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Dėl Atlanto pakto tarsis Amerikoje Grumtynės dėl JT narių priėmimo

Ar komunistai vogė, ar nevogė?
Washingtonas (Dena). Spaudos konferen

cijoje ketvirtadieni prezidentas Trumanas 
respublikininkų žinioje esančią komisiją 
priešamerikinei veiklai tirti pavadino „ne
gyva komisija” ir paminėjo, kad ji būsianti 
paleista, sausio mėn. susirinkus demokratų 
kongresui. Komisijai terūpi tik laikraščių 
antraštėse pasidaryti vardą.

Respublikininkų atstovas Nixonas, kuris 
yra tos komisijos narys, pasakė, kad pre
zidento pareiškimas yra flagrantiškas tau
tos interesų trempimas. Pasisakydamas 
prieš komisiją, prezidentas padedąs nuslėp
ti faktus, kad komunistai yra išvogę svar
biausias Amerikos paslaptis.

Incidentas J. Taniose
Paryžius (Dena/Afp). Chaillot rūmuose 

ketvirtadienį svarstant tautų žudymą, vienas 
nepažįstamas atsistojęs sušuko: „Salin ka
ras!” ir išmėtė proklamacijų. Proklamaci
joje reikalaujama; „Viena žemė, vienintelė 
tauta, viena vyriausybė”.

Posėdžiauta IRO vylid. komisifa
Frankfurtas (Dena). Pasak BBC, antradie

nį Ryme susirinko posėdžio tarptautinės pa
bėgėlių organizacijos (IRO) vykdomoji 
komisija. Bus tariamasi dėl 850.000 DP 
įkurdinimo.

Washingtonas (Dena/Reuteris). Einąs JAV 
užsienio reikalų ministerio pareigas Lovet- 
tas savaitinėje spaudos konferencijoje pra
nešė, kad penkių Vakarų Europos unijos 
valstybių atstovai penktadienį susirinks 
Washingtone, kur aptars, kada pradėti su 
JAV ir Kanada pasitarimus dėl Šiaurės At
lanto apsigynimo pakto sudarymo.

Tos penkios valstybės lapkričio 26 d. pra
nešė JAV vyriausybei, kad jos dėl Atlanto 
pakto savo nuomones yra žymiai suderinu
sios. Nepaisant tų informacijų Amerikos 
vyriausybė dar nėra oficialiai parašyta to
kiame pakte dalyvauti.

Toliau Lovettas pareiškė, kad Prancūzija 
JAV įteikė naują notą dėl busimosios Ruh
ro srities kontrolės. Toje notoje labiausiai 
kreipiamas dėmesys i būsimą Vokietijos 
gamybini potencialą ir demontavimų pro
gramą. Lovettas pridūrė, kad tie klausimai 
kaip tik dabar yra svarstomi ECA komisi

jos Londone. •
i

Vis daugiau pritaria Europos sujungimui
Paryžius (Dena/Afp). Prancūzų tautinio 

susirinkimo užsienio reikalų komisija priė
mė rezoliuciją,.kurioje sveikina komisijos 
sudarymą Europos suvienijimui studijuoti, 
kuris šiuo metu posėdžiauja Paryžiuje. Tarp 
kita ko toje rezoliucijoje sakoma, kad tos 
komisijos darbai kiek galint greičiau vestų 
i Europos sujungimą. Užsienio reikalų ko
misija itin pritaria tam, kad būtų sudary
tas Europos parlamentas.

Europos sąjūdžio ’ tarptautinės tarnybos 
pirmoji konferencija Įvyks ateinančių metų 
vasario 25—28 dienomis.

Toje konferencijoje jau pasižadėjo daly
vauti 2 garbės pirmininkai; Churchillis ir 
Spaakas. Manoma, kad ir kiti du garbės 
pirmininkai, Blumas ir de Oasperis, taip pat 
atvyks. Manoma, kad konferencijos darbų 
tvąrkoje, kaipo svarbiausi, bus šie klausi
mai: Paruošimas pareiškimo apie sąjūdžio 
tikslus ir politiką; paruošimas „Europos 
teisių chartos”; propagandos aparato su
organizavimas, kuris propaguotų Jungtinės 
Europos idėją.

Paryžius (Dena). Amerikos atstovas JT 
Cohenas Jungtinių T^utų pilnaties posėdyje 
pareiškė, kad Jungtinės Valstybės nepanau
dotų nė prieš vieną valstybę, kurią pasiū
lytų Sovietų Sąjunga priimti i JT nariu, sa
vo veto, jeigu Saugumo Taryba Sovietų pa
siūlymui pritartų. 1

JT pilnatis, pasak Reuterio, formaliai pri
tarė priimti Jungtinių Tautų nariais Italiją, 
Austriją, Suomiją, Portugaliją, Transjorda- 
niją ir Ceiloną. Sovietų Sąjunga prieš

Prancūzija sprendžia biudžeto galvosūki
Paryžius (Dena). Reuterio koresponden

tas iš Paryžiaus informuoja, kad šiuo metu 
Prancūzijos vyriausybė tariasi, kokiu būdu 
būtų galima subalansuoti sekančių metų 
valstybės biudžetą, kuriame valstybinių iš
laidų numatoma 1.200 milijardų frankų su
mai. Be to, į biudžetą turi būti Įtraukta ly
giai 700 milijardų frankų, jeigu Prancūzija 
nori įgyvendyti Marshallio plane numatytą 
krašto atstatymą ir krašto ūkio sumoderni- 
nimą.

Sklinda gandai, kad vyriausybėje reiškia
si dideli nuomonių skirtumai dėl projektuo
jamos priverstinės paskolos, padidintų mo
kesčių ir kitų siūlomų biudžetui subalan
suoti priemonių.

tų

specialistai pasiliks Paryžiuje ir po JT se
sijos pabaigos. Jie padės Saugump Tary
bos 6 neutraliųjų kraštų sudarytai finansų 
komisijai spręsti klausimus^ kurie bus su
siję su Berlyno valiutos klausimais.

Ruhro konferencija dar atidėta
Londonas (Dena/Afp). Britų užsienio rei

kalų informatorius pareiškė, kad 6 valsty
bių atstovų pasitarimai Ruhro klausimais 
vėl bus tęsiami ne ketvirtadieni, kaip pra
džioje buvo numatyta, bet tik ateinančią sa
vaitę.

Ir Burma demokratėje
Rangūnas (Dena / Reuteris). Vyriausybės 

informatorius pareiškė, kad pirmieji visuo
tiniai rinkimai Burmoje įvyks ateinančių 

•metų kovo mėn. Vyriausybė imsis priemo
nių, kad numatomi rinkimai būtų įvykdyti 
tikrai laisvai ir nepriklausomai. Rinkimuose 
galės dalyvauti visi nemažiau 18 metų am
žiaus piliečiai. Išimtis sudarys apie 100.000 jgįj. pranešama, kad ketina išleisti įstatymą, 
budistų dvasininkų, kurie pagal Burmos........................ ' '' ‘
konstituciją rinkimuose negali dalyvauti.

Berlyno valiutos klausimas spec, komisijoje
Paryžius (Dena). Vienas amerikiečių in

formatorius ketvirtadieni pareiškė, kad tri
jų Vakarų valstybių finansų klausimais

Nepalankūs vėjai baltams
Washingtonas (UP). Iš demokratų sluogs-

IVnteisė japonu generolus
Tokio (Dena/Reuteris). Amerikos karinis 

teismas Jokohamoje nuteisė 6 buv. japonų 
generolus leitenantus priverčiamienis dar
bams nuo 1 iki 24 metų. Jie buvo rasti at
sakingi už 17.000 sąjungininkų karo belais- 

. vių transportavimą „velnių laivais” iš Ma
lajų, Kinijos ir Filipinų salų į Japoniją. 
Prokuroras pareškė, kad belaisviai buvo 
gabenami 40 laivų, kuriuose turėjo badau
ti, be vandens trokšti, o be to, buvo užgau
liojami ir mušami. /

kuris Įgalins 400.000 DP įvažiuoti J J. A. 
Valstybes per ketverius metus.

Atstovas E. Celleris, numatomasis atsto
vų rūmų teisių komisijos pirmininkas, pa
sakė, kad jis irgi „stengsis pašalinti dabar
tinio DP Įstatymo diskriminuojančius bruo
žus”, kuriuos konstatavo prezidentas .Tru- 
manas.

Celleris nurodė, 'jog bus kreiptasi 1 teisių 
komisiją, kad iškeltų DP Įstatymo pakeiti
mo klausimą, pradėjus svarstyti prezidento 
civilinių teisių programą.

DP Įstatyme Celleris siūlo šiuos posmus:
1. Vietoje 200.000 per dvejus metus įsi

leisti 400.000 per ketverius metus.
2. Pašalinti nuostatą, Įgalinanti įleisti 

„asmenis vokiečių etninės kilmės”.

3. Nukelti į priekį „priimtinumo datą”. 
Dabar viena iš sąlygų yra, kad DP būtų 
atvykę 1 Europą 1945 m. gruodžio 'mėn. 
Celleris sako, kad ši data esanti „diskrimi
nacinė prieš žydus ir katalikus”, kurie at
vyko į stovyklas vėliau.

4. Pašalinti dabar Pabaltijos valstybių 
pabėgėliams duodamas pirmenybes. Dabar
tinis įstatymas skelbia, kad 40% įsileidžia
mųjų turi būti baltai.

Pašalinti „kvotos hipotekavimą”. Dąbar 
nustatyta, kad įsileidžiami DP būtų įskai
tomi į savo kilmės kraštų ateities kvotas.

♦ Kanados užsienio reikalų ministeris 
Pearsonas dementavo gandus, kad Kanada 
pasiūliusi maršalui Petainui, kuris iau turi 
93 metus amžiaus ir yra internuotas Yeu sa
loje,azylio teisę Kanadoje. (D/R).

♦ Marshallio pakviestas Bramuglia tre
čiadieni laukiamas atvykstant į Washingto- 
ną. (D/Afp).

Daug suklastotų DM
Wiesbadenas (Dena). Amerikiečių karinės 

valdžios finansų skyriaus viršininkas pa
reiškė, kad Hesseno provincijoje suklastotų 
pinigų apyvartoje atsiranda vis daugiau. 
Lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., 
jų apyvarta padvigubėjo. Daugiausia apy
vartoje pasirodė 5, 20, 50 ir 100 DM su
klastoti banknotai.

Didžioji dalis tų suklastotų banknotų pas
tebėta Giessene, Kasselyje, Frankfurte, Wetz- 
lere ir Marburge.

per 
bu-

Didelės baudos uz 
kainu kėliniu

Frankfurtas (NZ). VfW praneša, kad 
liepos — spalio mėnesių laiko tarpsnį
vo konstatuoti 125.000 prasilenkimai nusta
tytoms kainoms. 42.000 kartų įvyko admi- 
nistraciški nubaudimai. Bendra baudų suma 
liepos mėn. siekė 570.000 DM, o jau spalio 
mėn. 1,55 mil. DM.

VfW numato už kainų nesilaikymą baudas 
dar labiau padidinti.

Politinė komisija priėmė Korėjos rezoliuciją
Paryžius (Dena). JT politinė komisija, i metimais, kad užtušuotų savo norą pietinei 

baigiantis visuotiniams Korėjos klausimų Korėjai primesti okupacinį režimą.

valstybių priėmimą į JT, Saugumo Tarybo
je buvo pareiškusi savo veto.

Pilnatis paprašė Saugumo Tarybą tų 7 
valstybių priėmimo klausimą persvarstyti 
Tarptautinio Teismo Haagoje padaryto 
sprendimo šviesoje. Tarptautinis Teismas 
neseniai nutarė, kad veto teisė negali būti 
naudojama ryšium su naujų narių priėmi
mu, lyg instrumentas „karvių prekyboje”.

Sovietų Sąjunga ir Rytų Europos valsty
bės balsavo prieš visų ir prieš kiekvieną 
atskirai iš tos grupės valstybių priėmimą j 
JT.

Pagalba vykdoma be pertrūkio
Washingtonas (Dena). Europos atstatymo 

programos administracija (vairiems kraš
tams paskirstė sekančius 39.158 mik dole
rių paramos. Bizoną gavo 4 mil. dolerių ta
bakui pirkti. ,

Bendra ERP ir -Kinijos šelpimui išleista 
suma siekia 3.939 milijardus dolerių.

Pagalbos programoms artinasi kritiškas 
momentas

Washingtonas (Dena/Reuteris). Senatorius 
Vandenbergas pareiškė, kad Amerikos už
sieniui remti programos naujoje kongreso 
sesijoje sausio mėnesį, bus ,.kritiškai aptar
tos”. ■

Kaip senato užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas šiais Inetais Vandenbergas daug 
prisidėjo įveikti prieš tuos planus pasireiš- 
kančiai opozicijai. „Kada aš praėjusiame 
kongrese vedžiau sunkią kovą, nuolatos tei
giau, kad kritiškas metas ateis ne 1948 m., 
bet 1949 m. sausio mėnesį, kada, praside
dant antriems metams, bus susipažinta su 
rezultatais ir galima bus operuoti faktais. 
Tos nuomonės aš esu ir šiandien”, sakė 
Vandenbergas.

♦ Per žemės drebėjimą Trijų Marijų 
salose (Pacifike) šeštadienį žuvo 6 asmenys, 
100 sužeistų. (D/R).

Gražios perspektyvos patekti j Australiją
Australijos imigracijos ministeris A. Cal- 

wellis pareiškė, kad
per sekančius 18 mėn. į Australiją bus 
priimta penki su puse kartų daugiau 
DP negu savo laiku sudarytoje su IRO 

sutartyje buvo numatyta.
Savo pareišikme Calwellis pabrėžė; „Pra

džioje Australija buvo sutikusi kasmet pri
imti po 12.000 DP.

Pagal planus, kurie dabar yra paruoš
ti, Australija galės per sekančius pu
santrų metų priimti 100.000 tų labai 
gerų imigrantų. Iki 1950 m. birželio 
mėn. mes laukiame iš viso 112.000 DP.

Pagal pradinį susitarimą su IRO per tą pa
tį laiką buvo numatyta įsileisti tik 30.000 
asmenų”.

Be to, ministeris pranešė, kad IRO pa
žadėjo imigrantams į Australiją vežti pa-

skirti dar du papildomus nuolatinius laivus 
ir tris laivus šešių mėnesių laikui.

