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JAV UŽSIENIU POLITIKA 
PAVOJINGOJ KRYŽKELĖJ

ROOSEVELTO TRADICIJOS 1RUMANĄ STUMIA Į NAUJĄ 
JALTĄ

Vašingtonas. Prezidentas Tru- 1 prestižas Vašingtone esąs stipriai 
manas stovi prieš didelius JAV 
užsienių politikos sprendimus. Jie 
dar nepadaryti, bet apie prezi
dentą verda aistringa institucijų, 

e grupių ir asmenų kova. Ji Va
šingtone jau yra sukūrusi naują, 
dar labai permainingą klimatą, 
kuris kol kas neleidžia įžiūrėti 
JAV užsienių' politikos perspek
tyvų. Jas turėtų paryškinti dabar 
vykstąs pasitarimas su Marshal- 
liu. Tačiau prieš pat jų dviejų su
sitikimą tos perspektyvos - buvo 
labai rūškanos. 
' Trumpai tariant, prezidento 

Trumano sprendimus užs. politi
kos srityje stengiasi paveikti tarp 
savęs kovojančios trys pagrindi
nės stovyklos:

Valstybės departamentas su 
Marshalliu priešaky. Pagal jų 
koncepciją, JAV turėtų duoti Va
karų Europai aiškias karinės pa
galbos garantijas užpuolimo at
veju.

Kariniai sluoksniai, kuriems 
' atstovauja karo sekretorius For- 

restalis. įtakingiausias Trumano 
karinis patarėjas adm. Leahy ir 
gen. štabo strateginio planavimo 
skyriaus šefas gen. Wedemeyeris. 
Jie nori pąlikti JAV ko didžiau
sią manevravimo laisvę ir atsisa
ko susirišti su Vak. Europa kari- 

‘ nių'garantijų įsipareigojimais.
Liberaliniai sluoksniai, kurie 

remiasi Rooševelto tradicijomis, 
’’bei „New Deal“ programa ir ku

rių atrama yra profesinės sąjun
gos. Jie pasisako už susitarimą su 
Sovietais, pagrįstą JAV ir Sovie
tų interesų atribojimu. — Si sro
vė pakėlė galvą po rinkimų.

Kariniai sluoksniai savo nusis
tatymą grindžia Vakarų Europos 
valstybių tarpusaviu nesusiklau- 
symu ir vidaus netvarka. Jų ma
nymu, tokia Vakarų Europa, kokia 
ji yra šiandien, neverta JAV 
įsakmaus įsipareigojimo ją už
pultą ginti. Vak. Europos netvar
ka vis labiau piktina ir pykdo 
amerikiečių visuomenę; net pran
cūzų „Le Monde“ ryšium su rūs
čiu Dulles įspėjimu rašo, kad 
„JAV politika gali pakeisti kryp
tį“. JAV karinių sluoksnių dėka 
Atlanto pakto projektas sureda
guotas taip, kad jį visaip galima 
aišinti, ir ko gera Vak. Euroj^r 
užpuolimo atveju iš JAV toli gra
žu nesusilauktų to, ko tikisi. Švei
carų „Die Tat“ praneša, jog JAV 
štabas sutiktų duoti Vak. Europai 
aiškias garantijas, jeigu Marshal- 
liui pasisektų į Atlanto paktą 
įtraukti Skandinavijos kraštus. 
Airiją, Portugaliją ir tuo būdu 
gauti amerikiečių aviacijai bazes 
Islandijoj, Azoruose, Airijoj, 
Bornholme ir Norvegijoj. Ligi šiol » 
Marshallio pastangos šia linkme 
nebuvo labai sėkmingos, ir jo

smukęs.
Tų dviejų atovyklų grumtynės 

šiuo metu atrodo keistokos, nes 
laukiama abiejų pagrindinių opo
nentų — Marshallio ir Foiresta- 
lio — pasitraukimo. Užtat svorio 
įgyja liberalų „New Deal“ srovė, 
kuri sau prisiskiria Trumano iš
rinkimo nuopelnus. Atsiliepdama 
į „paprasto žmogelio“ troškimą, 
kad būtų išlaikyta taika, ji stu
mia Trumaną padaryti tiesioginių 
žygių pas Staliną tarptautinei pa
dėčiai sutvarkyti maždaug šiuo 
pagrindu:

JAV pareiškia nesidoijriinčios 
Ciangkaišeku ir sutinkančios su 
koalicine Kinijos vyriausybe, joj 
dalyvaujant ir komunistams. zUž 
tai Sovietai turi garantuoti, kad 
neberems graikų maištininkų ir 
nebekurstys neramumų Prancū
zijoj ir Italijoj. Komunistai įsilei
džiami ir į koalicines Vakarų Eu
ropos vyriausybes. Sovietams pri
pažįstama teisė toliau gauti repa
racijas iš Vakarų Vokietijos. jAv 
likviduoja Sovietų sferos pašonėj 
esančias savo aviacijos ir laivyno 
bazes.

„Die Tat“ korespondento liu-1

dijimu, šiuo metu atrodą, kad 
Trumanas linkęs pasukti šia link
me ir kad nuo naujos Jaltos ar 
naujo,Miuncheno išgelbės nebent 
patys Sovietai, tokius pasiūlymus 
atmesdami. Beje, prieš tai piestu 
stoja ir Marshallis, ir kariniai 
sluoksniai, nurodydami, kad to
kiu pagrindu pasiektas pasaulinis 
patvarkymas reikštų didžiai pra
gaištingą amerikiečių apsigavimą.

Kad JAV užsienių politikos pla
navimas tebesiblaško tarp įvairių 
įtakų, rodo „Easier Nachrichten“ 
pranešimas, pagal kurį Trumano- 
Forrestalio pasitarime' buvę nu
tarta sustiprinti ginklų tiekimą 
Ciangkaišekui, be to, buvę numa
tyta, kad JAV kariuomenė užims 
visą eilę strateginių punktų Ki
nijoj, tarp jų Formozos salų. Tam 
reikalui jau esą duoti įsakymai 
aviacijos ir laivyno vienetams.

Iš Sovietų atsakymo į Trygve 
Lie ir Evatto pasiūlymus matyti, 
kad Maskva trokšte trokšta „ke
turių didžiųjų“ susitikimo, kuria
me Sovietai tikisi išsikovosią pri
vilegijų kaip 1945 m. Jaltoj. Gir
dėti, kad Trygve Lie ir Evattas, 
Sovietų pakurstyti, slaptomis te
legramomis pasiūlę didžiųjų vals
tybių vyriausybėms tokį susitiki
mą suorganizuoti. Gaunasi įspū
dis, kad Sovietų diplomatija nori 
palengvinti Trumanui kelią į

Pakeis DP įstatymą
Vašingtonas „S & S“ praneša, 

kad demokratų atstovas Emanuel 
Celler yra parengęs išvietintųjų 
asmenų įstatymo pakeitimo pro
jektą, kai jis ateinančių metų sau
sio 3 d. perims atstovų rūmų tei
sinės komisijos pirmininko pa
reigas.

Projekte numatomi trys svar
biausi pakeitimai, apie kuriuos 
pats prezidentas Trumanas rin
kiminės kompanijos metu yra 
kalbėjęs. Prezidentas, kaip pame
name, įstatymą pasirašydamas, 
vra pareiškęs, kad jis yra nu
kreiptas prieš žydus ir katalikus, 
o savo rinkiminių kalbų metu 
nekartą yra pasakęs, kad tokį 
blogą įstatymą galėjo priimti tik 
toks blogas, respublikonų pers
varą turėjęs, kongresas, koks iš 
viso Amerikos istorijoj retai te
buvęs.

Svarbiausieji numatomi pakei
timai yra šie:

1. DP atvykimo datą į Vokieti
ją, Austrija ir Italiją nukelti iš 
1945 m. gruodžio mėn. į 1947 ba
landžio mėn.;

2. visi DP bus brumami, neatsi
žvelgiant | imigracines kvotas; 
Kongreso priimtame įstatyme bu
vo numatyta 50% atskaityti iš re-

naują Jaltą. Visas klausimas, ar 1 guliariųjų kvotų;
Marshalliui prezidentą pasiseks “ ’ “ ’ ’
perkalbėti.

Sunkus uždaviniai Bailiesiems Rūmams
Vašingtonas. Grįžęs iš Paryžiaus, duos respublikonų užsienio klausi- 

užs. reik, ministeris Marshallis tu- j mals patarėjas John Foster Dulles, 
rėjo pasikalbėjimą su prežldentui 
Trumanu svarbiais tarptautinės po-! 
litikos klausimais. AP pranešimu, 
buvo paliestos šios aktualios pro
blemos: JT darbai Paryžiuje, Pa
lestinos klausimas, Korėjos ateitis, 
Berlyno krizė ir Prancūzijos nusis- 
tatyiųas prieš britų-amerikiečių pla
ną Ruhro* kraštą perduoti vokiečių 
savivaldai.

Ypatingas dėmesys buvo atkreip
tas į maršalo Ciangkaišeko prašy
mą ir toliau remti Kiniją kovoje 
prieš komunizmą. Abu valstybės 
vyrai apsvarstę ir naujus strate
ginius planus, kaip sulaikyti ko
munizmo plėtimąsi visame pasau
lyje.

Pasikalbėjimo metu buvo palies
tas, nors dar galutinai nesutvarky
tas, Marshallio pasitraukimo klau
simas. Diplomatiniuose sluogsniuo- 
se manoma, jog Trumanas Mar
shallio prašė pasilikti tol, kol bus 
sutvarkytas - ir galutinai paruoštas 
šiaurės Atlanto gynybos paktas, 
ir parengti dirvą, kad kongresas 
priimtų paskolos ir nuomos Vakarų 
Europai (statymą.

