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Karo pavojus nTUO TARPU" nutolęs
Prancūzų „Le Monde" korespon

dentas iš Vašingtono praneša, jog 
JAV karinių sluoksnių manymu 
karo tarp JAV ir sovietų pavojus 
tuo tarpu nutolęs. Vašingtone ma
noma, jog raudonosios armijos va
dai bus |sitikinę, kad sovietai ka
rą su amerikiečiais neabejotinai 
prakištų. Dar praeitais metais būtų 
buvę galima JAV parguldyti stai
giu puolimu, bet šiemet, kada prie 
ginklo pašaukiama apie 6 milio- 
nus vyrų (18—25 m. amžiaus) ir 
kada jau masiškai gaminami mo
dernūs ginklai ir lėktuvai (pagal 
racionaliai ir smulkiai parengtą

planą), sovietai tokių vilčių nebe
galį turėti.

Vašingtonas jau įsitikinęs, kad 
didžiausia klaida po Jaltos ir Pots
damo buvo galvatrūkčiais nusigin
kluoti. Dabar amerikiečiai be at
vangos ginkluosis, kol bus visiš
kai tikri, kad taika bus patikima 
ir pastovi.

Dabar Vašingtone prisipažįsta
mą, rašo „M" korespondentas, jog 
iš sovietų buvę galima laukti „be
protiško žygio", t. y. puolimo? ta
čiau Ždanovo išnykimas tą pavo
jų „tam kartui" nutolinęs. Zda- 
novas visą laiką plūdęs raud. ar

mijos vadus, kad jie vis atsikalbi
nėdavę, jog sovietų karinės pa
jėgos nepasirengusios pulti Va
karus.

Amerikiečiai tikį, kad Berlyno 
afera išeisianti Vakarų naudai: 
„oro tiltas" davęs progą patikrinti 
personalo ir lėktuvų funkcionavi
mą ir įkvėpęs pagarbos vokiečiu
ose, be to, ir sovietams gera ame
rikiečių organizacija daranti stiprų 
įspūdį ir atgrasinanti nuo „kvai
lybių". Amerikiečiai norį tikėti, 
kad del viso to sovietuose laimė
siąs nuosaikusis sparnas, kurį su 
laiku būsią galima geruoju priver
sti priimti žmoniškos taikos sąly-

Nevainikuota mirtis
(Nuotrupos iš ilgesnio rašinio apie Vytauto kelią prie Lietuvos ka

rališko vainiko)

S. SUŽ.

Popiežius Pijus XII kolba vokiečiu tautai
9as.

bė, ne tik kovos, bet ir taikos me
tui".

Rugsėjo 5 d. Mainze įvyko 72- 
sis Vokietijds katalikų kongresas, 
kuriame kartu buvo minimas šim
to metų kongreso gyvavimo ju
biliejus. Popiežius Pijus XII tos 
šventės proga kalbėjo vokiškai per 
radiją vokiečių tautai. Popiežius 
pabrėžė, kad tam tikrose srityse 
yra reikalinga kovoti už ‘katalikų 
Bažnyčios nepriklausomybę iki 
paskutinio kraujo lašo. Jei gy
venamojo laikotarpio ženklai ne
apgauna, ateitis pareikalausianti 
iš Vokietijos prisidėti prie kovos 
už Bažnyčios nepriklausomybę. 
Paskutinio šimtmečio būvy Vokie
tija du kartus turėjo kovoti su 
didžiule Bažnyčiai priešinga val
stybe. Tačiau nežiūrint visko, — 
pareiškė Popiežius, — žvelgiant at
gal į tuos prabėgusius 100 metų, 
tegu jūsų širdyse viešpatauja 
džiaugsmo ir dėkingumo Dievui 
jausmas, nors ir labai sunkus ir 
kietas būtų dabarties vargas. Tai 
buvo kietų'pastangų šimtmetis, at
nešęs daug palaimingos gyvos 
kūrybos. Tai buvo didelių laimė
jimų mokslo, kultūros ir auklėjimo 
srityse laikotarpis".

Ankaros radijas praneša, jog so
vietų karinė vadovybė Rumunijoj 
esančius rusų ir ukrainiečių dali
nius pakeitė kaukaziečių daliniais. 
Rusai ir ukrainiečiai perdaug 
sueiną į san tykus su vietos gyven
tojais ir demoralizuojąs, azijatai 
esą kur kas patikimesni.

IZRAELIS — BUSIMOJI JURŲ 
GALYBE?

Izraelio ministeris pirmininkas 
Ben Gurion numato greitą Palesti
nos karo galą.

Savo pirmojo oficialaus žydų la
ivyno apžiūrėjimo metu jis pasa
kė, kad Izraelis taps didėle jūrų 
galybe ir jo vėliava „bus gerbiama 
visuose pasaulio uostuose". Laivy
nas sujungsiąs pasaulio žydus su 
Izraelio valstybe. „Aš nemanau, 
kad karas dar ilgai truks", — tarė 
jis savo kalbos metu. „Žvelgda
mas į menką žydų laivyną, jis pa
sakė:" Iš šios mažos kovojančios 
flotilijos išaugs didielė jūrų galy-

Apžiūrėjimo metu jis buvo svei
kinamas patrankų saliutais.

SOVIETAI IEŠKO SILEZIJOJE 
URANIJAUS

Sovietų atomo tyrinėjimo spe
cialistas prof. S- Ivanov neseniai 
atvyko į Varšuvą, iš kur vyks į 
Krzyzatha uranijaus • ieškoti. Kartu 
su juo atvyko didelis štabas moks
lininkų ir inžinierių. Lenkų va
dovybė apie daromus tyrinėjimus 
tyli. Sargyba toj srity sustiprinta. 
Kiekviena mašina tikrinama. Lig 
šiol- nėra jokio pasisakymo apie 
tyrinėjimų rezultatus.

Manoma, jog šiuo metu ten dir
ba daugiau nei 100 sovietų mok
slininkų, inžinierių ir šiaip specia
listų. Darbininkams statomi namai, 
nes galvojama darbų greit nenu
traukti. Po prof. Ivanovo atvyki
mo buvo įrengtos tyrimo stotys, 
kur lenkų mokslininkai su sovietų 
specialistais daro tyrimus. Yra nu
matoma taip pat įsteigti sovietų- 
lenkų bendrą atomo energijos ty
rinėjimo institutą.

Ruošiamasi JTO
„ATOMINIS BOMBONEŠIS"

JAV laivynas stengiasi sukon
struoti aprausminį 46 tonų bombo- 
nėšį, galintį nešti atomines bom
bas. Jo gamyba turėtų būti baigta, 
1952 m. Sis lėktuvas būtų pritaiky
tas gabenti lėktuvnešiais.

JUGOSLAVIJA PRISIDĖS PRIE
VAKARŲ!

Turkų laikraštis „Tasfir“ rašo, 
jog nepaisant išorinio solidarumo 
tarp Belgrado ir Maskvos Jugosla
vija dabartiniame pasaulio pasi- 
dalinime į du blokus jau yra užė
musi neutralią poziciją. Laikraštis 
mano, jog Jugoslavijos neutralu
mas tėra praeinamo pobūdžio ir 
kad maršalui Tito ilgainiui nebe
bus kitos išeities kaip prisidėti 
prie Vakarų bloko. I

generaliniam susirinkimui
Rugsėjo 21 d. įvykstančiam JTO 

susirinkimui Paryžiuje ruošiamasi 
visu smarkumu. Kadangi Europoje 
trūksta reikiamų medžiagų, JTO 
turi visą aprūpinimą atsivežu pa
ti iš Lake Success. Tam reikalui 
suorganizuota milžiniška tran
sporto tarnyba.

Reikiamų pervežti medžiagų yra 
70 tonų popieriaus, 600 rašomųjų 
mašinėlių (jų tarpe ir mašinėlė su 
rusišku alfabetu), keletas tūkstan
čių pieštukų, specialus foto apara
tas 1.250 svarų sterlingų vertės, 
elektrinių rašomųjų mašinėlių ir 
t. t. Be to, dar bus atsivežta 600 
tarnautojų iš Lake Succes. Šių 
tarnautojų neužteks, ir iš Europos

turės būti papildomai pasamdyta 
600 žmonių. Dauguma jų bus su
rinkta Pranūzijoj, Anglijoj, Belgi
joj ir Olandijoj. Visi tarnautojai 
bus apmokami prancūzų frankais. 
Tarnautojų sąrašuose figūruoja 
pasiuntiniai, vertėjai, pranešėjai, 
informatoriai, knygynų vedėjai, 
stenografistai, perrašinėtojai, sar
gai ir t. L

Darbo laikas numatomas 8 vai. 
per dieną, tačiau darbo instrukci
jose nurodyta: „Tarnautojų štabo 
nariai turės dirbti tiek viršvalan
džių, kiek jų viršininkai reikal
aus". Už viršvalandžius Bus moka
ma pusantro karto daugiau, negu 
normalus atlyginimas.

Vėli vasara jau buvo persiritusi 
į rudenį. Buvo atėjęs sėjos metas 
ir Dievo Motinos šventė.' Si rude
ninė Marijos šventė seniai buvo 
švenčiama Rytuose ir nuo IX am
žiaus — Vakaruose. Iš Rytų ir 
Vakarų buvo sudėta ir Vytauto 
Didžiojo valstybė — iš provoslavų 
ir katalikų. Abiejiems ta šventė 
buvo sava. Tai buvo dar ir Trakų 
parapinė šventė — bažnyčios įkū
rimo. Didžiajame jos altoriuje bu
vęs Dievo Motinos paveikslas, 
sakoma, paties Vytauto parūpin
tas; Jis taikliai ir prasmingai buvo 
pasirinkęs tą dieną savo karūnaci
jai. Ji siejosi su vietos papročiais, 
žmonėmis ir religine nuotaika. 
Dievo Motinos gimimo šventėje 
turėjo gimti viena iš didžiausių 
Rytų Europos karalysčių. Ji seniai 
jau garsėjo ir tvirta buvo, bet jai 
trūko pačios užbaigos — karališ
kojo vainiko.