„Pagal skubos planą dar gruodžio 
mėnes) numatoma parvežti 5300 DP, o 
28.000 DP sekančių metų pirmoje pu

sėje.
Tai kaip tik Įgalins padaryti papildomai 
skirtieji laivai”.

Toliau imigracijos ministeris pastebėjo, 
kad

atrinkimo komisijos, kurios dabar dir- . 
ba Europoje, bus padidintos, kad jos 
galėtų skubiai apdoroti norinčių 1 Aus
traliją imigruoti asmenų bylas ir rūpes

tingai parinktų pačius imigrantus.
Jis dar pridūrė, kad yra ruošiamasi už Vo
kietijos ribų {rengti imigrantams pereina
mąją stovyklą, kurioje galėtų būti sutalpin
ta 9000 DP, kurie lauktų transporto l Aus
traliją.

Austrija reikalauja 
taikos sutarties

Viena (Dena/Afp). Vienodo turinio noto
mis Austrijos vyriausybė kreipėsi i Pran
cūziją, Sov. S-gą, JAV ir D. Britaniją, pra
šydama svarstyti Austrijos taikos sutartį su 
kitomis suinteresuotomis valstybėmis.

Taikos sutartis Austrijai esanti labai 
svarbi, ne nuo to priklausanti į 4 zonas pa
dalijimo panaikinimas, kuris labai apsunki
nąs Austrija ūkiškai.

Amerikos vyriausybė antradienį pranešė 
sutinkanti dalyvauti diskusijose tuo klausi-' 
mu. Atsakyme ji pažymėjo, kad sveikinanti 
Austrijos iniciatyvą.

Panaikins 3 žydi; stovyklas
Kasselis (Dena). Witzenhauseno apskrity

je, prie Kasselio, ateinančių metų sausio 
mėnesį bus panaikintos trys IRO išlaikomos 
žydų D P stovyklos.

Didžioji dalis tų stovyklų įnamių bus 
perkelta į Bavariją, o likusieji iškeliaus į 
Izraelį.

Kasselis (Dena). Jewish Agency pranešė, 
kad amerikiečių zonoje iš žydų stovyklų į 
Izraelį išemigravo beveik 14% visų žydų. 
Lapkričio mėn. iš amerikiečių zonos išvy
ko 5300 žydų.

debatams, 41 balsu prieš* 6 Rytų bloko bal
sus, dviem susilaikius, 
projektą, kurį pasiūlė 
Kinija.

Ta rezoliucija turi
Jungtinės Tautos pripažįsta pietinės Korė
jos vyriausybę; 2. Korėjos okupacinėms 
pajėgoms bus rekomenduota kiek galint 
greičiau iš to krašto pasitraukti; 3. bus su
daryta nauja JT Korėjos komisija, kuri 
rūpinsis krašto sujungimu, o taip pat rū
pinsis, kad būtų išvesta svetima kariuomenė.

Tai komisijai ir Sovietų Sąjunga pasiūlė 
rezoliucijos projektą, kuriame buvo reika
laujama panaikinti JT Korėjos komsiją. So
vietų delegatas Malikas debatų metu pa
reiškė, kad Korėjos klausimas neįeina į JT 
kompetenciją.

Sovietų siūlymus palaikė Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos ir Gudijos atstovai. Jie taip 
pat pasmerkė JT Korėjos komisiją. Gi JAV 
ginti stojo 
Frazeris.

Paskutinis 
vas Castra, 
jungą, prašydamas ją „susilaikyti nuo savo 
ekspansinės politikos, kad Jungtinės Tau
tos galėtų įgyvendyti savo uždavinį sukurti 
taiką”. Jeigu sovietų politika padarytų po
zityvų posūkį, tada tučtuojau būtų galima iš
spręsti visas aktualias problemas, o ypač 
Kinijos, Korėjos ir Berlyno klausimus.

*
Londonas (Dena/Reuteris). Maskvos radi

jas apkaltino JAV, kad jos Korėjos klausi
mą politinėje komisijoje iškėlė tik tais su-

priėmė rezoliucijos 
JAV, Australija ir

šiuos metmenis: 1.

Naujosios Zeflandijos atstovas

kabėjo SaU Salvadoro atsto- 
kuris apeliavo j Sovietų Są-

Maskvos radijo komentatorius Jermašo- 
vas anglų ispanų audicijoje pareiškė, kad 
Amerika su „nelegalia” laikina JT Korėjos 
komisija sudarė „reakcinę marionečių vy
riausybę”, kuriai vis labiau ir labiau reika
linga amerikiečių policijos ir kariuomenės 
dalinių pagalba, kad galėtų įveikti į Pietus 
nuo 38. platumos laipsnio kylantį patriotinį 
sąjūdį.

Tos „marionečių vyriausybės” atstovas, 
pareiškė komentatorių, net pakviestas kalbėti 
į JT politinę komisiją. O tuo tarpu korėjiečių 
tautos atstovams nebuvo leista savo nuo
monės pareikšti.

Separatinės taikos nebus
JT (vesta ir ispanų kalba

Paryžius (Dena). Aštuonių ispaniškai kal
bančių valstybių delegacijos Jungtinėms 
Tautoms pateikė rezoliuciją, kurioje siūlo
ma ispanų kalbą šalia anglų ir prancūzų 
kalbos pripažinti trečia JT darbuose varto
jama kalba. JT pilnatis tą siūlymą priėmė 
22 balsais prieš 20 balsų, 5 balsams susilai
kius. Prieš tą siūlymą balsavo didžiosios 
valstybės, slavų valstybės ir daugelis Eu
ropos kraštų.

Kovoja tik už savo interesus
Lapstone (Naujasis Pietų Wales) (Dena 

Reuteris). Olandijos atstovai išėjo iš JT 
ūkio komisijos Azijos ir Tolimųjų Rytų sri
tims posėdžio. Priežastis buvo ta, kad ko
misija 8 balsais prieš 2 balsus, 3 susilai
kius nutarė į komisiją įsileisti Indonezijos 
respublikos atstovą.

Olandų delegacijos pirmininkas pareiškė, 
kad Indonezijos įsileidimas į komisiją gali 
reikšti, jog komisija pripažįsta Indonezijos 
respubliką kompetentinga tarptautiniams 
santykiams.

Kimba prie Suomijos
Helsinkis (DPD). Sovietų pasiuntinys 

Helsinkyje gruodžio mėn. 7 d. Suomijos 
vyriausybei įteikė aštriu tonu surašytą no- 

jacKsonas oenyne uuvu uvi aicuas. vi*, tą, kurioje sakoma, kad Suomijoje antiso- 
jis turėjo pasitarimus su aukštais amerikie- vietine propaganda nuodijami Suomijos so
čių karinės valdžios valdininkais . I vietų santykiai.

Londonas (Siidena/Afp). Vienas londoniš- 
kis vakarinis laikraštis paskelbė, kad 
Prancūzija dedanti pastangų Londone ir 
Washingtone, kad su Vokietija būtų suda
ryta taikos sutartis pirm, negu tuo reikalu 
imsis iniciatyvos sovietai. Britų užsienio 
reikalų ministerijos informatorius tą žinią 
dementavo. Pasak jo, britų vyriausybė nie
kad nesvarstė galimybę sudaryti 
tija separatinę taiką.

JAV karo pramonė i požemi
Washingtonas. Kariuomenės specialiai ko

misijai išstudijavus tūkstančių tunelių, na
tūralių olų ir kastinių urvų, "kiek jie tinka
mi pramonei požemyje, dabar jau apie 
100 svarbiausių Amerikos ginklavimo įmo
nių perkeliamos į „nuo atomo saugias” vie
tas.

Komisijos narys pik. Robinsonas gavo 
specialią misiją vadovaujamuosius ginklavi
mo pramonės įmonininkus įtikinti, jog yra 
reikalas įmones perkelti. Savo7konfidencia
liuose pasikalbėjimuose pulkininkas nuro
dė, kad Amerikos pramonė yra pavojingai 
tirštai susikoncentravusi. Sunaikindamas 
mažus krašto sektorius, priešas galįs para- 
ližuoti visas karo pastangas.

su Vokie-

problemas
Amerikos

JAV sprendžia neišsprendžiamas
Berlynas (Dena). Čia atvykęs 

kongreso narys Jocksonas, po konferencijos 
su gener. Clayum pareiškė, kad nuo pat 
karo pabaigos Amerika niekad nėra paro
džiusi tokio ryžto remti neribotą Europos 
kraštų suverenumą, kaip tai ji dabar {rodo 
su „oro tiltu”. Tas patyrimas, kurį JAV 
įsigijo iš „oro tilto”, negali būti matuoja
mas doleriais. Visa tai reiškia didelį pasi
sekimą Amerikos užsimojimui spręsti prob
lemas, į kurias kiti kraštai, ypač Sovietų 
Sąjunga, žiūri kaip 1 neišsprendžiamas 
problemas. ,

Jacksonas Berlyne buvo dvi dienas. Čia

1
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Čiangkaišekienes vizitas AmerikojeAIRIJA

♦ Vakarinėje Airijoje siautė audra. Bu
vo patvinusios visos upės, ir kilo potvy
niai. Paskendo daug galvijų. Buvo apsemta 
daug namų. Tai buvo didžiausi potvyniai 
■per paskutinius 20 metų. (D/R).

AUSTRIJA
♦ Austrijos susisiekimo ministeris vy- 

riauybės posėdyje pranešė, kad sovietų 
okupacinės Įstaigos savo reikalavimus pa
didino ir dabar vietoje 540 garvežių iš 
Austrijos reikalauja 551 garvežio ir vietoje 
5575 vagonų reikalauja 6575. (D/R).

♦ Vienos studentai paskelbė vaško ir 
žvakių rinkliavą savo Berlyno kolegoms, 
kurie dėl srovės taupymo savo patalpose 
turi būti be šviesos. (D/R).

♦ 75 m. amžiaus Vienos advokatas Led- 
dihnas paprašė licencijos naujai partijai 
steigti. Tos partijos svarbiausias tikslas 
būtų priverstinis visų nuo 30 iki 65 metų 
amžiaus viengungių apvesdinimas. Leddih- 
nas savo partijai tikisi gero pasisekimo ir 
parlamente gauti nemažiau 7—8 vietų, nes 
daugiausia paramos ta partija susilauktų 
moterų tarpe. (D).

BELGIJA
♦ Belgijos parlamento nepaprasta ko

misija nutarė atimti dviems parlamento at
stovams komunistams parlamentarini imu
nitetą. Tie atstovai dalyvavo prieš ameri
kinę filmą „Geležinė uždanga” nukreiptoje 
demonstracijoje. (D/Afp).

D. BRITANIJA
♦ D. Britanijos krašto apsaugos minis

teris Alexanderis žemuosiuose rūmuose pa
reiškė, kad 1949 m. sausio mėn. britų ka
riuomenėje bus 810.500 vyrų. (D/R).

* EGIPTAS
$ Per mūšj Negebo srityje žydai pašo

vė 5 egiptiečių tankus. (D/Afp).
♦ Transjordanijos vyriausybė patvirtino 

Jericho kongrese priimtą Palestinos arabų 
rezoliuciją, kurioje reikalaujama Palestiną 
sujungti su karaliaus Abdulos vadovaujama 
Traiisjordanija. (D/R).

IS VISUR
♦ Johannesburge geležinkelio pervažoje 

keleivinis omnibusas susidūrė su traukiniu. 
Buvo užmušta 8 asmenys ir 60 asmenų sun
kiai sužeista. (D/R).

♦ Vakarų unijos komisijos olandų at
stovas Kerstensas Pasitraukė iš savo pa
reigų, kadangi jam visai paaiškėję, jog 
Olandijos vyriausybė dėl Europos parla
mento sudarymo „yra labai rezervuota”. 
(D/R).

♦ Pietinės Korėjos vidaus reikalų vice- 
ministeris pranešė, kad Seoule buvo suimta 
keli šimtai politiškai Įtartinų asmenų. 
(D/Afp).

ITALIJA
' ♦ Ryme prasidėjo byla prieš princą 
Borghesę, kuris Mussolinio laikais buvo 
antipartizaninės kariuomenės vadu. Bylos 
metu salėje kilo neramumų. Borghesė teis
mui pareiškė, kad partizanai buvo žmog
žudžiai ir į kitus šaudę iš užpakalio. Iš 
publikos ėmė šaukti: „Teisingai, Borghese, 
taip buvol” (D/R).

JĮ. A. VALSTYBĖS
♦ Šiuo metu besilankančią Amerikoje 

ponią Ciangikaišekienę penktadieni priims 
prezidentas Trumanas. Pas prezidentą ją 
lydės užsienio reikalų ministeris. (D/Afp).

♦ Šiuo metu viešįs JAV Italijos genera
linio štabo viršininkas generi Marras atei
nanti antradieni bus priimtas pas prezidentą. 
Trumaną. (D).

♦ Amerikinis savaitraštis „Look” pa
skelbė, kad senose Colorado sidabro kasy
klose atrasta turtingi uranijaus klodai. 
(D/Afp).

♦ Amerikos ambasadorius. Graikijoje 
Gradys yra iššauktas 1 Washingtoną, kur 
turės padaryti pranešimą apie karinę būklę 
Graikijoje ir su JAV karinėmis įstaigomis 
aptars tolimesnės karinės pagalbos klausi
mą. (D).

JUNOT. TAUTOS
♦ De Chaillot rūmuose, kur posėdžiauja 

Jungtinės Tautos, vieną dieną sustreikavo 
liftų tarnai, reikalaudami jiems pakelti at
lyginimą. (D/Afp).

NORVEGIJA
♦ Buvęs Skieno (Norvegijoje) vyskupas 

Zwilgemeyeris Norvegijos teismo nuteisiąs 
4 metais priverčiamųjų darbų stovyklos ir 
jam atimtos visos pilietinės teisės. Jis bu
vo kaltinamas tuo, kad vokiečių okupacijos 
metu norėjo Norvegijos bažnyčią atiduoti 
nacių Įtakai. (D/R).

OLANDIJA
♦ Olandijos statistikos biuras paskelbė, 

kad Olandijos pramonė pasiekė savo re
kordą. Palyginus su 1938 m., ji padidėjo 
21%. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Prancrfzlja 1949 m. numato turėti 

102.000 traktorių. Šiemet ji teturi 68.000 
traktorių. (D/R).

