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BERLYNIEČIAI EMI SU VAKARAIS
Royallis lankys linropa

Washingtonas (Dena/Oans). Amerikos 
karo ministeris Kennethas Royallis šešta
dieni išvyks iš Washingtono inspekcinės ke
lionės j Europą. Jis aplankys Prancūziją, 
Vokietiją, Italiją, Graikiją ir Turkiją.

Royallis ketina Kalėdas praleisti Berly
ne, kaip gen. Clayaus svečias ,ir aplankyti 
Ruhro sritj. I JAV grįš po sausio 1. d.

Gaisras Chaillot rūmuose
Paryžius (Dena/Afp). Vienoje konferenci

jos salėje, kurioje posėdžiauja JT, antra
dienio vakare kilo gaisras. Gaisro likviduo
ti turėjo būti pakviesti Paryžiaus ugniage
siai. Per trumpą laiką pasisekė ji užgesyti.

Nanjas Berlyno hnrmistras
Berlynas (Dena). Vakarinio Berlyno mies

to parlamentas nepaprastame posėdyje vy
riausiuoju burmistru vienu balsu išrinko 
prof. Dr. Ernstą Reuterį. (SPD).

Nepripažins rytinio magistrato
Berlynas (Dena). Spaudos konferencijoje 

generolas Clayus antradienį pabrėžė, kad 
amerikiečiai rytinio magistrato nepripažins 
Berlyne teisėtu tol, kol miestas bus admi
nistruojamas keturių valstybių.

Tačiau generolas nurodė, kad valdžios 
įstaigos visose zonose atlieka savo funkci
jas, nebūdamos pripažintos visų okupacinių 
valstybių. Tų įstaigų bendradarbiavimas 
savo tarpe nepriklausąs nuo keturių oku
pacinių valstybių pripažinimo.

Haiderabado ginčas,
Paryžius (Dena/Reuteris). Pakistano už

sienio reikalų ministeris antradieni kreipė
si l Saugumo Tarybą, kad kuo greičiausiai 
imtų svarstyti Heiderabado klausimą, idant 
būtų galima išvengti padėties aštrėjimb.

Indijos delegacija prieš dvi savaites pa
siteisinusi, kad neturinti specialistų Heide- 
rabado klausimui. Lig šiol praėję pakanka
mai laiko, ir tų žmonių neatsigabenta.

Didžiausia malversacija *
Duesseldorfas (Dena). Vokiečių valdinin

kai susekė didžiausią ūkinį skandalą po 
karo. Buvo varoma nelegali tarpzoninė pre
kyba su sovietų zona ir uždraustu būdu 
siunčiami pinigai. Apyvarta sudaro 7—8 
milijonus DM. Suimta eilė vokiečių valdi
ninkų. Į tą prekybą yra įmaišyta prekybos 
ir pramonės įmonių, bankų ir ekspeditorių. 
„Prekybą” rėmę sovietai.

Prancūzijos biudžetas
Paryžius (Dena). Pirmininkaujant prezi

dentui Aurioliui ministerių kabinetas an
tradienį buvo susirinkęs posėdžio, kuriame 
svarstė 1949 m. biudžetą.

Mokesčių reforma turi būti pateikta lig 
gruodžio 10. d. tautinio susirinkimo finan
sų komisijai, nes vyriausybė nori, kad pla
nas būtų priimtas dar šiais metais.

Berlynas (Dena). Gruodžio 5 d., nepaisant 
labai aukšto rinkimuose dalyvavusių pro
cento, patys rinkimai praėjo visai ramiai. 
Neoficialiais duomenimis iš viso balsavo 
86,7% rinkikų. Balsuotojų sąrašuose buvo 
įrašyti 1.580.575 berlyniečiai Oi balsavo 
1.265.976 asmenys. .

Nelauktai lemiamą persvarą rinkimuose 
gavo SPD (socialdemokratai). Už juos pa
sisakė 64,4% visų balsuotojų. CDU (krikš
čionys) gavo 19,4% visų balsų. LDP (li
beralai) gavo 16,2%. Tuo būdu socialdemo
kratai naujame miesto parlamente gavo ab
soliučią daugumą.

Berlyno vakarinių sektorių laikraščiai di
delėmis antraštėmis dėjo straipsnius apie 
rinkimus. Tų antraščių būta labai kovingų, 
pvz., „Prieš diktatūrą”, „Sumušti Berlyno 
komunizmą”, „Berlynas už laisvę ir demo
kratiją” ir tt.

„Telegraph” rašo, kad berlyniečiai ne tik 
atkartojo 1946 m. rinkimus, bet dar stipriau 
pasisakė už SPD. Kremlius turi tuos rinki
mų rezultatus įsidėmėti. Pasaulis turi ma
tyti, kad vokiečiai iš istorijos yra pasimokę 
ir pasisako prieš kiekvieną totalinę sis-, 
temą.

Maskvos radijas sekmadienio vakare 
smarkiai ptiolė „neįstatyminius separatiniuĮS 
rinkimus”, teigdamas, kad visi tie rinkimai 
buvo vedami' nenumaldoma antisovietine 
nuotaika. Berlyno įstaigos ėmėsi _visų prie
monių, kad priverstų Berlyno gyventojus 
balsuoti. Prie balsų skaičiavimo ' buvusios 
galimos įvairiausios suktybės.

Washingtone aukštą balsavusiųjų procen
tą Berlyno rinkimuose vertina kaip Vakarų 
laimėjimą su sovietais vedamame „šalta
jame kare”. Pabrėžiama tai, kad dalyvavusių 
rinkimuose procentas 30% buvo didesnis, 
negu Amerikoje per prezidento rinkimus. .

„New York Times” vedamajame rašo: 
„Vakar 150 km už geležinės uždangos įvyko 
dramatinė tikrosios demokratijos reikšmin- 
gutuo ir veiksmingumo demonstracija.”

„New york Herald Tribune”; „Iš dešim
ties berlyniečių rinkimuose dalyvavo 9, ka-

dangi rinkimai buvo vienintelis kelias pa
sisakyti prieš komunistini kolosą. Rinki
mų rezultatai, gali būti, yra didžiausias 
moralinis pralaimėjimas, kokį bet kada so
vietai yra patyrę”.

Privataus skaičiavimo duomenimis nau
jame Berlyno parlamente SPD turės 63, 
CDU 19 ir LDP 15 atstovų. Dar vienas 
mandatas kam priklausys, lig šiol nepa
aiškėja. Pirmadienio vakare SPD į Ber
lyno rinkikus išleido atsišaukimą, kuriame

sakoma,* kad ryžtingumas, su kuriuo gyven
tojai pasisakė už teisę, teisingumą ir laisvę 
prieš visą pasaulį įrodo socialdemokratų 
savivaldos troškimą.

JAV užsienio reikalų ministerija pagyrė 
berlyniečius, kurie sekmadienio rinkimuose 
įrodė savo „pilietinį subrendimą.” „Berly
niečių elgsena yra pavyzdys visiems, kurie 
kovoja dėl civilinių laisvių ir demokratinių 
papročių išlaikymo”, sakoma užsienio rei
kalų ministerijos pareiškime.

„Pagarba Berlyno gyventojams"
JAV Berlyno komendantas pulk. Howleys 

pirmadienio vakare pasveikino Berlyno gy
ventojus per radiją „šaunių rinkimų rezul
tatų” , proga, kuriuos jis pavadino Berlyno 
istorijos pažiba. „Berlyno gyventojai nusi
pelno. didelės pagarbos ir tampa pavyzdžiu, 
kad laisvas pasaulis jų nepamirštų”, sakė 
Howleys.

Visas pasaulis su nusistebėjimu sekė ber
lyniečių drąsą ir išmintį, kurią jie parodė 
rinkimų dieną. Nepaisant brutalių grasini
mų, neįbaugi'nami Berlyno gyventojai balsa
vo už tai, ką jie laikė teisinga. Melagin
gus pažadus duoti anglies, šviesos ir maisto 
iš tos pusės, kuri įvedė brutalią blokadą, 
berlyniečiai atmetė.

„Tais rinkimų rezultatais berlyniečiai lai
mėjo teisę gauti vietą laisvų vyrų ir mote
rų pasaulyje”, pabrėžė pulkininkas. Tačiau 
amerikiečių karinė valdžia berlyniečiams 
negali pažadėti jokio materialinio jų aprū
pinimo pagerinimo. Sovietų Sąjunga atsa
kinga už tai, kad šąla vaikai ir ligoniai. 
Kol sovietai nepanaikins blokados, berlynie
čiai turi skaitytis su tolimesnėmis aukomis. 
„Bet jokia tironija netrunka amžinai. Jūsų 
drąsus žingsnis sekmadienį nuties jums ke
lią į ateitį, kuri bus šviesesnė, negu nuo 
karo pabaigos jūs esat tikėjęsi”, baigė pulk. 
Howleys. • _

Amerikos kongreso atstovas Jacksonas 
pirmadienį atvyko į Berlyną, kur jis turės

pasitarimų su gener. Clayum.
Jacksonas yra atstovų rūmų aprobavimų 

komisijos narys.
Sovietų Berlyno karo komendantas pulk. 

Jelizarovas pirmadienį spaudos atstovams 
pareiškė, kad sovietų komendantūra vakari
nių sektorių rinkimus' laiko prieštaraujan
čius konstitucijai ir todėl jų nepripažįsta. 
Tie rinkimai buvę padaryti, kad suskaldytų 
miestą, sukurtų vakariniams sektoriams 
ypatingus administracinius organus ir pa
remtų antidemokratinių Ir reakcinių ele
mentų aktyvumą.

Tie rinkimai buvę nedemokratiški ir ne
laisvi. Rinkimų duomenys esą suklastoti.

Wallace susilaikys 
nuo opozicijos

Washingtonas (Dena/Afp). Wallacė, kuris 
šių metų prezidento rinkimuose pažangių
jų partijos buvo išstatytas kandidatu prezi
dentui Trumanui pasiuntė raštą, kuriame 
pareiškė, kad jis susilaikys nuo bet kokios 
opozicijos vyriausybei, jeigu prezidentas 
Trumanas laikysis savo prieš rinkimus duo
tų pažadų ir dirbs taikos labui.

Prezidentą Trumanas l tą Wallacės raš
tą dar nieko neatsakė.

Pagalba Graikijai nedavė laukiamu rezultatu
Wasliingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas pirmadienį pasiuntė kongresui 
pranešimą, kuriame pasisakė dėl JAV pa
galbos Graikijai ir Turkijai. Graikijos ka- 
riuomenė'po eilės laimėjimų šią vasarą ne
pasiekė lemiamo sprendimo. Pradžioje turė
tos viltys dėl galutinio sukilėlių sumušimo 
nepasiteisino.

Paga] paskutinius duomenis graikų suki
lėlių skaičius šiuo metu esama 22.000 vy
rų. Prieš 18 mėn., kada kongresas paskyrė

Graikijai remti pirmąsias lėšas, sukilėlių 
skaičius buvo 15.000.

Praėjusios vasaros vyriausybės kariuo
menės ofenzyva prieš sukilėlius Grammoso 
kalnuose nedavė lemiamo laimėjimo, ka
dangi didžioji dalis sukilėlių pabėgo į Al
baniją. Daugelis po to ir vėl netrukus grį
žo į Graikiją. Iki šiolei Graikijai suteikta 
parama tame pranešime vertinama 
239.000.000 dolerių.

Bulgarija nevykdo taikos sutarties
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerijos atstovas Mayhewas že
muosiuose rūmuose pareiškė, kad Bulgarija 
šiuo metu turi 87.000 kariuomenės, nors 
taikos sutartimi jai leista laikyti tiktai 
56.800 kariuomenės. Aviacijos personalo 
skaičius yra didesnis 5.200, tuo tarpu lėk
tuvų skaičius yra dvigubai didesnis, negu 
taikos sutartimi yra leista laikyti.

Priėmė žmogaus 
teisių deklaraciją 
Paryžius (Dena). Jungtinių Tautų sociali

nių reikalų 'komisija pirmadienio vakare 
priėmė pilną tekstą žmogaus teisių deklara
cijos. Už ją balsavo 29, o 7 susilaikė.

Ta deklaracija turi įvadą ir 28 straips
nius. Dabar ji bus pateikta priimti JT pil
načiai, kur gali (vykti ir pakeitimų.

Įvade, kuris sovietų pastangomis žymiai 
pakeistas, turi 7 požiūrius, pagal kuriuos 
buvo einama prie pagrindinių žmogaus tei
sių ir laisvių. Toliau 28 straipsniuose yra 
įsakmiai išdėstyta, kokias teises ir laisves - 
visame pasaulyje žmonės turi turėti.

Paryžius (Dena/Reuteris). Teisių komisi
joje sovietų delegatas prof. Pavlovas pa
reiškė, kad Jungtinės Tautos neturi teisės 
kištis i Sovietų Sąjungos vidaus reikalus.

Jeigu sovietų moteris iš savo krašto iš
vykti nenori, kad būtų pas savo britų kil
mės vyrą, o tas irgi nenori iš savo kraštą 
išvykti, tada yra tik viena galimybė sky
rybos. U 1

Toje komisijoje buvo svarstomas Čilės 
anrbasadoriaus Maskvoje skundas prieš So
vietų Sąjungą, kad ji sulaikė ir neišleido jo 
sūnaus žmonos, o taip pat ir britų skundas, 
kad Sovietų Sąjunga neišleido 15 britų pi
liečių žmonų rusių.

Pavlovas dar pridūrė, kad kiekviena at
veju sovietų moteris ir po vedybų palieka 
sovietų piliete.

JT politinė komisija 391,6315315 prieš 6 
balsus, vienam susilaikius, priėmė kiniečių 
siūlymą Korėjos klausimą svarstant, J 
Jungtinių Tautų posėdžius įsileisti pietinės 
Korėjos respublikos atstovą. Čekoslovakijos 
rezoliuciją, kurioje buvo siūloma svarstant 
Korėjos klausimą įsileisti ir Siaurės Korė
jos respublikos atstovą, 35 balsais prieš 6 
balsus, 8 susilaikius, buvo atmesta.

