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Čiangkaišekas paskelbtas „karo nusikaltėliu"
McArthuras reikalauja stiprinti amerikiečiu įgulas Japonijoje

Turkijos aiškus nusistatymas gali 
atgrasyti sovietus nuo agresijos

Čiangkaišekas ieško azilio
J. A. Valstybėse ir, rodos, kad ji ten gaus. 

(D/Afp).

Sovietai neturi moralės
Kansas Citys (Dena/Reuteris). Neoficia

liame priėmime prezidentas Trumanas pa
reiškė susirūpinimą, kad Sovietų S-je, „mūsų 
didžiausiame sąjungininke viešpatauja tokia 
moralės sistema, kuri neturi nieko bendro 
sn moralė”.

„Sovietų S-gai nėra nė viena sutartis 
šventa; pasakė Trumanas, Potsdame pada
riau Įsakmių susitarimų, kurių nė vieno 
Sovietų S-ga neišlaikė”.

Tas pat pasakytina ir apie visą eilę su
tarčių, sudarytų Jaltoje. „Man labai to gai
la, nes rusų tauta yra didelė tauta. Aš esu 
Įsitikinęs, kad rusų tauta tesėtų tas sutar
tie, jei ji turėtų balsą Sovietų S-gos vy
riausybėje”.

Trumanas pareiškė, kad jam žinoma, jog 
Sovietų S-gos „kai kurie vadovaują asme
nys” energingai skatina sugyventi su J. A. 
Valstybėmis”.

Kratos Prahoje
Praha (Dena/Reuteris). Speciali kratų ko

misija pirmadieni krėtė Prahos privačius 
butus ir konfiskavo, maisto ir tekstilės at
sargas. Ypačiai uoliai krėtė nenusavintų 
įmonių savininkų butus- Panašios kratos 
buvo daromos viso krašto mietuose gruo
džio mėnesi- Kratos dažniausiai daromos 
apyaušriu.

Tlencinas ir Pekingas 
prašo pasigailėjimo ,

Tienctna* (Dena/Reuteris). Žymūs Tien- 
cino pHiečiaiantradienį kreipėsi i genera
lisimą Ciąngkaišeką, kad paskelbtų Tienci- 
ną ir Pekingą atvirais miestais, idant ap
saugotų juos nuo sunaikinimo. Gyventojai 
prašo verčiau visai nesipriešinti komunis
tams.

Amerika stiprins
x kariuomenės įgulas Europoje

Berlynas (Dena). JAV armijos ministeris 
Royallis pareiškė, kad

ketinama padidinti Europoje stacionuo-
• jaučią Amerikos kariuomenę, bet nieko 

neprasitarė, kokioje Europos dalyje ta 
kariuomenė bus sustiprinta.

JAV. okupacines pajėgas Vokietijoje jis lai
ko pakankamomis.

Prezidentas Trumanas per busimąjį vice
prezidentą Barkley priskirtiems „oro tiltui” 

i vyrams ir moterims pasiuntė sveikinimą, 
' kuriame jis reiškia savo malonų nustebimą 

jų nepaprastais laimėjimais. ;

Amerikiečiu 
nuolaidos Ruhro kontrolėje
Paryžius (Dena). Komunikatas apie Ruh

ro konferenciją Londone skelbiamas antra
dieni. Gerai informuoti Prancūzijos sostinės 
sluogsniai įsitikinę, kad amerikiečiai ir 
anglai padarę žymių nuolaidų prancūzų 
požiūriui dėl Ruhro kontrolės.

Atėjo išvaduoti nuo partizanių
Atėnai (Dena/Afp). Graikijos ministeris 

pirmininkas Sophulis pirmadieni į Pelopo- 
nezo' gyventojus išleistame atsišaukime pa
reiškė, kad graikų kariuomenės daliniai Pe- 
loponeze padarys „valymo operacijas”. Vy
riausybės kariuomenės viena armija yra at
vykusi i Peloponezą gyventojų išvaduoti.

Spaudos korespondentai informuoja, kad 
šiuo metu Peloponezo partizanų skaičius 
mnždaug yra apie 5000.

Sovietai žodžiu neišlaikė - 
belaisviu negręžina

Berlynas (Dena). Sovietų Sąjunga Mask
voj konferencijoje buvo pasižadėjusi iki š. 
m. gruodžio 21. d. atleisti iš nelaisvės visus 
vokiečių karo belaisvius. Tuo reikalu sovie
tų licenzijuotas „Berliner Zeitung” kalėdi
niame numeryje rašo, kad visų vokiečių ka 
ro belaisvių atleidimas iš Sovietų Sąjungas 
iki metų galo neįmanomas, „dėl politinių ir 
susrsiekmo priežasčių”.

Sovietų Sąjungos stovyklose likusieji be
laisviai buvę performuoti „l taikos kovoto
ju*”. Tie, kurie šiandien nėra dar grįžę, ry
toj bus sveikinami kaip „geresni draugai”.

Nankingas (Siidena). Afp iš gerai infor
muotų Nankingo sluogsnių patyrė, kad 

JAV, Sovietų Sąjunga, Prancūzija ir D. 
Britanija sutinka Kinijos pilietiniame 
kare imtis tarpininkavimo tarp komu
nistų ir Ciangkaišeko, jeigu tautinė Ki

nijos vyriausybė to paprašytų.
Tai esą pareikšta vienam Kinijbs ambasa
doriui vienoje sostinėje, kur jis yra akredi
tuotas. Tačiau didžiųjų valstybių ambasa
doriai Nankinge Ciangkaišeko vyriausybė
je nepadarė jokių žygių, kuriais būtų rei
kalaujama su komunistais rasti kompromi
sini sprendimą.

Pasak Denos/Reuterio,
politiniai stebėtojai Kinijoje laukia tau
tinės vyriausybės posūkio užsienio po

litikoje.
Tai siejama su JAV patvarkymu sustabdyti 
Kinijai pagalbą. Manoma, kad Nankingo 
vyriausybė stengsis pagerinti santykius su 
Sovietų Sąjunga.

Amerikos pagalbos sustabdymas paskuti
nėmis dienomis padidino aukso juano in
fliacinę tendenciją. Kūčių dieną, Šanchajuje 
pirkėjų spūstyje užmušus keliolika asmenų 
ir per 100 asmenų sužeidus, buvo sustabdy
tas viešas aukso pardavimas. Tat dar labiau 
paskubino valiutos smukimą.

Komunistų radijas maršalą Čiangkaišeką, 
JAV vis dar viešinčių žmoną, du jos svai
nius ir kitas 43 Kinijos, vyriausybės asme
nybes apibūdino, kaip „karo nusikaltėlius”. 
Tuo pačiu metu šiaurės Kinijos tautinės 
kariuomenės vadas gen. Fucojis paskelbtas 
„tautos priešu”. '

Jangcės fronte dėl blogo oro didesnių mū
šių nebuvo; smarkiausieji mūšiai vyko prie 
Pekingo ir Tiendno.

*
Washingtonas. Sąjungininkų vyriausias 

vadas Japonijoje
'gen. McArthuras JAV generaliniam šta

bui pasiuntė memorandumą, kuriame 
Japonijos okupaciniams daliniams su
stiprinti skubiai reikalauja 6 pėstininkų

Australija stovi
tvirtai Vakaro pasėjo

Canberra (Dena/Reuteris). Australijos mi
nisteris pirmininkas Chifleys sekmadieni sa
vo radijo kalboje pareiškė, kad Australija 
šio meto surizgusioje tarptautinėje būklėje 
apsisprendusi stojo D. Britanijos ir Vaka
rų sąjungininkų pusėje, o kai kada ir pati 
ėmėsi iniciatyvos. Australija žino, kad žmo
nija trokšta žemėje taikos ir geros valios, 
kaip kad buvo pranašauta per pirmąsias Ka
lėdas.

Dimitrovas: Liaudies demokratiją režimas 
diktatūrinis

Sofija (Dena/Reuteris). Bulgarijos minis
teris pirmininkas Dimitrovas sekmadienį
Bulgarijos komunistų partijas kongrese pa
reiškė, kad

yra

režimas, kuris yra Sovietų Sąjungoje ir 
liaudies demokratijose, remiasi proleta
riato diktatūra ir tuo būdu per dikta

tūrą ji skina kelią J socializmą.
Liaudies dempkratijoje viešpatauja prole

tariatas, daugumas, sakė Dimitrovas, o ka
pitalistinėse valstyBėse viešpatauja mažuma, 
kapitalistai, kurie išnaudoja daugumą.

Bulgarijos ministerio pirmininko pavaduo
tojas Kostovas vienoje kalboje smarkiai už
sipuolė maršalą Titą, kuri kaltino „pada
rius didelj nusikaltimą ir sunkų išdavimą ir 
vedanti bukaprotišką nacionalistinę ir troc- 
kišką” politiką. Be to, prikišo jam artėjimą 
prie imperialistinių pažiūrų. Bet Jugoslavi
jos ir pietų slavų kraštų tautos žiną, kad jų 
interesai sutampa su liaudies demokratijų su
sibūrimu j vieną stovyklą, kuriai vadovau
tų Sovietų Sąjunga, ir kuri bendrai gintų
si nuo imperialistų.

„Pravda”: „Amerika kursto nesantaiką In
donezijoje”

Maskva (Dena/Reuteris). Komunistų par
tijos organo „Pravda” tarptautinių (vykių 
komentatorius Viktorovas rašo, kad atrodą, 
jog JAV iš vienos pusės siekia Indotaezijo- 
jei taikos, o iš kitos pusės aprūpina ginklais 
Olandiją.

Tuo pačiu metu, kada amerikiečiai daly
vavo JT taikymo komisijos darbuose, rašo 
Viktorovas, jie kėsinosi suskaldyti Indonezi- 

divizijų, daug karo laivų ir keletos šim
tų lėktuvų, kad tuo būdu būtų apsau
gotas Pacifikas nuo rusų po paskutinių

jų įvykių Kinijoje.

McArthuras vien tik Vladivostoko srityje 
stacionuojančią sovietų kariuomenę laiko 
dešimteriopai didesne, negu yra JAV kariuo
menė japonų salose. Generolas savo memo
randume atmeta įtakingų Wastrngtono 
sluogsnių nuomonę, kad, komunistams užė
mus Kiniją, nebus greito pavojaus Paeriikui, 
pastebėdamas, kad „geriau šiandien negu 
rytoj” padaryti reikalingas konsekveacfjas iš 
„rimtos ir grėsmingos padėties”, kuri yra 
susidariusi pralaimint tautinei Kinijai.

Jeigu dabar iš Kinijos per Japoniją verž
tųsi karingas „Tornadas”, tai ten stovinčios 
JAV okupacinės pajėgos „būtų per silpnos 
jam atremti”.

JAV aviacijos ministerio vizitas Europoje
Langshire (Dena/Reuteris). Amerikos 

aviacijos ministeris Symingtottas ir JAV 
aviacijos Europoje vyriausias vadas gener. 
Cannonas sekmadieni po • „oro tilto” ins
pekcijos lėktuvu atskrido iš Berlyno 1 
Angliją, Burtonwoodėje, kur yra amerikie
čių aviacijos atramos taškas.

JAV aviacijos informatorius pareiškė, kad 
Symingtonas apžiūrės Londoną ir greičiau
siai, trečiadieni grjš l JAV.

Amerikos ambasadorius Maskvoje Bedel 
Smithas, pasak JAV užsienio reikalų minis
terijos informatoriaus, sekmadienį išvyko į

Lietuvoje vyksta sukilimas
Washingtonas (UP). Gruodžio mėn. 

„Tarybų Lietuvos”. laikraštyje Lietu
vos komunistų partijos centrinio komi
teto sekretorius A. S. Trofimovas {dė
jo pranešimą, kuriame kalbama apie 
ūkininkų sukilimą Lietuvoje, kuris 
yra nukreiptas prieš žemės ūkio ko- 
letyvizaciją. Tame pranešime sakoma: 
„Lietuvos buržuaziniai nacionalistai 
pradėjo vykdyti žudynes ir stvėrėsi 
(bauginimo priemonių, kad trukdytų 
sovietų tautai jos plataus masto at
statymo ir gamybos didinimo darbą.”

Trofimovas toliau aiškina, kad na
cionalistai pradėjo kovą su kolchozų 
steigimu. Tas pasipriešinimo sąjūdis 
jau yra (veiktas; komunistų partijai 
belieka uždavinys išnaikinti pogrin
džio judėjimo likučius.

joje tautini išsivadavimo sąjūdį, aprūpinda
mi ginklais Indonezijos buržuazijos išdavi
kišką reakcini elementą. Tad yra nenuosta
bu, kad Olandijos imperialistai yra drą
sinami jų kolonijalinėje politikoje.

Kaip anglų amerikiečių bloko pastangų 
rezultatas, samprotauja komentatorius, yra 
Saugumo Tarybos priimta rezoliucija, kuri 
„ignoruoja tos problemos branduolį, reika
laujant abi puses sustabdyti ugnį, nors kiek
vienam yra žinoma, kad reikalas liečia vie
našališką užpuolimą, už kuri atsakomybę 
turi nešti Olandija.

Gandai apie Marshallio pasitraukimą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Ryšium su 

pranešimais, kad užsienio reikalų ministe
ris Marshallds ilgesni laiką turėsiąs gydytis 
po operacijos, vėl iš naujo kyla spėliojimai 
dpi jo galimo pasitraukimo ir kas perims jo 
pareigas. Jo įpėdinių dažniausiai minimas 
Averellis Harrimahas, ERP ypatingasis am
basadorius, ir vyriausiasis teisėjas Fredas 
Vinsonas, kurį Trumanas ketino siųsti į 
Maskvą. Harrimanas yra vienintelis diplo
matas Amerikos istorijoje, kuris buvo am
basadoriumi tiek Maskvoje, tiek Londone. 
Karo metu jis dalyvavo didžiosios trijulės 
— Roosevelto, Stalino ir Churchillio — pa
sitarimuose ir turįs glaudesnį kontaktą su 
Stalinu, negu bet kuris kitas užsienio dip
lomatas.

