
' Lietuvos A 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
<t>ibliotcka/

L

MEMMINGENAS 
1948 M. GRUODŽIO 17. D, 

PENKTADIENIS 
NR. 135 (518) III. METAI

LAI KRAŠTIS LIE TUVIU VISUOMENEI

Nuo komunistu traukiasi be kautynių Trumanas turi įvesti tvarką
Trumano pranešimas 
be užsienio politikos

Washingtonas (Dena / Oans). Savaitinėje 
spaudos konferencijoje ketvirtadieni prezi
dentas Trumanas pranešė, kad sausio 5. d. 
jis pats vyksiąs | bendrą kongreso posėdi 

' daryti savo metinio pranešimo.. Ta proga 
neketinąs liesti užsienio politikos klausimų.

Baltųjų rūmų spaudos referentas pažy
mėjo, kad prezidentas padarys kongresui 
specialų pranešimą apie užsienio politiką.

Washingtone viešinėtos Ciangkaišekienės- 
Ir jos kelionės tikslo visai nepaminėjo.

Pabėgėliai - 
visu Vakaru problema

Manchesteris (Dena/Reuteris). Liberalinis 
„Manchester Guardian”, pasisakydamas pa
bėgėlių klausimu Vokietijoje, rašo, kad 
„Vokietijoje gyvenantieji pabėgėliai vis la
biau sunkins vokiečių politiką.”

Tie pabėgėliai gal niekada nesusilies su 
: vietos gyventojais;' jie nebepasitiki savo 

ateitimi, laiko save netekusiais paveldėjimo, 
. ir. tai, laikraščio nuomone, teikia gerą dir

vą kraštutiniškai propagandai.
Jeigu kada nors atauš juose sovietams 

puoselėjama neapykanta, tai tada, gali būti,

i Nankingaa (Dena). Pasak Afp, komunistų 
kariuomenė trtčiadienj po pietų, nesutikda
ma pasipriešinimo, įžygiavo } senąją Kini
jos sostinę — Pekiną.

Ta žinia ketvirtadienio naktj buvo oficia
liai patvirtinta. Skelbiama, kad miesto užė
mimas |vykęs ne koncentruotu puolimu, bet 
miesto užėmimu palaipsniui.

Nankinge gandai teigia, kad tarp Pekin- 
go kariuomenės vado Futcojo ir komunistų 
vado jvyko kompromisinis susitarimas, pa- 
ga] kur| tas miestas nebuvo ginamas. Tas 
įvykis laikomas pirmuoju ženklu, kad pra
sidės derybos tarp kuomintango ir. komu
nistų.

Komunistų kariuomenė užima Peklngą be 
kovų, planingai, be plėšimų ir be kitų in
cidentų. Tuo pačiu metu vyriausybės ka
riuomenė, kiek reikiant ginkluota iš kitos 
miesto pusės pasitraukia. Gyventojai tą 
jvyk| sutiko' ramiai. Atrodo, kad jų svar
biausias rūpestis yra ne politinis pasikeiti
mas, bet apsirūpinimas maistu, kurip kai
nos kartu su komunistų (žengimu stipriai 
kyla.

JAV užsienio reikalų ministerija demen- 
tavo pasklidusias žinias, kad JAV spau- 
džiančios Kiniją sudaryti koalicinę vyriau
sybę, | kurių būtų (traukti komunistai.

JAV rems Kiniją kiek (manydamos
Washingtonas (Dena / Reuteris). Einąs 

Amerikos užsienio reikalų ministerio pa
reigas Lovettas spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Amerikos politikoje atsižvelgiant 
( santykius su Ciangkaišeku, neįvyks jokių 
pasikeitimų.

JAV vyriausybė kartu su kongresu darys 
visą galimą, kad paremtų Kinijos vyriau
sybę.

Lovettas pabrėžė, kad išskyrus'.JAV am
basadoriaus Nankinge praneštus gandus 
apie galimą Kinijos koalicinės vyriausybės, 
kurion įeitų komunistai, sudarymą, jis dau
giau nieko nėra girdėjęs.

Frankfurtas (Dena). Londoniškis „Times”, 
pasak BBC, vedamajame dėsto, kad 

visuotinis amerikiečių užsienio politikos 
tikslas ir po prezidento rinkimų paliko 

nepasikeitęs.
Sena būklė lieka dėl to, kad daug (vairių 

ministerijų nustatinėja užsienio politiką, kas 
yra pavojinga. Tai įneša nemaža painiavos 
ir dėl to įvairios ministerijos pradeda veikti 
viena prieš kitą.

Svarbiausias prezidento Trumano uždavi
nys yra tai sutvarkyti. Tai turėtų būti da
roma pagal planą, kad viena ranka negriau
tų to, ką kita stato.

Viskas buvo skirta taikai stiprinti
Berlynas (Dena). JAV karinės valdžios 

radijo komentatorius Boerneris per Berlyno

Europos vienybės komitetas pasėdžiauja slaptai
Paryžius (Dena/Reuteris). Penkių Briuse

lio paktą pasirašiusių valstybių Europos 
vienybės komitetas ketvirtadieni susirinko 
slapto posėdžio, kuriame apsvarstys savo 
pakomisės pasiektus darbo vaisius dėl Eu
ropos Unijos planų.

Ta pakomisė, kuriai priklauso visos pen
kios valstybės, buvo sudaryta prieš keturio
lika dienų. Jos tikslas buvo paruošti prie
mones Europos ministerių kabinetui ir pa-

Lordas Vansittartas apie tą savo nusista
tymą pareiškė po to, kai Rumunija iš savo 
krašto ištrėmė du britų diplomatus.

Buenos Aires rinkimų duomenys
Buenos Aires (Dena/Reuteris). Galuti

niais duomenimis Argentinos sostinėje per 
rinkimus balsai pasiskirstė šiaip. Perono 
partija gavo 234.072; radikalai — 132.737 ir 
komunistai 23.400 balsiu

RIAS radijo stoti pasisakė dėl diskusijų 
apie vadinamąjį Vokietijos remilitarizavimą.

Boerneris rėmėsi „Frankfurter Hefte” lei
dėjo Dr. Kogono pareiškimu bei vokiečių, 
gener. Halderio suteiktu interview ir pa
reiškė, kad visi tie samprotavomai yra 
grynai teoriniai ir prieštarauja vienas kitam.

Atsakydamas | tuos gandus, Boerneris 
priminė Eckernfoerdės torpedų bandymo 
Įstaigos išsprogdinimą,1 kas kaip tik yra 
remilitarizavimo priešybė. Tikra tų teigi
mų priežastimi Boerneris laiko Vakarų Vo- 
kieįojos susirūpinimą dėl stiprių policijos 
dalinių organizavimo Sovietų zonoje, „Jei
gu Sovietai įgyvendytų susitarimą dėl vo
kiečių demilitarizavifno, kaip tai padaryta 
Vakaruose, tai būtu išsklaidyta bet kokia 
baimė”, pareiškė Boerneris. Vakarų valsty
bių paskutiniojo meto priemonės buvo skir
tos ne ruoštis karui, bet vien tik taikai 
stiprinti.

Europos vyriausybė dar ateinančiais metais
Paryžius (Dena/Reuteris). ' Vadovaujamas 

Belgijos delegacijos narys, dalyvaująs Eu
ropos vienybės konferencijoje, ketvirtadint 
pareiškė įsitikinimą, kad Vakarų Europos 
vyriausybė ir parlamentas gali pasisekti su
daryti ligi ateihančios vasaros. Konferenci
joje dalyvaujančios valstybės visai prita- . 
riančios tokiai raidai '

jie žiūrės J komunistus, kaip | galinčius 
igyvendyti jų norus grįžti | savo kraštus.

Baigdamas laikraštis pažymi, kad Įurint 
dėmesyje „pavojingą penktąją koloną” Va
karų Vokietijoje, vokiečių pabėgėlių politi
ka yra problema ne tik vokiečių demokrati
nių partijų, bet tuo pačiu metu ir Vakarų 
valstybes liečianti problema.

Skaudžios 
nelaimės geležinkeliuose

Hamburgas (Dena). St. Peter Ordingo ge
ležinkelio ruože keleivinis traukinys susidū
rė su garvežiu. Garvežio mašinistas ir kū
rikas užmušti. Dvylika keleivių lengvai su
žeista. Susidūrimo priežastys aiškinamos.

Kita geležinkelio nelaimė (vyko Kronache. 
Čia 5 asmenys užmušti ir 21 sužeistas. Ne
laimė (vyko vienam omnibusui važiuojant 
per pervažą ir dėj gedimo staiga sustojus. 
Ant jo užvažiavo prekinis traukinys, kurio 
nebegalima buvo sulaikyti.

Omnibusas pateko po garvežiu ir visiš
kai sudegė. 
«•
Šveicarijoje naujas prezidentas

Ženeva (Dena/Reuteris). 1949 metams 
Šveicarijos federacijos prezidentu abiejų 
parlamento rūmų bendrame posėdyje iš 197 
galimų balsų 192 balsais išrinktas 62 metų 
amžiaus prekybos ministeris Ernstas Nob- 
šas.

Jis yra pirmasis socialistas, kuris išrink
tas Šveicarijos prezidentu. Sausio mėn. jis 
perims pareigas iš Enriko Celio, kuris yra 
konservatyvus katalikas.

Šveicarijoje prezidento kadencija trunka 
vienerius metus.

Viceprezidentu išrinktas užsienio reikalų 
ministeris Petitpėrrė.

Nuostolinga okupacija
Londonas (Dena/Reuteris). Atsakydamas 

l paklausimą žemuosiuose rūmuose iždo 
kancleris Crippsas painformavo, kad D. 
Britanija, okupacinių išlaidų Vokietijoje nuo 
kapituliacijos iki š. m. kovo 31. d. turėjo 
537 milijonus svarų sterlingų. O reparacijų 
vertė, kurią D. Britanija yra gavusi nuo 
kapituliacijos iki š. m. liepos mėn., yra 
tiktai 30.400.000 svarų.

Abdulla nepaiso ironto
Bagdadas (Dena/Reuteris). Irako vyriau

sybė pranešė, kad ji Palestinos klausimu 
akceptuos visus arabų lygos nutarimus, ku
rie bus padaryti ryšium su karaliaus Ab
dullos sprendimais.. Iki šioj ta vyriausybė 
vis stengėsi, kad tarp arabų kraštų būtų 
visiška vienybė ir kad arabų kraštai suda
rytų stiprų frontą Palestinai gelbėti. Tos 
politikos ji laikysis ir toliau.

Egipto karalius Farukas prieš keletą die
nų pareikalavo, kad arabų lygos kraštai pa
darytų jtakos Transjordanijos karaliui Ab- 
dulai, idant jis ignoruotų Jericho konferen
cijos nutarimus, kuriuose jis yra prašomas 
prisijungti, prie Transjordanijos arabiškąją 
Palestinos dalį.

Sirijos delegatui JT emirui Arslanui kraš
to prezidentas buvo pavedęs sudaryti nau
ją „tautinės vienybės” vyriausybę. Tačiau 
Arslanui vyriausybę sudaryti nepasisekė, ir 
apie tai jis pranešė prezidentui.

Komunistai veržiasi | vidurinę Kiniją
Nankingas (Dena / Afp). Kiniečių komu

nistų patruliai, pasak tautinės Kinijos ad
miraliteto, Kiang-Jtno srityje, į šiaurės va
karus nuo Šanchajaus, peržengė Jangcės 
upę. Tai yra patą pirmasis komunistų pra
siveržimas per Jangcę ( vidurinę Kiniją.

tariamajam susirinkimui sudaryti.

Reikalauja nutraukti diplomatinius santykius
Londonas (Dena/Reuteris). Ateinančių 

metų sausio mėn. 25. dieną lordas Vansit
tartas ketina pareikalauti vyriausybę nu
traukti diplomatinius santykius su komunis
tų valdoma Rumunija.

Komunistų konferencija Varšuvoje
Varšuva (Dena/Reuteris). Varšuvoje vyk

stančioje 22 kraštų komunistų vadų konfe
rencijoje Jugoslavija nedalyvauja.

Toje konferencijoje, pasak Tasso, daly-

kalų ministeris Manuilskis. Ketvirtadieni 
atvykstant į Varšuvą buvo laukiama dar 
dviejų aukštų Rytų Europos valstybių vyrų.

Politiniai sluogsniai dėl Viso to daro iš-

Vėl atidarė piniginę
Washingtonas (Dena). ERP administracija Prancūzija tą klausimą keltų Washingtone 

11 Vakarų Europos kraštų, Vakarų Vokie- diplomatiniu keliu, 
tijąi, Triestu! ir Kinijai paskyrė tolimesnei.. 
paramai 59.313.624 dolerius. Tuo būdų jau 
išdalinta bendra suma peržengia 4 milijar
dų ribą. '

Bizoną gavo 12.750.000 dolerių Čekoslo
vakijoje ' ir Vengrijoje pirkti geležinkelių 
reikmenų. *

Londonas (Dena / Reuteris). Humphreyo 
komisija, kuri ERP administracijos pavedi
mu nagrinėja Vakarų Vokietijos demonta
vimų planą, pasiūlė maždaug 200 |monių, 
iš bendrojo 300 apsvarstytųjų įmonių skai
čiaus, iš demontavimui skirtų įmonių są
rašo išbraukti.

D. Britanija ir Prancūzija, diplomatinių 
stebėtojų nuomone, vis dar mano, kad tas 
skaičius dar esąs per didelis. Jeigu Mar- 
shallio plano administratorius Hoffmanas ir 
pats užsienio reikalų ministeris Marshallis 
tą sąrašą patvirtintų, tai D. Britanija ir

Sovietų zona prekiaus su Švedija
Berfynaa (Dena). Sovietų zonos ūkio va

dovybė susiderėjo su Švedija dėl sūdytų ir 
žalią silkių už 7,6 milijonus švedų kronų 
pristatymo. Iš sovietų zonos mainais bus 
pateikta porcelano indų, tekstilės, biuro 
mašinų, aparatų, chemikalų, foto aparatų, 
muzikos instrumentų, rudosios anglies bri
ketų ir koalino.

