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Amerikiečių pastangos pažaboti komunizmą
JAV PROJEKTUOJAMI NAUJI ANTI

KOMUNISTINIAI ĮSTATYMAI
Washingtonas (Dena/INS). Atstovų Rūmų 

priešvalstybinei veiklai tirti komiteto pa
komisė nutarė pradėti ruošti įstatymo pro
jektą, kuriuo Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse tūrėtų būti uždrausta komunistų par
tija. Pagal įstatymą, priklausymas komunis
tų partijai turėtų būti kvalifikuojamas kaip 
krašto išdavimas. Bendros komisijos pir
mininkas, respublikonas J. Parnell Thomas, 
paaiškino, kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių saugumui kovoj su komunizmu kiltų 
grėsmė, jei nebūtų išleisti antikomunisti
niai įstatymai. Pakomisės sprendimas buvo 
įžanga į galimą realizavimą Thomaso pa
siūlytos dvylikos straipsnių programos, 
kurioje numatoma ir išsamus pranešimas 
apie sovietų špionažą atomo srityje.

Oi respublikono Kari E. Mundt pasiūly
ta, kad visiems komunistų partijos nariams 
būtų įvesta prievolė registruotis kaip už
sienio valstybės atstovams. Toliau būtų pa
taikyta, kad visi komunistų leidžiami 
raštai aiškiai būtų kaipo komunistiniai! ir i 
atžymėti. Mundto projektas tiems asme- j 
aims, kurie savo registravimosi prievolės 1 
kaip komunistų partijos nariai bus neatlikę,1 
numato vienerius metaus kalėjimo ir iki 1000 
dolerių baudos. I

Thomas paaiškino, kad komisija abu 
įstatymų projektus, kai tik jie bus pakomi
sės priimti, patieks Atstovų Rūmams. „Yra 
būtinai reikalinga”, tęsė Thomas, „kad mes 
esamus įstatymus paremtume ir papildytume 
naujais, o tuomet mes užsienio valstybių 
seną ir naują šnipinėjimo veiklą galėsime 
laikyti užšachavę.”
STASSENAS REIKALAUJA JT CHARTOS 

REVIZIJOS
New Yorkas (Dena-Reuter). Respublikonų 

kandidatas į prezidentus Harold E. Stasse- 
nas, vienoj savo kalboj New Yorko jauinų- 

' jų respublikonų klube pareiškė, jog respub
likonų užsienių politikos programa iuri 

' siekti, kad 1950 m. būtų sušauktas Jungtinių 
Tautų susirinkimas JT Chartai pakeisti ir 
ypatingai didžiųjų valstybių veto teisei Sau
gumo Taryboje eliminuoti.

Toliau Stassenas apibrėžė penkių punktų 
programą, dėl kurios pasakė, jog iki 1950 
m. Kremlius turėtų būti atvestas į tokią bū
seną, kad jis negalėtų pradėti puolamojo 
karo ir, kad komunistų jėgos užsieniuose 
būtų palaužtos.

Programos pirmas ir antras punktas api
ma eksporto ir finansų klausimų bei Mar- 
shallio plano vykdymą. Trečias — reikalą 
JAV išlaikyti stiprią karinę poziciją bei oro 
laivyno išplėtimą ir mokslinius tyrinėjimus. 
Ketvirtas — sustabdyti eksportą į Sovietų

Sąjungą sunkiųjų mašinų, mašinų dalių ir 
įrengimų, kurie galėtų būti panaudoti karo 
reikalams, kol Kremliaus ponai tvirtu pasi
žadėjimu ir tinkamu elgesiu įrodys, kad 
jie Europos atstatyme bendradarbiaus. Penk
tas — pradėjimą visą pasaulį ąpimančios 
pasaulėžiūrų kovos nugalėti komunistinei 
propagandai, kuri „toli pralenkia „Ameri
kos balso” radijo transliacijas”.

ŠIE 1948 M. JAV YRA LEMIANT1EJI 
METAI

Chicaga (Dena-INS). JAV prekybos mi- 
nisteris A. Harrimanas amerikiečių ūkinin
kų kooperatyvų tautinei tarybai pareiškė, 
kad 1948 metai „JAV tautai yra lemiantieji 
metai”. „Mūsų paimta Unksmė lems, ar 
JAV sukurs istorinėj raidoj naują pažan
gos erą, ar jų politika ves į augančius vi
daus ir užsienių sunkumus.”

Rio de Janeiro (Dena/Reuter). Brazilijos 
Atstovų Rūmai 181 balsu prieš 74 balsus 
priėmė įstatymą, kuriuo komunistų atstovų 
mandatai Brazilijoje sąjungos parlamente ir 
atskirų valstybių parlamentuose yra at
šaukti.

MUMS PALANKUS ŽODIS
New Yorkas (Dena/Reuter). Valstybės pa- 

sekretorius JAV užsienių reikalų ministeri-
joje Saltzmanas šeštadienio vakare pasisakė 
už tai, kad Kongresas priimtų nutarimą dėl 
išvietintųjų asmenų isileidimo į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Jis pasakė, kad priverstinas DP repatria- 
vimas prilygtų jų atidavimui vergijon, ir 
net mirčiai. Daugis dabar vakarų Vokieti
joje gyvenančių išvietintųjų jau seniau tu
rėjo pergyventi neapsakomas kančias ry
šium su jų opozicija prieš totalizmą.

Valstybės pasekretorius Saltzmanas mano, 
kad 400.000 D P transportui J Jungtines 
Amerikos Valstybes reikės maždaug 75 mi
lijonus dolerių.

STALINAS YRA SVEIKAS
Maskva (UP). Iš „absoliučiai patikimų 

šaltinių” patirta, kad Stalinas yra sveikas. 
Gandai apie jo susirgimą yra nepagrįsti. 
Švedų mokslininkas Dr. Berven buvo kvies
tas į Maskvą ne Stalinui gydytu

Roma (UP). Iš Romos, Sicilijos, Neapolio 
ir Toscanos pranešama apie naujus strei
kus ir neramumus. Venecijoje įvyko susi
šaudymas tarp policijos ir streikuojančių.

* Prancūzijoje vėl siaurinamas popierio 
suvartojimas laikraščiams.

Bevino užsienių politikos bruožai
Londonas (UP). Britų ministerių kabinė

ta svarstė naujosios britų užsienių politi
kos principus ryšium su Londono konferen
cijos iširimu. Iš patikimų sluoksnių patirta, 
tad D. Britanija yra nusistačiusi pagerinti 
ratarų Vokietijos ūkiškąją būklę tampriai 
bendradarbiaudama su Jungtinėmis Amen
ta Valstybėmis.

Kalbėdamas apie Graikijos įvykius Bevi
ns esąs pareiškęs nusistatymą, jog šiame 
reikale D. Britanija turinti bendradarbiauti 
su Jungtinėmis Tautomis, kad Atėnų vy
riausybė būtų palaikoma. Sunkiausias klau
simas esąs, ar D. Britanija galėtų suteikti 
Graikijai karinę pagelbą tuo atveju, jei 
įvyktų komunistinis sukilimas, nes reikia 
skaitytis su tuo, kad tas iššauktų darbiečių 
partijos kairiojo sparno pasipriešinimą.

D. Britanija esanti! užtateresuota vengti 
konflikto Viduriniuosiuose Rytuose kol pa
sibaigs jos mandato prievolės Palestinoje. 
Esą daromi pasiruošimai tartis su Iraku, 
Transjordanija ir Egiptu.

Marshallio plano vykdyme ir toliau Be- 
vinas turįs vaidinti svarbų vaidmenį. D.

Britanija esanti atmetusi visus Sovietų Są
jungos mėginimus išgauti veto teisės pri
pažinimą, nustatant Japonijai taikos sąly
gas. Esą nusistatyta padaryti žygių, kad do
minijoms taikos konferencijoje būtų suteik
ta visiška balsavimo teisė.

Londonas (AP). Užsienių reikalų minis- 
teris Bevinas kabinetui patiekė platų pra
nešimą apie Londono konferencijos nutrū
kimo priežastis. Šio posėdžio pasekmėje 
laukiama D. Britanijos glaudesnio bendra
darbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis. Britų ministerių kabineto nutari
mai šiuo reikalu bus laikomi paslaptyje iki 
debatų Žemuosiuose Rūmuose, kurie įvyks 
paskutinėje sausio mėnesio savaitėje.

KOMUNISTAI PRIES BEVINĄ
Milanas (Dena/Reuter). Britų komunistų 

partijos gener. sekretorius Harry Pollit čia 
pareiškė, kad „Bevinas turi eiti”. Pollit 
Beviną pavadino katastrofalinės britų už
sienių politikos priežastimi.

Pasak jo, „tolimesnis Bevino pasilikimas 
valdžioj reiškia besitęsiantį karo pavojų ir 
vargą.”

Markos suiminėjo savo karininkus
Konitza (Dena/INS). Pašiekiančiuose pra

nešimuose iš kovos lauko šiaurės Graiki
joje sakoma, kad Markos vyriausybės įsa
kymu yra suimta aštuoniadešimt sukilėlių 
vadų ir karininkų už tai1, kad jie neužėmė 
Konitzos miesto. Kai kurie suimtųjų nusi
žudė. Kiti bus teisiami karo teismo.
GALUTINIS SUKILĖLIU LIKVIDAVIMAS 

NUMATOMAS VASARĄ
Atėnai (Dena/Reuter). Generolas William 

G. Livosay, JAV kombinuoto generalinio 
štabo viršininkas Graikijoj pareiškė, kad 
sukilėlių jėgos-vėliausiai iki vasaros pra
džios bus galutinai likviduotos JAV yra 
manačiusios patiekti visas tam tikslui pa
siekti reikalingas priemones.
JAV LAIVAI TURKIJAI IR GRAIKIJAI
.Wasbingtonas (Dena). Anot INS, Ameri

kos laivynas, vykdydamas Trumano doktri
ną, perduos Turkijai keturis didelius po
vandeninius laivus ir vienuolika kitų laivų. 
Kitus šešis povandeininius laivus perduos 
Graikijai.
JAWTURI pasiruošti intervencijai 

GRAIKIJOJE
New Yorkas (Dena-Reuter). Paul Porter, 

tars neseniai kaip ypatingas prezidento 
Trumano pasiuntinys lankėsi Graikijoje, 
pareiškė, kad JAV turi būti pasirengusios 
reikale pavartoti jėgą, kad išlaikyti Graiki
joj demokratinę stabilizaciją. „Aš nežinau, 
— tęsė Porter — ar bus reikalinga jėga, tai 
yra pasiųsti į Graikiją amerikiečių kariuo
menę arba bendrą karinę misiją. Aš ne
taikiu bet tikiu kad mes turime būti pasi
rengę padaryti tokį žingsnį, jei pilietinis 
taras Graikijoj pasiektų abejotiną fazę.”

SOVIETAI BIJO JAV INTERVENCIJOS 
GRAIKIJOJE

Londonas (Dena/Reuter). Maskvos radijo 
komentatorius, pareiškė, kad pranešimai 
apie amerikiečių laivų pasiuntimą į grai
kų vandenis patvirtina JAV intervencijos 
kėslus Graikijoje.

JAV atstovybė Atėnuose paskelbė, kad 
lėktuvnešis „Midway”, trys lengvieji krei
seriai ir keli naikintojai Viduržemio jūros 
rytinėje dalyje ir Jonejos jūrose padarys 
paprastus manevrus. Markos vyriausybės 
susidarymas rodo JAV politikos Graikijoj 
nepasisekimą, sakė komentatorius. Po tos 
nesėkmės dolerinės demokratijos kovotojai 
žengią į atviros intervencijos kelią Grai
kijoje.

Atėnai (Dena/INS). Amerikos Viduržemio 
laivynas į pietus nuo Graikijos padarys 
Įprastus manevrus.

Atėnai (AP). Iš patikimų graikų šaltinių 
pranešama, kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir D. Britanija esančios Graikijos 
kaimynams pranešusios, kad Markos „vy
riausybės” pripažinimo atveju, jos tuojau 
pasiųstų į Graikiją savo karinius dalinius.

Bukareštas (Delną). Specaliu dekretu prof, 
dr. Pahron nominuotas pirmuoju Rumuni
jos prezidentu.

* 1948 — 1950 m. perijoduii Venecuela 
išsirrinko Romulo Gallego naujuoju Vene- 
cuelos prezidentu.

Roma (Dena/Reuter). Italų vyriausybė 
pasiūlė Triesto gubernatorium anglą. Jugo
slavijos atsakymas laukiamas.

