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TAUTINIAI 3ŪPB3CIAI IŠEIVIJOJ

Net ir žirnis, nukritęs pakelėj, nėra be rūpesčiu* Kat, dau
gybė pavoju tyko jį: ir storasnapis paukštis, ir sunkus ratas, ir tvir
tas keleivio batas gresia jo likimę.. 0, rodos, kuo dėtas anas ramus pa
kelės žirnelis, kurio vienintelis noras išlikti gyvam ir augti! 3et 
taip jau yra gyvenime; kas gyvas, tas ir rūpinasi. Vienas rūpestis pra
eina, žiūrėk, jau mezgasi kitas...

Ir musu išeivijoj ty rūpesčiu niekad netrūko, ju netrūksta nė 
dabar. Jei lietuviškoji išeivija nuo seno rūpinasi išlaikyti savo tau
tinį veidę, šiuo metu ji tuo yra ypač susirūpinusi. Gyvenimo patirtis 
yra parodžiusi, kad išeivijoj gana didelis nuošimtis nutausta. Net ir 
tokie, i'odos, atsparūs vokiečiai neatlaiko - ilgainiui nutausta ir žū
va savo gimtajam kraštui. Lietuviai svetimu tautu įtakai nėra perdaug 
atsparūs, ypač prieškarinė (1914) karta. Ju daug yra sutirpę Amerikoj 
tiek šiaurinėj, tiek pietinėj.

.TU faktu akivaizdoj naujiesiems išeiviams ir kyla visai pagrįs
tas rūpestis: "Kas bus su mumis, jei teks likti išeivijoj ilgę, laikę'1' 
Kaip ir senuosius, taip ir naujuosius išeivius tykoja tie patys nut 
tėjimo pavojai. Kiekvienos tautos pirštai yra lenkti į save. Plūstai, t 
daugybei tremtiniu į Vakarus, senosios tautos, instinktyviai prisibi- 
jodamos naujo, ir tai gausaus, elemento, daro visa, kad svetimos tau
tinės ‘grupės išnyktu galimai greičiau. Net tokia tradicinės laisvės ir 
demokratijos šalis kaip D. Britanija ir ta pabūgo: ir ji, siekdama iš
saugoti savo- tradicinį tautiškumę, stengiasi naujas.tautines grupes 
veikiai įsiurbti ir pervaryti per savo malūnę.. Jau vien toks faktelis, 
kad D. Britanija nenori įsileisti lietuviu kunigu, motyvuojant, kad a..- 
glU kunigai musu tautiečius aptarnaus, aiškiai rodo britu atsargumę.
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Negeriau yra ir su Belgija,. Ir pastaroji nevengia priemonių iš
skaidyti betkokį.stipresnį tautinį susigrupavimęi, Ryškus faktas, 
angliaka s’.i v išblaškymas galimai mažesnėm 
grupelėm. Ligšiolinės pastangos pagerinti būklę tautinio sugru
pavimo linkme taip ir liko kurčios. Tas pats su lietuviu : ku
nigais : nepajudėjo nė vienas oficijalus pirštas juos at
kviesti į Belgiję. Laimei, pačioj Belgijoj būta lietuvišku kuni- 
gy, ir nereikėjo eit ieškot jy toli. 0 atvykę tautiečiai, ilgai 
nelaukdami, patys sudarė jiems sęlygas rūpintis jy dvasiniu, bei 
kultūriniu gyvenimu.

Lygiai tas pats su m okytojais: kiekviena 
šeima rūpinasi rasti sęlygas mokyti mažuosius lietuviukus, nes 
jokia oficijali įstaiga tuo nepasirūpins. Žodžiu, kur nepažvelg
si, visur reikia ne tik kietyi -ranky, bet ir atsparios dvasios.

Vis tai turint galvoj,;ir tenka stipriai bu
dėti, kad mūšy., tautinis veidas 
neaptemty. Mažesnis pavojus yra tiems, kurie paliko 
Lietuvę subrendę ir išaugę lietuviškoj kultūroj. Ypač labai jau
trus daigas nutautėjimo šalnai - mūšy. mažieji 
lie tuviukai. Jie čia nebeturi nei lietuviškos moky
klos, nei lietuviškos aplinkumos. Svetimoji gi aplinka siurbte 
siurbia juos savin ir tolina juos nuo gimtojo krašto. Laiminges
ni yra mažieji, kuriy tėvai yra lietuviai. Tuo būdu, jie turi 
dar lietuviškę židinį, kurio atokaitoj ga
lės bręsti jy tautine dvasia. Apgailėtinoj būklėj yra tie mažie
ji, kurie turi augti mišrioj šeimoj: čia jiems labai artimas pa
vojus nutausti ir nebetekti Tėvynės Lietuvos.

Siekdami išlaikyti savo tautinį veidę, turime su
prasti visas mums daromas kliūtys ir jas nugalė
ti savais pečiais. Ypač naujieji 
išeiviai, žinodami senyjy išeiviy patirtį, turėty neužmiršti nė 
valandėlei, kad jie yra ir svetur lietuviškos dvasios nešėjai, 
jos saugotojai ir perteikėjai.'

Z.Galinienė

MOTINĖLĘ PRISIMINUS

Kasmet gegužės mėnesį, Dievo Motinos Marijos mėnesį, 
švenčiam žemiškosios motinos dienę. Tę dienę gerieji pasaulio 
vaikai reiškiame pagarbę savo motinoms, kurios daug iškentėjo 
gimdydamos, sielojos augindamos, nuoširdžiausiai troško mus 
išauklėti dorais žmonėmis.

Uuo sunkesnės gyvenimo sęlygos, juo labiau pasaulis 
grimsta bedugnėn, juo didesnė motiny atsakomybė. Mes turime 
atjaust tuos žmones, ant kuriy. pečiy krenta nebepakeliami rū- 
pesčiai. Siy dieny gyvenime labiausiai išryškėja Motinos var
das. Kai liejasi kraujas, kai žūva milijonai, - motinos skaus
mas yra neapsakomas. Ji yra mater dolorosa.

Nors negirdim motinos šauksmo, nematom jos minčiy bet 
giliai jaučiam - kiekvienę valandėlę ji galvoja apie mus. Mel
džias ir pluša ištisas naktis, kad tik mums, vaikams, būty 
lengviau gyventi, nesibijodama sugniužti po sunkiu gyvenimo 
kryžium. Ar bebūtum Sibire, tremty, išeivijoj ar nežinioj, - 
ji mūšy niekuomet nepamirš. Gal ne vienas esame išgelbėti iš 
nelaimiy motinos ašarotos maldos dėka.
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AMŽINOJI ' II 0 T II A

Buk tu aklas, buk tu elgeta ir klišas - 
Pučia veiian. vėjai vasaros kar? ti.
Musi-nuo musę žemės neatplėšit
Nei dangau, nei saulė, nei mirtie.
Plaus mus potvyniai, žudys žmonių skerdynės, 
Grūs vergijon, tuščiai liks namie.
0 nuo kapo kelsis į mėlynę
Vyturėliai, ryto laukdami.
Kur tu eitum, kur tu lėktum - visad grįši 
Tavo kaulai Motinai šventi.
Mus is musu žemės neišplėšit,
Nei dangau, nei saule, nei mirtie.

