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1 (196) AUGSBURGAS antradienis 1949 m. sausio 4 d. V METAI

Slaptas Skandinavijos 
ministeriu pirmininku 

susitikimas
Uddevalla, Švedijos vakarinių 

pakrančių miestas, šventė savo 
■350 m. jubiliejų, kuriame bė Švedi
jos ministerio pirmininko dalyva
vo dar ir Norvegijos bei Danijos 
ministerial pirmininkai. Kaip va
karinis švedų laikraštis „Afton
bladet" gruodžio 22 d. skelbia, kad 
po jubiliejaus iškilmių slaptai su
sitiko visos trys kabinetų galvos 
gynimosi klausimui aptarti. Susi
tiko nežinomoje ^vietoje vakarų 
pakrantėse.

Diskusijos greičiausia lietė šiau
rės kraštų keturmečio planą Mar- 
shallo organizacijos rėmuose, gre
siančią užsienio politikos padėtį, 
na, žinoma, jie svarstė ir ligi šiol, 
pasirietus taip paslapty laikomus: 
šiaurės kraštų gynimosi komiteto 
pasiektus rezultatus.

GEN. CLAY APIE 
BERLYNO BLOKADA
Vašingtonas. JAV nepartinis lai

kraštis „US NeWs & Worlds re
ports" patiekė gen. Clay eilę klau
simų, daugiausia liečiančių Ber
lyno blokadą. Paklaustas, ar tikįs, 
jog rusai gali griebtis prievartos 

-priemonių oro koridoriuj, genero
las atsakė netikįs. Jo nuomone, 

’ bandymas Berlyną užblokuoti ir 
liks tik bandymu, nes, geram orui 
esant, į Berlyną per dieną atga
benama po 5.000 to maisto ir pre
kių, blogam orui esant po 3000 to, 
gi žiema, atrodo, bus nebloga ii 
prekių pristatymo nesutrukdys. Į 
klausimą, kodėl taip vėlai buvo 
griebtasi kontraprienomių prieš 
blokadą, gen. Clay tarp kitko at
sakė: „Vakarų Vokietojoje yra 
trys okupacinės zonos ir valdžios. 
Todėl, norint padaryti bendrą nu
tarimą, reikia tartis ne tik siK>sa- 
vo vyriausybėmis, bet taip pat ir. 
su kitų okupacinių zonų valdžio
mis. Toks procesas be abejo ilgiau

ORO TILTUI ŠEŠI MENESIAI
Berlynas. Gruodžio 26 d. sukako 

lygiai šeši mėnesiai dvidešimto 
amžiaus technikos stebuklui — 
Berlyno oro tiltui. Prieš šešis mė
nesius pirmą kartą pakilo C—47 
bombonešis, bandydamas du su 
puse milijono atkirstų Berlyno gy
ventojų aprūpinti maistu, kuru ir 
žaliavomis. Tai pradžioj buvo lai
koma nesąmone, gi šiandien dieną 
ir naktį kas trys rainutės Berlyne 
nusileidžia lėktuvas, kuris atga
bena prekių užblokuotam miestui. 
15.0000 amerikiečių ir 700 britų 
dieną naktį dirba Berlyno aprū
pinime. 17 amerikiečių ir 9 britai 
yra jau paaukoję savo gyvybes, 
tą uždavinį vykdydami. Nežiūrint 
visokių trukdymų ir kliūčių, Ber
lyno oro tiltas ne tik nesilpnėja, 
bet rodo tendencijų stiprėti.

Naujasis JAV kongresas pradeda savo darbo
DIDESNIŲ PAKEITIMŲ JAV POLITIKOJ NEPRAMATOMA

Vašingtonas. Sausio 3 d. JAV 
naujasis-demokratiškas-kongresas 
pradeda saVo darbą. Visa Europa 
su susidomėjimu seka jame vy
raujančias nuotaikas, nuo kurių 
pareina ne tik JAV, bet didele 
dalim ir pačios Europos reikalai. 
Šiuo metu svarbiausias klausi
mas, kaip susitvarkys ir persior
ganizuos Senatas ir atstovų rūmai, 
nes partija, turinti Senate ir at
stovų rūmuose daugumą, turi teisę 
įvairioms komisijoms paskirti savo 
pirmininkus, kurie įstatymų priė
mime vaidina svarbų vaidmenį.

Dėl kai kurių vietų jau, iš 
anksto susitarta. Senato pirmi
ninko vietą užims dabartinis vice
prezidentas, senas New-Deal ša
lininkas ir ištikimas Roosevelto 
bendradarbis Alben Barkley, 

užtrunka, negu ketvirtoj zonoj, 
kur įstatymai būna padiktuoti."

Apie rytų zonoj vykdomus kari
nius pasiruošimus gen. Clay at
sakė nieko nežinąs. Nieko negalįs 
pasakyti taip pat apie sovietų ar
mijos dezertyrų skaičių, esantį va
karinėse zonose. Generolo nuo
mone, dezertyrų yra nedaug, nors 
jis tuoj pat pabrėžė, jog gali būti 
dezertyrų kurie perbėgo į va
karines zonas ir dar karinei val
džiai yra nežinomi.

Frankfurt. Amerikiečių karinin
kų pranešimu, gruodžio 26 d. nak
tį sovietai suėmė šešis amerikie
čių karius, apkaltindami juos pe
rėjimu į sovietų zoną. Kareiviai 
buvo suimti, einant jiems sargy
bos pareigas. Po vienos paros jie 
buvo paleisti. Rusai pareiškę, jog jie 
prieš suėmimą paleidę vieną vie
nintelį įspėjamąjį šūvį, tačiau vo
kiečių, pasienio policininkų pra
nešimu tarp amerikiečių ir rusų 
karių įvykęs trumpas susišaudy
mas, kuris tačiau praėjęs laimin
gai.

Penki IRO laivai pabėgėliams 
is Kinijos gabenti

IRO papildomai išnuomojo dar 
tris laivus' pabėgėliams gabenti iš 
Kinijos. Pirmieji du laivai „Castel- 
bianco” ir „Wooster" gruodžio 
pradžioje iš Australijos nuplaukė 
į Kiniją. Jie paims žydų pabė
gėlius, kuriuos per Ramųjį Van
denyną, Panamos kanalą atgabens 
į vieną Viduržemio juros uostą. 
Laivas „San Francisco", „Svalbord" 
ir „Protea" pirma nugabens Euro
pos pabėgėlius į Australiją, o iš 
ten vyks į Kiniją. Jie galės paimti 
3.135 keleivius, vadinasi, tiek, kiek 

kuris priklauso kairiajam demo
kratų partijos sparnui. Atstovų 
rūmų priešaky greičiausiai atsis
tos jau nuo 1927 m kongresui pri
klausąs, taip pat „kairysis“ de
mokratas, John Me Cormack. 
(Demokratų partijos narių skirs
tymą į „dešiniuosius“ ir „kairiuo
sius“ nereikia suprasti europine 
prasme). Ypatingos sarbos Euro
pos reikalams turi abiejų rūmų 
užsienio reikalų komisijos ir jų 
pirmininkai. Šiame kongrese Se
nato užs. politikos komisijos pir
mininku greičiausiai taps taip 
pat Roosevelto laikų politikas 
Tom Connally. Analoginės atsto
vų rūmų komisijos vadovavimas 
teksiąs vienam iš seniausių kon
greso narių (78 m) Sol Bloomui.

