
ATLANTO PAKTAS PARENGIAMOJOJE UGNYJE
Dileli; parllji; sutartinė politika

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
užsienio reikalų ministeris Marshallis, spė
jama, dar šią savaitę konferuos su vadovau
jančiais Amerikos kongreso politikais. Tose 
konferencijose.

bus paruoštas (statymo projektas dėl 
dėl Amerikos užsienio politikos, kuris 
bus pateiktas Amerikos kongresui atei

nančių metų sausio mėn.
Naujasis senato užsienio komisijos pir

mininkas demokratas Cortriallys sutrumpi
no savo atostogas, kad laikiratvyktų į Wa- 
ehingtoną tiems pasitarimams. Jis pažymėjo, 
kad ir toliau stengsis politikos klausimais 
laikytis abiejų partijų sutarimo principo Ir 
artimai bendradarbiaus su buv. senato už
sienio komisijos pirmininku respublikininku 
Vandenbengu.

Connallyui artimuose sluogsniuose teigia
ma, kad netrukus senatorius atkreips savo 
dėmesį į šiuos klausimus: 1. penkiasdešim
čiai metų pasiūlytą Atlanto paktą, kurio 
projektą paruošė 5 Vakarų Europos Unijos 
valstybės; 2. Europai karinės pagalbos pro
gramą; 3. Tolimesnių lėšų klausimą Euro
pos pagalbos programai; 4. Kinijos proble
mą ir papildomą pagalbos programą.

Jokios vokiečio kariuomenės 
vakarinėje Vokietijoje

Berlynas (NZ). Pulk. Campbellis ameri
kiečių karinės valdžios vardu dementavo 
pasklidusius gandus apie tariamą vokiečių 
renrilitarizavimą amerikiečių zonoje. Apie 
bet kokį karinį pramonės policijos paruoši
mą' negali būti jokios kalbos.

Buv. vokiečių kariuomenės narių prašy
mai priimti juos ir panaudoti amerikiečių 
kariuomenės tarnyboje buvo atmesti, moty
vuojant tuo, kad užsieniečiai negali tarnau
ti Amerikos kariuomenėje. - - , r

Pulk. Campbelliš* toliau pažymėjo, kad 
amerikiečių karinė valdžia ryšium su poli
cijos armijos sukūrimu sovietų okupacinėje 
zonoje nemano atsakyti tokiomis pat prie
monėmis Vakaruose. Amerikiečiai nepažeis 
sutarčių dėl vokiečių demilitarizavimo.

Nuteisė pinlgij padirbėjus
Mūnchenas (Dena). Miincheno pirmos 

instancijos teismas nuteisė 8 asmenų D 
markių klastotojų gaują kalėjimu nuo 3 
iki 7 metų.

Ta gauja buvo išaiškinta rugsėjo mėn. 
Ji buvo pagaminusi' ir leido į apyvartą 20 
markių notas.

Europos konstitucija 
baigiama ruošti

Paryžius (Dena/Reuteris) Penkios Vaka
rų Europos Unijos valstybės savo planą 
dėl Europos konstitucijos nori paruošti iki 
ateinančių metų sausio 25. d. Jos tikisi iki 
to laiko suderinti britų planą dėl Europos 
vyriausybės su prancūzų siūlymu sudaryti 
Europos parlamentą.

Beneliukso valstybių grupės atstovas, ku
ris šiuo metu vykstančiuose pasitarimuose 
veikia kaip tarpininkas tarp Prancūzijos ir 
D. Britanijos, pareiškė, kad pasitarimai 
prasidėjo kontsruktyvioje ir draugiškumo 
pilnoje atmosferoje. ,

Kada Ępropos sąjūdžio tarptautinė tary
ba, kurios dvasios vadovu yra Churchillis, 
vasario mėnesį susirinks Briuselyje, tikriau-, 
šiai tuo metu jai bus pateiktas Europos 
konstitucijos projektas, kuris atstovaujamų 
Europos vyriausybių bus be sąlygų remia
mas. M’noma, kad toje konferencijoje daly
vaus ir Churchillis.

Penicilinu gamins 
ir Vokietijoje

, Frankfurias (Dena). JEIA pranešė, kad ji 
sudarė sutartį dėl didelio penicilino fabriko 
įrengimo Vokietijoje.

To fabriko pastatymu Vokietijoje rūpin
sis New Yorko firma Merck ir Co. Pra
džioje tikimasi gaminti iki šimto milijardų 
tarptautinių penicilino vienetų.

Dingo generalinis sekretorius
Praha (AP). Iš Čekoslovakijos pabėgo 

užsienio reikalų ministerijos generalinis 
sekretorius, savo laiku buvęs ęekoslovaki- 
jos atstovas Tautų Sąjungoje, Dr. Arnostas 
Heidrichas. Čekoslovakijos užsienio reikalų 
ministerijos spaudos skyriaus viršininkas 
pareiškė, kad niekam nėra žinoma, kur 
Heidrichas su savo šeima yra pabėgęs.

Paryžius (UP). Amerikiečių sluogsniuose 
puoselėjama viltis, kad yisos Vakarų Eu
ropos valstybės tuojau pat įsijungtų į At
lanto paktą, atrodo vis dar neturinti pa
grindo. Pagal dabartinę pasiruošimų pa
dėtį manoma, kad šiuo metu visai sutinka 
pasirašyti Atlanto paktą tik Vakarų uni
jos valstybės: D. Britanija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija ir Liuksemburt&s. O 
JAV sluogsniai, diplomatinių sluogsnių 
nuomone, itin didelę reikšmę skiria tam, 
kad tas paktas būtų išplėstas iki Siaurės 
Atlanto, kad tuo būdu būtų sudarytas už
daras frontas nuo Ledinuotojo vandenyno! 
iki Gibraltaro.

Principinis Norvegijos ir Danijos suti
kimas dalyvauti tame'pakte vis dar yra 
trukdomas izoliacionistinės Švedijos elgse
nos. Irlandija pirma sąlyga stato tai, kad 
šiaurės Airija būtų sujungta su Eire į ne
priklausomą valstybę. Portugalija, kuri iš 
principo prie Atlanto pakto sutinka prisi
dėti, pageidauja, kad pirma būtų padary
tos nuolaidos Ispanijai. Italija pabrėžia 
sunkumus, kurie kyla dėl apsiginklavimo 
sunkumų, susijusių su taikos sutartini!.

Be to, ir šiaipjau atsiranda daug nuo
monių skirtumų, tarp kurių nepaskutinę 
vietą užima ir tas klausimas, kuriam lai
kui tas paktas turi būti sudarytas. Vakarų 
Europos valstybės pageidauja, kad tas 
paktas būtų sudarytas 50-čiai mėtų, tai 
JAV, pasak „New York Times“ norėtų, 
kad tas paktas būtų sudarytas dešimčiai 
metų.

Atlanto paktas dešimčiai metų

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” rašo, kad JAV nutarė Atlanto pak
tą pasirašyti tik dešimčiai metų. b.

Tas paktas, kurį pasirašys JAV, Kanada, 
D. Britanija, Prancūzija ir Beneliukso kraš
tai, turės pritraukti ir kitas valstybes, pir- 

eilėje Daniją, Islandiją ir Portugaliją.

Atlanto paktas paruoštas Europoje

Londonas (Dena/Afp). Britų užsienio rei
kalų ministerija pareiškė, kad penkių Va
karų Europos valstybių Londone paruoštas 
Atlanto pakto projektas pirmiausia būsiąs 
priimtas tų penkių valstybių Vyriausybių, 
0 vėliau pasiųstas į Washingtoną ir ten 
svarstomas jau septynių valstybių atstovų, 
kurios tuo paktu interesuojasi.

„Oro tiltas” <* JAV politikos dalis
Wiesbadenas (Dena). Atvykęs į Frankfur

tą, lapkričio 28. d. senatorius Taftas spau
dos konferencijoje pareiškė, kad jis prita
ria prekybos sąlygų sušvelninimui su bizo
ną. Jis Sveikinąs JEIA ir ERP politiką. 
„Oro tiltą” jis pavaizdavo, kaip dalį JAV 
užsienio reikalų politikos. .

Ruhras ir Berlynas - dienos temos Prancūzijoje
Paryžius (Dena)/ Ruhro ir Berlyno pro
blemos šią savaitę yra svarbiausios 
Prancūzijos visuomenės ir politikų 

svarstymų temos.
Antradienį tautinis susirinkimas pradėjo 

debatus dė; naujo Ruhro statuto. Vyriausy
bės užimta tuo klausimu pozicija jau yra 
žinoma ir jai pritaria visos partijos. Tik 
komunistai kaltina vyriausybę per maža ro
džius iniciatyvos.

Ar aštresnis prancūzų protestas Ruhro 
klausimu turėtų didesnės įtakos, yra abejo
jama. Politiniuose sluogsniuose su rezigna
cija nurodoma į labai ribotą Prancūzijos 
dalyvavimą Ruhro kontrolėje. Kartu su
Ruhro klausimu Prancūzijos spaudoje ke
liamas ir galimo Vokietijos remilitarizavi- 
mo klausimas, nepaisant to, kad sąjunginin
kų. buvo demtntuoia pasklidę apie Vokieti • 
jos remilitarizavimą gandai.

Nepaisant to, Prancūzijoje būkštaujama, 
kad anglai ir amerikiečiai, norėdami atsver
ti rytinėje zonoje suorganizuotą „liaudies 
policiją”, kurioje esą iki 300.000 vyrų, gali 
pradėti steigti ginkluotus vokiečių dalinius 
savo zonoje. O tai jau sudarytų branduolį 
„juodojo reichswehro”. Ta proga primena
ma 1923 metai, kai buvo vykdomas pasyvus 
pasipriešinimas, o gener. Seecktas turėjo 
tiktai 100.000 vyrų. *

Berlyno klausimu vis dar tebesirūpina 
Ąrgentinos užsienio reikalų ministeris Bra- 
muglia ir stengiasi rasti jo sprendimą. Pa
skutinieji sovietų bandymai rytiniame Ber- 

įlyno sektoriuje suburti atskirą miesto at-

Italija nepaliks nuošaliai
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerijos informatorius pareiškė, 
■ kad britų vyriausybė,, po pasitarimų su Ita- 
• lijos vyriausybe apsisprendė, kad Italija bū
tų pakviesta į Europos tarybą.

Esą dar nežinoma, ar Vakarų Europos 
Unijos valstybių konferencijai Paryžiuje bu- 

, vo pateiktas formalus siūlymas tuo reikalu.

Australijai labai 
reikalingi imigrantai 

Sidneys (Dena/Reuteris). Australi
jos liberalų partijos pirmininkas G. 
Caseys australų amerikiečių liberalų 
draugijoje pareiškė, kad Australijai 
reikalinga didelė Amerikos finansinė 
pagalba. Ta finansinė pagalba būtų 
panaudota Australijos gyventojų skai
čiui padidinti ir Australijos ūkiui 
plėsti.

Australijos gyventojų skaičius se
kančios generacijos gyvenimo metu 
turi būti padvigubintas, -jeigu tie gy
ventojai norės, kad nuosavybės ir 
krašto valdžia būtų išlaikyta jų ran
kose.
Šio meto Imigracijos programa' apima 
per metus 70.000 asmenų. Tas skai
čius vėliau turės būti padidintas iki 
200.000 asmenų per metus.

Bet kad Australija galėtų įsileisti 
tiek žmonių, ji turi išplėsti ir patobu
linti savo ūkį.

Tikisi greit nugalėti krizę
Washingtonas (Dena). Demokratų sena

torius Tomas Connollys, kuris po respub- 
likininko Vanderbergo perėmė senato už
sienio reikalų komisijos pirmininko parei
gas, vienoje spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad jis yra (sitikinęsr-jog

netrukus bus susitarta dėl sovietų mar
kės apytakos Berlyne ir sovietų vykdo

ma blokada bus panaikinta.
Toliau Connallys pabrėžė reikiant sku

biai sudaryti taikos sutartį su Vokietija ir 
valstybinę sutartį su Austrija. Tuo būdu 
būtų išspręstas Vokietijos klausimas.

Karo nenori, bet ginkluojasi

Liverpoolis (Dena/Reuteris). Britų krašto 
apsaugos ministeris Shinwellis viename su
sirinkime čia paaiškino, kad nė vienas britų 
vyriausybės narys nenori karo su Sovietų 
Sąjunga ir visi yra įsitikinę, kad ir Sovietų 
Sąjunga nenori karo su D. Britanija.

štovų susirinkimą čia sukėlė didelį susiin- 
teresavimą.

Beveik visi-sutinka su tuo, kad keletą die
nų praslinkus po Berlyno rinkimų, tas 
miestas bus suskaldytas visiškai ir sovietų 
sektorius Berlyne užims visos sovietų zo
nos vadovaujančią vietą.

Amerikiečių sluogsniuose pažymima, kad 
Vakarų valstybės ir toliau sutinka derėtis 
Berlyno klausimu, bet naujos sovietų prie
monės susitarimo šansus vis mažina.

♦ P. Afrikos Unijos dolerio padėtis yra 
tokia rimta, jog tik 100 mil. dol. paskolos 
iš Amerikos gali pataisyti reikalus, (AP).

Frankfurtas (Dena). Buv. vokiečių gene
ralinio štabo viršininkas gen. pulkininkas 
Halderis vienam AFP korespondentui pa
reiškė, kad jis netiki kilsiant karą, kol Sta
linas nėra jo nutaręs. Bet

jeigu įvyktų antpuolis, tai tektų ^pasi
traukti iš visos srities į rytus nuo Ni- 
no, ir gynimas turėtų būti organizuoja- -

mas vakariniame Reino krante.
Bet koks ketinimas ginti Vakarų Europą 

prie rytinių Vokietijos sienų yra tik „ro- 
mąjįtika”. Pavojaus atveju visi kariuome
nei tinkami vokiečių vyrai turi vykti už 
Reino.

Jo nuomone, ne Europa bus lemiamasis 
kovos laukas, bet centrinė Rusija.

Svarbiausias kovos laukas - centrinė Rusija

„Berlynas - prieš Ryiii vergiją“
Berlynas (Dena). Rinkiminė kova Berlyne vietų okupaciniai daliniai užtvėrė sunkve-

pasiekė aukštumas. Demokratinės partijos 
praėjusią savaitę turėjo 50 rinkiminių susi
rinkimų. Ir Berlyno komunistai padidino 
savo aktyvumą, kuris yra nukreiptas prieš 
rinkimus.

