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Debesys niaukiasi virš Artimųjų Rytu Marshallis pasitraukė iš pareigu
r

I
 Londonas (Dena). Tenkindami Transjor
danijos karaliaus Abdulos prašymą, D. 
Britanijos vyriausybė pasiuntė kariuomenės 
(Dena/Reuteris). La Valettoje j Akabą, vienintelį Transjordanijos uostą 

I netoli Palestinos sienos, f 
Kariuomenės paramos 

I remdamasis 
I sudarytąją 
I sutartimi.

Londono 
skrendą RAF lėktuvai šeštadienį nusileidę 
Kaire. ,

D. Britanijos vyriausybės informatorius 
pareiškė, kad Transjordanija tesėjusi iki 
šioj visus sutarčių įsipareigojimus, tad ir 
karališkai vyriausybei tenka dabar tesėti 
įsipareigojimus iš savo pusės. Tačiau in
formatorius nenurodė, kiek kariuomenės 
siunčiama. Lig šiol | Artimuosius Rytus 
nepasiųsta jokių sustiprinimų. Informato
rius ta pačia proga pareiškė, kad D. Bri
tanija arabų kariuomenei nepristačiusi jo
kių ginklų arba karinių reikmenų Saugumo 
Tarybos nustatytuoju laikotarpiu ginklams 
(vežti.

Britų vyriausybei tas reikalas teikiąs 
„rimto susirūpinimo”, toliau dėstė in
formatorius. Britų nuomone, penktadieni 
įsigalėjusių paliaubų perspektyvos priklau
sančios nuo žydų kariuomenės pasitrauki
mo iš Egipto.

Londono diplomatiniai skiogsniai mano, 
kad Transjordanijos sprendimas pasinaudo
ti sutartimi su D. Britanija sumažina tie
sioginių derybų perspektyvas dėl pastovios 
taikos sudarymo tarp Izraelio ir arabų 
riausybių.

Aliarmas Maltoje

esančių britų karo laivų jūrininkai, kurie 
buvo Išėję | sausumą, j sekmadienio nak
tį buvo sušaukti ( laivus. i|

Tokie atšaukimai paprastai daranti, pa* 
sireiškus (tampai Viduriniuose Rytuose. 
Stebėtojai mano, kad jūrininkų sukvieti
mas | laivus (vykdytas ryšium su penkių 
britų lėktuvų nušovimu virš Egipto teri
torijos.

1948 m. kovo 
D. Britanijos

Abdula paprašė, 
mėn. Ammane 
Transjordanijos

spaudos pranešimu, | Akabą

Viename komunikate sakoma, kad lėktu
vams buvo griežtai nurodyta neperskristi 
Palestinos sienos.

Komunikate sakoma, kad lėktuvų forma
cija buvo pakilusi žvalgybos Egipto terito
rijoje, ir ją užpuolė žydų naikintuvai. Dėl 
provokacinių žydų antpuolių britų aviaci
jai Egipte (sakyta kiekvieną žydų lėktuvą 
virk Egipto srities laikyti priešo lėktuvu.

Ambasadorin 
priėmimas Itiankinge

Frankfurtas (Dena). Prancūzijos radijas 
praneša, kad Kinijos užsienio reikalų mi
nisterijoje Nankinge šeštadieni buvo pri
imti JAV, Sovietų S-gos, D. Britanijos ir 
Prancūzijos ambasadoriai.

Manoma, kad priėmimas padarytas ry
šium su Kinijos tautinės vyriausybės pa
stangomis surasti tarpininkų dėl pilietinio 
karo baigimo. ,

Sovietai pasiūlė pagalba
Izraelis! \

Telavivas (Dena). Sovietai sekmadieni 
pasiūlė Izraeliui pagalbą. Izraelio užsienio 
reikalų ministeris Shertokas atsakęs, kad 
padėtis nesanti dar tokia rimta. Bet kartu 
pažadėjęs sovietų pasiuntinį Izraelyje toly
džio informuoti apie padėti. <

Egipto ir Izraelio atstovai trečiadini pra
dės Rodos saloje derybas dėl paliaubų.

Izraelis sekmadieni atmetė britų protes
to notą dėl 5 RAF lėktuvų nušovimo. No
ta atmesta dėl nepriimtino termino — ji 
buyusi adresuota „žydų įstaigoms Palesti
noje“.

Dėl piliečių evakuavimo iš Palestinos D. 
Britanijos užsienio reikalų ministerija pa
reiškė sekmadieni, jog konsulatas Kaitoje 
tokio nurodymo nedavęs. Bet konsulas tu
ri teisę tai padaryti, jei padėtis rimtai pa
blogėtų.

Tiencinas pasiduoda
Tiencinas (Dena). Komunistų apsuptas 

Tiencino miestas pasiuntė parlamentarų 
grupę tartis 
komendantu 
derybų.

Tuo tarpu
iki miesto centro. Tautinės kariuomenės 
štabas tą žinią patvirtina.

Sučave apsupta tautinė kariuomenė sek
madieni paskutini kartą bandė prasilauž
ti.

Iš Nankingo lėktuvu j Hankavą šešta
dieni atskrido buvęs ministeris pirminin
kas Cančungas ir sekmadieni kelis kartus 
kalbėjosi su gen. Paijų, kuris tariamai su
tinkąs derėtis su komunistais.

Izraelis vėl (žengė | Egiptą
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerijos informatorius pareiškė, 
kad prie Rafaho maždaug 5 km. gilyn ( 
Egipto teritoriją įsiveržė dar daugiau žydų 
kariuomenės dalinių. Tas informacijas D. 
Britanijos užsienio reikalų ministerija gavo 
iš britų shtogsnių.

Daugiau smulkmenų apie tą žydų kariuo
menės Įsiveržimą ( Egiptą nėra.

^ashingtonas (Dena/Reuteris). Prezl- 
dentas-Trumanas penktadieni paskelbė 
užsienio reikalų minisierio Marshallio 
pasitraukimą. Marshallio įpėdiniu jis 
paskyręs buv. užsienio reikalų ministe- 

rio pavaduotoją Deaną Achesoną.
Tuo padu metu buvo pranešta ir apie 

lig šiol ėjusio užsienio reikalų ministerio 
Lovetto pasitraukimą-. Jo vieton paskirtas 
biudžeto skyriaus dirųktorius Jamesas E. 
Webbas.

Trumanas ta proga Marshall! atvaizdavo 
kaip „žymų karo meto vyrą” ir nuginčijo, 
kad tarp jo ir Marshallio užsienio politikos 
klausimais buvo nuomonių skirtumų. Dea- 
no Achesono paskyrimas, sakė Trumanas, 
nereiškia užsienio politikos pasikeitimo.

Marshallis atsistatydinimo raštą prezi
dentui (teikė sausio 3. d. Achesono pasky
rimas įsigalios sausio 20 d- t y. Trumamri 
pradedant naują kadenciją prezidento pa
reigose. (Nukelta | 2 psl.)

bo karo pradžioje, Acheono paskyrimą Iš
vadino „sveikintinu bet kuriuo atžvilgid”.

Senato užsienio reikalų komisijos pirmi
ninkas senatorius Tomas Connallys pareiš
kė, kad Achesono paskyrimu užsienio rei
kalų ministerijos priešakyje pastatyta nepa
prastos energijos asmenybė.

Prezidentas Trumanas savaitinėje spau
dos konferencijoje naujai paskirtąjį užsie
nio reikalų minięterio pavaduotoją Jamesą 
E. Webbą atvaizdavo kaip „gerą adminis
tracijos valdininką, kuris užsienio reikalų 
ministerijoje bus reikalingas”. Webbas ne
turi patyrimo nei diplomatinėje nei tarp
tautinių santykių srityje. „

Prezidentas ta proga dementavo paskfl- 
dusias žinias, kad jis vyriausybėje vedąs 
kovą dėl nuolaidesnės politikos Sovietų Są
jungos atžvilgiu.

.7

vy-

Iz- 
kad

su komunistų kariuomenės 
dėl paliaubų ir viešų taikos

komunistai priėjo per 3 km

Žydai šaudo anglų lėktuvus
Telavivas (Dena/Reuteris). Oficialus 

raelio informatorius šeštadieni pranešė, 
virš Negebo srities nušauti du RAF (britų
karališkosios karinės aviacijos) spitfire lėk
tuvai. Suimtas vienas aviacijos karininkas. 
Jo lėktuvo ginklai buvo užtaisyti. Lėktuvą 
penktadienio rytą nušovė kartu su Egipto 
fiatu.

Informatorius teigta toliau, kad ta pa
čią dieną buvo nušautas ir kitas lėktuvas, 
bet berastas tiktai to lėktuvo laužas, o la
kūno negalima buvo atpažinti. Iš skeveldrų 
nustatyta, kad būta spitfire lėktuvas.

Taip pat penktadieni pietiniame Negebe 
pasirodė 12 „priešo lėktuvų”, iš kurių 3, 
pasak Izraelio informatoriaus, nušauti.

D. Britanijos aviacijos ministerija šeš
tadieni pranešė, kad iš žvalgybos uždavi- 
vinių iš Egipto fronto penktadieni negrįžo 
5 lėktuvai.

Commonweal lito ankstieji 
komisarai pas Belinę

Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei-
kalų ministeris Bevinas šeštadienį konfera- 
vo su aukštaisiais commowealtho komisa
rais. -

Patikimų eluogsnių pranešimu, konferen
cija sušaukta norint nustatyti, kokios pozi
cijos laikytis commonwealtho vyriausybėms 
dėl Indonezijos konferencijos, kurią sušau
kė Indija.

Atsirado demokrali|os gynėjas
Washiugtonas (Dena / Reuteris). Sovietų 

ambasadorius JA Valstybėse Paniuškinas 
protestavo prieš vyriausiojo Japonijos karo 
vado gen. McArthuro „nedemokratišką 
priemonę”, kuria draudžiama valdininkams 
ir viešųjų (menių tarnautojams streikuoti 
ir daryti kolektyvines sutartis.

Tą potvarki šią vasarą buvo išleidęs Mc 
Arthuras, o Japonijos parlamentas lapkri
čio m. patvirtinęs.

„Žengiam i socialini amzln“
* \ '

Madridas (Dena / Reuteris). Generolas 
Francas pareiškė, kad

pasaulis „milžiniškais žingsniais žen
gia | naują socialini amžių, kur| gali
ma suderinti su Ištikimybe, garbe,

— tvarka, tradicija ir tėvynės meile”.
Komunizmas norįs tas sąvokas sunaikinti, 

(stumdamas tautas ( chaosą ir barbarystę.
Dabar, pasakė Francas, kalbėdamas ka

rininkams, Atbudusi ir tų tautų sąžinė, ku
rios komunizmo nelaikė ofenzyviniu, ka
dangi jos atsitiktinai buvo toli nuo komu
nistų valdomų sričių.

♦ Kinijos vyriausybė sausio 1 d. pripa
žino Korėjos vyriausybę. Savo diplomatinį 
atstovą Seoule ji pakėlė 1 ambasadoriaus 
laipsni. (Di

Britai žygiuos l Nagebą?

Maskva. (AP). Sovietų laikraščiai prane
ša, kad britų- parašiutininkai ir šarvuočių 
daliniai gavę (sakymą užimti pozicijas pa
lis i Sueso kanalą ir būti pasiruošę įžengti 
I Nagebo sritį Palestinoje.

Geros atestacijos apie naująjį minister!
'Washingfonas (Dena/Reuteris). Buvęs 

Amerikos užsienio reikalų ministeris Cor- 
dellis Hullis, kurio ministerijoje naujai pa
skirtasis ministeris Deanas Achąsonas dir-

Berlyne komunistai ruošė pučą
Berlynas (Dena). Penktadieni po pietų 
amerikiečių Berlyno sektoriuje Kreuz- 
bergo nuovadoje „demokratinis blokas” 
bandė sukelti pučą, kur| policija su

trukdė.
Tas „blokas” Gdrlitzo geležinkelio stoty

je 13,15 vaL buvo sušaukęs susirinkimą, 
kuris Kreuzbergo miesto daliai išrinktų 
burmistrą, o taip pat tos miesto dalies at
stovų tarybą ir valdininkus.

•Tik pasirodžius uniformuotiems policijos 
valdininkams, kurie 13 vaL užėmė Gdriitzo 
geležinkelio stot|, aižo to planb vykdymo 
buvo atsisakyta.

Sausio 3. d. Plauene, Vogtlande, sovietų 
zonos policija suėmė tris pogrindžio na
rius, kurie kovojo* su komunizmu. Bet di
džiajai tos grupės narių daliai pasisekė nuo 
suėmimo pasišalinti. Tą grupę išdavė ko
munistų šnipeliai.

Tą grupė jau ištisi metai aktyviai plati
no proklamacijas ir sabotažais kovojo su 
komunistų režimu.

I Berlyną pabėgę tos grupės nariai pa
reiškė, kad daug mažų kovos grupių veik
la gerokai veikia rytinės zonos administra-

ciją. Gyventojai žymia dalimi yra pogrin
džio kovotojų pusėje ir teikia jiems viso
keriopą paramą.

Didžiuliai Amerikos ir Anglijos laivyną manevrai
Washingtonas (Dena/Reuteris). Per 1000 

Amerikos karo laivų ir 35.000 visų ginklo Policija paaiškino, kad tai esąs „mažas

Kas tie nuosaikieji Kremliuje?

Londonas (AP). Britų „News Review” 
žurnalas praneša iš prancūzų šaltinių, kad 
prezidentas Trumanas, andai minėdamas, 
jog kai kurie „sovietų vadai stengiasi su
gyventi su mumis”, turėjęs galvoje slapto
sios policijas viršininką Lavrentijų Beriją.

Draugas Berija, kaukazietis kaip Stalinas, 
yra vienas iš. keturiolikos potitbiuro narių 
ir vicemiuisteris.

„Jis yra priešingas kraštutiniškai prieš 
Vakarus nusistačiusiai klikai, kuri dabar 
vyrauja Kremliauš politikoje”, rašo- News 
Review”. „Po kominformo vado A. 2da- 
novo mirties šiai klikai vadovauja trisienio 
reikalų ministeris Molotovas ir maršalas

Bulganinas.”
> • • •

Sovietai gražina 
anglams karo laivus

Londonas (Dena/Reuteris). Britų admi
ralitetas paskelbė, kad Sovietų S-ga grą
žins 1944 m. pasiskolintus britų kovos lai
vą, 8 naikintojus ir povandeninius laivus.

