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Imigracijos bilius 

teikia Jsileisti ii kategorijas
Washingtonas (Dena/INS). Atstovų rūmų 

teisinė komisija ketvirtadienj priėmė įsta
tymo projektą, pagal kurį bus leidžiama 
per dvejus metus įvažiuoti į JAV 200.000 
išvietintųjų iš JAV, anglų ir prancūzų zo
nų Vokietijoje, Austrijoje ir iš Italijos.

Šis įstatymo projektas sudaro kompromi
są su tuo įstatymo projektu, kuriuo buvo 
teikiama įsileisti 400.000 išvietintųjų per 
ketverius metus. Išvietintieji asmenys prieš 
gaudami įvažiavimo leidimą bus suskirsto
mi atskiromis kategorijomis.

1. kategorija — žemė ūkio darbininkai, 
gydytojai, dentistai, gailestingosios seserys, 
tarnai, statybos ir tekstilės darbininkai.

2. kategorija — asmenys su techniniu 
išsilavinimu arba mokslininkai.

3. kategorija — asmenys, turį kraujo gi
minių JAV.

Įvažiuojančiuosius tikrins speciali komi
sija, -kad nepatektų kriminaliniai nusikaltė
liai ir psichiškai nesveiki asmenys.
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Nuteistas pagal sovietų trafareta
Praha (Dena/INS). Buvęs Čekoslovakijos 

ministerio pirmininko pavaduotojas Ursi- 
nys Bratislavoje nuteistas 7 metais kalėji
mo. Jo buvęs sekretorius Obuchas nubaus
ta 30 metų kalėjimo. Ursinys ir jo sekre
torius buvo kaltinami ruošę sąmokslą prieš 
Čekoslovakijos vyriausybę.

Kaltinamajam buvo prikišta, jog jis mi- 
nisterių kabineto slaptų posėdžių protoko
lus perdavęs užsieniui, be to, palaikęs nusi
kalstamus santykius su vienos svetimos 
valstybės agentais.

Hitlerio pėdomis
Londonas (Dena/Reuteris). Buvęs britų 

vyriausybės tarėjas lordas Vansittartas 
ketvirtadienį pareiškė, kad nėra absoliučiai 
jokio pagrindo kilti naujam karui, nebent 
Kremlius toliau varytų savo dabartinę po
litiką. Yra nelaimė, pareiškė Vansittartas, 
kad sovietų vyriausybė, kaip atrodo, nema
no keisti savo politikos.

Aš tikiu, pareiškė savo kalboje Vansittar
tas toliau, kad Stalino užmačios yra tos 
pačios, kokias turėjo Hitleris, ir aplamai 
visuomet yra pavojus, kad diktatoriai ne
noromis įsivelia į karą.

Jei Vakarų Europa nori dar toliau gy
vuoti, tai atitinkamos valstybės turi derinti1 
savo užsienio politiką bei sujungti savo 
pagalbos šaltinius ir ginklo pajėgas.

Proga pasireikšti
Washingtonas (Dena/Oans). ERP admi

nistratorius P. O. Uoffmanas Amerikos 
prekybos rūmų posėdyje trečiadienį pa
reiškė^ kad Amerikos parama Europos at
statymui gali stabilizuoti pasaulio taiką. 
Su visų amerikiečių parama galime pada
ryti tokius dalykus, kurių niekada nėra bū
vą pasiekta. Po 1. D. karo buvo patarlė, 
kad JAV niekada nepralaimėjo karo ir nie
kada nelaimėjo taikos. Bet šį kartą galime 
laimėti taiką.

Reikalauja Interesų apsaugos
Washingtonas (Dena/INS). Amerikos pre

kybos rūmų 63 konferencija priėmė rezo
liucija, kuria reikalaujama apsaugos Ame
rikos investacijoms užsienyje.

3.000 konferencijos dalyvių priėmė res- 
publikininkų atstovo K. E. Mundto siū
lymą, kuriuo vietoje Monroės doktrinos 
reikalaujama paskelbti „Amerikos doktri
ną”. Joje turėtų būti įsakmiai pareiškiama, 
jog amerikiečių pagalba užsienyje yra ski
riama komunizmo plitimui sulaikyti.

Toliau Mundtas pareiškė: „Jei pasitikė
sime vien Marshallio planu, veltui mėty
sime savo pinigus, nepasiekdami pastovios 
taikos tikslo”.

Apsigynimo konferencija
Briuselis (Dena/Reuteris). Belgijos, Olan

dijos ir Liuksemburgo krašto apsaugos mi
nisterial gavo kvietimus su jų Prancūzijos 
ir Britanijos kolegomis susirinkti Londone 
tartis penkių pakto valstybių apsigynimo 
klausimais.

Manoma, ka^F Belgijos ministeris, lydi
mas tam tikro skaičiaus aukštų karininkų, 
išvyks į Londoną ateinantį ketvirtadienį.

Tobulina priemones. Neamerfkinei veik
lai tirti atstovų rūmų komisija visais bal-. 
sais priėmė įstatymo projektą, kuris įga
lins vyriausybę trumpai suimti komunistų 
partijos veikėjus. Ateinančią savaitę pro
jektą svarstys atstovų rūmai. (D/R).

Jeruzalė (Dena/Reuteris). Žydų apsigyni
mo Haganah organizacija Telavive paskel
bė visų tekėjusių ir netekėjusių žydžių nuo 
17 iki 25 metų mobilizaciją.

Ta organizacija, tarp kitko, pašaukė ka
ro tarnybon visus žydus, kurie paskutinia
me kare buvę britų armijoje karininkais ir 
visus gydytpjus iki 45 metų amžiaus.

Britų apygardos komisaras žydų Telavi- 
vo miesto burmistrui pareiškė, kad britų 
daliniai! neleis žydų įguloms užimti arabų 
Jaffos miesto. Jei reikės, britai pavartos 
ginklus prieš tokį žydų ketinimą.

Nepaprastame pranešime iš Transjorda- 
nijos pasienio sakoma, kad daugybė Pales
tinos arabų bėga link Sirijos, Transjorda- 
nijos ir Libanono. Dešimtys tūkstančių vy
rų, rųoterų ir vaikų pasitraukė iš krašto, 
Bėgimas iš Palestinos yra kurstomas pla
čiai pasklidusio gando, kad Transjordani- 
jos karalius paskelbė karą, kad jo kariuo
menė įžengė į Palestiną, kad Irako ir Egip
to divizijos peržengė sieną ir kad artileri
ja apšaudė Haiffą.

Palestinos vyriausybė visus tuos gandus 
dementavo.

Palestinos pabėgėliai tarp arabų sukėlė 
didelį pasipiktinimą, .ir jie reikalauja, kad 
arabų armijos įžygiuotų į Palestiną.

Palestinos pašto įstaiga pranešė, jog 
pašto susisiekimas visoje šventojoje Žemėje 
sustabdomas.

Arabų armijos neilgiuos j Palestiną
Liesdamas padėtį Palestinoje, Marshallis 

pareiškė, jog JAV gavo patikinimus, iš ku
rių aiškėja, kad arabų armijos nežygiuos į 
Palestiną. Vienas Lygos atstovas JT 
perdavė vienam JAV atstovui informacijas, 
kuriomis remdamasis Marshallis tiki, jog 
arabai susilaikys nuo stambesnio konflikto 
šventojoje Žemėje.

Jaffoje tebesikauna

Kad paremtų britų kariuomenę, kuri tu
rėjo išblaškyti žydų dalinių telkimąsi prie 
arabų Jaffos uostamiesčio, trečiadienį pir
mą kartą nuo kovų pradžios Palestinoje bu
vo panaudoti britų naikintuvai.

Irgun Zwai Leumi sluogsniai teigia, kad 
šiaurinėje Jaffos dalyje Haganah kovojan
tieji daliniai slenka pirmyn.

Irgun Zwai Leumi pranešimas, jog Jaf
fa pasidavė po stiprių artilerijos ir pėsti
ninkų puolimų, neatitinka arabų vyriausios

būstinės Palestinoje pranešimo, kuris tei
gia, jog arabų įgula Jaltoje drąsiai atmušė 
atkartotinius priešą puolimus.

Žydai veržiasi į Jaffą
Sujungti Haganah ir Irgtino daliniai, ne

paisydami britų kariuomenės ir aviacijos 
priešinimosi, veržiasi vis gilyn į Jaffos mies
tą. Jie kaunasi ir su britais. Arabų nuosto
liai nemaži. Iš miesto jau pasitraukė apie 
45.000 arabų gyventojų.

Viena Haganah radijo stotis pranešė, kad 
paskutiniai britų daliniai iš rytinės Galilė
jos provincijos dalies pasitraukė, ir visa ta 
sritis dabar yra žydų kontrolėje..

Britų daliniai kovoja su žydais
Pasak Reuterį, britų daliniai pradėjo 

kovą su 2.000 žydų Irgun Zwai Leumi ka
rių, kurie nepaklausė britų reikalavimo 
sustabdyti puolimą prieš arabus Jaffoje.

Po keturių dienų vykusios kovos dėl 
Jaffos ketvirtadienį atvyko į uostą britų 
pastiprinimai ir atidengė artilerijos ugnį į 
Irgun Zwai Leumi pozicijas Manshieho 
priemiestyje. Britams pavyko užimti anks
čiau žydų turėtąsias strategines pozicijas.

Nė kalbos apie joki dalijimą
Paliaubų komisija veikia

Palestinos ginklų paliaubų priežiūros ko
misijos pirmininku išrinktas belgų gene
ralinis konsulas Palestinoje J. Niewenhuy- 
sas. Be jo komisiją sudaro Prancūzijos ir 
JAV generaliniai konsulai.

Komisija nutarė tartis su žydų ir arabų 
atstovais. Arabų atstovas, remdamasis ara
bų aukštojo komiteto nurodymais, atsisakė 
atvykti tartis.

Egipto krašto apsaugos ministeris parei
kalavo Egipto spaudą' ir esančius krašte 
užsienio korespondentus neskelbti jokių ži
nių apie Egipto armiją.

Negavo pranešimo apie paliaubas
Ndi žydų, nei arabų įstaigos Jeruzalėje 

dar nėra gavusios įsakymo nutraukti ko-, 
vas Jeruzalės senamiestyje, nors žydų ir 
arabų atstovai JT -patikėtinių taryboje šiuo 
klausimu susitarė ' •

> Neranda
New Yorkas (Dena / Reuteris). Jewish 

Agency atstovas M. Shertokas patikėtinių 
tarybos posėdyje pritarė planui įvesti Pa
lestinoje tarptautinę policiją, kuri žiūrėtų 
Jeruzalėje tvarkos ir ramybės. Arabų 
aukštojo komiteto atstovas Husseinis šį 
planą atmetė. Husseinis pareiškė, jog 
arabai nesipriešins tokiems daliniams, bet 
ir nebendradarbiaus su jais, nes tokia tarp
tautinė policija yra ne kas kita, kaip prak
tiškai pradėtas vykdyti Palestinos padaliji
mas.

Patikėtinių tarybai buvo pateiktas svars
tyti Prancūzijos siūlymas dėl 1000 vyrų 
stiprumo savanorių dalinio įsteigimo.

Britų atstovas Cookas mėgino iš žydų ir 
arabų atstovų išgauti garantijas, kad šiuo 
metu Jeruzalėje esantieji 300 žydų ir 300 
arabų policininkų būtų panaudoti miesto 
apsaugai ir šventosios Žemės saugumui tuo 
atveju, jei heatvyktų tarptautiniai daliniai. 
Husseinis šitai minčiai pritarė, o Shertokas 
prašė kurį laiką atidėti šį klausimą, kad 
galėtų susižinoti su Jewish Agency.

Atsižvelgiant į pasiektą tarp žydų ir 
arabų nutarimą vykdyti kautynių paliau
bas Jeruzalės senamiesčio dalyje, Shertokas 
pareiškė, jog krikščionims ir arabams lei-

Saugumo Tarybos politinė komisija pra
dėjo trečiadienio vakarą diskusijas dėl JAV 
pasiūlyto patikėtinių plano Palestinoje.

Egipto atstovas Bey Fawzis pareiškė, jog 
jeigu bus priimta patikėtinių valdžia, tai ji 
visais atvejais turi būti tik laikinio pobū
džio.

Pakistano atstovas Khąnas pareiškė, jog 
padalijimo negalima įgyvendyti nei šian
dien, nei po 15 metų, nebent tik veikiant 
stipria prievarta prieš Palestinos gyvento
jų daugumos norą. Bet šitokios priemonės 
bus priešingos JT chartai.

Komisijos posėdžiai atidėti į ketvirtadie
nio popietį.

Kairas (Dena/Reuteris). Arabų Lygos sek
retorius pranešė, kad arabų kraštai su
tinka su visomis priemonėmis, kurių 
tikslas ~ apsaugoti šventas vietoves Je
ruzalės' senamiestyje. Jeruzalėje turi lik
ti status quo padėtis. To paties ara-
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džiama lankyk savo, šventąsias vietoves, bet 
žydams neleidžiama lankyti raudų sienos. 
Šitokios padėties negalima laikyti ginklų 
paliaubomis.

Taryba posėdį'atidėjo penktadieniui, ne
pavykus susitarti dėl tarptautinio dalinio 
siuntimo į Palestiną.

Abdulla lanko Beirutą ir Damaską
Jeruzalė. (Dena/Reuteris). Transjordani- 

jos karalius Abdulla, lydimas regento ir 
Irako bei Transjordanijos vyriausybės na
rių grupės, išvyko iš savo krašto lankyti 
Sirijos ir Libanono.

