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Vašingtonas. Istorinės Šiaurės Atlanto pakto pasirašymo iškilmės 
prasidėjo balandžio 4 d. 21 vai. vidurio Europos laiku JAV valdžios 
auditorijoje. Įžanginę kalbą pasakė JAV užs. reik, ministeris Dean 
Achesonas. JAV vyriausybės ir amerikiečių tautos vardu pasveikinęs 
susirinkusius užs. reik, ministerius, Achesonas pareiškė: „Jūs pager
biate mus ne tik kaip atskiri, daug pasaulio taikai pasidarbavę asme
nys, bet taip pat kaip ypatingu būdu prie žmonijos gerovės pakėlimo 
prisidėjusių valstybių ir tautų reprezentantai."

„Mes čia susirinkome pasirašyti Atlanto pakto ... Tiems, kurie ieško 
taikos, jis yra kelrodis i prieglobstį bei stiprybę ir veiksminga pagal
ba Neramiais laikais. Tačiau tiems, kurie žengia puolimo ir agresijos 
keliu, jis yra galingas perspėjiias. Vargas tain, kuris griebsis agresi
jos!", pabrėžė Achesonas ir toliau pridūrė: „Teisybė neglūdi bendrame 
materialinių tikslų siekime arba galios troškime kitus valdyti. Tačiau 
ji glūdi moralinių ir dvasinių vertybių apsaugojime, ko pakto planuo
tojai siekė ir ką visomis priemonėmis, reikalui esant, gins."’

Pastebėjęs, jog Atlanto paktas visoms tautoms atnešiąs tik gero, 
Achesonas pridūrė: „Ne tik Atlanto pakto tautoms jis suteiks naujų 
jėgų ir drąsos, bet Visoms pasaulio tautoms, kurios tik sau ar kitiems 
ieško laisvės ir taikos."

Atlanto pakto pasirašymo proga kalbą pasakė ir pats prez. Truma- 
nas. Pirmiausia jis atmeįp sovietų kaltinimus, kad girdi, paktas esąs 
„agresyvus" ir pabrėžė, jog kaip tik jis yra „apsauga nuo bet kokios 
agresijos ir nuo agresijos baimės". Savo kalbos pradžioje prez. Tru- 
manas sakė: „Aš esu laimingas, galėdamas šio istorinio momento pro
ga pasveikinti užs. reik, ministerius tų tautų, kurios kartu su JAV su
kūrė Atlanto tautų bendruomenę. Šio susirinkimo tikslas yra žengti 
pirmą žingsnį tarptautinio susitarimo keliu . . . Tautos, kurios šį paktą 
pasirašo, susitarė likti ištikimos JT taikiems pagrindams, ugdyti drau
giškus tarpusavio santykius ir ūkinį bendradarbiavimą, tarp savęs 
tartis, kai vienos iš paktą pasirašiusių valstybių teritorijai ar laisvei 
gresia pavojus, o taip pat užpultai suteikti pagalbą."

Iškėlęs Atlanto pakto reikšmę visoms tautoms, prez. Trumanas sa
kė: „Mes nutarėme bendradarbiauti, kad mūsų tautoms būtų garantuo
tas geresnis gyvenimas, neaukojant mūsų bendrų žmogiškosios vertės 
ir teisingumo idealų".

Šio istorinio pakto pasirašymo proga kalbas pasakė ir visų pasira
šančiųjų kraštų atstovai. Danijos užs. reik. min. Gustav Rasmussen 
prieš paktą pasirašant kalbėjo: „Jei aš šiandien Danijos vardu pasi
rašiau šį paktą, tai darau dėl to, kad jis yra taikos priemonė . . ."

„Su pasitikėjimu ir viltimi po dviejų karų, kuriuos pergyveno viena 
generacija, žiūri italų tauta į šį susitarimą", pareiškė Italijos užs. reik, 
min. grafas Sforza. Baigdamas jis pabrėžė, jog Atlanto paktas žmonijos 
istorijoj bus kilniausias ir žymiausias įvykis . . .

Norvegijos užs. reik. min. Halvard Lange ta prga pareiškė, jog At
lanto paktas yra taikos paktas, nukreiptas tik prieš agresiją. Norvegija 
i jį įstojusi, nes JT dėl visiems žinomų priežasčių negali garantuoti 
jai saugumo.

Panašiai išsireiškė ir Olandijos užs. reik. min. Dr. Dirk Stikker, 
pastebėdamas, jog Atlanto paktas yra „iliuzijos galas", būtent, vilties, 
jog JT tik vienos gali garantuoti pasaulio taiką. JT chartos nepakanka 
garantuoti gyvybiniams pasaulio principams.

Po energingos belgo Henry Spaako kalbos Kanados užs. reik. min. 
Lester Pearson pabrėžė, jog paktas tik tuomet garantuos taiką, kai jį 
pasirašiusios valstybės įvykdys sa vo pasižadėjimus.

Būdingas Prancūzijos atstovo užs. reik. min. Schumano pareiškimas. 
„Prancūzija įstojo į Atlanto paktą, nes būtų nusikaltimas praleisti 
progą taikai apsaugoti." Jis taip pat pastebėjo, jog JT yra persilpnos 
garantuoti tautoms laisvę.

E. Bevinas pastebėjo, jog anglų tauta, kaip ir kitos tautos, pergyveno 
du baisius karus ir dėl to beveik vienu balsu pritarė įstojimui į At
lanto paktą. Toliau jis pareiškė: „Mūsų tautos nedievina karo, tačiau 
jos taip pat nedrebės, kai joms grės agresija". Visos Atlanto peiktą 
pasirašiusios valstybės esančios vieningos galvojime ir noruose." Pa
galiau demokratijos nebėra izoliuotos” pasakė Bevinas.

Baigiant pabrėžtini Islandijos užs reik. min. Benediktssono žodžiai: 
„Verčiau mes rizikuojame savo gyvybės netekti, negu laisvės, — tiek 
atskiro žmogaus, tiek tautos."

Maskvoj atgaivinta „aukščiausioji gynimo taryba"
Maskva. Sovietų Sąjungos aukš

čiausioji gynimo tarybą, kurį pa
gal įstatymus teveikia karo metu 
arba esant tiesioginiam karo pa
vojui ir kuri po praeito karo buvo 
paleista, vėl atgaivinta, praneša 
šveicarų „Weltwoche" bendradar
bis Curt Riess. Į šitą tarybą dabar
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d. „Taylor" 
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įeina Stalinas, Malenkovas, Berija, 
marš. Vorošilovas, gen. Kruičevas, 
marš. Tolbuchinas, marš. Timošen- 
ko, Šventikas, Kuznecovas ir Mo
lotovas. Jos pirmininku esąs iš
rinktas Molotovas.

Kartu su aukščiausios gynimo 
tarybos sušaukimu Maskvoj įvy
kusi svetur esančių raudonosios 
armijos pajėgų vadų konferencija. 
Dalyvavę sovietų pajėgų vadai Ry
tų Vokietijoje, Balkanuose, Čeko
slovakijoj, Korėjoj ir Kinijoj. Pa
sitarimams pirmininkavęs maršalas 
Tolbuchinas.

Užsienių stebėtojai pažymi, jog 
šie reiškiniai nerodą, kad sovietai 
rengtųsi greit pradėti karą arba 
manytų, jog karas netrukus turi 
prasidėti. Veikiau visa tai rodą, 
kad Sovietų Sąjungoj vyksta radi
kalus persitvarkymas, pirmoj eilėj 
paliečius sovietų karinių pajėgų 
organizaciją.

Ginsis iki paskutiniuju
Istanbulas. JAV prezidentas H. 

S. Trumanas savo pranešime kon
gresui apie paramą Turkijai ir 
Graikijai pareiškė, jog Turkija į 
visus Sov. Sąjungos teritorinius 
reikalavimus atsakė energingu sa
vo karinių pajėgų sustiprinimu ir 
tuo nustebino visą pasaulį. Ji 
nedviprasmiškai davė suprasti, jog 
savo nepriklausomybę ji ginsianti 
visomis priemonėmis Nors varoma 
sovietinė propaganda siekė su^- 
smukdyti turkų tautą morališkai, 
ji neprarado pasitikėjimo savo pa
jėgomis. Keletą dienų vėliau užs. 
reik. min. Dean Achesonas pareiš
kė, jog JAV nutarusi Turkiją, Grai
kiją ir Iraną visomis priemonėmis 
ir toliau remti.

Ryšium su šių vadovaujančių 
asmenybių pareiškimais manoma, 
jog JAV galvojančios karinę ir 
ūkinę paramą Turkijai dar susti
printi. Šis klausimas manoma galu

tinai išsispręs, kai turkų užs. reik, 
min. N, Sadak, kaip turkų delega
cijos JT vadovas, nuvyks į New 
Yorką. E. Bevino teigimu ir Ang
lija interesuojasi Turkijos, Graikijos 
ir Irano nepriklausomybe. Jo tei
gimas esąs tik sustiprinimas D. 
Britanijos politikos Viduriniuose 
Rytuose.

„Die Neue Zeitung” korespon
dentas ryšium su tuo rašo, jog toks 
amerikiečių ir anglų nusistatymas 
turi ryšio su diskusijomis dėl Vi
duržemio jūros regijono saugumo. 
Turkija nemananti pasitenkinti 
vien Vakarų valstybių pažadais ir 
teigia, jog ligšiolinė jai teikiama 
parama esanti per maža. Turkijos 
tikslas esąs pirmiausia savo armi
ją apginkluoti moderniausiais gin
klais, o taip pat tiek sustiprinti 
savo pramonę ir transporto prie
mones, kad Turkija atitiktų visus 
totalinio karo reikalavimus.

