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Slapti JAV - sovietų pasitarimai Komunistai - Šanchajųje?
Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų Są

junga paskelbė, kad sąlygos, kuriomis so
vietai sutiktų panaikinti Berlyno blokadą, 
jau nuo vasario mėn. svarstomos su JAV.

Tassas paskelbė pareiškimą, kad užsie
nio spaudos pranešimai apie galimą bloka
dos panaikinimą neatitinka tikrenybės.

JAV delegatas JT Jessupas vasario 15 d. 
tuo klausimu su sovietų delegatu Maliku 
suėjo j sąlytį. Progą tam davė, teigė Tas- 
sas, maršalo Stalino atsakymai j IN6 agen
tūros Europos skyriaus viršininko Smitho 
paklausimus sausio mėn. 27 d.

JAV užsienio reikalų ministerija pareiš
kė, kad tuo tarpu ji nekomentuos sovietų 

. pareišikmo Berlyno blokados panaikinimo 
reikalu.

Jessupas prašė Maliko paaiškinti, kodėl 
Stalinas savo atsakymuose nepaminėjo vie
nos valiutos Berlyne klausimą. Smithas bu
vo paklausęs, ar sovietai panaikntų bloka
dą, jeigu Vakarų valstybės sutiktų atsisa
kyti nuo Vakarų Vokietijos sudarymo.

Malikas Jessupui paiašikino, tęsė Tassas, 
kad jeigu būtų susitarta dėl užsienio rei
kalų ministerių susitikimo (nuo 1947 m. 
gruodžio mėn. ministerial nebesusitinka), 
tai prieš tą susitikimą būtų buvusi panai
kinta blokada.

Toliau Malikas paaiškino, kad Stalino at
sakyme Smithui neatsitiktinai tas klausimas 
paliko neatsakytas. Berlyno valiutos klau
simas galėtų būti aptartas, susitikus užsie
nio reikalų ministeriams.

Artimiausiu laiku laukiama labai svarbių
1 sprendimų

Londonas (Dena/Afp). Londono kompe
tentingų sluogsnių nuomone dviejų ar net 
vienos savaitės būvyje išsispręs, ar sovietų 
Berlyno blokada ir Vakarų valstybių prieš- 
Mokada bus panaikinta ir ar susirinks nau
ja keturių konferencija Vokietijos klausimo 
visumai spręsti.

Artimiausioje ateityje Berlyno klausimu 
tenka laukti reikšmingų sprendimų. Spėja
ma, kad Berlyno blokados klausimo atlyži- 
mui turi įtakos šie reiškiniai: oro tilto pa
sisekimas, priešblokados sukelti sovietų zo
noje sunkumai, Maskvos pageidavimas, kad 
aplamai atlyžtų būklė. .

Berlyno klausimu kontaktas su sovietais 
palaikomas ir toliau

Londonas (Dena/Reuteris), Britų užsienio 
reikalų ministerijos informatorius pareiš
kė, kad JAV kontaktas su Sovietų Sąjunga 
Berlyno blokados klausimu yra pąsiinfor- 
mavimo pobūdžio ir jis dar tęsiasi. D. Bri
tanijos vyriausybė jau ilgesnį laiką tuo 
klausimu tariasi su JAV ir Prancūzijos vy
riausybėmis.

L Paskutine valanda J
* f

♦ Protestuodamas dėl 65.000 to lėktu- 
vešio statybos sustabdymo, atsistatydino 
JAV karo laivyno ministeris Sullivanas.

♦ Trečiadienį JAV senato užs. politi
kos komisijoje pradedami debatai Atlanto 
pakto ratifikavimo klausimu.

♦ Sovietų karinių pajėgų štabas Karl- 
horsfe antradienį gavo Maskvos įsakymą 
tuoj pat pradėti paruošiamuosius darbus 
Berlyno blokadai atšaukti.

♦ JAV užs. reik. min. pranešimu, Jessu- 
po ir Maliko naujo susitikimo data dar ne
santi nustatyta.

♦ Gerai informuoti Washingtono šalti
niai skelbia, kad Vakarų Vokietijos vyriau
sybės sudarymas jokiu būdu nebus atidėlio
jamas dėl naujųjų sovietų pasiūlymų.

♦ JT sluogsnių nuomone, keturių di
džiųjų valstybių užs. reik, ministerių tary
bos posėdžio reikią laukti ne anksčiau, kaip 
po mėnesio. Jei jis įvyksiąs tai tik va
sarą.

♦ Kompetentingi JAV aviacijos sluogs- 
niai antradienį pareiškė, kad nesą jokių 
ženklų, jog po eventualaus blokados at
šaukimo Berlyno orinis tiltas turėtų nus
toti funkcionuoti. Tai galėsią atsitikti tik 
tuo atveju, kai bus galutinai garantuotas 
Berlyno gyventojų aprūpinimas sausumos 
keliu.

♦ Nuo gegužės 15 d. per sovietų zoną 
pradės kursuoti 5 tarptautiniai traukiniai 
tarp Rytų Europos valstybių ir Skandinavi
jos kraštų.

♦ Tautinės Kinijos kariuomenei pavyko 
sustabdyti komunistų žygiavimą į Sučau 
miestą. Ki" komunistų daliniai užėmė Su- 
ančengą. Aukšti tautinės Kinijos karininkai 
oro keliu pasitraukė iš Šanchajaus. \

♦ Socialistų įtakoje esanti Belgijos pro
fesinė. sąjunga nutarė pradėti streiką, jei 
karalius Leopoldas grįžtų į sostą. Organi
zacijai priklauso 2,5 mil. darbininku.

Informatorius patvirtino, kad JAV dele
gatas JT Jessupas vasario mėn. 15 d. ėmė
si iniciatyvos tiems pasitarimams pradėti. 
Britų vyriausybė nebuvo iš pradžių į tuos 
pasitarimus įtraukta, bet JAV vyrausybė ne
trukus apie juos painformavo D. Britanijos 
ir Prancūzijos vyriausybės.

JAV užs. reik, ministerija patvirtina

Washingtonas (Dena). JAV užs. reik, mi
nisterija paskelbė, kad Berlyno blokadai at
šaukti ir užsienio reikalų ministerių tarybai 
susirinkti, kaip atrodo, kliūčių nėra. JAV 
užs. reik; ministerijos paskelbtame komuni
kate minimi ir slaptieji pasitarimai tarp 
Mal Jessupo ir Maliko. Kovo 21 d. Mali
kas panformavęs Jessupą, kad transporto 
ir prekybos suvaržymai galėtų būti iš abie
jų pusių atšaukti, ir blokada galėtų būti 
atšaukta prieš užs. reik. min. tarybos po

sėdį, jeigu būtų nustatyta šio posėdžio da
ta. Tada JAV užs. reik, ministerija šą pa
siūlymą aptarė su D. Britanijos ir Prancū
zijos užs. reik, ministeriais. Jiems susitarus 
dėl bendros laikysenos, balandžio 5 d. Jes
supas Malikui įteikė pareiškimą, kuriame 
buvo išdėstyta, kad. Vakarų valstybės de
ryboms siūlo: drauge atšaukti visus suvar
žymus, kuriuos po 1948 m. kovo mėn. abi 
pusės yra paskelbusios, ir nustatyti datą, 
kada užs. reik. min. taryba turėtų susirink
ti. Malikas, kaip komunikate toliau sako
ma, balandžio 10 d. pasikalbėjime su Jessu- 
pu išdėstė SSSR nuomonę tuo reikalu. Iš 
jo pareiškimo paaiškėjo, kad dar reikią iš
siaiškinti kai kuriuos punktus, nuo kurių 
priklausys galutinis sprendimas.

JT plenumo pirmininkas, kaip iš JT 
sluogsnių skelbiama, dalyvavęs JAV — SS 
SR pasitarimuose dėl Berlyno blokados.

5. kolonos
Penktosios kolonos kongresai sveikina ko

munistų laimėjimus
Paryžius (Dena/Reuteris). , JAV tabako 

darbininkų profesinės sąjungos pirmininkas 
Hendersonas JAV vykstančią bylą prieš 12 
komunistų vadų pavadino antrąją „reichs
tago padegimo byla”.

Kai pasaulio pilietis Nr. 1 Davisas no
rėjo įsiveržti į to kongreso posėdžių salę, 
kad, tuo kongresu pasinaudodamas, paskelb
tų atsišaukimą į žmones už geležinės už
dangos, kilo sąmyšis. Tačiau Davisas buvo 
iš posėdžių salės išprašytas, motyvuojant 
tuo, kad jis nėra atstovas.

Į Prahoje vykstantį „taikos kongresą” ne
lauktai atvyko 6 asmenų Australijos dele-

Kokios Vokietijos nori Amerika
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministerijos Vokietijos ir Austrijos 
skyriaus viršininkas ambasadorius Murphys 
radijo transliacijoje palietė „Vokietijos pro
blemą”. Jis pareiškė, kad sąjungininkų vie
nintelis tikslas Vokietijoje yra padėti vokie
čiams įsteigti Vakarų Vokietijos respubliką, 
kurioje gyventų ■ savo kaimynams taikingai 
nusiteikę žmonės ir kad jie turėtų sveikas 
ūkines gyvenimo sąlygas.

Tik tokioje raidoje glūdi vienintelė sau
gumo galimybė. Į radijo komentatoriaus pa
klausimą, ar Vakarų sąjungininkai nori su
kurti stiprią ar silpną Vokietiją, Murphys 
atsakė, jog stipri, bet dar nepribrendusi 
Vokietija vėl gali būti grėsmė Amerikai ir 
pasauliui. Gi silpna Vokietija reikštų ūkinį 
pavojų ir sudarytų politinių ir socialinių 
neramumų židinį.

Vakarų sąjungininkų tikslas yra sukurti 
„saugią Vokietiją”, nes okupacija ir sąjun
gininkų kontrolė visam laikui negali su
kurti saugumo.

Trys Vakarų zonos bus sujungtos organiš- 
t kai

Washingtonas (Dena/Reuteris). Antradienį 
D. Britanija, JAV ir Prancūzija oficialiai 
paskelbė trijų zonų sutarties tekstą. Jis įsi
galios po okupacinio statuto įsigaliojimo.

JAV ginklai Europai
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV val

dininkai, kurie ruošia įstatymus dėl Ameri
kos ginklų teikimo Atlanto pakto valsty
bėms, pranešė, kad JAV pirmoje eilėje teiks 
Europai tokius ginklus, kurie yra reikalin
gi atmušti greitą sovietų žygiavimą per 
Europą. Tai ginklų klasifikacijai priklauso 
ypač tankai, tankams atmušti ginklai ir ar
tilerija.

Šiuo metu Washingtone ruošiami planai, 
kuriuose būtų numatyta į Europos apgink
lavimo programą įtraukti ir vokiečių plieno 
produkciją.

Žymūs Amerikos strategai mano, kad Va
karų Europa su Amerikos pagalba gali at
sispirti bet kokiai sovietų invazijai. Vakarų 
Europai tol reikės amerikinės karo medžia
gos, kol karinėje srityje ji pati atsistos ant 
savo kojų.

Atlanto pakto valstybių teikimo skubos 
eilėje pirmiausia yra amerikiniai ginklai, 
po to atsargos dalys transporto ir žinių 
perdavimo įrengimams bei kiti kariniai 
reikmenys ir pagaliau žaliavos atskirų kraš
tų ginklavimo pramonei. Apginklavimo ir

kongresas
gacija. Ji buvo sutikta su didelėmis ovaci
jomis.

Prahoje vykstančiame „taikos kongrese” 
pirmininkas Drda pranešė apie kiniečių ko
munistų kariuomenės įžygiavimą į Nankin- 
gą Delegatai pasikėlė iš savo vietų, susi
rinko apie Kinijos delegaciją ir sveikino 
jos narius, apkabindami ir bučiuodami. Bu
vo sugiedotas „laisvės maršas”, o Kinijos 
komunistų vadams buvo keliamos nebaigia
mos ovacijos.

Pirmadienį ir Tokijoje buvo atidarytas 
pasaulio taikos kongresas, kuriame daly
vauja kairiųjų darbininkų ir kultūrinių or
ganizacijų atstovai.

Dėl prancūzų zonos sujungimo su bizo
ną fa’rp’ trijų Vakarų valstybių Užsienio rei
kalų ministerių buvo susitarta balandžio 8

Po Vakarų Vokietijos vyriausybės suda
rymo, dėl kurios principų jau susitarta 
Franfurte, bus sudaryta sąjungininkų auk
štoji kontrolės komisija, kuri ir bus aukš
čiausia sąjungininkų įstaiga. Vokietijoje. Tai 
yra numatyta balandžio 8 d. Washingtone 
pasirašytame Achesono, Bevino ir Schuma- 
no susitarime.

Prancūzų parlamento atstovai J Vokietiją

Frankfurtas (Dena). Prancūzijos respubli
kos tarybos užsienio reikalų komisijos 6 
atstovai atvyko į Vokietiją.

Ta dleegacija ektina susipažinti su Vo
kietijos konstitucinių institucijų kūrimu ir 
sąjungininkų Ruhro kontrolės įstaigų veik
la.

„Proletariato diktatūra yra aukščiausias 
demokratijos laipsnis”

Berlynas (Dena). SMV informacijų sky
riaus viršininkas pulk. Tulpanovas sovietų 
kultūros namuose apžvelgdamas vokiečių 
komunistų mentalitetą, pareiškė, kad „daug 
draugų yra persiėmė kapitalizmo ideologi
ja ir Ameriką bei Angliją laiko demokra
tijomis, o Sovietų Sąjungą su jos sąjungi- 

karinių medžiagų teikimai atskiriems kraš
tams bus laikomi didžiausioje paslaptyje ir 
apie tai kongrese nebus kalbama.

Numatoma, kad pagal tą programą Va
karų Europai bus teikiami tolimo skridimo 
bombonešiai ir naikintuvai, bet nebus tei
kiami naujausio tipo sprausminiai naikin
tuvai. Washingtono stebėtojų nuomone lėk
tuvus gaus tik D. Britanija.

Didžiausius ginklų kiekius gaus Prancū
zija, o vėliau D. Britanija ir Italija.

