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Trumanas skelbia naują erą
Britai gabena . 

kariuomene i Transjordanija
New Yorkas (Dena/Reuteris). Iš patikimų 

britų sluogsnių Londone „New York 
Times” pranešė ketvirtadieni, kad britų ka
riuomenė yra pakeliui 1 Transjordan! jos 
Akabos uostą. Tuo norima apsaugoti nuo 
žydų Įsiveržimo 1 Transjordaniją. Tie patys 
sluogsniai prasitarė, kad Ammane, Trans
jordanijos sostinėje, esančios britų aviaci
jos pajėgos sustiprintos.

Žydai skundžiasi, kad britai planuoja 
pulti Izraeli.

Tebesuka galva* 
dėl Berlyno valiutos

Lake Success (Dena/Afp). Saugumo Ta
rybos „neutraliųjų narių” finansų specia
listų komisiją Berlyno valiutos klausimo 
sprendimui tarybos pirmininkas Įgaliojo to
liau varyti darbą. Ji turėjo nustoti veikusi 
1948 m. gale, bet terminas pailgintas, ka
dangi komisija per 30 dienų nevaliojo at
likti skirto uždavinio.

Sąjungininkų specialistai ne labai daug 
vertės teskiria šešių neutralių valstybių 
Londone Įteiktam pranešimui apie Berlyno 
valiutos sprendimą. Jie mano, kad valiutos 
klausimo nebus galima sutvarkyti, pirmiau 
nesureguliavus vieningo Berlyno adminis
travimo. .

Frankfurtas (Dena). Prezidentui Truma- 
nui trečiadini sakant kalbą kongreso abie
jų rūnjų posėdyje, dalyvavo užsienio vals
tybių ambasadoriai, pasiuntiniai ir kiti di
plomatiniai atstovai.

Savo pranešime prezidentas iš Įstatymų 
leidėjų reikalauja priemonių vidaus politi
kos srityje. Užsienio politikos klausimais 
prezidentas pasakys kalbą po 2 savaičių.

Pranešimo centrinę temą sudarė plati so
cialinė programa ir priemonės, kurios yra 
reikalingos kovai su infliacijos tendencijo
mis ir Amerikos pagalbinių šaltinių atvė
rimui. ' •

„Mes stovime naujos eros pradžioje, kuri 
gali duoti didelių pasisekimų arba baisią 
katastrofą mums ir visai žmonijai”, pasakė 
Trumanas pažodžiui.

Atlanto paktas 
bus žymiai praplėstas

Londonas (Dena/Reuteris)^ JAV, Kanados 
ir Vakarų Europos valstybių atstovai At
lanto pakto projektui paruošti savo posė
dyje Washingtone trečiadieni tarėsi dėl to 
pakto erdvės praplėtimo ir galutinio vals
tybių jjarinkimo, kurios bus oficialiai pa
kviestos .prie to pakto dėtis.

Paryžiaus diplomatiniuose sluogsniuose 
jjatiriama, kad Atlanto paktas būsiąs pasi
rašytas sausio mėn. gale.

Vyriausybėms pasirašius paktą, jį turės 
ratifikuoti signatarinių valstybių parlamen
tai.

♦ Naujų Metų rytą Kūpso prercelano fa
brike kilo gaisras, kuris padarė nuostolių už 
50.000 DM. Gaisro priežastys nežinomos. 
(D).

Paspaustas Izraelis darosi taikesnis
Telavįvas (Dena/Reuteris). Izraelio mi-1 Žydai atitraukė i pasienio sritį savo ka- 

nisteris pirmininkas Ben Gurionas užsienio' riuomenę iš Egipto teritorijos, l kurią jie 
savanoriams Izraelio kariuomenėje pa
reiškė, kad Izraelis nori taikos su visais 
savo kaimynais.

„Tačiau kol kaimyniai kraštai atmeta tai
kos derybų siūlymus ir vis dar graso Iz
raelio saugumui ir integralumui, mes kovo
sime. Paskutinis ir lemiamas mūšis dar 
nėra Įvykęs ir dar per anksti vesti karo 
balansą”, pažymėjo Gurionas.

Vienas Izraelio užsienio reikalų ministe
rijos' informatorius apkaltino D. Britaniją, 
kad ji atvirai stoja vienoje suinteresuotoje 
pusėje. Jis pridūrė, kad britų užsienio rei
kalų ministerijos diplomatai stengiasi „ap
saugoti Egiptą nuo karinio pralaimėjimo, 
remdamiesi 1936 m. britų egiptiečių sutar
timi”. Toje sutartyje numatyta, kad įvykus 
agresijai prieš vieną iš pasirašiusiųjų 
valstybių, kita turi stoti į pagalbą.

„Naujos vergijos metodai Europoje"

kraštai
Atlanto

Dėl Anslrijos tarsis vasario mėn'
Frankfurtas (Dena). New Yorko radijas 

pranešė, kad Prancūzijos vyriausybė prita
rė, idant vasario 7 d. Londone būtų pradėti 
pasitarimai dėl taikos sutarties su Austrija. 
Laukiama tiktai sovietų pranešimo, ar jie 
sutiks su tiems pasitarimams parinktuoju 
aiku. ' *

Nesklandumai dvieju 
partijij bendradarbiavime

Washingtonas (Dena). Buvęs užsienio po
litikos komisijos pirmininkas respublikimn- 
kas senatorius Vandenbergas pakaltino de
mokratus, kad jie komisijoje paskyrė 8 de
mokratus, o respublikininkų narių skaičių 
sumažino iki 5 ir tuo būdu stumia Į pavojų 
didžiųjų partijų bendrą užsienio politiką. 
Demokratai tą savo žygi pagrindžia tuo, 
kad respublininkai nesą pasitikėjimo verti.

Naujas Amerikos viceprezidentas senato
rius A. W. Barkleys atsakė, kad tas pakei
timas padarytas be politinių motyvų. Nau
joji komisijos sudėtis netrukdysianti abiem 
partijoms bendrai svarstyti užsienio politi
kos klausimus.

reikalų
Danijos

Derybos flčl Skandinavijos 
bloko nepavyko

Kopenhaga (Dena/Reuteris). Norvegijos, 
Danijos ir Švedijos krašto apsaugos ir už
sienio reikalų ministerial, kaip spėliojama 
Kopenhagos politiniuose sluogsniuose, 
„kažkur Skandinavijoje” šiuo metu yra su
sirinkę bendro pasitarimo.

Tas jų pasitarimas siejamas su žiniomis 
iš Washingtono, kad Skandinavijos 
turi būti pakviesti prisidėti prie 
pakto.

Ketvirtadieni Švedijos užsienio 
ministerija paskelbė, kad Švedijos,
ir Norvegijos ministerial pirmininkai, už
sienio ir krašto apaugos ministerial Karl- 
stadte, Norvegijos pasienyje, susirinko 
dviejų dienų slaptos kotilerencijos, kurioje 
apsvarstys skandinavų kraštų bendradarbia
vimo ir tų kraštų gynimo sąlygas.

Tame komunikate toliau sakoma, kad po 
Skandinavijos gynimo komisijos, kuri da
bar posėdžiauja Kopenhagoje, darbų už
baigimo įvyks sekanti ministerių pirminin
kų konferencija. •

Apie pasitarimus išleistas komunikatas, iš 
kurio informuoti stebėtojai daro išvadą, 
kad pasitarimai Karlstade nepavyko. Mat, 
norvegai ir švedai skirtingai supranta 
Skandinavijos karinio bloko tikslus ir už
davinius.

- New Yorkas (Dena/Reuteris). Vokiečių I Vienoje yra apie 100 vengrų slaptosios 
deportacija iš Rumunijos, Vengrijos ir kitų | 
sovietų valdomų Rytų Europos valstybių 
„New York Times” vadina aiškiu grupi
nės žmogžudystės atveju”. Laikraštis palie
čia Amerikos armijos ministerio Kennetho 
Royallio neseniai paminėtus skaičius apie 
kalinius sovietų koncentracijos stovyklose.

„Tie skaitmenys, rašo laikraštis, nėra ga
lutiniai, nes 1 juos neįeina karo belaisviai, 
kurių yra ne vienas milijonas, taip pat neį
eina koncentracijos ir darbo stovyklų kali
niai satelitinėse valstybėse ir Vokietijos 
rytinėje zonoje. Nepriskaityta ir šimtai 
tūkstančių vokiečių, kurie nuo amžių gy
veno Rumunijoje bei kitose Rytų Europos 
valstybėse ir buvo ištremti 1 Sovietų S-gą. 
Labai galimas dalykas, kad jfu milijonai jų 
per trejus metus po karo pabaigos bus mirę 
stovyklose.

Laikraštis kelia klausimą, kiek atsakingos 
turėtų būti laikomos Vakarų Valstybės už 
savo buvusio sąjungininko ir reikalauja pa
naudoti visas priemones, kad būtų padarytas 
galas „naujos vergijos metodams Europoje”.

licijos agentų, kurie glaudžiai bendradar
biauja su sovietų okupacinėmis Įstaigomis.

Laikraštis pažymi, kad tos žinios yra 
gautos iš „gerai informuotų šaltinių” ir 
kad kalbamieji slaptosios policijos agentai 
yra aukštų kvalifikacijų ir .grali būti pa
naudoti bet kokiai reikalingai akcijai” To
liau pranešime sakoma, kad tos policijos 
vadas yra atpažintas kaip vienas majoras 
Madayus „gerai žinoma Vienos naktinio 
gyvenimo figūra.”

• buvo Įsiveržę. Reuteris teigia, remdamasis 
i informuotų sluogsnių žiniomis, kad tas

žydų žygis (vyko ryšium su britų am-
. basadoriaus J. A. Valstybėse demaršu JAV 
. užsienio reikalų ministerijoje.

Britų ambasadorius pasikalbėjime atkrei-
• pė.Lovetto dėmesį į rimtą būklę, kuri kilo 
, žydams peržengus Egipto sienas, ir išdėstė

britų vyriausybės didelj susirūpinimą tuo, 
kad britai pagal abipusius Jsipareigojimua 
turėtų ' ateiti Egiptui i pagalbą.

JAV Izraeli (spėjo, kad jos atšauktų Iz
raelio pripažinimą, jei jis pultų kaimyniua 
arabų kraštus.

Egiptas praneša, kad daug Izraelio lėk- ( 
tuvų puolė arabų pabėgėlių stovyklas it 
jas bombardavo. Daug yra žuvusių.

Izraelio vyriausybė tik trečiadienį pirmą 
kartą prisipažino peržengusi Egipto sienas. 
Vienas informatorius pareiškė, kad viena 
kautynių grupė atitraukta iš ten, bet ne
painformavo, ar dar yra žydų kariuomenės 
Egipto teritorijoje.

JT Negebo srities komisija penktadieni 
susirenka Lake Successe posėdžio. Manoma 
kad ji svarstys Anglijos teigimą, jog žydai 
užėmę dvi aviacijos bazes Egipto teritori
joje.

D. Britanijos užsienio reikalų informato
rius pareiškė, jog padėtis Egipto Palesti
nos pasienyje tol kels susirūpinimą, kol žy
dų kariuomenė laužys Saugumo Tarybos 
sprendinius.

Turkijai Palestinos taikymo komisija pa
skyrė žymų parlamento narj Jalciną.

I Izraelis, ir Egiptas sutiko pradėti paliau
bas, kurios ims veikti' penktadieni nuo 13 vai

Čekoslovakijos prekyba lygiuojasi i sovietus

Vengrų šnipai Vienoje

Viena (AP). Amerikiečių kontroliuojamas 
.Wiener Kurier” praneša, kad šiuo

Sąjungininkų komendantūra posėdžiauja

metu

Britai svarstys JEV klausima
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

ministerių kabinetas ketina veikiausiai 
svarstyti jungtinių Europos valstybių stei
gimo projektą, kurį paruošė penkių V. Eu
ropos Unijos valstybių speciali komisija.

Britų delegacijos pirmininkas Daltonas 
po kabineto posėdžio grįš 1 Paryžių.

Reakcija pries valymo akciją
New Yorkas (AP). Piliečių teisių orga

nizacija ir meno, mokslo bei laisvųjų pro
fesijų tautinė taryba kreipėsi | naująjį 
kongresą, prašydama panaikinti atstovų rū
mų antiamerikinės veiklos tyrimo komisiją.

Kalbamoji taryba pareiškė, kad „visa tos 
komisijos istorija buvusi tik ištisas flag- 
rantinis viešojo padorumo ir žmogaus lais
vės pažeidimas”.

Komisija buvo betyrinėjant; duomenis 
apie komunistų špionažą JAV užsienio rei
kalų ministerijoje.

Jie vis dar negražia
Stuttgartas. Pietinės Vokietijos kraštų ta

rybos karo kelaisvių komisijos atstovas 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad tos 
komisijos turimais duomenimis gruodžio 
31. d. Sovietų Sąjungoje dar buvo mažiau
sia 350.009 vokiečių karo belaisvių. Be to, 
neišaiškinta dar yra 13 mil. dingusiųjų, iš 
kurių paskutinės žinios buvo gautos kaip 
tik iš Rytų. Manoma, jog yra tikra, kad 
dalis tų dingusiųjų dar yra gyvi, kadangi 
Sovietų belaisvių stovyklose draudžiama 
susirašinėti.

Lenkijoje tariama esant 28.000 ir Jugo
slavijoje 22.000 vokiečių karo belaisvių. Ju
goslavija karo belaisvius ketina atleisti iki 
sausio 19. d

Berfynas (Dena). Sąjungininkų Berlyno 
komendantūra antradienį susirinko šiais 
metais pirmojo posėdžio. Sj mėnesi posė
džiams pirmininkaus britų sektoriaus ko
mendantas gen. Herbertas.

Amerikiečių karinės valdžios valdininkas 
posėdžio pradžioje pareiškė, jog nesą jokių 
žymių, kad sovietai dalyvautų tame posė
dyje.

