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JAV karinės misijos visame pasaulyje
Lakūnai prisipažįsta buvę 

pašanti virs Izraelio
Tela vivas (Dena/Reuteris). Vienas iš 
britų nušautųjų lėktuvų lakūnas spau
dos atstovams pareiškė, kad jo spitfire 
buvo pašautas virš Izraelio teritorijos. 
Tą pat teigia ir to lėktuvo pilotas, 
kuris guli ligoninėje. Tik jis nežinąs, 
ar vadovaująs lėktuvas žinojo, kad jie 
yra perskridę Izraelio sieną. Jiems bu
vo įsakyta nufotografuoti į Egiptą įsi

veržusių žydų dalinių pozicijas.
Britų aviacijos ministerija griežtai tei

gia, kad nė vienas britų lėktuvas nebuvo 
perskridęs Izraelio sienos. Dėl lakūno pa
reiškimo jis tepasakė, kad RAF pilotams 
buvo griežtai įsakyta neperskristi Palesti
nos sienos ir nė vienas lėktuvas neatidengė 
ugnies ir neperskrido sienos, kol nebuvo 
užpultas. Tik užpulti vienas arba du lėktu
vai galėjo įskristi į Palestinos teritoriją.

Pirmas kolchozas Vokietijoje
Berlynas (Dena). Berlyniškis „Abend" 

praneša, kad prie SMA Potsdame jau ku
ris laikąs yra skurtas graikų Markoso vy
riausybės paramos įstaigos dalinys. Tos 
atstovybės agentai komunistai yrą gerai 
organizuotos žinių agentūros informuoti 
apie Berlyne gyvenančių graikų finansinę 
būklę. Jie skatina Graikijos piliečius va
žiuoti į Markoso užimtas sritis ir įsijungti 
į kovą prieš Graikijos tautinę vyriausybę. 
Be to, jie stengiasi graikus panaudoti ko
munistų propagandinei literatūrai platinti.

SMA išleido naują potvarkį, pagal kurį 
leidimus prekėms išvežti į vakarinius Ber
lyno sekretorius duos tiktai sovietų įstai
gos, o ne Markgrafo policija.

Patirta gerai informuotuose sluogs- 
niuose, kad Dreetzo kaimas prie Neustadto 
bus pirmasis sovietų zonos kolchozas. Tam 
tikslui sovietų įstaigų patvarkymu į ta 
kaimą yra atgabenta dideli kiekiai trąšų 
ir sėklų; be to, netoliese įrengta nenor
maliai didelė mašinų traktorių stotis.

Washingtonaa (Dena/Reuteris). JAV kraš
to apsaugos ministeris Forreotalis paprašė 
kongresą sutikti

pasiųsti Amerikos karo misijas visnr 
ten, kur to reikalauja JAV interesai.

Tą savo prašymą Forestalls išdėstė kraš
to apsaugos senato komisijoj slaptame 
sėdyje trečiadienį.

Forrestalis prašė komisiją patvirtinti 
jų rūšių misijas: 1. bendrosios karinės
rarnos; 2. Amerikos valstybių praktiško 
bendradarbiavimo, kurio dėka būtų kariškai 
remiamos Amerikos respublikos, plano pa
ruošimo; 3. misijas, kurios atitiktų pasau
lio interesus.
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Achesonas ves tiesų Amerikos politikos 
kursą

(Dena-Reuteris). Naujai 
užsienio reikalų ministe- 
pasisakė esąs tvirtai pa-

Washingtonas 
paskirtasis JAV 
ris ketvirtadieni 
siryžęs laikytis tiesaus Amerikos užsienio 
politikos kurso, o santykiuose su Sovietų 
S-ga sekti pasitraukusio užsienio reikalų 
ministerio Marshallio pavyzdžiu.

Sį pareiškimą Achesonas padarė senato 
užsienio politikos komisijoje, kuri dabar 
svarsto jo paskyrimą. Toliau jis pareiškė, 
kad prezidento Trumano kelerius metus 
vykdoma politika yra suplanuota dviejų 
užsienio reikalų ministerių. Jis dirbęs 
abiejų vadovybėje ir tariąsis kad šiek tiek 
orientuojasi apie užsienio politikos klausl-

mus ir tikslo siekiančios bei tiesios politi
kos reikalingumą.

„Aišku, sakė Achesonas, kad negalima 
pakeisti Marshallio. Bet žmogus, ' dirbęs 
jo vadovybėje, gali sekti jo pavyzdžiu. Už 
užsienio politiką visų pirma atsakingas 
pats prezidentas, pabrėžė Achesonas. Tru- 
manas ne kartą griežtai pareiškęs, kad ne
ketinama keisti Amerikos užsienio politi
kos, Achesonas atsakė į respublikininkų 
senatoriaus A. Vandenbergo klausimus.

Achesonas atmetė kaltinimus, kad jis 
1944 m. dirbęs su Algeriu Hissu, kad su
darytų sovietams palankią nuomonę. (His- 
sas kaltinamas buvęs komunistų agentas).

Achesonas patikino komisiją, kad jis 
nepakęsiąs priešvalstybinio elemento 
aplink save, kada perims užsienio reikalų 
ministeriją.

♦ Sovietų zonoje vykdomi nauji social
demokratų veikėjų areštai. Tas „valymas” 
labiausiai vykdomas rytinėse Saksonijos 
apskrityse. (D).

Reikalauja Katyno bylos
Londonas. Lenkų generolas Andersas 

konservait. „Daily Telegraph” laikraščiui 
pasiuntė raštą, kuriame iš naujo iškėlė Ka- 
tyno žudynių, klausimą.

Andersas siūlo sudaryti tarptautinį tri
bunolą, kuris išnagrinėtų Katyno išžudymo 
bylą.

Katyno klausimu Andersas parašė kny
gą „Katyno niekšybė”, kuri vasario mėn. 
bus išleista Paryžiuje ir Londone. Be 
to, Andersas pareiškė, jog jis turi nau- 

\ jų įrodymų, kad žudynių niekšybę ne
abejotinai įvykdė sovietai.

Lenkijos ūkininkų partijos vadas ir buv. 
Lenkijos ministeris pirmininkas Mikolaiczy. 
kas New Yorke išleido knygą „Lenkijos api
plėšimas”, kurioje kaltina Staliną, kad j i s 
pats įsakė lik v J duoti lenkų ka
rininkus. Stalino įsakymas buvo para
šytas ant jo ašmeninio laiškų popieriaus la. 
po, kur tebuvęs vienintelis žodis; „uničto- 
žitj” (likviduoti).

Mūsų»

Klaipėda

Lovettas: Politbiuro tikslas yra karas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Po sena

torių pasisakymo neviešame senato užsie
nio reikalų komitjos posėdyje eihąs užsie
nio reikalų ministerio pareigas Lovettas pa
reiškė, jog jis tiki, kad sovietų politbiuras 
savo valdžiai išlaikyti naudotųsi visomis

Atoslūgio ženklai Art. Rytuose

Izraelis ryžtasi demobilizuoti kariuomenę

Schumann vizitas Britanijoje
Londonas (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

užsienio reikalų ministeris Schumanas at
vyko į Londoną. Prieš išvykdamas, Pary
žiuje jis pareiškė, kad abi vyriausybės turi 
„bendrų interesų labui savo politiką taip 
glaudžiai koordinuoti, kiek tik yra įmano
ma”.

Čia jis tarsis su užsienio reikalų minis
ters Bevinu dėl Prancūzijos ir D. Britani
jos santykių konsolidavimo.

Schumanas atvyko į Londoną britų vy
riausybės kviečiamas. Tai yra pirmas Pran
cūzijos valstybės vyro vizitas po anglų 
prancūzų sutarties pasirašymo, įvykusio 1947 
m. Dilinki rchene.

Schumaną atlydėjo Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerijos politinio skyriaus virši. 
ninkas Morvitlė ir Europos skyriaus virši
ninkas Emilis Paris.

JAV griežtai pasmerkė Olandiję
Lake Successas (UP). Paskutiniame Sau

gumo Tarybos posėdyje JAV delegatas Jes- 
supas dėl Indonezijos labai smarkiai kalti
no Olandiją. Tai buvo aštriausia kalba, ku
rią Amerikos atstovas pasakė JT instituci
joje, taikyta valstybei, nepriklausančiai Ry
tų blokui. Jis skundė Olandiją, kad pasta
roji viešai negerbia J. Tautų ir pridūrė, 
kad Olandija pažeidžia JT chartą. Olandija 
nesustabdė Indonezijoje nei karinių opera- 
ijų, nei nepaleido internuotųjų vyriausybės 
ariu.
Jessupas pabrėžė, kad JAV niekada ne
pritars Olandijos prievartos veiksmams. 
Jis reikalavo, kad Indonezijoje būtų 
įvykdyti laisvi rinkimai ir kad būtų nu
statyta tvirta data, nuo kada visiškas 
suverenumas bus perduotas „jungtinėms 

Indonezijos valstybėms.”

Londonas (Dena/Retrteris). Britų užsienio 
reikalų ministerijos informatorius dėl ame
rikiečių siūlymo penkių britų lėktuvų nu
šovimą laikyti „pasigailėjimo vertu įvykiu” 
pareiškė, kad britų elgsena ateityje priklau
sys nuo pačių žydų naudojamų priemonių. 
"‘Jeigu Izraelis ir vėl nusikalstų tokiais iš
sišokimais, tęsė informatorius, tai penkta
dienio įvykį reiktų laikyti vieša provokacija.

Britų Saugumo Tarybos delegatas Cado- 
ganas bus įgaliotas siekti vieningos JT po
litikos, kad būtų sutrukdytos Palestinoje 
kovos. D. Britanija mano, kad svarbiausiuo
ju Saugumo Tarybos klausimu turi būti ne 
penkių britų lėktuvų nušovimas, bet apla
mai karo klausimas Palestinoje.

Izraelio delegacijos pirmininkas JT britų 
dalinių ir karo medžiagos gabenimą j 
Transjordaniją pavadino „provokaciniu ma
nevru”. Tokios priemonės tik trukdančios 
vykstančioms žydų arabų ginklų paliaubų 
deryboms, kurion^ Izraelis skiria didelę 
reikšmę.

Izraelio vyriausybės informatorius pa
reiškė, kad yra įrodyta, jog incidentai, ku
rie yra privedę prie britų lėktuvų nušovi
mo, yra įvykę Izraelio teritorijoje. Be to, 
britų lėktuvai turėję aiškiai priešiškų už
davinių.

Britų aviacijos ministerija žydų kaltini- 
mus, kad nušautųjų lėktuvų pilotai turėję 
įsakymą perskristi Palestinos teritoriją, 
griežtai atmetė.

*
Einąs JAV užsienio reikalų ministerio 

pareigas Lovettas, kuris iki sausio 20. die
nos bus pareigose, pasak Reuterio, spaudos 
konferencijoje

JAV prašė 
kas galėtų

pranešė, kad
D. Britaniją nieko nedaryti, 
paaštrinti Artimųjų Rytų 

būklę.

Žydi) emigracija
Londonas (m). BBC žiniomis, pusė 

metu Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje gy
venančių žydų DP (t. y. apie 60.000) norė
tų išvažiuoti J JAV. Pusė jų t. y. 30.000 to 
negali padaryti dėl dabar veikiančio įstaty- 
jno, nes tose valstybėse apsigyveno po 1945 
m. gruodžio 22 d. Iš pereitais metais Į 
JAV išvažiavusių 2.500 DP, 800 buvo žy
dai. Į Palestiną 1948 m. įvažiavo 100.000 
žydų. Šiais metais tikimasi, kad į Palestiną 
įvažiuos 250.00 žydų, jų daugumas iš Rytų 
Europos valstybių.

šiuo

D. Britanija praėjusią savaitę painfor
mavo JAV, kad britų kariuomenės daliniai 
pasiųsti į Akabos uostą Transjordanijoje, 
netoli Palestinos sienų.

Amerikos vyriausybė, sakė Lovettas, „yra 
susirūpinusi taika Artimuosiuose Rytuose ir 
nori paremti paliaubų derybas Rodoso sa
loje.”

Lovettas pridūrė, kad JAV kreipėsi į D. 
Britaniją, Egiptą ir Izraelį dar prieš britų 
lėktuvų nušovimą, prašydama Artimuosiuo
se Rytuose kiek galint vengti incidentų.

Prezidentas Trumanas ketvirtadienį Pa
lestinos klausimais turėjo pasitarimą su D. 
Britanijos ambasadoriumi Washingtone 
Franksu.

Izraelio informatorius pareiškė, kad 
Izraelis demobilizuoja savo kariuomę, pa
sitikėdamas dabartine padėtimi.-O D. Bri
tanija mobilizuojąs! ir 
riuomenę į Art. Rytus.

Ketvirtadieni atidarius 
paliaubų derybas Rodoso
J. T. tarpininkas, kreipėsi į visas vyriau
sybes, kad jos vengtų incidentų arba prie
monių, galinčių sutrukdyti derybų eigą.

♦ Sovietai įsakė jugoslavams Berlyne 
karinę misiją iš 260 asmenų sumažinti į 
25. Jugoslavai paneigė sovietų priekaištą, 
kad misija vertėsi juodąja prekyba.

gabenasi ka-

žydų egiptiečių 
saloje, Bunchė,

galimomis priemonėmis, neišskiriant 
karo.

Lovettas dar esąs pasakęs, kad jo nuo
mone politbiurui karas yra tiktai priemonė 
komunizmui išlaikyti ir metodas, kuris tada 
bus pritaikytas, kada jo nariai tars esant 
reikalinga, kad būtų pasiekti 
tikslai. •

Lovetto pasitarimas sū senato 
reikalų komisijos nariais užtruko 
das. Po posėdžio Cortnalys pareiškė, kad

Lovettas „gvildeno aukštosios politikos 
klausimus, kurie turi būti laikomi di

delėje paslaptyje”.
Komisijos nariai prasitarė, kad Lovettas 

mano, jog maža tėra vilčių, kad tarp sovie
tų vadų įvyktų skilimas.

