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tremtiniams grįžti | savo kili' Naujienos is vistų kontinentu

Toliau Marshallis pa- 
Potsdamo susitarimu 

nustojusi galios ir dėl 
būti imama pagrindu

Londonas. Bevinas buvo priimtas Stalino, 
■u kuriuo turėjo ilgesni pasikalbėjimų, atro
do, abiejų kraštų draugingumo sutarties rei
kalu. Pasikalbėjime dalyvavo britų pasiunti
nys Maskvoje, o taip pat Molotovas ir So-
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mybę.
Achesonas pasakė, kad siųsti amerikiečių

imigracija KAn'dm <•
Liberalų atstovas Morisas

Marshallis paneigia slapta Jaltos 
x protokolą

Maskvos konferencijoje ir toliau tebevyks
ta pasitarimai dėl Vokietijos ateities. Pasta
ngų dienų posėdžiuose Molotovas rėmė so
vietų reparacijų iš Vokietijos reikalavimus, 
pagrindu imdamas Churchillio, Roosevelto 
ir Stalino Jaltoje pasirašytą slaptą protoko- 

' lą, kuriuo numatomo* reparacijos ir iš vo
kiečių bėgamosio* produkcijos.

Marshallis ir Bevinas pabrėžė, jog Jal
toje Vakarų valstybės, pasirašydamo* minė
tąjį protokolą tik davė sutikimą reparacinių 
reikalavimų klausimu, bet tatai nereiškia be- 
diskusinĮ priėmimą. - 
reiškė, jog vėlesniu 
Jaltos ūkinė klauzulė 
to dabar ji negalinti 
Vokietijai statant reparacinius reikalavimus.

„N. Y. Times”, komentuodamas Molotovo 
reparacijų reikalavimu* pažymi, jog visos 
vokiečių tautos' viena karta, atsižvelgiant i 
reikalaujamų reparacijų dydi, turėtų disbti 
Rusijai ir tai tik tuo atveju padengtų repara
cijas, jei kito* valstybės jokių reparacijų ne
gautų ir dargi tą vokiečių kartą, dirbančią 
Rusijai, maitintų savais tiekimais.

Patarimuose dėl Vokietijos ateities Mar
shall!* išreiškė Vakarų valstybių pažiūrą, ją 
konkretizuodamas vokiečių tautai didesnių 
laisvių suteikimu, kad ji greičiau įsijungtų j 
demokratini gyvenimą. Dėl to yra būtina vi
sose zonose laisvo susisiekimo, spaudos ir 
žodžio laisvės galimumai.

Molotovas, atakydamas Į Marshallio pa
reiškimus j’ado reikalą paaiškinti, jog jie esą 
per daug bendri ir juo* visaip galima su
prasti. Pavyzdžiui, rusai leidimą skelbti pro- 
p*t*’ndą ir agresorių mokslą visai nelaiko

Vakar dienos posėdyje Vyšinski* vėl iškė- 
■ Ii reikalavimą apie laisvą priėjimą prie DP, 

kad jie būtų paskatinti grįžimui i savo kili
mo kraštus. Vyšnskio pasiūlymui pritarė' tik 
Prancūzijos atstovas, Anglijai ir Amerikai 
nepritarus siūlymas buvo atmestas.

Londonas. Prancūzija Maskvos konferenci
joje siūlė iki šių metų birželio mėn. Paryžiu
je sušaukti pasitarimą emfgracijos iš Vokie
tes’ organizavimo reikalu, kuriuo Prancūzi
ja esanti suinteresuota dėl dviejų dalykų: 1) 
pašalinti pavojų galinti susidaryti dėl Vokie
tijoj perpildymo gyventojais, 2) gauti pačiai 
Prancūzijai darbininkus iš Vokietijos ypač 
plieno pramonės specialistų.

Londonas. Ypatingų Įgaliotinių lygiagrečiai 
vykstančioje konferencijoje Maskvoje buvo 
toliau tariamasi sutarties su Austrija reika-

, Juodasis auksas ir politika
Amir Saud ap-Saudi Arabijos kronprinco 

Silankytnas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
žiu metų vasario mėnesj nebuvo koks nors 
sensacingas įvykis. Nedaug ką apie tai ra
li spauda ir tam apsilankymui nebuvo ski
riama daug reikšmės tarptautinės politikos 
aferose. Tik žinoma yra, kad kronprincas bu
to labai maloniai priimtas pas prezidentą 
Trumaną, kuris ji apdovanojo „Legion of 
Merit” ordenu. Oficialiai buvo skelbta, kad 
'Amir Saud buvo apdovanotas už ypatingą 
prielankumą sąjungininkams praėjusiojo ka
ro metu. Koks buvo tas jo prielankumą* ka
ro metu, tas dalykas 
reiškiniu, bet kad tas 
dovo prielankumas 
V|lstybėms ir toliau 
taip pat neabejotina.

Amerikos Jungtinės

liekav grynai istoriniu 
pats šio dykumų val- 

Jungtinėms Amerikos 
yra reikalingas, yra

Amerikos Jungtinės Valstybės yra stam
biausias pasaulio naftos gamintojas ir varto
toju. 1945 m. visame pasaulyje buvo gauta 
372 mil. tonų naftos. Vi»n Jungt. Amerikos 
Valstybės iš savo šaltinių išsiurbė 244,5 mil. 
tonų, kas sudaro 65% viso pasaulinio kie
kio. Plečiantis jūrų ir oro susisiekimui, naf
tos klausimas vis labiau darosi aktualesnis. 
Yra apskaičiuota, kad 35°/o viso kraštui rei
kalingo energijos kiekio yra gaunama iš 
uitos. Palyginus su kitais kraštais, yra ap
skaičiuota, kad Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse vienam žmogui per metus naftos ten
ka 288 kilogramai, o antroje vietoie stovin
ti Anelija sunaudota vienam žmogui per me
tas tik 58 klg. Todėl labai d'driius kieknts 
uftos JAV turi įsivežti iš u?s!enių. Tas 
vergia imtis n-^mnnin kitų kraš
tų šaltiniuose. Jau dabar JAV kontroliuoja

lu. Sovietai relaklatrja iš Austrijos mažiau
sia 150 mil. dolerių reparacijų. Britai ir 
amerikiečiai kategoriškai atsisako jas pri
pažinti, remdamiesi slaptu Jaltos' susitari
mu, kuriame prižadama atsisakyti nuo repa
racijų iš Austrijos. Sj susitarimą amerikie
čiai siūlė įrašyti Į sutarti su Austrija. Bri
tai ir prancūzai tam pritarė. Sovietai atsi
sakė. Nutarta perduoti ministeriams galuti- 

-nam išsprendimui.

Dėl sąvoko* „vokiečių vertė” aptarimo 
taip pat neprieita jokio susitarimo. Britai, 
prancūzai ir amerikiečiai stovėjo už šios 
sąvokos visiem* lygiai privalomą aprėžimą. 
Sovietai gi laikėsi tos nuomonės, kad kiek
viena okupacinė pajėga turi teisę pati ją 
nustatyti ir kiti partneriai vokiečių vertėms 
sovietų zonoje turi tą laikyti ką ir sovietai 

'laiko. ŠĮ klausimą irgi nutarta perduoti mi
nisteriams.

Nemažiau nesėkmingai baigėsi ir pasitari
mas apie išėmimą okupacinių pinigų iš apy
vartos. Sovietai laikėsi nuomonės, jog aus
trų valdžia turi jas išpirkti visoje 30 mil. 
dolerių sumoje. Gi visi kiti manė, jog di
desne dalimi, okupaciniai kraštai turėtų jas 
išpirkti. Amerikiečiai siūlė palikti austrams 
išpirkimą tik mažesnų venetų negu 5 šilin
gai. Tokiu būdu, nuomonėms išsiskyrus, ŠĮ 
klausimą taip pat nutarė perduoti nliniste- 
riams.

Patys ministerial teberuošia perdfskutuo- 
tų klausimų sprendimų projektus, kuriuos 
dar darys, kad visiems priimtiną bazę pa
siekus.

' T
Tremtiniai raginami grįžti namo

Londonas. BBC pranešimu vakar vyr. 
Unrros direktorius Europoje išleido paragi
nimą visiems 
mo kraštus.

Plati
Montreal!*.

Harttas pareiškė, kad ministeris pirmininkas
Mackenzie King artimiausiomis dienomis pa
skelbsiąs „didžiausios imigracijos politikos” vietų pasiuntinys Londone, 
planus, kokių lig šiol dar nebūta. *' Londonas. Britų Aukštuosiuose ir Žemuo-

Lietuvos respublikos dienos Amerikoje
Lietuvos nepriklausomybės 29 metinių mi

nėjimas turėjo dideli atgarsi visoje ameri
kiečių visuomenėje. Mums itin malonu pa
tirti (nors žinios ateina ir gerokai pavėluo
tos), kad mūsų nepriklausomybės atstatymo

pasaulio nafto3 šaltinių. Yra bai- 
prie taip intensyvaus eksploatavi- 
turimi šaltiniai gali neužilgo iš-

57% viso 
mės, kad 
mo namie _____  _____  „__ _____,
sibaigti, todėl paskutiniuoju laiku pradėta 
labai daug dėmesio kreipti Į Viduržemio jū
rą ir l Artimuosius bei Viduriniuosius Ry
tus.

Irane, Irake ir Saudi Arabijoje esantieji 
naftos šaltiniai jau seniaį yra virtę varžybų 
centru didžiųjų valstybių tarpe. 1945 metais 
čia buvo pagaminta šitokie kiekiai naftos: 
Irane 17 mil. tonų, Irake 4,5 mil. tonų, Sau-’' 
di Arabijoje 3 mil. tonų ir Persijos įlankoj?• 
esančioje Bahrem saloje — 1 mil. tonų. La
biausiai čia yra įsitvirtinusi Anglija. Jau 
1909 m. buvo sudaryta Anglo Iranian Oil 
bendrovė, kurioje anglaį turėjo 56% kapita
lo.

Irako naftos šaltiniai randasi toliau nuo 
jūros krantų, būtent, prie Kirkuk ir Mosstd. 
Iš čia 1.800 kilometrų ilgumo vamzdžiai* 
nafta pumpuojama Į Viduržemio jūros uostus 
Haifą ir Tripolį. Šių šaltinių eksploatavime 
dalyvauja jungtiniai anglų, amerikiečių,

• prancūzų ir olandų kapitalai.
Jungtinių Amerikos Valstybių naftos bend

rovės savo kapitalais dalyvauja Kanados, 
Columbijos, Peru, .Vengrijos, Rumunijos, 
Olandų Indijos, Irako ir Saudi Arabijos šal
tiniuose. Bet Saudi Arabijos šaltiniai yra 
reikšmingiausi. 1933 m. amerikiečiu bendro
vės Texas Company r Standard Oil of Ca- 
lifornija iš karaliaus Ibn Saud gavo konce
siją naftos šaltiniam* eksploatuoti. Yra skai
čiuojama. kad prie Hasa esantieji naftos šal-
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JAV PAGALBA NEREIŠKIA KARO PAVOJAUS
Dabar einąs už*. reikalų ministerio parei

gas, Dean Achesonas, kovo 21 d. reprezen
tantų rūmų užsienio politikos tarybo8 dieną 
anksčiau prasidėjusiuose debatuose, dėl pre
zidento Harry Trumano siūlomos pagalbos 
programos Graikijai ir Turkijai pareiškė, 
kad Amerika turi padėti Turkijai atlaikyti 
„išorini spaudimą*, po kuriuo slypi ir Rusi
jos pretenzijos dėl dalyvavimo Dardanelų 
sąsiaurio gynime. Achesonas pranešė, kad 
užsienio reikalų ministerija galėtų paskelbti 
iki šiol laikytus paslaptyje dokumentu* apie 
aplinkybes, kurios kalba už Amerikos pa
galbos Graikijai ir Turkijai neišvengiamumą. '

Savo atidaromoje kalboje, kovo 20 d. Ache 
sonas pasisakė už priėmimą prezidento Tru
mano pagalbos programos, priešingu atveju 
yra pavojaus, kad Artimieji Rytai gali pa
likti totalitarinių režimų kontrolėn. Jo pa
grindinės mintys yra sakančios:

1) Pagalba Graikijai ir Turkijai neprives 
prie karo, bet sustiprins demokratiją ir lais
vę pasaulyje.