Rytų bloko valstybės labai ryžtingai pa
laikė Čekoslovakijos siūlytą rezoliuciją, ku
riai Vakarų valstybės energingai priešinosi. 
Ukrainos delegatas ilgesnėje. kalboje sten- -ji 
gėsi įrodyti, kad taip vadinama demokra
tinė liaudies vyriausybė yra vienintelė ko
rėjiečių tautos reprezentantė. Pietinėje Ko
rėjoje įvykdyti rinkimai buvo atlikti' varto
jant prievartą ir todėį negali būti laikomi 
tautos valios pareiškimu. Į tai naujosios Ze
landijos atstovas pareiškė, kad jis sutinka 
su Šiaurės Korėjos atstovo įsileidimu, jei
gu būtų įrodyta, kad Šiaurės Korėjoje 
rinkimai buvo laisvi ir kad Šiaurės Korė
jos vyriausybė nėra okupacinės valstybės 
pastatyta marijonetė.

Eurepas sąjūdis bando krutėti

Kinija lupsianti per 3 mėn

MarshalHui inkslij operaciia
Wasliingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministeriui Marshalliui pada
ryta inkstų operacija, kuri gerai pasisekė.

Po savo grįžimo iš Paryžiaus lapkričio 
22. d. jis guli ligoninėje. Užsienio reikalų 
ministerijos pranešime sakoma, kad jau va
sarą buvo nuspręsta daryti operaciją, tik 
trukdė dalyvavimas JT konferencijoje.

Sovietai išsikraustė iš Korėjos
Seoulas (Dena/Afp). Iš gerai informuotų 

amerikiečių sluogsnių antradienį pranešta, 
kad iš šiaurinės Korėjos išgabenta visa so
vietų okupacinė kariuomenė už 39 lygiagre
tės. Minėtųjų sluogsnių nuomone, didžioji 
dalis sovietų kariuomenės jau išvykusi visai 
iš Korėjos.

Pašilo blokada
Berlynas (Dena). Rytinio magistrato pašto 

skyrius uždraudė siuntinėti paštą į sovietų 
Berlyno sektorių ir sovietų zoną iš vaka
rinių miesto sektorių.

Vėl susisiekimas pradėtas
San Franciskas (Dena/Reuteris). Amerikos 

vakariniuose pajūriuose pirmadienį dokų 
darbininkai pradėjo darbą. Dėl streikų 
Amerikos vakarinės dalies uostuose tris mė
nesius buvo paraližuotas susisiekimas.

Nankingas (Dena). Naujasis tautinės Ki
nijos ministeris pirmininkas Dr. Sun Fo 
Šanchajuje pareiškė, kad jis

pradės su komunistais derybas, jeigu 
poniai Ciangkaišekienei Washingtone 
nepavyks gauti Kinijai plataus masto 

paramos.
Komunistai puolė tik 60 km nuo Nankin

go esančią geležinkelio liniją. Juos atmušė. 
Sučave apsuptosios vyriausybininkų dalys 
iš apsupimo 
srityje.

Komunistai
riausybininkų
vakarus. Komunistų daliniai eina įkandin ir 
persekoja.

Vyriausybė Įsakė kiniečių kariuomenei 
pasitraukti iš Veijingo, 175 km nuo Nankin
go. Ta kariuomenė atitraukta į naują apsi
gynimo liniją prie Jangcaus ir Taisino.

Nepaisant atkartotinių paneigimų, gerai 
informuoti sluogsniai yra įsitikinę, kad 
Cangkaišeko vyriausybė netrukus persi
kels j Kantoną. Esą, jau išakyta patuš
tinti Jat Seno universitetą, kur bus 

(kurta vyriausybės būstinė.
Jangcės žiotyse eksplodijavo pabėgėlius 

vežęs laivas. Nuskendo apie 3.000 žmonių.
Kinijos „revoliucinio komiteto” pirminin

kas maršalas Likaisumag pareiškė, kad 
Ciangkaišeko vyriausybė sugniuš per tris 
mėnesius. Esą, ir naujajam ministeriui pir
mininkui Sun Fo nėra jokių vilčių sulaukti 
tautos paramos.

Kiniečiai evakuavo prie Pekingo 
čius miestus Mijuaną ir Waijou.

Komunistų radijas pranešė, kad 3 tauti
nės Kinijos armijų grupės, vadovaujamos

generolo Tu Ju Mingo, į pietvakarius nuo 
Suečavo yra apsuptos. Reuteris praneša, 
kad apsuptieji daliniai yra tie patys, kurie 
praėjusią savaitę pasitraukė iš Suečavo.

Šanchajuje vietos valdžia visiems 
diniams įvedė cenzūrą.

Į Kiang Jen sritį, apie 110 km į 
rytus nuo Nankingo, vis siunčiami
sybės pastiprinimai, jie turi paremti pir
mąją išorės Nankingo apsigynimo liniją. 
Ten vyksta smarkūs mūšiai. Komunistai 
šturmuoja su sunkiąja artilerija.

spaus-

šiaurės 
vyriau-

prasiveržė ir kovoja Sužino

praneša, kad iš Sučavo vy- 
dalys .traukiasi paskubomis Į

esan-

komitetu.
Europos parlamen-

ii- Henris Spaakas,

Paryžius (Dena/Reuteris). Neseniai įkurtas 
Europos sąjūdis, kuris reikalauja sudaryti 
Europos parlamentą, buvo paprašytas pa
siųsti komisiją, kuri susitiktų su Europos 
Unijos penkių valstybių

Ta komisija aiškintų 
to sudarymo klausimą.

Winstonas Churchillis
kurie yra to sąjūdžio pirmininkai, šalia dar 
kitų dviejų pirmininkų, * pažadėjo dalyvauti 
Europos sąjūdžio tarptautinės tarybos po
sėdžiuose, kurie įvyks 1949 m. vasario 25— 
29 d. Briuselyje. Galimas dalykas, kad tame 
suvažiavime dalyvaus ir kiti du pirmininkai, 
L. Blumas ir de Gasperip.

Paskelbtame komunikate toliau, sakoma, 
kad ateinančių metų balandžio mėn. bus su-

šaukta to sąjūdžio ūkio konferencija, kurio
je dalyvaus per du šimtai pramonininkų, že
mės ūkio profesinių sąjungų atstovų.

Zilliacus advokatauja sovietams
New Castlė (Dena/Reuteris). Kraštuttniš- 

kai kairusis darbiečių atstovas Zilliacus 
pareiškė nuomonę, kad D. Britanija turi 
nuošaliai laikytis nuo visų karinių įsiparei
gojimų pagal Vakarų Unijos ir Atlanto pak
tą. Bet ji turėtų dalyvauti Marshallio pla
ne, kaip Skandinavijos kraštai arba Šveica
rija.

Toliau Zilliacus reikalavo, 
Sąjunga būtų pritraukta 
vimo Viduriniųjų Rytų 
drinti ir baigta kišimosi 

Britų užsienio politiką
laimingiausia ir pavojingiausia britų vy
riausybės darbo sritimi

kad Sovietų 
prie bendradarbia- 
situacijai praskai- 
pohtika Graikijoje. 
Zilliacus laiko ne-

Sovietams neparanki kita JT sesija veikiai
Paryžius (Dena/Afp). JT pilnatis, pasiū

lius rikiavimo komisijai, 43 balsais prieš 13 
balsų, 2 susilaikius, nutarė dabartinę JT se
siją užbaigti gruodžio 11. d.

Įdomu yra, kad svarstant sesijos baigimo 
klausimą, Sovietų Sąjunga su savo satelitais 
gyvai pritarė šios sesijos baigimui gruodžio 
11. d., bet jie priešinosi dėl naujos sesijos 
šaukimo ateinančių metų vasario mėnesyje 
New Yorke. Lenkijos siūlymas, kad visi 
šioje sesijoje neapsvarstyti klausimai būtų 
svarstomi 1949 m. reguliarioje JT rudens 
sesijoje, buvo atmestas.

Svarbiauieji šios sesijos klausimai dar 
yra' Italijos kolonijų ir Korėjos klausimas. 
Sovietai su savo satelitais pirmoje eilėje pa-

I siūlė svarstyti Italijos kolonijų klausimą. O 
Į kiti pasiūlė svarstyti Korėjos klausimą, ku
ris Sovietų Sąjungai nėra malonus.

Čekoslovakijai reikia JAV'mašinų
Wasliingtonas (UP). Čekoslovakijos am

basadorius Washingtone Utrata JAV užsie
nio reikalų viceministerį Lovettą paprašė 
leidimo iš JAV išvežti į Čekoslovakiją už 
17 mil. dolerių mašinų. Tų mašinų didžio
ji dalis jau yra apmokėta, tik iki šiol nebu
vo leidimo jas išvežti.
Togliattis: „Pilietinio karo' pavojus Italijai”

Rymas (AP). Italijos komunistų partijos 
vadas Togliattis, kalbėdamas parlamente, 
pareiškė, kad Italijos vyriausybė rizikuoja 
įstumti kraštą į pilietinį karą.

Rodydamas ranka į vyriausybę, jis sakė: 
„Eidami tuo keliu, kuriuo pasukote, jūs 
nuvesite kraštą į karą ir pilietinį karą. Jūs 
skaldote tautos vienybę.

Juk žinote, kad amerikiečiai pagalbą duo
da tik toms valstybėms, kurios atsisako 
neutralumo ir dedasi į bendrą gynimosi 
frontą”.

V. Europai trūksta darbininkų
Washingtonas (Dena). Kad būtų Įveiktas 

darbininkų trūkumas Vakarų Europoje, ūki
nio bendradarbiavimo organizacija Euro
poje (OEEC) nutarė įkurti įstaigą, kuri rū
pintųsi dabo jėgų apytaka tarp ja; priklau
sančių kraštų.

Pagal ERP administracijos darbo sky
riaus viršininko Shiskino pranešimą ta įs
taiga turės nemažą rezervuarą darbo jėgos, z 
kurią pagal atskirų valstybių pareikalavi
mus galės joms teikti. Tačiau darbininkai į 
kitus kraštus bus siunčiami tik jiems pa
tiems sutikus. Kitame krašte darbininkas 
turi gauti nemažesni atlyginimą, negu už 
tokį pat darbą jis gautų savame krašte.

Toliau Shiskinas pareiškė, kad prie dar
bininkų paruošimo nutarė prisidėti ir tarp
tautinė darbo įstaiga (1LO). Taip pat ir 
tarptautinė pabėgėlių organizacija IRO pa
siūlė savo bendradarbiavimą ir pradėjo 
vykdyti DP paruošimo programų.
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♦ Argentina pripažino naują Venecuelos 
vyriausybę. Naujasis Venecuelos užsienio 
reikalų ministeris Ruisas pranešė, kad buvo 
prašyta ir Europos kraštų bei Sovietų Są
jungos pripažinimo. Venecuela norinti pa
laikyti ’’senus santykius su abiejų Amerikų 
valstybėmis, o taip pat ji respektuos ir JT 
chartos dėsnius. (D/Afp).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Prahos laikraštis „Mlada Frontą” 

paskutinėje savo laidoje apkaltino Vakarų 
valstybių diplomatus, kad, esą, jos įžen
giančios savo kompetencijų ribas ir prisi
dedančios aktyviai prie nelegalių sąjūdžių, 
nukreiptų prieš krašto vyriausybę, prie ku
rių jie yra akredituoti. (D/Afp).

D. BRITANIJA
♦ Šios savaitės ketvirtadienį ir penkta

dienį britų žemuosiuose rūmuose vyks už
sienio politikos klausimais debatai, kuriuos 
pradės pats ministeris Bevinas. (D/R).

♦ Baigdamas savo vizitą Sovietų Sąjun
goje škotų sovietų draugijos generalinis 
sekretorius T. Murrayus per Maskvos ra
diją pareiškė, kad Rusija, viešpataujant tai
kai, gali su kaupu įvykdyti penkmečio pla
ną ir tąpti pienu ir medum tekančiu kraštu. 
Jo nuomone, britų fantai nesą jokios kitos 
alternatyvos, kaip tik taika ir bendradarbia
vimas su sovietų tautomis. (D/R).

EGIPTAS
♦ Kaire įvyko studentų riaušės, kurių 

metu buvo tikrų muštynių su policija. Stu
dentai reikalauja pasitraukti vyriausybę. Jie 
buvo išblaškyti ašarinėmis dujomis. Per 
neramumus į Kairo policijos vado automo
bilį buvo mesta granata, kuri policijas va
dą sužeidė. Vyriausybė nutarė universitetą 
uždaryti 10 dienų. (D).

GRAIKIJA 
stano informa- 
sukilėlių eilėse

♦ Graikijos generalinio 
torius pareiškė, kad graikų 
šiuo metu priskaitoma iki 70.000 vyrų.

Salonikų kariuomenės teismas už su
kilėlių rėmimą nuteisė mirtimi 13 komunis
tų. Jų tarpe buvo 9 moterys. (D/Afp).

♦ Pasak Tanjungo, graikų sukilėliai 
užėmė Ličio vietovę, tuo būdu prisiartinę 
■>rie Salonikų per 12 km, (D/Afp).

I§ VISUR
♦ Akroje prasidėjo teismo byla prieš du 

Lenkijoje gimusius žydus Yelliną ir jo ad
jutantą Schmulevitzą, kurie yra kaltinami 
priklausę draudžiamajai Sterno gaujai, ku
rios nariai yna ndžudę lordą Moynę ir eilę 
kitų anglų. Abu teisiamieji buvo suimti bė
gant iš Izraelio tuojau po, Bernadottes nu
žudymo. (D/R).

♦ Pietų Afrikos unijos ministeris pirmi
ninkas Dr. Malagas pareiškė, kad jis vyk
dys nacionalistų partijos rasės politiką, ne
atsižvelgdamas į savo finansų ministerio 
Havengo įspėjimą. (D/R).

♦ Pasirašius Kostarikai, kuri Amerikos 
kontinento apsigynimo sutartį ratifikavo 
kaip 14. valstybė iš eilės, ta sutartis jau įsi
galiojo. (D/Afp).

♦ Tarptautinis Raudonasis Kryžius JT 
-- ’Balkanų komisijai pranešė, kad iš Graiki-
“ jos sukilėliai išgabeno į komunistų valdo

mas Balkanų valstybes ir Dunojaus valsty
bes 24.000 graikų vaikų. (D).

♦ Vienas pietinės Korėjos krašto apsau
gos ministerijos informatorius pareiškė, kad 
pietinė Korėja tikisi iki vasaros paruošti 
100.000 kariuomenės, kuri saugotų jauną re
spubliką nuo bet kokio komunistų pasikėsi
nimo. (D)

ITALIJA
♦ Italijos generalinio štabo viršininkas 

gener. Marrasas, kuris šiuo metu vieši Wa
shingtone, turėjo jau kelius pasitarimus su 
JAV armijos reikal. valstybės sekretorium 
Royalliu ir su visais trimis Amerikos gene
ralinių štabų viršininkais. (D).

