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Rūmai, kūrinos vyks Maskvos konferencija
Maskvos konferencijos pradžia jau artė

ta viso pasaulio dėmesys šiandien į ją 
koncentruojasi Kokius darbus ši konferen
cija atliks ir kokius padarys nutarimus — 
parodys ateitis. Gi patys rengėjai, Sovietų 
a-ga, šiandien ypač yra užimta būsimos 
konferencijos paruoštiml Dėl gilios žiemos 

nestinga ir šiuo 
atstovas praneša,

pačioje Maskvoje sniego 
mėta. Dėl to, kaip AP 
dabar nuolat Maskvos gatvėse vykstąs in- 
tedsyvus darbas, kad butų nugalėti kalnai 
miego iš gatvių. Bet to, ir šiaip jau Mask
va puošiasi iliminuojama konferencijos 
dalyvių sutikimui Miesto papuošimui ir 
apšvietimui jau esą išleista keli milijonai 
rublių.

džiai vyks S[plrldonovkos piliyje, kuri, yra 
nuošalokal nuo Maskvos centro ir kurią 
patiekti požeminiais traukiniais bei auto
busais nėra taip jau patogu. Gi užsienio 
reikalų ministerių pavaduotojų pasitarimai 
too pačiu metu vyks Maskvos prekybos 
centre, „Kolonų“ salėje. Užsienio reikalų 
ministerial atvykę ( Maskvos konferenciją, 
apsistos savo pasiuntinybėse, reziduojan
čiose Maskvoje. Gi kiti su ministeriais nu
vykę delegacijų nariai būsią įkurdinti 
Maskvos prekybos centre esančiame mo
derniausiame viešbutyje „Maskva“, kuris 
dabar susilaukė vidaus remonto, apstatytas' 
naujais baldais, papildytas elektros (rengi
mais. .,

Į Maskvos konfelrėnoiją pirmojo laukia
ma lėktuvu atvykstančio JAV užsienio rei
kalų ministerio Marshallio, kuris, tikimasi, 
Sovietų sostinę pasieks kovo 7 dieną. Kovo 
8 d. atvyks Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Bidault, gi kovo 9 d. laukiama 
specialiu traukiniu atvykstančios britų de
legacijos. Britanijos užs. reikalų minister! 
Beviną lydės gydytojas, nes ministerio 
sveikata paskutiniuoju metu nėra ypatingai

Tu pats AP atstovas iš Maskvos pra
neša, jog konferencijai artėjant sovietų vi
suomenės nuotaikos nesančios pesimistiš
kos. Informuotų sluogsnių manymu, Mask
vos konferencija galinti užtrukti nuo 6 iki 
8 savaičių.

Toliau pažymima, jog Jungtinių Ameri
kos Valstybių .ir D. Britanijos užsienio rei
kalų ministerial visą laiką, vykstant konfe
rencijai Maskvoje nepasiliks. Netruks po 
konferencijos atidarymo jie grįšią į savo 
ministerijas, kur jų laukia darbas, gi gagai 
reikalą jie vėl gali pasiekti Maskvą.

kultūrinių santykių beieškant
Yra pastebėta, kad rusai labai dažnai siū

lo kitiems kraštams sustiprinti kultūrinius 
santykius. Paskutiniajame interview, kurį Sta
linu suteikė Eliotui buvo pageidauta tam
presnių kultūrinių ryšių taip JAV ir SSRS.

Dabar Reuteris praneša, kad rusų užsienio

ACHESONO INCIDENTAS BAIGTAS
Kaip jau buvo skelbta, vasario 10 d. JAV 

kongreso atominės energijos komisijoje už
sienių reikalų viceministeris D. Achesonas 
vieno atstovo buvo šitaip paklaustas: „Ar 
jūs manote, kad jei Rusijai pasisektų išrasti 
atominę bombą, ji užimtų netik likusią Eu
ropą, bet galbūt ir likusį pasaulį”. Į tai 
Achesonas atsakė: „Aš žinau daug faktų, 
jog Rusijos užsienių politika yra vien tik 
agresyvinė ir ekspansyvinė.” '

Iš to. pareiškimo kilo diplomatinis kon
fliktas. Penkioms dienoms praėjus Moloto
vu per amerikiečių pasiuntinį W. B. Smith, - 
Maskvoje, įteikė Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms protesto notą ir Achesono išsireiški
mą pavadino „nfedraugingu šmeižimu Sovietų 
S-gos.” Vėliau Marshallis labai mandagioje 
notoje pateisino Achesoną ir pažymėjo: „Aš 
žinau, kad jūs atvirumą neskaitysite nedrau- 
gingumu”.'
\ Praėjusią savaitę Maskva paskelbė, kad 

Molotovas vėl painformavęs Marshallį, jog 
jis tuo atsakymu esąs nepatenkintas.

Dabar Reuteris praneša, jog Marshallis 
pareiškė, kad jis incidentą skaito baigtu ir 
kad JAV užsienių reikalų ministerija į nau- 

, jąją Molotovo notą nieko nebeatsakys.
Ta proga „The New York Times” rašo: 

„Ponas Achesonas pavartojo „agresyvinė ir 
opansjrvinė” sąvoką, kai jis užsiminė apie 
rusą užsienių politiką, kuri karui pasibai
gus yra aneksavusi <250.000 kv. .mylių Euro
pos žemių zu 20 v milijonų gyventojų. Čia 
nėra jokio šmeižimo, bet tikslus vertinimas 
neginčytinų faktų.”

F. D. Roosevelto pakviestas, Dean Xcheso- 
nas JAV užsienių reikalų ministerijoje dir
ba nuo 1941 metų- J. Byrneso laikais jis bu
vo paskirtas vice-ministeriu. Dabar, Mar- 

reikalų ministeriui Molotovui jau yra (teik
tas amerikiečių pasiūlymas dėl kultūrinio ir 
mokslinio bendradarbiavimo. Kartu yra pra
šoma leisti Bostono filharmonijos orkestrui 
daryti gastroles Sovietų Sąjungoje. Tas or
kestras sutinka visas išlaidas dengti savo lė
šomis, o gautas pajamas paaukoti rusų lab
daringiems tikslams, (vb)

Žydu kongreso reikalavimai

Reicbenhall (NF). Antrame išlaisvintų žydų 
kongrese tarybos pirmininkas dr. Oringaus 
pareiškė, jog žydų problemos išprendimas dar 
keletą metų užsitęs. Todėl tari būti žydų 
išvietintiesiems suteikta? ūkinis pagrindas. 
Lygiagrečiai su vokiečių savivalda turėtų 
būti sukurta žydų civilinė adminstracija žydų 
stovyklose ir bendruomenės, o taip pat (vesta 
žydiška (statimdavystė. Tuo pat metu^turėtų 
dingti paskutiniai išvietintųjų įstatyminio dis
kriminavimo pėdsakai. •

Dr. Gringaus perspėjo pasaulį nežiūrėti •( 
žydų likimą per lengvai. Krikščioniška civili
zaciją turinti pareigą visur kovoti su fašizmu 
ir antisemitizmu. „Išmalda mus demoralizub- 
ja. Todėl meg reikalaujame veitoj pagalbos 

i produktyvaus darbo už atlyginimą”.
Darbo programa 46.000 išvietintųjų žydų 

amerikiečių zonoje buvo su džiaugsmu su
tikta. Tai duoda vilties benamių žydų ne-

Ar italiai išdavinėja DP Sov. Sąjungai
Kaip praneša estų laikraštis Esti Post, š. 

m. vasario mėn. pradžioje į Dachau inter
nuotųjų stovyklą iš Italijos buvo atsiųsta 100 
estaičių, 20 latvaičių ir 16 lietuvaičių, ku
rios savo metu kaip gailestingos seserys bu
vo Sąjungininkų Internuotos Italijoje. Lai
kraščio* žiniomis tos pabaltietės priklausan
čios grupei internuotųjų, kuriuos italai žada 
išsikeisti su Sov. Sąjungoje besirandančiais 
italų belaisviais. Internuotųjų perdažimas tu
rėjęs įvykti vasario 20 dieną. Laikraštis to
liau rašo, jog ką nors daugiau sužinoti apie 
tas mergaites nebuvę galimybių kadangi pa
tekti į Dachau stovyklą pašaliniams' ašme
nims be galo sunku. Tik iš vokiečių belais
vių sužinota, jog su internuotomis elgiamasi, 
kaip ir su kitais belaisviais. Ir ant aprangos 
jos nešiojančios karo belaisvių ženklus.'Da
chau stovykloje esanti Sov. Sąjungos komisi
ja, kuri perimanti tos rūšies internuotuosius. 
„Eesti Post” tik galįs pranešti, jog Baltų 
tremtinių atstovai padarę visus žygius pas 
JAV kariuomenės vadovybę, kad perdavimo 
sprendimas būtų atmainytas.

shaliui perėmus užsienių reikalų ministerio 
pareigas, jis, kaip ir visi kiti aukštesnieji 
užsienių reikalų ministerijos pareigūnai, bu
vo padavęs atsistatydinimo pareiškimą, bet 
Marshallis jo prašymo nepatenkino. Kai 
Marshallis išvyks | Maskvą, jis eis užsienių 
reikalų ministerio pareigas.

Ta proga tenka prisiminti, kad praėjusiais 
metais, rugpjūčio mėnesyje J. Bymesuj esant 
Paryžiaus taikos konferencijoje, D. Acheso- 
na$ pasiuntė Jugoslavijai notą dėl grąžini
mo bereikalingai pašauto amerikiečių lėktu
vo įgulos. Kaip žinome, nota buvo ultima- 
tyvinio pobūdžio ir Amerikos reikalavimams 
įvykdyti buvo duotas 48 valandų terminas, 
gija tam tikslui pašvęsta. Mūsų vietų kaimy
nai yra laimingesnėje padėtyje, turėdami ga
lingiausioje pasaulio valstybėje-JAV, tokį sa
vo tautiečių skaičių, kad jt^balsas negali tikti 
neišklausytas. Tačiau to nepakanka, reika
linga dar ir energija ir mokėjimas savo rei
kalą tinkmai apginti”. Iš nuveikto darbo 
laikraštis sprendžia, kad Amerikos lietuvių 
tikrai yra daug pasidarbuota. z

Tai matosi ,iš lietuvių delegacijos vizito pas 
Prezidentą Trumeną ir ta proga Prezidento 
padarytų Baltijos valstybėms palankių pareiš
kimų, taip pat rinkimus atžvilgiu, išryškėjęs 
jos pirmininko B. Carrol Reece deklaracijoje 
ir pagaliau, VLIKo memorandumas ITO ge
neraliniam 
kiekvienas 
nas ir kad 
padaryta.

Suminėjęs visas tas pagrindinis lietuvių 
pastangas, laikraštis baigdamas klausia, ar 
lyginant 1918 metų sąlygas su dabartinėmis, 

• ir latvių viskas yra daroma, kas reikalinga 
teisingumo atstatymui. J. Vv.

sekretariatui-visa tai rodo, kad 
apgalvotas žingsnis yra sveikinti 
tuo reikalu niekad nebus perdaug 

dirbančiai masei vėl pripratinti prie nuolaR- 
nio darbo, paruošti kvalifikuotus specialistus, 
apsaugoti nuo moralinio susmukimo ir sukurti 
disciplinuotą ir vertingą žydų bendruomenę. 
Šiai programai Įvykdyti jau turima IVi mil 
dolerių. Pasitarimai su užsieniu dėl įvežimo 
žaliavų taip pat pradėti.

Reichenhall (NF). Vokietijos išlaisvintų žy
dų kongrese dr. Kontor perskaitė įvairiose 
Reichenhalles vietose išlipdytą proklamaciją: 
„Salin žydai! kad mums pagaliau nebereikėtų 
jų dar kartą dujomis nuodyti”. Kongreso da
lyviai proklamaciją laikė (rodymu, kad Vo
kietijoje dar vis tebesilaikąs slaptas nacio
nalsocialistinis judėjimas, kurio programai 
priklausąs ir antisemitizmas.