2) Pagalbos programa nereiškia Monroe 
doktrinos išplėtimo likusiai pasaulio daliai. 
Toks samprotavimas būtų tik „paviršutiniš
kas ir iškraipytas” Amerikos pozicijos nusa
kymas Graikijos problemos atžvilgiu.

3) Antikomunistinės priemonės Graikijoje 
ir Turkijoje jokiu būdu neprieštarauja JAV 
poliškai Kinijoje, nes tenai jau seniai ko
munistai dominuoja didelėje krašto dalyje. 
Kai tuo tarpu Graikijoje nej Turkijoje to 
nėra. Tenai esą dar galima sulaikyti komu
nizmo (taką.

4) Pagalba Graikijai ir Turkijai dar ne
reiškia kam nors „kaštanų iš ugnies” rinki
mo, tai yra juk pačios Amerikos interesas.

5) Nesuteikimą* mūsų pagalbos Graikijai nenutrauksianti Graikijai paramoj ir po ko- 
ir Turkijai,' skaudžiai paliestų ir kitų Vidu- vo 31 d. t. y. tol, iki Amerikos pagalba pa
rimu Rytų valstybių laisvę ir nepriklauso- sidarys efektyvi, nes jai buvę užtikrinta," kad

bei 
pa-

byla randa platų ir nuoširdų supratimą 
pritarimą kaip tik toje tautoje, kuri yra 
sidariusi pirmuoju laisvės nešėju pasaulyje.

Minėjimuose pareikštos nuomonės nepali
ko uždarose patalpose, o spaudo* dėka pa
siekė krašto visuomenę. Taip antai, „Chica
go Daily Tribune” vasario 17 d. numeryje 
įsidėjo senato vasario 16 d. posėdžio apra
šymą, kuriame cituojama senatoriaus G 
Waylando Brookso kalba Lietuvos nepri
klausomybės klausimu. Senatorius pirmiau-, 
si* pasmerkė Tarybų s-gos „glostymą” tanp- 
taut mėse konferencijose. Dėl tos glostymo 
politikos nei Teherano, nei Jaltos, nei Pots
damo pasikalbėjimuose nesugebėta laiduoti 
laisvos ateities Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Brooksas pakaltino velioni Rooseveltą dėl 
per didelio nuolaidumo sovietams. Dėl savo 
iliuzijos, kad sovietai stengsiąs! bendradar
biauti su Vakarais, „Rooseveltas pralošė, vi
sa žmonija pralošė, ir civilizacija dar metų 
metus turėg brangiai mokėti už tai.”

Tą pačią dieną atstovų rūmų nariai Cel- 
leris ir RanRinas taip pat smerkiamai Įver
tino sovietų agresiją Pabaltijyje ir rekomen
davo JAV diplomatams „nebelaižyti batų Sta 
linų Juozui”.

Baltimorės lietuvių rezoliucija buvo Įdėta 
„The Congressional Record” (Kongreso Ak
tų) vasario 18 d. laidoje.

Marylando stato gubernatoriu8 (senesnių 
metų nutarimu) buvo paskelbęs „Lietuvos 
respublikos dieną” vasario 16 d., o to stato 
atstovų rūmai priėmė nutarimą paminėti Lie
tuvos respublikoj steigimą, 
reiškiama vikis, kad lietuvių 
moję ateityje bus atstatyta 
valstybė.”

Lietuvos respublikos dienas 
dar Illinoiso ir Pennsylvanijos gubernato
riai. I
’ietuvių kolonijose vasario 16 buvo na- 

mirtėta gausinguose susirinkimuose. Juose 
priimta rezoliucijų JAV vadovsu’’’nt:',m<! as
menims. kad jie v:«"mis progomis gintų tei
singą Lietuvos bylą.

Nutarime pa- 
tėvynė „netoli- 
nepriklausoma

buvo paske'be

Kare nldiloa lakta z KMtttsrhu 
leldifai J. V«M1U» Z Lalknutli laala* 
plmadleaiala, tredadlealala Ir »«»h- 
tadiaalato. ' Pieauaa Bia 10.— KM 
atskirta Nr. 10 p ta > ila ats
kalų: Volksbank Memmingen a. G 
m. b. H. Nr. SU*. z Adresu: .J411- 
Ha", tab Memmingen. Postfad: 110. 
Poatadieekkonto MUndren Nr. 14110.

dalinius l Graikiją nesą numatyta. Iš numa
tytos 400 miL' dolerių sumos, esą norima 
275—300 mil. skirti Graikijai ir 100—125 
mil. dol. Turkijai. Jis rekomenduojąs, kad 
(statymų leidžiamieji organai pavestų prezi
dento nuožiūrai, — ar šitą finansinę paramą 
teikti paskolos forma ar dovanojimų pavi
dale. JT šioj padėty nieko negalinčios pa
daryti, nes joms trūksta organizacijų, me
džiagų ir pinigų. Tačiau esą tiriamos prie
monės, kuriomis JT, po suteikimo pirmo* 
pagalbos, galėtų rimtai pagelbėti.

Užsienio reikalų tarybos pirmininkas, se
natorius Arthuras H. Vandenbergas jnešė 
įstatymo projekto dėl pagalbos Graikijai ir 
Turkijai papildymą, kuriame nurodoma, kad\ 
pagalba tiems minėtiems dviem9 kraštams 
tėra laikina priemonė, pakol JT perims visą 
atsakomybę išspręsti nenormalią 
Graikijos pasieniuose.

Respublkonų senatoriai ir kongreso 
vai užklausė Prezidentą Trumaną ar 
rika yra pasiruošusi kariauti prieš Sovietų 
s-gą, je'gu pastaroji priešintųsi čia siūlomai 
Amerikos politikai Viduržemio jūros erdvėje 
ir Artimuose Rytuose. Spėjama, kad Truma- 
nas atsakys kartu su daugeliu kitų klausimų 
laikę- debatų kongrese.

Iš gera, informuotų šaltinių pranešama, 
kad JT generalinis sekretorius Trygve Lie, 
kovo 26 d. duos svarbų pareiškimą, sąryšy
je su Amerikos naujos užsienio politikos kur
su. Lie, kaip JT valdininkas buvęs labai nu
stebintas, kad Trumanas savo toli siekian
čius siūlymus padaręs visai nesitaręs prieš 
tai su JT. ,

Kaip AP iš Londono praneša, D. Britanija

Trumano siūlymas bus pravestas iSįts* 
keliu.

siuose Rūmuose vyksta debatai krašto ūkio 
padėties reikalu. Žemuosiuose Rūmuose opo
zicija prikišo vyriausybei žymiai pavėluotą./ 
užsienio darbininkų vertinimą darbams D. 
Britanijoje. Girdi, darbo jėgos trūkumas ne
padengiamas savo ištekliais buvo jau aiš
kiai matomas prieš 6 mėn. ir jei nuo to lai
ko būtų buvę pradėta Įvežti darbininkus iš 
užsienio — jog trūkumas jau būtų buvę žy
miai sumažintas.

Londonas. Išlaisvintų Europos žydų s-ga 
kreipės; telegrafu Į Maskvoje posėdžiaujan
čius, prašydama likviduoti jų stovykla* ir 
leisti jiems laisvai judėti. Be to, pasistengti 
kiek galima greičiau atidaryti vartus emigra
cijai j Palestiną, {kariant ten žydų valstybę.

Londonas. JAV užsienio reikalų ministeri
ja paskelbė kai kuriuos slaptus dokumentus, 
iš kurių mayti, jog sovietų s-ga veda ner
vų karą prieš Graikiją ir Turkiją. Neperge
riausiai aprūpinta ir neužtenkamai discipli
nuota grąikų kariuomenė buvo pastatyta ko
voti prieš 30.000 gerai užsieny apmokytų, 
ar'rinkluotų ir disciplinuotų banditų gaujo
mis.

Buenos Aires. (Dena Reuter). Paragvajaus 
prezidentą* Higinio Mosimigo paskelbė vi
same krašte karo stoyl ir pradėjo general!-1 
nę ofenzyvą prieš komunistinius sukilėlius. 
Conception radio stoties, kurią valdo suki
lėliai, pranešimu vienas trečdali* krašto ir 
didesnė armijos dalis esanti jų rankose. UP 
pranešimu tuo tarpu vykstančios neoficialios 
paliaubos, kadangi pasklido gandai, jog 
tarp prezidento ir sukilėlių prasidėjo dery
bos. Tačiau Paragvajaus valdžia šituos gan
dus dementavo.

Londonas. Britų užsienio reikalų minisfę* , 
rijo* kalbėtoja* pranešė, kad britų atstovas 
sąjungininkų kontrolės komisijoje Vengrijai 
Įteikė sovietų atstovui generolui Sviridov 
antrą protesto notą, kurioje dar kartą pa
reiškiama nuomonė, kad Į Vengrijos smul
kiųjų ūkininkų partijos vado Bela Kovac* 
suėmimą britai žiūri kaip Į spaudimo prie
monę tautos išrinktai Vengrijos vyriausybei. 
Be to. šioje notoje, kaip ir antroie amerikie
čiu notoje reikalaujama, kad padėt’* Vengri
joje būtų ištirta D. Britanijos, JAV ir So
vietų s-yos bendrai.

Londoną*. Britų 
valdžios V^k'-triofe 
riaus^bės kad būtų

ir amerikiečių karinės 
nutarė prešvtl savo vy- 
leista vokiečių įguloms 

nerimti nenaudojamus ..Liberty" laivus, nes 
tuo būtu daug sudarvta tain reikalingos 
Vnkictliai. "žrionto va1i"‘"s ir būtų pada
ryta nradžia atstavtymui Vokietijos preky
binio laivyną

1
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tiniai yra produktingiausi U visų šakinių, 
"esančių prie Persijos Įlankos. Tų šaltinių 

eksploaiaeja yra pigesne negu kitur, nes 
paskutiniais metais kiekvienas gręžimą, ne
nuėjo niekais, bet davė vi, naujas naftos 
veiames. Todėl nalio, produkcija labai di
dėja. Nuo 1943 m. ji padidėjo dešimteriopai. 
Amerikiečiai tikisi iki 1950 m. metinę pro
dukcijų pakelti ligi 16 mil. tonų. Dabar pa
gal produkcijos dyd| pasaulio kraštai taip 
rikiuojasi: Jungt. Amerikos Valstybės —
- 244,5 mil. tonų, Venecuela - 47 mil. to
nų, Sovietų S-ga — 25.5 mil. tonų ir Iranas
— 17 mil. tonų. Be to, Jungt. Amerikos Vals
tybės Saudi Arabijoje turi didelius užsimoji
mus. '

Šaltiniams eksploatuoti (steigta nauja Ara
bian — American Oil Company. 
Paskutiniuoju laikn šj bendrovė gręžimams 
ir kitokiems įrengimam, jau išleido 200 mil. 
dolerių. Laike artimųjų 10 mėnesių numato
ma išleisti dar 60—80 mil. dolerių. Nuo Per
sijos (laukos šaltinių Dammam ir Abguaig 
numatyti pravesti vamzdžiai A rabi jo, dyku
ma per Sirijų į Viduržemio jūros pakrantę. 
Jie turės apie 2.000 kilometrų ilgio. Tų vamz 
džių pastatymas kainuos 100 mil. dolerių. 
Jie galės perduoti 45.000 tonų naftos per 
parų.

Naujos ir moderniškos valykloj bei kitokie 
reikalingi (rengimai taip pat amerikiečių ka
pitalais yra daromi ir Bahrein saloje. Čia 
valyklose išvalyta nafta yra išvežama tank
laiviais. Visiem, tiems (rengimams yra rei
kalingi šimtai milijonų doletių kapitalo, o 
tuo, kapitalus šiuo momentu galt duoti tik 
amerikiečiai.

Šių visų užsimojimų reikšmę „The New 
York Times O. W." š. m. kovo m. 2 d. ši
taip nusako: „Globa tų investicijų ir jas re
prezentuojanti,* karinis bei ekonominis sau
gumas turės pasidaryti vienu iš pirmųjų 
Amerikos užsienių politikos siekimų šioje 
srityje. Kartu tai bus pasaulio politiko, ašis 
ir vienas U svarbiausių židinių gyvybinėse 
varžybose tarp Rytų ir Vakarų.”