Giliau neįžvelgus, atrodo, jog 
ligi naujų kongreso rinkimų (po 
2 metų) demokratai, turėdami ab
soliučią daugumą, galės tvarky
tis kaip jięjns patinka. Tačiau 
taip nėra. Iš tikrųjų respubliko
nai turi gan stiprią mažumą abie
juose rūmuose. Žinoma, jie turės 
padaryti tam tikrų nuolaidų, ta
čiau iš kitos pusės jie spaus Tru- 
maną savo rinkiminėj kompani
joj pažadėtus kai kuriuos dalykus 
nevykdyti. (Pa v.: Taft-Hartley 
įstatymo panaikinimą). Reikia at
siminti taip pat, jog kai kuriais 
klausimais ir pietų demokratai 
bus vieningos nuomonės su res
publikonais, ir tuomet su tokia 
koalicija nesiskaityti jau nebus 
galima. Jau kelias savaites prieš 
kongresui susirenkant vyko nuo
monių lyginimai tarp abiejų de
mokratų sparnų svarstant finansų |

Vilniaus Katedra paversta šokiu sale
ITALŲ SPAUDA APIE LIETUVĄ

Vakarų Švyturys“. Pateikdama 
jame teisingų žinių apie Vilniaus 
praeitį, apie jo meno kūrinius bei 
architektūrą, apie Vilniaus oku
paciją nuo 1920 m. iš lenkų pu
sės ir apibūdinami trumpai so
vietų dabar Lietuvoje rodomi 
žiaurumai. Pranešama kartu, kad 
garsioji Vilniaus katedra bolše
vikų esanti paversta šokių sale.

Žurnalas „Messagero del S. 
Cuore“ gruodžio mėn. laidoje, 
įžanginiame straipsnyje, pavadin
tam „Su persekiojamais broliais“, 
kalba ir apie Lietuvos kryžiaus 
kelią po sovietų jungu: pateikia 
iš įvairių šaltinių žinių apie oku
paciją ir pakartotinai cituoja Lie
tuvių laišką Popiežiui Pijui XII.

Lietuvių katalikų laišką, atė
jusį iš užgrobtos Lietuvus Šven
tajam Tėvui, beveik ištisai ir su 
tinkamais paaiškinimais atsis
pausdino dviejuose numeriuose 
ir iliustruotas savaitinis katalikų 
žurnalas „U Focolare“.

Roma. Savaitinis katalikų lai
kraštis „L’Ora dell’Azione“ gruo
džio 16 d. numeryje talpina 
straipsnį, pavadintą „Vilnius —

šiuo metu Europos DP turi vizų 
įvažiuoti Australijon.

Kad Australijos įkurdinimo pro
grama dėl penkių laivų išnuoma
vimo nenukentėtų, Amerika įgalino 
IRO panaudoti tris JAV karuo- 
menės transportinius laivus, nau
dojamus Atlanto tarnyboje, Austra
lijos kelionėms. Jei įvykiai Kini
joje pareikalautų dar skubesnių 
priemonių, yra paruoštas planas, I 
pagal kurį 8.000 Europos kilmės 
Kinijos pabėgėlių būtų pergabenti 
į vienaą netoli nuo Kinijos esantį 
uostą.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Berlynas. Vakarų zonų kariniai gu

bernatoriai, vykdydami Londono nuta
rimus. sudarė Saugumo Įstaigą stebėti 
Vokietijos nuginklavimą bei demilita- 
rizaciją.

New Dehli. Kovos Kašmire. kurios 
vyko 14 mėnesių tarp Indijos ir Paki
stano, baigtos.

Berlynas. Naujų Metų išvakarėse 
Berlyną nusileido 100.000 „oro tilto 
lėktuvas.

Atėnai. „Graikų laisvasis radijo“ 
praneša, kad graikų vyriausybės ka
riuomenė 1948 m. neteko 97.000 vyrų, 
179 tankų, 106 lėktuvų ir 85 garvežių.

Helsinkis. Suomijos min. pirm. 
Fagerholm apkaltino komunistus, kad 
jie bando pakenkti Suomijos santy
kiams su užsieniu.

Paryžius. Prancūzijos biudžetas 1949 
m. siekia 1.870 milijardų frankų, iš 
kurių 350 milijardų skirta kariniams 
reikalams, o 620 milijardų skirta atsta
tymui ir pramonei modernizuoti.

Manchester. Liberalų laikraštis 
„Manchester Guardian“, kritikuoda
mas prancūzų karinio saugumo poli
tiką. rašo, kad 1949 m. tik 19% pran
cūzų biudžeto skirta kariniams rei
kalams. Šios sumos t'eužteks karines 
pajėgas išlaikyti tik esamame stovy ir 
ii sudaro tik pusę to, ką 1949 m. gyny
bai skiria D. Britanija bei dešimtą 
dalį JAV karinio biudžeto.

ORDINAI SOVIETŲ KARININ
KAMS

Londonas. Maskvos radijo pra
nešimu, eilė sovietų generolų ir 
kt. laipsnių karininkų Šiaurės Ko
rėjos vyriausybės buvo apdova
noti „Valstybinės vėliavos“ ordi
nais. Ordenai suteikti už pasižy
mėjimą Korėjos respubliką iš
laisvinant iš japonų imperializmo.

Taip pat pranešama, jog sovie
tai evakuavo Kansun provinciją. 
Tačiau ar sovietai jau visas savo 
karines pajėgas iš Šiaurės Korė
jos atitraukė, jokių žinių nėra. 
Kaip žinoma, sovietai rugsėjo 
mėn. buvo pareiškę, jog jie iki 
1949 m. sausio 1d. atitrauks visus 
savo karinius dalinius ir krašto 
administraciją perleis „demokra
tinei liaudies vyriausybei“.

komisijos pirmininko klausimą. 
Šiuo metu į tą vietą pretenduoja 
Kenneth Me Kellar ir įtakingas 
Walter Georg.

Užsienio politikoj, manoma, 
Connally laikysis savo pirmtako 
respublikono Vandenbergo lini
jos. Atrodo, jog, užs. politikos 
klausimus svarstant, partiniai in
teresai, kaip ir anksčiau, nevai
dins jokio vaidmens. Apskritai 
jokių didesnių pasikeitimų JAV 
politikoje nepramatoma.

Nors bet koki spėjimai apie 
kongreso veiklos kryptį yra dar 
per ankstyvi, tačiau yra prilei
džiama, jog kongresas: 1. pasisa
kys ir toliau už kovą prieš ko
munizmą tiek krašto viduje, tiek 
užsienyje; 2. iš to išeinant, kokia 
nors forma prisidės prie planuo
jamo Šiaurės Atlanto pakto; 3. 
praplės įstatymą dėl prekybos 
sutarčių sudarymo su užsieniu ir 
prezidentą įgalios sumažinti mui
tus; 4. pakeis Europos pagalbos 
įstatymą. (Gal tik sumažins pa
galbos biudžetą); 5. patvirtins Va
karų Europai ginklų tiekimo nuo- 
mos-skolos programą, nors, gali
mas daiktas, sumažins išlaidas 
krašto gynybos reikalams iki 
15 milijardų dolerių. 6. priims 
kongresmano Celler siūlomą nau
ją DP emigracijos įstatymą, pagal 
kurį numatoma per 4 metus įsi- 

I leisti į JAV 400.000 DP. Siūloma
me įstatyme, atrodo, bus padary
ta ir kitų pakeitimų. Reikia ma
nyti, jog JAV užsienio ir vidaus 
politikos reikalus ir kryptį nuš
vies pats prezidentas savo kal
boje kongrese sausio 5 d.

Roma. Romoje gyvenančių lie
tuvių palydėtas į centrinę Romos 
geležinkelio stotį gruodžio 12 d. 
išvyko per Šveicariją į savo lai
kiną gyvenamąją vietą Austrijoje 
Jo Eksc. Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas Juozapas Skvireckas, 
kartu su savo asmeniniu sekreto
rium kun. Klemensu Razminu.

— Gruodžio 16 d. iš Romos iš
vyko į Jungtines Amerikos Vals
tybes kun. dr. Kazimieras Ruibys. 
Jis dirbs Santa Fe vyskupijoje, 
New Mexiko valstybėje. Su juo 
kartu išvyko ir marijonas studen
tas Juozas Petraitis.