Taip pat kalbama, kad ir gyny
bos min. Forestalls dar kurį laiką 
liks savo poste. Ir baigus pasitari

amus su Trumanu, nebelaukiama, 
kad Marshallis grįžtų į Paryžių. 
Jį, kaip jau buvo pranešta, pava-

Londonas. Iš politinių sluogsnių 
pranešama, kad pirmadienio britų 
kabineto posėdy buvo nutarta ka
rinės prievolės laiką prailgint! nuo 
vienerių metų iki pusantrų. Kari
nės prievolės įstatymo pakeitimo 
projektas bus patiektas apsvarstyti 
dar šią savaitę.

3. panaikinti visas pirmenybes, 
kurios buvo numatytos Volks- 
deutsche ir kitiems vokiškosios 
kilmės pabėgėliams.

Frankfurtas. Airijos gy
ventojai per savo minister) 
pirmininką Costello paaukojo 
1.000.000 kg jautienos mėsos Vo
kietijoje gyvenantiems DP ir vo
kiečiams. Aukotojų pageidavimu 
400.000 kg bus išdalinta DP ir 
GOO.OOO kg vokiečių vaikams, se- 
neliams^ karo belaisviams ir kt.

FRANCO „LAIMĖJO“ RINKIMUS
Madridas. Iš suskaičiuotų 36 pro

vincijų balsų, paduotų per Ispani
jos savivaldybių rinkimus, aiškėja, 
kad išrinkti visi Franco vyriausy-

bės išstatyti kandidatai. Vidaus 
reikalų ministerijos pranešimu, rin
kimuose dalyvavo 70,9 % visų tu
rinčių teisę balsuoti gyventojų. 
Rinkimai, išskyrus du mažus ne
susipratimus, visur praėję ramiai 
ir tvarkingai.

PASKUTINES NAUJIENOS
Paryžius. JAV, Didžioji Bri-

1 tanija, ir Prancūzija atsakė į Dr. 
Bramuglia anketą dėl Berlyno va- 

’ Ii u tos. Sovietų Sąjunga į tą an
ketą yra atsakiusi jau anksčiau. 
Anketos turinys kol kas dar nė-

1 ra žinomas. Denos pranešimu, 
J JAV delegacija raginanti JT pa

remti Dr. Bramuglia pastangas 
‘ šiuo klausimu.i ,

Heidelbergas. Amerikiečių 
karinė valdžia praneša, kad su- 

. sektas čekų špionažo tinklas, ku
rio tikslas buvęs sekti amerikie
čių karines pajėgas ir Bavarijos

; politinių organizacijų veiklą ir 
’ pranešinėti Pragos vyriausybei, 

kuri tuos žmones buvo specialiai 
užangažavusi. Špionažo centralė 
buvo Mūnchenas. Suimta per 20 
asmenų, jų tarpe čekų pabėgėlių 
sudėtų ir vokiečių.

Briuselis. Belgijos regen
tas naująjį ministerių kabinetą 
sudaryti pavedė buv. min. pirm, 
pav. ir finansų minlsteriui Ais-

* kens, kuris priklauso Belgijos ka
talikų partijai. Aiskens pasiūly
mą priėmė. •

Berlynas. Nuo liepos mėn. 
28 d. iki šio laiko | Berlyną nuga
benta 433.000 to maisto ir kitų 
gėrybių blokuoto miesto gyvento
jams. Jš to kiekio 69% pergabeno 
amerikiečiai lėktuvai ir 31% bri
tų.

Maskva. Rusijos angliaka
siai, solidarizuodami Prancūzijos 
angliakasiams kurie vykdo strei
ką, suaukojo ir pasiuntė 1 mil. 
rublių, kas sudaro 55 mil. frankų.

KINIJA SAUKIASI PAGALBOS
„AZIJOS REIKŠMĖ PASAULIUI YRA NEMAŽESNE ^AIP EUROPOS“

San Francisco. Kinijos prezi- kovosime prieš komunistiškąjį 
dento Ciangkaišeko žmona per Į pavojų tol, kol širdys plaks krū- 

itinėse. Jei atsitiks nelaimė, kad 
mes kovos turėsime atsisakyti, ta
da tik apgailestausime, kad tetu
rime tik vieną gyvenimą, kur ga
lime Kinijai paaukoti. Jei komu
nizmas laimės Kinijoje, ir jūs 
vieną dieną smarkiai nuo to ken- 
tėsite. Jei Kinija su savo strate
gine padėtimi, su savo žemės tur
tais ir savo darbo jėga bus komu
nistų valdoma, tada ir jūsų pozi
cijos susilpnės. Kai Kinija kris, 
kris ir Azija.Azijos reikšmė pa
saulio taikai yra nemažesnė kaip 
Europos.“

Nanking© radiją kreipėsi į ameri
kiečių tautą, prašydama nieko 
nedelsiant ir ryžtingai paremti 
Kinijos vyriausybę.

Čia kartu esąs ir pačios Ame
rikos reikalas, nes kitaip visa 
Azija pateks į komunistų rankas. 
Ciangkaišeko žmona visai neabe
joja, kad šiuo metu Kinijos pa
dėtis yra labai rimta ir kritiška 
Kinijos vyriausybė vesianti su 
didžiausiu pasiryžimu kovas prieš 
komunistus tol, kol nebus palauž
tas įsitikinimas, kad kova bus 
laimėta. „Generalissimus ir aš

KINIJOS KOMUNISTAI GRA
SINA AMERIKAI

Nankingas. Kinų komunistų 
partijos per radio paskelbtams 
komunikate sakoma, kad komu
nistai nepripažins jokių Kinijos 
vyriausybės su užsieniu sudarytų 
sutarčių, kur būtų paliečiamos 
Kinijos suverenumo ar integra
lumo teisės. „Jei Amerikos vy
riausybė“,’ sakoma atsišaukime, 
„pasiųstų karinių jėgų Kuomln- 
tango vyriausybei remti, šis žy
gis būtų laikomas ginkluotu Ki
nijos teritorijos ir suverenumo 
pažeidimu. Už iš to išplaukiančias 
konsekvencijas atsakomybę, neša 
amerikiečių vyriausybė“.

1
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Latv. Centrinės Tarybos pirmininkas 
aktualiais klausimais

Ryšium su Latvijos 30 metų ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktimi buvo kreiptasi į Latvių 
Centrinės Tarybos (Latviešu Cen
trais Padome) pirmininką J. 
Celms ir paprašyta jį pasisakyti 
aktualiais latvių tautinio gyveni
mo bei lietuvių-latvių bendradar
biavimo' klausimais. Ponas J. 
Celms maloniai atsakė į jam pas
tatytus klausimus.

— Kaip Jums atrodo latvių 
tautos padėtis šiandien, Latvijos 
nepriklausomybės paskelbimo 30 
metų sukaktį minint?

— Nebe pirmą kartą atsitinka, 
kad Baltijos srities tautos yra pa
vergiamos ir naikinamos. Tačiau 
jos savo atsparumo ir vitališku
mo dėka pajėgė išsilaisvinti ir 
atkovoti tai, kas buvo prarasta. 
Su šia viltimi švenčia latvių tau
ta ir šį kartą savo valstybės ne
priklausomybės sukaktį.

— Kokia yra dabartinė Latvi
jos politinė padėtis ir kaip Jums 
atrodo perspektyvos atgauti Lat
vijos nepriklausomybę.

— Svarbiausios Vakarų demo
kratijos iki šiol Baltijos valstybių 
įjungimo nepripažino, ir mes tu
rime tvirtą pagrindą manyti, kad 
pablogėjimas šia ’“prasme vargu 
yra lauktinas. Baltijos valstybių 
nepriklausomybės, mano nuomo
ne, yra galimos tik vykdant pla
taus masto Rytų Europos pert- ( 
varkymą. į„NUBUOŽINIMAS“

Tiesos 1948. 9. 18: puolamas Ma
rijampolės vykd. komitetas (pirm, 
pavaduotojas Nečajevas) ir finansų 
skyriaus vedėjas Vyšniauskas, kam 
iš buožių neišreikalaujamos sko
los. Sumini, kad Igliškėlių vals-. 
čiaus buožė Juozas Povilaitis sko
lingas valstybei 10.000 rb., Kalva
rijos vi. Vincas Cereika — 9 238 
rb., Gudelių vi. Kazys Tarasevičius 
— 6 821 rb. Nesumokėję mokesčių 
teisiami liaudies teismo. Marijam
polės ap. nuteista 154 ūkininkai. 
Bet laikraštis piktinasi, kad teismo 
spredimai įvykdyti tik 55 buožėms. 
Prokuroras Zupkus žiūrėjo pro 
pirštus. Piktinasi taip pat, kad kai 
kuriem buožėm, nesumokė j usiem 
mokesčių, leidžiama likviduoti 
ūkius ir dėtis į kolchozus. „Kal
varijos valsčiuje į kolchozą „Nau
jasis gyvenimas" įstojo buožė 
Šerkšna Vaclovas, turėjęs 24 ha 

— Kaip latviai yra organizuoti 
bei kokiais keliais naudojasi ats
tatyti savo tautos nepriklausomy
bei? Kiek prie to prisideda lat
viai, esą už tėvynės ribų?

— Už tėvynės ribų gyveną lat
viai turi įkūrę centrinę organiza
ciją, kurios tikslas yra kova už 
tėvynės išlaisvinimą. Šita organi
zacija vadinasi Latviešu Nacio- 
nala Padome (Latvių Tautinė 
Taryba).

