
Adiesonas davė priesaika
Washingtonas (Dena). Naujai paskirtasis 

Amerikos užsienio reikalų ministeris Dea- 
nas Achesonas penktadienį prisaikdintas kaip 
O. Marshallio įpėdinis.

Priesaiką priėmė vyriausiasis teisėjas 
F. VinsonaS. Prezidentas Trumanas pirmas 
pakratė Achesonui ranką. Ceremonijoje da
lyvavo visas, kabinetas, užsienio reikalų mi
nisterijos valdininkai ir kongreso vadovau
jamieji nariai. Priesaika įvyko prezidento 
darbo kabinete, Baltuosiuose romuose.

Užsienio reikalų ministerio pareigas einąs 
R. Lovettas tol pasiliks ministerijoje, kol 
Achesonas susipažins su visais bėgamai
siais . klausimais. Iš jų svarbiausias yra 
šiaurės Atlanto paktas, dėĮ kurio Lovettas 
vedė derybas Amerikos vyriausybės vardu.

Drastiškos priemonės Egipte
Kairas (Dena). Tvarkai ir rimčiai krašte 

palaikyti Egipto vyriausybė ketina griebtis 
drastiškų priemonių. Be kita ko, ketinama 
įvesti mirties bausmę už bombų ir sprogs
tamųjų medžiagų laikymą, šitų priemonių 
imamasi dėl to, kad pastaruoju metu pa
gausėjo anoniminių laiškų valstybės tary
bos nariams, kuriuose grasoma juos nužu
dyti. Be to, šitomis priemonėmis norima 
numalšinti didėjantį smurtininkavimą, kuris 
ėmė reikštis uždarius muzulmonų broliją.

Stambus kavos importas
Hamburgas (Dena). JEIA paskyrė 2,1 mil. 

dolerių keturioms dešimtims kavą impor
tuojančių firmų. Firmos galės individua
liai pirkti apie 90.000 maišų kavos. Žymus 
kontingento kiekis turi ateiti jau vasario 
mėn. pradžioje.

Sukilėliai netoli Atėniji
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos sosti

nės valdiniai sluogsniai prisibijo, kad 200 
km į šiaurės vakąrus nuo Atėnų esąs Kar- 
pettissio miestas gali būti užimtas sukilėlių. 
Ketvirtadienį šį miestą, turintį penkių šim
tą vyrų įgulą, buvo užpuolę 2000 sukilėlių.

Kardinolas gina Francą
Madridas. Ispanijos primas kardinolas 

Pla y Danielis paskatino JAV sutvarkyti 
santykius su Madridu -ir grąžinti į Ispaniją 
ambasadorių ir suteikti Ispanijai ekonomi
nę pagalbą.

Viename pasikalbėjime primas karštai gy
nė Franco režimą ir pasmerkė JT, 1946 m. 
sprendimą iš Madrido atšaukti ambasado
rius ir atstovybių viršininkus. Ispanija ne
graso pasaulio taikai, pareiškė primas. Be 
to, jos režimas'yra pačios Ispanijos vidaus 
reikalas.

Santykiai šu Jungtinėmis Valstybėmis tu
rėtų būti glaudesni ir nuoširdesni. Ispanija 
privalo žaliavų, mašinų ir naftos. Ekono
minė JAV pagalba būtų geriausias kelias 
tantykiams pagerinti, pareiškė kardinolas.

Belgija karui turės 2 armijas
Briuselis (Dena/Reuteris). Aukštas Belgi

jos krašto apsaugos ministerijos valdininkas 
pareiškė, kad naujo karo atveju Belgija tu
rėsianti dvi armijas, vieną tėvynei ginti, o 
antrą — kautynėms. Be to, kraštas tada tu
rėsiąs dvylika • modernių aviacijos junginių. 
Informatorius pareiškė, kad tą planą paruo
šusi Vakarų Unijos gynybos komisija.

Kardinolą Mlndszenli tardė 
bolševikiškai

Londonas (Dena/Afp). Neseniai iš Buda
pešto pabėgęs ir į Vieną atvykęs policinin
kas Norderis sakosi turėjęs progą būti pir
muosiuose kardinolo Mindszenčio tardy
muose.

Kad išgautų prisipažinimą, kardinolas 
buvęs stačias tardomas 82 valandas be at
vangos. Be to, turėjęs žiūrėti, kaipz kankino 
jo artimiausius bendradarbius.

Nepasitikėjimas Malanui
Frankfurtas (Dena). Radijo pranešimu bu- 

Vęs P. Afrikos ministeris pirmininkas mar
šalas Smutsas P. Afrikos parlamente penk
tadienį iškėlė nepasitikėjimo klausimą dėl 
Malano vyriausybės projekto. Čia labiau
siai jis pasisako prieš vyriausybės elgesį su 
vietiniais gyventojais ir prieš P. Afrikos 
tpalvotųjų parlamentinių leisią pakeitimo 
priemone*.

Washingtonas (Dena/Reuteris). Po ketvir
tadienį įvykusios priesaikos prezidentas 
Trumanas pasakė kalbą. įžangoje pažymėjo, 
kad ši diena nereiškia vien naujos valdžios 
pradžios, bet pradžią tokio laiko, kuris bus 
gausus įvykių ir, gal būt, lemiamas. „Gal 
būt, bus mums lemta ilgoje žmonijos istori
joje išgyventi posūkį ir nemaža prie to pri
sidėti”, pareiškė prezidentas. Vilties ir bai
mės kankinamos pasaulio tautos laukia iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių geros va
lios, stiprybės ir išmintingo vadovavimo.

Toliau prezidentas pabrėžė, kad ameri
kiečių tauta pageidauja tokio pasaulio, ku
riame visos valstybės ir tautos turėtų laisvę 
valdytis taip, kaip joms patinka, ir kad ga
lėtų susikurti žmonišką ir patenkinamą gy
venimą. Amerika pasiryžusi veikti ta link
me, kad pasaulyje viešpatautų teisinga ir 
pastovi taika, paremta teisingu ir laisvu 
lygiateisių susitarimu.

Bet šitų tikslų siekdamos JAV ir kitos 
to pat nusistatymo valstybės susiduria su 
— komunizmu, kuris asmenybę pavergia 
valstybei, kuris suiminėja be įstatyminio pa
grindo, baudžia be teismo.

Taikos ir laisvės programą vykdydamos 
JAV per ateinančius metus daugiausia dė
mesio, pasak prezidento, kreips į šiuos ke- 
turius svarbiuosius punktus;

1. Nedvejojant bus remiamos Jungtinės 
Tautos ir joms gretimos organizacijos.

2. Bus toliau vykdoma pasaulio atstatymo 
programa. Iš visų jėgų bus atsidėta Euro
pos atstatymo programai. Salia to bus rū
pinamasi pašalinti pasaulio prekybos vajž- 
tus.

3. Laisvę mylinčios tautos bus stiprina
mos tnto agresijos pavojaus. Tuo tikslu da
bar ruošiama sutartis su eile valtybių, kuri 
turės padidinti saugumą Siaurės Atlanto 
srityje. Su Amerika bendradarbiaujančioms 
laisvoms valstybėms bus teikiami kariniai 
patarimai ir ginklai. —-

4. Mažiau išsivysčiusias sritis įgalinant 
pasinaudoti JAV mokslo ir pramonės pa
žanga.

Norint, kad ši politika pasisektų, pabrėžė 
prezidentas, reikia, kad J. A. Valstybėse 
viešpatautų gerovė ir kad jos būtų stiprios.' 
Šių tikslų siekdama Amerika gali pasi-

MP susišaudė su 
Čekoslovakijos policija

Frankfurtas (Dena). Penktadienio naktį 
Scherdinge, prie Vokietijos Čekoslovakijos 
pasienio, įvyko susišaudymas tarp Čekoslo
vakijos pasienio sargybos ir amerikiečių 
okupacinės policijos. Amerikiečių vyriau
sioji būstinė pranešė, jog šis susišaudymas 
įvyko, vokiečių pasienio policijai apšaudžius 
vieną sunkvežimį, kuris norėjo išvengti pa
sienio kontrolės. Iš sunkvežimio vairuotojas, 
■kuris, spėjęs pervažiuoti Čekoslovakijos sie
ną, sustojo. Dėl to vokiečių policija galėjo 
patikrinti sunkvežimio krovinį. Sunkvežimy
je rasta mašinų dalių ir rutulinių guolių. 
Tuo momentu atsiradusi Čekoslovakijos 
pasienio policija atidarė ugnį į čia pat at
vykusius amerikiečių policininkus. Ameri
kiečiai taip pat atsakė šūviais ir pasiraukė 
atgal.

Gomulka degraduotas
Varšuva (Dena/Afp). Lenkijos ministerio 

pirmininko pavaduotojas ir atgautų sričių 
ministeris Vladislovas Gomulka įteikė at
sistatydinimo pareiškimą. Prezidentas Bie- 
ruta jo prašymą patenkino. Praėjusių metų 
gruodžio mėnesį Gomulka buvo pašalintas 
iš Lenkijos darbininkų partijos (komunistų) 
generalinio sekretoriaus pareigų.

Gomulkos įpėdiniu, ministerio pirmininko 
pavaduotoju, paskirtas Zavadskis.

Vietoje iš savo pareigų pasitraukusio 
Osubkos Moravskio viešosios administraci
jos ntinisteriu paskirtas Vladislovas Volskis.

Pasak Reuterio vienas iš suvienytos dar
bininkų partijos (komunistų) politbiuro tri
jų generalinių sekretorių yra generolas 
Aleksandras Zavadskis.

Lenkijos radijas pabrėžė, kad Gomulka 
pasitraukė savo noru.

Gomulka skiriamas Lenkijos vyriausiųjų 
kontrolės rūmų vicepirmininku.

* Jugoslavijos komunistų partijos or
ganas „Borba” apkaltino Bulgarijos vy
riausybę, kad ji trukdo iš Bulgarijos išsi
kelti jugoslavų studentų žmonoms bulga

rėms, susitikti su savo vyrais. (DJO*

bet jos nemaldauja
džiaugti, turėdama gausiai rėmėjų. „Mūsų 
pusėje yra visi tie, kurie nori gyventi be 
baimės, net tie, kurie šiandien gyvena, bi
jodami savo vyriausybių. Mūsų pusėje yra 
visi tie, kurie nori savo valstybėje savival
dos ir turėti sprendžiamąją teisę. Mūsų są. 
jungininkai yra milijonai, kurie trokšta tei
sės viešpatavimo”, pabrėžė prezidentas.

Trumanas: „Šaltasis karas” ir liks šaltas
Washingtonas (Dena/Afp). „Šaltasis ka

ras” su Sovietų S-ga nebūtinai turės išsi
vystyti į ginkluotą koniliktą, penktadienį 
pareiškė prezidentas Tfumanas Missouri© 
steito senatoriams ir atstovams, kurie jo 
garbei buvo iškėlę pusryčius. 1

Niekas nenorįs naujo karo, kalbėjo pre
zidentas, o jei kiekvienas dirbsiąs taikai, 
naujo konflikto nebūsią.

Trumanas iš naujo patikino, kad Sovie
tų S-ga nesanti tikra komunistinė valstybė, 
bet valdoma diktatorių. Tikroje komunisti
nėje valstybėje gyventojai esą daugiau ar 
mažiau lygūs, o pelnai lenką bendruomenei. 
Tačiau Sovietų S-goj, kur valdžią turi ran
kose diktatoriai, to nesą.

Skandinavija tebenarplioja gynybos klapsimą
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Norvegijos, 

Švedijos ir Danijos ministerial pirmininkai, 
užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministe
rial šeštadienį buvo susirinkę Kopenhagoje 
slapto posėdžio, kuriame tarėsi dėl Skandi
navijos gynimosi pakto. Tariama, kad jie 
taip pat svarstė, kokiame santykyje tas pak
tas bus su Atlanto ir Vakarų Europos pak
tu.

Svarbiausias klausimas Skandinavijos 
kraštams yra ginklavimasis. Atitinka
muose Kopenhagos sluogsniuose niekas 
netiki, kad Skandinavijos unija galėtų 
pasigaminti pakankamai ginklų. Vakarų 

pagalba laikoma būtina.
Diplomatiniuose Kopenhagos sluogsniuo

se manoma, kad dėl pagrindinio Skandina
vijos gynimosi pakto jau susitarta ministe- 
rių susitikime Karlsiadte sausio 6. Konfe
rencijos pasisekimas priklausąs nuo to, kiek 
Vakarų valstybės, ypač JAV, duotų ginklų. 
Skandinavijos sostinėse sukėlė pesimizmą 
žinia, kad JAV neduos ginklų tiems kraš
tams, kurie nepriklausys prie šiaurės Atlan
te pakto. •

Darbiečiai ieško kontakto su socialistais
Londonas (Dena/Reuteris). Britų darbie- 

čių partijos tarptautinių klausimų sekreto
rius D. Healeys penktadienį išskrido iš Lon
dono vesti pasitarimų Italijoje ir Graikijoje, 
kad išsiaiškintų šių valstybių socialistinių

4

Ciangkaišekas pasitraukė komunistams iš kelio
Metęs prezidento ir kariuomenės vado pareigas, išvyko i gimtinę. — Baigėsi ginkluotas 

priešinimasis komunistams. — Pasitraukė ir kabinetas. — Komunistai — padėties viešpačiai
Nankingas (Dena). AFp praneša, kad ge

neralisimas Ciangkaišekas pasitraukė iš 
prezidento ir kariuomenės vado pareigų. 
Pasak Reuterio Ciangkaišekas išskrido į 
savo gimtąjį Funguos miestą Cekiango pro
vincijoje.

Kinijos viceprezidentas Licungjeinas pe
rėmė prezidento pareigas.

Trumpame atsistatydinimo pareiškime 
Ciangkaišekas pageidavęs, kad, jam pasi
traukus iš politinės scenos, komunistai at
sisakytų nuo savo sąlygų taikos atstatymui.

Oficialūs Kuomintango sluogsniai Ciang- 
kaišeko išvykimą iš Nankingo linkę laiky
ti laikiniu pasitraukimu iš Kinijos valsty
bės prezidento pareigų.

Politiniai stebėtojai mano, kad Ciangkai- 
šeko sprebdimas įgalina provizorinę admi
nistraciją komunistams pateikti ypatingus 
taikos siūlymus.