Musu motina valandas, dienas ir mėnesius žiūrėjo į lopšelį, 
niekad nepavargo. Ji lėmė gražiausiu mums ateitį. Tad nuoširdžiau
sia padėka ir meilė turi plaukt iš vaiku širdies, ne tik motinos 
dienu, bet visados, kiekviename žingsnyje. Juk motina tai angelas, 
sargas žemėje, kuris dengia savo vaikus neišsemiamos meilės sparnais. 
. Lietuvė motina tos didžios pagarbos yra ypatingai nusipel
niusi. Anais rusu vergijos laikais musu motina buvo tautinio atgimi
mo kovotoja. Savo vaikus rašto išmokė prie ratelio, išlaikė kalba, 
lietuviškumo jausmu - jos meilė Lietuvai ruošė kelia Nepriklausomybei.

Giliai įsijautę į musu tautos eigų, musu knygnešius, laisvės 
kovotojus pirmiau ir dabar, štai čia tremtyje ar Amerikoj, tai pri- 
pažinsim nuopelnus milsu motinoms, kurios įskiepijo mums gražius Die
vo, tėvynės ir artimo meilės jausmus.

Motina yra pats kertinės akmuo, kuris laiko visu šeimų. Jei 
atimsi iš šeimos motinu - nieko neliks. Niekas taip šeima nesirūpina, 
kaip motina, nes ji yra natūrali šeimos kūrėja.

šiais baisiais laikais giliu tragedijų pergyvena motina. 
Žiauri NKVD ranka atitraukia motinu nuo vaiku. Modernizmo palaidi 
paprofiiai ardo šeimų. Tad neužmcr-kim akiu prieš tuos faktus. Kovo
kim visur ir visada kiek galėdami. Šeimos apsauga nėra tik privatus 
reikalas, bet pagrindas žmonijos. Ypatingai sunkiu istoriniu momen
tu atkreipkim dėmesį į šeimos gj-vb?. tiek medžiaginiu, tiek moraliniu 
atžvilgiu.

Motinos dienos proga iškelkim sveikos lietuviškos šeimos 
reikšmę dabartiniam gyvenime. Parodykim savo motinoms tauriausiu pa
garbu ir tyriausiu meilę. Atminkim, kad tik viena tėra pasaulyje mo
tina - gimdytoja. Mylėkim, gerbkim kaįp savo gyvybės šaltinį. O jei 
musu kai kuriu mamytės pasisaukė Aukščiausias, ar jos kenčia Sibiro 
taigose ar nelaimingoj musu tėvynėj., melskimės už jas, kaip ir jos 
už mus.

' i \ '
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S U J) U 2 Į ŽVAIGŽDES EŽERE 
Novele (tęsinys)

Jis krūptelėjo ir lyg pabudęs iš miego apsidairė. Šeimyniniam 
kambary girdėjosi triukšminga samdines Kortos šnekta ir pro atvirus langus 
jauki šviesa driekėsi per kiemą. Kartas nuo karto šviesą užtemdydavo 
šešėlis, - tai tėvas, kaip ir visada, suneštom užpakaly rankom, vaikščioja 
po kambarį. Tėvas ... jis linksmai nusijuokė, kai sūnus grįžo iš miesto 
ir pasisakė negalįs jame gyventi, tame dvokiančiam benzinu ir suvaržytam 
kalėjime. "Puiku, sūnau, " - pasakė jis, sukiodamas sumenkusį sūną prieš 
save," - nenori būti ponu - būk artoju. Per sunki plunksna - pabandyk 
plūgo." Ir jis, laimingas jo sugrįžimu, švitėjo visu savo asketišku, barz
dotu veidu. Jis perėjo kiemą ir atsisėdo ant lango. Tėvas sustojo viduiy 
kambario ir paklausė :

- Liūdna tau čia toj sodyboj - atsiskyrėlėj ? Per tylu ir nuobodu 
čia.

Jis prisiartino ir padėjo ranką ant jo peties.
- Išmėgink viską, ko nerami širdis nori. Nepaskyriau tau mokslo; 

norėjai būt inžinierium - gerai, būk inžinierium. Dabar sakais būsiąs 
artojas, dar geriau. Anksčiau pasirodydavai metuose sykį, dabar - petys 
petim kirsim rugius. "Nekenčiu aš tą mokslą, kurie atima vaikus, atskiria 
"centą ir dvasinio išsilavinimo" siena. Išklysta į pasaulį net nepadėkoję 
gimdytojams, užmiršta juos ir po keliolikos metą grįžta suvargę, kad patai
sytą "suirusius nervus".

Jis nuleido akis ir glostė armoniką galvodamas, koks keistas ir 
nesuprantamas jo tėvas. Jo nevilioja niekas, ir gyvenimą jis mato savo
tiškai paprastą ir mielą. Samdinė Korta triūsė apie stalą ir staiga prabi
lo gūšcįodama pečiais :

- Bet, gaspadoriau !.. Turėt sūną inžinierium ar tai ne garbė ?
Sako inžinieriai galybės pinigo uždirba ir savo namus išbūdavoja. Ir čia 
"dabar tiek metą mokęsis, vargęs - "artoju būsiu, lauką pasilgau".

Jis linksmai nusijuokė iš geraširdžio susirūstinusio jos veido, 
o tėvas piktai mostelėjo ranka.

- Garbė !.. pasididžiavimas ! kam tai ? Nereikia pinigą, nei 
paločią , kad būtum laimingas, reikia surast save patį, Morta. Nesuvaržyt 
savo sielas niekuo kas jai nemiela, eit gyvenimo vieškeliu tuomi, katras
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tau mieliausias.

Algis palinkėjo labos ansties, uždare langę, švilpaudamas perėjo 
sodę ir, peršokęs tvorę, nuėjo laukais su armonika rankose, kaip bernas 
šventadienio vakarę. Laukai kvepėjo šienu ir tirštas rūkas plaukė nuo 
ežero ir klojo pievas baltu, judančiu kilimu. Jis klausėsi padrikę armo
nikos garsę ir galvojo apie merginę, kuri laukia jo nukreipus savo sva
jingas akis į ežerę. Pamatė ję bažnyčioj klūpant "kilmingęję" suole, 
šalia to, kurs nugriovė rūmus ir kurio nekentė už tai visa širdim. Švie
sūs plaukai, šilkinėm garbanom guli ant pecię ir veidas, tarsi graikiškos 
statulos, užėmė jam žadę. "Nejaugi ji jo duktė ?" - galvojo jis, žiūrėda
mas, kaip ji retkarčiais pakelia galvę nuo maldaknygės ir žvilgteri į 
altorię. Kai ji, pajutus jo žvilgsnį., pažiūrėjo ton pusėn, tartum sugau
tas pusvaikis, jis pasislėpė už gaspadorię ......

