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Apie 50°/o JAV biudžeto projektuojama gynybai Kinijos komunistai triuškina nacionalistus

Komunistai keis long?
Paryžius (Dena / Reuteris). Prancūzijos 

sostinės politiniai sluogsniai taria, jog Sta- 
Kaas pareikalavęs, kad V. Europos komu
nistų partijos paruoštų kelią tolerancijai ir 
susitarimui tarp Rytų ir Vakarų. Seniausio 
Prancūzijos atstovo ir komunisto Cachino 
kalba atidarant tautinio susirinkimo posėdi, 
tą tarmenį šiek tiek patvirtino.

Jie neplūdo Amerikos karo kurstytojų, 
bet mandagiai atsiliepė apie gen, Eisen- 
bowerj ir pagyrė Amerikos pramonininkus, 
kurie rūpinasi išplėsti Amerikos sovietų 
prekybos santykius.

Kalba, be abejo, pasakyta ne be Maskvos 
nurodymo. Tai, gal-būt, yra sovietų bando
masis batonas.

Fonestalis lieka pareigose
Washingionas (Dena/Afp). Po pasikalbė

jimo su prezidentu, krašto apsaugos minis, 
toris J. Forresitalis antradienį pareiškė, kad 
jh ketinąs pasilikti savo postovyje.

Austrijos politinis oras
Viena (Dena/Reuteris). Austrijos ministe

ris pirmininkas Figlis oro spėjimo forma 
pasisakė dėl Austrijos užsienio politikos 
naujaisiais metais: „Pradžioje debesuota, 
vėliau galimi pragiedrėjimai”. Palietęs tai
kos sutarties klausimą, Figlis pareiškė: 
„Tikriausiai nekils audra. Jeigu kiltų stip
ri Hotis, tai tat nieko nekenktų, nes per 
paskutiniuosius metus mes turime užsiaugi. 
nę storą kailį, ūkinės perspektyvoo ir to- 
Kau yra palankios”.

Austrijos vidaus reikalų viceministeris 
Grafas atsisakė šeštadienį nuo savo radi
jo kalbos, kadangi sovietų okupacinės Įs
taigos reikalavo pateikti cenzūrai jo kal
bos rankraštį.

Grafas pareiškė, jog jie laiko nesuderina- 
tnu su Austrijos valstybės interesais, kad 
jo kalbos, taikomos austrų tautai, rankraš- 
fe būtų atiduotą® cenzūruoti.

Wtshmgtonas (Dena). Prezidento Trumą, 
no kongresui pasiūlytame ateinančių metų, 
kurie prasideda 1949 m. liepos 1 d., 

biudžete iš viso numatyta 41,9 milijar
dai dolerių išlaidų. Beveik pusė viso 
biudžeto, būtent — 21 milijardas dole
rių, skiriama tautinei ir tarptautinei , 
gynymosi programai Jgyvendyti, t. y. 
ginklavimuisi; 11 milijardų dolerių pa
lūkanoms mokėti už viešąsias paskolas 
ir buvusiems karo dalyviams pašalpoms 
mokėti, o likusieji 10 milijardų visoms 
kitoms Išlaidoms, iš kurių 6,7 milijar
dai dolerių (vairiems užsienio reikalams.
Trumano lydimajame rašte įsakmiai pa

sakyta, kad beveik 70°/» „užsienio reika
lams” pažymėtoje rubrikoje biudžete numa
tytosios išlaidos skiriamos planingam tęsi
mui „stiprios ūkio pagalbos Vakarų Euro
pos laisvoms tautoms”.

Nepaprastų išlaidų kariškai remti toms 
valstybėms, kurios reikšmingos yra Šiau
rės Atlanto gynimo juostoje, bus paprašyta 
papildomai, kai tiktai galima bus apžvelgti, 
kiek tiems reikalams lėšų reikės.

5*/* viso biudžeto skiriama namų statybai, 
švietimui, finansams, pramonei ir prekybai, 
socialiniam draudimui ir sveikatas reika
lams.

Kad sumažintų pašto nuostolius, būsią 
pakelti pašto tarifai.

Trumanas savo rašte pareiškė, kad JAV 
pasaulyje yra stipriausias taikos pylimas ir 
todėl svarstant biudžetą kongresas l tą ap
linkybę turės realiai atkreipti dėmes;.

Amerikos užsienio politikos svarbiausias 
tikslas yra garantuoti pasaulio taiką. Ta 
politika reflektuoja iš ūkinės ir karinės pa
galbas teikimo apimties laisvoms tautoms. 
Bendra suma užsienio pagalbai teikti, ne
įskaitant eventualios papildomos pagalbos 
pagal karinę pagalbos programą tam tikriem 
kraštams, ateinančiais finansų metais nu
matoma 6,7 milijardai dolerių. Iš tos sumos 
apie 4,6 milijardai dolerių atitenka Europos 
paramai. Kita suma numatoma panaudoti

Graikijos, Turkijos, Kinijos ir Korėjos pa
ramai. Be to, biudžete numatoma 1 milijar
das išlaidų paramos ir atstatymo progra
mai JAV kariuomenės okupuotose srityse, 
labiausiai Vokietijoje ir Japonijoje.

Taip pat biudžete numatytos pozicijos 
tarptautinei pabėgėlių organizacijai (IRO) 
ir kitoms pagalbą teikiančioms organizaci
joms.

Reikalauja didinti JAV aviaciją
Washingionas (Dena/Reuteris). Amerikos 

krašto apsaugos ministerijos aviacijos mi- 
nisterio Symingtonas pareikalavo, kad būtų 
sukurta didesnė Amerikos aviacija. Jo nuo
mone, kraštas neturįs atliekamo laiko savo 
apsigynimui parūpinti kitų priemonių.

JAV aviacija turėtų būti padidinta iš 60 
į 70 grupių, kad tuo būdu keturių metų 
plane būtų padarytas stuburkaulis ir tuo 
būdu 1952 m. būtų garantuotas amerikiečių 
aviacijos dominavimas.

Pabegellu 
nebelšduos sovietams

Berlynas (Dena). Vienas amerikie
čių karinės valdžios pareigūnas šeš
tadienį dementavo sovietų licenzijuo- 
toje spaudoje pasirodžiusias žinias, 
kad tariamai bizonoje dar esą 200.000 
sovietų piliečiu, kuriems Vakarų val
stybės trukdančios grįžti į savo kraš
tus.

Pagaj JAV karinės valdžios duo
menis amerikiečių zonoje tesą tik 
13.200 sovietų piliečių, kurie tačiau 
dėl politinių priežasčių atsisako 
grįžti l Sovietų S-gą.

Tas pareigūnas pabrėžė, kad išvie- 
tintieji asmenys dėl savo grįžimo 
gali laisvai apsispręsti. Amerikiečių 
karinė valdžia nerepatrijuos jų prieš 
jų pačių valią.

Nankingas (Dena-Reuteris). Kinijos ko
munistų radijas teigia, kad bandant iš 
centrinės Kinijos prasiveržti link Nan
kingo,

prie Sučavo buvo visiškai sunaikin
tos tautinės kariuomenės trys armi
jos grupės. Sučavo apsupto katile 
valymas prasidėjo sausio 6. d. Iš 
abiejų pusių ( tas kovas buvo 
įtraukta apie vienas milijonas ka

riuomenės.
pasipriešinimą palaužė pen- 
be pertraukos veikusi artile-

Transjordanija vadovausis: „Savo tikslais 
ir susidariusiomis aplinkybėmis"

Ammanas (Dena/Reuteris). Vienas Trans- 
jordanijos informatorius atsakė į Reuterio 
korespondento klausimą, ar Transjordanija 
lygiaii kaip ir Egiptas, sutinka su žydais už- 
megsti tiesiogines derybas dėl paliaubų. Jis 
pabrėžė, kad jo vyriausybė vadovausis „sa
vo tikslais ir susidariusiomis aplinkybėmis”. 
Tarp kita ko Egipto’ vyriausybė iki šiol 
Transjordanijos nepainformavo apie savo 
ketinimą su žydais užmegsti taikos derybas.

Tas informatorius toliau išvedžiojo, kad 
atsargumo sumetimais Transjordanija pasi
naudojo D. Britanijos Transjordanijos sa
vitarpio pagalbos paktu. Į tai atsakydama, 
D. Britanija ,4 Akabą pasiuntė savo ka
riuomenę”.

D. Britanija kaip“lr anksčiau taikosi 
Saugumo Tarybos draudimo eksportuoti 
ginklus į Art. Rytus. Neseniai oro ikeliu

atsiųsta tam tikros medžiagos, kur buvo 
uniforminių rūbų arabų legionui. Bet karo 
medžiagų anglai neteikė.

* Pakvietus JAV karinei valdžiai, Bava. 
rijos SPD trečioji pirmininkė, Lisa Alb
rechte išvyks šešių savaičių vizito į Ame
riką. Kartu su ja vyks ir daugiau Vakarų 
Vokietijos ir Berlyno moterų, dalyvaujančių 
politiniame gyvenime. (D).

Apsuptųjų 
kias dienas 
rija.

Šešiolika
kurios po Sučavo katilo likvidavimo susi
jungs su dešimčia komunistų armijų, bus 
panaudotos generaliniam Nankingo Šan
chajaus (rities puolimui.

Nankinge laukiamas keturių didžiųjų 
valstybių atsakymas dėl tarpininkavimo 
akcijos. Du šimtai Kinijos parlamento na
rių reikalauja išsamių debatų Čiangkai- 
šeko taikos politikos klausimu Pasklido 
gandai, kad Čiangkaišekas ketina iš 
sostinės išvykti. Teigiama, kad Ciangkai- 
šekui yra paruoštas specialus lėktuvas, 
kuris laikomas parengtyje aerodrome, ku
ris yra netoli prezidento rūmų.

Oficialiai patvirtinta, kad tautinės Ki
nijos užsienio reikalų ministeris kreipėsi 

4 JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos atsto
vus, kad imtųsi tarpininkavimo akcijos 
tarp komunistų ir tautinės Kinijos.

Pekingo spauda paskelbė, kad Kinijos 
komunistų vadas Maocetungas su kuomin- 
tango atskalūnų grupės vadu maršalu 
Lisisengu iš Hongkongo atvyko j vakarini 
Hopejų tartis politiniais klausimais.

♦ Į Vieną, atvyko Australijos komisija, 
kuri išsirinks Austrijoje 20.000 išvietintųfų, 
kurie galės emigruoti l Australiją. (D/R).

komunistų armijų grupių,

Izraelis komplikuoja padėti A. Rytuose

Sovietai albanams 
teikia ginklą

Londonas (Dena-Reuteris). Londoniškis 
„Daily Telegraph“ Vienoje patyrė, kad 
neseniai į Albanijos uostus buvo atga
benta didelė siunta sovietų ginklų ir kitų 
medžiagų.

Kursas pries Eklezlja Lenkijoje
Varšuva (Dena-Afp.). Lenkijos parla

mente ministeris pirmininkas Cyrankle- 
wiczius pareiškė, kad Lenkijos vyriausybė 
nebepakęs nei dvasininkų puolimų prieš 
valstybę nei Eklezijos kišimosi j valstybės 
reikalus. Lenkijos vyriausybė griežtai lai
kantis! tikėjimo laisvės ir dėl to nesikiš J 
Eklezijos reikalus. Pagal tą pati principą 
vyriausybė griežtai pasisako prieš eklezi- 
nių privilegijų panaudojimą politiniams 
tikslams.

Slapia nacių organizacija
Viena (Dena-Afp.). Amerikiečių „Wie

ner Kurier“ laikraštis Austrijoje paskelbė, 
kad Austrijos policija Graze išaiškino 
slaptą nacių organizaciją, kuri buvo dar 
organizavimosi stadijoje, bet jau turėjo 
Tirolyje sudariusi savo grupes.

Areštuoti 5 asmenys.

Skandinavija tebesvarsto 
gynybos klausima

Oslo (Dena-Reuteris). Antradienį Nor
vegijoje, Oslo mieste, Skadinavijos gyni
mo komisija susirinko trečio ir paskutinio 
posėdžio, kuriame svarstys Skandinavijos 
gynimo klausimus.

Norvegijos, Švedijos ir Danijos mi
nisterial pirmininkai, užsienio reikalų ir 
krašto apsaugos ministerial, kurie praė
jusį savaitgalį buvo susirinkę Karlstate, 
kur tarėsi dėl jų atstovaujamų valstybių 
bendradarbiavimo gynimosi klausimais, 
sausio 22. d. ir vėl susirinks pasitarimų 
Kopenhagoje.-

Jie Ilk Transjordanija 
saugos . . .

Londonas (Dena-Reuteris). Britų už
sienio reikalų ministerijos informatorius 
pareiškė, jog britai dalinius pasiuntė į 
Akabą tiktai dėl to, kad sutrukdytų 
kiekvieną raidą, kuri galėtų D. Britaniją 
(traukti ( Palestinos konfliktą.

Britų daliniai pasiųsti tam, kad galėtų 
apsaugoti Transjordanijos teritorijos inte
gralumą, bet ne Įsivelti i Palestinos ginčą.

Šešėliai Achesono praeityje
Sovietai šiais metais

Washingionas (UP). Nors Washingtono 
parlamentiniai sluogsniai tiki, kad senatas 
netrukus pritars Deano Achesono paskyri
mui užsienio reikalų ministeriu, bet mano
ma ta proga būsiant gyvas diskusijas. Da
lykas tas, kad Arturas H. Vandenbergas, 
buvęs senato užsienio politikos komisijos 
pirmininkas, nors pareiškė Achesoną esant 
„nusipelniusį amerikietį su plačia patirtimi 
užsienio politikos reikaluose”, vis dėlto pa- 
rekalavo, kad senatas prieš pritardamas pa. 
skyrimui, turis gauti aiškų*vaizdą apie 
Achesoną. Atstovų rūmuose tokį pat reika
lavimą iškėlė atstovas K. Mundtas.