Arabų sluogsniai Palestinoje tame apsi- 
lankyme įžiūri galimybę, kad Transjordani
jos karalius bendros arabų vienybės labui 
atsisakė savo ankstyvesnio plano prijungti 
pietinę Sirijos dalį.

Manoma, kad apsilankymo Beirute ir Da
maske proga pirmiausia bus svarstoma 
arabų intervencija Sirijoje,

Spaudos konferencijoje, kurią kas mėnesį 
amerikiečių Vokietijos gubernatorius gen. 
L. Clayus daro Frankfurte, šį kartą daly
vaus ir amerikiečių Austrijos karinis 
gubernatorius. (D).

Gener. Clayus pareiškė pats ištirsiąs 
maisto raciono suvienodinimo klausimą bi- 
zoiioje. (D).

bai norėtų, ir Alyvų kalno sričiai. Ara
bai nebūtų priešingi, jei šventos vietovės 
būtų pavestos kokiam nors religiniam ko
mitetui.

Arabų Lyga taip pat sutinka mokėti iš
laidas į Palestiną pasiusimam policijos da
liniui, jei jis būtų sudarytas ir atsiųstas 
į Jeruzalės sritį ginklų paliaubų prižiūrėti.

Naujausias planas — atidėti ...
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Times” korespondentas rašo, kad JAV de
legacija Jungtinėse Tautose pasiūlė naują 
Pąlestinos planą, pagal kurį pilnatis turėtų 
pripažinti dabar Palestinoje esamą būklę, 
o galutinį sprendimą dėl to krašto likimo 
atidėti reguliariai JT sesijai, kuri įvyks 
rugsėjp mėn. Paryžiuje. Palestinoje po 
britų mandato pabaigos turėtų būti išlai- 

'kytas status quo. Arabai ir žydai savą 
kontrolėje laikomas sritis turėtų ir toliau 
ppsilaikyti. Žydų imigracija į Palestiną tu
rėtų būti leista iki 4000 asmenų per mė
nesį.

Amerikos užsienio reikalų ministerija 
pranešė, kad buv. užsienio reikalų minis
terijos okupuotų sričių valstybės sekreto
rius Hilldringas yra paskirtas nepaprastu 
valstybės. sekretoriumi Palestinos reikalais.

Politiniai stebėtojai pareiškia, kad tas 
paskyrimas įrodo, kokią reikšmę teikia 
Palestinos reikalams JAV užsienio reikalų 
ministerija. Hilldringas yra buv. generolas.

Trumanas su kompromisu sutinka
Washingtonas (Dena). Ketvirtadienį spau

dos konferencijoje, pasak INS, prezidentas 
Trumanas pareiškė sutinkąs su pasiūlytuo
ju kompromisu dėl visuotinio karinio mo
kymo, nors jis ktfi kam ir priešingas. Jis 
sutinka su kompromisiniu projektu, kadan
gi, jo nuomone, šiuo metu kongresas dau
giau negali, padaryti.

Tas kompromisinis projektas kombinuoja 
naujokų šaukimą su visuotiniu kariniu mo
kymu, kur jaunuoliai nuo 18 iki 19 ir pu
sės metų amžiaus mokomi reguliarioje ar
mijoje viteoje numatytų dvejų tarnybos 
metų.

Trys Eisenhoweriai: Generolas Dwightas D. Eisenhoweris, sūnaitis Dwightas Dovy
das Eisenhoweris 2, motina ir kpt. Eisenhoweris (dešinėje). (Dena/INP-Bild).

f . Kanados politikos bruožai
Ottawa (Dena). Kanados užsienio rei

kalų ministeris Saint-Laurentas ketvirtadie-
• nį Kanados parlamente pareiškė, kad Ka
nados užsienio politika turi būti nukreipta 
prieš agresyvią komunistų politiką, kuri 
gresia visų demokratinių kraštų sauguniui.

Laisvosios tautos, sakė ministeris, turėtų 
usijungti ūkiškai ir kariškai, kad galėtų 
sutrukdyti pasaulį įstumti į trečią karą. 
Tarp Kanados ir JAV sudarytoji apsigini- 
mo sutartis'šiandien yra svarbesnė, negu 
bet kada, ir ji neprieštarauja Jungtinių 
Tautų chartai. v

Užbėga už akių. Apie 500 karabinierių 
ir policijos vienoje Milano miesto dalyje 
padarė kratą ir konfiskavo 60 šautuvų, 2 
kulkosvaidžius ir granatų. Suimti 7 asme
nys. Krata padaryta norint užbėgti gali
miems įvykiams už akių gegužės 1. diedą.

Klastojo ir naudojosi. Pfugstadte policija 
suėmė „Brotary” miltinių' gaminių fabriko 
6 atsakingus tarnautojus. Jie trynė ir klas
tojo- knygas ir spekuliavo gaminiais. (D).

Amerikos pagalbos misija Graikijoje atei
tyje naudosis eksteritorialumo teise, kaip 
užsieninės ambasados ir pasiuntinybės. (D).

Nulenkini galvas 
prieš motiną lietuvę

Motina po savo širdimi pirmoji laimina 
naująją gyvybę. Ji aukojasi ir kenčia. Rū
pestis, nemigo naktys jos nebaido: svar- 
biausia yra, kad jos kūdikis augtų sveikas, 
būtų tiprus. Kai jis lopšelyje žaidžia ir juo
kiasi, motinos širdį pripildo laimė Ir 
džiaugsmas. Motina įmanytų visus kūdikio 
skausmus ir ligas verčiau pati išgyventi.

Pati nepatyrusi šioje žemėje laimės, mo
tina visomis savo sielos galiomis trokštai 
laimės kūdikiui.- Tas pasiaukojimo ir lai- 
mės troškimo jausmas savo kūdikiui lydi 
motiną visą amžių:, nesvarbu, ar jos vai
kas yra mažas ar didelis ar pagaliau net 
senas. Užtat motina ne tik savo paskutini 
kąsnį nuo savęs nutraukdama atiduoda kū
dikiui, bet labai dažnai už jį paaukoja ir 
savo gyvybę.

Todėl kultūringas ir jautrus žmogus mo
tinos jausmus stengiasi suprasti, jos pasi
aukojimą įvertinti ir savo meile motinai no
ri bent iš dalies atsilyginti už jos meilę ir 
aukojimąsi.

Civilizuotose aukštos kultūros Vakarų 
tautose motinai pagerbti nuo seno kasmet 
skiriama diena, motinos diena vadinama. 
Jos laikas parinktas atgimstant gamtai, ka
da iš kiekvieno pumpuro veržiasi gyvybė, 
kada aplinkui pilna džiaugsmo ir vilties. 
Tų tautų gražiu papročiu ir mes pasekėm 
ir tremtyje jo neatsisakom gegužės mėn. 
pirmąjį sekmadienį pagerbdami brangias 
mūsų motinas.

Motina lietuvė mums prisimintina ne 
vien asmeniniu, bet ir visuomeniškai tauti
niu atžvilgiu. Sakysim, „Vargo mokykla”, 
kada motina prie ratelio mokė savo vaiką 
rašto, buvo ne atsitiktinis sporadinis, bet 
visuotinis reiškinys, buvęs sudėtine mūsų 
tautos kovos dėl kultūros sistemos dalimi. 
Motina lietuvė kovą su caro žandaru dėl 
lietuviško rašto laimėjo.

Maža to, motina lietuvė šeimos židinyje 
išlaikė gyvas mūsų tautines tradicijas ir 
tuo daug prisidėjo prie Lietuvos tautinio 
atgimimo. Jos sektos pasakos ir padavimai 
nebuvo bereikšmiai, ir ji galėjo palaiminti 
pirmuosius tautos savanorius kūrėjus.

Kiek šiandien kenčia mątina lietuvė, sun
ku žmogui įsivaizduoti. Kiek skausmo jai 
buvo per pirmąjį bolševikų masinį lietuvių 
trėmimą anomis atsimintinomis birželio die
nomis, kiek rūpesčių, nemigo naktų ji tu
rėjo per antrąją okupaciją, kai rudieji oku
pantai gaudė sūnus J RAD (reicho darbo 
tarnybą) ar skelbė mobilizacijas į SS, gra
sindami mirtimi nepaklausiusiems ir fortū
nomis šeimos nariams, ji viena težino.

Kaip baisus viesulas praūžė karas. Židi
niai išardyti, šeimos išdraskytos. Vaikai at
plėšti nuo šavo motinų, sukišti į kalėjimus, 
išžudyti ar negailestingai išvežti į okupan
to naikinamąsias darbo stovyklas. Bet kru
vina budelio ranka nė jų pačių nelehkė. 
Tūkstančiai motinų, senų ir jaunų, net su 
kūdikiais vystykluose aną birželį negailestin
gai buvo kraunamos į sunkvežimius ir dur-" 
tuvų saugomos išvežtos į Sibirą.

Dabar ten dar baisiau. Istorinio materia
lizmo sekėjai spjauna į visus sentimentus 
ir civilizuotos žmonijos amžius kurtas kul
tūros ir moralės vertybes. Motinos dienos 
proga pasaulio moterys' turėtų pakelti bal
są prieš sistemą, kovojančią net su moti
nomis ir kūdikiais.

Kenčiant Lietuvai ir visiems jos vaikams, 
labiausiai kenčia motina, nes ji išgyvena 
ne tik bendrus pavojus ir sunkumus, bet ken
čia ir už kitus. Motinos dienos proga gi
liai susikaupkime ir prisiminkime bei pa-. 
gerbkime savo motinas, kur jos bebūtų: 
tremtyje Vokietijoje ar. Sibiro taigose, Lie
tuvoje, okupanto kalėjime ar kapuose.

Darant aliuziją į mūsų tremties gyveni
mą Vokietijoje, tenka pabrėž/i, kad motinos 
čia turi ypatingai sunkias sąlygas. Nelie
čiant visuomeniškai tautinio reikalo, kur 
dėl pasikėsinimo mūsų tautą išnaikinti bio
logiškai, populiacijos klausimas yra labai 
opus, jau vien etikos motinos meilės 
sumetimais turėtumėm parodyti motinoms 
didžiausią respektą ir paramą. Nesigili
nant į smulkmenas, tenka pasakyti, kad 
daugiavaikės šeimos ir motinos su kūdi
kiais turėtų naudotis mūsų stovyklose ypa
tinga globa. Joms turi būti pirmenybė pa
talpų, aprangos ir kituose klausimuose, jau 
nesigailint gero žodžio ir paguodos.. Tuo 
mes gražiausiai pagerbsime motiną ne vien 
manieromis, bet ir veiksmais.

G. Noreika

1
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TRUMPOS ZURBOS
PALESTINAAUSTRIJA

Labai norėtų... Austrijos parlamento 
komunistų atstovas Fischeris, viename su
sirinkime Bad Halle pareiškė, kad Austri- 

' ja neilgai trukus, be abejo, paseks kitų 
liaudies demokratijų keliu. (D).

BELGIJA

Paliaubos. Arabų ir žydų atstovai JT pa
tikėtinių taryboje pareiškė trečiadienį, kad 
jie sutinka savo organizacijoms Palestino
je telegrafu pasiūlyti tučtuojau nutraukti 
karo veiksmus Jeruzalės senamiestyje. (D/R)

PRANCŪZIJA

Ar gerai informuotas11 Stalinas?

Pašalino eretikus. Trys belgų komunisTų 
partijos nariai, tarpe kurių yra viena mo
teris, Belgijos senato narė, pasak AFP, iš
mesti iš partijos dėl to, kad jie sąmonin
gai dalyvavo profesinių sąjungų vedamo
joje prieškomunistinėje propagandoje. D/R.

Ratifikavo. Belgijos atstovų rūmai 150 
prieš 21 balsą ratifikavo Briuselio Vakarų 
Europos valstybių paktą. Belgijos senatas 
šią sutartį jau buvo ratifikavęs kovo 24 d.

BULGARIJA

Toks tokį... Bulgarijos ministeris pirmi
ninkas Dimitrovas, pasak Ceteką, telegra
ma padėkojo Čekoslovakijos ministeriui 
pirmininkui Gottwaldui už vaišes, kurias 
patyrė Bulgarijos delegacija, būdama gra
žiojoje Prahoje. (D).

ČEKOSLOVAKIJA

Už trumpą prievolę. Prancūzijos socia
listų partijos, krašto partijos taryba tre
čiadienį vakare nutarė reikalauti karinę 
prievolę palikti vienerių metų. (D/R).

Europos sąjungos akcija. Sąrašai • su 
30.000 nepriklausomo Combat laikraščio 
skaitytojų parašų buvo Įteikti Prancūzijos 
seimui. Pasirašiusieji pageidauja europinės 
bendros sąjungos ir vyriausybės. (D).

Pertvarkė generalinį štabą. Prancūzijos 
ministerių kabinetas trečiadieni aprobavo 
generalinio štabo reorganizaciją ir 300 mi
lijardų franką sumos kariuomenės biudžetą 
1948 . finansiniams metams. Po reorganiza
cijos kariuomenės, laivyno ir aviacijos ge
neraliniai štabai sujungti į vieną suderin
tą generalinį štabą. (D/INS).

SUOMIJA

Išmetė čigonų per tvorą. Cekoslovakų 
seimo imuniteto komisija, pasak Ceteką, 
nusprendė atimti parlamentinio imuniteto 
teisę į užsieni pabėgusiam užsienio politi
kos komisiją pirmininkui Duchaėekui. (D).

Ruošiasi karui. Ceteką paskelbė oficialų 
Čekoslovakijos vyriausybės pareiškimą, ku
riuo gyventojai raginami dujokaukes ir 
priešlėktuviniu^' įrengimus laikyti tvarkin
gai. (D/INS).

