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U V I ą BEND

Sovietą nuolaidumo nematyti 
Marshallis įspėta nuo Europos pagalbos programos uždelsimo 4

Washingtonas (Dena). JAV užsienių reikalų ministeris G. .C. Marshallis 
trečiadienį spaudos konferencijoje pareiškė, kad užsienio reikalų ministerija atsidurtų 
labai keblioje būklėje, jei iki balandžio 1 d- kongresas nepriimtų pagalbos įstatymo. 
Po to, kai pereinamosios pagalbos suma, palyginus su užsienio reikalų ministerijos 
pareikalautąja, buvo sumažinta, kongresui pagrindinės pagalbos programos priėmimą 
ožtęsus, — Europos ūkyje pasidarytų spraga.

Kinijos pagalbos programa šiuo metu 
to bus pateikta kongresui.

Švedai nesuprato Bevino
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerijos informatorius dėl šve
dą užsienio reikalų ministerio Oesteno Un- 
deno pareiškimo parlamente, kuriame buvo 
pasisakyta, kad Švedija Į Vakarų Uniją 
neįstosianti, pasakė, jog Ųndenas Bevino 
laibą tuo reikalu yra blogai supratęs. Be
vino tikslas, pasak informatorių, yra tas, 
lad Vakarų Europos kraštai savo reikalus 
individuliai ir bendrai taip vertintų, kad 
dėl nusialinimo ir savitarpio nesutikimų 
nežlugtų Vakarų civilizacija.

Skandinavijos konferencija
Stockholmas (Dena/Reuteris). Švedijos, 

Danijos ir Norvegijos ministerial pirminiu-, 
lai vasario 9 d. čia susitiks tartis dėl glau
desnio Skandinavijos valstybių bendradar
biavimo. Švedijos užsienio reikalų ministe
ris jai pirmiau pareiškė, kad Švedija nesu
tinkanti dėtis J Vakarų Europos uniją, bet 
linkusi glaudžiau bendradarbiauti su skan
dinavų valstybėmis.

Vokietijos okupacija dar ilga
Bad Nauheimas (Dena). Į pasklidusius 

gandus, kad feldmaršalas Paulus yra suor
ganizavęs Sovietų Sąjungoje ištisą vokiečių 
armiją, gen. CIayus pareiškė netikįs, jog 
holus naudotųsi žymesniu vaišingumu. 
Daugumas žmonių jį laiko išdaviku, o Vo
kietija bus tol okupuota, kol pasaulio tau
tos sutiks priimti Vokietiją 
Tat gali trukti 10, o gal ir

Britai kaunasi su
Jeruzalė (Dena/Reuteris).

liniukai ir žydų daliniai susidūrė šiaurinėje 
Palestinoje su stipriu arabų daliniu, kuris į 
Palestiną esąs atėjęs iš Sirijos. Trijų va
landų mūšyje 12 arabų žuvo, daug buvo 
sužeistų ir 6 paimti į nelaisvę. Britams 
gavus daugiau pastiprinimų, arabai pasi
traukė atgal į Siriją.

v v Pakiet'1 vagys išaiškinti
Bad Nauheii-.-s (Dena). Friedbergo paš

to tartiautojai Josefas Farmandas ir Fran- 
zas Saueris, pasak Bad Nauheimo krimina
linę policiją, įtarti amerikinių pakietų plė
šimu ir suimti. Manoma, kad nuo 1946 m. 
spalio mėn. jie nešdavosi pakrėtus namo 
ir juos pasisavindavo. Taip pat prisipažino 
ir kiti trys asmenys, kurie buvo įtarti pa
lietus slėpę.

Sukilėlį’’ būklė kritiška
Atėnai (Dena 4 .S). Pasiekiančiose Atė

nų žiniose sakoma, jog trumpame sukilėlių 
vyriausybės posėdyje Markos pareiškė, kad 
šiaurės Graikijoje 
tiška”.

į tautų--šeimą. 
25 metus.

arabais
Britų parašiu-

sukilėlių būklė yra „kri-

17 kilome* r ■<
(Dena). Vienas ... itų ga- 
naikintuvas, pasak BBC, 
skridimo tpetu pakilo į 

kilometrų. Tuo būdu tik

Pakilo
Nauheimas 
turbininis 

bandomojo

Bad 
mybos 
vieno 
aukštį beveik 17 
keliais metrais mažiau, negu prieš karą 
buvo italų pasiektas pasaulinis aukščio re
kordas.
UŽSISPYRĘ SUTRUKDYTI PALESTINOS 

PADALIJIMĄ j
Bagdadas (Dena/Reuteris). Irako ministe

ris pirmininkas Hamdis Pachahis pareiškė, 
kad naujoji Irako vyriausybė viską darys, 
kad sutrukdytų Palestinos padalijimą.

Prisiminęs britų irakiečių sutartį, Pa
durtus pareiškė, kad naujosios Irako vy
riausybės nariai savo pažiūras tuo reikalu 
jau yra pareiškę prieš įeidami į vyriausybę.

TARPTAUTINIO VALIUTŲ FONDO 
PAGALBA

Washingtonas (Dena/Reuteris). Tarptau
tinis valiutų fondas nuo savo veikimo pra
džios, 1947 m. kovo mėn., įvairiems kraš
tams remti yra jau išleidęs 478.745.000 do
lerių. Kai kurie atskiri kraštai yra gavę: 
D. Britanija 240 mil. dolerių, Kinija 8,8 mil. 
dolerių, Danija 3,5 mil. dolerių ir tt. 

nagrinėjama įvairiose ministerijose ir po

Tikslus Graikijos pagalbos planas taip 
pat dar teberuošiamas.

Gali reikėti pagalbos programą praplėsti 
ir Turkijai. Tuo reikalu netrukus atvyks į 
JAV amerikiečių karinės misijos Turkijoje 
vadas ir padarys pranešimą.

Į klausimą, ar- šiuo metu yra ženklų, ro
dančių sovietų nenuolandumą keičian.is, 
Marshallis atsakė, kad jis negali to pat
virtinti. - /

Su Danija ir toliau tariamasi dėl oro 
laivyno bazių pasilaikymo Grenlandijoje. 
Ispanijos įtraukimas į Marshallio planą yra 
šešiolikos Europos valstybių reikalas. Ispa
nijos taikos sutarties reikale pažangos nėra 
padaryta.'

Palestinos klausimu Marshallis pastebė
jo, kad JAV užsienio reikalų ministerija 
yra gavusi informacijų, jog 150 komunistų 
agentų 
slapta 
esančių 
macijos
Londono jis gavęs panašius pranešimus. 
Šiaip ar taip JAV tuo reikalu nėra dar pa
sisakiusios.

bandė laivais su žydų pabėgėliais 
pasiekti Šventąją žemę iš uostų, 
už „geležinės uždangos”. Tos infor- 
šaltinių Marshall's nenurodė. Ir iš

Trygve Lie, JT gen. sekretorius, Rhein-Maino aerodrome kalbasi su suomių 
karinės rinktinės vadovu mjr. M. Koskenmiesu. (Dena-Bild)

JAV ir sovietų įtakos sferų kraštinės susiduria
Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų įteikta 

’ ■ • • •• kaltinama dėl
veiklos, Lon- 
nuomone, yra

Persijai nota, kurioje ji 
amerikiečių karinės misijos 
dono diplomatinių sluoksnių 
greičiau dalis sovietų pradėtos ofenzyvos 
ant JAV, negu tiesioginis antpuolis ant 
Persijos vyriausybės.

„Persijai įteikta nota ir nota JAV, ku
rioje protestuojama dėl aviacijos veiklos 
Tolimuosiuose Rytuose, reiškia”, rašė Reu- 
terio diplomatinis korespondentas, „kad so
vietų ir JAV’ įtakos sferų kraštinės jau 
visu ilgumu susiduria; jos liečiasi Vidur
žemio jūros viduryje ir eina Sovietų pietų 
siena Azijoje iki Tolimųjų Rytų ir, tikriau
siai, baigiasi poliarinėje srityje.”

Notoje pasilėptas grasinimas, kad šiuo 
metu Persijos sugyvenimas su JAV yra 
smūgis prieš persų sovietų 1941 m, sutar
ties dvasią, korespondento nuomone ne
reiškia tiesioginės sovietų akcijos pradžią. 
„Bet lieka faktas, kad Persija augančiame 
pasauliniame įtempime tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos prisiėmė pažeidžiamos buferinės 
valstybės pareigas; čia reikia dar pridėti 
jos turtingus naftos šaltinius ir neužšąlan
čius uostus ir iš tų aplinkybių plaukiantį 
stiprų diplomatinį spaudimą”.

PASKELBS VOKIEČIŲ UŽ- 
REIKALŲ MINISTERIjds- 
DOKUMENTUS 
(Dena/Reuteris). Užsienio rei-

IR BRITAI
SIENIO

Londonas
kalų ministeris Bevinas trečiadienį parla
mente pareiškė, kad vyriausybė šiuo metu 
svarsto reikalą paskelbti vokiečių užsienio 

Apie sovietų protestus dėl laikinio Mel- 
lahos aerodromo panaudojimo, dėl ameri
kiečių lėktuvų veiksmų Geltonojoje jūroje, 
dėl amerikiečių laivų buvimo Italijos van
denyse ir dėl amerikiečių karinės misijos 
buvimo Persijoje Marshajlis 
teikti bet kokių komentarų.

atsisakė pa-
KAI PRANAŠŲ ŽODŽIAI PAVERČIA
MI SPEKULIACIJOS OBJEKTU*
BALFO PATVARKYMAS IR KT.
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TIK STEBUKLUI ĮVYKUS MARSHALLIO 

PLANAS BUS LAIKU PRIIMTAS 
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

užsienio reikalų ministerijos tarnautojai pa
reiškė nuomonę, jog, esą, turėtų įvykti ste
buklas, kad debatai dėl Marshallio plano 
pasibaigtų numatytu laiku, t. y. iki balan
džio mėn. 1 d. Panašus stebuklas būtų, jei 
Marshallio plane numatyta suma (6,8 mil!-

v jardų dolerių pirmiesiems penkiolikai mė-

JAV apkaltino Bumunifą snlanzžus taikos sutartilĄS

ANGLIJAI
Respublikinin-

MASKUOTA PASKOLA
Washingtonas (Dena/INS).

kų senatorius J. Ballas senatų užs. reik, 
komisijoje pasisakė prieš Marshallio pla
ną, nes jis sukelsiąs senatui įtarimą, ka
dangi jis iš tikrųjų tesąs tik užmaskuota 
paskola D. Britanijai. Senato užsienio po
litikos komisija ketvirtadienį baigs jau vi
są mėnesį trunkantį specialistų ir kitų as
menų nuomonės klausinėjimą dėl Mar
shallio plano.

Washingtonas . (Dena/Reuteris). JAV pa
siuntinys Rumunijoje Rudolfas Schenfeldas 
Rumunijos 'užsienių . reikalų ministerijai 
trečiadienį įteikė notą, kurioje Rumunija 
kaltinama akivaizdžiai sulaužiusi taikos su
tarties sąlygas ir stengiantis! savo krašte 
išnaikinti 
1946 m. 
jos žinia 
prievarta 
visisdie politiniai elementai, kurie nenorėjo 
nusilakti kontroliuojančiai mažumai.

paskutines demokratijos liekanas, 
rinkimuose vyriausybės arba su 
buvo panaudota kiekviena galima 
ir teroras, kad būtų parblokšti

isterijos dokumentus, kurie liečia vo
kiečių sovietų santykius nuo 1939 metų. Tie 
dokumentai liečia pranešimus apie Hitlerio 
ir Molotovo susitikimus, pasaulio padaliji
mą į vokiečių, sovietų, italų ir japonų įta
kos zonas, o taip pat pasikalbėjimus apie 
Britų Imperijos padalijimą.

SOVIETAI VIS APIE KARO KURSTYMĄ
Bad Nauheimas (Deda). Visų slavų, 

kraštų žurnalistų konferencija šiuo metu 
vyksta Agrame, Jugoslavijoje. Konferenci
ja pasiuntė tarptautinei žurnalistų sąjungai 
raštą, kuriame kalbama apie reikalą pasiūly
ti JT pasmerkti bet kokią karo kurstymo 
propagandą.

PROTESTUOJA DEL BAZĖS
Maskva. Sovietų Sąjunga įteikė protesto 

notas JAV ir D. Britanijai dėl amerikiečių 
karo aviacijos bazės Libijoje (Malahoje) įs
teigimo. Ta proga TASS paskelbė, kad bri
tų ir amerikiečių spauda Malahą vadina ga
lingiausia baze, kuri dominuoja visą Vi
duržemio jūros baseiną..

„KRASNAJA ZVIEZDA” IR DANIJOJE 
„MATO” ANGLOSAKSŲ BAZES

Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų raudo
nosios armijos organas „Krasnaja Zviezda” 
rašo, krųl D. Britanija ir JAV vis didesniu 
mastu, panaudodamos ūkinį ir politinį spau
dimą, stengiasi Daniją padaryti kariniu at
ramos punktu savo avantiūriniams tiks
lams. Karo metu vokiečių įrengtas aerodro
mų ir pasikėlimo aikščių tinklas, vadovau
jant ir remiant amerikiečių ir anglų specia
listams, yra dar labiau plečiamas. Jie galį

Siūlo rinkti McArthura
Salt Lake Citys. (Dena/INS). Buv. Wis- 

counsinb valstybės gubernatorius Ph. 
folletė pareiškė, kad išrinkus generolą 
uglas McArthurą JAV prezidentu 
geriausia apsauga nuo galimo karo.