Tariama, kad Ciangkaišekas norės palauk
ti, kaip Jenane pasibaigs paliaubų derybos 
tarp vyriausybės delegacijos ir komunistų.

Ciangkaišekas išskrido po kelių skubių 
pasitarimų su viceprezidentu Licungjenu fr 
vadovaujamosiomis vyriausybės asmenybė
mis.

Kinijos vyriausybės eyakuavimas iš pa
vojuje esančio Nankingo atidėtas.

Pats atsisakydamas iš prezidento pareigų, 
Ciangkaišekas tuo pačiu pasįtraukė ir iš 
vyriausiojo kariuomenės vado postovio. Ge-

Titas atsiskaito
Belgradas (Dena/Reuteris). Maršalas Ti

tas serbų komunistų partijos kongrese pa
reiškė, kad

Jugoslavijos komunistų vienybė yra ne
pajudinama, kurios negali susprogdinti 

niekas, nė konunformas.
Sunkumų reikėję laukti, tačiau niekas neti
kėjęs, kad šita propaganda smelktųsi taip 
toli, „jog būtų naudojami Goebbelso ir Va
karų kapitalistų bei reakcininkų metodai”.

„Aš galėčiau nurodyti, teigė Titas, ne tu
zinus bet šimtus pavyzdžių, kur mūsų tau
tiečius liaudies demokratijų kraštuose įžei
dinėjo vadinamieji mūsų tautos draugai”.

„Ne vienas Jugoslavijoje ir už Jugoslavi
jos sienų, toliau dėstė Titas, šį tragišką 
reikalą laiko tokiu tragišku, jog teigia, kad 
mes turim'atsisakyti nuo savo kovos vaisių, 
idant garantuotume tarptautinio judėjimo 
vienybę. Bet tokiu būdu pasiektume tik 
priešingą rezultatą ir pripažintume metodą, 
kur.» nėra nei marksistinis, nei tarptautinis” 
ir tuo būtų tik pakenkta tarptautiniam dar
bininkų sąjūdžiui.

Mažų ir didelių valstybių lygybės princi
po gerbimas socialistinėse valstybėse esąs 
itin reikšmingas. Šito marksistinio principo

partijų santykius su tarptautinės socialistų 
konferencijos komitetu. ,

Healeys dalyvaus Saragato socialistų par
tijos konferencijoje Milane ir vėliau, patik
rinęs padėtį Italijoje, skris į Atėnus. Te
nai jis tikisi susitikti su „ELD” — socia
listų vadu prof. Aleksandru Svolosu.

Graikijos vyriausybė daugiau kaip metus 
laiko neleidžia Svolosui dalyvauti tarptau
tinėse socialistų konferencijose.

„ELD socialistų” partija buvo sudaryta 
1945 metais, susijungus socialistų ir respub- 
Ūkininkų partijoms.

100 milijardų paskola Prancūzijos atstatymui
Paryžius (Dena). Prancūzijos ministerių 

kabinetas nepaprastame posėdyje nutarė 
paimti 100 milijardų frankų vidaus paskolą 
pramonės atstatymui ir sumoderninimui. 
Emisija prasidės sausio 24. d.

Biudžeto įstatymas suteikė Prancūzijos vy
riausybei teisę 1949 m: paimti iki 100 mili
jardų paskolos atstatymo' reikalams.

Turkija su Vakarais
Ankara (AP). Naujasis Turkijos ministe

ris pirmininkas Gunaltayus pareiškė, kad jo 
vyriausybė savo užsienio politikoje laikysis 
dar „glaudesnių santykių” su Vakarais.

♦ JAV prezidentas Trumanas paprašė 
kongresą prolonguoti dar pusmečiui anti
infliacinį įstatymą, kuris buvo priimtas 80. 
kongreso. (D).

nerolui Licungjenui, kuris nuo šeštadienio 
oficialiai perėmė prezidento ’ pareigų vedi
mą, pavesta vadovauti ir kariuomenei. Tas 
funkcijas jam pavedęs pats Ciangkaišekas.

Stebėtojų nuomone, tas žygis gali reikš
ti, jog baigiasi bet koks ginkluotas prieši
nimasis komunistams.

Atsisveikinimo proklamacijoje kiniečių 
tautai generalisimas Ciangkaišekas pareiš
kė, kad būsiančios i&ipildžiusios jo karš
čiausios maldos, jei komunistų partija, at
sižvelgdama į sunkią krašto būklę, nutrauk
sianti karo veiksmus ir pradėsianti taikos 
derybas.

Ciangkaišekas nepaminėjo nei kad jis „at
sistatydinęs”, nei kad laikinai „pasitrau
kęs”. To nenumatyta ir Kinijos konstituci
joje.

Vienas aukštas kuomintango vyriausybės 
valdininkas pasakė, kad Ciangkaišekas ke
tinąs apsistoti Kulumo saloje, už 16 km nuo 
Amojo uosto, Fukieno provincijoje.

Washingtonas. Vienas Kinijos ambasados 
tarnautojas pranešė, kad Ciangkaišekienė 
netrukus grįšianti į Kiniją. Nepasisekus jos 
misijai — gauti Kinijai didesnę paramą iš 
Amerkos — ji gyveno JAV visiškai atsisky
rusi.

Amerikiečių sluogsniuose tikima, kad 
Ciangkaišekui išvykus iš Nankingo pasiseks 

nepaisymas kenkiąs pažangiosioms pasau
lio jėgoms.

Klausytojams plojant, Titas baigė žodžiais: 
„Mūsų partija, išėjusi ilgą kovos kelią, lai
kysis tvirtai, nes mes vienybės dėka praė
jusiais metais pasiekėme pergalių ir vieny
bės pagalba laimėsime ir ateityje”.

Titas nurodė, kad tarp Jugoslavijos ir 
kominformo yra šie nuomonių skirtumais 
1. Politiniai ir ūkiniai santykiai tarp socia
listinių valstybių. 2. Pietų Slavijos federa
cijos sudarymo laikas ir forma. 3. Jugo
slavijos ūkinių santykių pobūdis. 4. „Nepri
deramas traktavimas”, kurį Jugoslavija pa
tyrė, nors ir sunkiausiose valandose buvo 
ištikimiausias visų Europos slavų valstybių, 
o ypač Sovietų S-gos draugas. Kongresas 
visais balsais priėmė rezoliuciją, kuria at
meta kominformo iškeltus kaltinimus Jugo
slavijos komunistų partijai.

Jugoslavijos KP vicepirmininkas tame pa
čiame kongrese pareiškė, kad Jugoslavija 
tesėjusi savo įsipareigojimus Sovietų S-gai, 
bet užmirštama, kad socialistinės valstybės 
turi ne tik įsipareigojimų Sovietų S-gai, bet 
kad esama ir priešingų įsipareigojimų. Il
gai trokštą Balkanų federacijos svajonę nie
kais pavertusios kVminformo priemonės ir 
santykius tarp komunistinių valstybių, pro
fesinių s-gų ir kitų organizacijų užnuodiję 
„melas, dergimas, šlykštūs įžeidimai, ky
šiai, isterinių faktų kraipymas ir šantažas”.

Indonezijos 
konferencija

New Delfais (Dena/Reuteris). Kaip prane
šama iš patikimų sluogsnių, viena Indone
zijos konferencijos pakomisė, iš Australi
jos, Ceilono, Naujosios Zelandijos ir Pa
kistano atstovų, penktadienį „bendrais bruo. 
žais” priėmė tris rezoliucijas, kurios, gali
mas dalykas, problemą išspręs.

Nors rezoliucijos vėliau turės būti atski
rų. vyriausybių ratifikuotos, tačiau pakomi- y 
sė numato galimybę, kad jos tuoj po kon
ferencijos bus pateiktos Jungtinėms Tau
toms. . '

Pirmojoj rezoliucijoj, kaip spėjama, pa
komisė rekomenduoja priemones, kurios 
buvo įsakytos Saugumo Tarybos. Tuo bū
du respublikininkų vyriausybę turėtų at
gauti visą veikimo laisvę, o taip pat prieš 
gruodžio 18. okupuotąsias sritis. Olandai 
turėtų atitraukti savo kariuomenę. Toliau 
rezoliucijos numato steigiamojo seimo rin
kimus ir valdžios perleidimą Jungt. Indo
nezijos Valstybėms.

Antroje rezoliucijoje sakoma, kad, abiem 
pusėm pasipriešinus ST potvarkiams, tary
ba turėtų veikti pagal JT chartos 7 str., ku
ris numato jėgos panaudojimą. Trečioje re
zoliucijoje siūloma tolydžio stebėti įvykius.

greičiau susitarti su komunistais, kadangi 
viceprezidentas Licungjenas Washingtone 
laikomas vienu iš uoliausių taikos šalininkų.

Londonas. Londono diplomatinių sluogs
nių nuomone, staigus Ciangkaišeko išvyki
mas iš Nankingo nėra signalas, kad žlugs 
kuomintango valdžia Kinijoje, bet kad. vei
kiau palengvės taikos derybos.

Atsistatydino ir vjpas kabinetas
Iš gerai informuotų šaltinių AFP patyrė, 

kad nutarė atsistatydinti visas Kinijos mi
nisterių kabinetas.

Pasak .Reuterio Kinijos komunistai griež
čiausia forma atmetė tautinės vyriausybės 
kreipimąsi be sąlygų sustabdyti karo veiks
mus, kad po to galėtų pradėti taikos dery
bas.

„Šiuo neprotingu reikalavimu, sakoma ko
munistų atsakyme, visam laikui . užkirstas 
kelias taikos deryboms”.

Pekiiigo viltys sudaryti atskirą taiką be
veik visiškai dingo. Kaip iš patikimų 
sluogsnių patiriama, taikos derybos dėl ko
munistų reikalavimų visiškai nuėjo niekais.

Oficialiai pranešta, kad Pekingas šešta
dienį kapituliavo.

Šeštadienį komunistai per radiją paskel
bė, kad dovanos tiems karo nusikaltėliams, 
kurie mes ginklus ir stos kovoti komunistų 
pusėje. Karo nusikaltėlių sąraše figūruoja 
43 amenvs. iu tarpe ir Cianakaišekas.

1
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Tarptautinė padėtis

Gera pradžia
Sausio 20. d. Trumanas oficialiai pradėjo 

eiti savo pareigas, kaip naujai išrinktas pre
zidentas. Ta proga Washingtono kapitelyje 
suruoštose iškilmėse jis pirmą kartą po 
rinkimų išdėstė savo užsienio politikos prin
cipus. Tos kalbos buvo laukiama su nekan
trumu, nes laiks nuo laiko pasikartodavo 
gandai, skelbią tariamai naują JAV užsie
nio politikos kursą. Girdi, dabar Trumanas 
Ii savo tarėjų tarpo pašalinsiąs „generolus” 
o naujai pakviesti „civiliai” pradėsią švel
niau kalbėti su Sovietų Sąjunga. Tokie 
„pranašai” užmiršta, kad Trumanas 'savo 
politiką turi suderinti su savo krašto inte
resais, o tiems interesams skersai kelio 
stovi sovietų interesai. Tat visai atvirai ir 
iškilmingai pirmą savo pareigų ėjimo die
ną pabrėžė ir amrikiečių daugumos valia 4 
metams i prezidento kėdę atsisėdęs Harrys 
S. Trumanas.

Trumano inauguracinei kalbai, kuri beveik 
visa buvo skirstą užsienio politikai, nes vi
daus padėti jis nušvietė naujųjų metų pro
ga kongresui persiustuose pranešimuose, 
sunku nepareikšti pritarimo.

Naujasis prezidentas paskelbė 4 savo už
sienio politikos punktus: 1. JT rėmimas, 
2. ūkinė pagalba Europos kraštams, 3. ūki
nė parama atsilikusiems kraštams, siekiant 
jų gerovės pakėlimo ir 4. karinė parama 
tiems kraštams, kurių laisvė yra pavojuje.

Pirmieji 3 punktai ryškiai pabrėžia JAV 
užsienio politikos globalini pobūdį, pabrėžia 
domėjimąsi visu žemės rutuliu, nes nuo 
bendros gerovės priklauso ir pačių ameri
kiečių grovė. 4. punktas šiuo metu yra pats 
aktualiausias, nes pirmuosius 3 galima įgy- 

• vendytį tik turint pakankamai jėgos. Todėl 
Trumanas pareiškė vilties, kad netrukus ga
lėsiąs senatui perduoti Atlanto pakto pro
jektą. Jame dalyvaują kraštai turėsią visas 
savo jėgas pavesti bendram reikalui. Toks 
galybės sukaupimas atgresiąs kiekvieną už
puolėją. • Į ’

Na, Trumanas ir kiti atsakingi JAV vyrai 
jau dažnai kalbėjo apie reikalą padėti lais
voms tautoms išsaugoti savo pasirinktą so
cialinę ir politinę santvarką, bet mes vis 
pasigesdavome savo — pavergtųjų tautų — 
vardo. Tiesa, jau kuris laikas mūsų vardas 
yra su tam tikra užuojauta minimas, tačiau 
tik šioje savo kalboje Trumanas padarė dar 
viena žingsni pirmyn.

Trumanas teigė, kad su amerikiečiais sto
vi ir visi tie, kurie nori būti laisvi nuo 
baimės, visi tie, kurie buvo priversti atsi
sakyti nuo laisvės, visi tie, kurie kenčia 
nuo klaidingos filozoiijos — komunizmo.

Ir tai labai svarbu. Jei kas jaučiasi esąs 
(galiotas kalbėti pavergtųjų vardu, jis turi 
jaustis ir įpareigotas padaryti visa, kad juos 
išvadavus. Paties Trumano žodžiais tariant, 
(vykių raida suteikė amerikiečiams ne tik 
naujos įtakos visame pasaulyje, bet ir už
dėjo atsakingumą. Jie turi įtempti visas sa
vo jėgas sukūrimui tokio pasaulio, kuriame 
laisvė būtų visiems garantuota.

Trumano kalba buvo labai aiški. Žinoma, 
dėl atskirų žingsnių, dėl metodo joje išdės
tytiems principams įgyvendyti gali būti ir 
bus įvairių nuomonių, gali būt 2 žingsniai 
ves į priekį, o vienas vėl grąžins atgal, ta
čiau iš to kelio, vedančio į keturias laisves, 
dar a. a. Roosevelto paskelbtas, amerikie
čiai negali išsukti. Tam prieštarautų jų pa
čių interesai.