Naujasis Berlyno SĖD pirmininkas Jen- 
dretzkys tos partijos krašto atstovų konfe
rencijoje pranešė, kad SĖD artimiausiomis 
dienomis „turės sprąsti eilę uždavinių, ku
rie padarys žymios įtakos Berlyno klausimų 
sprendimo raidai.” Baigdamas jis pažymėjo, 
kad yra prinokęs laikas Berlyne veikti, o 
taip pat sudaryti naują magistratą.

Pirmieji tos jėgos politikos deklaravimo 
reiškiniai pasirodė iš komunistų pusės truk
dant eilę demokratinių partijų rinkiminių 
susirinkimų. Buvo vietų, kur komunistai 
įsiveržė į susirinkimų patalpas ir sukėlė 
muštynes. Turėjo įsikišti vakarinių sekto
rių policija, kuri išaiškino, kad tas ardoma
sis 'darbas yra pavestas SĖD nariams, at
gabentiems iš Saksonijos ir Brandenburgo.

Patys berlyniečiai J savo vedamą kovą 
žiūri kaip į visos Vokietijos jėgų centrą. 
„Berlynas Vakarų Vokietijai teikia mora
linių kalorijų, kurios yra vertingesnės už 
materialines kalorijas”, pareiškė SPD atsto
vas Schmidas. „Mes esame tvirtai įsitikiną, 
kad, šiomis dienomis Berlynas pasireikš už 
Vakarų pasaulį, o tuo pačiu ir už laisvę ir 
prieš Rytų vergiją”.

Vakariniuose Berlyno sektoriuose pože
miniuose geležinkeliuose kasdien įvyksta 
sabotažo aktų. Amerikiečių zonoje traukinys 
galėjo išvengti katastrofos tik dėl to, kad 
Ipuvo žymiai sumažinęs savo greitį. Tame 
pačiame 'ruože buvo išardyti signalai ir ap
švietimo įrengimai. Kai kuriose vietose so-

Shinwellis, kurio kalba buvo trukdoma 
šauksmais „karo kurstytojas”, sakė, kad jis 
dabar yra grįžęs iš Europos kontinento, kur 
jis matė tūkstančius karių kapų. Jis yra 
pasiryžęs visa daryti, kad sutrukdytų kilti 
naujam karui. Bet D. Britanija privalo tu
rėti tam tikrą kiekį kariuomenės apsigyni
mui, ir kraštas nebus nuginkluotas tik tuo 
tikslu, kad tai patiktų komunistams.

Vieni baigia streikuoti, kiti ketina pradėti
Paryžius (Dena). Prancūzijos uostų dar

bininkų streikas baigėsi. Profesinių sąjungų 
ir darbo ministerijos pasitarimai gerai se
kasi. Kasdien laukiama, kad darbininkai 
uostuose vėl pradėtų darbą. Tuose uostuo
se, kur streikavo darbininkai, laivus krovė 
policija ir kolonialiniai kariuomenės dali
niai. Dabar jie" yra sugrąžinti J kareivines.

Anglių kasyklose darbas vyksta sklandžiai 
ir jau iškasama 83% anglių to kiekio, kuris 
būdavo gaunamas prieš streiką. Vyriausybė 
ir vėl mano panaikinti daugybą suvaržymų, 
apribojančių elektros srovės vartojimą.

Prancūzijos gydytojai pareikalavo, kad 
jiems būtų teikiama didesni benzino kiekiai. 
Jeigu tas jų reikalavimas nebūtų patenkin
tas, jie grasina pradėti protesto streiką. 
Prancūzijos vyriausybė j tai pareiškė, kad 
dolerių rezervus ji turėjusi panaudoti ang
lims iš užsienio pirkti ir todėl negalima bu
vo pakankamai pirkti benzino.

Prekybos tinklo darbininkų ir tarnautojų 
profesinei sąjungos, komunistinė, nekomu
nistinė ir katalikų nutarė pradėti streiką, 
jeigu nepasisektų derybos dėl penkių die
nų darbo savaitės, kaip buvo iki šiol

Dunkirchene dokų darbininkai pirmadienį

Sovietina Lenkijos generalinį štabą

Varšuva (AP). Lenkijos generalinis štabas 
turįs būti išvalytas nuo visų tautiškai ir į 
Vakarus orientuojančiųsi asmenų. Į laisvas 
vietas bus paskirti komunistinės ir Rytų 
orientacijos karininkai.

Lenkijos vyriausybės informatorius dėl to 
pareiškė, kad paaiškinimai dėl tų pakeiti
mų būtų tada padaryti, jeigu ir JAV bei D. 
Britanija nurodytų priežastis, dėl kurių 
vykdomi pakeitimai jų generaliniuose šta
buose.

♦ Sovietų karinis teismas teisia Dr. G 
Mueckenbergerį, Berlyno centrinės anglių 
administracijos viršininką, už tai. kad ne
vykdė sovietų atleidimo įsakymo. Byla 
spręsti priklauso visiems sąjungininkams, 
bet vakariečiai neprileidžiami šiuo atveju. 

žirniams kelią iš amerikiečių sektoriaus įva- 
žuoti į sovietų zoną. Tas pat vietomis pa
daryta ir britų sektoriuje.

Nepaisant viešų teroro aktų ir grasinimų 
demokratinių partijų sluogsniuose laukia
ma gausaus gyventojų dalyvavimo balsavi
muose. Berlyno vakarinių sektorių gyven
tojai nesidavė jokioms sovietų priemonėms 
įbauginami ir yra tikri Vakarų valstybių 
okupacinių įstaigų apsauga.

Europos rėmimas - 
pirmoje vietoje

Washingtonas (Dena/Afp). ECA adminis
tratorius Hoffmanas pirmadienį su prezi
dentu Trumanu, užsienio reikalų miniate- 
riu Marshalliu ir ERP ambasadorium Har- 
rimanu turėjo pasitarimus, kuriuose buvo 
svarstomas pasauliui, o ypač Europai su
stiprintos pagalbos programa.

Buvo svarstomas ir kreditų skyrimas per 
ateinančiu metus. Hoffmanas. netiesiogiai 
patvirtino .gandus, kad Trurųanas ir Mar
shallis Kinijos rėmimui skiria* tik antraeilę 
reikšmę.

Veto apkarpymo klausimas
Paryžius (Dena). JT politinė komisija 

pradėjo svarstyti veto teisės naudojimų 
Saugumo Taryboje. Tuo klausimu komisi
jai yra pateikti du pranešimai Vienas 
prahešitnas yra „mažosios pilnaties", ku
riame siūloma, kad tam tikriems Saugumo 
Tarybos nutarimams nereikalingas būtų 
didžiųjų valstybių vieningas sutarimas, ir 
amerikiečių, britų, prancūzų ir kiniečių 
bendra, rezoliucija, kuri daugeliu klausimų 
visai panaši į „mažosios pilnaties" siūlymą.

Tos keturios valstybės savo rezoliu
cijoje tarp kitą ko numato 35 pro
cedūros atvejus, kuriuose negali būti 

panaudota veto teisė.
Toliau rezoliucijoję rekomenduojama, kad- 
5 didžiosios valstybės veto teise naudotųsi 
tik tada, kada tai joms atrodytų būtinai 
reikalinga atsižvelgiant į Jungtinių Tautų 
interesus. -z •. •. • . . / ....

Lenkijos delegatas Julius Katz Suchy 
keturių valstybių rezoliuciją atmetė grįs
damas tuo, kad veto teisė yra vienintelė 
mažumos priemonė apsisaugoti nuo dau
gumos primetamų norų.

vakare pabaigė strejką ir nutarė antradie
nį iš ryto vėl pradėti darbą. Ir beveik vi
suose kituose Prancūzijos uostuose prie lai
vų pakrovimo ir iškrovimo prasidėjo dar
bas.

Prancūzijos kasyklų darbininkai, gavę 
CGT profesinių sąjungų įsakymą, pirmadie
nį 8 savaites trukusį streiką užbaigė. Di
džioji tų darbininkų dalis jau pirmadienį 
atėjo J savo darbovietes.

Izraelis 
nori būti JT nariu

Paryžius (Dona). JT politinėje komisi
joje per debatus buvo svarstomas sovietų 
siūlymas iš Palestinos atitraukti visus sve
timus dalinius. Sovietų projektas buvo 
paremtas beveik tokio pačio turinio lenkų 
siūlymo, kuriame irgi reikalaujama iš Sv. 
Žemės atitraukti svetimą kariuomenę, ka
dangi tai sudarą rimčiausią kliūtį grąžinti 
taikai Palestinoje.

Izraelio atstovas tą siūlymą parėmė, o 
arabų kraštų - Egipto, Sirijos ir Libano - 
atstovai, o taip pat D. Britanijos ir Ame
rikos atstovai pasisakė prieš.

Britų atstovas pareiškė manąs, kad pil
natis, priėmusi tą sovietų siūlymą, sueitų 
į koliziją su Saugumo Taryba, kandangi 
pastaroji svarsto tą klausimą. Tą pažiūrą 
rėmė ir Amerikos atstovas. Jo nuomone, 
kariniai klausimai turi palikti tiktai ST 
kompetencijoje. Švedams pasiūlius balsa
vimas to klausimo buvo atidėtas.

Pirmadienį Izraelis oficialiai paprašė, 
kad Jungtinės Tautos priimtų jį savo na
riu ir tą klausimą apsvarstytų dar šioje 
sesijoje.

Savo rašte JT generaliniam sekretoriui 
Trygvei Lie užsienio reikalų ministeris 
Shertokas nurodė, kad Izraelio valstybė, 
š. m. gegužės mėn. 14. d. paskelbus Jos 
nepriklausomybę, administraciškai kaip 
valstybė yra sukurta ir nuo to laiko sėk
mingai .gynėsi nuo kaimyninių valstybių 
agresijos.

Iki šiol Izraelis yra pripažintas jau 19 
valstybių
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==TRUMPOS 7JLVI()S=
ARGENTINA

♦ Argentinos ūkio tarybos pirmininkas 
Miranda oficialiai dementavo gandus, kad 
bus nuvertintas Argentinos pezas. (D/Afp).

♦ Argentinos užsienio reikalų ministeris 
ir ST pirmininkas Bramuglia šią savaitę 
ketina vykti 1 Rymą. ST pirmininko kaden
cija jam baigiasi lapkričio 30. d. Gruodžio 
10. d. jis ketina grįžti į Buenos Aires. •
* AUSTRIJA
♦ Amerikiečių įstaigos praneša, kad di

delis skaičius džypų, kurie neturėjo auto 
numerių, užtvėrė Vienos Linco plentą, o jų 
įgulos ėmė plėšti tuo plentu važiuojančius 
sunkvežimius. Pamatę atvykstant austrų po
liciją, banditai su savo džypais pabėgo. Pa
siliko tik vienas uniformuotas sovietų arti
lerijos leitenardas, kuris buvo perduotas so
vietų įstaigoms. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos policija areštavo daug 

asmenų. Tie areštai siejami su dviejų šnipų 
suėmimu, kurie britų ambasados Prahoje 
sunkvežimiu iš Čekoslovakijos norėjo per 
siehą patekti į Austriją. Visi areštuotieji esą 
teroristai ir šnipai, kurie palaikę ryšius su 
užsienyje esančiomis prieš Čekoslovakiją 
nukreiptomis organizacijomis. (D/Afp).

♦ Bratislavoje teismas nuteisė 14 slova
kų už tariamą šnipinėjimą bendra 124 me
tų kalėjimo bausme. Kaltintojai teigia, kad 
trys svarbiausieji kaltinamieji tiesiogiai dir
bo Amerikos žvalgybai ir buvę paruošti 
Vokietijoje. (D/R).

D. BRITANIJA
' ♦ Britų commonwealtho klausimams mi
nisteris Bakeris žemuosiuose rūmuose pa
reiškė, kad Airijos piliečiai, kurie nuolat 
gyvena D. Britanijoje, turės tarnauti britų 
Kariuomenėje. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Iš sukilimo paliestų sričių Graikijoje 

1 Eplro kaldtjs pabėgo per 127.000 žmonių.
■ Pabėgėlių skaičius kasdien didėja. (D/R).

I 15 VISUR
♦ Paskutinieji Naujosios Zelandijos ka

riuomenės daliniai, kurie kartu su britų 
daliniais buvo panaudoti Japonijoje, grįžta 
į savo tėvynę. (D).

♦ Antruoju skaitymu priimtas „Airijos 
respublikos” įstatymo projektas, pagal kurį 
Airija atsiskirs nuo D. Britanijos. (AP).

♦ Kariuomenė Venecueloje laikinai su
spendavo kai kurias konstitucines teises 
viešosios tvarkos sumetimais. (AP).

♦ Pietų Afrikoje per kasyklų darbininkų 
Roodepoorto miestelį praūžė toks smarkus 
uraganas, kokio ilgai nebuvo buvę tame 
krašte. Po to viesulo miestas atrodė, lyg jį 
būtu savo . kojomis trypęs koks pamišėlis 
milžinas. (D/R).

ITALIJA
♦ Italijos užsienio reikalų ministeris

. Sforža pasisakė savo nuomonę dėj Atlanto' 
pakto. Pasak jo. Italija dirbs taikai, bet ne 
Karui. Norėdama laiduoti savo saugumą.Ita- 
lija neizoliuosis. Todėl Italija su simpatija 
sveikins kiekvieną paktą, kuris sieks taikos

■ ir Europos vienybės. (D/Afp).
IZRAELIS

♦ Visose Jeruzalės miesto dalyse pra
ėjusių dienų būvyje žydai padarė puolimus. 
Iš Ammano pranešama, kad visi tie puoli
mai su nuostoliais buvo atmušti. (D/R).

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos užsienio reikalų ministe

ris Jugoslavijos pasiuntinybei Atėnuose 
įsakė Graikijos vyriausybei pareikšti pro
testą dėl visos eilės Jugoslavijos sienos pa
žeidimo iš graikų pusės per paskutinius 3 
mėn. (D/Afp).

♦ Sustojus importui iš kominformo vals
tybių, Jugoslavija turi atsisakyti nuo reik
šmingų penkerių metų plano dalykų, pareiš
kė maršalas Titas.

