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JAV spaudžia Ciangkaišeką kapituliuoti Prancūzų britų santykiai labai blogi

Ciangkaišekas nepasitrankė
Nankingas (Dena/Afp). Kinijos vyriausy

bės informatorius antradieni griežčiausiai 
paneigė užsienyje pasklidusias žinias, kad 
Ciangkaišekas, girdi, pasitraukęs. Jis pasa
kė tuos pranešimus esant netikrus ir juo
kingus.

I Karo tarnyba pailgima
Londonas (Dena/Reuteris). Lordų rūmai 

antradienj priėmė įstatymo projektą dėl 
karo prievolės iš 12 | 18 mėn. pailginimo. 
Įstatymo projektą žem. rūmai yra jau pri
ėmę. Kad jis įgytų Įstatymo galią, bereikia 
oficialaus karaliaus pritarimo. Naujoji 
ka pradės veikti nuo 1949 m. sausio

Bavaru išmatos
gaus emigruoti . . .

Miinchenas (Dena). Bavarijos landtago 
biudžeto komisijoje kilo nervingi debatai, 
vienam finansų ministerijos atstovui prane
šus, kad netol Frankfurto esanti išvietintųjų 
Stovykla turinti būti perkelta ,| Bavariją. 
WAV atstovas Maksas Riefas pareiškė, jog 
į Bavarija teka „visos gyventojų išmatos”. 
Valstybės tarėjas Dr. W. Hoegneris (SPD) 
pastebėjo, jog jei taip bus toliau, tai bavarai 
patys turės dar emigruoti.

tvar- 
mėn.

De Gaullės kalba -
Paryžius (Dena / Reuteyis). Kalbėdamas 

Paryžiuje prieš 20.000 datbininkų, deOaullė 
antradienį pareiškė, kad Prancūzija galinti 
tesėti savo pareigą Marshallio plano rė
muose, bet tam reikią didelių pastangų. 
Darbininkų bendradarbiavimas esąs būti
nas.

Klausytojams de Gaullė išdėstė interesų 
pasisiskirstymo sistemą ūkyje, kuri turėtų 
remtis sutartimis, kurios garantuotų dar
bininkams pagrindinės algas, kapitalui pa
grindines palūkanas, o įmonininkams tam 
tikras teises ir dalyvavimą pelne.

Neufundlandas prisijungė 
prie Kanados

Ottawa (Dena/Afp). Kanados senate tarp 
Kanados vyriausybės narių ir Neufundlando 
atstovų

pasirašyta sutartis dėl Neufundlando 
prisijungimo prie Kanados.

Ta sutartis įsigalios 1949 m. kovo 31. d.
Neufundlando gyventojams š. m. liepos m. 

per referendumą pasisakius už prisijungi
mą prie Kanados, visa laiką tarp Kanados 
vyriausybės ir Neufundlando atstovų vyko 
tuo reikalu derybos.

Ruošia kilt} pagalbos plana
Washingtonas (UP). Okinio bendradar

biavimo administracija (ECA) dabar ruošia 
naują Europos ir Kinijos pagalbos planą. 
Tas planas ruošiamas vieneriems metams 
ir turės

Plahe 
nuo 4,5 
matoma
lerių. Tai, žinoma, būtų daugiau, negu 
nija iki šiol gaudavo.

Nankingas (Dena/Afp). Generalisimas 
Ciangkaišekas, pasiremdamas Kinijos par
lamento nutarimu, beveik visose Kinijos 
provincijose paskelbė karo teisę.

JAV šiuo metu į Kinijos tautinę Ciang- 
kaišeko vyriausybę daro didelį spaudi
mą, kad ją paskatintų derėtis su Kini
jos komunistais dėl taikos. Tai daro
ma tais sumetimais, kad JAV nori iš
vengti įsikišimo Į Kinijos pilietini karą, 
ir ga| dėl to, kad tariama, jog Kinijos 
komunistų pirmininkas Mao Tse Tun- 
gas gali pasidaryti antruoju Titu. Be to, 
JAV nusivylusios, kad Kinijos vyriau
sybė nepajėgia savo krašte įvesti jokio 

efektyvesnio pagerinimo.
Dešimties asmenų delegacija, sudėta iš 

Ciangkaišekui opozicijoje esančių grupių, 
patikimų šaltinių teigimu, atvyko i Charbi- 
ną, Mandžurijoje, derėtis su kinų komunis
tais dėl koalicinės vyriausybės sudarymo, 
kritus NankinguL

Kiniečių komunistai, nesutikdami rimtes
nio pasipriešinimo, užėmė svarbiausias 
Tangčano anglies kasyklas, | šiaurės rytus 
nuo Tienc.no. Tos srities produkcija yra 
10.000 tonų per dieną. Anglių kasyklų cen
tro be kovos atidavimas Šanchajuje sukėlė 
tiesiog apglumimą, kadangi ta sritis buvo 
tautinės vyriausybės žinioje visų svarbiau
sioji, kaip pramonės sritis.

Šanchajuje teigiama, kad tos srities tauti
nės kariuomenės vadas Fu Tso Ji ir komu
nistai veda pasitarimus, bent mažų mažiau
sia yra užmegstas kontaktas. Tam pagrindą 
duoda Tangčano atidavimas be jokio reikia 
lo.

Nankingo kovų srityse komunistai savo 
operacijas perkėlė | šiaurini Jangcės kran
tą ir prisiartino, prie Kiangsaus provinci
jos sostinės Cinkiango per 56 km. Taip pat 
komunistai padidino spaudimą ir Tienčan- 
go srityje, 50 km į šiaurę nuo Nankingo.

Marshallio plano administratorius Hotf- 
manas Šanchajuje pareiškė, kad jų tikslas 
padėti Kinijos gyventojams. Ir koalicinei 
vyriausybei esant, kurioje dalyvautų ir ko
munistai, jie savo darbą varys toliau, jeigu 
vyriausybė garantuos gyvybiškai svarbias 
laisves. Netrukus Hoffmanas turės pasikal
bėjimą su Ciangkaišeku.

Hoffmano pareiškimas Šanchajuje, kad 
Kinijos visuomenė bus remiama ir tada,

kada Kinija bus valdoma koalicinės vy
riausybės, dalyvaujant komunistams, 
Londone vertinamas kaip reikšmingiau
sias viešas Amerikos politikos apibrė
žimas Kinijoje nuo komunistų pasiseki

mo pradžios.
Spėjama, kad JAV užsienio reikalų minis

terijos atstovas Nankinge Kinijos vyriausy
bei pataria susigyventi su mintimi, kad yra 
paranku lig laku su komunistais susitarti dėl 
bendros vyrausybės sudarymo.

Politiniams stebėtojams yra aišku, kad su
sitarti komunistams ir nekomunistams Ki
nijoje yra labai daug kliūčių. Svarbiausias 
veiksnys bus tas, kad komunistai kariniais 
pasisekimais yra išsikovoję stiprią poziciją.

Pagalba ... ne kovai su komunistais

Frankfurtas , (Dena). Į Šanchajų atvyko 
ECA administratorius Hoffmanas. Spaudos 
atstovams Bangkoke jis pareiškė, kad JAV 
suteiks Kinijai finansinę paramą, kad ūkiš
kai ji galėtų atkusti ir kad būtų sulaikytas 
komunizmo plitimas. Tačiau ta finansinė 
pagalba nebus skirta kovai su komunistų 
armijomis.

Londonas (Dena/Afp). „Daily Mirror” 
rašo, kad britų prancūzų santykiai kas
dien blogėja. Dėl to yra galima, kad po 
Kalėdų užsienio reikalų ministeris Be- 
vinas važiuos | Paryžių tos būklės 

svarstyti.
Tie santykiai yra tokie blogi, kokių nuo 

Vichyo laikų dar niekad nėra buvę. Svar
biausias jų blogėjimo priežastys, laikraščio 
nuomone, esančios šios: 1. Prancūzijos vy
riausybės atsisakymas priimti britų 4 metų 
planą; 2. Prancūzų nepasitenkinimas dėl 
britų ketinimo atgaivinti vokiečių pramonę; 
3. Prancūzijos abejojimas vaidmeniu, kur| 
D. Britanija karo atveju vaidintų Europos 
gynyme.

„New York Times” svarsto santykius tarp 
Prancūzijos ir JAV vyriausybių. Nuo 1945 
m. nesutikimų periodo tarp Roosevelto ir de 
Gaullės niekad Washingtonas taip nebuvo 
nutolęs nuo Paryžiaus, kaip dabar.
, Laikraštis taria, jog šio meto tų dviejų 
valstybių santykių krizė kyla iš to, kad JAV 
atkakliai nori igyvendyti savo politiką, ne
paisydamos Prancūzijos opozicijos.

Iki šiol, teigia laikraštis, JAV užsienio 
reikalų ministerijoje buvo „grupė asmenų”,

kuri paremdavo prancūzų pažiūrą. Bet ta 
grupė turėjo nusilenkti kongreso, karių ir 
ECA valiai.

Ir ūkiškai ne viskas sklandu

Paryžius (Dena/Reuteris). D. Britanijos 
siūlymas Europos ketverių metų plano šė
muose padidinti britų eksportą | Vakarų 
Europą ir suvaržyti importą susidūrė su 
griežtu prancūzų pasipriešinimu.

Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos 
informatorius paneigė, kad dėl britų elge
sio esanti kalta Prancūzija, kadangi Pran
cūzijos 4 metų planas numato prabangos 
dalykų eksporto didinimą | D. Britaniją. 
Priešingai — Prancūzija stengiasi, kad D. 
Britanija pirktų didesnius kiekius Prancū- 
zjos maisto, plieno gaminių ir ginklų.

jsigalioti 1949 m. liepos 1. d. 
numatoma subvencijų ir paskolų 
iki 5 milijardų dolerių. Kinijai 
pagalbos 300 iki 400 milijonų

nu- 
do- 
Ki-

Panaikino vizas J Europą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Devynios 

Marshallio plano valstybės, D. Britanija, 
Šveicarija, Italija, Norvegija, Švedija, Da
nija, Olandija, Belgija ir Liuksemburgas, 
kaip pranešė ECA administratorius, panai
kino vizas, kad paskatintų amerikiečių tu
ristų lankymąsi Europoje.

Prancūzija, Portugalija ir Airija taip pat 
projektuojančios panaikinti vizas. Be to, 
ECA informuoja, kad tarp Marshallio pil
no kraštų yra pasirašytos 126 sutartys, kit- 
reguliuoja ir palengvina susisiekimo klausi
mą.

IVikaragua proleslnoja
Frankfurtas (Dena). Nikaraguos vyriausy

bė, pasak BBC, dementavo teigimus, kad iš 
Nikaraguos teritorijos į Kostariką Įsiveržė 
kariuomenės dalys. Tuo reikalu Nikaraguos 
vyriausybė Kostarikai įteikė aštraus turi
nio notą, kurioje sakoma, kad kai tik iki šiol 
Kostarikoje kildavo neramumų, tuojau bū
davo uždaroma ir saugoma Nikaraguos sie

nna. t
Kostarikos vyriausybė paskelbė, kad kraš

tą ji laiko visiškoje savo kontrolėje. Suki
lėliai, kurie turi tik apie 300 vyrų, yra užė
mę šiaurės vakaruose siaurą krašto ruo
želi.

Churchillis: Britų nesutarimai su Ispanija 
tokie pat, kaip ir su sovietais

Bevinas vyks į Paryžių
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsieni® 

reikalų ministerijos informatorius pareiškė, 
kad greičiausiai dešimties dienų būvyje už
sienio reikalų ministeris Bevinas arba iždo 
kacleris Crippsas vyks | Paryžių, kur daly
vaus Europos ūkinio bendradarbiavimo 
ganizacijos posėdžiuose. Posėdžių data 
nėra ' nustatyta.

Informatorius dementavo, kad Bevinas
r|s vykti | Paryžių dar ir dėl kitų priežas
čių. Londono spaudoje buvo teigiama, kad 
Bevinas vyksiąs | Paryžių švelninti britų ir 
prancūzų nuomonių skirtumus Ruhro klau
simu.

or- 
dar

tn-

Londonas (Dena/Reuteris). Churchillis pa
aiškino, kad jis savo kalboje žemuosiuose 
rūmuose reikalavęs Ispaniją įtraukti ne j 
Vakarų Europos Uniją, bet įsileisti ją j 
Jungtines Tautas.

Sovietų Sąjunga ir jos satelitai yra Jung
tinių Tautų nariai, nors nesutariama j tarp 
jų ir mūsų bent mažų mažiausia yra tokio 
pat dydžio, kaip ir nesutarimas su dabarti
niu Ispanijos režimu. Ispanijos priėmimo 
klausimas i Europos Uniją arba t pasiūly
tąjį Europos parlanjentą yra visai kitas 
reikalas.

Churchill! paskatino tą pareiškimą pada
ryti tai, kad britų užsienio reikalų minis
terijos valstybės sekretofus Mayhew, atsa
kydamas t Churchillio kalbą, pasisakė prieš 
Franco Ispanijos priėmimą į Vakarų Uniją.

Royallis tarsis gynybos klausimais
Londonas (Dena/Reuteris). Tik atvykęs iš 

Washington© lėktuvu | Londoną, amerikos

armijos ministeris Royallis tos pačios die
nos popietę turėjo pasikalbėjimą su užsie
nio reikalų ministeriu Bevinu.

Antradienj Royallis išskrido l Frankfur
tą. Vokietijoje jis susipažins su kariniais 
Įrengimais. Tais pačiais tikslais jis lanky
sis Austrijoje ir Trieste. D. Britanijoje, 
Prancūzijoje, Graikijoje ir Turkijoje jis tu
rės paskalbėjimus gynybos klausimais.

Italų sovietų prekybos sutartis
Rymas (D/Afp). Italijos užsienio reikalų 

ministerija su Sovietų Sąjunga pasirašė di
džiausio palankumo principu prekybos su
tarti. Numatoma tarp abiejų kraštų pasi
keisti visa eile gėrybių.

Sukilėliai vėl pakėlė galvas

Prieš sovietus nusistatė daugelis tautų
Washingtonas (Dena/Afp). JAV delegatas 

JT Austinas pareiškė kad taikos perspek
tyvos šiuo metu esančios geresnės, negu 
kad buvo šių metų JT sesijai prasidedant.