Susivadinęs svečius, Vytautas 
vainiko laukė savo rezidencijoje 
— Trakų pilyje. Tačiau skirtą die
ną nebesulaukta nei Romos im
peratoriaus delegacijos, nei paža
dėto vainiko. Lenkai ji buvo su
laikę pasieny- Sukviesti svečiai 
turėjo išsiskirstyti, rengtos kara
liškos iškilmės pakriko ir puota 
netaiku užsibaigė. Aukštoje salos 
pilyje ištuštėjo dailios menės ir 
svečių skobniai liko neužsėsti. Lyg 
koks vėsulas buvo praskriejęs pro 
Trakus. Nyku ir graudu buvo di
džiajam Lietuvos valdovui. Užvil
tas ir susijaudinęs, jis galėjo ra
mintis tiktai Galvės ežeru apie 
pilį, žiūrėdamas tiktai kaip raibu
liavo ežero vilnys salos paviršiu
mi.

Vytautas, sakoma, nepaprastai 
mėgęs tą savo žydrųjį ežerą, 
drumstą ar tylų. Kaip platus ir 
gilus ežeras buvęs visas jo gyve
nimas ir kolosalinė valstybė, ku
rią vis kas nors įaudrindavo. Daug 
kartų jis turėdavo raitas apskrieti 
didžiausius plotus. Iš tų didžių 
plotų ir dažnų karų jis vis parg- 
rįždavo į Trakus pro tą patį tyvu
liuojantį ežerą. Neseniai buvo ap
keliavęs visą savo valstybę, kaip 
ūkininkas sekmadienio popiety 
kad apeina savo nokstančius va
sarojus, ii* po Lucko suvažiavimo 
rengėsi savo šventei Trakuose. Ji 
nelauktai subiuro, kaip rudenį 
oras. Ar Vytautas kartais ne
siklausęs kaip rudens vėjas kede
nęs padžiūvusius švendrus paeže
rėje? Ar tai nebuvo kuždesiai ar
timos mirties, kuri slypėjo, užsi
glaudusi už septynių savaičių? Vi
sos Vytauto pastangos dar prieš 
mirtį užsidėti karaliaus vainiką, 
atrodė, buvo nupūstos, kaip papu

rę pienių žiedai? Ar tikrai jau ne
buvo jokios vilties?

Ją atnešė pavėlavęs imperato
riaus Zigmanto pasiuntinys—Vie
nos iuristas Jonas Baptista. Jie 
sutarė su Vytautu, kad vainikas 
bus nukaldintas Vilniuje, jei neat- 
sirasiąs siųstasis. Nauja karūnaci
jos diena paskirta lapkričio 8-toji.

Lenkams dabar jau buvo viskas 
iš rankų išpuolę. Artėjo ilgai 
juos bauginusi diena, kuri ligi 
šiolei vis nusitęsdavo į laiko tolį. 
Jiems neliko nieko kito, kaip vyk
ti pas Vytautą ir ieškoti paskuti
nio kompromiso. Lenkų ponai vis 
dar buvo nenuolaidūs, bet Jogaila 
nuo jų atsiplėšė- Galimas daiktas, 
jis jau anksčiau būtų tai padaręs, 
jei nebūtų prilaikomas savo kanc
lerio vysk. Zbignevo Olesnickio- 
Senatvėje Jogailai augo du sūnūs, 
vos bepradėję bėgioti. Ar nebūtų 
taip gera tėvui žinoti, kad vienas 
po jo mirties galės sėstis į Lenki
jos, o antras — į Lietuvos sostą? 
Nepritarti tokiam pusbrolio rūpes
čiui Vytautas neturėjo rimto pag
rindo, nes jis neturėjo savo,* sū
naus. Kodėl tad jo vainikas nega
lėtų atitekti giminaičiui? Svarbu, 
kad Vytautas tiktai vainikuotųsi 
Lietuvos vainiku, o tada nuo gal
vos jo įpėdinio, kas jis bebūtu 
lengvai vainiko bet kas nenuims.

Tad abudu pusbroliai susitarė, 
kad Vytauto vainiką paveldės vie- 
pas iš Jogailos sūnų. O kai jiedu 
surado šį kompromisą, tai rado ir 
popiežiaus pritarimą, kuris vis 
buvo delsiamas dėl pusbrolių ne- 
sandoros ir akcijos prieš husitus. 
Taigi viskas pabaigoje gražiai iš
sivyniojo, kaip šviesios atomazgos 
dramoje. O rodėsi ji turėjo baigtis 
tragedija: tiek būta ginčų, intry- 
gų, kančios ir nerimo. Vytauto 
stamantrumas praėjo pro visas 
kliūtis.. Lietuva buvo pripažinta 
karalyste. Truko tiktai formalinės 
karūnacijos.

Tiesiu keliu į Krokuvą nubildė
jo ir lenkų ponai, atlydėję Jogai
lą. Išvyko širsdami ir suglumę. Jie 
gerai nuvokė, kad du broliai, nors 
ir Jogailos sūnūs, susodinti ' į 
atskirus sostus, gali susivaidyti ir 
išsiskirti. Kas bus, kai ta nelaimė 
ištiks Vladislovą ir Kazimierą ir 
kai Lenkija su Lietuva neras 
bendros kalbos? Unijos posėlis, 
įsėtas Jogailai tik atėjus į valdžia, 
atrodė bus nuimtas nenunokęs. 
Lenkams tai buvo apmaudu. Jie 
negalėjo atleisti savo karaliui, ku
ris esąs daugiau paisęs ateities 
savo vaikų, negu Lenkijos ir ku
rio sentimentai Lietuvai nebuvo 
išblėsę nei po 44 metų. Tas senis 
iš tikrųjų buvęs perdaug senti-
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mentalus ir suminkštėjęs — taria 
lenkų praeities aiškintojai. Jam 
labiau patikusios Lietuvos girių 
lakštingalos, negu Krdkbvos bokš
tuose ui bau ją balandžiai. Kam 
jam reikėję Vytautui nusileisti 
prie pačios keršto lentos?

Tačiau ir atidėta karūnacija 
neįvyko- Vytautas mirė . . . dvy
liktąją dieną prieš terminą: spalių 
žf-ją. Tai buvo lietuviams gailu 
ir be galo liūdna. Giedrios už
sklandos drama apsiniaukė ir bai
gėsi Vytautui tragiškai. Ar jis ne
buvęs kartais Zbignevo Olesnickio 
samdinių apnuodytas?

Vytautas apalpęs, jodamas iš 
Vilniaus į Trakus. Nukritęs nuo 
žirgo, kai raitas prajodinėjęs per 
savo gyvenimą tūkstančius kilo
metrų. Paskutinę dešimtį jį tekę 
vėžti ratuose, liesa, jis sirginėjęs 
jau derėdamasis su savo pusbro
liu. Istorikai neturi atramos teigti, 
kad Vytauto mirtį būtų kas pagrei- 
jjnęs. įtarimą gali kelti tiktai len
kų intrygos, usnėtas Vytauto ke
lias į vainiką ir popiežiaus užuę- 
jauta. Apgailėdamas Vytautas su 
Jogaila broliškai susitaikė ir kad 
be pagrindo esančios kalbos, jog 
Vytautas miręs nesava mirtimi. 
Vadinasi, tokios kalbos buvo priė
jusios iki Romos. Tačiau istorija 
žino daug įvairių paskalų apie 
mirusius įžymius žmones, kurie 
atkakliai siekė kurio tikslo ir prie 
pačios baigmės buvo mirties su
laikyti.

Lenkų kronikininkas Jonas Dlu- 
gošius, Zbignevo Olesnickio mo
kinys ir sekretorius, rašo, kad Vy
tautas, prieš mirdamas, Lietuvą 
grąžinęs Lenkijos sostui. Jei vysk. 
Zbignevas Olesnickis yra tikrai 
buvęs Vytauto mirties liudininkas 
ir paskutinius jo žodžius atpaso- 
kojęs kan. J. Dlugošiui, tai jie 
abudu bus Vytauto nesupratę arba 
nenorėję suprasti. Paskutiniai Vy
tauto žodžiai galėjo būti tiktai pra
šymas Jogailai laikytis sutarties. 
Juk kada į tėvo rankas įduodamas 
kuris daiktas/ paskirtas mažame
čiui sūnui, ar jis neprašomas jį 
rūpestingai saugoti ir kam kitam 
neatiduoti. Paties Jogailos intere
sas vertė jį laikytis žodžio, ir jis 
būtų jį išlaikęs, jei po ketvertų 
metų nebūtų taip pat pasimiręs.

Paskutinę Vytauto valią daug 
geriau yra supratęs lenkų rašyto
jas Ignas Kraševskis, po 400 metų 
iŠliaupsinęs Vytautą poemoje „Vy
tauto kovos"- Jis vaizduoja, kaip 
mirštąs Vytautas šoka iš lovos ir 
nori užsidėti karališką vainiką 
bent vienai akimirkai, kad su tuo 
vainiku "galėtų nueiti ir įkasti bas
lius Lietuvos pasieny — atitverti 
Lietuvą nuo svetimos šalies. Vy
tautas iš tikrųjų norėjo atitvenkti 
Lietuvą nuo lenkų ekspansijos — 
apsaugoti ją „nuo baudžiavos ir 
nelaisvės", kaip jis kartą yra pa
reiškęs. Tas Vytauto būkštavimas 
buvo pagrįstas. Mes vėliau daug 
prisikentėjome nuo poniškos bau
džiavos ir lenkiškos nelaisvės kul
tūros baruose. Nė šiandien lenkų 
pretenzijos į Lietuvą nėra dar nuo
širdžiai padėtos į šalį.