„Die Tat" korespondentas prime
na, jog pernai marš. Antonovas 
buvo įteikęs Stalinui raportą, ku
riame siūlė įvykdyti revoliucinį 
sovietų gynimo sistemos pertvar
kymą, priderinant ją prie dabarti
nės pasaulio padėties, kuri yra 
susidariusi po praeito karo ryšium 
su Vokietijos bei Japonijos iškriti
mu, JAV iškilimu ir naujųjų ginklų 
atsiradimu. Esą Maskvoj sudaro
mas karinis „superkabinetas, „ku
riam pavedama planuoti sovietų 

Perkelta į 4 psl.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
New Yorkas. JAV gen. štabo 

viršininkas gen. O. Bradley, kaip 
Dena praneša, reikalavo karinės 
pagalbos programos, kuri susti
printų Vakarų Europos „pyli
mus“ ir sulaikytų užpuoliką, 
prieš jam užplūstant kontinentą. 
Kaip Bradley pareiškė, jis per 
pasitarimus užs. reik, ministeri
joje atmetęs argumentą, jog esą 
nebūtų galima sukliudyti, kad 
Sov. Sąjunga neužimtų visos Eu
ropos, ir jog JAV eventualiai tu
rėtų atlikti priešpuolį kontinen
tui išlaisvinti.

Flushing Meadows. Trečiojo 
reguliaraus JT suvažiavimo an
trąją dalį, pagal Denos praneši
mą, jo pirmininkas Australijos 
užs. reik. min. Dr. H. Evatt ati
darė antradienį. JAV užs. reik, 
min. Acheson patikino, jog toji 
pasaulio organizacija vis dar 
vaizduojanti geriausiąją pasaulio 
viltį taikai.

Vašingtonas. D. Britanijos ir Ita
lijos užs. reik, ministerial Vašing
tone tarėsi pastarosios kolonijų 
klausimais.

Londonas. Britų profesinė sąjun
ga (TUC) atmetė sovietų kvietimą 
dalyvauti dešimtame sovietų pro
fesinių sąjungų kongrese.

Roma. Italijos vidaus reik, mi
nisteris reikalavo išleisti įstatymą, 
draudžiantį komunistams bet ko
kius išsišokimus.

PORTUGALIĮA SUĖMĖ KOMUNISTUVADUS
Lisabona. Iš Lisabonos praneša

ma, jog Portugalijos slaptoji poli
cija suėmė du portugalų komunis
tų vadus — A. B. Cunhal ir M. B. 
Ribeiro. Pirmasis, kilęs iš pasitu
rinčios ir garbingos šeimos, buvo 
dingęs nuo 1929 m. ir slapstėsi 
kaip elgeta. Pastarasis Curihal ar
timiausias bendradarbis ankščiau 
buvo deportuotas ir tik 1945 m. su 
grįžo į Ispaniją. Kartu su minimais 
komunistais į policijos rankas pa
teko ir eilė slaptų komunistų Jo- 
kumentų. Policija spėja, jog tai su
sirašinėjimas su užsieniu.

MASKVOS RADIJAS ATAKUOJA 
TITO

Maskva. Naktį iš kovo 31 į ba
landžio 1 d. Maskvos radijas vėl 
smarkiai puolė Jugoslaviją ir ap

kaltino Tito, esą, jis norėjęs pa-1 
sidaryti Balkanų vadu.

Savo komentaruose radijas pa
reiškė, jog marš. Tito ekonominis 
planas yra nenaudingas, o Belgra
do darbininkai „traktuojami kaip 
vergai". Jam taip pat prikišama, 
jog Jugoslavijos buržujai ir stam
besnieji ūkininkai pirmauja prieš 
darbininkus.

JAV TURI BOTI PASIRENGUSIOS
Vašingtonas. JAV karo aviacijos 

generalinio štabo viršininkas gen. 
H. Vandenbergas balandžio 1 d. 
kongrese pareiškė, jog amerikie
čių tauta turi būti šioj •atominėj 
eroj kiekvienu momentu pasiren
gusi netikėtam puolimui.

Generolas reikalavo senato gin
kluotų pajėgų komisiją patvirtinti

karo aviacijos padidinimą iki 70 
oro grupių. Žemieji Rūmai oadidi- 
nimą patvirtino. Generolas taip pat 
ragino padidinti orinio apsigynimo 
pajėgas.

LENGVINS DP EMIGRACIJĄ IŠ 
AUSTRIJOS

Vašingtonas. JAV užs. reik, mi
nisterija mano palengvinti Austri
joj ir Vokietijoj gyvenančių DP į 
Ameriką įvažiavimo įstatymą. Ar
timiausiu laiku manoma, jog kon
gresui bus pateiktas DP įstatymo 
pakeitimo projektas, pagal kurį 
numatoma į JAV leisti eimgruoti 
vokiečių kilmės pabėgėliams, ku
rie gimę Lenkijoj, Cekoslavakijoj, 
Rumunijoj, ir Bulgarijoj, kurie 
1948 m. birželio 25 d. gyveno Aus
trijoj ar Vokietijoj.
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SįiaudGs Jtatduwi jįiasautia JUekuritUHS
Emigracijai stiprėjant ir lietu

viams išsisklaidant po platųjį pa
sauli, daug kas klausia: kaip mes 
kultūriškai organizuosimės ir veik
sime užjūry? Argi visa, ką tei
giamo sukūrėme tremtyje, turės 
savaime sunykti? Panašius klau
simus prieš trejetą su viršum mė
nesių kėlė 1 Kanadą išvažiavęs 
Dr. A. Stanys „Naujų kultūrinių 
židinių klausimu" straipsny („Ži
buriai“ 1948. XII. 18). Turėdamas 
šiokio tokio patyrimo, A. Stanys 
konstatavo, kad, nukeliavus j nau
jus kraštus ir pasklidus po plačius 
plotus, kultūriškai susiorganizuoti 
ir išlaikyti kultūrines organizaci
jas bus gana sunku. *■

, Jis tąda rašė: „Bus daug spora
diškų bandymų ką nors sukurti, 
ką nors suorganizuoti; bus įdėta 
daug energijos, darbo ir pinigo, 
bet daugelis tokių bandymų ir liks 
tik bandymais. Tokių reiškinių 
mes jau dabar matome JAV."

Stanys savo straipsny taip pat 
teisingai iškėlė, kad kultūringo 
žmogaus vienas aktualiausių rei
kalavimų yra sava spauda — kny
gos, žurnalai, laikraščiai. Jis rašė, 
kad spaudos atžvilgiu lietuviai 
tremtiniai Vokietijoj buvo paten
kinamai aprūpinti. „Išvykusieji į 
kitus kraštus dažniausiai ten randa 
šiokią tokią spaudą, kuri betgi — 
būkim atviri — naujų ateivių 
dažniausiai nepatenkina ... Dėl to. 
ir matome bandymų kurti ką nau
jo. Bet.. tai vyksta gana sunkiai". 
Autorius tiki, kad, iš anksto pasi
ruošus, vis dėlto būsią galima šis 
tas naujo sukurti.

Taip. Kad šis tas kultūrinėj srity 
pavyks padaryti, dėl to neabejo
jame. Bus sukurtas vienas kitas 
naujas choras ar teatro trupė; gal 
bus sukurta viena kita mokykla, 
bus išleistas vienas kitas savaiti
nis laikraštis, kiekvienoj didesnėj 
kolonijoj bus bandymų išleisti kul
tūros žurnalą, bet kad visi šitie 
kūriniai būtų europėjinio lygio, 
dėl to tenka abejoti. Ypač tenka 
abejoti, ar pasklidę po pasaulį lie
tuviai naujakuriai pajėgs išleisti 
gerų knygų ir kultūros žurnalų, 
kurie galėtų atstovauti lietuvių 
kultūrai ir nebūtų menkesni už 
prancūzų ar anglų. Šita abejonė 
tampa juo realesnė, kad JAV lie
tuviai, kad ir gausūs būdami, be
veik nepajėgia išleisti vertingų lie
tuviškų knygų nei rimto stambaus 
kultūros žurnalo. Be abejo, idea
listai nenurims, kaip dabar ne
nurimsta JAV. Jie mėgins leisti 
kultūros žurnalus, bet šie skurs 
greit virs plokščiais žurnaliukais 

druomenę dvasinius ryšius tarp 
išklydusių lietuvių galės palaikyti 
kūrybingas kultūros žurnalas ir 
specialiai ■'tam reikalui pritaikytas 
savaitraštis.

Manyčiau, kad tokiu mėnesiniu 
kultūros žurnalu visiems pasaulio 
lietuviams (padarius kai kurias ko
rektyvas) galėtų būti dabartinis 
„Aidų” žurnalas, o savaitiniu lai
kraščiu — „Žiburiai", maždaug to
kie, kokie jie yra savo išvaizda 
buvę prieš vokiečių valiutos re
formą. Atrodo, kad „Aidai" ir „Ži
buriai" turi kvalifikacijų būti tais 
periodiniais spaudos organais, ku
rie jungtų pasaulio lietuvius į vie
ną kultūrinę-dvasinę bendruomenę 
ir ją nuolat gaivintų. Todėl ta

spaudos bendrovė, kuri pasiryžtų 
iš Europos aprūpinti knygomis pa
saulio lietuvius, turėtų pasimti 
leisti „Aidus" ir „Žiburius". O tam 
pasiekti, reikia visas lig šiol iš
blaškytas spa'udos jėgas ir dar 
neišvažiavusius kvalifikuotus inte
lektualus sutelkti į vieną židinį, į 
vieną intelektuališkai ir ekono
miškai pajėgų kolektyvą, be kurio 
visos pastangos išlaikyti gyvą kul
tūriškai dvasinę lietuvių bendruo
menę nueis veltui. Jei mes dar 
norime kultūriškai būti gyvi ir š|- 
tą parsivežti į nuniokotą Lietuvą, 
jokios aukos neturi būti perdidelės 
suorganizuoti spaudos bendrovei 
pasaulio lietuviams.