Achesono advokatų biurui respublikinin- 
kų sluogsniai prikiša, kad jis rėmęs Lenki
jos vyriausybės finansinius ir ūkinius in
teresus Amerikoje. Be to, tiek biure, tiek 
užsienio reikalų ministerijoje Achesono tar
nybos metu buvę žymių komunistų, iš ku
rių vienas buvęs įmaišytas bet į šnipinėji
mo aferą. Pasak Mundto, Achesonui pasi
traukus iš viceministerio pareigų, „saugu
mo sumetimais” buvo atleisti 134 užsienio 
reikalų ministerijos valdininkai. Mundtas 
tiki, kad Achesonas dabar „pradėjęs vary
ti realesnę politiką prieš komunistų agre
sorius”, bet vis dėlto reikalauja vesti kvotą.

Naujasis senato užsienio politikos komi
sijos pirmininkas Tomas Cotmalys pasisakė 
tikįs, kad Achesonas — kurį įpėdiniu, kaip 
dabar paaiškėjo, pasiūlė pats O. 
shallis — bus paskirtas nepaisant 
kininkų prieštaravimo.

Amerikos ambasadoriui Bedell 
sugrįžus iš Maskvos, gyvas diskusijas su
kėlė tariamas slaptas ambasadoriaus prane
šimas Trumaiiui. „Kosmos” iš 
praneša, kad tuo raportu

Trumanas painformuotas, jog 
turi atomo paslaptį ir nuo 1949 
želio mėnesio pradės gaminti atomines 

bombas.
Be to, ambasadorius iš naujo patvirtinęs, 
kad politbiure esančios dvi viena antrai 
priešingos linkmės, iš kurių viena pritaria 
susitarimui su Washington!!. Vedamųjų ra. 
šytoja G Tabotrirf „Aurore” laikraštyje ra
šo: „Si žinia neduoda ramybės Amerikos 
politikams. Atstovai, mokslininkai, banki
ninkai ir darbininkai, visi sutinka, kad

turės atominę bomba
Amerikos saugumas baigsis nuo tos dienos, 
kada sovietai galės panaudoti atomiiię bom
bą”.

Pasak „Auroros”, Amerikos spauda pa
prašyta Bedell Smitho pranešimo turinį do
roti „atsargiai ir diskrečiai”. Reikia tikėtis, 
kad sovietai 1949 m. darysią didelius atomi
nius bandymus, panašius į Amerikos Biki
nyje darytuosius. Tuo bandymu sovietai no
rį sukelti baimę pasaulyje.

SĖD nieko gero nelaukia
Berlynas (Dena) SĖD, sprendžiant iš jos 

spaudos pranešimų, Amerikos užsienio rei
kalų ministerio pasikeitimą laiko „neabejo. 
tinai žymiu Marshallio ir Lovetto nepasise
kimu.”

Jie abu pasiekė tai, kad Amerika dėl sa
vo „brutalios ir ciniškos užsienio politikos 
yra ignoruojama, neapkenčiama arba jos 
bijomasi”. Nors prezidentas Trumaiias, pa
keisdamas užsienio reikalų minister! ir jo 
pavaduotoją, bandė pagal amerikiečių tau
tos pageidavimą švelninti būklę, bet tas 
faktas nepakeis JAV užsienio politikas ir 
jos siekimo prezidento Trumano naujoje 
kadencijoje siekti pasaulinio viešpatavimo.

Frankfurtas (Dena). Palestinoje, pasak 
BBC, abi pusės kaltina viena antrą, kad 
kelioms valandoms praslinkus po Saugu
mo Tarybos paliaubų (vedimo jos jau bu
vo pažeistos.

Egipto ambasadorius Washingtone pa
reiškė, kad žydų lėktuvams padarius ant
puoli ir numetus bombų ( vieną pabėgė
lių stovyklą, kuri yra už egiptiečių lini
jų, buvo užmušta 100 asmenų, o žydų 
įstaigos Telavive teigia, kad egiptiečių ir 
irakiečių daliniai jau po paliaubų Įsiga
liojimo keliose fronto vietose tebepuolė.

Pasak AFP, Irako vyriausybė reikala
vusi Transjordanijos' karalių Abdullą nu
traukti tariamus šiuo metu vykstančius 
pasitarimus su Izraeliu.

Izraelio vyriausybė dėl britų kariuo
menės siuntimo į Akabą JT atstovams 
Palestinoje įteikė protesto notą. Savo 
rašte Izraelio vyriausybė pareiškė, kad ji 
yra susirūpinusi .dėl galimų padarinių, ku
rie gali kilti „ryšium su p. Britanijos vie
našališka 
Alkte“.

1 Izraelio 
Palestinos 
delsiant būtų pasiųsti 
galėtų įsitikinti, kad 
sprektuoja Izraelio sienas.

Izraelio užsienio reikalų 
informatorius nurodė, kad 
raštas yra atsakymas i Dr. Bunchės asme
ninio atstovo Vigier raštą, kuriame Iz
raelio Vyriausybei buvo pranšta, jog Aka,- 
bos srityje nėra jokių britų dalinių.

tų būklėje susidaro naujas ekspliozyvus 
faktorius“. Paliekant nuošaliai to pasielgi
mo teisėtumo klausimą, tai vis tiek nėra 
abejonės, kad Izraelio kariuomenė stvėrėsi 
iniciatyvos, ir aišku, kad ta pusė, kuri pa
leis pirmąjį šūvį, turės imtis atsakomybę 
už pasekmes. O tai taikytina kaip tik 
šituo atveju, ypač kad Izraelio vyriausybė 
pripažjsta kovų isiliepsnojimui Negebo 
srityje davusi akstiną.

Paskum „Times“ rašo, kad, žinoma, Iz
raelis nenori politikos vadžių perduoti 
kariuomenei arba šaudyti Įniršusioms ka
riams leistĮ provokuoti incidentus, kurie 
gali baigtis karu.

intervencija Palestinos kon-

vyriausybė 
stebėtojų

reikalauja, kad JT 
štabo nariai ne- 
1 Akabos sritį, kur 
britų daliniai re-

ministerijos 
tas protesto

Pavojingas žaidimas
New Yorko rytiniai laikraščiai pirma

dienio laidoje be išimties labai daug vie
tos skiria naujausiajam įvykiui Palesti
noje. \
. „Times" rašo, kad žydams nušovus 

penkis britų lėktuvus, „bendroje Vid. Ry-

Sumanė ir Pacitiko faktą
G Mar- 
respubli-

Smrthui

Paryžiaus

sovietai 
m. bir

Ottawa (Deba/Reuteris). Naujosios Ze
landijos ministeris pirmininkas Frazeris. 
kuris šiuo metu vieši Ottawoje, spaudos 
atstovams pareiškė, kad jis yra įsitikinęs, 
jog

ateityje Atlanto pakto pavyzdžiu bus 
sudarytas ir Pacitiko paktas, jeigu Pa
rinko demokratinėms valstybėms atro- 

rodys tai esant reikalinga.
Toks paktas greičiausiai apimtų Austra

liją, Naująją Zelandiją, JAV, 
tam tikrą skaičių Vidurio ir 
kos valstybių.

Kadangi Jungtinių Tautų
veiklą trukdo "veto, tai geriausių garantijų 
taikai gali teikti regioninės gynimosi su
tartys.

Frazeris pabrėžė, kad iki šiol dar tarp 
Pacitiko valstybių nebuvo jokių pasitarimų 
tokio pakto sudarymo klausimu.

Meksiką ir
Pietų Ameri-

organizacijos

respublika

Star“ lal- 
klausimu

Pataria daugiau nuoladumo Indonezijai
Londonas (Dena-Reuteris). Gerai in

formuotuose sluogsnluose teigiama, kad 
britų commenwealtho aukštieji komisarai 
pasitarime su užsienio reikalų ministeriu 
Bevinu Londone stengėsi paveikti, britų 
vyriausybę, kad su Indonezijos 
elgtųsi draugiškiau.

Londoniškis vakarinis „The 
kraštis mano, kad Indenezijos
Bevino elgsena yra ta priežastis, kurį su
kelia baiminimąsi.

Egipte nauji vėjai
Kairas (Dena - Reuteris). Wafdininku 

partijos generalinis sekretorius Eddinas 
Paša pareiškė, kad WAFD partija, kuri 
nuo 1944 m. buvo opozicijoje, sutinka (eiti 
1 vyriausybę, „kuri būtų sudaryta neutra
laus ministerio pirmininko koaliciniais 
pagrindais“. Wafdininku partija neberei- 
kalausįanti parlamento paleidimo

Nota netikru adresu...
Britų generalinis konsulas Haifoje 

atkartotinai norėjo įteikti notą Izraeliui 
dėl penkių lėktuvų nušovimo. Tačiau Iz
raelio įstaigos ir vėl atsisakė ją priimti.

Jau sekmadienį ta nota buvo įteikta 
Izraelio užsienio reikalų ministeriui, bet 
ją grąžino generaliniam konsului, moty
vuodami tuo, kad ji adresuota „žydų įstai
goms Izraelyje“, o tokio termino nepri
pažįstama. Pirmiau ta nota buvo pasiųsta 
Cadoganui. kuris Lake Successe ją turėjo 
perduoti Izraelio atstovui. Bet ir pasta
rasis atsisakė ją priimti .

Įtartinas šnibždėjimasls su Jeršovu
Izraelio vyriausybės informatorius pa

reiškė, kad per užsienio reikalų ministerio 
Shertoko pasitarimą su sovietų pasiun
tiniu Jeršovu buvo paliesti tik „bėgamieji 
klausimai“. Bet Telavivo politiniai 
sluogsniai mano, kad tas pasikalbėjimas 
buvo kur kas platesnio pobūdžio, negu 
valdiniame komunikate atvaizduotas. Iki 
šiol oficialiai nepatvirtinta, kad Sovietų 
S-ga pasiūlė Izraeliui diplomatinę paramą.

Diplomatiniuose Washingtono sluogs- 
niuose tikima, kad JAV vyriausybė pa
naudos visą savo įtaką, idant sulaikytų 
Izraelį nuo tolesnių provokacijų Egipto 
pasienyje, kad tuo būdu būtų išvengta 
būklės paaštrėjimo.

Derybos dėl paliaubų
JT atstovai oficialiai pareiškė, kad š( 

trečiadienį Rodoso saloje prasideda tarp 
Izraelio ir Egipto paliaubų pasitarimai. 
Žydai jau pasiuntė delegaciją, kuriai va
dovauja užsienio reikalų ministeris Sher- 
tokas.

JT generalinis sekretorius Trygvė Liė 
kreipėsi į D. Britaniją ir Izraelį, prašyda
mas paliaubų derybose nekelti lėktuvų 
nušovimo fakto.

Iš Egipto pasitraukė
JAV užsienio reikalų ministerijos 

spaudos referentas McDermottas pareiškė, 
kad ‘viename žydų komunikate yra 
paskelbta, jog visa žydų kariuomenė , iš 
Egipto yra atitraukta. Jeigu kokie daliniai 
ir tebėra dar Egipto teritorijoje, tai vis 
tiek jie yra pasitraukimo žygyje. Tai taip 
pat Izraelis pranešė ir JAV vyriausybei.

1
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Tarptautinė padėtis

Marshallis
ir Achesonas

Marshallio uždavinys buvo 
pokario politikos gaires. Tai 
laikėsi tų pačių strateginių 
ir būdamas generalinio šta- 
Angloeaksų karinė tradicija

1946 metų pabaigoje prezidentas Truma
nas buvo keblioje padėtyje. Tiesa, karas 
buvo jau prieš metus laimėtas, tačiau pra
žiopsota turėta karinė persvara išnaudoti 
tikros ir teisingos taikos atstatymui. Į kon
gresą buvo išrinkta respublininkų daugu
ma. Pats-Trumanas prezidento kėdėje sė
dėjo tik sutapimo dėka. Jis tebuvo išrinktas 
tik į viceprezidentus, ir tai Roosevplto še
šėlyje, todėl neturėjo reikiamo autoriteto. 
Buvo aišku, kad tokioje būklėje prasidėję 
ginčai dėl užsienio politikos linijos dar 
daugiau pakenktų JAV. '’odėl Trumanas 
užsienio reikalų ministeriu turėjo paskirti 
tokį asmenį, kuris stovėtų aukščiau partijų. 
Toks buvo generolas Marshallis — karinės 
pergalės organizatorius. Jį prezidentas ir 
paskyrė. Dėl *°s pačios priežasties ir vals
tybės pasekretorius Deanas Achesonas, nors 
ir buvo paruošęs metmenis plačiai Europos 
rėmimo programai, kuri vėliau pagarsėjo 
Marshallio plano vardu, turėjo užleisti savo 
vietą Marshallio proteguojamam Robertui 
Lovettui, anksčiau buv. aviacijos pasekreto- 
ritti. Mat, D.Achesooas, kuris nuo 1941 m. 

’ užėmė toje ministerijoje aukštus postovius, 
laikomas Roosevelto partijos žmogumi.

Svarbiausias 
nustatyti JAV 
darydamas jis 
principų, kaip 
bo viršininku,
reikalauja karo atveju visados būti stipres
niam už priešą. Invazija į Europą buvo 
pradėta tik tada, kai Anglijoje buvo sutelkta 
tiek kariuomenės ir medžiagos, kad nepasi
sekimo galimybė buvo visai išskirta.

Smeigdamas užsienių politikos gaires, 
Marshallis sutelkė abiejų partijų užsienių 
politikos žinovus, leisdamas principiniuose 
klausimuose pirmu smuiku griežti respubli- 
kininkams. Aišku, Marshallio politika nebu
vo koks nors naujas genialus išradimas, bet 
tik paprastos logingos išvados, kurioms tu. 
rėjo pritarti amerikiečių dauguma. Jei ru
sai, pasinaudodami pokario chaosu, nori 
įsigalėti visame pasaulyje — amerikiečiai 
turi daryti viską, kad tai nepasisektų. To 
siekiant vengiama rizikos. (Tas bruožas 
buvo, būdingas ir prieš Marshallį vestai po
litikai. Tik ypatingais atsitikimais daromi 
nepaprasti žygiai, pvz. pagelba Graikijai ir 
Turkijai bei ta proga paskelbta Trutnano 
doktrina, kurios autorium buvo tas pats 
D.Achesonas.)