Be to, Lovettas pareiškė, kad Deanas 
Achesonas, kuria sausio 20. dieną perims 
užsienio reikalų ministeriją, pats vadovaus 
deryboms dėl Atlanto pakto.

nė

politbiuro

užsienio
3 valan-

Komunistai — didžiausi reakcininkai

Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 
ministeris pirmininkas Attlee vienoje savo 
kalboje pasisakė prieš komunistų politiką, 
kuri rūpinasi ne darbininkų gerove, o žiūri 
kaip kuo labiausiai paskleisti savo ideolo
giją. „Tie iš mūsų”, kalbėjo Attlee, „kurie 
taip ilgai kovojo už laisvę, komunistų ne
laiko kairiųjų partija. Daugeliu atvejų jie 
yra kraštutiniškai dešini ir yra reakcingesni 

konservatorius.”

Mirties bausmė ir darbo stovykla' 
amerikiečiams

Fuessenas (Dena). Vyriausiasis ameri
kiečių teismas Vokietijoje nuteisė pakarti 
amerikiečių karį J. D. Brightą už vienos 
vokietės išžaginimą ir nužudymą. Karei
vis Carinellis už bandymą išžaginti nu
teistas dvidešimt metų darbo stovyklos.

už

Švedija eina skirtingais keliais
Stockholmas (Dena/Reuteris). Atėjusiomis 

iš Stockholm© žiniomis, Švedijos užsienio 
reikalų ministerija pašaukė į Stockholmą 
pasitarimų savo Washingtono, Londono, Pa. 
ryžiaus ir Maskvos ambasadorius. Bus ta
riamasi dėl projektuojamo 
kraštų gynimosi pakto, kurį 
tinai sudarytu

Amerikos vyriausybė dėl

Skandinavijos 
norima galu-

eventualaus

Tiencinas kapituliavo komunistams
Frankfurtas (Dena). Reuferis, remdamasis 

„New Yorko Times” žinia, pranešė, kad 
tautinė kariuomenė Tiencine pasidavė po to, 
kai keturi miesto parlamentarai grįžo nuo 
komunistų kariuomenės vado su žinia, kad 
jis pageidaująs taikingo sprendimo apgul
tam miestui. Praktiškai komunistai miestą 
jau yra užėmę. Mieste esanti tvarka.

Pagal BBC, Šanchajaus miesto taryba 
sukvietė į Šanchajų provincijų ir visos Ki
nijos miestų atstovus konferencijos vasario 
10. d. Hankavo ir Čunkingo miestų savi
valdybės jau pranešė toje konferencijoje 
dalyvausiančios.

Gerai informuotuose Nanking© skiogs- 
niuose teigiama, kad tame mieste stacio- 

i nuoją paskutinieji transportinės aviacijos 
daliniai pradėjo ruoštis keltis į Kantoną.

Į Nankrngą atgabentieji pabėgėliai, kaip 
tohetu paaiškėjo, atetnančionris dienomis

oro keliu į Filipinus ir i

Reuterio žiniomis Tiencinas 
Ryšium su laikinėmis pa-

IRO išgabens 
Australiją.

Paskesnėmis 
dar neužimtas,
liaubomis miestas tebebuvo vyriausybės ka
riuomenės rankosę.

Visą trečiadienio naktį miestas drioskėjo 
nuo kautynių triukšmo. Kovos buvo labai 
smarkios. Komunistų kariuomenės didžioji 
dalis, apie 90.000 karių, nebuvo atvesti į 
kautynes. Tikrosios ofenzyvos prieš Tien- 
ciną dar tebelaukiama. Nankingas Tienciną 
jau nurašė, kaip žlugusį.

Kinijos kabinetas laukia paliaubų
Viceprezidentas Licung jenas netrukus 

vyks į Pekingą, kur darys pirmuosius rim
tus žingsnius vyriausybėj vardu sueiti į 
kontaktą su komutrietašą,

dėjimosi prie Atlanto pakto kreipėsi į 
Norvegiją ir Daniją, o j Švediją nesi- .

( kreipė.
Norvegija jau Skandinavijos kraštų mi

nisterių konferencijoje Karlstadte pareiškė 
sutinkanti prie to pakto dėtis. Danijos mi
nisterial tuo reikalu nenorėjo padaryti jo
kio sprendimo, bet atrodė, kad jie tuo klau
simu yra pozityviai nusiteikę. Gi Švedija 
buvo tvirtai nusistačiusi kietai laikytis sa
vo tradicinio neutralumo, pasiliekant nuoša
lyje nuo rusų tarptautinių paktų.

Per pasitarimus su Švedijos ambasado
riais Stockholme norima rasti kompro
misinį sprendimą, pagal kurį Norvegi
ja ir Danija būtų įgalintos dėtis prie 
Vakarų valstybių sąjungos, neprisiimant 

jokių įsipareigojimų.
Ketvirtadienį gerai informuotuose sluogs- 

niuose buvo manoma, kad sausio mėn. 22. 
d. Kopenhagoje sukviesta Skandinavijos 
ministerių konferencija svarstys naują Šve
dijos siūlymą, kaip bendradarbiauti ir išlai
kyti savo neutralų charakterį.

Švedų siūlyme yra šie straipsniai: 1. Šve
dijos, Norvegijos ir Danijos sąjunga, kuri 
turėtų defenzyvinį karinį pobūdį, bet ku
rioje nebūtų numatyta Įsijungimo į pasiū
lytą Atlanto paktą; 2. ginklų ir karo me
džiagos gavimas iš eVakarų valstybių Skan
dinavijos apsigynimui sustiprinti; 3. paža
das, kad Skandinavijai užpuolimo atveju ga. 
4 būti suteikta parama.

„Vienbalsiai nutariame prisijungi! > 
prie Lietuvos Respublikos”...

(Iš Šilutės seimo deklaracijos).
Vargiai berasime kitą tautą pasaulyje, 

kuriai „gerieji” kaimynai taip labai būtų 
pavydėją laisvės, sostinės ir mažo pajūrio 
ruožo, kaip lietuviams. Nedaug ir tokių pa
vyzdžių tėra, kaip vienos Mažosios Lietu
vos dalies (Klaipėdos krašto) lietuviai, ku
rie septynius šimtus metų nuo gimtojo ka
mieno atkirsti, išlaikė savo papročius, kal
bą. Daugelį šimtmečių valdžios ir bažny
čios terorizuoti bei germanizuoti, anot ku
nigo Kristijono, paikais drimeliais laikomi, 
šie lietuvninkai turėjo dar tiek tautinės są
monės, kad 1923. I. 19 d. savo seimo Šilu
tėje metu atstovo Vanagaičio lūpomis išdrį. 
so pasauliui sušukti:

— „Mūsų viešpačiai tyčiojosi iš mūsų 
teisių, atėmė iš mūsų ir tas pačias teises, 
kurios Versalės sutartimi mums ant popie- 

i riaus buvo pripažintos. Našta, kuri mus slė. 
gė, buvo nepakeliama. Mūsų balsas liko lyg 
šaukiančiųjų pūstynėje. Beliko vienintelė 

' teisė — ginklas, kurio ir tvėrėmės... Lyg 
anie Afrikos būrai, tykią naktį sudarėme 
šventą sutartį ir ant rytojaus parodėme 
prispaudėjams, kaip galinga yra tautos'va
lia, kuomet ji nebeteko kantrybės. Vieną 
gražią naktį jūs išgirdote ginklų gandą. Tai 
buvo ne bailūs medžiotojai, ne prietikio ieš. 
kotojai, bet pakeltas ginklas už savo gyvy
bės galią... Karžygiai kovotojai žinojo 
savo uždavinį ir lyg kiškius išvaikė mūsų 
engėjus. Sendvaryje jie pagavo patį vadą 
prancūzą, kuris vedė prieš mus vokiečių 
žandarus. Tai yra istorinis faktas, kad pran
cūzai su vokiečių žandarais paimti tapė 
lietuvių nelaisvėn”.

Tai įvyko tais metais, kai prancūzai, nors 
tebedegė neapykanta prieš vokiečius, bet vis 
dėlto neatidavė tikriesiems šeimininkams to 
mažo "žemės ruoželio vien dėlto, kad vokie
čiai buvo dideli, mes maži. Štai kodėl pran
cūzas kvietėsi Į pagalbą prūsą žandarą, 
„neklaužadoms”, nenorintiems vergauti lie
tuviam? tvarkyti. Taigi ir Klaipėda 1923. I. 
15 mums atiteko ne kažkuriais ten Versalio 
traktato paragrafais, o buvo prijungta vie
tos gyventojų valia. Gyvenime taip jau bū
na, kad teisė tveria tol, kol ją remia jėga.

Kas yra Lietuvai Klaipėda, daug kalbėti 
netenka. Tai ne tik nuo amžiif jos tautos 
gyvenamas kraštas, vienintelis uostas, bet 
ir tvirtas jos nepriklausomybės laidas. Mū. 
sų teisė į šį kraštą ir uostą N. gyvenimo 
metu niekas nebesuabejojo, net ir didžiosios 
valstybės, taip visada mėgstančios patai
kauti Vokietijai.

Tad šiandien, sausio 15 dieną, minėdami 
tą didžiulį įvykį, kai šio mažo žemės ruo
želio šeimininkai — tikrieji lietuvininkai, 
700 metų išvergavę svetimiesiems, pasakė 
okupantams: gana, užteks, mes norime drau
ge su savąja tauta, o ne su jumis, okupan
tai, gyventi, mes su pagarba minime tuos 
didelius mažo krašto vyrus. Atskiro Klaipė
dos krašto problemos nebėra, kaip, sakysi
me, nėra Kauno, Vilniaus, Šiaulių ar Pane
vėžio problemos. Tėra viena: Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo, kovos dėl laisvės 
problema, vienodai svarbi Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos lietuviams.

Vis dėlto ir šiandien atsiranda mūsų kai- , 
mynų, 
gelis 
Reicho 
žemės 
Kiek pasiekia žinios, rusai jį kolonizuoja 
maskoliais vien tik todėl, kad reikalui esant 
įrodytų pasauliui jo rusiškumą. Atsiranda 
dar ir visiškai naujų pretendentų; niekada 
neturėję savos valstybės ir apie Klaipėdą 
gal tik iš geografijos ar spaudos tesužinoję 
kai kurie gudų „veikėjai” laiko ją neatski
riama Gudijos dalimi ir jos išėjimu į jūrą... 
Į tai mes tegalime tiek atsakyti: Ponai ar 
„draugai”, pirmiau patys savo žemėje atsi
stokite ant kojų ir susirinkite tai, kas jums 
teisėtai priklauso. Dėl mūsų žemių perdaug 
nevarkite: mes patys pasirūpinsime savo
siomis, nes gi Klaipėda, lygiai kaip ir Ma
žoji Lietuva, tik Lietuvai priklausyti tegali.

Mes gerbiame Mažosios Lietuvos žmones, 
kaip savo tautos narius; manome, kad Ne
munas, lygiai kaip dažnai ir kalba, nėra ta 
linija, kuri mus turėtų skirti. Keistas tad 
atrodo mūsų kai kurių tremties politinių “ 
sluogsnių noras nesiskaityti su tais lietov-

(Nuketta. į 2 psL)

torinčių nežmoniškus apetitus. Dau- 
vokiečių, ypač kilusių iš rytinių 
provincijų, kalba apie šį ne savos 
gabalą, kaip apie savo nuosavybą.

1
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Tarptautinė padėtis

Pax Americana
Atlanto krantus jungiant

Pirmadienį prezidentas Trumanas pasiun
tė kongresui 1948/49 m. biudžeto projektą. 
Nuo liepos 1 d. prasidedančiuose finansi
niuose metuose norima išleisti beveik 42 
milijardai dolerių. Lydimajame rašte Tru
manas pabrėžė, kad

„tas biudžetas yra aiški išraiška tos 
programos, kurios visame pasaulyje tu
ri laikytis JAV. Ta programa išplaukia 
iš įsitikinimo, kad JAV turi toliau 
stengtis pasauliui grąžinti taiką, o sa

vam kraštui laiduoti gerovę.
Tuos žodžius lydinčios skaičių eilės aiškiai 
parodo, jog JAV suprato joms skirtą liki
mą. Mat, pasaulis jau taip sutvarkytas, kad 
taika tik tada gali džiaugtis, kai ją kas nors 
jėga įveda. Senovėje .taiką laidavo Rymo 
imperija, ji davė „pacem romanum”. Nau
jaisiais laikais tą uždavinį stengėsi išspręs
ti D. Britanija, kuri po dviejų pasaulinių 
karų jį perdavė amerikiečiams, ir tie noro, 
mis — nenoromis tą pareigą prisiėmė. T nu
mano biudžetas tai įrodo.

*

Iš 42 milijardų didesnė pusė skiriama, 
tiesiogiai ar netiesiogiai užsienio politikai. 
15 milijardų kariuomenei, 6,7 milijardai už. 
sienių ūkinei paramai, kuri, be abejo, De- 
anui Achesonui padės vesti užsienio poli
tiką. Neveltui jis 7 metus vadovavo Valsty
bės D-to ūkinei politikai. Iš tų 6,7 milijar
dų, 4,5 skiriama Europos paramos progra
mai, 1,03 milijardo okupuotiems kraštams: 
Vokietijai ir Japonijai remti, 335 milijonai 
Turkijai, Graikijai, Korėjai ir Kinijai šelpti; 
70 milijonų IRO ir tt. Tenka pastebėti, kad 
ta bendra 6,7 milijardo suma yra beveik 
puse milijardo mažesnė už pereitais metais 
išleistas sumas. Tai ryškus įrodymas, kad 
pirmieji Marshallio plano metai davė gerų 
vaisių. D. Britanija ateinantiems metams 
reikalauja 25% mažiau dolerių, negu kad 
gavo pereitais metais. Vokietijos ir Japoni. 
jos ūkis rodo atkutimo žymių. Tuo tarpu kai 
pagalbą Graikijai reikės padidinti, Kinijai 
tur būt, jau nieko nebeteks.