Dr. J. Gintautas

arba greitai žus. Didelėmis auko
mis bus išleista ir viena kita kny
ga, bet ji bus brangi ir vargu ga
lės patenkinti troškulį visų lietu
vių, išblaškytų Australijoj, Kana
doj, JAV, Anglijoj ir kitur.

Sitų perspektyvų akyvaizdoj ir 
tenka galvoti apie vieno stipraus 
kultūros židinio sudarymą ir pa
likimą Europoj, iš kur būtų 
leidžiamos lietuviškos knygos, vie
nas rimtas kultūros žurnalas ir 
vienas iliustruotas savaitraštis vi
siems pasaulio lietuviams. Skaity
tojas gal manęs paklaus, kodėl ne
sutinku su L. Dovydėnu, kuris ma
nė, kad lietuviškas knygas bus 
galima leisti J. A. Valstybėse ir iš 
ten patenkinti visus mūsų spaudos 
reikalus? Manau, kad J. A. Valsty
bėse dėl aukšto dolerio kurso ir 
dėl aukšto gyvenimo standarto 
knygų ir žurnalų leidimas perbran- 
giai atseina, ypač jei leidinių ti
ražas nesiekia kelių dešimtų tūks
tančių egzempliorių. Net ir dideliu 
tiražu išeinančios amerikietiškos 
knygos mums yra brangios. Tai 
prisimenant, kokio gi brangumo 
turėtų būti lietuviškos knygos, ku
rių tiražas niekada nebus didelis, 
jei jos turėtų būti parduodamos be 
nuostolių?

Tuo tarpu knygų ir žurnalų lei
dimas Europoj yra 2—3 kartus pi- 

I gesnis negu Amerikoj. Taigi išva- 
, da savaime peršasi. Norint duoti 
išblaškytiems lietuviams vertingų 
lietuviškų knygų, rimtą kultūros 
žurnalą ir, galbūt, gerai iliustruotą 
savaitraštį, reikia sukurti knygų 
leidyklą Europoj, arba, dar geriau, 
palikti vieną esamų dabar Vokie
tijoj leidyklų, ją sustiprinus aukš
tų kvalifikacijų žmonėmis (keliais 
rašytojais ir žurnalistais ir kokiu 
energingu ekonomistu). Be abejo, 
pradžioj, kol tokia spaudos ben
drovė įkurs savo agentūras JAV, 
Kanadoj, Australijoj ir kitur, jos 
darbas bus sunkus ir nuostolingas, 
bet ateity jis gali gražiai apsimo
kėti.

Jeigu tokia spaudos bendrovė 
leistų tik knygas, ji negalėtų, pil
nai savo tikslo pasiekti, nes vieno 
kontinento lietuviai tegalėtų dva
siškai bendrauti su kito kontinen
to lietuviais tik per mėnesinį 'kul
tūros žurnalą ir per gerai iliustruo
tą savaitraštį, teikiantį žinių apie 
visų pasaulio lietuvių gyvenimą.Tie- 
sa, kad knygos taip pat yra dvasi
nio bendravimo ryšiai, tačiau kad 
tie ryšiai būtų gyvi, jie turi būti 
ne atsitiktiniai, bet nuolatiniai, pe
riodiški. Todėl man atrodo, kad 
geriau už Pasaulio Lietuvių Ben

LIETUVIU MENININKU TRIUMFAS D. BRITANIJOJE 
« 1 •

(Lietuvos Operos solistų — A. 
Dambrauskaitės A. Kalvaitytės, S. 
Baranausko, I. Nauragio ir pianis
to prof. V. Jakubėno gastrolės bri
tų žemėje).

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, 
vykdydama užsibrėžtuosius tikslus, 
iš kurių vienas — Lietuvos vardo 
populiarinimas ir Lietuvos bylos 
kėlimas viešojoje šio krašto opi
nijoje, tarp kitų darbų, jau perei
tais metais bandė dainos meno pa
galba prasiskverbti į platesnius D. 
Britanijos visuomenės sluoksnius, 
kurie iki šiol taip mažai tebuvo 
informuoti apie mūsų kraštą. Pir
mas bandymas pavyko: mūsų me
nininkų gastrolės davė teigiamų 
rezultatų. Tad centro valdyba pa
skatinta pirmojo pasisekimo, neat
sižvelgdama net į nuostolius, nu
tarė dar kartą imtis atsakomybės 
ir organizuoti naują koncertų gran
dį anglų žemėje. Valdybos buvo 
aptartas sąstatas, o man buvo pa
vesta susitarti su solistais. Susi
tarta lengvai, nes nė vienas me
nininkas nekėlė jokių materialinių 
sąlygų, į reikalą pažiūrėjo grynai 
iš idealistinės pusės, ir* štai, nė 
metams nepraėjus nuo pirmųjų 
gastrolių, vėl iš lietuvių meninin
kų krūtinių nuaidi žavinga daina 
britų saloje, nuaidi jos kloniais ir 
kalnais. Ji prasidėjo pavasariu žy
dinčiame Plymouth’e, nuskrido į 
šaltą ir vėjuotą Forth Williams’ą 
ir baigėsi Essex’o lygumose. Gas
trolės truko du su puse mėnesio ir 
duota 28 koncertai. Maža kurių di
džiųjų šio krašto didmiesčių 
neišgirdo ilgesingos lietuviškos 
dainos melodijų, o taipgi meistriš
kai atliktų pasaulinio masto kom- 
pozitorių-klasikų kūrinių.

Mes dižiuojamės ne vien tik dėl 
to, kad, būdami svetimame krašte

Ir Urugvajus 
įsileis tremtiniu
• ■ •
Montevideo mieste lankėsi IRO 

atstovai,, Virginia Prevet ir Robert 
Rossborough, teiraudamiesi, kiek 
šios šalies vyriausybė sutiktų įsi
leisti tremtinių iš Europos. Reikia 
pažymėti, kad į Urugvajų iki išol 
ateivių tremtinių įsileista labai 
mažai, o lietuvių nė vieno.

Spaudai pareiškimuose minėti 
IRO atstovai pasidžiaugė, jog ir 
Urugvajus šiuo atveju sutiko įsi
leisti bent nedidelę tremtinių gru- 

1 pę „bandymui".

ir gyvendami tėvynės ilgesiu, ta
pome atgaivinti ir tą akimirksnį 
pagyvenome mielosios tėviškės 
miražais. Ne. Tai yra kur kas dau
giau. Tas mūsų džiaugsmas tėra tik 
liudininkas tų įvykių, dėl kurių 
turi džiaugtis kiekvienas lietuvis, 
kokiame krašte, kokioje šalyje ar 
būklėje jis būtųl Mat, čia buvo pa
vaizduotas lietuvių tautos dvasinės 
kultūros paveikslas, kurio turtin
gumas ir spalvingumas labai įver
tintas šios didžios anglų tautos 
dvasinės kultūros autoritetų^

Neįsigilinus į dalyko esmę, pra
šalaičiui gali atrodyti, kad šis mū
sų entuziazmas yra perdėtas. Su 
giliu įsitikinimu drįstu pasakyti — 
ne! Ir štai dėl ko. Nepamirškime 
mes anglosaksų tautos savybių. 
Nepamirškime taip pat ir jos 
reikšmės naujai atkuriamo pasau
lio planavime, su kuriuo yra su
rištas ir mūsų brangios tėvynės li
kimas. Anglas visur yra santūrus, 
— tiek įspūdžiuose, tiek sprendi
muose. Visa tai, kas svetima, jis 
tolerantiškai ir kantriai išklauso, 
tačiau dėl gauto įspūdžio retai ka
da pareiškia entuziazmo. Tatai yra 
juntama visuose šio krašto aspek
tuose. Gi dėl nevykusio efekto 
jis džentelmeniškai nutyli, o pa
veiktas didelio įspūdžio pasisakys, 
kad ir viešai, tačiau labai santū
riai

Praėjusiais metais, pirmą kartą 
Britanijoje pasirodžius mūsų solis
tams, tik septyni laikraščiai tepa- 
žymėjo šį faktą kukliai, tačiau pa
lankiai įvertindami mūsų daininin
kus. Pasirodant menininkams an
trąkart, išsyk buvo pajustas, užsi
likęs iš pereito karto įspūdis, nes 
ne tik pilnesnės buvo auditorijos, 
bet ir žymiai šiltesnis buvo sutiki
mas ir palydėjimas pačių meninin
kų. Kiekvienas koncertas buvo ko

mentuojamas to miesto ar apygar
dos spaudoje, nesigailint meninin
kams puikių komplimentų, o šalia 
to nepamirštama buvo ir Lietuvos 
nelaimė, — iškelti Lietuvos okupa
cijos faktai, pareikšta šiltos užuo
jautos ir linkėta atgauti prarastą 
laisvę. Platesni ar siauresni straip
sniai įdėti net 43 britų laikraš
čiuose, ir tuo būdu mūsų tautos 
kultūriniai laimėjimai* bei jos sie
kimai pasiekė milijonus britų, jau 
neskaitant tos publikos, kuri turė
jo laimės klausytis puikiųjų kon
certų.