Bijo perversmo. Suomijos prezidentas J. 
Paasikivis ketvirtadienį įsakė Suomijos ka
riuomenei ir Helsinkio policijai imtis ypa
tingų atsargumo priemonių, kad būtų iš
vengta galimo komunistų perversmo gegu
žės 1. d. (D/INS).

TOL. RYTAI

D. BRITANIJA

Lordų rūmai, pasak BBC, antradieni pra- 
dėj6 debatus mirties bausmės pašalinimo 
klausimu. (D).

ISPANIJA
Centrinio banko direktorius I. Villalonga 

trečiadieni lėktuvų išskrido I New Yorką.
ITALIJA

Pakars žudiką..Už Btirmos ministerių nu
žudymą mirties bausmė pakartinai 'nuteis
tam buvusiam Buriuos min. pirmininkui bus 
Įvykdyta gegužės mėn. 8 d. (D/R).

TURKIJA
Gauna lėktuvų. JAV 10.000 tonų lėktuv

nešis „Rendovz” atvyko į Turkiją su 90 
lėktuvų, kurie yra skirti Turkijai pagal 
amerikiečių pagalbos programą. Kiti du to 
paties tipo laivai ketina į Turkiją atplaukti 
gegužės mėn. 15 d. ir liepos mėn. 1 d. D/R.

, VOKIETIJA

Washingtonas. JAV užsienių reikalų mi
nisterijoje vis dažniau keliamas klausimas, 
ar tos priežastys, kurias čia vadina „rusų 
provokacijų polijika”, ' nekyla kartais dėl 
nepakankamo Stalino informavimo apie ame
rikiečių ir Vakarų Eurojoos intencijas?

Čia kalbama apie confidencialų Amerikos 
ambasadoriaus Maskvoje generolo Beddel- 
Smithso pranešimą, kuris visiškai pagrįstas 
šia teze ir kuriame pateikta akivaizdžių pa
vyzdžių, kurie rodą, kaip Stalinui nepažįs
tami vakariečių jausmai. Amerikos amba
sadorius užsienių reikalų ministeriui Mar- 
shalliui pasiūlęs „energingą amerikiečių 
contrakciją” išsklaidyti Stalino pažiūras dėl 
buržujinės demokratijos beveik neriboto lė
tumo ir nesugebėjimo veikti.

Kitą pranešimą apie tariamąsias Mask
vos politbiuro tendencijas pateikęs R. Mur
phys, gen. Clayaus politinis tarėjas* Mur
phys čia laikomas geru sovietų situacijos 
žinovu. Prieš kelelį- savaičių jis dalyvavo 
pirmame atsargiame amerikie.čių sovietų 
sąlytyje Berlyne dėl „šaltojo karo” baigimo. 
Savo pranešimu jis teigiąs, jog Molotovas 
manąs, kad Amerikos kantrybė dar neišse
kus ir kad sovietų užsienio politika, be
laukdama būsimos amerikiečių ofenzyvos, 
ateinančiuosius metus turinti išnaudoti ag
resyviu būdu.

Tačiau MVD viršininkas Berija, remda
masis savo agentų pranešimais, manąs, kad 
Vakarai jau pradedą netekti kantrybės ir 
kad rusai turį elgtis nepaprastai taktingai 
ir atsargiai, kad „nesuteiktų kapitalistams 
pagrindo karui pradėti”. (Die Tat).

Cekoslovakų ginklai graikų sukilėliams?
Londonas. Čionykščiuose diplomatiniuose 

sluogsniuose manoma, kad lankydamasis 
Prahoje Dimitrovas, tarp kita ko, bus iš
kėlęs ir graikų sukilėliams Čekoslovakijos 
ginklų teikimo klausimą. To buvę siekia
ma jau ir seniau, bet buvęs užsienio reika
lų ministeris J. Masarykas trukdęs sudaryti 
sutartis, nes jis bijojęs, kad jo kraštas ga
lėjęs patirti nemalonumų iš vakarinių vals
tybių. (Die Tat).

\ --------------
, Berlyno oro koridoriaus reikalas

Marshallis toliau pareiškė, jog ameri
kiečių nusist^ymas dėl naudojimosi oro 
koridorium susisiekimui su Berlynu lieka 
nepasikeitęs ir kad jis ir toliau rems ge
nerolą Clayų, jeigu iškils vėl koki nors 
nuomonių skirtumai su sovietais.

Svarsto skolintai)
Washingtonas (Dena/Reuteris). Vienoje 

spaudos .konferencijoje trečiadienį JAV už
sienio reikalų ministeris Marshallis pareiš
kė, jog, užsienio reikalų ministerija dabar 
svarsto karinę nuomos ir paskolos sutartį 
valstybėms, pasirašiusioms Briuselio pen
kių Vakarų Europos valstybių paktą.

Sugrįžęs iš Bogotos misteris Marshal
lis savo pirmoje-spaudos konferencijoje at
sisakė suteikti informacijų dėl prezidento

Palietus neramumus Kolumbijoje, minis
ter's Marshallis atsisakė ką bepridurti prie 
savo ankstyvesnio pareiškimo Bogotoje, jog 
sukilimą, jo manymu, buvo suorganizavę 
komunistai. JAV Įstaigos dar kol kas tebe
taria tą dalyką.

Suomiaj ratifikavo sutartį
Helsinkis (Dana). Balandžio 16 d. tarp 

Suomijos ir Sovietų Sąjungos pasirašytą 
draugiškumo ir savitarpio pagalbos paktą 
Suomijos parlamentas ratifikavę 157 posė
dyje dalyvavusių atstovų balsais. 31 atsto
vas l posėdj neatvyko.

Komunistų siūlymas išleisti papildomas 
klauzules, kurios turi tam tikrų rezervų, 
atmestas 133 balsais prieš 47. Liberalų siū
lymas atmesti tą sutartį taip pat atmestas 
149 balsais prieš 16,

Prezidentas Trumanas pažadėjo pa- 
penkių Vakarų Europos valstybių 
Karinės pagalbos ir nuomojimo su
yra tik vienas iš. daugelio veiksnių, 
šiuo metu siejasi su prezidento Tru- 
padarytais pareiškimais.

Žiurkių antplūdis. Daugelį vietovių Sar
dinijoje, pasak pranešimus iš ketvirtadienio, 
užplūdo eibės žiurkių. Negalėdami nuo jų 
apsiginti gyventojai pradėjo nerimti.

„ Kita auka. Pirmadienį Italijos Jugoslavi- 
. jos pasienyje žuvęs italų kareivis, Tanjun- 

go teigimu; buvęs nušautas Jugoslavijos te
ritorijoje, per 55 m. nuo sienos. (D/R).

Milano mugė ketvirtadienį atidaryta da
lyvaujant Italijos prekybos ministeriui ir 
atstovams 33 kraštų, kurie mugėje dalyvau
ja. (D).

Atėmė progą. Italijos vyriausybė uždrau
dė visas viešas demonstracijas po to, kai 
per komunistų demonstracijas Milane buvo 
nužudytas 1 policininkas ir suimta 50 par
tizanų. (D/INS).

IS VISUR
Rinksis finansininkai. Vakarų Unijos pak

to valstybių finansų ministerial susirinks 
konferencijos, kurioje bus svarstomi ūkio, 
finansų ir valiutos klausimai. (D/R).

">!j Uždraustos demonstracijos. Anglų ame
rikiečių sektoriuje Trieste karinės įstaigos 
uždraudė visas gegužės mėn. 1 d. viešas 
demonstracijas, bet leidžiami uždari susi
rinkimai. (D/INS).

JAPONIJA

Spėjo pabėgti. Sovietai norėjo areštuoti 
Berlyno vokiečių saugumo policijos vir
šininką H. Kanigą. Jis pabėgo i britų 
zoną. (D).

Nacionalsocialistų pasisekimas. Vokiečių 
nacionaldemokratų partija tose vietose, kur 
ji buvo leista, per paskutiniuosius rinkimus 
■turėjo nepaprastą pasisekimą. Paaiškėjo, 
kad ta partija yra remiama buv. nacional
socialistų. Reikalą tiria karinė valdžia. D.

Persikrikštijo. Vokietijos komunistų par
tijos trijų vakarinių zonų konferencijoje 
nutarta komunistu partijos pavadinimą pa
keisti j „Vokietijos socialistų liaudies par
tiją” (SVD).

Berlyno konstitucija. Berlyno magistratas 
trečiadieni -pritarė balandžio 22 d. miesto 
tarybos priimtai Berlyno miesto konstitu
cijai, ' Konstitucija dabar turi dar būti ap
robuota sąjungininkų komendantūrų. (D).

Kalbina derėtis. Britų karinio Vokietijos 
gubernatoriaus pavaduotojas gen. majpras 
N. C. D. Brawnjohnas šeštadieni kreipėsi l 
maršalo Sokolovskio pavaduotoją gen. lei
tenantą M. Dratviną informacijos, kurioje 
vietoje ir kada gali būti pradėti pasitari
mai dėl susisiekimo tarp* Berlyno ir vaka
rinių zonų klausimų. (D).

De Valera pas New Yorko vyr. burmistrą O’Dwyerį, kuris iš Airijos atvykęs pasi
darė didžiausio miesto galva. O de Valera iš New Yorko nuvyko ir 16 m. buvo ,

Airijos ininisiąris pirmininkas. (Dena/INP-Bild)
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nuomojimo planą
Tromano kovo mėn. 15 d. siūlymo įgyven- 

| dymo.
I remti 
uniją, 
tartis 
kurie 
mano

Toliau konferencijoje Marshallis paskai
tė pareiškimą, kuriuo Sovietų Sąjunga per
spėjama nepšžeisti padarytų įsipareigojimų 
bei tarptautinėmis sutartimis nustatytų 
amerikiečių teisių Vienoje. Į šitokį teisių 
pažeidimą nebūtų galima neatkreipti dėme
sio, jei norėtum vertinti geros valios ra
tą, kurios Sovietų Sąjunga, kaip sakosi, 
atsigabensianti į pasitarimus dėl Austri
jos sutarties Londone. Pagal paskutines ži
nias, gautas iš Vienos, aiškėja, kad ame
rikiečių tranzito susisiekimas į Vieną vyki- 
ta netrukdomai.

Po to Marshallis panagrinėjo Sovietų Są
jungos Tasso žinių agentūros pranešimą, ■ 
kad amerikiečiai ir anglai Austrijoje savo 
aerodromus naudoją prekybiniams reika
lams ir tuo pažeidžią tarptautinę teisę. Mar- 
shallis pareiškė, jog užsienio reikalų minis
terija neabejoja, kad sudarytosios sutartys 
garantuoja JAV laisvą naudojimąsi Tilta 
aerodromu. Austrų vyriausybės teisės ap
saugotos, 1 nes JAV pripažįsta Austrijos 
muitų kontrolę.

Japonų medvilnės specialistų grupė ket
virtadieni išvyko Į Indiją tartis dėl medvil
nės importavimo- mainais už tekstilės ga
minius. (D).

JUGOSLAVIJA
Trumpina tarnybą. Jugoslavų parlamen

tas sutrumpino karo tarnybą armijoje nuo 
trejų iki dvejų metų ir laivyne nuo ketve- 

\ rių iki 3 metų. (D/R).
Neatsisako karalystės. Jugoslavijos kara

lius Petras, atvykęs į New Yorką, pareiškė, 
kad jis nėra atsisakęs nuo savo teisių į Ju
goslavijos karalystę ir tikisi vieną- dieną 
į ją sugrįžti. (D/R).

J. A. VALSTYBES

• Dar nesibaigė. Mėsos pramonės streikas 
ir geležinkeliečių grasinimas streikuoti’, 
pasibaigus angliakasių streikui, šiuo metu 
rimčiausi darbo konfliktai JAV. (D).

Tai sabotažas. Buvęs komunistinio 
„Daily Worker” leidėjas Budenzas pa
reiškė, kad New Yorko tautinės gvardijos 
apsėdimas komunistais trunka nuo japonų 
antpuolio ant Pearl Harbouro laikų ir tai 
prildauso sovietų sabotažo planui karo tarp 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos atveju. 
(D/INS).

Geležinkeliečių streikas. Garvežių kūrikų 
ir iešmininkų profesinės sąjungos trečiadie
nio vakare paskelbė streiką gegužės 11. d. 
Mašinistai dar neprisidėjo. Profesinės są- 

■ jungos reikalauja 30% padidinti atlygini
mą ir pakeisti darbo tvarką. (D/R).

Visur komunistai. Amerikos profesinių 
sąjungų CIO pirmininkas Murrayus ap
kaltino komunistų, partiją, kad jos pastan
gomis buvo suorganizuota H. Wallaceso 

. „trečioji partija”. (D/INS).
Premija nueis vėjais. Amerikos kvakefių 

komitetas pratiesė jam pripažintąją Nobe- 
' lio premiją, 20.000 dol., sunaudosiąs Sovie

tų Amerikos santykiams gerinti. (D/INS).
Patenkintas savimi. H. Wallace pareiškė, 

kad „trečioji partija” yra svarbus politinis 
faktorius JAV. Nė vienos kitos trečios par
tijos senųjų .partijų reakcioninkai nepnpa- 

~ žino taip greit, kaip šios. (D/INS).
Prezidentas Trumanas formaliai paskyrė 

Amerikos generalinį konsulą Jeruzalėje 
Wassoną Saugumo Tarybos sudarytos 
ginklų paliaubos komisijos nariu Palesti- 
fioje. (D/R).