Taigi, mums reikia gerai pažinti 
savo praeitį — tokią, kaip ji yra, 
su visais laimėjimais ir nesėk
mėmis. Tautinė šventė, kaip* rug
sėjo 8, yra tam gera proga.’Šioje 
šventėje mums nėra ko grauden
tis, kad pasigendame Vytautui 
nužliaubto vainiko. Anoses ąlygose 
jis nebuvo lengva užsidėti. Bet 
Vytautas Didysis šviečia mums 
didžia savo energija ir ištverme. 
Jis moko mus uoliu darbu stiprin
ti Lietuvą — grąžinti tą mūsų ka
rališkąjį vainiką, kuris vis pagro
biamas rajų žmonių, pasistojančių 
ant kaukuolių krūvos. Nepraras
kime viltiės, nors tektų grumtis 
ir labai sunkiai kaip Vytautui. Jo 
kaulai, besilsį Vilniaus katedroje, 
laukia mūsų pargrįžtant iš svetur. 
Ligi tos šviesios dienos išbūkime 
tremtyje šviesūs Lietuvos vaikai, 
lyg kokie saVo krašto karaliūnai I

BELGIJOS LIETUVIU RŪPESČIAI
■ ' . .1

Belgijoj gyvenančių lietuvių 
padėtis nelengva, o vietomis Sun
ki. Beveik visi lietuviai dirba 
kasyklose. Darbas sunktis ir pa
vojingas. Smulkių susižeidimų 
daug. Pasitaiko ir didesnių nelai
mių: vienas lietuvis neteko abie
jų kojų. Uždirbama nedaug, gy
venti reikia barakuose, darbda
viai nesilaiko pasižadėjimų. Ofi
cialiai skelbiama, kad svetimša
liai darbininkai turi lygias tei-
sės kaip belgų darbininkai, bet 
oficialumas labai dažnai neįgy
vendinamas. Liežo apylinkės pa- 
baltiečiai angliakasiai parašė 
skundą, prašydami atkreipti dė
mesį, kad vis dar neišmokami pa
žadėtieji šeimos priedai, labai 
brangiai imama už barakuose 
duodamus butus, darbovietėse 
nėra būtiniausių sanitarinių įren
gimų ir visai nemokamos sutar
tos darbo premijos. Nesulaukę jo
kio atsakymo, pabaltiečiai panašų 
skundą parašė dar kartą. Šį kar
tą į kasyklas atvyko ministerijos 
atstovė. Ką atsakys ministerija 
dar nežinia, bet angliakasiai ats
tovės „darbą“ tuojau pajuto-jai 
išvažiavus, stovyklai buvo išjung
tas vanduo. Vandens reikėjo eiti 
ieškoti pas apylinkės ūkininkus, 
kurie už vandens kibirą lupo po 
2 frankus ...

Belgijoj esantieji lietuviai no-
retų emigruoti į kitus kraštus. 
Buvo kreiptasi į IRO centrą Že
nevoj, prašant paaiškinimų, gal 
Belgijoj gyvenantieji lietuviai 
tremtiniai galės pasinaudoti JAV 
priimtuoju tremtiniam įsileisti bi- 
lium ir galės įvažiuoti į Ameri
ką. Atsakymas nepalankus. IRO 
centras atsakė, kad „tremtiniai, 
įkurdinti Belgijoj, gali ir toliau 
naudotis IRO teikiama teisine bei 
administracine globa, tačiau jų 
įkurdinimas turi būti laikomas 
baigtu.“

Darbo sutarčiai pasibaigus, 
tremtiniai turi teisę, jei nori, 
keisti darbą, įsikurti kaip kam 
patinka belgų ekonominiam gy
venime arba palikti Belgiją ir 
vykti kitur. Vykstant į kitus 
kraštus, kelionę turi apsimokėti

vykstantysis, o IRO išduos tik 
pasą.

Toliau IRO rašte sakoma: 
„Amerikos kongreso priimti nuos
tatai yra, deja, formalūs. Įstatymu 
gali pasinaudoti tik tremtiniai, 
atvykę Vokietijon, Austrijon ar 
Italijon prieš 1945 m. gruodžio 22 
d. ir gyvenę 1948 m. sausio 1 d. 
Italijoj arba okupacinėse Vokie
tijos bei Austrijos zonose. Tokiu |

būdu tremtiniai, įkurdinti Belgi
joj, grįžę Vokietijon neturėtų jo
kios naudos — jie tik rizikuotų 
netekti IRO globos“.

IRO centras dar buvo paklaus
tas, ar IRO nesirūpina tremtinius 
perkelti į karinius svetimšalių 
legionus. Atsakyta, kad IRO su- 
silaiikė ir susilaikys nuc* trem
tinių verbavimo į bet kurio kraš
to karines pajėgas.

PASTO ŽENKLAS KARŽYGIŠ
KIEMS DVASININKAMS PA

GERBTI
JAV pašto valdyba išleido trijų 

centų pašto ženklą karžygiškai žu- 
vusiems SS Dorchester laivo dva
sininkams pagerbti.

Minėtas laivas buvo 1943. II. 3. 
torpeduotas vokiečių povandeni
nio laivo. Jame buvo keturi kape
lionai — G. L. Fox ir C. Poling — 
protestantai, J. P. Washington — 
katalikas ir G. Goode — rabinas. 
Kadangi laive nebuvo pakankamai 
gelbėjimosi juostų, jie savąsias 
atidavė skęstančio laivo jūrinin
kams, o patys liko laive ir, sujun
gę rankas, meldėsi iki juos vanduo 
prarijo. Gaudamas pirmus naujuo
sius ženklus, prez.x Trumanas 
didvyriškus kapelionus pagerbė 
specialiomis iškilmėmis, kur ta 
proga pareiškė: „Šia iškilminga

tindamas CARE organizaciją nema
žinti savo veiklos, Senato užs. rei- 
kal. komiteto pirmininkas A. Van- 
denbergas pabrėžė, kad ECA ne
gali atstoti CARE kiek tai liečia 
tiesioginę karo paliestų asmenų 
paramą. CARE ateity turėtų savo 
veiklą papildyti ECA.

LIETUVOS KONSULO PASKAITA 
JAV KARININKAMS

Harvardo universitete Lietuvos 
garbės konsulas adv. Šalna ketu
riems šimtams „Greater Boston Air 
Reserve" karininkų, dalyvaujant ir 
eilei Harvardo bei Bostono univer
sitetų profesorių, skaitė paskaitą 
„Rusijos kaimynai — Lietuva, Lat
vija ir Estija."

Paskaita sukėlė didelio susido
mėjimo ir prelegentas susilaukė 
daugelio paklausimų.

TREMTINIŲ GIMNAZIJOS 
AUKLĖTINIS — DIPLOMUOTAS 

AGRONOMAS
Vos tik praūžus karo audroms, 

Vakarų Vokietijoje amerikiečių, 
anglų ir prancūzų globoje esan
tieji lietuviai mokytojai supra
to, jog būtinai yra reikalinga lie
tuvių jaunuomenei sudaryti są
lygas mokytis. Buvo sukurta ke
liolika gimnazijų, kuriose mokėsi 
nemažas skaičius moksleivių. 
Tremtinių gimnazijose, nors ir 
trūko maisto, drabužių, klasės — 
šaltos, mokymui nepritaikytos, 
tačiau darbo nuotaika buvo gera. 
1946 metų pavasarį dauguma 
gimnazijų išleido primąsias abi
turientų laidas. Daugelis iš jų, 
nieko nelaukdami, įstojo į univer
sitetus. Ir štai šįmet vasarą vie
nas Hamburgo (Spakenbergo) lie
tuvių gimnazijos auklėtinis, Vy
tautas Šienauskas, jau baigė uni
versitetą.

V. Šienauskas tremtyje lankė Lū- 
beck’o liet, gimnaziją, po to Ham- 
lietuvių gimnaziją, po to Ham
burgo (Spakenberg’o) lietuvių 
gimnaziją, kurią baigė antruoju 
mokiniu. Studijavo Baltijos uni
versitete Hamburge agronomijos 
mokslus. Nuo 1947 m. gegužės 
mėn. tęsė studijas Bonnos uni
versitete. Šių metų rugpiūčio 
mėn., prieš tai parašęs diplominį 
darbą, išlaikė diplominius egza
minus ir gavo diplomuoto agro
nomo vardą. J. B.

proga noriu pasakyti, kad niekad 
pasaulio istorijoj nebuvo panašaus 
istoriško pavyzdžio ... šis yra 
tinkamas pažymėjimas jų pasiau
kojimo . . . Šie keturi vyrai auko
jo savo gyvybes, kad kiti gyven
tų . . Nieko negalima pridėti prie 
jų pasiaukojimo. Tik tiek! Jie vis
ką aukojo, kad kiti galėtų gyventi. 
Atsiminkite tą visi ... tai yra 
puikiausias pamokslas pavaizduo
tas šiame ženkle." Kongrese yra 
įneštas įstatymo projektas pasta-' 
tyti šiems kapelionams paminklą 
krašto sostinėje.

