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Gerai apginkluota Skandinavija 
gins savo neutralumą

SLAPTA SKANDINAVIJOS MINISTERIŲ KONFERENYIJA. ŠVEDŲ NORVEGŲ IR DANŲ 
SPAUDOS BALSAI

(Rašo mūsų korespondentas Skandinavijoje K. Rauklaukis)

Karlstade, Vermlandijos sosti
nėje, kur seniau buvo susirinkę 
Švedijos ir Norvegijos atstovai 
tarpusavio unijos panaikinimui 
apsvarstyti, per Tris Karalius 
suvažiavo Danijos, Norvegijos 
ministerial pirmininkai, užsienio 
reikalų bei krašto apsaugos mi
nisterial slaptai konferencijai. 
Konferencija buvo tikrai slapta, 
apie ją spauda sužinojo tik jai 
pasibaigus. Per Tris Karalius die
nos radijo pranešime buvo kalba
ma tik apie gandus, o vakarinia
me pranešime konferencija jau 
buvo pasibaigus. Jau iš konferen
cijos sudėties buvo aišku, kad tai 
nebuvo paprasta rutininė konfe
rencija, ypač dabar, kada suda
rytoji visų trijų kraštų apsaugos 
komisija savo darbų dar nėra už
baigus. Konferencija buvo su
šaukta Norvegijos iniciatyva, ką 
patvirtino ir Švedijos min. pir
mininkas.

Po konferencijos buvo paskelb
tas komunikatas: „Sausio 5—6 
dienomis Karlstade susirinko da
nų, norvegų ir švedų ministerial 
pirmininkai, užsienio reikalų bei 
krašto apsaugos ministerial aps
varstyti galimumus bendradar
biauti gynimosi politikos srity vi
siems Skandinavijos kraštams. 
Ministerial naujai konferencijai 
susirinks Kopenhagoje, kai tik 
Skandinavijos apsaugos komisija 
baigs savo darbą“.

Komunikatas, kaip ir visi ofi
cialūs komunikatai, bet tikroji 
priežastis taip pat žinoma — sau
sio 3 d. Norvegijos ir Danijos am
basadoriams Vašingtone buvo pa
informuota, kad Atlanto pakto 
iniciatorinės valstybės yra pasi
ruošusios pakviesti Daniją su 
Norvegiją, jeigu jos yra tuo su
sidomėjusios. Sausio 4 d. atvyko 
į Oslo kurjeris su informacijomis, 
kas vertė Norvegiją imtis inicia
tyvos nieko nedelsiant susirinkti 
visų trijų Skandinavijos kraštų 
atstovams pasitarti. Danų vyriau
sybė norėjo konferenciją atidėti 
iki vasario 1 d., kada apsaugos 
komitetas maždaug būtų savo dar
bą baigęs, bet norvegai atkakliai 
reikalavo sušaukti konferenciją 
tuoj ir sužinoti Švedijos nusista
tymą šiuo atžvilgiu (Švedija to
kio pakvietimo prisijungti prie 
Atlanto pakto nėra gavus). Nor
vegijos nusistatymas pakto klau
simu yra aiškus, ypač po jų užsie
nio reikalų ministerio Langes 
Naujųjų Metų kalbos, kur jis aiš
kiai pabrėžė, kad Skandinavijos 
bendradarbiavimas nėra pakan
kamas Skandinavijos saugumui 
užtikrinti. Bet nežiūrint viso to, 
nekreipiant dėmesio ir į tai, kad 
po Langes kalbos švedų socialde

mokratų spauda gerokai paniur- 
nėjo ant norvegų, Norvegija vis 
tik nenorėjo tuoj pati viena imti 
ir atsakyti Vašingtonui. Dar di
desnis nežinojimas buvo apėmęs 
danus, nes Danijos padėtis daug 
komplikuotesnė, negu Norvegijos, 
ir tiesioginis prisijungimas prie 
Vakarų iššauktų toli siekiančių 
pasėkų. Švedija, reikia manyti, ir 
toliau deklaravo savo neutralu
mą, kas maždaug paaiškėjo ir 
iš švedų spaudos komentarų kon
ferencijai pasibaigus, ir ne vien 
tik iš socialdemokratų, bet ir iš 
dešiniųjų bei liberalų spaudos.

Kaip gi komentavo Karlstado 
konferenciją Skandinavijos spau
da? Reikia pasakyti, kad spauda 
buvo labai šykšti platesnių ko
mentarų. Beveik visa norvegų 
spauda kalba tik apie negatyvius 
pasitarimų rezultatus. ,.Aftenpo
sten“, pvz., savo įžanginiame ra
šo, kad Karlstado konferenciją 
reikia laikyti mėginimu bendram 
visų Skandinavijos kraštų sun
kiųjų problemų išsprendimui pa
siekti, kad politinis įtempimas pa
saulyje verčia Norvegiją gana iš
samiai savo padėtį apsvarstyti. 
Laikas deryboms labai trumpas. 
„Mes tegalime tik tikėtis“, rašo 
laikraštis,“ kad visi supras, ir jei
gu mūsų keliai šioje sprendimo 
valandoje skirsis, tai priklausys 
ne nuo mūsų nenoro toliau ben
dradarbiauti, bet nuo to, kad 
kiekvienas turi elgtis taip, kaip 
pagal jo nuomonę ir sąžinę yra 
reikalingiau savo krašto saugu
mui“.

Tos pačios negatyvios nuomo
nės yra ir „Morgenbladet“. Anot 
jo, norvegų sluoksniai kitko ir 
negalėjo tikėtis, žinodami, kaip 
Švedija nepajudomai savo neu
tralumo laikosi. Taikydamas šve
dų socialdemokratų spaudai, laik
raštis rašo: „Mes nejaučiame jo
kio kartelio, kad Švedija pasiren
ka kitą kelią, negu Norvegija, 
kraštas daro tai, išeidamas iš sa
vo požvilgių, o tatai yra jo negin
čijama teisė: kiekvienas kraštas 
privalo savo reikalus taip tvar
kyti, kaip jam teisingiau atrodo“.

Kopenhagos laikraščiai daug 
šykštesni savo komentarais. Kaip 
reikiant komentarų ten ir nebu
vo. „Kristeligt Dagblad“, pvz., pa
liesdamas temą, pakartoja savo 
jau ankstyvesnę nuomonę ir ap
gailestauja, kad Švedija „seka 
Lipmano ir Fagerholmo liniją ir 
pasiryžus likti už savisaugos sis
temos“.

„Berligske Tidende“ reportaži
niam straipsny rašo, kad dalyva
vimas Atlanto pakto konferenci
joje dar nereiškia prie pakto pri
sijungimo. bet kad netolimoje 

ateityje Skandinavijos kraštai tu
rės pasirinti arba Vakarus, arba 
neutralumą.

Ir iš švedų spaudos komentarų 
nieko gero negali išskaityti, visi 
jie atsargūs ir mėgina daug kur 
kalbą kiton pusėn nukreipti, o 
kiek galima mažiau apie reikalą 
kalbėti. Socialdemokratų „Afton- 
tidningen“ iš Karlstado konferen
cijos darosi dvi išvadas: „pirma, 
kad Norvegijai ir Danijai duota 
suprasti, kad jos bus pakviestos 
prisidėti prie Atlanto pakto, an
tra, kad Skandinavijos apsaugos 
komitetas turi baigti savo darbą, 
kol kas nors kitas įvyks. Dėl da
bartinės situacijos, kuri suaktua
lina pasirinkimą tarp Skandinavi
jos bendradarbiavimo karinėje 
srity ir tarp prisijungimo prie 
Vakarų, laikraštis rašo: „Vargiai 
ar beverta mums pakartoti Šve
dijos nusistatymą. Jeigu kiekvie
na iš didvalstybių žinos, kad ge
rai apginkluota Skandinavija pa
siryžus ginti savo neutralumą iki 
paskutiniųjų, joms atpuola moty
vas pulti Skandinaviją. Čia ir

Nepriklausomybės kovomis ne
buvo išlaisvinta visa lietuvių et
nografinė teritorija Jomis buvo 
atgauta tik tiek sričių, kad buvo 
galima atkurti savo nepriklau
somą valstybę. Žymūs lietuvių 
žemių plotai tiek vakaruose, tiek 
rytuose liko kaimynų okupacijoj.

Lietuvių tauta nuo savo ne
priklausomybės atstatymo nie
kada nenurimo dėl visų savo et
nografinių sričių išlaisvinimo bei

sujungimo į vieną Lietuvos vals
tybę.

Nepamirštamą pavyzdį šiuo 
atžvilgiu davė Klaipėdos krašto 
lietuviai. Jie per 700 metų vokiš
kosios vergovės ne tik išlaikė 
tautinę dvasią ir troškimą ben
drai gyventi su visa lietuvių tau
ta, bet pasitaikius progai surado 
jėgų sukilti prieš svetimuosius ir 
prisiglausti prie Lietuvos valsty
bės. Dėl to 1923 m. sausio 10—15* 
dienos yra nepamirštamos Lietu
vos istorijoj.

Nuo to laiko jau praslinko 26 
metai. Šiandien visas lietuvių 
kraštas svetimųjų vėl pavergtas, 
o mums tenka nešti sunkią trem
ties dalią. Nežiūrint to, mes tikim, 
kad vėl ateis diena, kad lietuvių 
tauta bus laisva ir galės nepri
klausomai gyventi. Tuomet Lie
tuvos valstybė turės būti atsta
tyta visame lietuvių etnografi
niame plote.

Todėl mums jau šiandien, ir 
tremty būnant, tenka vesti kova 
ne tik apskritai dėl Lietuvos iš
laisvinimo, bet ir už visų lietu
vių žemių sujungimą į vieną Lie
tuvos valstybę. Šioj kovoj mums 
reikia būti budriems. Priešas, 
nors jis būtų ir parblokštas, ne
snaudžia.

Mes gerai prisimenam visokius 
bandymus atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos. Šiandien tų 
bandymų dalyviai vėl ima drįsti 
kelti galvas ir viešai kalbėti apie 
„rytų vokiečių pasitikėjimo suža
dinimą“ bei akciją už „vokiečių 
teises". Mes gerai suprantam, ką 
jie galvoja ir ko siekia.

Prieš šitokius nedraugų ketini
mus me turim juo labiau pabrėž
ti savo nusistatymą dėl lietuvių 
žemių priklausymo vienai Lietu
vos valstybei ir mūsų nenumal
domą pasiryžimą kovoti su visais 
tais, kurie bandys trukdyti šiam 
visų jų sujungimui. Klaipėdos 
krašto lietuvių sukilimas anomis 
sausio mėnesio dienomis yra ge
riausias atsakymas svetimųjų už
mačioms ir lietuvių laikysenos pa
vyzdys. * ' A. J.

gludi proga, proga, kurią, kaip 
mes matome, švedų vyriausybė 
yra pasiryžus išnaudoti. Mes dar 
vis tebetikime, kad ir mūsų bro
liškosios tautos tai pripažins ir 
įvertins“.

„Aftonbladet“ (liberalų) kons- 
taduodamas, kad Danija ir Nor
vegija linkusios teigiamai atsaky- 
ti į pakvietimą, tęsia savo įžan
ginį: „Švedai turi į reikalą gana
ramiai reaguoti. Švedai neturi jo
kio intereso įsijungti į Vakarų 
bloką ir tuo būdu automatiškai 
įsitraukti į karą, jeigu toks kiltų. 
Kad Danija ir Norvegija savo pa
dėtį kitaip aiškina, tas mums ne- 
naujiena“. Laikraštis nori palai
doti ir Skandinavijos bendradar
biavimą gynimosi srity: „Karlsta
de nuskambėjo pirmieji, prelimi
narūs laidotovių varpų dūžiai. 
Paskutiniai laidotuvių varpai su

Didžiosios sausio dienos

skambės Kopenhagoje, baigiant 
apsaugos komiteto pasitarimams“.

„Svenska Dagbladet“ (konser
vatorių, dešiniųjų) laiko tą kon
ferenciją „rutinine“, kurioje jo
kių galutimų nutarimų nebuvo 
padaryta. Kol nepasibaigs apsau
gos komiteto darbas, reikia nesi
jaudinti ir laukti. Laikraštis rei- 
kalauja, kad, prieš parlamento 
debatams prasidedant, vyriausybė
turėtų atidengti savo kortas bent 
parlamento užsienio komisijai.

„Expressen“ (liberalų) apie pa
tį reikalą mažai teužsimena, o 
mėgina girti norvegus, kad jie 
vis tik nori bendro skandinaviš
ko susitarimo, o nesabotuoja dar
bo, kaip kad norima manyti.

Netrukus susirenka Švedijos 
parlamentas sesijai. Reikia tikė
tis, kad bendruose debatuose iš
kils ir šis klausimas.
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Kas musu laukia Kolumbijoje?
N. N.

Gauta 40000 darbo sutarčių
Spaudos konferencija. DP emigracijos ženkle. Globa ir aprūpinimas. 

Atsakymas į NuBbaumo šmeižtus
■ Mane po dviejų ar trijų mėne

sių pasiekiančiuose „Žiburiuose“ 
randu kalbant apie emigraciją į 
šį kraštą. Iš tų žinučių nematyti, 
kad Vokietijoje būtų turimas aiš
kus vaizdas, ką emigrantas ras 
Kolumbijoje. Praleidęs šiame kra
šte daugiau kaip pusę metų, ta
nuos galįs painformuoti savo tau
tiečius apie šio krašto gyvenimo 
sąlygas.