Marshallis organizavo taiką mylinčių tau
tų koaliciją. Paprasčiau kalbant, — prieš- 
sovietinę koaliciją. Ji pradėta nuo pačios 
Amerikos žemyno organizavimo — Rio de 
Janeiro pakto. Jo įkandin ėjo ūkinė pagal
ba Europai, kurią apvainikuos Šiaurės At
lanto paktas, kurį vėl seks Ramiojo Van
denyno paktas — sovietų apsupimas iš ki
tos pusės. Nuo didesnės pagalbos Ciang- 
kaišekui buvo atsisakyta tik todėl, kad 
rezultatai nebuvo tikri — rizika buvo 
didelė.

1948 metų rinkimai, atnešę laimėjimą 
mokratams, Trumaiio būklę pagerino. Jam 
nebereikalingas Marshallio autoritetas, prieš 
kurį jis visados nusileisdavo. Tiesa, princi
pinių skirtumų gal ir nebuvo, bet Marshal- 
Ms visados Trumaną sulaikydavo nuo 
ekstravagantiškų žingsnių, kurie būklės iš 
esmės vistiek nepakeistų. Be to, 68 metų 
Marshallis, pergyvenęs sunkią operaciją ir 
10 metų iš eilės išbūvąs vadovaujančiuose 
postoviuose, yra tikrai reikalingas poilsio. 
Todėl Trumanas nesunkia širdimi paten
kino jo atsistatydinimo prašymą, kurį turė
jo pasekti ir R. Lovettas..

Deano Achesono paskyrimas įrodo, ką 
Trumanas pora kartų įsakmiai pabrėžė, kad 
užsienių politika nesikeis. Jei jis būtų norė
jęs ją keisti, būtų paskyręs kurį kitą kai
riojo sparno politiką. Galimas dalykas, kad 
Trumanas, kuris pats dabar daugiau vado
vaus užsienio politikai, padarys vieną kitą 
naują ėjimą. Jei rusai Į jį atitinkamai at
sakytų (vėl kalbama apie Molotovo pakei
timą Litvinovu), gal ir susilaufctumėm lai
kinio įtempimo sušvelnėjimo, tačiau toks 
variantas yra vargiai įmanomas. Sovietų vi
daus būklė — tai išplaukia iš -diktatūros 
prigimties — reikalauja įtempimo. Todėl 
Achesonas turės toliau eiti Marshallio 
pėdsakais. Jis turės toliau organizuoti 
priešsovietinę koaliciją. VM

jos
per

de-

Kinija prašo tarpininkauti
Nankingas (Dena). Šeštadienį gerai in

formuotuose sluogsniuose patirta, kad Ki
nijos tautinė vyriausybė kreipėsi į JAV ir 
Sovietų S-gą, prašydama imtis žygių tar
pininkauti dėl Kinijos pilietinio karo bai
gimo.

Nauja Skandinavijos konferencija
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Iš infor

muotų sluogsnių šeštadienį pranešta, kad 
dar vienas vadovaujamų Skandinavijos 
politikų susitikimas paskirtas sausio 22. d. 
Kopenhagoje

Italija ir Tito
Prieš kelis mėnesius italų spaudai pa

skelbus smulkius duomenis apie Tito ir 
amerikiečių slaptus pasitarimus, Belgradas 
labai pasipiktino ir dementavo. Maršalo 
garsintuvas „Borba”, atkartojant ir kitiems 
jugoslavų laikraščiams, tada rašė, kad Ju
goslavija esanti auka tarptautinės kiršinimo 
kampanijos, kuri išeinanti iš Jungtinių 
Valstybių ir italų spaudoje randanti sįipriai 
veikianti instrumentą. Vėliau Belgrado vy
riausybė vėl labai stengėsi sudaryti paken
čiamus santykius su Maskva ir kitomis ko- 
minformo valstybėmis. Atrodo, kad Titas 
laikėsi šio recepto: politiniuose, ideologi
niuose ir moraliniuose santykiuose laikytis 
Rytų, bet dėl lengvesnio ūkinių problemų 
išsprendimo kartu laikytis ir Vakarų.

Tuo tarpu Savos upe nubėgo daug van
dens. Italų korespondentai rūpestingai pra-

H eilinimasis Vakarams
nešinėja apie tolesnį šių dalykų vystymąsi,© 
„Borba” vaizduoja taip, lyg JugoslaVija — 
bent užsienio akims — galėtų išdidžiai iš
tverti vieniša. O iš tikrųjų Fiumės uoste 
jau daugel savaičių viešpatauja didelis judė
jimas. Amerikos laivai be pertraukos iš
krauna: mašinas, maisto produktus, teksti
lės gaminius ir kt. JAV tanklaiviai iškrau
na brangų krovinį, kuris ne tik Įgalina Tito 
„liaudies respubliką” vykdyti penkmečio 
planą, bet jo dėka ponai ministeriai rr ka
riai gali nevaržomai važinėti ištaigingais 
automobiliais. Mat, iš gretimos Rumunijos 
draugė A. Paukerė nebeišleidžia į kaimy
ninį kraštą nė litro benzino.

Šią raidą stebint italams viena akis juo
kiasi, kita — verkia. Iš vienos pusės, dėl 
Tito lėto slinkimo į sąjungininkų stovyklą 
atslūgo Alpių spaudimas prie Adrijos, bet

Sovietai skelbiasi atitrauksią kariuomenę is Vokietijos
Berlynas. Sovietų karinė administracija 

pareiškė, kad Sovietų S-ga pasiryžusi te
sėti savo pažadą sudaryti taikos sutartį ir 
atitraukti savo kariuomenę iš Vokietijos, 
nors „amerikiečiai "turi tamsių planų Va
karuose”. Sovietai atitraukė kariuomenę iš 
šiaurinės Korėjos, nors amerikiečių 
menė ir

Kitas 
yra šis, 
politinis

kariuo-

ateičiai 
sovietų

pasiliko pietinėje Korėjoje.
svarbus faktas Vokietijos 
kad Tassas pranešė, jog 
tarėjas Vokietijoje V. S. Semiono- 

vas paskirtas ambasadoriumi. Ryšium su
šiuo pranešimu spėliojama, kad gali būti 
paspartintas rytinės Vokietijos zonos par
lamento steigimas ir taikos sutarties suda
rymas tarp sovietų S-gos ir Vokietijos.

Ryšium su tuo aiškėja, kad Vakarų Vo
kietijos vyriausybės sudarymo atidėliojimas 
yra neparankus tiek sovietams, tiek Vaka
rų sąjungininkams.

Komunistai delsia skelbti rytinės Vokieti
jos vyriausybės sudarymą (kurią jie laikytų 
visos Vokietijos vyriausybe), kol to neda
roma vakarinėje Vokietijoje, kadangi nori 
suversti kaltę vakariečiams dėl Vokietijos 
suskaldymo. Bet Vakarams nesiskubinant, 
komunistai turi sudaryti savo planus dėl 
rytinės zonos vyriausybės. Kad kurioms 
komunistų grupėms įkyrėjo laukti.

Sį klausimą gvildena sovietų okupacinės 
kariuomenės laikraštis Berlyne „Tagliche 
Rundschau”, kuris veda ne tik tokią ' pat 
liniją, kaip „Pravda”, bet sovietų politikos 
nustatyme net ir pralenkia pastarąją.

Pasmerkęs amerikiečių metodus Korėjoje 
ir V. Vokietijoje, laikraštis rašo: „Tolesnės 
ateities perspektyvoje Korėjas Įvykių raida 
bus panaši į Vokietijos raidą, kaip~ vienas 
kiaušinis į kitą”.

„Korėja yra pavyzdys Vokietijai, bent 
kiek tai liečia Sovietų S-gą ... Įvykiai so
vietų zonoje eina ta pačia linkme, kaip 
Korėjoje, nepaisant’'tamsių Amerikos poli
tikos planų. Tačiau Korėjos gyventojai 
anksčiau, nekaip vokiečiai, suprato, kas yra 
jų draugai. Tuo atžvilgiu Vokietija gali 
imti pavyzdį iš Korėjos”.

Vakarų stebėtojai tebeabejoja, ar sovietų 
skelbimasis atitrauksiant kariuomenę nėra 
tik gryna ^propaganda. Vakarų sąjunginin
kai taria', jog nepalankus nusistatymas 
prieš sovietus dabar yra per didelis, kad ga
lėtų visiškai atitraukti ginkluotąsias pajė
gas. Tačiau jie pripažįsta, kad atitrauktos 
kariuomenės didesnę dalį laikys Lenkijoje. 
Bet šiaip ar taip nurodoma, kad, saito pa
žadą atitraukti kariuomenę sovietai sieja su 
Vokietijos vyriausybės sudarymu ir taikos 
sutarties pasirašymu.

Semionovo, seno sovietų diplomato, pa
skyrimą telegramų agentūra palydėjo ko
mentaru, kad' tai yra aukščiausias sovietų 
diplomatinis rangas, kurį Sovietų S-ga gali 
suteikti.

Britų žygis kelia rūpestį
Washingtonas (Dena/Reuteris). Washing- 

tono sluogsniai labai susirūpinę dėl britų 
kariuomęnės siuntimo į Transjordaniją, 
nes tas žygis galįs turėti nenumatomų pa
darinių.

Stebėtojai primena, kad Izraelio ’daliniai 
ne mažiau kaip du trartus buvo įsiveržę į 
Transjordanijos teritoriją ir kad paskuti
nis Įsiveržimas į Egiptą pateisina Trans
jordanijos baiminimąsi. Britų sprendimas 
esąs reikšmingas ženklas, kaip jautriai D. 
Britanija susirūpinusi padėtimi Viduri
niuose Rytuose.

iš kitos pusės, Amerikos parama Jugoslavi
jai, išreiškiama Marshallio plano „Titui” 
specialia forma, politinėje Rymo aplinkoje 
sukėlė pavydą ir nepasitikėjimą.

Iš pat pradžių buvo aišku, kad JAV pa
galba Belgradu! jokiu būdu neturi komer
cinio pobūdžio. „Amerikiečių benzinas, ku
ris pumpuojamas iš Adrijos uostuose sto
vinčių amerikiečių tanklaivių, nepriklauso 
tarptautinės labdarybės tikslui, bet politinių 
susitarimų kategorijai, kurie, kol gyvas pa
saulis, paklusta pagrindinės formulės „do 
ut dės”.” Jugoslavų padėtį paskutiniu laiku 
taip apibūdino ypač gerai informuotas 
„Messagero” ir akivaizdžiai įrodė, kaip 
Titas turįs bėdos spiriamas apsispręsti 
vesti išmintingą politiką, t. y. visiškai per-1 
siorientuoti į Vakarus. \

Tito kalba parlamente gruodžio 27. d. pa
dėtį visiškai išaiškino. Prieš pasaulio akis 
maršalas dementavo savo spaudos demen- 
tavimą dėl sutarčių su „kapitalistinėmis 
valstybėmis”. Jis atskleidė klastingą vadi
namųjų liaudies demokratijų boikotą ir ne
tikėtai aštriai pasisakė prieš Maskvą. Ne
bėra vietos jokiai abejonei; bandymas su
artėti su Maskva nuėjo niekais, skilimas 
tarp Tito ir Kremliaus yra galutinis, svy
ravimo politika priklauso praeičiai.

Iš to galima išvesti, kad savo laiku italų 
spaudoje skelbti ir kitų laikraščių atkartoti 
pranešimai apie Tito ir amerikiečių emisarų 
karinius, politinius ir ūkinius pasitarimus 
visiškai atitinka faktus. Jugoslavijos dikta
toriaus prasitarimas, kad būtina išplėsti ka
ro pramonę, leidžia tikrai daryti 
kad amerikiečių pristatymai vaidina 
vaidmenį tame uždavinyje, kuris' 
1949 metams. Jugoslavų amerikiečių
draugystė” italams nėra jokia staigmena. 
Italų sluogsniuose bijomasi ne tik dėl jugo
slavų protegavimo, apginkluojant jų labai 
stiprią milijoninę armiją su skriauda jų 
pačių vargingai kariuomenėlei, o dar la
biau — kad gali visiškai netekti Triesto 
Venecijos Džulijos. (DT).

10 gadina 100 vardę
Berlynas (UP). Amerikos karininkų 

civilių klubas Berlyne nutarė svečiais ne
įsileisti. eilinių kareivių, nors į jį leidžiama 
įeiti vokiečiams.

Karštose diskusijose civiliai siūlė Įsileisti 
ir eilinius, kadangi nedraudžiama įeiti vo
kiečiams.

Vienas pulkininkas leitenantas pasakė, 
kad jis neprieštarautų 90% eilinių įsileisti 
į’ klubą, bet jis pasakė, kad „yra 10%. ka
reivių, kurie nemoka elgtis... Mes neno
rime, kad eiliniai kareiviai barbarai daly
vautų kartu su karininkais ir poniomis”.

* JAV muitininkai viename prancūzų 
laive rado narkotikų ir parfąmų kontrai^ri
dos už 1 mil. dol. (AP).

išvadą, 
svarbų 
skirtas 
„tikslo

ir

ir

Kaip Stalinas priima paradą,
Kaip saugo kruvinąjį diktatorių Staliną

Kiekvlenias didelis nusikaltėlis bijo die
nos šviesos. Skaitydami jaudinančius pasa
kojimus apie plėšikų gyvenimą, matome, 
kad jie vengia žmonių ir jų visas nusirami
nimas yra miškas ir nakties tamsa. Taigi 
tie nusikaltėliai turi saugotis, nes kitaip 
jiems teks atsakyti už savo blogus darbus. 
Lygiai taip pat ir kruvinajam diktatoriui 
Stalinui tenka saugotis, nes jis žino, kad 
tauta jo nekenčia, kad keršto valanda gali 
kiekvienu momentu ateiti, ir todėl jo as
mens apsauga yra tokia didelė ir tokia pa
slaptinga, jog apie ją yra pasakojamos iš
tisos istorijos. Paskutiniu laiku vienas ru
sų demokratų laikraštis Paryžiuje* išspau
sdino vėliausią pranešimą apie Stalino ap
saugą. j

Minėto straipsnio autorius A. Strunskis 
sako, kad prieš kiekvieną Stalino viešesnį 
pasirodymą esą imamasi nepaprastų sau
gumo priemonių norint išvengti galimo pa
sikėsinimo. Apskritai yra sudarytas smul
kus planas, kaip ir kokia turi būti apsau
ga, kada diktatorius važiuoja į vasarvietę, 
■kada jis pasirodo Raudonojoje aikštėje pri
imti parado ar šiaip kur išvyksta į užmies
ti.

