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Europos unija pamažu formuojasiII Komisija biudžetą apkarpė

Karas Indonezi|o|e
Frankfurtas (Dena). Veikdama prieš te

roristinius ir nedisciplinuotus Indonezi
jos resbuplikos elementus, olandų kariuo
menė sekmadienį užėmė respublikos sos
tinė ir internavo daugumą Indonezijos mi
nisterių kabinto narių. Krašte vyksta kovos.

Indijos ministeris pirmininkas sekamdieni 
pop;et pareiškė, kad Olandijos karo veiks
mai Indonezijoje turės toli siekiančių pa
darinių ir kad jie, tie karo veiksmai, prieš
tarauja JT chartai.

Indonezijos respublikos kariuomenės va
das gen. Sudrimanas paimtas į nelaisvę.

Arabij legionas priima paliaubas
Ammanas (Dena). Arabų legiono vadas 

Jeruzalės senamiestyje pareiškė sutinkąs su 
paliaubomis arabų legiono fronte Jeruza
lėje, Ramaloje, Babelvade, La t rune, Betlie
juje ir Beitjaloje.

Ispanijos 
sutartis su V. Vokieti|a

Frankfurtas (Dena). JE1A (bendroji 
porto importo agentūra) pirmadieni
skelbė, kad trys vakarinės Vokietijos zonos 
sudarė prekybos sutarti su Ispanija.
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Paryžius (Dena/Reuteris). Daltonas britų Į Didelėje paslaptyje ruošia Atlanto paktą
delegacijos pirmininkas 5 valstybių pasita-' 
rimuose dėl Europos vienybės pareiškė, kad 
jau yra nužengta pusė kelio i Jungtinių Eu
ropos valstybių tikslą. Dalyvaujančių Euro
pos vienybės kūrime tautų darbas yra vyk
domas visiškoje harmonijoje.

Toliau Daltonas pareiškė, kad Europos 
federacija turinti- vadintis „Europos unija”. 
Politinis Vakarų Europos sujungimas tur(s 
būti pasiektas ateinančią vasarą.

Tačiau Daltonas atsisakė ką nors smul
kiau papasakoti apie Europos unijos numa
tomą konstituciją. Pagal kitas informacijas 
toje konstitucijoje esanti numatyta Vakarų 
Europos vyriausybė. Parlamentas atliks tik 
patariamąją funkciją ir bus skirtas federa
cijos tautų vyriausybių. Jis turi būti (galio
tas visais Europos klausimais daryti reko
mendacijas, be gynimosi klausimų. Nutari
mams reikėsią dviejų trečdalių balsų dau
gumos.

Penkių 
teriai 
mėn. 
lykas, 
sienio 
mėn. 6. d. susirinks Paryžiuje, kad „Vakarų 
Europos Chartą” perduotų savo vyriausy
bėms galutinai patvirtintu

Washingtonas (Dena/Afp). Oficialiuose 
Amerikos sostinės sluogsniuose visiškai ty
lima apie vykstančius pasitarimus tarp vy
riausybės sekretoriaus Lovetto ir Briuselio 
pakto signatarinių valstybių diplomatinių 
atstovų Atlanto pakto pagrindiniais klausi
mais. Svarbiausia nieko nesakoma apie tą 
klauzulę, kuri turėtų sutrukdyti signatarų 
valstybėse „valdžią paimti iš vidaus”. Ta 
klauzulė pirmiausia yra nukreipta prieš ko
munistines sroves.

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 
tautinio susirinkimo finansų komisija 22 
balsais prieš 16, 3 susilaikius, priėmė 1949 
m. biudžeto projektą, padariusi stambių pa
keitimų.

Už biudžetą balsavo socialistai, MRP, 
daug radikalų ir nuosaikiųjų atstovai, 
prieš balsavo degolininkai, komunistai, 
kurie radikalai ir nuosaikiųjų atstovai.

Svarbiausias pakeitimas, kur( padarė
nansų komisija, buvo tas, kad 80% kredi
tų, kurie kovo 31. d. turėtų deblokuoti, ir 
toliau būtų laikomi užblokuotais.

Komisija atmetė vyriausybės siūlymą 10%
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Išsprogdino sovietu radijo stiebus

valstybių užsienio reikalų minis- 
klausimu turi susirinkti sausio 
d. Londone. Labai galimas da- 

kad 5 tautų delegacijos dar prieš už- 
reikalų ministerių konferenciją sausio

tuo
25.

Berlynas (Dena). Prancūzų sektoriuje 
Berlyne išsprogdinti du radijo stoties stie
bai. Ta radijo stotimi naudojosi sovietai, 
nors ji buvo prancūzų sektoriuje. Prancū
zai aiškina, kad tie bokštai išsprogdinti dėl 
to, kad jie buvo pavojingi lėktuvams, kurje 
aprūpina Berlyną. Ėmus naudoti naują 
prancūzų sektoriuje paruoštą aerodromą, tų 
bokštų pašalinimas buvo būtinas.

Sovietai tuo prancūzų žygiu yra labai pa
sipiktiną ir sako, kad tai buvo (manoma 
padaryti tik dėj to, kad tie bokštai nebuvo 
saugomi sovietų kareivių. Prancūzų karinė 
valdžia tuo savo žygiu Įsikišusi J sovietų

okupacinės'valdžios politini sektorių. Reikia 
tikėtis, kad tas įsikišimas nepaliks 'be atsa
kymo. Esą, ne skraidymo saugumo sumeti
mais buvo tai padaryta, bet Washington© 
įsakymu.

Sovietų Berlyno komendantas gen. Koti- 
kovas gruodžio 16. d. vakare prancūzų ko
mendantui gen. Ganevaliui pareiškė griež
tą protestą.

Patys berlyniečiai tą komunistų radijo 
stoties bokštų išsprogdinimą sutiko su ne
mažu pasitenkinimu. Tam pritaria ir visos 
Berlyno partijos.

Berlynas (Dena). Sovietų SNV Fuersten- 
waldėje daro pasirengimus pastatyti apie

pakelti mokesčius, bet pritarė 20*/j pakelti 
gamybos mokesčius. Tai duosią per meta* 
60—90 milijardų frankų. Tuo būdu civilian* 
reikalams numatyta išlaidų 750 milijardų, 
kariniams reikalams 350 milijardų ir Pran
cūzijos ūkio atstatymui 150 milijardų.
kų. t “ ,

Prancūzija remia Austrijos ' reik'*|a*iw< 
vėl pradėti pasitarimus dėl Austrijos' vy
riausybės sutarties sudarymo. J. tą aualbą 
prašymą Sovietų Sąjunga dar, nea|$akė.:D. 
Britanija ir JAV pareiškė sutinkančio* tool 
reikalu pasitarimus pradėti. • • *

De Gaullės Prancūzijos tautinės unijoj 
(RPF) trečia* suvažiavimas, prasidėjo penk
tadieni prieš pietų*. RPF generalini* *ęb- 
retorius apžvelgė tarptautiną būklę- Savo 
kalboje jis labiausiai- pasisakė prieš tpKją 
politiką, kuri leistų ir vėl atsistatyti voldę- 
čių reichui. ... . .. . .. ......, -.i

Vidaus politikos klausimais buvo pareikjk 
ta, kad RPF visa dąrys, kad būtų-padaryti 
rinkimai, per kuriuos prancūzų'■ tauta galė
tų tarti savo Ipdj. , ■ J

Izraelio nepriėmė | JT ■
Paryžius (Dena/Afp). Izraelio pratyma* 

priimti | Jungtines Tautas buvo .'balsuoja
mas Saugumo Taryboje, bet nesurinko .pa
kankamos balsų daugumos. Už Izraelio- pri
ėmimą į JT balsavo Sovietų Sąjunga, Uk
raina, Argentina ir Kolumbija, o prješ .bal
savo vienintelė Sirija. Likusieji ST nariai

Trumanas palaiko balta 
- pabėgėlius

Washingtonas (Afp). Trumanas patikino, 
kad Amerikos vyriausybė daro viską, ką 
(manydama, kad neištremtų praėjusią vasa
rą iš Švedijos atplaukusius baltų pabėgė
lius. Šie pabėgėliai neturėjo Amerikos ri- 
zos ir atplaukė žvejų laiveliu.

Dar 13 balti; išduota kančioms 
ir mirčiai

Helsinkis (Dena/Reuteris). Suomijos poli-, 
cija perdavė sovietų pasienio policijai pen- 
kiolika politinių internuotųjų, kurie buvo 
apkaltint! bendradarbiavimu su buv. ašies 
valstybėmis.

Išduotieji yra lietuvių, latvių ir estų tau
tybės. Jų. išdavimas padarytas remiantis 
1944 m. taikos sutartimi, kuria Suomija 
buvo (pareigota ašies valstybių kolaboran
tus, kurie yra sąjungininkų tautybės, per
duoti jų kilmės kraštams.

išrinktieji meta sovietus
Berlynas (Dena). Grafo Einsiedelio pa

vyzdžiu ( Vakarų Vokietiją pabėgo ir dau
giau „Tagliche Rundschau” bendradarbių: 
redaktoriai Siegelis, Jankowskis, Mussleris 
ir kt. Jie priklausė „Laisvosios Vokietijos 
komitetui”. 1945 m. apsivilkę sovietų uni
formomis kartu su raudonąją armija jie 
įžengė | Berlyną.

Masiškai deportavo vokiečius
Berlynas (Dena). Į Berlyną atbėgę Silezi

jos vokiečiai teigia, kad apie 100.000 jų 
tautiečių, kurie iki šiol buvo lenkų valdžio
je ir buvo naudojami kaip darbo jėga, nuo 
lapkričio pradžios visi buvo deportuoti į 
Sovietų Sąjungą.

Silezijoje likę paskutinjeji vokiečiai truk
dė,, galutinai polonizuoti tas sritis, todėl pa-I 
gal lenkų sovietų sutartį jie buvo atiduoti 
Sovietų Sąjungai kaip darbininkai 5 metų ■ 
planui vykdyti.

Korėja ūkiškai nepriklansoma
Seoulas (Sūddena/Afp). ECA administra

torius Hoffmanas Seouie išreiškė vilt}, kad 
1952 m. išsisėmus Marshallio plano pagel- 
bai Korėja ūkiškai bus nepriklausoma. Siau
rės Korėja, abiems krašto dalims susijun
gus vienos vyriausybės vadovybėje, kuri 
yra pripažinta JT, irgi galėtų būti įtraukti 
į pagelbos programą.

Vis nebaigia pasitarimą
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos užsienio 

reikalų ministeris grafas Sforza gruodžio 
20 d. viename Vidurio Prancūzijos mieste 
susitiks konferencijos su Prancūzijos už
sienio reikalų ministerių Schumanu.

Žiniomis iš Paryžiaus toje konferencijoje 
dar kartą bus tariamasi muitų unijos klau
simu.

Sovietai suėmė britu kareivius
Kasselis (Dena). Britų sovietų zonų pa

sienyje, prie Duderstadto, Harze, įvyko su
sišaudymas tarp britų ir sovietų patrulių. 
Susišaudyme vienas britų kareivis sunkiai 
sužeistas. Tam tikrą skaičių britų karei
vų sovietai suėmė.

Londonas (Dena/Afp). Gerai informuo
tuose britų sluogsniuose patirta, kad šešių 
valstybių pasitarimai Vokietijos okupacinio 
statuto klausimu (vyks sausio mėn. Londo- 
nę^‘ a, '

JAV • nepatinka gumos monopolistai
Washingtonas (Dena/Reuteris) ■ Amerikos 

teisingumo ministeris keletai bendrovių iš
kėlė bylą dėl natūralios gumos . pasaulinio 
kartelio sudarymo, kas prieštarauja (staty
mams. Pri'eš trustus nukreipti Amerikos įs
tatymai draudžia susitarimus, kurie veda l 
monopolinj rinkos užvaldymą. Tos firmos 
yra. „Dunfop Rubber Company LTD” Lon
done, „Consolidated Rubber Manufacturers” 
New Yorke ir „United States Rubber Com
pany” taip pat New Yorke. Be to, bendra
darbiavimu kaltinamos dar 13 ušs. firmų.

Toms firmoms yra prikišama', kad jos pa
sidalijo tam tikriems ' gumos gaminiams 
kraštų rinkomis, sukūrė visą pasauli api
manti patentų „poli”, pašalino savitarpio 
rungtyniavimą ir susiaurino gumos (veži
mą i JAV, o taip pat ir išvežimą iš šio 
krašto.

Italija gamins 1.000 sprausminių naikintuvų

Rymas (Sūdena), Italijos savaitinis „Tem
po” laikraštis praneša, kad Italija nuo 1949. 
m. birželio mėn. pagamins 1.000 spraųsmi- 
nių naikintuvų.

Tas laikraštis ypač pabrėžia, kad atsigin- 
klavimo programa,' kurią vykdys Italijos 
pramonė, neapsilenks su taikos sutarties 
nuostatais.

Susidūrė garlaiviai

Hamburgas (Dena). Čia jūroje 1498 BRT 
dydžio sovietų garlaivis „Stefan Kalturin” 
susidūrė su švedų garlaiviu „Varing”, ku
ris nuo susidūrimo paskendo. Įgula buvo 
išgelbėta.

100 KW stiprumo radijo stoti.

Naujas korupcijos (vykis Japonijoje
Tokiją (Sūddena/Afp)., Japonijoje iškilo 

aikštėn naujas skandalingas korupcijos (vy
kis. Gruodžio 17. d. rytą policija padarė 
kratą susisiekimo ministerio bute.

Ministeris (tariamas paėmęs, dideli kyši 
iš didelių anglių kasyklų bendrovių, kad 
sutrukdytų vyriausybei priimti (statymą dėl 
anglių kasyklų kontrolės*

nuo balsavimo susilaikė.
Prieš balsavimą (vykusiuose debatuose 

prieš Izraelio priėmimą pasisakė S|rijo* -Jr 
D. Britanijos atstovai, o Sovietų Sąjunga, 
JAV ir Argentina pasisakė už jot priėmi
mą. Prancūzijos atstovas pasiūlė tą klausi
mą atidėti vieną mėnesi, bet jo siūlymą at
metė. ' ’

Be to, svarstė Egipto reikalavimą hntit 
priemonių dėl egiptiečių pozicijų užpuoU- 
mo prie Falujos, Negebo srityje.

