
VISOS PASTANGOS SUTAIKYTI BE SĖKMĖS JT sutartis prieš genocidą
Vakari} valstybės Itin skeptiškos dėl šansi; susitarti.- Sovietai tepripažįsta tik savo salygas.- 

Talkytojai nuotaikos nepraranda.

Paryžius (Dena). JT pilnaties teisių ko
misija paruošė- sutarties projektų, kuris 
apima genocido klausimą. Pagal tą sutarti 
genocidas reiškia „tautinių, rasinių ir te

veikusi. Be to, teisių komisija bus paprašy
ta ištini tarptautinio teismo sudarymo 
klausimą genocido veiksmus ištirti ir juos 
bausti.

■ ..... .1--------------------------------------

Netikėtas vizitas Madride
Madridas (Dena/Reuteris). Šeštadienį ne

tikėtai čia atvyko 7 Amerikos kongreso na
riai. Patirta, kad jie tarėsi su Ispanijos ka
riais. Pirmadieni jie išvyksta j Paryžių ir 
Londoną.

Šeši kongresininkai yra kongreso kariuo
menės reikalų komisijos nariai Juos lydi 
ryšių karininkai. Si kongreso narių grupė 
lankėsi Berlyne, Vienoje ir Trieste.

Mašinerija lankia paruošta
Berlynas (Dena). Nepaprastame sovietų 

visų karinės administracijos Įstaigų susirin
kime maršalas Sokolovskis uždraudė SĖD 
ir „demokratiniam blokui” ateityje veikti 
savo iniciatyva, numatytiems žygiams pir
ma negavus sovietų leidimo. Uždrausta im
tis trukdomų žygių Berlyne. Nurodyta pa
laukti Paryžiaus derybų rezultatų, ir tik po 
to pradėti iki smulkmenų suplanuotą veiklą 
prieš vakarinius Berlyno sektorius.

Sokolovskis pasisakė manąs, kad apie sa
vaitės vidurį paaiškės, jog iš derybų nieko 
neišeina.

Du streikai baigti
Paryžius (Dena / Reuteris). Sekmadieni 

baigtas 10 d. trukęs Amerikos uostų dar
bininkų streikas. Dalis streikavusiųjų pra
dėjo dirbti sekmadieni, o likusieji stos i 
darbą pirmadieni.

Komunistinė profesinė sąjunga Prancūzi
jos kasyklų darbininkams įsakė pirmadieni 
grįžti j darbą.

Pasmerkė Graikijos kaimynus
Paryžius (Dena/Reuteris). JT pilnatis šeš

tadieni 47 balsais prieš 6 pasmerkė Grai- 
kijo šiaurės kaimynus už pagalbos teikimą 
sukilėliams.

Pilnatis pareikalavo, kad Graikijos kai
mynai liautųsi maištininkus šelpę. Be to, 
nutarta pareikalauti, kad jie užmegstų nor
malius santykius ir atnaujintų derybas dėl 
sienų.

Atkaklus priešinimasis
Nankingas (Dena). Vyriausybės daliniai 

kaunasi su „lig šiol neregėtu” smarkumu su 
komunistų kariuomene, kuri veržiasi prie 
'Jangcės upės ir l Nankingą.

Smunkančią moralę šeštadienį parodė ka
riuomenės daliniai Tiencine, kujie ten de
monstravo prieš blogą apginklavimą šiaurės 
kovose.

Ciangkaišekienė šeštadieni iš Nankingo 
išskrido} JAV, kur derėsis su vadovaujamais 
amerikiečių politikais dėl skubios pagalbos 
Kinijai.

Kinijos parlamentas šeštadienį pasiuntė 
atsišaukimą į Amerikos kongresą, kad su
teiktų skubią pagalbą „dėl pačios Ameri
kos intereso”, norint išvengti vyriausybės 
kariuomenės žlugimo pilietiniame kare.

Druzai eina su žydais
Haifa (Dena). Sirijos kalnų druzų tautelė 

pasisakė palaikanti Izraelį. Neseniai druzai 
kreipėsi į Izraelio vyriausybę, kad ji per
imtų jų gyvenamųjų sričių kontrolę. Tuo
jau po to, kai tarp žydų ir arabų kilo atvi
ras karas, druzai sudarė savo „tautinę ar
miją”, kuri turėjusi kovoti žydų pusėje. 
Mat, jie jaučiąsi Sirijoje esą mažuma.

Maišyta druzų tautelė, turinti be arabų 
turkmėnų kurdų ir armenoidų kraujo, turi 
savo atskirą religiją, kuri 11. šimtmetyje 
atskilo nuo Islamo. Tą tautelę sudaro nuo 
100.000 iki 200.000 žmonių.

Pries karo tarnybos liginimu
Londonas (Dena/Afp). Darbo partijos ir 

nepriklausomų kairiųjų atstovai pasirašė 
Elliso Smitho siūlymą, kuris yra nukreip
tas prieš vyriausybės sumanymą įvesti 18 
mėn. privalomą karo tarnybą, kuri nuo 
sausio mėn. buvo sumažinta j 12 mėn.

To vyriausybės sumanymo priešininkai 
pirmiausia yra iš pacifistų ir kairiausiojo 
darbo partijos sparno. Kaip svarbiausias tos 
jų elgsenos argumentas yra pabrėžiamas 
pramonės nuostolis,' kuris gali pasidaryti dėl 
darbininkų atitraukimo, ir tuo būdu būtų 
sukliudytas jos vystymas.

Paryžius (Dena/Reuteris). Į Argentinos 
užsienio reikalų ministerio Dr. Bramuglios 
pastangas tarpininkauti Berlyno klausimu, 
norint sutaikinti 4 didžiąsias valstybes, gau
ti atsakymai, kurie penktadienio vakare bu
vo paskelbti. Tuo pačiu metu šešių „neu
traliųjų” valstybių atstovai Saugumo Tary
boje pradėjo pasitarimus, kurių tikslas pa
ruošti naują kompromisini planą dėl Ber
lyno blokados panaikinimo ir venintelės va
liutos įvedimo tame mieste.

Sovietų atsakymas yra gana trumpas. 
Jame išdėstytas sovietų pasiryžimas 
laikytis rugpiūčio mėn. Maskvoje pa
daryto susitarimo, kuriame numatyta 
ostmarkę (vesti Berlyne kaip vienintelę 
mokėjimo priemonę keturių valstybių 
kontrolėje. Jie reikalauja to susitarimo 

’ jgyvendymo-
Be to, Vakarų valstybių maisto, degalų ir 
srovės (vežimas turi būti iš leidimų prie
volės išimtas, jeigu visa tai skiriama „Ber
lyno gyventojams aprūpinti paramos for
ma". Kas ta „paramos forma“ turi būti 
suprantama, sovietų atsakyme nepasakyta.

Vakarų valstybių atsakymas yra labai 
skeptiškas; jame išreikšta didžiausių 
abejonių dėl galimo susitarimo Berly
no valiutos klausimu. Jos netiki galė
siant (vesti Berlyne vienintelę mokė
jimo priemonę 4 valstybių kontrolėje, 
kol miestui nebus grąžinta konstitu

cinė miesto administracija.
Jų atsakyme pabrėžiama, kad vientisa 

Berlyno administracija, pastaruoju metu 
okupacinių įstaigų nuomone yra visiškai 
sužlugdyta. Paskutinieji sovietų (staigų 
veiksmai valiutos kontrolės klausimą yra 
dar labiau pasunkinę.

Vakarų valstybės konstatuoja, kad jos ir 
neketinančios kištis j sovietų zonos finan
sų santykius. Techniškai valiutos problema 
Berlyne yra sunkiai sprendžiama kadangi 
ta pati valiuta turi funkcijonuoti dviejo
se skirtingose srityse. Bet Vakarų valsty
bės nieku gyvu negali sutikti, kad sovietų

okupacinės įstaigos per sovietų okupacinės 
zonos emisijos banką turėtų vienintelę ne
ribotą Berlyno valiutos ir finansų kontrolę.

Saugumo Tarybos pirmininkas Dr. Bra- 
muglia, pasak Reuterlo, penktadienio va
kare su 6 neutralių valstybių atstovais ap
svarstė naujai susidariusią Berlyno būklę 
po keturių valstybių atsakymo i jo pateik
tuosius klausimus.

AFP iš gerai informuotų sluogsnių Ber
lyne praneša, kad tame posėdyje buvo 
svarstomas naujos rezoliucijos projektas, 
kuris turėtų būti (teiktas keturioms didžio
sioms valstybėms.

Neutralūs žinovai 2 dienas ruošė tos re
zoliucijos projektą. Teigiama, kad Berlyno 
klausimo spręsti Saugumo Taryba bus su
šaukta pirmadieni arba antradienį

Visa sekmadienio popieti Bramuglia ta
rėsi su neutraliaisiais apie Berlyno klausi
mo sprendimą. Vakare numatytas susitiki
mas su Višinskiu. ■

Pirmadienj Bramuglia pateiks keturioms 
valstybėms savo paskutini siūlymą: bloka
dos pašalinimą palaipsniui ir „paraleliai 
einančią” Berlyno valiutos sistemos reformą.

Ilginių grupių persekiojimą, kad jas visai 
arba iš dalies išnaikintų”.

Genocidui daug argumentų buvo panau
dota iš Nūrnbergo bylos. Pagal tą sutarti 
mo teisių komisijoje buvo padaryta daugy
bė posėdžių. Sovietų delegacija reikalavo, 
kad i tą projektą nebūtų įtraukta pastraipa 
dėl politinių grupių persekiojimo. Bet ko
misija pasisakė prieš sovietų siūlymą. Taip 
pat ilgai. truko svarstant klausimą, kas už 
genocido nusikaltimus yra atsakingas. De
legatai buvo vienos nuomonės, kad atsa
komybė krenta ant privatinių asmenų, o 
taip pat ir valdininkų ir (staigų tarnautojų, 
kurie tą genocidą įsako arba vykdo. Nuo
monių skirtumas kilo dėl valstybės galvų 
atsakingumo, kurie pagal konstituciją už 
vyriausybės veiksmus neneša jokios atsa
komybės.

Jeigu JT pilnatis tą projektą, kuris po 
kelių dienų bus Įteiktas svarstyti, priims, 
tai JT pareikalaus, kad visi nariai tą su
tarti ratifikuotų iki 1948 m. gruodžio 31 d.

Ta sutartis galios 10 metų ir kas 5 metai 
bus pratęsiama. Tada, kada tą sutartį pri
pažins mažiau kaip 16 valstybių, ji nustos

Menka Molotovo paguoda vokiečiams
Frankfurtas (Dena). „Manchester Guar

dian” Berlyno korespondentas praneša, jog 
per interview sovietų zonos vokiečių poli
tikams Maskvoje Molotovas pasakė, kad 
Potsdamo ir Jaltos nutarimai būsią Įgyven- 
dyti raidės tikslumu, ir Vokietija turinti 
pripažinti Oderio Neissės sieną.' Bet ji ga
linti pasilaikyti Saaro kraštą.

Korespondentas tai pranešdamas, remiasi 
arčiausiai SĖD vadovybei stovinčių sluogs
nių pareiškimais.

Sovietų Sąjunga ienorinti Vokietijoje 
vienos partijos sistemos ir taip pat neno
rinti, kad būtų pamėgdžiojama liaudies de
mokratijų sistema, sakė Molotovas. Sovie

tų tauta yra pasiryžusi, aiškino Molotovas, 
vokiečių vestą prekybos karą gerų santykių 
tarp abiejų kraštų vardu pamiršti, bet už 
tai nori dėkingumo ir didžiausio pasitikė
jimo jos intencijomis. Molotovas patikino 
vokiečių delegatus, kad Sovietų Sąjunga tu
rinti tik taikingus ketinimus. Taikos pavo
jai kylą tik iš Vakarų.

Danija pirks lėktuvų Anglijoje
Kopenhaga (UP). Kopenhagos laikraš

čiai praneša, kad Danijos aviacija per dve
jus metus pirks iš Anglijos 65 sprausmiftius 
naikintuvus. Sprausminiai lėktuvai bus nau
dojami treniravimui.

I

Ganyfolfnts laiškas 
prieš komunistus

New Yorkas (Kosmos). New Yorko arki
vyskupas kardinolas Spellmanas išleido 
prieš komunizmą nukreiptą ganytojišką 
laišką, kuri leido perskaityti visose Rymo 
katalikų bažnyčiose.

Tame ganytojiškame laiške sakoma, kad 
Dievas sukūrė žmogų laisvei ir taikai, bet 
ne vergijai ir karui. Komunistai atsisakė 
nuo Dievo ir vietoje Jo (sakymų jie įvedė 
jėgos ir nežmoniškumo (statymus, kurie pa
neigė visus kraujo ir širdies ryšius ir su 
velniška neapykanta ruošia naują karą. Ko
munistai nepripažįsta nei tiesos nei tikėji
mo. Jie nežino nei artimo meilės nei tei
sėtumo. Komunistų moterys yra be malo
nės ir pasigailėjimo. Motinos moko savo 
vaikus Dievą apgaudinėti ir ne pagal Jo 
Įsakymus gyventi, bet tik apgailėtinam ka
rui, sėkmingam karui.

Spaakas sudarė vyriansyhp
Briuselis (Dena). Pasak Afp. iki šiol 
buvęs ministeris pirmininkas Spaakas 
po įvairių kombinacijų sudarė naują 
Belgijos vyriausybę. Naujoji vyriau
sybė, kuri nuo krašto išvadavimo yra 
jau aštuntoji, nuo buvusiųjų skiriasi 

tik nedideliais pakeitimais.
Spaakas (socialiatas) lieka ministeriu 

pirmininku ir užsienio reikalų ministeriu. 
Taip pat pasiliko savo vietose finansų ml- 
nlstcris Eyskensas (katalikas) ir vidaus 
reikalų ministeris Vermeykenas (socialis
tas). Kiti ministerial pasikeitė portfeliais 
arba nebebuvo l vyriausybę pakviesti.

Naujasis kabinetas yra truputi maže
li Is, negu buvo anksčiau. Šeštadieni įvyko 
pirmasis posėdis, kuriame turėjo būti pa
ruošta vyriausybės deklaracija, kuri an
tradieni bus perskaityta parlamente, o tre
čiadieni senate.