*
'Berlyno O 17 pašte sovietų jsakymu bu

vo konfiskuoti visi iš užsienio atsiųstieji 
paketai. Siuntinius atėmė net ir iš tų žmo
nių, kurie gavimą buvo jau pakvitavę prie 
langelių, bet dar nespėję išsinešti.

*
S ir U (tramvajų ir požeminių) 
kontrolę, faktiškai sovietų Berly-

Įvedus 
traukinių 
no sektorius turi laisvą susisiekimą su va
karų Berlyno sektoriais tik takeliais, kurių 
Markgrafo policija dar nekontroliuoja.

Markgrafo policija gavo Įsakymą kreipti 
dėmesį į keleivių turimus didesnius ryšu
lius, portfelius, lagaminus ir

Informuotuose-sluogsniuose 
beatodarinę sektorių sienų 
lig sausio 30. d.

juos tikrinti.
laukiama, kad

kontrolę Įves

sovietais

„vokiečių legiono” nariai Osfkreuizo 
žeminėje geležinkelio stotyje popietinėmis 
valandomis, kada ten esti didžiausias judė
jimas, berte apibėrė atsišaukimais, kuriais 
raginama sunaikinti „raudonąją dėmę”.

Iki šiol Markgrafo policijai nepasisekė 
pagauti nė vieno „legionininko”. Ta gVupė 
savo atsišaukimuose ragina vesti „atvirą 
sabotažą, pasyvų pasipriešinimą ir be ato
dairos kovoti su bolševizmu”.

po-

Inspektavo Berlyno aerodromus
Berlynas (Dena). „Royal Airforce” gene

ralinis inspektorius, aviacijos maršalas Hol- 
lingshurstas, specialiu lėktuvu atvyko j Ber
lyną rr nusileido Gatowo aerodrome.

Generalinis inspektorius apsilankė orinio 
saugumo centrinėje ir inspektavo Tegelio ir 
Tempelhofo aerodromus, kurie Berlyno 
aprūpinimui turi didžiausią reikšmę.

Smerkia draugavimą su
Berlynas (Dena). Amerikiečių karinės 

valdžios Berlyne direktorius pulk. How
leys konferencijoje su savo įstaigos skyrių 
vedėjais pareiškė, kad, vykstant Berlyno 
blokadai, kai kurių jo bendradarbiu drau
gavimas su sovietų piliečiais yra skonio 
nebuvimas ir nesugebėjimas teisingai ver
tinti būklę. Tarp amerikiečių rr sovietų pi
liečių negali būti jokios draugystės ir jo
kių ryšių, kol Berlynui taikoma ta brutali 
blokados priemonė, kuri berlyniečiams at
nešė didelj skurdą, o amerikiečiams sudarė 
didelių nepatogumų.

*
Pirmadieni Berlyno sovietų sektoriuje 

viena pogrindžio kovos su komunizmu gru- 
(gė aktyviai viešai pasireiškė. Vadinamojo

Praha (Dena). Čekoslovakijos finansų mi
nisterija trečiadini paskelbė, kad Įvedama 
dvejopa kainų ir paskirstymo sistema. So
vietų S-gos, Lenkijos ir Vengrijos pavyz
džiu svarbios vartojimo gėrybės „dirban
tiesiems” paliks normuotos ir dabartinėmis 
kainomis, o visiems kitiems asmenims atei
tyje reikės pirkti laisvojoje rinkoje ir mo
kėti daug didesnes kainas.

Leidimus tekstilei ir batams ateityje be
gaus darbininkai ir kiti algas gaunantieji, 
mažiau kaip 15 ha turintieji ūkininkai, ren
tininkai, studentai, *prof. s-se susiorgani
zavę menininkai.

25 vengrų bėgliai atskrido | MUncheną 
Miinchenas (Dena). dvidešimt 

Vengrijos pabėgėliams pavyko 
dakota pabėgti. Bėgimas buvo 
rūpestingai ruošiamas.

Lėktuvu skrido 21 keleivis ir
nariai aš Budapešto i Fūnfkircheną (Vengri-

joje). Pakeliui pakeitė linkmę k dėl de
gate stokos nusileido Miincheh - Rieme. 
Pabėgėlius internavo amerikiečių įstaigos. 
Tarp keleivių buvo ir vieno inžinieriaus 
žmona, serganti plaučių uždegimu ir tu
rinti aukštą temperatūrą.

penkiems 
dvimotore 
mėnesius

4 ‘įgulos

Dal| ukrainiečių atidavė sovietams

Harwichas (Anglija) (AP). Pereitą sek
madieni J Vokietiją buvo grąžinti T1 ukrai
niečiai, buvę karo belaisviai. Apie pusė 
jų buvo atgabenta prievarta. Olandijos 
„Antverpeno” laivu.

32 atgabentieji buvo surakinti geležiniais 
pančiais, ir kiekvieną jų lydėjo po du sar
gybinius. Iš Anglijos juos išgabeno kaip 
nepageidaujamus.

Jie visi buvo nugabenti j sovietų okupa
cinę Vokietijos zoną ir perduoti sovietų 
Įstaigoms.

Komunistai grasina vokiečiams represijomis
Dūsseldorfas (AP). Vakarų Vokietijos 

komunistų partijos vadas M. Reiman na s, 
kalbėdamas Ruhro krašto komunistų susi
rinkime, pasmerkė projektuojamąją Ruhro 
administracijos Įstaigą ir grasino represi
jomis tiems vokiečiams, kurie bendradar
biauja su okupacinėmis valstybėmis.

Apie 10.000 komunistų iš DUsseldorfo 
miesto ir apylinkių bpvo susirinkę paklau
syti Reimanno kalbos. Tas susirinkimas 
buvo sukviestas Vokietijos komunistų 
tijos 30 m. sukakčiai paminėtu

par-

Amerikos 81. kongresas pradėjo sesija
Washingtonas (Dena / Reuteris). Pirma

dieni 12 vai vietos laiku susirinko šešių 
mėnesių sesijos naujasis 81. ' Amerikos 
kongresas. Pirmasis naujojo kongreso 
sprendimas — demokratų atstovo iš Ray- 
burno išrinkimas atstovų rūmų pirmininku.

Prezidento Trumam, šalininkai turėjų 
pirmą, pasisekimą, kai atstovų rūmai priė
mė siūlymą aprėžti konservatiškai nusitei
kusių atstovų Įtakoje esančią darbų tvar
kos komisijos kompetenciją. Tuo būdu bu
vo pašalinta viena kliūtis prezidento Tru- 
mano „New deal” politikai vykdyti. Pagal 
tą priimtą pataisą ateityje visi Įstatymų 
projektai, kurie bus priimti Įstatymų ruo
šimo komisijos ir per 21 dieną darbų tvar
kos komisijos nebus pateikti atstovų rū
mams balsuoti, tai atitinkamos komisijos 
pirmininkas galės pateikti atstovu rūmams 
tiesiogiai.

Respublikininkų atstovų siūlymas ir to
liau palikti senato vicepirmininko pareigose 
senatorių Vandenbergą, buvo atmestas ir 
naujuoju vicepirmininku išrinktas demo
kratų atstovas McKellaras.

Respublikininkų partijos 
ja 29 „senosios gvardijos” 
liberališkiau nusiteikusiųjų
senatorių iki šiol buvusi tos komisijos pir
mininką senatorių Robertų Taftą ir toliau 
perrinko eiti tas pačias pirmininko parei
gas. Respublikininkų partijos frakcijos pir
mininku senate išrinktas senatorius Wherrys.

politinė komisi- 
balsais prieš 13 
respublikininkų

Sovietai sustabdė denacifikaciją

Berlynas (Dena). Berlyno sovietų sekto
riuje nustojo veikusios nunacinimo komisi
jos. Žygis motyvuojamas tuo, kad nusiaci- 
nimaa jų sektoriuie baigtas.

ttei-
pa-

kal
ios

Reimannas šaukdamas kreipėsi i visas 
okupacines kariuomenes, kad jos išeitų iš ' 
Vokietijos. Savo kalboje jis nuolat pabrėžė 
š( komunistų reikalavimą. Be to, jis pa
reiškė; „Londono sutartimi Amerika prak
tiškai aneksavo Ruhro kraštą”.

Tuos vokiečius, kurie bendradarbiauja su 
okupacinėmis valstybėmis, jis apšaukė 
„kvislingais” ir pareiškė; „Mes jiems pa
teiksime sąskaitas vėliau”.

Sovietai belaisvius atleidžia „pagal planą” 
. Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų valdinė' 

Tasso žinių agentūra, praslinkus kelioms 
valandoms po Vakarų valstybių notos 
kimo, paskelbė oficialų Sovietų S-gos 
aiškinimą dėl vokiečių karo belaisvių.

Tame paaiškinime Vakarų valstybės 
tinamos, kad 1947 m. balandžio mėn.
sutrukdė Berlyno komendantūrai nustatyti 
vykdomąsias taisykles dėl vokiečių karo 
belaisvių atleidimo iki 1948 m. galo, kurios 
turėjo būti sudarytos remiantis užsienio 
reikalų ministerių tarybos nutarimu.

Sovietų S-gai tuo klausimu įteiktoje noto
je JAV, Prancūzijos ir D. Britanijos vy
riausybė pareiškė, kad jos iki 1948 m. pa
baigos yra atleidusios visus karo belaisvius 
ir nori pasiinfbrmuoti, ar tą pat yra Įvyk
džiusi ir Sovietų S-ga.

Tasso paaiškinime sakoma, kad didžioji 
vokiečių karo belaisvių dalis iš nelaisvės 
yra atleista, o likusieji bus atleisti 1949 m. 
pagal sovietų planą.

♦ Kartuvių bausmę 8 vokiečių karo nu
sikaltėliams gen. Clayus pakeitė kalėjimu. • 
Kitiems 7 mirties sprendimai patvirtinti. 
(AP). f
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Tortūros veikia 
Buchen walde j e

Kasselis (Dena). Kasselio prekybininkas 
, Rudis Grafas, grĮžęs iš sovietų zonos, kur 

iškalėjo 2 mėnesius Buchenwaldės koncen
tracijos stovykloje ir Weimaro MVD ka
lėjime, spaudai pateikė savo įspūdžius.

Grafas spalio 27. d. prekybos reikalais 
nuvyko i Berlyną. Kelyje į Gatowo aero
dromą jam teko automobiliu pervažiuoti 
keletas šimtų metrų per sovietų Berlyno 
lektorių. Čia jį kontroliavo Markgrafo po
licija. Pas j| radus keletą egzempliorių 
Byrueso parašytos brošiūros „Atvirai kal
bant”, buvo už tai areštuotas ir surakintas 
grandinėmis pasiųstas 1 Buchenwaldę.

Ten jis atrado SPD, LDP ir CDU narių, 
kurių daugumas jau buvo nuteisti ir kiek
vieną dieną laukė išgabenant į Sibirą ar
ba i Doneco baseino sritį.

Grafas pareiškė, kad Buchenwaldė yra 
perpildyta visokiausių suimtųjų, kuęių tar
pe buvo moterų ir 15—17 m. amžiaus vai
kų. Jie buvo išbadėję,* nukirptais plaukais 
ir strapaliojo iš kampo j kampą.

Lapkričio 19. d. jį nugabeno j Weimaro 
MVD kalėjimą. Čia jį uždarė į kamerą, ku
rioje rado du amerikiečių kareivius, savo 
automobiliu važiavusius per sovietų sekto
rių ir ten areštuotus.

J| tardydavo naktimis prožektorių švie
soje ir klausinėjo apie tariamą šnipinėjimo 
veiklą amerikiečių naudai ir apie SPD 
žmones, pas kuriuos jis buvo apsilankęs. 
Tardymo metu vienas sovietų kapitonas su 
rastaisiais pas jį laikraščiais mušė per 
veidą. Po to, esant 18—20 laipsnių šalčio, 
j| basą uždarė į betoninę vienutę, tarp 
kurios šienų It metalinės atatvaros buvp 
^prikrauta dirbtinio ledo. Be to, jį plakė, 
ir beveik kiekvieną naktį tardė nuo 9 iki 
14 kartų, žiauriai kankindami.

Gruodžio šeštą dieną, toliau dėsto Gra
fas, jį uždarė | vienutę, kuri buvo šildo
ma garu, kurį tučtuojau užsuko, kai jį įve
dė, o į celę prileido per 4 cm vandens. Po 
kelių dienų jį uždarė į vienutę, kur buvo 
įrengta purkštė (dušas) iš kurios veržėsi 
karštas garas. Dar vieną kartą užpakalyje 
surištomis rankomis jį buvo pakorę ant 
užpakalyje surištų rankų, tokiu būdu kad 
jo tik kojų pirštai siekė ant grindų gu
linčią geležinę plokštę, kuri turėjo 60 laip
snių karščio. Norėdamas įrodyti, kad jis 
nešnipinėjo, sovietų zonos MVD kalėjimo 
viršininkui gen. Petkovui nurodė tuos as
menis sovietų zonoje, su kuriais varė pre
kybą ir kurie Weimaro MVD kalėjime bu
vo suvesti akistaton ir davė parodymą, kad 
jis atvyko į sovietų zoną prekybos reika
lais. Po to gruodžio 22. d. sovietai jį pa
leido.

Paliaubos Kašmyre
' y

New Delhis (AP). Indijos armijos Infor
matorius pareiškė, kad Kašmyre abi ka
riaujančios pusės sausio pradžioje įvykdė 
kovų paliaubas ir nuo to laiko neįvyko jo
kių incidentų.

Tiek Indija, tiek Pakistanas sutiko su 
Jungtinių Tautų Kašmyro klausimo rezo
liucijos 1. ir 2. dalimi. Pirmojoje dalyje 
reikalaujama nutraukti karo veiksmus, o 
antrojoje — laikytis paliaubų.