Pasirašytoji prekybos sutartis turi 1949 
m. birželio 30. d. terminą. Bus mokama 
švedų kronomis.

Paryžius (Dena). Prancūzijos ministeris 
pirmininkas H. Queuillė ketvirtadienio va
kare, grįždamas iš respublikos tarybos, pa
sijuto blogai. Padarius injekciją nugaben
tas | savo butą.

Damaskas (Dena/Afp). Khaledas Elazemas 
sudarė naują Sirijos kabinetą, pats pasiim
damas užsienio reikalų ministerio portfelį.

Vengrija elgiasi įžūliai
Budapeštas (Dena / Reuteris). Vengrijos 

vyriausybė JAV pasiuntinybei Budapešte 
(teikė notą, kurioje pranešama, kad Vengri
jos vyriausybė amerikiečių nuosavybę Ven
grijoje panaudos kaip kompensaciją nuosto
liams padengti, „kurie Vengrijai padaryti 
dėl Amerikos vyriausybės panaudotų prie
monių”.

Toje notoje atmetamas JAV protestas dėl 
Vengrijoje taikomų priemonių prieš ameri
kiečių dalyvavimą naftos bendrovėse. Ven
grija neseniai ištrėmė iš savo krašto du 
Amerikos naftos bendrovių atstovus, kurie 
tariamai sabotavę Vengrijos naftos produk
ciją.

Be to, toje notoje JAV kaltinamos, kad 
jos neteisėtai sulaikė vengrų nuosavybę. 
Reikalas pirmiausia liečia pramonės įrengi
mus, kuriuos praėjusio karo metu vokie
čiai išgabeno iš krašto.

SĖD skaldo vienybę

Berlynas (Dena). Numatytasis Sovietų 
Berlyno sektpriaus miesto parlamento su
darymas, kaip teigiama demokratinio bloko 
sluogsniuose, SĖD pageidaujant atidėtas 
neribotam laikui.

Mat, prieš planuojamą to parlamento su
dėt} pasisakė SMV (sovietų karinė admi
nistracija). Numatytasis „demokratinio” 
bloko posėdis, kuriame turėjo būti aptar
tos paskutinės smulkmenos, SĖD buvo at
šauktas.

Berlyno, rytinio magistrato vyr. burmis
tras Ebertas pareiškė, kad rytų sektoriaus

vauja šių kraštų komunistų delegacijos: 
Sovietų Sąjungos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Albani
jos, Graikijos, ispanų pabėgėlių, D. Brita
nijos, Prancūzijos, Italijos, Olandijos, Bel
gijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suo
mijos, Brazilijos, Argentinos, Izraelio ir 
Vokietijos. v

Oficialiai tos delegacijos atvyko | Varšu
vą dalyvauti Lenkijos komunistų jr social
demokratų partijų susijungimo kongrese.

Politiniai stebėtojai mano, kad tų partijų 
susijungimo kongresas buvo tiktai priedan
ga.

Varšuva (Dena/Reuteris). Trečiadieni 
prieš pietus specialiu lėktuvu iš Maskvos 

|čia atvyko tam tikras skaičius nepažįstamų 
| asmenų. Taip pat nelauktai grįždamas iš 
Paryžiaus čia atvyko Ukrainos užsienio rei-

miesto parlamento sudarymas nebuvo dar 
diskutuotas.

Ikšioliniuose pasitarimuose dar nebuvo 
išgvildentas klausimas dėl galutinio pasky
rimo 1 vyr. burmistro postovi. Berlyno so
vietų sektoriaus LDP pirmininkas Genseckė 
pareiškė nuomonę, kad dėl SĖD veržimosi | 
valdžią yra neįmanoma l burmistro vietą 
pareikšti pretenzijų LDP. Dėl tų pačių prie
žasčių ir darbas demokratiniame bloke su
siduria su sunkumais.

vadą, kad Varšuvoje |vyks svarbus tarptau
tinis komufiistų susitikimas. Yra laikoma 
galimu, kad Rytų Europos kraštai Varšuvoje 
paruoš kontrapriemonę prieš Vakarų vals
tybių Atlanto paktą.

Vadovaujantieji 22-jų valstybių komunis
tai, kurie dalyvavo Lenkijos komunistų ir 
socialdemokratų partijų susijungimo kon
grese, šiuo metu taip pat dar neišvyko iš 
Lenkijos sostinės. ' .• •

Trečiojo karo nebus
Londonas (Dena / Reuteris). JT visumos 

susirinkimo pirmininkas Dr. Herbertas 
Evattas ketvirtadinį pasakė, kad Jungtinės 
Tautos gali sutrukdyti ir sutrukdys trečiąjį 
did|jį karą.

♦ Paryžiaus spaudos sąjunga pranešė, 
kad,, pabrangus popieriui, laikraščių kaina 
pakeliama vienų franku. (D).

Prancūzai nenori būti „patrankų mėsa"
Paryžius (Dena / Reuteris). Prancūzijos 

tautiniame susirinkime po krašto apsaugos 
ministerio pranešimo krašto apsaugos ko
misijoje dėl Vakarų Unijos susitarimų pro
testavo degolininkai ir tautinių respubfiki- 
ninkų atstovai, esą, „prancūzai būsią nau-
dojami tik kaip patrankų mėsa”. Jie reika
lavo sukurti prancūzų aviaciją.

Remadier savo atsakyme pažymėjo, kad 
visi planai dėl savitarpio gynimosi dar yra 
svarstymo stadijoje ir kad dar nėra pada
ryta jokių įpareigojančių nutarimų.

Dar prieš tai krašto apsaugos komisija 
priėmė |vadą | ištisą eilę fs'ijymų dėl 
„Prancūzijos kariuomenės reorganizavimo” 
kuriame Prancūzija aukštesnio tarptautinio 
suverenumo labui atsisako dalies savo puo
lamame kare. Komunistų atstovo siūlymas 
įrašydinti žodžius „o labiausiai prieš So
vietų Sąjungą”, buvo atmestas.

Neleis gaisrui plėstis -v,
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos, pasitraukė iš savo pareigų. Visą valst/bę 

’savo kontrolėn paėmė kariuomenė.
Krašto prezidentas pasitraukė dėl to, kad 

ilgai trukusių ginčų dėl jo kadencijos pe
riodo ilgio krašte kilo neramumų.

Labai padažnėjo perversmai

valstybių organizacijos taryba sušaukė po
sėdžio užsienio reikalų ministeriug ir pa
skyrė komisiją, kuri ištirtų Kostarikos ir 
Nikaraguos kivirčą.

Į Kostariką išvyko tarptautinė komisija

Washingtonas (Dena/Afp). Amerikos vals
tybių organizacijos taryba paskyrė penkių 
asmenų komisiją, kuri Kostarikos įvykį iš
tirtų vietoje. | tą komisiją jefna po vieną 
JAV, Peraus, Kolumbijos, Brazilijos ir 
Meksikos atstovą. Ketvirtadieni ji išvyko | 
San Josę, Kostarikos sostinę.

Ir San Salvadore neramu

Guatemala (Dena / Reuteris). Vidurinės 
Amerikos prie Pacifiko esančios San Salva
doro Valstybėlės respublikos prezidentas

Washingtonas (Dena/Afp). JAV užsienio 
reikalų mipisterija, remdamosi Amerikos 
ambasadoriaus San Salvadore pranešimais, 
pranešė, kad sukilimą tame krašte, kurio 
metu buvo nuverstas krašto prezidentas 
Castaneda Castra, suorganizavo jauni ka
rininkai, kuriems vadovavo pulk. Cordoba.

Vadovaują Amerikos sluogsniai su nuste
bimu konstatuoja didėjanti karinių pučų ir 
perversmų skaičių Pietų ir Vidurio Ameri
koje. Gerai informuotuose sluogsniuose tei
giama, esą, Amerikos vyriausybė ketinanti 
tuo reikalu padaryti tyrinėjimus.

Prancūzijos vyriausybė, teigiama gerai 
informuotuose sluogsniuose, ketinanti Briu
selio, pakte prisiimtus įpareigojimus išplėsti 
savo teritorijoms Afrikoje.

Prancūzijoj aktualjausia-biudžetag

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos mi
nisteris pirmininkas Queuillė' tautinio susi
rinkimo finansų komisijai įteikė 1949 m. 
biudžeto projektą, kurio pajamos ir išlai
dos subalansuotos l 1.250 milijardų frankų. 
Queuillė komisijai pasiūlė, kad ateinančiais 
metais 10% būtų pakelti mokesčiai.

Išlaidose 750 milijardų frankų numatyta 
civilinei sąmatai ir 150 milijardų moky
kloms bei 350 milijardų kariuomenės reika
lams. Išlaidos numatomos padengti papras
tomis pajamomis, kurios dar turėtų padi
dėti, pakėlus mokesčius.

Kartu su eiliniu biudžetu {teiktas ir ne
paprasto biudžeto projektas, kuriame kapi
talo investicijoms ir karo sunaikinimams 
numatoma 615 milijardų frankų. Toms iš
laidoms padengti lėšų surinkti numatoma iš 
10% mokesčių padidinimo.

Prancūzija ryškina pažiūrą Ruhro klausimu

.Londonas (Dena/Afp). Prancūzijos amba
sadoriui D. Britanijoje Massigliui konfe- 
ruojant su užsienio reikalų ministerių Be- 
vinu, Prancūzijos delegacijos pirmininkas 
Ruhro konferencijos kitų penkių dalyvau
jančių kraštų atstovams išdėstė Prancūzijos 
pažiūrą Į JAV užsienio reikalų ministerijos 
atsakymą į Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterijos memorandumą dėl tarptautinės 
Ruhro kasyklų administracijos kontrolės. 
Amerikiečių atsakymą (teikė jų ambasado
rius Londone Douglasas.

Prancūzų ir amerikiečių sluogsniuose at
sisakoma ką nors pareikšti dėl amerikiečių 
notos turinio. Esą, šiuo metu vykstančiųjų 
pasitarimų būklė neleidžianti to padaryti.

1
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=TRUMP0S ZEUIOSS
AUSTRIJA'

♦ Austrijos valstybės tarnautojai žada 
paskelbti streiką, kadangi vyriausybė atsi
sakė išmokėti Kalėdų gratifikacijas. (D/R).

BELGIJA
♦ Belgijos ministeris pirmininkas Spaa- 

kas pareiškę, kad Belgija tol nepripažins 
Izraelio, kol nebus išspręstas Palestinos 
.klausimas. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
* Prahoje prasidėjo byla, kurioje kal

tinamas vienas graikų katalikų kunigas, kad 
jis padėjęs gabenti iš Lenkijos į Vokietiją 
politinius pabėgėlius. Kunigas pareiškė tai 
daręs ne dėl politinių sumetimų. Viso to 
slapto veikimo, centras esąs Mūnchene.

D, BRITANIJA
* Britų anglių kasyklose praėjusią sa

vaitę iškasta 4.405.500 to anglių. Tai yra 
geriausias savaitės rezultatas nuo pat 1940 
m. :S. m. anglių iškasimo rezultatai yra 5% 
didesni už praėjusių metų rezultatus. (D/R).

* D. Britanijos sosto įpėdinės prince
sės Elzbietos sūnus pakrikštytas trečiadie
nį po pietų Buckinghamo rūmuose. Cere
monijas atliko Canterburio arkivyskupas Dr. 
Fischeris. (D/R).

* Britų krašto apsaugos ministeris Shin- 
wellis spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
lapkričio mėn. į britų teritorialinę armiją 
įstojo 4.415 ašmenų. Shinwellis prašė įmo- 
ninkų ir profesinių sąjungų savanorių tel
kimą paremti. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikijoje prieš krašto apsaugos mi

nisterijos valstybės pasekretorių buvo Įvyk, 
dytas atentatas. Pats Rodopoulosas išliko 
gyvas, bet žuvo du žmonės. (D/R).

♦ Atėnuose įvykdyta mirties bausmė še
šiems karinių teismų pasmerktiems sukilė
liams. (D/Afp). ■

♦ Graikų sukilėliai įsiveržė į Vidurinę 
Graikiją ir užėmė Karditzos miestą. Po 36 
valandų jie grįžo į savo atramos taškus 
kalnuose. (D/R).

, IS VISUR
♦ Pietinės Korėjos policijos Įstaigos 

pranešė, kad pasisekė išaiškinti sąmokslą, 
kuris kėsinosi nužudyti Pietų Korėjos vals
tybės prezidentą Rheą, minister! pirmininką 
bei vidaus reikalų ministerį. Areštuota 45 
asmenys. (D/R).

ITALIJA
♦ Italijoje pradėjo siausti gripo epide

mija. Kinoteatrai, teatrai ir restoranai visai 
tušti. Viešbučiuose beveik nebėra personalo,

> veik visi serga. (D/R).
IZRAELIS

* Žydų Įstaigos leido per Kalėdas vyk
ti procesijoms i Betlejų. Tačiau maldininkų 
skaičius yra labai apribotas. (D/Aip).

♦ Izraelio diplomatinė atstovė Sovietų 
Sąjungoje Goldą Myersonė Jewish Agency 
vykdomosios komisijos posėdyje pareiškė, 
kad Bulgarija ir Jugoslavija tuojau sutinka 
duoti laivų žydų emigrantams gabenti į Pa
lestiną. (D/Afp).

JAPONIJA
♦ Amerikiečių karinis teismas nuteisė 

keturis japonų admirolus ir 11 kitų aukš
tų Japonijos laivyno karininkų kalėjimu iki 
gyvos galvos už tai, kad karo metu jie žudė 
arba įsakinėjo žudyti ir kankinti išgelbė
tuosius torpeduotų laivų jurininkus. (D/Afp)

J. A, VALSTYBES
♦ Amerikos kariniai sluogsniai, pasak 

londoniškio „Daily Mail”, šiuo metu na
grinėja Japonijos remilitarizavimo klausimą. 
Tuo būdu norima sukurti prieš komunistų 
laimėjimus Kinijoje atsparą. (D/Afp).

