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Nepaisant soviet'll obstrukcijos su satelitais

JT PRIĖMĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJĄ
Bevinas: „Susitarti dar galima

JT pilnatis baigė savo darbi)
Paryžius (Dena/Afp). šeštadienį po pietų 

JT pirmininkas Dr. Evattas uždarė Jung
tinių Tautų pilnaties oficialią sesiją Pary
žiuje.

Po sesijos uždarymo prancūzų policijos 
ekskorto lydimi delegacijų pirmininkai nu
vyko pas Prancūzijos respublikos prezi
dentą Auriolį.

Paskutinė JT rezoliucija
Paryžius (Dena/Afp). Paskutiniame šios 

sesijas neoficialiame pasėdyje, kuris įvyko 
sekmadienio vakare, JT priėmė rezoliuciją, 
puria nustatoma, kad laikinė Korėjos komi
sija palieka nuolatinė.

Palestina-paskiitinis klausimas
Paryžius (Dena/Afp). Paskutinis JT pilna

tyje svarstytas klausimas buvo Palestina. 
Prieš sovietų ir Rytų bloko norą JT Pa
lestinos klausimu priėmė britų pasiūlytą 
rezoliuciją, kurioje numatyta sudaryti naują 
Palestinos komisiją, kuri suvestų žydus ir 
arabus į tiesiogines derybas.

I tą komisiją JT balsų dauguma išrinko 
JAV, Prancūziją ir Turkiją.

Šankias! SOS
Washingtonas (Dena/Afp). Kostarikos 

vyriausybė pranešė, kad iš Nikaraguos i 
■ Kostariką įžengė sukilėlių būriai, kuriems 

vadovauja anksčiau buvęs Kostarikos poli
cijos vadas.

Kostarika aliarmuoja Panamerikos pakto 
signatarus, prašydama įsikišimo ir nurody
dama, kad Pietų pusrutuliui kyla karo 
grėsmė.

.. Austrljoie dar 360.000 OP
Viena (NZ). Ir Austrija turi savo DP 

problemą. Austrijos teritorijoje šiuo metu 
gyvena 560.000 DP. Tai yra sunki našta 
tautai, kuri teturi 6,5 mil. gyventojų.

Pagal IRO, tie išvietintieji asmenys pri
klauso 33 tautoms. Daugiausia iš jų yra 
Sudetų vokiečiai, siebenbūrgeriai, lenkai, 
čekai ir vengrai.

Nauja Vengrijos vyriausybė
Budapeštas (Dena/Afp). Vengrijos prezi

dentas naują vyriausybę pavedė sudaryti 
Istvanui Dobiui. Naują vyriausybę prezi-

Paryžius (Dena). Debatai dėl žmogaus 
teisių deklaracijos JT pilnatyje susidūrė 
su žymiai didesniu pasipriešinimu, ne

gu, genocido konvencija, 
kurią JT pilnatis ketvirtadienį priėmė vi
sais balsais.

Sovietų Sąjunga, remiama Rytų bloko val
stybių, visomis priemonėmis norėjo, kad tos 
deklaracijos priėmimas būtų atidėtas kitai 
JT sesijai ateinantį rudenį.

Višinskis ir ukrainiečių atstovas Manuils- 
kis didžiąją naktinio posėdžio dalį panau
dojo tam, kad (pirštų savo argumentus. O 
kitj Rytų bloko atstovai penktadienio prieš
pietiniame ir popietiniuose posėdžiuose il
gomis kalbomis norėjo įrodyti, kad nepa
prastos komisijos priimtas projektas yra ne
pilnas ir pasenęs.

Pilnačiai dar lieka 3 posėdžiai. Nepaisant 
trumpo laiko, norinčių kalbėtojų eilė yra 
gana didelė. Penktadienį po pietų gavo bal
są atstovės moterys, kurios atstovavo Dani
jai ir Indijai. Jos labai karštai apeliavo į 
pilnatį, prašydamos deklaraciją priimti.

Nors tos deklaracijos gynėja' ir sutinka, 
kad kai kurie straipsniai galėtų būti geriau 
formuluoti, bet yra griežtai nusistatę tą 
deklaraciją priimti. Tos nuomonės yra ir 
Vakarų 4 didžiųjų valstybių atstovai.

JT pilnatis penktadienio vakare 45 balsais 
prieš 6 balsus 3 susilaikius, atmetė sovietų 
siūlymą balsavimą dėl žmogaus teisių de
klaracijos atidėti iki ateinančio rudens.

Višinskis pareiškė, kad pateiktasis dek
laracijos projektas yra nevertas Jungti
nių Tautų. Pagal ją būtų galimas ne
leistinas kišimasis į atskirų valstybių 
vidaus reikalus. Sovietų Sąjunga tos de

klaracijos nerems.
Višinskis pasisakė prieš pažiūrą, kad tau

tinio suverenumo idėja,yra reakcinė ir iš
pūsta. Bendruomenėje, kurioje nėra socia
linių klasių, negalį būti konflikto tarp val
stybės ir individo.

Vis dėlto žmogaus teisių deklaracija, ne
paisant sovietų ir jų satelitų opozicijos, bu
vo balsuojama. Sovietų Sąjunga, 5 Rytų Eu
ropos valstybės, Pietų Afrika ir Saudžio 
Arabija nuo balsavimo susilaikė. 36 balsais 
prieš 8 balsus, 11 susilaikius,

pilnatis atmetė sovietų pasiūlytą „de
mokratinės vyriausybės” definiciją.

Joje buvo išvadžiojama, kad kiekvienas pi
lietis, nepaisant jo rasės, spalvos, tautybės; 
gimimo, nuosavybės santykio, socialinės kil
mės, kalbos, religijos arba lyties, turi tei
sę dalyvauti savo krašto vyriausybėje.

Pagaliau pilnatis priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama, kad vyriausybės žmo
gaus teisių deklaraciją paskelbtų kiek galint 
plačiau ir kiek galint greičiau su visomis 
valstybėmis sudaryti žmonių teisių klausi
mais tarptautines sutartis, kurios turėtų įs
tatymų galią.

Šeštadienį popiet 18 valstybių pasirašė 
konvenciją. Kitų delegacijos nebuvo gavu
sios nurodymų.

Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio’ 
reikalų ministeris Bevinas žemuosiuose rū
muose pareiškė, kad Vokietijos problema 
negali būti išspręsta per kelias dienas. Jei
gu Rytai sutartų su Vakarais, tai ta proble
ma turėtų būti sprendžiama ne jėga, bet 
protu.

Nepaisant blokados ir neramumų, vis 
dar galima keturioms didžiosioms vals
tybėms susitarti Vokietijos klausimu.

D. Britanija sutinka, kad Berlyne būtų 
įvesta viena valiuta, bet blokada turi būti’ 
panaikinta ir paruošta pakankama schema 
valiutos klausimu. Berlynas pasauliui turi 
kur kas didesnę reikšmę, negu daugelis 
žmonių apie tai galvoja.

Berlyno rinkimų rezultatai, kuriems 
reikia skirti didelę reikšmę, išreiškė 
visuomenės pažiūras. Vakarų valstybės 
turi savo pozicijas Berlyne išlaikyti bet 
kuria kaina ir rūpintis, kad sovietų 
vyriausybės tame mieste taikomos prie

monės būtų atšauktos.
Per debatus labai griežtai prieš vyriau

sybės vedamą užsienio politiką pasisakė 
kraštutiniškai kairiojo sparno atstovas Zil- 
liacus. „Mūsų užsienio politika”, sakė Zil- 
liacus, per paskutiniuosius praėjusius me
tus visuose svarbiuose klausimuose visose

' pasaulio dalyse turėjo didžiausios nesėk
mės. Ji priartino mus ne prie taikos, bet 
prie naujo pasaulinio karo.”

Zilliacus pasisakė prieš bet kokią Ameri
kos pagalbą D. Britanijai ginklais, kadangi 
tokios pagalbos priėmimas reiškiąs atsisa
kymą nuo nepriklausomybės.

Užsienio politikos debatuose konservato
rių vadas Churchillis patarė savo vyriau
sybei imti pavyzdį iš JAV, kurios užsienio 
politiką veda visų partijų sutarimu.

Vokietijos klausimu jis pasiūlė kraštą pa
dalyti į atskiras valstybes, nes tuo būdu 
būsią lengviau susitarti su Prancūzija.

Griežtai iškritikavęs vyriausybės Pales
tinos politiką,’ Churchillis skatino vyriausy
bę neboikotuoti Izraelio valstybės ir ryžtis 
siųsti į ją diplomatinį atstovą.

Su Franco Ispanija Churchillis pasiūlė 
užmegsti normalius diplomatinius santykius, 
Karo metu ispanai nenukovę nė vieno są
jungininkų kario, o labai daug patarnavę, 
atsisakydami okupuoti Gibraltarą. Nesą jo
kio pagrindo ispanų tautos traktuoti kaip 
raupsuotųjų vien dėl to, kad ją valdo ge
neralisimas Francas.

Kalbas gale Churchillis patarė baigti 
„šaltąjį karą”, kol sovietai neturi atominės 
bombos.

Siūlosi J Balkanų taikytojus

... ir apynasri tautų žudikams
JT pilnatis priėmė genocido konvenciją Į kant priemones, trukdančias bet kuriai
Paryžius (Dena). JT polnatis ketvirtadienį i grupei daugintis; 5. Priverstiniu vienos 

plenumo posėdyje visais balsais priėmė ge- i kurios grupės vaikų perkeldinimu į bet 
nbc'ido konvenciją. j kokią kitą grupę.
•^Toje konvencijoje; tarp kita ko, sakoma: i Tautų žudymo atvejams spręsti turi būti

„Genocidas yra visiškas arba dalinis 
tautos sunaikinimas; o taip pat sunai
kinimas kalbinės, rasinės arba religi
nės grupės šiais būdais: 1. Bei kurios 
tos grupės narių žudymu; 2. Rimtu fizi
niu arba dvasiniu tų grupių narių ža
lojimu; 3. Bet kurią tokių grupių eks
ponavimo sąmoningai tokioms gyveni
mo sąlygoms, kurios ves prie visiško 
arba dalinio fizinio sunaikinimo; 4. Tai-

| sudarytas tam reikalui nepaprastas teismas. 
I Sovietų bandymas pasipriešinti tokios rū- 
išies tarptautinio teismo sudarymui ir siūly- 
j mas tą straipsnį iš sutarties išbraukti buvo 
atmestas 39 balsais prieš 8 balsus, 8 susi
laikius.

Toliau 31 balsu prieš 14 balsų 10 susi
laikius, buvo atmestas sovietų siūlymas į 
konvenciją įtraukti straipsnį ir dėl „kultū
rinio tautų žudymo”.

Prasidėjo pasikeitimas ginklais

Paryžius (Dena/Afp). Jugoslavijos užsie
nio reikalų ministeris Kardelis JT pirmi
ninkui Dr. Evattui pasiuntė telegramą, ku
rioje jis pozityviai pasisako dėl eventualias 
konferencijos tarp Graikijos iš vienos pu
sės'ir Bulgarijos, Albanuos, Jugoslavijos iš 
kitos pusės dėl taikingo ginčo sprendimo.

Kardelis patikino, kad Jugoslavija sutin
ka dalyvauti tokiuose pasitarimuose, bet 
Graikija yra atsisakiusi pripažinti dabarti
nes sienas su Albanija ir Bulgarija.

Kardelio nuomone, susitarimas tarp Ju
goslavijos ir’Graikijos būtų galimas, tsttU 
davus 1927 m. sutartį dėl pasienio susisie
kimo bei abišalėmis pastangomis vengti pa
sienio incidentų, sudarant bendrą graikų* 
jugoslavų komisiją aiškinti pasienio srityse 
tarptautinės teisės pažeidimus ir pradėjus 
derybas dėl mažumų ir pabėgėlių proble
mos.

Sovietai reikalauja Armėnijos
Paryžius (Sūdena/Afp). Sovietų spaudoje 

gruodžio 8. d. buvo išspausdintas „armėnų 
mažumos Turkijoje interesams ginti komi
teto” atsišaukimas Į visas JT priklausan
čias -valstybes. Tame

atsišaukime reikalaujama Turkijos val
džioje esančias armėnų sritis prijungti 
prie armėnų socialistinės sovietų res

publikos.
Toliau reikalaujama į Jungtinių Tautų pil
naties posėdžių darbų tvarką įtraukti ir ar
mėnų mažumos problemą.

Galutiniai JAV rinkimu 
duomenys

Washingtonas (Dena/Reuteris). Lapkričio 
2 d. įvykusiuose Amerikos prezidento lin
kimuose, pagal penktadienį paskelbtus galu
tinius duomenis, iš viso paduotą 48.680.416 
balsų. Už Trumaną (demokratų partiją) pa
duoti 24.104.836 balsai arba 49,5%; už gu
bernatorių Dewey, (respublikininkų partiją) 
paduota 21.969.500 balsų arba 45,!•/•;■ už 
gubernatorių Thurmondą paduota 1.169.312 
balsų; Wallacė surinko 1.157.000 balsų; ki
ti balsai pasiskirstė įvairioms smulkioms 
grupėms, kaip, antai: socialistams, vegeta
rams, socialistų darbo partijai, socialistų 
darbininkams ir tt.

* Du Hesseno girininkai miške netoli 
sovietų sienos buvo apšaudyti Thiiringijos 
pasienio policininkų

f dentas Szakasitsas tučtuojau prisaikdino.
Naujasis Vengrijos ministeris pirmininkas 

Dobys, kuris yra Vengrijos smulkiųjų ūki
ninkų partijos pirmininkas, yra žemės ūkio 
darbininko sūnus. Jaunystėje jis įstojo, į 
žemės ūkio darbininkų profesinę sąjungą ir 
nuo 1918 m. iki 1930 m. priklausė įvairiems- 
kairės orientacijos sąjūdžiams. Nuo 1930 m. 
jis priklausė smulkiųjų ūkininkų partijai. 
1947 m. išrinktas jos pirmininku. Praėjusio 
karo metu jis organizavo tarp žemės ūkio 
gyventojų pasipriešinimą vokiečių okupa
cijai.

Dann kariuomenė dar 2 
melus Vokietijoje

Londonas (Dena/Afp). D. Britanija su Da
nija pasirašė sutartį, pagal kurią Danijos 
kariuomenės daliniai dalyvaus Vokietijos 
okupacijoje dar dvejus metus po 1949 m, 
gegužės mėn.

Okupacinė kariuomenė, kuri šiuo metu 
yra vienos brigados dydžio, bus sumažinta.

Rinkimus laimi Perono partija
Buenos Airės (Dena/Reuteris). Gruodžio 

5 d. Argentinoje įvykusiuose rinkimuose ir 
vėl lemiančią persvarą laimėjo valstybės 
prezidento Perono šalininkai.