Berlynas. Pašalinimas griuvėsių Berlyne, 
naudojant ir moderniškiausias mašinas, truks 
nuo 20—25 metų.

Anglijos komunistai priešingi DP
Paskutinėmis dienomis Londone vyko 

komunistų kongresas, kuriame dalyvavo 
britų imperijos komunistų atstovai ir ko
munistų atstovai iš 17 valstybių. Be visos 
eilės šiame kongrese svarstytų klausimų, 
paskutinėmis kongreso dienomis buvo iš
keltas DP įjungimo į britų ūkį klausimas. 
Britų angliakasių profesinių sąjungų gene
ralinis sekretorius pareiškė, jog jis neprita-

Ta proga pažymėtina ir BBC žinutė iš 
IRO paruošiamosios konferencijos, kurioje 
pažymima, kad DP padėtis Italijoje esanti be 
galo sunki ir reikalinga skubaus to klausimo 
išsprendimo. IRO esą kreipusis l JAV, Didž. 
Britanijos ir Italijos vyriausybes, kad . DP 
būtų suteikta reikalingiausia parama, iki IRO 
galės pradėti savo dą'rbą. IRO esą kreipusis 
ir l JTO generalinį sekretariatą, prašydama 
250.000 dolerių pašalpos, kad sekančių 4 mė
nesių bėgyje galėtų tęsti paruošiamuosius 
darbus, priešingu atveju tektų .net ir to at
sisakyti Vv.

Naujienos is visu kontinentu
Londonas. 12* britų delegacijos narių užsie

nio ministerių konfnerencijai pereitą ketvirta
dieni lėktuvu išskrido Maskvon, kad ten at
liktų parengiamuosius darbus pagrindinės 
delegacijos atvykimui. Bevinas drauge su 
100 asmenų štabu, 20 žurnalistų ir 15 JAV 
delegacijos narių šį antradienį per BrucsselĮ, 
Berlyną ir Varšuva taip pat išvyksta Mas
kvon.

Madridas. (NF) Paskutinėmis savaitėmis 
sukilėlių grupė išvystė striprią sabotažinę 
veiklą prieš Franko režimą. Komunistų parti
jos pranešimu sukilėlių grupės turi tikslą 
keršyti už Madride nužudytus vadus Jose An
tonia Plerandi ir Jose Irassa Claizola. Pa
gal sukilėlių laikraščių „Ouerillero” tvirti
nimą sukilėlių grupės susideda iš keturių 
arba penkių artimų draugų ir turi uždavinius 
greitais veiksmais atlikti geležinkelių ir elek
trinių sprogdinimą, o taip pat falangistų 
žudymą.

Roma. Julia-Venecija reikalams komisijos 
pirmininkas atstovas Berti Italijos ministeriui 
pirmininkui de Gaspari siūlė' Tiberio žiotyse 
prieš Romos vartus įkurti naują miestą vardu 
Istria d’Italia ir jame apgyvendinti italų pa
bėgėlius iš Juguslavijai taikos sutartim ati
tekusių sričių.

Londonas. Graikų tautinė atstovybė Kipro 
saloje jos generalinio sekretoriaus Zeno Ro- 
dises pranešimu įteikė britų vyriausybei 
Kipro gyventojų reikalavimą prijungti Kiprą 
prie Graikijos. Britų kolonijų ministerig šitą 
reikalavimą yra perdavęs savo vyriausybei. 
Tačiau iki šiol britų vyriausybė nepadarė jo
kio sprendimo.

Vašingtonas. Du žydai JAV kongreso na
riai Sanath ir Bloom atmetė britų užsienio 
ministerio Bevino kaltinimus, kad JAV yra 
atsakingos už Palestinos konferencijos nepa
sisekimą. Sabath pabrėžė, kad britų vyriau
sybė savo įsipareigojimus Palestinoje neiš
pildė. D. Britanija esanti įstatymiškai įsipa
reigojusi sukurti žydams tėvynę Palestinoje.

Buenos - Aires. (NF) Metinių sukaktuvių 
proga nuo rinkiminės pergalės, Argentinos 
prezidentas generolas Joan Peron paskelbė 
10 punktų apimantį Argentinos darbininkų

5000 žydu nori gręžti...
Vienas britų karinės valdžios atstovas pa

reiškė, jog britų įstaigos pastarosiomis die
nomis yra gavusios 5000 žydų, paskutinių' 
metų būvyje emigravusių į Palestiną, pra
šymus, jog jie nori grįžti į Vokietiją.

Kodėl DP turės dirbti?
Paskutiniu metu ypač daug kalbama, apie 

DP britų zonoje (jungimą į darbus. Kaip at
sakingi anglų' karinės valdžios atstovai Vo
kietijoje pareiškia, pagrindinės DP įjungimo 
| darbus esančios šios priežastys. Dvejis me
tas DP stovyklose buvo be darbo, išskyrus 
nežymią dali kuri dirbo stovyklų darbuose. 
Per tą laiką jie gavo padintą maistu, palygi
nus su vokiečių gaunamomis normomis. Vo* I 
kiškąsias maisto normas viršijanti dalis buvo 
padengiama Britanijos. Tatai reiškia, jog DP 
gaunamus papildomus priedus turėjo apmo
kėti britų mokesčių mokėtojai. Atėjęs laikas 
šią naštą nuo britų mokesčių mokėtojų pečių 
nuimti. Dėl to ir iškilęs reikalas DP įjungti 
l darbus.

ria užsieniečių įjungimui J Britanijos anglių 
kasyklas ar kuriuos kitus darbus, nes šiuo 
būdu esanti ūkinė krizė nebūsianti paša
linta, kadangi ji yra kilusi dėl gilesnių prie
žasčių. Britų darbininkai esą nepatenkinti 
dabartine būkle, gi jei valdžia nori tokiu 
būdu apeiti britų darbininkų reikalavimus 
ir i darbus įjungti DP, tai ji šiuo keliu 
eidama užsitarnautų darbininkų neapykanta.

„Trukdo grįžti namo“
Ryšium su 20.000 pabaltijiečių susitarimu 

priimti angliakasių darbams | Belgiją, 
„Pravda” įsidėjo straipsnį, kuriame pareiškia, 
jog amerikiečių zonoje esančių DP daugumas , 
buvę sovietinių Baltijos respublikų piliečiai, , 
kurie pasėkoje aktyvios propagandos buvę 
sulaikyti nuo grįžimo į savo tėvynes. Su Bel
gija amerikiečių karinės vyriausybės pasi
rašytoji sutartis dėl 20.000 pabaltijiečių ati
davimo angliakasių darbams, kuria numato
ma jiems suteikti lygios teisės su belgų dar
bininkais ir galimybė įsigyti pilietybę yra 
trukdymas šiems žmonėms grįžti namo. '

Toliau, baigdamas, minėtas laikraštis pa- , 
reiškia, jog esą žinių, kad ir iš britų zonos 
50.000 DP pasiųsti darbams | Belgiją.

teisių įstatymą. Su šiuo įstatymu, apot Pero
no, Argentina atsistojant: pirmoje vietojedar- 
bininkug saugančius įstatimdavystės srityje. 
Sis įstatymas įpareigoja sukurti respubliko
niškai demokratines įstaigas.

Londonas. D. Britanija per pereitus metus 
savo kariuomenės skaičių iš trijų su virš mi- i 
lijonų sumažino j vieną milijoną su ketvirta
daliu. .Į

Jeruzalė (NF) Vyriausias arabų komitetas, 
atsakydamas į Bevino kalbą Žemuosiuose Rū
muose Palestinos klausimu pabrėžė sekančiu? 
arabų norus: „Sunkų susirūpinimą mums tei
kia nuolatinė žydų emigracija, kuri daro nei
giamos įtakos arabų padėčiai he tik Palesti-, 
noje, bet ir kituose arabų kraštuose. Palesti
nos klausimui pakliuvus JT sprendimui, Pa
lestinos arabai tikisi, kad bus atsižvelgta l jų 
teisę turėti laisvę ir nepriklausomybę apsau
gojant juos nuo angliškai sionistinių suokal
bių pasekmių.” Pareiškinto pabaigoje kvie
čiami visi Palestinos arabai .laikytis vienybės 
kovoje už savo teises.

Londonas. Britų vyriausybės kalbėtojas Že
muosiuose Rūmuose pranešė, jog Kylio kana
las esąs išvalytas ir paruoštas naudojimui. 
Esą gauta danų nota, kuria reikalaujama pa
likti Danijai laisvą pravažiavimą tuo kanalu 
ir jo priežiūrą pavesti tarptautinei kontrolei. 
, Londonas. Varšuvos gubernatorius vokiečių 
okupacijos laikais Ludwig Fischer nuteistas 
mirties bausme. Jam priskiriama kaltė už 1 
mil. žydų išnaikinimą, už Varšuvos getto lik
vidavimą. '

Londonas. Egipto užsienio reikalų ministe
rio pranešimu Egiptas kreipsis į saugumo 
tarybą reikalaudamas atitraukti britų kariuo
menę iš Egipto ir Sudano, o be to, Sudaną 
pavesti Egipto priežiūrai. Londone stebimasi 
šitokiu pareiškimu, nes dėl atitraulfimo kariuo
menės esą jau susitarta, o Sudanui numatyta 
suteikti nepriklausomybę.

Londonas. JAV prezidentas Trumanas siūlė 
kongresui panaikinti laike karo įvestą visuo- . 
tinės karinės prievolės įstatymą? Ką kongre
sas padarys nežinia, tačiau tuo siūlymu no
rima pereiti vėl i samdytą kariuomene.

1
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Vokietnos problema ir Maskvos 
konferencijos perspektyvos

Po ilgai užtrukusių derybų pačių nugalė
tojų tarpe su Vokietijos satelitinėmis valsty- 

■ bėmis taikos sutartys pagaliau buvo pasi
rašytos. Apvalius pasaulinę taikos problemą 
nuo smulkiųjų klausimų, keturių didžiųjų 
valstybių užsienių reikalų ministerial dabar 
renkasi i Maskvą pačiam taikos branduoliui, 
t. y. Vokietijos problemai, gvildenti. Jau 
antrąjį kartą šio amžiaus pirmojoje pusėje 
Vokietija stoja prieš nugalėtojų teismą. Prieš 
30 metų, kada Vokietijai buvo padiktuota

Versalio taika
ji neteko 13°/» savo teritorijos, nes dideli že
mės plotai rytuose buvo priskirti Lenkijai, 
o Elzasas — Lotaringija teko Prancūzijai. 
Saaro sritis buvo ūkiniai ir politiniai at
skirta ir pavesta tarptautinei komisijai val
dyti. Vokietijai buvo uždėtos didelės repa
racijos. Beveik visi kariniai ir prekybiniai 
laivai buvo tarp sąjungininkų pasidalinti.

' Leista laikyti tik 100.000 kariuomenės ir 
15.000 jūrininkų, o karinės tarnybos bendro
ji prievolė, t. y. naujokų šaukimas, užd vis
tas. Be to visos kolonijos buvo atimtos, o 
Reino sritis liko kariniai okupuota. Bet tuo
met Vokietijai buvo paliktas jos valstybinis 
suverenumas, t y. nugalėtojai nesikišo i jos 
vidaus reikalus. Taiką pasirašiusi, Vokieti
ja pradėjo tvarkytis demokratiniais pagrin
dais pagal Weimaro konstituciją. Kraštas 
buvo likęs karo veiksmų nepaliestas. Pra
monė buvo likus visiškai sveika, todėl Vo
kietija greitai atgavo savo ūkiškąją galybę.

• Gal būt dar ir- šiandien vokiečių tauta būtų 
ramiai tebegyvenanti, jei' ne ta pragaištinga 
Hitlerio avantiūra.