JT pilnatis padėjusi aiškiau įžvelgti.( 
dabartinę būklę ir leidusi stovykloms 
griežčiau apsibrėžti. Prieš sovietų blo
ką atsistojo daugumas JT priklausan- 
~ čių tautų.

Grasina priverstiniu lėktuvų nutupdymu
Berlynas (Dena). SMV štabo viršininkas 

Vokietijoje gener. Lukjačenka amerikiečių 
karinės valdžios štabo viršininkui gener. 
Gailiui pasiuntė raštą, kuriuo įspėja, kad 

visi amerikiečių lėktuvai, kurie iškryps 
iš oro koridoriaus, bus prievarta 

nutupdomi.

Lukjačenka ta proga priminė ir lapkri
čio 9 d. savo raštą, kuriame gen. Gailys 
dėl sovietų priemonių jau buvo painformuo
tas. Lukjačenka pastebėjo, kad nuo to laiko 
amerikiečių lakūnų disciplina nė kiek nėra 
pagerėjusi. į

Sovetai gaudo D markes

Berlynas (Dena). Išilgai bižonos ir sovie
tų zonos sienos pagal vokiečių ūkio komi
sijos patvarkymą įsteigtos pinigų keitimo 
kasos. Taj padaryta tariamai dėl keleivių 
patogumo, kurie įvažiuoja 1 sovietų zoną. 
D. markė čia prilyginama 1,25 ostmarkėms.

Į sovietų zohą (važiuojantieji asmenys 
gali su savimi turėti iki 500 D markių. 
Grjžtant į vakarines zonas likusios ostmar
kės tose pačiose kasose pakeičiamos | D 
markes tuo pačiu kursu. Bet pinigų pakei
timas vyksta su tokiu apskaičiavimu, 
keleiviui sovietų zonoje pragyvenimas 
tuoja 20 ostmarkių.

kad 
kaš-

kurią baigęs jis buvo atgabentas į amerikie
čių zoną Vokietijoje šnipinėjimo tikslais.

Pasak jo, špionažo tinklo centras 
Miinchenas, o agentai yra pasklidę po 
rius Bavarijos miestus. Panašus šnipų 
las esąs Austrijoje. Jeigu jis išduotų, 
buvę grasoma ji likviduoti.

yra 
įvai- 
tink- 

tai

Meiiė nuvertė minisfer|

Tokiją (Dena/Reuteris). Japonijos parla
mento narė, vidutinio amžiaus panelė Ha- 
ruė Jamašita, pareiškė, kad finansų minis
teris Izumiyanas per biudžeto debatus ku
luaruose prie jos prisiartino, apkabino ir 
pasakė: „Aš tave myliu ir man yra vis 
tiek, kas bus su biudžeto projektu”.

Tas pareiškimas parlamentą įjaudino, ir 
jis tuojau pareikalavo, kad finansų mi'niste- 
ris atsistatydintų.

Izumiyanas ministeriui pirmininkui pa
reiškęs, kad jis tuo metu buvęs įsigėręs. Iš 
ministerio pareigų jis pasitraukė.

Vokiečiai ginkluojami šarvuočiais
Londonas. Pasak BBC, sovietų zonos vo

kiečių policija mokymo priedanga ginkluo
jama šarvuočiais. •

Sovieto priimtame nutarime grasoma ati
tinkamas pramonės vedėjams atleidimu iš . 
tarnybos ir teismu................

Mato tik provokacijas...
Weimaras (Dena). Thūringijos vidaus rei

kalų ministeris Gerbhardtas dėl pasienio in
cidentų Thiiringijoje pareiškė, kad paskuti
niu laiku iš Vakarų Vokietijos įsiveržusio# 
ginkluotos gaujos užmušo keliolika liaudies 
policininkų ir keliolika sunkiai sužeidė. Tie 
incidentai, be kita ko, yra jvykę provokuo
jant amerikiečių uniforma vilkintiems as
menims.
* Vengrijos švietimo ministeris su žy

dų bendruomenės atstovu pasirašė sutarti, 
kuria sureguliuojama santykiai tarp Vengri
jos valstybės ir žydų bažnyčios. (D/Afp).

♦ Netoli Nicos du kaukuoti banditai

Belgradas (Dena). Pasak Reuterio, „Lais
vosios Graikijos radijo siųstuvas” infor
muoja, kad " , . ■

vakarinėje Makedonijoje, netoli Albani
jos sienos, ir' vėl didžioji dalis Grani

tuos kalnų yra sukilėlių rankose.
Pasak Alpenlando radijo, visoje Graiki

joje pasklido proklamacijos, kurios yra pa
sirašytos Graikijos komunistų partijos. To
se proklamacijose vaizduojamas sukilėlis, 
kuris vyriausybės kareiviui tiesia ranką. Be 
kita ko, jose reikalaujama, kad iš Graikijos 
pasitrauktų amerikiečių karinė misija.

Sovietuose labai trūksta prekių
Maskva (Dpd). Maskvos miesto soviete 

daug atstovų kritikavo nepakankamą masi
nio vartojimo gėrybių gamybą. Nors jų 
pasiūla paskutiniu metu ir yra kiek padi- 
dėjusi, tačiau jų nepakanka, be to, jos blo- VĮename miestelyje įsiveržė j pašto ištaigą 
gos rūšies. ‘ir pasigrobė 100.000 frankų. (D/R).

Rumunija diskriminuoja JAV diplomatus
Washingtonas (Dena). Amerikos užsienio 

reikalų ministerija pranešė, 'kad Rumunija 
pareikalavo atšaukti 2 Amerikos pasiunti
nybės tarnautojus iš Bukarešto. Tąi liečia 
Amerikos karo attachę ir pasiuntinybės ta
rėją, kuriems Rumunijos vyriausybė priki
ša „ryšių palaikymą su šnipais ir sabota
žininkais”, kurie lapkričio 2. dieną buvo 
nuteisti.

Amerikos pasiuntinys Bukarešte pareiškė, 
kad tie priekaištai yra juokingi.

Amerikos vyriausybė iš savo pusės taip 
pat paprašė Rumunijos vyriausybę atšaukti 

ir-
pai jJajviiwc ixuiiiuuijMd vjuauajutį aisaun 

i- I iš Rumunijos pasiuntinybės Washingtone ii
Į gi du narius.

Prožektoriai ir kulkosvaidžiai prieš pabėgėlius

Amerikos užsienio reikalų ministerijos 
informatorius McDermottas pabrėžė, kad 
šis Amerikos žygis atsitiktinai sutapo su 
Rumunijos reikalavimu.

Be to, Rumunija paprašė atšaukti iš Bu* 
karešto ir du D. Britanijos pasiuntinybės 
narius. z

Karaliaus sveikata pagerėjo,

Londonas (Dena/Reuteris). Karaliaus Jur
gio 6. sveikata, kaip praneša jo gydytojai, 
yra žymiai pagerėjusi. Tikimasi jo sveika
tą toliau garėsiant. Iki ateinančos vasaros 
karalius nedalyvaus jokiuose viešuose pasi
rodymuose.

Pirmadienį karalius Jurgis 6. šventė 53. 
gimimo dieną. Karališkojo laivyno visi lai
vai visuose D. Brtanijos ir pasaulio uos
tuose tos dienos garbei iššovė 21 šūvio sal
ves.

Viena (Dena/Reuteris). Vengrijos pasie
niuose pastatyta sargybos bokštų, kuriuose 
įrengti prožektoriai ir kurie apginkluoti kul
kosvaidžiais. Tuose bokštuose budi polici
ja ir kariuomenė. Jų tikslas saugoti sieną, 
kad nepabėgtų politiniai pabėgėliai, kurie 
yra paliesti naujo „valymo” Vengrijoje.

Kad būtų geresnis matomumas, pagal 
są Vengrijos sieną 300 metrų juostoje 
kirsti visi medžiai ir krūmai.

vi- 
iš-

Suėtnė sovietų šnipą

Frankfurtas (Dena). Amerikiečių ištaigų 
areštuotasis Čekoslovakijos pilietis Jaros
lavas Zajicekas pareiškė, kad jis Čekoslo
vakijoje buvęs pasiųstas į agentų mokykla. I bėzėliau

Pabėgėliai iš Švedijos bėga

Sidneys (Kanada) (Dena/Reuteris). Iš Šve
dijos Gotheborgo uosto perstatytu mino- 
gaudžiu čia atvyko 347 Rytų Europos pa-

Visi pabėgėliai te’gia, kad jie buvę So
vietų Sąjungoje politiniai kaliniai. Tas lai
vas yra jų visų nuosavybė. Kelionę jie at
likę per tns savaites. Tai jau yra penkta 
didesnė pabėgėlių grupė, kuri atvyko j Ka
nadą per paskutinius 4 mėnesius.

Spalio mėn. Europoje ir užjūriuose 
Tarptautinė Pabėgėlių Organizacija (IRO) 
įkurdino 21.363 išvietintus asmenis. Didžiau
sioji dalis buvo įkurdinta Kanadoje, Austra
lijoje ir Brazilijoje. Per 3.000 žydų DP be 
IRO tarpininkavimo išvyko j Palestiną.

Nuo 1948 m. liepos mėn. IRO tarpininka
vo (sikurti kituose kraštuose 276.650 išvie- 
tintiesiems.

Atidarys naują aerodromą
Hamburgas. Witzenbruche,. prie Cellės, 

gruodžio mėn. 15 . d. atidarys naują aero
dromą, kuris bus naudojamas Berlyną ap
rūpinantiems lėktuvams.

Tas aerodromas įrengtas pačiomis mo
derniausiomis technikinėmis priemonėmis ir 
bus naudojamas kartu amerikiečių ir britų 
lėktuvų, kurie iš čia | Berlyną gabens ang
lį, maistą ir medikamentus.

Prie Bad Homburgo gruodžio 11. d. rytą 
nukrito amerikiečių lėktuvas. Vienas įgu
los narys užsimušo, o 5 sunkiai sužeisti. 
Tuo būdu „oro tilto” aukų skaičius padi
dėjo iki 24 asmenų.
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=TRUMPOS žniios=
ARGENTINA

♦ Argentinos užsienio reikalų ministe
ris dr. Bramuglia 21 Amerikos valstybės 
ambasadorių ir diplomatinių atstovų priė
mime pareiškė, kad Argentina jaučiasi soli
dari su kitomis Amerikos tautomis ir nu
mato su kitomis Vakarų hemisferos respub
likomis politiškai ir ūkiškai bendradar
biauti. D/Afp).

AUSTRIJA
♦ ■ Devyni austrų garvežiai, kurie bu

vo skirti sovietams reparacijų sąskaiton, 
kai praneša vienas laikraštis „Kleine Folks- 
blatt”, sugriuvus tiltui per Theissės upę, 
visi sukrito į vandenį Vengrų įstaigos 
spėja, kad tai būta sabotažo. (D/R).

BRAZILIJA
♦ Brazilijos valstybės prezidentas Dutra 

išleido įsakymą, kad būtų sumažinta Bra
zilijos kariuomenė. Tai daroma ūkiniais su
metimais. (D/Afp).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos ambasadoje Maskvoje 

mimsterio pirmininko Zapotockio atvykimo 
proga suruoštose vaišėse dalyvavo užsie
nio reikalų ministeris Molotovas ir jo pa
vaduotojas Gromyka. (D/R).

DANIJA
+ Danijos ministeris pirmininkas Hed- 

toftas viename žurnalistų sąjungos bankete 
pareiškė, kad Danijos vyriausybė nori ka
rinio visų Skandinavijos kraštų bendradar
biavimo. Jis tiki, kad ir danų tauta tam 
pritaria. (D/Afp).

D. BRITANIJA
♦ Praėjusios savaitės gale, esant labai 

blogam orui, Atlante buvo tęsiami britų 
laivyno ir aviacijos manevrai. „Priešo” lai
vynui pasisekė priartėti' per 160 km nuo 
D. Britanijos krantų. Nepaisant didelės 
audros, gynėjams pasisekė ant priešo lai
vyno numesti „atominę bombą”. (D).

GRAIKIJA
♦ Lamioje įvykdyta bausmė 12 sukilė

lių ir 5 komunistams, kurie karo teismo 
buvo pasmerkti mirti. (D/Afp).

IS VISUR
♦ Zanzibarą apniko krabai. Visos prie

monės nedavė rezultatų. Dabar už kiek
vieną gyvą ar užmuštą krabą mokama po 
50 centų premijos. Ta priemonė pasirodė 
esanti efektinga. (D/R).

♦ Visose Maroko mečetėse meldžiamasi, 
kad būtų lietaus. Ten siaučia didžiausia per 
50 paskutiniųjų metų sausra. Ji graso su
naikinti derlių. (D/R).

ITALIJA
♦ Italijos vidaus reikalų ministeris 

Scelba senate pranešė, kad Italijos vyriau
sybė turi žinių, kad yra sudarytą slapta 
komunistų policija, o taip pat sudarytos 
aktyvistų grupės Emilios ir Romanios pro
vincijose. (D).

♦ Italijos kovos laivas „Guilic Cesare” 
išplaukė iš Tarento link Sicilijos, kur jis 
bus perduotas sovietams. Pagal taikos su
tartį sovietams turi būti perduota ir dau
giau Italijos kovos laivyno vienetų. Tie 
laivai turi būti nuplukdyti į Juodąją jūrą. 
(D/R).

♦ Italijos jūrininkai atsisakė sovietams 
skirtuosius atiduoti laivus po italų vėliava 
plukdyti Į paskutinę kelionę Juodojon jū
ron. (D/R).

J. A. VALSTYBES
Pasak BBC iš Washingtono, dar šį 

mėnesį iš Japonijos į Vokietiją bus pasiųs
ta viena transporto lėktuvų eskadra. Ji bus 
naudojama Berlynui aprūpinti (D/R).

KINIJA
♦ Kinijos ministeris pirmininkas dr. 