Susitarimas pasiektas plebiscito keliu, 
tačiau smulkmenas dar teks nustatyti. Indi
ja nusprendė vykdyti rezoliuciją ta sąly
ga, jei Pakistanas sutiks padaryti tą pat. 
Pakistanas sutikęs.

Indija įgaliojo britų armijos vyriausiąjį 
vadą Indijoje gen. F. Bucherį pasiinfor- 
muoti pas britų vyriausiąjį kariuomenės 
vadą Pakistane D. Gracey, ar Pakistanas 
galėtų garantuoti, kad ir Azado armijos 
Kašmyre tuo pačiu metu abipusiškai ir 
efektyviai įvykdys ginklų paliaubas. Gene
rolas Gracey, remdamasis Pakistano vy
riausybės nusistatymu, patikino, kad taip 
bus, todėl ir paskelbtos kovų paliaubos.

Austrijos derybose Jugoslavija 
prašo Vakari} paramos

Belgradas. Prieš pradedant Austrijos tai
kos sutarties derybas. Jugoslavija kreipėsi 
į Vakarų, sąjungininkus, prašydama atsi
žvelgti į kuklias ir teisingas jos pretenzi
jas. Jugoslavija norėtų gauti iš pietinės 
Austrijos Kernteną, reparacijų ir kad bū
tų grąžintas turtas, kuris karo metu buvo 
išplėštas iš Jugoslavijos.

Jugoslavijos pretenzijų iškėlimas šiuo 
metu Vakarų sąjungininkams sudaro deli- 
katų klausimą, kurie tikrai nenori šaltai 
atstumti maršalo Tito jo kovoje su komu
nistiniu bloku, bet taip pat nenori daryti 
ir didelių nuolaidų Jugoslavijai, skriaus- 
dami antikomunistinę Austriją.

4.000 laponij vaiki} vergu
Tokiją (UP). Vienoje prefektūroje, už 

150 km nuo Tokijos, rasta 4.000 japonų 
vaikų vergų. Jie buvo parduoti ūkininkams 
trejiems metams. Pirkliai, kurie tuos vaikus 

4 pristatė ūkininkams, suimti.

„Nei
Praėjusių metų gale į Europą buvo at

vykęs ir eilėje sostinių lankėsi Amerikos 
laikraštininkas WaMeris Lippmannas. Susi
pažinęs su padėtimi išarti, savo įspūdį Lip. 
mannas suglaudžia į sakinį „Nei taika, nei 
karas”. Mat, aplamai imant linkstama ma
nyti, jog veikiai nenumatoma plačiai orga
nizuoto karo, bet, kita vertus, nesama per
spektyvų Ir santaikai.

Laikraštininko teigimu, Amerikos politi
ka remiantisi mintimi, kad dabartinė padė
tis gali trukti toliau, kad nesama reikalo 
nei kovoti, nei derėtis. Ki'oniškos krizės 
padėtyje Europos sistema galinti būti su
kurta su sienomis prie Elbės upės ir su 
forpostu prie Potsdamo aikštės, Berlyno 
širdyje.

Bet pats Lippmannas linkęs manyti, kad 
įvykiai gali vystytis kita linkme. O ta link
mė kylanti iš Vokietijos, tuo pačiu ir Eu
ropos, karinio padalijimo. Kadangi kariai 
negali sutvarkyti reikalų karu, o diploma
tai šaltuoju karu, tai didžiosios- valstybės 
sparčiu tempu netenka jų kontrolės. Tarp
tautinis konfliktas dėl Vokietijos likimo da. 
rosi Vokietijos vidaus konlliktas, kuris stip
riai palies, o ko gero/ir nulems, Europos 
likimą.

Lankydamasis Berlyne Lippmannas pasi
daręs įspūdį, kad berlyniečiai, o po jų ne 
per toliausiai teatsilieka ir kitų zonų vo
kiečiai, esą pakeliui j pilietinį karą. Jo gal. 
va, vargiai kas numano, kas darysis Berly
ne, kada, pasidarius beviltiškai padėčiai, 
vokiečiai ims maištauti ir kovoti sostinės 
gatvėse. O tokias nuotaikas skatinanti tiek 
sovietų, tiek britų amerikiečių propagandos 
mašina, leisdama augti neapykantai ir 
smurtui. Laikraštininkas prisibijo, kad įsi
liepsnojus vokiečių pilietiniam karui, į jį 
gali būti įvelti ir amerikiečiai.

Spėdamas skaitytojų susidomėjimą, Lipp-I 
mannas plačiau pagrindžia savo teiginĮ, 
kodėl nenumatoma organizuoto karo. Visų 
pirma visuose aplankytuose kraštuose, o jis 
buvo Ispanijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Vo
kietijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje, kalbė
damasis su atsakingais valstybių vyrais, iš

Neseniai Egipto parlamento posėdyje, nu
tarus pasveikinti Palestinoje kovojančią ka
riuomenę, didesnė atstovų dalis liko sėdėti. 
Jie pareiškė savo nepasitenkinimą vyriausy
bės karo vediniu ir aplamai Palestinos poli— 
tika. Po kelių dienų atėjo dar blogesnių ži
nių: žydai Egipto kariuomenę visai išvarė 
iš Palestinos ir užėmė Jiagal Bernadottes 
p»!aną arabams skirta Negebo dykumą.

Dėl tų Izraelio pasisekimų yra kaltas ne 
tik jo kariuomenės pranašumas; bet ir pačių 
arabų nesusiklausymasj. Tiesa, arabų kraštai 
yra sudarę „arabų lygą”, tačiau praktiškai 
toji lyga nedaug galėjo nuveikti. Salia tos ofi- 
cialės organizacijos beveik visuose arabų 
kraštuose veikia slapta teroristų organiza
cija „Mahometonų brolija”. Tos organizaci
jos tikslas yra suvienyti į gailingą Islamo 
valstybę visus mahometonų gyvenamus kraš. 
tas. Toji valstybė turėtų tęstismuo Atlanto 
iki Indijos vandenynų pakraščių, o ko geno 
p>er Indoneziją nusitęsti net iki Australijos.

Tas sąjūdis turi nemažą pasisekimą dva
sininkijos ir universitetinio jaunimo tarpe, 
tačiau plačių masių jis dar nespėjo uždegti 
ir vargu jam tai kada nors pasiseks. Di
džiausią įtaką tas sąjūdis turi Egipte, kurio 
vyriausybė yra priversta su juo daugiau 
skaitytis negu kitos. Tos organizacijos' pa
vedimu vienas Kairo studentas, p>ensirengęs 
karininku, tuojau jx> Kalėdų nušovė Egipto 
ministerį pirmininką Nokrašį Pašą. Ir tai ne 
pirmutinis ministeris jwrmininkas, nužudytas 
tos organizacijos įsakymu. Prieš kelerius 
metus fiarlamento salėje buvo nušautas buv. 
min. pirmininkas. Maheras Paša tuo mo
mentu, kai oficialiai norėjo paskelbti karą 
Ašies valstybėms.

Nokrašiš Paša buvo nužudytas dėl nepa
sisekimų Egipte, o kartu dėj norimų įda
ryti britams nuolaidų Sudane. Jam buvo pri
kišama, kodėl jis sutikęs su JT įsikišimu 
prieš metus, kada žydų kariuomenė dar ne
buvo pakankamai stipri. Girdi, jam tada rei
kėjo ginklu išspręsti Palestinos problemą. 
Tačiau vargu ir tada egiptiečiams būtų pa
sisekę jėga išspręsti Palestinos problemą. 
Ir tai dėl karinių ir dėl politinių priežasčių.

Visų pirma, jei Egiptas norėjo sau palatri 
kia prasme išspręsti Palestinos problemą, 
jis neturėjo nutraukti gerų santykių su D. 
Britanija. Tai numatė ir realūs Egipto poli
tikai, tačiau jie buvo bejėgiai prieš studentų 
ir mulų sukurstytą minią. Šiandien, kaip tai 
neatrodytų keista, triumfuoja britai
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Pradedant kalbėti apie arabų pajėgumą, 

visados pravartu atsiminti, kad visi arabų 
valdovai yra tarp savęs susipykę. Taip an
tai, Ibn Saudas atėmė Mekką iš dabartinio 
Transjordatrijos karaliaus Abdullos tėvo 
Husseino. Taip part ne paslaptis, lįad Ab-

akimlrką užmiršti, kad arabų kraštai, tiek 
dėl naftos, tiek dėl strateginės padėties, la
bai rūpi D. Britanijai ir JAV, Tos abi galy
bės kartais prisimena - ir senąją rymiečių 
taisyklę: „skaidyk ir valdyk”. Todėl visi 
arabų valdovai, kariaudami su žydais, iš 
tikrųjų stengėsi pakenkti ir vienas kitam. 
Išorinė vienybė nepanaikino priešingumų.

Italų ' „Corriere . della Serra” laikraščio 
Kairo korespondentas teigia, kad kautynėse 
dėl Negebo D. Britanija suvaidino labai di
delę rolę. Mat, Transjordatrijos valdovas 
Abdulla, kuris į sostą įsėdo tik iš britų ma
lonės, priešingai Rytų papročiams, jiems ir 
liko dėkingas bei ištikimas. Už tai britai 
jam atsilygino, paruošdami jam tokią 15.000 
vyrų kariuomenę, kurią gerbia ir Izraelis.

Tai kariuomenei išlaikyti britai įsipąyei- 
gojo kas metus duoti kelis milijonus svarų 
-sterlingų. Jai vadovauja buvęs anglų majo
ras Johnas Glubbas, kurį Abdulla pakėlė į 
generolą ir skambiai pa-vadino: Glubb Pa
ša. D. Britanija padeda ir ūkiškai. Britai, 
kurie iš Sirijos išstūmė prancūzus, Abdullos 
dėka mielai norėtų vieni likti Artimuosiuose 
Rytuose, nors amerikiečiai jau įsigalėjo 
Saudžlo Arabijoje. Todėl kai tik žydai pri
artėjo prie Transjordan!jos teritorijos, bri
tai tuojau paskelbė, kad žydams peržengus 
sieną, jie tuojau aktyviai Įsimaišys.

To pakako. Žydai nukreipė savo puolimą 
prieš egiptiečius. Britų, interesai reikalavo, 
kad Negebo dykuma atitektų'Transjordani- 
jai, bet ne Egiptui. Ta dykuma turi didelę 
strateginę reikšmę, mat, per ją galima bū
tų prakasti lygiagretį kanalą Sueco kanalui. 
1960 metais pagaj D. Brilanljbs Egipto su
tartį britai turi pasitraukti iš Sueco kanalo 
srities ir ją jjerduoti Egiptui, kuris, jausda
mas, kad britai reikalui esant per Negebą 
išsikas antrą kanalą, turės laikytis nuosai
kios linijos, nes antro kanalo konkurencija 
būtų labai nemaloiti. Todėl britai nori, kad 
Negebas, kurį JT pirmasis padalijimo pla
nas norėjo pavesti .žydams, o Bernadotrtė 
siūlė atiduoti arabams, atitektų ištikimam 
AbdUlląi, ir tokiu būdu jie galėtų daryti, tam 
tikrą spaudimą į Egiptą.

Izraelis irgi mielai nori turėti savo ži
nioje Negebą, kad, blogiausiu atvejų jį ga
lėtų išmainyti į kokią nors kartą jam reika
lingą teritoriją. Aplamai nesutikimai tarp 
Izraelio ir Transjordanijos nėra tokie di- 

’deli, kad jų negalima būtų, britams tarpi
ninkaujant, pašalinti. Abdulla pasiskelbė Pa-
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taika, nei karas“
visų girdėjęs samprotavimus, jog nesą ka
ro ruošos ženklų, būtent, nekraunama de
galų atsargų, nepagyvėjęs transportas, ne
gabenama municijos, kuri būtų reikalinga, 
jei raudonoji armija ruoštųsi pulti Vakarų 
Europą. O be to, jie, tie valstybininkai pa
sitiki daugelio valstybių žvalgybomis, ku
rios yra pakankamai geros, kad jų neap- 
dumtų. Be kitų argumentų nurodomas ir 
tas, kad sovietai neatstatė bėgių, kurie 
strategiškai labai reikšmingi, o nuplėšę iš
gabeno kaip grobį į Sovietų S-gą.

Be abejo, niekas neabejoja, kad sovietai 
turi judrią smogiamąją kariuomenę Rytų 
Vokietijoje, kurios visiškai pakanka su
trempti oro tiltui ir užimti Ruhrui. Bet nors 
ši kariuomenė galėtų laimėti pirmąsias kau
tynes, karo laimėti ji nepajėgti Aplamai 
manoma, kad jei sovietų kariuomenės va
dovybė būtų norėjusi žaibinio karo, ji bū
tų smogusi praėjusią vėsarą, kada ameri
kiečių pajėgumas griežtai atkirsti buvo 
menkesnis, kaip dabar. O ateinančią vasa
rą jis bus dar didesnis. ' /

Vienas autoritetas pareiškęs, kad, sovietų 
diplomatijai neriantis iš kailio, kariuome
nės vadovybė buvo labai apdairi. Bloka
dai prasidėjus, Berlyne buvo žali naujokai 
iš primityviausių Sovietų S-gos tautelių. 
Diplomatiniam įtempimui didėjant, juos pa
keitė itin disciplinuotais daliniais, kurie el
gėsi atsargiai, nors kai kada pasitaikydavo 
vokiečių provokacijų.

Sovietų zonos vokiečių liaudies policijai 
Lippmannas teskiria nedaug reikšmės. Jo 
įsitikinimu, ji yra sovietams nepatikima. 
Nepervertina jis ir oro tilto. Jo reikšmė su 
laiku vis, mažėjanti. Oro keliu galima ap
rūpinti berlyniečius maistu, bet darbai 
įmonėse tolydžio siaurėja, jos savaitėje be
dirba po 20 valandų. Ir prestižo oro tiltu 
ne kažin kiek telaimima. Po rinkimų Ber
lyne socialistas Reuteris (dabartinis vaka
rinių sektorių burmistras) pasakė viešai, 
kad oro tiltas nėra pakankamai veiksmin
gas, Jis turėtų būti padidintas, nes to vo
kiečiai nusipelno, kadangi balsavo taip, 
kaip amerikiečiai norėjo...