— Gruodžio 18 d. įšventinti ku
nigais ir gruodžio 19 d. atlaikė 
pirmąsias šv. Mišias įžymiausiose 
Romos bazilikose Lietuvių Šv. 
Kazimiero Kolegijos nauji kuni
gai Antanas Leonardas Rubšys ir 
Stasys Žilys iš Telšių vyskupijos 
ir Kostas Veselauskas — iš Pane
vėžio vyskupijos.
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S AVAN AUD ŽI AI KULTŪROS FONDO IR KNYGŲ LEIDĖJU SUSITARIMAS
Apskritai galima pasakyti, jog 

mūsų tautiečiai tremtyje 'rodo pa
kankamą moralini lygi ir tautinį 
solidarumą. Vis dėlto . tarpais vie
nas kitas pageidaujamam lygy 
neišsilaiko, parodydamas peiktino 
savanaudiškumo, kenkiančio ir kitų 
tautiečių reikaląms bei vardui.

Ne vienas, atsidūręs sunkiose 
sąlygose, yra priverstas, pav., 
kreiptis pagalbos į užjūrio brolius. 
Ir tokios pagalbos labai dažnai 
sulaukia. Deja, atsiranda tokių, 
kuriems šie dalykai pakiša suktą 
mintį — apsimesti labai vargstan
čiu, nors gyveną įmanomai, ir taip 
pat kaulyti-paramos. Ir rašo vi
siems, kieno tik adresą nutveria. 
Pradžioj tokiu būdu kai kas ir 
pasinaudojo. Bet dabar tai žinoma 
ir užjūry. Gavę tokius prašymus 
daugis pasiteirauja pas pažįstamus, 
ar iš tikro prašytojas tos paramos 
reikalingas. Ir tenka labai nusteb
ti. Rašo kokia mergaitė, kad esanti 
visiška našlaitė, badaujanti, apiply
šusi, pradeda laišką šauksmu „Gel
bėkit, gelbėkit!", o iš tikrųjų yra 
nei našlaitė, nei badauja, nei taip 
apiplyšuf; palyginant su kitais 
tremtiniais, visa šeima gyvena gal 
net gerai. Atsiranda net ir tokių 
keistų žmonių, kurie kreipiasi į 
konsulatą, kad padėkotų visai eilei 
jiems jau siunčiančių pakietus, ir 
prideda ilgiausią sąrašą visų iš jo 
apylinkės kilusių JAV lietuvių, 
kad dar ir juos konsulatas jiems 
suieškotų ...

Šitoks akiplėšiškas savanaudiš-’ 
kūmas gadina tremtinių vardą ir 
kenkia jų reikalams — pakertamas 
pasitikėjimas, ir pagalbos negalės 
gauti nė tie, kuriems ji, gal būt, 
yra gyvybinis reikalas.

Panašiai dabar atsitinka ir su 
visiems rūpimomis emigracijai 
garantijomis. Ir be jokio savanau
diško apsukrumo atsitinka, kad 
vienam ar kitam rūpestingi gimi
nės ir pažįstami, savo tarpe ir net 
su kandidatu emigruoti nesusižino
ję, sudaro dvi ar net tris sutartis. 
Žinoma, ir tai jau apgailėtina, nes 
tai mažina galimybes gauti sutartis 
kitiems. Bet ir šiuo atveju vieno 
kito savanaudiškumas iškiša ragus. 
Rašinėja, kur tik žinodamas ir 
galėdamas, kad jam sudarytų su
tartį (net jau jų ir turėdamas!) kad 
paskui iš 4—5 sutarčių galėtų 
pasirinkti, kur geriausia patiks. 
Aišku, kad jam pačiam tai nau
dinga. Bet dėlto gal negaus sutar
čių 3—4 kitos šeimos. Sutartis

Lapkričio 21—22 d. d. Pensyl- 
vania viešbuty New Yorke įvyko 

I metinis Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas. Iš 34 ALT na
rių suvažiavime dalyvavo 32.

Posėdžių pradžioje buvo rati
fikuotas susitarimas, pagal kurį 
į ALT įsijungia ir ligi šiol atski
rai veikusi tautininkų srovė (Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga, Amerikos 
Lietuvių Misija ir American 
Friends of Lithuania).

Suvažiavimas išklausė ir priė
mė eilę pranešimų, kuriuos pa
darė LAIC, Vykdomasis Komite
tas, komisijos ir atskirų vietovių 
atstovai. Už aktyvią ir energinga 
veiklą, siekiant Lietuvai laisvės, 
susirinkimas pareiškė LAIC, 
Vykd. Komitetui ir kitiems nuo
širdžią padėką.

Suvažiavime buvo padaryta 
eilė svarbių nutarimų. Nusista
tyta nuo 1949. II. 1d. sukelti di
delį piniginį vajų Lietuvos lais
vinimo reikalams, o taip pat pa
raginti kuo iškilmingiau atšvęsti, 
vasario 16 d. sukaktį. Vajų ap
vainikuoti nutarta 1949 m. rudenį 
įvyksiančiu Amerikos lietuvių 
kongresu New Yorke, kurio pa
ruošiamuosius darbus atlikti

gauti galimybės ribotos, tad toks 
elgsys yra nepaprastai peiktinas ir 
žalingas mūsų visuomenaL Ne tik 
šitokia sutarčių medžioklė ne
leistina, bet ir tie, kurie atsitik
tinai gauna ne vieną sutartį, turė
tų pasistengti, kad jam nereikalin
ga sutartis būtų perleista kitiems 
tautiečiams. Patarpininkaujant, jų 
davėjai dažnai neatsisako sudaryti 
sutartį kito, vietoj savęs pasiūlyto, 
asmens vardu. Juo labiau nelei
stina, kai, turėdamas glėbį sutar
čių, kitas dar bėga į'šalpos or
ganizacijas kaulyti ir nevardinių. 
Kur gi dėsis tuomet tie, kurie ne
turi nei giminių, nei pažįstamų, 
nei kas jiems patarpininkautų, kad 
sutartis būtų sudaryta.

Niekas nepeikia už rūpinimąsi 
savo reikalais. Net reikėtų pri
minti, kad neleistina snaust (o ir 
tokių pasitaiko), nes nepaslanku
mas gali taip pat skaudžiai at
siliepti. Bet su pasipiktinimu rei
kia primint ’ tiems, kurie dėl savo 
naudos užmiršta ir padorumą, ir 
savo tautiečius, kad nė Vienas pa- j 
dorus lietuvis taip elgtis negali. į

Lietuvių Kutlūros Fondo St. K- 
tas ir knygų leidyklų „Patria", 
„Sudavija“, „Venta" atstovai š. m. 
gruodžio mėn. 1 d. Augsburge bu
vo susirinkę aptarti knygų leidy
bą, platinimą, propagavimą.

Kultūros Fondo St. Komitetas 
pareiškė:

Spauda----knygos, laikraščiai,
žurnalai-— buvo ir pasiliko mūsų 
kultūros ugdymo, tautinio atspa
rumo nepamainomos vertybės. 
Knygų leidimas' ir platinimas sun
kėja diena dienon. Ateityje, trem- 
tiniamis sklaidantis po visą pa
saulį, mūsų spaudai grūmoja suny
kimas.

Dabartinė būklė šaukia viso 
pasaulio lietuvius telktis neatide
damiems mūsų tautos uždaviniams; 
mūsų tradicijos, siekimai įparei
goja visomis išgalėmis išlaikyti ir 
plėsti mūsų spaudą, gražų ir tvirtą 
mūsų kultūros pagrindą. ■ .

Tremtiniai ir pasaulio lietuviai 
parodė ir rodo nusistebėjimo ir 
pagarbos vertą dėmesį mūsų spau
dai. Tai pagilino „Aušros", „Var

Ametikas Aietwiu Hew Ueeke
kviečiama N.Y. .Lietuvių Taryba 
ir LAIC.