JAV VYRIAUSYBĖ SKATINA 
CARE VEIKLĄ

Po Maršalio plano priėmimo 
CARE pakietų skaičius iš 300.000 
į mėnesį nukrito iki 150.000. Ska-

Mire arkivysk. A. Arata
Rugpiūčio 25 d., vidurdienį, Gro- 

taferratoj, netoli Romos, mirė Jo 
Eksc. Mons. Antoninas Arata, 
tituliarinis Sardų Arkivyskupas, 
Kongregacijos Rytų Bažnyčiai Ase
sorius. Mons. Arata buvo gimęs 
1883 m- spalių 28 d. Diplomatinę 
tarnybą pradėjo 1921 m. kaip 
Apaštališkosios Nundjatūros Pra
goję sekretorius. Po 1930 m. buvo 
šv. Tėvo atstovu Lietuvoje, gi 
1935 m. tapo paskirtas Apašt. Nun
cijum Latvijoje ir Estijoje, kur 
išbuvo iki pirmosios bolševikų 
okupacijos 1940 m. Velionis Ark. 
Arata buvo gerai pažįstamas ir 
lietuviams ne tik iš jo buvimo

Lietuvoje meto, bet ir vėliau: lie
tuvių reikalams visuomet jis buvo 
prielankus ir nuoširdžiai padėda
vo bei užtardavo, kada mūsų va
dovaujantieji asmens 4 jį kreip
davosi, jam gyvenant Romoje po 
1940 m. Lietuvių kolonija Romoje 
dalyvavo šiandieną priešpiet jo 
laidotuvių pamaldose. Tesuteikia 
Aukščiausias jo vėlei amžinąjį 
atilsį! s

Romos Kurijos sluoksniuose jis 
buvo labai gerbiamas dėl savo ge
ros širdies ir kaip didelio patyri
mo, inteligencijos ir plačios kul
tūros žmogus.

Švedijoje sovietai medžioja žmones
(Rašo mūsų korespondentas Švedijoj)

Mergaitė yra puiki pianistė, tik
ras „Wunderkind". Tat kartu su 
laišku ambasada atsiuntė jai ir 
gaidų. Gaidose gi buvo labai rū
pestingai įvyniota keli numeriai 
Švedijoje leidžiamo sovietų pro
pagandos laikraščio (švediškai) 
„Sovjetnytt" (Naujienos iš Sovie- 
tu).

Jaunoji pianistė juokiasi:
— Jie ten tokie muzikalūs? Jie 

juk gerai žino, kad aš pianistė, 
bet man siunčia gaidų, pritaikytų 
chorui ir dideliam orkestrui.

Jau ir seniau Lydija buvo so
vietų panašiai atakuojama. Prieš 
kiek laiko ji iš Sovietų Sąjungos 
gavo telegramas iš tėvo jos gimi
mo dienos proga. Telegramoje bu
vo tarp kitko parašyta: „. • . Tau 
yra mano laiškas ambasadoje Stock
holm e". Bet Lydija buvo pilnai 
įsitikinus, kad „laiškas" buvo tik 
pinklės jai į ambasadą nuvilioti ir 
ten nėjo.

Prieš porą metų vienas iš amba
sados tarnautojų prašė jos užeiti 
arba paskambinti ambasadoriui. Ji 
paskambino ambasadoriui ir iškal
bėjo su juo ištisą pusvalandį ru
siškai. Ambasadorius Cemičevas 
sakėsi turįs laišką jai iš tėvo. Ly
dija prašė persiųsti laišką paštu

— Ne, negalima, — tarė amba
sadorius, — laiške įsakmiai pab

rėžta, kad turiu įteikti jį asmeniš
kai čia ambasadoje.

— Tai Tamsta perskaitei man 
rašytą laišką, — atsakė Lydija. 
Ambasadorius sumišo, . bet tuoj 
susigriebė sakydamas, kad gavęs 
du laiškus, vieną ambasadoriui, 
antrą dukteriai.

Lydija vis dėlto atsisakė užeiti, 
ambasadorius žadėjo laišką vieno
kiu ar kitokiu būdu persiųsti, bet 
pirma norėjo pats ją atlankyti.

— Kodėl gi? — įsiterpė LYdija.
— Būtų labai malonu pamatyti, 

kaip Tamsta atrodai-
— O! Būta čia ko pamatyti!
Ambasadorius buvo nepatenkin

tas jos atsakymu bei nusistatymu 
ir davė jai suprasti, kad jis apskųs 
Maskvai. Bet grasinimas nepadarė 
Lydijai jokio įspūdžio, ji vėl jam 
paaiškino, kad jai Švedijoje gera 
ir kad ji čia pasiliks.

Lydija iš tikrųjų gavo laišką iš 
savo tėvo. Jis atėjo aplinkiniu ke
liu per ambasadą ir buvo jai per
duotas dabar jau iškelto attache 
Cemovo. Laiškas kaip laiškas, ra
šytas ilgai dukters nemačiusio 
tėvo, bet laiške buvo taip pat ra
ginimas sueiti Lydijai į kontaktą 
su ambasada. Ambasados tarnau
tojas netrukus ir prisistatė. Sį 
kartą Lydija priėmė kvečią. Ru
sas išsėdėjo, pusę Valandos. Jo

visas pasikalbėjimas buvo nuola
tinis įkyrus monotoniškas ragini
mas:

— Lipk aukštyn, susikrauk daik
tus ir rytoj būsi Leningrade.

Lydijai atsisakius, „svečias" už- 
baigė savo pokalbį:

— Jeigu Tamsta negrįši kartu 
su manim šį vakarą, ateis kiti as
menys jr paims Tamstą rytoj rytą.

Po to pasikalbėjimo Lydija te
gavo iš tėvo tik atviruką, bet ir 
tas buvo įdėtas į voką, kurio ji 
pati turėjo nueiti į paštą atsiimti. 
Tas pats buvo ir su telegramomis, 
kurių kiekvienoje buvo raginimas 
užeiti į ambasadą ir atsiimti laiš
ką.

Si rusų „činovninkų“ žmonių 
medžioklė sukėlė pasipiktinimo vi
soje švedų visuomenėje. Kaimynai 
yra pasiryžę nenuleisti akių nuo 
mergaitės. Užsieniečių komisija 
aiškiai pasakė Lydijos Makarovos 
statusą. Užsienių reikalų ministe-' 
rija žodžiu painformavo rusų am
basadą ir pareiškė, kad mergaitė 
nebus išduoda prieš jos norą ir 
kad ją saugo švedų įstatymas.

Rusų ambasadoriaus Cemičevo 
dabar nėra Švedijoje. Jį pavaduoja 
pirmasis sekretorius Fedor Mal- 
guine, kuris švedų užsienių reika
lų ministerijai pareiškė, kad ru
sai neturėjo kito tftslo, kaip tik 
pildyti Lydijos tėvo norą, įteikiant 
jai laišką asmeniškai. Rusas, be 
to, pareiškė, kad tai buvo sutruk
dyta dėl to, kad mergaitė laikė
me globėjų nelaisvėje. Anot jo, 
yra davinių, kad mergaitė laiko

ma užrakyta tamsiame be langų 
mažame kambarėlyje, o mergaitė 
tuo tarpu 'naudojasi didžiausia 
laisve ir priežiūra namuose, lanko 
pianino studiją ir ruošiasi rudenį 
koncertui Koncertų Rūmuose.

Kokį tik besutiktum žmogų, visų 
vienas klausimas: kam rusaj ją 
taip gaudo? O kam ,gaudo, to 
neišneša Vakarų kultūros atstovo 
protas, tą težino tik Rusijos bol
ševikai.

Taigi sovietai neturi kito tikslo 
kaip tik pildyti pulk. Makarovo 
norą. Ambasada prisispirdama sa
ko, Jcad Lydijos tėvas dar ligi šiol 
negavę^* atsakymo į savo laišką 
ir vis skęsta nežinioje dėl dukters 
likimo. Bet duktė paneigia tai, ji 
sako, kad atsakius į tėvo laišką, 
o į telegramas atsakiusi telegra
momis. Praeitą rudenį ji iš naujo 
buvo parašius tėvui laišką ir nu
siuntus keletą nuotraukų iš Nor
vegijos, kur ji kartu su savo glo
bėjais viešėjo. Laiške ji įsakmiai 
pasakė negrįžianti atgal į Sovietų 
Sąjungą.