Visas tas reikalas yra toks, kaip vieną 
kartą apibūdino Churchillis: tai yra demo- 
stracija, kad mes galime stovėti ant galvos, 
o sovietai tuo tarpu sėdi foteliuose. Žino
ma, sako Lippmannas, mes galime ilgai 
stovėti ant galvos. Bet mums ant jos sto
vint, pageidaujama, kad Amerikos užsie
nio politikos planuotojai ir vykdytojai pa
naudotų savo galvas tikrajai paskirčiai — 
galvoti, o oro tilto nenaudoti kaip pasitei- 
sininlo dėl tos ^ūklės, kuri tolydžio darosi 
sunkiau sprendžiama.

JAV ir sovietų santykiai 
dar ilgai nesikeis

Pittsburgas (Dena / Reuteris). Amerikos 
ambasadorius Maskvoje Bedell Smithas, 
kuris įteikė prezidentui Trumanui savo at
sistatydinimą, -spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad santykiai tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos dar ištisais metais liks tokie pat. 
„Mes tai turime traktuoti, kaip ilgai trun
kančią problemą”, pareiškė Smithas. „So
vietų politbiuras apskaičiavimus daro, taip 
pat skaičiuodamas metais”.

Smithas mano,, kad tų valstybių santy
kiuose negalimą (žiūrėti nei gerėjančios, 
nei blogėjančios tendencijos. JAV neturi 
leisti užliūliuoti klaidingu saugumo jausmu, 
bet jos neturi pulti ir J „isteriją”.

Bedel) Smithas buvo nuskrido į Pitts- 
burgą, kur vietos universitetas jam suteikė 
garbės daktaro laipsnį.

Partneriai nori 
išstumti Forreslal}

Washingtonas (AP). Tautinės ūkininkų 
sąjungos pirmininkas J. O. Pattonas parei
kalavo išstumti krašto apsaugos minister! 
Forrestalį dėl to, kad jis reikalauja kompe
tencijos karui ruošti.

Pattonas pareiškė, kad Forrestalis ruo
šiasi pateikti kongresui planą įstatyminei 
programai sudaryti, „kuri pirmą kartą šios 
šalies istorijoje stengiasi Įduoti Į'kariuome
nės rankas karo ruošimo įgalioiimus”-

Po Izraelio laimėjimų
Arąbu nuotaikos

dulla nori Į vieną didžiąją Siriją sujungti | lestinos arabiškos dalies karaliumi ir turi 
Transjordaniją, Siriją, Libanoną ir Iraką. I daug šansų pašalinti konkurencinę arabų 
Tą valstybę turėtu valdyti jo paties Haše- vyriausybę, kuri šliejasi prie Egipto.
midų dinastija, kas, aišku nepatinka Sirijos Aišku, kad dėl to egiptiečių nacionalistų 
politikams, kurie pageidautų respublikinės 
valstybės formos. Be to, negalima nė vieną

nuotaikos negeros. Ateitis* nieko gero neža
da. Izraelio valstybė yra įvykęs faktas. Ma
ža to, ta valstybė, be abejo, bus pramonės 
kraštas,' pramonės krašto artumas blogai 
veiks 17.000.000 Egipto valstiečių,' kurie, 
200.000 feodalinių dvarininkų valdomi, iki 
šiol kantriai nešė jungą.

„Alahas yra didis, ir jis mūsų būklę pa
gerins, kai tik išvarysime netikinčius šunis 
iš savo kraštų.” Sūnys-visi europiečiai. To
kiomis frazėmis Egipte buvo atidedamos vi
sos socialinės reformos. Tačiau pasirodė, 
kad tokios kalbos nieko nepadeda — nei 
kautynių lauke, nei pas save, namie. 17 mi
lijonų išbadėjusių valstiečių, kuriuos kanki
na visokios epidemijos, kurie nemoka nei 
rašyti, nei skaityti, ne visados bus klusnūs. 
Vieną gražią diena jie gali paklusti sveti
mos agitacijos, ypač, jei ir užsienių polirti- 
kos nepasisekimai suduos skaudų smūgį 
nacionalizmui.

„Užuot kariavus su europiečiais ir žy. 
dais, būtų geriau kovoti su badu ir maru 
savame krašte” — pasakė buvęs Egipto mi- 
nisteris pirmininkas Sidikis Paša, kuris už 
susitarimą su Bevinu turėjo užleisti niinis- 
terio pirmininko kėdę Nokrašiui Pašai. 
Greičiausiai ir jĮ kurią dieną „Mahometonų 
brolija” nušaus. Mat, savo jtolitiką leng
viau nužudyti, negu fronte pašauti Izraelio 
tanką, (m)

Centralizuotos valdžios povojai
Londonas (AP). Britų filozofas Bertran- 

das Russelis, kalbėdamas f>er radiją, įspėjo, 
kad valdžios centralizavimas gali privesti 
prie nelaimės.

„Istorijoje niekada nebuvo didelės valsty
bės, kurioje piliečiai būtų buvę taip nuo
dugniai kontroliuojami, kaip Sovietų S-je. 
Centralizacijos tendencijos dabar yra per 
stiprios, kad būtų galima joms fiasiprie- 
šinti, kol neįstūmė į nelaimę. Jei tai įvyk
tų, kaip penktajame amžiuje, turėtų žlugti 
visa sistema, o po to įsiviešpatautų anar
chiją ir skurdas”.

Prancūzifos respublikos taryba
Paryžius (Denai / Reuteris). Prancūzijos 

respublikos taryba, išrinkus visus atstovus, 
galutiniais duomenimis frakcijomis pasi
skirstė šiaip: degolininkai 123, socialistai 58, 
radikaisocialistai 52, nepriklausomeji 29, 
komunistai 20, MRP 17, respublikininkų 
laisvės'partija 4, visos likusios partijos 17 
atstovų
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=TRUMP0S ZIUOSlU
D. BRITANIJA1

■ ♦ Du britu chemikai išrado visai naują" 
skausmus tramdomą priemonę, kuri. pava
dinta „heptalgino” vardu. Tas vaistas yra 6 
kartus efektingesnis už morfijų. Tam išra
dimui pagrindą davė vienas vokiečių medi
kamentas, kuris po kapituliacijos buvo 
išaiškintas karinės valdžios gydytojų. Nau
jasis vaistas nuo pirmadienio yra prekyboje. 
Jis yra nežalingas kaip aspirinas. Heptalgi- 
nas su pasisekimu yra naudojamas širdies 
sutrikimams, plaučių uždegimui, skrandžio 
votims, dantų dusui ir negalimam operuoti 
vėžiui. (D/R).

♦ Bamangvatos negrų giminės vadas 
Khama atvyko į Londoną, kad įspėtų savo 
24. m. sužadėtinę, kad jo giminė nesutinka, 
turėti baltą karalienę. Khama susižadėjo, 
studijuodamas Londone. Dabar jis ketina 
susitikti su britų kolonijų ministeriu. (D).

♦ 54.000 Londono autobusų ir taksių šo
ferių streikuos šeštadieniais, kol jiems už 
šeštadienių popiečio darba pusantro karto 
nepadidins atlyginimo. (AP).

♦ Bilietai į N. Metų sutikimo balių 
Chelsea Arts patalpose, Londone, kainavo 
nuo 12 lig 210 dol. Aplink karalienės Vifcto- 
jos paminklą N. Metų rytą šoko minios 
žmonių, tikėdamos kad šis paprotys teikia 
laimę. (AP).
. ♦ Devyniose Vakarų Europos valstybėse 

ukrainiečių labdaringa organizacija Londo- r 
ne įsteigė savo koordinavimo įstaigą. (D/R).

♦ Pirmadienį-Buckinghamo rūmuose iš
leistame biuletenyje pranešta, kad karaliaus 
sveikata žymiai pagerėjo. Abiejose kojose 
kraujo cirkuliacija vyksta žymiai geriau. 
(D/Afp). s

INDIJA
♦ Pakistano laikraščių leidėjų konferen

cijoje nutarta visus dienraščius nuo ateinan
čio ketvirtadienio sulaikyti astuonias dienas. 
Tuo būdu norima išreikšti protestą dėl 
Olandijos karinių priemonių Indonezijoje. 
(D/R).

ISPANIJA
♦ Šiuo metu centrinėje Ispanijoje siau

čia šalčiai. Segovios, Avilos ir Vertno sri
tyse iškrito daug sniego. Vilkai ateina net į 
kaimus ir piauna gyvulius. (D/Afp).

1S VISUR
♦ Pietinės Korėjos (amerikiečių okup.) 

prezidentas pasakė abejojąs, kad sovietai iš 
šiaurinės pusiasalio dalies būtų atitraukę 
visą savo kariuomenę, nes jo informacijos 
rodančios priešinga. (AP),

♦ Nuo sąmyšių Malajuose pradžios, 1948 
m. birželio’ mėn., buvo užmušta 409 kinie
čių teroristai ir 268 pateko į nelaisvę. Ci
vilinių gyventojų, policijos ir kariuomenės 
nuostoliai per tą patį laiką buvo 482 žuvu
siais ir 404 sužeistais. (D/R).

♦ Naujasis Hondūro prezidentas Galve. 
zas sekmadienį oficialiai pradėjo savo pa-- 
reigas. (D/Afp.).

♦ Miamyje plačiu mastu ieškomas vie
nas lėktuvas, kuris iš Porto Riko išskrido į 
Miamį su 32 keleiviais ir -be žinios dingo. 
(D/R).

JAPONIJA
♦ Kaip N. Metų dovaną, gen. McArthu. 

ras leido japonams nevaržomai įvairiomis 
progomis kelti tautinę vėliavą. Po kapitu
liacijos tautinę vėliavą iškelti tebuvo gali
ma, gavus specialų leidimą. (UP).

L A- VALSTYBES •
♦ Seatllėje netoli Washingtono tuojau po 

starto nukrito transportinis lėktuvas. Žuvo 
14 ir sužeista 13 ašmenių. (D/Afp).

♦ Amerikos profesinių sąjungų AFL or
ganizacija pradėjo svarstyti 30 vai. darbo 
savaitės įvedimą tuo atveju, jei po Mar- 
shallio plano ir ginklavimosi programos 
Įvykdymo žymiai sumažėtų darbų. (D/R).

♦ Trijuose šiaurės rytų ateituose po tris 
dienas trukusių liūčių patvino upės ir už
liejo plačius plotus. Gyventojai iš potvynio 
sričių turėjo masiškai evakuotis. Daugelyje 
vietų nutrūko geležinkelių susisiekimas. (HT)

♦ J. A. Valstybėse praėjusiais metais 
buvo 1.850.QOO santuokų, t, y. 150.000 ma
žiau, kaip 1947 m. 1946 m. susituokė rekor. 
dihis skaičius — 2.300.000. (UP).

♦ Arkansase ivyko didžiulė audra, ku
rios metu žuvo 34, o sužeista buvo net 600 
asmenų. (D/R).

*• KINIJA
♦ Vienas Pekino gyventojas kinietis Su_ 

caocfngas spaudos atstovams pareiškė, kad 
kovo 30. d. iš tam tikslui skirto lėktuvo 
šbks, norėdama-; nusižudyti, jeigu iki to lai
ko nebus Kinijoje pasiekta taikos. Tuo sa
vo žygiu jis tikisi į taikos klausimą at
kreipti plačiųjų masių dėmesį. (D/R).

OLANDIJA
♦ Olandijos darbo partija pareiškė, kad 

ji pritaria vyriausybės pradėtai „policijos 
akcijai” Indonezijoje, Tačiau būtų geriau, 
jeigu Indonezijos vadai nebūtų buvę areš
tuoti. (D/R).

\ PRANCŪZIJA
♦ Nuo sausio m. 6 d. Prancūzijoje pašto 

vidaus tarifai pakelti 50—100 ’/o. Telegra
mose už vieną žodį reikės mokėti 10 frankų. 
D/R).

SOVIETŲ S-OA
♦ Sovietų Sąjungos patriarchas Aleksie

jus savo Naujų Metų atsišaukime į stačiati
kius pareiškė, kad praėjusieji metai įrodė, 
kaip ryžtingai Sovietų Sąjungos vadovaujan
čios asmenybės laikėsi taikos, kovo
damos su karo kurstytojų manevrais. (D/R).

♦ Sovietų komunistų partijos centrinis 
organas „Pravda” sausio 3 d. pareikalavo 
Vokietijai taikos sutarties. Už tai, kad ik' 
šiol tokia taikos sutartis nesudarytą. 
„Pravda” apkaltino Vakarų valstybes. Ang
lija ir Amerika nenori taikos sutarties su 
Vokietija, todėl jos paruošė Vakarų Vokie
tijai okupacijos statutą. (R).

VENGRI IA
ąl Budapešte valdžios organai aštuaulvms 

dienoms uždraudė liaudies demokratų parti
jos organą „Vinag” už tai, kad jis ..tenden
cingai” aprašęs tris kardinolo Mmd.WJ.dvo 
slaptame archyve rastus laiškus. (D/Afp).