JUNGT. TAUTOS

Pagalba iš svetur. JT Balkanų komisija 
patvirtino pasienio stebėtojų pranešimą, 
kuriame sakoma, kad graikų sukilėliai Ju-> 
goslavijos teritoriją naudoja tiekimo rei
kalams ir kad graikų sukilėliai iš Jugo
slavijos vykdo savo puolimus prieš vyriau
sybės kariuomenę. (D/R).

Šifruota oratorija - šnipų pranešimas
Čia aprašomas įvykis atsitiko Oslo sim

foninio ’ orkestro repeticijos metu, pirmą 
kartą susipažįstant su rusų kompozitoriaus 
S. Ciornevskio oratorija „Fabrikas ir jo 
žmonės”. Dirigentas padalijo atskirų balsų 
gaidas, padėjo ant savo pulto partitūrą, 
dirigento lazdele pastukseno rimties ir iš
tiesė abi. rankas, kad trimitai! paimtų for
tissimo, ir čia pat prie pirmojo takto jis 
turėjo konstatuoti, kad kompozitoriaus jam 
įteiktasis partitūros rankraštis yra visai 
kas kita, negu, orkestrui išdalytos gaidos. 
Atskiruose balsuose tikrai buvo oratorijos 
muzika. Bet ką jis rado partitūroje, buvo 
tiesiog nepagriežiama; tai aplamai neturėjo 
jokios muzikinės’ vertės.

Ir nervinantis ir juokaujant buvo taria
masi, kol vienam sąmoningam čelistui atė
jo mintis, kad negali būti jokios kalbos 
apie' kompozitoriaus klaidą, nes geriausiu 
atveju partitūroje buvo tik pašėlusi kačių 
muzika. Bet apie kompozitorių buvo žino
ma, kad jis sovietų neoakademizmo dva
sioje rašo tiktai ramius klasiškus kūrinius.

Tad ta partitūra turėjo būti skirta visai 
kitam, ne muzikiniam, tikslui. Orkestro 
dirigento galvoje nušvito mintis. Orkes
trantus jis įpareigojo tylėti, o pats nuėjo 
pas vieną vadovaujantį norvegų kontržval
gybos valdihinką.

-Po 
gavo 
nieko 
kitas,
šifruotas pranešimas apie gynybos įrengi
mus norvegų šiaurės pakrantėse.

Trečiame tos’ oratorijos skyriuje buvo 
rasti ženklai, kurie meistriškai buvo mas
kuoti kaip „nauji grafiški nurodymai or
kestrui diriguoti”.

Kompozitorius 
Oslo mieste, kad 
kultūrinę sutartį
koncertui. Jo uždavinys buvo 
karaliaus Haakono žvalgybos 
vykstant nugabenti i Sovietų

pranešimą, ir čia jis sumaišė du rankraš
čius.

Kadangi vyriausybės santykiai su Sovie
tų Sąjunga dėl kitų špionažo įvykių buvo 
kiek {tempti, ir ryšium su tuo, kad gyven
tojus buvo apėmusi tikra špionažo panika, 
dažnai net juokingą, tas kuriozinis atsiti
kimas su partitūra buvo visai nutylėtas.

5 karo atašės
ir Viduržemio jūros pakrantėse 

valstybių pasaulinė strateginė 
vystantis oriniam susisiekimui,

kelių savaičių iš to valdininko jis 
žinią, kad tikrai ta partitūra neturėjo 
bendro su muzika: ji nebuvo niekas 
kaip 'tik muzikos kūrinio pavidalu

keletą dienų svečiavosi 
čia pagal rusų norvegų 

diriguotų simfoniniam 
(taip nutarė 

tarnyba), iš- 
Sąjungą tą

Atlanto 
esančių 
reikšmė, 
pradėjo vis labiau atsilikti. O nuošalyje iki 
šiol esančių skandinavų kraštų, naujosios 
„Viduržemio” jūros (Siaurės Ledinuotuo- 
sios jūros) pakrančių valstybių reikšmė 
nuolat auga. Gali būti1, kad dėl to jau 
šiandien politinė Norvegijos raida, stebint 
ją pasaulinės geopolitikos atžvilgiu, yra 
įdomesnė, negu Prancūzijos. Pasaulinio 
masto lenktynės dėl Arktikos atramos 
punktų prasidėjo tarp JAV ir Sovietų Są
jungos, ir dėl to aiškėja atkakli „kova 
prietemoje”, žvalgybos vedama.

Apie tą špionažo ka'ro žygį švedų spau
doje yra pilna fantastinių, o kartais net 
groteskinių detalių, ir tai privedė prie to, 
kad neseniai vienas" norvegų armijos pul
kininkas turėjo padaryti oficialų pareiški
mą, kuriame iš Norvegijos pakrančių 
miestų ir fiordų gyventojų pareikalavo iš 
vienos pusės nepasiduoti isterikai, iš kitos 
— kiekvieną įtartiną įvykį pranešti valdžios 
įstaigoms. Jis nurodė, jog vienos didelės 
valstybės pasiuntinybė, kurios jis neįvar
dijo, bet kurią žinojo visi Oslo knygynai, 
supirko visus esančius apyvartoje turisti
nius krašto žemėlapius, ir kad kito dide
lio krašto pasiuntinybė (šiuo atveju So
vietų-Sąjunga) Norvegijoje laiko ne ma
žiau kaip penkis karo attaches, galima sa
kyti astronominĮ ska'ičių, 
jog Norvegija yra kraštas 
milijonais gyventojų.

„Sergantieji” rusų
Tenka apgailestauti, ' kad Norvegijos 

žvalgyba, ne visuomet susiduria su humo-

kada pagalvoji, 
tik bu trimis

laivai

su-
ko-

bet

rištiniais įvykiais. Daug rimtesnis atvejis 
neseniai įvyko Norvegijos pakrantėje su 
„mašinų gedimą” suvaidinusiu rusų laivu.

Vieną dieną prie netoli polinės srities 
išsikišusios žemės pakrantę priplaukė ru
sų frachteris. Vaišingieji norvegai', sutikę 
rusus labai mandagiai ir draugiškai, pa
skubėjo kapitonui pasiūlyti savo patarnavi
mus garlaiviui pataisyti, ir tuojau pat 
būrė tam tikslui pionierių jūrininkų 
mandą.

Sovietų kapitonas labai mandagiai,
ryžtingai tą siūlymą atmetė: rusai patys 
remontuos savo garlaivį. Dėl to jis iškvie
tė iš Sovjetų Sąjungos „specialius dar
bininkus”, kurių buvo ne mažiau kaip 90 
vyrų.' Jie darbavosi kelis mėnesius. Atro
dė, kad jie visai ir neskubėjo, nes dažnai 
darė iškylas į apylinkes, ypač į netoli’ 
esantį regioną, kuriame yra reikšmingi 
gynybos įrengimai, kur jie klajojo, stebėjo 
vidurnakčio saulę, atsivežtaisiais instru
mentais skambino rusų liaudies dainas ir 
rengė šokius. O labiausiai atrodė, kad tie 
nuostabą kelią „specialūs darbininkai” yra 
azartiniai foto mėgėjai, nes jie nešiojosi su 
savim „Leicas” ir ieškojo tinkamų „moty
vų”, kuriuos, atrodo, labiausiai jie rasdavo 
fortifikacijų kaimynystėje.

Dar labiau nesuprantamas buvo jų entu
ziazmas „topografiniam pamėgimui”. At- 
kartotinai jie buvo pastebimi besidarbuo
jant su geodeziniais instrumentais, ir 
fiordų žvejai bei skurdūs pakrančių ūkinin
kai dėl keistu nuoširdumu pertekusių sve
čių tik galvas kraipė.

Ta idilija po kelių mėnesių priėjo galą, 
būtent tada, kai norvegų karinės įstaigos, 
kad >r su. dideliu respektu, jautėsi esan
čios priverstos 
paaiškinimų apie 
lauktai pasirodė, 
sveikas. Tuojau
Neramumas krašte padidėjo, kada netrukus 
į kitas pakrantės vietas atplaukė kiti du 
„sergą” sovietų laivai, o rusai ir vėl 
energingai laikėsi nusistatymo, kad laivų 
remontą atliks jie patys... (Schweiz. Allg.).

Portugalijos sugestijos
Lisabona (Dena/Reuteris). Portugalijos 

ministeris pirmininkas Salazaras Portuga
lų armijos karininkams trečiadienį pasaky
toje kalboje ryšium su 20' metų jo valdžios 
jubiliejumi prašė įtraukti Ispaniją į Euro
pos atstatymo programą, kaip priemoną 
Vakarų Europos pasipriešinimui prieš So
vietų Sąjungą sukurti.

Toliau Salazaras pasisakė už Italijos re- 
habilitavimą ir už Vokietijos įjungimą | 
Europos ūkinį bendradarbiavimą.

Kaip nerimo priežastį, kuriame dabar 
nuolat gyvena Vakarų valstybės, jis nuro
dė, jog sąjungininkai, atrodo, pasitenkino 
vien tiktai pergale, lyg ji viena teturėtų 
įtakos taikai, o Sovietų Sąjunga tuo pačiu 
metu išvystė savo pajėgas ir išnaudojo si- 
vo 'strategines pozicijas, lyg ruoštųsi to
lesniam karo vedimui.

Toliau Salazaras nurodė, jog pasaulis 
šiuo metu iš Sovietų Sąjungos tikisi trijų 
galimybių: karo, izoliacijos arba taikius 
bendradarbiavimo. Pasaulis galėtų daug ką 
laimėti, jeigu Sovietų Sąjunga dalyvautų 
bendrų problemų sprendime. Bet visų pir
ma Sovietų Sąjunga turėtų atsižadėti revo
liucijų kurstymo. Salazaras 'pabrėžė, jog 
jis netiki, kad Sovietų Sąjunga gali įtik
ti su antra galimybe, t. y. su izoliacija.

Karas yra pati1 blogoji iš visų galimy
bių, nes Vakarų Europa dėl jo patektą ( 
begalinę ir tragišką žlugimo prarają.

pareikalauti iš kapitono 
jo vyrų aktyvumą/' Ne- 
kad ir laivas yra visai 
po to rusai' ir išplaukė.

Užsidarė nuo vakariečiij
Triestas (Dena). Pasak INS, Jugoslavi

jos Įstaigos trečiadieni uždarė sieną tarp 
laisvojo Triesto miesto ir Jugoslavijos. Ju
goslavijos pusėje padvigubintos pasienio 
sargybos. Pagal turimus pranešimus šitą 
priemonių griebtasi dėl demonstracijų, ku
rios įvyks gegužės mėn. 1. d. Capodistrijoje 
Italijos piliečiai turėjo savo gyvenamąsias 
patalpas užleisti Jugolavijos kariams ir ci
vilinės tarnybos valdininkams.

Tik pradžia. Buv. Jugoslavijos karalius 
Petras, „Queen Elizabeth” laivu atplaukąs Į 
New Yorką, spaudos konferencijoje parai
kė, kad Marshallio planas tėra Europos 
laisvės pradinė stadija nuo dabartinės ir 
busimųjų diktatūrų. (D/INS).

Suvalstybino. Jugoslavų tautinis susirin
kimas išleido įstatymą, kuriuo suvalsym- 
narnos visos pramonės įmonės. Bus P1™’ 
ta per 3.000 įmonių. (D/R).

TAUTIEČIAI, SKUBĖKITE GELBĖTI VAIKUS m JAUNUOLIUS
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Dėl rašybos reformos
Rašo Dr. J. Kantrimas

1947. XII. 27 „Tėviškės Garse” (Aktuali
jos kalbos reikalu) ir 1948 m. „Aidų” 
Nr. 12 (Lietuvių kalbos vadovas jau pa

bengtas) Lietuvių Kalbos Draugijos nariai 
informuoja visuomenę, jog tos draugijos 
rašybos komisijos esąs ruošiamas bei pa
ruoštas lietuvių kalbos rašybos vadovas. 
Kaip iš pastarojo straipsnio matyti, tai bus 
rašybos vadovėlis su teorine dalimi bei 
žodynu, kur taip pat būsią paliesti ir ar
čiau su rašyba susiję kalbos dalykai (pvz. 
darybinės bei kaitomosios lytys, sintaksės 
ir žodyno dalykai bei jų vartojimas).

Reikia džiaugtis, kad dabartiniu metu rū
pinamasi šiais kiekvienai kultūringai tautai 
neišvengiamais ir būtinais dalykais. Tačiau 
ruošiamasis vadovas kelia ir kai kurių abe
jojimų, kuriuos ir norėtume trumpai pasa
kyti dar prieš jam pasirodant ,(kaip St. 
Barzdukas sako, vadovo rankraštis esąs 
„jau parengtas, nors dar taisomas, lygina
mas"). Nors iš minėtųjų pranešimų ruošia
moji rašyba, žinoma, dar [tiksliai neišryš- 
kėja, vis dėlto kai kas jau aišku, kas, ma
no nuomone, nebūtų dabar mums priimtina.

Pagal minėtuosius autorius, ruošiamosios 
rašybos pagrindė imama „jablonskinė, ar
ba vilniškė, rašyba”, bet, šalia to, „kad 
būtų daugiau tvarkos bei vienodumo ir 
daugiau atitiktų mūsų gyvosios kalbos var
toseną”, temiamasi ir „ankstyvesnių rašy
bos komisijų nutarimais ir Lietuvos Moks
lų Akademijos po rusų invazijos priimtu 
projektu”. Taigi šis vadovas ne vien duos 
ankstyvesnę įprastinę, vad. oficialinę ra
šybą, bet ir ją reformuos pagal ankstesnius 
bandyjnus, kurie dėl įvairių priežasčių ne
buvo įgyvendyti. pagal tai nauja būtų: ra
šymas bjaurus, pjauti su j ( bet l a
biau, lopiau, avių...); rašymas kar
tu p e r geras, k a ž i n k a s, kada ne
ką d a...; taip pat neskyrimas kableliu to
kių įterptinių žodžių ar jų junginių, kaip 
gal būt (rašoma: galbūt), be a b e j o, 
mano nuomone ir kt. Kai kas vieno 
kito taip ir seniau būdavo parašoma.