Artimas Trumano bendradarbis pareiškė, 
jog prezidentas palauks keletą savaičių, kad

įgalintų Marshalll vėl perimti reikalus. 
Tuo tarpu užsienio reikalų ministerijai va
dovaus viceministeris Robertas Lovettas.

Pats prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
kalbos apie Marshallio pasitraukimą netu- 
.rinčios jokio pagrindo. (Dena/Reuteris/Afp).

Monarchistai susirinko kongreso

Rynias (Sudena). Ryme atidarytas „pirma
sis tarptautinis monarchistų studijų kongre
sas” kuriame dalyvauja 20 kraštų atstovai. 
Kongresas pageidauja užmegsti santykius 
su visomis asmenybėmis visame pasaulyje, 
kurie interesuojasi monarchijos klausimo 
studijomis.

Tarp kongreso dalyvių yra Prancūzijos, 
Belgijos, D. Britanijos, Portugalijos, Brazi
lijos ir rusų emigrantų atstovai.

Ankara (SUdena). Pusiau valdinis turkų 
„Ulus” laikraštis straipsnių serijoje, ku
riuose pasisakė už Turkijos dalyvavimą At
lanto pakte, pareiškia: jeigu Sovietų Sąjun
ga žinotų, kad Turkija kiekvienu atveju 
stos j karą, net ir tada, jeigu ir nebūtų tie
siogiai užpulta, tai ji būtų atgrasyta pra
dėti konfliktą, kuris Turkijos sritį pavers
tų reikšminga karo operacijų baze. Turkijos 
neutralumas, užpuolus bet kurį kitą Euro
pos kraštą, būtų nieko vertas, kadangi so
vietų laimėjimas vestų prie Turkijos ne
priklausomybės praradimo. Turkija gali tik
tai laimėti, ryžtingai prisidėdama prie pak
to, kuris sujungs l sąjungą Vakarų valsty
bes”.

. Reikalauja remti JT
Lake Succesas (Dena/Reuteris). Jungtinių 

Tautų pilnaties pirmininkas Dr. Evattas

(australas) ir JT generalinis sekretorius 
Trygvė Lie kūčių vakarą paskelbė atsišau
kimą, kuriame visą pasauli prašo nuošir
džiai remti Jungtines Tautas, kad būtų gali* 
ma pasaulyje jgyvendyti taiką ir žmogių su- 
sipratimą.

Oueuillė bandymu atlaikė
Paryžius (Dena/Reuteris). Po kelias die

nas užtrukusių debatų Prancūzijos tautinis 
susirinkimas 333 balsais prieš 262 balsus 
penktadienį priėmė 1949 m. valstybės biu
džetą.

Biudžeto priėmimas yra tolygu* -pasiti
kėjimo išreiškimui minisieriui pirminin
kui Qheuillei, kuris buvo grasęs atsi
statydinimu, jeigu tautinis susirinkimas 
nesutiks su jo finansinėmis priemonėmis, 

Biudžeto stlčalansavimui Queuillės siūlymu 
gamybos mokesčiai buvo pakelti 2,5’/o, O 
netiesioginiai mokesčiai — 15’/o.

Sekantiems metams numatyta 900 milijar
dų frankų civiliams reikalams ir 350 mili
jardų frankų kariniams reikalams.

Prancūzijos krašto atstatymui nepapras
toje sąmatoje numatyta 620 milijardų fran
kų.

Indonezijos sąlygos 
paliauboms vykdyti

Frankfurtas (Dena). Indonezijos laikinė 
vyriausybė paskelbė sąlygas, kuriomis ji 
sutinka priimti Saugumo Tarybos pasiūly
tas paliaubas ir pradėti pasitarimus sn 
Olandija dėl Indonezijos klausimo.

Laikinė Indonezijos vyriauybė pareikala
vo paleisti Indonezijos prezidentą ir kitus 
olandų suimtus respublikos pareigūnus, 
olandų kariuomenę atitraukti į linijas, ku
rios skyrė prieš gruodžio 17. d. ir de'fac
to bei de jure pripažinti respublikos suve
renumą Javoje, Sumatroje ir Maduroje. Be 
to, sudarius suverenią Indonezijos vyriau
sybę, Olandijos kariuomenė turi kuo grei
čiausiai atsitraukti. . • - ’ ••

Delhio siųstuvo pranešimu, suimti Indo
nezijos respublikos pareigūnai nugabenti ( 
vieną salą, 1 šiaurę nuo Javos. Olandijos 
sluogsniai tą žinią paneigė.

Abi šalys patvirtina gavusios Saugumo 
Tarybos notą. Paskutinis respublikininkų 
atramos taškas Javoje, Marjuno miestas, 
šeštadieni užimtas olandų kariuomenės.

Indija, Pakistanas ir Burma patikino In
donezijos atstovą, kad pradės taikyti griež
tesnes priemones Olandijai, jei Saugumo 
Tarybos sprendimas dėl karo veiksmų Indo, 
nezijoje „apviltų”. Netrukus esą galima ti
kėtis, kad bus uždaryti olandų žinių ir 
transporto keliai nuo Vidurinių Rytų ligi 
Australijos.

Olandijos vyriausybė ligi šiol dar neap
sisprendė, kaip elgtis dėl Saugumo Tary
bos reikalavimo sustabdyti karo veiksmus 
Indonezijoje.

Ameriką. Paklidusius gandus, kad Smithas 
ketina pasitraukti informatorius nei patvir
tino nei paneigė.

Pakeliui į JAV, Smithas sustojo Berlyne, 
kur praleido Kalėdas ir turėjo daug valan
dų trukusius pasikalbėjimus su ambasado
rium Murphiu, kuris yra gen. Clayaug po
litinis tarėjas. Tose konferencijose dalyvavo 
ir aukšti amerikiečių karinės valdžios val
dininkai.

Busimasis JAV viceprezidentas Barkleys 
sekmadieni, lydimas JAV aviacijos ministe
rio Symingtono, iš Berlyno išvyko.

„New York Herald Tribune” viename 
straipsnyje pasisako už atstovų rūmų prieš- 
amerikinės veiklos tyrimo komisijos peror
ganizavimą, kuri turėtų veikti, ją sudarius 
„iš kompetentingų narių ir pagal tikslius 
bei padorius procedūros nuostatus.” Laik
raštis atmeta siūlymus, kad naujasis kongre
sas tą komisiją panaikintų.

Amerikiečių sovietų pasienio incidentas

Kasselis (Dena). Sekmadieni sovietų pa- 
sieno sargyba suėmė 6 amerikiečių karei
vius ir vieną vokiečių pasienio poh'cininką, 
kai jie neapsižiūrėję dviem džipais perva
žiavo zonos sieną. Sovietų įstaigos juos nu
gabeno j Gerstutageną, o iš tenai^ turėjo ga
benti i Eisenachą. Nuo pirmadienio ameri
kiečių karininkų delegacija stengiasi Įvyki 
išsiaiškinti, bet jie neturėjo sėkmės, ir areš
tuotieji dar nepaleidžiami. Pats areštas Ny
ko nepavartojus ginklo.

Italijos vyriausybė triumfuoja
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos vyriausy

bė su dideliu pasitenkinimu sveikino vals
tybės tarnautojus, kurie nepaklausė streiko 
šūkių ir prie jo neprisidėjo. Vyriausybės 
posėdyje priimtame ir paskelbtame komuni. 
kate paaiškinama, kad streikavusieji val
dininkai negaus už streikuotą laiką atlygi
nimo ir tai bus įrašyta į jų tarnybos lapus.

Clayus spėja riebesnius metus vokiečiams
Berlynas (Dena). Vokietijos karinis gu

bernatorius gen. L. D. Clayus vienos Ame
rikos radijo bendrovės korespondentui pa
reiškė, kad

kad Vakarų Vokietijai yra geros -per
spektyvos ateinančiais metais daryti ūki

nę ir politinę pažangą.

Vis didėjanti Marshallio plano ■pagalba pa
darysianti palankios įtakos gamybai. Vaka
rų Vokietijos vyriausybės įsteigimas pa
skatinsiąs sveiką politinę veiklą. 1949 m. 
vokiečių gyventojų gyvenimo lygmuo pa
sieksiąs tokį laipsnį, kuris būsiąs daug 
geresnis, negu per pastaruosius trejus me
tus.

Palietęs Berlyno aprūpinimą, gen. Ga- 
yus pasakė; „Neturėsime jokios mitybos 
krizės Berlyne”. Geresnėms oro sąlygoms 
esant, būtinasis aprūpinimo minimumas bus 
ir prašoktas. Jis esąs Įsitikinęs, kad ber
lyniečiai pasimoką iš vienos totalinės vyriau
sybės ir verčiau spirsis visiems sunkumams, 
nekaip nusilenks totalinei vyriausybei. .

6 mėn. oro tiltui
Kalėdų antrą dieną Berlyno oro tiltui su

kako šeši mėnesiai. Tuo keliu per tą laiką ( 
Berlyną nugabenta 700.172 to gėrybių. Per 
96.640 skridimų sukarta daugiau kaip 
51.000 km. Nusileidžiant reikėjo dėl rūkų 
1.000 kartų panaudoti radarą ir kitus prie
taisus. Per tą laiką žuvo 17 britų ir ame
rikiečių lakūnų. Aviacijos istorijoje tai yra 
pirmas tokio masto aprūpinimas oro keliu. 
Oro tiltas nuo liepos pradžios įgalina teik
ti Berlynui elektros srovę ir dujas, nors ir 
ribotu mastu.

1
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=TRUMPOS žmios=
ABISINIJA

♦ Abisinija reikalauja, kad jiems būtų 
Išduoti maršalai Badoglia ir Grazianis ir 
kiti 8 Musolinio režimo vadovaują asmenys, 
tarp kurių 8 generolai. (D/R).

AIRIJA

Bailiai sukirptomis uniformomis, dirbtine 
šypsena grafas G. Ciano pasipūtęs sukinė
josi po milžiniškus 1936—44 m. Įvykius: tuš
čias, palyginti ignorantiškas, amoralus ir 
tesirūpinąs savo asmeninių tikslų pasiekimu.

1944 m. Veronoje sušaudžius dėl atsisu
kime prieš savo uošvį. MussolinĮ, apie bu
vusi, Italijos užsienio reikalų ministerĮ pa
skelbta nemaža Įdomios medžiagos. Objek
tyviausią Ciano diplomatinių dokumentų 
rinkini išleido viena anglų leidykla.

Grafas Ciano savo memuaruose vaizduoja 
grafą GandĮ, Mussolinio ambasadorių Lon
done, kuris, vykdydmas gautas direktyvas, 
1938 m. vasario mėnesį turėjo didžiausią 
mandagumą ir dėmėsi rodyti ano meto Bri
tanijos ministeriui pirmininkui Nevillei 
Chamberlaiui ir žnaibyti užsienio reikalų 
ministerĮ Edeną.

Užsienio reikalų ministeriui paprašius pa
sikalbėti, Grandis atsakę negalįs atvykti, nes 
esąs susitaręs žaisti golfą (nors jo labai ne
mėgo). Tik Chamberlainui prižadėjus būti 
pokalbyje, Grandis teikėsi atsilankyti užsie
nio reikalų ministerijoje.

„Chamberlainas ir Edenas, rašė Grandis 
grafui Ciano, nebuvo ministeris pirminin
kas ir užsienio reikalų .ministeris, disku
tuoją delikačią padėtį su svetimos valsty
bės ambasadoriumi ... jie buvo du prieši
ninkai, vienas antrą puolą kaip gaidžiai' 
kautynių pozicijoje”.*,

Chamberlainas Grandžiui statė klausimus, 
tik tenorėdamas sukonfuzyti Edeną. Po 
dviejų dienų užsienio reikalų ministeris pa
sitraukė, o Chamberlainui nusileidus Mus- 
soliniui buvo sudarytas Viduržemio jūros 
„gentlemen’s agreement”, kurį diktatorius ne. 
trukus sulaužė.

Grandis visada turėdavo humoro. Apie 
pirmuosius Chamberlaino žodžius jis pa
sakė, kad jie yra „įprastinės bendros įve
damosios pastabos, kurias visada daro ang
lai, lygiai kaip turkai ir kinai, kada jie 
turi pasakyti ką nors svarbaus”.

Pats grafas Ciano dažnai pasižymėdavo 
įgimtu gudrumu, ypač derėdamasis su ma
žomis valstybėmis. . f

.Iš Europos prieškarinių politikų kan
džiausią liežuvi turėjo .Milanas Stojadinovi- 
čius, Jugoslavijos užsienio reikalų ministe
ris. Nors buvo tariama, kad jo kraštas yra 
draugiškas Prancūzijai ir D. Britanijai ir 
remiąs Tautų Sąjungą, Stojadlnovičius (ku
ri mėgo grafas Ciano) 1936 m. pasakė: 
„Turiu garbę būti niekada nedalyvavęs 
Ženevoje (= Tautų S-je) ir tą garbę iš
saugosiu”. Jis taip pat švelniai kalbėjo ir 
apie Rumunijos, oficialaus Jugoslavijos są
jungininko, sukarpymą.

♦ Airijos respublikos prezidentas Kellis 
pasirašė Įstatymą, kuriuo Įkuriama Airijos 
respublika ir nutraukiami visi ryžiai su D. 
Britanija. (D/A!p).

ARGENTINA
* Visuotiniai rinkimai Argentinoje pre

zidento Perono partijai parlamente davė 
dviejų trečdalių daugumą. Sausio mėnesį 
bus pradėtas svarstyti konstitucijos pakei
timo' klausimas. Perono partija rinkimuose 
iš 158 vietų gavo 104 vietas. (D/R).

AUSTRALIJA
♦ Australijos uostų darbininkai iškėlė 

klausimą, ar nereiktų boikotuoti Olandijos 
laivų ryšium su Įvykiais Indonezijoje. (D/R)

♦ Pasak BBC, Australija imigrantų kvo
tą išv.ietiniiems asmenims iki 195Q metų 
birželio mėn. padidino iki 112.000. 20.000 
DP turi būti parinkti Austrijoje. (D).

BULGARIJA
♦ Bulgarijos komunistų partijos metinis 

kongresas išsirinko savo garbės pirminin
ku Staliną. Bulgarijos ministeris pirminin
kas ’Dimitrovas labai aštriais žodžiais už
sipuolė maršalo Tito politiką. Jis pareiškė 
bijąs, kad Jugoslavija galinti patekti j Va
karų kapitalistų nagus. (D).