♦ Du žymieji prancūzų rašytojai Andre 
Gide ir Francois Mauriac kartu su kitais 
500 vadovaujančiųjų prancūzų kultūrininkų 
apeliavo į Jungtines Tautas, kad jos pa
smerktų karą kaip priemonę problemoms 
spręsti. (D/R).

♦ Prancūzijos informacijos vadybos 
valdytojas Mitterandas pranešė, kad Pran
cūzijos išlaidos kariniams reikalams bus 
sumažintos 120 milijardų frankų. (D/Afp).

♦ 1940 m. buvęs Prancūzijos'ministeris 
pirmininkas Reynaud Lille pareiškė, kad per 
dvejus metus Amerika Įgys tokią absoliu
čią karinę persvarą, kad dabartiniai nuo
monių skirtumai bus sprendžiami „lyg būtų 
stebuklo ištikti”. (D/R).

♦ Šiuo metu Prancūzijos kasyklose ne
bėra nė vieno vokiečių karo belaisvio. Tie 
belaisviai, kurie buvo įsipareigoję savano
riškai dirbti kasyklose, pagal tarptautinį su- 
citarimą išgabenti i Vokietiją. (D).

SUOMIJA
♦ Suomijos parlamentas 134 balsais 

prieš 33 komunistų balsus nutarė „valsty
binę policiją” pakeisti saugumo policija,' 
kuri būtų subordinuota toms pačioms insti
tucijoms, kaip ir viešoji policija. (D/Afp).

Kai' ponia Ciangkaišekienė 2. D. karo 
metu lankė JAV ir Washingtone abiejuose 
kongreso rūmuose darė pranešimus apie Ki
nijos atliktus karo žygius, ji buvo viena iš 
populiariausių penkių dabarties asmenybių. 
Moterį, kurioje įsikūnijęs grožis, energija ir 
galybė, amerikiečiai tepažįsta tik iš filmų 
klišių. ,Tas Čiangkaišekienes „appealas” te
beveikia amerikiečius ir šiandien, bet nėra 
politinio pobūdžio, bet savo rūšies aukštes
nis „sex appealas”.

Ar pakaks to, kad galėtų perorientuoti at
sargius JAV užsienio reikalų ministerijos ir 
Baltųjų rūmų jxmus? Šiuo tarpu jie apsi
sprendė prieš aktyvią ir išlaidingą Kinijos 
pagalbą, nes Amerikos biudžetas negalėtų 
pakelti dar vieno apsunkinimo. O be to, bi
jomasi pavojaus, kad sovietai, atsakydami į 
tiesioginę Amerikos intervenciją, gali Įsi
kišti Kinijos komunistų pusėje. Su Kinijos 
ambasada glaudų kontaktą turį asmenys 
teigia, jog ponia Ciangkaišekienė yra per 
išmintinga, kad visiškai ignoruotų šią pa
dėtį. Jos aj>eliacija į vadovaujamuosius 
Amerikos vyrus netaikys tiesiog į dėdės 
Šamo pinigų maišą, bet netiesiogiai.

Jos pagrindinis tikslas Įtikinti ameri
kiečius, kad jie turi sudaryti strategini 
planą kovai su komunizmu ir aktyviai 
paremti ne tik Kinijoje, bet visoje Azi- 

( joje.
Tokiame Azijos antikom: nterne Kinijos 

nacionalistai galėtų vaidinti vaidmenį ir 
po pralaimėjimo bei galimo išvijimo iš 
krašto.

Amerikos vadovybėje esančio Tolimųjų 
Rytų antikomunistinio bloko idėją jau prieš 
kiek mėnesių ėmė propaguoti generolas Mac 
Arthuras (Amerikos karin. vadas Japonijo- 
e). MacArthuras bijo, kad Kinijos komu

nistų. laimėjimas suteiktų naujo pasitikėjimo. 
Japonijos komunistams, kuriems lig šiol ne 
■kaip sekasi. MacArthuras jau seniai skun
džiasi, kad neišsiverčiąs su dispozicijoje 
turinčia kariuomene ir privaląs pastiprini
mų.

Austrijos „nepriklausomybė“
Austrijos likimą paskutiniajame kare ly

dėjo didelė laimė. Nežiūrint savanoriško ir 
nuoširdaus dalyvavimo Hitlerio kare, aus
trai išvengė sunkaus vokiečių likimo. Pa
ties karo metu austrams neteko patirti žiau
rių bombardavimų, sunaikinusių didelę Vo
kietijos pramonės dalį ir sukėlusių dabar
tinius vokiečių ūkio sunkumus.

Austrijos teritorijoje beveik nebuvo di
delių kovų ir fronto naikinimų. Vien tik ry
tinė krašto dalis ir Vienos miestas kiek 
daugiau nukentėjo. Taigi, karo meto nuos
toliai, lyginant su Vokietija, yra nedideli. 
Pokario Austrija buvo tuoj pat atskirta nuo 
Vokietijos ir jos politinė ir ūkinė padėtis 
tapo visai skirtinga ir kiekvienu atveju žy
miai palankesnė, negu Vokietijos.

Kuo aiškintinas šis ypatingas Austrijos 
protegavimas? Ar tautos įrašas Į karo ve
dimą tai pateisina? Aišku, kad ne. Austrai 
karo metu, lygiai ka:p vokiečiai, kovojo dėl 
pergalės ir niekuo neprisidėjo prie aliantų 
karo pasekmių. Visa austrų tauta buvo įsi
tikinusi Vokietijos laimėjimu ir dėjo tam 
visas jėgas. Tad ne karo nuopelnai, o tik 
politiniai motyvai nulėmė šią palankią 
Austrijos pokario padėtį.

Nugalėtojų politiniai tikslai reikalauja, 
kad Vokietija būtų silpna. Pirmasis tam 
žingsnis yra Austrijos atskyrimas nuo Vo
kietijos. Iš tų politinių tikslų išeinant tiek 
rytiniai, tiek vakariniai aliantai priėjo 
vieningos nuomonės dėl Austrijos valstybės 
atgaivinimo. 1945 metais, karui pasibaigus, 
■buvo proklamuota nepriklausoma Austrijos 
valstybė, kuri dabar gyvuoja jau ketvirtuo
sius metus.

Treji su puse metų nėra ilgas laikotarpis 
ir jis negali turėti didelės Įtakos l tautos 
gyvenimą. Nežiūrint to, įdomu yra per
žvelgti, ką tie metai {nešė i Austrijos gy
venimą, tuo labiau, kad išgyvenamas laiko
tarpis yra labai gausus svarbiais įvykiais, 
kurie turi kartais žymiai didesnę įtaka, ne
gu normalūs dešimtmečiai.

Tiek 1945 metais, tiek dabar, Austrijos 
valstybės nepriklausomybės idėja tautos 
tarpe nėra populiari. Visi austrai negali dar 
užmiršti anšluso laikų, kada vienu smūgiu 
buvo panaikintas nedarbas ir kada krašto 
ūkis išsivadavo iš stagnacijos ir pradėjo at
kutimą. Visa austrų tauta yra įsitikinusi, 
kad Austrija yra neturtingas kraštas, kad 
jos ūkis nėra pajėgus be svetimos pagalbos 
išsilaikyti, ir kad vienintelė išeitis yra su
sidėti su stambiu organizmu, kuriuo, sa
vaime aišku, gali būti tik Vokietija.

Tie Įsitikinimai nėra vien vokiečių pro
pagandos padarinys. Tai atitinka tikrąja: 
padėčiai ir todėl tų Įsitikinimų nepakeis 
jokia aliantų propaganda nei perauklėjimo 
priemonės. Austrijos ūkio nesavarankišku
mas yra didžiausias anšluso propagato-

Asmenys iš MacArthuro aplinkos savo 
pranešimuose į Washingtoną nurodė, kad 
būtų labai sunku ginti „Japonijos tvirtovę”, 
jei amerikiniams su jų maždaug 100.000 
kariuomenės tektų atremti komunistų ant
puoli iš Kurilų ir sabotažo aktus vidaus 
frante. Jie todėl teikia atginkluoti dalĮ Ja
ponijos armijos, remiantis mottu: „Ginti 
Japoniją nuo komunizmo grėsmės”.

Ponios Ciangkaišekienės antikomunistinio 
Tol. Rytų bloko siūlymas susiduria su įta
kinga „njudylininkų” (new dealer) koalici
ja ir T. Rytuose kapitalus investavusiais as
menimis, kurie suka į taikos sudarymą su 
Kinijos komunistais.

Pasak „New York Times” Standard Oil 
bendrovės, Chase Banko, Eastniano Ko- 
dako ir kitų Amerikos firmų vedėjai. 
Šanchajuje pareiškė, kad jie nori likti 
Kinijoje ir varyti prekybą su naujuoju 

komunistiniu režimu.
Vienas. Amerikos žymios laivininkystės 

firmos vedėjas savo pasiryžimą likti moty
vavo šiaip; „Kas nors, turės varyti preky
bą su komunistais... Kinija tebėra dar di
džiausia pasaulio rinka. Jei amerikiečiai' at
sisakys nuo jos, bus pakankamai kitų vals
tybių, kurios pastvers progą”.

Iš to paties šaltinio' patiriama, jog ame
rikiečiai susirūpinę, kad Anglija, kuri Ki
nijos konflikte buvo santūresnė, surinksian
ti to savo elgesio vaisius ir iš naujųjų Ki
nijos ponų gausianti daugiau užsakymų. 
Amerikos biznierių didžiausią baimę čia 
kelia ne galėjimas komunistams paimti val
džią, bet samprotavimas, kad Amerikos vy
riausybė gali uždrausti savo piliečiams pre
kybą su komunistų valdoma Kinija.

T. Rytų antikom:nterno paktas, norėda
mas būti veiksmingas, turėtų kaip tik ši 
draudimą įvesti. Poniai Ciangkaišekienei 
tenka nelengvas uždavinys — nugalėti šias 
prieš viena kitą einančias {takas, šį kartą 
kylančias ne tik iš keleto liberalių svajo
tojų, bet doleriais skaičiuojančių trustų ir 
korporacijų. (Tat).

rius. Tie veiksniai visam laikui nulemia 
Austrijos politiką, ir ateityje, Vokietijai at
gavus laisvę ir jėgą, Austrijos anšlusas 
taps nuolatiniu pavojum ir svarbiu fakto
rium Europos politikoje.

Iš kitos pusės reikia tačiau konstatuoti, 
kad austrai yra labai praktiški žmonės. Jie 
mato, kad dabar anšluso negali būti ir 
apie tai nė svajoti negalima. Vienintelis ga
limas kelias yra kovoti dėl Austrijos vals
tybės nepriklausomybės, nes tai koj kas 
duoda daugiausia naudos ir garantuoja ra
mų ir gerą gyvenimą. Tą galimybę austrų 
tauta ir jos vyriausybė laiku pastebėjo ir 
pradėjo tikrai rimtai ir nuoširdžiai dirbti 
savo krašto atstatymui. Austrai, panašiai 
kaip ir vokiečiai, yra darbštūs, pareigingi 
ir neblogi organizatoriai. Tų ypatybių dė
ka trejų metų darbas davė tikrai gražių re
zultatų. Krašto ūkis yra atsistatęs, tiesiogi
niai karo nuostoliai daugiausia pašalinti, o 
miestų griuvėsiai jau beveik visai atstatyti. 
Krašto ūkio produkcija visose srityse pa
siekė 1937 metų lygi, o kai kur žymiai pra
lenkė. Aprūpinimas maistu ir kasdieninio 
vartojimo gerybėmis yra žymiai gausesnis 
ir geresnis, negu prieš 2 metus. Maisto 
produktai yra vis dar racionuojami, bet tai 
yra visos Europos trūkumas, gi Austrijos 
žemės ūkis ir normaliais laikais nesugebė
davo išmaitinti savo gyventojų.

Turint pakankamai pinigų, Austrijoje da
bartiniu metu galima viską laisvai nusi
pirkti, Jik, žinoma, gan aukštomis kaino
mis. Tautos aprūpinimas visą laiką gerėja, 
ir visų gėrybių kainos rodo tendenciją 
kristi. Krašto valiuta, po dviejų reformų, 
yra netoli stabilizacijos ir yra viena ūkinio 
atkutimo priežasčių. Žodžiu, Austrijos ūkis 
yra jau pasiekęs normalią stadiją, ir dar
bas vėl yra tapęs kiekvieno piliečio gyve
nimo pagrindu.

Šis ūkinis Austrijos atkutimas buvo ga
limas vien tik Amerikos pagalbos dėka. 
Amerika iki šiol yra davusi Austrijai Įvai
rių gėrybių 500 milijonų dolerių sumai. 
Taip pat Marshallo plano rėmuose Austri
ja gauna veltui milijonines sumas. Didžiau
sią amerikiečių pagalbos dali sudaro maisto 
produktai ir vartojimo gerybės; gamybos 
gerybės sudaro gana mažą dalj," tačiau yra 
numatoma nuo ateinančių metų duoti dau
giau produkcijos priemonių, kad Austrijos 
pramonė galėtų padidinti savo gamybą bei 
eksjx>rtą ir apsimokėtų maisto produktų 
importą.

Amerikos pagalba Austrijos va'stybės at
statyme suvaidino lemiamą vaidmenį. Be 
tos pagalbos austrai ligi šiol turėtų bado 
korteles, o krašto ūkis nebūtų visiškai at
sigavęs iš pokarinės stagnacijos.
. Austrijos politinė būklė vystėsi irgi pa

Strateginės klaidos
Washingtonas (Reuteris). „The Army and 

Navy Journal” laikraštis, kuris atstovauja 
Amerikos karinių sluogsnių nuomonei, 

labai aštriai kritikuoja Kinijos prezi
dento Ciangkaišeko generolus 

dėj nenaudingo bandymo sulaikyti komunis
tų veržimąsi.

Kodėl pastaruoju metu taip nesisekė vy
riausybės kariuomenei viena iš priežasčių 
esanti ši: Ciangkaišeko generolai užsispy
rę vedę pozicini karą, dėl ko turėta dide
lių žmonių ir medžiagų nuostolių. Komu
nistų junginiai galėję prasiveržti per Man- 
džuriją ir šiaurinę Kiniją, stipriai sutvir- 
tintus miestus apeidami ir apsupdami. O 
paskpm tie miestai, kaip prinokę vaisiai, 
atiteko į komunistų rankas.