Kaip ten bebūtų, dienraštis,,Da- 
gens Nyhėter", norėdamas visą 
reikalą baigti ir padėti išsiilgu
siam tėvui pamatyti savo dukterį, 
nutarė pakviesti pulk. Makarovą 
į Švediją ir apmokėti visas kelio
nės bei pragyvenimo išlaidas. 
Laikraštis pasiuntė pulkininkui ši
tokį laišką:

Pulk. Ivan Pavlovič Makarov 
Krasnaja Ulica Dom 26, K5.LV 

Leningrad
S.S.S.R
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IS DIDŽIŲJŲ GERADARIŲ IR KRAUGERIŲ:

RUDIEJI DIDVYRIAI
„WUNDERKINDAS"

Pas, Gielleą (Muencheno gaulei
teri) šianden buvo pademonstruo
tas trylikametis „Hitlerjunge", ku
ris nuo A ligi Z atmintinai buvo 
išmokęs „Mein Kampf". Mes ban
dėm jį suklaidinti — pradėdavom 
nuo bet kurios eilutės iš vidurio, 
bet jis, nė sekundės negalvoda
mas, citavo toliau. Pasidoro, kad 
nieko daugiau jis nėra atmintinai 
išmokęs — nė vieno eilėraščio. Ei
lėraščiai jo iš viso neinteresuoją. 
Tada Esser (propagandos ministe
rijos sekretorius) išsireiškė, kad 
berniukas galėtų ilgainiui sau cir
ke užsidirbti duoną, jei karas bus 
laimėtas, (o dėl to jau neretai 
buvo pradedama abejoti!). Bet su 
tais jo žodžiais, sveičiai sužiuro į 
jį pailgėjusiais veidais: Esseris 
neretai pasirodydavo nenormalus. 
Grįžtant namo, jis dar aiškino 
man, esą vaikas, atmintinai išmo
kęs „Mein Kampf", bet nieko ne
girdėjęs apie Goethę, yra kažkas 
absurdiška. „Jeigu mums tai pa
tinka, mes galim išsiugdyti visą 
generaciją papūgų, o ne savaran
kiškai galvojantį žmogų.. Gal 
jis iš dalies ir teisus, bet argi ne
malonu yra žinoti, 'kad toks jau
nas vaikas yra atmintinai iškalęs 
ištisą storą tomą ...

nacionalsocialistines eti
kos IDEOLOGAS

Pas K-us pažinau šiandien pro
fesorių F., autorių žinomo, parti
jos pripažinto veikalo „Nacional
socialistinės valstybės etika". Tai 
gudrus, sąmojingas senas vyras, 
žinomas savo palaidu gyvenimu, 
kurį kažkas iš svečių paklausė: 
„Kaip tai suprasti, pone profeso
riau, kad savo gyvenimui Tamsta 
visiškai netaikai tų etinių normų 
kurias skelbi?" Senis šėtoniškai 
šyptelėjo, apžvelgė mus gudriom, 
mažom akytėm ir atsakė: Ar jūs 
matėt kada kryžkelėje rodyklę, 
kuri būtų ėjusi kartu su jumis? 
Užtenka to, kad ji jums nurodo 
kelią . . .“

Ten pat mačiau vyrą, apdova
notą Riterio Kryžium — su kar-

Pone Pulkininke,
Kadangi Tamsta aiškiausiai 

’ skęstate nežinioje, kaip gyvena 
Tamstos duktė Lydija Marcele 
Makarova Švedijoje, laikraštis 
„Dagens Nyheter” kviečia Tams
tą čia ir sudarys Tamstai progą 
susitikti su dukterimi. Tuo tu

rėsite progą įsitikinti, kad ji yra 
gerose rankose ir iš jos pačios iš
girsti, kad ji nenori grįžti į So
vietų Sąjungą. Laikraštis „Dagens 
Nyheter" siūlosi apmokėti Tamstai 

visas kelionės ir pragyvenimo 
Švedijoje išlaidas-

Su didžia pagarba
Dagens Nyheter.

Prieš siųsdamas laišką, dienraš
tis pasiteiravo, ar ambasada sutiks 
jį persiųsti. Konsulas Nikišinas 
prižadėjo per vice-konsulą Petro- 
pavlovą tarpininkauti ir skubiau
siu būdų pristatyti laišką, pareikš
damas, kad Makarovas tikrai su 
džiaugsmu priims kvietimą ir at
vyks į Švediją.

— O už kelionę galės ir jis 
pats tikriausiai užsimokėti, — pri
dūrė Petropavlovas.

Taigi lauksime atvykstant pulk. 
Makarovo. Bet ar jis gyvas? Kai 
užsieniečių komisija pirmą kartą 
svarstė Lydijos reikalus, nebuvo 
jokių įrodymų, kad tėvas tebėra 
gyvas. Prieinama išvados, kad 
pulk. Makarovo laiškai yra tik 
atakos priemonė, kurios griebiasi 
sovietų „činovninkai”, mėgindami 
privilioti Lydiją grįžti atgal į So
vietų Sąjungą. (Pabaiga) 

dais ir brilijantais. Liesas, rudas 
vyras su prilaižytais plaukais per 
tris valandas neištaręs nė žodžio- 
Kai aš pasakiau porrui K., kad 
man tas akmeninis žmogus suke
lia kažkokio nejaukumo, jis nusi
juokė — esą- štandartams nėra rei
kalo kalbėti . . .

IDILE GOERINGŲ NAMUOS
Vakaras Karinhallėje (Goeringų 

rezidencijoj) buvo visai jaukus. 
Tik Gruendgens tauškė man viso
kius niekus. Aš nesuprantu, kodėl 
vyrai taip mėgsta pliaukšti man 
visokias kiaulystes! Girdėjau iš jo 
mažiausia penkiolika anekdotų 
apie Emmy (Goeringo žmoną) — 
apie tą išpūstą, mietą įrijusią per
soną. Ji yra baisi pedantė, ir aš 
beveik džiaugiausi dėl paskui atsi
tikusio įvykio. Hermanas vakar 
buvo didelėj kelionėj ir šiandien 
pasakojo mums apie tai, kaip jo 
„štukų" buvo bombarduojamas 
viemas svarbus tiltas Rytuose. Tuo 
metu Georg, truputį per daug nu- 
gėręs, nulašino gurkšneli vyno ant 
tikrai gražios damastinės staltie
sės. Emmy pažiūrėjo į jį panie
kinančiu žvilgsniu. Tai pastebėjo

Is Fallingshostelio liet, komiteto veiklos
Tremtinių stovyklose kiekvie

na tautinė bendruomenė turi sa
vo taut, komitetą. Kitaip yra 
Fallingshostelio perein. stovykloj, 
kur gyena keliolikos tautybių 
busimieji emigrantai, einantieji 
čia sunkų kryžiaus kelią per 
visokias komisijas. Šios didžiulės, 
savo blokuose talpinančios per 
10.000 žmonių, stovyklos admi 
nistracija yra lenkų rankose, at
sieit, jie atlieka tai, ką kitose 
stovyklose taut, lyderiai ir ko
mitetai. Bet ir lietuviai, plačiai 
išsijoti tarp įvairiausių tautybių 
žmonių, turi 'išsirinkę savo tau
tinį komitetą. Tik jo paskirtis 
čia yra kitokia, negu kitose sto
vyklose.

Beveik kiekvieną savaitę di
desnis ar mažesnis lietuvių 
būrelis palieka perein. stovyklą 
ir išvyksta į užjūrį. Ne vieno 
emigranto skruostais nurieda 
ašaros, kada jis išgirsta visos 
bendruomenės vardu tariamus 
jautrius atsisveikinimo žodžius, 
kada jis aplink mato gausų tau
tiečių būrį, kada jo ausis virpi
na Lietuvos himno garsai, svajas 
dar kartą nunešdami į Golgotos 
keliais einančią Lietuvą. Tai ir 
yra pagrindinis LTB komiteto, 
kuris savo žinioje neturi maisto,

AlGtotMS (UMUUS ...
Per toli ieško

Psichologų ir sociologų kongrese 
Londone UNESCO direktorius J. 
S. Huxley pasiūlė dalyviams pa
tyrinėti Indijos jogų meną įsi
leisti į mistinę egzaltaciją, kad tai 
galėtų Europos kultūrai panau
doti. Vokiečių kai kurie laikraš
čiai pažymėjo, jog taip toli nėra 
reikalo siekti — Goebelso propa
ganda tai jau buvo Europoje pri
taikiusi.

Palengvėjo Širdis
Lenkijos socialistų partijos 

Džerdžionove pirmininkas Juozas 
Stalinas pagaliau lengviau atsi
duso, kai, sumokėjęs 15 zlotų, pa
galiau pakeitė savo pavardę ir 
dabar jaučiasi galįs nebijoti, kad 

Hermanas, pyktelėjo ir padarė 
štai ką. Bepasakodamas, kaip te
kėjo minėtoji upė, jis paėmė visą 
raudono vyno bonką iš pintinės 
ir įsisiūbavęs paliejo ant stalo. 
Tada, pamirkęs pirštą, pradėjo 
piešti upės tėkmę: „Taigi upė 
tekėjo šitaip, o čia buvo tiltas ... 
Lėktuvai turėjo skristi iš šitos pu
sės •. Ir taip toliau... Visą 
staltiesę raudonu vynu išbraižė. 
Svečiams baisiai patiko, tik Emmy 
pažaliavo iš pykčio. Gruendgens 
neištvėrė ir pareiškė, kad šito pie
šinio originalas priklausąs Bis
markui ... Gaila. Goeringas ap
skritai bando imituoti Bismarką, tik 
aš nesuprantu, kodėl . . .

PASIKEITIMAS KANADOS LIE
TUVIŲ LAIKRAŠTY

Kanados lietuvių veikėja, buvusi 
„Nepriklausomos Lietuvos" redak
torė in ilgametė administratorė 
Marija Arlauskaitė, sveikatai su
silpnėjus, pasitraukė iš „N. L." 
administratorės pareigų. M. Ar
lauskaitė, šalia savo tiesioginio 
darbo mokykloje, visą likusį laiką 
pašvęsdavo tautiniam ir kultūri
niam darbui, administruodama bei 
(1946—48) redaguodama „N.L.", 
dirbdama Kanados Lietuvių Centro 
Taryboje, organizuodama minėji
mus, režisuodama vaidinimus ir 
rūpindamasi tremtinių reikalais.* 

cigarečių ir kitokių gerybių at
sargų, uždavinys dvasiškai susti
printi tolstančius nuo senutės 
Europos krantų savo tautiečius. 
Be to, LTB komitetas rūpinasi 
lietuvių pradinės mokyklos eg
zistencija, lietuviškos spaudos 
platinimu. Komiteto vicepirm. 
adv. Ignaitis veda kartoteką lie
tuvių, per Fallinghostelio perein. 
stovyklą išvykstančių į užjūrius. 
Toji kartoteką laikui atėjus, bus 
pervežta į laisvą Lietuvą ir, ją 
bevartydamas, gal ne vienas 
tautietis sužinos, kur yra jo arti
mieji.