♦ Rooseveltienė, grįžusi iš JT posėdžių 
Paryžiuje, pareiškė didelį pasitenkinimą šių 
metų sesijai (D/Afp).

KANADA
♦ Kanados užsienio reikalų ministeris, 

kuris vadovavo Kanados delegacijai JT, pa
reiškė, kad šiųmetinė JT sesija mažai tetu
rėjo įtakos į dabar vykstantį šaltąjį karą.

♦ Kanados vyriausias teismas panaiki
no 60 metų veikusį įstatymą, kuris draudė 
gaminti ir pardavinėti margariną. Tuo įsta
tymu buvo norima apsaugoti Kanados pie- 
n° Ūki- (D/R)> KINIJA

* Katalikų vyskupas iš Nankingo, Kini
joje, lankėsi pas šv. Tėvą ir H painforma
vo apie labai sunkią katalikų bažnyčios 
būki. Kimioje. (D). NORVEOI)A

* „Aš turiu pagrindo manyti, kad kol 
kas Norvegija nebus pakviesta 1 Washing- 
toną”, pareiškė Norvegijos užsienio reika
lų ministeris Langė ryšium su pasklidusiais 
gandais, kad i Atlanto pakto pasitarimus 
bus pakviesta ir Norvegija. (D).

PRANCŪZIJA
* Prancūzijos anglies kasyklų profesinių 

sąjungų komunistų vadai pareiškė, kad Ško
tijos angliakasių profesinė sąjunga įteikė 
prancūzų angliakasių profesinėms sąjungoms 
j vargą patekusioms angliakasiu šeimoms 
paremti tūkstančio svarų čekį. (D/R)
* Ateinančių metų balandžio mėn. Pa

ryžiuje susirinks svarbiausiųjų ūkio kraštu 
atstovai konferencijos, kurioje tarsis dėl 
muitų tarifų sumažinimo. Dalyvaus 22 kraš
tų atstovai, kurie praėjusiais metais Žene
voje pasirašė prekybos ir muitų sutarti.

SUOMIJA
♦ Suomijos ministeris pirmininkas Fa- 

gerholmas pareiškė, kad Suomija neketina 
dalyvauti Atlanto apsigynimo pakte. Tačiau 
ji sutinka tartis dėl Skandinavijos kraštų 
apsigynimo. (D).

ŠVEICARIJA
♦ Tarptautinės Pabėgėlių Organizacijos 

(IRO) vykdomoji komisija sausio 25 d. su
sirinks nepaprasto posėdžio, kuriame svar
stys tolimenę IRO paramą emigrantams l 
Palestiną. (D/R).

( VOKIETIJA
♦ Sutikus Bavarijos ministeriui pirmi

ninkui Dr..Ehardui, Bavarijoje sausio mėn. 
bus duodama tik 10.000 gr. duotios, vietoje 
iki šiol duodamų 11.000 gr. Duonos racio
nas bus sumažintas ir kitose Vokietijos da
lyse. (D)'

Davisas pries Galijotą
Kai Amerikos aviacijos karininkaą> Gar- 

rys Davisas laisva valia atsisakė savo pi
lietybės, kad pasiliktų tik „pasaulio pilie
čiu”, tai tebuvo tik ekscentriškas gestas. 
Jam prisiglaudus ant Chaillot rūmų laiptų, 
kad čia, pasibaigus leidimui gyventi Pran
cūzijoje, galėtų pretenduoti buveinės teisių, 
jis pradėjo dominti paryžiečius. Prieš ke
lias savaites su keletu draugų prancūzų 
ėmęs sakyti kalbą Jungtinių Tautų salės 
balkone, jis sukėlė pasipiktinamą, apmaudą 
ir pajuoką (laikraščiai tuojau jį praminė 
„Chaillot bepročiu”), bet taip pat susilaukė 
aplodismentų ir susižavėjimo. O šiandien 
Davisas nebėra pramuštgalvis vientulys, bet 
simbolis sąjūdžio, kuris rodo tendenciją pa
sidaryti masiniu sąjūdžiu.

Gruodžio mėnesio pradžioje Davisas su 
keletu savo draugų (kurių tarpe yra ge
riausi Prancūzijos rašytojai) didelėje Pleye- 
lio salėje suorganizavo susirinkimą. Pasi
sekimas buvo toks, jog daug norėjusių pa
tekti į jį turėjo grįžti nuo durų, kadangi 
nebebuvo vietos. To pasisekimo paskatintas 
jis drįso su savo draugais padaryti eksperi
mentą, kokio tokiomis palinkybėmis niekas 
nebuvo bandęs. Teturėdamas tris dienas pa
siruošti, jis gruodžio 9. d. sukvietė masinį 
susirinkimą didžiausioje susirinkimų vie
toje Paryžiuje — Velodrome d’Hiver (žie- 
mos velodrome), kur savo šalininkus rink
tis drįsta kviesti tik didžiosios organizaci
jos — degolininkai; komunistai, CGT. Ir 
bandymas netikėtai pasisekė. Daugiau kaip 
15.000 paryžiečių susirinko, kad išklausytų 
JT sesijos pirmininko Evatto atsakymo Da- 
visui, kad sukeltų ovacijas „pasaulio pilie
čiui”, pareikštų protestą prieš naujo karo 
pavojų ir pareikalautų įsteigti pasaulio vy
riausybę.

Tai buvo neregėtas triumfas. „Chaillot 
beprotis” iš po nakties pasidarė politiniu 
veiksniu. Pleyelio salėje susirinkusių vardu 
Davisas buvo pasiuntęs Evattui klausimą, 
ar Jungtinės Tautos turinčios taikos planą 
ir, jei neturinčios, ar jos sutinkančios tai 
pripažinti ir pasaulio vyriausybės klausimą 
pagal visus reikalaujamus formalumus 
įtraukti į darbotvarkę. Evatto atsakymas 
buvo išsamus, malonus ir — kitaip ir ne
galima buvo tikėtis — numušęs drąsą.

Jungtinės Tautos, aiškino pilnaties susi
rinkimo pirmininkas, remdamosios charta, 
neturinčios įgaliojimų suteikti taiką. Įsak

Nuo atomines bombos slėptuves nėra
Kiekviename pokalbyje apie atominį ka

rą tenka vis nugirsti pasiguodimą: „Manęs 
ir mano šeimos jis nepalies. Iš grasomų 
sričių išsikraustysiu į kaimą arba pasislėp
siu slėptuvėje”. ,

Šviesos šia tema suteikia Amerikoje iš
leistas plonokas, dviejų šimtų puslapių ne
turįs jauno gydytojo Dovydo Bradleyo die
noraštis. Tiems, kurie tikisi išspręsti toly
dinę politinę krizę „kelių atominių bom
bų numetimu”, dienoraštis turėtų būti šiur
pus įspėjimas. Žinoma, nuo atominės bom
bos sprogimo ir degimo padarinių galima 
pabėgti, bet nėra jokios slėptuvės nuo ra
dio aktyvumo, kuris sklinda ore ir vande
nyje, nuodydamas augalus ir gyvulius, ap- 
krėsdamas kiekvieną standų daiktą už toli
mų atstumų, už frontų ir valstybių sienų, 
už jūrų ir žemynų.

Sis Amerikos mokslininkas, kuris Bikinio 
bandyme dalyvavo kaip „radijologiniš tik
rintojas” ir drįso atidaryti šį bandymą gau
busį šydą, savo užrašuose pateikia siaubin
gą viziją; išorės vaizdas tepakilęs tik ke
liose sprogimo vietose, bet apsukui yra at
siradęs neregimų radijo aktyvių dalelyčių 
apkrėstas pasaulis.

Atominės. bombos radijo aktyvumas po 
sprogimo veikia baisiai dėl to, kad žmo
gaus juslės nepastebi gyvybei pavojingo ga
mos spindulių ir alfos dalelyčių nesiliauna
mo bombardavimo. Daktaras Bradleys su 
savo mažu, nešiojamu „Geigerio skaitytuvu” 
su ausenomis, kurios perdavė garsų traš
kantį radijo aktyvių, be galo mažų „sviedi
nėlių” nenutrūkstamą bombardavimą, Biki
nio lagūnoje kareiviams atrodė kaip kvai
lys. Jie negalėjo suprasti, kodėl jis malda
vo juos kuo greičiausiai trauktis į saugią 
vietą, kodėl jis draudė jiems valgyti žuvis iš 
lagūnos, kodėl jiems buvo nevalia paliesti 
denį, kurį jie neseniai buvo nuplovę muilu 
ir karštu vandeniu ir tarėsi darbą švariau
siai atlikę. „Visas tas dalykas”, rašo Brad
leys, „paprastam jūrininkui turi atrodyti, 
kaip blogas sapnas: deniai, ant kurių ne
valia būti daugiau kaip kelias minutes, Ir 
kurie atrodo kaip visi kiti deniai, oras, ku
rio negalima kvėpuoti be dujokaukės, o jo 
kvapas toks pat, kaip bet kurio kito oro, 
vanduo, kuriame negalima plaukyti, gera 
jūros žuvis, kurios negalima valgyti. Pa
gedęs pasaulis!”

Praslinkus pusantro mėnesio po Bikinio 
bandymo, laivai tebebuvo „karšti”, kaip sa
koma specialiu terminu. Laivyno vadovybė 
tikėjosi kai kuriuos iš jų paimti atgal į tar
nybą, kurie mažai tebuvo nukentėję nuo 
bombos sprogimo. Bet netrukus paaiškėjo, 

miai tai esąs didžiųjų valstybių reikalas. 
JT teturinti vienintelę fattikciją — išlaikyti 
taiką, ją kartą sudarius. Pats Evattas pa7 
sisakė remiąs pasaulio federacijos ir pa
saulio piliečio teisės tikslą, bet aiškiai įspė
jo nuo idealizmo, kuriuo remiantis besie
kiant to kilnaus tikslo esą pavojaus išleisti 
iš akių praktikos uždavinius.

Tos kalbos negalėjo suprasti velodrome 
susirinkusioji publika, kurios tarpe vyravo 
jaunuomenė. Evatto laišką,' sutiko švilpimu, 
triukšmą, o sarkastiški kalbėtojų komenta
rai, kuriais jie iškėlė JT nepajėgumo pri
sipažinimą, buvo palydėti griausmingais 
plojimais.

Už Davisą kalbėjo rašytojai J. Paulhanas, 
A. Bretonas, D. Rousset, populiarusŽ MRP 
atstovas A. Pierrė (resistencijos didvyris), 
o žilas profesorius Girard perdavė Alberto 
Einšteino sveikinimą. A. Gidė, iš ligos pa
talo atsiuntė drąsinamą sveikinimą. Susi
rinkimui pasibaigus jaunuoliai supuolė ant 
podiumo ir ant savo pečių išnešė „pasau
lio pilietį”.

Po karo pabaigos tai yra pirmas kartas, 
kad pacifistinis sąjūdis, kuris eina prieš 
politinių partijų oficialias programas, pajė
gė pagauti ir patraukti neorganizuotas ir 
nusivylusias paryžiečių mases. Žinoma, šis 
sąjūdis neturi aiškios valios, vien tik nega
tyviąją, kuri susitelkia šūkyje: niekada ne
bereikia karo! Jame pasireiškia karo baimė, 
nusivylimas beviltiška pasaulinės politikos 
maišatimi, neapibūdintas taurių principų 
jgyvendymo Ilgesys, kurie slypį Jungtinių 
Tautų idėjoje ir kurių nutolimas nuo JT 
tikrovės per paskutinius mėnesius buvo per
nelyg aiškiai pademonstruotas paryžiečiams. 
Trumpai tariant, didelis jausmų išsiverži
mas, kuris kristalizuojasi aplink kuklaus, 
draugiško, jauno, nedemagogiško buvusio 
amerikiečio asmenį ir gestą. Iš pašaipos 
žodžių „Chaillot' beprotis” išėjo' visai kas 
kita, kas dabar vėl aidi visoje Paryžiaus 
spaudoje: Davisas prieš Galijotą.

Papiginti geležinkelio tarifai šventėms
Frankfurtas (Dena). Vyriausioji geležin

kelių valdyba nustatė, kad Kalėdų švenčių 
Naujųjų Metų savaitgalio geležinkelio bi
lietų galiojimas prailginamas. Tų abiejų 
savaičių gale papiginto savaitgalio tarifo 
bilietai išvykti galioja nuo penktadienio iki 
sekmadienio, o grįžti nuo penktadienio iki 
pirmadienio.

kad tai neįmanoma. Apkrėstuosius laivus 
vieną po kito reikėjo nuleisti į jūros dug
ną. Kitus laivus, kurie buvo už taikinių sri
ties, bijant apkrėtimo iš radijo aktyvaus 
vandens, reikėjo iš Bikinio išgabenti anks
čiau, negu numatyta. Po bombos sprogimo 
visa sritis buvo uždaryta ištisus mėnesius. 
Ne norint apsaugoti kokią nors gynybos 
paslaptį,, kaip buvo manoma, bet dėl to, kad 
buvo apnuodytas vanduo bei oras ir, savai
me suprantama, ir pats Bikinio atolas.

Daktaras Bradleys, tiesa, drįso prasitarti, 
kad jūrininkui, prasibrėžusiam pirštą į ra
dijo aktyvią vielą, , jis turėjo pasakyti, jog 
teks ko gero visą ranką nupjauti, bet jis 
nesurizikavo pasakoti tikslių smulkmenų, 
kaip spinduliavimas paveikė į Bikinį atga
bentų bandomųjų gyvulių organizmą. Bet 
remdamasis savo patirtimi, jis daro šias iš
vadas:

1. Nėra tikrų priemonių nuo atominių 
ginklų gintis.

2. Nėra patenkinamos kontra priemonės 
ir metodo apnuodijimui pašalinti.

3. Nėra patenkinamų medicininių arba 
sanitarinių priemonių žmpgaus apsaugai 
suatomintose srityse.

4. Bombos ir jos dar negimusių įpėdinių 
naikinama įtaka gali apnikti kraštą, jo tur
tą ir žmones ir savo radijo aktyviais nuo
dais kankinti amžius.