- Ji dvarininko giminaitė, atostogaujanti pas jį dvare - paaiš
kino kartę tėvas, atsakydamas į jo miglotus klausimus grįžtant namo ir 
prikando ūsę. Paskui, vienę vakarę, kai jis grojo armonika kalnely pas 
ežerę, atėjo ji, graži kaip pasaka, ir linksma kaip kūdikis.

- Jūs taip liūdnai ir ilgestingai grojat, kad net graudu ...
Ji atsisėdo šalia ir apkabinus rankomis kelius kalbėjo švelniu 

balsu, kuris sunkėsi tiesiai į širdį. Teta kiekvienę vakarę klausosi jūsę 
armonikos verandoj ir verkšlena. Iš tiesę liūdna, tiesiog ilgesio šauks
mas vienišos sielos vasaros naktį ... Verksmas kaško pamesto ir nesugręži- 
nomo. - Ji atidžiai pažiūrėjo į jo veidę, išblyškusį ir švelnię bruožę, 
ir kalbėjo toliau s - Ir šį vakarę, kai dėdė piktai užtrenkė langę ir paša 
ke "tas ’studijozas’ vėl pradėjo savo vaiduoklię meliodijas", nusprend
žiau pamatyt jo 'studijozę', kuris miega su bernais ant šieno bei trankose 
naktimis laukais grodamas armonika.

Jis tylėjo ir nesugaudė mincię jai atsakyt. Ji nusijuokė ir mė
tydama akmenėlius žemyn į ežerę pasakojo :

- Čia taip nuobodu tuose tuščiuose laukuose. Dėdė amžinai ūžim-
• • • ■ . . ’ v. į • y ■tas. dvaro reikalais; teta sirguliuojanti bei skaitanti kriminalinius 

Wallace romanus ... ‘Per dienas klausaus radio ir net verkt noris, kai pa
galvoju apie Kaūnę. 'Šokau : studentus supras mane ir ryžaus jus pagiut.

Jis juto, kad pirmoji banga praeina ir kad jis vėl atgauna save. 
Po to bego vakarai, kupini tramdomos aistros ir žodžię.
- Pagrok kę nors, Algi. Taip tuščia ir nyku, kai tavo armonika

tyli. ' ' įi ' '' j;'
1’5.-i.’ t /U ijij. i-- '• ‘-y. •- J. t- . /«*• . ■.? A • f- !. H :. it

■■■... ...r? į-;.. r .> s-, vi. ■ !• -'.i ■ ' v; • d •• t
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Ir vienę vakaru, kai jis sėdėjo atrėmęs galvę į jos kelius ir ji
draikė jo juodas garbanas, armonika staiga nutilo. Kažkur, toli, viohiŠą’s 
balsas dainavo apie meilę ir mirtį.. Tyliai šlamėjo pakrantėse nendrės įr 
žvaigždės, tartum vandens lelijos, judėjo ežere. Valandėlę buvo tylu, 
paskui ji truktelėjo jį už plauku ir prisilenkus paklausė :

-Kodėl tu negro ji, Algi ? r r. Vi

t, Jis žiūrėjo į žvaigždes, degančias ežere ir tylėjo. ■ '”VyoVi‘.V'
• Algi.... ' c-. .MiV-?'’.

Pažiūrėjo į jos akis, dideles ir suprantančias. EtiJ
': - As. myliu tave, Nele, ... - šnabždėjo jis nutrūkstančiai - Myliu

daugiau, negu tuos dainuojančius laukus, daugiau negu " 1
Armonika nuslydo nuo keliu ir nusirito šlaitu žemyn padrikai spy?? 

gaudama ir atsitrenkdama į medžius. Anapus ežero balsas dainavo apie mei
lę amžinę, svaiginančiu ir mėnulis lyg nugrimzdo gilumon.

Taip, tai buvo tada. Dabar, nors ji ir stengias to neparodyt, būt 
jis mato, kad ji pasikeitus. Kartais jos akys prisipildo ašarų i* ji 
virkšta padėjus galvę ant jo ranku. Jis negali jos suramint ar išgaut kę 
ji slopia nuo jo. Dvarininko draugas, kuris atvažiavo svečiuosna bliz
gančiu moderniu automobiliu !..

Vakar ji pasakė, kad dėdė pastebėjo jos naktines iškilas ii* PKįr 
dėjo saugot. Jis netikinčiai nusišypsojo ir vartė armoniką rankose.

- Suprask, Algi, - ji nekantriai pasakė, - aš negaliu kiekvienu 
vakaru dingt, kai yra svečiu.

Jos akys neramiai klaidžiojo pro jo petį ir ji vis atsigręždavo 
į dvaru•

— Kodėl tu sakai : svečiu, Nele, o ne : svetys ? Jis nieko sau 
vyras ir, sako, pasakiškai turtingas. - Pasakė jis pašaipiai.
- • Ji suspaudė jo rankas ir pro sukastus dantis pasakė :

■ - _ Neapkenčiu aš jo ! Šlykštus jis man - gelsvas salionu maneke- 
nas su viduramžiu manierom. Tuščias pagyrimas apie keliones Indijoj ir 
apie tūkstančius banke. ... o.

, Bė abėjo jis peršąs tau ir dėdė tuo labai patenkintas ?
'ir. QIS' ra •!a-i iįl ’ „ ■ ' ■ . ' 'Jis abejingai žvalgėsi aplink, bet širdis buvo pilna laukimo 

ir baimės. Ji pabučiavo jį į kaktę ir suvėlus plaukus nusijuokė. .
- Koks tu juokingas, Algi, ir kaip greit įtarinėja bei pavydu

liauji. (Bus daugiau)
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"Tiesa" rašo tiesą !", "Iš daug "Tiesą viena tięsa ” 
tokiomis antraštėmis tremtiniu laikraščiai dėjo žinias iš Lietuvoje 
bolševiku leidžiamą "Tiesos" ir "Tarybą Lietuvos". Tik vėliau ponai 
"draugai" "apsižiūrėjo", kad tai jiems teikia menką naudą, ir vietoj 
šią pradėjo tremtiniams kaišioti specialiai leidžiamą "Tėvynės Balsas". 
Žinoma, ten jau nebeiškeliama "pasitaikančios kliūtys ir nesklandumai 
tarybiniame gyvenime", kurie nors dalinai parodo bolševiką valdžios 
nemokšiškumu ir Lietuvoje vedamą smurto, žudynių ir trėmimą politiką. 
"Tėvynės Balso" puslapiuose tėra tik "tarybiniai laimėjimai visose 
socialistinio gyvenimo srityse". Ir jeigu tremtiniai patys savo kailiu 
nebūtą pergyveną pirmosios bolšęvil-rą okupacijos, nežinia kaip ten būtą ... 
gal gi įtikintą ir mus, kaip tuos JAV gyvenančius armėnus, grįžti į 
tėvyną, kurioje klesti "tarybinis rojus".