♦ Maršalas Titas patvarkė, kad Jugos
lavijos respublikos paskelbimo trečiose me
tinėse Belgrade būtų iššauta 12 salvių iš 50 
pabūklų. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ Respublikininkų partija šiuo metu 

svarsto, kaip patikrinti per prezidento rin
kimus trijuose didžiausiuose steituose Kali
fornijoje, Ohio ir Illinois, balsų skaičius. 
Tuose steituose Trumanas gavo tik nežymią 
balsų daugumą. Jeigu suskaičiavus balsks 
būtų gautas kitas rezultatas, tai tat galėtų 
reikšti Deweyo pergalę. Tačiau nesitikima, 
kad vadovaują, respublikininkų vyrai tuose 
trijuose ateituose pareikalautų atkartotinio 
balsų ekaičiavjifio, nors to iš jų ir norima.

LENKIJA
♦ Lenkijos profesinėse sąjungose prasi

dėjo valymas, kurio, pasak Lenkijos radiją, 
pirmiausias tikslas atsikratyti nepatikimu 
elementu vadovaujamose organizacijose. (D)

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos teismas už ginklų kon- 

irobandą, terorą ir žudynes įvairiomis ka
lėjimo bausmėmis nuteisė 27 prancūzų fa
šistinės „Cagoute” organizacijos narius.

♦ Princūzijos vyriausybė nutarė prašy
ti tautinį susirinkimą patvirtinti įstatymo 
projektą, kurjuo Vakarų Unijos ginkluotų
jų pajėgių generalinio štabo vyr. būstinei 
Fontainebleau įrengti skiriama 40 mil. fran
kų. (D/R).

TURKIJA
♦ Per 6000 turkų sekmadienį protestavo 

prieš graikų reikalavimą Kipro salai gauti 
nepriklausomybę ir ją sujungti unijos ry
šiais su Graikija. Turkai reikalavo, kad ir 
toliau salą valdytų britai. Jeigu D. Brita
nija iš.tos salos pasitrauktų, tai ji ir vėl 
turėtų grįžti Turkijai. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Wiesbadeno kriminalinė policija pra

nešė, kad jai pasisekė spalio mėn. ir pir
moje lapkričio pusėje' konfiskuoti 62 . cnt 
maisto ir prabangos dalykų, 24.000 ameri
kinių cigarečių, 1.500 dolerių ir 30.000 DM 
vertės 5 ampules strėptomicino. (D).

♦ 44 m. džiovininkas Krausas Ooslare 
padegė gyvenamąjį namą ir pats nusišovė. 
60 žmonių liko be pastogės. (D).

Berlyne stacionuojąs prancūzų generolas 
G a n e v a 1 i s, itin išmintingas ir aiškiai 
galvojąs vyras, pasajtė man prieš keletą 
savaičių, kai sovietų tonas vis griežtėjo ir 
padėtis darėsi labiau be išeities, kad jis. 
netikįs karą būsiant „netolimoje” ateityje. 
„Skaitant sovietų licenzijuotus vokiečių 
laikraščius, reikia manyti, kad ryt poryt 
įvyks sjtontanūs masių ekscesai, ir vėliau ar 
anksčiau susidurs Vokietiją tvarkančios 
valstybės, vadinasi, kils karas. Na, bet aš 
tuo netikiu. Revoliucijos ir karai neįvyksta 
pagal planus. Jie įsikūnija, kam nors nebe- 
suvaldant nervų”.

Žvelgiant į Berlyno raidą per paskutinius 
mėnesius, neatrodo, kad „kas nors” nebe- 
suvaldytų nervų. Kad šio karo nebus, bent 
aprėpiamame laikotarpyje, galima beveik 
matematiškai įrodyti. Vienas Amerikos po
litikas, kuris jau daugel metų užima žymią 
vietą užsienio ministerijoje, man tai „įrodė”. 
Prieš atpasakojant jo argumentus, tebūnie 
leista keliais žodžiais paliesti dabartinės 
karo psichozės priežastis. -

Fantazijos apie sovietų karinę paruošti

Kad platūs sluogsniai taria galint karą 
kilti, pagrindinė priežastis yra ta, jog jie 
taria Rusiją šiuo metu esant taip į priekį 
pasistūmėjus ginklavimesi, jog būtų neiš
mintinga to neišnaudoti. Operuojama tikrai 
fantastiškais ir daugiau ar mažiau nekon
troliuojamais skaitmenimis. Skaitmenys apie 
dabartinę sovietų žaliavų gamybą (50 mil. 
to geležies, 60 mil. to plieno, 500 mil. to 
anglies ir tt.) yra jau labiau sukontroliuo
jami. Jie verčia susimąstyti, bet nėra re
kordiniai skaičiai.

Labiau gąsdina faktas, kad žymūs sovie
tų kariuomenės daliniai stovi Lenkijoje, 
Pabaltijyje bei Vokietijas rytuose ir bet 
kuriuo metu gali prasilaužti į Vakarus. Čia 
jau yra nebe spekuliacijos, bet lengvai kon
troliuojami faktai. Jau birželio mėn. Vokie
tijoje buvo 18 motorizuotų divizijų — apie, 
300.000 vyrų. Prie jų priskaitytina 10 kadro 
divizijų (apie 50.000 vyrų), kurias, žinoma, 
per kelias savaites bus 'galima pakelti J ka
ro meto dydį. Be to, 100.000 vyrų Estijoje 
ir 200.000 vyrų Latvijoje ir Lietuvoje.

Kaip tik tuo metu, t. y. prasidedant Ber
lyno blokadai, Vakarų valstybių agentai, 
kurie stengėsi nustatyti ir painformuoti apie 
sovietų stiprumą, vis konstatavo, kad šių 
dalinių karininkai, ypač jaunučiai aviacijos 
karininkai, buvo apsėsti karo kvaitulio.

Jei šios žinios nebuvo raminamos, tai 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais jos tikrai 
kėlė nerimą. Vos tik pasirodžius sovietų 
tankų generolui Rokosovskiui, agentai iš 
visos zonos pranešinėjo, kad atkelta nauiu

MINTIS

Andriaus Višinskio karjera
— tokia antrašte „Die Neue Zeitung” pa
skelbė ilgą anoniminį str. apie tą sovietų 
režimo pažibą. Ta Istorija tokia būdinga 
visam tam režimui, kad su ja verta supa
žindinti ir mūsų skaitytojus.

Jau Andriaus Višinskio tėvas parodė nea
bejotinų gabumų prisiderinti prie aplinku
mos ir pūsti pavėjui. Jis buvo lenkas, bet 
apsigyvenęs Kijeve, perėjo į stačiatikių ti
kybą ir dėjosi esąs nuoširdus caro valdi
nys. 1883 m. gimęs Andrius, baigęs gimna
ziją, pradėjo studijuoti teisę, vildamasis 
kada nors tapti caro prokuroru. Tačiau jau 
tada — tai buvo apie 1900—1905 metus — 
studentams neatrodė, kad caro režimas bus 
labai ilgas. Andrius įsijungė į socialdemo
kratus. 1903 metais Rusijos socialdemokratų 
partija skilo į bolševikus (Leninas) ir men
ševikus (Martovas). Jauno Višinskio uoslė 
nebuvo dar labai gera — jis prisidėjo prie 
menševikų ir jų naudai naudojos savo ora
toriaus ir demagogo talentą. 1917 m. revo
liucija Andrių užtiko Kaukaze, Baku mies
te. Ir čia jis pasirodė smarkus bolševikų 
priešas. Kaukazas kurį laiką buvo neprik
lausomas. 1919 m. bolševikai ten suruošė 
perversmą ir valdžią perėmė garsieji 27 
Baku komisarai. Vėliau 26,iš jų anglai, ku
rie tuo laiku stengėsi Kaukaze įsiviešpa
tauti, sušaudė, tik 27-jam pasisekė pa
bėgti. .Tai buvo- Mikojanas — dabartinis 
sovietų užsienio prekybos ministeris ir par
tijos CK šnlas. 1920 m. Kaukaze galutinai 
įsivyravo Ordžonekidzės vadovaujami bol
ševikai. Apie Višinskį tuo laiku nebuvo 
niek8 girdėti. Jis išsinėrė tik 1921 m. jau 
kaip... bolševikas.

Višinskio „persikrikštijimas” jį išgelbėjo 
nuo arešto, tačiau jis ir toliau buvo bud
riai Cekos sekamas. Jam neliko nieko kito, 
kaip tapti „katalikiškesniu už popiežių”. Jo 
senas pažįstamas Chodorovskis parūpino 
jam vietą Maskvos universitete. Čia reikia 
pastebėti, kad tuo laiku universitetai politi
ka dar mažai domėjosi ir seni arba net 
jaunesnės kartos profesoriai žiūrėjo į poli
tiką du tam tikra pašaipa. Marksizmo kate
dros tuo laiku niekas nė negalvojo įvesti. 
Tuo pasinaudojo Višinskis ir karštai grie
bėsi mokslo „bolševizacijos”. Jis, pradėjo 
naują discipliną: „Marksizmas ir teisė”, v

Leninui mirus prasidėjo • trynimasis dėl 
palikimo. Višinskis stojo ne Trockio, bet 
Rykovo, Bucharino, Zinovjevo, Kamenevo ir 
Stalino pusėn. Sį kartą jis įspėjo. Tftcki- 
ninkai pralaimėjo, o Višinskis buvo paskir
tas Maskvos universiteto rektorium. Čia jis 
toliau stengėsi įtikti valdantiesiems. Kai jo 
„bolševizacija” sutiko pasipriešinimą, Vi
šinskis „nukaukino” savo buv. draugą Cho- 
dorovskį kaip „trockininką” ir pats gavo jo 
profesinio lavinimo vyr. valdybos valdytojo 
vietą.

1928 m. Višinskiui pasitaikė gera proga. 
Stalinas, norėdamas vienas įsiviešpatauti, 
pradėjo kovą su Bucharinu. Jis stojo Sta
lino pusėn. Už tai 1933 metais Stalinas jam 
atsilygino vyr. Sovietų Sąjungos prokuroru. 
Ir toje vietoje Višinskiu! nepritrūko ener
gijos. Jis plačiu mastu naikino Stalino tik
ruosius ir tariamuosius priešus. Aišku, ne
pamiršdamas ta pačia proga atsikratyti ir 
buvusiais savo konkurentais j vyr. proku
roro vietą — Antonovu-Ovsėjenka ir Kry- 
lenka. Pagaliau Višinskiu! pasisekė prisidėti 
ir prie Jagodos — NKVD viršininko lik
vidacijos. •

1936 metais jis Stalinui surašė jo gar
siąją konstituciją, kurioje pasakyta, kad 
„niekas negali būti pasmerktas be teismo ir 
už akių”. Tačiau tas nekliudė be teisme lik
viduoti milijonus žmonių. Višinskis buvo 
apdovanotas Lenino ordinu. Jam dar kartą > 
pasisekė likviduoti NKVD šefą — šį sykį 1 
Ježovą.

1940 m. Višinskis, anot straipsnio auto
riaus, jau buvo iš pagrindų .išvalęs. Sovietų 
Sąjungą ir galėjo būti paskirtas į užsienių 
frontą— padėti Stalinui užkariauti visą pa
saulį. Siame fronte jam jau ne taip labai 
sekasi. Mat, čia vien smurtu hę kažin ką 
nuveiksi.

išvengta generalinio streiko
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

dokų darbininkų profesinė sąjunga susi
tarė su vyriausybės atstovu, ir tuo būdu 
visos Prancūzijos dokų darbininkų gene
ralinio streiko grėsmė yra išnykusi.

♦ Lapkričio 26. d. pakarti dar 14 karo 
nusikaltėlių vokiečių už nusikaltimus Lands- 
bergo kalėjime. Nuo praėjusių metų spa
lio 15. d. iš viso pakarti 87 asmenys. (AP)

Dėl Berlyno karo nėbjis
dalinių; arba bent jų laukiama, nes tuštino 
kareivines, o subombarduotąsias remonta
vo, kariuomenės pratimų aikštes atitvėrė, 
paskubomis statė barakus, kai kuriose 
Mecklenburgo vietovėse sekvestravo ištisus 
gyvenamuosius kvartalus ir tt. Įsidėmėtina, 
kad visa tai tebevyksta ir šiandien.
Sovietų propaganda prieš karą yra rimta
Siam sambrūzdžiui griežtai priešinga yra 

sovietų ir jų pakalikų propaganda prieš 
karą. Skaitant sovietų licenzijuotą spaudą, 
nenoromis skverbiasi mintis, jos pasku
tinis dalykas, kurio' sovietai nori, yra ka
ras su Vakarų valstybėmis. Mat, jie kalba 
apie tai, kad tik kiti tenori karo, veda Į 
karą, net kiekvienas laikraštininkas, kuris 
dirba Vakarų licenzijuotuose laikraščiuose, 
jų automatiškai laikomas „karo kurstytojų”. 
Ir nuostabu, kad jų isteriški karo baimės 
šauksmai skamba kažin kaip — negalima 
čia išsisukti, nepaminėjus žodžio „kažin 
kaip” — nuoširdžiai.

Ir štai; turint galvoje, kad sovietų pro
paganda prieš karą gali būti nuoširdi, dar 
kartą analizuojant aplinkybes ir faktus, ro
dančius, kad jie nori karo — tada paaiškė
ja, kad jie propagandą varo ne juokais, kad 
juos, ima baimė. O dabar aš padygsniui iš
dėstysiu argumentus ano gerai orientuoto 
Amerikos diplomato, kurį buvau užsimi
nęs pradžioje.

Dalinių keitimas, ne stiprinimas

Buvome prisiminę sovietų karininkus, ku
rie skelbė kilsiant karą ir baigsiantis, be 
abejo, sovietų laimėjimu. Nagi, ką tat 
reiškia? Nuo kada karinidkai žino, ką ke
tina daryti vyrai, kurie valdo jų kraštą? 
Sovietų daliniai; kurie stovėjo Vokietijoje 
birželio mėnesį, dar tebėra. Žinoma, atvy
ko jų vienas kitas ir daugiau, o svarbiau
sia daugybė lėktuvų. Bet iš tų plačiu mastu 
suplanuotų kariuomenės kilnojimų, kurie, 
matyti, paaiškėjo iš žvalgybos pranešimų, 
buvo ne naujų dalinių gabenimas, o du 
atkiri vyksmai:

a) lig šiol į rytus nuo Berlyno buvusių 
dalinių perkėlimas į apylinkes,, esančias va
karuose nuo Berlyno;

b) dalinių pamainymas, t. y. siuntimas 
nanro dalinių, kurie pastaraisiais metais 
stacionavo Vokietijoje, ir jų vieton atga
benimas dalinių, lig tol stacionavusių Ru
sijoje.