Laikinė vyriausybė Indonezijai
Batavija (AP). Olandijos užjūrio žęmių

De Gasparis patenkintas kelione
Rymas (AP). SugrĮžęs l Italiją ministeris 

pirmininkas de Gasperis pareiškė esąs pa
tenkintas kelione Į Prancūziją ir Belgiją. 
Ji, kelionė, padėjusi išaiškinti padėti ir at
naujinti draugiškus santykius su kitomis 
valstybėmis, kurioms rūpi 
dradarbiavimas.

Apsilankymo proga de 
žiuje ir Briuselyje iškėlė
bės Ir tautos reikalavimą, kad jai būtų ati
duotos priešfašistinių laikų kolonijos.

SophoulĮ ištiko širdies smūgis
Atėnai (UP) Graikijos ministeris pirmi

ninkas Įstaigoje susmuko nuo širdies smū
gio. Sveikatos padėtis labai rimta. Gydy

Europos ben-

Gasperis Pary- 
italų vyriausy-

tojų nuomone, jei ir pasveiks, tai pareigų 
eiti negalės. Prieš savaitę buvo sudaręs 
naują vyriauybę, kuri parlamento pasitikė
jimą gavo dviejų balsų persvara.

Naujas Kinijos ministeris pirmininkas
Nankingas (Dena/Reuteris); Itin pasun

kėjus Kinijos vidaus būklei Ciangkaišekas 
naujuoju Kinijos respublikos ministe
riu pirmininku paskyrė Dr. Sun Fo, 
kuris yra Kinijos respublikos steigėjo 

Dr. Sun Jat Seno sūnus.
Kinijos (statymų leidimo taryba 228 bal

sais prieš 4 balsus naujajam ministeriu! 
pirmininkui išreiškė pasitikėjimą. Taip 
pat išreiškė pasitikėjimą ir kuomintango 
centrinė taryba.

Manoma, kad Danija gaus vampiro tipą, 
kur; savo aviacijoje naudoja Švedija ir 
Norvegija. Tuo būdu aviacijos ginklas de
rintųsi su karinės koordinacijos programa, 
kurią dabar studijuoja tarpskandinavinė ko
misija.

ministerio vadovaujama delegacija atvyko l 
Bataviją, kad sudarytų laikinę vyriausybę 
Indonezijai. Ją sudarius būsią bandoma 
steigti laisvas, federacines jungtines Indo
nezijos valstybes, kurios liktų sąjungoje su 
Olandijos karūna.

Sovietų provokacijos Austrijoje dažnėja

Titas parodė, ką sopa
Belgradas (Dena/Reuteris). Kroatų komu

nistų partijos kongrese Zagrebe maršalas 
Titas pareiškė: „Visi pastaruoju metu Įvy
kę kongresai yra (rodę visišką partijos vie
nybę, kas mūsų kraštui turi nepaprastą 
reikšmę”.

„Yra neišmintinga tautai Įsakyti”, kalbė
jo Titas”.
riuomenei, 
joms būtų 
rime tautą 
Aš žinau, kad yra nepasitenkinimo Įstaigo
mis, nors man ir sakoma, kad tai liečia 
tik žemesniuosius tarnautojus. Bet žemes
niosios Įstaigos yra rikiuojamos aukštes
niųjų Įstaigų. Kaimuose yra dar likusios 
kapitalistinės dvasios. Aš tai žiųau, bet aš 
taip pat žinau, kad ji bus išnaikinta. Mes 
turime garantuotis krašto maitinimą ir to 
sieksime, jeigu reiktų panaudoti ir kraštu- 
tiniškų priemonių”.

Kalbos pabaigoje Titas rekomendavo stu
dijuoti marksizmo ir leninizmo mokslą, 
kad Jugoslavijai niekas negalėtų daryti jo
kių priekaištų.

Išsirinko pirmininką
Paryžius (Dena/Reuteris). Vakarų Uni

jos komisija Europai sujungti penktadieni

Įsakymai gali būti duodami ka
bei tautos yra įpratusios, kad 
paaiškinta, kas vyksta. Mes tu- 
mokyti ir patys iš jos mokytis.

Britų profesinės sąjungos (steigė komisiją 
kovai su komunizmu

Londonas. Britų profesinių sąjungų or
ganizacijos kongresas pranešė Įsteigęs spe
cialų jungtini komitetą kovai vesti su ko
munistų infiltracija. Kongresas Įspėjo, kad 
komunistų partijos „konspiracinis darbas” 
prof, sąjungose didėja. Kreipimesi kviečia
ma 8 mil. narių dėtis j prieškomunistinę

Viena (AP). JAV kariuomenės vyriausioji 
būstinė Austrijoje lapkričio 24. d. energin
gai dementavo sovietų Tasso korespondentų 
pranešimą, pagal kurį, esą, Austrijos val
dininkai amerikiečių panaudojami šnipinė
jimo tikslams.

Tasso pranešime buvo pažymėti tariami 
austrų ūkinio planavimo ministerijos vieno 
skyriaus vedėjos Margaritos Ottilingerės 
parodymai, pagal kuriuos, esą, ji buvusi 
pasamdyta amerikiečių slaptos tarnybos 
darbui. Tą moterį lapkričio 5. d.
Įstaigos areštavo ir iš arešto dar iki šiol 
nepaleido.

Amerikiečių pranešime sakoma, 
bai reikšmingas yra sovietų teigimas, jog ir
kiti austrų valdininkai buvę telkiami šnipi
nėjimo tikslams JAV naudai. Į tai turi būti 
žiūrima kaip Į antpuoli prieš Austrijos vy
riausybės neliečiamybę. Nė vienas Austri
jos valdininkas nedirba amerikiečių intere
sams.

sovietų

kad la-

Austrijos ūkinio planavimo ministeris Dr. 
Kraulandas, kurio ministerijoje Ottilingerė 
dirbo, pareiškė, jog yra neįmanomu ką nors 
kalbėti apie šnipinėjimą. Užsienio reikalų 
ministeris Gruberis pareiškė, kad sovietų 
politika Austrijoje kenkia ne vien tiktai 
Austrijos interesams, bet ir pačiai Sovietų 
Sąjungai;

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius Londone pareiškė, jog kol kas 
britų vyriausybė ir toliau laikysis reikala
vimo, kad sovietų vyriausybė pateiktų są
jungininkų kontrolės tarybai Austrijoje ir 
Austrijos vyriausybei prieš Ottilingerę Įro
dymus.

Lapkričio 24. d. austrų piliečiai sutrukdė 
dviems sovietų kareiviams pasigrobti J sa
vo džipą vieną austrą. Taip pat 2 Austri
jos policininkai sukliudė sovietų kareiviams 
pasigrobti vieną austrą.

Paskelbs slaptus dokumentus
VVashingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad 
ateinančių metų pradžžioje anglų, vokie
čių ir prancūzų kalbomis bus išleisti su viso
mis smulkmenomis Vokietijos užsienio po
litikos dokumentai , kuriuose bus atvaiz
duota Austrijos aneksija, Čekoslovakijos ir 
Muncheno krizės, Vokietijos dalyvavimas 
Ispanijos pilietiniame kare. Iš viso keti
nama išleisti tų dokumentų 5 tomus. Tų 
knygų pasirodysią ir Vokietijoje.

Lanko Vokietiją
Hannoveris (Dena). Į Vokietiją yra atvy

kusi britų profesinių sąjungų delegacija,
JUS nuilllblju Liūtukai g-------------------- » - - ” - - ’
Paryžiuje pirmą kartą susirinko posėdžio, kurioje, tarp kitų, yra ir britų angliaka- 
kuriame savo pirmininku išsirinko Pran- šių profesinės sąjungos vicepirmininkas ir 
cūzijos tautinio susirinkimo pirmininką profesinių sąjungų tarybos narys Willis 
Herriot Britų svečiai labiausiai mėgsta kalbėtis

užsu jaunais vokiečiais, kurie.pabėgo iš 
geležinės uždangos urano kasyklų.

Prašo sustabdyti demontavimus
Stuttgartas (NZ). WUrttembergo Badeno 

Landtago pirmininkas W. Keylis lapkričio 
26' d. pasiuntė JAV prezidentui Truma- 
nui telegramą, kurioje prašė sustabdyti 
Vokietijoje iki šiol vykdomus demontavi
mus. Keylis pažymėjo, kad Europos atsta
tymas demontuojant gyvybiškai svarbias 
įmones galėtų tik trukdyti.

Laukia didelio prieauglio
Zwolle (Dena/Reuteris). Olandijos maiti

nimo Įstaigos generalinis direktorius dr. 
Louwesas pareiškė, kad Olandijos gyven
tojų skaičius, prie dabartinio gimimų skai
čiaus per 20 metų iš 9 miL paaugs I 12 mi
lijonų.

Nesibaigią kaltinimai šnipinėjimu
Praha (Dena/Reuteris). Naujai sudaryta

sis Čekoslovakijos vyr. valstybės teismas 
lapkričio 25. d. nuteisė mirties bausme 8 ir 
Įvairiomis kalėjimo bausmėmis 7 savo pi
liečius, kurie tariamai priklausę „teroristų 
gaujai”, kuri vykdė špionažą ir nužudymus, 
kurstomi amerikiečių kontržvalgybos.

Kaltinime pasakyta, kad amerikiečių zo
noje Vokietijoje čekoslovakų pabėgėliai esą 
sudarę komitetą, kuris bendradarbiauja su 
amerikiečių kontržvalgyba, nukreipdamas 
savo veiklą prieš Čekoslovakijos vyriausybę.

JAV kariuomenės vyr. vadovybė Vokieti
joje proceso metu dėl tokių nepagrįstų jos 
kaltinimų protestavo.'

Washingtonas (Dena/Afp). JAV užsienio 
reikalų ministerija paskelbė atsakymą | 
vieną Bulgarijos vyriausybės notą, kurioje 
Bulgarija teigusi, kad Amerikos piliečiai 
palaikę ryšius su krltinamaisiais už valsty
bės išdavimą, kurių byla neseniai vyko So
fijos teisme. JAV' užsienio reikalų ministe
rijos notoje tie kaltinimai atmetami kaip 
nesąmonė.

1
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Chnnhiilis luvazijoie
Buv. vyr. santarvininkų kariuomenės va

das gen. Eisenhoweris ką tik paskelbė savo 
aėsimurimus „Kryžiaus žygis Europoje”, 
kuriuose yra daug iki šiol nežinomų politi
nių ir karinių epizodų. Ta knyga jau sukėlė 
ir dar sukels daug ginčų ir kai kam bus 
nemaloni, nors Eisenhoweris aiškinasi su 
nieku nenorėjęs ja suvesti sąskaitų.

Toje knygoje yna ir vienas epizodas iš 
invazijos ruošimų laikų, kuris gerai cha
rakterizuoja Churchillį ir dabar sunkiau su
sirgusį karalių Jurgį. Churchillis entuziaz
mo pagautas norėjo pirmąją invazijos dieną 
vienu britų kreiseriu persikelti į Prancūzi
ją. Gen. Eisenhoweris, nenorėdamas imtis 
atsakingumo, tokiam rizikingam žygiui pa
sipriešino. Tačiau Churchillis atsisakė klau
syti, nurodydamas, kad jo, kaip vyr. kariuo
menės vado kompetencijai nepriklauso bri
tų laivų įgulos sudėtis, jį nustato pati bri
tų vyriausybė. Eisenhoweris prieš argu
mentą turėjo kapituliuoti. Jo laimė, sužino
jęs apie tą Churchillio norą pats D. Brita
nijos karalius pareiškė, kad ir jis kaip vyr. 
britų kariuomenės vadas pirmąją invazijos 
dieną keisis į Prancūziją. Churchillis, bū
damas atsakingas už karaliaus veiksmus, to 
leisti negalėjo, bet tada ir jam buvo nepa
togu pačiam važiuoti. Pirmoji invazijos die
na apsiėjo be vyriausiųjų vadų, (m)

Rommelio mirtis liks mįslė
Berchteagadenas (Dena). Berchtesgadeno 

nunaciriimo teisme prasidėjo byla prieš 
buvusį generolą leitenantą Meiseiį, kuris yra 
kaltinamas dalyvavęs buv. feldmaršalo Rom
melio nužudyme.

Meiselis atmetė tuos kaitinimus ir pa
reiškė, kad Rommelis pats savo laisva va
lia nusižudė. Kaltinamasis nupasakojo vi
sas įvykius iki Rommelio mirties. Maišelis 
savo viršininką gen. Burgdorfą įsakytas, pa
lydėjo vykstant pas Rommelį. Kelionės me
tu jis buvęs painformuotas, kad Rommelis 
yra įtrauktas į liepos 20. d. sąmokslą. Bet 
Meiselis tuo netikėjęs.

Spalio 14. d. Jie buvo priimti Rommelio 
žmonos, ir paprašė pasimatyti su Rorrnne- 
liu. Su juo trumpą laiką kalbėjosi gener. 
Bungdorfas. Meiselis pasitraukė už durų. 
Ten jis išgirdo Rommelį sakant; „Pistole
to man dar nepakanka”.

Rommelio žmona dėl ligos į teismą ne
galėjo atvykti. Todėl buvo perskaitytas jos 
parodymas raštu, kuriame ji teigia, kad jos 
vyras yra sakęs: „Per ketvirtį valandos aš 
mirsiu, fūhreris nori, kad nusinuodyčiau 
arba būčiau pastatytas prieš tautos teismą”. 
Po to Rommelis atsisveikino su ja ir su 
15 m. sūnumi ir kartu su abiem kariniu 
kais automobiliu, kurį vairavo vienas SS 
vyras, išvyko iš Herrllngeno.

Praėjus ketvirčiui valandos Rommelis Be 
sąmonės buvo atgabentas į vieną ligoninę 
prie Ulmo, kur jis miręs dėl tariamo kraujo 
indų užsikimšimo. Meiselis pareiškė mintį, 
kad ir Rommelis, kaip ir daugelis kitų 
aukštų, viršininkų, nešiojosi su savimi nuo
dus, tačiau jis apie tai nieko nežinojo ir 
nieko nematė.

Autobusas ihrito I jūrij
Stockbolmas (AP). Per Essingeno zundą 

einantį tiltą važiavęs autobusas su 14 ke
leivių, atsimušęs į sunkvežimį, nuo tilto nu
krito į jūrą. 13 asmenų prigėrė, ir tik vie
nas išsigelbėjo, pro atdaras autobuso duris 
išniręs į vandens paviršių, 

t'
Svarstė tarptautino bukl^

Waahingtonas (Dena/Reuteris). JAV vy
riausybė, pirmininkaujant prezidentui Tru- 
manui, turėjo posėdį, kuriame svarbiausia 
buvo tariamasi užsienio politikos klausi
mais.