KarininRams reikalauja 
mirties bausmės

Nankingas (Dena/Reuteris). J šiaurę nuo 
Nankingo vykstančiuose mūšiuose abiejose 
pusėse buvo nemaža nuostolių. Vyriausybės 
kariuomenė iš paskutiniųjų stengiasi pra
laužti apsupimo žiedą ir išvaduoti 3 apsup
tąsias armijų grupes.

Gerai informuoti vyriausybės sluogsniai 
pareiškė, kad iš Pengpaus i Šiaurę žygiuo
jančios kariuomenės dalys komunistų buvo 
sulaikytos. Tačiau tas manevras, paremianf 
aviacijai, vyksta toliau.

Nankingo gynimui svarbioje srityje ko
munistai užėmė atramos tašką Kiangjeną. 
Vyriausybės daliniai tam taškui atsiimti 
pradėjo priešjftioli. x

Komunistų spaudimas į esantį tarp Pei- 
pingo, Tienfęino ir Tongčano, šiaurinėje 
Kinijoje, „katilą” sustiprėjo. Svarbiausias 
komunistų puolimas vyksta Peipingo Han- 
kavo geležinkelio linijos kryptimi.

Jungčengo srityje vyriausybės kariuome
nė netekusi 60.000 žuvusiais.

Kinijos parlamentui yra pateikta rezoliu
cija, kurioje aukštesniems karininkams ir 
valdininkams, kurie pasitraukė iš savo pa
reigų, reikalaujama mirties bausmės.

lankiai. Svarbiausia, Austrija išvengė jxditi- 
nio krašto padalijimo į Rytus ir Vakarus. 
Austrija yra vienas tų negausių pavyzdžių, 
kur Rytai ir Vakarai lojaliai bendradarbiau
ja. Kontrolinė aliantų taryba Vienoje vis-dar 
yra aukščiausias Austrijos valdymo orga
nas. Anglosaksai ir rusai, kituose frontuose 
atkakliai kovoją, čia randa bendrą kalbą. 
Kontrolinė taryba. yra tik kontrolės orga
nas. Visą administracijos darbą ip vidaus 
politiką veda Austrijos vyriausybė, turinti 
didelius įgaliojimus bei galią ir veikianti 
visoje Austrijos teritorijoje. Rusų okupa
cija rytinėje krašto dafyje ir Vienoje nėra 
ypatingai sunkiai jaučiama, nes rusa: dėl 
kažkokių sumetimų Austrijoje laikosi visai 
kitokios politikos, negu Vokietijoje.

Vakarų ir Rytų bendradarbiavimas ir 
pastovi vyriausybė yra du svarbiausi poli
tiniai faktoriai, kurie teigiamai veikia į 
bendrą Austrijos politini gyvenimą. Visas 
pavojus slypi tačiau tame, kad tie faktoriai 
vieną gražią dieną visai netikėtai gali pa
sikeisti ir tada Austrija atsidurtų lygiai to
kioje pat būklėje, kokioje šiandien yra Vo
kietija. Tai yra Austrijos nelaimė, todėl po
litinė ir ūkinė būklė visą laiką yra Įtempta 
ir kraštas negali sulaukti visiško stabilumo 
ir ramaus gyvenimo. Tai parodo, kaip 
stipriai Austrijos likimas priklauso nuo 
Rytų ir Vakarų santykių. Sprendžiant pa
gal šių dienų santykių vyksmą netenka 
laukti, kad Austrija artimiausioje ateityje 
atgautų visišką nepriklausomybę. Austrija 
yra tad laisva, bet visą laiką svetimų kariuo
menių okupuota, kurios saugoja jos „ne
priklausomybę”. Bk.

. Vengrijoje valosi 
nuo „siūbuojančio elemento“
Budapeštas (Dena). Vengrijos sostinėje 

laukiama ministerio pirmininko Lajos 
Dinnyeso pasitraukimo iš pareigų. Dinnyeas 
yra vienas vadovaujančiųjų smulkiųjų ūki
ninkų partijos narių. Neseniai ji ir jo par
tiją labai užsipuolė politbiuras.

Politbiuro pareiškime sakoma kad 
smulkiųjų ūkininkų partija turi būti išvaly
ta nuo „siūbuojančio elemento”. Dinnyeasas 
buvo apkaltintas buvęs nepakankamai bu
drus ir atsargus su tam tikrais tos parti
jos „elementais”.

Politbiuras taip pat prisiminė ir neseniai 
pasitraukusi finansų minister! Nyrradj, ku
ris irgi priklausė smulkiųjų ūkininkų parti
jai. Tas pasitraukimas (vyko ministeriui 
esant Šveicarijoje, ir politbiuras tą aplin
kybę išaiškino kaip „sunkų tai partijai su
duotą smūgi”.

Politbiuras sudarė 5 asmenų komisiią, 
kurie „perkratys” partijos narius

Tarptautinė padėtis

Berlyno pamoka
Spalvos pakeitimas

Britų komunistų organas „Daily Worker” 
Berlyno rinkimus pavadino plebiscitu prieš 
Sovietų Sąjungą. Ir šitas apibūdinimas ati
tinka tikrenybei, kas, tarp kitko, ne visai 
būdinga sovietų propagandai. 86% turėjusių 
teisę balsuoti pasisakė prieš Sovietų Sąjun
gą ir pasirinko laisvę, nors ji jau dabar su
rišta su nepatogumais, o ateityje jai gresia 
dar daugiau pavojų. Iš 14% nebalsavusių 
toli gražu ne visi yra draugiškai nusiteikę 
sovietams, bet nuo balsavimo susilaikė dėl 
kokių nors fizinių kliūčių arba pasirinko 
atsargumą. Daugiausia balsų gavo ta parti
ja, kuri ryžtingiausiai priešinosi sovietų Už
mačiom — socialdemokratai, kurie, tiesa, 
savo vėliavos spalvą iš raudonos pakeitė į 
mėlyną, kad geriau ją atskyrus nuo sovietų 
ir jų pakalikų vartojamos vėliavos.

Krikščionys demokratai, kurių plakatuose 
tradiciškai vyravo irgi mėlyna spalva, gavo 
beveik 20 % balsų mažiau, negu 1946 me
tais, ir nėra abejonės, kad toki nuostoli jie 
patyrė tik dėl savo vadų ankstyvesnių ban
dymų rasti „modus vivendi” su komunistais. 
Atsiminkime tik to paties burmistro Frie- 
densburgo „privačias” pastangas sutaikyti 
Vakarus su Rytais. Tiesa, toms pastangoms 
nuėjus niekais, ir jis pasidarė griežtesnis, 
tačiau kartą padarytas klaidingas ėjimas ne
įgalėjo neatsiliepti. O dar prieš dvejus me
tus komunistai Berlyne buvo surinkę 20% 
visų balsų..

Įspūdis
Rinkimų rezultatai negalėjo būti staigme

na, ypač tiems, kurie sovietus kiek daugiau 
pažįsta. Net „Manchester Guardrin” pasi
darė kiek gudresnis, išvesdam taisyklę: 
„Žmonės, kurie gyvena arčiau rusų, labiau
siai jų neapkenčia”. O Įtakingas „New 
York Times” taip apibendrina amerikiečių 
nuomonę:

„Dabar, kai Vakarų valstybės patraukė 
savo pusėn vokiečius ir juos išstatė 
rusų kerštui, jos negali berlyniečius pa
likti savo likimui. Ta prasme rinkimų 
rezultatas buvo ne tik Vakarų laimėji
mas, bet ir naujas jų Įpareigojimas Ber

lyne išsilaikyti kiekviena kaina.” 
Britų „Daily Graphic” samprotauja:

„Berlyniečiai, kurie savo akimis matė • 
tiek komunistini totalizmą, tiek Vakarų 
demokratijų metodus, nedviprasmiškai 
pasirinko. Rinkimai pasaulyje irgi ne

duos kitų rezultatų”.

Žmonių teisės
Sekmadieni balsavo Berlynas, o pirmadie

ni, lyg tyčia, JT ūkinių ir .socialinių reika
lų taryba priėmė žmonių- teisių chartą, ku
ri gražiai nusako tas teises, kurių suvilio
ti berlyniečiai balsavo prieš Sovietų Są
jungą. Jos 3 str. skelbia;

„kiekvienas individas turi teisę | gyve
nimą, laisvę ir astnens saugumą”, 

o toliau seką dar 24 str. str. nusako kitas 
elementarines teises. Tą chartą dar turės 
priimti visuotinis susirinkimas. Ir net tuo 
atveju, jei jis ją pakankama balsų dauguma 
priims, ji liks tik idealu, kelrodžiu, bet ne
apčiuopiama teise. Skeptikai, žinoma, pasa
kys, kad tai dar vienas popiergalis, ir tiek; 
.tačiau Berlyno rinkimų {spūdis visalne pa
saulyje sako ką kitą. Mat, tiek žmonės, tiek 
ir valstybės, ypatingai demokratinės, nori 
savo elgesį pateisinti moraliniais idealais. 
Jau prieš porą mėnesių amerikiečių gerai 
informuotas savaitraštis „Time” konstatavo, 
kad „nors JAV karo nenori, tačiau jos ir 
ginklu priešinsis tolimesnei sovietų ekspan
sijai, įskaitant ir Berlyną, tačiau dabartinis 
„NY Times” pasakymas, kad amerikiečius 
pasilikti Berlyne Įpareigoja rinkimai skam
ba gražiau ir maloniau amerikiečių ausiai. 
Moralės faktoriaus negalima išskirti iš šių 
denų gyvenimo.

Todėl Berlyno rinkimų pasėkos turi pa
skatinti, ir mus daugiau naudotis elementa
rine žmonių teise laisvai reikšti savo nuo
monę. Būtų nedovanotina, kad susilaukę 
laiko, kada moralė sutampa su interesais, ir 
toliau tylėtumėm. (Lo).

Sovietuose revoliucija neįmanoma
Wiesbadenas (Dena). Du buv. raudonosios 

sovietų armijos karininkai sąjungininkų ko
respondentams padarė spaudos konferenciją. 
Prieš kelias savaites su vienu lėktuvu jie 
nusileido Bavarijoje. Iki šiol jie yra ame
rikiečių karinių organų priežiūroje ir toje 
konferencijoje jie pirmą kartą išėjo į viešu
mą.

Abu buv. karininkai, leitenantas Pirago- 
vas ir leitenantas Barsovas, pabrėžė gyveni
mo standarto skirtingumus Sovietų Sąjun
goje ir Vakaruose. Jie pareiškė nuomonę, 
kad, jeigu komunizmas nori ir toliau egzi
stuoti, tai jis negali pasaulyje pakęsti jo
kios kitokios nuomonės. Jų nuomone, Sovie
tų Sąjungoje kokiai nors revoliucijai nesą 
jokių galimybių.

* Berlyno bankuose šią savaitę už 100 
ostmarkių buvo mokama 25,60 Vakaru mar
kių. (D).
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Sveikinimas Lietuvos Skautu Sąjungai tremty jos 30 m. sukakties proga
Midi brangiosios Lietuvos skautai ir 

skautės!
■ Suėjo 30 metų, kai didelė Lietuvos jau
nuomenės dalis mokosi, lavinasi ir stengiar 
si geriau tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Ji išsiskirdavo smulkesniais gerais sa- 
savo darbeliais kasdieniniame gyvenime, di
desniais darbais visuomenės gyvenime ir 
patriotiškais žygiais Lietuvių Tautos gyve
nime. Ji nebuvo atsilikus, bet dargi mūsų 
jaunimo priešaky veržliai žygiavo t skais
čią Lietuvos ateitį. Toji jaunuomenės dalis 
skyrėsi ne vien tik savo darbais, veikla, 
drausme ir žygiais, bet ir savo vardu. Tai 
Lietuvių S k a u t i j a. Žygiuodama plačiu 
Tautos pažangos keliu J Lietuvos gėrovą, ji 
per tuos 30 metų paliko nueitam kely dau
gybę naudos ir gėrio pėdsakų. Motina — 
Tėvynė džiaugėsi ir didžiavosi tokia gyva 
ir darbščia Savo Skautija. Toji Skautija, tar
tum kokia kariuomenė, gražiai žygiavo at
skiromis voromis, kurios darniai ėjo į koją 
ir kurias sudarė skautai, jūros skautai, 
skautės, skautai — vyčiai, vilkiukai ir pauk
štytės.

Tėvynė Lietuva brangino Savo Skautiją 
daugiau negu kokią ginkluotąją jėgą, nes 
neginkluotoji Skautija, kaip milžiniškoji sa
vanorių jaunuolių rinktinė, buvo nuolat ap
siginklavus galingiausiu dvasiniu ginklu — 
artimo meile, ištikimybe Tėvynei ir nuolan
kiu klusnumu Dievui. Tokio trigubos ga
lios ginklo 20-me amžiuje neįveiks jokios 
milžiniškos ginkluotosios jėgos pasauly. Kai 
atsirado švenčiausias reikalas, vyresnieji 
skautai stojo ir šaunamuoju ginklu ginti sa
vo Motiną Tėvynę — tą pavyzdingiausią 
krikščionę, kuri nei vienos savo kaimynės 
niekad nieku nenuskriaudė ir piktesnio žo
džio neištarė. Daug skautų garbingai žuvo 
tose kilniose pastangose. Daug skautų iš
vien su kitais miško broliais partizanais po 
šiai dienai neužleidžia priešui gražių pra
eities liudytojų — Lietuvos miškų, kuriuos 

0 __________ 

Isklausyk ir tada spręsk
Neseniai pasirodė tokio pavadinimo anglų Į daugiau veikia žmogų, negu kartais ir sen- 

kalba leidinukas (Juozas Pašilaitis, Hearken timentaliausios ir reljefingiausios dek'.ama-
then Judge), kurį išleido leidykla „Patria” 
Tiibi'ngene. Tai nedidelis 48 puslapių lei
dinys, gausiai iliustruotas, kuris turi tikslo 
supažindinti užsienietį skaitytoją, pirmoje 
eilėje tą, kuris domisi imigracijos reikalais, 
kas yra lietuviai DP. Per visą knygelę kaip 
raudonu siūlu pravesta dvi labai ryškios 
idėjos: 1. mūsų tragedija, kuri negalėtų 
nesujaudinti tų, kurie galėtų ir privalėtų 
mums padėti; 2. parodyt#, kas yra tie lie
tuviai tremtiniai, kurie ir sunkiausiose są
lygose gyvendami nenustoja vilties ir nesu- 
gniūžta. Užtat kiekviena valstybė, kuri iš
ties ranką, suteikdama jiems laikinį prie
globstį, ne tik atliks gražią humanišką pa
reigą, bet kartu turės naudos, nes tie žmo
nės gali būti naudingi kiekvienam kraštui, 
kuris juos priglaus. Abi tos idėjos praves
toj labai ryškiai ir ne tuščiais žodžiais, bet 
statistinėmis lentelėmis, vaizdais, ir kompe
tentingų asmenų liudijimais. Dėl to visos 
knygelėje daromos išvados yra labai patiki
mos. Reikia pasakyti, kad šitoks metodas 
yra labai sveikas ir geras, nes faktų kalba
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Pctr. Tarutis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

14. tęsinys
O dabar jis štai jau net pačiam sau 

baisokas. Staigiai atsiraduą pagieža ap
sėmė jį visą nuo galvos lig kojų. Toji pa
gieža, matyt, lig šiol buvo nepasiekiamai 
giliai, kad jis pats jos nejautė. Ir visą am
žių tylutėlis žmogus dabar jautriai įžeistas 
bėrė kaip pakliuvo į visą salę pirmus pa
sitaikiusius žodžius:

— Mes girdime gražius linkėjimus! — 
sakytum, kabliu ištraukė Kurkulgis sau 
visų dėmesį! — O, žiūrėk—vieną kalba, kitą 
galvoja! Mes jau matom kam mes visi čia 
surinkti. Kad šauktume „valio”! Be mūsų 
nebūtų iškilmių. Mes tai negalime prasi
žioti! Mes turime tylėti ir klausytis. Dau
giau nieko. Ot, jei tylinįe ir klausome, tai 
galim išgerti. Daugiau nieko! Tai kam mes 
čia reikalingi? Žinot ką?! ... Spiaut man 
į tokias iškilmes, kur aš tik kitų malonu
mui esu! ... Tpfu! ...