Rugpjūčio 19 d. iš Fallingshoste
lio į Australiją išvyko 9-tas 
transportas, kuriame buvo 48 lie
tuviai. Ataisveikinimas su iš
vykstančiais pradėtas vakarinė
mis pamaldomis vietos katalikų 
koplyčioje. Po pamaldų, gausiai 
žalumynais išpuoštoje pradžios 
mokyklos salėje,' dalyvaujant di
deliam būriui lietuvių, atsisvei
kinimo aktą atidarė LTB komi
teto narys. A. Pocius. Sugiedojus 
giesmę „Mariją, Marija“, jautrų 
žodį išvykstantiems tarė komit 
pirm. VI. Dumčius, o išvykstan
čiųjų vardu atsiveikino Jasiulai- 
tis. Aktas baigtas Lietuvos 
himnu. B-s.

per apsirikimą gali būt pakartas 
vietoj savo bendravardžio.

Galima suvalgyti tik priešus
Japonijos karo nusikaltėlių by

loj paaiškėjo, kad japonų armijai 
karo metu buvo leista valgyti 
tik priešo mėsą, savo pačių drau
gus suvalgyti buvo draudžiama.

Per apsirikimą į literatūros 
garsenybes

Prieš kiek laiko Stockholm© ra
dijas klaidingai paskelbė, kad 
norvegų rašytojai S. Christensen 
numatyta Nobelio premija. Po to 
viso pasaulio leidyklos ėmė daryti 
su rašytoja sutartis jos raštams 
leisti. Dalykui paaiškėjus, firmos 
sutarčių vis dėlto nenutraukė, nes 
pripažįsta, kad Christensen tikrai 
yra gabi rašytoja.

SPORTAS
Vokietijos futbolo meisteris at

gauna savo formą
— Vokietijos futbolo meisteris 

F.C. Nuernberg, po eilės nesėk
mingų pasirodymų įvairiose Vo
kietijos vietose, pereitą sekmadie
nį žaidė prieš Badeno rinktinę ir 
čia laimėjo 7:2.

— Vokietijos viltis trumpose 
distancijose — Werner Zandt 100 
ir 200 mtr. prabėgo per 10,5 ir 
21,6 sek. Mūsiškis V. Adamkavi- 
čius praėjusį sekmadienį 100 mtr. 
jau sukorė per 11,2 sek.

— Ateinantį sekmadienį prasi
deda Pietų Vokietijos aukštosios 
klasės „Oberliga" futbolo pirmeny
bės. Šiose pirmenybėse dalyvauja 
16 komandų.

)P)RAVNIES1IMA\)I
Argentinos Lietuvių Imigracinis 

Komitetas praneša.
Tremtinių spaudoje, o taip pat 

iš laiškų teko patirti, kad kai 
kurie asmenys savanaudiškos re
klamos sumetimais operuoja kokiu 
tai Baltijos Komitetu Argentinoje 
ir sąmoningai painioja jį su lietu
vių tremtinių reikalais. Turime 
pastebėti, kad vadinamasis Baltijos 
Komitetas nėra išrūpinęs nė vie
nam lietuviui leidimo atvykti į 
Argentiną. Buvo rimtų motyvų 
lietuviams sukurti nepriklausomą 
komitetą, kuris,veikdamas kontak
te su Argentinos Katalikų Imigra
ciniu Komitetu, jau gavo 1200 lei
dimų ir tikisi jų gauti dar dau
giau. Lietuviškai mūsų komitetas 
vadinasi: Argentinos Lietuvių Imi
gracinis Komitetas, o ispaniškai— 
Comitė Lituano de Inmigracion 
(adr.) Mendoza 2280, Avellaneda 
F.S.C. Tremtiniai, suinteresuoti 
gauti leidimus i Argentiną, turi 
kreiptis tiktai čia nurodytu komi
teto vardu ir jo adresu. Kitaip 
nėra tikrumo, kad tremtinių laiš
kuose atvirai parašyti daviniai 
apie x save ir savo gimines nepa
tenka į rankas tų, dėl kurių lietu
viai susilaukė tremtinių likimo.
Argentinos Lietuvių Imigracinis 

Komitetas

SKELBIMAS Nr. 49.
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiamę skelbime išvardinti asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji yra prašomi atsiliepti C/Kar- 
totekon per vietos LTB komitetus,
kartu nurodant skelbimo eilės Nr. 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

717. RAILIENĖ-Stadzevičiūtė Ele
na; VERBYLA Beleventūras (1905) 
iš Kurpikų.

718. Mrs. Emilija Baltramaitienė- 
Plauškaitė, 8 Clarkson Street, 
WORCESTER, Mass. — prašo at
siliepti savo gimines: Stanislovą 
Plaušką, Petrę Plauškienę ir jos 
vyrą Domininką bei Barborą Vait
kienę, kilusius iš Švėkšnos.

719. Mrs- Ursula Dambrauskienė, 
R.l, LEMONT, IlPUSA — prašo 
atsiliepti Juozą Dambrauską.

720. Mr. Pranas Muningis, 150 
Ames Street, MONTELLO, Mass.- 
USA —* prašo atsiliepti savo sūnų 
Praną, gyvenusį Žagarėje.

721. Miss E. Augustinavičiūtė, 1 
Cambridge Place, WORCESTER, 
Mass/USA — prašo atsiliepti savo 
gimines: Oną Mockevičienę ir An
taną Mikalauską.

722. Mrs. Katie De Tereese, 305

„Žiburiai" išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir Šeštadie
niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja

po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesini prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Full Sutton, Hostel 
Staff, Stamford Bridge. Near York. •
Kanadoj: Mr. P. Piečaitis, 6668 Delorimier Ave., Montreal 30, Quebec, 
„žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.

— Taiįjvdlstybinėse 1. atletikos 
rungtynėse Prancūzija nugalėjo 
Čekoslovakiją 91:77 ir Austrijos 
(moterų) rinktinė — Šveicariją 
63:31.

Bokso mozaika
— Rugsėjo 2 d. sunkaus svorio 

Vokietijos bokso meisteris Hein 
ten Hoff Hamburge, sekant 12 000 
žiūrovų, apgynė meisterio titulą 
prieš Jean Kreitz, priversdamas 
pastarąjį 5-me rounde pasiduoti 
technišku k.o.

— Augsburgiškis Willy Faerber 
Leipcige po 12-os roundų surikios 
kovos laimėjo prieš Hans Schif- 
ferį musės svorio Vokietijos meis
terio titulą.

Livonia Ave., BROOKLYN, N.Y.- 
USA — prašo atsiliepti savo bro
lius: Joną ir Vincą Sonkus, kilu
sius nuo Telšių.

723. Mrs. Marijona Bacevičienė- 
Valenis,. 3739 S. Peoria Street, 
CHICAGO 29, Ill. — prašo atsi
liepti savo seserį Barborą Juškie
nę ir jos šeimą.

724- Mrs. Ona Leonavičienė, 48 
Aetna Street, WORCESTER, Mass. 
USA — prašo atsiliepti: Praną Ta
mulevičių iš Marcinkonių, Juozą 
ir Oną Vosylius iš Biržų.

725. Mr. Joseph Rasulis, 38 Whi
te Street, ROCKVILLE, Conn./USA
— prašo atsiliepti Petrą Vengraus- 
ką iš Kapčiamiesčio.

726. Miss Ona Cižiūnaitė, Casil- 
la de Correo 303, c/o „A.L.Balsas", 
BUENOS AIRES/Argentina — pra
šo atsiliepti' Boleslovą Janušką.

727. Mrs. Frances Johnson, 202 
Stubenville St., PEORIA 6, BL
USA — prašo atsiliepti Joną Ur- 
butį.

728. Mr. Kazys M. Rinkus (Rin
kevičius), 1345 Brodway Ave., M. 
W., GRAND RAPIDS 4, Mich./USA
— prašo atsiliepti Rinkevičius ir 
Merkevičius nuo Vilkaviškio.

729. PUGIRClENE Ona, kilusi iš 
Kairiškių — prašoma kreiptis į 
Lietuvos Konsulatą, Čikagoje, jos 
mirusios JAV sesers Reginos 
Erickson palikimo reikalu, bylos 
Nr. 2533/KMA.

730. Gautį giminių adresai iš 
JAV: Siiv. Seikauskui, Leonui 
Baltrukoniui ir laiškas Vincui ša- 
laviejui nuo Kazio Ivoškos.

SKAUTAMS

Skautų iškilmingojo akto nuo
trauką, įdėtą „Žiburių" Nr. 33 ga
lima gauti prisiuntus vieną DM. 
Taip pat galima pareikalauti ir 
kitokių mano nuotraukų šiuo 
adresu: (13b) Rebdorf b. Eich- 
staett, J. Gaidys.

BESITEIRAUJANTIEMS AMERI
KOS LIETUVIŲ ADRESŲ

Daugelis skaitytojų, radę „Žibu
riuose" Amerikos lietuvių atvaiz
dus arba šiaip žinių apie juos, 
kreipiasi į Redakciją, prašydami 
jų adresų. Tas nuotraukas arba 
straipsnelius „Žiburiams" atsiunčia 
jų skaitytojai Europoje arba Ame
rikoje, todėl Redakcija su aprašo
maisiais arba tais, kurių paveikslai 
„Žiburiuose" įdėti, ryšių neturi ir 
pražomų adresų negali suteikti, tad 
prašome tuo reikalu į Redakciją 
nebesikreipti.

