o į pa
čią Palestiną tarpininkauti buvo pasiųstas 
grafas Folkė Bernadottė.

Remiantis tuo, kad anksčiau tarpininkauti 
buvo pavesta Prancūzijos, Belgijos ir JAV 
konsulams Jeruzalėje, tarpininkavimo misi
ja buvo komplektuojama iš tų trijų valsty
bių piliečių. Tokiu būdu buvo išvengta so
vietų atstovų dalyvavimo, kas, aišku, padi
dino pasisekimo šansus. Bernadottė krito 
nuo žydo teroristo kulkos, o tarpininkavimo 
misija negalėjo visiškai sustabdyti kautynių. 
Po mirties paskelbtas Bernadottės planas 
kiek suprastino pirmąjį padalijimo planą ir 
įnešė kai kurių nuolaidų arabų naudai. Jam 
visiškai pritaria lik britai, sovietai pasisa
ko už pirmąjį planą, už jį po ilgai trukusio 
svyravimo dabar gavusi naujų instrukcijų 
pasisakė ir JAV delegacija su tam tikrais 
rezervais Bernadottės siūlymo naudai. Ta
čiau amerikiečių simpatijos yra žydų pu
sėje.

O pačioje Palestinoje Įvykių raida pasi
rinko ne teisės, bet jėgos-kelią. Žydai pasi
rodė esą kariškai pranašesni už arabus ir 
užėmė ne tik jiems pagal pirmąjį planą 
skirtą Negevo dykumą, kurią Bernadottė 
norėjo pavesti arabams, bet ir Vakarų Ga
lilėją, kuri pagal pirmą planą buvo skirta 
arabams, bet Bernadottė norėjo mainais už 
Negevo dykumą atiduoti žydams. Tie lai
mėjimai žydų nuotaikas pakėlė, o arabų 
pasaulį prislėgė. Jie — kaip paprastai to
kiais atvejais — kalba apie „išdavimą”. Ir 
atrodo, kad JAV nori dabartinę būklę įtei
sinti, kas sukėlė didelį britų nepasitenkini
mą.

Štai liberalų „News Chronicle”, kurį jo
kių būdu negalima įtarti antisemitiškumu, 
liūdnai konstatuoja, kad žydai aiškiai ne
paisė JT nurodymų, ginklu pasipriešino jų 
sprendimams, o dabar naudojasi amerikie
čių simpatija. Pasak laikraščio, ta ameri
kiečių tolerancija tik Įrodo, kad amerikie
čiai, kur jiems patinka, lengvai užmiršta 
savo pačių garsiai skelbiamus teisės ir tei
sėtumo principus, o tai esąs blogas ženklas.

Žinomas „Sunday Times” komentatorius 
Scrutatorius pabrėžia, kad žydai, kurie tiek 
kentėjo netekę tėvynės, dabar yra moraliai 
atsakingi už daugiau kaip 300.000 arabų 
pabėgėlių neaprašomą vargą. Be to, teigia 
komentatorius, žydai laimėjo tik savo tero
ristų veiklos dėka, kurią tiek pati Izraelio 
vyriausybė, tiek ir visas kultūringas pasau
lis pasmerkė. Scrutatorius aiškina, kad dėl 
tos būklės yra kaltas britų amerikiečių pa
žiūrų nesutapimas. Pasak jo, amerikiečiai 
vadovaujasi savo vidaus politikos sumeti
mais, nusilenkdami žydų įtakai. Pagaliau 
autorius įspėja nepamiršti Palestinos stra
teginės reikšmės ir to fakto, kad ir Rusija 
ten nori pastatyti savo koją.

Tokiu būdu tenka konstantuoti, jog Pa
lestinos įvykiai (rodė, kad smurtas ir JT 
•prieglobstyje pasilieka tikslinga politikos 
priemonė. Aišku, nėra jokios abejonės, kad 
•ir arabai, jei būtų pajėgesni, pasielgtų žy
dų pavyzdžiu. Nežinodami visų užkulisių 
mes nenorime smerkti, bet tik pabrėžti, kad 
klausimas, ar tikslas pateisina priemones, 
tarptautinėje poetikoje yra neaktualus. Tai 
tik įrodo, kad Ir toliau neatsisakoma kom
promisų su sąžine, o ta! nelemia nieko ge
ro mažųjų tautų naudai. (Lo).

Nepatinka prancūzų kultūra
Bukareštas (AP). Rumunijos laikraščiai 

pranešė, kad panaikinama Prancūzijos Ru
munijos kultūros sutartis, kadangi, girdi, 
propaguojama esanti tik „reakcinė”, „mis
tinė” ir „obsku'-antinė” Prancūzijos kid- 
tūra.
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JKUCTO]^#! LITE RAl'ŪRA =c.;, MENAS
TAUTIŠKUMAS IR ŽMOGUS / RAŠO VYDŪNAS

Dabarties laikais tūlos tautos tarsi rau
damos iš jų tėvynės, jų žmonės drabstomi 
po visą pasaulį. Ir kiekvienas nors kiek są
moningas žmogus atjautia tai kaip savo gy
vybės skudinimą. Atskyrimas nuo tautietių 
patiriamas kaip gyvenimo nuostolis, jeigu 
ne jau kaip asmens, žmogystos gyvumo da
lies netekimas. Todėj apmąstytina, kas tše 
vyksta.

Tūliems, tur-būt, atrodo, kad tše nieko 
ypatingo nėra. Gimęs Tėvynėje ir tše au
gęs, lyg suaugi su savo šalimi ir su arti
mais žmonėmis. Atskirtas nuo jų, patenki 
į gyvenimą, kurs visai kitoks, kuriame pa
būti tiesiog sunku. Jaudamas kaž koks slė
gimas ir dažnai net vargingumas, nors ir 
būtų visokių reikmenių. Patiriama visa-to, 
žinoma, ir Tėvynėje. Ir tautietiai visaip ap
sireiškia. Bet kitos tautos žmonių apsireiš
kimai palietis žmogų tik dar kitaip.
. Matytina, kad daug reiškia jau svetimoji 
kalba. Tautietius vienyja prigimtoji. Ji pa
daro galima vienas kitam pasisakyti, tarsi 
vidinį savo gyvumą jam atskleisti ir tą patį 
iš jo patirti. Tiesa, galima išmokti svetimą 
kalbą, kitos tautos žmogų suprasti ir jam 
apsireikšti. Vis-dėlto jaudama, kad jis ki
toks negu tautietis. Pamirštant prigimtą 
kalbą, vidinis žmogaus gyvenimas lyg 
niaukiasi ir tik iš lengvo švitėją, kad pa
galiau žmogus ir svetima kalba įstengia 
pilnai apsireikšti. Tatiau tautos kalba, va
dinas prigimtoji, liekasi lyg širdiai arti
mesnė. Mat, ja reiškiasi tautiškumas, kurs 
tegal būt išmanomas kaip Kūrybos vyksmo 
vaisius.

Senovėje tai buvo aiškiai numatyta. 
Skelbta, kad ypatinga Kūrybos galia lai
kanti tauttfe žmones saglaudoje. Ta galia 
buvo garbinama kaip tautos dievas. Žydams 
buvo įsakyta, garbinti tiktai savo tautos 
dievą, o ne kitų šalę jo. Norėdami iškilti Iš 
Eigypto, Moisė pareiškė Eigyptietių valdo
vui, kad Hėbraių, vadinas žydų dievas lie
pęs ištraukti (2-Mois. 3, 18 ir 5, 1).

O kad jau daug žmonių yra atsipalaidavę 
nuo tokios apsiaurintos nuomonės ir numa
no, kad visa, kas yra, būva vienoje Visatos 
Kūrėjo valioje, jie vis -dėlto jautia esą kū
rybiškai suglausti į tautinį vienetą. O ko- 
gyviau jie tą numano, to geriau tvirtėja jie 
savo tautiškume. Kiekvienas taip susipratęs 
žmogus jautia esąs artimiausiai savo tau- 
tietiams ir galįs nuoširdiau jiems apsi
reikšti, geriausiai su jais santykiuoti.