Ir Kurkulgis pats nepajuto, kaip tikrai 
spiovė.

Spiovė ir pataikė į batą! Tiesiai į paties 
vyriausiojo direktoriaus batą! ...

Dar prasižiojusį kažin ką sakyti Kurkulgį 
kaimynai prišokę, prieš jo valią, pasodino. 
Salėje tuo metu keliolika žmonių vienu at
sikvėpimu žioptelėjo;

— A! — ir to garso nebaigę užkirto kvapą. 

skautų stovyklos puošdavo ir linksmos skau
tiškos dainos džiugindavo. 'Neuniformuotas 
skautas su partizaniniu ginklu rankoje 
drauge su savo broliu partizanu, kaip išti
kimi Lietuvos sūnūs, stengiasi gelbėti savo 
Motiną, suklupusią po komunizmo kryžium 
ir vedamą į rusišką Golgotą. Negalėdami 
toliau kovoti ir nenorėdami gyvi ar sužeis
ti žiauriam priešui pasiduoti, skautai par
tizanai su skautiška šypsena atsisveikina su 
Tėvyne taip, kaip nenugalimas kunigaikštis 
Margis ir jo karžygiai!

Lietuvos Nepriklausomybės sprogimas 
penktąją Skautijos dalį nusviedė toli į sve
timą kraštą. Po to trenksmo atsipeikėję visi 
5000 skautų susitelkė į draugoves ir susiri
kiavo l sąjungos vorą. Jūsų ausys tebegirdi 
komunistines vinis kalant į Lietuvos kūną. 
Jūsų širdys verkia dėl jūsų išgyvenamų Tė
vynės kančitf. Bet jūsų akys džiaugiasi, kad 
jus į darbą pašaukė ir veda patyrę vadovai. 
Taip pat didžiuojatės, jog jums ir jūsų veik
lai naujoje aplinkoje ir sunkiausiose sąlygo
se šauniai vadovauja vyresnieji skautininkai 
Kazys Palčiauskas ir Vytautas Čepas. Kaip 
senas skautininkas, noriu pabrėžti, jog pir
mą kartą mūsų Skautijos istorijoje ir kaip 
tik tremty skautų sąjungai vadovauja tikrie
ji skautai ir gabūs vadovai, iškilę iš jaunų
jų skautų, jų eilėse išaugę, subrendę ir įgu
dę ilgametėje veikloje. Tai yra be galo 
svarbus veiksnys, reikšmingas faktas ir pa
grindas ateities vilčiai. Tokių vertingų 
skautiškų asmenybių vedami toli nueisite 
tolimesniu keliu savo tarnyboje Dievui ir 
Tėvynei ir pakeliui į Lietuvos laisvę! Tegu 
nė vienas iš jūsų nesusvyruoja, nepalūžta 
tremtinio dvasioje ir nepasitraukia iš šios 
tarnybos ir iš to kelio! Dar niekad nebuvo 
didesnio reikalo, kaip šiandien, laikytis ge
ležinio įstato: jei būti skautu, tai tik vieną 
kartą — ant visados! To trokšta į Golgotą 
stumiama jūsų Motina — Tėvynei Tokį Jos 
šauksmą kartoja jūsų tėvas, kurio pirmomis

cijos. Manyčiau, kad gerai, kad autorius iš 
karto, taip sakant, griebia jaučiui už ragų, 
be jokių įžangų ir daugiau mažiau visiems 
žinomų istorijų. Jis nuo pirmo puslapio 
ima dėstyti, kaip tie lietuvių .tremtiniai at
sirado čia V. Vokietijoje ir Austrijoje (ir 
vienur kur kitur), kokiose sąlygose jie gy
vena šiuo metu, kas jie yra (profesijų, am
žiaus, sveikatingumo lentelės), ir dėlto ko
kia iš jų yra, jeigu taip grubiai galima pa
sakyti, emigracinė medžiaga. Nors šis ne
didelis, bet simpatiškai išleistas veikalas, ir 
neatstos seniai, pažadėto, bet kažkodėl dar 
ligi šiol neišleisto Tremtinių Vadovo, tai 
vis dėlto užkiš nemažą spragą šioje taip 
mūsų apleistoje srityje. Reikia tik tikėtis, 
kad to leidinio bus pakankamai daug pa
skleista, pirmoje eilėje tarp tų, nuo kurių 
priklauso mūsų artimiausios emigracijos 
politika. Juozas Pašilaitis tikrai vertas visų 
tremtinių padėkos už tą darbą. Panašios 
padėkos susilaukia ir leidykla „Patria”, o 
taip pat visi tie, kurie prisidėjo, kad tas 
leidinys išvydo dienos šviesą. V. T.

Buhalteris nevalyvu vaikystės įpročiu 
nervingai pakrapštė nosyje ir įsidėjo į 
burną. Pirmas jo judesys buvo-išimti no
sinaitę ir nušluostyti direktoriaus batą. Bet 
čia pat jis sulinko ir stikliniu žvilgsniu 
permetė visą salę, joje nieko nematydamas.

Vyriausias direktorius šį kartą tikrai ne
mirktelėjo ir jo gyvenimo neįprastu santū
rumu ir susivaldymu lėtai nusisuko šalin ir 
lyg niekur nieko nuėjo prie kito staliuko. 
Čia buvo duotas ženklas, kad nieko neat
sitiko, kad nieko nebuvo, nei Kurkulgio, 
nei ... ir taip toliau ...

Salė suprato ženklą. Visi vienu metu 
dirbtinai linksmai ėmė kalbėti, kvietė vie
nas kitą išgerti, stengėsi pavaizduoti, kad 
dabar labai jauku ir malonu. Tik už tų visų 
šypsenų, kaip per tankią tvorelę švytėjo 
piktoka skandaliūku pasismaguriavimo nuo
taika.

— Ar aš nesakiau? — patikimai į ausį 
kalbėjo Keturka savo kaimynui. — Pas imis 
kiekvienos iškilmės turi savo skandaliuką! 
Kitaip mes neg-ali-me! ... .

Stasiulis, kaip lig šio laiko, ramus, vie
nom akim pakvietė Kurkulgį išgerti. Bet 
nepasakė-nei juoda, nei balta. Tarytum ir 
jis nieko nematė. Bet kiti? Kurkulgis ap
linkui matė snukučius, smulkių žvėrėnų 
snukučius: „Ir gerai, kad taip atsitiko! O, 

skautiškomis pėdomis jūs mielai, nusekėt ir, 
nuolat daugėdami, sudarėt gražią jėgą. Lie
tuviškoji Skautija gražiai ir darniai žygia
vo 30 metų ilgumo keliu. 25.000 jaunų krikš
čionių artimo meilės kupinų širdžių vienin
gai plakė lietuvybės tvinksniu. To žygio 
dundesys leido gerosios tarnybos aidus. Pa
sigėrėtinas buvo Lietuvių Skautijos maršas 
į ateitį .pažangos keliu, mindziojant piktžo
les. Susižavėjusi tokiu Lietuvių Skautijos 
akcijos paradu, laisvoji Tėvynė globojo 
ją, apgaubusi lietuviškąją vėliava su Kry
žium vidury. Neišleiskite tos vėliavos iš 
savo rankų! Pasisemkite stiprybės iš šio 
vaizdelio. Žilagalvis mūsų Tautos Laisvės 
pranašas ir kovotojas, apsiginklavęs Kry
žium ir rašytojo plunksna, kan. J. Tumas- 
Vaižgantas 1928 m. pašventino 2-jo pėsti- 
nitkų DLK Algirdo pulko vėliavą ir, pulko 
vadui pulk. Petraičiui Įteikus ją garbingiau
siam kareiviui, pasakė: „ši vėliava yra pul
ko šventenybė ir garbės žygių simbolis. Te
gu ji visuomet plevėsuoja narsaus algirdie- 
čių pulko prieky ir, veda jį į garbingus žy
gius, kai reikės Lietuvos laisvė ginti. Tvir
tai laikyk šią vėliavą ir niekad iš savo 
rankų nepaleisk. Tik priešui jos neužleis!;. 
O jei priešo kulkos pervers tavo krūtinę, 
tai ir tuomet šios vėliavos iš savo rankų 
nepaleisk. Krisdamas savo kūnu ją pri
denk!” Aukšto ūgio ir stambaus vėliavinin
ko viršilos, krūtinę puošė du Vyties Kry
žiai ir kūrėjo — savanorio medalis. Pulku? 
einant kovos keliais skersai ir išilgai Tėvy
nės, tas viršila dalyvavo trijuose Nepriklau
somybės karuose prieš rusus, bermontinin

Naujas leidinys prancūzų kalba
Šių metų- gegužės 31 d. Paryžiuje garsia

jame Sorbonne universitete Tautų Teisių 
Lygos (Ligue des Droits des Peuples) pas
tangomis buvo pravestas mitingas, kuriame 
buvo iškeltos Baltijos valstybių dabartinės 
problemos. Apie tą didelės reikšmės mani
festaciją, kurioje be kitų eminentiškų tos 
lygos kalbėtojų, buvo duota progos mūsų 
Vykd. Tarybos pirmininkai p. V. Sidzi
kauskui itdėstyti trijų Baltijos valstybių 
tarptautinę problemą, buvo jau mūsų spau
doje rašyta. Be abejo, jau pats faktas, kad 
toji problema buvo iškelta šitame reikšmin
game tarptautiniame forume, turi labai di
delės reikšmės. Kad tos manifestacijos metu 
kalbas pasakė tos lygos pirmininkas Ml 
Jean Texcier, kuris ir pirmininkavo tai ma- 
nijestacijai, senatorius M. Ernest Pezet ir 
vienas lygos generalinių sekretorių M. 
Jean-Jacques Gruber, rodo, kaip mūšų rei
kalas tarptautiniame forume pasidarė aktua
lus ir gyvis. Dabar visos tos kalbos išėjo 
iš spaudos, kaip Nr. 2 tos lygos leidinys, 
kurio didžiausią dalį sudaro p. V. Sidzi
kausko kalba, kurioje jis trumpai išdėstė 
visų trijų Baltijos valstybių politinių prob
lemų kompleksą1 tarptautinėje plotmėje 
(daugiausia paliesdamas mūsiškuosius rei
kalus), be abejo bus reikšmingas įrankis to
limesnėje mūsų kovoje dėl savo krašto po
litinės laisvės. Kad tas susidomėjimas Bal
tijos valstybių likimu taip greitai išaugo 
tarptautiniame forume, svarbiausia prie

žinoma, gerai! Bet, ačiū Dievui, aš čia ne
prisidėjau. Aš ne toks kvailas, kad tokius 
niekus daryčia. „Daugumas buvo pasiruošę 
kikenti, bet prisiversdavo save susilaikyti. 
Vienas, kitas net mirktelėjo'Kurkulgiui, pa
drąsinančiai mirktelėjo! Tik, gink Dieve, 
kad niekas nepastebėtų...

Kai vyriausias direktorius ėjo tarp sta
liukų, niekas nežiūrėjo į jo kairįjį batą. O 
visi kaip tik norėjo pažiūrėti į tą kairįjį 
batą! Vyriausias direktorius, kaip niekur 
nieko, linksmai šnekučiavosi, net juokavo. 
Bet čia jam prasidėjo velniava. Staiga, nei 
iš šio nei iš to pradėjo niežėti jam kai
riąją koją. Nors imk ir pasikasyk! Jis ne
žymiai pajudina kairės kojos pirštus, nori 
užmiršti kairįjį batą, bet niežti, vis niežti. 
Niežti ir gana! ...

O tuo tarpu buhalteris prisiartino prie 
Kurkulgio iš už nugaros, pasilenkė, ir ši
taip patikimai jam kaž ką pasakė. Bet ir 
pasilenkė ir kalbėjo lygiai taip, kaip rei
kėjo, kad visi suprastų, jog jis Kurkulgiui 
tarp kitko būtų pastebėjęs:

— Krupnikas šiandien neblogas, ar ne
tiesa? ...

Bet, čia melas! Visi judesiai, veido iš
raiška ir jo poza buvo skradžiai apgau
lingi. Nes Kurkulgis prie pat savo ausies 
išgirdo: v

— Kurkulgi, namo! ...
Kurkulgis pernelyg buvo sujaudintas, kad 

būtų galėjęs suprasti šių žodžių tikrąją 
reikšmę. Bet Stasiulis čia pat atsistojo;

— Zinai, prieteliau, manau, mums me
tas pakeisti orą. Ar netiesą?

