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Paryžiuje besiderant, kaip pradėti derybas

BERLYNAS VISIŠKAI SUSKALDYTAS
Pašto mokestis Berlynui

Frankfurtas (Dena). Paštų valdyba 
paskelbė, kad puo šiol visos pašto siun
tos ir korespondencija apmokamos papil
doma dviejų fenigių ženklų rinkliava. Ta 
rinkliava vykdoma paremti Berlynui. Siun
tos, kurioms trūks tos specialios rinklia
vos pašto -ženklų, bus grąžintos jų siun
tėjams. Į Berlyną, į sovietų zoną ir į už
sienius siunčiamos siuntos tą rinkliava 
neapmokamos.

Vokietija lemiamoje pozicijoje
Mūnchenaš (Dena). Bavarijos social

demokratų partijos pirmininkas Knoerin- 
genas pareiškė, jog Amerikoje šiandięn 
žinoma, kad Vokietija 
Rytų ir Vakarų užima 
ir nuolat yra pavojuje 
monizmo.

Knoeringenas, kuris 
savaičių lankymosi JAV, pridūrė, jog 
Amerika nori remti Europą bet kuria 
forma.

ginče tarp 
lemiamą poziciją, 

būti užplūstai ko

dabar grįžo po 4

Pasikeitė ST pirmininkas
Paryžius (Dena). Argentinos užsienio 

reikalų ministerio Dr. Bramuglios, kaip 
Saugumo Tarybos pirmininko, kadencija 
pasibaigė. Pagal alfabetą sekančiam pe
rimti ST pirmininko pareigas tenka Bel
gijos delegatui Fernandui de Langenhovei,

Prašo padėti Berlyno vaikams
Stuttgartas (Dena). „Berlyno pagalbos ak

cijos” pirmininkas Stuttgarto vyr. burmis
tras Dr. Klettas išleido atsišaukimą, kuria
me jis prašo vakarinių zonų gyventojus 
Berlyno vaikams, kurių kasdien britų lėktu- 

- vais į vakarines zonas iš Berlyno atgabena
ma po 540, parūpinti prieglaudą.

Vietoje voklečiij kalbos 
rusi) kalba

Bernas (Dėtą). Pasaulio paštų sąjunga 
patvarkė, kad vokiečių kalba nuo 1949 m. 
sausio 1. d. įvairiomis kalbomis leidžiama
me paštų organe „L’Union Postale” nebebus 
vartojama. Vietoje jos bus vartojama rusų 
kalba. Be to, naujai bus įtrauktos arabų ir 
kiniečių kalbos.

Koldtozi* susna apninka Vengrija
Budapeštas. Nuo komunistų valdžios pa

ėmimo pirmą kartą kom. partijos vadas 
Rakosis išdrįso paminėti „kolchozo” žodį, 
kuris jau seniai kėlė baimę Vengrijoje. Jis 
bandė įtikinti vengrų ūkininkus, kad jie tu
ri pamėgti tą žodį. Žemės ūkio ,socializa- 
cijos sparta esanti per lėta, ir kol žemė bū
sianti sklypais privačiose rankose, būsiąs 
trukdomas planuojamasis ūkis.

Kolektyvizacijos iškėlimas Vengrijoje (su
kėlė tokį pat nervingumą, kaip grasymas 
panaudoti jėgą prieš Rymo katalikų Eklezi- 
jos hierarchiją.

Japonams atidėjo 
mirties bausmes

Tokiją (Dena/Reuteris). Amerikiečių 
riausias vadas Japonijoje gener. McArthu- 
ras mirties bausmės įvykdymą 7 karo nusi
kaltėliams, kuriuos nuteisė sąjungininkų ka
rinis tribunolas Tokioje, atidėjo „neribotam 
laikui”.

Du nuteistieji mirti ir keturi nuteistieji 
iki gyvos galvas kalėjimu vyriausiam Ame
rikos teismui pasiuntė prašymą, kur pra
šoma peržiūrėti jų bylų sprendimą. *

Berlynas (Dena). Antradienį pop pietų 
Berlyne Unter den Linden įvyko masinis 
mitingas, k,urį sušaukė FDGB. Rusų sekto
riuje žygiavo tūkstančiai darbininkų ir pro
testavo prieš gruodžio 5. dieną turinčius 
įvykti rinkimus ir prieš ikišiolinio Berlyno 
magistrato politiką.

Tuo pačiu metu miesto operos rūmuose 
buvo sušaukti „demokratinio bloko” atsto
vai. Tas „blokas” yra sudarytas iš SĖD at
stovų, o taip pat rytinės zonos CDU ir 
LDP. Tas gremiumaš, kuris vadinamas 
Berlyno miesto parlamentu, miesto vyr. bur
mistru išsirinko Fritzą Ebertą, kuris yra 
pirmojo vokiečių reicho prezidento sūnus. 
Be to nutarta ikišiplinį Berlyno magistratą 
paleisti.

SĖD Berlyno pirmininkas pasisakė prieš 
laikraščių pranešimus dėl tariamo komunis
tų planuojamo jėgos pavartojimo. Kad už
baigtų šiuo metu mieste viešpataujantį cha
osą, provizorinis magistratas, vadovauja
mas Eberto, stengsis Berlynui sukurti savi
valdą. Po to jis paskaitė eilę naujųjų mies
to tarybos narių pavardžių. Naujai išrink
tasis rytinio sektoriaus miesto atstovų susi
rinkimo pirmininkas tuojau pat padarė prie
saiką.

Tie įvykiai privedė prie to, kad šiuo metu 
mieste yra ne tik du .policijos vadai, bet ir 
dvi miesto galvos, du magistratai ir dvi 
miesto tarybos. Tat gali reikšti tiktai ga
lutinį Berlyno suskaldymą. Ypatingų rinki
mų paskelbimas gali būti vertinamas, kaip 
bandymas ateinančio sekmadienio rinkimų 
rezultatus vakariniuose sektoriuose paskelb
ti niekingais.

Berlyno magistratas dėl to komunistinio 
pučo pareiškė, kad Berlyno vardu kalbėti ir 
veikti turi teisę tiktai demokratišku,. būdu 
1946 m. spalio 20. d. rinktoji Berlyno ad- 
ministracija. „Kiekvienas, kuris nori apsi- 
šaulrti burmistru arba tarybos nariti, neį
kaista įstatymams ir dėl to bus patrauktas 
teisman.” Magistratas ir toliau varys savo 
darbą ir prašo gyventojus ,gruodžio 5. d. 
rinkimuose tinkamai atsakyti į užpuolimą 
ant jų miesto vienybės, gerovės ir laisvės”.

Berlyno gyventojams komunistinis pučas 
nėra joks netikėtumas, kadangi jau ilgą lai
ką visi ženklai rodė, kad SMA, nepasisekus 
blokados pagalba visą valdžią Berlyne pa
imti į savo rankas, norės mažų mažiausiai 
bent sovietų sektoriuje , tvarkytis pagal 
„liaudies demokratijų” principus ir jį įjung
ti į sovietų zoną. Vis labiau stengiasi var
žyti teisėto Berlyno magistrato veiksmus, 
mažinti jo kompetenciją; jam buvo prime- |

tami sklandaus administravimo sabotavi- 
mais, o po to komunistų susirinkimai pradė
jo reikalauti jį paleisti.

Berlyno politiniai sluogsniai pareiškė, 
kad komunistinio „pučo” pasekmės yra 
sunku numatyti, nors netenka abejoti, kad 
tuo jų žygiu perlyno administravimas yra 
suskaldytas. Tikriausiai ateityje Berlynas 
turės du vyr. burmistrus, dvi miesto valdy
bas ir dvi tarybas. Bet nelegalaus „vyr. 
burmistro” ir jo „miesto valdybos” niekas 
nepirpažins, net ir sovietų sektoriaus gy
ventojai parodė, kad tų „marionečių” jie 
nepripažįsta savo atstovais.

Sovietų sektoriuje esą miesto valdybos 
rūmai saugomi didelio skaičiaus rytinio 
sektoriaus policijos. Vakarinių sektorių

licenzijuotų partijų nariai buvo paprašyti iš 
tų rūmų išeiti.

Teigiama, kad sovietų sektoriuje esą pa
ruošta 12 policininkų kažkokiems specia
liems uždaviniams. Netrukus reikia laukti 
visiško sovietų sektoriaus izoliavimo. Va
karinių sektorių policija, kad būtų išvengta 
susidūrimų, stropiai saugo sektorių ribas. 
Vakarinių sektorių spauda reikalauja de
mokratinės gyventojų dalies apsaugos. Yra 
paruošti policijos rezervai, kurie kiekvienu 
atveju būtų panaudoti neleisti pasireikšti 
uždraustoms demonstracijoms.

Dėl tirštų rūkų labai yra susilpnėjęs „oro 
tiltas" į Berlyną. Kelias dienas lėktuvų su
sisiekimas su Berlynu buvo beveik visai nu
trauktas.

Paryžiuje maža vilčių
Paryžius (Dena/Afp). įtakinguose Vakarų 

valstybės sluogsniuose vyrauja nuomonė, 
kad viltys turi būti laikomos dingusiomis 
artimiausiu laiku išspręsti Berlyno krizę dėl 
rusų užsimojimo sukurti sovietų sektoriuje 
Berlyne komunistinę miesto administraciją.

Komunistinis planas sudaryti sovietų sek
toriuje atskirą magistratą Paryžiuje laiko
mas mirtinu smūgiu Bramuglios pastan
goms.

JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos atsto
vai pranešė Saugumo Tarybai apie savo 
pritarimą dėl Bramuglios pasiūlyto tarpi
ninkavimo Berlyno klausimu. Tačiau kartu 
jie apbrėžė, kad imsis priemonių prieš so
vietų pasiryžimą suskaldyti Berlyno 
nistraciją.

Tuo Vakarų valstybių žygiu buvo 
dyta, kokiu mastu konkretūs įvykiai 
ne visas pastangas išspręsti 
prie žalio stalo daro^abejotinas. Kiek nai
viems stebėtojams šio meto būklė atrodo 
reliatyviai palanki pradėti deryboms dėl 
Berlyno, tiek Vakarų valstybių viešoji nuo
monė yra nusiteikusi skeptiškai. Ji jau nuo 
pasitarimų Maskvoje yra pripratusi prie 
nusivylimų.

„New York Times” ryšium su paskuti
niais sovietų žygiais Berlyne rašo, jog yra 
labai sunku pasakyti, kaip aplamai dar gali
ma būtų susitarti. „New York Herald Tri
bune” pabrėžė, kad Vakarų valstybės dabar 
turi būti dar mažiau nuolaidžios, negu kaip 
kad buvo kada nors iki šiol, kadangi nuo
laidumu niekada nebus (veikta atsiradusi 
praraja. )

Su Bramuglios planu, kuriame numatyta 
Saugumo Tarybos jjTeutraliųjų” finansų ir 
ūkio žinovų komisija, kuri veikdama kartu 
su keturių valstybių okupacinių pajėgų ek
spertais, per 30 dienų turi paruošti Ber
lyno valiutos klausimui išspręsti rekomen
dacijas, sutiko ir sovietų užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Višinskis. Oficia
lusis Maskvos užsienio politikos organas 
„Novoje Vremia” paskutinėje laidoje pa
brėžė 
karų 
mu.

Sovietų Sąjungos tikrą norą su Va- 
valstybėmis susitarti Berlyno klausi-

Ispanijai reikia Amerikos 
standarto ginklų

Madridas (UP). Ispanijoje lankydamasi 
JAV atstovų rūmų karo reikalų komisija 
čia patyrė, kokių medžiagų reikia Ispanijai, 
kad ji pasidarytų kovinga jėga. Kongreso 
nariai pietavo su aukšto laipsnio Ispanijos 
kariuomenės ir laivyno karininkais. Vai
šes iškėlė Amerikos laivyno attachė.

Atstovas P. Shaferis pasakė, jog Ispanijos 
karininkai nori standartizuoti Ispanijos ap
ginklavimą pagal J. A. Valstybes. Buvo 
gvildenama, ar Ispanijos karininkų grupė 
negalėtų atvykti į JAV studijuoti apginkla
vimo, metodų ir mokymo. Taip pat buvo 
paliestas klausimas, kad būtų naudinga 
Amerikos karininkams atvykti į Ispaniją pa
demonstruoti ir paaiškinti Amerikos meto
dų. ... *

Shaferis pabrėžė, kad Ispanijos kariuome
nė „privalo visko”, ypačiai modernių lėk
tuvų ir motorizuotų priemonių. Jis įsitiki
nęs, kad Amerikai yra geriausia proga 
glaudžiau bendradarbiauti su Ispanija atei
nančiais metais,, jei prezidentas Trumabas 
naudotųsi kraštd apsaugos ministerijos vir
šininkų, o ne užsienio reikalų ministerijos 
patarimais. Komisijos nuomone, ispanų nu
sistatymas esąs draugiškas ir „mūsų nuo
mone, tą draugiškumą reikia vystyti”.

Care siuntiniai bus riebesni
Frankfurtas (Dena). Care organizaci

jos standartinių maisto siuntinių turinys, 
atsižvelgiant į geresnį Europos javų derlių, 
bus pakeistas. Numatoma į juos dėti 4% 
svarų mėsos ir 3 svarus riebalų.

vy

Jeruzalėje vėl ramu
Jeruzalė (Dena/Reuteris). Dalyvaujant JT 

ginklų paliaubos komisijos atstovams Iz
raelio ir arabų kariuomenės vadai pasirašė 
sutartį dėl kovų sustabdymo miesto srityse.

Per pirmuosius 1948 metus pagal Jewish 
Agency duomenis į Palestiną atvyko 101.000 

. žydų imigrantų. Kiti 80.000 atvyks per atei
nančius 3 mėnesius.

Atpigs vynas
Freiburgas. Praėjusią savaitę prancū

zų zonoje pirmą kartą po valiuotos refor
mos didmenų prekyboje vyno kainos la
bai sumažėjo. Dabar didmenų prekyboje 
vyno kainos bus maždaug 2.40 DM už 
litrą.