? ■ .A-—.

„Neofašistai" keršys už naci
Jis vokiečių okupacijos metu-, pasirašė i*»-

„M IN TIE S” numeris 
prieš Kalėdas išeis gruodžio 23. d.

Albanija, Bulgarija ir Jugoslavija
Atėnai (Dena/Reuteris). Amerikos armi

jos ministeriui Royalliui Graikijoje suruoš
tose vaišėse užsienio reikalų ministeris Cal- 
daris pareiškė, kad flagrantinis JT chartos

teritorijoje Izraelio naikintuvas pašovė bri
tų „Moskito” tipo lėktuvą. Churchillis rei
kalavo, kad tas Įvykis būtų ištirtas „visu 
rimtumu”. Aviacijos ministeris Hendersonas

Hannoveris (Dena). Wolfenbuettelyje poli
cijos prezidiumas gavo „neofašistų” parti
jos laišką, kuriame sakoma, kad kiekvienas 
kuris stengsis pagauti buv. NSDAP Bran- 
schweigo apskrities vadą Heillig, be (spėji
mo bus „neofašistų” keršijama. Laiške pa
sirašoma „Su vokišku sveikinimu Heil 
Hitler”! Untersturmfuehrer, ir pasirašytas 
Yorko slapyvardžiu.

Heiligas, nors ir buvo nuteistas mirti, ka
lėjime buvo paskirtas prie lengvo daržų 
darbo, todėl rugsėjo 9. d. galėjo iš kalėji
mo pabėgti.

Nuteisė mirti buv. minister!

Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos teismas 
nuteisė mirti buvusi Vichy vyriausybės 
krašto apsaugos ministerį gener. Bridoux.

kymą, pagal kur( Prancūzijos 'apsaugos da
liniai buvo traktuojami; kaip vokiečių'ka
riuomenės daliniai. Be to, jis buvo Prancū
zijos krašto apsaugos ministerijoj ypatingo 
skyriaus vadas, kuriam buvo pavest* apmo
kyti prancūzų SS dalinius. . ' t-

Po Prancūzijos išvadavimo Bridoux kartu 
su kitais Vichy ministeriais atvyko |. Vokie
tiją. 1947 metas gegužės mėnesi ji* bu'yo 
areštuotas ir atgabentas | kalėjimą , netpli 
Paryžiaus, Tais pačiais metais birželio mė
nesį jam pasisekė iš kalėjimo pabėgti. Da
bar jis yra Ispanijoje. Mirties bausmę ji* 
nuteistas „už akių”. ’ 1
* Sirijos valstybės prezidentas pranešė 

Egipto karaliui Farukui, kad ir jis > atmeta 
Jericho nutarimą arabiškąją Palestinos dali 
sujungti su Transjordanija. (D/R).

.j

nuostatų pažeidimas iš Graikijos kaimynų 
pusės galėtų būti atsakytas sankcijomis, 
kaip tokiais atvejais tai yra numatyta JT 
chartoje. Atsižvelgiant į nenutrūkstamą pa
ramą, kurią Graikijos kaimynai teikia su
kilėliams, visa ta problema turi būti rū
pestingai apsvarstyta, kad galėtų efektingai 
paveikti naujai susidariusią būklę.

Caldaris pasisakė ir dėl Dr. Evatto ko
munikato, kuriame kalbama apie Balkanų 
kraštų sutaikymo bandymus. Graikijos vy
riausybė apgailestauja tų pastangų nutrūki
mą. Dėl nepasisekimo esančios kaltos Al
banijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos vyriau
sybės, kurios primygtinai reikalavusios, kad 
Graikija atsisakytų nuo savo pretenzijų į 
šiaurinį Epyrą.

Amerikos armijos ministeris Royallis pa
reiškė, kad Amerika Trumano doktriną vyk
dys ir toliau ir Graikiją rems kovoje su 
žiauriomis ir norinčiomis pavergti totalinė
mis jėgomis. '

Iš Graikijos sostinės informuojama, kad 
Graikijos vyriausybė Royalliui įteikė me
morandumą, kuriame pasisakoma šiaurinės 
sienos klausimu ir prašoma amerikiečių ka
rinės pagelbos ištisiems sekantiems metams. 
Ta parama pirmiausia turi reikštis „smo
giamųjų dalinių” sudarymu, kurie Graiki
jos integralinę teritoriją turi apginti nuo 
sukilėlių.

Nežino, kodėl skraidė lėktuvas
Londonas (Dena / Reuteris). Churchillis 

britų parlamente reikalavo pas'-ikyti, ar 
tikrai -žiauriu ir piktu” būdu Palestinos

prieš tai buvo pareiškęs, kad tai buvo ne
ginkluotas žvalgybos lėktuvas, kuris skraidė 
pratybų tikslais. Užsienio reikalų ministe
ris Bevinas stengėsi per JT tarpininką Pa
lestinoje užmegsti kontaktą su Izraelio vy
riausybe.

Į Churchillio klausimą, kodėl reikėjo da
ryti pratybų skridimą virš „tokios opios 
teritorijos”. Hendersonas atsakė nežinąs, 
kokiais sumetimais buvo (sakyta tokį skri
dimą atlikti.

Italijoje generalinis streikas
Rymas (Dena / Reuteris). Komunistų (ta

koję esančios Italijos profesinių sąjungų or
ganizacijos atstovai susirinko posėdžio, ku
riame buvo tariamasi sukelti streiką, pro
testuojant dė( Italijos vyriausybės nustaty
tų valstybės tarnautojams algų ir atlygini
mų, kurie profesinių sąjungų nuomone yra 
per maži.

Tie tarnautojų ir valdininkų atlyginimai 
nustatyti nuo 1.200 iki 22.000 lirų "per mė
nesį. *, '.v'"''

Teigiama, kad profesinių sąjungų orgaqi- 
zacija nori sukelti vieną milijoną darbinlįi- 
kų, kurie streikuotų 24 valandas. Galiniu 
daiktas, kad prie streiko prisidės if gete-* 
žinkelinmkai. ' '

Katalikų profesinių sąjungų organizacija .•

Kinijoje Įsigali pakrikimas
Nankingas (Dena). Pagal paskutinius pra

nešimus iš Pekingo naktį i ketvirtadieni 5 
kilometrus i vakarus nuo miesto dar buvo 
kovojama, o 10 kilometrų i rytus nuo Pe
kingo gener. Fucojo daliniai buvo puolami 
stiprių komunistų dalinių. Žinia apie ko
munistų kariuomenės ižygiavimą i Pekingą 
dar nėra ofeialiai patvirtinta. Viena kitai 
preštaraujančios žinios sako, kad tame mies
te viešpatauja didelė suirutė.

Manoma, kad getter. Fucojis buvo suda
ręs su komunistais susitarimą dėl provizo
rinės vyriausybės sudarymo. Bet tą susita
rimą komunistai sulaužę.

Pengpaus fronto sektoriuje judrūs komu
nistų daliniai pralaužę vyriausybės fronto 
linijas, išsprogdino 33 kilometrų ilgio svar
bų iš Nankngo i Pengpų geležinkelio ruožą.

Kiniečių kariuomenė, kuri per paskutines 
savaites veltui stengėsi i pietvakarius nuo 
Sušino išvaduoti komunistų apsuptą 12. ar

mijos grupę, pasitraukė atgal už Vajo upės. 
Nankingo kariniai sluogsniai patvirtino ži
nią, kad 12. armijos grupė sunaikinta.

Vajo upės šiaurėje yra likusios jau 15 
dienų kovojančios 12. komunistų grupių ap
suptos 2 tautinės Kinijos kariuomenės armi
jos, kurių būklė yra desperatiška. Gerai in
formuoti kariniai sluogsniai laukia komu
nistų prasiveržimo i didįji Jangcės upės 
Hankavo uostą.

J Pekingą atvyko sunkiaisiais ginklais 
ginkluoti tautinės Kinijos kariuomenės pa
stiprinimai. Jie atsiėmė daug prie Pekingo 
prarastų pozicijų, kurių tarpe ir Fengtajo 
geležinkelio mazgą. Gen. Futcojis įsakė nu
griauti visus už miesto mūrų netoli esan
čius trobesius. Karinių stebėtojų nuomone, 
tai turi reikšti generolo pasiryžimą ginti 
Pekingą, bet kuriomis aplinkybėmis.
* Skandinavijos gynimo komisija susi

rinko posėdžių Hornbanke. (D/Afp).

žrgi pasisakė, kad vyriausybės nustatyti At
lyginimai yra nepakankami. Bet jų vadovy
bė mano, kad pirm skelbiant streiką1, reikia 
išklausyti atskiras provincijų organizacija*.

Italų bendroji profesinė sąjunga (komu
nistų valdoma) paskelbė generalini- stręi- 
ką, kuris prasidėjo sekmadieni pusiaųnakthir 
apima 6 mil. narių. Sąjunga Iki galo ko
vosianti su vyriausybe dėl algų .pakėlimo. 
Streikas paliečia geležinkeli, telegrafą, te
lefoną ir paštą. • ,/t \

Vyriausybė streiką laiko paskelbtą be 
pagrindo.

Nikaragua protestuoja

Meksikos miestas (Dena/Afp). Nikaragoo* 
vyriausybė pirmą kartą oficialiai pasisakė 
prieš Kostarikos kaltinimus dėl priešiško* 
veiklos. Nikaraguos diplomatinis atstovai 
Meksikoje pareiškė, kad niekas neįrody*, 
jog yra prasilenkta su tradicine Nfcaraguo* 
nesikišimo politika.
* Olandijos parlamentas priėmė 40.()00 

svarų sterlingų metinį biudžetą abdikavą- 
i šiai karalienei Wilhelminai. (D/Afp). ’

1
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* Buv. JT pilnaties pirmininkas Dr. 
Evattas iš Paryžiaus atvyko į Londoną, o 
iš čia vyks 1 Australiją. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Amerikos radijas paskelbė, kad iš 

Čekoslovakijos užsienio reikalų ministeri
jos esą atleista daug aukštesnių tarnautojų, 
vyriausybė pareikalavo, kad atstovybės už
sienyje iš kelių šimtų buv. diplomatų, ku
rie pasitraukė iš tarnybos po perversmo, 
išreikalautų užsienio pasus. (D).

D. BRITANIJA
♦ Britų aviacijos ministerija pranešė, 

kad Vid. Rytuose dingęs RAF lėktuvas grei
čiausiai būsiąs numuštas Izraelio naikin
tuvų. Izraelio karinis infdrmatorius buvo 
pareiškęs, kad Izraelio teritorijoje lapkričio 
20. d. numuštasis lėktuvas „galėjęs būti” 
britų kilmės. Tas reikalas turis būti perduo
tas Jungtinėms Tautoms. (D).

EGIPTAS
* Kairo policija vienoje nedidelėje krau

tuvėje, kuri buvo vieno uždraustos muzul- 
monų brolijos nario nuosavybė, rado daug 
šaudmenų bei ginklų ir sprogstamosios 
medžiagos. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Šiuo metu Graikijoje lankosi Ameri

kos armijos ministeris Royallis, kuris ta
rėsi su ministeriu pirmininku Sophuoliu ir 
užsienio reikalų ministeriu Caldariu. Be to, 
jį priėmė Graikijos karalius Povilas.

INDIJA
♦ BBC informuoja, kad Indija su Pa

kistanu pasirašė sbtart). kuri liečia ūkimus 
ir politinius klausimus. (D).

IŠ VISUR
* Indonezijps respublikos vyriausybė 

kreipėse į Saugumo Tarybą, prašydama 
tuojau sušaukti posėdį ir apsvarstyti Indo
nezijos būkle. (D).

* Tarp Čekoslovakijos ir Jugoslavijos 
prekybos klausimais vykusios derybos Bel
grade nutrūko be rezultatų. (D).

* ECA administratoriui Hoffmanui at
vykus į Seoul^, Korėjos vyriausybė jam 
surengė triumfingą priėmijjią. Iloffmanas 
čia tarsis su vietos ekonomistais ir pramo
ninkais. (D/Afp).

ITALIJA
* Italijos užsienio reikalų ministeris 

Sforza susitiko su Schumann, su kuriuo ap
tars italų prancūzų muitų unijos kai ku
riuos klausimus. (D/Afp).

* Italijos policija smarkiau ieško žy
maus Sicilijos bandito Giuliano. Tas bandi
tas, areštavus jo motiną, išsiuntinėjo parla
mento nariams reikalavimą ją paleistu

grasydamas pagrobti jų žmonas. Tas ban- 
itas turįs prisiplėšęs turto už 50 milijonų 
lirų. (D/Afp).

JAPONIJA

Užsienio reikalų ministerio Bevino kal
boje žemuosiuose rūmuose centrinę vietą 
užėmė Prancūzija ir Vokietija. Pirmajai te
ko daugiau dėmesio kaip paprastai, kadangi 
yra įvairių nesutarimų tarp Anglijos ir jos 
artimiausio sąjungininko. Bevinas gynė bri
tų Vokietijos politiką, ypač Ruhro politiką 
senais argumentais, jis gynė ir britų preky
bos politiką nuo pagrindo turinčios prancū
zų kritikos, nepasakydamas nieko naujo. Jis 
iš naujo kovojo dėl britų tezės jungtinės 
Europos klausimu, nė kiek nepriartėdams 
prie prancūzų pažiūrų.

Nuostabu buvo, jog /r, dabar Bevinas te
bėra įsitikinęs, kad Ruhro pramonės su- 
valstybinimas yra geriausias kelias į šio jė
gos komplekso taikią ateit}. Jis vis tebesi- 
graibsto socialistinio sprendimo, net ir Vo
kietijoje, o prancūzus labiausiai 
Ruhro suvalstybinimo mintis.

Neįprasta Bevinui buvo tai, kad 
traukė istorini pavyzd}, būtent, kaip 
prancūzai valdė Ruhrą okupavę, norėdamas 
pailiustruoti', ko jis norėtų 
metė vienašališką Ruhro 
nurodydamas, kad . tokios 
padarinys būtų ne kitoks, 
įžanga į Smurtingą reviziją.