Iki šiol iš viso krašto galutinių rezultatų 
dar nėra. Santiago de; Esiro provincijoje 
pagal galutinius duomenis Perono šalinin
kai laimėjo 57.110 balsų, o opozicija 9.015.

Sostinėje ir kitose šešiose provincijose 
pagal iki šiol suskaičiuotus balsus Perono 
partija yra didelėje persvaroje.

Clangkaisekienfe pas Trumaną
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas priėmė ponią Ciangkaiše- 
kienę. Mandagumo ženklan jai buvo paruoš
ta arbatėlė, kurioje dar dalyvavo ponia 
Trumanienė ir užsienio reikalų ministerio 
žmona Marshallienė.

Londonas (Dena/Reuteris). Londone buvo 
oficialiai pranešta, kad

D. Britanija pateikė Prancūzijai spraus- 
minių naikintuvų, ir J tai reikia žiūrė
ti, kaip į pirmąjį ginklų pasikeitimą 
tarp Vakarų Europos Unijos valstybių.

Tas sprausminių naikintuvų perdavimas 
Prancūzijai padarytas pagal bendrą susita
rimą, kuris pasirašytas rugsėjo mėnesį.

Standartizuos lėktuvų gamybą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Gerai in-

formuoti sluogsniai teigia, kad netrukus 
Washingtone prasidės pasitarimai dėl bri
tų ir amerikiečių karinių lėktuvų statybos 
standartizavimo.

Toks lėktuvų dalių standartizavimas, ma
noma, bus įtrauktas kaip technikinė sąlyga 
į planuojamą Šiaurės Atlanto paktą. Nori
ma, kad karo atveju pavienios lėktuvų dalys 
galėtų būti pritaikytos ir naudojamos kiek 
galint didesniam įvairių tipų lėktuvų skai
čiui.

Prancūzijos vyriausybė tikrins pasitikėjimą
Paryžius (Dena). Prancūzijos ministeris 

pirmininkas Queuille tautinio susirinkimo 
kanceliarijai perdavė naują Prancūzijos 
biudžeto projektą, kuris netrukus turi būti 
pradėtas svarstyti tautiniame susirinkime.

Vyriausybė yra apsisprendusi ryšium su 
biudžetu Iškelti ir pasitikėjimo klausimą. 
Tačiau manoma, kad debatai dėl biudžeto 
nebus priežastis vyriausybei griūti.

Nors vyriausybės siūlymai ir nėra pa
skelbti viešumai, bet manoma, kad yra nu
matytos ryšium su biudžetu šios priemo
nės: mokesčių reforma, kuri jau žymiai 
jautriau palies didesnes pajamas, dividendų 
mokesčiai, pakeisti pajamų mokesčiai ir 
paskolų mokesčiai.

Numatytosios prancūzų radikalinės mo
kesčių reformos svarbiausia naujovė yra ta, 
kad visoms pajamoms bus įvestas 18’/o pa
jamų mokestis, nežiūrint to, iš kokių šalti
nių tos pajamos gautos. Šalia to bus pa
siūlytas, papildomas 10®/ė mokestis paja
moms, kurios bus tarp 120.000 ir 200.000 
frankų. Tas naujas pajamų mokestis yra 
progresyvus ir siektų iki 60 % 33 mil. 
frankų metinių pajamų.

Fabrikantų mokami gamybos mokesčiai 
būtų padidinti 20%, o visi kiti mokesčiai 
10%. Tuo būdu tikimasi mokesčiais surinkti 
150 milijardų frankų.

Tautinio susirinkimo finansų komisija su
tiko su numatytaisiais biudžeto taupymais. 
Tikimasi, kad naujasis biudžetas tautinio 
susirinkimo bus priimtas dar prieš Naujus 
Metus.

Jugoslavija prisikalbins Vakarus prekiauti z
Frankfurtas (Dena). Visi ženklai rodo 

ūkišką Jugoslavijos ir Vakarų artėjimą. Kad 
neseniai buvo sušvelninta Amerikos kontrolė 
eksportui j Jugoslaviją, pranešimas, kad ne
trukus Ryme turi įvykti prekybos pasitari
mai tarp Italijos ir Jugoslavijos ir kad vie
na britų firma įsipareigojo Jugoslavijoje 
pagal penkmečio planą išplėsti geležies ir 
plieno pramonę, atrodo, tą teigimą patvir
tina.

Vienas užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, jog dar nėra tiksliai nus
tatyta, kokiame laipsnyje Jugoslavijai bus 
taikoma prievolė gauti leidimus kontroliuo
jamoms eksportuojamoms gėrybėms.

Jugoslavijos iniciatyva sausio mėnesį. Ry
me įvyks Italijos Jugoslavijos prekybos de

rybos, kurių tikslas padidinti Jugoslavijos 
eksportą į Italiją. Tuo būdu norima išly
ginti Jugoslavijos prekybos balansą su Ita
lija, kuris dabar yra pasyvus. Be to, Italija 
nori sudaryti su Jugoslavija žvejybos su
tartį, kuri įgalintų Italijos žvejus žvejoti 
prie Dalmatijos pakrančių.

Iš Amerikos pusės pažymima, kad JAV 
yra suinteresuotas, idant pasitaisytų Itali
jos Jugoslavijos santykiai, o taip pat jos 
pageidaujančios prekybos suintensyvėjimo 
tarp Vakarų ir Rytų Europos.

Afp. informuoja, kad Belgrade susidaro 
įspūdis, jog JAV yra suinteresuotos santy
kių sunormavimu tarp Jugoslavijos ir Va
karų valstybių ir kad tuo reikalu Italija 
turi vaidinti tarpininko vaidmenį.

Europos vienybė daro pažangą
Britų užsienio reikalų ministeris Bevi

nas žemuosiuose rūmuose painformavo, kad, 
Vakarų Europos Unijoje derinant atskiras 
pažiūras, pasiekta gerų rezultatų. Yra su
kurta bendra karinė vyr. vadovybė ir nuo
latinė organizacija, kurios uždaviniai yra 
parūpinti gynimosi reikmenų.

Jeigu dėl Atlanto pakto pasitarimai turė
tų sėkmingesnę pabaigą, tai svarbios pa
saulio dalys galėtų sudaryti bendrą apsi
gynimo sistemą, kas ypač Vakarų Europos 
kraštuose sukeltų pasitikėjimo jausmą ir 
sudarytų sąlygas užbaigti šimtmečius 
trunkančią kovą tarp Prancūzijos ir Vokie
tijos.

Derybos dėl Atlanto pakto prasidėjo
Washingtonas (Dena/Reuteris). Penkta

dienį po pietų čia prasidėjo pasitarimai dėl 
Atlanto pakto sudarymo tarp 5 Vakarų Eu

ropos Unijos valstybių ir Jungtinių Valsty
bių bei Kanados.

Užsi.enio reikalų ministerijos komunikate, 
kuris buvo išleistas pasibaigus posėdžiui, 
sakoma, kad tie pasitarimai yra tęsinys dar 
liepos mėnesį pradėtų derybų bendro apsi- 
gynirft klausimu.

Tos derybos rugsėjo mėnesį buvo atidė
tos, kad vyriausybėms būtų duota laiko jų 
pažiūroms išsikristalizuoti.

Dabartiniai pasitarimai užtruks kiek il
gesnį laiką. Apie jų turinį nieko nebus 
skelbiama, kol nebus padarytas galuti

nis susitarimas.
+ Japonijos komunistų partija protesta

vo prieš darbo ministerio patvarkymą, ku
riuo reikalaujama iš visų profesinių sąjun
gų išmesti komunistus. (D/Afp).

♦ Graikijos ministeris pirmininkas po 
ligos pasitaisė ir pirmadienį pradėjo eiti sa
vo pareigas. (D/R).

Britų firma „Mackenzie Metcalfe” sutiko 
siųsti J Jugoslaviją savo inžinierius Jugo
slavijos geležies ir plieno pramonei plėsti. 
Ta pati britų bendrovė taip pat ketina pa
dėti Jugoslavijoje įrengti didžiules plieno 
įmones. ,

JAV rems Pietų Korėją •
Washingtonas (Dena/Afp). JAV ir Pietų 

Korėjos respublikos vyriausybės, kaip pra
neša JAV užsienio reikalų ministerija, penk
tadienį pasirašė sutartį, kurioje numatytas 
Pietų Korėjos ūkinis rėmimas ECA rėmuo
se. Tą sutartį turi ratifikuoti Pietų Korėjos 
parlamentas.

Egiptieičal pradėjo ofenzyvą
Tefavivas (Dena). Izraelio kariuomenės 

informatorius, pasak Reuterio, pareiškė, kad 
egiptiečių daliniai, remiami šarvuočių piet
vakarinėje Negebo dalyje, pradėjo energin
gą antpuolį prieš žydų Nerimo koloniją.

♦ Buvęs NUrnbergo gestapo komisarai 
Ohleris apygardos teismo nuleistas 7 m 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

1
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==ŠTBVMPOS ŽDUlOSs
BRAZILIJA

♦ Brazilijos užsienio reikalų ministeri
jos informatorius pareiškė esąs įgaliotas 
pranešti, kad ateinančiais metais i Braziliją 
atvyks Winstonas Churchillis ir bus neofi
cialus vyriausybės svečias. (D/Afp).

♦ Londone gruodžio 9 d. įvyko JAV 
Balkanų kraštų diplomatų konferencija. Joje 
dalyvavo ir JAV karininkai Turkijoje. To 
susitikimo tikslas buvo susidaryti politinę 
raidą Balkanuose, ypač atsižvelgiant į Bal
kanų valstybių santyki su sovietais ir 
būklę Jugoslavijoje. (D/Afp).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Bratislavoje teismas pasmerkė mirti 3 

kareivius, kurie buvo kaltinami ruošę aten
tatą prieš Čekoslovakijos respublikos prezi
dentą Gottvvaldą ir kitus vadovaujančius 
krašto politikus. (D/R).

♦ Prahos teismas nuteisė nuo vienerių 
iki 7 metų kalėjimu 9 studentus, kurie leido 
nelegalų laikraštį „Į Laisvę” ir priklausė 
pasipriešinimo sąjūdžiui. (D).

♦ 'Čekoslovakijos konsulas New Yorke 
Smetacekas pranešė, kad dėl savo priešiš
kumo dabartinei Čekoslovakijos vyriausybei 
jis pasitraukė iš užimamųjų pareigų. Sme- 
tacekas nori pasilikti Amerikoje, kaip po
litinis pabėgėlis. (D/R).

D, BRITANIJA
♦ Anglijos kanalo- pakraščiuose siautė 

didžiausia šių metų audra. Ta audra Lon
done pasiekė 90 km per valandą. (D/R).

♦ D. Britanija ir Siamas gruodžio mėn. 
Singapūre turės konferenciją, kurioje tarsis 
dėl Siamo Malajų sienos apsaugos. (D/R).

♦ D. Britanijos ūkio ministerjs sir Staf- 
fordas Cripsas žemuosiuose rūmuose pa
reiškė nuomonę, kad D. Britanijos gyven
tojams turėtų būti leista į Europą siųsti pi
nigus, kad tuo būdu būtų padaryta gera 
įtaka „šaltajam karui”. (D/R).

♦ Viena Kubos rašytojų grupė savo 
viešu pareiškimu griežtai pasisakė.prieš ne
seniai įvykusį Venecueloje karinį pučą ir 
reikalavo Kubos vyriausybę nepripažinti 
naujosiog Venecuelos vyriausybės. (D/R).

ITALIJA
♦ Italų komunistų laikraštis „Unitą” 

paskelbė, kad Šiaurės Italijos Piemonto 
provincijoje rasta urano rūdos klodų. (D/R)

_______ IZRAELIS
♦ Vienas Izraelio karinis informatorius 

pareiškė, kad vakarinėje Negebo dalyje vi
sai nepasisekė egiptiečiu puolimas; jie pa
tyrę didelių nuostolių. (D/R).

JUGOSLAVIJA
# • Jugoslavijos Tanjugo žinių agentūra 

iš Tyranos praneša, kad dabar yra areš
tuoti 6 vadovaują vienos grupės asmenys, 
kurie Albanijos komunistų partijoje palaikė 
Titą ir kurie pertvarkant Albanijos vyriau
sybę lapkričio mėn. gale iš jos turėjo pa
sitraukti. (D/R).

J, A. VALSTYBĖS
♦ Amerikos AFL profesinių sąjungų 

pirmininkas Greenas, pasak New Yorko ra
dijo, Sovietų Sąjungą apibūdino kaip vie
nintelę didžiąją valstybę, kur yra šloviną^ 
mas totalizmas ir aktyviai priešinamasi de
mokratijai. Jeigu Sovietų Sąjunga nuo savo 
priešiškumo ir agresijos politikos neatsisa
kys, tai laisvos pasaulio tautos turi susi
burti į apsigynimo sąjungą, kad tokiu būdu 
sovietų vadus atvestų į protą. (D).

♦ Amerikos ambasadorius Graikijoje 
Gradys išvyko į JAV, kur su užsienio rei
kalų ministeriu turės pasitarimus. Prieš 
vykdamas į Ameriką, jis sustos Paryžiuje 
ir pasimatys su Graikijos užsienio reikalų 
ministeriu Caldariu. (D/R).

♦ „New York Times” paskelbė statisti
kos biuro duomenis, pagal kuriuos š. m. 
spalio 1 d. Amerikoje buvo 147.280.000 gy
ventojų. (D),

♦ Amerikos Indianos universiteto stu
dentai surinko 1150 dolerių pirkti carė pa
ketams. kuriuos pasiųs amerikiečių zonosi 
Vokietijoje studentams. (D).

♦ Amerikiečių, pionierių korpas Grai
kijoje paskelbė, kad greičiausia Makedoni
jos srityje sukilėliai pagrobė vieną karį 
amerikietį. Sunkvežimis, kuriuo jis važiavo, 
rastas sudegintas. (D/R).

JUNGT. TAUTOS
♦ JT generalinio štabo viršininkas Pa

lestinoje gener. Rileys reikalavo iš žydų ir 
arabų komendantų Jeruzalėje, kad per ka
lėdas būtų laisvas susisiekimas su švento
mis vietomis Jeruzalėje ir Betliejuje. (D).

LENKIJA
♦ Lenkų karinė delegacija, vadovauja

ma krašto apsaugos ministerio maršalo Žy- 
mierskio, atvyko į Čekoslovakijos sostinę 
Prahą. (D/Afp).