Bandomųjų bombų sprogimas Ramiaja
me vandenyne jau padarė tokį nuodų židi
nį. Atominis karas „pagerintomis bombo
mis”, kurios būtų numestos kuriame pa
saulio krašte, pamažu padarytų visą žemę 
nebetinkamą gyventi ir pražūtingai paveik
tų busimųjų kartų veisybą. Tad atominės 
bombos paskesniam veikimui nėra patikimų 
ribų nei erdvėje, nei laike.

Be viešai paskelbto daktaro Bradleyo pra
nešimo, yra dar nuodugnesnė mokslininkų 
ir karių komisijos apyskaita, sudaryta re
miantis tūkstančiais mokslinių tyrinėjimų. 
Ta apyskaita 1947 m. liepos mėnesį įteikta 
prezidentui. Visuomenei turėjo būti pa
skelbta versija, praleidžiant tas vietas, ku
rios būtų padėjusios susekti bombos pa
slaptį. Po kiek laiko „New York Times” 
pranešė, kad apyskaita būsianti netrukus 
paskelbta. Bet iš tikrųjų ji nepaskelbta ligi 
šios dienos. Dabar vienas tos komisijos 
narys, Broadleys Deweys, „Atlantic Maga
zine” reikalauja, kad prezidentas apyskaitą 
leistų skelbti pagaliau, idant amerikiečių 
tauta, žinodama tikrus bombos padarinius, 
galėtų apsispręsti, ar aplamai naudotųsi ja 
kitame kare.

S

Pasitraukia žymus tarėjas
Washingtonas. Nors prezidentas Truma- 

nas paskelbė, kad jis tuo tarpu nekeisiąs nė 
vieno savo kabineto nario, bet kartu primi
nė, jog perėmęs pareigas po Roosevelto 
mirties irgi nedarė jokių pakeitimų vy
riausybėje, nors to buvo tikėtasi. Tačiau 
kitais metais atleido vieną Roosevelto ben
dradarbį po kito. Tas pat galėtų atsikartoti 
ateinančiais metais.

Šiuo tarpu patiriama, kad netrukus pasi
trauks admirolas Leahys, prezidento kari
nis tarėjas ir ryšininkas su generaliniu 
štabu.

Sj postovį savo laiku buvo įsteigęs pre
zidentas Rooseveltas, ir Leahys buvo pir
mas jį užėmęs asmuo. Roosevelto kadenci
joje admirolas apsiribojo strateginiais pa
tarimais, o Trumanui atėjus Leahys atsimi
nė buvęs ambasadoriumi prie Vichyo vy
riausybės ir pradėjo verstis politika.

Jis turėjo didelę įtaką Trumanui, ir Ame
rikos politikos linkmė iš didelės dalies ga
lima rašyti į Leahyo sąskaitą. Tiesa, jis ne
planavo naujosios Amerikos politikos, bet 
davė skatulį svarbiems sprendimams, kaip 
antai, Trumano doktrinai.

Pasak „New York Times” Leahys pasi
traukia dėl senatvės. Tačiau Washingto
ne tariama, kad Trumanas nori parodyti 
Leahyo pasitraukimu, jog jis nori vesti tai
kingesnį užsienio politikos kursą. C. Clif- 
fordas ir teisėjas Vinsonas reikalavę Lea
hyo „skalpo” ir jį gavę. / ♦

O vis lik Izraelis 
derasi su Transjordanija

Telavivas (Dena/Reuteris). Izraelio sluog- 
sniuose laikomasi ko didžiausios tylos dėl 
pasklidusių žinių, jog tarp Izraelio irTrans- 
jordanijos tariamai vykstančios taikos de
rybos.

Vienas Telavivo valdžios informatorius 
dementavo Telavive pasklidusius gandus, 
esą, Transjordanijos karalius. Abdulla yra 
suėjęs į tiesioginį kontaktą su' Izraelio pre
zidentu Weizmannu.

Tačiau politiniai stebėtojai Telavive ma
no, kad derybos yra pažengusios kur kas 
toliau, negu iš atsargios Izraelio vyriausy
bės elgsenos apie tai galima spėti.
* Iš Sovietų Sąjungos neseniai pabėgu 

i Vokietiją du sovietų lakūnai, leitenantai 
Piragovas ir Barovas, pasisiūlė įstoti J 
amerikiečiu aviaciją ir dirbti Berlyno aprū
pinimui. Tačiau amerikiečiai jų siūlymą 
atmetė. (D).

Deweys yra Įsitikinęs, kad Amerika turin
ti pasauliui paskelbti, kuriomis sąlygomis 
amerikiečių tauta leis panaudoti atominį 
ginklą. „Gali būti Vakarų Europoje kraštų 
— rašo jis — kurių vadai kaip kvailučiai, 
džiaugiasi, pasitikėdami, kad JAV parems 
juos atominiais ginklais. Be to, galimas 
dalykas, kad potencingi priešai ima ruošti 
pirmuosius karo žingsnius, beprotiškai ti
kėdami, jog amerikiečių tauta neleis prieš 
juos pavartoti atominio ginklo”. (Tat).

Brestą sprendiniai Indonezijai
Haaga (Dena/Afp). Olandijos vyriausybė 

dvi dienas posėdžiavo ir tarėsi klausimais, 
kurie Indonezijos ateičiai turės didžiausios 
reikšmės.

Gerai informuotuose sluogčiuose teigia
ma, kad

vyriausybė yra nutarusi Indonezijoje 
stvertis policinės akcijos .

Olandijos spauda už eventualias karines 
priemones tame krašte kaltę verčia indo- 
nezų respublikai.

D. Britanijoje 
nemokama teisinė pagalba

Londonas (Dena / Reuteris). D. Britanijos 
žemieji rūmai iš principo priėmė vyriausy
bės - pasiūlytą įstatymo projektą, kuriame 
numatoma nemokama teisinė pagalba vi
siems piliečiams, kurių metinės pajamos bus 
tik apie 750 svarų sterlingų dydžio.

Ta „teisės klausimais mažojo žmogaus 
charta”, kaip ją pavadino vyr. valstybės 
gynėjas Shawcrossas, būtų taikoma maž
daug ketvirtadaliui visų D. Britanijos gy
ventojų. Baudžiamieji dalykai, šmeižtų skun
dai ir sutuoktuvių sulaužymas yra neįtraukti 
į nemokamą teisinę pagalbą.

Tunelis po kanalu — gyvas klausimas

Frankfurtas (Dena). Britų parlamento ko
misijos pirmininkas tuneliui statyti po ka
nalu Shawcrossas pranešė, kad Prancūzijos 
vyriausybė pažadėjo daryti visa galima, kad 
tunelio projektas būtų pateiktas penkioms 
Briuselio paktą pasirašiusioms valstybėms.

Išvengta didesnės nelaimės

Berlynas (Dena). Tempethofo aerodrome 
Berlyne įvyko avarija amerikiečių C 82 tipo 
lėktuvui. Lėktuvui riedant taku pakilti, 
sprogo viena padanga. Pilotas stipriai pa
spaudė stabdžius. Lėktuvas nežvmiai apga
dintas. Įgula nenukentėjo

Trumanas ima vairą.
Po rinkimų Amerikoje kilo kalbų, kad 

iš tautos gavęs prezidento mandatą, Tru
manas darys personalinių pakeitimų minis
terijų vadovybėse ir pats ims vadžias į sa
vo rankas, ypač užsienio politikoje, nuo ku
rios jis lig rinkimų laikėsi atokiai. Tačiau 
ligšiolinė raida tų spėliojimų 100% nepa
teisino. Kokia rutina vyraus toliau, J. ir S. 
Alsopai bando nušviesti čia dedamajame 
straipsnyje.

Nors pati Amerikos politika nėra dar iš
ryškėjusi, bet jau dabar aišku, kurie asme
nys duos tai politikai toną, sako minėtieji 
laikraštininkai. Daugumas iš tų veidų yra 
pažįstami

Labai įtartina kampanija prieš krašto 
apsaugos, ministerį J. Forrestalį, užsienio 
reikalų ministerį G. Marshallį ir viceminis- 
terį R. Lovettą nepasisekė visiškai. Forres- 
talis pasiliks- pareigose, kol jam tat patiks. 
Taip pat Lovettas, bent kol Marshallio svei
kata leis būti ministeriu. O Marshalliui pa
sitraukus, jis, tur būt, bus pakeistas W. 
Avereliu Harrimanu, kurio plati ir intensy
vi patirtis, kad seniesiems pasitraukus ne
reikės mokyti naujo užsienio reikalų minis- 
terio. Tarp naujųjų užsienio ir krašto ap
saugos politikos vadovų naujas asmuo yra, 
tiesą sakant, pats Trumanas.

Mat, Trumanas dabar aiškiai ketina vai
dinti vaidmenį politikos kūrime. Todėl ap
simoka pagvildenti būdus, kuriais Truma
nas gauna patarimus ir informacijas, ku
riomis prezidentas turi remtis darydamas 
sprendimus.

Vienas automatinis informacijos kanalas 
prezidentui yra itin slapta žvalgybos san
trauka, apie dviejų puslapių ilgio, kurią' 
prezidentas gauna iš centrinės žvalgybos 
įstaigos ir kurią' jis skaito „kaip melstis su
sikaupęs”. Tačiau daug svarbesni yra kas
dieniniai pranešimai, kuriuos prezidentas 
gauna kasdien 9.30 vai. iš tautinės saugumo 
tarybos sekretoriaus. Šias svarbias parei
gas eina S. Soueris, mažai težinomas Mi- 
ssourio verslininkas, turįs visišką preziden
to ir svarbiųjų politikos vadovų pasitikėji
mą.

Soueris suteikia prezidentui naujausias in
formacijas, kaip žengia į priekį sprendimai 
tais klausimais, kurie yra pavesti tautinei 
saugumo tarybai. Daugumą paruošiamojo 
darbo, apie kurį Soueris' informūbja prezi
dentą, atlieka G. Kennanas, vyriausiasis už
sienio reikalų ministerijos planuotojas, ir 
gen. L. Norstadas, gen. A. Wedemeyeris ir 
admirolas A. Strublė, krašto apsaugos mi
nisterijos planuotojai. Politinius dokumen
tus ruošiant iniciatyva yra užsienio reikalų z 
ministerijos rankose. Taip yra nustaty
ta prezidento, norint išvengti nereikalingos 
karių įtakos.

Tautinė saugumo taryba renkasi du kar
tus mėnesyje politikos klausimų svarstyti. 
Paprastomis aplinkybėmis prezidentas t#te 
rybos posėdžių nelanko, bet atspėjamu lai- - 
ku įsigilina į nutarimus. Maždaug viename 
iš penkių posėdžių yra svarstomi svarbūs 
klausimai. Tada prezidentas pirmininkauja, 
ir vietoje padaromas galutinis sprendimas.

Prezidentas, žinoma, gali aprobuoti, pa
keisti ir atmesti tarybos sprendimus. Lig 
pastarųjų mėnesių jis visada priimdavo 
juos nekeitęs. Tačiau tenka pažymėti, kad 
per pastarąsias savaites jis pakeitė vieną 
tarybos sprendimą dėl Berlyno oro tilto ir 
grąžino kitą tarybos sprendimą, kuriuo bu
vo nutarta atitraukti Amerikos laivyną iš 
komunistų puolamo Cingtavo uosto. Truma
nas įsakę Cingtavo įgulą sustiprinti.

Be abejo, prezidentas nedaro sprendimų 
vien saugumo tarybos teikimu. Specialiais 
klausimais jis reguliariai konferuoja su 
Marshall™, Lovettu, Forrestaliu ir kitais 
politikos kūrėjais. Saugumo tarybos spren
dimą jis dažnai diskutuoja Baltųjų rūmų 
aplinkoje, ir neseniai jam turėjo įtakos tokie 
asmenys, kaip ekonominio bendradarbiavi
mo administratorius P. Hoffmanas ir R. 
Laphamas, ypač dėl Kinijos politikos.

Cingtavo ir kiti incidentai rodo, kad 
prezidentas yra pasiryžęs pats formuoti 
aukštąją politiką, žinoma, naudodamasis 
tautinės saugumo tarybos instrumentu.

Soiielij vėžys - kenkėjai . . .
Maskva (Dena/Reuteįs). Tassas praneša, 

kad už nepakankamą gamybą ir blogą ga
minių rūšį nuteisti iki septynerių metų ka
lėjimo bausmėmis dvylika įmonių direkto
rių ir technikų.

Kitose trijose didelėse įmonėse panašių 
reikalu vedama kvota.

Tarp nuteistųjų yra direktorius ir vyr. 
inžinierius vieno tabako fabriko, kuris pa
gamino 1.400.000 pokelių papirosų, kurių 
rūšis neatitiko nustatytos kokybės.

Kiti nuteistieji yra vienos Leningrado lie- > 
jyklos direktorius ir taip pat vyr. inžinie
rius, vieno Maskvos tekstilės fabriko direk
torius, taip pat vieno žemės ūkio mašinų 
fabriko vyr. direktorius ir technikinis di
rektorius.

/
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PATRIOS KALĖDINĖS DOVANOS / RAŠO VYT. ALANTAS

Tautosakos Skaitymai, Lietuvių Lieteratūra. Sugrįžimas, Vokiškai — Lietuviškas Žodynas. Kas pirkti Kalėdų dovanoms?
Štai, prieš mane ant stalo guli gan im

pozantiška naujų Patrios leidyklos išleistų 
knygų kupeta; 4 knygos, iš kurių trys pa
grindiniai dalykai, būtent: Dr. J. Balio 
Lietuvių Tautosakos Skaitymai, pirmoji ir 
antroji dalis kartu, didelio formato, kietais 
viršeliais 500 psl. veikalas; Prano Naujo
kaičio Lietuvių Literatūra, taip pat kietais 
viršeliais, nemažo, mokyklinio formato 316 
psl. knyga; Viktoro Gailiaus Vokiškai-Lie- 
tuviškas žodynas, stora, žodyųinio formato 
1181 psl. knyga ir Vytauto Tamulaičio pa
sakojimų rinkinys jaunuomenei SugrĮžimas 
143 psl. knyga.