2



1949 L 7.MINTISNr. 2 (524) 3 pusi.

Lietuviai Austrijoje

Reikia grumtis su gyvenimu dėl kiekvieno duonos kąsnio
DP problema Austrijoje, laikui bėgant, 

įgauna skirtingą antspaivį. Pradžioje visi 
užsieniečiai, nežiūrint tautybės ar specialy
bės, buvo skaitomi didžiausia našta ir 
austrų valdžia visokiausioirfis priemonėmis 
stengėsi visus kuo greičiausiai iš krašto 
pašalinti. Austrų spauda mirgėte mirgėjo 
įvairiais, kartais įžūliausiais, straipsniais ir 
žiniomis, kur visuomenė buvo raginama 
boikotuoti užsieniečius ir buvo stengiama
si atga'lvinti visus nacionalistinius jausmus, 
kurie po karo turėtų buvę pranykę ir už
leisti vietą tolerancijos ir bendradarbiavi
mo dvasiai. Didžiausią pasipiktinimą ir 
pavydą austradjs kėlė faktas, kad užsienie- 

kurie karo metu buvo visko nustoję, 
šiokią tokią Unrros paramą ir tuo 
galėjo^ pergyventi tą sunkų laikotar- 
Nuotaikos užsieniečių atžvilgiu buvo 

tad aiškiai nepalankios. Jie buvo raginami 
kuo greičiausiai veltui eiti dirbti pačius 

sunkiausius darbus, kitaip jie buvo apšau
kiami fašistais ir spekuliantais.

Laikui bėgant ir krašto ūkio gyvenimo 
sąlygoms besikeičiant, keitėsi taip pat ir 
nuomonės užsieniečių atžvilgiu. Didžiausia 
pavydo priežastis — trumpalaikė Unrros 
parama pranyko. Visi užsieniečiai palygi
namai greit įsijungė į krašto ūkį ir didžio
ji jų dalis dirba įvairiose austrų bei kaip 
valdžios įmonėse Ir įstaigose. Taip pat gy
venantieji stovyklose turi dirbti. Visi už
sieniečiai tad dirbo ir austrų spaudos tvir
tinimai, kad jie užsiima juoda, prekyba ir 
gyvena austrų tautos sąskaiton yra išlauž
ti iš piršto ir visai be pagrindo. Užsienie
čiai dirba, ir tai žymiai daugiau negu pa- 

\ tys austrai, nes jie neturi čia nei namų, nei 
' tėviškės, nei ryšių, ir kiekviena smulkme

na, kiekvieną duonos kąsnį 
čių darbu užsidirbti. Tačiau 
kas užsieniečių įsijungimas 
trams nelabai patiko. Prieš 
kad užsieniečiai nedirba ir jų duoną val
go, dabar gi rėkia, kad užsieniečiai dirba 
ir jų vietas užima. Mat, darbas įgavo da
bar visai kitą reikšmę,' Pagerėjus ūkinėms 

' sąlygoms iš darbo galima pragyventi ir 
apmokėti pagrindines pragyvenimo išlai
das. Todėl dabar užsieniečiai, kaip darbi
ninkai, visai'■kitaip vertinami. Jie gauna 
tik pačius mažiausiai atlyginamus darbus, 
gi geresnes pozicijas jie gali gaubi tik too 
atveju, jei nėra atitinkamo austrų specia
listo. Iš kitos tačiau pusės,-paprastos dar
bo jėgos trūksta. Pigi užsieniečių darbo 
jėga yra tad kraštui reikalinga, nes tai 
taupo dideles sumas. Priešingu atveju 

, kėtų įsivežti darbininkus iš Italijos ir 
mokėti juos svetimomis devizomis.

Visuomenės nusistatymas užsieniečių 
žvilgiu yra irgi pasikeitęs. Spaudoje 
nebetenka skaityti Įžūlių puolimų, prieš 
sieniečius. Dalinai tas atsibodo, dalinai

čiai, 
gavo 
būdu
Pi-

turi savo pa- 
šis savanoris- 
į darbą aus
tai jie rėkė,

6U- 
rei- 
ap-

at- 
jau 
už-
au-

VVoIdemaras Mettus

gyvenantiems jokios paramos neduoda. Jie 
turi patys susirasti pragyvenimo šaltinių. 
Tai rodo, kaip silpna yra užsieniečių pozi
cija šiame krašte ir kad yra būtinas rei
kalas apleisti tą marazmo ir nevilties šalį..

IRO toje srityje yra padariusi nemaža 
pastangų. Pagal paskelbtus davinius 
organizacijos tarpininkavimu 
užsieniečių apleido Austriją.
meto kas mėnesį išvyksta apie 7.000 D P. J 
metus susidaro tuo būdu apie 80.000 žmo
nių. Yra tai didelis skaičius ir tuo tempu 
einant per dvejus metus visi DP (yra jų 
apie 150.000) turėtų apleisti Austriją. DP 
skaičius Austrijoje mažėja tačiau nežymiai, 
nes visą laiką atvyksta nauji pabėgėliai, 
pirmoje eilėje iš Vengrijos ir kitų Balka
nų kraštų.

Lietuvių jau nebedaug čia teliko. Dabar
tiniu metu visoje Austrijoje tebegyvena dar 
apie 750 
vykiose, 
išsimėtę 
kaupimų 
čius ir pasiskirstymas po visą kraštą kliu
do bet kokį didesnį kultūrinį ir visuomeni
nį darbą. Nežiūrint to, organizacinis gyve- 

o Tegalima vosimmas yra isi«i«viii<s. Visuose centruose 
tas darbas nė-' veikia LTB komitetai ir Raudonieji Kry

strų visuomenė šiek tiek pradeda suprasti, 
kodėl užsieniečiai negrįžta. Be to, austrai 
mato visų tikrai didelį troškimą kuo grei
čiausiai apleisti tą nelaimingą ir neturtin
gą, rtacionalizmo ir tautinės neapykantos 
persunktą, kraštą. (Pradžioje jie galvojo, 
kad užsieniečiai norės likti Austrijoje • ir 
valgyti jų karčią duonelę). Prie austrų 
nuotaikų pasikeitimo prisidėjo taip pat 
faktas, kaJ pinigas Įgavo savo normalią 
reikšmę. Austrai yra aiškūs nacionalistai, 
bet žino taip pat kaip reikia pagerbti pi
nigą. Jų sena profesija — turizmas — iš
mokino juos gerbti ne žmogų, bet jo pini
ginę. Tokioje atmosferoje užsieniečio pa
dėtis tampa visai kitokia. Jei jis yra užsi
mokėjęs savo sąskaitas ir nereikalauja jo
kių viešųjų įstaigų pašalpų, jis yra tole
ruojamas ir jam nekliudoma gyventi. Blo
giau tačiau, kai dažnai pritrūksta pinigų, 
Tada „prisimenama”, kad visi užsieniečiai 
yra fašistai ir spekuliantai ir visi naciona
liniai jausmai staiga atgyja.

Materialinės tad gyvenimo sąlygos Aus
trijoje yra užsieniečiams nepalankios, Kva, 
lifikuoto ir šiek tiek geriau apmokamo dar
bo nėra, paprasto It labai mažai apmokamo .., ......... ...........
darbo galima gauti, bet iš to tegalima vosjnimas yra išlaikomas, 
skurdžiai pragyventi. Be to, 
ra pastovus, kaip ir iš viso 
Austrijos valstybingumas.

tos 
virį 50.000 
Dabartiniu

lietuvių, jų tarpe 290 gyvena sto- 
gi likę gyvena privačiai. Visi yra 
po visą Austriją, didesnių susi- 
yra labai mažai. Nedidelis skai-

žiavimas, kuriame dalyvavo visų 
atstovai. Buvo išrinktas naujas 
lietuvių komitetas ir pasidalinta 
apie tolimesnį organzacinį ir kultūrinį gy
venimą. Malonu konstatuoti, kad mūsų 
vadovaujantieji organai tremtyje po dviejų 
metų užmiršimo šiek tiek susirūpino Aus
trijos lietuviais. Štai, š. m. lapkričio mėn. 
aplankė Austriją LRK Vyr. Valdybos pir- 
miniificas Dr. D. Jasaitis ir susipažino su 
lietuvių gyvenimu. Reikia įlinkėti, kad 
tokie apsilankymai ‘įvyktų dažniau. Dabar 
Austrijos lietuviai laukia atvykstant BALFo 
gen. įgaliotinės Europoje Rovaitės, kuri su
organizuotų emigraciją į S. Ameriką.

Studentų skaičius yra irgi labai suma
žėjęs. Visuose Austrijos universitetuose 
dabartiniu metu studijuoja apie 30 lietuvių. 
Jų padėtis yra labai sunki. BALFo stipen
dijas skirsto labai kukliai, o nuo kurio lai
ko nebeturi visai lėšų. Studijuoti noras yra 
didelis. Tai rodo vien faktas, kad iki šiol 
virš 30 jaunų lietuvių baigė aukštuosius 
mokslus Austrijos universitetuose.

1948 metų bėgyje iš Austrijos išemigra
vo apie 450 tautiečių. Daugiausia išvyko į 
Pietų Ameriką — 250, po to seka Kanada 
— 93, JAV — 60, Anglija — 30 ir kitur. 
Palankiausios iki šiol išvykimo sąlygos bu-

apylinkių 
Austrijos 
mintimis

fesiją. Išvykimais į JAV yra lygiai sunkus, 
kaip įr kitur. Be to, priėmus naują emi
gracijos įstatymą, išvykimas ilgesniam lai 
kui buvo visai sustojęs, dabar gi išvąžiuo- ' 
ja labai nedidelis skaičius, kiekvienu atve
jų žymiai mažiėu, negu prieš tai pagal kvo
tų įstatymą. „Wiener Kurier" gi kiekvieną 

pagal kuriuos 
turi išvykti į

atvykti ; Aus- 
emigracinė ko

savaitę skelbia pranešimus 
tūkstančiai ' DP vyksta ar 
JAV.

Artimiausiu laiku turinti 
triją pirmą sykį Australijos
misija, kuri panašiomis sąlygomis kaip Vo
kietijoje imsianti šeimas ir pavienius į 
Australiją. Kontingentas visai Austrijai 
esąs numatytas 20.000, pirmenybė bus tei
kiama baltams. Reikta tikėtis, kad lietuviai 
ta galimybe plačiai pasinaudos, tuo labiau, 
kad kai kurie '.Pietų Amerikos kraštai, kaip- 
Argentina, Venecuela ir Čilė kuriam lankui 
žymiai sulėtino 
vykino sąlygos 
kios.

Tenka laukti 
būtų palankesni

emigracijos tempą, gi iš- 
l JAV yra ypatingai sun-

ir linkėti, kad 1949 metai 
Austrijos lietuviams ir kad 

jie gautų galimybę sėkmingai išemigruoti 
Į kultūringas šalis. Kol tai tačiau įvyks 
reikia čia vietoje grumtis su gyvenimu ir 
kovoti dėl kiekvieno duonos kąsnio. Linkė
tina, kad mūsų lietuviškieji veiksniai Ame
rikoje ir tremtyje dažniau prisimintų Aus
trijos lietuvius, kurie dabar gyvena visai 
užmiršti ir grynai sdvo jėgomis, be kitų 
paramos ir patarimų, stengiasi palengvinti 
savo sunkią buitį ir surasti kelių Į geresnįnepastovus yra! žiai. Nesenai, lapkričio mėn. 27 d. Šalzbur-lvo į P. Ameriką, nes tie kraštai ėmė visas

IRO privačiai Ige įvyko Austrijos Lietuvių Tarybos siuva-1 šeimas ir nekreipė didelio'dėmesio Į pro-i ir laimingesnį gyvenimą. BL

Kultūros Fondo ir knygų leidėju susitarimas
St. K-tas irLietuvių Kultūros Fondo 

knygų leidyklų: „Patria”, „Sudavija”, „Ven
ta” atstovai š. m. gruodžio 1 d. Augsburge 
buvo susirinkę aptarti knygų leidybą, pla
tinimą, propagavimą.

Kultūros Fondo St. Komitetas pareiškė:
Spauda: knygos, laikraščiai, žurnalai buvo 

ir pasiliko mūsų kultūros ugdymo tautinio 
atsparumo nepaminamos vertybės. Knygų 
leidimas ir platinimas sunkėja diena die
non. Ateityje, tremtiniams sklaidantis po 
visą pasaulį, mūsų spaudai grūmoja suny
kimas.

Dabartinė būklė šaukia viso pasaulio lie
tuvius telktis neatidedamiems mūsų tautos 
uždaviniams; mūsų tradicijos, siekimai įpa
reigoja visoms išgalėms išlaikyti ir plėsti 
mūsų spaudą — mūsų kultūros 
tvirtą pagrindą.

Tremtiniai It pasaulio lietuviai 
rodo nusistebėjimo ir pagarbos 
mesį mūsų spaudai. Tai pagilino 
„Varpo” knygnešių ir Vargo 
mums brangias tradicijas.

Kultūros Fondas negali nesistebėti ir ne. 
pareikšti dėkingumo knygų, laikraščių lei
dėjams, redaktoriam^, bendradarbiams. 
Tremties dienų varguose mūsų rašto ugdy-

gražų ir

parodė ir 
vertą dė- 
„Aušros”, 
Mokyklos

tojai, nugalėję daugeliui net neįsivaizduo
jamas kliūtis, pasiekė neįkainuojamų kultū
rinių laimėjimo, gražiai įsijungdami į Basa
navičiaus, Kudirkos, Valančiaus siekimus ir 
laimėjimus.

Esame padėję, gražius ir tvirtus rašto 
pagrindus, išugdėme supratimą ir pagarbą 
raštui, turime daug atsparumo ir sugebė
jimo parodžiusių rašto leidimo Ir platinimo 
pionierių, turime daug pasišventimo paro
džiusių rašto kurėjų-rašytojų, iliustratorių, 
turime troškimą buvę pasilikti lietuvių kul
tūros žmonėmis.