Kaip j šias naujybes, į šią reformą žiūrėti?

Pirmiausia, jei iš minėtųjų informacinių 
straipsnių mes tiksliai siūlomąją rašybą 
suprantame, kai. kurios lytys teikiamos te
rašyti vienaip, nors reikšmės skyrimas rei
kalautų dvejopo rašymo. Pvz. pagal pro
jektą reikia rašyti negerai (kartu), nors 
iš tikrųjų turėtume skirti (taip paprastai ir 
rašome): 1. jis negerai (=blogai) da
ro, bet: 2. jis ne gerai, bet blogai viską 
daro. Arba kodėl tegalima rašyti sakyti, 
jog pvz. buhalterijos aktyvo dalykai) turi 
būti aktyviai ir tvarkomi, o pasyvo — 
pasyviai, bet ne-a k t y v i šk a i? Žino
ma, galima ir taip ir antraip sakyti, destis 
koks minties atšešėlis reiškiamas. Taip pat, 
atrodo, mechaniškai kai kur vienodinama ir 
skyryba reikšmės sąskaita. Sakysime, pagal 
projektą tektų rašyti be kablelių kad ir to
kį sakinį: jis mano išmanymu gerai 
gyvena. Jei įterptinių žodžių mano iš
manymu čia jau nebeišskirsime kable
liais, gausime dar ir kitą minties atšešėlį 
būtent: jis gerai gyvena mano, 
ne savo galva, protu...

Šiaip kai kurie projekto dalykai patys at
rodo pateisinami. Pvz. man atrodo, kad be
galima būtų spyriuotis prieš rašymą bjau
rus, pjauti su jotu, nes jis beveik vi
soje Lietuvoje čia ir tariamas; jo nerašy
mas daugiui rašybos besimokančių tik gal
vas suka. Nebūtų galima ko rimtesnio pa
sakyti ir prieš rašymą vienu žodžiu per 
geras, kažinkas gal kada, neka- 
da, kas nekas... Vėl iš dalies jau bu
vo mūsų (pvz. „Gimtojoje Kalboje”) varto
jamos lytys augštas, baigštus, 
šiuo geni s... su g. Bet jau psichologi
nės pauzinės skyrybos įvedimas dar reika
lingas didesnio apmąstymo ir visuomenės 
paruošimo.

Ar metas reformoms?

Tačiau apdairiam rašybininkui ne tas yra 
svarbiausias klausimas, bet štai kuris: ar 
apskritai dabar metas rašybą reformuoti, t. 
y. nutolti nuo įprastinės ligšiolinės, šiaip 
ar taip, oficialiai) priimtos rašybos (vafl. 
jablonskinės), jei iš principo kitomis sąly
gomis tam tikrą rašybos reformą ir pripa
žinsime. Minėtieji autoriai čia atsako, kad 
ne viskas tos įprastinės rašybos buvę nu
matyta, ne visi rašybos atvejai buvę jos 
apimti. Visai teisinga: kur vad. jablonskinė 
rašyba ko nėra aprėpusi ar vėliau iškilu
sių lyčių negalėjusi kodifikuoti, tenka da
bar dėl to nusistatyti, žinoma, kiek galima 
laikantis ligšiolinių įpročių ir mūsų rašy- 
_______ i_________________ -

binių polinkių. Bet minimieji autoriai, at
rodo, iškeltų ir kitą pagrindą nesitenkinti 
vien jablonskinė rašyba: šiosios ir pats 
Jablonskis bei oficialinės įstaigos griežtai 
nesilaikiusios. Tebūnie ir tai teisinga. Ta
čiau tas nesilaikymas, tam tikras negriež
tumas, svyravimas paskutiniu metu čia toli 
gražu nebuvo toks didelis prieš tas naujo
ves, kurios siūlomos ruošiamojo rašybos 
vadovėlio autorių. Jie nesitenkina vien vad. 
jablonskinės rašybos išlyginimu, susistemi
nimu (nors St. B. sako, jog „teko rūpintis 
tik bendruosius vartojamosios rašybos da
lykus sistemingiau, pilniau ir aiškiau išdės
tyti, o kad rašybos praktika bent kiek pa
lengvėtų, pašalinti) kai kurias nevienody- 
bes”), bet — ir tai dabar yra svarbiausias 
dalykas — eina dar toliau, ne tik ruošda
miesi rašybą papildyti naujomis gyvenimo 
iškeltomis lytimis ar jablonskinę rašybą 
sisteminti, bet priimdami kai kuriuos anks
tyvesniųjų rašybos reformos komisijų siū
lymus, ir tuo būdu jau keisdami tą ligšio
linę rašybą bei jos įpročius (pvz. bjau
rus, pergeras, kas nekas, kablelio 
vartojimas ir kt., apie minėtuose straips
niuose neiškeltus dalykus jau nekalbant). 
Taigi čia ruošiamas ne įprastinės rašybos 
vadovėlis, kurio iš tikrųjų pageidaujama, 
nes tremtyje retas kuris čia teturi reikiamų 
knygų, bet rengiama kad ir nedidelė, bet 
vis dėlto rašybos reforma.

žygis dabar neteisintinas

Ar šitoks žygis teisintinas? Nors kai ku
riems siūlymams, kaip sakiau, ir tektų pri
tarti, bet žiūrint bendruomeninio reikalo, 
žygis dabar heteisintinas. Kodėl? Todėl, 
kad rašyba yra visuotinis visuomeninis da
lykas. Jis liečia ne atskirą didesnį ar ma
žesnį žmonių būrį, bet visą tautinę ben
druomenę, visus jos rašto žmones. Mūsų 
tremtyje tėra 3—4% visų lietuvių; be to, 
nėra 'dabar nei sąlygų pačiam projektui 
gerai apsvarstyti didesniam nusimanančių 
ir suinteresuotų žmonių skaičiui. Kaip ga
lima galvoti, kad tokiomis sąlygomis pa
darytoji reforma bus visų lietuvių, bent jų 
daugumos vardu atliktas dalbas ir ji pas
kui bus visuotinai priimta? ' Juoba, kad 
Lietuvos Mokslų Akademijos rašybos pro
jekto, kuriuo ir mūsų vadovo autoriai pa
siremia, ir pačioje Lietuvoje anuomet ne- 
phvyko įgyvendyti. O tada projektui priim
ti juk buvo geresnių sąlygų negu dabar: 
visi buvome namie, tam tikrų šiam reika
lui turėjome ir administracinių vykdomosios 
galios priemonių. Vis dėlto jis nebuvo 
priimtas ne vien dėl kokių valdininkų už
sispyrimo, bet ir dėl tam tikros dalies vi
suomenės pasipriešinimo, gal būt, dėl to, 
kad ši nebuvo tinkamai tam žygiui paruoš
ta. (Rašybos reformos ‘ ruošimo būdas, ku
rio, kaip atrodo, ne vienas mūsų reformi- 
ninkas nebuvo ir nėra pakankamai įsisąmo
ninęs, yra svarbus ir jos pasisekimo laidas; 
bet tai jau kita tema). Kita vertus šiokiai 
rašybos reformai tuomet laikyta kliūtimi ir 
karo aplinkybės, neleidusios be trukdymų 
tą klausimą visuomenei ramiai apsvarstyti, 
taip pat ir pačios tautos suvereninių teisių 
netekimas okupacijos metu; Tad kaip gali
ma sakyti, kad tremtyje sąlygos jau yra ge
resnės tokiai reformai Įvykdyti. Tuo būdu, 
reformos neatidedami, tremtyje susidarytu
me vieną rašybos židinį, o Lietuvoje būtų 
kitas, nes, kiek žinoma, ten teberašoma se
nąja rašyba. Ilgainiui, sugrįžę į tėvynę, 
parnešime naują rašybą, kurią, geriausiu 
atveju, bus vartoję 3—4% ir, tur būt, norė
sime, kad ją priimtų likusieji 96—97%. Ar 
tai pavyks? Jei ne—ko gera, turėsime vie
toj vienos rašybos dvi. Taigi tuo būdu ra
šybos vienybei, kurios taip visą amžių sie
kė Jablonskis ir kurio žodžiai, kaip maty
ti iš paties St. B. pranešimo, pagerbiami ir 
naujojo rašybos vadovo autorių, anaiptol 
nebus pasitarnauta. Juk ir Jablonskis, po 
ano karo grįžęs iš Rusijos į Lietuvą ir ra
dęs Vilniuje vartojamą skirtingą rašybą, 
pats ją priėmė, atsisakydamas nuo savo 
rašymo, kad tik galėtų turėti trokštamąją 
rašybos vienybę. .

Reikalingas didelis atsargumas

Taigi dabartinėmis sąlygomis tremtyje 
mes turėtume ruošti įprastinės, ligi šiol 
mūsų ir oficialiai priimtos rašybos vadovė
lį daugiausia su anksčiau minėtais papil
dymais, o ne imtis kad ir anokios ne per 
didelės rašybos reformos. Skubėjimas, į 
kurį čia ragina minėtieji) autoriai, teturėtų 
būti taikomas tik šiaip suprastos rašybos 
vadovėliui paruošti. O reformos, keitimo

Šviesusis lietuvis vaizgantas
Jo mirties 15. metinių proga

Nedaug tėra šviesių asmenybių, kurių 
tauta šviesiose ar tamsiose savo gyvenimo 
dienose negalėtų užmiršti. Prie jų pirmoje 
eilėje reikia priskirti prieš 15 metų mirusį 
šviesųjį Juozą Tumą — Vaižgantą.

Jis atėjo j šį pasaulį 1869 m. Rokiškio 
apskr., Svėdasų valsčiuje, Malaišių kaime. 
Tuo metu mūsų tėvynėje buvo daug vargo 
ir skurdo ir tamsos; baudžiava buvo tik 
ką panaikinta, bet nesuskubta dar panai
kinti medžiaginiai ir dvasiniai nepritekliai, 
žmonėms trūko visko, ypač apšvietos ir 
tautinio susipratimo.

1888 m. Tumas, baigęs Dinaburgo rea
linę mokyklą, įstojo, į Kauno dvasinę se
minariją. Čia jaii Aiškėsi kai kurie atlie- 
tuvėjimo pradmenys (profesioriavo Kaz. 
Jaunius, didysis mūsų kalbininkas, kūrėsi 
lietuviški būreliai ir tt.). Pats Vaižgantas 
išsitaria čia pajutęs, pasak Dobilą, tautinį 
ir patriotinį „bludą”. 1893. XI. 28 d. Tu
mas įšventinamas kunigu. Tolesnis jo gy
venimas — kova dėl Lietuvos laisvės, ko
va dėl geresnio, šviesesnio lietuvio, dėl 
laisvės nuo lenkų ir rusų įtakos. Gimęs ir 
augęs sveikoje, gausioje lietuvių šeimoje, 
rytų Aukštaičiuos, kurie tiek daug kilnių 
asmenybių davė Lietuvai, į tautinį darbą 
Tumas metėsi visu smarkumu. Konservaty
vaus seno lenkiško raugo kunigams išlei
dimas į jų vyskupystę jauno „litvomano” 
Tumo buvo lyg patrankos šūvis iš arti. 
Mat, Tumas tuojau (pasirodė ne toks, kaip 
kiti anų laikų dvasininkai: nesiveržė nei 
prie žemiškų turtų, nei prie šiltų parapi
jų, nei prie taip madoje buvusio dvaro bei 
lenkystės. Nepatiko tad jis nei konfrak- 
trams kunigams, nei caro „činauninkams”. 
Ir vieni ir kiti Tumo nemėgo, kaip įmany
dami baudė, kratėsi, pačiose „liesosiose” 
vietovėse vikaru ar filialistu, vis po kito, 
dažniausia lenkomano klebono valdžia 
pastatytam.

Tačiau visa tai nekliudė Tumui lietu
viškai galvoti ir veikti kaimo žmonių tarpe, 
žmonių, kurie jį mylėjo kaip patys save. 
Iš Mosėdžio jis redaguoja’ „Tėvynės Sar
gą” ir iš čia meta tokias, iki šiol neįpras
tas, mintis:

„Mylėk Viešpatį Dievą už viską labiaus, 
Artimą kaipo pats save,
O Tėvynę už save — daugiau”, arba:

— ,',Žmogus, kuris myli Viešpatį Dievą, 
klauso jo prisakymų, turi mylėti ir tėvynę, 

požiūriu turime šiuo tarpu laikytis didžiau
sio atsargumo. Didelio atsargumo reikėtų 
ir teikiant normines kalbos lytis, kurių da
lis į ruošiamąjį vadovą būsianti įtraukta 
(pvz. siūloma: smėlys, ne smėlis; 
įkilas, ne inkjlas, bet: indas, in
dėlis; debesies, ne debesio; Sū
nyk, ne šunes ir tt.); taip pat ir kirčia
vimo normas nustatant. Dąr Lietuvoje, ka
da atitinkamiems žmonėms, lengva buvo su
sisiekti, čia nevienur nebuvo galima priei
ti vienos nuomonės. Pvz. tarties komisija, 
kuri paskutiniu laiku Lietuvoje normino ir 
bendrinės kalbos kirčiavimą, buvo nusista
čiusį keisti ir į kai kuriuos vadovėlius jau 
įtrauktas kirčio lytis. Ar šie tremties re- 
formininkai čia turės tvirtesnį pagrindą po 
savo kojomis; ar jiems bus lengviau at
rinkti priimtiniausias lytis? Atrodo, jog 
griežtų norminių lyčių nustatymas nėra 
toks degęs reikalas, kad jau būtinai šian
dien pat reikėtų jį išspręsti. Skubėjimas su 
rašybos keitimu ir griežtų norminių lyčių 
teikimu tik tada būtų pateisinamas, jei tas 
kalbos vadovas tebūtų ruošiamas vieniems 
tremties žmonėms (paskutiniu metu jau la
biau besklindantiems), kurie, ko gera, pa
siryžę ilgus metus gyventi svetur, atskirti 
nuo savo tėvynės. Šiuo tarpu, atrodo, mums 
skubiai tereikia, vadovėlio, iš kurio suau
gusieji. galėtų prisiminti, o augantieji iš
mokti, kas Lietuvoje mokėta, tepridedant 
vieną kitą naują rašybinę lytį, ds/bar gy
venime iškilusią, ir dar gal aplyginant kai 
kuriuos įprastinės (oficialinės) rašybos svy
ravimus.

