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Busimoji Tnimono užsienio politiku Turkija jaudinasi dėl savo ateities

Vašingtonas. Trumano išrin
kimas prezidentu ir demokratų 
vyravimas senate bei atstovų 
rūmuose užtikrina, kad Ameri
kos užsienio politika bus vyk
doma pagal 1948 m. demokratų 
kongrese priimtus principus. 
Tarp kitko ten buvo taip pat 
pareikšta, kad demokratai da
rys viską, kad su buvusiais 
priešų kraštais sudarytų taikos 
sutartis.

Priimtoje partijos užsienio 
programoje, paminėjus, kad to
kios sutartys su Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija ir Italija 
jau sudarytos, toliau sakoma: 
„Mes stengsimės ir su kitais, 
priešų kraštais sudaryti taikos 
sutartis, kurios sustabdytų už
puolimo grėsmę ir garantuotų 
taikos išlaikymą.“ Respubliko
nai ta prasme savo 'partijos 
programoje pasisakė bendres- 
niais posakiais.

„Arnvuka MitusfyiMus'
JOHN FOSTER DULLES JT VISUMOS SUSIRINKIME PASAKĖ 
AŠTRIĄ KALBĄ. BAIGTI ATOMINES ENERGIJOS KONTRO

LES DEBATAI

Parytus. JAV delegacijos narys 
JT visumos suvažiavime John 
Foster Dulles lapkričio 5 d. per 
debatus Graikijos klausimu Sau
gumo Taryboje pareiškė, kad 
Amerika nenusiginkluos, nes pa
saulis bijo rusų. Dulles užakcen
tavo, kad Amerika tol laikys sa
vo karines pajėgas parengty, kol 
Sovietų Sąjunga grasys kurios 
nors valstybės integralumui. JAV 
stiprybė netarnauja vien tik Ame
rikos gynimui.

Dulles savo kalboje, kuri buvo 
viena iš aštriausių jo pasakytų 
kalbų JTO visumos susirinkime, 
griežtai atmetė Višinskio kaltini
mus, esą JAV nori Graikijoj Įs
teigti savo atsparos punktus. Dul
les tą kaltinimą pavadino melu. 
Višinskis tokiais kaltinimais no
rįs tik debatus nutęsti.

Višinskis amerikiečių pasiūlymą 
atominės kontrolės klausimu, ku
ris buvo ketvirtadienį plenumo, 
40 balsuojant už, 6 prieš ir 4 su
silaikius, priimtas, pavadino nie
ko nevertu, nes esą tik penkios 
galybės ir Kanada šį klausimą 
gali teigiamai išspręsti.

Sovietų pasiūlymas — sunai
kinti visas atomines kombas — 
tuo pačiu balsų santykiu buvo 
atmestas. Tuo atominės kontrolės 
debatai šių metų sesijoj ir buvo 
baigti.

Amerikiečių pasiūlymą atomi
nės energijos klausimu politinė 
komisija priėmė prieš įteikiant jį 
plenumui balsuoti. Amerikiečių 
delegatas Warren Austin pareiš
kė, jog amerikiečiai savo atomi
nius ginklus tik tada sunaikins 
ar perduos tarptautinei kontrolei, 
kai jiems bus garantuota, kad jo
kia kita valstybė tokių ginklų, 
negamina. Jo žodžiais, „tarp Va
karų ir Rytų nėra jokios bazės 
prieiti vienos nuomonės.“ Toliau 
jis pareiškė, jog, nors rusams pa
siūlymas yra nepriimtinas, tačiau 
tolimesni debatai nieko naujo ne
duotų ir tik laiką trukdytų.

Rusų delegatas atmetė kaltini
mus, kad tik Sovietų Sąjunga yrą

kalta dėl nesutarimo šiuo klausi
mu. Pasak jo, plenumo dauguma 
nori primesti savo norus mažu
mai. Amerikiečių kontrolės pla
nas kitų kraštų ūkinį gyvenimą 
padarąs Amerikos kontroliuoja
mą. O ką tai reiškia, aiškai paro
dęs, anot Višinskio, Europos atsta
tymo planas. Jis pareiškė, jog 
Marshallio plano valstybės yra 
„maršalizuojamos“. Planuojami 
tarptautiniai daliniai yra pirmoji 
galimybė kilti ginkluotam kon
fliktui.

Britų atstovas Hector McNeil 
pareiškė, jog toks sovietų laiky
masis daugumos nutarimo atžvil
giu yra tragedija. Jis pakartoti
nai prašė sovietus iš baimės dėl 
savo suverenumo nedaryti pres
tižo klausimo-

jau ilgas laikas, kai Vokieti
jos klausimu abi partijos veda 
vienodą politiką. Šitos politi
kos bus laikomasi ir ateity.

Tarp kitko demokratų partija 
įsipareigojo kovoti už pastovią 
taiką ir prieš bet kokią agresi
ją, remti Europos atstatymo 
planą ir kitas tarptautines ūki
nes sutartis. Į savo programą 
demokratai įtraukė ir paverg
tųjų tautų išlaisvinimą bei kū
rimą gynybos blokų, kurie nu
kreipti pries rusų agresiją.

Jeigu prileistume, kad demo
kratų laimėjimas yra patvirti
nimas Roosevelto ir Kuilio ve
stos politikos, tai, kaip infor
muoti šaltiniai spėja, Truma- 
nas rems Europos kraštų at
sistatymą ir pakilusiai Ameri
kos produkcijai stengsis rasti 
rinkų. _

Sėjama, kad naujasis demo
kratiškas kongresas mažiau to
leruos diktatūrinius režimus. Sj 
spėjimą patvirtina ir tas fak
tas, kad dauguma kongreso na
rių, kurie rėmė Franco priėmi
mą į Europos atstatymo planą 
ir Jungtines Tautas, buvo res
publikonai.

GEN. EISENHOWERIO 
ATSIMINIMAI

Gen. Eisenhoweris, įtemptai dirb
damas nuo 9 vai. ryto iki vidurnakčio, 
per keletą savaičių parašė n-Jo pa
saulinio karo atsiminimus, pavadin
damas juos „Kryžiaus žygis Europo
je“. Tame darbe Jis turėjo keletą pa- 
dėdėjų, stenografų, braižytojų, istori
nių šaltinių tikrintojų ir kt. Jo ben
dradarbiai buvo nustebinti nepapras
ta generolo atmintimi ir milžiniška 
energija. Knyga parašyta visai objek
tyviai, atvirai prislpažįstant prie savo 
padarytų klaidų.

Istambulas. Turkija, dėl savo geo
grafinės padėties atsidūrusi beveik 
pačioj Rytų bloko širdy, šiuo metu 
tapo vienu iš didžiausių tarptau
tinių intrygų ir šnipų centru. Tur
kai dabar leidžia dienas, gaudy
dami keisčiausius gandus ir siųs
dami, juos toliau dar labiau iškrai
pytoj fcųp°oj. Nebegalima atskirti 
tikrų informacijų nuo sąmoningų 
klaidinimų ir tuščių paskalų. Tarp 
viso šio triukšmo tyliai ir rafinuo
tai darbuojasi rusų bei vakariečių" 
agentai.

Daug susijaudinimo sukelia daž
ni sovietų satelitinių valstybių pi
liečių atsisakymai grįžti namo, 
prašant Turkijos vyriausybės glo
bos. Jei amerikiečių laivyno kari
ninkas blogai nusiteikęs pasirodo 
Istanbul© kavinėse, tuoj šnibždė
jimai, kad esą karas jau nebetoli. 
Jeigu koks amerkiečių valdinin
kas staiga išsiunčia savo šeimą 
į JAV, sakoma, kad artinasi kri
zė. Tačiau, nežiūrint visko, dalis 
Turkijon atplaukiančių gandų turi 
šiek tiek tiesos, ir žmonėms, mo
kantiems atskirti pelus nuo grūdų, 
suteikia gerų informacijų apie tai, 
kas vyksta už geležinės uždangos.

Turkų slaptosios policijos skai
čius yra tiesiog stebinančiai dide
lis. Tačiau dauguma iš jų verčiasi 
tuo pačiu gandų „sportu“. Jie ban
do nustatyti, kiek ilgai trunka, |

kol naujas gandas apeina ratu ir, 
iškraipytas iki nepažinimo, grižta 
į tą pačią kavinę, iš kurios buvo 
paleistas. Esą dažniausiai tai tran
ką porą valandų. Prie gandų sklei
dimo kartais prisideda net ofi
cialūs Turkijos valdžios pareigū
nai (CDM)

PASKUTINĖS NAUJIENOS
PARYŽIUS. Sekmadienį Prancūzijoj 

įvyko rinkimai į Respublikos Tarybą 
(Senatą). Kaip vidau? reik, ministeri
jos pranešimas rodo, iš 269 atstovų 
gen. De GauUe laimėjo 99. socialistai 
— 48, MRP — 15, komunistai — 16 ir 
k. Tokiu būdu gen. De Gaulle iš šių 
rinkimų išėjo stipriausiu. Komunistai, 
kurie Senate buvo stipriausi, smar
kiai susilpnėjo. Netrukus I Respubli
kos Tarybą dar bus renkamas 51 na
rys Prancūzijos kolonijose.

MASKVA. Sekmadienį Sov. Rusijoj 
buvo švenčiama Spalio Revoliucijos 
sukaktis. Išvakarėse Molotovas pasa
kė kalbą, kurioj apkaltino Vakarų 
valstybes ruošiantis karui.

LONDONAS. Sekmadienį D. Brita
nijoj buvo švenčiamas žuvusių I ir n 
pasauliniame kare paminėjimas.