Trumano kalba buvo gera jo naujo valdy
mo laikotarpio pradžia. Tas laikotarpis, vėl 

. jo paties žodžiais tariant, gali suteikti le
miamą posūkį pasaulio istorijoje. Todėl 
sausio 20. d. Trumano duotosios priesaikos 
paskutinius žodžius: „Ir taip, Dieve, man 
padėk” kartoja ir milijonai žmonių abejose 
geležinės uždangos pusėse. VM. \

Pasaulio prof, s-ga veiks toliau
Paryžius (Dena / Reuteris). Penktadieni 

pasaulio profesinių sąjungų (WFTU) vyk- 
domoojo biuro paskelbtame pranešime pa
brėžiama, kad nors trečiadienį D. Britani
jos, JAV ir Olandijos atstovai išėjo iš po
sėdžio, sąjunga veiks toliau.

Sovietų Sgos, Kinijos ir Italijos ajstovų 
pranešime sakoma, kad WFTU veiks ir to
liau, nes visame pasaulyje esama darbinin
kų, kurie privalo būti ginami ir organizuo
jami.

Suėmimai perversmo diitgsle
Praha (Dena/Reuteris). Penktadienio ofi

cialių šaltinių pranešimu, ryšium su Kalė
doms planuotu kariniu perversmu suimta 
200—400 Čekoslovakijos armijos karininkų. 
Šie šaltiniai, patvirtina ankstesnius prane
šimus ir gausingus gandus, kad perversmas 
vis dėlto ruošiamas.

Suimtųjų karininkų tarpe yra daug gene
rolų, jų tarpe ir Prahos išvadavimo armi
jos vadas gen. Karelis Kultvašinis.

♦ Pagal britų zoną sovietų zonos pa
sienyje įrengti prožektoriai. Naktį jų pa
galba lengviau esą kovoti su nelegaliai 
einančiais per sieną. (D).

Raudonųjų kraugeriu naguose
Išvaduotosios pasakojimas apie tardymus

1945 m. spalių 23 d. buvau suimta Kau
ne savo mažame butelyje. Su didžiausia ap
sauga, astuonių ar dešimt asmenų, buvau 
atgabenta į Kauno apskr. NKVD įstaigą, 
esančią Donelaičio gatvėje. Paliko korido
riuje su sargyba, kuri neleido nė pasisuk
ti į šalis. Po kiek laiko pradėjo šaukti tar
dymo. Atėjo ir mano eilė. Įėjau rami, nors 
žinojau, koks likimas ištiks mane. Vos spė
jau įeiti, tuoj .apipuolė keturi pareigūnai, 
kurių du buvo vyr. viršilos, vienas vyr. 
leitenantas ir vienas labai žiaurios išvaiz
dos žydas. Plūsdamiesi pradėjo klausti 
įvairių dalykų iš partizanų gyvenimo ir 
slapto veikimo. Apie „banditus” (taip jie 
partizanus vadino) pasakiau, kad apie juos 
nežinau. Ėmė keikti. Atėjo dar <įu ka
riai: jų tarpe vienas kapitonas. Ėmė dar 
labiau grūmot, tardydami mane visi šeši. 
Dar pakartojau savo atsakymą, kad nieko 
nežinau. Vyr. leitenantas prišokęs kirto man 
visu smarkumu į galvą. Sverdėdama atsi- 
mušiau galva J sieną prie lango. Gavau 
įsakymą nuo lango atsitraukti. Smūgio ap
svaiginta, aš taip greit nespėjau įsakymo 
įvykdyti, tuomet prišoko tas pats leitenan
tas ir visa jėga griebęs už krūtinės sviedė 
į sieną. Palto ir apatinių rūbų sagos ištrū- 
kinėjo. Pasijutau labai nejaukiai. Po šios 
scenos kartojo klausimus iš naujo. Mano 
atsakymas buvo toks pats. Tardytojai ka
pitonas Bulchinas skubią! ištraukė iš stalo 
stalčiaus pistoletą ir priėjęs prie manęs rei
kalavo, kad sakyčiau tiesą. Atsuko ginklą 
į mane, ištiesė ranką ir pradėjo skaičiuoti: 
vienas, du, trys ... Pasilikau vienodai ra
mi ir nekalbi. Smarkiai susikeikęs, atsi
traukė nuo manąs kapitonas ir kiti ^parei
gūnai.

Prasidėjo kita scena. Ėmė mane įžeidinė
ti kaip moterį. Bledė, prostitutka ir pana

McArthuras skelbia pavoju!
Kinijos j vykių strategines pasekmės

Šiuo metu komunistai savo žinioje turi 
šiaurinę Kinijos pusę iki Jangcės upės ir, 
jei įvykiai eis toliau dabartine sparta, jie 
vienerių dvejų metų būvyje „karšto” ar 
„šalto" karo būdu įsiviešpataus visame 
krašte. Tai turės įtakos ir1 JAV strategijai, 
nors Marshallis, kaip jau mes rašemė, Ki
nijos nelaikė pirmos rūšies kariniu fakto
rium. BBC komentatorius Christoporas Dil- 
kas mano, kad ryšium su įvykiais amerikie
čiai turės ankščiau ar vėliau atsatytj Japo
nijos karinę galybę. Ta mintis nėra sveti
ma ir amerikiečiams, nors apie ją ir buvo 
vengiama viešai kalbėti. Viena yra aišku, 
kad amerikiečiai iš Japonijos nesirengia 
kraustytis ir stengiasi į savo rankas perimti 
jos ūkį ir tuo būdu padėti Japonijai at
kusti. Jau dabar Japonijos telefonų įmonės 
tvarko „Bell Telephone Company”, svar
biausius geležinkelių ruožus administruoja 
„Canadian Pacific”, „General Electric” mo
dernizuoja Japonijos elektros pramonę ir 
tt. Bet kaip būklė atrodo žiūrint iš karinio 
taško?

Karinių sluogsnių pažiūra

Amerikiečių „Life” žurnalas š. m. sausio 
m. 3 d. Nr. taria, kad Washingtono štabai 
taip aiškino padėtį; Jau ir be Kinijos So
vietų Sąjunga gali užpulti Japoniją saūo 
netoli nuo jos suteiktomis jėgomis, kurios 
yra stipresnės už JAV ten turimas kariuo
menės dalis. Sovietų Sąjunga taip pat visa
dos gali užpulti silpnai ginamą Aliaską ir 
Aleutų salyną, visai nepaisant, kas atsitiks 
Kinijoje. Be to, Kinija nėra svarbiausioje 
puolimo ir priešpuolio linijoje, “kuri gali
mam JAV kare su Sov. Sąjunga eitų per 
Europą, Artimuosius Rytus bei Šiaurės aši
galio bombonešių kelius. Kinijos netekimas 
nereiškia kokių nors bazių netekimo, kurios 
būtų reikalingos karo prieš Sov. Sąjungą 
atveju. Amerikiečių kariniai speęialistai iki 
šiol tikėjosi, kad laimėdama Kiniją Sovietų 
Sąjunga negaus nė vienos svarbios jai ba
zės. Tie samprotavimai remiami jėgų išsi
dėstymu ir santykiu.

Jėgų išsidėstymas" Ramiojo Vandenyno 
srityje:

Sovietų Sąjungos pajėgos:
a) Rytų Sibiras su centru Amadyre;

1.000 lėktuvų;
5 divizijos (jų tarpe 2 parašiutininkų).

b) Vidurinis Sibiras (Čita):
2.250 lėktuvų;
12 divizijų.

c) Vladivostoko-Nikoiajevsko rajonas:
2.500 lėktuvų;
26 divizijos.

d) Sachalinas:
750 lėktuvų;
2 divizijos.
Iš bendros divizijų sumos K areičiausiai

šūs terminai skambėjo kambaryje. Labai 
sunku buvo kęsti, bet susivaldžiau, nusisu
kau į sieną ir dėjausi visai \jų žodžių 
negirdinti. Kai tardytojams nusibodo, mane 
nuvedė „poilsio”. Tai buvo tamsus, siauras 
koridorius, be langų, prie pat išvietės, apie 
kurios švarą čia kalbėti netenka... Poilsio 
vieta buvo pilna žemių, nuorūkų ir išvietės 
kvapo. Tame purve ir dvokiančioje smarvė
je vartėsi ant žemės apie 20 jaunuolių iš
blyškusiais veidais. Tai buvo visi tardomie
ji. Čia paliko ir mane. Apžvelgiau nelaimės 
draugus ir jų veiduose išskaičiau didžiausią 
nerimą ir tą patį skausmą. Užuojautos pil
nu žvilgsniu apžvelgiau juos — jie tyrinė
jo mane. ■ Supratome vieni kitus be žodžių. 
Vyrų žvilgsniuose pajutau pagarbą ir užuo
jautą.

Atėjo naktis. Vyrai sugulė ant purvinų 
grindų, ką turėdami pametė po galvom. Pa
silikau sėdėti ant vienintelio lindynėje 
esančio suolo. Apie vidurnaktį išsikvietė 
mane vėl tardyti. Atėjo vėl visi trys vy
resnieji tardytojai. Vėl nauji klausinėjimai. 
Pakartojau atsakymą — nežinau. Tardyto
jas — žydas — su įnirtimu pribėgęs “prie, 
manęs kirto per galvą, o paskui griebė ant 
mano kaklo esdntį šaliką ir ėmė smaugti. 
Tegalėjau uždusdama kartoti vieną ir tą 
patį atsakymą — nežinau. Mano atsakymai 
kiekvieną kartą sukeldavo keiksmų audrą. 
Tardytojas žydas griebėsi su cinizmu iš
naudoti savo auką kaip moterį. Tačiau su
silaikė ir pradėjo tartis su kitais, kuris pir
mas, jų žodžiais tariant, pradės... Tarėsi 
tokiais žodžiais, kurių dar nebuvau girdė
jusi savo amžiuje ir kartoti nesiryžtu.

Susitarę dėl pirmenybės, išėjo palikdami 
mane su vertėju. Sėdėjau ilgai nežinodama, 
koks likimas laukia manęs. Atsigavusi pra
dėjau pamažu iš vertėjo teirautis, ar jie

yra apmokymo dalys.
Jungtinių Amerikos Valstybių pajėgos:
a) Aliaska;

75 (septyniasdešimt penki) lėktuvai;
0 divizijų.

b) Tol. Rytai (Japonija P. Korėja):
650 lėktuvų;
4 divizijos (jų viena parašiutininkų).

Laivynų santykis:
Sovietų Sąjunga; 100 povandeninių laivų 
ir atitinkamas kiekis pagelbinių.
JAV: 8 lėktuvnešiai, 11 kreiserių, 60 nai
kintojų, 35 povandeniniai.

• McArthuras baido Washingioną
Pereitų metų pabaigoje vyr. JAV kariuo

menės vadas Japonijoje gen. McArthuras 
pasiuntė štabų viršininkams Washingtone 
skubų memorandumą. Jis buvo tik 16 pu
slapiu dydžio, bet „Life” teigimu sukrėtė 
JAV karines viršūnes. Tas memorandumas 
vadinosi: „Kinijos įvykių strateginės pasek
mės”.

Jame gen. McArthuras teigia, kad komu
nistų pergalė Kinijoje bus didesnis smūgis 
JAV saugumui, negu ankščiau buvo mano
ma. Jis paaiškina, kad Sovietų Sąjunga ne
trukus galės užimti Japoniją ir Okinavos 
salą, o JAV visai išvaryti iš vakarinio Ra
miojo Vandenyno. Jis reikalauju jo žinioje 
esančius dalinius tučtuojau sustiprinti ir, 
būtent, jam turi būti daugiau pasiųsta lai
vyno, daugiau lėktuvų ir 6 pėstininkų divi
zijos. (Tuo laiku, kai JAV pas save namuo
se turi lygiai 2>/« divizijų!)

Generolas McArthuras neteigia, kad so
vietai jau ruošiasi pulti JAV pozicijas va
kariniame Ramiajame Vandenyne. Jis tik tai 
teigia, kad Kinijos netekimas tokiam puoli
mui paruoš strategines sąlygas, kad dabar
tinėje būklėje amerikiečių gynimosi pozici
jos Oklnavoje, Japonijoje ir kitose netoli 
nuo Kinijos pakraščių esančiose vietose ne
galėtų būti ilgai išlaikytos. McArthuro me
morandumas niekais pavertė visą Washing
tono Azijos strategiją, kuri, kaip aukščiau 
minėjome, rėmėsi pažiūra, kad komunistų 
pergalė ir nacionalistų pražūtis nesudarys 
jokio tiesioginio pavojaus JAV pozicijoms.

McArthuras taip formuluoja savo sume
timus, griaunančius ankstyvesnę „patogią” 
pažiūrą:

Sovietų daliniai turi patogias pozicijas 
Vladivostoke, Sachaline ir Kurilų salose, iš 
kurių galėtų pulti Hokkaidą — šiaurinę 
Japonijos salą, gulinčią kaip tik prieš svar
biausią Japonijos salą — Honšų. Komu-“ 
nistų pergalė Kinijoje sovietams duos pa
pildomas aviacijos bazes ir uostus, išdės
tytus visu Kinijos vidurio ir, greičiausia, 
pietų pakraščiu. Iš čia bus galima užša- 
chuoti Šanchajaus ir Nankingo aukštumoje 
gulinčią Okinavos salą. O tarp jos it Hok- 
kaidos yra kaip tik svarbiausia Japonijos 
Honšaus sala su didžiaisiais miestais. To

gali su manim taip pasielgti (t. y. prievar
tauti). Jis atsakė, kad tokie smurtai yra 
draudžiami įstatymais ir kad aš galinti 
skųstis' viršininkui. Pasikalbėjimo metu įėjo 
tarnautoja, žydė, ir tariamai užmigo. Aš jos 
buvimo tikslą supratau ir pasikalbėjimą nu
traukiau. Po valandėlės ji išėjo. Tuojau 
grįžo vienas tardytojų ir įsakė mane išves
ti. Taip laimingai baigėsi pirmoji kančių ir 
nerimo naktis. Tačau kitą dieną vertėjas, 
kalbėjęs su manim, buvo nubaustas. Ateity
je jo niekad nepalinkdavo vieno su manim.

