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PO* RŪPESČIU NAŠTA
S. SUŽ.

Ar susirinksime į susvilintą ir 
kraujų įmirkusią savo tėvų žemę? 
Kiek jos paliks dar pikto žmogaus 
nesuterštos ir nesukruvintos? Tas 
rūpestis neleidžia mums nei nak
čiai ramiai akių sumerkti. Visi 
kiti rūpesčiai, dideli ir maži, kurie 
apie mus yra tremtyje apsiviję, 
nublunka prieš tą didį, neišsako
mą tėvynės vargą ir sunkią dalią.

Ji visus mus sujungia. Ji įpras
mina mūsų tremtį ir neleidžia po 
savų rūpesčių našta sulinkti. Rū
pesčiai turi grūdinti mus kovai, 
kietai ir neatlaidžiai, kur mes ne
būtume. Jie neturi mūsų apkurtin
ti ir užstelbti, tėvynės šauksmo. 
Niekur ir niekada nemėginkime jo 
skandinti mažmožiuose ir vylinga
me gyvenimo tvaike. Po kartaus 
nusivylimo tėvynės balsas prasi
verš taip stipriai, kad jausies su
purtytas ligi pat širdies gelmių. 
Prie tų slogių rūpesčių, kurių trem
tyje nebeatsikratysi, pridėsi dar ir 
kaltės kandų geluonį. Būkime 
nuosaikūs, taurūs ir ištvermingi, 
kokie rūpesčiai mus bekrimstų.

Kol esame dar drauge ir kol 
būsime svetur vienoj kurioj vie
toj, ryžkimės lengvinti rūpesčius 
vieni kitiems. Neužteikime be rei
kalo širdies kitam, geriau įsijaus- 
kime į artimo rūpesčius ir jį su
praskime, kad ir mus geriau su
prastų. Kartais reikia tik vieno ge
ro žodžio; kad kitam rūpesčių naš
ta palengvėtų. Kartais reikia tik
tai sušvelninti savo laikyseną, 
miklumą praradusią, ir suminkš
tinti kiek negrėbšias rankas, pas
laugos neišmiklintas. Tai apsimo
ka ir sau ir kitiems, tai apsimokės 
mums visur, kur tiktai įkyrių rū
pesčių sutiksime. Lengva širdimi 
lengviau juos ir nešti.

Nešė kitados Kristupas vaikutį 
per Nerį. Našta ta buvusi neįtikė
tinai sunki, bet kai pernešė, apsi
žiūrėjo, kad buvo nešęs ant savo 
senų pečių visos žmonijos palai
mą. Rasi, ir mūsiškė rūpesčių naš
ta, tremtinio pečius užgulusi, ne
trukus virs palaima didžia, kai ją 
padėsime prie Nemuno ir Neries 
pakrančių.

Pats kandžiausias iš visų gelo- 
nių, kuris žmogų gali įgelti, yra 
rūpestis. Mus apnykęs, jis neatsto
ja ne tiktai dienų, bet ir nemigo 
naktį. Ne vieną rūpestis be laiko 
pražildina, iš gyvenimo vagos iš
muša, padaro žmogų neramų ir ne
nuosaikų, o neiškenčiamai grauž
damas, kartais nuveda ir į kapus. 
Mūsų.liaudies dainos jį dažnai mi
ni graudulio pritvinusiais žodžiais: 
„Rūpinosi motinėlė, rūpinosi sen
galvėlė ..Rūpestis daro žmogų 
pačiu nelaimingiausiu tvariniu pa
saulyje. Tikėjimas jį kartais vadi
na sąžinės graužimu, kai rūpestį 
pagimdo paties žmogaus kaltė.

Dideli rūpesčiai visada augte 
išauga karo verpetuose ir pokari
niuose sąmyšiuose. Tokiais drums
tais laikais neliekti karo artumoje 
nė vienos tautos ir met paskiro 
žmogaus, kurio neapnyktų kandūs 
rūpesčiai. Vienas netenka namų ir 
su dideliu vargu ilgai kaupto tur
to, kitas praranda visus savo arti
muosius — tėvus, brolius ir gimi
nes, trečiam lieka nežinioje maži 
vaikai, ketvirtam pačioj jaunystėj 
suėdama sveikata ... įvairių ne
laimių ir skausmų virtinė, sukelia 
tiek daug geliančių rūpeščių, kad 
jų gausumo negali išsemti. Nelai
mingus žmones jie užgula sunkia, 
nepakeliama našta. Plačiam pa
saulyje ji vadinama raizgiomis po
karinėmis problemomis — politi
nėmis bei socialinėmis, kurias 
įveikti reikia ne mažesnės ryžties 
ir jėgų kaip kare. Dėlto sunki rū
pesčių našta, iš kurios bolševiz
mas dar veja pasauliui pavergti 
virvę- ne greit dar gali paleng
vėti.

Prieš tas didžias pasaulio prob
lemas mes, tremtiniai, esame tary
tum maži kūdikiai, nusiritę nuo 
motinos kelių ant kietos aslos, ir 
nėra gležnų rankų, kurios mus pa
keltų. Mus be atlydos kremta tas 
visų rūpesčių rūpestis — rhotiniš- 
kos žemės sunki nedalia ir alpinąs 
josios pasiilgimas. Ar besugrįšime? 
Iš čia kyla visos mūsų širdies gė
los ir slopūs nežinios klausimai; 
kur iškeliausime, kaip įsikursime
ir kaip ištversime? Atrodo, lyg 
būtume raudonspamiai provėžų 
vabaliukai, Dievo karvytėmis va
dinami, pakliuvę po besisukančiais 
vežimo ratais: ar jie sustos, ar ne-’ 
sutraiškys? Šalčiu nudvelkia šitos 
nežinios nepraskaidrėjintas.

. Šitaip netekti gyvenime jokios 
pastovesnės atspirties — nei tė
viškės namų, nei gimtosios žemės, 
nei aiškesnės ateities — yra sunki 
žmogui bausmė. Už savas ar sveti
mas kaltes, — rasi, daugiau už 
svetimas, kaip vienos Dievo šei
mos vaikai, — esame ištikti sun
kaus likimo su visa savo tauta: 
vergiama, žudoma, kankinama Si
biro kacetuose, išsklaidyta ir iš
mėtyta po visus pasaulio pašalius.

JAV prezidentas Harry S. Truman rinkiminės kalbos metu

Trumanas perrinktas JAV prezidentu
SENSACINGA RINKIMŲ EIGA. DIDELIS BALSAVUSIŲ PROCENTAS 
RESPUBLIKONAI PRALAIMĖJO IR KONGRESE. PASAULIS NUSTE

BINTAS

Vašingtonas. Prieš visus spėlio
jimus ir prieš visų institutų duo
menis per sensacingiausius Ameri
kos istorijoj rinkimus JAV prezi
dentu iš naujo perrinktas Harry S. 
Trumanas. Tuo būdu nuo 1932 m. 
amerikiečiai jau penktą kartą iš 
eilės savo prezidentu išrenka de
mokratą. Dewey kapituliavo jau 
lapkričio 3 d. 17vai, kol dar nebu
vo suskaičiuoti visi balsai, pasiųs
damas Trumanui telegramą, kurio
je linki sėkmingo darbo. Kartu su 
Trumaho pergale demokratams pa
vyko laimėti daugumą ir kongrese, 
kuriame nuo 1946 m. rinkimų vy
ravo respublikonai. Už Trumaną 
balsavo 21 mil., o už Dewey 19 
mil. turinčių teisę balsuoti. Elekto- 
rių balsai pasiskirstė šiaip: už Tru
maną 304, už Dewey 189, Thurmond 
— 38 ir Wallace — 0. Thurmond 
gavo 750.000 balsų, o Wallace 
950.000.

Tai buvo daugiausia triukšmo 

Baltieji Rūmai — JAV prezidento būstinė

sukėlę rinkimai nuo 1916 m. Visi 
politiniai ekspertai ir viešosios 
nuomonės tyrinėjimo institutai 
skaudžiai apsigavo. Trumanas jau 
prieš rinkimus pareiškė: „Rinkėjai 
išmes Gallupo (viešosios nuomo
nės tyrimo institutas) rezultatus į 
popieriaus krepšį”. Abu kandidatai 
iki paskutinio momento buvo tikri 
savo pergale. Taip pat niekas ne
sitikėjo tokio gausaus visuomenės 
dalyvavimo rinkimuose. Trumanas 
ir čia teisingai išpranašavo, kad 
reikia skaitytis su 60 mil, balsuo
tojų. Balsavusiųjų skaičius siekė 
50 mil. Tuo buvo pralenktas 1940 
m. rekordas. Trumano pergalę nu
lėmė jo energingai ir temperamen
tingai pravesta rinkimų kompanija 
ir organizuotų darbininkų rėmimas, 
kurie, visą leiką laikęsi maždaug 
neutraliai, paskutiniu momentu ap
sisprendė už Trumaną. Taip pat 
daug jam padėjo ir vadinamojo 
Taft — Hartley įstatymo kritika.

Dabartinį kongresą Trumanas 
buvo pavadinęs „antru blogiausiu 
istorijoj", o Dewey jo darbu buvo 
labai patenkintas. Per rinkimus 
daugelis žymių respublikonų^kon- 
greso narių antrą kartą nebebuvo 
išrinkti. Tarp jų yra ir C. Wayland 
Brooks, vienas iš paskutiniųjų izo
liacinės politikos reprezentantų, 
balsavęs prieš Marshallio planą, 
ir Fred Hartley. Viceprezidentu iš
rinktas demokratas Alben W.
Barkley.

Paskutiniais duomenimis į sena
tą naujai buvo išrinkta 20 demo
kratų ir 7 respublikonai (buvo 51 
respublikonas ir 45 demokratai). Į 
Atstovų Rūmus naujai išrinkta 245 
demokratai (66 daugiau), 148 respu

blikonai (65 mažiau) ir Labour 1 
(1 mažiau).

Gubernatorių iš demokratų par
tijos išrinkta 20 ir 12 respubliko
nų (8 mažiau).

Britų vyriausybė nepareiškė jo
kios oficialios nuomonės dėl rin
kimų rezultatų, nes ji nenorinti 
kištis į Amerikos vidaus reikalus. 
Londono biržose amerikiečių akci
jos smuko. Paryžiuje rinkimų re
zultatai sukėlė nepaprastą sensaci.- 
ją. Sovietų atstovas Višinskis, su
žinojęs rinkimų rezultatus, tepasa
kė: „Labai dėkui", nepareikšdamas 
jokios nuomonės. Tuo tarpu kiti 
satelitai neslėpė savo džiaugsmo. 
Anglų darbo partija, apskritai paė- 

‘mus, patenkinta rinkimais, nes esą 
dabar užtikrintas „status quo".

VOKIETIJA-
Vakaru sąjungininkas?
Vašingtono sluogsniuose plačiai 

kalbama, kad prezidentas Truma
nas ir užsienio reikalų ministeris 
Marshallis svarstą Sovietų pasiū
lymą atitraukti visas okupacines 
kariuomenes iš Vokietijos. „New 
York Herald Tribune" bendradar
bis Lippmanas, komentuodamas pa
saulio įvykių raidą ir rusų pasiū
lymą, nurodo, kad tuo atveju So
vietai savo kariuomenę atitrauktų 
tik iki Lenkijos pasienio, o ameri
kiečiai ir britai turėtų visai išsi
nešdinti iš Europos. Tokio pasiū
lymo svarstymas esąs galimas tik 
tada, kai būsianti sudaryta Atlan
to sąjunga, t. y. tik tada, kai Ame
rikos kariuomenė galėsianti būti 
Vakarų Europoje, kuri šiai karinei 
Sąjungai priklausytų. Sudarius tai
kos sutartį su Vokietija ar net jos 
nesudarius, galima būtų atgaivinti 
Vakarų Vokietijos karinę pajėgą, 
kuri būtų stipresnė, negu Sovietų 
zonoje organizuojamieji policiniai 
kariniai .vienetai.

JAV ir brtų sluogsniuose esą 
svarstoma, kad Vakarų Vokietiją 
reiktų įjungti į Vakarų Sąjungos 
bendrą frontą, nes Vakarų Vokie
tija būtų stipresnė už Prancūzijos 
pajėgas ir, gal būt, pajėgesnė negu 
JAV ir Britanijos pajėgos esančios 
Europoje. Tokios sutarties atveju 
Vokietija nebūtų laikoma kokiu 
nors satelitu, bet savarankišku są
jungininku.

Amerika Rusijos pasiūlymą ati
traukti kariuomenę svarstanti to
dėl, kad, nujaučiama, jog Rytai ir 
Vakarai dėl Vokietijos taikos su
tarties sudarymo negalės susitarti, 
todėl tokiose sąlygose esą būtų 
geriau patiems . vokiečiams leisti x 
savarankiškai tvarkytis. Amerikie
čiai rusų pasiūlymą, anot AFP, 
priimtų su sąlyga, jei Sovietai nu
trauktų dabar vedamą reparacijų 
politiką, atsisakytų nuo kontrolės 
Ruhro ^krašte ir leistų pravesti 
laisvus rinkimus Vokietijoje.

Atsakinguose JAV sluogsniuose 
maža teturima vilties, kad šis pla
nas būtų galima įgyvendinti. So
vietai, išeidami su tokiu planu, dar 
kartą pasauliui norėjo pademon
struoti jų gerus „taikos norus‘\
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Ar nusipelnėlių ir sabotažnlnkų 
ieškojimo metodas ar humoras?