Tas grąžininjhs Įvyks trimis atvejais. 
Pirmasis transportas iš Murmansko uosto 
išplauks sausio 15. d. Juo grįš 29.000 to 
„Royal Sovereign“ kovos laivas.

Britų laivai grąžinami dėl to, kad sovie
tai gavo dal| Italijos laivyno.

Royallis siūlo 
ginkluoti Europą

Washingtonas (Ap). Armijos ministeris 
Kennethas Royallis pasisakė pasiuntęs 
prezidentui siūlymą apginkluoti V. Eu

ropos demokratijas.
Royallis atsisakė išdėstyti savo rekomen

dacijas, bet pridūrė: „Aš turiu visai aiškią 
nuomonę, ir ji pasidarė dar aiškesnė, man 
pačiam ten apsilankius*.

Atsakydamas | klausimus dėl jo vizito 
Europoje, Royallis pareiškė Įsitikinęs, kad 
„demokratinės jėgos stiprėja”. Visuose ap
lankytuose kraštuose jis radęs pasiryžimą 
kovoti su komunizmu.

Vokietiją radęs 
prieš komunizmą.

Inspektuodamas 
kijoje, įsitikinęs,
„gerai paruoštą kariuomenę”. Amerikos ka
rininkai sunkiai dirba, modemindami Tur
kijos kariuomenę. Karo mokyklos esančios 
šaudios. „Turkijos pasiryžimas kovoti su 
bet kokia agresija- daro (spūdi kiekvienam 
apsilankiusiam”, pabrėžė ministeris.

viem'ngai nusistačiusią

karinius (rengimus Tur- 
kad Turkija dabar turi

N.

Attlee ramina siaurės Atriję
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

ministeris pirmininkas Attlee nuraminon 
šiaurės Airijos vyriausybės atstovus, kad 
be jo sutikimo nebūsią daroma jokių kon
stitucinių pakeitimų šiaurinės Airijos pa
dėtyje.

Pasak vieno komunikato Attlee su šiau
rės Airijos atstovais aptarė padarinius, 
kurie kilo ryšium su laisvosios Airijos vi
sišku santykių nutraukimu su Britanijos ka
rūna. / ;

Šešios šiaurinės Airijos grafystės, 1922 
m. (steigus laisvą Airijos valstybę, sudarė 
savo parlamentą ir savo vyriausybę.

♦ Žemutinėje Saksonijoje alkoholiniams 
gėralams nustatytos tokios kainos: 32—38% 
degtinės litrui 7,20—9,50 DM; 30—38% 11- 
keriai-litras 8,20—12 Dm. (D).

rūšių karių nuo vasario 14. iki kovo 1. kiekis” lyginant su propagandas' medžiaga, 
dienos dalyvaus didžiausiuose iki šiol bu
vusiuose ^Amerikos laivyno manevruose 
Karaibų jūroje ir Vakarų Atlante.

„Daily Express” penktadieni pranešė, kad 
60 britų karo laivų, tarp jų „Vanguard" ir 
„Duke of York” bei 5 lėktuvnešiai atei
nanti mėnesi dalyvaus laivyno manevruose 
Viduržemio jūroje. Dviejų savaičių būvyje 
laukiama L Gibraltarą atvykstant Amerikos 
karo laivyno 20 vienetų, kurie ten stovės, 
kol atvyks britų laivynas.

Didelė komunistu 
literatūros kontrabanda

Berlynas (Dena). Nuo šių metų pradžios 
iš sovietų zonos ir iš sovietų (takoję esan
čių Rytų Europos kraštų ( vakarinius Ber
lyno sektorius jau atbėgo 150 pabėgėlių. 
25% tų visų pabėgėlių pabėgo nuo tiesio
ginės grėsmės būti MVD areštuotiems. Jfflt 
visų pabėgėlių yra jauni vyrai, kurie pa
bėgo jausdami pavojų būti persekiojamiems 
arba nebetikėdami turėti bet kokią galimy
bę gyvenimui

Tie pabėgėliai yra aprūpinami miesto ir 
apgyvendyti stovykloje, kol bus galimybė 
lėktuvais juos išgabenti ( Vakarų Vokietiją.

Saksonijoje ir vėl pranešta 800 valdinin
kų, kad vasario 15 — kovo 31 d., jie bus 
atleisti iš tarnybos. *

Iš sovietų zonos ( britų zoną eina dide
lis skaičius asmenų nelegaliai per sieną. Jie 
savo kuprinėse bei lagaminuose neša ne
mažus kiekius komunistinės propagandos,

kuri išmugeliuojama tranzitinio susisiekimo 
pagalba tarp sovietų zonos, Benelukso 
valstybių ir prancūzų zonos. Vokiečių poli
cijai neįmdhoma sukontroliuoti tos medžia
gos, kuri gabenama tolimų distancijų sunk
vežimiais, kadangi vežimai priklauso užsie
ninėms ekspedicijos firmoms įr yra užplom
buoti. Bet tikimasi, kad britų karinė valdžia 
netrukus duos išimtini leidimą jiems tikrin
ti. X '

Be to, Voketijos komunistų partijai esą 
atšmugeliuojama įvairiausių kompensacinių 
gėrybių jos finansams sustiprinti.

Anglai išvyksta iš Izraelio
Haifa (Dena/Reuteris). Iš Izraelio 

kuojami D. Britanijos piliečiai. Pirmoji 
grupė sekmadieni išsklidusi iš Haifos i Ki
pro salą.

eva-

Amerika gali neišvengti griežtos ūkinės kontrolės
Washingtonas (Dena/Reuteris). Daryda

mas plačią ūkio apžvalgą abiems kongreso 
rūmams prezidentas Trumanas penktadieni 
pranešė, kad Amerikos visuomenė turi pa
siruošti griežtai ūkinei kontrolei, jei nori
ma ir toliau teikti pagalbą kitiems kraš
tams, išlaikyti JAV ginkluotas pajėgas ir 
pagerinti krašto sąlygas.

„Mes trokštame, pabrėžė prezidentas, 
didžiausios ūkinės laisvės, kiek ji derinasi 
su tautos saugumu ir gerove, bet mums ne
dera dėl smulkmeniškų ir egoistinių pažiū
rų I pavojų statyti saugumo ir gerovės.” 
/ Trumanas neslėpdamas pripažino, 
Amerikos ūkis 1949 m. turės, gal būt.

kad 
iš-

Telkia narius Atlanto paktui
(Detia/Reuteris). Šiuo 

prikalbinti Skandinavijos 
tus, Portugaliją, Airiją ir Islandiją 
dėti prie šiaurės Atlanto pakto.

Atitinkamas Belgijos informatorius 
selyje penktadieni pareiškė, kad dėl šitų 
bandymų gali misidelsti sausio m. numaty
tas pakto pasirašymas.

Airija iki šiol 
dėti prie šiaurės

Londonas 
stengiamasi

metu 
kraš- 
prisi-

Briu.

prisi-negavusi kvietimo 
Atlanto pakto.

kelio tarpininkauti

(Dena/Afp). JT genera-
JT "bemato

Lake Successas
linis sekretorius Trygvė'Lie spaudos kon-maZLIS KIvKlUS KVllfU'IllollUcb JJ I aįį .1 UUAzO, atiaao ovnivli/liUįj 1 i-iv (ivu

tai konstatavo Branuschweigo policija. 1 ferencijoje pranešė, kad gavęs „konfiden-

i 
cialaus” memorandumo nuorašą, kuri 
jungininkų finansų specialistams įteikė Ka
nados delegatas ir neutraliųjų komisijos 
Berlyno valiutos klausimo reguliavimui 
pirmininkas N. Roberteonas. Tačiau jis 
nieko plačiau ifepaaiškino.

Generalinis sekretorius pareiškė tikįs, kad 
1949 m. bus išspręsta Palestinos proble
ma. Tą klausimą prendžia sausio 7. Lake 
Successe susirinkusi JT Palestinos komisija.

Paklaustas, ar JT nebandys tarpininkauti 
dėl Kinijos pilietinio karo, Lie atsakė, kad 
šią akimirką nematyti jokio kelio, kaip 
baigti Kinijos pilietini karą.

są-

be didesnių pastangų ir bu-

pusės, dabartinis stabilumas 
nukritimas nesąs pakankamai 
pateisintų pasitikėjimą gahiti-

gyventi sunkius bandymus ir kad dabar 
pastebimas nežymus kainų kritimas gali 
reikšti tik „atsikvėpimą” prieš naują inflia
cini kilimą. Pastovaus klestėjimo nesą gali
ma pasiekti 
d rūmo. .

Iš vienos 
arba kainų 
didelis, kad
niu infliacijos pasikeitimu, kita vertus, yra 
pavojus staiga kristi kainoms ir prasidėti 
nedarbui. Staigių ir stiprių kainų kritimų 
padariniai esą taip pat pavojingi, kaip ir 
priešingi kainų judėjimai, Kadangi abu 
veiksniai gali pasireikšti vienu metu arba 
įkandin po vienas antro, vyriausybė turinti 
numatyti priemones, kurias galėtų panau
dotini pagal reikalą, kaip stabdj arba ska- 
tulį.

Maskva guodžiasi būsimoslomis JAV 
bėdomis

Paryžius (Dena / Afp). Maskvos radijai 
ketvirtadienį palietė pirmą kartą preziden
to Trumam) pranešimą ir komentuodamas 
pareiškė, kad jame esama „didelės dozės 
oficialaus optimizmo”. Tereikia atidžiau pa. 
sižiūrėti ( pranešimą, kad konstatuotum, 
jog tai esama „priverstinio optimizmo”.

Prezidentas Trumanas turėjęs sutikti, kad 
JAV gamyba atsilieka nuo gyventojų reik
mės, kad algų lygmuo esąs žemas ir kad 
didieji monopoliai naikina ir ryja mažą
sias įmones.
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Dėl atominio karo pervertinimoMarshallis 
pasitraukė iš pareigų 

(Atkelta iš 1 psl.)
Savo atsistatydinimo rašte Marshallis dė. 

kojo prezidentui Trumanui už tikrą politi
nių problemų supratimą ir besąlyginę pa
ramą, kurią jis patyrė per paskutinius tre
jus metus. „Aš to niekada nepamiršiu”, bai
gė Marshallis.

Prezidentas Trumanas savo atsakyme pa
žymėjo, kad Marshallis pasitraukė sveika
tos sumetimais. Visi, kurie ilgą laiką daly- 
vąvo politinėje veikloje, žino labai gerai, 
kad yra labai nedaug nepakeičiamų žmonių. 
Marshallis buvo vienas iš tokių valstybės 
valdininkų.

Toliau Trumanas paminėjo visus Mar
shallio nuopelnus karo metu ir po karo. 
Tačiau Marshallis sunegalavo, ir jis negali 
statyti | pavojų savo sveikatos.

Su Loveliu prezidentas taip pat pasikeitė 
nuoširdžiais raštais.

atstovams pareiškė, kad 
pats dalyvaus derybose 
Iš spaudos susidaro Įs-

Lovettas spaudos 
Deanas Achesonas 
dėl Atlanto pakto, 
pūdis, kad Atlanto pakto reikalu derybos 
vyksta daug sparčiau, negu iš tikrųjų yra. 
Tai yra gana komplikuotas reikalas, ir jam 
spręsti reikia dar nemaža laiko. Lovettas 
atsisakė ką nors pareikšti dėl termino, kada 
iš tikrųjų ta savitarpio pagalbos sutartis 
bus pasirašyta. Iki šiol, kiek jis žinąs, dar 
nė viena kita valstybė nėra pasisiūliusi pri
sidėti prie to pakto.

Iš Trumano paskelbto užsienio reikalų 
ministerijos pertvarkymo aiškėja, kad dau
gelis atsakingų už užsienio politiką JAV 
užsienio reikalų ministerijos tarnautojų lie
ka savo pareigose. Tačiau yra galima, kad 
kai kurie iš jų vėliau ir bus pakeisti, ka
dangi pagal paprotį naujas ministers gali 
pats pasirinkti svarbiausius bendradarbius.

„Aš mielai norėčiau būti užsienio reikalų 
ministeriu, nes tada galėčiau grįžti Į Lees- 
burgą jr kiekvieną dieną Washingtone būti 
tik porą valandų. Tai būtų puikus poilsis”, 
kartą pasakė Marshallis, kada jis dar buvo 
Amerikos generalinio štabo viršininkais ir 
darbo turėjo iki kaklo.

Bet kai ji 1947 m. Trumanas paskyrė už
sienio reikalų ministeriu, jis turėjo savo 
pažiūrą pakeisti. Jis gavo dar daugiau 
darbo. Nuo to laiko Marshaillio vardas li
ko žinomas visam pasauliui. Jo vardas la
biausiai yra susijęs su Amerikos užsienio 

■ politika ir labiausiai pasižymėjo ryšium su 
Europos pagalbos programa, kada jis ją 
suformulavo savo kalboje, kurią 
Harvardo universitete 1947 m.

Marshallis yra JAV istorijoje 
profesijos karininkas, kuris buvo 
užsienio reikalų ministeriu.

Dabar MarshaHis turi 68 m. amžiaus.

pasakė

pirmas 
paskirtas

Apgailestauja 
Marshallio pasitraukimu

Buvęs britų užsi^gio reikalų ministeric 
Edenas išreiškė savo didį apgailestavimą dėl 
Marsallio pasitraukimo iš JAV užsienio 
reikalų ministerio pareigų. Tai esąs nuos
tolis visoms taiką mylinčioms tautoms. Taip 
pat ir Bevinas apgailėjo Marshalllo pasi
traukimą. „Visas pasaulis, o ypač Europa, 
turi būti jam dėkinga”, pareiškė Bevinas.'

Ir Paryžiaus diplomatiniuose sluogsniuo- 
se žinia apie Marshallio pasitraukimą su
tikta eu apgailėjimu. Tačiau manoma, kad 
ir Achesonui vadovaujant Amerikos užsie
nio politikai ir toliau išliks dviejų partijų 
užsienio politikos principas.

Lake Succese žinio apie Marshallio pasi
traukimą sutikta su nustebimu ir dideliu 
rezervuotumu. •

JAV

McArthu- 
dar nėra

Sąjungoje 
belaisvių.

to, 
ga-

# Savo sąjūdžio laikraštyje de Gaullė 
rašo, kad jis dar šiais metais paimsiąs val
džią į savo rankas rinkimų būdu arba 
„staigmenomis”. (D/R).