Vaizdo dėliai pacituosiu tik ke
letą britų spaudos atsiliepimų. 
Štai po didžiojo — reprezentacinio 
koncerto Londone, vasario 21 d., 
pats svarbiausias D. Britanijos 
dienraštis „The Times" prabyla: •

„Nepriklausomybės netekimas 
privertė daugelį Lietuvos muzikų 
emigruoti. Dainininkai ir pianistas, 
šeštadienio vakare Kingsway Hall 
davusieji koncertą, šiuo metu gy
vena Vokietijoje, kur jie tebepuo- 
selėja lietuvių liaudies dainas bei 
muzikos kūrimo tradicijas."

Toliau, individuliai vertindamas 
paskirus jnenininkus, sako:

„Ponas St. Baranauskas yra „te
nore robusto" pagal itališką mo
delį, su puikiai skambančiu balsu_ 
viršutiniame krūtinės registre.... 
Ponas I. Nauragis... Jo dainavi
mas iš tiesų primena Šaliapiną ... 
Panelė A. Kalvaitytė pasirodė 
esanti tikras ir puikus operinis 
kontraltas ... Panelė . A. Dam
brauskaitės ... didelis soprano bal
sas ... Prof. V. Jakubėnas kaip 
akompanijatorius buvo tiek sko
ningas, kiek tai iš viso galima įsi
vaizduoti ..."

Provincijos spauda parodė dar 
didesnio entuziazmo, — ypač karš
tai sutiko ir įvertino mūsų artis-

a Jurgis Jankus
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Motina paėmė nuo stalo jau įsidegusią lempelę ir priėjo 
pašviesti. Koja buvo visiškai sveika, tik iš abiejų pusių 
blauzdos buvo šašai ir apie vieną paraudę.

— Čia skauda, — parodė motina su pirštu.
Palys susijuokė.
— Kartais truputį paniežti.
Tada motina pažiūrėjo į jį ir į mane. Kaip taip staiga 

sutinki žmones, nebeturi ko pasakyti, nors vienas būda
mas galvoji, kad šnekėsi ir šnekėsi.

— Bet, Dievuliau brangiausias, judu dabar visiškai į 
plėšikus panašūs. Ir su šautuvu.

— Reikia, mama. Su kuo nuo kiškių atsiginsi. *
Palys kalbėjo juokus, kad motinai širdį palengvintų, — 

tą aš puikiai supratau; bet ji staiga ėmė daug, daug 
klausinėti. Kur mes pirmą naktį nakvoję? Ar nesušalę? 
Kur dabar būną? Ar naktimis nueiną kur sušilti? Ką 
valgą? Juk jis tada tik gabalėlį lašinių teišsinešęs. Ir, 
Dieve brangiausias, kur mes dabar bedingsią? O žandarai, 
tik, žiūrėk, by kada ir pralekia pro šalį arba kišteli nosį. 
Aną naktį visur išieškoję. Ir daržinėj ir ant aukšto. Išbadę 
šieną, šiaudus, net ir pelus iš kampOį išspardę.

Palys visiškai ramiai papasakojo, kad įsirengėm labai 
gerą slėptuvę, kaip rūmus, kad jos niekas negalįs rasti ir 
kad mes rytoj nueisią į kaimą ir pasakysią išeiną į Var- 

nalieknį pas rusus Tik niekas neturįs nujausti, kur mes 
esą. Verčiau tegu galvoją, kad tikrai tenai nuėję.

Motina truputį pagalvojo ir susijuokė.
— Gerai. Aš rytoj pasakysiu, kad šiąnakt jus sapnavau 

ir mačiau tarp rusų belaisvių. Tokius pat apžėlusius, kaip 
dabar.

Mes nejučia perbraukėm rankom per veidus ir nusi
šypsojom kartu su motina. Iš karto buvo aišku, kodėl 
mes pasidarėm panašūs į plėšikus. Apie barzdas per tą 
savaitę nebebuvom nė pagalvoję.

Staiga motina pašoko ir suplojo delnais per šlaunis, kad 
mes krūptelėjom ir sužiurome į duris. Bet ji to nė nepas
tebėjo.

— Tai man vištos galva! Jūs valgyti išalkę, o aš sėdžiu 
ir plepu. Pasigriebė kirvį ir ėmėsi skaldyti šakalių.

— Mes sotūs. Ir tuoj eisiu. Ką žinai, keis gali nosį kiš- 
telėt, — norėjo sulaikyti Palys, bet motina buvo nesulai
koma.

Tuoj židiny smagiai ūžė sausus šakalius rydama ugnis, 
ir giliai įleistas puodas kaip mat ėmė šnypšti. Motina 
išbėgo į priemenę ir atsinešė krepšį kiaušinių, paskum vėl 
išėjo ir grįžo su kumpiu ir puspalčiu lašinių.

— Jeigu jau toliau išeinate, reikia įsidėti ir valgyti. 
Tuoj bus gatavi kiaušiniai. Paliukas mėgsta minkštus, o 
tu, Jcmuti? Gal tau ilgiau pavirti?

— Nesuk, tetule, galvos. Geri bus, kokie bus.
Man vis rodėsi, kad mes čia per ilgai gaištame, o mo

tina vis šnekėjo ir šnekėjo. Jai rodėsi, kad tokią naktį, 
kai ir šuo geru iš namų neina, o mes galį ramiausiai per
nakvoti ir pamiegoti, kaip žmonės. Palys atsigulsiąs čia, 
o man pataisysianti kamaroje.

— Bet, mamut, tu dėk kiaušinius, vanduo jau kada 
verda, ir mes einam. Pamačiau tave, tu mane, ir man 
asla po kojomis jau pradeda šilti, — vis smagiau ragino 
Palys.

Motinai iš karto pasirodė akyse ašaros. Dieve, Dieve, 
ji visiškai nebeišmananti, kaip reikėsią toliau gyventi ir 
ligi galo iškęsti . Žmogų įvertina kaip gyvulį ir jo kainą 
užšaukdina ir miestely, ir po visus kaimus.

Ir į mus pažiūrėjusi pridėjo:
— Ar jūs žinote, kad jūsų galvoms nustatyta kaina?
Palys išvertė akis ir pažiūrėjo į mane.
— Kokia kaina?
— Už galvą po tūkstantį. Už gyvą ar negyvą. Visur 

ant sienų' ir ant tvorų prilipdyta.
— Tai šėtonėliai, — nusikeikė Palys. — Niekada ne

būčiau pagalvojęs, kad mano čiupra tiek galėtų būti verta. 
Jeigu taip, Jonuli, tai judinkis. Pilk, mama, kiaušinius į 
terbą. Už tiek pinigų ir savo dūšią žmogus vęlniui gali 
parduoti, o dabar svetimą. Gal kas seniai už kampo tyko.

— Eisiu pažiūrėti, — pakilau. , *
— Na, na, tik nelodyk be reikalo šuns. Tuoj abu eisim.
Motina tuo tarpu padavė pasikeisti apatinius ir nuste

bo, kad Palys su svetimais marškiniais.
— O kur tavo?
Palys sumišęs ėmė šypsotis.
— Namie? Kur namie? Kada tu juos namo parnešei.
— Ten namie. Miške.
— Eik tu! *
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Abu pasauliniai karai buvo 
vesti tautų laisvės ir apsispren
dimo vardan. Sunaikinus vokie
čių totalizmą tarptautinės kon
ferencijos iš naujo patvirtino ma
žųjų tautų teises. „Tačiau yra ne
teisė, dėl kurios mirtinai tyli
ma ... Turim galvoj neteisę, ku
rios aukos yra nelaimingosios 
Baltijos valstybės. Jas iš eilės 
naikino vokiečių ir sovietų armi
jos; po to jos buvo tylom iš
brauktos iš pasaulio žemėlapio, 
„didžiosiom demokratijom“ nė 
neprotestuoj ant.“

Šiais žodžiais plačią (8 pusla
pių) apžvalgą apie „Baltijos tau
tų kančios kelią“ pradeda pran
cūzų katalikų žurnalas „Cahiers 
d’Action Religieuse et Sociale1 
Nr. 40. Apžvalgai duomenys dau
giausia paimti iš VLIKO ir estų 
bei latvių politinių vadovybių 
memorandumo Sv. Tėvui bei va
karinių galybių galvoms; pasi
naudota ir kitais VLIKO raštais, 
o taip pat tremty esančių Lietu
vos vyskupų atsišaukimu į viso 
pasaulio katalikų vyskupus. — 
Šią apžvalgą iš prancūzų žurnalo 
ištisai išsivertęs įsidėjo ir vokie
čių kultūros, religinio bei socia
linio gyvenimo žurnalas „Doku
mente“ 1949 m. Nr? 1. ELTA

C. VERAX-CIBIRO 
LITHUANISTIKA P. AMERIKOS

SPAUDOJ .
Dr. Ricardo Triumpf, kurio ra

šiniai dažnai pasirodo Pietų Ame
rikos spaudoj, dideliame Monte
video (Urugvajuj) dienrašty „EI 
Bien Publico“ (katalikų) per 19 
atkarpų paleido reportažą „Aš 
mačiau raudonąjį rojų“. Redak
cija pastebi, jog autorius dėl ypa
tingų priežasčių prisidengęs sla- 
pyvarde. Dr. Triumpf pasisako 
sovietinę tikrovę pamatęs Balti
jos kraštuose, apie kurių trage
diją jis šiame reportaže ir rašo,

atskleisdamas visą nuogąją sovie
tinio teroro tikrovę.