Kultūros Fondo St. Komitetas, skatinda
mas išlaikyti pasiektus laimėjimus ir linkė
damas spaudai ir ateityje pasiekti našiausių 
kultūrinių lobių, siūlo:

a) Sutelkti rašto leidėjus planingam, nuo
širdžiam bendradarbiaviui,

b) prie Lietuvių Kultūros Fondo telkti 
kultūrininkus, knygų bičiulius visame pa
saulyje lietuviško rašto platinimui, kartu su 
rašto leidyklų talkininkais raštu pasiekti 
kiekvieną lietuvį ir nuošaliausiame pasaulio 
kampe,

c) Lietuvių Kultūros Fondo apygardose, 
skyriuose kaupti lėšas mūsų rašto ugdymui,

d) Leisti ir platinti mūsų kultūrai svar-

bius, bet negausaus tiražo mūsų rašytojų, 
mokslininkų, kompozitorių, dailininkų ir 
kitokių sričių spaudinius.

e) Garsinimui, propagavimui mūšų raštų 
dažniau tartis Liet. Kultūros Fondui su lei
dėjais, redaktoriais, recenzentais, bibliogra
fais,

f) Prašyti VLIKą ,Vykd. Tarybą, ir Ame
rikos Lietuvių Tarybą daugiau domėtis mū
sų kultūros ramsčiu — spausdintu žodžiu, 
rūpestingiau padėti darbu ir lėšomis.

Lietuvių Kultūros Fondo St. Komitetas 
kviečia leidyklas telktis sutartinam, šiame 
pasitarime aptartam bendradarbiavimui, ti
kėdamas ateityje, nugalėjus pinrtuosius sun
kumus, sukviesti platesnį rašto organizacijų 
pasitarimą. .

Knygų leidyklų „Pa+rios”, „Sudavijos” ir 
„Ventos” atstovų buvo pareikšta:

a) Sveikiname kiekvieną pastangą padėti 
sunkiam knygų leidimo darbe, nes mūsų 
jėgoms ir ištekliams statomi tikrai dideli 
bandymai.

b) Mes norime ateityje dar labiau išplėsti 
knygų leidimą, pagražinti jos išorę, kiek tai 
mums įmanoma, rūpintis turiniu, tačiau tam 
ryžtui pasisekimas ar nepasisekimas suriš
tas su mūsų kultūrinio gyvenimo pajėgumu

fr plėtimu. Tai lemiančiai veiks mūsų orga
nizaciją ir kiekvieno lietuvio parama raštui 
ir jo ugdymui.

c) Mes nuoširdžiai jungiamės prie Kultū
ros Fondo veiklos planingai ir sutartinai 
ugdyti .mūsų raštą, visam pasaulyje išsi- '• 
sklaidžiusius lietuvius pasiekti spausdinto 
žodžio ryšiais.

d) Dėkodami mūsų talkininkams, dailinin
kams, platintojams, mūsų gausiems skaity
tojams, turime prabilti nusiskųsdami kai ku
rių veiksnių., abejingumu, kartais net kliu
dymu mūsų pastangose gausiau ir tikslin
giau puoselėti spaudą, platinimą.
’ Atkreipiame dėmesį į tvarkingą ir skubų 
platintojų atsiskaitymą už parduotus leidi
nius, nes ir mažos sumos jei jos siunčiamos 
reguliariai labai palengvina leidyklų darbą, 
o platintojų nestropumas ir delsimas kenkia 
lietuviškos knygos leidybai.

e) Mes prašome užjūrių lietuvius, ypač 
JA Valtybėse, padėti raštų leidimo, platini
mo kaskart'sunkėjančioje veikloje.

f) Lietuvių Kultūros Fondm talkininkau
jant, kviečiame visas leidyklas, rašto mylė
tojus, platintojus susitelkti sutartinam ir 
planingam spaudos ugdymo darbui.

(Nukelta į 4 psl.)

I kambarį įeina smogus
Kaip visi žinome, teatre yra trys faktoriai, 

kurie sudaro nedalomą vienumą: veikalas, 
aktoriai ir žiūrovai. Ir niekuomet savo gy
venime šios tiesos aš taip aiškiai visa savo 
būtybe nepajutau, kaip viename teatro spėk, 
taklyje, kurį čia rengiuosi jums aprašyti.

Tai buvo Estijoj per pirmuosius „raudo
nuosius” kančių metus. Taline buvo įsteig
tas sovietinis teatras, turėjęs absurdiškai- il
gą ir daugiau propagandinį vardą — „Bal. 
ti'jos Laivyno Raudonosios Vėliavos ~ 
ras.”

Pats tame spektaklyje vaidintas 
las buvo parašytas dviejų autorių ir 
dintas svarbiausio jo personažo vardu „Po. 
vilas Grekovas” (Pavel Grekov). Tai buvo 
gana sumaniai atliktas darbas, nors kai ku
riais atžvilgiais jis daugiau priminė filmą, o 
ne dramos veikalą. Vienas iš jo bruožų, įdo
mių ir ne komunistui, buvo tikras blykstelė
jimas atgaivinančios ironijos, kuris pasiro
dė daugiau

Grekovas 
nistas, toks 
norėtų, kad 
energingo, pajėgaus charakterio vyras, vi
suomet pasirengęs su visa asmenybe pasi
nerti į darbą, mylįs savo kraštą ir ryžtingai 
kovojąs prieš jo priešus. Kitais žodžiais sa. 

. kant, tai buvo „idealus” komunistas.

Daug visokių dalykų buvo tame „Povile 
Grekove” ir neikia pripažinti, kad veikalas' 
buvo šiurpulingas. Prieš galutinai susilauk
damas triumfo Ir atgaudantas partijos nario 
bilietą, kurio jis buvo tam tikrą laiką nete
kęs, Povilas Grekovas pergyveno visą se
riją avantiūriškų nuotykių ir kovų prieš 
Centrinės'Azijos basmačius, prieš sabotuo
tojus, „kenkėjus”, kurie buvo įsiveržę net 
į patį Partijos Komitetą ir prieš dviveidžius 
draugus. Mums buvo tame veikale parodyti 
tikri komunistai, drungni komunistai ir iš

Teat-

veika, 
pava-

negu vieną kartą.

buvo pavaizduotas esąs kornu- 
komunistas, kokiu bolševikai 
komunistas būtų: padoraus,

viso ne komunistai, bet jais apsimetę Cen
trinės Azijos nacionalistai, pavyzdingi, kaip 
ir ne tokie pavyzdingi partijos sekretoriai, 
dori vyrai ir moterys, kaip ir visiški niek
šai ir įvairūs kiti tipai. Veikalas prasidėjo 
1930 m., tolesnė jo eiga vyko traukinio vago. 
ne, po to veiksmas buvo perkeltas 1935 m. | 
Maskvą, kur 1937 m. jis ir baigėsi.

Trys momentai šiame veikale buvo ypa
tingo susidomėjimo, vertinant iš reakcijų, 
kurias jie sukėlė žiūrovų tarpe. Reiktų čia 
paminėti, kad žiūrovus (publiką) sudarė be
veik vieni šimtaprocentiniai sovietiniai ru
sai — beveik be išimties bolševikai, kurie į 
mūsų kraštą Estiją atvyko kartu su okupa
cine kariuomene: raudonieji kareiviai, par
tijos pareigūnai, jų žmonos ir. panašūs. Jau 
iš pat pradžių jų simpatijos buvo Grekovo 
pusėj. Tai ypač aiškiai buvo girdėti iš tų 
gailesčio pilnų atsidūsimų, kai vienas „ken
kėjų” traukinyje ištraukė iš ‘miegančio he
rojaus kišenės jo partijos nario bilietą. Tai 
buvo pirmoji pastebima žiūrovų reakcija.

Kita, daug stipresnė, pasirodė tuomet, kai 
iš Grekovo, įtarto dėl kriminalinių nusikal
timų, partijos sekretorius atėmė jo parti
jos nario bilietą. Ar tai iš tikrųjų taip ir 
buvo atlikta ar daugiau simboliškai — atsi
menant, kad Grekovo partijos nario bilietas 
jau buvo iš jo pavogtas — dabar man ne
beaišku. Tačiau vistiek tas partijos nario 
bilieto atėmimas taip paveikė žiūrovus, lyg 
tai būtų maždaug mirties sprendimo hero
jui paskelbimas. Kai kurios žiūrovės mote, 
rys teatre suriko. O jauna mergaitė, sėdėju
si užpakaly manęs, savo kaimynui sušnab
ždėjo; „Kaip baisu — kaip šiurpulinga!”

Bet žiūrėkime toliau. Veikalo akcijai to
liau besirutuliojant, Grekovui pavyksta nu
galėti visus tuos prieš jį rengtus įvairių 
.jkontrevoliucionierių” ir kenkėjų sąmokslus, 
kurie tikėjosi, kad degraduojant ir sunaiki-

nant jį, bus pakenkta pačiai partijai, kurios 
lojalus ir ištikimas tarnas jis yra.

Grekovo sąžinė visą laiką buvo gryna ir 
jis veikė pagal geriausias savo žinias ir ga
bumus, ir štai dabar jo vardas vėl švarus ir 
jo reputacija visiškai atstatyta. Nenuostabu, 
kad šį svarbų įvykį jis. nori su savo giminė
mis ir draugais atitinkamai paminėti. Ir 
dabar mes pamatome Grekovą namie, kartu 
su jo žmona, jo motina ir keletu artimiausių 
bičiulių.

Stalas parengtas, šioms iškilmėms, ant jo 
stovi buteliai vyno ir gėlės. Visa susirinku
si kompanija linksma ir džiūgauja; .žiūrovai, 
kurie, kaip jau pirmiau minėjau, iš pat pra
džių simpatizavo Grekovui, taip pat yra 
linksmi, kaip ir aktoriai scenoj — atrodo, 
kad žiūrovai ir aktoriai susiliejo į vieną di. 
dėlę šeimą, apimtą nuoširdžios šilumos!

Bet staiga — koks pasikeitimas!
Staiga ši šiluma be pėdsakų pranyksta. 

Atrodė, lyg staiga per teatrą būtų perskri
dęs Mirties Angelas ir savo sparnų šaltais 
krašteliais palietęs ir aktorius ir žiūrovus. 
Atrodė, kad net ir tos gėlės ant stalo, iki 
šiolei tokios gražios ir šviežios, staiga ne. 
teko viso to savo grožio, o buteliuose buvęs 
vynas lyg pavirto į nuodus. Po linksmo lė
bavimo scena, lygiai kaip ir didelė salė, pa. 
skendo tyloj — tikrai baisioji tyloj.

Kas gi atsitiko‘scenoj?
Iš tikrųjų 'Sieko labai ypatingo. *
Į kambarį įėjo žmogus.
Uniformuotas žmogus. Ir jis mandagiai 

paklausė:
— Kuris čia iš tamstų yra Grekovas, Po

vilas Grekovas?
— Aš, — žemu balsu atsakė Grekovas. Ir 

tuomet tas vyras, dėvėjęs mėlynai raudoną 
kepurę, tarė:

— Tamsta kviečiamas tuojau pat vykti į 
NKVD.

Netardamas nė žodžio, Grekovas pasiėmė 
savo kepurę ir rimtas, kaip mirtis, beveik 
palaužtas, išsekė paskui NKVD leitenantą.

Aš niekuomet neužmiršiu šio smulkaus 
punkto — NKVD atstovo įėjimo. Nei teat
re, nei tikrajam gyvenime niekuomet anks-

žiau aš nesu buvęs liudininkas tokio štai-Į kriaušiai daugumas jų priklausė komunisti- 
gaus, taip aštriai kontrastingo pasikeitimo niam „elitui”.
iš linksmumo Į kažką kitą.

Bet kas gi buvo tas „kažkas kitas”?
Tai buvo baimė — nuduota, puikiai su

vaidinta scenoje, ir visai nenuduota, tikra, 
nuoga baimė žiūrovų tarpe.

Aš jutau, lyg kiekvienas čia esąs žiūro
vas bijojo, kad NKVD leitenantas gali stai
ga nužengti nuo scenos ir kreiptis i jį tais 
pačiais žodžiais, kuriuos jis tarė Grekovui.

— Tamsta kviečiamas tuojau pat vykti į 
NKVD.

Tai buvo pats įdomiausias, pats atviriau
sias momentas. Tikri sovietiniai aktoriai 
scenoj vaidino tikrą sovietinį veikalą, žiū
rovai, kurių beveik visas, 100% buvo sovie
tiniai rusai, stebėjo jį iš salės. Ir tas bū
das, kuriuo šie žmonės reagavo į žmogaus 
su mėlynai raudona kepure pasirodymą sce
noje, įtikinamiausiai parodė, ką vidutinis 
sovietų pilietis jaučia NKVD atžvilgiu net
gi taikos metu.

Oficiali propaganda skelbia, kad NKVD 
vyrai yra geriausi krašto sūnūs, visų gy
ventojų labai mylimi. Taip buvo parašyta ir- 
NKVD šokėjų ir dainininkų trupės, kuri 
kelias dienas prieš karo pradžią; Taline bu
vo surengusi viešą koncertą, programoje. 
Siame jų pasirodyme čekistai buvo apipilti 
pagyrų dainomis, 'kurios tariamai turėjo iš
reikšti begalinį susižavėjimą, kuriuo So
vietų Sąjungos gyventojai juos vertina. Ta
čiau koks iš tikrųjų tas žavesys buvo,' aiš
kiausiai buvo matyti iš šio „Povilo Greko
vo” spektaklio.

Vieno dalyko nereikia užmiršti1: Povilo 
Grekovo, kaip ir kitų scehoj pavaizduotų 
personažų sąžinė buvo gryna, visi jie buvo 
„geri” komunistai, todėl, atrodo, nereikėjo 
jiems taip nepaprastai nusigąsti NKVD lei
tenantui pasirodžius. O dėl žiūrovų, kurių 
daugumas buvo jauni žmonės, tai yra tokie 
žmonės, kurie buvo rimtai komunistiškai 
išauklėti, argi jų tarpe galėjo būti daug 
kontrevoliucionierių ar „kenkėjų”, kurie bū
tų turėję pagrindo bijoti? Bolševikai, kurie 
buvo atsiųsti į mūsų .kraštą — Estiją, ti_

O vis dėlto ir visas šis „elitas” buvo iš- ' 
gąsdintas ...