♦ Kitas degolininkų tarybos posėdis 
įvyks gruodžio 17,-19. d. (D/Afp).

admi-

paro- 
Berly- 

tą klausimą

Prancūzijos angliakasiai pralaimėjo
Paryžius. Prancūzijos angliakasių, strei

kas pasibaigė. Ir jis

taip pasibaigė, kaip to galima buvo 
laukti: katastrofišku darbininkų pralai

mėjimu.
Jau nuo to momento, kada į kasyklų sritis 

įžygiavo kariuomenės daliniai, pasilikusių 
dirbti darbininkų ir įrengimų saugoti, strei
ko pasisekimas jau buvo nulemtas. Bet jis 
dar gana ilgai truko, kol profesinės sąjun
gos padarė sau galutines ir aiškias išvadas. 
Jis užtruko dviem savaitėmis ilgiau, negu 
galima buvo laukti, kol COT suprato nebe
likus jokių vilčių laimėjimui arba; kompro
misui, kuris išgelbėtų profesinių sąjungų 
„garbę.”

Šį kartą Queaillės Mocho vyriausybė 
buvo atkakli ir savo nusistatymą įvyk
dė iki galo. Ji pasirinko taktiką su pro
fesinėmis sąjungomis nesiderėti, bet 
konsekventiškai išbandyti savo jėgas. Ir 

tą bandymą vyriausybė atlaikė.

Pradėjus svyruoti darbininkų ryžtui ir 
nemažai jų daliai grįžus į darbą, įtempimas 
pasiekia zenitą, bet vyriausybė tarėsi galin- 

kirsti dar vieną smūgį:

mažesnėse kasyklose metodą jau išban
džius, ir Valenciennes srities kasyklų 
administracija galėjo paskelbti, kad visi 
streikininkai, kurie neatvyks į darbą, 
bus laikomi atleistais. To pakako, kad 
streikuojančiųjų atkaklumas būtų visai 

palaužtas.
Tačiau streiko organizatoriams pasisekė 

suduoti skaudų smūgį Prancūzijos ūkiniam 
atkirtimui, naudojantis Marshailio planu: mi
lijonai tonų anglies, kurios netekta per 8 
savaites užtrukusį streiką, ir milijardai fran-

ti

Komunistai jau prie Kinijos sostinės

kų nuostolių, susidariusių tautos ūkyje ry
šium su viso ekonominio prancūzų tautos 
sektoriaus susiaurėjimu, uždeda Prancūzi
jos ūkiui nemažą naštą, kuri bus jaučiama 
dar ištisus mėnesius.

O svarbiausia, tos naštos kaštus turi mo
kėti darbininkas. Darbininkijoje jaučiamas 
nusivylimas ir kartėlis profesinių sąjungų 
vadovybei ir valstybei. Nebus lengva vals
tybei ir vėl laimėti angliakasių masių sim
patijas ir jas atitraukti nuo komunistų įta
kos.

Viskas pareina nuo to, ar vyriausybė, 
įveikusi komunistinį streiko sąjūdį, bus pa
jėgi savo autoritetu prisiįėti prie darbinin
kų pirkimo pajėgumo padidinimo. Bet pa
gal paskutiniųjų metų patyrimą tuo klausi
mu reikia būti skeptikui.

Nankirigas (Dena/Reuteris). Pagal pasku
tines žinias iš Kinijos komunistams pasise
kė atkakliai ginamą Sučavo geležinkelio 
mazgą apeiti ir tenai esančias kiniečių tau
tinės vyriausybės pajėgu apsupti. Taip pat 
jiems pasisekė už.150 km { šiaurės Vakąrus 
nuo Nankingo geležinkelio mazgą Pengpu 
apsupti ir priartėti prie kiniečių sostinės 
per 50 km. r

Amerikos ambasada ir konsularinės įs
taigos Nankinge ir Šanchajuje gruodžio 
2. dieną jūrų ir oro keliu evakuotos I 

Filipinų salas.
Čiangkaišekienė antradienį atvyko į Wa- 

shingtoną, kur ji vyriausybei perduos jos 
vyro prašymą gauti pagalbos.

Senatorius Connalys, kuris naujame 
kongrese bus senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininku, kritikavo Kinijos 
prezidentą Ciangkaišeką, kad jis nesto
ja į , kovą savo dalinių priešakyje. Jis 
nėra dar apsisprendęs, ar jis rems di
desnio masto Kinijos pagalbos programą.
Amerikos eksporto importo banko prezi

dentas naujos paskolos teikimą Kinijai pa
vadino blogu bizniu. JAV turinčios Ciang- 
kaišekui išdėstyti sąlygas, nuo kurių pri
ėmimo priklauso ir galima pagalba. Prie 
to priklausytų naujos vyriausybės sudary
mas, kuri remtų Amerikos užsienio politi
ką ypač Sovietų Sąjungos atžvilgiu; ta vy
riausybė turi būti pajėgi pašalinti korup
ciją ir karių neveiklumą ir priimti ameri
kiečių tarėjų patarimus. Tuo pačiu metu 
amerikečių laivams turi būti leista patru
liuoti Jangcės upėje. Esą, Ciangkaišekas dėl 
tų reikalavimų nieko nepareiškęs, tiktai pa
sijuokęs.

Naujasis Kinijos ministeris pirmininkas 
Dr. Sun Fo reikalauja, kad Amerika pa
skirtų galingą karinį tarėją. Jis pareiškė 
nuomonę, kad suteiksimai pagalbai, kurios 
Kinija būtinai privalo ir nori gauti neati-

dėliojamai, tvarkyti labai tiktų >arba gene
rolas Douglasas MacArthuras, vyriausiasis 
karo vadas Japonijoje, arba generolas Al
bertas Wedemeyeris. Pastarasis karo metu 
vadovavo amerikiečių kariuomenei Kinijoje.

Viename Interview Kinijos ministerig pir
mininkas pasakė, kad vyriausybė nekapitu
liuosianti komunistams, net jei ir turėtų pa
likti Nanklngą. Jis pareiškė rūpinąsis gauti 
paskolą iš Amerikos, kad galėtų stabilizuoti 
Kinijos valiutą, .tačiau dar' nežinąs, kiek 
prašyti — gal 200 mil., gal 500 mil. dolerių.

Lietuvos ir Latvijos diplomatijos 
viršininku pasikeitimas telegramomis

Latvijos nepriklausomybės šventės proga 
Lietuvos diplomatijos užsieny 
vijos diplomatijos viršininkas 
turinio telegramomis:

Latvijos nepriklausomybės 
trisdešimties metų sukaktuvių 
Tamstą priimti karščiausius
kuriuos pateikiu Lietuvos diplomatinės tar
nybos vardu Latvijos ateičiai ir įvykdymui 
jos tvirto pasiryžimo atgauti nepriklauso
mybę. Reikšdšmas broliško draugiškumo bei

šefas ir Lat- 
pasikeitė šio

paskelbimo 
proga prašau 

linkėjimus,

Valstybių tautas, linkiu Tamstai geriausio 
pasisekimo veikloje.

solidarumo jausmus, siejančius Baltijos Į lą.

Lozoraitis
Labai sujaudintas sveikinimų, kuriuos 

Tamsta malonėja! atsiųsti man Lietuvos 
diplomatinės tatpybos vardu Latvijos ne
priklausomybės proga, prašau priimti ma
no karštą padėką. Baltijos tautų broliški ry
šiai ir glaudus bendradarbiavimas sudarys 
veiksnį atgauti jų nepriklausomybei ir ge
resnei ateičiai laiduoti. Nuoširdžiai linkiu, 
kad pasisekimas apvainikuotų Tamstos veik-

. Zarine

JAV planuoja 
totaline mobilizaciją

Washingtonas. Prezidento Trumano pa
skirta komisija reikalingoms priemonėms 
karo atveju studijuoti, Baltiesiems rūmams 
pasiuntė savo siūlymus. Tas dokumentas 
apima daug tūkstančių rašytų lapų ir sve
ria nemažiau, kaip 20 svarų. Baltuosiuose 
rūmuose rengiant „karo Ištikties įstatymą”, 
kuris bazuojasi „National Security Resour
ces Board” darbu, komisijos instruktoriai 
važinėja po kraštą, kad per konfidencialius 
pasikalbėjimus painformuotu apie laukia
mojo įstatymo turinį rezervo karininkus, 
pramonės ir profesinių sąjungų vadus.

Būsimajatne kare Amerikos vyriausybė 
pagal tą įstatymą būtų priversta labiau 
suvaržyti pilietines laisves, negu praėju
siame kare. S| kartą JAV yra pasiryžu- 
sios ir vidaus fronte Įvykdyti „totalinę 

mobilizaciją”.

Tektų paminėti keletą tos programos 
straipsnių, kurių, gal būt, niekada nerei
kės įgyvendyti:

1. Karo atveju darbininkams ir tarnauto
jams būtų panaikinta laisvė pasirinkti kitą 
darbą. įmonininkų konkurencija dėl darbo 
jėgos pasirinkimo būtų uždrausta. Niekas 
negali drįsti tarnautoją ar darbininką gun
dyti didesniu atlyginimu pasitraukti iš savo 
darbo.

2. Tik persiorganizavimu į karą (jeigu jis 
ir trumpai tetruktų) kaštai sudarytų 
450.000.000.000 dolerių.

3. Civiliniam sektoriui būtų skirta tik 10 
•/• visos gamybos. v

4. Rusijos darbo jėgos rezervai šiuo metu 
yra 33% didesni už JAV rezervus, 1950 m. 
bus 36%, o 1970 m. 55% didesni už JAV 
rezervus. Dėl to būsimame kare Amerikos 
vyriausybė turės į karo reikmenų gamybą 
įtraukti moteris, senesnius asmenis ir ne
pilnamečius.

5. Karo iinansavimas turi būti laiduotas L 
tam tikra privertlne karo paskota.

Amerikos spauda tuos planus kritikuoja ir 
vadina „fašistiniais”.

1
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=TRUMPOS ŽBHIOS=
BELGIJA

Paskalos apie vokiečiu kariuomene
♦ Belgijos parlamentas didele dauguma 

Spaako vyriausybei išreiškė pasitikėjimą. 
Prieš pasitikė/imą balsavo liberalai ir ko
munistai. (D)

D. BRITANIJA
♦ Britai Kenijoje trenge didžiausią iki 

šiol buvusį užjūriuose ginklų depą. Tas de
po yra 112 km nuo Mombasos uosto, ryti
nėje Afrikoje. Vasarą toje srityje buvo 
10.000 britų kariuomenės. (D/R).

♦ Antrojo pasaulinio karo metu buvęs 
britų mimsteris pirmininkas Winstonas 
Churchillis lapkričio 30 d. šventė 74. gi
mimo dieną. Ta proga jis gavo daugybę 
dovanų, kurių tarpe buvo ištisi kalnai ci
garų. (AP).

♦ Britų generalgubernatorius Adene dvi 
savaites viešėjo pas Jemeno karalių ir tarė
si dėl santykių tarp D. Britanijos ir Jeme
no. (D/Afp).

EGIPTAS
♦ Egipto vyriausybė sudarė 1948/49 m. 

valstybės biudžetą, kuriame yra beveik 17 
mil. Egipto svarų deficito. Deficitą manoma 
padengti iš valstybinio atsargų fondo.

GRAIKIJA
♦ Graikijos’ ministerio pirmininko So- 

phulio sveikata yra žymiai pagerėjusi. Ne- 
leniai jis turėjo antrą širdies priepuolį.

* Karinio ■ tribunolo nuteistus mirti tris 
graikų komunistų sukilėlius Florinoje ir 2 
Samos saloje pakorė. (D/R).

INDIJA
♦ Singapūre įsteigta darbininkų partija.
♦ Nukritus vienam Pakistano lėktuvui 

netoli Lahoros, užmušta 16 keleivių, kurių 
tarpe buvo 3 britų piliečiai ir 1 švedas.

• IS VISUR
♦ Dėl paskutiniųjų įvykių Kinijoje pa

sidarė pabėgėliais 13.000 europiečių. Tarp
tautinė pabėgėlių organizacija Ženevoje 
dabar tariasi, kur tuos pabėgėlius išgaben-

♦ ^'urmos vyriausybė pranešė, kad bur- 
miečių komunistų vadas Thakin Than <Ta- 
nas ko tik nepateko j vyriausybės rankas, 
staiga užpuolus sukilėlių atramos tašką vi
durinėje Burmoje. (D/R).
• ♦ Naujoji Venecuelos vyriausybė tele- 

. grama prašė Izraelio užsienio reikalų mi
nisteriją, kad Izraelis pripažintų naujai su
darytąjį Venecuelos režimą. (D/Afp).

♦ Venecuelos ambasadorius Prancūzijo
je naujai sudarytąja! Venecuelos vyriausy
bei pranešė, kad jis iš savo pareigų pasi
traukė. (D/R).

♦ 14 jajjonų laivų, k e buvo laikomi 
Singapūro uoste, atgabens į D. Britaniją ir 
sunaudos kaip laužą. (D).

IZRAELIS
♦ Izraelio minfsteris pirmininkas Ben 

Gurionas išreiškė viltį, kad Izraelis greit 
galės kolonizuoti Negebo ir Galilėjos sri
tis. Esą, septyni šimtai tūkstančių žydų ne
gali amžinai priešintis trisdešimčiai milijo
nų arabų. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA
♦ Protestuodamas prieš Jugoslavijos an- 

tisovietiną politiką, pasitraukė iš savo pa
reigų Jugoslavijos pasiuntinybės Sofijoje 
tarėjas Hadjipanzovas. (D/R).

J, A. VALSTYBES
♦ Vienas žymus respublikininkų kongre

so atstovas, grįžęs iš savo kelionės po Eu
ropą, pasiūlė Ispaniją^priimti į JT. (UP).

♦ Amerikos kongreso 7 atstovams ne
lauktai ajjsilankins Madride, nepasisekė pa
sikalbėti su pačiu gener. Francu. Vienas tos 
delegacijas dalyvis, respublikininkų atstovas 
Shortas, prieš išvykdama? iš Ispanijos, pa
reiškė, kad delegatai ketina kongresą pra
šyti suteikti' Ispanijai Amerikos ūkinę ir 
karinę paramą. (D/R). ' -

PRANCŪZIJĄ
♦ Iš Bresto Išvyko pirmoji prancūzų 

Antarktikos ekspedicija. Jos sudėtyje yra 11 
narių, kuriems vadovauja Liotard.

SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų Sąjunga beveik visai susilai'kė 

nuo kaučuko pirkimo iš Malajų, kadangi, 
esą. Sovietų Sąjunga yra nepatenkinta tei
kiamo kaučuko kokybe. Vietoje gero kauču
ko, kuris, buvo patikrintas ir išmėgintas 
Malajuose, į Odesą atvežama menkavertė 
jo kokybė. Toks sovietų’žygis paveikė kau
čuko kainas, kurios pradėjo kristi. (D/R).

♦ Europinėje Sovietų Sąjungos dalyje 
po karo pabaigos esą pastatyta 1.040.000 
namų. Tik per paskutinius 9 mėnesius esą 
pastatyta 173.000 namų. (D/R).

VENGRIJA
♦ „Daily Telegraph” rašo, kad dėl po

litinių priežasčių iš Vengrijos bėgančiųjų 
skaičius nuolatos didėjąs. Šiuo metu kas 
mėnuo j užsienius pabėga apie 1.000 vengrų.

VOKIETIJA
♦ Britų zonoje, kaip informuoja tarp

tautinė pabėgėlių organizacija, spalio mėn. 
buvo 173.508 DP. Tautybėmis jie skirstosi 
šiaip; 80.949 lenkai, 27.105 latviai, 22.358 
ukrainiečiai ir 15.466 jugoslavai. Likusieji 
yra estai, lietuviai ir bevalstybiai. (D).

. ♦ Žemutinės Saksonijos rinkimuose dau
giausia balsų gavo socialdemokratų partija. 
Komunistai neteko daug balsų. (D).

♦ Nuo karo pabaigos Vokietijoje de
zertyravo 3513 britu kareivių, iš kurių dar 
233 yra laisvėje. (AP). „

♦ OKW byloje nuteistųjų buv. karinin
kų gynėjai gener. Clayui Įteikė malonės 
prašymus. Be to, prašoma aukščiausiojo 
teismo VFashingione. kad tą bylą paskelbtų 
nelegalia, kadangi Niirnbergo tribunolas su
darytas nesiremiant Įstatymais. (AP).

♦ Visoje Vokietijoje siaučia tirštas rū
kas. Keletą dienų buvo nutrauktas lėktuvų 
transportas | Berlyną. (AP).

♦ Praėjusią sąvartą britų sektoriuje 
Berlyne, vienuose' namuose britų ir ameri
kiečių kriminalinės policijos valdininkams 
padarius koštą, buvo rasta 20.000 dol. ver
tės radiumo. Policija suėmė vieną inžinie
rių ir vieną gydytoją. (AP).

♦ Prieš dvejus metus rele: end umn buvo 
priimta Bavarijos konstitucija. Už ją bal
savo 2.020.444, o prieš 870.135. (D).

Čia duodame lordo Bertrando Rus- 
selio .straijjsnio santrauką. Russellis 
yra vienas žymiausių šių dienų anglų 
filozofų. 1. Pasaulinio karo metu jis 
buvo atkaklus pacifistas. Šiaip jau 
yra apsisprendęs demokratas, nepri
klausomas socialistas, bet niekada ne
pritarė Markso mokslui.

Russellis paliečia šio meto patį 
opiausią klausimą, todėl su jo min
timis bus įdomu susipažinti ir mū
sų skaitytojams. Red.

Jeigu neįvyks kokie nors nelaukti įvykiai, 
tai dar prieš šio šimtmečio pabaigą

a) mūsų planetoje visai bus išnaikin
ta žmogaus gyvybė;

b) katastrofiškai sumažėjus žmonių 
skaičiui, bus grįžta Į barbarų gyve
nimo lyg) arba

c) pasaulis bus suvienytas ir vadovau
jamas vienintelės pasaulio vyriausy
bės, kuri turės visų svarbiausiųjų 
ginklų monopoli.

Aš nežinau, kuri .tų trijų galimybių gali 
įvykti, bet aš tik ginčiju tai, kad dabartinė 
būklė gali ilgai tęstis. Per sekantį pasauli
nį karą žmonija dar nebus sunaikinta. Bet 
jeigu tas sekantis karas neduos aiškaus 
sprendimo, tai jjo jo reikia laukti karštligiš
kos technikinės pažangos. O tai ir privestų 
prie gyvybės sunaikinimo žemėje.

Aš tariu esant visai galima „mokslinį” 
pasaulinį karą. Galima įsivaizduoti, kaip abi 
pusės stengiasi sunaikinti priešo miestus ir 
pramonės centrus. Bus sunaikinti mokslo 
įrengimai, laboratorijos ir kita. Radioakty
vumas ir bakteriologines karo priemonės 
visai suardys žmonijos bendruomenės audi
nius. Tada nedaugelis išlikusių gyvų grįš į 
primityvų kaimo ūkį.

Nusmukus žmonijai l barbarų gyvenimo 
lygį, reikia tikėti, kad po kelių šimtų sun
kaus gyvenimo metų vėl būtų galima jos 
evoliucija į civilizaciją.

Trečia galimybė yra žmonijai sudaryti 
vienintelę visam pasauliui vyriausybę. Tai 
gali būti atsiekta keliais būdais: sekančia
me kare laimėjus JAV arba Sovietų Sąjun
gai, bendru susitarimu, arba,-šiuo metu la
biausiai galimu būdu, sudarius tokios tarp
tautinės vyriausybės pageidaujančių tautų 
sąjungą, kuri pagaliau būtų taip stipri, kad 
Rusija nebegalėtu drįsti likti nuošaliai. Bet 
ir ta galimybė vargu ar yra galima be ka
ro. ‘ _

Tačiau aš manau, kad dėl es»nčio tarp 
Vakarų ir Sovietų Sąjungos nepasitikėjimo 
visos tuo reikalu pastangos bent artimiau
siu laiku nueis niekais. Kiekvienas tariamas 
visuotinis autoritetas, kuriam pritartų abi 
šalys, kaip ir JT, sprendžiant iš patirties, 
liktų tik grynas fasadas. Čia gana prisimin
ti nors ir atominės energijos kontrolę, ku
riai Rusija pritaria tik tuo atveju, jei bus 
palikta veto teisė, ir tuo būdu iš tos kon
trolės išeitų tik farsas. Maho nuomone, 

mes turime sutikti su Ja mintimi, kad 
pasaulini vyriausybė turi būti sudaryta 

jėgos pagalba.
Jeigu dalykai vystysis ir toliau, kaip 
iki šiol, tai (tempimas tarp Rusijos 
ir Vakarų tol tęsis, kol Rusija pasiga

Vokiečių delegacija neseniai Romoje įvy
kusiam Europos federalistų kongrese labai 
nustebo, išgirdusi kalbas apie jau egzistuo
jančią arija bent rengiamą Vakarų Vokieti
jos kariuomenę. Tos delegacijos narys Dr. 
E. Kogonas, „Frankfurter Hefte” leidėjas, 
net viešai spaudos konferencijoje pareiškė 
turįs žinių apie Vokietijos remilitarizacijos 
eigą.

Iš amerikiečių pusės tokios žinios buvo 
griežtai paneigtos, nurodant, kad kalba apie 
vokiečių remilitarizaciją gali būti, tik turint 
galvoje sovietų zonos „jjoliciją” bet jokiu 
būdu ne vakarines zonas. Tačiau tas panei
gimas gandų nesustabdė, nes aplamai ma
noma, jog sovietų zonoje prasidėjęs proce
sas sukels tą patį ir Vakarų zonose, būtent, 
ir čia bus suorganizuoti pakankamai stip
rūs daliniai, kuriuos galima kaip nori va
dinti, bef kurie vis tiek primins Versaillės 
sutartimi Vokietijai leistą reichswehrą, su
vaidinusį tokią didelę rolę Weimaro Vokie
tijos politiniame gyvenime ir pagimdžiusį 
Hitlerio armijas.

Takiems • gandams naują impulsą davė ir 
Bavarijos bei Wurttembergo vyriausybių 
planai sudaryti tam tikrus policijos rezer
vus, laikomus kareivinėse. Žmonės, kurie 
tos kariuomenės laukia, surado jai ir va
dą. Tai buvęs generalinio štabo viršininkas 
generolas pulkininkas F. Halderis. Pats 
Halderis paaiškino smalsiems žurnalistams, 
kad neturjs jokių kitų norų, kaip tik žaisti 
su savo vaikaičiais. Tačiau toks pareiški
mas neišsklaidė gandų. Atvirkščiai. Skepti
kai jame įžiūrėjo generolo norą žaisti ka
reiviais, ir ne tik su savo vaikaičiais...

Kad ir kaip būtų — Vakarų Vokietijos 
kariuomenė šiuo metu daugiausia yra sva
jonių sieroje, o Rytų Vokietijos kariuome
nė jau įgijo konkrečias formas, nors jos

dar neturi nieko bendro su taip išdidžiai 
skelbiamais gandais apie 200.000 vyrų ar
miją, sudarytą iš buv. Pauliaus armijos ka
rių, ginkluotų artilerija ir patrankomis. Ji 
kukliai vadinasi jjoliciją, nors jos vadai sa
ve mielai tituluoja generolais ir dar'mieliau, 
sovietų pavyzdžiu, jjuošiasi kiek galint di
desniais atpečiais. Ji įrodė, kad vadinamoji 
Pauliaus armija, apie kurią buvo tiek daug 
kalbėta, tėra tik baubas. Į ją belaisviai vo
kiečiai įstojo tik aplinkybių verčiami, ir, 
jzasitaikius pirmai progai, ją žaibo greitu
mu meta, bėgdami J Vakarus.

Todėl sovietai negalėjo jos perkelti j Va
karus, bet tik pavienius jos narius, kurie 
jiems nesukeldavo įtarimo siųsti į tėvynę ir 
ten įpinti į jau užmestą komunizmo tinklą, 
kur stropiai sekamas kiekvienas žingsnis. 
Žodžiu, jie gali veikti tik priežiūroje ir ma
sėje. Kaip pavienis kovotojas dėl bolševiz
mo, Pauliaus armijos narys yra nepatiki
mas. Todėl sovietai savo vokiečių’armiją 
turėjo pradėti organizuoti Vokietijoje iš 
pat pagrindų.

Šiuo metu, turimomis žiniomis, sovietų 
zonoje turėtų būti suorganizuota apie 40 
kuojjų, po 250 vyrų kiekvienoje, tačiau nė 
viena kuopa tokio skaičiaus dar neturi. Bet 
ir ta organizacija ypatingu pasitikėjimu ne
gali pasidžiaugti. Pats generolas Gorocho- 
vas, sovietų zonos vidaus reikalų valdyto
jas, smarkiai juos iškritikavo, prikišdamas 
jiems politinio mokymo ir susipratimo sto
ką. Ir toks autoritetas, kaip mūsų minėtas 
generolas pulkininkas Halderis, tos sovietų 
policijos nevertina, kaip karinės reikšmės 
faktoriaus. Pasak jo, tie daliniai nesudaro 
jokio pavojaus Vakarų zonoms. Svarbiau
sia, sovietai negali jiems pavesti jokio sa
varankaus uždavinio, nes negali jais pasi
tikėti. (Lo).

Kelias į pasaulio valstybę
mins žymią atsargą atominių bombų. 
Tada kils atominis karas, kuriame, jeigu 
ir bus išvengta pačio blogiausio, Va
karų Europa ir Anglija bus sunaikintos.

Amerikiečiai, kaip yra parodę Gallupo in
stituto duomenys, pritaria pasaulinei vy
riausybei, bet su baime nuvaiko mintis dėl 
jėgos pavartojimo. Bet jie klysta. Aš tikiu, 
kad būtų pakankama tik grasinti jėga. Bet, 
žinoma, kraštutinišiku atveju turėtų būti ji 
pavartota.

Po sekančio karo, dėka to fakto, kad nu
galėtojas vienas pats galėtų naudoti svar
biausius ginklus, jam nesunku būtų valdyti 
visą pasaulį. Todėl pasaulyje galėtų vieš
patauti taika. Tuo būdu tikrumoje iš pa- 
sulio būtų padaryta vienintelė valstybė, ku
rioje įsiviešpatautų visuotinis saugumas.

Yra rimtų sumetimų, dėl kurių būtų pa
geidaujamas Amerikos laimėjimas. Mano 
akyse tai yra dėl to, kad Amerikoje labiau 
respektuojama laisvė ir labiau vertinama 
civilizuoto gyvenimo forma, negu Rusijoje. 
Ką reikštų rusų laimėjimas, mes galime 
apčiuopti iš politinės raidos Lenkijoje. Ten 
buvo žydinčių universitetų su daugeliu jja- 
jėgių profesorių. Viena jų dalis turėjo pa
bėgti, o kita gan paprastu būdu kažkur 
pradingo. Dabar mokslo pažanga yra su
vesta į ortodoksinio stalininio mokslo pa
žinimą. O aukštosios mokyklos prieinamos 
tiktai tiems, kurie yra kilę iš „proletariato”. 
Dvasios vertybės tokia mokslo sistema ne
gali būti sukurtos. Vidutiniokų sluogsnis 
yra sunaikintas. Daugumos partijų politi
kai buvo likviduoti, uždaryti į kalėjimus 
arba turėjo pabėgti. Jeigu tas režimas pa
silaikys prie valdžias tik vienos generaci
jos būvyje, lai neabejotinai savo tiksią jis 
pasieks, ir tradicinis lenkų priešiškumas 
Rusijai bus pakeistas komunistine orto
doksija.

Mokslas ir filozofija, menas ir litera
tūra bus paversti režimo sistemos ber
nais, liks be ^dvasios, apriboti ir kvaili. 
Nė vienas individas nebegalvos savaran-

1 kiškai. Kiekvienas bus tiktai atskiras nu
meris bendroje masėje. Laimėjus ru
sams, tas mentalitetas viešpatautų vi
same pasaulyje. Todėl mano akyse ru
sų laimėjimas visam pasauliui reikštų 

baisią nelaimę. '
JAV laimėjimas turėtų kur kas ma
žiau drastinių pasekmių. Pagaliau tai 
ir nereikštų tik JAV pergalės, bet per
galę sąjungos, kurioje kiti kraštai pa
silaikytų didelę dal| nepriklausomybės.