KULTŪROS FONDO SKYRIUS 
DORNSTADTE

Šių metų balandžio 20 d. Dornstadto sto
vykloje įsteigtas Kultūros Fondo skyrius. 
Apie Kultūros Fondo uždavinius bei jo or
ganizaciją padarė pranešimą steigiamojo 
Kultūros Fondo Komiteto narys Vyt. Alan
tas.

Į valdybą išrinkti: Ant. Alkaitis, Vai. Vit
kus ir Ver. Vaičienė. >-

Į fondo skyrių įstojo 40 narių.

Praėjusią vasarą Paryžiuje buvo labai 
karšta. Namai, rodos, linko prie’žemės, gat
vių grindinys tirpo. Vieną dusinantį pova
karį susėdome su bičiuliu ant šaligatvio 
atsigaivinti kokia skystesne šaltina. Ten, 
kur mano kadaise mėgtoji gatvelė de l’An- 
cienne Comėdie įteka į St. Germaino bul
varą. Priešais „Dantono” kinoteatrą. Jo 
raudonos reklamų ugnys nemaloniai raižė 
Odeono aikštelę.

Mano bičiulis buvo ką tik atvykęs iš Vo
kietijos. Iš viso, pirmą kartą Paryžiuje.

— Kaip tau patinka Paryžius?
Tai buvo ne mano klausimas, bet jo! Be 

galo patenkintas tokiu groteskišku sąmo
jum, kaip kadaise koks ponas direktorius 
per pasikalbėjimą su oficiozo reporteriu, 
pradėjau aiškintis.

— Kai 1937 m. akstyvą pavasarį čia pir
mą kartą atvykau ir iš peties burnojau ant 
šio miesto, tai Lietuvos pasiuntinybės afta- 
chė Antanas Liutkus sykį man taip paaiški
no: „Žinovai tvirtina, kad pirmais metais 
Paryžius daugeliui nepatinka, antrais me
tais jis pasidaro suprantamas, o trečiais 
metais pamilstamas labiau, negu nuosava 
žmona”... Dėsniai man tada atrodė labai 
mįslingi, o ypač daug neaiškumų kėlė trety
sis atvejis. Tačiau, praktika parodė, kad 
diplomato pramatymas buvo su pagrindu. 
Pirmaisiais metais Paryžiaus tikrai nemė
gau, vis daugiau pastebėdamas ką bloga, o 
ne gera. Antraisiais metais ėmiau jį su
prasti ir įsiskonėti...

— O trečiaisiais?
— O trečiaisiais ... leisk neatsakyti. Vie

na, kad žmona neįsižeistų; antra, sulygini
mas su žmonos meile čia nesudaro jokio 
objektyvaus kriterijo; gi trečia, tais metais 
išvykau iš Paryžiaus namo. O vėliau jo ne 
kartą didžiai ilgėjaus... Ne kad čia nuo
lat gyvenčiau, bet bent kaip turistui apsi
lankyti. Nuo 1945 metų pavasario vėl čia 
„apsilankiau”. Visas tik skirtumas, kad ne

Tai šiuo atveju reikšmingaV.R. (kaip turistas.

nes tai tokia Dievo valia. Tasai žmogus 
negali prisilaikyti tos iškreiptos'- patarlės: 
„kur gerai, ten tėvynė”, bet turi daryti 
gerai, idant jo tėvynėje, ‘ jei buvo pirma 
sunku gyventi, negerai, pasidarytų ramus 
gyvenimas, būtų gerai”.

Vėliau matome įkuriant „Zinyčią”, ra
šant visą eilę dailiosios lietratūros veika
lų, dirbant „Vilniaus Žiniose”, „Viltyje”, 
„Rygos Garse”, „Vaivorykštėje” ir kitur. 
Kaip visuomenininkas jis dalyvauja lietu
vių seimuose Vilniuje ir Petrapilyje, yaži- 
nėja kaip agitatorius, kuria lietuviškas par
tijas, įtikinėja žmones lietuviško reikalo 
šventumu. Ir vėl -Tumą teisia pasaulininkų 
ir dvasininkų teismai, kaltina netikėjimu, 
socialistinių teorijų skelbimu, vadina litvo- 
manu, atskalūnu, eretiku. Dvasinė valdžia 
jam uždraudė būti redaktorium, uždraudė 
be leidimo išvažiuoti iš savo gyvenamosios 
vietos; lygiagrečiai rusų žandarai jį dau
gelį kartų kratė, tardė, baudė. Tačiau jo 
kunigiška sutana gražiai slėpdavo drau
džiamųjų raštų rankraščius. Jis apie 5 me
tus savo sutanos kišenėse nešiojosi „Tė
vynės Sargo” redakciją:

— „Visa mano leidžiamojo „T. S.” re
dakcijos medžiaga guli štai apatinių ke
linių kišenėje” — šypsodamasis rodė Tu
mas 1900 m. jį aplankiusiam kum Pakalniš
kiui.'

D-. karo metu J. Tumas darbuojasi lie
tuvių tremtinių tarpe, organizuoja jų ko
mitetus, suvažiavimus. Po karo grįžta į 
Lietuvą ir vėl redaguoja visą eilę lietu
viškų laikraščių.

Nepriklausomo gyvenimo metu jis susi
laukia tinkamo įvertinimo iš visų lietuvių, 
net ir iš dvasinės vadovybės: 1921 m. jis 
tampa Žemaičių kapitulos garbės kanau
ninku. Universitete jis skaito lietuvių lite
ratūros kursą', išleidžia visą eįlę .monogra
fijų, kuriose nušviečia iki šiol mažai te
žinomą mūšų draudžiamosios literatūros 
mątą. Organizacijos kviečiasi jį savo gar-, 
bės nariu, vyriausybė apdovanoja daugeliu 
garbės ženklų. Jo politinės pažiūros betgi' 
if šiuo laiku skyrėsi nuo šios gadynės 
daugumo dvasininkų. Jis, pasak prel. A. 
Dambrauską, buvo tautiškųjų organizacijų 
sacerdos magnus, šventino jų įstaigas, lai
mino jų darbus, sakė jų iškilmėse pamoks
lus, liudijo jų katalikybę.

Jis mirė 1933 m. balandžio 29 dieną, 
7,40 vai. vak. Daugelis dešimčių tūkstančių 
kauniečių ir iš tolimiausių Lietuvos vietų 
atvykusių tautiečių palydėjo šį didįjį vyrą, 
į amžinojo poilsio vietą.

Jo palikimą nusako paliktas „Mano tes
tamentas”:

„Nekilnojamomo turto man nėr, o kilno
jamasis susidaro iš bibliotekos (apie 2.000 
tomų), nebrangių, bet rinktinių paveikslų 
galerijos, nebrangių baldų ir visai menkos 
garderobas, kur vertingi tėra kailiniai.

Pinigų man nėr, aš juos kaip tretinin
kas, išdalydavau kas mėnuo moksleiviams 
ir įstaigoms. Kas bus tinkama, visa tai 
aš skiriu sumanytajam stųdentų-čių namui 
Tumo-Vaižganto vardu.

Lietuvą ir lietuvius mylėjau, bet senti
mentus jiems, jau iškalbėjau savo raštuose, 
prašom pasiskaityti ir bus vis tiek, ar aš 
tebesu ar nebesu.”

Vertingiausias Vaižganto palikimas irt 
yra tie jo raštai — apie 20 didžiulių to- 
mų. Paskaitykime tik didžiausią jo veikalą 
„Pragiedrulius”, noveles, „Dėdes ir dėdie
nes”, „Šeimos vėžius”, jo feljetonus ir 
gausią publicistiką, pamatysime, kiek daug 
jo buVo dirbta, kalbėta, mąstyta, galvota, 
kovota. Ir visa tai buvo skirta tautai, lai
mingai ir nelaimingai Lietuvai, jos žmo
nėms. Argi kas daugiau begalėjo mylėti 
savo tėvynę, kaip šis šviesusis lietuvis? 
Tekalba jis patsai:

„Kone nuo pat kūdikio lopšio ir iki pa-v 
senusios lazdos aš nieko tiek konkrečiai 
nemylėjau, deja, nei paties Pono į Dievo, 
prisipažįstu, nors ir be prisipažinimo vi
siems tai aišku, kiek slieko širdžia tą ve
lėną, po kuria aš, štai, jau septintą de
šimtį metų landžioju. Man viena tebuvo 
tikrai skanu ir malonu — čeploti kad ir 
nešvarų, bet tik tautinį čiulpiką. Vyžota,' 
lopyta mano Lietuvėlė, betz — mano! Li
niniai, arielkininkai, mėšluočiai, dažnai 
padlecai tie lietuviai, bet — mano broliai! 
Lietuvos istorija tedavė mums legendą, o 
kultūrą paliko mums patiems po pusės 
tūkstančio metų inicijuoti, bet ta istorija — 
mano!”

Šiuos reikšmingus žodžius, kaip ir dau
gelį kitų, paskelbtų Vaižganto raštuose, 
turėtų įsidėti į galvą kiekvienas tremtinys 
lietuvis ir visada gyventi tomis idėjomis, 
dėl kurių gyveno, kovojo ir vargo švie
susis Vaižgantas. Br, Kviklys.

Pasikalbėjimas apie Paryžių
Rašo Bronys Raila

aplinkybė. 2 štai taip slenka vėl nauji tre
tieji metai, ir vėl, man iškiltų tas pats keb
lusis klausimas...

— Bet, mielasai, jeigu nežiūrėtum taip 
asmeniškai, o plačiau, tai juk, rodos, čia 
būtų vis dėlto galima pasisemti vakarų kul
tūros, tos prancūziš'kos kultūros, 
kurią Kaunas taip mėgo ir aukštino prieš 
karą...

— Taip, taip! Bet, broluži, ta frazeologi- 
gija man šiandien rėžia ausį. Kultūra ne 
sriuba, ir samčiu jos nepasisemsi. Ir svar
biausia, kad ir pasisemtum, tai taip jau pa
prastai nei Į savo paties, nei juo labiau 1 
kito atvožtą galvos kiaušą nepripilsi. Nu
bėgs ji ir per geriausiai išpudruotą veidą, 
ir per grakščiausiai parištą kaklaraištį, ir 
per smokingo atlapą, ir pagaliau per laki
nius batus. Yra, matyt, kaž kokia kultū
ros misterija, tiksliau pasakyčiau, civiliza
cijos misterija, kurios, man rodos, dar ne
buvo išsprendusi nė kauniškė lietuvių 
prancūzų draugija su savo garsiomis arba
tėlėmis, priėmimais ir baliukais. Porą sy
kių vėliau gavau progų dalyvauti. Bet pats 
geriausia ten mano matytas (ir pajustas!) 
prancūzų kultūros padvelkimas buvo kelio
lika taurelių. konijako, kurį, nežinau kodėl, 
visada, kai tik pasitaiko proga, su visu ne- 
patriotiškumu mielai keičiu už lietuvišką 
krupniką. Nors šią pastarasis, tiesą sakant, 
irgi neblogas. Kad tik jo būtų 'dabar...

— Kad tu vis juokauji! Bet juk lietuvių 
ir prancūzų kultūriniai santykiai gerai mez
gėsi. Tiesa, dar nepakankamai mes buvom 
susipažinę su prancūzų kultūros turtais, per 
mažai) turėjome saitų...

— Juokauju? Nuostabu, kad mūsų žargo
nai jau taip skiriasi. Priešingai, kalbu rim
čiausiai, ir man atrodo, kad visa tavoji 
frazeologija yra tik gryna humoreska. 
„Semtis kultūros”, „santykių mezgimasis”, 
„kultūros turtai”, „dvasiniai saitai”... Tai 
vis mūsų kalbos naujadarai, truputį iš jab-

(Nukelta į 4 pusi.)

REMKITE LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PINIGINE RINKLIAVA!

3



Nr. 46 (429) 4 pusi. MINTIS 1948 IV. 3ę.
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TREMTINIAI UŽJŪRYJE
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(1)
Amerikiečių žvilgsniai į tremtinius

Amerikos lietuviai su užuojauta ir sim
patija žvelgia į tremtiniui, anapus Atlanto 
badą ir baimę kenčiančius. Ne tik užjaučia, 
ne tik domisi jų kultūriniu gyvenimu, jų 
ateities problemos sprendimu, bet ir kon
krečiai daro labai daug, o gal ir viską, 
kas tik jiems padaryti įmanoma. Ameri
kiečių politinė ir šelpiamoji veikla yra vi
siems žinoma ir kelia tremtinių viltis 
pagarbą seniesiems Lietuvos išeiviams.