Sun Fo turėjo pasitarimus su ECA admi
nistratorium Hoffmanu, kuris šiuo metu yra 
atvykęs informacijos tikslais i Kiniją. (D/R)

NORVEGIJA
♦ Norvegijos parlamentas pritarė užsie

nio reikalų ministerio Langės pareiškimams, 
kuriame reikalaujama Skandinavijos kraštų 
bendradarbiavimo. Ta pačia proga ministeris 
pažymėjo, kad Norvegijos įsijungimas į At
lanto paktą nėra dar pribrendęs. Be to, 
parlamentas priėmė 112 mil. kronų nepa
prastų išlaidų krašto gynimo reikalams. 
(D/R).

OLANDIJA
♦ Tarp Olandijos ir Indonezijos res

publikos trejus metus su pertraukomis vy
kusios derybos galutinai nutrūko. (D/R).

♦ Olandijoje karo nusiaubtose srityse 
kas savaitė žūsta vidutiniškai 13 žmonių 
nuo užsilikusių bombų, minų ir granatų, 
kurios tenai yra išmėtytos praėjusiame 
kare. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Paryžiuje sukėlė sensaciją netikėtas 

gener. .von Choltitzo atsilankymas. Karo 
metu jis buvo paskutiniuoju Paryžiaus ko
mendantu. Jis nevykdė Hitlerio įsakymo ir 
perdavė Paryžių sąjungininkams nesunai- 
ldntą.V(D/R).

. SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų Sąjunga su Suomija pasirašė 

sutartį, pagal kurią sovietų suomių sienos 
bus saugomos bendromis pastangomis. 
(D/R).

VOKIETIJA
♦ Berlyno pašto viršininkas pranešė, 

kad tarp visų Berlyno sektorių pašto susi
siekimas vėl vyksta normaliai. (D).

♦ Bizoną sudarė su Šveicarija sutartį, 
pagal kurią iš Šveicarijos bus įvežta už 
350.000 dolerių knygų ir už 150.000 dolerių 
periodinės spaudas. (D).

♦ Hesseno karinė valdžia pranešė, kad 
to krašto DP stovyklose lapkričio mėnesį 
sumažėjo 3500 asmenų. Tuo būdu bendras 
DP skaičius tame krašte yra 41.430 asmenų. 
Tas suniažėjimas labiausiai yra įvykęs dėl 
to, kad buvo iškelta Zeilshelmo stovykla. 
(D).

♦ Stuttgarter Zeitung rašo, kad pietinėje 
Vokietijoje sklinda buv. karininkams ir ka
reiviams siuntinėjamas „nenutrūkstamos 
grandinės” laiškas, kuriame raginama nes
toti nei Rytų nei Vakarų karinėn tarnybon. 
Jie turį stoti tiktai J vokiečių kariuomenę 
laisvoje Vokietijoje ir kovoti už visų išvie- 
ti’ntųjų tėvynę. (D).

10 mil. žodžiu už 2,3 mil. doleriu!
JT sekretoriatas apskaičiavo, kad ką tik 

pasibaigęs tos organizacijos visuotinis su
sirinkimas sumušė visus ankstyvesnius re
kordus. Įvairūs delegatai pasakė per 10.000 
žodžių, kurie, tarp kitko, organizacijos iž
dui kainavo nemažiau kaip 2.300.000 dolerių 
arba vienas žodis net 23 amerikoniškus ge
rus centus. Na, 850.000 DP, kurie turi dau
giau teisės vadintis „pasaulio piliečiais” ne
gu ex-amerikietis Garrys Davis, už tą gra
žią kainą pasakytų daug daugiau žodžių, 
kurie tikrai savo kokybe nebus blogesni už 
Višinskio ir jo kolegų iš Rytų Europos žo
dyną. Todėl visai suprantamas Naujosios 
Zelandijos ministerio pirmininko Frazerio 
pasipiktinimas tokiu susirinkimo rezultatu. 
Jis net pasiūlė iš Rytų bloko-'leisti kalbėti 
tik vienam Višinskiu!, o kiti delegatai tu
rėtų tylėti. Juk ir nugrotos gramofono 
plokštelės niekas nestato kelis kartus iš ei
lės. Kreipdamasis į Višinskį jis paskutinį 
šeštadienį iškilmingai pasakė:
„Žodžiai, žodžiai ir dar kartą žodžiai be 

jokių įrodymų”.
Tačiau tas pats yra taikytina ir kitai pu

sei. Iš čia buvo pasakyta daug teisingų žo
džių, kurie galų gale buvo apvainikuoti 
„Žmonių Teisių Charta”. Nepaisant sovietų 
trukdymų ji galų gale buvo dar šioje sesi
joje priimta 48 balsais prieš 0, 8 valstybėms 
susilaikius (Sovietai su savo satelitais, Sau- 
džio Arabija ir Pietų Afrika). Tenka pastebė
ti, kad toji Charta jau tose 48 valstybėse 
daugiau ar mažiau veikia. Ir todėl, kad tie 
žodžiai neliktų tik taip brangiai apsiėjusiais 
žodžiais ar dokumentais (per šią sesiją bu
vo panaudota ’ sustatyta 150.000 dokumen
tų), reikia, kad jie pagaliau visame pasau
lyje įsigaliotų. Tačiau tam uždaviniui JT 
šiuo metu dar nėra priaugusios. Bevinas per 
paskutinį savo pranešimą net būkštavo, kad 
JT statomi per dideli uždaviniai, o Johnas 
Fosteris Dullesas, dėkodamas JAV delega
cijos vardu žurnalistams ir radijo pranešė
jams, pastebėjo, kad šiuo metu tik svarbu, 
kad tie visi JT visuotiniame susirinkime pa

Totalinės sistemos propagandininkui jo
kia priemonė nėra šlykšti, biauri ir neleis
tina, kad nebūtų galima panaudoti .reika
lui’,’. ■ Taip buvo nacių santvarkoje, taip yra 
komunistų režime. Žodžiai „Tikslas pašven
tina priemones” plačiausiu mastu galioja 
mūsų amžiuje, diktatūroms siekiant savo 
tikslią.

Jau naciai turėjo gerokai susiimti dėl 
daugybės pabėgėlių, palikusių Vokietiją ir 
išvykusių į užsienį, kur jie atvėrė teisybę 
apie nacionalsocializmo teroro sistemą ir 
karo pavojų. Sovietams taip pat labai ne
malonūs pabėgėliai, kurie plaukia iš Rytų 
į Vakarus. Sovietų S-gą palieka ne tik ka
rinės ir politinės asmenybės, kurios pa
skiau pasakoja pasauliui, kaip jos „pasi
rinko laisvę”, bet taip pat yra šimtai ir 
tūkstančiai emigrantų iš sovietų sričių, 
apie kuriuos pasaulis niekada nieko neiš
girs, o kurie vis dėlto bus itin reikšmingi 
viešosios nuomonės sudarymui tuose kraštuo
se, kur jie randa prieglaudą. Kremliaus 
politikai tai žino per gerai. Užtat jie grie
biasi priemonės, kurią jau sėkmingai nau
dojo naciai: tarp pabėgėlių iš Sovietų S-gos 
ir „kolonijų” įmaišomi rūpestingai atrinkti 
ir išmokyti sovietų agentai, kurių vieninte
lis uždavinys daryti įtakos atskirų kraštų 
viešajai nuomonei ir tuo būdu pasidaryti 
tikrais sovietų imperializmo propagandinin
kais, priegalaudą suteikusiam kraštui to vi
sai nejaučiant. Tuo būdu Maskva nušauna 
ne vieną zuikį. Visų pirma Vakarų valsty
bių kontržvalgybos konstatuos veikiai, kad 
tarp sovietų emigrantų yra ir sovietų agen
tų, ir dėl to pasunkės, jei ne visai neįma
nomas pasidarys, sovietų pabėgėlių įsilei
dimas. Antra, tie agentai, kurie liks nesu
sekti, galės padaryti. daug naudingo propa
gandos darbo ir patarnauti Sovietų S-gai 
šnipinėjimo srityje.

Siguldos pilyje, Latvijoje, kurioje anks
čiau gyveno rašytojai ir menininkai, o šian
dien pasidariusi neprieinama paprastam 
mirtingajam, sovietų žvalgyba įsteigė šnipi
nėjimo mokyklą, kur specialiai ruošiami 
„pabėgėliai iš Rytų”. Rusų gabumas kal
boms labai padeda šiai sovietų propagan
dos šakai. Mokiniai svarbiausia mokosi sve
timų kalbų, kaip švedų, norvegų, danų, 
olandų, vokiečių ir anglų. Į šią mokyklą 
priima tik labai,gabius komunistus, kurie, 
be to, turi jau 1939 m. būti buvę kom. par
tijos nariai. Vadovaujamuose sluogsniuose 
Siguldos mokykla vadinama „dezinformo 
universitetu”. Kaip kominformas buvo įs
teigtas sovietais susižavėjusiems, taip „de
zinformo šaka” įkurta abejojantieslems ir 
neryžtingiesiems.

Siguldos mokykloje ruošiami agentai ir 
agentės Skandinavijos kraštams, Olandijai, 
Vokietijos vakarinėms zonoms ir Anglijai. 
Maskvos apylinkėse yra speciali mokykla

sakyti žodžiai ir padaryti nutarimai pasklis
tų visame pasaulyje. Kai visi juos žinos, 
rėkia tikėtis, gal kas nors bus padaryta ir 
jiems įgyvendyti.

*
Todėl suprantama ir vis daugiau visame 

pasaulyje Įsigalinti nuomonė, jog reikia pa
galiau pradėti ir ką nors daryti, kad tuos 
žodžius įgyvendinus. Iniciatyva priklauso 
atskirom vyriausybėm. Churchillis pereitą 
penktadienį pasakė visiems priimtiną tiesą, 
kad šiuo reikalu iniciatyvos turi griebtis 
angliškai kalbančios tautos. Tam, aplamai 
imant, pritariama tiek Washingtone, tiek ir 
Londone. Antras žingsnis ta pačia kryptimi 
yra Vakarų Europos Unija. Žodžiams pa
versti į faktus reikalingas kardas. Todėl 
Bevinas ketvirtadienį iškilmingai pranešė 
žem. -rūmams, kad jis jau matąs tą dieną, 
kada Vakarų Europos finansų ir karo mi
nisterial bendrai suėję sustatys bendrą ka
ro biudžetą. Britai esą pasiryžę veikti kiek 
galėdami greičiau, tačiau ant solidžių pagrin
dų, atseit, nepersiskubinti. „Manchester 
Guardian” nagrinėdamas tą Bevino kalbą, 
prikiša jai tą patį, ką mes primetam vi
suotiniame susirinkime pasakytom kalbom. 
Ir čia, ir ten trūksta vieno, būtent nepasa
koma, kaip tie gražūs žodžiai bus reali
zuojami. „MG” aiškina, kad taip kaip Be
vinas kalbėjo, gali kalbėti kiekvienas vi
dutinis užsienių reikalų ministerijos val
dininkas. Ir jis gali atsargiai nusvertais 
žodžiais atpasakoti seniai žinomus faktus. 
Taip pat ir „News Chronicle” apibūdinda
mas paskutines žem. rūmų užsienių politi
kos diskusijas rašo, kad praeityje britų užs. 
politiką sudarė stengimasis išlaikyti jėgų 
pusiausvyrą, tačiau dabar gyvename jau kita
me amžiuje ir senų metodų neužtenka. Rei
kia jau griebtis kūrybos. O svarbiausia, 
Anglija turi būti stipri, nes kitaip negalima 
turėti įtakos.

*
Tokia pat išvada tinka ir JT darbams. 

Jų nutarimai tik tada turės įtakos, ir ne

Miglosvaidžiai
Naujas sovietų „slaptasis ginklas“ akinis dumti

Amerikai, o kitos mokyklos Azijai įrengtos 
Čitoje ir Barnaule. Tose mokyklose busi
mieji „pabėgėliai” išmoksta visko, ką jie 
turi žinoti apie ano1 krašto gyventojų spe
cialią galvoseną, kuriam jie skiriami. Atski
roms klasėms vadovauja mokyti atitinkamų 
kraštų komunistai.

Kursą tobulai išėjus, agentas įšmugeliuo-' 
jamas j pabėgėlių grupę iš Lenkijos, Čeko
slovakijos arba Sovietų S-gos arba sudaro 
ištisus agentų „pabėgėlių būrius”, ku
riuos pasiunčia ten, kur jie reikalingi. Šie 
„dezinformininkai” pasakoja baisius išgyve
nimus „raudonajame terore”, o paskum jau 
labiau tikima ir kitais jų pareiškimais.

Apie Sovietų S-gą tie agentai pasakoja 
kiekviename krašte vis kitaip. Nedideliame 
ir taikingame krašte, kaip Švedija, dezin- 
formininkas pasakoja apie žymią sovietų 
galybę, bet kiekviena proga pabrėždamas 
jos taikos norą. Jei „taip daug huo sovietų 
režimo kentėjęs” žmogus vis dėlto tiki jos 
taikos noru, tai jo pareiškimai daro daug 
didesnį įspūdį, negu tai pasakotų šakninis 
komunistas. Tuo būdu padedama stiprinti 
neutralumo mintį ir susisaistymų vengimą, 
tiek su Vakarais, tiek su Rytais. Kituose 
kraštuose, kur vyrauja nerami politinė pa
dėtis, dezinformo agentas laikosi, žinoma, 
visai kitos taktikos. Jis tikina, kad Sovietų 
S-ga ruošiantis! karui. Ir tuo būdu puose
lėjama mintis, kad priešsovietiška politika 
reikštų savižudybę. J. A- Valstybėse nau
dojama vėl kita taktika. Ten platinama pa
žiūra, kad Sovietų S-ga esanti nepaprastai 
stipri, bet nesirengianti karui. Be to, Ame
rika esanti daug pranašesnė ir dėl atomi
nės bombos turėjimo nesą nė mažiausio pa
grindo nerimui. O dėl sovietų vidaus poli
tikos — pabrėžia tie agentai — tai, deja, 
gyventojų, dauguma esanti patenkinta so
vietine valdžia ir elgiantis! laojaliai.