Vyriausybės nariai pareiškė, kad užsienio 
reikalų ministeris Marshallis tame posėdyje 
referavo tarptautinę būklę.

Pasitikėjimas pirmininku

Portlandas (Dena/Afp). Amerikos CIO 
profesinių sąjungų metiniame kongrese 
tos organizacijos pirmininku vėl išrinktas 
P. Murrayus, kuris tas pareigas eina jau 
8 metus.

Sočis brangiai kaštavo
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų Sąjun

ga Sočio kurortui įsteigti yra išleidusi du 
milijardus rublių- Anksčiau Sočis buvo 
tik žvejų kaimas prie Juodosios jūros, o 
dabar yra mėgiamiausia Stalino poilsio vie
ta. Kas mėnesi Soči aplanko 13 000 vasaro
tojų iš įvairių Sovietų Sąjungos vietų.

Naujas blefas ar teisybė?
Maskva (Dena/Afp). Sovietų įstaigos 

pranešė, kad jų mokslininkai atrado di
džiausią pasaulyje dinozaurų kapą. Sovie
tų mokslininkų vadovaujama Jefrethovo, 
ekspedicija, Gobio dykumoje, apie 1000 
km nuo Ulari Batoro, netoli Nemegeto kal
nų, padarė tuos atradimus. Ekspedicija 
grįžo, parsigabendama per 70 to dinozau
rų skeletų, su milžiniškais vėžliais ir vie
nu didžiuliu žmones puolančiu paukščiu.

Pagrindinį tos doktrinos tarmenį pir
mą kartą suformulavo Marxas šiais žo
džiais: „Prekybos ir pinigų pelnymo, nuo
savybės ir žmogiškų būtybių eksploatacijos 
sistema veda prie esamos bendruomenės 
plyšimo, kurio senoji sistema nėra pajėgi 
užgydyti”. v

Tai yra, tvirtinimas, kad kafritalistinė 
sistema neišvengiamai turi žlugti, būdama 
visiškai nepajėgi gydyti bendruomenės ne
galavimus. „Neturintieji”, pasak tos for
mulės, nuolat gausėja skaičiumi ir nuolat 
virsta didesniais vargšais, kol pagaliau jie 
smurtinga revoliucija sukyla ir nuverčia 
„turinčiuosius”. Po to tada seka pereina
masis, periodas, o paskui — komunizmas. 
Tatai laikoma laipsniais arba neišvengia
mais įvykiais, kurių neišvengiamumas esąs 
nulemtas nekintamųjų ekonominių įstatymų 
nesulaikomu vyksmu. Sakyti, kad pasaulinė 
revoliucija ir pasaulinis komunizmas yra 
komunizmo tikslas, yra dar tik pusė pasa
kyta.

Reikia pabrėžti, kad komunistai taip pat 
tiki, jog tie pakitimai gali įvykti tik per 
smurtingą revoliuciją, lydimą paraidiško 
buržuazijos sunaikinimo. Arba, pasak 
Marxo, „Medžiaginė jėga turi būti nu
versta medžiagine jėga”. Tatai galima, jų 
tvirtinimu, tik tuomet, kai sąlygos yra pri
brendusias. Revoliucijos, kaip Leninas ka
daise pasakė, negalima eksportuoti čemo
danuose, kas reiškia, kad, jo manymu, ko
munistai vieni negali dar revoliucijos su
kelti, tačiau jie gali išnaudoti ir skatinti są
lygas, kurios veda į revoliuciją. Atitinka
mas instrukcijas galima rasti Stalino „Dia
lektiniame ir istoriniame materializme”;

„... mes neturime nutylėti kapitalistinės 
sistemos prieštaravimų, bet mes turime jas 
kelti aikštėn ir švieson; mes neturime ban
dyti stabdyti klasių kovos, bet vesti ją prie 
jos išvados”. Komunistai visuose kraštuose 
vadovaujasi tuo, kaip pagrindiniu įsakymu, 
strategine direktyva. Taktika tam strategi
niam tikslui siekti įvairiausiai kaitaliojama. 
Keletas pavyzdžių:

Nuo 1939 m. rugpiūčio mėn., kai Molo
tovas agresijų apibūdino tuo būdu, jog 
kaltė už prasidėjusį karą su Hitleriu gali
ma suversti Prancūzijai ir D. Britanijai, iki 
pat Prancūzijos žlugimo 1940 m., sovietų 
propaganda karą pravardžiavo „juokingu 
karu” (phony war), „fašistų agresija” ir 
„imperialistų’konfliktu”. Bet tą pačią naktį, 
kai Prancūzija kapituliavo, Maskvos radi
jas, kurs diktuoja instrukcijas ir medžiagą 
sovietų provincijos laikraščiams, staiga įsa
kė pakeisti taktiką. Nuo šiol spaudai ir ra
dijui įsakyta kelti ir pabrėžti britų narsu
mą kovoje ginant laisvę. Amerikoje lygiai 
dar birželio 21. d. komunistų suorgani
zuoti būriai piketavo prie Baltųjų Rūmų, 
plevėsuodami transparantus, kad amerikie
čiai nestotų kariuomenėn ir neitų kariauti. 
Kitą dieną, birželio 23. d. rytą nė vieno 
piketininko nei transparent nebeliko ma
tyti. Komunistų spauda iki tol rėkavusi apie 
„imperialistų” karą staiga atrado, kad tai 
esąs laisvų žmonių karas su fašistų tironi
ją. Kas atsitiko? — Nagi, vokiečių wehr-

Amerika žvalgosi naujos politikos Kinijai
Šiuo metu Washingtonui labiau rūpi klau

simas, kaip gelbėti sutrikusią Kinijos padė
tį, o ne Europos problemos. Pradeda darytis 
aišku, kad JAV Tolimuosiuose Rytuose pa
tiria tokį pralaimėjimą, kurio1 padariniai bus 
opesni už bet kokius 2. D. karo smūgius. 
Labai slegiamai veikia tas faktas, kad da
bar negalima aktyviai dalyvauti arba sėk
mingai teikti pagalbą dėl medžiaginių prie
žasčių. Tiesioginio ginkluoto amerikiečių 
įsikišimo šalininkai Graikijos pavyzdžiu 
gauna iš autoritetingų sluogsnių atsakymą, 
kad toks įsikišimas būtų tik tada sėkmin
gas, jei kongresas paskirtų bent 12 mili
jardų dolerių (!).

Dabar pakankamai nesą mokytų laivyno 
šaulių nei pakankamai turima transporto 
lėktuvų, kurie esą pririšti prie Berlyno oro 
tilto. Kinijos padėtis įdomiai nušviečia, ko
dėl sovietai laikosi delsimo politikos Ber
lyno klausimu. Sovietų žvalgyba, matyti, 
žinojo, kad JAV gali padidinti naikintuvų 
ir bombonešių statybos programą, bet statė 
per maža transportinių lėktuvų, -kadangi sa
botavo civilinės 'aviacijos linijos, bijoda
mos, kad nebūtų įsteigtos valstybinės lini
jos.

Iš kautynių srities ties Mukdenu grįžę 
amerikiečių stebėtojai beveik perdėm sako, 
kad Ciangkaišekui pristatytieji ginklai iš 
tikrųjų tik padėjo padidinti komunistų ar
mijų arsenalus. Krašto apsaugos ministerija 
tai žino jau kuris laikas, ir Nankingas ne
gavo nė vieno šautuvo nei šovinio, nors 
ištisi mėnesiai praėjo nuo to laiko, -kai kon
gresas paskyrė 125 mil. dolerių ginklams 
-pirkti tautinei vyriausybei. Kinų pirkėjai 
susidūrė su begaliniais biurokratiniais spąs
tais. Staiga padvigubino kainas už ginklus 
iš Amerikos kariuomenės atliekamųjų at

sargų, motyvuojant, kad jų gamyba dabar 
tiek kaštuotų dėl pabrangimo.

Neatrodo, kad galėtų būti į tiesą panašus 
visiškas nesidomėjimas Kinija, kurios mil
žiniškos galimybės čia žinomos.

Kinijos įvykiai ne tik paliečia JAV stra
tegines pozicijas Tolimuosiuose Rytuose ir 
Paciiike, bet jos netenka ir daugiausia vil
čių teikiančios užsienio rinkos.

Atrodo, kad tautinė saugumo taryba 
(kombinuotas užsienio ir karo politikos ge
neralinis štabas, kuris jau eilę metų taria 
lemiamą žodį visais užsienio klausimais) 
ima skatinti atgaivinti seną užsienio kon
cesijų Kinijoje sistemą, kaip galimą mini- 
malinį sprendimą.

Kaip žinoma, po karo JAV buvo ėmusios 
iniciatyvos užsienio koncesijoms Kinijoje 
panaikinti. O dabar Amerika peržiūrėtų šią 
padėtį ir iškeltų teisę nekomunistinėms 
valstybėms laikyti įgulas, laisvuosius uos
tus ir laivyno atramos taškus Cingtave, Šan
chajuje, Hongkonge, Formožoje ir dar dvie
juose ar trijuose pietinės Kinijos uostuose.

Tokius prietilčius Amerika gali ir laikys 
Kinijoje. Ilgiau trunkant Rytų Vakarų įtam
pai, ji iš ten siuntinėtų savo agentus ir 
šiek tiek karo medžiagos 1 komunistų val
domą Kiniją. Bet jei dėl jėgų santykio pa
sikeitimo Tol. Rytuose įvyktų žemės rutulį 
apimąs susitarimas (o tai atrodo vis labiau 
galima), pasiskirstant su Maskva interesų 
zonomis, tai Vakarų firmos iš konfesinių 
uostų dalyvauti Kinijos, bet jau, žinoma, 
komunistinės, atstatyme. Bet jei jau Ameri
ka duotų prekių komunistų diriguojamai 
Kinijai, tad, logi-ngai galvojant, turėtų jų 
duoti Rytų Europai ir pačiai Sovietų S-gai.

Prekyba su Kinija susidomėję sluogsniai 
jau dabar pradeda kampaniją, kuri įtaigoja

sudaryti tokią ūkinę taiką. Ir tai juo labiau 
verta dėmesio, kad tie patys sluogsniai pir
miau aktyviai dalyvavo Marshallio plane. 
Jie nepasitenkinę konstatavo, kad Amerikos 
užsienio prekyba pirmaisiais Marshallio 
plano metais sumažėjo 15% ir reikia ma
nyti, kad dar mažės. Jiems atrodo itin svar
bu visai neprarasti Azijos, Rytų Europos ir 
eventualiai sovietų rinkos. Kadangi neteki
mo nebuvo galima sutrukdyti karinėmis 
priemonėmis, o preventyvinio karo idėjos 
nesvarsto nė vienas protingai galvojąs žmo
gus Washingtone ir Wallstreete, tai šie 
sluogsniai daug labiau yra linkę tartis su 
Rytais. Pasaulio politikos atžvilgiu tai yra, 
gal būt, svarbiausias komunistų pasisekimo 
Kinijoje padarinys. (DT).

Reikalauja vokiečiu 
kariuomenės ir kolonijų

Kietis (NZ). Lapkričio 24 d. Kielyje vie
šame mitinge vokiečių tautinės demokratų 
partijos (NDP) steigėjai reikalavo vokiečių 
kariuomenės ir kolonijų. Nepapraa*us mo
kesčius Berlynui tame mitinge jie pava
dino „svetimos valstybės rėmimu, kuri 
bando transporto priemones, kurios atitin
kamu laiku aprūpintų apsuptas kariuome
nės dalis“.

Vokietija turinti gauti taikos sutartį, ku
rioje būtų leista turėti savo kariuomenę, 
kuri jauniems žmonėms galėtų suteikti „pa
tyrimą visam gyvenimui“- ir būtų priemo
nė draugystei auklėti. NDP atmeta parla
mentinę demokratiją ir pasisako už auto
ritetinę demokratiją.

Į Vokietiją atvyks Lippmannas
Frankfurtas (D). Į vakarinę Vokietiją ne

trukus ketina atvykti vizito Amerikos žur
nalistas Lippmannas,

Sovietai ir pasaulinė santvarka
machtas birželio 22. d. puolė Sovietų Są
jungą.

Komunistų strategijos tikslas ginti „so
vietų tėvynę” čia nepasikeitė. Tai tik si
tuacija pasikeitė, kuri privertė pakeisti tak
tiką, vykdant tą pačią strategiją. Taigi, 
gal būt, mažiau reiktų kalbėti apie „Rusi
jos mįslę”, jei žmonės neišleistų iš galvos, 
kad komunistai dažnai keičia savo taktiką, 
bet niekuomet nekeičia savo filosofijos arba 
savo ilgalaikės strategijos.

Visi komunistai tiki, jie privalo tikėti, 
jei jie yra komunistai, kad negalima pastovi 
taika tarp jų kelio ir mūsų kelio. Pasak žy
maus sovietų istoriko, Eugenijaus Tariės, 
„kova tarp dviejų gyvenimo filosofijų ir 
dviejų sistemų, ideologinė kova ... aišku 
vyks”. Jie tiki, kad karas tarp kapitalizmo 
ir komunizmo glūdi pačioje antitezinėje tų 
dviejų sistemų prigimtyje. Kai mes vis te
bekalbame, remdamiesi klausimu „ar bus 
karas”, jie seniai nusprendė, kad karas nuo
lat vyksta. { klausimą, vienas pasaulis ardu, 
už visus komunistus yra atsakęs Karolis 
Marxas dar prieš šimtą metų. Jo atsaky
mas buvo, kad egzistuoja du pasauliai, ku
rių vienas turi smurtu sunaikinti antrąjį. 
Tuomet bus vienas pasaulis.

