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Nesą reikalo ieškoti derybų ar karo
VYT. ARŪNAS (MŪSŲ KORESPONDENTO PARYŽIUJE PRANEŠIMAS)

Dar sunku būtų pasakyti, koks 
pereitų metų įvykis istorijai bus 
pats reikšmingiausias. Ar tai „še
šių4 susitarimas dėl Ruhro kraš
to, kuriuo Prancūzija galės būti 
patenkinta, o vokiečiai grieš dan
timis ir bandys sukelti visą eilę 
sunkumų, dėl kurių jau dabar 
anglo-saksai nerimauja, ar tai 
bus nevykusi Saugumo Tarybos 
sesija, kuri buvo susirinkusi 
Chaillot rūmuose duoti įsakymą 
sustabdyti kautynes Palestinoje 
ir Indonezijoje, bet išsiskirstė nie
ko nenutarusi, ar tai bus naujai 
kilusi Egipto krizė po Nokrachi 
Paša nužudymo, kuri galės įneš
ti nesutarimo į Egipto-Anglijos 
santykius, ar pagaliau bus Atlan
to pakto „gimimas“.

Bet nėra ko spėlioti, laikas pats 
parodys.

NEBUS NEI KARO, NEI 
TAIKOS!

Europos diplomatai yra susi
darę tokią idėją, kad dabartinė 
padėtis galės dar ilgai tęstis to
kia, kokia ji yra, ir dabar visai 
nesą reikalo ieškoti karo ar dery
bų. Čia šiandien niekas netiki, 
kad Sovietų Rusija būtų pasiruo
šusi karui. Valstybės vyrai sakosi 
turį pakankamai žinių, kad sovie
tų armija neturinti nei municijos, 
nei benzino rezervų ir komuni
kacijos keliai, kas ypač reikalin
ga karui, esą visai resutvarkyti 
už „geležinės uždangos“. Pagaliau, 
jei rusai norėjo karo, tai jiems 

Lietuviai kerta Australijoje cukrines nendres

reikėjo pradėti metais anksčiau, 
kada sąjungininkai buvo silpnes
ni. Dabar gi, priešingai, kiekvie
na nauja diena leidžia sąjungi
ninkams sugrupuoti jėgas.

Tikėkime, kad šių valstybės 
vyrų agentai sako tiesą, bet koks 
jiems būtų skaudus nusivyliams, 
jei tai būtų netiesa.

MŪSŲ KORESPONDENTAS 
PAS AMERIKOS VICE

PREZIDENTĄ
Paskutiniu laiku Paryžiuje ga

lima buvo sutikti daug žymių di
plomatų, politikų ir kitokių įžy
mybių. Vieni čia užsukdavo in
formaciniais tikslais, kad geriau 
susipažintų su tikra Europos pa
dėtimi, pajustų kokia yra tempe
ratūra ant šio verdančio ugnia- 
kalnio, kiti čia buvo suvažiavę 
vykusios Jungtinių Tautų sesijos 
proga ir žurnalistams ne kartą 
buvo progos arčiau su jais susi
tikti ir patirti jų nuomonę apie 
tarptautinę padėtį.

Kiek lengviau būdavo gauti pa
sikalbėjimą su Vakarų diploma
tais ir toks Marshallis, Bevinas, 
Mrs. Roosevelt ar Foster Dulles 
niekad neatsisakydavo priimti 
žurnalistus ir su jais draugiškai 
pasikalbėti. Daug sunkiau būda
vo prieiti prie sovietiškų diplo
matų. Jų suruoštose spaudos 
konferencijose kiekvieną žurna
listą „persijodavo“ ir niekad ne
leisdavo atskirai kalbėtis su de
legacijos nariu, o jų „žvaigždes“ 

visad aplink apstodavo „angelai 
sargai“ ir nieko arti neprileis
davo.

Aną dieną pravažiuojant pro 
Paryžių Amerikos vicepreziden
tui Alban Barkley, nebuvo jokių 
sunkumų jį pamatyti ir išgirsti iš 
jo lūpų, ką jis galvoja apie Euro
pos padėtį.

Jūsų korespondentas, drauge 
su kitais žurnalistais buvo pri
imtas Amerikos ambasados spau
dos salione, kur jau laukė M. Al
ban A. Barkley, jau senyvas žmo
gus, bet stiprios sveikatos ir ener
gingo žvilgsnio, tikras „self ma» 
de man“, kuris tuojau pat pasi
sakė, kad jis negalįs daug laiko 
skirti pasikalbėjimui, nes turis 
greitai važiuoti į aerodromą, kad 
sėstų į lėktuvą ir grižtų į Waž- 
hingtoną. Jis neužmiršo pasakyti 
oficialią priežastį šios savo ke
lionės po Europą, kuriai, žinoma, 
mažai kas patikėjo.

M. Barkley pasakė, jog jis buvo 
atvykęs į Europą praleisti Kalė
das su amerikiečiais kareiviais 
Vokietijoje ir ta proga sumanė 
apsilankyti Prancūzijoje, kur bu
vo priimtas Respublikos Prezi
dento Auriolio.

Bet palikime nuošaliai, tikrąją 
priežastį, tai Barkley reikalas, ko 
jis lankėsi Europoje. Mums įdo
miausia, ką jis pasakė ir kokia 
yra jo nuomonė apie tarptautinę 
padėtį.

„MES NIEKAD NEPASI-
TRAUKSIME IŠ BERLYNO“
—Ar negalvojate, kad šiandien 

Europoje padėtis yra sunki? — 
paklausė tuojau vienas žurnalis
tas, vos tik šis baigė pasakoti sa
vo asmeniškus įspūdžius.

— Kokia padėtis? Aš manau, 
kad jūs norėjote pasakyti: „Ar 
bus karas tarp Amerikos ir So
vietų Rusijos?“ Aš galvoju, kad 
ne, bet nežinau, ką Sovietų Rusi
ja mano daryti. Iš viso yra labai 
sunku žinoti, ką ji galvoja.

Paskui, kilus kalbai, kad prezi
dentas Trumanas savo paskutinėj 
kalboj išsireiškęs, jog Rusijoj 
yra žmonių, kurie nori bendravi
mo su Amerika, vienas žurna
listų paklausė:

— Ar prezidentas Trumanas 
yra linkęs susitikti su maršalu 
Stalinu?

— Prezidentas Trumanas visad 
ieškojo suartėjimo su Sovietų Ru
sija, — atsakė M. Barkley. — Jis 
mano, kad būtų gerai pasikalbė
jus su Sovietų Rusijos lyderiu, 
žinoma, jei šis, pavyzdžiui, at
vyktų į Vašingtoną ...

Pagaliau buvo paliestas ir Vo
kietijos klausimas.

— Ar amerikiečiai pasitrauks 
iš Berlyno?

— Ponai žurnalistai, — atsakė 
M. Barkley, — kada kraštas uži
ma tokią poziciją, kokią esame 
užėmę mes amerikiečiai, tai tėra

Naujasis Švedijos kariuomenės 
vadas generolas C. A. Ehrensward 
įteikė krašto apsaugos ministrui 
ilgą promemoriją karinei ir mobili
zacinei organizacijai planuoti, ko 
reikalavo ir šių metu parlamentas. 
Kariuomenės vadas pareiškė, kad, 
pasitarus su apsaugos štabu, reikia 
ištirti tuos strateginius, taktinius 
ir techninius faktorius, kurie pas
kui turėtų būti kelrodžiu kariuo
menės ateities organizacijai, ap
ginklavimui ir apmokymui. Šis iš
tyrimas turėtų sudaryti pagrindą 
iš dalies išlaikyti pusiausvyrai tarp 
ginklo rūšių, iš dalies tarp kovos 
lauko dalinių, pirmoje eilėje skirtų 
judrioms operacijoms ir dalinių 
daugiau lokalinio pobūdžio.

Ši pusiausvyra tarp dalinių turi 
būti, be to, nušviesta studijų pa
galba. Šios studijos pirmoje eilėje
— tarp kitko atsižvelgiant ir į 
laiko svarbą — turi būti nukreip
tos operacijoms pietinėję ir pačioje

'šiauriausioje Švedijoje. Tas studi
jas turi atlikti apsaugos štabas, 
bendradarbiaudamas su kariuome
nės štabu ir atitinkamais karo va
dais. Čia reikia skaitytis su dviem 
alternatyvom. Pirmoji alternatyva
— kad būtų galima disponuoti da
liniais pagal dabar veikiančią tai
kos bei karo organizaciją (šią pas
tarąją tačiaus pagerinus pagal iš
dirbtą planą) ir karinius išplana
vimus. Antroji alternatyva nėra 
jau tokia tikra. Čia palyginamųjų 
studijų tikslais reikėtų ištirti alter
natyvą, mažinant dalinius kieky
biškai, bet didinant kokybiškai.

Dėl kokybės toje „elito alterna
tyvoje", anot kariuomenės vado, 
išeinamuoju tašku turėtų būti tų 
skaičiumi gana ribotų lauko dali
nių apginklavimas tokios pat ko
kybės ginklais ir motorinėm prie

maža įrodymų, kad jis norėtų 
evakuoti Berlyną.

Lietuvis — Kanados miško kirtėjas

BET KAIP ILGAI GALIMA 
BUS LAIKYTIS?

Toks Amerikos viceprezidento 
atsakymas yra padrąsinantis, bet 
per daug didelių iliuzijų dėl „ori
nio tilto“ nedarykime. Sis „orinis 
tiltas“, reikia pripažinti, yra mil
žiniška operacija, kuria Amerikos 
aviacija gali didžiuotis, bet poli
tiškame plane jis yra praradęs 
ilgainiui savo vertę, nes pagaliau 
neįmanoma, kad berlyniečiai vi
są amžių galėtų būti lėktuvais 
aprūpinami, ir tai labai vaizdžiai 
yra pavaizdavęs Churchillis, vie
name savo posaky:

— Tai yra demonstracija, kad 
mes galime stovėti ant galvos, 
tuo laiku; kada rusai sėdi minkš
tame fotely.

Vakarų valstybės dar ilgai ga
lės pasilikti šioj akrobatiškoje 
padėty, bet šalia to reikalinga, 
kad diplomatai pasuktų smege
nis ir imtų problemoms tiesiog 
už ragų.

Švedija gerina savo kariuomene
(RAŠO MŪSŲ KORESPONDENTAS SKANDINAVIJOJE K. RAU- 

KLAUKIS)
monėm, kaip ir did. valstybių ka
riuomenių.

Promemorijoje kariuomenės va
das toliau sako, kad elito sąvoka, 
kaip užsienio ir vidaus patirtis pa
rodė, nesiderina su 9 mėnesių ap
mokymo laiku. Anot jo, sunku yta 
tikrai užfiksuoti karo tarnybos il
gumą elitinėms grupėms, bet pir
muoju išeinamuoju tašku reikėtų 
skaityti 18 mėnesių, o tas nebūtų 
perdaug, nes toks laikotarpis prak
tikuojamas daug kur užsienyje. 
Daugelyje valstybių ir pats prati
mų laikas daug ilgesnis.

Tiriamasis darbas turi apimti ir 
kariuomenės mobilizacinę organi
zaciją. Centralizuotas turto išdės
tymas, kurs ekonominiais sumeti
mais buvo meste primestas kariuo
menės vadovybei, tarp kitko, ap
sunkino racionalinį mobilizacijos 
problemos išsprendimą. Kiek šią 
organizaciją liečia, turi būti ištir
ta, kokių yra galimumų mobiliza
cijos dislokacijai pritaikyti jau 
nustačius karinius išplanavimus ir 
karinę organizaciją. Žemėlapyje 
turi būti pažymėta, kiek naujokų, 
arklių ir vežimų yra įvairiose 
krašto dalyse. Toliau reikia pilnai 
ištirti, kiek yra sandėlių ir dirbtu
vių, kuriomis kariuomenė galėtų 
pasinaudoti. Sąryšy su tuo, reikė
tų ištirti, kiek ir kokia amunicija 
galėtų būti išduota naujokams dar 
taikos metu.

Kadangi šie klausimai turi dide
lės bendros visuomeninės reikšmės, 
tai labai vertinga būtų, kad tyrimo 
rezultatai, kiek tai būtų galima, 
būtų patiekti ir kitų visuomenės 
grupių atstovams, kaip, pvz., par
lamento atstovams. Kai kurie šių 
tyrimų rezultatai turėtų būti tiems 
atstovams patiekti jau 1949 m. pa
vasarį.
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SOVIETAI APSISPRENDĖ UŽ DEFENZYVINĘ STRATEGIJĄ

Sovietai stato Oderio^Bohe 
mijos kalnu gynimosi linija

BERIJA NORI TAPTI STALINO ĮPĖDINIU

Prancūzų savaitraštis „Samedi- 
Soir” paskelbė dvi sensacingas ži
nias: 1. Berija, MVD šefas ir vi
daus reikalų ministeris nori bet 
kokia kaina tapti Stalino įpėdiniu 
ir 2. sovietai visiškai pakeitę savo dėl joms neleidžiama dalyvauti 
strateginius planus. Vietoj ruošęsi Marshallio plane, 
didelei ofenzyvai, kuri konflikto 
atveju leistų jiems trumpiausiu 
laiku pasiekti Atlanto krantus, jie 
pasirinko gudrios defenzyvos pla
ną, pagal kurį pagrindinė gynybos 
linija turinti būti sukurta Oderio— 
Bohemijos kalnų ruože.