Imigracijos klausimu suvažia
vimas priėmė dvi rezoliucijas. 
Pirmojoj rezoliucijoj ALT Vykd. 
Komitetas įgaliojamas sudaryti 
tremtinių reikalams komisiją, ku
ri turėtų uždavinį apsaugoti trem
tinių imigracijos bei įkurdinimo 
teises, stengtis, kad kuo daugiau 
lietuvių galėtų atvykti į JAV, pa
laikyti glaudžius ryšius su atski
rų valstybių DP komisijomis ir

NCWC JAU IŠLEIDO ŠALPAI 
123 MILIJONUS 'DOLERIŲ 

, Vašingtonas. Amerikos katalikų 
draugija „National Catholic Wel
fare Conference“ praeitų metų 
būvyje yra nusiimtus! nuo karo 
nukentėjusioms tautoms iš viso 
už 15.800.000 dolerių maisto, rū
bų, vaistų ir kitų reikmenų. Nuo 
savo veiklos pradžios draugija 
yra išdaliniusi gėrybių už 123 mi
lijonus dolerių šioms šalims: 
Austrijai, Vokietijai, Vengrijai, 
Italijai, Lenkijai, Rumunijai, Ki
nijai ir Japonijai. Taip pat Tau
tinė Amerikos Katalikų Motinų 
Taryba yra pasiuntusi Europos 
vaikams milijonus rūbelių. 

po" knygnešių ir Vargo Mokyklos 
mums brangiais tradicijas. e

Kultūros Fondas negali nesiste
bėti ir nepareikšti dėkingumo kny
gų, laikraščių leidėjams, redakto
riams, bendradarbiams. Tremties 
dienų varguose mūsų rašto ugdy
tojai, nugalėję daugeliui net neįsi
vaizduojamas kliūtis, pasiekė neį
kainuojamų kultūrinių laimėjimų, 
gražiai . įsijungdami į Basanavi
čiaus, Kudirkos, Valančiaus sieki
mus ir laimėjimus.

Esame padėję, gražius ir tvirtus 
rašto pagrindus, išugdėme supra
timą ir pagarbą raštui, turime daug 
atsparumo ir sugebėjimo paro
džiusių rašto kurėjų-rašytojų, iliu- 
stratorių, turime troškimą pasi
likti lietuvių kultūros žmonėmis.

Kultūros Fondo St. Komitetas, 
skatindamas išlaikyti pasiektus lai
mėjimus ir linkėdamas spaudai ir 
ateityje pasiekti našiausių kultū
rinių lobių, siūlo:

a) sutelkti rašto leidėjus planin
gam, nuoširdžiam bendradarbiavi
mui,

JAV kongreso nariais, kad tuo bū
du tremtinių imigracijos ir įkur
dinimo gyvybiniai reikalai būtų 
apginti. Antrojoj rezoliucijoj 
reiškiamas pageidavimas, kad 
BALFo 1948 m. seimo nutarimas 
tremtinių klausimu būtų vykdo
mas gyvenime.

Suvažiavimo proga ALT pasi
untė sveikinimą JAV prezidentui 
Trumanui, kuriuo pareiškė padė
ką už reikiamą dėmesio atkreipi
mą Lietuvos laisvinimo reikalui. 
Nuoširdus sveikinimas buvo pa
siųstas ir VLIKui.

Apskritai suvažiavimas praėjo 
labai gyvoje nuotaikoje. Dalyviai 
parodė daug pasiryžimo ir vil
ties ateities veiklai.

Pabaigoje buvo išrinkti nauji 
ALT organai: Vykd. Komitetas 
ir Politinė Komisija. Į naująjį 
Vykd. Komitetą išrinkti L. Ši
mutis — pirm., A. Olis, P. Piva- 
rūnas, adv. J. Grigalius, adv. V. 
F. Laukaitis, Dr. A. Montvydas, 
Vyt. Abraitis ir J. B. Laučka — 
vicepirmininkai; Dr. P. Grigaitis 
— sekr., M. Vaidyla — ižd. ir V. 
T. Kvetkas, Dr. M. J Vinikas, J. 
V. Stilsonas ir A. S. Trečiokas — 
iždo globėjai. A. K.

b) prie Lietuvių Kultūros Fondo 
telkti kultūrininkus, knygų bičiu
lius visame pasaulyje lietuviško 
rašto platinimui, kartu su leidyklų 
talkininkais raštu pasiekti kiek
vieną lietuvį ir nuošaliausiame pa
saulio kampe,

c) Lietuvių Kultūros Fondo apy
gardose, skyriuose kaupti lėšas 
mūsų rašto ugdymui,

d) leisti ir platinti mūsų kultū
rai svarbius, bet negausaus tiražo 
mūsų rašytojų, mokslininkų, kom
pozitorių, dailininkų ir kitokių sri
čių spaudinius,

e) garsinimui, propagavimui mū
sų raštų dažniau tartis Liet. Kultū
ros Fondui su leidėjais, redakto
riais, recenzentais, bibliografais,

f) prašyti VLIK'ą, Vyk. Tarybą, 
ir Amerikos Lietuvių Tarybą dau
giau domėtis mūsų kultūros rams- 
čiu-spausdintu žodžiu, rūpestingiau, 
padėti darbu ir lėšomis.

Lietuvių Kultūros Fondo St. Ko
mitetas kviečia leidyklas telktis - 
sutartiniam, šiame pasitarime ap
tartam bendradarbiavimui, tikėda
mas ateityje, nugalėjus pirmuosius 
sunkumus, sukviesti platesnį rašto 
organizacijų pasitarimą.

Knygų leidyklų, „Patrijos", „Su- 
davijos" ir „Ventos” atstovų buvo 
pareikšta:

a) sveikiname kįpkvieną pastan
gą padėti sunkiam knygų leidimo 
darbe, nes mūsų jėgoms ir ištek
liams statomi tikrai dideli bandy
mai,

b) mes norime ateityje dar la
biau išplėsti knygų leidimą, pag
ražinti jos išorę, kiek tai mums 
Įmanoma, rūpintis turiniu, tačiau 
to pasiryžimo pasisekimas ar ne
pasisekimas surištas su mūsų kul
tūrinio gyvenimo pajėgumu ir plė
timu; tai lemiančiai veiks mūsų 
organizacijų ir kiekvieno lietuvio 
parama' raštui ir jo. ugdymui,

c) mes nuošįrclžįai jungiamės
prie Kultūros Fondo .-veiklos pla- 4 
ningai ir sutartinai-* ugdyti mūsų 
raštą, visam-.- pasaulyje išsisklai
džiusius lietuvius- pasiekti spaus
dinto žodžio 'jyšiais, •

d) dėkodami/ mūšų talkinįnkams 
— rašytojams,-.-•dailininkajns, pla
tintojams, \mū$ų >.garsiems skaity
tojams, turjnife .prd&Htų >nu$iskus- 
dami kai ktųitį .veiksnių 'aųejingu-
mu kartais . net kli.udymų^fiiūsų*^ 
pastangose ' -gausifffŲ ir tikslįngfau 
puoselėti'špaudąi p^’tjfiUĮią,.

Atkreipdami dėmesį* į 'tvarkingą 
ir skubų platintojų’’ąįšfskąitymą už 
parduotus leidinius, nės ir mažos

Jurgis Jankus
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Smagumas troboj pradėjo atgimti. Dalis susėdo apie 
kortas, kiti šoko arba, susispietę apie Naviką, kalbėjo, 
kaip būtų gera, kad kaip nors būtų galima atsikratyti vo
kiečių, bet Palys dėl senio priekaišto nieko nepasakė. Jis 
ir nekalbėjo ir nešoko, tik sėdėjo pasirėmęs ant alkūnės 
ir sekė lošiančius^ Burniui sekėsi. Ligi aušros jis išlošė 
apie šimtą markių ir pakilo išeiti. Navikų bernukas bū
tinai norėjo atsilošti, bet Burnis buvo nesulaikomas.