Gerbtinos p. Škirpos pastangos 
įrodinėti, kad jo siūlomi žmonės 
veiksmingai vadovavę tautos re
zistencijai. Pateikiami šie fak
tai: „LAF buvo organizuojamas 
su paties respublikos prezidento 
A.' Smetonos pritarimu“ ... St. 
Lozoraitis pavedė man perduoti 
visus nurodymus LAF veikėjams 
Tėvynėje, juoš padrąsinant, kad
jokiu būdu nesusilaikytų nuo su-' 
kilimo ruošimo“. Susilaikant nuo 
klausimo: o kur toliau tie faktai, 
tenka prisipažinti, kad, šitą re- 
veliaciją skaitant, nežinia, kuo 
tikėti: ar tuo p. Škirpa, kuris da
bar tauriai dalinasi laurais su pp.
Smetona ir Lozoraičiu, ar tuo, 
kuris taip neseniai vienas visus 
to laikotarpio nuopelnus buvo sau 
monopolizavęs; ar tuo Škirpa, ku
ris dabar sako Smetoną išgelbė
jus Lietuvos vėliavą, ar tuo, kuris 
parašydino prieš smetoninę Lietu
vą pamfletą, piktesnį nei Miko- 
nio „Bala“ ...

Negalim pritarti p. Škirpos me
todui juodinti kitus, kad pats 
atrodytum baltesnis. Noras ki
tiems suversti atsakomybę ir ki
tus su juodinti nuveda taip toli, 
kad nustojama jutus tikrovę. Štai, 
norėdamas paaiškinti, kodėl ne
buvo bolševikų invazijai pasiprie
šinta, kodėl nebuvo sudaryta vei
kianti egzilinė vyriausybė, p. 
Škirpa apkaltina Lietuvos ... par
tijas, ypačiai tai padaryti p. Sme
tonai sukliudžiusi . . . „Žiburių“ 
atstovaujama partija (!)... Jeigu 
p. Škirpa nelaikytų savęs Lietu
vos pasiuntiniu, tai sakytume, kad 
jis yra humoristas, ir taip pat su 
humoru jam dėkotume už tokį 
„Žiburių“ partijai“ galios pripa
žinimą. Kaipgis! Smetona valdė 
kraštą 13 metų, ir jo valios suk
liudyti negalėjo nei jo draugas 
Voldemaras, nei Voldemaro ša
lininkai, pasitelkę į pagalbą ges
tapą, nei Kubiliūno ir kitų kari
ninkų pučai, nei suvalkiečių „su
kilimas“; jo valios negalėjo pa
lenkti nei p. Škirpa, siūlydamas 
dėtis su vokiečiais ir pulti lenkus; 
Smetonos, išnešusio Lietuvos vė
liavą per pasienio upelį, nei '‘Lie
tuvos pasiuntinys Škirpa negalė
jo perkalbėti, kad neštų ją at
gal .... O čia staiga „Žiburių“ par
tija“ ėmė ir sulaužė Smetonos 
valią pasipriešinti bolševikų in
vazijai ir paskelbti egzilinę vy
riausybę ... Baigus „pakaruokli- 
nę humoristiką“, vis dėl to rimtai 
tenka pastebėti: mielas p. Škirpa, 
tamsta pervertini p. Smetonos ne
pajėgumą, norėdamas nuimti nuo 
jo atsakingumą ir tą atsakingumą 
suversti kitiems. Tą atsakingumą 
yra prisiėmęs pats p. Smetona,
veikusioj konstitucijoj fiksuotą: 
„Lietuvos valstybė yra respubli
ka. Jos priekyje yra Respublikos 
Prezidentas. Jis vadovauja (mūsų 
pbr. Red ) valstybei... Respubli
kos Prezidento aktas, kuriuo ski
riamas ar atleidžiamas Ministras 
Pirmininkas arba Valstybės Kon
trolierius arba kuriuo duodamas 
sutikimas iškelti Ministrui Pir
mininkui arba Valstybės Kontro
lieriui bylą dėl tarnybinio nusi
kaltimo, Ministro Pirmininko arba 
kito Ministro parašo nereikalin
gas“. Šituo išrašu nenorime ba
dyti akis velioniui prezidentui, bet 
juo norime, apginti tuos, kuriuos 
tamsta be pagrindo kaltini ir mo
raliai skriaudi. Jis rodo, kad 
tamsta ir mūsų galią pervertini, 
lygiai kaip pervertini savo nuo
pelnus. Pervertini tamsta taip 
pat mūsų partingumą, lygiai kaip 
pervertini savo atsistojimą aukš
čiau už partijas. Nei redaktorius

(Tęsinys)

nei bet kuris iš redakcijos kolek
tyvo narių nėra priklausę jokiai 
partijai, nors to negalės, manom, 
pasakyti p. Škirpa apie save. Ir 
nors buvęs partijos atstovas seime 
p. Škirpa dabar stengiasi visiems, 
kas jam nepatinka, priklijuoti 
partijos etiketę, kaip visokių ne
dorybių ženklą, tai mes, nors ir 
nebuvę nei partijos atstovai nei 
partijos nariai, nesutinkame iš 
principo laikyti blogybe partijos,

Swietu tnsiįas Cerkve Hunttiaus iautyteįe
NAUJO TERORO BANGA ARTĖJA SOVIETŲ PAVERGTOMS TAUTOMS

PATRIARCHAS ALEKSIEJUS 
VEIKIA

Kremliui, radusiam, kad ati
tinkamos rūšies provoslavų Cerk
vės veikla šiuo metu yra naudin
ga jo tikslams, palaiminus, pa-| 
triarchas Aleksiejus tuojau ėmėsi 
energingos veikloš. Tos veiklos 
būdingas bruožas tai ne religinio 
gyvenimo atgaivinimas Sovietuo
se ir jam ten laisvės atgavimas, 
bet Rusijos Cerkvės įtakos stipri
nimas užsienio ortodoksų tarpe, 
Sovietams palankios opinijos su
darymas ir pastangos kitų kon
fesijų žmones prijungti prie orto
doksų Cerkvės, kad tuo būdu jie 
būtų suartinti su rusais, kas žy
miai palengvintų ilgainiui juos 
surusinti. . »

Vos tik spėjo nutilti žvangėję 
ginklai Pietų Europoj ir, nors 
dar 1945 metų pavasarį buvo 
smarkiai kovojama Vokietijoj, 
Maksvos patrijarchas jau buvo 
pakeliui į Mažąją Aziją, kur jis 
apsilankė pas aukštuosius Anti- 
jokijos, Jeruzalės ir Aleksandri
jos ortodoksų Bažnyčios dvasinin
kus. Jeruzalėje Kristaus Karsto 
bažnyčioje su visa iškilmių pom
pa laiko iškilmingiausias pamal
das. Būdamas čia, pareiškia pre
tenzijas į tuos turtus, kurie Ru
sijos carų buvo ten sudėti. Ki
tais metais savo keliones tęsia 
toliau. Aplanko Sofiją, Bukareštą. 
Bando įvažiuoti net ir į Japoniją, 
tik, matyt, Amerikos karo val
džia iššifruoja jo kelionės tikslą, 
ir leidimo lankytis Japonijoj ne
gauna. Aišku, kad šitos jo kelio
nės po platųjį pasaulį, yra inspi
ruotos ir remiamos paties Krem
liaus. Juk ekspansyvaus komu
nizmo planams tokia Maksvos 
patriarcho, veikla labai naudinga. 
Pav., kai praeitais metais patri- 

Pasaulio lietuvių dailininkų ir architektų s—gos steigiamojo suvažiavimo dalyviai Schw. Gmūndėje
B. Borjero nuotr.

jei , ji yra-susidarius visuomeni
niu pagrindu: siekimu realizuoti 
tam tikrą politinę, socialinę, kul
tūrinę programą visuomenės ge
rovei. Mes laikome blogybe tik 
vieno asmens partiją, partiją, su
darytą vykdyti puožiūrai vieno 
asmens, kuriam l’ėtat c’est moi, 
patriotizmas c’est moi, politinė iš
mintis c’est moi.

Ponas Škirpa, tamsta retoriš
kai mus kaltini, kad mes (taigi

K. V. ZAKARAUSKAS

(Pabaiga)

archas Aleksiejus paskelbė, kad 
šauksiąs Maksvoje visos provos- 
lavijos vyskupų visuotinį koncili- 
jumą, tai tuo pačiu parodė jis 
Vakarams ir visam pasauliui, kad, 
štai, Sov. Sąjungoj esanti didelė

Dail. E. Marčiulionienės pagaminta 
vaza, kurią BALF-as (teikė Chicagos 
arkivyskupui kardinolui S. Stritch. 
Kardinolas S. Stritch yra didelis trem
tinių rėmėjas lėšomis ir daiktinėmis 

gėrybėmis

religinė laisvė. Joje galį niekieno 
netrukdomi vykti tokie dideli 
bažnytinio gyvenimo įvykiai, kaip,* 
pavyzdžiui, visuotiniai vyskupų 
susirinkimai, į kuriuos gali ne
trukdomai suvažiuoti visam pa
saulyje gyveną provoslavų vys
kupai ir kiti susirinkimo daly
viai.

Tamsta savo ruožtu pamiršai tą 
elementarų faktą, kad ne tik,.Ži
burių“ partijos“ nebuvo, bet vi
sos partijos, išskyrus vieną, bu
vo uždarytos; kad tankai ir pa
trankos buvo arčiau ne mums, 
bet Tamstai ir kaip karininkui ir 
kaip pasiuntiniui, kuris tada žodį 
galėjai tarti, kur jis galėjo būti 
išklausomas ... Taigi tamstos 
mums metamas kaltinimas, jei jį 
traktuosi m rimtai, nėra garbin
gas, bet ne, — laikykime tai tik 
tamstos humoro, tam tikra rūšimi,

(Bus daugiau)

Toks visuotinis ortodoksinės 
Cerkvės suvažiavimas Maksvoje 
šiais metais įvyko liepos 8—18 
dienomis. Ta pačia proga buvo 
atšvęsta ir 500 metų jubiliejus, 
kai Rusijos Cerkvė atskilo nuo 
Konstantinopolio patriarcho pri
klausomybės. Į šias iškilmes bu
vo atvykę beveik visų dabartinės 
Sov. Sąjungos satelitinių valsty
bių aukštieji dvasiškieji dignito
riai — Rumunijos patriarchas, 
Sofijos metropolitas, toliau Anti- 
jokijos, Vakarų Europos ir Ame
rikos provoslavų atstovai. Kons
tantinopolio patriarchas atsiuntė 
taip pat savo atstovą metropo
litą Germaną. Tik, gal būt, dėl 
dabartinių Jugoslavijos įvykių 
Belgrado patriarchas Gavrilas 
atsisakė dalyvauti- Iškilmės Mask
voje buvo atšvęstos su ypatingu 
puošnumu. „Izvestijos“ savo ve
damajame pabrėžė, kad Sov. Są
jungos vyriausybė šitokiomis iš
kilmėmis yra labai patenkinta ir 
šis suvažiavimas yra jos prote
guojamas. Ir kodėl būti nepaten
kintai Sov. vyriausybei, jei pa
triarcho Aleksiejaus dėka vyksta 
šimtų milijonų stačiatikių suce
mentavimas, kai, kokio nors kon
flikto su Vakarais atveju, galima 
bus įkinkyti šalia penktosios ko
lonos ir ortodoksinę cerkvę savai 
propagandai.

Taip koncentruodamas apie sa
ve, o tuo pačiu, žinoma, ir apie 
Kremlių, įvairių kraštų ortodok
sus ir stiprindamas jų tarpe savo 
įtaką bei palankiai juos nuteik
damas Sovietams, Aleksiejus tie
siog ar per jo įtakoj esančius ki
tų kraštų ortodoksų aukštuosius 
dvasininkus, kuriems visur, kur 
tik gali, talkina Sovietų vyriau
sybė, varo savo „misijų“ darbą.

Si akcija pirmoj eilėj nukreip
ta prieš Vatikaną ir katalikus.

Knn. J. Tamulis 
pakviestas i Australija

•Kun. Jonas Tamulis, Sv. Kazi
miero lietuvių parapijos Los Ange- 
lyje vikaras, lapkričio mėn: pra
džioje išvyksta į Australiją svar
bioms valdinėms pareigoms, susi
jusiomis su tremtinių imigracija į 
Australiją. Kun. J- Tamulis Los 
Angelyje išgyveno beveik įtrejus 
metus ir čia įsigijo daug draugų.

Kun. J. Tamulis

Be parapijos pareigų jis daug lai
ko pašvęsdavo „Kalifornijos* Lie
tuvio" redagavimui, vesdamas jo 
angliškąją dalį.

Kun. J. Tamulis yra baigęs Jur
barko gimnaziją, lankė Kauno ku
nigų seminariją ir 1940 m. baigė 
Vytauto Didžiojo Universiteto Teo
logijos-Filosofijos fakultetą. Sovie
tams okupavus Lietuvą, 1941 m.^ 
pradžioje jis išvyko į Australiją, 
kur išgyveno daugiau kaip 5 me
tus. Per tą laiką kiin. J. Tamulis 
kapelionavo dviejose mokyklose, 
kartu padėdamas kapelionauti 
Australijos ir Amerikos kariuome
nės stovyklose. Vėliau buvo pas
kirtas asistentu prie Šv. Stepono 
katedros Brisbane.