čios jau prasidėjusios. Taip pat 
subruzdę ir satelitai. Jugoslavija 
šiaušiasi, Lenkija ir Čekoslovakija 
prikaišioja, kodėl sovietai taip il
gai terliojasi su Vokietija bei ko-

nori atsiremti Jugoslavų divizijo
mis ir juo pasitikinčiomis jėgomis 
Sovietų Sąjungoje.

Beriją su Tito riša vienas įvykis, 
kurio dėka Berija išliko gyvas. 
Būtent, kai Berija už sukilimus 
Baku buvo nuteistas mirti, jam rei
kėjo greitai išvykti iš Rusijos. Tuo 
metu jį, aprengtą totorių moters 
drabužiais, priėmė pas save Josef 
Broz, dabartinis Tito. Jei praėjusį 
pavasarį, kada iškilo Tito konflik- turkampfo laikotarpyje, pasinau- 
tas su Kominfonhu, įvykiai nesis-

fauduarta Htindswttfy suėmus
DRUIDAS

Kardinolo suėmimas yra nepa
prastai retas, galima tvirtinti-isto- 
riškas atsitikimas. Iki šiol panašus 
likimas teko tik lenkų vyskupui 
Ledochovskiui, kurį Bismarkas kul-

Taip pat sovietai negali pasiti
kėti Vokietija. Tuoj po karo vokie
čiai daugiau orientavosi į Maskvą, 
bet dabar jie žiūri į Vakarus. So
vietų generolai, vykdydami pat
varkymus, daug kartų keitė meto
dus ir tuo sukėlė gyventojų nepa

žinios, apie sovietų strategijos sitenkinimą. Berlyno blokada taip 
pakeitimą ateina iš Berlyno. Rusai pat savo tikslo nepasiekė. Sovietų 
gerai žino, kad jie negali susily- ZOnoj taip pat nėra savivaldybės, 
ginti su amerikiečiais, kurių pra- Dėl viso to vokiečiai kasdien vis 
monė yra šimtą kartų galingesnė daugiau linksta į Vakarus, iš kur 
už sovietų, o aviacijoj pralenkia jįe tikisi daugiau laimėti. Jei dar 
naujuosius sovietų modelius; be to, prisiminsime kitus sovietų sunku- 
amerikiečiai turi atominę bombą. mus paskutiniu metu, tai nėra sun- 
Sov. Rusija per paskutinį karą ne- ku suprasti, kodėl jie stengiasi 
teko 17 milijonų žmonių. O esą- konfliktą nudelsti. Dėl to taip pat 
mos jų karinės pajėgos yra išmė- suprantama, kodėl vietoj Atlanto 
tytos nuo Lediniuotojo vandenyo pakrančių jie pasisako už Oderio 
ligi Kaukazo ir nuo Vladivostoko liniją.
ligi Pomeranijos. Kelių padėtis 
bloga, o geležinkelių tinklas tokiai 
didelei valstybei per mažas.

Jonas Valaitis, kuris šiomis dienomis 
atvyksta i Vokietiją kaip BALF-o 

atstovas

Prieš pat suėmimą Vengrijos res
publikos prezidentas Szakasitz ra
šė savo organe:
-„Pirmiausiai reikia pašalinti iš 

kelio liaudies demokratijai kliūtį, 
kurios vardas kardinolas Mind
szenty. Tai pagelbės sutvarkyti 
santykius tarp valstybės ir Kata-

dodamas specialiais įstatymais, už
darė į kalėjimą (1873—1875 m.). 
Popiežius, įvertindamas jo pašiau- likų Bažnyčios." Komunistai, suim- 
kojimą ir ištikimybę Katalikų Baž- darni kardinolą, turi vieną ir vie
nyčiai, dar beesant jam kalėjime, nintėlį tikslą-suardyti Vengrijos 
pakėlė jį į kardinolus. katalikų solidarumą ir atsparumą.

Dabar kalinamas kardinolas J. juos palaužti ir jau vėliau nekliu- 
Mindszenty, Vengrijos primas, Stri- domai šeimininkauti tame kultū- 
gonijos arkivyskupas, kuriam lais- ringame ir krikščioniškame krašte, 
vę atėmė Vengrijos komunistinė .......... ”
vyriausybė.

Beginklio kardinolo kova su to- 
talistiniais režimais jau tęsiasi ke
leri metai. Dar pradžioje 1944 me
tų, kuomet Mgr. Mindszenty, bu
vęs tuomet Veizprem vyskupu, no- 
rėjo peržengti slenkstį katedros J*ėl Bažnyčios ir dėl^ Tėvynės, 
kurioje jis atnašavo šv. Mišias, jis « «
buvo įspėtas, kad šventykla yra 
apsupta SS dalinio ir kad šautuvai

Katalikų Bažnyčia ir kardinolas 
Mindszenty kovoje su brutališku 
komunizmu galėjo naudotis vien 
kultūrinėmis priemonėmis. Pasku
tiniame savo ganytojiškame laiške 
kardinolas į vengrų tautą skelbė: 
„Aš budžiu sargyboje dėl Dievo,

Vidaus reikalų ministeris Berija 
tikisi tapti Stalino įpėdiniu. Tam 
tikslui jis mano pasinaudoti Tito. 

Sovietų užimtose srityse padėtis Bendradarbiaudamas su juo, Berija 
yra nesaugi, o kovos už Stalino tiki realizuoti didelę Balkanų fe- 
įpėdinystę tarp pretendentų esan- deraciją. Savo tikslui pasiekti jis

Prancūzija reikalingai00-000
svetimšaliu darbininku
(MŪSŲ KORESPONDENTO PARYŽIUJE PRANEŠIMAS)

to reikalauja mano tautos istorinė 
tarnyba. Matydamas mano tautos 
kančias, aš pigiai vertinu savo li- 

nukreipti į jos duris. Bet vyskupas Mmą ■ ■ • Aš nekaltinu mano kal- 
nepabūgo nė vienam akimirksniui, lintojų. . . Aš jiems atleidžiu iš vi- 
Jis vyskupo rūbuose, su mitra, sos mano širdies .
abiem rankom laikydamas didelį Komunistų pavergtu tautų ir val- 
kryžių, išėjo iš katedros. SS nuste- stVbil! spauda pilna pasmerkiančių 
bimas ir sumišimas buvo toks di- Kardinolą Mindszenty žinių ir 
delis, kad jų kulkosvaidžiai nesu- straipsnių. Bet visai kitaip reaguo- 
tratėjo ir vyskupas su savo paly- ia laisvasis pasaulis. Pastarasis ta- 
dovais pasiekė savo rūmus. Tik Vengrijos komunistų žygyje
tuomet atsipeikėjo SS, suėmė vys- atentatą prieš kovotoją už 
kūpą ir nuvedė į kalėjimą. Ten jis tikėjimo ir asmens laisves ir ją Vl- 
išbuvo ištisus metus ir atgavo lais- su griežtumu pasmerkia.
vę karui besibaigiant. Keliais mė- Kardinolas Pacelli, dabartinis 
nesiais vėliau jis tapo Vengrijos Popiežius, 1938 metais Budapešte 
primas ir Esztergeno arkivyskupas. savo kalbos metu, žvelgdamas į 
Gal primo sostas būtų jam tuo lai- Berchtesgadeno pusę, tarė:

. , I —, - Ifain ilrrai tnilre T^iAlzlofinnn i«—ku neatitekęs, jei nebūtų žuvęs 
Mgr. Apar, Gyoro arkivyskupas, 
kuris turėjo palankiausias galimy
bės Vengrijos primo sostą užimti. .
Bet pastarąjį nužudė bolševikų degs jr kitas ir dabartinis Diokle- 
gaujos už tai, kad jis bandė ap- ,,a”ae 
ginti nuo išniekinimo 80 moterų, 
kurios ieškojo pagalbos ir apsau
gos vyskupo rūmuose.

Tapęs arkivyskupu ir Vengrijos 
primų, Mgr. Mindszenty suprato, 
kad prasideda naujos rezistencijos 
era. Jis ir nuėjo tuo garbingu ke
liu. Paskutiniai keturi metai buvo 
nenutrūkstama virtinė susidūrimų 
tarp kardinolo ir komisaro. Galop žulbūtinės kovos už pavergto 
komisaras įsitikino, kad nesugebes 

.' jokiomis priemonėmis ir grąsini- 
mais palenkti didingo kardinolo sa
vo pusėn ir jėga atėmė jam laisvę.

Komisaras ne tik suėmė kardino
lą, bet ir apkaltino jį nebūtais nu
sikaltimais — šnipinėjimu svetimų
jų valstybių naudai, tėvynės išda
vimu ir valiutos spekuliacija.

Bet iš tikrųjų lėmė visai kitos Europos 
priežastys. Vengrijos kovojančiam Komiteto pirmininkas Notting- 
komunizmui skersai kelio atsistojo ham vyskupas Edward Kalėdų 
Katalikų Bažnyčia su kardinolu J. švenčių proga į Anglijoje dir- 

nori užimti jo yie^ą, ir socialinė Mindszenty priešakyje. Jam pavy- bančius Europos ir kitų kraštų 
tarp darbininkų ir ūkininkų. Berija jęO nUgajėti visas kitas kliūtis, su- savanorius darbininkus išleido 
nori remtis pastarasiais su MVD virškinti visas kitas partijas, net laišką, kuriame vyskupas Angli- 
pagalba. Taip pat jis mano, kad^ir paienkti savo pusėn kitas konfesi- jos ir valijos katalikų vardu reiš- 
-r.»^ ei i i,u,. kardinolaS Mindszenty, kia jiems gilią užuojautą sun-

kaip nepajudoma uola, nesitraukė kioje dabartinėje jų būklėje. Ta- , 
iš kelio. Katalikų Bažnyčios įtaka įiau jis ragina nenusiminti, pasi- 
Vengrų tautoje yra nepaprastai tikėti Aukščiausiuoju, nes „Vieš- . 
gili ir plati, todėl komunistams ne- pats savo būdu ir savo laiku ati— " 
liko nieko kito, kaip pradėti bru- taisys Jums padarytą skriaudą“, 
talią kovą. Komunistų vadai ją jis ragina neprarasti savo doro- 
ruošė ilgai. Į visus grąsinimus kar- vės, tikėjimo, garbės ir būti vi- 
dinolas atsakė: „Nužudymas Primas siems pavyzdžiu. Laiške ypač 
yra didesnė jėga, nei gyvas Mind- užakcentuotas vaikų auklėjimas 
szenty". Kuomet komunistinė vy- katalikiškoje dvasioje. Toliau 
riausybė nacionalizavo laisvas ka- vyskupas savo vadovaujamo ko- 
talikiškas mokyklas ir ruošė baž- miteto vardu pažadėjo visokerio- 
nyčių nacionalizavimo įstatymą pt} pagalbą dvasinėj ir medžia- 
— kardinolas ekskomunikavo jų ginėj srityj.
autorius ir vykdytojus ir uždraudė Laiško pabaigoj vyskupas ra- 
gedulo ženklan skambinti bažnyčių gina visus savo skausmus ir rū- 
varpais tol, kol krikščionybei ne- pėsčius aukoti Dieviškam Kūdi- 
bus grąžinta laisvė. keliui ir Nekalčiausiai Jo Moti-

Tuomet komunistai pradėjo tie- nai, kurie taip pat kentė trem- 
sioginę akciją — pradėjo suiminėti tinių vargus.
pasauliečius katalikus, vėliau atsa- Laiškas baigiamas kalėdiniu 
kingusv kunigus, artimus kardinolo sveikinimu ir vyskupišku palai- 
bendradarbius. minimu.

prendė kaip Lenkijoj ir Rumunijoj, 
dėl to yra kaltas Berija.

Tito buvo apskundęs Sovietų 
pasiuntinys Belgrade Lavrentjevas, 
Molotovo patikėtinis. Lavrentjevas 
buvo labai nepatenkintas, kad Ju
goslavų saugumo organai ištrėmė 
draugą Judiną, Kominformo dele
gatą Belgrade, kuriam maršalas 
Bulganinas buvo pavedęs „organi
zuoti Jugoslavų armiją ir ją pa
ruošti būsimam konfliktui". Bulga- 

dali minas neslepia, kad jis yra Berijos 
priešas.

Berijos galia Sov. Rusijoje vi-

„Kaip ilgai truks Diokletiano iš
didumas?"