Kolumbija — didelis kraštas, 
išsiskleidęs nuo Venezuelos į va
karus ligi Ramiojo vandenyno ir 
nuo Karaibų jūros į pietus, persi
risdamas beveik keturis laipsnius 
per pusiaują. Jos plotas sudaro
l. 283.000 kvadr. kilometrų, taigi 
tris kartus didesnis kaip prieš
karinė Vokietija. Tik trečdalis šio 
ploto perdėm yra žmonių apgy
ventas, likusi dalis, dažniausiai 
karštosios sritys, žmogaus rankos 
dar neliesta. Baskutiniais, tik 
apytikriais daviniais (tikslus gy
ventojų surašymas ruošiamas 1950
m. ), šiuose plotuose gyvena 
10 500.000 žmonių.

Kaip matyti, Kolumbija yra vi
sa tropinėje žemės juostoje. Atro
dytų, kad jos klimatas turėtų būti

Gydytojai apie sovietu zona
Gyvenimas sovietų užimtuose 

kraštuose yra jų ranką pajutu- 
siems žinomas labai gerai įvai
riais atžvilgiais. Vis tiek įdomūs 
vieno vokiečio gydytojo pasako
jimai apie Vokietijos sovietinę 
zoną. Savo pasakojimą minėtas 
gydytojas pradeda nuo savo ke
lionės į vieną rytų zonos apskri
ties miestą, kur jis buvo pasių
stas į Laisvų Vokiečių Darbinin- 
lių Sąjungą gauti darbo. Po geros 
valandos laukimo jis buvo įleistas 
pas vyr. savivaldybės patarėją, 
kuris anksčiau buvo apsitrynęs 
automechanikas.

LAISVOS PRAKTIKOS NĖRA
Toje įstaigoje gydytojas sužino

jo, jog sovietų zonoj laisvos gy
dytojų praktikos nėra ir vertima
sis praktika yra suvalstybintas. 
Visi gydytojai yra valstybės tar
nautojai ir dirba pagal rusų pa
vyzdį įsteigtose didelėse ambula
torijose, susidedančiose iš įvairių 
skyrių. Toki ambulatorijose dirbą 
gydytojai gauna taip pat lengva
tų, tarp kurių yra ir maisto da
vinio padidinimas. Tuo tarpu gy
dytojams, kurie dar iki šiol ver
tėsi privačia praktika, maisto 
kortelės buvo sumažintos.

Sovietai jau yra suėmę visą eilę 
gydytojų „sabotažininkų“, kurie 
atsisakė be mediciniškos indika
cijos sustabdyti nėštumą. Ir ap
skritai sovietų zonoj gyvenimas 
pasidarė keistas. Dabar ten po 
šešių savaičių kursų galima pasi
daryti mokytoju, o po aštuonių 
savaičių siuvėjai, šaltkalviai ir kt. 
yra padaromi advokatais. Pana
šiai yra paruošiami ir „liaudies 
gydytojai“. Gailestingosios sese
rys, slaugės, sanitarai, akušerės 
yra priimami į universitetą net 
be brandos atestato ir per trumpą 
laiką paruošiami gydytojo pro
fesijai.

NUKRITĘS SVEIKATINGUMAS
Paskutiniu metu pergyvenimai 

sovietų zonos gyventojus sukrėtė 
dvasiškai. Nėra beveik moters, 
kuri nepergyventų didelio dvasi
nio sukrėtimo. Daugelio šeimų tė
vai yra sušaudyti, dingę be žinios 
arba išvežti, ir visos šeimos rū
pesčiai tuo atveju yra užgulę mo
ters pečius. Daug šeimų iširo, nes 
grįžę iš nelaisvės vyrai jau buvo 
visiškai pasikeitę, o taip pat daug 
ir prievarta išardytų. Mergaitės gi 

perdėm kraštas. Tačiau taip nėra. 
Jos trečdalis yra labai kalnuotas: 
trys Kordiljerų gūbriai, pasiek
dami iki 5 kil. aukštumo, iš pietų 
į šiaurę nusitęsia per visą šalį. 
Dėlto čia susiduri su visokiu kli
matu, nuo karščiausio ligi visai 
šalto, žiūrint geografinės aukštu
mos.

Karštosios sritys — nuo O ligi 
500 mtr. ankštumos. Čia vidu
rinė temperatūra + 30° C, dažnai 
pasiekianti 4-40 ir daugiau laips
nių. Su tokiu klimatu yra 70% 
visos Kolumbijos teritorijos; visa 
rytinė dalis, Maydalinos upės slė
nis, okeanų pakraščiai; gyventojų 
čia maža, truputį daugiau kaip 
700.000. Šiose srityse daug vabzd
žių ir kitokių gyvių, žmogui ir 
gyvuliui kenksmingų. Gyvenimas 
šiose srityse europiečiui, galima 
sakyti, yra nepakeliamas.

Šiltos sritys — tarp 500 ir 1500 
mtr. aukštumos. Temperatūra svy
ruoja tarp 24* C ir 30° C. Naktį 
darosi žymus temperatūros skir
tumas, pavojingas sveikatai, nes 
tarp 0 ir 5 vai griūva iš kalnų 
šaltas oras į dieną įktaitintus slė
nius. Toks yra apie ketvirtadalis 

kenčia gėdingus išniekinimus. 
Dėlto žmonių sveikatingumas yra 
žirniai kritęs. Vaikai net serga 
lytinėmis ligomis. Nuo choleros, 
tifo ir kt. ligų skiepijimo būdu 
dar pasiseka šiaip taip apsisau
goti, tačiau džiova yra pačiame 
pjūties įkarštyje. Prie to dar pri
sideda didelis trūkumas vaistų 
elektros srovės ir dujų normavi
mas ir katastrofiška maisto ir 
butų problema.

VISKĄ KONTROLIUOJA 
PARTIJA

Kaip ir visos sritys, taip ir 
sveikatos įstaigos stengiamasi su
valstybinti. Dar veikiančios pri
vačios klinikos apdedamos dide
liais mokesčiais, jų savininkai ne
gauna pakankamai maisto, kuro, 
vaistų ir perrišimo medžiagų. 
Partija kontroliuoja taip pat kie
kvieno gydytojo žodžius ir veiks
mus.

Kitas gydytojas, moterų klini
kos direktorius, duoda pluoštą 
žinių apie savo pacienčių likimą.

Viena 60 m. moteris, kuri tu
rėjo būti operuota, nebuvo pri
imta į ligoninę dėlto, jog ji ir vy
ras dar nebuvo galutinai susi
tvarkę su savo krautuvės perda
vimu valdžiai. Kitą naktį minėta 
moteris su vyru nusižudė. Klini
koj dibanti seselė, kuri buvo čekų 
stovykloj, daugiau apie nieką ne
kalba kaip apie neapykantą, ker
štą ir atsiskaitymą. Kita seselė, 
kuri administravo iš užsienio siun
čiamas vargšams aukas, negalė
dama matyti badaujančios savo 
motinos, nusižudė.

Toliau gydytojai pareiškė, jog 
dar nepasibaigė vokiečių gydyto
jų bylos už rusėms moterims na
cių laikais nėštumo nutraukimą, 
o jau 1948 m. pradžioj išleistas 
įstatymas legalizuojąs abortus. Dėl 
to viename mažame Thūringijos 
miestely abortų per vienerius 
metus skaičiuojama tūkstančiais. 
Kai gydytojai pakėlė prieš tą 
įstatymą triukšmą ir kreipėsi į 
patį minister}, jis patraukė pe
čiais ir tarp kitko pareiškė: „Mie
las daktare, žinokite, žmogus su 
švariomis rankomis ir tyromis 
mintimis aš jau nesu. Tačiau kal
bėkime apie ką kitą...“

Už jo pečių ant sienos kabojo 
paslaptingai besišypsąs Stalinas ..

A. K. 

viso krašto teritorijos: Cauca ir 
Tolima slėnys, Cucuta ir Socorro 
sritys, kai kurie tarpukalniai. Ne 
miestuose, ypač žemesnėse srity
se, nemaža nuodingų gyvių, ypač 
daug uodų, maliarijos (paliudiz- 
mo) nešėjų, tai maliarijos sritys. 
Apsiginti nuo šių pavojų priemo
nių yra; nuo gyvačių skorpionų — 
atsargumas, nuo uodų — purš
kiamieji vaistai. Tai nėra tragiš
ka, bet ir ne be pavojaus. Žemes
nės šio klimato sritys europiečio 
sveikatai kenksmingos. Aukštesni 
plotai gana tirštai jau dabar ap
gyventi, tinkama ūkiui žemė 
brangi.

Vidutinio šiltumo sritys — nuo 
1400 ligi 2500 mtr. aukštumos, 
temperatūros kraštutinės ribos 
+ 17° C ir +25° C. Šiai sričiai 
priklauso apie 15% teritorijos: 
Medellin (+20° C), Popayan (+18° 
C). Sogamoso ir Antiokijos rajo
nas. Europiečio sveikatai klima
tas bent pakenčiamas, prie jo 
gana greitai priprantama. Tačiau 
gyventojų šiose srityse daug, že
mės laisvos nėra ir ji labai 
brangi.

Vėsiosios sritys — nuo 2500 ligi 
3000 mtr. aukštumos. Temperatū
ra svyruoja tarp -4-10° C ir +16° C. 
Tokis. klimatas ne daugiau kaip 
10% visos teritorijos. Čia priklau
so Bogota sritis ir kiti siauri 
plokštikalniai. Šio klimato sritys 
Kolumbijoje laikomos privilegi 
juotomis, nes geriausiai tinka bal
tajai rasei: čia nekaršta, nėra 
nuodingų gyvių. Tinkama ūkiui 
žemė ir esanti pakankamai arti 
susisiekimo kelių, šiame krašte 
labai negausių, yra jau savininkų 
rankose ir tikrai brangi.

Šaltosios sritys, esančios dau
giau kaip 3.000 mtr. aukštumoj, 
dėl jų reto oro, Europos žemų ly
gumų žmogui gyventi yra netin
kamos.

Metų laikų čia nėra: gražu — 
tai vasara, lyja — tai žiema, tem
peratūra vienoj aukštumoj per 
ištisus metus ta pati. Diena pa
stoviai lygi nakčiai. Per metus 
nuimami 2—3 derliai, žiūrint au
galo rūšies ir geografinės aukštu
mos.

Kolumbija gėrybių yra turtin
ga. Dėl šilimos ir dažniausiai pa
kankamų kritulių augmenija la
bai įvairi, gausi ir vešli. Pačioje 
žemėje glūdi daug visokių gėry
bių: aukso, platinos, brangakme
nių, žibalo, geležies. Tačiau pla
čiųjų masių ekonominis lygis la
bai žemas. Tai dėlto, kad žemės 
ūkis dar gana primityvus, o že
mės turtai, išskyrus žibalą ir iš 
dalies auksą, beveik nepaliesti: 
trūksta kapitalo,' techninių jėgų, 
susisiekimo kelių. Šalies ekono
minis klestėiimas dar prieš akis. 
Tačiau dėl klimato kietumo euro
piečiui gyvenimas čia niekuomet 
nebus lengvas.

Galimybių imigracijai į šią šalį 
yra daug. Šimtai tūkstančių 
kvadr. kilometrų žemės karštose 
srityse laukia darbščių ir suma
nių rankų. Patys kolumbiečiai 
imigraciją skatina. Iki šiol imi
grantas praktiškai nebuvo varžo
mas. Tačiau jau girdėti ir kitokių 
balsų. Įtakingas liberalų savaiti- 
nukas „Semana“ rašo (1948. XI. 
6): „Ligšiolinė imigracija yra an- 
titechniška ir dėlto pavojinga; esu 
įsitikinęs, kad naujas kraujas tu
ri būti Į mūsiškį įlietas ir su juo 
asimiliuotas, o ne kurti rasinę 
kastą, religinę ar politinę, mūsų 
tautoje.- Mums jau nereikia ko
mersantų ir pakamnio vertelgų, 
bet technikų, žemdirbių, žmonių 
su profesiniu išsilavinimu, profe
sorių, naudingo darbo ranku“. 
Neabejotina, kad ši pažiūra virs 
pagrindiniu imigracinės politikos

-'(Perkelta į 5 pusi.)

Keturioliktosios spaudos konfe
rencijos, įvykusios sausio 12 d. 
Bad Kissingene, svarbiausioji tema 
buvo — emigracija į JAV ir ki
tus užjūrio kraštus.

EMIGRACIJA
IRO įkurdinimo šefas Mr. Fuller 

nurodė,- kad buto ir darbo garanti
jų iš JAV gaunama labai daug. 
Iki šio laiko iš Vašingtono vien 
Vokietijoje gyvenantiems DP gau
ta per 40.000 garanUjų, kurios įga
lina išvykti apie 80.000—90.000 as
menų. Gautąsias garantijas DP 
komisija Vašingtone neužlaiko, bet 
chronologiška gavimo eile tuoj 
persiunčia į Frankfurtą, iš kur iš
siuntinėjamos po paskiras Area 
Teams. Nuo numerio gavimo iki 
asmuo gali sėsti į laivą praeina 
iki 55 dienų. Šis laikas reikalingas 
dokumentų paruošimui, mediciniš
kam patikrinimui ir CIC apklausi
nėjimui. Daugiausia laiko atima 
CIC patikrinimas, kartais trunkąs 
iki trijų savaičių.