„Visiems žinoma, kad draugas Stalinas, 
kuriam Wallace adresavo savo atvirą laišką, 
ątkartotinai yra nurodęs į galimybę dviem 
skirtingoms sistemoms, tai yra socializmui 
ir kapitalizmui, taikingai greta egzistuoti”, 
rašė Kudriatovas „Izvestijose” 1948 m. ge
gužės 16 d. Tos rūšies Stalino pareiškimai 
Stassenui, Canterburyo dekanui, Wallacei ir 
kitiems daugelį ką „paguodė”. Bet kaip 
Jackas Murphys, buvęs kominterno vadas, 
nurodė, būtų didelė klaida manyti, kad bol
ševikai nustojo buvę bolševikais (žiūr. J. T. 
Murphy; Russia on the March, London, 
1941 m. pusi. 17). Kaip laikinį išrokavimą, 
kaip pereinamąją taktiką, Stalinas be abejo 
bevelija „taikingą sugyvenimą”. Leninas, 
Stalino viešpats, tikėjo, kad tos dvi siste
mos gali koegzistuoti neišryškintų bet lai
kinių paliaubų .tvarka. Jei 'Stalinas randa 
reikalo šiuo momentu taip skelbti, tai yra 
dėl to, kad jo apskaičiavimai ir jo socia
linių pajėgų kalkuliacijos jį verčia tikėti 
„taikinga koegzistencija”, kaip tinkamiausia 
ir tiksliausia jo politikai šioje ypatingoje 
padėtyje. Tačiau ko jis tikisi neišvengiamoje 
ateityje, jis yra pasakęs savo „Dialektinia
me ir istoriniame materializme” ir kt.

Bolševikų kalbos apie pasaulinę revoliu
ciją. buvo kiek sušvelnintos 1930 ir 1940 
metais. Kai kas manė, kad jos jau išsiža
dėta, kiti tačiau teigė, kad tai tik laikinis 
taktikos manevras. Kad taip būta, parodo 
paskutiniųjų metų įvykiai.

Pereitų metų lapkričio mėnesį Maskvoje 
švenčiant „Didžiosios socialistinės spalio 
revoliucijas” sukaktį pagrindinę kalbą pa
sakė Viačeslavas Molotovas, SSSR ministe- 
rių tarybas vicepirmininkas, nuolatinis po- 
Irtbiuro narys ir oficialiai antrasis asmuo 
Sovietų Sąjungoje. Štai kaip „Pravda” at
pasakojo jo žodžius:

„Nubudusios tautos visur, mato artėjant 
savo išvadavimą iš vergijos ir priespaudos 

ačiū didingoms SSSR pergalėms... Kapi
talizmas šiandien yra progreso stabdis ir 
didysis pavojus taiką mylinčioms tautoms 
... Tačiau kapitalizmo amžius baigiasi. 
Visos imperialistų pastangos neišgelbės jo 
nuo artėjančios prapulties. Mūšų amžiuje 
visi keliai veda į komunizmą. Leninas veda 
mus i socializmą. Stalinas mus veda į ko
munizmą. Mes bolševikai esame Sovietų 
tautų vadai ir sovietų tautos žygiuoja pa
žangiosios žmonijos avangarde. Pirmyn į 
komunizmo triumfą!”

Pereitą sausio mėn. buvo kita svarbi bol
ševikų šventė: 24 metinės nuo Lenino mir
ties. Svarbiausias kalbėtojas buvo M. A. 
Suslovas, politbiuro ir ongbiuro narys ir 
propagandos šefas. Štai dvi jo kalbos iš
traukos:

„Marksizmo gimimas pradėjo tikrą revo
liuciją, naują epochą visuomeniniuose 
moksluose ir žmonijos istorijoje. Manifes
tas moksliškai patvirtino neišvengiamą ka
pitalistinės visuomenės žlugimą ir kad isto
rinė proletariato misija yra būti kapitaliz
mo duobkasiais ir naujos beklasės visuo
menės statytojais. Marksizmo doktrinos gy
vybingumas buvo visos socialinių įvykių 
raidos patvirtintas. t

Socializmo pergalė SSSR, komunizmo jė
gų augimšs visame pasaulyje ir artėjantis 
kapitalizmo žlugimas yra neginčijamas 
Marksizmo teorijas nuoseklumo įrodymas”.

Jei visi tokie argumentai būtų randami 
vien politikierių politinėse prakalbose įvai
rių švenčių metu, dar būtų galima patei
sinti jų nepaisymą. Tačiau negalima jokiu 
būdu paprastu propagandiniu šablonu pa
vadinti žemiau cituojamo. Pereitų metų 
gruodžio mėn. Maskvoje buvo atspausdin
tas labai svarbus techninis veikalas apie 
Sovietų Sąjungos ekonomiją. Veikalo auto
rius buvo Voznesensk is, valstybinės plana
vimo komisijos ir Politbiuro narys. Knyga 
matyt skirta ne paprastai publikai, o parti
jos , funkcionieriams informuoti ir vadovau
tis. Čia patiekiama ištrauka apie pasaulinę 
revoliuciją:

„Leninas ir Stalinas niekuomet nesiliovė 
perspėdami socialistinę tėvynę dėl neišven
giamų istorinių karų tarp imperializmo ir 
socializmo ir jie parengė SSSR tautas tiems 
konfliktams. Leninas ir Stalinas .įsakmiai 
išaiškino tų karų legalumą ir šventą po
būdį socialistinės tėvynės interesams ir 
taip pat socializmo tvirtinimo bei gynimo 
reikalą — karų, kurių pasekmė bus darbo 
klasės nugalėjimas buržuazijos. Stalinas, tas 
didysis ginklo draugas ir Lenino politikos 
tęsėjas mokė, kad kiekvieno revoliucionie
riaus pareiga yra išreiškiama laipsniu, iki 
kurio jis gina ir saugo SSSR, pirmąją s'o- 
cialistinę valstybę pasaulyje. Kas negina 
Sovietų Sąjungos, tas tik pretenduoja esąs 
internacionalistas, kadangi negalima yra iš
spręsti tarptautinio darbininkų revoliucinio 
sąjūdžio problemų neginant SSSR. Leninas 
mokė, kad visų revoliucijų likimas i’fii pat 
mūsų gadynės įrodė nuolatinio karo rei
kalą: kad savo Civiliniu Karu mes tik už
baigėme dalį kovos ir kad mes turime būti 
pasiruošę antrajai daliai. Nuolatinis Sovietų

Tarptautinė padėtis

Darbininkai 
prieš komunistus

Prezidentas Trumanas už savo perrinki
mą turi būti dėkingas JAV darbininkų pro
fesinėms sąjungoms. Jos pritarė jo progra
mai ir liko jam ištikimos, nepaisant visų vi
daus ir užsienio politikos nepasisekimų. Ir 
pats prezidentas, ieškodamas jų palankumo, 
teisingai įvertino jų įtaką, kuria kai kas 
buvo linkęs abejoti.

Rinkimai įrodė, kad profesinės sąjungos, 
nors amerikiečiams marksistinė „klasių” 
sąvoka yra nežinoma, turi vis augančią 
įtaką ir gerą organizaciją. Šiaip ar taip, 
per 15 milijonų amerikiečių yra susibūrę į 
tas profesines sąjungas, kurios tokiu būdų 
jungia apie % visų JAV pramonėje ir pre
kyboje dirbančiųjų.

Tos sąjungos yra susijungusios į dvi di
džiules konfederacijas; AFL ir CIO. Pir
moji yra senesnė ir gal kiek didesnė, turi 
apie 8 milijonus narių, antroji yra atskilusi 
nuo pirmosios ir turi apie 7 milijonus na
rių.

Antra verbts, mes gerai žinome ir komu
nistų užmačias kalbėti darbininkų „klasės” 
vardu ir taip pat žinome, kad komunistai 
nesigaili nei pastangų nei lėšų įsigyti įta
kos darbininkų organizacijose ir kai kur, 
pvz., Prancūzijoje bei Italijoje, tos jų pas
tangos susilaukė nemažo pasisekimo.

Todėl neseniai įvykę abiejų amerikiečių 
prof, sąjungų konfederacijų metiniai kon
gresai yra verti didelio dėmesio. Juo la
biau, kad tos abi organizacijos domisi ir 
užsienio politika, palaiko ryšius bu kitų 
kraštų darbininkų organizacijomis, turi sa
vo nuolatinius atstovus Europoje. Ir kon
gresų metu buvo sudarytos specialios už
sienio politikos komisijos, kurios paruošė 
atitinkamas rezoliucijas.

*
Abu kongresai parodė, kad amerikiečių 

darbininkijos vadai neliko kurti Europos ir 
Azijos įvykiams. Abi organizacijos pasmer
kė Sovietų Sąjungos politiką ir jos pastan
gas sukliudyti Marshallio planui. CIO 
griežtai pasisakė prieš sovietų kliudymą 
nuolatiniu vėlavimu JT darbams, o AFL 
net pareikalavo nutraukti su sovietais 
visus prekybinitw santykius, iki jie neat
šauks Berlyno blokados. Tos rezoliucijos 
yra labai būdingos amerikiečių viešajai 
nuomonei. Jos suformuos tų amerikiečių 
pažiūra į sovietus, kurie ją, gal būt, dar 
neturėjo. Jos leis vyriausybei užimti griež
tesnę poziciją.

*
Ta prasme labai būdinga buvo ir ką tik 

pasibaigusi britų prolesnių sąjungų gene
ralinės tarybos konferencija. Ir britų dar
bininkai aiškiai pramato komunistų kėslus. 
Britų profesinės sąjungos buvo pirmosios, 
kurios pasiūlė suspendu di pasaulinės pro
fesinių sąjungų konfederacijos veikimą iki 
ji išsivaduos iš komunistų įtakos, priešingu 
atveju žadėjo formaliai iš jos pasitraukti. 
Generalinė taryba ne tik pritarė tokiai pa
žiūrai, bet ir padarė žygių profesinėms są
jungoms nuo komunistų vadovybės išvalyti. 
Nors ir dabar iš beveik 100 atskirų prof, 
sąjungų tik 5 turi generalinius sekretorius 
komunistus, o į pačią konfederacijos tary
bą įeina tik v<'4ias komunistas, tačiau bri
tų darbininkai įsitikino, kad ir tas santykis 
neatitinka tikrovės, nes komunistai nė vie
noje profesinėje sąjungoje nesudaro dau
gumos. Todėl generalinė taryba paragino 
ateityje nerinkti komunistų į vadovaujamas 
vietas, nes jie jas išnaudoja piktam, bet 
laikytis daugumos princijx>, t. y. vadovau
jantieji organai turi būti renkaimi iš tokių 
pažiūrų asmenų; kurių nusistatymas ati
tinka daugumas pažiūras. Tas aiškus pasi
sakymas negales neturėti įtakos britų dar- 
biečių vyriausybei.

*
Kartu generalinė taryba pageidavo, kad 

į britų vyriausybės sudarytas komisijas 
„komunistams ir fašistams” iš svarbių vals
tybinių vietų pašalinti būtų įsileisti ir prof, 
sąjungų atstovai. Tą reikalavimą galima 
sveikinti, nes JAV pavyzdys rodo, kad pra
dedant „valymą” kartais užsidegus prieš- 
komunistine nuotaika nueinama per toli. 
Toks „valymas”, kuris neatitinka papras
čiausių teisės ir teisingumo reikalavimų, 
gali sukelti toli gražu nepageidautiną reak
ciją. Kova su komunizmu yra rimtas reika
las, prie jo rimtai ir turi būti einama. 
Klaidoms daryti nėra laiko, juo labiau, kad 
yra duomenų pasidžiaugti, jog tomis anglo
saksų darbininkų prieš'komunis'tinėmis nuo- 
taikomie vis labiau užsikrečia ir Europos 
darbininkai. VM. ’

Sąjungos pasilikimas šalis agresingų impe
rialistinių vyriauvybių slepia savyje didelį 
konfliktą. Tol, kol kapitalistinis apsupimas 
tęsiasi, tol tęsis Socializmo šalies iš impe
rialistinių vyriausybių pusės puolimo pavo
jus”;

Tokie tai yra faktai, su kuriais turi skal-« 
lytis „vieno pasaulio” svajotojai ir naujos 
pasaulio santvarkas statytojai... (Pabaiga)
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Pasaulio lietuviu bendruomenė
Konstitucijos projektas.

Neperseniai VLIKas atidavė visuomeni
nėms organizacijoms ir spaudai apsvarstyti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
konstitmrijos projektą. To projekto įžangi
nėje dalyje (preambulėje) skaitome: „Lie
tuvių tauta, užsigrūdinusi amžių kovose dėl 
teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi sa
vo tėvų žemėse, vieninga valia siekia savo 
gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tra
dicijas išlaikyti ir kurti bei ugdyti savo 
tautinę kultūrą, kad tuo būdu bendradar
biaudama žmonijos kūryboje vykdytų Visa
galio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą per 
savo tautą kilti į visuotinės pažangos vir
šūnes”. Šiuo, gal truputį per ilgu ir prime
nančiu senų sutarčių stilių, sakiniu nusa
kyt* lietuvių iautos, kaip visumos, vieta 
žmonijos istorijoje. Antru tos pačios pre
ambulės sakiniu kreipiamasi į lietuvį — 
žmogų. „Lietuvių tautos amžiniesiem sie
kimam vykdyti —' jos gyvybei išlaikyti, Lie
tuvos nepriklausomybei apginti ar saugoti 
— Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas šaukia po visą pasaulį išsisklaidžiu
sius Lietuvos sūnus Ir dukteris sutelkti 
gas Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, 
rial nustato šią konstituciją”.

Pali konstitucija sudaryta Iš dviejų 
lių: a) Bendrieji nuostatai; b) PLB i 
tvarka. Bendruosiuose nuostatuose (§§ 1— 
19) numatyti pagrindiniai tos bendruomenės 
tikslai; lietuvybės išlaikymas (§§ 1—2), sa
vo kalbos puoselėjimas (S 3), lietuviškos 
šeimos išlaikymas (§ 4), tautinės kultūros 
puoselėjimas (§§ 5—6), kuri reiškiasi per 
lietuvišką mokyklą (§ 7), tautines draugijas 
(§ 8), per spausdintą žodį (§ 
10 apibūdia lietuvi žmogų ir 
tautą („laisvas žmogus, laisva 
laisvų tautų bendruomenėje”). §§ 
suriša su Lietuvos praeitimi ir 
(.kiekvienas lietuvis stengiasi būti vertas 
savo protėvių, kad paliktų pagarbų pasidi
džiavimą savo palikuonim”). Dėl to kiek
vienas lietuvis privalo būti PLB narys (§ 
13), ugdyti tautinį solidarumą (§§ 14—15). 
„Lietuvio santykius su nelietuviu nustato 
artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus 
laisvei, garbei, sveikatai, gyvybei ir turtui” 
(§ 16). Lietuvio tautinės spalvos: geltona— 
žalia—raudona (§ 17), jo tautinė šventė — 
Vasario 16-toji diena (§ 18), jo šūkis; „Lie
tuviais esame mes gimę, lietuviais 
būt! (§ 19).