PORTUGALIJA
♦ Portugalijos antifašistinis sąjūdis tarp 

JT delegatų išplatino memorandumą, kuria
me pasisakoma prieš Salazaro vyriausybę 
ir pabrėžiama, kad Portugalijos demokra
tai stengiasi Portugalijoje sukurti sąlygas, 
kurios būtinai reikalingos, kad tas kraštas 
galėtų būti priimtas į JT. (D/Atp).

VENGRIJA
♦ Vengrijos evangelikų bažnyčios sino

das ratifikavo su vyriausybe sudarytą su
tartį, kurioje nustatomi santykiai tarp vals
tybės ir evangelikų bažnyčios. (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Netoli Kasselio miške atrastas didžiau

sias iki šiol ginklų ir šaudmenų sandėlis. 
Jame buvo 41.000 šaudmenų pėstininkų 
ginklams, daug granatų, pancerfaustų ir ki
ta. Manoma, kad tas sandėlis yra pasilikęs 
iš karo laikų, ir daugelis ginklų bei šaud
menų nuo ilgo stovėjimo yra pagedę. (D).

♦ Hannoverio kainų priežiūros įstaigos, 
padedant policijai, padarė eilę kratų. Per 
tas kraštas paaiškėjo, kad dausrelio vers
lininkų kainos yra dirbtiniu būdų ir labai 
išpučiamos. Pvz., tekstilės parduotuvėse 
kalkuliuojama 60% antkainio prie didmenų 
kainos. Daug prekių konfiskuota. Bus iš
kelta nemaža bylų. (D).

♦ Amerikiečiu ir britų kariuomenė Vo
kietijoje pasikeis karininkais ir puskarinin
kiais, kad tuo būdu būtų ūgdomi savitar
pio santykiai. (D)

Vakarų Vokietijoje labai plačiai sklinda 
kalbos apie karo ruošą. Vokiečiai kelia 
klausimą, ar jie bus atginkluoti „Vakarų 
Europos ginti”. Abiejfy vakarinių zonų laik
raščiai per pastarąsias savaites buvo pilni 
straipsnių, kuriuose svarsto, kokį vaidmenį 
suvaidintų vakarinė Vokietija kare tarp So
vietų S-gos ir Vakarų valstybių.

Iš tarptautinės padėties raidos kristali
zuojasi nuomonė, kad krizių nukamuotoje 
šių dienų Europoje Vokietija gali iškilti 
kaip karinė jėga.

„Frankfurter Neue Presse” pirmame pus
lapyje per dvi skiltis įsidėjo atsišaukimą Į 
savo skaitytojus, kad prirašytų anketą ir pa
sisakytų, ar norėtų atsisakyti dalyvauti ki
tame kare. Skaitytojams pateikti trys klausi
mai: „Ar norite, kad konstitucija suteiktų 
teisę atsisakyti nuo karo tarnybos? Ar no
rite, kad Vokietijos arba laikinai Vakarų 
Vokietijos įstatymas uždraustų dalyvavimą 
kare? Ar norite, kad Vokietijos konstituci
joje tiesiogiai arba netiesiogiai nustatytų, 
kad stojimas į karą, priklauso nuo vokiečių 
tautos?”

Prieš kelias savaites „Rheinischer Mer- 
kur”, rimtas antibolševikinis savaitraštis, 
atvirai rekomendavo steigti Vakarų Vokie
tijos „apsaugos dalinius”, kurie būtų gin
kluoti tik „gynybos ginklais”, ligi prieštan
kinių pabūklų. Viename paskesnių numerių 
laikraštis konstatavo, kad „kiekvienas vo
kietis, kuris paliktų Ivanui savo žmoną, se
serį arba dukterį, būtų bailus niekšas”.

Konservatyvus hamburgiškis „Die Zeit” 
Straipsniu „Ar Vokietija atsiginkluos?” 
puola rusų remiamą „naująją policijos ar
miją” sovietų zonoje. Laikydamas tai de
strukcija, „Die Zeit” konstatuoja, kad tai 
yra „pilietinio karo ginklas... sena sovie
tų taktika kuria naudojosi Ispanijoje, Kini
joje ir Graikijoje. Mes nenorime baidytis 
tos taktikos. Mes norime vesti ofenzyvą 
prieš ją.”

Ligi šiol dar nebuvo rašyta tuo klausimu 
taip nesivaržomai: šis Hamburgo laikraštis 
sako tiesiai, kad jei sovietai steigia poli

Nepopuliari Vakaru bloko politika
Vadinamosios Europos jungtinės valsty

bės gali būti suorganizuotos tik Anglijai pa
rodžius geros valios. Bet ar iš jos galima 
tikėtis tos geros valios, yra didelis klausi
mas. Kodėl Anglija delsdama ir nenoromis 
diskutuoja šį klausimą, itin aštriai formu
luojant nusakoma, kad ji visada sutarianti, 
kada reikia žemyną suskaldyti į daugelį 
stovyklų pagal principą „divide et impera” 
(dalyk ir valdyk), bet ji pati tikrai suskyla 
į frakcijas, kada, įmanevruota į nepatogią 
padėtį, turi dalyvauti Europos vienijimo są
jūdyje.

Tiesa, žinoma, jog pirmiausia buvo kal
tas ginčas tarp darbo partijos ir konserva
torių, kad Anglijos vyriausybė pasirodė to
kia nedraugiška naujiesiems Europos pla
nams. Churchillio vardas yra neatskirimai 
susijęs sū Haagos kongresu ir visu tuo, 
kas išaugo iš anų dienų. Nors tai ir bai
siai piktina jautrią socialisto sielą, bet klys- 
tum manydamas, kad viską- galima išaiš
kinti partine priešybe, dėl ko Anglijoje 
šiaušiamas! prieš Europos jungtinių vals
tybių projektą.

Pakanka pažvelgti į konservatorius. Su
vienytos Europos draugus ir priešus ski
riančioji linija eina per juos. Imperijos po
litikai ir seno ir naujo stilaus imperialistai, 
kurių evangelija yra „Daily Express” dien
raštis, kovoja su Churchillio Europos pla
nais daug atviriau ir energingiau, nekaip 
darbo partija. O ana britų darbo partijos' 
grupė, kuri neseniai ryžosi imperiją pa
naudoti kaip pradmės bazę socializmo mi
sijų vedimui likusiajame pasaulyje, viduju 
atžvilgiu yra tokia giminiška su „Daily 
Express”, jog beveik kompromituoja abi 
puses. Nepasitikėjimas „žemyniečiais" yra 
įsisunkęs anglui į kūną ir kraują, vis tiek 
kurios jis partinės spalvos. Net ir anglų 
komunistai neretu atveju yra anglai, o tik 
antroje eilėje tavorščiai, o ką bekalbėti 
apie socialistus ir konservatorius.

Tad anglų varžtai yra labai sudėtingi ir 
ne vien partinės politikos pobūdžio. Tai 
yra anglų varžtai, padauginti iš socialistų 
varžtų. Attlee kritikai konservatoriai yra 
laimingi, nebūdami vyriausybėje. Jei jie 
būtų, tai, atsižvelgdami į ypatingą Anglijos 
padėtį pasaulio politikos atžvilgiu, ir į 
ypatingą imperijos struktūrą, lygiai taip 
pat delstų visomis jėgomis atsidėti Euro
pos vienybės projektui, kaip dabar delsia 
darbo partija. '

Kita vertus, anglų darbo partijoje paste
bimas pastaruoju metu marksistinės dog
matikos bruožas, kuris neatrodo anglosak
siškas, bet kontinentiškas. Šitą kursą aiš
kiausiai reprezentuoja kabinete du radika
lios kairės eksponentai — Dr. H. Daltonas 
ir A. Bevanas. Veikimas kartu su kontinen
to nesocialistinėmis • vyriausybėmis jiems 
atrodo avantiūra, į kurią tikras socialistas 
neįsileidžia. Suvienytai Europai sukurti yra,

MINTIS

Michelis tarp špagų
cijos armiją, tai Vakarų Vokietija, kuri turi 
daugiau žmonių ir išteklių, „turėtų steigti 
dar didesnę ginkluotą pajėgą. O paskum 
sąjungininkai tepasitraukia. Jei sovietai no
ri pilietinio karo, pamatysime, kas atsitiks”.

„Der Spiegei”, savaitinis, taria, kad dėl 
bet kokio Vakarų Vokietijos atginklavimo 
sovietai tikriaitsiai trauktų į Vakarus. Jis 
jau kukliau rekomenduoja steigti vokiečių 
savanorių armiją tik karui esant neišvengia
mam, bet tada jau bus per vėlu...”

Šitas gyvas domėjimasis Vakarų Vokieti
jos karine ateitimi neranda jokios paramos 
amerikiečių, britų, arba prancūzų karinėse 
valdžiose. Gen. L. Clayus visai aiškiai pa
sakė, kad Vakarų valstybės neketina leisti 
steigti jokios federacinės policijos arba į 
policiją panašios jėgos, kuri galėtų sudary
ti griaučius Vakarų Vokietijos armijai steig
ti ateityje.

Privačiai kalbant daugelis vokiečių te
rodo maža optimizmo, kad būtų galima so
vietams ir Amerikai išvengti karo. Taip 
pat jie nepasitiki, kad naujoji Europos gy
nybos taryba įstengtų vesti kovas į rytus 
nuo Reino.

Susumuodamas vyraujančią opiniją, vie
nas laikraštis deda karikatūrą, kurioje Mi
chelis (= Vokietija) vaizduojamas po dviejų 
fechtuotojų špagomis ir klausia; „Argi tai 
mūsų tikroji vieta tarp taiką mylinčių pa
saulio tautų?”. (NHT).

Dinnyesas prisipažino „kalias“
Budapeštas (Dena/Reuteiis). Paskelbus, 

kad pasitraukė Vengrijos ministeris pir
mininkas Dinnyesas, paaiškėjo, kad ir visa 
vengrų vyriausybė įteikė formalų atsistaty
dinimo pareiškimą.

Tačiau informuotuose sluogsniuose ma
noma, kad naujasis ministeris pirmininkas, 
sudarydamas naują vyriausybę, didelių pa
keitimų nedarys.

♦ Per Jugoslavijos išvadavimo dienos 
iškilmes įtakingas partijos šulas Pischadė j 
pabrėžė anglų ir amerikiečiu nuopelnus va- i 
duojant iš priešo kraštą. (UP). I

I jų nuomone, būtina sąlyga, kad žemyno tau
tos pirma įsigytų padorias, patikimas so-' 
cialištines vyriausybes.

*
Vakarų Europos Unija (= laisvų Europos 

kraštų susijungimas bendrai gintis nuo So
vietų S-gos ekspansijos pavojaus), ir At
lanto paktas (= pirmesnės sąjungos išplė
timas, įtraukiant užjūrinius JAV ir Kana
dos arsenalus) nešališkam stebėtojui atrodo 
natūrali raida. Iš istorinės, perspektyvos 
žiūrint, lengva įsitikinti, kad Europos pu
siausvyros sunaikinimas ir sovietų karo bei 
pokario meto laimėjimai bepalieka tik vieną 
galimybę šiam grasomam Europos žemyno 
vakariniam pakraščiui — saugotis, apsi
drausti, burtis. Atsakant į sovietų konti
nentinę persvarą, iš vienos pusės-, dėtis I 
anttautinę sąjungą, o iš kitos pusės, — 
šlietis į Amerikos pramonės, finansų ir jū
ros jėgų atsargas. Logingai galvojant bū
tų galima manyti, kad jei Vakarų Unijai 
nesiseka pakankamai sparčiai organizuotis, 
tai tik dėl priemonių ribotumo, bet ne dėl 
tikslų pobūdžio.

Bet tai yra iliuzija. Iš Paryžiaus žiūrint 
dalykai atrodo kitaip ir komplikuočiau. 
Tenka konstatuoti, kad Prancūzijos respub
likoj politika dėl unijos .nesutinka su pran
cūzų tautos nuotaikomis. Teoriškai stipriau
sia žemyno kolona Vakarų gynimo fronte 
yra tuščiavidurė. Užsienio reikalų ministe
rija galėjo ir žengti psichologinį žingsnį iš 
ūkinės Marshallio plano koncepcijfc į poli
tinę karinę Atlanto pakto koncepciją,- bet 
prancūzų tautos dauguma delsia ja'sekti.

Nekiltų klausimo, jei tai būtų įprastinis 
skirtumas tarp valstybės politikos Ir viešo
sios nuomonės.' Masė šiandien tebestovi ten, 
kur jų krašto oficialioji užsienio politika iš
buvo įstrigusi lig 1947 m.: su nepasitikė
jimu žiūrėjo į du didžiuosius pasaulio po
litikos blokus, nenorėdama įsakmiai Įsipa
reigoti nė vieno pusėje. Kaip Bidault eroje 
Prancūzijos politika buvo lūkuriavimo, at
sargumo, neryžtingumo pozicijoje tarp Ry
tų ir Vakarų, taip prancūzų tauta dabar te
bėra toli nuo Vakarų solidarumo sąmonės. 
Ji vengia pasisakyti, o svarbiausia bijo to 
pasisakymo konseikvencijų.

Si aplinkybė ir yra kuolas ratuose. Nesi- 
domėjimas Vakarų jėgų suvienijimu kyla iš 
karo baimės, su kuria norima kovoti. Pran
cūzų tautas dauguma nieku gyvu nenorėtų 
būti įvelta į karą, dabar lygiai taip pat, 
kaip ir Miincheno laikais. Jausmais vado
vaudamasi ji priešinasi kiekvienai priemonei, 
kuri galėtų paaštrinti' tarptautinę padėtį ir 
padidinti karo’ pavojų. Tai yra klimatas, 
kuriame sovietams' nuolaidų politika, kuri 
įtampą galėtų sumažinti bent tą akimir
ką, rastų tokią pat dirvą, kaip 1938 m., 
kada buvo daromos nuolaidos Hitleriui. 
Politika, kuria nustatoma „ligi čia ir neto
liau”, tokioje atmosferoje tegali būti nepo-

Titas turi 6 armijas
Jugoslavų kariuomenė šiuo metu turi 57 

divizijas su apie 800.000 vyrų. Tuo būdu 
Jugoslavijoje laikoma paruoštyje 6 armijos.

Dar neseniai silpnąja jugoslavų armijų 
puse buvo apginklavimas. Pėstininkai buvo 
ginkluoti anglų, rusų vokiečių ir prancūzų 
šautuvais. 'Artilerijoje didžiąja dalimi bu
vo vokiečių kilmės pabūklai, aviacija turėjo 
britų, amerikiečių ir rusų lėktuvų bei ap
ginklavimą.