Šią kalbos vietą apgailestaudamas „Man
chester Guardian” rašo, kad Bevinas nė 
žodžiu neprasitaręs apie projektą, laisvą 
nuo nacionalizmo varžtų, kuris į glaudesnį 
kontaktą įtrauktų ne tik Ruhrą, bet ir visą 
Vakarų Europos pramonės baseiną. Šie Be
vino samprotavimai prancūzams patikti, ži-

baido

jis iš-
1923 m.

išvengti. Jis at- 
sutarptautinimą, 

diskriminacijos 
kaip 1923 m.,

♦ Japonijos senatas nutarė, kad "parla
mento užkandinėse nebebūtų pardavinėjama 
alkoholinių gėrimų. Tas nutarimas padary
tas, kai Išsigėręs finansų ministeris per 
biudžeto debatus vienai atstovei prisipažino 
myl(s. (D/R).

J A. VALSTYBES

Gelbėtas! nuo 
komunistinio vėžio

Londonas- (Dena/Reuteris). Britų anglia
kasių profesinės sąjungos vadovaujantieji 
asmenys pasisakė už profesitiių sąjungų or
ganizacijos paruoštą pranešimą, kuriame 
atvaizduojama komunistų destruktyvinė 
veikla britų profesinėse sąjungose.

Tame pranešime, kuriam pritarė jau dau
gelis kitų profesinių sąjungų, teigiama, kad 
komunistų partija, padedant profesinių są
jungų kai kuriems veikėjams, profesinių są
jungų organizacijoje sukūrė nuo jos pri
klausantį organizmą.

Toliau buvo atmesti britų angliakasių 
profesinės sąjungos generalinio sekretoriaus 
pareiškimai, kuriuose prancūzų angliaka
siams patikinama britiškųjų kolegų pa
rama.

noma, negali. Jiems užklius ne tik tai, ką 
Bevinas pasakė apie Vokietiją, kiek jo 
pimasis į Prancūzija, kad ji pakeistų 
prekybos politiką, idant derintųsi su 
politika. Tą draugišką spaudimą, kurį 
taruoju metu Anglija darė į Prancūziją, 
Paryžius sutiko su apmaudu ir įsižeidė. 
Atrodo, kad Bevinas nebus tikėjęsis, jog 
prancūzai šitaip reaguotų.

kręi- 
savo 
britų 
pas-

Nedraugiškas 
krentašvliio priėmimas

Draugas Kremašvilis, sovietų ambasados 
Londone tarnautojas, nepabūgo vargo va
žiuoti traukiniu i Edinburgą, kad pakalbėtų 
apie Sovietų S-gą Škotijos Sovietų S-gos 
bičiulių iškilmėse. Kai jis žengė į podiu
mą universiteto studentai įžeidė ji, šelp
dami, bliaudami. Jo pasipiktinimui jie už
traukė seną anglų fašistinę giesmę „Rule 
Britannia”, jam išeinant.

Nedelsdami studentai sugužėjo į stot j, 
manydami, kad draugas Kremašvilis norės 
kaip galėdamas greičiau išvykti iš nevaišin
gos Škotijos sostinės. Bet pastarasis bus 
nujautęs suerzintų škotų intencijas, ir tuo
jau telefonu atsakė savo miegamąją vietą 
traukinyje.

Prieš traukiniui išeinant negailestingi per
sekiotojai, įsibrovę į draugo Kremašvilio 
kabiną, rado joje pasipiktinusią 60 m. po
nią. Taip išėjo jau ne vienam, kuris bandė 
iš arčiau susipažinti su bolševizmu. Vietoje 
1917 m. gimusios ir dabar trisdešimt vieną 
pavasari turinčios Katiušos 
baidyklę, kuriai ir ant dantų 
ir kuri muša lazda.

* Bavarų partijos, lyderis 
gartneris viename susirinkime . 
80% laikraštininkų esą, prūsiško nusistaty
mo. Bavarų partija pasirūpinsianti išleisti 
„nuprūsinimo” įstatymą ir sukurti grynai 
bavarišką spaudą.

randa baisią 
auga plaukai,

Dr. J. Baum- 
' pareiškė, kad

Nauja fazė Atlanto pakto derybose
Washingtonas (Reuteris). Iš patikimų' tegiškai reikšmingi J. A. Valstybėms ir 

sluogsnių patiriama, kad į septynių valsty-|šiaurės'Atlanto valstybėms ginti. Norvegi- 
bių derybas dėl Atlanto pakto sudarymo 
kviečiamos Danija, Norvegija, Islandija ir 
Portugalija.

Pasitarimų tikslas yra suderinti JAV, D. 
Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Liuksemburgo ir Kanados nuomones, ruo
šiant sutarties projektą, kurioje numatomas 
tų kraištų gynimas antpuolio atveju.

Septynios valstybės paskiau kvieslsnčios' 
kitų valstybių, kurios yra suinteresuotos At
lanto paktu, ambasadorius dalyvauti pasita
rimuose ir pateikti savo siūlymų.

Atrodo, jog visi sutinka, kad labai pra
verstų Danijos, Norvegijos, Airijos, Islan
dijos ir Portugalijos dalyvavimas Atlanto 
gynimosi sistemoje. Buvęs svarstomas Ita
lijos ir Airijos pritraukimo klausimas 

Į Sėkmingai pabaigus derybas, paktas būtų 
įVafeiktas pasirašyti atitinkajnų vyriausybių 
Į atstovams, o paskum perduotas ratifikuoti 
signatarinių valstybių parlamentams. Tik po 
to būtų steigiamas nuolatinis sekretoriatas 
ir patariamoji taryba. Pakto nuostatams 
vykdyti taip pat numatyta ir įvairių štabo 
komisijų.

Amerikos valdininkai remia pažiūrą, kad 
būtų pritrauktos Danija, Norvegija, Islandi-

ja ir Danija kontroliuoja šiaurės Europos 
vandenis, kurie galėtų būti panaudoti ka
riuomenės ir 
tarp Šiaurės 
Danija valdo 
ne tik karui 
turi ten oro

į bazių. Portugalija turi. Azorų salas, kurios 
yra didžiausios strateginės' reikšmės susi
siekimui tarp Š. Amerikos ir V. Europos, 

į Taip pat strategiškai svarbios yra bazės 
Airijoje. Bet Airijos vyriausybės informa
torius pasškė, kad Airija prie Atlanto pak
to tesidėsianti tik tada, kai bus panaikintas 
Airijos padalijimas.

aprūpinimo laivų puolimui 
Amerikos ir Vakarų Europos. 
Grenlandiją, kuri reikšminga 
vesti Arktikoje, bet taip pat 
stebėjimo stočių ir aviacijos

Sutvarkyta 334.000 DP
Ženeva (Dena/Reuteris). Tarptautinė Pa- 

1 bėgėlių Organizacija (IRO) pranešė, kad 
nuo 1947 m. liepos mėn. iki 1948 m. spalio 
mėn. galo grižo į savo kilmės kraštus arba 
buvo įkurdinti Europos ar užjūrio kraštuose 

‘334.000 asmenų. Repatriavo 58.000’ DP ir 
buvo

Dutų pntrauKlos uanija, Norvegija, įsianui- . uauguu 
ja ir Portugalija, kadangi šie kraštai stra- I klose.

277.000 DP, tarpininkaujant IRO, 
įkurdinti kituose kraštuose.

Šiuo metu yra apie 550.000 DP, 
daugumas gyvena. IRO išlaikomose

kurių 
stovy-

♦ Amerikiečiai pagamino tariamai ma
žiausią lėktuvą, Northrop turbininį naikin
tuvą, kuris sėkmingai atlaikė visus bandy
mus. Lėktuvo ilgio ne visų 7 metrų. (D/Afp).

♦ „Washington Post” reikalauja at
šaukti iš pareigų ERP administratoriaus 
pavaduotoją Brucę, kadangi jis neatsakingų 
būdu padaręs neįrodytus priekaištus, esą, 
kai kurie Europos kraštai pagal Marshallio 
planą gautą aliuminijų su pelnu pardavė 
Amerikai. Tuo būdu buvo apkaltinta D. 
Britanija, Olandija ir Belgija. (D/R).

♦ New Yorko prisiekusiųjų teismas už 
du kartus padarytą neteisingą priesaiką nu
baudė buv. JAV užsienio reikalų ministeri
jos tarnautoją' Hissą, kuris Amerikos prie
šiškos veiklos tirti komisijoje buvo svar
biausias liudininkas. (D/R).

♦ „New York Daily News” paskuti
nėje savo landoje reikalauja, kad „raudona
sis dekanas” Dr. Johnstonas, kuris šiuo me
tu lankosi Amerikoje, iš JAV grĮžtų pa
galiau į Angliją. Tas dekanas savo komu
nistiniais pamokslais tik dergiąs anglikonų 
bažnyčią. Amerikiečiai patys puikiausiai 
žino, kaip jie savo reikalus turi atlikti. 
(D/R).

JUNGT. TAUTOS

Plikas vartotojas sovietų ūkyje

* Jungtinių* Tautų sveikatos organizaci
ja paskelbė, kad nėra pagrindo baimintis 
Italijoje siaučiančios gripo epidemijos, ka
dangi ji esanti nepavojinga. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzija su trimis vakarinėmis Vo

kietijos zonomis pasirašė prekybos sutartį, 
kuria ketinama pasikeisti prekėmis su kiek
viena zona už 300.000.000 dol. Kariniai gu
bernatoriai tą sutartį ratifikavo. (D).

SOVIETŲ S-OA
♦ Londoniškis „Observer” rašo, kad 

Sovietų Sąjungoje medvilnės derliaus nu
imta tik 66,8%. Tai atsilieps visai medvilnę 
apdirbančiai pramonei. (DT).

ŠVEDIJA
♦ „Laivininkystės kalendoriuje”, kuris 

yra neoficialus Švedijos leidinys laivyno 
. klausimais, teigiama, kad Sovietų Sąjunga 

statanti 45.000 to kovos laivus ir povande
ninius laivus su Schnorchėlio' įrengimais. 
Svarbiausias kovos laivų 
40,6 cm patrankos. (D/R).

♦ Šveicarija pripažino 
vyriausybę. (D/Afp). *

♦ Popiežius Pijus XII 
jos respublikos prezidentą 
Pentino ordinu. (D/R).

ginklas esančios

ŠVEICARIJA
naują Venečuelos

apdovaltojo Itali- 
Einaudį Auksinio

VOKIETIJA
♦ Gen. Claytis NUrnberge prisaikdino 

amerikiečių revizijos įstaigos keturis narius. 
Tai Įstaigai bus pavesta visos amerikiečių 
zonos kontrolė. (D).

♦
sios
Tas
(D).

Į Bremeną atvežta 2.353 to aukščiau- 
rūšies cigarečių ir rūkomojo tabako, 

tabakas pagal ERP planą pirktas JAV.

* Berlyno ūkiui atstovauti visose tri
jose vakarinėse zonose ketinama Įsteigti 
prekybos konsulatus. (D)
jose

Jei iš sovietų rojaus ištrukusieji paskel
bia ką nors jo nepažįstantiems, ką pasta
rieji vertina daugiau ar mažiau neigiamai, 
o kai ką tiesiog neįsivaizduojama laiko, tai 
atsigirdą sovietų propagandininkai mėgsta 
atsikirsti: neklausykite, ką loja tie „pra
keikti fašistiniai šunys ir liaudies priešai”, 
tai šlykštūs prasimanymai. Žinoma, civili
zuotame pasaulyje nuogam pasirodyti nepa
togu, tenka savo gėdą dangstyti nors propa
gandiniais rūkais. Tačiau ta nuogybė prasi
skverbia, nors ir kaip rūpestingai stengia
masi vaikščioti i miglas Įsisupusiems.

Kad sovietų tikrovė „yra nuoga ir alka
na”, 'nereikia pasakų kurti liaudies prie
šams. Jų pačių laikraščiai „samakritikoje” 
pateikia tokių šedevrų, kurių nesukurs jo
kia fantazija. Ta „samakritika” plikam so
vietų piliečiui turi parodyti, kad kalta ne 
sovietų ūkio sistema, bet (vairūs kenkėjai. 
O vargšui piliečiui perdėm vis tiek, kas 
kaltas, ar sistema, ar blogi šeimininkai gi
riamoje sistemoje, jei jis vaikšto be marš
kinių. Bet ir nepalyginamai kantrus ir už
guitas sovietų pilietis savo beviltiškoje pa
dėtyje, negalėdamas gauti paprasčiausių ir 
būtiniausių reikmenių, bemato, vienintelę 
išeitį — bent išsiplūsti, ir jis rašo laiškus 
„Pravdai”, o pastaroji, norėdama suteikti 
persikaupusiam pasipiktinimui ventili, juos 
spausdina. Viename iš numerių „Pravda”, 
nuskriaustuosius guosdama, šukuoja šiokias 
sovietines negeroves:

Skaitytojai redakcijai ir vėl atsiuntė daug 
laiškų, kuriuose skundžiamasi dėį nesibai
giančio masinės reikmės dalykų stokos, dėl. 
blogos prekių kokybės arba dėl nepakanka
mo sortimehto,

Taip antai, kolchozininkas Kopilovas iš 
Rostovo rajono skundžiasi dėl savo kaimo 
kooperatyvo šeimininkavimo, kur negalima 
gauti nė paprasčiausių darbo rūbų žemės 
ūkio darbams, taip pat nėra nei vyriškinių 
nei moteriškinių kojinių, nors kolchoze yra 
pakankamai avių, iš kurių vilnos kolchozi- 
ninkai galėtų nusimegsti kojinių. (Matyti, 
tas vargšas nieko nežino apie „gosplahą”! 
Red.). Tik visa bėda ta, kad kooperatyvas 
neturi virbalų, o taip pat nė siuvamųjų bei 
adomųjų adatų.

Kitas skundžiasi, kad jo kaimo krautuvė
je negalima gauti pirkti tokių daiktų: ki
birų, verdamųjų puodų; keptuvų, botagų, 
ratų, o gana dažnai nė degtukų, nors Voro- 
šilovgrade ir Rostove šių prekių esama pa
kankamai. (Kažin? Rd.).

Draugas majoras Smirnovas skundžiasi, | draugas Starosčenka atsisako priimti, pasi- 
kad jokioje krautuvėje negaunąs nė vienos 
vienintelės dviračio dalies. Baisiai nemalo
nus dalykas dviratininkui, jei kas nors su
genda arba pasimeta. (Visai suprantame 
draugą majorą. Tą dvirati bus, tur būt, įsi
gijęs viename iš okupuotų kraštų. Rd.).