Į klausimą, ar vienodai yra 
labdaros organizacijų ir privačių 
asmenų, pareikšta, kad nedaroma 
jokio skirtumo, ir, gavus garantiją, 
tuoj duodama jai eiga. Esą tik 
kiek laiko pareikalaująs privačių 
asmenų išduotų garantijų patikri
nimas.

DP, gyveną britų zonoje ir norį 
kartu emigruoti į JAV su savo 
giminėmis, gyv. amerikiečių zono
je, susiduria su nemažais sunku
mais, nes amerikiečių ir britų zo
nos laikosi principo „galva už 
galvą".

Be Amerikos IRO numato atei
nančiais mėnesiais įvykdyti dar 
šią įkurdinimo programą: Naujoji 
Zelandija nori priimti įvairių kate
gorijų 1000 asmenų, Luxemburgas 
nori gauti 1000 DP ūkininkų, Nor
vegija — 150 čekų iš techniškųjų 
profesijų atstovų.

Naujoji Zelandija nori šį tūks
tantį šiaip paskirstyti: 200 našlai
čių nuo 5 iki 12 m. amžiaus, kurie 
bus ten šeimų adoptuoti; 300 — 
netekėjusių moterų iki 40 m. namų 
ir ligoninių darbams, 50 našlių- 
motinų iki 45 m, 100 šeimų po 2 
vaikus — šeimos galva negali 
būti vyresnis kaip 40 m., tik iš
skirtiniais atvejais iki 45 m. sun
kiems darbams ir 80 senesnio am
žiaus asmenų lengviems darbams. 
Komisija atvyksianti sausio pabai
goje. Pirmoje eilėje komisija atsi
rinksianti DP pabaltiečius iš Aus
trijos, vėliau iš Vokietijos britų 
ir amerikiečių zonų.

Pagal naująją Australijos imi
gracijos programą, ateity kiekvie
nas Australijon plaukiąs laivas 
paims 20 % šeimų: Dirbančiuosius 
gali lydėti tik žmona ir vaikai. 
Užveston bylon galima įtraukti ir 
tėvus, brolius bei seseris, ne vy
resnius kaip 18 m. Jie visi kariu 
gali būti apklausinėjami, patiKti- 
nami, bet negarantuojama ui kartu 
išvykimą. Šie kraujo giminės galės 
atvykti po 6—12 mėn. vyriausiam 
dirbančiajam nuvykus j Austia- 
liją.

NEGALINČIU EMIGRUOTI 
KLAUSIMAS

Ir šioje konferencijoje vėl už
siminta apie tuos DP, kurie nega
lės dėl kokių nors priežasčių 
emigruoti. Šis „kietasis kevalas“ 
nelengvai suvirškinamas. IRO 
gen. sekr. W. Tuck deda pas
tangų, kad kiekvienas kraštas — 
IRO narys priimtų po tam tikrą 
tokių asmenų kiekį. Bus pradžioje 
mėginama tokius asmenenis įkur
dinti Vokietijoje, o vėliau, susi
darius galimybėms, perkelti į 
kitus kraštus.

DP žurnalistai toliau perdavė 
nusiskundimus dėl Ludvigsburgo 

emigracijos centre esamos netvar
kos: kuro bei šilto vandens trū
kumo ir blogo maisto..

IR NEDIRBANTIEJI GAUS 
CIGAREČIŲ

IRO centras pranešė, kad nuo 
sausio 1 d. įsigaliojo nauja ciga
rečių padalinimo tvarka. Pagal 
naujas taisykles visose area bus 
trys grupės pagal gaunamąjį ci
garečių kiekį: I — dirbantieji ir 
gaunantieji burmistro atlygini
mus, malkų gamintojai, vykdą 
specialius darbus, dirbą statybo
se, kepyklose, kariuomenei; II 
besimoką IRO spec, mokyklose ir 
III — nedirbantieji, kurie gaus 20 
cig. per mėnesį. Jas gaus visi as
mens vyresni kaip 18 metų ne
dirbą vyrai ir moterys. Antroji 
kategorija cigarečių gaus pusę 
tiek, kiek gaus pirmoji. katego
rija, kurios gavimo kiekis pri
klausys nuo turimų atsargų, bet 
nemažiau, kaip nedirbantieji.

Į klausimą, kodėl, nežiūrint vi
sų pažadų, iki bal. 1 d. nemažinti 
dirbančiųjų skaičių, Area 5 suma
žinta net 25%. Atsakyta, kad dir
bančiųjų bendras skaičius nesu
mažintas, tik iš vienos darbų ka- 
tegoriios DP perkelti į kitas dar
bo sritis, daugiausia į emigracines 
įstaigas.
STOVYKLŲ PERKILNOJIMAS

Pasirodo, kad gandai, pagal ku
riuos bus panaikintos Frankfurto 
ir Ambergo area turi pagrindo 
IRO su Voluntary Agencies ir 
amerikiečių kariuomene sudarė 
planą, pagal kurį Frankfurto 
area 1 stovyklos bus perkeltos ki
tur iki š. m. rugsėjo 1 d. ir Am
bergo area 4 iki gruodžio 1 d. Bet 
tikimasi, kad šis planas bus anks
čiau įvykdytas. Aschaffenburg© ir 
Augsburgo Somme kareivinių iš
tuštinimas neįeinąs į ši planą, o 
daroma nagai kariuomenės įsaky
mą. Tautinių grupių koncentraci
jos kokioje nors area nenumato
ma.

PASMERKTAS ŽYDAS 
ŽURNALISTAS

Baigiant spaudos konferenciją, 
buvo IRO paklausta, kokių prie
monių numato imtis prieš žydo 
žurnalisto Davido W. NuBbaum 
pakleistas klaidinančias ir diskri
minuojančias žinias apie DP ne 
žydus. Savo straipsniuose, kurių 
ištraukos buvo anksčiau paskelb
tos „Žiburiuose“, min. žurnalis
tas kaltino DP už karo metu ko- 
loboravimą su vokiečiais. IRO 
propagandos šefas Mr. Reyner, 
kuris vadovavo konferencijai, nu
rodė, kad į šiuos šmeižtus jau 
reagavo IRO gen. sekr. Tuck savo 
pareiškimu, NCWC News Service 
žurnalistas E. Ring, kuris taip 
pat kartu keliavo su NuBbaumu 
po Vokietijos ir Austrijos DP sto
vyklas ir amerikiečių zonos 22 
labdaros organizacijų, jų tarpe 
katalikų, žydų, protestantų ir 
ortodoksų, pareiškė pasipiktinii- 
mą ir žurnalistą pasmerkė. Šiuo 
klausimu buvo pravestos New 
Yorke radio diskusijos. Visi vie
ningai pasmerkė žydo žurnalisto 
šmeižtą.

Sekančioji spaudos konferen
cija įvyks vasario 2d.

ŠIMTADIENIO VAKARAS
Augsburgas. Sausio 6 d. Augs

burgo lietuvių gimnazijos aštun
toji klasė suruošė tradicinį šim
tadienio vakarą.

Po atidaromosios gimnazijos 
direktoriaus Dr. VI. Viliamo kal
bos ir tradicinio rakto perdavimo 
seotintajai klasei, abiturientai 
vykusiai suvaidino 1 veiksmo 
vaizdelį „Gimnazisto saunas“. 
Po to mergaitės pašoko „Carda- 
šą“ ir „Valsą“.
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ŽMOGUS, KURI UŽMUŠIAU
STASYS YLA

Girdėjau išgąsčio balsus, liečiau 
šiltą kraują, net savo kojomis jį 
mindžiau. Mačiau ne vieną, bet 
tūkstančius žmonių, kurie buvo žu
domi. Ir lig šiol aš tylėjau: mano 
jautrumas kraujui buvo atrofuotas. 
Mirtis man nebuvo tai, kas jums. 
Bet nūn aš jaučiu, kad būčiau ir 
aš žudikas, jei daugiau tylėčiau. 
Mane persekioja mintis, jau ilgas 
laikas, kad ir aš būčiau kaltas ne
kalto kraujo . . .

Praėjusią vasarą mačiau Augs
burge dramą — tik vieną repetici
jos iškarpą. Mano nejautrumas iš 
kaceto buvo jau praėjęs: aš nega
lėjau sulaikyti ašarų. Keista, ne
verkiau tūkstančiams žūnant, o nūn
— matydamąs scenoj ,,Žmogų, ku
rį užmušiau!"

Ir jūs matėt šią dramą, ir jūs 
ašarojote. Bet ar pastebėjote, kad 
iš publikos būtų išėjęs nors vienas 
ir pasakęs:

— Ponai, aš kaltas daugiau už 
prancūzą, kuris karo metu paleido 
kulką į priešo krūtinę. Aš užmu
šiau žmogų taikos metu.

Niekas neišėjo, niekas neprisi
pažino, niekas neskelbė sau pas
merkimo.

Štai kodėl keletas dienų ir nak
tų galvoju, kaip pasakyti jums 
tai, ko niekas nedrįsta pasakyti. 
Jaučiau, kad turiu pasakyti, kad 
ilgiau laukti negaliu. Mano ausys 
prisipildė žinių ir man užkaito 
smilkiniai. Žudikai, išsisklaidę žmo
nių minioje, tyko pačių trapiausių 
gyvybių, neturinčių kuo gintis. Vi
suomenėje — grasus tylos sąmoks
las: žmonės mato, girdi, žino, ir 
vis dėlto tyli.

SUGRUBUSIOS SĄŽINĖS
Nesišauksiu pasaulio teisingumo, 

kaip daugis mūsiškių šiandien daro. 
Ir neklausiu pilnu pasipiktinimo 
balsu: ar. yra dar žmonijos sąžinė? 
Kodėl niekas nemato, kaip priešas 
baigia mus naikinti? Išvėžė 30.000 
anomis birželio dienomis, 100.000
— dabar, per ketverius metus. Ma
rino badu, pribaigia nežmonišku 
darbu ir kankinimais. Pasauli! Ko
dėl tu tyli, kodėl nekalbi apie 
NKVD rūsius ir laboratorijas, ku
riose kankinami ir naikinami ne
kaltieji. Budeliška moralė siekia 
sunaikinti ne tik mus, lietuvius. Ji 
siekia kiekvieno žmogaus, ji artėja 
į tave, artėja į visus . . .

Atleiskit, aš nedrįstu prisidėti 
prie šio teisingo skundo. Budeliš
kos moralės pėdsakus regiu čia 
pat. Regiu karą be karo, saviškių 
prieš saviškius. Žinau, priešas 
atėjo į mūsų kraštą. Bet jis dar 
nebuvo atėjęs, o žudymą? vyko, 
tautos eksterminacija planingai bu

vo tęsiama. Kas blogiausia, savo
mis rankomis, savų tėvų, savų 
gydytojų, akušerių, šundaktarių. 
Buvo pusiau viešų, nekalbant apie 
slaptas, ‘ laboratorijų, patogiai ir 
moderniai įrengtų, kuriosė buvo 
žudoma. Tai vyko beveik per visą 
nepriklausomybės metą. Ir kas 
mane supurto, tai tas baisus fak
tas, jog kasmet buvo sunaikinama 
tarp 10 ir 15 tūkstančių gyvybių — 
pradėtų, nešiojamų, tik dar nepa
gimdytų. Vaizduojuosi upeliais, ne 
klanais, išlietą ant šventos mūsų 
žemelės patį nekalčiausią krau
ją .. . Baisu pagalvoti ir, jei ne
žinočiau, nedrįsčiau prileisti, kad 
už tą kraują kai kas pirkosi ir sta
tėsi sau namus, dvaro centrą įsigi
jo ir į jį važiuodavo praleisti sa
vaitgalio.

Ir nūnai važiuoja žmonės į Ame- 
rikas, Australijas praleisti nesau
gaus laiko iki grįš į savo namus. 
Ir jie . . . užmuša gyvą kliuvinį. 
Kodėl? Nori jo pasu, affidavitu 
pasinaudoti? Ne, tas gyvas kliuvi
nys dar neturi paso. Bet kadangi 
jis savas vaikas ir kadangi jis dar 
negimęs, galima su juo pasielgti 
taip, kad kelionėj būtų lengviau.

Žinia, jis negimęs, bet vis dėlto 
vaikas. Turėjo kūną ir sielą — 
buvo žmogus. Motina tačiau pasi
skubino jį nužudyti, pritarė tėvas, 
padėjo gydytojas — tas, kurio pa
reiga saugoti kiekvieną gyvybę. 
Susidėjo trys, suaugusieji, ir už
mušė vieną, mažą ir silpną. Ir sa
kykit nūn, kad yra pasaulyje žiau
rių būdelių. Yra tokių, ir niekas 
nepasakys, kad jie nekalti, nors 
žudo savus priešus. Bet mes ne bu
deliai, mes nekalti, nes mes žudo
me tik savus vaikus. Mes socialinių 
sąlygų vedini (anie politinių)... Pa
galiau tai netikra žmogžudystė, o 

Darganotas žiemos rytas Bavarijoj

tik abortas. Tai paprasta medi
cininė.intervencija ... O, sugrubu
sios sąžinės!!!