A 1 Vokietija šiandien
yra daug blogesnėse sąlygose. Visas kraštas 
yra kariniai okupuotas ir t keturias zonas 
padalytas. Miestai ir pramonė yra gerokai 
apnaikinti. Žmonių nuostoliai yra daug dir 
dėsni, negu praėjusiame kare. Vokiečių rytų 
siena dabar eina nuo štetino palei Oderio 
ir Neises upes j Čekoslovakijos sieną. Ryt
prūsiai, Pomeranija, Silezija, Poznanė ir da
lis Brandenburgo provincijos dabar yra at
skirta. Tų sričių gyventojai, o taip pat visi 
vokiečiai iš Čekoslovakijos, Vengrijos, Ju
goslavijos ir kitų kraštų yra perkelti 1 ap
karpytą Vokietiją. Apie 2O’/« sumažėjusįame_ 
teritorijos plote gyvena 18’/» daugiau imti
nių. Viename kv. km. šiandien gyvena apie 
200 žmonių, prieš karą gf tik 133 žmonės. 
Bet svarbiausia yra tas, kad šiandien Vokie
tija neturi nei politinės, nei ūkinės laisvės, 
j! yra valdoma keturių nugalėtojų, kurie šia
me klausime ir patys nėra vieningi.

Pirmąjį kratą Vokietijos pokarinis likimas 
buvo. fiksuotas

Jaltos deklaracijoje
1945 m. vasario 12 d. Tuomet sąjungininkai 
buvo vieningi ir vienbalsiai nutarė sunaikin

sakoma 
tautą 

ir riiili- 
bus su
gyveni-

Kuro krizė ir darbininku trukumas 
Anglijoje

tūkst. darbininkų turi virš 55 metų, o taip 
pat daug tūkstančių darbininkų turi virš 65 
metų. Todėl ir anglių gamyba yra žymia 
atsilikusi. 1938 mt. buvo pagaminta 226 mi
lijonai tonų anglių, o praėjusiais metais — 
189 mil. tonų.

Dėl nepakankamo anglių iškasimo paskuti-j 
' niosiomis savaitėmis Anglijoje buvo pasi- 

- reiškusi didelė kuro krizė. Nuo 10 vasario. 
(vesta dideli elektros energijos tiekimo su
varžymai. Namų ūkyje elektros energija iš-. 
jungiama 5 valandas kasdien. Daug Įmonių 
dėl energijos ir kuro trūkumo turėjo susto
ti. Penki milijonai darbininkų ir tarnautojų 
turi nutraukti savo kasdieni darbą. įstaigose 
ir Įmonėse vėl vartojamos žvakės ir žibali
nės lempos. Bankuose ir biuruose skaičiavi
mo mašinos bei {vairūs aparatai neveikia. 
Traukinių judėjimas per pus sumažintas. Žo
džiu viskas: tiek viešasis gyvenimas, tiek 
namų ūkis — yra paraližuotas.

Si krizė sudaro daug rūpesčių dabartinė 
darbiečių vyriausybei. Jai teko pakelti daug 
priekaištų iš konservatorių pusės. Kaip ži
nome, anglių kasyklos nuo m. sausio 1 d. 
yra nacionalizuotos. Tai dabar opozicija da
ro vyriausybei priekaištų, kad pastaroji esan 
ti perdaug užimta nacionalizavimo projek
tais, o nežiūri krašto ūkiškojo gyvenimo rai
dos. Ta proga Churchillis žemuosiuose rū
muose nepagailėjo priekaištų socializmui, O 
vyriausias valstybės gynėjas Sir Hartley 
Shawcross taip išsireiškė: „Jei mes nesuge- 

kasyklose’ dirbo" 782 'tūkstančiai darbininkų,', bėsime krizą nugalėti ir jei neįstengsime 
o praėjusiais metais tiktai 696 tūkst. Be to, ‘ u* — *— -* *->-*•-
didžioji dalis darbininkų yra persenusių. 
Pavyzdžiui, 150 tūkst. darbininkų, dirbančių 
anglių kasyklose, turi virš 50 metų; 100

ti nacizmą ir militarizmą, kad Vokietija 
daugiau niekuomet nebegrąsintų pasaulio tai
kai. Vokietiją nuginkluoti, Vyr. štabą panai
kinti, karo pramonę išmontuoti arba sunai
kinti, karo nusikaltėlius nubausti, daiktines 
reparacijas išreikalauti — tai buvo klausi- 
tr i, kurie jau yra aptarti Jaltos konferenci
joje. „Mes neturim nusistatymo” — 
minėtoje deklarącijoje — „-vokiečių 
sunaikinti, bet kaip tiktai nacizmas 
tarizmas bus. pašalinti, vokiečiams 
darytos sąlygos grįžti į prideranti 
mą ir į tautų bndruomenę”.

Karui pasibaigus, 1945 m. rugpiūčio 2 d. 
buvo paskelbtas

Potsdamo susitarimas
dėl Vokietijog valdymo. Pagal tą susitarimą 
vyriausioji valdžia buvo pavesta taip vadi
namai ■ Kontrolinei Tarybai, suda ytai iš ke
turių didžiųjų valstybių karinių vadų. Tai 
Tarybai buvo uždėta’ pareiga vykdyti tuos 
sąjungininkų siekimus, kurie buvo uutarti i 
Jaltos konferencijoje ir ruošti Vonietijos k'e-, 
lią Į taiką ir | tautų bendruomenę. Pagal 
Potsdamo susitarimą Vokietija tarėjo būti, 
traktuojama vienu ūkiškuoju vienetu. Sindi-' 
katai ir monopoliai panaikinami. Repai ari
joms patenkinti pramonės Įmonės išmontuo
jamos ir mašinos 'išvežamos. Sąjungininkai 
principiniai sutiko Rytprūsių sritį su Kara
liaučium perduoti Sovietų Sąjungai, o rytinę 
Vqkietijos dalį palei Oderio ir Neises upes 
—t Lenkijai. Tuomet sąjunginių valstybių vy-, 
rai išsiskirstė tvirtai tikėdami į netolimą 
taiką. Pirmajame minėtos konferencijos pa
reiškimo punkte yra (rašyta šitokia jų viltis: 
„Prezidentas Trumanas, generalissimus Sta
linas ir ministeris pirmininkas Attlee aplei
džia konferenciją, kuri sustiprino santykius 
tarp trijų vyriausybių ir išplėtė jų bendra
darbiavimo bei susipratimo sritį, su tvirtu 
Įsitikinimu, kad jų vyriausybės ir tautos 
drauge su kitomis Jungtinėmis Tautomis 
užtikrino teisingą ir pastovią taiką”.

Bet pasitarimai dėl taikos sutarčių su sa
telitinėmis valstybėmis parodė, kad kelias į 
taiką yra tolimas ir sunkus. Bevaldydami per 
savo karinius vadus Vokietiją sąjungininkai 

. priėjo prie didelių nuomonių skirtumų. Dau
geliu atvejų, o ypač dėl Vokietijos trakta
vimo ūkiškuoju vienetu, ankstyvesni susita
rimai nėra pildomi. Nors dar taikos sutartis 
nėra pasirašyta, bet sovietai jau prijungė 
sau Karaliaučiaus sritį, lenkai išvarė vokie
čius ir įsikūrė rytinės Vokietijos žemėse, o 
prancūzai muitų siena atitvėrė Saaro sritį. 
Tokiomis aplinkybėmis esant darosi neaiš
kios busimosios z ;

Maskvos konferencijos perspektyvos.
Atrodo, kad tie" pasitarimai, kuriuos turė

jo keturi užsienių reikalų ministerių pava
duotojai Londone, nedavė gerų rezultatų.

Prieš karą Anglija buvo tikrai kapitalisti
nė šalis. Vien iš nuošimčių už paskolintus ki
tiems kraštams kapitalus anglai gaudavo kas 
met šimtus milijonų svarų sterlingų pajamų. 
Be to; anglai turėjo didžiausi pasaulyje pre
kybos laivyną, kuris taip pat surinkdavo gra
žių pajamų už patarnavimus kitiems kraš
tams. Negana to, Angliojej yra labai gausu 
akmens anglių, plieno, geležies ir tt. Todėl 
Anglija yra grynai pramonės kraštas. Svar
biausios pramonės šakos yra: laivų staty
ba, tekstilė, mašinų gamyba ir tt.

Buvusis karas Anglijai brangiai kainavo. 
Ji netik išleido visus sukauptus kapitalus, 
bet dargi gerokai Įsiskolino Jungtinėms Anie 
rikos Valstybėms ir Kanadai. Be to didžioj: 
pusė laivų karo metu nukeliavo i jūros dug- 

. ną. Daug Įmonių nukentėjo nuo puolimų iš 
oro. Nei palūkanų už kapitalus, nei pajamų 
už laivų patarnavimus šiandien anglai nebe
gauna. Todėl norint suvesti galus su galais 

i reikalinga visomis priemonėmis skatinti ■ ga
mybą ir daugiau eksportuoti prekių 1 užsie
nius. Jau yra ekonomistų apskaičiuota, kad, 
norint išlyginti atsiskaitymą su užsieniais, 
reikalinga beveik dvigubai tiek' eksportuoti 
prekių, kiek buvo eksportuojama prieš karą. 
O pirmoji kliūtis gamybai pakelti yra darbi
ninkų trūkumas. Darbininkų trūksta visose 
srityse. Todėl paskutiniuoju laiku anglai la
kato ieškoti darbo jėgos užsieniuose.

Užvis'' labiau darbininkų trūkumas yra 
jaučiamas anglių kasyklose. 1938 mt. anglių 

Delegacijos jau renkasi Į Maskvą, bet be di
delių vilčių. Bevinas jau yra pareiškus, kad 
Maskvoje taikos sutartis dar nebus pasira- 
šyta. Turbūt ne be sovietų pritarimo lenkai 
siūlo taikos sutarti pasirašyti Varšuvoje. 
Reiškia, pasirašymui reikės kitos konferen
cijos. Dar neaišku iš viso: kas ir kaip pasi
rašys sutarti iš Vokietijos pusės, ne6 nėra 
valdžios. Turbūt ir Maskvoje daug debatų 
sukels centrinės valdžios klausimas. Centri
nės valdžios sudarymu. yra labai užintere- 
suoti sovietai, nes tuomet iš Berlyno būtų 
patogiau išplėsti savo Įtaką ir i vakarines 
zonas. Džiuginančių rezultatų netenka {lauk
ti dar ir todėl, kad paskutiniuoju laiku yra 
pasireiškę nesklandumų amerikiečių — so
vietų saptykiuose. Čia daug prisidėjo atsi- - 

' skaitymo už „skolinimus ir nuomavimus’' 
klausimas ir Achesono pareiškimas. Žiūrint 
iš delegacijos sudėties, atrodo, kad ši kon
ferencija ne tiek yra panaši į taikos konfę- 
renciją, kiek į eilini keturių užsienių reika
lų ministerių susitikimą. Vb.

anglių gamybą padidinti, tai darbiečių vy
riausybė, o su 1 ja kartu ir socialistinė idėja 
žlugs visam mūsų krašto laikotarpiui.” Ka-. 
dangi klausimas rišasi su socializmo pasise
kimu, tai daugelyje kasyklų darbininkai dir
ba ir šventadieniais, norėdami gelbėti socia
lizmo prestižą.

1945 mt. rudeni Anglijoje buvo 14 milijo
nų tonų anglių atsargoje, o praėjusi rudeni, 
kadangi artėjo kasyklų nacionalizacija, bu 
atsargų sudaryta mažių, būtent tik 11 mik 
tonų. O be to .šįmet prisidėjo labai šalta 
žiema. Sniego pusnys trukdo transportą ir 
anglių pristatymą. Transportui i pagelbą 
yra mobilizuota ir karinės pajėgos. Užpus
tyti keliai yra valomi specialiais tankai, ir 
net vartojami ugniasvydžiai. '

O šiuo metu vyriausybė jau ruošiasi na
cionalizuoti krašto elektros, jėgaines. Vb.