La- 
Do- 
būtų

TURKŲ SOVIETŲ SANTYKIAI NEPA
BLOGĖJO

Istambulas (Dena/Reuteris). Turkijos už
sienio reikalų ministerijos ilnformatorius 
pareiškė, kad gandai apie turkų sovietų 
santykių pablogėjimą yra nepagrįsti. Tur
kijos ambasadoriaus išvykimas iš Maskvos 
laikomas atsakymu į sovietų ambasadoriaus 
pasitraukimą iš Turkijos. Sovietų ambasa
dorius Vinogradovas išvykęs iš Ankaros 
1946 m. atostogų į Maskvą ir lig šiol ne
grįžo. Pusiau oficialūs turkų sluogsniai 
pareiškė, kad Turkijos ambasadorius iš 
Maskvos grįžtąs oficialių atostogų ir nesąs 
atšauktas. Kiek jo atostogos truks, neaišku.

Visoje Rumunijoje, sakoma toliau notoje, 
yra įvestas gyventojų persekiojimas. Dėl to 
tūkstančiai žmonių sauvališkai areštuojami 
ir kalinami. Šie kaliniai yra mesti badui ir 
epidemijoms, o taip pat ir teismų sauva- 
liškiems metodams prisipažinimui išgauti.

Antradienį ir D. Britanija paskelbė pa
našios notos turinį, kurią pereitas savaitės 
gale irgi įteikė Rumunijos užsienių reikalų 
ministerijai.

T kovą su melo propaganda
Washingtouas (SPD). Prezidentas Tru- 

manas pasirašė kongreso priimtą Įstatymą, 
kuriuo suteikiami įgaliojimai užsienio rei
kalų ministerijai informacijos teikimo reika
lu užjūriuose.

Įstatymas įgalina naudoti visus žinių per
davimo būdus, kad apie Ameriką būtų skel
biama teisybė ir užkertamas kelias melo 
propagandai pasaulyje. Vykdant šią infor
macijos programą ketinama plačiai keistis 
studentais, mokytojais ir kitu personalu.
REIKALAUJA REVIDUOTI MARSHAL

LIO PLANĄ
Washingtonas (Dena/INS). Nepriklausoma 

respublikonų senatorių grupė privačioje 
konferencijoje nutarė senato užsienio' rei
kalų komisijai įteikti siūlymą, kuriame nu
matoma visai nauja Marshallio plano re-

aptarfiauti 3000 bombonešių ir 2500 naikin
tuvų. Tai yra daugiau, negu Danija turi 
lėktuvų. Danijos oro laivynas bus netrukus 
reorganizuotas. Armija ir laivynas bus su
jungti ir pavesti vienai vadovybei. Danijos 
armijoje pastebimos užsienio įtakos. Ji yra 
karo metu reorganizuota, apginkluota ir 
anglų pavyzdžiu apmokyta.

Roma (Dena/INS) Italijoj? sustreikavo vi
sų mažiau kaip 500 tonZį laivų jūrininkai. I 
Genujos uoste, Įsiviešpatavo visiška tyla. I

Įtampa tarp partijų
Praha. Kova tarp įvarių Čekoslovakijos 

partijų tautinio fronto rėmuose ir komunis
tų pastangos užimti kiek galint geresnę po
ziciją ateinantiems rinkimams, pasireiškė 
pastaruoju metu dviem dalykais. Iš vienos 
pusės, vidaus reikalų ministeriją (komunis
tų rankose) ir tautinės gynybos ministerija 
pranešė susekusios naują šnipinėjimo są
mokslą vienos Vakarų valstybės naudai. Su
imta daug karininkų. Iš kitos pusės, žemės 
ūkio ministerijos (komunistų) sudaryta ko
misija ėmėsi drakoniškų priemonių, vykdy
dama vyriausybės nutarimą žemėms nusa
vinti iš tų asmenų, kurie turi daugiau kaip 
50 hektarų. Čekoslovakijos .vyskupai turėjo 
Prahoje' konferenciją tuo reikalu.

Šiomis dienomis įvykusioje slovakų krikš
čionių demokratų 
vadovybė pareiškė 
vakijos respublikai ir pritarianti sąjungai su 
Sovietų Sąjunga. ~ 
smerkė komunistų žemės ūkio politiką ir 
pastarųjų bandymą suskaldyti krikščionis I jiems čia

partijos konferencijoje 
savo lojalumą Čekoslo-

Tačiau konferencija pa-

Siame numeryje
PALESTINA - PAVOJINGAS VULKA
NAS

♦
PASLĖPTI LOBIAI

MENTALITETO REFORMA

AR NEPERSISTENGIAM?

Londonas. Šią savaitę britų valstybės mi- 
nisteris McNeilas vyks i Briuselį, kur tarsis 
su užs. reik. min. Spaaku apie Vakarų Eu
ropos uniją. Sausio 30 d. Luksemburge Be- 
nelukso užsienio' reikalų ministerial turėjo 
konferenciją.

Melbournas (Dena/Reuteris). Australijos 
imigracijos ministeris Arthuras Caldwellis 
trečiadienį pareiškė, kad Australija įsileis 
iš Šiaurės Italijos 500 italų padėti cukrinių 
runkelių derlių nuimti.

dakcija. Pagal naująjį siūlymą Amerikos 
pagalba sąlygojama pačios Europos kiek 
didesne produkcija.

Per keturias darbo savaites savo nuomo
nę pareiškė per 100 žymių amerikiečių. Pas
kutinis jų buvo automobilių darbininkų 
profesinės sąjungos atstovas Walteris Ren- 
theris, kuris pareiškė, kad Marchallio pla
ne numatyta 6,8 milijardų do'erių suma 
pirmiesiems penkiolikai mėnesių greičiau 
yra per maža, negu per didelė, ir pasiūlė 
tą sumą padidinti. Komisijos pirmininkas 
A. Vandenbergas pareiškė, kad pirmadienį 
uždarame posėdyje; komisija pradės ruošti 
Europos pagalbos Įstatymą. Vandenbergo 
nuomone, įstatymas kongresui bus įteiktas 
prieš vasario 18 d. ir iki Marshallio nu
statyto termino, t. y. iki balandžio 1 d., 
priimtas. '

IR VIS DĖLTO PREKIAUJA
Londonas (Dena/Reuteris). Tarp Sovietų 

Sąjungos ir Belgijos pasirašyta prekybos su
tartis. Ta sutartimi numatoma pasikeisti 
prekėmis už tris milijardus frankų. 
BENELUKSAS SVEIKINA DONKIRCHE- *

NO PAKTO IŠPLĖTIMĄ
Briuselis (Dena/Reuteris). Trys Benėlukso 

kraštai, Belgija, Olandija ir Luksemburgas, 
bendrai aptarę, džiaugsmingai sveikina bri
tų užsienio reikalų ministerio siūlymą iš
plėsti Dūnkircheno paktą, į jį įtraukiant ir 
Benelukso valstybes, sakoma trijų Beneluk- 
so valstybių užsienio reikalų ministerių po
sėdyje Luksemburge priimtame komunikate.

su Vakarų
; demokratus. Be to, ji pageidavo, kad būtų 

palaikomi draugiški santykiai 
valstybėmis. (Le Monde).

NENORI DUOTI EUROPAI 
; Washingtonas (Dena/Reuteris) 

vininkystės komisija metiniame 
griežtai pasisako prieš Marshallio 
numatytą Europos kraštams penkių šimtų 
amerikinių prekybos laivų perleidimą. Ko
misijos nuomone, JAV pačios turinčios 
stengtis laivininkystę išplėsti, nes priešin
gu atveju jos atsiliksiančios nuo kitų kraš
tų, ypač nuo D. Britanijos ir Airijos. Ame
rikos laivų statyba yra gana nedidelė. Šiuo 
metu sudarytose sutartyse 1948 m. antrame 
pusmetyje nenumatoma pastatyti nė vieno 
naujo laivo.

NEPRIĖMĖ PABĖGĖLIŲ
Kapštatas (Dena/Reuteris). Pereitų metų 

lapkričio mėn. septyniolika estų, „pabėgu- 
Isių nuo sovietų keršto” išsėdo Luederitzo 
įlankoje, pietvakarių Afrikoje. Apsigyventi 
jiems čia neleido. ’

LAIVŲ
JAV lai- 
pranešime 

plane

i

1
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„Stalino pakietai" is soviet:* zonos produktų
Berlynas. Norėdami sudaryti atsvarą............................. ...................................

prieš amerikiečių CARE pakietus, kurie 
■ dalinami angliakasiams bizonoje, sovietai 
propagandos ir konkurencijos tikslu savo 
okupacinėje zonoje įvedė „Stalino pakie
tus”. Nuo amerikinių jie skiriasi tuo, kad 
neatvežami iš užsienio, o sudaromi iš zo
nos gaminių.

Gavėjai parenkami ne pagal darbo našu
mą, o pagal politinį „rentabilingumą”. So
vietų duosnumu daugiausia pasinaudoja in
teligentai, pirmiausia artistai. Beveik kas 
mėnesį Jie gauna po 1 „Stalino pakietą” 
plius kitas dovanas, kaip antai, labai ver
tinamą maisto kortelę Nr. 1, anglių (kar
tais ligi 1 to), pirmenybę butui gauti ir kt.

(Le Monde) _

O ŪKININKAI NEBEPAKELIA 
PYLIAVŲ

„Thiiringer Volk” dienraščio gruodžio 12 
!r 1? d. numeriuose buvo įdėti dviejų kai
mų skelbimai, kad jie grūdų ir bulvių py
liavoms atlikti ieško bet kurio kiekio grū-

dų ir bulvių pirktinai arba keistinai Į 
kurios rūšies gyvulius. Viename iš jų 
žymėta, kad reikalas itin skubus. ■

Šitokie skelbimai geriausiai liudija, 
kiuose varžtuose yra atsidūręs

I žemės ūkis sovietų okupacinėje zonoje.
(NZ)

PROFESINIŲ S-OŲ ORGANIZACIJA BE 
KOMUNISTŲ

New Yorkas. Viena iš\ didžiausių JAV 
profesinių sąjungų federacijų „American 
Federation of Labour” nutarė steigti naują 
tarptautinę prof, sąjungų organizaciją, nes 
dabartinė pasaulinė prof, sąjungų konfede
racija, kuriai JAV darbininkų organizacijos 
nepriklauso, pateko visiškon komunistų Įta
kon. Jau ir anksčiau AFL kovojo su pasauk
ime profsąjungų konfederacija Pietų Ameri
koje. Dabar AFL pradėsianti kovą ir ki
tuose žemynuose. Ta proga tenka pastebėti1, 
kad Maskvos radijo žiniomis amerikiečiams 
Į tą „griaunamąjį darbą” jau pasisekę Įtrauk
ti ir britų profsąjungas, kurios' formaliai dar 
vis priklauso pasaulinei konfederacijai.

bet
pa-

ko- 
vokiečių

Palestina - pavojingas vulkanas

Argentina nepelnikauja.
zidentas gen. J. Peronas spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad iš bado pasaulyje Ar
gentina nesivaikanti pelno. Iš vidutiniškai 
7 mil. to kviečių pusę eksportuojanti. Kad 
galėtų kviečius pirkti, Argentina turinti 
mokėti subsidijas savo kepėjams. (D)

BULGARIJA
Puola Marhallio planą. Bulgarijos tėvy

nės fronto sušauktoje konferencijoje mažu
mų partijų atstovai trečiadienį pritarė mi- 
nisterio pirmininko Dimitrovo kalbai, ku
rioje jis puolė Vakarų demokratijas ir 
Marshallio planą. Be to, delegatai nutarė 
visas partijas sujungti Į vieną „krašto ta
rybą”. (D)

Trumpos žinios
ARGENTINA

Argentinos pre-
J. A. VALSTYBĖS

Sumažino biudžetą. Amerikos senato > ir 
atstovų rūrtių bendroji 
trečiadienį pritarė tam, 
džetas būtų sumažintas 
letių. (D) 

31.472.874 dol. čekis
įteiktas Prancūzijos ambasadoriui Henriui 
Bonnet, kaip atpildas Prancūzijai tų išlai
dų, kurias ji turėjo, prieš pereinamosios 
pagalbos Europai įsigaliojimą. (D)
- Prieš H. Wallacės kandidatūrą į prezi
dentus griežtai pasisakė Amerikos darbo fe
deracija, kuri turi apie 7 mil. narių. Fede
racijos vadovybė išvadino Wallace komu
nistų garsintuvu.

biudžeto pakomisė 
kad 1949 m. biu- 
2,5 milijardo do-

trečiadienį buvo

GRAIKIJA
Oficialus Dodekaneso salų prijungimas 

prie Graikijos Įvyks kovo 21 d. Iškilmėse 
dalyvaus karalius. (D).