Praėjo keleri metai, ir Diokle- 
tianas — Hitleris sudegė ... su-

Šiandien Prancūzijoj labai ak
tuali tema yra, iš kur 1949 metams 
gauti darbininkų, nes iki šiam lai
kui dirbę, kaip laisvi darbininkai, 
vokiečių belaisviai, kurių skaičius 
siekė iki 120.000 žmonių, atleidžia
mi ir grąžinami į Vokietiją.

Kad kompensuotų šiuos praras
tus darbininkus ir dar duotų ūki
ninkams didesnę paspirtį, kurios 
jie nenustoja reikalavę iš Darbo 
ministerijos, Prancūzijos vyriausy
bė pasiryžusi 1949 metams įsileisti 
75.000 žemės ūkio darbininkų, ke- 
lioliką tūkstančių fabrikams darbi
ninkų ir, be to, dar bus reikalinga —. , ...   ...
mažiausiai 25.000 darbininkų ka- kaip susitvarkyti su vietiniais pran- savo patikėtinius Berija turi ir ki- 
sykloms, iš kur daugiausia vokie- cūzų bedarbiais, kurių šiais metais tuose kraštuose: Rumunijoj - Bod- 
čių belaisviai pasitraukia. priskaitoma 21.025, kada pereitais naras, Bulgarijoj - Jugovas, Lenki

nėtais tebuvo tik 6.678. joj - Radkievičius, Vengrijoj - Raj-
Tai daugiausia visai be jokios kas, Jugoslavijoj - Rankovičius ir 

profesijos žmonės, kuriuos Darbo kt. 
metu ministerija ruošiasi apmokinti ko

kio nors amato.
_________ „ ____  ______ _ Tačiau, esant darbininko atlygi- gUba krizė: politinė tarp tų, kurie 

sunkumą jai sudaro naujai atvyk- n>mu* labai žemam, kai pragyve- 
stančių darbininkų apgyvendini- nimo lygis yra labai aukštas, ma
mas.

Šiuo 
110.757

turėjo teisę tam tikrą algos c 
siųsti į užsienį savo šeimų išlai
kymui. Tai buvo oficialus pinigų 
pervedimas, kuris paskutiniais me
tais Prancūzijai pasidarė nuosto- siems yra žinoma. Jo rankose yra 
lingas, nes už išvežtus pinigus ji neaprėžta valdžia, paremta MVD 
negaudavo jokių prekių. Vyriau- daliniais. Užsieny savo veiklą jis 
sybė yra linkusi, kad darbininkai remia dviem asmenimis. Europoj 
įvažiuotų su šeimomis ir čia įsitai- juo yra generolas Artemovič Kov- 
sytų kaip reikiant. Kitaip sakant, pak, buvęs sovietų partizanų vadas 
norima, kad kuo daugiausia imi- Ukrainoj vokiečių laikais, kuris 
gruotų darbininkų ir kuo mažiau- rugsėjo mėn. yra išaiškintas kaip 
šiai išplauktų iš Prancūzijos pini- 5 kolonos organizatorius. Azijoj jo 
gų. patikėtinis yra javietis Aliminas,

Bet Darbo ministerijai lieka dar kuris dar neseniai buvo Prancūzi- 
ir kitas klausimas išspręsti, tai joj, Vokietijoj ir Lenkijoj. Taip pat

tianas.
( Popiežius visas derybas su Ven- 

grijos komunistine vyriausybe at
metė. Įvairių pasaulio kraštų kar
dinolai paskebė komunizmą esant 
didžiausią žmonijos ir žmoniškos 
santvarkos priešą.

Mums yra žinoma Vatikano po
litikos neutralumas ir atsargumas. 
Jei tai padaryta, tai yra pagrindo 
galvoti, kad „alea jacta ėst” —

gaus ir žmonijos išlaisvinimą pra
džia ne už kalnų.

j

RUOŠIAMAS DARBININKŲ IMI
GRACIJOS ĮSTATYMAS

Darbo ministerija šiuo 
svarsto darbininkų imigracijos įsta
tymo projektą, tačiau didžiausį

Stalino busimieji įpėdiniai mano, 
kad, jei jis mirtų, krašte kiltų dvi-

ANGLŲ VYSKUPO ŽODIS 
DARBININKAMS TREMTI

NIAMS
Anglų Katalikų Savanoriams 

Darbininkams Globoti

žai teatsiranda savonorių važiuoti
metu Prancūzijoje dirba darbams į Prancūzija ir Darbo mi- ___ J______ ,_____

_ _ svetimšalių darbininkų, iš ^isterija yra'susirūpinusi, iš kur Tito 57 divizijos jam bus labai 
kurių vien 85.000 italų ir pora de- Ja* pavyks „sumeškerioti tuos naudingos. Be to, Berija intere- 
šimtų tūkstančių DP., bet, pasitrau- trūkstamus 100.000 darbininkų. suojasi ir „langu", kurį Tito iškir- 
kus vokiečių belaisviams, reikės Vyt. Arūnas to į Vakarus.
dėti visas pastangas, surasti naujų 
darbininkų ir šita darbininkų imi
gracija yra artimai susijusi su 
krašto atsistatymu, kuris nei kiek 
nejaučiamas pastūmėtas pirmyn 
valstybiniame plane.

Medinių barakų konstrukcija yra 
laikinio pobūdžio ir Prancūzija no
rėtų pas save svetimšalius darbi
ninkus pasilaikyti ilgesniam laikui, 
leisdama jiems čia visam laikui 
apsigyventi, kad jie galėtų persi
kelti su šeimomis, nes tada būtų 
išvengta ir pinigų išvežimo, kuris 
yra labai nuostolingas Prancūzijai.

J. Gaidžio nuotr.

LEIS ĮSIGABENTI PALENGVINTO
MIS SĄLYGOMIS ŠEIMAS

Iki šiam laikui svetimšaliai dar
bininkai, dirbantieji Prancūzijoje, viengungių kūčios Eichstatto stovykloje
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Amerikos lietuviai laukia atvykstančiu lietuviu tremtiniu

Lietuvlai tremtiniai prie Negaros krioklio
E. GumbeleviCiaus nuotr.

PASIKALBĖJIMAS SU DOC. DR. INŽ. ADOLFU DAMUSlU

St. Devenis

Doc. Dr. inž. Adolfas Darnusis, sutartį gauti į žemės ūkį. Važiuo- ir pradzio'j pasiekti 350 dol. mė-
nepriklausomoj Lietuvoj žinomas iantiems į žemės ūkį pabrėžiamas nėšiui. Bet visokius-, laipsnius rei-
visuomeninkas ir kultūrininkas, pirmumas. Bet yra aiški tendencija kia įrodyti darbu ir pradėti -nuo
Laikinosios Vyriausybės ministe- apsigyventi mieste. Fabrikuose pa- žemesnio atlyginimo,
ris, antinacinės rezistencijos akty- vyksta lengvai gauti darbą kiek- Reikia pripažinti, kad naujai at- 
vus dalyvis, vėliau Gestapo kali- vienam fiziškai pajėgiam 18—45 vykusiems baltasis darbas dažnai 
nys įvairiuose Vokietijos kalėji- metų asmeniui. Kai kur priimami būna sunkesnis už darbą fabrike, 
muose, paskui DP, kaip ir mes vi- ir vyresni. Atvykusių lietuvių už- Per trumpą laiką reikia gerai įsigi- 
si, ir dabar jau antrus metus be- darbis Amerikoj svyruoja nuo 80 linti į visus firmos reikalus. Dar- 
leidžias dideliame Jungtinių Ame- —90 centų iki 1 dol. 30 centų į bo laikas firmoje 8 valaddos. Bet 
rikos Valstybių pramonės centre valandą. Valandinis darbas yra nežiūrint nelengvų sąlygų gauti 
Clevelande Jūsų korespondentą lengvesnis už akordinį darbą. Kai darbą savo specialybėje, reikia 
painformavo įvairiais aktualiais kurie akordu dirbdami uždirba iki stengtis susirasti darbą bent arti 
amerikoniškojo gyvenimo klausi- 2 dol. į valandą, bet tai jau jėgas savo specialybės.
mais. Tikime, kad vaizdus ir prak- pertempiantis darbas. Šoferiai gau- Šeimos padėties atžvilgiu geriau- 
tiškas amerikoniškojo gyvenimo na 1,20—1,30 dol. už valandą. Me- šiai laikysis šeimos, turinčios bent 
pavaizdavimas bus labai naudin- talų pramonė darbą brangiau ap- porą dirbančiųjų. Viengungiams 
gas visiems, kurie tikisi iškeliauti moka, nes darbas reikalauja dau- sudarys sunkumų valgymas val- 
į Jungtines Amerikos Valstybes. giau jėgos. Bet kokio amato mokė- gykloje, kambario priežiūra ir pa-

— Kaip sekasi organizuoti buto jimas išryškėja dirbant. Prityrę našiai. Naujai susikūrusios šeimos 
ir darbo garantijas? mūrininkai, staliai gali uždirbti iki Amerikoje gerai laikysis. Sunkes-

2 dol. per valandą, jei pavyksta 
įstoti į .statybininku uniją. Bet dar
bas sezoninis. Bosas, skyriaus vy
resnysis, kuris prižiūri darbininkų 
grupę, uždirba 400—500 dol. mė
nesiui. Bet tai jau labai aukšta 
pakopa. ’

Atrodo, kad pradžioje visiems 
teks padirbėti fizinį darbą. Patogu, 
nes jis tuojau gaunamas. Dirbant 
fabrike, yra puiki proga susipažin
ti su amerikoniškojo gyvenimo 
sparta. Fabrike pajuntamas tyras 
Amerikos lietuvio darbininko nuo
širdumas ir pastangos pradedanti 
paremti. Si darbo mokykla daugu
mai paliks malonius prisiminimus.

Apie savo profesijos darbą gali
ma kalbėti tik atvykus ir vietoje 
suėjus į pažintis. Baltasis (rašti
nės) darbas sunkiau gaunamas ir 
nėra geriau atlyginamas. Raštinės 
tarnautoja į mėn. gauna 120—160 
dol. Pradedantis inžinierius mėne
siui gauna 200—250 dol. Gydyto
jam tenka stažuoti už 100 dol. 
mėn. Turintieji daktaro laipsnį gali

— Tremtinių atvažiavimas į 
JAV surištas su buto ir darbo ga
rantijomis. Tremtiniai turi kreiptis 
į savo gimines JAV, kad tokias 
garantijas parūpintų. Kas giminių 
neturi, tegul kreipiasi pas pažįsta
mus arba iš to paties kaimo, pa
rapijos, valsčiaus kilusius Ameri
kos lietuvius. Tokia pati arba labai 
panaši pavardė taip pat daug le
mia. Svarbu asmeninis kreipima
sis. Atvykę tremtiniai per savo 
pažįstamus taip pat gali padėti. 
Pats dokumentų sudarymas labai 
paprastas ir nieko nekaštuoja. Prie 
lietuviškų parapijų sudaryti komi
tetai nemokamai užpildo NCWC 
Resettlement Form blankus. Užsian
gažavęs globėjas turės apmokėti 
tiktai kelionės išlaidas nuo Ameri
koj uosto ligi savo gyvenamosios 
vietos.

Asmeniniame aprūpinime doku
mentais Amerikos lietuviai užima 
vieną iš pirmaujančių vietų. Iki 
šiol jau daugiau kaip 5000 lietuvių 
tremtinių buto ir darbo garantijom 
yra aprūpinti. Mūsų uždavinys- 
reikalingais dokumentais aprūpin
ti visus lietuvius tremtinius. Ir tai 
nėra neįgyvendinama. Amerikos 
lietuviai turi jautrią širdį. Kiek
vienas į JAV atvykęs tremtinys 
turi stengtis savo draugams ar pa
žįstamiems surasti globėjus, kurie 
išduotų reikiamas garantijas. O 
tokių žmonių Amerikos lietuvių 
tarpe yra daug. Amerikos lietuviai 
laukia atvykstančių tremtinių.

— Ar naujai atvykusiems trem
tiniams nesunku gauti darbą? Koks 
atlyginimas? Kur praktiškiau įsi
kurti: žemės ūkyje ar pramonėje?

— Įvažiavimui lengviau darbo 

nis kelias tėvų su vaikais. Bet to
kios šeimos susilaukia daugiau dė
mesio iš aplinkos.

— Kokių patarimų, Daktare, duo
tumėte tremtiniams, vykstantiems 
į JAV?

— Pirmoje eilėje mokytis anglų 
kalbos. Tremtiniai turėtų visas 
laisvas minutes sunaudoti anglų 
kalbos pamokoms ir specialybės 
žinių atnaujinimui ar pagilinimui. 
Amerikoje tam reikalui nėra lai
ko. Sunkus darbas ir po to malo
nus ir būtinas poilsis dažniausiai 
užima visas trumputes 24 valan
das. Labai nuoširdžiai patariu vi
siems sutvarkyti savo sveikatą, 
nes Amerikoje medicinos pagalba 
brangi. Taip pat reikia sutvarkyti 
dantis, kurių gydymas Amerikoje 
atima daug laiko ir pinigų.