Taip pat vargu galima įsivaizduoti, kad 
amerikiečių kariuomenė prievartos darbams 
išsiųstų į Aliaską Oxfordo arba Cam- 
bridgo universitetų profesorius. Tikriau
siai niekas neprikištų ir takiam vyrui kaip 
Attlee dalyvavimo sąmoksle. Laimėjus JAV 
vadovaujamai sąjungai, vis dar būtų bri
tų, prancūzų, italų ir net vokiečių kul
tūra. Čia nebus primesta bendra uniforma, 
ką neabejotinai padarytų sovietų viešpata
vimas. * '

Maskvos ortodoksija yra daug veržlesnė 
už bet kokią Washingtono ideologiją. Anlfe-

Amerikos komunistu priesaika
„The Christian Register” (išeina Bostone 

JAV) įdėjo ištrauką iš Amerikos komunistų 
partijos oficialaus vadovėlio, parašyto tos 
partijos šulo J. Peterso, kitu vardu Alek
sandro Stevenso. Ištraukoje pateikta prie
saikos arba pasižadėjimo tekstas, kurį turi 
pasirašyti kiekvienai įstojąs į Amerikos ko
munistų partiją:

„Dabar aš užimu savo vietą komunistų 
partijos, dirbančiųjų klasės partijos eilėse. 
Aš duodu šį iškilmingą pasižadėjimą ati
duoti visa, kas yra manyje, savo klasės tar
nybai. Aš pasižadu organizuoti mases So
vietų Sąjungai, nugalinčio socializmo žemei 
ginti. Aš pasižadu visą laiką pasilikti bud
rus ir tvirtas gynėjas lenininkų partijas li
nijos, tas vienintelės linijos, kuri laiduoja 
sovietų galios triumfą Jungtinėse Valstybė
se ...” -

Partijos vadovėlis instruktuoja partijos 
narius, kaip infiltruoti ir sudaryti jungti
nius frontus su kitomis organizacijomis, ta
čiau aiškiai pabrėžia, kad „Jungtinis fron
tas reiškia nenutrūkstamą, kantrų, įtikina
mą darbą sunaikinti reformininkų įtakai. 
Komunistų partija jungtinio fronto veiklo
je nė vienam momentui neužleidžia savo ne
priklausomos politinės rolės”.

Su Kruppu pabaigė
Diisseldorfas (Sūdena). Dėj Kruppo įmo

nių pastatų britų karinė valdžia jau pada
rė savo sprendimą. Pagal tą sprendimą 127 
pastatai, kurie nieko bendro neturėjo su 
ginklų gamyba, yra grąžinti vokiečiams. 73 
trobesiai, kurių 60% sunaikino bombarda
vimai bus sugriauti. Likusieji 22 pastatai, 
kurie buvo naudojami vien ginklavimo rei
kalams, bus taip pat sugriauti.

riikoje galima rašyti prieš Lincolną nu
kreiptą knygą, tuo tarpu tokia knyga, kur 
kritikuojamas Leninas, Rusijoje neišvys 
dienos šviesos, o pats autorius bus likvi
duotas. Patys amerikiečiai gali visokiais 
balsais kalbėti apie Amerikos ūkio raidą, 
apie grosiančią depresiją ir kt„ tuo tarpu 
Rusijoje nė vienas mokslininkas nedrįsta 
paabejoti, kad Amerikoje depresija yra čia 
pat prie durų. Amerikoje filozofas gali būti 
idealistas, materialistas, pragmatistas, įjo- 
zityvistas arba kuo tik nori, tuo tarpu Ru
sijoje jis gali būti tik dialektinių materia
listu. Taip konstruojamame pasaulyje dva
sios gyvenimas turi sustingti, o tai pri
veda prie sustingimo ir technikinę pažangą.

Kadangi Rusijoje nėra laisvės, tai so
vietų vyriausybė sukūrė didesnio
masto nelygybę, negu kad ji yra Ang
lijoje arba Amerikoje. Oligarchija, 
kuri kontroliuoja visas viešosios nuo
monės formavimo priemones, gali pa
daryti tokių neteisėtumų ir žiaurumų, 
kurie vargu būtų galimi, jeigu tai būtų 
viešai daroma. Tiktai demokratija ir 
valstybinio gyvenimo visiškas viešumas 
valdžios vykdytojams gali sutrukdyti 
sukurti vergų valstybę, kur būtų pra-\ 
banga nedaugeliui, o skurdas visiems, 

kaip kad yra Sovietų Sąjungoje.
Karų galima bus išvengti tada, kada vi

sas karines priemones turės savo žinioje 
vięnintelis autoritetas. Dėj sovietų prieši
nimosi tokia koncentracija yra neįmanoma. 
Bet ji turi būti pasiekta bet kokia kaina. 
Pirmutinis žingsnis turėtų būti tas, kad 
JAV ir britų commonwealthas imtųsi pa
saulį įtikinti dėl absoliučiai būtino karinio 
bendradarbiavimo. Angliškai kalbančiųjų 
tautų vyriausybės, snkūrusios sąjungą, tu
rėtų į ją įtraukti kiek galint daugiau liku
siųjų valstybių. Sukūrus tokią sąjungą, 
kuri turėtų karinį monopolį ir kuri būtų 
lemiamai stipri, būtų galima įsakytinai pa
siūlyti į tą sąjungą įsijungti ir nuošaliai 
norinčioms pasilikti valstybėms.'' Visų tei
sės būtų vienodos. Kitokio būdo išvengti 
karo aš nematau. Ar Rusija nusilenktų vien 
tik pagrasinus jai karu, yra klausimas, ku
rio atsakyti aš negaliu.

Mes visi pripažįstame, kad galvažu
džiai turi būti sudrausminti; bet dar 
svarbiau yra susitvarkyti su galvažu

diškomis valstybėmis.
Laisvė turi būti apribota (statymais, ir ji 

gali geriausia forma egzistuoti tik teisių 
sistemoje. Pasaulin) skubiausiai yra reika
linga (statimdavystė, kuri reguliuotų tarp
tautinius santykius. Sunkiausias žingsnis 
kelyje | tokią įstatimdavystę yra sankcijų 
nustatymas. Tai (manoma padaryti turint 
tik vienintelę ginkluotą pajėgą, kuri būtų 
viso pasaulio kontrolėje.

Reikia tikėtis, kad tautų santykiuose neat- 
sakomingą jėgos naudojimą dar šiame 
šimtmetyje pakeis teisės normos. Jeigu tas 
mūsų lūkestis nepasiteisins, tai mes susi
dursime su nelaime. O jeigu tai (vyks, tai 
pasaulis pasidarys geresnis, negu žmonijos 
istorijoje bet kada yra buvęs.

Tarptautinė padėtis

Miglos 
virš Berlyno

Visą lapkričio mėnesi tirštos miglos suįx» 
keturių sektorių miestą. Jos taip kliudė 
„oro tilto” veikimui, kad vidutiniškai per 
dieną galima buvo pristatyti tik apie 3.500 
to gėrybių, nors tilto pajėgumas leidžią 
„pakelti” 5.000—6.000 to. Generolas Lu
cius D. Clayus, kuris „ex oficio” turi gal
voti optimistiškai, paskelbė, kad lapkritis 
yra nepalankiausias aviacijai mėnuo, ir net 
jis įrodė, kad „oro tiltu” galima, pasitikėti. 
Kaip daiktinį įrodymą berlyniečių šeimos 
gavo po % centnerio anglies, kiekį, kuris 
tarp kitko, veikia mažiau padrąsinamai už 
generolo žodžius. Pa'gafliau lapkričio pa
skutinė diena tiek pajėgė išblaškyti įsisenė
jusias miglas, kad galėjo jvykti ir vis ati
dedamas oficialus naujo Tegelio (prancūzų 
sektorius) aerodromo atidarymas.

Nepaisant tokio nepalankaus matomumo, 
į Berlyną šiomis dienomis buvo nukreip
tos viso jjasaulio akys, nes šį sekmadienį, 
gruodžio 5. d., jvyks savivaldybės rinkimai. 
Bus renkama tik vakariniuose sektoriuose, 
nes sovietai savo sektoriuje rinkti neleido. 
Jie ir taip žino rinkimų rezultatus — jei 
bus renkama slaptai, jų partija gaus visai 
mažai balsų, jei pagal jų madą — jų par
tija surinks visus balsus. Todėl jiems rin
kimai nereikalingi. Vietoje rinkįmų šį sek
madienį jie rengia „darbo našumo” šventę, 
kurios proga visos įmonės dirbs kaip šio
kiadieniais. Mat, apie' 100.000 Vakarinių 
sektorių gyventojų dirba jų sektoriuje fr 
bijos neatvykti į darbą. Tokiu būdu jie ne
galės rinkti, o kiekvienas nebalsavęs auto
matiškai bus laikomas jų šalininkų. Salia 
tiesioginių demonstracijų, jie griebėsi visų 
galimų netiesioginių priemonių balsavi
mui sukliudyti. Jie, įjvz., savo zonoje turi 
įsisteigę specialią partiją naciams, t. y. ne 
patiems didiesiems, bet mažiukams arija, 
kaip vokiečiai sako, „lauwarme”, t. y. 
drungniems naciams, kurie pasiduodami 
komunistų vadovybei išsivalo nuo praeities 
nuodėmių. Ta partija vadinasi nacionalistų 
partija, o jos organas „National-Zeitung”. 
Tame laikraštyje neseniai pasirodė (domūs 
skelbimai. Pvz., ,.Otto, mes jaučiamės ne
blogai ir ilgimės Tavęs.” Tokių skelbimų 
tikslas aiškėja, sužinojus, kad laikrašti ga
lima platinti ir sovietų zonos koncentracijos 
stovyklose. Nors mažiausias skelbimas 
kaštuoja vis tik 15 ostmarkių, jų,yra gana 
daug. Žmonės tikisi, kad tas laikraštis (ir 
partija) išgelbės iš stovyklos — tik reikia 
klausyti jo nurodymų ir savaime aišku — 
nebalsuoti ...

Atrodo, kad visos tos priemonės nepajėgs 
sulaikyti nuo rinkimo urnų kiek įspūdinges
nės gyventojų dalies ir naujai išrinktas 
miesto seimelis galės pademonstruoti ber
lyniečių demokratinį nusistatymą. Beit tuo 
pačiu metu ir Rytų sektoriaus „spontanišku” 
būdu sudaryta miesto, atstovybė pademon
struos savo „liaudies demokratinį” nusista
tymą. Sokolovskis jau pareiškė nepripažin- 
siąs vakarinio seimelio, Vakarų gubernato
riai — rytinio. Tokiu būdu susilauksime 
formalaus dviejų Berlynu paskelbimo. Va-' 
kariniam nuo to gyvenimas nepagerės, jo 
ateitį gaubs dar tirštesnės miglos.*

Lapkričio mėn. 30 d. pasibaigė Ir Saugu
mo Tarybos pirmininko Bramugjios kaden
cija. Mes jau rašėme apie jo „magijos” 
bandymus, ir paskutinė diena atnešė pasi
sekimą. Jo galvojimo logika aiški. Sovietai 
nesutinka atšaukti blokados, kol nebus su
sitarta dėl vienos valiutos įvedimo. Vaka
rai nesutinka tartis iki nebus atšaukta blo
kada. Bramugliois „Hokus-Pokus” buvo toks 
— jei jūs negalite tartis, mes, i. y. neutra
lieji, tarsimes už jus, aišku su jūsų žinia 
ir pritarimu. Praktiškai taraitės jūs, o mes 
tik „taip tyčia”. Toks siūlymas pasirodė 
esąs protingas ir įtikinamas. Ar bus susi
tarta dėl formulės, priklausys nuo momento 
reikalavimų. Kol kas sovietams pasisekė 
optimizmą skleidžiančia migla apsupti jų 
vykdomą, miesto suskaldymą. Vėl bus kal
bama: „Susitarti nors ir sunku, bet vis 
dėlto galima. Reikia tik bandyti ir bandyti.” 
Na, o vėliau žiūrėsime.

Nenorėdami ir taip greitai bėgantiems 
įvykiams užbėgti už akių, vis dėlto -palies— 
kim patį geriausią atvejį. Susitariamą dėl 
vienos valiutos įvedimo. Bet kadangi mies
tas tuo metu jau bus ir formaliai suskaldy
tas i du, tai visi 4 kontroliuos tik vakari
nio Berlyno valiutą, o rytinis bus visiškoje 
vienų sovietų kontrolėje. Tokių būdu so
vietai, išsaugodami savo sektoriaus visišką 
nekaltybę, iš dalies (per valiutą) įgaus tam 
tikrų teisių į vakarinius sektorius, kurių 
dar neturėjo. Jei Vakarai sutiks su tokiu 
planu, tai tat tik reikš, kad Berlyno jjozici- 
jas jie laiko ilgainiui neišlaikomomis ir, 
kaip tai reikalauja modernaus karo reikala
vimai, užleido „susitarimo” miglą tam, kad 
be didesnių nuostolių pasitrauktų. VM

♦ Vengrijos kardinolo Mfndszenčio *n- 
trasis sekretorius atbėgo i vieną sąjungi
ninkų okupuotą Austrijos miestą. Jie nori , 
vykti i Rymą. (UP) , .
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DABAR ŽINAU, KAD AŠ NEUŽMIRŠTAS . / RAŠO VYT. ALANTAS
KULTŪROS FONDO ORGANIZACINIAI REIKALAI. STEIKIME KP SKYRIUS! ĮSISTEIGUSIŲ SKYRIŲ VEIKLA

Sis .straipsnis beveik sukaktuvinis. Lietu
vių Kultūros Fondo įstatai buvo paskelbti 
1947 m. gruodžio mėn. Vadinasi, nuo LKF 
įsteigimo, teisingiau sakant, nuo jo veikimo 
pradžios, praėjo beveik metai. Nesu čia 
pasiruošęs rašyti apžvalginio sukaktuvinio 
straipsnio, tą laikotarpi primenu tik dėl to, 
kad skaitytojas turėtų šiokią tokią per
spektyvą, vertindamas kai kuriuos Fondo 
per tą trumpą laiką nuveiktus darbus.