Paprastai per paradus Stalinas stovi and 
paaukštinimo prie Lenino mauzoliejaus, ku
ris yra primūrytas prie Kremliaus mūro 
sienos. Aplink jį iš visų pusių stovi žymie
ji partijos vadai, politbiuro nariai ir aukš
tieji armijos viršininkai. Įdomu, kad Sta
linas niekada nestovi dešinėje pusėje mau
zoliejaus, bet tik kairėje. Pasirodo, kad 
reikalas yra toks. Iš kitoje pusėje esančio 
„Maskvos” viešbučio vienos salės, mauzo
liejaus dešinioji pusė yra tiesiog taikinys. 
Neabejotina, kad paradų metu ir šis vieš
butis yra slaptosios policijos užimtas ir 
saugomas, bet ir tai tikima galimybe, kad 
gali kartais ateiti kam nore iš seklių gal
von paleisti kulką. Kita dar įdomi aplinky
bė, kad Stalinas per paradą pakilime pasi
rodo tik tada, kada paradas jau žygiuoja ir 
kada visų dėmesys yra nukreiptas ne į svi
tą, stovinčią ant mauzoliejaus, bet į para-|

duojančius, ir tuo momentu Stalinas išlen
da tarsi Pilypas iš kanapių.

Greičiau, greičiau...
Paraduojantieji demonstrantai yra griež

toje policijos kontrolėje. Jie žygiuoja tik 
eilėse po penkis ir tas penktasis dešiniaja
me sparne yra parinktas partijos ar polici
jos patikimas žmogus, kuris nenuleisdamas 
akių seka savo eilės kitus keturis draugus. 
Paraduojančiuosius prieš jiems . pradedant 
žygiuoti nuodugniai patikrina, ar netu
ri paslėpę ginklų, o karių ginklai yra pa
tikrinami, kad neturėtų paslėptų šaudmenų, 
Žygiuodami pro Staliną jie neturi teisės 
rankomis padaryti kokių nereikalingų ju
desių ar iš kišenės išsiimti nosinę. Be to, iš 
abiejų pusių žygiuojančių stovi vienas prie 
kilto dvi eilės policininkų, atgręžę veidus 
vieni prieš kitus, taip kad gali sekti ne tik 
žygiuojančius, bet ir priešais stovinčius 
draugus ir aplink esančią minią. Kada pra
deda žygiuoti vadinamoji liaudis (organiza
cijos, fabriko darbininkai) pro savo „myli
mą draugą ir mokytoją” Staliną, tuomet 
pasigirsta policijos raginimas greičiau, 
greičiau... Taip skubėdama paraduojanti 
liaudis nespėja nė pamatyti savo vyriausio 
draugo Stalino ir jie tenkinasi, taip pat kaip 
ir mes, pamatydami laikraščiuose nuotrau
kas.

Stalinas važiuoja ant „dačių”

Vienas raudonosios armijos pulkininkas 
gerai žinąs Stalino apsaugas sistemą, pasa
koja, kaip Stalinas vyksta į savo vasarvietę, 
rusiškai tariant, važiuoja ant „dačių” Be
veik kiekvieną savaitgalį Stalinas mėgsta 
išvykti į savo vasarvietę, esančią 40 kilo
metrų nuo Maskvos, prie Perchuškovo. ge
ležinkelio stoties, esančios 
Baltijos geležinkelio linijos, 
automobilis pajuda, tuojau 
pasirodo šviesos signalai,
sustabdyti judėjimą. Stalinas važiuoja pen
kiais vienodais juodais šarvuotais automo
biliais, ir niekas nežino, net pati apsauga, 
kuriame sėdi Stalinas. Automobiliai iki 
„dačių” lekia visu smarkumu.

Trys apsaugos grandys
Stalino vila stovi ant nedidelės aukštu

mos, tankiame eglyne. Netoli aplink jo vi
lą yra Kaganovičiaus, Molotovo, Vorošilo- 
vo ir maršalo Budionio vilos. Visa apylin
kė, maždaug 20 kilometrų spinduliu, yra 
saugoma trimis apsaugos grandimis. Pir
moji apsauga apima apylinkę 10 kilometrų 
spinduliu, ktyią saugo specialūs čekas da
liniai klausą tik Berijos įsakymų. Kita ap
sauga, apimanti vėl apylinkę 10 kilomet
rų spinduliu, yra aptverta žmogaus aukš
čio tvora, ir čia sargybos su šunimis kon
troliuoja kiekvieną vietelę. Trečioji apsauga 
yra pačiose „dačiuose”, kurią sudaro virė
jai, tarnai, šoferiai ir kiti pareigūnai, ku
rių prievolė yra ne tik savo „poną” saugo
ti bet ir vienas kitą turi sekti.

Amerika plečia atomo
įmones

ant Baltgudijos 
Vos tik Stalino 
ant viso kelio 

duodą ženklą

Oak Rldgė (AP). JAV atominės energi
jos komisijos praneša, kad netrukus pra
dės vykdyti atominės energijos įmonių Oa'k 
Ridge plėtimo programą, kuriai skiriama 
70 mil. dolerių.

Komisijos pirmininkas D. Lilienthafis 
pranešė, kad po pusmečio pradės statyti 
naują urano gamybos įmonę. Ji bus baigta 
po dvejų metų ir galės lemiamai prisidėti 
prie pagrindinių elementų gamybos atomi
nei bombai ir kitiems ginklams.

Westinghousės elektros bendrovė apsiė
mė sudaryti projektą atoniinėms mašinoms 
gaminti, kuriomis būtų varomi karo laivai. 
Kaip degalą vartos uraniją.

Svetimšaliai { JAV kariuomenę
Washingtonas (Dena-Reuferis). Respu- 

blikininkų senatorias H. C. Lodgė pasiūlė 
įstatymo projektą, pagal kurį ketinama į 
amerikiečių kariuomenę priimti 25.000 
užsieniečių.

Panašų siūlymą, kurį 80. kongreso se
natas buvo priėmęs, savo laiku atstovų 
rūmai buvo atmetę.

sTRUMPOS zsmios=
AUSTRIJA

♦ Viename Kšrnteno ūkyje kiaulė atve
dė 5 paršiukus, kurių 2 turėjo po dvi uode
gas, trečias dvi uodegas ir keturias ausis, 
ketvirtasis turėjo tris uodegas ir tris ausis, 
o penku^is turėjo penkias kojas. (AP).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos ministeris pirmininkas 

Zapotockis pranešė, kad „laisvosios rin
kos” aukštos kainos (lig 400% virš norma
lių) esančios laikinio pobūdžio. (AP).

D. BRITANIJA
* Londono autobusų ir tramvajų dau

gumas tarnautojų nutarė susilaikyti nuo.. ■ .... u_ — ,.-i— ^eįtadienio
Tą ginčą 

(D/R).
J Ęalklando salas britai pasiuntė 2 
laivus ryšium su Čilės ir Argentinos
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streiko, kuriuo jie reikalavo už 
popiečius ypatingo atlyginimo, 
jie perdavė taikomajam,teismui.

* I • ’ 
karo laivus ryšium 
pretenzijomis. (AP).

♦ Pasitraukusios Irako Pachachio vy
riausybės vieton generolas Saidis sudarė 
naują vyriausybę, kurioje be ministerio pir
mininko pareigų Saidis eina ir vidaus rei
kalų ministerio pareigas. Saidis turi 60 me
tų amžiaus. Jis pagarsėjo visame pasaulyje 
su karalium Husseinu, 1915 metais sukėlęs 
maištą prieš turkų valdžią. 1. D. kare jis 
ruošė planus Palestinai ir Sirijai išvaduoti.

♦ Popiežius Pijus XII Liublino vyskupą 
Steponą Wyszinskj paskyrė Lenkijos primų, 
vietoje spalio mėn. mirusio kardinolo Hfon.

* Gen.'' Eisenhoweris gali būti paskir
tas Kašmyro plebiscito administratoriumi.

* Pietų Korėja paskyrė į Washingtoną 
ambasadorių. (AP).

ITALIJA
♦ Italijos parlamento abiejų rūmų atsto

vui pakvietus, Į Italiją vyksta Uritų parla
mento delegacija. Be žemųjų rūmų pirmi
ninko fojė delegacijoje bus atstovaujama 
visoms britų partijoms. Ryme ta delegacija, 
tarp kita ko, bus ir ministerio pirmininko 
de Gasperio ir atstovų rūmų pirmininko 
Gronchio svečias. Be to, ją priims Italijos 
prezidentas Einaudis ir popiežius Pijus XII. 
(D/R).

IZRAELIS
♦ Į Izraelio valstybę 1948 m. imigravo 

130.000 žydų, praneša Jewish Agency. (AP).
JAPONIJA

♦ Buv. Japonijos laivyno štabo operaci
jų skyriaus viršininkas viceadmirolas Na- 
yazawas nuteistas 10 metų priverstinių dar
bų už tai, kad skatino žudyti visus likusius 
gyvus sąjungininkų laivų įgulos narius, lai
vams paskendus nuo japonų povandeninių 
laivų torpedų. (D/R).

J. A, VALSTYBES
♦ JAV armija ir aviacija ketina savo 

darbą Kinijoje baigti sausio mėn. pusėje, 
bet laivynas ir jo kariuomenė pasiliks il
giau. (UP).

♦ Per 1948 m. gimė 3.650.000 vaikų. Iš 
1000 naujagimių mirė 9,9. Jei tendencija 
staiga hepakistų, Amerikoje 1950 m. būtų 
150 milijonų gyventojų. (UP).

♦ PrezidenĮas Trumanas prašė kongre
są, kad prailgintų Įstatymą dėą abipusio 
prekybos susitarimo iki 1951 metų birželio 
mėn. be suvaržymų, kuriuos paskutinis 
kongresas buvo įvedęs. Savo rašte tarifų 
komisijos pirmininkui Trumanas pažymi, 
kad balandžio mėn. bus pradėtos derybos 
su 13 valstybių, kurios bus į tą sutartį' pri
imtos. (D/R).

LENKIJA
♦ Lenkija pasirašė su Norvegija 1 preky

bos sutartį, pagal kurią tarp abiejų kraštų 
šiais metais bus pasikeista prekėmis už 142 
mil. norvegų kronų. (D/R).

^-NORVEGIJA
♦ Viena Norvegijos ekspedicija sekan

čiais metais nori pasiekti Himalajų kalnų . 
aukščiausią viršūnę Nangą Pa r batą. Eks- 
>edicijos nariai pradėjo .treningą Norvegi- 
os kalnuose. Daugumas-iki šiol vykusių 
ekspedicijų pasibaigdavo nepasisekimu.

OLANDIJA
♦ Princesei Wilheminai, buvusiai Olan- 

■dijos karalienei, parlamentas . paskyrė 
40.000 guldenią metinės pensijos. (uP).

RUMUNIJA
* Vokiečių vienuolės iš Rumunijos re

patrijuoja į Vokietiją. Pirmąja partija jau 
atvyko 200. k

SOVIETŲ S-GA
* Per Kalėdų pamaldas (sausio 7 d.), 

Maskvos katedra buvo sausakimša maldi
ninkų Jų tarpe raudonarmiečių nebuvo ma
tyti. (AP).

♦ Už plėšikavimą Sovietų S-je nuo šiol 
bus baudžiama ligi 15 m. „pataisos darbo 
stovykloje”. Už kolektyvinį arba nepilname
čių apiplėšimą bus baudžiama lig 20 metų. 
Lig 
tai.

šiol bausmės maksimumas buvo 5 me- 
(UP).

ŠVEDIJA
Upsalos universitete įsteigta grafo♦ Upsalos universitete įsteigta grafo 

Bernadottės stipendija specializuotis poli
tiniuose moksluose kandidatams, kurie pa
skiau galės dirbti pasaulio taikos labui.

VENGRIJA
♦ Katalikų dvasininkų atlyginimas iš 

valstybės iždo Vengrijoje sumažintas 15%.
♦ Šeštadienį turėjusi įvykti Vengrijos 

vyskupų konferencija su vyriausybės atsto
vais buvo atidėta neribotam laikui. Atidėji
mo priežasties nei viena, nei kita pusė ne
nurodė. (D/R).

