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Ciangkaišekas jau sutinka pasitraukti
Kinijos nacionalistai kviečia komunistus derėtis

Bedell Smithas pasitraukia
Washingtonas (Dena). Amerikos ambasa

dorius Maskvoje Bedell Smithas pasak Reu- 
terio pirmadienį įteikė prezidentui prašymą 
atleista iš pareigų.

Baltuosiuose rūmuose prezidentas pirma, 
dieni konferavo su p. e. užsienio reikalų 
ministerių R. Lovettu ir Bedell Smithu apie 
Amerikos santykius su Sovietų S-ga. Ste
bėtojai mano, kad pasikalbėjime buvo iš
spręstas Bedell Smitho atsistatydinimo kau
simas.

Palietęs prezidento pareiškimą dėl nesu
tarimo Kremliuje, Bedell Smithas pareiškė, 
kad nežinąs, ką prezidentas turėjęs galvoje, 
bet ir jis tikįs, kad kai kurie sovietų valdo
mųjų stuogsnių asmenys norėtų taikinges
nės, o ne atkaklesnės politikos. Tačiau pa
čiame politbiuire skilimo niekada nebuvę.

Šanchajus (Delta / Reuteris). Per radiją į kai, sudarytai derybomis su tautine Kinija, 
kreipadamasi l Kinijos komunistų pirminiu-j Ta žinia ir pranešimai apie tai, kad mies.
ką Maocetungą, Šanchajaus miesto taryba 
pirmadieni ragino, kad tuojau Įsakytų pra
dėti kovų paliaubas. Komunistai turėtų su
tikti derėtis su Nankingo vyriausybe. Kitu 
atsišaukimu kreiptasi i generalisimą Ciang- 
kaišeką, kad paremtų pastarojo neseniai 
paskelbtą taikos pageidavimą. Prašoma vi
sas Kinijos organizacijas remti prezidento 
pastangas.

tų tarybos, įtakingos Kinijos asmenybės ir 
organizacijos iš įvairių krašto vietų ape
liuoja į komunistus ir į tautinės Kinijos vy
riausybę pradėti derybas, Kinijoje sukėlė 
gyvas taikos viltis.

Konferencija dėt 
Indonezijos būklės

Allahabadas (Dena/Reuteris). Indijos mi-
______ r______ __  ____ _ _ iš- 

priklausanti nuo komunistų sprendimo, s®-isiutinėjo kvietimus Azijos valstybėms, tarp 
koma atsišaukime į Maocetungą. „Mes, kaip!:ų iT Australijai, susirinkta konferencijos 
Šanchajaus 6 milijonų gyventojų atstovai, i .in<įonezijos klausimu, 
pareiškė miesto taryba, rimtai apeliuojame;
į jus, kad tuojau įsakytute savo kariuomenei Į 
nutraukti karo veiksmus ir visus tvarkytinus;

Busimoji krašto ir tautos gerovė visiška-; pirmininkas Panditds Nehrus

Pasaulis pasipiktinęs kardinolo 
Mindszenčio areštu

KALTININKAI EKSKOMUNIKUOTI. — AREŠTAS SUPLANUOTAS MASKVOJE.— 
GRUPĖ KUNIGŲ PASIDAVĖ MASKVOS SPAUDIMUI. — VATIKANAS ATSISAKO 

DERĖTIS SU VENGRIJOS VYRIAUSYBE

Emigracijos klausimę 
konferencija

Frankfurtas (Dena). JT nuolatinės imigra. 
rijos ir emigracijos komisijos konferenci
joje sausio 13. d. Ženevoje, pasak Australi
jos radijo, dalyvaus 20 valstybių atstovai. 
Bus gvildenama: ‘imigrantų apsauga, įsikū
rimo galimybės, imigrantų atranka ir iš
laidų klausimas.

Atsaakė ukrainfečię deportaclję
Londonas (Dena / Reuteris). Ukrainiečių 

karo belaisviai Sheffield© (Yorkshire) sto
vykloje buvo paskelbę bado streiką dėl to> 
kad britai ketino juos deportuoti t Vokie-

* tfją. Pirmadieni streikas baigtas, D. Britam, 
jos vidaus reikalų ministerijai paskelbus, 
kad bus deportuojami tik savanoriai ir blo
go elgesio belaisviai ukrainiečiai. Tokių 
šiuo metu esama 80 asmenų.

Nehrus reikalauja atitraukti olandų ka- 
! riuomenę i demarkacijos liniją, ištirti olan- 

kla^mus "pavestV Tgalioių ristovų"vieš^! a^esiJ>- nutrauldi visokeriopą paramą 
ir nuoširdžioms deryboms. Jei derybose kiJ- j Olandijai ir atstatyti sąlygas, kad galėtų 
tų nuomonių skirtumų, tai krašto gyventojai. veikti Indonezijos respublika.
bus nepartinis teisėjas”. Į Vyriausias olandų kariuomenės vadas ®n-

Kinijos tautinio susirinkimo atstovai, ku-Įdonezijoje, kaip sekmadienį žinios patvirti- 
rie atstovauja šiaurinės Kinijos 29 provin-'”am~ Iaw6i* Romėnei įsakė
rijoms ir miestams, iš Pekingo kreipėsi į 
Maocetungą, kad nedelsdamas atsiųstų ypa
tingus įgaliotinius taikos derybų vesti.

Naujų metų išvakarėse pasakytoje kalboje
Kinijos prezidentas Ciangkaišekas pareiškė,
jog sutinkąs pasitraukti iš savo postovio, 
jei komunistai nuoširdžiai nori pilietinį 
karą baigti taikiu būdu.

Amerikos užsienio reikalų ministerijos in
formatorius. paneigė gandus, kad Amerika 
neduosianti Kinijai pagalbos, koj prezidentu 
būsiąs Ciangkaišekas.

Kinijos komunistų radijas savo Naujųjų
Metų atsišaukime prasitarė, kad tarp komu
nistų yra grupė žmonių, kurie pritaria tai-

narnos, Javoje esančiai kariuomenei įsakė 
karo veiksmus nutraukti gruodžio 31. d. Pa
našaus įsakymo šiomis dienomis laukiama ir 
Sumatroje esantiems olandų kariuomenės 
daliniams.

Vatikanas (Dena/Afp). Vatikanas eksko- 
munikavo Visus tuos asmenis, kurie nutarė 
Vengrijos primą, kardinolą Mindszentį 
areštuoti ir tą areštą įvykdė. Vatikano ra
dijas skelbia, kad plačiuose siuogsniuose ti
kima, jog kardinolo Mindszenčio ir kitų,ka
talikų dvasininkų areštai yra Įvykdyti Mas
kvos Įsakymu. Tie areštai buvo numatyti 
ortodoksų konferencijoje Maskvoje. Po tos 
konferencijos prasidėjo katalikų Eklezijos 
persekiojimas Rumunijoje ir suintensyvėjo 
kova su Eklezija Vengrijoje.

Pagal tą pranešimą, Bukarešte yra nepa
prasta kominformo Įstaiga, kurios svarbiau
sias uždavinys kovoti su Eklezija.

Iš valdinių Budapešto sluogstiių patirta, 
kad areštuotam Vengrijos kardinolui Mind, 
szen&ui teismo byla bus iškelta vasario 
mėn. pradžioje.

Einąs JAV 
pareigas Lovettas kardinolo 
areštą pavadino Vengrijos vyriausybės po
litinių, religinių ir pilietinių vengrų tautos 
laisvių varžymo kulminaciniu tašku. Ypač 
esą pažymėtina, kad tas areštas įvykęs, pa
kišant pramanytus kaltinimus.

Vengrijos kardinolui Mind.

užsiemo reikalų ministerio 
Mindszenčio

Nesantaikos obuolys tarp JAV ir Anglijos

Triję sąjungininkę 
kontrolės įstaiga

Berlynas (UP). Remdamiesi Londono nu
tarimais, trijų vakarinių zonų generaliniai 
gubernatoriai suorganizavo saugumo ištai
gą, kuri prižiūrės, kad Vokietija būtų de- 
militarizuota ir nuginkluota. Šios organiza
cijos savo skyrius turės visuose V. Vokieti
jos kraštuose (Lander). Saugumo Įstaigą su
daro gen. J. P. Hodgesas (JAV), gen. J. P. 
Westropas (D. BriL) ir gen. Paskiewicz

- (Prancūzija).

Atlanto pakto 
projektą priėmė

Washingtonas (Dena/Afp). Ameri
kos užsienio reikalų ministerijai ar
timi politiniai sluogsniai teigia, kad 
praėjusį trečiadienį Atlanto pakto 
projektas buvo visiškai priimtas.

Penkių Europos valstybių ir Kana
dos ambasadoriai tą projektą persiun
tė patvirtinti savo vyriausybėms.

Londonas (Dena/Reuteris). „Daily Tele
graph” korespondentas pasisako dėl Brita
nijos ambasadoriaus Washingtone pasikalbė
jimo su užsienio reikalų ministerio pareigas 
einančiu R. Lovettu. Noris neišleista jokio 
oficialaus komunikato, bet neabejojama, kad 
buvo atvirai išsišnekėta dėl Britanijos rūpes
čio ryšium su nepatenkinamomis paliaubo
mis Palestinoje ir rimtomis tarptautinėmis 
problemomis, kurios kyla iš to.

Dviem svarbiausiais klausimais korespon
dentas laiko ginklų pristatymą Izraeliui, 
nors Saugumo Tarybos ir uždrausta, ir žy
dų jsiveržimą j Egiptą. Britų ambasadorius 
nurodęs, kad D. Britanija savo sutartimis su 
Egiptu ir Transjordanija esanti įpareigota 
agresijos atveju paremti tas valstybes. Jei 
D. Britanijai ir Amerikai nepasisektų1 sude. 
rinti savo politikos dėl Palestinos, gali 
įvykti nelaimingų konsekvencijų.

Britanijos nusistatymas, kaip matyti iš 
spaudos ir paskutinio diplomatinio žygio 
Washingtone, Izraelio viešojoje nuomonėje 
kelia nerimą.

Izraelis bijo, kad remdama Egiptą D. Bri
tanija gali pradėti karo veiksmus su Izrae. 
liu. Izraelio vyriausybės informatorius pa
sakė: „Bevinas nusimetė kaukę ir viešai 
pasirodė kaip aktyvus arabų sąjungininkas”.

Padėtis Egipto Palestinos pasienyje vi- 
viškai neaiški — pirmadienį pareiškė Brita
nijos užsienio reikalų mdnisterjos informa
torius.

Kanada smarkiai ginkiuosis

Suomijoje „antisovfetinė” 
propaganda . . .

Helsinkis (Dena/Reuteris). Suomijos am. 
basadorius Maskvoje K. Sundstroemas pa
kviestas Į Helsinkį pasitarti.

Gruodžio pradžioje Sovietų S-ga skundėsi 
vienoje notoje, kad Suomijoje esama „aųti- 
sovietinės propagandos” ir kitų dalykų, ku
rie nesideriną su taikos sutartimi.

Ottawa (Dena/Reuteris). Kanados krašto 
apsaugos minieteris Claxtonas

paskelbė 194^ m. Kanados gynybos pro
gramą, kuri bus visų didžiausia, kokia 

bet kada taikos metu yra buvusi.
Pagal tą programą numatoma tolimesnis 

sprausminių naikintuvų tobulinimas ir vys. 
tymas, patobulinto povandeninių laivų ginklo 
pasigaminimas ir ypač bus atsižvelgiama į 
parašiutininkų dalinius ir Į tokius kariuo
menės dalinius, kurie reikalingi bus karui 
vesti Arktikos srityje.

nybos Maskvoje, kurią jis laikąs „ne labai 
žavia”, jis norėtų gauti kitą postovi, pa
reiškė Bedell Smithas.

JAV profesinės sąjungos apsėstos komunistų
Washingtonas (UP). Antiamerikinės veik

los tyrimo 'komisija paruošė pranešimą apie 
komunistų įtaiką Amerikos profesinėse są
jungose. Pagal tą pranešimą 13 profesinių 
sąjungų, priklausančių CIO, vadų yra ko
munistai. Komisijos nuomone, 20 profesinių 
sąjungų šiuo metu yra komunistų įtakoje 
arba net ir jų kontrolėje.

Komunistai įsiviešpatavo uostų darbininkų 
profesinėje sąjungoje vakariniame Amerikos 
krante, o taip pat ir elektros pramonės 
darbininkų profesinėje sąjungoje.

AFL profesinių sąjungų organizacija 
tarptautinei organizacijai nepriklauso, nes 
taria, kad pastarojoje viešpatauja komunistai.

Washington© diplomatiniai shiogeniai ma
no, kad tas areštas yra dalis sistemingos 
akcijos, kurios tikslas ,yra eliminuoti visų 
Vengrijos konfesijų opoziciją prieš doktrini
ni prosovietišką komunizmą. •

Belgijos kardinolas Roeys ir katalikų vys. 
kupai, pasak Rėuterio, ryšium su Mindszen- 
čio areštu pasiuntė popiežiui „iškilmingą 
protestą dėl negarbingo žmogaus teisių ii 
laisvės” pažeidimo, kurį padarė Vengrijos 
vyriausybė.

Kardinolo Mindszenčio sekretorius Pau
lus keletą valandų prieš kardinolo areštą 
pabėgo į Austriją. Jis čia paaiškino, kad 
Vengrijos komunistai norėjo pritraukti prie 
savęs dalį vadovaujančių dvasininkų ir ko
munistų priežiūroje^-įsteigti konsistoriją, , 
kuri turėtų proklamuoti „laisvą Vengrijos 
Ekleziją”.