Winstonas Churchillis neseniai sulaukė 73 metų amžiaus. Čia matome jį su 
savo žmona. (Dena—NYT—Bild)

Arabai veržiasi i Palestiną
Jeruzalė (Dena). Kaip AFP iš arabų šal

tinių praneša, į Palestiną Įžygiavo Irano 
daliniai. Pagal žydų pranešimus, maždaug
300 arabų dalinys iš Sirijos peržengė Pa
lestinos sieną. Į kilusias kautynes buvo 
įvelti ir britų daliniai iš Meoulla garni
zono.
BRITŲ AVIACIJA KOVOJA SU ARABAIS

Jeruzalė (Dena/Reuter). šešių šimtų vyrų 
arabų dalinys netoli Sirijos sienos puolė 
žydų gyvenamas vietoves. Jiems išvaikyti 
britų daliniai turėjo pavartoti aviaciją.

New Yorkas (Dena/Reuter). Pirmojo po
sėdžio proga JT gen. sekretorius Trygve 
Lie patikino Palestinos komisiją, kad rei
kale ji gali pasikliauti Saugumos Tarybos 
pagalba.
BRITAI PROTESTUOJA PRIEŠ ARABŲ 

ĮSIVERŽIMĄ
Londonas (Dena/Reuter). Britų pasiunti

nys Sirijoj, savo vyriausybės pavestas, dėl 
įvykdyto kelių šimtų ginkluotų arabų įsi
veržimo į Palestina pareiškė Sirijos vy
riausybei griežčiausia protestą.

Tas masinis iš Sirijos į Palestiną arabų 
įsiveržimas Londono diplomatiniuse sluoks
niuose sutiktas su rūpesčiu ir vertinamas

kaip pirmas ženklas, kad priešiškumas Pa
lestinoje pasiekė tokią stadiją, kurs gali 
pavojingai išsiplėsti.

ARABAI PRIEŠ AMERIKIEČIŲ 
ĮGULAS PALESTINOJE

Londonas (Dena/Reuter). Arabų Lygos 
informacijų įstaiga Londone savo pareiški
me griežtai pasisakė prieš amerikiečių da- 

1 linius Palestinoje.
Kaip Reuteris iš gerai informuotų šaltinių 

patiria, Amerikos gener. konsulas Palesti
noje prašė britų įstaigų sutikimo leisti 
išsikelti ribotam skaičiui amerikiečių lai- 

i vyno kareivių, kurie saugotų amerikiečių 
: konsulatą.

Arabų informacijų įstaigos pareiškime 
sakoma, kad arabai prieš tokį ketinimą 

. griežčiausiai nusistatę; jie yra nuomonės, 
kad tuo būdu būtų sudarytas precedentas 

' tolimesnei užsienių intervencijai Palesti
noje.

Ottawa (Dena/Reuter). Kanada nori pa
siūlyti Saugumo Tarybai, pagal prancūzų 
svetimšalių legiono pavyzdį, skubiai organi- 

, zuoti tarptautinę pajėgą, kuri būtų sudary
ta iš viso pasaulio savanorių.
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Mūsų buvo, mūsų bus!
Kiekvieno krašto gerovė ir tarptautinis jd 

svoris priklauso nuo geopolitinės būklės. 
Vokietijai Klaipėda buvo užmirštas, menku
tis pasienio uosto miestelis, ir visas Klaipė
dos kraštas nei politiniu nei ekonominiu ar 
demografiniu požiūriu Vokietijai neturėjo 
jokios reikšmės. Kažkada buvę vokiškumui 
nepaklusnūs gyventojai, Reichui atrodė, yra 
palaužti ir nutautinti. Ir taip ramybėje ir 
užuomarštyje, kaip ir kiekvieno pasienio 
miestelio, be pretenzijų slinko Klaipėdos 
gyvenimas.

Tą ramybę sukrėtė Didysis Karas, o 
dar labiau — Mažosios Lietuvos lietuvių 
pastangos Versailles prisijungti prie savo 
kamieno D. Lietuvos.

Amžių vergystė ir priespauda nepakirto 
lietuvybės Klaipėdoj. Ji, vokiečių nustebi
mui, prisikėlė, kaip prisikėlė iš mirusiųjų ir 
pati Lietuva. Klaipėdos „būrai” 1923 ra. 
sausio 15 d. ginklu pareikalavo grĮžimo prie 
Lietuvos, ir grįžo!

Sužydėjo lietuviška Klaipėda, žmonių ge
rovė kilo, Įsiviešpatavo rimtis ir tvarka. 
Bet, mūsų nelaimei, neilgam!...

Blogai konstuotos Versailles taikos vėžiai 
pradėjo graužti ir Klaipėdos autonomijos 
pagrindus.

Hitlerio įsigalėjimo vokiečių Reiche aidas 
turėjo savo atgarsį ir Klaipėdoj: nuo vo
kiškų ekonominių kooperatyvų iki einheits- 
fronto — viskas buvo diriguojama svetimos 
rankos ir svetimų interesų labui.

Apsiniaukė padangė. Nejaukias dienas tu
rėjo išgyventi Klaipėdos lietuviai. Pagarsė
jusi Klaipėdos išdavimo byla buvo paskuti
nė gulbės giesmė, tai buvo paskutinis ban
dymas mažesnio ir silpnesnio pasipriešinti 
jėgai ir smurtui.

1938 m. kovo 22 d. Klaipėda turėjo grįžti 
prie „didžiosios tėvynės” naujai dvigubai 
vergijai, nes be vokiečių jungo prisidėjo 
nacių jungas. Teisė tapo po kojomis pa
minta. Nebebuvo, kas pasipriešina rudmarš- 
kinių užmačioms. Kad ir šiuo Klaipėdos 
atsitikimu, jau aiškiai buvo matyti, kad Vo
kietija iššauks katastrofą. Toji politika,-ku
ri jiems „grąžino” Klaipėdą, privedė prie 
didžiausios nelaimės, ypač rytų tautas. Pa
sirodė, kad ir Sudetai ir Klaipėda ir, pa
galiau, Dancigas, kurio titulu pradėtas šis 
karas, buvo tik tuščios didybės burbulai. 
„Laisvinusiai” kraštus ir tautas, šiandien 
pačiai Vokietijai gresia „išlaisvinimas”.

Ne anachronizmas, kad šiandien, neturė
dami laisvės, pavergti ir išblaškyti, mielai 
prisimename tautos triumfo valandas. Tat 
sveikos, nors ir žudomos, tautos noras gy
venti ir kurti. Prieš 25 metus, sausio 15 d. 
Klaipėdos kraštas grįžo prie motinos Lietu
vos. 25 metų garbingos sukakties proga mes 
lenkiame galvas prieš Mažosios Lietuvos 
tautinius didvyrius, mirusius ir gyvus, ku
rių nepalaužė nei Kaizerio nei Hitlerio Vo
kietija. Su pagarba mes minime ir tas de
šimtis tūkstančių „būrų”, kurių širdyse iš
silaikė taip gyva tėvynės meilė.

Šiandien esame pavergti arba ištremti ir 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos lietuviai. 
Bet ir tremtyje mes vieningi.

Ateis laikas, kada laimės teisingumas ir 
kelsis Lietuva. Ji kelsis su Vilnium ir Klai
pėda. Nei vieno nei kito mes neatsižadėsim. 
Ne geopolitinių sąlygų diktuojami, ne poli
tinės, ekonominės ar demografinės naudos 
inspiruojami mes siekiame Klaipėdos, bet 
jos negalime atsižadėti jau vien dėl to, kad 
ji yra mūsų tautos ir valstybės organinė 
dalis.

Ir kai tik kelsis Lietuva, kelsis ir Klaipė
da. Ji mūsų buvo, mūsų bus!

Nagi
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NUO SOSTO I PARNASĄ
Tokio. Sulaužęs šimtmečių tradicijas, Im

peratorius Hirohito savo pavaldiniams pa- 
. dovanojo dvi savo paties ranka rašytas poe

mas Naujųjų Metų proga. Jos buvo pa
skelbtos trečiadienį pirmuose japonų laik
raščių puslapiuose. Įžangos žodyje laikraš
čiai pabrėžė, kad Imperatorius linki savo 
tautai su drąsa ir giedra širdyse grumtis su 
pokarinėmis sunkenybėmis.

Pirmoji poema skamba: „Pralenkite savo 
jėgomis pušį, augančią jūros pakrantėje, 
kuri stovi atgręžusi veidą įtūžusiam jūros 
vėjui per visus keturius metų laikus.”

Toliau jis pataria savo tautiečiams mo
kytis iš amžinai žaliuojančios pušies nykia
me sode baigiantis žiemai, kuri bet kokiose 
sąlygose nekeičia savo spalvos.

As esu belaisvis
Roma (Dena). Rumunijos pasiuntinys Va

tikane T. Solacolo pareiškė, kad komunisti
nėje Rumunijos pasiuntinybėje jis laikomas 
nelaisvėje. Solacolo pranešė telefonu ame
rikiečių INS žinių agentūrai: „Aš esu be
laisvis. Aš kreipiausi j italų užsienių rei
kalų ministeriją, į italų policiją ir i Vati
kaną, bet man buvo atsakyta, kad begali 
man padėti. Jau aštuoni mėnesiai man neiš
mokėta alga ir dabar dar reikalauja iš ma
nęs, kad aš palikčiau visą savo asmeninę 
nuosavybę. Man buvo pareikšta, kad tol aš 
būsiu uždarytas, kol apsispręsiu palikti vi
są savo nuosavybę, {skaitytinai amerikietišką 
luksus auto.”

Rumunijos vyriausybė 
tęsė Solacolo, kad,
man neišmokėtą atlyginimą, turiu 
Bukareštą”.

Savaitinė apžvalga

Ofenzyva prasidėjo
Jau dvidešimt metų Kinijoj tęsiasi brol

žudiškas karas. Šiandieninė Kinijos karinė 
padėtis yra tokia: vyriausybininkų rankose 
yra beveik •/< visos Kinijos teritorijos su 
’/• visų 430 milijonų Kinijos gyventojų. Li
kusioji, daugumoj šiaurinė Kinija, yra val
doma komunistų. Fronto linijos eina upė
mis.

Vyriausybininkai turi arti 2 milijonus re
guliarios kariuomenės, apie 2—3 milijonus 
rezerve, priedo keletą šimtų tūkstančių tar
naujančių milicijoj. Kariuomenė yra lengvai 

( ginkluota, pervežama motorizuotom prie
monėm, remiama nedaugeliu tankų bei šar
vuotų autovežimių. Veikia apie 3.000 lėktu
vų. Reguliarios kariuomenės komunistai tu
ri gerokai virš milijono vyrų, priedo kele
tas milijonų tarnaujančių komunistinėj 
licijoj užimtuose plotuose. Jie neturi nė 
artileijos, nė kovos lėktuvų.

Pereitą savaitę abi pusės susikibo 
džiausiom grumtynėm iš viso civilinio
ro — mūšiui dėl pramonės ir susisiekimo 
centro Mukdeno. Mukdenas yra paskutinis 
vyriausybininkų atramos punktas Maitdžū- 
rijoj, turtingame pramonės krašte. Jei vy
riausybininkai pajėgs išlaikyti Mukdeną, jie 
turės 1 raktą į Mandžūriją, ypatingai j 
šiaurės Kiniją.

Pereitą savaitę komunistų pajėgos pra
laužė priekines Mukdeno gynybos linijas. 
Jie pagrindinai izoliavo miestą ir atkirto 
visus tiekimo kelius. Žinios, prasmukusios 
pro Nankino vyriausybės tankų koštuvą, 
tvirtina, kad maisto ir degamųjų medžiagų 
stoka yra katastrofiška. Šeimos miršta nuo 
šalčio ir bado. Vyriausybininkų pastiprini
mai, mesti nuo Chaugchun Mukdeno kryp
timi, bandė pralaužti apsupimo 
no naudai pasvirs karo laimės 
(NYT)

mi-
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žiedą. Kie- 
svarstyklės?

MaskuotosRio de Janeiro (Dena/INS).
bandos Sao Paulo sudaužė dviejų neko
munistinių laikraščių redakcijas. Miesto 
centre sustiprinta policija. Valdžios įstai
gos paaiškino, kad tai ne komunistinė ak
cija, bet tik išdava vidaus politinių ginčų.

* Modenoje, Italijoje, nežinomi asmens 
Išsprogdino policijos vado įstaigos patal
pas.

man pranešė, 
jeigu aš noriu gauti 

grižti į

Persitvarkant
Pirmosios Naujų Metų savaitės atnešė 

žinių apie bandymus, nelaukiant visuotinos 
talkos, savo jėgomis išspręsti karo palik
tas problemas. Londono konferencija užbai
gė ne tik pereitus metus, bet ir delsimo 
laikotarpį. Pradėta gelbėti tai', ką išgelbėti 
dar galima. JAV Kongresas, jau pereitų me
tų gale paskyręs 522.000.000 dol. pereina- 
majai pagelbai, dabar pradėjo svarstyti pa
tį Marshallio planą, o prezidentas Truma
nas pažadėjo netrukus patiekti ir pagelbos 
Kinijai programą. Vokietijoje britų ir ame
rikiečių zonos gavo federacinės valstybės 
pamatus. Prancūzijoje išleisti įstatymai 
vai su infliacija. Ir likusiam pasaulyje 
stebimos pažangos žymės. Tiesa, visa 
dar tik planai ar net tik idėjos, kurias 
reikia (gyvendinti, tačiau pereitų metų pra
džioje ir jų nebuvo.