Todėl yra visai suprantama, kodėl čia 
pradėjo lankyti, amerikiečių karo laivyno 
eskadros ir kodėl vis daugiau steigiama oro 
susisiekimo punktų.

Kad amerikiečiai ramiai naftos šaltiniuo
se galėtų darbuotis, jiem, reikalinga stipri 
užtvara iš šiaurės. O tai užtvarai geriausiai 
' “te Turkijos ir Irano teritorijos. Iranas 
nuo svetimų (takų paskutiniuoju laiku buvo 
apvalytas. Todėl dabar amerikiečiai visų sa
vo dėmesį nukreipia per Graikija J Turikjų. 
šitų viekų aiškiai nusako prezidento Trumą-

t)ar vienai pavadarid
ROBERT NATHAN 
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Jis galvojo (lysti pro langų, jeigu galima, 
paimti, kas tik pakliūtų, ir pabėgti. Buvo 
per vėlu. Žengdamas pirmyn jis apstulbo pa
matę, juodą moters figūrą, atsiradusią tarp 
jo ir švieso, ir uždarančią langą; po valan
dėlės jis persigando išgirdęs riksmų panašų 
| „štai tenai”, kuris ėjo iš virtuvės. Moteriš
kė pradėjo bėgti, šoko per taką, nėrė kaip 
išgąsdinta višta per žemus krūmokšnius ir 
nutūpė tiesiog prieš Mr. Otkarą, kuris kaip 
galėdamas atlaikė smūgi.

Moterį, tačiau sugriuvo' prie jo kojų ir 
ėmė laukti iš skausmo: „O, mano kelis”.

Pavojau, metu galima iš karto viską pa
matyti ir veikti. Atsidūręs panašiose aplin
kybėse Mr. Rosenbergas būtų suakmenėjęs; 
jis būtų stovėjęs kaip statula, nieko negalė-1 
dama, daryti. Mr. Otkaraa buvo visų pirma 
akcijos žmogus. Užpakaly s/vęs jis girdėjo 
šauksmus; jis matė, kad moteriškė buvo jauna 
ir graži ir kad ji buvo nusibrozdijusi kelį, 
širdis,ir protą, kartu sakė jam, kas daryti. 
Pakėlęs ją savo rankomis jis pradėjo kiek 
kojos nešė bėgti. Ji, taikė ( paiko Įėjimų 
arba kitą dar tolimesnę vietą. Bet po pen
kiasdešimt žingsniu jo kojos atsisakė bėgti 
ir jis ir jo našta sudribo ant suoliuko, be 
kvapo ir nuvargęs.

„Gerai”, tarė mergaitė, „jfl, padarėte vis
ką, ką galėjote. Bėk brolau, kol gali. Ir pa
imk tai su savim”.

Tai sakydama, ji įspraudė salerų ryšeli | 
Mr. Otkaro rankas, tuo pat metu bandyda
ma ji atstumti nuo savęs. Tačiau jau Mr. 
Otkarui nebebuvo kada pasprukti. Specialus 
policininką, jau skubėjo jų kryptimi, švilp
damas; o iš užpakalio ėjo žmogus su balta 
kepuraite ir žiurstu, o jo užpakalyje vienas 
po kito būrys virėjų ir kambarinių. Mr. Ot- 
karas žinojo, kad jei jis bėgs, jie be abejo 
vysis; ji, ‘neturėjo jėgų pasprukti; ir dėl to 
jie abu. jis ir mergaitė, bus pagauti.

Daryti teliko viena. Ranka apkabindamas 
jo, pečius, jis prispaudė ją prie savęs, ais
tringai apkabindamas; tuo r>at metu pametė 
sa’erite -O SUOlu ir iš«k*«Mi |iet«*r-r1 V’-’Š 
galvų. Lyg žinodamas, kų jis turi galvoje,

ao š. m. kovo 12 d. kongrese pasakytoji kal
ba. Anglų pasitraukimas iš Graikijos ir 
Egipto, o taip pat jų nepajėgumas Palesti
noje, Jungtinėms Amerikos valstybėms už
deda naujus (sipareigojimus Viduržemio jū
ros srityje ir Viduriniuose Rytuose. Kiek 
iš prezidento Trumano kalbos galima spėti 
atrodo, kad čia amerikiečiai ruošiasi domi
nuoti su ypatingu ryžtingumu. Iš Vašingto
no pranešama, kad daugiau kaip 100 mil. 
dolerių iš Graikijai skiriamo, paskolos nu
matoma sunaudoti 100.000 graikų kariuo
menės apmokymui ir apginklavimui. Tiek 
pat numatoma skirti ir Turkijos kariuome
nei sunkiesiems ginklams Įsigyti. Jau pro
jektuojama steigti tarptautines oro, jūrų ir 
žemyno bazes, amerikiečiams vadovaujant. 
Siaurės Afrikoje, būtent , Libijoje ir Cyre- 
naikoje. O sritį tarp Bengazį ir Tobruko 
numatoma paskelbti tarptautine strategine 
sritimi. V. Bs.

SINTETINIS PENICILINAS
„Science” (Mokslas) rašo, kad Cornell’o 

universitete Naujorke yra pavykę pagaminti 
Sintetini penicilinų ir išskirti ji grynoje for
moje. Darbui vadovavo Dr. Vincent du Vi- 
gneand, padedamas keturių žymių penicilino 
srities žinovų. • Be to, tyrinėjimai buvo daro
mi dešimtyse laboratorijų JAV ir Anglijoje.

Manoma, kad netrukus bu, galima sinte
tinį penicilinų gaminti plačiu mastu, atsisa
kant nuo dabartinio varginančio ir ilgo ga- 
mybo, būdo, kuriuo buvo auginami pelėsiai, 
o iš jų išskiriamas penicilinas.

Naujasis gamybos būdas duosiąs galimy
bių pagamirfti naujas penicilino formas, iki 
šiol dar nesurastas gamtoj. Tikimasi, kad 
šios naujos penicilino formos galėsiu būti 
sėkmingai panaudojamos prieš malerijų ir 
džiovų — ligas, kurių neveikia dabartinis 
penicilinas. Šia kryptimi yra jau pasiekta 
kai kurių laimėjimų. Pagaliau šis darbas 
Įgalinsiųs tolimesni biologijos ištyrimų.

Penicilino sintezė buvo atlikta rūpestingai 
sekant reakcijų tarp dvieju cheminių jungi
nių: d — penicillamine hydrochloride ir 2 — 
benzyl — 4 — methoxylmethylene — 5 (4) — 
oxazoline. Tyrimui buvo paimti šie jungi
niai todėl, kad penicilino sudėtis yra panaši 
i šių junginių sudėti.

Po dvigubo proceso, pirma kondensuojant, 
vėliau kaitinant tirpintojoje buvo gautas pro
duktas, kuris panašiai viekia bakterijas kaip 
ir peničilinas. Jau karo rųetu kai kurie ty
rinėtojai buvo gavę panašiu, rezultatus, bet 
jiems nepavykę išskirti grynų vaistų ir iden
tifikuoti jj su penicilinu.

ji nusvarino galvą ant jo krūtinės ir tokitęe 
padėtyje jie plakančiomis širdimis laukė po
licininko prisiartinimo. Ji, net nesustojo jų 
paklausti ir nuskubėjo pro Salį, įsitikinęs, 
kad porelė su letsargiu buvo padori.

Jo švilpuką, atsitolino, kurį sekė virėjai ir 
tarnai. „O manasai", pasakė jauna moteris, 
kai jie praėjo pro šalį, „gudriai sugalvota”. 
Ir ištrūkusi iš jo glebioji savo juodomis aki
mis metė šelmišką žvilgsni ( Mr. Otkarą. 
„Kokiuo didvyriu jūs mokate apsimesti”! 
murmėjo ji. Tada ji pašoko bailiai žvalgy
damasi aplink. „Kur yra salerai?” paklausė.

Mr. Otkras pasilenkė po suolu ir padavė 
jai. Tada jis rimtai pasižiūrėjo ( jos veidu, 
baltą, kaip ramunėlė, vainiklapis lietuje. „Bi
jau, kad iš tų salerų jums nebu, daug nau
dos. Nuo kada jūs esate nevalgius?”

Jaunos moters aky, pasidarė dar juodes
nė, ir ji sukando lūpas. „Kelios dienos”, 
sušnabždėjo.

Mr. Otkaras pakraipė galvų ir giliai atai- 
dūso. „Jei galėčiau, norėčiau jums padėti”. 
Bet iš tikrųjų aš taip pat alkanas. Kai jūs 
pribėgote prie manęs, turėjau panašų tiks
lą, kaip ir jūs. Visa, pasauli, badauja. Kas 
mum, daryti?”

„Paimk truputi salerų”, tarė mergaitė. Ir 
ji ištiesė jam šakelę, mielaširdingai. šypso
damasi.

t „Ačiū”, tarė Mr. Otkaras. Ir pridūrė: 
.Paimsiu su savim ir padarysiu sriubą”.

Jauna moteris žiūrėjo ( ji nustebusi. „Jūs 
turite pastogę? Tai puiku, atrodo”.

Mr. Otkaras papasakojo jai apie Mr. Ro- 
senbergą, (rankinę ir apie lovą su amūrais. 
Kai ji, pabaigė, jauna moteris giliai atsikvė
pė. „Tai atrodo, man kaip danguje”, tarė 
ji paprastai.

Ir tuo tarpu kai lietus varvėjo nuo lietų 
sargio aplink juos, ji atsilygindama papasa
kojo savo gyvenimą.

„Mano varda, Elzbieta Cheney. Mano mo
tina buvo našlė Naujoje Anglijoje; nežinau, 
kas buvo mano tėvas. Galbū*.. iis buvo Mr. 
Chenevf-bet ten. iš kur me. kilę, nėra -ok:u 
Cheney. Tai pagaliau nesyarbu... Kai buvau

Kaip laikraščiai praneša, kad nemaloniau
sias postas, kuri šiuo metu D. Britanijoje 
turi, yra Aukšt. Palestinos Komisaro. Šis 
žmogus yra nemėgiamas žydų, arabų ir di
džiosios pasaulio spaudos dalies, neišskiriant 
net pačių anglų. Jis neįtiks niekam ir negali 
(tikti. Šita vieta, kurio, turbūt niekas nepa
vydi, yra šiuo metu generolo leitenanto Alan 
O. Cunninghamo užimta. Kada buvo jam 
pranešta, kad išsprogdintas karininkų klubas 
(kasino) Maitoje, jis tik perbraukė ranka per 
savo baltus ūsus ir nedavė jokių pareiškimų 
žurnalistams, kurie jį tada buvo apgulę tar
damas: „No comment!” Nuo to laiko (jau 15 
mėnesių), kada jis , buvo paskirtas Aukšt. 
Palestinos Komisaru, pasidarė dar tylesnis. 
Laike jo tarnybos perijodo Palestinoje buvo 
išsprogdinta dalis „King David” viešbučio 
— žuvo 212 asmenų ir 428 buvo sužeisti. Jis 
pats per vieną atentatų vos išliko gyvas. 
Cunninghamas gyvena stropiai saugomas sa
vo rezidencijoje, kuri yra pusantros mylios 
nuo Jeruzalės. Jis beveik niekur neišeina ir 
lanky ojus priima tik po trigubo patikrinimo, 
ar jie neturi su savim ginklų.

Tai jau nebe pirma, kartas, kada Cunning 
harnui’ tenka eiti nedėkinga, pareigas. Poto, 
kai ji, su savo 20.000 vyrų ir 68 lauko pa
trankom pralaimėjo Abisinijoje 13-kų kartų 
stipresnei italų armijai, buvo paskirta, ko
manduoti aštuntųjai armijai šiaur. Afrikoj. 
Jis turėjo išvyti Rommelj iš Cyrenaikos, bet 
jam trūko stiprių toli šaudančių tankų ir to
dėl turėjo pasitraukti iki linijos Sollum. Ta
čiau dėl to Londone buvo jis pats apkaltin
tas,' neatsižvelgiant į jo dalinių blogą apgink
lavimą. Jis buvo nuo vadovavimo pašalintas 
ir tolimesnėje karo eigoje tepanaudotas tik 
„tėvynės fronte”. Nepaisant šito neteisingu
mo jo atžvilgiu, Cunninghamas niekad nesi
skundė. Jo šūki, buvo: „I serve — aš tar-

Dabar grynas vaistas gaunama, filtruojant. 
Nešvarumai, jungdamiesi su kitomis me
džiagomis tirpiniuose, išsiskiria. Taip rezul
tate gaunama, kristalinis mišinys, kuris iš
bandžius parodė visa, penicilino ypatybes.