„žib." redakcija
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BROLIU KARAS 
amerikiečiu žvalgyboj

Kai per Panamerikos konferen
ciją Bogotoj kilo kruvinas maištas, 
4 kurio sukūrį pateko pats Mar- 
shallis, amerikiečių viešoji opinija 
susijaudino, kodėl jų žvalgyba to
kia neapdairi, kad apie tai iš anks
to nesužinojo. Baltieji Rūmai 
paskyrė net trijų asmenų komisiją 
su Allan W. Dulles priešaky žval
gybos neveiksmingumui tirti. Toji 
komisija nustatė, kad žvalgyba 
apie maišto grėsmę žinių turėjo, 
bet tos žinios nepasiekė reikiamų 
valdžios vietų. Susidomėjusi, kas 
dėl to kaltas, komisija nustatė, kad 
JAV žvalgybos organizacija visiš
kai chaotiška.

Nuo seno savo žvalgybas turėjo 
valstybės departementas ir karo 
ministerija. Jos veikė ir tebeveikia

LIETUVIAI -
VOKIEČIAMS PAVYZDYS

Paskaita apie Lietuvą vokiečių 
kunigams

Rugsėjo 6 d- Augsburge šv. Elž
bietos vienuolyno salėje kun. V. 
Zakarauskas skaitė Augsburgo 
diecezijos kunigams paskaitą „Ka
talikybė Lietuvoje". Paskaita bu
vo su dideliu susidomėjimu išklau
syta ir buvo pareikštas noras, kad 
paskaitos kai kurios dalys būtų 
išspausdintos vokiečių katalikų 
laikraščiuose.

Augsburgo diecezijos katalikų 
kunigų sąjunga rengė šią paskai
tą labai rūpestingai, paskelbdama 
ją spaudoj ir kviesdama svečius 
atskirais pakvietimais. Po paskai
tos, kuri truko vieną vai. ir 15 
min., pirmininkaujant^)© daugelio 
šiltų žodžių lietuvių tautos adresu 
pareiškė: „Nors lietuviai nuo savo 
mažos tėvynės yra nutolę per 
tūkstančius kilometrų ir neša sun
kią tremties naštą, tačiau jų meilė 
ir prisirišimas prie katalikų Baž
nyčios yra gražus pavyzdys Vo
kietijos katalikams."

Paskaita buvo iliustruojama lie
tuviškais meno leidiniais ir istori
nėmis nuotraukomis. Dalyvaujan
tieji kunigai gyvai domėjosi mūsų 
tautos ir Bažnyčios kančiomis bei 
pergyvenimais. Ypač įspūdį jiems 
padarė Kražių skerdynės, spaudos 
draudimas, vysk. Matulionio kan
čių istorija bei dabartinė mūsų 
tautos ir kat. Bažnyčios padėtis 
Lietuvoje. 

JAV katalikai organizuoja 
pagalba atvykstantiems DP
Mons. Juozapas Rummel, Nau

jojo Orleano arkivyskupas paskel
bė, kad numačius šį miestą pas
kirti uostu, per kurį bus vežami į 
Jungtines Valstybes „išvietintieji 
asmens", reikia įsteigti jiems užei
gos centrus ir fondą reikalingoms 
pervežimų išlaidoms padengti. Ka
dangi IRO užmoka už pabėgėlių 
kelionę tik nuo išvykimo ir at
plaukimo uosto, dėl to, — pasakė 
Mons. Rummel, — Naujojo Or
leano katalikai turi sudaryti vie

atskirai. Karo metu buvo sukurta 
dar viena žvalgybos ištaiga - OSS 
(Office of Strategic Services), bet 
i ją prigužėjo raudonųjų, ir juos

Sovietai atgaivina hitlerines vokiečiu svajones
Hitlerio laikais Vokietijoj vienas 

policininkas tekdavo 611 gyven
tojų. Dabar Saksonijoj, vienoj iš 
sovietų zonos provincijų, tas san
tykis yra 1:219. Dar neseniai ten 
buvo 16.712 policininkų, jų 75 
proc. pastaruoju metu buvo „iš
valyti" — atleisti bei suimti kaip 
nepatikimi. Jų vieton priimta na
ujų — jau „švarių", ir dabar sek
sus saugo 23.679 policininkai. Sa
ugo ne nuo kriminalinių nusikal
tėlių: dar niekad Rytų Vokieti
joj nebuvo tiek kriminalinių nu
sikaltimų kaip šiandien. Policija 
ten saugo režimą. Neseniai marš. 
Sokolovskis kitiems metams nukė
lė rinkimus, kurie turėjo įvykti šį 
rudenį. Ligi 1949 m. rudens MVD 
politinė sistema turi įvesti „tvar
ką", kad rinkimai praeitų kaip ir 
kitur anapus galažinės uždangos. 
Dabar dar esama pavojaus, kad 
sovietų zonos vokiečiai vieningai 
nebalsuos už SĖD.

Neperseniausiai SĖD lyderis 
Wilhelm Pieck, kalbėdamas Fried- 
richsheine (Berlyno priemiesty), 
atvirai pareiškė: „Mes esam na- 
cionalinė-socialistinė partija Ir tuo 
keliu mums eiti padeda okupacinė 
galybė" (sovietai). Sovietų pade
dama, SĖD tikrai sparčiai atstato 
nacionalsocialistinę tvarką, dar 
pagerintą. Gestapo vietoj jau pui
kiai veikia MVD diriguojama po
litinė policija,, vad. „K5". Prie 
Wilhelmsplatz, Berlyne, ten pat, 
kur sėdėjo Goebbelsas, raudonąją 
propagandos žinybą atkūrė iš 
Maskvos atvežti specai Rudi En
gei ir Herbert Gute. Tos žinybos 
funkcija nevien šokdinti sovietų 
zonos spaudą. Jos agentų tikslas 
stebėti gyventojų nuotaikas, regi
struoja bažnyčių lankymą, įrengi
nėja butuose neregimus mikrofo
nus, klauso telefono pasikalbėji
mų ir reguliariai teikia praneši
mus „K5". To sekimo rezultate 
nuolat paslaptingai dingsta demo
kratinių partijų veikėjai, o tūlas 
likusiųjų baimingai traukiasi į už- 

tinį fondą, kad šį trūkumą už
pildytų.
KINIJA KAUPIA SAVO JĖGAS
Nuo rugpiūčio 30 d. Kinijoj vi

sos laivais įvežamos muitu apdėtos 
prekės bus apdėtos dar specialiais 
mokesčiais, sudarančiais 4O’/« jų 
vertės.

Gautos pajamos bus panaudotos 
greitesniam civilinio karo užbaigi
mui. Naujieji mokesčiai sudaro 
tik dalį naujo ekonominio plano, 
kuriame taip pat numatoma valiu
tos pakeitimas ir užsienio' nuosa
vybių atidavimas.

jau po karo bevalant ji buvo per
organizuota į CJG (Central Intel
ligence Group), kuri užsimojo sekti 
britų Intelligence Service pavyz
džiu. Valstybės departamento ir 
karo ministerijos žvalgybos į CJG 
žiūrėjo kaip į konkurentą ir dažnai 
pakišdavo koją. Į tą konkurencinę 
kovą įsimaišė ir FBJ (Federal In
vestigation Burean, vidaus kontra 
žvalgybos įstaiga). Be to, ir JAV 
atominė komisija įsteigė savo ži
nių tarnybą. Tos visos įstaigos ne
tiek bendradarbiavo, kielf viena 
kitai kenkė, ir gavosi tikras chao
sas, kurio pražūtingumą amerikie
čiai ima suvokti, pajutę, kaip pla
čiai veikia sovietų agentai JAV. 
Dėl sovietų šnipų veikimo ameri
kiečiai dabar stipriai jaudinasi, bet 
gal tai juos pastūmės centralizuoti 
savo kontražvalgybą.

NUTARTA STEIGTI 
JUNGTINES EUROPOS 

VALSTYBES

Interlaken. Rugsėjo 4 d. pasi
baigė Europos parlamentinis kong
resas. Baigdamas jis išleido at
sišaukimą, kviečiantį Europos par
lamentinį suvažiavimą, kuriam 
turėtų dalyvauti 16 Marshallio 
planą pasirašiusių valstybių ir Va
karų Vokietija. Vokietijos priėmi
mas į Europos uniją esąs vienin
telis vokiečių problemos spren
dimas. Europos unijos centras 
turėtų būti Gstaade, Šveicarijoj. 
Kiekviena tauta į šį suvažiavimą 
atsiuntė po 2 atstovus nuo vieno 
milijono žmonių. Kongresas skai
tomas labai pasisekusiu. Interla-. 
kene buvo sutarta, ateity įsteigti

I Jungtines Europos valstybes.

pečkį, palikdami vis laisvesnį vei
kimo plotą vienatinei SĖD par
tijai.

Tačiau nacizmas atgaivinamas 
ir dar vienu, pačiu įdomiausiu, po
žiūriu: Sovietai sistemingai kursto 
agresinį vokiečių . imperializmą. 
Tai atlieka Maskvoj sėdį vokie
čiai, suburti į „Laisvosios Vokie
tijos" organizaciją. Kaip jie ape
liuos į nacionalistines vokiečių 
nuotaikas, matyti iš vieno jų raš
to, kuris byloja: „Ką reiškia nau
josios Vokietijos rytų sienos, jei
gu, einant išvien su rusais, mums 
atsiveria tokios perspektyvas, ku

Suomijos „demokratinė'policija
(MŪSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO SVEDIJO,)

Plaukai šiaušiasi, perskaičius ra
portą, patiektą specialaus Suomi
jos vyriausybės 1947 m. rugsėjo 
mėn. paskirto komiteto buvusiai 
komunistų dominuojamai policijai 
ištirti.