Draugas Derevianicas yra laimingas, nes 
turi du radijo imtuvus iš prieškarinių lai
kų. Jie galėtų dar tarnauti, jei gautų lem
pų ir elektrolitų. Kur jis kreipėsi, visur ga
vo stereotipinį atsakymą: „Nieko nepada
rysi, senas imtuvas”. Draugas dabar klau
sia „Pravdą”, ką jis iš tikrųjų turi daryti 
su aparatu, ar verčiau nesudaužyti jo.

Moldavijos sovietinės respublikos komu
nalinio ūkio inventūros viršininkas draugas 
Darakovas skundžiasi, kad kontorai esąs ne
išsprendžiamas uždavinys parūpinti maste
lių, nors prieš karą jų Moldavijoje buvo 
daugiau, negu reikia.

Draugas Ivanenka rašo, ką bendro turi su 
oru tas atsitikimas: vienas paruošų koope- 
ratyvas ties Charkovu atveža toną mėsos, 
pasiūlo prieinama kaina, bet direktorius

teisindamas, kad „oras per šiltas ir nesą 
kaip nugabenti į Charkovą”,, nors tai yra 
biauriausias išsisukinėjimas. Matyti, drau
gas Starosčenka ir kiti kooperatyvo vado
vai nenori turėti nereikalingo rūpesčio.

Kitaį atsitikimas: Birželio mėnesį surink
ti — žodžiu ir raštu — 35 kiaušiniai! Jei 
prekybos ir paruošų įstaigos kiekvienas tar
nautojas tame rajone būtų supirkęs per 
dieną po penkis kiaušinius, tai aprūpinimas 
būtų gavęs po 540 kiaušinių dienoje ir 
16.000 per mėnesį. To rajono 19 žemės ūkio 
kooperatyvų visiškai nepriima mėsos, kiau
šinių, pieno produktų, bulvių ir tt., tad nu
kenčia artimiausiojo miesto aprūpinimas, 
pakrinka pirkimo planas ir daugeliu atvejų 
žlunga. Gana dažnai surinktas prekes par
duoda vietoje, tad nė gramo netenka mies
tui. Bet visa tai netrukdo apygardos koope
ratyvų pirmininkui draugui Šmuilovičiui ir 
jo paruošos kontoros vedėjui Kovalenkai 
drąsiai teigti, kad, „viskas tvarkoje”! Nuos
tabu, ką veikia Charkovo partinės įstaigos? 
Vietos partijos ir soviejo organai pasirodė 
visiškai netinkami!

Suomija sklaido sovietų įtarimus
Helsinkis (UP). Suomijos ministeris pir

mininkas Fagerholmas pasakė kalbą, kurio
je iškėlė, kad Suomija neketina pasukti į 
Vakarus. Tarp kitų dalykų jis pareiškė: 
„Ūkinės derybos Maskvoje lig šioj vyko 
normaliai, bet dar tebėra per anksti, kad ką 
nors galima būtų pasakyti apie jų rezulta
tus.

Vyriausybė gavo dvi notas iš sovietų am
basados, kurios skatina mus rūpestingai 
vengti kitų valstybių jausmų įžeidimo. Suo
mija yra demokratiškas kraštas, mes neturi
me preventyvinės cenzūros, laikraščiai gali 
rašyti netrukdomi. Bet vis dėlto visas kraš
tas atsakingas už laikraščių turinį. Savo 
■kraštui lojali spauda visada turėtų tai at
siminti”.

Toliau Fagerholmas dėstė; „Bet ne vien 
mūsų, ir kiti laikraščiai padarė klaidų. So
vietų „Novoje Vremia” neseniai įdėjo 
straipsni, kuriame nustebimą sukelia nepa
grįstos pažiūros ir nuomonės apie mūsų po
litiką. Laikraštis spėlioja, kad Švedija pri- 
sidėsianti prie Atlanto pakto ir čia ran
danti plačiausių suomių sluogsnių simpa-

„Biudžeto kova"
Daug pasaulio scenos įvykių paaiškėja, 

pažvelgus' i naująjį JAV biudžetą, dėl kurio 
šiuo metu vyksta diskusijos vyriausybės įs
taigose. Tų svarstymų centre yra krašto ap
saugos ministerijos biudžetas. Krašto ap
saugos ministeris Forrestalis šią vasarą rei
kalavo sausio mėnesi (teiktinam biudžetui 
23 milijardų dolerių. Tai yra daugiau, kaip 
pusė šiometinio šios ministerijos biudžeto. 
Prezidentas Trumanas atmetė šį projektą, 
Forrestaliui nurodydamas, kad kariuomenė 
galinti tikėtis daugiausia 15 mrd. dolerių. 
Tačiau jis paliko atvirą galimybę, kad, pa
aštrėjus pasaulinei padėčiai prieš sausio 1. 
d., Forrestalis galėsiąs reikalauti priedo virš 
15 mrd. dolerių.

Krašto apsaugos ministerija ir naudoja
si ta galimybe. Ji nurodo, kad 15 mrd. ne
užtektų paspartintam aviacijos atginklavi- 
mui, naujokų mokymui ir būsimiems nuo- 
mojimo ir skolinimo įsipareigojimams pa
gal Atlanto paktą. Buvo minimas kompro
misinis 18 mrd. skaitmuo, bet jį atmetė Tru- 
tnano ekonominis tarėjas, kadangi tokios iš
laidos kenktų visam Amerikos ūkiui. Prie
šingai, biudžetą ruošią valdininkai kreipė
si į prezidentą ir prašė, kad krašto apsau
gos ministerijos biudžetą sumažintų 600 mil. 
dolerių. Kaip tik tokios sumos stinga, kad 
būtų galima išvengti kitų įstaigų sąmatų 
mažinimo ir jų veiklos siaurinimo.

Konferuodamas su Majshallio plano vai
rininkais, Hoffmanu ir Harrimanu, Tru
manas nustatė, kad nedera siaurinti pagal
bos Europai, o kadangi, kita vertus, jis pa
siryžęs vykdyti savo „neto—deal” planus — 
dosniai remti namų statybą ir kurti socia
linio draudimo sistemą — tada nebematyti, 
iš kur būtų galima paimti kariuomenės rei
kalaujamus papildomus milijardus. Ir ke
tinamos įvesti drastinės mokesčių progra-

|mos, kurios paliestų daugiausia pramonės 
įmones, dabar nebepakanka patenkinti tiems 
reikalavimams, kuriuos dėdė Šernas turi te
sėti iš savo kapšio.

Jei JAV šiandien vestų karą arba jei pa
saulinė padėtis paaštrėtų iki krizės, tada 
prezidentas, žinoma, galėtų dolerių i iždą 
pumpuoti ūkinės kontrolės įvedimu, karo 
paskolų ėmimu, karo meto pelnų mokes
čiais, priverstiniu taupymu ir it., priemo
nėmis, kurios nėra jam prieinamos taikos 
metu. Pastaruoju metu sovietų taikos ofen
zyva visai sumažino tokių "bėdos priemonių 
galimybę. Įsitempiant Berlyno padėčiai, so
vietams įsteigus savo magistratą, atmosfe
ra darosi palankesnė krašto apsaugos mi
nisterijai. Kodėl sovietai savo veiksmais 
padeda tai grupei, kurios jie labiausiai tu
rėtų bijotis, ir kaip tik tuo metu, kada 
sprendžiama Amerikos ginklavimosi pro
grama, težino tik 
sekant „biudžeto 
galima matyti, ar 
karo

pats Kremlius. Atidžiai 
kovą” Washingtone, bus 
Amerika ruošiasi karui ar

paliauboms.

Amerika turčhi
kuli pavyzdžiu

Santiago de Chile (Dena/Reuteris). Čilės 
prezidentas Videla įspėjo nuo neofašizmo ir 
komunizmo įtakos lotynų Amerikos demo
kratijos. Paskutinieji įvykiai, kurie įvyko 
ištisoje eilėje Amerikos valstybių, rodo, kad 
visame Amerikos kontinente yra išsiplėtęs 
sąmokslas.

Amerikos demokratinės jėgos dėl to tu
rėtų susiburti į bendrą frontą ir sudaryti 
vieningą organizmą, kuris apimtų dvasiu} 
ir ūkinį gyvenimą. Tuo būdu Amerika ga
lėtų būti pavyzdžiu nacionalizmo sugriautai 
Europai.

tijas. Niekas negali mažiau atitikti tiesą. 
Mes Suomijoje vengėme dalyvauti pasitari
muose dėl galimo Skandinavijos, ypač Šve
dijos, prisidėjimo prie vieno ar kito bloko. 
Mes neturime teisės diskutuoti kitų kraštų 
reikalų. Mes tik konstatavome, kad Suomi
ja visiškai nesikiša į kariškai politinius pa
sitarimus, kurie vedami Skandinavijoje.

Jei kiti Skandinavijos kraštai prisidėtų 
prie bloko, kuris būtų laikytinas nukreiptu 
prieš Sovietų S-gą, tai aišku, kad dėl geo
grafinės padėties' ir esamų sutarčių būtų 
paliesti Suomijos interesai bei galimybė 
kultūriškai ir ūkiškai bendradarbiauti su 
šiaurės kraštais”.

Išbalansuos mokamąjį balansą
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanija 

susitarė su Švedija, kad 1949 m.( pagal 
naują prekybos sutarti D. Britanija žymiai 
padidins importą iš Švedijos. Pirmiausia 
bus gabenama geležies rūda, celulozė, miš
kas ir rotacinis popierius. Kad išlyginus su 
D. Britanija 1 mokomąjį balansą. Švedija 
Įvežimą iš D. Britanijos gerokai sumažins.

Nužudė Austrijos diplomatą
Santiago de Chile (Dena). Pasak AFP, 

čia Austrijos pasiuntinybės būstinėje buvo 
nužudytas Austrijos pasiuntinybės reikalų 
vedėjas Hansas Beckeris. J; nužudė Austri
jos emigrantas Sikorskis. Tuo pačiu ginklu, 
kuriuo Sikorskis nužudė Beckerį, nusižudė 
ir jis pats.

Austrijos diplomatų nužudymas Vienos 
politiniuose ir diplomatiniuose sluogsniuose 
rado gilų atgarsi. Beckeris Vienoje buvo 
gerai pažįstama asmenybė. Jis buvo vienas 
iš kanclerio Dolfusso bendradarbių. 1938 
metais jis buvo išgabentas į Dachau stovyk
lą.

1941 m. išleidus iš kaceto, jis įsijungė j 
Austrijos rezistencijos sąjūdj. 1945 m. jis 
atkartotinai buvo suimtas ir nugabentas l 
Mauthauseno koncentracijos stovyklą. 1946 
m. jis buvo paskirtas } diplomatinę tarny
bą Pietų Amerikoje.

Su protezais prieš policiją
Rymas (Dena/Reuteris). Gindamiesi nuo 

policijos, apie 3.000 Italijos karo invalidų 
panaudojo savo protezus-dirbtines rankas ir > ® 
kojas. Kiti buvo sugulę gatvėse, kad su- a 
laikytų policijos džypus. Buvę kareiviai de
monstravo, reikalaudami didesnių pensijų ir 
kalėdinių priedų. Vienas invalidas buvo 
sunkiai sužeistas. Devyni buv. kareiviai ir 
6 policininkai buvo lengviau sužeisti.
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Lietuvos laisvės kovu dalyviu sąjungai įsikūrus Nešvarios rankos -
S. m. spalio 22 d. „Mintyje” tilpo infor

macinis straipsnis, kad eilė kovotojiškų gru
pių dėl tėvynės laisvės esą sukūrusios sa
vas organizacijas ir kad dabar tos visos or
ganizacijos susijungiančios j vieną didžiulę 
sąjungą. Tą sumanymą įvykdyti buvo pa
vesta L. K. K. S. Sąjungos Centro valdybai, o 
iš „Mūsų Kelio” gruodžio 4 d, numerio 
patyriau, kad kalbamoji sąjunga jau suda
ryta.

Klausimas spaudoje buvo mažai aptartas, 
todėl gal pravers ir kitiems suinteresuotiems 
pasisakyti. Porą žodžių" dėl jau tariamai 
anksčiau sudarytų organizacijų.

Kad ir kaip didelį moralinį kapitalą turi 
Savanorių Kūrėjų Sąjunga, kapitalą kurį 
Lietuvoje buvo kiek susmulkinusi kovodama 
dėl savo „medžiaginių gėrybių” — deja, 
pastaroji kova dėl visuomenės atbukimo ir 
savanoriams pažadų neištesėjimo buvo pa
teisinama, bet vis jau iš kelių ar keliolikos 
tūkstančių savanorių-kūrėjų trėmtin pateko 
jų palyginti mažas skaičius. Ar toji saujelė 
moraliniai gali atstovauti visus savanorius, 
dargi jei laimingu sutapimu čia yra ir jos 
centro valdyba, ir padaryti užsiangažavimų 
— yra klausimas.

Nepriklausomybės laisvės karo dalyvių 
tiek Lietuvoje,! tiek tremty yra žymiai dides
nis skaičius, kaip savanorių. Tačiau nepri
klausomos Lietuvos laikais pagal kitų kraš
tų pavyzdį tokios buvusių „kombatantų” or
ganizacijos aplamai nebuvome sukūrę. Kad 
tremty nepriklausomybės karų dalyviai yra 
įsteigę savo organizaciją — iš kalbamo 
Straipsnio pirmą kartų sužinau. Tačiau ir 
šitoji organizacija gali kalbėti tik į ją įsi
rašiusių narių vardu ir nieku būdu negali 
pretenduoti kalbėti visų karo dalyvių var
du.