1946 m. pradžioje kun. Tamulis 
išvažiavo į Angliją ir kurį laiką 
gyveno Londone padėdamas Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijai, o vė
liau išvyko į Los Angeles, Calif.

Dabar kun. Jonas Tamulis iš
vyksta į Sydney dirbti baltiečių, 
o ypatingai lietuvių, imigracijos į 
Australiją srity. Jis yra specialiai 
kviečiamas arkivyskupo McGuire, 
kuris yra katalikų imigracijos ko
miteto pirmininkas, rekomenduo
jant Sydney Apaštališkam Delega
tui.

Jo naujas adresas bus toks: Rev. 
Rev. John Tamulis, Federal Catho
lic Immigration Committee, 150 
Elizabeth Street, Sydney, W. S. W. 
Australia.

Tik iškilmingai atidarius Mask
voje ortodoksinį suvažiavimą, pir
miausia pradėta pulti Vatikaną. 
Per Maksvos radiofoną pasipylė 
Vatikano adresu biauriausi šmeiž
tai ir kaltinimai. Vatikanas, girdi, 
esąs aktyvusis naujo karo kurs
tytojas, Vatikano Kurija esanti 
tarptautinių intrygų centras, daug 
kenkiąs slavų tautų interesams, 
Vaikanas esąs tarptautinio fašiz
mo centras ir t. t. Pagaliau pa
reiškiama mintis, kad katalikų 
tikinčiųjų .masės turėtų atsiskirti 
nuo Romos hierarchijos. Taip pat 
nepasigailėta karčių žodžių ir 
Amsterdamo Pasaulio bažnyčių 
konferencijai. Šis suvažiavimas 
taip pat turįs politinių ir antide
mokratinių tikslų. Griežtai pasi
sakyta ir prieš joje dalyvavimą 
provoslavų Cerkvės atstovų. O 
atsišaukime į viso pasaulio krikš
čionis prabyla taip: „Į kovą, už 
taiką, į kovą prieš karo kursty
to ją!“

(Perkelta į 5 pusi.)
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Lenku naujosios politikos pagrindai (1)

Rusijos ir Lenkijos santykiai praeity ir ateity
TARPJURIO FEDERACIJA-LENKU TREMTIES SPAUDOS ŠVIESOJE

V. RIMVYDAS

*linio karo pabaiga. Lenkų politi
kos uždaviniai taip pat neužbaigti 
ir dabar atsakingiems lenkų va
dams liekanti pareiga tęsti ir 
įvykdyti politinius lenkų tikslus. 
Šią pareigą įsisąmoninti privalo 
tiek pati Lenkija, tiek jos tremti
niai užsienuose. Tiesa, pačiam 
kraštui atitenka tik pasyvus vaid
muo — jam belieka išlyginti ma
terialinius nuostolius ir toliau iš
laikyti tą moralinę nuotaiką, kuri 
jį sieja su Vakarų civilizacija. Tuo 
tarpu tremčiai atitenka kiti užda
viniai — ji turinti atlikti parengia
muosius darbus ir pasirengti rei
kiamą valandą sugebėti įvykdyti’ 
lenkų politikos tikslus. Vis dėlto 
autoriui atrodo, kad tremtyje šios 
pareigos pajautimas kiek atslūgęs 
— ne 'tik plačiųjų masių, bet ir jos 
vadovų interesai per dažnai jau 
kreipiami kasdieninių rūpesčių bei 
smulkmenų link ir pasitenkinama 
tik frazėmis apie nepajudinamą no
rą tapti nepriklausomais, protes
tais dėl padėties krašte ir tremti
niams nelaimės akcentavimu. Tuo 
tarpų mažai kas rūpinasi lenkų 
ateities tikslais, jos santvarka, jos 
vidaus bei užsienio politika.

Autorius pabrėžia, kad lenkai 
negalį siekti 1937 m. pavyzdžiu 
nepriklausomybės. Jie privalą siek
ti dar geresnių nepriklausomai 
valstybei sąlygų. Praėję 9 metai 
nuo lenkų laisvės netekimo įgali
ną pažinti buvusio laikotarpio klai
das ir drauge įžiūrėti skirtumą 
tarp 1939 metų ir šių dienų sąlygų.

Lenkų nepriklausomo 1918—1939 
m. laikotarpio didžiausia klaida bu
vusi ta, kad Lenkija nebuvo ap
saugota iš Vakarų ir Rytų pusės. 
Tai žymia dalimi buvusi Versalio 
sutarties klaida. Vakarų valstybės 
per daug buvę įsitikinusios totali
niu Vokietijos pralaimėjimu ir per 
mažai buvo įvertinusios Sovietų 
S-gos pavojų. Tos visos . klaidos 
atsiliepusios ne 'tik pačiai Lenkijai, 
bet ir visai Europai. Tiesa, lenkai 
buvo dėję politinių pastangų ati

i Iš „Žiburiuose" įdėtų pasikalbė
jimų su tremtyje esančiu lenkų 
prezidentu Zaleskių ir jo užsienio 

; reikalų ministeriu Tamovskiu skai- 
i tytojai galėjo, bent bendrais' bruo

žais suvokti lenkų politikos atei
ties tikslus. Žinoma,- iš svetimiems 
skirtų pareiškimų negalima buvo 
laukti reikiamo aiškumo bei atvi
rumo, tad neabejotinai būtų įdomu 

l naujosios lenkų politikos princi
pus pažinti iš šaltinių patiems len
kams skiriamų. Tokią progą turime. 
Vokietijoje išeinąs nepriklausomas 
lenkų savaitraštis „Kronika" viso
ju eilėje numerių įsidėjo Kl. Hra- 
byko straipsnį apie naujosios len
kų politikos pagrindus. Jame žy
musis lenkų publicistas, nagrinė
damas lėhkų užsienių politikos 
kryptis, iškelia visą eilę minčių, 
kunos neabejotinai bus įdomios 
ir lietuviams. Ypatingai dėmesio 
vertos yra tos straipsnio vietos 
kuriose autorius blaviai ir kritiškai 
įvertina pokarines permainas Eu
ropoje ir Vakarų politikų padary
tas klaidas.

Jo nuomone, šiuo metu mes 
prieiname prie aukščiausios įtam
pos tos krizės, kuri prasidėjo bai
gus karo veiksmus 1945 m. ar net 
1941 m., kai, vokiečiams užpuolus 
S.S.-gą, pastaroji lengvabūdiškai ir 
automatiškai pripažinta lygiateisiu 
sąjungininku ir busimojo laimė
jimo bendru dalyviu. Už Churchil- 
lio ir Roosęvelto klaidas, pabrėžia 
K. Hrabyk, pasaulis dabar turi 
brangiai mokėti ir viskas rodo, 
kad ateity jam teks patirti dar ir 
rimtesnių pasėkų. Čia būsianti at
sakinga ir Lenkija, nes ir jos už
sienių politika karo metu perdaug 
buvo pavergta bendradarbiavimo 
su Rusija iliuzijų. Gen. Sikorskio 
1941 m. sudaryta sutartis su Sta- 

• linu buvusi visų šiandieninių len
kų nelaimių pradžia. Visą reikalą 
visai įklampinęs Sikorskį sekęs, 
tačiau toli nuo jo atsilikęs intelek- 
tuališkai, St. Mikolaičikas.

1945 m. nebuvusi antrojo pasau-

taisyti tas klaidas (jos sutartys su 
Vakarų ir Balkanų valstybėmis), 
tačiau jos nebuvo vaisingos.

Kita klaida — lenkai per visą 
laiką nuo 18 a. neįvertino didelių 
permainų Europoje, ypač rusų ■ ir 
vokiečių siekimų pavergti visą pa
saulį. Lenkų karalystėje vykusios 
permainos anksčiau galingą Lenki
ją pavertė į papraščiausią sveti
mųjų planų ir derybų objektą. Vi
sai abejingai buvo žiūrėta ir da
bar, deja, žiūrima į naujų kelių 
ieškojimą, o tai esąs’ nepaprastai 
nemalonus, net pavojingas reiški
nys. 1918 m. netik patys lenkai, 
bet ir visa Europa gyveno iliuzi
jomis, kad tarp vokiečių ir rusų 
įsprausta Lenkija galėsianti suda
ryti pakankamą atsparą tarp dvie
jų milžinų. Tuo tarpu 1939 m. per
daug aiškiai parodę, kad Lenkija 
nebuvusi stipri, savarankiškam 
vaidmeniui tinkąma valstybė. Chur- 
chillio eksperimentas Jaltoje, kur 
Lenkija lengvai perduota sovie
tams kaip grobis, atnešęs tiek pat 
fatališkas pasekmes, kiek L. Geor- 
geo eksperimentas Versaly. Iš čia 
belieka daryti išvadą, kad abu 
sprendimai nebuvę teisingi, ir ten- 
ką ieškoti trečiojo.

Santykiai su Maskva — viena 
pagrindinių problemų lenkų užsie
nio politikoje. Kokia dabartinės 
lenkų vyriausybės politika pačioje 
Lenkijoj? Nesunku į tai atsakyti. 
Tai prorusiškos orientacijos poli
tika, šiuo metu sustiprėjusi ir vir
tusi labiau konsekventiška dėl pa
saulėžiūrų vieningumo tarp lenkų 
komunistinės partijos ir dabarti
nio Maskvos režimo. Tačiau klys
tų tie, kurie manytų, kad tos 
orientacijos šalininkai Lenkijoje 
atsiradę tik nuo 1945 m. Šioji po
litika, kurią galima pavadinti ka
pituliacijos rusų atžvilgiu politika, 
savo šalininkų jau.turėjo 19 a. pa
baigoj, kai lenkų politikas Roman 
Dmowskis dėjo visas ’ pastangas 
sukliudyti lenkų —Vakarų susiar
tinimą. Prieš antrąjį pasaulinį karą

3 PSL.

Dmowskis miršta, _ ir jo tautinė 
partija (Stronnictwo Narodowe) 
vienintelę išeitį randa bendradar
biaudama su Sovietų S-ga. Šią 
mintį toliau vykdo 1941 m. gen. 
Sikorskis, 1945 m. St. Mykolaičikas 
ir pagaliau pilnai ją realizuoja 
lenkų komunistiniai politikai. Gali, 
esą, lenkų politikai — Dmowskio

Europa, Rusija turės puikią progą 
suvaidinti rimtą vaidmenį pasaulio 
civilizacijos labui. Tačiau visa tai 
negali vykti kitų Europos plotų j 
sąskaiton. Jei pasaulis nori išveng- ' 
ti busimųjų karų, Rusijos plotai 
ateity negali prasidėti žemėmis, 
kurių gyventojai trokšta gyventi 
nepriklausomai nuo Rusijos? Lais
vė juk yra kiekvieno žmogaus ir 
kiekvienos tautos teisė. Gyvename 
epochoje, nurodo autorius, kai tik 
istorinėmis teisėmis remtis nebe
galima —; tai esąs silpniausias ar
gumentas. Pasaulis yra tiek iš pa
grindų pasikeitęs ir jame taip 
žmonių tarpe sustiprėjęs skriau
dos ir teisės nebuvimo jausmas, 
kad senųjų, tradicijų tęsimas ves
tų vėl prie naujų suiručių. Tai lie
čia ir Rusiją, kuri, turėdama teisę 
gyventi, negali remtis tradicijomis, 
kurių pagrindinė žymė nuo amžių 
buvo carų ir vėliau raudonosios 
armijos Įsakymais vykdoma pries
pauda.

Lenkija yra toji valstybė, kuri 
mažiausiai suinteresuota palaikyti 
šią blogą Rusijos tradiciją. Toliau 
autorius smėrkia minėtos partijos 
deklaravimą, esą „mes norime ne
priklausomos Lenkijos, ir niekas' 
mums daugiau nerūpi'1. Tokios pa
žiūros nėra rimtos, ries juk Lenki
ja nėra koks atskirtas kraštas, ir 
ji turi savo kaimynus, todėl pri
valo domėtis santykių raida tiek 
savo pašonėj, tiek ir aplinkoje.

Lenkija, turėdama didelių inte
resų rytinėje ir vidurio Europoje, 
negali jų atsižadėti kieno nors 
naudai, ypač gi naudėti Rusijos, • 
kuri ne niro vakar Lenkijos atž
vilgiu ' rodo •agresyvius planus. 
Lenkija, esą, turinti sąlygas, ku
rios ją įgalina bendradarbiauti, su
darant atskirą pajėgą, galinčią sa
varankiškai veikti ateities Europos 
santvarkoj. Tik tokiu būdu lenkai 
drauge su savo kaimynais gali so
lidariai nustatyti savo bendrus 
santykius su Rusija kaip su tarp
tautiniu europinės santvarkos part
neriu. Apsiribojimas ■ šių dienų są
lygose tik savo valstybės ne
priklausomybės ir suverenumo rė
mais gali nuvesti tik į atsisakymą 
nuo nepriklausomybės. Lenkija tad, 
būdama per maža išlaikyti ne
priklausomybę dabartinėse sieno
se, privalo susijungti su visa Ry- 
tų-Vidurio Europos teritorija ir to
kiu būdu sudaryti atramą tiek 
prieš Rusiją, tiek ir prieš Vokietiją.

partijos žmonės — deklaruoti savo 
antikomunistinį nusistatymą, ta
čiau niekas negalės paneigti fakto, 
kad patys lenkai pirmieji deklara
vo to susiartinimo politiką, ir pir
mieji bandė ją vykdyti gyvenime. 
Dar daugiau — minėtoji tautinė 
partija ir ateities perspektyvoje 
skelbia savo bendradarbiavimą ry
tuose su Rusija, nors, žinoma, turi 
galvoje nebe sovietinę, bet „demo
kratinę" Rusiją. Tokia politika, 
pabrėžia K. Hrabyk, tegali reikšti 
tik lenkų kapituliavimą rusų atž
vilgiu ir jos kėlimas tegali būti 
suprantamas baimės prieš Rusiją 
buvimu ir su ja,susieta stoka pasi
tikėjimo Lenki ja, kuri, būdama tarp 
Vokietijos ir Rusijos, galėtų tapti 
tikrai nepriklausomas ir savaran
kiškas veiksnys.