Kardinolas Mindszentis buvo. įspėtas apie 
gresiantį areštą, bet nenorėjo bėgtu

Kada kardinolas pagal iš anksto nustaty
tas sąlygas atsisakė tartis su vyraiusybe 
Eklezijos reikalais, atsirado maža grupė ku. 
nigų, kuri, priversta komunistų teroro prie
monėmis, parodė tam tikro laipsnio sutiki
mą derėtis. Grasindami panaikinti eidezi- 
nius mokesčius ir tuo pakirsti najamų šal
tinius, komunistai privertė juos Kapituliuoti.

Otawos arkivyskupas Kanados ministe- 
riui pirmininkui įteikė notą, kurioje visų 
Kanados katalikų vardu prašo, kad Kana
dos vyriausybė energingai protestuotų pas 
Vengrijos vyriausybę dėl kardinolo Mind
szenčio arešto.

Westminsterio katalikų arkivyskupas kar
dinolas Griffinas per pamokslą pareiškė, 
kad nė vienas žmogus rimtai neima kardi
nolui Miudszenčiui pareikštų kaltinimų dėl 
šnipinėjimo ir valstybės išdavimo. Toliau jis 
Mindszentį sugretino su Jugoslavijos arki
vyskupu Stepinacu, ir jie turėjo būti Rytų 
Europoje arba sunaikinti arba įmesti 1 ka
lėjimą vien tik už tai, kad jie kaip katalikų 
vyskupai turėjo drąsos ir toliau skelbti Die
vo teisę.

Vatikano radijo stotis pranešė, kad Vati- ■ 
kanas atmetė Vengrijos vyriausybės bandy
mą užmegsti derybas santykiams išlyginti. 
Pasak radijo, vengrai norėjo derėtis, visai 
nepaliesdami kardinolo Mindszenčio klau
simo.

Vatikanas Vengrijos vyriausybei pranešė, 
kad santykių išlyginimas negali būti sude
rintas su Vengrijos vyriausybės elgsena.

Iš gerai informuotų sluogsnių pirmadieni 
Budapešte sužinota, kad Vengrijos episkopa
tas priėmė ministerio pirmininko Dobto 
kvietimą pradėti pasitarimus. Pirmas kon
taktas įvyksta antradieni.

Tarptautinis studentę 
kongresas

Diissetdorfas (Dena). Diisseldorfe pirma
dieni atidarytas tarptautinis studentų kon
gresas, j kur; ISSF (tarptautinei studentų 
organizacijai) pakvietus, atvyko visų uni
versitetų atstovai iš vakarinių Vokietijos 
zonų ir 10 kraštų atstovai iš užsienio.

. Užsienio svečiai iš Anglijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Austrijos, Italijos, Norvegijos, 
Olandijos, Graikijos, JAV ir Burmos yra 
sekretoriai ir pirmininkai studentų organi
zacijų, kurios kaap ir ISSF nori dirbti tautų 
suartinimui tarptautinės federacijos rėmuose, 
neliečiant tautiškumo klausimo.

Dūsseldorfo kongresas pasibaigs sausio 
9. d.

...o JAV ketina mažinti kariuomenę
Washingtonas (Dena/Reuteris). Sumažinus 

JAV karin; biudžetą, kuris šią savaitę bus 
pateiktas naujam kongresui, turės būti su
mažintos ir Amerikos ginkluotos pajėgos, 
pareiškė JAV kariuomenei artimi sluogsniai.

Ateinantiems biudžetiniams metams, ku
rie prasideda 1949 m. liepos 1 d., visoms 
JAV ginkluotoms pajėgoms yra numatyta 
13.600.000.000 dolerių. Ta suma yra per ma
ža, todėl rezultatai bus šie: 1. Aviacija iš 
59 grupių bus sumažinta j 49 ar 50 grupių; 
2. kariuomenės dydis iš 790.000 bus suma
žintas į 680.000 vyrų; 3. jūrų laivynas ga
lės laikyti tą patį skaičių laivų, tik jų 
įgulos turės būti sumažintos.

Ir amerikiečių kariuomenė atitraukiama iš 
Korėjos

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
kariuomenės informatorius pareiškė, kad ne. 
trukus iš pietinės Korėjos bu® atitraukta 
dalis amerikiečių kariuomenės. Manoma, kad 
ten esanti kariuomenė bus sumažinta per 
pusę.

Toliau informatorius išsitarė, kad „yra 
planuojama gen. McArthuro vadovybėje 
esančią kariuomenę visuotinai pergrupuoti. 
Ryšium su tuo pergrupavimu viena pėstinin
kų divizija iš Korėjos bus perkelta į Ja
poniją. —-

Prancūzai per maža rūpinasi gynyba
Manchesteris (Dena). Anglų liberalų 

„Manchester Guardian” kritikuoja prancūzų 
gynybos politiką, nurodydamas, kad tik 19% 
Prancūzijos 1949 m. biudžeto skiriama ka
riuomenės reikalams. „Skiriamosios sumos, 
rašo laikraštis, pakaks kariuomenei išlaikyti 
dabartiniame lygmenyje. Ji mažesnė už pusę 
sumos, kurią D. Britanija 1949 m. skyrė gy
nybai ir mažiau kaip dešimtadalis tos di
džiulės sumos, kurią skiria amerikiečiai.

Trijų nota Maskvai dėl belaisvių atleidimo

Valiulę kursas Juodojoje 
rinkoje

Hamburgas (DPD). Dėl- tvirtesnio DM 
kurso užsienyje smuko valiutų kursas juo
dojoje rinkoje. Dolerio kursas Frankfurte per 
paskutines dvi savaites nukrito iš 19,25 — 
21,25 DM l 14 DM. Kartu su doleriu ati
tinkamai nukrito ir visų kitų valiutų kur
sas. Tuo būdu dolerio kursas per keletą 
paskutinių mėnesiu oasiekė savo žemiausia, 
ją kainą.

Jo tarnyba Maskvoje buvo ne labai žavi
Berlynas (Dena). JAV ambasadorius Mas. 

kvoje Bedell Smithas, kuris čia sustojo pa
keliui l Washingtoną, amerikiečių karei
viams pareiškė, kad Stalinas, norėdamas ga
li būti lygiai toks pat švelnus, kaip kad 
esti šiurkštus.

Kai Bedellis Smithas prieš keletą mėne
sių turėjo progą susitikti su Stalinu, tai 
jis gavęs Įspūdi, kad Stalinas yra visai 
sveikas.

Iš Maskvos buvo pranešta, jog, galimas 
dalykas, atvykęs į JAV Bedell Smithas pa
sitrauks iš savo pareigų. Po trejų metų tar-

Paryžius (Dena). Prancūzijos, D. Britani
jos ir JAV ambasadoriai Maskvoje pirma
dieni įtaikė notą sovietų užsienio reikalų 
ministerijai, kurioje primena užsienio rei
kalų ministerių tarybos Maskvoje 1947-m. 
balandžio 3. d. priimtą nutarimą, kuriuo 
nustatoma vokiečių belaisvius, esančius są
jungininkų rankose, paleisti vėliausiai lig 
1948 m. gruodžio 31. d.

Trys vyriausybės praneša Sovietų S-gai, 
kad jos'tą nutarimą įvykdė, ir prašo pain
formuoti, ar tą pat yra padariusi ir Sovietų 
S-ga. Notos turinys bus paskelbtas sausio 
5. d.

Viceprezidentas nieko nežino apie diferenci- 
jas Kremliuje

Paryžius (Dena/Reuteris). Naujai išrink, 
tasis Amerikos viceprezidentas senatorius 
Barkleys Paryžiuje pareiškė, kad jis „neturi 
jokių informacijų, pagal kurias galima būtų

teigti, jog Kremliuje vyksta nuomonių skir
tumai”.

Prezidentas Trumanas vienoje savo kal
boje teigia, kad „tam tikri Sovietų Sąjungos 
vadovaują asmenys” stengiąsi, kad būtų 
lyginti nuomonių skirtumai tarp JAV 
Sovietų Sąjungos.

Tokiomis aplinkybėmis nėra ko stebėtis, kad 
JAV skeptiškai žiūri į Prancūziją, kaip są
jungininką, ir jos pastangas, arba jei kai 
kurie Amerikos strategai, norėdami paremti 
Prancūziją, planuoja net Vakarų Vokietijos 
atginklavimą. |

Respublikos taryba atmetė biudžeto projektą
Paryžius (Dena). Visą naktį posėdžiavusi 

respublikos taryba penktadienio rytą atmetė 
105 baisais vyriausybės 1949 m. biudžeto 
projektą.

Komunistai buvo pasiūlę 
biudžeto viseto atidėti, bet 
atmestas.

Vyriausybės moderninimo
riai skirta 140 milijardų frankų, taryba su
mažino 17 milijardų. Respublikos tarybos 
finansų komisija biudžeto projektą buvo at
metusi prieš kelias dienas. Prieš projektą 
balsavo komunistai, degolininkai, tam tikras 
skaičius radikalsocialistų ir nepriklausomųjų.

balsavimą dėl 
tas jų siūlymas

programą, ku-

iš-
ir

Globos pabėgėlius iš sovietų zonos
Berlynas (Dena). Berlyno magristratas 

įsteigė centrinę globos Įstaigą pabėgėliams 
iš sovietų zonos ir sovietų Berlyno sekto
riaus. Tokia globa pasirodė reikalinga, ka
dangi pabėgėlių skaičius iš sovietų zonos 
kasdien didėja.

Tarp pabėgėlių yra nemaža moterų ir 
vaikų, kurie pabėgimu išsigelbėjo nuo de
portacijos. Pastaruoju metu i vakarinius 
sektorius ateina daug buvųrių nacionalsocia
listų, kuriuos NKVD verčia verstis . šnipi
nėjimu.

Prancūzai patenkinti Ruhro sutartimi

Londonas (Dena / Reuteris). Prancūzijos 
ministerių taryba su pasitenkinimu priėmė 
žinią apie 6 valstybių susitarimą dėl tarp
tautinės Ruhro kontrolės. Viename Prancū
zijos vyriausybės komunikate sakoma, kad 
ta sutartis sutinka su prancūzų vyriausybės 
pažiūra.

Prancūzijos vyriausybė tarėsi, kad nauja 
sutartis teikia garantijų, kurios apsaugos 
prancūzų tautą nuo naujos vokiečiu asresi. 

1 tos.
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Tarptautinė padėtis

Skritulio 
kvadratiira

Edeno organas „Yorkshire Post” neseniai 
rašė, kad surasti Ruhro problemos sprendi
mą yra lygiai -taip pat sunku, kaip ir skri
tulio kvadratūrą. Atrodo, kad gruodžio 28 
d. paskelbtas 6 valstybių susitarimas dėl 
Ruhro kramto pramonės kontrolės to tvirti
nimo jokim būdu nesugriovė. Kaip ir kiek
vienas kompromisas, jis pilnai nepatenkino 
nė vienos šalies. Dėl jo daugiausia džiau
giasi prancūzų diplomatai, kurie ne be pa
grindo jį vadina savo laimėjimu. O jei 
prancūzai, kurie Šiaip ar taip turi raktinę 
poziciją mūsų žemyne, yra gerame ūpe, 
smagu ir kitiems, susirūpinusiems Europos 
likimu.

Kad ir kaip būtų, reikia konstantuoti lak
ią, jog britai ir amerikiečiai nusileido, bent 
iš dalies, prancūzų reikalavimams ir sutarė 
(steigti: 1. specialią 3 didžiųjų saugumo iš
taigą, kuri turės prižiūrėti, kad vokiečiai 
neatsiginkluotų ar kaip kitaip nesudarytų 
grėsmės Vakarų Europai, ir 2. vadinamą 
Ruhro įstaigą, kuri visos Europos labui pri
žiūrės Ruhro krašte gaminamų gėrybių, bū
tent, anglies, kokso ir plieno, gamybą bei 
padalijimą. Ta proga buvo konstatuota, kad 
vokiečių plieno gamyba neturi prašokti 10,7 
mil. to. (Tai, tarp kitko, nutariama tuo me
tu, kai visam pasauliui trūksta plieno. Net 
JAV jo neturi pakankamai — dėl to pvz. jų 
automobilių gamyba dar nepasiekė prieška
rinio lygio. Antra vertus, dabartinių vokie
čių įmonių pajėgumas vargu ar galės pra
šokti tą skaičių).

Pačią Ruhro įstaigą sudarys visų betar
piai suinteresuotų valstybių atstovai ir, bū
tent: JAV, D. Britanija, Prancūzija ir busi
moji Vokietija turės po 3 balsus, o Bene
liukso kraštai po 1 balsą. Sprendimai, be 
įsakmiai numatytų atvejų, daromi 8 baisų 
dauguma. Joji įstaiga, pastebėjusi, kad vo
kiečių įstaigos ar įmonės nesilaiko jos nu
rodymų ir pan. galės pasiūlyti atitinkamoms 
vyriausybėms griebtis reikalingų priemonių.

Kaip jau sakėme — susitarimu džiaugiasi 
tik vieni prancūzai, amerikiečiai ir britai 
laikosi rezervuotai, o vokiečiai yra aiškiai 
nepatenkinti. Tačiau visi 'kartu sutinka, kad 
ar tas susitarimas geras ar blogas, parodys 
tik ateitis.

Kaip ji atrodys? Imkime vieną variantą. 
Vakarų Vokietija prižiūrima, kad neatsigin
kluotų. Ruhro gaminiai eina visos Europos 
naudai, o kad jie būtų ūkiškai teisingai iš
dalyti — pasirūpins Marshallio plane daly
vaujančios valstybės. Vaizdas būtų neblogas, 
jei čia pat pašonėje nebūtų sovietų. Bet jie, 
deja, yra. Todėl Rytų Vokietija eis savo va. 
ga. Galinga Silezijos pramonė, atitekusi 
Lenkijai, yra įtraukta be jokios kontrolės į 

, penkmečio atsiginklavimo planą. Maža to. 
Paskelbta tariamai nepriklausoma Rytų Vo
kietija pradės plačią propagandą. Ir ta pro. 
paganda, jei bus pakankamai gudriai veda
ma, netruks atnešti vaisių.