— Kiek vertinate Jūs baltų 
tautų bendradarbiavimą kovoje

Popiežius Europos vienybės klausimu
Kastelgandolfas. Spalių 11 d. 

šv. Tėvas priėmė pas jį atsilan
kiusius II-jo Europos Unijos Fe- 
deralistų Kongreso dalyvius (jų 
buvo apie 300) ir jiems pasakė 
kalbą. Jis pastebėjo, kad jau 
dešimt, metų jis šaukte šaukia 
pasauliui, skatindamas tautas 
suartėti, eiti" prie nuoširdžios vie
nybės, unijos. Jei trokštama, kad 
laisvės bei santaikos reikalas 
Europoje būtų ginamas, o taip 
pat kąd ekonominės ir tarptau
tinės politikos problemos būtų 
veikiau išspręstos, nereikia dels
ti. Kai kas sako, kad jau net esą 
pervėlu. Reikalinga — sakė Po
piežius — atidėti į šalį egoisti- 

žemės, kurio nepriemokos suma 
siekia 8 005 rublius. Į kolektyvinį 
ūkį '„Pergalė" Sasnavos valsčiuje 
buvo priimtas buožė Vagonis An
tanas su 1000 rublių nepriemoka". 
(Šitie konkretūs faktai yra „nu- 
buožinimo" politikos iliustracija: 
mokesčiai tokie, kad jie sunkiai 
pakeliami: mokesčiais sulikviduo- 
jami buožiniai ūkiai — 24 ha jau 
buožė!; žmonės gelbstisi stodami 
į kolchozus, bet „buožėm" ir ten 
nevalia! Jei vienoj apskrity jau 
154 nuteisti, tai kiek visoj Lietu
voj. Su mokesčiais dar blogiau. 
Tame pat straipsnyje pripažįstama, 
„dažnai pasitako, kad valstiečiams 
įteikiami klaidingi mokestiniai pra
nešimai, reikalaujama sumokėti 
neprimoka, nors jie mokesčius yra 
pilnai apmokėję." Taip atsitiko su 
Kazlų Rūdos vi. A. Puskunigiui, 
Anuškevičiui ir kt. E.)

už laisvę ir ką Jūs randate šioj 
srity taisytino?

— Kaip iš mano atsakymo į 
antrąjį klausimą galima matyti, 
Baltijos kraštų likimas yra vie
nodas ir tarpusavy susijęs, todėl 
latviai labai vertina glaudų bal
tų bendradarbiavimą.

— Kąip Jūs įsivaizduojate bū
simą Baltijos valstybių bendra
darbiavimo formą? Kodėl šian
dien apie tai taip mažai šneka
ma?

— Valstybių Baltijos srity bū
simos formos klausimo išspren
dimas, mano nuomone, priklau
so nuo klausimo, kokios valsty
binės formos susidarys Vidurio 
ir Rytų Europoje.

nius tautinius "siekimus ir paša
linti politinės viršenybės pikt- 
naudojimą kartu su ekonomine 
konkurencija — tuos pokarinius 
vaisius: reikia, kad kiekviena 
tauta, kad ir kokią, turėjusi pra
eityje didybę, atsistotų greta ki
tos, jungiamos politinės ir aukš
tesnės ekonominės vienybės, kuri 
remtųsi tvirtu moraliniu pagrin
du. Istorija kalba aiškiai: buvo 
laikas, kai sudariusi vienalytę 
galybę, Europa nuveikė didelius 
dalykus, o tos tvirtos vienybės 
siela buvo krikščioniškoji religi
ja. Gi kultūrai atsiskyrus nuo re
ligijos — pabrėžė šv. Tėvas — 
vienybė pairo. Reikia pripažinti 
Dievo įstatymus ir Jo teises, ir 
ypač įgimtąją teisę, nes jais kaip 
ant tvirto pagrindo remiasi ir 
atskiro žmogaus teisės. Jei atsiri
bos nuo religijos, kokiu būdu toš 
teisės ir laisvės galės užtikrinti 
vienybę, tvarką ir taiką? — klau
sė Pijus XII. -Toliau šv. Tėvas 
pabrėžė, kad sujungtoji Europa 
negalį būti statoma ant abstrak
tinės idėjos — jai reikalingos yra 
gyvos būtybės. O jos nebus iš tų 
senųjų Europos valstybininkų, 
kurie jau dingo ir nebedaro įta
kos; taip pat ir ne iš atstovų tos 
masės, kurią pats Pijus XII api
būdino 1944 m. Kalėdų kalboje, 
sakydamas, kad tikroji demokra
tija su savo sveikos laisvės ir 
lygybės idealu neturi baisesnio 
priešo (kaip ją). Europos vienybę 
kurs tiktai žmonės, kurie nuošir
džiai myli taiką, kurie, palaiky
dami šeimos židinį, mėgdami 
tvarką ir ramybę, neš ant savo 
pečių sujungtos Europos rūmą; 
jiems'šv. Tėvas linkėjo sėkmės ir 
Dangiškojo Tėvo siunčiamos švie
sos. "

KUNIGU VIENYBĖS SEIMAS IR 
ATEITININKU KONFERENCIJA

Spalio 19 d. Chikagoje, S v. Ka
zimiero Akademijoje, įvyko Ame
rikos Lietuvių Kunigų Vienybės 
seiihas, kuris prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis, kurias .laikė 
Vienybės pirmininkas Kun. Ju
ras.

Suvažiavimui, kuriame daly-* 
vavo apie 60 atstovų, vadovavo 
kun. Vasys. Į garbės prezidiumą 
buvo pakviesti preL Krušas, prel. 
Ambotas, prel. Balkūnas, prel. 
Miliauskas, kun. Albavičius ir 
kun. Končius. Seimas gavo ištisą 
eilę sveikinimų — nuo Tautinio 
Delegato kan. Kapočiaus, prof, 
kun. Manelio, Vyčių, Ateitininkų, 
Pranciškonų, konsulo Daužvar- 
džio ir kt.

Išsamius pranešimus apie praė
jusių metų veiklą padarė pirm, 
kun. Juras ir iždininkas kun. 
Baltusevičius. Pranešimus padarė 
ir iš provincijos atvykę atstovai, 
bei įvairių .organizacijų dvasios 
vadai.

Į naują Kunigų Vienybės Val
dybą išrinkti pirm. kun. Vasys, 
sekr. kun. Pečiukevičius, ižd. 
kun. Daumantas. Taip pat pas
kirti ir dvasios vadai: Vyčiams 
— kun. Jutkevičius, Ateitinin
kams — kun. Juras, Vargonininkų 
Sąjungai — kun. Simonaitis ir 
Susivienijimui kun. Baltusevi
čius.

Vieną dieną anksčiau tose pa
čiose patalpose įvyko Amerikoje 
gyvenančių ateitininkų konferen
cija. Ji prasidėjo pamaldomis, 
kurias laikė kun. Juras. Pritai
kintą pamokslą pasakė prel. Bal-

PAMINETA MŪSŲ KARIUO
MENES SUKAKTIS

Lapkričio 21 d. Augsburgo- 
Hochfeldo lietuvių stovykloj bu
vo paminėta Lietuvos kariuome
nės 30 metų sukaktis.

Gausiai dalyvaujant kolonijos 
gyventojams, komiteto pirminin
kas P.- Žiūkus pasakė įžanginę 
kalbą, trumpai nušviesdamas 
šventės prasmę ir kviesdamas 
atsistojimu pagerbti visus žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Vieno iš 
Lietuvos kariuomenės steigėjų — 
gen. Nagevičiaus atsiųstus svei
kinimus perdavė maj. Šeštakaus
kas. Po to išsamią paskaitą apie 
Lietuvos kariuomenės steigimosi 
dienas skaitė gen. Rėklaitis. Me
ninu dalį atliko solistai Krištolai- 
tytė ir Baranauskas, akompanuo
jant muz. J. Kačinskui. A. K.

kūnas. Konferencijai pirminin
kavo J. B. Laučka.

Išsamius pranešimus apie atei
tininkų padėtį ir organizuotumo 
reikalingumą padarė prof. Da- 
mušis, prof. Padalskis ir dr. 
Šmulkštys. Buvo nutarta įsteigti 
Ateitininkų’ Sąjungą Amerikoje. 
Pirmininku išrinktas J. B. Lauč
ka, vicepirmininku prof. Salys ir 
gen. sekretorium Dr. Šmulkštys. 
Įkurtas taip pat ir Ateitininkų 
Fondas, kurio globėju pakviestas 
prel. Balkūnas. Fondo pradžiai 
kun. Juras paaukojo 100 dol., St. 
Gabaliauskas 50 dol. ir suvažia
vimo dalyviai, (kurių buvo apie 
70) dar 252 dol.

NUAJAS KULTŪROS FONDO 
SKYRIUS

Augsburgas. S. mėn. 20 d. Hoch- 
feldo lietuvių stovykloje įvyko 
Lietuvių Kultūros Fondo sky
riaus steigiamasis susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė steigiamosios 
komisijos pirmininkas Dr. Ba- 
leniūnas, nušviesdamas būtiną 

1 reikalą burtis į bendrą lietuvių 
kultūros saugojimo bei puoselė
jimo organizaciją — Kultūros' 
Fondą.

LKF tikslus, priemones bei ar
timiausius uždavinius, o taip pat 
ir lietuvio kultūrininko pareigas 
išsamiai ir turiningai nušvietė 
susirinkime dalyvavęs Kultūros 
Fondo Steigiamojo Komiteto pir
mininkas rašytojas Liudas Dovy
dėnas. Henrikui Kačinskui pers
kaičius LKF įstatus, buvo nutar
ta tokį skyrių įsteigti ir čia pat 
kelios dešimtys kultūrininkų įsi
rašė nariais.