Šios knygos pasirodė paskutinėmis sa
vaitėmis viena po kitos. Jos sudaro viso 
2.140 psl.! Tai, matyt, Patrios seniai supla
nuoto ir kruopščiai vykdomo plano rezul
tatas.

Apie Viktoro Gailiaus žodyną plačiau čia 
nekalbėsime: tekalba apie jį kalbininkai ži
novai; tačiau vis dėlto negalima iškąsti

Dr. J. Balio Tautosakos Skaitymai
Pirmoje savo knygos dalyje Dr. J.' Balys 

kalba apie pasakas (pasakos apie gyvulius, 
stebuklingosios pasakos, legendos, sakmės 
bei padavimai ir tt.), dainas (sutartinės, 
mitologinės dainos, darbo, žvejų, našlai
čių, švenčių chinos, dainos apie berneli ir 
mergelę, vestuvių dainos ir k), mįsles (mįs
lės istorijos bruožai, pluoštelis mįslių) ir 
patarles bei priežodžius (patarlės esmė, pa
tarlių forma, tematika, šaltiniai ir jų tau
tinis pobūdis).

Antroje dalyje paliečiamas: tikėjimas 
(Perkūnas, Žemyna, kalnai ir akmenys, Ga
bija, vanduo, dangaus skliautas, miškai, ir 
medžiai, žalčiai, laumės,arba deivės ir javų 
dvasia), papročius (metinės šventės, ūkiški 
darbai, įvairių papročių aprašymas nuo 
lopšio iki karsto) ir lietuvių folkloristikos 
istorija (metraštininkų žinios, pirmieji teks
tai, žemaičių šviesuolių darbai, tautotyri- 
nis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje, tautosakos 
leidiniai Amerikoje, svetimtaučių darbai, 
didieji rinkėjai ir rinkiniai, naujųjų laikų 
tautosakininkai, tautosaka nepriklausomoje 
Lietuvoje ir tautosakos populiarinimas).

Kaip matome, knygoje apimtos visos tau
tosakos sritys. Kiekvieno skyriaus pradžioje 
duodama kalbamojo dalyko studijėlė, o pas
kum seka tekstai. Antroje dalyje, kur kalba
ma apie tikėjimą ir papročius, autorius 
duoda tik nagrinėjimus bei aiškinimus, juos 
paremdamas ir pailiustruodamas gausingais 
tautosakos pavyzdžiais. Autorius nebuvo 
užsimojęs duoti išsamias vienu ar kitu mū
sų tautosakos klausimu monografijas; jam

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Anastazija Tamošaitienė, Patiesalai — 

Audiniai — Mezginiai. Iliustruotas leidinys 
su daiL A. Valeškos pratarme. Išleido Ro
muva 1948 m.

Jonas Grigolaitis, Nacių pragare. Kalinio 
išgyvenimai nacių koncentracijos stovyklo
se 1941—1945 m. Išleido „mūsų Kelias” 
1948 m. Kaina DM 4.—. Viršelio piešinys 
dail. A. Rūkštelės.

1949 m. sieninis kalendorius. Išleido 
„Aistia” Kasšelyje. Kaina DM 1,50.

Petr. Tarulia

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

17. tęsinys.

O tuo tarpu saulės zuikučiai vis dėlto 
mėgino štai sienoje šokinėti ...

Ak, kad jis būtų sugebėjęs ką nors Te
resei pasakyti! Ji, kaip po laidotuvių. Taip! 
Mes savo vargingame gyvenime daug kartų 
laidojame ir vis tai, kas mums brangu, kas 
reikalinga, su kuo taip graudu skirtis! Ir 
dabar Kurkulgįui atrodė — įvyko laidotu
vės. Ką jis ir ką Teresė dabar palaidojo?..

— Rūgščių ... man ... kopūstų ...-pats 
nustebo Kurkulgis išgirdęs savo tokį priki
musį balsą, besakantį šį nesugalvotą sa
kinį

Jis atsisėdo prie valgomojo stalo ir be 
minties, be nuovokos, kas aplinkui dedasi, 
pasiliko taip kurį laiką sėdėti. Žiūrėjo prie
kin, bet nieko nematė, kaip tamsioje jau
joje. Vėliau jis tikrai pastebėjo, kad ties 
juo ant stalo stovi pilna lėkštė kopūstų. Ir 
šakutė čia pat. Jis paėmė šakutę, pamėgino 
įdėti į bumą tų kopūstų. Skonis buvo ly
giai toks, įarytum degtukus jis kramtytų. 
Pakramtė. Nustojo kramtyti. Atsikėlė. 
Priėjo prie čia pat stovėjusios sofos, pa
žiurėjo į nusidėvėjusius, taip pažįstamus 
jos pakraščiu^. Ilgai avėsi batus. Atkakliai 
žiūrinėjo juos, tarytum ten buhalterinės 
klaidos jis ieškojo. Atsigulė jis iš lėto, vis 
dar norėdamas palaukti, kol kažkas paaiškės, 

nepastebėjus, kad naujojo žodyno formatas, 
technikinis apipavidalinimas, šriftas, po
pierius ir apskritai jo išvaizda priklauso 
prie geriausių bet kur ir bet kada išleistų 
tos rūšies knygų. Žodyno išleidimas yra di
delis tiek autoriaus tiek leidėjo laimėjimas. 
Tik kai paimi žodyną į rankas, kažin kaip 
apgailestaudamas pagalvoji: kad tai būtų 
angliškai — lietuviškas ...

Vytauto Tamulaičio knyga Sugr|žimas iš
leista švariai ir skoningai. P. Osmolskio 
viršelis ir iliustracijos pagamintos su tam 
dailininkui, populiariam vaikų literatūros 
iliustratoriul tremtyje, įprastu atsidėjimu, 
geru skoniu bei autoriaus teksto pajautimu. 
Stambus šriftas. Paaugliams jaunuoliams 
visai tinkama lektūra.

Kiek ilgėliau tenka stabtelėti ties pirmais 
dviem veikalais: Dr. J. Balio Tautosakos 
Skaitymais ir Prano Naujokaičio Lietuvių 
Literatūros Istorija.

rūpėjo bendrais bruožais ir populiariai su
pažindinti skaitytoją su būdingesniais mū
sų tautosakos dalykais ' ir, reikia pasakyti, 
jam tai visai pavyko. Sklaidant Balio kny
gą, skaitytojui pro akis, kaip kokia filmą, 
praslenka mūsų gražiosios dainos, pasakos, 
mįslės, legendos, papročiai, dievai ir tt.

Savo knygą Dr. J. Balys, kaip minėjau, 
apvainikuoja ilgoka, daugiau kaip 60 psl., 
studija Lietuvių Folkloristikos Istorija. Tat 
yra daugiau kaip 1.000 metų mūsų folklo
ristikos raidos apžvalga. IX amžiuje anglo
saksų keliautojas Wulfstanas lankėsi mūsų 
krašte ir išsamiai aprašė senprūsių laidotu
vių apeigas. Tai ~yra pirmosios užrašytos 
žinios apie mūsų tautosaką. Toliau mes 
matome, kaip tos žinios vis eina gausyn, 
kaip lietuvių tautosaka vis labiau ima do
mėtis svetimtaučiai, kaip į tą darbą vis 
daugiau įsitraukia pačių lietuvių tautosakos 
rinkėjų bei tyrinėtojų ir kaip pagaliau jau 
gerai susistemintas ir organizuotas tauto
sakos rinkimo darbas nutrūksta pačiame 
įsibėgėjime ' nepriklausomybės pabaigoje, 
kai Lietuvių Tautosakos Archyve jau buvo 
surinkta 500.000 variantų. Be to, autorius 
duoda plačią mūsų tautosaką liečiančią 
bibliografiją.- ’ ’ : "

Žodžiu, visais atžvilgiais knyga paruošta 
su kruopščiu atsidėjimu bei plačia erudici
ja. Nors Dr. J. Balys priklauso prie mūsų 
jaunosios kartos mokslininkų, tačiau, paly
ginti per trumpą savo mokslinę karjerą, jis 
yra pasidaręs savo srities autoritetas. Jis 
visą laiką buvo Lietuvių Tautosakos Archy-' 
vo vedėjas, dirbo universitete ir yra paskel
bęs nemaža savų mokslinių veikalų Jo 
vardas lietuvių tautosakos dalykuose kalba 
pats už save.

Kiekvienas kultūrininkas, o gal ir ne 
tik kultūrininkas, bet apskritai kiekvienas 
geras lietuvis tremtinys, paėmęs į rankas 
Dr. J. Balio paskutinę knygą, negalės ja at
sidžiaugti ir atsidėkoti tiek autoriui, tą 
brangų neįkainojamą turtą išvežusiam iš 
tėvynės, tiek leidėjui jį paskelbusiam. Jei 
tas veikalas būtų buvęs reikšmingas kultū
ros darbas nepriklausomoje Lietuvoje, tai 

kol bus žinoma, ką pradėti veikti ir ką nus
pręsti.

Visų svarbiausia-dabar nieko negalvoti! 
Jis ryžtingai merkia akis. Nes negalėjo da
bar žiūrėti net Į seną laibų lazdučių eta
žerę, kokių visame K,aunė nedaug [terasi. 
Ten nuo kažkurių laikų stačios stovėjo ke
lios knygos, atvirutės su Palangos vaizdais 
ir kažin kodėl kitur vietos neradęs šepetys 
rūbams. Kurkulgis žvilgteri į tuos kasdie
nius daiktus, kurių, rodos, jis šiaip nepas
tebėdavo, ir jam baisu darosi. Kas bus ryt? 
Argi galėjo taip atsitikti? Bet tai buvo 
tikrai; neabejotinai (čia gi ne piktas sap
nas!) buvo dar vakar! Ir viskas dega jo 
atmintyje.

Ar galėjo jis toks ramus, tylus? ... Ar 
galėjo jo tokiame saikiame, nusistovėjusia
me gyvenime taip atsitikti ...?

Ne! Negalvoti! Užmigti! Jis dar kartą 
užsimerkia. Bet pamažu vagiliais šliaužia 
prie jo veido tos nenumaldomos sunkios 
mintys. O jeigu jau kitaip negalima, jeigu 
vis tiek reikia ką nors galvoti, tai geriau 
galvoti „bet apie ką”, bet apie kokĮ maž
možį, nieko nevertą daiktelį.

Ir Kurkulgis greit, greit stveria iŠ savo 
atminties gelmių visokias seniai užmirštas 
ir nebereikšmingas smulkmenas.

Seniai, kai jis dar buvo žalias jaunuolis, 
jis eidavo į bažnyčią ir abiem keliais at-

jis darosi šimtą kartų reikšmingesnis trem
ties sąlygose, kur mes taip pasigendame 
savo tautinės kultūros dvasinių šaltinių. 
Skaitydamas knygą, nenoromis apgailes
tauji, kad iš milžiniško mūsų tautosakos lo
bio tegali pasinaudoti tik jo trupiniais. Bet 
ir tie trupiniai mums šiandien yra brangūs. 
Išemigruojant Lietuvių Tautosakos Skaity
mai turėtų būti kiekvieno tremtinio laga
mine. Tai būtų geriausia garantija grįžti į 
tėvynę.

Pr. Naujokaičio 
Lietuvių Literatūra

Prano Naujokaičio Lietuvių Literatūra 
yra Dr. J. Balio veikalo tęsinys ar papil
dymas, vistiek kaip pasakysime. Tautosakos 
Skaitymų autorius apžvelgia mūsų liaudies 
kūrybą, o Pranas Naujokaitis—lietuvių indi
vidualinę kūrybą. Mes gi žinome, kad ten, 
kur pasibaigia kolektyvinė kūryba, prasi
deda rašytinė literatūra. Pranas Naujokaitis 
mums ir nupasakoja jos vystymąsi nuo 
Mažvydo katekizmo gadynės iki pačių pa
skutiniųjų nepriklausomos Lietuvos ir net 
tremties laikų. Nors autorius kukliai pažy
mi, kad tai'esąs „trumpas lietuvių literatū
ros istorijos kursas gimnazijai”, bet jis nė
ra jau toks trumpas ir knyga gali drąsiai 
imti į rankas ir su dicjele sau nauda ne tik 
gimnazistai.

Tremtyje mes platesnės lietuvių literatū
ros istorijos neturime, ir tos knygos pasi
rodymas, kaip sakoma, užkemša milžinišką 
mūsų išdraskyto kultūrinio gyvenimo spra
gą. Lietuvių tremties jaunimas, kokioje pa
saulio dalyje jis atsidurtų, iš Prano Nau
jokaičio knygos visada galės susidaryti

Žymiam Amerikos lietuvių veikėjui A. Oliui 50 m.
Tur būt, nėra tremtinio, kad nebūtų gir

dėjęs adv. Antano Olio vardo, o ką kalbė
ti apie mūsų išeivius, ir net svetimtaučių 
plačiai linksniuojamas tas garsusis mūsų 
tautos vyras, kuris pravėręs duris į visas 
žymiausias Amerikos įstaigas bei kongreso, 
ir. senato rūmus. Vadinasi, jam ir Baltieji 
rūmai yra savi ir visų nutinkamas ir pri
imamas. Turime džiaugtis, turėdami tokį 
garbų vyrą ir amžiaus sukakties proga kiek 
arčiau susipažinti su jo gyvenimu, nesiten
kinant tik suminėti jo vardą.