Dieną kvietė tardyti ir mano bendrakan- 
čius kai kurios vyrus. Jie visi grįždavo iš
vargę ir sverdėdami. Aš pradėjau stebėti 
aplinką, norėdama patirti, su kuo turiu rei
kalą. Pastebėjau, kad tarp suimtų maišosi 
ir neaiškios išvaizdos tipai. Tie vis steng
davosi kitus įtraukti į bendrą kalbą apie 
savo ir jų nusikaltimus.

Tų tipelių kalbinama, daviau suprasti, kad 
numanau, kas jie per vieni. Stebėdama juos 
pamačiau, kad nuėjus tardytojui į išvietę, 
tuojau prašosi ten ir abu tipeliai. Grįžta 
negreit. Pastebėjau taip pat, kad vienu ir 
tuo pačiu laiku jiems atneša ta pati mote
ris skanius ir šiltus pietus. Laisvu .laiku 
kažką įtartinai kalbasi. Vieną kitą jų po
kalbį pasisekė nugirsti ir mano įtarimas 
pasitvirtino — jie buvo NKVD šnipai. Da
viau tai pajusti ir kitiem, kad pasisaugotų. 
Lindynėje radosi tylu. Tipai pasijuto esą 
išskirti. Ir po trumpo laiko juos iš lindynės 
išvedė. Galėjome ramiai atsikvėpti, bet ne
ilgam, nes tuoj įleido kažkokį įtartinos iš
vaizdos čigoną. Šis, dėdamasis girtas, tuoj 
Užmigo netoli manęs. Buvo aišku, kad ir šis 
tik dedasi nekaltas, dedasi miegąs. Neilgai 
ir jis buvo pas mus. Po kelių valandų iš 
kameros buvo išgabentas ir trečias šnipas. 
(Bus pabaiga).

kiu būdu, aiškina McArthuras, JAV svar
biausios pozicijos bus apžiotos klasiškomis 
„replėmis”.

McArthuro doktrina
Jau iš ankščiau žinoma, jog generolas 

McArthuras JAV pozicijas Azijoje laikė 
„iškištomis į priekį” ir reikalavo, kad jos 
būtų panaudotos tam, kad sovietams už
kirtus priėjimą į Vakarinį Ramųjį Vande
nyną. Generolas tą tiksią norėtų pasiekti 
Okinavos — Japonijos — Aleutų linija. 
Vladisvostoko, Sachalino ir Kurilų salų dė
ka sovietai turi geras pozicijas šios linijos 
centre. Tačiau jie negali saugiai prasiveržt 
Į Vakarinį Ramųjį Vandenyną, kol JAV 
turi stiprias pozicijas abejuose šios linijos 
galuose. Japonija ir Okinava yra'vakarinės 
tos linijos pozicijos, prie kurių netrukus 
turės būti prijungta ir Kinijos Formozos 
sala, kurioje JAV iki šiol neturėjo jokių 
sustiprinimų, o taip pat neturi ir teisinio 
pagrindo tokius sustiprinimus įsirengti.

Nauja okupacinė politika?
Savaime aišku, kad susidariusi būklė ver

čia amerikiečius nuteikti savo naudai japo
nus, kurių smarkaus prieauglio problema 
patiekia sunkiai išsprendžiamą galvosūkį. 
Ziiricho „Dįe Tat” praneša:

„Sudemokratinimo programa yra ap- 
stabdyta ... tiesiog su įtartinu entu
ziazmu tikrieji japonų valstybės laivo 
vairininkai — senoji „pramonės kara
lių” klika — pataikauja McArthurui, jo 
naujam kursui ir aukojasi „bendram 
tikslui”. Džiaugiamasi dėl atsiginlda. 
vimo ir sugebėta gauti McArthuro pri
tarimą 150.000 vyrų policijos armijos 
planui. Iš privatinių šaltinių žinoma, 
kad kas savaitę tūkstančiai japonų siū
losi JAV kariuomenei,- jų tarpe daug 
buvusių lakūnų. Visur steigiasi „tauti
nės atsarginių organizacijos”, „tautiniai 
sąjūdžiai”, moterų lygos, jaunimo sam
būriai ir pan.”

O žinomas britų žurnalistas, nepriklauso
mas žem. rūmų atstovas W. Bartlettas į 
Kinijos problemą žiūri iš prekybinio taško 
ir aiškina „News Chronicle” skiltyse, kad 
su komunistine Kinija būsią geriau pre
kiauti, negu su „percentralizuota ir korup- 
tiška Čiąngkaišeko .biurokratija”. Komu
nistų pergalės Kinijoje tikrasis pavojus 
glūdįs akstine, kurį ji duosianti kitų Pietų- 
Rytų Azijos kraštų komunistiniams sąjū
džiams ir padrąsinimuose, kuriuos japonams 
suteiks amerikiečiai. Jis pažodžiui rašo:

„Būtų ne tik neatsargu, bet tiesiog 
kvaila leisti japonams ar vokiečiams 
tikėti, jog jie mums bus reikalingi kaip 
sąjungininkai naujam karui. Būtų tikrai 
tragiška, jei pirmasis komunistų laimė
jimo Kinijoje rezultatas bus Japonijos 
militarizmo atgimimas.”

Ką gi, nereikėjo eiti su velniu obuoliauti.
(m)

=TR UMPOS ZIM0S=
ČEKOSLOVAKIJA

* Teisingumo ministerio Dr. Alexiejaus 
Cepickos vadovaujama nuolatinė Čekoslo
vakijos vyriausybės delegacija išvyko į Len
kiją, kad sureguliuotų abiejų valstybių tei
sinius santykius.

D. BRITANIJA
* Britų oro susisiekimo ministerija 

praneša, kad nuo vasario mėn. 1 d. britų 
oro pajėgose privalo tarnauti ir moterys. 
Be atskirų išimties atvejų joms yra taikomi 
tie patys nuostatai, kaip vyrams. (D/R).

* BBC pranešimu nuo vasario mėn. iš D. 
Britanijos į žemyną bus leidžiama (’neišski
riant Vokietijos) pakietais siųsti neracio- 
nuotus maisto produktus. Su įekvienu ne- 
racionuotų maisto produktų svaru privalo 
būti siunčiama du svarai racionuotų maisto 
produktų. Iki šiol buvo leidžiama siųsti tik 
racionupti maisto produktai. (D).

GRAIKIJA
♦ Penki komunistai dėl partizane rėmi

mo nuteisti mirti pakarti Salonikuose. (D/R).
INDIJA

* Trečiadienį Kalkutoje per policijos 
susidūrimą su demonstrantais žuvo 5 asme
nys. (D/R).

19 VISUR
* Durbano trijų dienų riaušėse žuvu

siųjų skaičius tuo tarpu pasiekė 229. Sudegė 
daugiau kaip šimtas namų. Trečiadienį 
mietste prasidėjo normalus gyvenimas. In
dai ir negrai vėl pradėjo darbą. (D/R).

* Keturiasdešimt metų amžiaus sodinin
kas C. Kleinas, kuris jau dvejus metus bu
vo visiškai aklas, iš ryto pabudo su stipriu 
gaivos skaudėjimu ir pastebėjo, kad vėl at
gavo savo regėjimą. (D/R).

* Autoritetingų šaltinių pranešimu Len
kija ir Rumunija nori netrukus pasirašyti 
savitarpio pagalbos paktą. Tarp Lenkijos ir 
Rumunijos iki šiol buvo tiktai kultūrinis 
susitarimas, kuris buvo sudarytas 1948 m. 
vasario mėn. Lenkijos ministerią pirminin
kas J. Cyrankiewiczius ir Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Z. Modzelevskis šešta
dienį atvyks į Bukareštą sutarties suda
ryti. (D/R).

* Čiabuvio neseniai pagautas jaunas 
baltas raganosis trečiadienį buvo oro keliu 
atgabentas į Chartumą, kur jis bus didžiau
sia kaina parduodamas. Vienas amerikietis 
pasiūlė 5000 dolerių. Tai esąs tiktai antras 
iki šiol pagautas baltas raganosis. (D/R).

J A. VALSTYBES
♦ Remdamasis SOS pagalbos šauksmu 

Reuteris praneša, kad 300 km į pietų rytus 
nuo New Yorko susidūrė 10.195 to tanklai
vis su pakraščių apsaugos kateriu. Abu lai
vai užsidegė. Kuteryje esą daug žuvusių ir 
sužeistų. (D/R).

* Viena Amerikos kojinių firma pasi
siūlė prezidento Trumano žmoną ir dukterį 
aprūpinti nailono kojinėmis per visą pre
zidento kadenciją. Pirmoji partija iš 52 po
rų kojinių jau yra gauta. (b/R).

* Brangūs italų keturioliktojo šimtmečio 
paveikslas, kuris 1944 buvo pavogtas iš 
New Yorko Metropolitaino muziejaus, šiuo 
metu dviem dalimis paštu atsiųstas muzie
jui, (D/R).

* Trečiadienį prezidentas Trumanas pa
sirašė įstatymą apie jo metinio atlyginimo 
pakėlimą iš 75.000 Į 100.000 dolerių. (D/R).

♦ Ponios Eisi Hoklienės iš Boulderio, 
JAV) trisdešimt vienerių metų santuoka 
paskelbta negaliojančia, nes staiga atsirado 
jos pirmasis vyras, kuris buvo laikomas 
mirusiu. (D/R).

- JUNGT. TAUTOS
♦ Jungtinių Tautų rėmimo sąjungos ta

ryba savo posėdyje išrinko pirmininku 
Australijos minister! pirmininką Herbertą 
Evattą.- (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Vienas vaistininkas ir jo vaistų ga

mintojas buvo apkaitinti dėl dviejų nauja
gimių mirties, kuriems vietoj serumo buvo 
įšvirkšta paprasta druska. (D/R).’

♦ „General Motors Company” atstovo 
aštuoni.ų metų sūnus Sadovicas buvo vieno 
nepažįstamojo pagrobtas. Jo tėvai gavo 
laišką, kuriame pranešama, kad sūnus bus 
grąžintas tiktai sumokėjus tris milijonus 
Trankų. (D/Afp).

SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų pasiuntinybės Washingtone 

informacinis biuletenis, kuris dar praėjusią 
savaitę rašė apie amerikiečių „karo kursty
tojus IT imperialistus”, šios savaitės pra
džioje palinkėjo amerikiečių tautai laimingų 
Naujų Metų ir pareiškė, kad tegul nebūna 
jokiu sienų geriems norams tautų, kurios 
siekia bendro tikslo. (D/R).

VENGRIJA
* Vengrijos liuteronų vyskupai šiuo 

metu .pritardami kitų Vengrijos'eklezijų nu
sistatymui stojo vyriausybės pusėje prieš 
kardinolą Mindszentį. (D/R).

* Ketvirtadienį vyriausias Vengrijos 
liaudies teismas mirtimi nuteisto Dr. Simo
no Pappo bausmę pakeitė kalėjimu iki gy
vos galvos. Praėjusių metų gruodžio mėn. 
Pappas buvo nuteistas dėl to, kad jis, esą, 
amerikiečių nurodymu sąmoningai sumaži
no naftos produkciją. Pappas buvo Maorto 
naftos Amerikos bendrovės vyriausias inži
nierius Vengrijoje. Kito naftos bendrovės 
inžinieriaus Podogo Abelio penkiolikos 
metų kalėjimo bausmė buyo sumažinta iki 
dešimties metų. (D/R).

VOKIETIJA
* Britų karinė valdžia ryšium su de

monstracijomis dėl Reimanno bylos uždrau
dė visus KPD susirinkimus iki galutino. 
KPD pirmininkui įskeltos bylos sprendimo. 
Jau prieš keletą dienų buvo uždrausta daug 
atskirų KPD susirinkimų. (D).

* Sausio 25 d. aštuonios vokietės skren
da trims mėnesiams į JAV. Jag Į Ameriką 
pakvietė Amerikos moterų klubas, kuris 
nori šias moteris supažindinti su Amerikos 
moterų organizacijų tikslais ir jaolitiniais 
siekimais. (D).

* Bavarijos vidaus policija 1948 kon- • 
fiskavo prekių daugiau kaip Už aštuonis mi
lijonus DM. Tarp konfiskuotų prekių yra 
tabako gaminių per 2 milijonus DM, teks
tilės prekių už beveik vieną milijoną, 677 
galvijai ir 146 sunkvežimiai. (D).
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Dramblio tai nepastebėjo! / Rašo Kazys Škirpa
Pasak Krylovo, vienas burliokas, grįžęs iš 

miesto, prišnekėjo tiems, kurie jo klausėsi, 
kokių jis ten matęs nepaprastų dalykų ir ko 
jis ten tik negirdėjęs... Tačiau, kada bu
vo paklaustas, ar teko jam pastebėti dramb
lį, susigėdo ir turėjo prisipažinti; „Dram
blio tai nepastebėjau!”

Kažkas panašaus atsitiko ir su vienu „Ži
burių straipsniakaliu, paslėpusiu savo pa
vardę tiuo visuomenės po raidėmis J. ir P.

Nesivaržydamas, kaip jis sako, užversti 
Lietuvos laisvinimo kelią pačių lietuvių 
skiedromis, sakytas asmuo išvystė Įžūlų 
puolimą prieš mano politinę elgseną ir ma
no asmenį 
savo balsą 
jo laivelio

Kadangi 
dėm mirga tikrų faktų paneigimais, sąmo
ningais jų esmės iškraipymais, nenoriu ma
tyti, ką-pastebi net akli, insinuacijomis man 
nebūtų dalykų ir, apskritai, yra persunkti 
pikta tulžimi prieš mano asmenį, tai su to
kiu oponentu nematau prasmės visais tais 
klausimais ginčytis. Teatsakysiu tik trum
pai: rašykite, vis daugiau iškraipykite po
litinių Įvykių prasmę, jei taip suprantate 
objektyvumą; šmeižkite, vis daugiau šmeiž- 
kite kitą lietuvį, atlikusi savo pareigą tė
vynei Lietuvai, jei nuo kito asmens išnie
kinimo Jums darosi saldu sieloje.

Tačiau pasiskaičius minėtų straipsnių iš
vedžiojimus, krinta į akį vienas dalykas, ku
ris, manė nuomone, tikrai gali būti įdomus 
mūsų visuomenei ir todėl negali būti pa
liktas be replikos. Tai faktas, kad tų išve- 
.džiojimų autorius, pasinerdamas į tamsu
mos skleidimą prieš kitą lietuvį, paprastai 
pats nepastebi dramblio. O tas „dramblys” 
yra ne kas kita, kaip Lietuva ir jos gel
bėjimo problema, .kuri jaudina kiekvieno 
lietuvio širdį ir protą.