Reikia pabrėžti, kad prezidentas rezer- 
vavosi teisę, sudarius Atlanto paktą, 

prašyti naujų sumų.
Dar įspūdingiau atrodo lėšos karo rei

kalams, nes pasaulyje paisoma tik • stipraus 
balso. Jų skiriama net 21% daugiau, negu 
pereitais metais. Impozantiška 15 milijardų 
dolerių suma leis po ginklu laikyti apie 
13 milijono vyrų. Iš to skačiaus sausumos 
kariuomenėje tik 667.000, o kiti bus laivyne 
ir aviacijoje. Tokią iš pažiūros keistą pro
porciją paaiškina prezidentas, skelbdamas, 
kad toji armija tėra mobilizaciniai griau
čiai, kuriuos, reikalui esant, greitai galima 
bus papildyti milijonais vyrų. Laivynas’ tu
rės savo žinioje 731 laivą, jų tarpe 300 kau
tynių laivų, ir 7.450 lėktuvų savo operaci
joms paremti. . Pati aviacija (kaip atskira 
ginklo rūšis) savo strateginiams uždaviniams 
turės 9.200 I eilės lėktuvų.

Žymios sumos skiriamos naujų ginklų to
bulinimui. Tarp jų didelio susidomėjimo su
kėlė projektas tam tikrus kūnus, aprūpin
tus speciale aparatūra „išstumti” iš žemės 
traukos jėgos tiek, kad jie būtų jos paly
dovai, „dirbtiniai mėnuliai”. Tokie padarai 
turėtų didelės reikšmės tarpkontinentiniame 
raketų kare. „Daily Mail” teigia, kad teo
riškai yra įmanoma virš tam tikro žemės 
taško „pakabinti” tam tikrą kiekį atominių 

. bombų, kurias, reikalui esant, galima bus 
mygtuko paspaudimu numesti. Tai bųtų ge
riausias būdas ultimatumams...

Kad ir kaip būtų, JAV šiuo metu masiš
kai gamina naujų modelių ginklus, o so
vietai džiaugiasi pagaliau patyrę kai kurių 
pereitam kare vartotų ginklų paslaptis.

*

Aišku, kongresas dar gali vieną kitą po
ziciją pakeisti, tačiau jis nepakeis jo ben
dro charakterio, jo tikslo visam pasauliui 
suteikti savo taiką — pacem amerieanam, 
kuriai skelbti ir „Amerikos balso” išlaidos 
padidintos vienu trečdaliu. VM /

Niekada Washingtone diplomatinės dery
bos nevyto taip paslaptingai, kaip Vakarų 
Europos ir Kanados ambasadorių konferen
cija su JAV įstaigomis, kurių tikslas buvo 
suformuluoti Atlanto paktą. Nors iš oficia
lios pusės buvo pasakyta, kad negali nieko 
pranešti apie konferencijos eigą, bet 'kai 
kas vis dėlto iškilo aikštėn.

Visų pirmą paaiškėjo, kad konferencija 
buvo baigta gruodžio 29. d. Po to Washing- 
tono projektas išsiuntinėtas Kanados ir 
penkių V. valstybių vyriausybėms. Jei vy
riausybės pareikalautų pakeitimų, tai . Wa
shington© ambasadoriai susitiktų dar karią 
ir svarstytų.

Daugiausia ginčų sukėlęs punktas iš
spręstas pagal J. A. Valstybių pageidavimą. 
Amerikos dalyvavimas pakte nebus taip 
griežtai saistomas, kaip to pageidavo Euro
pos partneriai. Atlanto paktas bus sudary
tas Panamerikos pakto pavyzdžiu. Tat reiš
kia, kad užpuolus kurį nors pakto narį, kiti, 
pakto nariai kviečia konferenciją, sudafo 
vyriausybėms rekomendacijas, bet neturi 
teisės tuojau mobilizuoti signatarių valsty
bių kariuomenės. Karo paskelbimo .arba 
„policinio dalinio” išplėtimo teisė suvere
nioms tautų atstovybėms ir vyriausybėms.

Tačiau kitame punkte, dėl kurio buvo 
daug ginčytasi, amerikiečiai nusileido de
rybų partneriams’ europiečiams. Į Atlanto 
paktą tuo tarpu nepriims valstybių, nepri
klausančių Vakarų Europos Unijai. Tat 
reiškia, kad tuo tarpu atsisakyta nuo min
ties, jog į jį būtų įtrauktos Skandinavija, 
Italija ir Graikija, o eventuliai net Ispanija 
su Portugalija. Įdomu pažymėti, kad Wa
shington© derybose amerikiečiai prisidėjo 
prie europiečių balsų, kurie kritikavo Rio 
pakto modelį. Jie sutiko, kad atominiame 
kare gali nebebūti laiko sukviesti konsul- 
tatyvinės konferencijos, būtų pralošta bran
gios valandos (jei ne dienos), kol ji galėtų 
savo sprendimus pateikti vyriausybėms ir 
parlamentams, kurie, ko gero, irgi dar 
eikvotų brangų laiką pasitarimams.

Bet amerikiečiai pareiškė, kad Amerikos 
kongresas ir viešoji nuomonė niekada nera-

tifikuotų tokio pakto, kur jie neturėtų balso, 
sprendžiant karo ar taikos reikalą. Krašto 
apsaugos ministerijos atstovai paminėjo, 
kad ministėris Forrestalis savo metiniame 
pranešime prezidentui pareikalavęs įstaty
mų pakeitimo ta prasme, kad Baltieji rū
mai pagal nuolatinį įgaliojimą turėtų teisę 
bent ribotą Amerikos kariuomenės dalį be 
kongreso pritarimo .pasiųsti į karo veiksmų 
vietą. Tuo būdu galėtų bent pirmąjį smūgį 
atremti laiku. Bet reikia abejoti, ar Ameri
kos kongresas norės priimti Fęrrestalio su
gestijas, kurios krizės metu suteiktų lais
vas rankas Amerikos ginkluotoms pajėgoms.

Sovietai privengia 
JAV aviacijos

Berlynas. JAV karinis Vokietijos guber
natorius gen. Clayus tikisi, kad sovietai 
dar labiau suintensyvins šaltąjį karą, bet 
nedrįs pradėti tikrojo karo. Privačiąme pa
sikalbėjime su kongreso karinės komisijos 
nariais, kurie lankėsi Berlyne, Clayus iš
reiškė nuomonę, kad sovietai pučia Euro
poje karo baubą. Jų taktika yra kelti ne
ramumus ir skleisti baimę, kad tuo būdu 
paruoštų dirvą komunistinei sėklai sėti. 
Tačiau Claris pareiškė, kad tame nema
loniame nervų kare ir mažiausias sutriki
mas gali vesti į tikrą karą.

Svarbus veiksnys, kuris sovietus sulaiko 
nuo neapgalvotumo, yra JAV aviacija. „So
vietai, išvedžioja Clayus, turi daugiau res- 
pekto mūsų aviacijai, nekaip kai kas iš 
mūsų pačių“.

Nuolat girdimas lėktuvų ūžimas jų res- 
pektą padidirfo ir kartu stipriai paveikė 
likusiąją Europą. Clayus įsitikinęs, kad 
sovietai nori palaukti, ar Berlyno oro til
tas bus išlaikytas per žiemą, kol jie pa
siryš daryti nuolaidų Berlyno klausimu.

Lenkija prisijungė >/< Vokietijos
Varšuva (Dena/Reuterls). Lenkija besi

baigiant karui okupavo kai kurias Vokieti
jos sritis, kurios dabar prijungtos prie 
Lenkijos valstybės. Lenkijos seimas priėmė 
įstatymą, kuriuo vadinamosios atkovotosios 
sritys įjungiamos į bendrą krašto adminis
traciją.

Tų sričių dydis sudaro apie % prieška
rinės Vokietijos. Anksčiau ten gyveno per 

mil. vokiečių.

===TRUMP0S ZliiOX=
AUSTRALIJA

♦ Stdneyje išeinąs „Daily Telegraph” 
laikraštis reikalauja karinės savitarpio pa
galbos pakto su JAV ir kitomis Pacifiko 
valstybėmis, kurių saugumui baltoji Austra
lija reikalinga kaip bazė. Negyvenamose 
Australijos srityse turi būti Įgyvendyta pla
čiausio masto „masinė imigracija”. (D).

AUSTRIJA

(Atkelta iš 1 psl.) 
ninkais, kurie per ilgus vergijos ir kančios 
metus, kieto vokiško bizūno lupami, nepa
jėgė susikaldyti Į 10 ar daugiau partijų, pa
likdami tik daugiau ar mažiau sąmoningais 
tautiečiais. Jeigu jie šiandien nėra krikš- 
čiotiys demokratai, liaudininkai, tautininkai 
voldemarininkai, frontininkai ar dar krioki, 
o tik lietuviai, nėra pagrindo brukti jiems 
prievarta perdaug jau blogą mūsų partinę 
sistemą, neįsileidžiant jų atstovo Į mūsų po
litinį organą. Mažoji Lietuva nori glaustis 
prie Didžiosios; Jos vadai nori mums savo 
didžius vargus apsakyti. Ar galima 
tai užginti?
. Šiandieną, kada Klaipėdos krašto ir 

. Mažosios Lietuvos broliai drauge su 
tėvynėje likusiais artimaisiais dažnai 
jasi kalėjimo kertele ar guli ant tų 
kruvinojo karcerio grindų, mes ir čia turi
me visa širdimi dalytis tuo, ką turime: tiek 
svetimos duonos kąsneliu, tiek viltimis dėl 
vieno didžiojo laisvės ryto Mažąjai ir Di
džiajai Lietuvai K. Pelėkis

jiems

visos 
mūsų 
daH- 

pačių

Vokietijos karinio 
saugumo įstaiga

Londonas (Dena/Reuteris). Londono kom
petentinguose sluogsniuose teigiama, kad 
sausio. 15. d. JAV, D. Britanijoje ir Pran
cūzijoje bus paskelbta apie galutinį Vokie
tijos karinio saugumo įstaigos sudarymą.

Tai Vokietijos saugumo įstaigai, kurios 
steigimas sutartas vakarinių karinių guber
natorių konferencijoje Frankfurte, yra gau
tas tų trijų kraštų vyriausybių sutikimas.

Karinio saugumo įstaiga perims atsakin
gumą- už tai, kad Vokietijoje nebus vykdo
ma atsiginklavimo ir nebus imamasi jokių 
kitų priemonių, kurios grėstų Eurofx>s tai
kai. Saugumo įstaiga glaudžiai bendradar
biaus su tarptautine Ruhro kontrolės įstai
ga ir ji gali z būti ateityje viena iš organi
zacijų, kuriai, galimas dalykas, bus pavesta 
Ruhro administracijos kontrolė.

D. Britanija svarsto padėtį
Londonas (Dena-Afp.). Pirmadienį prieš 

pietus susirinko pasitarti D. Britanijos ka
riuomenės vyriausieji vadai ir ministerial, 
kurie yra kompetentingi D. Britanijos gy-; tinti pasiūlytąja tontitucijos pataisa, ku- 
nimo klausimais.

Tam susirinkimui pirmininkavo mi- 
nisteris pirmininkas Attlee, o užsienio rei
kalų ministėris Bevinas padarė išsamų 
pranešimą apie 5 britų lėktuvų nušovimą 
Palestinoje.

Be ko kito, jis painformavo apie direk
tyvas, kurias davė, britų atstovui Saugu
mo Taryboje Cadoganui.
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Staigmena Argentinos svetimšaliams
Buenos Aires (Dena/Reuteris). Argenti

noje gyveną užsieniečiai buvo labai nuste-

rioje numatoma galimybė visiems užsienie
čiams įsigyti Argentinos pilietybę arba po 
dviejų metų išvykti iš krašto.

Tą siūlymą, kartu su kitais konstitucijos 
pakeitimais, parlamentui pateikė pats res
publikos prezidentas Peronas, ir manoma, 
kad konstituantė jį. priims, nes peronistai 
joje turi daugumą. »

Nauja situacija Palestinoje
Izraelio laimėjimai Negebo dykumoje 

vienu smūgiu pakeitė karinę ir politinę 
Palestinos situaciją. Iš vienos pusės žydai 
sudavė labai skaudų smūgį Egipto orumui, 
kuris turės didesnės įtakos to krašto vidaus 
politikai. Iš kitos pusės — jie užėmė labai 
svarbią britams (strateginiu atžvilgiu) te
ritoriją bei prisiartino prie taip pat stra
tegiškai svarbaus Transjordanijos Raudo
nosios jūros uosto Akabos, kurio beveik 
niekas negina, nes svarbiausios Transjor
danijos jėgos — vadinamasis arabų legio
nas — yra sukoncentruotos daugiau į šiau
rę, Jeruzalės ruože. Dėl to Transjordanl- 
jos vyriausybė, kuri ir be to yra britų 
įtakoje, turėjo, remdamasi sutartimi su 
D. "Britanija, prašyti pagalbos. Tas pra
šymas buvo išklausytas, ir 'britų daliniai 
užėmė Akabą. Egiptas, kurį su D.Britani- 
ja jungia panaši savitarpio pagalbos su
tartis, ja kol kas nesirėmė. Mat, iki šiol 
egiptiečiai tą sutartį ignoravo, laikė, kad 
ji yra jiems primesta ir todėl neprivalo
ma. Atrodo, kad dabar jie savo pažiūrą tu
rės kiek pakeisti.

nesilaiko JT nustatytų paliau- 
o Čekoslovakija, priešingai JT 
jiems pristato ginklų, Nuro-

Tuo tarpu Bevino įsakymu britų amba
sadorius Washingtone kreipėsi į einantį 
Valstybės sekretoriaus pareigas Robertą 
Lovettą, prašydamas jį paveikti Izraelį, 
kad tas jokiu būdu neperžengtų Egipto ir 
Transjordanijos sienų. Valstybės d-tas to
kį demaršą padarė ir, atrodo, gavo iš Tel- 
avivo kai kurių pažadų. Kartu D. Britani
jos užsienio reikalų ministerija paskelbė, 
kad žydai 
bų sąlygų, 
nutarimui,
doma, kad Izraelio aviacija paliaubų metu 
padidėjo iš 40 iki 114 lėktuvų, kurių dau
guma buvo pristatyta kaip tik iš Čekoslo
vakijos. Ta proga nenuslėpta, kad už Če
koslovakijos stovi Sovietų Sąjunga. Būklę 
dar daugiau įtempė 5 britų lėktuvų, žval- 
guslų Egipto, Palestinos pasienyje, bet 
Egipto pusėje, numušimas. Tokiu būdu 
britai iš užkulisių išėjo į pačią sceną.