Nekalbėdami tuo tarpu atskirai apie Klai
pėdos vaduotojus ir 1941 m. partizanus, 
nors kiek giliau pažvelgkime į rezistencijos 
per abi okupacijas dalyvių kompleksą (į tą 
kategoriją įskirtini ir partizanai). Klausimas 
yra platus ir neatskiriamas nuo tikresnės 
rezistencijos tėvynėje. Kad ir kaip jausmin
gas ir kilniai nuteikiąs tame pat „Minties” 
numeryje p. A. Merkelio straipsnis „Gyvie
ji laisvės paminklai”, negaliu sutikti su vie
na to straipsnio mintimi: „Pavergtoje tėvy
nėje mūsų laisvės paminklai priešo išnai
kinti, o gai būt ir sunaikinti.” Taip! Netu
rime abejonių kad mūsų medžiaginiai pa
minklai, mūsų didžioji šventovė — Nežino
mojo Kario kapas, tas šventas taūtos krau
ju iškovotos- laisvės simbolis, mūsų Karo 
Muziejus, kur rūpestingai sudėjome visų 
mūsų kovų švenčiausias relikvijas — visa 
tai šiandien išniekinta, purvais apdrabstyta, 
bet negi kas drįstų abejoti, kad kova dėl 
mūsų idealų nustojo ėjusi mūsų tėvynėje? 
Oi apie tą bailiąją kovą tėvų žemėje žinių 
nestingame. Mūsų užsieninė „rezistencija” 
yra tik menkutis šešėlis palyginus su visos 
tautos kova krašte. Oi ten kraujas sruvena 
kasdieną. Ar tardomieji, kalinami ir kanki
nami tūkstančiai žmonių, kad neatsižada 
mūsų idealų, nėra gyvieji laisvės paminklai? 
O dešimtimis tūkstančių į Sibiro sniegynus 
ištremtųjų tarpe argi nebebus likę gyvųjų 
paminklų? Anie ‘„gyvieji paminklai” kur 
kas yra įspūdingesni kaip mes, prisiglaudę 

.palyginti saugiuose šiapus uždangos kraš
tuose.

Kada atėjo baisioji valanda,, kai palikda
mi savo sodybas ir kraujuje ir ugny žūs
tant kas buvo sukurta, visi pasitraukdami 
tvirtinome, kad reikia užsieniuose tęsti mū
sų demokratinio gyvenimo tradicijas, išsau
goti (mūsų kultūros lobyną atstovauti) mū
sų aspiracijas. Tuo kilniuoju užsimojimu

Pctr. Tarulis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

18. tęsinys.
Pavargus, iškankinta kumelaitė uoliai 

kabina pirmutinėm kojom, bet paskutinės 
paslysta. Ji suklumpa ant kelių, bukai be
das! savo prašieptu snukiu į ledą. Susi
kruvino kumelaitė kelius, susikruvino ap
šarmojusias storas nuo šalčio nebemiklias 
lūpas. Sienojas ilgas, sunkuš: raudonoji pu
šis smalinga ir tiesi kaip nendrė. Kume
laitės šonai plasta, plaukai susimetę gniūž- 
teliais, o tarp tų gniūžtelių švyti vargingo 
gyvulio gelsva oda. Kurkulgis ragina ku
melaitę. Jam gaila jos, bet namai dar toli, 
labai toli Ir į šį kalnelį ji vis tiek sienoją 
turi užtempti! Jis suduoda kemelaitai bo
tagu skersai šoną vieną, kitą, trečią kartą. 
Nieko negelbstil Tada pats nepajutęs kaip 
įširsta ir iš beviltiško nusiminimo ir bejė- 
gaus pykčio ima pliekti ją botkočiu. Kad 
tik ji užvežtų tą ilgą sienoją į šį klastingą 
kalnelį!

— Be reikalo muši gyvulį, — ramiai sako 
priėjęs tėvas. Ir sulig tais žodžiais jam 
pasidaro neapsakoma gėda! Jam gėda it 
šiandien dėl to tolimos jaunystės atsimi
nimo. Ir šiandien Kurkulgiui gaila kume
laitės. Ir ašaros čia pat, joms nieko nereiš
kia pasirodyt akyse. ,

C

Baso J. Lanskoronskis
puošėmės ir tebesipuošiame visi, dargi pa
tį skurdą įsirašydindami į kovos aktyvą, bet 
kiek mūsų tarpe yra tokių, kurie bėgome, 
vulgariškai tariant, jei ne savo kailį gelbė
dami, tai vis jau vien iš baimės, iš baimės 
už savo gyvybę, iš baimės daug didesnių pa
vojų, kuriuos ten likę turėtumėme pakelti 
palyginus su kad ir skurdžiu, bet saugesniu 
gyvenimu svetur. Kaip atskirsime pelus 
nuo grūdų?

Kita vertus, kiek Lietuvoje paliko kilnaus 
jaunimo, kurie taip pat galėjo pabėgti, bet 
pasiliko sąmoningai, žinodami, kad ten re
zistencinė kova yra realesnė. Ar jie savo 
krauju tebesiaukodami nėra gyvieji pamink
lai? Bent jau užsienio rezistentai neturi sa
vintis rezistencijos monopolijos. Praverstų 
prisiminti ir visą mūsų jaunimo ir ka- 
kariuomenės likučių baisiąją tragediją, už 
kurią mes, vyresnioji karta, gal būt, ne
šame sunkią atsakomybę. Mūsų jaunoji ka- 
rininkija, kariuomenės kadrai ir joje išau
klėta atsarga, visas akademinis ir kaimo 
jaunimas, susispietęs para-mllitarinėse orga
nizacijose, buvo tyras kaip krikštolas,-jokių 
puvėsių nepaliestas, drausmingas ir pasiry
žęs aukotis. Visi vadai nuo vyriausiųjų iki 
žemiausiųjų nesiliaudami tam jaunimui 
tvirtino, kad priešas mūsų sienas tegalės 
peržengti tik per mūsų lavonus, o įžengė 
nei šūvio nepaleidus. Koks apsivylimas ir 
koks apvylimas! Kaip norime galime dabar 
išsisukinėti, bei atsikalbinėti, kad ginkluota 
kova buvo nelygi, kad veltui būtume leidę 
savo tautinį žiedą išnaikinti, kad padaryto
sios aukos nebūtų pasukusios istorijos rato 
ir kad tik toji istorija tars teisingą žodį. 
Apie istorijos raidą galima kalbėti tik iŠ 
patirties. Nežinia koks būtų buvęs mūsų li
kimas ginklu pirmajai invazijai pasiprieši
nus ir niekad to nežinosime, bet viena aiš
ku, kad kartodami šūkį „tas-laisvės never
tas, kas negina jos” labai apvylėme visą 
mūsų jaunąją kartą. Toji nuodėmė, bent 
jau dėmė, nėra nuplauta. Taigi bent mums, 
profesiniams kariams, iš pašaukimo įsipa
reigojusiems .stovėti pirmose kovotojų ei
lėse jau šiandien pretenduoti į kovotojų 
„gyvuosius paminklus” nėra kuklu!

Vilniaus radijo džiaugsmai ir skundai
Gegužės 7 d. sovietuose minima radijo 

diena dr gerbiamas Popovas, kuriam lengvai 
priskiriamas radijo išradimas 1895 m. Ta 
proga Lietuvos TSR Radijofikacijos ir Ra- 
diijofonljos komitetas prie LTSR Ministrų 
Tarybos (jam vadovauja M. Bordonaitė...) 
išleido gausiai iliustruotą leidinį........ Kal
ba Vilnius”. Jis platinamas ir tremtinių 
tarpe, matyt, tikintis, kad tuo būdu tremti
niai, susipažinę, kas ir kaip tvarko radijo 
reikalus Vilniuje, dar sparčiau ryšis repat- 
riuoti. Tad pažvelkime į šios naujos anti- 
repatriacinės literatūros puslapius.

Pirmiausia supažindinama su Vilniaus ra
dijo programa, Ji — žymiai Skystesnė net 
kaip 1940—41 m. Mažai muzikos ir daug 
(vairių valandėlių. Rytais kaip paprastai 
skaitomas „Tiesos” vedamasis, gi vakarais 
net pusvalandis kalbama rusų k. Programą 
ir dabar baigiama transliacija iš Maskvos 
su žiniomis ir Kremliaus kurantais.

įžanginiame straipsny M. Bordonaitė nu
rodžiusi į „didingus” pasiekimus radijofi
kacijos srity (Lietuvoje esą 33.000 radijo 
taškų, atseit, viešai įrentų garsiakalbių), čia 
pat skundžiasi kovingos dvasios stoka per

Bet tuojau Kurkulgis girdi, kaip ar jis, 
ar kas kitas — ne jis — surinka:

— Palaukit, paklausykit! ...

Ne! Negalvot! Tuojau užmigti, kad nieko 
nebeliktų! Tik jam nėra kur dėtis, mato, 
kad neužminga. Tad vėl -greit stveria 
bet tik ką ...

Jis visados nuolaidžiai šypsodavos atsi
minęs savo vyresnįjį brolį ir ... jautuką. 
Kai Simas Kurkulgis dar tik paauglys bu
vo jie su vyresniu broliu kurs vėliau išėjo 
į caro kariuomenę, kariavo ir, matyt, žuvo, 
nes jau nebegrįžo, tik paliko, ten kaime 
mažoje kamaraitėje ant gembės savo kepu
rę su juodu kazirku ilgam dešimtmečiui 
vienišai kaboti, jie abu anuomet buvo pa
darę juokingą susitarimą. Jie slapta nuo 
visų susitarė kas vakaras eiti į tvartą ir 
ten pakylėti veislei paliktą mažą jautuką. 
Jie tuomet nusprendė, kad kasdien taip pa
iniodami šį jautuką, jie sugebės jį pakelti ir 
tada, kai jis išaugs į jautį. Jie, labai at
sargiai slėpdamiesi nuo namiškių, nueidavo 
į tvartą, pakeldavo tą jautuką vienas, pa
keldavo kitas. Ir kaip jiems abiem tuo me
tu buvo gera vykdyti šį slaptą suokalbį ...

Žinoma, lenkiame su didžia pagarba gal
vas prieš visus deportuotus ar kentėjusius 
už politinius įsitikinimus koncentracijos 
stovyklose. Bet ar nevisa Lietuva dabar 
kenčia tokioj stovykloj? Ar iš kalėjimų pa
leisti arba laimingai iš stovyklų išsigelbėję 
ir nūn saugiai besi jaučią ir Turį laimės dėl 
savo politinių įsitikinimų toliau dirbti, ar 
jie yra didesni bei garbingesni „liudininkai” 
už Sibiro plotuose išblaškytus, nuo šeimų 
atskirtus ir kenčiančius už tą pačią kovą 
dėl tėvynės ir tautos idealų?

Mes, lietuviai, nedarome didelių prie
kaištų mūsų buvusiems ar tariamiems „kol- 
laborantams” su vokiečiais. Buvo, tur būt, 
jų tarpe ir pataikūnų, ypač savanaudėlių ir 
politinių avantiūristų, bet buvo mūsų savi
valdos, kiek apie savivaldą per okupaciją 
galima kalbėti, ir gerų lietuvių ir patriotų, 
kurie turėjo su vokiečiais „politikuoti” tak
tikos sumetimais, kad mažiausiai žalos pa
darytų saviesiems. Jei mūsų tauta palyginti 
su kitomis mažiau nukentėjo nuo „darbams” 
į Vokietiją trėmimo, tai dalinai mūsų ad
ministracijos dėka. Buvo be abejo išvežtų
jų tarpe daug aktyvių rezistentų, bet daž- 
nai mūsų administracija pati buvo verčia
ma (ar tą nemalonią teisę išsikovodavo) tam 
tikrą „kontingentą” išvežimui paskirti. Tą 
kontingentą visokiomis gudrybėmis mažin
davo, bet gelbėdama, lietuviškomis akimis 
žiūrint, geresniuosius, ji išvežimui parink
davo vadinamą „gaivalą” — tautai abejoti
nos ištikimybės asmenis, dažnai recidivistus, 
bastūnus, nenuoramas ir šiaip „drumstytb- 
jus”. Tokio kontingento tarpe tikrai pasi
taikydavo tautai mažai nusipelnusių kovo
tojų. Jų vertė ir šiandien tikrai yra mažes
nė už tėvynėje kalinamuosius. Formaliai ta
čiau jie yra nukentėję, vadinasi yra ar gali 
būti politinių kalinių organizacijų nariais 
ir tuo pačiu Laisvės Kovotojų Sąjungos na
rais. Atranka, bent jau kriterijai {vestini.

Visą sumetus daugis naująją Sąjungą su
tinka su tam tikrais rezervais. Tie rezervai 
gal daugiausia pareina nuo to, kad spauda, 
stipriau užakcentuodama kovotojų praeities 
nuopelnus negu žūtbūtinę kovą viso tautinio 

radiją skelbiamuose straipsniuose. Eilėraš
čiuose vadą pagarbina du poetai: V. Siri
jos Gira ir madon įėjusi V. Valsiūnienė. 
Šioji pastaroji dar prieš Tito istoriją kons-r 
tatuoja, esą, „viršum Belgrado, Vilniaus ir 
Maskvos, mes kuriam pilnojo žmogaus le
gendą”. .. ir atiduoda duoklę partijos va
dovaujamai propagandai, pabrėždama, gir
di „už vandenyno mums žudyti plieną ka
la”... Straipsniuose plačiai nušviečiamas 
Vilniaus radijo varomas darbas. Ypač daug 
dėmesio skiriama kolektyvizacijos propa
gandai — tai pažymi ir radijo komiteto 
pirmininko pavad. M. Liubeokis, pastebėda
mas, kad straipsniai, reportažai bei apy- 
brėžos nušviečia kolektyvinio ūkininkavimo 
pranašumą... Penkmečio temomis mirgu
liuoja per radiją straipsniai apie Baku, 
Mingečaurą, Komsomolską ir tt. Plačiai 
klausytojai supažindinami su „tėvynės” 
kraštais, kaip Gruzija, Komčatka, -Armėni
ja ir kt. Ir vis dėlto čia darbas dar nepa
kankamas. Kaip jau įprasta, reikalinga ir 
čia savikritika — taigi, prisipažįstamą prie 
„visos eilės spragų”. Esą, būtina sustiprinti 
aštrią konkrečią propagandą prieš lietuviš

Kurkulgis šypsosi ... Bet staiga jo vei
de baugiai sustingsta toji šypsena. Išsigan
dęs jis pajunta, kad dabar tebėra toji pati 
vakarykštė šypsena, lygiai, kaip vakar va
karė tame banko pokylyje, kada jam atrodė, 
jog aplinkui visur, "net pačiame ore ištir
pęs draugiškumas, darnus, gražus visų 
žmonių sugyvenimas, bičiulystė su šiais 
maloniai besišypsančiais veidais ...