Tas pats „EI Bien Publico“ žy
mioj vietoj įsidėjo žinomo lietu
vių publicisto C. Werax-Cibiro, 
gražiai besireiškiančio Pietų 
Amerikos spaudoj, pranešimą 
apie vysk. Matulionio likimą: 
„Kaip pirmaisiais krikščionybės 
laikais Sibire nukankintas mirė 
lietuvių vyskupas“. Kitas įtakin
gas Montevideo dienraštis, libe
ralų „EI Dia“, trim tęsiniais pas
kelbė to paties Verax straipsnį 
„Ką slepia Stalino uždanga“. Tą 
patį straipsnį įsidėjo ir Buenos 
Aires (Argentinoj) dienraštis „EI 
Pueblo“. Toliau, „EI Pueblo“ per 
du numerius paskelbė Verax pra
nešimą „Katalikybės persekioji
mas Lietuvoj“.

Trijuose straipsniuos „EI Dia“ 
dienrašty Verax demaskuoja ko
munistinę veiklą tarp lietuvių 
emigrantų Pietų Amerikoje ir 
parodo, ko iš tikrųjų siekia so
vietų propaganda, ragindama lie
tuvius emigrantus užsirašyti so
vietų piliečiais. ELTA

VISI Į MANIFESTACIJĄ PRIES 
RELIGIJOS PERSEKIOJIMĄ IR 
KONCENTRACIJOS STOVYKLAS 

SOVIETŲ SĄJUNGOJ

An tibolše vilkinio Tautų Bloko 
spaudos biuras kviečia visus Mūn
cheno miesto antikomunistus daly
vauti didžiulėje manifestacijoj 
prieš Bažnyčių persekiojimą ir 
koncentracijos stovyklas Sovietų 
Sąjungoj. Manifestacija įvyks 1949 
m. balandžio 10 d. (sekmadienį) 
10 vai. priešpiet Muenchene Koe- 
nigsplatz. Ji prasidės pamaldomis. 
Katalikų, graikų — katalikų, orto- 
doxų ir evangelikų kunigai mel
sis už sovietų pavergtų tautų nužu
dytus, kalinamus ir kovoj kritu
sius didvyrius. Po pamaldų bus 
protesto susirinkimas prieš masinį 
tautų naikinimą Sovietų ir jų sa
telitų koncentracijos stovyklose ir 
Bažnyčių persekiojimą. Manifesta
cija baigsis protesto eitynėmis per 
miestą.

Visi dalyvaukite ir tuo parody
kite, jog ir jūs stovite pavergtų 

I žmonių ir tautų pusėje!
Organizacinis komitetas

| PRANEŠ ii MIAMI

KREPŠINIO ŽAIDYNĖS MUNCHENE
Pereitą šeštadienį istoriniame 

Mūncheno Būrgerbraukelleryje įvy
ko tarptautinės krepšinio žaidynės. 
Susitikimų centre buvo amerikie
čių zonos YMCA rinktinė prieš 
amerikiečių karių Bavarijos nuga
lėtoją — 116 th. Signal Service Co. 
Prieš tai buvo rungtynės tarp 
Mūncheno miesto užsieniečių rink
tinės ir Mūncheno vokiečių rinkti
nės, kurios baigėsi pelnyta vokie
čių pergale 30:27. Užsieniečių 
rinktinę sudarė daugiausia „Ginta
ro" klubo žaidikai.

YMCA rinktinė beveik iš vien 
lietuvių. Jau pirmose žaidimo se
kundose publika sukelia didžiules

tus. „Evening Gazette", aprašyda
mas splistų koncertą Stocktone, 
puikiai įvertinęs kiekvieną meni
ninką atskirai, sako: „ ... puikios 
muzikos ir reto pajėgumo vokali
nės išraiškos paliko neužmirštamą 
įspūdį. Net kai lietuviai meninin
kai, po griausmingų plojimų—nuo
širdžios ir gausios auditorijos atsi
dėkojimo — paliko sceną, ir nulei
do uždangą, kurį laiką salėje dar 
niekas nesirįžo pajudėti iš savo 
vietų ..’Kitas vidurinės Anglijos 
laikraštis, „The Guardian", straips
nyje pavadintame „Operos žvaigž
dės Annfield Plain’e" rašo: „Šioje 
apylinkėje niekad negirdėjome iki 
šiol nieko panašu, kreipiant dėme
sį, į. aukštą meninį standartą, prie 
kurio mūsų publika yra pripratu
si .. . „Škotijos dienraštis „Glas
gow Observer" koncerto proga 
apie sovietų rėžimą Lietuvoje rašo: 
„Sovietiniame režime gyvendamas, 
nei vienas nėra tikras, kas su juo 
gali atsitikti. Šlykščiausių provo
kacijų keliu žmonės suimami, ir 

" niekas jų daugiau nemato ir apie 
juos negirdi..Nei vienas lai
kraštis nepareiškė nepasitenkini
mo mūsų artistų pasirodymais. Bir
mingham Gazette, Yorkshire Post, 
Northern Echo, Bridgewater Mer
cury, Staffs Advertiser, Morning 
News, Northampton Independent 
ir daugybė kitų laikraščių garbin
gai paminėjo lietuvių vardą ir mu
sų tautos kančias. Tektų dar pri
durti, kad po Londono koncerto 
per ilgus metus apie Baltijos vals
tybes tylėjęs Londono garsusis 
„The Times" įdėjo didelį straipsnį, 
nušviesdamas Baltijos tautų kan
čias sovietų vergijoje. Taip pat 
pažymėtina, kad kovo 26 d. per 
britų radiofoną (BBC) tik labai 
svarbioms paskaitoms ir valdžios 
nariams skirtu laiku buvo duota 
Sir Stephen Tallents paskaita, ku

rioje jis kalbėjo apie savo vizitą 
į Baltijos valstybes ir apie dabar* 
tinius tų kraštų gyventojų vargus.

Šių faktų akivaizdoje turime su
tikti, kad šiuo žygiu — atsilanky
mu į Britaniją — mūsų menininkai 
atliko milžiniško masto patamavi-1 
mą savajai tautai. Mūsų mažosios 
tėvynės vardas, kultūra, jos nelai
mė ir vargai, taip mažai tebuvo ži
nomi britui. Šiandien, pasiryžėlių 
p. p. Dambrauskaitės, Kalvaitytės, 
Baranausko, Nauragio ir Jakubėno 
dėka, Lietuva įvesta brito sąmonėn 
kaip kultūringas, kūrybingas ir 
veržlus kraštas, visiškai vertas 
siekiamos laisvės.

Mes, D. Britanijos lietuviai, esa
me didžiai dėkingi menininkams, 
kurie nepasigailėjo energijos, lai
ko ir sveikatos ir atliko taip didį 
darbą. Juo labiau mes jaučiamės 
sujaudinti jų tojo žygio, kad jis 
buvo atliktas taip idealistiškai, be 
jokių materialinių sąlygų ar dide
lių honorarų. Jie atvyko pas mus 
ne pasipelnyti, ne pagyventi „pra
bangiuose viešbučiuose, ne pasi
maitinti puošniuos Londono resto
ranuose. Kukliai, kartais net per 
kukliai, teko jiems naudotis mūsų 
parengtomis darbo ir gyvenimo są
lygomis. Mūsų norai buvo geri, bet 
naujakuriškos sąlygos neleido, 
bent maža dalimi, atsiteisti už tai. 
Tik tikrai nuoširdus ačiū ir tikė
jimas, kad šis bendrai organizuo
tas darbas atneša Lietuvai tėvynei 
naudos, tebus paguoda ir viltis 
kad, davę neįkainojamą patarna
vimą kovojančiai tėvynei, susi
lauksite ne vien tik iš mūsų, Bri
tanijos lietuvių, bet ir iš visos 
lietuvių tautos padėkos ir įvertini
mo.

P. B. Varkala,
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 

pirmininkas

ovacijas Norkui I, kuris „pras
mukęs" ženklina 2:0 ir Gailius 4:0. 
Tačiau vaizdas greitai keičiasi: 
amerikiečiai nepasimeta, žaidimo 
iniacityvą perima į savo rankas, 
rezultatą išlygina ir persveria sa
vo naudai. Lentoj jau rezultatas 
14:6 amerikiečių naudai. Antrą 
ketvirtį YMCA komanda, pakeitusi 
kai kuriuos žaidikus, pabaigia sa
vo naudai 24:21. Antrame kėlinyje 
išryškėja amerikiečių pranašumas. 
Tuo tarpu YMCA-os vyrams, aiš
kiai jaučiama, trūksta kondicinio 
pasirengimo. Greta sėdinti ponia 
sušunka: „Juk jie visai nesusižai- 
dęl Jiems trūksta treningo!" Ką gi, 
reikia su tuo sutikti. Už baudą 
aikštę palieka Norkus I ir Gailius. 
Po to komanda daro dar bian-

Žemės ūkio Darbuotojų Sąjunga, 
norėdama užjūryje gyvenantiems 
lietuviams palengvinti „Lietuvos 
Žemės Ūkio ir Statistikos" įsigi
jimą, steigia tuo vienu tikslu savo 
atstovybes įvairiuose užsienio kraš
tuose:

1. T. Dambrauskas, 955 Wildwood, 
Detroit 3, Michigan, US Ame
rica,

2. K. Valaitis, 387 Sherman Ave., 
Hamilton, Canada, '

3. K. Jonelynas, Chase Ind. Hos
tel (Staff), Coventry, England, 
ir

4. J. Mockūnas, Calvary Hospital,
N. Adelaide, S. A., Australia.

„Žemės Ūkio ir Statistika" vie
nas egz. kaštuoja:

J. A. Valstybėse — 2 dol.
Vokietijoje — 8 DM
Kanadoje — 2 dol.
Anglijoje — 8 šil.
Australijoje — 10 šil.

Kiekvienas, įmokėjęs čia nuro
dytoje atstovybėje pažymėtą pini
gų sumą ir pranešęs savo adresą 
atstovybei, gaus knygą tiesiogiai 
iš Vokietijos. Sąjunga pageidauja, 
kad visi į užūrį išvykę tremtiniai 
užsisakytų per Vokietijoje likusius 
pažįstamus, nes tuo būdu Sąjungai 
palengvėtų atsiteisimas su spaustu
vėmis, o tremtiniams knyga atsiei
tų pigiau.