Kitas dalykas. Partijos nario bilietas! 
Mes matome, kaip vieni tik komunistai< tai 
yra tokie, kurie turi partijos nario bilietą, 
Sovietų Sąjungoje turi reikšmės. Mes ma
tėme, kaip komunistas, netekęs savo partinio 
bilieto, pavirsta į nieką.

Tačiau Grekovas, atgavęs partijos malo
nę, atgauna įT partijos nario bilietą. Toks 
žmogus, atrodo, turi būti už bet kokio pavo
jaus ribų, Tačiau voš tik žaiiasnapig NKVD 
leitenantas įeina, kai Grekovas, toks išdidus 
ir toks laimingas iki to momento, kadangi
— aš tai dar kartą pakartoju — jis buvo 
afgavęs malonę, ir vėl legaliai tori partijos 
nario bilietą, staiga gi vėl pavirsta į ab
soliutų nieką, jis tėra tik mizernas kirminas 
prieš visagalę NKVD, prieš visagalę 
BAIMĘ, tikrąją Sovietų Sąjungos valdovę. 
Pagaliau ir partijos nario bilietas nieko ne- ' 
reiškia. t

Ta trumpa scena — tiktai keletas sakinių
— su Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato 
atstovu buvo nepaprastai įspūdinga. Žaibo 
bliks'telėjimu ji parodė ir demaskavo visą 
sovietinį režimą,' režimą, paremtą baime jr 
nieku kita, kaip tik baime.

Bet norint pagauti tą demaskuojanti blik. 
stelėjimą, aš tarėjau pamatyti šią sceną. Ir 
aš ją pamačiau, ypač kai aš dar sėdėjau tarp 
ypatingos publikos, kurią sudarė rusų ko
munistai.

Jeigu aš būčiau tą veikalą skaitęs, ši sce
na tikriausiai nebūtų galėjusi per daug at
kreipti mano dėmesį. Ji taip pat, gal būt, 
nebūtų padariusi man tokio Įspūdžio, jei ją 
būtų vaidinę ne sovietiniai aktoriai ir pub. 
lika būtų buvusi taip pat nesovietinė. Aiš
ku, kad nebūtų buvę tokio įspūdžio, jeigu 
publika būtų buvusi estiška, nes tuo metu
— per pirmąją mūsų pirmųjų „raudonųjų” 
kančių metų pusę — mes, estai, vis dar ne
supratom tinkamai, kiek rimto pagrindo mes 
turim bijoti NKVD.

Tokie buvo mano neužmirštami išgyveni
mai su Žmogumi, Kuris įeina I Kambarį-
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Australija - išvietintuju viltis
TUSCĮAS KONTINENTAS

Pakanka dešimčiai minučių išvykti už 
Melbourne ar Sidnėjaus miesto ribų, kad 
tuojau patirtum didžiąsias Australijos prob
lemas. Pakanka tik žvilsn| mesti į besitę- 
siahčius už miesto ribų tolius, kur nematyti 
nė vieno pastato, nė vieno žmogaus. Čia 
yra tik septyni milijonai gyventojų ir tai 
tokiame kontinente, 
lygsta Europai.

Tie „neapgyventi 
žmonių Valstybinio 
radijas” personalui 
duoti radijo transliacijas Europai. Tai turi 
padėti telkti imigrantus. Prieškarinė „splen
did isoliation” yra pamiršta.

Australijos imigracijos ir informacijos 
ministeris Calwellis pareiškė: „Mes, austra
lai, iš karo - Pacifike esame pasimokę. Mes 
negalėsime mūsų kontinento apginti, jei 
skaičiumi nepadidėsime.”

Vyriausybė yra numačiusi kasmet į Aus
traliją atgabenti po 200.000 imigrantų. Pa
gal tradicijas pirmenybė teikiama britų imi
grantams, bet dabar sutinkama priimti ir 
kitų tautybių imigrantus santykiu 1:2,5. 
Kaip labiausiai pageidaujama medžiaga yra 
Vokietijos stovyklose gyveną išvirintieji as
menys (DP). Jiems teikiama pirmenybė dėl 
to, kad jie greičiausiai galėtų prisitaikyti 
„Australian way of life”, nes jie ant savo 
kailio patyrė nacizmą ir, komunizmų

Žmonių rezervuaras D P stovyklose, savai
me suprantama, yra ribotas. Ir australai, 
kad ir nenoromis, turės keisti savo pažiūrą 
| pietų Europos gyventojus, jeigu jie norės 
savo imigracinius planus tgyvendyti. Ta 
baimė remiasi įsitikinimu, kad pietų euro
piečiai labai lėtai ir nenoromis prisitaiko 
prie „Australijos gyvenimo būdo”.

kuris savo dydžiu pri-

plotai” šiandien ieško 
radiofono „Australijos 

pavesta vokiečių kalba

pia mažai dėmesio ir į apsaugų tai darant 
sprendimus apie asmens turtingumą iš jo 
išorės galima labai suklysti. Gerai apsi
rengęs vyriškis bare, gal būt, yra dulkių 
siurblių pardavėjas, o jo kaimynas su at
raitotomis marškinių rankovėmis yra avių 
farrnos savininkas, kuri yra tokio didumo 
kaip Liuksemburgas. Madų parodoje puoš
ni dama yra naktinio lokalo padavėja, o 
šalia jos sėdinti apdėvėta vilnone suknele 
vilkinti moteris gatvėje turi pasistačiusi 
aštuonių cilinderių automobilį. •

valandų darbo 
darbo savaitė, 

dienas. Valsty- 
darbo savaitę, 
valstybės mo-

<

»
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ne tik kiekvienas septintas, bet aplamai 
kiekvienas lustralas turėtų savo au
tomobilį. Toliau jų propaganda nutaikyta 
prieš karą, į kurį Australija jau du kartus 
automatiškai buvo įtraukta ir jos jaunuo
menė turėjo lieti kraują prie Turkijos Ga- 
lipolio tvirtovės, Siaurės Afrikos tyruose, 
Naujosios Gvinėjos džiunglėse bei kitur; 
taip pat ji nuolat primena, kad dalis tau
tos pajamų atiduodama Anglijai ir siekia, 
kad būtų panaikinti dideli koncernai.

IDEALIŠKA SALIS EMIGRUOTI
Australijos ūkinė būklė yra stabili ir 

daug žadanti. Darbiečių vyriausybė nepa- 
naikino kainų priežiūros ir karui pasibai
gus. O jei ir jaučiasi tam tikrame menkame 
laipsnyje infliacija, tai ji ribojasi tik pra
bangos prekėmis. Į kiekvieną kainų kilimą 
profesinės, sąjungos čia atsakytų reikala
vimu pakelti atlyginimus, ir jų' reikalavi
mas būtų sėkmingas.

Praėjęs karas pažadino nelauktą pramo
nės augimą. Anksčiau Australija buvo ži
noma kaip kviečių ir avių augintoja, ‘ o 
dabar kasmet ji pagamina po 20.000 auto
mobilių, su po 12.000 to laivų, keturius 
naikintuvus ir kt. Tokios namų ūkio reik- 
menės kaip elektriniai šaldytuvai, dulkių 
siurbliai, radio aparatai, dabar gaminami 
Australijoje ir net eksportuojami.

Bet vistiek atsakingi australai į ateitį 
žiūri su rūpesčiu. Australija . yra baltojo 
žmogaus paskutiniu bastionu Pacifike. Jos 
savo gyventojų perpildytoms sritims ieško 
tamsiaodžiai kaimynai, ypač Indonezijoje, 
kolonizavimo plotų. Be abejonės jų žvilgs
nis natūraliai kryjista J tuščią kontinentą, 
kuris atkakliai laikosi savo „baltos Austra
lijos politikos”. Ir ne viena parlamentinė 
atstovaujamų partijų nedrįsta nė j»er na
go juodimą nuo tos politikos nukrypti. 
Spalvotieji Į Australiją nejsileidžiami.

Bet politinė ir geografinė būklė verčia 
Australiją gyventojų skaičių padidinti, to
dėl dažnai pasigirsta balsų, 
imigrantų iš 
pasikeis, tai 
ališka vieta

Pletkai
Kažin kada vienas juokdarys panoro surinkti žodžio „ponia” visas formas Na, 

priskaitė:
_  Ponia, ponė, poniutė, poniutą, poniulytė, poniutėlaitė, poniutenka, pouiusen- 

ka, poniutęčka ir taip toliau ir taip toliau.
Tikrai, girdint kuriame salione ar gatvėje to žodžio suminkštinimą, jo ištarimo 

būdą, galima buvo spręsti apie kalbančiųjų tautybę, kultūrą, jų socialini lygį, ma
terialinę padėtį, vyro užimamą vietą, moters grožį ir eleganciją. Teisingai apie tai 
rašė A. Rūkas, "fai buvo puiki priemonė žmonėms pažinti. Bet.

Pamaži kilo reakcija, galūnės ėmė nykti ir rundinai įsipilietino — ponia, o 
šalia jos, poniutė.

ir

ir surūšiuoti:

drįsta sušukB.

O jeigu taip atsirastų kuris..., kuris pamėgintų parankioti
— Pletkus, pletkelius, pletkeliūkščius ir tt. ir tt.
Juk ir prieš juos jau kyla reakcija. '
— Negaliu! — vienas šaukia.
— Nepajėgiu, kada bus galas? — kitas vienatvėje vaitoja.
— Toliau nuo savųjų!... — isterijos pagautas, kai kas net
Gi pletkas, kaip toji lazda, turi du galus.
Jo pagrinde yra nepasotinamas žmogaus noras žinoti, atseit informuotis. Taš 

noras pagimdė gal didžiausiąjį mūsų dienų ginklą — periodinę spaudą. Dar to < 
maža: paštą, telefoną, telegrafą. Dar to maža, — radiją. Ir vis dar maža, — televizi
ja reikalinga. O jeigu pridėsime mūsų amžiną sugebėjimą kalbėti, tai gausime 
pilną žmonių bendravimo aparatūrą.

Argi ne puiku, kai žmogus greit ir tiksliai sužinai apie 
mirtį? Kad ir skausmingas, bet tai didelis ir ramiais laikais nesugebėtas įvertinti 
jausmas, — skubėti su pagalba ar su užuojauta.

*

Argi nesmagu išgirsti apie artimo asmenišką laimę, pasisekimu škubėti jį svei
kinti, su juo pasidžiaugti, jo džiaugsmu moraliai sušilti, lyg atsigaivinti.

Dar smagiau dalintis ir džiaugtis tautos žmonijos kultūriniais ir dvasiniais lai
mėjimais, paskirstant juos tarp senų, juos rūšiuojant ir kalbomis apie juos užpildant 
pasimatymus, pasižmonėjimus, pobūvius.

informacija — „pletkas” yra būtina, tai vienas mūsų kultūros faktorių, viena 
priemonių nelaimėms, nesusipratimams išvengti. Bet..-, juo kultūringesnė tauta, vi
suomenė ar žmogus, juo greičiau nuo asmeniškos informacijos pereina prie ben
drosios.

Miesčioniškos prigimties žmogus kalba apie reikalus, paprastus įvykius, apie 
darbą, atseit, kasdienybę. Apie už save žemesniuosius, apie tuos, kuriems pada
rius klaidą ar neatlikus pavesto uždavinior-darosi pikta, ir juos (vaikus, tarnus, že
mesniuosius) gali žodžiu pabarti arba pajuokti. Jų pasisekimais, laimėjimais suge
ba nuoširdžiai džiaugtis, kol tie nepasišauna jam prilygti.' Bet jau nuo jam lygių 
prasideda pletkas ir eina crescendo prie labiau retų, labiau nepaprastų įvykių, 
elgesio, pažiūros, žmogaus. 1

Tai yra kalbų ir pokalbių rūšis, kuri daro nepakenčiamu tarp žmonių bendravi
mą, kuri yra daugelio nelaimių ir nesusipratimų šaltinis.

Juo visuomenė nekultūringesnė, juo didesnis yra domėjimasis kitu ir noras bū
tinai įrodyti, kad jis toks pats, kaip aš arba dar blogesnis.

Ir klausant jų galima lengvai, kaip aną karią su „ponios” įvairumu, rūšiuoti vi
suomenę ir žmones. Piktas pletkas yra kandžiojantis, o mūsų liaudies išmintis sako, 
kad tik maži šunyčiai, atseit nevykėliai kandžiojasi Iš užpakalio, besišypsodami | 
J akis. t

O šiandien mūsų tautoje rimtos inteligentijos kadrai jau stori ir dideli. Kas 
nori, gali bendraudamas su jais, ir džiaugsmo patirti ir po plačiausias problemas 
pasinardyti.

artimo nelaimę, ligą

IRO pripažino LTB Centro Komitetą

propaganda Australijoje savo 
tikslus yra nuslėpusi, o ten-

Eu ropos. Jeigu 
Australija ilgą 
emigruoti. .

reikalaujančių 
aplinkybės ne
laiką bus ide-

IRO štabe, 
parama vi- 
išskyrus ta- 
Tai daroma 
tarnautojas,

Norintieji pasinaudoti šita proga prašo
mi kreiptis j LTB Centro Komitetą, Ha
nau, Lamboystr. 84.

PASIKEITIMAS LTB CENTRE
Išvykus LTB Centro Komiteto II vicepir

mininkui p. J. Audėnui 1 JAV, J jo vietą iš
rinktas p. J. Šlepetys. LTB. K

NEI TITULAIS NEI TURTAIS NESIKAISO 
t

Iš tikrųjų Australijoje yra išsikrist-liza- 
vęs savas gyvenimo būdas, tam tikras sti
lius. Svarbiausia jo žymė yra asmeninė 
laisvė ir kasdieniniame gyvenime visiška 
žmonių lygybė. Čia nėra lankstymosi ga
lingesniam; be „daktaro” čia nėra jokio 
kito titulo, o geležinkeliuose niekas nesirū
pina apie formalią dviejų klasių sistemą.