CEKOSLOVAKIĮA
♦ Britų docentas Prahos universitete 

Giliamosas Čekoslovakijos vyriausybės Įsa
kymu turėjo iš krašto išvykti. Jis kaltinamas

, bandęs palaikyti'kontaktą su asmenimis, ku- 
' rie norėjo nelegaliai išvykti iš krašto. (D/R).

•’ D. BRITANIJA
♦ D. Britanijoje po švenčių numatoma 

pasikeitimų vyriausybėje. Iš 80 vyriausybės 
narių bus padaryta 10 pakeitimų. (D/R).

♦ D. Britanijos užsienio reikalų minis- 
teris Bevinas vyriausybei padarė užsienio 
politikos klausimais apžvalgą. Vokietija ir 
Berlyno klausimas užima svarbiausią vietą. 
(D/R).

IS VISUR
♦ Teherane Į susirinkusią prieš univer

sitetą minią buvo numesta rankinė grana
ta. Sužeisti 9 asmenys. Tariama, kad tai 
buvę padaryta protestuojant dėl nepaprastos 
būklės Įvedimo. (D/R).

♦ Siaurės apsigynimo komiteto darbai 
nutrūko ir vėl prasidės tik sausio mėnesi 
Oslo mieste. (D/Afp).

J. A. VALSTYBES
♦ New Yorke siautė stipri sniego audra. 

Prisnigo apie pusę metro sniego. 2uvo 17 
žmonių. Pats New Yorko burmistras dirba 
priekyje visų darbin|nkų prie sniego va-

♦ Prezidentas Trumanas 350 baltųjų 
rūmų tarnautojams kaip Kalėdų dovaną 
kiekvienam davė po odinę rodyklę Į knygą, 
kur (rašyta per rinkimų kampaniją jo pa
sakyti žodžiai: „Man mieliau yra pasaulio 
taika, negu būti prezidentu.” (D/Afp).

t

LENKIJA
♦ Lenkų mokslininkas prof. Schen- 

kowskis pareiškė spaudos atstovams, kad 
Varšuvos fizikos institutas netrukus pradės 
atominės energijos tyrinėjimus. Aparatūra 
esanti užsakyta Šveicarijoje. (D).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos KP generalinis sekreto

rius Thorez Litnogės mieste atkartotinai pa
reiškė, kad komunistai kovosią dėl taikos 
ir laisvės. Jie niekada nebūsią vokiečių 
arba kitų sąjungininkai ir niekada nedaly
vausi kryžiaus žygyje prieš komunistus. 
'D/R).

SOVIETŲ S-OA
♦ Maskvos radijas smarkiai kritikavo 

Amerikos Hearsto spaudoje pasirodžiusį 
gen. Franco straipsnį, kuris, pasak sovietų 
radijo, turėjo „sensacingą” antraštę: „Fran
cas siūlo visuotinės taikos planą”. „Francą 
padaryti visuotinės taikos autoritetu yra tas 
pat kas A1Į Caponę padarytį „dorovės gy
nėju”, samprotauja Maskvos radijas. (D/R).

♦ Sovietai giriasi, kad jų Raudonasis 
Kryžius yra labiausiai paplitusi organiza
cija, kuri šiuo metu turi per 15 mil. narių. 
(D/R).

i VENGRIJA
♦ Vengrijos pasiuntinys Turkijoje Gou- 

lajis pasitraukė iš savo pareigų ir paprašė 
Turkijos vyriausybę jam suteikti azilio 
teisę. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Vokietijoje" amerikiečio Dawiso sekė

jai, kandidatai Į pasaulio piliečius, nori 
susirinkti konferencijos. (D).

♦ Hannoverio policija vieno ekspedito
riaus garaže rado 5 tonas kavos, kuri buvo 
skirta „juodajai rinkai”. Ta slėptuvė poli
cijai buvo pranešta anoniminiu rašteliu, ku
ris buvo rastas prisegtas prie nuovados 
durų. (D).

♦ Sąjungininkų reparacijų agentūra pra
nešė, kad iki šiol iš Vokietijos paimta ir 
reparacijų sąskaiton išdalyta sąjungininkų 
kraštams 367 .Vokietijos fabrikai arba įmo
nių Įrengimai. (D/R).

♦ Stuttgarto amerikiečių kati nė valdžia 
labdarybės įstaigai paskyrė 24.000 ameri
kinių cigarečių, kurios turi būti paskirsty
tos senelių prieglaudoms. (D/R).

Pertvarkys D. Britanijos vyriausybę
Londonas (Dena / Reuteris). D. Britanijos 

ministeris pirmininkas Attlee" per Kalėdų 
atostogas turėjo padaryti galutinį sprendi
mą dėl britų vyriausybės pertvarkymo. 
Manoma, kad pakeitimai bus paskelbti dar 
prieš N. Metus.

Londono politiniuose sluogsniuose mano
ma, kad pakeitimai palies 10 vyriausybės 
narių iš bendro 80 narių skaičiaus. Parla
mento sluogsniuose su Jsitikfnumu spėjama, 
kad krašto apsaugos ministeris Alexander's 
gaus lotas pareiga

Naujai išrinktas JAV vice-preziden- 
tas senatorius Barkleys Kalėdų šven
tes praleido su oro tilto lakūnais... 
Prezidentas Trumanas specialiu svei
kinimu pagerbė oro tilto lakūnus...

(UP).
Ir per šventes oro tiltas veikė. Jo lakū

nai Kalėdų nešventė, bet jas tik „praleido” 
Įprastoje tarnyboje. Šimtai skymasterių, de
šimtys yorekų, globemasterių ir dakotų die
ną naktį primena apsuptiems Berlyno gy
ventojams kieno pusėje stovi technika. Jų 
įspūdingas burzgimas neleidžia ramiai mie
goti ir sovietų naujam paskirtam vyr, bur
mistrui EbertuL Dėl to jis pats skundėsi už
sienio korespondentams, nors ir pareiškė 
vilties, kad viskas anksčiau ar vėliau susi
laukia galo. Tuo tarpu nuo miglų periodo 
pradžios 85% visų skridimų buvo atlikta 
tokiomis sąlygomis, kuriomis normaliai ne
skraidoma.

„Ground control approach” vadinasi ang
liškai ta sistema, kuri pavertė niekais so
vietų viltis. Lietuviškai sakytumėm — nuo 
žemės kontroliuojamas skridimas. „Der 
Spiegei” korespondentas ją taip aprašo:

„Žalsvoje sunkvežimio priekaboje prie 
Frankfurto/Rheino — Maino aerodromo 1.800 
metrų pakilimo tako gale sėdi 6 ka
reiviai Ir stebi savo radaro aparatų ekra
nuose askrendančių lėktuvų siluetus. Mat, 
sukiojamos radaro tinklinės antenps išspin
duliuoja trumpas bangas, kurios reflektuoja 
nuo kiekvienos savo kelyje sutiktos kliūties. 
Specialus aparatas trumpas bangas pakei
čia į šviesos bangas, todėl ant matinio ekra
no galima lengvai įžiūrėti lėktuvų, aerodro
mo trobesių ir tt. siluetus. Kad tas aparatas 
yra sudėtingas, geriausiai įrodo jo lempu
čių skaičius, jų yra net 700. Jų sukeltą karš
tį „ištraukia” sunkvežimyje įrengta speciali 
šaldytuvų sistema. Priekaboje yra ir rezer
viniai radaro aparatai.

Kareivis prie pirmo radaro aparato ekra
no yra įpareigotas sugauti kiekvieną lėk
tuvą 50 km spindulyje. Jis praneša lėktuvo 
numerį ir skridimo kryptį. Po to lėktuvą 
„jjerima” jo kaimynas. Jis jau lėktuvo la
kūnui per radiją žodžiu perduoda pirmuo- 

| sius nurodymus ir ii „Įmanevruoja” i tinka-

Seni faktai pamušalu i viršų
Vykstant žodiniam karui 1939 m. žiemą, 

Mussolinis pareiškė Joachimui von Ribben- 
tropui manąs, kad komunistų propaganda 
Prancūzijoje padarysianti ardomos įtakos. 
Nacionalsocialistų užsienio reikalų minis
teris nusijuokė ir pasakė taip pat manąs: 
mat, keli prancūzų komunistų laikraščiai 
buvo spausdinami Vokietijoje.

Ribbentrof>as tvirtai tikėjo, kad Stalinas 
užmiršęs pasaulinės revoliucijos mintį ir 
dabar (1940 m.) besąs paprastas imperia
listas. Kai kurie nacių partijos nariai, ku
rie buvo viešėję Maskvoje su komunistų 
viršininkais, kalbėjo: „viskas ėjo taip sklan
džiai, lyg žmogus būtum šnekėjęsis su senais 
bičiuliais”. Pasak Ribbentropo, žydai nebe- 
viešpatavo Kremliuje. Lazaris Kaganovi- 
čius, kurį jis anksčiau laikęs žydu „pasiro
do besąs tikriausias gruzinas”.

Iš savo susitikimų grafas Ciano pasidaro 
Įspūdį, kad tikrieji laimėtojai buvo genero
las Pranciškus Francas ir buvęs Ispanijos 
užsienio reikalų ministeris Serrana Suneris. 
Iš ašies derybų su Franco Ispanija išėjo tik 
farsas, Įskaitant ir Hitlerio susitikimą su 
Francu Hendaye.

Prancūzijai kritus Vokietijos vyriausioji 
kariuomenės vadovybė pasirinko vieną vir
šūnę Prancūzijos Juros kalnuose, kuri at
rodė panaši Į Gibraltaro uolą. Ištisus mė
nesius parašiutininkai ir pionieriai dažė 
pratybas, kad pasiruoštų Gibraltaro uolos 
puolimui. Bet kai tik Hitleris, Rlbbentropas 
ir grafas Ciano pareikalaudavo, kad Fran
cas paskelbtų karą, Ispanijos Caudillo (stip
rusis vyras) pateikdavo naujų reikalavimų.

Iš karto jis norėjo Prancūzijos Maroko, 
Alžiro ir Vakarų Afrikos dalies. Paskum 
užsimanė 5000 traktorių. Po to reikalavo 
kviečių ir tūkstančių mulų.

O galų gale Francas pareikalavo apsupi
mui reikalingos patrankos, kurios Vokietija 
neturėjo. Keliui Į Gibraltarą vis tebesant 
užblokuotam, Hitleris, patekęs į neviHĮ, pa
prašė Mussolinio Įsikišimo. Dučė ir Ciano 
susitiko su Francu Bordigheroje, bet nepešė 
nieko iš jo, be kalbų apie maišus kviečių, 
mulus ir draugiškumo pareiškimus.

Hitlerio nuomonė apie Francą buvo šio
kia; narsios dvasios, bet vyras, Į va
dus patekęs atsitiktinumo dėka”. Vėliau 
Ribbetitropas sakė, kad užuot leidęsis Į ki
tas šnektas, kaip Hendaye,' fiureris sutiktų 
mieliau duoti ištraukti tris ar keturis 
dantis”.

Suneris ne labai tevertino Hitlerį. Po 
vieno jų dviejų susitikimo Ciano sako: 
„Serrano Suneris dar nesurado tikro tono 
kalbėti su vokiečiais, ir, atrodo, neieško jo. 
Jis dėsto dalykus taip brutaliai, jog turi 
pašokti kėdėje. Išsiskiriant jis pasakė: „Aš 
neabejoju, kad tas žmogus (Hitleris) yra la
bai baisus ... bet ir toks būdamas jis nėra 
man Įdomus. Jis nėra šios epochos vyras, 
kuris yra Ryme”.

Vienas iš įdomiųjų dalykų, kuriuos grafas 
Ciano mini savo dokumentuose, yra tai, kad 
po Prancūzijos ir Rytų Europos nukaria
vimo „Hitleris norėjo Įsteigti laisvą žydų 
valstybę Madagaskare, kur jis norėjo pa
siųsti milijonus žydų, kurių nepakentė Eu
ropoje”.

Vengrijos komunistai likviduoja kataliku hierarchiją
Budapeštas (Dena). Pasak Reuterio, pir

madieni čia buvo oficialiai paskelbta, kad 
Vengrijos policija areštavo Rymo katali
kų Vengrijos Primą kardinolą Mind- 
szentį. Ji® kaltinamas valstybės išdavi
mu, t. y. šnipinėjimu, nusikaltimais Ven
grijos respublikos saugumui ir devizų 

kontrabanda.
Ginčas tarp Vengrijos vyriausybės ir Ry

mo katalikų Eklezijos rugsėjo mėn. pasiekė 
aukščiausią laipsnį, kada vyriausybė suval
stybino konfesines mokyklas.

Vengrijos vyskupai, kurie maždaug prieš 
10 dienų, pirmininkaujant kardinolui Mind- 
szenčiui, buvo susirinkę posėdžio, pranešė, 
jog jie sutinka tartis su vyriausybe, kad 
rastų patenkinamą sprendimą.

Vengrijos vyriausybė kaltina kardinolą, 
kad jis į tautą paskelbė laišką, kuriuo už
sipuolė vyriausybę. Praėjusi mėnesį arešta

Oro tilto organizacija
„PIGIAU UŽ VIENĄ KARO DIENĄ”

mą skridimo poziciją, taip kad jis patektų Į 
trečiojo aparato veikimo lauką.

Prie jo sėdįs seržantas turi patį sunkųjį 
uždavinį. Kaip tik jis lėktuvą „pagauna” sa
vo aparatu, jis perima lėktuvo valdymą, t. 
y. jis radijo telefonu duoda Įsakymus lakū
nui.

Jis perduoda visus reikalingus nurodymus, 
nes radaras mato dieną ir naktį, visai vis- 
tiek, ar sninga, ar lyja, ar viską gaubia tir
ščiausia migla. Monotoniškai jis praneša: 
„Aukštis 50 pėdų, dabar aerodromo kraštas. 
Leistis, dar smarkiau leistis. Nutraukti gu
zą”. Po kelių sekundžių sunkus keturmoto- 
ris C 54 rieda aerodromu. Ant pirmojo ek
rano jau pasirodė kitas lėktuvas.”