Kurkulgiui bloga. Jeigu jis dabar nors 
truputį pajudėtų, gal butų jam geriau. Bet 
jis tyčia pasilieka kaip buvo, sustingęs. Jo 
vaizduotė iškankinta. Jis nebeturi kur dė
tis. Vėl jis spraudžiasi nieko negalvoti. 
Užmigti! Dabar svarbiausia — nieko ne
jausti ir nematyti! Tik greičiau tolyn nuo 
to, kas buvo!

Ak, kaip gi gera būtų, kad to viso ne
būtų buvę ... Kaip ramiai ir maloniai da
bar šį rytą jis ilsėtųsi ... ir pasakotų jis 
kaip tik šiuo metu Teresei apie prokuristą, 
kurio ji kartu su visais nemėgo, kaip jis 
pilna burna pipirų juokingai žiopčiojo ...

Bet štai patraukia lipšnus dūmelis ir ta
me dūmelyje balerina ... Žvilgančiu Šilku 
aptempta koja daro šiurpulingą judėsį. 
Prieš Kurkulgio akis balerina apsisuka 
vieną, kitą, trečią kartą ... Balerina su
kasi, kaip verpstė, vis staigiau, vis grei
čiau ... Tada Simo Kurkulgio veidu nu- 
bliaukia jau patenkinta, galima sakyti, ne
kalta šypsena: 

fronto, sudarė įspūdį steigiant lyg tam tik
ros rūšies „gyvųjų paminklų” gyvą Pan
teoną.

Tėviškė miršta kančiose. Už jos išlaisvi
nimą kovoti yra visų pareiga. Niekas tos 
kovos neatsižada. Per visas šventes, per vi
sas sueigas ir įvairius susirinkimus kiek 
esame darę iškilmingų įžadų ir priesaikų, 
kad laisvės kovotojų eilių neapleisim! Esa
me įsteigę daug organizacijų ir' išryškinę 
kai kuriuos vadovaujančius veiksnius. Ar 
reikėjo dar vienos naujos sąjungos? Ar ne
galime visi sutilpti jau esančiose ir jų rė
muose kiek pajėgiame dirbti - gi tikslas 
visada tas pats: laisva Lietuva! Perdidelis 
organizacijų skaičius ar negali kartais jų 
reikšmės nuvertinti, kaip tam tikra organi
zacijų infliacija?

Tačiau nėra abejonės, kad naujoji są
junga, nors faktinai apjungia tik Vokietijo
je esančius Laisvės kovų dalyvius, ji ap
jungia kovoje užgrūdintas ir patyrusias ge
riausias mūsų jėgas. Taip pat niekas ne
abejoja, kad pati sąjunga gimdama yra pa
siryžusi ne praeities laurais dangstytis, bet 
„eiti tikraisiais kovos vieškeliais į nepri
klausomą Lietuvą”. Bet tuo pačiu ji prisi
ima sau didelį darbą ir atsakomybę. Ne
abejotina, kad tremties lietuviškoji bendruo
menė visą sąjungos užsimotą darbą prak
tiškai kiek pajėgdama parems ir jame akty
viai dalyvaus. Per savo gausius atstovus 
sveikindama z ir įkūrimo dieną simpatijų ir 
linkėjimų pareikšdama, toji bendruomenė 
tuo pačiu su pasitikėjimu laukia iš besiku
riančios sąjungos ir naujų minčių ir naujų 
kovos metodų „kovos vieškeliais į Lietuvą 
eiti” pareiškimo. Visų pareiga yra į laisvi
nimo darbą dar kiečiau įsijungti, o naujo- 
sos sąjungos pareiga naujais darbais užsi
moti. To užsimojimo konkretybės gal ge
riau paaiškės iš priimto statuto, kuris be 
abejo spaudoje pasirodys (dar nesu skai
tęs). Konkretesnėmis mintimis sąjungai pa
sireiškus nėra abejonės kad iš visur toms 
mintims plėsti ir vykdyti talkininkų atsiras. 
Parašęs šias eilutes irgi turėtų kai kurių 
konkrečių pasiūlymų, kurių vienų įgyvendy- 
mas pateisintų sąjungos įkūrimą.

kai buržuazinį nacionalizmą, prieš buržua
zinės ideologijos likučius žmonių sąmonė
je... Tie likučiai, apię, kuriuos kalba drg. 
Liubeckis, matyt, nėra per daug silpni, jei 
Vilniaus radijas beveik po 4 metų dar vis 
jais nusiskundžia. ■ - ■

Be žinių programos, dalis skiriama ir mu
zikai. Ją tvarko drg. Chaimas Potašinskas, 
parašęs ir apžvalginį straipsnį apie Vilniaus 
radijo muzikinę programą. Pasirodo, kad 
tenka remtis VKP(b) CK 1948 m. vasario 
10 d. nutarimu „Dėl V. Muradėlio operos 
„Didžioji draugystė”. Tuo nutarimu Vil
niaus radijas, matyt, labai nesirėmė, nes 
gavęs neigiamų atsiliepimų dėl formalisti
nės muzikos kūrinių. Užtat nutarta nedel
siant pakeisti programos sudarymo princi
pus ir pasiekti tokią programą, kur klau
sytojas, įjungęs imtuvą, „girdėtų aiškią, me
lodingą, jam suprantamą muziką”. O muzi
ka, kaip paaiškina drg. Chaimas, turinti bū
ti idėjinio lygio... Kas dalyvauja išpildant 
tą muzikinę zprogramą? Orkestrui vadovau
ja „nusipelnęs meno veikėjas” Klerickis, gi 
svečiais kviečiami prof. J. Tallat-Kelpša, 

(Nukelta, j 4 psl.). ,

— Aš ... jau užmiegu ... Tuojau ... 
miegosiu ...

Lig šiol įtempti jo veido bruožai pamažu 
susmunka. Jis nejučiomis atpalaiduoja lig 
skausmo sučiauptas savo lūpas. Jis dar mė
gina jas pataisyti, vėl kietai suspausti, kaip 
buvo. Bet tuo metu giliau atsikvepia ir jo 
lūpų tarpu išsprunka garsas:

— Pššš ...
Antru kartu, kai pradėjęs giliau ir ra

miau alsuoti, Kurkulgis iškvėpė orą jam 
išėjo;

— Pše ...
O paskui, trečią kartą, iš krūtinės gilu

mos išleisdamas orą ir kaž kaip pajudinęs 
vis> savo vietos nerandančias lūpas, kurias 
jau metas buvo palikti laisvas nuo to 
skausmingo pabrukimo, pats nenusimany
damas ir sau pačiam nelauktai baimėje, kaip 
zuikutis iš visų pusių šunų apsuptas, są
monę paslėpęs, tyliai, bet pažįstama kalba, 
koktu jam pačiam žodį:' .

— Pšes-cir-adlol... — kurs nieko dau
giau nereiškė, kaip tik paprastą paklodę ... 
Be prasmės ir be reikalo ... Bet dabar 
Kurkulgiui vis tiek, jis jau grimzdo į iš
ganingą miegą.

Jei dabar tuojau kas nors būtų matęs jo 
veidą, pagalvotų, kad čia miega laimingas 
žmogus-Simas Kurkulgis. Laimingas ir ne
piktas, lygiai kaip anuomet-žalioje jaunys
tėje. Tokia graži, rami, nekalta gi! — šyp
sena visame jo veide. (Pabaiga).

raudonos rankos *
„Sovietų Sąjungos pasiuntinys Hel
sinkyje įteikė protesto notą Suomijos 
užsienio reikalų ministerial, kurioje 
Jeano Paulio Sartrės veikalas „Ne
švarios rankos” vadinamas „priešin
gu Sovietų Sąjungai” ir reikalauja
ma jį išimti iš repertuaro”.

United Press (XII. 9.)

Tiesiog pavydėti reikia suomiams, kad jie 
taip greit išsiverčia ir pas save pastato 
visai naujus svetimus veikalus. Juk „Neš
varios "rankos” tik prieš kokį menesį susi
laukė pirmų pastatymų JAV ir Šveicarijoje, 
kur, tarp kitko, apsiėjo be sovietų protestų, 
nors New Yorke ta drama išvydo rampos 
šviesą su „Raudonųjų rankų” pavadinimu, 
nes anapus didžiojo tvenkinio „antisovietica” 
madoje. Tiesa sakant, taip keičiant pavadi
nimą prašauta kiek pro šalį, nes Sartrė 
toli gražu nenorėjo parašyti kokį prieš- 
sovietihį pamfletą, bet tik komunistų po
grindžio foną panaudojo savo idėjom iš
ryškinti.

Mes nežinom kaip palyginti šalti Helsin
kio žiūrovai sutiko naujausią Sartrės veika
lą. Bet New Yorke ir Zūriche jis susilaukė 
milžiniško pasisekimo. Aišku, prie pasise
kimo prisidėjo ir garsių artistų vaidyba. 
New Yorke herojus buvo pats Charles 
Boyeris, o Zūriche jį vaidina Europoje ge
rai pažįstamas Willis QuadDiegas bei Bri- 
gittė Horneyė, kuriuos ir mes pažįstame iš 
ekrano. Atrodo, kad Boyerui rolė kaip ty
čia sukirpta, bet ir Quadfliegas galėjo būt! 
neblogas. Kritika tiek veikalą, tiek akto
rius vienbalsiai išgyrė. Iš tikrųjų atrodo, 
paliekant nuošalyje Sartrės idėjas, kad 
„Nešvarios rankos” sceniniai yra tobulas 
veikalas. „Der Spiegel” (XI. 20.) taip su
traukia dramos turinį;

„Nepertraukiamas įtempimas tęsiasi 
per visą veikalą, kuriame kiekvienas sa
vo rankas yra susitepęs purvu ir krau
ju. Veiksmas vyksta Illyrijoje, kaž ko
kioje sugalvotoje Balkanų šalyje, kurios 
regentas, kraštą okupavus svetimai vals
tybei, bando susitarti dėl bendro veiki
mo su komunistiniu pasipriešinimo ju
dėjimu. -

Hoedereris, jo vadas, pasiūlymą pri
ima, ir pasidaro partijai neparankus. Ta 
proga savo Ištikimybę partijai turi įro
dyti jaunas politinis entuziastas Hugas, 
kilęs iš buržuazinės aplinkos. Jam įsa
koma Hoedererį nužudyti.

Tačiau jis ne tuojau išpildo tą įsaky
mą, ries Hoedereris jam imponuoja kaip 
žmogus. Ir kai jis jį pagaliau nušauna, 
tai atsitinka tik todėl, kad jis Hoedereriu 
nusivylia ir pasipiktina. Pats įsakymas 
nesuvaidino jokios rolės, nes šūvis pa
leidžiamas tik nepaprastai susijaudinus. 
Hugas šovė ne laisva valia.

Vėliau, kai Hugas paleidžiamas iš ka
lėjimo, jį pradeda persiekioti jo partijos 
draugai, kurie per tą laiką pakeitė lini
ją. Dabar jie pritaria Hoedererio idė
jom.

Hugas slapstosi pas Olgą, kuri jį myli. 
Jis jai papasakoja teisybę, kaip ir už ką 
jis Hoedererį nužudė, ir toji teisybė ga
lėtų jį išgelbėti. Bet Hugas desperacįjoje 
dėl nužudymo beprasmiškumo nori ap
mokėti savo darbą. Jis pasiduoda per
sekiotojams.

Hugo pagalba Sartrė demonstruoja 
savo generalinę tezę: žmogus yra toks, 
koks pats f’pasidaro. Jis tik vienas, be
jokio aukštesnio autoriteto, yra atsakin
gas už save ir už tai kuo virsta. Tai 
yra atsakomybė, kurios jam niekas ne
gali atimti, laisvė, kuriai-jis yra „pra
keiktas”. Amerikiečiai Hugą ^vadina 
„existencialistiniu Hamletu”...

Na, paklaus skaitytojas, kas iš to? Su
prantama, kad jokią bedievišką filoZOfiją 
pasmerkė Vatikanas, neseniai įtraukdamas 
Sartrės veikalus i katalikams draudžiamų 
skaityti knygų indexą, kas, anot jo leidėjų, 
tik.padidino Sartrės populiarumą. Bet ko
dėl sovietai pritarė tam sprendimui ir iš 
savo pusės draudžia „Nešvarias rankas” 
statyti suomiams? Iš kur toks susirūpini
mas, kad suomiai nepakliūtų „supuvusios 
Vakarų kultūros” įtakai, kuriai jie jau nuo 
seno priklauso ir Sartrė nedaug prisidės 
prie senų antikomunistinių nuotaikų sukurs- 
tymo? Tur būt, sovietams daugiausiai ne
patiko pavadinimas. Kas gi gali turėti neš
varias rankas, jei ne jie? Už tat jie protes
tuoja. Vagie, kepurė dega. (m)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pulgis Andriušis, _ Vabalų vestuvės. Ap
sakymas mūsų mažiesiems. 30 psi. Tekste 
gausu P. Osmolskio spalvotų iliustracijų. 
Tai graži Kalėdų senelio dovana mūsų ma
žiesiems skaitytojams. Išleido „Tėviškės 
Garsas” Schweinfurte 1948 m. Kaina nepa
žymėta.

♦ 1947/48 m. tekstilės pluošto gamvba, 
palyginus su praėjusių metų gamyba, padi
dėjo 20%, tačiau ji vis dar yra 14"/» mažes
nė už prieškarinę gamybą. (D/AIp).
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Prieš lipant j laiva
PEREINAMOSIOS STOVYKLOS. VEIKLIEJI LIETUVIAI. PAMALDOS UŽ LIETUVĄ. KONCERTAS EMIGRANTAMS. PA. 