Galimybės, kad sintetinis penicilinas bus 
galima sėkmingai panaudoti kovai su naujo- 
mi, ligomis, glūdi tame, kad yra žinomos 
kelios penicilino rūšys, turinčios skirtingas 
charakteristikas. Šie skirutmai priklauso nuo 
penicilino molekulių sudėties. Skirtingų mo
lekulių peniciliną, kovoja su skirtingomis 
ligomis.

Cornell’o biochemistai, keisdami proceso 
cheminių junginių sudėtį, tikisi gauti peni
cilino rūšį, kuri būtų efektyvi kovoje su 
materija, džiova ir kitomi, ligomis.

jauna mergaitė, draugavau su vyrais; ir min 
buvo gera. Aš nežinau, kų mano motina vei
kė; niekados jos neklausiau”.

Ji nuoširdžiai pasižiūrėjo ( jį. „Ar su
prantate, ką tai reiškia?” paklausė ji.

'Mr. Otkaras atsakė, kad ji, supranta, ką 
ji turinti galvoje.

„Niekados nieko negaudavau už tai; sel
terio ir vieną ar dvi juosteles... Bet buvo 
puiku. Kol jaunas, tik tuo ir tesirūpini. O. 
kai senstelėjau, motina su kažkuo išvažiavo”.

Ji kurt laiką tylėjo. „O aš atvykau šičion”, 
ji pagaliau pridūrė.

„Dirbti?” paklausė Mr. Otkaras.
„Gyventi”, ji paprastai atsakė.
„Ir kaip jūs gyvenate?” \
Ji greitomis pažvelgė ( jj. „Aš einu su vy

rais,. taip pat, kaip anksčiau”.
„Tjk dabar jūs prekiaujate tuo”, pasakė 

Mr. Otkaras mandagiai.
Ji palingavo ■‘galva; ir Mr. Otkaras tylėjo.
„Net ir šis užsiėmimas nėra labai pelnin

gas”.
„Ne”, sutiko Mr. Otkaras. „Tikiu, kad ne. 

Bet kas jūsų laukia, mano vaike?”
Jauna moteriškė atsakė, kad ji tikėjosi su

rasti turtingą žmogų, kuris galėtų jų mylėti. 
„Bet tesurasdavau vargšus, kaip aš pati”.

„Net ir vargšai”, pasakė Mr. Otkaras iš
mintingai, „laik, nuo laiko turi mylėti”.

„Žinau”, sutiko ji. „Tai būna su manim. 
Aš taip pat turiu mylėti”.

Vėl ji pasižiūrėjo ( j(, pusiau šelmiškai pu
siau pasislepiančiai.

„Bet jeigu jū, parduodate patys save”, pa
klausė ji, „kas belieka parduoti?”

Mr. Otkaras nieko neatsakė; mat jis nese
niai taip pat išsipardavinėjo.

Jauna moteris šalo, bet kalbėjojaip užside
gusi, kaip tik galėjo. „Nieko,nereiškia; jums 
nėra ko atsiprašinėti. Tik ką jū, sakėte, kad 
gyvenate su žydu.., Paskutinis draugas, ku
ri aš turėjau, buvo taip pat žydas. Jis buvo 
rašytojas... Tačiau jis negalėjo užsidirbti 
pajunkamai pinigų, kad galėtų gyventi. Taip 
susiklosčius dalykams kaip jie yra... Jis 
norėjo, kad aš pasilikčiau, nes aš jam pa
tikau., Bet jo draugai turėjo namus pietuose, 
kur jis galėjo važiuoti ir gauti tris kart nėr 
dieną pavalgyti. Tada aš išėjau; ką tik išė
jau ir jj palikau. Aš nelaukiau, kad reikės 
taip badauti, kaip dabar. Tačiau manau, kad 
p*’'e’giau te'singai”.

Ii vėl nutt’o drebėdama 
apsiauste ir popieriniuose bateliuose,' su 

nauju”. Ir tikrai sako objektyvūs stebėtojai, 
jis tarnavo savo karaliui ir savo kraštui uie 
ko nepaisydamas.

Toks Cunninghamo lojalumas betgi, sako, 
nereiškia „lavono klusnumo”. Palestinos žy
dai yra nuomonės, kad Cunninghama, nėra 
geriausias Palestinos Aukšt. Komis., iš iki 
šiol turėtų, bet toli gražu nėra ir blogiau
sias. (Geriausiu jie laiko lordų Wanchope) 
Cunninghamas Jeruzalėje skaitoma, kaip švel 
ninantis veiksnys britų mandato valdyboje 
Kaip iš Jeruzalės V. Lersner-Brown prane
ša, nuopelnas Cunninghamo yra tas, kad tin 
šiol dar nesiimta kruvinų represalijų prieš 
žydų maquis, kurios daug kartų buvo numa
tytos bei paskelbtos. Kada jį generolas Eve
lyn Barker kaltino — „minkšta laikysenų”, 
jis atsakęs: „Mano tėvas nebuvo joks mėsi
ninkas, o profesorius. Prašau to neužmiršt*

Cunninghamas gauna kasdien vidutiniškai 
apie 120 grasinančių laiškų. Iki šiol jis St- 
sisaltydavo perduot anoniminius laiškus sau
gumo organams, nes jis mano, kad dauguma 
tokių laiškų autorių nėra normalūs. Jie rašo 
iš liūdesio ir (tūžimo; daugelis iš jų neteks 
beveik visų savo artimųjų bei giminių lu
čių K. Z. lageriuose. Jeigu jie dėl to, paly
ginamai nepavojingu būdu, kaip kad rašymu 
grąsinančių laiškų, kelią vėją, Cunnighamaa 
nenori jų už tai baustu Kitaip yra, kada da
romi ginkluoti užpuolimai. Po .ablavos” su
gautieji dažniausia suskirstomi ( dvi katego- 
rjjas: „goats” — tariamieji „atgailos ožiai’ 
ir „lambs” — „nekaltieji avinėliai”, atgai
los ožiai” suvaromi i anglų lagerius ir ten 
laikomi neaprė'tą laiką. Nežiūrint šių at
sargumo priemonių, terorizmas nesumažėjo, 
bet dar padidėjo.

Jeigu žydų organizacijos Palestinoje (slap
tos) nei gerai nei blogai apie Cunninghamą 
atsiliepia, tai apie kitą anglą, kuris laike i'O 
karo atvyko i Palestiną ir paruošė žydus ko
vai su nacionalsocialistai, ir arabais nacių 
draugais. Tai buvo Ordre Wingate, tarp kit 
ko labai gražus ir labai drąsus vyras, kurk 
vėliau kovojo ir žuvo Burmoje. Winigatėe 
vardu žydai pavadino ne tik sodinamu, (vai
riomis progomis medžius, bet mokykla, ir 
net daugeli įlegalių imigrantų į Palestinų lai
vus. Jeigu jis gyventų dabar, sako, būtų ide
alus Aukšt. Komisarą, Palestinai.

Bet kadangi ano nėra, tai turi Cunninglla
ma, kartumo taurę iki dugno išgerti. Pasku
tiniu laiku jis buvo net du kartu ( Londoną 
pakviestas; du kartu jis yra pasisakęs pr<Įi 
ginkluota, priemones, kurių jis privalo l Il
tis Palestinoje prieš teroristus. Bet jis savo 
pareigose iškentės. Tylus pareigos žmogui, 
gal būt paskutinis anglų A. komisaras šven
tojoje Žemėje iki iš anglų mandatą perims.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■m 
aukštais kulniukais. Mr. Otkaras norėjo ją 
apsikabinti, bet nežinojo kaip tai padaryti, 
Vietoj, to jis nudengė savo kaklų ir pritrauki 
arčiau lietsargi. Jis jautė* draugišką simpa
tiją šiai jaunai moteriškei, kuri mąstė apie 
savo klijentus.

„Aš manau, kad esu pasileidusi. Bet tiek 
pat, kiek daugeli, vyrų, kuriuos pažinau. Ir 
aš žinau viską, kas reikia žinoti, apie meilę”.

Ji uždėjo ploną baltą ranką ant jo rankos. 
„Turi būti moterims kaip aš vieta pasaulyje; 
sutinkate?”

„Meilės negalima parduoti, mano vaike”, 
tarė Mr. Otkaras nusiminęs.

„Kad daugiau nieko neturiu”, pasakė Elz
bieta Cheney. '•

Maloniai šlamėdama, per medžius lijo lie
tus; su vėju atėjo silpnas miesto užesyi, 
blaškomas kaip migla nuo-peršlapusių gatvių. 
Mr. Otkarui buvo šalta ir jis buvo šlapias; 
jis norėjo eiti namo. Ant širdies buvo sunku; 
nebuvo jam kas veikti nei parke nei pasau
lyje; jis niekam negalėjo pagelbėti^jia negi
lėjo palengvinti nei vieno, kenčiančios sie
los. Jis net neturėjo tikėjimo, kurį galėtą 
atiduoti. Bet kai ji, pakilo eiti, Elzbieta eti
lą ikė j(.

Mr. Otkara, žiūrėjo ( ją tylėdamas. „Mes 
esame dviese, mažame namelyje ir su viens 
lova. Kaip galiu aš tave paimti?”

„Aš būsiu labai rami”, prašė ji. „Gulėsiu 
kaip pelė. Tenoriu sušilti tarp judviejų. Ne
turiu kur kitur eiti”.

Ir jis pastebėjo, kad ji verkė.
„Be to”, šaukė ji, „aš susižeidžiau kelį. Al 

negaliu eiti; ir aš mirsiu čia parke, visiškai 
viena. Gražus kelis, žiūrėk”.

Taip sakydama ji pakėlė suknelę.
Tačiau kai Mr. Otkaras sumišęs nusisuko, 

ji prisispaudė prie jo su abiejomis rankomis. 
„Nepalik manąs”, maldavo. „Aš bijau. Gar
bės žodis — aš susijaudinusi. Jeigu jūs mane 
paliksite, nežinau, ką aš padarysiu”.

Ji buvo rimta; jos baisa, drebėjo, jos ran
kos iš nusivylimo įkibo ( j(. Jis negalėjo nu
sikratyti. Atsidūsdamas jis pasilenkė ir pa
kėlė ją. „Labai gerai, einam namo”.

Ir ji, pridūrė, kai jie jau kartu, keliavo 
taku, savo ranka padėdamas ja, šlubuoti ša
lia jo: „Aš esu per sena, tokiems dalykams*.

VII Skyrius
Elzbietoj Cheney atvykimas padarė Mr. 

r . .nu,T„„; nef0(ų (spūdį, kokio Mr. Otka- 
ras laukė; Mr. Rosenbergas pabalo ir atsk
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Kartą vienas smalsuolis paklausė garsųjį 
Prancūzijos politiką, pacifistą ir buv. Tautų 
Sąjungos kūrėją Aristidą Briand: „Koka 
jūsų gyvenime yra buvęs laimingiausias mo
mentas?” Tur būt žinote, kok| atsakymą 
davę tas Nobelio taikos premijos laureatas, 
bet dėl visa ko leiskite j| pakartoti: „Kartą, 
vėlų vakarą, pasakoja Briand, grįžau ii po
sėdžio. Kaip tyčia sunegalavo viduriai ir dėl 
to buvau priverstas dairytis nuošalesnės vie
tos, Silpnos elektros šviesos atspindyje neto
liese pastebėjau kaž kieno paminklą, nuo ku
rio i vieną pusę krito tamsus šešėlis. Jo 
priedanga ir nutariau pasinaudoti: atsisegio
jau paltą, atsijuosiau kelines ir ..., tuo mo
mentu iš kažkur išlindęs suodinas, skarmalo- 
taa žmogelis {nyko mane kolioti: „kiaule, tu 
kiaule, kam tu terši mūsų mylimojo Briand 
paminklą ...” Sis momentas, kurio metu tas 
paprastas juodadarbis iškoliojo mane už . 
mano patie8 paminklo (nežinodamas, kad aš 
esu jo originalas) teršimą, buvo laimingiau
sias mano gyvenime.” Sis nuotykis galėjo 
būti tikras ar paties Briand sugalvotas, nes
varbu, bet jis akivaizdžiai parodo, kaip di
dieji vyrai vertina jiems nepažįstamų, pa
prastų žmonių pagarbą ir meilę. Mes taip 
pat garbstome savo didžiuosius 'kunigaikš
čius, dieviname kritusius kovos laukuose už 
Lietuvos laisvę, gerbiame kultūrininkus, dva
siškių ir daugel} kitų, kurie guli ... po juo
dąja žemele. Jie, niekas negali ginčyti, viso 
to verti, bet kaip yra su tebegyvenančiais 
mūsų žymiaisiais vyrais? Kaip vertiname 
tuos kukliuosius didvyrius, kurie' kaip nie
kada nepavargstančiog skruzdės, be paliovos 
neša kultūrines brangenybes į lietuvių tautos 
lobyną? Jų dėka tas lobynas išaugo ir dabar 
tebesistiepia i pasaulinės kultūros aukštumas.