Paskelbus įstatus, prasidėjo skyrių or
ganizavimas. Kiek jų šiandien yra? Sky
rius turi: Ingolstadtas, Kasselis, Scheinfel- 
das, Freiburgas, Tūbingenas, Reutlingenas, 
Lūbeckas,- „Čiurlionio” ansamblis, (in cor- 
pdre), Dornstadtas, Augsburgas; kuriasi: 
Eichstatte, Kemptene, Dillingene ir k. Tu
rint galvoje visą didžiulę LKF organizaci
ją, kuri numatyta sukurti, žinoma, tai yra 
tik lašas jūroje, bet atsimenant, kad tai yra 
tik darbo pradžia, skyrių steigimosi tempas 
yra visai patenkinamas. Jei Vakarų Vokie
tiją laikytume vftnu politiniu vienetu, tai 
pagaĮ įstatus, čia jau tiek yra susiorganiza
vusių skyrių, kad būtų galima steigti ir pir
mąją LKF apygardą.

Nenorint skųstis, vis dėlto reikia pasa
kyti, kad LKF organizavimuisl didelį .smū
gį sudavė žiauri pinigų reforma, nusinešusi 
visą Fondo iždą, kuris jau siekė keliolikos 
tūkstančių RM. Tie pinigai būtų buvusi ge
ra pradžia imti varyti platesnio masto kul
tūros rėmimo darbą. Nuo tos reformos mes, 
tremtiniai, lig šiol neatsigavome ir, tur būt, 
nebeatsigausime. Po reformos reikėjo pra
dėti viską iš naujo. Net- ir šiandien, kai 
kur steigiantis skyriams, pareiškiamos to
kios abejonės: „Pagal įstatus numatomos 
rinkti aukos, bet iš kur mes šiandien tų au
kų galime parinkti?”

O vis dėlto skyriai steigiasi ir kai kurie 
jų praneša Centrui, kad jie savo kasoje jau 
turį po kelioliką markių. Tai yra pirmieji 
šipuliai metami į laužą, kurį norime įžiebti 
bendromis pastangomis bei pasiaukojimu. 
Tie jaudiną pavyzdžiai leidžia manyti, kad 
iš mažų upelių susibėgs didelė upė. Kultū
ros Fondo idėja buvo per daug pribrendu
si, kad ji nerastų nuoširdžių pritarėjų ir 
energingų vykdytojų. Šiandien įsisteigusieji 
ir besisteigiu Fondo skyriai yra jauni die
gai, besibrauną į saulę šių dienų niūrioje 
padangėje. Juo daugiau ir greičiau tų die
gų prasikals Į žemės paviršių čia, Vokieti
joje, ir užjūriuose, kur tik yra lietuvių, ir 
juo įsisteigusieji skyriai veiks energingiau, 
juo mūšų kultūrinis gyvenimas plačiau ir 
galingiau įsisiūbuos ir juo labiau sumažės 
mums pavojai pasimesti svetimųjų jūrose.

Iš to randasi aiškus reikalas spartinti 
skyrių steigimą. Šiais žodžiais mes ir krei
piamės tiek J paskirus kultūrininkus tiek 
ypatingai Į gerbiamus komitetus, prašydami 
juos imtis Fondo skyrių steigimo iniciaty
vos. Ir to darbo reikėtų imtis nedelsiant. 
Ko mažiausiai reikėtų atsižvelgti Į tą argu
mentą, kad „išemigruosime, ir skyrius vis- 
tiek iširs”. Be abejo, Kultūros Fondas emi
gracijas nei paskubins nei sulėtins, bet ne
reikia pamiršti, kad visi iš karto neišva
žiuosime. Vieni išvažiuoja, kiti lieka. Todėl 
ir įsteigus skyrių, jis taip greit neiširs. Tai 
viena, o kita vertus, pradėjus darbą Vo
kietijoje, jis bus galima varyti toliau sve-

tur. Svarbu pradėti, nes tik tuo būdu Įgau
namas patyrimas ir pats darbas labiau Įsi
sąmoninamas bei pamėgiamas. Kas čia Įsi
trauks J darbą, tas ir kitur nenurims. O 
tokių nenuoramų mums ko daugiausiai rei
kia. Juo daugiau atsiras sergančiųjų mūsų 
kultūros reikalais, juo mūsų tautinės kultū
ros sąjūdis darysis gyvesnis ir našesnis.

Ką Įsisteigusieji skyriai veikia? Mūsų vi
suomenė apie skyrių veikimą daugiau žino
tų, jei jie patys pasistengtų ją plačiau pa
informuoti per spaudą. Centrui apie savo 
veikimą pranešama, bet platesnę visuomenę 
toli gražu ne visada tos žinios pasiekia. 
Žiūrėk, koks skyrius, pranešdamas apie sa
vo veiklą, dar priduria; „Jei rasite reika
linga, praneškite spaudai”. Jei centras tu
rėtų pakankamą bendradarbių štatą, žino
ma, informaciją apie skyrių veikimą būtų 
galima centralizuoti. Ir gal tai būtų tikslu, 
nes, informuojant iš vieno centro, žinios 
nėbūtų taip susmulkinamos ir, be abejo, 
duotų visuomenei pilnesnĮ vaizdą apie sky
rių veikimą. Tačiau, kol centre sėdi tik vie
nas žmogus (vienas pirmininkas, nes kiti 
LKF Steigiamojo Komiteto nariai gyvena 
kitose stovyklose) ir kol visa raštinė telpa 
viename portfelyje, reikalauti informuoti 
spaudą iš centro būtų per daug. Todėl šia 
proga ir reikėtų atkreipti skyrių dėmėsi į 
tai, kad jie patys tiesiog pranešinėtų apie

savo veikimą mūsų laikraščiams, kurie lig 
šiol nuoširdžiai rėmė Kultūros Fondo idė
ją ir, kurie, reikia manyti, ir ateityje pasi
liks artimi Fondo talkininkai.

Taigi, ką veikia mūsų skyriai? Trumpa 
skyrių veikimo praktika parodė, kad kiek
vieno skyriaus veikla maždaug derinasi prie 
vietinių sąlygų. Įstatai skyrių veikimą taip 
nusako: „Skyriaus valdyba renka /mokes
čius ir aukas Fondui, ruošia visokiariopus 
parengimus LKF idėjai plėsti ir jos ištek
liams didinti ... veikia pagai LKF aukštes
nių organų nutarimus bei instrukcijas”. Ki
taip sakant, LKF įstatai, kaip ir bet kurie 
įstatai, duoda tik labai bendro pobūdžio 
veikimo apybraižas, kurioms vienokį ar ki
tokį turinį duoda pats gyvenimas.

Peržvelgiant ligšioSįę skyrių veiklą, lyg 
ir susidaro įspūdis, kad skyriai yra linkę 
„specializuotis”. Sakysime, neseniai skaitė
me spaudoje, kad Tūbingeno skyrius yra nu
matęs suruošti visą paskaitų ciklą bei lite
ratūros vakarų, ir tą darbą jau yra pra
dėjęs; Ingolstadto skyrius nuo pat savo įsi- 
steigimo palaiko kultūrinius ryšius su įvai
rių pasaulio kraštų lietuviais, siuntinėdamas 
jiems laikraščių, knygų ir kitokių leidinių. 
Kiti skyriai, gal būt, daugiau palinks į ki
tas „specialybes” bet tai yra antraeilis da
lykas: svarbu, kad 'būtų krutamą, svarbu, 
kad kiekvienas skyrius taptų mažu centriu-

nuo
Tu- 
būtų

ku, aplink kurį suktųsi visas vietinis kultū
rinis gyvenimas ir kuris tą gyvenimą suktų.

Dabar dar sunku numatyti į kokias for
mas išsikristalizuos skyrių veikimas. Kaip 
aukščiau pastebėjau, tatai priklausys nuo 
žmonių, kurie skyriams vadovaus ir 
vietinių sąlygų, kuriose skyrius - veiks, 
rint galvoje bendrą reikalą, atrodo,
tikslu, kad skyrių veikimas plėstvsį dviem 
linkmėmis; organizuotų vietinį kultūrinį gy
venimą ir mėgstu bei palaikytų kultūrinius 
ryšius su kitų kraštų lietuviais, žinoma, ne
pamirštant lėšų organizavimo bendriems 
kultūros reikalams. Tarp kitko Lietuvių 
Kalbos Vadovo prenumeravimas bei plati
nimas taip pat galėtų būti dėkingas darbas 
LKF skyriams.

Vienas lietuvis, svetimšalių legiono karys 
Indokinijoje, rašo Ingolstadto skyriui: „Aš 
maniau, kad tokiame pasaulio kampe joks 
mūsiškių balso aidas nepasieks. Kaip nu
stebau ir kaip nudžiugau gavęs Jūsų Kul
tūros Fondo sveikinimą Naujiems Metams, 
o taipgi ir Jūsų knygas bei .žurnalus. Da
bar aš žinau, kad yra mano brolių, kad aš 
ne vienas, kad aš neužmirštas...”

Tas legionininkas paprastais žodžiais iš
reiškė vieną pagrindinių K. Fondo siekimų: 
per kultūrinius ryšius sieti išblaškytus po 
visą pasaulį lietuvius į vieną tautinę ben
druomenę.

Gaila ūsų/ Rašo Antanas Gustaitis

Gal būt, nedaug suklysiu tardamas, jog 
šiandien, po ketvertų tremties metų, ne vie
nas jautrus tautietis, nuo laivo denio pa
skutinį kartą atsigrįžęs i šį krantą, ūsus 
raitydamas, patenkintas galėtų atsidusti:

— Padarėme visa, ką galėjome. Mes vi
siškai tobulai atšokome Lenciūgėlį ir ''Mi
kitą visiems Unros direktoriams pagai są
rašą, mūsų liaudies dainomis žavėjosi pa
saulinio vardo generolai, jomis nepataiso
mai sugraudenome širdis arabų, prancūzų, 
anglų, amerikiečių ir kitų neišskaičiuojamų 
tautybių atstovų. Ogi mūsų dramos teatras, 
opera ir baletas buvo džiaugsmas mums pa
tiems, buvo gyvas prisiminimas anų paki
liųjų 
apie 
giau 
nąl” 
prieš
„Menas mus jungia, palaiko tautinę sąmo
nę ir geresnės ateities viltį, menas geriau
siai patarnauja mūsų tautos bendram rei
kalui, geriausiai mus reprezentuoja kultū
ringos Vakarų Europos akyse!” Tai mes 
giliai įsidėmėjome, visi virtome meninin
kais, savo uždavinį atlikome ir dabar ga
lime lengva iirdimi skirstytis kiekvienas 
savo keliu ir savo laivu.

Ir iš tiesų, neįmanoma būtų nuneigti šių 
mūsų mėgėjų ir menininkų didžių nuopel
nų. Jų darbo pradžia, kupina vargo ir savęs 
išsižadėjimo, galės būti šviesus pavyzdys 
mūsų tremties kultūros istorijoj. Antai, pro
fesionalai teatro darbuotojai, užuot vaizbavę

Kauno ir Vilniaus premjeros vakarų, 
kuriuos ilgai kalbėdavome ir dar 11- 
rašydavome. „Tik menu, tik per me- 
sakydavo ir mūsų veiksniai, sustoję 
kurią nors sunkiai įveikiamą kliūtį.

I ar patys tyliai studijavę, naudojęsi patogia 
proga pas Vakarų Europos meisterius pa
sitobulinti, ištikimai tarnavo mūsų trem
ties dienų reikalams, teikdami džiaugsmo 
nuliūdusiems, liūdindami nulinksmėjusius, 
organizuodami scenos mėgėjų būrelius, gar
sindami kultūringo lietuvio vardą. Aure, 
sakydavom: mes. tiktai atsėmta visos tautos 
saujelė, jau turime net ne vieną dramos 
teatrą, steigiame operą, baletą, o vaidiname, 
šokame 
džiame!
atrodo, 
jai nei kiti paskiri kultūrininkai tada ne
galvojo, kad jie savo entuziazmo ir sveika
tos likučiais stato tiktai gražius kortų na
melius, tik vienai dienai, tik ligi pirmo ru
dens vėjelio dvelktelėjimo. Visi suprato, 
kad čia,' Vokietijoje, amžinai nebūsim ir 
dvarų neįsigysim, bet tikėjo, tad pačiu 
blogiausiu atveju ir už jūrių marių sa
viems tautiečiams bus nemažiau reikalinga 
ir lietuviška daina ir profesionalo aktoriaus 
žodis, kaip ten reikalinga profesoriaus iš
mintis ir politiko gudrumas. Juk ten kalbė
jome 
patys 
mūsų 
tus, 
prisnūdusius, atkutinti.

O ką regime šiandien, visuotinio išsi'bė- 
giojimo išvakarėse, belaukdami Nojaus ar
kas į pažadėtąją žemę? Daugumas dar net 
nežinome, kur kada išplauksime ar raiti 
išjosime,, o mūsų garsiai išmylėti kultūri-

ir dainuojame, ką tiktai užsigei- 
O ką jūs ten? Darbui Įsibėgėjus, 

nei dramos, operos ar baleto kūrė-

ir rašėme — turėsim ne tik išlikti 
blaivios tautinės sąmonės, budrūs 
kovoj dėl. laisvės, bet dar teks ir ki- 
per ilgus emigracijos dešimtmečius

Petr. Tarulis I

Simas Kurkulgis Ir kiti
Apysaka

| pagalvojo jis. Kurkulgis buvo pasukęs gal
vą Stasiulio nurodyta kryptim — į korido
riaus angą, bet nebaigęs šio judėsio, grįžo 
prie Stasiulio, dabar lyg išprausto veido, 
kuris jį stebino daug smarkiau, negu brie
dis tikrai būtų pasirodęs koridoriuje tarp 
dabar zujančių kelnerių, kaip Stasiulis sakė 
„inteligentišku snukiu gyvas briedis” ...