Pirmomis balandžio mėnesio die
nomis bus pradėtas išsiuntimas vi-,

yra užsisakę. ir pinigus įmokėję 
Dėl spaustuvės kaltės galutinis at
spausdinimas nusitęsė dvi savai
tes. .

Užsakymus siųsti seniau mūsų 
praneštu adresu, būtent: A. Mustei
kis, 13b) Dillingen/D., Litaui- 
sches Lager.

Ž. U. D. Sąjungos Įgaliotinis

Presse-Foto Paulaitis, Wangen 
(Allgau), Herfatz 6 (Foto ir Optikos 
reikmenų prekyba) siūlo — Padi
dinimo Aparatus: „Veigel- 
Amoexact" su ryškumo indikato
rium, patobulintu objektyvu 1:4,5 
f = 10,5 ir dvigubu kondensatorium 
120 mm sk., filmoms iki 6X9. pa
didina iki 7 kartų 485.— DM. 
„Oberland" pilnas automatas su 
objektyvu 1:4,5 f = 10,5 cm ir dvi
gubu kondensatorium 130 mm sk. 
tinka filmoms ir stiklams iki 6 X 9 
bei iškarpoms iš 9 X 12, padidina 
iki 7,5 karto 570.— DM. Abu apa
ratai tiekiami tuojau.

siems, kurie knygą iki šiolei jau | sutarties.

TEN HOFF’AS SUGRĮŽO 
Į VOKIETIJĄ

Ištisus du mėnesius Vokietijos 
sunkaus svorio bokso meisteris 
lūkuriavo Amerikoje, norėdamas 
su kuo nors susikibti ir tuo pra
dėti kelią į pasaulio sunkaus svo
rio bokso meisterius. Jo lūkuria
vimas pasibaigė visišku fiasco, nes 

.niekas su juo nenorėjo pasirašyti

Apie istorinės medžiagos rinkimo darbą
Kai tik pastebėta, kad lietuviai 

tremtiniai, gyveną Vakarų Vokie
tijoje, pradeda didelį kultūrinį 
darbą, tuoj susirūpinta, kad ne
dingtų veikimo pėdsakai. Pradėta 
įvairiomis progomis kelti reikalą 
surinkti istorinei medžiagai ir pasi
rūpinti tinkamai jos apsaugai. Tam 
reikalui vadovaujančių veiksnių 
buvo įkurta Istorinės Medžiagos

Į komisijos būstinę suplaukė 
daug brangios istorinės medžiagos. 
Nuo veikimo pradžios iki kovo 
mėn. 31 d. komisija inventorizavo 
443 numerius. Čia įeina 29.815 la
pų archyvinės medžiagos, 1824 
įvairių laikraščių bei stovyklų lai
kraštėlių numeriai, 455 nuotraukos, 
140 istorinių apžvalgų, 23 knygos 
bei leidiniai, 2 vėliavos, 2 antspau-

kesnį įspūdį. Rungtynes įtikina
mai laimi amerikiečių kariai 
54:46. YMCA atstovavo ir taškų 
pelnė: Puzinauskas 10, Norkus I 
12, Gailius 14, Adamkavičius 2, 
Augulis 2, Ruzgas 6, Zelenoj 0 ir 
Jako 0.

Pačios rungtynės tebuvo viduti
nio lygio. Amerikiečiai pasižymė
jo geresniu kamuolio valdymu, 
komandiniu susižaidimu. Protar
piais galima buvo matyti ir blokų, 
bet gana tiksliai mėtė ir atrodė 
pranašesni kovas dvasia. YMCA- 
os komanda buvo surinkta iš įvai
rių žaidikų. Tik retkarčiais švyste
lėdavo vienas kitas Norkaus I —

Rinkimo Komisija (prie Kultūros 
Tarnybos). Įkurtoji komisija ėmėsi 
darbo surinkti istorinę medžiagą ir 
pasirūpinti jos apsauga.

Gailiaus — Puzinausko derinys. Ir 
tai buvo viskas. Komanda visiškai 
nesusižaidusi ir, amerikiečiams ap
galvotai pasuojantis, pradėdavo 
blaškytis. Kovos dvasios gal ir tu
rėjo, tačiau trūko pagrindo—kon
dicinio pasirengimo. Metimuose 
taip pat silpnoka. Negalima teigti, 
kad YMCA-os komanda nepajėgtų 
laimėti prieš šią amerikiečių ekipą, 

I tačiau ... reikia daug padirbti. D.

DVASIOS MENKYSTĖ
1949 m. kovo 15 d. Augustiner 

Museum Freiburge’ atidaryta Lie
tuvių Dailės Instituto surengta lie
tuvių dailės paroda. Prieš parodos 
atidarymą Augustiner Museum di
rektorius, vokiečių meno kritikai 
ir kai kurios vokiečių įstaigos ga
vo anoniminių laiškų. Laiškai — 
vienodo turinio, parašyti šviesia
me melsvos spalvos popieriuje 
(29X17,5 cm). Štai vieno iš tų 
laiškų vertimas_į lietuvių kalbą: 
„Freiburgas, 1949 m. kovo H. d. 
Didžiai gerbiamas Pone Prof. 
Noack, po kelių dienų pas Jus 
bus atidaryta lietuvių menininkų 
paroda. Pagrindinių organizatorių 
grupei priklauso taip pat ir šios 
grupės vadovas kažkoks p. Adolfas 
Valeška. Praeitais metais man teko 
pirkti knygą, kurios įžangą yra 
jisai parašęs ir jo draugai ją iš
leidę. Toji knyga vadinasi „Li
thuanian Art in Exile" (Mūnche- 
ner Graphische Kunstanstalten, 
Mūnchen 1948. Leidėjai P. Augis, 
Vilimas, Vizgirda ir Petravičius).

Įžangoje Valeška išplūsta Vokie
tiją. Aš manau, kad nepadoru iš 
vienos pusės mus plūsti, o iš ki
tos pusės būti mūsų valstybinių 
įstaigų aptarnaujamam. Nuolankiai 
prašau Jūsų patikrinti šią informa
ciją. Su mano didžia pagarba, lie
ku Jums labai atsidavęs Freibur- 
gieties Meno Bičiulis."

Lietuvių Dailės Instituto Valdy
ba daro žygių išaiškinti anonimi
nių laiškų autoriui. Manome, kad 
vokietis tų laiškų parašyti nega-

! Įėjo,

dai, 2 žemėlapiai, monografija, pa
darytų paminklų aktai ir x planai 
ir kt.

Įrišti šių žurnalų bei laikraščių 
komplektai: „Tėviškės . Garso",
1945— 48 metų, „Lietuvių žodžio"
1946— 48 metų, „Žiburių" 1945—48 
metų, „Aidų" 1947—48 metų, Tė
vynės Sargo" 1947—48 metų, „Atei
ties" ir kitų ateitininkų laikraščių
1947— 48 metų. Tikimasi įrišti, jei 
pavyks gauti, ir kitų laikraščių 
komplektus.

Gautą istorinę medžiagą komisi
ja sutvarko, supakuoja į specialius 
ryšulius ir siunčia apsaugai į dvi 
vietas: Amerikos Lietuvių Kultū
ros Archyvan (Bostone) ir Švento 
Kazimiero Seserų Vienuolynan 
(Čikagoje). Iki šiol išsiųsta 180,8 
kg istorinės medžiagos.

Komisija parašė (mašinėle) 5 „Už
sienio Lietuvių Istorinės Medžia
gos" knygas (b48 lapai). Čia nura
šytos 137 gautos istorinės apžval
gos. Kiekvienos knygos pagaminta 
po 6 egzempliorius. Knygos įrištos 
ir išsiųstos apsaugai į penkias ša
lis: Šveicariją, Angliją, Kanadą, 
Argentirią ir JAV.

Buvo laikas, kai Komisija turė
jo didelį rūpestį su didesnių kie
kių persiuntimu į JAV. Šį klau
simą sprendžiant, didelę pagalbą 
suteikė BALF Įstaiga Europoje.

KT IMRK

“eina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeflUdl* 
„Z-IDUndl nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaltuoja 
po 25 pfg. o leitadlenlo — >0 pfg. Visų trijų laidų mėnealnė prenuma- 
rata DM 3.—. užsieniui DM I.— 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 Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma'žys, Box 18. Lot 36, Old Klldonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAI KR A S T I S

Europa dėkoja Amerikai

Maskvoj atgaivinta...
(Atkelta iš 1 pusi.)

strategiją pasauliniu mastu. Dėl to 
Bulganinas, kuris tėra politinis 
maršalas, buvo pakeistas marš. Va- 
silevskiu, kurį britų marš. Montgo
mery yra pavadinęs viena iš pajė
giausių šio meto karinių asmeny
bių. Tais pačiais sumetimais jo pa
vaduotoju paskirtas kitas fronte 
išbandytas karys marš. Sokolovs
kis.