KUR PASITEISINIMAS?
Ponai gydytojai! Niekas jūsų ne

pateisins — jokia medicina, net 
jokios išimtys, kurių priedanga jūs 
tai darote. Net jokios įstatymų 
išimtys! Jūs griaunate patį gyvy
bės principą, jūs kurie kaip 
tik esate pastatyti jį saugoti. No
rite gailestingumo vardan gelbėti 
motinas, nužudydami keletą jos 
vaikų. Bet ką jūs išgelbėjote? Sa
kykit, kiek žuvo motinų Lietuvoje 
gimdydamos, kiek per metus? O 
kiek moterų nuvaryta į kapus dėl 
blogų abortų pasekmių — ar ne 
tiek pat? O kur dar tos tūkstanti
nės nekaltų gyvybių!

Jūs norite kovoti su mirtimi, o 
mobilizuojat jai pačią didžiausią, 
modernia technika ginkluotą tal
ką .. . Ačiū jums už tuos kapiny
nus, už tuos kraujo upelius, už tą 
tūkstančiams tėvų sugriautą sąžinę. 
Jūsų pelnytą turtą taip pat prarijo 
plėšrusis žvėris . . . Kuo jūs pa- 
teisinsit medicinos vardu vedamą 
kovą prieš savo tautą ir prieš patį 
žmogų? Kuo?

Ponai Tėvai, argi jūsų vargas iš 
tikro toks didelis ir socialinė pa
dėtis taip apgailėtina? Kuo ji blo
gesnė už jūsų protėvių, kurie šimt
mečius išgyveno baudžiavas, bad
mečius ir nederliaus laikus? Žudė 
jie bent vieną iš tų 8, 10, 12-kos 
savo.vaikų? O suskurdęs darbinin
kas, priemiesčių gyventojas ir 
smulkus ūkininkas pastaraisiais lai
kais ėjo pas šundaktarius mažinti 
sau valgančių burnų? Ne! Jis gim
dė ir augino daugiau, negu keletas 
jūsų turtingųjų šeimų, sudėtų kar
tu.

ALOYZAS BARONAS

Paskutinė naktis
Ateina ji plačiom akim, kai žvakė baigia degti, 
Tamsiai giliom, kaip užmiršti vaikystėj šuliniai, 
Sidabro vakaro vėsa paliečia tavo kaktą 
Ir verčia tavo širdį plakti neramiai.
Ir tavo kraują ežero banga sujudina,
Nors tu žinai, kad viskas nepabaigiamai praeis, 
Ir tau graudu ir taip neišsakytai liūdna 
Iš tako vieškelin nebesugrįžtamam išeit,
Kuriuo reikės keliaut be krašto ir be galo, 
Kaip pasakoj per karalystes ir pilis . . . 
Ko tu stebi, ko tavo skruostai bąla, 
Kaip rudenio rytais laukai žali? . ■ . 
Juk eina ji, tavo jausmams ir širdžiai šąlant, 
Parodyt nesibaigiančias šviesias šalis.

Kuo paaiškinti jūsų, ponai, elge
sį: apskaičiuojančiu protu, egoisti
ne valia ar palaida hedonistine 
pasaulėžiūra? Jūs gi susipratę (šiuo 
atžvilgiu protėviai buvo toli nuo 
jūsų!). Jūs kovojate už tautos eg
zistenciją.

Ponios Motinos! nerandu žodžių 
nusivylimūi, kuris manyje iškyla 
kaip kalnas. Argi ne jūsų žodžiai, 
išreikšti vienos jūsų atstovės lū
pomis:

— Kaip, beveik visus metus iš
nešioti? Pfui! neestetiška ir nepa
togu! Didelio čia daikto abortas: 
nuėjau pas vokietį, nunešiau ka
vos — ir viskas.

Argi viskas pfui, kas reikalauja 
aukos, kas sudaro nepatogumą, 
kas yra pareiga? Kas mums tada 
belieka iš motinos idealo, kurį 
išsinešėm iš mūsų tautos dvasios 
glūdumų kaip šviesiausi švyturį?

— Tie vyrai (o ir kunigai!) iš
sigalvojo: mes turinčios gimdyti ir 
gimdyti! Mes ne fabrikas, kad tau
ta turėtų didesnį skaičių ... Matė 
kas! Gyvenam emancipacijos lai
kus: tegyvuoja moters laisvė! —

Sakykit, kaip tai suderinti su 
pareiga, su moters paskirtimi, ne
kalbant jau apie gerą toną ir aukš
tas kvalifikacijas? Kas gi tas jūsų 
„pfui!" — išsigimimas ar nauja 
pasaulėžiūra? O gal jau laikas kal
bėt apie sugadintus smegenis? 
Kuolu juos perkalk — kitaip ne
galvos. Pataisyti juos, atrodo, ne
beįmanoma. Tik vieno norėtųsi, 
kad smegenų paraližiumi nesusirg
tų jaunos ir sveikos motinos, kad 
jos klausytų tik vieno balso — 
•sveikos prigimties ir tiesios mora
lės. Kitaip — mes būtume žuvę.

IŠPERKAMOJI AUKA
Daug žmogžudžių jau suklupdy

tų keliais: vieni žmogiško teisin
gumą, kiti — amžinojo. Nė vienas 
nekalto • kraujo lašas nepraeina 
veltui. Sugrįš savo užmokesnio at
siimti ir tos mūsų rankomis nužu

dytos nekaltos aukos. Jos jau 
grįžta, kaip nepermaldaujamas prie
kaištas, kaip sąžinės žaizda — pa
kartotinai grįžta. O nūnai jos jau 
reikalauja kolektyvinio atpildo už 
savo kraują. Už tūkstančius gyvy
bių šiandien reikia apmokėti nau
jais tūkstančiais. Skaudžiausia, kad 
šitoj išpirkimo dalioj turi dalyvau
ti ir tie, kurie tiesiogiai nėra su
tepę krauju savo rankų. Bet ir jie 
nėra nekalti, kaip žmonės, kurie 
braidžioja žemės purvą, palyginus 
su tais nekaltaisiais, kurie mirė 
ysčiuje. Jei mes nekalti, mes, ku
rie dar tik kenčiame, tai kuo kalti 
jie, kuriuos jau nužudėme? Mus 
persekioja priešai, o kuo kalti jie, 
kad savos tėvų ir gydytojų rankos 
juos nusmaugė?

Turi ateiti išpirkimas. Neatėjo 
jis laisvai, turi nūn ateiti kaip 
neišvengiama būtinybė. Ir ši bū- 
tenybė dar gali tęstis ilgai, kol 
mūsų laisvas aukos įnašas jo ne
sutrumpins. Turi ateiti nauja 
karta, kuri pajėgtų tai padaryti, 
nes mes nebetikime surambėjusio
mis sąžinėmis, nebetikime, kad jo
se prabiltų atgaila. Ir už jas reikės 
dar kitiems laisvai atkentėti. Turės 
mirti dar daug jaunų motinų, kad 
atstatytų sugriautą motinystės pa
laimą. Turės daug jaunų tėvų pa
kelti begales vargo, kad išgelbėtų 
sužalotą tėvo vardą.
Daug jaunų gydytojų turės vesti 
sunkią profesijos kovą, kad nup
lautų kraujo dėmes, persisunkusias 
iki pačių autoritetingų smegenų.

Turės ateiti tokia karta arba mes 
būsim pasmerkti žūti morališkai ir 
fiziškai. Yra du pasirinkimai: žu
dyti ir patiems žūti arba gimdyti 
ir išlikti. Individualiai galimas dar 
vienas leistinas pasirinkimas: gim
dyti arba susivaldyti. Vienas ir 
antras yra gyvybę — fizinę ir dva
sinę — nešąs aukos kelias. Auko
tis ir gimdyti arba aukotis ir susi
valdyti — kito kelio mes neži
nome!

Jurgis Jankus
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Aš nieko negalėjau sugaudyti.
— Tėvui ar motinai, vis tiek. ,
Jis pasigriebė nuo sienos rankšluostį ir vėl išnėrė pro 

duris. Ant grindų buvo kraujo pėdsakai.
— Tu kruvinas, — pasakiau.
Jis pasižiūrėjo į grindis ir nusikeikė.
— Tegu apsivalo! — pridėjo.
Kieme kaip tik stovėjo tėvas. Palys pribėgo prie jo.
— Mane jau gaudo. Ir Joną, tur būt. Apie pavakarę 

ieškokit mūsų Barsukyne.
— Tegu motina seklyčioj kraują nuvalo, — pridėjau. 

— Nuo grindų.
Tėvas nieko nesuspėjo pasakyti. Už vyšnyno barškėjo 

vežimas. Pro šakas buvo matyti, kaip žandaras pasisto
damas plakė arklį.

Smukom pro trobos kampą, per daržą už klojimo ir 
pasileidom miško link. Keliu važiuodami, per trobas 
mūsų negalėjo matyti. Toliau prie upelio stovėjo pirtis, 
ir aš pagalvojau, kad čia galėtumėm sulįsti, bet Palys 
buvo užsispyręs bėgti į mišką.

— Tik žiūrėk, — sakė, — kad vis būtum už pirties. 
Jei ir pirma spės į kiemą įvažiuoti, mūsų nepamatys.

• Aš nebuvau pavargęs, ir Baliui sunku buvo spėti su 

manim bėgti. Užpakaly visą laiką girdėjau jo šniokštimą 
ir galvojau, kodėl jis kruvinas. Ar nubėgs ligi miško, 
jeigu peršautas? Bet bėgdamas neklausinėjau, tik vis 
mesdavau žvilgsnį per petį, ar neišsisuku nuo namų,iš 
už pirties ir Palys ar dar nesirengia tiestis, bet jis vis 
bėgo tvirtu žingsniu ir kartais pasitaikydavo taip, kad 
užpakalin pažiūrėdavom abu kartu.

įbėgęs į mišką, sustojau užztamsių eglaičių. Tuoj pri
bėgo ir Palys.

— Gerai. Čia pastovėkim, — pasakė pro uždusimą. — 
Bėgdamas turėjau laiko pagalvoti. Jeigu pas jus nesus
toję pro šalį pravažiuos, galėsim grįžti. Tada tavęs ne
kabina dar. Bet kai manęs nerado, gali prikabinti ir 
tave. Aš tuoj pagalvojau ir bėgau pasakyti. Davar žiū
rėk, kur jie, o aš pažiūrėsiu, kas yra kojai. Bitelė cvak- 
telėjo.

Jis ėmė raityti kelnes, o aš atsiguliau po eglute. Iš 
čia gerai buvo matyti visas kiemas. Kaip tik įlėkė veži
mėlis ir sustojo netoli durų. Nuo tvarto palengva atėjo 
tėvas.

— Žiūrėk, keli žandarai, — pasakė Palys.
Žandarai buvo du.
— Gerai. Kol jie čia bus, galėsiu pareiti namo susit

varkyti. Girnas palikau užkeltas. Motina viena nieko 
nepadarys. Bet, kad kiek, būčiau turėjęs vietoj atsisėsti. 
Būtų buvę šmikšt.

Atsisukau. Jis buvo kairę koją atsiraitęs ligi kelių. 
Abejose pusėse blauzdos minkštimo buvo tamsios dė
mės, o blauzda kruvina.

— Matai, betrūko colio, o gal dar mažiau, kad būtų 
suskaldę kaulą. Ir durnas pasukau į šalį. Bjauru, kai į 
nugarą šauna ir nesupranti, kodėl nepataiko," nors žinai, 
kad į nugarą turi pataikyti. Kai tik įšokau į mišką, tuoj 
ir pasukau į šalį. Ir cvaktelėjo.

Jis apšluostė koją nosine, kietai apsuko rankšluosčiu 
ir vėl užtempė kelnes.

— Batas irgi pilnas kraujo, — npsikeikė.
Kol jis avėsi koją ir samanomis valė batą, aš vėl 

žiūrėjau, kas darosi kieme. Tėvas su vienu žandaru 
nuėjo į vidų, o kitas pasiliko kieme ir vaikščiojo nuo 
tvarto ligi priebučio. Ką tik užtekėjusi saulė švietė tie
siai į kiemą, ir žandaro šalmas aiškiai blikčiojo.

— Žinai, ką, — pasakė Palys. — Tu čia gulėk ir žiū
rėk, o aš einu, kol koja dar nesustingo. Būtų gerai, kad 
pamatytum, kur nuvažiuos.

Pasakė ir nuėjo gilyn į mišką. Truputį šlupčiojo, bet 
ėjo taip pat lengvai, kaip ir pirma, ir man buvo nuosta
bu, kad žmogus su peršauta koja galėtų taip lengvai 
vaikščioti.

Vėl atsisukau, parėmiau smakrą rankomis ir žiūrėjau. 
Žandaras vis tebevaikščiojo.

Vienam pasilikus, pasidarė nejauku. Atrodė, kad kiek
vieną akimirksnį gali kas pamiškiu praeiti ir mane pa
matyti.

Užpakaly sutreškėjo, ir aš pašokau, kaip sudegintas. 
Aš taip mažai apie viską težinojau. Bet iš krūmų išlindo 
Palys.

3



4 PSL. ŽIBURIAI
1949. I. 15. 5 (200)

Žvilgsnis i L. Dailės Instituto darbus
DAIL. V. VIZGIRDOS KALBOS. PASAKYTOS L.D.I. SUVAŽIAVIME, SANTRAUKA

A. DAMBRAUSKAITĖ
„Parduotojoj Nuotakoj“ Augsburge

Lygiai prieš metus, toje pat 
vietoje, mes įsteigėme Lietuvių 
Dailės Institutą. Pirmutinis mū
sų darbas buvo išsiaiškinti ir su
telkti ' narių sąstatą. Pradžioje 
dešimt steigėjų, pamažu pasipil
dė naujais nariais. Vieni išstojo, 
kiti įstojo, ir šiandien kolektyve 
turime gražų skaičių — dvide
šimt.