Vokiečiai nori atgauti Rytpriūsius -s, ■ 
Rytpriūsių vokiečiai pabėgėliai gavo 14 

Kontrolinės Tarybos Vokietijai patikinimų, 
kad, jei jie surinks daug parašų dėl Rytpriū- 
sių priskyrimo Vokietijai, tas klausimas ga
lės būti svarstomas Taikos konferencijoje 
Maskvoje. Britų zonoje tų pabėgėlių tarpe 
prasidėjo parašų rinkimo akcija. (vj.)

'Pilėnu Kunigaikštiš
WT ALANTAS - . . ..

3 ' Tik pakeliui atsiminiau, kad užmiršau atsis-
Aš žiūrėjau pro langą parėmęs galvą ran-’ 

komis. Svirnelio pašalyje dulkėse kapstėsi 
vištos. Didelis raudonas gaidys abejingai žiū
rėjo į savo pavaidinęs, tartum galvodamas 
apie kit ką. Kodėl man visą laiką painiojosi 
po akimis tas kibiras ant šulnio' rentinio? 
GaL Aldona išvažiuodama iš jo atsigėrė? Jie 
išsivežė mergaitę, vestuvine8 vaišes ir ąlų,... 
Vadinasi, jie kels vestuves .., Aišku, taiDze- 
dulionio sumanymas. Taip galėjo sugalvoti 
tik tas sadistas. Kokia kankynė yra didžiau
sia pasaulyje? Kaip galima žmogui padaryti 
didžiausią skausmą? Pamovus ant iešmo 
gyvą, kepti ant lėtos ugnies? Praėjusią naktį 
aš mačiau regėjimą.,Jie ten visi sudegė ant 

i laužo. Ne, sudeginti ant laužo tą niekšą būtų 
ugnies išniekinimas. Buvo didžiausia bepro
tybė raganas deginti ant laužo ... Pagrobę 
savo auką, jie ten dabar linksminasi, ir kaip 
linksminasil Šiąnakt jie vestuves iškėlė. Dze-. 
dulionis jaunikis ... O gal tas vokietis? ...

Iš visų jėgų aš suspaudžiau galvą ranko
mis, nes man rodėsi, kad standi spyruoklė 
nori mano galvos kiaušą sudraskyt) iš vidaus, 
Tuo tarpu aš girdėjau tartum iš toto ūkinin
ko žodžius; ,

— Visi bėga iš savo krašto; palieka tik se
niai. Kur mums bebėgti? Ar taip ar. taip 
mirtis ant nosies. Bet kas liks mūsų žemėje? 
Rugiai bįra, kas juos nukirs? Ir gyvulių ne
bėra kam prižiūrėti. Kas gi bus? Už ką mus 
Dievas baudžia?

ūkininko žodžiai mane prajuokino:
— Dievas karaliauja, bet ne valdo ...
— Gal ir taip, gal ir ne taip, nieko nebe- 

supaisiosi ...’
— Tas Dzedulionis, rodos, kilęs iš jūsų 

apylinkės?
— Kaipgis, jo ' tėvas Gudinėje zakristi- 

ionauja. *
— Ar toli čia ta Gudinė?
— Netoli, penketas kilometrų bus. Tėvas 

padorus žmogus, nieko negali shk”/!
Šokau ant dviračio ir išvažiavau į Gudinę. 

veikinti su ūkininku. Ko aš taip skubėjau,0 
pats gerai nežinojom Tik jaučiau, kad man 
reikia kas nors daryti, į kažin ką sutelkti 
pastangas, nukreipti dėmesį, kad spyruoklės 
spaudimas galvoje atslūgtų. Dviratį myniau 
iš paskutiniųjų. Po dešimties minučių visas 
buvau šlapias, prakaitas sodriais lašais nuo 
veido varvėjo. Aš be galo širsdavau, kai

- dviraičo ratai nuklimpdavo į smėlį, ir turė;
davau jį stumte stumti. Kartu šit padūkusiai 
tvinksinčiais smilkiniais mano- galvoje tvink
sėjo vienintelė mintis: greičiau! greičiau! 
Gal aš tikėjaus ten dar rasiąs tą niekšą su 
savo auka, o gal man pasakys tėvas, kur jis 
galėjo ar ketino važiuoti?A ■

Dar apyjaunė davatkėlė, sutikta prie špito
lės, smalsiai apžiūrėjo mane nuo galvos iki 
kojų ir pasakė, kad zakristijbnas nuėjęs i 
šventorių.

Nenoromis stabtelėjau šventoriaus tarp
vartėje. Šimtametės tuopos pavėsyje, ties 
viena stacija, klūpojo plikagalvis, dideliais 
žilais ūsais, nedidelio ūgio senis ir, toli at
mesdamas į priekį ranką, mušėsi į krūtinę. 

‘ Paskum jis žemai nusilenkė, jo veidas be
veik palietė žemę, ir ėmė męletis. Aš pri
ėjau arčiau, "bet jis nieko negirdėjo arba 
dėjosi negirdįs, nes, sukalbėjęs savo poterius 
ir plačiu gėstu padėjęs kryžių ant krūtinės, 
sunkiai atsidusdamas atsistojo ir, nekreip
damas į mane jokio dėmesio, tartum manęs 
visai nebūtų buvę, nužingsniavo kitos staci
jos- link. Zakristijonas, matyt, dėjosi taip 
Įsigilinęs į maldingus apmąstymus, kad Vis
kas aplink jam iš akių išnyko. Ta nekalta 
komedijėlė mane truputį pralirikntino, ir aš 
pusiau juokais tariau:

— Laba diena!
— Tegul bus- pagarbintas Jėzus Kristus,

— atsakė jis pabrėždamas kiekvieną žodį,
aiškiai duodamas suprasti, kad be ^-'staus 
pagarbinimo jis kitokio sveikinimosi nepri
pažįsta. '

— Ar tamsta būsi ponas Dzedulionis?
— Taip, tamista, aš esu Mataušas Dzedu

lionis.
—■ Stepo Dzedulidnių tėvas?
Seni3 tartum nuo smūgio staiga palinko 

ir tyliai atsakė:
' — Taip, aš esu jo tėvas ... Kas tamista 
toks būsi? .

— Mano pavardė Girkalnis. Šioje bažny
čioje šiandien turėjo būti mano jungtuvės 
su Aldona Skaisgiryte iš Naujakiemio ...

— Ak, tai tamista būsi Skaisgirytės suža
dėtinis! Žinau, žinau, Viskas buvo paruošta,
— pažiūrėjo jis į mane atsidėjęs ir nukiū
tino link suoliuko, kuris stovėjo prie šven
toriaus mūro. Aš nusekiau paskui.

— Tamsta žinai, kas vakar atsitiko Nau
jakiemyje? — paklausiau, kai mes atsisė
dome.

— Žinau, jau visas miestelis dzvanija,
— Kur dabar tamstos sūnus? ' .
— Nežinau, jau seniai jis bebuvo namie,- 

visą laiką kažin kur trankosi. Ir pabėgo 
neatsisveikinęs ... —senis atsiduso ir patylė
jęs kalbėjo 'toliau: — Per pirmą bolševik
metį rasai išvežė dukterį su vyru ir vaikais, 
o dabar ir sūnus ištrūko galva su tėvynės 
priešais ... Kai Šiandien rytą Morta ėmė 
skambinti varpais, tai man ausyse ir ėmė 
spengti: tavo vaikas išdavikas! tavo vaikas 
išdavikas! Viešpatie, viešpatie, už ką tu mus 
baudi? — pakėlė jis akis Į bažnyčios bokšto 
kryžių maldingai susikaupęs. — Nesupran
tami Dievo keliai, ne, — palingavo jis galvą.
— Tos bažnyčios duris jau varstau vienuo
likę metų; šiandien pirmą kartą peržengiau 
jos slenkstį su drebenčia širdimi, bijojau, kad 
neprasivertų žemė ir neprarytų išdaviko 
tėvo ... Buvau nuėjęs pas kleboną: jis mane 
ramina, sako, tu negali atsakyti už savo vaiko 
darbus. Taip tai taip, bet ar šventame Rašte 
nėra pasakyta, kad 'tėvų kaltės krenta ant 
vaikų? Gal aš nemokėjau auklėti, gal nemo
kėjau jam Dievo baimės įkvėpti, gal Jis per 
vaikus mane baudžia už jaunystės nuodėmes, 
nors, rodos, .aš gyvenau, kaip geram kata
likui pridera' gyventi. Per visą savo gyve- 
n:mą meldžiausi, kad š—d'oji dvsta' ap
šviestų mano sūnaus protą, bet, matyt, mano 

maldos nepasiekė Jo sosto. Mano sūnų apsė
do piktoji dvasia..

-■ Senio kalba manęs nedomino, ir aš ižai-' 
blaškęs, dairiausi po šventorių, Bažnyčios 
langų vitražuose šv. Jona8 krikštijo Jordano 
upėje Kristų ir šventas Petras su Povilų < 
skaitė kažin kokį didelį parganientą. Dievo 
namo pastogė buvo aplibdyta kregždžių 
lizdų. Jok visą laiką nardė ore. Šimtamečių 
tuopų pavėsyje, prie šventoriaus vartų, sto
vėjo sena; taedinė varpinė, sveikinusi tūks
tančius parapijiečių, atvykusių į šį pasaulį 
ir tuos pačius tūkstančius vėl palydėjusi į 
amžinybę. Jos varpai ir mus su Aldona būtų 
palaiminę... Jungtuvėms ji buvo pasisiū
dinusi labai gražią suknelę.. Greičiausiai ji 
būtų panėšėjusi į auksaplaukę Punios ku
nigaikštienę, kuri susidegino ant laužo ... 
Kodėl Aldona negalėjo susideginti? Jei ji . 
būtų susideginusi, man būtų dabar lengviau. 
Ji tikrai būtų susideginus, jei tik būtų galė
jusi: aš ją gerai pažįstu... Ir vėl mintys , 
apie jąl ;

Staiga pašokau ir gan. grubiai nutraukiau 
senio dūsavimus ir bejėgiskūs samprotavi, 

. mus apie Dievo valią, paklausdamas, ar kle
bonas namie.

— Namie, kurgi daugiau bus. Labai susi
rūpinęs, nežino kas daryti: bėgti ar pasilikti. 
Tamistėle, tur būt, dar be pietų? * Mortelė 
galėtų ką išvirti ...

— Dėkui, valgyti aš nenoriu. Vadinasi, 
tamsta neturi jokių žinių, kur dabar galėtų 
rastis tamstos sūnus? ■' . . , ;

— Nieko nežinau, tamistėle. ničnieko ...
— Viso labo, ponas Dzedulioni, aš turiu 

dar užeiti pas kleboną.
— Tai pietų ... . į, y -i
— Ne, dėkui.
Aš palikau jį besėdintį ant suolelio. Kai 

ėjau per klebonijos sodą, man truputį jo pa
gailo, aš beveik ėmiau sau priekaištauti, kad 
nebuvau su juo švelnesnis. Bet ar man ga
lėjo labai rūpėti svetimi sielvartai?

Klebonas, stambokas, pilno veido, šeštą 
dešimtį bevarąs vyras, pasitiko mane veran- . 
doje gan šaltai, bet, kai išgirdo mino pv 

•vardą, ant jo sus’velninusio veido pas’rodė 
k-“-. kas fiuatu į šypseną, pakvietė įeiti į 
vidų.
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Baltijos universitete apsilankius
Keletą mėnesių Hamburgo Pabaltijo Uni

versitete užtrukęs laikotarpis „kels — nekels” 
baigėsi per Tris Karalius. Tą dieną pirmo
sios keliamųjų kolonos pasiekė Pinnebergo 
miesteli, esantį 25 km. nuotolyje nuo Ham
burgo miesto centro. Tai erdvios vokiečių 
karo aviacijos kareivinės, kurias Pabaltijo 
Universitetui užleido britų karališkoji armija.