BERLYNAS, v. Europos štabo šefas 
feldm. Montgomery yra atvykęs į 
Vokietiją ir veda pasišnekėjimus su 
visų trijų zonų kariniais gubernato
riais.

VAŠINGTONAS. Prez. Trumanas iš
vyko 2 savaitėms atostogų į Floridą. 
Prieš tai jis matėsi su kai kuriais mi- 
niste rials.

OTAVA. Netrukus Vašingtone įvyks 
JAV, Kanados ir 5 Vakarų Europos 
valstybių konferencija aptarti š. At
lanto gynybą.

Paryžius. JAV saugumo organai turi 
pranešimų, kurie rodo, kad Rusija 
oro keliu iš Čekoslovakijos aprūpina 
žydų kariuomenę ginklais ir lėktu
vais.

Stalino planas vokiečiu sienų klausimu
* *

„Aurore • France Libre" pareiškė 
turįs tikrų informacijų apie rug
sėjo mėn. pasitarimus tarp Sta
lino, Gottwaldo ir Bieruto.SVEČIU VIZITAI STOCKHOLME

(Rašo mūsų korespondentas Švedijoje)

Spalio 31 d. Stockholme buvo 
susirinkę Skandinavijos kraštų 
socialdemokratų ir profesinių są
jungų bendradarbiavimo komi
teto atstovai aktualių Skandina
vijos klausimų apsvarstyti, o to
kių klausimų'vis daugiau ir dau
giau atsiranda paskutiniu laiku- 
Įžangos žodelį tarė Švedijos už
sienio reikalų ministeris Unde- 
nas. Tolesniuose pasitarimuose 
dalyvavo Norvegijos, Danijos ir 
Švedijos ministerial pirmininkai. 
Buvo tarp kitko svarstyta glau
desnis bendradarbiavimas tarp 
Skandinavijos socialdemokratų 
parlamento grupių, problemos 
susijusios su augančiu skaičium 
pabėgėlių iš Rytų Europos kraš
tų ir, pagaliau, Skandinavijos 
socialdemokratų partijų nusista
tymas, siekiant federatyvinės Eu
ropos.

Tai buvo svečiai iš kaimynys
tės, o kaimynai nėra jau tokie 
reti ir nelaukti svečiai — įvai
riomis progomis jų visada pasi

taiko. Bet šiomis ūkanotomis ru
dens dienomis pasitaiko ir vienas 
kitas tolimesnis svetelis. Štai lap
kričio 1d. priešpietį Bromos aero
drome (Stockholme) nusileido ka
riškas amerikiečių DC 3 lėktu
vas, iš kurio išlipo ne kas kitas, 
o John Foster Dulleš su dviem 
valdininkais iš užsienio reikalų 
ministerijos ir savo asmeniniu 
sekretorium. Atskrido iš Kopen
hagos, kur jau buvo dieną išbu
vęs.

Mr Dulles atvykus, tuoj grei
tomis buvo suruoštas lunčas pas 
Švedijos užsienio reikalų minis- 
terį, kuriame dalyvavo Švedijos 
ministeris pirmininkas, finansų 
ministeris, užsienio reikalų mi
nisterijos kai kurie pareigūnai, 
Amerikos ambasadorius Švedijo
je Matthews ir Maršhallio plano 
atstovas Haskell. Žurnalistams 
paklausus, kas per lunčą buvo 
kalbėta, Dulles, truputį pagalvo
jęs, atsakė: „Žinomą, kad su eks
celencija Undenu svarstėme kai

kuriuos klausimus, taip pat ir po
litines problemas“.

Į klausimą, ar jis pasinaudojo 
proga duoti Undenui kai kurių 
patarimų švedų užsienių reikalų 
politikos atžvilgiu, Mr Dullės at
sakė: „Ne, aš neturiu tokių įga
liojimų ir tokios teisės duoti pa
tarimų tuose reikaluose, net kuo 
maloniausioje formoje“. Dulles 
dar kartą pabrėžė, kad jis neat
vyko čia daryti kokių paspaudi
mų Švedijai jos užsienių reikalų 
politikoje, jis neturįs jokių diplo
matinių funkcijų, bet atvykęs 
grynai informaciniais sumetimais 
ir atlankyti savo gerą draugą 
Amerikos ambasadorių Matthews. 
Švedai kaip ir kitos tautos ge
riau suprantą, kaip savo reikalus 
tinkamiau tvarkyti. JAV neturi 
jokio noro diktuoti kitoms tau
toms, kaip kad sovietai daro.

Iš Stockholm© Dulles turėjo 
nutūpti Osloje, bet to jam nebe
teko — lapkričio 2 d. jis išskri
do tiesiai į Paryžių.

Jis rašo, kad Stalinas abiems sa
telitų vadams kalbėjęs, jog sovie
tai stovį Europoje prieš didelius 
sunkumus, nes Vokietijos klausi
mas dar nesąs išspręstas. „Kaip 
šitą klausimą išspręsti?", klausia 
Stalinas ir toliau pats sako: „Atė
jo laikas, kuomet reikia keisti po
litiką. Vokietija yra mums reika
linga ir mes turime bet kokia 
kaina su ja susitarti**. Toliau jis 
pareiškė, jog žinąs, kad čekai ir 
lenkai yra kaip ir pirmiau vokie
čių priešai. Tačiau belaisvių palei
dimas, maisto pagerinimas ir oku
pacinio režimo sušvelninimas neat
nešė lauktų vaisių. Vokiečiai neuž- 
miršę Rytprūsių ir Silezijos nete
kimo. Tuo klausimu jie visi yra 
vieningi. „Mes galime vokiečius 
patraukti į save tik padarydami jų 
rytų sienų reviziją", pareiškė Sta
linas. Toliau pridūrė, jog sovietai 
numatę tokią reviziją čekams ir 
lenkams pasiūlyti.

PER GREIT ATSISTATO?
Frankfurtas. Denos pranešimu, pran

cūzų karinis gubernatorius gen. Kd- 
nig Vakarų gubernatorių pasitarime 
ketvirtadienį pareiškė, jog vakarų 
Vokietijos politinis ir ūkinis atsista
tymas, prancūzų karinės vadovybės 
nuomone, išeina už Londono susita
rimo ribų ir turi būti pristabdytas. 
Parlamentinės tarybos Bonnoje dar
bai taip pat Išeina už Londono do
kumentų ribos.

Amerikiečių Kalbėto! as. AP pareiš
kimu į tai atsakė, jog vakariniai gu
bernatoriai Frankfurte tarėsi atstaty
mo, reparacijų ir demontažo klausi
mais Ir šį pareiškimą gen. KOntg pa
daręs kaip privatus asmuo.
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(Pabaiga)

VLIK-o sabotažas ar profetiški 
prasimanymai?

Kitas pp. Lozoraičio ir Škirpos 
veikimo sabotažninkas p. Škirpos 
akyse yra VLIK-as. Esą VLIK-as 
„neparėmė St Lozoraičio pastan
gų pasireikšti kaip konstituciniu 
Lietuvos ministeriu pirmininku ir 
ein. respublikos prezidento parei
gas, bet tas pastangas net sąmo
ningai sukliudė ilgais fcun. Kru
pavičiaus laiškais St Lozorai
čiui, kad jis to nedarytų. „Po viso 
to palieku patiems „Žiburiams" 
nušviesti, kas tuo kaltas, kad ne
susilaukė vyriausybės su iškaba: 
esu ir veikiu". Gerai, nušviesime, 
bet nušvietus pasirodys, kad p- 
Škirpa netiesą nukalbėjo. Viena, 
p. L. ir ligi šiol nei VLIK-u i, nei 
Krupavičiui nėra parodęs jokio 
dokumento, kuriuo jis skiriamas 
ministeriu pirmininku. Antra, p. 
L. nėra VLIK-ui pranešęs apie 
savo sumanymą ar pastangas pri
sistatyti svetimiesiems su savo 
įgaliojimais. Apie tas nesėkmin
gas pastangas VLIK-as yra suži
nojęs tik post factum ir tai iš 
šalies. Taigi nei VLIKo pastangų, 
sąmoningų nei nesąmoningų, pa
dėti, nei pastangų atkalbėti nega
lėjo būti. Trečia, pasiteiravus pa
aiškėjo, kad jokių laiškų šiuo rei
kalu p. Krupavičius nėra rašęs 
p. Lozoraičiui. Tai tik p. Škirpos 
profetiškos fantazijos padariniai.

Kitas VLIK-o nusikaltimas: 
VLIK-as „laikinės Lietuvos vy
riausybės nereprezentavo karą 
laimėjusioms vyriausybėms“ ... 

„LABAI MADOJE DOBILAI"

Amerikos „Vienybė" š. m. 40 nr, 
įdėjo įsidėmėtiną laiško iš Lietu
vos ištrauką. Laiško autorius rašo: 
„Žinai, mielasis, mes tuojau tiki
mės eiti j kolchozus. Tuomet plū
gą ir akėčias trauks motorinės 
mašinos, nereikės patiems tampyti. 
Matai, pas mus dabar arkliai išėjo 
iš mados. Kuomet įsisteigsime kol
chozą, tuomet galėsime garbingai 
atsilyginti valstybei ir su užvilkto
mis pyliavomis. O dabar kol kas 
sukimbame visa šeima, išsiariam 
daržą, išakėjam. Šiaip visą ūkį pa
liekam dobilams augti. Dabar do
bilai madojel“

Šiai ištraukai jokie komentarai 
nereikalingi.