Nesuskaitomų pranešimų palyginimas ir 
jų anlizė be priekaišto įrodo, kad sovietų 
karinis stiprumas nepadidėjo Vokietijoje. Dėl 
Pauliaus armijos reikia pasakyti, kad jos 
vertė šiandien yra tokia problematiška, jog 
jos, kaip lemiamo veiksnio, nėra ko į galvą 
imG.

Tenepamiršta Hitlerio 
ir kaizerio kalkuliacijas

Paryžius (Dena/Reuteris). Sekmadienį per 
radiją amerikiečiams pasakytoje kalboje 
Amerikos JT atstovas Fosteris Dullesas pa
reiškė „Mes vis dar tebetikime, kad pavyks 
sureguliuoti Berlyno ginčą.”-

Dullesas pabrėžė, kad „jokia valstybė ne
gali pasigriebti vieną kraštą po kito, kaip 
kadaise kaizeris arba Hitleris.”

Nelemta arabų klaida .
Bagdadas (Dena/Reuteris). Irako ministe

ris pirmininkas sekmadienį pareiškė parla
mente, kad arabai padarė didžiausią klai
dą, sutikdami su paliaubomis. Bet dar me
tas „Palestiną išvaduoti”. Manoma, kad 
Irakas skatins arabų valstybes tuojau im
tis akcijos.

JT rūmų statyba
New Yorkas (AP). Jungtinių Tautų rū

mam!, kurie kaštuos 65 mil. dolerių, žemės 
kasimo darbų atlikta jau 6O’/o. Manoma, 
kad rūmai bus baigti statyti pirmajai pil
naties sesijai 1951 m.

„Badas nepripažįsta 
valstybių sienų“

VVashingtonas (Sdp). JAV įvyko JT mai
tinimo ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
metinė sesija, kurioje 57 įvairių kraštų 
500 atstovų prezidentas Trumanas pasakė 
kalbą. Jis pareiškė turįs viįtį, kad tos or
ganizacijos nariais bus Sovietų Sąjunga ir 
Argentina. ,-Jeigu mes su sovietais ben
drai galėtumėm žemės ūkio interesus 
diskutuoti“, .sakė prezidentas, „nebūtų jau 
taip sunku diskutuoti nuomonių skirtu
mus, kurie atsiranda įvairiose kitose sri
tyse . . . Viena iš priemonių stabiliam pa
sauliui sukurti yra pakankamas maisto pa- 
ganimas ir jo teisingas paskirstymas- Ba
das nepripažįsta joklų^valstyblų sienų“.

♦ Ku-i^ux-Kanas gruodžio 10. d. Ma- 
cohe (iemonstruos be gaubtuvų ir kaukių, 
norėdamas įrodyti, kad jis, „yra krikščio
niškiausia organizacija iš esamųjų”. (AP).

♦ Karo policija Paryžiuje suėmė Ame
rikos karininką Įeit. M. Coheną už pieštukų 
kontrabandą į Prancūziją. Kontrabandai 
gabenti jis naudojo kariuomenės auto ma
šinas.

Kartą tai supratus (sakė Amerikos dip
lomatas), viskas aišku. Sovietai tikrai *?K- 
nori karo. Įvairumo dėliai jie šį kartą ma
no taip, kaip jų laikraščiai rašo. Be to, tai 
Įrodė Berlyno raida. Vertinant karo ar tai
kos atžvilgiu, oro tiltas buvo iššaukimas. 
Jei sovietai būtų norėję karo, jiems būtų 
pakakę imti šaudyti į sąjungininkų lėktu
vus. Bet jię išmintingai elgdamiesi to ne
padarė.

, Degalų stoka

Nuostabiai lengva atsakyti į klausimą, ko
dėl sovietai nenori karo. Jis yra jiems ne
pakeliama ištaiga. Šiuo atžvilgiu yra Įdomi 
eilė konstatavimų apie sovietų ūkinį po
tencialą, kuriuos padarė žinomasis istori
kas Dr. Kurtas Hessė (jam buvo prieinami 
aiberikiečių ir anglų šaltiniai). Pagal juos 
sovietai, tiesa, turi anglies, geležies ir plie
no pakankamai,,žmonių jėgos daugiau negu 
pakankamai. -

Bet pats svarbusis klausimas yra degalai. 
Šiuo metu' sovietai pagamina 35 mil. tonų, 
o karo metu reikėtų mažiausiai 60—70 mil. 
tonų. Be to, naftos laukai yra arti pasienių 
ir lengvai prieinami bombarduoti. Prie to 
prisideda transporto sunkumai, karo su
žalotas ūkis, kuris dar nepasiekė 1939 m. 
būvio. Sovietų apskaičiavimais (kurie, žino
ma, laikomi slaptai) .padarytoji žala bus 
pašalinta tik 1960 m. , ,
Vakarai skaitosi su visomis galimybėmis
Kartą supratus, kad sovietai nenori karo, 

kadangi negali jo vesti, pasidaro žmogui 
aišku, kodėl jie taip niršta ant. vakarinių 
„karo kurstytojų”. Žmonės širsta ypač ta
da, kai žino, jog dėl savo kaltės pateko į 
nepakenčiamą padėtį. O taip yra sovietams. 
Jie blefavo — blokuodami Berlyną, kilno
dami savo kariuomenę rytinėje zonoje ir 
tikėdamiesi, kad persigandę Vakarai pasi
trauks. Na, Vakarai pakibo ant meškerės 
(sako Amerikos diplomatas), bet tik ne taip, 
kaip sovietai tikėjosi. Vakarai ginkluojasi. 
Vakarai įkalkuliuoja karo galimybę. Vaka
rai pakėlė pirštinę.

Tat sovietus erzina. Dabar jie nori mus 
perkalbėti, kad nesama' karo pavojaus. Da
bar „vakariečiai” yra karo kurstytojai.

Tuo tarpu tikrai jokio karo!

Ir nebus jokio karo. Žinoma, politinis 
karas vyks toliau, .sovietai ir toliau nuro
dinės, kokia neteisinga esanti kapitalistinė 

zsistema. Jiems nieko kito nelieka, pėl to 
dar neturi kilti karas — jei visi suvaldys 
nervus. Politinės įtampos gali kažin kiek 
egzistuoti, neišsikraudamos. Gal būt, tai 
nebūtų smagiausias iš visų pasaulių, bet vis 
dėlto geresnis, negu naujas didysis karas. 
(Weltwoche)
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Tarptautinė padėtis

Viskas aišku
„...Ernestas Bevinas nutarė vieną 

savaitę prailginti savo atostogas, nes 
tarptautinė padėtis neduoda pagrindo 
laukti staigmenų...” United Press.

Ir taip galvoja ne vien Foreign Office. 
Visuose Vakaruose manoma, kad ir talen
tingiausias užsienio reikalų ministeris šiuo 
metu negali sustabdyti ar pakeisti įvykių 
raidos. Ją nukreipti kita vaga gali tik pa
kitėjusi tarptautinė būklė, o tam reikia ne 
žodžių, bet darbų. Su tokia pažiūra sutinka 
net buvęs smarkus Bevino politikos prieši
ninkas Richardas , Grossmanas, darbiečių 
kairiojo sparno vadas, aiškindamas, kad 
šiuo metu vienintele teisinga politika yra:

Pirmiau veikti, vėliau kalbėtis.
Londoniškio „Sunday Pictorial” skiltyse jis 
teigia, kad tas veikimas turi susidėti iš 4 
punktų: Vakarų Europos Unijos organiza
cijos, Vakarų Vokietijos vyriausybės suda
rymo, Marshallio. plano galutinio suformu
lavimo ir Atlanto pakto sudarymo. Cross- 
manas mano:

„Stalinas yra'' delsimo taktikos meiste
ris. Tačiau, jei mes galėsime Vakarų 
Europoje įvykdyti savo programą, lyg 
jo visai nebūtų — galėsime tikėtis, kad 

Rusija pagaliau palinks i gerą...” 
Na, Stalinas jau pasirūpins, kad nebūtų už
mirštas. Visų pirma yra du frontai, ku
riuose nors ir nelaukiama ypatingų staig
menų, kurie tačiau nuolat primena jo eg
zistenciją, o be to, jis turi paprotį savo 
partizanus nuleisti ir užfrontėje — užnu
garyje.

Vokietijos frontas

Kautynės dėl Berlyno tebevyksta. Įvykiai 
čia nuėjo taip toli, jog Vakarų valstybės 
turėjo pranešti ST pirmininkui Bramugliai, 
kad aeatstačius Berlyno savivaldybės vieny
bės, nėra prasmės kalbėti apie vieną va
liutą. Stalinas „generolo žiemos” talkinin
kaujamas, tikisi apgulimą pagriežtinti. To 
reikalauja jo orumas. Be to, savo blokada 
jis tikisi anksčiau ar vėliau priversti Va
karus derėtis dėl visos Vokietijos likimo. 
Iš Molotovo pasikalbėjimų su sovietų zo
nos politikais per spalio revoliucijos iškil
mes Maskvoje, jei patikėti „Manchester 
Guardian” informacijomis, paaiškėjo, • kad. 
sovietai norėtų atstatyti tariamai nepri
klausomą Vokietiją, kuri šlietųsi prie So
vietų Sąjungos. Toks jo pareiškimas nesu
kėlė sensacijos, nes tie siekimai nenauji.

Užnugario stiprinimas

Kad išmušus vokišką kozirį iš sovietų 
rankų, reikia stiprinti užnugarį. Tai reiš
kia: visų pirma nuteikti vokiečius Vakarų 
naudai. Bet tos pastangos, kaip įrodė gin
čas dėl Ruhro, sukelia prancūzų nepasitikė
jimą. Jam numalšinti Marshallis pareiškė, 
kad galutinis visos problemos sprendimas 
bus paliktas taikos konferencijai. Kartu 
prancūzų atstovai buvo pakviesti į britų 
amerikiečių kontrolės įstaigas. Tie gestai 
prancūzus maloniau nuteikė, tačiau galu
tinai jų būgštavimų neišblaškė. Tikimasi, 
kad tai padarys Vakarų Europos Unija ir 
Atlanto paktas. Šiuo metu tam ieškomos tin
kamos formulės.

Britų spaudoje (‘„Economist” ir „New 
Statesman”) pasigirdo balsų, siūlančių tarp
tautinei kontrolei pavesti ne tik Ruhro kraš
tą, bet ir prancūzų Lotharingiją su rūdos- 
kasyklomis bei Belgija su Liuksemburgu. 
Tokiu .būdu toje kontrolėje būtų beveik 
visa Vakarų Europos sunkioji pramonė, kas 
reikštų dar vieną žingsnį į jos vienybę, 
vokiečiai būtų neįžeisti, gi prancūzai nura
minti. O tvirtas užnugaris paverstų niekais 
sovietų puolimo baimę. Žinoma, ir čia rei
kia skaitytis su sovietų partizanų veikla, t. 
y. streikais, ūkiniu sabotažu ir pan., tačiau 
jų pasisekimo šansai šiuo mėtų yra labai 
abejotini. f

Kinijos frontas *

Paskutinės žinios iš Washingtono skel
bia, kad Trumano vyriausybė ir toliau ne
mano ryžtingiau padėti Ciangkaišekui, bes 
nesitiki jo laimėjimo. Amerikiečių ištekliai 
nėra neriboti. Didesnė pagelba Kinijai tu
rėtų atitraukti c^alį paramos Europai. Be to, 
Ciangkaišeko režimo populiarumas Kinijo
je yra toks mažas, kad oficialus jo rėmimas 
gali tik sukelti plačių masių neapykantą 
JAV, kas vėliau gali labai pakenkti. Ta pro
ga kyla klausimas, kaip amerikiečiai, jei ir 
norėtų, galėtų aktyviai padėti Ciangkaišekui. 
Paryžiškė „Aurore” praneša apie pasiūly
mą pavartoti atomines bombas. Tačiau jos 
vargiai ką padėtų Kinijos chaose. Jas ver
čiau būtų numesti į Maskvą, bet tam kol 
kas nėra nei moralių nei materialinių są
lygų-

♦
Atrodo, kad Trumanas nutarė, nesklai

dant jėgų, visą energiją nukreipti Europos 
sutvarkymui. Siaurės Atlanto pakto pagaly 
ba jis tikisi atsigriebti už nuostolius Azi
joje. Todėl Bevinas gali ilsėtis. Jo pavaduo
tojai dirba už jį. Pagal nustatytą gene, ali
nę liniją. Tik Atlanto bendruomęnė gali .te
gelbėti pasaulį ir jį sutvarkyti. VM
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Klaipėdiečių pastangos prisiglausti prie Lietuvos
30 metų sukakčiai

Kovoje dėl Lietuvos žemių surinkimo 
Prūsų Lietuvoje 1918 m. lapkričio 30 d. 
pasireiškė viešumoje Prūsų Lietuvos 
Tautinė Taryba. Jos tikroj: misija buvo 
reikšti pasauliui ir Lietuvai šios terito
rijos, dar įjungtos i Vokietijos valstybę, 
lietuvių gyventojų norą ir valią atsi
skirti nuo Vokietijos ir įsijungti į Lie
tuvos valstybę. Tik iš dalies jų noras 

. buvo Įvykdytas:,prie Lietuvos buvo pri
jungta tik tos teritorijos dalis Klaipėdos 
kraštas. ,

Čia prisimindami Prūsų Lietuvos Tau
tinės Tarybos 30 metų sukaktį, pažymi- 

, me, kad tie patys siekimai ir ta pati 
misija, kurią yra atlikusi tada Prūsų 
Lietuvos Tautinė Taryba, tenka dabar 
susikūrusiai Mažosios Lietuvos Tarybai, 
reiškiančiai valią lietuvių gyventojų tos 
prūsų Lietuvos teritorijos, kuri dar yra 
likusi anapus Lietuvos valstybės ribų.

Atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos 
ir jj laikinai palikus santarvininkų žinioje, 
čia veikiai prasidėjo labai aistringos kovos 
tarp lietuvių ir vokiečių. Pačioje pradžioje 
vokiečių manyta, kad tame krašte pavyks su
kurti visai savarankišką valstybėlę, kuri, 
progai pasitaikius, galės vėl prisiglausti 
prie Vokietijos. Ta prasme ir buvo, vedama 
labai stipri agitacija ne tik vokiečių, bet ir 
lietuvių tarpe. Vokiečių pastangomis buvo 
sukurta net „Vokiškai—lietuviškos tėviškės 
sąjunga” (Deutsch-litauischer Heimatbund), 
kurios vyriausias uždavinys buvo įvykdyti 
šitas užmačias. Vėliau, kai paaiškėjo, kad 
tokioms vokiečių svajonėms nėra lemta įsi
kūnyti, ir kad prancūzų politikai norėtų 
kraštą vienu ar kitu būdu atiduoti savo są
jungininkams lenkams, vokietininkų politikos 
vadai susižinoję su lenkais ir ėmė labai 
atkakliai darbuotis, kad būtų bent 10 — 15 
metų (steigta Klaipėdos valstybėlė (frei- 
statas) ir pavesta Lenkijos globai.

Tuo tarpu susipratusieji lietuviai nesi
liovė rūpintis, kad kraštas klek galima grei
čiau būtų priglaustas prie jo motinos Lie
tuvos. Šita kryptimi atsidėjęs dirbo Prūsų 
Lietuvių Susivienijimas ir Prūsų Lietuvos 
Tautinė Taryba.

Dar tebesant Klaipėdoje vokiečių kariuo
menei, 1919 m. gruodžio mėn. pabaigoje 
Prūsų Lietuvių susivienijimas nutarė pa
siųsti Į Lietuvos Tarybą tris savo atstovus: 
d-rą Vilių Gaigalaitį, ūkininką Jurgi Strėkl 
ir ūkininką Kristupą Lekšą. Be to, jiems pa
vaduotoju buvo išrinktas 'Martynas Jankus. 
Atstovai turėjo nuvykti Į Kauną 1920 m. 
sausio mėn. 16 d., Lietuvos Tarybos sesijai, 
bet jie to nepadarė. Jie tenuvyko po mėneT 
šio, bet ir tuomet i iškilmingą Lietuvos Ta
rybos pęsėdĮ, susijusi su Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo paminėjimu, nuėjo 
tiktai Jankus, Strėkys ir Lekšas, kurie tenai 
sėdėjo garbingoje vietoje, skirtoje sve
čiams. D-ras Gaigalaitis į tą posėdį neat
vyko ir dėl to Mažosios Lietuvos atstovai 
tą dieną negalėjo būti kooptuoti į Valsty
bės Tarybą. Kooptavimas negalėjo įvykti 
nei sekančiomis dienomis,' kadangi d-ras 
Gaigalaitis, susitikęs Kaime su Jankum, 
Strėkiu ir Lekšiu, prikalbino juos grįžti at
gal į Klaipėdą pasitarti su Prūsų Lietuvos 
Tautine Taryba, kurios posėdis buvo šau
kiamas vasario 20 d. Tame posėdyje d-ras 
Gaigalaitis patiekė savotišką Klaipėdos 
krašto sutvarkymo projektą, bet Taryba to 
projekto nesvarstė ir visais balsais priėmė 
šitokį nutarimą:

„Prūsų Lietuvių Tautos Taryba, kaip 
vienintelė rinktoji ir įgaliotoji Atstovy
bė lietuvių, kurie pagal Versalės taikos 
sutarties atskirtajame nuo Vokietijos 
Nemuno krašte sudaro gyventojų dau
gumą, susirinkusi Klaipėdos mieste 
savo posėdy 1920 metų vasario mėne

sio 21 dieną vienu balsu nutarė: 
pareikšti savo valią ir reikalavimą, idant 
tas nuo senų senovės lietuvių tautos gy
venamas ir prieš jos porą atplėštas 
kraštas, kuris ir ekonomijos atžvilgiu 
sudaro su Lietuva vieną organingą vie
netą, tuojau neatidėliojant būtų vėl su
jungtas su Lietuva į vieją bendrą val
stybę ir gautų bendrai ginti ir tvarkyti 
savo nepriklausomą tautinį, politinį ir 

ekonominį gyvenimą.
Tam tikslui tas kraštas siunčia savo at
stovus į Steigiamąjį Lietuvos'Seimą ir 
taip pat į laikinąją Lietuvos Atstovybę, 

Valstybės Tarybą.
Atsižvelgdamas į skirtingas sąlygas, 
kuriose teko tain kraštui gyventi per 
penkis šimtus su viršum metų atskirtam 
nuo Lietuvos, Lietuvių Tautos Taryba 
išrenka iš savo tarpo specialią komisiją, 
kuri išdirbs Steigiamajam Lietuvos Sei
mui patvirtinti ypatingas normas, ku
riomis turės būti tvarkomas, atsižvel
giant į Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
reikalus, vietinis to krašto valdymas 
bendroj Lietuvos Valstybės valdymo si

stemoj.
Šiuo metu, kreipdamosi į santarvės val
stybes ir jos atstovus, kuriems yra pa
vesta laikinai valdyti šis kraštas, Prū
sų Lietuvių Tautos Taryba ekonomi
niams gyventojų reikalams patenkinti 

prašo:
1. tuojau panaikinti senąją muitų sieną

■------------------------ t--------

Po Kanadą, besižvalgant (1)

Iš pogrindžio | dienos šviesą
Pirmam sniegui užklojant auksu gausias 

Pickle Crow kasyklų uolas, mes, aukso ieš
kotojai, pagaliau užbaigėm savo dešimties 
mėnesių vargus po žeme ir vėl gavom pro
gos išlįsti į dienos šviesą, t. y. išskleisti 
sparnus J Kanados miestus, kur paprastai 
susirenka visi eksdipukai, išsipirkę nuo 
imigracinės darbo sutarties.

Prieš dešimt mėnesių darbas aukso ka
syklose mums buvo nelabai maloni staig
mena, nes teko pirmiesiems lįsti po žeme. 
Ligi to laiko — 1947 m. gruodžio mėn. 1 d. 
— Dievo paukšteliai dažniausiai buvo ga
benami į miškus. Taigi, .papuolėme į pir
mąją ugn{. Tačiau nėra blogo, kas neišeitų 
l gera: pirmi nusileidę po žeme, pirmieji 
vėl iškopiam į dienos pasauli, kai tuo tarpu 
vėliau atvykusieji dar ir dabar tebevargsta 
po akmeniniu dangumi.

— Lietuva artojų žemė... —kadaise dai
navo mūsų poetai, parvažiavę atostogų į 
gimtąjį kaimą. Gal būt, dėl šitų eilučių, per 
visus skryningus laimingai išsaugotų pa
čiam širdies kamputyje, darbas kasyklose 
mums niekada nebuvo perdaug arti dūšios: 

ir atkelti ją prie Nemuno linijos, pave
dus tą naują sieną Lietuvos valstybės 
muitinių kontrolei ir josios kariuome

nės apsaugai;
2. tuojau pavesti geležinkelius, paštą, 
telegratą ir telefonus bendrajai Lietuvos

susisiekimo administracijai;
3. tuojau pavesti Lietuvos valstybei nau
dotis Klaipėdos uostu ir Nemuno srove. 
Mėnesiui praslinkus, 1920 m. kovo mėn.

20 d., Lietuvos Valstybės Taryba iškilmin
game posėdyje kooptavo Mažosios Lietuvos 
atstovus, bet d-ras Gaigalaitis ir šį kartą 
nei Valstybės Tarybos posėdyje, nei tą die
ną suruoštose Kaune iškilmėse nedalyvavo, 
nors visos tos apeigos turėjo reikšti Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimą.

Gyvenimas veikiai parodė, kad Prūsų 
Lietuvių Tautos Tarybos metodais vykdo
mas:/ „susiglaudimas” yra tuščias dalykas. 
Mūsų priešininkams nebu#> nieko lengves
nio, kaip tą susiglaudimą nuneigti. Tarybos 
autoritetas visai sumenkėjo, o tuo pasinau
dodami, prancūzai užsimojo lietuvių jėgas 
visai suskaldyti. Lenkiškoms prancūzų ko
misaro Petisnė kombinacijoms reikėjo, kad 
atsirasti; pakankamai svari lietuvių organi
zacija, kuri imtųsi jo projektus remti. To
dėl 1921 metų pabaigoje mes matome ji 
besirūpinAti sukurti Klaipėdos krašto 
Gaspadorystės partiją, kurion galėtų susi
telkti lietuviai, kuriems, jo manymu, mažai 
■terūpėjo tautiškieji reikalai.

J steigiamąjį tos partijos susirinkimą, (vy
kusi 1922 n>. sausio mėn. 19 d. Klaipėdoje, 
buvo pakviesti vokiškojo kulturbundo šali
ninkai Baldžius, Grigaitis, Vaškys, Pagalys 
ir dar bene 15 laukininkų, o iš miesto — 
Simonaitis, Reišys, Šiuišelis, Zvikys, Aukš
tuolaitis, Labutis iš Šilutės ir dar keli. 
Prancūzų komisarui labiausiai rūpėjo, kad

į akmeninės lubos vietoj saulėto dangaus, 
Į vietoj lygių laukų 1r žalių pievų — dulkių 
sluogsniu aptrauktas akmuo, o vietoj dal
gių muzikos — motorinių grąžtų kurtinan
tis triukšmas ... Perdaug jau didelio diso
nansas lietuviškai akiai, širdžiai ir ausiai..

•
Lietuviai po laiminga žvaigžde

Kiekvienose kasyklose paprastai neišven
giami nelaimingi atsitikimai, kartais parei
kalaujantieji vienos kitos gyvybės. Galimo 
sužeidimo ar užmušimo pavojus ir buvo 
tas didysis baubas, kuris mumyse iššauk
davo beveik įgimtą antipatiją kasykloms. 
Dėl jo Halifax’e, išlipant iš laivo, buvo 
rimtai pavydėta to paties transporto bičiu
liams patekusiems t, palyginti, saugius ge
ležinkelių remontuotojų ir elektros jėgainių 
statytojų postus, nors darbo sąlygos, kaip 
praktika parodė, geresnės 'aukso ieškoto
jams.

Dešimt mėnesių laikotarpyje Pickle Crow 
aukso kasyklose buvo trys mirtini nelaimės 
atvejai.. Likimo ranka, reikia pasakyti, lie
tuviams nepašykštėjo savo palankumo. Visi 

steigiaiuoji partija įaiiašytų savo progra- 
mon „Freistaato” reikalavimą. Tačiau po
sėdžiui prasidėjus, pasirodė, kad toli gražu 
ne visi susirinkusieji tam pritaria. Prasidė
jo ilgi ir karšti debatai. Reišys, Šiuišelis 
ir Zvikys buvo griežtai priešingi „freistaa- 
tui” ir reikalavo, kad partija pasisakytų už 
prisiglaudimą prie Lietuvos. Lenkų agentas 
Aukštuolaitis, negalėdamas susivokti situa
cijoje ir manydamas, kad šitie vyrai gins 
paskučiausią prancūzų nusistatymą, taip pat 
pasisakė prieš „freistaatą”. Pagaliau po il
gų ginčų, trukusių nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro, buvo priimta lietuvių patiek
toji rezoliucija, kurią pasirašė visi suvažia
vimo dalyviai, išskyrus 7, kurie nuo balsa
vimo susilaikė. Partijos valdybon buvo iš
rinkti: Šiuišelis — pirmininku, Reišys •- iž
dininku, Simonaitis, Grigaitis ir Aukštuo
laitis — nariais. Grigaitis jau sekančią die
ną atsisakė, o Aukštuolaitis kiek vėliau ne 
tik iš partijos pasitraukė, bet dar uoliai 
darbavosi prieš ją.

Ūkio (Gaspadoryltės) partija leido savo1 
laikraštį „Nachrichten der Wirtschaftspartei 
des Memelgebiets”, leido atsišaukimus, ren
gė mieste mitingus, laimėdama vis daugiau 
simpatijų prisiglaudimui prie Lietuvos, ypač 
pramonės darbininkų ir smulkesniųjų pre
kybininkų tarpe. Reikšmingiausias šitos par
tijos žygis bene bus memorandumas, kurį ji 
1922 m. balandžio mėnesį pasiuntė: Amba
sadorių konferencijos pirmininkui, Ameri
kos Jungtinių Valstybių Vyriausybei, Lietu
vos vyriausybei, Prancūzijos mmistcriui 
pirmininkui, Tautų Sąjungai, Anglijos, Ja
ponijos 'ir Italijos vyriausybėms. Tame me
morandume atvaizduota padėtis, kuri buvo 
susidariusi Klaipėdos krašte prancūzų oku
pacijos metu ir demaskuojama vyr. komisa
ro Petisnė politika ir siekimai.

trys žuvusieji — kanadiečiai. Vienam iš jų 
užkrito akmens atskala ant galvos ir jis 
mirė vežamas į ligoninę. Kiti du nelaimin
gieji buvo keltininkai. Abu žuvo dėl savo 
neatsargumo. Įstūmę vagonėli l keltą, neuž
darė kelto durų ir patys įsilipo į vagonėlį, 
kas yra griežtai draudžianui. Besikeliant 
vagonėlis kažkodėl pavažiavo į priekį, iš
lindęs iš kelto užsikabino už sienos atramų 
ir juos abu išmetė tarp kelto ir sienos. 
Einantis keltas, be abejo, abu mirtinai su
traiškė ...

Gydytojas pavojingesnis už kasyklas

Lietuviai daugiausia yra nukentėję dėl 
Pickle Crow kasyklų gydytojo nemokšišku
mo. Smulkesni sužeidimai, dirbant kasyklo
se, pasitaiko dažniau. Tokiu atveju tenka 
kreiptis į vietinį kasyklų bendrovės gydy
toją. Dviems mūsų vyrukams buvo sulau
žyta po vieną rankos pirštą. Papraščiausias 
lūžimas. Rezultatas: netikusio sugipsavimo 
dėka vienas iš jų šiandien turi kreivą pirš
tą, o antrasis savojo beveik visiškai negali 

(Nukelta į 4 psl.)