Juk visos kalbos apie Europos gynimą nuo 
event, sovietų antpuolio sukasi tik apie 
Rheino liniją. Atseit, iki tos linijos niekas 
nesigins ir vokiečiai turės patekti sovietų 
malonėn ar nemalonėn. Lygiai taip pat, 
kaip prieš pat Kalėdas prancūzai atidavė 
sovietams Stolpės kaimą prie Berlyno. Tie
sa, tas kaimas buvo jiems tik „paskolintas” 

. ir todėl formaliai žiūrint, anksčiau ar vė
liau turėjo būti grąžintas, tačiau antra ver
tus negalima nepripažinti logikos tam vo
kiečiui, kuris „Die Neue Zeitung” rašė: 
„Prancūzų Berlyno komendantas generolas 
Ganevailis pareiškė, kad 400 to kaimo gy
ventojų turėjo būti paaukoti 2,5 mil. berly
niečių, gyvenančių vakariniuose sektoriuo
se, naudai. Kyla nemalonus klausimas, ar ko 
gero vieną gražią dieną tik nebus visa vo
kiečių tauta paaukota likusios Europos nau
dai”. Tokie samprotavimai ir atitinkama 
sovietų propaganda gali nuteikti vokiečius 
kiek meiliau žiūrėti į Rytus. Ne iš meilės, 
bet iš reikalo. Lygiai taip pat, kaip to ne
laimingo kaimo gyventojai jau šiandien aiš
kinasi buvę priversti* balsuoti per savival
dybės rinkimus. O sovietų propaganda, ta
riamai kalbėdama vokiečių lūpomis, ragins 
numesti Ruhro kraštui uždėtą jungą! Ki
taip sakant, Ruhro susitarimas gali išstum
ti Vokietiją iš Vakarų Europos tautų rikiuo
tės ir tuo ją susilpninti.

Todėl negalima nepritarti tiems britų 
spaudos balsams, kurie ragina ilgainiui tą 
kontrolę praplėsti visai Europai, neišski
riant ir D. Britanijos. Ta kontrolė praktiš
kai virstų, planavimo įstaiga, kas išeitų į V. 
Europos ūkinę naudą ir padėtų jai susi
jungti politiškai. Vakarų Vokietijos gyven
tojai tada nerijusių izoliuoti iš Vakarų ben
druomenės, o tai būtų stiprus magnetas ir 
sovietų zonai. Bet dabar tam dar nesiryž
tama. Prancūzų politikai nieko neišmoko ir 
nieko neužmiršo. Jie gyvena dar 1939 metus, 
o visas pasaulis’ jau įžengė į 1949 m. Vie
nintelis laimingas sprendimas gali būti — 
Ruhras su visa Vokietija Europai, Europa 
Vokietijai, ©ėja, ir Europos vienybės pro
blemą išspręsti yra lygiai taip pat sunku 
kaip ir surasti skritulio kvadratūrą. VM. I

Žmones traukte trauklia nešvarūs dalykai. 
Tur būt, dėl tos jų silpnybės ir Ilzės Ko
chienės vardas yra labai populiarus ir daž. 
ttai pamargina tarptautinės spaudos pusla
pius. Neseniai jos vardas buvo minimas ir 
visai rimtų JAV laikraščių vedamuosiuose. 
Žinoma, ne dėi nusikaltimų, kuriuos ta mo
teris tifcrai ar tariamai padarė, bet dėl ry
šium su jos byla iškilusių teisinių klausimų. 
Akstiną jos vardui dar kartų apibėgti laik
raščius ir radijo pranešimus davė specia
lios JAV senato kvotos komisijos net 12.000 
žodžių raportas, kuriame smarkiai kritikuo
jamas generolo Clayaus malonės aktas, su
mažinęs Kochienei amerikiečių karo-tribu
nolo skirtą iki gyvos galvos kalėjimo baus
mę iki 4 metų. Toji komisija, kuriai pirmi
ninkavo žinomas amerikiečių juristas sena
torius Homeras Fergusonas, konstantavo, 
kad nors Clayaus aktas neaiitinka teisingu
mo reikalavimų, tačiau jo atšaukimas, nors 
is iryra formaliai galimas, neatitiktų ame
rikiečių teisinių tradicijų ir galvosenos, to
dėl turėtų palikti galioje. Kitaip sakant, Ik 
zė Kochienė šių metų spalio mėn. bus pa
leista iš amerikiečių Dachavo kalėjimo ir... 
greičiausiai, turės stoti prieš vokiečių teis
mą.

Žinoma, nereikia manyti, kad pats Clayus 
būtų paveiktas tos žaliomis akimis raudon
plaukės moters — jis savo sprendimą pada
rė specialios komisijos patariamas ir by
los, greičiausiai, neskaitęs. Sutapimas lėmė, 
kad generolo Clayaus 1948 m. birželio mėn. 
malonės aktas buvo paskelbtas tik po tri- 
ų mėnesių, t. y. jfereitų metų rudenį, kas 

davė progos kai kam įžiūrėti norą visą rei. 
kalą paslėpti nuo visuomenės akių.

Kad ir kaip būtų, žinia apie tą malonės 
aktą sukėlė pasipiktinimo audrą Amerikoje. 
Senatas sudarė specialią kvotos komisiją. Iš 
viso, amerikiečių teisingumo įstaigoms su 
Kochiene labai nesisekė. Juk ji 1947 m. rug
sėjo mėnesį, išbuvusi beveik dvejus metus 
amerikiečių kariuomenės kalėjime, pagimdė 
vaiką! „Newsweek” spėliojo, kad vaiko tė
vas galėjo būti arba vienas iš penkių ben
drai kaltinamųjų, arba lenkas DP — sar
gybinis, kurta per 1946 metų Kalėdas į jos 
celę išsikasė tunelį. „New York Herald 
Tribune” taria, kad tėvu galėjo būti ir JAV 
pilietis.

Kas gi buvo ta garsioji Kochienė, kuri 
korespondentų pranešimais, ir kalėjime bū
dama gavo daijg vedybų siūlymų, jų tarpe 
ir iš anapus vandenyno? Ypatingai graži ji 
nebuvo, nors vienas iš amerikiečių reporte
rių tvirtina, kad ji’ ir teismo salėje, nepai

Japonijos reikalai taisosi
Ryšium su Kinijos krize iš naujo iškyla 

Japonijos problema. Juo labiau blogėjo pa
dėtis Kinijoje dėl Ciangkaišeko nepasiseki
mų, juo daugiau Amerikoje pritarimo rado 
tendencija Rytų Azijos politikoje pasikliauti 
ne tuo neaiškiu sąjungininku, bet atnaujinta 
Japonija, darbščiausia ir gabiausia Rytų 
Azijos tauta.

Jau nuo pat okupacijos pradžios Japonija 
buvo palankesnėse sąlygose, kaip Vokietija. 
Jei okupacija ir nepasižymėjo švelnumu, tai 
japonams bent tiek buvo naudos, jog val
džia buvo vienose rankose. Kaip ir vokie
čiams, japonams irgi teko imtis mokytis 
demokratijos, kad pagal jos principus per
sitvarkytų gyvenimą. Dievų kilmės valdovą 
turėjusiems samurajų ainiams tai buvo ne
lengva. Kartumą švelnino ta aplinkybė, jog 
japonai tesusidūrė su vienos rūšies demo
kratija, būtent, amerikine jos laida. Jie iš
vengė demokratinio kokteilio, nuo kurio 
skrandžio sutrikimu serga Germanija.

Nugalėtai Japonijai buvo .paruoštas irgi 
savotiškas Morgenthavo planas, kurio tiks
las buvo atimti kraštui pramoninį charak
terį, paliekant jį vegetacijos būklėje. Gairės 
buvo išdėstytos vadinamoje FEC 230 direk
tyvoje, išleistoje 1947 m. gegužės mėnesį. 
Joje įsakmiai buvo pabrėžta: decentraliza
vimu sunaikinti japonų pramonės ir finansų 
trustus, plačiausiai, būtent, tarp žemdirbių 
kooperatyvų ir profesinių s-gų (kurių dau
gume dominuoja komunistai), paskirstyti pa
jamas ir nuosavybės teises (akcijas) fr ap
lamai išvalyti ūkinį gyvenimą.

Tas direktyvas gavusi generolo McArthu- 
ro administracija Japonijoje ėmė vykdyti. 
Remdamasi ta direktyva, okupacinė valdžia 
jau anksčiau privertė išleisti griežtą dekon. 
centracijos įstatymą. Čia reikia pabrėžti, 
kad FEC 230 direktyva buvo paruošta prie 
žaliojo stalo asmenų, nė matyte nemačiusi 
Japonijos. Patylomis buvo gauta anometi- 
nio užsienio reikalų ministerio J. F. Byr- 
neso aprobata. Ji buvo nežinoma krašto ap
saugos ministerijai, žymiesiems užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnams ir visuo
menei: Ji Iškilo aikštėn, tik lankantis Ja
ponijoje vienam advokatui, gerai pažįstan
čiam kraštą. Grįžęs jis pasirūpino atsa
kingų įstaigų dėmesį atkreipti į galimybę, 
jog nuosekliai vykdant šią direktyvą Japo

nių bus privesta prie chaoso ir paruošta 
komunizmui įsigalėti, kaip dabar Kinija.

Washingtono sluogsniai neliko abejingi 
informuotų asmenų aliarmui dėl linkmės Ja
ponijoje. Ne paskutinėje vietoje bus ir karo 
raida Kinijoje, kuri rodo raudonuosius 
ilgainiui joje įsigalėsiant ir Japonijai tek- 
siant demokratijos tvirtovės vaidmenį.

Gruodžio pusėje Washingtone posėdžiavo 
Tolimųjų Rytų komisija, kurioje yra susi- 
bū tusios visos 2. D. karo valstybės nugalė
tojos, suinteresuotos Rytų Azijos sritimis. 
Apsvarsčiusi FEC 230 direktyvą, ši komisi
ja dešimtimi balsų prieš vieną (Sovietų S- 
gos) ją panaikino. Sovietų ambasadoriaus 
Paniuškino siūlymas vietoje direktyvos FEC 
230 įsteigti kontrolės komisiją, kuri prižiū
rėtų ir neleistų atsistatyti Japonijos ginklų 
pramonei, atmestas taip pat.

Sis sprendimas reiškia amerikiečių oku
pacinės politikos posūkį Japonijoje. Direk
tyvos atšaukimą amerikiečiai motyvavo tuo, 
kad jos nustatytieji uždaviniai jau atlikti ir 
nebesą ko jos belaikyti. Jos panaikinimą 
galima laikyti ženklu, jog ryžtamasi atsta
tyti japonų ginklavimosi ir sunkiąją pramo
nę. Kaip girdėti, ir stambieji trustai tebėra 
neišdraskyti, didžiųjų kapitalistų šeimų kon. 
cernai tebeviešpatauja Japonijos ūkyje, tik 
jie. suteikę amerikiečiams tam tikrų kontro
lės teisių ir per'cidę akcijų.

Amerikos okupacinė politika Japonijoje 
pirmuoju tikslu dabar yra užsibrėžusi 
įvykdyti savotišką Azijos Marshallio pla
ną, kurio dėka Japonija būtų atstatyta kaip 
Tolimųjų Rytų gėrybių dirbtuvė ir prista
tytoja. Tai būtų pigiausias ir greičiausias 
būdas visai R. Azijos erdvei į normalią 
būklę atvesti. Japonijos pramonė lig šiol 
yra atsigavusi Hg 40’/o prieškarinio lyg
mens. Jos sanacija amerikiečių mėkesčių 
mokėtojui kainuoja po 1 milijoną dolerių 
dienoje.

Dėdė Šernas Japonijai beria malones ne 
dėl egzotiško grožio, bet grynai praktiškais 
sumetimais: mat, jo Tolimųjų Rytų gyny
bos sistemoje ji užima tokią pat vietą, kaip 
Anglija Europos atžvilgiu. Nacionalistinei 
Kinijai žlugus, Japonija su aviacijos ir jū
rų laivyno bazėmis bus labai pravarti 
Amerikai Ramiojo vandenyno pozicijoje tiek 
gynimosi, tiek puolimo reikalui. McArthu- 
ras pareikalavo jau didesnės įgulos. Be to,

Ilzės Kochienės byla
sant 20 kg pamesto svorio, vis dėl to, atro
dė labai patrauklu Ji jam ir ten priminė 
Kallypigoso Venerą (arba kitaip vad. Nea
polio Venerą „su gražiu užpakaliu”). Apie 
pirmuosius 30 jos gyvenimo metų žinių ma. 
ža. Žinoma tik tiek, kad jos mergautinė pa
vardė yra Koehlerytė ir ji kilusi iš Dresde. 
no. 1938 metais ji ištekėjo už garsiosios Bu- 
chenwaido koncentracijos stovyklos komen
danto Kocho ir netrukus į istoriją įėjo kaip 
„Buchenwaldo komendantė”. Jos kambarius 
„puošė” tikra žmogaus oda aptraukti elek
tros žibintai, ta pačia odos rūšimi buvo ap. 
trauktos ir jos bibliotekos knygos. Bet ar 
tai buvo padaryta jos įsakymu ar pageida
vimu, ar jos vyro, duomenų-nebuvo. Tiek 
žinoma, kad ponia Kochienė turėjo tam tik
rą palinkimą į sadizmą. Dėl jos pasisekimo 
pas vyrus jos nekentė visos esesininkų žmo
nos, kurios apie ją tiek kalbėjo, kad gandai 
apie jos gyvenimo būdą pasiekė net patį 
Himmlerl. Ištardžius pasirodė, kad jos vy
ras pasisavino dideles pinigų sumas. Ta 
proga SS tardytojas konstantavo;

„Kartu kaltinama žmona išdidumu, 
sauvale ir didybės manija neužsileido 
savo vyrui. Ji buvo vadinama labiau
siai nekenčiamu asmeniu visoje sto
vykloj. Pagal sex appeatio reikalavimus 
pasiūtais rūbais, saulės voniomis Ir 
tt. ji bandė paveikti seksuališkai ken
čiančius kalinius. Jei tik j ją koks ka_ 
liinys pasižiūrėdavo, ji užsirašydavo 
jo numerį ir reikalaudavo iš vyro, kad 
tam kaliniui kaip avansas būtų duo
ta 25 lazdų smūgiai”.