Tačiau neseniai jugoslavų kariuomenės 
apginklavime yra įvykę žymių permainų. 
Pėstininkai gavo itališkus automatinius 
„Beretta” ir „Breda” šautuvus. Tenka pas
tebėti „Ansaldo” tipo itališkų tankų, ne
maža „Fiat” gamybos sunkvežimių, o taip 
•pat tos pačios įmonės dvimotorių ir tri- 
motorių bombonešių bei „Caproni” naikin
tuvų.

Matyti, tuos ginklus Titas nupirko Itali
joje, padedant Sirijos ir Egipto „užpirki
mų komisijoms”. Kartu su italų ginklais, 
Jugoslavijoje galima pastebėti italų instruk
torių ir pilotų. (IP)

japonai laimingesni hz vakiecins
Washingtonas (EP). JAV ankščiausiasis 

federalinis teismas gruodžio 6 dieną 5 bal
sais prieš 4 balsus nutarė pritarti siūlymui 
reviduoti tarptautinio karinio tribunolo Ja
ponijoje sprendimą prieš 2 kaltinamuosius, 
kurie buvo nuteisti mirties bausme paka
riant. Tas nutarimas liečia buv. ministeri 
pirmininką Hirotą ir generolą Doiharą. 
Bylos'svarstymas numatytas gruodžio 16 d.

Balsuojant mirties bausmių pakeitimo 
klausimą iš pradžių balsai buvo pasiskirstę 
lygiomis, po 4, kadangi federalinis teisėjas 
Jacksonas, kuris Nūrnberge buvo amerikie
čių vyriausiuoju prokuroru, nuo balsavimo 
buvo susilaikęs. Kadangi tuo būdu nebuvo 
padaryta sprendimo, pagaliau Jaoksonas nu
tarė balsuoti už sprendimo revidavimą, no
rėdamas neprileisti, kad būtų daroma už
metimų, jog JAV nori apgluminti teisę.

1 puliari. Ir nekomunistiškai nusistatę pran
cūzai priskaičiuoja, kad amerikiečiai savo 
nesukalbamumu užkerta galimybę susitarti su 
sovietais taikiai arba bent tam momentui 
rasti modus vivendi. Kiekvienas Vakarų 
gynybos jėgų didinimas, kiekvienas Pran
cūzijos glaudesnis ryšys su Anglija ar 
Amerika iš šio aspekto žiūrint atrodo to
lesnis žingsnis į karą: jau vien dėl to, kad 
jis prikišamai parodo karinio susidūrimo 
eventualumą ir verčia pažvelgti jam tie
siai į akis, o taip norėtų negalvoti apie jį..

Čia atsiranda didelė proga komunistų 
propagandai ir su ja glaudžiai susijusiai, 
jos tarnyboje esančiai, sovietų „taikos ofen
zyvai” Prancūzijoje. Vien tas faktas, kad 
sovietai tolydžio kalba apie taiką ir nusi
ginklavimą, o Vakarų valstybės, būdamos 
priverstos, tolydžio apie karinį pasirengi
mą ir atsiginklavimą, Prancūzijos visuo
menę veikia demoralizuojamai. Daug pran
cūzų šiandien yra įsikalę į galvas, kad 
tikrasis pavojus taikai eina iš Washingtono, 
o ne iš Maskvos. Komunistų agitacija prieš 
J. A. Valstybes randa labai stiprų atgarsį. 
Jos įtaka nė iš atsto neprilygo tada, kada 
komunistai pagal Maskvos šūkius turėjo 
kovoti su JAV ūkine pagalba Marshallio 
plano forma (kuri, suprato visi prancūzai, 
buvo būtinai reikalinga).

Kita vertus, gal nebus suklysta tariant, 
kad nuostabiai griežti formulavimai, ku
riais de Oaullė pasisakė prieš Vakarų Uni
jos gynybos ir Marshallio planą, kyla ne 
vien iš generolo apmaudo dėl tariamo Pran
cūzijos nustūmimo, bet mažų mažiausia 
laikytina netiesioginiu pripažinimu aplinky
bės, kad „amerikoniškoji” Prancūzijos už
sienio politikos orientacija darysis vis ne
populiaresnė, juo ji praktiškai toliau žengs 
į prekį. (Tat)

Pasaulio pilietis inlormnofa
Paryžius. (Dena/Afp). Pasaulio pilietis. Da- 

visas sukvietė spaudos konferenciją, kurioje 
jis pareiškė: „Mūsų uždavinys yra sudaryti 
stiprų sąjūdį, kuria būtų inspiruojamas ben
dros karo baimės ir kurio bendru troškimu 
būtų tą karą padaryti negalimu”.

Davisas reikalavo spaudos, kad ji pa
skelbtų į Paryžiaus gyventojus jo atsišau
kimą apsilankyti Paryžiaus velodrome jo 
šaukiamame mitinge. Jis tikisi galėsiąs pa
skelbti oficialų JT atsakymą į savo Memo
randumą.

Paklaustas, kiek ilgai jis mano būti Pran
cūzijoje, Davisas atsakė, kad Prancūzijos 
vyriausybė jam yra leidusi būti iki gruo
džio 21 d. '

* Vienas respublikininkų laikraštis tei
gia, kad Trumano išrinkimas į prezidentus 
įvyko tik dėl prasilenkimų skaičiuojant bal
sus. Tiktai Clevelande (Ohio) Dewey nau
dai nebuvo priskaityta- 3000 balsų. (UP).

♦ Čekoslovakijos vyriausybės delegaci
ją, lydimą Molotovo, priėmė Stalinas^ (D/R)
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Tarptautinė padėtis

Normaliu keliu
,JT visuotinis susirinkimas nutarė baigtį 

savo darbus ir naują sesiją pradėti atei- / 
nančių metų balandžio 1. d. Nepaisant visų 
Belgijos delegato P. H. Spaako ir D. Bri- - 
tanijos delegato McNeilo atkalbinėjimų, ku
rie įrodinėjo, jog negera tokiu rimtu mo
mentu palikti Dievo valiai ■ tiek daug neiš- 
spręstų klausimų. Dauguma nutarė neiš
spręstus darbotvarkės punktus nukelti atei
nantiems metams, nes jai atrodė, kad vien 
kalbos nieko nepadės.

Jau iš pat pradžių buvo tikra, kad iš šios 
sesijos jokių staigmenų netenka laukti, kad 
de Chaillot rūmuose bus atkartotos senos ' 
frazės. Juk tik tam tikslui, bet ne rimtiems 
pasitarimams Sovietų Sąjunga į Paryžių 
atsiuntė Višinskį. Todėl visas dėmesyą bu
vo nukreiptas į privačius vadovaujančių 
valstybės vyrų pasikalbėjimus. Apie ką jie 
tarėsi — visai aišku. Londoniškis „Times”, 
pereitą ketvirtadienį nagrinėdamas tarptau
tinę padėtį, visus sunkumus atpasakojo vie
nu sakiniu:

„Rusija nuėjo per toli — Azijos siena 
atkelta prie Elbės”.

Štai visų nesusipratimų šaltinis. Todėl, kar
tojant oratorių tribūnose gražius, bet, deja, 
jau. dažnai girdėtus ir neištesėtus žodžius, 
privačiai buvo tariamasi; 1. kaip neleisti 
Rusijai eiti dar toliau ir 2. kaip ją išstumti 
iš užimtų pozicijų. Kaip toli tie pasitari
mai nuėjo, viešumai nepranešta, aišku tik, 
kad jie dar nebaigti ir bus vedami įprastu 
normaliu keliu. Tarsis diplomatai, tarsis ir 
kariai, o tai įrodo, kad diplomatams šį tą 
nuveikti jau pasisekė. i

Netikėta Argentinos užsienio reikalų mi
nisterio Bragmulios kelionė į'Washingtoną, 
aiškinama amerikiečių noru ruošiamą Siau
rės Atlanto paktą suderinti su jau egzistuo
jančiu Panamerikos paktu — Rio de Janei
ro priemiesčio Petropolio sutartimi, sutel
kusia Į vieną apsigynimo bendruomenę 
Siaurės ir Pietų Amerikos valstybes. Iki 
šioj Pietų Amerika neparodė didelio susi
rūpinimo Europos reikalais. Marshallio 
plano priežiūros komisija tai konstatavo 
savo paskutiniame raporte. Ji nurodė, kad 
Pietų Amerikos elgesys net kiek pakenkė 
Europos ūkio atkutimui.

Be to, Argentina ir politiškai bandė 
vaizduoti neutralią valstybę, kuri žiūri tik 
savo naudos. Washingtono pasikalbėjimų 
tikslas ir yra įkalbėti Argentiną,, tą vado
vaujančią Pietų Amerikos valstybę, mesti 
savo neutralią poziciją ir nuoširdžiau pri
sidėti prie antisovietinio bloko, kurio kon
tūrus kasdien vis aiškiau matome.

Spauda skelbia, kad šiuo metu Washing
tone vieši fr aukšti britų bei prancūzų ka
riai, o taip pat ir Italijos kariuomenės 
štabo viršininkas. Jų viešnagei, visai vis 
tiek kaip oficialus jų kelionės tikslas skam
bėtų, skiriama nemaža praktiška reikšmė. 
Vis didesnis, vadovaujančių karių skaičius 
užmezga privačius ryšius, kurie kada' nors 
galės turėti lemiamos įtakos.

Istorijos raida Įrodė, kad slapti diploma
tų pasitarimai duoda geresnius rezultatus, 
negu viešos kalbos, ypač, jei kalba eina 
apie kokią nors santarvę prieš būsimą tikrą 
ar tariamą užpuolėją. Diplomatų ir karių 
pasitarimai tam yra normalus kelias. Juo 
dabar ir einama. JT tribūna buvo panau
dota tik pasaulio viešajai nuomonei įtikinti, 
kad toks kelias yra vienintelis ir būtinai 
reikalingas, nes plačios masės visados skep
tiškai žiūri į tą normalų kelią, nes jis 
normaliai, bent iki šiol, vedė j karą.

Ir Kremlius, kuris, į Paryžių siųsdamas 
Višinskį, parodė, jog jam JT darbai, paly
ginti, nedaug rūpi, skubina tvarkyti savo 
frontą. Kalbama, kad Čekoslovakijos vy
riausybės delegacija, kuri šiuo metu vieši 
Maskvoje, nori Kremliaus valdovų dėmesį 
atkreipti į labai blogą Čekoslovakijos ūkinę 
padėtį ir išsiderėti, jei jai su Jugoslavija 
bus uždrausta prekiauti, didesnės paramos 
iš Sovietų Sąjungos. Ta proga iš viso no
rima aptarti glaudesnį Čekoslovakijos, Len
kijos ir Sovietų. Sąjungos ūkinį bendradar
biavimą, kuris turėtų atstoti ligšiolinius 
pirmųjų dviejų valstybių prekybinius san
tykius su Vakarais. Tuo pačiu laiku visose 
šalyse už geležinės uždangos valymas; eina 
toliau. Vengrijos min. pirm. Dinneyso at
statymas tai aiškiai įrodo.

žodžiu, viskas vyksta normaliu keliu ... J 
_________________________________ (m)

Aiškina Amerikos 
ir Argentinos santykius

Washingtonas (Dena/Oans). Argentinos 
užsienio reikalų ministeris Bramuglia iš 
Europos atvyko į Ameriką, kur turėjo pa- t 
sikalbėjimus su einančiu užsienio reikalų 
ministerio pareigas Lovettu.

Spaudos atstovams 
kad buvo diskutuota 
per tuos pasitarimus 
lyno klausimas ir 
Perono apsilankymas

Be kita ko, Bramuglia pasakė, kad dėl 6_ 
Saugumo Tarybos neutraliųjų tarpininkavi- s 
mo Berlyno klausimu visuotinė atmosfera 
pasidarė „truputį taikingesnė”.

Bramuglia pareiškė, 
politiniais klausimais; 
nebuvo paliestas Ber- ; 
eventualus prezidento 
Amerikoje.
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Iš pogrindžio į dienos šviesą
TARP MONTREALIO LIETUVIŲ

Didžiausias rūpestis, artėjant prie Mon- 
treallo, būna kalbos klausimas. Kiekvie
nas dipukas atsimena dar iš geografijos 
vadovėlio, kad šiame mieste vyrauja 
prancūzų kalba. Tuo tarpu šiandien dipu
kams žymiai prieinamesnė pasidarė anglų 
kalba. Prancūziškai retas temoka.

* Vokietijoje DP tarptautiniam tarpusa
vio susižinojimui išeities bazė buvo vo
kiečių kalba. Atvykus l Kanadą ir pagy
venus angliškai kalbančių aplinkoj viene
rius metus laiko, vokiečių kalba savo po
zicijas ima užleisti anglų kalbai. Pana
šumas, egzistuojantis tarp vokiečių ir 
anglų kalbų, i vokiškąjį žodyną ima 
įterpti angliškus žodžius. Vietoj „ich 
schlief" jau prašosi „I sleep“ — nors lai
kas ir neatitinka, bet žodžių panašus 
sąskambis gundo liežuvį. ' Juokinga — 
vokiškieji žodžiai kraustosi kažkur į pa
sąmonę, iš kur juos, reikalui esant, ne
visada gali laiku prisišaukti...

Išlipęs didžiulėje Montrealio geležinke
lio stotyje su džiaugsmu konstatuoji, kad 
anglų kalbą čia taipogi nėra našlaitė. 
Vandravodamas po miestą, galutinai gali 
įsitikinti — su ja ir . čia nepražūsi. Tiesa, 
Montrealyje daugumą sudaro prancūziškai 
kalbantieji, bet krautuvėse ir įstaigose vi
sur gali susišnekėti angliškai. Tarnautojai 
paprastai moka abi kalbas.
APIE PUOŠNIAS VITRINAS IR MAN

DAGIUS AUTOMOBILIUS -
Atvykusiam i Montreal! eksdipukui la

biausiai metasi į akis nepaprastai daug 
liuksusinių automobilių ir turtu perteku
sios krautuvių vitrinos.

Automobiliai stebina savo nepaprastu 
mandagumu. Kryžgatviuose, einant per 
gatvę, čia ne praeiviai saugosi mašinų, bet 
mašinos — praeivių. Dėl to mums pasitai
ko nedidelių nesusipratimų. ' Sakykim, 
eini pagrindinės gatvės šaligatviu, iš šo
ninės gatvės atvažiuoja puikus taksiukas. 
Iš dideles pagarbos auto mašinoms susto
ji, norėdamas jį praleisti. Jis taipogi susto- 

. ja, ir šoferis žiūri į tave. Išeina taip kaip 
prie durų į valgomąjį, kur du paslaugūs 
ponai norėtų vienas kitą pirma praleisti ir 
abu, stovėdami vietoje, linkčioja galvo
mis ...