Savo metiniame pranešime apie padėtį 
prezidentas Trumanas šaukėsi Dievo pagel
bos, prašydamas stiprybės išlaikyti sunkius 
bandymo metus.’ Tas jau įrodo, kad pasi
rinktasis kelias nėra lengvas, nors ir vie
nintelis. Sovietų telegramų agentūra TASS 
džiaugėsi, kad prezidento pranešimas buvo 
sutiktas be jokio entuziazmo. Su dideliu 
•malonumu ji pabrėžė tą Trumano praneši
mo vietą, kurioje rimtai nurodoma į inflia
cijos grėsmę. Sakoma — skęstantis ir už 

I šiaudo griebiasi. Atrodo, kad ir TASS lai— 
I kėši tos pačios taktikos. Iš tikrųjų ta ne- 

Į aukštesn. mokyklų programą yra įtrauk-j jauki tyla pasitiko Trumano pranešimą ne 
ta — viešas kalbėjimas, komunistų parti- dėl to, kad pav. Trumanas užuomina pra
jos istorija, kaip veikti mases, komunistų j bėgo komunizmo grėsmę ir ne dėl to, kad 
partijos apsaugai žinių tarnybas įkūrimas ” '--------- ------- “—c-------- —
ir žinių perdavimas Sov. Sąjungai. Pamokų 
tonas esąs „labai antiamerikietiškas ir kar
tais labai karingas”.

Tų aukštesn. mokyklų absolventai, kurie 
siunčiami į Maskvos universitetą, gauna 
rūbus ir maisto davinį kaip ir sovietų ar
mijos štabo karininkai. Jie gali Maskvoje 
laisvai judėti. Apskaičiuojama, kad ma
žiausia 15.000 vokiečių ir austrų belaisvių 
išėjo universiteto amokymą.

Baigusieji antifašistines aukštąsias mo
kyklas ir Maskvos universitetą siunčiami 
dar į belaisvių stovyklas, kad apšviestų sa
vo buv. draugus belaisvius. Ir tik iš ten jie 
gali) būti paleisti namo. Sugrįžę jie į 
Austriją ir Vokietiją turi tęsti apmokymo 
darbą. Centrinis Austrijos komunistų parti
jos komitetas neseniai įsakė visiems komu
nistų pareigūnams stoti 
sus.

Nors dauguma austrų 
stebinti žemu Rusijos 
dariu ir neliko įsitikinusiais komunistais, 
bet jie išmoko likti prie savo įsitikinimų. 
Kaip pranešama, kurie Rusijoje per garsiai 
šneka, nesiimčiami namo. Didelėje grįžtan- 
čiųjų paskirstymo stovykloje prie Rusijos— 
Rumunijos sienos yra slapta policija, kuri 
grąžina belaisvius atgal į Rusiją, jei jie 
mario, kad jau pravažiavo geležinę uždangą 
ir kalba prieš komunizmą. (N. Y. Times, W.)

Amerrkiečfų atstovas tą kaltinimą pada
rė po to, kai jis bandė gauti sovietų atsto
vo gener. A. P. Kisenko paaiškinimą apie 
sovietų paimtų japonų Kwantung armijos 
Mandžūrijoj ginklų likimą.

PAKISTANO GINČO SPRENDIMAS 
ATIDĖTAS

New Yorkas (Dena/INS). Pakistano vy
riausybė dėjo pastangų Saugumo Taryboje 
Indijos — Pakistano ginčą atidėti, kol Pa
kistano užsienių reikalų ministeris 
lės Pakistaną atstovauti.

Indija apskundė Pakistaną, kad 
sis remia sukilėlius, kurie nori 
Kašmirą, kurs dabar yra Indijos 
jos dalimi.

pats ga-

pasta ra- 
užvaldyti 
dotnini-

Neu-Delhis (Dena/Reuter). Keturi tūk
stančiai sukilėlių, panaudodami artileriją ir 
sunkiuosius bei lengvuosius kulkosvaidžius, 
puolė indusų pozicijas Kašmiro provincijoj.

* Choleros epidemija graso visiems Vi- 
duriniems Rytams. Saudi Arabijoj įskiepyta 

_____ ... v*rš vienas milijonas žmonių.
paimtus japonų ginklus sovietai perdavė * šiemet sukanka 100 metų Šveicarijos 
kinų komunistams. I kantonų sąjungai.

KINŲJAPONŲ GINKLAI PERDUOTI 
KOMUNISTAMS

Tokio (Dena/INS). Amerikiečių 
sąjungininkų kontrolinėj taryboj Japonijoje, 
William J. Sebald, pareiškė, kad karo metu

atstovas

Sovietai mokina belaisvius komunistų 
doktrinos

Viena. Visi belaisviai,.kurie grįžo iš Ru
sijos į Vokietiją ir Austriją laike paskuti
nių aštuoniolikos mėnesių, buvo apmokina- 
mi komunistų doktrinos. Sovietų požiūriu 
tinkamiausi buvo pasiųsti į aukštesnes mo
kyklas ir universitetus, kur jie praėjo tam 
tikrą kursą komunistų agentų tarnybai.

Per paskutinius šešius mėnesius belaisvių 
apmokymas buvęs suintensyvintas ir laike 
trijų paskutinių mėnesių mokymo kursas 
buvęs griežtai ahtiamerikoniškas. Tas ap
mokymas didžiumoje atliekamas „vokiečių 
laisvės sąjūdžio”, kurio priešakyje yra 
Friedrichas von Paulus, buv. vokiečių feld
maršalas ir karo belaisvis.

Belaisviai baigę tuos kursus 
grįžę J Austriją praneša, kad 
laisvių stovyklose leidžiami
laisvės sąjūdžio” laikraščiai vokiečių kal
ba. Juose rašoma apie JAV planus, apie 
ūkinį Europos pavergimą ir šmeižiamas 
amerikiečių „imperializmas”.

Visi belaisviai turėję praeiti šešių savai
čių „indoktrinacijos” kursą, kur vadovauja 
rusų karininkai bei komunistų agentai iš 
belaisvių tarpo. Manoma, kad tik 8 ar 9% 
iš jų pasidaro įsitikinę komunistai.

Po įvairių patikrinimų, atrinkus tinka
miausius kandidatus, pirmiausia siunčia į 
antifašistiškas aukštąsias mokyklas, o pa
skui, jei jiems pasirodo tinkami, perkeliami 
į Maskvos universitetą. Antifašistinės 
aukšt. mokyklos yra dalis „Vokiečių laisvės 
sąjūdžio”.

ir nesenai 
visose be- 
„Vokiečių
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belaisvių yra nu- 
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| Savaime suprantama, kad tai negalėjo 
j patikti respublikonams ir jie kaltina Tru- 
maną pasinaudojus valdžios autoritetu rin
kiminei propagandai. Tačiau TASS užmirš
ta, kad Trumano užsienio politika iškilo 
virš partinių sumetimų. Ji virto visos tau
tos politika, ir kai Marshallis sekančią die
ną, kalbėdamas senato užsienių reikalų ko
misijos posėdyje nepasitenkino tik užuomi
na, bet aiškiai pasakė, kad sovietai — ko
munistai yra tikrieji amerikiečių priešai, 
kurie nori išnaudoti vargą, kad įsigalėjus 
Europoje, kad įvedus joje tokį režimą, ku
ris pralenktų Hitlerio, su kuriuo kovojo 
amerikiečiai, — dėl to niekas nebesiginčijo, 
Štai faktas, kuriuo vadovaujasi ir vadovau
sis JAV užsienių politika, visai vistiek ku
ri partija stovės prie valdžios vairo. Tik 
ūkinė krizė galėtų susilpninti jos veiksmin
gumą, todėl komunistai taip trokšta tos, 
pasak jų, neišvengiamos krizės, nors prak
tika iki šiol jų prognozus pavertė niekais.

Tuo tarpu ir Europoje nesnaudžiamą. 
Svarbiausias čia šių metų įvykis buvo 
Frankfurto konferencija, kurioje gimė orga
nizacija tampriai sujungianti Bavarijos, 
Wurtembergo, Hesseno, Žem. Rheino-Vest- 
falijos, Žem. Saksonijos ir Slezvigo-Hol- 
steino kraštus, bei Hamburgo ir Bremeno 
laisvuosius miestus J ūkinį vienetą, prie 
kurio, aplinkybių verčiama, turės ilgainiui 
prisidėti ir prancūzų zona. Britanijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje ir kitur matosi pa
gerėjimo žymių, nors ir čia, kalbant 
Stafford Cripps žodžiais, dar ne tik 
persirista per kalną, bet ir viršūnė dar
pasiekta. Tačiau džiugu, kad einama aukš
tyn, bet ne žemyn. Amerikiečiai vieni ne
gali atstatyti pasaulio, tvirtina JAV vals
tybės vyrai, bet ir be jų pasaulio atstaty. 
mas neįmanomas. Marshallio planas jiems 
suteiks vadovaujantį vaidmenį. Kartu, prieš 
vis daugiau suliejamą Rytų bloką vis dau
giau ryškėja Vakarų bloko kontūrai, Tiesa, 
jis nebus toks tamprus ir vieningas kaip Ry
tų blokas, tačiau už tat žymiai galingesnis 
ir didesnis. Todėl suprantama, kad Vakarą 
pasauliui taip persitvarkant, sovietų valdo
vus vis daugiau apima nerimas. „Šaltajam 
karui” vis mažiau belieka vietos. Už tat jie 
koncentruoja savo dėmesį ten, kur dar gali 
varyti savo griaunamąjį darbą — į Grai
kiją ir Kiniją. Dėka amerikiečių pageltos, 
graikai vis daugiau darosi savo krašto šei
mininkais. Todėl sovietai, kad išlaikius 
spaudimą, turėjo telkti Albanijos, Jugosla
vijos ir Bulgarijos kariuomenes. Kinijoje 
komunistai pradėjo ruoštis ten dar nematy
to masto žiemos ofenzyvai. Tačiau tas jau 
nebedaro įspūdžio. Vakarai tas priemones 
pasitiko abejingai. „Jei turi’ kilti karas — 
sako jie — teprasideda.” Į tai sovietai dar

Kongreso dauguma nepritartų Europos pa- 
gelbos akcijai. Dėl to nepasitenkinimo yra 
kalti šių metų gale įvyksiantieji prezidento 
rinkimai. Negalima prikišti prezidentui, kad 
jis, ruošdamas savo metinį pranešimą, turė
jo prieš akis tą taip svarbų vidaus politikos 
įvykį ir prie jo prisiderino. Anot „Baltimo
re Sun” prezidentas visiems JAV sluoks
niams ■ 
miestelėnams ir ūkininkams --------  —
tikrų pažadų. Prezidentas ypatingą dėmesį 
atkreipė j socialinę padėtį, žadėjo steigti 
naujas federacines įstaigas socialiniams, 
sveikatos ir švietimo reikalams, kalbėjo 
apie reikalą Įgyvendinti tie tik teoretiškai, 
bet ir praktiškai demokratines teises — jas 
praktiškai suteikti ir pietiniuose štatuose 
gyvenantiems negrams. Žodžiu, ta jo pra
nešimo vieta priminė Roosevelto socialinę 
progralną. Ta savo programa prezidentas 
siekė, kaip tvirtina kai kurie komentatoriai, 
„atimti vėją Wallace išskėstom burėm”. 
Mat, Wallace kandidatūra gali atimti de
mokratams per rinkimus kiek balsų. Ir kaip 
tik jie gali nulemti demokratų pralaimėji
mą, nes, jei Trumanas bus perrinktas pre
zidentu, tai tik, bent dabar taip atrodo, 
nežymia balsų dauguma. Todėl Trumanas 
pasinaudojo proga apie save suburti vadi
namuosius pažangiuosius sluoksnius, žadė
jo nepasiturintiems sumažinti mokesčius, nerado tinkamo atsakymo, 
įvesti socialines reformas ir pan. |

— pramoninkams ir darbininkams, 
ėnams ir ūkininkams — suteikė tam
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STAUGIĄS ŠUO
1SVERTE T. V.

ERLE STANLEYS GARD NERIS

Della Streetaitė vikriai priėjo prie durų, 
atidarė jas ir Maja Sibley įėjo į vidų.

— Ar kas nors nemalonaus)1 — pasitei
ravo Perris Meisonas.

■ — Nei trupučio. Aš jam pasakiau tik tą 
vieną sakinį, kur| jūs man liepėt, ir jis 
patikėjo. Jis peržvelgė mane nuo galvos 
iki kojų ir davė keletą klausimų. Tada iš
traukė pirštinę ir atidavė man. Apsukriai 
pauostė pirštinę bei mano kvepalus ir įsi
tikino, kad vienodi.