Į skyriaus valdybą išrinkti: H. 
Kačinskas, prof. Oželis ir mokyt. 
Dundulis. K. Musteikis, J. Len- 
keVičius ir Baltrūnas išrinkti į 
revizijos komisiją.

Ta pačia proga buvo apsvars
tyti nario mokesčio ir eilė kitų, 
susijusių su skyriaus veikla, 
klausimų.

„BUHALTERIJOS KLAIDA“ 
ŠIAURĖS VOKIETIJOJE

Spakenbergo latviu stovyklos 
dramos kuopa, su pasisekimu 
pastačius Vytauto Alanto kome
diją „Buhalterijos klaida" latviš
kai, dabar su šiuo veikalu aplan
kė Ejįtino, Neustadto ir Grossen- 
brodės stovyklas. Į vaidinimus* 
atsilankė ir nemaža lietuvių pu
blikos. LLV/SB

Jurgis Jankus

IPUSJIS
17.

— Ką? Pakartok! — sušuko Palys, bet taip, kad atrodė, 
jog nuo to ir lubos pakils.

— Ir, prašau, nešūkauk, kaip ant piemenio. Žmogaus 
aš neužmušiau, atsikirto Majoriukas, bet Palys nieko ne
pasakė: griebė abiem rankom per stalo kampą, stalas su 
keliais varais bildėdamas nusivertė į vidurį aslos, Majo
riukas suspurdėjo ir su visais naujo lango rėmais išlėkė 
į kiemą.

Kai kurie išlėkė pro duris, kiti susispaudė į pasienius. 
Ievutė nusimetė skarą ir pasilenkė rinkti pinigų.

— Neimk, sušuko Krasys, bet Palys tik nusiėmė nuo 
vagio kepurę, užsismaukė ant kaktos ir, timptelėjęs man 
už rankovės, pasakė:
— Einam.

Majoriukas gulėjo kieme ir dėjavo. Niekas juo nesirū
pino. Palys nusijuokė:

—- Bobai rūpi svarbiau pinigai, negu vyras.
— Bet kam tu juos palikai? — paėjęs kelis žingsnius, 

pridėjau.
— Tegu įsideda langą! — trumpa^ atsakė.

ii.
Didelį galą ėjom tylėdami. Majbriukas man nieko bloga 

nebuvo padaręs, ir negalėjau atsikratyti jausmo, kad Pa
lys su juo per griežtai pasielgė. Norėjau tą jam pasakyti, 
bet vėl nurijau: Majoriukas man nebuvo ir nieko gero 
padaręs, kad dėl jo reikėtų susipykti su Palių.

— Užeikim pas mane,. — pagaliau pasakiau. — Pasė
dėsim.

— Ne, aš einu namo. Reikia nors vieną naktį ramiai iš
simiegoti.

•— Bet Majoriukas pasiraivys.
— O tegu raivosi. Neprikaišios man kiekvieną sykį 

žmogžudžio.
.— Tai ne pirmąs sykį, nustebau.
— Taigi, kad ne pirmą. Kabinasi, pasakai ką — tuoj: 

„Žmogaus aš neužmušiau". Ir duria kaip degančiu nuodė
guliu į akis. O dėlko aš užmušiau! Dėl savęs? Tfu! Niekas 
dėlto nepaklausė, kaip po to reikia jaustis, kai naktį akių 
negali sudėti.

— Jis ne mūsų žmogus, tai ir nesupranta, —.pasakiau.
— Jeigu nesupranta, tegu nemala liežuviu. Dabar supras. 

O kaip tau su Morta? — staiga nei iš šio, nei iš to 
paklausė.

Pagalvojau, kad tai pasakė tik norėdamas kalbą į kitą 
pusę nukreipti, bet atsakiau:

— Kodėl klausi? A? apie ją niekada nesukau.
— Na, dėl manęs gali ir nesisakyti. Man vis tiek. Bet 

mergaitės plepesnės, ne taip iškenčia.
— O ką ji sakė? — staiga paklausiau. Mano balse jis ga

lėjo išgirsti iš pačios širdies einantį krūptelėjimą.
Palys valandėlę ėjo tylėdamas, bet ir patamsy jutau, 

kad šypsosi, grieną akį primerkęs ir galvą truputį į vieną 
Šbną pakreipęs.

— Vis dėlto Vienakis smagiai tada tau kirto. Man ro
dosi, kad truputį anksčiau pagavau jam už sprando, negu 
jis sudavė. Aš pats labai aiškiai to negaliu pasakyti, bet 
kiti sako, kad jau kėliau aukštyn, kai kirto. Antraip gal

va būtų ėjusi per pusę. Ir taip išsigandau. Aš vokiečio 
visiškai ir negalvojau užmušti. Tik pagavau ir nutėškiau 
į šalį. Žinoma, tėškiau smagiai, bet apie kelmą nepagal
vojau. Kiti sakp, kad tyčia padariau. Aš kelmo visiškai, 
nepamačiaū. Nemačiau, nė kur vokietis nukrito. Numečiau 
ir tuoj puoliau prie tavęs. Tu buvai visiškai negyvas. Net 
iš kaktos kraujas nebėgo, tik balzganas ruožas buvo virš 
akies. „Vyreli,* greičiau Stankų!" tik sušukau, o tave pa
siėmiau ant rankų ir nusinešiau į Stabulius. Stabulienė tik 
rankas nuleido. „Viešpatie, kas tam vaikui?" paklausė. 
„Nebėfa", atsakiau. Morta tik suklyko, apsikabino ir ne
paleidžia. „Kartu laidokite su juo. Gyvas manęs būtų 
neėmęs, bet nuo mirusio aš nesiskirsiu. Nesiskirsiu nors 
ir-sukapokite! Nesiskirsiu! Nesiskirsiu!" Vargais negalais 
abu su motina atplėšėm ir pasodinom ant kėdės, bet ji 
veržėsi prie tavęs ir atrodė kaip pablūdusi.- Man reikėjo 
daug žodžių pasakyti, kol ji įtikėjo, kad tu dar nemiręs, 
tik apsvaigęs ir kad'^ankus tuoj ateis tavęs prikelti iš 
numirusių. Tada ji neberėkė, bet atsisėdo šalia ir tyliai 
glostė veidą. Motina vėl paklausė, kas atsitiko. Pasakiau, 
kad vokietis užmušė. Tada ji pašoko ant dukters: „Ar aš 
tau nesakiau, kad neprasidėtum, kad gero iš to nebus. 
Tegu jis dar ateis, tei aš jį mėšlinu ražu išvysiu!" Ji manė, 
kad gefreiteris tave primušė, nes Morta dažnai paerzinda
vusi, kad tekėsianti už tavęs.

— Bet man ji to niekada nepasakė, — įsiterpiau.
.Palys nusijuokė.
— Gal laukia, kol tu pasakysi.
— Ir kai sirgau neatėjo, nors buvo žadėjusi.
— Laukia, kad tu ateitum. x
— Man atrodo, kad ji labiau laukia vokiečio.
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STALINO SŪNUS
RAŠO SERGEY MALAKOV, BUV. SOVIETŲ AVIACIJOS PULK. BEIT.

damas, kad jo viršininkai nenori 
jo siųsti į kovą, matyti bijodami 
nelaimės atveju užgauti jo tėvą, 
jis pareikalavo sau komanduoja
mos vietos. Jam buvo paskirta 
kovos grupė iš 18 lėktuvų (ir 
taip pat vienas asistentas eksper
tas). Nuo to momento Vasilius 
greitai pradėjo kopti laipsnių 
laiptais. Jaunasis viršininkas pra
dėjo elgtis kaip mažas autokratas, 
pamėgdžiojąs savo tėvą „didįjį 
vadą“. Neatsižvelgdamas į karišką 
laipsnį, jis rašinėjo papeikimus, 
baudė, šūkaudavo ir greit pasisa
vino įprastą visų aukštų viršinin
kų grasymą: „Gal nori patekti į 
Sibirą?“. . '

Vienok kariškiems ,uždaviniams 
vadovavo „asistentas“, kuris kan
triai išklausydavo savo viršininko 
įsakymų ir instrukcijų, o po to 
darydavo taip, kaip jo nuomone 
atrodydavo geriau. Tačiau tai ne
trukdė -Vasiliaus viršininkams, 
norintiems patenkinti, „didįjį va
dą“, pąkėlinėti Vasilių iš laipsnio 
į laipsnį ir apdovanoti jį įvairiais 
ordinais.

1944 metais jo pečius jau pupšė 
pulkininko antpečiai. Devyniais 
mėnesiais vėliau oro pajėgų virši-. 
ninkas maršalas Novikov patiekė 
Stalinui patvirtinti jo sūnaus pa
kėlimą į generolus. Tuo laiku Va-! 
siliui dar nebuvo sukakę 24 me
tai.

Stalinas to įsakymo nepasirašė. 
Jis nusprendė- savo ambicingą 
sūnų grąžinti į realybę ir duoti 
pamoką tiems, kurie, jį lepinda
mi, gadino jo charakterį.

J. Stalinas nebuvo užimponuotas..
Vasilius atvyko pas savo tėvą 

pilnoje uniformoje bei su visais 
medaliais ir gyvai atraportavo: 
„Pulkininkas Stalinas, pasiruošęs 
Jūsų įsakymams.“

Nuvargęs J.. Stalinas neparodė 
Jokio entuziazmo dėl savo sūnaus 
pasisekimų.