Daliai persikėlus jau j naująsias patalpas, 
' o kitai dar besipakuojant ir jau susipakavus 

savo kuklią mantą, buvo gauta žinia, kad ka
reivinėse sprogo centralinio šildymo vamz
džiai. Tai prilaikė galutiną persikėlimą ir 
(sikūrimą.

Tačiau dabar jau seniai praeityje pasiliko 
persikraustymo įspūdžiai. Prie (ėjimo Uni
versiteto „miestan” ant aukšto stiebo plevė
suoja D. Britanijos ir Hamburgo Pabaltijo 
Universiteto vėliava — trys gintarinės ban
gos (trys Pabaltijo valstybės) baltame fone. 

. Universitetas savo reikalams gavo visas buv. 
kareivines ir todėl čia sudaro lyg ir atskirą 
miestą, kuriame jau užvirė gyvenimas ir dar
bas. Studentai ir mokomasis personalas ap; 
gyvendinti tautybėmis. Taip, pvz., lietuviai 
užima visą trečią bloką ir dal|' aštuntojo, 
kur kitoje dalyje susitinka su estais. Gyvena
mosios patalpos nėra tokios ankštos, kaip .

' buvo Hamburge. Taip pat ir paskaitų salės 
yra daug erdvesnės. Laikinai, esant šalčiams 
trečiojo bloko lietuviai susilaukė daug įna
mių”, nes aštuntasis blokas ir visa eilė kitų 
dar nėra apšildomi. Paskaitos irgi dėl tos 
pat priežasties negali vykti joms specialiai 
skirtose patalpose.

Už spintų skaito profesorius
Eini namo koridoriumi ir štai, matai visą 

■spintų sieną, kuri vestibiuli skiria nuo kori
doriaus. Už spintos gird&i balsas. Prityla 
koridoriuose garsai, o ir durys nustoja smal
kiai trankytis. Netyčia (kiši galvą pro spintą

• ir išvysti auditoriją. Ramiai sau kalba pro
fesorius. Studentai daro užrašus. Ir taip bus 
ligi atašilo. Atšils, studentai bėgte išsibė
gios iš tvankių koridorių ir perpildytų kam
barių, neg erdvės čionai yra. Ir dar kiek 
datlgl s. /

Frenkelis (turjs puikios medžiagos lituanis
tams) ir kt. Sukataloguotų ir ■ inventorizuotų 
knygų Biblioteka jau, turi per 3.000, apie 600 
(vairių vadovėlių ir apie 1.500 periodikos., 
Knygos daugiausia yra anglų kalboje. Kaip 
mokslinė medžiaga vertingiausia yra šveica- 
riebių dovana. Knygomis studentai naudoja
si skaitykloje, o vadovėlių gali gauti ir | na
mus. Visą laiką buvusi vokiečių „kampinin
kė”, dabar Biblioteka gavo dvi erdvias sa
les, kur darbas vyksta tikrai, sistemingiau.

Studentų ir profesorių literatūrinė popietė
Kuklus, net labai kuklus pabaltiečio aka

demiko maisto davinys, nuo kurio negalima 
mirti, bet ir ligi sotumo toli, neužmuša pa
siryžimo ištverti ne tik paskaitose, bet 
lieka dar jėgų ir laisvalaikio kultūrinių 
mogų organizavimui. Po vienu stogu ir 
vieno katilo likimo suvesti profesoriai ir 
deniai tarpusavyje gyvena nuoširdžiuose 
tykiuose. Pirmoji literatūrinė popietė, (vyku
si tik ką atsikėlus | naujas patalpas,* tai pil
nai (rodė. Šios popietės programoje dalyva
vo ir \ studentai ir profesoriai. Ypač visiems 
patiko literatūrinis konkursas, kada, skaitant 
dešimti (Vairių mūsų poetų eilėraščių ir gro
jant smuiku tięk pat ištraukų iš Įvairių ope
rų, susirinkusieji turėjo atspėti eilėraščių ir 
muzikų autorius. Atspėjusieji gavo premijas.

Nors vietiniai literatai ir kt. meno mėgė
jai dar ttjėra krūvon susibūrę, tačiau, atrodo, 
šitai greit turės Įvykti. Pirmuosius žingsnius 
parodė I. Vaičiulėnaitės redaguotasis1 „Sden- 
tiae et artibus”, kurio numeris 3 turi netru
kus pasirodyti.

Studentų vadovybė
Studentų mokslo . ir kultūrinio darbo ret-

Kur prlsiglausimf

pa- 
pra- 
prie 
šiu
šant

kalais rūpinasi pačių studentų išsirinktoji 
I Studentų atstovybė, kurion (eina: P. Augus- 
| tinavičius — pirm., J. Dagys — vicepirm., 
A V. Zikaras — 

L Vaičiūlėnaitė 
niams reikalams.

Be 1 
suruošia savo pajėgomis, U-te (vyko keletas 
koncertų, kurių programą atliko svečiai me
nininkai. Studentams koncertavo čiurlionie- 
čiai, Būtėno (Dambrauskaitė ir Baranauskas) 

"• grupė, Detmoldo Tremtinių operos kolekty
vo nariai: J. Augaitytė, V. Baltrušaitis, Ip. 
Nauragis, S. Paleček-Levickienė ir kt. Ypač 
detmoldiškiams studentai yra labai dėkingi, 
kad jie jau kelis kartus juos aplankė, nebo
dami sunkių susisiekimo, sąlygų.

Studentų • atstovybės rūpesčiu universitete 
ruošiami ir pravedami įvairūs minėjimai. 
Be vietinės studentų atstovybės,' čionai yra 

Atstovybė, koordmuojan- 
studentų darbą.

seka, J. Levickas — ižd. ir 
— narys meno Ir kultūri-

kultūrinių pramogų, kurias studentai 
ia savo pajėgi

kių meliodijoms. Norima šią filmą pagaminti 
spalvotą; tąsyk ir mūsų tautiniai rūbai įspū
dingiau atrodytų. Siame darbe iniciatoriams 
sutiko talkininkauti J. Banaitis . ir akt. V. 
Dargis. Iš Universiteto Unrra vadovybės 
gautas šiam sumanymui pilna9 pritarimas ir 
greitu laiku laukiama oficialaus leidimo iš 
britų ištaigų. Filmą sukti numatoma univer
siteto rajone, kur U-tą globojanti Unrra yra 
pažadėjusi išlaikyti visą meno ansamblį ir 
filmavimo personalą per visą filmog laiką. 
Žiroma, leidimas bus, bet filmai sukti reika
lingi pinigai. Studentai visais laikais šiuo 
a ilgiu buvo „pliki kaip tilvikai”, o ką jau 
bekalbėti apie dabartį.

Filmos štabą užtinku susimąsč''ts|. Kad 
taip lietau tremtinių komitetas ar šiaip pa 
siturintieji tautiečiai paremtų...

ir zoninė Studentų 
ti visų anglų zonos

kultūrinė filmą 
gausaus akademinio jau-

' Lietuviška
Kultūrinis darbas 

nimo tarpe vyksta .ne tik organizuotai. Jis 
ir spontaniškai reiškiasi tai vienoje, tai ki
toje kultūrinėje šakoje, o ypač tenai, kur 
yra mūsų taut.* reprezentacijos reikalas.

Galima sakyti, vienintelis filmų srities 
specialistas ■ — lietuvis studentas T. Kuklys, 
anksčiau Vokietijoje studijavęs filmos pasta
tymą, Universiteto kolegų tarpe sudarė filmų 
štabą ir paruošė planą bei savo laisvalaikiu 
atliko visug paruošiamuosius darbus sukti 
filmai. Filmą pavadinta „Sekmadienis kaime”. 
Veiksmas vyksta lietuviškame kaime, skam
bant lietuvių liaudies dainoms ir tautinių šo-

Universiteto širdis «
To misterio Rygel vardas čionai labai po

puliarus. Apie j| daug kalba profesoriai ir 
studentai. Ir visi ji mini su pagarba ir sim
patija. Kas jis?

„Mr. R. G Ryggle yra mite globojančios 
Unrros Team 289 Pr. Welfare Officer — aiš
kina studentai — tai tipingas, bet geras Ir 
jautrus amerikietis. Jis visa siela atsidavęs 
Univeftitetui. Padeda kuo išgali. Su studen-, 
tais labai draugiškas. Išklauso reikalą, pata
ria, paploja per pet| (ir jam galima paploti). 
Labai mėgsta lietuviškas dainas; lankydama
sis pas studentus, prašo padainuoti, o išgir
dęs syk| čiurlioniečius, jų dainų sujaudintai, 
užšokęs ant scenos, dėkojo už gražų-koncer
tą”.

Taip apibūdinamas Mr. Ryggle — tas 
Hamburgo Pabaltijo Universiteto centrinis 
asmuo, kuriam visas universitetas šalia pa
garbos, ir gilią meilę Širdyje nešioja.

Š. Narkėliūnaltė

Pietų Amerikos šalis - Cili respublika

Graži biblioteka
* Universiteto mokslo įstaigos ir raštinės 

taip pat gavo gražių patalpų, tik dėl šalčio 
dar negalima jose pasirodyti, štai, viena to
kių labiausiai reikalingų (staigų, kaip Uni
versiteto Biblioteka, jau susitvarkiusi po per
sikėlimo, tik negalinti dirbti. Atšilus orui čia 
pirmiausia prigužės interesantų. Kas gi di
džiausias Studijuojančiojo pagelbininkas, jei 
ne knyga?! O knygų biblioteka jau turi aps
čiai Bibliotekai vadovaujanti E. Eimaitytė 
(Vilniaus U-to Bibliotekos dir. pav.) patie
kia pluoštelp žinių. Pasirodo, darbas pradė
tas kaip ir iš nieko. Biblioteka neturėjo nei 

. knygų, nei patalpų, tačiau netrukus gauta 
knygų siunta iš BALF-o, knygomis sušelpia 
Tarptautinė Studentų Organizacija Šveicari
joje, YMCA, kariuomenės dalinyg iš Breme
no, Baltų Humanitarinė Draugija Švedijoje 
ir kt Net ir privatūs asmenys leido ir lei
džia bibliotekai naudotis savo knygomis. To
kie yra prof. Tardei, iš Bremeno, didelis lie
tuvių simpatikas ir lietuvių bičiulis; prof.
■■■■M ■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■*■■■■■■■■■■■■■

— Tarpsta iš Kauno? —. paklausė iis, 
kvieedamag sėsti.

— Iš Kauno.
— Kas ten girdėti?
— Nieko. Visi išbėgo, miestas tuščias.
— Argi vėl nauja okupacija? Argi vėl nau

jas kryžiaus kelias prieš mus?
Aš trūktelėjau pečiais. Nežinau kodėl, 

mane erzino kunigo žodžiai. Buvo aiškiai , 
matyti: jis bijojo kryžiaus kelio, jo stambių 
bruožų veide atsispindėjo vidaus nerimas, 
kurio jis net ir nemėgino slėpti. Nors aš iš 
nieko nelaukiau paguodos ir užuojautos, bet, 
man rodėsi, kad jis galėjo pasiteirauti apie 
mano sužadėtinę jei .ne kaip sielų ganytojas, 
tai bent kaip gerai išauklėtas pasaulietis, ku
ris mandagumo taisyklių nėra sušlavęs j 
kampą. Bet jis buvo susirūpinęs tik savimi.
'f Ką tamsta manai toliau daryti? — pa

klausė jis, vaikščiodamas po kambarį, susi
dėjęs rankas ant nugaros.

•— Važiuosiu toliau.
— Kas mafl daryti, nežinau: bėgti ar pa

silikti?
— Rodos, geras ganytojas nepalieka savo 

avelių vilkams ...
— Taip, taip, žinau, galvojau, svarsčiau... 