Žinomas britų komentatorius’ Scrutato- 
rius (Sunday Times), nagrinėdamas Pale
stinos būklę, apgailestauja, kad britų am
basadorius O. Franksas nebuvo priimtas 
paties Trumano. Girdi, žydai nebūtų to-

Masė raudonarmiečių pabogfliq
Bremenas (Dena). Bremene išeinąs 

„Weser-Kurier“ paskelbė skaičius dezer
tyrų, pabėgusių iš sovietų okupacinės ka
riuomenės Vokietijoje.

Pagal tą pranešimą
nuo 1945 m. { vakarines Vokietijos 
zonas dezertyravo nuo 80.000 lig 
100.000 sovietų karių. Tik praėjusiais 
metais lygiai 13.000 sovietų karių 
prisistatė amerikiečių karinėms įs
taigoms ir lygiai 14.000 prisistatė 

britų okupacinėms įstaigoms.
Laikraštis toliau rašo, kad 60% visų de
zertyrų yra aukšti profesijos karininkai, 
kurių tarpe buvo 24 generolai.

Tarp mokslininkų ir specialistų, kurie 
pabėgo į Vakarų Vokietiją, tas laikraštis 
nurodo sovietų okupacinės kariuomenės 
vyriausios karinės būstinės aviacijos tech
nikinį viršininką Grigorį Tokajevą ir Le
ningrado ekonominio tyrimo įstaigos di
rektorių Molodeteckį.

*

Kaip dabar paaiškėjo, praėjusių metų 
gruodžio 25. d. į vakarinius Berlyno sek
torius atbėgo sovietų akcinio įrankių fa
briko Chemnitze generalinis direktorius, 
sovietų pilietis dipl. inžinįerius Vinogra
dovas. x

Jis gruodžio 24. d. iš vieno MVD ka
rininko gavo įsakymą per artimiausias 24 
vai., lydimas dviejų sovietų agentų, iš
vykti į Maskvą. Savo atšaukimo priežas
čių jis nežinojo.

rikos vedamoje Vokietijos klausimu politi
koje neįvyks jokių pasikeitimų, net nebus 
daroma jokių administracinių pertvarkymų 
amerikiečių okuopuotoje Vokietijos srityje; 
taip pat nelauktina gener. Clayaus politinio 
tarėjo Murphio atšaukimo.

Nurodoma, kad prezidentas Trumanas 
nepaprastai glaudžiai bendradarbiavo su 
Marshalliu ir laikėsi tos pačios politinės 
krypties. Be to, juk savo laiku Marshallis 
paties .Trumano buvo paskirtas į užsienio 
reikalų ministeriją pasikeisti. Byrneso.

Deanas Achesonas jau ilgesnį laiką da
lyvavo dabartinės JAV užsienio politikos 
formavime, siekdamas tų pačių tikslų, kaip 
Marshallis' ir Trumanas. Vokietijos okupa
cinių sričių administravimo perėmimas į 
užsienio reikalų ministerijos rankas, pasi
keitus ministeriams, irgi labiau nesuaktualė. 
jo. Tas planas praėjusiais metais dėl Mar- 
shallio buvo svarstomas, bet kilus užsienio 
politikoje paaštrėjimams, ypač dėį Berlyno 
blokados, jis buvo atidėtas.

vie- 
biu-

JAV politika Vokietijoje nesikeis
Berlynas (Dena). JAV Vokietijos karinės 

valdžios sluogsniuose teigiama, kad pasi
keitus užsienio reikalų ministeriams, Ame-

„Pasaulio pilietis“ 
jau turi biurq

„Pasaulio pilietis” Garrys Davisas 
name Paryžiaus viešbutyje Įsteigė- savo
rą. Laiškai plaukia iš 35 valstybių. Tik nė 
vieno neateina iš Sovietų S-gos. Vienas ne- 
beapdorodamas korespondencijos, Davisas 
pasisamdė 22 biuro tarnautojus. Jo įstaiga 
užima jau 9 kambarius. Tarnautojai pa
rinkti- iš įvairių tautybių. Jų tarpe yra be- 
valstybių ir indokinų.

* Daug šimtų moterų Vienoje demons
travo prie sąjungininkų tarybos būstinės, 
reikalaudamos repatrijuoti iš Sovietų Są
jungos ir Jugoslavijos Austrijos karo be
laisvius. (D).

♦ Austrijos muitinės valdininkai kon
fiskavo iš Čekoslovakijos atvykusį sunkve
žimį, kuriame buvo slapta gabenama juo
dajai rinkai 1,5 milijono cigarečių. Šoferis 
ir palydovas pabėgo per sieną Į Čekoslo
vakiją. (D/R).

BULGARIJA
* Bulgarijos ambasados Londone sekre

torius Ouvaliefas dėl asmeninių ir politi
nių priežasčių iš savo pareigų atsistaty
dino. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijoje dvasininkai ir tiky

binių ordinų nariai nebegaus rūbų kortelių. 
Jie turės pirktis aprangą juodojoje rinkoje, 
kur turės mokėti daug brangiau. (D).

DANIJA
* Danijos „karo priešininkų” organiza

cija, pasak Tasso, pareikalavo, kad vyriau
sybė, atsižvelgiant į dabartinę politinę 
būklę, nesiimtų jokių karinių įsipareigoji
mų nei Skandinavijos pakte nei Vakarų 
bloke. (D).

D. BRITANIJA
♦ Britų finansų ministėris Crippsas nu

rodė, kad svarbiausias D. Britanijos užda
vinys yra likti ūkiškai nepriklausomai. Jis 
siūlė britų tautai reikalauti geresnių gy
venimo sąlygų ir didesnių atlyginimų tik 
tada, kada tas tikslas bus pasiektas. (D/R)’.

* Britų „South American Airways 
Avro-Tudor” lėktuvas iš Lisabonos į Lon
doną atskrido rekordinių laiku, sukardamas 
tą nuotolį per 3 vai. ir 31 min. (D).

, GRAIKIJA
* Graikijos karalius Povilas atvyko į 

Peloponesą, iš kurio sukilėliai bėga į 
pietus. (D/R).

kie akiplėšiški, jei nejustų aukščiausių 
Washington© vietų pritarimo. Pasak Scru- 
tatoriaus Trumanas savo Palestinos poifti- 
koje vadovaujasi vidaus politikos sume
timais. o JAV interesai reikalauja visai ki
to elgesio. Žydų nesiskaitymas su JT nu
tarimais suteikė smūgį ne tik tai organi
zacijai, bet kartu jų laimėjimai veda prie 
arabų valstybių būklės pasunkėsimo. O jei 
vietoj dabartinių arabų valstybių įsigalės 
tuštumd, ja pasinaudos tik sovietai, todėl ■ 
viso pasaulio ir taip pat savo pačių nau- Į 
dai britai Ir amerikiečiai turi suderinti sa- ’ 
vo Palestinos politikas ir tuo pačiu baigti 
neramumus Artimuosiuose Rytuose. To 
paties reikalauja ir kitas britų laikraštis 
„News of the World“ straipsnyje „Dina
mitą“. Ir Kairiųjų „The Poeple“ teigia, 
kad sovietai dėl susidariusios būklės vis 
daugiau įsitvirtina Palestinoje, ką paga
liau ir amerikiečiai turėtų įžiūrėti. Tuo 
tarpu žinomas „Observerio“ komentatorius 
„Europos Studentas“ reikalauja, kad bri
tai ne tik aktyviai nesikištų į Palestinos 
aferą, bet ir pasitrauktų iš užkulisių. Esą, 
tik tokia politika atstatys britų prestižą 
Artimuosiuose Rytuose, juo labiau, kad 
vadovaujamą vaidmenį ir šiam pasaulio 
kampe vaidina JAV.

Na, taip komentatoriams besiginčijant," 
Bevinas,, atrodo, nutarė laldytis aktyviau. 
Galimas dalykas, kad tam atėjo ir pats 
laikas. Izraelio valstybė yra neatšaukia
mas faktas, su kuriuo ir arabai turi noro
mis nenoromis sutikti. Antra vertus, būti- - 
na ir žydų pretenzijas sumažinti. Tai pa
siekus, rasit galima būtų surasti Ir taikos 
formulę, kad avis liktų sveika ir vilkas bū
tų sotus. (Lo.)

Dėl oro tilto sovietai apsiriko
New 

Times” 
aiškia j 
klaidą, 
sužlugdys žiema. Berlyno blokada nusigrįžo 
ne prieš Vakarų valstybes, bet kaip bume
rangas nusisuko prieš jos autorius.

Oro tiltas yra praleidęs pačius blogiau
sius žiemos mėnesius, ir tai leidžia susida
ryti aiškų vaizdą apie Vakarų valstybių 
aviacijos pajėgumą, kuris sukrėtėz sovietų 
ir komunistų partijos autoritetą.

Labiausiai reikia pabrėžti lakūnų nuo
pelnus, kurių keli net gyvybę paaukojo. 
Toliau reiktų priminti Berlyno visuomenę, 
be kurios paramos oro tiltas neturėtų pa
sisekimo.

Be to, nereikia pamiršti to, kad vokiečių 
parama yra simboliu vokiečių nacionalizmo 
atbudimui, kuris šiuo atsitikimu remia ne tik 
Vakarų valstybes, bet taip pat remia ir 
laisvos Vokietijos siekiančią nuomonę. Jei
gu Vakarų valstybės tą vokiečių naciona
lizmo atbudimą panaudos prieš Sovietų Są
jungą, tai jos neprivalo jo išleisti iš dėme
sio savo pačių santykiuose su vokiečiais.

Yorkas’ (Dena/Oans). „New York 
rašo, kad gener. Clayaus pranešimai 
pasato, jog sovietai padarė didelę 
manydami, kad Berlyno oro tiltą

IS VISUR
♦ Trieste išleistas naujas slovėnų kalba 

laikraštis, kuris užsirekomendavo kaip slo
vėnų komunistų organas. Jis pasisako prieš 
Titą ir kovoja už kominformą. (D).

♦ Alžyrietė Ben Amarė, kuriai turint 
100 metų trečią kartą ataugo dantys, dabar 
mirė' Philippvillėje, sulaukusi 121 m. am
žiaus. Ji paliko 60 palikuonių. (D/R).

ITALIJA '
♦ Jūrų susisiekimui tš Italijos su siau

rine ir pietine Amerika bus paleisti dar 4 
greitieji garlaiviai, kurie bendrai galės vežti 
2.600 asmenų. (D).

IZRAELIS
* Žydų „Loheme Bnei-Zeew" kovos or

ganizacija Reuteriui įteiktame pranešime 
pareiškia, kad „jie kovos” su britais visur, 
leur jie būtų, o ypač savo nuosavoje terito
rijoje. (D/R).

JAPONIJA
♦ Vienas amerikiečių B 26 tipo karinis 

lėktuvas netoli Osakos, Japonijoje, susidūrė 
su kitu lėktuvu ir nukrito į fabriką. Žuvo 
du lakūnai amerikiečiai. ir trys japonų fa
briko darbininkai. (D/R).

J, A. VALSTYBES
♦ Vienos "Abingdono (Virginijoje) ligo

ninės chirurgas paprastu kišeniniu peiliu 
turėjo padaryti Kaiserio pjūvio operaciją, 
kad išgelbėtų vieno kūdikio gyvybę, kurio 
motina buvo mirusi prieš keturias minutes. 
Pašauktasis chirurgas konstatavo motinos 
mirtį, o išgirdės jos įsčiuje vis silpniau 
plakančią kūdikio, širdį, nebeturėjo laiko 
atsigabenti įrankių, ir griebėsi kišeninio 
peilio. Kūdikį išgelbėjo. (D/R).

♦ Amerikos mažmenų prekybininkų są
junga pritarė, kad JAV būtų parduodamos 
europinės prekės ir tuo pačiu būtų parem
tas Europos atsistaymas. Amerikos preky
binės organizacijos turi pasirūpinti pasto
viu importu iš Europos ir tų prekių paskirs, 
tymu. (D).

OLANDIJA
k Olandijos dokų ir laivų statybos ben

drovė atleido iš tarnybos 220 stalių ir 
šveisuotojų, kurie neseniai buvo sustreikavę. 
(D/R).

PORTUGALIJA
♦ Pirmą kartą per 22 m. Portugalijoje 

per prezidento rinkimus bus išstatytas opo
zicijos kandidatas gener. Nortonas de Ma- 
tosas. Jis pareiškė, kad „jo tikslas padaryti 
galą dabartiniam režimui”. (D/R).

* Portugalijos monarchistai, kurie šį 
režimą vis laito provizoriniu, gavo leidimą 
per ateinančius prezidento rinkimus savo 
balsus atiduoti už dabartinio prezidento 
Carmonos kandidatūrą. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Paryžiuje trūksta elektros srovės. Vi

trinos ir reklamos naktį yra aptemdytos. 
Fabrikai srovės suvartojimą turi sumažinti 
15%. ------(D/R).

ŠVEDIJA
90 m. amžiaus Švedijos karalius Gus- 
buvo nešte atneštas į Švedijos jąarla-

♦ 
tavas----- -------  --------- . - . - .,
mento rūmus, kur atidarė naują parlamento 
sesiją. Į karališkąjį sostą jį vedė du prin
cai. Jis pasakė pačią trumpiausią kalbą, to
kią bet kada buvo pasakęs. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Kompetentingi britų karinės valdžioj 

sluogsniai pareiškė, kad esą beveik tikra, 
jog Vokietijos okupacinis statutas bus Iš
ruoštas iki sausio m. galo. Galutinis jo 
priėmimas gali užtrukti tik Vokietijos per- 
lamentinėje taryboje. (D).

♦ Pagal prekybos sutartį su Prancūzija 
bizoną iš prancūzų Vakarų Afrikos isiveš 
2.300 to kakavos. (D).

J
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1948 mt. literatūriniai ir teatriniai epizodai / Rašo A, Škėma

ūkio gaminių ta. 
gyvenimui reiktų 
kurių kiekvienas 
Oi tuos straips-

Kai kuriuose tremties laikraščiuose tilpo 
gan plačios 1948 mt. kultūrinio gyvenimo 
apžvalgos.