— Ką? — vienom akim dabar aitriai 
šypsojos Stasiulis. — Taip, taip! Tik ką 
praėjo briedis! Visai neseniai, gaila, kad 
nespėjai jo pamatyt. Argi tu, mielas Kur
kulgi galvoji, kad visados mūsų Laisvės 
alėja buvo tokia pat, kaip šiandien, su 
krautuvėlėm, su bankais ir jų direktoriais 
ir jų nebrangiai paimtom meilužėmis. Ne! 
Buvo laikas, kai čia augo vieni švarūs me
džiai, o tarp medžių takeliai, vingiuoti, 
susipynę, gyvulių išmindžioti takeliai, ku
riais briedžiai eidavo į Nemuną atsigerti. 
Pagalvok, kaip buvo gražu vakarop. Brie
dis išgėrė keletą gurkšnių tyro šalto van
dens,. iš lėto pakėlė snukĮ, apsidairyti ir at
sikvėpti, o nuo snukio tebelaša šviesūs la
šai, juos vėjas pagauna, panėšėja ir vėl at
gal kaip poterius iš saujos visus paeiliui, 
suberia atgal į tą patĮ Nemuną! Svarios 
smiltys, išmintingom akim briedis, o vėjas 
taip šiurpiai jaudina, kaip tavo mylimo
sios, su kuria tau likimas neleido ilgiau

11. t^rnys.
Ir šiurpiu greitumu neišvengiamai krentu į 

bedugnę. Taip! Nesulaikomai, kaip debesies 
šešėlis, slenkąs žemės paviršiumi. Svarbiau
sia staigumas ir nepakeičiama kryptis- 
žemyn, į bedugnę, apie kurią niekas nieko 
nenuvokia ir niekados nenuvoks. Juk šitoks 
ir visas mūsų gyvenimas. Niekas nenori 
pastebėti, kad gyvenimas toks ūmus ir grei
tas. "Mes stovim ir laukiam traukinio, mes 
štai čia sėdim ir skaičiuojam svetimus skai
čius. Mums pasidaro nuobodu, todėl mes ir 
apsigauname, manydami, kad gyvenimas 
slenka pamažu, pavydžiui, na, kaip mūsų 
buhalterio vaizduotė, kai jis tik kitą dieną, 
vargšas, supranta kokį nors posakį ar sąmo
jų. Sako-gyvenimas trumpas. Ne tai svarbu! 
Nepataisomai baisu, kad jis toks ūmus ir 
greitas. Ak, mielas Kurgulgi, tu nesučiumpi 
minutės, kurios labiausia troškai. Jos jau 
nėra, ji jau išslydo tau pro pirštus. Ir dingo 
negrąžinamai. Štai žiūrėk! ... — Stasiulio 
akys švietė keista fosforine sviesa, jis buvo 
nesuvokiamame pagavime. Žiūrėk, Kurkul
gi! Briedis iš koridoriaus žiūri. Su tokiais 
šakotais ragais, išmintingom akim, inteli
gentišku snukiu gyvas briedis! ...

Kurkulgis krūpterėjo. Jam paausiuos 
plaukai kuteno odą: „Matyt pasišiaušė”

nė minutės pasilikti, paskutinis sudiev ... 
Taigi, mielas Kurkulgi. Be{ ... palauk, aš 
nebaigiau. A-a! Dabar atsimenu, ką norė
jau pasakyt. Gal būt-kodėl tu, mielas Kur
kulgi, būtinai turi abejoti? — kad kaip tik 
toje vietoje, kur dabar yra mūsų banko ko
ridorius, ten kaip tik ir buvo tokio take
lio vingis. Ir kodėl briedis neitų tuo take
liu į Nemuną vandens gerti? Ir briedis 
tikrai nuėjo! Tu, mielas Kurkulgi, neskai
čiuok šimtmečių, kurie, tavo nuomone, jau 
praėjo nuo to laikp, kai Laisvės alėja jau 
nebeina vandens į Nemuną gerti briedžiai. 
Tau tik todėl keista atrodo, kad jau keletas 
peteliškių kartų dingo. Bet juk toks -maž
možis! Klausyk, uostyk! Dar jo kvapas, 
briedžio kvapas, neišnyko, dar tebėra tarp 
mūsų vėjo ir laukų srovelės. Ir šitie pran
cūziški kvepalai dar negreit mūsų pagrin
dinį orą pagadins.

Kurkulgis neturėjo kur dėtis nuo tų Star 
siulio kalbų. Jis bukliai mirksėjo, besisteng
damas sugalvoti, kaip čia nukreipti tas 
keistas Stasiulio kalbas Į jaukesnę aplinką.

— Na, tai kokiqs išvados? — net pats 
Kurkulgis pradžiugo suradęs šį klausimą 
ir tuo būdu tikėdamasis Stasiui) 
nuo jį veikiančių keistų minčių.

— Ką? — rimtai išsigando ir 
minutei prašižiojo Stasiulis, kas 
neįprasta, — Išvados? — Jis valandėlę pa
tylėjo ir Kurkulgiui keistu rimtumu įspė
jo: — Išvados? Nedaryk jokių išvadų! Pra
žūsi! Būk atsargus. Viskas eis velniop ... 
Tik susimildamas daugiau nė žodžio! ... 
Supranti? Kaip tau dabar viskas čia ap- . 
linkui atrodo? Viskas tvarkoje, ar ne? (B. d.) -

atitraukti

net vienai 
jam buvo

Knygų paraštėje

___ Gandhi
Laiškai i Ashrama

Gyvename medžiaginės kultūros ir idėji
nio chaoso kryžkelėje, kuri reiškiasi šuoliais 
žengiančia technika, o šalia jos — visur 
lapojančiu skurdu, paradoksiškais doktrinų 
prasilenkimais praktikoje su žmogiškąją tei
se, įvairiais klaidžiojimais, nebežinanri ką 
galutinai norima surasti, ir rezultate teran
dant absurdu, taip jautriai pergyvenamą 
gausių pesimizmo atstovų visose gyvenimo 
ir kūrybos srityse.

Tokiais laikais bet kurioje tautoje ne tik 
išsilaikanti, nepalaužiama jokių žemiškų 
vėtrų, bet nuolat stiprėjanti asmenybė yra 
reta ir brangi visiems, ir jos netekimas yra 
skaudžiai pergyvenamas visų kraštų ir visų 
kalbų žmonių.

Neperseniausiai visą pasaulį buvo sujau
dinusi didžiojo indų tautos žadintojo Ma
hatma Gandhi tragiška, nuo pikto fanatiko 
rankos, mirtis. Gyvendamas ir dirbdamas 
daugiau indų pasauliui, nei vakarietiškoms 
kultūroms, savo giliu humanizmu, savo sub
tiliu žmogaus prigimties nujautimu, jis ieš
kojo kelio į kiekvieno asmens dvasinės pu
siausvyros išlyginimą, į jo troškimų suben- 
drinimą, siekiant vienos, visai žmonijai pri
imtinos Tiesos.

Šiais metais pasirodė Gandhl laiškų ket
virtoji prancūziška laida. Šie laiškai buvo 
rašyti 1930 metais jo mokiniams gyvenu
siems Ashramo miestelyje, tuo metu kai 
pats Gandhi buvo kalinamas Yeravdoj. Jie 
ryškiai liudija jų autoriaus nepaprastą tau
rumą, jo gilų pasaulio ir žmogaus suprati
mą.

Gandhi yra filozofas spiritualistas, tikįs Į 
žmogaus pažangą dvasinėj plotmėj. Minėtų 
jo laiškų pagrindinis tikslas — perteikti tą 
savo gilų tikėjimą kitiems, kartu nurodant 
ir žmogaus asmenybės tobulinimo kelius.

Tiesos ieškojimas (ši pirmoji ir svarbiau
sioji Gandhi iškeltų temų yra tokia ryški, 
kad visos kitos temos yra tartum tik orkes
trinis vienos galingos melodijos palydėji
mas) žmogui esąs įgimtas. Kiekvienas jos 
ieško savaip, ir nė vieno ieškojimag nėra 
bergždžias. Reikia tik gerai save pažinti ir 
pasitikėti vidujiniu savo sąžnės baisu, kuris 
vienas tegali nurodyti, ar teisingu keliu ei
nama. Tačiau, kad gerai save pažintume, rei
kalingos didelės pastangos ir didelis savęs 
grūdinimas.

Visų pirma, mylėkime -savo artimą. Sis 
motyvas yra tiek nenaujas, tiek kartų jau 
yra juo nusivilta, kad sunku jam berasti 
atgarsį dabartinio žmogaus širdy. O vis 
dėlto, Gandhi beskaitant, tas artimo meilės 
klausimas Įgyja naujus ir patrauklius aspek
tus.

Žmogus, sako Gandhi, tiesą tegali pažin
ti tik per meilę. Per meilę iki visiško sa
vęs išsižadėjimo, iki visiško pasiaukojimo, 
be jokio egoistiško pasitenkinimo jaustis 
tobulesniu už kitus... ’<

Savaime suprantama, kad tokia meilė rei
kalauja didžiausios tolerancijos ir pagarbos 
visų Įsitikinimų ir pasaulėžiūrų žmonėms. 
Jeigu kas pasirenka religiją, kaip Tiesos 
ieškojimo bazę, jis turėtų nepamiršti, kad, 
žmonėms nesant tobuliems, „ir religija, to
kia kaip mes ją sukuriam, turi būti taip pat 
netobula” (53 p.). Žmogus galįs progresuo
ti, ir tik tos pažangos dėka vykstąs jo pa
ties ir jo religijos tobulėjimas ir jų abiejų 
kilimas prie tiesos.

Pagal Gandhi, „kaip medis teturi vieną 
kamieną, bet daug šakų ir lapų, taip tėra 
viena teisinga ir tobula Religija, bet ii tam
pa daugialyte pereidama per žmogų” (54 p.) 
Visos religijos kopia Į tiesą klaidžiais ir, 
vingiuotais takais, nors visos jos tpri savo 
šventuosius ir savo mistikus. Judaizmo, in
duizmo, Zaratrustros, Budos, krikščionybės 
ir islamizmo moksluose glūdi tie patys mo
raliniai pagrindai, ir tas pats gaivalingas 
žmogaus veržimasis Į Tiesą. Dėl to. Oan-

Ta pati tolerancija tenka tačiau ir jokiai 
religinei bendruomenei nepriklausančiam 

todais, nes niekas negalįs būti tikras esąs 
arčiau Jos, nei kiti.

Iš šios didelės, visuotinės meilės išplau
kia ir visa kita Garidhi laiškų tematika, .ku
rioje vyrauja rytiečių spiritnalistams taip 
būdingas asketizmas: daug kalba Gandhi 
savo mokiniams apie susivaldymą, nekalty
bę, neturtą, pasiaukojimą ir kitas dorybes, 
būtinas žmogui, siekiančiam Tiesos per 
Meilę. *•

Jis siūlo'taip pat mažiau galvoti apie sa
ve, savo šeimą ir namus, o padėti ir auko
tis visų rūšių nelaimingiesiems, materialiai 
ir moraliai kenčiantiems. Pasiaukojimui ri
bų nėra, nes žmogaus uždavinys šiame pa
sauly — tarnauti ne sau, o kitiems.

Gandhi ilgisi santvarkos, kurioje kiekvie
nas darbas būtų lygiai vertinamas, ir jis gi
liai užjaučia nuskriaustuosius. „Aš netrokš
tu atgimti”, sako jis, „bet jei man atgimti 
bus lemta, aš norėčiau būti neliestinuoju, 
kad galėčiau dalintis jų kančiom, skaus
mais, ir jiems reiškiama panieka”. (100p.). *) 

Tokios yra svarbiausios Gandhi laiškų 
mintys. Rašyti savo tautai, )o laiškai dažnai 
tinka visiems. Užtektų pakeisti keletą smulk
menų, keletą sąvokų, ir jie visiškai tiktų eu
ropiečiui skaitytojui. Bet ir tokiuose, kaip 
jie yra, Gandhi pasirodo kaip didelis žmo
gus.

Nekurią" •’•ujos religijos, o taikąs visas 
jau egzistuojančias, neskelbiąs savos tiesos, 
o ieškąs visiems bendros Tiesos, neperšąs 
sektantiškos meilės vien tik savo draugams, 
o visuotinę meilę visiems, Gandhi peržengė 
visas rasių ir dogmų užtvankas, mokėjo 
prabilti į kiekvieną žmogų, tapdamas visos 
žmonijos mokytoju, vienu iš jos šviesiųjų 
kelrodži".
Jos atminty jis ilgus amžius liks kaip vie
nas iš Didžiųjų Idealistų, vienas iš nenuil
stamų Tiesos Ieškotojų.

E. I. Zidonyfė
(Gandhi. - LETTRES ė l’ASHRAM. - 

vertė J. Herbert, Paris, A. Michel, 1948, 
IV-ji laida).

*) „Neliestinasns” (atishudra). darbinin
kas. atliekas pačius nešvariausius darbus-

niai sambūriai jau griūva vienas po kito, 
lyg jų niekados ir nebere'kėtų. Po savaitės 
kitos net nebeprisimename, kad tokių kada 
būta. Visų šių mirtininkų eilės nė galo 
neužmatytume. Štai mūsų išgarsinta opera 
jau pačioj pradžioj pragydo gulbės giesme, 
o baletas jau po kelių spektaklių nušoko 
giltinės šokį. Apie Detmoldo dramą šian
dien jau tik atsiminimus terašome, o pasku
tinė mūsų viltis — Augsburgo profesionalų 
aktorių teatras prieš pat mūsų akis štai 
ėmė ir išsivaikščiojo ... Tai kas, kad iš jo 
dar liko Klumpė, kad ir nauja ir tuo tarpu 
sėkmingai mindžiojanti nusidėjėliams nuos
paudas! Jei taip sklandžiai ir toliau žemyn 
čiuęšime, kas gali tvirtinti, kad vieną dieną 
neatirs ir jos peretkai? Juk net „Čiurlionio” 
ansamblis, jo vadovo Mikulskio asketo užsi
degimu kurtas ir saugotas, jau irgi pakilu
sio} temperatūroj blaškosi, kažkurios kir
varpos tyliai grikšenamas. y

Sakysite; valiutos reforma, emigracija! 
Kas čia dabar rūpinsis kažkokiais ten 
teatrais ar ansambliais, kada kurtieji jau 
rišasi į pundus akordeonus, aklieji — foto 
aparatus, gudrieji — karatus, astrolabijas, 
dalgius, plaktukus ir blizgančias rinkes, 
čiabuviams įkabinti į nosį. Dabar visi — 
tik greičiau iš šios Juozapato pakalnės! Be 
to, mūsų emigracinės įstaigos ir menininkų 
nepamiršta. '

Taip. Jos padeda į vieną ar kitą kraštą 
išvykti Jonui, Petrui ir Tamošiui. Bet ar 
jau visai neįmanoma, naudojantis bilių ir dhį sako, jie-visi turi būti lygiai gerbtini, 
paskirų komisijų malonėmis, išgarsinta 
„kompaktine mase” į 
didesnę užjūrio lietuvių kolpniją bent vie
ną čia iš geriausių jėgų sukomplektuotą 
dramos teatrą, neapkurtusĮ ansamblį, paga
liau net operos ar baleto tvirčiausias užuo
mazgas? Taip, kaip atėjus reikalui ir va
landai, tikiu, kompaktine mase Į atitinka
mą kraštą pasitrauks VEIKAS ar kurie kiti 
rikiuojantieji veiksniai. Mūsų svarbiausių 
kultūros branduolių kompaktinė emigracija, 
atrodo, nėra tokia paini problema, kaip ta 
neįvykdoma visų 65.000 tremtinių išvyka, o 
jos reikšmė būtų tikrai nedaug menkesnė. 
Nesvarbu, kokio juodumo darbą šie kultū
rininkai ten turėtų dirbti: svarbiausia, kad 
atėjus tinkamai valandai vėl visi galėtų su
sisukanti, kaip ta krepšininkų ekipa, iš fa
brikų susirenkanti rungtynėms. Bet jeigu 
Henrikas Kačinskas raugins buivolų kailius 
Kanadoje, Palubinskas badys gyvates Aus
tralijoje, Tvirbutas rinks konkorėžius Ja
voje, Mikulskis, 
bus prikinkytas 
plokščiakalny ir 
turėsime tremty 
kolektyvą, stebinantį ansamblį, o kitose 
srityse — kažką panašaus į Pineburgo 
universitetą?