Apie krautuvių vitrinas beveik nesi
norėtų kalbėti. Prisimena anie geri laikai 
Kauno Laisvės Alėjoje; tik čia vitrinos 
dar didesnės ir turtingesnės už kauniškes. 
Spalvotų šviesų mirganti jūra erzina prie 
tamsos spėjusią įprasti dipuko akį. Rei
kia sukaupti visas proto galias, kad ribota 
dolerių atsarga, taip sunkiai uždirbta, ne- 

> nukeliautų į paslaugių ir visada besišyp
sančių pardavėjų rankas. Tik prisiminęs, 
kad čia nėra nei UNRROS, nei, pagaliau, 
IRO, susivaldai ir laimėtoju prašliauži pro 
vitrinose išdėliotas pagundas piniginei 
suploninti. ,

ČIA GIMSTA NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA

Montrealio lietuviai koncentruojasi to
limame užmiestyje Ville Lasalle. Pirmiau
sia, žinoma, susiieškai „Nepriklausomos 

. Lietuvos“ redakciją. Paprastas, kuklus 
dviejų aukštų namelis. Iš lauko pusės ne
matyti jokio užrašo, kad čia su nepapras
tais skausmais ir vargais vyksta patrioti
nio savaitraščio gimdymas.

Nusileidęs į rūsį, išgirsti ūžiančio 
preso garsus. Čia pat matyti senokas lino- 
tipas, apie kurį, rankoves pasiraitojęs, su
kasi p. Rusinas. Kampe stovi rašomasis 
stalas su daugybe popierių. Iš už to po
pieriaus kalno kyšo redaktoriaus p. Ru- 

dinsko galva. Presas sklaido vis naujus 
spaudžiamos „N. L.“ lapus. Darbas pa
čiame įkarštyje. Taip bendrais -bruožais 
apibūdinta atrodo „N. L.“, vienintelio Ka
nados lietuvių patriotinės minties laikraš
čio redakcija, administracija ir spaustuvė, 
telpanti viename rūsyje.

Pradžia galvą laužo, — sakydavo mūsų 
liaudies išmintis. Tą patį tik kitais žo
džiais pakartoja redaktorius Rudlnskas. 
Laikraštis gimsta, galima sakyti, iš nieko. 
Prieš vienuolika mėnesių pradėtas darbas 
(tada pasirodė pirmas spaustuvėje spaustas 
numeris) pamažu varomas į priekį. Pra
džioje buvo naudotasi svetima spaustuve, 
o dabar akcijų principu įsteigta Nepri
klausomos Lietuvos bendrovė su nuosava 
spaustuvėle. Riboti finansai, l Kanadą 
atvažiuojant vis didesniam dipukų -skai
čiui, auga. Tuo pačiu atsiveria naujos ga
limybės laikraščio tobulinimui. Didėja 
skaitytojų šeima ir bendradarbių kadras.

„N. L.“ nėra partinis organas. Ji siekia 
suburti visus antisovietinio nusistatymo 
lietuvius, kuriems brangus Lietuvos išlais
vinimo reikalas. Į skaitytojų eiles pamažu 
Įsijungia ir tie senieji Kanados lietuviai, 
suklaidinti sovietinės propagandos domė
jęsi „Liaudies balsu“, garbinančiu Mask
vos dievus ir giriančiu dabartinių Lietu
vos, okupantų vykdomas mūsų tautiečių 
masines deportacijas į Sibirą. Sis Maskvos 
propagandos ruporas jau ima prarasti sa
vo pozicijas. Komunizmas darosi nepopu
liarus. Galimų represijų baimė nuosai
kesnius jo garbintojus verčia apgalvoti 
savo kelią. Net ir pats „L. B.“ jau švel
nina liniją.... / .

Reikia tikėtis, „Nepriklausoriia Lietu
va“ ateityje išaugs ligi stipraus savaitraš
čio ir net, gal būt, dienraščio; Didėjantis 
lietuvių skaičius Kanadoje, aišku, nega
lės apseiti be savo dienraščio. Redaktorius 
Rudinskas pasiimtąją naštą tikisi išnešti 
iki galutinio užtikrinto laimėjimo.

DVI LIETUVIŠKOS SVETAINES
Netoli' redakcijos yra kukli užkan

dinė. Jos savininkai — lietuviai, į Kanadą

Gydytoju korporacijai „Fraternitas Lithuanica" 40 m.
Dr. Jono Basanavičiaus įkvėpimu 1908 m. 

Petrapilio Karo Medicinos Akademijos ke
lių pasiryžėlių pastangomis gimsta „Frater
nitas Lithuanica” korporacija, prie kurios 
vėliau prisidėjo ir kitus Rusijos universite
tus baigę lietuviai gydytojai.

Korporacijos tikslas sujungti lietuvius 
medikus, nežiūrint kokių jie pažiūrų bei įsi
tikinimų būtų, į vieną organizaciją, ku
ri, savo pagrindan padėjusi didžiausios to
lerancijos, humaniškumo ir broliškumo prin
cipus, siekia ugdyti ir plėsti lietuvišką 
dvasią, kovoja su nutautėjimu ir mišrių tau
tybių šeimų sudarymu.

Nepriklausomos Lietuvos Universitete 
gimsta senosios gydytojų korporacijos „Fra
ternitas Lithuanica” jaunoji atžala studentų 
to paties vardo korporacija, kuri padėjusi 
savo pagrindan lietuviškumo, broliškumo, 
humaniškumo ir tolerancijos principus. Ka
dangi korporacija yra apolitinė, be aukš
čiau paminėtų tikslų, siekia tobulintis savo 
profesijoje. Si jaunoji atžala papildo jaunais 
gydytojais senąją „Fraternitas Lithuanica” 
tuo sudarydama nenutraukiamą ryši tarp 
Petrapilio Akademijoje ir Lietuvos Univer

atvykę prieš dvidešimt metų. Pagyvenusio 
amžiaus šeimininkė aukštaitiška uteniškių 
tarme skundžiasi savo sesers, pasilikusios 
Lietuvoje, bėdomis ir guodžiasi, kad da
bartinė Lietuvos okupacija nebus amžina.

Automatinis patefonas turi keletą lie
tuviškų plokštelių. Už penkis centus gali 
pasiklausyti „Šėriau žirgeli. • •“

Kukli lietuviška užkandinė su kepta 
žuvimi ir spirgintomis bulvėmis, kur gali 
pailsėti ir pasidalinti tremtinio vargais su 
šeimininkais, prieš dvidešimt metų išvy
kusiais iš Lietuvos.

Antra lietuviška svetainė yra centrinė
je Montrealio gatvėje. St. Catherine. Tai 
gana erdvi salė su keliais staliukais. Už 
bufeto, kaklus ištiesusios, stiepiasi gėrimų 
bonkos. Seimininkas — prieš keturiasde
šimt metų atvykęs iš Lietuvos, įėjusius 
pasitinka kaip nepaprastas Kanados žino
vas. Vos tik užmezgi pokalbi, jis tuojau 
ima skųstis sunkiu Kanados gyvenimu ir 
peikti JAV. Kad viskas atrodytų nekal
čiau — pabrėžia: aš nei už tą, nei už tą, 
atsei'■ Maskvos tarnas nesu,.. Bet... jau 
po penkių minučių pamatai, kad jo visos 
simpatijos krypsta i Kremliaus bokštus ... 
Diskusijos pasidaro tikrai {domios. Ne
paprastas Kanados žinovas peikia šio 
krašto gyvenimą ir gina sovietini vargą — 
girdi, pas sovietus todėl sunku, kad visas 
auksas ir doleriai suplaukė į JAV, bet 
šiaip jau sovietai labai stiprūs — jie karą 
laimėjo... Kas ta vargšė Amerika prieš 
juos... Kada šio straipsnio autorius iš
drįso priminti amerikoniškus tankus, 
sunkvežimius ir lėktuvus, kuriuos sovietai 
pagal Lend-lease karo metu gavo iš JAV 
ir tuo būdu galėjo vokiečiams suduoti 
smarkesnių smūgių, Kanados žinovas nu
sijuokia — jeigu taip kalbi, tamsta esi be 
jokio Išsilavinimo... Argumentas tikrai 
triuškinantis. Diskusijos dėl per didelio 
lietuviškosios svetainės išsilavinimo da
rosi neprasmingos ... Puse burnos jis pra
sitaria, kad bolševikai į Sibirą iš jų apy
linkės išvežė tokius, kokius reikėjo iš
vežti ...

Bandom šnekėti apie komunizmą, apie

sitete išaugusių korporacijų. Kiek vėliau, 
paėmusi pagrindan tuos pačius principus, 
Lietuvos Universitete įsisteigė moterų me
dikių ir odontologių korporacija „Patria”, 
kuri tapo tikroji „Fraternitas Lithuanica” 
sesuo.

Šiais metais lapkričio mėn. 28 dieną su
ėjo lygiai 40 metų nuo korporacijos įsistei- 
gimo. Nors ir nepalankiose tremties sąly
gose šios sukaktuvės buvo atšvęstos, — kor
poracijos narių suvažiavimai įvyko gana 
gausūs: vienas apimąs amerikiečių ir pran
cūzų zpnoje gyvenančius narius, įvyko š. m. 
lapkričio mėn. 27—28 d. Augsburge, o an
trasis, apimąs anglų zonoje gyvenančius 
narius, įvyko lygiai tuo pačiu laiku Bad- 
Rehburge.

Gydytojų korporacija, suvesdama savo 40 
metų balansą, konstatavo: 23 jos nariai yra 
žuvę arba mirę, 29 likę Lietuvoje, 8 ištrem
ti į Sibirą, 13 emigravę į įvairius kraštus ir 
44 tebegyvena tremtyje. Ir šiandien korpo
racija siekia to paties tikslo, kaip ir prieš 
40 metų, būtent: atstatymo Lietuvai nepri
klausomybės ir esant pirmam galimumui, 
grįžti į savo tėvynę ir dirbti josios labui.

tai, kad Sovietų Sąjunga finansuoja sve
timose valstybėse veikiančias komunistų 
organizacijas. Prie bufeto stovintis vyras 
taipogi labai išsilavinusio Kanados žinovo 
veidu piktai šūkteli: — Aš esu komunistas 
ir ne"gaunu nei vieno cento ... Šio repor
tažo autorius labai atsargiai pastebi, tokie 
pinigai nedalinami kiekvienam gatvėje 
sutiktam mūsų liaudies pasakų Joneliui 
durneliui... Diskusijos pasiekia mirties 
tašką. Pokalbi nutariam atidėti...

Sunku pasakyti ar tas lietuviškos sve
tainės savininkas yra komunistas, ar ne. 
Tačiau jo mintys per daug jau krypsta j 
Maskvos pusę. Todėl mums, pabėgusiems 
nuo Maskvos teroro, jo svetainė darosi 
šalta ir nejauki...

Išeidamas aš prisiminiau kuklią užkan
dinę Ville Lasalle priemietyje su žuvim 
ir spirgintom bulvėm, kur patefonas už 
penkis centus groja „Šėriau žirgeli“, ir 
pagyvenusi šeimininkė skundžiasi savo se
sers, pasilikusios Lietuvoje, bėdomis, lauk
dama sovietinės okupacijos galo. Galimas 
dalykas — anas nepaprastas Kanados 
žinovas, simpatizuojąs sovietams, neturi 
Sovietų okupuoto] Lietuvoj nei brolio, nei 
sesers ... Labai galimas dalykas ...

DARBO PERSPEKTYVOS
Norėdami patirti darbo galimybes, užei

nam l National Employment Servis. Ma
lonus ponas pasiūlo kėlę, Pasisakom iešką 
kokio nors darbo fabrike, kad galėtu
mėme, laikui bėgant, įsigyti specialybę. 
Malonus ponas labai norėtų mums pa
dėti. Varto krūvas blankų, bet nieko ne
randa pasiūlyti. Norint gauti gerėsnį dar
bą, reikia mokėti anglų ir prancūzų kal
bas. Atlyginimas už darbą 70—80 Centų į 
valandą. i

Kaž kokiam gumos fabrikui reikia ma
šinų pakrovėjų... Malonus ponas sutin
ka, kad toks darbas mums nepriimtinas ir 
būtinai prašo užeiti kitą dieną — gal kas 
nors geresnio atsiras...

Bendrai imant, Montrealyje rudens ir 
žiemos metu susirasti darbą sunkoka. 
Tenka kreiptis j Darbo įstaigą. Ji, aišku, 
darbo parūpina, bet jis nevisada bus toks, 
kokio norėtumei gauti. Atlyginimas tikrai 
bus mažesnis, negu Toronte ar Hamil
tone. Dėl šios priežasties sutartis atliku- 
sieji dipukai ir plūsta j Torontą ir Ha
miltoną. Vyt. Kastytis.

[ Tam tikslui suvažiavimo metu korporacija 
įsteigė „Geležini Fondą", kuriuo bus finan
suojamas grįžimas l Lietuvą tų brolių kor- 
porantų, kurie laikui atėjus' nebus pajėgūs 
grįžti savo ištekliais. Be to, suvažiavimas 
turėdamas galvoje „Liet. Kultūros Fondo’’, 
didelius tikslus bei uždavinius, nutarė( in 
corpore įstoti nariais.

Įvertindama momento rimtumą, „Frater
nitas Lithuanica” korporacija savo suvažia
vimo metu, kreipdaniasi į lietuvių visuome
nę, esančią tremtyje, priėmė sekančio turi
nio rezoliuciją:

Šiuo metu, kada mūsų tėvynė yra priešo 
naikinama, tremty esančių lietuvių kavo dėl 
jos laisvės ir atsistatymo turi eiti sklandžiai 
be jokio trynimos: bei nesusipratimo. To
dėl „Fraternitas Lithuanica” kviečia visą 
lietuvių tremties visuomenę:

1. Palikti nuošaly asmeninius ar grupi
nius interesus, kurie gali būti nesantaikos 
ir susiskaldymo priežastimi, o vietpn to, 
suvienytomis jėgomis, siekti atstatymo Lie
tuvos' nepriklausomybės ir tautos gyvybės 
išlaikymo, įtraukiant į tą darbą visas po
zityviausias bei pajėgiausias jėgas. Siekda-

| Margame pasaulyje I
Įdomi statistika. Vienas olandų profeso

rius po ilgų tyrinėjimų priėjo išvados, kad 
530 milijonų žmonių pasaulyje • prie stalo 
naudoja lazdelės (Kinija), 320 milijonų — 
valgo su peiliu, šakute ir šaukštu, (Europa 
ir Amerika) 19 milijonų — su šaukštu ir 
kairiosios rankos pirštais (Amerikos indė
nai) ir 740 milijonų žmonių nevartoja jo
kių įrankių — jie valgo tik su pirštais 
(Afrika, Ramiojo vandenyno salos ir pla
čiosios Azijos sritys).