Tuo tarpu pažiūrėkime ką rašo apie mūsą Tėvyną sovietinė spauda 
rusą kalba.

Iš "Pravdos" n° 76 (48.3.16.) sužinome, kad : Lietuvos kolcho
zams ir UTS stotims didelą pagalbą teikia vietinės meno pajėgos. Pav., 
Klaipėdos apskr-- kolchozuose dirba Lietuvos filharmonijos artistą brigada. 
Tuo tarpu Ukmergės apskr. kolchozus pasiėmė globoti Valstybinis Dramos 
teatras.

Apie artistą teikiamą kolchozams naudą nėra reikalo ir kalbėti. 
Būvąs ūkininkas ir pro ašaros šyptels.

Prieš keletą dieną "Pi'avdoje" tilpo žinutė apie mėsos kombi
nato (kurs stovi tuščias, nes nebėra ką pjauti !) "išpūstus" etatus. 
Siame numery paskelbtas to pranešimo rezultatas. "Valstybinė etatą 
komisija peržiūrėjo Vilniaus mėsos kombinato etatus ir juos sumažino 
26 asmenimis. Žodžiu sakant "Pravdai" amtelėjus, reikalas buvo "pla
ningai" sutvarkytas. . .

Nesenai išėjo iš spaudos "Lietuvią novelią" rinkinys rusą kalba. 
Vertime pasirodė 23 novelės - daugumoje paskutiniąją laiką kūrybos. 
Daugiausia repi'ezentuota žemaitės ir P. Cvirkos kūriniai. Be šią antolo
gijoje atstovaujami Vaižgarltus, Vienuolis, Itykolaitis-Putinas, A. Venc
lova, V. Žilionis, J. Grušas, A. Gudaitis-Guzevicius, A. Kaginskas 
( "giliai jaudinanti novelė", "Laiškas iš SSSR" ). J.-Karcinkevicius 
(apysaka iš "didžiojo tėvynės karo" - "Žvaigždė" ), J. Šimkus, J. Baltu
šis (savo "Duonos gabale" patiekia vaizdą iš "naujo lietuvią kaimo 
gyvenimo sovietiniame režime" ). Jauniausi rinkinio autoriai esą 
Dovydaitis ir Korsakienė* kurie savo kūryboje vaizduoją "Socialistinės 
Lietuvos sukūrimą". .

" Lietuvią sovietiniai prozos rašytojai dar nesukūrė stambią 
kūrinią vaizduojančią naująjį Lietuvos gyvenimą. Tačiau jie yra gerame 
kelyje " - baigiu straipsnį recenzentas, II. Zenkevic, " Litera tuma ja 
gązeta " n° 20 (48-3.10.).

Hums prie to tetenka pridėti : "Apsaugok juos, Viešpatie, nuo 
komunistinio "gerojo" kelio !

"Pravdos" korespondento pranešimu (n° 83-48.3.23.) iš Vilniaus, 
miesto centre buvo atidarytas naujas respublikinis rusą dramos teatras 
su 63O žiūrovą vietomis. Teatras jau suskubo pasirodyti su keliais 
spektakliais - "Už tuos, kurie jūroj" ir "Rusą klausimas". "Spektakliai 
praėją su dideliu pasisekimu".

Tegu tie spektakliai būtą pabandą praeiti be pasisekimo !..
Štai "Sovietskoe iskustvo" n° 11 (48.3.13.) praneša :
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SSSR ministry tarybos š.m. kovo mėn. 15d. nutarimu 646 teatrams is 814 
nutraukiama iki šiol teikta subsidija Ateity jie turi išsiversti savo 
kaštu. Pajamų - išlaidu subalansavimui patariama : žymiai sumažinti per
sonalu, 25$ nubraukti administracijos - ūkio išlaidas, aprėžti repertua
rą., naudoti prastesnę garderobą, dekoracijas. Iš anksto nu
statytas ir valdžios patvirtintas tea
tro repe r t uaras grio ž.t ai draudžia m a 
pakeisti ar papildyti. • .

Šiuo metu, kaip praneša "Pravda" n° 80 (43.3.20), Vilniuje 
vyksta komunistą partijos rajoninės-konferencijos, kuriose aptariami ak
tualieji dienos klausimai. Būdinga, kad lietuviškame Vilniuje partijos 
rajonai pavadinami "Dzeržinskio", "Lenino", "Stalino" ir panašiais var
dais .

"Konferenciją" delegatai aktyviai dalyvavo klausimą svarstyme. 
Rajoninią komitetą apyskaitiniuose pranešimuose, juos .apsvarstant, išsi- . 
tardavo 20 - 25 delegatai. Komitetą darbas buvo iš pagrindą ir kritiškai 
įvertintas. Visi kalbėjusieji pasisakė dėl sėkmingo vadovavimo atstatant 
krašto pramonę bei transportą drauge kritikavo partijos rajoninius komi
tetus’ dėl nepakankamo komunistą auklėjimo - politinėj plotmėj. Taip pat 
nusiskąsta dėl silpno pirminią organizaciją vadovavimo.

"Pravdos" n° 77 (48.3-17-) paskelbtas RSFSR aukše. tarybos nuta
rimas "pakeisti ir papildyti konstitucijos tekstą". :

" 13 straipsnis. Tikslu teikti savitarpinę pagalbą ekonominėje 
bei politinėje srity, o taip pat RSFSR apsaugos srity, 
savanoriškai susijungia lygiateisiškumo pagrindu šios sovietą socialis
tinės -respublikos : Ukrainos SSR, Baltgudijos SSR, Lietuvos SSR, Latvi
jos SSR ir Estijos SSR ...

Matyt, pradedama kažko bijoti ...

4. 0+ 04. O 4. O 4. O 4. 0+ O+ 0+ 0+ 0 + O 4. 0+ 0+ 0+ O+ O 4. O+ O+ O 4. O-l-

Žinios Žinelės

-I.R.0. globoje yra 1.500.000 tremtinią ir išvietintą as
meny.. Apie 900.000 reikalingi įkurdinimo. Likusieji, greičiau
sia gėlės likti kraštuose, kur jie yra dabar.

- Paruoš. I.R.O. komisija turėjo posėdį š. m. sausio 20 -
31 d. Priimtas didelio masto tremtinią įkurdinimo planas, pa- . 
vadintas Brazilijos atstovo vardu "plan Lobo."