Kad menas galėtų klestėti, mo
ralinės ir materialinės paramos 
klausimas menininkams visad 
svarbus. Čia aš noriu padėkoti 
VLIK’ui, kuris pirmas, vos mums- 
susikūrus, pirmenybę už Lietu
vos vardo garsinimą tarp sveti
mųjų pripažino lietuvių dailinin
kams ir įteikė mums 5000 RM 
premiją. Tai buvo pirmoji graži 

BERN. BRAZDŽIONIS

Skausmo legenda
Tu eini, žemės skausmo legenda, 
Tartum juodas šešėlis, greta, 
Ir kai džiaugsmo širdis pasigenda, 
Tu ją smaugi, kaip angis pikta.

Ir kai akys žvaigždynuos neranda
Kelio tėviškėn metų metus,
O, manos žemės skausmo legenda, 
Tu pravirkdai gelmes ir skliautus . . .

Tu renki, žemės skausmo legenda, 
Aukso ašaras aukšto dangaus, — 
Upėj ašarų saulė paskendo, 
Tik ne rankos tirono — žmogaus.

Mūsų vilčiai duok, Viešpatie, gandą, 
Kad ateina didžioji diena, — 
Pasibaigs žemės skausmo legenda, 
Ir tremtis, ir lemtis kruvina ...

moralinė ir materialinė parama. 
Toliau buvo organizuojamos pre
mijos ir jų paskirstymas. Čia gili 
padėka priklauso LTB Švietimo 
Valdybai ir lietuvių spaudai, ku
rie, vertindami menininkų kūry
bą, skyrė lėšas geriausiems 
tremtyje sukurtiems dailės kūri
niams premijuoti. Beveik be 
išimties visos premijos atiteko 
mūsų nariams: Galdikui, Valeš- 
kai, Vilimui, Vizgirdai, Augiui, 
Pertravičiui, Valiui. Marčiulio- * 1

Tamošaitienei. Premijų moralinė Kai knygos vis rečiau bepasirodo...
reikšmė mums yra brangi, nors m O J.
dėl valiutos reformos meninin
kams beveik neteko materialinės 
paramos.

Kiti labai mums rūpimi klau
simai tai dailės kūrinių apsauga 
ir parodų rengimas. Nelaukiant, 
kol bus surastos lėšos dailės dar
bų pirkimui, skubu yra sudaryti 
pradžioje reprezentacinį rinkinį 
iš deponuotų kūrinių. Mes krei
pėmės į mūsų narius, ir organi- 
zuojamajai Lietuvių Dailės Ga
lerijai jau deponavo savo kūri
nius A. Valeška, V. Vizgirda, S. 
Vilimas, P. Kaufmaųas, P. Au
gius, V. Petravičius, T. Valius, V. 
Rataiskis-Ratas, A. Marčiulionis, 
T. Zikaras, E. Marčiulionienė ir 
kiti.

Dėl finansinių sunkumų pragy
venimo šaltinių menininkams rei
kia ieškoti pašalinėse profesijose. 
Tenka telkti narius-rėmėius, nors 
ir be didelės sėkmės. Užtat mo- 

• ralinės pagalbos susilaukiam nuo
širdžios. Už ją dėkojame visiems 
mūsų bendradarbiams, spaudos 
darbuotojams, ponui prof. P. Rau- 
linaičiui. kuris teikia mums juri
dinius patarimus, poetui H. Na- 
giui, poetui Nikai-Niliūnui, ponui 
J. Kazakevičiui už materialinę 
pagalbą, inž. Vizgirdai už paau
kotus leidinius ir kitiems.

Visuomenės auklėjimo proble
ma visad yra aktuali. Liepos

mėn. 15—17 d. norėjome surengti 
Freiburge dail. A. Tamošaičio va
dovaujamus tautodailės kursus. 
Juos surengti mums buvo sutruk
dyta. Nuo lapkričio mėn. 8. d. 
Freiburge rengiame kultūrinius 
„pirmadienius“, kuriuose apta
riame mums rūpimus ir aktua
lius klausimus. Dar du pirma
dieniai buvo suruošti su disku
sijomis ir dalyvaujant kviestiems 
svečiams. Vėliau numatoma be 
dailės paliesti taip pat ir litera
tūros, muzikos ir teatro temos.

Tarptautinė dailininkų organi
zacija „Union Internationale dės 
Beaux-Arts“, kurios pirmininku 
yra vengrų menininkas de Ba- 
ranyay, susipažinęs su lietuvių 
dailininkų darbais leidinyje „Li-

thuanian Art in Exile“, pakvietė 
visą mūsų kolektyvą būti S-gos 
nariais. Sąjungos Parlamente, ku
rį sudaro įvairių tautų atstovai, 
lietuvių dailininkus ir LDI atsto
vauja dail. V. Rataiskis-Ratas. 
Dabar Mūnchene organizuojama 
tos S-gos narių darbų paroda.

Artimiausi mūsų uždaviniai — 
parodos surengimas- Freiburge, 
kuri numatoma atidaryti vasario 

Kai knygos vis rečiau bepasi
rodo, AIDAI, mūsų kultūrinis 
žurnalas tremtyje, reguliariai pa
laiko mūsų kūrybinę dvasią. Kaip 
žinome, jie pradėjo eiti 1945 me-, 
tais Mūnchene. Nuo 1947 metų 
pavasario jie persitvarkė, papildė 
redakcijos kolektyvą ir išleido 
naujo formato numerį. Si nume
racija ir buvo tęsiama ir per 
šiuos metus. Praėjusiais metais 
išėjo 11 numerių (pradedant nuo 
10).

Per praeitus metus žurnalas, 
puoselėdamas mūsų kultūrą, na
grinėdamas jos problemas, sutel
kė daug įdomios medžiagos iš 
lituanistikos, religijos, filosofijos, 
literatūros, dailiojo meno bei vi
suomeninio gyvenimo. Visų me
tų tomas turi 532 puslapius.

Mūsų tremties laikraščiai ne
turi galimybių patalpinti plates
nių ir gilesnių kultūros bei litua
nistikos straipsnių. Jų gana aps
čiai randame Aiduose. 18 nume
ris specialiai paskirtas Klaipėdos 
kraštui ir jo kultūrinėms proble
moms nagrinėti. Kituose nume
riuose randame mūsų intelektua
lų pasisakymus mūsų istorijos, 
literatūros, meno, mokslo, kalbo
tyros, pedagogikos ir kit. klau
simais.

Istorijos skyriuje pažymėtini 
Z. Ivinskio — „Kelias į laisvę ir

mėn. 16 d., ir monografijos išlei
dimas apie lietuvių dailę.

Mums buvo prisiųsti kvietimai 
steigti „Pasaulio Lietuvių Daili
ninkų ir Architektų Sąjungą“. Tai 
individualus kiekvieno mūsų na
rio reikalas. Džiaugiamės, kad ir 
kiti dailininkai susibūrė organi
zuotam veikimui. Linkime, kad 
ir jie būtų našūs kūrybinėje ko
kybėje.

Mūsų institucijos veikla nėra 
vien visuomeninio bei organiza
cinio pobūdžio. Jinai remiasi at
skirų narių kūrybiniu pajėgumu, 
ir negalime nepaminėti eilės fak
tų, anksčiau ar vėliau įvykusių, 
kurie neabejotinai jau įsirašė į 
lietuvių meno istorijos lapus. Štai 
keletas jų: Pauliaus Augiaus 
medžio raižinių veikalas „Žalčio 
pasaka“, V. Petravičiaus raižiniai, 
jo G. Krivickienės „Vieux chants 
lithuaniens“ rinkiniui iliustraci
jos ir kiti linoleumo- raižiniai, V. 
Rato-Rataiskio snieguolių ir pa
sakų motyvai, J. Steponavičiaus 
litografijos — vis tai gilaus pa
jautimo ir aukštos kultūros me
nas. Giliai išgyventi T. Valiaus 
raižiniai „Tragedija Baltijos pa
jūry“, iliustracijos H. Nagio eilė
raščių rinkiniui „Lapkričio nak
tys“, K. Bradūno „Marui“, Rilkes 
„Kornetui“ yra įrodymas, kad lie
tuvių grafika yra pasiekusi labai 
aukšto lygio.

Mūsų tapytojai, nors sunkiose 
sąlygose, retu gajumu telkia į lie
tuvių meno lobyną vis naujus 
meno kūrinius. Dail. A. Valeškos 
portrejai ir kompozicijos, A. Dar- 
gio tapybinės iliustracijos, L. Vi
limo ir P. Kaufmano peisažai — 
vis tai kūryba, kuri reikalauja 
studijų. Atskirai tenka paminėti 
meno veteraną dail. A. Varną, ku
ris nenuilstamai tęsia kūrybinį 
darbą. Įvertindami, jo nuopelnus 
lietuvių menui, pakvietėme būti 
mūsų garbės nariu ir liepos 10 d. 
surengėme jo 70 metų amžiaus 
ir 40 metų kūrybinio darbo ju
biliejaus minėjimą Freiburge. Už 
Vokietijos ribų tapytojas P. Kiau- 
lėnas Chicagojo ir skulpturius V. 
Kašuba New Yorke savo kūryba 
tinkamoje aukštumoje reprezen
tuoja mūsų meną. Lietuvių skulp
toriai sunkiausiose sąlygose ku-

Vasario 16-toji“, „Iš Mažosios 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
XVI—XVIII amž.“; Dr. K. Avi
žonio — „Vytautą Didįjį prisimi
nus“; J. Puzino — „Aisčiai isto
rinių šaltinių šviesoje“, „Mažo
sios Lietuvos proistorės bruožai“; 
A. Šapokos — „Klaipėdos krašto 
įsijungimas į Lietuvos Respubli
ką“, „Lietuvos ir Lenkijos santy
kiai lenkų akimis“.

Literatūros skyriuje randame: 
V. Biržiškos — „Mažosios Lietu
vos rašytojai ir raštai'; V. Ma
ciūno — „Mūsų literatūra tautos 
tarnyboje“, „Keturi Mažosios Lie
tuvos didieji“; Dr. J. Balio — 
„Tautosaka Mažojoje Lietuvoje“; 
St. Barzduko — „Kazimieras Bū
ga“ 'ir „Kazimieras Jaunius“. „Li
teratūros paraštėje“ yra iškelta 
daug aktualių ir įdomių mūsų 
literatūros problemų.

Religijos, filosofijos ir pasau
lėžiūros skyrius patiekia įdomių 
svarstymų: J. Girniaus — „Gam
tos praradimas“; A. Maceinos — 
„Politika ir pasaulėžiūra“, „Žmo
na ir motina“. Aiduose prasidėjo 
ir sukėlusi daug susidomėjimo 
bei diskusijų polemika liberaliz
mo klausimu.

Taip pat Aiduose buvo atpaus- 
dinti ir naujausi mūsų rašytojų 
vertingi lyrikos bei poezijos kūri
niai, tarp jų net dvi dramos: A.

Sausio 9 d. Augsburgo operoje 
įvykęs Smetanos 3 veiks, komiš
kosios operos, „Parduotoji nuota
ka" spektaklis daugeliui į JAV 
pakilusių \ augsburgiškių lietuvių 
suteikė malonią gal paskutinę pro
gą išgirsti čia jau trečią kartą 
besisvečiuojančią Antaniną 
Dambrauskaitę. Vokiečių in
tendanto Noros kviečiama, lietuvių 
kalba ji jau yra dainavusi Augs
burge „Bohemoje" ir „Madame But
terfly". Jei lietuviams nereikia jo
sios, buvusios Kauno Operos vie
nos primadonų, meno įvertinimo, 
tai vokiškoji spektaklio publika ran
da, jog apie ją susidarytas iš ank
styvesnių pasirodymų įspūdis bu
vo dar labiau išryškintas. Ir šiame 
spektaklyje, savo dainavimu ir 
vaidyba Dambrauskaitė, nors ir 
nežymiai persišaldžiusį, sugebėjo 
įtikinti klausytojus, kad savo dė
mesį sukauptų Marčenkai, ku
rią ji vaidino, nors Augsburgo 
Opera pastatymui davė stipriau
sią sąstatą: J e n ik ą — G o 11 - 
friedą Riedner į, Ludmilą — 
Anelie Stadler-Baumbach, 
savo pasididžiavimą — patrauklų 
piršlį Kezalį—M a k s ą P r o e b s t- 
lį, mikčiojantį Vačeiką — Karlą 
K r o 11 m a n n ą, taip priminusį 
kauniškį Vačeką Orentą ir kit, jų 
tarpe ir amerikietę Dorthy Greth, 
antraeiliam Vačeiko motinos vaid- 
meny. Jeigu buvo priimtinas dar 
Karlo Goeblerio choras, tai spek
taklio baletą reikia pripažinti 
esant silpną.. Muzikinė vadovybė 
buvo dirigentę Antano M o o -

ria monumentalius kūrinius. A. 
Marčiulionio kompozicijos, T. Zi
karo kūriniai yra techniškai ir 
meniškai pajėgūs darbai. A. Ta
mošaitienė, vos nuvykusi Kana- 
don, jau suorganizavo dailės stu
diją ir surengė su dideliu pasi
sekimu praėjusią kilimų parodą. 
Du vieninteliai lietuviai meno is
torikai moksliniais veikalais gar
sina Lietuvos vardą pasaulyje. 
Dr. J. Baltrušaitis yra pakviestas 
serijai paskaitų Amerikon. Dr. M. 
Vorobjovas irgi išvyko į J.AV. 
dirbti mokslinio darbo.