♦ Italijos ir Argentinos užsienio reikalų 
ministerial Ryme pasirašė draugiškumo ir 
ūkio sutartį. (D/Afp).

J. A. VALSTYBES
♦ Amerikos atstovų rūmų Amerikai 

priešiškai veiklai tirti komisija išleido bro
šiūrą, kurioje sakoma, kad AJaskvoje yra 
paruošti „aukštų karių laipsniams” 800 
Amerikos komunistu, kurių tikslas nuversti 
Amerikos vyriausybę. Ta brošiūra yra pir
moji iš numatytų išleisti visos eilės tokių 
brošiūrų. (D).

PRANCŪZIJA
♦ Degolininkų laikraštis „ce Rassemble- 

ment” paskutinėj savo laidoj pabrėžė, kad 
Vakarų Europos Unijos feldmaršalo Mont- 
gomerio vadovaujama gynybos komisija tu
ri būti pakeista vyriausybių galvų taryba. 
Tai tarybai, kaip vadovaujančiam organui, 
turėtų būti subordinuota vyriausia sąjungi
ninkų karo vadovybė. (D/R).

♦ Prancūzijos teisingumo ministeris 
pranešė, kad į Yeu salą maršalui Petainui 
yra pasiųstas širdies ligų specialistas. Petai- 
no advokatas pareiškė, kad maršalo sveika
ta kasdien blogėja ir kasdien galima laukti 
jo mirties. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų atstovybė Helsinkyje, pasak 

Tasso, Suomijos užsienio reikalų ministeri
jai pareiškė protestą dėl dviejų sovietų pi
liečių suėmimo ir prievartavimo. (D/R).

VENGRIJA
♦ Vengrijoje pasibaigė byla • prieš ke- 

turius Maorto koncerno, kuris yra Standard 
Oil Company filiale, direktorius. Jie kalti
nami sabotavę jų vadovautose įmonėse ga
mybą. Prokuroras dviem kaltinamiesiems 
pareikalavo mirties bausmės, o dviem liku
siems po 10 metų kalėjimo. Sprendimas bus 
paskelbtas ateinančią savaitę. (D/Afp).

♦ Vengrijos evangelikų Bažnyčios sino
das gruodžio 8—9. dienomis susirinks po
sėdžių, kuriuose svarstys būsimus evangeli
kų Bažnyčios santykius su Vengrijos vals
tybe. (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Hamburgo tikybų Įstaigos spaudos 

skyriaus duomenimis Sovietų Sąjungoje vis 
dar tebėra laikoma 15.000 vokiečių moterų.

♦ Hermanno OOringo svainis HUbneris, 
kuris Seyss-Inquarto vyriausybėje buvo tei
singumo ministeris, už krašto išdavimą tu
rės atsakyti' Austrijos teisme. Jam prikiša
ma aktyviai dalyvavus anšluso parengime.

Varžybos dėl Įtakos Izraelyje
Sovietų S-ga yra nepalanki sionizmui. 

Nors jos teritorijoje nėra sionistų ir hindų, 
bet apie 20 mil. mahometonų, tačiau to ne
paisydama ji rėmė JT Palestinos padaliji
mo planą, tuojau, vos įsikūrus, pripažino 
naują sionistų valstybę ir užmezgė diplo
matinius santykius su Telavivu. Satelitai 
pasekė savo suvereno pėdomis, o Čekoslo
vakija ėmė pristatinėti net ginklus ir lėk
tuvus ir tt. Tai, žinoma, galėjo būti daro
ma tik Sovietų S-gai sutikus. Tat buvo pa
daryta kuo šalčiausiai demokratijos vardu, 
matyti, visai neatsižvelgiant į arabų pasau
lį, neatsižvelgiant, į sovietų interfešus Indi
joje, kur Maskvos simpatijos, be abejo yra 
mahometonų pusėje.

Aišku, kad Sovietų S-ga, pripažindama 
Izraelio valstybę, neišdavė blanko vekselio 
nei sionizmui, nei dabartiniam Izraelio re
žimui. Intrigų lošime Kremlius savo agre- 
syvinei politikai stengiasi įsigyti platesnę 
bazę Artimuosiuose Rytuose, kur naftos 
srityse susikerta amerikiečių ir britų inte
resai. Ji norėjo turėti įkėlusi koją ne tik 
ryšium su įtampa dėl naftos. Anglams eva- 
kuavus Palestiną, žydams stigo ginklų, lėk
tuvų ir kt., kurių jie gavo iš Rytų Euro
pos. Nerimas Palestinoje ne tik nesiliovė, 
bet dar suintensyvėjo, Amerika ir Anglija 
buvo diskredituota pasaulio akyse. O kar
tu arabų kraštams be atvangos kalama, kad 
už įvykių ir Vakarų politikos ,kulisų stovi 
naftos monopolinės bendrovės, o už pasta
rųjų — agresyvūs kariniai sluogsniai ir ka
ro kėlėjai.

Kremlius puikiai žino, kad sionistų 
sluogsniai Izraelyje yra griežtai antikomu- 
nis-tiški. Neseniai „Pravda” išklostė, kad 
dabartinė Izraelio vyriausybė esanti bur
žuazinė ir jokia darbininkų vyriausybė ir 
dėl to — kaip ir visos buržuazinės vyriau
sybės — godi ir koruptinga, nuolat galinti 
savo kraštą išduoti dėl medžiaginių prie
žasčių. Dėl žydų buržuazijos reikią bijoti, 
kad ji galinti patekti anglų amerikiečių ka

Suomijos atkutimas sovietu pašonėje
Kai maždaug prieš pusmetį naujasis Suo

mijos ministeris pirmininkas Fagerholmas 
sudarė vyriausybę, ir tarp jo draugų tebu
vo maža tokių, kurie būtų tikėję, kad jo 
kabinetas ilgai tvers. Atsižvelgiant į Suo
mijos padėtį, atrodė pavojingas dalykas su
daryti vyriausybę, neįtraukiant komunistų 
arba liaudies demokratų, kaip jie vadinasi 
Suomijoje. Tačiau kas nepavojinga Suomijos, 
padėtyje? Reikia manyti, kad Fagerholmas 
ir prezidentas Paasikivis svarstė klausimą: 
kas yra rizikingiau — ar vyriausybė su 
liaudies demokratais svarbiuosiuose posto
viuose (tarp kita ko jie reikalavo vidaus rei
kalų ministerijos) arba grūmojanF liaudies 
demokratų opozicija? Rinkimai pavasarį 
aiškiai parodė, kad suomių tauta yra, tie
sa, demokratiškai, bet ne liaudiškai demo
kratiškai nusiteikusi, ir ši aplinkybė įgalino 
komunistų penktąją koloną išguiti iš vy
riausybės. Truputį pirmiau Paasikivis bu
vo pavyzdį išbandęs, vidaus reikalų minis
ter! komunistą Leiną pakeisdamas patiki
mesniu vyru, žiūrint demokratiniu atžvilgiu. 
Maskva į tai tefeagavo taip mažai, jog in
formuotuose sluogsniuose buvo pradėta 
šnibždėti apie į,Tito” krizę Suomijos komu
nistų partijoje.

Iš tikrųjų Suomijos komunistai susidūrė 
su sunkia dilema. Leinas, lig šiol stipriau
sias šulas, vykdo politiką, kuri yra panaši į 
Togliačio Italijoje. Stengdamasis pagausinti 
savo partijos eiles, nevarė propagandos už 
„sovietinę Suomiją”, tikrai žinodamas, kad 
nė jo partijos narių daugumas nepritartų 
tokiai linijai. Be to, Kremliui su Suomijos 
komunistais dažniausiai nesisekdavo. Žy
miausi partijos šulai iš pilietinio karo me
to yra jau seniai likviduoti arba gyvena eg- 
zilyje dėį „nacionalistinės” arba trockisti- 
nės nuokrypos. Viena girtina išimtis yra 
Ottonas Kuusinenas, kurio ištikimybė Sta
linui, atrodo, niekada nebuvo susvyravusi. 
Apie jo dukterį Hertą, buvusio vidaus reik- 
kalų ministerio Leinos žmoną, tiesiogiai dar 
negirdėti nieko blogo, bet pikti liežuviai 
pasakoja, kad ir jos akcijos Maskvoje kri
tusios. Bet fr nešniukštinėjant daugiau ko
munistų buduaro paslapčių, galima pasakyti, 
kad Suomijos liaudies demokratų dabartinis 
pasyvumas atsirado ne tik dėl, pralaimėjimo 
rinkimuose, bet daugiausia priklauso nuo 
vidujinių sunkumų. Jau tas faktas, kad Suo
mijos komunistams neleidžiama dalyvauti 
kominforme, įrodo, jog Maskvos .akimis jie 
neturi homogeniškumo ir ideologinio standu
mo, kuris reikalingas tikrai atsakingiems už
daviniams. Atsisakoma ir nuo „valymo ak
cijos” savo Rytų Europos seserų pavyzdžių, 
kadangi po tokios akcijos liktų daugiau pe
lų, nekaip grūdų.

Šie silpnumo požymiai priešo stovykloje 
buvo, žinoma, labai naudingi Fagerholmo 
vyriausybei, taip naudingi, jog neseniai ga
lėjo drįsti iš defenzyvos pereiti į ofenzyvą 
ir stiprioje bei vykusioje kalboje parlamen-

MINTIS

pitalizmui į glėbį, kuriam terūpi tik naftos 
kanalai ir karinės bazės.

Jungtinėms tautoms posėdžiaujant San 
Franciske, žydų diplomatai stengėsi sueiti Į 
sąlyti su Molotovu, bet jų pastangos liko 
bergždžios. Ir 1946 m. Paryžiaus konferen
cijoje, sudarius kontaktą su Višinskiu, nie
kais nuėjo viltys, kad sovietai pozityviai 
paremtų Palestinos klausimo sprendimą. 
Posūkis įvyko tik prieš metus, kada sovietų 
vyriausybė, — atsižvelgdama į sąlygas ir 
veikdama prieš Angliją — staiga pritarė 
amerikiečių planui padalyti Palestiną į žy
dų ir arabų valstybę. Kremlins naudoja 
diplomatinio lošimo taisykles ir propagandą, 
kad maišytų ir skaldytų buržuazinį pasaulį 
ir turėtų naudos iš savo priešų riktu ir 
klaidu.

Atlanto pakto 
projektu peikė JAV

Londonas (Dena/Reuteris). Penkias Vaka
rų Europos valstybės paruošė, priėmė ir 
jau pasiuntė susipažinti Jungtinėms Valsty
bėms Atlanto pakto projektą.

Tame projekte tarp kita ko yra tokie 
straipsniai: 1. paktą pasirašiusios valstybės 
atsisako nuo karo kaip politinės priemonės 
ir nuo jėgos panaudojimo, jeigu to iš jų 
nereikalaujama pagal JT chartos nuostatus; 
2. Saugumo Tarybos autoritetas turi būti iš
laikytas. Kol Saugume Taryba pagal JT 
chartą' saugumo klausimu nepadarys lemia
mo sprendimo, signatarinės valstybės ne
turi imtis žygių kolektyviniam saugumui pa
ruošti; 3. užpuolimas bet kurios vienos pa
sirašiusios valstybės turi būti laikomas vi
sų paktą pasirašiusių valstybių užpuolimu; 
4. kiekvienai valstybei paliekama teisė lais-J 
vai spręsti, kokių priemonių ji turi griebtis 
pakte numatytiems įsipareigojimams įgyven- 
dy’ti.

Toliau tame projekte numatyta sudaryti 
nuolatinę patariamąją tarybą, kurioje būtų 
atstovaujama visoms paktą pasirašiusioms I

. te prikišti liaudies demokratams, kad jie 
„bando nuodyti gerus Suomijos santykius su 
Sovietų S-ga”. Geri santykiai su Sovietų 
S-ga yra, žinoma, Suomijos politikos alfa ir 
omega dabar, bet nepaisant šio paprasto ir 
konkretaus fakto, jie yra tapę svarbiausiu 
ginklu Suomijos vidaus politikos kovoje.

Iš komunistų rankų ištrūkus profesinių 
sąjungų kontrolei, lig šiol jų pagrindiniam 
ginklui, nebegalint kelti streikų, jie perkė
lė pagrindinį svorį j užsienio politikos sri
tį. Fagerholmo vyrausybė (vien iš socialde
mokratų) neturinti Maskvos pasitikėjimo ir 
kenkianti Suomijos interesams. Fagerholmo 
kalba buvo atsakymas į tuos puolimus. Kuo 
iš tikrųjų Maskva daugiau (ar mažiau) pa
sitiki, Fagerholmu ar liaudies demokratais, 
pasakyti yra sunku, bet atrodo, kad daugiau 
respekto turi tai suomių tautos daliai, kuri 
nelinkusi leistis į komunistinę avantiūrą. Iš 
tokių pirmoje vietoje yra prezidentas Paa
sikivis, kurio neliečia sovietų radijo komen
tatoriai, nors šiaipjau paprastai ištikimai at
siliepia kaip Suomijos komunistų spaudos 
aidas. Į, tą avantiūrą nelinkę ir Suomijos 
darbininkai, kurie pasirodo nepaprastai at
sparūs visoms komunistų vilionėms.

Nors nuo karo nukentėjusi ir mokėdama 
didelęs reparacijas, bet Suomija padarė 
smarkią pažangą. To pasiekti nebūtų buvę 
įmanoma be darbininko suomio atkaklumo, 
nereiklumo ir darbštumo. Lankytojai užsie
niečiai visada nustemba, pamatę atsistaty
mo pažangą, prekybos' ir ūkio klestėjimą, 
tokius laimėjimus, kurie būtų buvę tikrai 
nuostabūs ir karo nepralaimėjusiam kraš-

Amerika pagerbė Suomijos nepriklausomybę
Washingtonas (Dena/Oans). Prezidentas 

Trumanas pasveikino Suomiją jos nepri
klausomybės šventės proga. „Aš džiaugiuos 
ta Suomijos nepriklausomybės švente, ku
rios proga aš tamstai”, sakoma Trumano 
telegramoje Suomijds prezidentui Paasiki- 
viui, „galiu perduoti savo sveikinimus irge- 
rausius amerikiečių tautos linkėjimus”.