Salia vyro ji turėjo keliolika meilužių iš 
savo vyrų valdinių tarpo. Jų tarpe ir sto
vyklos vyr. gydytoją Dr. Hoveną. Kambari
nės pareigas pas ją ėjo ne moteris, bet ka
linys vyras, pavarde Tietzas, kuris ją, tarp 
kitko, kas rytas maudydavo.

Pagaliau Kochas buvo SS teismo sprendi
mu sušaudytas. Po kelių metų Kochienė bu
vo amerikiečių kariuomenės tribunolo Da- 
chave nubausta kalėti iki gyvos galvos. Jos 
vyriausias meilužis Dr. Hovenas SS gydyto
jų byloje už bandymus su gyvais kaliniais 
buvo nubaustas mirties bausme ir 1948 m. 
birželio 2 d„ vos už kelių dešimčių metrų 
nuo jos celės, Dachavo kailėjime pakartas, O 
ji pati po kelių dienų gavo pranešimą apie 
bausmės sumažinimą iki 4 metų.

Kad toji ponia su raudonais (Ticiano taip 
pamėgtos spalvos plaukais), tarp kitko — 
4 vaikų motina, ne visiškai atitinka mūsų 
dienų žmogaus supratimą — aišku. Tačiau 
ar už tai turi ia bausti amerikiečiu teismas

gali būti kurią dieną patenkintas Japoni
jos vyriausybės projektas savo ribotai ir 
kontroliuojamai kariuomenei steigti. Tą pro
jektą ji jau buvo pasiūliusi 1947 m.

Vieni ar kiti būtų dėdės Šerno Japonijai 
palankumo motyvai, jie pastarajai naudingi, 
nes įgalina atkusti. R. Minius.

Tilas 
verčiau prekiaus su Vakarais
Belgradas (Dena/Reuteris). Maršalas Ti

tas ir kiti vadovaują Jugoslavijos asmenys 
per debatus parlamente paneigė teigi mus, 
kad nesutikimai tarp Jugoslavijos ir kom- 
informo esą „ideologinio” charakterio.

Maršalas Titas pareiškė, kad svarbiau
sioji priežastis nesantaikai yra ta, kad 
kominformo kraštai priešinasi Jugosla

vijos supramoninimui.
Krašto ūkio ministeris Kedricas pareiškė, 
kad Čekoslovakija paskutinę minutę atsisa
kė pasirašyti sutartį dėl pažadėtų mašinų 
teikimo Jugoslavijai, o Vengrija sustabdė 
reparacijų mokėjimą.

Nors Jugoslavijos užsienio reikalų minis
teris Kardelis ir aiškino, kad Jugoslavija 
ir toliau lieka ištikima Sovietų Sąjungai, 
maršalas Titas priešingai jo žodžiams gra
sino, kad Jugoslavija verčiau savo žah'avas 
teiks Vakarams, bet tik nenusilenks komin
formo opozicijai, kurios politika privestų 
prie Jugoslavijos supramoninimo planų su
žlugdymo.

Jis lik įvykdęs mirties 
sprendinį? . . .

Kairas (Dpd). „Aš norėjau Nokrašį 
Pašą ne tik sužeisti, bet buvau pasiryžęs 
jį nužudyti“, pareiškė Egipto ministerio 
pirmininko žudikas per pirmąjį tardymą. 
Nokrašį Pašą mirti nuteisė „Muzulmonų 
brolija", norėdama jam atkeršyti už tai, 
kad jis buvo uždaręs ją. Žudikas pareiškė: 
„Žmogus, kuris išleido įsakymą tą bro
liją uždaryti, tuo pačiu Nugriovė islamo 
pagrindus, nes tas sambūris buvo vienin
telis, pasaulyje, kuris gynė islamą."

Toliau areštuotas žudikas papasakojo, 
kaip prieš keletą dienų tik didelėmis pa
stangomis jam pavyko išvengti arešto, kai 
kartu su kitais brolijos nariais viename 
sunkvežimyje jie vežė sprogstamąja me
džiagą. Jo draugus suėmė, bet ttp no. 
išdavė jo.

ir kaip — dėl to yra įvairių nuomonių, ly
giai kaip ir dėl jos kaltės įrodymų tvirtu
mo. Šiaip ar taip, likimas jai nepasigailėjo 
populiarumo. Apie ją kalbėjo esesininkai 
savo tarpe, sklido gandai Hitlerio Reicho vi
suomenėje, apie ją daug rašė laikraščiai 
teismo metu, o štai dabar jos pavardė bu
vo surišta su Clayaus ir JAV senato var
dais, o šių metų pabaigoje dėl jos laikyse
nos turės pasisakyti ir jos tautiečių — vo
kiečių teisinas.

Beje, visa byla dar gali patarnauti sovie
tų propagandai. Mat, nusikaltimai įvyko 
Buchenwalde prie Weimaro, taigi, sovietų 
zonoje. Tokiu būdu byla iš naujo bus spren. 
džiama Weimare. Vietinė prokuratūra jau 
pradėjo paruošiamuosius darbus. To proce
so metu Kochienė turės progos šį tą pasa
kyti amerikiečių adresu, o sovietų propa
gandos aparatas išpūs tai visam pasauliui. 
Aišku, jos tvirtinimai nebūtinai turės atitik
ti tiesą. (Lo).

Daug svarbiu klausimu 
kongresui

Wasbingtonas (Dena - Afp). Naujasis 
JAV kongresas susirinko sausio 3., dieną. 
Prezidentas Trumanas kongreso abiejų rū
mų posėdyje tradicinę Naujų Metų kalbą 
pasakys trečiadienį. Ta pačia proga jis 
išdėstys savo veikimo programą.

Naujuose atstovų rūmuose demokratai 
turi 262, o respubllkininkai 171 atstovą. 
Praėjusiais metais daugumą turėjo respu- 
blikininkai; jie turėjo 243, o demokratai 
185 atstovus. Senate šiais metais irgi va
dovauja demokratai su 54 atstovais prieš 
42 respublikininkus. Sename senate dau
gumų turėjo respubliklninkai: 51 savo 
atstovą prieš 45 demokratus.

Šiais metais kongresas turės spręsti 
šiuos politikos klausimus: 1. Atlanto pak
tą, kurio svarstymas prasidės jau ateinan
čiomis savaitėmis; 2. karinės pagalbos tei
kimą užjūrio kraštams, eventualų Atlanto 
pakto narių rėmimą; 3. paskirti naujas lė
šas Marshallio plano pagalbai; čia iš kon
greso bus pareikalauta lygiai 1,25 mili
jardų dolerių nuo balandžio 1. d. iki bir
želio 30. d. o ateinantiems 12 mėn., t y. 
antriesiems Marshallio plano metams, 
reikia 4,5 milijardų dolerių.

Tarp /svarbiausiųjų vidaus politikos 
problemų minimos šios: biudžeto suba
lansavimas, brangimo sustabdymas, so
cialinis saugumas ir piliečių teisių klausi
mas. Taip pat bus iškeltas klausimas, ar 
palikti toliau antiamerikinės veiklos ty
rimo komisija. Daug kas pageidauja jos 
paleidimo.

^TRUMPOS ŽINIOSS
D. BRITANIJA

♦ Buv. D. Britanijos ministeris pirmi
ninkas Churchillis, vykdamas į Monte Car- 
lą, kur jis ketina toliau rašyti savo memua
rus, sustojo Paryžiuje. Čia jis turės pasi
matymus su vadovaujančiomis Prancūzijos 
viešojo gyvenimo asmenybėmis. (D). .

♦ Praėjusį šeštadienį, tuojau išplaukus 
iš Cherburgo uosto, Prancūzijoje, užplaukė 
ant seklumos „Queen Mary”. Tik sekma
dienį pasisekė ji nuo seklumos nutraukti. Į 
pagalbą buvo atplaukę 14 didelių prancūzų 
ir anglų vilkikų. Tuo metu ant laivo denio 
buvo 1700 keleivių. (D/R).

♦ D. Britanijos kolonijų įstaiga prane
šė, kad britų mokslininkai išrado preven- 
tyvinę ir gydymo priemonę nuo raguočių 
miego ligos, kurią platina Cėcė musė. Ta 
priemonė leis išplėsti raguočių auginimą 
Afrikoje. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikų karo įstaigos Peloponeze įsa

kė areštuoti 3000 graikų civilių gyventojų, 
kurie įtariami palaikę ryšius su gCner. Mar
kose sukilėliais. (D/R).

IS VISUR
♦ Iš Europos ūkinio bendradarbiavimo 

organizacijos patirta, kad 1949/50 m. Euro
pos atstatymui pagal Marshallio planą bus 
paprašyta 4,3 milijardai dolerių. (D/Afp).

♦ Viename masiniame susirinkime buvo 
reikalaujama, kad Ceilono vyriausybė nu
trauktų visus diplomatinius ir prekybinius 
santykius su Olandijos vyriausybe; tas pats 
susirinkimas reikalavo visus Rytų kraštus 
ūkiškai boikotuoti Olandiją dėl jos vedamo 
karo veiksmų Indonezijoje. (D/R).

♦ Kadangi Rusijai skirto perduoti Halų 
laivo „Giulio Cesare” nuplukdymui į Juo
dąją jūrą nebuvo rasta įgulos, tai patys 
rusai i Augustą atsiuntė 40 asmenų koman
dą. (D).

JUNOT. TAUTOS
♦ Saugumo Taryba 8 balsais prieš 3 

baisus priėmė britų rezoliuciją, kuria rei
kalaujama iš žydų ir arabų tuojau sustab
dyti ginkluotus veiksmus. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ JAV atominės energijos komisijos pir

mininkas D. Lilienthalis žurnalistams pa
reiškė, kad Hanforde (Washingtone) už 500 
milijonų dolerių bus įrengta plutonio įmonė, 
kuri gamins atominėms bomboms labai 
svarbų plutonį. (D/R).

♦ 13 Amerikos lakūnų, kurie dėl pri
verstinio lėktuvo nutūpimo buvo Grenlandi
jos ledų nelaisvėje, jau yra išgelbėti.

♦ Prezidentas Trumanas pranešė, kad 
JT Palestinos taikymo komisijos nariu jis 
paskyrė vyr. valstybės gynėją Keenaną.

♦ JAV užsienio reikalų ministeris Mar. 
shaMis po 3 savaičių ligos grįžo namo iš 
ligoninės, kurioje jam buvo padaryta inks
tų operacija. (D/R).

♦ JAV atominės energijos komisija pa
vedė „Westinghouse Electric Corporation of 
Pittaburgh” pastatyti atominius įrengimus 
karo laivų varikliams. (D/R).

♦ Nuo 1945 metų iki praėjusių metų 
galo į JAV išvyko 112.000 amerikiečių ka
reivių sužadėtinių. (D).

LENKIJA
♦ Lenkijos pramonės ir prekybos minis

teris pranešė, kad nuo š. m. sausio 1. d. 
Lenkijoje panaikintas maisto racionavimas. 
(D/R).

♦ Lenkijos ministerių taryba priėmė įs
tatymo projektą, pagal kurį panaikinama se_ 
paratinė administracija iš vokiečių paim
tose srityse, į rytus už Elbės Neisės Uni
jos. (D).

, OLANDIJA
♦ Olandijos ministeris pirmininkas Dree. 

sas, pasak Reuterio, išvyko į Indoneziją. (D)
♦ Olandijos ambasadorius Londone Ver. 

duynenas, kurta su nepaprasta misija siun
čiamas į Indoneziją, buvo apsilankęs pas 
užsienio reikalų minfeterį Beviną, kuriam 
išdėstė savo kelionės tikslą. (D/R). ■

PORTUGALIJA
♦ Portugalijos finansų ministeris Dr. 

Leitė pareiškė, kad dėl sunkumų eksportuoti 
Portugalijos gaminiams šiais metais Portu
galija turės siaurinti importą fr griebtis 
įvairių kitų suvaržymų. (D/R).

SOVIETŲ S-OA
♦ Sovietu finansų ministeris ir ministe

rio pirmininko pavaduotojas Kosiginas pa
skirtas lengvosios pramonės minieteriu. Jo 
pirmasis pavaduotojas Zvierevas paskirtas 
finansų nnntateriu. (D/R).

ŠVEDIJA
♦ Šiais metais Švedija ketina eksportuoti 

kiaušinių už 5.358.457 anglų svarų. (D/R).
VOKIETIJA

♦ Žinomo Vokietijos ALO koncerno 
centras ir toliau pasilieka Berlyne. (D).

♦ „Europa-Kurier” savaitraštis nuo 
ateinančių metų pradžios bus padarytas Eu
ropos Unijos šalininkų Vokietijoje organu.

♦ Hannoveryje pas vieną didmenlnką 
buvo pavogta 71.066 kg miltų, 21.955 Kg 
duonos, 2.416 kg miltainių, 272 kg cukraus, 
57,8 kg margarino ir 18,7 kg sviesto leidi
mų. Piktadariai nepaliko jokių pėdsakų.