— Bravo, — tarė Meisonas. — Pasiva
dino! Agnės Braunli vardu?

— Taip. Adresas — Brydmonto viešbu
tis ■»- taip, kaip liepėte.

— Puiku. Šimtą penkiadešimt dolerių 
gausit tuojau, o likusius vėliau. Tik nei žo
džio apie tai.

— Žinoma.
Perris Meisonas atskaičiavo pinigus.
— Norit sąskaitos?

■ — Ne.
— Kada gausiu likusius pusantro šimto?
— Kai darbas bus užbaigtas.
— Kas dar man liko padaryti?
— Gal būt, nieko. Gal būt, reikės stoti į 

teismą ir liudytu
— Stoti į teismą ir liudyti? Ką’
— Tą, ką iš tikro darei
— Visai nemeluoti?
— Tikrai ne.
— Kada tai sužinosiu?

— Maždaug po poros savaičių. Būkit 
kontakte su manim. Tai ir viskas. Geriau, 
kad tuoj pat pasišalintumėt, nes nenoriu, 
kad kas nors jus pamatytų besisukinėjant 
apie mano įstaigą.

Ji padavė ranką.
— Labai ačiū už darbą, Mr. Meisonai. 

Puikus uždarbis.
— Jūs neįsivaizduojat, kaip man tuo pa

sitarnavot.
Advokato nuotaika iš pagrindų pasikeitė. 

Jautei giedrą palengvėjimą. Kai durys už
sidarė, Majai Sibley išėjus, jis gyvai krei
pėsi į Dellą Streetaitę:

— Paskambink policijos štabui ir pa
kviesk detektyvą seržantą Holkombą prie te
lefono.

— Jau gana vėlu, — priminė ji.
— Nieko. Jis dirba naktimis.
Della Streetaitė sujungė ir pasižiūrėjo į 

advokatą.
— Detektyvas seržantas Holkombas prie 

telefono.
— Perris Meisonas priėjo prie telefono. 

Šypsodamasis jis paėmė ragelį.
— Klausykit seržante. Turiu jums nau

dingų informacijų. Gaila, negaliu visko pa
sakyti; Siek tiek, taip ... Taip, dalis yra 
profesinė paslaptis ir jos negaliu jums at
skleisti. Manau, kad žinau advokato parei
gas, teises ir atsakomybę. Advokatas turi 
šlaikyti savo kliento paslaptis, bet jis ne

gali nuslėpti nusikaltimo. Jis neturi nu

slėpti jokio fakto. Jis gali pasilaikyti tai, 
ką jam klientas pasako, jei tai reikalinga 
bylos parengimui arba turi ryšio su nuro
dymais, kuriuos davė savo klientui ...

Meisonas minutei nutraukė ir susiraukė, 
o iš ragelio girdėjosi indėniškas triukšmas. 
Tada jis tarė nuolaidžių tonu:

— Gerai, seržante. Nesijaudinkit. Neno
riu plačiai dėstyti apie (statymus. Norėjau 
tik tai pasakyti, kas jums padėtų suprasti, 
ką aš dabar pasakysiu. Atsitiktinai sužino
jau, kad dryžuotasis automobilis 86 — C at
vežė moteriškę pas Klintoną Folį maždaug 
25 minutes po septynių. Moteriškė pamiršo 
pirštinę automobilyje. Ta pirštinė yra 
neabejotinas įrodymas. Ji pas mane. Gaila, 
negaliu paaiškinti, kaip ji pas mane atsira
do, bet ji yra čia ir aš ją persiusiu polici
jos štabui ... Gerai, galit pasiųsti jos 
pasiimti. Aš namie nebūsiu, bet mano sek
retorė Della Streetaitė jums ją perduos ... 
Taip, šoferis gali be abejo ją atpažinti ... 
Dar galiu pasakyti: važiavusi taksi mote
riškė ją pametė arba tyčia paliko automo
bilyje. Šoferis rado. Vėliau ji pakliuvo pas 
mane. Gaila, negaliu pasakyti kaip ... Ne, 
po velnių, aš negaliu pasakyti ... Ne, ne
galėčiau pasakyti ... Spiaunu į tai, ką jūs 
galvojate. 2inau savo teises. Ta pirštinė yra 
įrodomoji medžiaga ir ji jums priklauso, 
■bet tai, kas man pasisekė išgauti iš klijento, 
yra šventa ir neištrauksite iš manęs viso
mis žemės bausmėmis.

Jis trenkė ragelį ant šakučių ir sviedė 
pirštinę Dellai Streetaitei.

— Kai ateis valdininkai, atiduok jiems ir 
daugiau nieko išskyrus meilią šypseną. Ne
duok jokių informacijų.

— Kas atsitiko? — paklausė ji.
Perris Meisonas ilgai J ją žiūrėjo.
— Dabar galiu pasakyti, jei labai norit 

žinoti: šiąnakt, tarp pusės aštuonių ir aš
tuntos, buvo nužudytas Klintonas Foiis.

Paulius Draikas sutraukė lūpas, lyg norė
damas švilpti

— Iš vienos pusės manęs nenustebinot, iš 
kitos — taip. Kai išgirdau tas sirenas, pa
galvojau, tai galėjus Įvykti. Po to, kai pa
mačiau, su kokia medžiaga operuoja!, atsi
sakiau nuomonės, kad tai turi ryšio su 
žmogžudyste.

Dellos Streetaitės akys nukrypo nuo Per- 
rio Meisono į Paulių Draiką.

— Ar kas nors blogo, Draikai? — susi
rūpinusi paklausė Della.

Detektyvas buvo kažką besakąs, bet su
laikė kvėpavimą ir nutilo.

Della Streetaitė priėjo prie Perrio Mei
sono ir pasižiūrėjo į jį.

— Šefe, ar galiu jums kuo padėti?
Pasižiūrėjus į Dellą, jo žvilgsnis su

minkštėjo.
— Turiu pats vienas viską išnarplioti.
— Ar pranešėt policijai apie žmogų, ku

ris norėjo sužinoti, ar galiotų jo testamen
tas, jei jis būtų nuteistas mirti už žmogžu
dystę?

Perriš Meisonas įdėmiai žiūrėjo į ją.
— Be to, ką dabar pasakėme, nieko dau

giau policijai nepranešime.
Paulius Draikas pašoko su neįprastu 

smarkumu.
— Perri, gana rizikos visame tame daly

ke. Jei asmuo, nužudęs Klintoną Folį prieš 
tai tarėsi su jumis, turit tuoj pat nueiti į 
policiją ir ...

— Juo mažiau žinot tame reikale, juo 
mažiau rizikuoja!.

Detektyvo balsas buvo liūdnas.
— Tai, ką jau žinau, nėra be reikšmės, — 

prašnabždėjo jis.
Perris Meisonas kreipėsi į Dellą Stree

taitę.
Nemanau, kad jie tardys jus, jei pasaky

sit, kad aš palikau tą pirštinę perduoti 
jiems, ir kad tai viskas, ką galit pasakyti

— Nesirūpinkit manimi, šefe. Aš pati sa
vimi mokėsiu pasirūpintu Bet ką jūs da
rysit?

— Išeinu ir išeinu tuoj pat.

Jis priėjo prie durų, padėjo ranką ant 
velkės ir pasižiūrėjo į porą, pasisekančią 
įstaigoj.

— Viskas, ką padariau, plaukia į viaią 
tikslą, ir viskas yra prasminga. Visa tai 
sukels susijaudinimą. Išnaudojau visas pro
gas. Aš žinau, iki kol galima eiti. Dėl to 
noriu, kad elgtumėtės pagal nurodymus ir 
baigta.

Dėlios Streetaitės balsas drebėjo iš susi
jaudinimo.

— Ar tikrai žinote, kur sustoti, šefe?
— Baisu, — sušvokštė Paulius Dreikas, 

— jis niekados nežino, kur sustot.
Perris Meisonas atidarė duris.
— Kur einat, Perri? — paklausė detek

tyvas.
Meisonas nerūpestingai nusišypsojo
— Geriau jums apie tai nežinoti.
Durys trinktelėjo.

XIV Skyrius.
Perris Meisonas pagavo kursuojantį 

automobilį prieš savo įstaigą.
— Brodvėjaus viešbutis, 42 gatvė, gali

mai greičiau.
Jis susmuko sėdynėje ir užsimerkė. Auto

mobilis riedėjo pustuštėmis gatvėmis. Auto
mobiliui sustojus prie Brodvėjaus viešbučio, 
jis numetė banknotą šoferiui, per prieš
kambarį nuėjo prie lifto taip, lyg skubėtų 
svarbiu reikalu. Pasikėlė į antrą aukštą, 
pašaukė telefonu patarnautoją ir paklausė:

— Galit pasakyti ponios Bessie Forbsie- 
nės numerį?

— Aštuntas aukštas, devyniasdešimt šeš
tas kambarys.

— Ačiū, — tarė Meisonas. Pakabino ra
gelį, priėjo prie lifto ir pasikėlė į aštuntą 
aukštą. Priėjęs 96 kambarį pasibeldė į 
duris.

— Kas ten? — paklausė išsigandęs Bes
sie Forbsienės balsas.

— Meisonas, — atsakė Perris Meisonas
tyliai — Atidaryki!. '(B-d.)

2
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■ Aš mačiau bolševikišką koncentracijos stovyklą —-—
— Tik nepaskelbkite mano pavardės, nes 

aš gerai parisiu bolševikus jau nuo 1935 
metų, kai dauguma lietuvių DP apie jų 
žiaurumus dar nė sapnuoti nesapnavo.

Tik tokia sąlyga sutinka savo pergyveni
mus darbininkų rojuje papasakoti — pareiškė 
M-tnė, dabar gyv. Schw. Omiind stovykloje.

— Į Kiniją patekau Didžiojo Karo metu 
bodama dar maža mergaitė. Apsigyvenau 
tarptautiniame Charbi'no mieste. Ten užau
gau,‘mokiausi, ištekėjau ir su šeima iš
gyvenau iki 1935 metų pradžios. Charbine 
buvo Lietuvos Konsulatas, kuris aprūpino 
mus lietuviškais užsienio pasais, taigi, visą 
laiką buvome Lietuvos piliečiai, nors gy
venome Kinijoje. Be mūsų Charbine gyveno 
dar apie 30 lietuvių šeimų. Visą laiką susi
rašinėjome su Lietuvoje esančiais giminė
mis, gaudavome lietuviškų laikraščių ir 
knygų.

— Po japonų invazijos gyvenimas Kini
joje pasunkėjo, nutarėme giminių kviečia
mi grįžti į Lietuvą. Ėmėme svarstyti, kaip 
grįžti: jūros keliu aplink Indiją, ar gele
žinkeliu per Sovietų S-gą. Kelionė geležin
keliu kainavo truputį pigiau, tad neklausy
dami įspėjimų ir nutarėme važiuoti į Lie
tuvą per Sov. Rusiją. Sovietų konsulate 
irius mandagiai priėmė, davė vizas ir mes 
be jokios baimės atidavėm bagažan savo 
daiktus ir kartu su būriu lenkų, vokiečių ir 
latvių pasileidome kelionėn. Kitos dvi lie
tuvių šeimos iš Charbino išplaukė laivais. 
Jos Lietuvą laimingai! pasiekė, o mums li
kimas lėmė visai ką kitą. '

— Per visą Sibirą važiavome laimingai.
Be jokių nuotykių pasiekėme ir Maskvą. 
Čia mums .reikėjo persėsti į kitą traukinį 
ir sutvarkyti kažkokius formalumus. Viskas 
ėjo laimingai. Sugaišę Maskvoje tik porų 
dienų, vėl susėdom į mums specialiai pa
skirtus vagonus ir tikėjomės greitai pa
siekti Lietuvą.