Faktinai, jos — statistiniai balansai. Są
rašas antraščių ir vardų. Kultūrinio gyve
nimo visumą formuoja eilės detalių. Vien 
statistinių apžvalgų mums nepakanka. Reik
tų giliau pasiknisti kultūrinio gyvenimo 
faktų esmėje. Todėl šitokias apžvalgas tu
rėtų rašyti atitinkamų sričių specialistai. 
Blogai, kai eilinis žurnalistas čiumpa ir li
teratūrą, ir dailę, ir teatrą, ir muziką. Štai 
ir skaitai kažkokią žemės 
belą. Mūsų kultūriniam 
paskirti eilę straipsnių, 
aprėptų atitinkamą sritį,
nius parašytų savo sričių specialistai.

Kultūra mūsų stipriausias ginklas! — vi
są laiką šaukiame. Tad, mokėkime ir iš
mėsinėti praėjusių metų kultūrinius įvykius, 

• kad kitais metais jie kuo mažiausiai dvoktų.
Šių eilučių autorius nori iškelti vieną 

kitą jam į galvą įstrigusį faktelį. Galimas 
daiktas, kai kurie jų’bus nepaminėti ir už. 
miršti 1948 mt. literatūriniame ir teatrinia
me biudžete.

1. Vienu metu mūsų spaudoje buvo pa
kilęs didžiulis triukšmas. dėl rašytojų — 
grafomanų.

Blogybė nelengvai pašalinama. Nors 
spauda kiek ir apsivalė nuo skorbutinių 
raštų, bet galutinai apsivalys, kai bus tal
pinami tik geri rašytojų kūriniai. Tačiau į 
spaudą braunasi dar baisesnis dalykas; pa
viršutinė ir nemokšiška kritika. Jeigu rašy
tojas turi teisės šlubuoti, ieškoti ir klysti, 
tai kritikas gali išplaukti į paviršių, tik ga
lutinai pasirengęs.

Kritikas turi būti' didelis eruditas. Jis 
formuoja skaitytojų opiniją, jis formuoja 
rašytoją.

„Aidų” 19 Nr. išspausdinta VI. Prosčiū- 
naitės recenzija apie Nelės Mazalaitės no
veles. Recenzija, kaip ir daugelis recenzijų: 
ją perskaičiusi N. Mazalaitė, tikriausiai ne- 

. pradės tobulėti.
Reikalas toks, kad VI. Prosčiūnaitė skel

bia negirdėtus dalykus. Ji įsitikinusi, kad 
dabartiniams įvykiams negalima turėti ob
jektyvaus, perspektyvinio 
būtinas kiekvienam meno

Dieve mano, kiek gerų 
parašyta, jei šito dėsnio
jai. Kur dingtų Ibsenas ir Babelis, Heming. 
wayjus ir Zuckmayeris, Sarirė ir daugelis 
kitų. Kas kam dega, apie tą ir rašo. Svar
biausia, kad gerai rašytų. O temą padiktuos 
rašytojo talentas ir psichinė konstrukcija.

Dar VI. Prosčiūnaitė apibrėždama nove
lę, tebesilaiko klasikinės novelės dėsnių. 
Taip pat senas dalykas. Prozos karaliai — 
prancūzai didžiai žavisi naująja amerikie
čių literatūra. Tegul VI. Prosčiūnaitė pa
siskaito W. Saroyaną, J. Steinbecką, E. He- 
mingvayjų ir kt. Daugelis jų novelių VL 
Prosčiūnaitei pasirodys „vaizdeliais”. O 
jeigu ji pagal dramaturgijos dėsnius recen- 

. zuotų T. Wilderio „Laimingos kelionės!”, 
tai vargšui T. Wilderiui tektų iš pagrindų 
pakeisti savo rašymo techniką, ir tada jis 
nebebūtų T. Wilderia. Vis dėlto žymiųjų 
amerikiečių novelės ir dramos yra meno 

■ kūriniai.
2. „Šviesos” 6 Nr. dvejuose puslapiuose 

atspausdinti šeši Henriko Radausko eilėraš
čiai. Poetas H. Radauskas seniai pažįstamas 
siauram skaitytojų rateliui. Plačioje skai
tytojų masėje jis mažai težinomas. Gal čia 
kaltas jo ambicfnis kuklumas, gal nedidelis 
kiekis atspausdintų eilėraščių, gal leidėjų 
neapdairumas. (Berods poetas turi paruošęs 
knygą). Dažnas pretendentas į kritikus, pa-

žvilgsnio, kuris 
kūriniui.

knygų būtų ne
laikytus! rašyto-

Naujas chemijos daktaras Tubingene
1948 m. gruodžio mėn. Tūbingeno Eber

hard — Karl — Universiteto gamtos mate
matikos fakultete Margeris Jesaitis išlaikė 
nustatytus doktoranto egzaminus ir apgynęs 
dizertaciją „Reduzierbarkeit der Saurechlo- 
riden zu Aldehyden” gavo chemijos dakta
ro laipsnį su pažymiu „magnus cum lau
dae”.

M. Jesaitis yra gimęs 1919 m. Gimnaziją 
baigė Kaune. 1936 m. (stojo į Vytauto Didž. 
Universiteto Gamtos-Matematikos Fakulte
tą.

Atgavus Vilnių, jis persikelia į Stp. Ba
toro universitetą, kur 1941 m. studijas ir 
baigia. Tais pačiais metais jis kviečiamas į 
Vilniaus universitetą asistentu prie organinės 
chemijos katedros. Čia jis dirba iki 1944 m.

Karo nublokštas į Vokietiją, 1946 m. įsto
jo į Tūbingeno universitetą, kur pas gar
sųjį prof. Wittigą paruošė kruopštų ir dė
mesio susilaukusį darbą. M. Jesaitis nag
rinėjo specialią, mažai ištirtą chloridų-al- 
dehydų sritį. Pasiimtos tezės plėtotė išti
sai remiasi praktikos darbų rezultatais, ku-

minėjęs poeto pavardę, pro dantis iškošia: 
Poetas — estetas. Ir vėl mirtina tyla. - 
čiau perskaičius šiuos šešis eilėraščius, 
risi šaukti, kad jie vertesni už gausias 
slapiais knygas, už metrinės pripažintų 
etų tiradas.

Originali tematika, puiki forma, ryškūs 
vaizdai, tarytum spalvų dėmės H. Matisseo 
paveiksluose, ir verleniškas muzikalumas.

H. Radauską galima pavadinti europiniu 
poetu.

Šitie šeši eilėraščiai — didelis įnašas į 
1948 mt. literatūrinį aktyvą.

3. Pr.t Naujokaitis sąžiningai parašė!
„Lietuvių literatūros istoriją”, „Patria”i reigoja.
puikiai išleido. Knygoje suminėti beveik) 5. Laikraščiai daug rašė ir teberašo apie 
visi dabartiniai tremties rašytojai. Ir žymie-, profesionalinio dramos teatro tremtyje žlu- 
ji, ir nusipelnę, ir pradedantieji. Kažin, ar1 girną. Priežastys pakankamai išnagrinėtos, 
tikslu buvo surašyti tiek daug vardų? Ką'ir vadovaują veiksniai kalti, ir patys akto- 
gali žinoti, gal daugelis po sėkmingo de- j riai. Ant teatro griuvėsių išdygo „Klum- 
biuto numirs, arba ko gero — apsikiaulins?; pė”.
Kad toks ir toks buvo ir šį bei tą parašė, j Oerb. St. Vykintas „Mūsų Kelio” 1 Nr. 
pasirūpins gerbiamas prof. V. Biržiška ir■ straipsnyje „1948 mt. kultūros aktyvas” va
jo įpėdiniai. Literatūros istorijoje žymimi ŠOi kad jis su didžiausiu skausmu širdyje 
tik žymūs vardai turėję reikšmės tautos li
teratūrai.

4. Artinasi literatūrinių premijų paskir
stymas. Pernai jų buvo šešios. Jei ir toliau 
taip varysime, tai po dešimties metų turė
sime šešiasdešimt laureatų. Atseit, baisiai

Ta- 
no- 
pu- 
PO-

Mes čia atvykome, kad galėtume visomis priemonėmis kovoti 
dėl nepriklausomos žmogaus dvasios kūrybos ir minties laisvės 

DAIL. V. VIZGIRDOS KALBA PASAKYTA L. D. INSTITUTO SUVAŽIAVIME

(santrauka) 
metu labai pasigendame. Kova su šiomis 
negerovėmis yra sunki, bet mes turime ją 
vesti, 
rime 
stovi 
tybių 
sakingas. Tai jau paradeda suprasti ne tik 
sava visuomenė, bet ir svetimtaučiai. . Čia 
aš norių padėkoti VLIKui, kuris pirmas, 
vos mums susikūrus, pirmenybę už Lietu
vos vardo garsisnimą tarp svetimųjų pri
pažino lietuvių dailininkams ir įteikė mums 
5000 RM premiją. Tai buvo pirmoji graži 
moralinė ir materialinė parama.

Kad menas galėtų klestėti, moralinės ir 
materialinės ' paramos klausimas meninin
kams visad svarbus. Veikimo pradžioje 
pirmiausiai tas problemas ir ėmėmės 
spręsti, organizuodami premijas ir jų pa
skirstymą. Čia gili padėka priklauso LTB 
Švietimo Valdybai ir lietuvių spaudai: 
„Mūsų Kelio” redakt. p. Penikui, „Minties” 
redakt. p. Vasaičiui, „Žiburių” redakt. p. 
Vitėnui ir „Lietuvių Žodžio” redaktoriui p. 
Kardeliui, kurie, vertindami menininkų 
rybą, skyrė lėšas geriausiems tremtyje 
kurtiems dailės kūriniams premijuoti, 
veik be išimties visos premijos atiteko 
sų nariams; Galdikui; Valeškai, Vilimui, 
Vizgirdai, Augiui, Pertravičiui, Valiui, Mar- 
čiulioniui, Zikarui, Marčiulionienei ir Ta
mošaitienei. Premijų moralinė' reikšmė 
mums yra brangi, nors dėl valiutos refor
mos menininkai beveik neteko materialinės 
paramos. Kol kas deponuotos .senos valiu
tos sąskaiton tik dalį premijų yra gavę 
Galdikas, Augius ir Zikaras.

Kiti labai mums rūpimi klausimai, tai 
dailės kūrinių apsauga ir parodų rengimas. 
Tikimės tam reikalui iš visuomenės ir val
džios įstaigų realios paramos. Nelaukiant 
kol bus surastos lėšos dailės darbų pirki
mui, skubu yra sudaryti pradžioje repre
zentacinį rinkinį iš deponuotų kūrinių. Mes 
kreipėmės i mūsų narius ir organizuoja- 
majai Lietuvių Dailės Galerijai jau depo
navo savo kūrinius A. Valeška, V. Vizgir
da, L. Vilimas, P. Kaufmanas, P. Augius, 
V. Petravičius, T. Valius, V. Rataiskis- 
Ratas, A. Marčiulionis, T. Zikaras, E. Mar
čiulionienė ir kiti.

Kaip matote, finansinių reikalų išsprendi
mas dabartinėse sąlygose yra labai sun
kus. Pragyvenimo šaltinių menininkams 
reikia ieškoti pašalinėse profesijose. Tenka 
telkti narius-rėmėjus nors ir be didelės 
sėkmės. Už tat moralinės pagalbos susilau- 
kiam nuoširdžios. Už ją dėkojame vi
siems mūsų bendradarbiams, spaudos dar
buotojams, ponui prof.' P. Raulinaičiui, ku
ris teikia mums juridinius patarimus, poe
tui H. Nagitir, poetui Nikai-Niliūnui, ponui 
J. Kazakevičiui už materialinę pagalbą, inž. 
Vizgirdai už paaukotus 
tiems.

Visuomenės auklėjimo 
jau minėjau, visad yra 
15—17 d. norėjome surengti Freiburge dail. 
A. Tamošaičio vadovaujamus tautodailės 
kursus. Juos surengti mums buvo sutruk
dyta. Nuo lapkričio 8 d. Freiburge rengia
me kultūrinius „pirmadienius”, kuriuose ap. 
tariame mums rūpimus ir aktualius klausi-

Lygiai prieš metus, toje pat vietoje, mes 
įsteigėme Lietuvių Dailės Institutą. Tuomet 
susirinkę svarstėme, abejojom, dalinomės 
praeities pergyvenimais ir ryžomės ateities 
darbams. Šiandien mums tenka duoti apy
skaitą kokį barą išvarėme. Nenoriu aš čia 
pasakyti kiek mes buvome pasiryžę ir ko
kius kalnus stengėmės nuversti. Norėtųsi 
daugiau kalbėtis apie tai, kiek daug kliūčių 
tenka sutikti, dirbant kad ir menkiausią ge
ros valios darbą. Ir man rodosi, kad di
džiausias atpildas už mūsų pastangas yra 
tas, kad mes neapsirikom, kada, dar įsikū
rimo pradžioje, deklaravom, kad mūsų or
ganizacijos ir veikimo pagrindą turi suda
ryti mūsų narių meninė ir moralinė kokybė. 
Pirmutinis mūsų darbas tad ir buvo išsiaiš. 
kinti ir sutelkti narių sąstatą. Pradžioje 
dešimt steigėjų, pamažu pasipildė naujais 
nariais. Vieni išstojo, kiti įstojo ir šian
dien kolektyve turime gražų skaičių — 
dvidešimt. Manau kad be pykčio, ir net 
nestabteldami kryžkelėje, galime palinkėti 
laimingo kelio tiems, kurie nesidrovėdami, 
net viešai, pareiškė, jog jiems su mumis 
nepakeliui. Tai yra skaudūs faktai, kurie 
palietė vos susikūrusios organizacijos pir
muosius žingsnius, jie kelia mumis pasitikė
jimo klausimą ir apie tai tad iš eilės noriu 
ir kalbėti.