- D. Britanija yra įsileidusi 40.000 tremtinią. Iš ją tik 
90 grąžinta Vokietijon dėl netinkamumo arba blogo elgesio.

- Prancūzijoj yra apie 34O.OOO tremtinią. Ją tarpe 3-500 
vokiecią ir austrą (žydą), 8 - 10.000 ispaną 3-000 Nanseno 
tremtiniai (rusai ir armėnai), kuriuos remia finansiškai IRO.

- S. m, kovo pabaigoj Maskvoj įvyko "Lietuvią literatūros 
dekada", kurioj d alyvavo J. Pa 1 p- nk-i a f J. Šimkus, V. Mykolai
tis - Putinas, T. Tilvytis, K. Korsakas, ir kt. Sov. Sąjungos 
artistas Aksenov paskaitė S. Neries f’Poemą apie Staliną".

. . ' ■■■ ■; ■ ' ■ . • ‘ ■ : ■ ' . £ 

i ■■ ' ■ . - ■ ■ - ■
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G i e s m i ą ir dainą konkursu laimėjo 
tremtiniai Praeitais metais Amerikos Liet. R. Kat. Var- 
goninką S-ga buvo paskelbusi giesmią ir dainą konkursu. Jame dalyvavo 
lietuviai iš viso pasaulio, paaiškėjo, kad konkurse dalyvavo 25 kom
pozitoriai, kurie pateikė 94 kurinius. Kuriniai buvo atsiusti iš Vo
kietijos, Austrijos, Brazilijos, Kanados ir įvairiu JAV štatą. Pir
mąją premiją 125 dol. sumoje laimėjo Vokietijoj gyvenantis kompozi
torius Juozas Strolia, antrąją (50 dol.) - 3r. 3udriūnas ir trečią
ją (25 dol.) - Leonardas J. Simutis, Jr., Čikagoje.

V. K r e v ė s ' . "'G i 1 š e". angliškai. - "The Ameri
can Slavic and East European Review" išspausdino 1947 m. VI-me tome 
prof. Dr. A. Senno redaguotu V. Krėvės "Gilšės" vertimą. Veikalą iš-. 
vertė Senno, klausytojai R.G. Thompson, H.D. Lipciūtė ir E.G. Sennaitc.

J.A.V. nepripažįsta Pabaltijos sovie- 
t a m^s . - JAV uzs. reikalą ministerija 48 valstybią gubernatoriams 
pranešė raštu, kad JAV vyriausybė, kaip pirmiau, taip ir dabar, nepri
pažįsta Pabaltijos valstybių -Lietuvos, Latvijos ir Estijos - įjun
gimo į Sov. Sąjungą. Sį raštą parašyti paskatino sovietą konsulato New 
Yorke pastangos atstovauti šią triją valstybią piliečiams, kurie gyve
na JAV, interesams, iš kurią jiems labiausiai riipi JAV mirusią asmeną 
palikimas. .

Pašventino naują lietuvią b a ž n y - 
8‘.i ą. - Los Angeles mieste, Kalifornijoj, kovo 7 d. lietuviai pa
šventino savo naujai pastatytą bažnyčią. Iki tol šios vietovės lie
tuviai meldėsi vienuose gyv. namuose.

Atidaryta liet. taut. šokią mokyklą 
Nesenai iš Vok. atvykusi tautinią šokią mokyklos absolventė E. Daugno- 
rienė Filadelfijoje atidarė liet. taut, šokią mokyklą. Vietos lietu
viai rodo tąja mokykla didelį susidomėjimą ir gausiai į ją stoja. 3e- 
veik visos laisvos vietos jau užpildytos.

KANADA

Kana, d a nepripažįsta Lietuvos anek
sijos - Kanados užs. reikalą ministerija griežtai pareiškė, kad 
Kanados vyriausybė nepripažįsta Sov. S-gos įvykdyto Lietuvos įjungimo 
į Sov. S-gos respubliką skaicią. Sis pareiškimas padarytas kaip vie
šas atsakymas į Sov. S-gos ambasados bandymą Lietuvos piliečius Kana
doje priversti registruotis Sov. S-gos piliečiais.

Kaip gyvena ir dirba naujai n u v y - 
kusieji? - Į ^Kanadą jau persikėlė žymus skaičius lietuvią trc..- 
tinią, kurie įsikūrė įvairiose krašto vietose. Dalį lietuvią tremtini,, 
priėmė .pasiturintieji lietuviai tabako farmą savininkai, susispietę 
apie Rodney miest., Ontario srity, kur jie sėkmingai ūkininkauja. Jie 
daug pasitarnavo liet, tremtiniams, parsikviesdami juos į savo ūkius 
dirbti.

Neseniai į Yelladą, Ontario srity, atvyko dar 23 liet., tekstilės’ 
specialistai, kurie yra įsipareigoję 1.2 mėn. dirbti Empire Cotton 
Kills Ltd. įmonėje. Ten kur yra susispietę daugiau lietuvią, ypač jau
nimo, atgyja ir kultūrinis gyvenimas.. Kontrealyje aktyviąją skaucią 
ir skautą dėka tapo atgaivinta lietuvią skautą organizacija. Vietos 
lietuviai naujai atvykus-’/'-'- 'i-imo vakarus, kuri,;
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metu užsimezga nuoširdesni santykiai tarp‘senųjų emigrantę ir naujai 
atvykusiųjų tremtinių. .

ARGENTINA * ' ’

// Propagandini *3—e i d i n y s . - P. Babickas
šiucT'metu gyv. Argentinoje, parašė knygų ^pji'tuania^^^-^^&ogos 
vert.). Knyga parašyta ispanų kalboj, gražiai iliustruota Lie
tuvos vaizdais ir žemėlapiais. Duota visa Lietuvos istorija iki 
dabartinių laikų.

"M u y bien, maestro Kuprevičius." 
"Arg. L. Balsas" rašo apie puikįai praėjusį, vas. 5 d, Buenos 
Aires pianisto A. Kuprevičiaus uždaro koncerto, duoto muzikos 
kritikams. Kuprevičiui paskambinus kelių pasaulinių kompozitorių 
kurinius ir U.K. Čiurlionio preliudijas^ garsusis Gaston Meana, 
vieno didžiausio Pietų Amerikos dienraščio "La Prensa" meno kri
tikas, kuris savo plačia Žinija ir aštria kritiko plunksna be 
pasigailėjimo kerta net pasaulines garsenybes, pasveikino Kupre
vičių, tardamas: "Muy bien, maestro;Kuprevičius!"

Prasidėjus koncertų sezonui, pianisto A. Kuprevičiaus koncer
tas įvyks vienoje žymiausių Buenos Aires teatrų salėje.

URUGVAJUS •/-.V.