SOVIETŲ S-GA

veržėsi šviečiamosios dujos.' (D).
* Vienos Prahos krautuvės vitrinoje 

stovįs plikas menėkenas netyčia juokino 
praeivius: ranka jis rodė i įrašą ,4 penke- 
riu metų planą”. (AP).

k Wieslradeneą rasti negyvi 45 metų vo
kietė ir 26 ■ metų amerikietis. Kriminalinė 
policija konstatavo, kad abu būdami įsigėrę 
nepastebėjo atdaro gazo čiaupo, per kurį

Karo belaisviai - 
nanfa politinė tema

Washingtonas (Dena/Oans). Buvęs 
užsienio reikalų mitoisteris Byrnesag pareiš
kė, kad sovietai pažeidžia Potsdamo su
tarti, kadangi dar neatleido japonų karo be
laisvių. •

Potsdamo sutartyje numatyta, teigia Byr. 
nesąs, kad ir japonų karo belaisviai turi 
grįžti j savo tėvynę. Nors gen. 
ras ir ėmėsi visų priemonių, jie 
sugrjžę.

, Apytikriu skaičiavimu Sovietų 
dar yra per 400.000 japonų karo

. !Vau|as rekordas
Berlynas (Dena). Per paskutines 24 va

landas iki ketvirtadienio pietų britų ir ame
rikiečiu transporto lėktuvai Berlyno aprū
pinime pasiekė naują rekordą: 773 skridi
mais jie nugabeno į Berlyną 6494 to gery
bių. \

Ta pačią dieną sovietų naikintuvai ir 
kovos lėktuvai, daugelyje oro koridorių 
vietų, [Mačiu mastu darė skraidymo prati
mus.

♦ Sovietų okupuotoje Saksonijoje prasi
dėjo gyvas urani|o kasimas ties Breiten- 
brunnu. Ten nesiųsta daugiau vokiečių dar
bininkų ir sovietų slaptosios policijos. (AP)

♦ Prancūzijoje siaučia didelė gripo epi
demija. Beveik kas penktas paryžietis guli 
lovoje. (D/R)

Profesorius Blackettas, neseniai pradėjęs 
eiti* patariamojo narto pareigas britų ato
mo energijos komisijoje, prieš kiek laiko 
išleido stipriai diskutuotą knygą, vardu: 
„Karinės ir politinės atomo energijos iš
vados”. Šioje knygoje ^autorius įspėja 'dėl 
atominės bombos pervertinimo. Profesorius 
kalba, kaip autoritetingas (žymių moksli
ninkų narys, kuriam už tyrinėjimus atomi
nės energijos srityje buvo suteikta šiome- 
tinė Nobelio premija.

Savo knygoje Blackettas išveda, kat^per 
dvejų metų Vokietijos bombardavimą su
vartotas bombų krovinys, kurį jis prilygi
na keturiems šimtams atominių bombų, vi
siškai nenulėmė karo eigos.

Tiktai tada, kai sąjungininkų oro laivy
nas ore išsikovojo absoliučią persvarą ir 
didžiausia vokiečių sausumos pajėgų dalis 
buvo sunaikinta Rusijoje,, prasidėję sąjun
gininkų pavieniai puolimai, ypač ant vo
kiečių susisiekimo ir degalų įrengimų, lei
do pasiekti' rezultatus, kurie buvo propor
cingi medžiagų suvartojimui.

Toliau autorius perspėja dė] atomo eks- 
pHozijos veikimo pervertinimo Hiroshi
moje. Jis pažymi, kad Japonija tuo laiku 
buvo 
zuota 
prieš 
jokiu 
kėtis,

Pirmiausia, sako jis, europinės konstruk
cijos atsparūs pastatai,, be abejo, aukų skai
čių žymiai sumažins. Vien tik neribota so
vietų pramonės decentralizacija labai su
siaurina greito nulėmimo galimybes.

Be to, dar nepaprastai plati, į gilumą 
išdėstyta, su moderniausiomis kovos eskad
romis oro pajėgų gynybos zona.

Toliau reikia pagalvoti, kad vargiai at
sirastų Europoje sausumos kariuomenė, kd- 
ri būtų pajėgi užimti subombarduotus 
miestus ir pramonės centrus. O sovietų 
armija, greičiausiai be ypatingo pasipriet 
šinimo, vis dėlto įstengtų užimti visą Eu
ropą. Atsižvelgiant į tai, vietoj žaibo karo 
tektų skaitytis su ilgesniu ir dar baisesnių

tirštai gyvenama, su, stipriai centrali- 
pramone, o be to, stovėjo beveik 
pralaimėjimą. Autorius įspėja, kad 
būdu negalima panašių rezultatų ti- 
vedant atomini karą prieš Rusiją.

Kinija kovoja viena
Vakarų santykiuose su Azija retai kada 

istorijoje jvyiko tiek daug pasikeitimų, kaip 
per pastaruosius dvejus metus: , Indija ir 
Buraia pasidarė nepriklausomos, Indokini
ja kovoja su Prancūzija, Indonezija maiš
tauja prieš Olandiją, o Vakarų šansai Ki
nijoje nukrito į žemiausią lygmenį. Visa tai 
paradoksišku būdu atsitiko tuo metu, kada 
Japonija, karinė Azijos kovotoja, gulėjo 
paučliose. Japonijos karas rėmėsi ne tiktai 
įžūlių generolų valdžios troškimu, bet tai 
buvo taip pat karas dėl Azijos Ir aziatų. 
Iš plačių sričių Japonija išvijo Įeituosius 
kolonistus ir todėl antrajame D. kare jos
moraliflė pozicija Azijoje buvo stipresnė, į Mpti\ tokhl mastUi kaip Graikiją, 
Holznt'rk \7z-vty T-ifventu-iia V-,.— fili' Txl*»vA_ .... . . . .nekaip Vokietijos Europoje. Kur tik plevė- 

' savo saulės vėliava, visur buvo kurstomi 
' nacionalistiniai aziatų jausmai prieš bal- 
' tuosius.

Aziatai nekenčia mūsų^-- ši faktą reikia 
kartą brutaliai pripažinti. ’Priežastį lengva 
suprasti, nes europiečiai skverbėsi į Aziją, 
o ne aziatai į Europą. Šis jausminis nusi- 

į statymas vaidina didelj vaidmenį.
Padėtis Azijoje šiandien yra sumišusi ir 

, komplikuota. Milžiniškas perversmas, kiirie 
ten vyksta dabar, reiškiasi įvairiomis-for
momis. O tam perversmui įtakos daro už 
Azijos esą veiksniai. Tarp daugelio prie
žasčių, kurios iš dalies net prieštarauja 
viena kitai, nelengva rasti tikrąsias. Ir to
dėl pasaulio opinija kariais prieina klai
dingas išvadas. Taip antai, šiandien abejo
jama, ar išmintingas ir morališkai patei
sinamas Olandijos elgesys, o nekonsekven- 
tiškai klausiama, kodėl amerikiečiai griežs 
čiau nepasireiškia Kinijoje. Čia išleidžiama 
iš akių, kad jei amerikiečiai veiksmingiau 
remtų Ciangkaišeką, tai jų elgesys būtų 
panašus i olandų elgesį Indonezijoje.

Reikia sutikti, kad amerikiečių pagalba 
būtų prasminga tik tada, jei /būtų galima 
tikėtis, kad ji bus verksminga. Bet tuo 
abejoja amerikiečiai, nes yra įsitikinę, jog 
kiniečiai nemoka kaip reikiant panaudoti 
gautosios pagalbos.

Be korupcijos kalta yra kiniečių organi
zacinio talento stoka ir techninis jų nesu
gebėjimas. Žinoma, tuo pačiu neišmaningu- 
mu pasižymi ir komunistai, tik ji šiek tiek 
išlygina didesnis entuziazmas reikalui ir 
didesnis patikimumas administracijoje ir 
armijoje. Istorinis ir, kultūrinis Kinijos pres
tižas tebėra toks didelis, jog visiškai pa
mirštamas Kinijos civilizacinis atsilikimas. 
Kinai yra geri prekybininkai ir bankinin
kai, kaip ir senovėje, bet lig pat šių dty- 
nų kaip ir nėra kinų pramonininkų, gele
žinkelių, tiltų, elektros ir vandens jėgainių 
statytojų. Tas pramonės įmones statė Kini
joje svetimieji, (skaitant ir japonus. Armi
ją organizuoti kinai taip paį atidavė „ran
govams* '

Karinėje srityje kinai intensyviausiai 
bendradarbiavo su amerikiečiais, o pastarie
ji čia labiausiai apsivylė. Techninis kinų 
neišmaningumas, perdėtas ambicingumas 
amerikiečius erzino daugiau, kaip kitus 
europiečius. Todėl kinų amerikiečių ben
dradarbiavimas lig šiol susideda praktiškai 
daugiausia iš nepakenkiamų (tempimų ir 
abipusio apmaudo. Dėl to amerikiečiai 
kinus laiko korupcingais kvailiais ir nega
biais tinginiais. J

Antrojo D. karo būvyje amerikiečiai su
teikė Kinijai 3,6 milijardų dolerių. Jei JAV 
dabar būtų buvusios pasiryžusios Kiniją 

, — o 
kitokia pagalba būtų beprasmiška — tai 
amerikiečių apskaičiavimu tai kainuotų J5 
milijardai dolerių, o pasisekimas nebūtų 
garantuotas! Jei amerikiečiai negalėjo ryž
tis suteikti totalinės pagalbos, tai tikrai .ne 
dėl didelių išlaidų.. /

' i* \
Didelis amerikiečių nepasitikėjimas Kini, 

ja kilo 1942 ir 1943 m., kada Amerikos ge
nerolas Stillwellis ir kiti karininkai iš visų 
jėgų, bet veltui, stengėsi kinus išvesti i 
pergalę suteiksiančią ofenzyvą prieš japo. 
nūs. Nepasitikėjimą kėlė amerikiečių so
vietams draugiška karo meto politika ir 
palankus žiūrėjimas i Kinijoj komunistus. 
Stillwellis juos gyrė ir dar 1944 m. nesu
prato, kodėl Ciangkaišekas, vesdamas ka
rą su japonais, tarė esant reikalinga lai
kyti kelias paruostas divizijas prieš koniu- 
nistus! Be to, atpildo vietoje amerikiečiai 
iš kinų. išreikalavo\ naftos ir kasyklų kon
cesijos Siaurinėje Kinijoje. Paaiškėjus, kad 
tos sritys yra komunistų rankose, Ciangkai- 
šeko stipriau neparėmė, kad jam padėtų at
gauti kalbamąsias sritis, bet skrido į Je- 
naną derėtis su komunistais. Dėl tų pačių 
priežasčių amerikiečiai 1945 m. laikėsi pa
liaubų tarp nacionalinės vyriausybės ir ko
munistų. Komunistai jų nesilaikė ir savo 
labui išnaudojo padėtį Mandžurijoje. Per 
tuos metus ir vėliau Washingtonas troško 
koalicinės vyriausybės tarp kuomintango ir 
komunistų. Tos pastangos bepasisekė dėl 
Čiangkaišeko opozicijos, kuris gerai paži
nojo komunistus. Šiandien, gal būt, daugis 
amerikiečių pasakytų, kad gal būtų kitaip 
išėję, jei' iš pat pradžių būtų buvę laiky
tasi . Čiangkaišeko rėmimo politikos.

Šiandien jau yra per vėlu, nors Vakarų 
pasaulis, nesuprasdamas Amerikos abejin
gumo, ir šaukia nusivylęs. Po pastarųjų me
tų nepasisekimų Amerikai belieka susikon- 
fūzijęs neutralumas, tikintis, kad atsidėko
dami komiinistai, su kuriais dar neseniai 
buyo maloniai šnekamasi, vieng gražią die
ną pasiūlys bendradarbiauti ,ūkiškai, ūki
nė rizika bėra per didelė, nes ir tautinėje 

n-[Kinijoje biznis vyko vis sunkiau ne tik dėl 
1 pilietinio karo, bet ir dėl didėjančio nacio-

trečiuoju didžiuoju karu. Si pažiūra esmi
niuose punktuose beveik nesiskiria nuo ma
joro Fullėrio, vieno iš reikšmingiausių an
glų karinių dalykų žinovų, kuris panašias 
mintis trumpu straipsniu išdėstė „Every
man” savaitraštyje. •

Tačiau Blacketto knygą kompetentingieji 
amerikiečių sluogsniai aštriausiai kritikuo
ja dėl 1° kili kurių „vienašališkų” politinių 
pastebėjimų, kurie turi keletą stiprių puo
limų ant amerikiečių atominės politikos.

F. Osborne, JAV delegatas .JT atomo 
energijos taryboje, vienoje kalboje atsilie
pė šiaip: „Beveik kiekviena smulkmena yra 
klaidinga, kadangi klaidinga nuomone pa
grįsta”. Kalbėtojas savo kritikoje ypač 
smerkė vieną Blacketto knygos vietą, ku
rioj pastarasis pažymi, kad Hiroshimos 
bombardavimas laiko atžvilgiu „reikšmin
gu” būdu sutampa su Rusijos puolimu į 
Mandžuriją. Iš šio lakto Blaokettas išveda, 
kad Japoniją pulti atominėmis bombomis 
iš esmės 
kartotinai 
■tūkstančių 
gelbėjimo, 
tualaus rusų užėmimo ir kartu jų kontro
lės Japonijoje.

Kai kurie Blacketto psichologiniai sam
protavimai, liečią skaudžias pasekmes dėl 
atominės bombos Hiroshimoje numetimo, 
yra tikrai susidomėjimo verti, nepaisant 
aplinkybių, kurios prie šio atsakingo spren
dimo privedė.

Blackettas pastatė rusų „baimės neuro
zę” prieš amerikiečių „kalčių kompleksą”, 
kuris; jo manymu, Amerikos viešojoje nuo
monėje privedė prie sekančių pavojingų 
idėjų: atominė bomba kitam karui kilus 
bus tikrai panaudota,/Hės JAV, ši mažiau
siai ’militarinė tauta, jau pasiruošė, kad 
vien atominės bombos dėka galėtų nugalė
ti Rusiją. ,

Kokių vilčių galėtume turėti, jog ateity
je susitars atominės energijos klausimu?— 
klausia profesorius Blaokettas. Kol kas — 
jokių. - ■ <

Dėl ko sovietai atmetė amerikiečių Ba- 
rucho planą, prof. Blackettas nurodo šią 
priežastį, būtent, kad JAV turi oro atramos zoną. (D), 
punktus, kuriais pasinaudodama gali bom
barduoti Sovietų Sąjungą, o atvirkščiai — 
sovietai neturi jokių punktų, iš kurių ga
lėtų užpulti J.AV.

nuspręsta ne dėl Amerikos at- 
skelbto motyvo, .būtent, šimto 
amerikiečių karių gyvybių iš- 

bet veikiau norint išvengti even-

\ ' *Eisenhoweris f 
bus nepaprastas tarėjas/

Washingtonas (Dena/Afp). JAV užsienio 
reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, 
kad gen. Eisenhoweris, Kolumbijos univer
siteto rektorius, kelioms dienoms atvyks j 
Washingtobą „bendro pubūdžio pasitarimų” 
su krašto apsaugos ministeriu Forrestaliu.