.Jis nuolat didėja ir dabartinėse, rodos, ne 
(manomose sąlygose, ne8 j| didžiausiu atsida
vimu, valia, afkalumu ir nepaliaujamu triūsu 
kaupia, kuria tas negausus mūsų mokslinin- 
kų-darbščiųjų skruzdžių-skaičius. Kaž kaip 
negirdomis praslinko pro mūsų ausis žinutė, 
atklydusi iš smaugiamos tėvynės: „...nu
tarta pašalinti iš Lietuvių Mokslo., Akademi
jos prof. V. Krėvę, M. Biržišką ir kt... „Už 
ka? Už tai, kad jie nenusilenkė akmeniniam 
stabui, nepardavė savo sąžinės, nesutiko būti 
klastotojais mokslo šventovės ir istorijos, ne
norėjo profanuoti pat} mokslą; už tai, kad 
pasirinko, kaip ir mes pilkieji, žmoneliai, 
žiaurią tremtinių dalią. Tokiu pat keliu eina 
dar keletas nenuvar^stančių Lietuvos moks
lininkų: filosofas V) as, prof. inž. Grau- 
rogkas, prof. Kolupaila, dr. A. Maceina ir 
Irt. Dažnu atveju, kietos kasdienybės spau- 
aiami, pamirštame juos, paliekame vienus 

loti jų varginguose kambarėliuose, pa
mirštame, kad netekę jų, neturėsime, ką ton 
vieton statyti, pamirštame pagarbą ir meilę 
jiems. Ne apie materialini pamiršimą čia 
kalbama. Ne, — jo vietoje turim didesnių, 
vertybių: lietuvišką nuoširdumą, šilumą ir 
meilę. Jomis turėtume apsupti, turėtume 
vienokia ar kitokia forma suteikti jiems lie
tuvių tremtinių garbės piliečių vardą. Tegu 
neatstos jis aukštų mokslinių (staigų aurec-.
Mina

sėdo kampe nieko nepasakęs. „Ar mums 
negana rūpesčių”, sušuko jis pagaliau, „jūs 
dar juos didinate? Ar čia viešbutis? Manau, 
kad dabar aš turėsiu miegoti ant grindų, kaip 
šuva”.

Mr. Otkaras atsakė, kad Miss Cheney 
nesudarys rūpesčių, kad ji miegos tarp jų 
abiejų, neužimdama daugiau vietos kaip pelė. 
Tie užtikrinimai nesujaudino Mr. Rosenbergo, 
kurig tebesedėjo apsiblausęs savo kampelyje. 
„Iš kur jūs žinote, ar ji rami ar ne? Galbūt 
ji spardysią lovoj?”

„Ne”, pasakė Elzbieta su (kvėpimu.
„Gerai", atsakė Mr. Rosenbergas, „aš tesa

kau, kad to nebūtų. Kai aš einu miegot, ne
noriu ginčytis. Jei jūe spardysitės, aš spirsiu 
taip pat ir viskas. Bet Otkarai, koks tu žmo
gus! Visuomet parneši namo rūpesčius. Ar 
tu niekados nepagalvoji bapie mano karjierą?”

Ir atsigręždamas piktai l Elzbietą jis su
šuko: „nenoriu, kad kas nors kištųsi ( mano 
darbą”. ,

Mr. Otkaras nieko neatsakė; mandagus ir 
išsigandęs jis sekė Elzbietą Cheney. Jauna 
moteris atgavo save; tuo pat metu ji atgavo 
savo jėgas. Ji bandė šypsotis meilikaujančiai 
Mr. Rosenbergui; tačiau smuikininkas tik 
purtė galvą. Tada ji staiga pasikeitusi atsi- 
tojo išdidi ir stati, liekna ir lyg tekanti; akys 
užsidegė, bet ant jos skruostų, šlapių nuo 
lietaus ir baltų iš nuovargio tebebuvo ašarų 
pėdsakai.

„Ką!” sušuko aliarmuojančiai Mr. Rosen- 
bergas; „ji pradės verkti”.

„Ne” atsakė Elzbieta Įžūliai. „Jau seniai 
išsiverkiau. Egoista8 žmogeli, nevarginsiu 
tavęs daugiau”

Ir atsisukdama Į Mr. Otkarą ji pridūrė: 
„Einu. Ačiū už išgelbėjimą. Pasilaikykite sa- 
lerus — sriubai. Sudiev — jūs labai ma
lonus”.

Bet pasisukdama ji užgavo kelį ir dejuo
dama susmuko lovoje. Tuoj pat Mr. Otkaras 
nusivilko Mr. Rosenbergo apsiaustą ir ap
klojo ją. Tada ji, atsiklaupė prie lovos ir 
nuavė šlapius jos batus.”

„Sušildyk vandens”, šaukė Mr. Posen- 
bergui, tr:nrbmas 1ed:'’,'s ka’- 'r,:= ko!’s.

Ji gulėjo aukštelninka, balta ir rami, ne-

lės, tačiau nuoširdžiais, tyrais, lietuviškais 
jausmais persunktas, lietuviška meile taria
mas ir vertinamas bus vertingesnis už su
klastoto ir kai kur prievartaujamo mokslo 
institucijų teikiamus titulus.

Visi žinome pasakėlę apie pievų žiogelį, 
kuris saulėtomis vasaros dienomis be palio
vos čirpia džiugindamas prakaituojančio 
šienpiovio, grėbėjėlės, artojo ar nuvargusio 
keleivio šird|. Jis linksmina visus žaviuoju 
vasaroj metu, bet rudenį ... Taip, rudens 
ūkanoms atslinkus visi jį pamiršta ir tada 
šis linksmintojas savo išmone turi ieškotis 
žietnavojimui urvelio. Būkime, bičiuliai, kan
trūs ir paklausykime kitokios tos pasakėlės 
versijos: ji nenuobodesnė už pirmąją.

Tai buvo neseniai — 1945 metų vasarą. 
Paskutiniems karo šūviams nuaidėjus, iš 
slėptuvių, niūrių fabrikų, dirbtuvių blokų ir 
kitokių landynių, kuriose alkani ir kruvino
mis rankomis ištisas dienas ar naktis triūsė, 
išlindo scenos mėninimcai ir susispietę Augs
burgo DP stovyklon pradėjo dirbti. Ne sau, 
žinoma, ir ne tai vienai stovyklai. Jų dva
sinė ir šir<Ues kūrybinė galia vertė juos, 
kaip tuos pievų žiogelius, teikti meno lietu
vių išvargintoms sieloms, štai kokiam tikslui 
jie buvo susibūrę Į vieningą šeimą. Vykdy
dami pasirinktą tikslą, atvežė jie šių dvasinių 
dovanų ir negausiai Mittenwaldo lietuvių 
kolonijai. Kad jūs žinotumėte, kokia ten bu
vo 'šventė! Visai kaip saulėtaisiais Lietuvos 
laikais: dainavo, šoko, vaidino. Buvo grąžui 
Įsivaizduokite, visų scenos meno šakų atsto
vai specialistai vienoje krūvoje. Tiesa, nesi
matė čia mūsų teatro pažibos H. Kačinsko, 
bet jis buvo davęs pažadą atvykti | Augs
burgą, ir ten (sijungti J bendrą darbą. Kaž 

1 kur jiems visiems buvo pasiūlyta su visais 
Įrengimais ir kambarių apstatymu vila: 
ateikite, gyvenkite ir savo menu stiprinkite

Nuobodūs veidai (II)

Nuostoliai, kurtu, (r
Neseniai vienoje lietuvių stovykloje (vy

kęs gaisras, pelenais nuvaręs keliolikos žmo
nių skurdų, tremtinišką turtėti, verčia imtis- 
plunksnos *r kalbėti viešai ne dėl tų pasku
tinių skudurų, kiekvieno tampytų iš stovyk- 

z los I stovyklą, ije dėl sveikų ar apiplyšusių 
batų, kurių nebuvo galima išgelbėti. Įsigy
damas švarką ar batus, jų savininkas gal ir 
nemažai turėjo susiveržti. Tai nuostolis, bet 
pamažu, susiveržus batus, skudurus ar kok| 
nors geresni daiktą galima vėl įsigyti, taigi 
dėl tokių dalykų nėra ko viešai sielotis. O 
šaukštui, lėkštei ar dubenėliui įsigyti nu- 
kentėjusiems sumetė savi bendruomenės na
riai, už savuosius dar jautresni nelaimei pa-

bematydama, ka8 dedasi aplink ją ir niekuo 
nesirūpindama. Jos apsnūdusi dvasia, per
vargusi, ilsėjosi kažkur paslaptingoj tolimoj 
šaly, laikydamasi prie nuvargusio ir išbadė
jusio kūno tik ant ploniausių siūlų; vienas 
labiausiai vyliojančių prisiminimų. Nuo šios 
gyvenimo ribos galima grįžti, arba keliauti 
tolyn, amžiams neatšaukiamai. Mr. Rosen
bergas pašoko ir (smeigęs akis žiūrėjo į 
mažą išblyškus} veidą, skausmo pagautas. 
„Jai skauda”. Ir tekinas nubėgo prie aliu
minio katiliuko, norėdamas užkaisti vand--—.

Jis grįžo atgal ant galų pirštų. „Otkarai”, 
verkšleno jis, „koks tu kvailas !Ar negalėjai 
man pasakyti: ,Rosenbergai, štaį mirštąg iš 
bado žmogus’ Tada as būčiau pasakęs: ,Pra- 
šau, ponia, sėskitės’”.

Mr. Otkaras šypsojosi. „Nieko, galėsi mane 
išbarti vėliau. Dabar mes turime pasistengti 
atšildyti tą nelaimingą moteiį. Ar yra žibalo 
krosnelyje? Jei taip, užkurkite,, nes jos dra
bužiai šlapi, o čia drėgna.”

Mr. Rosenbergas iš išgąsčio rovėsi plau
kus, „Žibalo nėra. Sildytuva9 tuščias”.

Jis sunarino rankas. „Eisiu pas Mr. Swee
ny. Paskolinsiu iš Mrs. Sweeny truput} ži
balo. Ne” — kai Mr. Otkaras .norėjo pa
duoti jam apsiaustą — „palik jai apsiaustą. 
Man jo nereikia, bėgte visą kelią”.

Pagriebęs lietsargi išbėgo kaip patrakęs 
pasiskolinti puodelio žibalo iš Sweeny.