Jei kas ima taksi,.’ tai visai suprantama, 
kad jis sėda šalia šoferio. Net buv. minis
teris pirmininkas ir karaliaus* tarybos na
rys Menciesas, nuėjęs šeštadieni žiūrėti 
futbolo, atsiduria stovintoje vietoje tarp 

x uosto darbininkų ir angliakasių, pikčiausių 
jo politinių priešų Bet čia į jį žiūrima tik 
kaip l kiekvieną kitą eilini rungtynių žiū
rovą, ir specialaus dėmesio niekas nekrei
pia.

k Kai darbiečių vyriausybė anglų kara
liaus atstovų pasiūlė „Billį” McKellj, ku
ris savo karjerą pradėjo kaip garo katilų 
kalvis, tai net ilgamečiai darbiečių šalinin
kai mahė, kad nueita per toli. Bet „Billis” 
buvo paskirtas generalgubernatoriumi ir 
tas dekoratyvinio pobūdžio pareigas eina 
oriai ir garbingai. Kritika turėjo nutilti.

Čia ne tik negarbinama jokių asmens ti
tulų ar paveldėjimų bet nereiškiama jo
kia pagarba pinigams ir turtui. Tuo čia 
skiriasi australinis gyvenimo stilius nuo 
šiaurės amerikinio. Kadangi australai krei

O KOAVJN1ZMO bacilos ir čia 
VEIKLIOS

Politiniame gyvenime ta niveliacija reiš
kiasi tuo, kad yra atmetamos visos preten
duojančios būti neklaidingomis pasaulėžiū
ros. Įmonininkas .čia visai nepažįsta meili
kaujančio arba pavergto darbininko, o 
darbininkas, norėdamas pažinti standarti
zuotą „brutalaus kapitalizmo” versiją, tu
ri skaityti doktrinierines brošiūras.

Jau 1854 m. įvairiose pramonės šakose 
čia buvo įvesta aštuonių 
diena. O dabar yra 40 vai. 
paskirstant darbą į penkias 
bės tarnautojai turi 36 vai. 
Nepaisant tų pasiekimų bei
karnų vaikų priedų draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų nemokamų vaistų ir 6 
svarų minimalinio atlyginimo savaitei, be
veik visų didžiųjų profesinių sąjungų vado
vybes yra paglemžę į savo rankas komu
nistai. Skaičiumi komunistai nėra stipres
ni kaip bet kurioje kitoje britų imperijos 
vietoje, bet, mat, žmogiškųjų reikalavimų 
skalė sudaroma pagal vietos santykius. 
Australijos darbininkų kvartalas Lancashi- 
rės arba Kalkutos vilnos audėjui atrodytų 
tikru rojumi, čia yra laikomas bėdniokų 
kvartalų nors čia nerasi ‘ trijų aukštų gyv.

o Ramiojo vandenyno baltą 
pasiekti omnibusu per 10 mi-

„kareivinių”, 
smėlį galima 
nučių.

Komunistų
revoliucinius
kinasi nepaprastai kukliu reikalavimu, kad

IVesunkinliite pirmn|n dicmj
U išvokusiųjų į užjūrius dažnas 

rašo, kad naujame krašte pasigenda 
spausdinto lietuviško žodžio.

Kad išemigravus pačiam netektų 
patirti to nemalonaus dalyko, pata
riame prieš išvykstant užsiprenume
ruoti „Minti”. Ji ištikimai lydės Jus 
1 naują kraštą ir padės palaikyti dva
sinius saitus su tremtinių bendruome
ne Vokietijoje ir pasaulyje.

S. m. gruodžio 27 d. LTB Centro Komi
teto pirmininkas gavo iš IRO ' JAV zonos 
direktoriaus Philipo E. Ryano raštą, ku
riuo pareiškiamą, kad IRO pripažįstanti 
LTB Centro Komitetą ir norinti nustatyti 
darbo sąlygas su juo, su sąlyga, kad LTB 
veiks IRO rėmuose, neužsiima politiniais ir 
pelną nešančiais klausimais.

IRO pageidauja, kad LTB atstovautų! iŠ 
JAV zonos lietuvius DP ar pabėgėlius ir 
prašo paskirtį ryšių karininką 
kuriam pažadama visokeriopa 
suose praktiniuose reikaluose, 
čiaus raštinės patalpą ir algą, 
tam, kad jis nesijaustų IRO 
bet būtų mūsų organizacijos atstovas.

Ponas Ph. L. Ryanas tvirtina, kad mūsų 
interesai kai dėl gerbūvio ir įkurdinimo 
mūsų tautiečių yra IRO interesai, nes „mes 
esame čionai tam, kad Jums patarnauti. Už 
jūsų pagalba praeityje mes esame dėkingi, 
už jūsų pastangas ateityje mes būsime dė
kingi”.

LTB Centro Komitetas savo pr. m. XII. 
29 d. posėdyje apsvarstęs šį reikalą nutarė 
padėkoti IRO JAV zonos direktoriui Pb. 
Ryanui už pripažinimą ir savo ryšininku 
IRO štabe paskyrė I vicepirmininką p. An
taną Kalvaiti, kuris netrukus prisistatys p. 
Ryanui ir susitars dėl bendradarbiavimo su 
IRO štabu.

NORI ĮDUKRINTI LIETUVAITĘ^’
. Argentinos lietuvė Pranciška SCHAD- 

VC'IDIENĖ, gyv. Buenos Aires ir turinti 
nuosavus namus, vertės 20.000 dolerių, no
rėtų įdukrinti lietuvaitę-našlaitę nuo 3—7 
metų amžiaus.

DP PARODA AMSTERDAME
Sausio 7 d. Amsterdamo valstybinio meno 

muziejaus patalpose bus atidaryta DP meno 
paroda, kuri truks vieną mėnesi. Parodoje 
dalyvaus 10 DP tautybių 68 dailininkai su 
300 eksponatų. Paveikslus iš Vokietijos 
Olandijon nugabens amerikiečių kariuome
nės sunkvežimiai. Muziejaus direktorius, ku
ris išrinktuosius paveikslus jau apžiūrėjęs ir 
jais patenkintas, pataręs pasiimti išstatymui 
taip pat kelis rankdarbių pavyzdžius. Kata
logus atspausdins Olandijoje trimis kalbo
mis — olandų, anglų ir prancūzų Galimas 
dalykas, kad parodos proga į Olandiją ga
lės nuvykti ir išstatytųjų paveikslų autoriai. 
Vedamos derybos, kad parodai pasibaigus ją 
būtų galima perkelti | Londoną ir Paryžių

* LLV/SB

* /
— „Toliau nuo savų” — Lietuvoje, gal dar Vokietijoje buvo ir yra rimta pro

blema. O kitur tėra uždavinys, — kaip nepasimesti svetimoje jūroje, kaip su savu 
pasimatyti, ką daryti, kad vaikai savo kalbos neužmirštų ir kąrtais net kaip lietu
višką žodį išgirsti? . /
, Nuo savų pabėgti galima, nuo pletkų niekur. Visur, kur yra žmogus, yra ir do

mėjimasis artimu. Kiekviena visuomenė, jei mes arčiau į ją prisižiūrėsim, formuo
ja vienaip ar kitaip savo narius, vienaip ar kitaip kiekvieną matuoja, jo drąsesni 
žodį, ar elgesį tuojau sijoja. Nuo pletko nepabėgsi, bet' kas gi mums draudžia su
rasti tokią „pletkavimo” rūšį, kuri taptų miela ir smagi santykiavimo forma ir 
tuo pačiu būtų svarbiausioji tarpusavio bendravimo priemonė. Kas draudžia su
sirinkus ^pobūvį, vietoje per kelias valandas kitus malinėti, po kelias, keliolika 
minučių apie knygas, teatrus it* tt kalbėti.

Kiek tautai gyvybinių energijų būtų sutaupyta, kiek lietuviškumo išlaikymui 
būtų pasitarnauta! J. D. N.

Kultūros Fondo
(Atkelta iš 4 psl.)

I g) Prašome lietuviškuosius laikraščius, 
žurnalus išsamiau ir nuoširdžiau aptarti 
spaudos leidimus. Ypač prašome JA Valsty. 
bių laikraščius ir žurnalus telkti daugiau dė
mesio lietuviškai knygai.

k) Skirstantis tremtijai po visą pasauli, 
nykstant kultūriniams susitelkimams Euro
poje, randame tikslingu, reikalu organizuoti 
rašto leidimo centrą JA Valstybėse.

Kartu visa mūsų tauta, kartu su bendra
darbiais, skaitytojais mes tikime gražesnių, 
turtingesnių kultūriniu mūsų rašto rytojumi. 
Tai mums liudija gražūs mūsų rašto pasi
sekimai praeityje, mūsų visų meilė kultūrai, 
raštui.

Lietuvių Kultūros Fondo St.' Komitetas ir 
knygų leidyklos: „Patria”, ..Sudavija”, „Ven
ta” sutaria;

Artimai bendradarbiauti knygų leidime ir 
platinime. LK Fondas per savo skyrius ir 
bičiulius padeda leidykloms visuose jų dar. 
buose, ypač knygas platinti.

Dažnesnjuose susirinkimuose tarfis dėl 
bendradarbiavimo ir rašto ugdymo. Leidyk
los „Patria”, „Sudavija”. „Venta” nuo savo

leidinių pajamų skiria atitinkamą nuošimtį 
Liet.; Kultūros Fondui. į

Leidyklos „Patria”, „Sudavija”, „Venta” 
artimiausioje ateityje išleidžia platų knygų 
katalogą. Laikotarpiais leis raštus skelbimo 
ir informavimo reikalams.

t Leidžiant Hr platinant spausdintus, leidyk
los įsipareigoja suderinti savo veiklą Eu
ropoje ir užjūriuose.

Leidyklos „Patria”, „Sudavija” ir „Venta” 
sveikina kiekvieną leidyklą ar privatų lei
dėją prisidedančius prie šio susitarimo.

Letuvių Kultūros Fondo St. Komitete at
stovauti knygų leidimo reikalams, išrinktas 
Jonas Lenktaitis, „Patria” leidyklos savi
ninkas.

Lietuvių Kultūros Fondo S). Komitetas 
kviečia visas leidyklas jungtis į mums vi
siems svarbų rašto leidimo, platinimo dar
bą. ' '

PROA JANIS KUGA - JUBILIATAS
Žymiam latvių dailininkui — dekoratoriui 

prof. J. Kugai gruodžio mėn. sukako 70 
metų Jubiliatas ne be reikalo skaitomas 
latvių scenos dekoratyvinio meno tėvų nes 
jis pirmas pradėjo gaminti kiekvienam vei
kalui specialiai pritaikintas, kūrinio dvasiai 
atatinkančias dekoracijas. Jo veikla prasi
dėjo 1909 m. Rygos Naujajame teatre, kur 
jis pagamino dekoracijas visai eilei žymių 
latvių dramaturgijos kūrinių. Latvijai at
gavus neprklausomybę, prof. Kuga pirmu
tinis paruošė dekoracijos pirmos operos, 
taip pat Dailus teatro pirmam pastatymui. 
Šių pastatymų .nepriklausomybės laikais 
įvairiuose teatruose, ypač operoje, prisi
rinko gbrokas skaičius, pe to, kaipo Meno 
Akademijos dekoracijų dirbįjjvių pedago
gas, vėliau akademijos rektorius, jis išauk- 
lėjęs visą eilę žymių latvių dekoratorių. 
Tremtyje jis visą laiką gyvena Esslingene 
ir tenykščiam latvių teatrui padaręs deko
raciją dešimčiai inscenizavimų. LLV/SB

PADĖKA
LTB Centro Komitetas nuoširdžiai dėko

ja visoms organizacijoms ir atskiriems as
menims už sveikinimus ir linkėjimus Nau
jųjų Metų proga.

Poniai O. MEDELIENEI ir ponui 
ALG. MEDELIUI, mirus jų mylimam 
vyrui ir tėvui , v

Juozui Medeliui
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Vaičiūnų šeima

A. DAMBRAUSKAITE AUGSBURGO 
OPEROJE

Augsburgas. S. m. sausio mėn. 9 d. 15 
vai. Augsburgo operoje, Ludwigsbau teatro 
salėje, operos solistė Antanina Dambraus
kaitė dainuoja Smetanps operoje „Parduotoji 
nuotaka” Maženkos partiją.

Liudas Dovydėnas
Liet. Kultūros Fondo St. Komiteto pirmin.

J. Lenktaitis Aleks. ir VI. Sulaičiai
Leidykla „Patria” Leidykla „Sudavija”

L. Vismantas
Leidykla „Verto

F. CIELENS IŠSTOJA IS PARTIJOS
Žymus socialdemokratų darbuotojas, buv. 

Latvijos užsienio reikalų ministeris- ir pa
siuntinys Prancūzijoje, dabar gyvenąs Šve
dijoje, paręjškė, kad jis išstoja* iš Latvių 
Tautinio Fondo Švedijoje. Savo atsistatydi
nimą jis motyvuoja tuo, kad jis išstojęs ir* 
gi iš socialdemokratų klubo dėl kai kurių 
nesusipratimų. Ateityje jis noris veikti tik
tai kaipo laisvas ir nepriklausomas rašy
tojas.

Mūsų gerb. bendradarbiui p. Algir
dui MEDELIUI ir jo mamytei, liū
dintiems dėl brangaus tėvelio ir vyro

Juozo Medelio
mirties, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

IRO Area 3 Sub-HQ, Ansbache 
Emigracijos skyr. Viršininkas ir 

bendradarbiai

Liūdesio valandoje Broliui

Algirdui Medeliui, 
jo brangiam tėveliui mirus, nuošir
džią užuojautą reiškia

Ansbacho skautų būrelis
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