Taigi, tarp amerikiečių ir tremtinių 
ropoję yra abipusė simpatija, tautinė 
saja, giminiška bei žmoniška sąsaja 
atrodo, toms abiems pusėms susiliejus 
rėtų sustiprėti lietuvių tautos laivas
šaulio jūroje, plaukiąs į didelius kultūri
nius laimėjimus Lietuvos vardu. 
^Amerikiečiai dažnai per idealiai žiūri į 

tremtinius. Tremtinys, — jiems kančios ir 
dorybių simbolis. Spaudoje, paskaitose, 
laiškuose jie girdi: „Mes baisiausių kan
čių pragarus perėję. Mes netekę viską. 
Mes mažos demokratinės tautos, „demo
kratų” paniekintos, vaikai. Mes jūsų, ame
rikiečiai, broliai ir vaikai. Gelbėkit! Mes 
nedirbam jokių darbų. Dirbsime, grąžinsime 
skolas ir būsime dėkingi iki grabo jums, 
amerikiečiai. Mes už švenčiausius tautos 
idealus ir už tikrą demokratinę tiesą”.

Tokie gražūs žodžiai nuteikia amerikie
čius palankiai wisų tremtinių ir kiekvieno 
tremtinio atžvilgiu atskirai. „Jie matyti, 
kilnūs, teisingi, nukentėję ir kehčią ...”

Ir laukia .kiekvienas miestas, kiekviena 
lietuvių kolonija rankas išskėtę, laukia 
atvažiuojančių tremtinių —*

Tremtinių pirmieji žingsniai Atrferikoje .

Nereikia kalbėti, kaip tremtiniai trokšta 
ištrūkti iš Europos. Ir aišku, kaip jie 
džiaugiasi po ilgo laukimo ir didelių vargų 
pasiekę Ameriką. Pirmuosius žingsnius jie 
žengia stačiai svyruodami, apsvaigę nau
jais Įspūdžiais, nauja aplinka ir laisvės pa
jutimu. Laisvė nuo baimės! — Šiandien 
pasaulyje gal tai didžiausia laimė. s 

Išsiskirsto tarp giminių, pažįstamų. Ilsis, 
lepinas, pradeda dirbti, gauna dolerių, už 
dolerius — visokių gėrybių — , O ameri
kiečiai stebi jų žingsnius, gaudo jų žo
džius. Taip stebi, jog net žino, kur trem
tinys kurį vakarą svečiavos, kiek išgėrė, ką 
kalbėjo — Ir daro išvadas, ir kraipo gal
va? —

Ir pagarba tremtiniui, kuris jau antrame 
trečiame žingsnyje Amerikoje iš apsvaigi
mo atsigauna, kuris neužmiršta, kad a t - 
važiavo ne vien save'išgelbėti, 
o visus DP ir Lietuvą. Pagarba 
'tremtiniui kuris eina į žmones, su meile ir 
kultūringa taktika. Dėkui tremtiniui, kuris 
pirma stebi ir studijuoja, o paskui veikia, 
kuris pirma pagalvoja, paskui pasako.

Ir, deja, yra neblaivių pirmųjų žingsnių; 
ir, deja, yra 
nių.

Tremtiniai 
arba puoštis 

beį nelaimes tampa vėl ponais, dide- 
ponais, kaip kartais būdavo ir kita- 
... Mūsų ’„ponas”, „ponia”, „panelė” 
į mažas mergaites) amerikiečiams ge- 

Dar blogiau, kai tie 
, „ponai” ir „ponios” purtosi fizinio darbo. 

Esą, jis neįpratęs, nes buvęs daktaras, mo
kytojas, referentas, direktorius, Lietuvoje 
gerai gyvenęs. Ir kai ponjos nenori valyti 
langų ir grindų, kai jos pasakojasi Lietu
voje turėjusios dvi tarnaites, amerikiečiai 
tyli, bet stipriai pakraipo galvas.

Amerikiečiai laukia
Jie kantrūs, nes jų rankos ir pečiai su

kietėję nuo sunkių darbų, atvažiavus prieš

neatsargių tolimesnių žings-

pradeda „vaišintis” per daug, 
per daug, arba užmiršę var

gus 
liais 
dos 
(net 
rokai rėžia ausis.

ir „ponios’

Didijį karų iš vargo į vargą. Jie perėję 
daug juodų dienų, daug „mašinų”, dirb
tuvių, kasyklų. Šiandien jie turi, gražius 
namus, mašinas, bankuose tūkstančius tik 
tylaus, kantraus juodų rankų darbo dėka. 
Jie nepašoko, kaip laisva Lietuva, kultū
riškai, gal net atsiliko; jų pažiūra į pinigą, 
darbą, žmogų yra savotiška, mūsų nuo
mone, kartais kritikuotina, bet jie nekalti 
visu tuo, juos išauklėjo kietas gyvenimas. 
Jie Lietuvą' myli, ją nešioja giliai, giliai 
širdyse, savotiškai ją garbina, nors ir 
skęsdami Amerikos betautiškume. Jie myli 
ir tremtinius lietuvius ir jų laukia. Lau
kia ne dėl to, kad jie mokytį kad bus čia 
kultūrininkai, juos švies, mokys, ves. Lau
kia tik dėl to, kad šie „neseniai iš Lietu
vos”, kad primena jiems jų gimtąją žemę, 
atsineša tarytum anų laukų kvapą su savimi.

ir tarp gavėjų. Bet kultūriniais švietimo 
tautinės ideologijos klausimais mūsų veži
mą traukia gulbė, lydeka ir vėžys.
vieni ruošia vakarą, kiti ignoruoja; ka 
vieni dainuoja, kiti neklauso; jei vieni ra
šo tuo pačiu klausimu vienaip, tai kiti jau 
tyčia rašys kitaip. O griauti lengva, kenkti, 
kritikuoti, išjuokti lengva.

Atvažiavę tremtiniai, tiesa, yra gana so
lidarūs tarp savęs ir su visais vietiniais 
bendraudami kartais tampa siūlu, jungian
čiu, rišančiu; žinoma, silpnu, greit nu
trūkstančiu siūlu. Tačiau ir tremtiniai, vie
tinių paglostyti, dažnai prisimena buvusias 
partijų tradicijas bei ambicijas ir pradeda, 
taip pat skirstyti lietuvius į. „mūsų” ir „ne 
mūsų”.

Ir stovi kultūrinis vežimas vietoje, ir 
lietuvybė Amerikoje gyvena sunkias die
nas. Jaunimas slysta", iš rankų, senimas 
skęsta ir miršta; gyvieji barasi. Negalima 
pasakyti, kad nebūtų nieko daroma ir nie
ko nebūtų padaryta. Tačiau, daugumas 
sielų gyvena tik iš atsinešto kapitalo, dva- 

sutaria. Ir tai daug riėtenų tarp siuntėjų sinio kapitalo, iš Lietuvos. (Bus pabaiga)

Kultūrinis klausimas
Gyvybiniais reikalais, kaip DP šelpimas, 

atskirų partijų lietuviai dar šiaip taip 
sutaria. Ir tai daup* riėfenu tam siiintnin •

Patarimai vykstantiems i Ameriką

spe-

vir- 
bž-

Vežkitės ko mažiausiai bagažo. Paleng
vinsite kelionę sau ir kitiems. Ko daugiau
sia daiktų palikte Europoje liekantiems 
tremtiniams. Į Ameriką atvežtieji Europos 
daiktai, šiais laikais, yra mažiau verti, ne
gu pačioje Europoje; mažiau ir reikalingi. 
Jų Europai daugiau reikia. Ypač rūbai 
Amerikoje yra nepalyginamai pigesni ir 
geresni. Vykdami į Ameriką, nieko 
cialaus nesipirkite. Čia yra visko.

Daugelio bagažai kelionei apraišioti 
vėmis. Tokiu atveju, patartina virves
rišti taip, kad būtų galima jas greit atrišti. 
Uoste muitininkai, bagažus atidarydami, 
virves atriša peiliu. Žinoma, vėliau duoda 
naujas virves. Muitininkams daugiausia 
uoko, kai atvykę, pratę viską taupyti, sen

timentaliai prisirišę net prie savo senų 
virvių, jų gailisi. Tokiu atveju reikia iš
mokti ir greit atrišamais mazgais Jas 
atrišti.

Kiekvienas keleivis laive gauna muitinės 
deklaracijos blanką. Prirašant blanką rei
kia pažymėti, ką vežate ir kiek vežate ga
balų. Daug kas klaidingai mano, • kad už-l 
rašę mažiau bagažo gabalų, nepaminė
dami mažų ryšulėlių, bus lengviau pralei
džiami. Taip nėra. Reikia užrašyti1 kiek
vieną gabalą atskirai. Portfelis taip pat yra 
atskiras bagažo gabalas.

Nereikia surašyti) kiekvięno žaislelio, 
rankdarbių ar kitų smulkių daiktų. To
kius daiktus reikia klasifikuoti, kaip asme
ninę nuosavybe (Everything we have is for 
personal use). Tuo atveju nereikia Įvardyti 
nei skaičiaus, 
vertės.

Prirašytojo

nei kas vežama, nei daiktų

atplėštasis

Ka

laukite savo eilės. Anksčiau nuėję greičiau 
atleidžiami. Vyresnysis muitininkas paski
ria jums muito valdininką. Jį prisivedat 
prie savo bagažo, kurį atidarote. Visus ba
gažus reikia atidaryti. Kai kuriuos pati
krina tik atidarydami ir uždarydami; kai 
kuriuos ranka paverčia, bet 
gerai pakrečia. Jei randa ką 
ypatingo, reikia aiškintis.

Toki daiktai, kaip gydytojų 
jų asmeniškas turtas. Muzikos instrumen
tai muzikantams yra jų įrankiai duonai 
užsidirbti. Knygos ir pan. daiktai yra kla
sifikuojami kaip „personai belongings”.

Daugiausia bėdos yra su „Hohnerio” 
akordeonais. Juos gaminanti, firma Ame
rikoje, turi sutartį su .tos pačios firmos 
Europos skyriais. Vieni kitiems nekonku
ruoja. Bet kiekvienas į Ameriką įvežamas 
Hohnerio akordeonas imigracijosJ inspekto
rių paimamus ir vežamas į muitinę. Akor
deonui atsiimti‘ jo savininkas privalo gauti 
iš Hohner kompanijos New Yorke leidimą 
— release, europiniam Hohneriui įsivežti. 
Muito mokėti nereikia, bet tenka sugaišti 
laiko. Kitų firmų akordeonai • laisvai įve
žami be kliūčių.

BALF Imigracijos Skyrius.

kai. kada ir 
neasmeniško,

įrankiai, yra

„Nukaukavimas44 j
Vienas mūsų tautiečių neseniai rašė, kad naudinga būtų surinkti bolševiki 

terminologiją. Visokių yra kolekcininkų: vieni (ir gana daug, ypač tarp praūži 
mokyklos mokinių) renka pašto ženklus, kiti — tuščias degtukų dėžutes, treti 
įstaigų ir Įmonių spaudus, rečiau kas (ypač tarp tremtinių) skrybėles, autograf 
ir tt Naudinga, gal būt, būtų surinkti ir bolševikinę terminologiją (nežinau, 
kalbos vadovo redaktoriai to darbo jau nebus padarę?), bet ne labai aktualu. N 
aktualu pirmiausia dėl to, kad ta terminologija dar nėra baigta, neaktualu ir d 
to, kad net ir jnūsų tarpe, kurie dažnai patetiškai vadinamės „bolševikinėmis a 
komis”, ta terminologija, jeigu ne pagal raidę, tai pagal dvasią randa ištikint 
savo pasekėjų.

Vienas populiariausių ir, tur būt, pats baisusis tarybinės spaudos, tarybin 
mitingų ir rezoliucijų, tarybinės kritikos ir „sainakritikos” žodžių buvo „nuka 
kavimas” (= demaskavimas). Iš kruvino patyrimo žinome, ką reiškia, pvz., „nuka 
kuoti liaudies priešą”, „nukaukuoti antitarybinį elementą” ir panašiai. Rodos, tik p 
vienerius metus buvo taip „nukaukuota” 700 000 žmonių, ir jie įtraukti Į tam ti 
rus sąrašus. Žodžiu, tai baisi operacija, kurios niekados mes negalėsime užmirš

Tačiau negalima pasakyti, kad net ir tarp tų vadinamų „bolševikinių auki 
tas žodis būtų pavirtęs jau istorine sąvoka. Ne. Jis turi visas pilietines teise 
Tiesa, pats žodis nei tremtinių spaudoje, nei susirinkimuose, rodos, nevartojama 
bet reiškinių, kuriuos būtų galima pavadinti tuo žodžiu, pasitaiko nemaža. U 
teks čia paminėti vienas charakteringesnis pavyzdys.

Neseniai stovyklose pasklido mažas, iš paviršiaus labai skurdus,, rotatorinis 
leidinys „Į laisvę”, su labai riebiu kampiniu štampu: Leidžia LF. Bolševikine te 
minologija tariant, tą leidinuką tikrai būtų galima pavadinti „lapeliu”. Nežini 
kaip daug buvo jo paskleista stovyklose, bet tat ir nesvarbu. Svarbiau, kad iš 
stiliaus ir iš tų šaltinių, kuriais jis naudojasi, atrodo, kad jis pretenduoja į gan 
autoritetingą žodį. Skverbiasi net mintis, kad tai, kaip dažnai mėgstama sakyt 
stoyi arti tam tikrų vadovaujančių sluogsnių. Žinoma, čia tik spėliojimas. Fakla 
kad jį leidžia Lietuvių Frontas, kuris mums visiems daugiau mažiau pažįstamas.