Tuo tarpu lenkų politinė realy
bė, visa lenkų istorija remiantis, 
verčianti daryti vienintelę išvadą 
— Lenkija Rusijai sudaro organinę 
kliūtį, šiai pastarajai vykdant eks
pansinę politiką, bent Rytų — Vi
durio Europoje.

Lenkijos okupacija ir jos vals
tybės likvidavimas nėra vien Sta
lino prasimanymas pabrėžia auto
rius. Tai carų laikus siekiąs rusų 
politikos pagrindas, politikos, ku
rią vedė ir ves ateity kruvinos Ru
sijos valdovai. Neatrodo, kad ir 
rytdienos Rusija galėtų atsižadėti 
savo ekspansijos planų, kurie ati
tinka rusų istorinius tikslus ir jų 
ambicijas. Ar gali kas manyti, kad 
ateities nesovietinė Rusija galėtų 
atsižadėti jų sovietinių laimėjimų 
Europoje? Ar ateity nebus su pa
sigėrėjimu prisimenami pareiški
mai, susieti su vokiškojo okupanto 
nugalėjimu, ar nebus sovietų karo 
vadai garbinami tiek pat, kiek da
bar garbinami carinių laikų nuga
lėtojai? Į tas aplinkybes negalima 
žiūrėti pasyviai ar lengvabūdiškai, 
nes tai'skaudžiai gali atsiliepti ne
tolimoj ateity. Rusija iš tikrųjų 
yra didelė valstybė, kurios dydis 
ir milžiniškos ūkinės bei kultūri
nės galimybės atidaro jai. dižiulės 
perspektyvas savoje teritorijoje. 
Bendradarbiaudama su pokarine

Jurgis Jankus

PU ŠUS
9.

— Nereikia, — pasakau.
Jis juokiasi.

— Nereikia bijoti, — sako. — Čia numirsi. Morta neiš
gydys. Jie dar ką sako ir man pasirodo, kad prideda: 
„Morta tokių ligų nemoka gydyti."

Su paskutiniais žodžiais nusijuokia ir gnybteli jai į 
veidą, o man nuo to lyg būtų per žandą sudavęs. Sukandu 
dantis, kad nepasakyčiau išeiti lauk. .

Bet jam matyti jau laikas: užsivelka milinę, atsisvei
kina ir išeina. Išeidamas vėl kalba apie daktarą.

Morta pakyla ir palydi iki durų. Ne, ji išeina ir už 
durų.

— Užsivilk, peršalsi. Kur eini, nuoga, — pasako motina;
Ir ji nepasako, kad neitų, bet Morta vis tiek išeina 

neapsrrengusi.
— Ką jis čia kalbėjo apie daktarą? — paklausia,- kai 

pasiliekam dviese.
Aš pasakau, o ji tęsia:
— Stankus irgi sakė, kad būtų verčiau į ligoninę, bet 

visi bijo. Sako dar prisikabins. Kai žandarai ims knistis, 
nieko negalėsi paslėpti ... .

Bet jos žodžius aš tik perpus tegiržiu. Man rodos, kad 
Morta perilgai stovi už durų, ir pasakau:

— Varyk į vidų, sušals.
— O tegu šąla, — atkerta motina, ir girdžiu, kad ir 

ji nepatenkinta.
— Susirgs. Bus negerai, — pasakau ir susigėstu, kad 

toks rūpestingas pasidariau.
Įeina ir Morta. Ji nusipurto. Pasisukina apie stalą, pas

kum prieina prie lovos ir uždeda šaltas rankas ant veido.
— Gerai?
— Labai. Ilgiau palaikyk.

Ji atsisėda ant lovos krašto ir laiko rankas ant veido.
— Kam tu ant jo pyksti? — po valandėlės pasako.
Bet aš nepykstu. Nuo vėsių rankų man dabar gera ir 

ima snaudulys.
— Ir gerai, —t už mane atsako motina. — Ar aš daug 

sykių. nesakiau, lyg savų vyrų nebūtų. Bet motinos ne
klausai tai’ gal svetimų paklausysi.

Man gera, kad Morta čia sėdi ir kad motina už mane 
kalba, ir aš taip tingiu, taip tingiu, kad net širdy saldu 
darosi.

Buvau vėl užmigęs. Kai pabudau, Mortps.šalia nebebuvo 
ir veido rankomis niekas nevėsino. Dabarvji sėdėjo šalia 
krosnies ir verpė. Ji nematė, kad aš pravėręs akis. Va
landėlę žiūrėjau į smagiai lekiantį ratą ir tyliai birzgian- 
čią špulę. Rankos tempia iš kuodelio vilnas, o iš pirštų 
išlekia siūlas ir lekia, lekia, lyg niekada jam galo nebūtų.

Kai gefreiteris išėjo, buvo pavakarys ir troboj ėmė 
darytis prieblanda, o dabar buvo* šviesu. Gale ratelio, ant 
krosnies kampo ir ant grindų krito gelsvas saulės ketur
kampis, ir aš žinojau, kad buvo vėlybo pusryčio metas. 
Staiga pajutau, kad noriu valgyti. Vėl žiūriu į siūlą ir 
noriu pašaukti Mortą, bet siūlas nutrūksta ir galas įlekia 
į špulę. Ji greitai ranka pagauna už rato, sustabdo ir ima 
ieškoti siūlo, o man per širdį nueina šiluma: pagalvojau, 
kad taip pat galėjo nutrūkti ir mano siūlas, ir niekas ne
būtų sustabdęs rato, nebūtų paieškojęs nutrukusio galo 
ir vėl iš naujo priverpęs.

Suradusi siūlo galą, pakelia akis į lovą ir pamato, kad 
nebemiegu.

Ilgu žvilgsniu pažiūri į mane, bet šiandien nesijuokia.
— Gal geriau? — pasako.
— Kai pabundu, visada atrodo geriau.
— Gal valgysi? — ' \ x
— Valgysiu. r
Atidaro krosnį ir išima valgyti. Brolis, eidamas į mišką, 

atnešęs. Vėliau ateisianti ir motina. Vakar buvusi atvažia
vus, bet aš jau miegojęs, ir ji nenorėjusi žadinti. Tik 
pasėdėjusi ir vėl išvažiavusi. Stankus irgi buvęs šį rytą 

užėjęs. Jis galvojąs, kad viskas būsią gerai. Man darosi 
keista, kad čia taip daug atsitinka, kol miegu.

Motina atnešė sriubos, smulkiai smulkiai supiaustytų 
makaronų su vištiena ir mažyčių varškinių kukulaičių su 
sviestu ir grietine.

Morta vėl valgydino ir pasakojo, kas per tą laiką at
sitikę, o aš išvalgiau lėkštę sriubbs ir dubenėlį kukulaičių.

— Kodėl bijojo mane pas daktarą vežti? — atsiminęs 
paklausiau.

— Ar tu nieko nebematei?
— Ne.
Vėl atsiminiau, kaip vokiečio kojos kilo aukštyn, bet to 

nepasakiau. ,
— Palys Vienakį užmušė.
— Palys?!
— Kai pamatė tave mušant, tai pagavo už nugaros ir 

tėškė aukštielninką tiesiai ant kelmo. Taip davė, kad net 
šautuvas per pusę nfilėkė. Iš karto buvo negyvas. Vieni 
sakė, kad dar sukriokė, kiti, kad jokio garso neišleido. 
Norėjo visi išlakstyti ir taip begulintį palikti, bet Na
vikas austabdė. Tada susitarė kaip kalbėti, paėmė Naviko 
arklį, nuvežė ir pasakė, kad bėgęs rąstu, paslydęs, kritęs 
aukštielninkas ant kelmo ir užsimušęs. Navikas visiems 
uždraudęs ir namie teisybę sakyti.

— Aš girdėjau, kai Palys Stankui pasakojo. Jis tave ir 
atnešė čia, kaip vaiką ant rankų pasiėmęs.

Atsiminiau, ką ji gefreiteriui pasakojo, ir pasidarė sma
gu, kad nebuvo nuėjusi su vokiečiu.

— Dabar suprantu, kodėl tu tam vokiečiui tą pasaką 
pasekei. Aš norėjau teisybę pasakyti ir dar pridėti, kad 
vokiečiai žmogžudžiai.

Ir gerai, kad nepasakei. Jis geras žmogus, bet kas jam 
uždraus, namo parėjus, teisybę pasakyti. Pats gali su
prasti, kad paskum gero nebūtų.

— O pušis?
— Pušis tebestovi. Ji dabar atrodo daug didesnė, negu 

pirma buvo. Kai eina debesis, tai rodos tuoj užklius.
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Lietuvoje pelyja tarybinės knygos
V. Rimvydas.

Tapybinę knygą — į mases. Toks 
šūkis mestas Lietuvos TSR per spa
lio 15 d. pasibaigusį • tarybinių 
knygų platinimo mėnesį. Tas mė
nuo parodė, kad su tarybinių kny
gų platinimu Lietuvoje blogi reika- 
lei — šimtai tūkstančių egzempliorių 
pelyja sandėliuose. Reikėjo per tą 
mėnesį įsteigti knygų stalus mies
tuose (pav. Vilniuje — Cemiakov- 
skio — Ožeškienės gatvėj), reikėjo 
suvaryti darbininkus ir mokslei
vius, reikėjo pagaliau dėti lieps
ningus raginimus „Tiesos" skiltyse. 
Kas rūpinasi knygų platinimu Lie
tuvoje ir kokios knygos leidžia
mos, paaiškina mums O. Cistiako- 
vas, Lietuvos KP (b) CK leidyklų 
sektoriaus vedėjas. Savo „Tiesoje" 
(Nr. 220} įdėtame straipsnyje jis 
pasidžiaugia, kad per trejus metus propagandinį darbą įjungti rašyto- voje, kai per 4 metus leidžiamos 

" t--* _ su ]įteratūros vakarais išsiųsti „knygos", tiksliau — politliteratū-
į visus apskričius, gi „Tiesos" 224 ra tinkama tik nurašymui į nuos- 
nr. įdėtas ir V. Mykolaičio-Putino tolius.

nicistai ištisais mokslo veikalais 
paskelbė „generalinį gonokokų 
(gonorėjos sukėlėjų) s ’ "
prieš didžiojo pasaulio vedamą 
cheminį karą. Toks masinis „su-' 
kilimas“ prasidėjo prieš keletą 
metų gonorėjos tėvynėje Paryžiu
je, kur šimtai prancūzų visiškai 
pradėjo nerėaguoti į gydymą sul- 
fonamidais. Vieni teigė, kad go- 
nokokai priprato prie sulfonami- 
dų kiti — kad atsirado labai

• stiprūs gonokokai, kurie persime* 
tė į Vokietiją,. Šveicariją ir da
bar slenka vis tolyn į rytus. Pa- jau virto realybe. Jos yra 10 cen- 
našių „sukilėlių“ jau pastebima tų dydžio. Dienos norma susideda 
ir prieš peniciliną. i§ keturių tablečių. Tos tabletės

Insulino gamyboj padaryta nau- karo metu buvo vartojamos j Ari
jų patobulinimų. Insulinas reika- ninku. Daugiausia buvę sunkumų 
lingas palaikyti gyvybei šimtams dėl tablečių skonio, nes kiekvienas 
tūkstančių sergančiųjų cukraus pageidavęs pagal savo skonį... 
liga. Vokiečių chemiko dr. Fritz Vienas britų tyrinėtojas, kuris 
Lindner patobulinimus JT prieš jau 20 metų toj srity dirba, tiki,

niu būdu. Šiomis dienomis dviem 
olandų chemikams dr. J. van der 

sukilimą“ Vliet ir dr. W. Stevens pavyko 
' —j-----būdu pagaminti vitaminą D.

Tuoj po karo spaudoj buvo pa
sirodžiusi •žinutė, kad vokiečių 
tyrimų laboratorijose rasta pa
gamintos kažkokios maisto table- , 
tės. Buvo spėjama, kad tai bus 
sintetinis baltymas. O sintetinis 
baltymas — sena visų svajonė! 
Tačiau apie tai buvo daugiau 
nekalbama.

Maisto tabletės šiandien bet gi

pasirašytas straipsnis' apie knygų 
platinimą, kuriame jis labiau krei
pia dėmesį į rašytojo ir skaityto
juose dat didesnę knygos meilę, gi 
šie- pastarieji gedi paskatinti rašy
tojus dar stropiau dirbti.