VOKIETIJA
* Sausio mėn. gale G&ttingene įvyks 

vokiečių pasaulio piliečių solidarumo ko- • 
miteto posėdis, į kur) yra pakviestas ..pir
masis pasaulio pilietis” Garrys Davisas. 
Manoma, kad jo apsilankymas jaunam są- 
ūdžiul Vokietijoje duos stiprų impulsą.
* SUddeutsche Zeitung” įdėjo iš Ameri

kos atvykusio pulk. LPndbergho fotografi- 
ą, padaryta 1937 m., jam atvykus t Vokie- 
iją, kurioje jis stovi su E. Milchu, deši

niąja Ooeringo ranka. Paraše redakcija pa
aiškina, kad Lindben’has dabar atsisakęs 
sutikti būti fotografuojamas. (AP*
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Amerikoje visi dirba, kad tik galėtų išgelbėti jus 
ir Lietuva iš vargo ir sunkios priespaudos

PAREIŠKĘ BALFO CENTRO ATSTOVAS P. JONAS VALAITIS TIK KĄ ATVYKĘS I VOKIETIJĄ

- Neseniai daugelis skaitėme spaudoje, kad 
BALFo Centras yra numatęs atsiųsti į Vo
kietiją savo atstovą, kuris padėsiąs BAL
Fo įstaigom Europoje tvarkyti tremtinių 
emigracinius reikalus. Šių metų sausio mėn. 
6 d. iš Amerikos atvyko į Milncheną nau
jasis BALFo atstovas Jonas Valaitis. Tą 
patį vakarą svečias atsilankė į MUncheno 
lietuvių vaikučių eglutę Raudonajam Kry
žiuje. Vaikų tėvai, patyrę apie laukiamo 
svečio atvykimą, skubomis parengė jam pa
gerbti kuklų priėmimą./P. J. Valaitis, ne
žiūrint pokęlioninio nuovargio, maloniai 
sutiko priėmime dalyvauti ir jame pasakė 
kalbą. Pasakytos mintys bus įdomios vi
siems tremtiniams, todėl jos pateikiamos 
spaudai.
;— Mano į Europą atvykimo misija, — 

kalbėjo p. J. Valaitis, — padėti tremtiniams 
emigraciniuose reikaluose. Dirbsiu Jūsų 
tarpe, kaip BALFo Centro atstovas kartu 
su anksčiau iš Amerikos / čia atvykusia 

■ BALFo atstove panele Izabele Rovaite. Šiuo 
metu emigracinė problema tapo pati svar
biausia, nes jos vykdymas tikrai ilgai nu
sitęsė ir dabar dar lėtai juda. Europoje 
būsiu ne vien BALFo atstovu: turiu pla
čius įgaliojimus vienos amerikiečių organi
zacijos, kuri, kaip ir kitos šalpos organi
zacijos, turi teisę dalyvauti DP biliaus vyk
dyme. Si organiza!cija vadinasi American 
Federation of International Institutes. Čia 
teks steigti jos skyrius ir organizuoti patį 
darbą. Tam reikalui tikiuos susilaukti iš 
savo tautiečių realios pagalbos.

Emigraciniam darbe kliūčių gana daug ir 
nelengvai jos įveikianros. Pačioj Amerikoj 
teko lietuviams daug pasidarbuoti, kad bū
tų priimtas (statymas, o svarbiausia rūpėjo 
pasiekti įstatymų leidėjus, kad įstatymas
būtų palankus pabatiečiams, atseit, kad pa
gal jį daugiausia tų kraštų žmonių galėtų į 
JAV atvykti. Kaip žinote tas iš dalies yda pa. 
sisekę. Prie to prisidėjote ir Jūs patys gra
žiai tremtyje užsirekomenduodami. Kada 
čia po Jūsų stovyklas lankėsi iš JAV atvy
kę kongresmanai, tai jie apie jus susidarė 
gerą vaizdą, gavo gerą įspūdį ir pamatė, 
kad pabaltiečiai Amerikai gali būti naudin
gi, todėl ir emigracinis bilius tapo jums 
palankus. Jūsų reikalus visiškai suprantu, nes 
aš pats esu ankstesnio DP sūnus. Mano 
tėvams, caro laikais dėl persekiojimo, teko 
iš Lietuvos bėgti ir ieškoti prieglaudos 
Amerikoj. Dabar Jūs pergyvenai tą patį, 
ką anksčiau jau pergyveno daugelis lietu
vių ir kitų tautybių žmonių. Žydai tremti
nio gyvenimą yra pradėję prieš tūkstančius 
metų ir toj srity turi didelį prityrimą ir 
dabar yra žymiai dosnesni ir geriau susi
tvarkę, nei kitų tautybių DP.

Būdamas dabar Paryžiuje esu patyręs, 
kad ten žydai emigraciniams ir šalpos rei
kalams turi net 490 tarnautojų. Pernai į 
Prancūziją įmetė net 149 mil. dolerių. Su
prantama, • kad tokiomis jėgomis jie gali 
daug daugiau padaryti savo tautiečiams nei 
kitų tautybių DP.

Toliau svečias nupasakojo svarbesnes 
priežastis, dėl kurių emigracinio įstatymo 
vykdymas eina gana lėtai. Kaip ryškesnį 

Oškinis, bagažas ir 500 lietuviu
Arba balsas ir krašto pienu ir medum tekančio

1948 m. gegužės 27 d. Vincas Oškinis 
nakties priedangoje pasišalino iš Schw. 
Gmūndo stovyklos ir repatriavo į Lietu
vą. Ta proga, tik visai kitais tikslais pa
sirodė vienas straipsnid „Žiburiuose“ ir po 
to viskas nutilo. Praslinko keletas mėnesių, 
kai kas jau ir pamiršo šio, atrodo, pa
lūžusio žmogaus desperatinį žygį. Tik štai, i 
mūsų rankas pasiekusi lapkričio m. 14 d. 
Vilniaus „Tiesa“ vėl priminė Ožkinį, pri
minė straipsniu net per tris skiltis ir 
pasirašytu jo pavarde. Taigi, Oškinis 
atsiliepė vis dėlto ir atsiliepė beveik po 
pusmečio. Tas 6 mėn. tylėjimas, mūsų 
nuomone, nebuvo paties Ožkinio noro iš
dava. Jis atrodo, bus į šio žmogaus gy
venimą įnešęs klek pergyvenimų, įspū
džių ir kaip rezultatas pasirodė jo ilgas 
straipsnis. „Kaip aš grįžau...“ Straipsnyje 
nematyti, ką Oškinis veikęs per 6 mėn. ir 
ką dirbąs šiuo metu. Šiuo atžvilgiu 
straipsnis skiriasi nuo kitų grįžusiųjų „pa
sisakymų“ spaudoje. Ką gi čia randame?

Pirmiausia — įprastines frazes apie 
niūrius lagerio vaizdus, nacionalfašlstinių 
propagandistų („komitetininkų“ kitas ter
minas) kalbas dėl grįžimo į tėvynę. Oški
nis buvęs nugabentas į surinkimo punktą 
Ansbache, po to į Schonbergą (sov. zono
je). Čia jis pamatęs „gražias vilas pušyne 
su visais, patogumais“. Iš čia buvo gabe
namas į Brandenburgą, kur „apsaugon“ 
atiduotas visas bagažas, gi repatriantai 
išprausti dušuose, patikrinti pas gydytoją 
ir paguldyti į lovas su... švariais balti
niais. Čia praleista kelios dienos. Šeš
tadienio vakarais jaunimas su tarybiniais 
kariais šokęs ligi vidurnakčio, gi senimas'

•pavyzdį nurodė, kad DP Komisija Europo
je teturi vieną savo skyrių Frankfurte, gi 
jų turėtų būti žymiai daugiau. Daromos 
pastangos, kad DP komisijos darbas būtų 
išplėstas. Tuo rūpinsis ir naujai atvy
kęs atstovas. Teksią veikti į DP Komisiją, 
kad ji daugiau įsteigtų skyrių.

DP Komisija veikia dar tik 7 mėnesius. 
Iš savo lėšų yra išleidusi 2 milijonus 
dolerių. Per tą laiką | Ameriką atve
žusi apie 200 asmenį). Taigi vieno as
mens atgabenimas kaštavo apie 1000 
dolerių. Tačiau nauji DP Komisijos 
skyriai bus steigiami tik Amerikos kon
gresui paskyrus naujų lėšų. Tai žadą 
padaryti šių metų pradžioje. Dabar, 
kaip girdėjot, yra balsų pasisakančių 
už biliaus pakeitimą. Ar jis bus pa
keistas sunku šiandien pasakyti. Taigi 
šiam dalyke irgi teksią budėti ir dirbti.

■ Patys Amerikos lietuviai yra padarę 
daug. Jie nenuleidžią rankų nei dabar. 
Prieš šias Kalėdas BALFo Centras yra 
pasiuntęs į Europą tremtiniams naujas 
siuntas su suaukotais rūbais ir maistu. 
Tos siuntos sudaro 50.000 svarų. Ne
trukus jos ateis čia ;r BALFas per 
Raudonojo Kryžiaus skyrius išdalins 

tremtiniams.
Medžiaginių aukų rinkimo vajai vykdomi ir 
toliau. Tačiau dabar Amerikoje BALFo ak
cija yra daugiau nukreipta į emigracinius 
reikalus. BALFas yra pasiryžęs kiek galint 
daugiau tremtinių aprūpinti emigraciniais 
dokumentais. Jo Centre jau yra parūpinta 
13.000 asmenų buto ir darbo užtikrinimų. 
Pagal emigracinį bilių lietuvių į JAV gali 
vykti apie 20.000, tuo būdu didesnė jų pu
sė reikiamus dokumentus jau turi. Teks 

Kalėdų šventės ir naujieji metai Hanau stovykloje
Hanau. Artėjant Kalėdų šventėms ir 

Naujiems Metams, daug kas iš hanaviečių 
tikėjosi šias 'taip brangias ir didžias šven
tes, jau praleisti kur nors kitur, ar tai toli
moje Australijoje ar Kanadoje ar tarp ar
timųjų Amerikoje ar dar kuriame krašte. 
Nemaža dalis, tiesa, apleido šią stovyklą 
dar prieš šventes ir jie jas praleido naujose 
tėvynėse. Gi didelė dauguma šias šventes 
pasitiko čia.

Jau prieš Kalėdas nuotaikos pagyvėjo. Į 
stovyklos rajoną keliavo eglutės, šeiminin
kės ruošė kad ir kuklų, tačiau skanesnį 
švenčių kąsnelį. Tik mūsų mažieji siautė 
jaunatvės ir kūdikystės dienų džiugesyje be
laukdami pasakiškai puošnaus ir turtingo 
Kalėdų Senelio.

— Jis atkeliaus H mielosios tėvynės ir 
atneš nuo dėdės gražių dovanų-kalbėjo pri
siglaudus motinos mažoji Danguolytė. Taip 
kalbėjo šimtai mažųjų ir paaugusių vaiku
čių ir jų visų džiaugsmas susiliejo į gražių 
vilčių sūkurį.

Štai jau ir lauktosios Kūčios. Temsta. 
Vaikučių klegėsys nurimsta. Stovyklos pil
kuose rajonuose ir šaltuose mūruose įsivieš
patauja didžiųjų švenčių nuotaikos.

Kambarėliuose suspindi Kalėdų eglutės, 
stalai pasipuošia baltomis staltiesėmis ir 
ant jų 'kuklūs Kūčių vakaro yalgiai. į sto
vyklą atkeliauja Kalėdų Senelis su dovanė
lėmis. Jų ne vienas, jų keletas. Iš bloko į 
bloką iš kambario į kambarį' beldžiasi se
neliai. Vaikučiai sveikina juos, jiems dekla
muoja, pasakoja savo, kaip tremtinio var
gus. Seneliai juos ramina, guodžia ir pa
moko ir jų džiaugsmui įteikia dovanėlių. 
Dar valandėlė ir prie stalų renkasi tremti
nių šeimynėlės. Įsiviešpatauja tyla, susimąs
tymas. Mintys skrendp į Nemunėlio šalį, kur 
likę močiutės, broliukai, sesutės, artimieji, 
draugai. Su ašaromis persikeliariia į Sibiro 
taigas pas alkį ir badą bei šaltį kenčian
čius. Prisimenama ir tie, kurie šią stovyklą 
apleido ir šį .vakarą leidžia gaj vieniši toli
muose kraštuose.

Mokyklos mokinių grupė skuba į ligo
ninę pasveikinti sergančių tautiečių. Prie, 
eglutės pasigirsta kalėdinių giesmių pos
mai, padeklamuoja, pagroją, suramina juos. 
Jie atiduoda sergantiems savo jausmus ir 
sielą ir juos paguodžia. Sergantieji bent 
valandėlei pamiršta' fizinius skausmus ir 
juos apgaubia jauki šilima.

taip pat pramogavęs. Valgis? Jo tiek, kad 
nebepajėgta suvalgyti. Visi ilsėjęsi, gi ta
rybiniai kariai turėję „karštą darbymetį“ 
— jie priimdavę bagažą, ruošdavę doku
mentus ...

Pagaliau per ryt. Vokietiją ir Lenkiją 
visi gabenami į Gardiną. Čia iš vagonų su 
Oškiniu išlipa net 500 lietuvių. (Skaičius 
labai perdėtas. Gal kitų tautų repatriantų, 
nes kitoje vietoje minimi ukrainiečiai, 
latviai). Čia pajuntama tarybinė žemė ir 
patiriama, kad „daugiabagažininkų“ 
daiktai čia jokia brangenybė, atseit, gali
ma daryti išvadą, kad jų galima atsiža
dėti ... Čia tik neaišku, ar tas didysis atsi
vežtas bagažas išmetamas į sąšlavų krūvą 
ar kaip kitaip jo „atsikratoma“. Toliau 
rašoma, kad jei kas daug bagažo neturi, 
tai pakanka imti bilietą ir važiuoti toliau. 
Oškinis taip pat, matyt, neturėjęs to ba
gažo, nes jis tą pačią dieną patraukęs 
autobusu į Vilnių.

Atvykęs J sostinę, pirmiausia skubėjęs 
apžvelgti jo gyvenimą ir... turėjęs trinti 
akis. Turguje pamatęs l&šinius, grietinę, 
sūrius. Krautuvėse vėl pulkai moterų ren
kasi šilkines kojines. Tik rinkis ir pirk. 
(Nekalbama tik, kas pajėgia visas tas gėry
bes įsigyti). Ir toliau randame trafareti
nes frazes apie atstatymo : Stebuklus Vil
niuje. Žydi kultūra, švietimas, daug re
montuojama, tik... ieškoma 3000 darbi
ninkų. Randama ir išeitis — Vilniaus dir
bantieji pasižada „laisvanoriškai“ ati
dirbti pusę milijono darbo valandųl

Tad ir skamba gatvėse skardžios sa
vanorių dainos ir plaukia krašte pienas

juos padėt gauti dar ir neturintiems. Pata
riu susirasti Amerikoj gimines ir pažįsta
mus, kurie šiam reikale galėtų jums padėti. 
Užsirašyki! ūkininkais, tai lengviau galė
site išvykti. Pats BALFo Centras turi la
bai daug darbo. Dėl lėšų stokos jame te
dirba tik šeši apmokami tarnautojai. Taigi 
gerai galite suprasti, kad esant gausybei 
darbo, darbininkai turi per parą dirbti 
daug valandų. Aišku, kad per jas visko iš
kart negali atlikti. Todėl tremtiniai tai tu
ri suprasti ir turėti kantrybės, jei kartais 
apie savo emigracinius reikalus ilgiau ne
sulaukia iš BALFo žinių.