Tautietių sugyvenimas tarsi lengviau su
žadina esmiškąjį žmoniškumą. Skirtingo 
tautiškumo žmonėms susitinkant greitiau 
pasižymi tautiški ypatumai, bet labai iš
kyla ir visokie nelabumai, taurusis žmoniš-

kūmas lyg sustingsta. Iš to spręstina, kad 
tautiškumas yra Kūrybos galios žmogui 
suteiktas galimumas atskleisti patį žmoniš
kumą, ir tuo ryškinti žmogaus gyvenimo 
prasmę.

Tuo pasirūpinti, yra kiekvieno tautietio 
uždavinys, tiesiog šventa jo pareiga. Tam 
atskleidimui pagrindinė sąlyga yra gyvoji 
tikyba. Vadinas nuolatinis žmogaus sielos 
atvirumas Didiajam Slėpiniui, iš kurio vi
sas gyvumas, visas gyvenimas, visa Visata 
yra. Kūrybos galia tada tokių žmonių tau
tą beveik regimai įgalina gyvenimui 
išbuvimui ir padaro ją reikšminga net 
platesnei žmonijai.

Lietuvių menas tremtyje 
(PASIKALBĖJIMAS SU DAIL. P KIAULENU.) 

(Specialiai „Minčiai” iš JAV)

Literatūra ir filosofija

bei 
gi

Axel Munthe - nelaimingas karšinčius
„SAN MICHELE KNYGOS” AUTORIUI SUKAKO 91 METAI

graudžiu pavadinimu:

pirmąsias kelionių
1880 metais, niekas

Anuomet „Sakalo” išleista „San Michele 
knyga” Lietuvoje praskambėjo labai jaut? 
riai, kaip ir visame kultūringame pasauly
je. Į keturiasdešimt kalbų išverstosios kny
gos autoriui šį rudenį sukako 91 metai ir 
jis vis dar rašo ketvirtą ar penktą, o gal 
jau ir paskutinę knygą 
„Senatvės tragedija”.

Apie Axel Munthe 
knygas, pasirodžiusias
jau nieko nebežino. Knyga iš pirmojo di
džiojo karo „Raudonasis Kryžius ir Gele
žinis Kryžius” taip pat pamiršta. O taip pat 
ir „Knyga apie žmones ir gyvulius” rado 
menką atgarsį. Išliko tiktai „San Michele 
knyga”.

Šioje knygoje daugiau tikrovės, negu li
teratūros, sensacinė autobiografija, tapusi 
legenda, kuri neatskiriamai susijusi su' au
toriaus gyvenimu. Kaip' visiems žinoma, 
knygos pavadinimas susietas su Anacapri 
koplytėle, kurią Švedijoj gimęs, Paryžiuje 
Londone ir Neapolyje praktikavęs gydyto

Laureato T. S. Eliot mintys
„Sakome, kad Šekspyras arba Dantė ar

ba Lukrecijus buvo rašytojai,, kuriems rū
pėjo filozofinis mąstymas, o toksai Swin- 
burne’as buvo rašytojas, kuriam nerūpėjo 
filozofija. Tačiau taip sakydami mes nema
nome apie tai, kaip vienas ar kitas rašyto
jas mąstė, bet apie tai, kaip jis jautė. Ra
šytojas „mąsto” tik tiek, kiek jis sugeba 
mintis išgyventi jausmais, tačiau jisai ne
būtinai suinteresuotas pačia mintimi kaip 
tokia.

„Aš esu linkęs manyti, kad nė viena Šeks
pyro drama neturi aiškiai apibrėžto „pra
smingumo”, nors taip pat būtų klaidinga 
manyti, jog Šekspyro dramos yra „bepras
mės”. Visi didieji literatūros kūriniai su
kelia tam tikros pasaulėžiūros iliuziją. Įsi
gilinę į Homero, Sofoklo, Vergilijaus, Dan
tės arba Šekspyro kūrybinį pasaulį, susi
darome įspūdį, kad mes pradedam suvokti 
kažką, ką galima būtų išreikšti mintimis; 
mat, kiekvienas apibrėžtas jausmas nėra 
įmanomas be mintinio įrėminimo.

„Dantės pavyzdys mus dažnai suklaidina: 
štai poema (Dieviškoji komedija), kuri vaiz
duoja mums tiksliai išvystytą minčių siste
mą; Dantė turi savo „filozofiją”, taigi ir 
kiekvienas kitas Dantės dydžio rašytojas 
taip pat turi tam tikrą filozofiją. Dantei už 
nugaros stovėjo šv. Tomo sistema, kuriai 
papunkčiui atitinka rašytojo poema. Taip 
pat Šekspyras turėjęs už savo nugaros Se
neką, Montaigne arba Makiavelį; ir jeigu 
Šekspyro kūryba papunkčiui neatitinka mi
nėtųjų filozofų veikalams, tai būsią įvykę 
dėl to, kad Šekspyras mąstęs ir savarankiš
kai, vadinasi, net buvęs pranašesnis už 
anuos. Aš nematau jokios priežasties ma
nyti, kad Dantė arba Šekspyras būtų „sa
varankiškai” mąstę. Žmonės, kurie mano, 
kad Šekspyrui labai rūpėjo filozofinis mąs-

tymas, yra toki žmonės, kurių darbas nėra 
literatūrinė kūryba, bet filozofija, ir mums 
(Visiems labai patinka galvoti, jog didieji 
žmonės yra mums, lygūs (vadinasi, toki pa
tys filozofai, kaip ir mes).

„Kiekvienas kūrėjas rašo tai, kas jį skau
džiausiai jaudina. Ir jeigu mes to laikysi
mės, tai nebus didelio skirtumo tarp Šeks
pyro ir Dantės. Dantės nostalgija, jo skau
smingas ilgesys dingusios laimės arba to, 
kas atrodo laimė, kuomet ji jau praėjusi, ir 
autoriaus drąsūs bandymai savo jausminiams 
jaudams suteikti patvarumo bei šventumo 
pavidalą, — visa tai rasime ir Šekspyro 
kovoje. Taip pat ir Šekspyras stengėsi sa
vo asmeninius sukrėtimus apvilkti visuoti
numo, neasmeniškumo pavidalais. Dantės 
apmaudo dūžiai prieš Florenciją ir Pistoją 
arba Šekspyro nusivylimas yra gigantiški 
bandymai savo asmeniniams nepasiseki
mams suteikti kitą pavidalą: Didis rašyto
jas, vaizduodamas save, atvaizduoja ir savo 
gyvenamąjį laikotarpį. Taigi ir Dantė, nors 
jis patsai vargiai tai jautė, tapo 13 šimtme
čio balsu; Šekspyras, nors jis patsai var
giai tai žinojo, tapo galingu vaizdakaliu 
besibaigiančio 16 šimtmečio. Tačiau sunku 
būtų pasakyti, ar Dantė „tikėjo” 
kėjo” tomistine filozofija; sunku 
sakyti, ar Šekspyras „tikėjo” ar 
neaiškiai formuluotu renesanso 
mu. Literatūrinė kūryba nėra
teologijos arba religijos pakaitalas; ji turi 
savitus uždavinius. Bet kadangi šie uždavi
niai yra ne protautinės, bet jausminės pri
gimties, tai ir jų neįmanoma mintimis iš«- 
samiai apibrėžti.1 Galėtum pasakyti, litera
tūrinė kūryba mums teikia „paguodą”: re
tą paguodą, kurią lygiai mums, teikia du 
toki viens kitam skirtingi rašytojai, kaip 
Dantė ir Šekspyras” p. a.

jas nusipirko drauge su vynuogyno sklype
liu ir karteziečių vienuolyno bokštu Torre 
di Materltd. Šiame bokšte ir buvo parašytą 
garsioji knyga, kuri nuo 1930 m. tapo stan
dartiniu pasaulinės literatūros veikalu. O 
tuo tarpu aptriušusi San Michele koplytėlė 
pasidarė meno paminklu, turistų lankymo 
vieta, kuriai apžiūrėti reikia mokėti pini
gus, kurie skiriami salos vargšų šelpimui. 
San Michele į metus duoda virš 200.000 li
rų pajamų.