„statė man ultimatyvius reikala
vimus, kad nieko neveikčiau, kai 
1945 m. pavasarį atsiradau Pary
žiuje“. — Su p. Škirpa čia mes 
sutinkame, kad sukilimo pasta
tyta laikinoji vyriausybė turėjo 
ir tebeturi moralinį ir teisinį pa
grindą tęsti Lietuvos suverenu- 
momo vykdymą, kai bus pašalin
tos kliūtys, darančios suverenu
mo vykdymą nebeįmanomą. Ir 
mes nesolidarizuojame su VLIK-o 
to klausimo sprendimu praeityje. 
Bet mes dabar susilaikom nuo 
minties, kad 1941 m. laikinoji 
vyriausybė pasireikštų be VLIKo 
arba prieš VLIKą. Jai pripažinda
mi teisinę ir moralinę raciją, pri
pažindami, kad ateityje politinio 
tikslingumo sumetimais gali būti 
išeita ir su jos firma, laikome, 
kad to klausimo tikslingumą jau 
turėtų spręsti VLIK as, kaip va
dovaująs išlaisvinimo darbui lie
tuvių tautos reprezentantas už
sienyje.

Tačiau vėl negalime pritarti p. 
Škirpos pasipiktinimui ir kaltini
mui, kad VLIKas ūltįnatyviai 
reikalavęs iš p. Škirpos nieko ne
veikti, nes... tai nukrypimas nuo 
tiesos. Viena, VLIKas negalėjo 
reikalauti nieko neveikti Lietuvos 
išlaisvinimo reikalui. Antra, argi 
su tokiu reikalavimu sutiktų p. 
Škirpa? Vardan Lietuvos reikalų 
drįsęs neklausyti sovietų reika
lavimo neveikti, jis ėmęs ir pa
klausęs VLIKo, kurio jis net ne
laiko tvirtu, ir drįsęs atsisakyti 
nuo veikimo Lietuvos reikalui. Tai 
sunkiai įtikima. Bet čia, tur būt, 
po tais žodžiais slepias visai ki
toks veikimas: reikia spėti, kad 
juo supranta p. Škirpa prisista
tymą kam nors laikinosios vyriau
sybės pirmininku. Jei taip, tai šis 
veikimas yra tokios pat rūšies 
kaip p. L. prisistatymas panašiu 
pirmininku. Tokį veikimą verti
nant mūsų noumonės vėl skiriasi. 
Mes tai nelaikome veikimu šio
mis aplinkybėmis. Atvirkščiai, 
mums rodos, kad išmintingai p. 
Škirpa padarė tokio veikimo ne- 
siimdamas, nes negalima labiau 
diskredituotis, kaip keliems as
menims ar įstaigoms prisistatant 
„valdžiomis“. Jeigu VLIKas pri
sidėjo prie p. Škirpos tokio ap
sisprendimo, tai tokį prisidėjimą 
tektų laikyti ne veikimo sukliu- 
dymu, bet tik susidrausminimu 

ir apsisaugojimu nuo lietuviško 
reikalo ir žmogaus kompromita
cijos.

Prieš susiniekinimo metodus
Nemalonu, kad p. Škirpos neat

sargius teigimus tenka ir toliau 
atitaisinėti. Jo teigimas, kad „Ži
buriai“ taiko į vieną tikslą:. iš
kelti į padanges VLIKą, o visus 
kitus mūsų politinius veiksnius 
suniekinti“, prasilenkia su tiesa: 
niekur nei pasiuntinių, nei kraš
to rezistencijos, nei išeivių politi
nių centrų neniekinta. Teigimas, 
kad „Žiburiai“ nenori ipatyti jo
kios pasiuntinių akcijos“, vėl pra
silenkia su tiesa: tokios temos vi
sai nebuvo----Teigimas, kad par
tijos susilpninusios laikinosios vy
riausybės atsparumą prieš oku
pantą, „bandant paversti laikiną
ją vyriausybę vienos partijos 
įrankiu“, neteisingas ir politiškai 
neleistinas. Neteisingas, nes jo
kios partinės kovos laikinojoj vy
riausybėj nebuvo. Jokiai partijai 
ji netarnavo. Jos sudėtyje buvo 
įvairių politinių nusistatymų 
žmonių, o jei šiuo mūsų tvirti
nimu p. Škirpa nenori tikėti, te
gul patiki savo bu v. partijos 
bendramaniu p. M. Gregorausku: 
„Buvusiojo liaudininko Škirpos, 
krikdemo Ambrazevičiaus .vy
riausybėje' mes matėme liaudi
ninkus Pajaujį ir M. Sleževičiaus 
žentą M. Mackevičių" ... Teigi
mas, kad partijų kova susilpni
nusi laikinosios vyriausybė ats
parumą ir suskaldžiusi LAF, yra 
ne tik neteisingas, bet ir skau
dus. Tad, ką padarė grupė avan
tiūristų, vadovaujama atvykusių 
iš Berlyno ir diriguojama gesta
po agentų, kurie suruošė pučą 
prieš laikinąją vyriausybę, su
skaldė LAF (Lietuvių Aktyvistų 
Frontą), — tuos išdavikiškus dar
bus primesti partijoms yra skau
dus įžeidimas ir Lietuvos parti
joms ir visuomenei, kuri stovėjo 
ryžtingai ir vieningai.

Pavojingos tai mintys, nes jo
mis degraduojama pati tauta. 
Tiek pat pavojingas ir teigimas 
apie de Gaulle komiteto rolę 
Prancūzijos išlaisviniiAui. Esą „de 
Gaulle komitetas iš tikrųjų tebu
vo tik prancūzų rezistencinės 
propagandos įrankis. Prancūziją 
atvadavo ne tas komitetas, bet 
sąjungininkų kariuomenė“. Ne
teisus šis tvirtinimas Prancūzijos 

atžvilgiu, nes de Gaulle vadovau
jama prancūzų tauta ne tik.pro- 
pagandiškai savo kraštą vadavo: 
ji atidavė kraštui išlaisvinti ir 
realią kraujo duoklę. P. Škirpos 
teigimas, nuvertinąs Prancūzijos 
rezistencijos reikšmę, yra pavo
jingas, nes netiesiogiai jis nuver
tina ir lietuvių tautos 1941 m. 
sukilimo realią prasmę. Jis lei
džia iš analogijos teigti: Lietuvą 
išvadavo ne Lietuvos sukilimas, 
bet vokiečių kariuomenė. Taip 
mums ir įkalbinėjo nacių agentai. 
Nuvertinamas tokiais samprotavi
mais ir dabar liejamas Lietuvos 
partizanų kraujas . . .

Nuostabu, kad šitokios tezės 
girdimos iš lūpų žmogaus, iš ku
rio esam linkę laukti kitokių ko
mentarų. Sitokis polemikos įkarš
čio padiktuotas metodas — nesi
skaityti su žodžiais, nesiskaityti 
su faktais — mums neatrodo nei 
blaivus,, nei šviesus, nei priim
tinas. Juo labiau jis mus stebina 
ir juo labiau rodos apgailėtinas, 
kad jie išeina iš buv. Lietuvos I

DIDŽIOJOJ BRITANIJOJ GYV. 
LIETUVIAI KREIPĖSI I JTO

Ryšium su trečiąja JTO konfe
rencija, dabar posėdžiaujančia ■ Pa
ryžiuje, mes drįstame pasiųsti 
Jums šį prašymą, kuris buvo vienu 
balsu priimtas 78 Lietuvių Sąjun
gos Britanijoje skyrių atstovų, spa
lio 16—17 d. d. susirinkusių Lon
done į savo antrąjį metinį suva
žiavimą.

Dėl mūsų tėvynės okupacijos, 
kurią Sovietų Sąjunga įvykdė jė
gos priemonėmis, mes visi buvom 
priversti palikti savo namus ir da
bar užsidirbame sau duoną D. Bri
tanijoj kaip Europos savanoriai 
darbininkai.

Nėra reikalo Jums suminėti vi
sas tas blogybes, už kurias stoja 
Sovietų Sąjunga. Mes norėtume 
tik paminėti, kad mes visi 1940— 
41 m. pergyvenome sovietų oku
paciją ir iš asmeniško patyrimo 
priėjome išvados, kad Sovietų re
žimo įsteigta teroro ir priespaudos 
sistema toli peržengė net ir gerai 
žinomą nacių rėžimo terorą.

Dabartinės okupacijos metu So
vietų teroras tęsdamas toliau ir 
pasiekė tokio intensyvumo laips
nio, kad lietuvių tauta stovi prieš 
visai rimtą išnaikinimo pavojų. 
Todėl mes neturime vilties grįžti 
į mūsų kraštą tol, kol ten liks 
dabartinė sovietų okupacija.

Su dideliu susirūpinimu mes se
kame JT pastangas apginti pagrin

pasiuntinio plunksnos. Dar ma
žiau su Lietuvos pasiuntinio oru
mu galim suderinti jo taikomus 
mums ^tamsos kūrėjų“ pravar
džiavimus.

Gaila, kai eilinis tremtinys 
kartais nustoja pusiausvyros. Dar 
labiau gaila, kai tos pusiausvy
ros, riteriško respekto teisybei ir 
pačiam Lietuvos reikalui pasigen- 
dam ir šiame svarstyme ir me
muaruose vieno iš tų, kuriuos vis 
tiek norėtume laikyti valstybės 
švyturiais užsieniuose, ar jie tė» 
besėdėtų savo aukštuose postuo
se, ar juos nelaimės dienos būtų 
nugrūdusios į gyvenimo skur
dumą.

Gal tai neišvengiamas dalykas: 
kai mišką kerta, skiedros lekia. 
Nors tokiu būdu laisvinimo ke
lias užverčiamas skiedromis pa
čių lietuvių, bet laisvinamo keliu 
Žengiantiems lieka vienas ir ne
paliaujamas uždavinys — atsar
giai prasižeriant skiedras žygiuoti 
pirmyn, nesiduodant išklaidina- 

Imiems į šuntakius. J, P.

dines žmogaus teises ir sudaryti 
sąlygas, kurių pagalba tarp tautų 
būtų užtikrintas teisingumo ir įsta,- ‘ 
tymo viešpatavimas.