Prieš kurį laikų Urugvajaus, Montevideo miesto lietuvių kolo
nijos patriotinių organizacijų delegacija buvo apsilankiusi,pas 
Urugvajaus prezidentų Dr. Juan Jose Amezga, Lietuvos laisvės 
užtarimo ir Sov. S-gos Smurto nepripažinimo reikalu.

VOKIETI JA

Tremtinių, nepalaužia . ("Draugas" Nr. 67 
48.3.19.) Tremtinių stovyklos tiesiog skęsta sovietų propagandi
nėje literatūroje. Vien per praeitų metų lapkr. mėn., remiantis 
oficialiais IRO daviniais, britų zonoje esančiose DP stovyklose 
buvo paskleista: 240.000 ėgz. komunistinės lenkijos, 21.000 
egz. Baltijos Sov. Respublikų ir 4.000 
Tito valdomos Jugoslavijos laikraščių, žurnalų ir knygų. Per tų 
patį^laikų tremtiniams parodyta 40 lenkiškų, 7 jugoslavų ir 7 
rusiškos sovietinės filmos. Toje propagandoje, iš vienos pusės, 
stengiasi įtikinti, kad tremtiniai yra fašistai ir karo nusikal
tėliai, iš kitos - gražiausiomis spalvomis piešiamas "komunisti
nis rojus" jų kilmės kraštuose.’ ’

Kaip komunistų įtakoj buvusi UNRRA, taip lygiai ir jos įpėdi
nio IRO ne tik leidžia Maskvos agentams švaistytis tarp tremtinių* 
bet net talkininkauja bolševikinei agitacijai.

.BRAZILIJA

Iš t re m i a m^i liet. komunistai.- 
Prezidento dekretu iš Brazilijos ištremiami komunistai: P.' Čer
niauskaitė, J. Plentą, A. Marma ir A. Bubąs. Jie yra dalyvavę 
Montevideo. įvykusiame 1946 m. komunistų kongrese. Ištrėmimai 
gresia dar 52 lietuviams. "Draugo" žiniomis, komunist. propagan
doj lietuviams Brazilijoj tenkanti pirma vieta.

-1
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- Lietuviy Biblijografijos Institutas Šveicarijoj, vadovaujamas 
Dr. i. Geručio, dėkoja už "G.S." siuntimu ir prašo tautiečius Bel
gijoj siusti jo įstaigai knygy apie Lietuvy bet kuria kalba. Jo 
adresas: Archives Bibliographiąues Lithuaniennes, Berne, Kari Spit- 
telerstr. 22, Suisse. Išlaidos bus atlyginamos.

- Argentinos konsulato adr. Briusely; 23, rue du Congrės. Veikia 
nuo 8-14 vai., šeštadieniais nuo 9- 12 vai. Jam priklauso provin
cijos Brabant, Namur ir Liėge.

Liege apyl. lietuviai renka aukas padėti miisy moksleivijai Vo
kietijoj, kur L. Baud. Kryžius veda šiam reikalui vajy.

- "G. S." skaitytojai kviečiami rašyti savo pastabas bei sumany
mus į skyriy. "Skaįtytojai rašo" . •

-Švietimo r e i ’k ai ai T i 1 1 e u r 1 e. - Į Til- 
lėur.- (Liėge prov.) Horiloz darbininky kantinę, du kartus į savaitę - 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais - atvažiuoja .iš Liežo dvi lietuvai
tės, diplomuotos pedagogės, seselės vienuolės ir moko lietuviy vai
kus. skaityti, rašyti, istorijos,' geografijos ir kity lituanistiniy 
.da-lyky, ko nemokama belgę, mokyklose., bet kas musę vaikučiams yra 
brangiausia. Vietoje yra 14 mokyklinio amžiaus lietuvię vaiky. Jei 
dar atvykty iš apylinkię, biity apie 20.

Tėvai dėkingi ITr. Peeters už maloniai duotę lietuviškai mokyklai 
patalpę, bei p-.žadę aprūpinti mokslo priemonėmis ir seselėms, vienuo
lėms už pasiaukojimu lietuiškam darbui!
... (Stepas Paulauskas)

Nuotrupos i š- ‘ C o u r c e 1 1 e s . - Co'urcelles lie
tuviu kolonija pradėjo kurtis praėjusį, pavasarį, čia atvykus lietu
viams iš DP stovykly Voki’etijoje..Pradžioje atvykusieji buvo apgy
vendinti Souvret, bet pagyvenę vieny, kitę savaitę kantinėje, vyrai 
pradėjo ieškoti privaciy butypaš Courcelles belgus.

Dalis viengungię tebegyvena kantinėje. Kaistas pakenčiamas, bet 
patalpos blogos, nes gyvenama skardiniuose barakuose - žiemos šal
tos, 0 vasary karštos, todėl,' dirbantieji naktį laukia leitingę die- 
nę, kaip gervė giedros. Kantinės savininkas dienos metu neduoda elek
tros, todėl turintieji radio aparatus .negali jais naudotis. Įsikiiru- 
sieji pas belgus, daugiausiai samdosi tik butus, gi valgį gaminasi 
patys. Už kambarį 3-4 žmonėms moka 60 - 70 Irs. savaitei nuo 1 as
mens. Treti yra prisiglaudę prie lietuviy šeimy. Šeimos turi erd
vius mūrinius butus ir neblogai įsirengę.

Visi vyrai dirba anglię kasyklose, kurios randasi netoliese esan
čiame Souvret miešt. Uždarbiai įvairus j dirbę prie anglies gręžimo 
daugiau uždirba, kai tuo tarpu pagalbiniai darbininkai gauna 152 ~ 
154 Frs. dienai. Norint kę nors nusipirkti, tenka gerokai pasispausti. 
Darbas prie anglies gręžimo akordinis, todėl pasitaiko įvairiy neda- 
rašymy ir kitokiy neužskaitymy, dėl ko vyrams tenka dažnai lankytis 
kasyklę administracijoje, kol gauna priklausomę atlyginimę.

Kultiiriniame bare, dėl stokos inteligentiniy jėgy nedaug kas te
padaryta.
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Su išauštančiu pavasariu kai kuriems "išdygo sparnai", ir 
ketina skristi į Vokietiją, o iš ten į Kanados miškus, ar sau
lėtoj? Australiją. Žinoma, jei vis?.laik? lydės laimė.-

( A. Banaitis)

Zwartbergas . - Lietuvi?, kolonija čia pradėjo susi
daryti pr. metais j, kai balandžio 22 čia atvyko vienas liet-, trans
portas. Viso ligisiol čia yra atvykę 4 didesni lietuvi? transpor
tai. ^KurĮ laikę lietuvi? skaičius Zwartberge sieke netoli 200.^Bu
vo išsirinkę komitet? ir šiaip pradėję gražiai tvarkytis. Bet šiuo 
metu čia lietuvi?, skaičiuojama 100 su viršum. Dėl lietuvi? sumažė
jimo iš dalies kaltas sunkus darbas, iš dalies - kasyklos adminis
tracija, kuri už mažiausi? niekniekį siūlo grįžti atgal į Vokieti- 
j?. Susidaro įspūdis, kad tam tikra dalis administracinio persona
lo labai norėt?., kad svetimšali? pia išviso nebūt? (tuo tarpu Wat. 
tai pastebima tik darbinink? tarpe).