Paliesdamas mano elg§eną karo pradžio
je, minėtas asmuo insinuoja man tai, kad aš 
girdi, siūlęs dėtis su vokiečiais ir pulti len
kus. Tai yra piktas prasimanymas. Nei ka
rui artėjant, nei jam prasidėjus, aš nesiūliau 
nei vieno nei kito. Tai ką siūliau, buvo vi
sai kas kita,-būtent: gelbėti sostinę ir Vil
niaus kraštą, juos apvalyti nuo lenkų maiš
tininko generolo Želigovskio kariuomenės 
liekanų, kad tuo būtų įvykdytas Tautų Są
jungos teisingas sprendimas dėl Vilniaus ir 
jo krašto, nes grėsė pavojus, kad mūsų is
torinė sostinė ir visa rytinė Lietuvos teri
torijos dalis gali būti vokiečių užgrobta, 
arba į ją gali įsibrauti rusai, kai Lenkija 
nebepajėgė šios srities apginti nuo tokio 
pavojaus.

Vilnius buvo per visą Lietuvos istoriją 
mūsų valstybinės nepriklausomybės raktas 
ir tokiu jį laikiau, kai pateikiau minėtus sa
vo siūlymus pirmą kartą, dar pirm kelių 
mėnesių prieš karą. Vengdama aktyvesnės 
politikos ir susilaikydama pastoti rusų rau
donajai armijai kelią į Vilnių 1939 m. ru
denį, ano meto Lietuvos vyriausybė išleido 
sakytą raktą iš savo'rankų. Ji tuojau čiupo 
kiti: pirmiausia jį buvo pasisavinęs Hitle
ris, po to jį pagrobė iš šio pastarojo Sta
linas. Lietuva bematant iš politikos subjekto 
virio jos didžiųjų kaimynų politikos objek
tu, tjkriau pasakius, paprasta preke jų šlykš
čiuose konšachtuose už mūsų vyriausybės 
nugaros ir prieš pačią Lietuvos nepriklau
somybę.

Kaip anuomet, kada apie kalbamus kon- 
šachtus nujaučiau tik labai apytikriai, taip 
ir dabar, kada jie jau yra išryškėję doku
mentiškai, aš buvau ir lieku nuomonės, kad 
Vilniaus gelbėjimas nebūtų sudaręs mums 
anuomet jokių ypatingų pavojų. Jis taip pat 
nebūtų surišęs Lietuvos likimo su hitlerine 
Vokietija, kuri to visai nereikalavo. Prie
šingai, , toks akytvumas ir rusų raudonajai 
armijai kelio i Vilnių pastojimas, būtų už
sodinęs Lietuvą ant sprando visai Maskvos 
— Berlyno ašiai. Dėl to būtume turėję rea
lių galimybių vieno tos ašies galo pagalba 
diplomatiškai apsiginti nuo kitos ir atvirkš
čiai, ir taip, išsaugoti valstybės egzistenciją 
jei ne per visą karą, tai bent ligi 1941 m., 
t. y. iki tos ašies sutrupėjimo.

Tik abejoju, ar mano oponentas pajėgs 
tai suprasti, kada jis nebepastebi dramblio 
ir verčiasi man nebūtų dalykų insinuacijo
mis. Tačiau kaip kiekvienam Lietuviui, taip 
ir mano oponentui nelinkiu susilaukti to, 
kad kokia nors proga patys lenkai, kuriems 
oponento pakraipos žmonės rodo tiek daug 
meilės, drėbtų mums, lietuviams, į akis 
priekaištą, jog negynėme' savo sostinės, tuo 
pačiu ir Lietuvos nepriklausomybės, kada 
ano meto aplinkybės pirštu mums rodė ta
tai padaryti ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos 
naudai, tuo atitaisant Pilsudskio 1920 
tais užtrauktą gangreną lietuvių lenkų 
tykia ms.

Tai, kasiais įtiko birželio 15. d. 1940 
tais, tebuvo tik 1939 m. neapsižiūrėjimo pa
sekmė. Tačiau oponentas labai originaliai 
aiškina mūsų, supasavimą rusų invazijas 
akivaizdoje. Nors jis ir dedasi nepriklausan
čiu jokiai partijai, vis dėlto partijas užsto
ja visu mūru. Tai daro labai paprastu tei
gimu, girdi, visos partijos, „išskyrus vie
ną”,. buvusios uždarytos, taigi, suprask, ne-

ypač už tai, kad išdrįsau pakelti 
prieš kai kurias mūsų lietuviško- 
vairavimo negeroves.
jo kilometriniai straipsniai per-

atsakingos už visa tai, kas atsitiko. Todėl 
visą atsakingumą už tai, kad nebuvo rusų 
invazijai pasipriešinta ginklu, bando nu
kreipti į velionį respublikos prezidentą, jį 
pakaltindamas tuo, kad nevadovavo ir kad 
nepašalino krašto vyriausybės, kuri nepasi
rodė savo pareigoms pribrendusi. Oponen
tas, pats sau prieštaraudamas, net ir man 
daro priekaištą dėl to, kad tankams ir pa
trankoms susilaukti netariau žodžio ten, kur 
jis, esą „galėjo būti išklausomas...

Atleiskite, kad tokią argumentaciją pa
vadinsiu, paties oponento terminu tikrai 
„pakaruokline humoristika”. Tvirtinimas, 
kad partijos anuomet neveikė, yra pasakaitė 
mažiems vaikams. Priminti, jog anuo metu 
buvo ne tik viena, bet ir opozicinės parti
jos ir kad ne kas kitas, kaip tik jos, sukliu
dė ginkluotą pasipriešinimą, galėčiau, — jei 
netikit mano žodžiais, — duoti jums pasi
skaityti vieną archyvinį dokumentą, įvar
dintą „Paskutinės Nepriklausomos Lietuvos 
dienos”. Pastebiu, kad jis surašytas ne ma
no, bet vieno iš vadų tos partijos, kurios 
naują filialą jūs sudarote ir, be to, surašy
tą ne post factum, bet tuo metu, kada Lie
tuva išgyveno anas tragiškas dienas. Ti
kiuos, kad savo žmogumi tikrai neturėtu
mėt pagrindo netikėti... K

Dėl to a. a. A. Smetonos apkaltinimo, kad 
nevadovavo, tai čia matau tikrą kuriozą: 
visą laiką velionį puolate už „vadizmą”, o 
dabar pasigedote jo vadovavimo... Su tuo 
ir aš galėčiau sutikti ir savu laiku esu da
ręs ' šia prasme velioniui prezidentui prie
kaištų, kai jis dar buvo gyvųjų tarpe ir ga
lėjo pasiaiškinti. Tikrai, gal būtų išėję Lie
tuvos reikalui geriau, jeigu A. Smetona ne. 

pbūtų naktį iš birželio 14, į 15. d. šaukęs pas 
save į komendantūrą Ministerių Kabinetą 
posėdžiauti bei kėlęs opozicinių partijų at
stovus iš lovos, kad su jais bergždžiai gin
čytųsi, o savo vieno iniciatyva ir atsakin
gumu davęs įsakymą Karo Vadovybei tuo
jau griebtis ginklo, kai tik buvo gauta iš 
Maskvos Urbšio telegrama apie sovietų aki
plėšiškąjį ultimatumą Lietuvai. Tačiau, jei-

g^u A. Smetona būtų kitaip, negu čia sumi
nėjau, pasielgęs, t, y, su niekuo nesitaręs, 
negaišus tam labai brangaus laiko, o vei
kęs kaip tikras vadas, tai, neabejoju, ta pa
ti oponento partija ji šiandien dar daugiau 
plaktų už toki „nedemokratiškumą”, negu iki 
šiol, gal net apkaltintų ji pačios Lietuvos 
nepriklausomybės pražudymu. Neįstengda
mas pastebėti dramblio, oponentas vis ne
siliauja priekaištauti prezidentui už pasi
traukimą i užsienį tuo metu, kai ginkluotas 
pasipriešinimas rusų invazijai jau buvo su
kliudytas ir kai a. a. Smetonai iš tikrųjų 
nebebuvo kito kelio, kaip tik kelti koją per 
sieną, kad tuo būdu nors išgelbėtų Lietuvos 
nepriklausomybės vėliavą nuo bolševikinio 
sutrypimo. Bet kyla klausimas, kodėl opo
nentas neapkaltina dėl pasitraukimo į užsie
nį VLIKo? Siam pastarajam, kaip pogrin
džio organui, taip padaryti tikrai nederėjo. 
Velionis Prezidentas savo pasitraukimu į 
užsienį jau buvo išsaugojęs Lietuvos suve
renumo simboli ir, be to, ligšioj dar tebetu
rime užsieniuose mūsų diplomatiją tam sim
boliui apginti bent tarptautinėje plotmėje. 
Atrodo, jog būtų užtekę, jei VLIKas, kaip 
tautos rezistencijos vadovybė, būtų tik pa
siuntęs i užsieni atitinkamą savo delegaci
ją, diplomatijos pastangoms sustiprinti.

Kad ir kaip būtų, ar oponentui patinka, 
ar nepatinka tas faktas, kad A. Smetona sa
vo pasitraukimu i užsienį išlaikė, kad ir tik 
teoriškai, Lietuvos valstybės tęstinumą, mes, 
išlikę dar gyvi, neturėtume šio argumento 
išleisti iš rankų, nes niekas iš anksto negali 
pašakyti, kas dar gali atsitikti Lietuvos by
lai. Velionis prezidentas, kaip atsargus žmo
gus, paliko mums autentiškus, jo paties ran
ka pasirašytus raštus, įgalindamas St. Lo
zoraitį, kuris yra vienas iš geriausių mūsų 
diplomatų, bet to, prieš eilę metų ėjęs už
sienio reikalų ministerio pareigas, taigi pri
tyręs užsienio politikos reikaluose, — tą 
mūsų valstybės tęstinumą laiduoti iki to 
momento, kada susidarys sąlygos iš naujo 
atstatyti valstybę ir sudaryti normalius jos 
suverenumo vykdymo organus. (Bus Pflb.)

Iš lietuvių sargybų daliniu gyvenimo
E. K. Vilnietis * 

DVEJI METAI AMERIKIEČIŲ TARNYBOJE CIA" JOKIA PASLAPTIS

O vis tik mes esame labai kuklūs ir 
drausmingi. Jau dveji metai, kai Vokietijos 
amerikiečių zonoje susiorganizavo pirmo
sios lietuvių sargybų ir darbo kuopos, o 
apie jas mūsų visuomenėje žinoma tik tiek, 
kiek kas privačiame gyvenime susiduria su 
lietuviškos trispalvės skydais paženklintais 
„juodukais”. Mūsų spaudoje, išskiriant vie. 
ną kitą ištrauką iš amerikiečių spaudos ir 
reportažą, kuopų visuomeninis ir kultūrinis 
gyvenimas neatsispindi, tartum mūsų „juo
dukai” nėra lietuvių tremtinių bendruome
nės nariais.

Turint galvoje, kad lenkų „juodasis kor- 
pas” jau trečius metus turi gražų savo vi
suomenini savaitraštį („Ostatnie Wiado- 
mošci”, Mannheim-KMertal), kad apie an
glų zonoje vėliau susiorganizavusius lie
tuvių sargybų būrius mūsų, visuomenė ofi
cialiai ir neoficialiai plačiau informuo
jama, — ryžtuosi (pakelti uždangą, kuri lig 
šiol slėpė gana įdomų visuomeninį tų 
kuopų gyvenimą. Tas laiko tarpas, kada 
apie „juodukų” kuopas buvo draudžiama 
viešai kalbėti dėl aukštosios politikos su
metimų, yra jau senai praėjęs.

Prieš trejus metus
Vokietijai kapituliavus, nugalėtojai tarė

si esą taiką atstatę. Amerikiečiai kareiviai 
skubėjo namo. Okupacinės pajėgos suma
žintos iki minimumo. Trūko jėgų apsaugoti 
vigus karinius objektus. Atskirų vietovių 
komendantai ieškojo patikimų vyrų Įvai
riems kariniams objektams saugoti. Pir
miausia panaudoti lenkai, paskui ir jugo
slavai. Tik kai jugoslavais buvo nusivilta 
ir jie buvo atleisti, susidomėta pabaltie- 
čiais: lietuviais, latviais, estais.

Taip 1946 m. gegužės mėn. Wurzburge 
buvo suorganizuota ir apmokyta lietuvių 
sargų kuopa iš Wurzburgo ir Seligen- 
stadto stovyklų. Vėliau Bamberge susitvėrė 
mišri pabaltiečių gangų kuopa: po du būriu 
kiekvienos iš trijų tautybių.

Tokių dalinių pareikalavimas vis didėjo. 
Kad reikalą kariškai suderinti ir suvieno
dinti, visi sargybų daliniai turėjo pereiti per 
specialiai įsteigtą centrą ir išeiti keturių 
savaičių karinį apmokymą, kuris buvo ret- 
kalingas sargybų daliniams. Toks centras 
buvo įsikūręs vienose puikiose kareivinėse 
Kafertaly prie Mannheimo. Pradžioje jis 
oficialiai vadinosi „Civilian Guard Training 
Center”. Tai buvo amerikiečių „juodukų 
armijos „akademija”. Metus laiko per ją 
ėjo tik lenkų kuopos, kurios dygo kaip 
grybai po lietaus. Amerikiečiams prižiūrint, 
lenkai joje įsitaisė kaip savo namuose. Jie 
čia šeimininkavo ir įsteigė reikalingas įs
taigas: puskarininkių ir karininkų moky
klas, šoferių, vėliau visokių amatų kursus. 
Įsirengė dvi koplyčias (vieną „Ostra Brama” 
— Aušros Vartų vardui), kiną, karininkų ir 
kareivių puošnius klubus (pagarbioj- vietoj 
lietuviško Vilniaus emblemas iškabinę!), 
ambulatoriją, knygyną, Caritas ir YMCA 
skyrius. Patį centrą pavadino simbolinių 
gen. T. Kosciuškos (Lietuvos sūnaus!) var
du. Kareivinių blokai vadinosi žymiausių 
Lenkijos miestų vardais (neužmiršta ir Wil
no su GrodnoJ). Rajonu vaikščiodamas ga
lėjai skaityti lenkų istoriją. „UI. Niepodle- 
glošci”, „Brama Tatarska”, „Pustynia To- 
bruka” ir, k. Tai buvo savotiškas lenkų 
miestas su žvaigždėta vėliava aikštėje.