Pasitikėjimas 
tarp menininkų 
tada, kada yra 
menas ir kada jis randa atgarsio visuome
nės kultūriniame lygyje. Tam yra reikalin
gas glaudus menininkų ir visuomenės ben
dradarbiavimas. Reikalinga kad visuomenė 
būtų teisingai ir objektyviai informuojama 
apie meno kūrėjus, būtų auklėjama pažinti 
ir mylėti meną, ir suprasti jo tikslus ir 
reikšmę. Reikia pripažinti, kad tikro me
ninio visuomenės auklėjimo ir teisingos, 
objektyvios informacijos mes pastaruoju 

ir nuoširdus susipratimas 
ir visuomenės gali būti tik 

kuriamas tikras ir gilus

savo moks- 
ir sugebėji- 
rezultatai ir 
Jesaitis yra 
universiteto

riuos jis labai sėkmingai atliko universite
to laboratorijose, parodydamas 
kinį subrendimą. Jo stropumą 
mus tikrai įvertino egzaminų 
profesūros atsiliepimai. Dr. M. 
pirmasis, kuris Tiibingeno 
gamtos-matematikos fakultete po karo ga
vo „magnus cum laudae” įvertinimą ne tik 
užsieniečių, bet ir iš vokiečių studentų tar. 
po. Doktorantui, rašant disertaciją rr besi
ruošiant baigiamiesiems egzaminams yra 
tekę labai daug dirbti, tačiau jis surasdavo 
laiko dalyvauti ir studentų organizaciniame 
gyvenime.

Dr. M. Jesaitį matome Akademinio Jau
nimo Sambūrio „Šviesos” steigėjų ir „Švie
sos” ideologijos formuotojų tarpe, o 1946/ 
47 m. to paties sąjūdžio centro valdybos 
pirmininku.

Linkime Dr. Margeliui' Jesaičiui ir to
liau eiti mokslinio kūrybingumo keliu ir 
ateityje pasiekti dar daug gražių laimėjimų, 
nepamirštant ir mūsų visuomeninio gyveni
mo Pamarys 

talentinga rašytojais tauta! Keista tik, kad... 
į svetimas kalbas neper daug mus verčia. 
Vertėjų neturime, ar nemokame pralįsti, 
kaip estai ir latviai. O jeigu kas ir pasiū
lytu tur būt, gerokai tektų palaužyti gal
vas, kol atrinktumėm vertingus dalykus.

Vis dėlto, gal užtektų vienos premijos? 
Jei vainikas — tai jau laurų1 vainikas!

Žinoma, rašytojai biedni, kaip bažny^os 
žiurkės. Tad, gerbiamų organizacijų ir lei
dyklų maloniai aukojamus pinigus galima 
būtų sunaudoti, kaip pašalpas gabiems ir 
neturtingiems rašytojams šelpti.

Laureatas — garbingas vardas, jis įpa- 

žiūrėjo, kaip talentingiausi artistai yra nu
sileidę iki mažosios scenos, iki kabareto. 
St. Vykintui galima „klumpiškai” atsakyti: 
tikrai liūdna, kad jam liūdna, kai kiti juo
kiasi, Bet, rimtai šnekant, nieko baisaus ne
atsitiko, jei kurį laiką tenka ir kabaretu pa

mes kad ir labai kuklūs būdami, tu- 
konstatuoti, kad mūsų kolektyvas 

priekyje dvasinių lietuvių dailės ver- 
kūryboje ir už daug ką tad yra at-

kū- 
su- 
Be- 
mū-

leidinius ir ki-

problema, kurią 
aktuali. Liepos 

sibovyti. Vakarų Europoje šviesiausios 
žvaigždės nulipa į mažąją sceną. MUnche- 
no „Schaubude” dirba labai neblogi akto
riai, vaidinę ir scenoje, ir filmose. Ir 
„Klumpei” dar toli iki „Schaubude”. Trūks
ta tekstų, patyrimo.

Jei „Klumpė” patobūlėtų, iš jos išaugtų 
neblogas satyrinis teatriukas, kuris su laiku 
pastatytų ir rimtą veikalą. Reikia sekti kon- 
juktūrą, mes emigrantai, pone Vykintai! 
Amerikoje gal ir pradėsime nuo „Klumpės”. 
Šiuo metu duokime žiūrovui, ką galime. Ta
lentingiems aktoriams karūna nuo galvos 
nenukris. O jei žiūrovas valandėlę pasijuoks 
ir pasiklausys H. Kačinsko mūsų žymiųjų 
rašytojų rečitavimo — jau šioks toks indė
lis. Geriau, nei vakaruška su bufetu. Dėl 
to negraudinkite sau širdies!

6. O vis dėlto dramos teatras visiškai 
nesugriuvo. Tiesą, jis labai jaunas, labai 
žalias, neprofesionalinis. Tik, jis turi jau
nystę, pasiryžimą ir, gal būt, ateitį. Hanau 
„Atžalynas” tebedirba. Sausio mėn. žada 
pasirodyti net dvi premjeros. Dar „Atžaly
no” kolektyvas išsirūpino darbo sutartis į 
JAV vienon vieton. Gal ir ten atliekamu lai
ku dirbs. Gal pasiseks atžalynui susi
jungus, sukurti vėl tremties dramos te
atrą. Tik čia reikės jaunystės ir draugišku
mo. Jų nesugriauna, nei kultūrinių organų 
abuojumas, nei asmeninės ambicijos.

mus. Dar du pirmadieniai buvo suruošti su 
diskusijomis ir dalyvaujant kviestiems sve
čiams. Vėliau numatoma be dailės paliesti 
taip pat ir literatūros, muzikos ir teatro 
temos.

Tarptautinė dailininkų organizacija 
„Union Internationale des Beaux-Arts”, ku
rios pirmininku yra vengrų menininkas de 
Baranyay susipažinus su lietuvių dailinin
kų darbais leidinyje „Lithuanian Art in 
Exile”, pakvietė visą mūsų kolektyvą būti 
S-gos nariais. Sąjungos Parlamente, kurio 
sudėtį sudaro įvairių tautų atstovai, lietu
vių dailininkus ir LDI atstovauja dail. V. 
Rataiskis-Ratas. Dabar MUnchene organi
zuojama tos s-gos narių darbų parodą.

Artimiausi mūsų uždaviniai — parodos 
surengiihas Freiburge, kurią numatoma at
daryti vasario 16 d. ir monografijos išlei
dimas apie lietuvių dailę.

Mums buvo atsiųsti kvietimai steigti 
„Pasaulio lietuvių dailininkų ir architektų 
sąjungą”. Tai individualus kiekvieno mūsų 
nario reikalas. Džiaugiamės, kad ir kiti 
dailininkai susibūrė organizuotam verkimui 
Linkime, kad ir jie būtų 
kokybėje.

Mūsų institucijos veikla 
meninio bei organizacinio 
miasi atskirų narių kūrybiniu pajėgumu ir 
negalime nepaminėti eilės faktų, anksčiau 
ar vėliau įvykusių, kurie neabejotinai jau 
įsirašė į lietuvių meno istorijos lapus. Štai 
keletas jų: Pauliaus Augiaus kapitalinis 
medžio raižinių veikalas „Žalčio pasaka” 
savo originalumu ir pajėgumu prilygstąs 
geriausiems dailiosios knygos kūriniams. 
Reto originalumo V. Petravičiaus raižiniai, 
jo O. Krivickienės „Vieux chants lithua- 
niens” rinkiniui iliustracijos ir kiti lino
leumo raižiniai yra nepalyginami savo me
niniu pajėgumu. V. Rato-Rataiskio snieguo
lių ir pasakų motyvai, nepaprastai sti
praus piešinio ir kompozicijos J. Stepona
vičiaus litografijos — vis tai gilaus pajau
timo ir 
gyventi 
Baltijos 
lėraščių 
Braduho 
įrodymas, kad lietuvių grafika yra pasie
kusi labai aukšto lygio.

Mūsų tapytojai, nors sunkiose sąlygose, 
retu gajumu telkia į lietuvių meno lobyną 
vis naujus ir naujus meno kūrinius. Dail. 
A. Valeškos portretai ir kompozicijos, A. 
Dangio tapybinės iliustracijos, L. Vilimo ir 
P. Kaufmano peisažai — vis tai kūryba, ku
ri reikalauja studijų. Atskirai tenka pami
nėti meno veteraną dail. A. Varną, kuris 
nenuilstamai tęsia kūrybinį darbą. įvertin
dami jo nuopelnus lietuvių menui, pakvie
tėme būti mūsų garbės nariu ir liepos 10 d. 
surengėme jo 70 metų amžiaus ir 40 metų 
kūrybinio darbo jubiliejaus minėjimą Frei
burge. Už Vokietijos ribų tapytojas P. Kiau- 
lėnas Chicagoje ir skulptorius V. Kašuba 
New Yorke, savo kūryba tinkamoje auk
štumoje reprezentuoja mūsų meną. Svetim
taučiai jau nekartą yra įvertinę mūsų ta
pytojų kūrybą atsiliepimuose apie jų pasi- 

'Nukelta į 4 psl.)

našūs kūrybinėje

nėra vien visuo- 
pobūdžio. Ji re-

aukštos kultūros menas. Giliai iš- 
T. Valiaus raižiniai „Tragedija 

pajūry”, iliustracijos H. Nagio ei- 
rinkiniui „Lapkričio naktys”, K. 
„Marui”, Rilkės „Kornetui” yra

i____ Knygių paraštėje

NAUJUOSIUOS „METUOS” PASI2VAL-
, GIUS

1948 metų knygų produkciją visų pra
smingiausia užsklendė V. K. Jonynas su K, 
Donelaičio „Metais”. Jei knygos pabaigoje 
nebūtų pažymėta Badep-Baden, iškart dė
tumeisi beskabąs 1940 metais Kaune iš
leistąją laidą. Akis, žinoma, gali suklysti, 
bet širdis nieku būdu, juoba, po 9 metų 
klasikai K. Donelaitis ir V. K. Jonynas 
kiekvieno lietuvio širdžiai yra žymiai arti- > 
mesni ir mielesni, sakyk, jau kaip pirmo 
kraujo giminė..

„Metai” iš naujo pasirodė tremtyje (!) to
tal nėra atsitiktinumas, nes okupuotoje Lie
tuvoje tokiems raštams, kaip ir viskam, kas 
laisva ir lietuviška, vietos nėra, nebent tik 
pogrindyje. Maskvos marionetės, tiesa, iš
leido „Metus”, verstus į rusų kalbą, bet tai 
grynai propagandos sumetimais ir užsienio 
rinkai. Va, žiūrėkit, lietuvių, literatūra 
klesti ir sklinda po visą TSRS ir tt, Toks 
propagandos triukas, aišku, nieko besi
orientuojančio užsieniuos nesuklaidins. 
„Pravda” ana proga prirašė eibes susigrau
denimų, kaip, anot K. Donelaičio, seniau 
gyventa Lietuvoje (visai nenurodė, kad vei
kalas rašytas 18 amž.)

Kaip ir kas okupuotoje Lietuvoje išdrįs 
perspausdinti pilną „Metų” laidą? Nebent 
tektų kas kelinta eilutė iš naujo perdirbti. 
Šit K. Donelaičio okupuotai Lietuvai aktua
laus, vadinasi, savaime antikomunistinio 
teksto pavyzdys;

Taip. Dieve, duok kožnam, kurs mūsų 
Lietuvą garbin

Ir, lietuviškai kalbėdama, baudžiavą seka...
Jei tekstas tekstu, tai V. K. Jonyno rai

žiniai nieku būdu nerodytini į kolchozus 
varomiems lietuviams. Antai, 165 psl. skai
tome:

Juk jau, kas tikt nor, tas būrišką naba
gėlį

Stumdo šen ir ten, nei kokį šunį nevertą.
Ir tame pat puslapyje Išraižyta scena, 

kaip ponai (seniau: dvarininkai, dabar: 
kompartijos ir NKVD pareigūnai) eu lietu
viais elgiasi. Žiūri žmogus į tą raižinį ir 
akys ima raibti; *

— Viešpatie, kiek tokių scenų kartojosi 
neseniai kraujuose sumurkdytame Lietuvos 
ūkininkų sukilime, nukreiptame prieš Stali
no baudžiavą, kuriai žmonijos istorijoje 
nėra ir nebus tolygių.

Verskime „Metus” puslapis puslapin. Ana, 
145 psl. regime Lietuvos peizažą žiemos 
naktį. Aiman, kokia šiurpi ir marinančiai 
šalta tyla, ir tie vilkai, alkani vilkai po 
tuščius laukus ...

Arba, va, 57 psl.: „Štai, baudžiauninkai 
visi pulkais susirinko”. Manding, šiandie 
kaip ir prieš amžius, Lietuvos arimuose 
krauju laistomas auga šventas ir nebenus- 
telbiamas kerštas. Tik įsižiūrėkime į pir
mosios baudžiavos lietuvių veidus, kokius 
mums, K. Donelaitį sekdamas, rodo V. K. 
Jonynas. Tai sau — žmonės ir vargo va
landą, tokių pirmtakų ir jų palikuonių dar
bo ir kovos Lietuva yra nemirtinga. Bent 
pusę raižinių tiktų atskiru spaudiniu '„Lie
tuva 1949 metais”. V. K. Jonynas savo rai
žiniais suaktualino K. Donelaičio kūrybą. 
Ačiū Gerb. Grafikui, kad jis politinei emi
gracijai atkūrė pasigėrėti ir susimąstyti 
vertą Tolminkiemio klebono sielvartą gim
tąja žeme ir tautiečių rytojumi. Yra „Me
tuose” pastraipų kurios kaip pasergėjimas 
atsimintinos ir mums, tremtiniams, vakarų 
Vokietijoje, pvz.:

Daug tarp mūsų yra, kurie durnai pri
siriję,

Vokiškas dainas dainuot ir keikt pasi- 
pratin

Ir kaip vokiečiai kasdien į karčiamą bėga ...
Ak, K. Donelaičio kūryba piršlių nerei

kalinga juo labiau, kad, prieš pasirodant 
„Metams”, mūsų teatro Milžinas H. Kačins
kas, su „Klumpe” brisdamas per tremties 
ūkanas, trumpa „Metų” ištraukėle jaunimui 
ir senimui parodė kokis grožis It koks nuos. 
tabus savo šalelės pažinimas randamas pas 
K. Donelaiti.

Grafikas V. K. Jonynas dirba kiek įma
nydamas ir savo kūrybiniu entuziazmu už
krečia visą politinę emigraciją, kuri, lyg 
malūno ratas vandens sriauto skiriamas, 
kruta nerimsta ir nejučiomis iš apatijos 
pereina į veiksmą arba bent į domėjimąsi 
reikalais, svarbesniais už smulkias kas
dienybės reikmenėles.