— Kaip pradžioj minėjau, — pareiškė 
p. J. Valaitis, čia rūpinsiuos daugiau
siai emigraciniais reikalais ir dirbsiu 
kontakte su p. Iz. Rovaite. Kur steigsiu 
savo ištaigą dar nežinau, atrodo, kad 
ji tūrėtų būti Frankfurte. Tuo būdu 
būčiau arčiau DP Komisijos, kurioj 
teks lankytis emigraciniais reikalais. 
Man, kaip gimusiam Amerikoj ir esan
čiam JAV piliečiu bus lengviau priei
namos emigracinės įstaigos ir jose galė
siu prieinamiau atstovauti jūsų intere
sus. Aišku, kad tam bus reikalinga tal
ka, todėl kreipiuos Į visus prašydamas, 
kad esant reikalui, man padėtumėt. Esu 
atvykęs jums pagelbėti, norėsiu arčiau 
pažinti Jūsų gyvenimą, reikalus ir bė
das. Kiek leis laikas sfengsiuosiu ap
lankyti tremtinių stovyklas, patirti kaip 

• gyvenat, kad vėliau visa tai galėčiau
perduoti Amerikos lietuviams ir, kad 
pažinęs jus bei supratęs jūsų reikalus, 
galėčiau geriau juos atlikti. Amerikoj 
yra daug lietuvių idealistų, kurie nesi
gailėdami nei lėšų nei laiko nemaža

su medum (atsiprašau, šių pastarųjų 5 
žodžių straipsnyje nėra).

Straipsnis baigiamas tradiciniais pa
graudenimais — sudarytos visftš sąlygos 
grįžti, krašte kiekvienam esąs užtikrintas 
laisvas darbo pasirinkimas net pagal spe
cialybę taigi neparsiduok vergijai, ne- 
klaūsyk karo nusikaltėlių ir politikanų, 
apsirūpinusių afidevitais, bauginimų ir - 
grįžk „k rodinu“, kaip grįžęs Oškinis su 
„500 lietuvių“.

Taip baigiamas pareiškimas, vietomis 
pernelyg jau aiškiai atsiduodąs rusiškąją 
redakcija ir įprastinėm tokiais atvejais 
frazėm. Tokių tekstų skaitėme jau keletą 
kartų ir dar skaitysime ateity. Jis 
neatnešė nieko naujo - tik dar kartą įga
lino susipažinti su vargiai tikslą atsiekian
čiais metodais vilioti žmones į repatriaci
jos bučių...
, •— Tame pačiame n-ry puolamas „pro

vokatorius ir tėvynės išdavikas“ L. Dovy
dėnas — esą, jis paskirtas „valst. premi
jos“ pirmininku... Toji premija jam ir 
atitekusi (Nuostabiai tikslios informaci
jos!). Tenka ir H. Nagiui atspausdinusiam 
eilėraštį „Valkata“. Dedamos net 6 eilutės 
„Tai rudenio beviltiškai nuobodūs lietūs..“ 
ir prierašas — komentarų nereikia. Atseit, 
eilėraštis įrodęs tremtinių beviltiškumą .. 
„Tiesa“, tęsdama savo metodus užkabina 
ir diplomatus — Bačkis Paryžiuj esąs mi
lijonierius (rezidencija mėnesiui kaštuo
janti 200.000 fr....), gi Balutis pagraude
nęs darbininkus Anglijoje elgtis „kaip 
reikiant“. Žinoma, pasiskaičius tokio tu
rinio žinutes belieka daryti vieną išvadą 
— grįžti, arba... gardžiai pasijuokti.

V. Rimvydas.

dirba, kad tik galėtų išgelbėti jus ir 
Lietuvą iš vargo ir sunkios priespau

dos.
Kalbėdamas apie emigracinius kraštus 

svečias pareiškė, kad vykdamas į Vokietiją 
buvo sustojęs Paryžiuje, kur mėginęs su
sipažinti su lietuvių gyvenimu Prancūzijoj. 
Patyręs, kad ten lietuviai yra pasiryžę kur
ti didesnę savo tautiečių koloniją ir tuo 
tikslu Vokietijoj gyvenančius tremtinius 
kviečia atvykti ir įsikurti Prancūzijoj. Tuo 
reikalu Prancūzijoj rūpinasi pasiuntinys S. 
A. Bačkis, ministeris E. Turauskas, pulk. 
Lanskoronskis ir kiti.

Bet p. J. Valaitis pirmoje eilėje reko
menduoja tremtiniams vykti J JAV, ki
ta tinkama lietuviams šalis yra Kanada, 
po to Australija, Argentina ir Uragva- 
jus Pietų Amerikoj ir. galiausiai Pran
cūzija. Kanada, svečio nuomone, didelis 
kraštas, bet turi maža gyventojų ir žmo
nės su iniciatyva galėtų ten sukurti sau 

gana gerą gyvenimą.
Klimatas irgi visiškai tinkamas, nes yra 
artimas Lietuvos klimatui. Nors ten uždar
biai mažesni nei Amerikoj, bet užtai ir 
pragyvenimas pusiau pigesnis. Ten esančios 
trys didelės lietuvių kolonijos dabar pra
dėjo sparčiai augti ir tenka laukti, kad kul
tūrinis lietuvių gyvenimas irgi žymiai pa
gerėsiąs. JAV pradžioje visų laukią ne- 
lengtas darbas. Teksią kiekvienam turėti 
kantrybės ir priprasti prie naujų gyvenimo 
sąlygų, kurios - daugeliui pasirodys neįpra
stos. Tačiau kantriu darbu kiekvienas už
sidirbsiąs pragyvenimą. Nuomos už kuklų 
butelį mėnesiui tenka mokėti iki 25 dole
rių, už kiek geresnį — iki 50 dolerių. At
lyginimas mokamas už atidirbtų valandų

24 vai. Bernelių Mišios. Koplyčia pilna 
i žmonių. Čia neskamba Kalėdų Varpai, tik 
tyriai aidi „Dainavos” choro, vadovaujamo 
J. Adomaičio, „Tyliąją Naktį”, ir kitos 
giesmės. Klebonas kun. dek. Z. Gelažius 
taria pasveikinimo tr linkėjimo žodžius. 
Dar aidi giesmės, prie Betliejaus kūtelės 
dvasiniame susikaupime pasitinka Kalėdų 
šventes tūkstančiai benamių žmonių.

Vaikučiai šiais metais pasigedo turtingo 
Kalėdų senelio. IRO senelis biednesnis. Ta
čiau vis dėl to Frankfurto amerikiečių mo
terų klubo narės-ponios ir karinė vadovybė 
apdovanoja mokyklinio amžiaus vaikučius 
saldumynais. ,

Patys mažieji gauna po „pakietą” — iš 
Amerikos Junjorų Raudonojo Kryžiaus. 
Juose žaisliukai, truputis saldumynų

Gruodžio 27 d. pradžios mokyklos moki
nius aplanko Kajėdų senelis. Vaikučiai jį 
pasitinka su šaunia programa. Tikrai nuo
širdi, tėvynės ilgesiu išpinta programa, vai
kučiams ir svečiams suteikia didelio, kad 
ir tremtyje, džiaugsmo.

Gruodžio 28 d. Kalėdų eglutės pabūvoti 
susirenka patys mažieji-vaikų darželio vai
kučiai.'Pasakiškam Kalėdų seneliui, atne-
šusiam dovanėles mūsų mažieji nuoširdžiai 
dainuoja ir deklamuoja, atseit rodo savo 
pastangas, kad ir jie dirba ir ruošiasi būti 
gerais tėvynės sūnumis ir dukromis, mo
kosi mylėti tėvynę ir savo gimtąją žemelę.

29 d. teatro salėje suspindi Kalėdų eglutė 
gimnazijos mokiniams. Be senelio, tačiau 
nuotaikinga Kalėdų eglutė. Graži, pačių 
mokinių išpildoma programa.

Kalėdų švenčių nuotaikomis begyvenda
mi pasitinkame ir Naujuosius Metus. Kry
žiaus aikštelėje,. apšviestoje prožektoriais, 
minia žmonių. Pasigirsta trimitai, apylin
kėje nuaidi šūviai ir dangų skrieja rakietos.

Užverčiame senųjų metų lapą ir drauge 
penkių metų tremties vargus. Žodelį taria 
stovyklos vadovas J. Grigolaitis. Kojįyčio- 
je trumpos pamaldos. Kun. dek. Z. Gelažius 
pasveikina jautriu žodžiu ir palinki ištver
mės ir gražesnių vilčių Naujuose 1949 me
tuose.

Teatro salėje taip pat sutinka Naujuosius 
Metus visų čia gyvenančių tautybių žmo
nės. Komiteto pirmininkas A. Survila pa
sveikina belaukiančius Naujųjų Metų ir 
ragina išlikti tvirtais ir garbingais žmonė
mis ir po sunkių tremties dienų vėl su
grįžti į laisvas ir nepriklausomas tėvynes.

Nuotaikingą, kupiną malonaus humoro, 
programą išpildo aktoriai A. Škėma ir. Žu
kauskas. Salėje jaučiamas nuoširdumas, ta
čiau kartu ir susimąstymas, ką atneš šie 
Naujieji Metai.

Beregint šventės praėjo. Su savimi jos 
nusinešė daug gilių minčių. Tačiau prieš 
akis benamiui tremtiniui vis dar stovi neži
noma ateitis ir visai su pagrindu šiandien 
vėl kiekvienas klausia, kur švęsime kitas 
šventes, ką atneš šie metai, kada, gi paga
liau, įsiviešpataus taiką ir ramybė žemėję?

Jurgis Janušaitis. 

skaičių. Valandai vidutiniškai tenka skai
tyti po vieną dolerį uždarbio. Savaitėje 
dirbama 40 valandų. Esant daugiau darbo 
dirbama ir viršvalandžiai. Už viršvaian-linį 
ir švenčių metu darbą moka atlyginimo pu
santro karto daugiau. Tačiau kiekvienam 
atvykusiam į Ameriką patariąs nesusirgti 
dolerių medžiojimo karštlige ir nesivaikyti 
uždarbių, bet reikia taupyti sveikatą ir jė
gas. Ten tik sveikas žmogus yra reikalin
gas ir naudingas. Pradžioj patartina indi 
kiekvieną darbą, kurį teksią gauti. Vėliau, 
apsipažinus su aplinkuma, o ypač pramokus 
anglų kalbos, (p. Valaitis nori atkreipti 
tremtinių dėmesį, kad anglų kalbos reikią 
čia jau tremtyje mokytis) būsiančios dides
nės galimybės susirastį geresnį ir pelnin
gesnį darbą. Kas sugeba dirbti ūkio darbus 
galėtų kurtis ūkiuose. Visoj Amerikoje yra 
keletas desėtkų tūkstančių ūkių, kurių sa
vininkai juos pametę ir persikėlę į mies
tus. Tie ūkiai apleisti ir jų niekas nedirba, 
ūkiai gražiai įrengti, turi elektrą, telefoną, 
yra arti geležinkelių, plentų, autostradų ir 
tuo būdu lengva susisiekti su miestu. Emi
gracinio Įstatymo leidėjai numatė leisti 
juose kurtis naujiems imigrantams, todėl 
suteikė pirmumo DP ūkininkams, kurių ti
kisi rasti pabaltiečių, ukrainiečių ir lenkų 
tarpe. Iš viso Amerikoj vieninteliu, bet tik
ru pragyvenmo šaltiniu būsiąs darbas. Jo
kie šmugeliai, kurie galimi Vokietijoj ir 
Prancūzijoj, Amerikoj nepritaikomi. Ten 
kainos yra aiškios ir visi jas žiną bei nu
simaną. Viskas gaunama laisvai, tik reikia 
turėti pinigų. Miestuose žmonių daug ir 
atskiras žmogus Amerikos didmiesčiuos tik 
dulkelė. Jokie žmonių gabumai ten nieko 
nestebina, bet darbštumas ir gabumas vi
sada vertinama. Laikas irgi labai brangus 
ir kiekvienas yra tartum supančiotas laiko 
grandinėse.

Atvykus Amerikon savitarpiuos santy
kiuos .teksią užmiršti politinius skirtu
mus ir vadovautis didžiausia toleranci
ja. Mūsų pačių ir tautos būklė reikalau
ja vienybės ir susiklausymo. Jau dabar 
visi turim galvoti apie tautos gelbėjimo 
problemą. Amerikoj labai palankios są
lygos ištautėjimui. Tačiau lietuvių kul
tūrinės organizacijos, apie kurias spie
čiasi mūsų 'tautiečiai ir spauda yra ge
ra priemone išlaikyti lietuviškumui. 
Spauda ten laisva ir kiekvienas joj ga
li reikšti savo nuomonę. Taip pat su
prantama, kad kiekvienam teksią suge
bėti prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
rasti kelią į širdis senai jau ten gyve
nančių tautiečių. Tremtiniai tik arčiau 
pažinę ir supratę amerikiečius galėsią 
daug naujovių įnešti, bet visa tai turė
sią būt daroma palaipsniui, evoliuciniu, 
o ne revoliuciniu būdu. Tik taktingu 

(Nukelta į 4 psl.)
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PAŽINK ŽMONES
Henrikas IV, valdęs Angliją nuo 1399 m. 

iki 1413 m. buvo labai griežtas nuritonas. Jis 
išleido (statymą, draudžiantį nešioti bet ko
kius papuošalus Londono mieste bei kara
liškuose /rūmuose, tačiau gražeivos dvariš
kiai ir damos jo visai nepaisė: Londonas 
blizgėjo ir žibėjo, kaip visada. Tada kara
lius įstatymą pertaisė; niekšams Ir kišen
vagiams daroma išimtis. Nuo sekančio ryto 
rūmuose nesimatė nė mažiausio blizgučio.