Antroje 'dalyje gana smulkiai 
PLB santvarka, kurioje randame 
dedamąsias dalis: PLB apylinkę

. 35); PLB apygardą (§§ 36-42); PLB kraš
to tarybą (§§ 43—46); PLB krašto valdybą 
(§§ 47—51); Pasaulio lietuvių seimą, kuris 
tarp kita ko turi teisę nustatyti ir keisti 
PLB konstitučiją, (§§ 52—59); Pasaulio lie
tuvių vyriausiąją valdybą (§§ 60—65); 
kontrolę (§§ 66-70); lėšas (§§71—73); PLB 
kultūros fondą (§§ 74—78); PLB garbės 
teismą (§ 79). 1

Pabaigoje duoti pereinamieji nuostatai, 
kuriuose numatyta, kad kol šios konstituci
jos tvarka bus sudaryta PLB, VLIKasVykd. 
Tarybai pasiūlius renka Laikinąją Pasaulio 
Lietuvių Vyriausiąją Valdybą (§ 80), kuri 
atskiriems kraštams skiria laikinius įgalio-

tinius (§ 81) ir išdirba I-jo Pasaulio Lie
tuvių Seimo atstovų rinkimo tvarką (§ 82).
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Truputis istorijos.

Mintis apjungti visame .pasaulyje išsiblaš
kiusius lietuvius yra sena. Ji buvo gyva 
nepriklausomos Lietuvos laikais. Ji pasida
rė ypač gyva po šio karo, kai mūsų tautai atė
jo tiesiog negirdėtos istorijoje diasporos ga
dynė, kokia panaši savo laiku buvo ištiku
si tik žydų tautą. Tos dijasporos akivaiz
doje visiems mums pasidarė laibai aiškūs 
mūsų tikslai. Šiuo metu visa lietuvių tauta 
privalo būti vienas ir vieningos kovos jun
ginys, kovojantis dėl savo tautos laisvės ir 
gyvybės. Be abejo, atstačius savo valstybę 
didžiausia dalis tos išblaškytos tautds grįš 
į savo senas sodybas, tačiau nemaža dalis 
papildys ir taip gausius senesnės mūsų 
emigracijos siuogsnius. Dėlto ryšiai tarp 
tautos kamieno ir emigrantinės jos dalies 
bus visados aktualūs.

Dėl tų motyvų reikia sveikinti VLIKo 
iniciatyvą parengti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės konstitucijos projektą. Norisi 
tikėtis, kad visuomeninės organizacijos ir 
spauda su visu nuoširdumu ir užsidegimu 
apsvarstys tą projektą, nes tik tada bus ga
lima laukti, kad 
mas be gyvybės, 
mirusi raidė. .

toji PLB nebus organiz- 
o jos konstitucija — tik

pobūdžio pastabų.

Įvairių kompetetingų asmenų ir apau- 
pareiškimų aišku, kad PLB konstituci-

Keletas bendro

Iš 
dos

Raso V. Trumpa
jos projektas VLIKo buvo ilgai ruoštas ir 
jo visuomenė jau seniai laukė. Jį ruošiant 
buvo susidurta su daug sunkumų, kuriuos 
iš dalies galima paaiškinti aplamai atsira
dusiais tam tikrais nesutarimais tarp atski
rų vadovaujančių veiksnių ir pačiame VLl- 
Ke. Tie nesutarimai jau šiandien pasidarė 
vieša paslaptis ir būtiį nesąmonė leidžiant 
į pasaulį naują ir tokį svarbų projektą 
juos nutylėti. Priešingai, tokio įvykio aki
vaizdoje, kaip PLB organizacija, turėtų 
būti padaryta viskas, kad visos „kontraver- 
sas” ir visi nesklandumai, atsiradę vado
vaujančiuose veiksniuose, būtų nugalėti ir 
kad visa mūsų visuomenė be jokių rezervų 
galėtų leistis į tą naują ir didelį žygį. Tik 
tuo remdamiesi ir norime padaryti keletą 
pastabų dėl PLB konstitucijos projekto.

Pirmiausia pripažinę VLIKui sveiką ini
ciatyvą parengti PLB konstitucijos projek
tą esamomis aplinkybėmis manytume, kad 
jis turėtų galutinoje redakcijoje būti pa
skelbtas ne vieno VLIKo, bet visų pagrin
dinių institucijų vardu: VLIKo, Diplomati
nės kolegijos, krašto rezistencijos atstovų 
ir tremtinių organizacijų vardu. Nuo to tik 
padidėtų jos svoris. Antra, Laikinąją Pa
saulio Lietuvių Vyriausiąją Valdybą, kuri 
tarp kita ko turėtų išdirbti ' I-jo Pasaulio 
Lietuvių Seimo atstovų rinkimo tvarką, tu
rėtų sudaryti (arba rinkti, kaip sakoma pro
jekte) ne vienas VLIKas (Vykd. Tarybai pa
siūlius), bet visi aukščiau minėti organai 
susitarę. Gaj kai kam atrodys, kad tokia 

(Nukelta į 4 pšl.)

Stovyklų, margumyne

Mūsų dienų liūdna pasaka
Kelionėje po stovyklų blokus ir barakus, 

kaimuose ir miestuose, sutinku šimtus mo
terų, nuliūdusiais veidais, suvargusias Ir 
gyvenimu nusivylusias. Prieš akis kaip gy
va atsistoja J. Biliūno Juozapota iš „Liūd
nosios pasakas”. Argi tai ne nauja liūdna 
pasaka? Ar šios moterys, tai ne šių dienų 
Juozapotos?

Per dienų dienas jos liūdnomis akimis 
seka tą margą stovyklos gyvenimą ir ži
nias, atlieka veiksmus, reikalingus savo ir 
savo vaikų gyvybės palaikymui ir pro sa
vo kambario langelį žiūrėdamos į stovyklos 
aikšte praeinančius, liūdnai kartoja: „Kiek 
daug ponų ... Kokie jie visi gražūs ... Ar 
nematei mano Petriuko?”

Kur dingo tas jas Petriukas, šeimos ‘gal
va, globėjas ir maitintojas, kad ji šiandien 
savo liūdnumui nuraminimo neranda?

1941 m. jos Petriukas žiaurių okupantų 
buvo ištremtas Altajun, o ji viena pasiliko 
su dviem vaikais kaip pupom. Dabar jau 
septyneri metai. Jokias žinios ...

Bebėgant iš tėvynės į vakarus kitai Pe
triuką paėmė apkasams, o vežime pasiliko 
ji ir jauna šeima. Laikas prailgo, bet jo
kios žinios. Jei žiūrėtumei pro langą, bū
tumei jau visus stiklus pražiūrėjęs. Ki-os 
Petriuką bolševikai dabar Lietuvoje žiau
riai nukankinę pakorė ir lavoną ant kartu
vių laikė. Dar kitos Petriuką užvertė griu
vėsiai Berlyne, Dresdene, Freiburge ar 
Vienoje per didžiuosius bombardavimus. 
Kitos Petriukas, dvejus metus su ja ir šei
ma išgyvenęs stovykloje, o paskui klai-

Prokuroras Bacharovas piktinasi
Negailestingai kovoti su visais tarybinio 

teisėtumo laužytojais — sušunka Lietuvos 
TSR prokuroras G. Bacharovas ir „Tiesos” 
220 n-ry įdėtame straipsny nurodo visą eilę 
tokio laužymo pavyzdžių. Esą, Lietuvos 
respublikoje jau daug kur laužomi ir iš
kraipomi tarybiniai įstatymai ir neatlieka
mos tos pareigos, kurias numatė TSRS kon
stitucijos 97 str. tr, aiškų, jam tolygus Lie
tuvos TSR konstitucijos 54 str.

Kolektyviniams ūkiams apsaugoti 1946 m. 
teko TSRS ministrų tarybos bei VKP (b) 
CK išleistas nutarimas „Dėl priemonių že
mės ūkio artelių įstatų pažeidimams kolek-

,TIESOS” PUSLAPIUOSE PASIŽVALGIUS
Dažnai laužomas ir minėtų 

straipsnis, draudžiantis priimti 
kolektyvinius ūkius. Nurodoma, 
šeinių apskr. Šimkaičių valsč. 
kolektyvinį ūkį buvo priimtas buožė Gie
draitis ir kt. Panašių „nusikaltimų” pada
ryta ir Pasvalio apskrityje.

Toliau prokuroras piktinosi, kad daugely 
apskričių vykd. komitetai priima nutarimus, 
pažeidžiančius piliečių teises, jiems užti
krintas Stalino konstitucijos. Štai, pav., 
Kauno m. Požėlos rajono vykd. komiteto 
pirmininko pavaduotojas Sidorovas „šiurkš-

įstatų 7 
buožes f 

kad į Ra- 
Vadžgirių

dingų kalbų paklausęs, nuo šeimos atsisky
ręs ir tėvynėn grįžęs, nieko daugiau neišsi
rinko, kaip nusižudyti. Kitos Petriukas, 
meilės vardu šimtus kartų siekęs ir įtikinęs, 
išvyko Kanadon ar Anglijon, žadėdamas 
vaikučiu ir ja pasirūpinti, o iš tenai jau su 
Lietuvoje buvusia žmona susirašinėja, ir 
savo žiedą kišenėn Įsidėjęs naujoms Juoza- 
potoms galvą suka. Kitos gi Petriukas gy
vena čia pat, toje pačioje stovykloje, tame 
pat kambaryje, bet ji neturi iš jo jokios pa
ramos. Vaikai ir ji pati alkani ir apiplyšę, 
o Petriukas tik svetur linskmas ir šnekus, 
O kai namo pareina — pragarą uždega.

Visų tų ir dar daugelio nesuminėtų Pe
triuku žmonas šiandien stovyklose sutinku 
vargo perkreiptais veidais ir liūdnai karto- 
jančias: kiek daug ponų ... kokie jie gra
žūs ... ar nematai mano Petriuko? ...

Vargas žiūri pro langelį. Niekas neatėjo, 
neparūpino ir nepraskaldė .malkų. Pačiai 
reikia susirasti markę, susiieškoti Ir jų. nu
sipirkti, pasiskolinus kaimyno kirvį, susiši- 
pulinti, Vaikai krauris batais ir tuščiais 
pilvais. Valgyt prašo ir prašo. Pamatys 
kaimyno vaikus obuolį valgant, įsikibs si
jono ir nepaleidžia; „Mamyte, obuolio”. 
Širdim nudiegia. Palauki, kol sopė pereina. 
Spintos durys amžinai praviros ir ties spin
ta net grindys pratrintos. „Ar neisite nuo 
spintos” — ji sušuks, bet ir vėl atsileidžia: 
vaikai auga, nori valgyti, bet nėra ko duoti. 
Anksčiau šiaip taip versdavosi. Pasiimdavo 
pokelį cigarečių ar šmotelį šokolado, kai 
dar duodavo globėjai, nueidavo J kaimą, tai 
parsinešdavo kartais kokį kaušinį, vaisių ar 
kitko. Išvirdavo vaisių košės, užtepdavo 
vaikui, o tų net akutės juokėsi. Bulvių iš
virdavo, uržvarvindavo lašelį taukų, ir lakstė 
vaikučiai d'deliais nuo bulvių pilvais, kaip 
sėtuvėm, tačiau linksmi, nes sotūs. Dabar 
nauji laikai. Šokolado nei cigarečių nėra. 
Iš niekur nė cento. Pagalviniai greitai iš
slydo. Čia gi prieš akis žiema: bulvių ir 
daržovių reikia, nea tai, ką iš bendrosios 
virtuvės gauni — neužtenka. O svarbiausia 
— riebalų reikia. Be jų sunkūs žingsniai. 
Čia gi dar durpių ar brikečių reikia. Kam
barys kaip rėtis, kažkada kažkas čia šau
dėsi, skylių neužtaisė, šaltis eis neprašo
mas. Reikia baraką iš oro žemėmis apipilti. 
Reikia sloga pataisyti, nes kiauras. Ir taip 
reikia ir reikia. Reikia tūkstančio rankų. 
Bet pakaktų ir dviejų, jei būtų Petriukas. 
Kiti apsitvarkė, pasirengė žiemai, prisi- 
raugė kopūstų, apsitaisė stogus, prisipirko 
malkų. Už tai bus žiemą šilta. Kitų vyrai 
dirba, kitų vyrai šiaip taip išgalvoja centą. 
Eitų kur dirbti, bet visos vietos 
už stovyklos — patys vokiečiai 
darbo.

Tačiau ji vargsta, pluša kaip 
per pusiau juostą persiveržusi,
darbo prie kito lakstydama. Ir taip kasdien. 
Ir taip be jokio jfoilsio, vargdama ne sau 
o savo vaikams. Ji mato: gatve eina ir pra
eina daug ponų, gražiai apsirengusių, so
čių ir linksmų, bet visa tai ne jai. Nepasi- 
beldė jie dar nė sykio į jos kambarėlio du
ris ir nepasakė jai: „Tau reikia ko? Tau 
sunku? Ką tu darysi, kai visi išvažiuos į 
užjūrius, o tave išvarys iš šjo barakėlio? 
Ar ir keliausi tada, kaip ta Juozapota, laz
dele pasiramsčiodama, dejuodama, sunkią 
dalią nešdamos? ...” S. NarkėHūnaitė.

riuje. Esą, ne visur pakankamai atidžiai ir 
jautriai žiūrima į darbo žmonių . skundus, 
kuriuose, be kita ko, išreiškiamos ir pre
tenzijos dėl pareigūnų biurokratizmo, ne
teisėtumo. Štai Pagėgių apskr. gyventojų — 
žuvusio TSRS kario žmonos Muchinos ir 
tėvynės karo invalido Medvedevo skundai 
du mėnesius nebuvo svarstomi ...