♦
Europos vienybė rutuliojasi

Londonas (Dena/Reuteris). Kompetentin
guose Londono sluogsniuose patirta, kad 
Vakarų Unijos Švedijos, Danijos, Norvegi
jos, Italijos ir Airijos užsienio reikalų mi
nisterial gegužės 3 d. yra pakviesti į Lon
doną konferencijos, kuri paruoš konstitu
cijos projektą Europos parlamentui ir vy
riausybei. '

Tikimasi, kad Eurępos tarybos pirmas 
susirinkimas bus padarytas rugpjūčio mėn. 
Strasburge.

Nankingas (Dena/Afp). Komunistai skel- sas pasaulis”, rąšo „New York Times”.
bia, kad naktį į antradienį jie užėmė Šan
chajų. Taip pat komunistų daliniai, esą, 
užėmė ir vietoves prie Hangčavo.

Iš gerai informuotų sluogsnių patirta, kad 
komunistai užėmė Kiangsio provincijos so
stinę Nantčangą. Pekingo komunistų radi
jas skelbia, kad komunistai per Jangcę jau 
perkėlė per vieną milijoną kariuomenės.

Tautinės Kinijos sluogsniai antradienį 
ginčijo tai, kad Šanchajų užėmė komunis
tai. I Šanchajų esą pasiųsti amerikiečių pa
ruošti kariuomenės daliniai iš Fohnozos 
salos garnizono. Esą, miesto gynimui su
traukta apie 300.000 tautinės kariuomenės. 
Kiti šaltiniai skelbia, kad Šanchajaus įgu
los viršininkas veda su komunistais derybas 
dėl taikingo miesto perdavimo, kaip tai 
anuo metu padarė Pekingas.

JAV užsienio reikalų ministerijos valdi
ninkai paskutiniame pasisakyme dėl Kini
jos būklės pareiškė, kad tautinį Kinijos 
kariuomenę ištiko katastrofą ir kad ji dau
giau nebepataisoma. Už tą pralaimėjimą 
yra atsakinga tik Čiangkaišeko vyriausybė.

Toliau tie valdininkai pareiškė, kad Ki
nijos vyriausybė prarado tautoje pasitikėji- 
mą ir JAV pagalbą iššvaistė. Kinija turėjo 
patį nepajėgiausią vadą, kokį bet kada is
torijoje bet kokia tauta yra turėjusi. . >

JAV užsienio reikalų ministerija Ameri
kos karo attache Nankinge pavedė Kinijos 
komunistų įstaigoms pareikšti „griežčiausią 
protestą” dėl amerikiečių ambasadoriaus 
gyvenvietės pažeidimo Nankinge

Stalino atsakymas į Atlanto paktą ir Truma- 
no bei Marshallio planus

New Yorkas (Dena). „Komunistų laimėji
mas Kinijoje panėši visuotiniam tvanui, ku- 

radarinius patirs ne tik Azija, bet ir vi- 

ninkėmis liaudies demokratijomis laike dik
tatūromis. „Tačiau aukščiausią demokrati
jos laipsnį sudaro proletariato diktatūra.”

Sovietų zonoje nėra nei proletariato dik
tatūros nei liaudies demokratijos. Ta pro
ga jis įspėjo vokiečių komunistus nuo ūki
ninkų persvaros proletariate, ūkininkas yra 
proletariato sąjungininkas, bet darbo klasė 
turi neišleisti iš dėmesio vadovaujančios ro
lės prievolės.

Apžvelgdamas politinę ir ūkinę Sovietų 
Sąjungos raidą, Tulpanovas pasakė, kad pa
tirtis yra parodžiusi, jog ideologinis prole
tariato pasiruošimas yra svarbiausias veiks
nys laimėjimui. Todėl sovietų komunistai 
yra tokie griežti su teoriniais nukrypimais. 
Taip, pavyzdžiui,•‘sovietų kolchozų ūkminkų 
nukrypimas sukeltų didelius ūkinius sunku
mus.

Ta savo kalba po kelių mėnesių pertrau
kos Tulpanovas vėl pasirodė viešumai.

Žmonų klausimas/
Flushing Meadows (Dena). JT pilnatis 

39 balsais prieš 6 balsus, 11 balsų susilai
kius priėmė jau praeitais metais Paryžiuje 
teisės komisijos paruoštą rezoliuciją, kurio
je JT buvo prašomos konstatuoti, kad so
vietų atsisakymas išleisti iš Sovietų Sąjun
gos svetimų piliečių žmonas — ruses ken
kia draugiškiems santykiams su kitais 
kraštais.

Toje rezoliucijoje reikalaujama, kad so
vietai atsisakytų nuo panašių priemonių, 
nes jos priešingos JT chartai ir atskirais 
atvejais prieštarauja diplomatiniams papro
čiams.

E. Rooseveltienė vykusiuose tuo klausi
mu debatuose pasmerkė sovietų elgseną ir 
pareiškė, kad sovietai vis dar atsisako iš
leisti 65 vyrus ir 350 Amerikos piliečių 
žmonų.

Britų atstovas McNeilis pareiškė, kad 
sovietų vyriausybė gali sakyti ką nori, bet 
ji niekada JT pilnaties neįtikins, kad jų 
priemonės šeimoms išskirti yra humaniškos.

Iš Lenkijos atstovybės sovietai pagrobė 
moterį

Viena (Dena/Reuteris). Austrijos polici
ja praneša, kad dideliu geltonu automobi
liu prie Lenkijos ambasados Vienoje pri
važiavo trys sovietų uniformuoti vyrai, ku
rie įėjo į pastatą ir po kelių minučių iš 
jo išsitempė moterį, karią jėgą (grūdo į 
automobilį.

„Jeigu neįvyks stebuklas ir- nepasikeis visa 
pasaulinė situacija, kaip- tai buvo pačiomis 
juodžiausiomis dienomis kare su Japonija 
arba jeigu nacionalistinis pasipriešinmas 
negaus didesnės kaip iki šiol paramos iš už* 
sienio, tai tautinės Kinijos likimas bus iš
spręstas. Tuomet vietoje pirmųjų demokra
tinės vyriausybės formos pumpurų, kurie 
pradėjo formuotis prie Čiangkaišeko, pra
dės bujoti brolžudiška tironija, kuri būdin
ga kiekvienai komunistų tiranijai.”

Komunistų žygis Kinijoje yra Stalino at
sakymas į Atlanto paktą ir Trumano bei 
Marshallio planus. Komunistų laimėjimai 
Kinijoje reiškia ne tik Vakarų pralaimėji
mą, bet'ypač pabrėžia visišką Tolimųjų 
Rytų politikos fiaską”.

•
Žydai arabui pabėgėliu 

nebepriims
Washingtonas (Dena/Afp). Šiuo metu esąs 

Amerikoje Izraelio valstybės ' prezidentas 
Weizmannas spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad Izraelis sutinka su arabų kraštais 
pasirašyti pastovias nepuolimo sutartis.

Izraelis neturi jokių puolimo kėslų, ka
dangi jis savo krašte turi įgyvendyti dide
lius uždavinius. Apie 400.000 arabų pabė
gėlių, kurie išbėgo iš Palestinos karo veiks
mams prasidėjus, gali kurtis Tigro k Eu
frato slėnyje, kuris yra labai derlingas ir 
kuris taip pat yra gyvenamas arabų.

Weizmannas pranešė, kad Izraelis ruo
šiasi- masiškai priimti žydus iš Maroko, 
Alžyro ir Tripolio.

Nepaprasta karo konferencija 
D. Britanijoje

Londonas (Dena/Afp), Britų jūrų laivyno 
Grenwicho akademijoje pirmadienį prasi
dėjo britų imperijos visų vyr. vadų konfe-
rencija, kurioje svarbiausiu klausimu yra 
modemus jūros karas.

Konferencijoje dalyvauja generolai rr ad
mirolai, kuriems pavesti vyr. vadovybė, 
aukšti krašto apsaugos ministerijos .valdi
ninkai, tam tikra grupė mokslininkų, dau
gybė vyriausybės narių ir amerikiečių ka
rininkai bei mokslinnkai.

Vyriausybė posėdžiavo su štabų viršininkais
Londonas (Dena/Afp) Antradienį prieš 

pietus D. Britanijos ministerio pirmininko 
tarnybiniuose apartamentuose, Downing 
streete, įvyko vyriausybės posėdis, kuriame 
dalyvavo visų trijų ginklų rūšių generali
nių štabų viršininkai.

Tarp kita ko tame posėdyje buvo aptar
ta ir paskutinė įvykių raida Kinijoje;

*
(Dena/Reuteris). Indonezijos 
atstovybė Londone pranešė, 
Sumatroje „vykdo smarkius 
kurių tikslas, matomai, yra

Londonas 
respublikinė 
kad olandai 
puolimus”, 
užimti respublikinės laikinosios vyriausybės 
būstinę.

Ta moteris šaukėsi 
stengėsi iš jų ištrūkti, 
cininkas, kuris prie to 
gyboje, neįsikišo į tą
tą moterį pasakyti savo pavardę. Ji šaukė 
tiktai, kad ji esanti lenkė.

pagalbos ir veltui 
Vienas austrų poli- 
pastato stovėjo sar- 
incidentą, tik prašė

Sovietai grobia britų karius
Hamburgas (Dena). Penki britų patruliai, 

kurie dalyvavo balandžio mėn. 22 d. dary
tuose kariniuose pratimuose netoli Ratzen- 
burgo, sovietų britų zonų pasienyje, buvo 
pagrobti sovietų karių ir nusivaryti į sovie
tų zoną.

Vieną kareivį sovietai paleido sekančią 
naktį. Jrs pareiškė, kad kiti yra dar laiko
mi suimti. Daromos pastangos kitiems iš
laisvinti.

Be to, dingo vienas britų studentas, ku
ris paskutinį kartą buvo pastebėtas prie 
Ratzenburgo, netoli sovietų zonos sienos.

Žmogaus teisių klausimas Jungtinėse Tau- 
. tose

Lake Successes (Dena/Reuteris). Nepa
prasta JT politinė komisija 34 balsais prieš 
6 balsus, 11 susilaikius, nutarė, kad Mind- 
szenčio ir kitų dvasininkų nuteisimo klausi
mas turi būti svarstomas Vengrijos ir Bul
garijos taikos sutarčių apimtyje.

Sovietų Sąjunga ir kitos Rytų, Europos 
valstybės balsavo prieš tą siūlymą. Tas nu
tarimas perduotas JT pilnačiai, ir manoma, 
kad tas klausimas bus pradėtas svarstyti ar
timiausia laiku

1
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Tarptautinė padėtis

Istorinė diena
Frankfurtas (Dena). Generolas Clayus pa

reiškė užsienio spaudos atstovų konferenci
joje, kad pagrindinis įstatymas (Vak. Vo
kietijos konstitucija) bus priimtas iki ge
gužės 15 >d„ o rinkimai įvyks iki liepos 15 
d. Visų pirma atskirų kraštų seimeliai tu
rės priimti konstituciją, o vėliau bus ren
kamas seimas (Volkatagas). Būsimos vals
tybės vardas būsiąs „Federacinė Vokietijos 
respublika”.

Toliau Clayus pabrėžė, kad norint gali
mai greičiau priimti konstituciją, iš visų 
pusių, neišskyrus ir sąjungininkų, buvo pa
darytos nuolaidos. Clayus taip pat apgai
lestavo, kad Berlyno nebuvo galima įtraukti 
į naują valstybę.

/ *
Pirmadienis, balandžio 25 d. vokiečių po

kario istorijoje pradėjo naują laikotarpį. Tą 
dieną trys Vakarų gubernatoriai galutinai 
susitarė su 18 Bonnos parlamentinės ta
rybos atstovų dėl galutinės Vakarų Vo- 
kiejijos valstybinės formos, faktas, kad į 
tą posėdį iš Washingtono buvo komandi
ruotas pats Valstybės D-to Vokietijos ir 
Austrijos skyriaus vedėjas Robertas Mur
phys įrodo' kokią reikšmę tam susitarimui 
skyrė JAV politikos vadovai. Britų guber
natorius generolas sir Brianas Robertsonas 
teisingai pastebėjo, kad pirmadienis buvo 
„istorinė diena okupacinių valstybių Ir Vo
kietijos santykių raidoje”.

Derybos dėl Vakarų Vokietijos santvar
kos buvo ilgos ir dažnai atrodė beveik be
viltiškos. Ne tik trys okupacinės valstybės 
negalėjo suderinti savo pažiūrų, bet ir pa- 
člds vokiečių partijos. Kai daugumą Bon
nos taryboje turinti CDU (krik, dem.) bu
vo Šalininkai didesnių atskirų Vokietijos 
valstybėlių teisių, SPD (socialdemokratai) 
griežtai pasisakė Už centrinės vyriausybės 
didesnes teises. Tenka patebėti, kad vokie
čių tautos dauguma yra nusiteikusi už stip
resnę centrinę vyriausybę, kuri taip baido 
sąjungininkus. Todėl SPD tik po ilgų svar
stymų padarė tokį nepopuliarų žingsnį ir 
sutiko su kompromisu. Jiems tai buvo' leng
viau padaryti, nes ir sąjungininkai nusilei
do. Bėrlyniškis „Sozialdemokrat” rašo:

„Vokiečių partijų vadams tikrai būtų su
taupyta daug jaudinančių valandų, jei oku
pacinės valstybės iš karto užimtų dabartines 
pozicijas. Dabar padarytos jų nuolaidos 
gali būti išaiškintos kaip silpnumas ir pa
skatinti tuos, kurie užsispyrimu nori dau
giau išsiderėti iš okupacinių valstybių. Tos 
pačios krypties „Telegraf” pastebi, kad so
cialdemokratai tik todėl atsisakė nuo savo 
reikalavimų, nes nebebuvo galima ilgiau iŠ 
likusio pasaulio išskirti Vakarų Vokietiją.

Kad ir kaip būtų, padaryta pirmas žings
nis vokiečių tautai į Vakarų bendruomenę 
įjungti. „Bausmės laikas jau yra praėjęs — 
konstatavo gen; Clayus — dabar reikalinga 
gera valia ir padedanti ranka”.

Commonwealthas 
ieško išeities

Praėjusį penktadienį Londone prasidėjo 
britų Imperijos (commonwealtho) konferen
cija. Svarbiausia jos -tema — Indijos statu
sas. Mat, Indija nutarė pasiskelbti respub
lika.' Jos ministeris pirmininkas Panditas 
Nehrus net, jei norėtų, negalėtų nuo to 
savo krašto reikalavimo atsisakyti.