— Ką siūlytumėte pasiimti į 
Ameriką važiuojant?

— Patalinę, geresnius drabužius, 
apatinius drabužius, batus, kitaip 
sakant viską, kas pradžioje žmo
gui reikalinga. Kurie važiuoja pas

Lietuviškojo pajūrio girių karaliai

gimines, tie pradžioje gaus daug 
visokių priedų, ir pradžia bus 
lengvesnė. Siūlyčiau tremtiniams 
savo globėjams ar kvietėjams nu
vežti kokią lietuvių tautinio meno 
dovanėlę.

■ — Kaip atrodo būtinos stam
besnės šeimos pragyvenimo išlai
dos?

— Penkių asmenų šeimai mais
tas mėnesiui kaštuoja 100—125 
dol. Butas mieste 30—40 dol. mė
nesiui. Kuras, šviesa, dujos—15— 
20 dol. Vyriška drabužių eilutė 
37,50 dol., paltas — 32,50 dol., 
vyriški batai — 6 — 10 dol., vai
kiški bateliai —’3 — 5 dol.

— Kaip Tamstai asmeniškai pa
tinka Jungtinės Amerikos Valsty
bės?

— Kraštas yra labai turtingas ir 
visko pertekęs per sunkų ir inten
syvų daugumos piliečių darbą. 
Mus čia imponuoja laisvė. Laisvė 
žodžio, spaudos, tikybos, tautybės. 
Pažiūros yra laisvo piliečio laisvas 
apsisprendimas. Tradicijų ir įstaty
mų ribose visiška veikimo laisvė. 
Bet kas tas ribas peržengia, tas 
negailestingai sutvarkomas. Ame
rikoje labai pasitikima duotu žo
džiu, ir nelaimingas tas, kas duotą 
žodį sulaužo. Kai kas gali pasaky
ti, kad JAV reikia daugiau griež
tumo viduje. Bet čia amerikiečiai 
yra labai atsargus ir ,,narsiosios" 
krypties atstovams neleidžia pasiš
vaistyti. Tiesa, į privataus ir iki 
šiol nevaldomo kapitalo veiklą 
bandoma truputį įsikišti. Roose- 
weltas įvedė socialinį draudimą, 
įsteigė darbo unijas ir t. t. Truma- 
nas iškilmingai pareiškė, kad kova 
už socialinį teitingumą bus tęsia
ma. Ypatingai imponuoja 'Trumano 
nusistatymas prieš tikybinę, rasinę 
ir tautinę neapykantą.

Kai kas tremtinių tarpe ir jų 
Spaudoje kėlė triukšmą dėl BALFo 
bendradarbiavimo su NCWC. Kaip 
tas reikalas atrodo Tamstai?

— Man būtų įdomesnis klausi
mas, kodėl NCWC bendradarbiau-

ja su BALFu, o ne atvirkščiai. I 
tai lengva ir atsakyti: tai Ameri
kos lietuvių katalikų nuopelnas. 
Jų vadai padarė įtakos NCWC va
dovybei. Si organizacija su dideliu 
dėmesiu ir respektu eina į pagalbą 
lietuviams tremtiniams. Atrodo, 
niekas neturėtų pykti, jei katali
kai pirmieji parodė daugiau ju-
drumo ir pramatė galimybes. Ame
rikos katalikų vyskupai tremtinių 
pagalbai per katalikų parapijas 
numatė surinkti 5 milijonus dole
rių, o surinko 7 milijonus. Pinigus 
daugiausia sudėjo neturtingi, bet 
jautrios širdies žmonės. Tie pinigai 
sudaro bazę tremtinių įsigabeni- 
mui. Buvo labai tikslu tą organiza
ciją panaudoti lietuvių tremtinių 
reikalams. Amerikoje niekam nėra 
užkirstas kelias stoti į labdaros 
darbą. Yra labai pinigingų organi
zacijų. Būtų labai gerą, jei kas 
toms organizacijoms įskiepytų lab
daringos dvasios, kaip katalikai 
padarė su NCWC.

— Ar Tamstai tenka dalyvauti 
dokumentų sudarymo darbe?

— Vienos lietuvių parapijos ri
bose stengiuosi labai aktyviai da
lyvauti tremtiniam atkviesti doku
mentų sudaryme. Turiu gražią pro
gą matyti, kaip NCWC samarijie- 
čio pavyzdžiu eina tremtiniam į 
pagalbą.

— Kaip atrodo santykiai tarp 
Amerikos lietuvių ir atvykusių lie
tuvių tremtinių?

— Visus lietuvius riša viena 
mintis — lietuvių gelbėjimas. Ame
rikos lietuviai yra labai veiklūs ir 
parodo labai jautrias širdis, todėl 
stambesnių nesusipratimų negali 
būti. Pasikeitimų nuomonėmis 
įvyksta dažniausia dėl nevienodo 
vaizdo apie Lietuvą. Dalis Ameri
kos lietuvių Lietuvą vaizduojasi 
kokia ji buvo Rusijos caro pries
paudos laikais, kai jie iš Lietuvos 
išvyko, gi tremtiniai Lietuvą vaiz
duoja labai šviesiai. Kai kurie 

(Tęsinys 5 pusi.)

Jurgis Jankus
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Artėdamas prie kiemo, garsiai sukosėjau paskum 
nusišnirpščiau, nors nereikėjo nei kosėti, nei šnirpšti. Var
tus irgi mestinai užkėliau. Jie garsiai barkštelėjo ir aš, 
neskubėdamas eiti, rūpestingai peržvelgiau langus. Jie 
visi buvo uždangstyti, ir nė viena užuolaida nesujudėjo. 
Išėjęs į kluonelį, dar atsigrįžau ir širdy jutau, lyg turė
čiau sugrįžti ir dar kartą praeiti pro langus.

14.
Kai Palys parėjo, motina jau buvo atsikėlusi. Ją nera

mino, kad vaikas taip ilgai negrįžta. Tūkstančius minčių 
apgalvojusi, pakilo, užsikūrė ugnį ir ėmė tvarkyti Palio 
darbinius drabužius. Įėjusį pro duris tuoj pasitiko su 
priekaištu:

— Kada tu, Paliuk, į protą sueisi? Užaugti, rodos, jau 
užaugai, o proto ir saiko vis kaip nėr, taip nėr. Kodėl 
negali, kaip visi žmonių vaikai? Bet vis nežmoniškai. Vis 
atžagariai . . .

Bet tie motinos žodžiai Palio nuotaikos nesugadino. Jis 
atsisėdo po langu prie stalo kampo ir juokdamasis at
sakė:

— Kam galvoji, kad aš ne žmonių vaikas? Ne su girios 
meškom per naktį buvau, ir ne pas meškų tėvą. Pas Na
viką išbuvau ir su Jonu kartu parėjom.

—Vėl lošėt. Ten nebe gerai, tai kitur susimėtėt.
— Niekur, mama, nesimetam. O Majoriukui irgi širdis 

atsileido, kvieslį atsiuntė, kad vakare vėl ateitume. Pa

matė, kad dar nepaskutinioji atėjo ir apsisprendė, kad su 
žmonėmis reikia gyventi. Bet aš neisiu. Diegulys praėjo, 
ir nebenoriu lošti. Sakai kiauimilčiai baigiasi, — pasuko 
kalbą į kitą pusę pasirąžęs. — Kol pradės žmonės judėti, 
prasuksiu, o paskum eisiu gulti.

Nuėjęs už trobos, pakėlė lentas, ištraukė viršutinę gir
napusę, rūpestingai nušluostė, atsinešęs į priemenę, už
sidėjo ant girnų, iš pastogės išsitraukė milinį, įstatė, porą 
kartų apsuko, paskum sugrįžo vėl į trobą, pasistojęs ant 
suolelio susišlavė nuo krosnies į kaulą sudžiovusį miežių 
ir avižų mišinį į sietuvę ir nešėsi malti.

— Duona baigiasi. Paberk duonai, tegu džiūsta. Rytoj, 
iš miško parėjęs, galėsi sumalti.

Motinai piktumas buvo praėjęs, ir ji būtų daug paklau- 
sinėjus, kas pas Navikus buvo, ką šnekėjo ir ką veikė, 
nes Palys retai tebuvo šnekus, o tą dieną atrodė nusitei
kęs pašnekėti. Ji tikėjo, kad, berdamas grūdus, vėl 
įsišnekės.

— Gerai, pabersiu, — pasakė išeidamas pro duris.
Kiaulinius išpylė į geldą, o su sietuve užlipo ant aukšto. 

Atsidarė kaniką, apgraibom pamaišė rugius ir susigalvojo: 
jam topterėjo, kad vienai duonai dar turėtų būti likę ku
bile. Uždarė kaniką ir apgraibom nuėjo prie kubilo. Rugių 
ant dugno dar buvo.

Čia buvo dar taip tamsu, kad nieko negalėjai matyti, 
tai Palys pastatė sėtuvę ant paties aukšto krašto, atsinešė 
didžiulį kubilą ir ėmė pilti. Rugių buvo kaip tik kupinas 
siekas, ketvirtis pūro. Kai viendviem net perdidelė duona.

Norėjo jau nešti kubilą atgal į aukšto galą, kai gale 
trobos pasigirdo ratų barškėjimas. Palys pakėlė galvą. Jis 
negalėjo sumesti, kas tuo metu galėtų pas juos važinėti, 

nebent užsimanė kas naują kelią pasidaryti. Kad rudenį, 
jis nieko nesakytų, bet pavasarį po svetimus laukus tai 
nevažinės, nors ir pats vokiečių karalius būtų bet žiūrėti, 
kas važiuoja, neskubėjo.

Vežimas, pribarškėjęs prie vartų: sustojo, ir tuoj kieme 
pasigirdo batuoti žingsniai.

— Labas rytas, motin, — gersiai pasisveikino ir iš karto 
tarpdurio atsistojo žandaras.

Palys jį pažino. Jis mokėjo lietuviškai, bet buvo lais
vesnis už daugelį nemokančių. Gal todėl, kad daug daly
kų galėdavo nugirsti, apie kuriuos, nemokėdamas kalbos, 
nė pagalvoti nebūtų pagalvojęs. Paliui ir blusos apmirė: 
priemenės kampe, tuoj už durų, stovėjo malti paruoštos 
girnos, už kurias Dvarelių Paurą prieš užgavėnes į Vokietiją 
išvarė, o Pakutenių Noreikai visus javus iš svirno iššlavė 
ir patį trims mėnesiams į kalėjimą uždarė. Nors trys mė
nesiai jam buvo pasibaigę jau prieš Verbą, bet Velykoms 
dar nebuvo grįžęs, ir niekas negalėjo pasakyti, kada 
grįš. „Nežinia, kokie tie vokiški mėnesiai," su pašaipa 
šnekėjo žmonės, bet nieko negalėjo padaryti.

Už to žandaro nugaros tuoj atsistojo kitas. Abu po 
pažasčiais turėjo šautuvus ir žvalgėsi po priemenę.

Palys nesujudėjo. Jis tebelaikė abiejose rankose kubilą 
ir galvojo: lipti žemyn, ar laukti, kas bus toliau.

Žandarai tarpusavy ką paniūrėjo, ir mokąs lietuviškai 
peržengė priemenės slenkstį, prasidarė duris į trobą ir 
vėl pakartojo:

— Labas rytas, motin, kodėl neatsiliepi? Kur Palį lai
kai? Tebemiega? Mes norim jį prikelti, kad nepersimiegotų. 
Ei, Paly.
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Diskusijos meno ir kultūros klausimais
(VIENAS VAKARAS VILNIUI)

J. AKS

Gruodžio 13 d. įvyko antrasis L. 
D. I. pirmadienis. Pirm. dail. V. 
Vizgirda atidaro šį vakarą ir svei
kina svečius dail. P. Augių, V. Pe
travičių ir L. Vilimą. Dail A. Va- 
leška kviečiamas skaityti referatą 
„Gedimino sapno legenda ir isto
riniai faktai".

Minint Vilniaus įsikūrimo 625 m. 
sukaktį, pažymėjo prelegentas, no
rėčiau supažindinti su seniausiais 
Vilniaus kūrimosi istoriniais fak
tais. 1940 m. Savivaldybės padie
niai darbininkai lygino Gedmino 
kalno paviršių, naikindami kultū
rinius to kalno sluoksnius. Po ma
no intervencijos tie darbai buvo 
sustabdyti ir šiaurinėje kalno da
lyje Vilniaus Dailės Muziejaus 
mokslinė komisija pradėjo vykdyti 
bandomuosius tyrinėjimus. Buvo 
visiškai nuimtas terenas prie už
griuvusių šiaurinės statybos dalies 
(bokšto) pamatų, norint išaiškinti 
to pastato (kartu su jam priklau
sančiomis gynimosi sienomis) sta
tymo laiką. Taip pat tikėtasi rasti 
toje vietoje kultūrinių sluoksnių 
komplektą, nuo kalno gyvenimumo 
pradžios iki IX a.