Atlyginimai tiek didesni kaip Watersohei kasykloje. Bet kiekvie
na skola kasykloje arba kantineje, nėra išdėstoma dalimis (kaip 
Wat.) bet atskaičiuojama iš karto, taip kad dažnai pasitaiko, kad 
darbininkas, jei jis yra skolingas, kelias savaites iš eilės, ne
gauna nė franko is savo uždarbio.

Šeimos apgyvendintos po 2 viename bute. Vyksta intensyvi but? 
statyba. Viengungiai gyvena barakuose, bet netaip sukimšti kaip 
Watersohei. Dalis viengungi? gyvena privačiai, nepakęsdama maišy
mo su svetimtaučiais, kurie dažnai lietuvius net apvagia, nepalik
dami ne tik frank? bet eiluci? ir kit? geresni? daikt?.

. Zwartbergiskiai gauna daug laišk? iš Lietuvos. Neretai kartu 
su laiškais atsiunčiama ir fotografij?. Laišk? turinys - sveiki, 
gyvi ir taip panašiai. Apie grįzim? nerašoma nieko.

Winterslago lietuvi? kolonija šioje apylinkėje 
pati mažiausia. Ji susidarė tuo pačiu metu kaip ir Zwartberge. 
Čia gyvena apie 50 lietuvi?. Darbas šioje kasykloje, atrodo, yra 
daug sunkesnis negu Zwartberge ir Watersohei, bet ir uždarbis čia 
yra didžiausias. Kitos gyvenimo s?lygos panašios kaip Zwartberge 
ir Watersohei. Šeimos apgyvendintos barakuose įrengtuose butuose.- 
J butus darbininkus kolonijoje grūda po 3 šeimos, už tai ten nie
kas nė nenori eiti. Viengungiai gyvena viešbuciose ir privaliai..

Žinios Žinelė.s
- Per 1947 antręjį pusmetį repatrijuota 60.428 asmenys, daugiausia lenkai; 

tame skaičiuje yra ir 1.262 latviai.
1947 m- gruodžio 31 d. I.R.O. globoje buvo s lenk? 273.406, ėst? 21.581, 
latvi? 73.489, lietuvi? 43.974, ukrainieci? 86.046, jugoslav?. 
28.033 ir žyd? 169.744.
- S.m. kovo 23 d. Paryžiuje įvyko Vilniaus bendruomenės vakaras su menino 

programa, kuri? išpildė M. Kukuskin, A. Lev, B. Haienberg ir kiti. Pel
nas skirtas Palestinos fondui.
- Estijoj varoma stipri propaganda už žemės ūkio sukolchozinimę. Partijos 

kalbėtojai skelbia, es? tai turi būti įvykdyta iki 1948 m. galo.
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į MUSŲ INFORMACIJA

. .. , s .r ■ . , .. ’

LIGOS IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ ATVEJU .ANGLIAKASIAMS ŽINOTINA .

1) Pirmą ligos dieną prašyti Ligoniu Kasos :
a - bilietą daktaro konsultacijai; ’
b - kontroles lapelį daktaro visitams;
c - informaciją lapelį kasyklai.

2) Po vizito prašyti gydytoją s
a - ligos liudijimo
b - liudijimo kasyklai. ' • ■-

3) Laike 48 vai. atiduoti ’ligonią kasai liudijimą išvardytą ' 
2-b, kasyklos administracijai atiduoti gydytojo liudijimą 2-b 
ir informaciją lapelį, 1-c.

4) Laike 5 dieną atiduoti prie sergančiąją langelio informaciją 
lapeli,, 3-b, pridėjus priverstino nedarbo priežasties pažymėjimą-.

5) Ligos atlyginimas mokamas nuo 4 nedarbo dienos,- su sąlyga, kad 
ligos liudijimas bus atiduotas ligonią Kasai laike 48 vai., 3-a; jo laiku 
neatidavus (po 48 vai.) atlyginimas mokamas pradėjus 4 darbo dienai, kuri 
seka po lapelio atidavimo.

Jei laike 25 darbo dieną skyla nauja liga, pažymėti ankstyves
nės ligos pabaigos dieną. Tuo atveju ligos atlyginimas mokamas ir už 3 
dienas trukumo, išvardyto 5-b. - -

6) Gauti atlyginimui Ligonią Kasai duoti :
a) Ligonią kasos nario knygelę;

'b) lapelį, išvardytą str.-l-bjC.,
c) išdirbti mėnesį, kad turėtum teisę į ligos atlyginimą;
d) ligos atlyginimo avansas mokamas tik nuo 14 dieną sirgimo 

iš eilės.
7) Ant liudijimo, 1-a, 2-a, gydytojas užrašo apytikrę ligos pa

baigą; jei liga dar nesibaigia prašyti ligonią kasoje naujo lapelio,1-b, 
ir naujo gydytojo liudijimo kasyklai'.

8) Laike ligos s
a) tarp 1.IV. ir 30.IX. išeiti iš namą tik 8 - 11,30 vai. ir 

14-20 vai. Neiti toliau kaip 500 m. ir visada perspėti 
šeimą ar draugą, kad kontrolė jį rastą. Išvykimas turi 
būti leidžiamas gydytojo', 1-a ir 2-a,. Bausmė nelegaliai 
išvykus ; 14 dieną nemokėjimas ligos atveju;

b) laike 1.X. - 31.III. išėjimas nuo 8 - 11,30 ir 14 - 16 vai.
9) Pranešti Ligonią Kasai :

a) adreso pakeitimą (kontrolei);
b) , šeimos kitimą.

10) Svarbu : atiduoti Ligonią Kasai boną duodamą kas trimestrą.
11) Yra eilė bausmią už kontrolės įstatą laužymą.
12) Ligonis, patekęs ligoninėn, praneša Ligonią Kasai apie atvy

kimą ir išvykimą iš ligoninės.
13) Ligos galas. Tuoj pristatyti Ligonią Kasos lapelį gydytojo 

pasirašytą, 1-b, net jei atlyginimas dar negautas.
-.14) Nelaimės;

a) du nelaimės liudininkai;
b) leisti aptarnauti kasyklos ambulatorijos personalui.
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pOLmKOJ ^SUU/RIl/S
Porinkiminė nuotaika Italijoj. -.Sumišę Italijos sočijalistai. 
Gener. štabą pasitarimai Sov. Sąjungos apetitams apraminti. - 
Karo veiksmai Palestinoj. , j

I T-A LI J A

Italijoje su didele persvara rinkimus laimėjo krikščionys • 
demokratai. Nauja Italijos vyriausybė dar nėra sudaryta, bet 
manoma,- kad didelią pakeitimą dabartiniam vyriausybės koali
ciniam sąstate nebusią padaryta. Be buvusią ministeriją numa- 
toma. įsteigti dar vien?, ministeriją, kuriai bus pavesta tvar
kyti Italijai Marshall'd plano pagalbą ir kreditus. Jos minis
tru yra numatytas Yvan Matteo Lombardo, kuris yra skaitomas 
vienu labiausiai prityriusią Italijos politiką.