Esame giliai nuliūdę, kad Lietu
vos ir kitų Raitijos valstybių tau
tos dar tebėra Verčiamos gyventi' 
žiaurioje svetimųjų okupacijoje, 
visiškai nustoję visų žmogaus tei
sių. Mes skaudžiai jaučiame joms 
padarytą neteisybę, tuo labiau, 
kad šią neteisybę vykdo Sovietų 
Sąjunga, dabartinis JTO narys.

Todėl mes kreipiamės į Jus, Po
ne, kaip į JTO susirinkimo pirmi
ninką, prašydami dėti visas pastan
gas, kad tylomis nebūtų praeinama 
pro šią šaukiančią neteisybę. Mes 
siunčiame Jums šį prašymą, tvirtai 
tikėdami, kad į apverktiną ir tra
gišką padėtį Lietuvoj, Latvijoj ir- 
Estijoj bus atkreiptas JTO susirin- 
kitno dėmesys.

Vašingtonas. Žinios apie graikų 
politikų papirkinėjimus nepalan
kiai nuteikė JAV kongresą toli
mesnio piniginės paramos teikimo 
atžvigiu.

Maskva. „Pravda" beveik kas
dien puola Suomiją, ragindama, 
kad kraštas turįs nusikratyti 
„premjero Fagerholmo vadovauja
mais reakcionieriais". Paprastai 
tokie puolimai reikšdavo netolimą 
perversmą.

Jurgis Jankus
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Mums bekalbant, atėjo motina. Ji buvo susirūpinusi 
ir džiaugėsi, kad aš atsigavęs, kad valgau ir gerai jau
čiuosi.

— Ar labai skauda? — klausinėjo.
— Visiškai neskauda.
— Pasakyk teisybę.
— Visiškai neskauda. Aš beveik visą laiką miegu.
Pasakau ir pagalvoju, kad prieš mirtį žmonės taip pat 

visą laiką miega.
— Tikrai nebeskauda. Gali būti rami, aš tikrai ne

mirsiu.
— Bet kodėl, vaikuti, tu buvai toks neatsargus. Argi 

nematei, kad medis virsta.
Supratau, kad irgi dar nieko nežino, kas atsitiko.
— Pasitaikė. Nespėjau pasitraukti. O kur dabar jie 

kerta?
— Nuvarė j Varnalieknį. Dabar anksti turi išeiti, kad 

nepasivėlintų. Kai pasivėlina, vokietis tuoj muštis šoka, 
Valentinukas vakar jau gavo per pečius.

Ji pasakojo, žiūrėjo ’ašarų pilnom akim į apraišiotą 
galvą ir glostė Tanką. Man buvo nesmagu, kad reikia 
taip meluoti. Motinai meluoti mes buvom nepratę, ir aš 
skubinau nusukti kalbą, kad nepradėtų klausinėti smul
kiau. Bet ji vis grįžo prie to paleis.

— Ar daug betrūko. Kad dar bent pusę žingsnio ir 
būtų parnešę lavoną. Tur būt, pasilenkęs buvai?

— Pasilenkęs . . . Bet tas jau prabėgo, mama. Dabar 
jau geriau. Rytoj, o gal jau ir šiandien galėsite namo 
parsivežti.

— Taigi, kad to užtektų ką iškentėjai. Kad tik dar kas 
neprisikabintų. Galva tai ne koją ir ne ranka.

Ji galvojo apie/ ligą ir apie mirtį, o man nuo jos 
žodžių šiluma tik nuėjo per širdį. O jei vokiečiai suuos- 
tinės? Bet jos širdis nuo tos baimės buvo rami, ir net 
man nuo to darėsi lengviau.

Kitą diena pavakare parvežė namo. Būčiau jau galėjęs 
»r eiti ir važiuoti sėdėdamas, bet visi bijojo, kad kraujas 
į smegenis nepasilietų.

Namie dar kelias dienas gulėjau. Išvažiuojant sakė ap
lankysianti Morta, bet negailėjau sulaukti. Kad būtų ra
miau, paguldė šalia seklyčios kambarėly. Pakėlęs galvą, 
galėjau matyti langą, bet jis buvo apšalęs, ir, nors kros
nis buvo įkaitusi ir kambarėlis šiltas, kas dedasi lauke, 
negalėjau įžiūrėti.

Nesirodė nė Palys. Anksčiau dažnai ateidavo vakarais 
pasėdėti arba abu kartu išeidavom kur nors į kaimą, bet 
dabar nebeužsuko.

Tik ateidavo pasėdėti motina. Bet ir jai nebuvo laiko 
ilgai sėdėti. Brolis su tėvu buvo miške, o visi namų dar
bai gulė ant jos pečių.

Vakare ateidavo tėvas arba brolis, o kartais abu. Jie 
papasakodavo, kas darosi miške, po kiek markių moka 
už darbą ir kad vokiečiai nebepasitenkina tuo, ką iškerta, 
bet duoda kiekvienam nukirsti po tris medžius. Kam pasi
taiko plonesni, nesunku, bet kaip jiems dabar medis į 
medį, tai smarkiai reikia sukrusti.

Vieną vakarą, kai tėvą suėmė snaudulys, ir jis išėjo, 
brolis tyliai išdavė paslaptį.

— O mes šiandien vokietį apgavom. Jis eina ir kiek
vienam šviežiai nukirstam medžiui į galą įrašo dieną, ka

da nukirstas. Pamatėm, kad bus sunku, <tai nuleidom tik 
penkis, o šeštam vakarykščiam galą su užrašu nurėžėm ir 
parodėm. Priėmė. Vokietis irgi ne Dievas. Apgauti galima.

— Bet gali ir nutverti.
— Tai jau padarysim. Ir daug taip darys.
Bet kitą dieną parėjo susirūpinęs. Ne tik jis, bet ir1 

tėvas. Vieną porą vokietis nutvėręs galą plaunant, tai taip 
pridaužęs, kad namo reikėję veste vesti.

— O kaip Palys? — paklausiau.
Juodu pasižiūrėjo į vienas kitą. Jie kartu buvo ir viską 

žinojo. j
— Blogai, — pasakė tėvas. — Jis nori užmušti ir nau

jąjį. Sako: „Lauksiu, kol man suduos, bet tas ir bus 
paskutinis sykis". Ir jis gali tą padaryti. Vaikšto paniuręs 
ir žvalgosi per kaktą. Dabar panašus į šėlstantį bulių.

— Šiandien nusigandau, — įsiterpė brolis. — Tas vo
kietis labai pasiutęs. Daug pasiutesnis už Vienakį. Kai tik 
pamato kur be darbo stovint, tai prieina ir drožia per nu
garą. Visada nešiojasi tokią šermukšninę lazdą. Palys 
nugenėjo pušį, atsistojo prie laužo ir sukasi parūkyti, o 
vokietis ateina tiesiai iš užpakalio ir švytuoja lazda. 
„Paly! šaukiu, bet jis negirdi" Paly! „Jis atsisuko į mane, 
nusijuokia ir pasako." Matau, tegul pamėgina. Aš jam ne 
Valentiniukas ir ne Daugailis. Manęs namo veste vesti 
nereikės." Jis stipriau paspaudžia prie šono kirvį ir vėl 
suka ir jaučiu, kaip tyko per petį. Mudu abu su tėvu 
pakėlę galvas žiūrime, bet vokietis praėjo ir praėjo. 
„Jaučia žaltys", nusikeikė Palys ir artėjęs pas mus atsi
sėdo ant rąsto.

— Jis vis klausinėja apie tave, — pertaria tėvas, ir 
sako, kad gulėtum kuo ilgiausiai, nes, kai tik atsikelsi iš 
lovos, tuoj vėl į darbą varys.

2
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Lenku naujosios politikos pagrindai (2) '

Vokietija ir Lenkijos ateitis
TARPJŪRIO FEDERACIJA LENKU TREMTIES SPAUDOS ŠVIESOJE

V. RIMVYDAS

Vokietija — tai antroji svarbi 
problema lenkų užsienių politikoje. 
Su vokiečiais, nors ir kaip lenkai 
jų nekęstų, tenką vesti protingą, 
šaltą politiką, nes jausmais pa
remti veiksmai gali vesti tik prie 
klaidų ir pralaimėjimų. Antrasis 
pasaulinis karas parodęs vokiečių 
tikslus lenkų atžvilgiu. Jie gi to
kie patys kaip ir Rusijos. Ir vo
kiečiams Lenkija sudaro kliūtį jų 
ekspancijoje į Rytus, gi artimoji 
ateitis šiuo atžvilgiu slepia ypa
tingai daug pavojų, turint galvoje 
Vokietijos teritorinius nuostolius 
lenkų naudai ir jų aiškų nenorą 
pripažinti teisėta dabartinę padėtį. 
Taigi lenkų — vokiečių konfliktas 
egzistuoja ir toliau. Lenkai, norė
dami ir dabar ir ateity vesti tikrai 
nepriklausomą politiką, privalą ne
pamiršti pagrindinės tezės, kad 
Vokietija esąs toks pats lenkų in
teresų priešas kaip ir Rusija. Isto
rijos pavyzdžiai yra parodę, kad 
pasiūla dėtis su vienu ar kitu kai
mynu prieš kitą yra visiškai klai
dinga. 1918 metais Lenkija tapo 
nepriklausoma visai ne prorusinės 
Dmowskio ar antirusinės Pil
sudskio politikos dėka — tai 
įvyko dėl pagrindinių tarptautinių 
padėties pasikeitimų, kai areną 
apleido dvi didžiosios pajėgos — 
vokiečiai ir rusai. Tačiau tokia 
proga ne po kiekvieno karo pasi
taiko. Tuo tarpu po dvidešimties 
metų Vokietijai ir Rusijai vėl įsi
galėjus, Lenkija, sveikam protui 
nepriimtinas Versalio sutarties 
vaisius, susilaukė likimo, kurio vi
siškai nesitikėjo. Visiškai klaidin
ga pasirodė ir kita teorija, būtent, 
kad lenkams egzistenciją garan
tuotų konfliktas tarp Vokietijos ir 
Rusijos, gi susiartinimas tarp šių 
valstybių reikštų lenkams pražūtį. 
1939—45 m. laikotarpis įrodė šios 
teorijos nerealumą. Šios visos 
klaidos tad verčia ieškoti naujų 
politikos koncepcijų.