— Sekmadienį galėsi atsiimti, o dabar laikas namo. 
Negražu, kai saulei tekant gerkles paleidę šunes pasitinka.

Jis buvo smagus, kad kišenė pilna. Išėjęs gonkose ty
liai švilpaudamas pastovėjo, pasidairė.

— Gražūs rytšaliai, bet jeigu taip ilgiau pabus, tai ne 
tik dobilų su kviečiais, bet ir rugių nebeturėsim, — pa
sakė mudviem su Palių.

— Užteks, — abejingai atsiliepė Palys ir nesustodamas 
praėjo pro šalį. Aš ėjau porą žingsnių iš paskos ir ma
čiau, kad Burnis šypsojosi, žiūrėdamas į Palio nugarą.

— Smagu, kad išlošei, — tarstelėjau praeidamas.
— Nei šio, nei to. Eisim kartu, nebėkit.
Tyliai trise išėjom per kiemą ir galiuką paėjom kelučiu. 

Žvaigždės jau blėso ir rytuose dangus gelsvavo.
— Bus graži diena, — pasakė Burnis.
Jis norėjo šnekėti, bet Palys tylėjo. Tylėjau ir aš.
Prie šunobelės Palys pasakė:
— Mudu eisim tiesiai?
— Žinoma, — atsakiau.
Valandėlę stabtelėjom. Jis padavė Burniui ranką.

— Gal šiandien ateisi? — pasakė Burnis.
— Tai pats klubą žadi atidaryti?
— Ne, pas Majoriuką.
— Jis mane į teisiną velka, ne aš jį, — atvertė Palys.
— Ko jis vilks. Net nebepyksta. „Liežuvio nesuval- 

džiau”, sako. Pamatė, kad nė vieno už jį nebėra, ir nebe
pyksta. Gal ir pyksta, bet parodyti nenori.

— Taigi pats, girdėjau, ėjai į liudininkus. Ar to neuž
teko? — pasakė Palys, bet Burnis nesumišo. Jis to klau
simo laukė, ir atsakymą jau turėjo gatavą ant liežuvio 
galo.

— Aš kitaip negalėjau. Mano pareiga to reikalavo, nors 
jūs nė vienas nežinote, ką teisme būčiau pasakęs. Aš ir 
taip išdrįsau nepaklausyti vokiečių įsakymo. Man juk 
įsakyta pranešti apie kiekvieną neramumą. Ar kas susi
pešė, ar kas pavogė — turiu tuoj pranešti žandarams, bet 
aš nepranešiau, .nors pats buvau ir viską mačiau ir visą 
laiką turėjau bijoti, kad kas liežuvio nepakištų.

Jis būtų dar gal ilgai kalbėjęs, bet Palys nusižiovavo, 
perbraukė ranka per akis ir pasakė:

— Eisim. Visko vis tiek neiškalbėsim, o miegas ima 
kaip pašėlęs.

— Tai ateisi? — pridūrė Burnis. — Jis pats prašė, kad 
pasakyčiau. Susi taikinsi t, ir bus gerai. Ar ne? Kam čia 
tarp kaimynų tos rietenos. Ir pats ateik, — pridėjo, atsi
sukęs į mane.

— Pažiūrėsim, — numykė Palys, ir atsisveikinę nuėjom 
tiesiai per brazdančias sušalusias vasarojienas, o Burnis, 
rankas už nugaros susikišęs, traukė kelučiu.

— Be uždarbėlio sunku, — pasakiau nusijuokęs.
Palys irgi nusijuokė. Jis buvo patenkintas, kad vienas 

niekam nereikalingas debesis nugriuvo pro šalį.

— Gerai, kad protas laiku sugrįžo, — kabėjo- išiėĮtgva i
eidamas, — o šitaip būtų suėdęs ir mane, ir' tavė,?įr gal ’ ’
dąr daugiau ką, nors pats nežinau kur po to būtų; turė
jęs lįsti. Bent čia begyventi tikrai būtų buvę sunku. Da- 4 
bar dar liko tik Mortą nulenkti, bet aš manau, kad po : 
šios dienos ji irgi sušvelgps. Paverks, paverks ir atsileis. 
Kažin, kad tu dabar eidamas užsuktum? Jau atsileidusi 
bus, pamatysi.

Bet man sunku buvo tą padaryti; Aš galėjau nueiti pas 
Majoriuką ar kur nors kitur, bet ne pas ją. Vis tiek ne
būčiau radęs nuo ko kalbą pradėti.

— Gal vakare nueisim abu? — pasakiau.
Palys nusišypsojo.
— Gerai, galėsim nueiti, jeigu manai, kad piršlio reikės.
Prie miško kampo persiskyrėm. Jis tiesiai per pievą 

nuėjo Medžpjaunio linkui, o aš valandėlę pasvyravau, 
kuriuo keliu eiti, tiesiai per laukus ir pamiškėm. Nuėjau 
pamiškėm.

Jau buvo gerokai prašvitę. Tamsus eglišakių laužas ba--. 
lavo nug šarmos, Damazo pušis tylai švokštė. Stabelėjau. 
Koplytėlė buvo į vieną šoną pakrypusi. Kaip vokietis su 
lazdynu pamuše, taip ir tebestovėjo. Niekam neatėjo į 
galvą pataisyti. Salia, prie žemės priskrebęs, tebegulėjo 
ir tas pats lazdynas. Atspiriau su batu, paėmiau ir atsar
giai pataisiau. Dabar ji vėl stovėjo tiesi, kaip beveik 
šimtmetį jau buvo išstovėjusi. Žiūrint į koplytėlę, ding
telėjo mintis lazdyno nebenumesti, bet pasiimti atminimui. 
Užsimečiau ant peties ir nuėjau. Tuo keliu pasukau tyčia, / 
kad galėčiau praeiti pro Stabulius. Galvojau, kad pama
tysiu rymančią ant lango, o gal kokiu reikalu apsimetusi j 
į kiemą išeis, ir mes galėsime pasikalbėti ne keliais pik- I
tais burtelėjimais, bet kaip žmonės, kurie nieko bloga nėra 4
padarę.
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Ka pasakoja atvykęs is Lietuvos vokietis
PUSANTRŲ METŲ JIS DIRBO PAS ŪKININKUS, PARTIZANŲ MATĖ IR SUTIKO LABAI DAŽNAI. GYVENTOJŲ įSVEŽNMAI. 

GRĮŽUSIŲJŲ LIKIMAS. PASKUTINIU METU JIS GYVENO IŠVEŽTO ŪKININKO SODYBOJE.

1948 m. spalių 3 d. suimtas pas 
ūkininką Punios k. prie Alytaus 
ir išvežtas iš Lietuvos atgal į Vo
kietiją vokietis, dabar gyvenąs 
Hanoveryje, štai ką pasakoja apie 
gyvenimą Lietuvoje:

— 1947 m. kovo mėn. iš Kara
liaučiaus kartu su kitais išvykau 
į Lietuvą ieškoti maisto, nes Ka
raliaučiuj žmonės badavo. Lietu
voje išlipau stotelėje prieš Kazlų 
Rūdą. Važiavom toliau, norėdami 
patekti ten, kur mažiau elgetau
jančių vokiečių. Apie Vilkaviški 
vokiečiai būreliais po kokius 6 
vaikščioja per ūkininkus. Po sa

sumos, jei jos siunčiamos regu
liariai, labai palengvina leidyklų 
darbą, o platintojų nestropumas ir 
delsimas kenkia lietuviškosios kny
gos leidybai,

e) mes prašome užjūrių lietu
vius, ypač JA Valstybėse, padėti 
raštų leidimo, platinimo kaskart 
sunkėjančioje veikloje,

f) Lietuvių Kultūros Fondui tal
kininkaujant, kviečiame visas lei
dyklas rašto mylėtojus, platintojus 
susitelkti sutartiniam ir planingam 
spaudos ugdymo darbui,

g) prašome lietuviškuosius lai
kraščius, žurnalus išsamiau ir nuo
širdžiau aptarti spaudos leidinius; 
ypač prašome JA Valstybių lai
kraščius ir žurnalus teikti daugiau 
dėmesio lietuviškai knygai,

k) skirstantis tremtijai po visą 
pasaulį, nykstant lietuvių kultūri
niams susitelkimams Europoje, ran
dame tikslingu reikalu organizuoti 
rašto leidimo centrą JA Valsty
bėse.