Amerikos karinės misijos Graikijai 20 
nąujų narių atvyks netrukus. 5 iš tų bus 
priskirti prie generalinio štabo, o 15 bus 
ryšio karininkai kovojančiuose daliniuose.

25 mirti nuteistiems graikams karalius 
malonės aktu dovanojo gyvybę. (D)

Suimti 139 komunistai Landos miestelyje 
(Graikijos centre), Jcurie ruošėsi padėti su
kilėliams užimti ŠĮ miestelį.

Įgalioja atstovauti. Savo interesams at
stovauti Graikijos vyriausybė paprašė: D. 
Britaniją, Bulgarijoje, o Šveicariją Vengri
joje. (D)

Lukas Koufsopefalas, liberalų partijos 
seimo atstovas, trečiadienį grįžo iš sukilė
lių nelaisvės, kur buvęs gerai traktuoja
mas. (D)

INDIJA
Stiprų žemės drebėjimą trečiadienį- užre

gistravo Kalkutos seismograiinė stotis. 
Drebėjimo žindinys buvo už 550 km. (D)

ITALIJA
Seimo rinkimai. Italijos ministeris pir

mininkas de Gasperis pareiškė, kad visuo
tiniai rinkimai įvyks balandžio 18 d. Nau
jasis parlamentas pirmą kartą susirinks 
gegužės 8 d.

Italijos ministeris pirmininkas griežtai 
paneigė gandus, kad amerikiečių laivynas i 
lankosi Italijos vandenyse. (D) I

JUNOT. TAUTOS 
' JT Palestinos komisija Saugumo Tarybai 

pasiuntė savo pirmąjį raportą. Jame nuro
doma. kad britams iš Palestinos pasitrau
kus, krašte įsiviešpataus chaosas. Komisija 
siūlo sudaryti tarptautinę kariuomenę kraš
to padalijimui įgyvendyti.

PALESTINA
Žydų teroristų Sterno organizacija paskel

bė, kad arabų valstybių karaliai yra atsa
kingi už jų valstybėse gyvenančių žydų gy
vybę ir turtą. Atsikartojus žydų žudymams 
ir plėšimams Sterno org. nužudys tų kraš
tų valdovus.

PRANCŪZIJA
Kolonijų vystymosi klausimais Prancūzi

ja ir D. Britanija pradės tartis vasario 
mėn. Pasitarimuose gvildens prekybos po
litikos klausimus,, susijusius su anglų ir 
prancūzų valdomis Afrikoje. (D).

Respublikos taryba priėmė naujus valiu
tų įstatymus. Bus galima laisvai pirkti par
duoti auksą, dolerius ir portugalų eskudas.

ŠVEICARIJA
Šveicarija ir Olandija susitarė karo nuo

stolius, karo metu šveicarams kilusius 
Olandijoje, atlyginti pagal nuostatus, kurie 
taikomi tuo reikalu Olandijos piliečiams. (D)

VOKIETIJA
JAV karo gubernatorius Vokietijai, gen. 

L. D. Clayus, trečiadienį pareiškė, kad JAV 
politikos Vokietijoje tikslas esąs ūkinis 
atkutimas, kuris būsiąs į sveikatą visai 
Europai. (D) . I

Klausant žinių ir pranešimų apie Palesti
ną, rodosi, nesunku susidaryti nuomonę. 
Tačiau objektyviam stebėtojui yra sunku 
orientuotis painioje padėtyje, kokia ji šian
dieną yra. Betgi kas nori suprasti situaciją, 
turi dalyką imti iš pagrindų. Jeigu Palesti
noje buvo iššauta, tai yra trys galimybės: 
arba tai padarė žydai, arba arabai, arba, 
galų gale, anglai, kurie tebėra atsakingi už 
krašto saugumą. Žydų tarpe yra 3 vienas 
nuo kito nepriklausą pogrindžio sąjūdžiai: 
Haganah (saviginai), Irgun Zwai Leumi 
(nacionalinė karinė organizacija) ir Stern 
—grupė (kovotojai dėl Izraelio laisvės).

Stipriausias iš šių junginių yra Haganach. 
Apskaičiuojama, kad jis turi 50.000—75.000 
vyrų ir yra apginkluotas geriausiais auto
matiniais ginklais. Turima nuosavų slaptų 
fabrikų, kurie šiuos ginklus gamina. Ši or
ganizacija atsirado turkų laikais. Šiandien 
keistai atrodo, prisiminus, kad anglai per 
arabų sukilimą 1936—1939 m. rėmėsi kaip 
tik šios nelegalios žydų gynybos parama. O 
sukilėlius sumušus vakarykščiai ginklo bro
liai už nelegalų ginklų laikymą buvo už
daryti kalėjime. Paskutiniajame kare, kai 
Rommelis beldėsi Į Egipto Vartus,-vėl tam 
tikras Haganach žmonių skaičius buvo pa
naudotas kaip šnipai, parašiutininkai ir t.i.

Šiandien Šventojoje žemėje vėl švaistosi 
mirtis.. Ten, kur kadaise Jėzus Kristus tarė' 
žodį „mylėkit vienas kitą”, siaučia teroras 
ir mirtis. Čia vyksta tokios žiaurybės, jog 
patenki pavojun išgirsti priekaištų šališku
mu arba perdėjimu, tačiau iš tikrųjų yra 
taip: Eini Tel-Avivo gatve, staiga iš arti
miausio gatvės užkampio pralekia šūvis, 
kyla sąmyšis ir reikia ■ kuo greičiausiai 
sprukti į artimiausio namo prieangį, kad ne
būtum Įtrauktas Į prasidėjusį veiksmą. Ir 
taip vyksta nuolat. Šaudymasis, kuris trun
ka ištisas valandas, erzinančiai trukdo vie
nam nakties poilsį, kitam gadina nervus ir 
atima uždarbį. Bet tai dar ne viskas, Spro
gimai drebina miestus, ir itin dažnai virš 
Haifos naftos vamzdžių kyla juodi debesys, 
liūdni liudininkai kovos, kuri nežino jokio 
pasigailėjimo.

stalo, ant 
Palestinos

kurio yra 
žemėlapis,

menkiau apsirūpinę

sprendimo. Vladimiras Žabotinskis pasidarė 
ekstremistinio žydų pogrindžio judėjimo va
das. Jis įkūrė „naują sionistinę organizaci
ją, kuri vėliau tapo žinoma nacionalistinės 
karinės organizacijos „Irgun Zwai Leumi” 
vardu. Nuo pat savo įkūrimo tai buvo te
roristinis pogrindžio sąjūdis. Jo kareiviai, 
baigę 6 mėnesių apmokymą, turi duoti prie
saiką, stovėdami’ prie 
ištiesta Siono vėliava, 
biblija ir šautuvas.

Ginklais jie yra ne
kaip ir jų broliškosios organizacijos. Jos 
naujausias ginklas yra maža raketa — V 
3 — su rūgščių varikliu ir apie 4 mylias 
veikimo plotu.

Britų vyriausybei paskelbus baltąją kny
gą, sukliudytasis Įvažiavimas žydų ir toliau 
vedamas klasta ir jėga. Buvo aišku, kad 
arabai prieš tokios rūšies žydų didėjimą 
energingai ginsis. Po eilės arabų užpuoli
mų, žydai perėjo Į priešpuolius. Tuo pa
čiu metu visose Palestinos didžiųjų miestų 
rinkose jie Įvykdė bombų sprogimus. 
Oficialusis sionizmas buvo išsigandęs. 
Po dienos buvo atsišaukimų, kuriuose 
paminėti Biblijos žodžiai: „Tu nepri
valai užmušti”. Slaptasis pogrindžio 
siųstuvas į tai .atsakė stereotipiniu: „Siela 
už sielą, akis Už akį, dantis už dantį”.

Pačios žydų pažiūros kraštutiniškai ski-1

riasi viena nuo kitos. Įsteigus trečiąją žydų 
teroristų grupę (Stern), Įvyko naujas susi
skaldymas. Abraomas Sternas, kuris buvo 
nušautas bebėgant, apibūdinamas kaip kie
tas ir fanatiškas kovotojas.

Arabų supratimu sunkumai kyla ne dėl 
klausimo, ar teroras ar derybos turi iš- 
spręsti atvirą Palestinos klausimą. Arabai 
nesutinka, k- ’ jų krašto viduje būtų grynai 
žydų valstybė. Jie pasiryžę ją laikyti apsu- 
pę, boikotuoti ją ir smaugti tol, kol išmirs. 
Arabai neturi jokios iliuzijos dėl rasių to
lerancijos. Jiems rūpi gyvenamoji erdvė.

Anglijai, prieš kurią krypsta paskutinio, 
sios kovos, Palestina yra tik figūra lentoje, 
su kurios praradimu, kaip vakar, taip ir 
šiandien ji negalil sutikti, jiems yra aišku, 
kad arabų pasaulio bendradarbiavimas su 
demokratinėmis valstybėmis suduš, jei ara. 
bams paaiškės, kad Anglija ir Amerika re. 
mia žydų reikalavimus. Jungtinės Valsty
bės ir D. Britanija tačiau neturi iliuzijos, 
kad tuo atveju Artimuosiuose Rytuose iš
kiltų nauja jėga — Rusija.

Betgi kraštas, kuriame kadaise gimė žmo- 
nijos Išganytojas, šiandien laukia naujo me
sijo. O kol jis ateis, mažasis žydų karas 
vyks toliau, bus nuleidžiami traukiniai nuo 
bėgių, sprogdinami namai ir imami Įkai
tai, o raketiniai šūviai eis savo keliu.

(„Das Bunte Echo")

Raudonasis wehrmacMas žygiuoja

su anglų ir

Akis už akį — dantis už dant|
Šiais žodžiais geriausiai galima apibū

dinti jau sistematingomis tapusias žmogžu
dystes. Eina banga po bangos. Būtų perdaug 
platu kiekvieną atskirą veiksmą čia palies
ti. Liūdniausia čia yra tai, kad abiems pu
sėms tenka pakelti nuostolių ir tai gana žy
mių. Kai Sterno grupė, šalia kitų 2 karinių 
žydų junginių, Irgun Zwai Leumi ir jau 
minėtojo Haganah sąjūdžio, mažiausiai ei
nanti Į kompromisus, netoli Haifos sunaiki
no naftos vamzdžius, tai nuostoliai sudarė 
lygiai vieną milijoną dolerių. Bet už tai 
žydų bendruomenė turi sumokėti tokią pi
niginę baudą, jog tokios rūšies žygis tenka 
laikyti truputi per brangiai atsieinančiu.

Mažoji raketa
Norint turėti tikrą vaizdą, reikia grįžti Į 

1926 m., kai sionistų tarpe susikūrė grupė, 
kuri nesutiko su vadovo Dr. Weiztnanno 

| pažiūra, kuris tikėjosi taikaus ir ramaus

Prieš kiek laiko, vokiečių bei anglų spau
da pranešė, kad prie Karaliaučiaus buvo iš
laipinti 8000 kareivių, o netoliese dar 3000. 
Tačiau svarbiausia, kad minimi kareiviai 
buvo vokiečių uniformomis, ginkluoti įvai
riais ginklais ir tankais.

Vietiniai gyventojai, tokius dalinius iš
vydę, labai nustebo. Daliniai buvo vadovau
jami vokiečių karininkų. Pasikalbėjime su 
vietiniais Karaliaučiaus gyventojais, karei
viai aiškiai pasakė, kad jie priklauso „Vo- 
Jcietijos išlaisvinimo armijai” (D.B.A.), ku
ri sudaryta iš buv. Stalingrade VI armijos 
kovotojų feldmaršalo Paulaus vadovybėje.

Išlaipinant prie Karaliaučiaus vienas vo
kietis, štabo karininkas, dezertyravo ir su
teikė apie tai smulkesnių žinių. Jo teigimu, 
D.B.A. daliniai yra suburti Sovietų Sąjun
goje, šiaurėje ir pietų rytuose. Armijos vyr. 
būstinė esanti Dimitrove, viename mieste į 
šiaurę nuo Maskvos. Feldmaršalo Paulaus 
artimeshieji bendradarbiai yra parinkti bu
vę wermachto žymūs generolai. 1947 me
tais D.B. armija turėjo iki 500.000 .vyrų. 
Armijos uniforma buv. vokiečių kariuome
nės, o ženklas — juodame, baltame, raudo
name fone plaktukas su piautuvu. Discipli
na yra labai griežta. Daug griežtesnė, negu 
sovietų bei buv. vokiečių kariuomenėje.

Pvz., 5 pulko vadas, kuris Dimitrove prie 
vyr. būstinės vadovauja sargybai, labai pui
kiai kalba rusiškai ir vokiškai, todėl paša
lietis negalėtų pasakyti, kas jis yra — ru
sas ar vokietis.

Kaip aksioma -r- kiekvienoje kuopoje yra 
politinis vadovas.

1944 m. karui baigiantis Paulus susiži
nojo su vokiečių komunistais W. Pieckti it 
J. R. Becheriu bei kitais, kurie sovietų vy
riausybei ir pateikė planą dėl tokios D.B.A. 
sudarymo. Tuo reikalu vyko ilgi pasitari
mai, kuriuose pats Stalinas dalyvavo ir pa
galiau 1945 m. rugpiūčio mėn. visiškai su
sitarta.