(B. d.)

kus ir lenkus ir visur pasižymėjo narsumu. 
Iš tokio lietuvybės liūto — kovotojo akių 
byrėjo džiaugsmo, pasididžiavimo, veržlu
mo, drąsos ir pažadėtos ištikimybės ašaros. 
Atsiminkite šiuos didžio Tautos pamoksli
ninko žodžius ir visada juskite simbolišką 
jų reikšmę.

. Praėjusią vasarą jūsų vadai surengė tris 
skautų ir vieną jūros skautų stovyklas. 
Tremty paliegę ir Tautos nelaisvėje sušalę 
susibūrėte pasišildyti prie skautiško laužo. 
Jūsų vadas Palčiauskas iš Lietuvos atsivež
tu degtuku tik jūsų akyse padegė tą laužą. 
Ar tokia 30 metų sukakties minėjimo pra
džia buvo tiktai įspūdinga? Tačiau nebuvo 
tik fizinis veiksmas! lietuviškas degtukas 
vado rankoje padegė svetimos žemės malkų 
bei šakų krūvą ir sukūrė laužą skautų ran
koms pasišildyti ar iš viso gražiam įspūdin
gam vaizdui sukelti. Tas mažas fizinis 
veiksmas turėjo didelės reikšmės, nes siekė 
aukštesnio ir kilnesnio tikslo. Tuo veiksmu 
ir savo kalba jūsų Vadas siekė jūsų visų 
širdis padegti skautiškos lietuvybės ir Lais
vės kovos ugnimi! Be tos ugnies jūs būtu
mėt tiktai tartum to jau užgesusio skautiš
ko laužo nubdėguliai. Neleiskite tokiai ug
niai sumažėti ar užgęsti jūsų širdyse! Tegu 
ji amžinai dega ir kasmet vis daugiau Įsi
liepsnoja! Tegu ji, kaip degėlas minios prie
šaky ir tamsoje, veda jus į kūrybinius vie
nybės darbus ir ateities žygius! Eidami pir
myn ir į tuos žygius, laikinai nukrypsite nuo 
Tėvynės į tolimesnius svetimus kraštus. Gy
vendami civilizacijos miestuose, dirbkite tie- 

(Nukelta į 4 psl.)

žastis, tur būt, yra ta, kad šiandien nė viena 
Europos valstybė nesijaučia saugi (ir ne tik 
Europos). Užtat labai gražiai p. V. Sidzi
kauskas pasirinko savo kalbos užbaigai 
garsaus prancūzų socialistų vado Leono 
Blumo frazę: „Jokia šalis negali jaustis 
laisva, jei ji jaučia, kad pasaulyje yra kita 
pavergta šalis”. Antra vertus, jeigu minė
tas Gruberis Baltijos tautų gyvenimą šiuo 
metu prilygino su tuo maro apsėstu miestu, 
kurį taip gražiai pavaizdavo prancūzų ra
šytojas Albert Camus savo paskutiniame 
romane La Pešte, ir kuriame vis dėlto gy
vena intensyvų ir pilną pasiaukojimo gyve
nimą žmonės geros valios ir dori, ar ne 
tokio maro apsėsta šiandien . yra ir visa 
Europa, kuri Marshallio plano ir tarptau
tinio solidarumo idėjų gaivinama kovoja 
ir grumiasi su tomis maro bacilomis. Anoji 
gegužės 31 d. manifestacija ir tas dabar 
pasirodęs leidinys ir yra tos. maro apsėstos 
ir prieš maro bacilų pavojų gyvenančios 
Europos manifestacija. Mums, kaip lietu
viams, garbė, kad tame tarptautiniame fo
rume mums buvo suteikta proga kalbėti ne 
,tik savo, bet ir visų Baltijos valstybių var
du. O kad mes kalbėjome kartu ir visos Eu
ropos vardu, aiškiai matyti iš visų kitų ta 
pačia proga kalbėjusių asmenų jausmų ir 
minčių. Taip pat negalima nepaminėti, kad 
M. E. Pezet savo kalbą užbaigė kreipimusi 
Į Vilniaus Aušros Vartų Mergelę. V. T.

Laiškai redakcijai

Dėl „Nepakenčiamai
S. m. „Minties” 119 nr. p. G. Lašas ap

kaltino mane prieš visuomenę už „Žmogaus 
Kūno ir jo higienos” vadovėlį dėl elemen
tarinių gamtos mokslo bei terminologijos 
klaidų, padarė aliuziją j plagijavimą ir pri
kišo vadovėlio siaurumą.

1. Tiesa, kad vadovėlyje yra apsčiai ne
atitaisytų korektūros klaidų. Vadovėlis buvo 
rašytas 1945/46 m. metais, rankraštis buvo 
įteiktas Unrros įstaigoms leidimui gauti jį 
spausdinti, išsivalkiojo ten apie dvejus me
tus laiko ir grįžo sujauktas ir sužalotas. Sku
bėta taisyti, papildyti ir spausdinti, — taip 
ir išėjo be korektūros klaidų atitaisymo. 
Pvz., kalbant apie kaulinės medžiagos tan
kumą ir a k y t u m ą, išėjo ne akytus 
kaulas, bet „skystas”; stuburo kanalas 
pavirto į „kaulą”; spirometras pava
dintas „arometras”; vitaminas B „pievoje” 
užuot piene; vietoje rankos stipinkau- 
1 i o — išėjo „šeivikaulis” ir pan.

Sutinku, kad tos klaidos — dalykas ne
pakenčiamas, ir jos bus atitaisytos. Tačiau 
sunku patikėti kritikos autoriaus nuoširdu
mu, kai jis korektūros klaidas nori pada
ryti „elementarinėmis gamtos mokslo” klai-. 
domis. Pav., jeigu ne organinė kaulo me
džiaga sudaro 60—70%, tai organinei me
džiagai negali gi likti daugiau kaip tik 30 
—4O“/o, bet ne 80—40%.

Perdaug jau tos korektūros klaidos ele
mentarios, kad kritikos autorius turėtų pa
grindo taip mane žeminti.

2. Cheminių junginių nei terminologijos, 
nei jokių „f>erlų” aš neišgalvojau. Skyrius 
apie pagalbą cheminiame kare paimtas iš 
„Pirmosios pagalbos” san. pik. Itn. gyd. L. 
Kenstavičiaus parašyto vadovėlio — (149— 
152 psl.), kuris buvo san. pik. gyd. Matuko 
ir gyd. Mickaus peržiūrėtas ir brig, gen 
gyd. Nagiaus-Nagevičiaus aprobuotas sa- 
nit. mokymo reikalams (taip pat šauliams 
skautams ir kariuomenės štabo spaudos ir

—— Knygų paraštėje - - -

Roger Caillois____
Estetinis Žodynas

Malonu paimti į rankas knygą, gražiai 
išleistą: be iliustracijų, be įmantrių inicia- 
linių raidžių, tačiau švariu puslapiu, pa
prastu, bet atrinktu raidynu, gražiu skyrių 
išdėstymu. Malonu skaityti knygą, parašytą 
žodžiais, skirtais reikšti idėjas, sekti auto
riaus mintį, įvilktą į trumpas, paprastas 
frazes, sakančias nei daugiau nei mažiau, 
negu norima. Pelnytas poilsis nuošaliame, 
nemadingame pliaže nuo nervingos mūsų 
dienų rašysenos, nuo minčių rūkuose pa
skendusių, tik protarpiais prožektorių nu
šviestų pranašų apreiškimų, nuo kryžiažo
džių stiliaus, nuo rašytojo dažnai mėgsta
mos rolės katino,išdykaujančio su juokinga 
pelyte — skaitytoju.

Su tokiais įspūdžiąis užverti Roger Cail
lois, surrealizmo išdaviko, žmogaus, pavar
gusio nuo skandalo -dėliai skandalo, moder
niosios literatūros renegato, (knygutės pa
skutinį puslapį. Autorius jau pirmomis eilu
tėmis paaiškina šio savo Žodyno atsira
dimo priežastis: (besikalbėdamas su rašyto
jais ir kritikais, jis pastebėjęs, kad žody
nas, vartojamas diskusijose, esąs visiems 
bendras, su tuo tik skirtumu/kad dalykai, 
kelią jų susižavėjimą, iššaukia jo pasipikti
nimą, ir atvirkščiai. Užtat ir šitoji m i s e 
a u point jam pasirodžiusi tikslinga.

Ir štai autorius peržvelgia visą eilę rak
tinių sąvokų, su kuriomis kasdien' susiduria 
šių dienų literatūros kritika. Visiška 
laisvė rašytojui sakyti kas jam patinka ■ 
ir kaip patinka — reikalauja modernistai. — 
Taip, — atsako Caillois, — bet su sąlyga, 
kad poetas pats sau užsidės varžtus ir ap- 
sistatys dėsniais, kurių pergalė ir sudaro 
meno esmę. Daugiau vietos neišsako
miems dalykams! — Ne, — sako Caillois,
— menas yra išraiška. Sukaupti jėgas, dar
bu ir milžiniškomis pastangomis prisiar
tinti prie neišreiškiamo, surasti jam 
išraišką, štai poeto uždavinys, o ne pasi
davimas lengvumui ir svaičiojimams. Tu
rinio atskyrimas nuo f o'r m o s yra ne
sąmonė, — tvirtina naujoji poezija. — Taip,
— atsako autorius, — bet jūsų pastangų 
rezultate nebeįmanoma surasti nei turinio 
nei formos. Didelio rašytojo forma visados 
sutampa su turiniu, tačiau tai dar nereiškia, 
kad jie neanalizuotini atskirai. — Poezija 
turi kalbėti vaizdais, o ne idėjo
mis!— Taip, bet jūs, ieškodami origina
lumo, išniekinai pačių vaizdų prigimtį, jie 
turi atliepti vienas kitą, o jūs lyginate katę 
su fleita. O be to, minties vistiek neišvengsi 
poezijoje, kurios molis — prasmingi žo
džiai. „Su gražiais jausmais paprastai da
roma bloga literatūra”. — Nesąmonė, — 
atrėžia Cailois. — Svarbu, kaip veikalas pa
darytas, o ne“ kokie yra jo herojų jausmai. 
Ir šiandien, kada gyvename šlykštynėse Ir 
griuvėsiuose, koks gi čia origina’umas ieš
koti šlykščių gyvenimo pusių, koks nuo
pelnas griauti civilizacijos pastatus, kurie 
jau nebestovi!

Tokiame maždaug lygyje tęs’asi per visą 
knygą autoriaus dialogas su nūdiene litera
tūra, kuri, jo manymu, rausiasi griuvėsiuo
se, ieško skandalo, kai visa epocha yra 
skandalingas nesusipratimas, ieško origina
lumo, kuris dar šiandien liko, tai pasirody
mas neoriginaliu.

Toks ir yra Roger Cail’cls, originalus, 
gindamas' „pasenusias” klasicizmo idėjas. 
Nes tam reikia ne tik šiems sartr!šk:ems 
laikams originalios ir minčių ir pojūčių 
struktūros, bet ir pilietinės drąsos. Argi 
mes jau turime būti visai tikri, — sako jis,
— kad, mušdami galva į sieną, nepakeisime
nei kiek epochos dvasios, nepasuksime kiek 
į šalį kelio, kuriuo žmonija eina t deka
dansą? A. J. G.

(Roger Caillois. — Vocabulaire esthčtiąue.
— Paris, Fontaine, 1946, in-16, 137 p.).
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sudarkyto vadovėlio“
švietimo skyriaus išleistas Kaune 1938 m.). 
Neprisimenu, kad p. G. Lašas ar kas kitas 
būtų tą veikalą sukritikavęs. Jis buvo ‘pa
kartotas su tais pat terminais 1944 m. (192 
ir 195 psl.). Nesijaučiu komjzententingas to 
oficialaus leidinio Lietuvoje vartotą termi
nologiją keisti, ypačiai, kad čia ne chemijos 
vadovėlis, ir taisymas iš esmės nieko nepa
keistų.

3. Vartotą literatūrą 'esu nurodęs savo 
vadovėlio pratarmėje, esu panaudojęs ir sa
vo senus rankraščius iš Lietuvos. Nesu' ma
tęs „Kišeninio kalendorėlio”, p. Antanaičio 
redaguoto 1947 m., bet turiu pastebėti, kad 
tos rūšies literatūra ir Lietuvoj buvo varto
jama įvairių kalendorių, privalomų įsakymų 
ir kitokių viešosios sveikatos priežiūros or
ganų leidžiamuose nurodymuose. Kas jų 
autoriai, galėtų pasakyti Lietuvos medicinos 
istorija. P. G. Lašo aliuzija į plagijavimą ir 
intencija suniekinti mane, kaipo žmogų, pa
lieka jo sąžinei.

4. Vadovėlis skiriamas mokiniams IV kla
sės (II Ips. prad. mokyklos) kursui eiti. Tai 
ne medicinos ir net ne VIII kl. biologijos 
vadovėlis, kuris smulkiau gilintųsi į žmo
gaus kūno anatomiją bei fiziologiją. Jame 
duodamos mokiniui tik pagrindinės žmogaus 
kūno anatomijos bei fiziologijos žinios, rei
kalingos prad. mokslą išėjusiam jaunuoliui 
praktinės higienos reikalui, Įpročiams bei 
pirmosios pagalbos pagrindams suprasti. 
Taip suprantu ir pirmosios pagalbos chemi
niam kare reikalą.

Iš gaunamų gerb. kolegų mokytojų laiškų 
jaučiu, kad vadovėlis (kad ir netobulas bei 
taisytinas) šiokią tokią spragą užkišo, nes 
neturime jokių gamtos mokslo vadovėlių. 
Gaila, kad ir p. G. Lašas iki šiol tik su kri
tika tepasirodė.

Į tolimesnius ginčus su p. Lašu neisiu.
J. Miškinis
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AKIMIRKSNIUKRONIKA
S. m. gruodžio 8 d., Bad Kissingene (vy

ko DP spaudos konferencija, kuriai vadova
vo Public Information sk. v-kas p. Reineris, 
dalyvaujant beveik visų DP laikraščių at
stovams.