Todėl klausimas, kurį turi išspręsti kon
ferencija skamba šitaip: Ar respublika tu
ri būti commewealtho narys. Pagal com
monwealtho santvarkos raidę — ne. West- 
minsterio statutas aiškiai sako, kad com
monwealtho kraštai yra susiję „bendra iš
tikimybės karūnai pareiga”. Tačiau nepai
sant to, kad daugumas į britų imperiją su
sibūrusių kraštų nori rasti kokią išeitį, ne
išskiriant nei pačios Indijos, jau nekalbant 
apie D Britaniją

Pagal Indijos konstitucijos projektą, da
bartinį generalinį gubernatorių skirdavo 
britų karalius, Indijos vyriausybės pasiūly
tą asmenį. Praktiškai karalius skiria tik In
dijai priimtiną astr/enį. Tačiau jauna Indi
jos valstybė mano, kad tokia forma pažei
džia jos orurpą. Nehrus aiškina, kad prak
tiškai žiūrint jokio skirtumo nėra ar Indi
jos priešakyje stovi prezidentas ar genera
linis gubernatorius. Tačiau teisiškai tat 
reikštų paskutinio . formalaus ryšio tarp 
commonwealtho valstybių nutraukimą.

Britų spaudoje garsūs valstybinės teisės 
mokslininkai dabar ieško naujos formulės, 
kuri galėtų patenkinti Indijos orumo reika
lavimus ir paliktų kokį nors formalų ryšį 
su kitais commonwealtho nariais. Siūloma 
į Indijos prezidento priesaikos tekstą įra
šyti sakinį, kuriuo prezidentas nors ir ne
pažadėtų ištikimybės karaliui, tačiau jį va
dintu pirmuoju commonwealtho piliečiu.

Įdomu, kad artimiausi Indijos kaimynai: 
Pakistanas ir Ceilonas nori, kad Indija ne
pasitrauktų iš commonwealtho. Jos bijo, kad 
visai nepriklausoma Indija kėsinsis į jų ne
priklausomybę. Tuo tarpu commonweatlho 
sistemoje lengviau taikingai išspręsti visus 
ginčus.

Ar rusai nusileis Berlyne?
Į šį klausimą Ieškodama atsakymo 

Ziiricho „Die Weltwoche” paskelbė šį 
vedamąjį:

Kai aš prieš maždaug keturis mėnesius 
Londoną pasakiau vienam diplomatui, kuris 
yra žinomas savo tiksliomis informacijo
mis, kad rusai ko gero staiga atšauks savo 
blokadą, jis mane išjuokė. Jis įrodė faktais, 
kad to niekados nebus. Jis teigė, kad orO 
tiltas yra fiasko, kad jis per brangiai kai
nuoja ir užsigardžiavimui pakartojo Chur- 
chillio posakį, kad oro' tiltas jam primena 
žmogų, kuris, norėdamas padaryti įspūdžio 
savo draugams, valgo atsistojęs ant galvos; 
prityręs akrobatas tai gali padaryti, tačiau 
ir jis tai negali daryti visą laiką, tuo tarpu 
kai kiti patogiai sėdi kėdėse.

Šiandien net tie, kurie paiso tik blaivių 
faktų, apie event, blokados atšaukimą taip 
užtikrintai nekalbės.

Net toks realistas kaip Prancūzijos užs. 
reik. min. R: Schumanas pareiškė: „Čia tė
ra tik gandai, bet reikšminga, kad tokie 
gandai iš viso pasirodo.” Londonas ir to
liau skeptiškai žiūri į Berlyno blokados at
šaukimo galimybes. Tuo tarpu pačiame Ber
lyne ir Washingtone optimizmo netrūksta. 
Washingtonas pabrėžia Berlyno vyr. bur
mistro Reuterio pranešimą, kad rusai 3 kar
tus vienos savaitės būvyje jam pasiūlė 
100.000 to bulvių mainais už vakarinių zo
nų gaminius. Be to, yra ir kitų duomenų, iš 
kurių galima spręsti, kad rusai šiandien 
yra daugiau linkę į susitarimą su Vakarais 
negu anksčiau.

Kad supratus, kaip prie to prieita, reikia 
suvokti, kad veiksmingas amerikiečių pasi
priešinimas Berlyno blokadai yra daugiau 
už turtingų žmonių pramogą. Visų pirma 
Berlyno oro tiltas demonstruoja techninę 
galią ir karinę jėgą, kuri daro įspūdžio. 
Jis parodo Kremliaus valdovams, kad 
riba, už kurios amerikiečiai nesitrauks, 
pavartoje karinių represijų.

Aišku, Berlyno oro tiltas nebuvo
Washingtono įsakyta priemonė, bet in- 
stiktyvus ryžtingas generblo Clayaus 
aktas, kuris jautė, kad toliau pasitraukti, 
nepažeidžiant Amerikos pozicijų, nebe
galima. Patikimi asmenys man tvirtino, 
kad lygiai tuo pačiu būdu savo laiku 
JAV nutarė ginti Turkiją. Ir tada vie
nas antraeilis Valstybės Departamento 
valdininkas, žinomas savo priešsovieti- 
nių nusistatymu, suredagavo aštrią notą,

kuri ir buvo nepakeista pasiųsta, nes 
Trumanas buvo užimtas kitais reikalais. 
Ta nota padarė tokio įspūdžio rusams, 
kad jie sulaikė savo kariuomenės tel

kimą prie Turkijos sienos.

Tačiau būtų klaidinga, jei mes Iš tų faktų 
norėtumėm išvesti, kad turime reikalo su 
neapskaičiuota azartine politika. Giliau pa
galvojus pamatysime, kad tie veiksmai ne
buvo atsitiktiniai, čia mes turėjome rei
kalo su išraiška tos gilesnės jėgos, kuri 
daugiau nulemia tautų ir valstybių likimus 
negu tik intelekto diriguojama taip vadi
nama reali politika. Tokiais atvejais galima 
suprasti, ką galvojo Bismarckas prieš 100 
metų sakydamas!

„Valstybės vyras pats nieko padaryti 
negali — jis tik gali laukti ir tykoti, Iki 
išgirs per įvykius aidint Dievo žings
nius — tada jis turi šokti Ir griebti už 
skverno, ir tai yra viskas”.

Tai tinka ne tik valstybės vyrams, bet 
kiekvienam, kuris gali veikti. Tokia galimy
bė — čiupti už Dievo skverno — gali pa-

Sladianovininkai be žaliavų

yra 
ne-

iš

Leipzigas (FR). Daugely Rytų zonos Įmo
nių antvalandžiai ir stachanovinės pamainos 
virto retenybe. Bedarbių ir iš dalies dir
bančiųjų skaičius auga kasdieną. Chemnitzo 
mieste ir apylinkėse yra 80.000 neturinčių 
nuolatinio * darbo. Beveik nė viena įmonė 
negali išvystyti pilnos produkcijos dėl ža
liavų, anglių, mašinų atsarginių dalių ir 
elektros lempučių stokos.

Potsdamas (FR). Rudersdorfo kalkių, ce
mento ir betono įmonėje, kuri yra nacio
nalizuota, jau ištisą pusmetį taip stinga 
elektros lempučių, kad darbininkams nėra 
įmanoma reguliariai patepti motorus, nes 
tamsoje juos gali pagriebti motorų diržai 
Ir sužeisti. Naktį pavojus toks didelis, kad 
dirbti tegali tik tie darbininkai, kurie ge
rai žino vietos sąlygas. Iš bėdos gelbstima- 
si, išsukant lemputes iš administracijos pa
talpų ir jas perkeliant į mašinų sales. Ta
čiau ši priemonė toli gražu nėra pakanka- 

ir todėl numatoma fabriką kuriam lai- 
visai sustabdyti.

ma, 
kui

* Buv. kandidatas 1 prezidentus, New 
Yorko gubernatorius Dewey gegužės 5 d. 
išvyks į Europą. Jis aplankys ne tik Vakarų 
Europos valstybes, bet ir Vakarų Vokietiją. 
Jo kelionė neturinti politinio charakterio.

sitaikyti ir nevadovaujančiam postovyje 
esančiam diplomatui ar karininkui. Tokį 
veiksmą mes matėme tada, kad paprastai' 
neryžtingas Trumanas iš britų pasiėmė 
Graikijos saugumo laidavimą; tas pats bu
vo kai Rooseveltas tariamai azarto prie
puolyje su nuomos ir paskolos įstatymu 
(Lend and Lease Bill) pradėjo politiką, kuri 
turėjo įstumti Ameriką į 2. D. karą. Tas 
pats buvo Turkijos atsitikimu. Tas pats dar 
būdingiau atsikartojo tada, kada Clayus, 
nelaukdamas Washingtono įsakymo, pasta
tė oro tiltą kurio tikėtis niekas nedrįso.

Tačiau nepaisant visos sėkmės, lemiama 
kova tarp Rytų ir Vakarų dar nėra visiš
kai laimėta. Laimėta tik įžanga. Pratiškai 
tai pasireikš tuo, kad rusai šiandien yra 
pasiryžę derėtis daugiau palankiomis są
lygomis Vakarams negu anksčiau. Derėtis 
— dar nereiškia nusileisti. Greičiausiai ru
sai yra pasiryžę padaryti tam tikrų nuo
laidų, šen ar ten atsisakyti nuo per didelių 
reikalavimų, tačiau toli gražu neatsisakyti 
nuo tų pozicijų, kurias gavo dėka šiandien 
jau nebesuprantamos Roosevelto silpnybės 
Jaltoje ir Teherane.

Antra vertus, čia turima reikalo su to
kiais dalykais, kuriuos reikia atitaisyti, jei 
norima pasaulį grąžinti į pusiausvyrą. Isto
rija moko, kad ir tautos turi ribas, kurių 
negali peržengti, nesukėlusios pavojaus vi
sam pasauliui. Tokia Rusijos riba eina nuo 
Suomių įlankos į pietryčius nuo Pabaltijo 
valstybių iki Karpatų ir nuo jų Pruto upės 
Iki Juodosios jūros. Kraštai tarp tos lini
jos ir „geležinės uždangos” Jaltoje ir Pots
dame buvo perleisti rusams kaip jų „įtakos 
sfera”. Tai buvo padaryta dėl to, kad Wa- 
skingtohe niekam, neatėjo į galvą, kad ru
sai, kurie tada ryžtingai kovojo už savo 
laisvę, iš kitų tautų atims tai, ko sau rei
kalavo.

Šiandien Vakarai žino, ką reiškia rusų 
„išvadavimas”. Jie žino, kad tas „išvadavi
mas” veda prie vergijos, kuri yra žymiai 
blogesnė už Hitlerio ir nacionalsocializmo 
vergiją. Šiandien atrodo fantastiška iš pa
skutiniųjų mėnesių įvykių laukti toli einan
čių rezultatų. Tačiau apie tuos, kurie to
kias galimybes jau iš anksto laiko utopi- 
nėm, verta priminti, kad tie skeptikai yra 
iš tų žmonių tarpo* kurie netikėjo sąjungi
ninkų laimėjimu 2. D. kare, kurie vėliau 
manė, kad Marshallio planas nueis niekais 
ir kurie generolo Clayaus Berlyno gynimo 
akciją laikė beprasmiu išprotėjusio gene
rolo žestu. K. v. S.

Sovietai spaudžia Persija
BANDYMAI PRASIVERŽTI PRIE NAFTOS ŠALTINIŲ

Jau sausio pabaiigoje Irano vyriausybė 
pastebėjo, kad jų galingasis šiaurės kaimy
nas stengiasi atnaujinti savo .politinę, įpras
tais teroro metodais remiamą, ofenzyvą. 
Šiuos Rusijos kėslus aiškiai patvirtino ir 
atentatas prieš šachą, kurį rėmė, kaip vy
riausybė teigia, Maskvos pinigais išlaiko
ma Tudeh partija.

' Kova dėl Azerbeidžano
Iranas su savo milžiniškais naftos ištek

liais yra nepaprastai reikšmingas tiek Va
karų valstybėms, tiek Sovietų Sąjungai. Ry
tų — Vakarų varžybose, prasidėjusiose 1946 
metais, rusai, pabandę savo kėslus įgyven
dinti smurtu, turėjo pasiduoti. Tuo metu 
politbiuras dar nenorėjo brutaliai elgtis su 
Jungtinėmis Tautomis, todėl, vos tik 
Irano, apeliacija buvo išspręsta pastarojo 
naudai, Maskva galvotrūkčiais puolė rašy
tis su Teheranu sutartį, pagal kurią Azer- 
beidžanas grąžinamas Iranui. Tuo pat metu 
sovietų suorganizuoti Azerbeidžano sukilė
lių daliniai, kurie, žygiuodami sostinės 
link, sutiko gana menką silpnų vyriausybės 
kariuomenės dalinių pasipriešinimą, gavo 
įsakymą trauktis atgal.

Persijos nafta
Nuo to meto santykiai tarp Sovietų Są

jungos ir Vakarų valstybių pablogėjo, ir, 
atrodo, Maskva griebiasi" politikos, siekian
čios Iraną įtraukti už geležinės uždangos ir 
Vakarų valstybėms užkirsti priėjimą prie 
svarbiųjų Persijos naftos šaltinių. Nors 
Tudeh partija po atentato prieš šachą už
drausta, tačiau Teherane būgštaujama, kad 
reikią laukti naujo sovietinio spaudimo. 
Pranešimai iš viso krašto kalba apie gyvė
jančių sovietų agentų' veiklą visose ekono
minę krizę tebekenčiančioee Persijos daly
se. Partizanų bandos organizuojamos ne tik 
šiaurinėje, bet ir kitose krašto provincijose. 
Prieš juos Teherano vyriausybė tegali pas
tatyti tik silpnus kariuomenės dalinius, ku
rie net negali būti pakankamai kovingi, nes 
jiems trūksta modernių ginklų. Vyriausybė 
šaukiasi Washingtono pagalbos, prašydama 
skubiai duoti ginklų ir šaudmenų. Tačiau 
pastaruoju metu,amerikinių ginklų pareika
lavimas taip padidėjo, kad JAV vyriausy
bei gana sunku visus prašymus išpildyti: 
Atsargos yra ribotos, ir amerikiečių įstai
gos yra priverstos pirmiau išsiaiškinti, ku
rioms, pavojuje atsidūrusioms, tautoms juos 
duoti skubiau.