Vokietija, šiaip ar taip, liks nuo
latinis Lenkijos kaimynas, kuris 
nieku būdu neišsižadąs savo pre
tenzijų į buv. rytines žemes. Len
kai vėl, politiniais ir ekonominiais 
sumetimais, negalės vokiečiams 
nusileisti, nenorėdami priklausyti 
nuo jų malonės. Iš kitos gi pusės, 
dėl savo padėties Vidurio Euro
poje, vokiečiai liks pavojingas 
kaimynas ir ateity jie taps rimtu 
europinės santvarkos partneriu.

Tai įrodo ir dabartinė padėtis, 
kai Vakarai su.Rusija kovoja dėl 
Vokietijos. Net ir po sėkmingo 
Sovietų nugalėjimo JAV negalės

eliminuoti Vokietijos, nes joms 
pirmoje eilėje rūpės tvarkinga Eu
ropos rinka, joje gi vokiečiai bus 
rimčiausiu ūkiniu veiksniu. Taigi 
lenkams, saugojant savo interesus, 
belieka sudaryti pozityvų planą. 
Vokietijos ir Rusijos atžvilgiu, pri
pažįstant abiems valstybėms teisę 
gyventi ir plėstis sutvarkyto pa
saulio rėmuose.

Būdami pasmerkti amžiais būti 
Vokietijos kaimynais, lenkai pri
valo jos atžvilgiu išlaikyti pakan
kamai tvirtą politiką ir ūkinę po
ziciją, susietą su objektyviaisiais 
lenkų reikalavimais, galinčiais 
įtikinti likusį pasaulį. Visos šios 
sąlygos turi garantuoti lenkams' 
nepriklausomybę prieš vokiečių 
imperializmą, kuris visuomet galės 
atgyti, turint galvoje vokiečių gy
ventojų ir ūkinę persvarą. Dabar, 
po antro Pasaulinio karo, atsiran
da galimybės sutvarkyti šią sun
kią problemą. Tarp Vokietijos ir 
Rusijos Europoje privalo susifor
muoti nauja pajėga, kuri sudarys 
lyg ir atsvarą rusų ir vokiečių 
spaudimui.

Lenkų politika neprivalanti pa
miršti dar vieno svarbaus veiksn’o 
— Vokietija yra į vakarus nuo 
Lenkijos, Vokietija, kaip europinis 
veiksnys, kreipia dėmesį ne tik 
Lenkijos, bet ir visų tų, kas luri 
Europoje kokių nors reikalų. Taip 
pat jokia didžioji valstybė negalės 
leisti Vokietijai vėl siekti prana
šumo Europoje — tokiu atveju vi
sas pasaulis prieš juos mobilizuo- 
tųsi, todė neįmanoma, kad kon
flikte su Vokietija lenkai liktų 
patys vieni. Lenkų interesų ben
drumas su viso pasaulio interesais 
santykių su vokiečiais atžvilgiu 
sudaro čia teigiamą pusę, tuo tar
pu kai santykiuose su Sovietais 
neigiama pusė buvo pasaulio susi
domėjimo stoka. Šis susidomėji
mas atsiranda tik dabar, kai So
vietai deda pastangas pavergti vi
są Europą.

Reikia sutikti su faktu, kad pa
saulis vokiečius nenori matyti nei 
per stiprius, nei per silpnus. Į tai 
lenkų politika turi atsižvelgti, jei 
ji nori bendradarbiauti būsimoje 
Jungtinėje Europoje, kurios nariu 
bus ir Vokietija, kuri šiuo požiū
riu visuomet bus remiama veik
snių, norinčių Europoje sudaryti 
nusistovėjusią padėtį.

Panašiai kaip Rusijos atžvilgiu, 
Lenkija, tvarkydama savo santy-

kius su vokiečiais, negali atsiri
boti nuo likusios Rytų-Vidurio Eu
ropos. Vokiečių ir Sovietų proble
mos tai ne tik lenkus liečią klau
simai, bet tokiam pačiam laipsnyje 
tai sudaro egzistencijos problemą 
Rytų—Vidurio Europai ir visoms 
joje esančioms tautoms. .Tai ir 
sudaro naujosios lenkų poetikos 
pagrindą. Ligšiolinės pažiūros esą

cūzų sąjunga yra virtusios pase
nusiais, klaidingais ir nepakanka
mais principais, nes, šioji sąjunga, 
kaip įrodė 1940 metai, geriausiu 
atveju negalėjo sudaryti visai sėk
mingą šios problemos sprendimą. 
Tuo tarpu visos esmės tenka ieš
koti Rylų—Vidurio Europos plotų 
sujungime ir sudaryme naujos,, sa
varankiškos pajėgos, nepriklauso
mos nei nuo Vokietijos, nei nuo 
Rusijos. Šis sujungimas sudaro 
pagrindinį lenkų politikos tikslą ir 
jis suaktualėsiąs bematant po bū
simo sovietų pralaimėjimo. Tačiau 
jam ruoštis tenka jau dabar.

Turint galvoje, kad ir Vokietija 
ir Rusija sudaro pavojų lenkams 
ir kad paskutiniojo dvidešimtme
čio įvykiai tai įrodė, tenka pripa
žinti, kad lenkų politinė koncep-

lenkų—vokiečių problemoje lemia-. cija buvo klaidinga ir -todėl renka
mąjį elementą sudaro lenkų—pran- į linga pakeisti. (B. D.)

RetiptMG atsinaujinimo dienos Augsburge
Spalio 27 — lapkričio 1 • d. d. 

Augsburgo - Hochfeldo lietuvių 
stovykloje įvyko religinio atsi
naujinimo dienos. Jas pravedė 
Tėvai Jėzuitai kun. Daugintis ir 
kun. Gutauskas. Jų metu buvo 
skaitytos trys šviesos paveikslais 
iliustruotos paskaitos: „Eksperi
mentinis Dievo buvimo įrody
mas“, „Panelės Švenčiausios ap
sireiškimas Fatimoje“ ir „Auten
tiški Kristaus kančių dokumen
tai“. Religinio atsinaujinimo die
nos praėjo su derama rimtimi ir 
susikaupimu. Ta pačia proga įvy
ko parapijos moterų ir jaunimo 
pasitarimai religiniais klausimais.

— Spalio 29 d. šv. Antano baž
nyčioje įvyko muziko Zenono No- 
meikos, žinomojo vargonų virtuo
zo, vargonų koncertas. Su dideliu 
sugebėjimu, meistriškumu ir įsi
jautimu jis atliko eilę žymiųjų 
kompozitorių kūrinių.

— Spalio 31 d. Kristaus Kara
liaus šventės proga iškilmingas 
pamaldas laikė kolonijos klebo
nas- kun. J. Juozevičius ir pritai
kintą, turiningą pamokslą pasa
kė T. Daugintis, S. J. Vakare 
emigracinės stovyklos salėje, da
lyvaujant didžiuliam būriui ko
lonijos gyventojų, įvyko iškilmin
ga akademija Kristaus Karaliaus 
garbei. Kolonijos klebonas trum
pu žodžiu atidaręs akademiją, pa
kvietė platesnę paskaitą skaityti 
T. Gutauską, S. J., kuris plačiai 
ir giliai išnagrinėjo Kristaus ka
ralystės įgyvendinimą žemėje. 
Meninę dalį atliko estų smuiki
ninkas Avosako, išpildydamas 
tris religinius kūrinius, sol. Šeš- 
takauskienė ir pirmą kartą viešai 
pasirodęs Hochfeldo moterų cho-

ras, sugiedojęs dvi giesmes, iš ku
rių „Rex Christe“ muziko Ka
činsko sukomponuota. Akademi
ja praėjo susikaupimo ir rimties 
ženkle.
' — Lapkričio 1 d. po iškilmingų 
gedulingų pamaldų veik visa ko
lonija dalyvavo eisenoje prie lie
tuviško kryžiaus kur pasimeldė 
už lietuvius žuvusius ir mirusius 
visuose pasaulio kraštuose-

Tą patį vakarą Haunstetteno 
lietuvių bažnyčioje, dalyvaujant 
lietuvių gimnazijos mokslėiviams 
ir kolonijos gyventojams, buvo 
atlaikytos pamaldos visų mirusių 
lietuvių intencija. Pamaldode da
lyvavo šmuik Avosalo, solistai 
Šeštakauskienė ir Baranauskas ir 
muzikas Jeronimas Kačinskas.

” A. K.