Kad taip puikiai nutupdžius lėktuvą, rei
kalinga ilgametė treniruotė. Vadinamasis 
„operatorius” turi puikiai žinoti visas lėk
tuvų savybes, o taip pat būti geras psicho
logas, kad neduotų . neįvykdomų įsakymų. 
Vien lapkričio mėnesį tokie operatoriai nu
tupdė 5.750 lėktuvų.

Jei lakūnas pražiopso jam duodamus nu
rodymus ir praskrenda aerodromą, jis turi 
vėl grįžti Į savo išskridimo vietą, nors ji 
būtų ir Berlynas. Kiekvienam lėktuvui ski
riamos lygiai keturios minutės .

Pirmosios oro tilto dienos, kada aplink 
aerodromą skraidė keletas lėktuvų, lauk
dami savo eilės nusileisti, praėjo negrįžta
mai. Dabar kiekvienam lėktuvui yra skir
tas tam tikras aukštis: pirmasis skrenda, sa
kysim, 5000 pėdų aukštyje, antras po tam 
tikro laiko jį seka 6.000 pėdų aukštyje, 3— 
7.000 pėdų aukštyje. Sutvarkyta taip, kad 
susidūrimas neįmanomas, nors skrendama 
„aklai”.

Berlyno Tempelhofo aerodrome nusileidu
sį lėktuvą sutinka margai (juodai—geltonai) 
dažytas džypas su parašu „Follow me” — 
sek paskui mane. Automobilis lėktuvą nuve
da prie jam skirto angaro, kur jis tuojau 
iškraunamas. 3.500 krovėjų, šoferių ir kt. 
pagalbinio personalo dieną naktį 3 permai
nomis iškrauna lėktuvus. Aišku, jiems ei
nant namo, speciali policija juos apčiupinė
ja, kad tokiu komplikuotu keliu atgabentos 
gerybės nepakliūtų Į Berlyno „juodąją bir
ža’! 

vo kardinolo sekretorių. Jis buvo kaltina
mas įsivėlęs Į „tautai žalingą veiklą”.

Vengrijos valstybės prezidentas Szakasit- 
sas po kardinolo, arešto Vengrijos žinių 
agentūrai padarė' kalėdinį pareiškimą, ku
riame pasisakė, kad vyriausybės uždavinys 
ateinančiais metais bus sureguliuoti santy
kius tarp valstybės ir Eklezijos. Su liutero
nų ir kalvinistų eklezijomis vyriausybė jau 
yra susitarusi. Vengrijos vyriausybė ir tau
ta nėra nusistačiusio prieš religijas, sakė 
prezidentas, tačiau jos negalinčios pakęsti, 
kad už katalikų Eklezijos pylimo būtų pa
sislėpę imperialistų agentai.

Sovietai pasitraukė iš Korėjos
Frankfurtas (Dena). Pasak BBC, paskuti

niai sovietų kariuomenės daliniai pirma
dienį pasitraukė iš šiaurinės Korėjos.

Dienoje vienas lėktuvas! normaliai sukaria 
4 kartus. Rekordas buvo pasiektas per Ame
rikos aviacijos dieną (IX. 18) su 896 per- 
skridimais ir 6.988 to krovinių. Tik labai 
tirštos miglos prie pat žemės (12 m) nu
traukia oro tilto funkcio'iiv.'mą, bet tokios 
miglos neilgai trunka.

Vyr. oro tilto vadas yra Wiesbadene rezi
duojąs generolas leitenantas Johnas Kenne- 
thas Cannonas, kurio žinioje yra visi JAV 
aviacijas daliniai Europoje. Familiariai jį 
visi vadina „Cannon”, kas, tarp kitko, reiš
kia — patranka”. Jis yra 56 metų amžiaus, 
bet atrodo žymiai vyresnis. Todėl nenuosta
bu, kad prieš kurĮ laiką Mr. „Patranką” 
pritašius vokiečių reporteriams, vienas iš jų 
sušuko: „O koks senas modelis”. Na, jis 
tarp kitko tie tik senas, bet ir gerai išban
dytas modelis. Virš Hiroshimos jo vado
vaujamo dalinio lakūnai išmetė pirmąją ato
minę bombą... ' 7

Generolas „Patranka” nuo sausio 1. d. 
turės savo žinioje 225 keturmotorius sky- 
mąsterius („dangaus meisterius”), kurių 
kiekvienas' paneša po 10 to, anglai jam tal
kininkaus su 48 dakotomis, 50 yorekų Ir 60 
kitų modelių.

Tiesioginis oro tilto viršininkas yra ge
nerolas' majoras Williamas H. Turnneris, 
42 metų, jo titulas — CALTFo šefas. (Caltf 
— Combined Air Lift Task Force). Jo šta
bą sudaro 48 amerikiečių ir 8 britų kari
ninkai. (Angliškai tilto ' daliai vadovauja 
maršalas Mereris.) Tiltas leidžia kasdien ir 
savo dienrašti „Task Force Times”, kuris 
turi 3.000. skaitytojų.

Po kiekvienų 50 skridimo valandų oro 
tilto lėktuvai patikrinami, po 100 skridimo 
valandų patikrinimas jau yra nuodugnus, o 
po 200 valandų lėktuvai skrenda Į Burton- 
woodą (Anglijoje) remontuodintis.

Tiltas dienoje dėdei Šernui kainuoja per 
500.000 dolerių, o kur dar britų ir vokiečių 
įstaigų papildomos Išlaidos. Na, bet JAV 
aviacijos ministeris Stuartas Symingtonas 
kuris atlydėjo viceprezidentą Barkley, 
amerikiečių mokesčių mokėtojus ramina; 
„Oro tiltas per ištisus metus mums kainuo
ja pigiau,’ negu tik viena 2. D. karo diena”. 
(Lo)

Kalėdos 
pasaulyje

Palestina. Stipriai ginkluoti arabų poli
cininkai saugojo pamaldas Betliejaus gimi
mo maldykloje. O už šventųjų vietų karas 
vyko toliau. Pasak žydų pranešimų, priešų 
lėktuvai tris vaikus užmušė ir penkis sužei
dė. Pamaldų netrukdė Apreiškimo maldykloje 
ir kitose vietose Nazarete.

Vatikanas, Per 10.000 tikinčiųjų dalyvavo 
mišiose, kurias laikė Popiežius šv. Petro 
bazilikoje. Antrąją Kalėdų dieną šventasis 
Tėvas priėmė diplomatinį korpusą.

Rymas. Rymo gyventojai Kalėdas šventė 
saulei šviečiant, o kitose krašto vietose 
švenčių ramybę drumstė banditai. Vienas 
suimtasis Neapolyje rankine granata su
žeidė tris [Jolicininkus, save ir kitus du su
imtuosius. Palermo mieste policija su ban
ditais kovojo ketvirtį valandos pistoletais ir 
karabinais. Katalikų darbo unijos centro 
buveinė Bolonoje sužalota sprogusios bom
bos.

Paryžius. Iš\Notre Dame katedros berne
lių mišias pirmą kartą transliavo televizija. 
Nizzoje policija ir šoferiai sudarė „paliau
bas” lig metų galo: per tą laiką šoferių ne
baus už nusikaltimus eismo taisyklėms.

New Yorkas. New Yorko gyventojai šie
met šventė baltas Kalėdas. Dar laukiama 
snigsiant. Savo tėviškėje, Independence 
mieste, prezidentas Trumanas Jankė savo 
draugus ir kaimynus, prieš pasakydamas 
savo tradicinę Kalėdų kalbą amerikiečių 
tautai f>er radiją.

Londonas. Daugelyje Anglijos vietų Ka
lėdos buvo miglotos ir šaltos, be sniego. 
Croydono aerodrome buvo 12 laipsnių šal
čio, o laivų susisiekimas Temze dėl miglų 
buvo beveik visiškai nutrūkęs. Apie 10.000 
keleivių ir laivų įgulos praleido Kalėdas 
laivuose šiaurės Atlante septyniuose ištai
ginguose britų garlaiviuose. Juose buvo 
kalnai eglučių, 900 kalakutų, 9.600 Kalėdų 
pudingų, 50.000 tortų, 10.000 popierinių 
skrybėlių, balonų ir karnavalo juostelių.

Budapeštas. Kūčių vakare beveik visuose 
fabrikuose nutraukė darbą, kad galėtų pa
siruošti šventėms. Teatrai, kinai ir kavinės 
buvo uždarytos. Daugybės tikinčiųjų ėjo 
bernelių mišių klausyti. Vyriausybė buvo 
bandžiusi Kalėdas proklamuoti darbininkų 
švente. Mokyklose mokiniams aiškinta, kad 
dovanas suteikia ne Jėzulis, bet tėvai.

Bukareštas. Nors Rumunijos vyriausybė 
yra jxanaikinusi Kalėdas kaip valstybinę 
šventę, bet gyventojai jas šventė, kaip vi
sada. Pamaldose dalyvavo daug daugiau, 
negu bet kada kitada.

Popiežius paragino 
krikščionis veikti

Vatikanas (Sildena). Popiežius Pijus XII, 
norėdamas paskatinti pasaulį Į taiką, šven
čių proga pasakė kalėdinę kalbą. Taikos 
kelyje stipriam žingsniui žengti reikalinga 
ne tik moralinės jėgos, bet svarbiausia drą
sos teisybei į akis pažvelgti.

Drąsinamu praėjusių metų reiškiniu Po
piežius laiko tautų priešinimąsi būti Įtrauk
toms į naują karą. Jis reikalavo, kad kata
likai nepažeidžiamu tikėjimu dirbtų teisy
bės labui ir vykdytų teisėtumo bei meilės 
įsakymus, kad tuo būdu būtų paruoštos są
lygos žemėje Įsigalėti bendruomeninės tvar
kos triumfui, kuris būtų vertas dangiškojo 
Taikos Karaliaus palaimos.

Prisimindamas socialinius klausimus, Po
piežius' pabrėžė, kad krikščionys negali lik
ti abejingi savo brolių vargui ir skurdui ir 
jie neprivalo kliudyti darbininkų klasės rei
kalavimui ’ pagerinti jų darbo ir gyvenimo 
sąlygas.

I

Visi krikščionys turi pasisakyti prieš kla
stotą, besaikį nacionalizmą, kuris pakerta 
tautų solidarumą, į jų tarpą įneša nesantai
kos arba nori jas apgauti ir pavergti.

Sv. Tėvas pasmerkė bet kokį atskirų as
menų ir atskirų tautų egoizmą. Jis prisi
minė ir Palestinos klausimą, išreikšdamas 
viltį, kad bus rastas laimingas sprendimas, 
kuris patenkins visus krikščionis. Visi sun
kūs bandymai, su kuriais turėjo susidurti 
Eklezija, jo energiją ir pasipriešinimo galią 
tik padidino.

Pabaigoje Popiežius prisiminė tuos, ku
rie buvo išvyti iš savo kraštų, už ku
riuos Eklezija meldžiasi ir kuriems trok

šta galimybės grįžti.
Pagaliau jis suteikė apaštališką palaimini
mą „nesuskaitomoms karo aukoms ir vi
siems kitiems, kurių vargai ir skurdas kas
dien didėja ir darosi skausmingesnis ir ku
rie laukia patvarios ir dorovės dėsniais pa
grįstos taikos, kuri būtų be jokių rasiniu 
suvaržymų”.

Paėmė 17 Mil.HAlht
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos vyriau

sybės kariuomenei šeštadienį j>asisekė paim
ti Į nelaisvę 17 sukilėlių, kurie penktadienį 
iš pabūklų šaudė į Salonikų miestą. Jie pa
leido 20 šovinių Į uosto apylinkę ir nukovė 
vieną civilį, o tris sužeidė.
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Emigracijos pėdsakais @

Vyksta dalykai, kurie ir filozofams nesisapnuoja / J. Garšva
Emigracijos organizavimas vyksta šitaip:
— iš IRO zoninės vadovybės pranešama 

apygardoms (Britų zonoje jų yra 3: šiaurės 
Reino — Westfalijos, Žem. Saksonijos ir 
Schleswig-Holsteino) pasiruošti X ar Y 
schemai. Apygardos praneša stovykloms. 
Stovyklos vadovybė suregistruoja norinčius 
schema pasinaudoti. Po savaitės kitos i sto
vyklą atvyksta verbavimo pareigūnas ir pa
daro pirmąją atranką. Pvz., verbuojant sun
kiųjų darbų schemai Kanadon birželio mė
nesį iš Pinneberge užsirašiusiu 16 vyrų te- 
paėmė 4, Wedelyje iš 24 vos 2, Luste iš 
pusšimčio 1 ir tt

Verbavimo pareigūno priimtuosius pa
tikrina stovyklos gydytojas (šis tas „nuby
ra”). Tada visi duomens siunčiami 4 apy
linkės imigracijos skyrių ir kas ten „nenu
byrėjęs” grįžta į DPACCSą, gatavas Wen- 
torfan vykti. Gyvenant, savam lauželyje, vis
kas, ir skuduras, ir skardinėlė, ir anglių 
rieškučia, praverčia. Likviduojant „bazę”, 
arba išdalijama, arba už skatikus išparduo
dama. Mat,'butas iškart turi būti, tuščias. 
Niekur nieko apsaugai nepadėsi: arba vež
kis viską į Wentorfą, arba palik gatvėje.

Kelionė į Wentorfą, pvz., iš Flensburgo 
ar Rendsburgo trunka visą dieną („spiečius”' 
iš „motinėlės” kelionei nieko negauna). 
Wetatorfas pasiekiamas vakare,' kai šiltas 
vanduo arbatai jau išdalytas, vadinasi, kū
dikiai aprūpinami privačia iniciatyva.

Sunkvežimiai sustoja ties daržine Nr. 7, 
kur yra registravimo skyrius. DP dokumen
tas atimamas, išduodama stovyklos vidaus 
pažymėjimas, be to, maisto kortelė ir nuro
doma, kurian blokan kreiptis pastogės. Visa 
laimė, kad Wentorfo kareivinės iš moder
niųjų, atseit, didelių salių aukšte tepasitai
ko viena kita. Į kambarį juk sukraunama 
tiek, kiek gali sutilpti dviaukščių lovų. Pir
mieji ir apsukrieji įsispraudžia pi r man 
aukštan, paskutinieji (vėliau suvažiavę) — 
į patį 'viršų. Vaizdas, tiesa, platesnis, bet
daiktų tampymas — net šiurpas nueina per 
kūną. Ypač bloga šeimoms, kurių vyrai yra 
išvykę.