Šioje spaudos konferencijoje, kaip ir 
ankstyvesnėse, buvo atitinkamų IRO sky
rių viršininkų atsakinėjama į iškeltus spau
dos atstovi! paklausimus. Bene svarbiausiu 
šios konferencijos pareiškimu reiktų laikyti 
tai,

jog prie amerikiečių zonos IRO centro 
Bad-Kissingene nuo š. m. gruodžio 7 d. 
(vedami visų tautybių ryšininkai, kurie 
bus skiriami atitinkamos tautybės vyr. 
komiteto ir palaikys nuolatinj kontaktą 
su IRO centru ir patars visais liečian

čiais DP reikalus klausimais.
Tie tautybių atstovai turės būti atlyginami 
pačių tautybių lėšomis ir IRO jiems algų 
nemokės, kad tuo būdu *jie nebūtų padaryti 
priklausomi nuo IRO. ’ Reikia manyti, jog 
šis iš’ IRO pusės pareikštas noras betarpiai 
bendradarbiauti su atskirų tautybių atsto
vais žymiai palengvins darbą ir atneš jau
čiamos reikšmės visai DP būklei.

Toliau tarp negausių klausimų buvo įdo
mesni šie: Klaus. Teko girdėti, kad IRO 
naudojami DP emigracijai laivai yra pa
siųsti ( Kiniją? A t s.: Tiesa, kad tenykš
čiams pabėgėliams evakuoti yra pasiųsti 2 
laivai. Tam reikalui buvo gautas. JAV vy
riausybės sutikimas. IRO nenori trukdyti 
emigracijos iš Europos, bet jai taip pat 
rūpi pagelbėti ir Kinijos pabėgėliams.

Klaus.: Teko patirti, kad gen. Clayus 
paskyrė komisiją patvirtinti buv. kacetinin- 
kams atlyginimo taisykles. Ar toji komisija 
bus atstovaujama IRO? A t s.: Šios taisyklės 
liečia tik vokiečius ir visus tuos DP, ku
rie gyvena vokiečių ūkyje, o dėl gyvenan
čių buv. DP kacetininkų lageriuose klausi
mas dar nėra išspręstas. .

Klaus.: IRO žinių biuletenis Nr. 5 
praneša apie 205 naujų automašinių užpir
kimą. Ar šis užpirkimas derinasi su aprėžtu 
IRO biudžetu ir ar tai buvo reikalinga? 
A t s.: Senoms mašinoms benzino ir tepalo 
išlaidos buvo didesnės, negu naujų užpirki
mas (? Red.) Be to, mašinos buvo reika

Daug rašosi
Reutlingenas. — Prancūzų zonoje regis

truojami 800 tremtinių išvykti į Australiją. 
Jų 60% pabaltiečių — lietuviu, latvių ir estų. 
Priimami vyrai iki 45 metų ir moterys iki 
40 metų, šeimos su vyrais iki 50 metų ir 
moterimis iki 45 metų ir iki dviejų vaikų. 
Jei kas turi 3 vaikus, tai vyresnysis turi 
būti daugiau 16 metų. Virš 16 metų jaunuo
liai gali vieni vykti, per tris mėnesius (rodę 
savo padorų elgėsi ir tinkamą darbą.

Lietuviai masiniai registruojasi. Iš Reut- 
lingeno numato užsirašyti arti 100 tremti
nių. Gruodžio 18 d. australų komisija Tutt- 
lingene pradės tikrinti tremtinius. Kvies 
tremtinius apskritimis.

— Nuo 1949 m. sausio mėn. 1 d. numa- 
loma prancūzų zonos tremtiniams išduoti 
maisto korteles ir pinigus pagal korteles 
priklausomam maistui nusipirkti. Natūra 
maistas nebūtų dalinamas. Šitokioje tvarkoje 
žymiai sumažėtų IRO pareigūnų atlyginimo 
ir išlaikymo išlaidos.

— Vietos PDR (staiga išdavinėja trem- 
tiniams leidimus nemokamai geležinkeliais 
keliauti tik ypatingai svarbiais atvejais — 
sunkiai susirgus afiba mirus šeimos nariui, 
keičiant tarnybą, vykstant ( emigracinę 
priėmimo komisiją ir p.

— Jau du mėnesiai, kaip neatlyginama 
pradžios mokyklos mokytojai. Pradžios 
mokslas tremtinių vaikams privalomas, bet 
jų mokytoja negauna atlyginimo ... Aukšti 
atlyginimai mokami ne visai reikalingiems 
pareigūnams, bet mokytojo atlyginti pa
mirštama.

— L. Kultūros Fondo vietos skyriaus pa
kviestas kun. prof. Yla kalbėjo apie žmoniš
kumą, krikščioniškąją dorovę ir politinių

Sveikinimas Lietuvos
(Atkelta iš 3 psl.) 

są, vaizduokite Tėvynės tragediją, kelkite 
Lietuvos teisę ir rasite pritarėjų, rėmėjų ir 
talkininkų kovojančiai Lietuvių Tautai. Jai 
reikia milžiniškos talkos. Tik tuomet, vie
ningai nuolat dirbdami ir atkakliai kovoda
mi, galėsime rūsčių diplomatų sąžinę pa
dilginti, tarptautinį teisingumą nuprausti, tie
sos žaibą paleisti ir galutiniu kovos griaus
mu išvaduoti kryžiuojamą Tėvynę, kurią 
nuo Golgotos kalno sugrąžinsime į Laisvą
ją Lietuvos žemę! Lietuvių Skautijos 40 me
tų sukaktį turime švęsti džiaugsmingai ir 
tiktai Nepriklausomoje Lietuvoje!

Pradedant ketvirtą dešimtmetį, apsišar
vuokite kietu lietuvybės skydu gintis nuo 
svetimų tautų brūžiklių, kad šie pamažu ne- 
pratrintų to brangaus šarvo ir kad sveti
mos tautos neprarytų jūsų kasios. Nutau- 
tę^-lietuvis skautas būtų didesnis išdavikas 
negu kitas, kuris suniekšėjęs tautietis, neišė
jęs lietuviškos skautystės mokyklos ir todėl

DP spaudos konferencija
lingos padidėjūsiems emigracijos reikalams.

Klaus.: Vis didėja nedirbančiųjų DP 
skaičius, nors daug kur vietoj DP dirba 
vokiečiai. Ar IRO nenumato kokių reformų? 
A t s.: Tiesa, kad darbo gavimo galimybės 
mažėja. Vokiečiai dirba tik tokiose vietose, 
kurioms negalima rasti tinkamų DP. Taip 
pat sumažėjo galimumai gauti darbą prie 
karinės valdžios (staigų. Numatoma daugiau 
DP įjungti j apavo ir rūbų gaminimo pro
cesą.

Klaus.: Tai kodėl patys DP negali 
siūti rūbus, jei dėl to dar ir dabar taria
masi su vokiečių firmomis? A t s.: Klausi
mą reikia pareitai raštiškai, tada bus atsa
kyta.

Klaus.: Mūncheno Funk Kaserne emi
gracijos skyriuje buvo atleista iš darbo 
7 DP, kai tuo tarpu ten ir dabar dirba 12 
vokiečių? A t s.: Į šį klausimą tuojau atsa
kyti negalima, nes reikia ištirti padėtį vie
toje. Aplamai per 5 paskutinius mėnesius 
buvo atleista iš darbo 2.000 vokiečių Dar 
dirba 3.500 vokiečių, kurie dėl gero anglų 
kalbos mokėjimo ar kitų specialinių savy
bių yra nepakeičiami.

Klaus.: Kai kurie aukšti IRO pareigū
nai labai grubiai elgiasi su DP, ir nepaiso 
jų teisingų prašymų, ar net sunkumų su
daro. Jau tokiu elgesiu pasižymėjo Frank
furte p-lė Stanislawska. Ar IRO tarnauto
jai turi padėti DP, ar trukdymus daryti? 
A t s.; Aplamai atsakyti į tai sunku, tačiau 
mes manome, jog mūsų tarnautojai geri. 
Reikia pateikti konkrečių davinių, kad ir 
dėl paminėto pavyzdžio su p-le Stahis- 
lawska — pirmiau reikia ištirti, o paskui 
teisti.

Klaus.: Tarp DP plačiai šnekama ir net 
teko pastebėti kai kurioje spaudoje, jog 
nuo N. Metų visiems IRO tarnautojams bus 
mokamos vienodas atlyginimas DM 20,— 
ir duodami dirbančiųjų priedai. Ar tai ati
tinka tiesai? A t s.: Tenka kategoriškai pa
neigti, jog IRO to visai nesvarstė ir nenu
mato šia prasme jokių pakeitimų daryti. 
Aplamai, DP spauda mėgsta skelbti nepa
tikrintas žinias ir tuo būdu apsilenkia su 
pagrindiniu DP spaudos uždaviniu — in-

srovių veikėjų toleranciją. Paskaitos tezės 
buvo gražiai išdėstytos, bet jų iliustracija 
klausytojuose sukėlė ne mažai neigiamų 
komentarų, nors viešai ir niekas nekalbėjo.

— Sėkmingai koncertavo Vilniaus Ope
ros solistas Stasys Liepas ir dirigentas 
Aleksandras Kučiūnas.

— Šeštadienio popietės metu atsisveikinta 
su išvykstančiomis į Kolumbiją adv. J. To
toraičio ir Jonaičių šeimomis. Prisiminimui 
įteikta knygelių anglų kalba.

— Iš išvykusiųjų Venecuelon vietos LTB
narių mažai žinių gauta. Spėjama, kad šio
je šalyje daug kas į dideli vargą ir į nelai
mes pakliuvo. (- k -)

iš pavergtos Lietuvos

Kaip bolševikai aiškina tremtinių knygų produkciją
Bolševikams baisiai nemalonu, kad Vaka

rų Vokietijoje lietuviai tremtiniai yra sukū
rę visą eilę kultūrinių įstaigų, mokyklų, 
laikraščių, knygų leidyklų. Kai Lietuvoje 
beveik išimtinai tespausdinami komunisti
niai raštai ir rusų autorių knygos, lietuviai 
komunistėliai negali ramiai žiūrėti į milži
nišką lietuviškų knygų leidimo darbą, ku
rį V. Vokietijoje atlieka mūsų knygų leidyk
los. Norėdami sumažinti šio darbo reikš
mę, jų propagandos įstaiga išgalvojo tokius 
„perlus” mūsų knygų leidimo darbui „dis
kriminuoti”:

„Vakarinėse Vokietijos zonose atsirado 
savotiškų biznierių knygomis. Gaudami ne
mokamai iš Tarybų Lietuvos daug naujų, 
gražiai išleistų knygų, kurių tarpe vis dau- 

lengviau sugundomas godžiai gaudytis sve- 
timybių.Laikykitės lietuvybės ir neleiskite 
svetimoms trąšoms užteršti jūsų liežuvių ta
riamos lietuvių kalbos. Ketvirtam dešimt
mety kiekvienas lietuvis skautas turi būti ne 
tik amžinasis skautas, bet kartu ir Lietuvių 
Skautijos kūrėjas. Kiekvienoje laikinio sa
vo klajojimo stotyje kurkite lietuvių skautų 
bei skaučių skiltis, draugoves ir tuntus ir 
sujunkite juos i viso pasaulio Lietuvių 
Skautijos Sąjungą. Budėkite, kaip dar nie
kad nebudėjote! Budėkite ne tik patys, bet 
ir už kiekvieną kitą broli skautą lietuvį, kad 
jis kartais neimtų svyruoti ir nepalūžtų dva
sioje! Atkurkite stiprią, veiklią ir galingą 
pasaulio Lietuvių Skautiją! Ir aš iš naujo 
veiksiu su jumis.

To viso trokšta ir geriausios sėkmės jums 
visiems linki jūsų pirmūnas ir kūrėjas 

vyr. skautininkas
Petras Jurgėla (Jurgelevičius). 

formuoti emigracijos klausimais ir visais 
atvejais padėti IRO.

Konferencijos pabaigoje buvo pristatyta 
prancūzų misija, kuri atsakinėjo ( klausi
mus dėl emigracijos galimybių Prancūzi- 
jon. Prancūzija priima DP į žemės ūkį, 
anglies kasyklas ir pramonę. Į ūkius pri
ima visą šeimą kartu, pramonei tik pavie
nius asmenis, o J anglies kasyklas irgi šei
mas, bet pradžioj galės važiuoti tik vyrai. 
Atlyginimas toks pat, kaip ir prancūzams. 
Darbo sutartis truks 1 metus. Po metų 
galima darbdavį keisti, bet reikalingas 
vietos darbo įstaigos leidimas. Laisvų pro
fesijų asmenų dar kol kas neima, bet indi
vidualiai galima prašyti pagal turimą pro
fesiją, darbo. Visais reikalais kreiptis ir 
prašymus siųsti adr.: France Mission, 
Karlsruhe, Forstner Kašerne.

Be to, buvo pranešta, kad 1949 m. sausio 
7 d: Olandijoje atidaroma DP meno paro
da. Sekančioji spaudos konferencija numa
toma sušaukti po N. Metų antrą treSa- 
dienį. H. Ž.

Alliimta kultūrinė 
tremliniii veikla

Tūbingenas. — Pakeitus valiutą tremti- 
pių kultūrinis gyvenimas dėl suprantamų 
priežasčių buvo apmiręs. Tačiau praslin
kus pirmiesiems mėnesiams vis daugiau 
tenka pastebėti atkutimo žymių. Daug kur 
jau dažnėja (vairūs koncertai, minėjimai, 
rengiamos paskaitos. Tūbihgene kultūrinę 
veiklą pagyvino ypač naujuosius mokslo 
metus pradėję lietuviai studentai, kurių 
čia apie Ž00. Studentai ne tik surengė ben
drą initium semestri (kaip, jau įprasta, ne
apsieinama be incidentų), įvairių grupių 
susirinkimus, bet) ir pradėjo rengti dis
kusinius vakarus su referatais, be to mu
zikine ir lieteratūrine dalimi. Pirmieji čia 
gražiai pasireiškė šviesiečiai, vienoje ka
vinėje surengdami pirmąjį semestro dis
kusinį vakarą. Lietuvos suverenumo klau- 
simais įdomų pranešimą paskaitė naujasis 
Tūbingeno u-to teisių d-ras J. Petkevičius. 
Diskusijose dalyvavo visa eilė studentų. 
Jaukiai praėjęs ir sumaniai J. Pitkunigio 
vadovaujamas vakaras paįvairintas vyku
sia literatūrine (paminėtina įdomi Ditkaus 
alegorinė novelė apie vištas ir gaidžius, 
atseit, didžiuosius politikus) ir muzikine 
dalimi; Netrukus numatomas Jaks-Tyrio 
(apie liberalizmą), Kučiūno (muzikos teo
rija) ir kt. paskaitos.