♦ Berlyno socialdemokratai sekmadienį 
susirinko penkto partijos kongreso. Jame 
aptars būsimuosius Berlyno magistrato už
davinius. (D).

♦ Dėl vandens trūkumo geležinkelių 
elektros jėgainėse nuo 1949 m. sausio 4. d. 
neaprėžtam laikui bus -išimti iš apyvartos 
.tarp Stuttgarto ir Mtincheno 5 greitieji trau
kiniai, o taip pat du ekspresai •> viena pora 
keleivinių traukinių tarp Stuttgarto ir Ulmo.

♦ Netoli Mūntheno prie Zornedingo nu. 
krito amerikiečių F 47 tipo naikintuvas. Pi
lotas užsimušė. Avarijos priežastys neža- 
nomas. (D).

Stockholmas šelpta Varšuvą
Varšuva (UP). Stockholm© miestas Var

šuvos atsistatymui paaukojo 55.000 dolerių. 
Tie pinigai jau yra atsiųsti Lenkijos ban
kui Varšuvoje.
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Pirmasis mūsų savanoris Kazys Škirpa
30 metų Lietuvos kar. kūrėįii-savanoriii pašaukimo sukakčiai paminėti

1918 tn. gruodžio 29 d. Mykolo Sleževi
čiaus vadovaujama atgimstančios Lietuvos 
vyriausybė Vilniuje išleido atsišaukimą j 
Lietuvos gyventojus, kviesdama visus pajė
gius vyrus savanoriais stoti į organizuoja
mą Lietuvos kariuomenę.

„Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešai norėjo 
uždėti ant mūsų amžiną nepakeliamą jungą, 
bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji gyva! 
Šiandien visi išvydome Laisvės rytojų švin
tant: Lietuvos nepriklausomybė neša vi
siems laisvą ir laimę, tad ginkime Nepri
klausomą Lietuvos Valstybę! Vienybėje, kaip 
broliai, pasidavę kits kitam rankas, eikime 
drąsiai į kovą, visi kaip vienas stokim už 
Tėvynę! Lietuva pavojuje! Vokiečių 
kariuomenei atsitraukiant, jau įsibrovė Lie
tuvon svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji eina, 
atimdama iš mūsų gyventojų duoną, gyvu
lius ir mantą. Jos palydovai — badas, 
gaisrų pašvaistės, kraujo ir ašarų upeliai. 
Tat ginkim Lietuvą! Parodykim, jog esame 
verti amžinai kovotos laisvės! Šiandieną 
Lietuvos likimas mūsų pačių rankose! ...” 
Rašoma tame istoriniame atsišaukime, ku
rio tik dalį čia pacitavau.

Iš r.oiųjų Lietuvos likimas, galima sakyti, 
kabėjo tuomet ant plauko. Jei dar būtų 
delsta, kaip pirmoji vyriausybė delsė, pa
šaukti savanorius ir efektyviai organizuoti 
mūsų ginki, pajėgas, tikrai nebūtume susi
laukę Nepriklausomos Lietuvos. Niekas 
mums laisvės nebūtų atnešęs ir pasiūlęs. 
Reikėjo ją patiems savo lietuvišku savanorių 
krauju laimėti. Kokia ypatingai sunki It 
beveik beviltiška buvo padėtis, rodo jau vien 
tas faktas, kad Vilniuje tuo pat metu or
ganizavosi net trys skirtingos armijos — 
lietuvių, lenkų, bolševikų, o ketvirtoji — 
vokiečių armija — faktinai dar tebevaldė 
Lietuvą. Tuometinė Lietuvos vyriausybė bu. 
vo desperatiškoj padėtyje. Kaip tik tuo metu 
grjžo iš Rusijos M. Sleževičius, kuriam tuo
jau pat buvo pavesta sudaryti naują vy
riausybę ir tuo būdu atsirado aukščiau mi
nėtasis atsišaukimas į tautą. Savanoriai bu
vo pašaukti.

Lietuvos kariuomenės suorganizavimui la
bai daug nusipelnė Kazys Škirpa. Neveltui 
juk jam Lietuvos Kariuomenės Kūrė
jų—Savanorių S-ga yra suteikusi Pir
mojo Lietuvos Kariuomenės Kūrėjo. Sa. 
vanorio vardą. Paprastai, pagerbiant va
dą, pagerbiama ir visa jo vadovaujama ka
riuomenė. Tad ir šios reikšmingos sukakties 
proga plačiau paminėdamas ir pagerbdamas 
Pirmąjį mūsų savanorį K. Škirpą, tikiuosi 
kariu pagerbsiąs ir tuos tūkstančius šaunių 
mūsų tautos idealistų, patriotų, kurie, iš
girdę pirmąjį vyriausybės pakvietimą, sku
bėjo, viską metę, į organizuojamus Lietuvos 
kariuomenės dalinius.

Kazys Škirpa yra gimęs 1895 m. vasario 
18 d. Biržų apskr. Baigęs Mintaujos rea
linę gimnaziją, jis nuvyko studijuoti į Ko
mercijos Institutą Petrapilin. 1916 m. pa
skelbus studentų mobilizaciją, buvo mobili
zuotas ir K. Škirpa. Baigęs karo mokyklą, 
tapo karininku, nors anksčiau apie karininko 

z karjerą nebuvo visai galvojęs. Tarnauti jam 
teko 10 Sibiro šaulių pulke Omske, kur jis 
ir susilaukė carinio režimo galo. Kilus bol
ševikinei revoliucijai, K. Škirpa metė ka
riuomenę ir grįžo j Petrapili, kur aktyviai 
įsijungė t lietuvių tremtinių veiklą. Jis buvo 
vienas aktyvesniųjų Lietuvių Karininkų 
Sąjungos narių. Šiai sąjungai ypač rūpėjo 
suorganizuoti Rusijoj lietuvių karių pulkus 
ir, atėjus laikui, organizuotiems ir ginkluo
tiems grįžti i Lietuvą. Iš dalies tai ir buvo 
pavykę; Vitebske, Smolenske ir dar keliose 
kitose vietose buvo susiorganizavę atskiri 
lietuvių karininkų vadovaujami lietuvių ba- 
talijonai. Į Vitebsko lietuvių batalijoną 
įstojo ir K. Škirpa. Tačiau vis labiau įsiga
lint Rusijoj bolševikams, tolimesnis lietuvių 
kariuomenės organizavimas buvo sutrukdy
tas, o įsteigtuosius batalijonus bolševikai 
visomis priemonėmis pradėjo ardyti. Darė
si aišku, kad vargu ar šie batalijonai bega
lės organizuotai ir su ginklais grįžti i Lie
tuvą. Tuomet Rusijoj veikusi Tautinė Lietu
vių Taryba nutarė išbandyti kitą kelią: gal 
būtų galima ginkluotąsias pajėgas organi
zuoti jau pačioje Lietuvoje. Tuo tikslu 1918 
m. ankstyvą pavasarį K. Škirpa buvo slap
tai pasiųstas į Lietuvą, kad, nuvykęs l Vil
nių, painformuotų Valstybės Tarybą apie 
lietuvių pastangas sukurti Rusijoj savo ka
rinius dalinius ir bandytų tokius pat dali
nius steigti ir Lietuvoje. Toji K. Škirpos 
kelionė buvo gana rizikinga. Tiesa, jam pa
vyko pralįsti pro vokiečių fronto liniją, bet 
vėliau vokiečiai vis dėlto' ji pačiupo ir, kaip 
buvus; rusų karininką, uždarė i Daugpilio 
tvirtovę. Grėsė pavojus, kad gali jį išsiųsti 
į Vokietiją, kaip karo belaisvi. Vis dėlto po 
tokios savaitės pavyko K. Škirpai iš tos 
tvirtovės pasprukti ir jau 1918 m. kovo 20 d. 
jis atvyko l Vilnių.

Deja, Lietuva dar tebebuvo kietoj vokie
čių okupacinėj valdžioje ir Valstybės Tary
ba faktinai buvo bejėgė, be tOį dar jai trūko

ir ryžtumo griebtis daugiau konspiracinio 
darbo ir pradėti slaptai organizuoti. Todėl 
visos K. Škirpos pastangos, kurias jis per 
visą 1918 m. vasarą dėjo ginki, pajėgų stei
gimo reikalu, atsimušdavo į Valstybės Ta
rybos pasyvumą, o taip pat 1 kai kieno įsi
tikinimą, kad Lietuvai greičiausiai savos ka
riuomenės nereiksią, ji galėsianti išlikti 
neutrali. Ir kai pagaliau 1918 m. lapkričio 
23 d. prof. A. Voldemaro vyriausybė iš
leido pirmąjį įsakymą kariuomenei organi
zuoti, pats gi jos organizavimas nėjo taip 
kaip reikėjo. Mat, į visas vadovaujančias 
vietas, trūkstant aukštesnių laipsnių lietu
vių buvo paskirti rusai karininkai,- prisi
dengę gudų vardu, kuriems Lietuvos reika
lai mažai terūpėjo.

Naujoji vyriausybė apsisprendė laikytis 
Vilniuje ir, jeigu bus suspėta daugiau su
organizuoti kariuomenės, jį ginti. Tam tiks
lui buvo įsteigta ir Vilniaus karo komen
dantūra, kurios pirmuoju komendantu buvo 
paskirtas K. Škirpa. Kartu su vyriausybės 
atsišaukimu į tautą, K. Škirpa su savanoriu 
Juozu Pajauju parengė Vilniaus karo ko
mendantūros vardu atsišaukimą į Vilniaus 
gyventojus, kviesdamas juos savanoriais 
stoti J Lietuvos kariuomenę. Kai jis Vil
niaus mieste buvo lipdomas ant sienų, 
Miesto Teatre vyko lietuviškas spektaklis. 
Staiga vaidinimas buvo nutrauktas ir scenoj 
pasirodė J. Pajaujis, kuris paskelbė, kad 
jau suorganizuota Vilniaus karo komendan-
tfira, kviečiami savanoriai ir ta proga pa
sakė karštą patriotinę kalbą. Po jo scenoj 
pasirodė K. Škirpa ir perskaitė Vilniaus ka

ro komendantūros atsišaukimą. Pilnas teat
ras lietuviškos publikos, kuriai tai buvo di
delė staigmena, atgimstančiai Lietuvos ka
riuomenei sukėlė entuziastingas ovacijas ir 
sugiedojo Tautos Himną. Po to dainininkė 
A. Nezabitauskaitė iš balkono užtraukė ži
nomąją patriotinę dainą „Jau slavai su
kilo ...”, kuriai publika taip pat entuziaz- 
tingai pritarė... Taip iškilmingai ir įspū
dingai buvo Vilniuje paskelbtas savanorių 
pašaukimas i Lietuvos kariuomenę.

Tas atsišaukimas neliko be atgarsio. Į ko. 
mendantūrą pradėjo pavieniui ir būreliais 
plaukti vyrai. Maždaug per savaitę prisi
rinko apie 500 kareivių ir apie 20 karininkų. 
Tai jau buvo šiokia tokia pajėga, jau buvo 
galima sudaryti komendantūros batalijoną, 
nors jam ir labai dar stigo ginklų ir ap
rangos.

Gruodžio 31 d. vokiečiai pradėjo evakuo. 
tis iš Vilniaus, o sausio 1 d. apie pietus jie 
jau nuėmė ir savo karinę vėliavą nuo Ge
dimino kalno bokšto viršūnės. Pastebėjęs šį 
dalyką, K. Škirpa su karininku P. Gužu be 
kvapo nubėgo į Valstybės Tarybos rūmus, 
beveik jėga išplėšė iš tų namų valdytojo 
Adomaičio mūsų trispalvę vėliavą ir kuo 
greičiausiai su ja nuskubėjo 1 Gedimino 
kalną. Mat, buvo pavojus, kad lenkai neuž- 
lįstų už akių ir toje mums brangiausioje 
istorinėj vietoj neiškabintų savo plėšraus 
balto erelio. Ir koks didelis buvo visų Vil
niaus lietuvių džiaugsmas, kai pamatė Ge
dimino kalne iškylančią mūsų gražiąją tris
palvę vėliavą.-Prie jos K. Škirpa pastatė 
tvirtą lietuvių sargybą ir vėliava ten plevė
savo, kol į miestą įsiveržė bolševikai. Nors 
lenkai ir buvo labai tuo nepatenkinti, bet 
nedrįso jos paliesti.

Vokiečiams iš Vilniaus išvykus, visai prie 
pat miesto po'kelių dienų atslinko bolševikų 
gaujos. Lenkų legionieriai dar lyg bandė 
jiems priešintis, bet, būdami tarp pat ne
gausūs ir menkai ginkluoti, nepajėgė atsis.

pirti. Mūsų vyriausybė taip pat buvo pri
versta iš Vilniaus keltis, palikdama Vilniuje 
savo įgaliotini M. Biržišką ir Vilniaus karo 
komendantūrą. Tačiau bolševikų spaudimas 
vis didėjo, atremti juos stigo vyrų, o la
biausiai ginklų. Todėl visus savo komen
dantūros beginklius karius K. Škirpa pa
siuntė su karin. Gužu į Kauną, o pats su 
turėjusiais ginklus savanoriais pasiliko Vil
niuje, pasiryžęs laikytis mieste iki pačios 
paskutinės minutės ir nepalikti miesto pir
ma lenkų. Vis dėlto sausio 5 d., vėlų va
karą, kai jau bolševiką! buvo užėmę dides
niąją miesto dalį, K. Škirpa su savo būriu 
pasitraukė Lentvario kryptimi, kur rado apie 
1.000 iš Vilniaus pabėgusių lenkų legionie
rių, vokiečių jau nuginkluotų.