Dabar jau nebe paslaptis, kad 
marš. Vasilevskis, pernai lapkričio

nistratorius tomis funkcijomis ir 
apsiribosiąs. Kalbama, kad Rytų 
Vokietijoj ir Austrijos esančių so
vietų pajėgų vyr. vadu paskiria
mas marš. Rokosovskis.

Viso šito persiorganizavimo ve
damoji mintis esanti Sov. Sąjungai 
ko glaudžiausiai susikoncentruoti 
viduj ir tvirčiau pririšti satelitus, 
kad jie teiktų sovietams pagalbi
nių pajėgų. Tokių pagalbinių pajė
gų sovietai ypačiai laukia iš Vo
kietijos; iš čia suprantamas ir toks

Vašingtonas. Ryšium suMarshal- 
lio plano vienerių metų sukaktimi 

• ERP kraštuose įvyko iškilmingi mi
nėjimai. ERP administratorius Paul 
G. Hoffman Vašingtone pareiškė, 
jog augąs pasitikėjimas tarp lais
vų Europos kraštų ir Amerikos 
yra diliausias ERP pasisekimas. 
„Didžioji Britanija, Marshallio pla- 

! no padedama, padarė tokią pažan- 
I gą, kuri visus nustebino", pareiškė 
premjieras Attlee. Prancūzų tautos 

>padėką už ERP paramą savo radi
jo kalboj pareiškė ir Prancūzijos 
finansų ministeris. Savo padėką už 
paramą amerikiečių tautai 40 mil.

koncentracija" yra atsakymas į At
lanto paktą, — savo rūšies „Anti- 
Atlanto paktas". Jis galės pasitar
nauti ir kaip politinė priemonė — 
atrama eventualiai naujai sovietų 
taikos ofenzyvai: taip susikoncen
travę savojoj sferoj, sovietai lau-

vokiečių vardu pareiškė ir vokie
čių ūkio vadovai.

DAUGIAU PARAMOS 
MALAJAMS

Londonas. AP iš Londono pra
neša, jog britų vyriausybė Mala
jams kovai su komunistiniais 
sukilėliais vėl paskyrė 5.000.000 
svarų sterlingų. Si suma suteikta 
Malajų vyriausybei dovanos for
ma ir neįskaitoma į reguliarios 
paramos sumas, kurias Didžioji 
Britanija duoda Malajams pagal 
karinės paramos susitarimą.

KURIAMA INDONEZIJOS
ARMIJA

Batavija. AP pranešimu, Olandų 
armija parengusi planus skubiam 
„Indonezijos Jungtinių Valstybių" 
armijos sukūrimui. Si armija tu
rėsianti pakeisti Olandijos ekspe
dicinius dalinius Indonezijoj. Pra
džioj karininkai ir puskarininkai

mėn. atleistas iš štabo viršininko 
pareigų, buvo pasiųstas į Mandžū- 
riją ir Siaurės Kiniją. Jo būstinė 
buvusi Čitoje, — vietovėje, į kurią 
susibėga strateginių siūlų galai iš 
Mandžūrijos, Mongolijos ir Korė
jos. Tol. Rytuose marš. Vasi- 
levskiuj buvo pavesti uždaviniai,

demonstratyvus vokiečių „liaudies 
milicijos" įtraukimas į (tižiuosius 
raudonosios armijos manevrus Ry
tų Vokietijoj. Toji sovietų „vidaus

kia galėsią pradėti iš naujo kalbė-( būsią olandai. Politiniams įvykiams 
tis su Vakarais, kuriuos vis tikisi I palankiai plėtojantis, manoma, jog 
prišnekėsią išardyti ar bent at- per metus būsią galima kariškai 
skiestį savąją Atlanto sistemą. | apmokyti po 18.000 indonezų.

kurie sudaro esminę sovietų „pa
saulinės strategijos" dalį.

Kitame Tol. Rytų sektoriuje — 
Mongolijoj — veikęs ir kitas pajė
gus sovietų karys — marš. Žuko
vas, kuris po atšaukimo iŠ Berlyno 
buvo dingęs iš viešųjų horizontų. 
Dabar jis atšaukiamas į Maskvą 
štabo dispozicijon.

Ryšium su visais tais persiorga
nizavimais užsienių stebėtojai pa
teikia šių žinių:

Sudaromos dvi pagrindinės kari
nės sritys — Europos Rusijos ir 
Azijos Rusijos. Marš. Tolbuchinui 
esą pavesta sudaryti štabą, kuriam 
priklausys visų svetur esančių so
vietų karinių pajėgų vadai. Vieton 
marš. Tolbuchino, kuris ligi šiol 
buvo pietvakarių Rusijoj ir Bala- 
kanuose esančių sovietų pajėgų 
vyr. vadas, paskirtas marš. Kone
vas, marš. Timošenko ir toliau pa
silieka Art. Rytuose. Įdomiausiai 
pranešama apie Vokietiją. Britų 
sektoriuj Berlyne leidžiamas „Mit- 
tags-Echo" praneša, jog po marš. 
Sokolovskio išvykimo laukiama, 
kad sovietai ims vykdyti pulk. Tul- 
panovo politiką — sudaryti Rytų 
Vokietijos valstybę, kuri politiš
kai, ūkiškai bus įjungta į sovietų 
satelitų sistemą. Atrodo, kad tokį 
įspūdį turi ir vakarinių sąjunginin
kų organai Berlyne. Tariama, kad 
Rytų Vokietijai bus paskirtas so
vietų ambasadorius, kuris kaip 
Maskvos politbiuro patikėtinis ir 
paskirtas, palyginti, toks politiškai 
nereikšmingas žmogus kaip gen. 
Cuikovas; jis kaip sumanus admi-

BALFo direktorius J. Valaitis emigracijos klausimais
IS J. VALAIČIO PRANEŠIMŲ HOCHFELDO IR HAUNSTETTENO LIETUVIŲ STOVYKLŲ

Balandžio 2—4 d. Augsburgo lie
tuviai turėjo savo tarpe retą ir 
malonų svečią — BALF direktorių 
ir emigracijos reikalams atstovą 
Europoje J. Valaitį. Su juo kartu 
atsilankė ir VLIKo atstovas Dr. 
Nemickas, taip pat LRK gen. įga
liotinis amerikiečių zonai Ru- 

Į gienius.
BALFo direktorius ir emigracijos 

reikalams atstovas Europoje J. Va
laitis pranešimus padarė Hochfel- 
do ir Haunstetteno lietuvių sto
vyklų gyventojams emigracijos ir 
kitais gyvais klausimais. Jis pa
reiškė, jog, nepasisekus koloni
zacijai, svarbiausias tikslas esąs 
sėkminga emigracija. Jo nuomone, 
tremtiniai daugiausia turėtų sten
gtis patekti į JAV. Pirmiausia, jog 
ten yra aukštas gyvenimo lygis ir, 
antra, ten klesti lietuviškas kul
tūrinis gyvenimas. JAV lietuviai 
tautiniam darbui laukia pagelbi- 
ninkų tremtinių, tad pareiga įsi
jungti į Amerikos lietuvių tautinį 
darbą, suteikti vietiniams lietu
viams naujų jėgų ir energijos ir 
tuo būdu išlaikyti lietuvybę bent 
tol, kol Ji vėl spinduliuos iš ne
priklausomos Lietuvos. Prelegen
tas taip pat pareiškė, jog Ameri
kos lietuviai kai kuriais tremti
niais yra nusivylę, ypač gi tais, 
kurie neranda reikalo įsijungti į 
Amerikos lietuvių bendruomenę.

Po jo kalbėjo VLIKo atstovas

Du kariu buvo Mindszenly atvejąs
Bažnyčios istorijoj yra žinomi 

du atsitikimėli, kada kardinolai bu
vo suėję į konfliktą su pasauline 
valdžia ir josios teisiami, kėiip kad 
įvyko dabar su kard. Mindszenty.

Rochester vyskupas Jonas Fisher 
pasipriešino Anglijos’ karaliaus 
Henriko VIII norams: nedavė jam 
skyrybų su pirmąja žmona Kater
ina, nepripažino turėtų su sugy
ventine Ona Boley vaikų sosto 
įpėdiniais ir nesutiko nutraukti ry
šių su Roma. 1535 m. liepos 22 d. 
buvo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Tais pat metais naujas po
piežius Paulius III paskyrė jį kar
dinolu. Henrikas kalbėjo: „Paulius 
atsiuntė jam raudoną kepurą, ta
čiau jis ją nešios ant pečių, nes aš 
padarysiu taip, kad jis netektų 
galvos". Kard. Jonas Fisher anįjrą 
kartą turėjo stoti prieš teismą, kur

GYVENTOJAMS'

Dr. Nemickas. Trumpame žodyje 
jis nušvietė VLIKo ir vykdomo
sios Tarybos pirmininkų kelionės 
į JAV tikslą ir bendrais bruožais 
busimuosius VLIKo uždavinius. Šal
pos reikalu kalbėjo ir p. Rugie
nius.

Atsakinėdamas į klausimus, BA
LFo atstovas trumpai apžvelgė lie
tuvių kolonijų ir pramonės pa
siskirstymą JAV. Smulkiau jis 
sustojo prie socialinio draudimo 
klausimo Amerikoj, kuriuo trem
tiniai, rengdamiesi vykti į JAV, 
ypatingai domisi. Prelegentas pa
brėžė, jog socialinis draudimas 
JAV yra ypačiai išvystytas, iki 
šiol daugiausia privačiose rankose.

JAV-se yra per 13.000 apdrau- 
dos įstaigų. Net daugelis lietuvių 
organizacijų, draugijų ir klubų 
taip pat tvarkosi socialinės sa
višalpos pagrindais.