Neseniai Forrestalis paskelbė, kad Eisen, 
howeris yra paskirtas nepaprasti tarėju 
krašto gynimo klausimais ir dėl to kart
kartėmis važinės ( Washington} konferenci
jų su karinėmis įstaigomis.

Susirinks svarbaus posėdžio
Londonas (Dena/Reuteris). Briuselio pak

to nuolatinės komisijos generalinis sekto
rius pranešė, kad sausio 14. d. Briuselyje 
susirinks penkių Vakarų Europos Unijos 
valstybių krašto apsaugos ministerial tartis 
dęl bendro planavimo ir aprūpinimo prob
lemų.

Politinių stebėtojų nuomone, bus svarsto
mi ,šie klausimai: 1. Vakarų Unijos ir 
šiaurės Atlanto pakto klausimas; 2. britų 
sprausminių lėktuvų teikimas kitiems 
Briuselio pakto signatarams; 3. ginklų ir 
šaudmenų standartizavimo klausimas.

♦ Kietyje pačioje metų pabaigoje susi, 
darė pasaulio piliečių komitetas, kuris 
Schleswigo Holsteino provincijai atidarė na
rių telkimo Įstaigą. Iki šiol nariais įstojo 
apie 100 asmenų. Tas komitetas palaiko ry
šius su kitomis pasaulio piliečių grupėmis 
Vakarų Vokietijoje. (D). t

♦ Apie 10.000 Liuterio tikėjimo estų ir 
latvių 'DP naują tėvynę ketina suteikti Liu
terio eklezija Argentinoje. (EPD).

njilizmo Ir režimo diktatūrinio pobūdžio.
Kinijos komunistai išaugo be sovietų pa

galbu. Jų draugiškumą Maskvai sąlygoja 
užsienio politika. 1945 m. kinų komunistai 
gavo ne tik dalį iš japonų paimtos karo 
medžiagos, bet ir visą Mandžuriją, be kė
lių miestų, kuriuos sovietai pasilaikė savo 
atramos’ taškams. Kas belieka Maocetungui 
ir jo bičiuliams, kaip sugyventi eu šiauri
niu kaimynu, norint, kad jų neišmestų iŠ 
Mandžurijos.

Bet, jei galės tvirtai atsistoti tikrojoje 
Kinijoje, ar galės kada nors Maocetungas 
atsisakyti draugiškumo Maskvai? Tuo tar
pu jis negalėtų nieko padaryti, jei raudo
noji armija sumanytų žygiuoti i Mandžu
riją. Tad Mandžuriją kaip buvo taip ir liks 
pavojinga -ir pavydulingai prižiūrima sri
tis Tolimuosiuose Rytuose. Ten neišsilaikė 
rusai, neišsilaikė kinai, o japonai irgi ne. 
Klausimas, ar Mandžuriją pagaliau bus so
vietiška, ar kiniška?

Kinijos komunistai galės laikytis kaip sa
varanki valstybė .tik tada, jei savo jėgos 
centrą turės pačioje Kinijoje, o ne vienoje 
Mandžurijoje. Tik tada jie turėtų laisvę de. 
rėtis su Vakarais ir su jais prekiauti (nes 
sovietams užimti visą Kiniją ne(manoma), 
Jei kada nors tai (vyktų, tai prasidėtų jėgų 
žaidimas dėl sovietų kinų (takos Mandžu
rijoje’ ir sovietai galėtų, grasydami įžygiuo. 
ti, į Mandžuriją, nuolatos vykdyti spaudi
mą. Tačiau tos perspektyvos tebėra miglo
tos.

Ar Ciangkaišekas, ar komunistai — atei
tyje pasauliui teks turėti reikalą su nacio
nalistišku ir rasiškai labai jautriu partne
riu, kuris reikalaus lygių teisių.

čiangkaišeko pergalė' užsienio politikos 
atžvilgiu būtų buvęs pylimas prieš bolše
vizmą. Bet kadangi sąlygos Kinijoje nėra 
pribrendusios demokratijai, Čiangkaišeko 
režimas būtų pasidaręs fašistinis pylimas. 
Čiangkaišeko nuopelnu reikia laikyti, kad 
jis buvo pirmasis, kuris po monarchijos 
žlugimo Kiniją sujungė ir kinų tautai įk
vėpė vienos bendruomenės jausmą. Ciang- 
kaišekui valdant buvo pašalintos puskolo- 
nialinės sutartys. Jis septynerius metus at
kakliai priešinosi Japonijai, į galingiausiai 
žemės karinei jėgai. Jis įrodė kinų tautai, 
kad Kinija gali vesti nepriklausomą užsie
nio politiką ir vesti karą su didele valsty
be. Reikia tikėtis, kad kinai neužmirš 
net ir komunistai, viena ar kita užsienio 
lybė grasytų Jiems. (Weltwoche)
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=TRIJMPOS zmios=
AUSTRIJA

* Kernteno srities viršininkas pranešė, 
kad šiuo metu rengiamasi panaikinti išilgai 

: Jugoslavijos sieną buvusią draudžiamąją

’ • BELGIJA j
* Šiuo metu Briuselyje iš pagrindų aiš

kinamas Atlanto pakto projektas. Jame tu
rinti būti įrašyta klauzulė, paga] kurią 
JAV. automatiškai turi stoti ginti kitą to 
pakto signatarą, jeigu jį kas nors užpiltų.

* Labai retos rūšies fazanai, kurie bu
vo pradingę iš vienos privačios paukštinin
kystės, vienoje Namuro (Belgijoje) mėsinė
je buvo’ pasiūlyti'kaip Naujųjų Metų keps
nys. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
* Neseniai paskelbus Čekoslovakijoje 

laisvąją rinką Sovietų S-gos pavyzdžiu, 
kainos jo|e yra nuo 200°/o iki 400% dides
nės, kaip normuojamųjų prekių. (AP).

* Čekoslovakijos generalinis konsulas 
Milane, pasak vietos spaudos, pasitraukė iš 
savo pareigų. Jis buvo vyriausybės papra
šytas grįžti į Prahą, bet įsakymo nepaklau
sė. (D/R).

D, BRITANIJA
■ * Londone prasidėjo britų airių pasi

tarimai dėl valstybinių santykių tarp abiejų 
valstybių. (UP).

♦ 34 m. mokytojas C. Andrew teismo 
nuteistas trimis metais kalėjimo už tai, kad 
kurstė mokinius iš ūkininkų sodybų vogti 
jam obuolius ir sparnuočius.- (AP).

♦ Anglijos automobilių1 gamintojų ir 
ir pardavėjų sąjunga nusiskundė, kad Vo
kietijos automobilių eksportas siadaro di
delį pavojų V. Europos valstybių šiai, pra
monei. Pramoiiė aukštame laipsnyje, dar
bo jėga pigi, o be to, automobiliai užsie
nyje parduodami pigiau, nekaip vidaus rin
koje.

19 VISUR
♦ Azijos konferencija, kurioje turėtų 

būti apsvarstytas Indonezijos klausimas, su. 
sirinks sausio 20. d. Beveik visos į tą kon
ferenciją pakviestos valstybės pažadėjo joje 
dalyvauti. (UP).

♦ Siamas JT Azijos ir Tolimųjų Rytų 
ūkio komisijos dispozicijai savo vyr. būs
tinei Įsi rengt ty laikinai pavedė karališkuo
sius

♦ Tarp 1____
Įgręžus 650 metrų, buvo rasti nauji naftos 
laukai. (D/R).

♦ Pietiniame Siame, Singoroje, vyksta 
policijos vadų konferencija, kurioje svars
to, kaip kovoti su komunizmu Siamo Mala
jų pasienyje. (D/R).

♦ Pasaulio pilietis Garrys Davisas pa
siskelbė registruojąs kandidatus į pašauto 
piliečius.. Iš Prancūzijos ir užsienio jis 
gauna tūkstančius laiškų ir tikisi, kad jų 
skaičius iškils ( milijonus. (Kosmoe).

♦ Olandijos kariuomenė 
loję, Indonezijoje, sustabdė 
prieš indonezūs. (D).

rumus. (D/R). . \
Rabato ir Mdknėsi, Maroke,

Sumatros va
karo veiksmus

ITALIJA
planuoja kopti 
kalnų viršūnę.

anksto (spėtas žemės drebėjimas pei 
Karalius įvyko Italijoje. Sužalota dar
miĮ, - ’ ■
noję
>9 i 
savo

* Trys italų alpinistai 
į Belgų Kongo Ruwenzorio 
kuri yra 5.130 metrų aukščio. (D/R).

* Italų mokslininko W. Wheelerio iš
‘ ............................................. sr Tris

.. . . laug na-
užmušti du asmenys. Iš anksto suži- 
mokslininko spėjimą, italai buvo puo- \ 
paniką. Wheeleris nebeketina skelbti 
skaičiavimų. (D/R).

J, A, VALSTYBES
JAV dar šiaic metais ketina sutvar-* JAV dar šiaic metais ketina sutvar

kyti Japonijos reparacijų klausimą.
* New Yorke suspenduotas savo pare*. 

gose to miesto ugniagesių viršininkas Lof
tus. Jam prikišama apsileidimas pareigose 
ir blogas vadovavimas. (D/R).

♦ Amerikos karo aviacijos nepiprartas x 
tarėjas pulk. Lindberghas atvyko į Vokie
tiją susipažinti sii JAV aviacijos Vokietijo
je atramos taškais. (D).

OLANDIJA
♦ Praėjusių metų gruogdžio mėn. iš

Olandijos i Vokietiją buvo (vežta 20.560 to 
daržovių. (D). /

PRANCŪZIJA

♦ Sovietų Sąjunga giriasi, kad nuo va- 
ro pabaigos vokiečių sunaikintose srityje 
jau pastatyta 2,2 milijonai gyv. namų. (D)

VOKIETIJA
♦ Bavarijoje už blogą pyliavų atidavi

mą nubausti 48 ūkininkai bendra 30.700 DM 
suma. Be to, konfiskuoti 35 galvijai ir 110 
to javų. (D).

♦ Vakarinės Vokietijos trijų zonų gu
bernatoriai sausio 13—15. d. d. susirinks 
konferencijos, kurioje svarstys Vakarų Vo
kietiją liečiančius^ klausimus. (D).

♦ Sovietų zonoje ir. sovietų Berlyno 
sektoriuje nuo šiol šalia raudonos sovie
tų vėliavos švenčių progomis leista pakel
ti ir vėliavą, kuri turės juodą, raudoną ir 
auksinę spalvas. (D).

♦ Sausio 17. d. prancūzų zonoje, Ras- 
tatte, prasidės nauja 17 karo nusikaltėlių 
byla. (UP).

♦ Iš Vakarų Vokietijos f Olandria 3 
mėnesių poilsio išvyko 500 vokiečių vaikų.

♦ Britų karinė valdžia pavedė vokiečių 
įstaigoms paruošti planą, kad vokiečių po
licijos sargybos britų sovietų zonų pasie
nyje būtų sustiprintos dar 5000 vyrų. (D).

,♦ Frankfurte a. Maino vieno*" ligoni
nėje gimė vaikas, kuris turėjo galvas 
ir tris kojas. Vaikas mirė praslinkus vienai 
valandai po gimimo. Motina sveiksta (D).

♦ Kassel y je sprogo sprogsta ma padega- ' 
ma bomba, kuri sunkiai sužeidė o vaikus nuo 
10 iki 16 metų amžiaus. Vaijc’i tą bombą 
atrado vieno, namo griuvėsiuose ir bežais- 
dami ią susprogdino. (D).

♦ Sovietų karinė Vokietijos adminirtra- 
cija čia pareiškė, jog reikia tikėtis, kad 
1949 m. j. A. Valstybėms sutelks naujų rr 
svarbių diplomatinių 'pralaimėjimų; kurie 
gali būti didesni, nekaip „Vakarų reakcijos 
prakišimas”, Kinijoje laimėtus konasrte- 
tams. (HT)
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Atviras laiškas
Vilniaus u-to profesoriams Jonynui, Sezemanui ir Jankauskui

BRANGOS PROFESORIAI,
Nemanau, kad Tamstos šį mano laišką 

galėsite greit paskaityti. Nesitikiu ir net 
nenoriu, kad Tamstos atsakytumėte man 
dabartinėmis Tamstų gyvenamo teroro są
lygomis. Bet Jūsų parašai, padėti po „Tie
soje” 1948. XI. 28 tilpusių prieš mane nu
kreiptu šlykščių ir melagingu straipsniu iš
šaukė prieš Tamstas taip didelį pasipikti
nimą, daugelio lietuvių tremty apie ką man 
perduodama pridedant gerą užuojautos žo
dį, kad aš nutariau parašyti Tamstoms jau 
dabar, iš anksto pasisakydamas, kad nejau
čiu prieš Tamstas jokios . nuoskaudos. La
bai gerai žinau, kokiomis moralinėmis ir 
fizinėmis priemonėmis bolševikiniai enka
vedistai išgauna visokius parašus. Ir aš tik
rai tikiu, kad kai vėl laisvame Vilniuje mes 
susitiksime mūsų brangiame universitete, 
Tamstos paaiškinsite, kaip buvote priversti 
tuos parašus padėti, ir mes paspaudę vie
nas kitam ranką, galėsime drauge dirbti 
visiems mums brangų universitetinį darbą.