Terenas prakastas paviršiuje apie 
95 m.5, padaryti profilių piešiniai, 
išskiriant juose 20 kultūrinių slu
oksnių, padalintų į 6 pagrindines 
grupes. Šių kultūrinių sluoksnių 
eilės ir turinio analizės sugretini
mas su mums žinomais aukštutinės 
Vilniaus pilies istoriniais doku
mentais, leidžia mums nustatyti 
Gedimino kalno sodybų chronolo
giją-

Rastosios viduriniojo geležies 
amžiaus sodybos liekanos (V- 
VHIa.) mums dar neatskleidžia pil
nos tų sodybų isterijos, nes Gedi
mino kalno kasinėjimo plotas bu
vo nedidelis, todėl, mes nežinome 
šios sodybos nei pradžios nei pa
baigos. Bet kad ir nedidelis plotas 
buvo kasinėjimas, surasti materia
linės kultūros radiniai nors iš da
lies atskleidžia Gedimino kalno 
istoriją nuo V-VIII iki XIX a.

VI sluoksnio aukštutinė dalis ir 
V d. apima seniausius ankstyvo
sios istorinės pilies pėdsakus. Tas 
sluoksnis gulėjo betarpiškai ant
įžemio, kuris visame kasinėjimų 
terene buvo geltonas smėlis su aiš
kiais oršteino pėdsakais. VI sluoks
nis buvo tamsiai pilko juodžemio 
du didesniais bei mažesniais 
suplauto smėlio įtarpais, taip pat 
vietomis su anglių trupiniukais iš 
sudeginto medžio bei apdegusio 
molio gabalais. Tie apdegę gabalai 
bus nuo medinio pastato, kuris bu
vo ugnies sunaikintas. Tą spėja
mąjį medinio pastato gaisrą galima 
išaiškinti VI sluoksnyje randamą
ja anglimi. Tame sluoksnyje rasta 
visai primityviai lipdytos (be puo- 

Lietuviu Dailės Institutas skelbia
Didžiajai daliai pajėgiausių Lie--

tuvos dailininkų atsidūrus trem
tyje ir svetimose žemėse intensy
viai tebetęsiant savo kūrybinį dar
bą, kyla klausimas, kas išsaugos 
geriausius jų kūrinius ateinančioms 
mūsų tautos kartoms. Atsakyda
mas į šį klausimą, Lietuvių Dailės 
Institutą5 šioje sunkioje mūsų tau
tai valandoje ryžtasi geriausius 
mūsų tremtyje esančius dailininkų 
kūrinius surinkti į vieną kolekciją 
ir šiuo žygiu padaryti užuomazgą 
Lietuvių Meno Galerijai, kuri bus 
visos lietuvių tautos nuosavybė. 
Šio rinkinio meno kūriniai bus 
naudojami reprezentacinėms paro
doms ruošti ir apskritai lietuvių 
meno propogandai.

Ta pačia proga Lietuvių Dailės 
Institutas pasižada kurti, saugoti 

dų žiedžiamojo rato) keramikos, 
priskirtinos viduriniajam geležies 
amžiui. Iš žalvarinių liekanų tame 
sluoksnyje rasta pusė žalvarinės 
apyrankės. Tai baltiško tipo apy
rankė, kurią archeologai (Puzinas, 
Moora, Helubavičienė) priskiria 
V-VIII a. Tam pat laikotarpiui VI 
sluoks. priklausančių radinių ran
dame irgi gana daug, pav. žalva
rinė įvija, geležinis pentinas, yla, 
gel. peilis, 5 verpstukai ir kitokios 
liekanos.

Tokių V-VIII a. sodybų, kaip Ge
dimino kalne, randame ir daugiau 
Vilniaus ir Trakų apylinkėse. Tų 
kasinėjimų radiniai buvo Vilniaus 
u-to archeologiniame muziejuje. 
Gedimino kalno sodyba, kaip ir 
kitos to laikotarpio, yra gimininga 
Lietuvos, Latvijos ir Rytprūsių vi
duriniojo geležies amž. sodyboms 
ir jos visos etniškai yra priskirti
nos baltų kultūros sričiai.

Yra pagrindo manyti, kad anks
tyvoji istorinė pilis Gedimino kai
ne atsirado XIII a., ką patvirtina 
rastos keramikės bei kitos lieka
nos, k. a. arbaletinių, bei tankinių 
strėlių antgaliai. Apskritai Vd, Ve, 
Vb, sluogsniai atliepia ankstyvo

Lietuviu Dailės Instituto suvažiavimo (1948. 12. 14—16 d. d.) dalyviai. Iš 
kairės i dešinę: L. Vilimas, V. Vizgirda, P. Augius, A. Marčiulionis V. Pe
travičius, E. Marčiulionienė, A. Tamošaitis, A. Valeška. Stovi: T. Zikaras 

ir T. Valius

sios istorinės pilies XIII, XIV bei 
XV a. laikotarpiui. Vienoje vietoje 
Vd ir Ve sluoksnius randame nuo 
vienas kito atskirtus riedulinių ak
menų grindiniu, gi Ve irVb suoks- 
nius akmenų ir plytų grindiniu su 
kalkinių junginių pėdsakais. Vd ir 
Ve sluogsniuose vietomis rasti 
anglies bei pelenų sluogsneliai, ga
lėję būti medinės pilies gaisro pėd
sakais. Vd sluoksnyje rastus įvai
rius radinius — keramikos, gele
žies, bronzos dirbinius bei strėlių 
antgalius — galima būti priskirti 
XIII a. Mindaugo viešpatavimui.

ir didinti lietuviškuosius meno tur
tus ir perduoti juos būsimoms kar
toms. Nuoširdžiai sukurtas auten
tiškas menas išryškina tautos indi
vidualybę bei jos meninę kultūrą. 
Mene gyvena gimtojo krašto gam
ta, sruvena tautos kraujas ir at
sispindi jos dvasia. Meno lūpomis 
prabyla tautos balsas, išryškėja 
jos originalus pasaulėvaizdis ir iš
kyla tautos genijus. Menas yra 
tautos gyvoji siela.

Todėl Lietuvių Dailės Institutas 
įsipareigoja aukoti visas savo jė
gas kūrybai ir geriausius šios kū
rybos vaisius sunešti į savo tau
tos kraitinę skrynią — Lietuvių 
Meno Galeriją.

Lietuvių Dailės Instituto
Suvažiavimas

Ve rasta medžiaga tikriausiai 
priklauso XIV a. pradžiai (Gedimi
no viešpatavimo laikotarpiui) ir 
tęsiasi iki kryžiuočių užpuolimų, 
tiksliau — iki ginamųjų sienų sta
tymo. Vb rastą grindinį chronolo-
giškai galime surišti su ginamųjų 
sienų statymu, kurį galime priskir
ti laikotarpiui prieš pat kryžiuočių 
puolimus arba tų puolimų pradžiai. 
(1365—1394 m. Algirdas, Kęstutis, 
Jogaila.) Viėnu ar kitu būdu gal
vojant, sienos buvo . pastatytos 
prieš 1390 m. t. y. prieš kreivosios 
pilies sugriovimą ir aukštutinės pi
lie apgulimą. Iš Va kultūrinio 
sluoksnio mes matome, kad mūrinė 
pilis pastatyta XV a. pradžioje. 
Galima tvirtinti, kad mūrinės pi
lies statyba buvo pradėta dar Vy
tauto laikais (IVd, IVc, IVb ir IV 
sluoksniai atliepia XV a. pilies 
gyvenimui). III d sluoksnis suside
da iš kalkinių sujungimų, akmenų 
ir plytų. Tai yra pėdsakai XV a. 
bokšto mūrų sugriovimo ir naujų 
mūrų statymo (taip pat rasta kal
kių paruošiamoji duobė naujai sta
tybai). III c sluogsnyje rasti XVI 
a. bokšto sugriovimo pėdsakai. 
Rasta daug iškilių čerpių, aiškus 
stogo sugriovimo įrodymas. Tad 
pilies atstatymo laikas III d reikia 
sugretinti su Žygimanto Augusto 
laikais apie 1550 m., o jo laikais 
atstatyto bokšto sugriovimą 1660— 
61 m. Po to pilis nebebuvo daugiau 
atstatyta, o tos pilies griuvėsius 
ir dabar dar mes matėme.

Šiuose kasinėjimuose buvo iš
kasta 7 m. kultūrinio gylio ir tų 
kasinėjimų svarbiausias nuopelnas 
— buvo įrodyta, kad Vilniaus vie
toje jau senų senovėje gyveno 
baltų kilmės žmonės. Dėl Kreivo
sios piliės tektų pastebėti, kad ši 
pilis turi irgi didelės svarbos, nes 
ji jau egzistavo su Gedimino pilim 
ir galime leisti, kad joje gyveno 
Mindaugas. Kodėl Gediminas pasi
rinko Vilnių piliai? Tektų atsimin
ti, kad jau 5 a. ėjo gyva prekyba 
su Samarkandu per Lietuvą ir į 
Skandinaviją. Gediminas kaip stra
tegas ir ekonomistas suprato, kad 
Vilniuje ir Trakuose sėdėdamas 
galės kontroliuoti visus prekybos 
kelius. Bigdamas A. Valeška paste
bi, kad šios mintys turėjo įrodyti 
romantiškų istorikų dalinį naivu
mą ir neatsakingumą, nesiskaitant 
su istoriniais faktais ir legendas 
paversti istorija.

Po pranešimo įvyko diskusijos, 
kurias būtų galima daugiau pava
dinti klausimais ir pranešimo pa
pildymais. Dail V. Vizgirda sako, 
kad A. Valeška praktiškai mėgino 
nuvertinti Gedimino pilies legendą 
ir, ją pastatydamas prieš istorinius 
faktus, ypač menininkams, kurių 
pažiūros į istorinius faktus nėra 
šaltai matematiškos, atima tam 
tikrą dalį poezijos ir sentimentų. 
Vilnius menininkams yra daugiau 
brangus iš legendarinės pusės.

Julius Kaupas laikosi irgi šios 
nuomonės ir klausia, ar archeolo
giniai tyrinėjimai yra svaresni už 
legendas? Juk faktiškai legendos

Hanau stovyklos muzikos kursų Z. Nomeikos klasės mokiniai po savo 
viešo pasirodymo 1948. XII. 19 d.

ir archeologija yra kaip kūnas su 
siela, nes arch., būdama mokslas, 
ieško tiesos, o legenda, būdama 
menas, ieško grožio, kuris yra ne 
materialinė tiesa, bet išraiška ne
rimo ir vidinės nuotaikos. Dail. A. 
Tamošaitis pripažįsta, kad Vilniuje 
nėra vieningo miesto plano, tačiau 
pats miestas yra toks žavus, kad 
jis turi pasakos charakterį. A. M. 
Katiliškis klausia, ar dail. Smuge- 
levičiaus piešiniai yra originalūs 
ir turi istorinės vertės? A. Valeška 
teiga, kad Smuglevičiaus laikais 
tie pastatai stovėję, ir tuo pačiu 
būdu piešiniai yra nesufantazuoti. 
Į. M. Žakevičienės klausimą apie 
pirmuosius šios legendos šaltinius 
A. Valeška atsako, jog atrodo, 
kad turėtų pirmosios žinios atsi
rasti apie 14 a. (taip tvirtina ir 
A. Šapoka), tačiau daugiausia šios 
žinios pasklido 19 a. iš Narbuto 
Istorijos.

A. Valeška toliau pasakoja apie 
Vilniaus meną.

Kad Vilnius turi tikrai lietuviško 
meno charakterį, netenka nė abe-

Kultūrinės
MŪSŲ DAINININKAI VĖL VYKS 

Į ANGLIJĄ
Anglijos Arts-Consul ir Anglijos 

Lietuvių Sąjungos kviečiami mūsų 
menininkai: Antanina Dambraus
kaitė — sopranas, Alė Kalvaitytė
— mezosopranas, Stasys Baranaus
kas — tenoras, Ipolitas Nauragis
— bosas, ir prof Vladas Jakubė- 
nas sausio mėn. viduryje išvyksta 
koncertuoti į Angliją. Numatyta 
duoti 15 koncertų Arts-Consul glo
bojamų ir eilę koncertų lietuviš
koms kolonijoms. Gastrolės užsi
tęs apie tris mėnesius.

SOLISTĖ DAMBRAUSKAITĖ 
AUGSBURGO OPEROJ

Sausio 9 d. (sekmadienį) popiet 
Augsburgo miesto teatre Kauno 
Valstybinės Operos solistė An
tanina Dambrauskaitė dainuos 
„Parduotosios nuotakos“ operoj 
nuotakos partiją. Spektaklis įvyks 
neįprastu laiku, nes solistė sau
sio 15 d. su kitais lietuviais dai
nininkais išvyksta koncertuoti į 
Angliją.