Antanas Olševskis, atlietuvinęs savo pa
vardę į Olį, gimė 1898 m. rugpiūčio mėn. 
25 d. Amerikoje, Čikagoje, gana tautiškai 
susipratusių lietuvių šeimoje. Jo tėvas, ano 
meto vienas žymiausių veikėjų, kultūrininkų, 
lietuviškų knygų leidėjas, įsteigęs, leidęs ir 
redagavęs „Lietuvos”, laikraštį, ką ir sūnus 
pasekęs jo pėdomis. Tėvas yra daugiau va
dinamosios gyvenimo mokyklos ir išaugęs 
cariniam režime ir nematęs aukštesnės mo
kyklos, bet nepalaužiamos dvasios ir užsi
spyręs lietuvis, nepasiduodąs nutautinimui. 
Toks ir sūnus, bet yra kitoje aplinkoje iš
augęs ir turėjęs, nors sunkias, sąlygas išei
ti visam mokslui. A. Olis nėra lankąs lietu- 

siklaupęs,! taip motutės įmokytas, melsda
vosi. Ir jis dabar atsimena, kad jis tada 
girdėdavo bažnyčios chore nuostabiai skam
bantį mergaitės balsą. Neatsigrįždavo jis į 
chorą, niekados neatrinko jaunas Kurkul
gis, kam priklausė tas balsas. O batai kiau
ri, jau drėgnos kojos. Tikrai krautuvinin
kas, tur būt, už paties Kurkulgio pinigus 
kartu su batais parduoda jam ir skyles, per 
kurias štai vanduo vis sunkias, vis sunkias...

Buhalteris pasilenkia prie Kurkulgio au
sies . • • Tada Kurkulgis, kaip piktas va
rovas avis botagu, gena savo padrikusias 
mintis tolyn.

O brička? Graži brička: geltonai dažyta, 
raudonom gėlėm. Taip jis ir nepasivaži- 
nėjo ta brička! Jis turėjo, jis galėjo pasi
važinėti, bet nebuvo lemta ... Ir vėl bu
halteris „karvės akis” — žiūri į Kurkulgį 
išmėtinėjančiu žvilgsniu. Kurkulgiui bloga. 
Jis žino, kad jeigu jis pajudėtų, būtų leng
viau. Bet jis tyčia guli nękrusterėdamas. Ir 
vis kiečiau merkia akis. Ir, vis gena savo 
vaizduotę tolyn nuo pavojingų vakar die
nos išgyvenimų ...

Sarta kumelaitė! Čia Kurkulgis pradžiugo, 
kad rado šį skausmingą savo jaunystės to
limą atsiminimą. Jis mato, kaip šiandien, tą 
vėlyvą vakarą. Jiedu su tėvu iš miško vežė 
sienojus sudegusiai trobai atstatyti. Saulė 
jau nusileido, bet saulėlaidžiai dar tebebuvo 
šaltai raudoni. Naktis čia pat, o jie dar toli 
nuo namų. Ir pasitaikė jiems toks klastin
gas kalniukas, ne toks status, kaip toly
džio vis kyląs aukštyn. Ta sartoji kumelai
tė menkai kaustyta, kelias išvažinėtas bliz
ga, kaip kareivio diržas. (Bus pabaiga).

apypilnį mūsų tautos individualinės kūry
bos plėtojimosi vaizdą. Čia visai nėra rei
kalo aiškinti, kiek lietuvių literatūros isto
rija gali prisidėti prie tautinio susipratimo 
ir apskritai lietuvybės išlaikymo. Tokios 
knygos, kaip Tautosakos Skaitymai ir Lie
tuvių Literatūra yra inkarai, kurie mus lai
ko pritvirtinę prie gimtosios žemės. Kas 
plauks audringomis ir pavojingomis trem
ties bangomis, klausydamasis gimtosios že
mės pasakų ir dainų, kas pasirinks savo 
palydovais duonelaičius, Vaižgantus, kudir- 
kas, to jokie sūkuriai neįtrauks ...

Artinasi Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
tės. Bus daug galvosūkio, ypač tėvams, ką 
pirkti dovanų? Kas turės pinigų — tik ka
žin ar tokių daug bus? — strapalios apie 
vitrinas, sukdami sau galvas: ką čia tokio 
sugalvojus, kad būtų pigu ir gražu? O tuo 
tarpu kukliose stovyklų pašto agentūrose, 
kur knygų prikrautos krūvos, gal būt, ne
bus nė vieno pirkėjo.

Štai čia ir ateina man į galvą mintis 
pasiūlyti atgaivinti jau nepriklausomoje 
Lietuvoje beįsigalintį paprotį; pirkti 

dovanų knygas!
Ir spauda anais laikais tą mintį labai atsi
dėjusi propaguodavo ■ ir prieš šventes ra
gindavo visuomenę neužmiršti knygos. Ir 
tikrai, prieš šventes knygų būdavo daug 
išperkama.

Mūsų leidėjai atpalaidoja mus nuo galvo
sūkio: kas dovanoti? Paskutiniuoju laiku ne 
tik Patria, bet ir kitos leidyklos yra išlei
dusios puikių knygų, kurios geriausiai tin
ka švenčių dovanoms. Užuot pirkę visokius 
niekniekius, nes gerų daiktų vistiek nega
lime nupirkti, pirkime tikrai gerą daiktą — 
lietuvišką knygą. Ji visada pasiliks su mu
mis ir bus mūsų ištima palydovė.

viškos mokyklos, įet tėvų kalba gražiai, 
taisyklingai kalba, kad stebėtis- tenka. Jis 
augo sunkiai, nes anksti, šešerių metų bū
damas, neteko motinos ir su savo broliu 
Algirdu augo pas svetimus ir dirbo sun
kiausius darbus ir laiką vogdamas, mokėsi.

Tėvui antrą kartą vedus, kiek prašvinta 
ateitis. Gali mokslą laisviau tęsti ir nutrū
kęs tėvui padėti. Baigęs gimnaziją stoja į 
Čikagos universitetą, studijuoti teisių moks
lus. Studijos sekasi gerai ir 1921 m. baigia 
pirmuoju, įsigydamas teisių daktaratą ir iš
laikęs valstybinius egzaminus, ima verstis 
advokatūra. Ir čia įsigyja gerą vardą, kaip 
žymus advokatas, kad svetimtaučiai juo ima 
varžytis. Bet nesakysime, kad jis jau tuo 
ir tenkintųsi. Jis dar nuo jaunatvės įsitrau
kia į visuomeninę jr tautinę veiklą ir, bū
damas muzikalus bei turėdamas gerrį bal
są, choruose dalyvauja ir pats vadovaują. 
Dar a. a. muzikui St. Šimkui Amerikoj esant 
ir vedant garsųjį „Birutės” vardo, chorą, jis 
aktyviai jame dalyvauja ir šio cnoro pra
plėtime ir koncertų organizavime, o išvy
kus Šimkui Lietuvon, 1922 m. išrenkamas 
šio choro chorvedžiu ir pirmininku. Dirba 
daug ir koncertuose turi pasisekmą. 1934 
m. rugpiūčio mėn. 19 d. jis diriguoja Či
kagos simfoniniam orkestrui Pasaulinėje 
Parodoje per lietuvišką koncertą, kuris pir
mauja, ir dirigentas A. Olis susilaukia ge
riausių atsiliepimų.

Jis dar randa laiko aktyviai dalyvauti ir 
visuomeniniam darbe. Jį matome jau ne nuo 
šiandien dalyvaujant didžiausioj ir. seniau
sioj Amerikos lietuvių organizacijoj — Su
sivienijime Lietuvių Amerikoje, o pastaruo
ju laiku ir BALFe vicepirmininkas ir įkuria 
ir vadovauja, daug, daug nuveikusioje ko
voje dėl Lietuvos atvadavimo organizacijoje 
— Amerikos Lietuvių Misijoje, kurios dar
bai šiandien svariausi, kartu su Lietuvai Va-

Naujos
Juozas Prunskis, 15 LIETUVOJE SU

ŠAUDYTŲ KUNIGŲ. Chicago, III. 1942 m. 
12 psl. Autorius trumpai apibudina pirmą 
bolševikų okupaciją, kurios pradžią teko ir 
jam išgyventi ir aprašo penkiolikos kunigų 
sušaudymą, duodamas kiekvieno trumpą 
biografiją. Iš nužudytųjų paminėtini: Va
lentinas Balčius, Vaclovas Balsys, Jonas 
Daugėla, dr. Justinas Dabrila, kanauninkas 
Vaclovas Dambrauskas, Andrius Juknevi
čius, Matas Lajauskas, Jonas Navickis, Jo
nas Petrikas, Povilas Racevičius, Stankevi
čius, Benediktas Šveikauskas, Jonas Tuti
nas, Balys Vėgėlė ir Pranas Vitkevičius. 
Šis gražus autoriaus darbelis tinkarhas ir 
propagandai ir, be to, medžiaga bolševik
mečio istorijai.

Juozas Prunskis. SIBIRO IŠTREMIME IR , 
BOLŠEVIKŲ KALĖJIME. Chicago, Ill. 1944' 
m. 20 psl. Išleido Agn. Gylienė, atminimu'

knygos
savo mirusio brolio Pranciškaus Girskio 
garbei. Autorius šioj knygutėj jau kalba 
apie kunigus ištremtus į Sibiro tyrlaukius: 
kunigai: Stanislovas Baltrimas, Vladas Di
džiokas, pranciškonas tėvas Augustinas Dir
velė, Juozas Kostrickas, pranciškonas tėvas 
Liucijus Martušis, marijonas misljonierius 
tėvas Vladislovas Mažonas, Alekandras Mi- 
leika, Petras Prunskis, Stasys Rimkus ir 
dr. Juozas Vailokaitis. Vis duotos trumpos 
biografijos, atvaizdai. Atskirais straipsne
liais nupasakojama kaip jie buvo Sibiran 
vežami, kankinami ir koks ten gyvenimas. 
Autorius pasinaudojo laiškais, siųstais iš 
Sibiro Amerikon. Bet tai buvo prieš aštuo- 
nius metus ir jau šiandien netikima, kad jie 
būtų gyvi, nes bolševikų santvarkoje žmo
gus ne kalinamas, bet žudomas. Knygutėn 
įdėti atvaizdai ir Lietuvoje nužudytų kuni-

(Nukelfa 1 4 psl.)

Išėjo iš spaudos:

K. Donelaičio METAI n
Mūsų kultūrinio veržlumo niekas negali

sustabdyti. Jokios kliūtys, net ir valiutos 
reforma, po kurios, atrodė, bet koks kultū
rinis gyvenimas turės apmirti, spauda lik
viduotis, naujos knygos nepasirodyti... 
Priešingai, mūsų kultūrinis gyvenimas ir 
toliau liko gyvas — beveik kas savaitę 
spauda skelbia apie naujų ir labai vertingų 
knygų pasirodymą.

Štai lik ką išėjo iš spaudos K. Donelai
čio METAI. Iliustravo medžio raižiniais 
ir išleido dail. V. K. Jonynas Freiburge. 
Čia yra pakartotas Švietimo Ministerijos 
1940 m. leidinys.

ši mūsų žymaus klasiko ir pirmojo gro
žinės literatūrog pradininko K. Donelaičio 
knyga yra labai gražiai išleista ir gali 
drąsiai pretenduoti į mūsų tremtyje išleistų 
leidinių reprezentaciją. Paėmus į rankas šią 
vertingą knygą iš pirmo' žvilgsnio net su
abejoji, ar iš tikrųjų toks liuksusinis leidi
nys galėjo būti išleistas tų benamių trem
tinių, kurie viską prarado, bet kurie dva
sioje ir ryžtingume pasiliko nepalaužiami 
Atliekami darbai ir kultūriniame bare pa
siekti laimėjimai aiškiausia tatai liudija. O 
visa tai pasiekti reikalinga turėti neabejo
tino pasišventimo, energijos ir meilės savo 
gimtajai žemei. Jei mes šiandien dar ne
drįstame įvertinti kultūrinius pasiekimus 
tremtyje, arba kartais mėginame tarti pa
grįstą kritikos žodį, tai netolima ateitis tei
giamai įvertins kultūrininkų darbus bei, jų 
nuopelnus visos lietuvių tautos kultūriniam* 
gyvenimui ir jo reprezentacijai užsienyje.

K. Donelaičio METAI kiekvienam lietu
viui pasiliks brangi kalėdinė dovana, o mū
sų literatūros mėgėjams tikrai malonus siur
prizas. Šia prasme, dail. V. K. Jonynas tu
rės susilaukti teigiamo įvertinimo ir lietu
viškos knygos mylėtojų padėkos. Vyt G.

duoti Sąjunga, kurios jis vra narys, šios 
dvi organizacijos yra jaunos ir narių tetu
ri ne per daugiausia, bet jų nuveikti dar
bai žymūs.

A. Olis ir tuo neapsiriboja ir, kaip aukš
čiau pasakyta, jis pravėrė duris pas ame
rikiečius ir aktyvus jų tarpe. 1946 m. kaip 
cespublikininkas, gaudamas per milijoną 
balsų, išrenkamas truste į Sanitary Dis
trict of Chicago. Be to, resgublikininkų par
tijoj jis vadovauja mažosioms tautybėms. Jo 
iniciatyva ir Lietuvos 30. metų nepriklau
somybės sukakties minėjimas buvo senate ir 
kongrese. 1945 metais atsilanko Washingto- 
no ir San Francisko konferencijose pas tuo
metinį Amerikos viceprezidentą H. Truma- 
ną ir žymiuosius valstybės vyrus: A. Van- 
denbergą, T. Connaly, • J. Farley, C. W. 
Brooksą, Scottą, W. Lucasą, A. Sabathą ir 
eilę kitų ir iškelia pavergtosios Lietuvos 
klausimą ir bolševikų grobuoniškus darbus. 
Kiti stebisi kad keli asmenys drįso dėl tos 
mažiukės Lietuvos varstyti tų vyrų duris ir 
aušinti burną, kada svarbesni reikalai kon
ferencijose keliami ir svarstomi. Taigi, tegul 
tie bailiai ponai šiandien pasižiūri, ką tie, 
kaip jie pavadino, „keli asmenys” padarė ir 
šiandien su lietuviais daugiau ar mažiau 
skaitosi, ir lietuvių teisės ginamos. Didelis 
nuopelnas yra Amerikos Lietuvių Misijos 
ir jos pirmininko adv. A. Olio. Juk jis yra 
pasakęs — būkime nepalaužiami ir nenutau
tinami lietuviai, bet būkime geri ir ameri
kiečiai, Amerikos piliečiai ir ginkime savo 
teises visur ir visada ir išlaikykime savo 
vardą.