POSĖDŽIAVO KULTŪROS 
TARYBA

Spalio 29 d. Augsburge įvyko 
LTB Kultūros Tarybos posėdis, į 
kurį buvo atvykęs ir LTB CK pir
mininkas P. Gaučys. Vienu iš svar
biausių punktų buvo kultūrininkų 
emigracijos klausimas. Anketos, 
kurios buvo kultūrininkų užpildy
tos yra įteiktos Įkurdinimo ir Kul
tūros Tarnyboms. Kadangi dabar 
vietoj afidavitų reikalaujama dar
bo ir buto garantijų, tai nutaria 
paragint tuos kultūrininkus, kurie 

Retini jokios galimybės gauti šias 
garantijas, bet nori į JAV emigruoti, 
kad jie paduotų LTB Kultūros Ta
rybai atitinkamus pareiškimus. Bus 
bandoma jiems išrūpinti reikalin
gas garantijas.

Išvykus prof. A. Šapokai į Ka
nadą, į LTB Kultūros Tarybos pre
zidiumą vice-pirmininku išrinktas 
Dr. A. Vasiliauskas.

įspūdinga čeku pergalė
Čekoslovakija — Austrija 3:1 (0:1)

Perpildytame Bratislavos (Čeko
slovakija) stadione 30 000 žiūrovų 
sekė dranjatišką futbolo kovą tarp 
Čekoslovakijos ir Austrijos. Čia 
susitiko čekų „Mala Ulice" prieš 
„Vienos Mokyklą". Pirmoje žaidi
mo pusėje austrų vidurio puoliko 
Stroh diriguojamas puolimas tie
siog su nuostabiu tikslumu ir stai
gumu atakavo čekų vartus. O tuo 
tarpu čekų puolimas neįstengė pra
laužti atydaus austrų gynimo. Pir
majame kėlinyje ir buvo pasiektas 
austrų garbės įvartis. Baigiantis 
pirmajam kėliniui, sužeistas Stroh 
turėjo palikti aikštę ir antrajame 
kėlinyje pastarąjį pakeitęs kairy
sis spaminis Aurednik pakrikdė 
komandos, žaidimą, čekai, milžiniš
kos žiūrovų minios raginami, ant
rame kėlinyje pasiekė tris įvar
čius. Čekų geriausiais žaidėjais 
pasirodė kairysis spaminis Ši- 
mansky ir pusiau kairysis Šubert.

— Žiemos olimpiados „prince
sė", dailiojo čiuožimo pasaulio 
meisterė kanadietė Barbara Ann 
Scott š. m. gruodžio 22 d. viename 
New Yorko teatre pradeda savo 
profesionalės čiuožimo karjerą.

— Futbolo rungtynėse Tarybų 
Lietuvos futbolo rinktinė nugalėjo 
Latviją 1:0.

— Spalio 29 d. Madison-Square- 
Garden (New Yorke) negras Sad
ler nugalėjo plunksnos svorio pa
saulio meisterį Willie Pep ketvir
tame runde k.o. Pep iš iki šiol 
turėtų 136 rungtynių niekuomet 
nebuvo pralaimėjęs k.o. Tačiau 
Sadler šiame susitikime jau tre
čiam runde du kartu jau buvo pa
guldęs meisterį.

— Vokietijos pusunkio svorio 
meisteris Riedel Vogt 10 rundų 
kovoje laimėjo taškais prieš bu
vusį sunkaus svorio meisterį M. 
Smėlingą. Po rungtynių Smėlingas 
pareiškė, kad šiuo susitikimu jis 
bengęs triukšmingą savo 25 metų 
boksininko karjerą.

KULTŪRININKŲ DĖMESIUI
Visi tie asmenys, kurie užpildė 

ir prisiuntė „kultūrininko anketą" 
ir dabar neturi vilties gauti darbo 
bei buto užtikrinimų, bet nori į 
JAV emigruoti, yra prašomi LTB 
Kultūros Tarybos vardu kaip gali
ma greičiau paduoti atitinkamą 
pareiškimą.

LTB Kultūros Taryba

REIKALINGI „ŽIBURIŲ“ 
NUMERIAI:

1945 m. — 2, 6 ir 9, 1946 m. — 
41, 45, 46, 47, 1947 m. — nuo 1—9, 
12, nuo 14—21, nuo 23—25, nuo 
27—33 ir nuo 36—46. Laikraščius 
siųsti „Žib.“ administracijos adre
su — bus atsilyginta.

AttMs tMaius...
BENDROS STUDENTŲ PAMALDOS

Spalio 26 d. Šv. Ludviko bažny
čioj^ Mūnchene, dalyvaujant sep
tynių tautybių katalikų studentų 
organizacijų atstovams, įvyko Ro
žančiaus pamaldos. Pamaldose da
lyvavo ir J. E. Mūncheno vysku
pas, kuris savo pamoksle iškėlė 
katalikybę kaip skirtingų tautų ir 
charakterių vieningumo simbolį, 
ką parodo ir šios bendros pamal
dos. Kiekviena tautybė savo kalba 
sugiedojo po vieną Panelės Šven
čiausios garbei giesmę. Po to buvo 
kalbama lotynų kalba Lauretaniš- 
koji Švč. Marijos Litanija ir su
teiktas palaiminimas. Šias rožan
čiaus pamaldas, kurios dalyvaujan
tiems paliko gilų įspūdį, suruošė 
Užsieniečių . Katalikų Federacija 
CATHUNITAS. Kaip žinoma, Cathu- 
nitas yra katalikų studentų užsie
niečių federacija, kuriai priklauso 
kroatai, lenkai, latviai, lietuviai, 
slovakai, ukrainiečiai ir vengrai. 
Federacijos pirmininkas yra lietu
vis Dr. V. Bieliauskas. Į

ANGLIJOJ ATSIRADO SPECIALI 
VEDUSIŲJŲ LIGA

Londone Kings *Colege ligoninė 
metiniame raporte pranešė, kad iš 
kiekvieno šimto ligonių buvo vie
nas „in-Jaw-itis", tai vedęs žmo
gus, kuris buvo susirgęs nuo besi- 
ginčijimo su savo žmona.

UŽKLIUVO WALT DISNEY 
TRIUŠIAI

Sovietai, bevalydami savo meną 
nuo „vakarietiško dekadentizmo“, 
apsižiūrėjo, jog jų pieštinėse fil- 
mpse kirbėte kirba amerikietiškos 
kiaulytės, triušiai, vilkai ir antys, 
kurios paimtos iš žinomo Ameri
kos pieštinių filmų autoriaus W. 
Disney. Tad tuojau iškeltas reika
lavimas visus tuos „amerikietiš
kus'.' gyvulėlius išvyti ir susirū
pinti, -kad ir šios Almos „atliktų 
ideologines ir partines pareigas."

IŠAIŠKINO IS PAGRINDŲ
Chicagos žinomos kailių preky

bos firmos vyriausias direktorius

spaudai pareiškė, jog moters taip 
mėgsta šiais laikais kailius nešioti 
todėl, kad vyrai skutasi ūsus ir 
barzdas, o, jos mėgstančios, kad 
plaukai joms pakutentų skruostus 
ir smakrą.

Šveicarų „Die Tat" vyrams ta 
proga pataria Kalėdoms užsiaugin
ti barzdas — tuo būdu išsisuksią 
nuo išlaidų žmonoms pirkti kaili
nius.

NEGALI PRITAIKINTI KORANO 
ĮSAKYMŲ

Pagal korano įsakymą, jei vy
ras keliauja kartu su žmona, tai 
jis turi ant savo asilo joti prieky, 
o žmona sekti jį, kelis žingsnius 
atsilikusi, iš paskos. Bet paskuti
niu laiku pastebėta, kad Š. Afrikos 
ypač Alžyro ir Tuniso muzūlmonai 
šio dėsnio nebesilako — jie lei
džia žmonai eiti pirma savęs. Ko
respondentams pasiteiravus apie 
tokio elgesio priežastis, vietos gy
ventojai aiškina, jog taip jie elgia
si dėl minų, kurių dar tūkstančiai 
tebėra smėlyje.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Ar ilgai issilaikys (iangkaisekas?
KINIJA KRYŽKELĖJE

Kodėl Dewey neišrinko prezidentu
RESPUBLIKONIŠKO KONGRESO DARBAS UŽTIKRINO TRUMANUI PERGALĘ

Yra visiškai aišku, jog Kremlius 
Kinijos pilietiname kare vaidina 
svarbų vaidmenį, rašo „Echo der 
Woche". Tačiau ne vien tas faktas 
yra komunistų laimėjimo priežastis. 
Jiems padeda ir nacionalinės Kini
jos ūkinė krizė, dėl kurios kalta 
taip pat ir Amerika.

Kai 1946 m. sausio 10 d. Mar- 
shalliui pavyko tarp abiejų kariau
jančių pusių nustatyti paliaubas, 
Amerika tikėjo, jog dar yra gali
ma šį konfliktą taikiu būdu išpręs- 
ti. Tačiau komunistai paliaubas iš
naudojo, kad atsikvėptų ir susti
prėtų.

Jau balandžio mėn. komunistai 
sulaužė paliaubas ir puolė Cang- 
čuno miestą, dėl kurio dvejus me
tas kovojo, kol pagaliau paėmė. 
Tą pačią tvasarą Marshallis parei
kalavo JAV užsienio reikalų mini
steriją, kad nebesiųstų ginklų Ki
nijos nacionalistams, galvodamas 
tuo būdu sustabdyti mūšius. Ir 
nuo to laiko, išskiriant senus mu- 
nicijos reikmenis, kuriuos paliko 
amerikiečiai Kinijoje, nacionalistai 
negavo nė (vieno šovinio, kai tuo 
tarpu komunistai, sovietų visoke
riopai remiami, pamažu ruošėsi di
džiajai ofenzyvai.