Kuo tik tame Tamstų pasirašytame 
straipsny aš nesu paverstas! h hitlerinis 
šnipas, ir budelis, ir žmogžudys. Nesistebiu 
tuo, kai tame pat „Tiesos” numery veda- 

■ majam straipsny „Naujomis pergalėmis pa
sitikime LKP(b) VI suvažiavimą” skaitau, 
kad ir Laik. Vyriausybės min. pirmininko 
pareigas ėjęs prof. J. Ambrazevičius, ir 
Vilniaus Universiteto rektorius prof. My
kolas Biržiška, ir Vilniaus Arkivyskupas 
prof. J. Reinys, jr vyskupas Brizgys, ir 
buv. Lietuvos Respublikos prezidentas dr. 
K. Grinius, ir Lietuvoje kovai prieš vokie
čius vadovavusio Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto buv. pirmininkas prof. S. 
Kairys, ir dabar užsieny kovą prieš Lietu
vos okupantą tęsiančio to komiteto pirmi
ninkas prof, prelatas M. Krupavičius visi 
„Tiesos” kaltinami, kad „vienodai šunuode- 
giavo hitlerininkams, parsidavė hitleriniams 
kraugeriams, stojo į tarnybą pikčiausiems 
lietuvių priešapis, padėjo vokiškiesiems oku
pantams plėšti Lietuvą, engti jos žmones, 
vežti lietuvius į vokišką katorgą, žudyti juos, 
naikinti lietuvių tautą, kad būtų išvalytas 
kelias vokiškajai kolonizacijai” ir tt Tad 
kas gali dar tikėti, kad tai kas bolševikinėje 
„Tiesoje” 
atitinka? 
straipsnių 
sumaišyti 
jus, kad 
tikrai Lietuvoje dedasi.

Jūsų pasirašytame straipsny minimas Vil
niaus miesto komitetas buvo ne vokiečių 
pastatytas x ar jų paskirtas, bet išėjo iš su
kilimo prieš Lietuvos okupantą, turėjęs tiks
lą dar prieš vokiečiams įžygiuojant į Vil
nių atstatyti Vilniuje ir,- jo srity nepriklau
somos Lietuvos įstaigas, savivaldybes, per
imti Lietuvos valstybės tartą, ir jį apsau
goti, tuo tikslu,- kad vokiečiai atėję būtų 
priversti skaitytis su nepriklausomos Lietu
vos valstybiniu ir savivaldybiniu aparatu. 
Laikinosios Vyriausybės paskelbimas Kau
ne davė ir drąsą ir energiją; laukti nebuvo 
galima, nes tai buvo net ne dienų, o va
landų klausimas. Komiteto pirmininku buvo 
siūlomas prof. VI. Jurgutis, tik jam atsi
sakius ši našta buvo primesta man. Tačiau 
santykius su vokiečiais buvo ne man pa
vesta palaikyti. Komiteto minėtas uždayinys

rašoma bendrai bent kiek tiesą 
Labai jau aiškūs tikri tokių 
autoriai ir jų tikstai-su purvais 
vijus nepriklausomybinius veikė- 
nuslėpus nuo pasaulio tai, kas

Stovykb; margumyne

buvo pavykęs. Vokiečiai atėję į Vilnių tu
rėjo pripažinti Lietuvos įstaigas. Lenkai ir 
gudai vėliau stebėjosi lietuvių greitu susi- 
orientavimu ir patys labai gailėjosi pra
leidę progą pasidaryti Vilniaus šeiminin
kais. Atlikęs savo uždavinį, komitetas trum
pai teveikė-formaliai jis buvo vokiečių už
darytas po poros menesių, faktiškai jau 
anksčiau nustojo funkcionavęs.

Ne mano iniciatyva, ir Įsakymu ponai pro
fesoriai, buvo pirmomis dienomis vokie
čiams atėjite areštuoti keliolika lenkų ir žy
dų įkaitais. Negi aš būčiau davęs įsakymą 
areštuoti savo žmonos dėdę, seną ir garbin
gą, lietuviams visad labai palankų vilnietį 
lenką W. O.? Bet mano iniciatyva ne tik 
pilnas reikalaujamas įkaitų skaičius niekad 
nebuvo surinktas, bet jie visi, tiek lenkai 
tiek žydai, buvo paleisti. Turėjau dar Vil
niuje vieno įkaitu suimto ir paleisto žydo 
gydytojo F. sūnaus padėkos laišką. Jis tėvo 
reikalu su manim tarėsi, ir jam padėjau kuo 
tik galėjau, įpareigodamas dar ir prokurorą 
B. Negalėjote jūs, ponai profesoriai, žino
ma žinoti, kad mano paties bute porą sa
vaičių slapstėsi Lenkijos žydas, mano žmo
nos globojamas, kuris mano pasirašyto,-ko
miteto vardu išduoto dokumento pagalba 
galėjo laimingai ir iš Vilniaus išvykti. 
Šiandien turiu prisipažinti, kad tai kainavo 
man ir mano žmonai nemažai nervų, bet 
esu nusistatymo, kad negalima niekad at
sakyti padėti žmogui, kuris kreipiasi pa
galbos jam labai sunkiu metu, nežiūrint ko
kios tautybės jis būtų. Aišku, kad jokio 
įsakymo suareštuoti nei sušaudyti adv. A. 
Bulotos ir jo žmonos nebuvau davęs. Ne
manau, kad jis protingai pasielgė, nesisau. 
godamas Vilniuje pasirodęs, kai visiems 
buvo žinomas jo viešai pareikštas Kaune 
džiaugsmas ir pateisinimas birželio mėn. 
14—16 masinių išvežimų Sibiran. Lygiai 
neatsargus buvo ir komunalinio ūkio komi
saras Knyva, kuriam aš pats patariau iš 
Vilniaus išvykti ir kurį laiką pasisaugoti. 
Tik negalėjau išmokėti jam jo prašomos 
komisaro algos už praeitą bolševikinį lai
ką, bet kai jis nutarė likti Vilniuje, tarnybą 
jis gavo. Kai jis gestapo buvo suimtas^ ko
miteto pareigūnai, ypač apsk. virš, ir mano 
sekretorius N. S., su mano žinia rūpinosi 
jo paleidimu ir rinko parašus, tik, deja, mū
sų žygiai nedavė rezultatų. Ant savo są
žinės neturiu nė vienos žmogaus gyvybės, 
gi esu nusistatymo, kad bausti lietuvių tau-* 
tą ir valstybę išdavusius tegali nepriklau
somos Lietuvos Respublikos nepriklausomas

teismas. Bet ir čia dabar galiu Tamstoms, 
ponai profesoriai, pasakyti, kad kai Vilniuje 
žymaus pogrindžio veikėjo buvo main pa
siūlyta būsimoje laik. vyriausybėje užimti 
teisingumo ministerio poetą, buvau atsisa
kęs, pės maniau, kad neužteks man jėgų 
nešti atsakomybę už patraukimą teisman 
visų tų, kurie lietuvių tautai buvo 
kenkę pirmosios bolševikų okupacijos 
tu. Ne tik nieko kalėjiman neįkišau, 
nevieną padėjau išgelbėti, pav. ir buv. 
niaus U-to prorektorių Bulovą, miesto sa
vivaldybės buv. sekretorių Baublį, kaip vė
liau, jau antinaciniame pogrindy dirbda
mas, padėjau gelbėti ir žydų vaikus iš 
ghetto ir •suimtais lenkais rūpintis (pav. iš. 
tremtais į Pravieniškių KZ po Padabos 
nužudymo). Nekartą buvau įspėjamas, o ir 
patys bolševikų agentai vieną kartą man 
buvo perdavę savo grasinimą, kad jie 
visus *mano darbus prieš vokiečius ir 
jie mane visvien sunaikinsią įskųsdami vo
kiečiams. ‘

Jokiam organe ' niekam neįsakinėjau 
brauningais švaistytis. Laikraštis „Naujoji 
Lietuva”, tiesa, buvo komiteto įkurtas, jo 
buvęs redaktorius R. M., vėliau vokiečių su
imtas ir į KZ •išgrūstas, prisiimtas, jei dar 
gyvas,.kaip kurį laiką taisiau vedamuosius, 
braukydamas visus dėkingumo pareiškimus 
vokiečiams ir perdidelį džiaugsmo reiški
mą. Deja, tuoj pajutome labai artimai pris
tatytus gestapo agentus, ir pats laikraštis 
buvo faktinai perimtas- vokiečių propagan
dos įstaigos. Raštu buvau reikalavęs redak
cijos neberašyti komiteto laikraščio leidėju.

Jokių mano ar mano artimų bendradarbių 
nuopelnu joks pulk. Kriegas neatžymėjo- 
lapkričio 4 d. komitetas šėtrai neveikė, už
darytas prieš du mėnesius. Geras atžymė- 
jimas jei be minėto redaktoriaus M. vėliau 
vokiečių buvo suimti ir į KZ išsiųsti ir 
Vilniaus aps. virš, padėjėjas Alksninis, ir 
Vilniaus
(KZ-te nužudytas), ir Vilniaus miesto sa
vivaldybės sekretorius C., ir žydų reikalais 
ghette rūpinęsis maj. ~ 
„Nuopelnų” vokiečiams 
darbiai tikrai tari, nes 
veik tiesiog iš komiteto 
riarnas rezistencines antinacines organiza- 
ctjas-LaiSVės Kovotojų Sąjungą, Lietuvių 
Frontą, Laisvės Armiją. Aš pats vėliau 
virtau ir Laisvės Kovotojų Sąjungos Vil-^ 
niaus štabo vadovas ir kito, slapto, Vil
niaus miesto ir srities koaliciniais pagrin
dais sudaryto komiteto narys. Beje, komi- 
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tet*^ vardu išleisto atsišaukimo prieš vo
kiečius autoriam esu aš, ponai profesoriai. 
Teisės mokslų fakulteto seminarų biblio
tekoje dar yra paslėptas man brangus kom
plektas mano pradėto leisti slapto laikraš
čio „Laisvas Žodis”, kurio, deja, mažam 
tiraže 300—400 egz. teišėjo keturi

Straipsny Jūsų pasirašytam yra 
tokopija vieno Vilniuje- išleisto 
Kaip matyti iš teksto, skelbiamas 
kiečių karo komendanto įsakymas, Nieko 
bendro su juo mes neturėjome, priešingai, 
apie tokį įsakymą aš buvau ■ įspėjęs žydų 
komitetą, ir jis buvo man perdavęs, jog ge
rai supranta, kad tai ne lietuvių reikalauja
ma (prisisegti atskiriantį ženklą ir nevaikš
čioti naktimis, kas ir visiems buvo drau
džiama). Šiandien galiu Jums, ponai profe
soriai paaiškinti, kad su žydų komitetu ir 
jo pirmininku garbingu ir senu vilučių dr. 
Vygodskiu turėjome nuolatinį, konraktą. Jų 
prašomas, kai prasidėjo žydų butuose ges
tapo vykdomos kratos, intervenavaų pas vo
kiečių karo komendantą, kuris ' žadėjo da
ryti žygius sauvalei sustabdyti. Paskundus, 
kad esą kratose dalyvauja saVivaldyįiės tar
nautojai, raštu buvau pareikalavęs savival
dybės atsakingus pareigūnus skundus iš
tirti ir įspėjau .prieš bet kokį dalyvavimą ar 
galimą svetimo tarto savinimąsi. Su dideliu 
liūdesiu ir skausmu tegaliu šiandien prisi
minti tuos nuoširdžius pasikalbėjimus sudr. 
Vygodskiu, kuris visad pabrėždavo didelį 
drAugiškumą lietuviams, ir tą^sunkų bejė
giškumo jausmą bet kiro realiai padėti.

Komiteto trumpo veikimo Vilniuje sąly
gos buvo nepaprastai sunkios. Vokiečiai- už
draudė klausyti Laik. Vyriausybės įsakymų, 
,net palaikyti su ja kontaktą. Lenkai ir gu
dai, žymiai intymiau bendradarbiaudami su 
vokiečiais, skundė ir kurstė juos prieš vi
sas lietuviškas įstaigas Vilniuje, o gestapo 
agentai kaltino komitetą dėl blogo bendra
darbiavimo su vokiečiais (nesutikimą jų 
kariuomenės dalinių su gėlėmis ir pan.). 
Nekartą buvau atsisakęs vykdyti, nežiūrint 
grasinimų, tuos komendantūros įsakymus, 
kuriuos laikiau nenaudingus lietuviams, mo
tyvuodamas, kad didesniems pertvarkymams 
trukdo karo laikas. Turėjau dėl* vieno tokio 
atsisakymo kategorišką komendanto raštą, 
kad jie gerai žiną, jog karo mėtas netruk
do man rūpintis kitais reikalais — nepri- 
klausomybiniais. . Pagaliau, iš manęs ir 

'prof. V. Jurgučfo buvo pareikalauta raštu 
pasirašyti ištikimumą vokiečiams ir pasi
žadėjimą. susilaikyti nuo bet kokios poli 11-

nės veiklos iki karo galo. Negalėjome at. 
siųsto tokio teksto pasirašyti; atsimenu, ri
dami atsisakyti pasirašyti, nesitikėjome lais. 
vi grįžti.

Aš - gerai žinau, ponai profesoriai, kad 
Tamstos ir palys žinote, kokius melus ir 
šmeižtus pasirašėte. Ir jūsų pasirašytas 
straipsnis argi gali įtikinti pav, mano buv. 
studentus, kurių vienas, tarp kita ko kunti- 
gas, man buvo parašęs: „Aš, prisimindamas v 
Jūsų neužmirštamai patriotišką dviejų oku
pacijų metų elgseną, nuoširdų rūpestį' stu
dentais ir aiškų kovos kelią už mūsų tautos 
laisvę, argi galėčiau kada nors blogo apie 
Jus pagalvoti?”

Mano laišką Jums, brangūs profesoriai, 
leiskite baigti žodžiais, rašytais man jau 
Vokietijoje vieno Lietuvos žydOį kurio vaiką 
teko padėti išgelbėti naktį išvagiant iš Kau
no ghetto. „Mūsų dėkingumas \ neturi, ribų 
Kas galėjo įsivaizdpoti, kad po tokio kru- ' 
vino karo, taikos idealai bus paversti nie
kais. Matome tik kruviną neapykantą ir la
bai miglotą ateitį. Žiauri tikrovė sudaužo 
daugelį mūsų nuošfrtlžių intencijų, bet vis- * 
gi norime tikėti, kad Dievas atskleis žmo
nėms kelią ir į geresnį gyvenimą”. Atskleis . 
Jis jį »r kankinamai lietuvių tautai.

Reikšdamas pagarbą
”> , Stasys Žakevičius

P. S. Tamsių įsakytojų neslepiamas Tams
tų pasirašyto straipsnio paskelbimo ciniš
kas tikslas priverčia mane, kaip matote, pri
minti apie save visuomenei tokius dalykus, » ■ 
kurių šiaipjau, suprantama, niekados nebū
čiau sau leidęs viešai kelti. Si. Ž.