Kartusu visą pušų tauta, kartu su 
bendradarbiais, " skaitytojais mes 
tikime gražesnių,’.turtingesnių, kul
tūriniu mūsų rašfo rytojumi. Tai, 
mums liudyja ..gražūs mūsų rašto 
pasisekimai praeityje’,, mūsų visų 
meilė kultūrai, .raktui.

Lietuvių Kultūros Fondo SL Ko
mitetas ir knygų '.leidyklos: „Pa
tria", .".Sudavija“ 'Ų.,,Venta" su
taria: .

Artimai* ’ bėadsadarbiajiti knygų 
leidipje£if "platinime. .LK Fondas 
per SIfyo skyrius ‘ ir."bičiulius pa- 

*de'da "feidyklonįSa ylsnosę- jų dar
buose; y įjsč-knygas platinti.

Dažnesniūbse susirinkimuose tar
tis dėlbendradarbiavimo ir rašto 
ugdymo. /Leidyklos „Patria", „Su
davija", „Vėrtta” nuo savo leidinių 
pajapĮi^skiria atitinkamą nuošimtį 
Liet^KįiltūTO^-Fcndui.

Leidyklos .įPatria.", „Sudavija", 
„Ventą" artimiausioje ateityje iš
leidžia platų knygų katalogą, Lai
kotarpiais leis raštų skelbimo ir 
informavimo reikalams. •

Leidžiant ir platinant spausdini- 
us, leidyklos įsipareigoja suderinti 
savo veiklą Europoje ir užjūriuose.

Leidyklos „Patria", „Sudavija" 
ir „Venta" sveikins kiekvieną lei
dyklą ar privatų leidėją, priside
dančius prie šio susitarimo.

Lietuvių Kultūros Fondo St. K-te 
atstovauti knygų leidimo reikalams 
išrinktas Jonas Lenktaitis, „Patria" 
leidyklos savininkas.

Lietuvių Kultūros Fondo St. Ko
mitetas kviečia visas leidyklas 
jungtis į mums, visiems svarbų 
rašto leidimo, platinimo darbą. 
Pasirašė:

Liudas Dovydėnas 
LIET. KULTŪROS FONDO ST.

KOMITETO PIRMININKAS
J. Lenktaitis

LEIDYKLA „PATRIA"
L. Vismantas 

LEIDYKLA „VENTA"
Aleks. ir VI. Šulaičiai

LEIDYKLA „SUDAVIJA"
Augsburgas, 1948, XII. I.

vaitės grįžęs į Karaliaučių, radau 
jau palaidotą iš bado mirusią sa
vo motiną. Apskritai tuo metu 
Karaliaučiuj iš bado numirė la
bai daug žmonių.

Neturėdamas daugiau giminių, 
išvyko Lietuvon gyventi. Nuva
žiavęs iki Jūros stoties, išlipo. 
Keliavo be bilietų. Toki keliauto
jai stotyse išlipa, o traukiniui 
pradėjus judėti, vėl sulipa. Sie
nos tarp Lietuvos ir Rytprūsių 
nėra. Jūros miestelis, išskyrus 
vieną kitą namą, nesunaikintas. 
Lentpiūvė dirba. Iš Jūros patrau
kė rytų link per kaimus. Sude
gusių sodybų mažai. Nakvynės 
ieškoti ilgai netenka — paprastai 
kur paprašai, ir gauni. Per Ne
muną persikėlė ties Rumbonimis.

Pasakotojas yra jaunas gimna
zistas. Per pusantrų metų išmoko 
lietuviškai. Kalba dzūkų tarme. 
Rašo, kaip girdi — klaidingai, 
bet skaito ir supranta tekstą. Pa
sakoja, kaip per tą laiką Alytaus 
apskr. įvairiose vietovėse dirbo 
pas ūkininkus.

Partizanų matė ir sutiko labai 
dažnai. Pirmiau partizanai rikiuo
tėmis vaikščiojo po kaimus, ta
čiau dabar, sunkėjant sąlygoms, 
jie viešai nesirodo. Rusai juos 
vadina banditais, o lietuviai — 
miškiniais. Vokiečių partizanai 
nevengia. Dažnas partizanas mo
ka vokiškai, nes, anot pasakotojo, 
dauguma jų yra inteligentai. Ka
dangi partizanų šeimas išveža, 
tai ir jų šeimos keliasi pas juos į 
miškus. Partizanų eilėse yra ir 
moterų. Jie (partizanai) yra pa
kankamai ginkluoti. Apie Kales- 
nykus atrado bunkerį, iš kurio 
išvežė 6 sunkvežimius šovinių, 
bet partizanų nerado nė vieno. 
Nušautą partizaną atveža į jo gy
venamą vietą viešai demonstruoti. 
Butrimonyse jis matė tokį parti
zaną prekyvietėj su visais drabu
žiais paguldytą. Partizanai gyvi 
nepasiduoda. Butrimonių apylin
kėj moteriškė pamatė partizanų 
bunkerį, į kurį įėjimas buvo pa
darytas per pelkę. Moteris pas
laptį išdavė, ir bolševikai atvykę, 
ten užtiko 4 vyrus ir vieną mo
terį. Visi keturi vyrai ir moterią 
kelerius metus gynę iš tos vietos 
savo tėvynę, gyvi nepasidavė, bet 
susisprogdino. Suspaustomis- šir
dimis žmonės turi klausyti, kai 
už juos paaukojusius gyvybes pa
triotus vadina banditais.

Partizanus gaudo milicininkai 
istrebiteliai ir kariuomenė. Jš 
kaimo.kilę milicininkai savo šei
mas gabena į miestą, nes čia 
joms neįmanoma gyventi dėl par
tizanų persekiojimo. Naktimis 
kaimuos milicijos nėra. Vakarais 
jie skuba iš kaimo į miestą. Istre
biteliais vadinami tie, kurie tik 
bolševikams užėjus buvo sumo
bilizuoti ir pasirašė vidaus tar
nybai. Nepasirašiusieji buvo siun- , 
čiami į frontą, o šie buvo pa-1 
likti kovai su užnugario priešais. " 
Jiems kito kelio ir nėra, kaip 
amžinai „istrebiteliuoti“, nes par
tizanai jų ir telaukia.

Kariuomenė, atvykus į kaimus, 
sustato prie miško * sargybas ir 
krečia sodybas. Vakarop sargy
bas atšaukia ir išvyksta į miestą 
ir jau skaito, kad mišką išieškojo. 
Jeigu tokie gaudytojai kokioj mo
kykloj apsinakvoja, išstato kul
kosvaidžius, prožektorius ir sar
gybas. Besibastantiems po ūki
ninkus vokiečiams rusai nieko 
nesakydavo. Esą, jų manymu, ge
riau tesibasto po kaimus, negu 
bėgtų į miškus partizanauti.

Žydų Lietuvoj nedaug. Butri
monyse buvo 100 žydų, o dabar 
tik šeimas. Vienas Butrimonių 
gyventojas vokiečių okupacijos 
metu slėpė žydą. Užėjus bolše
vikams, žydas pareiškė, kad, jei 
jis slėpė žydą, tai slėps ir ban

— 127 Vokietijos sporto žurna
listai išrinko geriausius Vokietijos 
1948 m. sportininkus. Pirmoje vie
toje stovi lauko tenisininkas Gott
fried von Cramm, antroje — sun
kaus svorio bokso meisteris Hein 
ten Hoff, trečioje — garsusis fut
bolininkas vidurio puolikas Fritz 
Walteris ir kt.