Mr. Otkaras tebetrynė Miss Cheney kojas, 
norėdamas, kad' jos biedname kūne vėl pra
dėtų vaikščioti kraujas. Klūpodamas šalia 
lovos menkame namelyje, kuris atsidavė žeme 
ir lietum, jis mąstė: Dabar aš darau viską, 
ką tik martingasis gali daryti kitam; aš jai 
atiduodu savo paties šilumą. Palaikyt; kraujo 
tekėjimą, neduoti -sušalti — ką gali daugiau 
Žmogus padaryti šiame pasaulyje? Tegu- jis 
stato miestus, meldžia Dievą, daro karus, 
rašo istorijas, komponuoja orkestrams muzi
ką — tamsa ir šaltis tykoja, pasirengę užlieti 
j| be garso. Gyvenimas yra viskas, ką jis 
turi; jis yra trumpalaikis, jis yra toks mažy
tis, kad visas pasaulis su savo visa istorija 
atrodo nedidesnis, kaip vandens lašas; ir Įo 
šilumoje yra džiaugsmas ir skausmas, o šalia 
jo auga grožis ir gyvena amžinai

(B. .L)

SKRUZDĖS IR ŽIOGELIAI
1

tautiečių kilniuosius jausmus, reprezentuokite 
lietuvių dvasioj polėkius svetimtaučių tarpe! 
Tokiomis nuotaikomis gyveno scenos dar
buotojai, šių užmanymų išsipildymo trokš
dami išlydėjo juog mittenwaldiškiai lietuviai. 
Tai buvo taip neseniai, — tik 1945 metais. 
Po to atėjo ruduo, prasidėjo šalčiai ir šitie 
entuziastiški „žiogeliai” buvo priversti kiek
vienas sau ieškotis urvelo: H. Kačinskas į 
vieną pusę, Vasiliauskas Į "kitą; Sodzevičiūtė 
išskrininguota, Knitaitis j JAV, „gimnazis- 
tam8 uždrausta dalyvauti nemokyklinėse or
ganizacijose ir sambūriuose”, baletmeisteris 
Modzeliauskas, negavęs iš Kempteno lietuvių 
paramos ir dėl to priversta8 likviduoti ten 
Įsteigtą baleto studiją, nuėjo pas Muencheno 
vokiečius ir įstojo ( jų teatro baleto trupę. 
Niūrus ir šaltas ruduo menininkams. Šaltis 
dvelkia iš .lietuviškos visuomenės širdžių: 
š. m. vasario mėn. 7 d. apygardos' atstovų 
suvažiavime Augsburge kaž koks entuziastas, 
nupasakojęs scenos „žiogelių” vargus, siūlė 
apsvarstyti 'lietuviško teatro steigimo reikalą 
ir galimybes. — Tylu: tribūnų burnos likosi 
užsičiaupę ir siūlymas' dingo „svarbesnių” 
reikalų maišatyje. Tik pavieniai „žiogeliai” 
— lietuviškos dvasos stiprintojai ir lietuviš
kų jausmų žadintojai, kaustomi aplinkos .žal
čių, jautriai čirpią „Būtų gera, kad Trem
tinių Bendruomenės vadovai neatidėliodami 
susirūpintų dramos aktorium. Būtų gera, 
kad jie sueitų } kontaktą su žymesniais tea
tralais, išklausytų juos ir bendrai nuspręstų, 
ką reikia ir ką galima padaryti Dramos 
Teatro gerovei.” („Žiburiai” nr. 10.) Tokią 
yra pasaka apie „žiogelius”, kurie, dramos 
aktoriaus Ant. Škėmos žodžiais, „neblogai 
vaikštinėja žmogiškos sielos labirintuose, bet 
kasdieniškume paklysta’, užtat Turi atsirasti 
kas nors ,kas juos globotų; be globos j’« 
skursta, dvasiniai sušąla ir žūva, kaip tie

niekas neskaičiuos
strodė kitataučiai. Po d’enos kitos, kad ir 
vieko netekęs, gyvas žmogus tarp žmonių ir 
vėl gali pradėti gyventi.

O vis dėlto yra dalykų, dėl kurių šia skau
džia proga reikia viešai kalbėti. Kalbai pa
grindo duoda ugnyje žuvusieji kultūrinės ir 
visuomeninės reikšmės jau nebeatstatomi tur 
tai — unikumai. Norint tuos turtus paskirs
tyti ir apsaugoti, nemaža ligi tol buvo sielo
tasi žmonių, kurie turėjo gražiausių norų ir 
projektų, bet visiškai tuščią kišenę. Tiems 
turtams apsaugoti buvo reikalinga... šiek 
tiek mažiau biurokratizmo, šiek tiek lietu
viškiems reikalams jautresnės ~sielos ir šiek 
tiek pinigų. Gal eiliniams kultūrininkams bū
tų užtekę sielos ir rūpestingumo, bet jie vi
siški bepinigiai, kad būtų galėję viską pa
daryti savo lėšomis. Visi gražūs sumanymai 
atsidaužė, lyg kakta | sieną, o ilgi mėnesiai 
ėjo, ir nieko nebuvo padaryta, kol liepsna 
sutvarkė reikalą. Kalba sukosi dėl keleto 
tūkstančių markių, taigi, žiūrint reikalo ne
įkainojamos reikšmės, dėl smulkmenų, dėl 
labai gėdingų ir nereikšmingų smulkmenų, 
kurios būtų išgelbėjūsios mūsų kultūrai ir is
torijai milžiniškus,' tiesiog neįkainojamus tur
tus.

Tie turtai gaisro metu žuvo, nuėjo j pele
nus. Kag buvo įkaltas, tas išsiteisins, ar ki
tam suvers kaltę. Po tam tikro laiko viskas 
bus užmiršta. Tam tikros srities kultūrinin
kai galės pagraužti pirštus, kad taip atsiti
ko, o mūsų tarpe yra žmonių, kurie galėjo 
ir privalėjo padaryti viską, kad tai nežūtų. 
Tai turėjo būti padaryta jau seniai, gar ir 
būtų buvę padaryta, jei ne mūsiškis aklas l«i- 
kymasis buhalterinių smulkmenų ten, kur ne
reikia, jei būtų netrūkę šiek tiek lankstumo 
ir jautrumo tautos reikalams.

v
Kas nori, dabar gali kelius nusibrūžinti 

beatgailodimas, bet neįmanoma jau surinkti 
pelenų. Tik ši skaudi pamoka turėtų biuro
kratizmą mėgstančius išmokyti vieną kartą, 
kad tautos reikalai ir turtai nėra jokia pri
vati krautuvėlė i? kad čia negalima laukt! 
pakylant kainų/ Antraip nepaliaujamai kar
tosis skaudi istorija: vieni sielosis ir rūpin
sis, bėgios iškišę liežuvius, o kiti ( viską 
žiūrės pro pilkšvus biurokratiškus akinius ir 
leis viskam nykti net ir tada; kai meg tiek 
maža teturime. Tokiu atveju veltui būtų visi 
gražiausi projektai ir didžiausios mažųjų 
pastangos.

Tikiuos, kad lietuviško kultūros turto, reikš 
mingo visai tautai, dar yra ir kitur pas pri
vačius asmenis. Be rimtesnės apsaugos, be 
plano laikomas, tas turtas lengvai galės 8U* 
nykti ir kitur. Mūsų vadovaujančiųjų (stai
gų pareiga būtų, nežiūrint smulkmeniškos 
raidės, ieškoti skubių priemonių tokioms 
brangenybėms apsaugoti. Antraip beprasmiš
kas darosi kelerių metų rūpestis, tekęs tiems 
žm''”ėms, kurie, sunrasdami reikalą, saugo
jo. ką atvežę, nuo bombardavimų-ir nuo ki
tokių pavojų.

vasaros pievų dainininkai žvarbiam rudeniui 
ataėliųus. Juk ir A. Škėmos žodžiuose aiškia! 
girdėti rudeniška, vien savo specialybę lie
čianti meliodija: dramos, dramai, dramą. 
Kaip vaidybos studijos pratybose: matome, 
vertiname ir reaguojame: rudeniškos nuotai
kos bendruomenėje, — jokios apčiuopiamos 
paramos scenos menininkams, todėl jie krinka 
ir šaukiasi lietuviškos globos. Toji globa 
privalo nedelsiant ateiti .ne vien dramos spe
cialistams, bet visų rūšių scenos meniniu- . 
karas. Salia šių pagalbos šauksmo minčių 
jungiame pamokslinę pastabą: scenos meni
ninkai turi visi drauge veikti, snsiburti | orga
nizacini venetą, paruošti konkrečius planus 
ateities darbui, reikalingos globos pasiūlymu* 
ir visa tai patiekti L. T. B. Vadovybei. Atsi- 
mintina, kad globos ar paramos gavimas 
šiandieninėse apystovose dažniausiai pareina 
nuo reikalaujančiųjų veiklumo, nuo spaudimo 
iš apačios, ne iš viršaus. J. Jalinskas.

Mokytoju tarnybiniai reikalai
- ■ »,Q*»■ t» ■

Mokytojai skiriami Ir atleidžiami Švie
timo Valdybos nutarimais. Mokytojus skirti 
ir atleisti pristatė direktoriai bei pradžios 
mokyklų inspektoriai.

Mokytojų skyrimas ir atleidimas (rašo
mas i vadinamą įsakymų knygą. Švietimą 
Valdybos nutarimai bei (sakymai turi tei
sinės reikšmės mokytojo tarnybai (skaityti 
Į pedag, darbo stažą ir | event, pensijų Iš- 
tarnavimo laiką. Kadangi mokytojai turi 
labai nevienodą ir nepastovų pamokų skai
čių, tai mokytojo tarnybai dokumentuoti 
yra dar būtinas reikalas, kad mokytojo tu- . 
rimas sav. pamokų skaičius būtų -fiksuotai 

, mokytojų tarybos protokoluose, kur su
rašomas pamokų pasiskirstymas.

Mokyklų dienynai taip pat yra tos rū
šies dokumentas.

Tenka konstauoti, kad ne -visi mokyto
jai rūpinasi savo tarnybos teisiniu sutvar
kymu. Yra atsitikimų, kad ištisus metus 
dirbą mokytojai nereikalauja iš savo direk
torių ar pr. mokyklų inspektorių, kad tar
nyba būtų Švietimo Valdybos fiksuota.

Švietimo Valdyba tuo reikalu pagaminę 
ir išsiuntinėjo mokyklų vadovybėms atitin
kamus tarnybos lapus, kurių po 1 egz. turi 
gauti mokytojas, kaip dokumentą, (rodanti 
jo tarnybą tremtyje.

Kandidatai | Mokytojus turi patiekti 
tikrų žinių apie savo asmenj, mokslo eenzą 
ir stažą, kad Švietimo Valdyba būtų tikra, 
su kuo turi reikalą.

LTB Statutas įpareigoja Švietimo Val
dybą ir mokyklų vadovybės saugoti 
bendruomenę ir jos mokyklą nuo negėrovių 
ir kenksmingo elemento.

Iš antros pusės, teisėtai bendruomenės 
mokytojo reikalai turi būti ginami, kad iis 
nebūtų neteisėtų sauvaliavimų auka. Sv. 
timo Valdyba daug turėjo gaišti laiko ti
kiu bylų narpliojimui, tačiau ji laiko savo 
pareiga' stovėti teisėtumo ir teisingumo 
sargyboje. LTB.

įspūdingas Solistu, koncertas 
‘ Schwelnlune

Mūsų menininkai yra tarsi naujųjų laikų 
vaidilos, kurie savo kūrybos galia palaike , 
ne tik pilkųjų tremties dienų gesinamą Tė
vynės meilės ugnį, bet atskleidžia svetimie
siems lietuvių tautos meno , lobyną; ir tuo 
pačiu jie aktyviausiai dalyvauja mūsų kul
tūrinėje kovoje dėl Lietuvog išlaisvinimo. ‘ 

Sweinfurto lietuvių bendruomenė kovo 17 
d. turėjo malonią progą paklausyti koncerto, 
kurį miesto salėje davė Augsburgo lietuvių 
solistų trupė, vadovybėje Vilniaus operoj di
rigento' Jeronimo Kačinsko. Koncerto prog
ramos pirmoje dalyje buvo išpildyti vien lie
tuvių kompozitorių (St. Šimkaus, A. Kača- 
nausko, E. Oailevičilu* ir kitų) kūriniai, O ; 
antroje dalyje žymiųjų Europos muzikų: ■ O. 
Verdi, G. Puccini, R. Wagner, M. Musaorgl- 
ky operų arijos ir ištrauko* iš jų.

Programą išpildė Vilniaus operos solistė 
J. Krištolaiiytė, (lyr. kolat.sopranas), solistas 
tenoras ‘ St. Baranauskas, sol. A. Paukštys 
(Bas-Baritonas), sol. J. šeštakauskienė (mez
zo sopranas) ir Vilniaus Filharmonijos klar
netistas A. Ambrazaitis. Solistam* įkompo
navo J. Kačinskas.