Suomijos pasiuntinybės tą dieną suruoš
tose vaišėse dalyvavo 600 amerikiečių, ku
rių tarpe buvo vyriausybės narių, kongre
so atstovų ir aukštų pareigūnų.

Nori sujungti visą Korėją
Frankfurtas (Dena).‘ Pasak Kanados ra

dijo,
JT Korėjos komisija pareikalavo neati
dėliojant sujungti šiaurinę Korėjos da

lį su pietine Korėja.
Ta proga komisija kritikavo komunistinę 

sistemą, kuri yra sukurta šiaurinėje Korė
joje. Tą Korėjos komisijos pranešimą svar
stys JT politinė komisija, kai bus užbaigti 
debatai Palestinos klausimu.

Pietinės Korėjos ninisteris pirmininkas

tui. Paprašius suomį paaiškinti, kokiomis 
burtų priemonėmis tai pasiekta, atsako ne
išverčiamu suomių žodžiu- „sisu” — kas 
reiškia energiją sukąstais dantimis ir ge
rus nervus. Be to, jis su mielu noru pripa
žins, kiek naudos ir pagalbos Suomija tu
rėjusi iš dosnių kreditų ir paskolų, kuriąs 
po karo pabaigos suteikė J. A. Valstybės, 
Brazilija ir kiti kraštai. Progai pasitaikius 
jis nurodo ir kitą aplinkybę: lig šiol Suo
mija nesileido į jokį socializavimo eksperi
mentą. Neatidėliojamas reikalaą dirbti so
vietų reparacijoms draudė bet kokį politini 
kišimąsi į Suomijos pramonę, kuri yra pa
vyzdinė tiek techniniu, tiek socialiniu at
žvilgiu. Suomijoje mėgstama juokauti, kad 
kitiems kraštams per artimiausius metus so- 
cializavus savo ūkį, laisvam Suomijos ūkiui 
būsią atkili visi pasaulio prekybos vartai 
taikos sutarties ir reparacijų dėka!

Nors ir vyraujant optimizmui, Suomijoje 
neužmerkiama akių prieš pavojus, kurie 
gresia ne tik krašto gerovei, bet ir egzisten
cijai. Nuostabi ramybė, kuria suomis doro- 
ja ir painiausias politines problemas, kyla 
veikiau iš nuolatinio suvokimo ir, kiek tai 
yra galima, pripratimo prie pavojaus; Kad 
komunstaii tartųsi esą pralošę, netiki nė 
Fagerholmas, iš prigimties turįs gerus ner
vus ir sveiką optimizmą. Ir jis žino, kad 
yra akiplėšiškai drąsu taip arti prie liau
dies demokratijų dvasinės tėvynės norėti 
valdyti be suomiškojo jų atspalvio. Bet ka
dangi jis tai žino, tai jo iš pusiausvyros ne
išves joks šachas iš anos stovyklos pusės. 
(Tat).

Rhee prašė Jungtines Tautas tučtuojau im
tis svarstyti Korėjos problemą, ir pripažin
ti Seoulo vyriausybę.

Amerikiečiai su britais susitarė
Paryžius (Dena/Afp). JAV delegacija 

Jungtinėse Tautose pranešė, kad
Amerika ir D. Britanija visiškai susita
rė Palestinos klausimu ir sudarė vienin

gą nuomonę.
Tai turėtų reikšti, kad Izraelis, jeigu jis 
norėtų sau pasilaikyti žydų kariuomenės 
užimtas arabų sritis, pvz., vakarinę Galilė
ją ir Jaffos miestą, arabus už tai turėtų 
kompensuoti.

Tą pačią dieną Izraelio valstybės prezi
dentas Dr. Weizmannaą Telavive atkartoti- 
nai pareiškė pretenzijų į Jeruzalę.

♦ Buvęs Čekoslovakijos JT delegatas J. 
Papanekas, kuris buvo atšauktas iš savo 
postovio dėl protesto iškėlimo prieš komu
nistų perversmą Čekoslovakijoje, šiuo tar
pu yra Londone ir kalbasi su pabėgusiais 
politikais. Netrukus lankys politinių pabė
gėlių stovyklas Vokietijoje. (D/R). -

valstybėms. Užpuolus vieną iš signatarinių 
valstybių, ta taryba tuojau turi susirinkti ir 
nutarti, kokių kolektyvinių priemonių rei- 
ka stvertis.

JAV užsienio reikalų ministerija pranešė, 
kad, sutikus Vakarų Europos Unijos kraš
tams, šią savaitę ir vėl bus pradėti pasita
rimai Atlanto pakto klausimais.

Brainuglios laukia Washington*;
Washingtonas (Dena/Reuteris). Argenti

nos užsienio reikalų ministeris Dr. Bramug- 
lia, prezidento Trumano ir užsienio reikalų 
minsterio Marshallio kviečiamas, laukiamas 
Washingtone.

Manoma, kad svarbiausia pasikalbėjimų 
tema bus Panamerikos apsigynimo pakto ra- 
tifikvimas iš Argentinos pusės.

Manoma, kad prieš Atlanto pakto suda
rymą, Marshallis nori sudaryti solidų Šiau
rės ir Pietų Amerikos bloką.

Demontavimų klausimas
Paryžius (Dena/Afp). Pirmadienį į Londo

ną išskrido amerikiečių JT delegacijos pir
mininkas Dullesas ir ECA ambasadorius 
Harri manas.

Gerai informuotuose s'.uogsniuose mano
ma, kad Harrimanas tarsis su ECA admini
stratorium Hoffmanu dėl demontavimų Vo
kietijoje.

Briti; arabij sąjunga t
Beirutas (UP). Libano sostinės gerai in

formuoti sluogsniai laukia, kad ateinančią 
savaitę

tarp D. Britanijos ir Egipto, Irako, Si
rijos ir Libano įvyks pasitarimai dėl 

sąjungos sudarymo.
Nepasisekimai Palestinoj^ arabų valsty

bėms įrodė, kad politinis izo”.-"/imasis nėra 
naudingas.
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Tarptautinė padėtis

' Atiku riksmas
Proga

Ne kiekvienas ir pjaunamas gali pakanka
mai garsiai rėkti. Pavyzdžiui, sovietai sa
vo aukoms mėgsta užkišti gerklę ar jų pagel- 
bos šauksmą nustelbti savo sukeltu triukš
mu. Tvirtinama, kad bolševikų revoliucijos 
pradžioje šaudant nekaltus žmones, buvo 
paleidžiami sunkvežimių motorai, kad jų 
burzgimas neleistų, išskirti šūvių. .Vėliau, 
jiems toliau nuėjus pažangos keliu, pradėta 
naudotis labiau rafinuotais būdais.^ Lietuvą 
smaugiant, jų pasamdyti pakalikai giedojo 
padėkos himnus už „išlaisvinimą”. Panašiai 
buvo su kitomis Pabaltijo valstybėmis, Len
kija, Balkanų kraštais, Čekoslovakija ir tt. 
ir tt. Tie, kurie nenorėjo girdėti prievartau
jamų balsų, galėjo aiškinti nieko negirdį, ar
ba girdėti tik sovietiškų papūgų, kaip Pa
leckio, Bieruto, Orozos ar Gottwaldo, bal
sus. Pagaliau dar buvo galima aiškintis, 
kad, girdi, pačios aukos yra kaltos dėl savo 
likimo. Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi.

Su^perlynu buvo kitaip. Ankstyvesnės au
kos neturėjo progos tiek rėkti, kiek tas ke- . 
tūrių sektorių miestas. Ir berlyniečiai tuo 
pasinaudojo. Taip pat šį kartą negalima 
aiškinti, kad jie patys pasirinko tokį likimą. 
Dar 1946 m. rinkimais jie aiškiai pareiškė 
savo nusistatymą. Ir tas nusistatymas buvo 
Vakarų akceptuotas. Čia nėra jokių abejonių, 
kad sovietai, priešingai visiems susitari
mams, išskyrė savo sektorių iš bendro val
dymo ir pareiškė pretenzijų J likusius. Ir 
tai daroma visai viešai. Todėl suprantamas 
didelės berlyniečių minios pritarimas teisėta? 
išrinkto, bet sovietų nepatvirtinto, vyr. bur
mistro prof. Reuterio (SPD) žodžiams, ku
riais tas rinkimų išvakarėse kreipėsi į ame- 
rikiečius, britus ir prancūzus:

„Ar ilgai jūs dar ramiai žiūrėsite?” 
Ar ilgai amerikiečiai džiaugsis tik savo lais
ve tarp Ramiojo ir Atlanto vandenyno kran
tų, ar ilgai britai rūpinsis atsargumu, o 
prancūzai, užmerkdami akis kitiems įvy
kiams, bijos tik Vokietijos griuvėsių?

Gėda
Kitas to paties susirinkimo kalbėtojai, 

burmistras Friedensburgas (CDU), ragin
damas vakarinių sektorių gyventojus eiti 
rinkti vis tiek kurią trijų demokratinių, par
tijų ir tuo būdu protestuoti prieš sovietų 
agresiją, pareiškė, jog jam g ė d a, bet jis 
turįs- patikinti visus berlyniečius, kad rinki
mai būsią visai slapti ir po jų niekas nega
lės nustatyti, kas balsavo Ir kas nej Žinoma, 
kad gėda demokratinėje santvarkoje aiš
kinti, jog niekas neturi bijoti savo pilieti
nės pareigos pasekmių. Ir tai tik dėl to, kad 
tuo savo veiksmu jis moraliai pasmerkia gal
važudžių gaują. Bet ta gėda krenta ųe 
ant burmistro Friedensburgo ir kitų savi
valdybės pareigūnų, o ant toje pačioje salė
je Sėdinčių 6 britų parlamento narių ir kitų 
Vakarų atstovų, kurie iki šiol ramiai žiūrė
jo. Berlyniečiams garbė, kad jie pasinau
dojo likimo jiems suteikta reta proga ir rė
kia, kiek galu Likimas taip lėmė, kad šį 
kartą sovietų pastatytų papūgų, kaip jų pa
skirto „vyriausio burmistro” Fritzo Eberto 
balsas, ne tik nenustelbia aukos riksmo, bet 
jį dar paryškina, nes aiškiai liudija jų veiks
mų neteisėtumą. Tiems, kurie J tai nerea
guoja — gėda.

Tačiau kas turi gėdos pajautimą — dar 
nr visai žuvęs. Gėda gali priversti susi
griebti, ypač kai ji susijusi su dideliais- 
nuostoliais. Tiesa, Berlyno netekimas reikš
tų Vakarams tik moralinį nuostolį, bet tuo 
pačiu laiku rėkia ir kita auka — Kinija, ku
rios vyriausybė, gali būti, pati yra kalta dėl 
savo nelaimės. Tačiau vis tiek, kas būtų kal
tas — jos jau dingimas už geležinės uždan
gos 'bus didelis medžiaginis nuostolis. .0 
gėda ir nuostolis jau verčia susirūpinti.

Formulė
Sovietai iki šiol galėjo džiaugtis, pasise

kimu, nes jų tiesioginės ir netiesioginės au
kos negalėjo rasti formulės, jungiančios jų 
gynimąsi. Pasak „Berner Tagblatt” „raudo
nųjų” kiniečių štabas yra Maskvoje, o „bal
tųjų” tik Nankinge. Maskva įsakė užlieti 
prancūzų kasyklas ir jai priešinasi tik Ju
les Mochas. Tą litaniją galime tęsti be ga
lo. Maskva Berlyno burmistru pastatė Eber- 
tą ir jį remia visu svoriu, tačiau jam prie
šintis turi tik Reuteris su Friedensburgu, 
remiami tik miglų trukdomo oro tilto. Jei 
ne Maskva, nereikėtų britų parlamento at
stovams raudonuoti iš gėdos, klausant Frip- 
densburgo kalbos. Jei ne Maskva, nereikėtų 
prancūzams dejuoti dėl 4 milijonų to neiš
kęstų anglių. Jei ne Maskva, Graikija galė
tų pradėti gydyti karo žaizdas, Palestinoje 
seniai jau būtų ramu, o taip pat ir Korėjo
je, Malajuose, Burmoje. Jei ne Maskva, ki
niečiai galėtų be pavojaus visam pasauliui 
susirasti sau tinkamą valdžios būdą.

Todėl reikia tikėtis, kad sovietų aukų j 
riksmas šį kartą nenueis pro šilį ir padės 
rasti formulę, jungiančią visą pasaulį prieš 
svarbiausią negerovių šaltinį—Maskvą. VM

* Nuverstasis Venecuelos prezidentas R. 
Ga'.legossa atvyko t Havanna. (D/R)
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Beveik kiekviena mūsų stovykla turi va
dinamąjį paštą, kur ne tik gaunama įvairi 
korespondencija, bet ir įvairūs mūsų leidi
niai. Taigi tie mūsų paštai beveik visur 
dar eina spaudos kioskų funkcijas, ir šitos 
funkcijos dar' yra svarbesnės, nes tik tokiu 
būdu paštas pajėgia išsilaikyti. Seniau, kai 
nebuvo pakeista vokiečių valiuta, mūsų 
stovyklų paštuose buvo kiek kitokis vaiz
das, negu dabartinėmis sąlygomis. Seniau 
paštuose lankydavosi daugiau žmonių, kad 
galėtų įsigyti kiekvieną naujai pasirodžiusią 
lietuvišką knygą. Ir tų knygų dažniausiai 
pritrūkdavo. O kai tekdavo prašyti leidy
klą, kad pasistengtų tų knygų dar daugiau 
atsiųsti, tad dažniausiai būdavo gaunamas 
neigiamas atsakymas, kuriame dar būdavo 
nurodoma, jog knygų buvę atsiųsta pro
porcingai stovyklos gyventojų skaičiui. 
Taigi kokių nors pretenzijų į papildomą 
knygų gavimą negalima buvo reikšti. Tei
sybė, paskutiniu laiku žmonės kai kurių 
knygų jau ne labai imdavo, būtent — kai 
kurių eilėraščių. Periodinių leidinių, arba 
laikraščių, žmonės imdavo du ar tris kar
tus daugiau. Jų tada gal dar daugiau būtų 
ėmę, bet sunku buvo gauti daugiau egzem
pliorių, nes administracijos beveik tą pat 
atsakydavo, ką ir knygų leidyklos.