Sausio 6 d. K. Škirpa su savo kariais at
vyko į Kauną ir čia buvo tuojau paskirtas 
Kauno karo komendanto padėjėju. Jo atsi
vestieji iš Vilniaus kareiviai sudarė, galima 
sakyti, pirmąją lietuviškąją Kauno įgulą ir 
buvo jau reali pajėga, kuria vyriausybė ga
lėjo remtis. Tuo tarpu Kaune ir visoje pro
vincijoje buvo išplėstas savanorių verbavi
mas. Būriai jų pradėjo kasdien plaukti į 
Kauną ir kitas vietas. Prasidėjo intensyvus 
lietuviškų karinių dalinių steigimas. Netru
kus ir K. Škirpa gavo įsakymą iš savo ko
mendantūros suformuoti atskirą batalijoną. 
Kadangi jo branduolį sudarė vilniečiai sa
vanoriai, tai jis buvo pavadintas Atskiru 
Vilniaus Batalijonu. Su juo K. Škirpa ir iš-
žygiavo i frontą prieš bolševikus. Teko ko
voti prie Žaslių ir Žiežmarių ir nustumti 
bolševikus iki Lentvario. .1919 jn. pavasari

K. Škirpa gavo įsakymą 'savo batalijoną 
išugdyti į pilną pulką. Sulaukęs naujų sa
vanorių, jis suformavo 5-jį pėstin. pulką, 
kuris vėliau gavo garbingą D.L.K. Kęstučio 
pulko vardą, ir buvo pirmasis to pulko va
das. Taigi, teturėdamas vos apie 24 metus, 
K. Škirpa jau ėjo tokias atsakingas pulko 
vado pareigas. Tačiau savo vyriausybės ir 
savo vyrų K. Škirpa niekuomet neapvylė. Su 
šiuo pulku K. Škirpai teko dalyvauti visuose 
frontuose, kovoti prieš visus Lietuvos prie
šus ir 5-sis pėst. pulkas visur savo uždavi
nius garbingai atliko, o pats jo vadas, tuo
met kap. K. Škirpa, už narsumą ir pasižy
mėjimą kovos laukuose buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus ordenu.

Aprimus kiek kovoms už laisvę, 1920 m. 
gegužės mėn. 15 d.,“susirinkus Steigiamajam 
Seimui, K. Škirpą matome jo narių skaičiu
je, kaip Lietuvos valstiečių liaudininkų 
frakcijos atstovą. Tačiau K. Škirpai neilgai 
teko dalyvauti seime. 1920 m. rudenį len
kams pradėjus pulti vėl iš naujo Lietuvą, 
jis vėl grįžo j aktyvią karo tarnybą. Du 
seimo nariai karininkai kap. L. Natkevičius 
ir kap. K. Škirpa griebėsi organizuoti du 
naujus savanorių pulkus lenkų puolimams 
atremti. Pirmasis suorganizavo raitelių sa
vanorių „Geležinio Vilko” pulką, o antra
sis 1-jį savanorių pulką, kuris vėliau buvo 
pavadintas 13-ju pėst. pulku. Bet šiems nau
jiems pulkams mažai beteko dalyvauti mū
šiuose, nes santarvininkai įsikišo ir” paža
dėjo mūsų ginčą su lenkais taikingu būdu 
išspręsti. Deja, jie ji taip „teisingai” iš
sprendė, kad Želigovskio okupuotas Vilnius 
taip ir liko lenkų rankose.

Pasibaigus karams, K. Škirpai, kaip vie
nam gabiausių mūsų karininkų, dar tebe
sančiam visai jauno amžiaus, buvo pasiūly. 
ta vykti į aukštąsias užsienio karo mokyk
las, nes Lietuvai labai trūko didesnio kari
nio išsimokslinimo karininkų, ypač genera
linio štabo karininku. K. ■ Škirpa sutiko ir.

pastudijavęs' kurį laiką Šveicarijoj, jis 
1922 m. persikėlė i Belgiją, kur ketverius 
metus lankė Aukštąją Karo Akademiją 
Briuselyje. Lankydamas tą akademiją, K. 
Škirpa neleido valstybės lėšų veltui, bet 
uoliai ir įtemptai dirbo, ko; ją su pasižy
mėjimu baigė, gaudamas generalinio štabo 
karininko vardą.

Grįžęs 1925 m. pabaigoje į Lietuvą jis 
buvo pakeltas j gen. št. pulk, leitenanto 
laipsnį ir paskirtas generalinio štabo valdy. 
bos II skyriaus viršininku, netrukus perė
mė generalinio štabo valdybos viršininko pa
reigas, o 1926 m. birželio 21 d. buvo pa
skirtas i pati svarbiausią mūsų kariuome
nės postą — Vyriausio štabo viršininku. 
Čia K. Škirpai atsivėrė platūs galimumai 
panaudoti Lietuvos labui visas tas moder
nias karo mokslo žinias, kurias jis rimtai 
dirbdamas buvo įsigijęs užsienyje. Ir K. 
Škirpa tuojau griebėsi pertvarkyti ir mo
dernizuoti mūsų kariuomenę, kad ji visiškai 
atitiktų savo paskirčiai. Kariuomenės reor
ganizacijai jis pasirinko teritorialini prin
cipą, parengė mobilizacinę priedangą ir 
atitinkamai mūsų sąlygoms išsprendė visus 
kitus svarbius karinės organizacijos reika
lus. Pagal jo planą, kuris buvo sistemingai 
sudarytas ir gerai karinės vadovybės išdis
kutuotas, mūsų ginkluotųjų pajėgų organi
zacija būtų gal kiek priminusi suomių ka
rinę' organizaciją. Ir labai gaila, kad šių 
planų jam neteko tgyvendyti. Vėlesni |vy-1

Tarybln? spaudą pavarčius

Ir Mažvydas buvo komunistas...
Ne tik mes, bet ir bolševikiniai Lietuvos 

valdovai minėjo lietuviškosios knygos 400 
metų sukaktį. Šia proga ir tremtiniams iš
leido menkutę brošiūrėlę „Pirmoji lietuviš
ka knyga”, kuriai įvadą betgi parašė „di
džiausias po Stalino Lietuvos vyras” J. Pa
leckis. Pagal jo „studiją” Mažvydas buvęs 
labai pažangus žmogus.' Skaitydamas „pre
zidento” žodžius apie kunigą Mažvydą, su
sidarai jspūdį, kad jis, jeigu ir nebuvo tuo 
metu tikras komunistas, tai labai jiems pri
jautė ir šiandien, aišku, įsirašytų J parti
ją... Nuopelnų jis turįs daug. Pirmiausia 
norėjęs „padėti sukilti Lietuvos liaudžiai”. 
Mat, ir pačiame „katekizme” J. Paleckis 
suranda revoliucinių vietų:

„Ach panai, klausiikiet ir peųnanikiet, 
Balsus tuos iusų szmaniu iszgirskiet”.
Vienok lietuviškos knygos kelias nuo 

„Chatekizmuso” ligi didžiausios šių dienų 
lietuviškosios knygos — Stalino konstituci
jos, „kurios pagrindu vystosi lietuvių gyve
nimas”, buvęs ilgas ir sunkus, nes „knyga 
ir literatūra buvusios valdančiosios eksplo
atatorių klasės rankose dar ilgai nerodžiusi 
ir negalėjusi rodyti Lietuvos darbo liaudžiai 
kelio” į komunizmą, kurio Mažvydas gei
dęs žodžiais: „Maksla schito tewai iusu 
trakszdawa turėti”.

Tame pačiame leidinyje atspausdinta kele
tas nuotraukų vaizduojančių bolševikinės 
knygos produkciją. Kad parodžius tremti
niams kaip bolševikai gerbia ir „buržuazi
nius” rašytojus, įdėtas Maironio paveikslas. 
Jeigu Mažvydas beveik sukomunistintas, tai 
Maironis išlikęs beveik nepaliestas, netgi be 
komunistinės apikaiklės — su kryžiumi ir 
kunigiška koloratka. Pasitenkino mat jo 
raštų cenzūra ir sukomunistinimu.

Lietuviai kompozitoriai bolševizmo idėjų 
tarnyboje

Iš „Tiesos” 1948.XI. 2d. numerio sužino
me, kad kompozitoriai švedas, Račiūnas, 
Kuprevičius, Kaveckas, Gaikaifskas, Dam
brauskas ir kiti buvo priversti rašyti kom
pozicijas pagal tarybinių rašytojų T. Til
vyčio, A. Venclovos, J. Palemono, Vacio 
Keimerio, VI. Mozūriūno ir kt. tekstus.

Lietuvio docento „velykinė”
„Tiesos” Nr. 256, 1948. X. 28 d. skaitome 

„visuotinę spaviednį” Žemės Ūkio Akade
mijos docento K. Brundzos:

— „Aš iš pagrindų išnagrinėjau savo 20 
metų darbą Z. O. Akademijoje, kame dėstau 
biologinių mokslų dalykus. Pasirodė — 
mano darbe esama kai kurių trūkumų. Kri
tiškų mano darbo įvertinimų pasirodė ir 
spaudoje. Apsvarstęs nurodomus mano dar
bo trūkumus, priėjau išvadą, kad priekaiš
tai man taikomi ne be pagrindo. Tiik turiu 
pastebėti, kad mano dėstymas ir kai kurios 
klaidos neseniai išspausdintoje „Bendro
je ūkinėje botanikoje” įvyko ne dėl mano 
sąmoningų pastangų ir noro nepripažinti 
Mičiurino mokslui pirmaujančios reikšmės 
ar duoti klaidingą idealistinį gyvybės reiš
kinių aiškinimą. Skaitydamas mičiurininkų 
kalbas... aš supratau, kad Mičiurino-Li- 
senkos mokslas yra tikrojo kūrybinio dar
vinizmo mokslas, kuris negali būti suderin
tas su mendelizmu—morganizmu. Tik šiuo 
mokslu vadovaudamiesi galėsime žengti ; 
aukštesni visuomeninio gyvenimo laipsni — 
Komunizmą”.

kiai privertė ji iš aktyviosios veiklos pasi
traukti.

Po 1926 tn. perversmo, kuriam K. Škirpa
pasipriešino, jis įteikė naujajai vyriausybei 
prašymą paleisti ji i atsargą. Tačiau ir 
šioji vyriausybė nenorėjo netekti tokio ga
baus ir pasižymėjusio karininko. Ji K. Škir_ 
pos prašymo nepatenkino, ir paskyrė i 
Berlyną karo attache pareigas eiti. Tose 
pareigose ji K. Škirpą išlaikė net 10 me
tų, nors jis kelis kartus buvo prašęs leisti ji 
grįžti j Lietuvą. Pagaliau 1937 m. jis pasi
traukė iš karo tarnybos, pereidamas 1 dip
lomatijos sritį. B.uvo paskirtas Lietuvos 
atstovu prie Tautų Sąjungos, o po to, už
mezgus su Lenkija diplomatinius santykius, 
— pirmuoju Lietuvos pasiuntimu Varšuvon. 
O kai Europos dangus pradėjo vis labiau 
nidtktis, K. Škirpai teko pats sunkiausias 
mūsų diplomatinis postas — pasiuntinio 
Berlyne vieta.

Bet čia jau prasideda naujieji laikai, ku
riuos mes visi gerai atsimenam ir žinom tą 
vaidmenį, kur} K. Škirpa suvaidino paren
giant 1941 m. birželio mėn. sukilimą prieš 
bolševikus ir jo atsistojimą tuometinės Lai
kinosios Lietuvos vyriausybės priešakyje. 
Deja, jam nebuvo leista grįžti i Lietuvą ir 
vėliau dar žymiai nuo vokiečių nukentėti— 
sėdėti vokiečių KZ.

Šiuo metu mūsų garbingasis pirmasis sa
vanoris gyvena vienišas, visai atskirtas nuo 
savo tautiečių — tolimoj Airijoj, Dubline. 
Šios sukakties prjga palinkėkime jam ilgų 
metų ir našaus darbo Lietuvos vadavimo 
darbe.

J. Almės

I Toliau K. Brundza tęsia:
' — „Klerikalizmui pasidariau visai sveti

mas, belankydamas marksizmo — leniniz
mo universitetą; supratęs, kad komunizmas 
su klerikalizmu bei idealizmu yra nesuderi
nami.” Pabaigoje K. Brundza prižada ati
taisyti trukumus, kurių iki šiol neišvengęs.

Ar šia vieša „išpažintimi” K. Brundzai 
pavyks išgelbėti save nuo suėmimo ir iš
trėmimo į Sibirą, tuo tarpu mums nėra ži
noma.

Apie pančiais surakintus lietuvius
„Tiesos” Nr. 270, 1948. XI. 14 d. mūsų 

collega V. Ožkinis, dėdamas visas pastan
gas išlaikyti savo kaili ir bent tue tarpu 
nenukeliauti į Sibirą, rašo;

— „(vairiausio plauko nacionalfašistiniai 
propagandistai (juo ir pats Ožkinis buvo 
visus trejus metus. K. Pi.), įkyriai įtikinė
ja, kad kelias iš lagerių i Tėvynę — tai 
kelias į persekiojimus, į kalėjimus, į Sibirą.” 
Šia proga papila visą pamazgų bačką „ko- 
mitetinitikams” kokiu neseniai buvo ir pats 
Oškinis, kurie „sulaiko DP lietuvius lage
riuose, surakinę bauginimų ir teroro pan
čiais. Jie stengiasi nuslopinti jų valią ir 
troškimą grįžti į Tėvynę”.

„Tarybų vyriausybė sudarė visas sąlygas 
sugrjžti į šitą gyvenimą visiems .r doriems 
lietuviams. Jiems nėra mažiausio reikalo 
sukti galvas apie emigraciją į įvairiausius 
pasviečius, pasiduoti juodai vergijai”.

Žinoma, sunku mums su ta emigracija. 
Bepigu tarybų žmogui: pati valdžia tuo pa
sirūpina, net. nakties metu. Neužmirš ji ir 
paties Oškinio, žinoma, kai „mauras bus 
atlikus savo darbą.”