Nors salės akustika yra bloga ir nėra 
pritaikyta vokaliniams koncertams, tačiau 
solistai dainavo nuoširdžiai ir publikos bu
vo tinkamai įvertinto.

Bene didžiausias publikos simpatijas lai
mėjo J. Krištolaitytė. Solistės .lyriniai švel
nus balso tembras su turiningais ir skam
biais kolaritūfo niuansais žiūrovuose kėlė 
pasigėrėjimą. Dėl to ji be programoje nu
matytų ir puikiai sudainuotų: „Kad aš naš
laitėlė”, A. Kačanausko, „Palaukėj, palankėj” 
St. Šimkaus, I ir II arija iš operos Rigolet- 
to, O. Verdi, daug kartų publikos buvo iš
šaukta i sceną ir prašoma kartoti.

St. Baranauskas savo stipriu ir sultingu 
plataus diapozono tenoru itin užkariavo žiū
rovus. Ypatingai galinga; skambėjo: „Kur 
prapuolė tas takelis” St. Šimkaus, arija iš 
op. „Pajacai”, muz. Leoncavallo ir „bisui” 
arija iš op. „Tosca”. Pabaigai, a komę J. 
Kačinskui buvo išpildyta Fr. Schuberto 
„Piemenėlis ant uolos”, kurį atliko J. Kriš
tolaitytė ir klarnetu A. Ambrozaitis.

Tenka pridurti, kad operos solistų daine*’ 
meno schweifurtiečiai buvo pasiilgę ir taip 
vykusiai praėjęs koncertas visų buvo ne
kantriai lauktas. Visi tautiečiai šiltai ir su 
lietuvišku vaišingumu globojo seniai lauktus 
augsburgiškius solistus. J. Sūdava* !

3



<1^

(MINTIS) Ne (as yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia,

o dvasioje keikia. V. Kudirka.

Kas sunkina musu padėti UNRRA-OS INFORMACIJA
Jau ne kartą buvome savo Centrų Įspėti, 

kad kova su Įvairiausio plauko nusikaltė
liais privalo būti suaktyvinta, ne tik kaip 
prieš antisocijalinĮ elementą, bet ir kaip prieš 
savo bendruomenėj provokatorių, apmokamą 
ir siundomą svetimos rankos. Laikas atviro- 

i mis akimis apsidairyti ir galutinai sudrausti 
visus tuos, kurie bando ar bandys trukdyti 
mums kaip žmonėms egzistuoti ir kaip tau
tai vesti besąlygine kovą už visos tautos 
švenčiausius reikalus. Ypač, turint galvoje 
šių dienų naujuosius politinius įvykius.

Jau praeitų metų Vasario 16 dienos proga 
mūsų centrai labai atvirai Įspėjo, sakyda- 
mais, kad /būsų priešas prieš mus bandys 
sukelti demon iškiausias jėgas. Už tat, juo 
toliau,- tuo labiau mes turime būti apdairūk 

' ir susidrau&minę. Vieno kreivas žingsnis 
meta šešėliug visai mūsų bendruomenei. Dėl 
to ir kova su antisocijaliniu — kriminali
niu elementu turi apsiriboti ne tik mūsų sto
vyklų vartais, bet ji turi siekti ir visur ten, ’ 
kur tik randasi mūsų tautietis, nes mes ne 
savo namuose, bet svetur, svetimųjų tarpe. O 
kadangi mes esame ypatingoje padėtyje, to
dėl ir mūsų kova su kylančiais iš lietuviško- 
Sios bendruomenės nusikaltėliais irgi turi 
Įgauti išimtinąją padėtį. Nebojantiems teismų 
sprendimų ir jų bausmių^. komitetų Įspėjimų 
ir'tautiečio ir žmogaus gero vardo reputaci
jos, tokiems reikia paskelbti viešą boikotą, 
ne tik ant stovyklų lentų bet ir spaudoje, kad 
tokin būdu būtų galima nuo tokio elemento 
galimai toliau atsiriboti. Kitokių priemonių 
šiose sąlygose mes neturime, o mūsų globė
jai Į mus žiūri kaip Į masę, o ne kaip į pa
vienius žmones individus. Švelnesnės prie
monės jau nieko nepadeda. Kova turi būti 
skubi, griežta ir besąlyginė. Kiekvienas ne
tinkamas tautiečio žingsnis turi būti tinka
mai Įvertintas, nežiūrint iš kur jis būtų at
siradęs.

Mums yra svarbu tai, kad mūsų aplinku
mos kiemas, kiek tai nuo mūsų valios prika
lus©, privalo būti švarus. Todėl kova su 
Įvairiausio plauko vaikšteivotnis iš stovyklos

į stovyklą, turi būti skubi, efektinga ir 
griežtai 'teisinga. Neaiškiam elementui, be 
komiteto, kuriam jis priklauso, pažymėjimo., 
nei vienai nakčiai, nei vienai dienai neturi 
būti vietos ir 
tik stovykloje, 
apylinkėje.

Tai reikėtų
stovyklose, bet ir už jos ribų, 
yra nebloguose santykiuose su 
tojais ir savo geru vardu, laikinai padėdami 
tokiam Įsikurti ar apsistoti, tokiu būdu pa
deda dažnai ir besislapstantiems pasislėpti ir 
paslėpti savo nusikaltimų pėdsakus.

Kitokio sprendimo negali būti, jei norime 
išlikti kaip žmonės ir kaip lietuviai. Tik 
vienybėje galybė! A. Rot.

bet kokios globos. Ir tai ne 
bet ir visoje tos stovyklos

Įsidėmėti ne tik gyvenantiems 
kurie dažnai 

vietos gyven-

UNRRA
Viešosios Informacijos Įstaiga
U.S. Zonos Vyriausioji Būstinė

1947 m. vasario 14 d. 
Tiesiogiai realizuoti latvių, 
estų, lietuvių ir ukrainiečių 
DP laikraščiams. '

Straipsnio vertimas iš „Pravdos” („Tiesos”) 
Nr. 255 (10.337) 1944 m. spalių 26 d.
REPATRIJUOTI SOVIETŲ PILIEČIAI YRA 

APRŪPINTI DARBU
Prieš dvejus metus sovietų vyriausybė nu

sprendė repatrijuoti sovietų piliečius, kurie 
vokiečių — fašistinių agresorių buvo jėga at
gabenti. SSSR repatriacijos Įstaigos ir visi 
užsienio kraštai, kur mūsų žmonės buvo jėga 
nugabenti, turi atlikti didel; uždąvinį. Mili
jonai sovietų piliečių lęivo sugrąžinti iš vo
kiškos vfergijos.

Pradines mokyklos darbių paroda
Traunsteine veikia Unrros . žinioje DP pra

dinė mokykla, kurią lanko lietuvių,, latvių, es
tų ir rusų tautybių mokiniai. Mokykla su
skirstyta pagal tautybes grupėmis. Kiekvie
na grupė sudaro paskirą tautinę mokyklą, 
kurioje dirba atitinkamos tautybės mokytojai 
ir vedėjas. Visą mokyklą administruoja Unr
ros skirtas direktorius.

S. m. kovo 17 ir 18 d. d. mokykla, baig
dama mokslo metus, surengė mokinių dar
belių parodėlę. Rankdarbiai išstatyti kiekvie
nos tautinės grupės atskirai. Peržvelgus pa
rodos eksponatus, krinta Į akis visų tautybių 
darbelių temų vienodumas. Tai gal pareina 
nuo bendrų apystovų, darbo sąlygų, gauna
mos medžiagos ir k. Parodoje visose grupė
se vyrauja piešiniai, lipdyba, pynyba, siuvi
nėjimai, mezginiai, drožinėjimai, vadovėliai 
ir sąsiuviniai. Tačiau kiekvienoje grupėje 
bendrų parodėlės temų fone žymu ir kompo
zicijų skirtingumų su tautiniais motyvais.

Lietuvių skyriuje darbelių nepergausu, bet 
parinkti meniniu atžvilgiu gana geri. Turint 
galvoje medžiagų ir Įrankių trūkumus, net ir

Memtųingenas
Šiomis dienomis Mem zn—Berg sto

vykloje buvo paskelbti pirmojo skryningo 
'rezultatai. Kartu šia proga buvo „patikslin

ti” ir skryningo daviniai Memmingeno Aero
dromo bei miesto stovyklose. Rezultate DP 
teisių neteko 102 asmenys: 38 estai, 33 lie
tuviai, 27 latviai, 2 lenkai, 2 olandai. Vist 
Žie turi apleist; stovyklas ir Įsijungti į vo- 

iečių OkĮ. / ,
Tenka pažymėti, kad atitinkamų paredgū- 

nų elgesys su šiais dvigubai išvietintaisiais 
asmenims buvo daug mandagesnis ir švel- 

. nesti is, kaip pereitą kartą.
i Ryšium su tuo, kaip netekęs DP teisių,
turėto pasitraukti ir Aerodromo stovyklos įstatymus,
komiteto pirmininkas inž. Augustinavičius, pelno ir 

' sėkmingai vadovavęs stovyklos bendruome
nei, Komitete įvyko kai kurių pasikeitimų.

y- Balandžio 13 d.,-per Atvelykį, Memmin
geno apylinkėse gyvenančios baltų tautos or
ganizuoja savo darbų parodą, kurioje steng
ai* atvaizduoti, kokius darbus DP gali at
likti. Numatoma platesnis rankdarbių sky
rius. Atskirai bus įruoštas ir tėviškės kam* 
pelis. Tikimasi, kad parodą aplankys suinte
resuoti asmenys iš kariškių bei kitų įstaigų. 
Šia proga komitetas kviečia visus geros va
lios lietuvips-es savo darbais ir eksponatais 
paremti parodą, kad lietuvių pasirodymas 
būtų tinkamas ir gražus. Platesnių informa
cijų teikia Memmingeno Aerodromo stovyk
los komitetas.

MEMMINGENO STOVYKLOS TEATRAS
Penktadienį, kovo 2 8 d. 19 vai. 30 min. 

stovyklos teatre įvyksta Kauno Didžiojo Te
atro operos solistės Vincės Jonuškaitės kon
certas. »

Programoje K. V. Banaičio, J. Gruodžio, 
G Monteverdi, A. Scarlatti, G. B. Pergolesi, 
O. Rossine, S. Šimkaus, V. Jakubėno, E. Orie 
go, P. Čaikovskio, A. Thomo ir kitj kūri
niai. Prie fortepiono dr. Franz Hallasch.