Iranas, be abejo, Vakarų valstybių defen- 
zyviniams planams yra nepaprastai svarbus. 
Teherane argumentuojama, kad, jei rusai — 
patys arba per savo marionetes — paimtų į 
savo rankas nafta turtingą Iraną, Vakarai 
netektų labai svarbių naftos šaltinių ir būtų 
priversti savo pareikalavimus nukreipti vien 
į Amerikos kontinentą. Persijos vyriausybė 
jau atkreipė Washingtono ir Londono dė
mesį į tai, kad, jei Iranas atsidurtų sovie
tų sferoje neilgai reikėtų laukti iki jie iš
ties pirštus į Iraką, taip pat nafta turtingą 
kraštą.

Šaukiamasi Amerikos pagalbos
Irano pasiuntinys Washingtone, Huseinas 

Ala, kuris 1946 metais gana sėkmingai ap
gynė savo kraštą nuo rūsų užpuldinėjimų,' 
kasdieną atkreipia užs. reik, ministerijos 
dėmesį į vis didėjantį pavojų ir deda visas

pastangas, kad Amerika duotų Persijai pa
kankamai karinės medžiagos, kol dar nevė
lu. Tudeh bandų nariai, kaip jis teigia, 
esą gana lengvai rusų aprūpinami ginklais 
ir žmonėmis. O pagalba Irano vyriausybei 
turinti būti gabenama jūros keliu per At
lantą bei Viduržemio jūrą ir sunkiu sausu
mos keliu per visą kraštą. Todėl esą labai 
abejotina, ar karinė medžiaga galinti laiku 
pasiekti paskyrimo vietą, jei ji nebūsianti 
pasiųsta tuoj pat.

Amerika yra rezervavusi atitinkamus kie
kius karinės mėdžaigos tiems kraštams, ku
rie turi gintis nuo rusų puolimų. Tačiau, 
atsižvelgiant 1 skubius Vakarų Europos rei
kalavimus ir į šaltojo karo iššauktą netik
rumo būklę, jai nėra įmanoma pakankamai 
aprūpinti kiekvieną tautą, kuriai gresia ru
sų agresija. (The Bell Syndicate)

Antisemitizmas Sovietu Sąjungoje
NENUSISEKUS KREMLIAUS POLITIKAI PALESTINOJE

Kopenhaga (FR). Sovietų Sąjungos vi
daus .politikoje pastaruoju metu pastebimos 
stiprios antisemitinės tendencijos. Kopen
hagos laikraštis „Nationąltidente”, iškelda
mas ir eile faktų pailiustruodamas šį neei
linį reiškinį, konstatuoja, kad naujasis, prieš 
žydus nukreiptas, sovietų kursas galįs būti 
išaiškinamas nepasisekusia Kremliaus poli
tika Palestinoje. Nepasisekus Izraelį pada
ryti komunizmo buferiu Artimuosiuose Ry
tuose, sovietai liovėsi rėmę sionizmą. Tai 
esą galima pastebėti ir iš to, kad dabar lei
dimus išvykti iš Sovietų Sąjungos ir sate
litinių valstybių gauną tik seni ir nedar
bingi žydai, tuo tarpu kai anksčiau emi
gruoti buvo skatinama jaunoji, komunizmo 
dvasioje išauginta, karta.

Toliau laikraštis išvadžioja, kad Maskva 
pasidariusi ne tik antisionistinė, bet tiesiog 
ahtisemltinė. Tai aiškėją, taip pat iš eilės 
faktų. Taip pvz., uždaryta žydų leidykla 
Emes ir sustabdytas' vienintelis žydų kalba 
leidžiamas laikraštis. Tiek laikraščiuose tiek 
literatūros žurnaluose smarkiai puolami 
naujojo rusų leksikono leidėjai, kurie žydų ... 
literatūrai 'davę nepaprastai daug vietos raštfs sako, kad naujojo sovietų kurso pa- 
kitų Sov S-gos tautų, ypač gruzinų, sąskai- grindė glūdi pastangos kam nors suversti 
ton. ‘ j kaltę už visus vidinius sunkumus.

i Daugelis žydų rašytojų ir žurnalistų 
staiga dingę iš viešojo gyvenimo. Jų tarpe 
minimi Borodino Orusenbergo, kuris drau
ge su Ištremtąja Anna Stronge redagavo 
„Moscow News” ir literatūros kritiko Alt- 
manno vardai.

Iš penkiasdešimties intelektualų, viešai 
užpultų per paskutiniposius mėnesius, 49 
buvo žydai, ir kiekvienu atveju prie jų pa
vardžių, kad nebūtų jokios abejonės, 
skliaustuose buvo prikergtos ir jų tikrosios, 
žydiškos, pavardės. Jie buvo kaltinami 
„kosmopolitinėmis tendencijomis”. Vasario 
28 d. įvykusiame sovietinės Ukrainos rašy
tojų kongrese buvo konstatuota, kad žydų 
laikrašty „Stern” pastebėti „rimti žydų bur
žuazinio nacionalizmo simptomai”, laikraš
tis netrukus buvo uždraustas. Kovo 4 d. 
„Komsomolskaja Pravda” užpuolė 4 sporto 
žurnalistus — Jasny (Finkelstein), Viktorovą 
(Zlochovsky), Svetovą (Seidlin) ir Gurevi
čių, pabrėždama, kad jie, kaip „neturį pasų 
valkatos” negalį Sov. S-goje dirbti.

Ir ministerių bei administracijos įstaigų 
valymas pirmoje eilėje palietė žydus, sako 
„Nationaltidende” toliau. Baigdamas laik-

TRUMPOS mios=
'■ BRAZILIJA

♦ Grįždamas iš savo kelionės į JAV, 
Brazilijos prezidentas Dutra žada Užsukti 
ir į Čilę. (D/R).

BULGARIJA
♦ Čekoslovakijos žinių agentūra prane

ša, kad Bulgarijos ministeris pirmininkas 
Dimitrovas sudarė taip vadinamą „vidaus 
ministerių biurą”, kurio pirmininku jis pats 
esąs. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Britų admiraliteto pirmasis jūrų lor

das spaudos atstovams pareiškė, kad britų 
commonwealtho aukštųjų sausumos kariuo
menės, laivyno ir aviacijos karininką kon
ferencijoje, kurios tikslas bus tartis dėl 
commonwealtho gynimo, dalyvaus ameri
kiečių mokslininkai. (D/R).

♦ D. Britanijos krašto pasaugos minis
teris lordas Alexanderis pranešė, kad jis 
savo numatytą kelionę į Norvegiją tūlam 
laikui atideda, nes jis nori dalyvauti pa
klausimuose žem. rūmuose dėl britų laivų 
apšaudymo Kinijoje. (D/R).

♦ Vickers-Armstrong įmonės britų vy
riausybei pagamino sprausminį nepaprastą 
lėktuvą, su kuriuo bus galima ištirti už 
garsą greitesnio skridimo sąlygas. (D/R).

ITALIJA
* Oen. Garaboldis Italijos _ gener. pro

kurorui įteikė skundą dėl Italijos komunis
tų partijos vado Togliačio ir sekretoriaus 
Longos padaryto krašto išdavimo. Tame 
skunde sakoma, kad esą pakankamai abie
jų komunistų vadų kaltės įrodymų. (D).

IZRAELIS
* Izrello vyriausybė užbaigė grafo Ber- 

nadottės nužudymo tyrinėjimus., To tyrinė
jimo vieną nuorašą Izraelis pasiųs Švedijos 
vyriausybei. (D/R).

IRANAS
* Teherano kariuomenės teismas kalėji

mu nuo 1 iki 10 metų nubaudė kraštutiniš- 
kai kairios, seniau uždarytos, Tudeh orga
nizacijos 20 vadų. (D/R).

' J- A- VALSTYBĖS
♦ Abilonėje, JAV, farmeris Rushas, po 

nepasisekusio pasikėsinimo nužudyti savo 
šeimininkę, nušovė į pagalbą skubantį vie
tos šerifą ir Jo padėjėją bei sužeidė du kai
mynus. Po to pats nusišovė. Rushas turėjo 
65 m. amžiaus. (D/R).

♦ JAV senatas priėmė įstatymą, kuris 
per sekančius 6 metus numato pastatydinti • 
Amerikoje 810.000 gyv. butu. (D/Aip).

♦ Vienas New Yorko fabrikantas palei
do i rinką skrybėlę, kurioje yra įmontuo
tas miniatiūrinis radijo aparatas. Srovi? jam 
teikia maža baterija, kurią galima nešioti 
kišenėje. (D).

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavija pasiskundė JT gen. sek

retoriui Trygvei Lie, kad Graikijos kariuo
menė nuo 1948 m. lapkričio mėn. pažeidė 
Jugoslavijos sieną 19 kartų, o oro erdvę 3 
kartus. (D/R).

JUNGT-TĄUJOS___
♦ Vienas JT Palestinos tarpininkavimo 

komisijos aukštas tarnautojas Reuterio ko
respondentui pareiškė, kad komisija mano, 
jog antradieni Lozanoje prasidėjusi konfe
rencija duos Palestinai galutinę taiką.

NORVEGIJA
* Norvegija naujuoju ambasadoriumi 

Maskvoje paskyrė buv. karinės misijos vir
šininką Berlyne gen. majorą Hegelbį. Sena
sis ambasadorius Bergas pasitrauks iš tų 
pareigų sveikatos sumetimais. (D).

PRANCŪZIJA
* Prancūzijos studentų sąjunga nutarė 

išstoti iš komunistų apniktos tarptautinės 
studentų organizacijos. (D).

SOVIETŲ 8-GA
♦ Sovietų savaitinukas. „Ogoniok” puo

lė Daviso vadovaujamą pasaulio piliečių 
sąjungą, teigdamas, kad Davisas yra Ame
rikos imperialistų tarnyboje kosmopolitinis 
agentas. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Prie Lempertshauseno (Oberfranken) 

sovietų kareiviai į sovietų zoną nusivarė-3 
vokiečių pasienio sargybinius. Coburgo pa
sienio policija praneša, kad vokiečių polici
ninkai buvo apšaudyti amerikiečių zonoje. 
Po to juos nusivarė į sovietų zoną.

♦ Vakarų valstybių atstovai Berlyno 
orinio susistekimo centrinėje bendrai pro
testavo dėl sovietų naikintuvų kovos prati
mų su balionais Hamburgo „oro koridoriu
je’’ (D).

i _ 18 VISUR
♦ Paragvajaus policija praėjusios savai

tės gale išaiškino prieš vyriausybę nukreip
tą sąmokslą. (D/R). >

♦ Autonominė Vietminho partija para
gino visus Vietnamo prekybininkus, reiš
kiant protestą dėl ekskaraliaus Bao Daijo 
grįžimo į Indokiniją, uždaryti savo verslo
ves nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.

♦ Vienuolikos Vakarų Europos kraštų 
12 profesinių sąjungų vadų 3 savaites lan
kysis JAV, kur susipažins su svarbiausiais 
mašinų ir metalo fabrikais. (D/R).

♦ Centrinėje Čilėje siautęs žemės dre
bėjimas Angolito mieste sunaikino 8O°/o vi
sų pastatų. (D/R).

♦ Gegužės mėn. 7 d. Hamburge bus ati
darytas paminklas, kuriame bus įmūrytos 
105 urnos su nelaimingųjų pelenais iš visų 
Europos koncentracijos stovyklų. (D).

■Reikalauja ligoniu draudimo
Washlngtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas atkartotinai pfašė kongresą 
pritarti privalomam ligos atveju draudimui, 
kuris būtų vykdomas naujos krašto sveikatos 
programos apimtyje.

Toliau prezidentas prašė kongresą pa
skirti daugiau lėšų medicinos . fakultetams, 
ligoninių statybai ir sveikatos institucijoms. 
Taip pat jis reikalavo praplėsti syeikatos 
apsaugos įstaigas, ypač tas, kurios rūpinasi 
jaunuomenės sveikata. Apie kaštus jo pla
nui įgyvendyti prezidentas nieko' neužsiminė.
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Auklėjimas ar prievartavimas?
Mūsų mokykilos baigė ketvirtuosius moks

lo metus. Tremties mokykla atliko nepa
prastos reikšmės darbą jaunuomenės auklė
jimo ir mokymo srity. Mokytojai už menką 
atlyginimą pasiaukodami skyrė savo jėgas 
ir Žinias mūsų jaunimui. Mokykla įpynė lie
tuvių tremtinių bendruomenės darbų vaini
kan gražių žiedų.

Bet vienas bruožas meta šešėlį į mokyklos 
darbą. Tai vienos srovės mokytojų tempi
mas mokinių į sroviškumą ir su tuo pasi- 

• reiškiąs prievartavimas.
Švietimo Valdyba yra leidusi veikti gim

nazijose kelioms jaunuomenės organizaci
joms. Gražu, kad jaunimas gali ugdyti gavo 
sugebėjimus ir užpildyti auklėjimosi spra
gas. Niekas prieš tai negali nieko pasakyti. 
Skautų, ateitininkų ir- kudirkiečių gražūs 
idealai, obalsiai ir šūkiai. Gera, jei vadai 
eina su meile ir tolerancija ( kilnų ir atsa
kingą auklėjimo darbą.

Bet tenka pasisakyti prieš priemones, var
tojamas ieškant naujų narių ir ^mokykloje 
neleistiną mokinių prievartavimą bei scree- 
ningust

Mokšlo metų pradžioje kai kurie gimna
zijų kapelionai reikalauja užpildyti klausi
mų lapą ir su šiokiais klausimais: 1) Ko
kioms organizacijoms priklausei Lietuvoje? 
2) Kokius laikraščius, knygas skaitei Lietu
voje? 3) Kada Vokietijon atvykai? 4) Ko
kioms organizacijoms priklausai tremty? 
5) Kokius laikraščius skaitai tremty? ir tt. 
Vargino mus su visokiomis anketomis,' 
skryningais bolševikai, vargino rudieji 
okupantai, jų neišvengėme nė tremty bei 
emigruojant. Pagaliau skryningas mūsų 
pačių valkams iš auklėtojų pusės mūsų pa
čių mokykloje! Gera, kad pedagogų tarybos 
ir tėvai, patyrę apie tokias gėdingas prie
mones, sudraudžia skryningo vykdytbjus.