Dėl vieno žydo, kuris daug gero padarė
„Mūsų Kebo” Nr. 72 (XII. 11), p.. Ka

zys Veržakas, aprašydamas Amerikos „Nau. 
jienų” redaktoriaus Pijaus Grigaičio bio
grafinius nuotykius, tarp kitko mini tuos 
įvykius, kurie pasireiškė bėgant jam iš ka
lėjimo 1906 metais, kada visoje Rusijoje ir 
josios užimtuose kraštuose buvo revoliucinis 
judėjimas. Ir šia pnoga minimas vienas žy
das, „Bundo” organizacijos aktyvistas, ku
ris padėjęs Pijui Grigaičiui išsilaisvinti iš 
kalėjimo. Bet čia p. K. Veržikas pastebi, kad 
to žydo pavardės ir pats Grigaitis negalė-

Jęs sužinoti. Nors tas .žydas buvęs didelis 
revočiucionierdus, bet į kalėjimą patekęs per 
nesusipratimą, atseit, ne labai kaltas. Jo tik
ros pavardės ir vaidmens policija nesužino
jusi, taigi jį greit išleidusi. Betgi jis Gri
gaičiui pažadėjęs suorganizuoti pagalbą 
pabėgimi! iš kalėjimo. į

Kadangi svarbu yra to laiko mūsų laisvės 
kovotojų žygiai tinkamai užfiksuoti, tad ma
nau, jog pravartu bus apie tą „nežinomą” 
žydą kiek pakalbėti, taip pat ir apie tai, kas 
iš tikrųjų parūpino Pijui. Grigaičiui tą dvi-

Gimnazistas išmušė Įauga
Vos mokytojas išėjo iš klasės, susiėmė jei nebiją. Čia direktorius kreipiasi į auk- 

Algis su Jonu ir, prisiritę prie lango, ne
pastebėjo, kaip išspaudė stiklą. Stiklas nu
žvangėjo. Berniukai suklykė ir išsilakstė. 
Gimnazijoje aliarmas. Auklėtojas iš kailio 
neriasi. Klasę saikdina ir varo namo, jei 
kaltininkas neprisipažins, Algis su Jonu at
sistoja. Išsipasakoja kaip buvo. Abudu eina 
į kampą. Popiet stikliorius įdeda stiklą. Bū
tų lyg baigta, bet. nebaigta.

Pedagogų tarybos posėdyje auklėtojas 
baltas ir raudonas: „Tų istorijų užtenkal 
Reikia vieną sykį griežtai nubausti, kad vai
kams būtų pavyzdys!” Pedagogai susiskir- 
sto nuomonėmis: vieni siūlo imtis žygių, 
kviesti tėvus ir tt., kiti — reikalą švelnina: 
girdi, jaunimas pilnas energijos, kad čia 
dabar vaikai stovykloje nieko nemato, netu
ri, kur pasireikšti ir tt. Nulemia direktorius, 
kuris savo ramiu balsu teisina mokinį, aiš
kindamas, kad visiškai normalu, jei du ber
niukai susiėmė, normalu būtų, jei ir stiklą 
būtų, sugurinę normaliais laikais, bet visa 
nelaimė, kad tai (vyko dabar, kai su stiklu 
sunku. Anksčiau, būdavo, jei berniukų gim
nazijoje neišbyrėdavo keli langų stiklai per 
savaitę, sakydavo: nenormalu, 
nors visuomet už stiklo 
rama. Tai jau logiška, 
kitose įvairiose srityse, 
kreipiasi į mokytojus, 
vaikus, nes stovykloje begyvendami jie taip 
išdyko, jog tik vienų mokytojų privengiu,

Nenormalu 
išmušimą buvo ba- 
Nenormalybių esti 

Dažnai tėvai patys 
prašydami tramdyti

lėtojus, kviesdamas atkreipti dėmesį: per 
auklėjimo pamokas jaunuoliai turėtų daug 
ko išgirsti.

Taip ir baigėsi visa 'byla. Stovykla su

prastino net suaugusiųjų judesius. Jei vy
ras sveikinasi, jis niekuomet nenusiima ke
purės. Anksčiau buvę manieringi jaunikai
čiai, dabar rankas į kišenes susikišę, tar
tum akmenų tenai nešiodamiesi, vaikšto po 
stovyklos rajoną ir spiaudo į visas puses. 
Pas visus pastebima tam tikro apsileidimo. 
Iš kur gi tat tie patys jauniausieji — mo
kiniai gali tvarkingumo išmokti, jei jiems jo 
niekas neparodo. Anądien mokinys • užlindo 
savo mokytojui, stovinčiam eilėje, laukian
čiam sriubos, už akių, ir, pirmiau atsiėmęs, 
pramovė pro šalį, nė labądięn nepasakęs. 
„Ko tas plikis taip siautėja?” — sako mo
kinys, kai mokytojas pyksta, kad mokiniai 
mažai dirba. Dienų dienas mokinys girdi 
vyresniųjų kalbas, plakančias mokytojus ir 
direktorių, tat, kodėl ir jis negali savo mo
kytoją pavadinti taip, kaip jį vadina jo tė
vai ar globėjai. Dar visa laimė, jei moki
nys į akis mokytojui nedrįsta pasakyti, ką 
apie jį galvoja, ką išsako tėvams ir moti
noms, ypač motinoms, raginančioms rimčiau 
dirbti, mokančioms kaip elgtis prie stalo, 
kambaryje ir kt. Tikrai — šiandien mokyto
jas daugumoje dar vienintelis gali jaunimą 
paveikti. Bet ar paveikia?

— Gerai, kad tą auklėjimo pamoką turime. 
Galėsime geometrijoje pažengti, o tai taip 
buvome atsilikę — sako auklėtojas, mate
matikas, — Mielieji, svarbu matema^ką ge
rai mokėti, tai bus visa tvarkoje. Matema
tika gyvenime yra svarbiausias dalykas. Ką 
gi, ar jūs nežinote, kaip reikia valgyti, kaip 
sėdėti prie stalo, kaip su vyresniaisiais elg
tis ir tt.? Kam čia aiškinti žinomus daly
kus — baigia mokytojas, ir per visas auk
lėjimo pamokas matematiką aiškina. Kitas 
auklėtojas geografiją dėsto, sakydamas, kad 
geografija šiud metu yra toks svarbus da
lykas, kad be jos nė krust. Dar kitas lietu
vių kalbą vietoje auklėjimo "varo, aiškinda
mas: Kas žino, gal gyeit prisieis išsiskirti, 
tat išnaudokime kiekvieną laisvą minutę, 
mokydamiesi lietuvių kalbos, nes svetur ne
turėsime progos nei laiko su jos grožiu su
sipažinti — ir taip kiekvienas auklėtojas gi
ria savo dėstomąjį dalyką, visai teisingais 
pagrindais mindamas, bet pačiame principe 
klysdamas. Jei nori vaiką sveiką išauklėti, 
tai kam operuoji jį, prievarta išplaudamas 
jam vieną plautį, be kurio jam bus sunku 
kvėpuoti. Auklėjimas mokykloje reikalingas 
lygiai taip pat, kaip matematika, istorija, 
geografija ir lietuvių kalba ir tik kartu su
jungtas su kitais dalykais sudarys sveiką 
mokyklos pagrindą. Auklėjimo pamokų dau
gelyje gimnazijų nebojama. Ar tai būtų to-

A. Narkeliūnaifė

ralį, ant kurio įsisėdęs turėjo greitai 
sprukti toliau nuo kalėjimo. Šitaip sakyti 
mane verčia tas faktas,* kad, tur būt, tik aš 
vienas išlikau, tas liudininkas, kurio ausys 
yra girdėjusios ruošiamą sąmokslą, žūtbūt, 
išlaisvinti iš plėšriųjų rusų nagų Pijų Gri
gaitį, kuriam iš tikrųjų grėsė mirties baus
mė. Turiu čia dar pabrėžti, kad to meto ak. 
tingiausi revoliucionieriai buvo jaunuoliai, 
kurie dažnai pasiryždavo prie sunkiausių žy
gių. Ir štai, kada Pijus Grigaitis buvo at
vežtas į Kalvarijos kalėjimą, tad tuojau ma
no tėviškėje įvyko keliolikos asmenų pasita
rimas, kurio darbų tvarkoje stovėjo tik vie
nas klausimas: P. Grigaičio išlaisvinimas. 
Kas - buvo tokio pasitarimo iniciatorius, ne
galiu dabar pasakyti, nes jau praėjo 42 me
tai, bet jame, be manęs,, dalyvavo kiti du 
mano broliai, Kalvarijos vargonininkas 
Švedas ir Kalvarijos kalėjimo sargas Žu
kauskas, kuris buvo atsivedęs dar savo sūnų 
maždaug 17—19 metų jaunuolį. Sis kalėjimo 
sargas Žukauskas tada painformavo, kurie 
kalėjimo sargai yra, patikimi žmonės ir prie
šingi rusų caro režimui. Pasirodė, kad ta
da tų sargų dauguma buvo lietuviai, kurie 
buvo, taip sakant, mūsų žmonės. Vargoni
ninkas Švedas buvo tas centras, per kurį ėjo 
politinių kalinių šelpimas maistu ir kitais 
reikmenimis ir apskritai per jį galima buvo 
susisiekti su politiniais kaliniais greičiau 
negu per ką nors kitą. Kalbamojo p. Šve
do dukterys, • tada grakščios jaunuolės, rei
kalui esant mokėdavo greitai prieiti prie ka
lėjimo administracijos ir išgauti įvairius 
leidimus visokiems pasimatymams su kalin
tais žmonėmis. Taigi šiame šešių asmenų, 
nepriklausančių jokiai partijai, bet palai
kančių revoliucionierius, pasitarime buvo 
nustatyta, kad p. Grigaitį nieko nelaukiant 
reikia gelbėti. Ir čia minimo Žukausko- sū
nus pasižadėjo pristatyti prie kalėjimo dvi- 
datį sutartoj vietoj, kad išsprukęs P. Gri
gaitis galėtų juo greičiau vykti prie Vokie
tijos sienos. Ir kad šitas sumanymas geriau 
pasisektų, nutarta skubiai atsiklausti to „ne
žinomo” „Bundo” aktyvisto žydo, kuris jau 
pats ne vieną kartą buvo pabėgęs iš kalė
jimo, taigi turįs, tam geros praktikos. O 
tas vadinamasis aktyvistas buvo Sobolis, 
marijampolietis, kuris vadinosi studentu, bu
vo labai vikrus ir landus; tarėjo užsiaugi-

(Nukelta į 4 psl.)

Į Margame pasaulyje I (.
Nors prezidento rinkimai Amerikoje jau 

seniai praėjo, vis dar atsiranda naujų įdo- • , 
mių smulkmenų. Tarp kitko, paaiškėjo ir, 
kad — ■ <

Wallacė gavo absoliutinę daugumą...
Taip, tai tikra teisybė, bet nenusigąsk, 

mielas skaitytojau, Wallace gavo absoliuti
nę daugumą ne balsų, kaip- troško, bet... 
beveik visus supuvusius kiaušinius ar po- " 
midorus, kurie buvo minios paleisti visos 
rinkiminės kampanijos metu. Statistiką 
mėgstą-amerikiečiai išskaičiavo, ka<® Wal
lace! skirti buvo iš viso 132 „sviediniai”, 
tiksliau — 84 kiaušiniai, 40 pomidorų, 4 
kriaušės, 2 cltrin3&; 1 apelsinas ir 1 nu
luptas bananas. Nelaimingąjį taikinį asme
niškai kliudė 5 kiaušiniai bei 4 pomidorai, 
2 kiaušiniai ištryško ant jo lėktiivo; irgi po 
2 kiaušinius kliuvo automobiliui bei trauki
nio vagonui, "o vienas kiaušinis, pats-taik
liausias, — tiesiai į Wallaces .rankose dre
bantį kalbos tekstą.

Kitiems kandidatams to malonumo teko 
žyųiiai mažiau! Dewey buvo skirti 4 pomi
dorai bei 1 kiaušinis,' bet nė vienas iš jų 
nekliudė. Nekliudė taip pat ir Trumanui Nu
matytas ąlaus butelis.

Šit kur priežastis...
Netikėtas Dewey pralaimėjjmas ' buvo 

staigmena, tur būt, tik vienam čikagiečiui, 
kuris „dar laiku" respublikininkų kampani
jos vyr. būstinei buvo parašęs .įspėjamąjį 
laišką, kad „užtikrinto laimėjimo dėliai” 
pakeistų kandidato vardą. Jo nuomone, To
mas — prastas vardas būsimam prezidentui. 
Geriausias pakaitalas gi — Teddy. Nežiū
rint jo įtikinančio tvirtinimo, kad įspėjimo 
nepaklausius, Dewev tikrai pralaimės, mi
nėto čikagieėio pasiūlymas buvo mandagiau 
atmestas.

Ir šit kur skirtumas
Paskelbus galutinius rinkimų rezultatus, 

vienas aukštas jugoslavų diplomatas, Pary
žiuje tik šyptelėjo ir pareiškė, kad viehinte- 
lis skirtumas tarp kandidatų esąs tik tas, 
kad Dewey su ūsais, o Trumanas — be.

— Kažin ar būtų jis drįsęs tą patį pasa
kyti apie susivaidijusius maršalus?

Ir daugiau nukentėjusių
Juokai juokais, bet nelaukta rinkimų iš

dava materialiai sužlugdė daugelį amerikie
čių. Tai lažybų' manažeriai, 5071 santykiu • 
guldę galvas už Dewey, dabar' kaip pripa
žįsta, neteko net paskutiniu marškinių.

Išlikusiųjų lyga. JAV įsisteigė taip vhd. į 
„Išlikusiųjų lyga”, kurios; nariai yra įsiti-» 
kinę, kad praūžus III pasauliniam karui, ne
daugelio išlikusiųjų kultūra ir civilizacija 
vėl grįš į akmens amžiaus laikus. Kad žmo
gus tokiu atveju neliktų visiškaį bejėgis, ly
ga savo tikslu pasistatė supažindinti XX 
a. žmones su primityviausiais amato dar
bais. šiam tikslui lyga yra pasitelkusi būrį 
ekspertų, jų tarpe net ir akmens amžiaus 
Įrankių bei indų gamybos, specialistų.