Inkorporavimai
m. gruodžio mėn. pradžioje iš 
atvyko pirmoji lietuvių sargybų

me- 
san-

me-

Tremtiniu laimėjimai profesinio švietimo srityje

svarbiausius 
jų pastabus 
metui Vaka- 
vaizdą, kiek

LTB Specialinių mokyklų inspektorius inž. 
K. Krulikas paruošė tremtinių visuomenės 
dėmesiui išsamų pranešimą apie mūsų lai
mėjimus profesinio mokymo srityje per tre
jus su puse metų (1945. VII. 1—1948. I. 1). 
Čia pateikiame skaitytojams 
šio pranešimo duomenis. Iš 
skaitytojas, baigiantis tremties 
rų Vokietijoje, galės susidaryti
daug tremtiniai, ir sunkiausiose sąlygose 
gyvendami, atliko profesinio švietimo be: 
auklėjimo darbe.

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
Iš pačių tremtinių sukurtų mokslo insti

tucijų čia pažymėtinos:
1. Pabaltijo universitetas (Baltic Univer

sity), įkurtas Hamburge 1946. 3. 14. d. su 
8 fakultetais. Baigiant pirmuosius mokslo 
metus (1946. 9. 30.) universitete trijų Pa
baltijo tautų studentų buvo 1000, jų tarpe 
350 lietuvių. Pirmaisiais mokslo metais per
sonalo buvo 172, iš jų tarpo profesorių ti
tulu 91 asmuo (33 lietuviai). 1947. 2. 8 d. 
buvo 1027 studentai (292 lietuviai), 193 
mokslo personalo nariai (iš jų 49 lietuviai) 
Universiteto prezidentu buvo latvių prof. F 
Gulbis, o 1948. 9. 28 juo išrinktas lietuvis 
prof. V. Stan-ka. Pabaltijo universitete sėk
mingai veikia ir muzikos studija, kurios 
dainavimo klasei vadovauja Kauno operos 
solistas V. Ivanauskas.

2. Tarptautinis Mūncheno universitetas 
Įsteigtas, 1946. 2. 4, likviduotas 1947 m. va
sarą. Veikė 8 fakultetai. Profesūros sąraše 
daugiausia dominavo slavai. Dėstė Ir kele
tas lietuvių profesorių. Iš pat pradžių čia 
buvo įsiregistravę 602 liet, studentai, iš jų 
158 pirmuose semestruose.

3. Taikomosios dailės institutas Freiburge. 
Įsteigtas dali. prof. V. K. Jonyno ir kt. pas
tangomis, prancūzų karinės valdžios globo. 
jamas. Mokslo darbą pradėjo 1947. 7. 11. 
Vadovauja V, K. Jonynas. Čia veikia tapy
bos, skulptūros, grafikos, audinių ir kera
mikos skyriai. 1948. 9. 15. d. tapybos studi
jas baigė 2 ir skulptūros — 2 dailininkai. 
1948. 9. 15. d.' Institutas pradėjo trečiuosius 
mokslo metus.

4. Aukštieji technikos kursai Kemptene 
veikia nuo 1946. m. birželio mėnesio. Va
dovavo jų įsteigėjas prof. S. Kolupaila 
Kursų tikslas — padėti tiems klausytojams 
kurie negalėjo pradėti ar tęsti toliau jau 
pradėto aukštojo mokslo universitete ir pa
ruošti statybos technikos — inžinierius' 
Dėstė 12 buv. V. D. U. profesorių ir dipl 
inžinierių. Kursus lanko 12 klausytojų.

5. Hidrometrijos ir hidrologijos akademi
niai ' kursai Kemptene. Įst. 1946 m. kovo 
mėn. Visas kursas sudarė per 100 vai. teo
rijos. Be to, atlikta daug praktikos darbų 
Lankė 24 asmenys, praktikos darbus atliko

15. Vadovavo jų steigėjas' prof. S. Kolu
paila,

Lietuviai užsienio universitetuose
1946 m. pabaigoje 29 Vokietijos universi

tetuose studijavo 1621 lietuvis. Iš ju 35 "/o 
studijavo mediciną. Tuo laiku daugiausia 
lietuvių studijavo: Pabaltijo u-te — 391 
Ttibingene — 262, Freiburge — 73, Heidel
berge — 73, Frankfurte — 70, Stuttgarte ir 
Hannoveryje — po 77, Mūnchene — 23 ir 
tt. Austrijoje studijavo 150 lietuvių studen
tų, Italijoje — 39, Švedijoje — 34, Danijoje
— 14, Šveicarijoje — apie 60, Prancūzijoje-
— 35. Iš viso užsienyje tuo metu studijavo 
apie 2000 liet, studentų t. y. apie 45 % vi
soje Lietuvoje buvusių u-tų klausytojų. 
Mūsų tautos istorijoje dar niekada tiek daug 
lietuvių (Studentų svetur nestudijavo.

1948 m. pirmojo pumečio duomenimis Vo
kietijos ir Austrijos universitetuose buvo 
liet, studentų 1920, iš jų 165 doktorantai ir 
56 diplomantai. Šiuo metu studentų skaičius 
yra labai sumažėjęs.

AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS
Be aukštųjų, tremtyje veikė ir visa eilė 

aukštesniųjų profeinių mokyklų, kurių pa
žymėtinos:

1. Aukštesnioji technikos mokykla Kirch- 
heime/Teck — Schw. Gmiinde. Įst. 1946. 7. 
— 1. Ntirtingene inž. Baublio ir kt. pastan
gomis. Mokslo1 programa išeita per 22 mėn. 
pagal Kauno Aukšt. Techn. mokyklos pla
nus. Mokykloje buvo 25 dėstytojai, 64 lan
kytojai. 1948. IV. 29 ją baigė 45 nauji tech
nikos specialistai.

2. Aukštesnioji Techn. mokykla Augs
burge, veikė 1946 — 1948 m. Direktorius 
inž. Jurskis. Baigė du ar tris kursus 16 
asmenų, kurie, atlikę praktikos darbus, ga
vo jaunesniojo techniko vardą.

3. Pabaltiečių Jūrų mokykla Flensburge 
(trijų tautybių). Įsteigta 1946 m. spalio mėn 
prityrusių ir išmokslintų lietuvių, latvių 
estų jūrininkų specialistų. Mokyklos direk
torius estas Kauras, lietuviškojo skyriaus 
direkt. — jūrų mokslų daktaras P. Mažeika. 
Pirmaisiais mokslo metais mokslą pradėjo 
38 lietuviai, baigė 24. Antraisiais - pradėjo 
48, baigė 19. 3. — pradėjo 20 mokinių.

4. Gailestingųjų seserų mokykla Schw 
Gmiinde. Įsteigta 1946. X. Ntirtingene. Pra
džioje vadovavo Med. gyd. Danilevičius 
vėliau Dr, V. Macijauskas. Dirbo 13 — 2C 
lektorių gydytojų ir 3 gari, seserys. 1947 m 
mokyklą baigė 36 moterys, 1948 — 26.

5. Gail. seserų mokykla Dillingene veikė 
1947 — 1948 m. Direktorius Dr. Grigaitis. 
Lektorių 10. Baigė 27 gail. seserys.

6. Žemesnioji ir Aukštesnioji prekybos 
mokykla „Žibintas”. Veikė Cellėje, (Br. zo
noje). Steigėjai ir organizatoriai — J. Va-

ranavičius, J. Kukanauza ir kun. Kuzmickis 
1st. 1945. 9, 20. d. Mokykla buvo kilnota iš 
vienos vietovės į kitą. Turi šiuos skyrius: 
1) Dvimetė prekybos mokykla, — dėstoma 
17 dalykų, priimami baigę pr. mokyklą, 2) 
Trimetė arba žemesnioji prekybos mokykla 
— priimami baigę 5 pr. mok. skyrius, dės
toma 20 dalykų, 3) Aukštesnioji prekybos 
mokykla; priimami baigę ne mažiau kaip 4 
gimn. klases. Mokslas trunka 4 m.; dėstoma 
23 dalykai.

7. Aukštesnioji Prekybos mokykla Ravens- 
burge jst. 1946. 6. 24. d., Dargio, A. Varno 
ir J. Gražulienės pastangomis. Direktorius 
L, Dargis Mokslo pradžioje buvo 23 moki
niai. 1947 m. baigė 9 asm. Dėstė 8 lekto
riai.

AMATŲ MOKYKLOS
1. LTB Suaugusių Švietimo Institutas 

Wurzburge — Schweinfurte. Įst. 1946. 12.2 
dipl. inž, Kruliko ir kt. pastangomis. Veikė 
įvairių specialybių skyriai. Mokslas sky
riuose truko nuo 6 iki 8 mėn. Dėstė 24 ži
novai — specialistai. Kursus baigė 132 as
menys.

2. Amatų mokykla Schw, Gmūnde. Darbą 
pradėjo 1947 m. vasarą. Direktorius inž. 
Pacevičius. Išleido 88 amatininkus specialis
tus.

3. Žemės Ūkio mokykla Kemptene atida
ryta 1948. 9. 9. d. Direkt. agr. Špokevičius. 
Dėstė 7 lėktoriai. Mokslo sezonas 7 mėne
siai.

4. Prekybos mokykla Kemptene įst. 1946 
m. Vedėjas Dr. Micuta.

5. Amatų mokykla Lubecke veikė 1946 m 
su 35 mokiniais ir 8 mokytojais.

6. Amatų 
zona). Veikė 
11 mokytojų.

7. Amatų
1948 m. vasarą. Įstojo 160 mokinių.

8. Rebdorfo Radio Technikos Amatininkų 
mokykla. Įst. 1947 m. Direktorius St, Rudys 
Dėsto 16 specialistų, 
dabar 16.

9. Miškų Technikų
1946. L 15. Įstojo 40 klausytojų. Baigė 36 
klausytojai, gavę miškų techniko vardą.

10. Dantų Technikų mokykla Augsburge 
įst. 1947. IX. 1. Vedėjas Dr. Damijonaitis 
I laidą baigė 21, antrąją, lanko 10.

11. Dantų Technikos mokykla Mūnchene 
Išleido vieną laidą.

12. Neakivaizdinė Radijo Technikos mo
kykla Erlangene. Įst. 1948 m. gruodžio mėn 
Mokslas eina vokiečių kalba. Visa mokslo 
medžiaga suskirstyta į 52 pamokas. Kursas 
išeinamas per 3—6 mėnesius; baigę moky- 
kalą laiko egzaminus. Radio Technikos mo
kyklos DP Generalinis įgaliotinis A. Dagys

(Nukelta į 4 psl.)

mokykla Gross - Hesepe (Br
1946 m. Buvo 147 mokiniai ir

mokykla Diepholze. Įsteigta

Klausytojų buvo

mokykla Hauave
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Kai 1946 
Scheinfeldo 
kuopa, gen. T. Kosciuškos vardo „gvardų 
akademijoje” jau veikė Baltų štabas su estų 
majoru P. priešaky. Lenkai per šį centrą 
buvo jau pravedą apie 80 kuopų jų tarpe ir 
„amazonių” kuopą. Pabaltiečiai buvo su
tikti labai maloniai, draugiškai. Ypač lie
tuviams lenkai buvo malonūs ir paslaugūs. 
Pabaitiečiams teko naudotis jau sukurtomis 
institucijomis ir prisitaikyti prie nustatytos 
tvarkos ir gražių tradicijų.

Viena iš tradicijų buvo — kuopų inkor
poravimas, kas atitiko JAV kariuomenės 
tradiciją ir penkių tautų draugiškumo de
monstracijos dvasią. Naujai atvykusių ‘kuo
pų inkorporavimo .aktai būdavo atliekami 
Vienybės aikštėje. Išsirikiuodavo viena 
prieš kitą išleidžiamoji ir „kaziukų” kuo
pos. Svekinimo žodį tardavo amerikietis ir 
atitinkamų tautybių karininkai. Ypatingai 
įdomūs būdavo lietuvių kuopų inkorpora
vimai, kada lenkų karininkai prisimindavo 
bendrą lenkų lietuvių istoriją, ginklo drau
gystę praeityj^ ir bendrą tėvynių likimą 
dabarty.

Pavyzdžiui: kai 1947 m. vasario mėn. 
3 d. (pirmadienį) turėjo būti inkorporuota 
anksčiau atvykusi estų kuopa, buvo iššaukta 
tik ką atvykusi lietuvių kuopa, nes aki
vaizdoje išleidžiamos šimtosios (jubilėjinės) 
lenkų kuopos lenkai norėjo pademonstruoti 
bičiulystę su lietuviais. Lenkų karininkas 
prisiminė bendras lenkų lietuvių kovas prie 
Žalgirio (Griinwaldo) 1410 m., prie Vienos 
ir k.

,marširųojan-
- apie Balti-

Odenwaldo papėdėje
Gen. T. Kosciuškos „akademijoje” vyra

vo nepaprasta nuotaika. Odenvaldo papė
dėje, „Vabzdžių” slėnyje — tame žilos Vo
kietijos krašte, kuris nuo romėnų, švedų ir 
prancūzų laikų nėra matęs svetimų karių, 
skambėjo kelių tautų karių dainos, kaip 
neseniai būdavo prie laisvų Nemuno, Dau
guvos, Narvos ir Vislos krantų .. . Iš vie
noda uniforma apsirengusių vyrų krūtinių 
skambėjo viena už kitą gražesnės karinės 
lenkų, lietuvių, latvių ir estų dainos. Lenkai 
dainavo apie Monte Casino, 
čią brigadą”, latviai ir estai
jos pajūrio grožį, lietuviai — apie savo tė
vynės ir mergelių meilę, apie didvyrių že
mę ... Galima suprasti ką galvojo nugalė
tieji. Nesuprantamų dainų gražūs aidai už- 
burdavo juos ir vertė pripažinti, jog yra 
tautų, kurios dainuoja gražiau už juos, už 
tuos, kurie didžiavosi savo kultūra ir siekė 
pavergti Europą ...