Kalbant apie siunčiamus laiškūs irgi ga
lima pasakyti, kad jų būdavo daug daugiau, 
negu dabar. Labai buvo1 madoje ekspresi
niai, arba greitieji, laiškai, kuriuos mėg
davo ypač jaunuoliai, siųsdami kokius nors 
pasveikinimus savo draugams; taip pat to
kius laiškus mėgdavo siųsti mūsų visojd 
vaizbūnai. Dabar pamatyti ekspresinį laiš
ką pašte — retenybė.

Užsienio laiškų dabar ne sumažėjo, bet 
žymiai padaugėjo. Seniau daugiausia atei
davo laiškų iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių., Dabar vaizdas pasikeitė ta prasme, 
kad daug laiškų ateina iš Kanados, Angli
jos, Australijos, Argentinos ir kitų kraštų, 
kuriuos siunčia daugiausia ne ten gyveną 
senieji lietuviai, bet tie patys mūsų tautie
čiai, kurie ne taip seniai yra emigravę į 
tuos kraštus. Ir tuos laiškus jie siunčia pa
lyginti dažnai ne tik savo pasilikusiems 
Vokietijoj giminaičiams, bet draugams, pa
žįstamiems. Jie, pasirodo, ne tik laiškus, bet 
ir siuntinius siunčia. O siuntiniai iš Jung
tinių Amerikos Valstybių, atrodo, lyg būtų 
sumažėję, nes daug kas mano, kad pagal 
priimtą bilių tie tremtiniai greitai atvyksią 
į Ameriką, greičiau negu siuntiniai juos 
pasieksią. O tie tremtiniai kaip sėdi taip

Geriausia švenčiu dovana!
Jau išėjo iš spaudos seniai laukta PULGIO 
ANDRIUŠIO linksma apysaka iš vabzdžių 

gyvenimo

Vabalų vestuvės
gausiai iliustruota Povilo Osmolskio pieši

niais.
Rūpestingai ir gražiai išleista, 4 spalvomis 

spausdinta kalėdinė dovana jaunimui.
Neužmirškite ir jau išemigravusio bei ki
tuose kontinentuose gyvenančiojo lietuviško- 

. jo jaunimo — pasiųskite jiems švenčių 
proga šią knygelę dovanų!

Knygos tiražas labai ribotas, todėl pasku
bėkite ją įsigyti stovyklų paštuose ir pas 

platintojus.

Pasižvalgius musu stovyklų paštuose
sėdi niekur nejudinami ir pagaliau net nus
toja vilties, kad galėtų būti ten vežami. 
Savaime suprantama, kad mūsų žmonės tų 
užsienio laiškų labai laukia; laukia taip 
pat nekantraudami siuntinių, apie kuriuos 
iš anksto pranešama oro pašto laiškais. Ir 
jeigu po to praeina viena kita diena, ir pats 
laukimas pasirodo esąs ilgas, o siuntinio 
nesulaukiama, tad kai kurie laukėjai, pri
trūkę šventos kantrybės, imasi plunksnos 
ir rašo skundus komitetui ant stovyklos 
pašto, kad taip ilgai nesirodo siuntinys. 
Kartais tokiuose skunduose dar pabrėžiama, 
kad pašto vadovavimas būtų perduotas ki
tam asmeniui, kuris sugebėtų greičiau pris
tatyti siuntinius ir laiškus iš Amerikos. 
Žinoma, tokie skundėjai dažniausiai nė pa
tys nepasijunta, kad tremties sąlygose jau 
yra nustoję dvasinės lygsvaros, arba įgavę 
nervų arba psichikos sutrikimą, ir reika
lingi tam tikro gydytojo pagalbos. Jei dėl 
maisto stokos sumenkėjusi kūną galima 
atstatyti pagerintu ir padidintu maistu, bet 
tokį žmogaus dvasinį pakrikimą nėra taip

Po Kanadą besižvalgant (2)

Milžinišku plotų nelaisvėje
Bepigu būdavo keliauti Vokietijoje iš 

vienos DP stovyklos į kitą, kada čia pat 
jausdavai dosnią UNRROS ar šykštoką IRO 
globos ranką. Nereikėdavo rūpintis, kur 
sustosi, kuo užsiklosi, ką po galva pasi
dėsi. Tuo tarpu Kanadoje šis rūpestis at
sistoja visu ryškumu. Čia nėra nei UNRROS 
motinėlės anei IRO tėvelio ... Viskuo rei
kia pačiam pasirūpinti. Vienintelis užvadė
lis tokiu • atveju — pilna piniginė Kol joje 
yra maloniai čežančių popierėlių, vadinamų 
visagalinčiu dolerio / vardu, rūpesčiai, ga
lima sakyti, kaip ir atpuola.

Aerodrome nusileidusį lėktuvą tuojau pa
sitinka virtinė automobilių su spindinčiais 
užrašais ant, savo kaktos — „Taxi”. Už 
dolerį be jokio vargo pasieki geležinkelio 
stotį — purvinomis Sioux Lookout gatvė
mis. Puoli prie traukinių tvarkaraščio ir, 
nusivylęs, krapštais! pakaušį — per visą 
parą tepravažiuoja du traukiniai ir tie pa
tys gaidžiams unisonu vidurnaktį užgiedo
jus ... Nenoromis prisimena pirmoji trem
ties fazė — Vokietija, kur kas pusvalandį į 
visas puses dundėdavo juodi plieno žirgai, 
spiaudydami tirštus dūmų kamuolius ... 
Nieko nepadarysi — Kanados šiaurė ... 
Beveik negyvenami plotai ... Už tai nerei
kia ir traukinių, kurie kas pusę valandos 
dundėtų į vakarus ar rytus.

Užsiminus apie Kanados negyvenamus 
plojas, atmintyje prisikelia prieš porą mė
nesių JAV ir Anglijos laivyno atache pa
tirtas nuotykis, ištriūbytas vietinėje Kana
dos spaudoje. Abu šie aukšti ponai dvimo- 
torihiu JAV lėktuvu išskrido iš Churchillio 
aerodromo prie Hudzono įlankos į Pas 
miestelį — keli šimtai mylių į pietus. Oras 
pasitaikė lietingas. Išskrido ir dingo kaip 
į vandenį. Dešimt dienų karališkoji Kana
dos aviacija ieškojo jų pėdsakų. .Trisdešimt 
du lėktuvai skersai ir išilgai išraižė visą 
plotą tarp Churchillio ir Paso. Kada jau 
jię buvo beveik galutinai apraudoti, vieno 
lėktuvo įgula vienuoliktą dieną visai atsi
tiktinai pasukusi toliau nuo savo kurso 
pastebėjo jų lėktuvą, nusileidusį ežero pa

lengva panaikinti, nebent sužadinus jame 
stipresnę viltį, kad greit išveš iš tos nusi
bodusios Vokietijos i Ameriką.

Pasikeitus vokiečių valiutai susidarė pa
togesnės sąlygos įžiūrėti ir išryškinti, kas 
iš tikrųjų yra mūsų spausdinto žodžio 
draugai ir lietuviškosios minties palaikyto
jai. Čia reikia išskirti tik tuos atvejus, ka
da susipratęs žmogus iš tikrųjų neturi pi
nigų ir negali įsigyti jokių spaudimų. Bet 
vis dėlto yra tokių, kurie tų markių ma
žiau ar daugiau sumedžioja, o pirmenybę 
duoda tokioms išlaidoms, kurios nepri
klauso pirmosios reikiamybės sričiai, būtent 
— tą pirmenybę suteikia alaus bokalui ar 
kitam kokiam gėrimėliui. Kartais toks as
muo užeina į paštą, lyg norėdamas įsigyti 
knygą ar laikraštį, bet pagalvojęs pasako, 
jog kitą kartą gal užeisiąs, kada turėsiąs 
daugiau pinigų. Bet žiūrėk, tokis asmuo 
pasisukęs greitai nudumia į netoliese 
esantį alaus barą ... O kitas žmogus, 
.tikrai stokodamas pinigų, žūt būt, įsigyja 
laikraštį ar knygą sakydamas, kad tikras 

kraštyje — maždaug 200 mylių į vakarus 
nuo tiesioginės Churchillio-Paso linijos. Visi 
apraudotieji buvo rasti gyvi ir sveiki neį
žengiamuose miškuose. Dėl mažytės kom
paso paklaidos jiems dešimt dienų teko 
būti išbrauktiems iš gyvųjų tarpo. Šis epi
zodas vaizdžiai charakterizuoja Kanados 
šiaurinius plotus.

SVEIKI, TAUTIEČIAI ...
Vokietijoje kiekviename miestelyje, kiek

vienoje geležinkelio stotyje galėdavai sutikti 
lietuvių. Tačiau kas galėtų manyti, kad ir 
Kanadoje jau daug kur nelauktai ir netikė
tai užtinki tautiečių.

Iš geležinkelio stoties keliaujame į piges
nį viešbutį ir, kol mes deramės dėl kamba
rių, prie mūsų prisistato lietuvis elektro
mechanikas, jau spėjęs įsikurti Sioux 
Lookoute: — Sveiki, tautiečiai! — Atlikęs 
sutartį miške, jis čia gavo darbo savo spe
cialybėje, uždirbdamas į valandą 90 centų. 
DOLERIO REFORMOS TRAUKINIUOSE

Vidurnakčiui persiritus į rytmečio pusę, 
sėdame į traukinį. Kelionės tikslas — Mon- 
trealis. Atstumas — tik ... 1.200 mylių ... 
Jpratusiems prie kuklaus Lietuvos mastelio 
tokie nuotoliai ne labai malonūs. Beveik 
dvi paros traukinyje.

Traukiniai čia, žinoma, geresni. Netenka 
stovėti ant vienos kojos kaip, pavyzdžiui, 
mūsų vargšams vaizbūnams, kilniais >vaiz- 
bos tikslais skrajojantiems iš vienos DP 
stovyklos į kitą. Keleiviai gauna pasiten
kinti dviem klasėm: coach ir pirmąja kla
se. Doleris ir čia sugebėjo padaryti atatin
kamas reformas^ Dolerius žarstantieji ke
leiviai nemėgsta panašių vagonų, kaip bū
davo pas mus trečia klasė. Už įmokėtą do
lerį jie nori minkščiau ir patogiau atsisėsti.

Coach klasė maždaug atitinka mūsų, an
trąją. Kėdės minkštos — puikius fotelio 
pobūdžio su taipogi minkštais atlošais, ku
riuos mygtuko paspaudimu gali reguliuoti 
ir prisitaikyti prie savo nugaros išlenkimo. 
Šiuo atžvilgiu kelionė kanadiškais trauki
niais tikrai pakenčiama. Lengviau būna 
įveikti ir tuos tūkstančius mylių, telefono 

lietuvis patriotas negali išsiversti be tokio 
dvasinio peno.

Seniau, t. y. prie senosios valiutas, kada 
niekas nesigailėdavo išlaidų spaudiniams, 
mūsų paštai daug geriau stovėjo ir galėjo 
savo rėžtu įvairiais spaudiniais nemoka
mai remti kitus, kaip antai: bibliotekas ar
ba skaityklas, mokyklas, ligonines ir šiaip 
ką nors. Dabar visam tam užkirstas kelias, 
ypač dar ten,, kur dirbantieji pašte nėra 
prilyginti prie kitų dirbančiųjų ir negauna 
nei papildomo maisto, nei cigarečių; tada 
tenka jiems tenkintis kukliais procentais iš 
spaudinių platinimo. Reikia pasakyti, kad 
be pašto, beveik kiekvienoje stovykloje yra 
pavienių spaudinių platintojų, kuriuos 
daug kur vadina vaizbūnėliais, norinčiais 
tik papildyti savo kišenes, nes tokie platin
tojai paprastai dar verčiasi ir kitais „biz
niais”. Didžiausias judėjimas paprastai pas
tebimas tuose stovyklų paštuose, kur to
liau yra oficialūs vokiečių paštai, nes kur 
vokiečių paštai yra arti, nėra mūsų žmo
nėms būtino reikalo visokias operacijas at
likinėti savo pašte A. Kelmutis.

stulpais prabėgančius pro traukinio langą.
PAGARBA SUMUŠTINIAMS

Puikiai įrengtame restorano vagone gali 
gauti skanių maisto patiekalų. Kainos svy
ruoja tarp 1—2 dol. Pinigą vertinantis ka
nadietis nemėgsta restorano vagono. Juo 
daugiausia naudojasi pirmos klasės kelei
viai, Coachu važiuojantieji stengiasi išnau
doti retas traukinio sustojimo progas — 
skuba į stotį, kur paprastai už 15 centų 
galima gauti sumuštinį ir kavos. Traukinyje 
taip pat netrūksta patarnautojų siūlančių 
Coca-colą, kavą ir sumuštinius.

Kai žiūri rytmetį' ar vakare J kanadie
čius, lėtai kramsnojančius sumuštinius ir 
užgeriančius kava, prieš akis atsistoja anos 
neužmirštamos dienos, kai mes subombar
duotos Vokietijos geležinkeliais keliaudavo
me iš vienos vietos į kitą, savo kalori- 
metrus (anot Pulgio Andriušio) taipogi 
šildydami sumuštiniais. Skirtumas, tiesa, di
delis — Vokietijoje tada restorano vagonai 
buvo išimti iš apyvartos, neprieinami pa
prastiems mirtingiesiems, o čia jie randami 
kiekviename traukinyje. Dėj jų nepopulia
rumo kaltas doleris ir, žinoma, kanadiečio 
gal net per didelė pagarba šiam visagalin
čiam popierėliui ...
TARP DVIEJŲ AUKLIŲ - VAIKAS BE 

NOSIES
Kanados geležinkeliai priklauso dviem 

firmom; Canadian Pacific ir Canadian Na
tional. Pirmoji yra privati bendrovė, antroji
— valstybinė. Mums, neįpratusiems prie 
tokio bereikalingo susismulkinimo, dalykas, 
iš tiesų, atrodo komiškas — tais pačiais bė
giais rieda dviejų bendrovių traukiniai. 
Viena stotis priklauso vienaL firmai, kita
— kitai. Patekęs į miestelį, kuriame yra Ca
nadian National stotis, negali gauti bilieto 
Canadian Pacificui ir atvirkščiai. Arba, 
nusipirkęs coach bilietą Canadian National, 
norėtumei iš anksto užsisakyti miegamą 
vietą turistiniame vagone, bet sužinai, kad 
jis priklauso Canadian Pacificui. Stotis 
tokio užsakymo priimti negali. Tas rodo,

(Nukėlta į 4 psl.)