Shirley miestelyje, JAV, klebonas Meser- 
vė, siekdamas patraukti' daugiau tikinčiųjų 
lankyti bažnyčią, iškabino mieste skelbimus: 
„Sekmadienį pamaldos tik nekaltiesiems. 
Nusidėjėliai tepalieka namie”. Sekmadieni 
bažnyčion susirinko žymiai daugiau, negu 
per Velykas.

Didysis fizikas Albertas Einšteinas, ku
ris, kaip žinome, yra žydų kilmės ir dabar 
Amerikos pilietis, vienam žurnalistui kartą 
papasakojo; „Iki mirties, žinoma, aš liksiu 
amerikietis. Tačiau, jei man mirus, paaiš
kės, kad mano teorijos teisingos, vokiečiai 
mane laikys vokiečiu, o prancūzai — pa
saulio piliečiu. Bet jeigu kas iš mano skelb- x 
tųjų dėsnių pasirodytų buvus klaidinga, 
prancūzai rėks: „Jis vokietis”, o vokiečiai: 
„Žydas!”

Bičiuliai kalbasi: „Sakyk, mielasis, rytoj 
mano žmono« gimimo diena. Kuo, tavo nuo. 
mone, galėčiau aš ją labiausiai nudžiugin
ti?” — „Geriausiai nieko apie tai neprisi
mink!”

Vieno garsaus Amerikos universiteto pro
fesorius, žinomas laimingu vedvbiniu gyve
nimu, studentų išleistuvių pobūvio metu ta
rė žodį. „Gerbiamieji, daugelis iš jūsų ve
site. Leiskite man paprašyti: elkitės kantriai 
su savo žmonomis. Nesijaudinkite, /jei jos 
nebus pasiruošusios sutartu laiku. Pasiim
kite gerą knygą ir skaitykite. Ir, ponai, aš 
jums užtikrinu, kad trumpu laiku jūs labai 
praturtinsite savo žinių bagažą”.

KADA DP TAPS TIKRU AMERIKIEČIU?
Kaip išrautas ir kiton dirven pasodintas 

medis negreit teprigyja. taip ir JAV Įsikū
ręs DP, žinoma, dar ilgai bus grinioriumi. 
Kada ir kokiomis sąlygomis jis taps tik
ruoju amėrikiečiu? Tai įdomus klausimas 
ir čia daugelio nuomonės skiriasi. „The 
New York Times Magazine” nuomone, pa
vyzdžiui, tikras amerikietis yra tas, kuris, 
tarp kita ko,

priklauso šeimai, kuri suvartoja 500 kon
servų dėžučių j metus, maždaug 4 kartus 
į metus persišaldo, skųsdamasis (jei vyras) 
100 kartų grybštelia peiliuku, ( metus su
valgo 5 kg žuvies ir 10 kg ledų kremo, pa
siskolina iš bibliotekos 3 knygas l metus, 
pradeda žilti tarp 35 ir 40 amžiaus metų tr 
gyvena kairpinystėje, kurioje 1 iš 3 ar 4 
asmenų dar nieko nėra girdėjęs apie Jtmgt. 
Tautas. >

Surinko AR. ZAILSKAS
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Pabaltės Centro Komitetu pirmininku pasitarimas AKIMIRKSNIU KRONIKA
S. m. sausio mėn. 5 d. Wurzburge įvyko 

Pabaltės Centro Komitetų pirmininkų pa
sitarimas, kuriame Latvių Centro Komiteto 
pirmininkas papasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės į Angliją, Belgiją ir Olandiją. 
Londone jam teko dalyvauti Pabaltės pa
siuntinių pasitarime, jie vyksta kas savaitė. 
Pasiuntiniai, šiandien turi visišką D. Britani
jos vyriausybės pripažinimą.

Šiaip Anglijos būklė esanti gana sunki. 
Viskas parduodama pagal korteles, išskyrus 
duoną, daržoves ir žuvį. Uždarius krautu
ves, šviesos užgesinamos.

Tremtiniai atvykę į Angliją patenkinti, 
kad išvyko iš Vokietijos, bet daugumas jų 
norėtų apleisti Angliją. Maistų esą paten
kinti, jau įsigiję drabužių ir gražiai apsi
rengę, tašiau nepatenkinti, kad negali pro
gresuoti darbe, nepatenkinti hosteliais, ku
rie yra lyg kareivinės.

Kadangi gyvenama nedidelėm grupėm,— 
kultūrinis darbas sunkiai vyksta.

Kai dėl sąlygų Prancūzijoj tekę girdėti 
dvi nuomones. Londono sluogsniuose ma
noma, kad Prancūzija tinkanti laikinai ap
sigyventi mūsų tremtiniams. Sąlygos maž
daug panašios kaip ir Anglijoj. Prancūzi
joj esą galima progresuoti, gauti geresnio 
darbo. Kitų gi (Belgijoj gyvenančių latvių) 
priešingai, kad uždarbiai menki, daug ko
munistų.

Belgija, palyginus su Anglija, atrodo vis
ko pertekusi. Pirkti viską galima laisvai. 
Tremtiniai, tačiau, tegali dirbti anglių ka
syklose. Olandija atrodo suvargęs kraštas.

JToliau buvo aptarta mūsų būklė. IRO 
pripažinus Tremtinių Komitetus. Buvo nu

Pusė tonos dovanų vaikams

tarta prašyti IRO sukviesti pabaltiečių at
stovus ir išsiaiškinti ryšium su tuo iškilu
sius klausimus, o be to, prašyti, kad iš dir
bančiųjų daromų išskaitymų po 20 DM 
IRO fondan būtų mokama^tam tikra dalis 
Tautinių Komitetų administracijos reika
lams.

Buvo aptartas ir emigracijos klausimas ir 
gautas iš Australijos aukštojo komisaro at
sakymas į klausimus: ar tiesa, kad iš Aus
tralijos buvę tremtiniai nebegalės išvykti. 
Aukšt. komisaras atsakė, kad tremtinys at
likęs savo 2 metų įsipareigojimą neturė
siąs jokių kliūčių išvykti iš Australijos.

Antras klausimas buvo ar tiesa, kad iš 
Australijos nieko negalima išsivežti. Atsa
kyta; netiesa, išsivežti galima viską, išsky
rus valiutą, kuriai išvežti reikalingas leidi
mas.

Toliau p. komisaras rašo, kad Australija 
laiko pabaltiečius geriausia medžiaga savo 
gyventojų sudėčiai pagerinti ir todėl 'jiems

teikianti pirmenybių.
Australijos vyriausybė nieko neturin 

prieš tautines bendruomenes, tačiau nelei 
sianti kurtis tautinėms kolonijoms.

Tremtiniai atlikę savo įsipareigojimus 
pagal sutartis galėsią ieškotis ir užsiimt 
pagal savo specialybę. .

Ryšium su greitu ^liku įvykstančią IRO 
narių konferencija buvo apsvarstytas pla
tus memorandumas dėl IRO santykių su 
DP ir iškelta daug šiuo metu daromų jiems 
skriaudų.

Buvo nutarta prašyti JAV vyriausybę, 
kad JAV konsulų reikalaujamus iš DP do
kumentus, už kurių paruošimą reikia daug 
mokėti, — būtų taikomos lengvatos.

Toliau, prašyti JĄV vyriausybę, kad 
vykstančias į JAV. šeimas neskaidytų, kad 
visus jos narius vežtų vienu laivu ir į vie
ną vietą. i

Buvo aptaria visa eilė smulkesnių klausi
mų. LTB

Zeifeheimas. „Mes, 4060 Lietuvių Darbo 
Kuopos Nariai linkime Jums, Berlyno vai
kai, linksmų Sv. Kalėdų, taip pat stiprybės 
ir ištvermės Jūsų laisvės, taikos ir žmoniš
kumo siekimuose.

Mes savo darbu prisidedaifoe prie Berly- 
/ no gyventojų aprūpinimo oro keliu ir krad- 

■r darni lėktuvus jaučiamės visada su Jumis.
Toli, toli randasi mūsų tėvynė Lietuva, 

— liūdinti, apleista ir sunaikinta. Veltui 
vaikai tenai laukia Kalėdinių dovanų... 
Deja, mes esame nuo jų atskirti.

Perpildyti mūsų tolimosios tėvynės ilge
siu, žmoniškumo vardu, siunčiame jums, 
Berlyno vaikai, mūsų kuklias Kalėdų dova
nėles.”

Zeilsheimo lietuvių darbo kuopos vyrai 
savanoriškai prieš Kalėdas atsisakė nuo 
savo saldumynų davinio ir daugiau savai
tės taupė maistą, kad švenčių proga galėtų 
pasiųsti vaikams dovanų. Sis, retai sutinka
mo žmoniškumo pavyzdys, davė šitokius 
rezultatus:

Berlyno vaikams pasiųsta oro keliu 102 
pakėtėliai po 3 kg. svorio. Kiekviename 
pakėtėlyje buvo įdėtas gražiai spaustuvėje 
(trimis kalbomis) atspausdintas Kalėdų pa-

Kas ten lauks?
Dažnas mūsų, išvykdams iš Europos, ke

lia klausimą, kas gi ten lauks, kur nuvyk
sime. Po platųjį pasauli barstantis, šis 
klausimas daug kam kelia rūpesčio.

Pats naujakurys turi iš anksto pasirū
pinti, kad susidarytų palankesnį gyvenimą 
naujoje vietoje.

Tikrai džiaugsis i bet kurį kraštą išvy- 
kusieji, kurie, prieš palikdami Europą bus 
užsisakę „Mintį”. Jos dėka jie bus nuola
tiniame sąlytyje su (tremtinių bendruomene 
ir pasaulio lietuviais.

Geriausia prenumeruotis keliems mėne
siams. Siuntinėti galime pradėti nuo bet 
kurios nurodytos datos. Prenumeratos kai
na mėnesiui 4.— DM.

Amerikoje visi . . .
(Atkelta iš 3 psl.)

. keliu bus įeita į savo tautiečių tarpą 
ir tada atsirasią proga panaudoti savo 

patyrimą ir gabumus.
P. J. Valaitis baigdamas savo pranešimą 

perdavė tremtiniams sveikinimus BALFo 
pirmininko Kun. Dr. J. B. Končiaus, BAL
Fo direktorių, komisijos, štabo ir visų lie
tuvių palinkėdamas tremtiniams ištvermės, 
kantrybės, vieningumo ir turėti viltį, kad 
anksčiau ar vėliau kiekvienas tremtinys 
naujam pasauly rasiąs prieglaudą. Svečias 
kartu pareiškė, kad norįs daug ko pasimo
kyti ir iš pačių tremtinių, arčiau pažinti 
tremtinių vargus ir rūpesčius, sugebėti įei
ti j tremtinių šeimą bei būti naudingu 
tremtiniškajai visuomenei ir visai lietuvių 
tautai.

Tremtis amžinai nesitęsianfi. Tenka ti
kėtis ateisiant dieną tada išblaškyti po 
vėsą pasauli lietuviai galėsią sugrįžti 

J laisvą savo tėvų žemę.
BALFo atstovas p. J. Valaitis yra gimęs 

JAV Bostono mieste. Tėvas yrą kilęs iš

Pagyvėjo emigracija j JAV
Memmingenas. — Ilgą laiką „mirties taš

ke” stovėjęs emigracijos į J. A. Valstybes 
klausimas paskutinėmis dienomis parodė 
tendenciją pagyvėti. Daugelis stovyklos gy
ventojų šiuo metu yra CIC apklausinėjami, 
kitų ruošiami dokumentai; juos sutvarkius, 
tuojau kviečiami į pereinamąją stovyklą 
Augsburge. Katalikų misijos (NCWC) an
ketų formuliarai, kurių iki. šiol nebuvo ga
lima gauti, dabar atleidžiami ne tik lietu-

sveikinimas. (Tekstas straipsnio pradžioje). 
Lietuvių vaikams pasiųsta 126 pakėtėliai. 
Kempteno vaikų sanatorijai, Nūrnbergo 

sanat„ Schonbergo sanat. ir Gautingo TBC 
sanatorijai. Be to, kuopos vyrai sudėjo per 
700.— DM dovanoms pirkti ir dar pridėta 
apie 300.— DM iš surengto „Šiupinio” 
gautojo pelno.

Pakėtėliai sudaryti iš kondens. pieno, ab
rikosų, saldainių, spec, užsak. sausainių, 
obuolių, kt. saldumynų.

Kun. J. Panavas nuvežęs Kempteno sa
natorijos lietuvių Vaikams skirtas dovanas, 
susidūrė su latvių kieta administracine ran
ka. Latviai reikalavo, kad dovanos būtų su
dėtos „t bendrą katilą”. Tačiau dėka suma
nių vietos lietuvių gydytojų, dovanos iš
vengė „bendro katilo”. C. Jovaišas

Charakterio liudytojai vykstantiems i JAV
Schiyšb. Gmūndas. — Beveik kiekvieną 

savaitę iš stovyklos pašaukiama tam tikras 
skaičius gyventojų tvarkyti savo asmens 
dokumentų išvykimui l JAV. Jie užpildo 
atitinkamas anketas, duoda pirštų nuospau
das ir pasitikrina sveikatą pas stovyklos 
gydytoją. Netrukus po to šie asmenys kvie
čiami CIC, kur reikalinga vykti su trimis 
liudininkais. CIC juos klausinėja kaip se
niai pažįsta kandidatą t išvykimui Į JAV, tei
raujasi apie jo charakterį, apie sugyvena- 
mumą ir pn. Tai ir yra vadinamasis cha
rakterio patikrinimas, apid kurį kalba DP 
Act of 1948. Kai kurios šeimos jau yra iš
kviestos į pereinamąją stovyklą Ludwigs- 
burge, kitos laukia išvykimo. Dauguma jų 
vyksta su misijų išduotomis nevardinėmis 
garantijomis, ‘ tačiau yra ir tokių, kurie 
vyksta pagal privačias garantijas. Išvykimų 
į kitus kraštus prieš šventes ir po jų pasi
taikė vos vienas antras.

— Nuo sausio 1 d. IRO uždraudė sto
vyklos . gyventojams auginti kiaules. Lei
džiama auginti tik naminiai paukščiai ir 
triušiai.