1 Margame pasaulyje__ |
NĖRA PADĖTIES BE IŠEITIES. Griū

vant vokiečių teatrams, katastrofiškoje pa
dėtyje atsidūrė ir visus aktorius praradęs 
Tuttlingeno teatras. Bet sumanus teatro di
rektorius ir čia rado išeitį — prisiviliojęs 
vieną iš artisčių, jis su ja tebevaidina 
„Karoli III ir Austrijos Oną" bei „Poną 
Lamberther” — veikalus, kurių išpildymui 
užtenka dviejų asmenų.
ŽINOTINA EMIGRUOJANTIEMS į JAV

Kas Amerikoje draudžiama
Tremtiniams; emigruojantiems į JAV, 

svarbu žinoti, kad visame New Yorko mieste 
draudžidma stovėti vienoje vietoje ilgiau 
negu 10 minučių, visoje Massachusetts vals
tybėje — vyrams įžengti | moterų kirpy
klas ir grožio saliomis bei įkalti vinį į 
medi (priešingu atveju — 50 dol. bauda). 
Richmond, Va. draudžiama suaugusiems 
rašinėti ant šaligatvių, Hartforde, Conn — 
eiti per gatvę ant rankų, Jamestown N Y 
dentistams — hipno.tizuoti pacientus prieš 
traukiant dantj. Wheaton , I — būtinai rei
kia nusiauti batus prieš įeinant į teismo 
salę. Bloomfield N J — kokliušu sergąs 
vaikas turi nešioti ant krūtinės iškaba, kur 
tai aiškiai, didelėmis raidėmis, parašyta, 
Kansas valstybėje kelneriams draudžiama 
nešti daugiau kaip 8 lėkštes vienoje krū
voje o policini nkanv; -turėti skėtį.

NEVERTAS TOS GARBES. Edinburgo 
miesto taryba atsisakė priimti vieno Britų 
artilerijos pulko pagrobtą Musolinio kardą. 
Priežastis: „Mes nenorime suteikti Musolli- 
niui tos garbės, kad Edinburgas saugoja jo 
kardą.”

JEI JŪS STAIGA NETEKTUMET ŽMO
NOS ... „World Press News” rašo: „Jei 
jūs staiga netektumėt žmonės, ir norėtumėt 
susirasti kitą, kuri atliktų jos darbus, jūsų 
skelbimas laikraštyje turėtų skambėti maž
daug šitaip:

Ieškoma moteris, • 
namų ūkio darbams. Darbo laikas 16 vai. 
dienoje, taip pat ir sekmadieniais, nakties 
poilsis negarantuojamas, turi mokėti gerai 
virti, siūti, lopyti ir adyti, gerai tvarkyti 
visus kitus namų ūkio reikalus. Išsilavini
mas sveikatos ir vaikų priežiūroje, pamėgi
mas vyrams ir daržininkystei, gera svei
kata ir noras dirbti — būtinos sąlygos. Be 
to, jokių teisių ir pretenzijų į atlyginimą, 
atostogas bei atsisakymą iš tarnybos.”

KEIČIASI LAIKAI, MAINOSI IR ŽMO
NES ... Didžiosios Britų enciklopedijos 
„Encyclopedia Britanica” 1768 m. laidoje 
„atomui” skiriama vos 4 eilutės, „meilei” 
gi — ištisi penki puslapiai. Naujausioje lai
doje apie atomą rašoma jau 5 puslapiuose, 
o apie meilę nebėra nė vieno žodelio.

TEISYBE VISIEMS IR ... SAU. Tai nė
ra visuomet taip lengva ir malonu, kaip 
atrodo. Vienas Londono teisėjas pavėlavo 
minutę atvykti J teismo salę ir visiems pa
skelbė nubaudžiąs todėl save v|eno svaro 
bauda. Panašus atsitikimas nėra v enintelis. 
Kalifornijoje, Stocktono miestelio 'teisėjas 
Johnstonas irgi iškilmingai teismo salėje 
paskelbė: „Teisėjau Johnstonai, tamsta esate 
kaltinamas perėjęs Įstrižai skersgatvį. Pri
sipažįstate kaltu ar nė?” Nuliūdusiu balsu 
jis pats atsako: ,.Taij>” „Paprastai šis pra
sižengimas baudžiamas i dol. bauda, bet 
kadangi jūs žinote geriausiai v1Sus nuosta
tus, jūs sumoKesite penkis dolerius.” Bet 
Įdomiausias atsitikimas jvyko Rytų Afrikoje, 
kai du teisėjai prasižengė kart" naktį va
žiuodami dviračiais be lempų. Sekanti rytą 
jie vienas kitą pakvietė teismą" Vyresnysis 
teisėjas pirma nuteisė savo kol eg= 5 rupijų 
bauda, po to jie pasikeitė rolėmis ir teisėjo 
toga. Jaunesnysis dabar priteisė antrajam 
50 rup., motyvuodamas tuo, kad tą dieną 
jau antras toks atsitikimas ir bausmė dėl to 
turi būti griežtesnė.

GERA REKLAMA Viename dideliame 
New Yorko dienraštyje pasirodė sekantis 
skelbimas: „Milijonierius, jaunas, stiprus, 
gražus, elegantiškas, vedybų tikslu nori 
susijoazinti su jauna dama, panašia t roma
no „Sekmadienio vaikai” didvyrę.

Sekančią dieną knyga buvo tiesiog 
graibstyte išgraibstyta.

Petr. Tarulis

Simas Kurkulgis ir kiti
\ Apysaka

10. tęsinys.
Po to visiems pasidarė lengviau. Minis- 

teris slydo minkštoje minioje tolyn; jisai 
šypsojos, jam šypsojos. Aplinkui pakvipo 
prancūziniais kvepalais ir rūpestingu lie
tuvišku prakaitu.

Dabar jau visi pamanė, kad darosi links
miau, kaip pridera tokiam ypatingam po-, 
kyliui. Vyriausiasis direktorius ir poną mi
nister! ir visus aukštus svečius pakvietė 
prie stalo. Ministeriui nieko negalima buvo 
prikišti: jis linkterėjo poniai direktorienei 
— žuvėdros snapu vietoje veido — per
džiūvusiai ir supleišėjusiai moteriškei, ir 
nuvedė ją prie stalo taip iškilmingai, kaip 
tik ji galėjo tikėtis. Buhalteris pasirūpino, 
kad visi kiti nedelsdami ir be reikalo ne
sipainiodami užimtų savo vietas.

Ilgas, ilgas stalas, i kurį pažvelgę sve
čiai sužibėjo akimis. Taip gausus ir spal
vingas jis buvo: gėlės, užkandos, stiklai, 
stikleliai, stikliukai ir bonkos. Visokių rū
šių bonkos. O svarbiausia kvapai: ir rie
būs, ir vilioją, ir smaguriauti kviečią kva
pai I

Malonia šypsena veiduose svečiai sėdo 
prie stalo, susirasda-mi savo pavardę ant 
vizitinės kortelės. Kurkulgis pradžiugo ir 
šį kartą be klaidų išspausdintą savo pavar
dę radęs, kortelę įsikišo į kišenių „atsimi
nimui”. Buhalteris, eidamas aplink stalą ir 
vaidindamas šeimininką, kvietė visus jaustis 
nkaip namie". O stabtelėjęs ties Kurkulgiu, 
Jh buvo tk* malonus, kad pajuokavo:

— Matai, ponas Kurkulgi, ir naują pa
žintį mes turime. O! Tokia pažintis kartais 
labai prasiverčia!...

Kurkulgis visu veidu turėjo šyptotis, nes 
ir jam pačiam ir visiems pasidarė jau sma
gu. Jis greit atleido savo kaimynui Stasiu- 
liui, kuris ir prie stalo buvo greta jo, tą 
nelemtą užgaidą-pristatyti jį pačiam minis
teriui. Jis \is linksmėjo. Jam pradėjo atro
dyti, kad jis yra lygus visiems kitiems, kad 
visi vra tarp savęs lygūs ir draugiški. Visi 
aplinkui kvietė vienas kitą išgerti, vaišinosi 
ir vaišino. Kiekvienas stengės ką nors ma
lonaus ar juokingo pasakyti.

— Na, Kurkulgi, na, Simai, nesididžiuok, 
išgerkim! — kalbėjo Kurkulgio kaimynas 
iš kairės. — Su manim ir su raugintu 
agurkėliu vienodai patogu išgerti!...

Ir Kurkulgis rado, kad čia yra pakanka
mai sąmojaus. Tad nusijuokė.

— Ką jau čia kalbi, išgerkim, — drau
giškai atsakė Kurkulgis. Jam tekdavo čia i 
vieną, čia į kitą pusę atsigrįžti ir sudaužti 
stikliukus su kaimynais. O tie kaimynai 
visi lygiai buvo malonūs ir palankūs Kur- 
kulgiui. Jis tik stebėjos iš kur tiek lipšnu
mo atsirado net pas tuos, kurie šiaip ir 
pasibardavo! Daugumas bendradarbių da
bar vienas kitą vardais vadino. Kažkodėl 
Kurkulgis tapo tam tikro arčiau sėdinčių 
bendradarbių ratelio ypatingu dėmesiu ap
dovanotas. Tarytum jie visi nusprendė jam 
atsilyginti už kasdienį šaltoką savo elgesį 

su juo. Ir Kurkulgis negalėjo nepralinks- 
mėti. Jam jsasidarė gera. Visi skirtumai 
tarp žmonių nusitrynė, išpūstos ambicijos 
dingo, nesimatė pasididžiavimo. Liko taip 
sau malonūs berniukai. Tai kas, kad vienas 
barzdotas, o kitas jau praplikęs. Visi buvo 
linkę į vaikiškus pokštus ir juoką. Proku- 
ristui į vinigretą nejučiom kažkas pribėrė 
pipirų. Ir kad diduomenė nepastebėtų, nosi
nėmis užsiėmę burnas, tyliai kikeno visi 
aplinkui žiūrėdami, kaip prokuristas gero
ką vinigreto porciją įdėjęs i burną prasi
žiojo ir taip liko kurį laiką su atvira btirna. 
Užmiršęs visokį atsargumą (kad nesijuoktų 
prieš kokią nelaimę!), Kurkulgis laisvai ir 
nesivaržydamas kvatojos ir net kumšterėjo 
Stasiuliui j fiašonę, ko jokiu būdu kitais at
vejais nebūtų išdrįsęs padaryti, ir parodė 
bežiopčiojantį atvira burna prokurisfą.

Stasiulis dėl pipirų nesijuokė. Tuo tarpu 
kai galustalėje, kur sėdėjo daugumas mažes
niųjų tarnautojų, jie visi, kaip patys sakė, 
„kirto” būtiną vinigretą, plonai piaustytos 
veršienos riekutes, lašiniukus su raudonom 
raumenų gijelėmis, apibarstytus pipirais, ir 
kitokius sočius valgius, prieš Stasiulj di
džiulės lėkštės viduryje gulėjo vienintelis 
sagos didumo marinuotas baravykiukas. Ir 
tas baravykiukas vienišas, viliojamai kve
piąs ir sultingas išbuvo lig pokylio pabai
gos, nors ir Kurkulgis ir kiti Stasiulj vis 
ragindavo:

Ponas Stasiuli, užkąskit, jei neužkąsit 
tuojau pasigersit! — Bet Stasiulis tik nu- 
sišyfisodavo ir vienom akim kvietė Kur- 
gulgl išgerti. Jo akys vis (dėmiau žiūrėjo 
į fiokalbininką, lėlelės išsiplėtė. Atsirado 
kaž koks piktas sarkazmas. Jis nugirdęs 
kaip vienas kaimynų, liežuvaudamas, kal
bėjo;

— Žiūrėkit, kaip mūsų mašinininkė Al
dona išsipuošus! Ir auskarai, ir žiedai, ir 
auksinis laikrodėlis. Tai vis direktoriaus 
dovanos! — atsigrjžęs j Kurkulgi Stasiulis 
paniekinančiai šypterėjo: •

— Kvailas tas jūsų direktorius. Žinoma, 
jei mes moteriai padovanojam briliantuką, 
sidabrinę lapę, ar automobily žinoma, 
moteris tą momentą esti mums dėkinga. 
Bet lovoje tai neturi reikšmės. Jokios reikš
mės, miefas Kurgulgi! M ... -pamatęs, 
kad Kurgulgis nejaukiai sujudėjo savo kė
dėje, stabtelėjo Stašiulis, — Pačiam atrodo 
ciniška, nepatinka. Na, bet taip yra ...

Stasiulis dar kartą, vienu galvos linkterė
jimu, pakvietė Kurkulgi, ne visados spė
janti, išgerti. Stasiulis gėrė taip, kad at
rodė jog degtinė jam jokio Įspūdžio ne
daro. Kurj laiką Stasiulis dairėsi I Kurkul
gi, lyg vertindamas jį, o jaaskui jau ilgam 
atsigrįžo jrrie jo. Jie liko dviese ir kalbėjosi 
tyliaj. Stasiulis vis keistai šypsojos vienom 
akim ir dar keisčiau kalbėjo.

— Mielas Kurkulgi! — tiesai j akis žiū
rėdamas ir taip meiliai ir nuoširdžiai be
sišypsodamas, kalbėjo Stasiulis, — Tik pa
galvok, mielas Kurkulgi! Yra peteliškių, 
kurios gyvena vos vieną dieną. Ir kaip 
graudu, Kurkulgi, lig ašarų graudu, kad 
esti tokių dienų, jog štai atsirado peteliškė, 
išskėtė sparnus ir visu savo mažyčiu kū
neliu, visa savo menkute gyvybe trokšta 
saulės. Kaip smagiai virpa jos sparneliai, 
kaip saldžiai ji jvanūdus tą dieną-vienintelę 
savo dieną-saulėje, džiaugsme laiminga gy
venti! Betgi būna tokių dienų, kai saulė 
apgauna tą nekalčiausią, menkiausią, me
keno dėmesio nevertą padarėli. Saulė 
dingsta- dargana, vėjas, lietus šaltis! Pa
gauna vėjas peteliškę ir skersą, prieš jo» 

valią, atvirkščiai jos troškimams, bloškia ją 
kur į griovį, i tamsą, | neviltį! ... O pete
liškės sparneliai juk gležni. Net dulkelių ne
valia nuo jų nupūsti. Ji tada liks bejėgė, 
sužalota. O čia vėtra! Kurkulgi, ašajos by
ra jjagalvojus, kokia didelė nęteisybė- 
peteliškei atimti tą pačią vienintelę jos die
ną! Mielas Kurkulgi, juk tada peteliškė vi
sai nejšmato ir nebesužino, koks gražuli 
koks nuostabus tas' pasakiškasis mūsų pa
saulis! Ar pats, Kurkulgi, niekados nepa
galvojai ... apie peteliškę, kuri tik vieną 
dieną tegyvena ir tos pačios dienos neten
ka? Ak, Kurkulgi, kodėl mer taip mažai 
galvojame apie fieteliškes, kurioms atimama 
ta paskutinė, vienintelė jos diena? 1

Stasiulis vėj išgėrė. Kurkulgiui atrodė, 
kad dabar jx> tokių keistų kaimyno žodžių 
jam jau nepatogu pasilikti, tad ir jis išgė
rė. Ir jam, nepratusiam gerti, dabar viskas 
buvo matyti netikroje, mirgančioje šviesoje. 
O Stasiulis dabar liūdnas ir susimąstęs 
toks artimas ir ypatingai malonus pasidarė. 
Nors jo kalbos buvo tokios, kad Kurkulgis 
neturėjo ką į jas atsakyti. Jis nieko dau
giau nesuprato, kaip tik tai, kad Stasiui} 
graužia kažkoks jam nesuprantamas ir net 
neįsivaizduojamas sielvartas.