Šiais karinės psichozės laikais nenuostabu, kad jau ne be metas kurti „ma 
žuosius židinius” (juk visi tik dairomės, kur link nukreipti savo graudžius veide 
liūs), bet metas organizuoti tikras frontas. Paskaitęs redakcijos žodį truputį nu 
stembi, kad vis dėlto čia nekalbama apie frontą, bet apie užfrontę, apie kovą 
paleistuvyste ir kitas negeroves. Palikęs tikrosios kovos barą kitiems veiksniam 
(tas baras, esą, nėra labai svarbus", (sic!), jis pasiima svarbesnį, artimesnį pos 
— užfrontę, kur „mūsų priešas turi didelio užsimojimo suorganizuoti tarp mūs 
„penktąją koloną”, mums dezorientuoti, dezorganizuoti ir nusilpninti”., Taigi, a 
rodo, tarybiškai tariant, svarbiausias jo uždavinys bus „nukaukuoti” dabartiniu 
mūsų „liaudies priešus”. Na, žinoma, skonio dalykas, ar tokiam uždaviniui tink 
skambus lietuvių fronto vardas, ar ne. Anapus 
loginių pavyzdžių: patriotiniai frontai, tėvynės frontai, liaudies frontai ir tt.

Bet jau tikrai nuostabu, kai paskaitai toliau ir pamatai, 
„penktos kolonos” ir kokius priešus pasiryžęs „nukaukuoti” - tas skambaus vard 
leidinukas. Šmeižtai, kurie čia paleisti „Minties”, BDPS ir kitų adresų, nieko ben 
dra neturi su tikrųjų mūsų dabartinės kovos priešų „nukaukavimu”, bet yra pa 
prastas šiukšlių vertimas ant savo paties kiemo. Tuščia būtų dėl to ginčytis s 
jo leidėjais ir redaktoriais. Aš ne iš tų, kurie laikytų save be nuodėmės ir rami 
sąžine paleistų akmenį j tariamus nuodėminguosius. Reikia laikyti tik grynu ne 
susipratimu tą „nukaukavimo” politiką, kuria užsiima „Į laisvę”. Dėl to galima ti 
priminti, kad lazda turi du galu?.ir jeigu ir kiti imsis naudotis tais pačiais „na 
kaukavimo” metodais, tų šiukšlių krūva ant mūsų pačių kiemo padidės kelis kar 
tus. A. STARKUS.

.geležinės uždangos” žinome ana

kur ieškoma tos

Pasikalbėjimas apie Paryžių

Prirašytojo blanko siauras, 
kvitas reikia pasilaikyti sau.

Laive atliekant formalumus, 
atsistoti eilės pradžioje. Juo greičiau laive 
formalumus atliksite ir j uostą išlipsite, 
juo bus lengviau Amerikoje jus 
tiems jums pagelbėti.

Išlipę iš laivo atsistokite prie 
vardės alfabetinės raidės. Čia 
nuo laivo nuimtą jūsų bagažą, 
nebūtų, tuojau eikite prie savo vardo rai
dės, jį gali ten nuvežti per klaidą, many
dami vardą esant pavarde.

Susirinkite visą savo bagažą į vieną 
krūvą ir su blanko iškarpa, kurioje yra 
jūsų prirašytos deklaracijos numeris, nuei
kite prie muitinės stalelio. Jeigu yra eilė,

mėginkit

sutinkan-

gavo pa
rasite jau 

Jeigu jo

Žemės ūkio darbuotoją suvažiavimas
Schw. Gmūndas. Balandžio 24 d. čia 

įvyko žemės ūkio darbuotojų skyrių atsto
vų suvažiavimas. Kitą dieną , įvairių zonų 
pieno darbotuojų grupė turėjo savo pasita
rimus. Apsvarstę profesinius bei emigraci
nius reikalus nutarė pagyvinti organizaci
nį veikimą. Salia žemės ūkio darbuotojų 
organizacijos nutarta suregistruoti pieno 
ūkio srities darbuotojus (pienininkus, kon- 
trol-asistentus, griet. nugr. punktų vedėjus 
ir kt.). Vingrė

Prancūzai lanko Flossenburgo koncentraci
jos stovyklą

šiomis dienomis iš Paryžiaus ir jo apy- 
. linkių nemažas prancūzų būrelis aplankė 
vieną žymiausių nacinio režimo koncentra
cijos stovyklų (vokiškai tariant — Vemich- 
tungslager) — Flossenburgą. Flossenburgas 
dabar tinkamai sutvarkytas (DP tautų ko
miteto pastangomis), pastatyta graži mal- 
dyklėlė, mauzoliejus, visų tautų kankiniams 
su reikšmingais įrašais antkapiai.

Ekskursininkai x labai giliai susikaupę 
praėjo pro pilkų Kryželių gražiai Išrikiuo
tas eiles, reikšdami įnirusiems didžiausią 
pagarbą. ~

PIENO ŪKIO DARBUOTOJŲ DĖMĖSIU!
Pienininkystės darbuotojų grupė susior- 

ganizavimo ir amigratijos tikslu nori suži
noti ir suregistruoti visus pieno ūkio srities 
darbuotojus.

Anglų, prancūzų ir amerikiečių zonose 
gyvenantieji šios srities darbuotojai savo 
adresus prašomi pranešti: Orebliunui Vin
cui, Kempten/Allgau, P. O. Box 229.

Pagal gautus adresus bus išsiųstos įsire- 
gistravimo anketos ir nurodymai.

I / Iniciatoriai,
Šia proga reikia pastebėti,' kad Flossen

burgą vertėtų lankyti, žinoma kas gali, ir 
mums lietuviams: juk čia mūsų tėvynė, pa
lyginus su kitomis tautomis, sudėjo, tur 
būt, didžihusią auką — neteko žiauriai nu
kankintų 2480 savo vaikų. L. E-tas.

IEŠKOJIMAI
Viktorija Kazilionytė - žemaitaitienė ieško 
savo brolių ir seserų: Linkevičiaus Petro, 
Kazilionio Prano, Milaitienės Marijos ir 
Vaikasienės. Prašoma atsiliepti šiuo adresu: 
J. Ivašauskienė; (13b) Kempten, (Bayern) 

Postfach 229.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
lonskinės mokyklos. Naujadarai puikūs, tik 
prasmė nudėvėta ir subiurokratinta, sutra- 
faretinta? ir jais nieko nebepasakoma, kaip 
anose arbatėlėse. Bet ten bent konijako 
buvo nemokamai. O čia gauk tu nemoka
mai bent stiklelį, kad . va ir tos materiali
nės kultūros. O dvasinės kultūros saitai, 
greičiau universalinės, europinės kultūros 
saitai, mielas prieteliau, buvo ne tokie jau 
prasti. Tik tie mūsų „santykiai”, „mezgėsi” 
nepalagkiai. Tik kur tu čia megsi mazgą, 
kad vis teturėjom vieną siūlo galą. Juk mes 
prancūzams tesiūlėm ir gal tegalėjom pa
siūlyti tik siūlelį, o jie vis mums tiesdavo 
visą virvę, storą kaip lyną. Tai kur,tu ęia 
sumegsi? Kur čia saitų proporcija? Patys 
nieko neprisiima, tik kitam savo siūlo. 
Toks santykiavimas politikoje laikomas pa
vojingu, o kultūroje vienašališku. Mes iš 
Prancūzijos, o tai beveik reiškia iš Pary
žiaus, proporcingai pagal mūsų tautos didį 
ir subrendimą, ėmėmės užtenkamai, net ga
na daug. Ypač dailės srityje! Teatre beveik 
nieko, muzikoje aiškiai per mažai, tiksliuo
se .ir humanistiniuose moksluose pusėtinai, 
literatūroje- beveik pakankamai'. Sakyčiau, 
pakankamai jeigu jau būtume atsvėrę slavų, 
ypač rusų ir lenkų, bei vokiečių įtakas, ku
rios buvo pavojingai slegiančios, nes do
minuojančios ir, be to, imperialistinės, įvai
riopai pagraužiančios mūsų tautą iš vi
daus, kažkaip aklai...

— Bet užtat politinėmis idėjomis buvome 
artimiausi prancūzams. Didžiųjų ir mažų
jų tautų laisvės, lygybės idealai.

PROFESINIAI PAŽYMĖJIMAI

Vocational Testing Cotnmision prie IRO 
Area 2 (Nellingen) prašo pranešti:

Visi turintieji DP statusą (IRO Ass. no
ne care DPs) ir gyvenantieji privačiai IRO 
Area 2 (Wurttemberg-Baden) ribose gali 
darbo dienomis 9—12 ir 14—16 vai. kreip
tis Į žemiau įvardytas IRO įstaigas profę-: 
sinių pažymėjimų gavimo reikalu: K

1.

2.
3.

Ludwigsburg, Stuttgarterstr. 
ning School.
Oeisslingen, Qewerbeschule, 
Mannheim, Lange Rbtterstr.

Exucutive of Vocational
Ludwigsburg

35, Trai-

Banhofstr. 
51.
Testing

— Tai tema baisiai skirtingomis inter
pretacijomis. Visa Europa daugmaž buvo 
įsiskiepijusi Prancūzų Revoliucijos paskelbę 
tą ideologiją. Bet kas iš jos vėliau pasida
rė, kas beliko? Likusią Europą matome^ tik 
pažiūrėkim nuo Weimaro į ryįus. O toje 
pačioje Prancūzijoje Thorez vis tebepre- 
tenduoja skaičiumi į pirmąją partiją. De 
Gaullė ginčija, — manytina, kad nuginčys, 
— bet ar tai jau bebus laisvės, lygybės, 
brolybės dvasia?... Prancūzai gal gražiau
siai moka formuluoti tautų laisvės ir tau
tų teisės principus. Bet ar pagal tuos prin
cipus Lietuvos delegacija buvo įsileista į 
Taikos konferenciją po ano karo? O pernai 
to pat Paryžiaus taikos konferencijoje ar 
nuskambėjo tautų laisvės ir tarptautinio 
teisingumo' žodžiai? Žinoma, čia ne Pran
cūzija kalta, bet tai kažkoks atsitiktinumas, 
lygiai kaip ir tas atsitiktinumas, kad iš ma
no ir tavo paso, jei čia apsigyvensi bus 
išbraukta Lietuvos pilietybė ir tu>būsi pa
skelbtas subjektu, „negalinčiu įrodyti savo 
tautybės”, nors tau „lietuviškoji kilmė” dar 
bus palikta. Be abejo, visa tai smulkmenos 
prieš amžinybę...

— Tai konkrečiai: tau nepatinka Pary
žius? — spyrėsi bičiulis, atvykęs iš krašto, 
kurio fūhreris neseniai buvo išmokęs savo 
piliečius gyventi metodu: so oder sol

— Jei nori žinoti — labai, patinka. Ten 
toliau galėtum pamatyti Eiffelio bokštą ir 
prisiminti, kaip čia 1900 metais mūsų knyg
nešių karalius Bielinis-Baltasis Erelis gynė 
iš tribūnos pavergtųjų tautų laisvę. Čia 
pat, už kelių žingsnių, va, St. Michelio bul
varas, Lotynų kvartalas, kuris per šimtme
čius buvo laisvo žmogaus simboliu. To da
bar nebepasakytume, bet vaikščiok po jį; 
skaityk tas šūtis visokių laikraščių, žurna
lų, užeik progai pasitaikius į knygomis lūž
tančius knygynus, Sorbonos auditorijas, ins
titutus, užeik j teatrus, pagaliau, nusigerk 
mirtinai „Tabou” rūsyje ir apsiantausiuok 
su egzistencialistais, išsiblaivęs pasimėklink 
dailininkų galerijose, — o, tau pakaks viso 
to pusei gyvenimo, o gal ir visam gyveiii- 
mui, kuris dabartinėmis ūkio ir finansų 
aplinkybėmis tau čia nebus labai ilgas. O 
svarbiausia, už poros šimtų žingsnių nuo 
tos vietos, kur dabar sėdime, yra vadina
moji Senos gatvė, o joje namas, rodos, da-

bar tai 63 numeris. Tame name prieš šim
tą su viršum metų gyveno Adomas Micke
vičius ir čia jis parašė „Poną Tadą”. Daug 
prancūzų tau atsakys, kad tai „nacionalini: 
lenkų poetas”, bet tu tik vienas temokėsi 
padeklamuoti šios poemos pradžią ir su
šuksi: „Lietuva! Tėvynė mano! Tu man 
kaip sveikata!...” Dėl daug ko, ir gal kaip 
tik dėl to ir Paryžiuje ilgainiui pasijusi ne 
toks jau vienišas ir savo „kilmę” pradėsi 
atpažinti ne vien tik iš „cafte d’identitf 
specialios grafos ...

— A-a!... Po Paryžiaus stogais...- 
atsiduso mano įtičiuhs ir pradėjo niūniuoti 
valso dainelę iš to seno, seno prancūziško 
filmo, kurį kadaise visi matėme Kauno ki
nuose: — Sous les toits de Paris...

— Taip. Gal ir tas... Gal ir „Bohema", 
nors matyta tik Puccinio interpretacijoje. 
Gal ir daug kas panašaus. Bet visa tai - 
pasakos. Neklysk, — tik gražios, užburian
čios pasakos. Tapiau juk kartais miela pa
klausyti ir pasakų. Eime!

Tvankusis anos vasaros vakaras. Bet Pa
ryžius dar nesirengė miegoti.
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