Skaudu, kad šitam Europos pereinamam 
lagery dėl ekonominių ir kitų sunkumų tuo 
tarpu turime savo kultūrinį gyvenimą siau
rinti ligi minimumo, bet atitinkami rikiuo
jantieji veiksniai bent jau šiuo metu turėtų 
parikiuoti, kad mūsų potencinė dvasios jė
ga būtų išlaikyta prieš laiką neišsikvėpusi, 
kad ji ne atsitiktinai, o planingai ir rei
kalingom dozom būtų sukaupta ten, kur tik 
susiburs kiek didesnis lietuvių būrelis. ktų 
Ji virtusi mokslo ar meno kūriniu, vėl kai- 

(Nukelta i 4 psl.)

...... ... ICIIPIUCI UCT1UI uvmciici liepi iiuausauuAin
perkelti | vieną ar kitą žmogui, jeigu jis ieško Tiesus savais me-

choristams išvykus Į JAV, 
prie mulo Kolumbijos 

tt. ir tt., kažin ar kada 
pajėgesni dramos teatro
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Aiškinamas išsiskyrusiu šeimų emigrac. klausimas
Kaip jau buvo skelbta, NCWC vadovybė 

Vokietijoje buvo sutikusi su BALF-o įstai
gos pažiūra į karo įvykių išskirtų ar iš
siskyrusių šeimų emigraciją ir paža
dėjusi išleisti savo skyriams aplinkraštį, 
kad visur būtų šis reikalas vienodai trak
tuojamas. Kadangi atskirų NCWC skyrių 
pažiūros tuo reikalu ir toliau liko skirtin
gos, tai neseniai šis klausimas vėj iš naujo 
buvo iškeltas NCWC vadovybei Vokietijoje. 
Paaiškėjo, kad ši vadovybė, klausimą ap
svarsčiusi, nutarė tuo reikalu pirmiausiai 
išsiaiškinti su savo centru New Yorke. To
dėl BALFo Įstaiga Europoje taip pat yra 
perdavusi šį reikalą savo Centrui Ameri
koje, kad jį išsiaiškintų ir sureguliuotų su 
NCWC vyriausiąja vadovybe. Tikimasi, kad 
šis klapsimas netrukus paaiškės, apie ką 
bus painformuota per spaudą.

Lygiagrečiai aiškinamas ir reikalaujamų 
kunigų atestacijų klausimas. Kol BALFui 
tenka gaunamas darbo ir buto garantijas 
perduoti Į DP komisiją Washingtone per 
NCWC, tol šis klausimas yra aktualus ir 
negali būti traktuojamas grynai tik tuo po
žiūriu, kurį turi NCWC ir kuris yra tai 
organizacijai visai suprantamas. Tiesa, 
NCWC vadovybės Vokietijoje buvo pakar
totinai užtikrinta, kad vardinių garantijų 
atveju kunigų atestacijos bus traktuojamos

Istorikams' kun. dr. K. Gečys jau buvo 
žinomas savo gražiu darbu apie Blaivybės 
Draugijas Žemaitijoje 1858 —1864 m. 
(Bractwa Trzezwosvi w Diecezji Zmudzkiej, 
w Latach 1858—1864, Wilno 1935), už kurį 
jis gavo Vilniaus universiteto daktaro laips
ni. Dabar tas pats kun. dr. K. Gečys USA 
išleido platų veikalą „Katalikiškoji Lietu
va” („Draugo” spaustuvė, Chicago, Ill 
1946 m.). Iš paviršiaus tai tikrai impozan
tiškas veikalas (575 pus!., su daugybe do
kumentinių priedų, literatūros sąrašu, in
deksu ir Lietuvos bažnytinės provincijos 
žemėlapiu). Viršelis, žemėlapis ir piešiniai 
dailininko VI. Vijeikio.

Būtų, gal būt, per daug sakyti, kad tai 
yra katalikiškos Lietuvos enciklopedija, nors 
tame veikale paliesti gangreit visi su krik
ščionybe susiję klausimai Lietuvoje, nuo 
seniausių laikų ligi II rusų okupacijos im
tinai. Kai kuriems skyriams autoriui net 
talkininkavo atskirų sričių specialistai, pav. 
skyrių apie literatūrą parašė, A. Vaičiulaitis. 
Enciklopedija jos pavadinti negalima dėlto, 
kad jai stinga enciklopedinio objektyvumo. 
Nors nebūtų galima pasakyti, kad autorius 
ne be tam tikros simpatijos kalba Ir apie 
pagoniškos Lietuvos laikotarpį' (iš viso iš 
kiekvienos tos knygos eilutės trykšta bega
linis patriotizmas), tačiau pati katalikybė 
Lietuvoje čia pavaizduota per daug jau 
rožinėmis spalvomis. Beveik jokių
•ame katąhkybės vaizde negalima'surasti, o,

a
1948 M. 8.
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labai liberališkai, tačiau tas „liberališku- 
mas” atskirų tarnautojų gali būti įvairiai 
suprantamas, nes nėra jokių tikslių in
strukcijų tuo reikalu. Todėl galimiems ne
supratimams ir gaištui išvengti, dedamos 
pastangos šį reikalą iš esmės pertvarkyti. 
Jei BALFui pavyktų gauti iš DP komisijos 
Washingtone teisę dalyvauti DP biliaus 
vykdyme, tai klausimas savaime išsipręs.

BALFAS INFORMUOJA APIE GAUTAS 
DARBO IR BUTO GARANTIJAS

BALFo Centras JV-bėse nuo lapkričio 
12 d. ėmė siuntinėti savo Įstaigai Europoje

(Setitre gaunamų darbo ir buto garantijų, 
kurios toliau persiunčiamos į NCWC centrą, 
nuorašus. BALFo Įstaiga gavusi tuos nuo
rašus praneš asmeniškai kiekvienam trem
tiniui, kurio garantija yra atėjusi.

Jau yra gauta 147 garantijų, kurios bu
vo perduotos į NCWC centrą tarp lapkričio 
12 ir 15 d. nuorašai.

Centre numatoma sudaryti sąrąšą visų 
anksčiau perduotų garantijų. Kai toks są
rašas bus gautas, tai tame sąraše paminėti 
asmenys bus atitinkamai painformuoti.

BALFo Įstaiga Europoje.

Draudžia komunistinę spaudą vokiečių kalba
Paskutiniuoju metu britų zonos Land 

Nledersachsen apygardoje DPACSai pas
kelbė tremtiniams Land Nledersachsen 
Regional Commissioner pranešimą, kuria
me sakoma: „Aš, Brig. J. Lingham, C. B., 
D. S. O., M. C. Land Nledersachsen Re
gionai Commissioner, pranešu, kad sovietų 
licenzijuojamų vokiečių laikraščių, perio
dinių leidinių, knygų ar sovietų leidinių 
vokiečių kalba importavimas, remiantis 
113 įsakymo nuostatais yra draudžiamas. 
Asmenys, kurie importuoja, pardavinėja, 
dalina nemokamai ar skirsto arba pas

save laiko šiuos leidinius, pagal šio įsaky
mo nuostatus yra baustini. Šis įsakymas 
įsigalioja nuo lapkrjęjp mėn. 10 d.

Vienoje tremtinių stovykloje šį įsaky
mą paskelbęs DPACSo komendantas nuo 
savęs tremtiniams aiškinat „Išvietįntieji 
asmens turi suprasti, kad šis įsakymas tai
komas visiems gyventojams Vokietijos 
britų zonoje, ir kad draudžiama tik so
vietinė literatūra vokiečių kalba“.

Tokį paaiškinimą paskaičius,, tenka su
prasti, kad komunistinė literatūra, kito
mis kalbomis, atsieit ir lietuvių, nėra

Katalikiškoji Lietuva
kaip žinoma, vaizdas be šešėlių nebūna relje
fingas ir dažnai pasidaro Jruput; nuobodo
kas. Juk, rodos, tokio fakto, kad kataliky
bė padėjo atskirų Lietuvos sričių sulenkini- 
mui, arba kad katalikybė dažnai buvo už
sispyrusio konservatizmo ramstis, autoriui 
nevertėjo nuslėpti. Na, bet kadangi autorius 
pasistatė sau uždaviniu perkošti visą Lie
tuvos gyvenimą per krikščionybės koštuvą, 
niekas už tai negali daryti jam priekaištų. 
Kiekvienu atveju, tai yra vertinga knyga, 
juoba kad gražiai išleista ir gražiai para
šyta. Tiesa, tas toks vaizdingas stilius, ku- 
rjuo jis aprašo ypač senesnės praeities įvy
kius, kartais pakvimpa tam tikru manieriz
mu, kuris kartu išduoda ir tam tikrą auto
riaus lenkiško auklėjimo įtaką. Prie knygos 
trūkumų reikėtų priskaityti ir jos neplanin- 
gumas. Susidaro įspūdis, kad jis rašė pla
čiau ir išsamiau apie tuos klausimus, apie 
kuriuos jis turėjo daugiau medžiagos arba 
kuriuos geriau pažino. Juk kodėl reikėjo 
Jokiame bendrame veikale, kaip jo „Kata
likiškoji Lietuva”, iš karto nuo XVI am
žiaus peršokti J XIX, beveik nei žodžio ne
pasakant apie XVII ir XVIII amžius. Būtų 
galima surasti ir kitų trūkumų. Tačiau, ne
žiūrint į ią viską gerb. kun. K. Gečys pa
darė didelį darbą. Prie tų pačių nuopelnų 
prisideda ir „Draugas”, išleidęs tokį mo
numentalų veikalą Amerikoje, kur, kaip ši

taip lengva.
V. Trumpa.

šešėlių j noma, knyga išleisti nėra

Schwab. Gmūndo naujienos
Schwab. Gmiindas. Lapkričio 28 d., atsi

statydinus Liet. Raudonojo Kryžiaus vie
tinio skyriaus valdybai ir revizijos komisi
jai, buvo išrinkti nauji skyriaus valdomieji 
organai. Į valdybą išrinkta: Tallat-Kelpša, 
Šimėnas, Leonas, Repšys ir Jočys; Į revi
zijos komisiją: Šimkus M., Balčiūnas ir 
kun. Korsakas.

— Skaučių „Gabijos” tuntas lapkričio 28 
d. minėjo savo dviejų metų gyvavimo su
kakti- Išvakarėse stovyklos visuomenei bu
vo Suruoštas .viešas meninis pasirodymas, 
kur skautės ir skautai suvaidino dainų ir 
šokių montažą „Grįžimas”., Reikia pažymė
ti, kad šis montažas buvo paruoštas pačių 
skaučių ir skautų, padedant vadams, ir bu
vo kibai vykęs. Maloniai nuteikė tiek dai
nos, tiek tautiniai bei kiti šokiai, kur pa
sirodė ir pačios mažosios skautukės. Šiuo

(Atkelta iš 3 psl.) 
tintų tautiečių širdis, nuolat primintų ken
čiančią tėvynę surambėjusiam materialistui 
ir trapiam jaunuoliui, jos nei žiemos spei
guos nei pavasario grožyįiėj dar neregė
jusiam.

Tokių gausių kultūrininkų rezervų mes 
tremtyje dar niekad neturėjome, ir būtų ne
dovanotina klaida jų organizuotai nepanau
doti. Tai mūsų pačių gyvybinis interesas. 
Svetimuos kontinentuos kūnas greit lašinių 
atsivalgys, o bergždžia siela gal ligi am
žiaus galo būbaus, niekur neužuosdama 
gimtosios žemės' oro, negirdėdama savojo 
kaimo dainelės, neregėdama lietuviškosios 
scenas reginio. Tada, liežuvius pro fabriko 
tvorą iškišę, staugsime, graužiami mėlyno
sios nostalgijos, ir ašaratom akim ligi ho
rizonto lydėsime pilką svetimų kraštų pauk
štį, primenantį savojo mėšlyno žvirblelį.