Deja, pavažiavus apie 30—50 km, nakties 
metu mūsų traukinys sustojo mažoje sto
telėje. Visų keleivių iš Kinijos vagonus 
apsupo NKVD kareiviai, o uniformuoti val
dininkai labai šiurkščiai keikdami ėmė mus 
varyti iš vagonų J peroną. Nesuprasdami, 
kas čia darosi, ėmėm protestuoti ir ban
dėm iš vagonų neiti. Bolševikams to ir 
tereikėjo. Jie tuoj išsitraukė iš kišenių di
džiulius pistoletus, pasišaukė kareivius su 
šautuvais ir ėmė visus iš eilės buožėmis 
mušti. Net savo lagaminų nebedavė pasiimti. 
Perone visiems vyrams, tiek moterims su j 
vaikais liepė suklaupti ir nesižvalgyti. Ap- ; 
stulbę klūpodami žiūrėjome į nueinantį 
naktin traukinį su visu mūsų bagažu. Enke- , 
vedistai atskyrė visus vyrus ir greit juos 
nusivarė, o mus su vaikais suvarė į 
stotį ir ėmė surašinėti. Tik apie rytą mo
teris ėmė skirstyti ir po vieną išvedžioti. 
Mane su 8 metų amžiaus sūnumi nuvedė į 
milicijos nuovadą, įrašė į knygas ir vėl 
liepė laukti. Apie pietus atėjo lopytais kai
linukais apsivilkusi senutė ir nusivedė 
mane „ant kvatieros”. Pro ašaras nieko ap
linkui nemačiau ir klampojau gilų sniegą 

sekdama tą senutę. Už poros dienų išdrį
sau nueiti į tą pačią milicijos nuovadą ir 
ėmiau klausinėti, kur yra mano vyras. Tik 
už savaitės sužinojau, kad vyras yra to 
miestelio kalėjime. Turėjau truputį pinigų, 
tad, sudariusi mažą maisto pakietėlį, nuėjau 
prie kalėjimo vartų. Ten radau didžiausias 
eiles moterų. Pakietėlio tą dieną taip ir 
neįdavia.u Pasirodo, man reikėjo ateiti iš 
vakaro, nes eilės tokios ilgos, o pakietėlius 
priima tik apie dvi valandas laiko. Tą patį 
vakarą išėjau su pakietėliu laukti. Šaltis 
buvo nežmonišks. Bet kentėjau ne aš viena. 
Su manimi kartu šąlo šimtai įvairių tau
tybių moterų. Apie rytą mus visas vėl 
apsupo milicija ir ėmė tikrinti dokumentus. 
Tikrino ir užsirašinėjo. Pakietėlį įdaviau ir 
šušalusi skubėjau pas savo sūnų, kuris 
mario nelaimei, matyt, buvo peršalęs ir su 
temperatūra gulėjo lovoje. Tą pačią naktį 
vėl beldimasis į duris. Manęs ieškoti atėjo 
enkevedistas. Baimės jausmas mane buvo 
apleidęs. Palikusi vaiką nusekiau paskui 
valdininką. Ilgai laukiau mažame kambarė
lyje, paskiri buvau nuvesta, matyt, pas 
smarkiai vyresnį. Tas ilgai surašinėjo į 
lapą apie mane visokias žinias ir piktai 
šypsojosi. Kai paklausiau, kur yra mano 
vyras ir už ką jis suimtas, valdininkas man 
atsakė:

— Esi dar jauna, susirasi pas mus dar 
geresnį ..

Liepė mane išvesti ir vėl laukti. Apie 
rytą man įteikė raštą, kad aš per 24 va
landas apleisčiau tą miestelį ir važiuočiau 
į Kalinino miestą. Kitaip būsiu tuoj pat 
suimta. Trėmė mane už tai, kad trukdžiau
bolševikų ramybę besiteiraudama apie savo 
vyrą.

Verkdama grįžau namo, susisukau į savo 
paltą sergantį vaiką ir nuėjau į stotį. Kai 
išlipau Kalinine, nebeturėjau jėgų verkti, 
bet nežinojau ką ir veikti. Atsisėdau ant 
pirmo suolo, apsikabinau savo sūnų ir sė
dėjau. |

Gerų žmonių yra ir Rusijoje. Mane už
kalbino stotį šlavęs senukas, išklausinėjo! 
ir sako: j

— Einam pas mane. Tu viena čia pra
žūsi ...

Apsigyvenau su tais žmonėmis viename 
kambaryje, jų padedama atlikau visus 
formalumus milicijoje, gavau darbą vieti
niame audimo fabrike ir palengva su savo 
likimu apsipratau. Po metų gavau prane
šimą, kad mano vyras už ginkluoto sukili- 
mo ruošimą, pagal 58 paragrafą nuteistas ■ 
dešimčiai metų sunkiųjų darbų. Kur mario 
vyras išsiųstas niekas nežinojo, ar tyčia 
man nesakė. Fabrike buvo daugiau moterų,'

Didėjant tremtinių vargui Vakarų Euro
poje, negali jį pilnai sumažinti nei BALF, 
nei Raudonasis Kryžius. Be BALF paramos 
ir neįsivaizduoju koks ištiktų tremtinius 
skurdas ir vargas. Visiškai suprasdami trem
tinių vargingą padėtį Amerikos lietuviai ne 
tik per BALF remia tremtinius, bet ir pa
tys siunčia individualius sinutinėlius su 
maistu ir drabužiais.

Kai kur Amerikos lietuviai suorganizuo
ja ir tremtinių šelpimui tam tikras grupes, 
kur daugiausia susispiečia šalpos darbui at
sidavusios moterys. Ant tų moterų pečių 
guli ne tik siuntinių įpakavimas, bet ir lė
šų suorganizavimas, ries tie patys žmonės 
negali pakelti išlaidų naštos. Kad būtų aiš
kesnis tų grupių darbas pakalbėsime apie 
Wartebury mieste susiorganizavusio „Para
mos ir aprūpinimo” klubo veiklą.

Sis klubas veikia prie LVS-gos 9 sky
riaus. Jame darbuojasi ponios: Stanley Sen
kus, W. Bulerik, Anthony Kišionis, Mathew 
Colney ir kt. Per visą savo veiklos laiko-

kurių vyrai buvo anksčiau suimti ir nu- tarpį klubas pasiuntė išskryninguotiems, 
teisti. Iš tų moterų sužinojau, kokiu būdu našlaičiams, politiniams kaliniams ir kt. į 
galima su suimtaisiais pasimatyti. Reikėjo' vargą patekusiems tremtiniams virš 300 
pasidaryti savo fabrike spartuole — s t a - siuntinių. Maždaug išsiunčiama vidutiniš- 
chanoviete. Ėmiau ir aš mokytis ir (kai apie 15 siuntinių per savaitę. Jau iš 
stengtis dirbti nebesigailėdama sveikatos. Po statistikos matyti, kad klubas turi nema- 
dviejų metų jau dirbau iš karto prie 8 au- ' žai išlaidų. Pasirodo, kad vidutiniškai kiek- 
dimo staklių. Mano fotografija buvo įdėta ' vienas išsiunčiamas siuntinys kaštuoja su 
net į laikraščius. Gavau pasiūlymą net į' persiuntimo išlaidomis apie 7—8 dolerius.

I kompartiją užsirašyti. Aš tada įsidrąsinau 
ir pas Kompartijos sekretorių paprašiau 
padėti išgauti iš NKVD leidimą pasimatyti 
su savo vyru.

Sekretorius iš pradžių juokavo, kad vyrų 
ir taip mieste užtenka, bet, pagaliau, pa
žadėjo padėti.

1938 metų vasarą mane staiga iškvietė į 
miliciją ir ten pranešė, kad aš galiu pasi
matyti su savo vyru vienoje darbo stovy
kloje. Čia pat liepė pasirašyti, kad niekam 
nepasakosiu, ką pamatysiu. Pasirašiau 
viską ir drebančia iš susijaudinimo širdimi, 
kartu su sūneliu, išvykau kelionėn. Dvi 
dienas pro Maskvą važiavau traukiniu, o 
paskui apie 50 km. miškais dar arkliuku.

— Dar toli nuo stovyklos vartų mus 
sustabdė sargyba su šunimis. Patikrino do
kumentus ir toliau eiti leido tik mane su 
vaiku. Mūsų vežikas turėjo pasilikti. Priė
jom aukštą spygliuotų vielų tvorą. Prie i 
vartų aukštas medinis bokštas, jo jame 
sargybiniai su kulkosvaidžiais. Prie vartų 
sargyba dar kartą patikrino mano leidimus 
ir įvedė į medinį baraką. Raštinėje vėl tu
rėjau pasirašyti, kad savo vyrą neklausinė- 
siu apie jo gyvenimą stovykloje ir grįžusi 
niekam nepasakosiu ką čia mačiau. « Už 
pažado nevykdymą būsiu sulikviduota be 
teismo. Kai viską pasirašiau, mane nuvedė 
j kitą lentinį namuką, pasodino prie didelio 
stalo ir liepė laukti. Belaukdama žiūrėjau

pro langą. Staiga pamačiau, kad prie mū
sų barako sargybinis veda kažkokį susikūp
rinusį, šlubuojantį žmogų. Net ir nepagal
vojau, kad tai mano vyras. Kai jį įvedė į 

'vidų, netikėjau savo akims. Mano vyras, 28 
metų amžiaus sveikas žmogus, dabar buvo 

| visai pražilęs, išgeltęs ir sutinęs. Apvilktas 
(nešvariais lopytais skudurais, o vietoje ba- 
. tų kojas susivyniojęs kažkokiais maišų ga- 
( balais. Pažinau jį tik iš balso ir akių. Visi 
1 trys susėdę prie stalo tik verkėm ir per 
ašaras kits kito nematėm. Mano vargšas 

' vyras mane irgi įspėjo:
— Nieko neklausinėk, kaip aš gyvenu ir 

j ką veikiu. Pasakok apie save ir sūnų.
Papasakojau jam, kaip aš kartą ptvėla- 

I vau išeiti į fabriką, nes namie sirgo* vai
kas. Bijodama bausmės pati verdančiu 
vandeniu nusiplikinau ranką, kad gauti gy- 

' dytojo pažymėjimą. Kai kurios moterys net 
aus iž ūdydavo pasivėlavusios ...

Pasimatymas užtruko dvi valandas. Vyrą 
išsivedė sargybinis, o malte išvedė per 
vartus, palydėjo iki vežiko ir liepė greit 
išnykti iš apylinkės.

Grįždama į Kalininą buvau sustojusi 
Maskvoje. Lietuvos pasiuntinybėje prašiau 
mane ir vyrą gelbėti. Tačiau ten man pa
sakė:

— Daug didesnės valstybės nieko savo 
suimtiems piliečiams negali padėti ... Da
rysime viską, kas galima.

Jos nušluosto tremtiniams ašaras
Visas siuntinių paruošimo darbas pasišven
tusių lietuvių moterų atliekamas vakarais, 
kai baigiasi svarbesni darbai savo šeimų 
židiniuose. O darbo moterims užtenka. Jos 
turi bėgioti po krautuves, nes tenka prisi
pirkti maisto produktų, surinkti senų rūbų, 
juos pataisyti, o kartais ir nudažyti.

O kiek laiko užima pats siuntinių įpaka
vimas, nes siuntinius paštas reikalauja stip
riai įpakuoti. Lėšų surinkimas taip pat rei
kalauja nemažai pastangų. Bet klubas ir 
lėšų surenka gana originaliu būdu. Tam 
tikslui Waterbury ir apylinkėse gyvenan
tieji lietuviai, prijaučiantieji tremtinių šal
pai, kartą ar daugiau per savaitę ruošia 
kortavimo vakarus. Lošiama kortomis klo
jant dolerius. Tik nei vienas lošėjas išloštų 
pinigų negali pasiimti, bet turi atiduoti į 
klubo kasą ir tuoj būna užperkama maisto 
produktų ir išsiunčiami siuntiniai tremti
niams.

Tokiu būdu klubas įvedęs gana origina
lų lėšų surinkimo būdą. Sugalvojami ir ki
tokie lėšų surinkimo būdai. Pavyzdžiui, va
saros metu suruošiami įvairūs pobūviai 
gryname ore. Taip pat gautas pelnas ski
riamas tremtinių reikalams.

Klubas prieš Kalėdas ypač buvo suakty
vinęs savo veiklą. Apie tai buvo net rašy
ta ir Amerikos spaudoje. Buvo pasiųsta 
siuntinėliai ir kalėdiniai sveikinimai ligo

Grįžau į Kalininą ir vėl toliau dirbau. 
Vieną naktį mane vėl išsikvietė į miliciją 
ir labai mandagiai ėmė įkalbinėti, kad aš 
priimčiau SSSR pilietybę. Net vyrą žadėjo 
paleisti, kad tik aš išsižadėčiau lietuviško 
užsienio paso. Jaučiau, kad' milicija man
dagi tik norėdama mane apgauti. Jai aš 
nebetikėjau ir siūlomų popierių nepasira
šiau. Už poros dienų atėjo milicininkas, 
liepė greitai pasiimti sūnų ir daiktų, kiek 
galime panešti. Maniau, vėl prasidės tą
symas po kalėjimus. Pasirodo buvo atėjęs 
mano išgelbėjimas. Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministerija mane išgelbėjo. Milicinin
kas įteikė man dokumentus, įsodino į trau
kinį ir liepė važiuoti į Lietuvą. Galite su
prasti, kaip verkiau pasiekusi Lietuvą. Pir
mą kartą verkiau iš džiaugsmo. Apsigyve
nau Kaune. Kas toliau buvo-visiems žino
ma. Bolševikai, karas, vokiečių okupacija.

Mano 16 metų sūnų vokiečiai pasigavo 
ir išsivežė į Vokietiją. Jis visą laiką buvo 
Ulmo apylinkėse. Pasibaigė karas-dingo ir 
mano sūnus. Visos mano viltys jį susirasti 
buvo veltui.

Štai, bolševikų ir nacių dėka likau be 
vyro ir be sūnaus. Kokia propaganda gali 
mane įtikinti, kad aš grįžčiau atgal, kur 
valdo melas, teroras ir mirties baimė.