Knygų platinimo mėnuo praėjo. 
„Tiesa“ skelbė karčius skundus 
dėl dulkėtų lentynų ir dėjo Chai- 
mo Levino nuotraukas su knygų

TSRS lentynomis Vilniaus gatvėse. Ke
liolika rašytojų su nežinomais lig 
šiol vardais ir keli su žinomesniais 
atskaitė savo kūrybą apskričių 

Kiek didelis yra LKP (b) biuro centruose. Gončerovas ir kiti su-
susirūpinimas tarybinių knygų uz- dare komisiją knygų nurašymui i savaičių rekomendavo net kad maistą tabletėse bus galima 
sigulėjimu sandėlių ir bazių lenty- nuostolius. Ir iš tikrųjų ar šis pas- visjems savo nariams. Insulinas taip sukoncentruoti, kad su jomis 
nose bei visišku nesidomėjimu iš tarasis žygis nesimbolizuoja pade- - -- — ...
rašytojų puses, matyti ir iš to, kad ties Lietuvoje? Ką gi padės visi 
knygų platinimo savaitės proga į knygų platinimo mėnesiai Lieta-

lentynose ir sandėliuose-skundžiasi 
„Tiesos" korespondentai.

Panaši padėtis ir miestuose. Ka
dangi knygynuose knygos prastai 
perkamos, nuo rugsėjo 15 d. atida
ryta visa eilė prekybos taškų- 
kioskų Kaune — 7 kino teatruose, 
21, — įvairiose gavėse ir t. t. Ta 
pačia proga skelbiama, kad išėjo 
visa eilė naujų knygų. Krupskajos 
„Apie jaunimą", Lebedevo 
kino istorijos bruožai", „Teatro 
almanachas" ir it. t.

nuo „išvadavimo" Lietuvoje išleista 
1300 pavadinimų knygų bendro 
tiražo 17 mil. egz. Čia pat? jis nu
rodo, kad Lietuvos TSR leidyklos 
išvertė į lietuvių kalbą ir išleido 
šimtus marksizmo-leninizmo kla
sikų: Mhrkso, Engelso, Lenino ir 
Stalino veikalų. Kiek šimtų knygų 
lieka kitai literatūrai, autorius ne
nurodė. O šiais metais tempas dar 
didesnis — per 7 mėn. leidyklos 
išleido 293 knygas su 3 mil. egz. 
tiražu.

Toliau O. Cistiakovas nusiskun- ________
džia, kad tūkstančiai tarybinių didžiųjų valstybių naujieji biu- 
skaitytojų ieško k^gų ir negali džetai? Kuriems reikalams dau- 
jų Teisti. Ieškodamas į tai atsakymo giausia skiriama pinigų? Pavir- 
(mums jis aiškus), jis pamini kny- šutiniškai peržiūrėjus tuos di- 
gų platinimo organizacijas. Jos džiuosius skaičius, galima spręsti, 
trys: Valstybinių leidyklų knygų kokios muotaikos ir kokie pirma- 
prekybos susivienijimo Lietuvos eiliai rūpesčiai pavienių žmonių, 
resp. skyrius (KOGIZas), „Sąjun- tautų, kontinentų. Daromi di- 
ginė Spauda" ir Lietuvos Vartotojų džiausi pasiruošimai, skiriamos 
Kooperacijos Sąjunga. Pirmoji iš pasakiškos sumos, sutelktos žy- 
76 prekybos taškų kaime turi tik miausios mokslo pajėgos — ir 
16, panašiai ir kitos. Esą kaimo viskas vienam tikslui: kokiu bū- 
masių knyga nepasiekia, jos plati- du moderniau užmušti žmogų- 
nimui neskiria dėmesio ir partijos Tačiau rūpinimasis žmogaus svei- _ 
komitetai valsčiuose bei apskrity- kata Paliktas tolimoj eilėj .užpa- kainos (firmos palaiko aukštą 
se. Pav., net Stalino biografijos kaly. Užtenka palyginti sumas, ---- --------- ---------------- -
600 egz. vienoje krautuvėje Taura- skiriamas vien tiktai atominių ir 
gės aps. išgulėjo 4 mėn. Iš viso, bakteriologinių ginklų gamybai 
šimtai Ir tūkstanHai knygų guli dominuojančiose valstybėse su . vriczv rvocaiilizv clrirfsmnmis leso- sandėliuoąe, knygynuose ir bazese, 
knygynai stovi užrakinti ir t. t. 
To nepastebi partiniai darbuotojai. 
O tai esą neteisinga. Knygos po
puliarinimas ir platinimas svarbi 
politinė pnemone tad sidnant jas iUŽmPŠU negu kaip jį i3laikytl 
genau išplatinti, LK (b) CK biuro 
nutarimu surengtas knygų platini
mo mėnuo.

Kas naujo medicinoj
NUOTRUPOS IS SPAUDOS IR GYVENIMO

Dr. med. K. Ambrazaitis

Argi nestebina ■ astronomiški bant apie daugybę pakenkimų li
goniui. Pradžioj, pav., buvo skel
biama, kad gonorėja 100% išgy
doma, įleidžiant vienintelę tam 
tikro kiekio penicilino injekciją. 
Šiandien jau konstatuota, kad 
daugeliu atvejų (nėščių moterų) 
penicilinas gonorėjos visai nevei
kia. Yra daugybė pavyzdžių ir ki
tų ligų atveju. Visa tai nemažina 
penicilino svarbumo tam tikrais 
atvejais. JAV valstybėse penicili
nas duodamas beveik kiekvienam 
ligoniui prieš operaciją. Vokie
tijoj dėl jo mažo kiekio ir aukštos

gaminamas iš skerdžiamų gyvu- bus galima išgyventi savaitę jo-., 
lių liaukos-kasos. Skerdžiant gy- kio kito maisto nepaėmus. Už- 
vulius, kasos išimamos, surenka- valgius tablečių, nesinorėsią nė 

'mos ir tuoj perdirbamos. Išimta gertL >
kasa ilgai stovėti negali, nes joje Mokslas šiandien jau gali pa- 
esanti kita medžiaga (trypsinas) sakyti, ką valgys žmogus, jeiku- 
insuliną suvirškina. Tekdavo gy- ris išliks gyvas po atominio karo, 
vulių kasas užšaldyti, kas ne Pusryčiams jis valgys pyragą su 
kiekvienoj skerdykloj buvo jma- vandeniu, pietums grikių košę, o 
noma. Dr. F. Lindner išrado tam vakarienei — arbūzą . . . Visi 
tikrą druską, kurią užpylus ant radioaktyvių spindulių paliesti 
sukapotų kasos gabalų, pastaroji augalai nyksta ir jokių vaisių ne
pavirsta į pastovų sausą prepa- veda, tačiau kviečiai, grikiai ir 
ratą, kurį lengvai galima tians- arbūzai — priešingai: veda dvi- 
portuoti. Tokie preparatai suren- gubą derlių.
kami į fabrikus ir iš jų jau paga- _ *
minamas grynas insulinas.

Atominė energija, kuri nuola
tos skelbiama, kaip daug žadanti 
žmonijai, dar visiškai mažai teap- LIETUVIAI DAILININKAI ITALŲ 
valdyta panaudoti geriems tiks
lams. Priešingai, vis galvojama, 
kaip padaryti didesnę atominę

Kultūros pasauly
PARODOJ

Spalių 23 d., Novaros mieste, 
bombą,“kad ji dlugTa? pakenkt J šiaurinėje Italijoje, atidaryta pir- 
Neseniai Londone įvykusiame moJi tautinė dvimetinė religinio 
psichiatrų kongrese vienas pro- meno paroda, kurioje dalyvauja ir 
fesorius, darydamas pranešimą Italijos lietuviai dailininkai ats- 
apie tautų psichiką, apie Ameri- kini pavilijonu. Lietuvių skyriuje, 
ką pareiškė, kad JA Valstybės greta lietuvių menininkų, gyve- 
dabar kenčiančios dėl atominės nančių Italijoje, darbų, taip pat 
bombos numetimo ant Hirosimos, išstatyta daug eksponatų iš lieta
is tikro spaudoj vengiama apra- vių liaudies religinio meno. Lie- 
šyti tuos visus baisumus, kurie tuvių skyrius yra globojamas Al- 
ištiko Hirošimos gyventojus. Dar leanza Universitaria Internaziona- 
ir dabar išlikę gyvi nešioja bai- le, UNESCU skyriaus Italijoje, 
sias žymes. Apie lietuvius šia proga labai šil-

Jau laikas susipažinti, kaip tai jau atsiliepė keletas laikraščių. ’. 
jausimės krintant atominėms Italijos radijas, duodamas žinių 
bomboms. Sprogus nedidelei ato- apie šios parodos atidarymą, už
minei už 20 kilm-, tris dienas siminė gana plačiai ir apie lietu- 
džiaugsimės, kad mums nek’Ju- vių skyrių.
vo. Po to pradėsime smarkiai 
vemti. Dešimtį dienų smarkiai 
kankinsimės, ir sveikata vėl pa
gerės. Po to 6—8 savaites gerai 
jausimės, galėsime sutvarky t vi
sus testamentus ir staiga vėl su
smigsime ir per 48 vai. numir
sime- Per skrodimą nustatys, Kad 

• bombos sprogimo msfru mums bu
vo sunaikinti kau-.ų smegenys, 
nebuvo kam pagaminti naujų 
kraujo kūnelių; gyvenome, kol 
dar turėjome senų, o kai tie pa
sibaigė — mirėme. Tokia tvarka 
mirė ir radioaktyvių spindulių 
paliesti japonai.

Spaudoje buvo daugybė prane
šimų apie didelę atominės energi-

kainą!), penicilinas vartojamas 
tik rimtais atvejais, nusprendus 
bent trims gydotojams.

Prancūzų ir šveicarų gydytojai 
praneša, kad pradėtas sėkmingas 
chroniško ausies kaulų (mastoidi
tis) ir kojų kaulų (osteomyelitis) 
uždegimo gydymas, tuos kaulus 
blombuojant tam tikra penicilino 
blomba. Prikišus penicilino tyrės 
į pūliuojantį kaulą, pastarasis iš- 
gyjąs per 24 vaL Anksčiau šios li
gos buvo gydomos eilę metų. Ga
lutinai apie peniciliną medicina 

Siam mėnesiui jau iš anksto se“, palyginus su naujai išdygu- galės pasisakyti po 20 metų. Ta- 
pradėta,ruoštis. Kaip praneša „Tie- šių „atomo miestų“ moderniomis da ir kaina jo bus kitokia.

2 _ 2__’. . ' ■*-—*—Pastebėta, kad-penicilinas per
buvo sudarytos komisijos, tačiau mos dirba šimtai pasišventusių karnas ir dedamas „juodai die- 
jos liko popieriuje. Esą apskrities mokslininkų, ieškodami ar tai nai“. Penicilino atsargų sudarinė- 
knygyne guli dideli kiekiai spau- naujų vaistų, ar tobulindami tojams žinotina, kad penicilinas, 
dos ir niekas jos nesiunčia į vals- techninius gydymo įrankius arba išskyrus penicilino pudrą, tepalus 
čius. Apie 60 knygnešių valsčiuose atlikdami bandymus su gyviais. ir tabletes, po tam tikro laiko pa- 

Tačiau ir čia prasiskverbia daž- sensta. Rinkoje yra daug padir- 
• nai nenuoširdumas. Vos tik lai- bimų. Vietoj kristalinio penicilini- 
mmgajam: tyrinėtojui payksta no kartais ranūama visai kita me- atomines enerjp- - ------------------------ ----------------
užeiti ant gero kelio ir gauti šio- džiaga: vynuogių cukrus, veido . J. ... . t .. B vo tarpe mintimis, visi dalyvavu-
kių tokių rezultatų, tuoj nuaidi pudra, molis ir t. t. - ’ - ‘ • •• ------- «------
pasaulio spaudoj šimteriopai iš- Suiwumuiuai (piuuiūsii, cibasul,
pūsti sensacingi pranešamai Tik eleudron ir tt) yra senesnis vo- emrglJą. laclau pnes ,nenesl iva- ..... ---------------- -- ----- - . r-
jie skobiami ne _ tyrinėtojų, bet kieCill ižradimas. Jis jrgi su ne- Ufornij u.to prof R. s stone s->skiretė taip: pirmininku - prof, 
h i-m irom 11 ir ati tinlcami 1 firmil. Kai _ n. J ...