Vieniems išsikraustant, o antriems fci- 
kraustaht nedaroma dezinfekcijos (nors šiam 
reikalui etatuose yra 7 medicinos darbuo
tojai). Blokininkai ir blokų valytojai, rodos, 
turėtų prižiūrėti, kad arba išvykstantieji iš
šluotų ir išplautų arba iššlavimą ir išplovi
mą suorganizuotų prieš naujiems atsikraus- 
tant.
—Antroji; Weirtorfe -gyvenamoji -diena pra
sideda nuolatiniu budrumu. Vyrai, bloke Nr. 
21 gavę Procsessing Card, skuba iš pa
šauktųjų patekti į..išrinktuosius. Korte
lėje yra visa eilė skilčių ir kiekvienoje tu
ri atsirasti atitinkamas parašas ir data. 
Plaučių ir šerdies nuotrauka netrunkama pa
daryti. Netruktų ir kitur, jei netruktų tvar
kos iš administracijos pusės. Sakysime, 
kraujui vamzdelių teturima 120. Sunku čia 
pranešti, kad pirmąją dieną eina tokios ir 
tokios raidės? Tuo tarpu teta spūstis, pyk
tis ir abipusiškas plūdimasis, policija pa
sirodo ne tvarkai .atstatyti, bet > tvarkai vi
siškai išardyti.

Pas Documentation Officerį viskas vyks
ta, sklandžiai, bet... Tai jau pirmas žings
nis Į įteisinto melo veiksmų ištisinę seriją. 
Kaip visada, pirmieji, leduslaužiantieji, nu
kentėjo, bet dabar jau kiekvienas žino, kad 
į klausimą „Ar turi giminių pvz. Kanadoj?” 
reikia atsakyti „Ne”, į klausimą „Ar liko 
tėvynėje kas iš giminių?” — irgi teigtina 
„Ne.”

Pas gydytoją įeinama penkiukėmis. Iš 
dienos į dieną vis tas pat. Nuobodu ir įky
ru, ir gydytojas savo apeigas atlieka teišta
ręs, gal būt, 3—4 žodžius. Pritūpt — ar 
koja nebus kartais medinė, o gal venų išsi
plėtimas. Iškelt rankas! — pažastyje gali 
būti SS ženklai (tai mūsų tautybės nelie
čia) ir kt. fizinės nedorybės. Išsižiok! —

Atsiusta paminėti
Inžinieriaus kelias. 1948. hirželis-gruodis. 

Lietuvių inžinierių sąjungos užsienyje lei
dinys. Kempten/Allgau — Vokietija. Redak
torius dipl. inž. C Tamašauskas. Redakci
jos adresas: LISU centro valdyba, 13 b 
Kempten, Postfach 229. Tiražas 200 egzem
pliorių. Kaina 2.50 DM. 68 psl. Turinyje 
eilė technikiniais klausimais straipsnių, ap
žvalgų ir kt. Penkios kreidiniame popie
riuje per visą lapą iliustracijos. Daug tech
nikinių braižinių.

Martin Mažvydas und seine Mitarbeiter. 
Zur Erinnerung an das 400 jahrige Bestehen 
des litauischeh Buches. Ypatingas „Scholar” 
leidinio numeris % priedas. Heidelberg 
1948 m. Autorius prof. Vaclovas Biržiška. 
31. psl.

Žingsniai. Kultūros žurnalas. 1948 spalio 
mėn. Nr. 15. 64 psl. Turinyje Barono, A. 
Giedriaus, prof. Vaclovo Biržiškos, V. Ci- 
žiūno ir kt. straipsniai. Redakcijos adresas 
(23) Diepholz, litauisches Lager, Bntische 
Zon.

Semeniškių idilės. Autorius Jonas Mekas. 
Poezijos rinkitays. Iliustravo Vytautas Leo
nas Adamkevičius. Rotatoriumi spausdintas 
leidinys. Kaina nepažymėta.

Anglų kalbos gramatika lietuviams. J. Ku- 
kanauza. Antroji laida. 1948. m. 192 psl. 
Kaina 8,— DM. Mokykloms ir platintojams 
duodama 10% nuolaidos. Užsisakyti gali
ma pas J. Seputą, Miinchen 27, Rauch**' nn 

juk darbdaviai nemėgsta, kai darbininkai, 
užuot dirbę, ima po sveikatingumo sluogs- 
nius baladotis ir dar dėl dantų. Po to krau
jo spaudimas, širdies pajėgumas, plaktuku 
kaukši į kelį (nervai, mielasis, dervai turi 
atlaikyti tropikų ir kt. sąlygas) ir... šio 
veiksmo neišvardinsiu, nes tą minutę gai
lestingoji seselė nuleidžia žvilgsnį, mat, ne
belaikių, o gydytojas tačiau turi žinoti, ar 
pas kandidatą į emigraciją nėra pirmųjų 
venerinės ligos apraiškų.

Po to, prieinama pati visos šitos rūsčios 
tragikomedijos intrigos slėptuvė ir kaip at
rodys epilogas — nė vienas dalyvis nežino 
ir negali numatyti, nes, kaip Šekspyras prieš 
šimtmečius gerai yra pasakęs, vyksta daly
kai, kurie ir iilosofams nesisapnuoja. Čia 
iškyla už Hamleto „būti ar nebūti” esmin
gesnis klausimas, į kurį turime rasti atsa
kymą ar bent nuolat jį asiminti. Tas klau
simas yra toks: 1

— Kiek giliai į IRO vadovaujantįjį ir pa
galbinį personalą yra įsiskverbusi' komunis
tinė (oficialiai vadinama repatriacinė) įta
ka ir kaip ji paraližuoja Vakarą paruoštąjį 
ir finansuojamąjį įkurdinimo planą?

Dar juk nepamiršome, kaip viešajai Va
karų opinijai, ypač Amerikos Lietuvių Ta
rybai, įsikišus iš IRO „smegenų tresto” per
nai buvo išoperuoti keli komunistai. Penk
tosios kolonos agentai dirba puikiai užsi
maskavę ir, jei vienas iškrenta iš balno, pro
fesijos draugai savo budrumą padvigubina. 
O kas dėjosi Unrros laikais! Čia kalbama 
ne tuščiomis. Ana, gen. Morgano teigimų 
prieš kominformo agentus, vešinčius Unrros 
užuovėjoj, niekas nebandė paneigti.

Vienas Unrros Team direktorius dar 
1946 m. spausdintais skelbimais užsiieškojo 
dingusios kalės, kuri jo buvo įprasta vilioti 
slaptažodžiu DiPL Už dingusios kalės 'nuro
dymą siūlė atlyginimą produktais. Londono 
„DP i DZ” įsidėjo ano „paieškojimo” foto

Su mažais ištekliais ir mažu bendradarbių 
būreliu pradėjome knygą ciklą „Lithuania, 
Country and Nation”. Mielųjų skaitytojų ir 
uoliųjų spaudos platintojų dėka, pirmieji, 
darbai pateisino mūsų bandymą. Sėkmingai 
išplatinus pirmąsias mūsų įrištas knygas, 
valiutos reformos pėdsakai liko iš dalies pa. 
šalinti. Bendra mūsų programa yra Sekanti: 
Vol. I Lithuania through the Ages by Dr.

A. Šapoka (atspausta, sekanti partija 
bus įrišta sausio mėn.).

Vol. II Vilnius, the Capital of Lithuania by 
T. J. Vizgirda (atspausta, dalis įrišta ir 
platinama).

Vol. III Luthuanian Folk Art by J. Baltru
šaitis, Ph. D. (atspausta, sekanti par
tija bus įrišta sausio mėn.). ,

Vol. IV Crosses and Shrines in Lithuania 
by Dr. M. Gimbutienė (ruošiama spau
dai, iliustruota).

Vol. V Lithuanian Rustic Art-Furniture 
(projekte, spalvuota).

Vol. VI Lithuanian Rustic Art-Decorated 
Eggs (projekte, spalvuota).

Vol. VII Lithuanian Rustic Art-Waevitag by 
A. Tamošaitis (spaudoje, 110 spalvuotų 
audinių pavyzdžių).

Vol. VIII Lithuanian Rustic Art-Weaving 
(projekte, spalvuota).

Vol. IX Lithuanian Rustic Art-Apparel by 
P. Jurkus (ruošiama spaudai, spalvuota) 

Vol. X Lithuanian Rustic Art-Apparel (pro
jekte, spalvuota).

Vol. XI Lithuanian Temporary Art (ruošia
ma spaudai, spalvuota).

Vol. XII Lithuanian Art in Exile (at
spausta).

Vol. XIII M. K. Čiurlionis by Dr. M. Vo
robjovas (ruošiama spaudai, spalvuota). 

Vol. XIV Lithuanian Fairy Tales (liaudies 
pasakos, ruošiama spaudai, iliustruota). 

Vol. XV Lithuanian Legendary Stories 
(liaudies padavimai, ruošiama spaudai, 
iliustruota).

Vol, XVI Lithuanian Customs (liaudies pa
pročiai, iliustruota, projekte).

Vol. XVII Lithuanian Sayings and Proverbs 
patarlės ir priežodžiai, iliustruota, pro
jekte).

Vol. XVIII Lithuanian Songs (liaudies dai
nos, iliustruota, projekte).

Vol. IX Lithuanian Short Stories (novelės, 
iliustruota,, ruošiama spaudai).

Vol. XX Lithuanian Lyric Poetry (poezija, 
iliustruota, projekte).

Be to paruošta spaudai:
1) Crows by V. Ratas (iliustruota liau

dies pasaka).
2) Meškiukas Rudnosiukas by V. Nemu

nėlis — V. S. Stančikaitė (spalvuota 
pasaka).

3) V. Petravičius by A. Rannit (spalvuota 
monografija).

Numatoma paruošti Prof. A. Varno ir K. 
Skleriaus monografijos.

Šią programą esame pasiryžę išpildyti 
bėgyje 2—3 metų, kasmet išleidžiant 5—8 
veikalus. Šiuo metu yra išplatintą atpigin
toji laida pirmųjų leidinių Vol. I ir III. 
Sausio mėn. pradžioje pradedame platinimą 
Vol. III „Vilnius”. Sekanti dalis šių pirmų
jų leidinių bus įrišta sausio mėn. gale. Ši 
laida pirmoje eilėje skiriama užjūrio lietu
viams ir prenumeratoriams užsisakiusiems 
knygas gruodžio mėta. Spaudos platintojai 
prašomi iki sausio 10 d. prisiųsti galutinius 
senųjų prenumeratorių sąrašus. Nuo sausio 
1 d. knygų pardavimo kaina yra nustatyta 
sekanti:

Vol. I, II ir III — Vokietijoje DM. 15.—
Anglijoje Šil. 15/0 

' JAV ir Kanadoj d61.2,5 
Visur kitur dol 3.— 

kopiją. Direktorius buvo nuo koto nuimtas. 
Šįmet pavasarį paaiškėjo, kad anas buv. di
rektorius Belgijoje reiškiasi kaip komunis
tas.

Direktorius N. Itzehoe lietuvių stovyklo
je viešai vaikščiodavo dainuodamas „Katiu- 
šą”. IRO jį paveldėjo,. Avansavo į repatria
cijos pareigūnus. Sakėsi, iš Belgijos. Nese
niai, DP nebepriragindamas, pats grįžo į 
anapus — į Lenkiją, kur prieš 1 karą buvo 
paieškomas kaip komunistas.

Tokių faktų yra apstu.
Netarpiškos akcijos Wentorfe „repatriaci

nė” (skaityk: kominformo) misija nesigrie- 
bia. Pvz., lietuvių kalba komunistinės lite
ratūros TSRS pareigūnai tęprisiuntė porą 
kartų. '

Bet penktoji kolona dirba... Negi tai 
sutapimas, kad vietaas lenkas DP apie sche
mos Kanadon panaikinimą iš TSRS pareigū
nų Lūbecke' patyrė savaite anksčiau, negu 
kad IRO Wentorfe tai pranešė suinteresuo
tiesiems!?

Savo metu itin veiklus buvo raudonosios 
armijos majoras Rudžionis. Jis skelbėsi (ir 
Hamburgo radijas kartojo) interesantus pri
imąs Kietyje, Ltibecke ir Hamburge. Kartą 
du vyrai iš Elmshorno stovyklos ir vienas 
iš Hamburgo aplankė aną Rudžionį. Išsėmęs 
visus argumentus, anas sušuko: „Vistiek mes 
jus turėsime savo rankose...” Iš anų, tri
jų, du sugrįžo į anapus geležinės uždangos, 
o tretysis išvyko į Australiją. Aniedu grį
žo suterorizuoti. Per vieną pasikalbėjimą su 
TSRS misijos pareigūnu patyrė, kad, jei ne
grįšiu, jų giminės Lietuvoje būsiančios su
naikintos (per akstyvesnį pasikalbėjimą iš
sikalbėjo adresus), o jie... įduoti anglams 
kaip palaiką ryšius su TSRS. Tretysis, visa 
tai sužinojęs, nutraukė pažintį su aniedviem 
ir sausį įsirašė į Australijos schemą. Di
džiam jo nustebimui liepos pradžioje kaž
koks vokietis atnešė jam laišką. Kur gavo

*

Ieškome 1000 tremties knygnešiu
Mūsų programą tęsti ir vykdyti reikalin

ga didelių ir stambių lėšų. Nežiūrint su
mažintų tiražų ir daugelio paruošiamųjų 
darbų, attiktą senomis markėmis, vienos 
knygos išleidimas kainuoja nuo 14.000 iki 
26.000 DM. Tačiau nežiūrint šių aplinkybių, 
mes esame pasiryžę mūsų programą tęsti ir 
kviečiame visus knygos mylėtojus į talką, 
skelbdami " ~

TREMTIES KNYGNEŠIO VAJŲ
Kiekvienas asmuo (mokėjęs Vokietijoj ne 

mažiau DM. 20.—, Anglijoje ne mažiau 
Šil. 1.—, JAV, Kanadoj ir visur kitur — 
dol. 5,— tampa Tremties Knygnešiu ir 
gauna nemokamai mūsų leidinių pasirinkti
nai 50% Įmokėtos sumos. Pav. Tremties 
knygnešys (mokėjęs DM. 20.—, gauna mū
sų leidinių DM. 30.— vertės ir tt.