Antras žalingas dalykas — tai mokinių 
verbavimas pradedant silkėmis bei kitomis

maisto gėrybėmis baigiant piniginėmis su
momis. I kilnius idealus patrauktiflas jauni
mas sužadinimu, meile, susižavėjimu jais, o 
ne papirkinėjimui Kaip tuo žalojamas jau
nimas netenka plačiau nė kalbėti. Šiuo ba
du neiiauiklėjama pasišventėliai, idealistai, 
bet visuomenė* išnaudotojai, niekuomet ne
pasotinami bendruomenės nariai, žemiškų 
gėrybių aistringi mėgėjai. Nenuostabu, kad 
tokie paskiau nesiskaito au priemonėmis 
vaikydamiesę gėrybių.

Grasinimas ir kerštavimas visai svetimi 
mokyklos dvasiai. Bet jų pasitaiko. „Neįsi- 
rašyai į ateitininkus, bus negerai, paliksi 
antrus metus toje pačioje klasėje sėdėti”. 
Tai nekrikščioniškos dvasios pasireiškimas, 
nors tie žodžiai ir plauktų iš Kristaus mei
lės skelbėjo lūpų. Tas reiškinys nėra visuo
tinis mūsų mokykloje, bet ir ne vienkar
tinis, yra nukentėjusių ir neužtarnautai liku- 1

šių antrus metus, gavusių sumažintus elge
sio ir mokslo pažymius.

Pavaizdavimui štai vienas pavyzdys. Vie
na 20 mokinių teturinti gimnazija neseniai 
baigė mokslo metus. Mokslo metu buvo 
smarkiai vieno mokytojo verbuojama ( atei
tininkus neleistinomis priemonėmis, bet ma 
žam skaičiui tejsifašius, mokintai smarkiai 
nukentėjo. 50 •/• mokinių sumažintas elge
sio pažymy*. Jų tarpe sumažinta ir visai 
užtarnautai, bet nukemėjo ir patys pavyz
dingiausi. Kur objektyvumas?! Kam rūšiuo
jami mokiniai? Juk toks žymus elgesio su
mažinimas tinka tik Kalnaberžės pataisos 
namų jaunimui I Norėdami mokytojai pa
tekti Amerikon tyli ir bijo pasisašryii prieš 
daromą neteisybę.

Daugiau širdies, meilės ir tolerancijos 
mokyklose! Salinkime prievartavimą iš 
mokslo šventovės! V. Vilmantas.

I
svarbus 
statutas,

1946 IV. 17.

Kaip gyvena mūsų vyrai Belgijoje?

Skaitytojai rašo
SIŲSKITE FOTOGRAFIJAS

1948 m.

re-

pa- 
pa-

P. J. Vaitaitis, 1054 W 59-th st., Chicago 
III. rašo;

„...Atvykau kovo mėn. vidury ir netrukus 
buvau pakviestas | vieną organizaciją, 
kad papasakočiau kaip įsikūriau, kokie 
(spūdžiai... vėliau buvau rodomas lab
daringų ponių susirinkimui... man pa
aiškino, kad Amerikos visuomenė neturi

■ snprathno, kaip atrodo DP. Kai susirin
kimas buvo paprašytas rašyti garantijas 
butui ir darbui gauti, vyravo pažiūra, kad 
garantijos pasirašytojas būtinai turės pas 
save apgyvendyti kažkokį nežinomą asme
nį, gal baisios išvaizdos ir būdo, ir jį 
užlaikyti. Apskritai, susidomėjimas Euro
pa, jos vargais, DP problema labai ma
žas. Viena estė pranešė kad garantiją 
lengviau gauti parodžius kandidato foto
grafiją Ir (domesnes gyvenimo bėgio iš
traukėles. Buvo atsitikimų, kad fotografi
ja sukėlė simpatijų, ir garantija buvo pa
sirašyta (pav. šeima su „baby", raukšlėtu

• veidu senute ir pan.). Ateityje nutarta pra
šyti Informacijų ir... fotografijų. Mano 
šio laiško tikslas ir yra paraginti visus 
likusiu* DP siųsti tokias žinias savo drau
gams ar organizacijoms. Kodėl nepanau
doti tų būdų, kurie amerikiečiams yra 
priimtini?”

KOMITETINIS NERANGUMAS v

Inž. S. Osinas, MUnchen-Laim, Fuersteii- 
riederstr. 155 DP Camp skundžiasi:

„1948.X.31 Hanau LTB komitetui pasiun
čiau' „Eilbotu” užklausimą, atsakymui pri
dėdamas'palto ženklą. Deja, ir dabar po 
5 mėnesių atsakymo dar nesusilaukiau...

■ Gerbiamas Komitete!. Kad Tamstos ma
no laišką esate gavę — neabejoju, nes 
laiškas negrįžo...”

SCHWEINFURTE BRANGU .

Dar P. L. Bendruomenės statuto reikalu
š. m. kovo 23 d. „Minties” laikraščio 

Nr. 32 įdėtą paklausimą, kur yra
besiskirstantiems tremtiniams PLB 
plačiai paaiškino ELTA:

1. PLB konstitucijos projektas 
spalio mėn. 11 d. Išsiuntinėtas visoms di
džiosioms pasaulio lietuvių organizacijoms, 
spaudai Ir atskiriems veikėjams susipažinti 
ir savo pastabas atsiųsti VLIKui, kad, pri
imdamas galutinį konstitucijos tekstą, VLI
Kas galėtų į jas atsižvelgtli Į tat VLIKas 
gavęs visą eilę pastabų ir atsiliepimų . Gi 
Amerikos Lietuvių Taryba atidėjusi konsti
tucijos svarstymą, iki atvyksią p. p. M. Kru
pavičius ir V. Sidzikauskas ir galėsią šiuo 
reikalu plačiau padiskutuoti. Šiomis dieno
mis laukiama ALTo pasisakymo ir kai tik 
is bus gautas, galutinė konstitucijos

dakcija VLIKe nebus uždelsta;
2. 1948. X. 11 d. rašte VLIKas siūlė 

šaulio lietuviams organizuotis Ir veikti
gal PLB santvarkos projekto nuostatus, nors 
ir šia konstitucijos tekstas buvo negalutinis 
ir gavus dėl jo pastabas ir atsiliepimus, jis 
dar galėsiąs. kitėti.

Šis ELTOS paaiškinimas ne visus lietu
vius — tremtinius įtikitja ir nuramina. Emi
gracija iš Vakarų Vokietijos ne šiandien ir 
ne vakar prasidėjo. Lietuvių įsikurdlnimas 
ir organizavimasis svetimose šalyse eina jau 
nuo 1946 metų. Centrinių organizacijų na
riai apie PLB statutą jau nuo 1947 metų pa
baigos kalba, tai kodėl tik 1948. X. 11 d. 
Šio statuto projektas parengtas ir išsiuntinė
tas kitų kraštų lietuviams pastaboms pada
ryti? Kodėl, gavęs visą eilę pastabų ir at
siliepimų VLIKas nesiryžta galutinai PLB 
konstituciją svarstyti ir ją priimti? Kodėl 
taip ilgai laukiama pavėluoto ALTo balso?

I Tiesa, Šis balsas svarus, bei taip pat yra 
gerai žinoma, kad Amerikos lietuviai pui
kiai yra susiorganizavę, turi šimtus savų 
organizacijų bei įstaigų, ir naujasis PLB 
statutas jiems vargu ar ką nauja suteiks, o 
gal iš viso jiem* nebus priimtinas? PLB 
konstitucija labai svarai naujai besikūrian- 
čioms lietuvių kolonijoms Australijoje, Ko
lumbijoje, Venecueloje ir tt., bet ne organi
zuotiems Amerikos lietuviams. Pagaliau, 
sausio pabaigoje į JAV nuvyko p. p. M. 
Krupavičius ir V. Sidzikauskas, tai kodėl 
iki šios dienos dar taip svarbus visiems lie
tuviams reikalas neišdiskutuotas ir VLIKui 
atsakymas neprisiųstas? Kodėl delsiama 
svarbiuoju PLB konstitucijos reikalu?

Iš antros pusės, sakoma, kad gauti visa 
eilė pastabų ir atsiliepimų PLB konstituci
jos projekto reikalu. Teko kritiškų pastabų 
skaityti spaudoje ir ypač prisimintinas red. 
J. Kardelio platus pasisakymas „Naujienų” 
dienraštyje. Todėl tenka labai abejoti, kad 
PLB konstitucijos galutinis tekstas atitiktų 
išsiuntinėtą projektą. Taip pat reikia- paa
bejoti, ar tikslinga buvo skatinti tremtinius 

' sta-
Juk 
BU— 
BU- 

lėšų 
lai-

naujose šalyse organizuotis pagal PLB 
tufo projektą, kuris numatytas pakeisti, 
labai bus sunku ištaisyti vėliau ką tik 
darytą PLB organizacijos schemą, bus 
sitrukdymų ir nereikalingo darbo ^bei 
eikvojimo. Daug tikslingiau būtų buvę 
ku priimti PLB konstitucijos galutinį tekė
tą ir jį išsiuntinėti pasaulio lietuviams vyk
dyti. Dar ir šiuo metu daug galima būtų 
besiorganizuojantiems (vairiuose kraštuose 
lietuviams pagelbėti, jeigu tuoj pat būtų ga
lutinai priimta PLB konstitucija ir išsiunti
nėta lietuvių kolonijoms. Sis reikalas visais 
požiūriais labai svarbus ir neatidėliotinas.

J. S.

.Atsimename visi, kaip prieš porą ar pus- 
’ antrų metų mūsų spaudoje mirgėte mirgėjo 

pranešimai apie Belgiją, apie jos santvarką, 
' įsikūrimo galimybes ir darbo sąlygas; at

simename taip pat gerai, jog į tą kraštą 
' buvo nuvykusi speciali DP delegtcija susi

pažinti vietoje su vietinėmis darbo apy»to- 
vomi* ir aptarti tremtinių vyų, kaip dar
bo jėgos anglių kasyklose p*».a<«dojimo rei
kalą. r»|e deleg’cuoje dalyvavo ir lietuvių 
tremtinių bendruomenės atstovai. Jiems bū
va »n parodyto* įvairių vietovių anglių 
kavyklos, jie gavo išsamius paaiškinimus 
apie visus jiems rupimus klausimus. Visa 
tai buvo pakelbta mūsų spaudoje. Ta in- 
fo’macija, priipažįtame. buvo plati ir išsa
mi. Belgų vyriausybės ir atitinkamų anglių 
kasyklų vvdovų pateiktos darbo, atlyginimo 
ir gyvenimo sąlygos dideliam mūsų vyrų 
skaičiui (atsirodė priimtinos ir jie, iš trem
tinių stovyklų persikėlė į tą' kraštą dirbti 
bei įsikurti pastovesniam laikui.

Tų vyrų pirmieji pranešimai, pasiekę mus 
per laiškus ar specialius straipsnius mū
sų laikraščiams, buvo, aplamai imant, op
timistiški. Darbas anglių kasyklose, tiesa, 
esąs sunkus ir daugeliu atveju pavojingas, 
tačiau atlyginimai ir pastogės bei nuvyku
sių tremtinių traktavimas buvę žmoniški. Iš 
dalies šių pranešimų ir , atitinkamų atstovų 
informacijų dėka Belgijoje įsikūrusių vyrų 
ir jų šeimų likimas buvo pamirštas; o šian
dien, emigracijos bangoms blaškant tremti
niu^ iŠ Vokietijos padangės į įvairias pa
saulio šalis, jie, tie mūsų vyrai, tėvai ir 
broliai yra visai pamiršti, nė viešame DP 
gyvenime, nė spaudoje apie juos nebeuž- 
tinkame jokių kalbų. Atrodo, kad jie yra 
įsikūrę taip, kad apie juos nebėra reikalo 
nė rūpintis, nė juos prisiminti, IRO įstai
ga taip pat laiko jų įkurdinimą baigtu. Ži
noma, IRO įstaiga turi aiškų savo tikslą ir 
uždavinius: kaip galima greitesniu laiku 
įkurdinti tremtinius (variuose pasaulio kraš
tuose ir tuo galutinai baigti tremtinių pro
blemą. Prieš šias pastangas mes neprieš
taravome ir nieko tam neprįkišame, tačiau 
mūsų bendruomenės vadovaujančiųjų orga
nų pareigos yra visai kitokios: jiems turė
tų rūpėti, kaip įkurdinti tremtiniai lietuviai 
yra traktuojami, kaip laikomasi atitinkamos 
šalies vyriausybės ar darbdavių sutarčių ir 
ar tos. sutartys bei pažadai nėra laužomi. 
Tatai sakome ne tam, kad tuščiažodžiauti 
ar kam nors pamoksl'ininkauti. Ne! Mes 
kalbame apie Belgijos anglių kasyklose dir
bančius mūsų tautiečius dėl to,, kad esame 
gavę žinių iš pačių dirbančiųjų apie jų da
bartinę būklę. Tuo tarpu galime pateikti 
bendrą vaizdą apie mūsų vyrų, dirbančių 
Heusden Limburg anglių kasyklose 
būklę. Darbo ir gyvenimo sąlygos ten, pa
čių vyrų pasisakymu, yra trejopai bloges
nės kaip buvo iš pradžių ten pradėjus dirb-

ti. Iš mūsų vyrams priklausančio atlygini
mo daromi įvairūs išskaitymai: už normos 
neispildymą, už prastesnės rūšies anglių iš
kasimą (lyg angliakasiai patys gamintų an
glių rusisll!) ir tt. Belgai mūsų vyrus trak
tuoja labai blogai, visaip juos įžeidinėja, 
skiria į blogiausias darbo vietas; jų vyres
niaisiais bei prižiūrėtojais paskirti vokiečiai 
belaisviai, kurie kartu su belgais, mūsų vy- • 
rus pravardžiuoja karo kaltininkais(lil) 
Šios žinios gautos iš patikimų šaltinių ir 
būtinai prašosi patikrinamos. Jeigu jos pa
sitvirtintų, tada musų bendruomenė* vy
riausiųjų organų pareiga būtų tuos nenor
malumus pašalinti ir visu griežtumu rea
guoti. Gali (vairių kraštų darbdaviai su
daryti sutartis su darbininkais, gali jie pa
sirinkti jiems tinkamus vyrus, bet nei jie 
darbdaviai, nei kokio nors krašto vyriausy
bė, išskyrus, žinoma, komunistinius kraštus, 
kur iš viso, nėra jokio žmogaus vertinimo, 
neturi teisės prasilenkti su žmoniškumo 
nuostatais. Jeigu kai kuriems demokratinių 
kraštu asmenims tremtiniai yra pigi darbo 
jėga, tai mums jie- yra brangiausi mūsų na
riai ir dėl to jau yra atėjęs laikas pradė
ti mums kovą ne tik dėl (sikurdinimo, bet 
ir dėl žmoniško mūsų visų ar paskirų mū
sų narių vertinimo. Kraštas ar paskiri to 
krašto gyventojai, kurie nesilaiko savo pa
žadų bei sutarčių, savaime šiuos dalykus 
anuliuoja ir ten įsikūrusiems mūsų tautie
čiams jie nebegali būti toliau privalomi 
Tatai turėtų žinoti vist- IRO įstaigos, kraš
tai tremtinius priimantieji ir tų kraštų darb
daviai: tremtiniai yra žmonės, to
dėl su jais visiems privaloma elgtis 
žmoniškai. Kas šio dėsnio nenorėtų pripa
žinti tiems reikalinga jiį kultūringos ir mums 
prieinamos kovos priemonėmis įsąmoninti. 
Mes laukiame tremtinių bendruomenei va
dovaujančių organų pastangų išaiškinti 
Belgijoje gyvenančių mūsų tautiečių dabar
tinę būklę. J. Jalinskas

Anglija - emigracinė šalis V. Jakubėnas

Bernardas Baikauskas, IRO Resetlement 
'Center, Schweinfurt, gyvendamas šioje pe
reinamoje stovykloje skundžiasi, kad Vietos 
„kantinėje” lupikaujama. Ten kainuoja:

Kepalas duonos DM 2,60, kiaušinis 0,70, 
silkė DM 1.00 ir tt.