Visi šie faktai, teigia G. Bacharovas, 
liudija, jog partiniai ir tarybiniai organai 
turi labiau domėtis, kad būtų griežtai lai
komasi tarybinio teisėtumo. -Tarybinės val
džios organus savo veiksmais diskredituoja 
neteisėtai besielgtą biurokratai, valdininkė
liai ir „administratoriai”. Su tokiais sau-

tyviniuose ūkiuose likviduoti”. Prokuratūra sula“žė nateisėta\ iškraus-
oauar suesv-nu, kuu ratgŲgių apstvr. L — -—o . , i-------—„ — j„ ~—~v —-------, . ■ "
miteto ir Lietuvos KP (b) Pagėgių apskr. Sidorovas pašalintas iš darbo ir perduotas ' valiautojais reikia „negailestingai kovoti” ir 
komiteto atsakingi darbuotojai užgrobė ' teismui. Linkuvos valsč. vykd. komitetas bu- ! ^‘a> Pastebd prokuroras, rimtą vaidmenį turi 
„Naujojo kelio” kolektyvinio ūkio žemės vo nusprendęs iškraustyti iš buto pilietį suvaidinti vykdomieji komitetai. Taigi, kaip

dabar susekė, kad Pagėgių apskr. vykd. ko- tydamas daugelį piliečių iš jų butų. Dabar

komiteto

sklypus asmeniškai naudotis. Minimos ir tų 
[statymų laužytojų pavardės: komiteto pir
mininko pavad. Bagdonas, komiteto instruk
toriai Kziukovas ir Frolovas Ir kt. Jei lau
žo įstatymus tokie žymūs veikėjai, tai ką 
bekalbėti apie smulkesniuosius pareigūnus. 
Lietuvos KP (b) Pagėgių apskr. Vilkiškio
valsčiau® komiteto sekretorius Potopovas, pirmininkas (kaip paprastai — ne lietuvis)

Juozą Teleišį, motyvuodamas, kad šis nd . matome, į „negailestingą kovą” šaukiami tie 
darbu, nei tarnyba nesąs surištas su vai3_ ! patys pareigūnai^ kurie taip yra susitepę 
čiaus centru ... Vilniaus m. būtų valdybos , 
tarnautojai taip pat pasirodė per daug uo
lūs — jie be pagrindo iškėlė darbininkus ■ 
iš energijos valdybos bendrabučio. Trakų 
apskr. Aukštadvario valsč. vykd. komiteto j

vykd. komiteto pirm. Sprindys ir kiti, nors 
ir gavę sodybinius sklypus, bet dar pasiė
mė savo asmeniniams pasėliams žemės iš 
„Pažangos” kolektyvinio ūkio. Taigi, proku
roras it daro išvadą — Pagėgių apskrity 
ne viskas tvarkoje su kolektyvinių ūkių sta
tybos įstatymų saugojimu.

Petr. Tarutis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

9. tęsinys.
Dar kiečiau Kurkulgrs suspaudė žiaunas. 

Jis taip pat nevartojo anų lipšnių žodžių, 
kokius kartais išgirsdavo kine, ar pas ko
kius lengvabūdiškus jaunavedžius, kurie 
meilės taip pat pasimokė iš kino paveikslų. 
Kurkulgis visai nežinojo ką dabar jis ga
lėtų Teresei pasakyti. Bet tik dabar jis no
rėjo jai atleisti jos tą kietą būdą, nuolati
nį apibarimą, bet kokio parodomojo švel
numo nebuvimą, o svarbiausia jį sunkiai 
veikiantį — jo jėgų ir pastangų permenką 
vertinimą. Jis būtų dabar galėjęs kalbėti 
apie tai, kad ji, Teresė, — Jra vis dėlto jo 
miela žmona, kuri kai ateina tikra bėda, tai 
ir parodo savo gerą širdį! O jis? Jis, ži
noma, nevertas jos. Tai visai aišku! Teresė 
gi daug vertesnė už šimtus, už daugelį šim
tų kitų, kad ir lipšnių, kad ir gražių!...

Bet Kurkulgis ne tik nieko nepasakė, bet 
ir nepajudėjo savo lovoje. Jis net plačiau 
atsikvėpti vengė: nenorėjo Teresei išduoti 
savo susijaudinimo. Išsitiesęs, susikaupęs, 
žiūrėjo Kurkulgis į tamsą kol nuovargis ir 
gausūs išgyvenimai privertė akis užsimerk
tu Dar ilgai slinko jo vaizduotėje šios die
nos Įvykių skeveldros. Čia buhalteris, čia 
Stasiulis, čia Teręsė. Paskui jie pradėjo 
vieias su kitu susipinti. Buhalteris lėkštes 
plovė ir barė vaikus, o Stasiulis ėjo, ėjo ir 
sugriuvo! Ne! Čia ne Stasiulis. Tai trys 
Žaliojo kalno bobos. Jos eina laipteliais ir 
paskui vieną kitą ėmė griūti: viena, kita 
trečia... Kunkulgis net šypterėjo, taip buvo

užimtos, o 
vaikšto be

' Vilniaus m. būtų valdybos į belaužydami tarybinį teisėtumą. Dar proku
roras nurodo, kad su teisėtumo laužymu 

’jie be^ pagrindo iškėlė darbininkūs j^’P"3’ lfovoia *T Pačios prokuratūros orga- 
Į nai Pagėgių, Joniškio, Kupiškio, Vilkaviš- 
ikio apskrityse.
| Stalininiam penkmečiui įvykdyti būtina są

lyga — griežtai prisilaikyti tarybinio teisė
tumo. Tokią išvadą daro Lietuvos TSR pro
kuroras. J. Bacharovas. Bet ar galima tikė
tis jį įvykdyti, kai tą teisėtumą taip dažnai 
laužo ne tik lietuviai, bet svarbius postovius 
Lietuvos TSR apskrityse užėmę drg. pro
kuroro tautiečiai? V. Rim.

Bogačionokas dar labiau nusikalto — jis už 
gaunamus kyšius atleidinėjo nuo prievolių 
buožes. Pagėgių apskričiai ir vėl tenka pi
pirų, tik šį kartą socialinio aprūpinimo sky
riui — čia ilgai uždelsiamas skundų ir pa
reiškimų svarstymas. Tas pats pastebima ir 
Plungės apskrities soc. aprūpinimo sky-

patenkintas, kad pasibaigė šios dienos rū
pesčiai ir prasidėjo sapnai... Jis atleido 
lig tol įtemptas savo lūpas. Laisvai, jau 
nieko nebodamas, visa krūtine atsikvėpė ir 
užmigo. #

Banko patalpos skendo šviesoje. Kiek
viena elektros lėmputė, kur tik ji buvo, ži
bėjo, kaip balerina estradoje po vykusio 
šokio, kai publika ploja. Pats buhalteris, 
kurs nuolatos rūpinos taupumu, dabar įsa
kė kurjeriui riebiai sušukuotam ir šiandien 
iškilmingam, įžiebti kažkaip pamirštą už
degti lemputę mažame koridoriuje, kur šį 
vakarą buvo improvizuota svečiams rūbų 
kabykla.

Svečiai gyvai šnekučiuodamies rinkosi į 
išpuoštas patalpas ir stengdamiesi išlaikyti 
šaltą kraują mėgino nesistebėti paruoštu 
puošnumu. Bet pradžioje buvo vis tik nuo
bodoka. Daugiausia čia buvo tie patys ban
ko tarnautojai ir jie nedrįso pradžioje 
kviestųjų žymių asmenų kalbinti. Jie visi lyg 
ir nusivylė tuo ilgai lauktu pokyliu. Visi 
išsipuošę, dar rūpestingiau negu kasdien' 
sušukuoti, iš anksto paruoštom šypsenom. 
Jie apsižvalgė ir nieko ypatingai smagaus 
nerado. Kasdieniai veidai, nieko naujo. Šio
kią dieną jie vis kalbėdavo tamybiškai. O 
dabar vienas kitam neturėjo ką pasakyti. 
Prokuristas kamputyje net mėgino kokį 
anekdotą papasakoti. Bet atsitiktiniai klau
sytojai, radę progą, nuo jo pabėgo.

— Na, kaip gyveni? Kas naujo? O se
niai matytas. Ir jtte čia, kaip malonu! —

buvo girdėt iš visų pusių tie patys posa
kiai, tarytum tai buvo scena, ir jie visi, čia 
susirinkę, buvo statistai ir negirdėdami už
sižiopsojusio sufleriaus dirbtinai linksmai ir 
be reikalo taip gyvai kartojo „savus žo
džius.”

Pagaliau Kunkulgis pamatė elegantišką 
Stasiulj. Jis pradžiugo, kad jo kaimynas, su 
kuriuo taip jauku jam būdavo, jau yra čia. 
Bet tuojau Kurkulgis pats save sulaikė, 
liūdnai pagalvojęs, kad šį vakarą Stasiulis 
ieškos ir, žinoma, suras sau tinkamesnę 
kompaniją. Taip ir atrodė. Stasiulis svei
kinosi su pažįstamais, kiekvienam kažką sa
votiško pasakydamas, nes kur jis ėjo, jį ten 
lydėjo staigios šypsenos, o kartais ir juo
kas, jau nesulaikomas juokas.

Bet pamatęs Kurkulgi, Stasiulis tiesiog 
prie jo priėjo ir sveikindamasis ir taip 
švelniai atsargiai šypsodamasis, kad Kur- 
kulgiui iš malonumo ausys užkaito, pasakė:

— Jau viskas gerai, jei mudu kartu esa
me. Kaimynai vienas -kito neprivalo ap
leisti, ar netiesa?

— Žinoma gi, aš taip ir maniau! — Iš
sprūdo Kurkuligiui, ir jis čia pat naiviai 
paraudo pamatęs, kad pats išdavė savo 
slaptas mintis, be jokio pagrindo įsivaizda
vęs, kad Stasiuliui jis gali būti šiandien 
įdomus.

— Štai, mielas Kurkulgi, — akim rody
damas publiką kalbėjo Stasiulis, — štai sil
kės ... O silkės, kaip žinai, tarp savęs se
serys ...

Kurkulgis visados labai aukštino Stasiu- 
lio staigius ir nelauktus posakius, o dabar 
užkaito sumišęs, kad šis ruošiasi jei ne kaž 
kokią nesąmonę, tai bent nepatogią keiste
nybę pasakyti.

— Mielas Kurkulgi, juk mes su tamsta 
atsidūrėme aklinai užkaltoje silkių statinė

je, jų, — vėl akim parodė publiką Stasiu
lis, — jų syvuos, jų atmosferoje. Ir kaip jos 
visos, tos silkės, jaukiai čia jaučiasi. Štai 
jos visos čia pat, savo tarpe, viena prie ki- 
tos-galva prie galvos, uodega prie uode
gos! Silkė niekados neabejoja! Silkių toks 
būdas: jos visos turi laikytis greta viena 
kitos. Nė viena nepasišokės aukščiau, nė 
viena neatsiliks, nė viena nenukryps į ša
lį. Na, kuri jau nukrypo nuo bendro visų 
tako, šitai jau galas! Galas man, mielas 
Kurkulgi! — pasityčiodamas baigė Stasiu
lis. Ir tyčiojos jis ta pikta, dar Kurkulgio 
niekad jame nepastebėta aitria šypsena, ir 
pats iš savęs, o daugiausia, gal būt, iš tų 
„silkių, kurios visos tarp savęs seserys”.

— Bet ponas Stasiuli? — taip rimtai 
susirūpino Kunkujgis, kad neišmanydamas, 
ką čia dabar pasakius, net gatavas buvo 
sustenėti. Tik tuo pat metu jis pajuto iš 
Stasiulio burnos jau aiškų degtinės kvapą, 
čia pat nusiramino ir pasidaręs nuolaidus 
savo kaimynui, spėjusiam kažkur jau išger
ti, nusišypsojo jam; jis nusišypsojo drau
gišku sumetimu, kad Stasiuliui nebūtų ne
patogu po ano keisto posakio.

Tuo pat metu aplinkui pradėjo šnabždėti: 
— Ministeris, ministeris ...
Paties vyriausiojo direktoriaus dar laip

tuose sutiktas, labai ir gražiai visu kuo pa
tenkintas, blizgančia, apskrita fizionomija, 
sočiai besimaitinąs apvalus ponas ėjo per 
svečių minią ir dalino, kaip relikvijas, savo 
apgalvotas šypsenas. Taip beplaukdamas 
minkštai pasiduodančioje minioje ministeris 
prisiartino prie Kurkulgio ir Stasiulio, ku
rie atsitiktinai stovėjo pakeliui.

Kurkulgis vis norėjo rasti jame ką nors 
ypatingo. Deja, tai buvo visai paprastas 
ponas, galima sakyti, toks pat, kaip visi

skruzdėlė, 
nuo vieno

kiti. Tik šypsojos jis maloningai, kad via! 
matytų ir žinotų, jog jis štai ir valdžią tu
ri ir tebėra geras toks, malonus, nė kiek 
neišdidus. Bet gi jis buvo ir labai išdidus!

Pono ministerio akys dar labiau prisi
merkė Stasiuliui. Jie buvo pažįstami dar 
tais laikais, kai ir apie Stasiuli laikraščių 
kronikoje buvo rašoma,

— Ir tamsta, ponas Pranciškau, čia! La
bas vakaras, — sušvelnėjusiu tonu pasisvei
kino ministeris.

— Labas! — trumpai pasisveikino Sta
siulis ir nė lapučio balso ir manieros kal
bėti nekeisdamas, dar pridūrė: — Būkit 
pažįstami, čia mano bičiulis ponas Kurkul
gis.

Trys žmonės buvo sočiai nustebinti. Pir
moje eilėje, žinoma, Kurkulgis. Jį supažin
dina su pačiu ministeriu? Jis Žaliojo kalno 

•mažojo namuko gyventojas, nieku neįstabus, 
visų apeinamas, nustumiamas. Net banko 
prokurtstas ranką Kurkulgiui paduodamas 
darė tokią išvaizdą, kad teikia jam malo
nę. Krūptelėjo vargšas Kurkulgis, linkte
rėjo ir sumišo nežinodamas, ar jau metas 
ištiesti ranką. Vyriausias direktorius lig šiol 
buvęs ypatingai geroje nuotaikoje, dabar 
staiga pagalvojo: „prasideda nei šis, nei 
tas”. Ir be jokio palankumo jis žvilgterėjo 
į ramiai besišypsantį Stasiulį. Bet ir jis pri
valėjo šypsotis, negalėjo nesišypsoti. Jam 
buvo aišku, kai jis trumpu žvilgsniu dirs
telėjo į ministerį.

Ministeris, kaip rimta fitma. visados sa
vo iškabą laikė vienodą, bet šiuo syk jo 
blakstiena krūpterėjo. Tačiau jis nepamir
šo būti maloningas ir paprastas, grjžterėjo 
Kurkulgio pusėn, pažiūr ' rtdang pro 
jo kairiąją ausį, lėtai išties, -ūką. Ir Kur
kulgis galėjo jo pirštus paspausti. ■ (B. d.1
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Moterys rengiasi Kanadon
Reutlingenas. — Lapkričio mėn, 18 d. 