— JAV lengvosios atletikos rink
tinė 1949 m. liepos menesį atvyks 
į Europą gastrolėms, kur turės vi
są eilę susitikimų. Liepos 27—29 
d. d. įvyks rungtynės Amerika— 
Skandinavija (Norvegija, Švedija, 
Suomija, Airija ir Danija).

— Ledo ritulio rungtynėse Čeko
slovakija nugalėjo Paryžiaus Ra
cing Club 8:3.

— Tarpvalstybinės futbolo rung
tynės Egiptas—Norvegija baigėsi 
1:1 ir antrosios 4:4.

— Kalėdų antrąją dieną Mūn- 
chene įvykusios bokso rungtynės 
Vokietijos profesionalų lengvojo 
svorio meisterio vardui įgyti tarp 
Herbert Nūmberg ir Hans Hafner 
baigėsi lygiomis. Teisėjų sprendi
mą 8 000 minia palydėjo 15-ką mi
nučių trukusiu švilpimu.

— Pietų Vokietijos futbolo pir
menybėse, eidamas be pralaimėji
mų, aiškiai pirmauja Offenbacho 
Kicker.

ditą, ir liepė jį nušauti, o sūnų 
išvežti. Bolševikai taip ir padarė 
— žydo geradarį nušovė, o sūnų 
išvežė.

Dideli vežimai įvyko 1947 m. 
prieš Kalėdas (rodos 5 d. prieš 
Kalėdas) Girdėjo, kad Marijam
polės ir Vilkaviškio apskr. dau
giau išvežė. (Šiose apskrityse jis 
nebuvo, nes ten yra II zona, kur 
visokį nevietiniai nepageidau
jami).

Iš Punios kaimo ūkininkai 
Merkevičius ir Grigonis pabėgo. 
Banį, 16 ha žemės savininką, iš
vežė. Jo 16—17 m. sūnų išvežė iš 
gimnazijos. Tačiau išvežė kartu. 
Išvežamieji turi pasirašyti, kad 
išvažiuoja savo noru. Pasirašiu
sieji apgyvendinami apie Maskvą, 
nepasirašiusieji "— Sibire. Banys 
atrašo laiškų. Jis gyvena 600 km 
nuo Japonijos. Banio ūky šiemet 
niekas dar negyveno. Jo sūnus gi
rininkas atvyko derlių nuimti. Iš
vežtiesiems siunčia maisto ir jie 
atrašo, jog siuntinius gauna.

Vežimų metu žmonės gyvena 
didžiausioj baimėj. Po to vėl 
aprimsta, o išbėgiojusieji grįžta 
į savo namus. Gyventojai nieko 
netaupo, jokios gyvenimo kūry
bos nėra: nestato trobesių, nieko 
neprojektuoja. Motyvas — vis 
tiek išveš; Prieš pat jo išvežimą 
kūlė su kitu vokietuku spragilais 
rugius. Per pabaigtuves įsigėrę. 
Tačiau šokti miškiniai neleidžia, 
nes, broliams kenčiant ir mirš
tant, likusieji neprivalo linksmin
tis. Jei randa šokančius, sudaužo 
armoniką, išdaužo langus. Bet 
žmonės jų klauso. :

Pabėgusių į Vakarus giminės 
paprastai nepersekiojami. Komu
nistams tik įskundus giminės iš
vežami.

Pasakotojas girdėjo, jog pernai 
iš Vokietijos grįžo pabėgėlių. Jie 
Kaune pirty buvo išmaudyti ir 
jiems buvo pakeisti rūbai. Dėl 
visos grįžimo propagandos gyven
tojai rąrhūs. Esą, žino, kad kas 
jau išbėgo, tai ne toks kvailas, 
kad grįžtų.

Pradžios mokyklose moko dau
giausia jauni, kelis mėnesius pa
siruošę abiturientai. Senesnieji 
mokytojai išvežti, o mokytojų

profesijai mažai kas ruošiasi. Anot 
pasakotojo, išmokai pasakyti: te
gyvuoja tėvas ir mokytojas Sta
linas — ir to jau gana.

Alytuje veikią dvi gimnazijos 
— berniukų ir mergaičių. Tačiau 
jis šito netvirtina, tik tikrai žino, 
jog svarbiausias dėstomasis daly
kas — rusų kalba. Ją mokant, 
kiti dalykai nesvarbu, gi dėl per 
menko jos mokėjimo šalinama iš 
gimnazijos. Lietuvių kalbos mo
kėjimas nepaisomas. Vokiečių k. 
nedėstoma.

Oficialios prekių kainos par
duodant labai žemos, gi perkant 
aukštos. Pyliavas atiduodant, už 
rugių cnt. moka 4,5 rb., gi duo
nos Ikg. kainuoja 2,6 rb. (perkant 
krautuvėj). Rinkoj rugių crrt. — 
80—100 rb., kviečių — 160 rb., 
sviesto kg (vasarą) — 35 rb., la
šinių kg 50—60 rb., arklys — 2000 
rb. Brangiausią arklio kainą gir
dėjo 3.500 rb. Pernai buvo už
drausta rinkoje pardavinėti pro
duktus iki visos apskritys atiduos 
prievoles. Šiemet to nebuvo.

Kiekvienas ūkininkas turi už
siprenumeruoti „Tiesą“, „Valstie
čių Laikraštį“ ar „Tarybinę Dzū
kiją“. Jei neturi užsiprenumera- 
vimo kvito, negali pasiųsti pašte 
laiško. Kiekviena apskr. leidžia 
savo laikraštį. Atskirą egzem
pliorių, kainuojantį, pav., 20 kap., 
perkant, reikia mokėti 80 kap., o 
perkant 5 egz. — kaina normali. 
Tokiu būdu siekiami laikraščių 
skaitymo rekordai, šiemet ūki
ninkus pradėjo versti eiti į kol
chozus. Ligi šiol tebuvę tik 
sovchozai.

Šiaip apie Lietuvą ir jos gyven
tojus vokietis yra geros nuomo
nės. Vokiečių lietuviai nesivaržo. 
Nebijodami jie susitinka ir su 
partizanais. Jie lygiai kaip lietu
viai nekenčia bolševikų ir laukia 
karo. Krašte kursuoja kalbos, kad 
karas bus, ir tuojau. Esą 4 
mil. vokiečių kariuomenės jau 
paruošta, o taip pat parengti ir 
lietuvių daliniai.

Paklausus, ar Lietuvos ūkinin
kai geri, vokietis atsakė, jog ne
žinąs, ar pas vokiečių ūkininką 
būtų galėjęs pragyventi pusan
trų metų. Jo teigimu, kitos vo-

Trumpai is sporto gyvenimo
— Lauko tenise Švedija įveikė 

Daniją 4:1.
— Olandijos futbolo sąjunga nu

tarė pasaulio futbolo pirmenybėse 
1950 m. nedalyvauti.

— Olimpiados nugalėtoja austrė 
Trude Beiser pasirašė sutartį, pa
gal kurią išvyksta į USA kaip sli
dinėjimo mokytoja.

— Olimpiados laimėtoja ietinin- 
kė Herma Bauma gavo iš Afganis
tano kvietimą būti lengvosios at
letikos treneriu.

— Du čekų ledo ritulininkai L. 
Jansky ir Uhrineven atsisakė grįž
ti į savo tėvynę ir yra užangažuoti 
Augsburgo ledo ritulio klubo.

— Vengrų valstybinės koman
dos vidurio puolikas Puskas (Kis- 
pest, kuri matyta Kaune) dėl ne- 
sportiško elgesio yra diskvalifi
kuotas. 