— Stovyklos vaikučiai švenčių metu tu
rėjo keletą pramogų. Kalėdų senelis lankė- 

Sakių apskr., motina — iš Alytaus apskr. 
Tėvai į Ameriką atvykę pereito šimtmečio 
pabaigoje. P. J. Valaitis yra baigęs Brook- 
lyne pritaikomojo meno mokslą. Nuo pat 
jaunystės įsitraukęs l visuomeninę veiklą. 
Dalyvauja daugely organizacijų, kurių ne 
vienoj yra vadovaujamose pareigose. Ame
rikoj yra žinomas kaip radijo kalbėtojas ir 
spaudos darbininkas. Šiuo metu yra Ame
rikos lietuvių spaudos klubo vice-pirmi- 
ninkas.

BALFe p. J. Valaitis dirba nuo 1944 me
tų, t. y. nuo jo įsisteigimo. Ten ėjo įvai
rias pareigas ir šiuo metu yra emigracinių, 
visuomeninių reikalų ir vajų vedėjas.

Keletą kartų p. J. Valaitis lankėsi Lie
tuvoj ir iš viso ten yra gyvenęs 8 metus. 
Lietuvių kalbą moka labai gerai, nes ją 
studijavęs pas Jablonskį, Talmantą, Norkų 
ir kitus kalbininkus.

Tenka tikėtis, kad p. J. Valaitis eidamas 
Vokietijoj naujas pareigas savo patyrimą 
ir gabumus sėkmingai panaudos ir tremti
niu gerovei Antanas Sodaitįs

viams katalikams, bet ir protestonams bei 
stačiatikiams.

— Trijų Karalių dieną vietos pradžios 
mokykla suruošė gražią Kalėdų aglutę su 
įdomia programa.

— Naujuosius Metus memingeniečiai su
tiko nevisiškai pagal LTB Vyriausiojo Ko
miteto instrukcijas...

— Stovyklos komendanto pareigas iš lie
tuvių perėmė latviai. Šiuo metu juo yra 
latvis Bumanis.

— Paskutiniu metu dėl 'emigracijos su
mažėjus stovykloje gyventojų įkaičiui, ruo
šiamasi atkelti apie 200 estų.

— Sausio 4 d. čia pasibaigė savaitę laiko 
trukę moksleivių ateitininkų kursai, ku
riuos lankė apie 40,,iš įvairių stovyklų su
važiavusių ateitininkų.

— Vietos gimnazijos VIII klasės mokslei
vės labai gražiai įruošė stovyklos, koply
čioje Betliejaus kūtelę Kalėdų švenčių pro
ga.

„Gabijos” mėnesinis 1949 metų 
kalendorius patogus tremtyje ir emi
gracijoje. Kaina tik DM 1,—. Reika
laukite pas spaudos platintojus sto
vykloje arba tiesiog šiuo adresu: 
„Gabija”, (14a) Schwhbisch Gmiind, 

Bismarckstr. 1.

si net tris dienas iš eilės. Apdovanojęs 
darželio mažuosius, kitą dieną pabuvojo su 
mokyklos vaikais, o trečiąją dieną dovanų 
susilaukė visi stovyklos gyventojai nuo 2 
iki 14 metų amžiaus. Gimnazijos žemes
niųjų klasių mokinjąi, be to, buvo išvykę 
į Stuttgartą, kur jietfts eglutę surengė ame
rikiečių kariai, kartu pavaišinę skanumy
nais. (žlv)

PADĖKA T
Lietuvių Dailės Institutas širdingai dėko

ja F-mai „Aufbau”, Mtlnchene, už suteiktą 
5.000.— DM pašalpą.

Įvertinant L. D. Instituto atsakingą darbą 
lietuvių meno ugdyme bei propagavime, 
f-ma „Aufbau” suprato ir atjautė to darbo 
itin sunkias sąlygas ir pirmoji ištiesė ran
ką Instituto veikimui paremti, i

Lietuvių Dailės Instituto Valdyba

...___ ....... :________ ..---------- .1__

P. p. Oną ir Praną 
Mackevičius

dėl jų mylimos močiutės ir uošvės 
Uršulės Markevičienės 

mirties, liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia

Lietuviai paštininkai, gyveną 
Schwkb. Gmūndo stovykloje

Mokykitės visame pasaulyje pelningo amato!
S. m. vasario pradžioje yra išleidžiamas'„Meniškojo odos apdirbimo praktiškasis 
kursas” su lietuviškųjų odos meno pavyzdžių ir ornamentų rinkiniu. Kursas yra 
sudarytas taikomojo meno dailininko, buvusio Kauno taikomosios dailės mokyklos 
odos apdirbimo meno instruktoriaus p. KARNIG ir įgalina kiekvieną savystoviai 

išmokti odos ajxiirbimo meno.
Norintieji šią knygą Įsigyti prisiunčia vėliausiai iki 1949 m. sausio 20 d. 10 DM. 
Knygos tiražas yra ribotas. Todėl už vėliau atsiųstų užsakymų atlikimą nega

rantuojama.
Nuo užsakymų grupėmis, mažiausiai 10 egz., duodama 20*/« nuolaidos.
50-čiai užsakymo davėjų, kurie pirmieji užsisakys, bus atsiųsta praktiškųjų odos 

dirbinių pavyzdžiai.
Taikomosios dailės dirbtuvė ir meniškojo apdirbimo kursai

A. L A A R
Estische DP Lager, (13b) Kempten/AUg.

Ponai leidėjai, dar truputi • • •
BALSAS IS AUSTRALIJOS

f.' Jau pasiekė ir mus Australijoje žinios apie T. J. Vizgirdos leidyklos veik
lą. Dar daugiau: mus jau pasiekė pirmieji jos leidiniai. Tikrai, malonu ir džiugu 
laikyti savo rankose tokią „Lithuanian Folk Art”, verst lapą po lapo ir užtikti 
vis naujų, lig šiol dar nepastebėtų lietuviškų deimančiukų. O pati knyga, tai di
delis neįkainuojamos vertės turtas. Tai, anglosaksų krašte politinio emigranto die
nas stumiančiam lietuviui ne tik puiki kambario puošmena, bet ginklas, nugalėti 
iš prigimties skeptiškai nusiteikusio, angliškai kalbančio intelektualo abuojumui.

2. Vieną kartą, prisimenu, K. Barėnas rašė ir prašė daugiau informacinių
leidinių .anglų kalba apie Lietuvą it lietuvius. Sako, maža kas mūsų, išemigravu
sių padoriau susikalba angliškai, o vietiniai apie mus ir mūsų kraštus domisi. Pa
matę spalvotą lietuviškais vaizdais išmargintą voką — jį jau prašo, gi kokia kny
gelė tikrai būtų jiems įdomesnė ir mums naudingesnė. Tada gal ir nesiteinautų, 
ar Lietuvoje laikrodžiai tokie pat, kaip Anglijoje. O aš čia Australijoje kartą pa
sijutau tikrai keblioje, nors ir linksmoje būklėje, paklaustas, ar mes Lietuvoje ma
tėme dviračius. Mat, vienas, čia dirbantis mano tautietis kažkodėl nemoka dvira
čiu važiuoti. X

3. Sugretinus abu pirmuosius atsitikimus, rodos,, gautųsi išvada, kad K. Ba
rėnas paprašė, o T. J. Vizgirda ir davė. Ir klausimas, atrodo, būtų išspręstas. 
Bet vis dėlto ne visai taip yra..

Neperseniausiai tas pats K. Barėnas „Lietuvių žodyje” charakterizuodamas 
anglą (ne aristokratą ir ne tituluotą, bet paprastą eilinį pilietį), be kita ko pami
nėjo, kad pagrindinė jo lektūra, tai visokiausi nuotykių aprašymai ir meilės ro- 
manėliai. Tai galima pasakyti, tur būt, apie visus anglosaksus, nes mano stebėji
mai Australijoje davė visai tuos pačius rezultatus. Tad argi sugundys! tokį žmo
gų perskaityti rimtą veikalą apie mūsų tautodailę ar profesoriaus suredaguotus 
mūsų istorinius bruožus? Tikriausiai labai sunkiai!

4. Taip, T. J. Vizgirdos leidiniai puikūs ir mus gražiai reprezentuoja, bet, 
kaip jau sakiau, tik prieš intelektualą. Gi,išemigravusiųjų masė naujuose kraštuose 
yra ne kuo kitu, kaip darbininkai. Ir pįrmoje eilėje jie tik su šia visuomenės kla
se tebendrauja. Išemigravę esame darbininkais ir prie šių sąlygų turime prisitai
kinti. Vadinasi, ir informacinės lektūros apie mus, pirmoje eilėje reikia papras
tos, (domios ir svarbiausia — nenuobodžios. Be to: darbininkui mokėti vienos 
dienos uždarbi už knygą nelengva. Vadinasi, ir pigios.

5. Vargais negalais gavęs tokią knygelę „Lithuania” (Augsburgo leidinys, 
1946), ją pasiūliau pasiskaityti vienam australui darbininkui. Jis dvi dienas ją 
vartė, žiūrinėjo paveikslėlius ir grąžindamas lakoniškai teištarė: „Thank you”. 
Teigti, kad jis ją visą perskaitė, nedijstu. Po kurio laiko pastebėjau, kad tam 
pačiam australui panašaus pobūdžio knygelę, tik apie Estiją siūlo kitas dipukas 
estas. Ir pasijutau beveik nemaloniai nustebintas, kai mačiau, kad australas su 
neslepiamu smalsumu skaito visą knygelę ir net savo draugams ją pasiūlo. Pa
slaptis paaiškėjo, kai tą knygelę pats pavarčiau. Joje nebuvo jokių statistikų, jo
kių „aukštųjų sąvokų”. O vis dėlto abi tas knygeles (lietuvišką ir estišką) savo 
rankose turėjęs australas, Estiją jau pažinojo kur kas geriau kaip Lietuvą. Es
tiškoji knygelė buvo Įdomi ir patraukli. Joje beveik beletristinėje formoje buvo 
vaizduojama ta maža šiaurės šalis. Joje nestigo nei humoro, nei lengvo žaidžian
čio stiliaus. O dūsavimų buvo pats minimumas. Grįžęs iš kaubojinės filmos, aus
tralas visai nesiraukydamas galėjo tokią knygelę perskaityti. Gi, kad „sugromula- 
vus” minėtą „Lithuania”, jam greičiausiai ir leksikonas būtų buvęs ne pro šalĮ.

6. — Mieli ponai leidėjai, tai vėl kreipimasis l jus. T. J. Vizgirda daro sa
vo ir jam priderėtų visų mūsų parama ir padėka. Bet yra dar ir kita reprezen
tacijos sritis. Angliškai juk kalba ne tik tituluoti, bet ir prakaituoti.

Estai galėjo, vadinasi, prie gerų norų galėtumėme ir mes.
ROMUALDAS MARIUS

JIS PAMĖGO KASTI AUKSĄ ...
Hanau. Prieš metus su viršum' iš Hanau 

stovyklos į Kanadą, aukso kasyklų darbų 
išvyko žurnalistas Kazys Bridžius. Jis fizi
nio darbo nebuvo dirbęs. Čia jis stovy
kloje gyvendamas, hanaviečių buvo mėgia
mas ir laukiamas, kaip informacijos biule
tenio redaktorius pranešimuose.’ Ir dėl to 
K. Bridžius baiminosi pradžioje, ar galė
siąs ištesėti tokiame sunkiame darbe. Šiuo 
metu jis jau baigė darbo sutartį ir rašo, kad 
jam tas darbas pasidaręs nesunkus ir sa
vanoriškai pasilikęs dirbti šį darbą ir to
liau, nors darbo sutarties laikas Ir pasibai
gęs. Dirbąs požemyje, gerai uždirbąs ir iš 
savo sutaupų yra sušelpęs nemaža 'hanavie
čių. , J. Janušaitis.

IEŠKOJIMAS
Ieškau JUOZO MICKELĖNAVICIAUS 

(MICKĖNAVICIAUS), 43 m. amžiaus, 
juodbruvas, mėgo auginti ūsus, 178 cm 
ūgioį karinę prievolę aitliko 1925—26 m. 
2-me pėst. pulke, 1926—29 m. dirbo „Dar
bo” b-vėje prie Joniškio muitinės, 1930— 
33 Kaune pas siuvėją Rimšą mokėsi siuvė
jo amato, 1933—44 gyveno ir dirbo Kaune, 
Vilniuje ir kitur, 1944 m. liepos 29. d. pe
rėjo Vokietijos sieną su mūsų savisaugos 
dalinio, Tauragėje performuoto, kariais, 
persirengęs kario uniforma.

Kas jį pažinote ar ką nors apie jį girdė
jote, prašau atsiliepti šiuo adresu: To: 
Mr. V. Paulius, c/o Rayner Construction 
Co, Thessalon, Ontario, Canada.

Palikti ar išmesti? ...
' Prasidėjus platesnio masto DP emigre- ■ 

rijai' į užjūrius, daugelis išvykstančiųjų 
nori parduoti ar keisti nereikalingus daik
tus ir vieton jų įsigyti reikalingų.

Geriausiai visa tai sutvarkysite, pasi
skelbę „Mintyje”. Nedideli skelbimo tekstą 
galima surašyti antroje perlaidos pusėje.

PARDUODU DU AKORDEONUS i 
firmos „Hohner”, vieną 120 bosų „Tanger* 
4 reg. V c„ antrą 80 bosų.

Rašyti: „Mintis”, • Memmingen, perduoti 
K-tei.

„MINTIES" SKAITYTOJAMS AUSTRA- 
* LIJOJE \

Pranešame mūsų skaitytojams gyvenan
tiems Australijoje, jog nuo š. m. vasario 1 
d. „Minties” prenumerata 1 mėnesiui kaš
tuoja 4 šil.

Laikraštį užsakyti galima pas „Minties” 
atstovą Anglijoje .s F. Neveravičių adr.: 
40, Fosse Rd. Central, Leicester, England.
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„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tel. 2677

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesini 
3 šilingai atskiras numeris 3 pensai.
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