Italijos komunistą partijos vadas Togliatti, apkaįtinęs 
kirks eionią demokratą partiją - su Amerikos ir Vakarą Europos 
"imperijalistą" pagalba suklastojus rinkimą rezultatus, pa
reiškė, kad Liaudies Frontas nebendradarbiaus su nauja vyriau
sybe ir pasilikęs opozicijoje kovos ir sieks savo tikslą iki 
galutinio laimėjimo.

Reikia ęripązinti, kad "Liaudies frontas”, pralaimėjęs rin
kimus pradėjo irti. Buvęs Italijos vidaus reikalą ministras, 
kairiąją sočijalistą partijos narys, Guissepe Romita laike 
paskutinio, surengto partijos mitingo apkaltino partijos vada 
Nenni ir kitus^lyderius už prisidėjimą prie "Liaudies fronto" 
ir tuo pačiu' už, partijos pralaimėjimą rinkimuose ir pareikaįavo 
ją atsistatydinimo. Nenni jau atsistatydino iš partijos vykdo
mojo komiteto pareigą. Numatoma, kad Romita nori perimti kai- . 
riąją socijalistą partijos vadovybę, atskirti ją nuo "Liaudies 
fronto" ir padaryti j? nepriklausomą nuo komunistą ir nuo 3a- 
ragat1 o soči jalistą unijo-s.

Reikia pastebėti, kad po rinkimą, kairiąją sočijalistą rai
tija ir net Italijos darbininką sindikatai, kurią vadovybė yra 
komunistą rankose, pasisakė už Marshall'o planą, reikalaudami, 
kad Amerika pristatytą pakankamai plieno Italijos industryjai, 
kad galimai sumažintą bedarbįą skaicią, .kuris šiandien siekia 
2.000.000. Ą

Italijos rinkimą rezultatai buvo svarbus ne vien Italijai, 
jie.turejo didelės ir-lemiamos reikšmės tarptautinėje politi
koje. Italijos dešiniojo bloko laimėjimą reikia skaityti lals-1 
vąją Vakarą demokratiją laimėjimu, nes Italijos prisidėjimas 
prie Vakarą Europos Unijos sudaro didelę Įnašą ne tik jos eko
nomikai, bet ir jos pajėgai prieš vis labiau gresiaptį komunis
tinės diktatūros pavoją.

Buvęs prieš Italijos rinkimus didelis Įtempimas ir nerimas 
tarptautinėje politikoje yra dabar jaučiamai atslūgęs, bet vis 
dėlto yra daromi visi galimi pasirengimai ir tariamasi dėl ben
dro gynimosi prieš Sov. sąjungos eventualą užpuolimą.
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VAŠINGTONAS 15‘ ,

Vašingtone vyksta šiuo metu Amerikos ir Did. Britanijos genera
liniu. kariuomenės štabą atstovu, pasitarimai dėl gynimosi bendrą 
veiksmu suderinimo, jei Sov. Sąjunga netikėtai kėsintųsi užimti 
bent kokį naują punktu Europoje.

LONDONAS

Londone balandžio 28 d. prasidėjo Did-» Britanijos, Prancūzijos 
ir Benelux'o kraštu apsaugos ministru konferencija. Jos tikslu yra 
taip pat nustatyti bendru gynimosi plan?, ęrieš Sov. Sąjungą ir su
daryti pastovi? karinę komisiją, kuri turės tą planą išdirbti, 

AMERIKA

Amerikos generalinio kariuomenės štabo viršininkas Omar Bradley, 
kalbėdamas senato militarinės komisijos posėdyje pareiškė, kad šiuo 
metu karo pavojus yra daug ryškesnis, negu jis buvo prieš 3 mėnesius, 
ir jei Amerika nėra nusistačiusi vien tik ginti savo teritoriją ir 
nenori prarasti turimą karintą bazią, reikia, kad butą sustiprinta 
avijacija ir neatidėliojamai patvirtintas būtinos karo prievolės 
įstatymas.

PALESTINA

Palestinoje prasidėjo tikri karo veiksmai tarp arabą ir žydą. 
Žydai, būdami pajėgesni ginklais, užėmė' Haifą ir grąsina užimti 
Jaffą; iniciatyva yra kol kas žydą pusėje. Kaimyniniai arabą kraš
tai yra labai susirūpinę Palestinos arabą pralaimėjimais. Paskuti
nėmis spaudos žiniomis, Transjordanijos ir Egipto pasiąstos į pagal
bą Palestinos arabams kariuomenės esą jau peržengė Palestinos sieną, 
žydą .karinė organizacija Haganah ir teroristinė organizacija Irgoun, 
kurios iki šiol vykdė karo veiksmus atskirai, matydamos pavoją, pa
sirašė slaptą karinę sutartį derinti karo veiksmams Tel-Aviv'o apy
linkėse.

Gegužės 15 d. baigiasi Did. Brit, mandatas Palestinoje. Yra pada
ryti visi reikalingi pasirengimai iki tai datai evakuoti likusius 
kariuomenės dalinius ir įstaigas.

Po gegužės 15 d. palestinos globą turi perimti J.T.O. ir tvarkai 
palaikyti bus pasiąstos Amerikos ir Prancūzijos kariuomenės.

Paskutinėmis dar nepatvirtintomis žiniomis, Did. Brit, pranešusi 
Amerikos vyriausybei, kad ji sutinkanti prisidėti prie tvarkos pa
laikymo Palestinoje po gegužės 15 d. sekančiomis sąlygomis:

1. Jei žydai ir arabai sutiks padaryti paliaubas neribotam
laikui ir jei abi pusės sutiks priimti tarptautinės po
licijos pajėgas. f

2. Jei bus sudaryta laikinė globa Palestinai tą pačią kraš
tą, be Sov. Sąj., kurios buvo pavedusios Palestinos iki- 
šiolinę globą Did. Britanijai.

3. Jei nebus daroma mėginimą Palestinai padalinti.
4. Jei bus sustabdytas spaudimas iš Amerikos pusės dėl žydą 

imigracijos favorizavimo, kol tas klausimas bus nuodug
niai išstudijotas.

5. Jei Amerika ir Prancūzija dalyvaus tarptautinėje pajėgoj- 
Palestinoje tvarkai palaikyti.
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