Aišku, tokios armijos dalinių perkėlimas 
į Vokietiją, rusų okupacinę zoną, daug ką 
pasako,

NEPATEISINA GRAIKIJOS PRIESSTRĖ1- 
K1NIO ĮSTATYMO

Washingtonas (Dena). Užsienio reikalų 
ministeris Marshallis, pasak AFP, savo 
rašte abiem profesinių sąjungų, CIO Ir 
ALF, pirmininkams pareiškė, kad JAV 
Graikijos užsienio reikalų ministerijai pra
nešė savo abejojimus dėl rugsėjo mėti, jot 
priimto Įstatymo prieš streikus. Tas įsta
tymas buvo priimtas tuo metu, kai Graiki
jai grėsė komunistų teroras ir jėgų ban
dymas. '

Abi profesinės Sąjungos buvo protesta
vusios JAV užsienio reikalų ministerijoje 
prieš šį graikų įstatymą.

SMERKIA TAUTŲ NAIKINIMĄ
Yorkas (Dena/INS). Vadovaują ka- 

protestatitų ir žydų konferencijų as- 
bendroje ’ rezoliucijoje reikalauja JT 

įstatymą prieš „tautų naikinimą”

New 
talikų, 
menys 
priimti
dėl tautinių, rasinių ar religinių sumetimų,
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A
— Ar' matęt tą dieną kaltinamąją? —priėjo prie taksi ir paklausė, ar nepalikusi 

pradėjo Klaudijus Drumas. taksi pirštinės. Pasakiau taip, ir grąžinau.
Marsonas pasilenkė Į priekį ir pasižiūrėjo 

į Bessie Forbsienę, sėdinčią už Perrio Mei- 
sono, ties šerifo pavaduotoju.

— Taip, mačiau.
— kada pirmą kartą Ją sutikot?
— Maždaug dešimt minučių po septynių.
— Kur?
— Netoli 9 ir Mūrinikų gatvių.
— Ką ji veikė?
— Ji pamojo man. Aš sulaikiau mašiną. 

Ji .pasisakė norinti nuvažiuoti j Milpaso 
plentą 4889. Nuvežiau ją ten. Ji liepė man 
paskambinti 62945, paprašyti Artūrą ir pa
sakyti jam, kad jis tuoj pat nuvyktų į Klin
tono namus, nes Klintonas tūrį.s susitikimą 
su Paula.

— Labai gferai. Ką padarėt? — paklausė 
.Klaudijus Drumas. \

Nugabenau ją, nuvažiavau paskambinti, I Tai 
kaip ji man buvo liepusi ir grįžau atgal.

— Kas atsitiko po -to?
— Ji išėjo ir aš nugabenau ją visai ne

toli Brymonto viešbučio, kur ji išlipo.
— Ar dar kartą matėt ją tą naktį?
— Taip.
— Kada?
— Nežinau. Maždaug apie vidurnaktį. Ji

— Paėmė?
— Taip.
— Ar tai buvo ta pati moteris, kurią jūs 

nugabettot Į Milpaso Plento 4889 'numerį?
— Taip, ta pati.
— Šios bylos kaltinamoji?
— Taip jinai.
Klaudijus Drumas triunfuojančiai kreipėsi 

į Perrj Meisoną.
— Galit apklausinėti.
Perris Meisonas truputį pakėlė balsą.
— Kaltinamoji paliko pirštinę jūsų auto

mobilyje?
— Taip.
— Ką darėt su ja?
— Parodžiau jums. Jūs vėl man ją grą- 

žinot.
Klaudijus Drumas linksmai nusikikeno.
— Luktelkit, — tarė Perris Meisonas. — 

ne Į klausimą.
— Tad atsisakykit pats nuo to, — Įsiterpė 

Klaudijus Drumas.
Teisėjas Markhamas pabeldė savo plaktu

ku.
— Tvarkos! Ar norėtumėt, advokate, kad 

tas atsakymas būtų išbrauktas?
— Taip, — sutiko Perris Meisonas, — aš 

siūlau jį išbraukti, nes tai ne į klausimą.

— Siūlymas atmestas, — tvirtai atkirto 
teisėjas Markhamas. — Teismas mano, kad 
tai buvo Į klausimą.

Plati šypsena užliejo prokuroro veidą.
— Ar prokuroro pavaduotojas nurodė 

jums, kaip turite liudyti toje'byloje? — vėl 
pradėjo Perris Meisonas.

— Ne, pone. I
— Ar nesakė, kad ie> duočiau nors šiek 

tiek progos, jūs turėtumėt paliudyti, jog 
pirštinę atidavė! man?

Liudininkas nepatogiai pasiraivė.
Klaudijus Drumas atsistojo smarkiai pro

testuodamas. Teisėjas Markhamas atmetė 
protestą, ir Samas Mąrsonas palengva pras
tenėjo: — Taip, sakė, kad jis pats negalė
siąs paklausti apie tai, ką jūs man tada 
esat pasakę, bet jei tupėčiau progos, būtų 
labai gerai tai pasakyti prisiekusiesiems.

— O ar sakė, — toliau spyrė Perris Mei
sonas, — kad kuomet jis paklaus, ar kalti
namoji yra ta pati moteris, kuri spalio 17 
naktį pasiėmė taksi, turite pasilenkti į priekį 
ir žiūrėti į ją taip, kad prisiekusieji paste
bėtų jog jūs studijuojate jos bruožus?

— Taip, sakė man taip daryti.
— Kaltinamąją jūs matėte keletą kartų 

prieš teismą. Ji buvo kalėjime. Visą laiką 
žinojote, kad tai ta pati,.kuri paėmė jūsų 
taksi tą ndktį, ar tiesa?

— Taip, sutinku.
— Taigi nebuvo jokio reikalo lenktis Į 

priekį ir studijuoti kaltinamosios bruožų 
prieš atsakant į tą klausirdą.

— Ne, maivydamasis atsakė Marsonas. — 
Taip man buvo liepta daryti."

Šypsena išnyko nuo Klaudijaus Drumo 
veido; greit jį išvagojo pykčio raukšlės.

— Perris Meisonas pamažu atsistojo ir 
ilgai žiūrėjo Į liudininką.

— Ar nė kiek neabejoji, kad kaltinamoji
važiavo jūsų taksi? ,

— Taip, pone.
— Ar visiškai esate tikras, kad kaltina

moji sugrįžo vakare ir prašė pirštinės?
— Taip, jxrne.
.— Ar ir iš karto buvot toks tikras, ar 

tas tikrumo jausmas tik vėliau atsirado, 
kuomet pasikalbėjote su valdžios atstovais?

— Ne. Aš pažinau ją iš karto.
— Ar esat visai tikras, kad abiems atve

jais buvo ta pati kaltinamoji?
— Taip.
— Ar esat tikras, kad kaltinamoji papra

šė pirštinės lygiai taip, kaip kaltinamoji, 
kuri norėjo,* kad nuvežtumėt į Milpastf 
Plentą?

— Taip, tai buvo ta pati moteris.
Perris Meisonas staiga Ir dramatiškai 

pasisuko Į minią. Vikriai dramatišku žestu 
ištiesė ranką?

— Maja Sibley, atsistoki!.
Mažas sujudimas, ir Maja Sibley atsistojo.
— Įsižiūrėkit ir pasakykit, ar kada nors 

esat matę tą moteriškę, — paklausė Perris 
Meisonas.

Klaudijus Drumas pašoko.
— Gerbiamas teisėjau, aš protestuoju 

prieš tokį liudininko atminties tyrimą. Tai 
netinkamas tyrimas; tai netinkamas apklau
sinėjimo būdas.

— Ar tie dalykai' rišasi, advokate? — pa
siteiravo teisėjas Markhamas Perrio Mel- 
sono.

— Dar daugiau, — atšovė Perris Meiso
nas. — Noriu atsiimti klausimą, kaip jis 
buvo duotas, ir paklausti jus, Samueli Mar- 
sonaik ar ne šita pati moteris, kuri dabar 
stovi 'teismo salėje, šių metų spalio 17 d. 
vakare teiravosi pirštinės ir ar ne jai grą
žinote pirštinę, paliktą automobilyje?

— Ne, pone. Tai buvo kaltinamoji, — 
tarė Samuelis Marsonas, rodydamas į Bessie 
Forbsienę.

— Ar negalėjot apsirikti? — spyrė Per
ris Meisonas.

— Ne, pone. ,
— O jei apsiriko! dėl moters tapatybės, 

kuri teiravosi pirštinės, taip pat galėjot 
apsirikti it dėl tos moters, kurią nugabeno! 
į Milpaso Plentą?

— Neapsirikau nė vienu nė antru atveju. 
Bet jei būčiau apsirikęs vienu atveju, būčiau 
galėjęs apsirikti ir kitu, — sutiko Marsonas.

Perris Meisonas triumfuojančiai nusišyp
sojo.

— Tai viskas.
Klaudijus Drumas atsistojo.
— Gerbiamas teisėjau, ar galėčiau pra

šyti atidėti svarstymą ligi rytojaus.
Teisėjas Markhamas susiraukė ir iš lėto 

palingavo galva.
— Taip, tarė jis, — teismas nutraukia

mas ligi rytojaus dešimtos valandos. Tuo 
laiku prisiekusieji yra įspėjami nekalbėti 
apie tą bylą tarp savęs ir neleisti, kad dėl 
joą būtų ginčijamasi jų akivaizdoje.

Teisėjas Markhamas pabarškino plaktu
ku, atsikėlė ir iškilmingai nuėjo į savo ka
binetą teismo salės, gale. Perris Meisonas 
pastebėjo, kad Klaudijus Drumas reikšmin
gai pažvelgė Į du valdininkus, ir tie pra
dėjo spraustis per minią prie Majos Sibley. 
Perris Meisonas ėmė veržtis taip pat savo 
plačiais pečiais skirdamas minią, atstatęs 
smakrą į priekį. Tik kelioms sekundėms 
vėliau negu tie valdininkai jis pasiekė ją.

— Teisėjas Markhamas nori jus visus 
tris matyti savo kabinete.

Valdininkai nustebo.
— Prašau čia, — Įsakmiai pakvietė Per

ris Meisonas ir atsigręždamas vėl ėmė 
spraustis pro minią atgal.

— Alio, Drumas, — sušuko jis pakelda
mas balsą.

(Bus daugiau)
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PASLĖPTI LOBIAI

kur bebūtume ar 
būtume nutrenkti) 
realybe, šitą aki- 
broliai ir sesės

ti. Apie jų amžiną dingimą ir reikėtų pa
kalbėti; reikėtų pabandyti surasti priemo
nių juos iškelti į viešumą arba jų turėtojus 
paakinti greičiau pasiruošti jas pertiekti 
platiesiertis vartotojų sluoksniams.

Mūsų pasirinktos temos vaizdesniam iš
ryškinimui būtina paminėti keletą pavar
džių ir iš anksto už tą paminėjimą, 
šome, teatleidžia mums tų pavardžių 
ninkai.

Ar jūs pažįstate stambų, vidutinio 
apvalaus veido vyrą, labai primenantį

žmonių 
senovės 
apie jj 

turėjote

pra- 
savi-

ūgio, 
Vin

Pssirlnktas šio rašinėlio antgalvis ne vie
niai gali sukelti nuotykių romano vaizdą 
at lobių Ieškotojų žygių aprašymą. Ta
čiau apie tokius dalykus Šiandien kalbėti 
nšra prasmės: bet kokia romantika kiekvie
name žingsnyje apnešama realaus gyvenimo 
dulkėmis, kurios kasdienėje pilkumoje vi
sada susiformuoja į kietus vargo, sunkaus 
darbo ir didelių valios pastangų reikalau
jančius gniužulus. Visur, 
nusitrenktume (geriau — 
susidursime su ta kietąja 
vaizdžiai paliudija mūsų
nuvykę j Kanadą, Angliją, Belgiją ar, pa
galiau į tolimąją Australiją. Vadinas, ro
mantika savu keliu, o gyvenimo realybė 
visai priešinga kryptimi. Ta kryptimi, nori
me ar ne, esame verčiami žengti ir kasdien 
Su jos išdavomis sąskaitas suvedinėti. Tai
gi, esame ir toliau turėsime likti realistais, 
bet tte lengvadūšiais nuotykių ieškotojais, 
gaudančiais lengvai įgyjamus lobius. O, 
tačiau, nepaprastai didelių lobių turime 
savo tarpe. Tik pasidairykime ir juos pa
stebėsime. Tie lobiai šiandien ir ateityje 
neduos mums, kaip lietuvių tautos nariams, 
žemiškojo aukso blizgesio, už juos nepirk
sime materialinėmis svarstyklėmis sveriamų 
vertybių, tačiau tie lobiai yra tokie dideli 
ir galingi, jog nė laiko rūdys, nė karo aud
ra, nė kitos piktosios galybės jų nepajėgs 
sunaikinti.