— Naujas teisių d-ras. Tūbingeno u-tas 
teisių d-ro, laipsnį suteikė lapkričio m. 15 
d. d-ro egzaminus išlaikiusiam Justui Pet
kevičiui. Naujasis teisių d-ras yra baigęs 
Kauno „Aušros“ gimnaziją ir 1942 m. Vil
niaus u-to teisių fakultetą. Tūbingene 
studijavo nuo 1946 m. pradžios ir pas gar
sųjį, europinio masto tarptautinės teisės 
žinovą prof. A. Merki, parašė disertaciją 
Lietuvos okupacijos klausimais. Dr. J. 
Petkevičius — septintasis lietuvis, kuriam 
Tūbingeno ų-tas pripažino teisių d-ro 
laipsnį. S. m. liepos mėn. gavo d-ro laips
ni adv. M. Kavolis (iš Tūbingeno) ir spa
lio m. — E. Jansonas (gyv. Kirchheim- 
Teck).

giau lietuvių klasikų raštų, šie biznieriai 
nuplėšo viršelius ir pirmuosius puslapius, 
kuriuose atžymėta, kur ir kada knyga iš
leista. Šitaip' „operavę” tarybinių leidyklų 
išleistas knygas, aptaisę naujais viršeliais, 
pla’tina už didelius pinigus Vokietijoje ir 
siunčia į Jungtines Amerikos valstybes, gir
damiesi, kad tai jie Vokietijoje išleidę.” 
(„Tiesa” Nr. 241, 1948. Y. 10 d.).

Ši žinutė pati už save kalba ir mūsų ko
mentarai nereikalingi. (K. PI.).

Okupantai vis tebedidina savo biurokratinį 
valdžios aparatą

Iš „Tiesoje” skelbiamų duomenų matyti, 
kad bolševikai iš pagrindų yra pakeitę ad
ministracinį Lietuvos paskirstymą apskriti
mis ir valsčiais. Greta jau mums iš seno 
žinomų apskričių, nauji jų centrai įsteigti: 
Anykščiuose, Joniškyje, Jurbarke, Kelmėje, 
Kupiškyje, Kuršėnuose, Pasvalyje, Plungė
je, Prienuose, Radviliškyje, Varėnoje, be to, 
Klaipėdos Krašte — Klaipėdoje, Pagėgiuo
se ir Šilutėje. Įsteigta ir daugelis naujų 
valsčių.

Tai padaryta todėl, kad MVD galėtų stip
riau kontroliuoti gyventojus, stropiau išlup
ti pyliavas bei mokesčius ir kitokiu būdu 
„paimti Lietuvos žmones į ataskaitą”... Ži
noma, su naujų centrų įsteigimu labai pa
didėjo bolševikų valdininkų, ypač atėjūnų, 
skaičius. (K. PI.)

Vis dar neužmiršta „komitetininkų”
Maskvos ir Vilniaus radijas tremtiniams 

skirtos programos metu kiekviena proga 
neužmiršta iškoneveikti tremtinių komitetus 
ir jiems vadovaujančius .asmenis. Taip ir š. 
m. gruodžio 2 d. radijo valandėlės metu 
buvo prisiminti „komitetai”, tik šiuo kartu 
visos pamazgos buvo išlietos ant kai kurių 
( VLIKą (einančių žmonių. (K. PU

Vaikų valandėlės per Vilniaus radiją
Suprantamas mūsų išsiilgimas žinių iš tėvynės. Mes žinome, kad tos žinios, 

kurios duodamos per Maskvos radiją, ar „Tėvynės Balso” skiltyse, arba pagaliau 
specialiuose tremtiniams skiriamuose „Tiesos” numeriuose, tėra geriau ar blogiau 
užmaskuotas melas, sąmoningai siekiąs iškreipti tą tėvynės gyvenimo vaizdą. Kad 
taip yra, matyti ir iš to, kad toji spauda, kuri skiriama mums, jos negali skaityti 
Lietuvoje pasilikę broliai. Kartas nuo karto mus pasiekia žinios iš tėvynės ki
tais keliais, kurias mes visi labai godžiai skaitome. Iš jų ir iš netolimos praeities 
asmeniškų patyrimų ir susikuriame vaizdą, kas šiandien dedasi tenai prie Neries, 
Nemuno ir Dubysos.

Tačiau nemažiau įdomus klausimas, kokiomis žiniomis maitinama dabar Lie
tuvoje gyvenanti mūsų visuomenės dalis, kokios oficialios nuotaikos ten vyrauja, 
kokie šūkiai paleisti, kur link bolševikiški vadai nori nuvesti mūsų kraštą.

Pasiklausius Vilniaus radijo galima šioks toks vaizdas susidaryti. Iš praneši
mo, pav., kad rašytojas J. Paukštelis savo naujame romane „Karolis Dausa” vaiz
duoja, kaip vyksta kova tarp „pažangių” ūkininkų, kurie veržiasi į kolchozus, ir 
buožių, kurie sabotuoja Lietuvos sukolektyvinimą, matytis, kokia svarbiausia yra 
dabar ekonominė Lietuvos problema (J. Paukštelis iš seniau žinomas savo roman
tinėmis novelėmis „Vidurnakčio baladės”, realistinio romano „Našlės vaikas”, ne
vykusios urapatriotinės dramos „Užgrobtoje žemėje” ir kt.

Dar geriau matytis, kur nori nuvesti dabartiniai mūsų krašto satrapai mūsų 
tautą, iš Įvairių valandėlių. Kasdien 3 valandą po piet galima per tą pat( Vilniaus 
radiją girdėti vaikų arba moksleivių valandėlės. Jeigu valandėlėse, skiriamose 
gimnazijos moksleiviams, daugiausia kalbama apie sportą, tai valandėlėj skiria
mos patiems mažiesiems, vaikų, darželių ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, ypač 
įdomios. Štai lapkričio 29 d. tokios valandėlės programą atlieka IX Vilniaus vai
kų darželio vaikučiai: Žvironaitė, Abramavičiūtė ir kt. Malonu klausyti tų drėgnų, 
truputĮ išsigandusių vaikučių deklamacijų ir dainelių. Tačiau siaubas nukrato, kai 
įsiklausai į jų deklamuojamų eilėraščių ir dainelių žodžius. Atrodo, kad tie vai
kučiai neturi nei kitos mamos nei tėvelio, kaip tik Staliną, atrodo, kad ir juose no
rima (žiebti keršto ir kovos nuodus. Dainuojama apie nors ir medinius šautuvė
lius, su kuriais tie vaikučiai žygiuoja maršo taktu j kovą. Prieš ką, už ką ir ko
dėl? Jie meldžiasi taip pat ne į ką kitą, kaip ( Staliną. Ir jiems norima (kalbėti, 
kad nėra kitos spalvos, kaip tik raudona, kad nėra kitos vėliavos, kaip lik tarybi
nė vėliava.

Taip, tai yra tie nuodų lašai, kurie nuo pat lopšio lašinami ( žmonių širdis. 
Ir prisimeni tuos paveikslus, kuriais nukabinėtos visos vaikų darželių ir mokyk
lų sienos ir kuriuose nupieštas Stalinas su prisiglaudusiais besišypsančiais vaikais 
ant jo rankų. Ir prisimeni tuos filmus, kuriuose vaizduojama, kaip Sibiro tundrose 
ir nepraeinamose giriose keli maži berniukai, kovodami su baisiausiais žvėrimis ir 
visais žiaurios gamtos prajovais, ieško ne vilkų pagrobtos Raudonosios Kepuraitės, 
bet... Stalino pypkės. Ir prisimeni gražiuosius Evangelijos žodžius: „Kas pa
piktins vieną tų mažutėlių, vertas, kad jam būtų užrištas girnų akmuo ir jis pa
skandintas upėje. A. B.

SKELBIMAS Nr. &

Iš JAV Ir kitur yra paieškomi šiame skel
bime išvardinti asmens. Ieškomieji arba jų 
likimą žinantieji malonėkite atsiliepti C/Kar- 
totekai per artimiausius LTB skyrius, kar
tu nurodant ieškojimo eilės Nr. ir įdedant 
reikiamą kiekį pašto ženklų atsakymui ap
mokėti.

TURINTIEMS LEIDIMUS VYKTI Į 
ARGENTINĄ ŽINOTI

Pranešama, kad asmenys, kurie yra gavę 
leidimus įvažiuoti į Argentiną jr norintieji 
vykti paduoda priklausančiai Sub-Area raš
tišką pareiškimą, kad sutinka už vizą patys 
apsimokėti. Be tokio raštiško pareiškimo
byla lieka be eigos. Be to, pagal dabarti
nius Argentinos patvarkymus, asmenys ve
dę, turį virš 40 metų ir neturį vaikų į Ar
gentiną nebus įsileidžiami.

‘ LTB

RUOŠ EGLUTĘ VAIKAMS
Memmingeno mieste lietuvių likę ne

daug. Visas lietuviškos veiklos centras yra 
už 4 km. nuo miesto aerodrome įsikūrusioje 
baltiečių stovykloje, kurioje yra apie 800 
lietuvių. Mieste likę tik „išskryninguotieji” 
ir šiaip jau dėl (vairių priežasčių kelios 
šeimos išėjusios į vokiečių ūkį.

Vietos lietuviai stengiasi krutėti. Per Ka
lėdas LRK įgaliotinis kartu su komitetu 
ruošia vietos vaikams eglutę. Numatoma 
mažuosius apdovanoti naujaisiais vaikų li
teratūros leidiniais, kad augtų gerais susi
pratusiais lietuviais.

PRANEŠIMAS
Užjūrin emigruoti gali užsirašydamas že

mės ūkio darbininku, angliakasiu ar kitokitf 
juodadarbiu. Tačiau, atlikęs darbo sutarties 
laiką, nemokėdamas naujojo krašto ūkyje 
pageidaujamos specialybės ir toliau turėki 
tęsti sunku pastumdėlio gyvenimą. Svajoto
ji emigracijos laimė taps tavo gyvenimo di
džiausia kančia.

Tautieti, apsigalvok! Tu dar gali išmokti 
praktiškos specialybės, kuri tau laikinojoje 
tėvynėje gyvenimą padarytų pakenčiamą.

Mokykis radijo technikos specialybės. Ta
da tavo ateitis visuose kraštuose bus užtik
rinta, nes šių specialistų visuose kraštuose 
yra didelis pareikalavimas.

Užsirašyk į neakivaizdinę Radijo Techni
kos Mokyklą, vedamą prityrusių radijo 
specialistų — diplom. inžinierių. Mokykla 
gali naudotis visų tautybių DP, nes moks
las einamas vokiečių kalba. Visa mokslo 
medžiaga yra suskirstyta į 52 pamokas. Vie
nos pamokos kaina 1. —DM. Pamokas gali
ma imti visas iš karto arba dalimis. Studi
jų laiką nusistato pats studijuojantysis. Vi
są kursą išstudijavęs (gerus norus turėda
mas to gali pasiekti per 3—6 mėn), gali 
laikyti baigiamuosius egzaminus. Baigu
siems išduodami mokyklos baigimo ofi
cialūs diplomai. Studijuodamas kursantas su 
mokykla palaiko nuolatini ryš(, siuntinėda- 
mas pamokų nustatytus darbus raštu patik
rinimui. ,

Visos pamokos yra gražiai išspausdintos 
ir sudaro gražų tomą visiškai išbaigto radi
jo technikos kurso, kuris savo brėžiniais ir 
formulėmis naujajam radijo technikui tar
naus jo ateities darbe kaipo nepamainomas 
žinių šaltinis. Silpniau ■ vokiečių kalbą mo
kantieji, padedant geriau mokantiesiems, 
atidžiai išsivers visą mokslo medžiagą Į 
gimtąją kalbą. Tuo būdu apdirbta medžiaga 
tvirtai pasiliks kursanto atmintyje.

Nieko nelaukdamas siųsk pageidavimą 
mokyklon įstoti ir mokesti už mokslą ne
akivaizdinės Radijo Technikos Mokyklos 
DP generaliniam įgaliotiniui šiuo adresu:

Antanas Dagys (13a) Erlangen/Bayern 
Oberst Drausnick Kaserne Block E—6.

786. BUDNIKAS Julius - gyvenęs Wūrz- 
burge: LIMANTAS Pranas — gyv. 
Kaune; LIUTKAITE BRONĖ - duktė 
Marijos Jurinaitės; SPŪDŽIUS Anta
nas.

787. Marijona Stošiūtį, gyvenanti adresu: 
113 Washington St., Worcester 3, Mass, 
prašo atsiliepti savo brolio Aleksan- 
ro vaikus: Antaniną, Marijoną ir Oną, 
kilusius iš Ąįotiškių, Seredžiaus v.

788. Mr. Vincent Noraitis, 1 Pacific Street, 
So. Boston 27, Mass./USA — prašo 
atsiliepti savo gimines Noraičius bei 
Kiriliauskus, kilusius nuo Šiaulių.

789. Mrs. Amelia Sabaliūnienė, 122 Dor- 
cester St., Worcester 4, Mass./USA— 
prašo atsiliepti slaugę Ragelytę Ma
rijoną Vasiliauskaitę ir- K. Rabačauską.

790. Mrs. Mary Jankevičienė (Jesinskaitė), 
6349 Majestic, Detroit 10, Mich./USA 
prašo atsiliepti gimines, kilusius iš 
Siaudiniškių, Kybartų v.

791. Adelė Blekiūtė, 1933 Infantry, Detroit 
9, Mich./USA — prašo atsiliepti savo 
gimines, kilusius iš Žinių, Alvito par.

792. Mr. Kastantas Stasiūnas, 1712 Neuber- 
ry St., Chicago, Ill./USA — prašo at
siliepti savo sūnų, esanti tremtyje.'

793. Gauti adresai iš JAV: Stasei Vilčins- 
kaitei, Feliksui Norkevičiui, Feliksui 
Adomaičiui, Vytautui Chainauskui, 
Pranui Ramonaičiui, Stasiui Liudvi- 
navičiui, Zigmui Steponavičiui dr Klo
vai Kostui (laiškas iš JAV).

LTB C/Kartotekos Vedėjas

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

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

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

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