NAUJAS FILOSOFIJOS 
DAKTARAS

1948 m. gruodžio 18 dieną 
Wiirzburgo universitetas suteikė 
filosofijos daktaro laipsnį kun. 
Andriui BALTINIUI.

Naujasis daktaras yra gimęs 
1909 metais spalių 23 d. N. Rad
vilišky, Leitiškių kaime. 1929 me
tais baigė Pasvalio komercinę 
gimnaziją ir 1936 m. Telšių ku
nigų seminariją. Tremtyje 1945 
metais įstojo į Wurzburgo uni
versiteto teologijos fakultetą. Vė
liau perėjo į filosofijos fakultetą 
ir studijavo filosofiją, visuotinę 
istoriją ir psychologiją. Po trejų 
studijų metų parašė disertaciją 
Die Erkenntnis der realen Exi- 
stenz Gottes in der Religionsphi-

ioti. Tiktai lenkų istorikai visą 
laiką slėpė, maskavo ir pasisavin
davo lietuviškus menininkus. Gar
sus architektas kun. Žebrauskas 
buvo laikomas lenku, o pavarčius 
jo piešinius ir projektus, randame 
vieno altoriaus projektą su paaiš
kinimais gryna žemaičių kalba.

Į dail L. Vilimo klausimą, ko
kios pirmosios bažnyčios Vilniuje, 
A. Valeška galvoja, kad pirmoji 
medinė koplyčia buvo pastatyta 
1424 m., vėliau eina vytautinė Ka
tedra, šv. Mikalojaus bažnyčia ir 
šv. Jono.

Ar galima būtų sudaryti bažny
čių statytojų — autorių metrika
ciją? (Dail. L. Vilimo klausimas.) 
Atrodo, kad labai sunku, nes go
tikoje nebuvo papročio įamžinti 
savo pavardę.

Pats Vilnius dar ir šiandien labai 
mažai tepažįstamas. Senų vienuo
lynų archyvai, neatrasti rūsiai, po
žemiai, pilys — tai gyvi ateities 
dokumentai apie praėjusius Lietu
vos ir Vilniaus laikus.

naujienos
losophie Max Scheiers, išlaikė eg
zaminus ir gavo filosofijos dak
taro laipsnį. P. J-us

DP PARODA AMSTERDAME
Sausio mėn. 7 d. Amsterdamo 

valstybinio meno muziejaus patal
pose bus atidaryta DP meno pa
roda, kuri tęsis vieną mėnesį. Pa
rodoje dalyvaus 10 DP tautybių 
68 dailininkai su 300 eksponatų. 
Paveikslus iš Vokietijos Olandijon 
nugabens amerikiečių kariuome
nės sunk vežimuose. Muziejaus di
rektorius, išrinktuosius paveikslus 
jau apžiūrėjęs ir jais patenkintas, 
pataręs pasiimti išstatymui taipgi 
kelis rankdarbių pavyzdžius. Ka
talogus atspausdins Olandijoje tri
jose kalbose — olandų, anglų ir 
prancūzų. Galimas dalykas, kad 
parodos proga į Olandiją, galės nu
vykti ir išstatytųjų paveikslų auto
riai. Vedamos derybos, kad paro
dai pasibaigus ją būtų galima per
kelti į Londoną ir Paryžių.

LLV/SB

Naujos knygos
SIENINIS 1949 METŲ KALEN

DORIUS. Išleido „Aistia”, Kassel- 
Mattenberg. Kain. DM. 1.50.

Jonas Grigolaitis NACIŲ PRA
GARE, 238 psl., viršelis dail. A. 
Rukšlelės. Kaina DM. 4.—. Išleido 
„Mūsų Kelias".

STASYS YLA MEILĖ, Sv. Sosto 
Delegatūros, Sp, Skyriaus leid. 
Nr. 6, II leidimas, 48 pusi. Kaina 
DM. 1—.

Jonas Mekas SEMENIŠKIŲ 
IDILĖS, Kassel, Žvilgsniai, Gie
dra. Tiražas 200 iliustruotų egz. ir 
200 egz. be iliustracijų. Iliustravo 
Vytautas Leonas Adamkevičius. 
Kaina DM 2.20.
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Landshuto stovyklos bičiulis
Jau treji metai, kai Landshuto 

stovyklą lanko simpatingas Ame
rikos karys Tomas NOREIKA.

Tai susipratęs Amerikos lietu
vis, gimęs ir augęs Čikagoje, jau 
12 metų tarnaująs Amerikos ka
riuomenėje. Už tinkamą kario pa
reigų ėjimą yra apdovanotas net 
9 pasižymėjimo ženklais.

Nors tarnauja už Landshuto ri
bų, nepamiršta tos mažos stovy

Tomas Noreika

klos gyventojų ir visais galimais 
būdais juos gelbsti. Retas stovyk
los gyventojas nėra gavęs laišką 
ar pakietą jo tarpininkavimu. At
sižadėdamas dalies savo uždarbio 
beveik kiekviena proga apdova
noja mūsų mažuosius stovyklos, 
gyventojus įvairiom gėrybėm. 
Paskutiniu kartu net 270 plytelių 
šokolado.

Tomas Noreika myli Lietuvą, 
nors jos niekad nėra matęs, jos 
kalbą, žmones ir pilnai atjaučia 
mūsų sunkią tremties dalį.

Landshutiškiai — maži ir su
augę — jam širdingai dėkingi ir 
linki geros sėkmės jo pareigose.

Amerikos lietuviai 
laukia...

(Perkelta iš 3 psl.)

Amerikos lietuviai mano, kad pa
bėgo tiktai baltarankiai, kurie ne
supranta jų gyvenimo ir dvasios. 
Atvykimas mūsų ūkininkų ir dar
bininkų ir idealistiškai nusiteiku
sių inteligentų ir šiuos nelygumus 
išlygins.

Atvykusieji tremtiniai, supran
tama, Amerikos lietuviams turi pa
rodyti lietuvišką ir brolišką širdį, 
nes Amerikos lietuviai daug meilės 
išsaugojo Lietuvai ir jos žmonėms. 
Čia gimusio jaunimo tarpe dar yra 
galima palaikyti lietuvybę. Gražiai 
ji reiškiasi „Vyčių" tarpe. Kiek
viena kuopa turi Lietuvos reika- 

I lams iniciatorių grupę, kurios už
davinys reaguoti į kiekvieną Lie- 

'' tuvą liečiantį reikalą. Jie veda 
platų susirašinėjimą su įtakingais 
asmenimis, leidyklomis ir panašiai. 
Kita čia gimusi lietuviškojo jau
nimo grupė, susibūrusi į Liet. Dar
bininkų Sąjungą, yra daugiau rau
donųjų įtakoje. Nuo Dr. Jono 
Šliupo laikų, ši organizacija įgavo 
neapykantą Bažnyčiai, o nuo Bim
bos laikų-Tautai. .

— Kaip atrodo tremtinių nuotai
kos iš Amerikos kontinento?

— Jos suprantamai nervingos. 
Bet kai tas nervingumas persimeta 
į įvairių visuomeninių grupių tar
pusavio santykius, tai jau nėra 
džiugu. Vėliau paaiškės, kad daž
nas tarpgrupinis nervingumas buvo 
visiškai nereikalingas ir ne vienam 
bus nesuprantamas. Ateityje gal 
paaiškės, kad tas nevingumas buvo 
pagal planą išnaudojamas nesan
taikai kelti mums labai nedraugiš
kų jėgų. Visų pagal vieną, modelį 
nesukirpsime. Geriausias kelias 
vieningumui išlaikyti yra bendra
darbiavimas tarp įvairių Visuome
ninių grupių, ieškant daugiau ben
dram darbui progų. Neužnuodytos 
nuotaikos mums bus labai reika
lingos ilgiau besibastant po pa
saulį.

Paryžiaus lietuviai
POMINĖTA JURGIO BALTRU
ŠAIČIO 5 METU NUO MIRTIES 

SUKAKTIS.
Lietuvių Šalpos Draugija XII. 

5. d. surengė poeto J. Baltrušai
čio 5 metų mirties sukakties mi
nėjimą. L. S. Draugijos pirmi
ninkė O. Bačkienė, atidarydama 
susirinkimą, pasakė trumpą kalbą 
ir pakvietė į garbės vietas p. 
Baltrušaitienę ir poetą B. Braz- 
dšionį. Dienos pirmininku buvo 
pakviestas Dr. kun. Juška, kuris 
vyksta į Ameriką ir Paryžiuje 
tik laikinai yra sustojęs. Sekre
toriavo P. Michelevičius.

Į susirinkusius prabilo laikinai 
atvykęs į Paryžių poetas B. Braz
džionis. Jis kalbėjo poeto kalba, 
t. y. paskaitydamas naujai Pa
ryžiuje sukurtus eilėraščius: „Rū
kas ant Senos“, „Madelenos Baž
nyčioje“, „Kas miršta“ ir užbaigė 
savo įdomią kalbą seniau sukur
tu „Vaidila Valiūnas“.

Apie J. Baltrušaitį ir jo kury-- 
bą skaitė paskaitą J. Greimas. 
Paskaitininkas, trumpai palietęs 
poeto biografiją, įvertino jo dar
bus bei kūrybą, ypač pabrėžda
mas, kad poetas gilius savo per
gyvenimus vaizdavo labai papra
stais žodžiais, paprasta kalba.

Dr. S. A. Bačkis iškėlė poeto 
dideli prisirišimą prie Lietuvos

Del pareiškimo tremties futbolo reikalu
Vyr. FASK-tas, susipažinęs su 

„Pareiškimu tremties futbolo rei
kalu“, tilpusiu „ŽIBURIŲ“ Nr. 
82 (192), randa reikalą, kad vi
suomenė nebūtų klaidinama nea
titinkančiais tikrenybės pareiš
kimais, paskelbti:

1. Visuotiniame sporto atstovų 
suvažiavime (1947. XI. 28—29 d. 
d.) nebuvo jokio nutarimo, lie

Rebdorfo stovyklos vaikų eglutė. Vaišės suruoštos iš JAV kariuomenės 
dovanų. f J. Gaidžio nuotr.

žemės ir atliktas Tėvynei parei
gas.

AR LIETUVOS KARALIUS 
MINDAUGAS ATSISAKĖ 

KRIKŠČIONYBĖS
XII. 7. L. S. D. studentų sekci

jos susirinkime Dr. J. Juška skai
tė įdomią paskaitą: „Ar Lietu
vos karalius Mindaugas atsisakė 
prieš savo mirtį nuo krikščiony
bės?“ Dr. Juška išsamiai, giliai 
ir objektyviai išdėstė Mindaugo 
viešpatavimo«laikotarpį, pateik
damas dokumentais paremtus 
Mindaugo santykius su Šv. Sostu 
bei kryžiuočių ir kalavijuočių or
dinais. Taip pat jis palietė Lietu
vos valstybės patį kūrimosi pro
cesą. Pagaliau palietė Mindaugo 
krikštą, karūnaciją ir mirtį. Pre
legentas, išnagrinėjęs Livonijos, 
Volinijos ir Romos (Šventojo So
sto) kronikų turinį, kiek jos lie
čia Lietuvos Karalių Mindaugą, 
priėjo išvados, kad Mindaugas 
nuo krikščionybės neatsisakė ir 
buvo nužudytas kaip krikščionis.

PASKAITA APIE LIETUVĄ
Rumunijos katalikų studentų 

rūmuose XII. 14 d. P. Vilutis 
skaitė paskaitą apie Lietuvą. Čia 
buvo susirinkusi emigravusių ka
talikų studentų ekipa, susidedan
ti iš Gudijos, Kroatijos, Lenki
jos, Rumunijos, Slovakijos, Slo
vėnijos, Čekijos ir Lietuvos at
stovų. Autorius nušvietė Lietu
vos Katalikų Bažnyčios padėtį 
okupuotoje Tėvynėje, taip pat 
supažindino su ekonominiu ir 
kultūriniu Lietuvos gyvenimu. Po 
to buvo susilaukta daug paklau
simų apie lietuvių kalbą, Lietu

vos sostinę Vilnių bei Lietuvos 
sienas. Taip pat buvo paprašytas 
P. Vilutis padeklamuoti Lietuvos 
Himną.

Lietuvius nustebino- gudų at
stovų keistas galvojimas apie 
istorinę Lietuvą. Gudai mana 
kad praeityje buvęs tik Lietuvos 
vardas, o tikrąją Lietuvą sudariu
si Gudija. Vilnius esąs Gudijos 
sostinė, o Lietuvos kunigaikščiai 
buvę gudai. Į tokius istorijos fak
tų iškraipymus buvo reaguota ir 
buvo nušviesta tikroji padėtis.

LIETUVIŠKOS KOČIOS 
PARYŽIUJE

L. Š. Draugija suorganizavo 
XII. 24 bendras lietuviškas Kū- 

čiančio bet kokios sporto šakos 
komiteto sudarymą. Tai buvo 
numatyta tik L. T. F. A. S. sta
tute — paragr. 25, straipsnis „f“.