Latvijos nepriklausomybės 30 metų sukak
tuvių proga vietos LTB Komiteto atstovai 
nuvyko į Latvių bendruomenės parengtą 
šventės minėjimą, gražiais žodžiais pasvei
kino ir palinkėjo sėkmės kovoje dėl Latvi
jos išlaisvinimo.

Ta pačia proga, šeštadienio popietės me
tu, LTB nariams kalbėjo buv. Mintaujos 
klasinės gimnazijos direktorius Vaisbergs 
apie kovas dėl Latvijos nepriklausomybės 
ir paskutinio karo metu ištikusias latvių 
tautą nelaimes.

— Tūbingeno — Reutlingeno teisininkai 
buvo susirinkę savo skyriaus metinio susi
rinkimo. Patvirtino Valdybos apyskaitą už 
praėjusius metus ir pririnko Valdybon dr. 
jur. Br. Nemicką, o kitus Valdybos ir Re
vizijos Komisijos narius 'tuos pačius paliko.

Šia proga atsisveikinta su išvykstančiu 
Kolumbijon adv. J. Totoraičiu ir plačiau 
pasikalbėta apie lietuvių politinio darbo 
kultūrą ir apie reikalą tremtiniams pasilik
ti Vakarų Europoje.

— Paskutiniu metu vietos IRO įstaigos 
neteikia tremtiniams daržovių ir ilgesnį lai
ką nedavė bulvių. Aiškinamasi, kad IRO ne
gali grynais pinigais vokiečių firmoms už 
daržoves mokėti, o šios firmos nesutinka 
mėnesį, ar du pinigų laukti ir nefiekia pre
kių. Tremtinių maitinimas žymiai pablogė
jo ir už jį dar tenka dirbantiesiems pinigus 
mokėti. Jau .ilgesnis laikas negauta dirban
čiojo priedo bei umažintos cigaretės.

— Buvo gauta žinių, kad prancūzų zonon t nos lietuvių vyko Tutlingenan J Kanados 
atvežta tremtiniams net keliolika vagonų 
drabužių, baltinių ir batų. Daug kas tikė
josi tinkamai žiemai apsirengti. Paskutiniu 
metu sklinda gandai, kad šie drabužiai 
tremtiniams jau nebus dalinami. Apie aprū
pinimą šios zonos tremtinių ir pabėgėlių 
drabužiais rašė net IRO zonos vadovybės 
biuletenis. Dauguma lietuvių iš IRO per vi
są laiką viršutinių rūbų mažai gavo. Būti
nai reikėtų šių drabužių likimą išsiaiškinti 
IRO centre, Ženevoje. Juk čia dažnai lanko
si lietuvių atstovai.

— Lapkričio 24 d. ne mažai prancūzų zo-

I nos lietuvių vyko Tutlingenan į Kanados 
I komisiją. Numatyta priiminėti pavienias 
moteris ir mergaites virš 18 metų su mo
tinomis namų ruošos ir ligoninių darbams.

— Iki šiol dar PDR įstaiga neišmokėjo 
tremtiniams jų deponuotus pinigus vokiečių 
markėmis. Savo laiku gauta tik po 60 DM 
pagalvės, bet virš šios sumos pinigai dar 
neišmokėti. Viskas brangsta ir tremtiniai 
negalės tinkamai pasinaudoti ir gausimais 
įneštų pinigų 5 procentais. LR Kryžiaus 
įstaiga jau seniai dalį Įneštųjų pinigų ga
vo vokiečių markėmis, (—k—J.

Intensyvi emigracija
Ambergas. Teko patirti, kad IRO 4-ji ei- 

rija, iš kurios daugumas išvietintųjų asme
nų nuolat prašėsi nukelti toliau į Vakarus, 
kelių mėnesių bėgyje numatoma išformuoti. 
Kad į kitas eirijas liktų mažesnis perkeldi- 
namųjų skaičius, dabar šioje eirijoje labai 
paspartinta emigracija. Todėl Ambergo Re- 
setlement Centre darbas virte verda, o ypač 
apgulta Australijos Emigracinė Komisija, 
nes ji paskutiniu laiku žymiai padidino įva
žiavimui kontingentus, o Pabaltijo tremti
niams rodo ir didesnį prielankumą. Pavyz
džiui, Resetlement Centro valdininkams DP 
stovykloms priėmimo sąlygas paskelbus, 
daugelis lietuvių nors ir norėjo, bet nega-

Įėjo vykti, tačiau, kai jie asmeniškai kreipė
si per Australijos Konsulą, visi gavo leidi
mus registruotis ir dabar turi vilties grei
tu laiku patekti Australijon nemaža šeimų ir 
net su mažamečiais vaikais. Todėl, pirmą 
kartą gausiau pajudėjus šeimoms, mūsų 
lietuviškos kolonijos ėmė sparčiai mažėti.

L. E-tas

Pasaulio lietuviu spaudoje

Pats įsikūrė ir kitus kviečia
Buvęs Lietuvos valst. teatro orkestro mu

zikantas J. Malaiška atvyko į Braziliją ir, 
laimėjęs konkursą, buvo pakviestas į Muni
cipalinio Teatro orkestrą. Greit jis atkrei
pė orkestro direktoriaus jose Siqueros dė
mesį, ir šis jį pakvietė ekspertu į organi
zuojamą galingą simfoninį orkestrą.

Mūsų tautiečio pareigos kontraktuotl tie
siog iš Europos pažįstamus, Lietuvoje pa
garsėjusius muzikus. Orkestras pradės 
veikti 1949 m. kovo mėn.

J. Malaiška (adr.:. Rua Piratini, 371, c. 
1, S. Cristovas, Rio de Janeiro) pradėjo su
sirašinėti ir kviečia žinomus muzikus: J. 
Vasiliūną, P. Matluką, Ambrozaitį Aleksą, 
M. Saulių, VI. Motiekaitį ir Z. Npmeiką.

(Žinios, Brazilija).
AIŠKINA SAVO BŪKLĘ

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos suvažia
vimas priėmė memorandumą, kuris vėliau 
įteiktas Darbd ministeriui.

Memorandume prašoma oficialiai pa
reikšti dėl atvykusių į D. Britaniją tremti
nių teisinės padėties. Daug kas tvirtina, 
kad atvykusieji bus „tol, kol bus reikalingi 
darbui”. Tai kelia nemaža abejonių ir ne
tikrumo. Tuo labiau, kad IRO esančius D. 
Britanijoje laiko faktiškai Įkurtais ir į sa
vo įkurdinimo planus nebeįtraukia.

Toliau prašoma nustatyti terminą iki ku
rio laiko atvykusieji būtų Darbo Ministe
rijos žinioje* (Kanadoje 10 mėn., Australi
joje 2 m.), o po to, kad galėtų laisvai ju
dėti ir pasirinkti darbą; leisti dirbti savo 
tikroje specialybėje.

Taip pat atkreiptas ministerio dėmesys ir 
J šeimų atsigabenimą iš Vokietijos; prašo
ma jų atgabenimą paskubinti ir šeimos są
voką plačiau praplėsti, o jau čia esančioms 
išskirtoms šeimoms prašoma sudaryti sąly
gas apsigyventi vienoje vietoje. (Brit. Liet.)

PASIKALBA, PASIBEDAVOJA...
Brazilijoje, Paranos steite, Ponta Orofta 

mieste irgi yra lietuvių. Daugumas jų sta
liai ir statybininkai. Kiti net labai gerai 
įsikūrę, kai kurie turi savo namus.

Lietuvių šeimose vaikai su tėvais kalbasi 
lietuviškai, o mišriose — visi plaukia pa
vandeniui ... Ponta Grossa lietuviai neturi 
jokios lietuviškos organizacijos. Užeigų vie
ta yra J. Pileckių namai. Čia pasikalba, pa- 
sibėdavoja. Panaikinus suvaržymus, lietuviai 
stengiasi mokyklose įsivesti lietuvių kalbos 
pamokas. įvairiose vietose steigiami lietu
vių kalbos kursai.

Vila Zelina atvykę DP lietuviai įsteigė 
taut, šokių ansamblį. Tai naujiena daugeliui 
senųjų ateivių. (Žinios, Brazilija).
LIETUVAI VADUOTI SĄ-GOS SEIMAS

Spalio 2—3 d. Clevelande įvyko LVS 
seimas. Jį sveikino daug organizacijų ir 
veikėjų, net kai kurios LTB iš Vokietijos.

Svarbiausias klausimas buvo — susijun
gimas su Amerikos Lietuvių Taryba. Tas 
klausimas aplamai sprendžiamas labai ilgai, 
nors abiejų grupių principinis sutikimas 
susijungti yra.

Nutarta laikytis seno nutarimo — jungtis 
bendram darbui su ALT tam tikromis są
lygomis. (Dirva).

LONDONO LIETUVIŲ CHORAS
Jau 1913 m. muzikas Janušas suorgani

zuoja pirmą lietuvių bažnytinį chorą. Bet, 1. 
Pasaulinis karas jo darbą išardo. Po to vėl 
buvo organizuojama iš naujo. Klestėdavo 
ir smukdavo lietuvių choras, atseit — pa
gal laiką ir chorvedžio pasiaukojimą.

Bet liet, choro veikla nenutrūko ir pra
ėjusio karo metu. O po karo atsirado net 
trys chorai: Klajūnas, parapijos ir West 
Ryfleet (iš Vokietijos darbams atvykusių 
vyrų choras). Prieš metus tie trys chorai 
susijungė į vieną. Jam vadovauja muzikas 
Mamaitis. Dalyvių — 50. Choras jau turėjo 
kelius gražius pasirodymus. (Brit. Lietuvis).

PAGERBĖ PABALTIJO DRAUGĄ
Spalio 6 d. sukako 60 m. vienam iš di

džiausių Lietuvos ir Pabaltijo draugų Šve
dijoje prof. Birger Nerman. Visos Pabaltijo 
tautybės tą sukaktį paminėjo iškeldamos ju
biliatui vaišes ir (teikdamos atminimui do
vanų. Lietuviai įteikė gražiai inkrustuotą 
vytį. (Pragiedruliai, Švedija).

SOLISTAI AMBERGE
Ambergas. ' Pereitą šeštadienį, lapkričio 

20 d. Amberge lankėsi solistai Krištolai- 
tytė, St. Baranauskas ir J. Kačinskas. Jie, 
po koncerto Vilsecke, kur stovi Lietuvių 
darbo kuopa, atvyko Ambergan ir koncerta
vo po pietų Ambergo TBC sanatorijoje ir 
vakare Pond-Baraikų salėje. Ligoniai buvo 
labai patenkinti, išgirdę po ilgos pertrau
kos, lietuviškų motyvų ir lietuviškai padai
nuotas operų arijas. Jie labai dėkingi solis
tams, kad jie, nebojant kelionės sunkumų, 
malonėjo atvykti pas juos ir kad šis buvo 
nepaskutinis kartas it sanatorijos ligoniai 
ir ateityje mūsų menininkų nebus užmiršti.

Vakare, Pond—Barakų salėje susirinko 
visi 4 eirijoj dirbantieji lietuviai tarnauto
jai ir su dideliu pasitenkinimu išklausė ma
lonaus Krištolaitytės soprano, galingo Ba
ranausko tenoro, akompanuojant J. Ka
činskui.

Bendrai, Ambergo lietuviai dėkingi minė
tiems tautiečiams — menininkams, kad jie 
malonėjo net du kartus pasirodyti, nors 
jiems jau sekančią dieną iš ryto reikėjo bū
ti Augsburge ruoštis kariuomenės šventės 
minėjimui. (—1—)

GRAŽUS PAVYZDYS
Dornstadtas. 1947 m. rugsėjo mėn. nau

jai susikūrus Dortistadto prie Ulmo lietu
vių stovyklai, buvo įsteigtas vartotojų koo
peratyvas. Veikęs arti metų, jis daug pa
tarnavo gyventojams ir buvo tam. tikras 
kainų reguliatorius.

Savo veikimo laikotarpyje kooperatyvas 
pergyveno skaudžių sukrėtimų; buvo pa
grindinai apvogtas, o. be to jo veikla daž
nai susidurdavo su stovyklos komiteto bei 
administracijos statomomis kliūtimis. Dėl to 
dauguma barių, bijodami atsakomybės ir 
nemalonumų, pasiskubino iš jo pasitraukti. 
Tačiau keliolika ryžtingesnių narių, pada
rius kai kuriuos patvarkymus pačioj jo va
dovybėj, vėl jį „pastatė ant kojų”.

Po valiutos reformos, kuri kooperatyvui 
irgi padarė skaudžių nuostolių, dar kartą 
iš nieko pradėjo savo veiklą ir jau buvo 
sutvirtėjęs. Tačiau daugumai jo narių iš
sikėlus į Ulmą, o čia atsikėlus iš Schwein- 
furto tenykščiam kooperatyvui, buvo nu
tarta jį likviduoti. Turimais aktyvai buvo 
apmokėti visi pasižadėjimai ir skolos, o 
pelno likutis sumoj DM 61,41 buvo paskir
tas vietiniam L. Raud. Kryžiaus skyriui, (b)

. AKIMIRKSNIU KRONIKA
Mes 2048 metais

Mes po šimto metų būsimiesiems, tai lygiai tas pats, kas mums yra tie. kurie 
buvo prieš šimtą metų — tuščia vieta. Ne. Nevisai. ,

Tie busimieji, lygiai kaip ir mes kad elgiamės su praeitimi, sukoncentruos ku
rį nors svarbesnį įvykį arba net visą šimtmetį ties keliais svarbesniais vardais tų, 
kurie geriausiai, tipingiausiai atstovavo mus.

O šiaip...
Kapinėse vienas kitas praeivis mėgins paskaityti apsamanotą mūrinio pamin

klo užrašą ir, sunkiai skaitydamas, galvos: „Kaip seniai, prieš šimtą 
Medinių kryžių nebeliks visai.

Muziejuose bus keli, kad ir įdomūs, bet nuostabiai nemadingi, o 
neskoningi drabužiai, baldai, indai ir šiaip smulkmenos.