. Tyrimo komitetas, vadovaujamas 
Vazos lėno viršininko Bruno Ahl- 
beck, savo žinias ėmė iš policijos 
vadų, archyvų ir parlamento pro
tokolų. Apsiribota tik Helsinkiu, 
Tammerforsu ir Abo.

Naujoji valstybinė policija gimė 
1945 m. balandžio 26 d. Jos vadu 
tada buvo dr. Otto Brusėn. Sau
gumui buvo duotos naujos direk
tyvos, atnaujinta kartoteka fr pri
imti nauji tarnautojai. Tuo laiku 
buvo atleisti trys policijos vadai, 
vidaus reikalų ministeriui pasiū
lius, nors tam reikėjo valstybės 
tarybos nutarimo. Viso to „sude- 
mokratinimo" motoru buvo polici
jos vado pavaduotojas komunistas 
Aino Aaltonen.

Aaltonen priėmė naują komu
nistinį personalą, o Leino atskiru 
vidaus reikalų ministerijos raštu, 
kurjs nebuvo kontrasignuotas ir 
neįtrauktas į registrą, paskyrė jį 
vadu per tą laiką, kada Brusėn 
negalėjo savo pareigų eiti.
Valymas vyko Aaltonen vado
vaujant su Brusėn žinia. Pas
tarasis gi prieš komitetą pa
teisino išvalymą ir davė direk
tyvų save apginti kaip „kaltą". 
1947 m. pabaigoje teliko tik 21 as
muo, arba 6,8 %, senojo personalo, 
o šių metų pirmoje pusėje tas 
skaičius nusmuko ligi 11, arba 
4,9 %. Buvo skelbiama, kad tuo 
laiku tik 60,7 % tebuvo arba ko
munistai, liaudies demokratai, kai
rieji arba „demokratai", 2—3 % 
priskirti dešiniesiems, o visi kiti 
buvo „neutralūs". Kai kuriais atve
jais buvo konstatuota, kad tiesiog 
komunistinės organizacijos buvo 
įsimaišiusios,, policiją skiriant.
IŠDAVIKAI IR VAGYS PERSO

NALO TARPE
Dėl naujojo personalo kokybės 

komiteto patiekti rezultatai tiesiog

rios tebuvo senosios vokiečių Po
rnos imperijos laikais! Reikalas 
eina apie senąsias vokiečių žemes 
kaip Burgonija, sritys tarp Reino, 
Moselio ir Seldės žiočių (Belgija, 
Olandija) net nuo žmonių nusigy
venusios Prancūzijos žemės! Isto
rinis vokiečių uždavinys yra su
kelti puolimo bangą | Vakarus ir 
įsikurdinti žemėse, kuriose sub
rendo mūsų (vokiečių) istorija". 
Tai lygu sovietiniam visos Europos 
užvaldymui. Kokie blankūs ir lai
kini prieš tuos Maskvos užsimo
jimus atrodo Berlyno kompromisų

I vaidiniai!

šiurpūs. Įš viso personalo 37 as
menys, arba 11,9%, buvo bausti 
už valstybės ir kitus didelius iš
davimus, aukštesniam personalui 
nuošimtis dar didesnis — 31,6 %. 
Toliau 17 buvo bausti už karinius, 
o 22 už paprastus nusikaltimus. 
Bet vienas iš dedektyvų tai jau 
tikrai visus rekordus viršija — jis 
buvo visam gyvenimui nubaustas 
už valstybės išdavimą, už ruoši
mąsi sunkiam. išdavimui, už de
šimtį įvairių vagysčių, už nužudy
mą ir už nelegalų ginklo laikymą.

1947 m. pabaigoje 85 % visų vy
resniųjų ir 83,8 % visu tardymo 
personalo neatitiko kompetencijos 
reikalavimų. Komitetas -taip pat 
pastebi, kad didžioji. dauguma vi
sai netinka policijos uždaviniams. 
Daugelį tų politiniais sumetimais 
priimtų tarnauti paskui reikėjo at
leisti dėl įvairių nusikaltimų. Ko
mitetas taip pat konstatuoja, .kad 
valstybinės policijos buvo krei
piama dėmesio į politines pa
žiūras ir kad valstybinės polici
jos dvasia visai pasikeitė, priimant 
netinkamus ir už valstybinius nu
sižengimus baustus žmones. Todėl 
plačioji visuomenė buvo labai ne
patenkinta ta visa organizacija.

PARLAMENTO NARIAI 
ĮTARIAMI

Pats Brusėn įsakė nebekontro- 
liuoti kooperacijų ir organizacijų, 
priklausančių kairiausioms gru
pėms,-o tuo tarpu kitos partijos 
buvo užleistos šnipais ir jų nariai 
registruojami. Kovojant prieš koa
licinės partijos jaunimą buvo re
gistruojami visi jos nariai. Taip 
buvo daroma ir su tais, kurie 
Lappo laiku žygiavo kartu su ūki
ninkais, išviso apie 20.000 asmenų.

Kartotekoje buvo surašyta 80.000 
asmenų. Tarp jų buvo ir parlamen
to nariai. Iš koalicinės partijos 29 
parlamento narių 24 buvo laikomi 
įtartinais, iš agrarų 48 narių — 16, 
iš socialdemokratų 46 — 10, iš 
švedų liaudies partijos 16 — 3 ir 
iš pažangiųjų 9 — 5 buvo įtartini. 
Keisčiausia, kad ir liaudies demo-

lAuutįtai is visut
AtėnaL Pranešama, kad gen. 

Markos yra pašauktas Maskvon, 
kur jis turi gauti naujų instrukci
jų dėl tolimesnio partizaninio karo 
vedimo.

Paryžius. Buvęs Tuniso bėjus 
Moncet Bey mirė Prancūzijoj. Jis 
ten gyveno prancūzų policijos sau
gomas. Buvęs Tuniso’ bėjus buvo 
kaltinamas bendradarbiavimu sp 
vokiečiais.

Capetown- Pietų Afrikos senatas 
išleido įstatymą, kuriuo valstybei 
suteikiamas radioaktyvių medžia
gų ir atominės energijos eksploa
tacijos monopolis.

Madridas. Lapkričio mėn. Ispani
joje įvyks pirmieji savivaldybių 
rinkimai po 17 metų petraukos. 
Burmistras bus skiriamas vidaus 
reikalų ministerio arba provinci
jos gubernatoriaus. Savivaldybių 
patarėjai bus renkami trim bū
dais: trečdalį jų rinks šeimų gal
vos, trečdalį — falangistų organi
zacijų sąjunga, o išrinktieji savo 
ruožtu išrinks likusį trečdalį iš 
vadovaujančių profesinio bei kul
tūrinio gyvenimo asmenų.

Roma. So v. Rusija kaltina Itali
ją taikos sąlygų nesilaikymu, at
sisakant atiduoti 33 karo laivus, 
numatytus taikos sutarty. Kitos 
valstybės Italų vyriausybės laiky
seną remia.

kratų parlamento grupės trys na
riai buvo įrašyti tarp įtartinųjų. 
Iš valstybės tarybos kartotekoje 
buvo įrašyti du agrarų partijos 
ministerial ir vienas tos pačios 
partijos buvęs ministeris.

Trijų koalicinės partijos parla
mento narių, dviejų agrarų ir pen
kių socialdemokratų buvo renka
mos laikraščių iškarpos ir kita me
džiaga ir kraunama į specialias 
bylas. Tuo tarpu iš Rusijos grįž
tančių komunistų priežiūra i-r re
gistravimas buvo visai apleistas.

Apie partijų bei draugijų veiki
mą buvo surinkta visokio šlamšto, 
visai neįsigilinus į reikalą. Karto- 
tekon pateko išviso 3000 įvairių 
draugijų bei organizacijų. Medžia
ga apie jas surinkta į 64 dideles 
archyvines dėžes.

Iš 666 atsitikimų žiauraus elge
sio su karo belaisviais 442 pri
klauso valstybinės policijos sąs
kaitai.

KONTRABANDININKAI VALSTY
BINES policijos Šnipų tarny

boje
Komiteto konstatuota, kad val

stybinė policija savo veikimą iš
plėtė už įstatymais jai numatytų 
ribų. Konstatuota, kad griebtasi 
neleistinų suėmimų ir kratų. Tarp 
kita ko vienam kontrobandininkui 
Vazos ščerose buvo leista ir toliau 
veikti, jeigu jis teiktų žinių apie 
žmonių gabenimą į Švediją.

Įdomus skyrius yra ir telefonais 
pasikalbėjimų klausymas. Senoji 
policija turėjo 10 laidų savo būsti
nėje, bet naujoji tais nepasiten
kino ir įsivedė dar 80. Jie dar te
bėra, bet, atrodo, daugiau nebe
bus naudojami.

Kas liečia žiaurų elgimąsi su 
suimtaisiais, tai parlamento juri
dinės sekcijos pirmininkas įsakė 
iškelti aštuoniais bylas iš dvylikos 
atsitikimų.

Svarbu yra konstatuoti, kad val
stybės policija savo pranešimuose 
davė klaidingas žinias apie mo
kinių muštynes ir perdėjo jų 
reikšmę.

Buvusioji vyriausybė davė val
stybės policijai progos apsiginti, 
kol -komiteto tyrimas bus patiek
tas reikiamai institucijai ir ^pas
kelbtas, ką policija ir daro savo 
ilgame rašte.

Bendroji opinija reikalaus mažų 
mažiausia išvalymo tiek, kiek vy
riausybė pajėgs šiuo reikalu.

J.
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