Rašytojo Juozo Paukštelio kelionės (spūdžiai
1946 m. P. Cvirka, A. Vienuolis, Alb. 

Žukauskas buvo išsiųsti kelionei į „broliš
kas” respublikas. Su jais vyko ir rašyt. J. 
Paukštelis (ką veiksi nevykęs...). Partija 
įsakė ir jam savo kelionės įspūdžius patiek
ti Amerikos lietuvių visuomenei per komu
nistinę „Vilnį”. (prastu būdu pagarbinęs 
„Tėvą ir mokytoją”, rašytojas aprašinėja- 
karo sunaikintos Rusijos vaizdus, šia pro
ga (o gal iš arčiau pamatęs mūsų ištremtos 
tautos vargus), atsimena Adomo Mickevi
čiaus žodžius;

„Kur tiktai toji giltinė įniršta,
Tai niekis tavo pilių, miestų puolis,— 
Ten visas kraštas tyrlaukiu pavirsta... 
Ach, jei išliko gyvas koks varguolis, 
Eik šen, ant brolio kapo sėsim, 
Giedosim giesmę ir ašaras liesim!...
Ach, mielas Paukšteli. Liūdna ten tau, 

liūdna ir mums, kada visas kraštas tyrlau
kiu pavirsta...

Ir raudonos vėliavos pasidarė baltos
„Tiesa” 1948'. X. 28 rašo:
— „Šiaulių mieste, Tarybų aikštėje, prieš 

naujai pastatytą Pergalės paminklą yra 
įrengta garbės lenta, kurioje pažymimi pir
mūnai. Vitrinoje yra 20 nuotraukų ir, gal 
būt, prieš metus laiko parašytos pavardės. 
Fotografijos apneštos storu purvo ir dulkių 
sluoksniu; parašai — išblukę. nejekartomi, 
stiklai išdaužyti. Be to, trys vėliavos vir
šum garbės lentos jau pasidarė baltos...”

Taip, tarp, „draugad”: pasaulyje viskas 
keičiasi. Pirmūnai virsta paskutiniais, rau
donos vėlivos pa bakt ir ilgametis teroras 
išnyksta. (Nukelta l 4 psf.)
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Ne vienam tremtiniui bus jau girdėta vi

suomenės veikėjos, dainininkės ir "kompozi
torės Čikagos lietuvaitės Adelės Ambrazai
tytės (Ambrose) pavardė. Jos tėvai Antanas 
ir Ona Ambrazaičiai kartu su savo dviem 
dukrelėm Antanina ir Onute šio šimtmečio 
pradžioje atvyko iš Jurbarko į Čikagą. Ade
lė gi jau yra gimusi Amerikoje.

Pradžios mokslą ji gavo tik iš vardo lie
tuviškoje Dievo Apveizdos parapijos mo
kykloje, kur tačiau mokė vienuolės lenkės. 
Ambrazaičių šeima namuose visada kalbėjo 
lietuviškai. Nors ir neturėjusi progos išeiti 
gerą lietuvišką mokyklą, Adelė-" Ambrazai
tytė gerai kalba ir neblogai rašo lietuviai.

Persikėlus su tėvais gyventi į netolimą 
Cicero miestą, ji baigė amerikoniškąją pra
džios, o paskui ir aukštesniąją mokyklą. Mo
kykloje ji pasižymėjo gabumais, vienu atve
ju laimėjo tarptautinį stenografijos, o kitu — 
mašinraščio konkursą.

Nuo pat mažens Adelė Ambrazaitytė mė
go dainas. Išėjusi bendrojo lavinimo mo
kyklą, ji susidomėjo muzika ir ėmė lankyti 
konservatoriją. Čia taip pat laimėjo kele
tą konkursų. Tėvų įkvėpta ji nukrypo į lie
tuvišką dainą. Yra Sukomponavusi lietuviškų 
dailnų, kurių tik viena — Sveikinimo daina 
— yra išteista atskiru leidiniu. Taip pat yra 
sukomponavusi ir išleidusi patriotišką ame
rikiečių maršą „Hail, USA, Haiti”, kuris su 
pasisekimu buvo dainuojamas ir grojamas 
per radijo ir nuskambėjoj>er visą šalį. Taip 
pat ir kitos jos kompozicijos susilaukė po
puliarumo.

Adelė Ambrazaitytė dažnai dainuoja įvai
riuose Amerikos radijofonuose, o taip pat 
lietuviškose radijo programose kaip „Mar
gučio”, Budriko, Ponios Barčus, „Draugo” 
ir kt. Ji taip pat dalyvauja įvairiuose kon
certuose.

Karo metu Ambrazaitytė pasižymėjo ka
rių globa ligoninėse ir už tai gavo prezi
dento Roosevelto asmenišką padėkos laišką. 
Buvo susitikusi ir su Lietuvos prezidentu 
Antanu Smetona.

šiuo metu Adelė Ambrazaitytė savo veik
lą daugiausia yra nukreipusi į savo tautie
čių tremtinių globą, rūpina jiems darbo ir 
buto garantijas, organizuoja pakietų siunti

mą ir net iš savo asmeniškų išteklių juos 
šelpia.

Atsidėkodami tremtiniai jai yra atsiuntę 
tarp kitų dovanų ir savo darbo lietuvišką 
lėlę. Milijoninio tiražo laikraštis Chicago 
Daily Tribune įsidėjo tos lėlės kartu su jos 
savininke atvaizdą ir priminė pasauliui, kad 
Lietuva yra pavergta ir jos gyventojai per
sekiojami. J. V.

Amerikos lietuvaitė, visuomenės veikėja, kompozitorė ir dainininkė 
A d a 1 i n e C. Ambrose

Naujos šventės -nauji veidai

J

Wehnen (Oldenburgas). Wehnen lietuvių 
stovykla iškilmingoje ir jaukioje nuotaikoje 
sutiko šių metų Kalėdų šventes. Dar kūčių 
vakarą stovyklos aikštėje buvo įrengta iliu
minuota eglaitė, kas suteikė stovyklos ap
linkai tam tikro grožio ir jaukumo. 12 vai. 
naktį buvo atlaikytos bernelių mišios, per 
kurias jau gerokai sustiprėjęs pasirodė sto
vyklos ahoras, muziko Linevičiaus vedamas, 
su naujomis kadėdinėmis giesmėmis. Tarp 
kitų, buvo sugiedota ir Ciurlionies kalėdinė 
giesmė „Piemenys, piemenys”. Pirmą Ka
lėdų dieną, chorui giedant bažnyčioje per 
sumą šią giesmę, solo giedojo ir solistė 
Augaitytė.

Pasirūpinta, kad paskiri asmenys kūčias, 
kiek galima praleistų šeimose. Raudonojo 
Kryžiaus atstovai aplankė ligoninėje esan
čius tautiečius ir apdovanojo juos kuklio
mis švenčių dovanėlėmis. Antrą Kalėdų die
ną vaikučiams stovyklos salėje surengta eg
lutė. Mažieji pasirodė scenoje su dainomis, 
deklamacijomis ir šokinis. Kalėdų senelis 
apdovanojo vaikučius kalėdinėmis dovanė
lėmis.

Wehnen stovykla tapo lyg paskutinė lietu
vių telkimosi britų zonoje vieta. Nežiūrint 
to, kad nemaža žmonių iš čia emigruoja į 
įvairius kraštus, vis dėlto bendras stovyklos 
gyventojų skaičius veik nemažėja. Maį čio
nai dabar grąžinami, ar atsiunčiami i? per
einamųjų stovyklų, dėl kurių nors priežas
čių sulaikyti nuo emigravimo, ar šiaip iš 
kitų įvairių stovyklėlių, ar vietovių asme
nys.

Tuo būdu šioji stovykla pasidarė lyg ir 
pereinamąja stovykla. Senųjų stovyklos gy
ventojų vis mažėja, o kas kart atsiranda 
vis nauji lietuviški veidai. Štai vėl laukia 
transporto keliasdešimt® šeimų į pereina
mąją stovyklą, kaipo kandidatai vykti j

(Atkelta iš 3 psl.)
Ar neperdaug tų knygų apie Lietuvą sveti

momis kalbomis?
Bereikalo tremtinių spauda nusiskundžia, 

kad trūksta knygų apie Lietuvą ir mūsų ra
šytojų veikalų svetimomis kalbomis. Pasi- 
skaitykime verčiau, ką apie lai rašo bolše
vikų kritikai” J. Kalnius ir St. Morkūnas 
„Tiesos” Nr.253, 1948. X. 24 d.:

„Štai jau praslinko daugiau į kaip treji 
metai nuo to laiko, kai esantieji svetur įvai
rūs rašytojai mėgina kaž ką kurti. Bet ligi 
šiol dienos šviesą daugiausia išvysta tik tų 
autorių kūriniai, kurie rašomi vokiečių kal
ba. Gimtąja kalba išspausdintų knygų labai 
maža”.

Ar ne nenaudėlis tad p. Al. Ružancovas 
eu savo visa Bibliografijos tarnybi, kuris 
per 3 metus tėra įregistravęs vos kelius lei
dinėlius vokiečių kalba apie Lietuvą? Ar 
nebereikalo tad džiovina smegenis tie mūsų 
vertėjai, kurie stengiasi vieną kitą knygą 
svetima kalba apie Lietuvą patiekti? Te- 
posiskaito geriau, ką rašo tarybinė spauda, 
kuri, anot jų pačių, „Yra geriausiai infor- 
mnota”.*« K. Pclėkis

Australiją drauge su šeimomis, kas yra pir
mą kartą emigracinėje praktikoje į Austra
liją. Taip pat vėl susidarė jau kelios šeimos 
vykti į Kanadą pagal afidevitus. Žinoma, 
daug kas turi darbo sutartis ir garantijas, 
vykti į J. A. V-bes, tačiau jų viltys tuo tarpu 
tik ir palieka viltimis, nes praktiškai, nežiū
rint visų pastangų, prie emigracijos dar 
neprieinama. K, Ketu.

KALĖDŲ senelis is mohldorfo
Gautingas. S. m. gruodžio 21 d., besiarti

nančių šv. Kalėdų proga, Mūhldorfo sto

Rašykime istorines apžvalgas
Ir pirmojo didžiojo karo mętu (1914—18 

m.) daug lietuvių išgyveno tremtinio gyve
nimą. Jų daug buvo Rusijoj ir nemaža Vo
kietijoj. Apie jų išvargtus vargus, kultūri
nę veiklą ir kt. težinome labai mažai arba 
nieko nežinome.

Kad dabartinio tremtinių gyvenimo liktų 
aiškūs ir ryškūs pėdsakai, Kultūros Tarny
bos. Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisija 
renka istorinę medžiagą ir siunčia į sau
gias vietas. Šalia visų kitų dalykų labai ver
tina istorines apžvalgas. Anks
čiau gautos istorinės apžvalgos yra multi
plikuotos į „Užsienio Lietuvių Istorinės Me
džiagos” knygas, tvirtai ir gražiai įrištos ir 
išsiųstos į saugias vietas. Dabar baigiama 
penktoji knyga. Minėtose keturiose knygose 
tilpo 84 istorinės apžvalgos.

Komisija kviečia stovyklas, parapijas, 
organizacijas, kolektyvus, švietimo įstaigas 
ir visus kitus sambūrius (kurie dar neat
siuntė) parašyti veikimo istorines apžvalgas 
ir atsiųsti Komisijai (Eichstatt, DP Camp 
Rebdorf). Siuntėjas gaus pranešimą, į kurią 
knygą tilpo atsiųstoji istorinė apžvalga ir 
kur išsiųsta apsaugai.

Neatsiuntę prašomų apžvalgų, ateinan
čioms kartoms tremtinių gyvenimo atvaiz
davimą paliktų nepilną, su spragomis.

Komisija šiuo metu turi galimybių šį 
darbą dirbti, tad reiktų tuo pasinaudoti ir 
paskubėti atlikti savo pareigą. KT IMRK 

Trys latvių rašytojai — jubiliatai
Š. m. lapkričio mėn. 25 metų darbo su

kaktuves šventė trys latvių vidutinės gene
racijos rašytojai: daugelio novelių autorius, 
juristas ir redaktorius, LLV vicepirmininkas 
Olgerts Liepinš (Liubeke), prozaikas, did
vyriškumo šlovintojas, keletos romanų ir 
novėlių rinkinių autorius Vilis Lesins 
(Augustdorfe) ir poetas ir dramaturgas Hu
go Kruminš (Flensburge). Gruodžio mėn. 4 
ir 5 d. Liubeke buvo surengtos rašytojų 
dienos, kur apie 15 britų zonos autorių 
skaitė savo naujausius kūrinius. Prie tos 
progos buvo pagerbti ir jubiliatai. Į rašy
tojų dienas atsilankė ir lietuvių atstovai 
poetas Faustas Kirša, LLV Liubeko skyriaus 
pirmininkas dir. J. Olemža ir kt. LLV/SB

„Liūto klubai” nori padėti DP
Generolo Clayaus pakviesti 12 didžiausių 

Amerikos organizacijų atstovai, kurie kaipo 
stebėtojai dalyvavo JT sesijoje, aplankė 
Berlyną ir amerikiečių zoną. Ten jie apžiū
rėjo ir tris DP stovyklas. Dabar jau šis 
„tautos delegatų” apsilankymas Vokietijoje 
parodo konkrečių pasekmių. Pavyzdžiui’,

vyklos lietuvių atstovai kun. Vembrė ir p. 
Vaitėnienė aplankė Gautiiįgo sanatorijoje 
besigydančius lietuvius ligonius.

Svečiai aplankė visus ligonius, su kiekvie
nu pasikalbėjo ir perdavė nuoširdžiausius 
mūhldoriiečių linkėjimus. Atsidūrusius Sun
kioje materialinėje būklėje sušelpė pinigais 
ir kukliomis maisto dovanėlėmis.