POLITINIAI IR STRATEGINIAI 
TIKSLAI

Didysis ir pagrindinis komunistų 
tikslas yra sukūrimas Kinijoj „liau
dies demokratijos". Strateginis jų 
tikslas — užimti Mandžuriją ir 
šiaurinę bei centrinę Kiniją ir su
jungti Išias teritorijas į vieną vie
netą. Apie 770.000 komunistų ka
riuomenės stovi prieš 790.000 na
cionalistų. Ir, nors karių abi pu
sės turi maždaug po lygiai, stipres
ni yra komunistai, nes jie yra ge
riau pasiruošę ir tvirtesnės kovos 
moralės. Savo laimėjimui užtikrinti 
komunistai nori pravesti du savo 
strateginius planus: 1. pralaužti 

Darbo ir pragyvenimo perspektyvos Argentinoje
Argentina ieško prityrusių spe

cialistų, kurie padėtų įvykdyti 
penkmečio planą. Ypatingai daug 
galimybių turi amatininkai, išsky
rus knygrišius, tipografus ir kondi
terius. Prekybos tarnautojai, moką 
anglų, prancūzų ir ispanų kalbas, 
ras pakankamai darbo. Inžinieriai 
ir technikai turėtų būti bent su 
keletos metų patyrimu. Tuo tarpu 
metalo produkcijos darbininkas 
tuoj pat, kad ir be stažo, gaus sau 
darbą. Tačiau kiekvienam ateiviui 
patartina, net ir turint kapitalą, 
nepradėti iŠ karto savarankiškai 
dirbti, nes, neturint reikiamo paty
rimo vietinėse sąlygose, jis neiš
laikys konkurencijos. Geriausia 
pradžioje stoti kur nors darbinin
ku, tarnautoju ar net darbininko 
padėjėju. Ilgainiui, įrodžius suge
bėjimą dirbti savo specialybėje, 
yra perspektyvų tapti savarankiu. 
Žmonėms, neturintiems Jokių spe
cialybių, Argentinon vykti nepa
tartina.

Inžinieriai ir technikai iš pra
džių gauna 500—600 pezų mėne
siui, prekybiniai tarnautojai 500. 
Tai nėra daug, tačiau, apsipratus 
su vietos sąlygomis ir išmokus 
ispanų kalbą bei sugebant savo

nacionalistų rytų-vakarų koridorių, 
kuris Mandžuriją skiria nuo šiau
rės Kinijos, 2. pietuose pasiekti 
Jangtsekiangą.

CIANGKAIŠEKO STALINGRADAS
150.000 geriausių Kinijos vyrų, 

vadovaujami generolo Fu-Tso-Yi 
stovi prieš sunkų uždavinį — ap
saugoti koridorių su jo svarbiomis 
bazėmis Pekingu ir Tientsiniu. 
Mukdenui kritus, sumažėjo Pekino 
strateginė vertė, tačiau moralinė 
jo reikšmė yra didelė.

Apskritai, Kinija pergyvena sa
vo sunkiausias valandas, kokių 
nebuvo nuo kinų-japonų karo.

Tsingčuo kritimas buvo pradžia 
tolimesnio komunistų žygio j šiau
rės Kiniją. Į pietus nuo korido
riaus yra svarbus miestas Sansi 
provincijos sostinė Tajuanas. Ko
munistams užėmus į pietus, nuo jo 
esančius aerodromus, lieka tik lai
ko klausimas, kiek ilgai 40.000 
gynėjų išsilaikys.

ŪKINIAI SUKREt/mAI
Kovos šiaurės Kinijoje ir komu

nistų laimėjimai ypatingai ^ūkiškai 
sukrėtė už 200—300 km. esančius 
Hankou ir Nankino miestus. Mais
tas ir karo medžiagos yra už
drausta iš Honkou išvežti ir pe
rimta valdžios žinion. Mieste suda
romos atsargos apgulimo atvejui 
Ūkininkai reikalauja už prekes mo
kėti sidabru Jr neima popierinių 
pinigų. Doleris, už kurį buvo mo
kama po 4 yuanus, juodojoj rinkoj 
dabar parduodamas po 15.

Ir dabar kyla klausimas, kiek 
ilgai dar išsilaikys Ciangkaišekas? 
Galimas dalykas, jog su USA-pa
galba 'jis atsilaikytų ir gal net at
siimtų prarastas teritorijas, iš ku
rių dabar norima sudaryti atskirą 
valstybę — dar vieną Kremliaus' 
satelitą.

išore ir elgesiu padaryti gerą įs-' 
pūdį, galima gauti daug didesnes 
algas. Amatininkai ir pramonės 
darbininkai gauna nuo 1,94 iki 
3 pezų per valandą. Šeštadienio 
popietės ir sekmadienio antvalan- 
džiai apmokami dvigubai. Darbo 
laikas 44 valandos per savaitę. 
Nauji darbo įstatymai duoda daug 
lengvatų darbininkams: Kainos: 
maistas 400—500 pezų ■ mėnesiui 
4—5 asmenų šeimai liuksusinis, 
butas didmiesty 350—450 pezų mė
nesiui, šviesa 30—40 ir t. t. Bue
nos Aires viešpatauja didelis butų 
trūkumas. Visų daiktų kainos dėl

VOKIEČIAI PASISAKO UZ 
VAKARUS

„Continental Daily Maily". skelbia 
savo skaitytojų laiškus, kuriuose dis
kutuojami (vairūs šių dienų klausi
mai. Tuose laiškuose vienas vokietis, 
atsakydamas l anglo pareikštą nuo
monę, kad dauguma Biaonos Žmonių 
yra prieš Vakarus rašo: „Aš esu vo
kietis ir sakau, ka mes, vokiečiai, 
priklausome Vakarams ir su jais pa
siliksime!“ Kitas skaitytojas rašo, 
kad esą vokiečiai tik „karštame ka
re“ padėtų anglams ir amerikiečiams, 
tačiau liks šalti šaltme ir ideologi
niam kare. Esą i anglų ir amerikiečių 
dalinius vokiečiai stotų bent taip pat 
mielai, kaip tie 400.000, kurie įstojo 
Rytų zonoje.

„Kai bus suskaičiuoti balsai, 
jūs galėsite visus Gallupo pra
našavimus mesti į krepšį“, pa
reiškė naujai perrinktas JAV 
prezidentas vienoje iš paskuti
niųjų savo priešrįpkiminių kal
bų. Ir taip įvyko,, nors visokių 
viešosios nuomonės tyrinėjimo 
institutų, diplomatų ir žurna
listų dauguma neabejojo Dewey 
laimėjimu. Charakteringa, jog 
1940 m. rinkimuose į senatą 
Trumano kandidatūros pasise
kimu lygiai taip pat buvo abe
jojama, tačiau ir tuomet jis lai
mėjo.

Trumano kelias į Baltuosius 
Rūmus iš tikrųjų yra keistas. 
Į viceprezidentus 1944 m. jis 
pateko visiškai atsitiktinai, 
kompromiso keliu, demokra
tams nesutariant dėl Wallace 
ir Byrnes, kandidatūrų. 1946 m. 
staigiai mirus Rooseveltui, 
Trumanas pasidarė Baltųjų 
Rūmų šeimininku. Jam tai bu
vo sunkus uždavinys, nes Roo- 
seveltas taip tvarkė visą ad
ministraciją, jog vicepreziden
tas, pav., nežinojo net apie 
atominės bombos buvimą.

Jei 1946 m. kartu su rinki
mais į senatą ir atstovų rūmus, 
kuomet respublikonai gavo 
daugumą, būtų buvęs rinktas ir 
prezidentas, savaime aišku, jog 
respublikonai būtų laimėję, nes 
tautai, buvo nusibodę karo me
to suvaržymai, ir ji pritarė po
litikos kurso keitimui.

Darbas su respublikonišku 
kongresu buvo antra sunkenybė

Komunistai grasina uzimsia visa Kinija
Nankingas. Kinų komunistai pa

reikalavo greito sumuštų vyriau
sybės armijų pasidavimo Mandžū- 
rijoj. Jie pareiškė užimsią visą 
Kiniją.

Mukdeno kritimas sugriovė Ki
nijos ekonominę pusiausvyrą. Tu
rėjo būti atsisakyta kainų kon
trolės, dėl ko kainos Sanghajuje 
tuoj pakilo nuo 300% iki 400%. 
Kinų ministeris pirmininkas Won- 
Wen-Hao pareiškė, kad jis atsi- 

pezo nuvertinimo pamažu kyla, to
dėl patariama išvažiuojant pasiimti 
pakankamai rūbų. Intelektualai 
gaus, deja, labai blogai apmokamą 
darbą net ir tuo atveju, jei gerai 
mokės ispaniškai. Diplomai, nors 
ir geriausi, neturi jokios reikšmės, 
jei žmogus neįstengia gerai atlikti 
jam pavesto darbo.

AUSTRALIJAI TRŪKSTA DARBO 
JĖGOS

Iš Australijos gaunami laiškai 
vienu balsu tvirtina apie didelį 
darbo pasirinkimą ir darbo jėgų 
trūkumą. Šiek tiek sunkiau gauti 
darbo gydytojams, dantų techni
kams ir muzikams. Kas nori dirbti 
anglių kasyklose, turi būti anglia
kasių unijos narys. Labai .svarbu 
mokėti angliškai, nes labai mažas 
australiečių skaičius temoka sveti
mas kalbas, bet ir .tie mieliau 
kalba angliškai. Taip pat daug 
dėmesio reikia kreipti į prisitai
kymą prie vietos papročių ir gy
venimo būdo. Algos yra geros, bet 
butai nepaprastai brangūs, nes yra 
didelis jų trūkumas. Australiečiai 
yra linksmi, draugiški, mėgstą 
sportą ir pramogas žmonės.