Šalia individualinių pasireiški
mų reikia paminėti kolektyvinius

Škėmos „Živilė“ ir J. Griniaus 
„Gulbės giesmė“ (I ir II veiks
mas).
j Su kiekvienu numeriu buvo 
pristatomi mūsų dailininkų įdo
mesni darbai, padaroma plati 
mūsų meninio ir visuomeninio 
gyvenimo apžvalga, plačiai įver
tinamos naujos mūsų knygos, 
teatras, muzika ir duodama daug 
žinių iš mokslo pasaulio bei gy
venimo svetur.

Kai knygų skaičius sumažėjęs 
ir jų po ranka visvj neturime, 
Aidai savo lituanistine medžiaga 
bei kultūros problemų svarstymu 
pasidaro mūsų inteligentų kuo 
geriausias draugas. Jie lanko ne 
tik mūsų tremtinius Vokietijoje, 
bet ir užjūryje. Iš JAV kun. K. 
Jenkus, buvęs kurį laiką kariuo
menės kapelionas Europoje, rašo, 
kad geriausias dabarties žurna
las, einąs lietuvių kalba, yra Ai
dai.

Einant į 1949 metus, tenka Ai
dams palinkėti, kad jie nugalėtų 
visus dabarties sunkumus, kurių 
kiekvienas laikraštis turi nema
ža, ir nepaliktų lietuviškos in
teligentijos gūdumoje ir pilkoje 
kasdienybėje. Tegu, išplėtę savo 
tinklą lanko mūsų inteligentų 
šeimas, išblaškytas visame pasau
lyje, nešdami jiems kūrybinę 
nuotaiką, saugodami mūsų kul
tūros ugnelę. P. J-us

šerio rankose, kuris bandė įsi
jausti į Smetanos linksmosios ope
ros slaviškų prasiveržimų nuotaiką. 
Kad ir dieninio spektaklio, įvairia
spalvė ir gausi publika,kurios di-

Operos Solistė A. Dambrauskaitė 
Maženkos vaidmeny „Parduotojoj 

nuotakoj“

dėsnį trečdalį sudarė lietuviai, ne
pasigailėjo viešniai ir jos partne
riams aplodismentų, taip pat ir po 
paskirų arijų, gi pabaigai įteikusi 
gėlių krepšius bei kitokių dovanų.

Almus

ir organizacinius. Tai puikiai iš
leista Augiaus, Petravičiaus, Ra
to ir Valiaus monografija, jų pa
roda Freiburge, T. Valiaus at
skira monografija: Dail. A. Dar- 
gio suorganizuota grafikos pa
roda Goettingene, paroda Ol- 
denburge, kurioje dalyvavo dau
guma mūsų narių. P. Augiaus 
pastangomis lietuvių grafikai da
lyvauja neseniai užsidariusioje 
tarptautinėje knygos meno pa
rodoje Briuselyje. Freiburge Tai
komosios Dailės Mokykloje, kur 
dirbamas didelis ir atsakomingas 
pedagoginis darbas, beveik visą 
mokslo personalą sudaro mūsų 
nariai: Valeška, Marčiulionis, Va
lius, Tamošaitis, Marčiulionienė, 
Vizgirda, Zikaras. Dail. L. Vilimo 
nenuilstamomis pastangomis su
organizuotos parodos Nuernberge,
Hanau ir dabar organizuojama 
paroda JAV. Liuksusinį tos paro
dos katalogą redagavo Augius, 
Petravičius, Vilimas. Katalogui 
įvadą parašė A. Valeška. Viršelio 
konkursą laimėjo T. Valius, o pa
rodos plakato V. Petravičius.

Tai tik dalis faktų, kurie jau 
irodo, kad susikūrus LDI, jo na
rių netenka rekomenduoti visuo
menei kaip naujokų ir deklaruoti, 
ką jie numato susiorganizavę 
veikti. Veikimas buvo ir yra. Jis 
remiasi mūsų pašaukimu*ir mūsų 
sąžine. Instituto tikslas yra visa 
tai koordinuoti, dar paskatinti, 
dar pagyvinti.

* L. D. I-to suvažiavimo Frei
burge 1948 m. gruodžio 14—17 d.

Naujos knygos
„ATEITIS“ Moksleivių ateiti

ninkų žurnalas, nr 8, redaktorius 
Vyt. Žvirgždys, 32 pusi, kaina 
keturiems mėnesiams Vokietijoje 
DM 2,70.

Vacys Petrauskas GRAUDŽIOS 
ŠYPSENOS, spausta rotatorium, 
72 pusi. Kaina nepažymėta.

INŽINIERIAUS KELIAS, Nr. 
10, leidžia Lietuvių Inžinierių Są
jungą Užsieny, 68 pusi., kaina 
DM 2,50, spausta rotatorium.
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JL jCietoww" vieaeti melai Varkala žaidžia uz Prancūzijos rinktine?
Neseniai Kanados lietuvių ,»Ne- 

priklausomosLietuvos“ laikraščiui 
sukako vieneri metai, kaip jis 
spaudžiamas spaustuvėj. Laikraš
tis Kalėdų ir vienerių metų su
kakties proga išėjo padidintas — 
12 pusi, ir dviejų spalvų. Apskri
tai laikraštis su kiekvienu nume
riu vis to bulėja ir šis sukaktuvi
nis numeris yra jau pasiekęs gan 
aukšto lygio.

„Nepriklausomos Lietuvos“ ke
lias nėra lengvas. Iš aukų suor
ganizuoti nuosavą spaustuvę. ir 
išlaikyti laikraštį buvo neįmano
ma. Todėl buvo nutarta suorga
nizuoti akcinę bendrovę, leisti 
šėrus ir tuo būdu užtikrinti 
spaustuvei neribotą darbą. Ben
drovės šėrų kapitalas 50 000 do
lerių. Vienas šėras — 10 dolerių. 
Spaustuvės organizavimą remia

Kas musu laukia Kolumbijoje?

ir atskiros Kanados lietuvių ko
lonijos, ypač Montrealis, Vai dOr, 
Beardmore lietuvių grupė, Toron
to, Winnipeg ir kt.

Sausio 29—30 d. d. įvyks Ka
nados Lietuvių Tarybos atstovų 
suvažiavimas, kuriame numatyta 
sutvarkyti sparčiai besiplečiantį 
Kanados lietuvių organizacinį gy
venimą. Apskritai suvažiavimas 
turės sunkų uždavinį „pasiūti or
ganizacinius rūbus“, į kurios su
tilptų visos Kanados lietuvių re
liginės, kultūrinės bei pasaulė
žiūrinės organizacijos ir grupės.

Žymusis Prancūzijos sporto lai- 
■Įrraštis „L’Eųipue“ savo straipsny
je „Penki internacionalai ir Var
kala Nicos turnyrui“ rašo apie 
busimąsias tarptautines krepšinio 
žaidynes Nicoje. Laikraščio ko
respondentas M. Heltey buvo pri
imtas paties Prancūzijos Krepši
nio Federacijos (FFBB) preziden
to Ch. Boizardo, kuris atsakė į 
visą eilę M. Heltey patiektų klau
simų.

Minimos žaidynės turi įvykti 
Nicoje — didžiajame De Gaulle 
vardo stadione. Jose dalyvaus Ita
lijos meisteris „Virtus“, Ženevos

Chocat, Salignon (UA Marseille) 
Varkala (FC Montbrison), Louisy- 
ŪC Montpellier (taip pat lietuvių 
rinktinei prapylusi) ir Swindski 
(ASPO Tours)“. Korespondentui 
Heltey pastebėjus, kad Varkala 
yra lietuvis, Federacijos preziden
tas trumpai atsakė, kad Varkalos 
buvimas neleis ekipą pristatyti 
kaip Prancūzijos rinktinę. Dau
giau šiuo klausimu Krepšinio pre
zidentas atsisakė kalbėti.

Kaip žinome, iki šiam laikui nė 
vienas oficialus Prancūzijos krep-» 
šinio asmuo niekuomet nebuvo 
oficialiai paminėjęs, sudarant

(Atkelta iš 2 pusi.)
menkas. Privatinės kolegijos (gim
nazijos) už faktinę pamoką mo
ka 2 pezu, atostogos neapmoka
mos. Moterims, nemokančioms 
amato, vienas kelias — miestuose 
kambarinėmis būti, su maistu ir 
30 pezų -mėn. atlyginimo, tai skai
tosi geras atlyginimas. Fabriko 
darbo tikėtis negalima, nes jų 
labai maža ir jie vietos darbinin
kų pilni. Pagalios, paprasto dar
bininko atlyginimas juokingai 
mažas: miestuose ligi 2,50 pezų, 
kaimuose ligi 1,50 darbo diena. 
Aukščiausias darbininko atlygini
mas žibalo varyklose 4,25 pezo 
dienai.

Pažymiu uždarbius. Reikia pa
žymėti ir uždarbio perkamoji ga
lia. Kasdieninio gyvenimo, ypač 
maisto, dalykai šiame krašte yra 
labai brangūs. Vienam žmogui 
Bogotoje mėnesinis išsilaikymas, 
taigi butas ir maistas, kaštuoja ne 
mažiau 75 pezų. Reikalingiausių 
daiktų kainos, skaitant pezomis, 
yra šitokios: 1 kg. mėsos — 1,80, 
1 litras pieno — 0,29, 1 kg. ryžių
— 0,72, 1 kg. sviesto — 3, 1 kg. 
bulvių — 0,5, 1 kg. pupų — 0,9, 
1 kg. svogūnų — 1, 1 kg. kviet. 
miltų — 0,9, 1 kg. cukraus — 0,7, 
1 kiaušinis — 0,12, 1 pora batų — 
15,-trijų kambarių butas (mieste)
— 150. Pezo kursas: oficialinis — 
USA 1 dol. — 1,95 pezai, juodojoj 
biržoj — USA 1 dol. — 3 'pezai. 
Prie šitokių kainų su 200—300 
alga sunku kas sutaupyti. Ūkiuose 
kiek geriau: ten produktai kiek

dėsniu. Nenagrinėsiu, kada tai 
gali įvykti. Tik pažymėsiu, kad 
praktiškas kolumbietis labai gerai 
nusako, koki žmonės čia pagei
daujami ir gali turėti išsilaikymo 
pagrindą.

Taigi laukiami čia profesoriai, 
bet aukštos kvalifikacijos, techni
nių specialybių ir gerai moką is
panų kalbą. Neabejotina, kad to- . 
kie žmonės laukiami ir kituose 
kraštuose, tik žymiai geresnėmis 
sąlygomis.

Dėl žemo pramonės lygio šiam 
kraštui labai reikalingi žmonės 
su geru techniniu išsilavinimu — 
inžinieriai, technikai ir amatinin
kai. Iš tikro, iki šiol atvykusieji 
mūsų inžinieriai, technikai ir 
amatininkai apsirūpino neblogi
ausiai, šiek tiek sunkiau architek
tams. Vietos sąlygas pažįstančio 
žmogaus man yra pasakyta, kad 
pati Bogota tuč tuojau gali duoti 
darbo 200 gerų amatininkų. Ama
tininkai gali uždirbti 150—300 pe_ . 
zų mėnesiui, inžinieriai ir dau
giau.

Daug kalbama apie geras per
spektyvas šiame krašte žemės 
ūkio specialistams. Galima kalbė- j 
ti apie darbą jau esamuose 
ūkiuose ar įsikūrimą laisvoje že- ’ 
mėje.