Apmokymo metu vyko savotiškos rung
tynės tarp atskirų tautų kuopų, Kiekviena 
stengėsi pasirodyti ko geriausiai ne vien 
savo vadų, bet. ir1 amerikiečių be: kitatau
čių akivaizdoje. Kiekviena kuopa apie save 
galvojo geriausiai. Tokios rungtynės vienok 
nekliudė gražiam tarptautiniam bendradar
biavimui ir darniam sugyvenimui. Jis reiš
kėsi santykiuose tarp karininkų ir kareivių. 
Kalbėti apie tai, kas mus skiria, buvo 
vengta. Pažymėtina, kad iš lenkų karininkų 
pusės buvo apgailestaujamas praeities ne
susipratimas dėj mūsų Vilniaus ir neslepia
mas noras ateityje nekartoti panašių klaidų 
santykiuose su savo mažesniu kaimynu. 
Mes gi jiems nepriekaištavome dėl jų per- 
didelės meilės mūsų Vilniui ir Aušros Var
tams ... (B. d.)

♦ Prancūzijos tautinio susirinkimo de- 
golininkų atstovą E. de Raulinas-I.abdureurą 
išeinant iš vieno Paryžiaus restorano du 
nepažįstami vyrai šūviais sužeidė | koją. 
Taip pat buvo sužeista ir keletas kitu as
menų, kurie buvo kartu su minėtu atstovu. 
(D).
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Blogai suprasta demokratija
Mes ne kartą esame žavėjusi anglosaksų 

demokratijos praktika, kur opozičija yra 
vertinama ir bojama, kaip būtinas veiksnys 
krašto valdymui. Mes ateities Lietuvą savo 
kovos svajonėse taip pat kuriame laisvą, 
nepriklausomą, demokratinę, kur opozicija, 
kokia ji bebūtų, ar iš kairės, ar iš dešinės, 
ar iš vidurio, taip pat bus vertinama, kaip 
ji jau seniai vertinama Anglijoje ar Ame
rikoje. Tokiais demokratiniais keliais mė
gina eiti ir mūsų šandipninė tremtinių ben
druomenė, tais keliais eina ir mūsų vyriau
sias krašto išlaisvinimo organas VLIKas, 
sudarytas dar Lietuvoje politinių grupių 
pagrindu. Deja, reikia manyti, mums atsi
liepia praeitis, demokratinio gyvenimo pra
ktikos trūkumas, nes ir VLIKe ne visuo
met pabojama pagrindinių demokratijos 
principų ir respekto kito nuomonei.

Normaliai ar nenormaliai, š( kartą to 
Mausimo nesvarstysime, bet taip jau susi
dėjo, kad šiandien iš 10 politinių grupių, 
sudarančių VLIKą, 5 yra krikščionių de
mokratų srovės. Balsams visą laiką skylant 
pusiau, krikščionių demokratų srovė viena 
pati gali neprileisti ir neleisti vykdyti kiek
vieną kitų 5 politinių grupių sumanymą. 
Aišku, tvirtai įsisąmoninus demokratijos es
mę, tos bėdos nebūtų. Bet pasirodo, kad 

krikščionių demokratų srovei tikrąją 
demokratijos esmę suprasti ir Įsisąmo
ninti sunkoka, nes ji ne kartą savo 
išimtinę padėti VLIKe panaudoja ne 
bendriesiems interesams, o tik savo 

srovės (takai palaikyti.
Daug neieškodami, pakalbėkime apie vie

ną VLIKO niekaip neišsprendžiamą klausi
mą.

Galvodami ir kovodami dėl nepriklauso
mos Lietuvos, mes ruošiamės ją atstatyti 
visą — su Vilniumi, su Mažąją Lietuva, su 
Klaipėdos kraštu, kad niekas ir niekuomet 
nebeskaldytų viso ir gyvo mūsų brangios 
tėvynės kūno. Iš to loginga išvada, kad ir 

vadavimo kovoje turi dalyvauti visos 
tautos atstovai.

Todėl niekam nebuvo nuostabu, kai 1947 m. 
rugpiūčio mėn. 6 d. Mažosios Lietuvos Ta
ryba pareiškė savo atstovų suvažiavimo nu
tarimą dalyvauti Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete — VLIKe, petys 1 pet( 
kovojant dėl visos Lietuvos'laisvės. Nuste
bo tik visi penki krikščionių demokratų sro
vės atstovai. O jųznustebimo priežastis aiš
ki: priėmus l VLIKą Mažąją Lietuvą, atsi
rastų VLIKe dar vienas, vienuoliktas, na
rys, kulis nebūtų krikščionių demokratų 
srovės žmogus ir jų srovės dominavimas 
VLIKe palūžtų. Dėl tos priežasties 

krikščionių demokratų srovė ir ėmė vi
somis keturiomis spirtis, kad tik Mažo
sios Lietuvos atstovas l VLIKą nebūtų 

priimtas.
Spyrimasis vyksta nuo pat 1947 m. rug

piūčio mėn. 6 d. ligi šiol, vadinasi, pusan
trų metų. Nekalbant apie sugaištą brangų 
laiką, kuris galėjo būti sunaudotas svar
besniems darbams, tas spyrimasis charak
terizuoja totalistines krikščionių demokratų 
srovės užgaidas ir tikrosios •demokratijos- 
esmės nesupratimą arba nenorėjimą jos su- 

' prasti. Galutinis krikščionių demokratų sro
vės užsispyrimas žūt būt išlaikyti savo dik
tatą nuogai išryškėjo pastaruoju metu.

/ Visos kitos 5 politinės VLIKo grupės, pa- 
nor tįsios pagaliau tikrai išspręsti Mažosios 
Lietuvos klausimą, pereitų metų gruodžio 
mėn. 20 d. nusiuntė penkis savo atstovus 
pas tuometini VLIKo pirmininką ir krikš
čionių demokratų srovės lyderi prel. M.

_ Krupavičių išsiaiškinti ir susitarti. Deja 
nepavyko ir įteikus platų ir motyvuotą tuo 
reikalu raštą. Nerodant krikščionių demo
kratų srovei ir jos lyderiui prel. Krupavi
čiui geros valios tą klausimą išspręsti, vi
sos kitos

5 politinės VLIKo grupės pereitų metų 
gruodžio mėn. 28. d. VLIKo posėdyje 
žodžiu pareiškė nepasitikėjimą prel. M. 
Krupavičiui kaip VLIKo pirmininkui.

Nors VLIKo pirmininkui nepasitikėjimą 
reikšti reikia raštu, nors nepasitikėjimas 
galioja, kai jį’išreiškia du trečd. VLIKo na
rių, prel. M. Krupavičius, kaip senas de
mokratas, J tokias savo srovės atstovų pa
stabas atsakė, jog jis „žiūrįs ne formos, 
bet esmės”, palinkėjo, kad „Dievas padėtų 
sėkmingiau dirbti su nauju pirmininku” ir 
pareiškė jog busimajame VLIKo posėdyje 
dalyvausiąs ne jis, o jo pavaduotoje, nes 
ten būsiąs renkamas naujas VLIKo pirmi
ninkas.

Ir kaip nustebo VLIKo nariai, š. m. sau
sio mėn. 11. d. atvykę 
rinkti, kada pirmininko 
nebuvo darbotvarkėje, o 
mininkavo pats prel. M.
minus tą reikalą, prel. M. Krupavičius pa
reiškė, kad pereitame posėdyje jis visai ne
atsistatydinęs ir „net minty to neturėjęs”.

Tokia „staigrųena”, aišku, pribloškė 5 ne
krikščionių demokratų srovės atstovus. Jie 
tikėjosi, kad šiame posėdyje prel. M. Kru
pavičius, savo srovės žmonių, bijančių nu
stoti dominavimo, paveiktas,, galėjo savo at
sistatydinimą atšaukti, bet jie jokiu būdu 
negalvojo, kad gali būti visiškai neigiama 
tai, kas buvd pereitame VLIKo posėdyje, 
tvirtinant, kad to visiškai nebuvo, nors po
sėdyje dalyvavo per 10 žmotaių. Nebežino
dami, kaip tokius „politinius ėjimus” kva
lifikuoti, 5 ne krikščionių demokratų srovės 
atstovai pareiškė, jog tokiu atveju jie prel. 
M. Krupavičiaus VLIKo pirmininku 
jokiu būdu negali.

Prel. M. Krupavičius dar mėgino 
džio pirmininkavimą pavesti kitam 
niiri, bet, nebebūdamas VLIKo pirmininku, 
to padaryti nebegalėjo, ir posėdis, nieko

naujo pirmininko 
rinkimų nei bute 
posėdžiui vėl pir- 
Krupavičius. Pri-

laikyti

posė- 
asme-

nepadaręs ir nieko neišsprendęs, iširo...
Tai tik vienas epizodas iš VLIKo vidinės 

veiklos, kuriai vadovauja krikščionių de
mokratų srovė. Bet jis tos srovės darbui 
būdingas. Ir mes bijome, kad toji srovė, net 
savo pavadiniman įsirašiusi demokratiją, 
perdaug toli nuo demokratijos supratimo ir 
perdaug arti prie totalistinių siekimų. Savo 
partijos, grupės ar šrovės interesų statymas 
daug aukščiau už bendruosius reikalus vi
sais laikais yra neigiamas reiškinys, o šian
dien, kada kiekvienas mūsų žingsnis turi bū
ti skiriamas didžiajam tėvynės vadavimo 
žygiui, — nusikaltimas.

Mums atrodo, kad dėl šių nusikaltimų 
VLIKas nesugrius, kad tėvynės vadavimo 
darbas, kaip ligi šiolei dirbtas, bus dirba
mas ir toliau, nes tereikia tikro demokra
tijos supratimo ir tikros demokratiškos dva
sios krikščionių demokratų srovės atsto
vams VLIKe. To mes jiems su Dievo pa
dėjimu ir linkime.

Pagaliau, visa mūsų kenčianti tauta, visi 
tremtiniai ir visi lietuviai visame pasaulyje 
pirmoje eilėje švenčiausiu uždaviniu šian
dien turi krašto vadavimo kovą.

Jeigu krikščionių demokratų srovė ne
skiria tam darbui visų jėgų, o per daug 
paiso savo srovinių interesų, net tam 
darbai kenkdama, galima išsiversti ir be 
jos. Penkios politinės grupės yra didelė 
jėga ir didelis mūsų krašto atstovas ir 

darbui ir kovai.
Priėmusios t savo tarpą Mažosios Lietuvos 
Tarybos atstovą, sutvarkiusios ligi šiol ne
sureguliuotus santykius su mūsų pasiunti
niais ir išsprendusias visą eilę dabar suriz
gusių klausimų, jos gal dirbtų daug našiau, 
negu ligi šiol buvo dirbama. J. B.

Lietuvių dailininkai ii architektai!
Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir Architek

tų Sąjungos vardu karštai sveikinu Jus, su
laukusius naujų 1949 metų ir su visu lietu
višku nuoširdumu linkiu visiems, bet kuria
me krašte gyvenantiems, tautiečiams(tėms) 
— vaizduojamojo bei statybinio meno kūrė- 
jams(joms) — geros sveikatos, didelės iš
tvermės ir. nepaliaujamos, galingos bei vai
singos kūrybinės dvasios! Jūsų kūriniai te
gu skelbia pasauliui nepalaužiamą lietuvio 
valią, siekiant aukščiausių meninės kultūros 
laimėjimų, o per juos ir visų lietuvių vy
riausiojo tikslo — savo brangiosios tėvynės 
išvadavimo.

Naujųjų metų angoje PLDAS Valdyba 
kviečia visus dailininkus(es) bei architektus 
(es) nedelsiant atsiliepti ir glaudžiai bei or
ganiškai Įsijungti ( šį plastinio bei architek
tūrinio meno kūrėjų sambūrį Tik organi
zuotomis gretomis Į • kilnųjį tikslą! Mūsų 
sąjungos ^uždaviniai aiškūs:
' sutelkti visų krypčių dailimnkus(es) bei 

architektus(es) ( bendrą vieningą orga
nizaciją;
teikti savo nariams visokeriopą galimą 
paramą;
organizuotai siekti išlaikyti iš tėvynės 
išsineštą ir užsieniuose brandintą bei 
gilintą meninį pajautimą;

4. bendrauti su atitinkamomis kitų tautų 
organizacijomis;

5. rengti savo kūrinių parodas, rodant pa. 
šauliui aukštą mūsų tautos meninės kul
tūros lygmenį ir ryškų jos

6. laisvės valandai išmušus, 
grąžinti ( gimtąją pastogę 
niuose sukurtą meno lobyną.

Šiuos uždavinius tinkamai (vykdysime tik 
tvirtai susiorganizavę, tik kiekvienas savo 
individualiomis išgalėms bei sumanymais 
įsijungdami ( bendrąjį darbą. Tam šaukia 
mus mūsų lietuviška širdis. Tam Įpareigoja 
mus mūsų pasiryžimas ištverti šį tragingą 
mūsų tautai istorini bandymą. Tam Įgalina 
mus mumyse deganti dėl tautos egzistenci
jos kovojančio lietuvio dvasia.

Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir Architek
tų Sąjunga pirmoj eilėj nori suregistruoti 
visus pasaulyje 
lininkus(es) bei 
tikslius adresus, 
prisiųsti žemiau 
ga yra profesinio pobūdžio. Jos nariais ga
li būti visi išsimokslinę meno srityje ir bai
gę atitinkamą mokyklą lietuviai. Jos nariu 
gali būti ir tas, kuris, kad ir jokios mo
kyklos nebaigęs, yra aktyviai ir sėkmingai 
savo specialybės srityje pasireiškęs. PLDAS 
valdybos laikinė būstinė yra Vakarų Vokie
tijoje. Ilgainiui ji galės būti perkelta ten 
kur susispies didesnis sąjungos“ narių skai
čius arba kur bus rasta tikslingiau. Norin
tieji gauti sąjungos įstatus ir visais kitais 
reikalais kreipdamies i Sąjungą adresuokite: 
V. K. Jonynas, Zasiusstrasse 122. (17b) Frei
burg i. Br. Germany, French Zone.