Dezinfortnininkų pasakojimai nuolat yra 
išmarginti tikromis ir patikrinti galimo
mis detalėmis, dėl ko padidėja viso pasako
jimo patikimumas. Be to, jie pasakoja duo
menis rusiškai ir niekada neišsiduoda, kad 
gerai moka krašto kalbą. Tuo būdu dezin- 
formininkas sužino daugybę smulkmenų, ku
rios yra jam svarbios ir kurias jis gali 
siųsti Sovietų S-gai. Bet dezinformininkas 
niekada nesueina J sąlyti su sovietą agen
tais, veikiančiais krašte. Sovietų slaptoji 
tarnyba iš to susikūrė visai naują dalyką.

Vakarų valstybių žvalgybos turi vargo, 
atrinkdamos sovietų agentus nuo tikrųjų 
pabėgėlių. Šis uždavinys iš pradžių yra 
praktiškai neišsprendžiamas. Čia gali pa
dėti tik tikrieji pabėgėliai, kurie, pažindami 
savo krašto sąlygas, įstengia demaskuoti 
agentą.

Pasaulio opinijos dėl Sovietų S-gos ne
aiškumą dar padidins dezinformininkai. Pa
tiklieji dėl įvairių versijų apie tenykštes

liks vien tuščiais žodžiais, jei jos bus stip
rios. Tačiau jų statutas taip surašytas, kad 
jos negali būti stiprios, bet ir jis nedrau
džia savo nariams individualiai stiprėti bei 
JT rėmuose jungtis į sąjungas. Tas kelias 
visuotiniu įsitikinimu yra vienintelis, kuris 
liko šių dienų pasauliui. Jis juo pasuko. 
Juo ir eis. Tai duoda vilties, kad kada nors 
tie milijonai žodžių, kurie greitai pasieks 
gal būt milijardus, kada nors vis dėlto pri
vers tautas griebtis faktų teisybės grūdams 
nuo pelų atskirti. (Lo)

Apetitas liko senas
Londonas (Cnd). Lapkričio mėnesį viena

me savo kongrese Londone,
lenkų demokratinės emigrantų grupės 
priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama, 
kad naujai prie Lenkijos priskirtos sri
tys Vakaruose prie Lepkijos pasiliktų.
Tos sritys esančios lenkų atstatytos ir jų 

priklausomybė Lenkijai yra garantija taikai 
ir vidurinės Europos laisvei.

Šluoja 
nekomunlslus valdininkus

Berlynas (Dena). Saksonijos ministeris 
pirmininkas seydewitzas, priklausąs SĖD, 
išleido bendraraštį, pagal kurį nuo gruodžio 
31. d. iš Saksonijos krašto vyriausybės at
leidžiama 700 tarnautojų. Be to, Dresdeno 
apylinkės teismo 80 tarnautojų taip pat nuo 
gruodžio 31. d. atleisti iš tarnybos.

Chemnitzo nacionalizuotose „Wanderer” 
įmonėse taip pat atleista 300 asmenų.

Visi atleidžiamieji asmenys priklauso 
CDU, LDP arba SPD.

Saksonijos krašto vyriausybės personali
nių reikalų viršininkas Dregeris (SĖD) at
leistųjų klausiamas pareiškė, kad visi pasi
teiravimai neturi jokios prasmės, kadangi tai 
padaryti „įsakė SMV” (sovietų karinė val
džia).

sąlygas pasidarys išvadą,’ kad neįmanoma 
gauti tikrų informacijų apie sovietų gyve
nimą. Bet čia reikia pridurti, kad valstybė, 
kuri privalo tokios suktos propagandos ma
šinos, kaip Sovietų S-gos išgalvotoji, gali 
savo smogiamąją galią padidinti, bet tuo 
pat parodo ir savo vidujinę silpnybę. (Tat)

Alesnlinlia pažiūros 
dėl vokiečiu spaudos

Paryžius (Dena). Prancūzų „Le Monde” 
laikraštis rašo, kad

Amerikos užsienio reikalų ministerija 
energingai priešinantis! karinės valdžios 

planams panaikinti vokiečių spaudai 
kontrolę.

Jeigu karinė valdžia savo nusistatymo 
atkakliai laikytųsi, tai užsienio reikalų mi
nisterija tuo reikalu pareikštų protestą 
krašto apsaugos ministerijoje.

JAV užsienio reikalų ministerija bijo, kad 
panaikinus kontrolę, vokiečių spauda vėl 
gali patekti į buvusių nacių savininkų ran
kas, kad vėl gali susikurti spaudos trustai 
ir kad gali būti išugdyta politinė spauda.

Prancūzų laikraštis sakosi gavęs informa
cijų iš patikimų užsienio reikalų ministeri
jos sluogsnių.

Dar viena reikšminga charta
Berlynas (Dena). Vienas amerikiečių ka

rinės valdžios Vokietijoje informatorius per 
RIAS radijo stotį pareiškė, kad po dviejų šit 
puse metų pastangų Jungtinės Tautos priė
mė pasaulinio masto chartą, kurioje išdėsty
tos žmogaus teisės. Tai pirmas toks doku
mentas, kuris pasaulio tautų daugumos bu
vo priimtas.

Amerikiečių delegacija tą chartą laiko 
pačiu reikšminguoju'dokumentu šių dienų 
istorijoje. •

Sovietų Sąjunga ir kitos 5 komunistiškai 
valdomos valstybės susilaikė nuo balsavi
mo. Ne tiktai prancūzų, bet ir rusų revo
liucijoje buvo kovojama dėl toje chartoje 
išdėstytų principų.

Nors Vokietijai ir nėra atstovaujama JT, 
bet berlyniečiai per rinkimus aiškiai balsa
vo už žmogaus teisių chartą. Tai galima 
būtų laikyti gera pradžia deklaracijoje nu
matytų principų įgyvendymui.

Vėl grąžins Sudetų vokiečius?
Londonas (Dpd). Londone laikoma gali

mu dalyku, kad Sovietų Sąjunga rekomen
duos Čekoslovakijai leisti grįžti iš rytinės 
zonos į Čekoslovakiją Sudetų vokiečiams, 
kad tuo būdu būtų įveiktas tame krašte dar
bo rankų trūkumas.

Pasak UP, „britų politiniai stebėtojai pa
reiškė”, kad čekoslovakų KP kraštutinis 
sparnas pritariąs tam sovietų siūlvmui.

Tarptautinė padėtis

Pasitraukimas?
BBC komentatorius Robertas Grahamas 

i daug kartų įspėjo sovietų zonos vokiečius 
nesidėti su sovietais. Girdi, jie greitai iš- 

I važiuos į Rytus, o jūs turėsite likti, nes 
I Maskvoje per didelis butų trūkumas, kad ten 
dar tilptų ir jų pakalikai iš Vokietijos. Toks, 
sakysime, optimistiškas tviriinmas sutiko 
daug abejonių, ir BBC klausytojai laiškais 
prašė jį daugiau pagrįsti. Atsakydamas į 
tuos paklausimus, Robertas Grahamas nu
rodė, kad jau šių gretų pradžioje Varšuvoje 
įvykusioje Rytų Europos užsienio reikalų^ 
ministerių konferencijoje, pačiam Molotovui 
pirmininkaujant, buvo priimta rezoliucija, 
reikalaujanti kuo greičiausiai sudaryti tai
kos sutartį su Vokietija ir iš jos atitraukti 
okupacines kariuomenes. Nors, aplamai 
imant, sovietų žodžiai ypatingo pasitikėjimo 
nėra verti,'tačiau šį kartą esą pagrindo ma
nyti, jog ta rezoliucija atitinka tikrus so
vietų norus, Ir štai dėlko:

1. Sovietų zona ūkiškai yra galutinai iš
čiulpta. Sovietams ji negali duoti jokios 
naudos,) ° los prijungimas prie vakarinių 
zonų automatiškai pablogintų visos Vokie
tijos ūkinę būklę;

2. Berlyno blokada neatnešė užplanuotų 
vaisių. Rinkimai parodė tikrąsias nuotai
kas. Net tokiuose „raudonuose kvartaluose” 
kaip Neu Koelnas ir Wedingas, kurie visą 
laiką buvo laikomi komunistų tvirtovėmis, 
komunistai prarado bet kokią įtaką.

3. Clayaus tvirtinimu, kas dieną vien j 
amerikiečių zoną atbėga per 1000 vokiečių 
iš sovietų zonos, kurių liudijimu sovietų 
prestižas yra lygus 0;

4. Prieš savaitę į amerikiečių zoną pabė
go sovietų armijos leidžiamo vokiečiams 
laikraščio „Taegl'iche Rundschau” redakto
rius grafas Einsiedelis, garsiojo „geležinio 
kanclerio” Bismarcko proanūkas. 'Tai buv. 
vokiečių karo aviacijos vyr Įeit. (22 m.), pa
tekęs į sovietų nelaisvę, pasirodė esąs toks 
nuoširdus komunistas, kad buvo paskirtas
generolo von Seydlitzo vadovaujamo vokie
čių tautinio komiteto „Laisva Vokietiją” vi
cepirmininku. Tą komitetą likvidavus jis ga
vo svarbų postovį sovietų zonoje. Dar prieš 
mėnesį jis iškilmingai per radiją pareiškė, 
kad sausio mėn. Vakarai su didžiausia gėda 
pasitrauks iš Berlyno. Dar neturime Kalėdų, 
o Einsiedelis jau džiaugiasi ramybe ir lais
ve prancūzų zonoje;

5. Nors, anot R. Grahamo, tai yra karinė - 
paslaptis, tačiau plačiai žinoma, kad iš rusų 
zonų Vokietijoje ir Austrijoje bėga ne tik 
civiliai. (Žiniomis iš kitų autoritetingų šal
tinių vien Austrijoje per paskutinius 18 mėn. 
iš sovietų kariuomenės pabėgo 10.000 de
zertyrų. Per tą patį laiką iš Sovietų Sąjun
gos į Vakarus pabėgo 1 sovietų generolas 
pulkininkas ir 24 kiti generolai).

Iš visų tų duomenų Robertas Grahamas 
daro išvadą, kad dabar dar daugiau negu 
anksčiau sovietai turi reviduoti savo Vokie
tijos politiką ir tai .Varšuvos rezoliucijos 
prasme, būtent iš jos pasitraukdami. Kad tam 
rengiamasi, rodo ir jų pastangos savo zp- 
noje pastatyti stiprią vokiečių komunistų 
vyriausybę, kuri, tačiau, neturi jokių šansų 
išlikti gyva sovietų kariuomenei pasitrau
kus.

Generolas Lucius D. Clayus šeštadienį pa
reiškė UP atstovui, kad sovietų dabartinis 
tikslas Vokietijoje yra išstumti Vakarus iš 
Berlyno. Tam reikalui jie griebėsi visų 
jiems prieinamų priemonių. Dabar jiems li
ko tik dar dvi neišnaudotos, priemonės; sa
vo sektoriaus atskyrimas nepereinamomis 
barikadomis ir susisiekimo nutraukimas. 
Abi priemonės sovietams bus bent nema
žiau nemalonios negu Vakarams, ir jos Va
karų negalės pašalinti. O į karą artimiausiu 
laiku Clayus netikįs. Taip pat jis atsisakė 
ką nors pareikšti dėl sankcijų už Berlyno 
blokadą. Čia kaip tik ir yra nelemtas punk
tas.

Jei sovietų būklė iš tikrųjų yra nepavy
dėtina, paprasčiausia logika reikalauja pa
daryti viską, kad ją dar daugiau pablogi
nus. Todėl visai suprantamas Churchillio 
kategoriškas reikalavimas per paskutines 
žem. rūmų užsienių, politikos diskusijas su
tvarkyti su Rusija visus ginčijamus klausi
mus dar prieš jai įsitaisant atomines bom
bas. Tik tokiu būdu jis mato galimybę iš
vengti 3-čiojo karo.

Bet tam tikslui reikia ne kalbėti, bet veik
ti. Priešingu atveju Bullito Vakarų politikos 
apibūdinimas tiks ir šiandien. Tas ameri
kiečių diplomatas ir žurnalistas apie ameri
kiečių elgesį 1945 m. pasakė:

„Mes stovėjome kaip stipriausias gyvū
nas, kuris kada nors gyveno žemėje, 
kaip tnėsaėdis Dinozauras (Tyrannosau
rus rex), kuris nors ir buvo garvežio 
didumo, o jo dantys turėjo 30 cm ilgio, 
bet jo smegenys buvo nedidesnės už ba

naną”. VM

♦ „New .York Herald Tribune” infor
muoja, kad to laikraščio korespondentas 
Vengrijoje gavo iš policijas (sakymą iš 
krašto išvykti. Priežastys nenurodomos. 
(D/R)
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j rugsėjo m*n 30 d. Juodupės vaisė., Onuš- 
j kio dvare.nAš dirbu už laisvę, taika ir teisingumą“

tarp miškų 
ha ploto,

1 jį patekti,

Bendras vaizdas
Frankfurto a. M. pašonėje 

randasi šis, keletos tūkstančių 
aerodromas. Nedaug kam tenka 
tačiau DP čia sudaro skaitlingiausią šei
mą, tai Zeilsheimo darbo kuopos vyrai, 
kurie į lėktuvus pakrauna visas užblokuo
tam Berlynui skirtas gėrybes. Jie dirba pa
mainomis: dieną ir naktį be pertraukos, be 
sekmadienių ir retai gaudami laisvą dieną.

Lėktuvas, „trokas” ar palapinė — ob
jektai, apie kuriuos sukasi jų darbai, paš
nekesiai ir mintys.

Aerodrome nepaprastas judėjimas, ypač 
naktį, kai žvaigždės danguje aiškiai švie
čia, kai švyturio prožektoriai sukdamiesi 
lėktuvams kelią nurodo, tada, lyg iš maišo, 
vienas po kito nusileidžia sparnuoti milži
nai: skymasteriais vadinami. Jų čia labai 
daug, per naktį net per šimtą keturmotorių 
pakyla iš aerodromo nešdami siVyje įvai
rų krovinį.

Lietuviai pilotai
Didele staigmena buvo darbo kuopos vy

rams, kai blokados pradžioje jiems bekrau
nant lėktuvą ir dar neįpratusius šiame dar
be, juos stebėjęs pilotas lietuviškai tarė: 
„Gadem, vyrai, kraukit greičiau”! Po to
kios įžangos užsimezgė lietuviškas pasikal
bėjimas: iš kur, kaip, kada, ar daug lietu
vių čia, kodėl lietuviai krauna lėk
tuvus ir rt.? Vėliau paaiškėjo, kad la
kūnas yra gimęs Kaune ir vadinasi Saba
liausku. Jis didžiuodamasis esąs kaunietis 
klausinėjo DP ar jie žiną kur yra Žaliasis 
kalnas, Vytauto prospektas. Po keletos die
nų, grįžęs iš Berlyno lakūnas aplankė darbo 
kuopos vyrus jų stovykloje.