Pusryčiai ant vielos. Oarmischo olimpi
niame stadione vielos akrobatas Harry Da
ves 18 vai. užlipo ant aukštai įtemptos 70 
metrų ilgio vielos ir ten praleido visą parą. 
Naktj l’is miegojo tai ant nugaros, tai ant 
šono, „nubudęs” atliko rytinę mankštą, vė
liau atsisėdęs ant kėdės jjapusryčiavo, o po 
pietų atliko visą savo korespondenciją. Ši
tuo savo žygiu akrobatas pasiekė naują pa
saulio rekordų, (jž)

Kasdien 12,5 kg. bulvių. Weimare nese
niai įvyko imtynės tarp dviejų milžinų: vo
kiečio Zehe ir bulgaro Georgieff. Zehe yra 
2,12 m aukščio, sveria tris centnerius ir su
valgo kasdien, be kita ko, po 12,5 kg bul
vių. Georgieff aukštis 2,08 m, svoris 135 
kg; jis „pasitenkina” kasdien suvalgydamas 
tik po 10 kg bulvių. Šalia šitų milžinų Wei- 
maro imtynėse dalyvavo dar aštuoni imty- 
ninkai, kurių bendras svoris siekė 1012 kg.

Moterys — vyrų pėdomis. Brenda Russel 
yra pirmoji moteris, kuri Anglijoje baigė 
futbolo teisėjų kursus. Dabar ją pasekė ir 
čekė Germakova. Kadangi Škotijoje iš seno 
yra moterų futbolo komanda, o Vienos mo
terys taip pat susibūrusios i klubą, kuris 
laisvalaikiais kultyvuoja futbolą, abidvi 
teisėjos — Russel ir Germakova — numa- 
čiusios suruošti pirmąsias tarpvalstybines 
moterų futbolo rungtynes. Vienoje įsisteigė 
taip pat ir moterų bokso klubas DBG, ku
rio steigėja yra aštuoniolikmetė Barbare 
Butrich, sverianti vos 45 kg...

JAV filmai į Sovietų Sąjungą. Pagal ati
tinkamą sutarti amerikiečiai parduos sovie
tams tam tikrą skaičių filmų, kuriuos so
vietai išsirinks sau tinkamais. Bus perkami 
tik toki filmai, kurie vaizduos nesuklastotą 
amerikiečių gyvenimą. Sovietų cenzoriai 
galės tam tikras scenas iškirpti, jei ras 
reikalinga, tačiau jokiu papildymų padaryti 
negalės. Ta proga verta pažymėti, kad So
vietų Sąjungoje amerikietiški filmai nebuvo 
rodomi ištisus 12 metų.

Vokiečių filmai Į JAV. Amerikiečių Gra- 
mercy filmų bendrovė su vokiečių DEFA 
pasirašė sutarti, kuria 1948—49 metų se
zone šios bendrovės pagaminti filmai bus 
eksportuojami į JAV. Iš aštuoniolikos nu
matytųjų filmų pirmasis „Vedybos šešėlyje” 
jau buvo demonstruotas New Yorke, (jž)

NAUJOS KNYGOS
Maurce Scherer monografija

Petras Kiaulėnas.
Išleido „Patria” Tūbingene. Gražus spau
dos darbas ant kreidinio popieriaus. Pran
cūzų kalba. 72 puslapių, mažo formato 
(16X21 cm). 55 tapybos ir piešinių repro
dukcijos iš jų dvi spalvotos. Kaina nepažy
mėta. K

j 
mi kalbamo tikslo, būkime tolerantingi ir 
gerbkime kitų įsitikinimas, kiek jie neprieš
tarauja nepriklausomos Lietuvos idėjai.

2. Kol nėra atstatyta Lietuvos nepriklau
somybė, kad nesuskaldytume pozytyviųjų 
bei kūrybinių atstatymo darbo jėgų, susi
laikykime nuo bet kokios kritikos ar žemi
nimo visų buvušių Lietuvoje vyriausybių, bei 
atskirų jos narių, tiek savųjų, tiek svetimų
jų tarpe žodžiu ir per spaudą. Minėkime ne
priklausomybės laikus kaipo gražiausią mū
sų gyvenimo periodą ir lai kiekvieno tautie
čio atminty lieką šio nepriklausomo gyve
nimo trumpas epizodas, kaip skaisčiausias • 
bei tyriausias mūsų kovų laimėjimas.

Fraternitietis

Petr. Tarulis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

15. tęsinys.
— Tai kur mes dabar? — neryžtingai 

paklausė Kurkulgis, kai jie abu su Stasiuliu 
nusileido laipteliais į gatvę.

— Mes turime pakalbėti. Aš noriu pa
sakyti ... Palaukit, čia slidu. — Kalbėjo 
Stasiulis ir paėmęs Kurkulgį parankiui nu
sivedė prie netoliese stovinčio, net šaltyje 
mokančio snausti, pakumpusio ir pakum
pusiu arkliu vežiko.

*
— Kurkulgi, tu, Simai, Simanėli, tu! 

Kur tu dabar leki, juk tau kaip tik dabar 
namo, tiesiai namo reikia! ... Kas tave 
neša, kaip rudenį tą paklydusį jau geltoną 
klevo lapą neraliuotas vėjo verpetas? Tai 
kas, kad greta tavęs sėdi šaunus vyras — 
Stasiulis, kurio draugystės gal daugelis 
pavydėtų. Bet ką jis sumanė? Iš viso, ką 
jis galvoja? Visai neaišku. Ir dabar štai kaž 
kas ir kažin kodėl negerai ... Ot, negerai! 
— Šitaip pats apie save ir pats su savim 
mintyse kalbėjosi šaltyje susigūžęs Kurkul
gis, nesiryždamas net paklausti kur jį veža 
ir kodėl veža?

Jiems priėjus vežikas staiga sujudo, ėmė 
smarkiai čaižyti orą savo botagu, nes jis 
puikiai žinojo, kad botago jo arklys nė tru
pučio nebijo. Jis norėjo pavaizduoti, kad 
skuba patarnauti ir vis darė liežuviu „ca- 
ca” ...

— Ar turi su savim pinigų? — nelauktai 
paklausė Kurkulgį Stasiulis ir čia pirmą 
kartą jam pasireiškė kaž kaip nemaloniai. 
Kurkulgis dar nespėjo mintyse pasišiaušti, 
o Stasiulis prie jo pasilenkė ir tarytum var
žydamasis, nejaukus toks pasakė:

— Matai ... aš ... pas mane nė cento. 
O mes turim pakalbėti. Reikia ■ gi nu
plauti tas drumzles. Ir mane persekioja 
mintis, kad aš ... kad man kada nors ne
bus kuo sąskaitą užmokėti ... Ir tada ... 
— nebaigė Stasiulis ir keistai nutilo.

Kurkulgis tuojau buvo nugalėtas Stasiu- 
lio lipšnumo ir pasiskubino pasakyti;

— Turiu, manau pakaks. — Ir pilnas 
užuojautos Stasiuliui • žvilgterėjo į jo susi
metusią, kaž kokių jausmų ar jam nesu
prantamų minčių veikiamą figūrą.

Kurkulgis ir Stasiulis atsidūrė pilnoje 
žmonių restorano salėje. Jaunų žydų or
kestras jautriai grojo visoje Europoje vie
nodai žinomas meliodijas, o rangovai, val
dininkai, kurių tarpe greičiausia buvo ir 
koks nevykėlis - valdiškų pinigų eikvotojas, 
ir senojo miesto pirkliai manė, kad links
minas, jie gėrė degtinę ir valgė šnicelį . su 
kiaušiniu. O kuris galutinai jau buvo ap
kvaišęs mėgino viski su gazuotu vandeniu. 
Ir tai turėjo aplinką įtikinti, kad čia pasi
reiškia nepaprastai išlepintas skonis.

■ Virtuvės kvapas, tabako dūmai ir susirū
pinusių žmonių prakaitas sudarė tvaikų mi
šinį. Stasiulis čia buvo—žuvis savo vandeny
je. Jį visi sveikino ir jis visiems šypsojos. 
Kurkulgis galutinai atsidūrė Stasiulio įno
rių valdžioje. Stasiulis vis siekė stikliuko, 
vis kalbėjo ir vis nepatogiom temomis. 
Kurkulgiui čia viskas buvo nauja. Ir jis 
akis išplėtęs spoksojo, kaip kaž kur kam
putyje mažą skandaliuką kėlė kažin koks 
barzdotas menininkas ir botago lankstumo 
žurnalistas.

Publika mažoje, skersai ir įstrižai sus
tumtų staliukų iš visų pusių suspaustoje, 
aikštelėje šoko-ritmingai siūbavo. O veidai 
Kurkulgiui atrodė lyg ilgai minkyti, pa
vargę. Paskui Kurkulgį nustebino nuo lubų 
kritusi įvairių spalvų šviesa. Aplinkui pa
sidarė tamsu, tik toji aikštelė, kaip virtu
vės žaizdras, nepridengtas keptuvės akinan
čiai tviskėjo. Šiame žaizdre išniro balerina. 
Kur tik Kurkulgis žvilgterėdavo, visur jį 
stebino nuogas kūnas. Ji turėjo šiokį toki 
kostiumą, bet Kurkulgiui taip ir liko ne
aišku, kas būtent sudarė tą jos apdarą. 
Šokėja tiesiog, kaip Kurkulgis manė, siuto 
toje aikštelėje. Ji taip šokinėjo ir draikėsi, 
kad Kurkulgiui pasidarė nepatogu žiūrėti. 
Šokėja žvilgančiu šilku aptemptą koją daro 
toki staigų judėsi, kad Kurkulgio negali 
neapimti šiurpas. Bet šokėjai to dar maža 
buvo. Ir ji ėmė suktis. Vieną, kitą, trečią 
kartą. Ir tolyn vis staigiau, vis greičiau su
kėsi toji šokėja. Matyt, šokėja daug kartų 
apsisuko, kad Kurkulgiui apraibo akys. 
Kaip verpstė toji balerina ...

Kurkulgi, gerai mes padarėm, kad iš ten 
išėjome. Juk mes jiems netinkame. Aš tai 

| — Ar nepažįstat pono Kurkulgio? Jis 
būna įdomus. Labai! Tik jam reikia įsi
siūbuoti. Būkit pažįstami. Aš džiaugiuos, 
kad galiu jį savo bičiuliu vadinti.

Stasiulis vis sekė Kurkulgio nuotaikas, 
kaip ligonio, ar nuskriausto berniuko, ta
rytum bijojo, kad šis staiga pradės verkti ir 
jam nebus kaip, jį numaldyti.

Kurkulgiui, pagaliau, ėmė painiotis vaiz
dai, net keli žodžiai sulipdavo į vieną, kaip 
dideliame karštyje raudoni geležies gaba
lai. Kurkulgis pasidavė Stasiuliui, pasidavė 
degtinei, kuri apsupo, suvystė, apnarpliojo 
jį tūkstančiais plonučių gijelių, kurių, kiek
viena atskirai buvo trapios, lyg Voratinklis, 
bet visos jos turėjo neįveikiarttą stiprybę. 
Kurkulgis ir pats nejuto, kad linko čia į 
vieną, čia į kitą pusę, darė tai, ko negal
vojo daryji, kalbėjo, ko niekados nebūtų 
sakęs.

Dabar Kurkulgiui atrodė menki dalykai ir 
buhalteris ir jo paties vietelė ten kamputyje, 
banke. Ir pats bankas šiuo metu jaut buvo 
tik keistas jo gyvenimo išmistas!

Kurkulgis užmiršo stebėtis. Jis nesiste
bėjo, kad be jo žinios ir nuovokos keitėsi 
aplinka, keitėsi aplinkui žmonės. Stasiulis 
darėsi vis tolimesnis ir sunkiau pasiekiamas. 
Stasiulis darėsi pavojingas, -kaip kokia 
sunki užkrečiamoji liga, ir Kurkulgis vis 
beviltiškiau į tų pavojų grimzdo. Jų tarpe 
staiga atsirado išpuoštais, kaip krautuvių 
langai, veidais merginos. Nepažįstamos, 
drąsios, šlykščios, bet ir patrauklios. Kur
kulgis vis šypsojos be jokios prasmės. Jam 
keista buvo, kad viskas dedasi savaiiis: ...

(B. d.)

jau galutinai iš anų tarpo pašalintas, — 
pikta šypsena palydėdamas savo žodžius 
kalbėjo Stasiulis.

Kurkulgis sunkiai palinkęs žiūrėjo pro 
šalį ir nieko neatsakė. Stasiulis matydamas 
jo nuotaiką, tur būt, norėjo ji paguosti ir 
draugiškai įtikinėjo:

— Ar gaila, kad anuos ten apleidai? 
Spiauk. Aš, kaip matai, išmestas iš jų tar
po ir nė kiek nesijaudinu. Tegu! Žodžiu, 
tas oras ne mums. Čia geriau. Čia tu esi 
laisvas, arba bent vieną minutę įsivaizdini, 
kad esi laisvas. Štai žiūrėk, šis jaunuolis, 
kurs mėgina skersai stalą perlipti, jis nesi
varžo ir nesibaimina, jis siekia, ko šią mi
nutę trokšta. Čia visi atsipalaiduoja nuo 
apskaičiavimų ir žeminančio neturto jausmo. 
Mielas Kurkulgi, pats žinodamas tik savo 
vietelę banke, ten kamputyje, ir savo name
lius Žaliajam kalne-toli gražu dar ne viską 
žinojai!

Kurgulgis nesuprato ką Stas'ulis šiuo 
metu norėjo pasakyti,, tik jautė, kad jam 
svetimą ir tolima yra toji jo kalba. Jis ne
ryžtingai priėmė naują Stasiulio pasiūlymą 
išgerti, nes jam dabar atrodė, kad būtų 
išdavimas palikti vieną Stasiulį begeriantį.