SIKALBEJIMAS SU VYT. MARIJOSIUMI
Reportažas iš emigracinės stovyklos

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Jei čia Šiose dviejose Orohno ir Tirlitzo 
(Bremene) pereinamosiose emigracinėse sto
vyklose pastatytumei registratorių, jis būtų 
jau akis pražiūrėjęs, skaitydamas tuos są
rašus dypukų, per šias stovyklas pasieku
sių užjūrius. Jau gražus skaičius ir lietu
vių iš čia pasiekė „pažadėtąją žemę”. Sio- 
dvi stovyklos amžinai pilnos, beveik pri
kimštos emigrantų. Iš Orohno stovyklos 
tremtiniai vyksta į Kanadą, Australiją, Bra
ziliją, Argentiną, Venezuelą ir kt. Iš Tirlitzo 
stovyklos — tik Į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Šiose abiejose stovyklose, jau ištik
rinę savo sveikatas, skryninguoti ir kitokius 
išvažiavimui reikalingus formalumus atlikę 
emigrantai dar syki pereina per gydytojo 
kontrolę, gauna sutvarkytus dokumentus ir, 
sulaukę „savojo” laivo, vyksta į uostus. Ve
žama iš įvairių Europos uostų, tat sunku 
čia juos ir išminėti.

Pereinamųjų stovyklų administraciją 80 
•/» sudaro vokiečiai, toliau eina lenkai ir tik 
vėliau pabaltiečiai. Jau gerą pusmetį šiose 
stovyklose kapelionauja kun. V. Šarka. Emi
grantų laiškuose ar rašiniuose, talpinamuose 
spaudoje, dažnai minima šio nuoširdaus tau
tiečio pavardė. Jis daugeliui pravažiuojan
čių lietuvių suteikė ne tik religinį patarna
vimą, kas yra jo tiesioginė pareiga, bet jis 
čia yra ir tautinis lietuvių ambasadorius. 
Jo rūpesčiu ir lėšomis įgytoji lietuviškoji 
knyga ir laikraštis, padovanota emigrantui 
atsisveikinant su Europos krantais, kartu 
keliauja, ramindama jį liūdnomis valando
mis, kai jį galugerklėje kartėlis graužia, 
vėl naujai atšviežinus nelaimingosios tė
vynės ir tautiečių prisiminimą. Lietuviškas 
spausdintas žodis, kaip patiriu iš šio veik
laus lietuvio kunigo, yra labiausiai pagei
daujamas pereinamojoje stovykloje. Jei ank
sčiau tremtinių stovykloje begyvendami tos 
reikšmės nejautė, visą laiką gal net per ar
ti maišydamiesi su savo tautiečiais, tai, 
skirdamiesi su Europa, jie pajunta tą dide
lį lietuviškumo traukimą. Pereinamo jom sto- 
vyklon atvykdami žmonės dažniausiai jau 
atvyksta be pinigo, tat jau čia spaudai, kad 
ir labai nori, pinigo nesukrapšto. Žinoma, 
yra dar ir pinigingų, bet čia kalbama apie 
daugumą. „Tai ką gi darote su spauda?” 
— klausiu kunigą, o šis šypsodamasis atsa
ko; „Juk aš čia "dirbantysis, turiu etatą, tai 
šiaip taip verčiamės”. Iš kitų sužinau, kad 
daugumą spaudos išlaidų jis savo lėšomis 
padengia. Čia man prisimena vėl mūsų sto
vyklų komitetai, kryžiai, leidyklos ir kt. 
kultūringbs ir labdaringos įstaigos. Visi 
mes dabar neturtingi. Bet gal dar atsirastų 
vienas kitas pfenigis lietuviškam spausdin
tam žodžiui tiems, kurie jau ilgesniam lai
kui išvyksta.

Po lietuvio kunigo čia atsiranda ir lietu
vis gydytojas. Jis atkeliamas čia iš ameri
kiečių zonos. Tai med. gydytojas VI. Blažys. 
Sis postas yra stovykloje labai svarbus ir 
atsakingas, tat džiugu, kad jį turi lietuvis. 
Gydytojas informuoja, kad paskutinis pa
žiūrėjimas skiriamas patikrinti, ar emigran
tai neturi apkrečiamųjų ligų. Kiekvienas 
emigrantas su šypsena veide pasitinka žinią 
apie išvykimą, tačiau, kaip nuliūsta tie, ku
rie dėl nesveikatos negali būti leidžiami ir 
paliekami dar pasigydyti. Iš kiekvieno akių 
jaučiamas tas didžiulis veržimasis ištrūkti 
iš Europos, nors tas laivas jį veža dar di
desnėn nežiniom Gydytojo žmona, visuome
nės veikėja S. Blažienė, tremtyje šiam dar
bui skyrusi daug laiko ir sveikatos. Jau gir
džiu, kaip ji su kunigu kalbasi dėl prava
žiuojančiųjų šeimų vaikučiams darželio su
ruošimo, ji turi sumanymų dėj lietuviško
sios spaudos platinimo, ji siūlo atkviesti 
lietuvių menininkų koncertuoti išvykstan
tiems ir tt. Be šių, nuolatinių gyventojų čia 
yra dar porą lietuvių tarnautojų. Lietuviai 
stengiasi dar ir daugiau lietuvių įtraukti, nes 
čia dar esama laisvų etatų.

Kun. V. Šarkos rūpesčiu Bremeno radijo- 
fonas sutinka iš pereinamosios Grohno sto
vyklos bažnyčios transliuoti kat. pamaldas

sideda Vyt. Marijošius. Pasinaudodama 
trumpa minute laiko, sumetu dar keletą žo
džių su muziku, su kuriuo paskutinį kartą 
prieš 4 metus teko matytis Vienoje. Pasiro
do, jis iš Austrijos ir nepasitraukė, tenai 
išbūdamas visą DP tremties laiką. Dabar, 
kartu su 19 Austrijos lietuvių (jų tarpe 
prof. B. Vitkus, jo brolis, dipl. ek. J. Ka- 
reckas ir kt.) į JAV. Vyt. Marijošių klau
siu apie jo muzikinį darbą, ypatingai do
mėdamasi jo didžiuoju kūriniu, kurį jis sa
vo metu buvo pradėjęs, „Mišiomis”. Trem
tyje, pasirodo, Vyt. Marijošius, būdamas 
Austrijoje, neturėjo tiek daug galimybių 
atsidėti savo profesijai. Jis pats sako; „Ly
rą buvau pakeitęs diplomatija”. Per dve
jus metus jis yra buvęs Austrijos lietuvių 
tremtinių vadovybėje, vadovavęs komite
tams ir stovyklai. Daug tačiau pasidarbavęs 
ir savo srityje. Prireikus, nors ir darbais 
apsikrovęs, turėjo parašyti ir dainų, kon
sultuoti muzikiniais klausimais ir kt.

„Vak. Vokietijos lietuvių muzikinį gyve
nimą sekiau ir juo domėjausi. Prieš išvyk
damas iš Europos, pasinaudodamas proga, 
buvau nuvykęs į Oldenburgą pasimatyti su 
savo kolegomis (dainininkais: Kutkais, Nau- 
ragiu, Augaityte, Baltrušaičiu) su kuriais 
tiek daug esame kartu dirbą.” Vyt. Marijo
šius daug kartų buvo kviečiamas dalyvauti 
ir tremtinių muzikinėje veikloje, ypač liet, 
operom .Dėl jos Vyt. Marijošius išsireiškė, 
kad jam iškarto atrodę, jog iš to nieko ne
būsią, nes operai išsilaikyti daug ko reikia, 
o pirmiausia realaus pagrindo. Slo pagrindo 
pasigenda Vyt. Marijošius ir toje projektuo
jamoje operoje, kuri būtų sudaryta Čikago
je. Į Ameriką Vyt. Marijošius, kaip jis sa
ko, vyksta turėdamas ir konkrečių darbo 
siūlymų jo srityje, tačiau yra pasirengęs 
dirbti bet kokį darbą, kad tik galima būtų 
pragyventi tą laiką, kol galėsime grįžti na
mo. Jis sako: „Su skaudančia širdimi ski
riuosi su Europa”.

Su skaudančia širdimi su Europa skiria
si šimtai tūkstančiai dipukų, nes čia tėvy
nė lieka kraujuojančia širdimi. O juk bus 
diena, kada, išklajoję užjūrius, surasime ke
lią laisvon tėvynėn. S. Narkėliūnaitė

kuriose giedotų choras; Gruodžio mėn. 5 d. 
dviem sunkvežimiais i Grohną atvyksta 
Diepholzo „Aušrinė”. Transliacija užtrunka 
visą valandą. Nuo 10 iki 11 valandos. 
„Aušrinę” diriguoja Mykolas Liuberskis, 
akompanuoja Kauno teatro operos dirigen
tas Vytautas Marijošius. Pamaldas laiko 
kun. V. Šarka. Skamba lietuviškos ir loty
niškos „Aušrinės” giesmės. Evangelija skai
toma vokiečių, lenkų ir lietuvių kalba. Vie
toje pamokslo po evangelijos kun. V. Šar
ka praneša, kad šios pamaldos yra aukoja
mos už Lietuvą. Ir pamaldos toliau tęsia
mos ir transliuojamos. Transliacija baigia
ma, „Aušrinei” sugiedojus „Apsaugok, 
Aukščiausias”. Tie, kurie klauso radiją, at
rodo tai anie laisvi laikai kai būdavo lietu
viškos pamaldos transliuojamos iš bazilikos. 
O eterio bangomis tuo momęntu, gal būt, 
susitinka daug lietuvių. Išlydėdama „Aušri
nę” Diepholzo stovykla, stovyklos vadovui 
išrūpinus transliacijos laikui elektros sro
vę, buvo pasirengusi transliacijos klausyti 
net per garsiakalbius, nekalbant jau apie 
tuos, kurie turėjo radijo imtuvus. Per Bre
meno radiją išgirdę giedant „Aušrinę”, du 
jos buvę choristai, šiuo metu gyveną Ver
dene, tuojau sėdo į traukinį ir atvyko į pe
reinamąsias stovyklas, tikėdamiesi ir kon
certo popiet.

Ir tikrai. Popiet koncertas, bet čia jau pa
saulietinės programos, įvyksta Tirlitz sto
vykloje. Čia pripildytoje salėje nuskamba 
„Aušrinės” dainos, jau paskutinį kartą pri
menančios išvykstantiesiems tautiečiams lie
tuviškosios dainos grožį, primenančios tuos 
takelius, kuriuos mindyta tėvynės sodybose. 
Užtat po koncerto emigrantų vardu kalbė- 
ęs prof. Stp. Kolupaila iš širdies sako: 

„Jūsų dainos mums dar skambės ausyse 
mušant okeano bangoms”. Trumpame atsi
sveikinimo momente „Aušrinė” įteikia pri
siminimui dovanų kun. V. Šarkai ir dirigen
tui Vyt. Marijošiui, akomponavusiam „Auš
rinei”. Trumpą atsisveikinimo ir padėkos 
žodį dar pasako J. Audėnas, buvęs LTB vyr. 
k-to narys.

Prie lietuvių pasisekimo neabejotinai pri-

Lietuvos ateitis priklauso ir nuo mūsų pačių

.(Atkelta iš 3 psl.) 
prof. B. Dvarionas, A. Kalinauskas ir kt. 
Lengvosios muzikos koncertus diriguoja P. 
Bekeris. Pirmaisiais smuikininkais yra 
prof. Targonskis ir Bernšteinas, gi koncert
meisterės pareigas eina N. Dukstulskaitė. 
Vokaliniam ansambliui vadovauja Ant Gim
žauskas. Dar viena koncertmeisterė — 
grojanti arfa — I. Ousinskienė. Jos atvaiz
das įdėtas per visą puslapį.

Literatūrinėmis valandėlėmis rūpinasi 
Vilniaus radijo pranešėjas J. Miliušis. Aiš
ku per radiją skaitoma tik tarybinė litera
tūra ir išimtis padaryta tik vienai „Dėdės 
Tomo lūšnelei”. Šiaip gi Vilniaus dramos 
artistai (atvaizduose Stalino medaliais pa
sipuošę stalininės premijos laureatai art. 
Rudzinskas ir Jackevičiūtė diena iš dienos 
mala ties mikrofonu Simonovo, Gorkio, 
Cirskovo, Virtos ir kt. kūrybą. Miliušis 
džiaugiasi literatūrinių valandėlių lygiu — 
esą, jose išryškinamas tarybinės santvarkos 
pranašumas prieš kapitalistinę santvarką,

Kasselis. Kasselip-Mattenbergo stovykloje 
šiomis dienomis lankėi VLIKo, Vykd. Ta
rybos ir Mažosios Lietuvos Tarybos nariai. 
Ta proga gausiai susirinkusiai Kasselio lie
tuvių bendruomenei Vykd. Tarybos p-kas V. 
Sidzikauskas padarė svarbų pranešimą apie 
Lietuvos išlaisvinimo veiklą ir numatomas 
perspektyvas.

— Stebint politinių įvykių raidą, su pa
sitenkinimu tenka konstatuoti — kalbėjo p. 
V. Sidzikauskas — Lietuvos reikalai kryps
ta gerojon pusėn. *

Kinijos įvykiaią Sovietų Sąjunga meta 
meškerę, nukreipti vakariečių dėmesį nuo 
Europos. Tačiau nors ne mažai laiko pra
ėjo, daug aukų padaryta, bet pagaliau Va
karai tikruosius sovietų siekimus pažino ir 
nesiduos jie šios sovietų meškerės suvedžio- 
ami. Vakariečiai dabar ne tik suprato 

Kremliaus galiūnų pavojų, bet ir tam pa
vojui sulaikyti imasi konkrečių veiksmų. Jų 
veikla dabar vyksta jau ne tik diplomati
nėje, bet ir karinėje srityje.

Bet savo veiklą dėl Lietuvos išlaisvinimo 
mes negalime statyti tik ant būsimo karo 
kortos. Mūsų vadovaujantieriis politiniams 
veiksniams šiuo metu ypač tenka budėti, kad 
Lietuvos reikalai tarptautiniame forume ne
būtų užmiršti, kad jie nebūtų nuskandinti 
į dugną. Ryšium su Lietuvos atstatymu, iš
kyla ir naujų uždavinių. Deja, ir nepriklau
somybės metais mums nepavyko tinkamai 
išspręsti sienų klausimo su pietų kaimynų. 
Dabar tuo reikalu palaikomi ryšiai su lais
vosios Lenkijos atstovais, bet jie tuo tarpu 

diegiamas tarybinis patriotizmas... Yra ir 
valandėlė vaikams — čia nusiskundžiama 
originalios lietuviškos tarybinės vaikų lite
ratūros stoka. Užtat valandėlėse mažieji 
Lietuvos piliečiai supažindinami su „mūsų 
didžiąją tėvyne”, mokosi „iš Lenino ir Sta
lino” ar seka Fadiejevo, Kaverino ar Mi
chalkovo veikalus, taip svetimus lietuviukų 
dvasiai.