I___ Margame pasaulyje__ Į
IR KONFUCIJUS PRIEŠ AUKŠTAS 

KAINAS. Šanchajaus jaunimo organizaci
jos gana savotišku būdu laimėjo miestui 
25% kainų numušimą. Demonstrantai ve
žiojosi ir pagaliau prieš rotušę pastatė 
milžiniško dydžio Konfucijaus statulą, ku
rios neaprašomai skausminga veido išraiška, 
kaip pranešama, ir padariusi didžiausio 
įspūdžio.

MATEMATIKOS FENOMENAS, šiuo 
metu Briuselį stebino tūlas M. Oscar Ver- 
haque, sugebąs spręsti matematikos užda
vinius greičiau už modernius skaičiavimo 
mašinas. Klausinėjamas žymiausių Europos 
matematikų, jis ištisas 90 minučių mintinai 
sprendė painiausius uždavinius.

Pa v., 12.345.679 jis padaugino iš 27 per 
40 sekundžių, o kubinę šaknį iš 728 ištraukė 
per pusę minutės.

GERIAU VĖLIAU, NEGU NIEKAD. 
Jaunas italų teisininkas savo gyvenimo tiks* 
lu pasirinko gana sunkų žygį — išteisinti 
prieš 2347 m. graikų teismo mirti pasmerktą 
garsųjį antikinio pasaulio filosofą Sokratą. 
Sokrato nekaltumą jis yra įrodęs dizertaci- 
joje, kurią yra apgynęs Salermo universi
tete. Dar šį mėnesį jis vyks l Atėnus, kur 
kartu su graikų advokatu A. Paradopoulos, 
kuris jau prieš 20 metų iškėlė šį sumany
mą, stengsis atnaujinti Sokrato bylą vy
riausiame Graikijos teisme.

Hu Shih, buv. Kinijos ambasadorius Va
šingtone, taip pat deda visas pastangas 
išteisinti prieš- 1600 metų dėl „raganavimo” 
pasmerktą garsų kiniečių mokslininką.

AKINIAI KALTI. Sekančią dieną po 
vestuvių metrikacijos įstaigon, Čikagoje, at
vykęs 76 metų jaunikis, nustebusiems val
dininkams pareiškė, noris skyrybų, nes ve
dybos įvykusios tik per neapsižiūrėjimą. 
Pasirodo, jo senųjų akinių židinys buvo su
gedęs, o vestuvių proga' žmonos dovanotieji 
jam atvėrė akis.

Karaliui viskas galima. Trans Jordanijos 
sostinėje didelė arabų minia susirinko prie 
karaliaus Addulaho rūmų ir reikalavo tęsti 
karą prieš žydus Palestinoie. Karalius, ne
patenkintas tokia demonstracija, išėjo iš 
savo palociaus ir „pylė” vienam demon
strantui į ausį. Po to visi demonstrantai 
nusiramino ir išsiskirstė.

Epidemija Prahos teatre. Sovietų propa
gandinio filmo „Duona ir kraujas” vaiz
duojančio čekų sostinės „išlaisvinimą”, de- 
monstravifno vienartle Prahos kino teatre 
metu žiūrovai pradėjo bruzdėti, knarkti ir 
kosėti. Pagaliau salę apėmė tikra kosulio 
epidemija, kad į reikalą turėjo įsimaišyti 
policija, kuri 300 „perąišaldžiusių” žiūrovų 
suėmė. Kaip paaiškėjo, epidemija baigėsi 
suimtųjų deportavimu arba atsidūrimu 
darbo stovykloje.

Amerika yra Anferika. Vienas mažas re
vue teatras New Yorko Brodway-Streete 
iškabino tokį skelbimą: „Trisdešimt nuosta
bių šokančių merginų — penkiolika stebu
klingų kostiumų!”

Neprietaringųjų klubas. Paryžiuje veikia 
klubas, kurio nariai renkasi kiekvieną 
penktadienį ir' kiekvieno mėnesio 13-tąją 
dieną. Jie daro visa, kas kitų laikoma prie
taringa, pav., uždega vienu degtuku tris ci
garetes, ftenktadienl pradeda keliones, ke
liasi iš lovos kaire koja, kambaryje išskečia 
lietsargius, gyvena butuose ar kambariuose, 
pažymėtuose Nr. 13 ir tt. Kadangi savo 
susirinkimuose klubo nariai gana dažnai 
išlenkia po 13 stiklinių vyno, tai pasitaiko, 
lad grįžtantieji namo turi neretai reikalų 
su tvarką dabojančia policija.

„New Look” zoologijos sode. Berlyno 
zoologijos sode šią žiemą įvedama nauja 
mada: dėl sovietų blokados trūkstant kuro, 
zoologijos sodo paviljonai bus mažiau kū
renami, todėl beždžionėms ir kitiems gyvu
liams bus užvelkami atitinkami drabužiai. 
Arbus aprengti ir drambliai,begemotai bei 
kiti stambesnių išmierų žvėrys, tuo tarpu 
dar nežinoma.

Devyniametis — geriausiai apmokama fil
mų žvaigždė. Prancūzų devyniametis filmų 
artistas Bobby Henry su viena britų filmų 
bendrove pasirašė keturiems metams su
tartį, kuri jam garantuoja trisdešimt mili
jonų prancūzų frankų sumą metams. Pir
masis filmas, kuriame šis vaikas vaidina, 
vadinsis „Pirmasis nusivylimas .

Petr. Tarulis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

13. tęsinys
— Nesirūpink, ponas Kurkulgi, aš ponui 

direktoriui tuojau rasiu kėdę.

Buvo atneštos dvi kėdės. Atsisėdo vy
riausias direktorius, o buhalteris, kaip pū
kas nusileido į savąją kėdę, bet ši nebo
dama buhalterio pastangų apgauti aplinką, 
gailiai sugirgždėjo po, jo sunkiu kūnu. 
Aplink stalą sėdintieji pasitaisė savo vie
tose, ištiesė kaklus ir laukė, ką ypatingo 
jie dabar išgirs. Bet vyriausias direktorius, 
tur būt, manė, kad pakanka jiems vienos 
šypsenos. Gražu buvo pažiūrėti: tie veidai, 
kurie kasdien būdavo susiraukę, nuo to 
veiduose, matyt, ir raukšlės atsirado, dabar 
spindėjo nerūpestingumu. Visi pakėlė savo 
stikliukus, suglaudė juos vieną minutę ir su 
noru visi, ne tie, kurie višą vakarą susi
laikydavo, su diduomene dabar uoliai iš
gėrė.

Vyriausias direktorius palankiai ir lėtai 
peržvelgė visus tuos paklusnius veidus, iš
skyrus Stasiulį, kuris kaip tik dabar buvo 
užimtas savo papirosu ir jį degdamas įdė
miai žiūrėjo į degtuko liepsnelę. Ir staiga 
ponui direktoriui atėjo nauja mintis:

— Gerbiamieji! — atsistojęs ir laikyda
mas rankoje mažytę krupniko taurelę, — 
prabilo jisai, — mes šiandien gėrėme dau

gelio sveikatą! Mes šį vakarą atsiminėme 
praeities nors ir nelengvus, bet vaisingus 
darbus, kurie tiek buvo našūs, kad mūsų 
bankas, kaip teikėsi ponas ministeris išsi
reikšti, išaugo į tikrą pinigų tvirtovę... 
Mes negalime užmiršti ... čia jis padarė 
apgalvotą pauzę, — negalime užmiršti tų 
mažų mūsų didelio ir sudėtingo mechaniz
mo ratelių, tų mažųjų vykdytojų, nuo kurių 
kartais labai ir labai daug kas priklauso. 
Aš keliu šią taurą ...1

Pritarimas buvo didžiausias; visi šaukė 
„valio”, visi sustojo. Visi buvo patenkinti, 
o ypač šią minutę savim buvo patenkintas, 
net linkęs save gerbti, pats vyriausias di
rektorius. Spindinčiu veidu jis atsigrįžo į 
Kurkulgį ir, kaip su artimiausiu kaimynu, 
sudaužė stikliukus.

Kurkulgį šį aplinkybe staigiai ir smar
kiai paveikė. Jis j>ajuto, kad dabar tuojau 
jis turi kažką padaryti. Taip pilna buvo jo 
širdis! Jis paėmė savo mažą šaukštuką ir, 
kaip skęstąs griebias už šalia plūduriuo
jančių kokių žolelių, paskambino į savo 
kavos puoduką.

Buhalteris tuojau išsigando ir čia pat 
pagalvojo:

— Prasideda, velniai griebtų!
Jis panertė galvą ir, kaip arklys pasiry

žęs iš klampynės vežimą išrauti, pečiais 
priekin nėrė Kurkulgio linkui. Bet atsida
ręs prie jo staiga susilaikė ir pasilenkęs 
prie jo ausies, švelnus, lyg pavasari uodo 
dainelė, kurią girdi įsimylėjusieji, tyliai 
prašyte paprašė:

— Ponas Kurkulgi, pakaks, jei paspaus: 
ponui direktoriui ranką ir padėkosi ...

Tik Kurkulgis buvo jau tokiame paga
vime, kad net buhalteri ir tai, sakytum 
uodą, ranka tik pamojo, tikėdamas, kad jis 
savaime išnyks.

— Gerbiamieji! — pasigirdo netikras, ne 
kalbėtojų-skambus, bet netikras, virpąs 
balsas. Tai buvo Kurkulgio balsas. — Mes 
čia girdime ... daug linkėjimų! Šiuo tarpu 
Kurkulgiui atrodė, kad visos šį vakarą 
girdėtos kalbos buvo nepakankamai nuo
širdžios, kad jos neapibūdino tos ypatin
gos nuotaikos, kuri šį yakarą Kurkulgį 
buvo apėmusi. Kurkulgis šiuo metu norėjo 
pasakyti, ką nors ... na, ką nors, ko vi
si kiti nepasakė, pavyzdžiui — kaip kilnu 
ir gražu šitaip bičiuliškai sugyventi ... 
Ypač, kad greta Kurkulgio sėdėjo Stasiu
lis ... jis, žinoma, suprastų, ką jis savo 
širdies gilumoje turi ...

— Mes girdime daug linkėjimų, pasikar
tojo Kurkulgis, — ir daug žodžių! ...

Ot, tų žodžių Kurkulgiui, rodos, tik vie
ną minutėlę ir pritrūko! ... Čia buvo ka
tastrofa! Jei pradžioje daugelis ir buvo 
Kurkulgio pusėn atsigrįžę, tai dabar pa
niekinamai vėl nusisuko prie savo kaimynų 
ir savo nebaigtų mažų pokalbėlių. Juk daug 
kas džiaugėsi, kad ši vakarą turi progos 

greta įtakingesnių asmenų pasėdėti. Kur
kulgiui nepraslydo nepatebėta, kaip ir mi- 
nisteris į jį vieną akimirką dirstelėjo, o 
paskui pasilenkęs prie kaimyno kažką pa
sakė. Kurkulgis negalėjo girdėti, kai minis- 
teris teiravosi:

— Sakykit, kur aš mačiau tą žmogelytį?
— Ar štai tą, kurs beviltiškai stengiasi 

prakalbą pasakyti? Nagi, Stasiulis šį vaka
rą jums jį pristatė. Ak, tas nepataisomas 
Stasiulis!

— A! — net ranka numoti patingėjo mi- 
nisteris ir nusigrįžo.

Salės gilumoje suskambėjo atviras juokas, 
kurs rėžė tiesiai į veidą Kurkulgiui. Čia 
juokėsi mažas plikas, apvalus, smarkiai 
įraudęs ponulis. Jis pats sau pasidarė juo
ką, ir kaip dažnai su juo atsitinka pobū
viuos, kai jis daugiau negu reikia išmeta 
stikliukų, sau vienas kvatojos pilna burna, 
į kitus nekreipdamas jokio dėmesio. Visa 
salė pamažu vėl pradėjo ūžti, dar garsiau, 
kaip prieš direktoriaus kalbą. Matyt, vi
siems nusibodo tos kalbos. Prieš minutę jie 
visi šaukė „valio” tik todėl, kad tuo metu 
kalbėjo pats vyriausias direktorius. Bet da
bar jie savo pareigą jautėsi atlikę.

Kiekviena sekundė Kurkulgiui buvo 
brangi. Juo jis ilgiau tylėjo ir graibstė 
žodžius, juo nelemtesnė padėtis susidary
davo. Štai čia pat stovįs vyriausias direk
torius dar nuolankiai, aiškiai užjausdamas, 
besišypsojo, dar Kurkulgio stalas tebesi
klausė, kas akis nuleidęs, kas į nežinomą 
tašką žvilgsnį įbedęs. Bet visa salė vis 
smarkiau ūžė, bent taip dabar atrodė pa

čiam Kurkulgiui. Ir tas ūžimas, jau nesu
laikoma jam priešiška audra, vis artėjo 
prie jo. Kurkulgis tada pajuto, kad ateina 
neišvengiamoji, paskutinė minutė kaž ką 
padaryti.

— Palaukit! Paklausykit! ...
Čia buvo riksmas jau! Nedrąsaus, galbūt, 

net baikštaus žmogaus, beatoda’rinė galva
žudiškoji drąsa! Šitaip čia suriko Kurkul
gis. O balsas tas spiegus, lendąs | ausį. Ir 
tada jau visa sale neįprastai nutilo. Kažkur 
salės gilumoje sužvagėjo sudužęs stiklas, 
kurį pasisukdamas klausytis, — „kas čia 
dedasi” —, nubrukė žemėn vienas svečių. 
Ir tai dar labiau pagilino užstojusią tylą ...

Kurkulgis neapskaičiavo-per garsiai su
riko. Jis pajuto, kad štai prie pat jo veido 
prisiartino akla, atšiauri siena, kuri jį 
skyrė nuo visų kitų. Jį pagavo neįveikia
mas įnirtimas. Kurkulgis nežinojo, kur bu
vo lig šiol tas įnirtimas, toji neapykanta, 
kuri, gal būt, ne visai aiškia kryptimi ver
žės, bet buvo tokia stipri, kad Kurkulgiui 
buvo greičiau jai pasiduoti, negu priešin
tis. Jis jau nebegalėjo atsisėsti ir nutilti. 
Kai pirma jis, lyg kvailokas jautukas, vis 
džiaugės ir net buvo pasišovęs kažką pa
lankaus kalbėti, dabar jam viskas iš galvos 
išgaravo. Jo viduj įvyko staigus lūžis. Be
viltiškai apsidairė: juk jį apgavo? Ne! Jis 
pats apsigavo! štai jis pikčiausia; anų nie
kinamas. Jam šmėščiojo galvoje čia briedis 
koridoriaus angoje, čia Stasiulio aforizmai, 
čia jo panieka sau pačiam, čia Stasiulio 
panieka visiems kitiems ir ypač šioms iš
kilmėms. Kurkulgis vis tylėdavo, vis klau
sydavo. (B. d.)