Vieno kilto turtingesnio žmogaus šeimos bute bus keli senoviški 
rios nors skrynios dugne apačioje gulės keli drabužiai. Senelė prisimindama, kaip 
jos motina dėvėjo, ir jos pasakojimų įtakoje josios duktė pagarbiai tuos daiktus 
dėlios ir vėdins, o anūkė, tai matydama, nebus kitokia, kaip mūsų jaunimas, ir lep- 
ters;

— Brr. Kam tos visos senienos, tas visas šlamštas?
Ji didžiuosis savo gadynės laimėjimais ir pažanga ir savo jaunatviškame nai

vume galvos, kad geriau būti negali.
Miestuose žmonės, eidami pro mūsų kartos statytus ir dar naujiems reikala

vimams nepritaikytus namus, stebėsis, kaip žmonės galėjo be minimalių, jų akimis 
žiūrint, higienos reikalavimų gyventi. Dažnas gal klaus, ar jie lygiai taip jautė, 
mylėjo, kaip mes.

Taip. Gyvenam, jaučiam, kuriam, kaip tie, kurie buvo prieš mus. Galvodami 
apie save, čia pat ruošiam patogesnį, pigesnį, šviesesnį gyvenimą tiems, kurie bus 
po mūsų ir tiems iš 2048 metų, aukodami savo energiją, sveikatą kultūrai kelti, tau
tos vientisumui, josios pranašumui stipriau pabrėžti.

Bet jeigu kartais tie būsimieji norės su mūsų karta susipažinti, jie eis į di
džiuosius muziejus, bibliotekas, archyvus... ir jei domėsis lietuviais, turės konsta
tuoti, kad XX-jo amžiaus lietuviai, — kaip pasakius? — na, buvo labai nekultū
ringi, nes neturėjo periodinės spaudos, privačių archyvų, kasdieniškų laiškų ir, 
kas svarbiausia, knygų. Mes kaltiname tuos, kurie rūpinosi mūsų kultūros gyveni
mu pirmosios Respublikos laikais. O vis dėlto tie dvidešimts metų Paryžiaus bib
liotekose paliko, pv., pilnus „Saulutės” ir „Archivum Philologicum” komplektus, 
gi nuo 1939 metų, sprendžiant iš didžiųjų bibliotekų, lietuviai virto beraščiais. Val
stybės nėra, bet tada tai visos visuomenės, kiekvieno mūsų rūpestis!

Ir tie, po šimto metų ar daugiau, jei domėsis mumis, turės kaip ir mes, grieb
tis svetimų šaltinių, o ten... bus panašūs perlai: „Sovietų spauda mini (Vilniaus 
parodos.aprašymas „Wolnosc i lud”) Sovietų Sąjungos herojei Marytei Melnikai- 
tei paminklo projektą, darytą Mikėno... Skulptoriaus Bučo — Salomėjos Neries 
paminklą”. Ir tt.

Prašėmė vieno lietuvio, kad jis mums paaiškintų šitų darbų ir pavyzdžių pras
mę. Negalėjo mums paaiškinti ir net pasakė, kad niekas jau jo šiame gyvenime 
nestebina.

Deja, tas juodas ant balto po kiek laiko, jei mes per mažai kalbėsim, virs visų 
net ir mūsų pripažinta „tiesa”. Kiek perlų nuo Vytauto laikų į mūsų sąmonę yra 
įaugę? Jeigu mes jau vengiam pro svetimus rūkus septynioliktame ar aštuonio
liktame amžiuje (visi svarbesni veikalai yra didžiosiose bibliotekose) įžiūrėti lietu
viškos širdies, lietuviškos veiklos, kurią kad ir kaip paneigdami mes tęsiam, — tai 
kodėl mes norime ir galvojame, kad nieko apie save plačiau paskleisto nepalik
dami, nesielgdami taip, kaip daroma Šiandien kultūros pasaulyje, galėsim susilau
kti, jog Vilniaus, Klaipėdos byla ar kiti mūsų svarbesni įvykiai būtų vertinami 
taip, kaip jie mums, o ne svetimiems atrodė? J. DEVEIKE

metų mirė!’

tuo pačiu ir

baldai. Ko-

(Atkelia iš 3 psl.) 
procedūra būtų labai paini ir sunki, tačiau 
bent esamomis aplinkybėmis kažin ar tas 
būtų lengviau padaryti VLIKe. Trečia, ka
dangi ir pagal dabartini VLIKo parengtą 
projektą Pasaulio Lietuvių Seimas turės 
teisę nustatyti konstituciją (§ 52a),šiuo tar
pu nereikėtų labai smulkintis, paliekant 
visus organizacinius nuostatus pačiam sei
mui išspręsti. Kol kas užtektų tik pirmųjų 
19 §§, įžanginės dalies, »ir pereinamųjų 
nuostatų. Dėl tos pačios priežasties gal ir 
neliktų tokiam kreipimuisi i po visą pa
saulį išblašikytus tautiečius konstitucijos 
vardas. Ar negeriau būtų visų tų veiksnių 
vardu išleisti atsišaukimas arba deklaraci
ja, paliekant Pasaulio Lietuvių Seimui nu
sistatyti, ar jis parengs konstituciją ar 
kokį PLB statutą.

Iš viso kiekvienas konstrukcinis organiz
mas turėtų būti kaip galima paprastesnis 
ir aiškesnis. O tas aiškumas padidės tada, 
kai bus jam suteikti labai aiškūs ir kon
kretūs tikslai. Dėl to reiktų vengti ir viso 
to, kas galėtų sukelti kokių nors abejonių. 
Kiekvienu atveju, vardan to didelio ir šven
to visos mūsų tautos reikalo turėtų būti 
padaryta viskas, kad visos kliūtys būtų ko 
greičiausiai pašalintos ir kad PLB virstų 
gyvu ir gaiviu kūnu

♦ Montgomerys, kuris vieši Paryžiuje, 
apsilankė Fontainebleau, kur įrengta Vaka
rų Europos Unijos sausumos kariuomenės 
vyriausioji būstinė. Jį lydėjo Pr’ancūzijos, 
D. Britanijos ir Beneliukso kraštų aukšti 
karininkai. (D/R).

Neįprasta reklamos rūšis
Kartais norėdami žmogui Įtikti, ar jam at

sidėkoti, ar jį kaip nors atžymėti, atliekame 
jam meškos patarnavimą. Tada gaunasi 
priešingi rezultatai: dėkingasis pasijunta 
neatsidėtojęs, o dėkojamasis jaučiasi ne
vertai įžeistas. Telkia mintis atėjo, perskai
čius spaudoje šį skelbimą: „Koncertinėje 
dalyje sutiko dalyvauti žymiausios mūsų 
meninės pajėgos A. Dambrauskaitė ir S. 
Baranauskas. (Ištrauka iš skelbimo, prane
šančio apie Vilniaus 625 metų minėjimą). 
Čia analogiškai prisimena visa eilė matytų 
plakatų: „Didžiausia atrakcija! Žymiausias 
pasaulio palių ryjikas” , arba „Žymiausias 
Europos sunkumų kilnotojas” ar dar kito
kie. Jei šiuo paskutiniuoju atveju praeida
mas pro plakatą šypteli, kartais turėdamas, 
o kartais ir neturėdamas noro pamatyti tą
jį žymiausiąjį, tai pirmuoju atveju panašios 
rūšies reklama neatrodo pernelyg rimta. Li
gi šiolei vis dar skirdavome rimtąjį meną 
nuo cirkinių numerių, o taip pat cirkinę 
reklamą nuo rimtojo meno reklamos. Ne
atrodo, kad šitoks cirkinio leksikono varto
jimas, skelbiant mūsų visuomenei gerai pa
žįstamus dainininkus, būtų tinkamas.

Tremtyje turime visą eilę mūsų žymiųjų 
menininkų, ne tik dainininkų, tai ir čia pats 
termino ,^menininkas” naudojimas būtų ne
tikslius. nes dar yra ne tik dainos menas, 
bet ir žodžio menas, rašymo menas, šokio 
menas ir kt. Bet čia, atrodo, turėta gaivo-

je dainos meną. Jei jau ties juo sustotu- 
mėm,' tai Europoje lietuvių dainininkų dar 
turime daug ir žymių, bet dar niekad ne
buvo kuri nors dainos meno įstaiga ar 
kompetentinga komisija išrinkusi ir paskel
busi pačius žymiausius. Atrodo., nekaip 
jaustis turėjo minėtieji dainininkai, tokius 
skelbimus pasiskaitę, nors jie ir mes pui
kiai žinome, kokią jie vietą užima ir ko jie 
verti. Žinoma, kuris nors nerimtos firmos 
dainininkėlis sau širdyje pasidžiaugtų, tar
damas: „Matote, kokia aš europinė garse
nybė”. Bet tai ne rimto dainininko logika. Juk 
net Kipras Petrauskas, kuris visos tautos 

,buvo laikomas didžiuliu dainininku, niekad 
nebūtų sutikęs su panašiu skelbimo tekstu.

Mylėdami dainą, gerbkime ir savuosius 
dainininkus, taikydami jiems, jų vertą ir 
tinkamą reklamą. S. Narkeliūnaitė

IEŠKOJIMAS
Amerikoje gyvenančių giminių paieško

ma Bronislava Llutkaitė, gim. apie 1908 m. 
USA. Ji dar mažametė su savo motina (Ma
rijona Jurinaite) išvykusi iš Elizabeth Į 
Lietuvą (valsčius neatmenamas). Br. Liut- 
kaitės krikšto tėvai: Kazimieras Urbis ir 
Ona Stankienė.

Ji pati ar žinantieji apie ją prašomi at
siliepti adresu: (14a) Schwabiscfo Gmūnd, 
Bismarck Camp 1/50, M. Rutribienė.

SPORTINES ISTORIJOS
Tikslas pateisina priemones. Texase, JAV, 

vienose bokso rungtynėse vietinio meisterio 
garbintojai prisitaikė prie jo priešininko 
sportinių kelnaičių ir nejučiomis įpiovė 
juosmens gumą. Viduryje aršios kovos, ku
rioje kaip tik stipriau laikėsi svečias, stai
ga jam trūko kelnaičių guma, ir jis abiem 
rankom buvo priverstas griebtis tvarkyti sa
vo tualetą. Tą momentą išnaudojo vietinis 
meisteris ir priešininką patiesė ant grindų 
k. o.

Milijonai už geriausią žaidėją. Paryžiaus 
Stade/Red Star klubas švedų futbolo žvaig
ždei ir įvarčių karaliui. Gunnar Nordhal, 
„įsigydamas” jį savo klubui, pažadėjo su
mokėti 16 milijonų frankų ir vilą bei du 
automobilius. Tai prašoka viso prancūzų 
ministerių kabineto gaunamą atlyginimą.

Kerštingas rtfsas. Milane įvykusiose ris- 
tikų rungtynėse rusas Korošenko ėjo be 
pralaimėjimo. Pagaliau 130 kg sveriančiam 
austrui Adi Berber pavyko rusą patiesti 
ant menčių. Sis nesitvėręs pykčiu griebė 
kėdę ir taip smogė priešininkui, kad šis tik 
ligoninėje atsigavo, nors ir buvo laimėjęs 
rungtynes, (žlv).

SKELBIMAS Nr. 58
Iš JAV ir kitur yra paieškomi žemiau iš

vardinti asmens. Ieškomieji arba jų likimą 
žinantieji malonėkite atsiliepti C/Kartotekon 
per vietos LTB komitetus, kartu nurodant 
skelbimo eilės Nr. ir įdedant reikiamą kie
kį pašto ženklų atsakymui apmokėti.
770. SAJAUSKAS Jonas, Juozas bei Vin

cas — kilę iš S. Kalvarijos; PILINKA 
Juozas, Jono — kilęs iš II Varėnos; 
ČEPAITIS Alfonsas (1917) — kilęs iš 
Šeduvos.

771. Med. Dr. KIZILIUSAS Alfonsas; 
SKUČAS Jeronimas, Kazio — iš Pa
girių; VENCKUS Stasys (1922) — iš 
Balaindiškių; VISOCKIENE-Sakaitė Lu- 
cė, gyvenusi Žemalės parap.

. MILKūNIENE-Brilingaitė Eugenija; 
RAMASAUSKIENĖ Stefanija, jos duk
tė Ona ir sūnus Jonas — gyvenusieji 
Vilkaviškyje.

. Mrs. Kotryna Klimaitis-Šidlauskaitė, 
716 Kirkland St., Utica, N. Y./USA- 
prašo atsiliepti gimines, kilusius iš Gi
relių, Pagirių parapijos.

. Mr. Motiejus Dilis, 933 York St.„ 
UTICA, N. Y./USA — prašo atsiliepta 
savo gimines, kilusius iš- Kulių, Jū
žintų parapijos.

. Mr. Andrius Sumskis, 26 New Hart
ford St., Mills, N. Y./USA - prašo 
atsiliepti savo gimines, kilusius iš Kie
taviškių parap., Trakų apskr.

. Mr. Martynas Sabonis, 707 N. Cooper 
St., Utica, N. Y./USA — prašo atsi
liepti savo gimines, kilusius iš Kieta
viškių parap., Trakų apskr.

, Mrs. Agnes Yamalavich, 180 Myrtle
' Street, LYNN, Mass./USA — prašo 

atsiliepti Krugelius iš Tryškių, Kara- 
veckus iš Raudėnų ir Barboros Ren- 
dokienės vaikus, kilusius iš Vainuto.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

SKELBIMAS
Malonus Tautieti, ar jau skaitei J. Kau

po knygą Dr. Kripštukas Pragare? O gal 
turi jaunuolį, vertą Kalėdų dovanos, nupirk 
jam šią gražią pasakų knygą . ir jis bus 
Tamstai dėkingas.

Gerb. Sp. Platintojau, ar Tamstos lenty
noje yra dar šios knygos kiek egz., o gal 
ir visai nebuvo platinama? Jei jau nebeturi, 
ar mažai liko — siųsk leidyklai užsakymą, 
kad prieš Kalėdas galėtumei patenkinti no
rinčius ją įsigyti.

PADĖKA
Rotenburgo (Has.) stovyklos klebonui 

kun. Čeponiui, Rotenburgo Raudonojo Kry
žiaus Valdybai ir jos pirmininkei p. Jan
kauskienei, Apylinkės komitetui ir tautiniam 
atstovui širdingai dėkojame už padėjimą 
rūpintis mano sergančia dukra-seserim — 
Domeikaite Elena. Choro vedėjui, choro 
dalyviams ir gausiai visuomenei, padėju
siai 
ton 
me

palydėti velionę amžinon poilsio vie- 
į Rotenburgo kapines, taip pat reiškia- 
nuoširdžią padėką.

Domeikienė Marcelė, dukros ir sūnus
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