Socialinio draudimo būdų ir for
mų yra tūkstančiai. Galima ap
drausti savo gyvybę, turtą, galima 
apdrausti nuo bet kurios vienos 
ligos ir t. t. BALFo atstovas pa
brėžė,' jog emigruojantiems trem
tiniams dėl Amerikos socialinio 
draudimo nėra pagrindo sielotis, 
nes jis puikiai sutvarkytas. Kiek
vienam pašte galima gauti va
dinamos socialinio draudimo kvi- 
telės (Social Security Card). Pagal 
jas reikią kas mėnesį įmokėti ma
žą mokestį. Netekus darbo, 17 sa
vaičių mokoma pusė algos; gi su

deda labai pasireikšti vienas kito 
skundimas IRO ir karinėse įstai
gose ir tuo daugeliui asmenų ap
sunkinamas išvykimas į JAV ir 
kitus kraštus. Skundams tirti stei
giama speciali komisija. Būsią 
aiškinami ir skundėjai, ir jei tik 
pasirodys, kad skundai yra nep- 
grįsti, skundėjams teksią smarkiai 
nukentėti. Iš viso skundai esą že
mas darbas, kuriais verčiasi tik 
svetimų valstybių agentai.

BALFo direktorius ir emigraci
jos reikalams atstovas p. J. Valai
tis prašė tautiečių kreiptis į BALFo 
įstaigą tik svarbiais reikalais, nes 
visi pareigūnai esą užversti dar
bais ir negalį kiekvienam smul
kiais reikalais atsakinėti į laiškus. 
Jei kurio emigracinė byla kiek ir 
ilgiau užtrunka kely iš Vašingtono 
į Europą, reikią turėti truputį kan
trybės ir palaukti.

Baigdamas savo pranešimą Hoch- 
felde, lygiai įr Haunstettene ypač 
pabrėžė, kad kiekvienas išvyk
stantis į JAV ar Kanada turįs 
įsipareigoti parūpinti bent po 
vieną darbo ir buto garantiją pa
siliekantiems Vokietijoj ir ne
turintiems užjūriuose giminių ar 
pažįstamų. Kiekvieno išvykstančio 
pareiga esanti taip pat nepamiršti 
ir tų, kurie dėl ligos ar kitų prie-

šį kartą buvo kaltinamas veilsty- 
bės išdavimu, kadangi jis atsisakė 
pripažinti karalių vyriausia bažny
čios galva. Kardinolui buvo nu
kirsdinta galva ir pamauta ant 
stiebo ant vieno Londono tilto. 
400 metų kard. Fisher* mirties pro
ga Katalikų Bažnyčia paskelbė jį 
šventuoju. Ta pat proga kanoni
zuotas buvo ir Anglijos kancleris 
Tomas Moras, žuvęs kankinio mir
timi nuo Henriko VIII rankos.

Antras atvejąs, kada kardinolui 
teko kiečiau susidurti su pasau
line valdžia, tai buvo devyniolik
tam šimtmety su Gniezno ir Poz
nanės arkivyskupu Mečislovu Le- 
dochovskiu, kuris Prūsų valdžios 
1874 m. buvo uždarytas į kalėjimą. 
Bebūnant jam kalėjime, popiežius 
paskyrė jį kardinolu. Po dvejų 
metų kalinimo buvo iš kalėjimo 
paleistas.

laukus 65 melų taip pat kiek
vienas tos kortelės turėtojas gau
na pusę algos. Ligonių kasai kas 
savaitę reikią mokėti 25 centai. 
Ligos atveju apmokomos visos gy
dytojų už padarytas operacijas įr 
už vaistus sąskaitos. Vienu žodžiu, 
pasak p. Valaičio, amerikiečiai 
esą apdrausti ir perdrausti, todėl 
dėl socialinio draudimo nėra rei
kalo nė trupučiuko galvos sukti.

Dėl nedarbo, pasak p. Valaičio, 
netinką taip pat nerimauti. Kiek
vienas, kuris tik nori dirbti, J. A. V- 
se gaus darbą.

Syietimo reikalu p. J. Valaitis 
pateikė irgi nemaža informacijų. 
J.A.V-se pradžios mokslas (8 me
tų) it vidurinis mokslas (4 metų) 
yra nemokamas ir duodama taip 
pat nemokamai visų mokslo prie
monių. Lankant universitetą, susi
darą per metus 300—1000 dolerių 
išlaidų, bet dažnai universitetai 
įgalina savo studentus uždirbti.

Su apgailestavimu pareiškė p. J. 
Valaitis, kad tremtinių tarpe pra-

TMtfHįtai is visut
Paris. V. Kravčenkos, antiko

munistinės knygos „Aš pasirin
kau laisvę“ autoriaus, byloje 
prieš prancūzų komunistų žurna
lą „Les Lettres Francaises“ jau 
paskelbtas sprendimas pirma
dienį. Kaltintojui Kravčenkai 
buvo priteista 150 000 frankų 
ieškinio, kuria lygiomis dalimis 
turi sumokėti kalbamojo žurnalo 
leidykla ir abu leidėjai. Krav- 
čenko sprendimu esąs patenkin
tas, nors anksčiau yra reikalavęs 
10 mil. frankų.

Vašingtonas. Po Atlanto pakto 
pasirašymo Vakarų unijos užs. 
reik, ministerial susitiko su JAV 
užs. reik. min. Acheson apsvars
tyti JAV ginklų statymo Euro
pai. Laukiama, kad prez. Truma- 
nas labai greit pateiks paktą ra
tifikuoti senatui ir kartu pas
kelbs savo planus apie militari- 
nės pagalbos programą Vakarų 
Europai. Paktas įsigalios, kai jį 
ratifikuos du trečdaliai pasira
šiusiųjų valstybių

New Yorkas. Winston Churchil- 
lis, prieš išvykdamas į JAV į Eu
ropą, pareiškė, jog D. Britanija 
trokšta su rusų tauta draugiškai 
sugyventi, tačiau labai sunku prie 
jos prisiartinti.

Vašingtonas. JAV ir D. Britanija
įteikė Vengrijos, Rumunijos ir Bul
garijos vyriausybėms griežtas no
tas, kuriose šios vyriausybės kalti-, 
narnos taikos sutarčių pažeidimu.

Nuo pat pirmojo „Žibu
rių“ numerio pasirodymo 
mūsų laikraščio laužytojui, 
Haas & Cie spaustuvės 
tarnautojui

Joseph Beer, 
jo motinai mirus, reiškia
me nuoširdžią užuojautą

Redakcija

žasčių negalėsią iš Vokietijos iš
vykti, Po vieno ir kito pranešimų 
buvo atsakyta į visą eilę klau
simų, liečiančių emigraciją ir ki
tus reikalus.

Balandžio 2 d. vakare svečiui 
pagerbti LRK Augsburgo skyrius 
surengė kuklų pobūvį, kur siau
resniam rately buvo išsikalbėta 
vėl draugeliu svarbių klausimų. 
Be to, J. Valaitis, lydimas komi
tetų pirmininkų p. p. Šeštakausko 
ir Savicko, taip pat LRK skyriaus 
pirmininko p. Saulaičio apžiūrėjo 
stovyklų patalpas, apsilankė komi
tete, „Žiburių" redakcijoje ir mo
kyklose pamokų metu.

PAKARTOTINAI PUOLA DP
Londonas. Keturių didžiųjų 

užs. reik. min. pavaduotojų kon
ferencijoj Austrijos taikos klau
simu^ vėl iškilo DP klausimas. 
Sovietų atstovas Zarubinas pa
kartotinai reikalavo, jog DP, ku
rie atsisako repatrijuoti, būtų to
liau neglobojami. Vakarų diplo
matai šį Zarubino pasiūlymą at
metė, kaip neturintį pagrindo. 
Tačiau, nežiūrint nelabai drau
giško nusistatymo Austrijos atž
vilgių, Zarubinas vistiek pareiš
kė, jog’DP turi būti įtraukti į 
darbus, nes kitaip jie apsunkina 
ekonominę Austrijos padėtį. Jis 
taip pat pridūrė, jog Austrijoj 
esą žmonių, kurie yra priešišKai 
nusistatę ir veikią prieš Sovietų 
Sąjungą.

kapitalas- paskirstytas panašioms, 
dabar veikiančioms šalpos organi
zacijoms, Daugiausia pinigų pas
kirta JT Vaikų Globos Fondui. 
Paskutiniame pranešime sakoma, 
jog UNRRA savo veikimo metu 
šalpos „reikalams išleido daugiau 
kaip 4 milijardus dolerių, iš kurių 
daugiausia gavo Sov. Sąjunga ir 
Rytų Europos, kraštai.

UNRRA BAIGĖ SAVO DIENAS
Vašingtonas. Kovo 31 d. įvyku

siame 1943 m. įsteigtos UNRRA 
valdybos posėdyje jos veikla bu
vo oficialiai nutraukt^_Turėtas

• / \
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JAV GINKLAI IRANUI
Vašingtonas. Kaip jau anksčiau 

buvo trumpai paminėta, į Persų 
įlankos uostus atplaukė pirmas 
krovinys ginklų, Irano vyriausy
bės užpirktų JAV-se. Iš viso per
sų kariuomenei buvo užpirkta 
ginklų už 25.000.000 dolerių. Už 
tuos pinigus persai gaus daugiau 
kaip 50 lėktuvų, ir keletą lengvų 
tankų. Oficialūs sluoksniai pa
reiškė, jog visi ginklai yra ne 
ofenzyvinio charakterio ir tar
naus tik Irano vidaus saugumui.
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