— Tai visa yra Novikovo dar
bas. Jis nori man įsiteikti, tave 
iškeldamas, bet atsimink, kad aš' 
nepasirašysiu to įsakymo pakelti' 
tave į generolus tol, kol tu to 
tikrai neužsitarnausi.“

Pulkininkas Stalinas sugrįžo į 
savo dalinį gerokai nusiminęs. 
Pasakodamas savo draugams apie 
savo pasikalbėjimą su tėvu, jis 

J. Stalino privatus gyvenimas 
yra apsuptas jo paties asmeniška 
„geležine uždanga“. Du iš jo vai- 

. kų-Jokūbas ir Svetlana — taip 
’ pat naudojasi diktatoriaus pro
tekcija prieš viešumą. Vienok 28 
metų amžiaus Vasilius reklamuo
jasi pats ir tai blogiausiu komu
nistui būdu: pasinėręs prabangoje 
ir viešuose sakndaluosė.

Vasilius Stalin yra arogantas, 
nors elgiasi labiau kaip Habsbur- 
gų princas, negu kaip profesiona
laus proletaro sūnus. Sovietų 
spauda dažnai bando nuslėpti jo 
„pokštus“, vaizduodama jį kaip 
galantišką aviacijos herojų. Bet 
jis yra joks herojus jo draugams, 
kuriuos jis išdavinėjo, moterims
— kurias jis išnaudojo, žmonėms
— kuriuos jis suėmė, verždamasis 
į neribotus malonumus.

Jaunasis V. Stalinas gimė 1920 
m. iš J. Stalino antrosios žmonos, 
jaunos, lieknos ir gražios Nadež- 
dos Alliliujevnos. Ji buvo ką tik 
pabaigusi gimnaziją ir buvo 21 
metais jaunesnė už savo vyrą. 
Švęsdamas sūnaus gimimą, J. 
Stalinas buvo labai linksmas irv 
šoko bei dainavo visą naktį. Vė
liau, pagal Karolio Radeko pasa
kojimą, Jis netgi pradėjo su šau
tuvu pro langą šaudyti. Tačiau 
ilgainiui jo aistringa meilė sūnui 
pradėjo ataušti. Augąs berniukas 
nemėgo knygų, blogai mokėsi, bu
vo didelis padauža. Vasilius va
žiuodavo į mokyklą limuzinu ir 
ten laukdavo valandos, kada jis 
vėl galės sėdėti automobily, kurį 
jis mėgo labiau už viską.

Visa tai atėmė Stalinui bet ko
kią viltį, kad jo sūnus vieną 
dieną perims jo darbą arba taps 
svarbiu valdžios darbuotoju. Dėl 
to jis buvo labai patenkintas, kai 
Vasilius staiga pasidarė aviacijos 
entuziastu. 1939 metais jam bai
gus gimnaziją, Stalinas leido jam 
pasirinkti pavojingą lakūno kar
jerą. Tuo laiku Vasilius buvo 
lieknas, vidutinio ūgio, tamsių 
plaukų vyras, primenąs savo tė
vą, su tokia pat nosimi, žema 
kakta ir storais, tankiais plau
kais.

Aviacijos mokykloj jis nesirū
pino teorija, bet drąsiai atlikdavo 
visus pavojingus uždavinius ore.

1941 metais jis buvo- pakeltas į 
vyr. leitenanto laipsnį ir paskir- 
tas i šiaurės frontą. Jis tuoj už-_karčiai pridėjoApskritai nėra 
uodė savo galią ir karjerą. Maty- I visai gera turėti tėvą tokiame

poste. Nėra jokios galimybės jį 
apeiti. Dabar aš turiu laukti iki 
jis sušvelnės.“

Toks tėvas, gal būt, prilaikė jo 
ambicijas į generolus, bet yra 
abejotina, ar be jo Vasilius būtų 
galėjęs tokioje prabangoje gyven
ti. * Pulkininkąs Stalinas turėjo 4 
puikius automobilius, savo maistą 
jis gaudavo iš Kremliaus krautu
vių, kurias savo privilegijuotus 
klijentus aprūpindavo vynu, kon
servais, kaviaru, cigaretėmis ir 
baltiniais. Kur tik jo dalinys per
sikeldavo, jo butininkas rasdavo 
jam geriausią butą, paruošdavo 
jam puikią lovą su šilkinėmis 
paklodėmis, radiją, pianiną ir kit
ką. Jo rūbus jam siūdavo jo tėvo 
siuvėjai ir jis atostogaudavo ge
riausiuose Kaukazo kurortuose. 
Vasilius buvo prilygintas Polit- 
biuro nariams — absoliutiems 
krašto viešpačiams.
Ir dalinys gaudavo geriausią...
Reikia pasakyti, kad, gyvenda

mas prabangoje, pulkininkas nie
kad neužmiršo savo pulko. Nau
dodamasis savo vardu, jis tele- 
fonuodavo aukščiausiam armijos 
tiekimo skyriui ir, apglušindamas 
žodžiais „Stalinas kalba“, pareika
laudavo amerikoniškų medžiagų, 
uniformų, maisto ir kt. reikme
nų. Jo dalinio vyrai valgė ame
rikoniškus konservus, gėrė kon
densuotą pieną, kakąvą, turėjo 

PASMERKS VIENYBES 
ARDYTOJUS

Prieš kurį laiką Augsburgo- 
Hochfeldo lietuvių bendruomenę* 
sukrėtė nemaloni žinia. Atsirado 
stovykloje žmonių, kurie, nenorė
dami suprasti gyvenamo meto 
rimtumo ir sunkių sąlygų, įteikė 
mus globojančioms organizaci
joms * nepagrįstą skundą, kuria
me neteisingai apkaltina ir įta
rinėja tremties lietuviškas insti
tucijas.

Tai yra skaudus įvykis, nes 
vieningumo ir susiklausymo rei
kalas yra ypač aktualus dabar — 
tremtyje gyvenant. Juk nepas- 
laptis, kad kai kas šiandien labai 
džiaugtųsi, matydami, jog lietu
vių bendruomenė nėra vieninga.

* Visuomenė dėlto jautriai rea
gavo ir minėtų asmenų elgesį 
įvykusiame gyventojų susirinki
me griežtai pasmerkė. Ir tai yra 
visame įvykyje šviesiausias mo
mentas, nes jis parodo, jog lietu
viai nėra išglebę, pasyvūs lietu
viškam reikalui. Griežtas reaga
vimas ir' visos bendruomenės 
pasipiktinimas yra ženklas, jog 
lietuvių bendruomenė moka lai
kytis ir veikti vieningai tuomet, 
kai yra pavojaus lietuvių reika
lams. AK-tis

šokolado, baltos duonos, tuo tarpu 
kai kiti daliniai ištisus mėnesius 
gyveno pusbadžiu. Jis taipgi pa
dėdavo lakūnų šeimoms.

Už tai pulkas jį mylėjo, bet jis 
neturėjo jokio respekto kaip vir
šininkas, nes jam trūko kariško 
patyrimo ir vado nuovokos.

Vasilius vadovauja kratai...
Kartą NKVD agentai jam pra

nešė, kad vokiečių proklamacijos, 
aprašančios pasileidusį Kremliaus 
rezidentų gyvenimą ir vaizduojan
čios jo tėvą šokantį su riebia 
moterimi, kursuoja po kareivių 
barakus. Tą pačią naktį apie 
3 vai. Vasilius, lydimas 10 kari
ninkų, staiga atvyko į barakus ir 
pradėjo kratą. Jam pavyko atras
ti du lapelius. Kaltieji buvo pa
siųsti į drausmės batalionus. 
Dviem dienom vėliau pulk. Sta
linas rado tokią pat proklamaci
ją prikliuotą ant jo biuro durų. 
Visą mėnesį NKVD tardė ir ieš
kojo, padidino prie pulkininke 
sargybą, suėmė keletą žmonių, 
bet nieko nepasiekė.

Vasilius Maskvoje...
Po keletas mėnesių fronte Vas

sily tapo liūdnas, irzlus ir niūrus. 
Jis pradėjo surasti pretekstus 
dažnoms kelionėms į Maskvą. Ten 
jis turėjo linksmą draugiją, susi
dedančią iš teatrų direktorių, ar
tistų, kino darbuotojų, kurie bu
vo visuomet pasiruošę degtinei, 
šokiams ir kitiems malonumams.

Vienas iš jo geriausių Maskvos 
draugų buvo kino filmų filmuoto- 
jas Eugene Carmen. Jis žinojo, 
kaip parengti kinietiškus valgius, 
kokteilius ir savo pačio išrastus 
gėrimtis.

Kai Carmen pagaliau vedė 
viena gražią merginą — Tanią,

Faktai kalba uz save
Kad mūsų krepšiniui reikia vėl 

„prabusti“, manau, nė vienas ne
suabejos. Latviai didesni realistai 
už mus. Štai Giessene stovinti jų 
darbo, kuopos komanda su gar
siuoju Stals priešaky yra pasišo
vusi dalyvauti amerikiečių karių 
pirmenybėse. O mes? Už reika
lingumą veikti rėkte rėkia visa 
eilė įspėjančių faktų. Į juos neat
kreipėme dėmesio, kad buvome 
lyg apsvaigę po viso būrio neeili
nių pergalių prieš svetimtaučius. 
Tačiau tuo pat metu, akyliai ste
bint mūsų krepšinio pasisekimo 
kreivę, pastebėjome ir aštresnių 
kampų.