Už šią kuklią bet nuoširdžią auką, ligo
niai dėkingi kun. Vembrei, p. Vaitėnienei ir 
visiems Mūhldorfo lietuviams, aukojusiems 
ir prisidėjusiems prie dovanėlių sudarymo.,

„Liūto klubo” atstovas Fredas Smithas dary
damas savo organizacijos nariams praneši
mą apie savo kelionę, tarp kita ko pasakęs: 
„Norėčiau pabrėžti progą, kuri mūsų orga
nizacijai duota, kad pagelbėti DP. Jiems ne
reikia labdarybės. Jiems reikalinga proga 
tapti savarankiškais, savigarbos kupinais 
žmonėmis. Išvietintieji asmens būtų gerais 
Jungtinių Valstybių piliečiais, nes faktiškai 
jie ir yra tas žmonių tipas, kuris Jungtines 
Valstybes padarė tuo, kuo jos šiandien yra.” 
Šie klubai remia sumanymą, kad į JAV 
įleidžiamųjų DP skaičius būtų padidintas.

LLV/SB

„MINTIES” ATSTOVAS D. BRI
TANIJOJ nuoširdžiausiai sveikina 
„Minties” prenumeratorius D. Britam 
Naujųjų 1949 m. proga ir siunčia 
jiems savo geriausius linkėjimus, o 
taipgi nuoširdžiausiai dėkoja visiems, 
jį sveikinusiems.

ELEKTRIKŲ DĖMESIUI!
Apsirūpinkite specialybės literatūra! Par

duodu 3 knygas „Elektrotechnika” (I ir II 
dal.) ir „Elektrotechnikos lentelės” (labai 
praktiška 300 ps.1. knyga elektromonteriams). 
Visos knygos virš 800 pusl.l

Be to, padedu surasti ir kitų specialybių 
literatūros.

Rašykite šiuo adresu:
ANTANAS DAGYS

. (13a) E r 1 a n g e it / Bavaria 
Oberst Drausnick- Str. 1 (Block E-6) 

USA Zone

Nesunkinkile pirmyb’ dlenr;
’iš išvykusiųjų į užjūrius dažnas 

rašo, kad naujame krašte pasigenda 
spausdinto lietuviško žodžio.

Kad išemigravus pačiam netektų 
patirti to nemalonaus dalyko, pata
riame prieš išvykstant užsiprenume
ruoti „Mintį”. Ji ištikimai lydės Jus 
į naują ’kraštą ir padės palaikyti dva
sinius saitus su tremtinių bendruome
ne Vokietijoje ir pasaulyje.

i Pasirūpinkime ir sugrįžimo garantijomis
Tremtyje gyvenančius lietuvius vis labiau apima emigracinė karštligė. Maisto 

t ir drabužių, daržovių ir, pietų eilutėse šiandien daugiausia tebekalbama emigraci-
♦ jos klausimais. O kiekvienas naujai emigracinėn stovyklon išvykstąs lietuvių bū- 
1 relis su pasisekančiųjų ašaromis per akis traukia ir pasisekančiųjų troškimą kuo
♦ greičiausiai išnykti iš šio vargo krašto. Jei nematytumei išvykstančiųjų ir neskai- 
t tytumei jų laiškų, rašytų jau iš naujosios „tėvynės”, tikriausiai emigruoti nebūtų 
; tokio užsidegimo. Bet dabar emigracija, kaip kokiomis limpamos ligos bacilomis per- 
t sisunkia tremtinio kūno ląstelėmis ir verčia dirbti smegenis. Stovyklos pašte, toje
♦ didžiausioje tremtinių su užjūriais bendravimo įstaigoje, rytais, kai atvežama ko- 
t respondencija, tenka matyti dešimtis žmonių, kurie drebančiomis iš susijaudinimo
♦ rankomis plėšia laiškus iš užjūrių. Jau daug atėjo, ateina ir ateis paštu iš užjūrių 
1 garantijų (darbo ir butų), kurios veikia kaip raminantieji vaistai. Garantijos vaide-
♦ naši tremtiniams sapnuose, kaip valgis išalkusiems. Jei dar kas negavo, neturi ra-
♦ maus miego. Žodžiu, garantijos didžiausiame mūsų susidomėjimo centre, o jų gavi-
J mui mobilizuojamos visos protinės pajėgos. z
; Paskutiniaisiais šių metų mėnesiais emigracija smarkiai pagyvėjo. Emigraciją
♦ tvarkantieji veiksniai skelbia ją dar labiau pagyvėsiant. IRO vyriausioji vadovybė 
J tvirtina, kad ligi 1950 metų mažai mūsų kelias į Lietuvą vyks per Ameriką, Ka-
♦ nadą, Australiją.

Kad nepasimestumėm svečiose šalyse, kad paliktumėm ištikimi Lietuvai, furi- 
5 me rūpintis ne tik išvykimo garantijomis. Svarbu lygiagrečiai rūpintis ir grįžimo
♦ garantijomis. Vyt. Alantas, „M’ntyje” rašydamas apie Kalėdų knygų dovanas, pas- 
I tebi: „Išemigruojant .Lietuvių Tautosakos Skaitymai’ turėtų būti kiekvieno lietuvio
♦ lagamine. Tai būtų geriausia garantija grįžti j Tėvynę.” Sutikdami su šia nuomo- 
t ne, galime ir bendriau pasakyti, kad kiekviena gera lietuviška knyga, kurią emi-
♦ grantas išsiveš, bus grįžimo garantija. Kiekviena gera lietuviška knyga kaip mag- 
1 neto plunksnelė kryps ir mus kreips J mūsų tėvynės polių. Dabar mūsų stovyklų
♦ paštuose, dėkui Dievui, jau knygų netrūksta. 'Tačiau trūksta tos markės, už kurią 
t galėtumėm knygą įsigyti. Emigracinėse stovyklose teko įsikalbėti su fenai nuolatos
♦ gyvenančiais lietuviais. Aišku štai kas: jau viena koja laive būdamas lietuvis susi- 
1 gauna, kad neturi lietuviškos knygos ir, susiėmęs už galvos, gailisi jos neįsigijęs.
♦ Pereinamosiose stovyklose ją įsigyti sunkiau, nes jau būva markės išsibaigusios, o 
į dovanoti niekas negali. Žinoma, turime pavyzdžių, kai liet, spaudą emigrantams
♦ skirsto savo lėšomis ir pereinamųjų stovyklų lietuviai. Čia turiu galvoje Bremeno 
I pereinamųjų stovyklų kapelioną kun. V. Šarką, kuris savo lėšomis yra nupirkęs ir 
j emigrantams išdalinęs didelius pundus liet, spaudos. Tie, kurie tomis knygomis bu- 
I vo apdovanoti, man neduos vėluoti. Tačiau, mano išmanymu,, pereinamosios sto-
♦ vykios neturi būti tos vietovės, kuriose reikalinga pradėti apsirūpinti lietuviškomis 
1 knygomis. Ši stovykla tegali padėti bėdos atveju. O svarbiausią gi dėmesį reikėtų 
j skirti tremtinių stovyklose. Išvykti besiruošiantieji, dar savo nuolatinėse stovyklose 
J gyvendami, turi visaip rūpintis liet, knygų įsigyti.

Kad lietuviškųjų knygų ūžjūriuose pasiilgsime, tai rodo šimtai laiškų tų, kurie,
♦ nukeliavę, atsigavo fiziniai, geresnio maisto užvalgę, tačiau dvasiniai išalko, irto-
♦ dėl gyvu Dievu prašo jiems prisiųsti knygų, spaudos. Mes tomis knygomis jau da-
♦ bar turime stengtis apsirūpinti, nes, gal būt, kai išvyksime, jau nieko nebeliks, ko
♦ galėtumėm prašyti tų knygų prisiunčiant ,

Tat, rūpindamiesi garantijomis išvykti, lygiagrečiai organizuokime materialinius 
J išteklius įsigyti garantijoms sugrįžti J tėvynę. S. NARKELIONAITE.

Skelbimas Nr. 61
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel

bime išvardinti asmens. Ieškomieji arba jų 
likimą žinantieji malonėkite atsiliepti C/ 
Kartotekai per artimiausius LTB skyrius, 
kartu nurodant ieškojimo eilės Nr. ir įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų atsakymui 
apmokėti.
794. KANOPIENIS Feliksas (1893); BAT- 

VENYTĖ Aldona (1930); SAPRONAS 
Leonas, s. Petro; BAJORAS Jonas 
(1913) iš Pandėlio; SILISKAITĖ (Ser 
liūnaitė) Ona iš Kauno.

795. RADZEVIČIŪTE Danutė (1927) nuo 
Rokiškio; ŠLEINIUS Povilas, s. Po
vilo nuo Kulių; BARAIKIS Edvardas, 
kilęs iš Videniškių parapijos.

796. Mr. Jonas Gramas, 329 Capitol Ave
nue, Hartford 6, Conn./USA — pra
šo atsiliepti Emiliją Vaikevičiūtę ir 
kitus gimines, kilusius nuo Liudvina
vo.

797. Mr. Feliksas Miniotas. 756 East Street, 
New Britain, Conn./USA — prašo at
siliepti savo gimines bei pažįstamus 
nuo Viduklės.

798. Mrs. Xaviera Malinowski (Zuperkai- 
tė?), 3650 S. Seley Ave., Chicago, Ill. 
— prašo atsiliepti savo brolį Joną Zu_ 
perką ar jo šeimą, gyv. prie Dotnuvos.

799. Mrs. Grasilda Bendžiūnas (Orauslytė) 
6320 S. Rockwell Street, Chicago 29 — 
prašo atsiliepti savo gimines Garuš- 
lius, gyv. Gargždų apylinkėje.

800. Mrs. Antanina Miezelies (Varpjotaitė), 
1314 Sheridan Street, Camden, N. Jer
sey — prašo atsiliepti' Igną Varpjotą 
ir jo šeimą, gyvenusius Telšių apskr.

801. Mr. John A. Dulskis, 68 Harrison St., 
Worcester, Mass./USA — ‘prašo atsi
liepti savo brolius Jurgį ir Vincą ar
ba jų vaikus, kilusius nuo Sakių.

802. Mr. K. Stoškus, 10715 Amery Ave., 
Downey, Calif./USA — prašo atsiliep
ti savo brolius Jurgį ir Vincą arba jų 
vaikus, kilusius nuo Šakių.

803. Mr. Joseph Janušas, 4521 S. Honore 
'St., Chicago 9, I11./USA — prašo atsi
liepti savo gimines Janusus ir Oai- 
dauskus, gyv. Skaudvilės valsčiuje.

804. Mrs. Marianne Eisin. 1231 South 49th 
Court, Cicero 50, Ill./USA — prašo 
atsiliepti savo gimines: Norbutus iš 
Kvėdarnos. Tolišius iš Jonaičių, Dau
nius iš Rinkių ir Stanišauskus nuo 
Kvėdarnos.

805. RUMCIKIĘNE-Skirvainytė Ona arba 
jos vaikai, kilę iš Jumantonių, Rozali
mo valsč., yra prašomi skubiai rašyti 
LG 'Konsulatui, New Yorke, palikimo 
bylos Nr. 18647/10—3230 reikalu.

IEŠKOJIMAS
AUGUSTAS ZEMECKIS, gyvenantis 7139 

So. Rockwell St., Chicago 29, Illinois, U.S.A., 
ieško savo giminaičių ZEMECKIŲ, kilusių 
iš Tauragės apskr., Pagramančio valsčiaus.

IEŠKOJIMAS
RUDYTĘ STEFANIJĄ ir PAKALNIŠKY

TĘ (ALDONĄ?) prašo atsiliepti LELIŪ. 
NAS ANTANAS, Ludwigsburg, Flak Ka- 
serne.

806. Druktienė Marijona, Tolaišienė Juzė, 
Gerčys Petras bei Juozas, gyvenę 
Skaudvilės v. — prašomi atsiliepti C/ 
Kartotfekon palikimo JAV reikalu.

807. Gauti giminių adresai iš JAV: Vikto
rijai Lunytei, Marijai Piečaitei-Puti- 
nienei, Jurgiui Bandžiui, Onai Janic- 
kaitei, Jonui Sausariui, Henrikui Bo- 
kui, Stasiui Knietai, Petrui Tamulio- 
niui, Dr. Aloyzui Stankevičiui, Anta
nui Birskiui, Kostei Matulevičienei- 
Navickaitei, Jonui Palevičiui, (Pranui 
Čekiui, Juozui Daugeliui, Antaninai 
Bubnienei-Prtrokaitei, Bronei Baltru. 
šaitienei-Ramanauskaitei, Lilly Krišto- 
ponytei, Jurgiui Piečiuliui, Teklei Jan
kauskienei _ Medzviegaitei, Jozepui 
Žvirbliui, O. Simanavičiūtę! Pranui 
Baleišiui, Anelei Oabrilevičiūtei, Pet
rui Rylai ir Kaziui Puidokui.

808. Užklydę laiškai; Juozui Vitėnui nno 
L. Balandžio, Kazimierui Jasui nuo A. 
Tyszkiewicz, Kostui Klovai nuo Fran
ciscan Monastery, Antanui Valiūnui 
nuo sesers, Stasiui Masukevičiui nuo 
Constance Misiūnas, Juozapui Povilai
čiui nuo Mrs. B. Kudorauskas. Stasiui 
Jakubauskui nuo Alekso J., Kristinai 
Stašaitytei nuo J. Š., Jonui Vitkauskui 
nuo 'esere; be to Antano ir Onos Ste
ponavičių ir Juozo bei Veronikos Mo-

» cių sutuoktuvių metrikai.
LTB/C Kartotekos Vedėjas
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