3



Nr. 131 (514) 4 pusi. MINTIS 1948 xn. 8.

Ateityje norėsime tik lietuviukus pas save priimti...
LIETUVIŲ PABt-bELlŲ VAIKUČIŲ ATOSTOGOS ŠVEICARIJOJE

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Kaip jau mūsų spaudoje buvo skelbta, 
prieš mėnesį laiko, į Šveicariją atvyko lie
tuvių vaikučiai poilsiui. Juos pasiėmė glo
boti šveicariškas „Caritas”. Jiems atvykus 
į paskirstymo stotį Lucerną, čia juos pasi
tiko „Caritas” atstovė p. Mader, p. Garba- 
čiauskienė, šios dukra Rita ir lietuvių ku
nigas Dr. J. Navickas. Iš čia vaikučiai bu
vo paskirstyti į iš anksčiau numanytas vie
tas — pas privačius asmenis, perduodant 
jiems visas globėjiškas teises bei atsakomy
bę. Kam kokia laimė. Vieni pakliuvo pas 
ūkininkus, kiti pas prekybininkus, pas na
mų savininkus ir t.t. Visi vaikučiai patal
pinti gerose klimatinėse sąlygose. Kiek pa
gyvenus ir susipažinus su aplinka, atsirado 
ir nepatenkintų, tai vienu tai kitu reikalu. 
Todėl pasirodė ir nepatenkintųjų skundai 
„Caritas” centre, bei šveicarų Raud. Kry
žiuje. Kad įsitikinus vaikučių būsena ir iš
laikymo tinkamumu, Sveic. Raud. kryžiaus 
atstovė p-lė Probst, „Caritas” atstovės p. p. 
Mader ir Eberle, paprašė p. Oarbačiauskie- 
nę ir p-lę Garbačiauskaitę aplankyti mūsų 
vaikučius jų gyvenamose vietose ir patik
rinti jų būklę. Nežiūrint brangaus laiko 
(p-Iė Rita Garbačiauskaitę mokosi univer
sitete), šios dvi pionierės aplankė daugu
mą vaikučių ir bendrai nustatė, jog mūsų 
vaikučiai šveicariečių yra išlaikomi labai 
gerai. Kai kurie iš jų, naujųjų globėjų yra 
aprengiami ir globojami kaip savi vaikučiai. 
Kitus aprengia „Caritas”. Žinoma, yra ir 
tokių, kurie reiškia savo nepasitenkinimą. 
Iš 32 aplankytų vaikučių, nepatenkintų at
sirado tik keturi. Daugumoje nepasitenkini
mas reiškiamas tėvelių ilgesiu. Bet įsitiki
nus, jog vaikučiai yra pakliūvę į nepalan
kias gyvenimo sąlygas, tokie yra p. Gar- 
bačiauskienės ir p-lės Oarbačiauskaitės pa
stangomis perkeliami kiton, geresnėn vie
ton. Kol surandamas gaujas globėjas, vai
kutis paimamas pas ponus Garbačiauskus^ 
Bet tokių įsitikinimų buvo labai maža.

Pasitaiko vaikučių ir padykusių ir šie sa
vo naujiems globėjams sudaro kartais ir ne
malonumų, bet tie visi nemalonumai yra 
likviduojami gražiu, ramiu ir kultūringu bū-

du. Bet esama ir tokių, kurie savo elgesiu 
bei laikysena užimponuoja savo naujuosius 
globėjus ir sudaro gerą nuomonę apie Lie
tuvą ir jos žmones. Vienas iš tokių gerų 
vaikučių yra Jurgiukas Šepetys. Jam teko 
laimė pakliūti į nedidelį, nepaprastu gam
tos grožiu pasipuošusį, miestuką Sisikon. Jo 
naujieji globėjai labai kultūringi namų sa
vininkai p. p. Šveic. Jurgiukas p. p. Šveic 
yra labai mylimas, gerai maitinamas (per 
tris savaites priaugą 4 klgr. svorio) tr dai
liai jų aprengtas.

Ponai Sveic visą laiką globoja svetimtau
čius vaikučius. Bet Jurgiuku jie labiau
siai patenkinti ir p. Garbačiauskhnei iuos 
lankant jie jai pareiškė, jog ateityje jie no- |

rėš pas save priimti tik lietuviukus. 
Tai puikus lietuviškas ambasadorius. Tikė
simės jog ateityje ir daugiau tokių susi
lauksime.

Su nepalūžtama energija ir nesiskaitymo 
su laiku, dirba p. Garbačiauskienė ir p: 
dukrelė Rita, kad lietuviukų viešnagės Švei
carijoje būtų gera ir naudinga ne tik šiam 
momentui, bet taip pat ir ateičiai.

Kad išvengus bereikalingo nervinimosi bei 
susirašinėjimo su oficialioms šveicariško
mis įstaigomis, vaikučių reikalu tėveliai ir 
globėjai pirma prašomi kreiptis į p. Gar
bačiauskus šiuo adresu:

Hohenklingenstr. 23, Zurich Hongg.
J. Kalvaitis

Paminėtas Lietuvos kariuomenės 30 - metis
Seligenstadtas. Dėl susidariusių aplinky
bių (negalint atvykti lapkričio mėn. 23 d. 
su paskaita gen. St. Raštikiui) kariuome
nės šventės minėjimas buvo nukeltas į 
lapkričio mėn. 28 d., kurios parengimais, 
stovyklos komiteto pavesti, rūpinosi vie
toj gyveną Lietuvos kariųmenės savano
riai kūrėjai.

Minėjimas buvo pradėtas išvakarėse 
(lapkričio mėn. 27 d.) stovyklos koplyčioje 
gedulingomis pamaldomis už žuvusius 
kovų lauke dėl Lietuvos laisvės karius ir 
partizanus.

Lapkričio mėn. 28 d. 10 vai. į vėliavos 
pakėlimo aikštę organizuotai atvyko Lie
tuvos kariuomenės savanoriai kūrėjai, 
skautai su vėliavomis/ gimnazijos ir pra
džios mokyklos mokiniai. Prieš išsirikia
vusias gretas, stovyklos vadovas J. Juodis 
pasakė kalbą.

14 vai. gražiai papuoštoje ir pilnoje gy
ventojų, stovyklos .teatro salėje, Lietuvos 
kariuomenės savanorių kūrėjų vardu pulk. 
K. Ambraziejus atidarė šventės minėjimo 
iškilmingąją dalį. Garbės prezidiuman 
pakviečiamas svečias iš Scheinfeldo, buv. 
Lietuvos kariuomenės vadas gen. St. Raš
tikis, vyčio kryžiaus kavalieriai, Lietuvos 
kariuomenės savanoriai kūrėjai ir stovyk
los vadovybė. .Seligenstadto Liet, kariuo-

Sporto veterano K. Markevičiaus sidabrinis jubiliejus
Lietuvių Šachmatininkų S-goš tremtyje 

pirmininkas Kazys Markevičius šiais me
tais švenčia savo sportinės veiklos 25 me
tų sukaktį.

1923 metais jis buvo pirmosios bokso po
ros dalyvis Ir laimėtojas per LDS pirme
nybes Kaune. Toliau jis boksui atsidėjo 
visa savo siela ir kūnu. Jis Lietuvos mei
sterio vardą iškovoja 1926, 1927, 1930 Jr 
1932 metais. Žymiausių laimėjimų bokse 
Markevičius pasiekė po Amsterdamo Olim
piados, kurioje jis dalyvavo.

' Boksą bepopuliarindamas Markevičius 
yra kovojęs ringe prieš du priešininkus 
(po kiekvieno rundo priešininkai keitėsi) 
ir abu nugalėjęs. 1926 mt. pačiam DA
RIUI teisėjaujant kovoje dėl geriausio 
Lietuvos boksininko vardo jis laimi visų 
svorių meisterio titulą sukovojęs net prieš 
žymiai sunkesnius ir fiziškai stipresnius 
varžovus ir juos nugalėjęs savo techniką 
ir bokso supratimu.

Šiandien net keista, su kokiais sunku
mais Markevičiui tekdavo susidurti, kai 
sužinai, kad dar 1937 mt. Kūno Kultūros 
Rūmuose būta žmonių, kurie rimtai svar
stė boksą Lietuvoje visai uždrausti, kad 
Tautinės Olimpiados programon boksas 
nenorėta įtraukti ir t t. .

Organizacinį sporto darbą Markevičius 
be pertraukos dirba taip pat nuo 1923. 
metų. 1923-1928 mt. jis buvo LDS Centro 
Valdybos sekretorius, 1929—1933 tos Sa-|

jungos Pirmininkas. 1925—1933 buvo Fut
bolo ir Sporto Lygų Centro Komitetų na
rys. Iki pat bolševikų okupacijos buvo 
Sunkiosidš Atletikos Komiteto narys ir 
nuolatinis Kūno Kultūros Rūmų bokso 
treneris.

Nuo 1944 metų Markevičius visa savo ne
nuilstama energija įsijungia į lietuvių šacha- 
matininkų eiles. 1944 mt. suorganizuoja 
LFLS šachmatininkų komandą, kurioje 
žaidė meisteriai Abramavičius, Birmanas, 
Žilevičius, Skibniauskas ir kt. Tremtyje 
Markevičius yra tikras mūsų šachmatinin
kų tėvas. Ir sunkiomis aplinkybėmis jis 
sugeba suorganizuoti įvairius turnyrus ir 
surasti bet kuriame Vokietijos kampelyje 
kiekvieną pajėgesnį šachmatininką, kai 
reikia reprezentuoti lietuvių šachmatinin
kų vardą prieš svetimuosius. Jo vardas, 
kaip Lietuvių Šachmatininkų S-gos pir
mininko yra žinomas ne tik pabaltiečių, 
ukrainiečių, čekų, bet ir vokiečių šachma
tininkų tarpe. Jo ilgametis sporto organi
zacijos darbo pažinimas, jo tikrai patrau
klios būdo savybės ir pasišventimas 'pa
siimtoms pareigoms visus, kurie jį pažįsta, 
žavi ię įpareigoja neatsisakant dirbti.

Lietuviai sportininkai ir ypač šachma
tininkai, jubiliejaus proga savo '„Dėdei 
Kazimierui“ linki ir toliau Lietuvos spor
to garbei dirbant nepailsti.

Matas Brazauskas.

menės savanorių kūrėjų pirm. pulk. K. 
Ambreziejus, trumpai priminė šios šven
tės reikšmę mūsų kitų tautos švenčių tar
pe.

Gen. St. Raštikio paskaita, kad ir ilgai 
trukusi, stovyklos gyventojų buvo gan rū
pestingai išklausyta. Po 10 min. pertrau
kos, meninę minėjimo dalį atliko muz. 
Stp. Sodeikos dainavimo studijos moki
niai St. Klimaitė, Br. Jacikevičienė, L. 
Sodeika ir J. Raudonis padainuodami lie
tuviškų liaudies ir kariškų dainų solo ir 
duetais ir gimnazijos mokinių choras va
dovaujamas to paties - muz Stp. Sodeikos.. 
Minėjimas baigtas vėliavos nuleidimu.

— Netikėtai stovyklon atvykus rašyto
jams, lapkričio mėn. 29. d. įvyko literatū
ros vakaras. Scenoje, kaip pirmoj dalyje 
(aip ir antroj, pirmasis pasirodė poetas 
Antanas Rūkas su savo kūrybos eilėraš
čiais, toliau Pulgis Andriušis, kaip ir bu
vo laukta, su feljetonais, o poetas Anta
nas Gustaitis su savo jumoristiniais eilė
raščiais dažnai sukeldavo ilgesnio juoko 
bangas salėje sėdinčioj publikoje. Džiugu, 
kad ir šiuo gastrolėms pasunkėjusiu lai
ku, mūsų rašytojai ryžtasi leistis J ke
lionę į lietuvių DP stovyklas, tuo bent 
trumpam praskaidrindami savo tautiečių 
veidus po keturių tremties metų. ,

— Stovyklos skautų „Nevėžio“ ir skau
čių „Bitėnų“ tuntų skautai, lapkričio mėn. 
27 d. suruošė (Sellgenstadte jau virtusiu 
tradiciniu) priešadventinį vakarą. Nors 
scenoje programa ir buvo trumpa, tačiau 
tai pateisipo pasilinksminimo metu tar
naujančios'’ priemonės linksmai užbaigti 
priešadventinį laiką, kurioms paruošti su
gaišta nemaža laiko!

Zgm. J.
I

DP paroda Oldenbnrge
Oldenburgas. 205 Mil.* Gov. iniciatyva 

gruodžio mėn. 1—4 dienomis Oldenburge, 
vokiečių „Tėvynės muziejaus” rūmuose, su
rengta DP meno paroda vardu: „DP menas 
tremtyje”. Parodą atidarė Mil. Gov. briga- 
dierius. Parodos tikslas buvo parodyti ang
lams ir vokiečiams ką DP gali* padaryti ir 
sukurti tjemtyje. Parodoje dalyvavo lietu
viai, latviai, estai, lenkai ir ukrainiečiai. 
Lietuvių skyriuje buvo daugiausia išstatyta 
tautinių dalykėlių, kaip .tai: tautiniai rūbai, 
juostos, staltiesės, išsiuvinėta vytis iš Pan
dėlio, pora meno leidinių tremtyje ir kele
tas amato dirbinių. Skyrius buvo kuklus, 
bet jaukus. Lankytojams paaiškinimus teikė 
dvi tautiniais rūbais apsitaisiusios lietuvai
tės.

Latvių ir estų skyriai taip pat buvo gana 
skoningai įrengti, bet juose daugiau vyravo 
įvairiausi odos, molio,. medžio ir net meta
lo dirbiniai. Nestigo tautinių rūbų ir mez
ginių. Dirbiniai buvo gana brangokai įkai
noti. Lenkų skyriui stigo meniško atspalvio

Mūsų misija JAV valstybėse
Ryšium su emigracija į Jungtines Amerikos Valstybes, amerikiečių lietuvių 

„Dirva“ iškelia mūsų misiją Amerikoje. Laikraštis konstatuoja, kad ateiviai su
kūrė dabartinę Ameriką, bet jie daug davė ir savo paliktoms tėvynėms. Atei
viai Amerikoje sukūrė tai, kad pav. anglas, airis, škotas gali jaustis beveik 
kaip namie. Jie čia randa savo kalbą, savo bažnyčią, daugumą savo papročių, 
jei nori, gali rasti beveik viską, kas jiems miela ir priprasta. Ar ne tas pats is
panams ar portugalams Pietų Amerikoje?