, viso pasaulio skiriamomis lėšo- 
'* mis atomo ir bakterijų tyrimams 

sveikatos reikalams: gausime re
zultatą su išvada, kad šiandien 
valstybėms, o kartu ir pavieniams 
žmonėms labiau rūpi, kaip žmogų

gyvą.
Vis dėlto įvairiose tyrimų labo

ratorijose, nors ir „primityviuo-

šai" Kaišedorių korespondentas, laboratorijomis, tyliai be rekla-

sėdi be jokio darbo. Vartotojų koo
peracija knygas visai blogai plati
na — prisiųstos knygos savaitė
mis neišpakuotos guli bazėje ir čia 
kaltas jos pirmininkas Gončerovas. 
Maža to — ilgai gulėjusios kny
gos apgedo ir negalima buvo jų 
patiekti skaitytojui per platinimo 
mėnesi. Todėl tas pats Gončerovas 
žada sudaryti komisiją knygų nu
rašymui į nuostolius. Negeriau ir 
Tauragės apskr. Čia kultūros-švie
timo skyrius gavo 82.000 rublių 
knygoms įsigyti, taičiau nenupirko 
nė vienos knygos. Klaipėdos apskr. 
knygos guli sumestos vitrinose be 
jokios tvarkos. Vien Gargždų koo
peratyve dar nuo vasaros guli neiš
pirktų knygų už 20.000 rublių. O 
šio valsčiaus kooperatyvo valdybos 
pirmininkas net esą nepasirūpinęs 
nuo knygų nuvalyti storą dulkių < 
sluogsnį ir jas leisti pamatyti skai
tytojui. Knyga užmesta pūdoma

NAUJAS KULT0ROS fondo 

SKYRIUS 
įvyko Lietuvių Kultū- 
skyriaus steigiamasis

Freiburge 
ros Fondo 
susirinkimas. Jame dalyvavo Tai
komosios Dailės Inst. profesūros

■ nariai ir gausus Dailės bei Albert- 
Liudwigs-Universitetu studentų bū
rys.

Steigiamojo Kultūros Fondo Ko
miteto atstovas prof. Vyt. Žemkal
nis susirinkusiems padarė praneši
mą, plačiau paaiškindamas svar- • 
besniuosius Kultūros Fondo įstatų 
punktus bei nušviesdamas šios or
ganizacijos svarbą. Pasidalinę so-

pranešimų ir apie sėkmingus iš- šieji nutarė įsteigti LKF Freiburgo 
Sulfonamidai (prontosil, cibasol, gydymus, panaudojant atominę skyrių. Išrinkta 3-jų asmenų sky- 

. energjją Tačiau prieš mėnesį Ka- riaus valdyba, kuri pareigoms pa-

biznierių ir atitinkamų firmų. Kai mažesne sensacija buvo linksrriuo_ 
po kelerių kruopštaus^ stebėjimo jamas prješ io metų. Vokiečiai 

eina taria savo lemiamą žodį dėl vietos penicilinui. Todėl penici- 
naujojo vaisto ar aparato, minė- imas nevienodai vertinamas vo- 
tas biznierius sėdi sau ramiai su kiečių ir amerikiečių-anglų me- 
stora pinigine ir dairosi naujos 4,^ spaudoj. Tarp penicilino saulinė^problema'" Kas 'ketvirtas 
reklamos. Todėl dažnai su rezer- jr sulfonamidų šiuo metu eina 
vais tenka sutikti spaudoj skel- kova. Žinoma, yra atvejų, kur 
biamas sensacijas. £ ’*

Penicilinas, kuris prieš keletą nicilino ir atvirkščiai.
metų buvo išrastas ir kaip ste- Buvo laikas, kada minėtoji go- gia pirmyn uaruininKU SKran_ 
buklas nuaidėjęs spaudoje, pra- noęeja buvo moderniai gydoma džiai genda NatQra_
deda suprastėti. Nuolatos jam sulfonamidais. Bet mažasis pa- j. ..... - 
Tteb^vil^mjS.'.'^tfta 1(mikrobai) tu?j p&iut“pa,- “''griebiamai m~V~-
stebima™ naujų ligų sukėlėjų, vojų ir susiorganizavo kovai. dirbUnių. DaugeIj vitaminų jau šeIis dail I RalkevičiOlės 162 
kurių penicilinas neveikia, nekal- Pneš .porą metų prancūzų kli- seniau pavyko pagamlrrti sfeteti- pu ’ Sa DM

pareiškė, kad kol kas neutronai- Vyt. K. Jonynas, sekretorium — 
radioaktyvūs skilimo produktai — Jurgis Šlekaitis, iždininku — Alb.7 ... - , . __ . „ ------- f----  - -----—■--------  raaioaKiyvus SKinmo proauKtai— Jurgis dickcuik

ir papildome! tyrimų metų medi- juos tebegarbina ir nenori užleisti d bet tik kenkia, nes jie V. Svinnickas. 
eina tana cavn lemiama žodi del _ ro—ini . ”, .’ ... ...vienodai naikina vėžio narvelius 

kaip ir sveikuosius ...
Maisto problema — tebėra pa- Naujos knygos

žmogus tėra sočiai pavalgęs. Ats- Tau Skiltininke! Spaudai paruo- 
tatant karo paliktus griuvėsius — šė skin. E. Reikenis ir vyr. sktn. 

sulfonamidai negali pakeisti pe- o jr puošiantis naujam karui — A. Krausas. LSS sukaktuviniai me- 
labai norisi valgyti. Džiova žen- tai. Detmold — LSB vadija —1948 
gia pirmyn, darbininkų skran- m. 220 pusi. Kaina DM 3,—

.2_ o—— L7_._—Tumas — Vaižgantas. PRAGIE-
liom priemonėm negalint šios DRULIAI. II dalis. Gondingos kraš-
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Cerkvė Kremliaus 
tarnyboje

(Atkelta iš 2 pusi.)
Kaip tik šiuo metu Rumunijos 

komunistinė vyriausybė nutraukė 
su Šv. Sostu konkordatą ir pas
kelbė labai žiaurius katalikus 
varžančius,. įstatymus. Nors kata
likų šiame krašte yra daugiau 
kaip du milijonai, iš 13 vyskupi
jų buvo palikta tik trys, ir nu
trauktas bet koks tiesioginis Ru
munijos katalikų ryšys su užsie
niu. Visos kat. mokyklos buvo 
uždarytos o jų turtas konfiskuo
tas. Kiekvienas dvasininkas, prieš 
gaudamas pastoracijos teisę, pri
valo prisiekti, kad jis ginsiąs vi
somis išgalėmis liaudies respu
bliką nuo bet kokių priešų.

Šitokių nežmoniškų žmogaus 
sąžinę išprievartaujančių įstaty
mų akivaizdoje, vos tik spėjęs 
grįžti iš Maksvos ortodoksinio 
koncilijumo, Bukarešto patriar
chas pareiškia didelę padėką ir 
nuoširdžius sveikinimus vyriau
sybei, kad esąs jau kartą pada
rytas galas netvarkai, kad Popie
žius galėjo kištis į Rumunijos 
reikalus. Tokį pat džiaugsmą ir 
sveikinimą atsiuntė Rumunijos 
liaudies vyriausybei ir Maksvos 
provoslavijos vyriausioji galva.

Prie tos pat rūšies patriarcho 
Aleksiejaus vadovaujamos Sov. 
Rusijos cerkvės veiklos reikia 
priskirti Ukrainos ir Karpatų ka
talikų vyskupų išžudymą, o ti
kinčiųjų prievarta suvarymą į 
provoslavų cerkvę. Pagaliau tas 
pats daroma ir Lietuvoje. Ameri
kos „Darbininkui“ neseniai pro
voslavų vyskupas Nikonas pa
reiškė, kad neseniai atvažiavo į 
Ameriką vienas rusų šventikas iš 
Lietuvos. Jo atvežtomis žiniomis, 
bolševikai pravoslavų parapijas 
Lietuvoje palaiko, gi vyksta sis
temingas persekiojimas Katalikų 
Bažnyčios.

KAIRE NEŽINO, KĄ DARO 
DEŠINĖ

Kai vyksta Moksvoje toki pom
pastiški įvykiai, kaip vyriausy
bės proteguojamas ortodoksų 
Cerkvės visuotinis susirinkimas, 
iš tikro gali susidaryti įspūdis, 
kad Sovietų politika religijos at
žvilgiu kintanti. Bet pasirodo, 
kad-Cerkvės panaudojimas sovie
tų politiniams tikslams vykdomas 
savo keliu, o kova su tikėjimu 
vėl savo keliu. Tuo laiku, kai 
„Izvestijos“ aukštųjų užsienio or
todoksų dvasininkų atvykimo į 
Maksvą proga išreiškė didelį pa
sitenkinimą, tuo pačiu laiku ko
munistų partijos spauda paskelbė 
griežtą ofenzyvą religijai. Komu
nistų partijos organas „Pravda“ 
atvirai rašo apie kovos svarbą su 
„religiniais prietarais“. Negailes
tingiausia kova su religija esąs 
šventas komunizmo uždavinys.'

Sekdamas „PravdoS“ antireli
giniu pasisakymu, jaunimui ski
riamas žurnalas „Komsomol“ su 
pikčiausiu įnirtimu šaukia visus 
į kovą su religija. Šio žurnalo, 
žodžiais tariant, kiekviena reli
ginė tolerancija esanti tik mark
sizmo išdavimas, nes kiekvienas 
komunistas turįs būti griežtas 
ateistas.

Tai labai ryškiai atskleidžia So
vietų dvigubą žaidimą — vyriau
sybė palaiko Cerkvės veikimą 
ten, kur tasai veikimas paremia 
sovietinės Rusijos politinius tiks
lus, partija rūpinasi, kad pasinau
dodama proga Cerkvė nepradėtų 
iš tikro gaivinti Sovietuose reli
ginį gyvenimą.

Visa šio proceso eiga rodo, kad 
artimoj ateity Sovietų pavergtas 
neprovoslaviškas tautas \ laukia 
naujos rūšies teroras — smurtu 
vertimas į provoslaviją, kad būtų 
pašalinta didžiausia kliūtis šioms 
tautoms suartėti su Rytais ir nu
trauktas pats tvirčiausias ryšys 
su Vakarų pasauliu, nes tik po to 
gali prasidėti tikras šių tautų so
vietizacijos ir rusifikacijos pro
cesas.

Aptarė švietimo reikalus
Š. m. spalių 21 d. Hanau įvyko 

Švietimo ir Kultūros Tarybos po
sėdis. Svarstė švietimo organiza
vimą emigracijoje, mūsų mokyklų 
lygio išlaikymą ir kitus aktualius 
švietimo ir kultūros reikalus.

Išemigruojant vis didesniam lie
tuvių tremtinių skaičiui, darosi vis 
aktualesnis lietuviškų mokyklų 
organizavimas visur ten, kur vyk
sta lietuviai. Kultūros Taryba šiuo 
metu renka žinias apie lietuviškas 
mokyklas įvairiuose kraštuose ir 
tiria sąlygas lietuviškam švietimui. 
Prieita išvadų, kad visų kraštų 
švietimui vadovauti reikalinga or
ganizuoti Lietuvių Švietimo Cen
trą, kuris turėtų užmegzti ryšius 
su įvairių emigruojamų kraštų lie
tuvių švietimo vadovybėmis, ruoš
tų lietuvių kalbos ir kitų lituani
stinių dalykų vadovėlius viso pa
saulio lietuviams ir aprūpintų jais 
kraštų mokyklas. Ypač rasta ak
tualu išleisti prof. 'P. Skardžiaus, 
St. Barzduko ir L. Laurinaičio pa
ruoštą kalbos vadovą su žodynu, 
kuris yra pagrindinis lietuvių kal
bos veikalas ne tik mokytojams ir 
rašytojams, bet ir kiekvienam 
apsišvietusiam lietuviui. Nesuran
dant . vadovui išleisti lėšų, nutartą 
jis leisti prenumeratos keliu.

Prasidedant didesnei emigracijai 
susidaro pavojus ne tik užsidaryti 
kai kurioms mokykloms, bet ir 
visų mokyklų mokslo lygiui. Da
liai mokytojų išemigravus ir emi
gracijos reikalams suaktualėjus, 
mažiau bepaisoma mokslo ir jau
nimo auklėjimo. Apsvarstyta visa 
eilė priemonių mokslo lygiui pa

„Čiurlionis“ prancūzų zonos DP moterų tinklinio meisteris. Iš kairės į 
dešinę: A. Butkutė, L. Vilcinaitė, A. Celnaltė, J. Liutkutė, A. Pociūtė ir 

St. Juodvalkytė

įwu Sftaeia svude, tMuig#
žaidynes ir po žaidynių suruošti 
laimėtojams pagerbti gražų po
būvį. - • . •

Techniškos žaidynių pasekmės.
Tinklinis: Vyrų grupėje pirmą 

vietą laimėjo Tūbingeno studentų 
rinktinė, nugalėdame Freiburgo 
rinktinė, nugalėdama Freiburgo 
ukrainiečius — „Howerla“ 2:1 ir 
„Čiurlionį“ 2:1.

Antrą vietą laimėjo čiurlionie- 
čiai, laimėdami prieš Freiburgo 
lietuvius 2:1 ir Freiburgo ukrai
niečius „Howerla“ 2:0.

Trečioje vietoje liko Freiburgo 
ukrainiečiai ir ketvirtoje Frei
burgo lietuviai.

Ypatingai gražus buvo susiti
kimas tarp Freiburgo studentų 
rinktinės ir čiurlioniečių koman
dų, kur iki paskutinės minutės 
buvo sunku nuspėti laimėtoją. 
Šios rungtynės baigėsi 16:14, 7:15, 
15:13 tūbingeniečių laimėjimu.

Spalio 23—24 d. čį. Freiburgo 
lietuviai suruošė geriausių pran
cūzų zonos DP krepšinio ir tink
linio komandų „paradą“, kuria
me dalyvavo šešios tinklinio ir 
keturios krepšinio komandos. Į 
žaidynes buvo atsilankę prancū
zų karinės ir civilinės valdžios 
pareigūnai ir zonos YMCAos va
dovybė- Šiose žaidynėse išryškėjo, 
kad prancūzų zonoje gyvenantieji 
DP tinklininkai — kės yra pa
siekę aukštą žaidimo lygi.