— Mielas Kurkulgi, ar pats nepastebė
jai? Daugumas nemato. Pagalvok kada 
nors. Jūs buvote kada nors prie didžiulio 
krioklio? Ne? Taigi Įsivaizduokit,-iš dide
lės aukštumos krenta milijonai kibirų van
dens, 'milžiniškos srovės ... Kai taip ma
žas ir bejėgis tu atsistoji, nejaujcu taip ... 
Zinai, mielas Kurliulgi, aš niekaip negalėjau 
atsikratyt br.ugaus Įsivaizdavimo, kad vie
na tu miliionų lašelių-aš pats esnt

(B. d.)
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Darbo sutartys tikrai būsiančios sutrumpintos
Australuos imigracijos minlsterio pareiškimas

Kaip žinome, kai prieš metus laiko buvo 
verbuojami pirmieji tremtiniai emigruoti 
Australijon, buvo kalbama apie 1-nerių 
metų darbą vyriausybės paskirtose darbo
vietėse, bet nuvykus Australijon emigrantų 
nusivylimui ir net pasipiktinimui, paaiškėjo, 
kad darbo sutartis truks 2 metus. Atrodo, 
kad tie vieneri metai bus buvę techniškas 
australų imigracijos pareigūnų nesusipra
timas, nes visi sekantieji transportai jaū 
buvo visai aiškiai užverbuoti dviem metam. 
Bet štai, prieš kurį laiką Australijos imi
gracijos ministeris Mr. Calwellis padarė 
viešą pareiškimą, kad tie imigrantai,

DP, kurie dirbo patenkinamai, gali ti
kėtis, jog jų sutarties laikas bus su

trumpintas iki 18 mėnėsių.
Šitas ministerio pareiškimas, be abejo, 

buvo labai džiugiai Australijon išemigra
vusiųjų sutiktas. Slogutis tebuvo jaučiamas 
pirmuoju transportu atvykusiųjų DP tarpe. 
Jie Vokietijoje pasirašę sutartį 12 menėsiu, 
save laikė nelegaliai verčiamais dirbti prieš 
jų norą. Imigracijos įstaigos, gi, atrodo, 
nenori viešai pripažinti bet kokių privile
gijų pirmuoju transportu atvykusiems. Bet 
iš privačių šaltinių teko sužinoti, kad Can- 
berroje jau yra

ruošiami „išlaisvinimo” dokumentai
Ir sąžiningai dirbę bus po truputį nuo su
tarties atleidžiami, 12 mėnesių nuo atvy-

• kimo Australijon praslinkus. Teko girdėti, 
kad šitokios „lengvatos” nebus teikiamos 
susidariusiems blogą reputaciją, blogai dir
busiems ar dažnai keitusiems darbovietes jonų žmonių (yra apie 7,5 milijono). įsikū- 
DP. rimo galimybės darbą mėgstantiems žmo-

Sitas Australijos vyriausybės pasielgimas,; yra pasiryžusi įsileisti tikrai žymų DP 
' -kalčių.

Iki 1950 m. birželio numatoma įsileisti 
100.000 DP.

S m. gruodžio mėn. manoma, atvyks 
5.300 DP, o per pirmąjį 1949 m. pusmetį 
28.000. Tarp tokio DP skaičiaus, be abejo, 
bus ir žymi dalis lietuvių. Šia proga norė
tųsi paminėti, kad Australijos Lietuvio Nr. 5 
tilpo J. Jurgūno str. „Netikusi informacija?-; 
Autorius čia pastebi, kad prieš kurį laiką B. 
Gaidžiūno padarytas viešas pareiškimas 
emigracijos klausimais, neteisingai apibū
dino australines sąlygas ir galimybes, nes 
nutautėjimo pavojus čia nesąs didesnis kaip 
tokioje Kanadoje ar pan., o laikui atėjus 
grįžti tėvynėn norint bus taip pat ne taip 
jau sunku. Atrodo, kad su J. Jurgūno nuo
mone sutinka (bent mintyse) bene dauguma 
čion atvykusių lietuvių. Rom. Marius.

vis dėlto rodo, kad 'Australija iš beteisių 
DP nori ne tik sau naudos ir juos išnau
doti, bet neužmirta žmoniškumo ir stengiasi 
jiems padėti bei juos suprasti. Aplamai, 
Australija atvykstančiais pabaltiečiais yra 
patenkinta, o spauda bei pareigūnai įvai
riomis progomis yra pareiškę, kad „baltai, 
tai puikaus tipo žmonės”, Tas pats imi
gracijos ministeris Mr. Calwellis yra vie
šai pareiškęs: „Daugumas šitų žmonių (pa- 
baltiečių) yra kvalifikuoti amatininkai, me- 
ninikai, profesionalai ir dabar su entuziaz
mu dirba paprastą darbą, kuris yra jų 
įsikūrimo naujuose namuose pradžia. Jų 
darbas cukrinių švendrių augintojams pa
darė didelio įspūdžio ir aš svarstau žymų 
darbo sutarties sutrumpinimą tiems, kurie 
prie cukrinių švendrių dirbs antrą sezoną.”

Todėl visai nenuostabu, kad Australija

Laukiame nauju lietuvių
Iš ankstesnio pranešimo matyti, kad Aus

tralija rimtai pasiryžusi priimti didesni skai
čių išblaškytųjų Europoj žmonių. Mums rūpi 
pirmon eilėn lietuviai. Nors jau ne kartą 
buvo apie gyvenimo sąlygas Australijoje 
rašyta, tačiau šia proga noriu dar pakar
toti kelis esminius dalykus.

1. Australija yra mažai apgyvendinta ša
lis, galinti sutalpinti minimum iki 50 mili-

Visuomenė remia švietimo įstaigas

nėms Australijoje yra labai lengvos, išsky
rus pačią pradžią, kada tenka 2 metus (gal 
mažiau) dirbti valdžios nurodytąjį darbą 
ne savo profesijoje. Taip pat <hnkumai su 
butais, tačiau klimatas Australijoje yra toks, 
kad galima gyventi ir paprasčiausioj pala
pinėj.

2. Gyvenimo lygmuo labai aukštas. 
Darbininkų profesinės sąjungos tiek stip
rios, kad neleidžia darbininkų padėtį 
kuriuo atžvilgiu bloginti.

3. L'ctuvių tautinė-kulturinė veikla 
prasidėjo ir kasdien stiprėja. Išleidus
mąjį lietuvišką laikraštį Australijoje „Aus
tralijos Lietuvį”, ta veikla žymiai pastūmė
ta priekin. Naujai atvykę lietuviai dar la
biau stiprins tautiniai kultūrinę veiklą.

4. Grįžimo į tėvynę, jei ji bus laisva, 
galimybės nė. kiek ne menkesnės, kaip iš 
bet kurios kitos šalies. Visi, kas norės, ga
lės grįžti, kas nenorės, galės puikiai čia 
įsikurti.

Mes laukiame naujų lietuvių!
J. Glušauskas.

bet

ja u 
pir-

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Apie kitų ir savęs garbinimą

Garbiųimas iš viso yra žmogaus silpnybės pažymys. Garbina žmonės 
gamtos jėgas, dėl to kad jaučiasi prieš jas bejėgiai arba silpni. Garbina 
nesuprantamus prajovus, arba, anot mūsų religinio rašytojo Bretkūno, 

s i «• »  a—•_ i.:a—■*__ ...j..- j.'‘

Memmiagenas. Lapkričio 26. d. vietos 
/ gimnazijos tėvų komitetas suruošė koncertą, 

kurio programą išpildė savo jėgomis patys 
gimnazijos moksleiviai. A. Matulevičiūtė ir 
N. Braziulytė paskambino pianinu keletą 
svetimųjų ir savųjų kompozitorių kūrinių. 
Solo dainas išpildė V. Matulionis ir Ir. Da- 

' niusevičiūtė. T. Cesnaitienės paruoštos gim
nazijos mergaitės pašoko porą tautinių 
šokių. Pabaigai skautų vyčių kvartetas pa
dainavo tris daineles. Visi mokinių tėvai 
su savo komitetu priešakyje labai energin
gai organizavo loteriją rinkdami jai eks
ponatus ir dalyvaudami jos įvykdyme. Jų 
pastangos apvainikuotos gražiu laimėjimu: 
iš loterijos ir koncerto gauta apie 1.100 DM 
gražaus pelno, kuris paskirtas švietimo rei
kalams. Džiugu, kad vietos lietuvių visuo
menė parodė čia savo aukštą pareigos su
pratimą.

— XI. 23.1 d. stovykloje lietuviška visuo
menė iškilmingai atšventė , kariuomenės 
šventę. Iškilmingo akto metu pagerbti dėl 
Lietuvos laisvės kovojusieji kariai. Posė
džiui vadovavęs Vyčio Kryžiaus kavalierius 
ate. 'pulk, Braziulis nuoširdžiais žodžiais 
įvertino žuvusius kovoje Lietuvos vyrus. Čia 
pat, prisimenant Nepriklausomybės meto 
kovas, | garbės prezidiumą pakviesti visi 
minėjime dalyvavusieji Lietuvos kariuome- 

' n ės savanoriai kūrėjai ir vyčio Kryžiaus 
kavalieriai. Pulk. Sešplaukis dar kalbėjo

apie mūsų pareigas tėvynei.
— Iš Memmingeno išvykusi šios gimna

zijos mokytoja p. Nasvytytė — Augustina- 
vičienė, šiuo metu' gyvenanti Clevelande, 
J. A. V., savo 10 dolerių pinigine auka dar 
kartą parėmė šią gimnaziją, už 
esame dėkingi.

— Paskutiniu metu emigracija iš 
klos ('užjūrius kaip ir sustojo,

ką jai

stovy-
K.P1.

Inteligentai" tremties scenojer r
Wrinen/Oldenburgas. Paskutiniu metu sto

vykloje kaskart gyvėja kultūrinė veikla. 
Štai neseniai gimnazistai buvo scenoje su 
dainomis, deklamacijomis ir tautiniais šo
kiais, o lapkričio 21 d. gimnazijos tėvų ko
miteto rūpesčiu ir pastangomis surengtas 
vakaras, kurio pelnas skirtas mokslui remti.

Scenoje buvo pastatyta komedija „Inteli
gentai”. Vaidino stovyklos vaidybos mėgė
jų būrelis. Komediją režisavo Jarienė. Ro
les išpildė Jarų ir Dambrauskų šeimos (vy
rai, žmonos ir dukterys), Galiūnas, Atas, 
M. Kemežienė, Saulius- Kidolis, Stirbys, 
Macijauskas ir kt. Ypatingai laisvai vai
dino- Jarienė — mėlynojo kraujo motinos 
rolę, Jaras — vieno iš „inteligentų” rolę 
ir Jaraitė — dukters rolę. Tipingi buvo 
„mužikėliai” — ūkininkai. Bendrai imant, 
veikalas susilaukė didelio pasisekimo. Erdvi 
stovyklos salė buvo, kaip niekad, pilna žiū-

rovų. Būrelis svečių buvo atvykęs ir iš 
kaimyninės „Unterm Befg” lietuvių stovklos.

Po, vaidinimo sekė šokiai, loterija, kuriai 
fantus suaukojo gimnazijos mokinių tėvai. 
Komedija, sukėlusi daug komentarų dėl ma
tytų „inteligentų”, visą vakarą palaikė ge
rą svečių nuotaiką. Stovyklos gyventojas 
Naujokas paaukojo gimnazijos vakaro rei
kalams  ̂50 DM. Vakaras davė gražaus pel
no, taip, kad ilgesni laiką nereikės gimna
zijai pas mokinių tėvus rinkti markes 
mokslo reikalams. Gimnazijos tėvų komiteto 
iniciatyva gali būti pavyzdžiu ir kitoms 
organizacijoms, kaip tai: Raudonajam Kry
žiui, tautiniam komitetui, kuriuo būdu ga
lima pasidaryti lėšų būtiniausiems šalpos, 
ar organizaciniams reikalams. Gimnazijos 
tėvų komitetą šiuo metu sudaro: Simonavi- 
čius, M. Kemežienė ir Vaišutis. K. Kem.

galingas 
visokius 
visokius 

„kaukus”, „žemėpates”, ir kitokias „velniavas”. Garbina pagaliau vadus didvyrius ir 
kitokius hominidų veislės sutvėrimus, arba jų bijodami, arba jų galybės ir jėgos 
priežasčių tikrai nesuprasdamL Kiekvienu atveju garbinimas yra savo silpnybės de
klaravimas.

Bet yra dar viena garbinimo rūšis, tai savęs garbinimas. Iš graikų mitologi
jos žinomas toks savęs garbintojo tipas—Narcizas, kuriam jis pats taip labai pati
ko, kad negulėjo nutraukti akių nuo skaidraus fontano vandens, kol pagaliau varg
šui galva apsvaigo, įkrito į tą fontaną ir prigėrė. Iš jo išaugo graži gėlė, kuri ir 
mūsų darženus mėgdavo puošti. Kažin ar ir ta gėlė yra taip savimi patenkinta, 
kaip jos pranokėjas Narcizas, bet svetimai akiai ji tikrai maloni ir simpatiška. 
Greičiausia^ ta savo mirtimi jis išpirko savo silpnybę — save garbinti. Literatū
roje yra nemažiau garsus savęs garbintojo tipas — Adolfas, pagal XIX a. pradžios 
prancūzų rašytojo Benjamino Consfanto to paties vardo romano svarbiausią vei
kėją. Tokie savęs garbintojai dabar paprastai ir vadinami arba Narcizais, arba 
Adolfais.