Tie lobiai yra mūsų tautos genijaus kū
rybinės gailos. Amžinybės Kūrėjas nepa
šykštėjo lietuvių tautai tų galių ir paskirus 
mūsų — lietuvių šeimos narius gausiai jo
mis apdoyanojo. Daugelis apdovanotųjų jau 
patiekė mums tų vertybių nemažus kiekius 
mokslo, dailiosios literatūros, poezijos, mu
zikos, dainų, dailės kūrinių ar kitokiomis 
formomis, bet yra nemažas skaičius ir to
kių, kurie, gyvenimo apystovų, kuklumo, 
nepavydėtinų kasdienybės sąlygų ir panašių 
kliuviniu verčiami, tuos lobius savyje ar 
savo artimųjų ratelyje paslėpę tebelaiko. 
Gaila, graudu ir baisu darosi pagalvojus, 
jog tie lobiai gali pasilikti amžinai paslėp-

co Krėvės „Dainavos šalies senų 
padavimų” iliustracijose esančius 
lietuvius — milžinus? Gal būsite 
skaitę mūsų laikraščiuose, o gal 
laimės klausytis jo dainavimo? Iš tiesų, ne
vienos tremtinių stovyklos gyventojai gėrė
josi tuo dainavimu ir dainininko balsinės 
medžiagos pavydėtinu didumu bei galingu
mu. Anglų zonoje išeinančio „Lietuvių Žo
džio” bendradarbis, sužavėtas dainininko tu
rimais talento lobiais, išpranašavo .jam di
desnę už pasaulinio dainininko italo CarU- 
zo ateitį. Kas gali būti malonesnio kiekvie
nam lietuviui, kaip tokios pranašystės išsi
pildymas? Kas gali drįsti abejoti jos išsi
pildymu? O tačiau, tačiau šitam neabejoti
nam talentui kažko dar trūksta; trūksta 
menko dalyko: geros mokyklos ir jo 
talento verto mokytojo.

Praėjo keli tremties metai, laikas ir to
liau nesulaikomai Švilpia užmarštin ,nešda
mas vis naujus rūpesčius ir naujas pragy
venimo sunkenybes. Jos nenugalimu kalnu 
stoja prieš kiekvieną eilinį ar didžiulių 
dvasinių lobių turėtoją. Ar mes, lietuvių 
tremtinių bendruomenė ir jai vadovaują 
veiksniai, negalime rasti priemonių padėti 
mūsų tautiečiui — S. Baranauskui iš
kopti į pasaulinio dainininko aukštumas? Ar 
negalime surasti jam prideramos mokyklos 
ir suteikti lėšų (stipendijos pavidale) tą 
mokyklą baigti?

Kažin kurioje zonoje ir DP stovykloje 
gyvena , palyginti, jaunas rašytojas Albi
nas Marius Katiliškis. (Vaitkus).

Nemaža jo kūrinėlių telpa „T. Garso”, „Mū 
sų Kelio” ir kitų laikraščių atkarpose. Gė
rimės tais kūriniais, o „Mūsų Kalendoriu
je” esantis šio rašytojo apsakymėlis „Tylu
sis Sniegas” tiesiog premijos vertas. Bet ir 
šių kūrinių autoriui visai ne pro šalį būtų 
giliau ir plačiau pastudijuoti literatūrinius 
mokslus. Jie jam daug, nepaprastai daug 
kūrybinių polėkių suteiktų ir jis mūsų li
teratūrą galėtų praturtinti nepalyginamos 
vertės veikalais. Bet kokiu būdu vargšui 
„dypukui” patekti į jam reikalingą mokslo 
šventyklą ir kur rasti lėšų studijoms gilinti?

Kas negirdėjo apie jautlą šokėją Liepiną 
ir kompozitorių Julių Gaidelį? Ne vieną 
kartą jie yra įrodę turimą talentingumą. O 
kas drįstų abejoti jų talento išsiplėtimu, jei I

_ v V _ v
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LIONE SOTEMA

Žingsniai ant gelėto kilimo
Žingsniai neramūs, žingsniai, žingsniai, 
per gėles negyvas iki sienos pilkos — 
Žingsniai greiti, žingsniai, žingsniai, 
be poilsio gr|žta vėl atgalios,

prie lango užverto. Lauke naktis, 
ir pamirštos akys, lyg du vorai, 
sutrypti ant gėlių geltonų, ne širdis 
tik žingsniai, žingsniai virpa liūdnai.

Mus ••f federalizmo konspektas

jiems būtų sudarytos priimtinos apystovos 
plačiau pastudijuoti jų pasirinktas meno 
šakos sritis? Daug, vai, daug turime 
slėptų lobių mūsų tautiečių širdyse, tik 
kia tiems lobiams pasireikšti1 sudaryti 
tinas sąlygas. Sielojamės alma mater
kančių jaunimu — studentais, rūpinamės 
gimnazijose ir kitokio tipo mokyklose besi
mokančiais paauguoliaisį ar negalėtume pa
judinti Ir po stovyklas gyvenančių ir čia 
kasdienybėje rūdyjančių talentųfereikalą? Ar 
nebūtų pravartu pagalvoti apie jau pasi
reiškusių lietuviškų talentų bendruomeniš
ką globą ir jiems reikalingą paramą? Kul
tūros ir Švietimo Taryboje turėtų neatidė
liotinai iškilti reikalas sudaryti gabiųjų lie- 

(Nukelta Į 4 psl.)

Kai pranašų žodžiai paverčiami spekuliacijos objektu
Vyt. Alantas

Jei jie nereaguotų ir nesukeltų baisių sce
nų savo žmonoms, tai aš pasakyčiau, kad jie 
neturi jokios savigarbos Ir skonio. Jei taip, 
tai kaip jie gali drįsti leisti veikalus au
toriaus, kurio vardas mūsų kultūros istori
joje Įrašytas aukso raidėmis?

Bet kokia ten vyktų šeimyninė scena 
mums neįdomu ir nerūpi, bet mums vis dėl
to rūpi 
rašytoją 
ieškome 
jį savo 
žinoma, 
Įima 
tarti, 
aime, 
kurie

Į tokių „leidinių” pasirodymą knygų rin
koje negalima kitaip žiūrėti kaip į speku
liaciją. Gal ir būtų galima mūsų sąlygose 
tam tikrais atvejais pateisinti „vaizbą”, bet 
jokių pateisinimų negalima surasti tais at
vejais, kai imama spekuliuoti mūsų didžių
jų literatūros korifėjų veikalais. Narbuto ir 
Indreikos „leidinys” — taip jie patys savo 
knygeliūkštę vadiną — pardavinėjamas po 
3 markes, Knygutė, kaip minėjau, mažo 
formato ir su visu korektūros atitaisymo 
puslapiu teturi 31 psl. Tiražas — 2.000. 
Leidėjai pastebi: „Autoriui priklausąs ho
noraras perduotas Meerbecko Lietuvių Gim
nazijai”, Įdomu, kas tą „autoriau^ honora
rą” nustatė? Bet ne tai svarbu. Gal būt, 
leidėjai „autoriui priklausantį honorarą ir 
padoriai išmokėjo, bet ar už tą honorarą 
jie nusipirko teisę tepti autoriaus kūrinį? 
Ir koks autorius sutiks taip išleidžiamas? 
Iš gyvųjų tikrai niekas, o su mirusiais juk 
gali elgtis kaip nori! Juk mirusieji neprisi
kels iš grabų ir nepareikš protesto ponams 
Narbutams ir Indreikoms už jų vardo nie
kinimą. Bet ar mes, gyvieji plunksnos dar
bininkai, galime ir turime tylėti?

Praėjusiais metais išėjo keletas puikių 
monografijų apie mūsų kai kurių dailinin
kų kūrybą. O Maironio viena geriausią po
emų gali būti paleidžiama į pasaulį šlamš- 
tiniu pavidalu! Vienas tremtinys, pamatęs 
Narbuto it Indreikos išleistą „Raseinių 
Magdę”, išsitarė: „Mums gėda leisti1 Mai
ronio veikalus tokiais leidiniais”. Žinoma, 
gėda, bet kas iš mūsų tą gėdą norės prisi-

Prieš mane ant stalo guli dvi knygutės. 
Ant abiejų viršelių užrašyta „Maironis”. 
Didesnio formato — „Raseinių Magdė”, vi
sai mažo — „Baladės”, „Raseinių Magdė”, 
ta klasikinė mūsų literatūros poema, at
spausdinta ant blogiausios rūšies popierio. 
Tokio šlamštinio popierio dar nebuvau ma
tęs savo gyvenime. Leidėjais pasirašo po
nai: J. Narbutas ir P. Indreika iš Meer- 
becko. Ir iškilmingai pažymi: „1947—ke- 
turiašimtaisiais lietuviškos knygos metais”.

Paėmęs knygialiūkštę į rankas ir ją pa- 
sklaidęs su nepasitenkinimu klausi: argi 
tiems ponams Narbutui Ir Indreikai iŠ Me- 
erbeoko neatėjo Į galvą paprastų papras- 
Čiausia, šimtus kartiį kartota, nudėvėta min
tis — kaip atrodys geras paveikslas, jei jį 
įrėthirisi į Medinius, skudurais apvyniotus 
rėmus? Kaip atrodys fosforinė vaza, jei ją 
Įgrisi l pablazgų kibirą? Ir kažin ką pasa
kyt?? ponai Narbutai ir Indreikos, jei jų 
žmonos irttų ir įrėmintų jų portretus į 
apskretusius rėmus? Kažin kokia būtų jų 
savijauta, pamačius save tokioje aplinkoje?

ir net labai rūpi Maironis. Mes tą 
apsiautame pranašo apsiaustu, mes 
Įkvėpimo jo raštuose, mes rodome 
vaikams kaip sektiną Jidvyrį. Gali, 
kai katn Maironis ir nepatikti, ga- 
viešai rimtą kritikos žodj apie ijį

mes su juo gal Sutiksime gal nesutik- 
bet mes niekados nepritarsime tiems, 
iŠ mūsų tautos pranašo ima tyčiotis.

ir
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Mentaliteto reforma
Paprastai teigiama, kad tautų politinio 

bendravimo ir draugingumo pobūdį dau
giausia nulemia bendri ir gilūs ūkio, pre- 
kybos'bej saugumo, t. y. militariniai intere
sai. Taip gal turėtų būti, ir taip neretai bū- 

. na. Bet jei tautos rikiuotųsi į didesnius blo
kui tik tų ūkinių, prekybinių bei militarinių 
Interesų vedamos, tai pasaulis seniai būtų 
kitaip atrodęs ir tuo pagrindu dabar vysto
mas kontinentų federalizmas neitų tokiu vė
žio žingsniu.

Tautų sugyvenimo dėsniai ir taika tarp 
tautų betgi priklauso ne vien nuo ekonomi
nių ir saugumo faktorių. Yra dar eilė ki
lų, tur būt, ne menkesnės reikšmės fakto
rių, kurių visų suma nustato taikos ar ka
ro, gerų ar blogų santykių padėtį. Apie tai 
jlu kalba nebe vienas iš tarptautinės tei
sės žymiųjų teoretikų, pvz., čiliečio prof. 
A. Alvarezo „psichologinė doktrina”. Salia 
teisės normų ir postulatų, šalia ūkio ir pre
kybos, šalia diplomatijos ir saugumo inte
resų yra dar kitas žmogiškosios veiklos 
reiškimosi laukas — patsai tautų gyveni
mas, tautų ir žmogaus psichologija. Jaus
mai, aistros, tradicijos, ambicijos, kerštas, 
revanšas, pavydas ir eilė kitų žmogaus są
monės bei pasąmonės faktorių, tai vis tie 
neapčiuopiami ir nepasveriami varikliai, im- 
ponderablijos, nuo kurių ne mažiau stipriai 
priklauso tautų likimas, gyvenimo ir sugy
venimo formos. Taigi, labai daug reiškia 
gyvų, konkrečių žmonių ir tautų jautimas, 
idėjos, būdai, nuotaikos, galvosena, polin
kiai, manijos etc., — žodžiu psichologija ir 
iii ką galėtume pavadinti' mentalitetu.
• Baltijos federacijos problema, mano 
liausiu įsitikinimu, labai daug, jeigu ne 
imančiai priklauso nuo mūsų visų ligi
itiaidariusio dvasinio ir politinio mentalite
to reformos. Baltijos bendrumo geopoliti
niai, militariniai, 
mums šiandien vis mažiau bekelia abejonių. 
Didžiausios kliūtys buvo ir lieka psicholo
ginės, kylančios iŠ mūsų galvosenos, jauti
mo, pasąmonės, ką visu du mūsų atskiro sa
vaimingo valstybingumo dešimtmečiai, dar 
tik padidino. Mūsų tautoms reikia „pergim- 
tl”, įgyti naują idėjinį ir moralinį „spektrą”, 
fflikti painų ir revoliucingą valios aktą, ap
sisprendimą, pasiryžimą ir įsijautimą — 
sąmonėje ir pasąmonėje. Tai sunku, ir tat 
neįidaro valandomis, nei mėnesiais.