Pamažu jie įsijungė į Kurkulgiui nesu
prantamą pašnekesį su kaimynais. Stasiui; 
apsupo svetimi žmonės, kalbėjo su juo sa
va, Kurkulgiui neįprasta kalba. Kurkulgis 
jau neprieštaravo: kvietė gerti-gėrė, pasa
kojo juokingus nuotykius-juokėsi pavydė
tinu nuoširdumu, kad net Stasiulis vis dirs
telėdavo 1 jį. Stasiuliui, matyt, buvo savo
tiškas malonumas globoti čia naujoką, ne
pritapusį Kurkulgj. Ir jis visiems pažįsta
miems pabrėžtinai rimtai sakydavo:

ife
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Lietuviai Žemutinėje Saksonijoje AKIMIRKSNIUKRONIKA
Smarkiu tempu vykstanti emigracija reti

na tremtinių stovyklų eiles. Daugelis jų ta
po likviduota, likusius gyventojus sukeliant 
į didesniąsias. Per paskutiniuosius metus 
Žemutinėje Saksonijoje emigracija palietė 
per 4.000 lietuvių, įskaitant į šį skaičių ir 
tuos, kurie jau yra pereinamose stovyklose. 
Šiemet Žemutinėje Saksonijoje įvyko di- 
džiauMų stovyklų perkilinojimų. Harzo kal
nuose likviduota visa eilė mažų stovyklų. 
Taip pwt likviduotos ir tos lietuvių stovyk
los, kurios buvo arta pasienių. Diepholze, 
kur savo metu buvo didžiulė pereinamoji 
stovykla, įkurtas apygardos stovyklų cent
ras, sukeliant lietuvius iš Seedorfo, Gross 
Hesepės, Osnabi lieko, Clausthalio, Dedels- 
torfo, (dali) iš Hannoverio ir Gottingeno. 
Panaikinta Meerbecko lietuvių stovykla, jos 
gyventojus perkeliant į Oldenburgą. Taip 
pat Oldenburge įsikūrė ir dalis Gottingeno 
lietuvių mokyklinių šeimų, turėjusių apsi
gyventi Diepholze. Bendrai panaikinta ar 
sujungta su kitomis didesnėmis stovyklomis 
15 lietuviškų vienetų. Šiuo metu lietuviai 
gyvena dar penkiolikoje vietovių, daugiau
sia tautinėse stovyklose.

Mūsų bendruomenės tautiniai motyvai tu
rėjo lemiamos reikšmės stovyklų kilnojime 
taip, kad lietuviams pavyko sudaryti grynai 
tautines stovyklas. Čia aiškiausiu pavyzdžiu 
yra Diepholzo stovykla. Apygardos lietu
viškąjį vadovybė visą laiką dirbo kontakte 
su stovyklas tvarkančiais britų organais, tat 
visa stovyklų pertvarkymai padaryti tik pa
gal jos -patiektuosius projektus. LTB Apy
gardos Valdybos pirmininkas dipl. inž. A. 
Nasvytis savo pranešimuose mėgsta primin
ti šią tiesą; — šiuo fnetu Vokietijoje, kaip 
niekur kitur pasaulyje, lietuviai turi tikras 
grynai lietuviškas gimnazijas.

Ir tikrai, šiuo metu mūsų stovyklų gim
nazijos, nors ir Vokietijoje būdamos, dir
ba nepriklausomosięs Lietuvos mokslo pro
grama. Pertvarkant stovyklų tinklą, Apy
garda žiūrėjo, kad nenukentėtų švietimo 
reikalai, o ypač nesusitrukdytų gimnazijų 
darbas. Iš anksčiau buvusių 6 gimnazijų ir 
4 progimnazijų; po stovyklų pertvarkymo li
ko 4 gimnazijos (Diepholze, Oldenburge, 
Wattenstedte ir Uchtėje), tačiau taip strsi- 
tvarkė, kad apygardoje iš viso tėra tik ke
liolika mokyklinio amžiaus vaikų,kurie ne
lanko gimnazijos. Apygardos liet, vadovy
bė palaiko nuomonę, kad jaunimui bendro- i 
jo lavinimosi mokslas įsigyti yra pats svar
biausias. Turėdamas gerą pagrindą, jau-1

Paminėtas a. a. Dr. Jurgis Šaulys
Ziirichas. Šveicarijos Lietuvių Sąjungos 

iniciatyva, š. m. gruodžio mėn. 5 d. Ziiri- 
che, įvyko minėjimas, mięusio spalio mėn. 
18 dieną, Vasario 16 Akto dalyvio Dr. 
Jurgio Saulio. Minėjimas pradėtas pamal
domis, karias atlaikė kun. Dr. Navickas. Po 
pamaldų visi lietuviai susirinko salėje, ku
rią puošė trispalvė ir A. A. Dr. Jurgio 
Šaulio portretas perjuostas gedulo juosta.

Čia ilgalaikis velionies bendradarbis Dr. 
A. Gerutis vaizdžiai nušvietė didžiojo vyro 
darbus tėvynei nuo „Varpo” laikų iki pa
skutiniosios ^valandos.

Pasidalinę mintimis vėl išsiskirstė lietu
viai po Šveicariją prie savo kasdieninių 
darbų tikėdamiesi, kad po audringų dienų 
prašvis graži ir saulėta diena. P.

PABALTĖS CENTRO KOMITETŲ PIR
MININKŲ PASITARIMAS

š. m. gruodžio m. 4 d. Mūncheno įvyko 
Pabaltos Centro Komitetų pirmininkų pasi
tarimas, kuriame buvo apsvarstyta esamoji 
tremtinių būklė ir nutarta: ,

1) Atkartotinai kreiptis J IRO zoninę va
dovybę prašant oficialiai pripažinti tauti
nius komitetus; 2) 2—3 jų nariams duoti 
nemokamus geležinkelio bilietus; 3) jų at
stovus kviesti į spaudos konferencijas; 4) 
apmokėti jų administracijos išlaidas; 5) 
svarstahj tremtinių gyvenimo klausimus 
kviesti centrinių komitetų atstovus pataria
muoju balsu.

iš pavergtos * Lietuvos
Jsakyta išgriauti kryžius, pastatytus
Paskutiniu lanku sovietai ėmėsi labai 

griežtų' priemonių galutiniam suubaginimui 
Lietuvos — priverstinai imdami „steigti” 
kolchozus, kurių taip atkakliai kratėsi iki 
šiol lietuvis. Pasipriešinimas nemažėja, ly
giai iš pačių ūkininkų pusės, tiek ir iš Lie
tuvos partizanų.

Apie tai kalba vienas, šiomis dienomis 
gautas, laiškas iš tėvynės. Rašo lietuvis ūki
ninkas:

„Anksčiau mūsų valsčius turėjo penkis 
Valstybinius tarnautojus. Dabar gi turime 4' 
rusus policininkus, tris MVD, keturius MG 
B, 43 MVD karius ir 24 valsčiaus tarnauto
jus, kuriuos turime maitinti, aprengti ir jie 
gyvena kaip kiaulės, geriausiuose namuose 
Ir yra geriausiai apsirėdę, atėmę iš mūsų 
tūbus, girdi, tai kolchozams.”

Kitoje vietoje rašot

Atsižvelgiant į tęsiama dirbančiųjų at
leidimą ir jiems atlyginimų mažinimą, nors 
rugsėjo mėnesį ir buvo žadėta nei to dir
bančiųjų skaičiaus, nei jų atlyginimo ne
mažinti, nutarta įteikti memorandumą IRO 
Centrui Ženevoje, o taip pat IRO nariams. 
Memorandume nurodant į susidarusią kri
tišką būklę stovyklose, prašant vietoje DP 
dirbančiųjų panaikinti Sub Arėjas su užsie
nio valiuta atlyginimais tarnautojus ir gau
tom sutaupom apmokėti Dp dirbančiuosius.

Pasiųsti iš kiekvieno komiteto po du at
stovus, delegaciją pas IRO USA zonos di
rektorių aukščiau minėtais klausimais aiš
kintis vietoje.

Kadangi emigruojant į USA pabaltiečių 
kvota pastebėta neretai pasinaudoja visai 
kiti, prašyti savo tautiečius dirbančius pe
reinamose stovyklose ir pastebėjusius pa
našius faktus — apie. tai informuoti savo 
centrus. LTB

c
VEIKLIOS. SKAUTĖS

Diepholzo skautės sudaro atskirą „Ne
ries” tuntą, kuriam vadovauja psktn. H. 
Montvilienė. Dviejose draugovėse — jaun. 
sk. „Živilės” ir skaučių „Jūratės” — yra 
77 skautės. „Jūratės” draugovė paskelbė 
konkursą tautinių juostų audimai ir darbe
liams. Šio konkurso terminas baigiasi 1949 
sausio mėn. 8 d. Kartu su stovyklos skau
tais ruošiamasi surengti N. Metų sutikimą, 
kuriame dalyvautų ir stovyklos visuomenė.

' S. N.

’žuvusioms partizanams miškuose
„Daug ūkininkų nepajėgė mokėti mokes

čių ir pristatyti nustatytos normos ir nese
niai septynios šeimos apleido mūsų valsčių. 
Sunku yra aprašyti tą mūsų skurdą, kurį 
mes dabar pergyvenome. Rusai atima viską, 
ką jie nori ir sako tai esą kolchozams. Iš 
vieno ūkininko (paminėta pavardė), kuris 
turi tik 7 ha., buvo atimta jo siuvamoji 
mašina. Ir tas kartojasi kasdien.”

Bolševikų niekšiškumas neturi ribų! Ne
gana jiems to, kad visomis priemonėmis 
kankina mūsų tautiečius, bet nepamiršta 
net... mirusiųjų. Valsčių ūkininkams yra 
įsakyta Išgriauti visus kryžius, pastatytus 
miškuose. Kas ilsis po tais kryžiais mes ži
nome, žino ir barbariškas okupantas. Patys 
valsčių ponai bijo eiti į miškus, tai siundo 
lietuvį tam šventvagiškam darbui.

(„Britanijos Lietuvis”).

nuoh's gali lengvai imtis ir kitokių mokslų 
ar darbų.

Gimnazijų mokytojai gauna atlyginimus, 
panašius vokiečių mokytojams, o skiriamų 
etatų skaičiumi (20 mokinių: 1 mokytojas) 
taip pat yra įmanoma pasitenkinti, ypač ten, 
kur yra didelis mokinių skaičius. Buvo 
kreiptas dėmesys suburti gausingas gimna
zijas. Gautuosius atlyginimus mokytojai 
dedasi J bendrą „katilą” ir paskui dalijasi 
pagal turimas pamokaš. Lyginant su tuo, 
kaip mokytojai anksčiau buvo atlyginami, su 
tuo, ką gauna po valiutos reformos, galima 
pasakyti, kad, palyginti, yra jau pakanka
mai atlyginami.

Pradžios mokyklos veikia visose stovyk
lose (net ir pereinamosiose). Čia mokyto
jams taip pat skiriami etatai (25 vaikams: 1 
mokytojas). Jau nuo anksčiau apygardoje 
veikia Pabaltiečių amatų mokykla Verdene 
(atsikėlusi iš Buxtehudes), o dabar visai ne
seniai įsikūrė ir grynai lietuviška zoninė

amatų mokykla Diepholze. Pastaroji skiria
ma suaugusiems asmenims. Jos tikslas yra 
paruošti įvairių sričių specialistų, kurių rei
kalaujama JAV ar kituose, mums emigruoti 
priimtinuose, kraštuose. '

Turint galvoje vis tebevykstančių emi
graciją, tuo atveju, jei stovyklos vėl retėtų, 
Apygardos vadovybė yra numačiusi Diep
holze ir Oldenburge laikyti pagrindines 
gimnazijas, prie kurių būtų prijungiami pa
naikintųjų gimnazijų mokiniai. Tuo būdu 
lietuviškoji gimnazija Zem. Saksonijoje 
dirbtų ligi to laiko, kol čia būtų lietuvių.

Iš naujų vietovių į didesnius vienetus lie
tuviams susibūrus, stovyklose atgyja kultū
rinis gyvenimas. Nekalbant jau apie švieti
mą, iš naujo kuriasi chorai ir tautinių šo
kių grupės. Kurį laiką buvusios apmirusios, 
dabar vėl atgyja lietuviškosios stovyklos, 
nežiūrint, kad emigracija ištraukia ir dar 
ištrauks daug raumeningiausiųjų.

S. Narkeliūnaiiė

Australijon išsijudina ir prancūzų zona
Tūbingenas. — Ar užsirašei į Australiją? 

Rašykis greičiau, atvyksta pas mus komisi
ja! — Tokius pokalbius šiuo metu dažnai 
išgirsi prancūzų zonos kolonijose: Tiibin- 
gene, Reutlingene, Ravensburge ir kitur. 
Pasirodo, kad ilgai laukta Australijos komi
sija atvyksta ir į šią zoną, ir nuo gruo
džio 18 d. numatanti pradėti darbą. Žinia 
apie komisiją sudarė bombos sprogimo 
įspūdį — tiek ji sujaudino šios zonos trem
tinius. Reikia juk atminti, kad emigraciniu 
požiūriu šioji zona buvo ir tebėra žymiai 
blogesnėj padėty už kitas dvi. Iš čia ligšiol 
į užjūrius išvyko tik į Kolumbiją, Vene- 
cuelą (apie pora šimtų), Kanadą (kelias- 
dešimts moterų, tačiau nė vienas vyras) ir 
paskirais atvejais į JAV ir Angliją. Dėl 
vykimo į JAV biliaus tvarka taip pat nėra 
šviesesnių vilčių. Optimistai (aišku, apsi
rūpinę garantijomis) tikisi išvykti apie 
kovo mėn., gi pesimistai geriausiu atveju 
kalba apie vasarą, jei ne rudenį.

Tad ir suprantama, kad tremtiniai, ypač 
šeimos, sukruto ir galvotrūkčiais paskubė
jo rašydintis Australijon.

Vien Reutlingene per porą dienų užsirašė 
apie 80 asm. (kolonijoje 300 asm.). Nema
ža susidomėjusių ir Tubingene, nors čia, 
kaip paprastai, jaučiamas didesnis pasyvu
mas emigracijos galimybėmis. Bent studen
tai, dar nebaigę studijų, nesiveržia doroti 
cukrinių švendrių.

IRO įstaigos paskelbė ir Australijon ver
bavimo sąlygas prancūziškajai Wilrttem- 
bergo sričiai. Pagal tas sąlygas nustatyta 
800 asm. kvota. Iš jų numatoma priimti 
50 — 60% baltiečių,1 20’/o — lenkų ir 
ukrainiečių ir 10% kitų. Leidžiamos ir šei
mos, išskyrus lenkus ir ukrainiečius. Aukš
čiausia amžiaus riba vyrams 45 m. (vien
gungiams ir bevaikiams vyrams) ir 50 m. 
(vyrams su vaikais), moterims 40 m. ir 45 m. 
Vaikai numatoma priimti nejaunesni 6 mėn. 
Pirmenybė bus teikiama viengungiams ir 
bevaikėms šeimoms, šeimos gi turinčios 
daugiau kaip 3 vaikus mažiau kaip 16 m. 
amžiaus nenumatoma priimti. Europoje likę 
senesnio amžiaus tėvai galės išvykti į Aus
traliją, jų sūnui, 3 mėn. išdirbus Australi
joje ir gerai ten užsirekomendavus. Įdomu, 
kad šioje zonoje žydai nebus įsileidžiami.