Dalis K. Donelaičio „Metų” ir V. K. Jo
nyno raižinių buvo idėta dr. Vydūno pas
tabose „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje kaip 
jį vaizdavo K. Donelaitis”, kurias „Aistia” 
išleido lietuvių ir vokiečiu kalbomis. Bet ten 
popierius menkas ir raižiniai sumažinti, 
netgi šiek tiek spaustuvės liūdnai techniš
kai atlikti, tatai tik šauklys į tikrąją meno ■ 
puotą, kurią matome „Metuose”. Grafikas 
V. K. Jonynas, suprasdamas tremtinių finan
sinius nepriteklius moksleiviams iš anksto 
užsiprenumeruojantiesiems parūpino „Me
tus” be juokų pigia kaina. Kas nepasinau
dojo proga, na ką gi palaimintas savo dva
sinėje autarkijoje, juk negi žmogų per jėgą 
vilksi į meninį pasigėrėjimą ir sielos bei 
proto pusiausvyrą!

Su didžiausiu nekantn.npu laukiama V. K. 
Jonyno iliustruotų K. Donelaičio „Metų” 
pilnos laidos vokiečių kalba. J. Cicėnas.

Presse — Foto
Panlailis Wanqen/4i!<jSu

H e r f a t z 6
FOTO IR OPTIKOS REIKMENŲ 

PREKYBA SIŪLO
mažo formato (26x36 wn) 36 nuo
traukoms foto—aparatus „Nedax” I, 
la, lb, II, Ha su Compur—Rapid už-- 
rakiais ir „Nedax” II su „Metall- 
schlitzverschluss” nuo 1 iki ‘/to™ se
kundės, Įjungtu atstumo matuotoju, 
elektriniu šviesos matikliu ir gera 

optika.
Suinteresuotieji reikalaukite aprašymų.
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Emigracinio tempo rekordas
Pajudėjo
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išvykimas buvo atšauktas, 
Francisco” esąs remonte, 
keletą valandų prieš išva-

Albertą ir Leoną Lenigus 
jų brangiam tėveliui mirus, nuošir
džiai užjaučiame

8761 Darbo Kuopos 
Pučiamųjų orkestras „Lituanica”

8761 Darbo Kuopos vyrams

Albertui ir Leonui Lenigams, 
jų tėveliui mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

8761 Darbo Kuopa

Naujas emigracinio tempo „rekordas” yra 
užtikrintai laimėtas su Australijon vykstan
čia 12-tuoju transportu, kuris jau nuo spa
lio 10 d. pradėjęs važiuoti, nuvažiavo ne
daugiau kaip 100 km.

Rugsėjo mėn. suformavus šį transportą, 
kurio didžiąją dalį sudaro pabaltięčiai 
vykstą į Australiją daug džiaugsmo vyks
tantiems sukėlė žinia, jog išvykstame 12- 
tuoju transportu iš Genuos uosto su „San 
Francisco” laivu j savo pasirinktąjį kraštą, 
tačiau po to, kai nakčia paskubomis į Fal- 
lingbostelio stovyklą buvo atvežti šiam 
transportui paskirti emigrantai iš Seedor- 
fo, Wentorfo ir Padeborno stovyklų, supa
kuotas bagažas, pasirašytos vizos ir atlik
tas paskutinis australų daktaro patikrini
mas, transporto 
nes girdi „San 
Emigrantai dar
žiavįtno atšaukimą, pasitikėdami greitu iš
važiavimu, paskubomis išleidę paskutinius 
pinigus įsigijimui geros knygos ar savo 
amatui reikalingesnio įrankio, pasiliko ap
vilti ir be cento kišenėje rytojaus dienai. 
Reikia atsiminti, kad emigracinėje stovyk
loje, viskas tiepaprastai brangu, o iš val
diškos normos negyvensi, nes nustojus svei
katos ar susirgus vaikams, niekada nebeiš- 
važiuoed.
' Po mėnesio laiko įvairiausių gandų ir 
spėliojimų, kur dingo mus išvežti turėjęs 
laivas, lapkričio pradžioje vėl buvo nusta
tyt* nauja išvykimo data, bet po visų pa
ruošiamųjų darbų, transportas buvo vėl 
neribotam laikui atidėtas. Pagaliau gruo
džio 6 d. prieš tai atėmę bagažą ir dar kar
tą padarę mediciniškąjį apžiūrėjimą, šalta
me ore, nešildomais 3 kl. vagonais pavežė
jo apie 100 km į Bremen — Grohn perei
namąją stovyklą.

Čia tuoj atvykus, transportą tvarkingai 
pergabeno iš stoties į stovyklą. Moteris su

Mus pasiekė žinia, kad 1948 m. gruo
džio mėn. 17 d. Paryžiuje gyvenantis akty
vus visuomenininkas, mokslo darbuotojas, 
nuolatinis ir artimas „Minties” bendradar
bi* A. J. Greimas įgijo Sorbonoje vals
tybinį Mteratūros doktoratą, apgindamas 
labai svarbią filologinės metodologijos ty
rinėjimams dizertaciją, kuri be diskusijų 
komisijos buvo priimta rr suteiktas daktaro 
laipsnis su pažymiu „labai gerai” (mention 
ire* honorable).

Paryžiaus lietuvių tremtinių gyvenime tai 
buvo didelis ir malonus įvykis, nes visiems

Kas ten lauks?
Dažnas mūsų, išvykdams iš Europos, ke

lia klausimą, kas gi ten lauks, kur nuvyk
sime. Po platųjį pasaulį barstantis, šis 
klausimas daug kam kelia rūpesčio.

Pats naujakurys turi iš anksto pasirū
pinti, kad susidarytų palankesnį gyvenimą 
naujoje vietoje.

Tikrai džiaugsis į bet kurį kraštą išvy- 
kusieji, kurie, prieš palikdami Europą bus 
užsisaką „Mintį”. Jos dėka jie bus nuola
tiniame sąlytyje su tremtinių bendruomene 
ir pasaulio lietuviais.

Geriausia prenumeruotis keliems mėne
siam*. Siuntinėti galime pradėti nuo bet 
kurios nurodytos datos. Prenumeratos kai
na mėnesiui 4.— DM.

mažesniais, kaip 10 metų vaikais patalpino 
atskirai nuo vyrų, o vyrus paliko su ber
niukais virš 10 metų.

Sekančią atvykimo dieną buvo paskelbta, 
kad išvykstame su- „General Steward” lai
vu iš Bremerhaveno į Australiją. Vėl baga
žų tvarkymas ir po 1 DM už gabalą pri- 
mokėjimas, vėl vyrų pravėdinimas ir „pas
kutinis” daktarų patikrinimas, vėl pasku
tinių santaupų išleidimas, nes kaipgi neti
kėsi, kad važiuojame, jeigu jau bagažas iš
vežtas ir pradedamas pakrauti J laivą. Bet 
piktosios laumės ir čia transporto neapleido.

Maždaug, kai jau bagažas buvo baigia
mas krauti, išvažiavimas buvo atšauktas ir 
laivas perleistas Brazilijos misijai, kuris 
gruodžio mėn. 15 d. išvažiavo su Brazilijos 
emigrantais. Tokiu būdu 12-tas transportas 
„tenuvažiavo” tik apie 100 km., nors jau 13, 
14 ir 15-tas transportas pasiekė Australiją, 
o 16. ruošiasi važiuoti.

Kas atlygins 12-tojo transporto žmonėms 
už vargą, nervus ir maitinantis prie stovyk-

link) katilo, — naikinant savo sveikatą, 
praleistas dienas.

Kodėl šitas transportas „įšalo”? Kur vi
sokios įkurdinimo tarnybos ir mūsų prie 
IRO įstaigų esą reprezentantai, kurių nors 
moralinė parama emigrantams daug padė
tų? Kur mūsų šalpos organizacijos, kurios 
galėtų pasirūpinti į vargą patekusiais tau
tiečiais, nes jie tikrai neliktų skolingi, kai 
pagaliau po visų vargų kada nors pradės 
sotesnį gyvenimą.

Nejaugi mes visus emigrantų vargus pa
liksime tiktai istorikams aprašyti, patys ne
siimdami jokios iiiiciatyvos savo teisėms 
apginti? .

Oia aprašytas įvykis nėra kokia nors 
žurnalistinės fantazijos pasaka, bet nuoga 
realybė, kurią jau yra išgyvenęs ne vienas 
šiandien laimingai gyvenąs Kanadoje ar 
Australijoje, realybė, kurią dabar išgyve
na arti 100 žmonių Grohn stovykloje ir 
kurią, gal būt, už keletas mėnesių išgyvensi 
ir tu mielas skaitytojau. Alb. Pocius

Ingolstadtas. S. m. sausio 8 d. lydimas 
LTB Centro Komiteto I viceprmininko An
tano Kalvaičio Ingolstadto lietuvių stovy
klą aplankė prieš keletą dienų atvykęs iš 
JAV BALFo atstovas Jonas Valaitis. Sve
čio iš užjūrio pasirodymas stovyklos gyven. 
tojams buvo'maloni staigmena. Paskubomis 
buvo sukviestas stovyklos gyventojų susi
rinkimas, kuriame svečias labai nuoširdžiai 
ir išsamiai nušvietė emigracijos eigą j 
JAV. Toliau papasakojo apie JAV gyveni
mą, įsikūrimo galimumus, darbo sąlygas ir 
kt. Po pranešimo svečias atsakinėjo į eilę 
klausimų.

Svečias apžiūrėjo tremtinių gyvenamas

yra gerai žinoma, kokiose sunkiose sąlygo
se teko naujam daktarui paruošti šį stambų 
mokslinį darbą, kuris tinkamai buvo įver
tintas Sorbonos profesorių ir tuo pačiu bu
vo atkreiptas dėmesys į lietuvių tautą, ku
rios vaikai, išblaškyti po platųjį pasaulį, 
siekia mokslo, tiesos ir kuria bendras kul
tūrines vertybes.

Mums ypačiai malonu pasveikinti naują 
daktarą ir artimą „Minties” bendradarbį su 
tokiu didžiu laimėjimu ir palinkėti tos pa
čios energijos ateities mokslo darbuose ir 
tokio pat ryžto kovoje dėl kenčiančios tėT 
vynės laisvės. (v. g.)

PADĖKA
Gautingo Tbc sanatorijos lietuviai pa

cientai nuoširdžiai dėkoja 4060-sios Lietu
vių Darbo Kuopos vyrams už jų per tas 
kuopos kapelioną kun. J. Panavą Kalėdų 
švenčių proga atsiųsta 250 DM auką.

Lietuviai pacientai

Poną

Mindaugą Klygį
ir panelę

Aldoną Paškevičiūtę, 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina 
linki laimės

8761 Darbo Kuopa

Mes čia atvykome
(Atkelta iš 3 pel.) 

rodymus užsienio parodose ir įsigydami jų 
darbus saviesiems muziejams. Lietuvių 
skulptoriai sunkiausiose sąlygose kuria mo
numentalius kūrinius. A. Marčiulionio kom
pozicijos, T. Zikaro kūriniai yra techniškai 
pajėgūs darbai. A. Tamošaitienė, vos nu
vykusi Kanadon, jau suorganizavo dailės 
studiją ir surengė su dideliu pasisekimu 
praėjusią kitimų parodą. Du vieninteliai 
lietuviai meno istorikai moksliniais veikalais 
garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Dr. J. 
Baltrušaitis yra pakviestas serijai paskaitų 
Amerikon. Dr. M. Vorobjovas irgi išvyko 
į JAV dirbti mokslinio darbo.

Salia individualinių pasireiškimų reikia 
paminėti kolektyvinius ir organizacinius. 
Tai puikiai išleista Augiaus, Petravičiaus, 
Rato ir Valiaus monografija, jų paroda 
Freiburge, T. Valiaus atskira monografija. 
Dail. A. Dargio suorganizuota grafikos pa
roda Gottingene, paroda Oldehburge, ku
rioje dalyvavo daugumas mūsų narių. P. 
Augiaus pastangomis lietuvių grafikai da
lyvavo neseniai užsidariusioje tarptautinėje 
knygos nieno parodoje Briuselyje. Freiburge 
Taikomosios Dailės Mokykloje, kur dirba
ma* didelis ir atsakingas pedagoginis dar
bas, beveik visą mokslo personalą sudaro 
mūsų nariai: Valeška, Marčiulionis, Va
lius, Tamošaitis, Marčiulionienė, Vizgirda, 
7ikara*- Dail. L. Vilimo nenuilstamomis. »u u>a»g>ais » wuuuus .mvucuu,, «•„>, 
pastangomis suorganizuotos parodos Niirn. kad kitoje vietoje taip pat būtume engiami 
berge, Hsnąu ir dabar organizuojama ga-lir terorizuojanti.

rodą JAV, liuksusini tos parodas katalogą 
redagavo Augius, Petravičius, Vilimas. Ka
talogui (vadą parašė A. Valeška. Viršelio 
konkursą laimėjo T. Valius, o parodos pla
kato V. Petravičius.

Tai tik dalis faktų, kurie jau įrodo, kad 
susikūrus LDI, jo narių netenka rekomen
duoti visuomenei kaip naujokų ir deklaruoti 
ką jie numato susiorganizavę veikti. Veiki
mas buvo ir yra. Jis remiasi mūsų pašau
kimu ir mūsų sąžine. Instituto tikslas yra 
visa tai koordinuoti, dar paskatinti, dar 
pagyvinti.

Kaip matote, daug opių reikalų pradėta, 
daug kas dar ir neįpusėta ar tik sumanyta. 
Darbe dažnai tenka nugalėti daug kliūčių 
ir yra skaudu, kad jos kartais ateina iš 
ten, kur paramos derėtų laukti. Su liūdesiu 
tenka konstatuoti, kad dabar, labiau negu 
kada nors, matomai išnaudojant dabartinę 
tremties būklę, menininkų gyvenimą drums, 
čia įvairaus plauko karjeristai ir arivistai. 
Jie nesiskaito su nieku, nei su menininkų 
etika, nei su morale. Sunkiose tremties są
lygose jų buvimas nuodija visą dvasinį. ir 
kultūrinį gyvenimą. Man rodos, kad visus 
neigiamus reiškinius ir meną ėdančias ba
cilas mes turime demaskuoti, iškelti viešu
mon ir užkirsti kelią jų veikimui Mes bė- 
gome iš savo tėvynės, ne vienas skyrėmės 

’su brangiais ir artimais žmonėmis, ne tam,

patalpas, pasikalbėjo su stovyklos gyvento
jais ir susipažino su jų gyvenimu.