Bet Ši reforma, tiksliau — autoreforma,
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iš savęs, per save, laisvai, būtiniausiai rei
kalinga, nes tai dabar pirmutinė mūsų sėk
mės ir visos ateities sąlyga. Be šito, kaip 
buvo, taip ir liktų mūsų baltiškos vienybės 
deklaracijos — tik žodinės deklamacijos. 
Jos virs kūnu tik tada, kai mūsų tautos 
persiauklės, kai ne tik šnekės, bet visuomet 
galvos, tikės ir gyvai jaus, jog mūsų rei
kalai bendri, interesai bendri, ateities gy
venimo ir išlikimo garantijos tos pačios, ir 
kad tik nuo mūsų ir nuo mūsų v i rfų pri
klauso Baltijos erdvės laisvė, kuri nedali- 
narna Ir praktiškai nebegali būti parceliuo
jama. , Į

Pagrindinis ir svarbiausias mūsų menta
liteto reformos tikslas — išūgdymas galvo
jimo ir'jautimo, kad Baltija yra mūsų bend
ra tėvynė, kad Vilnius, Ryga, Talinas tai 
mūsų visų miestai1, kad lietuviui lygiai sma
gu ar skauda ten, kur smagu ar skauda 
latviui, estui( arba atvirkščiai.

Šitoks mūsų galvosenos ir akiračių išplė
timo procesas nereiškia ir neturi reikšti nei 
neriboto internacionalizmo, nei „nutautėji
mo”.

Pasaulyje, koks jis šiandien tebėra, mums 
dar toli gražu nebūtina pasidaryti popiežiš- 
kesniais už popiežių, taigi, smerkti savo 
nacionalizmą, kai faktlnai niekur dar neat
sako kitos pasauliui dominuojančios naci
jos. Šiuo atžvilgiu mes dar niekad ir nė 
vienas, ir ypač lietuviai dar neapreiškėme 
per didelio nacionalizmo, ir amžių bėgyje 
mus tirpdė beveik kiekvienas, kas tik pa
norėjo. Tai nedaro mums garbės, ir nerei
kėtų tat paaiškinti vien „sąlygomis”. Žvelg
dami J kitas tautas ir jų kultūras, mes v.is 
dar tai darydavom kepurę (nusiėmę, su bai
me, kad tik kaip nors neįžeistume, kad Sve
timuosius prideramai pagerbtume, ir užsie
nis mums nuolat buvo gėrio ar blogio vy
riausias kriterijus. Baltiškas patriotizmas 
veda tik į Baltiją, ir jam dar nėra reikalo, 
nei prasmės virsti kažkokiu internacionaliz
mu, kurio šiandien niekur nebepraktikuoja 
nė Markso — Lenino „internacionalinių” 
doktrinų vykdytojai.

Baltiškas patriotizmas taip pat nereiškia 
„nutautėjimo”. Jis nereikalauja nieko iš es
mės atsisakyti nuo dabartinio mūsų patrio
tizmo, mūsų kalbos, religijos, įpročių, tė
vynės ar pilietybės. Čia visiškai nereikia 
estui sulietuvėti, sulatvėti ar latviui suge
dėti. Tas zoninis, tautinis ir, jei norit, ra-

sinis patriotizmas reikią tik praplėsti, pa
pildyti, apjungti bendro baltiško valstybinio, 
federalinio patriotizmo baze. Kad tai gali
ma ir kad taip yra, — paklauskite šveicarą, 
paklauskite vokiškai, ispaniškai, žydiškai, 
lietuviškai tebekalbantį amerikieti, arba 
angliškai, prancūziškai ar kitaip išsireiš
kiantį kanadietį, o gal net, jeigu tai nors 
truputĮ tiesa, kad ir bet kurį tarybinės Ru
sijos respublikų spalvotą pilieti ir t.t. Kal
bų, religijų, kultūrų ar rasių problema fe- 
detalihiame plane išsisprendžia, kai žmo
nės tat sveikai, blaiviai, protingai supranta 
ir to nori.

Be abejo, trinties neišvengtina, ir kliūčių 
būtų visokių, ypač pirmaisiais dešimtme
čiais. Bet kur jų nėra, jei ir hogomeniškos 
tadtos, pvz., prancūzai, rusai, ispanai kar
tais susikauna tarpusavip pilietiniuose ka
ruose, visados žiauriausiuose iš visų karų? 
Skirtingos religijos trukdytų?... Tai ga
lima prileisti, ypač iš politikuojančių baž
nyčių pusės. Gal rastųsi bažnytinių provin
cijų, kurios ne itin noriai sutiktų netekti 
federaliniame plane dominuojančios' pozici
jos. Bet jei šiais amžiais bedievis su die
votu gali sklandžiai bendradarbiauti, tai ko
dėl katalikas negalėtų bendradarbiauti su 
protestantu ar pravoslavu? Pasaulis pilnas 
pavyzdžių...

Didžiausios kliūtys, aišku, eina ir dar 
kurį laiką eitų iš visų buvusių respublikų 
prisiaugintų profesinių politikanų kastos. 
Savaime suprantama, kad federacijai triskart 
ar dar mažiau užtektų prezidentų, minis
trų, partijų lyderių, diplomatinių pasiunti
nių bei jų sekretorių ir pan. Ach, nevieną 
dabartinė „parapijinė didybė”, gal būt, ir 
išbluktų federaliniame plane. Visų jų tar
pe mes ir šiandien tebematome tam tikrą 
rezervą ir norą skubėti. Nors protas daž
nai kitaip jau sako, bet netrūksta argumen
tų tam, kad kartais neprisieitų atsižadėti 
dabartinių įsigytų „pozicijų” ir „privile
gijų”. .. Tai žmogiška.

Bet mūsų tautos, mūsų 
žmogus čia pagaliau turi 
argumentą — mūsų visų
bės pozicijų išlaikymą, mūsų visų nepri
klausomybės ir laisvės privilegiją! O tam 
federacijos kelias ne tik geriausias, bet 
galvočiau — vienintėliškai galimas ir da
lykų raidos nulemtas.

Bronys Raila.

kiekvienas gyvas 
pastatyti platesni 
likimo ir gyvy-

ir beviltiškai šliaužia iki sienos pilkos . 
per žiedus negyvų geltonų gėlių 
ir be poilsio grįžta vėl atgalios, 
žingsniai, sutrypę šviesiųjų akių

didelį nuostabų sapną, žingsniai 
| per žiedus negyvų geltonų gėlių -

imii? Kas iš mūsų gali žinoti, kas ir kaip 
sugalvojo padaryti biznį su mūsų mirusių 
autorių literatūros šedevrais? Tremtinių vi
suomenė negali ant savo pečių pasiimti at
sakomybės už vieno ar. kito savo nario 
vaizbūniškas užmačias. Bet tai nereiškia, 
kad ji turėtų tokius mums nedarančius gar
bės reiškinius praleisti negirdomis.

Maždaug tą patį galima pasakyti ir apie 
kitą knygeliūkštę „Balades”. Ji perpus ma
žesnio formato, kaip „Raseinių Magdė”. 71 
psl. Atspausdintos 6 Maironio baladės. Ne
blogas dail. P. Osmolskio viršelis. Išleido 
Gabija. Kokiame mieste nepasakyta, tik pa
sakyta, kad kažin kur Vokietijoje. Kaina 2 
markės. Jei „Rseinių Magdės” leidėjai pa
sisakė sumokėję honorarą visuomenės rei
kalams, tai Gabija apie tąi nieko nesako. 
Be abejo, honoraras nuėjo Į leidėjų kišenę. . 
Čia spekuliacijos reikalas geriau paslėptas, 
nes Dievas žino kas po ta Gabijos iškaba 
slepiasi. Paskelbtas balades randame bet 
kuriame Maironio rašto rinkinyje. Randa
me jas ir dešimtoje „Pavasario Balsų" lai-- 
doje, visai' neblogai išleistoje praėjusiais 
metais WUrzburge. Y_ YYY________ YY--
tas balades atskira knygeliūkšte? Aiškių 
„padaryti vaizbą”.

Kaip savo laiku 
tremtinių organai buvo pakėlę balsą prieš 
blogą knygą, taip šiandien reikia kelti bal
sas prieš spekuliaciją mūsų klasikų veika
lais. Ir atrodo, pats kompetetingiausias or
ganas ginti mūsų iš gyvenimo pasitrauku
sių rašytojų vardą yra Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugijos Valdyba.'Policinių prie
monių ji neturi, bet moralines priemones ji 
turi visas. Ji privalo pakelti balsą prieš 
tuos elementus, kurie neatsispiria pagundai 
paspekuliuoti mums visiems brangiais var
dais, nesidrovėdami juos paversti pasipelny
mo priemonėmis. Maironis rašė savo ne
mirštamus kūrinius ne tam, kad vienas ki
tas atžagaria ranka mėtytų juos į rinką, 
net nematydamas reikalo įvilkti juos į tin
kamą rūbą. Padorus biznierius, leisdamas į 
rinką savo gaminius, pasistengia juos tin
kamai įpakuoti, o mūsų spekuliantai net 
mūsų pranašų žodžius patiekia auditorijai 
tokiu technikiniu apipavidalinimu ir tokia
me popieryje, kuriuo padorus krautuvitiiii- 
kas ir silkių nevynioja...

Tad koks tikslas leisti

spauda ir atitinkami

Mūsų kalendorius 1948 m.
REDAGAVO A. MERKELIS. „MOŠŲ KELIO” LEIDINYS. DILLINGEN A. DONAU 
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Kaip mūsų gyvenimas jau praeity yra 

parodęs, skaitytojai panašiame kalehdbriu- 
je, be kalendoriumo, pageidauja rasti įvai
rių informacinių žinių. Žinoma, vienas ki
tas straipsniukas aktualiais gyvenimo klau
simais, vjenas kitas eilėraštis, ar apsaky
mėlis taip pat pagražina arba suteikia dau
giau vertės bet kokiam kalendoriui. Apie 
šio kalendoriaus rašinius, bendrai kalbant, 
nieko netenka prikišti: visi jie, trumpai 
sakant, yra geri. Bet kada vienos rūšies ra
šiniai perdaug dominuoja ir nustelbia ki
tus, tad toks reiškinys nėra visai tinkamas. 
Jei šiuo metu tenka baimintis dėl popierio 
stokos ir kitų keblumų, tad su tokiu faktu 
vis dėlto reikia skaitytis.

Šio kalendoriaus tokie rašiniai, kaip: 1) 
Jaunuomenė ruošias tautos ateičiai, 2) Su
jungtos rankos suteikia stiprybę, 3) Kultū
rinio darbo Vadovybė, 4) Lietuvos Raudo
nasis Kryžius, 5) Lietuvių bibliografinės įs
taigos, 6) Literatūrinis kalendorius, 7) Mū
sų literatūros premijos, 8) Mūsų periodinė 
spauda, 9) Lietuviams tremtiniams Žinotini 
adresai, yra labai tinkami ir tokios rūšies 
Straipsnius ištisų metų būvyje teks atkarto- 
tinai, jei ne ištisai, tad bent jų tam tikras 
dalis, žiūrinėti arba skaityti. O tokie raši-

niai, kurie ypač daugiau vietos užima, kaip: 
1) Tylus sniegas (novelė), 2) Visų kelias, ir 
dar vienas kitas eilėraštis, galėjo būti iš
spausdinti kuriame nors laikraštyje arba 
žurnale, o jų vietoje įdėtos mums svarbios 
informacinės žinios. Taigi kalendoriuje ga
lėjo būti dar geriau pavaizduotas mūsų gy
venimas tremtyje, galėjo būti įdėti kai ku
rie mūsų tremties gyvenimo ryškesnieji sta
tistiniai duomenys, galėjo būti paduota 
mūsų stovyklų ir jų organų daugiau 
sų. Pagaliau bertt viename puslapyje 
jo būti nurodytas pašto tarifas, nes 
žmonėms, esantiems tremtyje, tenka
dažnai susirašinėti ne tik su Vokietijoj gy
venančiais žmonėmis, bet ir su užsieniu, 
"taigi jiems tenka su tokiu reikalu dažnai 
susidurti. Galėjo taip pat būti nurodyti 
trumpai arba suglaustai, statistiniais duo
menimis paryškinti, svarbesnieji , Lietuvos 
nepriklausomojo gyvenimo etapai, nes pa
našūs duomenys kartais, o kai kada ir sku
biai prireikus, labai būna mūsų žmonėms 
reikalingi. Taigi kalendorius būtų galėjęs 
išeiti tokios pat apimties, bet savo turiniu 
būtų galėjęs būti žymiai vertesnis arba ge
resnis. .

/ A. Kelmiins

adre- 
galė- 
mūsų 
labai
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Is JAV lietuviu spaudos:

Chicagos „Birutės" chorui 40 metų
svečiai į sukaktuvių programą buvo pa
kviesti: A. Augustinavičienė (buv. Vilniaus 
operoje), tautinių šokių grupė „Ateitis”, 
solistas Alg. Brazis ir Antanas Kaminskas.

„Birutės” solistai pasirodė šie: Elena 
Vespenderaitė, Aldona Gulbinaitė ir B. Ta- 
randa.

Sukaktuvinio pasirodymo 
pildyta be kitų kūrinių St. 
sveikinimas su Tėvyne”. 
Brazis, Elena Vespenderaitė 
binaitė.

Chicagos lietuvių spauda 
choro sukaktuves ir kartu pa’sidžiaugė, kad 
paskutiniuoju laiku chorą papildančios nau
jos jėgos, kurios yra gimusios Amerikoje, 
bet suprantančios tautinio darbo svarbą ir 
prisidedančios prie lietuviškos dainos pu- 
puliarinimo. (vj).