Šios vietovės savininkas, ilgainiui tapęs 
turtingu romantiku, metęs gydytojo prakti
ką, rašytojas, labdaringas ponas, beveik le
gendinė asmenybė, apakęs, 1934 m. vėl at
gavęs regėjimą, šiandien vėl to paties pa
vojaus gresiamas, — Axel Munthe 1943 m. 
turėjo palikti Capri salą. Vienas jo drau
gas, už jį tik pusmečiu jaunesnis, priglau
dė jį savo namuose. Tie namai — Stock- 
holmo karališkoji pilis, o jo draugas — 
Gustavas V, Švedijos karalius.

Axel Munthe jau nebegali pats vaikščioti, 
jį vežioja ant ratukų. Grąžtą dieną jį ve
žioja po parką, o kartais — po Stockholmo 
antikvarų krautuves. Prieš pusę šimtmečio 
jis buvo mėgiamiausias gydytojas Paryžiu
je ir Londone, moterys būriais spietėsi ap-i 
link jį, jis gyveno dievų numylėtinio gyve
nimą, jis išdalindavo milijonus vargšams, 
paliegėliams ir gyvuliams, — tai jis daro ir 
dar šiandien. Bet jam jau 91 metai, jis — 
ne Bernard Shaw, kuriam jis aistringai pa
vydi „amžinosios jaunystės”, jis taip pat ne 
karalius Gustavas, kuris jam teikia gydyto- 
jiškus patarimus, tačiau jis jų neklauso. Tai 
sunkiai kenčiąs, skausmų suremtas, labai 
pavargęs ir labai susenęs žmogus. Kas jam 
belieka?

Lieka dvasinis budrumas, kuris dar aš
triau išryškina bejėgumo ir nereikalingumo 
savijautą, tačiau jisai vis dar nemeta min
ties baigti savo knygą „Senatvės tragedija”. 
Lieka paskutinis nenumaldomas ilgėsis kai
triosios San Michele saulės. Kalbama, kad 
Axel Munthe „slaptai” pasirūpinęs lėktuvo 
bilietą Italijon. Jei ir netiesa, tai vykusiai 
sugalvotas gandas: užgęsti ten, kur galė
jo šviesiausiai suspindėti.

Lietuviai menininkai tremtyje išleido gra
žią parinktų savo tapybos reprodukcijų mo
nografiją, pavadintą „Lithuanian Art in 
Exilė.” Leidinyje randame tokius talentingus 
kūrinius, 
Kasiulio 
„Seimą”,

Žemiau 
Kiaulėno

— Kokia yra bendra nuomonė apie „Li
thuanian Art in Exile?”

— Aukšta. Gražiai reprezentuotas mūsų 
menas. Jame (dėti menininkų kūriniai gali 
drąsiai atstovauti mums mene kitų tarpe. 
Žinoma, būtų buvę geriau ir gražiau, jei 
leidinyje dalyvautų daugiau esamų jėgų. Bet 
dabartinėmis sąlygomis, manau, ne viskas 
yra įmanoma.

— Ar tik tvirčiausieji menininkai repre
zentuojami?

— Ne, Mūsų veteranai, kaip prof. M. 
Dobužinskis, prof. J. Mackevičius, prof. Ig. 
Šlapelis; iš jaunesnių J. Arbitblatas, J. Ste
ponavičius, Peldavičiūtė-Montvydienė, neį
eina į monografiją. Taip pat neįtraukta ir 
dar keletas čia neįvardytų stiprių meninin
kų. O leidinyje yra žymiai silpnesnių už tik 
minėtus dailininkus,

— Girdėjau, dailininką X esant susirū
pinusį dėl tamstos „Susanos”. Esą, kaip da
bar mes tą knygą parodysime vyskupams? 
O „Drauge” mačiau Dr. J. Prunskį siaubi- 
nantį, kad dvi „nuogos merginos” pateko į 
knygą. (Aš ten radau tris nuoga6 mergas). 
Ką tamsta dėl to gali pasakyti?

— Sakoma, kad moteris yra gražiausiai 
Dievo sukurtas žiedas... Bet būtų buvę 
geriau, jei redakcija būtų neįdėjus mano 
„Susanos”, nes ten buvo tvirtesnių mano 
kūrinių. Dauguma mano tapybos paliko Pa
ryžiuje. Redakcija pasirinko tai, kas jai pa
tiko, Tačiau, jei aš išleidau tą kūrinį, tai, 
mano įsitikinimu, jis turėjo būti geras me
no darbas, nes aš naikinu abejotinos vertės 
savo darbus. O dėl dvasininkų turiu pasa
kyti, kad ne visi dvasininkai nepritaria 
kompozicijoms, kuriose vaizduojamas žmo
gaus kūnas. Yrą faktas, kad Vatikano mu
ziejus kropščiau, negu kuris kitas, globoja 
ten esančius ir šio žanro meno kūrinius. 1 
Taip pat nemanau, kad vyskupai pąsipiktin- Į tvirtesnių.

kaip V. Vizgirdos „Peisažas”, V.
„Moteris sofoje”, A. Dargio 

P. Kiaulėno „Portretas” ir tt. 
dedamas žinomo dailininko Petro
trumpas leidinio įvertinimas:

tų „Lithuanian Art in Exile” leidiniu tik 
dėl t°> kad jame yra trys „nuogų moterų” 
meno kūriniai, jei jie ieškos kūrinyje meno, 
o ne nudizmo. Juo labiau, kad šioje kny
goje šio žanro kūriniai yra stiprūs spalvų 
ir kompozicijos atžvilgiu, ypač Kasiulio 
„Moteris sofoje” ir Kašubos „Eglė”. Vys
kupai greičiau pastebės tuos kelis silpnu
čius dalykėlius knygoje, kurie nėra menas. 
O dėl Dr. J. Prunskio, tai jis yra plačiai 
apsišvietęs, jaunas ir energingas žmogus. 
Jis daug rašo. Aš manau, kad Prunskis čia 
vieną pasakė, kitą galvojo ...

— Beje, Dr. J. Prunskis rado daug šven
tų paveikslų leidinyje, pamatė net šv. 
Christoforą, patupdytą už poeto Brazdžionio 
ausies ... Kaip Tamstai tai atrodo?

— Kaip kunigas, tai pirmiausia ir paste
bėjo kryžius, bažnyčias ir koplytėles. At
rodo, kad tik to jis teieškojo monografijoje. 
O tas šv, Christoforąs už ausies ... Neži
nau, ką pasakyti, mielas. Kalbama, manau, 
apie prof. Adomo Varno portretą B. B, Be 
abejo, šv. Christbforas šioje kompozicijoje 
yra mistinio pobūdžio dekoratyvus fonas. 
Reikėtų žiūrėti ten į pačią kompoziciją, į 
patį portretą, o ne į dekoratyvę pusę.

— Man'išsiskyrė iš kitų dali. V. Vizgir
dos „Peisažas”. Prašau Tamstos nuomonės 
apie tą kurinį?

— Tai yra labai, labai tvirtas darbas, 
kuris išsiskiria ne tik iš mūsiškių tarpo, 
bet, manau, jis atsistos priekyje ir kitų 
tautų menininkų kūrinių tarpe. Tai ypatin
gai stiprus spalviškai, tobulas kompozici
joje — tai menas, kurį retai kada, retai kur 
pamatysi.

— Tamstos nuomone, kurie darbai yra 
stipresni, įdėti „Lietuvių mene tremtyje?”

— Kasiulis mane stebina savo meistrišku 
piešiniu „Moteris sofoje”, V. Vizgirdos ir 
Galdiko tapyba puiki, A. Dargio ir V. Pe
travičiaus dekoratyvi tapyba atipri, V. Ko- 
šuboa Ir J. Marčiulionio skulptūra, Jonyno 
ir Valiaus grafika, Marčiulionienės kerami
ka, Tamošaitienės kilimai ...

— Leidinyje pasirodė ir amerikietis 
liniukas Mikas Šileikis. Kaip Tamsta 
tinti jo tapybą?

— Miko Siteiikio 
labai geras meno

dai-
ver-

piešinys „Gatvė" 
darbas, tai vienas iš

Marcaa Baukus

yra

Ideologinio rašytojo sutemos
Savo metu buvo populiarus ir Kauno in-Į pasaulis nebuvo matęs nuo Džingiskano lai- 
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gas, kuomet jis gyveno užsieniuose kaip 
emigrantas ir rašė tikrai talentingas knygas. 
Susitaikęs su Stalinu ir pradėjęs kurti pa
gal partijos liniją, I. Erenburgas pasuko 
visiems ideologiniams rašytojams būdingu 
keliu, Mums čia įdomu pasekti šio auto
riaus karjeros paskutinius tarpsnius parti
jos tarnyboje.