Su savo parapija aš esu susirišęs ne tik koip 
dvasiog ganytojas, bet ir kaip žmogus. Išgy
venau čia i vienuolikę metų, susipratau su 
žmonėmis o dabar palikti ... Jau nekalbant 
apie gimtosios žemės meilę apskritai. Bet 
kai pasaulietis kalba su dvasininku, jis gal
voja ne apie žmogų, bet apie kažin kokią 
'abstrakciją. '

— Tai tada bėkite ...
1. Bet kaip aš galiu palikti savo aveles? Ave

lių, ganytojas liepia pasilikti, žmogus siundo 
bėgti. Kuris teisus? Viena

, liksi, kilpos neišvengsi.
(B. d.)

aišku: jei pasi

Valstybės sanfvarta. Čilė yra respublika
' nuo 1818 metų. Vyriausybę sudaro tiesiog!- 15.000, Chukuicamata 
niais rinkimais'6 metams renkamas preziden ' — >'>nnn 
tas. {statymų leidžiamąją valdžią sudaro se
natas ir atstovų rūmai. Senatas atstovauja 
provincijas ir | j| yra renkami 8 metams 45 
nariai. Jų pusė kas 4 metai yra perrenkama. 
Atstovų rūmai yra renkami tiesioginiaia 
slaptais rinkimais 4 metams iš 132 atstovų. 
Rinkimų teisę turi tik 21 metų sulaukę ir 
moką skaityti ir rašyti vyrai. -__

Plotas Ir gyventojai. 1940 metų daviniais 
Čilė turėjo 742.000 kvadratinių kilometrų 
plotą, kuriame gyveno apie 5 milijonai gy
ventojų. Vienam kv. kilometrui teko 
gyventojus. Tuo būdu Čilė yra apie 
tų didesnė ir apgyventa 7 kart rečiau 
tuvą.

Gyventojai rasės atžvilgiu susideda 
% baltųjų, 51% metisų ir 2,3% arankanų, 
aimarų ir Ugnies Žemės gyventojų. Dau
guma gyventojų yra Romos katalikų tikybos. 
Valstybės kalba — ispanų. Piniginis viene
tas paso, 1939 metais turėjo 10 pf. vertę.
Laiko skirtumas — 6 valandos (vėluoja). 
Valstybės sostinė Santiago ,turi 944.000 gy
ventojų (6 kart didesnė už Kauną). Kfti 
svarbesnieji miestai yra Valparaiso 212.000 
■gyv., Concepcion — 86.000, Vina dėl Mar-»- 
64.000, Antafagasta — 50.000, Ikuikua — 
— 38.000, Lota — 31.000. Talcahuano —

•

apie 7 
13 kar
ui Lie-

iš 46,7

30.000, Cokuimbo — 17,000, Tocopilla — 
“ ‘ ‘ i - 13.000, Los Andes

— 12.000.,
Okie. Klimato atžvilgiu kraštą atidaro 

trys skirtingos zonas: 1. šiaurės — daug 
metalų rūdos, tačiau sausa ir žemės ūkio at
žvilgiu neturtinga sritis; 2. vidurio — drėg
na, bet švelnus klimatas; dėl to turi labiau 
išvystytą žemės ūk| ir gyvulininkystę; 3. pie
tų — vyrauja drėgnas Jr vėsesnis klimatas, 
daug miškų ir ganyklų, tinkamos sąlygos 
žemės ūkiui.

Dirbamos žemės 7,5*/«, vaismedžių sodai 
ir krūmai 0,38%, ųatūralinės pievos ir ga
nyklos — 16,2%, miškai 20,5%. Likusioji 
dalis dar neištirta ir nenaudojama žemė.

Iš javų daugiausia sėjama kviečių,, ypač 
tarp Santiago ir Conception miestų sričių. 
Vėsesnėse pietų srityse daug sėjama miežių 

. ir avižų. Italų apgyventose srityse sėjama 
daug kukurūzų. Pramoniniai augalai — ta
bakas ir kanapės užima nežymią vietą. Au
ginama daug vynuogių. Vyno produkcija | 
metus apie 3 mil. litrų. Šiuo atžvilgiu Čilė 
užima antrą vietą Pietų Amerikoje. Iš vais
medžių pirmą vietą užima obelys. Į metus 
eksportuojama obuolių apie 125.000 dvigu
bų centnerių.

Miškai užima apie ketvirtadali viso krašto 
ploto. Jie susideda daugiausia iš didžiulią 
pietų kraštų skroblų ir spygliuočių, kurių

i

Tremtiniu knygos naujienos
Turiningas kalendorius *

Siems, 1947metams, lietuviams tremtiniams 
amerikiečių zonoje buvo išleista keletas ka
lendorių, tačiau dažnas jų nebuvo be trūku
mų. Tų kalendorių sudaryme jaučiamas sku
botumas. Kai kurie leidėjai, skaitydamiėsi su 
esamu popierio trūkumu, galimas daiktas, 
prieš savo norą turėjo tenkintis kad ir šiau
rėlesne kalendoriaus apimtimi. Tačiau jų iš
leistieji kalendoriai, šiaip ar taip, užpildė bu
vusią spragą ir dažnas tremtinys galėjo šios 
rūšies leidiniais apsirūpinti.

Paskutiniuoju metu, jau įžengus į trečiąjį 
1947 metų mėnesi, lietuviškųjų leidinių skai
čių papildė dar vienas kalendorius, tai yra 
„Mūsų Kalendorius 1947,” išleistas „Mūsų 
Kelio”. Pastarasis leidinys, palyginus su anks 
čiau išleistaisiais šios paskirties leidiniais, 
tiek savo dydžiu, tiek turinio apimtim] išei
na pirmon vieton. „Mūsų Kalendoriuje”, be 
kiekvienam kalendoriui pravalomos kalendori
nės dalies, kuri dar papildyta mūsų kultūri
nio, politinio bei visuomeninio gyvenimo at- 
žymėtinų |vykių kalendoriumi, yra gausi pa
siskaitymui dalis, kurioje telpa mūsų rašyto
jų kūrybos (Putino, J. Baltrušaičio, Kimšos, 
Vydūno, Aisčio, Vaitkaus, Vaičiulaičio,' L. 
Dovydėno ir kt.), toliau seka straipsniai kul
tūriniais klausimais, atsiminimų pobūdžio; 
svarstymai šių dienų politinių problemų. Ok
tavos formato 224 „Mūsų Kalendoriaus” pu
slapiuose skaitytojas, ras visą eilę su įdomu
mu skaitomų tiek grožinės literatūros, tiek 
kitais klausimais straipsnių.

Ypač atsižvelgiant | esamą knygų stoką 
tremties gyvenime, „Mūsų Kalendorius” ne 
tik pilnai atliks kalendoriaus paskirti, bet tuo 
pačiu atstos ir platesnės apimties knygą.

M. M-nis

Knygelė anglų kalba apie Lietuvą
D. Britanijos Lietuvių Taryba išleido ke

lių puslapių knygelę apie dabartinę Lietuvos 
padėtj. Knygelės pavadinimas —. „A Glimpse 
behind the „Iron Curten”. Knygelė skirta 
svetimtaučiams ir bus siuntinėjama nemoka
mai. Lietuviams kainuos 6 penai ' (vj.)

Vertingas žurnalas
Prieš kiek laiko jau išėjo rotatorium spaus

dinamas „Žingsnių” žurnalo pr. metų 4—5Nr. 
Laikraštis redaguojamas rimtai. 4-s 5 Nr. 
yra 74 pel. ir 3 lapo didumo fotografijos, 
kurios, vaizduoja M. Jankų ir jo gyvenimą. 
Turinyje telpa kun. A. Kėlerio straipsnis: 
„M. Lietuvos Patrijarcho M. Jankaus trumpa 
biografija”, Juozo Senkaus „Patrijarkas Mar
tynas Jankus”, P. Butėno: „Bitėnai - Flens- 
burgas”, J. Jankaus; romano ištrauka — „t 
Ateiti”, A. M. straipsnis — „Pirmasis nacio
nalistus teisė Lietuvos teismas 1”, V. šiskino 
straipsnis „Kanada”. Labai įdomus H. H. 
straipsnis — „Amerika nėra Europa, O 
New ’• Yorkas — ne Amerika”, P. Butėno 
recenzija, knygos „Dienos be Tėvynes”, ir 
plačiai aprašyta lietuvių paroda Seedorfe. 
Netrūksta žurnale beletristikos, poezijoa ir 
{vairių įvairenybių. Išleidimo vieta Flens- 
burgas - Seedorfas. Kaina nepažymėta, (vj.)

tarpe pažymėtina yra fitzva patagonlca, II 
kurio gaminama alerco mediena. Miškingo
se srityse randasi daug lentpiuvių.

Gyvulininkystė 1936 metaig skaičiais taip 
atrodė: galvijų 2,5 milijonų galvų, avių — 
6 mil., ožkų — 0,8 mil., kiaulių — 0,6 mll„ 
arklių — 0,5 mil., asilų — 0,05 mil„ mulų 
— 0,04 mil, lama ir alpaka — 0,03 mil. Mė
sos eksportui nemaža yra (rengta šaldytuvų. 
Daug yra išvežama 1 užsieni neapdirbtos vil
nos. (

Žemės turtai ir 'pramonė. Iš žemės turtų 
pirmą vietą užima salietra, kuri kasama 
Ikuikua, Tocopilla, Antofagasta ir Taltalo 
srityse ir eksportuojama l užsieni. Antroj 
vietoj eina Goraksąs ir jodas. Iš metalų pas
kutiniuoju laiku pradėjo kilti aukso, sidab- 
ir vario kasyklų gamyba. Vario atžvilgiu 
Čilė atsistojo | vieną iš pirmųjų vietų pa- '. 
šaulyje. Čia gaunama taip pat daug aukštos 
kokybės geležies rūdos, kuri žaliavos pavi
dale yra eksportuojama Ir tik maža dalis 
vietoj apdirbama. Greta geležies rūdos yra 
iškasama ir akmens anglių. Mažai yra-iš
naudojama vandenų jėga. Palyginti su kraš
to ištekliais, medžiagų šaltiniais Ir gyveni- ■ 
mo pareikalavimu, pramonė yra išvystyta la
bai menkai. Taip yra dėl kvalifikuotos dar
bo jėgos ir kapitalo stokos. Daugumoje pra
monės įmonės yra svetimšalių rankose. 
300.000 darbininkų Čia dirba pramonės 
nėse. • / >

Iš kitų pramonės sričių paminėtina 
audinių pramonė, kuri apdirba vietinę 
ną ir importuotą medvilnė' ir šilko žaliavą. 
Po audinių tenka paminėti ir odininkystės 
pramonę. Visame krašte yra apie 20 avali
nės fabrikų, kurie naudoja vietinę odą.- Cer- 
rilos mieste yra užsieniečiams priklausantis 
lėktuvų fabrikas. Cemento gamyba siekia 
kasmet 350.000 to. Cukraus gamyboje yra tik 
pusiau apdirbama iš Peru importuota' cuk
raus žaliava neskaitlingose šio krašto rali- 
nerijose. Popieriaus gamyba yra labai ma
ža. Kalamare yra sprogstamosios medžiagos 
fabrikas, kuris gamina užtaisus kalnų pra
monei. Chemijos srityje paminėtina yra vais
tų gamyba, kurią labai remia šiog valstybės 
varoma prekybos politika. Vaistų pagamina
ma tiek, kad yra patenkinama visas vidaus 
pareikalavimas.