Vajaus terminai yra sekantieji;
Vokietijoje iki 1949 m. vasario mėn. 10 d.
Anglijoj ir kitur Europoj iki 1949 m', va

sario m. 20 d.
JAV, Kanadoj, P. Amerikoj, Australijoj 

iki 1949 m. vasario 28. d.
Tremties Knygešių (rašai Vokietijoj (mo

kami per komitetų, spaudos platintojų' ir 
atskirų amenų sudarytus sąrašus šiuo 
adresu:
Firma F. Bruckmann K.G., Miinchen 2, 

Lothstr. 1.
Įnašai kituose kraštuose ir kontinentuose 

įmokami mūsų atstovams.

Mes turime ypatingai jautrų teisingumo 
troškimą. Neaišku, iš kur jis kilo. Gai dėl 
to, kad amžių būvyje mus skriaudė galin
gesni kaimynai, ir mums neliko nieko kito 
kaip pirma proga tarpusavyje susikibti Į 
plaukus. Kaime buvo mėgiama bylinėtis dėl 
„rubežių”, tremtyje, nebeturint jokių „rube- 
žių”, bylinėjamasi dėl vienintelės likusios 
nuosavybės, dėl garbės, dėl šmeižto, plė
šiančio tą garbę.

Taip viename mūsų bendruomenės apylin
kės teisme jau igesnĮ laiką yra sprendžiama 
dviejų advokatų byla. A. kaltina B, kad B 
jį apšmeižęs, teigdamas, jog A neteisėtai 
paėmė visuomeniniams reikalams skirtus 
konservus. Teismo posėdyje B pareiškia, kad 
tuo reikalu prieš keletą metų susitaikyta. A 
atsikerta, kad, girdi, susitaikyta tik visuo
meniniai politinėje plotmėje ir dabar prašo 
bylą spręsti asmeninėje plotmėje.

Arba vėl. Vieno stovyklos švietimo vado
vui tos pačios stovyklos mokslinės institu
cijos direktorius X pareiškė savo nepasiten
kinimą, kad stovyklos lentos naudojamos baž
nyčios altoriaus statybai, tuo tarpu tos len
tos reikalingos, jo galva, svarbesniems rei
kalams. Apie tai patyręs stovyklos klebonas, 
kaip jis sakė: „ant karštų pėdų”, užėjo pas 
X ir paaiškino, kad lentos yra privačiai nu
pirktos. Tą pačią dieną X kalbėjo tuo rei
kalu su vienu inžinierium, tvarkančiu staty
bos reikalus. Po kiek laiko stovyklos komite
tas iškelia X bylą už šmeižimą. Ir kad 

jo adresą? Laiškas buvo užadrėsuotas gotiš
komis raidėmis(l). Be šalutinių aplinkybių, 
ypač įdomus laiško turinys'. Kviečiamas su
sitikti („yra žinių iš motinos...”).

Visokių kyla minčių, kai nuodugniau pa- 
tyrinėji emigracijos procesą nuo pat jos pra
džios iki emigrantui lipant į laivą. Kodėl 
inteligentui sunkiau patekti į schemą, negu 
drambliui pralįsti pro adatos skylutę? Ko
dėl daugelio dokumentai ar nuotraukos už
simeta ir vyksta kiloki prajovai? GaĮ bus 
įdomus toks faktas ir duomens:

Pirmajai Australijon schemai 1948 m. sau
sio mėn. buvo surinkta 643 kandidatai, iš 
kurių Australijos gydytojas ir konsulas at
metė 328. Ar suvažiavėliai buvo raiši, be
rankiai, venerikai, žabaliai ir SS paveldėji
mas? Ne. Australijos konsulas atmetė labai 
nedaug. Bet Australijos gydytojas taip brau
kė kandidatus, kad kartais atmestųjų skai
čius per dieną siekdavo 70%. Kai anas gy
dytojas buvo pakeistas, pasikeitė ir sveika
tos tikrinimo duomens. Nekvalifikuotų dar
bininkų schemai (irgi Australijon) gegužės 
mėn. suvažiavo 1050 DP, priimta 910 DP. 
Naujojo gydytojo atmestųjų skaičius nesie
kė daugiau kaip 7%, likusius atmetė kon
sulas.

Kanados schemose atmetamųjų procentas 
nėra toks didelis, ypač kiek tai liečia vyrus. 
Bet žymiai jis didesnis moterų atrankoje. 
Geležinkelių darbams buvo pristatyta 387 
vyrai, darbo ministerijos atstovas atmetė 4 
asmenis, o konsulas — 22 asmenis. Tuo tar
pu tarnaičių schemoj darbo ministerijos at
stovė iš 520 kandidačių atmetė 97, tai yra 
beveik 25%.

Būdinga, kad dalis atmestųjų moterų čia 
pat įsirašė į naują schemą, ir naujoji darbo 
ministerijos atstovė daugumą priėmė. Kur 
priežastis? Ak, dabartinės taikos eroje, ku
ri pradėta Jaltos ir Teherano nuodėmėse,

Perlaidų atkarpose pažymėti; „Lithuania, 
Country ant Nation” (jokių kitų įrašų per
laidose nedaryti; visais kitais klausimais 
kreiptis mūsų adresu).

Mūsų tikslai galės būti Įgyvendinti, jei Į 
šią talką stos ne mažiau kaip 1000 prenu- 
meratorių-Tremties Knygnešių.

Šia proga mes reiškiame padėka pirmie
siems mūsų rėmėjams: Lietuvos Įgaliotam 
Ministeriui P, Žadeikiui Washingtone (užpir
kusiam dol. 450,— vertės knygų), adv. K. 
R. Jurgė'.ai New Yorke (užpirkusiam dot 
300.— vertės knygų), kun. J. Lechavičiui 
Chicagoje, Tėvui L. Andriekui Kennebunk 
Port, kun. J. Boreišiui Detroite, A. Arba
čiauskienei Detroite, Mrs. Nutautui Chica
goje, J. Janulaičiui.Filadelfijoj, P. Medoniui 
Detroite, Mary ir Mečislovas' Palilonis Dor- 
cestery.

Mūsų bendradarbiai:
Augustinas V.; Baltrušaitis J., Ph. D.; 

Brazdžionis B.; Brunner W., Dr.; Cibas 
D.; Gailius V.; Gimbutas J., Dr. Inž.; Gim
butienė M., Dr.; Ivinskis Z., Prof., Dr.; 
Jonuškaitė V.; Jurkus P.; Lietuvių Dailės 
Parodos JAV Komitetas; Lingis J.; Mc 
Kinney M. J.; Mulokas J., Architektas; Na
ruševičius A.; Nyka-Ntiiūnas A.; Pauliu- 
konis A.; Prager R.; Račkauskas V.;- Rantai! 
A.; Rickmer-Rickmers W„ Profi, Dn; Ru- 
žancovas A.; Saulaitienė O.; Schaefer Oda; 
Schwiering F., Architektas; Sommer Th., 
Prof. Dr.; Speiser A., Prof. Dr.; Šapoka A., 
Prof. Dr.; Šarka V., kun.; Skferienė O.;

Apie pamėgimą bylinėtis
skundas būtų „stipresnis”, kaimišku papro
čiu jį visaip pagražino. Teigiama, „kad 
X sutrukdė pradžios mokyklos I-mo sky
riaus aprūpinimą klasės patalpa”, kad in
formaciniame gyventojų susirinkime šmeižė 

i komitetą, „kad pastarasis gautomis iš IRO 
papildomo maisto normomis aprūpinęs ki- 

I tų mokyklų mokytojus, nuskriausdamas tech- 
' nikos mokyklą”, kad „sukurstęs mokinius 
prieš komitetą” ir, o Dieve, „sąmoningai 
pats boikotavo ir kitus kurstė boikotuoti 
„Čiurlionio” ansamblio priėmimą, tuo pa- 

: čiu boikotavo mūsų tautinį meną ir jo re- 
■ prezentavimą svetimtaučiams.” Gaila, kad 
. komitetas neĮrašė dar keletos kaltinimų, pvz., 
„Y žiūrėdamas per langą užkerėjo keletą 
moterų ir jos nuslydo nuo tiesaus moralės 
kelio”, — būtų pilnesnis vaizdas. Teismo 
posėdyje komiteto įgaliotinis, (buvęs de
mokratiško seimo narys) ir vėliau apylinkės 
teisėjas), pareiškė:

„Demokratiškiausiai išrinkus komite
tą, X kaip kurmis pradėjo knistis ir 
priešintis jam. X darbas yra velnio, ju- 
došiaus darbas.... Jam pasakiau — 
Tamsta esi vyriausias demagogas ir ma
žų vaikų žudikas!...”

Toliau jis reikalavo, kad X būtų išskirtas 
iš bendruomenės su „vilko bilietu”.

Na, apylinkės teismas rado, kad išaiškini
mas dėl autoriui naudojamų lentų su dviem 
pareigūnais, arba net priekaištas jiems, ne
gali būti kvalifikuotas kaip šmeižtas, kaip

Utarra ir IRO yra reti šviesuliai. Šiurpu ir 
pagalvoti, kas būtų dėjęsi, jei nebūtų šių
tarptautinių organizacijų. Bet, kaip sakoma, 
kur švieselė, ten ir muselė. Sovietai iš anks
to buvo pasiruošę Unrros idėją pajungti 
savo niekingiems tikslams. Po politinių emi
grantų kreipimosi į vadovaujančius ir įta
kingus Vakarų siuogsnius jėga repatriavi- 
mo į anapus geležinės uždangos grėsmė 
mažėjo, o šįmet iš viso praėjo, nors komu
nizmo nuodai per „repatriacinę” literatūrą 
ir toliau tebesisunjda. Kominformas, paty
ręs, kad iš Unrros ir IRO nepadarys savo 
reikalams tarybinės prokuratūros, kėslų ta
čiau neišsižadėjo, tepakeitė taktiką, kurios 
pati vyriausioji užduotie — varžyti DP 
veikimo laisvę ir trikdyti (sikurditaimo pla
nus. Per savo partiškai priklausomą ir sam
domą spaudą ir komunistų bendrakeleivius 
ėmė šaukti, kad DP — šitai naciai .ir... 
komunistai (nesvarbu, kaip pavadinsi, kad 
tik tikslas būtų atsiektas). Vakarai, bešly- 
jančiai Unrros garbei atstatyti, ėmėsi blogo 
recepto — pasirinko neva šveičiamuosius 
miltelius," kurie, užuot grožį sugrąžinę, vi
są vaizdą dar labiau sudrumzlino. Tai va
dinamieji skryningai. Su laiku daug užku
lisių bus atskleista, šiandien tepasakytina— 
Į garbingųjų veiksmų tarpą tai (skirti būtų 
per drąsu! Unrros skryningų metu juk i>u- 
vo klausiama ar neveikei (o gal simpatiza
vai veiklai) prieš komunizmo užmačias ne 
tik tėvynėje, bet ir visam pasauliui paverg
ti? DP besigindami turėjo — ne mums už 
tai gėda! — griebtis išsisukinėjimų ir elg
tis, kaip čigonas, sugautas su ne savo ark
liu; ir aš — ne aš, ir arklys ne mano! 
Privargo, prisikamavo DP su visais anais 
skryningais, o kai pasiekiama Wentorfas, ir 
vėl nuo varčios, ir vėl iš pradžios.

Suprantamas klausimas: ;,Gležnos jūsų 
rankos, lepūnėlės, ar. galėsi dirbti?” Žino
ma, kol inteligento ir pagaliau senokai ne
dirbusio darbininko delnai pasidaro atspa
rūs, yra vargo, bet tas vargas ne darbda
viui. Per ilgą delnas, pasidaro kaip naginė, 
o antra grįžus tenykščiai darbininkai pata
ria ir nurodo, kaip delnus užgrūdinti. (B. d.)

Tamošaitis A.; Varnas A., Prof.; Vorobjo
vas M., Dr.; Wittlrnger F.; Misevičius A.

Mūsų atstovybės:
USA: S. Zobarskas, 131 Sunnside Ave., 

Waterbury, Conti. — A. F. Skirius, 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif. — J. Le- 
chavičius, Rev. 171 W 18th. Street, Chica
go 16, Ill. - S. Pilka, 1739 So Halsted St., 
Chicago, Ill. — M. Šimonis, 3547 W. Ver- 
nor Highway, Detroit 16, Mich. — R. S. 
Boris, 1512 24th Street, Detroit 16, Mich.

Kanadoje: Pr. Rudinskas, 214 Ville La- 
salle, Second Ave., Montreal, Que.

Anglijoje: Lithuanian Asosciation ir Gr. 
Br., 2 London Mews, London St., London 
W 2.

Australijoje: J. Olušauskas, Leik Creek, 
South Australia. — B. Genys, Bathurst 
N. S. W., Ifnmigration Centre.

Švedijoj: The Baltic Review, Garvarga- 
tan 11, Stockholm.

Netrukus tikimės susilaukti mūsų atstovy
bių Pietri Amerikoje ir visuose kituose pa
saulio lietuvių centruose. ■

Visus lietuvių laikraščius Europoje ir už
jūriuose prašome šį pranešimą perspaus
dinti.

Linkėdami visiems mūsų rėmėjams, ben
dradarbiams, atstovams, spaudos platinto
jams ir visiems knygos mylėtojams laimingų 
Naujų Metų, liekame Jūsų

„A u f b a u ”, Fr.-Herschel-Str. 27, 
Miinchen 27. Germany, US-Zone.

pramanytų piktų gandų skleidimas. X buvo 
išteisintas ir iš kitų kaltinimo punktų. Juk 
iš tikrųjų sunku tarti, kad . mokslinės 
institucijos direktorius, kovodamas už savo 
Įstaigos patalpas, tuo pačiu ’’žudo mažus 
vaikus”. Negi jis skirsto patalpas. Taip pat, 
jei gyventojų visuotitaiame susirinkime, 
svarstant „Čiurlionio” vaišinimo klausimą 
kas nors ta proga pareiškia protestą dėl ne
sirūpinimo mokytojais, tai tat dar nereiškia 
„tautinio meno ir jo reprezentavimo svetim
taučiams boikoto”.