Tuo tarpu mieste, į kurį busimieji emi
grantai gali laisvai išeiti, viską galima gau
ti žymiai pigiau. P. Baikauskas pasipikti
nęs, kad ,gautinoje” šeimininkauja lietuvis, 
kuris iš išalkusių emigrantų už maistą ga
vęs net vedybinius žiedus...
DR. BACHO ADRESAS

Didžioji Britanija buvo pirmoji šalis, pla
čiai pravėrusi mūsų tremtiniams vartus į 
emigraciją. Būta, tiesa, perspėjimų, kad tai 
nesanti tikroji emigracija, o tik verbavimas 
į darbą; dirbo rūšys buvo nelabai vilio
jančios. Nepaisant to britų zonos DP ma
siškai registravosi pas britų Darbo Minis
terijos valdininkus. Daugelyje stovyklų už
siregistravo 90—95’/o. Kaip tai paprastai
esti,, tikrenybė buvo kiek kitokia, negu vil
tys. Vienur anglų įstaigos išpildė savo pa
žadus: perspėjimas neprileisti įleistųjų „E 
VW (European Voluntary Workers) prie 
jokio darbo, Išskyrus numatytas žemės ūkio 
tekstilės, namų ūkio ir angliakasių profesi
jas — buvo kategoriškai įvykdytas; tik vie
nam kitam, gerai mokančiam anglų kalbą 
pavyko „užsikabinti” prie stovyklos perso
nalo ar pasidaryti anglų kalbos mokytojais 
busimųjų angliakasių kursuose. Kitų atve
ju pažadai pradžioje nebuvo įvykdyti; šeimų 
galvoms, Išvykųsiems į Angliją buvo paža
dėta šeimas atvežti jin po 3—6 mėn.,. tuo 
tarpu tik praslinkus dviems metams visos 
šeimos buvo pagaliau į Angliją pergaben
tos. Užsiregistravusieji vykti kartu su šei
momis (tokių 'buvo labai daug) vėliau visai 
nebebuvo priimti. Pagaliau bebuvo imami tik 
viengungiai, o nuo 1948 metų rudens 
bavimas į Angliją iš Vokietijos visai 
sibaigė.

Šiuo metu praėjo jau daugiau dviejų
tų, kaip pirmieji tremtinių transportai buvo 
pajudėję į Angliją. Daug mūsiškių per tą 
laiką išvyko ir į kitas šalis; atsirado ne
mažai medžiagos palyginimams. Koncertuo
jant po visą Angliją pernai ir šįmet ir lan
kant mūsų tautiečių kolonijas teko prisi
rinkti daug (spūdžių. Šiuo metu galima ban
dyti padaryti kai kurių atsargių išvadų. 
Svarbiausias klausimas būtų: ar galutinėje 
Išvadoje Anglija pasirodė (ir dar pasirodys 
ateityje) gera šalis emigracijai ar bloga?

Atsakymai, žinoma, nėra lengvas. Įspū
džiai iš Anglijos, nepaisant gan vienodų iš 
valdaios nustatytų sąlygų — toli gražu iš 
visur nėra vienodi; mūsų tautiečių pareiš
kiamos. nuomonės: labai margos. Visumoje 
vyrauja neigiamos nuomonės; tačiau ir čia

vęr-
pa-

me-

Prieš kurį laiką buvome paskelbę vienos 
telegramų agentūros žinią, kad tūlas Dr. 
Bachas išradęs stebuklingus vaistus nuo 
džiovos. Eilė mūsų skaitytojų, kuriuos tbc 
verčia gydytis sanatorijose, kreipėsi į mus 
prašydami Qr. Bacho adreso ir tikslesnių 
žinių. Deja, redakcija nieko daugiau praneš
ti negalėjo Dabar p. Bajoraitis, Bad Reh- 
burg/Hann., Sanat. Elisabeth, mums pra
nešė, kad tas stebuklingo serumo išradėjas 
Dr. Bachas gyvena Stuttgart O, Bcrgstr. 34. 
Jei kuris nors mūsų skaitytojų ką nors 
daugiau apie tą gydytoją ir jo metodus ži
notų, būsime dėkingi, jei jis pasidalintų sa
vo patyrimu su kitais mūsų skaitytojais.

ĮSPŪDŽIAI IS KONCERTINIŲ KELIONIŲ 
nereikėtų skubėti su išvadomis, žinant, kad 
mūsų niekur pyragai nelaukia.

Daugumos mūsų tautiečių gyvenimas An
glijoje yra nuobodus ir pilkas. Darbo sun
kumu retai kuris tenusiskundžia; dažniau 
rūgojama, kad sunku darbu užpildyti ilgas 
darbo valandas. Darbo pasirinkimo suvar-' 
žymus ypač sunkiai pergyvena energinges
nis elementas, turįs iniciatyvos, norįs ko 
nors siekti, pakilti, Tokių galimumų Angli
joje kol kas, kaip taisyklė — visai bėra; 
skubėti darbe, perdaug stengtis — neapsi
moka, nes vie viena nieko nepasieksi. įdo
mu, kad kaip tik ryškesnės asmenybės, ku
rie pasiekė „priviligijuotų” tarnybų, kaip 
„welfario” padėjėjai, vertėjai, stovyklos 
raštininkai, kartais net stovyklos vadovai— 
dažnai stengiasi išvažiuoti kitur: jų padėtis 
esanti labai netikra — likviduos stovyklą, 
ir vėl eik dirbti paprastu darbininku, nes 
geresnė tarnyba buvo tik atsitiktinis laimi'- 
kia.

Nenuostabu, kad geroka dalis mūsų tautie
čių veržiasi toljn iš Anglijos. Vienas kitas 
išvyksta į Kanadą, daugelis užsirašė į kvotą 
prie JAV konsulato, kiti vėl stengiasi grįž
ti Vokietijon ir emigruoti kitur. Sis pasku
tinis kelias darosi vis sunkesnis; kas netu
ri aiškių argumentų (dažniausiai artimi gi
minių) — tas į savo prašymus grįžti nė at
sakymo nesulaukia, 
dos ar JAV rašo 
taip norėtų grįžti į 
nas Londono vatos 
darbo sumažėjimo jau iš dviejų darboviečių 
išlėkęs ir dabar niekur darbo nebegaunąs.

Yra apie Angliją ir kitokių, daug palan
kesnių nuomonių; jos ypač charakteringos 
žmonėms su šeima, kurie ar tai turi porą 
kambarių privačiai, ar bendromis jėgomis 
nusipirko namą. Ne vienas buv. aukštas 
valdininkas ar kitoks Intelektualas yra 
griežtai pareiškęs: „Anglija yra geriausias 
kraštas emigracijai. Dirbti reikės visur, bet 
čia aš bent žinau, kad mano vaikai bus ne
mokamai gydomi; o badu nemirsime ir ta
da, jei aš ir darbo netekčiau. Pakilti aukš
čiau, čia, tiesa negali, bet . negali ir per gi
liai nukristi.”

(dažniausiai artimų ei- 
> prašymus grįžti nė at- 
Vienas kitas iš Kana- 

liūdnus laiškus, kad... 
Angliją, kaip pav. vie- 
fabriko darbininkas, dėl

Didelė naujiena čia buvo nemokamo gydy
mo įvedimas. Jo veikime, tiesa, pradžioje 
yra nesklandumų. Visi suskato gydytis, ypač 
akinius užsakinėti ar persišviestl; susidarė 
ilgos eilės, tenka gerokai palaukti. Pasireiš
kė didelis medicinos personalo trūkumas. Ir 
tuo pačiu vieningame Darbo Ministerijos 
taisyklių fronte pasirodė plyšys. Iš vieno 
kito pabaltijiečio gydytojo buvo paimti do
kumentai, pasiųsti ištirti į Londono Medi
cinos Tarybą. Vienas kitas jau yra gavęs 
teisę dirbti savo profesijoje. (B. pab.)

Disonansai Kanados 
lietuviu veikloje

Paskutinių kelių mėnesių Kanados lietu
vių organizacinio gyvenimo raida kelia rim
to susirūpinimo. Nesutikimai kilo tarp Ka- 
nados lietuvių veikėjo kun. Rudinsko bei jo ’ 
šalininkų ir likusių Kanados' lietuvių cen
trinės tarybos narių.

Tie nesutarimai turi ryšį au netrukus 
(vyksiančiais KLCT ir KLT, suvažiavimais. 
kuriuos, esą, abi pusės norinčios palenkti 
savo pusėn. Nesutikimams aiškinti naudo- 
amos ne tik „Nepriklausomos Lietuvos”, bet 
ir JAV lietuvių laikraščių, „Draugo”, „Nau- 
ienų” Ir kt. skiltys.

To ginčo užkulisyje jaučiasi sunkiai nu
slepiamos pasaulėžiūrinės tendencijos.
Winnipege kuriasi rimtas lietuvių naujoky

nas
Lietuviškasis judėjimas Winnipege smar

kiais žingsniais eina pirmyn. Čia jau seniai 
veikia lietuvių klubas, gyvuoja KLT sky-- 
rius, puikiai pasirodo Simonavičiaus rikiuo
jamas choras, o šiomis dienomis sulaukta 
ir savo lietuvio kutųgo, pranciškono J. 
Gailišiaus.

Winnipegas yra didžiausias vidurinės Ka
nados miestas. Jis virsta ir. vis didesniu 
tos apylinkės lietuvių veikimo centru. Iš 
aplinkinių miškų ir fabrikų atvyksta vis di
desnis lietuvių skaičius ir čia apsigyvena. . 
Jeigu gerai pavyks čia įsikurti, tai ateityje 
Wlnnipegas galės lenktyniauti su didžio
siomis Kanados lietuvių kolonijomis.

(Nepr. Liet., Kanada).

Vokiečių spauda apie Freihurgo parodą
„Badische Zeitung” Dr. E. M. rašo: „Pa

roda, kuri trunka iki kovo mėn. galo ir 
vyksta Augustiner muziejaus galerijoje pa
žymėtina tuo, kad išstatytuose dvylikos dai
lininkų darbuose matome liaudies meno 
kryptj, tampriai sujungtą ir suderintą su 
šiandieninėmis meno problemomis. Čia pa
sireiškia nesulaužyta, stipri ir su tradicija 
susijusi dvasia, kuri išrieda iš krikščiony
bės amžiaus ir susideda iš Rytietiškų ir 
Romaniško pasaulio spalvų ir elementų. Ge
riausiai ir meniškai vertingiausiai tai išryš
kėja grafiniuose darbuose, kaip pvz. pa
prastuose ir sultinguose Petravičiaus sukū
rusio ir parodos plakatą arba jo lygiaver
čio Pauliaus Augiaus medžią raižiniuose. 
Tuo tarpu Telesforas Valius yra stiprus ir 
dvasiškai daugiau deferenciuotas, taip kad 
llluostruodamas savo krašto ar šiaip šių 
laikų aktualias temas iš tų rėmų išeina ir 
su savo smulkiai ir sentimentaliai išraižy
tais kūriniais visapusiškai saviškai išsireiš- 
kia. Darbai iš serijos „Tragedija Baltijos 
pajūryje” su didingu raižiniu, kuris vaiz
duoja karstą, gulinti ant žvejų pečių, kaip 
kokią sunkią naštą, leidžia pažinti išori
nius ir vidujinius dailininko sugebėjimus. 
Jam tolygus pasirodo V. Rataiskis, kai tuo 
tarpu čia gyvenąs A. Vaičaitis sukuria ma
žiau ryškius kūrinius. Tačiau ir pas ji yra 
charakteringa liūdesys, kuris jam, kaip ir 
kitiems praradusiems tėvynę tautiečiams, 
neduoda ramybės.

Tarp Muncho ir Matisso drąsiai varto
damas spalvų gamą stovi Alfonsas Dargia. 
Jo akvarelės ir temperos turi savyje talen
tingai gyvenimišką charakterį. A. Valeškos 
ir V. Vizgirdo tapybos darbai temperamen
tu labai panašūs, tačiau tapybinėje struktū
roje plačiai ir sodriais užtepimais skiriasi 
marga rytų palete, (domiai ekspermentuoja 
portrete, nature morte, gamtovaizdžiuose.

P. Kaufmanas su gražiu Caranue nature * 
morte ir L. Vilimas su keliais impreslonis- 
tiškai patraukliais, imponuojančiais paveik
slais (Paskutinis patarnavimas ir Autopor
tretas) veikia truputį paprasčiau ir simpa- 
tiškiau.