Labai gražiai pasirodė lietuvai
tės tinklininkės, kurios jau tre
čius metu? iš eilės nešioja pran
cūzų zonos DP moterų tinklinio 
nugalėtojų vardą.

Ypatinga pagarba tenka šių žai
dynių organizatoriams, kurie šiuo 
sunkiu metu sugebėjo išrūpinti 
atvykusioms viešbučius, sotų ir 
lietuviškai pagamintą maistą, gra
žiai pravesti dvi dienas trukusias

laikyti ir iškelta- kai’ kurių pagei
davimų Švietimo Valdybai moky
mui ir auklėjimui suaktyvinti, kad 
mokyklos būtų pajėgios mokinius 
ne tik paruošti atestatui, bet ir 
išugdytų jų inteligentiškumą, mą
stymo ir veikimo savarankiškumą, 
taktą, dailų elgesį, gerą skonį, 
linkimą bendradarbiauti ir sugebė
jimą visuomeniškai gyventi. Pa
brėžta reikalas visus švietimo ir 
auklėjimo klausimus spręsti prisi
laikant pedagoginių principų dar
naus bendradarbiavimo pagrindu.

Paaiškėjus, kad atsiranda pa
dirbtų atestatų, nutarta skelbti 
tremties gimnazijas baigusių abi
turientų sąrašą spaudoje ir išsiun
tinėti jį visų aukštųjų mokyklų 
studentų atstovybėms, įpareigo
jant jas išbraukti iš studentų są
rašų visus tuos, kurie studijuoja 
su padirbtais atestatais. Atestatų 
padirbinėtojai nutarta traukti teis
man, o tokius atestatus įsigijusius 
asmenis dešifruoti ir skelbti spau
doje.

Mokslo dokumentų atstatymui 
reikalingas bylas — protokolų kny
gas, atestatų dublikatus ir trime
strinius žurnalus — nutarta per 
Istorinės Medžiagos Rinkimo Ko
misiją pasiųsti Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvui saugoti. Visos 
likviduojamos mokyklos perduoda 
Komisijai kalbamas bylas drauge 
su kitais svarbiais dokumentais. 
Veikiančios mokyklos perduoda 
komisijai bylas tik tų klasių, 
kurios yra jau baigę mokyklą.

LTB.

tautinių grupių ir įvairių Amerikos 
organizacijų. Į vydomąjį parodos 
komitetą išrinktos Dr. Aldona Sliu- 
paitė, B. Spudienė, B. Darl’ys ir 
M. Kižytė. Tikimasi šiais metais 
susilaukti daug lankytojų, nes pa
roda švenčia savo 25 metų jubilie
jų

SUIMTOS KATALIKIŲ MOTERŲ 
VEIKĖJOS

Iš Pragos ateina žinių, kad pas
kutiniu laiku suimtos 4 vyriausios 
Katalikų Mergaičių Sąjungos val
dybos narės.

MOTERYS MELDŽIASI UŽ

suruošęs savo kūrinių parodą Hanau stovykloje

New Yorko lietuvės dalyvauja 
tarptautinėj moterų parodoj

New Yorko lietuvės moterys paminėti išleido pašto ženklų se
siais rpetais, kaip ir praeity, š. riją su labiausiai pasižymėjusių 
mėn. 1—7 d. d. dalyvauja Tarptau- kovotojų už moterų teises Eliza- 
tinėje Moterų Parodoje. Lietuvės at- beth Stanton, Lucretia Mott ir 
stovauja vieną iš penkiasdešimties Carrie- Chapman Catt paveikslais.

PASAULIO TAIKĄ
Amerikos moterys lapkričio 5 d. 

transliuos per radio raginimą vi
siems jungtis bendrai, maldai už 
pasaulio taiką. Visų vardu kalbės 
United Council of Church Women 
pirmininkė Mrs. H. Sibley.

PAGERBTOS KOVOTOJOS UŽ 
MOTERŲ TEISES

JAV vyriausybė 1848—1948 m. 
moterų emancipacijos laikotarpiui

Korp! Gajos pirmininkui coli. 
ALF. DAINIUI ir p-lei AGN. 
EIBUTYTEI, sukūrusiems lie
tuvišką šeimą, daug laimės 
linki

Stud. At-kų S-gos 
Centro Valdyba

Buv. Tarpt. Stud. S,gos (JSA) 
pirmininką coli. MECĮ NAR
BUTĄ ir coli. STASĘ LILEI- 
KAITĘ, sukūrusius lietuviš
ką šeimą, sveikina ir atei
čiai daug laimės linki

J. ir S. Pikūnai.

Moterų grupėje „Čiurlionio“ 
moterys lengvai įveikė Freiburgo 
moterų rinktinę pasekme 15:8, 
15:6.

Krepšinis: Krepšinio žaidy
nėse žaidė ir vietomis pasiskirstė:
I. Freiburgo lietuviai (6 taškai),
II. Čiurlionis ( taškai). III. Tū
bingeno lietuviai (2 taškai) ir IV. 
prancūzų aviacijos dalinių ko
manda (O taškų).

Leonas Baltrūnas

7iLn teeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle-
f/AIDUllOI nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o SeStadlenio — 30 pfg. visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asment DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Purikris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Piečaltis. 6668 Delorimler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje \ 
Ir JAV —3 doleriai metams.

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. spalio 
mėn. 23 d. po sunkios ligos, 
aprūpintas šv. sakramentais, 
Svabingo ligioninėje.Mūnche- 
ne, mirė buvęs Zyplių Žemės 
Ūkio Mokyklos vedėjas ir 
mokytojas agronomas JUS
TINAS BANAITIS. Palaido
tas Mūnchene, Perlacher 
Forst R. Kat. kapinėse.
Liūdinti žmona, vaikai, sesuo 

ir broliai.

A. VAIČIULAITIS ITALIŠKAI
Italų jaunimo žurnalas „L’amico 

della gioventūr atsispausdino A. 
Vaičiulaičio gražiai iliustruotą no
velę „Popiežiaus paukštė". Ta pa
čia proga žurnalas duoda žinių 
apie autorių ir jo raštus.

JAU IŠĖJO „AIDŲ“ SPALIO 
mėnesio 19 nr.

Turinyje: Antanas Macei
na — Politika ir pasaulėžiūra; A 1- 
fonsas Nyka-Ni 1 i ūna s — 
Septintoji Elegija (eilėraštis); Ju r
gis Blekaitis — Balys Sruo
ga— asmuo ir teatro kūrėjas; An
tanas Vaičiulaitis — Pieva 
(eilėraštis); Pęof. Ernestas 
Fraenkelis — Apie vokiečių 
mokslininkus, tyrinėjusius lietuvių 
kalbą; Paulius Jurkus — 
Žingsniai (novelė); Julius 
Kaupas — Kryžkelėje tarp Ro
mos ir. Kremliaus; Pranas Ko - 
z u 1 i s — Paukščiai, Žmonės ir 
gėlė (eilėraščiai); Alfonsas 
Nyka-Niliūnas — Baimės 

Tvankiniai; Iš Orliškių — Dvi 
dainavimo kultūros; KŪRYBOS 
PASAULY J. B. — Baltrušaičio lie
tuviškasis palikimas; VI. Pros- 
čiūnaitė — Nelės Mazalaitės 
novelės; T s ut a y ūkį — Apie 
poeziją ir poetus (vert. J. Mks.); 
K. — Knut Hamsuno atstūmimas; 
A. Vaičaitis — Adomo Varno 
gyvenimo ir kūrybos kelias; DAI
LĖS DARBAI V. Petravičius 
— Lietuviškos pasakos iliustracija; 
Adomas Varnas — Ravens
burg© bokštai; Adomas Var
nas — Dailininkas P. Kalpokas; 
M. D o b u ž i n s k is — Sedos baž
nyčia ir šventorius.
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1948 XI. 6. 65 (175) j

Reino linija bus laikoma ir ginama
SOVIETŲ PASIRENGIMAI IR JAV STABO PAŽIŪROS Į KARĄ 

EUROPOJ

kitų „karo trokštančių“ vakarinių 
galybių, parodė aiškų norą Pran
cūziją viliojimu atskirti nuo JAV. 
„Le Monde“ Vašingtono korespon
dentas rašo: amerikiečių planuose 
Vakarų Europai ginti Prancūzija 
tefigūruoja tiek, kiek ji pati ne
kenks savo interesams. O pasku
tiniu metu JAV turi stipraus pa
grindo svyruoti dėl Prancūzijos 
vaidmens Europos gynime.

Prancūzijos .netikrumas daro 
netikrus ir JAV planus Vak. Eu
ropai- ginkluoti bei ginti. Minė

Vakarų politiniams stebėtojams 
krito į akis; kad Stalinas paskuti
niame savo pasikalbėjime „Prav- 
dai“ jau nebekalbėjo, kaip anks
čiau keliais atvejais, apie galimu
mus sovietams sugyventi su ka
pitalistiniais kraštais. Stalino to
nas britų liberalų „Manchester 
Guardian“ davė akstiną įtarti, kad 
Maskva telaukia patogaus mo
mento karui pradėti. Tiesą pasa
kius, Vakarų stebėtojai neįžiūri 
racionalių duomenų, kad sovietai 
jau ketintų tuoj pat pulti. Tačiau ,UJ__ a______ __  a________
jau visiems yra regimas įmantrus ' tasis „Le Monde" korespondlntas 
sovietų rengimasis, kuris pats sa- ■ - '
vyje turi netikėto karo pavojaus 
pradų. Anot prancūzų „La Ba- 
taille“, prancūzų vyriausybė, spa
lių pabaigoj svarstydama streikų 
sukurtą katastrofinę padėtį, turė
jusi po ranka savo generalinio 
štabo pranešimą, jog tie streikai 
esanti esminė sovietų pasirengi
mo karui dalis. „Sovietų karo pa
sirengimai vyksta ne prie Elbės, 
bet Siaurės Prancūzijos kasyklo
se“, cituoja „La Bataille“ mini
mąjį štabo pranešimą, kuriame 
be kitko rekppienduojama visoje

■ Prancūzijoje ar bent jos dalyje 
paskelbti apsiausties padėtį. Kaip 
praneša „France soir“, prancū
zų vidaus reikalų ministeris Jules 
Moch, savo kolegoms dokumen
tais įrodęs, kad streikai yra įžan
ga į komunistų užplanuotą poli
tinį parversmą, paprašęs kabinetą 
įgaliojimų suimti Thorez, Frachon, 
Tillon ir eilę kitų komunistų ly
derių, kurie paaiškėję kaip vadai 
slapto „revoliucinio komiteto“, 
sudaryto pagal kominformo įsa
kymą. Po karštų debatų, į ku
riuos įsikišęs ir prezidentas Au- 
riolis, kabinetas nutaręs Mochui 
duoti prašomuosius įgaliojimus, 
tačiau rekomendavęs jais tesi
naudoti kraštutiniausiu atveju. 
Prezid. Auriolis pabrėžęs, jog 
prieš tokį žygį privalu miligra
mais pasverti visus galimumus, 
kurių rūsčiausias — Prancūzijos 
pilietinio karo galimumas su 
eventualiu svetimos galybės įsiki
šimu.

Kaip buvę matyti iš Jules 
Moch pateiktų dokumentų, vienas 
iš kominformo tikslų buvo vidaus 
perversmo būdu subolševikinti* 
Prancūziją. Salia to, kaip'praneša 
kitas prancūzu laikraštis „France 
dimanche“, prancūzų vyriausybės 
įsitikinimu Maskva, įsakydama 
prancūzų komunistams sukurstyti 
visuotinį chaosą, nori įtikinti 
JAV, kad nieko neišeis iš jos 
pastangų sukurti veiksmingą Va
karų Europos karinę organizaciją 
su Prancūzija raktinėje pozici
joje. Antra vertus, Stalinas savo 
pastarajame pasikalbėjime ,Prav- 
dai“, išskirdamas Prancūziją iš

zijos chaosas. Dėl to Pirėnai dar 
tebefigūruoja kaip eventualaus 
atsitraukimo linija. „France diman- 
che" rašo, jog gen. de Lattre de 
Tassigny, pranešęs gen. Weygand 
apie savo paskyrimą Vak. Europos 
sausumos pajėgų vyriausiu vadu, 
gavęs iš jo atsakymą: „Jūsų vietoj 
aš negalėčiau naktimis miegoti 
žinodamas, kad sovietų puolimo 
atveju Prancūzija šiandien tegalį 
pastatyti vos dvi tinkamas kauty
nėms divizijas". Visa viltis, kad, 
kaip praneša ir „Le Monde“ Va
šingtono korespondentas, JAV 
kariniai sluoksniai tiesioginio so
vietu puolimo tuoj pat nelaukia. 
Jie tiki, kad prancūzai raudonąjį 
chaosą nugalės, o tada ir Vakarų 
Europos karinis pajėgumas ligi pa
vasario pasidarys kitoks nei šian
dien.