Pagaliau ir visos kitos sritys pajungtos 
vienam tikslui — KP(b) propagandai. Jai 
tarnauja ir vaikų, vaidinimai, ir žinios, ir 
muzika. Nuotraukose matome kaip visa 
tauta verčiama naudotis totalistine propa
ganda — miestiečiai aikštėse ir kaimiečiai 
lauke klausosi iš įrengtų garsiakalbių — 
radijo „taškų”. Sklinda Miliušio ir Jauge- 
lytės lūpomis skelbiamos tarybinės žinios 
ar Potašinsko vairuojama muzika. Ar daug 
reikia, kad tie žmonės būtų verčiami klau
sytis tik Maskvos programos? Juk toks 
mažas skirtumas tarp Maskvos ir tarybinio 
Vilniaus radijofonų. V. Rim. 

ne labai linkę atsisakyti mūsų senosios sos
tinės Vilniaus. Pilnai nebuvo išspręstos, 
kaip mes suprantame, nė vakarų sienos, 
taigi ir dėl to tenka budėti, jog momentui 
atėjus, Lietuvai tektų - tai, kas priklauso. 
Be to, iškyla rytų sienos klausimas su ga
limai būsima nepriklausoma Baltgudija. 
Kai kurie jauni nepriklausomos Baltgudijos 
atkūrimo politikai reiškia pretenzijų į tam 
tikras lietuviškas sritis.

Nuo to, kaip mūsų atstovai gins Lietuvos 
reikalus laisvame pasaulyje ir nuo to, kaip 
mūsų broliai tėvynėje pajėgs ginti, tuos rei
kalus, momentui atėjus priklausys busimoji 
Lietuva. O juk mes atsikuriančią nepriklau
somą Lietuvą įsivaizduojame ne tikaip, kaip 
sujungtą su visomis lietuviškomis žemėmis, 
klestinčią ir turinčią užtikrintą ateitį.

Po to VT finansų tarnybos viršininkas 
pranešė apie finansinius reikalus. Jis pažy
mėjo, kad finansai yra tas visos mūsų Lie
tuvos išlaisvinimo veiklos variklis, be ku
rių ši veikla būtų neįmanoma. Todė] finan
siniai reikalai sudaro daug rūpesčių ir dė
mesio. Pasidžiaugė, kad iki valiutos refor
mos lietuvių tremtinių bendruomenė buvo 
pakankamai dosni ir savo pareigą Tautos 
Fondui atliko. Iš viso sutelkta apie 1,5 mil. 
senųjų markių. Vaizdas pasikeitė po pinigų 
reformos. Tiesa, dalis tremtinių bendruo
menės ir dabar sumoka priklausančius mo
kesčius, nors gal kiek dar galėtų pasi
tempti. Bet yra stovyklų, kurios Tautos 
Fondui naująja valiuta nei pfenigio neį- 
nešė. VT Fin. Tarnybos viršininko nuomo
ne, ne tų stovyklų bendruomenės atsisako 
mokėti, bet šlubuoja tų bendruomenių va
dovaujantis aparatas.

Finansiškai mus gausiai rėmė Amerikos 
lietuviai. Deja, po 4 metų paramos, jie pra
deda pavargti ir jų dosnumas mažėja. O 
tuo tarpu lėšų pareikalavimas ne tik kad 
nemažėja, bet dar didėja. Išrenkant iš mūsų 
tarpo pajėgiausius, atsiranda vis didesnis 
procentas bendruomenės narių, kuriuos 
tenka šelpti per Raudonąjį Kryžių. Ligšiol 
Raudonojo Kryžiaus šalpa išsiversdavo iš 
BALFo aukų. Dabar šios aukos tiek suma
žėjo, kad tenka remtis beveik tik iš trem
tinių bendruomenės surenkamomis pajamo
mis.

Taigi, lėšų sutelkimas Lietuvos išlaisvi
nimo, o taip pat savo tautiečių šelpimo 
reikalams yra vienas iš svarbiųjų mūsų už
davinių. Esame išsisklaidymo išvakarėse. 
Kur mes benuklysime ar kur prieglaudą ra
sime, kiekvienas privalome atlikti Lietuvos 
išlaisvinimo bei į vargą patekusių savo 
tautiečių šelpimo įnašą. J. Sakinis.

Patarkit, ką daryti
Seniau kai kuriuose mūsų laikraščiuose būdavo tokio pavadinimo skyrius. Kuk- J 

lūs ir nuoširdus skaitytojas statydajvo redakcijoms klausimus, o šios, lyg kokie j 
graikų orakulai, duodavo patarimus.' Klausimų būdavo visokių: vedybinių, sveika- J 
tos, ūkinių ir tt Jeigu būtų tokie skyriai šiandien, turėčiau ir aš vieną klausimą: t 
visi vakariečiai (išskyrus tik komunistus) džiaugiasi visais paskutiniu laiku įvyku- t 
šių rinkimų rezultatais; Prancūzijoje, V. Vokietijoje, Berlyne, Švedijoje, Beneluk- ♦ 
so kraštuose ir kitur. Bet beveik visuose tuose rinkimuose laimėjo socialdemokra- ; 
tai ir liberalai. Ir blogiausia, kontinentaliniai socialdemokratai ir liberalai (atšipta- j 
šau už tą griozdišką sąvoką. Ji ne mano sugalvota). O jų juk kelias tik I Maskvą. I 
Gi tie, kurie galėtų tikrai sudaryti rimtą užtvarą Maskvos imperializmui, visos j 
krikščioniškosios partijos (Prancūzijoje MRP, Vokietijoje CDU ar CSU ir tt.) be- J 
veik visur prakišo. Tad ar dėl tų rezultatų reiktų džiaugtis, ar tiesiog krokodilo ♦ 
ašaromis verkti? Patarkit, ką daryti. •

Kadangi tokių skyrių dabar mūsų laikraščiuose nėra (jeigu neskaityt „Mūsų j 
Kelio” Sakelės. Bet ten amerikoniški klausimai ir be abejo apie kontinentalinį iibe- J 
ralizmą ir kontinentalinę socialdemokratiją jis, tur būt, ne daug ką nusimano), ban- » 
dysiu aš pats, kaip sakoma, „ir mesti ir atausti”. . J

Mano galva, norint į tokį sunkų klausimą atsakyti galimi -yra du būdai. Pir- ♦ 
mlausia, dėl tų rezultatų labai jau verkti nereikėtų, nes ir Bei lyno socialdemokra- j 
tai ir prancūzų liberalai aiškiai pasisako prieš bolševizmą. Kai kas sako, kad ♦ 
dėlto jie ir rinkimus laimėjo, nes krikščioniškos srovės, esą, buvo daugiau linkusios J 
už „modus vivendi” suradimą su Maskva (Berlyne Friedensburgas, Prancūzijoje — » 
Bidault). O tokiems aiškiai pasisakiusiems prieš bolševizmą liberalams ir socialde- • 
mokratams ir Maceina pripažįsta šiokią tokią teisę dalyvauti kovoje dėl laisvės, t 
nors, žinoma, idėjiškai tokie liberalai ar socialistai nėra nuoseklūs, nes nuosek- •
lūs būdami jie būtinai turėtų traukti J Maskvą. Be to paliekama jiems dar šiokia •
tokia viltis pasukti J Romą. Taigi padėtis nėra tokia tragiška. Kol kas ir tie laimė- • 
jusieji socialdemokratai ir liberalai gali padėti krikščioniškoms srovėms toje gi- !
ganfiškoje kovoje, prieš kurią šiandien atsistojęs pasaulis. Šitoje išvadoje yra tik j
viena silpna vieta. Klausimas, kas kam padeda. Ar 60°/» Berlyno socialdemokratų ! 
padeda 2O°/o krikščionių demokratų pakelti blokados ir visus kitus sunkumus, ar j 
atvirkščiai. Bet ką čia kartais gali žinoti, ar uodas padeda jaučiui tempti plūgą, ar j 
jautis uodui. Jati berods ir Krilovas yra tą problemą iškėlęs ir palikęs neatsakyta. •

Antra išvada irgi nėra labai pesimistinė. Europos kontinentas yra taip sumi- « 
zernėjęs ir vargu ar bent vieną dieną galėtų išgyventi be Marshallio plano. Tad • 
nieko nuostabaus, kad galėjo ir senieji jos liberalai ir socialistai atsisakyti sa'vo I 
„kontinentalinio” liberalizmo ir socializmo ir kartu su anglosaksiškomis materia- j 
linėmis gėrybėmis parsigabenti, arba, tiksliau sakant, sutikti, kad iš ten būtų at- ! 
gabentas ir tas ne kontinentalinis liberalizmas ir socializmas. O jis, pagal Ma- ; 
ceiną, krikščioniškas ir dėl to nereiktų labai verkti ir vėl, kad tokio plauko 11- • 
beralai ir socialdemokratai laimi šiandien V. Europoje. Tačiau šioje išvadoje yra ; 
net dvi silpnos vietos. Visų pirma, neaišku, koks yra tas amerikoniškas liberaliz- Z 
mas: kontinentaliais ar ne kontinentalinis. Rodos, jeigu Europa galima pavadinti » 
kontinentu, tai nemažesnes teises į kontinento pavadinimą galėtų turėti ir Amerika. ♦ 
O jeigu Amerika yra kontinentas, vadinasi ten ir liberalizmas yra kontinentalinis. j 
O tada tai jau velniškai blogai, nes kartu su materialinėmis gėrybėmis gabenamos t 
iš ten idėjos tikrai nuves senąją Europą į Maskvą. Iš antros pusės, jeigu Europa j 
tik materialines gėrybes ima iš Amerikos, o dvasines iš D. Britanijos, tai vėl neaiš- t 
ku, kaip suprasti anglų socializmo Ir liberalizmo krikščioniškumą; ar taip, kaip t 
jį supranta pav. Stafford Cripps, ar kaip raudonasis Canterbury dekanas Dr. John- J 
son, uolus „Daily Worker” (komunistų) laikraščio bendradarbis, kuris atvirai skel. ♦ 
bia; „Aš remiu Rusijos ūkinį socializmą, nes manau, kad tai yra geresnė ūkinė J 
santvarka ir yra arčiau krikščionybės, negu Vakarų kapitalizmas”. ♦

Žodžiu, sunkumų yra ir tikrai blogai, kad mūsų laikraščiai neturi skyriaus, kur .• 
būtų galima surasti atsakymas į klausimą „Patarkit, ką daryti?” K. STROPUS t

IRO paruošia emigracijai po 2.000 savaitėje
Bad Kissingenas. Gruodžio 13. d. Ham

burge sėdo į laivą plaukti į Ameriką 271 
DP. Tą skaičių sudaro 12 tautybių (jų tar
pe 37 lietuviai). Šioje emigrantų grupėje 
buvo 56 profesijų žmonės.

„Marine Flasher” laivu gruodžio 10. d. 
išplaukė į JAV 549 DP. Jie bus išskirsty
ti 27 .steituose. Seniausias keleivis yra 81 
metų, o jauniausias — 5 mėnesių.

IRO įkurdinimo štabas emigracijai J 
Ameriką gali paruošti dokumentus 2.000 
asmenų savaitėje. Ph. E. Ryanas pabrėžė, 
kad šią normą IRO įstaigos galės tesėti tol, 
kol DP komisija reikalaus kandidatų. Emi
gracijai kandidatų ir laivų turima pakanka
mai.

Pagal 1948 m. DP įstatymą leistam 205.000 
skaičiui' kandidatų duos amerikiečių zona

„ATŽALYNAS” STATO DU NAUJUS 
VEIKALUS

Hanau. Hanau dramos studija „Atžalynas” 
savo 3-jų metų sukakčiai paminėti stalo du 
naujus veikalus; Clifford Odets Raketą į 
mėnulį ir V. Adomėno Svetimos plunksnos. 
Jaunieji Hanau „Atžalyno” entuziastai nori 
įrodyti, kad turint noro galima ir tokiose 
palyginti labai sunkiose, sąlygose ką nors 
pozityvaus nuveikti.

pirmojo veikalo premjera numatoma 1949 
m. sausio 15; ir antrojo savaite vėliau. Vei
kalą stato rež. J. Blekaitis, dekoracijas pie
šia dail. L. Vilimas.

LATVIŲ CENTRINIO KOMITETO PIR
MININKAS IŠVYKO ANGLIJON

Latvių Centrinio Komiteto pirmininkas H. 
Klarks šiomis dienomis išvyko Anglijon. 
Numatoma, kad jis turės progos suteikti 
Latvijos pasiuntiniui K. Zariniui informaci
jas apie latvių DP padėtį Vokietijoje ir ap
tarti latvių gyvenimo organizacinius klau
simus. LLV/SB

Mūsų bendradarbiui

Mykolui Barceviciui,
jo dukrelei EVELINAI mirus, reiškia 
giliausią užuojautą

Dornstadto Lietuvių Stovyklos
Vadovas ir tarnautojai

144.000, iš Austrijos bus paimta 30.000, o 
iš britų zonos Vokietijoje ir Italijos 31.000.

Nuo spalio 21. d., kada išplaukė pirmasis 
laivas, į JAV lig gruodžio 13. d. emigravo 
2.464 DP. Sausio mėn. ketinama išvežti 3.400 
asmenų.

Neužmirškime 
geradarių

Iš Europos emigravusieji giminės, 
artimieji ir pažįstamieji, neužmiršta 
čia likusiųjų, sušelpdami siuntiniais.

Daugis jaučiame, kad už dovanas- 
padėkoti žodžiu per maža. Geriausiai 
atsidėkosime savo geradariam, šven
čių proga Išrašydami jiems

Mintį
Užsienin mėnesiui kaštuoja 4.— DM. 
Prenumeratą priima stovyklų platin
tojai.

„The Thought” Lithuanian Newspa
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters - Civil Affairs 
Division 4> License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly * Editor, in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitia. 
(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 MUnchen 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 ♦ Adr.t 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tel. 2677

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

4


	C1BLNB1F85FC41-1948-Gruod.20-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1948-Gruod.20-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1948-Gruod.20-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1948-Gruod.20-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