Skulptūra atstovaujama T. Zikaro ir J. 
Bakio, kurie abu yra dar labai jauni ir ne
seniai dirbą Freiburge. Pirmasis savo dviem 
moterų skulptūrom, kurių kūnai ilsisi švel
niuose ir darniuose judesiuose (Ramybė ir 
liūdesys), kas yra paprastai sunkiai apval- 
doma ir antrasis neramus ir aistringas, ieš
kąs ir besiveržiąs savo talentingumu mums 
patelkia savo majolikas ir gipso statulas. 
Vis dėlto ir jam pavyksta šalia visos eilės ■ 
ne visai vykusiai išspręstų bandymų, pilnų 
visokių vinguriavimų ir raizginių, sukurti 
rafinuotų ir labai vykusių darbų, ypač nau
dojant spalvas glazūroje. Pvz. „Liūdintis 
Kristus" ir reljefiniu pobūdžiu, naudojant 
rudą ir baltą spalvą gražiai suderintas 
„Liūdinčio Kristaus sapnas”. Tie du dar
bai yra pilni jautrių jausmų ir įsijautimo”.
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Keliamas balsas dėl naujųjų atskaitymų
ORGANIZUOJAMA DIRBANČIŲJŲ DP PROFESINĖ SĄJUNGA

AKIMIRKSNIUKRONIKA

lių ir DP 
jau baigė 
darbus ir 
rią įeina: 
raž. Skiba

k rekomendavusi steigti jos

sąjungos skyriai, kaip ITU- 
instrirkcijoje nurodo, steigiami

Mūnchenas. 1948 m. pabaigoje pradėta 
organizuoti „Tarptautinė Politinių Pabėgė- 

Profesinė Sąjunga” (ITUPORD) 
paruošiamuosius organizacinius 

sudarė laikinąją valdybą, į ku- 
inž. Banėnas (lietuvis) — pirm., 
(lenkas) — I vicepirm., A. Avo-

tins (latvis) — H vicepirm., inž. Tomasz- 
czyfc (gudas) —,411 vicepirm. ir M. Kovace- 
vic (kroatas) — sekr. Ši organizacija siekia 
suorganizuoti IRO įstaigose' tarnaujančius 
DP. Bavarijos karinė valdžia IRO tarnau
tojų profesinės sąjungos reikalingumą yra 
pripažinusi 
skyrius.

Profesinės 
PORD savo
taip; vietinis komitetas fiaskiria vieną dir
bantį įgaliotiniu, kuris nieko nedelsdamas 
sušaukia dirbančiųjų susirinkimą, painfor
muoja juos apie organizacijos tikslus ir 
pakviečia į ją įstoti. Kandidatai įmoka po 
50 pt įstojamojo mokesčio (mėnesinis na
rio mokestis — 1,— DM). Valdyba renka
ma iš 3—5 asmenų.

Kova dėl atskaitymų
šios, demokratiniais pagrindais, Vakarų 

valstybių profesinių sąjungų pavyzdžiu ku
riamos organizacijos svarbiausias tikslas 
yra gerinti darbo sąlygas ir ginti dirban
čiųjų teises. Pirmuoju savo uždaviniu or
ganizacija yra pasistačiusi kovą dėl atskai
tymų iš dirbančiųjų DP atlyginimų

Specialiai tuo reikalu išleistame į dirban
čiuosius DP atsišaukime dėl naujųjų at
skaitymų sakomas

šiuos, kaip rr ankstyvesniuosius po 
70,— DM, atskaitymus įvedant, IRO mus 
pastatė prieš įvykusį faktą, visai nepasita
rusi su dirbančiaisiais. Laisvajame pašau-' 
lyje taip nėra įprasta. Atlyginimų sumaži
nimai ir atskaitymai iš algų negali būti 
įvedami, iš anksto nepasitarus su darbinin
kais. Tokia yra griežta taisyklė

lis užjūrio ttetuvii; spaudos

Tiesa, mes esame viską praradę vargšai, 
tačiau mes nesame praradę teisės būti trak
tuojamais lygiai taip pat, kaip traktuojami 
visi laisvojo pasaulio darbininkai.” .

„Mūsų nepasitenkinimas tokiomis prie
monėmis yra visiškai suprantamas, nes mes 
kas dieną galime konstatuoti, jog atlygini
mai Vokietijoje nuolat yra keliami, o mūsų 
gyvenimo standartas dėl atskaitymų nuolat 
turi kristi. Reikia pastebėti, kad naujai įve
damoji atskaitymų sistema prieštarauja so
cialiniam 
mas.”

teisingumui, apsunkindama šei-

Toliau
Dirbančiųjų kaltė 

atsišaukime sakoma, kad iš dalies

dėl šių sunkumų yra kalti patys dirbantieji 
DP. Visame pasaulyje dirbantieji yra orga
nizuoti, o 40.000 DP, dirbančių IRO įstai
gose, ligi šiol dar nebuvo susiorganizavę. 
Todėl, kaip atsišaukime pabrėžiama, stoji
mas į ITUPORD eiles būsiąs dirbančiųjų 
DP plebiscitas, kuris parodysiąs, ar DP 
nori gerinti savo padėtį ir ginti savo tei
ses, ar ir toliau jie linkę likti traktuojami 
„klausau!” principu, kada visiškai neatsi
žvelgiama į jų pageidavimus bei reikalus.

Organizacijos laikinojo komiteto adresas: 
International Trade Union of Political Re
fugees and DPs, — Preparatory Commis
sion, Miinchen, Kaulbachstr. 20.

Laimingieji
PASKIRSTYTOS L. R. KRYŽIAUS RĖMĖJAMS DOVANOS

' s . ■
Balandžio 24 d. Schwabisch Gmiinde įvy-|vus, ir jaunoji laimės nešėja ją sučiupo be- 

ko L. R. Kryžiaus Vyr. Valdybos piniginio 
vajaus rėmėjams dovanų paskirstymas. P- 
kas Dr. D. Jasaitis susirinkusiai visuomenei 
tarė paaiškinamąjį žodį. Dovanos buvo 
skirstomos dviem serijom. Kiekvienoje se
rijoje iš 6.000 bilietų buvo 171 laimėjimas 
sumoje 2.850 DM. Dovanų paskirstymo ko
misija buvo sudaryta iš L. R. Kryžiaus Vyr. 
V-bos atstovų, Schw. Gmūndo L. R. K. sky
riaus atstovų, Schw. Gmūnęio Apylinkėj ko
miteto ir teismo organų atstovų. Taip pat 
dalyvavo spaudos atstovai.

Pirmuoju bilietu buvo ištrauktas Nr. 4798, 
o premijos arba dovanos dydis — 2 DM. 
Aukščiausioji dovana — 1.000 DM. buvo 
ištraukta gana greitai. Ją laimėjo bilieto 
Nr. 336 savininkas. Laimingasis rftnėjas, 
atrodo, turi gyventi Ravensburge. I serijos 
stambieji laimėjimai teko šiems bilietų Nr. 
Nr.: 4013 — 500 DM., 4020 — 250 DM., 
2409, 5176 ir 1662 — po 100 DM, 1771, 
1947, 2085, 4746 ir 4823 — po 50 DM. '

II serijos aukščiausioji dovana ilgai „ne
sirodė”, dilgė susirinkusios publikos nėr-

Ir JAV lietuviai už Ma’z. Liet, atstovą VLIKe
Amer. lietuvių spauda skelbia eilės lietu

vių organizacijų nutarimus, kuriuose 
reikalaujama, kad į VLIKą būtų įsileistas ir 
Europoje -veikiančios Mažosios Lietuvos at
stovas. Ypač čia aktyvūs „Sandaras” sky
riai. (pi)

Br. Raila „Vienybės” redaktorium
Iki šiol dirbęs Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje centre Br. Raila perėjo redaguo
ti seniausio lietuvių „Vienybės” savaitraš
čio (Vienybė).
KANADOJE.

„Nepriklausoma Lietuva” padidėjo
Kanadiškė „Nepriklausoma Lietuva” pa

didinta viena skiltimi pločio ir tiek pat il
gio. Tokiu būdu „N,L.” padidinta visu treč
daliu* ir savo apimtimi, palyginus 'su bu
vusiu formatu, yra lygi 12 puslapių dydžiui.

Lietuviškos plokštelės Kanadoje
Bendrovę „Alpha” pagamino pirmąsias 

lietuviškas plokšteles Kanadoje. Jas įdaina-

vo operos solistė Kardelienė ir įgrojo bro
liai Lapinai. (N. L.)

Lietuviai masonų pobūvyje
Point Anne (Kanadoje) lietuviai pėr savo 

anglų kalbos mokytoją Birdą buvo pakvies
ti pas vietos masonus vakarienės. Keli lie
tuviai ta proga papasakojo apie Lietuvą ir 
bolševikų okupaciją.

Vakarienėje dalyvavęs Ottawos ložės at
stovas pasisakė esąs sudomintas ir nuste
bintas ir ketino naujuosius kanadiečius 
kviesti ir į savo ložės susirinkimus. (N. L.).
ANGLIJOJE

Pirks naujus 'vargonus
Londono lietuvių bažnyčia daro loteriją 

pinigams sutelkti, už kuriuos bus įsigyti 
vargonai.

Balandžio 
vo išleistas 
Leidėjai to
traukti ir jį leisti toliau. (Brit. Liet.).

1 d. proga D. Britanijoje bu- 
humoro laikraštis „Apuokas”, 
laikraščio leidimą žada nenu-

Skelbimas Nr. 66
Iš JAV ir kitur yra ieškomi šiame skel

bime išvardinti asmenys. Ieškomieji ar apie 
juos žinantieji malonėkite atsiliepti C/Kar- 
totekai per artimiausius LTB skyrius, kartu 
nurodant skelbimo eilės Nr. ir įdedant rei
kiamą kiekį pašto ženklų atsakymui apmo
kėti.
77. Liet. Cen. Konsulatas New Yorke prašo 

atsiliepti įpėdinius Prano Vilko g. 1892 
m. Taurakiemyje, mirusio 1947. liepos 
2 d. Wilmerding, Pa. palikimo bylos 
reikalu.

78. Marija Remeikai tė-Klim, gyv. JAV 
ieško brolio Remeikos Juozo, s. Juozo, 
iš Žvirgždėnų km. Daugų parap. Aly
taus apskr.

79. Palikimo bylos reikalu prašom sku
biai atsiliepti; Veroniką Kundrotienę- 
Samytę ir Mateušą Samį iš Bačių km. 
Eržvilko vi. Tauragės apsk.

80. Mrs. Anna Ambrozė - Staskevičienė iš 
namų Vinickaitė iš Radziškių km, Puns
ko apyl. gyv. JAV ieško Brogų ir kitų 
giminių iš Žabariškių vL

84. Mr. William Sluzkonis gyv. JAV ieško 
Aleną Pekarskytę - Švedienę, žmoną 
Zigmo Švedo, iš Panedingio km.

82. Mr. John Budris (Budrus) s. Juozo, 
gyv. JAV ieško: Anną Nevertaitis, Pa
triciją Gilaiiis. Joseph, James ir Vin
cent Budris (Budrus) visi kilę iš Va
džgirio km. Šimkaičių vi. Raseinių apsk.

88. Mr. George F. Martimkus iš Zagariškių 
km. Raseinių aps. gyv. JAV ieško se-

■ sere Marcelės Martinkaitės-Kasperaji- 
tienės.

84. Voldemaras Gribauckas ar Gribovskas 
iš Panevėžio.

85. Zarembaitė Vladislava g. 1924. III. 25.
86. G. C Senn gyv. S. Rhodesia ieško; Ba

naičio Vytauto iš Kaimo; Danieliaus 
Mykolo buv. Jurdaičių' aukl. įstaigos 
tam., Galkevičiaus Juozo turėjusio Sy- 
riniškių vienk. Vaiguvos vi., Vaitkevi
čiaus Juozo buv. Kalnaberžės auk! įst. 
tarnautojo; ir kuo, Latvėoo £ Kauno.

Marija Bernotaitė - Lapsenkov ieško: 
Barbaros Bernotaitės - Kaveckienės 49 
m. a.,Kaveckų: Juozo 25 m. Petro 23 m. 
Kazimieros Bernotaitės-Cižauskų ir jų 
2 vaikų iš Kulių; Justino ir Zuzanos 
Bernotaitės-Martiinkų ir 3 vaikų iš Ku
lių; Justino ir Onos Bernotaitės-Šleinių 
ir 2 vaikų iš Siemulių km. Kulių vi. 
Kretingos apskr.
Mrs. Ona Daukšiutė-Lipskis, d. Ado
mo, gyv. JAV ieško Daukšio Adomo, 
jo sūnų ir dukterų bei anūkų gyvenu
sių Vainoriškių km. Punsko parap.

89. P. Snabaitis gyv. Anglijoj ieško tėvią:
Petronė? ir Kazio Snabaičių ir brolių 
bei seserų: Alfonso 38 m., Broniaus 34 
m„ Stanislovo 21 m. Vyto 11 m. Mari
jonos 26 nf. Onos 15 m. Kazimieros 
13 m. ir Salomėjos 11 m., visi kilę iš 
Karpiejų km./ Gražiškių vi., Vilkaviškio 
apsk. . ....

90. Jonas Šileika-Darinskas gim. Miežiškių 
km., Panevėžio apsk.

91. Kuzma Toni gyv. Kanadoj ieško brolio
Domininko ir sesers Barboros Kuz- 
minskių iš Dalgų km., Tvėrių parap. 
Raseinių apsk. arba jų vaikų.

92. Greičius Antanas iš Vilkijos valsč. ka
rui baigiantis buvęs netoli Berlyno.

93. Mrs. Eva Mazulaifis gyv. JAV ieško
sesers Onos Sienkevičienės; Katrės 
Radzevičienės, Anelės Sakalauskienės 
ir Bronės Nicmanienės.

94. Andrius Balkavičius ir jo dvi dukterys: 
Ona ir Elena Balkavičiūtės.

Gauti adresai: Vera Dzegužė, R. Gie
draitienė, Adolfas Gudaitis, Albina 
Paokevičiūtė-Keliačienė, Klemas Kuz
mickas, Pranas Lipskis, Leonas Ma
žeika, Petras Markuza, Povilas Paš
kevičius, Petras Pliskevičius, Zofija 
Šumskytė-Promnskienė, Viktorija Si
manavičiūtė - Strangulienė, Juozas 
Strazdas, Jonas Tamulevičius. Vytau- 

< tas Tomkevičius.
Užklydę laiškai; Emilijai Seškutei iš Lie

tuvos.
LTB C/Kartotekos Vedėjas,

87.