Savaime aišku, kad byla su kaltintojų ape
liacija persiųsta Vyr. Teismui. Tačiau ir 
dabar jau galime padaryti keletą pastabų. 
Visų pirma kyla klausimas, kodėl tokia by
la buvo keliama. Iš bylos eigos atrodo, kad 
kaltintojams labai nepatinka X charakteris. 
Betgi charakterio klausimas gali būti svar
stomas tik skyrybų bylose, baudžiamos by
los dėl charakterio nekeliamos, (iki jis ne
priveda prie konflikto su (statymais).

Visai aišku, kad tokia byla turi politinį 
pagrindą, ją kelia noras sukompromituoti 
politinius priešus. Antroji byla tas intenci
jas ypatingai ryškiai nušvietė. Jei tu kitaip 
manai, tai tu bolševikas, velnias ir vaikų 
žudikas.

Kai kur, Anglijoje, opozicijos vadas už tai, 
kad jis nėra vienos nuomonės su valdžia, 
gauna iš valstybės iždo algą. Pas mus jis 
vadinamas velniu ir kryžiaus pasralba varo
mas iš bendruomenės. K, 2.
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Kultūros Fondo centras perkeliamas į JAV
Ingolstadtas. Prieš pat šventes, gruodžio 

19. d. 1948 m. Ingolstadte įvyko Lietuvių 
Kultūros Fondo Steigiamojo Komiteto po
sėdis, kuriame buvo priimta visa eilė svar
bių, su Kultūros Fondo tolesne veikla susi
jusių nutarimų.

Jau anksčiau emigracija yra palietusi vie
ną LKF Steigiamojo Komiteto narį, būtent, 
Stasį Leskaitį, kuris prieš kurį laiką išva
žiavo Į JAV.

Dabar emigracijos srovė įtraukia ir kitus 
Komiteto narius. Vytautas Žemkalnis jau 
yra pasiruošęs išvykti į Australiją. Liudas 
Dovydėnas ir Vytautas Alantas, galimas 
dalykas, taip pat netrukus gaus emigruoti į 
JAV. Todėl per paskutinį posėdį tu
rėjo būti plačiai išdiskutuotas tolesnės 
Kultūros Fondo veiklos klausimas. Bu
vo nutarta Kultūros, Fondo Centrą kel
ti į š. Ameriką, kur. kaip žinoma, 
yra įsikūrusį kultūriškai bei ekono
miškai pajėgiausia ir gausingiausia lietu
vių kolonija ir kur, kaip aukščiau pastebė
ta, greičiausiai apsistos ir LKF Steigiamo
jo Komiteto nartų daugumas. Persikėlus į 
JAV, buvo nutarta pirmiausia daryti visas 
pastangas išleisti Kultūros Fondo apolitinį, 
populiarų, iliustruotą žurnalą ir visomis ga
limomis priemonėmis imtis lietuvių knygos 
platinimo akcijos, savaime aišku, nepamirš
tant tolesnio Kultūros Fondo organizavimo 
bei plėtimo pasaulio lietuviuose.

LKF Steigiamojo Komiteto narys Vytau

tas Žemkalnis yra įgaliotas organizuoti Kul
tūros Fondo apygardą Australijoje.

Nutarta kooptuoti į LKF Steigiamąjį Ko
mitetą leidėjų atstovą Joną Lenktaitį, kuris 
taip pat emigruoja į JAV ir kurio patyri
mas bei iniciatyva knygų leidime gali daug 
prisidėti prie Kultūros Fondo . užsimojimų 
realizavimo, ieškant kelių patenkinti lietu
vių spausdinto žodžio pareikalavimą po vi
są pasaulį išsibarsčiusių mūsų tautiečių 
tarpe.

Taip pat buvo plačiai aptarta susiorga
nizavusių Vakarų Vokietijoje Kultūros Fon
do skyrių tolesnė veikla. Tų skyrių jau tiek 
yra prisisteigusių, kad būtų galima šaukti 
delegatų suvažiavimą ir organizuoti apy
gardą, kaip tai yra numatyta įstatuose. Ta
čiau po ilgesnių diskusijų buvo prieita prie 
išvados, kad šiuo metu šaukti suvažiavimą

nėra įmanoma, nes skyriai neturi lėšų ke
lionės išlaidoms padengti; Centras taip pa! 
nėra tiek turtingas, kad galėtų delegatų ke
lionės išlaidas padengti iš savo kasos. Todėl 
buvo nutarta pavesti Kultūros Fondo Vo
kietijoje veiklai toliau vadovauti ir plėsti 
Reutlingeno skyriui.

Aktyvinant Kultūros Fondo tolesnį or
ganizacijos plėtimą pasaulio lietuviuose ii 
propaguojant pačią Kultūros Fondo idėją, 
nuspręsta paskelbti atsišaukimą į pasaulio 
lietuvius. Atsišaukimą suredaguoti pavesta 
LKF Steigiamojo Komiteto pirmininkui Liu
dui Dovydėnui.

Pagaliau buvo nutarta tartis su mūsų lei
dėjais išleisti Vytauto Alanto brošiūrą lie
tuvių tautinės kultūros klausimais ir platinti 
ją kaip nemokomą priedą kartu su mūsų 
leidyklų išleistais leidiniais.

Sunki Belgijos lietuvių būklė
Iš Belgijos mus informuoja, kad čia lie

tuvių angliakasių būklė esanti nelengva. 
Belgijos Darbo ministerija pareiškusi, kad 
tremtiniai angliakasiai, ir atidirbę kasyklose 
sutartą dvejų metų laiką, kitokio darbo, 
kaip požeminėse kasyklose, negausią. Todėl 
nenuostabu, kad dauguma lietuvių nusistatę 
iš Belgijos bėgti. Deja, nebėra kur. Dau
gelis norėtų grįžti atgal į stovyklas Vokie
tijoje, deja, IRO nebenori jų priimti ir at
sisako padėti tvarkyti vykstančiųjų doku

mentus. Šiuo metu čia yra apie 50.000 DP 
ir manoma, kad 30.000 tikrai grįžtų, jei tik 
būtų kuri nors galimybė.

— Neseniai čia mirė lietuvis žurnalis- 
• tas Adolfas Burba, kilęs iš Skuodo. Velio
nis nustojo sveikatos požeminėse anglių 
kasyklose; Liuveno universiteto klinikoje 
buvo operuotas ir čia atsiskyrė su šiuo pa
sauliu, nesulaukęs grįžimo į Laisvą Tėviš
kę. Liko jo žmona, mama ir du vaikučiai.

K. PI.

MEMMINGENAS.

AKIMIRKSNIU KRONIKA :
Kai kieno apetitai

„Žiburiai” neseniai patiekė BNR (Bielaruskaje Narodnaje Respubliki, Gudų 
Liaudies Respublikos) „ministerio-pirmininko” pareiškimus ir papildė juos žiniomis, 
gautomis iš kitų gudų, iš kurių aišku, jog gudų tremties politikai siekia atplėšti 
nuo Lietuvos Vilnių ir Vilniaus kraštą, o taip pat prisijungti Gudijai ir Rytprūsius. 
Kad būtų dar aiškesni gudų veikėjų apetitai į savo kaimynų žemes ir kuo. jie mė
gina juos remti ne tik saviškiams, bet ir svetimiems, pakartosime BNR „tarny
bos” (Rada), kuri remia tos pat BRN „prezidentą” (inž. M. Abramčiką), kai ku
riuos š. m. birželio mėn. priimtus nutarimus, kurie yra susiję su mums rūpimuo
ju reikalu. Sekame čia Osterhofeno (13b) gudų DP stovykloje leidžiamo laikraščio 
„Bačkauščyna” nr. 23 pakelbtu nutarimų tekstu;

„1. BNR vyriausybės užsienio politika turi remtis gudų valstybingumo istorine 
tradicija ir atitikti dabartinius ir būsimuosius gudų tautos reikalus.

2. (Toji politika turi) visomis pajėgomis'' siekti, kad būtų atgaivinta demokra
tinė gudų valstybė, kurią paskelbė BNR taryba savo istoriškuoju 1918. 3. 25 aktu.

Toji nepriklausomoji gudų valstybė turi apimti visas etnografines gudų žemes 
įjungus jon Rytprūsių dalį (Castka) su Karaliaučium, kas turi būti'teisingas atpil
das už milžinišką Gudijos ir gudų tautos sunaikinimą, kurį padarė vokiečių hitle- 
rlzmas II-jo pasaulinio karo metu, ir kas leistų Gudijai prieiti jūrą, būtiną jos 
ekonominiam plėtojimuisi. Sis reikalavimas remiasi dar ir tuo, jog prijungtos da
bar RSFSR-ai Rytprūsių dalies teritorijon pastaraisiais metais tarybinės valdžios 
prievarta perkelta labai daug (vialikaja kolkašč) gudų iš etnografinės Gudijos.

Tuo pat metu (reikia) kovoti (adnačasna zmahacca), kad būtų grąžinti etno
grafiniai plotai (prastor), atkirsti nuo Gudijos Lenkijos naudai Curzono linija (at
sirėmus Jaltos sutartimi).

3. (Nutarta) reikalauti diplomatinėmisp riemonėmis, kad kitos tautos pripažintų 
gudų tautai visą teisę valstybinei nepriklausomybei jos etnografinėse ribose ir pri
einant jūrą (dostup da mora) ir tarpusavio įsipareigojimo ir bendradarbiavimo pa
grindais — padėtų jai (gudų tautai) savo nepriklausomybę laimėti ir įtvirtinti”.

Per viena naktį deportavo 800.000 žmonių
„Newsletter” skelbia pabėgėlių iš buv. 

lenkų vadomos Ukrainos dalies (Volynijos) 
pranešimą apie naujas ukrainiečių deporta
cijas bolševikų įvykdytas 1947 metais.

Naktį iš lapkričio 20 į 21 d. apie 500.000 
—800.000 vietos gyventojų staiga buvę su
imta ir deportuota vienos paros būvyje.

Prieš mėnesį laiko MVD surinkusi preki
nius vagonus įvairiose stotyse. įvairiose Vo
lynijos vietovėse buvę sutraukta daugiau 
MVD dalinių, taip vadinamų „naikinamųjų 
batalionų”. Tose vietose, kur buvo laukta 
deportacijos metu pasipriešinimo, buvo ap
gyvendintas didesnis raudonamiečių skai
čius. •

Daugumas vietos įžymesnių piliečių buvo 
įtraukta į atsargiai ruošiamus deportuoja
mųjų asmenų sąrašus. Į juos pakliuvo ir 
tie, kurie buvo apkaltinti palaiką ryšius su 
rezistenciniu judėjimu ar turį giminių už
sienyje. Kiti gi buvę vežami kaip nacių 
„kolaborantai”.

Po mums jau žinomo pasiruošimo, vieto
vės buvo apsuptos ir deportacijai numatyti 
žmonės areštuoti. Visa tai buvo įvykdyta 
per 24 valandas. Suimtiesiems buvo leista

pasiimti su savimi tiek bagažo, kiek jie 
gali panešti. Vienok niekam iš jų nebuvę 
pasakyta, kur jie bus vežami. Tokiu tai 
būdu per vieną naktį buvo likviduotas apie 
penktadalis tos provincijos gyventojų. Tie, 
kuriems pavyko šios nelaimės išvengti pa
sislėpus, taip pat negali ramiai jaustis, nes 
žino, kad niekas negalės išvengti naujos de
portacijos.

Į išvežtųjų ūkius ir butus buvo atgabenti 
ir čia įkurdinti kolonistai iš Maskvos apy
linkės ir Baltgudijos. (PI.)

KRIKŠČIONIŠKOS POGRINDŽIO ORGA
NIZACIJOS PABALTIJO KRAŠTUOSE
Jėzuitas tėvas Scekalla, kuris keliauja po 

Vakarų Vokietiją su referatų serija, pareiš
kęs, kad Pabaltijo valstybėse, Ukrainoje ir 
Vakarų Rusijoje veikia gerai organizuotos 
krikščioniškos pogrindžio organizacijos.. Jos 
jungia nevien katalikus, bet ir stačiatikius, 
iš viso keletą milijonų žmonių. Tėvas Sce
kalla pabrėžė, kad apie tai jis gavęs įsiti
kinti asmeniškai, nes persirengęs garvežio 
mašinistu, jis apkeliavęs plačias sritis ana
pus geležinės uždangos. LLV/SB

— Dvi Lietuvių šeimos šiomis dienomis 
išvyko iš stovyklos į Braziliją.

— Vietos skautai vyčiai išleido rotato
riumi spausdinamą laikraštį „Skautiškuoju 
Keliu”. Leidinį redaguoja psktn. Alb. Kar- 
navičius.

— Kalėdų atostogų metu Memmingeno 
lietuvių stovykloje ruošiami moksleivių 
ateitininkų ideologiniai kursai. Paruošia
mieji darbai vykdomi.

— Vietos gimnazijos mokiniai, vadovau
jami gimnazijos mokytojo V. Braziulio, 
ruošiasi' vaidinti A. A. Keturakio komedi
ją „Amerika Pirtyje”.

GRAŽUS L. R. KRYŽIAUS PELNAS
Miinchenas. Neseniai Mūncheno stovy

klose Warner kareivinėse L. R. Kryž. Mūn
cheno skyrius, padedant stovyklų organiza
cijoms ir atskiriems asmenims, buvo su
ruošus du labdaringus vakarus su loterijom. 
Iš abiejų gauta 4500.— DM gryno pelno. 
Renkant fantus ir ruošiant loteriją, tremti
niai gyveną abiejose stovyklose ir mieste, 
parodė didelį supratimą paremti labdarin
gos įstaigos veiklą, aukodami fantus ir dar
bu remdami loteriją.