Neretai sutinkami ir Amerikoje girną lie
tuviai — lėktuvo pilotai arba mechanikai, 
kurie labai nuoširdžiai pasikalba ir dažnas 
paklausia, kodėl DP nevažiuoja Amerikon, 
nes jis arba jo pažįstami jau seniai yra afi- 
davitus pasiuntę nežinomam DP. Į klausimą, 
ar greit bus karas, 
„Aš nežinai, ruskis 
karti”. Nekartą teko 
džiantis, kad jiems 
Berlyną.

Reportažas is Rhein-Maino aerodromo
Ir taip kasdien ir kas naktį šie vyrai pil

ni entuziazmo ir pasiaukojimo, glaudžiai 
bendradarbiaudami su amerikiečių kariais, 
dirba Berlyno oro tilto išlaikymui.

Istorinis ordenas
Amerikiečių karinė vadovybė pripažino 

lietuvių kuopos patiektą „Berlin Air Lift” 
ordeno projektą. Ordeno išvaizda primena 
transporto lėktuvą, kurio sparnus sudaro 
du priešingai paguldyti Gedimino stulpai. 
Tarp sparnų mūsų trispalvė, žemiau — 
Amerikos vėliava ir aviacijos ženklas. Mo
torų vietoje — tulpių žiedai. Ordenas turi 
šiuos anglų kalba įrašus; „Aš dirbu už 
laisvę, taiką ir teisingumą”. Kitoje vietoje 
kuopos Nr. „4060” žemiau jo „Rhein-Main- 
Berlin oro 

Ordenas 
gaminamas
metalų. Jo autorius — K. Baltokas. Orde- 
ną gaus kuopos vyrai, kurie yra išdirbę ne
mažiau 100 dienų aerodrome. Tai bus pir
mas, kuriame kartu atžymėtos Lietuvos ir 
Amerikos spalvos.

4060 darbo tarnybos kuopa
Mažai kam žinoma, kad prie buvusio gar

saus žydų DR lagerio Zeilsheime, kur buvo 
didžiausi Vakarų Vokietijoje juodosios bir
žos sandėliai, kur rasta apie 100 milijonų 
iš Berlyno atgabentų nelegalių DM. (Žinios iš 
„Telegraf der Woche”, Berlin, Nr. 23 W/l 
48 Woche 1948) tūno mažas medinių barakų 
kaimelis, kuriame gyvena darbšti ir pavyz
dinga lietuvių darbo kuopa. Jie save va
dina „Laboras”.

gerokai palenkti, nes kabinos lubos per že
mos.

Darbo įkarštyje — rekordai
Kai debesys slenka medžių viršūnėmis,' o 

prožektorių, signalų ir švyturio šviesas už
dengia tirštas rūkas, tada aerodrome vieš
patauja kapų tyla. Tačiau metereologinė 
stotis budi ir nepaliaujamai teikia tiksliau
sias informacijas bei „pranašystes” apie oro 
stovį.

Kai stotis praneša apie artėjantį oro pa
gerėjimą, staiga visame- aerodrome pasi
girsta galingų motorų ūžimas, palapinėse 
vyrai subruzda ir grupė paskui grupę „Uži
ma” įvairiomis gėrybėmis krautus sunkve
žimius, kurie didžiausiu greičiu vyksta į 
lėktuvų stovėjimo vietas. O tų lėktuvų tiek 
daug! Artėjant prie lėktuvo atsidaro kabi
nos durys, tarp kurių pasirodo linksmi įgu
los vyrų veidai.

— Vyručiai, po 10 minučių išskretidame! 
Okey? — sušunka pilotas atvykusiems.

— Okey, okey! ...
Kitą akimirksnį vyrai jau savo vietose: 

vieni tvarko lėktuvo kabinoje pritvirtinimo 
virves; kiti jau pasiuošę anglių ir kitų 
prekių perkėlimui iš sunkvežimio lėktuvan. 
Tai tikri „gyvieji kranai”.

— Vyrai, šiandien pasiekėm naują re
kordą — praneša grupės vyresnysis grįžęs 
palapinėm

— 9 tonos anglių per 8 minutes!
— Bravo, bravo! — pasigirdė nuotaikingi 

balsai, — o mes 240 maišų cukraus pakro
vėme per 11 minučių ...

Po Kanadg besižvalgant

tiltas 1948”.
turi labai didingą išvaizdą ir 
iš sidabro bei kitų spalvotų

Be savo tiesioginių sunkių pareigų, jie 
mokosi anglų kalbos, ruošia kultūrines 
pramogas arba kitu būdu pasirodo viešumai.

Lapkričio 23 dieną kuopa minėjo Lietu
vos kariuomenės įkūrimo dieną. Barake 
Įrengtoje, koplytėlėje kun. J. Panavas atlai
kė pamaldas ir pasakė dienai pritaikintą 
jautrų pamokslą.

Aš mačiau, kai pamokslo metu iš mūsų 
vyrų akių nusirito ašara, o jų mintys klai
džiojo tėviškės kloniais ... — tarė po pa
maldų vienas nepriklausomybės kovų vete
ranas.

Taip, jie yra jautrūs, nes jie daug matė 
ir daug pergyveno.

Po pamaldų, kuopos vadas J. Ugianskis, 
jaudinančiais žodžiais pasakojo apie mūsų 
kariuomenės garbingas tradicijas ir karin
gumą. Po to p. Juknevičius skaitė' paskai
tą tema: „Nepriklausomybės kovos”. Vėliau 
kuopos oktetas padainavo keletą , karinių 
dainų.

— Lapkričio mėn. 25 d. kuopos meno pa
jėgos surengė priešadventini šiupinį. Visą 
programą išpildė kuopos vyrų „linksmieji 
broliai” oktetas ir viešnia baleto šokėja 
Irena Beržinskaitė.

Iš gauto pelno bus paruošti dovanų pa- 
kietėliai Berlyno vaikams ir lietuvių naš
laičiams. Šiupinj aplankė vienas generolas, 
pulkininkai ir kitų amerikiečių priežiūros 
pareigūnai, kurie ši pobūvį labai išgyrė.

Naujas kapas ...
Spalio mėn. 3 d. iš kuopos nežinia kur 

išėjo Petras Kažemėkas, gimęs 1924 m.

Lapkričio mėn. 25 d. Frankfurto krimi
nalinė policija pranešė, kad jo lavonas ras
tas prie Maino miške esanč:.im* bunke
ryje. Tyrimo duomenys rodo, k"d jis buvo iš . 
anksto nutaręs nusižudyti badaujant Čia 
patiekiu Kažemėko dienoraščio ištraukas. 
Dienoraštis pradėtas rašyti Lietuvoje. Pir
mas puslapis;

„1944 m. liepos mėn. 14 d. šiacdiri. ap
leidžiu tėvynę, gal amžinai, pasirinkdamas 
klajūno benamio gyvenimą. Vykstu į .<eži- 
n.ą ...”

Ir dienoraščio paskutinieji puslapiai at
skleidžia baisią žmogaus tragediją:

„1948 m. spalio mėn. 3 d. Palieku sto
vyklą 11 vai. Keltu keliuos per Mainą. 
Persikėlęs nuvykstu netoli Rhein-Maino 
aerodromo. Naktį miegu iniškr prie auto
strados prasidedant miškui beržynėlyje. 
Girdžiu jus vykstant namo iš daiho, daina 
skamba, o man yra suokti tai klausyti ir 
taip visą naktį miegu ant grynai plikos že
mės, nejausdamas šalčio nors žemė į rytą 
ir apšarmojusi. Rytą pakilęs vėl beveik visą 
dieną klaidžioju po Rhein-Maino mišką, į 
vakarą ke'iauju prie Maino ...

Kaip jaučiu šiandien sekmadienis ... Ir 
nežinau kur kiliausiu. Sunku, bet reik viską 
pernešti.

Tai tokia žiauri niekam tikusio žmogaus 
dalią”.

Šiais žodžiais baigiasi Kažemėko dieno
raštis. Jo baisi mirtis didžiai sujaudino, 
kuopą. Jis palaidotas lapkričio mėn. 30 d. 
Frankfurt-Hėchsi R. K. kapinėse.

C. Jovaišas,

(4)

Torontas iš arti
I <

vienas pilotas atsakė: 
negers, reiks Staliną 
išgirsti pilotus skun- 

jau įgriso skraidyti l

DP transportai
—Prieš septynetą tnetų, ramiame Gude

lių kaime tarnavau pas ūkininką Stankevi
čių pusberniu. Žinoma, tada nei nesapnavau, 

. kad man kada nors teks lėktuvu per At
lantą skristi, — sujaudintu balsu mah pa
sakoja iš kažkokios DP stovyklos į Kanadą 
išemigruojąs Juozas Staliorius.

Šiandien iš Rhein-Maino aerodromo pa
kilo didžiulis keleivinis lėktuvas, kuriuo iš
skrido 98 DP. Jų veidai, lyg Tolstojaus 
Prisikėlimo vergų, kurie nežinodami savo 
likimo, veržiasi kažkur į tolimus, į nepa
žįstamus kraštus, vejami baimės. Ne turtai 
ir laimė ten juos traukia, bet ... mačiau 
jų žvilgsnius, bailius ir liūdnus, kai tų 
žmonių, kurie jau eilę metų po savo kojom 
nebejaučia palaimintos tėviškės žemės,... 
Gero vėjo, vyrai! ...

Kupranugaris skrenda
Kažkuris turtingas amerikietis nupirko 

kupranugarį. Jie mėgsta kartais savo duos- 
numą pademonstruoti ir originaliais bū
dais. Štai šis, simpatiškai skustu veidu, 
žylstelėjęs amerikietis, kupranugarį siunčia 
į Berlyną, kuris Kalėdų proga vaikams da
lins dovanėles. Tylusis gyvulys nenorom li
po lėktuvan, jam prisiėjo savo kvailą galvą

Tarp Montrealio ir Toronto 334 mylios. 
Traukinyje gausu amerikiečių, atostogavu
sių Kanadoje ir dabar grįžtančių namo. 
Patogiai ištiesę kojas ant gretimų tuščių 
fotelio pavidalo sėdynių, jie dalinasi me
džioklėse išgyventais įspūdžiais.

Izraelio kilmės atstovas geležinkeliečio 
uniformoj kas penkios minutės keliauja su 
savo kromeliu: — Salta gėrimą... Salta 
gėrimą... Kaip užsuktas laikrodis jis 
vaikšto iš vieno vagono j kitą. Po pus
valandžio mes jau išmokstam jo reklamini 
tekstą. Amerikiečiai, jam pasirodžius, 
bando už ji pareklamuoti. Žydelis susi
raukia: — Ui, ponas, ašš su uniformas..

Kažkokios, matyt, stambios firmos 
atstovas kanadietis išsitraukia iš kišenės 
pluoštą dolerių ir iš nuobodunąo bando 
juos skaičiuoti. Žiovaudamas skundžiasi 
nuovargiu greta sėdinčioms merginoms: 
vienos savaitės būvyje turėjo nu
važiuoti j Vancouver}, Montrealį ir tą pa
čią savaitę grįžti atgal į Torontą. Tuo var
gai dar nebaigti — jo laukia nauja ke
lionė: New Yorkas, Vašingtonas, Čikaga. 
Tada jau galėsiąs truputį atsikvėpti. Prieš 
mėnesi buvo nuskridęs l Italiją motinos 
atlankyti. Viešėjo tris dienas, o paskui vėl 
lėktuvu per Atlantą atgal... —■ Ak, tos 
kelionės, nepabaigiamos kelionės — skun
džiasi 
lizdeli 
dūmo

šviesos reklamų. Miestas kenčia dėl elek
tros stokos. Srovę jis kaip ir daugelis kitų 
Kanados' miestų ima iš hydroelektrinės 
stoties prie Niagaros. Sausa vasara suma
žino vandens kiekybę, ir Niagaros jėgainė 
nepajėgia aprūpinti visos savo klijeritūros. 
Prie to dar prisidėjo 
brikų skaičius elektra 
mis. Todėl net ir 
Yong gatvėje visos

dar ir 
jegai-

ragina

italas biznierius, susisukęs neblogą 
kanadiškąm Toronte, ir fš nuobo- 

sklaido palaidą dolerių pluoštą...

nuolat augantis fa- 
varomomis mašino- 
centrinėje Toronto 
reklamos snaudžia

juodume nakties fone, o jeigu kuri 
žiba, ji jau naudojasi savo elektros 
nėle.

Laikraščiai graudžiu stiliumi
skaitytojus taupyti .elektros srovę. Nuo 19 
iki 19,45 vai. visame mieste gyventojams 
išjungiama šviesa. Paliekama tiktai gat
vėse. Po vidurnakčio ši operacija karto
jama dar platesniu mastu — srovė išjun
giama ir butuose ir gatvėse. Miestas 
skendi tamsoje. Nutrūksta tramvajų su
sisiekimas.

Mums, atvažiavusiems iš karo nusiau
btos Europos, prisimena anie laikai, kai 
buvo madoje aptemdymai, 
švilpianti bombų krušą. Ko 
daryti priešas karo metu, tą 
sumažėjęs Niagaros vanduo 
antrasis didumu Kanados miestas, skendi 
tamsoje...

aliarmai ir 
nepajėgė pa- 
dabar atlieka 
— Torontas,

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
Atvažiavus iš Montrealio, Torontas 

atrodo negražus, negyvas ir nublukęs. 
Gatvėse mažesnis judėjimas. Didieji namai 
niūrūs — apnešti suodžiais. Nesimato tiek

Petr. Tarulis -

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

10. tęsinys.
z Merginos? Kurkulgis suraukė kaktą ir 

pamėgino suprasti: kam jos čia atsirado? 
Jis nutilęs stebėjo, kaip tos svetimos mo
terys Stasiuliui buvo tokios meilios ir lipš
nios. Stasiulis vienos jų paklausė; „Kaip 
tavo vardas?” bet elgėsi su ja kaip su se
nai pažįstama. Kurkulgiui buvo keista. Jis 
tuo tarpu džiaugėsi, kad į jį tos svetimos 
moterys nekreipė' jokio dėmesio.