Tad darykime taip, idant tokią valandą, 
prisiminus dabar praleistas galimybes, ne
tektų tarti; „Gaila didvyrio ūsų panosėje 
mūs tį.. .*

savo pasirodymu skautės ir skautai paro
dė, kad savo laisvalaikį praleidžia tikrai 
kultūringai,/tuo auklėdamiesi ir ruošdamie
si gyvenimui. Sekmadienį po pamaldų, įvy
ko iškilminga tunto sueiga, kur buvo pa
minėta tunto sukaktis. Tuntui nuo įsistei- 
gimo dienos vadovauja energinga, sktn. K. 
Kodatienė. f. ,

— Vykdomosios Tarybos narys prof. Ka
minskas ir LTB Wiirttembergo apygardos 
pirmininkas adv. Šlepetys lapkričio 28 d. 
lankėsi Schwab. Gmiindo lietuvių stovyk
loje ir jos gyventojams padarė pranešimus. 
Prof. Kaminskas nušvietė tarptautinę poli
tinę padėtį, kartu prieidamas prie vado
vaujančių veiksnių veiklos ir daugiau su
stodamas prie finansinių reikalų. Jis nu
švietė plačiau šią sritį ir kvietė visus 
tremtinius prisidėti savo kad ir kukliais 
centais prie Lietuvos vadavimo veiklos pa
rėmimo. Buvo nurodyta, kad visa eilė di
desnių stovyklų po valiutos reformos dar 
visiškai neprisidėjo savo aukomis prie Lie
tuvos vadavimo. LTB apygardos pirm. Šle
petys kalbėjo apie bendruomenės veįklą. (ž)

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerb. Redaktoriau, būkite malo

nus paskelbti Jūsų laikraštyje sekantį pa
reiškimą:

Pranešu visuomenės žiniai, kad nuo š. m. 
liepos mėn, 1 d. neskaitau save dailininkų 
organizacijos — „Lietuvių Dailės Insti
tutas” (Pirmininkas p. V. ^Vizgirda) niriu.

VYTAUTAS KASIULIS.

, PADĖKA
L. R. K. Memmihgeno miestas gavo au

kų iš p. p.
1) Gedimino Orento 10,— DM
2) Vilniečio . . 10,— DM _ ’ 

Viršminėfiems aukotojams nuoširdžiai dė-
kuoja

L. R. K. Memmingeno miesto įgaliotinis

draudžiama. Mūsų tremtiniai, žinoma, dau
gumas dėl pakarikamo vokiečių kalbos ne
mokėjimo šia draudžiama literatūra negali 
naudotis. Tačiau iš kitos pusės lietuviškai 
parengtos komunistinės spaudos stovyklos 
tam tikri atstovai parūpina nemokamai ir 
ją dažnai pristato nemažais kiekiais. Ta
da labai keistai atrodo tie nesuprantami 
regionalinių cotnisionierių skelbimai, ku
riais' draudžiama skaityti tai, ko ''nesu
prantama, o nieko nesakoma tuo atveju, 
kai tas pats komunistinis raugas grūda
mas žmonėms jų gimtąją kalbą. Gyve
name atominį amžių, tat kuriozų net tokių 
esti.

Sportas ________
LIETUVIAI VOKIEČIŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖSE

Lapkričio 21 d. pradėtos Stuttgarto ir 
apylinkės vokiečių krepšinio pirmenybės, 
kuriose dalyvauja 13 komandų, tarp jų lie
tuvių Dariaus-Girėno inžinerijos kuopos I 
ir II komandos, Esslingeno latvių YMCA 
dvi komandos, Fellbacho latvių YMCA ir kt. 
Pirmieji susitikimai užsieniečiams davė žy
mias pergales. Dariaus-Girėno kuopa stip
riai supliekė Basketballclub Degerloch 114— 
3, Esslingeno latvių YMCA I nugalėjo Per
se 78—11, Fellbacho latvių YMCA — TV 
Prag II 36—17. Lietuvių ir latvių antrosios 
komandos tačiau turėjo pralaimėti: Dariaus 
Girėno kuopos II — Sillenbuch YMCA 27— 
35, Esslingen YMCAXII — Sportfreunde Es
slingen 19—26. Reikia pažymėti, kad Da
riaus-Girėno "kuopos krepšininkai, sumanin
goje Andriulio III vadovybėje po intensyvių 
treniruočių tapo gana stiprus vienetas, ir 
beveik tikra, kad taps šių pirmenybių nu
galėtoju, jei tik sugebės tinkamai pasirody
ti prieš stiproką Esslingeno latvių YMCA 
pirmąją komandą, (žlv). '

NAUJAS LONDONO LIETUVIŲ LAIME-
JIMAS

Lobdono lietuvių Tauro klubo krepšinin
kai anglų krepšinio pirmenybėse turėjo su
sitikimą su USA Hendon (JAV laivyno mi
sijos tarnautojai). Šiose rungtynėse, nors 
Tauras neturi savo aikštelės ir į rungtynes 
atvažiuoja po dienos darbo tolimus nuoto
lius, krepšininkai parodė gražią spartą, stai
gius prasiveržimus ir tikslius metimus, tuo 
laimėdami rungtynes 49—32 (19— llji Už 
Taurą žaidė: Adomavičius (19), Razminas 
(11), Bušmanas (7), Leichmanas (6), An- 
druškevičius (0). ‘

Lapkričio 11 d. įvyko Londono stalo te
niso pirmenybių rungtynės tarp lietuvių 
klubo Lithuanians I ir West Ham Deaf (ne
bylių institucija). Rungtynes laimėta rezul
tatu S'—1. Už lietuvius žaidė; Andruškevi- 
čius, Razminas ir Bušmanas. Ši lietuvių 
komanda, pirmenybėse laimėjusi 3 susitiki
mus ir vieną pralaimėjusi; laikosi diviziono 
lentelės pradžioje, (žlv).

PASAULIO HORIZONTUOSE
— Pabaltijo tarybinių respublikų krepši

nio pirmenybėse Tarybų Lietuvos vyrų 
rinktinė laimėjo prieš Tarybų Latvijos 
rinktinę 30—28. Tarybų Lietuvos moterų 
rinktinė, kuri nugalėjo tar. Latvijos rink
tinę 34—29, neatvykus Tar. Estijos moterų 
rinktinei, tapo Pabaltijo tarybinių respub
likų nugalėtoja.
• — Europos stalo teniso taurės varžybose 
Anglija nugalėjo Italiją sausai 5—0.

— Tarpvalstybinės ledo ritulio rungtynės 
Čekoslovakija — Šveicarija, įvykusios Zii- 
riche, pasibaigė 6—4 čekų laimėjimu.

— Prie. 102,000 žiūrovų Philadelphia sta
dione tradicinės amerikiečių futbolo rung
tynės tarp laivyno ir pėstininkų komandų 
baigėsi lygiomis 21—21. Rungtynes stebėjo 
ir prez. Trumanas.

— Šveicarijos futbolo rinktinė pralaimė- 
o Švedijos Malmo miesto rinktinei 0—2.

— Belgijos antroji futbolo vienuolikė nu
galėjo Ltucemburgą 7—1.

— Norvegijos ristikai įveikė aukšta pa
sekme Suomijos rinktinę 23—9.

— Užsibaigus Anglijos futbolo sezonui, 
laukiama į kontinentą atvykstant taurės nu
galėtoją Manchester United, kuris čia tu
rės visą eilę rungtynių: vienerias rungty
nes Briuselyje, vienerias — Darnioje ir tre
jas Vokietijoje, (žlv).

Tas nevertas laisvės, kas negina jos
„Skambink per amžius
Vaikams Lietuvos:
Tas nevertas laisvės, 
Kas negina jos”.
Amerikos lietuvių padovanoto Karo
Muziejuje „Laisvės Varpo” įrašas.

Šiandien mes visi daugiau ar mažiau esame susirūpinę emigraciniais reika
lais ir, rodos, lyg ir nebebūtų nei laiko nei noro sielotis kitokiais dalykais. Kad vis 
dėlto taip iš tikrųjų nesama, rodo ir š. m. lapkričio 23. d. Hanau lietuvių sto
vykloje įvykęs gausus Lietuvos laisvės kovų dalyvių suvažiavimas. Prieš išsklys- . 
darni po užjūrio kraštus susivažiavo tie, kurie kovojo ir kovoja už savo tautos 
laisvę, kad pareikštų savo nepalaužiamą pasiryžimą kovoti tol, kol Lietuva taps / 
laisva.

Suvažiavimo dalyvių tarpe buvo ir žili gyvenimo naštos palenkti, bet nepalūžę 
1918—1920 m. nepriklausomybės kovų veteranai — kūrėjai savanoriai, nepriklau
somybės kovų karo invalidai — ir žvalūs jaunuoliai — pastarųjų Lietuvos okupa
cijų rezistentai, perėję ir bolševikų kalėjimus ir vokiečių kącetus. Lietuvos lais
vės kovų dalyvių suvažiavirtias — tai didinga demonstracija tvirto lietuvių pasiry
žimo siekti laisvės, tai įrodymas, kad kova žmogaus nepalaužia, bet jį užgrūdina.

Lietuvos laisvės kovų dalyvių suvažiavimas Įsteigė Lietuvos Laisvės Kovų 
Dalyvių Sąjungą, kuri jungia visus lietuvins bet kur ir bet kuriuo būdu kovoju
sius ar kovojančius dėl lietuvių tautos laisvės. Jos viršiausias tikslas vieningai 
siekti atstatyti ir išlaikyti laisvą, nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę. 
Sąjunga nepartinė. Užsibrėžtam tikslui siekti Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Są
junga budi Lietuvos interesų sargyboje, savo narių tarpe stiprina tautines tradici
jas, ryžtingumą ir kovingumą, žadina lietuvių visuomenėje laisvės kovotojų dvasią, 
rūpinasi besąlygine tautine vienybe, skatina ruoštis kovai dėj tėVynės, garsina 
Lietuvą, lietuvių tautą ir jos nuo amžių vedamas kovas dėl laisvės ir kelia Lietu
vai padarytas ir tebedaromas skriaudas, kovoja prieš tautos priešus ir bendruome
nės kenkėjus, palaiko ryšius su vigais, kurie siekia laisvės, leidžia leidinius, rū
pinasi visais kitais reikalais, susijusiais su kova dėl Lietuvos laisvės. Sąjungos šū
kis; „Tas nevertas laisvės, kas negina jos”.

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjungos nariais gali būti lietuviai, kurie bet 
kur ir bet kuriuo būdu kovojo ar kovoja dėl lietuvių tautos laisvės ar Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės ar kurie veikliai dalyvauja laisvos Lietuvos valstybės 
atstatyme. Sąjungos pagrindą sudaro į ją Įstoję: Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų — 
Savanorių — Veteranų Sąjungos nariai, Lietuvos Karo Invalidų Sąjungos nariai, 
Vyčio Kryžiaus kavalieriai, Lietuvių dalinių Rusijoje kariai—pirmūnai, Lietuvos 
laisvės kovų dalyviai ligi 1920 metų imtinai, Klaipėdos krašto.1923 metų sukilė
liai, Lietuvos Rezistencijos ir Politinių Kalinių Sąjungos nariai, Tautos Sukilimo 
dalyviai Sovietų Sąjungos okupacijos metu, kariai, šauliai Ir partizanai, su ginklu 
kovoję dėl Lietuvos laisvės. Sąjungos garbės nariais laikomi visi kovose dėl lie
tuvių tautos laisvės ar Lietuvos valstybės nepriklausomybės kritusieji ir okupantų 
kalėjimuose ar koncentracijos stovyklose dėl lietuvybės nukankintieji.

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjunga, sujungdama vienam tikslui įvairias ’ 
Lietuvos laisvės kovų dalyvių organizacijas ir paskirus kovotojus, turi jau stiprų 
pagrindą. Ji, be abejo, tolydžio augs ir taps viena didžiausių mūsų organizacijų. 
Mes turime ne mažai įvairių organizacijų, kurios siekia savo specifinių tikslų. Da
bar sulaukėme organizacijos, kurios viršiausias tikslas siekti Lietuvos laisvės.

Mes gerai žinome, kad mes vieni nepajėgsime savo tautai laisvės atgauti. Ta
čiau nereikia pamiršti ir to, kad niekas mums laisvės nedovanos: ją turime mes 
patys sau išsikovoti ir tai kovai turime būti gerai pasiruošę. Kova dėl mūsų (au
tos laisvės Įvairiausiomis priemonėmis ir dabar vyksta. Ji prasidėjo tada, Irai Lie
tuvai laisvė buvo išplėšta.

Kova dėl Lietuvos laisvės turi būti vieninga ir jai turi būti teikiamos visos ge
riausios, jėgos. Tautos vienybės būtinumą Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjunga, 
ypatingai pabrėžia, nes partinės bei srovinės rietenos Lietuvos laisvės kovai ken
kia.

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjungos Įsteigimas mūsų tremties gyvenime' 
yra reikšmingas-Įvykis. Tikėkime, kad ši sąjunga neliks popieryje, kad ji savo 
veiklą plės ir sėkmingai sieks savo kilniųjų tikslų. A. MERKELIS.

J. Wllsonas Hamburge
Hamburgas. Atvykstantį Hamburgan pa

saulio skautų šefą pulk. J. Wilsoną, lietuvių

SKELBIMAS
Išleista 23 dainos prad.’ mokyklai (rotato

rium). Leidžiama dainų įv. sąstatų chorams.
skautų vardu pasitiko Pabaltijo Universite
to studentų skautų korp! „Vytis” nariai.

Vienos britų mokyklos salėje vyko iškil
mingas laužas dalyvaujant aukštajam sve
čiui, įgaliotiniui DP skautams, sktn. J. 
Monnet, eilei britų kariuomenės ir CCG 
atstovams, o taip pat lietuvių, latvių, estų, 
britų ir vokiečių skautams. Buvo tarta eilė 
sveikinimo žodžių, padainuota ir išklausy
ta vyriausio pasaulio skauto žodis, kuria
me ypač šiltai atsiliepė apie DP skautus. 
Korpl „Vytis” nariai kiekvienas asmeniškai 
buvo pristatyti pulk. Vilsonui, o po to bu
vo kartu nusifotografuota. Laužui baigiant 
tis skautybės šefas pravedė skautininko įžo
dį, kurį davė vienas britų majoras, paskir
tas Hamburgo britų skautų tuntininku.

Griausmingos ovacijos, valiavimai, paly
dėjo išvykstantį ir maloniai besišypsantį 
pulk. J. Wilsoną. A-tis

Šio darbo tikslas — duoti repertuaro mo
kykloms ir ypač emigracijoj mėgėjų cho
rams.

Dainas prad. mokyklai — 1 DM (ne Vo
kietijoj — 5 tarpt, pašto kuponai), dainos 
chorams — 1,5 DM (ne Vokietijoj — 7 
tarpt, pašto kuponai). Visos kainos su per
siuntimo išlaidomis.
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