Bolševikų armijoms įsiveržus Vokietijon 
ir prasidėjus kovotojų siautėjimams, kokių

Skaitytojai rašo

Tarp kūjo ir priekalo

ar „neti- 
būtų pa- 
„netikėjo” 
skepticiz- 

filozofijas,

Prancūzų komunistuojančių dailininkų 
tragikomedija

' Prancūzų dailininkai, komunistų partijos Į bo, nei apsigyvenimo leidimų. Sovietų spau- 
. nariai, pastaruoju metu tūri išspręsti sunkų • da apsiputojusi puolė draugo Pablo Picas-
uždavinį. Paraudonėję menininkai iki šiol 
buvo karščiausi abstraktinės tapybos šali
ninkai ir natūralizmą mene prakeikė kaip 
„buržuazinį” ir „kapitalistinį” palikimą. Ir 
štai staiga iš Maskvos pasigirsta naujos 
gaidos. Sovietų pasiuntinys Paryžiuje, Bo
gomolovas, vienoje meno parodoje pareiš
kė, kad sovietai kubizmą ir abstraktinį me
ną laiko „fosiline atžagareivybe”. Prancūzų 
abstraktinio meno parodoje Vienoje sovietų 
komendantas pasakė, kad abstraktiniai dai
lininkai Sovietų Sąjungoje negautų nei dar-

so „supūvusį ir bergždžią” meną.

Komunistinis prancūzų dailininkas Andrė 
Fougeron nutarė atsiversti į tikrą kelią ir 
šių metų Paryžiaus rudens salone išstatė 
fotografiniai tikrovinį paveikslą. Ir šį sykį 
nepataikė! Netrukus po to vienas Maskvos 
laikraštis staiga puolė natūralizmą ir jį pri
kalė prie gėdos stulpo kaip „meno išsigi
mė reiškinį”. Taip prancūzų raudonieji 
dailininkai ir nebežino, kaip dabar pradėt 
piešti!

„Žmogus - neįkainojama gėrybė44
— ši tiesa iš Liudo Dovydėno „Mes Ieš

kom Pavasario”, ir pats reikalas liečia 
„Pavasarį”. Lietuvių Žodyje” p. - t i s kaip 
kirviu rėžta:

...... visuma negalime būti patenkinti”.
O toliau; „Džiaugiamės kiekviena lietu

viška knyga tremtyje. Džiaugiamės ir L. 
Dovydėno gražios išvaizdos knygą į rankas 
imdami. Bet kai pradedame skaityti, imame 
vis daugiau ir daugiau pykti ant auto
riaus” ... Dar toliau: „skaitytojas vis dėl 
to yra jautrus ir suvokia, kur autorius gra
žiai ir meistriškai atskleidžia vaizdą po 
vaizdo, o kur tik paprastas išdaigas išda
rinėja. lyg tyčiodamasis iš skaitytojų — nei -___ - , -__ -... . m kur aS 

__, _ ---- .... ... _______  Ir baigiama: ~ ------------ ... .
jūs nieko išmanot, nei jūs suprasit, L 
kuriu, o kur tik eilutes rašau.” Ir baij,’ 
„O vis dėlto tas skaitytojas nėra toks 
bukęs ir taip lengvai apgaunamas.”

Visą akiratį pilnutiniau apžvelgsime, 
pridursime, kad rašytojas L. Dovydėnas 
vo barti ir kaip publicistas. Čia keletas 
tatų iš straipsnio, kuris supykdė „Žiburius”:

„Mes prarandame tai, dėl ko pakilom į 
tremtinio klajones — laisvę ir teisę. Neži
noma už kokią kainą galima parduoti laisvė 
ir teisė, bet mes jau sugebam tas dvi mūsų 
turto liekanas parduoti už partinės sriubos 
kaušą.”

„Atsigrįžkim atgal, J Nemuno pusę, kai 
mes bėgom per degančias sodybas, per vie
ną tironiją nuo antros tironijos. Ar mes 
klausėm, kuris kokio tikėjimo, kokios par
tijos, kai kuo nors galėjom padėti.”

„Mes per visokius bandymus, kančias ti
kėjome ir tikime, jog laisvėje, teisėje yra 
gyvenimo prasmė.”

„Noris maldauti visus geradėfus: vežkite 
mus visur, bet vežkite kaip DP, vežkite 
kaip žmones, vežkite (ne pagal partinę 
vilną ar veislę, bet) tokius, kokiais buvome 
palikdami tėvų kapus.”

Sroviniams ortodoksams rimtas L. Do
vydėno sielojimasis „Kas gi rūpinsis 
tuviais?”, žinoma, nepatiko.

Kaip nuolatinis mūsų periodinės Ir 
periodinės spaudos skaitytojas jaučiuos 
rįs teisę pareikšti savo nusistebėjimą

jei 
ga- 
ci-

lie-

ne- 
tu- 
kas

įkartas įžūlesniais puolimais prieš rašytoją 
ir publicistą L. Dovydėną, nes šiuo konkre
čiu atveju teisingai p. - t is rašo, jog ir 
„skaitytojas nėra toks atbukęs ir taip 
lengvai apgaunamas.”

L, Dovydėno ankstyvesniąją kūrybą ir 
tremties kūrybą tedera apibūdinti kaip 
nuostabų žmogaus ir žmoniškumo ieškoji
mą. Jei jau L. Dovydėną su kuo nors ly
ginti, tai ne su K. Jankausku, kaip tai daro 
„Mūsų Kelyje” A. T., bet su didžiuoju 
žmoniškumo ir teisės šaukliu šlovinguoju 
tremtiniu J Rytus K. Boruta (pvz„ be kitų 
eilėraštis apie siaučiantį vandenyną ir žmo
gų, kurį po laivo katastrofos ledo lytis 
neša išdidų per nakties tamsybes, arba, an, 
•kitas eilėraštis, kuriame poetas šaukia, kad 
mažytė žemė, bet didelis žmogus).

L. Dovydėno kūryba yra visuomeninė, 
sociologinė, ir tuomi mes tegalime džiaug
tis, nes literatūra ne vien jausmus privalo 
kutenti, bet ir protą lavinti ir rodyti trem
tiniui kelią Į vis didesnę visuomeninę pu
siausvyrą ir tarpusavę darną. Mes- juk 
esame ne vien savo kartos asmeninio skaus
mo, bet ir tautinių bei visuomeninių pa
reigų paveldėtiniai. Autoriaus žodžiais, su- 
raskime valios ir sugebėjimo čia tremtyje, 
o ypač pargrįžę laisvon Lietuvon atskirti, 
kai Respublikos ir visuomenės gerovė to 
reikalaus, savo interesus nuo bendruomenės, 
sugebėkime atsiskirti nuo drabužio, baldo, 
kumpio ar bato, jei tautai to reikalinga. 
Išmokime ne daiktą ir pinigą, bet žmogų 
aukščiau iškelti. Anapus geležinės uždan
gos, praplečiant autoriaus žodžius, „tiek 
miręs, tiek ir gyvas žmogus neturi jokios 
vertės ir pagarbos, viskas ten suniekinta, 
išskyrus įsakymą ir kalėjimą.” Mums kovos 
šūkiu tebūna: laisvė pavergtoms tautoms 
ir pagarba žmogui priklausančioms tei
sėms”. Jei rašytojas yra visuomenininkas ar 
tai nusikaltimas?