88.

95.

tingos apskr.
;. Ona Daukšiutė-Lipskis, d. Ado-

Ivus, ir jaunoji laimės nešėja ją sučiupo be
veik prieš pat dovanų skirstymo galą. Lai
mingasis bilietas turėjo Nr. 3725. Bet ka
dangi II dovanų skirstymo serijos bilietų 
buvo išplatinta tik apie 15—20 %, tai,' gali
mas daiktas, kad laimėjimas atiteko pačiam 
Raudonajam Kryžiui. II serijos kitas stam
besnes dovanas laimėjo šie Nr. Nr.: 908 — 
500 DM, 4043 — 250 DM, 1028, 2355 ir 
4993 — po 100 DM, 830, 3431, 3517, 5404 
ir 5644 — po 50 DM,

Dovanas laimėjusiems rėmėjams pinigai 
bus išmokami per L. R. Kryžiaus Vyr. Val
dybą ir per zoninius įgaliotinius per 5—7 
dienas nuo dovanų paskirstymo. (V)

Dėl emigracijos sumažėjo 
kultūrinis veikimas

Memmingenas.
—Paskutiniu metu į Memmingeno stovyk

lą iš Hersfeldo (netoli Fuldos) buvo atkelta 
apie 200 latvių ir 56 lietuviai. Visi naujai 
atkeltieji, esant tuščių vietų, lengvai buvo 
sutalpinti stovykloje.

— Tremtinių atstovu į LTB suvažiavimą 
visuotinio susirinkimo, išrinktas p. J. Kreivė
nas.

— Stovyklos gyventojų skaičius tautybių 
procentais šiuo metu šitaip atrodo: latvių— 
49%, lietuvių — 26%, estų — 19%, rusų — 
6%. Dėl didelės emigracijos lietuvių skai
čius nuolat mažėja.

— Dėl emigracijos pairo stovyklos kul
tūrinis gyvenimas. Gfažiai veikusios organi
zacijos beveik nerodo savo gyvumo. Mo
kinių skaičius pradžios mokykloje ir gim
nazijoje labai sumažėjo. Nebėra jokių kursų. 
Vis mažiau išperkama lietuviškų knygų ir 
laikraščių. Jaunimo skaičius stovykloje 
mažėjo iki minimumo, (pi).

Lietuvių choras
Sidnėjaus ir jo apylinkių lietuviai 

suorganizavę 
agr, Juozas 
penktadieniais 
darbo laiku,

su-

yra
Dr.chorą, kuriam vadovauja 

Briedis. ■ Choras repetuoja 
ir šeštadieniais — laisvu nuo

Administracijos pranešimas
Atkartotinai pranešame, kad norint 

gauti laikraštį per paštą, reikia mums 
atsiųsti už mėnesį DM 3.50. ’ Visus 
gerb. prenumeratorius, atsiuntusius 
tik DM 3.— prašome užsisakant laik
raštį sekančiam mėnesiui papildomai 
atsiųsti DM 0.50. Priešingu atveju 
turėsime laikraščio siuntinėjimą tuo
jau sustabdyti.

*
Užsienio prenumeratorių 

demėsiui
Negalinčius su mumis atsiteisti Vo

kietijoje skaitytojus prašome prisiųsti 
mums už mėnesinę prenumeratą 13 

, tarptautinių pašto kuponų (Internatio
nal Reply Coupon). •

Administracija.

Į ’ . Tauta gaji būti rami
„Į Ameriką važiuoja tik žydai ir baltieji žydai — lietuviai” - dejavo prie

■ Frankfurto konsulato durų kažin koks lenkas Na, kad mes tikrai būtumėm verti
■ tokio komplimento — teigti bijome. Žydų solidarumas yra garsus ne nuo šian-
■ dien. Jis yra taip dažnai žydų tautą ištinkančių nelaimių užgrūdintas. Būtų gera,
■ kad ir mes iš mūsų tautą užgriuvusių nelaimių išeitumėm su sustiprintu solidaru-
■ mo jausmu. Iki šiol solidarumo mums kiek trūko.

Trejus metus gyvenome Vokietijoje. Sulipdėme šiokią tokią bendruomenę. Ta-
■ čiau, emigracijai prasidėjus, matome, kad ji tirpsta, kaip ledas pavasarį. Žinoma, 
J nenorime, kad mus į užjūrius lydėtų stovyklinė policija ar kitos biurokratinės įstai- 
i gos. Bet būtų gera, jei išsivežtumėm solidarumo dvasią ir šiokį iokį ryšį, juk 
; buvo iš anksto aišku, kad Vokietijoje negalėsime likti ir turėsime ieškotis vietos 
! kituose ūkiškai pajėgesniuose, rečiau apgyventuose kraštuose. Kas gi buvo padary-
■ ta? Atsakymas labai liūdnas: nieko arba, geriausiu atveju, beveik nieko.

Gerb. prelatas Krupavičius pareiškė mūsų bendradarbiui Amerikoje: („Mm- 
; ties” 41 Nr.):

VLIKO idealas buvo įkurdinti visus tremtinius kompaktine maae, tačiau tas 
troškimas ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių negalėjo būti realizuotas. 
Lietuvių emigracija nuo VLIKO neprklauso. Vlikas dėjo visas pastangas, kad 
tremtiniai neemigruotų ten, kur nebūtų jokių sąlygų tautinei egzistencijai iš
laikyti, ir jam tas iš dalies pavyko. Į tokius kraštus mažiausiai važiuoja. Turiu 
galvoje Pietų Ameriką.
VLIKas, kaip žinoma, yra organas paslaptingas ir, sakyčiau kuklus. Apie savo 

J darbus plačiai neskelbė ir visuomenei iki šiol atrodė, kad į Pietų Ameriką tautie-
■ čiai ne todėl nevažiavo, kad VLIK as dėjo visas pastangas, bet 
S dėl tos paprastos priežasties, kad Pietų Amerikos kraštai, išskyrus Venccuelą, 
i didesnio tremtinių kiekio nebuvo pasirengę prisiimti ir jų visai nepageidavo. Dėl 
J ūkinės depresijos jie jau neužtenka darbo savo seniesiems piliečiams. Mes tikime, 
! kad VLIKas savo idealui-emigraoijai kompaktine- mase-paaukojo daug tylių, bet 
Į tikrai herojinių pastangų. Tačiau rezultate „kompaktine mase” nesugebėjome per-
■ kelti nė vieno tremtyje sudaryto meno ar sporto ansamblio. (Čiurlionis į Clevelandą
■ važiuoja privačia p. Nasvyčio iniciatyya.)

Neorganizuotai pabėgome iš Lietuvos, neorganizuotai emigruojame'K Vokie- 
i tijos, kur kas išgalime. Visa laimė, kad daugumos emigracijos kryptis sutinka su
■ „visomis” VLIKo pastangomis. Dauginu aktyvų beveik 4-rių metų gyvenimo Vo-
■ kietijoje balanse neturime. Po betveriu metų veiklos kolega Juozas Šalna turėjo pri-
■ minti, kad reikia pagalvoti, kjkiu būdu, išsibarstę po visą pasaulį, palaikysime 
! ' tarp savęs ryši. Kiek žmonių dėl to visai dings mūsų tautai, nors ir važiuojama 
; tarsi į tuos kraštus, kur ne taip lengvai ištautėjama?

Ką gi? Belieka vėl griebtis palaimintos privačios iniciatyvos. Pagal išgales 
! turime palaikyti vienas su kitu ryšį. Tik per ryšį galėsime sustiprinti solidarumo
■ jausmą, kuris taip reikalingas, kuriantis svetimuose kraštuose.

Beje, yra dar vienas svarbus reikalas. Juk ne visi važiuojame. Didelė dalis 
i turės likti Vokietijoje. Mūsų bendradarbis dėl jos užklausė gerb. prel. Krupavičių:

„Ar numatomi žygiai globoje tų asmenų, kurie dėl įvairių priežasčių negalės 
emigruoti iš Vokietijos?”

! Atsakymas;
I „Mūsų uždavinių eilėn šis klausimas įeina”.
Į Žodžiu, tauta gali būti rami, kaip kadaise oficioze rašė Liudas Gira. Iš Tautų 
! Sąjungos ir JT patyrimų žinome, kad sunkiausia kurią nors bylą įrašyti. J die- 
J notvarkę, o kai byla jau įėjo „į uždavinių eilę” — viskas tvarkoje. A. K.

Kas reikalinga plaukiant Australijon
Išvykdamas iš Europos, dažnas nepagal

voja, kad plaukiant per tropinius kraštus 
būtinai reikalingi lengvi, drabužiai (trum
pos kelnaitės), lengvi batai, be kurių kelei
viai vargsta, prakaituoja.

Karščio bangos jau prasideda pradėjus 
plaukti Sueso kanalu ir su mažomis per
traukėlėmis trunka apie keletą savaičių. 
Ypač neįprastas karštis europiečiams plau
kiant per Raudonąją jūra. Čia ir. laivo gy
dytojas keleivius įspėja nesideginti saule. 
Bet dauguma keleivi:!} į gydytojo įspėjimus 
nekreipia dėmesio, už tat vienas kitas gau
na saulės smūgį arba išprotėja.

Įplaukus į Portsaido uostą, laivą apspinta 
daug arabų valčių. Gali pirkti ką nori: 
įvairaus dydžio rankinukų, odinių lagami
nų, vaisių. Arabų siūlomi odiniai išdirbi
niai prastos kokybės ir daugelis keleivių jų 
prisipirkę apsivylė. Iš laivo išlipti neleidžia, 
tai prekyba vyksta virvėmis, jomis nulei- 
tikrą kašelę įdeda reikalaujamą prekę, ku
rią mato tik iš tolo. Jei prekė nepatinka, 
tai ne visuomet arabas sutinka ją priimti 
atgal. Ir taip dauguma prapirko pinigus, 
kurie buvo skirti įsigyti .kelionei reikalin
goms smulkmenoms, kaip muilui naudoja
mam negėlam vandeniui, nes gėlas vanduo 
yra normuojamas.

Antroji sustojimo vieta yra Adeno uos
tas. Čia yra pigios amerikinės cigaretės, tik 
pusė kainos kaip laivo krautuvėje. Patar
tina iki Adeno daug cigarečių neprisi- 
pirkti. Amerikinių cigarečių pravartu ®tsi- 
džiami pinigai į arabų valtis, o šie į tam 
vežti ir į Australiją. Pereinamojoje etovyk-

Liet. Ev. Reformatų registracija
Kaip jau savo laiku spaudoje buvo pra

nešta, 1948 m. birželio mėn. 24 d. Klein- 
Wittensee įvykęs Lietuvos Ev. Reformatų 
Bažnyčios pirmasis sinodas tremtyje išrin
ko Kolegiją. Iki šiol ji rūpinosi tik grynai 
reformatų bažnyčią tremtyje liečiančiais 
klausimais: jos interesų ir teisių gynimu 
ir jos reprezentavimu užsieniuose, užmezgi
mu ryšių su pasaulio reformatų bažnyčiomis 
ir pan., t. y. tokiais klausimais, kurie neįėjo 
į bendrai liet, protestantų tremtyje sukurtos 
ir bendrus jų reikalus tvarkiusios Liet. Ev. 
Vyr. Bažnytinės Tarybos‘veikimo sritį, apė
musią emigraciją ir šalpą.

Tačiau Liet. Ev. Vyr. Bažnyt. Tarybai 
persiformavus į Liet. Ev. Liuteronių Vyr, 
Bažn. Tarybą ir taip pasidarius grynai liu- 
teroorų reprezentacitrin ir darbo organu,

Kolegijai teko išplėsti savo veikimą; pradė
ti rūpintis visais Lietuvos reformatų trem
tinių gyvenimą liečiančiais klausimais, ne
pamirštant taip pat opaus jų emigracijos ir 
šalpos reikalo.

Norėdama sėkmingiau ir teisingiau savo 
uždavinius atlikti* Kolegija prašo visus Lie
tuvos Ev. Reformatų Bažnyčiai priklausu
sius ir dabar tremtyje atsidūrusius reforma
tus skubiai atsiųsti Kolegijos sekretoriui 
mok. P. Bružui, (24a) Horneburg N/E, Krs. 
Stade, YMCA Training Center, sekančias 
žinias: 1. Pavardė ir vardas, 2. Gimimo da
ta ir vieta, 3. Šeimos padėtis ir sudėtis, 4. 
Užsiėmimas, 5. DP kortelės Nr. ir 6! Tiks
lus ir smulkus adresas.

Liet. Ev. Reformatą Kolegija Tremtyje

iį

pagal galimybę savo 
atsivežti, nes įsivežU 
Specialistai, pagal pa
gauti darbo tik po

loję pokeris (20 vien.) kaittoja 2,5 šiling., 
tik jų įsivežimas kontroliuojamas. Vienam 
asmeniui Jeidžiama • įsivežti ne daugiau 200 
vienetų.

Brangūs įrankiai
Australijoje yra labai brangūs įvairūs 

įrankiai, nes dažniausiai yra importuojami. 
Tad. specialistams, vykstantiems į Austra
liją, reikia stengtis 
specialybės įrankius 
mas nedraudžiamas, 
vo specialybę galės 
dvejų metų.

Atlyginimas sužeidimo atveju
Jei darbininkas sužeidžiamas darbo metu, 

įai ir už tą laiką, kuri jis negali dirbti, 
jam atlyginama % jo gaunama uždarbio.

Jei nelaimė įvyksta ne darbo zmetu ar su
sergama, tai mokama maža pašalpa. Ligos 
atveju ligoninėje gydoma nemokamai

Už vizitą pas australų gydytoją reikia 
mokėti apie pusę svaro. Vaistai brangoki.

Teisingas siūlymas
Vienas skaitytojas „Daily Telegraph” 

laikraščio leidėjui rašo, kad australų ligo
ninėms labai trūksta sanitarių. Ir dėl šios 
priežasties daugelis ligonių .negali jiatekti į 
ligonines. O tuo tarpu ligoninėse dirba pa
prastomis darbininkėmis DP emigrantės, 
kurios yra patyrusios sanitarės ir šias pa
reigas galėtų puikiai atlikti. J. Rimas.
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