Rengėjai geru paruošimu sugebėjo pri
traukti ir kitataučių, kurie nemaža dalim 
prisidėjo prie loterijos pasisekimo. (-d-)

Jei kam būtų dar neaišku, kaip plačiai suprasti „etnografines gudų žemes” ir 
„etnografines gudų tautos ribas”, tame pat numeryje „Bačkauščyna” savo vedama

jame aiškiau jas nurodo. Tai visa dabartinės Tarybų Gudijos teritorija, o be to dar 
— tokios kiaurai (karennyja) ir per amžius (adviečnyja) gudiškos žemės kaip Vi-
lenščyna, Dzvinščyna, Padliašša, Smalenščyna (Maskvos panosėje!), Vialikaluščyna, 
Branščyna „i inš.” Straipsnio pabaigoje dar pabraukiama, jog ir Baltstogė ir Vil
nius (Vilnia) ir istorijos ir etnografijos atžvilgiu esą gudiški ir dabartinėse BSSR 
ribose neatsidūrę ne savo noru, tik „mūsų neprašytųjų ponų” „gera valia” ironiš
kai: z „dobrajevoli” našycb niaprošanych gaspadarou).

Na, dabar jau aišku; ir Gardinas, ir Vilnius, ir Baltstogė, — ir Seinai, ir Au
gustavas, ir Suvalkai, — ir Gumbinė, ir Įsrutis, ir Tilžė, — ir Karaliaučius su 
Pyliava ir visa Kaliningradija ne tik turi būti prijungti prie kiltų Gudijos žemių, 
bet ir kitos tautos (tad ir mes, lietuviai) turį iš anksto tai pripažinti ir remti. Tik
jau visai neaišku, kaip gi bus su Gudijos priėjimu prie Juodųjų jūrų? Negi gali 
ji prekiauti su Balkanų slavais, Mažąja Azija, Egiptu ir kitais Siaurės Afrikos kraš
tais ir plėsti ten savo ūkinę, kultūrinę, gal ir politinę įtaką, neturėdama Odesos 
savo rankose? Nejaugi tai ne „būtina jos ekonominiam plėtojimuisi”? Gudija neat- 
sirėmusi dviem jūrėm — kas per Gudija! ir kas per Taryba tuo nesusirūpinusi! 
Jei jau turime remti, remkime dvijūrią Gudiją; išsižadėdami savo žemių, tad suk
dami sau sprandą, bent žinosime ne tik iš tarpusavės (su gerais kaimynais) meilės 
pasiaukoję (čigonas iš meilės bičiuliui leidosi būti pakartas- seniai tat nustatyta), 
bet ir istorinės tautos imperializmui padėję tikrai efektingai naujais spinduliais
sušvisti. Taigi budova dzeržavy so vsemi udobstvami.— dviem jūrėm ir gal dar ko
lonijomis kur apie Vladivostoką. Na ką— pirksi nepirksi, galima kai ką ir išsi
derėti. D- PUSGUD1S.

Prašo siųsti dokumentine medžiaga

Trys metai Seiigenstadto skautams
Seligenstądtas. Stovyklos skautai minėda

mi savo 3-jų metų įsikūrimo sukaktį Seli- 
genstadte, š. m. gruodžio mėn. 5 d., kartu 
paminėjo ir L. S. S. įsikūrimo 30-metį

Iš ryto uniformuoti skautai pakėlė vėlia
vą ir organizuotai dalyvavo pamaldose, ku
rias laikė skautų kapelionas kun. St. ŠantaT 
ras.

Po pamaldų, buvo atidaryta skautų dar
bų parodėlė, paruošta naujai atremontuota
me skautų būkle. Parodėlėje nors ir paskubo
mis suruošta, bet skoningai sutvarkyta ir 
įėjusiam žiūrovui sudarė jaukią nuotaiką.

Parodėlėje, be gausaus skautiškų fotogra
fijų skyriaus, vyravo lietuviški tautodailės 
dirbiniai ir piešiniai pagaminti vyresniojo 
amžiaus skautų.

Po pietų stovyklos teatro salėje įvyko 
abiejų tuntų sueiga, kurioje skaitomi tunti-

ninkų įsakymai — keli skautai pakeliami į 
aukštesnį laipsnį ir 1 skautė ir 1 skautas 
duoda įžodį. Abiejų tuntų tuntininkai į 
skautus kreipiasi pasakydami dvigubo jubi
liejaus proga kalbas.

Vakare toje pat salėje vyko minėjimo ofi
cialioji dalis. Skautininkas J. Kaunas savo 
išsamioje paskaitoje, perbėgo Lietuvos skau
tų istoriją, paminėdamas jos tradicijas, plė
tojimosi kelius ir įtaką Lietuvos valstybinia
me gyvenime.

Po paskaitos — atskirų draugovių pasiro
dymai — laužas. Paminėtina, kad tarp kitų, 
pasirodė ir -skautų „Židinys” (vyresniojo 
amžiaus neaktyvių skautų šaka), kuris Seli- 
genstadte, kaip pirmas toks Lietuvos skautų 
istorijoj, yra tinkamai užsirekomendavęs.

Zgm. J.

Pabaltieciai Europos Unijos parodoje
Europos Unijos judėjimas Londone buvo 

surengęs parodą, kurioje 14 Europos vals
tybių savo eksponatais -demonstravo Euro
pos vienybės ir bendradarbiavimo didelę 
reikšmę. Parodą atidarė' V. Churchillis, da
lyvaujant visų 14 valstybių diplomatiniams 
atstovams, jų tarpe ir Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pasiuntiniams, kurie buvo padėję 
pastangų, kad parodoje dalyvautų ir Pabal
tijo valstybės. Visų trijų Pabaltijo valstybių 
bendras stendas buvo pastatytas labai pato
gioje vietoje. Jo centre didelę figūra atvaiz
davo Pabaltijo tautų bendrą likimą. Dėka 
įspūdingam sutvarkimui stendas atkreipė į 
savę visų parodos lankytojų dėmesį. Visi 
Londono laikraščiai plačiai rašė apie šią 
parodą, ir daugelis paminėjo Pabaltijo vals
tybių dalyvavimą. Parodą numatyta perkelti 
j provinciją. LLV/SB

TEIRAUKITĖS APIE IŠVEŽTUOSIUS
IRO tarptautinė paieškojimų įstaiga kas 

eavafitė kaip per įvairias radio stotis, taip 
ir tam tikrais aplinkraščiais ieško asmenis, 
kurie pas juos užregistruoti kaipo dingę be 
žinios, deportuoti į p. Kadangi į paieško

mųjų sąrašus įtraukiami ir asmenys, kas 
1941 m. deportuoti į Sibirą, tai ypač pabal- 
tiečiams labai pageidaujama pareikalauti ži
nių apie tuo metu dingusius gimines ir pa
žįstamus, nurodant jų amžių, gyvenamąją 
vietą ir kada deportuotas. Jei tokių žinių 
pareikalavimų skaičius pasiektų tūkstančius, 
tai tas įgytų didelės reikšmės. Pareikalavi
mai siunčiami šiuo antrašu; IRO Interna- 
cional Tracing Service HQ, Arolsen bei 
Kassel. LLV/SB

PRANEŠIMAS
Pranešu giminėms ir pažįstamiems, jog 

Lietuvos kariuomenės ats. kap. šviesios at
minties, Ignas Kalasauskas, mari
jampolietis, yra miręs KZ-ko kankinio mir
timi 1945 m. balandžio mėn. 22 d. Aussigo 
miesto ligoninėje (Sudetų krašte). Palaido
tas to paties miesto R. kat. kapinėse gegu
žės-mėn. 8 d.

Taip pat pranešu, jog per pirmąjį Aussi
go miesto bombardavimą 1945 m. pavasarį, 
dirbęs malūne, buvo užmuštas Kauno adv. 
p. Katiliaus brolis (vardo nebepamenu). Pa
laidotas tėti pat R. kat. kapinėse. Kl. D.

GĖDULO ŽENKLE
Reutlingenas. — Ryšy su sklindančiomis 

baisiomis žiniomis iš Lietuvos, vietos LTB 
V-ba nutarė gedulo ženklan nerengti viešų
jų iškilmių Kalėdų švenčių ir Naujųjų Me
tų proga. Tuo būdu sutaupytas lėšas nori
ma surinkti ir įteikti Tautos Fondui, —k—).

— M. Valiukėnas šeštadienio popietės me
tu kalbėjo apie Australiją. Papasakojo šio 
tolimo krašto praeitį, klimatą, gyventojus, 
ūkinę raidą ir galimybes čia lietuviams lai
kinai apsigyventi. Esą klimatas kiek per 
karštas, bet visos kitos gyvenimo ir darbo 
sąlygos gana palankios.

— Apie du šimtai vietos įvairių tautybių 
DP buvo išvykę Australijos komisijon į 
Tuttlingeną. Čia stropiai tikrinta sveikata, 
ypač plaučiai, širdis ir akys. Kikevienas DP 
įspėtas, kad nuvykęs Australijon privalės 
dvejus metus dirbti jam nurodytąjį darbą. 
Dauguma užsirašiusiųjų priimti. Numato
ma vasario mėn. pradžioje išvežti juos Nea
polio, o vėliau ir Australijon.

— Sausio mėn. atvyksta tremtinių regis
truoti Brazilijos komisija.

— Prieš pat Kalėdų šventes buvo Reut- 
lingenan atvykusi Sovietų misija. Neatsira
do lietuvių, kurie būtų norėję su šia misi
ja kalbėtis.

VISUOMENĖS ŽINIAI
LTB Wurttembergo - Badeno Apygardos 

Komitetas, savo laiku, yra atspausdinęs ke
letą mokykloms tinkamų vadovėlių, kurių 
tiražas jau yra išsemtas.

Apygardos Komiteto žinioje, Tubingen, 
Scheliingstr. 9, dar yra anglų kalbos gra
matikų — V. Kamantausko, tikybos vadovė
lių „Tėve Mūsų” ir gražiai spalvotai ilius
truotų vaikams knygelių eilėmis su kietu 
viršeliu „Vyturėliai laukuose”. Si knygelė 
yra tinkama vaikams dovana ypatingai 
švenčių proga.

Šias knygas Apygardos Komitete galima 
gauti papiginta kaina. Anglų kalb. grama
tika — V. Kamantausko kainuoja tik 2 DM., 
.„Vyturėliai laukuose” 1,50 DM ir „Tėve 
Mūsų” 1 DM. Spaudos platintojams ir 
užsakiusiems didesnį kiekį pavieniams as
menims daroma nuolaida.

Wurttembergo Apygardos Komitetas

Paryžiaus universiteto dabartinės tarp
tautinės dokumentacijos biblioteka ir D. 
karo muziejus turi reikšmingą Lietuvos sky
rių, kuris sudaro svarbų ir retą informaci
jos šaltinį .apie Sovietų S-gos okupuotus 
Rytų Europos kraštus. Bibliotekos vadovy
bė stengiasi sutelkti visus lietuvių pabėgė
lių leidinius, todėl' prašo atsiųsti visą iš
leistą -lituanistiką.

Biblioteka ypačiai nori gauti dokumentų, 
t. y. biuletenių, brošiūrų, pranešimų, me
morandumų, atsišaukimų ir tt., kurie cirku
liuoja privačiu būdu.

Dokumentinę medžiagą siųsti: Universitė 
de Paris, Bibliotheque de Documentation In
ternationale Contemporaine et Musče de la 
Grande Guerre. 102, Rue du Bac, Paris (7e).

PADĖKOS ŽODIS
Mažosios Lietuvos Taryba, atlikdama Ma

žosios „Lietuvos išlaisvinimo darbus, nori 
pritraukti prie lietuvių ir visus ištautėjusius

prūsų lietuvius. Tam reikalinga yra jiems 
lietuvišką broliškumą ir nuoširdumą paro
dyti.^ 1948 m. baigiantis dėkoju Mažosios 
Lietuvos Tarybos vardu visiems tautiečiams 
ligšiol prisidėjusiems prie šito darbo. Pra
šau labai ir 1949 m. rankų nenuleisti ir dėti 
visas pastangas, kad laimėjus visus savo 
brolius prūsų lietuvius, juk jie visi bus 
mums reikalingi ir brangūs laisvosios Lie
tuvos atstatymo darbuose. Visus prūsų lie
tuvius prašau nenustoti vilties, tikrai grįši
me' į laisvąją ’savo Tėvynę.
' E. Simonaitis

Mažosios Lietuvos Tarybos Pirmininkas

O. ILZINS - PROFESORIUS
Jaunas, bet nepaprastai gabus latvių 

smuikininkas Olafs Ilzinš, kuris prieš karą 
dažnai koncertavo Kaune, dabar įgijo 
smuiko profesoriaus laipsnį Venecuelos 
valstybinėje muzikos akademijoje. LLV/SB

Neužmirškime geradarių!
Iš Europos emigravusieji giminės, 

artimieji ir pažįstamieji, neužmiršta 
čia likusiųjų, sušelpdami siuntiniais.

Daugis jaučiame, kad už dovanas 
padėkoti žodžiu per maža. Geriausiai 
atsidėkosime savo geradariam, šven
čių proga išrašydami jiems

Minti
Užsienin mėnesiui kaštuoja 4.— DM. 
Prenumeratą priima stovyklų platin
tojai.

„The Thought” Lithuanian Newspa
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Affairs 
Division * License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitjs. 
(13b) Memmingen Postfach 2, US Zone. 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 * Printed 
by Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen Schrannenplatz 6.

IEŠKOJIMAI,
Yra paieškomi kilę iš Kukiškių kaimo, 

Jezno valsčiaus, Alytaus apskrities 1.. Ma
rijona ir Juozas MESA VĖČIUS (gal Mise- 
vičiai? Red.); 2. Marijona VYŠNIAUSKAI
TĖ ir jos sesuo Anelė; 3. Agota MOCKUTĖ 
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ba jų vaikai, Aukščiau minėtų asmenų ieš
ko ir prašo atsiliepti Juozas VYŠNIAUS
KAS (Vinosky), 838 E. Wood, Decatur, Illi
nois, USA.

IEŠKOJIMAS
Juozas Stasys Kalgovas, gyv. (17b) Frei- 

bufg i. Br„ Wonnhalde 1. ieško giminių bei 
pažįstamų.
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