AKTUALIOS PROBLEMOS
Pasaulis žengia į pražūtį. „Yra ženklų,

kad pasaulio galas nėbepertollausia. Žmė- , 
nių giminė sugedo. Beveik kiekvienas nori 
rašyti knygą. Pasaulis sugedo ir todėl žen
gia pražūtin. kuri jau nebetoli”.

Žmonių yra, nėra žmogaus. „Šiandien nė
ra nė vieno draugo, kuris būtų vertas mūsų 
meilės. Nėra nė vieno ištikimo, nerandu nė 
vienos širdies, prie kurios galėčiau ištiki
ma priglausti savo galvą”.

Jaunimo problema. ...Mūsų laiku jaunimas 
nuėjo blogais keliais. Tėvų ar mokytojų au. 
ioritetas jam nieko nebereiškia. Nepaklus
nus jaunimas 0 su juo ir visas pasaulis 
žengia į pražūtį”

Kas ir kada tuos teisingai aktualius žo
džius pasakė? Sunku Įspėti? Pražūtin žen
giančiu pasauliu skundėsi vienas nusivylęs 
egiptiečių kunigas jau prieš 6000 m. prieš 
Kristų, taip pat ir draugų problema buvo 
gvildenama egiptiečių, maždaug 4000 m. pr. 
Kr. Jaunimo klausimų gi maždaug prieš 
2340 m. rūpinosi didysis graikų filozofas 
Šok ra tas

Klysti žmogiška. Tupelo mieste, Missouri, 
įrengus naujas, blizgančias atmatų dėžės, 
šiukšlių surinkėjai kėlias dienas turėjo-dvi. 
gubą darbą — išrinkti iš dėžių daugybę iš
siunčiamųjų laiškų. Surinko Ar. Zailskas
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Kaip ilgai užtrunka emigracijos i JV-bes procedūra?
Lėtumas

iš anglų

iki

augintas,

įvykių išskirtų

AKIMIRKSNIU KRONIKA

tas birius 
kaip kai

formalumai, kur 
visa procedūra

į United Service for New Americans, 
15 Park Row, New York 7, N. Y.

I International Rescue Relief Comrni- 
(IRRC), 103 Park Ave. Room 507,' 
York 17, N. Y. (liberalų organizaci-

iki
55

tas), jeigu nori pasinaudoti NCWC tarpi
ninkavimu ir globa.

pageidavimu, BALFo 
nukreipia:
komisiją Washingtone 
Commision Washing-

įstatyme (DP biliuje) yra ga- 
netenka manyti, kad 
pagrindų pakeistas,

, kad ka- 
mažesnė, mums leidžiant, pasidarė

Kaip žinoma, emigracija pagal DP bi
liaus nustatytą tvarką prasidėjo praėjusių 
metų lapkričio mėnesį. Iki gruodžio mėn. 
12 d. iš koordinatoriaus Įstaigos Frank- 

. furte buvo išėjusios 4141 garantija. Iki tos 
dienos IRO jai skirto paruošimo dalį buvo 
atlikusi 2083 byloms ir jas perdavusi DP 
komisijos selek.toriams tolimesnei eigai. 
Ligšiolinė praktika parodė, kad vidutiniškai 
užtrunka 14 dienų, kol išėjusi iš koordina
toriaus emigracinė byla pasiekia IRO, ko] 
IRO emigracijos valdininkai užpildo reikia
mas ankietas, surenka visus reikalaujamus 
dokumentus ir taip paruoštas bylas perduo
da selektoriams. Pas selektorių byla vidu
tiniškai išbūva 3 dienas ir tada atiduodama 
į CIC. CIO užtrunka apie 19 dienų, kol su
renka jai skirtas patiekti informacijas. Ta
da byla grįžta vėl pas DP komisijos valdi
ninkus pereinamoje, stovykloje. Kol ši byla 
vėl patikrinama, kol būsimas emigrantas 
pakviečiamas į, pereinamą stovyklą, kol pa
tikrinama jo sveikata, praeina vidutiniškai 
apie 7 dienos. Tada dar užtrunka 3 dienos, 
kol konsulas apklausinėja ir išduoda vizą. 
Dar 3 dienos praeina, kol paruošiamas tran
sportas ir nugabenama į Bremeną. Bremene 
pakartotinam dokumentų ir asmenų patikri
nimui skiriama dar septynios dienos. Vadi
nasi, šiuo metu iš viso nuo bylos europi- 

♦ nio numerio gavimo, t. y. nuo jos išėjimo 
iš koordinatoriaus įstaigos Frankfurte 
išplaukimo datos Vidutiniškai praeina 
dienos.

Nuo garantijos pasirašymo JV-bėse 
ji išeina iš koordinatoriaus įstaigos Frank
furte praeina apie trys mėnesiai.

» Tačiau reikia pažymėti, kad nėra nustatyta 
griežtos tvarkos, kuria eile patiektos ga
rantijos gauna tolimesnę eigą. Gali atsitik
ti, kad du tris mėnesius vėliau sudarytos 
garantijos turėtojas išvažiuos anksčiau, ne- 
gu anksčiau sudarytos garantijos savinin
kas. Čia turi reikšmės vietovė, į kurią emi- 
trantas. vyksta pagal turimą garantiją, o 
taip .pat. ir jam numatomo darbo rūšis. 
Emigrantai vykstą sunkesniems ir menkiau 
apmokamiems darbams, kuriems sunkiau 
yra rasti darbininkų vfefoje gali tikėtis iš
važiuoti anksčiau už kitus.

Stengiamasi paspartinti emigraciją l 
<V-bes.

Prieš Kalėdas Europoje lankęsis DP Ko
misijos Pirmininkas U. Carusfs yra davęs 
parėdymą pagreitinti visą darbą, susijusį su 

• DP emigracija į JV-bes ir artimiausioje 
ateityje paruošti didesnį skaičių , emigrantų 
išvykimui. Sis klausimus taip pat buvo su 
dideliu susidomėjimu diskutuojamas šalpos 
organizacijai ir IRO atstovų konferencijoje 
Bad-Kissingenę gruodžio 14 d. Nutarta pa
daryti atitinkamoms instancijoms pasiūly
mų, kad būtų suprastinti 
tik -tatai yra galima, kad 
netruktų taip ilgą laiką.

Pagaliau išspręstas karo 
šeimų emigracijos klausimas

Patirta, kad mūsų atkartotinai keltas 
krašte palikusių ar į Sibirą ištremtų šeimų 
vakaruose esančių narių klausimu NCWC 
įstaigos Vokietijoje yra gavusios 1 iš savo 
centro New Yorke patvarkymą, kad tokių 
savo šeimų netekusių asmenų emigracijos į 
JV-bes bylos būtų tvarkomos ir globoja- 
mos, lygiai taip pat, kaip ir kitų tremtinių.

Kas yra išsiskyręs ne dėl karo įvykių, 
bet grynai dėl šeimos vidaus santykių vis- 
tiek ar antroji šeimos pusė likusi Lietuvoje, 
ar yra čia Vokietijoje, turi patiekti savo 
klebono liudijimą, kad toks persiskyrimas 
Įvykęs pagaij bažnyčios nuostatus (separa-

I . /
Siūloma keisti DP bilių.

Patirta, kad atitinkamų organų JV-bėse 
yra padarytas siūlymas įnešti ateinančion 
kongreso sesijon DP biliaus pakeitimo pro
jektą. Svarbiausi pakeitimai siūlomi' šie: 
a) apribojimą šio biliaus tik tiems tremti
niams, kurie yra atvykę į Vokietiją, Austri
ją ar Italiją iki 1945 m. gruodžio 22 d. 
praplėsti iki 1947 m. balandžio 1 d.; b) pa
naikinti paragrafą, pagal kurį 40% visų 
vizų skiriama aneksuotų kraštų tremti
niams; c) panaikinti ūkininkams teikiamas 
preferencijas; d) suprastinti numatomą 
teikti pirmumų sistemą; e) panaikinti rei
kalavimą pateikti raštu darbo ir buto ga
rantijos, o vietoj to vaduotis atskirose JV- 
bių vietovėse darbininkų pareikalavimu, 
f) paginti įsileidžiamų DP skaičių nuo 
205.000 iki 400.000 ir prailginti DP bi
liaus galiojimo laiką keturiems metams.

Iš atsakingų ir Informuotų asmenų pa
tirtą, kad tam tikri pakeitimai esamame 
emigracijos 
linii, tačiau 
bus taip iš 
kas norėtų.

meriai ir persiunčiami Wentorfe esantiems 
DP komisijos atstovams, kurie toliau tvar
kys tas emigracines bylas.

Darbas numatoma pradėti sausio pra
džioje. Tikimasi greitai pasiekti užsibrėžto 
tempo, kadangi pradžia jau yra padaryta A 
koordinatoriaus įstaiga Frankfurte jau 
gruodžio viduryje turėjo apie 500 bylų, pa
ruoštų perdavimui šiam naujam skyriui 
anglų zonoje.

Emigruojant į JV-bes vaiko sąvoka neaiški 
DP bilius numato, kad gavusio darbo ir 

buto garantiją asmens nevedę vaikai iki 21 
metų amžiaus turi teisę įvažiuoti į JV-bes, 
jei tik iam asmeniui ši teisė yra pripa
žįstama. DP komisijos išleistose. taisyklėse 
paaiškinama, kad vaikais skaitomi taip pat 
ir posūniai bei podukros ir įsūnytieji vai
kai. Tačiau Valstybės Departamentas ir jo 
atstovai — konsulai aiškina, kad vaikais 
gali būti laikomi tik tikrieji vaikį). Sis 
klausimas tuo tarpu palieka aiškinimosi 
būklėje tarp- šių dviejų institucijų. Todėl 
patartina toms šeimoms, kurios turi jx>sū- 
nių ar podukrų pasirūpinti garantijas su 
Įrašytu darbu tai šeimos fnisei, kuriai tie 
vaikai yra Jikrieji, nes kitaip jis negalės 
emigruoti kartu su tėvais.,..

Vedtį, vaikai arba sukakę 21 metų am
žiaus (vizos išdavimo metu) privalo turė
ti atskiras darbo ir buto garantijas, arba 
jiems turi būti Įrašytas atskiras darbas to
je pačioje garantijoje. Taip pat ir kiti šei
mos nariai (uošviai, tetos, dėdės ir tt.) rei
kalingi yra atskirų darbo ir buto garanti
jų (gali būti jiems atskiras darbas Įrašy
tas ir bendroje garantijoje).

CIC sulaikytos emigracijos fl^los .
Jei emigracija į JV-bes dėl kurių nors 

priežasčių yra CIC sulaikoma, tai tuo at
veju galima kreiptis į koordinatoriaus 
Squadrillio Įstaigą, prašant bylą peržiūrėti. 
Jeigu DP komisijos atstovams atrodys, kad 
galėjo Įvykti - tari nors klaida, arba atve
jis yra neaiškus, tai jie susitars dėl bylos 
peržiūrėjimo. Esant _ reikalui, patartina 
kreiptis į koordinatoriaus įstaigą per tą 
organizaciją, f>er kurią emigracijos byla 
yra tvarkoma. 1 '

BALFo Įstaiga Europoje 
---------------  ' V

BALFO pranešimas DP imigracijos reikalu

Pradedama emigracija į JV-bės 
zonos.

Praėjusių metų gruodžio 17 d. su IRO 
armijos ir CIC atstovais, o gruodžio 18 d. 
su šalpos organizacijų atstovais Frankfurte 
Squadrillio įstaigoje iš Amerikos atvykęs 
DP Komisijos pirmininkas U. Carusis dis
kutavo tremtinių emigracijos iš anglų zo
nos reikalais.

Wentorfe yra numatyta vykstančiųjų į 
JV-beš pereinamoji stovykla visai anglų 
zonai. DP komisijos vyriausias atstovas 
anglų zonai, kurio būstinė bus Wentorfe, 
paskirtas Hurbys. Jis turės savožiniojo pa
kankamą personalo skaičių, kad galėtų per 
mėnesį paruošti apie 1200 emigrantų. Vė
liau tas skaičius bus pakeltas iki 3000—3500 
per mėnesį.

Paruošimo procedūra bus ta pati, kaip ir 
amerikiečių zonoje — koordinatoriaus įs
taigos Frankfurte bus išduodami bylų nu-

BALFo Valdyba ir jo įkurdinimo komi
tetas, vadovaudamiesi BALFo seimo Chi- 
cagoje 1948 m. spalio 16 dienos nutarimu, 
tremtinių imigracijos darbe glaudžiai ben
dradarbiauja su DP komisija Washingfone, 
su atskirų valstijų (States) DP Komisijo
mis Ir su valdžios komisijos pripažintomis 
visuomeninėmis agentūromis, kurioms yra 
suteikta teisė rūpintis tremtinių imigracija.

Liga šiol DP komisija tas teises yra su
teikusi pinigiškai pajėgioms ir anksčiau 
davusioms tremtiniams korporatyvinius afi. 
devitus organizacijoms.

Darbo ir buto garantijas galima siųsti 
tiesiog į DP komisiją Washingtone ar per 
šalpos organizacijas.

Tarpininkaujančios organizacijos drau
ge su garantijos davėju yra atsakingos: 1) 
kad kviečiamasis tremtinys bus aprūpintas 
darbu ir butu, 2) bus sumokėtos jo kelio
nės išlaidos nuo uosto iki paskirtos gyve
namosios vietos ir 3) kad atvykusia nebus 
visuomenei našta. Valdžia žinodama, jog 
pripažintosios DP komisijos organizacijos 
yra pajėgios tesėti savo pažadus, garanti
jose nurodytų faktų pati netikrina, o pa
lieka tai atlikti pačioms organizacijoms. 
Tarpininkaujančių organizacijų atstovai rū.

Dėl vieno ...
naktį nė akių sumerkti ir jam ėmė rodytis, 
kad štai rusų žandarai greitai ateis ir su
ims jį. Tada jo tėvui, jau senyvam žmogui,

(Atkelta iš 3 psl.) 
nęs gražius peisus ir barzdelę, bet tam tik
rais atvejais visai nusisįcusdavo ir padary
davo kitokią galvos šukuoseną ir pavirsda^ nieko kito nebeliko, kaip paruošti savo sū_ 
vo visai kitos išvaizdos žmogum, kurio be-' ............................. • * '
veik ir atpažinti negalima buvo.