Matas Janulis.

ninėse esantiems lietuviams našlaičiams. Iš 
viso buvo išsiųsta 23 laiškai ir 12 kalėdinių 
sveikinimų ir dar didesnis kiekis siuntinių. 
Taip pat buvo pradžiugintas ir ne vienas 
studentas. Šio klubo veikla įdomaujasi ir 
amerikiečiai. Visuomet smulki klubo veik
los kronika telpa amerikiečių laikraštyje 
„Wartebury American”.

Mums tremtiniams džiugu, kad toji Ame
rikos lietuvių dalis, kuri yra užinteresuota 
Lietuvai iškovoti laisvę, nėra abejinga ir 
tremtinių reikalams.

W)

PADĖKA
Šiuo išreiškiame nuoširdžią pa

dėką Memnringeno lietuvių gimna
zijos, Pradžios mokyklos ir Vaikų 
.darželio Tėvų komitetams ir moki
nių tėvams už sveikinimus Sv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga, taip 
pat už didelę paramą tremties mo
kyklų mokytojams.

Memmingeno liet, gimnazijos, 
Pradžios mokyklos ir Vaikų 
darželio vadovybės bei moky

tojai.

!

Sukilėlių gretose
TRUPUTIS ATSIMINIMU IS ŽYGIO I KLAIPĖDĄ PRIES 25-IUS METUS 

(1923.1.15—1948.1.15)

Mano rankose N Rinktinės vado įsaky
mas, kurio turinys yra maždaug šitoks:

Visai slaptai.
.... X būrio vadui.

Klaipėdos sukilėliams reikalinga pa
stiprinimų ... Įsakau fuč tuojau mo
bilizuoti visus aktyvesnius jūsų bū
rio rikiuotės šaulius ir vykti Z ko
mendanto žinion.... Išvykti reikia 
šiąnakt... ir t.t,

žaibo greitumu mes organizuojame tar
pusavį susižinojimą ir po kelių valatadų mes 
pasidaliname mūsų menką „municijos san
dėlį” — senus, daugiausiai vokiškus pėsti
ninkų tipo, šautuvus ir po kelias dešimtis 
šovinių.

Mūsų būrio aktyvas — vyresniojo am
žiaus gimnazijos mokiniai; mūsų karinis 
patyrimas — kelios pradžiamoksliškos ri
kiuotės pamokos; mūsų mundiruotė — tas 
pats kasdieninis apsirengimas, o maisto da
vinys — gabalas kaimiškos mėsos ir pus
kepalis duonos.

Paskubom mes atsisveikiname kiekvieną 
pasitaikiusį artimą žmogų: kas turi tėvą, 
— tėvą, kas brolį, — brolį, kas draugą, — 
draugą. Ir šiandien dar ausyse skamba kai 
kurių artimųjų paskutiniai įspėjimai: „Ne- 
uimirškite, kad reikalą turėsite su prancū
zų kariuomenės reguliariniais daliniais.”*

Naktis. Attt mūsų pečių tingiai krinta 
lengvos snaigės. Mes, kaip į gūžtą susi

metę, spaudžiam nugarą prie nugaros sė-; 
dėdami ūkiškose rogėse. Mūsų rogių ! 
geroka virtinė. Arkliukai monotoniškai ri
tasi pirmyn, o mes vis artėjame Klaipėdos 
link.

Mums nurodytoje komendatūroje didelis 
sumišimas. Beveik nėra kam pasirūpinti 
mūsų atvykimu. Mes stebim apystovas. Ve
žimai, kurie stovėjo pilni prikrauti šiau
dais; staiga nudengiami. Po šiaudais po 
keletą sukilėlių lavonų. Jie nukauti, bet 
dabar taip sušalę, tad iškraunami kaip su
akmenėję, — dviejų asmenų: vienas ima už 
galvos,, o kitas už kojų ir lavonai visai ne
linksta. Mūsų nervus nukrečia šiurpas.

Vyksta mūšis dėl Klaipėdos.
Bet dairytis nėra kada. Už pusvalandžio 

mes jau žąsele žygiuojam paupiais, padau- 
biais ir pamiškiais. Mūsų apavas menkas 
ir pradeda reikšti savo visišką, neištvermin- 
gumą. Kas buvo išvykęs su kaliošais, tam 
vienas jau dingo nuneštas upės srovės, tai 
reikėjo kyšančiomis iš vandens apledėju
siomis akmenų viršūnėmis keltis iš vieno 
upės kranto į kitą. Kito jo lopai nukrito ir 
kojos pasidarė pusnuogės. Bet kelio atgal 
nėra. Mes žygiuojame kantriai pirmyn.

Naktis. Šlama tik mūsų žingsniai. Jokio 
pašnekesio, jokio ugnies žiebimo. Debesuo
tame danguje atsimuša Klaipėdos šviesų 
pašvaistė. Gauname Įsakymą laukti. Girdi
me taip „kalena” kulkosvaidžiai, trata šau
tuvai ir retkarčiais sprogsta granatos.

Sukilėliai šturmuoja prancūzų pozicijas.
*

Išaušo diena, prašvito saulė. Mes stovim 
išsirikiavę Jčlaipėdos geležinkelių stotyje. 
Kokia situacija mieste, mes gerai nežino
me. Bet stoties rajone dominuoja sukilėliai. 
Šaudymas yra nutilęs ir mieste, atrodo, ra
mu.

Neilgai laukus, mes, žygiuojame Klaipė
dos miesto gatvėmis į „Turnhalle”, — 
sporto salę. Čia mūsų kareivinė. Čia mes 
sužinome, kad esame pirmojo sukilėlių 
pulko, N kuopos savanoriai. Mes greitai 
užsidedame laipsnius ir atlietame paskuti
niuosius paskyrimus: vienas viršila, kitas pus
karininkis ir t.t. Sporto salė pilna sukilėlių. 
Didelė dalis mūsų kuopos savanorių nemo
ka lietuviškai; jie vietiniai vokiečiai. Bet 
tarp mūsų visų didelis draugiškumas.

Po ilgo ir gana varginančio žygio vaka
re mes kritome J pasieniais plonai paklotus 
šiaudus, ir tuojau užmigome. Bet neilgai 
mums teko miegoti. Pasigirdo įsakymas pa
siruošti žygiui. Mes sužinome, kad, pra
laimėję mūšį dėl Klaipėdos, prancūzai bu
vo pasitraukę į savo, uoste stovinčius, ka
ro laivus. O dabar, jie mėginsią lipti' iš 
laivų ir apšaudysią miestą iš patrankų. 
Mums pranešama, kad sukilėliams yra įsa
kyta ginti šioje Dangės upės pusėje esančią 
miesto dalį ir mes turim sukliudyti prancū
zams persikelti per upę. Mums aiškinama, 
kurioje vietoje mūsų kuopai yra paskirtas 
fronto baras ir duodami paskutiniai nuro
dymai taip mes turime laikytis. Tuojau 
mūsų salėje atsiranda didelės dėžės ,k>au- 
šinitrių” granatų bei šovinių. Mus džiugi
na tas, kad čia municijos niekas netaupo 
ir mes galime imti kiek kam patinka.

Bet įsakymo žygiuoti į miestą vis dar 
nėra. Mes laukiame. Sklinda įvairių gan

dų apie prancūzų pasiruošimus ir jų pa
jėgumą. Viena žinia bloga, o kita dar blo
gesnė. Bet mūsų tas nejaudina; mes esame 
pasiruošę gintis iki paskutiniųjų. Mums 
daug drąsos priduoda pilnos kišenės ma
žučių, ovalinės formos granatų.

Neaiški padėtis ir ilgai besitęsiantis lau
kimas mums pradeda nusibosti. Bet mes 
nieko paskubinti negalim. Po kelių valandų 
išsiblaškymo mums vėl leidžiama gulti, bet 
nieko neleidžiama nusirengti. Prie šono 
mes pasidedame užtaisytus šautuvus.

Kai mes pabudome, jau buvo prašvitę, o 
plonas šiaudų sluoksnis taip buvo prasitry
nęs, tad mes miegojome attt plikų grindų.*

Vyriausias mūsų uždavinys buvo eiti sar
gybas. Postai buvo įvairiose miesto dalyse. 
Prasidėjo monotoniškas sargybų keitimasis 
ir vaikščiojimas rikiuotėje į valgyklą, kuri 
buvo netoli nuo uosto.

Liuoslaikių mes vaikščiojame po miestą 
ir viską labai pigiai perkame. Algos mes 
gauname bene porą litų į dieną, bet už tai 
mes galim daug ko nusipirkti, nes vokiškos 
markės kursas buvo visiškai žemas.

Bevaikščiojant, vieną dieną pastebėjau 
uoste stoviniuojant būrius žmonių. Jie rin
kosi prie prancūzų karo laivo. Krantinėje 
palei laivą vaikščiojo prancūzų sargybinis 
su šautuvu ant peties.

Netrukus laivas pakėlė savo inkarą ir pa
lengva pradėjo tolti nuo krantinės.

Tada išplaukė paskutinis prancūzų karo 
laivas. Susirinkusieji jį palydi sniego gniūž
tėmis...

Mūsų nuotaika pakilus; mes liekame tik
raisiais miesto šeimininkais.*

Mūsų kuopoje šventinė nuotaika. Mums 
pranešta, tad po pietų mus aplankys aukšti 
svečiai.

Atvyksta nepaprastas Lietuvos vyriausy
bės įgaliotinis, buvęs valstybės preziden
tas a. a. A. Smetona. Mes didžiuojamės, tad 
jo palydovų tarpe matome, tartu su mumis 
iki Klaipėdos atvykusį, mūsų būrio šaulį, 
žinomą Klaipėdos krašto visuomenės vei
kėją M. SI.

Mes juos apspitome. Nepaprastas įgalio
tinis Lietuvos vyriausybės vardu dėkoja už 
pasiaukojimą ir sako, kad šis mūsų žygis 
liks Įrašytas istorijon, ir kad lietuvių tau
ta niekuomet nepamirš mūsų nuopelnų.

*
Po kurio laiko aš perkeliamas į to paties 

sukilėlių pulko ūkio kuopę. Jos būstinė bu
vo Budelkiemiuose; keli kilometrai už Klai
pėdos, Tilžės link.

Vieną dieną mes girdėjome Klaipėdoje 
patrankų šūvius. Klaipėdoje buvo iškilmės: 
mūsų atvaduotas kraštas susiliejo su savo 
senąja močiute Lietuva.

*
Kai Klaipėdos krašte išbuvome lygia! 

mėnesį mūsų sukilėlių pulkas buvo išfor
muotas, o mes vienas po kito grįžome I 
mokyklą žiūrėti ar toli yra pažengę mūsų 
klasės draugai algebros ir trigonometrijos 
srityje.

* •
Nors jau prabėgo 25 metai, bet vienas 

įspūdis yra likęs neišdildomas, — tai ge
ras mūsų vadų organizuotumas. Sukilėlių 
vyriausias vadas vadinosi Bajoras, o viską 
tvarkė mažo ūgio pulkininkas. Jo pranrty- 
vaus tipo forduką, kur tik eitum — buvo 
galima visur sutikti. Jis lakstė šnirpėdamas 
iš vieno miesto krašto į kitą. Todėl vistas 
vyko sklandžiai ir pagal numatytą planą,

Garbė jiemsl
VL Ba.
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II-ji DP spaudos konferencija Heidelberge AKIMIRKSNIŲ KRONIKA)
Pagal amerikiečių zonos PCIRO vyr. būs

tinės informacijos šefo p. Sutherland Den- 
linger sudarytą planą kiekvieno mėnesio 
pirmąjį trečiadienį Heidelberge įvyksta DP 
spaudos konferencijos.

II-ji iš eilės tokia konferencija įvyko sau
sio 7 d., kurioje dalyvavo PCIRO vyr. būs
tinės direktorius p. Paul Edwards, informa
cijų biuro viršininkas Sutherland Denlinger, 
emigracijos skyriaus viršininkė ‘ Cordelia 
Trimble, repatriacijos skyriaus viršininko 
pavaduotojas Charles Israel, maitinimo ir 
globos skyriaus viršininkas A. Dunn, teisių 
skyriaus viršininkas Paul Carter, visos 
tremtinių spaudos ir vokiečių žinių agen
tūros „Dena” atstovai.