Ruošiantis vykti Prancūzijon, 
matėme mūsų vyrus besitreniruo- 
čius Zirndorfe. Atrodė, kad ko
manda paruošta, tačiau savaitę 
prįpš gastroles buvo išmėgintas 
mūsų krepšininkų pajėgumas su 
Wuerzburgo latvių YMCA. Ir 
štai iš didelio debesio išėjo ma
žas lietus — rungtynės baigėsi 
lygiomis! Latviai pasiekė iki tam 
laikui jiems neįkandamą pasek
mę. Sekančią dieną Scheinfelde 
atsigriebėme keleto taškų skirtu
mu, tačiau... mumyse likosi kar
tumas. Ir, galima sakyti, pirmasis 
skambutis! Po to rinktinė išvy
ko į Prancūziją. Tiesa, nepilnoj 
sudėty. Ten turėjo eilę susitiki
mų su įvairiais prancūzų klubais. 
Visur laimėjo. Išimtis buvo Ly
on e — pralaimėta. Nors dėug 
pateisinančių argumentų rasime 
švelninti šiam pralaimėjimui, ta
čiau lieka faktas — mes pralai
mėjome! Ši nesėkmė skaudžiai 
užgavo ne tik mūsų krepšinio 
stovyklą, bet ir visuomenę. Tai 
buvo antras įspėjimas. Gal kils 
kam nors įtarimas, kad rinktinė 
buvo blogai paruošta? Atsakysim,

Vasilius įsimylėjo ją taip pat ir 
pasiėmė ją su savim į frontą. 
Vienok ši trumpa jo meilės afera 
vis dėlto buvo pati ilgiausia. Jo 
aukų sąrašas apima „Didžiojo 
Teatro“ balerinas, kino ir teatro 
artistes, gražias sekretores ir dau
gelį kitų trumpos pažinties mergi
nų. Su jomis jis vykdavo į prie
miesčius, kur jie būdavo niekeno 
netrukdomi...

Vasilius jaučiasi Maskvoje tik
ru viešpačiu. Kartą, kai jo auto
mobilis, kuriuo jis su viena bale
rina važiavo į miestą, staiga suge
do, jis sustabdė pirmą pravažiuo
jantį automobilį, kuris atsitikti
nai priklausė vienam vice-mirris- 
teriui, pasisakęs esąs Vasilius. 
Stalinas, liepė visiems išlipti ir 
pats su savo balerina nuvažiavo.

Kitą kartą jis norėjo iš vieno 
savo merginos buto telefonu su
sisiekti su draugu, kuris tuo pat 
metu su kažkuo kalbėjosi. Po ke
lių nepavykusių bandymų Vasi
lius iššaukė telefonistę ir paliepė 
jai tą pasikalbėjimą išjungti. Ji 
atsisakė. Tada Vassily suriko: 
„Ar tu žinai, su kuo kalbi? Čia 
kalba Stalinas. Rytoj tu būsi at
leista.“

J. Stalinas neabejotinai per 
agentus yra informuojamas apie 
visus savo sūnaus „žygius“ skan
dalus restoranuose, įžeistas mote
ris ir apie kitus jo nuotykius. 
Vienok net Vasiliaus vedybos jo 
nenuramino. Jo tėvas taip pat ži
no, kad Vasilius išsigėręs kartais 
net per daug pasako: „Čia pas 
mus taip niūru visur... Kada gi 
pagaliau tėvas pasirūpins, kad 
kiekvienas turėtų pakankamai 
pavalgyti...“

Nežiūrėdamas į . savo sūnaus 
laukiniškumą, Stalinas niekad ne
nustojo rūpintis jo gerove bei 
ateitimi. 1946 metais, senstąs ge
neralissimus pagaliau pasirašė įs
akymą, pakeliantį Vasilių j gene
rolo laipsnį, norėdamas užtikrinti 

! jo privilegijuotą poziciją tėvo 
mirties atveju... M. L.

kad visas paruošimas buvo pati
kėtas ne naujokui, bet žinomam 
mūsų krepšinio veteranui, kuris 
atrodo, darė viską ką galėjo. Prie
žastis glūdi pačioj komandos su
dėty. Tuo galutinai įsitikinom 
stebėdami Augsburge tarptau
tinį susitikimą su vokiečiais. 
Šiose rungtynėse ne pasiektas re
zultatas mus verčia susirūpinti, 
bet pats rinktinės žaidimas. Jis 
buvo ne toks, koks turėjo būti.

Ir štai dar vienas įvykis, kuris 
patvirtina mūsų krepšinio aliar
muojančią padėtį. Manau, kad 
asmuo, kurio laiško ištrauka čia 
pasinaudosim, nepyks. Po rung
tynių, kuriose žaidė prancūzų zo
nos lietuvių rinktinė prieš Pary
žių, gavau iš vieno mūsų krep
šinio internacionalo laišką, kuria
me rašoma: „Kai pirmą kartą pa
matėme Paryžiaus rinktinę žai
džiant, susidarė mums įspūdis, 
kad -aikštėje žaidžia penki Ruz
giai. Skaudu pagalvoti apie mus,

A. a. URŠULEI KIVERIENEI 
mirus, jos šeimai ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą 
reiškia
Pr. Baziliauskų ir A. Bace

vičių šęimos 
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kad mes po keleto metų prieš 
prancūzus bijosime pasirodyti. \ 
Gerai, kad Alius (supr. Norkus 
I. A. B.) turėjo šviesią dieną ir su 
savo .kreivu“ metimu daug gel
bėjo. Mums reikia vėl pradėti in
tensyvų treningą.“ Šio krepšinio 
speco žodžiai, manau, nereikalin
gi komentarų.

Nenorėdami netekti to, kuo vie
ninteliu mes galime didžiuotis 
tarptautinėje arenoje, susirūpin
kime. Bet rimtai! Visų pirma pa
ieškokime tinkamo vidurio puoli
ko. Ir ne vieno, bet kelių. Yra 
vienas kandidatas, bet dar jau
nas, neprityręs. Jeigu mūsų se
nieji juo susirūpins, iš jo bus, 
šiuo metu kaip druska reikalin
gas vidurio puolikas. Atkreipki
me dėmesį ir j Hanau, Scheinfel- 
do, Kempteno ir kt. jaunius, ku
riuose galima rasti daug ir ver
tingos medžiagos. A. Biržys.

— Suomijos olimpinis komite
tas Siūlo busimojoj olimpiadoj (ji 
vyks Helsinkyje) nevykdyti 50 
km. ėjimo ir moterims 200 metrų 
bėgimo.

— Anglas Freddie Mills, pus 
sunkaus svorio pasaulio meisteris 
pirmoje kovoje po įgijimo mei
sterio titulo laimėjo k.o. prieš 
Pietų Afrikos sunkaus svorio mei
sterį Johnny Ralph.

Pranešimai
SKELBIMAS Nr. 60

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime išvardinti asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji malonėkite atsiliepti C/Kar- 
totekai per artimiausius LTB 
skyrius, kartu nurodant ieškoji
mo eilės Nr. ir įdedant reikiamą 
kiekį pašto ženklų atsakymui ap
mokėti.

786. BUDNIKAS Julius — gyve
nęs Wurzburge; LIMANTAS 
Pranas — gyv. Kaune; £JUT- 
KAITĖ Bronė — duktė Marijos 
Jurinaitės; SPŪDŽIUS Antanas.

787. Marijona Stošiūtė, gyvenanti 
adresu: 113 Washington St., 
WORCESTER 3, Mass.— prašo 
atsiliepti savo brolio Aleksan
dro vaikus: Antaniną, Marijoną 
ir Oną, kilusius iš Motiškių, 
Seredžiaus v.

788. Mrs. Vincent Noraitis, 1 Pa
cific Street, So. BOSTON 27, 
Mass. / USA — prašo atsiliepti 
savo gimines Noraičius bei Ki- 
riliauskus, kilusius nuo Šiaulių.

789. Mrs. Amelia Sabaliūnienė, 
122 Dorchester St., ..WORCE
STER. 4, Mass. I USA — pAšo 
atsiliepti slaugę Rakelytę, Ma
rijoną Vasiliauskaitę ir K. Ra- 
bačauską.

790. Mrs. Mary Jankevičienė (Je- 
sinskaitė), 6349 Majestic, DE
TROIT 10, Mich. / USA — pra
šo atsiliepti ginines, kilusius iš 
ŠiaudiniškTų, Kybartų v.

791. Adelė Blekiūtė, 1933 Infan
try, DETROIT 9, Mich. / USA 
— prašo atsiliepti savo gimines, 
kilusius iš Žinių, Alvito parap.

792. Mr. Kastantas Stasiūnas, 1712 
Neuberry St, CHICAGO, Ill. I 
USA — prašo atsiliepti savo 
sūnų, esantį tremty j ę.

793. Gauti adresai iš JAV: Stasei \ 
Vilčinskaitei, Feliksui Norke- 
vičiui, Feliksui Adomaičiui, Vy
tautui Chainauskui, Pranui Ra- 
monaičiui, Stasiui Liudvinavi- 
čiui, Zigmui Steponavičiui ir - 
Klovai Kostui (laiškas iš JAV).
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ir daug vyrų. Ir vis dėlto rusai 
Špicbergene iki šiol nėra iškasę 
nė vienos tonos anglių.

Nuolatos gyveną saloje norve
gai mano, kad netrukus atvyks įr 
kiti rusų sutiprinimai.

Atrodo, kad sovietai iki šiol ne
bandė užmegzti su esančiais nor
vegų darbininkų tarpe komunistais 
jokių ryšių, Norvegų darbininkų

Pasiruošimai Šventiesiems Metams
Roma. Pasak NYHT, Šventiesiems 

(1950) metams minėti komisija pra
nešė, jog Popiežiaus Pijaus XII 
50 auksinio kunigystės jubiliejaus 
proga yra numatyta, Vatikano ra
dijo stotį tiek sustiprinti, kad Pb- 
piežiaus* žodis pasiektų visą pasau-

dinplo Mindszenthy sekretorius 
Dr. Lajos Lačhar. Pagal ACA yra 
galimas pasikėsinimas ir prieš patį 
kardinolą.