Chicaga jau seniai yra tapusi lietuviškuoju 
meno ir kultūros centru JAV. Ten gyvena 
apie 100.000 lietuvių, leidžiama eilė lietu
viškų laikraščių, veikia įvairios organizaci
jos ir draugijos.- Iki šol yra užregistruota 
vien tik Chicagoje apie 20 lietuviškų chorų, 
kurie lietuvių tarpe skleidžia lietuviškos 
dainos meną. Yra eilė ir solistų, kurie pa
sirodo ne tik savo tautiečiams, bet jau yra 
kai kurie populiarūs ir amerikiečių tarpe. 
Iš velkančių chorų Chicagoje mums yra 
daugiau žinomi „Pirmyn”, „Birutės”, „Kęs
tučio” ir kt.

Pereitais metais gruodžio 7 d. „Birutės” 
choras minėjo 40 metų sukaktuves. Paminė
jimui buvo , ilgai ruošiamasi'. „Birutės” cho
ras laikomas žymiausiu ne tik Chicagoje, 
bet ir visoje JAV teritorijoje.

Chorui išpopuliarėti sudarė sąlygas iš 
Lietuve® atvykę kompozitoriai, kaip Mikas 
Petrauskas, Stasys Šimkus, Antanas Vana
gaitis. Jie vadovaudami chorui sugebėjo jį 
pastatyt) tinkamoje aukštumoje.

Chorui vadovavo ir JAV gyvenančios mu- 
zikalinės pajėgos, kaip Ksaveras Strumskis, 
Antanas Pocius, Petras Sarpalius, Antanas 
Kvedaras, Kazys Steponavičius ir Mikas 
Juozavitas. Ilgiausiai choro vadovo postą 
išlaiko Jonas Byanskas, kuris ir dabar 
chorui sėkmingai vądovauja.

Choras sukaktuves minėjo Chicagos Lie
tuvių auditorijoje. Susirinkus gausingam 
svečių skaičiui, choras pasirodė su specia
liai paruošta sukaktuvėms programa. Kaip | resą ir prašydami Amerikos lietuvių jiems

CLEVELANDE ĮSTEIGTA TREMTINIŲ 
DRAUGIJA

Pr. metais gruodžio mėn. 28 d. į JA 
atvykę tremtiniai savo susirinkime įsteig 
Tremtinių Draugiją Clevelande 
ko šios sudėties valdybą: pirm. 
Damušis, sekr. J. P. Nasvytis;
J. Abraitis, B. Bartkūnas ir A.

( Ičronika )

metu buvo iš- 
Simkaus „Atsi- 
Dainavo: Alg. 
ir Aldona Oul-

plačiai aprašė

ir išsiri 
Dr. inž. 
nariai: D 
Salkauska

(vj)

PARĖMĖKATALIKAI VYSKUPAI VĖL 
TREMTINIUS

BALF pirm. kun. dr. J. B. Končiui pra 
šaut, Amerikos vyskupai buvo pravedą v 
suose katalikų bažnyčiose aukų rinkim 
vajų lietuviams tremtiniams, Vokietijoje 
Austrijoje. Vajui pasibaigus Amerikos vys 
kupų vardu buvo perduota 460.000 svar 
įvairių maisto produktų 
BALF savo atsišaukime 
Amerikos vyskupų žygis 
ir Amerikos lietuvius 
vargstantiems tremtiniams, (vj).

tremtiniams. Kai 
rašo, kad gražu 
turėtų paskatin 
duosniau auko

įsidėmėtinas BALF’O patvarkymas
* • < .. .. . . . .. , v .• 1 Vi* 1 • •- 1 •Kai guriuose Amerikos lietuvių laikraš

čiuose žymesnės Amerikos lietuvių veikėjos, 
kaip Pranė Lapienė, M. Sims, išsitardavu
sios, kad būtų sėkmingesnis šalpos darbas, 
jei tremtiniai užmegstų tiesiogini kontak
tą su Amerikos lietuviais. Šių išvadų kai 
kurie tremtiniai pasiskaitę ir nutarė už- 
megsti kontaktą su Amerikos 'lietuviais. 
Vieni nusiuntė paprastus skelbimėlius Ame
rikos lietuvių spaudai, nurodydami savo ad-

Ryšium su amerikiečių zonoje bevykstan- 
čiu skryningu — registracija ir kartu su 
tuo kai kurių žemesniųjų PCIRO pareigūnų 
pareiškimais dėl jo vykdymą eigos, pasta
ruoju metu kilo vienur kitur susijaudinimo, 
viena kita stovykla pareiškė atsisakanti eiti 

7 | tą skryningą — registraciją, ligi nebus 
gauta raštu patikimų garantijų.

Vyr. Komitetas vienas ir kartu su latvių 
bei estų Vyr. Komitetais yra daręs reika
lingų žygių IRO ir EUCOME. Abiejų cent
rų mums buvo pareikšta, kad ši registraci
ja DP nėra pavojinga. EUCOMO atsakin
gi pareigūnai ne sykį yra pareiškę, kad, 
jeigu bus nukentėjusių, — tuoj -jiems apie 
tai pranešti.

Šiomis' dienomis vienos didesnės stovyk
los delegacija su Vyr. Komiteto palydovu 
buvo apsilankiusi EUCOME skryningo ręi- 
kalu ir įteikė gerai pamatuotą memorSndu- 
mą. Delegaciją priėmė pulk. Sage. Pasi
kalbėjimas buvo nuoširdus 
valandą laiko. Pulk. Sage 
reiškė štai ką:

Dabartinis registravimas
Armijos autorizuotas ir pagal IRO konsti-

Skryningo reikalu

ir užtruko apie 
delegacijai pa-

(skryningas) yra

tuciją turi būti įvykdytas. IRO yra nuo ka
riuomenės nepriklausanti organizacija (tuo 
ji skiriasi nuo Unrros) ir armija nesikiša į 
jos veiklą, kiek ji neišeina iš jos konstitu
cijos. Armijos pareigūnų nuomone, ši re
gistracija neturi tikslo ką nors pašalinti iš 
globos arba pakenkti pabaltiečiams, nes ji 
vykdomą viso pasaulio DP tarpe, kaip, pav., 
Kinijoje, Korėjoje ir kitur. Į klausimą, ką 
armija darytų, jeigu visa stovykla neitų į 
tą registraciją, atsakyta: tokiu atveju visa 
stovykla netektų globos ir turėtų pereiti į 
vokiečių ūkj. Jeigu tokie gyventojai neno
rėtų apleisti! stovyklos, būtų nusiųsta ka
riuomenės dalys ir jie būtų jėga priversti 
apleisti stovyklą ir eiti pas vokiečius. Į 
klausimą, ar armija negalėtų priversti IRO 
tarnautojas veikti pagal tos organizacijos 
konstitucają, atsakyta: ne, mes esame įsi
pareigoję sutartimi pagelbėti šiai tarptauti
nei organizacijai. Toliau buvo pabrėžta, kad 
armija padarė žygių ir jie tikisi, jog tai 
bus neveltui, kad išskryninguotiems būtų 
leista pasilikti stovyklose, ligi jų reikalą 
galutinai išspręs apeliacijos įstaiga. Dau
giausia buvo įtikinėjama, kad mes (DP) be 
reikalo baiminamės tos

parašyti laiškų. Kiti sugalvojo ir kitokių 
skelbimų nusiųsti. Pavyzdžiui, vienas Lehr 
tės stovyklos gyventojas pasiuntė „Naujie
noms” tokio turinio atsišaukimą: „Miel 
ponai”. Broliai lietuviai, aš gyvenu suųkia 
tremtinio dienas, badaudamas su savo šei 
ma ir neturėdamas giminių, nei pažįstamų 
Amerikoje, nė kitur, kad kas mus sušelp
tų. Tiesioginiai kreipiuos į jus broliai lie
tuviai, gelbėkite mus badaujančius. Su pa 
garba. (toks ir toks). („Naujienos” Nr. 290 
1947 m.). ' 7

Paskutiniuoju laiku 
vo žinių, kad BALF 
aukų. Pasirodo, kad 
sios tik todėl, kad Amerikos lietuviai per
skaitę panašius atsišaukimus, kaip vieno
lietuvio iš Lehrtės stovyklos, susijaudinę 
tuoj išsiųsdavo siuntinių. Tokiu būdu BALF 
mažiau gaudavo aukų ir negalėjo tinkama 
vykdyti savo šalpos programos.

Todėl per paskutinį BALF įvykusį sei
mą buvo nutarta: „Prašyti Amerikos lietu
vių, kad aukos būtų siunčiamos organizuo
tai tik per BALF”. Tuo reikalu bus pateik
ti Amerikos lietuvių visuomenei paaiškini
mai — raginimai. Bendroje išvadoje pra
šoma: ’

a) individualias siuntas siųsti tik žino
miems žmonėms: giminėms ir pažįstamiems.

b) nepažįstamųjų tremtinių prašymus
tenkinti tiktai po to, kai bus patikrinta 
BALF’E ar Lietuvos Raudonajame Kryžiu
je, kiek prašytojo prašymas yra rimtas ir 
pagrįstas. I

c) prašyti L. R. Kryžių atsiųsti BALF’ui 
sąrašą asmenų, kuriems būtų reikalinga di
desnė atskira parama ir kuriems paskiri 
aukotojai galėtų siųsti individualius pakie- 
tus (vj)

jau Europą pasiekda- 
pradėjo gauti mažiau 
aukos yra sumažėju-

Ar nepersistengiam?
Viena maža lietuvių kolonija pereitą rudeni atidarė pradžios mokyklą. Var 

go buvo daug, bet ir džiaugsmo nemaža. Pagaliau! Ir svečioje šalyje savo mokyk 
lą turime. Turime tą taip reikšmingą gimtojo žodžio ir gimtojo krašto meilės 
židinį. Tėvų džiaugsmas mums visai suprantamas. Tačiau šito niekaip negalėj 
suprasti mus globojančios įstaigos pareigūnas, nuo kurio malonės parėjo' pripa 
žinti mokytoją dirbančiu ar ne. „Gerai jau, gerai”, po karštoko ginčo kalbėjo pa 
reigūnas, „tegu bus dirbanti, šiltesnių santykių dėliai. Tik aš negaliu suprast 
kam ši mokykla jums iš viso reikalinga? Kur jūs su savo kalba dingsite? Ma 
atrodo, kad jūs patys savo vaikams skriaudą darote. Anglų, prancūzų, pagalia 
vokiečų kalba mokykla būtų šiuo metu reikalingesnė. Lietuviškai jūsų vaikai i 
be mokyklos kalba. Ar apie savo vaikų ateitj jūs pagalvojate?”

Jam buvo pastebėta, kad kaip tik'dėl to mokykla ir reikalinga, nes vyriau 
sias tėvų uždavinys išauklėti vaikus gerais, tėvynę mylinčiais piliečiais ir kac 
pradžios mokykla giliausiai įdiegia tai, ką norima įdiegti — tautinę ambiciją i 
tėvynės meilę. „Sentimentai!” atšovė pareigūnas. „Tokiam amžiuje vaikas da 
per mažas persiimti jam siūlomomis Idėjomis. Pagaliau, o kam gi šeima? Seim 
formuoja vaiko dvasią, o mokykla jam teikia žinių. O šiuo metu jam svetimo 
kalbos svarbiau už viską. Aš pats turiu vaiką, kurs lanko svetimą mokyklą, i 
aš nebijau nutautėjimo.”

Taip kalbėjo mus globojančios įstaigos pareigūnas, taip pat tremtinys, atsto 
vas tautos, kurios narių žygių aprašymus dažnai užtinkame laikraščių skiltyse „I 
teismo salės”. Todėl ir nestebina. Stebina tai, kad ir pas mus taip galvojančių 
sutinkame. Svetimų kalbų mokymosi karštinė kai kuriose šeimose (laimė, kad la
bai retose) nuėjo iki tiek, kad vaikai jau ir lietuviškai primiršo. Manau, kad to 
nepasitaiko stovyklose, kur vaikai mažiau progų turi susitikti su vokiečių vaikais 
bet tarp privačiai gyvenančių šeimų tokių reiškinių užtiksime. Užtiksime šeimų 
gyvenančių tokiose vietovėse, kur lietuviškos mokyklos nėra ir užtiksime Vietovių 
kur lietuviška mokykla yra, tačiau lietuviukas lanko vokiečių mokyklą. Rasime ir 
tokių, kur vaikas dėl jauno amžiaus mokyklos nėra ir užtiksime vietovių, kur lie
tuviška mokykla yra, tačiau lietuviukas lanko vokiečių mokyklą. Rasime ir tokių, 
kur vaikas dėl jauno amžiaus mokyklos dar visai nelanko, o lietuviškai kalbėti 
jau primiršo. Štai ir iliustracija.

Lietuviškoje mokykloje Kalėdų eglutė. Senelis dalina dovanas, bet reikalauja 
parodyti ką kas yra išmokęs. Ir štai kokių penkių metų pipirai deklamuoja:

Bušu gehas mokinis,
Bušu pihmas jos kailis. ,

Sakysite, kad tai kalbos defektas. Ne, lietuviškai jis iš vis tik taip bemoka. 
Netgi iš viso tik tiek. Stebime ir matome, kad su lietuviukais, traukiančiais jį j 
rateli, jis visai nesusikalba. Sakysite, kad svečias, kitatautis.