Bet štai Staliulis atsargiai paima vieną 
merginą už peties, prisitraukia prie savęs 
ir kaž ką kalba jai į ausį. Mergina pra
džioje įnoringai suraukia nosį, lyg nepa
tenkinta, o paskui atvirai ir begėdiškai nu
sikvatoja. Kurkulgis stebi, kaip ji atsikelia 
iš savo vietos, prieina prie jo, atsisėda 
greta. Dirbtinai lipšniai jam šypsosi ir kal
biną jį:

— Mano pupa, kodėl toks liūdnas? — 
Ji nelaukia Kurkulgio atsakymo ir nei iš 
šio, nei iš to pradeda prie jo glaustis, ap
supdama jį įvaikiais kvėpalais. Ji kalba 
Kurkulgiui kaž ką į ausį, ko jis nepajėgia 
suprasti, tik žino, kad tai begėdiška ir ne
padoru. Nors Kurkulgiui šį momentą vis
kas atrodė vis tiek, bet jis ne juokais pa
būgo. Ypač, kad mergina žiūri jam į akis ir 
merkia, kaip kitos moterys, kurias lig šiol

Kurkulgis pažino, niekados jam nemerk
davo, Kurkulgis norėjo pasišlykštėti, bet 
jam pasidarė juokinga ir jis šypterėjo. Mer
gina, tarytum, to tik — ir laukė; ji apka
bino Kurkulgio kaklą ir ausin pasakė:

— Dabar tu mano ... ir patraukė jį prie 
savęs.

— Kaip? ... tavo? ... sumurmėjo Kur
kulgis, o pats sau vienas pabūgęs pagal
vojo:

— O — jei, o — jei ... — kas čia bus.. 
— Ir čia pat pažvelgęs į merginos pilnas 
krūtis dar labiau sumišo, suprasdamas, kad 
ji tas krūtis .bet kada pasiruošus vyrams 
parodyti ne tik todėl, kad ji jokios gėdos 
nepažįsta, bet ir todėl, kad „šitokias” krū
tis ji turi ir didžiuojasi. Merginai jis, nors 
neryžtingai, nusprendė pareikšti:

Betgi, kad aš... esu vedęs?...
Mergina sprogo juoku. Visi kvatojos. 

Kurkulgis galutinai sumišo.
— Nepasiduok, nepasiduok!... — šaukė 

vieni, o tuo tarpu kiti erzino merginą: — 
Nejaugi tu nesuviliosi?

Kurkulgis pajuto, kad ir čia iš jo tyčio
jamasi. Laimė, kad antroji mergina, jau iš
tižusiai' girta, pradėjo spiegiu balsu dai
nuoti, kažką ten apie „meilę nelaimingąją”. 
Tada jau niekas nieko nebeklausė. Pradėjo

APIE TORONTO LIETUVIUS
Norėdamas sutikti daugiau lietuvių, 

skubi i Dundas gatvę. Jos vakarinėje da
lyje stovi nedidėle Šv. Jono lietuvių pa
rapijos Bažnytėlė, kuri sekmadieniais, pa
maldų metu, lūžta žmonėmis.

Tos pačios giesmės kaip ir DP stovyk
lų maldos namuose. Lietuviškas pamoks-

visi kartu kalbėti. Kurkulgis vėl vienas sau 
sėdėdamas vis girdėjo savo ausyse spie
gianti girtos merginos balsą, kuris vis 
skundės dėl „nelaimingosios meilės”. Ap
linkui buvo neįsivaizduojamoji maišatis, kaž
kas kažką įrodinėjo ir kėtė kryžminius tar- 
pusavius ginčus. O paskui jau nebe viską 
buvo galima ir atsiminti...

Kiek laiko šitokiame tvaike praėjo, Kur
kulgis nenumanė ir negalėtų pasakyti. Tik 
štai vienu metu kažkaip netyčia jis žvilgte
ri i langą. Gi žiūri — žiemos rytas — šė
mas veršiukas, lėtai kiša savo apšepusi snu
kį pro langą ir šiurkščiu savo liežuviu pa
mažu pamažu išlaižo visus šešėlius iš kam
pų ir tarpukampių. Ir kambarys tuopradž 
pasidarė blaiviai šviesus ir toks prėskas! 
Tas nelauktas vaizdas pakėlė Kurkulgį iš 
vietos ir paskatino tuojau iš čia bėgti. Tuo 
pat metu Kurkulgis pamatė, kaip baisiai jis 
{žeistas, išniekintas ir apleistas. Jis, net 
savo paties akyse pažemintas ir apgautas, 
sukauptu veidu nuėjo ieškoti palto ir skry
bėlės. Ilgai jis vilkosi, nepataikydamas i 
rankoves. O kai susisegė sagas, tai pasiro
dė, kad išėjo kreivai.

Gatvėje žiemiškai saldžiai kranksėjo var
nos. Katinai, pasiturinčio piliečio rimtumu, 
dėliojo grafiškai vaizdžius savo pėdus, ei
dami įstrižai gatvę iš vieno kiemo į kitą. 
Ir moterėlės, nuo šalčio paraudusiom nosi
mis skubėjo j ankstybąsias mišias. ’

Kurkulgis jautėsi apiplėštas. Nežinomi 
piktadariai įsibrovė jam į vidų ir viską su
jaukė, suvartė, išnešė viską, kas buvo savo 
vietose gražiai sudėliota. Jis nepajėgus nei 
koki sprendimą padaryti, nei ką nors aiš-

las. Po mišių' — Apsaugok Aukščiausias tą' kiek uždirba Ir kiek numato uždirbti, ta 
mylimą šalį. Nuaidėjus paskutiniams šios 
giesmės garsam, susirinkusieji per siau
ras bažnytėlės duris išsipila lauk. Švento
riaus — lietuviško šventoriaus nėra. Už
tvenkiama šalutinė gatvelė. Didelis lietu
vių būrys susiskirsto į mažas grupeles, 
suūžia, suskamba kaip bičių avilys kana
diečiams nesuprantama kalba...

Dipukai sudaro daugumą. Kai iš šono 
pasižiūri šią margą minią, randi daug pa
žįstamų veidų. Juos jau buvai sutikęs ku
rioje nors DP stovykloje. Vyriškos gimi
nės reprezentantai maža tepasikėitę. Tuo 
tarpu mūsų moteriškosios jau spėjusios vi
siškai sukanadėti — veidai nugrimuoti, 
lūpos užteptos karminu, suknelės ir pal
tai pagal paskutinę madą beveik žemę 
šluoja. Sutikęs gatvėje, tikrai negalėtu
mei nuo kanadietės atskirti ...

Žiūri i lietuvišką veidą ir vietoje jo 
matai kanadiškos pudros sluogsnį... Iš 
lietuviškos dukros pasidaro kaž kas pana
šaus į kanadišką lėlę, kurią galima būtų 
išstatyti vitrinoje, bet... gyvenimas ne 
vitrina. Tremtis, rodos, turėtų įpareigoti 
neslėpti savo veidus po dažų sluogsniu, 
nes jie, lietuviški veidai, tėra vienintelis 
atspindys, kuris mums beliko iš anų ne
priklausomo gyvenimo dienų...

Pokalbiai paprastai prasideda tuo pa
čiu visiems įprastu klausimu: kada atva
žiavai? Seniau atsikėlusieji išdidžiai rie
čia ūsą — prieš pusantrų metų, miške dir
bau, sutartį atlikau... Naujai atvykusieji 
kuklesni — praėjusią savaitę su 
vitu... Paskui prasideda abipusės 
macijos darbo reikalu. Kiekvienas 
kiai išsipasakoja kur dirba, ką

pačia proga sąžiningai suskaičiuodamas 
pūsles ir nuospaudas ant rankų. Tada jau 
seka kitas labai rimtas klausimas: kam
barį turi? Išsiaiškinusios adreso reika
lus, grupelės ima skirstytis, atseit, sekma
dienio oficialioji dalis baigta.

aflde- 
infor- 
smul- 
dirba,

kaus sugalvoti žingsniavo, pats nežinodamas 
kaip eina, rodos, svetimomis gatvėmis. Tik 
jautė jis, kad reikia greičiau namo. Namo 
būtinai jis turėjo patekti. Iš ten jis pradės 
ką nors nauja galvoti. Bet tik ne dabar, tik
tai ne šičia!

Dabar nieko negalvoti. Nieko nematyt, 
negirdėt... ’

Dabar — vis tiek!... Viskas — vis tiek!— 
Ak, štai ir jo gatvelė! 'Naktį pasnigta. 

Lig šiol tik vieni kiti pėdai padaryti pu
riame sniege. ■ Dar niekam nebuvo reikalo 
taip anksti šį sekmadienio rytą eiti. Štai 
varteliai, štai takelis i prieangi. Niekas 
sniego neatkasė. Kurkulgio namie nebuvo, 
tai kas gi tai padarys?

Durys į prieangi {šalusios, sunkiai vars
tėsi. Trenkė Kurkulgis duris, kad jų visi 
sąnarėliai sugirgždėjo, 
būti atsargus, o darė 
taikydavo.

Vis tiek! Viskas vis
Prieangyje kaimietiškuoju papratimu — 

kibiras! Pintinė ir šiokios ir tokios dėžės. 
Senas jo namų kvapas! O iš ko jis — tas 
kvapas — sudėtas, ot ir neaišku. Tarytum 
drėgni kailiniai, ne, tai greičiau per ilgas 
dienas susirinkusios dulkės ir pelėsiai, o 
gal koks papuvęs obuolys čia kaltas! Iš vi
so gi kažkas įtartina; ar tik nėra čia kur 
rūgstančio sūrio? Viskas ętaip pažįstama. 
Tik atrodo, lyg jau seniai, seniai matyta. 
Kai sienos, tai dabar tokios pasišiaušiusios, 
o lubos aiškiai žemyn sminga ir spauste 
spaudžia.

Kablys užimtas. Ant kablio, ant kurio jis 
kasdien pasikabindavo skrybėlę, dabar kaž-

Šįryt jis nemokėjo 
taip, kaip jam pasi-

tiek!-

KANADISKI KOPŪSTAI LIETUVIŠ
KŲJŲ ATMINIMUI

Viengungiai patraukia nosies tiesumu | 
lietuvišką valgyklą. Iš anglų zonos atvy
kęs dipukas savo apsukrumo ir, tųr būt, 
aitvarų pagalbos dėka jau spėjo nusipirkti 
namą, taksiuką ir nuosavam name atida
ryti valgyklėlę lietuviams. Dešimt vyrų, 
susėdę aplink vieną apvalų stalą kerta Iš 
peties, o kiti stačiomis ir sėdomis laukia 
eilės. Sekmadieniais čia didelis judėjimas. 
Valgyklėlė aiškiai per maža. Savininkas 
remontuoja antrą kambarį, vadinasi, nu
matomi praplatinimai. Valgiaraštis lietu
viškas, t. y. jo iš viso nėra — šeimininkė 
kiekvienam maloniai apgarsina: — Ko
pūstai, burokėliai, kotlielai, karbonadas, 
šlaunytės (kriu-kriu), kojytės, kava, pienas 
ir retkarčiais... bulviniai blynai. Už 55-60 
centų pavalgai visai gaspadoriškai ir 
svarbiausia lietuviškoj aplinkoj — kaip 
pas mamą, kur nors Joniškyje, Utenoj ar 
Sakiuose. Si kukli valgyklėlė viengungiams 
tikrai nepamainoma. Pakanka tik pasi
žiūrėti, kaip mūsų vyruliai kerta kopūstus, 
tiesa, kanadiškus, bet valgydamas tikriau
siai kiekvienas galvoja apie savo Lietu
voje paliktą daržą. Kanadiški kopūstai 
srebiami, jeigu taip galima išsireikšti, ge
ram lietuviškųjų atiminimul...

(Nukelta į 4 psl.)

kas kabo. Kurkulgis be reikalo kokią mi
nutę pastovėjo, spoksodamas j kablį, į užim
tą dabar kablį. Paskui jis suprato, kokia 
čia kliūtis. Pagalvojo ir vis dėlto savo 
skrybėlę pakabino savo nuolatinėn vieton. 
Tada jam prasidėjo vargas su šaliku. Sali
ką taip pat jis mėgdavo tvarkingai pakabin
ti. Bet šį sykį šalikas pasidarė tiesiog gy
vas ir atkaklus padaras, jis nenorėjo Kur
kulgiui pasiduoti ir tiek! Kurkulgis pakabi
no šaliką, o šis ėmė ir pradėm nusliaukė že
mėn. Kurkulgis ramiai pakabino ji antrą 
kartą. Bet šalikas nėkbejotinai pasityčio
damas iš Kurkulgio dabar netikrų judesių, 
vėl atsidūrė žemėje. Kurkulgis jau piktai 
žiūrėjo, ką šis sumanys daryti? Bet salikas 
šiuosyk pasvyravęs liko savo vietoje. Ir 
Kurkulgis giliai atsiduso, išsitiesė lyg pa
geidavęs, kad tas jo dėmesj užėmęs žaidi
mas jau baigėsi ir jam reikės toliau kažką 
daryti. Bet ką jis dabar galėtų daryti? Jis 
nieko nenori, jis bijo kiekvieno savo žings
nio, kiekvieno savo judėsio, kaip operuo
jančio daktaro peiliuko įpjovimų.. . Sun
kiais, abejojančiais žingsniais, savo slepia
mą nuo viso pasaulio žvilgsnį panarinęs, 
Kurkulgis atsidūrė kambaryje.

Teresė stovėjo miegamojo duryse, užsi-' 
metus ant pečių šiltą mėgstą skepetaitę.-Su
vargus, raukšlėtu, svetimu jam veidu, tyli 
stovėjo duryse ir nieko nesakė. „Jos veidas 
— pagalvojo Kurkulgis, — kaip po laido
tuvių.