Ne kitokia padėtis ir Čekoslo
vakijoje. Dabar Frankfurte esąs 
buvęs aukštas Čekoslovakijos vai-

Norvegijos Špicbergenas
ATEITIES KARO BAZĖ

1920 metų tarptautine sutartimi 
Špicbergeno sala su eile prie jos 
gulinčių mažesnių salų, bendro 
ploto 63.292 kv. klm., buvo paves
ta Norvegijai. Špicbergenas nuo 
Šiaurės poliaus tėra tik 650 klm. 
Nuo Špicbergeno iki Leningrado 
2400 klm., o į Alaską 3200 klm. 
Salos klimatas yra poliarinis, be
veik pusę metų trunka poliarinė 
naktis, dėl šalčių neauga medžiai, 
joki duoniniai javai nė daržovės, 
vegetacijos -perijodas labai trum
pas. Visose salose nėra jokių ke
lių, ir septynis mėnesius per metus 
ryšys su pasauliu palaikomas tik 
radio pagalba.

Nežiūrint žiauriausių šiaurės aši
galio klimatinių sąlygų, šios salos 
yra virtusios varžybų objektu tarp 
Vakarų ir Rytų. Špicbergenas yra 
labai svarbus veiksnys Norvegijos 
ūkiui. Vienos Norvegijos suvarto
jamų akmens anglių pusė apie 
500 000 tonų, iškasama Špicberge
ne.

Špicbergenu šiuo metu niekas 
ypatingiau nesidomėtų, jei jis ne
turėtų strateginės reikšmės. Polia
rinėj srity ši sala yra vienintelis 
neutralus punktas tarp JAV ir Ru
sijos. Rusų propaganda, kuri Va
karus laiko karo kurstytojais, 
puikiai žino, kad Špicbergenas nuo 
Leningrado yra tik už 2400 klm. 
Rusams būtų labai patogu Špicber
geną, kaip toliausiai poliarinėj 
srity išsikišusį punktą, panaudoti 
arktikos karinėms oro operacijoms. 
Jei sovietai įsirengtų Špicbergene 
karo laivyno bazę, tuomi jie 1600 
klm. priartėtų prie svarbiausios 
anglų šiaurės karo laivų bazės 
Scapa Flow.

Praėjusio karo metu Špicberge
nu labai domėjosi sąjungininkai, o 
taip pat nemažiau ir vokiečiai. Ali- 
jantams tai buvo svarbu, siunčiant 
savo transportus į Murmanską, gi 
vokiečiams šių transportų sutruk
dymas. Dabartinė Špicbergeno stra-1 šininko gen. Omar Bradley svečias, 
teginė reikšmė, kaip minėta, kyla j Užsienio reikalų ■ ministerija pra-

tarpe komunistų, manoma, yra iki 
10%. Gi su aukštaisiais norvegų 
valdininkais sovietai mielai palai
ko santykus ir, pavyzdžiui, pats 
rusų konsulas Fetšin keletą kartų 
yra atsilankęs pas salos guberna-

dodami šiaurės nakties tamsa, į 
salą atvežė 12 000 tonų įvairių 
sustiprinimų, o kartu į salą išsikėlė, torių Haakon Balstad

SkundiMU/iįas kat^eMMiįa
(Rašo mūsų korrespondentas Švedijoje)

las A. H. Vedei, ministeris Frantz 
Hvass ir parlamento nariai Paul 
Hansen ir Harald Peteęsen. Norve
giją — Trygve Bratelli, valstybės 
sekretorius Dag Bryn, direktorius 
W. Munthe Kaas ir generolas lei
tenantas Ole Bejg. Švedus atsto
vauja gubernatorius Carl Hamilton, 
parlamento nariai Elon Andersson, 
G. F. Thapper ir generolas majoras 
Nils Swedlund. Be šių vadovų- da
lyvauja dar 45 visokie ekspertai.

Konferencijai pirmininkauja šve
das Hamilton. Pašaliečiams negali
ma prieiti arčiau, kaip 100 m. prie 
pasitarimo vietos. Viešbučio kori- 

; doriuose patruliuoja tiek civiliai, 
tiek kariški patruliai.

Pirmą konferencijos dieną (lap
kričio 15 d.) per lunčo pertrauką 
konferencijos dalyviai leidosi nu
fotografuotu — tai vienintelis jų 
kontaktas su plačiuoju pasauliu. 
Jeigu kas ko paklausdavo, tai visi 
tuoj pasekdavo norvegų generolo 
Berg pavyzdžiu ir. pradėdavo kal
bėti apie rūką, žinoma, apie rūką

Gilia paslaptimi prasidėjo šiau- I 
rėš kraštų apsaugos komiteto kon- ' 
ferencija Saltsjobadeno Grand Ho- 
tell, netoli Stockholmo. Jau iš pat 
ryto dar stotyje sutikti svečiai bu
vo paslaptingi ir tylūs. Norvegijos 
delegacija net atsisakė pasakyti, iš 
kiek narių susideda jų delegacija. 
Bratteli, vienas iš Norvegijos so
cialdemokratų viršūnių, nenorėjo 
net savo pavardės sakyti.

Danai nebuvo tokie paslaptingi, 
bet apie pasitarimus nė jie nieko 
nesiryžo sakyti.

Visa kavalkada autobusais pa
traukė į pasitarimų vietą. Niekas 
nežino, kol pasitarimai tęsis, bet, 
sprendžiant iš delegatų gana ne
mažo bagažo, atrodo, kad jiems 
teks kelias dienas pasėdėti už už
leistų užuolaidą

Delegacijas sudaro tie patys as
menys, kaip kad ir Osloje kada 
tarėsi, tik švedų delegacijoje vie 
toje dabar naujai paskirto vyriau
sybės nario Sven Anderssono da
lyvauja parlamento narys Thappe-Į ore, o ne viduje, nes viešbutis juk 
ris. Daniją atstovauja viceadmiro-| ant pat jūros kranto.

ITALIJOS STABO VIRŠININKAS 
VYKSTA I AMERIKA

Vašingtonas. Gen. Efisizo M'ar-I 
ras, Italijos kariuomenės genera
linio štabo viršininkas priėmė JAV 
vyriausybės kvietimą atsilankyti 
Amerikoje ir greitu laiku ten iš
vyks.

Kaip praneša AP, gen. Marras 
bus asmeninis JAV gen. -štabo vir-

Paryžius. Dėl Belgijos vy
riausybės krizės Vakarų Europos, 
konferencija atidėta penktadie
niui Vak. Europos gynimo tary
bos pirmininkas feldmaršala 
Montgomery kalbėjosi sū prez. 
Auriol, Prancūzijos krašto apsau
gos ministeriu Paul Ramadier ir 
ministerių pirm. Henry Queully.

lį. Tuo būdu visos iškilmės Romoje 
"Šv. ipetų proga bus girdimos visa
me pasaulyje. Šiuo metu Vatikano 
transliacijos pasiekia Lenkiją, Vo
kietiją, Anglų salas, Prancūziją, 
Egiptą ir net Indiją, tačiau jos ne
girdimos Amerikoje. Radijo stoties 
sustiprinimas (galins Vatikaną pa
siekti ir tuos milijonus katalikų, 
kurie dabar yra už geležinės už
dangos. Šiuo metu Vatikanas So
vietų užgrobtų valstybių katali
kams transliuoja žinias penkiomis 
kalbomis, jų tarpe ir lietuvių kalba.

KONFISKAVO VENGRIJOS 
PRIMO RAŠTĄ

UP pranešimu vengrų katalikų 
laikraštyje numatytas spausdinti 
Vengrijos kardinolo Mindszenthy 
raštas buvo policijos konfiskuo
tas. Asmuo, kuris dar prieš su
naikinant rankraštį ir visus nuo
rašus jį perskaitė, pareiškė, jog 
tai buvo „gulbės giesmė“. Jame 
kardinolas atsisveikino tautą, nes 
jis stovi prieš nežinomą rytojų.

Kardinolas savo rašte pareiškė, 
jog nė vienas iš jo pirmtakų ne
buvo taip persekiotas. Pabaigoje 
rašoma: „Aš stoviu čia ir laukiu, 
kas su manim atsitiks! Viešpatie, 
atleisk jiems, nes jie nežino ką 
daro.“

AKCIJA PRIES KATALIKŲ BAŽ
NYČIĄ SOVIETŲ SATELITŲ 

KRAŠTUOSE
Vatikanas. Kaip Vatikane prane

šama, Rumunijoje suareštuoti visi 
katalikų kunigai, kurie nepriside
da prie oficialiai pripažintos orto
doksų Bažnyčios. Pasak Reuterio, 
Kat. Bažnyčia Rumunijoje baigiama 
sulikviduoti. Kaip toliau praneša
ma, visi šeši" Rytų apeitjų Rumuni
jos katalikų vyskupai. pasodinti į 
kalėjimą, nors jokio kaltinimo 
jiems neprimetama. Blaj katalikų 
vienuolės buvo prievarta iš vie
nuolyno išvaikytos.

Katalikų Bažnyčia persekiojama 
ir Vengrijoje. UP pranešimu iš 
Vengrijos, vidaus reikalų ministe
rija oficialiai pranešė, jog už di
delio masto išdavimą suimtas kar-

išjo geografinės padėties.
Jau 1944 m. sovietų užs. reik, 

ministeris Molotovas iškėlė Špic
bergeno suverenumo klausimą tuo
metiniam Norvegijos užs. reik, 
minis te ri ui Trygve Lie. 1946 m. 
Molotovas pakartotinai vėlesniam 
Norv. užs. reik, ministeriui Langei 
siūlė peržiūrėti Špicbergeno sta
tutą.