Bilietai nuo ketvirtadienio, kovo 27 d. 10— 
12 vai. ir 14—16 vai. gaunami spaudos kios
ke ir koncerto dieną vakare prie įėjimo.

daktaro diplomas lietuviui teisininkui Vy
tautui-Antanui Dambravai. Teftka pažymėti, 
kad visų doktorantų tarpe V. Dambrava 'bū- 
vo vienintelis užsienietis. Naujasis teisių dak 
taras dar jaunas, 26 metų amžiaus, kilimo iš 
Utenos. 1943 m. buvo baigęs Vilniaus Uni
versiteto Teisių Fakultetą, o Insbrucko Uni
versitete išlaikė papildomuosius ir doktoran
to egzaminus, parašė ir apgynė dizertaciją 
tema: „Grundzuge des Verwaltungsverfah- 
rens” (Administracinio proceso pagrindai). 
Šio universiteto Teisių Fakulteto ord. profr 
Ebers, dizertaciją įvertindamas tarp kitko 
įrašė: „Šis darbas 255 pusi, dydžio ir jis yra 
atsiradęs norint padėti savo tėvynėje, at
kuriant lietuviško administracinio proceso 

i...^ Autoriaus uoluma8sir stropumas 
pelno ir užtarnauja pagarbą, pilną pripaži
nimą ir pagyrimą...” Doktoranto diplome 
pažymėta: „Suteikiama teisės mokslų dakta- 
ro vardas, garbės teisės ir privilegijos”. Di- 
zertacijos didikacija: „Mano motmai Sibire”. 
Insbrucko lietuviai studentai V. Dambravą 
pagerbdami Įteikė jam lieuvių sambūrio gar
bės ženklą — juostelę, (vj)

kiekybės atžvilgiu pasiekta nemažai. Tai pie-. 
šiniai, plastefino lipdyba, popierio ir odų py
nyba, berniukų medžio pjaustinėjimai ir dro
žinėjimai, mergaičių tautiniais raštais mez
giniai, siuvinėjimai: servetėlės, užuolaidos, 
juostos ir k. /

Panašiai kartojasi ir kitų tautybių skyriuo
se. Tiktai kiek skiriasi rankų darbelių pažiū
ros tikslo atžvilgiu. Pavyzdžiui, lietuvių, iš 
dalies ir estų skyr..žymu dėmesio centras me 
nui, rusų — amatams, latvių — šalia abiejų 
— dar ir pedagoginėms priemonėms. Iš pa
rodoj išstatytų darbelių matosi, kad visų mo
kytojų rankdarbių paskirtis suprantama ne
vienodai? Visuose skyriuose eksponatai dau
gumoj, atsiją nuo pradinėje mokykloje moky
mo ir auklėjimo paskirties. Jeigu lietuviška
me skyriuje vyraujanti tendencija menui, tai 
dar vis galima rasti ugdymo elementų auklė
jimo srity, bet kai rusų eksponatų tarpe vy
rauja meistriškai pagaminti baldai: avilys, 
staliukai ir k. -ir profesionališkai pasiūti dra
bužiai, rodo sąmoningą, ar nesąmoningą pra
silenkimą su darbelių pedagogine paskirtimi. 
Vien tik latviai savo eksponatais pasirodė ar
čiau tikslo. Čia šalia kitų darbelių buvo ir 
mokymo — auklėjimo priemonėms skirtų da
lykų: miestų, apylinkių planai ir žemėlapiai, 
keletas krašto mokslo ir geografijos diagra
mų; piešiniai geologinei ir k. paskirčiai. Ir 
tai labai nedaug.

Iš parodoje išstatytų eksponatų matyti, kad 
mokykloje dirbama atsidėjus.

Tokioje mišrioje ir didelėje mokykloje di
rektoriumi turėtų būti asmuo ne tik eilinis- 
su neperdidele praktika mokytojas, bet prity
ręs pedagogas, kuris būtų su ilga pedagogi
ne praktika, teoretiškai išsilavinęs ir ieškąs 
pedagoginiafne darbe naujų kelių. . Dėl to 
mokyklos visų tautybių mokytojai' skundėsi 
Unrros pareigūnams ir šaukėsi tėvų pagel- 
bos. Bet šis klausimas nepajudėjo.

, VI. Valinevičius

Sovietų vyriausybė išleido daugelį direkty
vų ir taisyklių, kad garantuotų repatrijuotų 
asmenų teises ir privilegijas. Jie atgauna vi
sas sovietų piliečių teises ir aktyviai daly
vauja darbe, vĮešame ir politiniame mūšų 
krašto gyvenime. Atvykę jie Į repatriacijos 
surinkimo centrus gauna kariuomenės davinį 
tol, kol jie pasiekia savo paskyrimo vietas. 
Visi repatrijuoti žmonės gauna kaip pat ne
mokamą medicinos aprūpinimą, reikalingieji 
gauna taip pat batus, drabužius ir baltinius. 
Atvykus į savo gyvenamą vietą, reikalingiems 
teikiama vienkartinė finansinė parama.

Repatrijuotieji žmonės, kurie pradeda 
darbą, - pilnai naudojasi darbo įstatymais ir 
įsigyja tas pačias teises bei privilegijas, kaip 
ir tų pačių įmonių darbininkai bei tarnau
tojai. Vyriausybė yra įsakiusi Įmonių vado
vams ir direktoriams repatrijuotus priimti į 
savo skyrius. Dirbantieji metalo, anglies ir 
miško pramonėje gali gauti iki 15.000 rublių 
paskolą individualiam namui pasistatyti, iš
simokant per 15 metų, be to, paskola iki 
5.000 rublių teikiama namų apyvokOg daik
tams Įsigyti, atsiteisiant per 5 metus.

Repatrijuoti buvę karo belaisviai taip pat 
turi atleistųjų Sovietų armijos kareivių pri
vilegijas; vietos istaigos turi aprūpinti juos 
darbu pagal specialybę, duoti gyvenamus bu
tus, kurą, teikti medžiagos ir paskolą remon
tui, pertaisymui ir namų statybai, namų apy
vokai ir tt., mėnesio būvyje. z

Repatrijuotos daugiavaikės motinos įgyja 
nuo repatriacijos dienos Į SSSR teises pagal
bai ir privilegijas.

Pagal Tasso agentūros pranešimą, SSSR 
repatriacijos ministerių tarybos komisijos įs
taiga paskelbė, jog 80% repatrijuotų žmonių 
iš vokiečių vergijos yra gavę darbą. Pusė jų 
dirba žemės ūkyje, kiti —pramonėje. Dauge
lis jų vykdo ir atlieka labai aukštą darbo 
produkciją. Pavyzdžiui, tarp 4.500 repatri
juotų asmenų, dirbančių įvairiuose Charko
vo įmonėse, yra daugiau negu 1.000 stacha- 
noviečių (pirmos eilės darbininkų). Daug 
tūkstančių repatrijuotų darbininkų dirba Don 
baso anglies kasyklose, metalurgijoje ir ma
šinų pramonėje, kolchozuose ir sovchozuose j 
Ukrainoje, Baltgudijoje ir kitose respubliko-7 
se, jie dirba antro, trečio ar ketvirto etandar-' 
to darbą.

Sovietų piliečių, atgabentų Į Vokietiją, tar
pe buvo daug mokytų žmonių. Dabar jie vėl 
dirba kaip specialistai. Daugelis repatrijuotų 
asmenų studijuoja. Vien Ukrainoje' lanko 
aukštąsias mokyklas ir techniškus universite
tus daugiau negu 7.000 žmonių.

Šimtai, tūkstančių vaikų kartu su suaugu-' 
siais ’ nukentėjo vokiečių vergijoje. Išlikę iš
vaduoti ir sugrįžo namo. Daugelig jų surado 
savo tėvus. Našlaičiai įsūnyti, patalpinti vai
kų namuose, jaunimo namuose, mokyklose ir 
profesinėse mokyklose. Daugiau negu 50.000 
šių vaikų tokiu būdu yra aprūpinami. (Tau).

Sovietų misijos Regensburge adresas: Theo 
dor-Koerner-Str. 18.

Londono Lietuviai turi fcluba^ y
Londono lietuviams turėti savo klubą bu

vo toks aktualus reikalas, kaip rašo „Išeivių 
Draugas”, lyg alkanam žmogui duonos kąs
nis. Jau daromas patalpų remontas ir lau
kiama tos dienos, kai galima bus lankytis > 
klube. Kadangi D. Britanijos lietuviai ma
teriališkai yra žemesniame lygyje, kaip lie
tuviai JAV, tai ir klubu; patalpas Įsigyjant 
buvo gauta aukų, bet nemažai turėta Įnešti 
ir paskolų, (vj). z

Lietuviai gali Įstoti Į Lenkų Pertvarkomąjį 
korpusą D. Britanijoje

Nemažai buvo lietuvių Įjungtų Į Anderso 
armiją Italijoje. Tai daugiausia lietuviai iš 
Vilniaus krašto, kurie buvo laikomi Lenkijos 
piliečiais ir karui prasidėjus mobilizuoti Į 
Lenkijos armiją. Dabar, likviduojant Ander
so armiją, tie lietuviai kviečiami stoti į D. 
Britanijoje organizuojamą Lenkų Pertvarko
mąją korpusą (Polish Resettlement Corps). 
Jo tikslas paruošti amatininkus pačiam kor
pusui arba patiems pasiruoši; amatininkais 
civiliniam gyvenimui. Tarnyba trunka 2 me
tus. Bet jau pilnai pasiruošus būti amatinin
ku leidžiama iš tarnybos pasitraukti ir anks
čiau, o ypatinga; kur nors emigruojant, (vj).

UNRROS PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PR1E KASSELIO, 

IEŠKO- SEKANČIŲ ASMENŲ: 
•CIGAS Jurgis;
CIPLIENĖ Jadvyga, 45 metų, iš Luebecko 

arba Hamburgo;
DABUSIS Stasys; ,
CIŽAUSKAS Vincas, 49 mt., iš Ostpreusen; 
DAINAUSKAS Jonas, 43 metų, iš Posen; 
DAMBRAUSKAS Kazys, iš Bodenheim,Mainz 
DAMBRAUSKAS Izidorius, 49 metų;
DAMBRĄUSKAS Juozas, 48 metų, iš Scher- 

ding, Oesterreich;
DAMBRAUSKAS Juozas, 33 metų; 
DAMBRAUSKAS Vincas, 60 metų; 

. DAMBRAUSKIS Kazys, iš Bodehheim-Mainz 
DAPKUVIENĖ Jadvyga;
DEMERECKAS Leopas, 18 metų;
DIDRIKAS Richardas, 32 metų, gyv. Kybar-

Mokslo doknmentn^ sudarymas
Karo metu daug kam mokslo dokumėntai 

žuvo, o jie pirmoje eilėje reikalingi mokyto
jams ir studentams.

Švietimo Valdyba, patiekus jai patikimų 
įrodymų, sudaro atitinkamus pažymėjimus, 
kurie atstoja karo metu žuvusius dokumen
tus. Tokiems dokumentams sudaryti Švieti
mo Valdyboje yra Įgaliotas vienas narys. 
Anglų zonoje dokumentams sudaryti Švieti
mo Valdybos yra Įgaliotas Vyr. Inspektorius.

Niekas kitas tokių dokumentų sudarinėti 
nėra įgaliotas. *

Egzaminus laikyti pašaliečių teisėmis 
mokslo cenzo pažymėjimui gauti Švietimo 
Valdybos nustatyta tvarka leidžiama tik šio
se gimnazijose: Hanau, Muenchen, Nuertin- ■ 

gen ir Detmold.
Yra sumetimų Švietimo Valdybos nusta

tytai . tvarkai, kad gimnazijų abiturientams 
išduodami brandos atestatai turi būti Švie
timo Vaidyboje įregistruoti. LTB.

LĖKTUVAS TURĮS 2.750 KM GREITĮ
AAF (Amerikos oro pajėgos) netrukus 

bandysiančios raketinių principu varomą 
lėktuvą, kuris 25 km. aukšty galėsiąg skristi 
iki 2.750 km per valandą greičiu.

AAP pranešime sakoma, ■ kad lėktuvas kol 
kas Busiąs naudojamas tik mokslo tikslams, 
kaip skraidanti tyrimų laboratorija. Juo bus

tai; , , —galima nustatyti, kaip veikia toks didelis
D1RVELIS Jurgis, gyv. Ramaniškiai, Vilka- ''greitis. Lėktuvo skridimo tolis būsiąs .tik 

viškyj; ' ♦ apie 150 km.

Paieškojimas

Žinantieji apie BALTINO Alfonso, gim. 
1911 m. Kretingos aps., gyv. paskutiniu laiku 
Kaune, likimą, prašomi pranešti šiuo adresu: 
Baltinienė, Schweinfurt. DP Camp 253.

DOMEIKA Jonas, 26 metų, iš Prūsijos;
DOVYDAITIS Pranas, 32 metų, iš Ostpreu- 

sen;
DRAKSIENĖ Domicėlė, 55 metų, iš Lauben- 

Schlesien;
DRA2YS Matas, 52 metru gyv. Moksabū- 

džiai, Vilkaviškis;
DRECF''”''''E Marijona, 45 metų, gyv. Smo- 

rotiai

Lėktuvo ilgis — 10 m. sparnų plotis — 
9 m. Motoras, kuris susideda iš 14 vienetų, 
turės bendrą 3.000 kg stūmimo jėgą. Viso 
lėktuvo svoris su 3.700 kg. varomosios me-' 
džTagos bus 5.920 kg.

Lėktuvas, kuris pavadintas XSI yra sukur
tas pagal 
poracijos 
programą.

bendrą AAF, -Bell’o lėktuvų kor- 
ir Tautinio aeronautikos komiteto

Austrų prof. Ebers ypatingai pągerbė naują 
lietuvį Dr. V. Dambravą

Šią vasarą ’ Austrijoje, Insbrucko universi
tete iškilmingame posėdyje buvo Įteiktas
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