Žemė pakenčiamame klimate 1 
ir arti kelių jau yra savininkų l 
rankose. Ją laiko dažniausiai mie- 1 
stiečiai komerciškais sumetimais, z 
Tikro ūkininko tipo, savo žemę 1 
mylinčio ir ant jos gyvenančio, pigesni, gaunamas butas, ant gau- 
galima sakyti, čia nėra. Miesčio- tos žemės galima šis tas pasiga- kurių , kiekvienai paskirta 
niški ūkių savininkai ieško ūkio minti, 
specialistų, vadinamų vedėjų, 
kad turėtų daugiau pajamų. Ma- gracijos į Kolumbija padaryčiau 
žesniuose ūkiuose, daug maža ligi šias išvadas: 
100 ha, toks „vedėjas“ yra ne kas 1. Klimatas europiečiui čia, 
kita kaip vyresnysis bernas. Si- bendrai paėmus, netinkamas, jei 
toks vedėjas gauna 50—100 pezų reikia vykti— telktis į vėsaus kli- 
mėn., kiekvienas suaugęs šeimos mato sritį, 
narys, jei dirbs, — ne daugiau 50 2. Su geru techniniu išsilavini-
pezų. Dideliuos ūkiuos vedėjo ai- mu ir geri amatininkai šioje Sa
ga pakyla ligi 150—200 pezų. Be lyje be aaibo nebus, galės paken- 
to, visuose ūkiuose gaunamas bu- ėiamai gyventi ir, taupiai gyven
tas, dažniausiai menkas, šiek tiek darni, šį tą susitaupyti, 
žemės, keli litrai pieno kasdien. 3 ūkininkai ar akio speciali-

Kalbėti apie savarankišką ūki- štai, bendrai paėmus, sočiai pa- 
ninkavimą beveik nėra pagrindo, valgys, gal šį-tą ir susitaupys, bet 
Tinkamoje vietoje ir kelių ha turės dirbti nelengvai, 
ūkelis, bent be 10 000 pezų, nega- 4. Žmonės be techninės specia- 
lima įsitaisyti. Tokio kapitalo mū- lybės į šį kraštą neturėtų vykti, 
sų žmonės neturi ir nėra realių nes rastų sunkų ir skurdų gyve- 
aplinkybių greitai jis sudaryti, nimą. 
Neužimti žemės plotai arba toli 5. Sitai visa taikau vidutiniam 
nuo gerų kelių arba nesveikame žmogui, kuris sudaro didelę dau- 
klimate. Ir vietos žmonės į šias gumą. Atskiri žmonės: jaunesni 
žemes nepuola. Pagalios, pati vai- ir sveiki, gabūs bei apsukrūs ir 
stybė neturi aiškaus šių žemių darbo nebiją, po kelerių metų domis ir pobūviu. Dalyvius svei- 
eksploatacijos plano. O be valsty- sunkaus darbo gali susikurti sa- kino LTB Memmingeno Komiteto 
binės paruošiamosios pagalbos varankišką ir nesunkų gyvenimą, vicepirm. Kreivėnas, Memminge- 
(keliai, minimalinės higienos są- žinoma, čia daug priklauso ir nuo no gimn. direktorius Mikaila bei 
lygos, statybos pašalpa) įsikūri- pasisekimo. Šioje šalyje sumaniai skautų-Čių atstovai. MAS Valdy
mas šiose žemėse yra neįmano- iniciatyvai ir atkakliam veržlu- bos pirmininkas stud. Pr. Cinkus 
mas. mui yra nemaža galimybių: daug įteikė geriausiai egzaminus išlai-

Kitos inteligentinės profesijos, gyvenimo sričių neišnaudotų, vie- 
be pasakytųjų, šiame krašte savo *os mas® nėra darbšti ir dar tam- 
darbo neras. Net gydytojas, atvy- si analfabetų), 
kęs iš krašto, su kuriuo Kolum- Iki šiol į Kolumbiją atvyko apie 
biją neturi reprociteto ryšių, ne- 125 lietuviai, sausio viduryje at
gauna praktikos teisės. Jam viena vyksta dar 41. Beveik visi telkiasi 
sąlyga: išlaikyti ispanų kalba me- Bogota mieste ar jo rajone, vįe- 
diko egzaminus. Mokytojai, pra- nas kitas Medellin mieste. Prad- 
mokę ispanu kalbos, galėtų gauti žiai paramos teikia katalikiškieji 
darbo mokyklose, bent privatinė- sluoksniai. Smulkiau apie lietu- 
se. Tačiau mokytojo atlyginimas vius — kitą kartą.

Kalėdų atostogų metu Memmingene |vyko amerikiečių zonos moksleivių 
ateitininkų kuopų atstovams savaiti niai organizaciniai kursai ir viešas 
meno ir literatūros vakaras. Nuotrau koje — kursų dalyvai su prof. kan. 
Steponavičium, S-gos dvasios vadu k — — *~ ’------- ----- - ----
dybos nariu Joga.

Moksleiviu
ateitininku kursai

Memmingenas. Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos Centro Valdy
ba, padedant vietos sendraugiams 
ateitininkams, Memmingene su
ruošė instruktorių — aktyvistų 
parengimo kursus. Dalyvavo apie 
40 kursantų, kurie per 2 dienas 
išėjo vadų paruošimo programą.

Visa programinė medžiaga bu
vo suskirstyta veikimo sritimis,

un. Patlaba ir kursų vadovu C. Val- 
J. Surgailos nuotr.

„l’Urania“, Budapešto „Magar“, 
Monacas, Ispanija. Laukiama at
vykstant taip pat Briuselio „Ro
yal 4“, Anglijos rinktinės, Luk- 
semburgo, Čekoslovakijos ir Ju
goslavijos. Paklaustas apie Pran
cūzijos rinktinės sąstatą, kuriam 
vadovautų M. Busnel (lietuviams 
puikiai pažįstamas), Krepšinio Fe
deracijos pirmininkas nė nepagal
vojęs šaute iššovė septynių inter
nacionalų pavardes: „Petit jean, 
Desemmes, Derency-EV Bellegar- 
de (ekipa, kuri mūsiškiams pra
laimėjo apie 30 tšk. skirtumu!)

Viską suglausdamas, dėl emi-
po atskirą dieną. Taip turėta re
liginė, ideologinė, emigracinė, so
cialinė ir kt. dienos. Kiekvienai 
dienai buvo skaitomos pritaikin
tos paskaitos ir atliekami prakti
kos darbai. Paskaitas skaitė MAS 
Dvasios Vadas kun. P. Patlaba, 
kun. Spurgis, stud. Vyt. Žvirzdys, 
stud. Pr. Joga ir kt. prelegentai. 
Kasdien buvo dirbama po 8 vai. 
Kiekvieną dieną buvo mokomasi 
tutinių šokių, dainų ir giesmių. 
Įspūdingai ir gražiai sutikti N. 
Metai. Sausio 1 dieną, Naujųjų 
Metų proga, kursantai suruošė 
stovyklos visuomenei literatūros 
— meno vakarą, kuris praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Visa eilė 
moksleivių skaitė kūrinius. S. 
Juškevičiūtė (Memmingenas) pa
dainavo keletą dalykėlių solo, o 
D. Žemkalnytė ir E. Vyšniauskai
tė (Kemptenas) pašoko kelis ba- 

7 lėto šokius. Pasirodė ir pianistai.
Kursai baigti padėkos pamal-

kiusiems kursantams dovanas.
Rytojaus dieną beveik visi kur

sų dalyviai nuvyko į Ottobeure- 
na, kur apžiūrėjo gražiausią Pietų 
Vokietiios ir garsųjį benediktinų 
vienuolyną. AP.

—Po karo geriausią Vokietijos pa
sekmę šuoliuose į tolį su slidėmis 
94 metr. pasiekė Sepp Weiler.

Prancūzijos rinktinės sąstatą, apie 
mūsiškius. Krepšinio Federacijos 
pirmininko dviprasmišką atsaky
mą galime interpretuoti įvairiai. 
Viena yra aišku, kad jau ir 
aukštieji Prancūzijos krepšinio 
sluoksniai yra atkreipę į mūsų 
tautietį rimtą dėmesį. Z. Varka
los pasisekimu mes galime tik 
didžiuotis, nes patekti į Prancū
zijos rinktinę, kuri pereitais me
tais pasaulio olimpiadoje laimėjo 
sidabro medalį, nėra taip lengva 
ir paprasta. V. D.

TARPVALSTYBINES RUNGTY. 
NES SU LATVIJA

Iš mūsų sportą tvarkančios in
stitucijos teko patirti, kad vasa
rio mėn. numatomos sužaisti dve
jos tarpvalstybinės krepšinio 
rungtynės Lietuva — Latvija. Pir
mosios įvyks vasario 12 d. Wurz- 
burge, o antrosios (revanšinės) — 
vasario 13 d. Scheinfelde. Šioms 
rungtynėms paruošiamieji darbai 
jau pradėti.

Z. Varkala. buvęs „Šarūno“ vidurio 
puolikas, šiuo metu gyvenantis Pran
cūzijoje sėkmingai žaidžia už F. C. 
Montbrison’ą ir yra Prancūzijos rink

tinės dalyvis.

M. RUZGIS IŠLAIDO 
KREPŠINIO VADOVĖLĮ

Šiuo metu Monace gyvenantis 
M. Ruzgis, pasikvietęs talkon ži
nomą Prancūzijos internacionalą 
R. R. Offner, išleido krepšinio va
dovėlį prancūzų kalba. Siame va
dovėlyje yra Visas krepšinio žai
dimo pagrindas. Leidinys yra gau
siai iliuostruotas atskiromis situa
cijomis, diagramomis, kombina
cijų brėžiniais, puolimo, gynimosi, 
zoninio dengimo pavyzdžiais. Kaip 
leidėjai pažymi, jis turi pasitar
nauti „pradedantiems“, tačiau jis. 
atrodo, tiktų ir mūsų kai kuriems 
vienetams. Tarp kitų kombinacijų 
atskiru pavyzdžiu yra parodyta ir 
viena iš tų, kurią naudojo mūsų 
krepšinio rinktinė 1939 m. Kaune, 
gindama Europos meisterio titulą. 
Labai gaila, kad iki šiol panašių 
vadovėlių niekas neišleido lietu
vių kalboje. D.

—Garmisch-Partenkirchene įvyku
siose Vokietijos ledo ritulio rung
tynėse „S.C. Riessersee" nugalėjo 
„Preussen" Krefeldą 1:0. Kova bu
vo labai aukšto lygio ir vienas 
Pietų Vokietijos sporto laikraštis 
truputį pasikarščiavęs klausia: „Ar 
tik čia nebuvo kova dėl Europos 
meisterio vardo?" Negi jis buvo 
užmiršęs čekus, švedus, šveicarus, 
anglus ir kt? . . .
—Garsusis vokiečių vidurio puoli
kas (futbolo) Fritz Walteris gavo 
iš vieno Prancūzijos sporto klubo 
pasiūlymą. Jam (už žaidimą pas 
prancūzus) mokėtų į mėnesį 200000 
frankų,(I) įtaisytų puikų limuziną 
ir gyvenamąją vietą viešbutyje. 
Fritz Walteris nuo šio pasiūlymo 
šaltai atsisakė. — Milane gyvenanti 
viena tarnaitė Italijos Futbolo toto 
atspėjusi visus rezultatus laimėjo 
24 milijonus lirų.

išeina antrad entais, ketvirtadieniais ir šeštadle- 
ntals. Antrad enio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 p f g. 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 eiluClų mokama DM 4.—, už kiekvienų paieško
ma asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr P. PleCaitls. 6668 Delorimier Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Gerins darbininku padėti JAV

Ka galima pasiimti važiuojanti JAV?
IRO centro pareigūnas Mr. Dutch 

nurodė, kad kiekvienas DP, vyks
tąs į JAV, gali pasiimti po 100 kg 
bagažo kiekvienam asmeniui. Sis 
svoris pergabenamas IRO lėšomis. 
Norint daugiau pasiimti, reikia 
užpildyti atitinkamą pareiškimą. 
Už daugiau kaip 100 kg bagažo 
frachtą reikia sumokėti pačiam 
siuntėjui. Bet ir šis svoris negali 
būti didesnis kaip 150 kg. 150 kg 
galima pasiimti tik tuo atveju, jei 
į šį svorį įeina profesijos įrankiai. 
IRO š. m. sausio 12 d. išleistame 
bendrarašty išvardinti visi objek
tai, kurie galima pasiimti į JAV 
ir kurių negalima vežtis. Drau
džiamųjų pasiimti daiktų sąrašą 
randame: šaunamuosius ir kito
kius ginklus, amuniciją ir sprogs
tamąsias medžiagas, alkoholinius 
gėrimus, įskaitant vyną ir alų, 
narkotines medžiagas, vaistus, kaip 
peneciliną ir radiumą ir t. t., radi
jo priimtuvus ir siųstuvus ir kito
kius radio bei televizijos įrengi
mus, gyvulius, sėklas, elektr. lem
putes, amerikiečių kariuomenės 
daiktus, išskyrus tokius, kurie bu
vo išdalinti oficialiai leistos ame-

nuvažiavus į paskyrimo vietą. Vy
rai daugiausia darbo gauna van
dens tinklo statybose, geležinkelių 
linijų tiesime, miškuose, kasyklo
se, žemės ūky, plytų gamyboje, 
cukrinių nendrių plantacijose ir re
čiau fabrikuose. Moters darbovie
tės dažniausiai būna namų apyvo
koje, ligioninėse gail. seserimis ir 
fabrikuose.

BELGIJOS TREMTINIŲ EMIGRA
VIMO GALIMYBĖS

Į klausimą, ar išvietintam asme
niui, išbuvus 2 metus Belgijos ang
lių kasyklose, yra suteikiama ga
limybė vėl atgauti DP teises emi
gruoti į kitus kraštus ar pasilie-' 
kant Belgijoj, atsakyta, kad Belgi
jos angliakasiui — svetimšaliui 
esančios trys galimybės: 1. dirbti 
ir toliau, 2. ieškotis kito darbo ir 
3. emigruoti į kitą kraštą. Norint 
kitur emigruoti, negrįžtama Vokie
tijon, bet emigruojama tiesiog iš 
Belgijos. Yra pasiūlymų, kad Bel
gijos IRO padėtų tokiems asme
nims emigruoti.

JAV PRIIMS IR GYDYTOJUS

Vašingtonas. JAV kongresas 
yra nusistatęs pakelti minimalinį 
darbininko atlyginimą iš 40 centų 
į valandą iki 75 centų. Tačiau 
pietiečiai šiuo klausimu stovi 
griežtoje opozicijoje ir galimas 
daiktas, jog bus priimtas kompro
misinis padidinimas iki 60 ar 65 
centų.

Yra kalbama taip pat ir apie 
socialinio draudimo sistemos pra
plėtimą, kuri apimtų visų darbo 
grupių darbininkus (amatininkus, 
valdžios darbininkus ir kt.) Nu
matoma taip ir nauja sveikatos 
apsaugos programa.

Naujasis JAV užs. reik. min. 
Dean Acheson

TRUMAN A S NE VISAGALIS
Vašingtonas. Išrinkus Trumaną 

JAV prezidentu ir demokratams 
gavus kongrese daugumą vietų, 
buvo manoma, jog jis su demo-

rikiečių zonoje organizacijos, ne 
daugiau kaip vieną kartoną ciga
rečių.