Kodėl taip yra? O todėl, kad tų tautų ateiviai į naująjį gyvenimą daug įdėjo 
ir savo tautos kultūros dalį tartum perkėlė į naują tėvynę. Kitaip sakant, jie 
atliko didelę misiją.

O kokia gi lietuvių misija Amerikoje? Ar tik savo prakaitu laistyti Ameri
kos gėrybių derlių ir paskui išnykti be pėdsakų? Aišku, kad ne! Ir mūsų, lietu
vių, ateivija, jei ne visuomet aiškiu supratimu, tai bent širdies nujautimu savo 
misiją gana gerai atliko. Nors mūsų ateivių Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
nebuvo tiek daug, kaip kitų, bet ir lietuviai gali čia rasti savo tėvynės dalelę, 
gali girdėti savo kalbą, matyti savo papročius, rasti savųjų pagalbos.

Tad mūsų misija Amerikoje — lietuviškumo išlaikymas, jo perdavimas kar
toms, lietuvių reikšmės pakeliams ir pagalba tėvynei bei tautiečiams. Jeigu se
noji emigrantų karta, vykusi Amerikon medžiaginių gėrybių ieškoti, šią misiją 
atliko, tai juo labiau ją turime atlikti mes, tremtiniai, nė dėl medžiaginių ver
tybių susikrovimo atvykę į tą kraštą.

Tai yra misija, kurią mes tremtiniai turime atlikti Amerikai ir savo tėvynei. 
Šiame laisvės krašte tatai yra suderinama, nes įvairių tautinių kultūrų palai
kymas, savo senųjų tėvynių rėmimas, solidarumas savo tautiečių tarpe yra gra
ži Amerikos tradicija, kuri, gal būt, net yra viena iš stiprybės šaltinių.

Kalbant apie mūsų misiją Amerikoje, reikėtų prisiminti, kad pasiekus šio 
išsvajoto krašto krantus, neprasideda gyvenimas tik sau. O tačiau kai kuriais 
ten nuvykusiais tremtiniais Amerikos lietuviai nusiskundžia, jog per daug už
sidaro savo asmeniškuose reikaluose. Kai pamirštama tautinė bendruomenė, li
kusių tremtinių reikalai, tuomet ir Lietuvos reikalai atrodo svetimi.

Didėjant emigracijai, išvykusiųjų ryšiai su likusia bendruomene tremtyje 
turėtų didėti. Amerikos lietuviai gėrisi tremtinių kultūriniais darbais, kaip 
spauda ir kt. Bet dėl mūsų gyvenimo siaurėjimo tremtyje, mažės ir šios verty
bės. Naujieji Amerikos ateiviai mūsų tautiečiai kaip tik galėtų paremti tai, kad 
šios vertybės ko ilgiau tremtyje būtų kuriamos. Jeigu seni Amerikos ateiviai lie
tuviai atvirai prisipažįstu, kad šios mūsų vertybės juos džiugina ir gaivina, tai 
juo labiau jos turėtų būti brangintinos naujųjų ateivių, taip susigyvenusių sų 
tremties buitimi.

J. šakinis.

iš Amerikos lietuvių gyvenimo

„Vienybės" savaitraščio koncertai
Seniausias Amerikos lietuvių savaitraš

tis „Vienybė“, leidžiamas ir redaguoja
mas žinomo poeto Juozo Tysliavos šiuo 
metu dažnai ruošia koncertus, po visą 
Ameriką, kurių programoje dalyvauja žy
miausios Amerikos lietuvių meno jėgos ir 
rašytojai. New Yorko koncerte dalyvavo 
rašytojai Juozas Tysliava ir Stepas Zo- 
barskas. Gražus laikraščio užsimojimas 
paįvairinti išeivių gyvenimą meniniais pa
rengimais susilaukia visuomenės prita- 
tarimo.

Pasitraukė iš BALFo Cerienė. Žinoma 
veikėja ir BALFo centro tarnautoja Salo
mėja Cerienė-Mulks, kuri tvarkė at
vykstančių į Ameriką našlaičių reikalus, 
pasitraukė iš pareigų. Prieš kurį laiką 
pasitraukė ir BALFo reikalų vedėjau Juo
zas Laučka, žymus katalikų veikėjas.

Lietuvių klubo sukaktis. Lapkričio 24 
d. Pitstone Lietuvių Piliečių ir Pašalpos 
Draugija minėjo savo įsikūrimo 45 metų 
sukaktį ir tuo pačiu savų namų įsigijimo 
ir svetainės atidarymo iškilmes. Iškilmėse 
dalyvavo daug žmonių. Buvo ir meninė 
dalis. Draugija įsikūrė 1903 m., kurios 
tikslas buvo politinis, vėliau draugija pa
sivadino literatūrine, o jau 1913 m. - pa
šalpos draugija. Turi nusipirkusi dvejus 
didelius namus ir šiaip nemaža turto.

Jonuškaitės koncertai. Šiemet nuvykusi 
į Ameriką mūsų žymioji operos solistė 
Vincė Jonuškaitė-Zauniehė su savo vyru 
rašytoju Stasiu Leskaičiu ir vaikais apsi
gyveno Čalifomijoje, kuri turėjo jau 
viešų pasirodymų ir dalyvavo BALFo 
metinio suvažiavimo proga suruoštame 
koncerte. Šiuo metu yra atvykusi į New 
Yorką ir veda derybas dėl koncertų su
ruošimo po visą kraštą.

lynų ir gana aktyvus lietuviškame darbe. 
Jo darbus įvertino ir Pijus XI 1924 ba
landžio 7 d. pakeldamas prelatu.

Lietuvaitė paskirta žymioms pareigoms. 
Žymi veikėja Julija Jakavonytė valdžios 
yra paskirta Brocktono miesto turto įkai
navimo tarybos pirmininke, kas Brock
tono miesto istorijoje yra naujiena, nes 
pirma moteris užima tokias žymias pa
reigas ir dar lietuvaitė. J. Jakavonytė yra 
gimus, augus ir njokslus ėjusi Brocktone 
ir ekonomijos - Bostono universitete. Tau
tiniai susipratusi lietuvaitė ir daug dir
banti visuomeniniame darbe.

Mirė kun. M. Pankus. Spalio 25 d. New 
Britain mirė šv. Andriejaus lietuvių para
pijos klebonas kun. Matas Pankus, šiemet 
atšventęs 65 metus savo amžiaus. Gimė 
1883 m. birželio 26 d. Kuršėnuose. Mokėsi 
Šiauliuose, Kaune ir kunigu įšvęstas 
Amerikoje 1906 m. birželio 30 d. Dirbo 
įvairiose lietuvių organizacijose, didelis 
spaudos rėmėjas ir platintojas ir tautiš
kai susipratęs lietuvis.

Poetas Žitkevičius dirba siuvykloj. 
Poetas Leonardas Žitkevičius trumpą lai-i 
ką redagavo Brooklyne išeinantį ^katalikų 
savaitraštį „Ameriką“, bet dėl intrigų, tu
rėjo pasitraukti. Dabar dirba siuvykloje. 
Ketina fizinio darbo ieškoti ir jo žmona 
smuikininkė Zenona Rajauskaitė. Be to, 
siuvykloje dirba ir geografas Antanas 
Bendorius.

Lietuvis futbolo „dievaitis“. Notre 
Dame universitete Čikagoje pasižymėjo 
lietuvis studentas Edvardas Kraužė fut
bole ir visoje Čikagoje jis laikomas fut
bolo „dievaičiu“. Be to, jis yra universiteto 
futbolo rinktinės instruktoriaus padėjė
jas.

J. Bruklynietis.
(Atkelta iš 3 psl.) 

kad vis dėlto keleiviams būtų žymiai pato
giau, jeigu Kanados vyriausybė kada nors 
paimtų į savo rankas ir antrąją geležinkelio 
bendrovę. Tokia populiari ir plačiai naudo
jama institucija kaip geležinkelis negali 
būti kelių šeimininkų rankose. Tarp dviejų 
auklių — vaikas be nosies — skelbia mūsų 
liaudies patarlė ... Galimas dalykas, pa
našų sakinį turi ir kanadiečiai. Kad į jo 
prasmę ligi šiol neatkreipiama reikiamo 
dėmesio — ir vėl kaltas doleris, gulintis 
Canadian Pacific savininkų kišenėse.

PRO TRAUKINIO LANGĄ
Dviem parom patekęs į traukinį, kuris re

tai kur besustoja, norėdamas sutrumpinti 
ilgas kelionės valandas, atsisėdi prie lango 
ir imi stebėti pro langą skriejančius .kana- 
diškos žemės plotus.

šiaurės gamtovaizdis monotoniškai nuo
bodus; miškai, ežerai ir kur-ne-kur skurdi 
sodyba. Lyginant jį su Europa, tuojau tenka 
atsidurti Suomijos šiaurėje, Rovaniemi apy
linkėse. Ir ten lygiai tokie pat skurdūs miš
kai su retomis sodybomis.

Savo laiku Lietuvoje buvo daug kalbama 
apie mūrinę statybą — bent jau geležinke
lio linijų rajonuose, kad pravažiuojantieji 
Užsieniečiai galėtų susidaryti mūrinės Lie
tuvos vaizdą. Kanadoje ši problema iš-

[ spręsta gana originaliai. Dėl pigios ir ne- 
I paprastai gausios miško medžiagos namai, 
aišku, mediniai. Tačiau jie beveik visi ap
kalti toliumi, ant kurio raudona spalva su 
baltomis linijomis nupieštos plytų imita
cijos. Iš toliau žiūrint atrodo, kad visi šie 
pastatai yra mūriniai. Tai savotiška apgaulė 

•pravažiuojančio akims ir ji, reikia pasakyti, 
nėra bloga: tuo būdu namai šalčių metu ge
riau palaiko šilumą ir teikia gražesnį 
vaizdą.

KANADOS KLIMATO POKŠTAI
Tūkstančius mylių nusitęsiančios geležin

kelio linijos keleivį įgalina pajusti šio kraš
to klimato skirtingumą: prie Winnipego že
mė jau apdengta pirmuoju sniegu. Miškai 
snaudžia ateinančios šaltos žiemos ženkle, 
o artėjapt prib Ottawos, sniegas staiga 
dingsta ir vėl pro aprūkusį traukinio langą 
savo besišypsantį veidą parodo kaitri sau
lutė.

Mūsų vyrai susirūpinę žiūri į savo žie
minius naujus paltus, kuriuos jie pasisiū
dino būdami Pickle Crow ir kuriais tikė
josi šauniai paraduoti Toronto ir Monrea
lio gatvėmis. Milžiniški Kanados plotai 
jiems iškirto negailestingą pokštą — žiemi
nius paltus teko supokuoti į lagaminus ir 
išsitraukti paprastus vasarinius lietpalčius.

Vyt Kastytis.

ir jaukumo, užtat čia buvo gausu įvairiau
sių dirbinių iš įvarių lenkų stovyklų. At
rodo, jie turį palankesnes sąlygas mokytis 
ir dirbti amatų srityje. Ukrainiečių skyrius 
buvo labai kuklus. Išstatyta daugiausia tau
tiniai marškiniai su įvairiais ornamentais, 
keletas meno paveikslų ir reprodukcijų.

Įėjimas į parodą kaštavo 0,50 DM. Pa
rodas organizatorius, anglų karinė valdžia, 
parodos’ pajamas skyrė Kalėdų proga DP 
vaikučiams pramogas surengti. K. Kem.

„Vilnius*- Lietuvos sostinė"
„Aufbau” firmos Mūnchene (T. J. Vizgir

da) išėjo „Country and Nation” antrasis to
mas, architekto Vizgirdo tekstas, 105 ilius
tracijos^ Kaina 15.— DM. Šios knygos ap
žvalgą duosime vėliau.

* Prancūzų zonos gubernatoriaus ’ gen. 
Konigo nepaprastas politinis tarėjas Fran- 
ęois Poncet, lankydamasis parlametinėje ta
ryboje Bonne, pasisakė už vokiečių prancū
zų bendradarbiavimą Jungtinės Europos rė
muose. (D) .

* Indijos ir Jugoslavijos vyriausybės 
nutarė pasikeisti tarp abiejų kraštų diplo
matiniais atstovais. (D/R).

* Per neramumus Aleksandrijos studen
tų kvartale rankinėmis granatomis sužeisti 
6 policininkai. (D/R).

Triguba prelato Krušo sukaktis. Vienas 
žymiųjų dvasininkų kun. prel. M. L. Kru
šas, šv. Jurgio parapijos Čikagoje klebo
nas, šiemet mini trigubą sukaktį: 70 metų 
amžiaus, 40 metų kunigystės ir 30 metų 
klebonavimo (minimoj šv. Jurgio para
pijoj). Balandžio mėn. 7 d. minės 25 metų 
sukaktį, kaip buvo praskirtas prelatu. Prel. 
Krušas gimė 1878 m. rugsėjo 28 d. Žąsinų 
vienk. Šilalės vals. Tauragės aps. Į Ame
riką atvyko 1896 m. Dienomis dirbo fa
brike, vėliau - siuvykloje, kepykloje ir va
karais mokėsi ir kunigu įšvęstas 1908 m. 
birželio 13 d. Yra daug nuveiks švie
timo srityje - pastatęs mokyklų, vienuo-

PRANEŠIMAS
Pranešama lietuvių katalikų tremtimų ži

niai, kad civilinės padėties aktų (metrikų) 
pakaitalų sudarymo, sudarytų pakaitalų iš
rašų bei jų vertimų prašymai bus dar pri
imami iki š. m. gruodžio mėn. 24 dienos. 
Kalbamasis terminas yra paskutinis, nes š. 
m. gruodžio mėn. 31 dieną Delegatūros me
trikų pakaitalų sudarymo skyrius uždaro
mas. Oerb. stovyklų ir kolonijų kapelionai 
prašomi atitinkamai painformuoti tikinčiuo
sius.

Tautinio Delegato Metrikų Pakaitalų 
Sudarymo Įstaiga

(14a) Schwabisch Gmūnd
Bismarckkašerne — Litauisches Lager
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