Pagal minėtą 1920 m. tarptautinę 
sutartį, kuria Špicbergenas buvo 
pavestas Norvegijai, Špicbergene 
ir prie jo priskirtose salose negali 
būti štatomoi sustiprinimai ir įves
ta kariuomenė. Kiekvienas, kas 
įžengia į salą, 'gali ja ūkiškai nau
dotis, bet tik Norvegijos vyriau
sybės priežiūroje.

Nežiūrint norvegų griežto pasi
priešinimo sovietų kėslams ir to
liau sovietai bando Špicbergeno 
status quo kaip nors pakeisti, šio 
straipsnio paskelbimas sutapo su 
500 tonų rusų ledlaužio atvykimu 
tariamai į norvegų kasamų saloje 
anglių pakrovimo į laivus sezono 
atidarymą.

Špicbergene niekas nežino, ką 
rusai *savo stovyklose veikia. Ši 
rusų stovykla 1946 m. buvo iš nau
jo papildyta, o praeitų metų lap
kričio mėn., kai norvegai dėl di
delių {rėjų darbą savo kasyklose 
buvo nutraukę, sovietai, patinau-) patikrinimui.

neša, jog šis generolo vizitas nėra 
susijęs su kokiu nors ypatingu 
reikalu. Tačiau spėjama, jog vizi
tas turįs ryšio su Italijos kariuo
menės modernizavimu, nes jis 
mano aplankyti pagrindinius JAV 
karių paruošimo centrus ir mokyk
las. Vizitas turi ryšio ir su Ameri
kos noru įtraukti Italiją į Euro
pos gynybos paktą.
• Pagal taikos sutartį Italija turi 
teisę laikyti 250.000 vyrų ginkluo
tąsias pajėgas, įskaitant ir polici
ją. Dabartinė Italijos kariuomenė 
yra apginkluota iš dalies itališkais, 
angliškais, amerikietiškais ir iš da
lies vokiškais ginklais.

NETEISINGAI SUSKAITE BALSUS
Columbus. Pagal NYHT, Ohio le

gislature pranšė, jog lapkričio 2 d. 
balsavimuose yra buvęs apsiskai
čiavimas. Pranešama, jog prez. Tru- 
manas gavo tik nedidelę balsų 
persvarą ir galimas dalykas, jog 
Ohio štato 25 elektoriai turėjo pri
klausyti Dewey. Tačiau šis faktas 
Trumano pergalei nebūtų paken
kęs,- nes jam tereikėjo tik 266 
elektorių, o jis gavo 304. Panašūs 
sunkumai yra ir Kentucky štate. 
Kaip pranešama, štato vyriausybė 
konfiskavo Bourbonų apskrities vi
sas balsavimo korteles ir kitus su 
balsavimu susijusius dokumentus

JAV PALAIKO IZRAELI
BOMBONE9IAI IZRAELIUI
Miami. Čia, pasak „Daily Mail“, 

buvo suimti devyni asmenys, įta
riami dalyvavę tarptautinėje spe
kuliantų grupėje, kuri gabenda
vusi Izraeliui bombonešius ir ki
tokius ginklus.

Suimtieji kaltinami pergabe
nimu trijų B-17 skraidančių tvir
tovių į Palestiną pereitų metų 
birželio mėn. ir ruošimiiisi per
gabenti keturių A-20 bombone
šių. Jie bus teisiami ateinančių 
metų sausio mėn.

USA PRIPAŽĮSTA NEGEBĄ 
ŽYDAMS

Paryžius. Palestinos sienų klau
simu JAV laikosi 1947 m. pada
linimo. Seniai lauktą šiuo klausi
mu Amerikos nuomonę perdav.ė 
Dr. Philip Jessup JT Visumos po- 
li6nei komisijai lapkričio 20 d. Jis 
pareiškė, jog Amerika tik tuomet 
sutiks JT Palestinos, padalinimo 
planą pakeisti, jei su tokiu pakei
timu sutiks Izraelis.

1947 m. JT Visuma buvo nuta
rusi padalinti Palestiną į šešis sek
torius ir padalinti juos tarp žydų 
ir arabų. Vakarų Galilėja, pakrantė 
nuo Gaza iki Egipto sienos, Sama-

rija ir Judėja turėjo tekti arabams. 
Rytų Galilėja, visa pakrantė nuo 
Haifos į pietus iki Tel Avivo ir 
Negebo rajonas buvo numatyta 
perleisti žydams. Tačiau Berna
dotte šiam padalinimui priešinosi, 
kadangi, jo nuomone, toks klausi
mo išsprendimas nebūtų privedęs 
prie pastovios taikos. Jo siūlymu 
Vakaijnė Galilėja turinti tekti žy
dams, o Negebo rajonas — ara
bams. Kai šis Bernadotte planas 
buvo JT patiektas, Marshallis jam 
pritarė ir siūlė visiems jį priimti. 
Tačiau arabai ir žydai jį atmetė, 
gi pastarieji keliais mūšiais įsten
gė užimti tiek Negebe tiek Vak. 
Galilėjoje raktines pozicijas.

Trumanas savo rinkiminėje kelio
nėje taip pat pasisakė už 1947 m. 
padalinimo planą ir, kadangi tai 
buvo priešinga Marshallio nuomo
nei, JAV delegacijoj JT kilo nuo
monių skirtumai.

Britai lapkričio 18 d. pasisakė 
už Bernadotte planą. Kaip Ameri
kos atstovas Dr. Jessup toliau pa
reiškė, JAV delegacija gavusi in
strukcijas, kurios įpareigojančios 
pripažinti Izraelio valstybę ir veik
ti, kad arabų pabėgėliai galėtų 
grįžti į anksčiau gyventas vietas.

dininkas teigia, jog dabar Čeko
slovakijoje planuojamas pagrindi
nis Kat. Bažnyčios valymas. Pasak 
jo, slaptoji komunistinė policija 
ruošia planą nusavinti Bažnyčios 
turtams.

„NIEKAS NETURI DĖL MANĘS 
NUKENTĖTI

Budapeštas. AFP pranešimu 
lapkričio 21 d. visose Vengrijos 
bažnyčiose buvo perskaitytas kar
dinolo Mindszenthy raštas, ku
riame jis rašo: „Aš nenorėčiau, 
kad dėl manęs nukentėtų nors 
vienas katalikas. Aš įgalioju vi
sus tikinčiuosius pasirašyti ant 
protesto rašto, kuris nukreiptas 
prieš mane, nes aš žinau, kad jo 
ruošėjai ne laisvu noru tai pa
darė.“

Kaip Kathpress praneša, Ven
grijoj jau suimta daugiau kaip 
600 katalikų ir protestantų kuni
gų. Provincijoj suimta taip pat 
eilė žymių Katalikų Akcijos vei
kėjų, kurie, pasak komunistų;  yra 
kenksmingi „liaudies demokrati
jai“. Areštuota taip pat ir daug 
protestantų mokytojų, gi vienas 
liuteronų vyskupas suimtas, ap
kaltinant jį devizų prekyba.

Dūinfitii is visus
Paryžius. Egypto atstovas 

pagrasino išstosiąs iš Jungtinių 
Tautų, jei Izraelis bus priimtas į 
JT. Anot atstovo, tai esanti val
stybė, neturinti ne teritorijos, nė 
gyventojų ir nemylinti taikos. 
Australijos ir Amerikos atstovai 
pasisakė už Izraelio priėminą ir 
patarė mėginti ginčą išpręsti be
tarpiai tarp Izraelio ir arabų.

Berlynas. Einanti Berlyno 
burmistro pareigas Frau Luise 
Schroder, po ilgų atostogų britų 
zonoje, grįžo į Berlyną ir greit 
pradės eiti savo pareigas.
Nankingas. Komunistai pra

dėjo naująją ofenzyvą Sutšu 
mieto kryptimi.

Frankfurtas. Amerikiečių 
kariuomenės vadovybė įsakė grei
čiau demontuoti aštuonis fabri
kus, jų tarpe kelis mašinų fabri
kus. Savo laiku Europos atstaty
mo plano administratorius Hof- 
mannas paskyrė komisiją ištirti 
tų fabrikų reikšmę Vakarų Euro
pos ūkiniam gyvenime. Vokiečių 
ūkio taryba bijosi, kad komisijos 
sprendimas gali ateiti per vėlai.

Vašingtonas. Anglų-ameri
kiečių laikysena ryšium su pran
cūzų protestu dėl Ruhro krašto 
yra dar neaiški. Sprendimo šiuo 
reikalu laukiama po Trumano — 
Marshallio pasitarimo. Diploma- . 
tiniuose sluogsniuose tokia Pran
cūzijos padėtis laikoma kenkian
čia Vakarų valstybių interesams.

JUNGTINIŲ EUROPOS VALS
TYBIŲ IDĖJA GYVA

„Jungtinių Europos Tautų sąjū
dis, kuris prasidėjo pereitų metų 
gegužės mėn. Hagoj, eis pirmyn, 
nežiūrint, ar jį parems Anglija, 
ar ne“, pareiškė, pasak „Daily 
Mail“, Jungtinės Europos paro
dos atidarymo kalboj Winston 
Churchillis.
' „Mes galvojame, toliau kalbėjo 

jis, jog vyriausybė neabejos, ar 
reikia mums padėti šiame rei-^ 
kale“, tačiau jis pridėjo: „bet 
jeigu ji pasidarys obstru'ktyvi, tai 
mūsų progreso tas faktas vis tiek 
nesustabdys.“
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