Lietuvių žodžio recenzentas prikiša graž
bylystę, o gal tai tebus L. Dovydėno pasi
mėgavimas gimtuoju ■ žodžiu, gaj tai ir 
mums priminimas pareigų motinos šnektai?

tNukeita į 4 psl.)

kų, Uja Erenburgas, Kremliaus pavestas, 
turėjo tam mirties šokiui surasti ideologinį 
pamatą. L Erenburgas bolševikų siautynes 
pavadino „tauriojo keršto švente”. Tačiau 
taip „tauriai pašventę” keletą mėnesių, bol
ševikų kareiviai ir komandieriai prisivarė 
prie visiškos demoralizacijas, jog, net kari
nė vadovybė ir partija turėjo įsikišti, kad 
sustabdytų visuotinį armijos pakrikimą. 
Maskva įsakė tučtuojau pradėti prie Ode
rio „nukreipiamuosius įtvirtinimų darbus”, 
kad plėšikaujantiems kareiviams neliktų 
laisvo laiko, o karo policija pradėjo griež- • 
tą kontrolę. „Pravdoje” pasirodė straipsnis 
„Erenburgas klysta”. Atgailaudamas už sa
vo nukrypimą, rašytojas buvo priverstas 
parašyti naują atsišaukimą, kurį pavadino 
„Riteriai be baimės”. Siame atsišaukime ru
sų kareivis vadinamas Vokietijas ir Euro
pos išvaduotoju iš nacių jungo, o taip pat 
skelbiami nurodymai, kaip raudonarmietis 
turi elgtis užimtuose kraštuose, jau nebe
minint „tauriojo keršto šventės”.

Tuo metu I. Erenburgas išleidžia knygą 
„Europos vieškeliais”, parašytą gaida: atė
jau, pamačiau, nugalėjau. Nors ir tuomet 
labai draugingi rusams amerikiečiai, recen- . 
zuodami šią knygą, paabejojo, ar tikrai tik 
vieni rusai apvalę Europą nuo nacių...

Ir štai prieš keletą savaičių garsiajame 
Berlyno teatre Volksbiihne premjera. 
Statoma L Erenburgo satyrinė komedija 
„Liūtas turgaus aikštėje”. Apie tą prem
jerą teatro kritikas Friedrich Luft rašo,.

— Mizerija. Pasigailėtinas spektaklis. 
Jeigu žiūrint I. Erenburgo „satyrinės ko
medijos” nenusmelktų siaubas, tai pakaktų 
poros kritiškų eilučių. Bet tai yra daugiau, 
negu trumpas siaubas skystos premjeros va
karą. Pikta dėl to, kad tai sukūrė anks
čiau buvęs žymus literatas. Kvailystė vi
suomet baisi. Bet dar baisiau, kuomet pro
tingas žmogus turi apsiversti kvailiu, kad 
atiduotų savo literatūriniai politinę duok
lę. Puolamas Marshallio planas, kuriame 
viskas bloga, išskyrus — žinoma — so
vietinę generalinę liniją. Šiaip jau tai yra 
blogai suprastas kabaretas su revoliucini.u 
pamušalu ir vėliavų tampymu.

„Taip partinė propaganda sužlugdo lite
ratūrą. Tai yra gyvojo rašytojo laidotuvės 
partinės propagandos kapinėse. Literato 
atsisveikinimas su literatūra”.
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Buto ir darbo užtikrinimus turi jau apie AKIMIRKSNIU KRONIKA "f.

10.000 tremtiniu
Pranešame, kad BALFo Centras Ameriko

je yra sutvarkęs ir davęs eigą 3000-čiams 
darbo ir buto garantijų, kurios apima apie 
10.000 asmenų. Naujos garantijos nuolat 
plaukia į BALFo centrą ir gauna atitinka
mą eigą. Beveik visos garantijos yra var
dinės ir tik maža dalis tėra nevardinių. Iki 
šiol BALFo Įstaiga Europoje nėra gavusi 
nevardinių garantijų. Kai bus tokių garan
tijų, bus paskelbta, kaip jos bus skirstomos.

BALFo Įstaiga Europoje

PRANEŠIMAS EMIGRACIJOS 
REIKALAIS

Kai kurių tremtinių buto ir darbo užtik- 
’ tinimus jų davėjai yra pasiuntę tiesiog DP 
Komisijai į Vashingtoną. Šioj įstaigoj dėl 
gausaus darbo betarpiškai užvesta emigra
cinė byla, niekam ja nesirūpinant, kartais 
gali užsigulėti ilgesnį laiką. Kad to išveng
tume, BALFas yra pasiryžęs sekti kiekvie
no tremtinio emigracinės bylos eigą. Todėl 
tie tremtiniai, kurių buto ir darbo užtikri
nimai buvo pasiųsti ne per BALFą, bet be
tarpiai DP Komisijai į Vashingtoną, yra 
prašomi BALFo įstaigai Europoje (Mūn- 
chen 27, Rauchstrasse 20 apie tai pranešti 
suteikiant šias žinias: 1. Buto ir darbo už
tikrinimų gavėjo vardas, pavardė, adresas, 
2. Buto ir darbo užtikrinimų davėjo vardas, 
pavardė, adresas, 3. Numatomo gauti Ame- 

■ rikoje buto ir darbo adresas, jei jis emi
grantui yra žinomas.

DP Komisijos atitinkami pareigūnai Eu
ropoje yra pažadėję padaryti žygių, kad DP 
Komisijai Vashingtone privačiai patiektos 
garantijos būtų persiųstos į Europą pagal 
mūsų patiektą Sąrašą.

BALFo Įstaiga Europoje

GALIMAS BALFO TEISIŲ PRAPLĖTIMAS
Amerikos ukrainiečių organizacija, turin

ti sutartį su IRO iš DP Komisijos Vashing- 
tone yra gavusi teisę dalyvauti DP imigra
cinio įstatymo vykdyme. Sis precendentas 
teikia vilčių, kad tokia teisė gali būti su
teikta 'ir BALFo organizacijai. Šiai teisei 
gauti jau seniai yra pradėti daryti žygiai 
ir dabar jie tęsiami. BALFas gavęs šią tei
sę galėsiąs lietuvių emigracines bylas tvar
kyti su DP Komisija ir jos valdininkais be
tarpiai. Sis tiesioginis kelias, aplenkiant 
tarpines organizacijas, suteiks galimumą pa
greitinti mūsų tautiečių emigracinių bylų 
eigą ir jų vykdymą, kiek tatai iš viso yra 
galima.

bose, turi kreiptis į NCWC skyrių Schwein- 
furto pereinamoje stovykloje, 4 eirijos — i 
Ambergą, 5 eirijos — į Augsburgą, 6 ir 7 
eirijos į Pasingą.

IRO 1 eirijos gyventojų bylos yra NCWC 
Butzbacho perein. stovykloje (vietoj Frank
furto) ir 2-ros — Ludwigsburge.

BALFo Įstaiga Europoje

savo sky-
Todėl tie

BALFo Įstaiga Europoje
PRANEŠIMAS APIE NCWC SKYRIŲ 

BUVEINES
Pranešama, kad NCWC MUnchen-Pasing 

emigracines bylas išsiuntinėjo 
riams pereinamose stovyklose,
tremtiniai, kurie minėtoj įstaigoj M-Pasing 
turėjo savo emigracines bylas, ateity savo 
bylų reikalais yra prašomi kreiptis ne j 
NCWC Pasinge, bet j atitinkamą skyrių, 
būtent: tremtiniai, gyveną IRO 3 eirijos ri-

BALFAS RUOŠIA NAUJAS SIUNTAS
Patirta, kad BALFo Centras Amerikoje 

ruošiasi pasiųsti į Europą didesnę rūbų ir 
maisto siuntą. Atliekami reikalingi forma
lumai valdžios įstaigose. Kai tik bus gauti 
atitinkami leidimai iš Amerikos valdžios 
įstaigų, siuntos bus išsiųstos į Vokietiją. 
Gauta siunta bus dalinama per Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių tokia pat tvarka, kaip ir 
iki šiol.

Ta pačia proga pranešama, kad BALFo 
Centras prašė įspėti tremtinius nesikreipti 
pašalpos ar siuntinių į Centrą tiesiogiai, 
nes į tokius prašymus BALFo Centras visiš
kai negali reaguoti — siuntinėti kiekvienam 
atskirai būtų perdidelės išlaidos, o iš ki
tos pusės BALFo centras negali patikrinti, 
kam iš tikro reikalinga pašalpa.