Leidžiama pasiimti visus asme
ninio naudojimo reikmenis, kaip 
drabužius, brangenybes, namų apy
vokos daiktus ir t. t.

Negalima pasiimti daugiau kaip 
vieną komplektą reikalingų profe
sijai įrankių, pav., muzikas gali 
pasiimti vieną smuiką ar kitą in
strumentą, inžinierius vieną įran
kių komplektą ir t. t.

Jei pas emigruojantį atrandami 
didesni, negu paprastai turima, 
brangenybių, dailės paveikslų ir 
pan. kiekiai, gali būti IRO konfis
kuojami.

Iš IRO atsakymų paaiškėjo, kad 
Australija nenumatanti specialiai 
rinktis tik tam tikrų profesijų žmo
nes. DP darbams paskirstomi tik

S&S sausio 11d. praneša, kad 
Šiaurinė Dakota atidarė duris 
tam tikram DP gydytojų skaičiui. 
Tai ypa vienas iš nedaugelio Šta
tų. kurie sutinka įsileisti ir gydy
tojų.

Valstybinės medicinos egzami- 
nuotojų įstaigos pirm. dr. O. W. 
Johnson pareiškė, kad ši įstaiga 
sutiko tam tikromis sąlygomis 
kasmet priimti iki 8 DP gydytojų.

Gydytojai vienerius metus turės 
dirbti Siaurinės Dokotos vidaus 
ligų ligoninėse, vėliau išlaikyti eg
zaminus. Išlaikius 
valstybinė medicinos 
duos laikinį leidimą 
dicinos praktika.

Gavę pilietybę (ji 
suteikiama išgyvenus penkerius 
metus), medicinos priežiūros įs
taiga galės išduoti nuolatinį lei
dimą.

egzaminus, 
įstaiga iš- 

verstis me-

šiame state

Komunistai nesistengs 
užimti visos Kinijos?

Vašingtonas. Gerai informuo
tuose Vašingtono sluoksniuose 
manoma, jog Kinijos komunistai 
nesistengs užimti visos Kinijos. 
Yra laukiama, jog jie sutiks su
daryti koalicinę vyriausybę į ku
rią įsileis ir kuomintango libera
liuosius narius. Šitokia savo po
litika jie laimės du dalyku: 1. 
jiems nereikės nešti vieniems vi
so krašto valdymo naštos; iš ti
krųjų tam jie yra ir per silpni, 
nors jie yra geriau ginkluoti ir 
kvalifikuoti už nacionalistus ir 
2. jie galės suversti savo partne
riams koalicinėje vyriausybėje 
visą kaltę už įvykius, kurie ne
patiks kinų tautai ar kam nors iš 
šalies.

PATVIRTINO BEVINO 
POLITIKĄ

Londonas. Iš patikimų vyriau
sybės šaltinių pranešama, jog Be- 
vino vedamai Izraelio politikai D. 
Britanijos kabinetas viehu balsu 
pritarė. Anglų Vidurinių Rytų po
litika nesikeisianti. Bevinas savo 
pranešime ministerių kabinetui 
apie padėtį Artimuosiuose Rytuo
se padarė pareiškimą, kuris buvo 
priežastimi lėktuvų pasiuntimui 
patruliuoti viršum Egipto — Pa
lestinos sienos.

kratais galės pravesti kongrese 
tokius įstatymus, kokius jie no
rės. Tačiau taip nėra. Respubli-

konai, kurie kongrese turi stiprią 
mažumą, kai kuriais klausimais 
bus vieningos nuomonės su pietų 
demokratais, kurie taip pat nėra 
Trumanui visiškai ištikimi. Tokiu 
būdu pietų demokratų ir respub
likonų susiblokavimas gali suda
ryti stiprų pasipriešinimą Tru- 
mano įtakai kongrese. Kai kuriais 
atvejais, manoma, jie ir laimės.

NUMATOMAS SVARBUS KA
RINIS POSTAS GEN. BRADLEY

Vašingtonas. Ligi šiol preziden
tas Trumanas dar nepranešė savo 
asmeninio štabo viršininko admi
rolo Leahy atsistatydinimo ir bu
simojo viršininko pavardės. Spė
jama, jog prezidentas paprašys 
kongreso sudaryti naują organą, 
kurio viršininkas atstovautų pre
zidentą ir gynybos ministerį jung
tiniam kariuomenės štabe ir in
formuotų abu apie štabo planus 
ir nutarimus. Siam postui užimti 
numatyta gen. Omar Bradley, da
bartinis JAV generalinio štabo 

"viršininkas.

JAV KOMUNISTAI NESUTARIA
New Yorkas. Earl Browder, ku

ris ilgą laiką vadovavo JAV ko
munistų partijai ir 1946’ m. iš jos 
išstojo, rašo viename straipsnyje, 
jog didelė dalis komunistų par
tijos narių yra sukilę prieš da
bartinį partijos vadą William Z. 
Foster Browder ir savo manifeste 
„Lapkričio 2d. stebuklas“ rašo, 
jog Fosterio bandymas įsakinėti 
dirbančiųjų klasei privedė prie 
visiško darbininkų judėjimo kai-

Aplink apsidairius...
Vašingtonas. Kremlius pradėjo 

nepasitikėti savo satelitinių kraš
tų atstovais užsienyje. Maskva 
įsakė visoms už geležinės uždan
gos esančioms valstybėms per- 
kontroliuoti savo pasiuntinius už
sienyje lojalumo atžvilgiu. Jeigu 
atstovas nėra 100% lojalus vald
žios linijai, jam pritaikytas se
niai naudojamas metodas — „lai
kinis pakvietimas pasitarimui“, ir 
pasiuntinys grąžinamas į sostinę.

JAV yra numačiusios pasiųsti į 
Japoniją naują ekonominę misi
ją finansiniams klausimams 
spręsti. Misijai vadovaus Detroi
to bankininkas J. M. Dodge.

Yra laukiama, jog bus priimta 
JAV nuomos didelė karinė pro
grama penkioms Briuselio pakto 
valstybėms remti, nelaukiant At
lanto pakto nutarimų.

Pranešama, jog į Siaurinę Ko
rėją buvo įsibrovę sukilėlių ban
dos iš šiaurinės Rusijos zonos.

Sovietų Sąjungoj iškilo nauja 
žvaigždė — tai naujai paskirtasis 
visasąjunginės komunistų partijos 
sekretorius P. K. Ponarenko. Ma
noma, jog jis perėmė kai kurias 
pareigas, kurios buvo atliekamos 
paties generalinio sekretoriaus 
Stalino.

riojo sparno sugriuvimb ir yra 
atsakingas už Wallace kompani
jos nepasisekimą.

Sovietai žaidžia dviguba /aidima
Praga. Patiriama, jog sovietai 

pagaliau liovėsi siuntę ginklus Iz
raeliui iš Čekoslovakijos. Diplo
matai galvoja, jog sovietai tai 
daro norėdami laimėti du daly
kus: 1. ginklų siuntimas padėjo 
žydams nugalėti arabus ir tas 
faktas sukrėtė politinius arabų 
kraštų pagrindus, 2. ginklų sus
tabdymas, sovietų manymu, tu
rėtų suteikti arabams vilčių — jie 
gali 
sės, 
liui.

būti paremti iš sovietų pu- 
jei bus nuolankesni Krem-

„ANGLAI PLANUOJA 
IZRAELIO BLOKADĄ“

Maskva. Tasso korespondentas 
iš Beiruto praneša, jog esą te- 
niykščiai laikraščiai plačiai apra
šo anglų karo laivyno pasiruoši
mus užblokuoti Izraelį. Ateinan
čios- iš Kairo žinios saiko, jog 
Suezo kanalo zonoje esančios bri
tų pajėgos yra ruošiamos kovai. 
Toliau pranešama, jog arabų le
giono vyr. vadovybė perduota 
britams. Galiausiai teigiama, esą 
britai rekvizavę visas Transjora- 
dijos mašinas karinių dalinių 
pergabenimui.

Reuterio pranešimu iš Lake 
Succes Izraelis kreipėsi į Saugu
mo Tarybą, prašydamas D. Brita
nijos ir Izraelio santykius per
žiūrėti pagal Atlanto Chartos 34

str., nes dabartinė padėtis grę
sianti pasaulio taikai ir tarptau
tiniam saugumui. Žydai kaltina 
britus dėl: 1. Karinių dalinių iš
laipinimo Transjordanijoje, 2. 
Žvalgybos lėktuvų skraidymo vir
šum Izraelio, 3. didelio laivų ju
dėjimo rytinėje Viduržemio jūros 
dalyje ir 4. ginklų ir karinių 
įrengimų siuntimo į Egiptą.

Londonas gi, anot amerikiečių 
pranešimo, yra nutaręs penkių 
savo lėktuvų pašpvimo klausimo 
Saugumo Taryboje nekelti. Ang
lai mano, jog- jų kariuomenės da
linių išsodinimas EI Akabos uoste 
yra pakankamai stiprus perspė
jimas Izraeliui.

ITALIJA IR JUGOSLAVIJA
Roma. Vašingtonas yra nuste

bęs vis glaudėjančiais santykiais 
tarp Jugoslavijos ir Italijos. Tą 
aiškiai patvirtina dabartinė Ju
goslavijos politika ir prekybos su
tartis su Italija. Jugoslavija jau 
baigė savo kišimąsi į Italijos 
reikalus. Negrobia Tito daugiau 
ir Italijos Žvejų laivų Adrijos 
jūroje. JAV užsienio reikalų mi
nisterijos ir ECA valdininkai laiko 
šitokį dalykų vystymąsi bandymu 
nugalėti Kominformo opoziciją. 
Yra tikima, jog ir kiti sovietų 
satelitai paseks Tito pėdomis, ta
čiau JAV politikai mano, jog tai 
artimoje ateityje neįmanoma.

AMERIKIEČIAI IŠ NANKINGO 
NESITRAUKS

Vašingtonas. Nors JAV užsienio 
reikalų ministerija su tuo nesu
tinka, tačiau spėjama, jog Ciang- 
kaišeko vyriausybės pasitrauki
mas pakeisiąs santykius tarp JAV 
ir Kinijos. Amerika gi įsakė savo 
pasiuntiniui niekur iš Nankingo 
nesitraukti, net jeigu ir Ciang-
kaišekas rengtųsi ar bėgtų iš jo. Jungtinių Amerikos Valstybių vargai

T/MHtįiOi is visut
Londonas. Prancūzų užs. reik, 

min. R. Schumanas atvyko į Lon
doną ir turėjo eilę pasikalbėjimų 
su Bevinu.

Vašingtonas. Naujasis JAV užs. 
reik. min. Achesonas pareiškė, kad 
jis yra tvirtai pasiryžęs laikytis 
ligšiolinio užs. politikos kurso.

Budapeštas. Vengrijos vyskupai 
savo rašte ministeriui pirmininkui 
Istvan Dobi pareiškė, jog jie to
limesnių pasitarimų sų Vengrijos 
vyriausybe nevešią. Kadangi raš
to turinys viešumai nėra pa
skelbtas, tai nežinoma ir vysku
pų atsisakymo derėtis pagrindas. 
Tačiau neabejojama, jog vysku
pai šį žingsnį padarė.su Vatikano 
žinia.

Berlynas. Sausio 12 d. į Vokie 
tiją atvyko Vakarų Europos Uni
jos generalinio štabo viršininkas 
maršalas Montgomery.

Paryžius. Į Egipto-Izraelio tai
kos pasitarimus, įvykstančius Ro
dos saloje, neatvyko tie aukšti 
vyriausybių pareigūnai, kurių Pa
lestinos taikos tarpininkas Dr. 
Bumche laukė.
Londonas. Savo dviejų dienų ap
silankymo Anglijoje metu, Pran- € 
cūzijos užs. reik, ministeris R. Šu
manas turės nemažiau kaip tris 
pasitarimus su Bevinu. Pasita
rimuose numatoma apsvarstyti »> 
Vokietijos okupacinį statutą, Ar
timųjų Rytų klausimus ir pasi
ruošimus Vakarų Unijos' vykdo
mojo komiteto konferencijai, kuri 
įvyks sausio 26 d. Londone.

Berlynas. Anglų karinė valdžia 
uždraudė įvežti į savo zoną so
vietų licenzijuotus leidinius.

Berlynas. Pranešama, jog nuo 
1945 metų į vakarines Vokieti
jos zonas perbėgo nuo 80.000 iki 
100.000 sovietų karių.

Vatikanas. Popiežius Pijus XII 
specialioje audiencijoje priėmė 
britų parlamento delegaciją, kuri 
šiuo metu vieši Italijoje, ir pa
sakė jiems angliškai kalbą.

Praga. Iš Pragos patiriama, jog 
Čekoslovakijos dvasiškiai ir reli
ginių ordinų nariai negausią ap
rangai pirkti kortelių.

Varšuva. Sausio 10 d. Lenkijos 
vyriausybė paprašė patvirtinti re
kordinį taikos meto Lenkijos biu
džetą, kuris yra tris kartus di
desnis, negu 1948 m. biudžetas ir 
siekia 2000.000.000 dolerių. Taip 
vadinamai tautos gynybos pozi
cijai numatyta 65% viso biudžeto. 
Didelė šios pozicijos dalis bus iš
leista jaunimo batalijonų apmo
kymui.
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