Po trumpos p. Denlinger atidaromosios 
kalbos žodį tarė zonos direktorius p. Paul 
Edwards. Savo kalboj jis pažymėjo, kad šiuo 
metu IRO sumažino savo tarnautojų skaičių 
15%; dabar visoje zonoje bepalieka 550 tar
nautojų, jų tarpe tik labai maža dalis buvu
sių UNRRA-os tarnautojų, kurie daugiau- 
sila yra naudojami pareigoms, kuriose yra 
reikalinga santykiauti su užsieniu, kaip pav. 
daryti įvairius užpirkimus ir kt. Sumažinus 
IRO tarnautojų skaičių administracijos iš
laidos nesudaro nė 5% viso biudžeto. Si
tuos susiaurinimus buvo įmanoma padaryti 
tik įtraukiant pačius DP į administracijos 
darbą. Stovyklose šiuo metu nėra nė vieno 
IRO tarnautojo. Kalėdų švenčių metu emi
gracinis judėjimas buvo kiek sustojęs, ta
čiau sausio pradžioje vėl 2000 asmenų iš
vyksta į užjūrius; laukiama JAV legislaci- 
jos įsileisti platesniu mastu tremtinius. — 
Jau pirmoj spaudos konferencijoj buvau mi
nėjęs, — pareiškė p. Edwards, — kad IRO 
yra sudaryta tik Vakarų bloko valstybių ir 
jos tikslas yra ne persekioti žmones, bet 
jiems padėti. įvairios misijos reikalauja 'š 
IRO pilnų, teisingų informacijų apie trem
tinius. Tam reikalui yra vykdoma IRO re
gistracija. Visi tie, kurie jau užpildė IRO 
registracijos ankietas, daug mums padėjo. 
Nesusipratimams aiškinti yra įsteigta ape
liacijos institucija, kurios vyriausias šefas p. 
De Baer yra Ženevoje. Baimintis, kad

tikrinu, kad dėl šios registracijos nebus pa
liesta 99‘/<% visų globojamųjų.

— Jeigu US Armija įsteigė mums DP sta
tusą, tai kam reikia dar kartą jį steigti ir 
ar IRO yra kompetentinga keisti Armijos 
padarytą sprendimą? JAV vyriausybė, ro
dos, subsidijuoja IRO biudžetą 75%. P. Ed
wards: IRO respektuoja US Armijos pada
rytus sprendimus ir įsakymus. Tačiau ji tu
ri savo statutą, kurį privalo vykdyti; be to, 
IRO nėra priklausoma nuo Armijos. JAV 
vyriausybė taip pat dalyvauja IRO per sa
vo atstovą ir šį statutą palaiko. Todėl IRO 
veiksmai savo statuto ribose yra visiškai 
teisėti.

Anglų zonoje visi baltai, kurie vokie
čių ’ jėga buvo mobilizuoti į Werhmachtą, 
buvo priimti į IRO globą. Ar amerikiečių 
zonoje taip pat bus elgiamasi? P. Carter: 
IRO statute nėra nuostato, kad jie yra „eli
gible”. Kiekvienu atskiru atveju turės būti 
ištirta, ar tokie asmenys prievarta buvo 
mobilizuoti; jie tai turės įrodyti!.

— IRO provizoriniame įsakyme Nr. 8 
yra pasakyta, kad prašantieji IRO globos 
(užpildantieji registracijos formuliarus) ne
privalo turėti motyvuotų priežasčių dėl ne
grįžimo į savo kilmės kraštus, kol jiems 
nėra suteikta atitinkamų informacijų apie 
tuos kraštus. Kokią informaciją IRO skaito 
tikra: Rytų ar Vakarų? P. Edwards: IRO 
šio klausimo nesprendžia, ji palieka laisvę 
kiekvienam DP šiuo klausiniu pačiam ap
sispręsti.

— Koki žygiai iš IRO pusės buvo daro
mi, kad JAV Kongrese būtų priimtas Strat- 
tono arba kuris nors kitas bilius? P. Su
therland Denlinger: IRO yra tarptautinė or
ganizacija ir kaipo tokia ji negali suvere
ninėse valstybėse varyti propagandos. Ta^ 
čiau dabar yra sukama filmą iš DP gyveni
mo, kuri bus demonstruojama JAV ir ki
tose valstybėse ir ji, be abejonės, prisidės 
prie teigiamos propagandos siekiant tin
kamo DP įkurdinimo'

— Ar yra žymių, kad JAV ir Kanada 
priims didelį skaičių DP? P. Sutherland

IRO kam atims savo globą, nėra pa- Denlinger: JAV nuomonė apie’oP gerėj:
' grindo. Nuo praeitų metų liepos 1 d. IRO, 

perėmusi DP globą, dar tiė vieno asmens ! 
iš tos globos neišskyrė.

Po šio trumpo direktoriaus pranešimo 
buvo pereita prie aiškinimosi klausimų, ku
rie iš anksto raštu buvo pateikti licencijuo- 
tos DP spaudos leidėjų sąjungos vardu.

— Remdamiesi gen. Wood pareiškimu 
daugelis DP neatsakė į kai kuriuos anketos 
klausimus. Kas bus su jais daroma? P. Ed
wards: gen. Wood nebuvo ir nėra nei kari
nės valdžios nei IRO reprezentantas, jis yra 
tik IRO tarnautojas ir jo pareiškimas yra 
asmeninė nuomonė. Tačiau mes 
saikūs ir griežtų išvadų dėl 
klausimų nedarysime.

— Kokia yra IRO filosofija, 
kalbama proviz. įsakyme Nr. 8, kur ragi
nama į visus žiūrėti, kaip į netinkamus IRO 
globai? P. Edwards: IRO filosofija yra ta, 
kad DP būtų tinkamose sąlygose išlaikomi, 
apsaugoti nuo bet kokių sunkumų ir pasi
rinktuose kraštuose gerai įkurdinti.

— Kokia laiko riba yra nustatyta galuti
nai sutvarkyti DP problemą ir kas bus da
roma su tais, kurie iki nustatytos datos ne
bus įkurdinti? P. Edwards: tokios laiko 
ribos nėra nustatyta, tačiau IRO tikisi DP 
klausimą sutvarkyti pirmiau, negu iškils 
reikalas tokią ribą nustatyti.

— Ar IRO yra sudariusi kokią nors pro
gramą žydų emigracijos j Palestiną reikalu? 
P. Edwards: tokios programos sudaryta kol 
kas nėra, tačiau yra užmegsti ryšiai su Je
wish Agency ir daroma viskas, kad žydų 
emigraciją J Palestiną pagreitinti.

— Kas bus daroma su tais, kurie nepil- 
idys IRO anketų arba neis į IRO globą? P. 
Edwards: IRO organizacijos tikslas yra 
globoti tremtinius ir pabėgėlius. Tačiau kas 
nešikreips J šią organizaciją, IRO skaitys, 
lead tie asmenys nori gyventi „ant savų ko
jų” ir jų ieškoti neis. Bet jeigu tokie asme
nys norės išvykti iš Vokietijos, jie turės 
anksčiau ar vėliau „patiesti savo popierius” 
ir pasirodyti, kas jie yra.

— Iki kurios datos IRO yra užsibrėžusi 
įvykdyti savo registraciją?

— Iki š. m. kovo 15 d.
— Ar IRO perims globą tų asmenų, ku

rie dabar naujai atvyksta iš rytinių sričių? 
P. Edwards: pagal 1947 m. balandžio 28 d. 
potvarkį toki asmenys negali būti į IRO 
globą priimti. Jais rūpinasi US Armija. Ta
čiau dabar eina derybos, kad toki asmenys 
būtų perimti IRO globon. Nuo šių derybų 
rezultatų ir priklausys jų priėmimas. Prie 
to paties klausimo teisių skyriaus viršinin
kas Paul Carter priduria: aš manau, kad 
klausėjas čia turi galvoje ne tiek patį mai
tinimą (Verpflegung), kiek DP statusą. 
Klausimo sprendimas priklausys nuo to, ar 
jie pasirodys tinkami DP statusui gauti.

— Ar tiesa, kad įvykdžius IRO registra
ciją didelei daliai DP bus atimta IRO glo
ba ir DP statusas? P. Edwards: aš jus už-

esame nuo- 
neatsakytų

apie kurią

Prie to paties klausimo p. Cordelia Trimble: 
' yra įsteigtas Kanados imigracijos biuras; 
be to, darbininkų ir įvairių sričių specialis
tų paklausa Kanadoje didėja.

— Ar tiesa, kad traukinyje, kuriuo iš 
Miincheno buvo vežami DP į užjūrius, bu
vo sąmoningai paleistas gandas, jog jie bus 
vežami į rusų zoną perduoti ir tai sukėlė 
didelę paniką? — Ar tiesa, kad kai kurie 
IRO tarnautojai yra labai nemandagūs? P. 
Cordelia Trimble: kad toks gandas buvo 
palestas, teko girdėti. Tačiau tą gandą 
greičiausiai paleido patys DP. Faktas yra, 
kad tas traukinys laimingai! nuvyko į Mūns- 
terį anglų zonoje. Kad IRO tarnautojai yra 
nemandagūs nenorėčiau tikėti. Kartais ir 
interesantų elgesys yra labai nemandagus. 
Tačiau jeigu kur nors pasitaikytų tokių 
reiškinių, labai1 prašau man raštu pranešti, 
išdėstant visus faktus.

— Ar tiesa, kad Miincheno Funk kareivi
nėse yra labai blogos gyvenimo sąlygos ir 
elgesys? P. A. Dunn: dėl šio dalyko buvo 
gauta nusiskundimų iš į JAV išvykusių as
menų. Į tai bus atkreiptas dėmesys ir pada
ryti pagerinimai. Tą patį patikina ir p. C 
Trimble.

— Pastaruoju laiku labai pablogėjo tiek 
kokybės tiek kiekybės atžvilgiu DP mais
tas; kai kur išduodami sugedę produktai. 
Kur tuo reikalu skųstis? P. A. Dunn: yra 
tiesa, kad maistas yra labai nuobodus ir ra- 
cijonas labai ribotas. Tačiau už maistą mo-

kėti reikia labai brangiai ir už IRO turi
mas lėšas geresnio parūpinti negalima. Kur 
buvo išduotas sugedęs maistas, prašome apie 
tai pranešti, jis bus armijai grąžintas. Skun
dus maitinimo reikalu prašome duoti raštu 
objektyviai išdėstant visą reikalą Care and 
Maintenance Skyriui Heidelberge, IRO Head 
Quarters.

— Kodėl dabar vokiečiai gauna baltą 
duoną, o DP juodą? Kodėl n naciai gauna 
obuolių, o mes ne, nors ir mus skorbutas 
ėda? P. Paul Carter: bus dedamos pastan
gos sutvarkyti tą reikalą.

— Kokiu pagrindu yra parenkami IRO 
tarnautojai? P. S. Denlinger: nesu kompe- 
tetingas į šį klausimą atsakyti; tarnautojus 
parenka vyriausia IRO būstinė. P. P. Car
ter: žiūrima, kad jie būtų liberalūs ir tin
kami darbut

— Kodėl DP atstovai Ženevoje yra tik 
stebėtojų teisėmis? Jie galėtų būti nors 
ekspertais. Pagaliau, kas atstovauja DP Že
nevoje? Latvis Valdmaiiis ten yra tik IRO 
valdininkas. P. S. Denlinger: Mano many
mu, neprileisti ten DP atstovų nėra pagrin
do. Bet tai yra Ženevos dalykas. Ponas 
Valdmanis yra p. Tuck patarėjas Ženevoje. 
P. P. Carter: DP atstovus parinkti yra la
bai sunku. Jie yra susiskirstę tautybėmis ir 
nori bazuotis tautiniais komitetais, tie turi 
savo statutus, bet iki šiol tų statutų ne
įteikė IRO patikrinimui ir suderinimui su 
savo statutu. Kai tai bus padaryta, lengviau 
bus galima išsiaiškinti ir šį klausimą.

— Jeigu IRO organizacija sukurta Va
karų bloko valstybių, tai kas būtų daroma, 
jeigu būtų susektas koks nors jos valdinin
kas komunistas? P. P. Carter: būti komu
nistų nėra uždrausta. Reikia žiūrėti kokia 
yra to asmens 
kaltinimai IRO 
su IRO statutu, 
tų atleistas.

— Sovietų Sąjunga ir jos satelitai dalina 
DP tarpe savo 
pinitokauti, kad 
kūmo principu, 
jiems tiek pat 
kiek jie mums 
dalyti tą literatūrą yra karo valdžios patvar
kymas. Ar čia būfų galima pritaikyti abi
pusiškumo principą,nesu kompetentingas į 
šį klausimą atsakyti.

— Ar DP galėtų pasiųsti savo atstovus 
į kilmės kraštus ištirti ten esančią padėtį? 
P. Charles Israel: IRO principas yra repat
riantams padėti. IRO turi savo biurus Bel
grade ir Varšuvoje ir iš ten ateina informa
cijos. Iki šiol dar nesikreipė į IRO nė vie
na delegacija, kuri norėtų ten padėtį ištirti. 
Jeigu tokia atsirastų, tai būtų atsiklausta 
dėl jos lankymosi sąlygų.

Žydų laikraščio atstovas p. Landau savo 
kalboje dėkojo konferencijos rengėjams už 
suteiktus atsakymus į paklausimus ir kvie
tė visus vieningai kovoti prieš komunizmą 
ir bet kokį kitą totalitarizmą.