Jo sukaktis tur: da'r mus labiau su juo 
suartinti, turime didžiuotis tokia asmenybe 
ir linkėti sveikatos, ištvermės ir lietuviškos 
ateities! Tebūna pavyzdžiu visiems.

A. Mąnfautas
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Gegužės mėn. bolševikai išvežė apie 180.000 lietuvių
Pasakoja vokiečių karo belaisvis neseniai atvykus iš Lietuvos

Teko sutikti vokieti karo belaisvi H. W„ 
ilgesni, laiką dirbusi Lietuvoje ir ką tik 
atleistą iš bolševikinės nelaisvės.

Iš Kauno jie išvyką š. m. lapkričio pra
džioje ir būvą vežami per Vilnių, Barano
vičius, Frankfurtą/Oder. Vyras jaunas ir 
nepalaužtos sveikatos, netoks, kokių esame 
pratą matyti grjžtančių iš Rusijos. Už
klaustas, kodėl taip gerai atrodo, jis džiau
gėsi turėjęs Laimės nelaisvą išgyventi Lie
tuvoje. Lietuviai esą labai geri žmonės ir 
visuomet belaisviams padeda. Jų grupės 
sargybos buvusios rusiškos, bet kitur buvę 
ir lietuviškos milicijos sargybų. Eiliniai 
sargybiniai leisdavę keliems belaisviams eiti 
1 žmones parinkti maisto, kurio stovyklose 
nepakako. Nė iš vieno kiemo jis neišėjęs 
tuščiomis.

1946 m. apie pusmeti jis gyvenęs Kaune, 
belaisvių barakuose prie Petrašiūnų plento. 
Vokiečių belaisviai Kaune dirbą prie at
statymo darbų. Atstatoma elektros stotis
Petrašiūnuose, „Maisto” fabrikas Aleksote, 
klinikos Žaliakalnyje. Karo muziejus išlikęs
sveikas, buv. žemės Banko rūmuose patal
pintas universitetas. Prisikėlimo bažnyčia 
tebestovinti nebaigta. Didesnių miesto su
griovimų nepastebėjęs. Gatvėse' matęs daug 
rusų kareivių ir žydų.
. Pastaruoju metu jis darbąs netoli Prienų 
prie didelės radijo stoties statybos. Pasta
tai, antenos, kabeliai baigiami įrengti. Sto
tis turinti būti galinga. Rankiodamas rna.s- 
tą pažinęs daug ūkininkų. Mažesnieji tebesi
laiką, nors labai spaudžiami mokesčiais ir 
pyliavomis. Spaudimas dėtis į kolchozus di

dėjąs. Stambesnieji ūkiai suvalstybinti. 
Žmonių nuotaikos labai prislėgtos, visi lau
kią karo kaip išganymo. Užtikęs eilę šeimų 
atkeltųjų iš Rusijos. Nuostabu, esą ir šie 
slaptai kalbą prieš bolševikus. Rusų ka
reiviai išleisdami vokiečius belaisvius, saką, 
kad greit jie turėsią amerikiečių belaisvių.

Kalbama, kad Lietuvoję esą virš milijono 
rusų kariuomenės.

Iš gyventojų girdėjęs apie masinius trė
mimus š. m. gegužės mėn. Buvę išvež
ta apie 180 tūkst. žmonių, visi, kurie 
kokiu nors ,būdu bolševikams nepatinką.
Girdėjęs apie stiprią partizanų veiklą. 

1947 m. partizanai likvidavę bolševiką Prie
nų burmistrą, policijos viršininką ir 7 
NKVD karininkus, o apylinkėje apie 5 ki
tus agresyvius komunistus.

Apie partizanų veiklą girdėjęs iki pat 
išvykimo dienos. Ypač daug partizaninių 
kovų buvę vasario mėn. per rinkimus 

j Aukščiausiąją Tarybą.
Iš bent kiek įtartinų gyventojų tadą buvę

atimti pasai ir jie negalėję rinkimuose da
lyvauti.

Darbininko uždarbis esąs 400—600 rubl. 
mėn. Kainos sekančios: sviesto kg 45 rubl., 
lašinių — 65 rubl., duonos — 3 rubl., pus
bačiai su auteliais — 300 rubl., batai 500— 
600 rubl., degtinė 80 rubl., „krūminė” — 
15 rubl. Prienuose vykdavę turgai ir maisto 
buvę galima pirkti. Maistas nenormuojamas, 
trūkstą cukraus ir įvairių pramonės gami
nių — stiklo, vinių, įrankių, medžiagų. 
Judėjimas labai kontroliuojamas. Karo be
laisviai, bandę pabėgti per Lenkiją, kiek 
žino, visi buvę pagauti. (

Belaisvis apie Lietuvą kalba su dideliu 
dėkingumu ir meile. Jis norėtų ją aplankyti 
laisvą. J. K.

Uždaryta Šv. Sosto Delegatūros ištaiga
Tik ką mus pasiekė skaudi ir netikėta 

žinia, kad Sv. Tėvo nuncijaus Vokietijoje 
arkivyskupo Muench parėdymu iš š. m. 
gruodžio mėn. 2 d. uždaryta Apaštališkojo 
Sosto Delegatūros įstaiga lietuviams Vokie
tijoje ir Austrijoje, iki šio] sėkmingai vei
kusi Kirchheim-Teck miestelyje. Tuo pačiu 
patvarkymu visi tremtiniai kunigai paveda
mi vietos vokiečių ordinarų globai. Visos 
Sv. Sosto per delegatūrą tremtiniams kuni
gams suteiktos teisės, lengvatos ir įgalioji
mai , atšaukiami. Kunigai patys turi pasirū
pinti tokius įgalįojimus gauti iš vietos vo
kiečių klebonų. Stovyklos kapelionų antspau- 
dos, štampai ir blankūs įsakyta nedelsiant 
sunaikinti.

Iki šiol Delegatūros įstaigai sėkmingai ir 
garbingai vadovavęs visų tikinčiųjų gerbia
mas ir mylimas kanauninkas Feliksas Kapo
čius iš pareigų atleistas. Atleisti ir visi de- 
legatūros bendradarbiai. Kan. Kapočius

specialiu raštu jau atsisveikino su visais ku
nigais tremtiniais.

Šiuo patvarkymu suduotas didžiulis smū
gis visiems lietuviams tikintiesiems tremty-

Metrikų sudarymo skyrius taip pat šio

mis dienomis baigia savo darbą. (PI.)

Svarbu Jvairiiy 
sriciij amatininkams

Žymi Amerikos lietuvių veikėja K. Kat
kevičienė praneša, jog į ją kreipėsi viena 
Chicagoje esanti firma su pageidavimu at
sikviesti įvairių sričių lietuvių amatininkų, 
ar norinčių mokytis amatų. Pageidaujami 
amatininkai: batsiuviai, siuvėjai, laikrodi
ninkai, odų išdirbėjai, graveriai ir kt. Taip 
pat gali registruotis norintieji amatų mo
kytis. Visiems tiems asmenims minėta fir
ma parūpins buto ir darbo garantijas bei 
apmokės kelionės išlaidas.

Emigracinės Schweinfurto stovyklos naujienos
Schweinfurtas. — Emigracinėje Schwein

furto stovykloje YMCA-YWCA organizaci
jos pastangomis erdvipje salėje įrengta Jvai- 

1 riomis kalbomis laikraščių bei žurnalų skai
tykla, parūpinta sporto įrankių ir kit. Kas 
savaitė gyventojams rodomos kino filmos, 
kviečiami ansambliai koncertams ir bale
tams. Lapkričio — gruodžio mėn. čia kon
certavo ukrainiečių „Bandūros” choras, vėl 
vyrų — moterų baleto grupė išpildė tur
kiškų, kirgiziškų, totoriškų ir kitų rytinių 
tautų tautinius šokius.

— Dirbančiųjų lietuvių bendruomenė vėl 
nustojo 50 gyventojų. Visų dirbančių pas 
amerikiečius, t. y. sargybų daliniuose, Coca 
Colla, o taip pat Wiirzburgo ir Bad Kis- 
singeno IRO Vyr. Būst. bei dirbtuvėse šei
mos turėjo išvykti apsigyventi Į kitas sto
vyklas — Miirzburgą, Seligenstadtą ir 
Scheinfeldą. '

— Lietuvių bendruomenės kūrėjų — sa
vanorių iniciatyva buvo surengtas 30-ties 
metų Lietuvos Kariuomenės minėjimas 
Mišriai įvairių tautybių tarnautojų gyvena
mam rajone tą dieną iškelta tautinė vėlia
va. Emigracinės stovyklos katalikų bažny
čioje atlaikytos* pamaldos už mirusius bei 
žuvusius kūrėjus—savanorius, karius bei ko
votojus už Lietuvos laisvę. Surengto minėji
mo metu salėje, gausiai dalyvaujant ben
druomenei, p. S-las skaitė paskaitą apie 
Lietuvos kariuomenę. Meninę minėjimo da
lį atliko; vietos muzikos mokyklos vedėjos 
p. V-nės gerai išmokintas ir susidainavęs 
mergaičių oktetas, o taip pat akordeonistas 
ir pianino mokinės. Be to padeklamuota ei
lėraščių, o IRO amatų mokyklos lankytojas- 
— jaunas rašytojas p. J. B-nas paskaitė sa
vo kūrybos iš nepriklausomybės meto.

— Lietuvių Inžinierių S-gos Užsienyje, 
Schweinfurto skyrius šventė 3-jų metų su-

katuvių šventą. Stovyklos bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos už žuvusius bei miru
sius inžinierius, o po pįetų stovyklos salė
je įvyko metinių sukaktuvių minėjimo ak
tas.

— Prieš Kalėdų šventes, vietos klebono 
rūpesčiu, lietuviams katalikams pakviesto 
pamokslininko atliktos dviejų dienų rekp- 
lekcijoš.

, — Naujai atremontuota stovyklos katali
kų bažnyčia, kurioje pamaldas visų tauty
bių katalikams atlaiko lietuvių parapijos 
klebonas. Šioje bažnyčioje laikomos pamal
dos taip pat emigrantams — unitams. Orto
doksai ir evangelikai įsirengė stovykloje 
sau atskiras bažnyčias.

— Emigracinės stovyklos komisijas* pra
ėjo arba praeina emigrantai į Prancūziją, 
Belgiją, Braziliją, Argentiną, Turkiją ir iš 
dalies, į Kanadą. Baigia įsikurti ir USA 
Konsulo emgracinė komisija.

— Nuolat lietuvių bendruomenė netenka 
atskirų šeimų išvykstančių į Kanadą ir 
Ameriką.

— Emigracinės Schweinfurto stovyklos
direktoriumi yra lietuvių geras bičiulis, 
ypač gerai pažįstamas Kempteno lietuviams, 
Cpt. W. C. Le Grand. K. K.

Suinteresuotieji asmenys kreipiasi į Dorn- 
stadto LTB Komitetą adr. (13b) Dornstadt, 
b/Ulm. DP Camp — Litauisches Lager.

Apie save reikia suteikti šias žinias; pa
vardė, vardas, gim. data ir vieta, specialy
bė, arba kokį amatą nori mokytis ir adresą.

Atsisveikinant su Europa
Bremeno emigracinės stovyklos lietuviai, 

susirinkę š. m. gruodžio mėn. 8 d. prieš iš
vykdami į Jungtines Amerikos Valstybes, 
siunčia nuoširdžiu^ atsisveikinimo žodžius 
ir geriausius linkėjimus Vyriausiam komite
tui ir visai lietuvių tremtinių bendruomenei 
Vokietijoje bei Austrijoje. Ketverius metus 
drauge vargę ir laukę dienos, kada galėsi
me drauge grįžti namo, sulaukėme laivų, 
kurie mus dar tolina nuo gimtojo krašto ir 
atskiria vienus nuo antrų. Kaip anuo njetu, 
priversti atsiskirti su savo tėvyne, buvome 
didžio graudulio apimti, taip ir šį kartą, 
atsisveikindami su paliekančiais,, liūsiame, 
kad tremtis nesibaigia, kad ji dar labiau 
mus skaido ir barsto po platųjį pasaulį. Ta
čiau mes tvirtai tikime ir gyvai jaučiame, 
kad Lietuvos kaitri meilė ir gyva tautos 
dvasia, giliai į mus įaugusi, jungs visus mus 
ir toliau ir telks J vieną viso pasaulio lie
tuvių bendruomenę. Mes esame pasiryžę 
kovoti ir nenurimti, kol Lietuva bus laisva 
ir kol bus visiems laisvas atgalios kelias j 
mieląją Nemuno šalį.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Apie Miečių ir jo kaimynus

t Žemaitijoje kitą kartą pažinojau tokį keistuolį, pavarde Miečių, kuris apie savo J 
niekuo dėtus kaimynus per dienų dienas sakydavo šitaip: „Bartkus — vagis, Jur- ? 
kus — zladiejus, Kubilas — araštanska, tik Sėlenis — geras žmogus.” O, būtent, J 
kodėl Miečiui tik Sėlenis buvo geras žmogus? Agi todėl, kad tas Sėlenis atėjęs Į 
pažerdavo Miečiui kiaulę, pamelždavo karvę, palakindavo katę ir kitokius tinginio ; 
žygius baigęs, sakydavo; „Miečiau, tikrai Kubilas yra araštanska. Dvylika metą 7 
Sibirijoj išbuvo. Sako, už druką, bet kągi ten žinosi, negi kas šalia buvo...” j