Čilė (veža audinius, (raukius ir geležies 
prekes, autovežimius, cukrų, aliejų, ryžius, 
kvepalus, asfaltą ir smalą, dažus ir lakus, 
sprogstamąsias medžiagas, chemines įrašas. 
Išveža salietrą ir jos šalutinius produktus, 
vari, geležies rūdą, vilną, odas, šaldytą mė
są, natrio sulfatą.-

Susisiekimas. Svarbiausias uostas yra Val
paraiso. Prekybos laivynas turi 176.000 bru
to. registro tonų. Gelžkelių yra, (skaitant ir 
pramonės šakas tik 8663 km.

Pažymėtina, kad Čilėje yra ypač gerai, su
tvarkytas darbininkų aprūpinimas. Nė viena 
Pietų Amerikos valstybė nėra įstatymais dir
bantiesiems palankia prasme (gyvendinusi so 
dalinio aprūpinimo,' kaip Čilė. Čia darbinin
kas 15 metų dirbęs vienoje ar kitoje įmonė
je, jau turi teisę gauti senatvei paramą skly
po pavidale'
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MINTIS !!»• i I
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia,

o dvasioje keikia. V. Kudirka.-

RUSU VALDŽIOS ATSTOVAI VASARIO 16 MINĖJIME
Insbruko (taj yra prancūzų okupacinės zo

nos Austrijos sostinė) lietuviai studentai 10-tos 
Vasario išvakarėsey'rengė čia jau tradicini 
balių. Mat, 15-tą Vasario yra studentų sam
būrio „Lithuania” (steigimo metinė šventė, 
ir Ji buvo sujungta su 16-tos vasario išvaka
rėmis. Rengimui buvo gauta iš prancūzų 
nemažai paramos, o taip pat geriausia Ty
relyje salė „Golt” hotel. Studentai pasikvie
tė svečius iš kitų korporacijų, kurių jie taip 
pat visą laiką buvo kviečiami, be to — uni
versiteto vadovybę, daug aukštų prancūzų 
pareigūnų ir amerikiečių- bei anglų kari
mus atstovus... Tačiau dieną prieš balių 
rengėjams buvo staiga pranešta, kad jie turi 
pakviesti ir rusų karinius atstovus, arba — 
visai nerengti. Tai rengėjams sukėlė nema
žai susirūpinimo, bet, galų gale, turint gal
voje jau padarytas išlaidas, nutarta rusus 
pakviesti.

Rusų atstovai atvyko pilnoje sudėtyje, L 
y. visi trys, kiek jų čia ir yra. Po oficialios 
dalies jie išėjo.

Kaip ten bebūtų, bet faktas lieka faktu, 
kad rusų valdžios atstovai dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės/ paskelbimo minėjime.

. J' *
Lietuviai J. A. V. gražiai paminėjo 

'*7., , • Vasario 16 d. •
Atvykus | JAV naujoms jėgoms ir vasario 

16 d. minėjimai buvo pravesti daug Įspūdin
giau ir organizuočiau. Pavydžiui, New Jer
sey, Lietuvių Tarybos suruoštame minėjime 
Sheration viešbutyje, invokacijas buvo kun. 
N. Kemešio, kalbas pasakė Mayor Vincent 
J. Murpsy, Lietuvos atstovas Vašingtone Po
vilas Žadeikis, Monsignoras James F. Kelly,y 

’ Seton Hall College prezidentas ir kum Pr.
Bastakys (neseniai atvykęs iš Europos).. Po 
visų kalbų pasirodė lietuvių politikos klubo 
choras iš Kearny, vedamas nuziko J. Cižaus- 
ko. Po to buvo parodyta filynos iš lietuvių 
gyvenimo Europoje. Dalis programos buvo 
perduota ir per radiją. (vj.)

Du Nepriklausomybės minėjimai 
Tolimojoje Weideno stovykloje gyvena dvie 

jų Baltijos tautų žmonės: lietuviai *ir estai, 
kurie vienodo likimo ištikti, gražiai moka 
veni kitus suprasti ir J kits kito reikalus (ši- 
jausti. .Todėl Vasario 16 ir 24-ji mums buvo 
vienodai reikšmingos šventės ir dar didesnio 
susiartinimo , bei draugiškumo mėnifestacljos.

Vasario 16-sios iškilmingame minėjime, ša
lia gražių sveikinimų ir linkėjimų, Raudonas 
skaitė įdomią paskaitą, po kurios vienbalsiai

priimta-atitinkama rezoliucija. Meninę dalį— 
koncertą — lietuviai atliko savo sutelktinėmis 
jėgomis. Ypač pažymėtini tautiniai šokiai, 
kuriuos šiuo kartu puikiai išpildė pradž. mo
kyklos mokiniai 7—8 metų vaikučiai. Gimna
zijos mokinės, kaip tikros balerinos, puikiai 
pašoko „Snieguolių šokį". Gražiai • skambėjo ’ 
„Tėviškės” vyrų choras.

Unrros Direktorius gražiais ir padrąsinan
čiais žodžiais sveikino lietuvius.

Estai koncertui solistus pasikvietė iš kitų 
kolonijų. Dainininkė Kukk padainavo operų 
arijų, dainų, populiarių estų liaudies dainų. 
Pažymėtina, kad ji kai kurias arijas bei kitas 
dainas dainavo angliškai bei vokiškai. Didelio 
publikos pritarimo susilaukė Ksilofonistas,

taip pat puikiai atlikęs gražių muzikos daly
kėlių. 

Švenčių minėjimai ir 
ir atgaivino priblėsusia3

koncertai sustiprino 
viltis.' L. E-tai

D. Britanijos lietuviai
Nepriklausomybės šventės sukaktuves

Londono lietuviai jau šventę pradėjo išva
karėse, surengdami iškilmingą koncertą ir 
minėjimą. Minėjimą ir koncertą surengė lie
tuvių klubas. Tenka paminėti, kad atsilan
kant i' minėjimą teko pirktis It įėjimo bale
tą, kuris kainavo 2 šilingus ir 6 penus. Taip 
pat .minėjimai Įvyko O'.asgove, Bęllshille 
Craigneuk ir kitur. Visur minėjimai praėjo 
su pasisekimu! (vj.)

iškilmingai minėjo

LTB pranešimas paieškojimu^ ir 
kartotekon įsirašymo reikalu

Mes gauname daugybę pairkojimų iš Eu- 
• ropos bei užjūrio kraštų, kaip iš pavienių 

asmenų, taip ir iš Įvairių organizacijų (Co- 
mitė International de la Croix-Rouge, Gene
ve / Consulate General of Lithuania, New 
York / War Relief Services National Catholic 
Welfare Conference, New York / Lithuanian 
American Information Center, New York ir 
tf.). (Pradeda plaukti artimųjų paieškojimai ir 
iš mūsų-tėvynės. Pagal turimu3 C/Kartoteko- 
ji adresus mes jau daugeliui pranešėme, esan 
čius Įvairiausiose pasaulio dalyse ju artimų
jų adrt^us. To neįmanoma padaryti tiems mū
sų- tremtiniams, kurie-nėr/ įsirašę į C/Kar
toteką, nes mums nežinomi jų adręsai, ką 
tokiais atvejais ir pranešame jų ieškotojams.

Aišku, kad ateityje, pa!engvė|U„ pašto su
sisiekimui, paieškojimai artimųjų bei pa : Ri
tamųjų dar pagausės. Tam turime atitinka
mai pasiruošti, t. y. gerai1 sutvarkyti savo C 
Kartoteką (ką mūsų kaimynai baltai ir len
kai jau senai yra padarę). Me3 šiame .—Sa
le “esame gėrokai apsileidę. Nors mūsų trem
tinių kartoteka ir buvo surinkta 1945 m. va
sarą, bet jon toli gražu nevisi susirašę, o 
be to — toji kartoteka nebuvo reikiamai pa
pildoma, todėl paseno (per dviejų metų lai
kotarpį daugelio mūsų adresai pasikeitė).

Patvarkant šį reikalą, LTB vadovybė, savo 
bendraraščiu iš 1946.XH, .14 d. paskelbė ata
tinkamas C/Kartoįekai tvarkyti taisykles ir 
naują kartotekon įsirašymo vajų. Siam rei-

Prasidėjo skryningas
Kovo 3 d. Traunsteine Unrra pradėjo vyk

dyti atnaujintą „skriningą”. Anketoje 62 kla
siniai. Labai svarbu to patikrinimo pravedimO 
taktika: pirmiausia tikrinami - Unrros tarnau- 1 
tojai ir stovykloms vadovaują asmens bei 
tautinių komitetų atstovai.

džių jaučiąs: linksmos ir patenkintos, nes at
siduria tarp svetmųjų ir toli nuo savųjų, bet 
jau čia, nereikia bijoti nuolatinių grasinimų 
būti grąžintom į savąjį kraštą.” (vj.)

Britų zonoje DP. padidTno mėsos ir 
riebalų normas

Centralinėje Braunschweigo DP. stovykloje 
jau išduodamos padidintos mėsos ir riebalųSuvaržytas lankymas iš Vokietijos atvykusią

| Angliją pabaltijiečių normos. Vietoj ankščiau gaunamų 125 gr.
Kaip D. Britanijos lietuvių savaitraštis mėsos ir 49 gr. riebalų per savaitę, dabar

išduodama po 250 gr. mėsos ir 65 gr. rie
balų. Padidinus mėsos ir riebalų normas, 
liko sumažinta cukraus norma. Dabar gau
nama tik 98 gr. į savaitę. (vj.)

„Išeivių Draugas” š. m, sausio 31 d. nume
ryje rašo,'kad atvykstant didesniems pabal- 
tiečių moterų transportams, aprėžtas ir lan
kymas. Dabar vieną vakarą gali jas aplankyti 

x tik aštuoni asmenys. Iki Šiol Londono lietu
viai labai gausiai atvykdavo lietuvaites 
aplankyti. Tenka pažymėti, kad Londone 
vyksta mergaičių paskirstynas i sanatorijas 
ir. ligonines. Paskutinę lietuvaičių grupę su
darė 32 moterys. (vj.)

Šalčiai sutrukdė ir lietuviams mokslą
Prasidėję šalčiai ir lietuvių DP. stovyklose 

sutrukdė mokslo darbą. Vienur dėl (turo sto
kos, o, pavyzdžiui, Maironio vardo gimnazi
joje Watenstedte sprogo klasėse ir bendra
bučiuose radijatoriai. Tokiu būdu, kol radi- 
jatoriai nebus sutvarkyti, sustoja ir mokslo 
darbas. Žinoma, tas nebuvo numatyta ruo
šiant mokslo metų užbaigimo ir abiturientų 
egzaminų datas. >

Į. D. Britanijos ligonines jau atvyko dirbti 
apie 300 lietuvaičių

Iš Vokietijos Britų zonos iki šiol atvyko ( 
D. Britaniją apie 300 lietuvaičių. Tenka pa
minėti, kad latvaičių esčių atvyksta 3—4 kar
tus daugiau. Kaip „Išeivių Draugas” rašo: 

moterys čia atvyksta ne poilsiui, bet 
darbui ligoninėse. Vietinis anglų komitetas 
stengiasi padėti, kad atvažiavusios jaukiai 
jaustųsi. Leidžia net pasiskirstyti grupėmis, 
kad su savo draugėmis pasiliktų vienoje vie
toje. Nors čia atvažiavusios ne visos iš pra-

Lietuvių kariai Anglijoje lanko lietuvių 
r. <i. kėloiiijds • ■’ ■

Anglijoje gyvena negausus būrelis lietuvių 
karių. Jie ankščiau gyveno Italijoje ir karia
vo kartu sų sąjungininkais prieš vokiečius. 
Neseniai jie nuvykę į Škotiją, kur Bellshill 
ir Olasgove su savo choru ir orkestru ir 
vaidintojų grupe pasirodė tenykštėms lietu
vių kolonijoms. Choras sudarytas iš 23 as
menų ir jam vadovauja Černiauskas. Dainuo
jamos dainos daugiausia kariško turinio, kaip 
„Gaudžia trimtai”, „Karas”, „Vieškelėliai 
dunda”, ir tL Vaidintojų grupė suvaidino 
vaizdeli iš lietuvių partizanų gyvenimo. Ten
ka pasakyti, kad lietuviai kariai savo paro
dymais sukėlė tikrą perversmą. Škotijos lie
tuviai juos nepaprastai palankiai sutiko ir 

~ džiaugsmingai išlydėjo. (vj.)