Kurkulgis tik vieną akimirką žvilgterėjo į 
Teresę. Nyku Kurkulgiui buvo šį rytą, kai 
vėjo taršomas sniegas, lyg sems kok* « 
langus čiaudėjo. (B. d.)
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— IRO stengiasi nepalikti be globos se
nesnio amžiaus tremtinių. Kaip skelbia 
IRO prancūzų zonos centro biuletenis Nr. 4, 
šios zonos senyviems tremtiniams (vyrams 
per 65 m. ir moterims per 60 m. amž.) įs
teigti dveji poilsio namai: vienas Rengsdorfe 
(Neuwied apskr.), Reino krašte, kitas gi 
Jordanbade, Wiirttemberge, netoli Bibe- 
racho. Pirmasis tų namų priima ir chro
niškus ligonius. Tai esąs gerai įrengtas 
viešbutis, 30 km nuo Koblenzo, su vonio- 

’ mis, dušu, papildomu maistu ...
— Paryžiuje veikia Mokslinis Tyrimų 

Centras. Jis paskelbė sutinkąs atitinkamiems 
asmenims perduoti susipažinti vertingesnius 
tremtinių mokslo srities darbus. Tai padėtų 
tremtiniams pagarsėti ir palengvintų jų 
įkurdinimą.

— Iš amerikiečių zonos persikelti į pran
cūzų zoną ir atvirkščiai leidžiama tik šei
mos nariams.

— IRO skelbia, kad individualinės ir 
kolektyvinės emigracijos atvejais reikia vi
suomet registruotis IRO įstaigose. Jei trem
tiniai, turėdami vizą išvykti į kurį nors 
kraštą paskutiniu momentu be rimtesnio pa
grindo nutaria nevykti, tai prieš tai numa
toma griebtis sankcijų. Jiems gali būti 
atimta galimybė emigruoti, be to, gali būti 
atimtas DP statusas.

— Prancūzija pradėjo vykdyti emigracinį 
planą, pavadintą „ūkis-šeima”. Spalio mėn. 
iš šiaurinės prancūzų zonos dalies išvyko į 
Prancūziją ir Auxerre (Jonne prov.) ir El- 
zase įsikūrė 50 šeimų. Lapkričio mėn. iš
vyko kitos šeimos. Numatyti darbui, atvykę 
į paskyrimo vietą tariasi su darbdaviu dar 
prieš pasirašydami sutartį. Šeimos galva 
nuo šeimos neatskiriamas. Tremtiniai, dir
bantieji Prancūzijos ūkiuose, ir toliau gau
na juridinę IRO globą. Esą tremtiniai pa
tenkinti savo naujomis darbo sąlygomis.

— I Argentiną įvažiavimas pastaruoju 
metu apsunkintas. Tik Paryžiaus konsulatas 
gali duoti vizas Vokietijoje gyvenantiems 
tremtiniams. Baden-Badene įsikūręs Argen
tinos konsulas p. Borsanti (buvęs Lietu
voje). I jį galės kreiptis visi prancūzų zo
nos tremtiniai, turį dokumentus vykti Ar-1 
gentinon. Reikia pastebėti, kad per vasarą | 
ir rudenį į šį kraštą išvyko gana daug 
apatridų ir vengrų, tačiau kitiems vis buvo 
daromos kliūtys.

Tylos ir stagnacijos periodas jau praėjo
Weidenas. šiomis dienomis Weidene lan

kėsi Vliko atstovas p. B. Gaidžiūnas ir čia 
gausiai susirinkusiems tautiečiams padarė 
labai įdomų aktualiais gyvenamo momento 
klausimais pranešimą. Vykusiai apibūdinęs 
tarptautinę politinę padėtį, ilgėliau susto
jo ties mūsų ateities perspektyvomis ir pa
žymėjo, kad mūsų kenčiančios tėvynės pa
dėtis Vakarų pasaulio tarptautinėje politi
nio gyvenimo raidoje . iš kurčios tylos ir 
stagnacijos stadijos jau išėjo. Mūsų klausi
mu jau nevengiama įvairiomis progomis net 
pelitiniame forume (pvz. Paryžiuje) atvirai 
išsitarti ir mūsų atstovams bei tremtinių 
reprezentantams jau durų neuždaroma ir 
mielai su jais kalbamasi.

(Atkelta iš 3 psl.)
O DARBO AR YRA?

Kiekvienas naujai į Torontą atvažia
vęs lietuvis, prieš pradėdamas ieškoti 
darbo, pirmiausia turi atlikti nesunkią 
įsikurdinimo procedūrą — susirasti kam
barį. Išnuomuojamų kambarių Toronte 
netrūksta.. Kiekvienoje gatvėje vis pama
tai kurio nors namo lange išstatytą kor
telę: „išnuomojamas kambarys su bal
dais.“ Nuoma — 4—5 doleriai į savaitę, 
geresnis ir didesnis kainuoja brangiau. 
Daugiau vargo turį šeimos, ypač su vai
kais. Joms tenka ilgiau paieškoti. Išnuo
mojamų butų labai maža.

Šiaipjau, kiek tenka pastebėti, kana
diečiai namų ir kambarių savininkai daž
nokai užmiršta, kad jų namas ar kamba
rys ne bažnyčia — negalima radiju,groti, 
negalima draugui užeiti, negalima maši
nėle rašyti, negalima garsiai nusičiaudėti 
ir daug daug kitų didelių ir mažų „ne
galima ..."

Atlikęs įsikurdinimo formalumus, imi 
ieškoti darbo. Į Darbo Įstaigą kreiptis 
nėra reikalo, nes jo įmanoma ir pačiam 
susirasti. Darboviečių adresus gauni iš 
draugų ir pažįstamų, jau ankščiau apsigy
venusių Toronte.

Šiuo metu, artėjant žiemai, su darbais 
kiek sunkiau, nes sezoniniai darbininkai, 
kurie vasarą išvykdavo į provinciją, ieš
kodami didesnių uždarbių, jau visi grįžę 
į namus ir dirba fabrikuose. Tačiau ir da
bar Toronte įmanoma susirasti darbo — 
bent jau lengviau jo gauti, negu kur nors 
kitur. Geriausios galimybės, žinoma, spe
cialistams. Jie gauna nuo 1 dol. iki 1,75 į 
valandą. Neturintiems specialybės kiek 
blogiau. Daug lietuviu dirba Massev-

Kas naujo tremtinių jkurdinimo fronte
-- Spalio mėn. į Venecuelą lėktuvais iš 

Mūncheno išvyko 552 įvairių tautybių 
pranc. zonos tremtiniai.

Į S. Afriką, Maroką, iš amerikiečių ir 
prancūzų zonų išvyko komisijos parinkti 
74 darbininkai, jų tarpe keletas inžinierių.

— Repatriacijos judėjimas nedidelis. Į 
TSRS iš pranc. zonos išvyko dar rugpiūčio 
m. iš Immendingeno vienas 20 asm. trans
portas su rusų ir baltų tremtiniais. Pora 
transportų išvyko į Jugoslaviją ir Vengriją.

Tremtiniai pasakoja įspūdžius
Čia skelbiamos ištraukos iš tremtinių 

laiškų jų draugams amerikiečių zonoje.
Australija. Vienas baltietis pasakoja apie 

Canberros DP koloniją. „Barakai gerai 
įrengti. Kiekvienas turi savo atskirą kam
barį. Jaunos merginos gauna darbo savi
valdybėje kaip mašininkės ar kaip namų 
ruošos darbininkės. Daug kas gavo ir ša
lutinį darbą. Daug kas įsigijo ir radijo 
aparatus ...”

Belgija, pirmasis kraštas priėmęs DP. 
Vienas latvis, metus išdirbęs, rašo: „Su 
žmona ir vaiku turiu dviejų kambarių bu
tą su nuosavais baldais. Nuvykau kaip 
angliakasys, dabar gi dirbu kaip sporto 
treneris viename klube. Neblogai įsitaikė kai 
kurie ukrainiečiai. Vienas futbolininkas pri
imtas į belgų komandas. Kitas tapo vieno 
garsaus sportininko privatiniu lakūnu”.

Brazilija. Ukrainietis iš Parenos aprašo 
„priešingumų kraštą”. „Visur milijonieriai 
arba elgetos. Cukrus, ryžiai, mėsa palyginti 
pigūs, tuo tarpu sviestas ir pienas — bran
gūs. Butų trukumas. Brazilija — tai ga

Leidykla „Patria" išleido 50 leidinį
Ttibingenas.

— „Patrios” leidykla pereitą savaitę iš
leido savo jubiliejinį 50 leidinį — Gailiaus 
vokiškai lietuvišką žodyną su beveik 
47.000 žodžių. Tai kapitalinis darbas (1200 
psl.), kokio nesam turėję nepriklauso
mais laikais ir Lietuvoje. Žodynas kruopš
čiai paruoštas ir skoningai išleistas. Ma
lonu, kad ir po valiutos reformos pasirodo 
leidiniai, kurie tikrai teikia garbę lietu
viams tremtiniams.

— žymiai kultūrinę veiklą išjudino 
Kultūros Fondo skyrius, lapkričio mėn. 
Tūbingene surengęs net tris paskaitas. Be 
V. Sidzikausko ir prof. Z. Ivinskio, dar

Ta pačiai proga p. B. Gaidžiūnas, kuris 
kaip žinoma jau visiškai baigia sukti įdo
mią filmą iš tremties gyvenimo, nuvyko į 
Flossenburgą ir ten nufilmavo vieną ryš
kiausių nacių siautėjimo vietų — buvusią 
koncentracijos stovyklą. Šiame mirties slė
nyje lietuviams, kurių čia kitų tautų tarpe 
proporcingai imant žuvo daugiausia — 2480, 
pastatytas labai gražus paminklas, antkapis 
ir reto gražumo kankinių koplyčios langė 
vitražas. P. B. Gaidžiūnas visą šį mirties 
slėnį labai atidžiai ir dalyvaujant publikai 
nufilmavo ir filmą netrukus ketina persiųsti 
Amerikos lietuviams. L. E-tas.

f

Harris didžiuliame žemės ūkio mašinų 
fabrike. Pradinis atlyginimas čia siekia 
91—96 centus i valandą. Kiti laikinai įsi
taisę šokolado fabrikuose, kur atlygini
mai prastesni — 72-80 centų. Lengviau 
gaunama darbo prie įvairių statybų. Ka
dangi darbo sutartis jau nevaržo, darbo
vietes galima kada tik nori pakeisti, be 
abejo, jeigu tik susirandi geresnį darbą. 
„Toronto Daily Star“ kiekviename nume
ryje talpina maždaug tris puslapius darbo 
pasiūlymų.

Pragyvenimo išlaidoms į savaitę reikia 
apie 15—20 dolerių. Penkis dolerius tenka 
skirti nuomai už kambarį ir apie 10—15 
dol. maistui. Mažiausias vyro uždarbis 
paprastai sukasi apie 30 dol. — šokolado 
fabrikuose. Gyventi galima, bet milijonų, 
aišku, tiek uždirbdamas, nesusikrausi. 
Todėl kiekvienas paprastai dairosi darbų 
su didesniais uždarbiais.

DIPlSKĖJANTIS TORONTAS
Kai vakaro prieblandoje eini Dundas 

gatve, daug kur sutinki lietuvių, t. y. iš
girsti lietuviškai šnekant. Vienos kirpyk
lėlės lange baltuoja išdidus užrašas: 
„Lietuvis kirpėjas“. Kai įeini plaukų nu- 
sikirpdinti ir užkalbini jį lietuviškai, „lie
tuvis“ kirpėjas temoka tik vieną žodi — 
„Ja...“ Ir tuojau pat teiraujasi — ar kar
tais nešneki rusiškai. Yla išlenda iš maišo 
— pasirodo reikalą turi su Lenkijos žy
deliu ...

Daug kur čia gali užtikti lenkų, latvių 
ir ukrainiečių. Tai vis daugiausia tokie pat 
DP kaip ir mes. Žodžiu — Torontas di- 
piškėja. Miškuose, geležinkeliuose ir ka
syklose atlikę darbo sutartis, DP plūste 
plūsta į Torontą.

Vyt. Kastytis. 

limybių kraštas. Reikia turėti daug inicia
tyvos ir būti apsukriam...”

Kanada. Latvių studentai, miškuose dirbą, 
rašo: „Mes nesigailime savo nutarimo. Mes 
patenkinti savo darbu ir alga ir darbo su
tarčiai pasibaigus, vėl tęsime savo studijas”.

Anglija. Vienas baltas, angliakasys dirba 
Doncastery nuo 5 ryto ligi 14,30 vai. Už
dirba per savaitę 7—8 svarus ir esąs pa
tenkintas.

Prancūzija. Latvis džiaugiasi šio krašto 
darbo sąlygomis: „Koks kraštas priima iš
tisas šeimas? Prancūzija. Mes su šeima ga
lime padoriai gyventi, įsigyti rūbus ir net 
taupyti. Ar aš nusivylęs? Dieve, kas neturi 
nusivylimų, pradėdamas naują gyvenimą? 
Tremtinys, norėdamas savo naujoje tėvy
nėje rasti viską tobula, gali būti laikomas 
kvailiu. Daug kas norėtų saugumo sume
timais atsidurti už vandenynų. Aš asmeniš
kai nepalaikau to pesimizmo”.

Venecuelą. Lietuvė, rašlė su vaiku. Drau
ge su ja atvyko tėvas ir švogeris. Visi dirba 
Caracase. Ji dirba importo firmoje kaip 
anglų k. sekretorė. Tačiau „man tenka vis
kas dirbti: buhalterijoje, diktuojant ispa
niškai, darant vertimus”, Laisvalaikiais ji 
mokosi anglų ir ispanų stenografijos. Butų 
trūksta ir jie brangūs. Maisto pakanka, ta
čiau jis taip pat brangus ir praktiškai ji 
visą savo 400 bolivarų algą išleidžia nuo
mai ir maistui. Vis dėlto ji nenusimena: 
„Šis kraštas dar auga ir dar jam daug 
trūksta ligi JAV ar kai kurių europinių 
kraštų lygio”. Vėl vienas ukrainietis paten
kintas su savo darbu, tačiau jis skundžiasi 
ispanų kalba — ji esanti per sunki. Ta
čiau vaikai jau puikiai susikalba. V. Rim.

paskaitą tema „gyventi — ne sau“ skaitė 
K. F. Stg. Komiteto narys, prof. kun. St. 
Yla. Kaip paprastai, visuomenė paskaita 
parodė didelį susidomėjimą. Po paskaitos 
įvyko gyvos diskusijos. Artimoje ateity 
K. F. skyrius numato surengti kolektyvi
nius pranešimus emigracijos ir kultūros 
klausimais su diskusijomis.