(Inf.-Dienst) 

Trumanui Tačiau tai ir yra 
Trumano pasisekimo priežastis. 
Čia jis turėjo progos parodyti 
savo veiklą tautos labui, kai 
tuo tarpu respublikonai rėmė 
tokius nepopuliarius įstatymus, 
kaip darbo įstatymą, amerikie
čių darbininkijos „Bill of 
Rights“, Wagner-Act ir kitus, 
kurie padarė tai, jog prof, są
jungos aktvviai įsijungė į rin
kimus demokratų naudai. Be 
respublikonų įstatymo projekto, 
kurį Trumanas vetavo, pastara
sis nebūtų sulaukęs tiek simpa
tijų tautoje. Specialios kongre
so sesijos sušaukimas buvo gud
rus Trumano manevras. Pora 
savaičių prieš rinkiminės kam
panijos pradžią jis griebėsi žy
gių prieš infliaciją ir butų trū
kumą. Tai buvo svarbiausi 
punktai taip pat ir respubli
konų rinkiminėje propagandoje. 
Apskritai Trumanas savo rin
kiminėse kalbose stengėsi pa
rodyti respublikoniško kongre
so beatsakingiuną ir nevei
klumą.

Tačiau respublikonai į šią 
agitaciją nekreipė tinkamo dė
mesio. Jie buvo įsitikinę, įog 
tauta yra pasiryžusi pakeisti 
savo tyriausybės .galvą. Dewey 
net nerado reikalo į tuos kal
tinamus nors kartą atsakyti. 
Tai jam skaudžiai atsiliepė ir 
dar kartą parodė, kad užsienio 
politikoj tarp abiejų partijų 
esant tik nežvmių niuansų, 
amerikiečių tauta su dideliu 
dėmesiu žiuri į partijų vidaus

statydins. Jis esą protestuodamas 
paėmęs šį postą ir jau du kartus 
bandęs atsistatydinti. Sklinda dar 
nepatvirtinti gandai apie didelių 
nacionalistų kariuomenės dalinių 
pasidavimą. Komunistai skelbiasi 
Mukdene paėmę 70 vyriausybės 
generolų.

POPIEŽIUS APIE ODERIO- 
NEISES SIENĄ

Roma. Prancūzų žinių agentūros 
pranešimu, lenkų vyskupų laiške 
Lenkijos katalikams rašoma, kad 
Popiežius Pijus XII Krokuvos ar
kivyskupui kardinolui Sapiehai, 
šiam lankantis Romoje, oficialiai 
pareiškęs, Jog Vatikanas niekada 
nėra Lenkijos dabartinių sienų pri
pažinęs. CNA iš Vatikano sluogs- 
nių paaiškina, kad, remiantis Va
tikano neutralumu politiniuose 
klausimuose, apie tok) pareiškimą 
negalį būti kalbos. Atvirkščiai, š 
m. liepos mėn. Vatikano sluogs- 
niai, ryšium su kard. Hlondo pole
mika tų sienų klausimu, oficialiai 
yra pareiškę, kad Vatikanas nie
kada nepripažino Oderio - Neisės 
linijos.

Sutvirtinta gen. Clay pozicija
Berlynas. Okupacinės kariuome

nės politiniai sluogsniai praneša, 
kad Trumano perrinkimas sustipri
nęs gen. Clay poziciją. Tačiau jo
kių pasikeitimų vakarų Vokietijos 
atžvilgiu nenumatoma. Taip pat 
nėra, Jokio pagrindo galvoti, kad 
vakarų Vokietijos valdymas bus 
perduotas JAV užsienio reikalų 
ministeriją!.

Amerikiečių okupacinė politika 
Vokietijoje, kaip Berlyne aiškina
ma, kaip ir anksčiau pareis nuo 
tarptautinės padėties. Reikią neuž
miršti taip pat, kad Vokietijos 
gubernatorius yra ir vyr. ameri
kiečių armijos Europoje vadas. Ir 

politiką. Yra beveik tikra, jog 
demokratų laimėjimą nulėmė 
vidaus politika. Dabartinė pa
dėtis kongrese duoda Trumanui 
laisvas rankas vesti konstruk
tyvią politiką tiek užsieny, tiek 
viduje.

TMUHįtoi is vistu.
Frankfurtas. Bizonos finansų sky

riaus direktorius Alfred Hartmann 
pareiškė, jog jokios antros valiutos 
reformos nebus. Ta pareiškimą jis pa
darė ryšium su vis plačiau plintan
čiais gandais apie valiutos keitimą. 
Jis tik patvirtino, jog yra numatyta 
pakeisti dabartinius banknotus nau
jais su parašais. Tačiau Šis keitimas 
tebus paprastas banknotų pakeitimas, 
bet ne valiutos reforma.
Londonas. Argentinos užsienio reik, 
min. Dr. Bramuglia pareiškė, jog jis 
šios savaitės būvy ieškos naujų kelių 
Berlyno problemai išspręsti.

Vašingtonas. JAV vyriausybė para
gino -savo piliečius, gyvenančius tarp 
Nankingo ir Šanchajaus, iš ten išsi
kelti.

Vašingtonas. Prezidentas Trumanas, 
tuoj po savo perrinkimo Amerikos 
prezidentu, pareiškė, kad jis 1952 m. 
rinkimuose jau nelšstatys savo kandi
datūros į prezidentus ir iš politinio 
gyvenimo pasitrauksiąs.
Vašingtonas. Amerikiečių vyr. Vadas 
Vakarų Pacifike pareiškė, jog yra ga
lima, kad amerikiečių laivyno dali
niai bus pasiųsti į Šanchajų, jeigu ten 
kiltų neramumai.

Paryžius. Portugalijos generalinio 
štabo šefas gen. Barros Rodrlguez at
vyko privačiai j Londoną. Ten jis 
tuėjo ilgą pasikalbėjimą su Vakarų 
unijos štabo šefu maršalu Montgo
mery. Spėjama, kad buvo tartasi Por
tugalijos priėmino į Vakarų gynybos 
bloką klausimu. Žinant, kad Portu
galija yra susirišusi su Ispanija kari
nėmis sutartimis, aiškėja, jog tai yra 
Ispanijos įsileidimas į Vakarų bloką 
pro užpakalines duris.

Bazelis. Kinijos klausimu yra dvi 
alternatyvos: pirma — Vašingtonas 
gali ir toliau laikytis pasyviai ir tuo 
būdu dar pratęsti kraujo liejimą Ki
nijoj, antra-aktyviai paremti Kinijos 
nacionalinę vyriausybę ir padėti Ki
nijai sukurti tikrąją demokratiją. 
Kad amerikiečiai pasirinktų antrąjį 
kelią, daug vilčių nėra, nes jiems, 
kaip ir rusams, rūpi vedamas „šaltas 
karas“ Europoje, o antra — Amerika 
bijosi, kad jos doleriai gali kristi į 
kiaurą maišą, šiaip ar taip Kinijos 
klausimas yra vienas iš degančių po
karinių klausimų.

Baltimorė. Berlyno maitinimas oro 
keliu yra politinis manevras karinio 
pobūdžio. Tačiau oro tiltas yra taip 
pat žmoniškumo apraiška. Amerikie
čiai tėvynėje galvoja, pagal „Balti
more Sun“, jog oro tiltas tėra bran
giai atsieinantis Vakarų valstybių Žai
dimas, tačiau tie, kurie tame darbe 
dalyvauja, žino, jog jie atlieka di
džiulį humanišką darbą-

Paryžius. JTO mandatų komisija 
balsavo prieš Franco Ispanijos išsky
rimą iš bendradarbiavimo ekonominėj 
statistikoj. Sovietų delegatas Morozo
vas šį sprendimą pavadino „bandymu 
apeiti visuotinio susirinkimo paskelb
tą prieš Franco rezoliuciją.

Londonas. „Pravdos“ straipsny, pa
skelbtame per Maskvos radiją rašo
ma: „Generalisimus Stalinas . . . 
(vertino dabartinę JAV Britanijos va
dų politiką kaip agresijos ir naujo 
karo atpalaidavimo politiką." Esą 
Stalino spaudos interwlev iššaukęs 
„aiškų sumišimą" „karo kurstytojų 
stovykoje“. Pravda taip pat kaltina 
visas mažąsias pasaulio valstybes už 

,JAV ir Anglijos politikos rėmimą.
Kopenhaga. Danijos ministeris pir

mininkas M. Hans Hedtoft pareiškė, 
kad Danija negalinti paremti savo 
egzistencijos .vien tik amžinos tai
kos viltimi*. Kalbėdamas apie savo 
krašto užsienio politiką, jis pareiškė: 
..Mes tarnaujame taikos reikalui tuo, 
kad tęsiame savo gynybos atstatymą. 
Visos demokratinės partijos sutinka, 
kad mes visom jėgomis turėsime ginti 
savo nepriklausomybę tuo atveju, jei 
būsime užpulti“.

karinės vadovybės forma yra li
kusi grynai kariška, nors 60 % tar
nautojų yra civiliai. Nauja tvarka 
galėtų būti įgyvendinta sukuriant 
vakarų Vokietijos valdžią ir išlei
džiant okupacinį statutą. Ratifika
vus šias dviejas, institucijas, dalis 
karo vadovybės darbo pereis pa
tiems vokiečiams.

Tačiau sutvirtinimas gen. Clay 
padėties dar nereiškia, kad gen. 
Clay ir toliau liks Vokietijos ka
riniu gubernatoriumi. Yra mano
ma, kad sovietai galį pakeisti savo 
spaudimo politiką su sąlyga, kad 
gen. Clay būtų iš savo pareigų 
atšauktas.
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