Jo atsilankymas stovyklos gyventojams 
paliko labai malonų įspūdį ir suteikė vilčių 
ateities gyvenimui.

Ingolstadt as yra pirmoji stovykla, kurią 
J. Valaitis aplankė. A.

________ Sportas __________
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE LIETUVIAI 

PIRMAUJA '
Stuttgarto krepšinio pirmenybėse, kurias 

surengė vokiečiai, dalyvaujanti Dariaus- 
Girėno inžinerijos kuopos krepšinio koman
da jau turėjo tris susitikimus ir po trijų 
pergalių stovi .lentelės priešakyje, turėdama 
savo naudai 247—20 taškų santykį. Antroje 
vietoje eina Esslingeno latvių YMCA su 
127—34 taškų santykiu. Paskutinėse rung
tynėse Dariaus. Girėno I komanda nugalė
jo Fellbacho latvių YMCA 62—14, o Da
riaus-Girėno II peųketukas įveikė 57—19 
Esslingeno latvių Perse. Iš viso tenka pa
žymėti, kad šiiose pirmenybėse dalyvaujan
čios užsieniečių komandos visa klase yra 
iškilesnės už vokiečių klubus, kurie beveik 
kiekviename susitikime susilaukia gausaus 
krepšių skaičiaus, (žlv)

IS ANGLIJOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ 
GYVENIMO

Londono lietuvių Tauras žaidė krepšinio 
pirmenybių rungtynes prieš Centymca B, 
kurios baigėsi Tauro laimėjimu 39—33 
(24—20). Kitą susitikimą Tauras turėjo su 
Anglijos jaunių meisteriu Eastbury YMCA 
A; lietuviai ir čia buvo nugalėtojai, užti
krinę fiergalę 7 taškų skirtumu (26—19, 
13—10). Taškų šiose rungtynėse j>elnė: 
Adomavičius 16, Razminas 4, Bušmanas 2, 
Mastitis 2, Juras 2, Andriuškevičius 0.

Manchesterio lietuvių Kovas taip pat ne
seniai turėjo dvejas krepšinio pirmenybių 
rungtynes. Prieš Stockporto anglų komandą 
laimėta 75—6 (52—4), gi antrą kartą ta 
pati komanda buvo nugalėta net 100—17 
(46—7). Kovo sudėtyje žaidė: Butkus 30, 
Puzinas 24, Olatkauskas 23, Dargis 15, Ka- 
keranas 8.

Gruodžio pradžioje Londono Lyons LTD 
sporto klubas suruošė bokso turnyrą, kū
no nugalėtoju, gavęs sidabrinę taurę, išėjo 
lietuvis J. Žemaitis, k. o. įveikęs anglus 
Gange ir Browns, (žlv)

PASAULIO HORIZONTUOSE
— Tarpvalstybinės Ispanija — Belgija 

futbolo rungtynės baigėsi lygiomis 1—1. 
Tokio pat rezultato pasiekė ir Norvegija 
su Egiptu. Austrų Wien išvykoje po S. Afri
ką supliekė 5 — 1 Casablankos L’Union 
Sportive Athletique. Paryžiaus futbolo rink
tinė nugalėjo Stockholm© vienuolikę 3—2. 
CS Anderlecht (Belgija) laimėjo prieš aus
trų Admirą Wien 2—1.

— Žinomas pasaulio lenktynininkas ir 
lenktyninių automobilių konstruktorius an
glas Sir 'Malcolm Campbell mirė sulaukęs 
63 metų amžiaus.

— Britų ledo ritulio rinktinė viešėjo 
Stockholme ir nugalėjo Švedijos rinktinę 
6—3. Suomijos ledo ritulio rinktinė savo 
viešnagėje Čekoslovakijoje pirmą kartą lai
mėjo prieš Sokol-Pardubitz 9—3. Prahos 
miesto rinktinė suomius nugalėjo 8—4. Ka
nados ledo ritulininkai pralaimėjo Anglijos 
rinktinei 3—7.

• Su 1949 m. atrodo mūsų tremtinių masės pajudėjo iš savo laikinių sodybų V., 
Vokietijoje. Didesnės ar mažesnės jų bangos pasiruošusios arba ruošiasi apleisti 
Vokietiją ir pasukti JAV, Kanados, Australijos ir P. Amerikos kryptimis. Gaila, 
kad tas išsiblaškymas, kuris jau ir šiaip buvo didelis, naujuose ir plačiuose kon
tinentuose bus dar didesnis. Iš to fakto jau dabar reikia pasidaryti visas išvadas. 
Nauji uždaviniai iškyla prieš mūsų akis. Sijos, kurios rišo mus čia, susiglaudu
sius niūriose stovyklose ar pabirusius ankštoje erdvėje, turės nutrūkti, Įvairūs ži
diniai, aplink kuriuos mes spietėmės, turės išblėsti. Ir užtat plačiai tautiškai gal
vojant ir turint tuos tikslus, kurie likimo mums pastatyti, darosi truputį baisu, 
ar mes sugebėsime vėl susiorganizuoti, ar sugebėsime sukurti naujus židinius, ar 
sugebėsime užmegsti tuos ryšius, be kurių mes jausimės panašiai, kaip skeveldros 
plačiame vandenyne. Tiesa, kai kur, pav. JAV, mes surasime geriau ar blogiau susi
organizavusią mūsų visuomenę, Į kurią įsijungti mums nors ir nebus labai lengva, 
bet nebus neįmanoma. Tačiau kitur reiks improvizuoti, kurti iš naujo. O tai nėra 
taip paprastas dalykas. ,

Dėlto mūsų spauda palankiai sutiko mūsų veiksnių pastangas duoti Pasaulinės ’ 
Lietuvių Bendruomenės apmatus, tačiau, deja, tas apmatų kūrimas atrodo eina la
bai lėtai. O svarbiausia, nėra pastatyta visu ryškumu mūsų tikslų prieš akis, ku
rie leistų ir toliausiai nublokštam jaustis tam tikros bendruomenės nariu ir ži
noti, kad. tu ne vienas čia stovi. Antra, kad ir kokia organizacija bebūtų, praktiš
kai atskirų grupių gyvenimas priklausys nuo nedaugelio didelės iniciatyvos h* 
veiklos žmonių, kurie sugebės visokiomis sąlygomis išvystyti gyvą švietimo, kul
tūrinę, politinę ir ekonominę veiklą. Juk ir čia, Vokietijoje, už tuos visus laimė-' 
jimus, kurių mes per šiuos kelis sunkius metus pasiekėme, dėkingi daugiausia tu
rime būti taip sakant privačiai .iniciatyvai,kuri suorgatpzavo ir mūsų spaudą, net 
ir mokyklas, ir knygų leidimą, ir kooperatyvus ir kursus ir t.t. Reikia tikėtis, kad 
tie patys žmonės, dabar pajudėję į naujas sodybas nebus pavargę ir toliau naujose 
sąlygose mokės gyvenimą taip organizuoti, kad kiekvienas mūsų tautietis jaus viso 
mūsų gyvenimo pulsą. Žinoma, kaip minėjau, sąlygos bus naujos, bet taip smarkiai 
gyvenimo išbandytas tremtinys mokės apvaldyti tas sąlygas ir privers jas tarnauti 
jam, o ne pats pasidarys jų vergu.

Tokios bendros mintys kyla stebint tą paskutiniu metu vis labiau besireiš
kiantį pajudėjimo procesą. Reiktų tuos visus klausimus ir konkrečiau apsvartyti 
ir gal ne tiek planus sukurti, kaip ką naujose sąlygose organizuoti, nes čia gyve- 

■nant tokius planus ir nebūtų taip lengva sukurti, kiek duoti impulso ir paskatini
mo tai sveikai privatinei iniciatyvai, nuo kurios ateityje dar daugiau priklausys 
mūsų likimas. Ta prasme lauktina tam tikrų žygių iš tremtinių bendruomenės cen
trinių institucijų. K. STROPUS

Schwab. Gmūndo kronika
Schwšb. Gmūndas. — Sausio 3 d. mirė 

sulaukusi senyvo amžiaus šios stovyklos 
gyventoja Uršulė4 Markevičienė. Paliko 
dukterį ir žentą. Velionė palaidota sausio 
5 d. Schwab. Gmūndo vokiečių katalikų 
kapuose.

— Lietuvių Tautinis Sąjūdis a. a. prez. 
Antano Smetonos mirties sukaktuvių iš
vakarėse sausio 8 d. stovyklos bažnyčioje 
suruošė geduldingas pamaldas už tragingai 
žuvusio Lietuvos prezidento vėlę.

— „Gabijos“ tunto skautės, besibaigiant 
žiemos atostogom, suruošė jaukią eglutę. 
Kiekviena skautė buvo paruošusi dovanė
lių, kurias loterijos būdu išdalino atvyku
si Kalėdų senelio „žmona” toms pačioms 
skautėms. Eglutė buvo užbaigta gražia 
skautiška menine programa.

— Liet. Tremtinių Darbininkų ir Ama

tininkų Profesinės Sąjungos vietinis sky
rius sausio 7 d. turėjo visuotinį narių su
sirinkimą, kurio metu buvo išrinkta nauja 
skyriaus valdyba ir kontrolinė komisija. Į 
valdybą perrinktas buv. skyriaus pirmi
ninkas dipl. inž. Didžiulis, toliau — Yčas, 
Pūkelis ir kt. Atsikėlus iš Schweinfurto 
stovykols keliems šimtams gyventojų, sky
riaus narių skaičius taip pat padidėjo.

— LTB komiteto pirmininkas pik. Pr. 
Saladžius su šeima šįomis dienomis išvyk
sta į JAV. Nuo 1947 m. būdamas komitete 
pik. Saladžius aktyviai reiškėsi visuome
niniame stovyklos gyvenime, didžiausią dė
mesį kreipdamas į jaunimo švietimą ir 
kultūrinius tremtinių reikalus. Iš Schw. 
Gmūndo stovyklos į JAV kartu išvyksta 
ir dipl. inž. Rimkus, kuris paskutiniu metu 
buvo BALFo atstovybės vedėjas Stuttgar- 
te. (žlv)

IEŠKOJIMAS

AUGUSTAS ZEMECKIS, gyvenantis 7139 
So. Rockwell St., Chicago 29, Illinois, USA, 
ieško savo giminaičių Z e m e c k i ų, kilu
sių iš Tauragės apskr., Pagramančio vals
čiaus.

IEŠKOJIMAS
Ieškoma STONIENĖ JULIJA, apie 55 m. 

amžiaus, kil. iš Pajūrio km., Tauragės aps. 
Žinantieji apie jos likimą -pranešti Stoniui 
Petrui adr.: (13a) Regensburg, Luitpoldstr. 
8a.

SKELBIMAS
Lietuvis DP Steponas KARNAS, gyv., 

šiuo metu Kanadoje, vedybų tikslu norėtų 
susipažinti su lietuvaite, ne vyresne kaip 
35 mt. Rimtus pasiūlymus su nuotrauka per. 
siųsti adr.: L. Sabutis, Pinneberg b/Ham- 
burg, Baltic University, kuris šiame reika
le tarpininkaus.

VIDUGYRIO GIMINĖMS
1945 m. Amerikoje mirė Kazimieras Vi- 

dugyris, kilęs iš Navikų, Pinavos vis., Pa
nevėžio apskr. ir paliko tam tikrą pinigų 
sumą savo broliui Ipolitui. Todėl Ipolitas 
Vidugyris, ar kas žino apie jį, praneškite 
man. Jei jis yra miręs, tai kada ir kur, ir 
kas yra artimiausi jo giminės.

Adv. F. J. Bagočius 
302 W. Broadway, 

So. Boston No 27, Mass., USA

Mokykitės visame pasaulyje pelningo amato!
S. m. vasario pradžioje yra išleidžiamas „Meniškojo odos apdirbimo praktiškasis 
kursas” su lietuviškųjų odos meno pavyzdžių ir ornamentų rinkiniu. Kursas yra 
sudarytas taikomojo meno dailininko, buvusio Kauno taikomosios dailės mokyklos 
odos apdirbimo meno instruktoriaus p. KARNIO ir (galina kiekvieną savystoviai 

išmokti odos apdirbimo meno.
Norintieji šią knygą įsigyti prisiunčia vėliausiai iki 1949 m. sausio 20 d. 10 DM. 
Knygos tiražas yra ribotas. Todėl už vėliau atsiųstų užsakymų atlikimą nega

rantuojama.
Nuo užsakymų grupėmis, mažiausiai 10 egz., duodama 20*/« nuolaidos.
50-čiai užsakymo davėjų, kurie pirmieji užsisakys, bus atsiųsta praktiškųjų odos 

dirbinių pavyzdžiai.
Taikomosios dailės dirbtuvė ir meniškojo apdirbimo kursai

A. L A A R
Estische DP Lager, (13b) Kempten/Allg.

„The Thought” Lithuanian Newspa
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Aifairs 
Division ♦ License No UNDP 203 * 
Appears 3 times weekly ♦ Editor in 
Chief ar.d Authorised Licensee J. Vasaitis 
(13b) Memmingen Postfach 2, US Zone 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 ♦ Printed 
by Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
ChnbH Memmingen Schrannenplatz 6

Leista JAV Kariuomenės Vyr. Būstinės 
Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 203 
♦ Vyr. red. — leid. J. Vasaitis. Redak
toriai; Henr. Žemelis n St. Kalvaitis * 
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina 
savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščiu 
nesaugo • Prenumerata Vokietijoje mėn 
DM 3.—, į užsienį mėn. DM 4.,—. atsk. 
num. 30 pf. * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 1—, kiekviena sekanti eil. 25 pf.. 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.—, 
paieškojimai DM 2.— ♦ Ein. s-tos: 1) 
Postscheckonto MUnchen 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 * Adr.: 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tel. 2677

.,Minties” atstovas ir platintojas Anęlijd- 
ie ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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