— Solistas St. Liepas, sėkmingai koncer
tavęs lapkričio 30 d. Reutlingene (akomp. 
A. Kučiūnui), numato netrukus surengti 
viešą koncertą (ir vokiečių publikai) Tū
bingene. Galima tikėtis, kad esant St. Lie
pai pastaruoju metu ypatingai geroje for
moje, jo koncertas gražiai galės reprezen
tuoti lietuviškąjį meną vokiečių ir pran
cūzų tarpe. Tūbingene, kuriame po karo
ypatingai, daug rengta įvairių koncertų, po 
kelių mėnesių pertraukos, dabar koncer
tinis gyvenimas vėl smarkiai atgijo. Per 
savaitę rengiami bent 3—4 vokiečių ir 
prancūzų menininkų koncertai, be to, daž
nai atsilanko Paryžiaus gastroliuojantie
ji teatrai, baleto solistai ir kt. Neabejoti
na, kad šiame kunkuliuojančiame meno 
gyvenime lietuviai menininkai (sol. Liepas 
su muz. Kučiūnų) pasirodys reikiamame 
lygyje.

— Emigracijos reikalais kaip ir visoje 
prancūzų zonoje, ir čia — nieko naujo. 
Viena kita lietuvaitė priimta į Kanadą (iš 
šios zonos tepriima moteris), vienas už
sirašė Brazilijon. Daugumas vis svajoja 
apie JAV, nors šioji zona kiek pajudės ne- 
anksčiau pavasario. Nemaža kas domisi 
ir tolimąją Australija.

V. Rim.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vokiškai — Lietuviškas žodynas. Sudarė 

Viktoras Gailius. Autorius jau Lietuvoje iš 
seno žinomas vokiečių kalbos specialistas, 
kuris kartu su kitais Lietuvoje yra paruo
šęs ne vieną tokį žodyną. Sį kartą to darbo 
jis ėmėsi vienas pats. Žodynas yra plates
nis, negu iki šiijį Lietuvoje pasirodžiusieji 
tos rūšies žodynai. Vien jo dydis, 1182 psl. 
vaizduoja jo apimtį. Spaudos darbas atlik
tas labai gerai. Taip pat leidyklai pasisekė 
gauti žodynui tinkamo gero popierio. Net ir 
žodyno subrošiuravime ar puikiame įrišime 
jaučiasi rūpestingumas bei gera priežiūra. 
Vokietijoje gyvenantiems ir nuolatos su vo
kiečių kalba susiduriantiems šis žodynas 
itin rekomenduotinas. Išleido leidykla „Pat
ria” Tūbingene. Tiražas 5000 egz. Leidinio 
kaina nenurodyta.

Prie Vilties Kryžiaus. Autorius Juozas 
Prunskis. Tai kai kurių žymesnių asmenų 
kelias nuo komunizmo i krikščionybę. Išlei
do kun. P. M. Juras. Chicaga, III., 1948 m. 
140 didelio formato psl. Kaina nenurodyta.

Sv. Pranciškaus varpelis 25 m. sukakčiai 
paminėti. Numeris padidintas. Daug gražių 
iliustracijų. Spalio m., 1948 m. Amerikoje.

Sugrįžimas. Apysakos jaunimui. Autorius 
Vytautas Tamulaitis. Tai puikus su dailinin
ko Osmolskio šauniomis spalvotomis ilius
tracijomis leidinys mūsų paaugliams. Viso 
knygoje 16 apysakų. 144 psl. Autorius mū
sų mažųjų gerai pažįstamas ir mėgiamas iš 
Lietuvos. Išleido leidykla „Patria” Tūbinge
ne 1948 m. Tiražas 300 egz. Kaina nepažy
mėta.

SKELBIMAS
Diepholzo Lietuvių amatų mokyklai sku

biai reikalingas etatinis mokytojas — in
struktorius — vyriškų rūbų siuvėjas. Su
interesuotieji kviečiami kreiptis į Mokyklos 
vadovybę (23) Diepholz, Litauisches Lager, 
Amatų Mokykla, nurodant mokslo cenzą ir 
darbo stažą.

Ingolstadtas. Prieš kurį laiką Ingolstadto 
lietuvių kolonija išlydėjo vieną savo narį, 
taurų lietuvį ir nenuilstantį darbuotoją. Tai 
dr. Blažys, ilgalaikis Ingolstadto DP ligo
ninės vedėjas, vėliau IRO medicinos val
dininkas, dabar paskirtas į Bremeną, tą 
paskutinę tremtinio Golgotos stotį senutėje 
Europoje.' Taigi dar ne vienam lietuviui, 
ieškančiam laikinos prieglaudos užjūryje, 
teks susitikti su dr. Blažiu ir pažinti jo 
nuoširdumą.

Taip pat ir ponios Blažienės asmenyje 
ingolstadtietės neteko energingos ir nuo
širdžiai atsidavusios visuomenininkės.

Dr. Blažiui ingolstadtiečiai ir naujose pa
reigose linki toliau garbingai budėti lietu
viškųjų reikalų sargyboje. (Ar. Z.)

PASMERKĖ SVAIGIŲJŲ GĖRIMŲ 
VARTOJIMĄ

Ingolstadtas. Ingolstadto lietuvių moterų 
komiteto pastangomis pravestame referen
dume kolonijos visuomenė didele balsų per
svara griežtai pasmerkė svaiginamųjų gė
rimų pardavinėjimą ir vartojimą viešumoje.

Sis sumanymas moterų komitetui buvo ki
lęs jau prieš kurį laiką. Padažnėjus nusi
skundimams dėl jaunimą demoralizuojančių 
ir. lietuvių vardą žeminančių įvykių, mo
terų komitetas savo posėdyje nusprendė 
stengtis užkirsti kelią šiai negerovei plisti 
ir opųjį klausimą iškėlė visuotiniame ben
druomenės narių susirinkime. Po ilgų dis
kusijų buvo nutarta pravesti minėtąjį re
ferendumą, kurio rezultatų vaisiais stovykla, 
išskyrus mažas išimtis, jau dabar džiaugiasi.

Šios Ingolstadto moterų pastangos Išlai
kyti sveiką, nesužalotą ir blaivų mūsų tau
tos žiedą — jaunimą yra tik sveikintinos 
ir turėtų rasti atgarsio ir kitose mūsų 
stovyklose. (Ar. Z.)

Mylimai Motinai mirus,

kollegei Aldonai Kepalaitei ir 
kollegai Algirdui Kepalui

visų studentų vardu nuoširdžią užuo
jautą reiškia r

Rajoninė Mūncheno Studentų 
Atstovybė.

Nepamainomieji į
Kartais susidaro įspūdis, kad tam tikras žmogus yra lyg Apveizdos pasiųstas X 

tam tikroms pareigoms arba tam tikram uždaviniui atlikti. Rodos, tas žmogus nu- X 
mirtų ar kaip kitaip būtų priverstas savo pareigas nutraukti ir visas uždavinys ; 
būtų neišspręstas. Ir žmonės pripranta prie tos minties ir ima manyti, kad tiesiog 1 
būtų didžiausia nelaimė, jeigu vienas ar kitas žmogus staiga pranyktų. Kaip čia X 
rodos, be jo apsieisi. Niekas jo negalės pakeisti. Jis yra nepamainomas tose pa- • 
reigose. X

Aišku, juo didesnis uždavinys, juo sunkesnės pareigos, juo jo nepamainomu- X 
mas ryškesnis. Ypač tai . ryšku turint galvoje valstybės vyrus. Nekalbėsime čia ♦ 
apie diktatorius, kurie visi nežinia kokiosapveizdos, ar kokio velnio siųsti. Bet ir Z 
demokratiniuose kraštuose, ypač sunkesniais momentais, dažnai iškyla tokių nepa- ; 
mainomų asmenybių. Savo laiku buvo sunku įsivaizduoti Čekoslovakija be Masary- X 
ko, arba Prancūzijos parlamentas be Herriot. Karo metu atrodė, kad Anglija kone • 
subyrėtų be Churchillio arba JAV be Roosevelto, arba Prancūzija nebūtų išlaisvinta X 
be De Gaulle. Jie buvo tie nepamainomieji. j

Niekas nenorės tų vyrų vaidmens mažinti. Tačiau šiandien, kada jų vieni mirė, X 
o kiti demokratiniu būdu buvo nušalinti nuo savo pareigų, gyvenimas dėl to ne- X 
sustojo. Dar daugiau. Pasirodo, kad ir jie yra padarę klaidų, kad ir jiems tiko anas t 
gražus Horacijaus posakis: žmogus esu ir nieko žmogiško nėra man svetima. O • 
gyvenimas eina toliau, iškelia naujus valstybių vyrus, kurie taip pat gerai sugeba I 
tvarkyti visus reikalus ir spręsti įvairius uždavinius. Demokratinėje santvarkoje j 
institucijos svarbiau, .negu asmenys. Ir kaip ten bebūtų keista, bet jeigu tokiuose X 
kraštuose, kaip Anglija ar Švedija, karalius naudojasi nepaprasta pagarba, tai ne j 
dėlto, kad jis turėtų kokių ypatingų asmeniškų nuopelnų valstybei, bet kad jo as- X 
muo simbolizuoja tam tikrų institucijų ir tradicijų tęstinumą ir pastovumą. Jis yra ; 
tam tikro gyvenimo stiliaus palaikytojas. Valstybių gyvenime tradicijos, legalus X 
principas turi be galo didelės reikšmės. Tai kas, kad po Napoleono laikų į Pran- j 
cūzijos sostą atsisėdo visiškai apkiautęs storulis Liudvikas XVIII, kuris, kaip žmo- X 
nės pasakojo, kai atsiguldavo, tai pats atsikelti negalėdavo, bet jį nepaprastai gy- • 
nė ne kas kitas, bet toks realus ir vienas didžiausių po Richelieu prancūzų politi- X 
kas kaip Talleyrandas. Dėlto, kad jis simbolizavo legalios valdžios sugrįžimą ( ; 
Prancūziją, kurią savo laiku buvo nutraukusi revoliucija. Talleyrandas visiškai ne- X 
buvo monarchistas, bet tik legalių institucijų gerbėjas. Kaip ten bebūtų, bet iš- • 
vada gali būti tik viena: žmonės keičiasi, o institucijos palieka. Jeigu institucijos • 
yra geros ir remiasi didelėmis tradicijomis, tai kitą kartą ne taip svarbu, ar jų J 
priešaky stovės vienas ar kitas žmogus. Blogiausia, kai. pradedama spręsti valstybi- X 
nius reikalus su vieno ar kito asmens užsimojimais. Tai jau ženklas, kad einama X 
prie išsigimimo. Žmonių, kokie jie būtų nusipelnę ir kaip sumaniai mokėtų at- X 
likti tam tikras funkcijas, nėra nepamainomų. j

Tad kartais be reikalo ir mes išsigalvojame, kad vienas ar kitas žmogns tam x 
tikrose pareigose yra nepamainomas. Tai tik iš įpratimo taip atrodo. Mat, dąugu- ♦ 
mas žmonių yra konservatyvūs ir prie ko kartą įprato, to ir nori laikytis. Ne visos j 
tautos, kaip senoji galų tauta, apie kurią Cezaris rašė, kad ji amžinai nori per- X 
versmų. Daugumai geriausias karalius yra anas rastas, kurį ponas Dievas savo lai- j 
ku buvo paskyręs varlių karaliumi. Visiškai yra klaidinga vienos ar kitos instituci- X 
jos egzistenciją surišti su vieno ar kito asmens egzistencija. Priešingai, net dažnai X 
asmenų pasikeitimas gali tik sustiprinti instituciją. Dėl to kai kuriose konstituci- X 
jose ir yra numatyta, kad, pav., prezidento pareigas eiti vienas ir tas pats žmogus X 
negali kelis kartus iš eilės. X

Gražiausiai tą idėją, kurią čia iškėlėme, išreiškė V. Kudirka: j
„Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną, X

Namag negrius”. X
V. T. t♦

Lietuvis svarbiame emigracijos poste
PAMINĖJO LSS 30 METŲ SUKAKTI
Diepholzas. Gruodžio mėn. 4 d. vietos 

skautai ir skautės suruošė Lietuvos Skautų 
Sąjungos 30 metų gyvavimo sukaktį. Iškil
mingą minėjimą atidarė psktn. Alf. Samušis. 
Sudarius garbės prezidiumą, paskaitas 
skaitė skaučių „Neries” tunto tuntininkė 
psktn. H. Montvilienė, tema: „LSS kelias 
nepriklausomoje Lietuvoje” ir psktn. Alf. 
Samušis — „Skautiškoji mokykla”. Perskai
čius buv. Lietuvos prezidento dr. K..Gri
niaus laišką skautiškajam jaunimui, skautus 
sveikino prezidiumo nariai. Meninėje minė
jimo dalyje buvo deklamacijos, A. Caplinsko 
solo dainos, vyrų kvartetas (akompanuojant 
M. Liuberskiui), R. Reisonaitės solo forte- 
pionu ir montažas (pagaį J. Aisčio žodžius) 
„Mes sutraukysim Tau, Tėvyne, vergijos 
pančius”. Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

— Prancūzų karinės įstaigos (PDR sk.) 
pereito mėnesio gale išmokėjo Tūbingene 6% 
už per vasarą PDR deponuotas RM sumas. 
Išmokėta tik tiems, kurie buvo įnešę per 
640 RM. V. Rim.

„The Thought” Lithuanian Newspa^ 
per Authorize! 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 Katluomenėc 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 rankraščių 
nesaugo * Prenumerata Vokietijoje mėn. 
DM 3.—, į užsienį mėn. DM 4.,—, atek. 
num. 30 pf. * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—. kiekviena sekant' 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 jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičiųs, 40. Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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