BALFo Įstaiga Europoje

Kun. S. Kultais lanko tautiečius Kanadoje

NAUJI DP TRANSPORTAI Į AMERIKĄ
Patirta, kad dalis tremtinių jau yra sur 

vežti | Bremeno pereinamąją stovyklą iš
vežimui ( JAV. Tokiu būdu baigiamas pa
ruošti naujas DP transportas, kuris j Ame
riką išplauksiąs apie šio mėn. pabaigą. Nu
matoma, kad gruodžio mėn. galėsią išvykti 
šeši transportai. Tačiau DP Komisijos val
dininkai abejoju, ar suspėsią gruodžio mėn. 
išvykimui paruošti pilnai visus 6 transpor
tus. Vienok tenka tikėtis, kad transportai 

■ padažnės ir emigracija bus vykdoma grei
čiau. Visi šie transportai jau vykdomi pa
gal imigracini JAV įstatymą, t. y. transpor
tai sudaromi iš tų DP emigrantų, kurie tu
ri buto ir darbo užtikrinimus.

BALFo Įstaiga Europoje

Jau kuris laikas kun. tėvas S. Kulbis 
lanko darbovietes Kanadoje, kur dirba iš 
Vokietijos atvykę lietuviai tremtiniai. Jo 
kelionių tikslas — suąipažinti su naujai at
vykusiais bei jų gyvenimo sąlygomis. S. m. 
lapkričio pradžioje kun. tėvas S. Kulbis 
aplankė lietuvius, dirbančius H. E. P. C. 
bendrovės didžiulės elektros vandens jėgai
nės statyboje — Pine Portage (Ontario 
prov.) stovykloje. Šioje stovykloje dirba pa
gal darbo sutartis 25 lietuviai. Vakare kun. 
tėvas S. Kulbis skaitė pranešimą apie 
BALF’o nuveiktus darbus ir jo pirmininko 
kun. dr. J. B. Končiaus daromas pastangas 
padėti Vokietijoje DP stovyklose vargstan
tiems lietuviams. Kartu plačiai ir įdomiai 
nupasakojo Kanados gyvenimą bei jos gy
ventojų papročius. Sekantį rytą visi vietos 
lietuviai atliko išpažintį, išklausė Sv. Mi
šias ir priėmė Sv. Komuniją. Per pamaldas 
giedotos lietuviškos giesmės ir užbaigta 
tautos himnu. Sios pamaldos buvo paauko
tos už tėvynėje vargstančius tautiečius ir

už žuvusius bei tebežūstančius nelygioje 
kovoje partizanus. Dvasiniai ir moraliai 
sustiprinęs sunkų darbą dirbančius tautie
čius, kun. tėvas S. Kulbis išvyko toliau 
lankyti kitose stovyklose dirbančius lietu
vius. J. Br. M.

Liepos mėnesį įkurdinta 18.367 DP
Iš IRO paskelbtos statistikos aiškėja, kad 

š. m. liepos mėn. 18.367 DP įsikūrė kituose 
kraštuose, o 1.857 DP grįžo j savo kilmės 
kraštus.

S. m. liepos 31 d. IRO globojamų DP 
skaičius buvo 588.078. Tai mažiausias 
skaičius, kuris susidarė nuo 1947 m. liepos 
mėn., kada'IRO pradėjo savo veiklą. Dar 
1948 m. birželio mėn. tas skaičius buvo 
10.000 didesnis. Faktiškas DP skaičiaus su
mažėjimas buvo didesnis, negu susidaro 
skirtumas. Tai atsitiko dėl 9.775 gimusiųjų ir 
naujai į IRO globą priimtųjų.

Išvykusleji DP kraštais pasiskirstė šiaip: 
į D. Britaniją 4.905; į Kanadą 4.152; į 
Prancūziją 1.876; į Austrąliją 1.644; J Pa
lestiną 1.468; kiti išvyko į Braziliją, Vene
suelą, Argentiną ir Belgiją.

14.813 DP buvo įkurdinti pagal kolekty
vinį planą, o 3.554 DP pagal individualias 
emigracijos galimybes.

IRO padėjo išemigruoti 14.476 asmenims 
(apmokėjo visas arba dalį kelionės išlaidų

. (Atkelta iš 3 psl.)
Tautų teisių lygos manifestacijoje už Pa

baltijo valstybių laisvę E. Pezet kalbėjo:
„Esu iš tų, kurie mano, kad rami sąžinė 

kartais esti aiškaus suvokimo priešingybė. 
Aš negaliu tikėti, kad laisvojo pasaulo 
žmonės ir piliečiai turėtų ramią sąžinę, jei
gu jie aiškiai suvoktų istorinę tiesą ir šių 
dienų tikrovę Ir aš visa širdimi linkiu, kad 
jūsų ir mūsų visų sąžinės būtų neramios, 
nes pasaulio laisvė tebus išgelbėta ir pri
spaustos tautos tebus išvaduotos tada, kai 
pasaulio sąžinę apims didis nerimas”.

L. Dovydėno kūryba į mūsų sąžinę Įne
ša kaip tik pilnam teisingumui atsiekti bū
tiną nerimą dėl laisvės, teisės Ir žmogaus 
kaip didžiausių pasaulyje vertybių.

Savo atsiliepimo pabaigai nesusilaikau 
pacitavęs iš „Mes Ieškom Pavasario” šito
kių tautinių ir visuomeninių tiesų:

„Iš griuvėsių, apkasų ir kraujo išneškim 
sveiką, nelaimių, kančių ugnyje perdegusį 
žmogų ir tas, man regis, bus didžiausias 
turtas.”

„Oyventina, kad būtų teisu, gera vaka
rykščia atsiminti.”

Rašytojui ir publicistui L. Dovydėnui ad
vokatauti nei nemanau, jo kūryba pati pa
jėgi susirasti objektyviąją tiesą ir poziciją 
visuomenėje. AtsiliejSdamas su savo pridur
ku vadovavausi iš tikro dideliu Kultūros 
Fondo pirmininko, rašytojo ir publicisto L. 
Dovydėnu visiems tautiečiams patarimu, iš
skaitytu iš vienos jo dedikacijos; „Mes bū
sim arti viens kito, ieigu pasakysime kas 
nenutylima”, A. Rimkus

arba teikė kitą pagalbą). Kita daHs emi
grantų gavo paramą iš įsileidžiamųjų kraš
tų vyriausybių arba iš kitų šaltinių. Tai 
daugiausia liečia emigraciją į Palestiną, 
kadangi IRO yra nutarusi tol neremti emi
gracijos j Šventąją Žemę, kol ten nebus 
stabilizavęsi santykiai.

Repatriacija, palyginus 1948 m. liepos 
mėn. su 1947 m. liepos mėn., yra sumažė
jusi. Didžiausią repatriavusių skaičių, bū
tent 1.232 asmenų, sudarė lenkai.

IRO stovyklose 1948 m. liepos 31 d. gy
veno 548.805 asmenys, o už lagerio ribų 
39.273 DP. 495.519 DP gyvena vakarinėse 
Vokietijos zonose, 40.689 Austrijoje ir 
25.161 Italijoje; 8.214 DP yra Viduriniuo
siuose Rytuose ir 18.495 yra įvairiuose ki
tuose kraštuose.

Pagal pilietybę, paskutinę gyvenamą vie
tą arba tautinę kilmę DP skirstosi šiaip: 
142.352 lenkai, 132.379 baltai (estai, latviai 
ir lietuviai), 136.848 yra žydai, 89.208 
ukrainiečiai ir likusi dalis — 87.291 yra 
kilę iš įvairių kraštų.

Liepos mėn. gale IRO administravo 533 
stovyklas, 57 ligonines ir sanatorijas, 31 
vaikų namus, 14 skirstymo punktų, surinki
mo punktų ,ir pereinamųjų stovyklų. Liepos 
mėnesio gale IRO turėjo 1.987 tarptautinių 
valdininkų ir 2.603 vietinių tarnautojų, (g)

Belgijos lietuvių alsisaukimas
Belgijos Lietuvi, Brolau-Sesuo!

Į Jūsų kilnią širdį apeliuoja Vokietijos 
sanatorijose sergantieji broliai tremtiniai, 
kad savo aukomis ištiestumėte jiems pagal
bos ranką.

Šiuo metu Vokietijoje yra apie 450 tuber- 
kuliozininkų lietuvių, kurių tarpe apie 100 
vaikų.. Jų emigravimas greitu laiku negali
mas. Gimimų ir artimų, kurie jiems padė
tų, neturi.

Ištieskime jiems brolišką pagalbos ranką!
Aukos bus su aukų lapais įteiktos sana

torijom ir paskirstytos ligoniams tautiečiams 
tremtiniams be jokių skirtumų.