Po kelių dienų nuo mūsų pasitarimo suži
nome, jog Pijus Grigaitis jau jserkeltas iš 
Kalvarijos į Suvalkų kalėjimą. Atrodė, kad 
pabėgimo jrfanai irsta. Bet jaunuolis Žu
kauskas nenurimsta ir vyksta su dviračiu J 
Suvalkus, kur kalėjimo sargais tarnavo keli 
jo bičiuliai, kitados buvę Kalvarijos kalė
jimo sargais, per kuriuos padaroma viskas 
taip, kaip buvo anksčiau sumanyta. Nors 
leidžiantis virve pro langą į kalėjimo kie
mą ir paskui Mpant per aukštą tvorą Pijui 
Grigaičiui teko kiek prisitrenkti, bet jėgų 
dar užteko, kad galėtų sėsti ant dviračio ir 
dumti pasienio link. Negalima sakyti, kad 
nė vienas kalėjimo sargas nematė to šoki
mo j>er sieną ir bėgimo; jį matė, bet tik tie, 
kurie tik apsimetė, kad nieko nematę ar ne_ 
pastebėję. > • * '

Taigi sumanytas pabėgimas pasisekė. Bet 
jaunuolis Žukauskas, kuris parūpino. dvira
tį tam reikalui ir padėjo visa kita atlikti, 
tiek nusigando ir įsivarė sau baimės, kad 
•pgrĮžęs ( Kalvariją pas tėvą negalėjo visą

nų taip pat bėgimui — ar į Ameriką, ar į 
Angliją, kaip tais laikais buvo įprasta. Bet 
kol viskas buvo paruošta bėgimui per Vo
kietiją, teko dar dvi savaites išlaukti, ir dėl 
atsakgumo tas Žukauskutis buvo apgyvendy. 
tas mano tėviškėje, ūkyje, už dviejų knlo- 
metrų nuo Kalvarijos, žinoma, uždarytas 
kambaryje, kad joks pašalietis nepastebėtų. 
Ar šitoj visoj bėgimo machinacijoj ką nors 
buvo įbadėjęs tas „Bundo” aktyvistas, žydas 
Sobolis, sunku būtų dabar pasakyti. Bet čia 
turiu pasakyti ir pabrėžti, kad čia minimas 
Sobolis buvo vienas iš didžiausių tais lai
kais Lietuvos provokatorių, dirbusių rusų 
caro vadinamajai „ochrankai” — rusų slap
tosios žvalgybos organizacijai. Ir visa šiitai 
aikštėn iškilo 1917 metais, kada buvo nu
versta caro valdžia ir buvo galima prieiti 
prie tos „ochrankos” slaptojo archyvo Pet
rapilyje. Pravartu, manau, bus kitam straip
snyje skyrium .pakalbėti apie tų laikų rr 
netolimos praeities kai kuriuos Lietuvos 
provokatorius, kad progai esant lengviau 
būtų demaskuoti šių dienų panašius tipus.

A, Kelmutis

pinasi jiems' patikėtais. asmenimis, tiek 
jiems esant Europoje, tiek jiems atvykus į 
Ameriką.

Garantijų davėjų 
gautąsias garantijas

1) tiesiog į DP
(Displaced Persons 
ton 23, D. C.). .

2) į War Relief Services — National Ca
tholic Welfare Conference (NCWC), Reset- 
lement Division, 149 Madison Ave, New 
York, N. Y. (katalikų organizaciją),

3) J'Church World Service (CWSj, 214 
East 21st Street, New York 10 N. Y. (pro
testantų organizaciją),

4) 
ttee 
New 

l‘a).
5) 

Inc„
(žydų organizaciją).

Ga rantuotoj ai, siųsdami BALF-ui blan
kas, malonėkite būtinai pažymėti, kuriuo 
keliu pageidaujate toms garantijoms duoti 
eigą, L y. per kurią organizaciją norite 
tremtini atsiimti.

BALFas, norėdamas garantijų tekstą pri
taikyti visiems atvejams, toliau naudojasi 
DP komisijos nustatytu blankų tekstu (for
ma).
' Kurie nori, kad BALFas siųstų garanti

jas tiesiog į DP komisiją Washingtone, ar 
Church World Servicę (protestantų orga
nizaciją), ar International Rescue World 
Relief Committee (liberalų organizacija), 
ar United Service for New Americans 
(žydų organizacija) turi užpildyti po 
šešias (6) kopijas blankų kiekvienai

Lėtumas nėra yda, bet ir nėra Jokia dorybė. Tai yra viena iš daugelio žmo
gaus prigimties ar būdo savybių, kuri gali tapti jo laimės ir daugelio pasisekimų 
šaltiniu, bet ir daugelio nelaimių priežastimi.

Normaliai tautos yra skirstomos l lėtas ir judrias. Lėtos daugumoje yra šiau
rėje, ir todėl apgraibomis žiūrint, klimatas čia būtų svarbiausias Jaktorius. Bet 
jeigu mes imsim Siaurės Europą, tai dideliam nustebimui visos šiaurės tautos yra 
jūra nuo Europos žemyno atskirtos. Arba kad ir būdamos su žemynu susijungu
sios, kaip, pav., Danija ar Suomija, jos visu savo gyvybingumu yra i jūrą nusi
kreipusios; su jūra, su vandeniu suaugusios. Kovodamos nuolat suberybe stichija, 
jos visos labiau negu sausumos gyventojai jaučia amžinybę, dėsningumą ir visos 
jei ne nuo realybes, tai nuo Europos yra smarkiai atitrukusios.

Tą -kraštų gyventojai yra lėti. Taip. Bet tas jų lėtumas yra jūros vėjo nuta
šytas. Kovoje su jūra, su vandeniu, su audra, didelis* budrumas atidumo^, pavirtęs. 
Kai vėjas staigiai pasikeičia, tai kiekvieno, ne tik būrinio laivo kapitonas neturi 
laiko septynius kartus matuoti, o aštuntą plauti, atseit įsakymą duoti, kaip mus 
viena patarlių moko. Jis turi būti lėtas, bet tikslaus veikimo, nes už vieną pra
žiopsotą minutę, o kartais ir sekundę gali ir savo ir keleivių gyvybę primokėti.

Taip lėtose ir ypač jūreivių tautose išaugo nuostabus sugebėjimas: — lėtai 
galvojant, greit pagauti ir greit įvertinti įvykius ir juos čia pat išnaudoti arba taip 
pakreipti, kad ateityje būtų naudingi. Šiuo atžvilgiu klasiškiausi yra anglai. 
Jiems lėtumas, sujungtas su kitomis jų tautai tipingomis ypatybėmis, virto didele 
dorybe ir jų didybės šaltiniu.

Žemyno tautos daugiausia yra judrios. Nestinga joms ir bravūros. Judriausias, 
gabiausiais tų tautų elementas kadaise raitas, dabar automobiliuje gauna išlieti 
savo besotį norą judėti, vis daugiau ir daugiau pamatyti, pažinti. Tarp žemyno 
tautų gal tipingiausia bus prancūzų tauta, kuriai judrumas ir proto gyvumas bu
vo jų politihės galybės ir didelės kultūros šaltinis.

Šiuo atžvilgiu nuostabi yra lietuvių tauta. Joje yra didelis lėtumo kultas. At
rodo, jis dirbtinai keliamas, puosėlėjam'as. Ir- šitokio priešgamtiško reiškinio nė 
vienoje tautoje neteko aptikti. O mūsų tauta aiškiai skyla i dvi dalis: pirmajai 
priklauso labai lėtas ir principe labai negabus lietuvis, kuris pateikia didžiausius 
kiekius ar tai Lietuvoje ar dabar svetur technikinio personalo. Neblogo vykdytojo, 
bet be iniciatyvos, be idėjų. Antroji dalis susideda iš labai dinamiško, labai ju
draus elemento, labai greit Įvykius pagaunančio, didelio kultūros lygio pasekusio, 
bet niekam tikusio vykdytojo. Pirmajam toli ir už septynių parapijų, o kartais ir į 
gretimą parapiją kelias savaites ruošiasi. O antrasis kadaise raitas visą Europą 
apskriejo, net prie Atlanto pakraščių palikdamas lietuviškų vietovardžių. Iš Rusi
jos lygumos padarė savo valstybę. Vokietijoje dabar elgiasi tarytum savo parapi
joje. Ir mažai trūksta, kad visas pasaulis jam pasidarytų, kaip tą „maža” Vokie
tija ...

Mes esam lėta tauta. Tebūnie, bet atimkim iš mūsų tarpo Vytautus, Radvilus, 
Šliūpus, Kudirkas, Tumus (o juk judrumas buvo jų tikrai „nesvietiškas”), — kas 
būsim mes? Tikrąjį apibrėžimą nesunku surasti.

Jei paskaičiuosim tuos dvasios galiūnus, kuriuose mūsų, kraujas teka, esam 
viena gabiausių, viena didingiausių tautų. Bet jei pažiūrėsim,, kiek jų mums liko, 
kiek jie mūsų tautai atstovauja, tai būsim toli nuo .kitų atsilikę. Ar perdėtas ir 
niekur nesutinkamas savo lėtumo garbinimas nebus viena svarbiausiųjų mūsų 
atsilikimo priežasčių?

Neužmirškim — mūsų lėtumas yra pelkių, tamsių, bauginančių girių 
ir mūsų tautoje jį tenka laikyti labai neigiamu reiškiniu t

Lėtai, atsargiai, po septynius kartus matuodami, taip nusimafavom, 
daise Lenkija, veik septynius kartus už mus i 
penkiolika kartų didesnė už mus. Tegu tai būna pamokinanti aritmetika.

Dr. RAGUVIS

šeimai, imant nevedusius vaikus iki 
21 metų amžiaus.> Atskirų garantijų reikia 
tiems vaikams, kurie turi 21 metus arba 
kurie jau yra vedę, nors 21 metų ir netu
ri. Tų blanką dvi (2) kopijas būtinai reikia 
notarizuoti.

Norintiems naudotis National Catholic 
Welfare Conference (NCWC) — katalikų 
organizacijos tarpininkavimu, pakanka už
pildyti tik 2 kopijas ir jų notarizuoti ne
reikia. Šiuo atveju reikia taip pat nurodyti: 
1) savo gyvenamosios vietos katalikų pa
rapijos adresą ir 2) klebono pavardę.

Kurie jau esate betarpiškai pasiuntę ga
rantijas DP komisijai Washingtone ar ki
toms čia išvardintoms organizacijoms, ma
lonėkite apie tai pranešti BALFo Centrui 
(United Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc., 105 Grand ‘St., Brooklyn, 11, N. 
Y.), kadi mes ir mūsų atstovai Europoje 
galėtų sekti tų bylų eigą ir, reikalui esant, 
padėti.

Ligi šiol visos užpildytos garantijų Man
kos yra geros ir jų keisti nei papildyti ne
reikia.

Garantiją galima siųsti tiktai vienai šal
pos organizacijai arba DP komisijai.

Pastaba: Jeigu viena ar kita pagelbstinti 
organizacija atsisakys padėti tremtiniui at
vykti dėl kokių nors priežasčių, tai tik to
kiu atveju galima kreiptis į kitą organiza
ciją, prašant užvestą bylą paimti iš vienos 
ir perduoti kitai organizacijai.

BALFo Valdyba ir BALFo Imigracijos 
Komitetas

HANAVO ATŽALYNO PREMJERA 
Clifordo Odetso „Raketa į Mėnulį”, įvyks
ta ne sausio 15 dieną, kaip per apsirikimą 
mūsų korespondento buvo pranešta, bet 
sausio 8, gi V. Adomėno „Svetimos Plunk
snos” įvyksta anksčiau ''skelbtu laiku, t y., 
sausio mėn. 21 d.

haNau NAMŲ ruosos mokykla
Hanau stovyklos buv. tarptautinio klubo 

patalpose atidaryta YMCA namų ruošos 
mokyklos kavinė, kuri pirmon eilėn tarnaus 
mokyklos reikalams, bet kur laisvalaikį ga
lės praleisti ir stovyklos gyventojau Apie 
Kalėdas mokyklą baigė 12 mokinių. Sau
sio mėn. prasidės naujas • kursas įvairių 
tautybių gimnazistėms. Be' praktiškų dar
bų kavinėje kursantėms bus dėstomas val
gių gaminimas, aptarnavimas i. p. Mokyk
lai vadovauja namų ruošos pedagogė Kla
ra Andensonė.

Laimingasis. Angers miestelyje, Prancū
zijoje, ponas J. Pocert 4 metus kentė ne
malonų gniužulą savo lovoje ir pagaliau 
nusprendė jį pašalinti. Pakėlęs matracą, jis 
rado... nesprogusią vokišką miną.

Vokiečiu spaudą apie Pinnebergo universitetą
Vokiečių savaitraštis „Christ und Welt” 

29 nr. Įdėjo platoką straipsnį apie baltų 
universitetą Pitineberge. Po palankios in
formacijos laikraštis daro šias išvadas: 
Kaip mes, vokiečiai, turime žiūrėti i balių 
universitetą? Jo nariai — išvietintieji as
menys ir jais rūpinosi IRO. Lėšas, kurias 
Anglija skiria universitetui, jie gauna iš 
konto, kuris numatytas mūsų įnašams 
okupacijos kariuomenės reikalams. Išvie- 
tintųjų asmenų vardas mūsų ausyse skam
ba ne visai maloniai, ir okupacijos mokes
čiai sunkiai slegia mūsų pečius. Vis dėlto 
mūsų pareiga — Įsižiūrėti į atskirus žmo
nes ir atskirus reiškinius. Baltų tautos ka
ro ir karo pasekmių dėlei nustojusios daug

daugiau negu mes. AJes dar turime du treč
dalius savo krašto, bet jie neturi nieko. Mes 
galime atstatyti tą, kas sugriauta, bet jie 
gyvena daugiau nei 2000 kilometrų nuo sa
vo tėvynės. Bet jie ir jų darbas visuomet 
buvo dalimi Europos. Jei dabar Pinneber- 
ge turi būti atlaikoma Europos dvasios sie
na, tai tuo atlaikomas ir Eurofios branduo
lys. Ir mes ten turjrpe dalyvauti Padėtis be 
išeities privertusi jau ne vieną baltų uni
versiteto mokslo jėgą ir studentą iškeliauti 
į ūžjūrį arba ieškoti leidimo apleisti Vokie
tiją. Tačiau kiekvieno lietuvio, latvio arba 
esto, kuris palieka Europą, mes gailimės ne 
mažiau, kaip kiekvieno vokiečio, kuris emi
gruoja,” LLV/SB
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