Labai gaila, kad ir šioje nelaimingoje tremtyje tokių miečių atsiranda. Visi ; 
jiems yra baisiai negeri, kas tik kitaip galvoja ir aklai netarnauja jiems. Vadina-/ 7 
si, jeigu tik nepūti į jo dūdelę — tai jau ir esi zladiejus. O kito dūdelės toks vi- j 
siškai nepripažįsta — vien tik savąją. Gi -jeigu sveikas nepripažins: jo dūdelės ir 7 
kuo ištikimiausiai į ją iš visų jėgų nepūsi, tai būtinai tave apšauks daug rafinuo- J 
čiau negu anas Žemaitijos Miečius. Sakys: tu šioks, joks, anoks ir dar kitoks, o 7 
stačiai pasakius -4 bolševikas... Ir jau nebeduos tau, brolau, pasiaiškinti nieko, j 
Pasakyta — kaip kirviu (nukirsta! 7

Tai nepaprastai primena pergyventąjį šiūrpųjį bolševikmetį tėvynėje. Juk tada, 7 
kas tik nešaukė „tėvui” Stalinui „ūra-a”, nelipo ant bačkos kaipo agitatorius, nesi- ♦ 
kvarkliojo raudonais skarmalais ar penkiakampėmis žvigždėmis, nebuvo tautos iš- 7 
davikas ir judošius, nepardavė savo tėvynės, t y. nepūtė į bolševikų dūdelę, o Ii- ; 
kosi ištikimu savo tėvynės ir tautos sūnumi, be jokių kalbų buvo apšauktas 7 
„liaudies priešu”, kalinamas, kankinamas ir likviduojamas, ir šiandien, po tiek jau j 
metų, prisiminus tai, net šiurpas nukrečia. Ir tikrai yra labai gaila, kad gana pana- 7 
šūs metodai šiandien dar kai kam yra labai prie širdies... ♦

Yra viena aišku, kad šitokia miečiška politika mus į gera tikrai nenuves. Vi- 7 
šoki kiršinimai ir nepagrįsti šmeižtai jau privedė prie to, kad kai kuriose stovyk- 7 
lose jau vieni kitiems ruošia viešus, ko tik ne inkvizicinius teismus, viešai ir slap- 7 
tai vieni kitus šmeižia, juodina ir kuo tik ne špygomis jau badosi... Nors iš tik- 7 
rųjų atrodo, jog nebūtų ko dalintis, nes visi šiandien esame lygūs: turime po laz- 7 
dą ir po tarbą. Ir daugiau nieko. Ir po viso to, kas sėjama mūsuosna atskirų to- 7 
falinių metodų mėgėjų, ir oficialių asmenų kalbos apie vienybę jau atrodo taip ne- 7 
beįtikimos, kaip, sakysime, kokio nors buvusio ištikimo ir kieto praeityje spaudos 7 
cenzoriaus pagraudenimai dabar per laikraštį apie demokratiją ir laisvės princi- 7 
pus... , 7

Šiandien mes jau tragiškai ilgimės netolimos praeities dienų. Vakariečiams mus 7 
išlaisvinus iš nacių vergijos, mes ėjome pėsti tolimas keliones, skubėjome, važia- 7 
vome be tvarkaraščių anglių vagonuose ar net ant garvežio švilpuko, kad tik sutik- J 
tume saviškių, sutiktume tautiečių. Ir kiekvienas sutiktas tautietis buvo brangus. Ir 7 
mielas. Ir neklausėme mes jo, kokiai priklausai partijai, o gaj nė jokiai ir nepri- J 
klausai? Deja, visai ne taip bėra šiandieną, po keturių metų. Dabar jau girdime 7 
visai kitokias šnekteles. „Važiuosiu nors | patį pragarą, kad tik ko greičiau, kad tik J 
toliau nuo saviškių. įgriso šitos rietenos, neapykanta, barniai, neteisybės, skriau- 7 
dos ir nachališkas partinis protekcionizmas...” j

Sakoma, kad laikas gydo žaizdas; bet laikas jas ir atveria. Ar nebūtų mums 
aukščiausias laikas jau pradėti rūpestingiausiai gydyti atsivėrusias mūsų tarpe 
žaizdas? šiandien stovime prieš rimčiausią momentą: jeigu čia pat neužklups ne
tikėti įvykiai, tai už dienų išsiblaškysime po platųjį pasaulį. Per begalines vandenų 
platybes gal orkanai nė mūsų kaulų dulkių krūvon nebesupūs... Ncbekartinkime 
tat vargingų ištrėmimo dienų nors savitarpiniais barniais. Nepuldinėkime ir ne
užgauliokime vieni kitų, kad šio vargo ir negandų metai ilgam nepaliktų širdper- 
šingų atsiminimų ir kad vėliau patys dėl to nesigėdintumėm, kada vieni kitiems 
ga] ir vėl pasidarysime brangesni kur nors Australijos dykumose.

Nebūkime vieni kitiems vilkai, vinkelsai arba miečiai. Geriau būkime nuošir
dūs vargo ir nelaimės broliai. J. Z.

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems mums 
padėjusiems, kartu vargusiems ir ypač 
vadovavusiems lietuvių bendruomenės tauti
niam, kultūriniam ir socialiniam darbui. Tas 
darbas teikė mums didžios paspirties ir pa
guodos, jis sudarė ir palaikė tą lietuvišką 
aplinką bei nuotaiką, kuri švelnino tėvynės, 
ilgesį ir lengvino tremties rūpesčius.

Mes pasižadame kiekviena proga rūpintis, 
kiek tik įstengsime, kad kaskart daugiau lie
tuvių ir greičiau nusikeltų į demokratines 
šalis, kur sujungtomis jėgomis ir visai lais
vai galėtume kovoti dėl Lietuvos laisvės ir 
visų mūsų taip laukiamo grįžimo.
Bremen, 1948 m. gruodžio mėn. 8 d.

Susirinkusių įgalioti
Prof. S. Kolupaila, prof. A. Stančius, 

prof. B. Vitkus, prof. S. Sužiedėlis, J. Au
dėnas, K. Daugėla, A. Šimkus, A. Idzelevi- 
čius ir kiti.

Ponams

Ant. A. Pasukoniams, 
staigiai mirus jų mylimam sūneliui 
ALGIMANTUI, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Biberacho LTB Komitetas '

IEŠKOJIMAS
NIJOLĘ MASAITIENĘ, gyvenusią DSr- 

fel bei Reichenberg (Sudetengau), prašau at
siliepti, arba žinantieji jos likimą oraneš- 
ti šiuo adresi* Adolfas Blažiūnas, Rottweil 
a/N., Zollernstr. 62.

BALFO parama tremtiniams

(Atkelta iš 3 psl.) 
gų. Be to, duotas sąrašas ir kunigų, anuo
met sėdėjusių bolševikų kalėjimuose.

K. J. Prunskis. KAIP MIRĖ NEMIRTIN
GIEJI. Chicago. 1941 m. 16 psl. Išleido Lie
tuvių Romos0 Katalikų Šv. Kazimiero kapi
nių direkcija, Čikagoje. Tai nedidelė, bėt 
populiariai parašyta knygutė, kurioje au
torius kalba apie žymiuosius žmones, jų 
gyvenimą ir kaip jie sutiko tą visų nelau
kiamą ir baisią mirtį. Pradžioje rašo apie 
žymiųjų mokslininkų ir pasaulio garseny
bių paskutinias valandas, kurie į mirtį žiū
rėjo, kaip į gyvenimo džiaugsmą, su šyp
sena ateinančią ir atskleidžiančią paslap
tingą uždangą. Pamini ir mūsų garsius vy
rus; vyskupą M. Valančių, poetą Praną 
Vaičaitį, rašytoją Joną Biliūną, arkivysku
pą Jurgį Matulevifių, kurie mirtį sutiko, 
kaip tikintieji, nors vienas kitas ir gyveni
me nebuvo žmonių taip suprastas ir įvertin
tas, bet autorius juos pavadino nemirtin
gaisiais. Zurit. Prunskio gabi plunksna mo
ka išrinkti ir pateikti, aktualijas. Tokių po- 
puliarizacijų visada reikia... A. Jonaitis

„Minties” 1948 m. spalių 29 d., 116 nu
meryje, „Akimirksnių Kronika” skyriuje 
paskelbta: „Diskusijose paaiškėjo daug 
naujų dalykų. Sakysime, kad BALFo lėšos 
ligi šiol buvo labai neracionaliai naudoja
mos: vien tik vidaus aparatui išlaikyti su
naudota 55.000 dol., o tremtinių šalpai iš
siųsta tik 45.000 dolerių (neužmirškime, kad 
į tą sumą įeina senų drabužių ir maisto 
siuntos)...”

Objektyvi kritika yra sveikas dalykas, bet 
kritika pagrįsta melagingais faktais kenkia 
ne kam kitam,, o patiems tremtiniams, nes 
geraširdžiai Amerikos lietuviai, susilaukę iš 
tremtinių vietoje padėkos, nepagrįstų užme
timų, susilaiko nuo aukų. O kad toji žinia 
neatitinka tikrenybei, geriausiai matyti iš 
BALFo valdybos apyskaitinių pranešimų, 
iš revizijos komisijos ir viešosios atskaito
mybės tikrintojo (public accountant) revizi
jos protokolų, kurie buvo viešai BALFo 
seime Chicagoje spalių mėn. 15—16 d. d. 
paskelbti, kiekvienam atstovui raštu įteik
ti ir seimo priimti.

štai tie patikrinti duomenys:
piniginės įplaukos nuo 1947.X.1 d. iki 1948. 
IX. 30 d. 157.026.75 dol.

Piniginės išlaidos: 
administracijos aparato išlaikymas, kelio
nės išlaidos, telefonas, telegrafas, skelbimai, 
vajaus vedimo išlaidos 24,038.91 dol., siun
tų persiuntimo išlaidos 13,172.46 dol., tie
sioginei šalpai 103,710.27 doL, namų hipo-

tekinės skolos padengimas 4,150.00 dol., 
centralinio šildymo įvedimas 2,000.00 dol., 
saldo 1948.9.30 d. 9,955.11.

Daiktinės aukos (išsiųstos 24 siuntos): 
rūbų 80,127 sv. vertės 93,909.75 dol., ava
lynės 6.455 sv. vertės 3,841,05 dol., maisto 
548,697 sv. vertės 199.363.33 dol., vaistų 
84 sv. vertės 30.00 doL, kitų dalykų 1,472 
sv. vertės 708.00 dol. Viso 636,795 sv. ver
tės 297.852.13 dolerių.

Tuo būdu BALFas tiesioginei šalpai iš
leido viso 401,562.40 dolerių (o ne 45,000 
dol., kaip. A. S. rašo), o visiems kitiems 
reikalams 43,361.37 dol.

Visas BALFo direktbriatas, valdybos na
riai ir pirmininkas bei komisijos dirba be 
atlyginimo ir techniškam darbui atlikti1 
BALFo centras visoje Amerikoje turi vos 
5 apmokamus tarnautojus raštinėje ir du 
darbininkus sandėlyje, kurie gauna žymiai 
mažesnį atlyginimą už kitų analoginių įs
taigų tarnautojus. Jei aukotojai būtų patys 
betarpiai siuntę tuos 636,795 svarus suau
kotų gėrybių, tai vien pašto išlaidų, ne
skaitant įpokavimo medžiagos ir sugaišto 
laiko ruošiant pakietus, būtų išteista 
63,683.50 dol. (siuntimas vieno svaro daik
tų į Europą iš JAV kainuoja 10 centų). 
Tuo tarpu organizuotai dirbant, kaip ma
tyti iš apyskaitos, išlaidos yra žymiai ma
žesnės. Be to, BALFas dabar dirba ne vien 
šalpos, bet ir imigracijos ir įkurdinimo darbą,

BALFo seimas Chicagoje kaip tik konsta
tavo, kad lėšos buvo racionaliai 
tos ir pareiškė buvusiai BALFo 
direktoriatui ir administracijos 
padėką už atliktą darbą.

Jonas Valaitis
Visuomeniniams reikalams vedėjas

sunaudo- 
valdybai, 
aparatui

♦ 20 britų pilotu, kurie dalyvauja Ber
lyno aprūpime iš oro, buvo apdovanoti 
pasižymėjimo ženklais. (D/R).

„Graikijos laisvės kovotojams” remti 
Dresdene įkurtas pagalbos komitetas, kurį 
sudaro to krašto „antifašistinių partijų” at
stovai. (D).

♦ Nordrheino Westfalijos kino teatrai 
nutarė padaryti vienos dienos streiką. Tuo 
norima išreikšti protestą dėl pramogos 
mokesčio padidinimo iš 25°/o į 33%. (D).

10 mil. amerikinių cigarečių alera
Mainzas (Delta). Prancūzų saugumo or

ganai išaiškino didelio masto amerikinių 
cigarečių ir užsienio devizų aferą,, kurios 
sumos siekia iki 10 mil. DM. Iki šoį areš
tuoti 5 asmenys.

Roxheime, prie Wormso, buvo konfiskuo
ta 20 tonų siunta su amerikinėmis cigaretė
mis. Ta siunta buvo siunčiama per Antver
peną tiesiog iš JAV į tariamą paskyrimo 
vietą Baselyje. Gi ištikrųjų tos cigaretės 
dėžėmis turėjo būti išskirstytos vaizbūnams 
Roxheime.

Prancūzijos saugumo policijos atlikta 
kvota padėjo nustatyti, kad svarbiausias 
tos aferos dalyvis buvo Baselio laivų savi
ninkas ir „Rhenus” laivininkystės bendrovės 
direktorius Schluppas. Kontrabandininkai 
Olandijoje turėjo savo poskyrį. Cigarečių 
transportams Reinu buvo naudojamas lai
vas, kuris priklausė Olandijos laivininkystės 
bendrovei; kurios tarnautojai, atrodo, irgi į
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