Tte nt’ni'i’ lArascinJeidėju ir ju 
nuolatiniu,. bendradarbiu 

konferencija
Vasario 27 dieną Augsburge iniciatorių 

grupės buvo sušaukta tremtinių laikraščių 
leidėjų ir jų nuolatinių bendradarbių konfe
rencija, į kurią atvyko atstovai beveik iš visų 
tremtinių laikraščių. Konferencijoj dalyvavo 
amerikiečių karinės valdžios, Unrros ir vo
kiečių laikraščių leidėjų sąjungos atstovai.

Ištisą dieną užtrukusioje konferencijoje buvo 
aptarti tremtinių spaudos reikalai, priimtą 
atatinkama rezoliucija ir išdiskutubti ir pri
imti tremtinių laikraščių leidėjų ir jų nuola> 
tinių bendradarbių sąjungos įstatai. Taip pat 
išrinkta sąjungos valdyba, į kurią iš lietuvių 
pusės įėjų „Žiburių” ir „Mūsų Kelio” leidėjai.

Priimtieji sąjungos įstatai bus įteikti ameri* 
kiečių karinei valdžiai patvirtinti. Svarbiau
sias šios sąjungos tikslas-iškovoti tremtinių 
spaudai mažiausiai bent lygias teises su vo
kiečių pauda, pastatyti ją tarptautinėje plots 
mėje ir išvengti' subordiuavimo vokiečių 
įstatymams ir įjungimo į vokiečių - ūkį.

Sąjunga yra organizuota tautybių principu. 
Kiekviena, tautybė turi tik vieną balsą, ne
žiūrint kokį skaičių laikraščių ir jų skaity* 
tojų jį beatstovautų. Sąjungos narius iš sa- ' 
vo bendradarbių tarpo pristato laikraščių 
leidėjai. ~ (U

Negalimi čia praeiti tylomis nepaminėjus 
vaidmens, kurį atliko amerikiečių zonos vo
kiečių laikraščių leidėjų sąjungos pirminin
kas Naumann. Jis stebino konferencijos da
lyvius savo nuoširdžiais pareiškimais, davė 
nuoširdžiausių patarimų iš savo praktiko! 
kaip geriausia ' yra organizuoti tremtinių 
spaudos sąjungą ir labai įtikinančiai moty
vavo, kodėl reikia stengtis atsistoti ant tarp
tautinio pagrindo ir vengti įjungimo į vokie
čių ūkį spaudos atžvilgiu.. Jis 'taip pat iš
klausė tremtinių spaudos atstovų nusiškun-., 
dimų dėl vokiečių spaudoje varomos propa
gandos prieš tremtinius. Į tai jis pareiškė: ■ 
„Man yra gėda, klausytis šitokių dalyku dėl 
to, kad aš esu vokietis. Jūs esate nustoję 
savo tėvynės if pakėlę be jokios kaltės iš , 
savo pusės didžiausius vargus. Jūs esate verti 
užuojautos ir visapusiško jūsų reikalų supra
timo. Visuose kutūringuose kraštuose yra ir 
turi būti pripažįštama azyliąus teisė per- 

-sekiojamiems politiniu atžvilgiu. Jūs turite, 
kovoti už šią savo teisę. Aš visomis išgalė
mis stengsiuosi jum3 padėti. Mano nuošir
džiausias patarimas' jums laikytis vienybės, ir - 
eiti vienalyte tremtinių mase. Aš taip pat

kad aš neturiu jokios ideologijos. Jeigu jūs 
Pati C/ patyrėte kai kurių skriaudų iš vokiečių spau- 

T-n pusės, žinokite, kad tai padarė ne vo-
.kiečių tauta, bet jos atskiros partijos bei 
atskiri individai. Naumann* pareiškė: „Ritą . 
sekmadienĮ aš per . Stuttgarto radiją kalbė
siu jūsų spaudos ir prieš jus varomos pro
pagandos reikalu į vokiečių tauta.”- Be to, 
Naumann rekomendavo tremtiniams išleisti . 
brošiūrų ir šiaip leidinių vokiečiu k., nušvie- 
čiančių tremtinių vargingą būklę ir jų sieki- ’ 
mus. Tokia leidiniai ne vienam vokiečiui 
atvertų akis ir visai kitaip nuteiktų tremti- ’ 
nių atžvilgiu.

Baigiant reikia pažymėti vieną faktą, kuri! i 
liečia tik lietuvių laikraštininkų grupės rei
kalą. Ne plačių laikraštininkų, bet visai pa
šalinės jėgos buvo panaudotas ne rinkimo; 
bet skyrimo kelias renkant atstovus į serun- 
gos valdybą. Tai nesiderina su demokrati- l 
niais principais.

kiami blankai bei instrukcijos, dar pabaigoje 
praeitų metų, per LTB apygardų komitetus, 
buvo išsiuntinėta visoms mūsų stovykloms 
su prašymu — skubiai ir tiksliai surašyti į 
prisiųstus blankus visu3 mūsų tautiečius, gy
venančius stovyklose, o taip pat- i- visus gy
venančius privačiai. Minimame LTB vadovy
bės bendraraštyje buvo smulkiai aptarta C/ 
Kartotekos reikalingumas, jos blankų užpil
dymo tvarka, jo3 kasmėnesiniai papildymai 
bei daroi..ą paieškojimų tvarka.

Tenka apgal’estauti, kad kai kurie vietos 
komitetų ar stovyklų pareigūn->' neįsigilino 

minimą bendraraštį patys, neišaiškino jo 
savo apylinkės tautiečiams ir C/Kartotekos 
blankų užpildymą vykdo pavėluotai ir labai 
paviršutiniškai: neįrašo visų savo stovyklos 
ar jos apylinkėje gyvensiu tautiečių, nepil
nai arba labai neaiškiai Užpildo'blankus ir t. 
p. Dėl reikalo neišaiškinimo pasteb ma neno
ras rašytis į C/Kartoteką ir baimė, kad, adre
sai bei kitos asmens žinios nepapultų kam 
nereikia. Pabrėžiame, kad kartotekos blankų 
.klausimai nėra išlaužti iš piršto, o suderinti 
su nustatytais Tarptautinio. Raudonojo Kry
žiaus paieškojimų klausimais. Baimė dėl ad
resų papuolimo Į nepageidautinas rankas at
puola, nes, pagal dabar nustatytą tvarką, 
esamųjų C/Kartotekoje asmenų adresai ne
pranešami ieškotojui, bet /painformuojama 
apie tai ieškomasis, kuris, pagal savo norą, 
gali susirišti arba nesusirišti su tuo asmeniu, ..................... _r___  _____„-r—
kuris jo paieško. Senieji 1945 mt kartotekos nepriklausau jokiai partijaii Bet tai nereiškia, 
blankai, po suderinimo jų su naujaisiais — '.............................................. ..
dabartiniais, bus tuojau sunaikinti. T 
Kartoteka yra betarpėje priežiūroje LTB Vyr. 
Komiteto ir esantieji joje adresai beį kitos 
žinios stropiausiai saugoma.

Taigi, šiuo dar kartą kreipiamasi Į visas 
mūsų komitetų bei stovyklų vadovybes su 
prašymu: nevilkinant tiksliai vykdyti mūsų 
bendraraštĮ iš 46.12.14. Ten kur tokios vado
vybės nerodys pakankamo aktyvumo organi
zuotai pravesti kartotekos užpildymo vajų— 
raginame pačiu! tremtinius 
minusius LTB komitetus ir 
blankus.

Ryšys su (^Kartoteka yra 
apygardų komitetus, kuriems 
visus raštus, skirtus C/Kartotekai, o LTB 
apygardų komitetai tokius raštus (paieškoji- 
----- blankus ir pan.), persiunčia' C/Kartote- 

' LTB

kreiptis j 
užsipildyti

arti-. 
sau

LTBper visus 
reikia adresuoti

mus, 
kai.

F 
bunc ,

'kraštis 
sausio 25

rt

Dr. X. Grinius jau Amerikoje
„New York Herald Tri- 

---- , ---------- ----- d. numeryje Įdėjo buv. Lie
tuvos Respublikos Prezidento Dr. K. Griniaus 
su šeima atvaizdą, kai jis baigė audringą ke
lionę garlaiviu „Marine Marlin” Į New Yorką. 
Kartu |dėtas ir neilgas straipsnelis „Vokie
čiai šalti demokratijos teorijai”, kuris pava
dintas Dr. K. Griniaus žodžiais, kuris pa- 
eiškė, matomai, šio laikraščio atstovai at
vykęs l JAV. „Nors aš mažai turėjau'reikalų 
su vokiečiais, kadangi aš gyvenau baltų iš
virintųjų asmenų stovykloje Hanau nuo karo 
pabaigos, tačiau susidariau Įspūdį, kad vo- 

■ kiečiai pasirodo šaltį demokratiniam galvoji
mui”, pareiškė aštuonių dešimtų metų imi- , 
grantas, kuris buvo galva nepriklausomos 
Lietuvos šešetą mėnesių 1926 m., sako lai
kraštis.

Lietuvos kūrėjas, Dr. K. Orinius buvo nu
verstas iš prezidento pareigų prieš 20 metų, 
apkaltinus jį buvus perdraugišku Rusijai —

Britų zonoje DP. už gaunamus rūkalus turi , 
apmokėti • /

Prieš kelias savaites DP. gaudami skirtas vo
kiškų rūkalų normas turi apmokėti arba rašo laikraštis. „Didžiausias visų lietuvių iš
gauna tiesiog kiekvienas t rankas rūkalų kor
teles, pagal kurias turi' patys susirasti rūkalų 
tabako parduotuvėse. Iki šiol viską apmokė
davo Unrra iš jai skirtų karinės v»'- 
džios lėšų. (vj.)

vietintųjų noras grįžti J laisvą tėvynę, bet 
tas yra neįmanoma, kadangi Lietuva yra -ru
sų okupuota” — pareiškęs K. Orinius. To- 
Fau laikraštis pažymi, kad jis buvo vienas ’š 
928 keleivių, kuris pergyveno 15 dienų kelionę

.................... ,
Amerikos linijiniu laivu (normaliai kelionė 
10 d). Laivo kapitonas Williamas A. Barr . 
apie šią kelionę atsilftpia, kaip apie blogiau
sią, kokią jis yra pergyvenęs per savo 20-ties 
metų patyrimą.

' Trylika lietuvių parapijų mokyklų
Chicagos arkidiecezijos mokyklų viršinini* 

kas praneša, kaip rašo „Draugas”, kad -jo 
dicezijoj esančios 503 katalikiškosios mokyk
los. Jų tarpan Įeina ir trylika lietuvių parapi
jų mokyklų. Laikraštis ta proga nusiskundžia ' 
kad greta veikiančios šv. Kazimiero Akade-, ■ 
mijos, kurioje mokosi per 500 mergaičių, ne
turima lietuviškos, katalikiškos viduriniosios 
mokyklos.

„Atžalyno” pranešimas
Šiuo metu leidykloje dar galima • gauti 

gražiųjų 1947 metams sieninių kalendorit? 
Egzemplioriaus karna 4,5 Rm. Užsakymus 
siųsti: „Atžalynas”, (14 a) Weilheim, Tede, 
Postfach 1.

Patikslinimas
Kazys Bradūnas prašo pr-nešti, 

paskirta ne ketvir’-'F liter**ū,'os 
ki'p kad .Minties” 19 Nk buvo 

bet trečioji.

k’d jam 
twnija, 

pranešta,

m d

t
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