Dėl darbo sąlygų nurodyta, kad vyrams 
teks dirbti Ez. darbininkais ūkyje, miškuose, 
geležinkeliuose, lentpjūvėse, užtvankose ir 
statybos darbuose. Moterims numatyti dar
bininkių, namų šeimininkių ir kt. darbai.

Merginoms 18—25 m., -jei jos moka anglų 
kalbą ir yra neblogai išsilavinusios, bus 
leidžiama per 3 m. lankyti slaugių kursus. 
O. jei kurios turėtų slaugių diplomus, vis 
vien turės lankyti kursus, nors trumpesnį 
laiką. Po to jos gaus Australijos diplomus 
ir galės dirbti kaip slaugių padėjėjos.

Intelektualai, Įskaitant ir gydytojus pabrė
žiama, tegalės būti priimti kaip Ez. dar
bininkai ir turės atidirbti 2 metus ten, kur 
jie bus paskirti. O jei po šio termino jie 
norėtų dirbti savo profesijoje, privalės 
išeiti specialų mokslą ir įgyti Australijos 
diplomus.

Tokios yra sąlygos. Nepaisant jų kietu
mo, jos vis dėlto neatbaido ir intelektuali
nių profesijų tremtinių. Daug ką vilioja ge
ros materialinės sąlygos, palankūs balsai iš 
ten nuvykusių. Įdomu, kad esama gandų, jog 
prancūzų karinė valdžia kažin kuriais su
metimais galinti sumažinti verbuojamųjų 
skaičių, net ligi pusės. Jei tai pasitvirtintų, 
tektų gerokai palaužyti galvą dėl prancūzų 
intencijų. Normaliai gi iš WUrttembergo, 
kuriame šiuo metu esama 2.000 lietuvių, 
turėtų išvykti į Australiją 200 su viršum 
lietuvių, taigi 10%.

— Ateina žinios iš spalio — lapkričio m 
įsikūrusių Venecueloje ir Kolumbijoje. Ve- 
necuelon išvykę daugumoje jau įsijungė į 
darbą. Esą, galima darbo ir laisvai pasi
ieškoti. Dienai už maistą tenka mokėti po 
4 bolivarus. Kolumbijoje geriau sekasi in
žinieriams. Visi jie turi neblogas tarnybas, 
kai kurie yra dirbtuvių vedėjais. Uždarbiai 
nemenki, pyz., itlž. R-a iš prancūzų zonos 
būdamas statybos Įmonės vedėju gauna per 
mėn. 450 pezų. Visa eilė lietuvių paskirti 
ūkių administratoriais. Pvz.; vienas buv. 
lakūnas iš Rottweilio, G., kaip administra
torius (daržų priežiūra) gauna 150 pezų 
mėn. ir nemokamą maistą, ūkis netoli Bo- 
gotos. Sūnų globoja ir nemokamai maitina 
saleziečiai, ūkyje įsitaisė ir žinomas kryžių 
dirbėjas, dail. Kulvietis.

— Prancūzų zonos tremtiniai ligšiol 
maistą gaudavo savo krautuvėse. Nuo sau
sio m. įvedama naujovė — tremtiniai gaus 
vad. PDR mėnesines korteles (normalios 
DP normos), kurias reikės išpirkti vokiečių 
krautuvėse mieste — kepyklose, mėsinėse, 
ir tt. Be kai kurių patogumų, šioji sistema 
nemažai ir apsunkins vis labiau skriaudžia
mus tremtinius. Kadangi IRO maistas tie
kiamas veltui, tai mėnesinėms normoms iš
pirkti bus tremtiniams išmokama kas mėnuo 
po 20 DM. Naujos bėdos, nauji rūpesčiai.

V. Rim.

Ieškojimas
Kazimieras Bačanskas, gyv. Anglijoje 

YMCA Hostel Moota Cockermouth, Cum
berland, ieško brolio Zigmo BACANSKO, 
gimusio 1913 m. Ieškomasis prieš kapitulia
ciją dirbo su būreliu lietuvių Vakarų Vo
kietijoje (dabartinėje prancūzų zonoje) prie 
vario surinkimo, darbų.

Pagarba įnirusiems tautiečiams
Minties” Nr. 117 (500) p. Ed. Karnėnas, keldamas mintis Vėlinių dieną, 

gana teisingai pastebi, kad tremtyje mirę mūsų tautiečiai ne visai kaip reikiant pa
gerbiami. Taip pat autorius teisingai sako, kad dar gyvi būdami parodykime pri
deramą pagarbą visiems įnirusiems ir jų kapams ir kad neturtas neturėtų būti 
priežastimi žemos kapų priežiūros kultūros.

Iš tikrųjų, jeigu mes atidžiau pasidairysime po įvairias Vokietijos kapines,- 
tad vienur daugiau, kitur mažiau rasime mūsų tautiečių kapų. Ir tie kapai ne vie
nodai sutvarkyti: vienur su paminklais, kitur be jokių paminklų, o tik su mažesnės 
ar didesnės, vertės mediniais kryželiais. Bendrai itnanl, kaip kad Lietuvoje, knr 
vienų (tapai turi mažesnius ar didesnius paminklus, o kitų kapai stūkso tušti. Bei 
čia tremtyje yra skirtingas dalykas pirmiausia tuo atžvilgiu, kad daug skaudžiau 
yra išsiskirti iš gyvųjų tarpo svetimoje žemėje ir būti palaidotam toli nuo savo 
tėvynės, kurios meilė niekad nenyksta mūsų širdyse. Taigi turėdami tatai galvo
je, turime atkreipti ypatingą dėmesį Į šitą reikalą ir tinkamai tvarkyti mūsų miru
siųjų kapus, ir apskritai turime jiems parodyti didesnę pagarbą, o ne pro pirštus 
į tatai žiūrėti, kaip ligi šiol. , '

Arčiau prisižiūrėję pamatysime, kad ir laidojimo ceremonijų kilnumas dažniau
siai pareina nuo pinigo. Jei mirusiojo artimieji yra pajėgūs ir daugiau pinigų su
moka laidojimo apeigoms, tad ir laidotuvės esti iškilmingesnės ir daugiau žmonių 
palydi J kapines, o jeigu tų pinigų nėra tiek, tad visos tos ceremonijos esti tiek 
suprastintos bei sutrumpintos, kad net rodosi, jog mirusysis visų esąs užmirštas. 
Kada šitaip daroma, iš tikrųjų darosi skaudu, tarytum tas žmogus, kuris taip ne
seniai buvo dar gyvas, nesąs vertas net ir trumpiausio atminimo.

Kai kur buvo kilęs sumanymas, kad vokiečių kilmės kapinėse išmėtyti mūsų 
tautiečių kapai būtų surinkti į vieną vietą ir sudarytos, taip sakant, mūsų tautinės 
kapinės, kurias tada ne tik lengviau būtų prižiūrėti, bet lengviau būtų surasti rei
kiamą kapą. Nors šitoks klausimas kai kur ir buvo iškeltas, bet neįvykdytas tik 
dėl to, kad vadovaują tos srities žmonės į visa tai labiau pro pirštus žiūri. Saky
sim, daug kur yra mūsų vadinamieji bažnytiniai komitetai, kuriems vadovauja mū
sų klebonai, kurie, rodos, kaip tik turėtų daugiausia rodyti iniciatyvos šia krypti
mi, o ne kas kitas. Bet jeigu ir jie nieko nedaro, tad kas gi gali daugiau daryti? 
Pagaliau, jei kur nepasisektų sudaryti savųjų tautiečių kapų atskirą kampelį, tad 
būtinai turėtų būti prie kiekvieno kapo pastatyti nors ir kukliausi, bet pakanka
mai patvarūs paminklai su reikiamais įrašais, iš kurių galima būtų aiškiai spręsti 
ir apmastyti besiilsintį ten amžinai mūsų tautietį, prie kurio kapo galima būtų 
kiekvieną kartą tinkamai susikaupti. Turint galvoje tą aplinkybę, kad ne visur pa
vienėmis pastangomis galima tie paminklai pastatyti, turėtų tos iniciatyvos imtis 
mūsų bendruomenių vadovaujamieji organai, norint tą darbą tinkamai atlikti.

i A. Kelmutis

Vyr. FASK-tas skelbia;
Vyr. FASK-tas S. m. gruodžio 6 d. išna

grinėjęs lietuvių futbolo rinktinės dalyvių 
brolių Vlado, Boriso ir Anatolijaus KITŲ 
nusikaltimą lietuviškai sporto reprezentaci
jai, nepagrįstai atsisakius ginti tautines 
spalvas, nusprendė:

1. Vladą, Borisą ir Anatolijų KITUS 
diskvalifikuoti visam tremties sporti
niam gyvenimui.

2. Vyr. FASK-tas įpareigoja visus trerti- 
tyje esančius lietuvių sporto klubus su 
minimais sportininkais nebendradar
biauti ir pašalinti iš savo tarpo. (Prot. 
Nr. 27, § 2)

3. Vyr. FASK-tas išreiškia viešą papei
kimą futbolo rinktinės dalyviui Br. 
Langevičiui už nedisciplinuotą elgesį 
tarptautinių žaidynių metu, kas žemi
no lietuvio sportininko vardą. (Prot. 
Nr. 27. § 3)
Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 

Sporto Komitetas.

LTB ŠVIETIMO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

Bavarijos Valstybės Švietimo Ministerija 
savo š. m. lapkričio 12 d. aplinkraščiu Nr. 
75644 paskelbė tvarką, pagal kurią tautinių 
gimnazijų absolventai — svetimšaliai, norį 
stoti studentais į Bavarijos universitetus, ga
lės laikyti patikrina/nuosius egzaminus ir 
gauti atitinkamus pažymėjimus, reikalingus 
pristatyti universitetui prie stojamojo pra
šymo.

Kalbami tikrin. egzaminai bus vienkarti
niai, jų vietą ir laiką nustatys Bavarijos 
Švietimo Ministerija.

Egzaminus turi teisę laikyti asmens, ga
vę gimnazijos baigimo atestatus svetimša
lių gimnazijose iki 1948 m. spalių 1 d.

Nustatyta ši egzaminų tvarka:
I-ji grupė: bendrasis išsilavinimas ir vokie
čių kalbos mokėjimas; a) rašto darbas vie
na iš trijų Šv. M-jos duotų temų, b) vi
suotinė istorija ir atitinkamos geografinės 
žinios (kreipiamas dėmesys 1 laikotarpį nuo 
Napoleono iki šių dienų); c) vokiečių lite
ratūra (svarbiausieji klasicizmo ir romantiz
mo rašytojai ir svarbiausieji jų veikalai). 
Visuot. istorijos ir vok. literatūros egzami
nai atliekami žodžiu.

Neišlaikę pirmosios grupės egzaminų to
liau nebeegzaminuojami.

Il-sios grupės egzaminas atliekamas tik 
žodžiu ir pasirinktinai: a) kalbų arba b) 
gamtos-matematikos, a) Kalbos pasirinkti
nai; lotynų, anglų, prancūzų, italų, ispanų; 
b) gamtas — matematikos šakos pasirinkti
nai: matematika, fizika, cheihija ir biologija.

Pasirinktasis egzaminų dalykas ir studijų 
specialybė reikia nurodyti egzaminų prašy
me.

Egzaminai atliekami pagal Bavarijos 
augštesniųjų mokyklų reikalavimus. Egza
minų mokestis — 30 DM. Prašymas leisti 
laikyti kalbamus egzaminus rašomas Baye- 
risches Staatsministerium fiir Unterricht 
und Kultus vardu ir draugė su atestatu tu
ri būti įteiktas atestatą davusios gimnazijos 
direkoriui iki 1949 m. sausio 5 d. Gimnazi
jų direktoriai gautuosius prašymus su ates
tatais ir su savo atestacija (rašyta vokiečių 
kalba) pristato Švietimo Valdybai iki 1949 
m. sausio 10 d. Švietimo Valdyba turi 
įteikti tuos prašymus su dokumentais Ba
varijos Šv. Ministerijai iki 1949 m. sausio 
15 d.

Egzaminų laikas ir vieta bus pranešta 
kiekvienam atskirai. '

LTB švietimo Valdyba 

TAUTIEČIŲ, GYVENANČIŲ D. BRITA
NIJOJE, JOS DOMINIJOSE IR U. S. A.

DĖMESIUI t
Lietuviai gyveną D. Britanijos Dominijo

se, „Mintį” gali užsiprenumeruoti pas mū
sų atstovą Anglijoje Fabijoną Neveravičių. 
Prenumeratos kaina 1 mėnesiui: Canadon 
— 1 doL, Australijon — 4 australiški šilin
gai.

Gyvenantieji U.S.A., laikraštį pas mūsų 
atstovą Anglijoje, taip pat gali užsiprenu
meruoti. Prenumerata 1 mėn. 1 dol.

Lietuviai Anglijoje „Mintį” gali užprenu
meruoti ir savo artimiesiems bei prieteliams, 
gyvenantems kituose kraštuose, neišskiriant 
nei Vokietijos. Prenumeratos kaina į bet 
kurią kitą valstybę 1 mėn. 3 šilingai.

Kartu gerb. prenumeratoriams D. Brita
nijoje pranešame; kad norint laikraštį gauti 
be pertraukos, prenumeratą atnaujinti rei
kia 2 savaites prieš jai pasibaigiant. Laiku 
nepratęsus, prenumerata, terminui suėjus, 
automatiškai nutraukiama. Norint gauti at
sakymą į prenumeratos pratęsimus, adreso 
pakeitimus arba pasiteiravimus, reikia pri
siųsti pašto ženklą.

Be to, pranešame, kad pas „Minties” at
stovą F. Neveravičių galima gauti Prof. M. 
Biržiškos „Vilniaus Universitetas 1940—1941 
metais” (bolševikmetis). Knygos kaina 2 šil. 
ir persiuntimui 2 pensai.

Visais „Minties” reikalais kreiptis į mū
sų atstpvą F. Neveravičių, 40, Fosse Rd.

Central, Leicester, England.
„Minties” Administracija

♦ De Chaillot rūmuose, kur vyksta JT 
posėdžiai, sustreikavo restoranų kelneriai, 
Icurie reikalavo didesnių algų. (D/Afp).

* Netrukus numatoma atleisti iš kariuo
menės į pensiją 40 prancūzų generolų. (D).

„The Thought” Lithuanian Newspa
per Authorized by US Army European 
Command 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. * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—. kiekviena sekanti eil. 25 pf.. 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.— . 
paieškojimai DM 2.— * Ein s-tos: 1) 
Postscheckonto Mūnchen 14210. ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 ♦ Adr.i 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tel. 2677

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose ios dominijose yra Faū:;ones 
Neveravičius, 40, Fosse Rd <.“ot’tl, 
Leicester, England. Prenumerata meaevat 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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