Dail. Ad. Varnas
Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir Architektų 

sąjungos pirmininkas

išsiblaškiusius lietuvių dai- 
architektus(es) ir turėti jų 
Prašoma neatidėliojant juos 
duotu adresu. Mūsų sąjun-

. AKIMIRKSNIU KRONIKA
Didysis klausimas

Ryšium su tolimesniu mūsų išsiblaškymu kiekvienas doras lietuvis negali ne
būti susirūpinęs, k ag toliau, šalia savo ateities, kuri kiekvienam stovi prieš akis 
kaip didysis nežinomasis ir kuri, be abejo, yra jam arčiausiai prie širdies, jis nega
li nematyti ir tų bendrų uždavinių, kurie tenka -ne tik kiekvienam skyrium, bet ir 
visiems, kaip tam tikrai tautinei bendruomenei.

Neseniai kalbėjausi su vienu buvusiu aktyviu rezistencijos ir tremties politiniu 
veikėju, kuris jau laukia vizos išplaukti Į JAV. Iš kiekvieno jo žodžio, ir net veido 
išraiškos, matyti, kad, gal būt, mažiau j( gąsdina jo šeimos (su keliais vaikais) li
kimas, kiek bendri reikalai. Ir mūsų kalba nukrypo Į tą centrą, kuris, kokių pa
žiūrų mes būtume, sunkią valandą vig vieną pasiliks ta vieta, iš kurios kiekvienas 

auks stiprybės ir vilties.
Ir be Pulgio Andriušio mes žinojome,kad lietuvis ne labai mėgsta valdžią, kad 

jis greičiau valdžioje stengiasi surasti ką nors bloga, negu gera, tačiau, iš antros 
pusės, jis žino, kad tam tikrais momentais gera, kai yra žmonių, kurie rūpinasi 
bendraisiais reikalais, kurie budi sargyboje. Tok( momentą, manau, mes gyvename 
šiandien. Tai po 1944 m. pats kritiškiausias momentas. Kol jis nebuvo konkrečiai 
atsistojęs kiekvienam prieš akis, gal daug kas ir pagalvodavo; „Kad tik greičiau 
iš tos velniavos, nuo tų visų komitetų, nuo tų rinkliavų, nuo to ubagavimo R. 
Kryžiaus Įstaigose ir tt.” Tačiau atsidūręs | pereinamąją stovyklą arba tik užsira
šęs vienur ar kitur išvažiuoti, nekalbant jau apie tuos, kurie sėda Į laivą, junta, 
kad nuo visos tos tariamos velniavos jam nėra jau taip lengva atsiplėšti. Gražiai 
yra pasakęs V. Putinas-Mykolaitis „Altorių šešėly”, kad kiekvienas žmogus, palik, 
damas seną vietą, kurioje ilgesni laiką yra praleidęs, jaučia, kad jis turi lyg dal| 
savęs palikti. j

Niūri ir ne labai simpatinga buvo mums Vokietija, tačiau ir ją palikti nėra 
jau taip lengva. Nelengva bus palikti ir tas kareivines, ir tuos skersvėjuotus kori
dorius. Užtenka tik pasišnekėti su besirengiančiais išvykti: pamatai, kad visi as
meniniai, politiniai ir kitokie nesutarimai, kurie seniau, rodos, buvo kažkas nepa
prastai svarbaus, staiga pranyksta ir vietoje to atsiranda solidarumo, vienų kitiems 
atlaidumo, užuojautos jausmai. Taip yra, taip turi būti.

Štai tę>s nuotaikos akivaizdoje aš noriu priminti ir tą did(j( klausimą, kurį 
man priminė tarp kita ko ir anas besiruošiąs išvykti rezistencijos veikėjas. Leng
viau buvo pakelti okupacijos ir visus kitus audrų laikus, kai žinojome, kad turi
me institucijas, kurios rūpinasi bendraisiais reikalais. Suprantama, kad ir šiuo 
momentu visų mūsų akys krypsta | tas institucijas. Ir ne be pagrindo visuomenė ne- 
rimastauja, kad kažkas ten eina ne taip,"kad nėra to gražaus sutarimo. Ir dėl to 
sielojamės visi. Visų, mūsų troškimas šiuo metu yra anas V. Kudirkos troškimas:

Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi.

K. STROPUS

Nedarykime gėdos lietuvių krepšiniui
Štai „Schwabische Landeszeitung” Nr. 7, 

1949 m. sausio 17. d. rašo „Astronominė 
skaitmenų pasekmė buvo, pasibaigus susi
tikimui Schwaben I — Lietuva II”, aprašy
damas krepšinio pirmenybes Augsburge. To
liau ten rašoma: „Vakaro centrą dar kartą 
sudarė favoritų Ukraina — Lietuva I susiti
kimas. Pirmieji iki puslaikio (34:12) atrodė 
einą t tikrą laimėjimą. Tačiau po pertrau
kos žaidimo vaizdas visiškai pasikeitė. Gran
dioziškoje baigmėje lietuviai išlygino ir 
paskutinėmis sekundėmis pasiekė net per
galės 42:42. Ukrainiečiai 30 sek. prieš pa
baigą neišnaudojo baudos. Ukrainietis 
Truchlys buvo pranašiausias žaidėjas.”

Ar tikrai Augsburge turiifie Lietuva I ir 
Lietuva II krepšinio rinktines? Pranašiau
sias žaidėjas buvo ne iš nenugalėto Euro
pos meisterio žaidėjų tarpo, bet pradedąs 
krepšini žaisti ukrainietis. Iš to darosi aiš
ku, kad tose dviejose lietuvių rinktinėse ne
žaidžia nė vienas iš mūsų žymesnių ir tik
rųjų rinktinės žaibėjų. Pagalvokime, ar visa 
tai daro mums garbę? Tremtyje Įnums rei
kėjo eilės metų, kol įstengėme Įrodyti, kad 
liutuvių krepšininkai yra geriausi Europo
je, o dabar taip lengvai mes patys norime 
tai prarasti. Įregistruojant dvi Augsburgo 
lietuvių komandas krepšinio pirmenybėms, 
galima buvo pasirinkti bet kokį vardą 
(Augsburge turime ir „Dainavos” sporto 
klhbą), tik ne Lietuva I ir II. Vyr. FASK- 
as netolimoje praeityje buvo uždraudęs bet

kokiems asmenims ar vienetams pasivadinti 
lietuvius reprezentuojančiais vardais: ar tai 
lietuvių rinktinė, ar tai lietuvių meisteris ir 
tt. T tai turi būti kuo skubiausiai reaguota 
ir tame pačiame vokiečių laikraštyje atitinr- 
kamai atitaisyta ir paaiškinta. Gražvydas

1.

2.

3.

Tremtinių laimėjimai

45% lietuvių Australijon

at-

stovyklos i 
seligenstad- 
Kanada —

savitumą;
rūpestingai 
visą užsie-

švietimo įstaigas ir 
atsiųsti fotografijas 
kitoje pusėje. Jos 
ir išsiųstos l JAV

i.ki 
iš-

9itaip 
laikraštis 
9 Nr.

Tutlingenas.
— Čia jau greit bus mėnuo, kai dirba 

Australijos komisija, priiminėjanti tremti
nius išvykti Į šį tolimą žemyną. Iki šiol 
priimta apie 45 ’/o visų prancūzų zonoje 
gyvenančių lietuvių. Sveikata nuodugniai! 
tikrinama, bet ypatingų kliūčių išvykti ne
daroma. Komisija rodo baltams malonų pa
lankumą. Komisijai daug gelbsti prof 
Stančius ir Stančiuvienė, o be to Gensaitė 
kuri kalba daugeliu kalbų ir visiems labai 
daug padeda. Komisija dar veiks iki sausio 
20 d. ir po to ketina išvykti į Rastatą.

— Vietos IRO patalpoje guli jau ketvir
tas mėnuo sukrauti Į Venecuelą išvykusių 
prancūzų zonos tremtinių daiktai, iš viso 
apie 400 didelių dėžių. Iš Venezuelos trem
tiniai rašo savo pažįstamiems ir teiraujasi 
kodėl neišsiunčiami jų daiktai, paskutinis 
jų turtas, šie daiktai yra apsaugotų prie jų 
nuolat budi specialiai pasamdytas sargas 
bet dėžės perdžiūsta, sproginėja ir be to 
pelės savo daro ... Iš IRO centro Neuburge

jau porą kartų buvo atvykę pareigūnai, bet 
daiktai vis nepajuda. Ar nereikėtų LTB or
ganams šiuo reikalu efektyviai pasirūpinti? 
Juk užtenka sutarti ir apmokėti vietos vo
kiečių ekspedicijos firmai, ir ji daiktus tin. 
karnai perpakuos, apdraus ir nugabens 
artimiausio uosto iš kurio daiktai laivu 
plauks | tremtinių gyvenamąją vietų.

— Numatoma, kad greitu laiku čion 
vyks Kanados ir Brazilijos komisijos telkti 
tremtinių i šiuos kraštus. (—k—)

Seligenstadtas.
p- Per praėjusius metus iš 

(vairius kraštus emigravo 171 
tietis, iš jų daugiausia priėmė 
75, toliau Australija — 33, Anglija — 31,
mažiausiai Prancūzija — 3. Šiais metais 
jau emigravo 14 asm.

Sausio 9 d. netikėtai stovykloje pasirodė 
Seligenstadto Skautų Židinio neperiodinis 
leidinys (sieninis laikraštis) -Židinys” Nr. 1.

Zgm. J.

Du lietuviai...
Neseniai Maskvos konservatorijoje buvo 

pirmą kartą atlikta „Stalino kantata”, da
lyvaujant solistams, chorui ir orkestrui. Mu_ 
ziką ir tekstą parašė du lietuviai: kompo
zitorius Juozas Tallat-Kelpša ir poetė Sa
lomėja Neris. Uvertiūra ir taip pat pirmoji 
ir antroji dalis apima „carinio režimo tam
sybių” motyvus, antroji ir trečioji dalis 
siekia „liaudies pergalę”. Užbaigą sudaro 
garbinąs ir iškilmingasis sudievinimas at
liktojo — „gloria Stalino garbei”.

rašo milijoninio tiražo amerikiečių 
vokiečiams „Die Neue Zeitung”

\ FOTOGRAFIJŲ ALBUMAI
Atliktiems dabams pavaizduoti puilrt 

priemonė yra fotografijos. Tuo tiks
lu Kultūros Tarnybos Istorinės Medžiagos 
Rinkimo Komisija renka visų veikimo sri
čių fotografijas, kurias sudės Į specialiai 
tam reikalui paruoštus albumus.

Komisija kviečia visus lietuvių bendruo
menės junginius (stovyklas, parapijas, or
ganizacijas, kolektyvus, 
visus kitus sambūrius) 
su atatinkamais įrašais 
bus sudėtos Į albumus 
apsaugai. ~

Tų junginių, kurie turi sudarę savo foto
grafijų albumus, jų pageidavimu, tie albu
mai galės būti išsiųsti apsaugai- be pertvar
kymų.

Jau yra surinkta 331 švietimo (staigų 
(esančių Vokietijoj) fotografija. Šios foto
grafijos bus tinkamu būdu sudėtos Į albu
mą, pavadintą „Švietimo įstaigos”. Jis pa
vaizduos švietimą, pradedant nuo universi
tetų ir baigiant vaikų darželiais.

Tokie švietimo įstaigų albumai bus su
daryti ir kitų šalių. Panašiu būdu fotogra
fijos bus tvarkomos ir kitų junginių.

Komisijos adresas; (13a) Eichstfitf, DP 
Camp Rebdorf. KT IMRK

(Atkelta iš 3 psl.)
DAILĖS STUDIJOS

Iš šių mokslo (staigų veikė ar dar tebe
veikia šios:

1. Dailės studija Wurzburge, — Schwein- 
furfe — Schw. Gmūnde. Įst. 1945. 10. 25. 
Kaip matyti, ji kėlėsi iš vienos stovyklos j 
kitą. Įsteigė ir vadovavo dail. C. Janušas. 
Studija turėjo nuosavą mechaninę medžio 
dirbinių dirbtuvę, kurios meniški dirbiniai 
turėjo didelį pasisekimą Vokietijoje ir už
jūriuose.

Z Dailės studija Gross-Hesepe (si. 1946 
7. 15. dail. V. S. Stančikaitės — Abraitienės 
ir kt. dailininkų iniciatyva. Lankė 11 klau
sytojų.

3. Dailės studija Hanave (st. 1946. 4. 22, 
Vedėjas dail. Kaminskas. Brie studijos vei
kia dailės dirbinių dirbtuvės. Be to, riša
mos knygos, albumai ir pan.

4. Dailės Studija Augsburge įst. 1946 m 
dail. V. Rataiskio — Rato, jo ir vadovau- 
ama.

ILGALAIKIAI MUZIKOS KURSAI
buvo suorganizuoti ir veikė: Wurzburge — 

Schweinfurte, Scheinfelde,

SPECIALIOS PASKIRTIES KURSAI
1. Pradžios mokyklų mokytojų kursai

Stadėje. Įsteigti 1945 m. Flensburge P. Bu
tėno iniciatyva. Lankė 36 klausytojai. Juos 
baigė 20 mokytojų.

2. Fizinio Auklėjimo kursai Grafen- 
aschave, (st. 1947. 9. 23. Baigė 40 vyrų ir 
10 moterų.

3. Vaikų darželių Auklėtojų Kursai Det- 
molde, jst. 1946 m. liepos 8 d. Vadovavo 
V. Sruogienė; dėstė visa eilė pedagogų.

4. Juristų kursai Horneburge veikė 1948 
9. 21 — 1948. 9. 26. Lankė 65 asmenys.

5. Tropinių ligų kursai DP gydytojams 
Augsburge buvo suruošti 1947 m. vasarą ir 
truko 9 dienas. Paskaitas' skaitė Tiibingeno 
u-to prof. Fischeris. Juos klausė per 80 gy
dytojų, daugiausia lietuvių.

IRO AMATŲ MOKYKLOS
Be čia suminėtų lietuviškųjų specialių 

mokyklų, mūsų tautiečiai tremtyje lankė it 
visą eilę įvairiose vietovėse suorganizuotų 
IRO amatų mokyklų, kurias baigė labai di
delis mūsų tremtinių skaičius. Jose buvo 
paruošti (vairių praktiškųjų sričių specia
listai.

Kaip matome iš šios suglaustos apžval
gos, daugelis tremtinių -neleido laiko veltui 
ir intensyviai mokėsi Įvairiose mokyklose.
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