Išsisėmus klausimams, p. Denlinger dė
kojo visiems pirmosios konferencijos daly
viams už jų reportažus ir pažymėjo, kad tik 
vienas iš jų suklydo, visais kitais jis buvęs 
patenkintas. Konferenciją baigdamas, p. 
Denlinger pakvietė visus dalyvius tradicinės 
arbatėlės.

Nors šios konferencijos atsakymai į pa
klausimus ne visur yra išsamūs ir negali 
mus visiškai patenkinti, tačiau konferencijoje 
buvo jaučiamas laisvumas ir nuoširdumas. 
Gal dėl tos priežasties p. Denlinger ir pra
šė dalyvius sekančiose konferencijose staty
ti taktiškesnius klausimus ir tik tokius, į 
kuriuos IRO yra kompetentinga atsakinėti.

J. Vasaitis.

veikla ir koki jam metami 
darbe, ar jo veikla derinasi 
Jeigu nesiderina — jis bū-

spaudą. Ar IRO galėtų tar
tai būtų daroma abipusiš- 
t. y. kad ir mes galėtume 
savos literatūros pasiųsti, 
atsiunčia? P. S. Denlinger:

Is Memmingeno lietuvių gyvenimo
Naujuosius Metus metnmingeniečiai | aplinkybių, tremtinys pripažintas kaltu. 

t----- . Teismas sukėlė visuomenėje didelį susi-sutiko iškilmingai stovyklos aikštėje. Jų su-. icmuiaa ouame v«,uviuti«?jc uiuc. 
tikimą suorganizavo skaučių-tų organizaci- domėjimą. Jį suorganizavo skautai, 
ja. 24 vai. naktį buvo užkurtas laužas ir 
iškilmingai uždegta 30 fakelų, vaizduojan
čių 30 Metų Nepriklausomos Lietuvos su- ( 
kaktį. Pasakyta reikšmingų kalbų ir sugie- ' 
dotas Tautos himnas. |

— Prieš pat šventes čia buvo suruoštas 
tremtinio teismas. Tremtinį kaltino moky-' čiuliai pareiškė šiai organizacijai daug 
tojai: Augustinavičienė ir Jankauskas, gy-j nuoširdžių linkėjimų. Vakare stovyklos 
nė — J. Gulbinienė ir B. Kviklys. Teismas visuomenė turėjo progos pasigėrėti nuotai- 
pripažino tremtinį kaltu: griaunantį tautos kingu skautišku laužu su įvairia programa, 
kertinį akmenį — lietuvišką šeimą, per- 
maža besirūpinantį tinkamu jaunuomenės 
auklėjimu, perdaug girtaujantį. Be to, jis 
apkaltintas savanaudiškumu ir nesąžiningu 
visuomeninių pareigų atlikimu.
gynybos patiektų daugelio švelninančių

— Buv. „Lituanicos” skautų tuntininkas 
Sktn. Janavičius, šiuo metu gyvenąs Ame
rikoje, nepamiršo memmingeniečių skautų ir 
skaučių. Švenčių proga jis atsiuntė pa- 
kietėlį. Šia proga skautai-ės suruošė po
būvį — Naujųjų Metų eglutę. Skautų bi-

nuoširdžių linkėjimų. Vakare stovyklos

Nežiūrint

Mielą coIL MIKĄ UNTULį ir p-lę 
SOFIJĄ JELENIAUSKAITĘ sukūru
sius šeimos židinį nuoširdžiai sveiki
na ir saulėto vedybinio gyvenimo linki 

Henrikas, Vytautas ir Stasys.

| — Vietos parapijos klebonas kan. prof. 
Steponavičius parašė ir atspausdino anglų 
kalba laišką apie

i yra daromos DP 
išsiuntinėjo eilei 
raščių redakcijų.

— Stovyklos gyventojai gavo patirti, kad 
vietinė PCIRO organizacijos vadovybė bus 
sudaryta demokratiniu būdu. Šia proga 

i laukiama ir naujo liet komiteto rinkimų, 
nes ligšiolinis santykiuose su PCIRO sa
vo veiklos nepateisino.

— Visiems stovyklos gyventojams vie
ningai pasipriešinus, skryningo vykdymas 

1'buvo atidėtas. Ligi šiol dar nieko nėra 
girdėti apie jo atnaujinimą. V. Indr.

dideles neteisybes, kurios 
atžvilgiu. Minėtą laišką 

įtakingų asmenų bei laik-

Garbinga ir negarbinga kova
„Gyvenimas — kova”, tai kartojome mes, dar gimnazistai būdami. „Strugle for 

life” (kova už būvį) yra vienas pagrindinių gyvenimo dėsnių, kurį iškėlė didysis 
evoliucijos teorijos kūrėjas Darvinas. Be kovos gyvenimas pavirstų stovinčia ir 
dvokiančia bala. Be kovos nebūtų pažangos.

Pirmieji tarptautinės teisės kūrėjai prancūzas Jonas Bodin ir olandas Hugo 
Grotius kalbėjo apie teisingą ir neteisingą karą. Karas — baisus dalykas. Jie nei 
sapnuot nesapnavo, kad viena bomba galėtų palaidoti šimtus tūkstančių žmonių 
po išdidžiais šimtmečių kultūros paminklais. Mes šiandien žinome, kad kitokio ka
ro negali būti, užtat mes nenorime sutikti, kad karas gali būti teisingas ar neteisin
gas. Mes norime, kad karas ir karo priežastys būtų galutinai ir visiems laikams 
panaikintos. Aš visiškai sutinku su kol. J. Cicėno susirūpinimu dėl tam tikro karo 
psichozo, kuriuo kartais užsikrečiame ir mes patys. Bet kovos negalima panaikinti. 
Politinė, kultūrinė, ūkinė kova yra būtini kiekvienos, bent demokratinės, santvarkos 
palydovai. Ir užtat vietoj teisingo ir neteisingo karo galima ir reikia kalbėti apie 
teisingą ir neteisingą kovą, arba dar geriau — apie garbingą ir negarbingą kovą. 
Teoriškai tai labai paprastas klausimas. Daug vadovėlių prirašyta apie dvikovos 
ir kitokios kovos taisykles. Bet praktiškai tai nėra jau toks paprastas daiktas.

Sj kartą būsiu konkretus ir imsiu pavyzdžius iš mūsų gyvenimo. Laikau, kad 
kovoti galima išmokti tik kovojant, o ne iš vadovėlių. Štai, pav., vienas laikraštis, 
norėdamas atsiskaityti su kitos politinės partijos žmonėmis, rašo apie vieną veikė
ją, kuris šiuo metu yra Lietuvoje ir užima tam tikras pareigas, ir atrodo, visiškai 
nekaltai priduria, kad tas asmuo buvo žymus vienos politinės partijos veikėjas. 
Mes žinome iš Gladkovo ir kitų instrukcijų, kad toji partija buvo įtraukta į pačių 
bjauriausių liaudies priešų indeksą. Nesinori tikėti, kad tas laikraštis siektų to as
mens sulikvidavimo. Nesinori taip pat tikėti, kad jis būtų toks kvailas ir galvotų 
tokiuo keliu sulikviduoti tą partiją. Tikrai ne dabar tam laikas.

Arba vėl. Viename propagandiniame leidinyje, skiriamam užsieniui (nota be
ne) skaitome, kad ėjęs tuo metu prezidento pareigas A. Merkys pasirašė po nau
jos okupantų sudarytos vyriausybės sąrašu ir tuo sankcijonavo Lietuvos Nepri
klausomybės panaikinimą. Tame pačiame leidinyje randame ir kitų negarbingos 
politinės kovos pavyzdžių, pav. be jokio, reikalo, o dažnai ir visiškai neteisingai 
nurodant sovietinių kolaborantų politinę priklausomybę. Ar reikalinga užsieniui 
skiriamam leidinyje minėti pav. kad Paleckis buvo „liaudies socialistų” (sic!) 
partijos centro komiteto narys, arba kad Gedvilas buvo tos pačios partijos pa
reigūnas provincijoje (kada ir kuri). Blogiausia, kad tokie dalykai rašomi ne par
tinėje literatūroje, bet leidiniuose, kurie rašomi ir leidžiami taip sakant valstybiniu 
mastu.

Dar pora pavyzdžių iš negarbingos kultūrinės kovos. Vienas žinomas istorikas 
ant šakių kilnodamas kun. Sideravičiaus ir kitų kunigų nuopelnus Lietuvos atgi
mime (tai visiška jo teisė), negali ramiai praeiti pro garsųjį J. Bielinį, kuris mū
sų tautos sąmonėje tapo tikru simboliu, o jo nesušmeižęs, arba bent ant jo dė
mės nemetęs. Kitas žinomas rašytojas, prezentuodamas mūsų visuomenei Vaičiulai
čio noveles, jas labai išgarbindamas (tai vėl jis turi visišką teisę), neiškenčia ne
paminėjęs kelių kitų vardų (būtinai iš kito kultūrinio lagerio)^ kad galėtų jiems 
šiek tiek Įgnybti.

Tų kelių pavyzdžių užteks. Jų galima būtų prirankioti ir dang daugiau. Bet ir 
iš tų kelių galima pasidaryti kai kurias išvadas. Natūralu, kad iškeliami savi tam 
tikros idėjos žmonės. Tai visiškai suderinama su garbingos kovos principais. Bet 
kam niekinti kitus, ypač taip pavojingai, kaip kai kas dabar daro. Kovos lankas 
platus, vietos užteks visiems. Juk visas įdomumas ir yra, kad gali tarpti įvairios 
pažiūros, Įvairios ideologijos. Tik tada irkova galima. Mūsų gi kai kurie norėtų, 
kad šalia jų nieko neliktų, kad tik jų idėjos užviešpatautų viską. Būtinai reikia su
naikinti kitus, kad atsirastų vietos pačiam, arba tam tikro nusistatymo žmonėms. 
Gražiai tą mintį yra išreiškęs senasis romėnų rašytojas:

Crescat Ausonia Albae ruinis
Težydi Auzonija ant Albos griuvėsių.

V. TRUMPA

S. m. sausio 3 dieną pi ilgos ligos mirė

a. a. Juozapas Paknys
K. Vyr. Valdybos narys, b. Lietuvos Banko Valdytojas.
K. Vyr. Valdyba tą liūdną žinią praneša lietuvių visuomenei ir reiškia

L.
L.
gilią užuojautą Velionies žmonai ir šeimai.

R.
R.

Atsiųsta paminėti
SAVAITINIS KALENDORIUS 1948 m. Lei
dykla „Patria”.

MĖNESINIS KALENDORIUS 1948 m. 
anglų kalba. Išleido „Aufbau”, Mūnchene.

Į TAIKOS RYTOJŲ! Skautų gyvenimo 
albumas 30-ties metų sukakčiai nuo skau- 
tybės įsikūrimo Lietuvoje paminėti. 34 psl. 
Išleido Lietuvių Vyrų Skautų Brolija Vo
kietijoje, Detmolde, 1947 m.

BROLIŲ IEŠKOTOJA, pagal lietuvių 
liaudies pasaką. Stepas Zobarskas. Ilius
tracijos P. Osmolskio. 47 psl. Išleido „Pat
ria” 1947 m.

LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSE. II-ji 
laida. L. Dambriūnas. Išleido „Patria”. 1947 
m.

BHAGAVAD - GITĄ Palaimintoji gies
mė. Vertimas iš sanskrito. Vydūnas. 152 psl. 
Išleido Lietuvių Skautų Brolijos Vadija. 
Detmolde. Kaina 7 markės.

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ įstaigą, arol- 
SENE PRIE KASSEL’IO 

ieško sekančius asmenis:
AL VIKAS Juozas, 30 metų; •
DALBOKAITĖ Leokadija, iš Heppenheimo;
GRAUROKAS Vytautas, gim. 1925;
JAROVSKY Aba, gim. 1908, iš Betygalos;
KLEINAS Martynas, gim. 15. 11. 1916, iš 

Kreuzingen;
KLIMEIKA Kazys;
KUTASOV Israel (įsi), iš Šiaulių;
NAUJOKAS Andrius, gim. 14. 12. 1914;
NAUJOKAS Juozas, gim. 4. 3. 25, iš

Brandenburgo;
NAUJOKAS Wilhelmine, iš Braiinschweigo;
NOVIKAS Antanas, gim. 1894;
RASCIUS Povilas, iš Zerbst;
RUSTEIKA Petras, gim. 10. 3. 14, iš Tel

šių;
SUSELAITIEN6 Juzė, iš Wambach;
TERESKEVICIUS Juozas, gim. 24. 4. 11, 

iš Brandenburgo;
EDELENIS Elena, gim. 1909;
EIDUKAITIENE Veronika, 40 metų, iš

Vilkaviškio;

Tauriam jautrios širdies L. R. K. 
Vyriausios Valdybos nariui

Juozui Pakniui
mirus, jo žmonai, sūnums Stepui, Jur
giui, Juozui, Jonui ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia
L. R. K. Vyriausias Moterų Komitetas
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