Pritariant šiems organizacijų atstovams: 
Hainaut Prov. kapelionas T. J. Aranauskas, 
s. j.. Aukų rinkimo pirmininkas J. Zaleckis, 
L. B. Courcelles skyr. pirm. Vyt. Rašanaus- 
kas, L. B. Courcelles skyr. sekret. A. Ba
naitis, Liet, sportininkų pirm. Vyt. Korsa
kas, Liet. Veikėjų įgaliotinis V. Martuzaitis.

Aukų rinkimo komitetas: L Zaleckis, A. 
Banaitis, V. Martuzaitis.

Sportas
Dariaus - Girėno kuopa — krepšinio var

žybų nugalėtojas
IRO Schwab. Omiindo Sub-Area sporto 

klubai lapkričio 21 d. Schwab. Omiindo 
stovyklos salėje užbaigė rudens krepšinio 
ir tinklinio varžybas. Šiose varžybose da
lyvavo Schwdb. Omiindo lietuvių sporto 
klubas Neris, čekų YMCA, Geislingeno es
tų YMCA ir Dariaus - Girėno inžinerijos 
kuopos krepšininkai ir tinklininkai. Krepši
nio nugalėtoju pelnytai tapo Dariaus-Girė
no kuopa; antroji vieta atiteko Schwab. 
GmUndo Neries klubui, III v. — estų YM
CA, IV v. — čekų YMCA. Tinklinio var
žybose komandas ■ išsirikiavo šia tvarka: J 
v. — estų YMCA, II v. — Dariaus-Girėno 
kuopa, III v. — čekų YMCA, IV v. — Ne
ris.

Futbolo varžybose antrą kartą susitiko če
kų YMCA su lietuvių Nerimi. Esant re
zultatui 2—1 lietuvių naudai, kilus ginčui 
aikštėje tarp teisėjo ir futbolininkų, rung
tynės buvo nutrauktos. Atrodo, kad jos bus 
iš naujo peržaistos, (žlv).

Lietuviai laimėje šachmatų pirmenybių 
rungtynes

Schwab. GmUndo stovyklos lietuvių šach
matų II komanda, kuri dalyvauja vokiečių 
šachmatų pirmenybėse, lapkričio 20 d. žai
dė pirmąsias rungtynes su Schwab. Gmūn- 
do Schachverein 1872. Lietuviai šias rung
tynes įtikinančiai laimėjo 5,5—2,5. Atskirų 
susitikimų pasekmės: Kaunas J. — Lipkie- 
witz 1—0, Stančius jun. — Frl. Landmes- 
ser 1—0 (be kovos), Maželis — Bohlinger 
1—0, Kaunas K. — Walz 0,5—0,5, Balkai
tis Wakemann 1—0, Janusas — Herkommer 
0—1, Bulgarauskas — Nestle 1—0, Valoši- 
nas — Madestau 0—1. (žlv).

Pasaulio horizontuose
— Pabaltijo respublikų krepšinio pirme

nybėse Tarybų Lietuvos moterų rinktinė 
nugalėjo Tarybų Latvijos moterų rinktiną 
34—29. Estai laimėjo prieš latvius.

— Rugby rungtynėse Australija nugalėjo 
Wales 12-5.

— Tarpvalstybinės futbolo rungtynės Bel
gija — Olandija baigėsi lygiomis 1—1.

— 68. tarptautines šešių dienų auto lenk
tynes, įvykusias New Yorke, laimėjo italų 
pora Alvaro Georgetti-Cesare Moretti.
— Italijos cenzūra uždraudė Italijoje de
monstruoti šių metų pasaulinės olimpiados 
filmą, kadangi jame per maža vietos pa
skirta italų sportininkams.

— Prancūzės' Choisnet su sklandytuvu iš
silaikė ore 33:30,0 vai., tuo pasiekdama nau- 
ą pasaulinį rekordą.

— Škotija laimėjo Glasgove įvykusias 
futbolo rungtynes prieš Airiją 3—2. Perga
lės įvartis krito 30 sekundžių prieš rungty
nių galą.

Iš Anglijos lietuvių sportininkų gyvenimo
Manchesterio lietuvių sporto klubas Ko

vas ir Londono Tauras dalyvauja Anglijos 
krepšinio pirmenybėse. Kovas neseniai lai
mėjo prieš Rochdale latvių komandą 18—9 
(9—3). Taškus Kovui pelnė; Puzinas 10, 
Butkus 4, Dargis 2, Radauskas 2, Kaikera- 
nas 0, Kvederavičius 0. Londono Tauras 
pirmenybių rungtynes pralaimėjo latvių ko
mandai „Latvians” 22—24. Taškus surinko: 
Adomavičius 9, Seškeviči-us 7, Razminas 5, 
Bušmanas 1, Masaitis 0, Stonys 0.

. Londono lietuvių sporto klubas stengiasi 
į savo eiles įtraukti kuo didesnį sportininkų 
skaičių. Šiuo metu klube veikia šios sekci- 
06; plaukymo, futbolo (komanda kas šešta

dienį rungiasi su anglų klubais rytų Lon
done lygoje), stalo teniso (tenisininkų 2 ko
mandos taip pat dalyvauja rytų Londono ly
gos pirmenybėse), kriketo, krepšinio, šach
matų, bilijardo ir „darte”. (žlv).

Spauda - tremties veržlumo avangarde
Mūsų kultūros istorikas kada nors ateity peržvelgęs tremties gyvenimo isto

riją Vokietijoje 1944 — 1949 metais neabejotinai turės pripažinti — mūsų spauda 
tremties kultūriniame gyvenime pasireiškė nepaprastai stipriai, ji drąsiai-šalia 
mūsų pasišventusių mokytojų, šalia dinamiškųjų dailininkų — atsistojo tremties 
avangarde ir, reikia čia pripažinti, ji tos tremties neapvylė. Nėra šio straipsnio 
uždavinys kelti į padanges tą mūsų spaudą. Aišku, ir ji ne be trūkumų, ir joje 
rasime daug ko neigiamo ir nereikalingo, ir asmeniškumo požymių. Tačiau ar pati 
tremties bendruomenė ne be dėmių? Juk ir toji mūsų spauda ne kas kita kaip 
tos bendruomenės 
taikos veikiančios 
įėjo tuo įsitikinti.

Vis dėlto čia 
kusi savo dinamika, veržlumu tos bendruomenės? Akylesnis stebėtojas tą skirtumą 
tarp bendruomenės 1947—48 metais ir dabartinės mūsų spaudos tikrai galės 
įžiūrėti.