Žodžiu, yra dvi garbinimo rūšys. Žinoma, garbinimą reikia skirti nuo pagar
bos pareiškimo. Visiškai natūralu, kai mes pagerbiame nusipelniusius žmones — 
gyvus ar mirusius. Jie yra mums pavyzdžiai. Iš jų darbų ir nuveikimų galima 
daug pasimokyti. Jų atnešti laimėjimai tarnauja visuomenei. Užtat ilgus laikus 
žmonės juos prisimena ir gražiu žodžiu ir iškilmingais paminėjimais. Jų garbei 
net pašvenčiami paminklai ir pastatai. Garsiausias toks pastatas yra Paryžiuje ant 
Sv. Genovaitės kalno, vadinamas Panteonas. Ten patalpinami palaikai tų didžiųjų 
vyrų, kuriems, kaip didelėmis raidėmis išrašyta ant to monumentalaus pastato fron
tono tėvynė nori likti ilgus amžius dėkinga.

Bet tarp pagarbos pareiškimo ir garbinimo dažnai ne taip lengva padaryti 
skirtumas. Kai kada, ypač diktatūriniuose kraštuose, pagarbos reiškimas dažnai iš
virsta garbinimu. Bet ir šiaip paprastame gyvenime kartais kokio jubiliejaus ar ki
ta kokia proga vietoj asmens pagerbimo pradedama jis garbinti. Taip sakant, 
imama ir persūdoma. Tai nelabai skanu, bet tai gana natūralu ir. suprantama, nes ' 
visvien ir šių dienų žmogus, tas išdidusisatomo skaldytojas, dar nėra atsikratęs vi
sų savo silpnybių, prie kurių priklauso ir garbinimas. Negi galima ką nors 
smerkti, kad jis yra silpnas. Silpniems priklauso užuojauta, o ne smerkimas.

Užtat visai suprantama, kai prisiminimas kokio nors garbingo, tauraus, idėjiš
kai artimo žmogaus kartais išvirsta savotišku garbinimu. Ypač tas suprantama, kai 
kalbama apie mirusius žmones, nes jau ir priežodis sako, kad apie mirusius galima 
arba gerai arba nieko nesakyti. O ir gyvąjį, bet rimtą ir nusipelniusį žmogų pa
išinėti jo šešiasdešimties ar didesnės sukakties proga nieko nėra bloga.

Blogiau, kai imama liaupsinti per daug jaunus ir dar nežinia, kokiu keliu nu
eisiančius žmones. Kai, pav., rimtas žurnalas parašo apie ką nors, kas ftar nei 
vieno didesnio veikalo nėra parašęs, išskyrus vieną kitą žurnalinį ar laikraštinį 
straipsnį, kad jis jau yra „žinomasis filozofas”, arba pirmo romano debiutantą 
ima lyginti su didžiaisiais literatūros genijais, kažkaip išeina nekukliai ir, tiesiog 
pasakyčiau, negražu.

Blogiausia vis dėlto, kai žmogus ima pats apie save per gerai galvoti ir, svar
biausia, tai ką jis apie save galvoja, rašyti ir skelbti. Aišku, pasitikėjimas savimi 
nėra blogas daiktas. Kai kur jis net būtinai reikalingas, sakysim oratoriui. Ta
čiau tai dar neduoda teisės savęs garbinimui. Nėra, pav., kas nors labai nepapras
to, jeigu kas nors ir labai prašomas atsisisako būti prezidentu, bet kai tas pats 
žmogus per daug šį momentą* iškelia, darosi neskanu. Arba vėl, gal ir iš tikrųjų ir 
iš mirties patalo galima pašokti, kad pagerbtum „tokį didelį vyrą”. Sakoma, kai 
po 1 pasaulinio karo anglų admirolas Fisheris praėjo pro Nelsono (garsaus jūrų 
vado iš Napoleono laikų) statulą Trafalgaro aikštėje Londone, Nelsono statūla 
nulipo nuo piedestalo ir nulenkė galvą D. karo didvyriui. Bet pačiam apie tai šne
kėti kažin ar pritinka.

Šiuos apsidūmojimus sukėlė manyje vienas neseniai mūsų spaudoje iškilęs 
ginčas. Mūsų spauda pagerbė vieno žmogaus jubiliejų, nepašykštėdama jam nuo
širdžių ir šiltų žodžių. Be abejo, nei tas žmogus noiėjo tų žodžių nei juos inspira
vo. Tačiau vienas laikraštis, pasigriebęs to fakto, ne tik pasišovė suniekinti to pa
minėjimo autorius, bet ir tą patį asmenį, prastai- šnekant, apžnaibyti. To anas gar
bingas jubiliatas tikrai nenusipelnė. Klausimas, kas iš tikrųjų pasišauna su lokio 
patarnavimais. Kaimiškai tariant, apyvaras pasileidus okazijų peštynėms visados 
surasi. ' P. KRUTULIS

Iš pogrindžio į dienos šviesa
+ (Atkelta iš 3 psl.)

.'.ankštyn. Aišku, geras gydytojas tokiame 
užkampyje nenorėtų sėdėti, o blogam — 

x pacientai maža terūpi. Jis nesuka galvos — 
ar pirštas bus kreivas ar tiesus ir-ar jį bus 
galima lankstyti ...

Bendrai imant, avantiūra po žeme (tokiu 
vardu norėtųsi pavadinti darbą kasyklose, 
nes visi jo griebėsi tik laikinai — norėda
mi patekti į Kahada) mūsų grupei pasibaigė 
laimingai.

Kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu ...
Jau mėnesį prieš sutarties pabaigą mūsų 

smegenų centralės pradėjo sunkų ir neį
prastą darbą — naujų įsikurdinimo planų 

‘ svarstymą. Norinčių pasilikti kasyklose at
sirado vos 9 asmens — ir tie patys dau
giausia ne iš ypatingos meilės kasykloms, 

, bet vadovaudamiesi kuriais nors praktiš
kais sumetimais: vieni daro žygių atsiga
benti Vokietijoje pasilikusias šeimas, kiti 
bijosi stačia galva pulti į miestus, kurie 

1 jiems dėl anglų kalbos nemokėjimo yra di
džiausia pabaisa. Tokiu atveju atsargesnieji 
nori palaukti, kol 
kurs, o jau tada 
pajudėti. Atsarga

Reikia manyti, 
kančiųjų nuošimtis bus didesnis./ Pickle 
Crow nepasižymėjo gerais techniškais įren
gimais, o, be to, daugiausia čia nulėmė ne
paprastas vietovės nuošalumas. Artimiau
sias miestelis Sioux Lookout randasi už T20 
mylių ir tas pats lik lėktuvu po valandos 
skridimo tepasiekiamas. Lietingam arba vė-

juotam orui esant, lėktuvas kartais ištisą 
savaitę nesirodo, nutraukdamas net ir pa
skutinį — pašto ryšį su pasauliu.

Įsikurdinimo planų pirmojoj vietoj atsi
stojo Torontas, nežiūrint visos, Montrealio, 
kaip lietuvių centro Kanadoje, propagandos. 
Dipuko praktiškam mintytuve daugiau sve
ria rūkstantieji Toronto pramonės kaminai 
su didesniais atlyginimais. Antroj vietoj 
laikosi Hamiltonas. Taigi..'. nesinorėtų 
būti pranašu, bet, atrodo, didžiausiu lietu
vių centru Kanadoje pasidarys Torontas. 
Jau Ir dabar čia lietuvių daugiau, negu 
Montrealyje. Montrealiui greičiausiai 
nusiimti karūną.

teks

nu- 
ga- 
ge-

vienuolyno — prasilošdavo... Tokie dar
bininkai kasyklų administracijai patys tin
kamiausi. Vieną kartą atskraidinti į Pickle 
Crow, jie jau niekada iš ten neišvyksta.

Lietuvių grupė po dešimt mėnesių beveik’ 
visi Įsakėlė sparnus. Atrodė ji taipogi tru
putį kitaip,, kaip čia įprasta matyti kasyklų 
darbininkus: visi vyrukai iš savo uždarbio 
spėjo įsitaisyti gerus drabužius,, o ir kiše
nėse toli gražu dar nešvilpavo vėjai. Tiesa, 
uždarbiai kasyklose bėra tokie dideli, kaip, 
pavyzdžiui, miško kirtėjų stovyklose, bet 
taupesnieji be naujai įgytų aprangos daly
kų turėjo dar po 5—600 dolerių. Išvažiuo
jant, kasyklų bendrovė grąžino atskaitytus 
už kelionę nuo Halifaxo pinigus ir dar iš
mokėjo vadinamąjį atostogų priedą — 2°/o 
nuo brutto atlyginimo.

Padėkime išleisti vertingas knygas
būtų išleisti šių leidinių papildomą laidą. ’ 
Tuo tarpu dažnai pas atskirus asmenis gu
li užmestos vertingos nuotraukos ar mūsų 
močiutės išausta juosta bei prijuostė. 
Kiekvienas praleistas vertingas eksponatas 
yra išbraukiamas iš mūsų kultūros istorijos 
ir tai yra klausimai apie kuriuos tenka vi
siems pagalvoti.

„A n I b a u” 
Fr. Herschelstr. 16 
M U n c h e n 27. 
Germany, US Zone

kiti ten nuvažiuos ir įsi- 
ir jie galės pas draugus 
gėdos nedaro ...

kitose kasyklose pasilie

Malonus nusivylimas lietiniais
Kasyklų vadovybė lietuviais gerokai 

sivylė, nors tas jos nusivylimas mums 
na malonaus pobūdžio — lietuviai buvo 
rlausi jos darbininkai ir, sutarčiai pasibai
gus, visi skuba į miestus, o jai reikėjo dar
bininkų, kurie niekur neiškeltų kojos iš 
Pickle Crow. Atsiveždaml dipukus, jie kaip 
tik ir galvojo ilgesniam laikui įsigyti nuo
latinių darbininkų. Deja, apskaičiavimas pa
sirodė perdėm klaidingas. Išėję kietą gyve
nimo mokyklą tremtyje, dipukai skiria, pe
lus nuo grūdų ir mato kur yra palankesnės 
sąlygos nuolatiniam įsikurdinimui.

Kasyklose buvo vienas ukrainiečių kilmės 
kanadietis, kuris jau 12 metų nieko daugiau 
nematė Išskyrus Pickle Crow kasyklas, alu
dę, kino salę ir... kortų stalą. Kortos tarp 
kitko ir buvo toji priežastis, dėl kurios jis 
negalėdavo palikti Pickle Crow auksakasiu

Sudievu, Pickle Crow

Su didele doza naujo — sėkmingesnio įsi
kurdinimo vilčių atsisveikinom laikinai pa
siliekančius draugus ir sėdome į lėktuvą, 
kuris mus iš Kanados miškų ir pelkių vėl 
turės grąžinti į normalų ir įprastą gyveni
mą. Po mūsų kojomis kaip žalios rūtelės 
išsidriekė akim neaprėpiami miškų plotai, 
išvagoti nesuskaitomais ežerais, ežerėliais ir 
siauromis, iš viršaus stebint, lyg delnu už
dengiamai takelis, upėmis. Kur pasižiū
ri pro žemą debesų vualį — miškai, ežerai, 
upės ir mes maži maži tartum aguonos grū
das, Susigūžę skraidančio] dėžutėj, kurią 
civilizuotas pasaulis vadiffa lėktuvu. Sudie
vu, Picklę Crow

Papildymui iliustracinės medžiagos' kny
gų ciklui „Lithuania, Country and Nation” 
prašome visus be išimties asmenis, turin
čius bet kurias kryžių ir koplytėlių nuo
traukas prisiųsti papildymui knygos

„CROSSES AND SHRINES TN 
LITHUANIA” tomas IV.

Knyga leidžiama lietuvių liaudies meno 
prezentacijos ir prof. A. Varno, nenuilsta
mo kryžių, ir koplytėlių rinkėjo, jubiliejui 
paminėti. Knygos bendradarbiais yra pa
kviesti dr. Alseikaitė-Gimbutienė ir ilgame
tis lietuvių liaudies meno tyrinėtojas dail. 
A. Tamošaitis. Yra svarbu, kad ši moksli
nė ir reprezentacinė knyga būtų galimai 
pilnesnė (numatoma apie 300 didelio for
mato, giliaspaude spaustų kryžių ir -ko
plytėlių nuotraukų), todėl visi asmenys, tu
rintieji šios rūšies medžiagos, prašome ją 
tuojau mums prisiųsti, kad galima būtų pa
daryti -galimai pilnesnę atranką? Atrinkta 
bei nesunaudota medžiaga bus grąžinta 
siuntėjams. Pagal pageidavimą už panau
dotas nuotraukas bus atlyginta, o taip pat 
ir pašto išlaidos.

Taip pat visi asmenys, turintieji' senus, 
originalius tautinius rūbus, juostas, audi
nius, etc. prašomi pranešti savo adresą ir 
sąrašą turimų tautinių rūbų. Turime gal
voje tik senus ir originalius rūbus. Rūbų/ 
kol kas prašome nesiųsti ir jie bus vietoje 
mūsų specialisto patikrinti bei spalvuota 
filmą nufilmuoti. Eksponatai reikalingi pa
pildymui iliustracijų knygai

„LITHUANIAN RUSTIC ART-APPAREL”, 
tomas IX.

Siems leidiniams jaučiamas trūkumas 
Mažosios (Prūsų) Lietuvos ir Vilniaus kraš
to eksponatų, todėl Maž. Lietuvos lietuviai 
bei vilniečiai prašomi atsiliepti. Taip pat 
kas žino adresus svetimtaučių (ypač mūsų 
kaimynų vokiečių), kurie neretai turi ver
tingas lietuvių liaudies meno kolekcijas, 
prašome mums juos panešti. Mūsų konsu- 
larinės įstaigos ir lietuviai gyvenantieji už
sienyje prašomi taip pat atsiliepti.

Šių leidinių paruošimas yra sudėtingas ir ‘ 
brangus. Grįžę į Lietuvą nerasime nei se
nųjų kryžių, nei gražiųjų kraičio skrynių, 
todėl yra maža vilties, kad ateityje galima
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