2. Vyr. FASK-to kompetenci
jai priklauso ir yra registruoti 
visi tremtyje esantieji lietuvių 
sportiniai vienetai ar jų vadovy
bės, tačiau kaip nė vienai sporto 
šakai nebuvo sudarytas komite
tas, taip nebuvo ir futbolui. Apie 
bet kokį futbolo komitetą, kuris 
reikalingas specialaus Vyr. 
FASK-to tvirtinimo norint veik
ti, nėra Vyr. FASK-tui žinoma. 
Visoms sporto šakoms vadovavo 
ir vadovauja tik tų šakų vadovai, 
skirti paties Vyr. FASK-to, ir 
yra griežtoje jo priežiūroje.

3. Pasirašę po „pareiškimu“ 
asmens, kaip ir visa eilė kitų 
Augsburgo lietuvių, buvo tik kaip 
talkininkai techniškame rungty
nių paruošimo darbe. Pastebime, 
kad šie asmens talkininkavo tik 
kelerioms rungtynėms pravesti 
ir jiems, kaip ir kitiems talkinin
kams, buvo pareikštos oficialios 
padėkos. (Žiūr. „Mintis“ Nr. 74 ir 
„Mūsų Kelias“ Nr. 33)

4. Oficialus Vyr. FASK-to at
stovas INKOPF’e buvo ir yra p. 
V. ADAMKAVICIUS. Pirmajame 
visų tautybių futbolo vadovų 
posėdyje, kuriame buvo nustaty
tos gairės futbolo žaidynėms, 
dalyvavo 3 Vyr. FASK-to nariai, 
jų tarpe ir futbolo vadovas. S. 
BACEVIČIUS vieną kartą buvo 
siųstas ne Vyr. FASK-to ir ne 
futbolo vadovo, bet buvo papra
šytas p. V. ADAMKAVICIAUS 
kaip patarėjas techniškais fut
bolo klausimais. Niekas, išsky
rus p. V. ADAMKAVICIŲ, IN

LTB Centro Komitetas nuoširdžiai dėkoja visoms organizaci
joms ir atskiriems asmenims už sveikinimus ir linkėjimus Nau
jųjų Metų proga.

Visiems sporto klubams ir pavieniams asmenims, sveikinu- 
i siems mus šv. Kalėdų bei Naujųjų Metų proga, nuoširdžiai 

dėkojame. Vyr. FASK-tas

čias, į kurias atsilankė Lietuvos 
atstovas Paryžiuje Dr. S. A. 
Bačkis su ponia, prof. Baltrušai
tis, kun. Luima. Kūčios praėjo la
bai jaukioje nuotaikoje, buvo 
kalbų, per kurias buvo prisiminta 
pavergta Tėvynė ir palinkėta 
greit sulaukti išsivadavimo bei 
sugrįžimo į laisvą Lietuvą. Kū- 
čiose dalyvavo apie 150 asmenų.

KOPF’e neturėjo ir neturi teisės 
kalbėti lietuvių vardu.

5. Į kaltinimą dėl praradimo 
„iškovotos“ pergalės pareiškiame, 
kad Vyr. FASK-tas, spręsdamas 
šį reikalą, vadovavosi principu, 
kad „geriau garbingai aikštėje 
pralaimėti, negu prie žalio stalo 
negarbingai laimėti“. Priešingu 
atveju būtų nutraukti visi sporti
niai santykiai su lenkais, su IN- 
KOPF’u ir būtų niekais virtusi 
Pavergtųjų Tautų Sporto Olim
piados idėja. Vyr. FASK-tas ne
rado reikalo tarptautinio sporti
nio bendradarbiavimo palaidoti 
prie ginčų stalo. Tokio sportinės 
idėjos supratimo ir principo Vyr. 
FASK-tas laikysis ir ateityje.

6. Finalinėms žaidynėms Muen- 
chene buvo, kaip ir visada, pak
viesti broliai KITAI. 2 dienas 
prieš rungtynes minimieji as
mens telegrama (Nr. 01730) pra
nešė, kad jie neatvyksta.

7. Siūlymą siųsti tam tikromis 
sąlygomis pas brolius KITUS 
„specialų“ Vyr. FASK-to pasiun
tinį laikome profesionalizmo pro
tegavimu, o profesionalizmas 
Lietuvoje buvo už įstatymo xjbų. 
Vyr. FASK-to giliu įsitikinimu 
tarpvalstybinių rungtynių reikš
mė yra didesnė, negu kai kurių 
žaidikų asmeniški kivirčai. Pa
našiais klausimais ir ateityje lai
kysimės tokio nusistatymo.

8. Vyr. FASK-tas yra išrink
tas vieneriems metams, po kurių 
sušauktas visuotinis k. k. moky
tojų, sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų suvažiavimas 
Vyr. FASK-tui suteiktąjį man
datą atsiims. Iki šis suvažiavi
mas neįvykęs, tol Vyr. FASK-tas 
yra vienintelis teisėtas lietuvių 
sporto reprezentantas ir pilna
teisis visuose savo sprendimuose. 
Tuo remdamasis Vyr. FASK-tas 
laiko diskvalifikacijos reikalą 
nediskutuotinu.

9. Vyr. FASK-tas, atitinkamai 
ištyręs S. BACEVIČIAUS ir S. 
BAZILIAUSKO pasirašytą „pa
reiškimą“, praneša sportinei vi
suomenei, kad minimų asmenų 
„pareiškimas“ tilpęs „ŽIBURIU
OSE“ yra šmeižtas siekiantis dis
kriminuoti Vyr. FASK-tą bei pas
kirus jo narius. Ateityje į bet 
kokius panašaus turinio šmeiž
tus nei Vyr. FASK-tas, nei pas
kiri jo nariai neatsakys.

VYR. FIZINIO AUKLĖJIMO 
IR SPORTO KOMITETAS

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadle- 
/rZ.I DUriO i nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sulton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Plečaltis. 6668 Delorimler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.

Pranešimai
RAŠYKIME ISTORINES 

APŽVALGAS

Ir pirmojo pasaulinio karo me
tu (1914—18 m.) daug lietuvių iš
gyveno tremtinio gyvenimą. Jų 
daug buvo Rusijoj ir nemaža Vo
kietijoj. Apie jų išvargtus var-
gus, kultūrinę veiklą ir kt. teži
nome labai mažai arba nieko 
nežinome.

Kad dabartinio tremtinių gy
venimo liktų aiškūs ir ryškūs 
pėdsakai, Kultūros Tarnybos 
Istorinės Medžiagos Rinkimo Ko
misija renka istorinę medžiagą 
ir siunčia į saugias vietas. Sa
lia visų kitų dalykų labai ver
tina istorines apžvalgas. Anks
čiau gautos istorinės apžvalgos 
yra multiplikuotos į „Užsienio 
Lietuvių Istorinės Medžiagos“ 
knygas, tvirtai ir gražiai įrištos 
ir išsiųstos į saugias vietas. Da
bar baigiama penktoji knyga. 
Minėtose keturiose knygose tilpo 
84 istorinės apžvalgos.

Komisija kviečia stovyklas, 
parapijas, organizacijas, kolek
tyvus, švietimo įstaigas ir visus 
kitus sambūrius (kurie dar neat
siuntė) parašyti veikimo istori
nes apžvalgas ir atsiųsti Komisi
jai (Eichstatt, DP Camp Reb- 
dorf). Siuntėjas gaus pranešimą, 
į kurią knygą tilpo atsiųstoji 
istorinė apžvalga ir kur išsiųsta 
apsaugai.

Neatsiuntę prašomų apžvalgų, 
ateinančioms kartoms tremtinių 
gyvenimo atvaizdavimą paliktų 
nepilną, su spragomis.

Komisija šiuo metu turi ga
limybių šį darbą dirbti, tad reik
tų tuo pasinaudoti ir paskubėti 
atlikti savo pareigą.

KT IMRK

NORI ĮDUKRINTI

Argentinos lietuvė Pranciška 
Schadwidiene, gyv. Buenos Aires 
ir turinti nuosavus namus, vertės 
20.000 dolerių norėtų įdukrinti lie- 
tuvaitę-našlaitę 3—7 metų amžiaus.

Norintieji pasinaudoti šita proga 
prašomi kreiptis į LTB Centro Ko
mitetą, Hanau, Lamboystr. 84.

Marija Naužemienė, (23) Diep
holz, Lit. Lager, ieško savo vyro 
Domininko Naužemio ir dukters 
Marijos Stasiulienės iš Kalvelių 
kaimo, Vaišvilės valsčiaus. Ži
nantieji apie jų likimą malonė
kit jai pranešti.

SKELBIMAS
Tekstilės inžinieriaus E. Tultso 

rūbų dažykla, Haunstetten, Dros- 
selstr. 13 priima dažyti visokius 
tekstilės gaminius visomis spal
vomis. Darbas atliekamas savai
tės būvy. Priimama pirmadie
niais ir šeštadieniais nuo 9—17 
vai.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Ruhro krašto kontrole
Po penkių savaičių ilgų ir sun

kių derybų Londone, „šeši" paga
liau susitarė įsteigti Ruhro kraštui 
kontroliuoti ir prižiūrėti tarptau
tinę komisiją. *Tuo būdu Vokietijai 
uždedant stiprius saitus, kad šį’ 
kartą ji nebegalėtų taip lengvai, 
kaip po ano karo, atstatyti savo 
karišką pajėgumą ir pasiruošti 
naujai agresijai.

Apie šiuos pasitarimus buvo 
daug rašoma ir daug kalbama 
apie kompromiso ieškojimą tarp 
dviejų tezių kurias buvo patiekę 
anglo-saksai ir prancūzai. Sį kartą 
anglo-saksai nusileido prancūzų 
reikalavimui io padarė didelį 
žingsnį pirmyn, priartėdami prie 
prancūziškosios tezės. Ir tai reikia 
laikyti tikra prancūzų pergale. Šį 
kartą Prancūzija jau nebegalės 
skųstis ir turės būti patenkinta.

Ilga laiką tarp anglų ir prancū
zų vyko trynimasis dėl Ruhro 
krašto, nes anglai buvo pradėję 
vesti Lloyd George politiką ir 
neklausė prancūzų patarimų, ku
riuos jie darė iš prityrimo, taip 
brangiai savo kailiu užmokėję. Bet 
dabar visi nesutarimai pašalinti.

Negalima sakyti, kad vieni ang
lo-saksai padarė nusileidimą. Kiek
viena pusė padarė žingsnį pirmyn 
prie susitarimo.

balsus, Benelux kraštai po vieną 
ir Vokietija tris balsus, po vieną 
iš kiekvienos zonos, šio organo 
uždavinys būsiąs:

1. neleisti Ruhro kraštui pasida
ryti iš naujo Vokietijos arsenalu;

2. prižiūrėti, kad Ruhro krašto 
produkcija būtų naudojama paci
fistiniams tikslams, duodant Vo
kietijai galimbę ekonomiškai ben
dradarbiauti su kitais Europos 
kraštais;

Miegok saldžiai, vaikeli!

3. prižiūrėti produkcijos padali
nimą, atkreipiant taip pat dėmesį 
ir į Vokietijos reikalus.

Šis organas labai artimai ben
dradarbiaus su kariniu saugumu, 
turės ypatingai sekti Vokietijos 
demrlitarizaciją.

KAIP Į TAI PAŽIURĘS 
VOKIEČIAI?

Tačiau džiaugtis, kad pagaliau 
buvo susitarta, nėra ko, nes visas 
tolimesnis šio organo darbas 
priklausys nuo to, kaip vokiečiai 
priims Londono nutarimą. Svar
biausioji konferencijos idėja buvo 
padaryti kad Vokietija būtų nau
dinga vises Europos atsistatymui. 
Bet ar ši viltis realizuosis? Tai 
yra ateities paslaptis. Londono 
susitarimai bus tik tada pasi
sekę, jei bus gautas pritarimas 
Vokietijoje, nes, norima, ar ne, vo
kiečiai pasiliks patys savo likimo 
kalviai.

Pagaliau dar klausimas, kaip 
anglo-saksai pritaikins priimtus 
nutarimus. Aišku, kaip dieną, kad 
vokiečiai protestuos. Jie sakys, 
kad dėl Ruhro krašto industrijų 
nuosavybės jau buvo nutarta lap
kričio 10 dieną. Bet ką tada ame
rikiečiai dakys? Galimas dalykas, 
kad šiame organe anglo-saksų ir 
vokiečių balsai susiblokuos, tokiu 
būdu gausis 9 balsų dauguma 
prieš 6 (Prancūzijos ir Benelux 
kraštų).

Nėra ko ir sakyti, kad vokiečiai 
bandys iš tos padėties išspausti 
kuo daugiausia naudos, kada ang
lo-saksai ir prancūzai bus su
siskaldę.