Spaudos veržlumą ypatingai išryškino laikotarpis po valiutos reformos. Kai, 
atrodė, visas mūsų kultūros gyvenimas tremty susvyravo, kai mūsų mokyklos, 
knygų leidėjai, ansambliai atsidūrė nelemto „būti ar nebūti?” akivaizdoje, perio
dinė spauda žengia pirmyn nesuklupdama. Dar daugiau — ji teikia ir kūrybinio 
tvirtėjimo žymių ir plečiasi net kiekybišai. Juk ar kas tikėjosi birželio pabaigoje, 
kad visi keturi pariodiniai laikraščiai ne tik nesustos ėję, bet padažnins savo 
savaitines laidas, kad gražiai auga žurnalai (Aidai), kad juos papildys nauji ver- ’ 
tingi kultūros, mokslo, literatūros leidiniai (Šviesos žurnalas, be to numatytas L. 
K. Fondo leidinys). Pažvelgę į spaudos leidinių turinį taip pat turėtume nustebti
— nors žurnalistai nebegali tikėtis atlyginimo už savo kūrybą, nors daug kas jų 
išvykęs ar rengiasi emigruoti, tačiau ar turinio požiūriu mūsų spauda sumenkėjo? 
Nieku būdu. Spaudos žmonės, atsidūrę pasunkėjusiose materialinėse sąlygose deda 
visas pastangas įvairinti spaudos veidą įnešti ką nors naujo, šviesti ir auklėti ben- 
ruomenę. Gali čia kas pastebėti — na ir kalba apie auklėjimą, kai spaudoje stebi 
ilgiausius politinio pobūdžio ginčus. Galima dėj to turėti įvairią nuomonę, tačiau 
ar dėl to galime kaltinti tik redaktorius? Juk ir polemikos byla iš bendruomenės, 
kurioje, matyt, atsiranda tokios ar kitokios nuomonės ir — jos prasiveržia į vei
drodį — spaudą. Mažiau kunkuliuos tremty kurios nors apraiškos, mažiau bus 
ir ginčų spaudoje. To juk norėtų pirmoje eilėje ir spaudos žmonės. Žodžiu, spau
da garbingai eina savo pareigas ir tremties žmogų, be didelių išimčių, turėtų pa
tenkinti. Tas žmogus savo metu, gal būt, prikaišiojęs spaudai jos pionierių žy
gius („kažkokie nežinomi spaudai žmonės matyt, biznio sumetimais leidžia laik
raštį”) dabar turėtų su pagarba pažvelgti į tuos „biznierius” spaudos- srity. Tegul 
tie žmonės ir nebuvo pasižymėję spaudoje Lietuvos laikais, bet tai, ką Jie atliko 
ir „išsivežė” per 3 su viršum metų tremties spaudoje ir ką jie keleriopai sunkes
nėse sąlygose materialiai ir moraliai, vykdo šiuo metu, galime trumpai nusakyti
— tai lietuviško veržlumo herojizmas. Žinoma, daug dirba mūsų 
švietimo žmonės, retą iniciatyvą ir energiją išvysto dailininkai ar pavieniai kultū
rininkai (arch. Vizgirda su savo leidiniais), tačiau spaudos darbas, kaip taikomas 
kiekvienam be išimties tremtiniui, iškeltinas pirmoje eilėje. Nebus suklysta pasa
kius, kad jis aukso raidėmis bus įrašytas ir į lietuviškosios tremties istoriją. Tai 
juk pirmas kartas istorijoje, kad spauda būtų taip gausi ir taip veržli, kaip šiuo 
metu, kada Vokietijos tremtiniai beemigruodami vis labiau tirpsta ir kai jų skai
čius greit susilygins gal su Šiaulių miesto gyventojais.

Tai ne tuščias optimizmas. Toks gal jis būtų savo vietoje prieš valiutos re
formą. Dabartinis gi mūsų spaudos vaidmuo, jos atkaklumas ir herojizmas įgalina 
su .šviesiomis viltimis žvelgti ir J eventualų tolimesnį emigracinį gyvenimą čia ir 
ypač užjūrių kraštuose. Ten, labai galimas dalykas, spaudai teks atlikti dar žy
mesnį vaidmenį kaip Vokietijoje, ten daug kur spaudai teks eiti vieninteles moky
klos, auklėtojo, informatoriaus, organizatoriaus pareigas. Tai be galo sunkios pa
reigos, tačiau, kad mūsų spauda šį istorinį uždavinį sugebės įveikti, abejoti neten
ka. Greičiausias laidas — jos veržlumas Vokietijoje. Dabar gi pats jau metas pra
dėti svarstyti tas labai netolimos ateities sąlygas, kuriose spaudai atiteks pirma
eilis vaidmuo. Dabar atėjo laikas ir organizaciniam spaudos tremty branduoliui 
(L. Žurnalistų S-gai) persitvarkyti į tokį 
dos reikalus ir burti bei skatinti spaudos 
bet viso pasaulio rėmuose. Tai 
uždavinys, bet ir drauge begaliniai svarbi 
tuose, tautinio išlikimo problema. O čia gi 
tikrai gali atlikti didžiulį vaidmenį.

kūdikis. Kokia bendruomenė, tokia ir spauda. Rūpesčiai ir nuo- 
bendruomenę bematant atsispindi ir spaudoje. Kas tai seka, ga-

kyla ir tokia mintis — ar mūsų tremties spauda nebus pralen-

vienetą, kuris sugebėtų tvarkyti spau- 
darbininkus jau nebe Vokietijos, bet 

jau ne tik vietinės žurnalistų reikšmės 
tremtinių išeivijoje, visuose 5 kontinen- 
mūsų spauda, kaip gyvenimas rodo, 

V. RIMVYDAS.

PRANEŠIMAS TREMTINIAMS
Š. m. rugsėjo mėn. Chicagoįe įsisteigė 

akcinė bendrovė AID OVERSEAS, INC., 
4851 So. Ashland Avenue, Chicago 9, Ill., 
USA. Bendrovę suorganizavo vietos lietu
viai ir naujai- atvykusieji. Pradžioje naujoji 
organizacija turi šiuos 3 tikslus: persiųsti 
maisto, rūbų, vaistų ir kt. rūšies siuntinius 
tremtiniams į įvairius Europos kraštus bei 
išjudinti mases daugiau šelpti tremtinius 
ryšy su artėjančia žiema; teikti vietos ame
rikiečiams pagalbą užpildant darbo bei bu
to blankus, duoti įvairių tuo reikalu infor
macijų ir net, reikalui esant, tarpininkauti 
tarp kvietėjo, valdžios įstaigų ir tremtyje 
esančiojo; plačiai informuoti tremtinius apie 
JAV, tarpininkauti tarp tremtinio ir jo nu
rodyto asmens paramos bei atvažiavimo 
reikalais ir, pagal galimybę, rūpintis dar
bo bei patalpos suradimu jų neturintiems.

Nors dar neseniai ši organizacija veikia, 
bet jau spėjo tremtiniams pasiųsti virš tūk
stančio siuntinių. Kiekviename AID OVER
SEAS, INC. maisto siuntinio viduje yra 
įdėtas nedidelis pakvitavimo rašteliu anglų 
kalba. Siuntinio gavėjas yra maloniai pra
šomas tuojau minėtą raštelį pasirašyti ir iš
siųsti ten pat nurodytu adresu. Tas rašte
lis tarnauja kaip pakvitavimas ir kaip prie
monė išgauti daugiau šalpos tremtiniams 
žiemos metui: kuo greičiau raštelis — pa
kvitavimas grįš į mūsų raštine, tuo grei
čiau tremtinys gali tikėtis sulaukti naują 
siuntinį iš to paties asmens. Ant pakvitavi
mo galima rašyti trumpus laiškus lietuvių 
arba bet kuria kita kalba. Visi charakterin- 
gesni atsakymai bus dedami laikraščiuose, 
kad labiau paveikus amerikiečių dosnumą.

Jei gyvenamasis momentas pateiks naujų 
sumanymų ar planų, stengsimės greičiausiu 
laiku painformuoti apie tai lietuviškąją vi
suomenę.

Kova prasidėjo
Iš Lietuvos padarę „tarybinę respubliką”, 

bolševikai nedelsdami ėmė ant savo kurpa
lio tempti mokyklas. Tačiau čia jiems ne
vyko pagal planą, susidūrus su lietuvių 
pasipriešinimu.

Kokių dramatiškų epizodų buvo Vilniaus 
universiteto kovoje su beatodairiška mokslo 
sovietizacija, vaizduoja jo rektorius prof. 
Mykolas Biržiška vienintelėje tos rūšies 
knygoje „Vilniaus universitetas”, kurią ga
lima gauti „Minties” administracijoje, at
siuntus 50 Dpf. pašto ženklais.

„The Thought” Lithuanian Newspa- 
Ser Authorized by US Army European 

ommand Headquarters Civil Affairs 
Division * License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis. 
(13b) Memmingen Postfach 2. US Zone. 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 ♦ Printed 
by Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen Schrannenplatz 6.

AID OVERSEAS, INC.

Mirus

p. Kiverinei,
didžio liūdesio valandoje Kiverių šei
mai ir p. Paukščiams reiškiame nuo-. 
širdžių užuojautą.

Paketuriai

Leista JAV Kariuomenės Vyr. Būstinės 
Europoje ♦ Licenzijos Nr. UNDP 203 
* Vyr. red. — leid. J. Vasaitis. Redak
toriai; Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis ♦ 
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina 
savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių 
nesaugo * Prenumerata Vokietijoje mėn. 
DM 3.—, į užsienį mėn. DM 4.,—. atsk. 
num. 30 pf. * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—, kiekviena sekanti eil. 25 pf„ 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.—, 
paieškojimai DM 2.— * Ein. s-tos: 1) 
Postscheckonto Mūnchen 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 ♦ Adr.r 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. T ei. 2677

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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