Ne, tėvai lietuviai. Dargi tėvas net lietuviškos 
ne graudu? į

Neieškokime priežasčių šiam atvejui pateisinti, 
fakto.

Nesakyfumėm, kad bloga, jei vaikas pramoksta 
kad vaikas ir su vokietukais pažaidžia. Bet bloga, kai vaikas visai atiduodamas 
gatvei ir kai tėvai užsimiršta savo pareigas tautai. Tai reti reiškiniai, tai apsilei
dimo ar nepakankamo tautinio susipratimo vaisius ir dėl to nereikėtų kalbėti. Bet 
kalbėti reikia dėl to, kad dažnai tai daroma sąmoningai, vardan svetimos kalbos 
pramokimo. Dėl to leidžia vaiką ištisą dieną su vokietukais žaisti, leidžia | vokie
čių vaikų darželi ir net į vokiečių mokyklą. „Lietuviškai moka, tegu išmoksta vo
kiškai, tai bent žinos, kad tremtyje buvo.”

Tikrai, jie teisūs. Gera ir net reikia, kad vaikai svetimos kalbos pramoktų, 
bet negera, kai ta kryptimi per toli nueinama, kai užmirštama gimtasis žodis arba 
jis apdarkomas, kai iš vokiško darželio ar mokyklos parsinešama svetimi papro
čiai, svetimi didvyriai ir taip apsinuodijama svetimu raugu. Neužmirština, kad 
vaiko siela labai imli ir kad šitam amžiuje patirti (spūdžiai gerte įsigeria Į kraują 
neišdildomai.

Atrodo, kad apie tai reikėtų pagalvoti ir bent žinoti saiką.
Visoks persistengimas neina l sveikatą.

organizacijos vadovybėje. Ar

Jų gali būti visokių. Užtenka

svetimos kalbos. Nėra bloga,

A. CIOCVS

registracijos. (LTB)

Mes gerai žinome, kad mūsų pirmieji 
tremtiniai emigrantai, nukeliavę j Kanadą, 
Australiją ir kitus aukštos kultūros kraštus; 
savo gražiu elgesiu gali daug padėti liku- 
siems tremtiniams, o blogu elgesiu labai pa- 
kemkia. Iš jų elgimosi ir darbštumo vietos 
visuomenė ir atitinkamų (staigų vadovai su
sidaro nuomonę apie kitus lietuvius trem
tinius ir apie visą mūsų tautą. Jie yra tik
rieji mūsų reprezentantai. Dabar gavome 
iš autoritetingų asmenų informacijų, kad 
kai kuriose, ypač anglo-saksų, šalyse jie 
yra tiesiog stebimi ir pagal to stebėjimo 
duomenis bus nustatytos atskiroms tautoms 
kvotos. Dėl to nepaprastai svarbu, kad į 
tuos pirmuosius transportus nepakliūtų to
kio elemento, kuris savo blogu pavyzdžiu 
kompromituotų mūsų tautą ir kenktų mūsų

Žodis išvykstantiems
įsikurdinimo reikalui.

Šiuo tikslu prašome 
įspėti savo Apygardoje 
tus, kad jie imtųsi visų reikiamų priemo
nių neišleisti iš savo stovyklų tokiu blogu 
elgesiu (girtavimu, valkatavimu, ištvirkavi
mu, tinginiavimu) pasižymėjusių asmenų. 
Reikia dėti visas pastangas, kad pirmieji 
transportai būtų iš rinktinių žmonių. Iš
vykstantieji turi būti įspėjami ir primena
ma ši jų didžiulė tautinė pareiga: visur ir 
visada savo elgesiu kelti lietuvių tautos 
garbę. Toliau, reikia ieškoti būdų paveikti 
jau išvykusius, kad jie patys drausmintų 
savo tarpe pasitaikančius neklaužadas. Rei
kia taip tvarkytis stovyklose, kad išvykstan
čiųjų išleistuvės nevirstų paprastu išsigėri- 
mu, kaip kad ligšiol dažniausiai būna, bet 
tautinio solidarumo demonstracija. (LTB).

tuojau atitinkamai
Apylinkių Komite-

CIURLIONIS PER STUTTGARTO RADIJĄ
Pranešama, kad š. m. vasario mėn. 16 d. 

17 vai. 15 min. Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga per Stuttgarto radiją bus 
transliuojamas „Čiurlionio” ansamblio kon
certas.

TRECIAS TREMTINIŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

LTB Vyr. Komiteto nutarimu, trečias 
tremtinių atstovų suvažiavimas šaukiamas 
š. m. kovo mėn. 3 d. 9 vai. Schweinfurto 
lietuvių stovykloje. I suvažiavimą atvyksta 
antrame suvažiavime dalyvavę atstovai. 
(Jeigu atstovas būtų išemigravęs ar negali 
atvykti, atvyksta daugiausia balsų gavęs 
kandidatas). Dienotvarkė bus paskelbta su
važiavimo metu. (LTB).

VYR. FASK-fas SKELBIA

Paslėpt
(Atkelta iš 3 psl.) 

tuvių menininkų (rašytojų, dainininkų, kom
pozitorių, dailininkų ir kt.) sąrašus ir dėti 
pastangas pasiųsti tuos menininkus į ati
tinkamas mokyklas bei parūpinti jiems sti
pendijas. Laikas nestovi vietoję, o reikalas 
neatidėliotinas, todėl šia kryptimi veikla 
turėtų būti skubi, aktyvi ir reali.

Nesuklysime sakydami, kad daugelis mū
sų intelektualų, traukdamiesi iš Lietuvos, 
paliko ten savo kūrybos veikalų. Liko ten 
ir poezijos, ir muzikos, ir dailės bei kito
kių kūginių. Liko ir, galima šakyti, jie din
go ten visiems laikams. Jais, nebeturės pro
gos gėrėtis nei dabarties, nei ateities lietu
viai. Kas išpirks ir kas juos pavaduos? Mū
sų kultūrai nuostolis neatitaisomas. Užtat 
turėtume daryti viską, kad panašūs dalykai 
nepasikartotų. O padėtis, kurią šiandien 
pergyvename emigracijos karštyje, panaši' 
traukimuisi iš tėvynės. Gal būt, daugelis 
kūrėjų savo veikalus pasiims su savimi, gal 
nųįjgabens į kitą pasvietį, tačiau ar ten ra
sis galimybės tuos veikalus išleisti ir pa
skleisti savo tautiečių ir kitataučių tarpe?

i lobiai
Ar nenusiblokš ir ar nesunyks tos vertybės 
tolimuose pakampiuose? To neturėtų būti, 
ties lobiai nėra vien kūrėjų nuosavybė, bet 
visos bendruomenės, visų lietuvių bendras 
turtas, todėl ir rūpestis jais bei jų išlikimu 
turėtų būti bendras. Neginčijamai susidu
riame su reikalu jau dabar, tremtyje, surink
ti pas kūrėjus esančius jų veikalus, rotato
riumi ar kitomis spausdinimo priemonėmis 
pagaminti bent po kelioliką jų egzemplio
rių ir paskirstyti juos po mūsų bibliografi
nes įstaigas. O palankesnėms apystovoms 
susidarius multiplikuoti ir skleisti juos sa
vo tautiečių, išsisklaidžiusių po įvairias 
šalis, tarpe arba, politiniam režimui pasi
keitus ir susidarius galimybei grįžti laisvon 
Lietuvon, parsigabenti tuos kūrinius ten 
kaip dvasinį lietuvių kūrybos lobį. Tatai 
liečia prozos, poezijos, dailės, o ypatingai 
muzikos ir dainos veikalus. >

Turime daug paslėptų lobių, užtat rūpin
kimės jais ir jų išlaikymu ateičiai ir būsi
moms mūsų tautų kartoms.

- 1 ' J. Jašinskas

PAAIŠKINIMAS
„Minties” š. m. sausio mėn. Nr. 3 pusi. 

4 keliamas klausimas, 'kur turi kreiptis už
sienių pasų savininkai, kurių pasų galioji
mo laikas pasibaigė, pratęsti galiojimo 
laikui.

Atsakydami pranešame, kad amerikiečių 
zonos tremtiniai tuo reikalu per savo Apy
linkės Komitetus kreipiasi į Lietuvos Kon
sulatą Čikagoje, britų zonos — per Baltų 
Centrinę Tarybą į Pasiuntinybę Londone ir 
prancūzų zonos — per Apygardos Komite
tą į Lietuvos Konsulatą Čikagoje.

LTB Vyr. Komitetas.

1. Sporto klubų registracija. Pakartotinai' 
skelbiama visų sporto klubų, esančių vaka
rinėse Vokietijos zonose, registraciją. Si re
gistracija pratęsiama iki šių metų kovo 
mėn. 1 dienos.

2. Lietuvos slidžių pirmenybės. Artimiau
siu laiku, esant palankioms gamtos sąly
goms, Oarmisch Partenkirchane bus pra
vestos Lietuvos slidžių vyrų ir moterų pir
menybės. Programoje:‘(vyrams) 18 km. bė
gimas, estafetė 4x10 km., slalomas, nuvažia
vimai ir šuoliai. Pastarosios trejos varžy
bos įvyks Olimpiniame stadione. Moterims: 
5 km. bėgimas,-slalomas ir nuvažiavimai. 
Lygiagrečiai bus vykdomos ir dailiojo čiuo
žimo pirmenybės: vyrams, moterims ir po7 
rinis.

Dalyviai maistą atsiveža patys. Papildo
mas davinys bus išrūpintas vietoje. Pirme
nybės truks dvi dienas. Pirmenybių data 
bus paskelbta vėliau. Visi slidininkai-ės, 
norintieji dalyvauti šiose pirmenybėse, re
gistruojasi Augsburge Vyr. FASK-to sek
retoriate iki vasario 15 d.

3. Diskvalifikacija. Vyr. FASK-fas išnag
rinėjęs „Dainavos” sporto klubo nario St. 
Severino perėjimą iš bokso mėgėjų į pro
fesionalus, skelbia, kad minimas boksinin
kas nustoja teisės atstovauti mėgėjiškąjį

PRANESIMAS
Amatininkų ir darbininkų profesinės Są

jungos C. Valdyba praneša visiems sky
riams, kad norintieji gauti amato pažy
mėjimą privalo iki vasario 15 d. prisiųsti 
užpildytus blankus ir kiekvieno atvaizdą. 
Kas vėliau prisius, gali būti susitrukdymų.

Adresas: V. Gervickas, Augsburg-Hoch- 
feld, Baltic-Camp.

Pranešimas švietimo vadovams 
mokyklos per šiuos trejus 

nudirbo svarbų ir didelį dar- 
Sun- 
pasi-

Visų rūšių 
mokslo metus 
bą. Daug sudėjo nuoširdaus darbo, 
kiose sąlygose dirbo. Daug parodė 
šventimo. Daug vargo išvargo.

Kad apie šį sunkų ir didelį darbą 
žinios ateinančioms kartoms, Švietimo 
dyba renka tremtinių švietimo įstaigų 
kimo istorinę medžiagą.

Švietimo Valdybai pavedus, prašau 
rūšių mokyklų Vadovus: gimnazijų ir

liktų
Val- 
vei-

visų 
pro- 

Direktorius, pradžios mokyklų

Inspektorius, specialinių mokyklų Direkto- 
'rius bei kursų Vedėjus paruošti plačias ir 
išsamias istorijas — apyskaitas (apiman
čias nuo įsikūrimo iki šių mokslo metų pa
baigos), pridėti nuotraukų ir visą medžiagą 
siųsti šiito adresu: Vincentas Liulevičius, 
(13a) Eichstatt, DP-Camp Rebdorf.

Kurie pirmųjų mokslo metų istorijos — 
apyskaitas jau anksčiau atsiuntė, tuos pra
šau siųsti tik antrųjų ir trečiųjų mokslo 
metų Vincentas Liulevičius,

Aukštesniųjų Mokyklų Inspektorius,

lietuvių sportą ir yra išskiriamas iš visų 
tarptautinių mėgėjų varžybų. . „Dainavos” 
sporto klubo valdybai ftuimama visa atsa
komybė už minimo sportininko elgesį. (Pro
tokolas Nr. 5, 1048 m. 1. 17 d.).

4. Registracija. Buvusiojo Vyr. Sporto ir 
Fizinio Auklėjimo Organizacinio Komiteto 
visi padaliniai (atskirų sporto šakų vyr. ko
mitetai, sporto apygardos ir jų komitetai ir 
kiti) remiantis Vyr. FASK-to nutarimu (pro
tokolas Nr. 6. T948 m. 1. 31 d.) orivalo re
gistruotis Vyr. FASK-to sekretoriate iki š. 
m. vasario 20 d. Registruojantis reikia nu
rodyti vietovę, narių skaičių, valdybos su
dėtį ir darbų apyskaitą už praėjusį laiką. 
Neįsiregistravę iki minėto termino, visos 
institucijos nustoja veikimo galios.
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas
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