Gal būt, kad šita Vokietijos in
dustrijos integracija į Europos 
ekonomiją paskubins taikos pasi
rašymą. Bet kol kas niekas to 
neskuba daryti. VYT. ARŪNAS

TRUMANAS KALBA KONGRESUI
REIKALAUJA LAISVESNIO DP ĮSILEIDIMO. NĖ VIENO ŽODŽIO 

APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Vašingtonas. Savo metinėje kal
boje senatui ir atstovų rūmams 
sausio 5 d. prez. Trumanas išdėstė 
vyriausybės vėsimą vidaus ir už
sienio politiką. Jis pareiškė, jog 
šiuo metu vyriausybė neša didelę 
atsakomybę prieš tautą ir iškėlė 
svarbiausius klausimus, kurie turį 
būti apsvarstyti. Tai yra — planin
gos ūkinės kontrolės, socialinės re
formos ir didesnių pilietinių lais
vių bei daugiau, profesinėms 
s-goms suteikimas. Patiektoje aš- 
tuonių punktų programoje prezi
dento numatyta: 1. astuonių punk
tų programa infliacijai nugalėti, 
kredito ir kainų kontrolės įvedi-

KOKIOS BUVO PRANCŪZŲ 
SĄLYGOS?

Ko prašė prancūzai? Pirmiausia, 
kad nebūtų leista Vokietijai vėl iš 
naujo kariškai atsistatyti, kad 
Ruhro krašto industrija nebūtų 
vokiečių valdoma, bet tarptauti
nės kontrolės kontroliuojama ir jos 
gaminiai tektų visiems Europos 
kraštams, o ne vienai Vokietijai. 
Bet tas visai nereiškia, kad Pran
cūzija norėjo sukliudyti Vokieti
jai ekonomiškai atsistatyti. Jei tik 
Vokietija rodys taikingus sieki
mus, ji mielai bus priimta į Euro
pos tautų šeimą ir visi ims su ja 
ekonomiškai bendradarbiauti.

Pagal naują susitarimą buvo pa
tenkinti Prancūzijos reikalavimai 
kontrolės, demilitarizacijos, karo 
pramonės, nuginklavimo ir dena- 
cifikacijos klausimais. Ir šį rezul
tatą ji pasiekė dėka savo gabaus 
atstovo Herve Alphand, Quai 
d'Orsay ekonominių reikalų direk
toriaus, o taip pat ir dėl vieningo 
tautos nusistatymo Vokietijos 
klausimu, aiškiai perspėjant Va
karų valstybes, kad jos būtų at
sargios ir nepapildytų senųjų 
klaidų.

KAS TA TARPTAUTINĖ 
KOMISIJA?

„L'Autorite internationale de la 
Ruhr", taip vadinasi naujai suda
rytoji komisija, turės plačias ga
lias produkcijos kontrolės irang- 
lia bei plieno paskirstymo srity o 
ypač, kas yra labai didelis progre
sas, pramonės globos.

Tuo Europos kraštams duodama 
stipri garantija, kad Ruhro krašto 
fabrikai ir liejyklos tegalės dirbti 
tik pacifistiniams reikalams ir jo
kiu būdu šis kraštas nebepavirs iš 
naujo Vokietijos ginklų kalve, 
nore ir pasibaigtų okupacija, nes 
šis organas pasiliks Ruhre visam 
laikui. Naujasis organas bus su
darytas iš Amerikoj, Anglijos, 
Prancūzijos, Benelux kraštų ir Vo
kietijos atstovų taip, kad Amerika, 
Anglija ir Prancūzija turės po tris

Berlyno sovietu sektoriuj 
didėja pasipriešinimas

Berynas. Jau anksčiau susikūru
si taip vadinamoji pasipriešinimo 
prieš komunizmą organizacija šiuo 
metu Berlyno sovietų sektoriuje 
aktyviai išėjo į viešumą. Vadina
mojo Vokiečių Legiono nariai po
pietinėmis valandomis, esant smar
kiam judėjimui, požeminių trau
kinių susisiekimo mazguose pas
kleidžia lapelių, kuriuose reikalau
jama „sumušti raudonąjį slibiną". 
Iki šiol Markgrafo policijai nepa
sisekė „legionierių" pagauti. Orga
nizacijos nariai reikalauja „viešų 
sabotažo veiksmų, pasyvios rezi
stencijos ir kovos be pasigailėjimo 
prieš bolševizmą". Ir vakarų Ber
lyno liberalinių demokratų laik
raštis „Montags-Ecno" atsišaukimu 
kreipiasi į rytų sektoriaus ir rytų 
zonos policiją, reikalaudamas vesti 
slaptą pasipriešinimą ir sabotuoti 
„nusikaltėliškus komunistų vado
vybės įsakymus".

AMERIKOS NOTA RUSIJAI
Maskva. Oficialioji Sovietų ži

nių agentūra Tassas paskelbė Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos no
tas, kuriose Vakarų valstybės kal-1

tina Sovietų Sąjungą už nesilai
kymą 1947 m. balandžio mėn. už
sienio reikalų ministerių padaryto 
sprendimo iki 1948 m. gruodžio 
31 d. atleisti visus vokiečių karo 
belaisvius. Tassas apkaltino Vaka
rų valstybes, nurodydamas, kad 
minimojoj- konferencijoj dėl vo
kiečių karo belaisvių grąžinimo 
data nebuvo nustatyta. Toliau Tas
sas nurodo kad didesnioji vokie
čių belaisvių dalis jau atleista ir 
likusieji būsią atleisti 1949 m. bū
vyje.

Viena. Iš visiškai patikimų šalti
nių pranešama, jog kardinolo 
Mindszenty suėmimas buvo supla
nuotas Kominformo konferencijoj 
Sofijoj jau prieš mėnesį laiko.

Cherbourghas. Naujųjų Metų iš
vakarėse ir naktį Anglijos ir Pran
cūzijos rajonuose siautė didelė 
audra. Transatlantinis „Queen Ma
ry" laivas užplaukė ant seklumos 
ir turėjo būti nugabentos mažam 
remontui. Prie Prancūzijos krantų 
nuskendo prancūzų garlaivis „Ro
bert Marie" ir vienuolika jūrinin

kų paskendo. -

IRO pripažino LTB 
Centro Komitetą

Gruodžio 27 d. LTB Centro 
Komiteto pirmininkas gavo iš 
IRO JAV zonos direktoriaus 
Philip E. Ryan raštą, kuriuo 
pareiškiama, kad IRO pripažįs
tanti LTB Centro Komitetą ir 
norinti nustatyti darbo sąlygas 
su juo, su sąlyga, kad LTB 
veiks IRO rėmuose ir nesiims 
politikos bei pelną nešančių 
dalykų.

IRO pageidauja, kad LTB at
stovautų iš JAV zonos lietuvis 
DP ar pabėgėlis ir prašo pas
kirti ryšių karininką IRO štabe, 
kuriam pažadama visokeriopa 
parama visuose praktiniuos rei
kaluos, išskyrus tačiau raštinės 
patalpą ir algą. Tai daroma tam, 
kad jis nesijaustų IRO tarnau
tojas, bet būtų mūsų organiza
cijos atstovas.

Ponas Ph. L. Ryan tvirtina, 
kad mūsų interesai dėl gero
vės ir įkurdinimo mūsų tautie
čių yra IRO interesai, nes „mes 
esame čionai Jums patarnauti. 
Už jūsų pagalbą praeityje mes 
esame dėkingi, už jūsų pastan
gas ateityje mes būsime dė
kingi".

LTB Centro Komitetas, savo 
pr. m. XII. 29 d. posėdyje ap
svarstęs šį reikąlą, nutarė pa
dėkoti IRO zonos direktoriui 
Ph. Ryanui už pripažinimą ir 
savo ryšininku IRO štabe pas
kyrė I vicepirmininką p. An
taną Kalvaitį, kuris greičiausiu 
laiku prisistatys p. Ryanui ir 
susitars dėl bendradarbiavimo 
su IRO štabu.

— Išvykus LTB Centro Komi
teto II vicepirmininkui p. . J. 
Audėnui į JAV, į jo vietą iš
rinktas p. J,. Šlepetys.

mas, Sudarymas sistemos trūk
stamoms žaliavoms paskirstyti bei 
eventualus finansavimas ypatingai 
trūkstamų prekių gamybos; 2. pa
kelti mokesčius 4 milijardais do
lerių ir tuo būdu sunormuoti val
stybines skolas; 3. Taft—Hartley 
įstatymo pakeitimas liberališkes- 
niais „Wagnerio aktais", tačiau 
aktai turės būti papildyti nuosta
tais, liečiančiais tam tikrų streikų 
draudimą; 4. socialinės globos 
įstatymų išvystymas: padidinimas 
pensijų senatvėje ir didesnė be
darbių, ligonių bei invalidų globa; 
5. įvedimas viešųjų ligonių kasų 
sistemos, kuri amerikiečiui garan
tuotų pakankamą medicinos pa
galbą; 6. didesnės vyriausybės 
paramos suteikimas mokykloms, 7. 
specialus įstatymas pigesnių butų 
įrengimui, 8. paruošimas plačios 
programos piliečių teisių srity, kuri 
negrų ir kitų mažumų išskyrimą ir 
diskriminaciją sutrukdytų.

Užsienio klausimais Trumanas 
mažai tekalbėjo ir pabrėžė tik du 
dalykus: 1. pratęsimą trims me
tams programos prekybos sutar
tims sudaryti, kad vyriausybė bū
tų įgalinta sudaryti su kitais kraš
tais sutartis muitų tarifams suma
žinti; 2. laisvesnį DP įsileidimą į 
JAV.

Trumanas savo kalboje pabrėžė, 
jog, „pasaulis dabar stovi naujos 
eros pradžioje, kuri arba atneš 
didelių laimėjimų arba baisių ka
tastrofų. Visos tautos jėgos turi 
būti įjungtos už pasaulio taikos su
kūrimą ir kovą už žmoniją. Ta» 
yra mūsų uždavinys."

Užsienio politikos klausimais jis 
pabrėžė: „Mūsų užsienio politikos 
širdis yra taika ir leitmotyvas — 
tarptautinio bendr idarbiavimo prin
cipas".

Savo 4000 žodžių apimančioje 
kalboje Trumanas nė vieno karto 
tiesiogiai nepalietė Sovietų Są
jungos, tačiau pabrėžė, kad visoms 
tautoms turi būti aišku, jog JAV 
nemano „status quo" padaryti 
nuolatine padėtim. •

Apskritai prez. Trumano kalbos 
apimtis prašoko prez. Roosevelto 
„New Deal" programą.
„PRAVDA" TRUMANĄ VADINA 

MELAGIU
Maskva. Sausio 4 d. „Pravda" pa

reiškė, kad Trumanas savo kalboje 
Kansas City neteisybę kalbėjęs, 
tvirtindamas, kad Sovietų Sąjunga 
neišpildžiusi Jaltos ir Potsdamo 
sutarčių sąlygų. Šį pareiškimą Tru
manas turėjęs duoti, kad galėtų 
„nelegalų" susitarimą dėl Ruhro, 
kuris esąs šlykštus Potsdamo ir 
Jaltos sutarčių sulaužymas, užtu
šuoti.

Kas vadovaus naujam JAV 
senatui?

Vašingtonas. Abejų kongreso rū
mų įvairių komisijų pirmininkai
turi didelės įtakos į įstatymų priė
mimą. Todėl jų rinkimai visuomet 
yra su dideliu susidomėjimu se
kami. Naujojo senato komisijų pir
mininkai numatyti yra šie: 2emės 
ūkio — Thomas iš Oklahamos, 
ginkluotų pajėgų — Tydings iš 
Maryland, finansų — Georg iš 
Georgijos, užsienių reikalų — Con
nally iš Texaso, vidaus reikalų — 
O’Mahoney iš Wyoming, tarptau
tinės ir užsienio prekybos — John
son iš Colorado, teisių — McCarran 
iš Nevados, darbo — Thomas iš 
Utah, paštų — Johnston iš Pietų 
Karolinos, viešųjų darbų — Cha-

vartos ir bankų operacijų—Wag
ner iš New Yorko.

ŽYDAI KALTINA ANGLIJĄ
Tel Avivas. Izraelio užsienių 

reikalų ministerijos kalbėtojas, 
AP pranešimu, sausio 3 d. apkal
tino britų vyriausybę, kuri esą 
jaunosios Izraelio valstybės boi
kotą norinti išvystyti iki tikro 
karo. Didžioji Britanija ateinan
čiuose Saugumo Tarybos posė
džiuose turinti būti traktuojama 
ne kaip taikos saugotoja ir Ar
timųjų Rytų ramybės šalininkė, 
bet kaip aktyvi arabų valstybių 
sąjungininkė.

Kalbėtojas pabrėžė, jog Angli
ja per užsienių reik, ministeriją

vez iš Naujosios Meksikos, taisyk- ir propagandos keliu bando ap- 
lių — Hayden iš Arizonas, išlaidų ginti arabų kraštus nuo pasek- 
— McClellan iš Arkanzaso, apy- mių dėl pastarųjų agresijos.
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