Panašaus sovietų „pasirengimo" 
kaip Prancūzijoj laukiama greit ir 
Vokietijoje. Tai skelbia „Tarptau
tinis komitetas Europos klausimams 
studijuoti", kuriame dirba tokie 
vyrai kaip lordas Vansittartas, 
Herriot ir kt. Sovietų karinė val
džia jau išleidusi instrukcijas, 
kurios turi laiduoti sklandų busi
mosios Rytų Vokietijos vyriausy
bės funkcijoriavimą. Toji vyriau
sybė, atsirėmusi į bebaigiamą for
muoti1 „liaudies miliciją", ims 
reikšti triukšmingas pretenzijas ir 
į Berlyno bei visos Vokietijos val
dymą, o tas pretenzijas lydėsią 
tamsių šaltinių kurstomi neramu
mai. Tokio sustiprinto sovietų 
spaudimo Vokietijos fronte mini
masis komitetas laukia lapkričio — 
gruodžio m.

Tokioje perspektyvoje skaitome 
i „Corriere della Sera" pranešimą iš 

Vašingtono, jog Vakarų deryboms 
su sovietais nutrūkus Marshallis 
susitaręs su John F. Dulles tuoj 
po JAV prezidento rinkimų grįžti 
į Vašingtoną ir per radiją su visu 
atvirumu pranešti amerikiečių tau
tai, kokia rimta yra padėtis. Tuo 
būdu JAV visuomenė bus paren, 
giama, kad ateinančių metų pra
džioj susirenkanti kongreso sesija 
galėtų priimtį vyriausybės pateiksi
mus milžiniškų mastų planus pa-

Amerika apginkluos Europa i
Vašingtonas. Kai tik JAV kon

gresas susirinks, bus įneštas pat
virtinti Europos apginklavimo pro
jektas. Amerikiečių nuomonė apie 
Rusiją esanti tokia, kad šis pro
jektas gali būti labai greit priimtas 
paprasčiausia rezoliucijos forma. 
Šis nutarimas turėjo būti padary
tas jau praėjusiais metais, tačiau 
JAV -tada dar neturėjo pakanka
mai karo medžiagų ir nenorėjo su
laukti iš Europos aštrios reakcijos, 
kai, priėmus įstatymą, nebūtų su
laukta ginklų. Kongresui patvirti
nus šias priemones, bendra JAV 
užsienio pagalbos suma pasiektų 
8 milijardus dolerių.

toliau praneša, jog nuo praeitos 
žiemos JAV pažiūros į karą Euro
poje žymiai pasikeitė. Dar prieš 
kelis mėnesius JAV kariniai 
sluoksniai ne be baimės žiūrėję į 
karo perspektyvą. Į sovietų puo
limą jie būtų galėję atsakyti ne
bent savo strateginės aviacijos 
bombardavimais iš Anglijos bei 
Art. Rytų. Karo veiksmai būtų 
vykę erdvėj tarp Britanijos ir 
Pirėnų. Nuo to laiko įvykdyti 
kariniai pasirengimai vaizdą pa
keitę. JAV okupacinės pajėgos 
Europoj, kurios dar neseniai tetiko 
policiniams okupacijos uždavini
ams, dabar jau yra gerai parengti 
kautynių daliniai. „Le Monde" 
korespondentas pastebi, jog dabar 
į sovietų puolimą Europoj JAV 
atsakytų tuoj pat ir veiksmingai; 
„Reino linija bus laikoma ir gina
ma". Tačiau tai linijai laikyti, kol 
atvyks JAV ekspedicinis korpusas, čioms JAV kariškai pasiruošti ir 
šalia amerikiečių dar reikės ir Vakarų Europai apginkluoti. Taip 
apie 40 Vakarų Europos divizijų, pėt lauktina, kad JAV formaliai 
kurių parengimą ir apginklavimą paskelbs prisidedančios prie At- 
mirtinai kliudo raudonasis Prancū-

Vakarų Europai apginkluoti. Taip

lanto pakto.

Su nauju transportu i JAV
Sekmadienį iš Mūncheno vėl iš

važiavo apie 200 žmonių. Trans
portas turėjo išeiti šeštadienį, bet, 
kadangi tai buvo kai kieno šventa 
diena, buvo atidėtas į sekmadienį 
. . . Tokių štukų pasitaiko ir dau
giau. Su šiuo transportu vėl iš-

ti, jei nori, mažumos teisėmis War
ner kareivinėse, bet kas nori gali 
ten likti toliau, kas ne — gali 

vyko apie 20 lietuvių, tąrp jų ir grįžti į sensąsias gyv. vietas. Lie- 
žinomasis meno istorikas dr. Vo-X tuviai, latviai ir ukrainiečiai grei- 
robjovas.

Emigracijos centre į JAV gyve
nančių 1200 DP bado streikas pa
sibaigė veik fiasco, nors jie buvo 
tuo reikalu raštus pasiuntę gen. nos . tautybės žmonių. Į stovyklą 

’ —...... i įeinančių ir išeinančių žmonių tik
rintojai pastebėjo, kad tarp tų DP 
su „Lithuanian nationality", įrašy
ta naujintėlaitėse blizgančiose kor
telėse, pasitaiko tokių, kurie visai 
nemoka lietuviškai (arba bent sa
kosi nemoką), o vistiek Vadinasi 
lietuviais . . . matyti, tam, kad 
greičiau galėtų patekti į JAV.

Eichstaetto (Rebdorfo) ir Ingol- 
stadto kėlimo į Mūncheną klausi
mas atidėtas — jis greičiausiai 
iš viso bus atidėtas.

Clay, JAV konsulatui, DP komisi
jai ir net pačiam prezidentui Tru- 
manui. Jiems patarta grįžti į se
niau gyventas vietas — jokių pir
mumų pagal naująjį DP bilių nepa
žadėta. Viskas eis įprastine tvarka. 
Vieni iš jų (nedidelė dalis, tie, 
kurie kviečiami pirmoj eilėj pati
krinti) bus perkelti iš Warner ka-

Prieš sovietini militarizmą nepakanka 
vien ekonominio Marshallio plano

AMERIKOS SLAPTIEJI GINKLAI į
Berlynas. Oficialus amerikiečių 1 

karinės valdžios kalbėtojas per ‘ 
Berlyno, Stuttgardo, Mūncheno ir1 
Bremeno radiją pareiškė: „Ameri- j 
kiečių armija ir aviacija šiandien I 
yra remiama didelio Amerikos gy
nybos pajėgumo ir naujų slaptų 
ginklų". Kokie tie '„slapti ginklai" , 
— kalbėtojas nepaaiškino. Jis pa
reiškė, kad okupacinė kariuomenė 
pasiliks Vokietijoj, tol, kol bus 
įkurta tvirta Vokietijos valstybė. 
„Vienas iš svarbiausių JAV užda
vinių Europoj, — pareiškė kalbė
tojas, — yra atimti iš komunistų 
vienintelį jiems likusį efektyvų 
ginklą — baimę." i

JAV SLAPTAS KARO PLANAS 
Vašingtonas. JAV Tautos Sau

gumo Taryba, kurios sudėtin įeina i 
krašto apsaugos ir užsienio reika- į 
lų ministerijos ir kuriai taip pat 
priklauso prezidentas, paruošė 
slaptą planą, kuriame apskaičiuo
jamas JAV pajėgumas karo atve
ju. Generalinių štabų viršininkai 
paruošė slaptą strateginį planą, ku
ris turės būti panaudotas karo ar- I 
ba vidujinių neramumų 
Abu dokumentai laikomi 
šioj paslapty.

atveju. 
didžiau-

iMUHįt&l 18 l/l&M
„Stars & Stripes" apie vysk. Brizgj

Frankfurtas. „S & S“ spalio 30 
d. praneša apie vysk. Brizgio iš
vykimą į JAV šešiems mėnesiams, 
kur jis skaitys paskaitas. Ameri
koje vysk. Brizgys bus Clevelando 
vyskupo Hoban svečias.

Paryžius. Prancūzijos radijas ofi
cialiai pranešė, kad Versalyje bus 
įkurta 5 Vakarų Europos valstybių 
karinių pajėgų būstinė.

Stockholmas. Švedijos atstovas 
Londone pareiškė, kad. dėl dabar
tinės tarptautinės padėties Švedija 
dės visas pastangas stipriau apsi
ginkluoti ir būti dar labiau pasi
ruošus įvairiems galimumams negu 
iki šiol.

Paryžius. Iš anądYikiečių delega
cijos JT pranešama, kad Amerikos 
užsienio reikalų ministeris George 
C. Marshall ateinančių metų sausio 
20 d. prieš prezidento prisaikdini
mą pasitrauks iš užsienio reikalų 
min. pareigų.

UP paklausus Marshallį, jis pa-

Vašingtonas. Dauguma naujųjų 
JAV kongreso narių remia projek
tą, pagal kurį turėtų būti atnau
jinti diplomatiniai santykiai su Is
panija.

Londonas. Diplomatiniai praneši
mai nurodo, kad sovietų satelitų 
kraštai ėmė nekantrauti, laukdami 
pažadėtos „Molotovo. pjąno'v pa
galbos. Maskva išveža geriausias 
prekes iš jų kraštų, už tai atlygin
dama tik pažadais.

PASKUTINES NAUJIENOS
Vašingtonas. Penktadienį prez. 

Trumanas triumfališkai grįžo į Bal
tuosius Rūmus iš savo gimtojo ) 
Independence miesto. Aptvarkęs f 
bėgamuosius reikalus prezidentas 
vyks porai savaičių atostogų į 
Floridą.

Vašingtonas. Iš galutinių JAV , 
prezidanto rinkimų aiškėja, kad * 
prez. Trumanas gavo beveik du • 
milijonus balsų daugiau už Dewey. 
Amerikos spaudos nuomone, pre
zidento Trumano laimėjimą nulėmė 
darbininkų t ir namų šeimininkių 
balsai, pasisakymas už New Deal, t 
pažadas, kad valstybė ims vyk- 4 
dytrnamų statybos programą. Lai- r 
mėjimas esąs nevien prez. Tru- r 
mano „asmeninis triumfas", bet ir . 
demokratų idealų pripažinimas.

Daugelis viešosios nuomonės ty
rinėjimo institutų, kurie negali 
atsipeikėti dėl jų skelbtųjų rezul
tatų, nori atsiklausti visuomenės 
ir sužinoti priežastis, kodėl taip 
įvyko. •

Frankfurtas. Gen. Clay, ryšium 
su prez. Trumano laimėjimu, pa- j. 
reiškė, kad Amerikos politika Vo- » 
kietijos atžvilgiu nesikeis.

Munchenas. Bavarijos guberna
torius Van Wagoner, kalbėdamas 
apie naujuosius prezidento rin
kimus, pabrėžė, kad ir čia ameri- • 
kiečių tauta pasisakė už Amerikos 
bendrą kovą kartu su Vakarais 
prieš komunizmą ir diktatūrą. 
Amerika ir toliau remsianti JT ir 
ERP.

Paryžius. JT visumos susirin
kimas 14 prieš 6 balsus priėmė 
daugumos atominės energijos kon
trolės pasiūlymą, pagal kurį tarp
tautinei institucijai bus pavesti 
kontroliuoti uranijaus iškasiams, 
atominės energijos gamyba ir ato
minių ginklų produkcija.

reivinių į Funk kareivines, kur to
liau „bus sukoncentruotas JAV 
emigracijos centras su visomis sa- . _  ...____ ~
vo įstaigomis, o kiti palikti gyyen- r€i§ke: šiuo reikalu nieko negaliu 

i __x ._i pasakyti Daugeliu atvejų esu pa
reiškęs norą pasitraukti iš valdinės 
tarnybos.

Paryžius. Pagal paskutinius pra
nešimus, Izraelio kariuomenė maž
daug 5 km. įsiveržė į Libano teri
toriją, kur užėmė keletą kaimų ir 
aukštumų. Kariuomenė atsisakė 
paklausyti JT stebėtojo įsakymo 
atsitraukti į pirmykščias pozicijas. 

Nankingas. Komunistų karinės 
pajėgos Vid. Kinijoje tūri apie 0,5 
mil. karių ir yra pasirengusios pra
dėti’ naują ofenzyvą. Dėl įtemptos 
ir kritiškos\padėties Kinijos vyriau
sybė atsistatydino.

Vašingtonas. Milžinišką sumą 
kainuojąs UNRRAos istorijos pro
jektas gali būti atmestas. Iškyla 
sumanymų, kad 119.350 dolerių, 
reikalingų šiai istorijai, geriau bū
tų išleisti, perkant maisto produk
tus 12.000 vaikų. Šios istorijos pa
rašymas sudaro tokias išlaidas 
dėljo, kad dvylika ją rašančių buv. 
UNRRAos valdininkų reikalauja 
metinių apmokamų atostogų, pen
sijų, atskirų apmokėjimų ir t. t. 
Vienas istorijos tomas kainuotų 12 
dolerių. Jei būtų gauta kokio pel
no, jis būtų skiriamas JTO vaikų 
fondui.

čiausiai visi pasiliks, prisidėdami 
prie čia jau veikiančių tremtinių 
bendruomenių, o kiti — pamažu 
vienur ar kitur išsiskirstys. Tarp 
jų ypač pastebimas Aktyvumas vie-

Numatomos Kytų ir Vakarų puolimo kryptys

ir

įSAlSKINS BIUROKRATINES 
’KOMPLIKACIJAS

Vašingtonas. JAV siunčia į Euro
pą apie 70. prityrusių vizų išdavi
mo reikalų specialistų, kurių už
davinys bus išaiškinti biurokrati
nes komplikacijas, kurios trukdo 
DP pervežimo Amerikon akciją.
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