"7;L. išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadie-
„Z.IDUTiai nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė 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. J. Dėdinas, Full Sulton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitis, 6668 Delorlmler Ave., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.

kiečių moterys vien išmaldomis 
tegyveno, nes jokio ūkio darbo 
nemokėjo. Jis su draugu pasku
tiniu metu ilgesnį laiką gyveno 
išvežto ūkininko tuščioje sody
boje ir iš Čia ėjo pas ūkininkus 
dirbti. Alytaus apskr. vietas ge
rai žino. Ilgesnį laiką buvojo Le- 
lionyse, Bazaruose, kur pažįsta 
kiekvieną ūkininką.

Tokių vokiečių pasitaikys ir 
daugiau, nes Kaune jis matęs jų 
sugaudytų daugiau kaip 1000 as
menų. Su jų transportu buvo at
vežta 600 asmenų. Matyt rusai 
nori visus vokiečius iš Lietuvos 
pašalinti.

SKELBIMAS
NORINČIOMS STOTI Į 

VIENUOLYNUS
J. E. Vyskupas Brizgys prašo 

stovyklų bei gimnazijų kapelionus 
prisiųsti jam kuo skubiausiai mer
gaičių moksleivių ir studenčių są
rašus, norinčių stoti į Amerikos 
lietuvaičių: Kazimieriečių, Pranciš- 
kiečių, N. Prasidėjimo (Vargdienių) 
vienuolynus. Kandidatės bus mi
nėtų vienuolynų iškviestos.

Suinteresuotos turi nedelsiant 
registruotis.

J. E. Vyskupo Brizgio adresas: 
26-14, 56 Rd

Maspeth, N. Y.
USA

SKELBIMAS
Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 

yra reikalingas lietuvių parapijai 
vargonininkas ir chorvedis, suge
bąs gerai vesti chorą.. Kreiptis: 
Kun. P. Ragažinskas, caixa postal 
4118. S. Paulo, Brasil.

Paieškojimai
Ieškomi Rapolas Radzvilavičius 

ir Ona Belkevičiūtė (Andriaus) 
nuo Seinų. Rašyti P. Mickevich, 
5706 Springwel, Detroit 10, Mich., 
USA.

Ieškoma Vanda Zaborskaitė at
siliepti arba apie ją žinių suteikti 
prašoma „Žib." redakcijai.

Musu mirusieji
221. Bliekas Zigmantas, gimė 1921. 1. 

8, Kaunas, žuvo KZ, palaidotas Stutt
hof.

222. Sapalas (inž.), iŠ Kauno, mirė 
1945 m., Puck/Poland, palaidotas vie
tos kapuose.

223. Masaltis (gimnazijos direktor.), 
iš Marijampolės, mirė 1943. V m., žu
vo KZ, palaidotas Stutthof.

224. Grigas Juozas (karininkas), iš 
Vilniaus, mirė 1943. V m., žuvo KZ, 
palaidotas Stutthof.

225. Kerpė Petras, iš Vilniaus, mirė 
1943. V m., žuvo KZ, palaid. Stutthof.

226. Budrys (agronomas), iš Mari
jampolės, mirė 1943. V m., žuvo KZ, 
palaidotas Stutthof.

227. Rauba (gimnazijos direktorius), 
iš Kauno, mirė 1943. V m., žuvo KZ, 
palaidotas Stutthof.

228. Januškevičius (gimnazijos dir.), 
iš Marijampolės, mirė 1943. V m., žu
vo KZ, palaid. Stutthof.

229. Lipniūnas Alfonsas (kunigas), 
iš Vilniaus, 1945 m., žuvo KZ, palai
dotas Puck (Putzing) — Poland.

230. Macijauskas Stasys, iš Taura
gės. žuvo KZ, palaidotas Stutthof.

231. Cekauskas (karininkas), mirė 
1943. V m., žuvo KZ, palaidotas Stutt
hof.

232. Germantas Pranas, iš Vilniaus, 
mirė 1945 m., žuvo KZ, palaidotas 
Stutthof.

233. Cereškus Mykolas, gimė 1915 m. 
Utarai. mirė 1944. 3. 1., žuvo KZ, pa
laidotas Grtfcsenbrode.

234. Pozniak Bronislava, gimė 1926. 
12. 23, Vilnius, mirė 1944. 1L 11, žu'A) 
kare, palaid. Neu-Isenburg.

235. Pozniak Maria, gimė 1924. 12. 8., 
Vilnius, mirė 1944. 11. 11, žuvo kare, 
palaidota Neu-Isenburg.

236. Zigrys Zigfried, gimė 1933. 8. 3, 
mirė 1945. 5. 2.. žuvo kare, palaidotas 
Luckenwalde.

237. Garšenikovas Feodoras, gimė 
1923. 3. 25, mirė 1944. 2. 23., žuvo kare, 
palaidotas Luckenwalde.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Musu eros civilizacija pavojuje
„JEI KARO NEBUS IŠVENGTA, TAI MUSŲ MOKSLINE IR PRA
MONES ERA NEISILAIKYS ILGIAU KAIP 50 METU“ NORINT 
SUKURTI PASAULIO VALSTYBĘ, REIKIA NUGALĖTI. RUSIJĄ

JUGOSLAVIJA linksta i Vakarus?

Heidelbergas. Džiugu, kad ir 
mūsų spaudoje „Pasaulio Valsty
bės“ sąjūdis randa atgarsio. Ang
lų ir vokiečių kalbomis Heidel
bergo akademikų leidžiamas žur
nalas „Scholar“, praėjusių metų 
pabaigoje šiuo klausimu gavo 
vieno didžiausių šių laikų moksli
ninko filosofo, matematiko ir so
ciologo Bertrando Russellio nuo
monę. Beveik 80-tis aukštos kil
mės britas, Russellis pagarsėjo, 
I-jo Karo metu kaip griežtas pa
cifistas, buvo nubaustas 100 sva
rų serlingų pabauda ir dar kalė
jime gavo pasėdėti, kur parašė 
veikalą „Matematinės filosofijos 
įvadą“. Įdomu, jog II-jo pasauli
nio karo metu jis pacifizmo jau 
buvo atsisakęs. 1920 m. lankėsi 
Sovietų Sąjungoje, iš kur grįžęs 
parašė „Bolševizmo teorija ir 
praktika“. Yra dėstęs Pekino ir 
didžiausiuose JAV universitetuo
se. Visai neseniai lankėsi Berlyne 
su paskaitomis, gi grįždamas lai
mingai pergyveno lėktuvo kata
strofą. Russell’is yra laikomas 
vienas geriausių kalbėtojų, kurio 
motto... „I love Freedom and 
Justice .. .“ Jo filosofijos pagrin- 
das-logika, kaip jis pats tai va
dina „logiškasis atomizmas“. Jo 
nepaprastą universalumą įrodo 
apie 40 knygų: „Matematikos kla
sika — „The Principą Mathema- 
tica“, „Analyzis of Mind“, „The 
ABC Atoms“, „Education“, „The 
Outline of Philosophy“, „Marria
ge and Moral“, „Freedom and Or
ganization“, „A History of We
stern Philosophy“ ir kitas.

Savo laiške minėtam žurnalui 
Russellis mano, jog visų dabar 
vykdomų pasaulyje kombinacijų

JAV Antarktikos planui 
pranašaujamas nepasisekimas

Vašingtonas. Iš diplomatinių 
šaltinių pranešama, jog JAV siū
lomas Antarktikos sutarptautini- 
mo planas neranda atitinkamuose 
kraštuose pritarimo. Jau anksčiau 
JAV buvo pasiūliusios Argenti
nai, Australijai, Čilei, Prancūzi
jai, Naujajai Zelandijai, Norve
gijai ir D. Britanijai sudaryti 
tarptautinę kontrolės komisiją. 
Tačiau Argentina, Čilė ir Norve
gija atsakė šia idėja nesidomin- 
čios, gi kitos valstybės pareiškė, 
jog esą dar neapsisprendusios.

PAINFORMUOS KONČRESĄ APIE 
• ATLANTO PAKTĄ

Vašingtonas. Spėjama, jog JAV 
kongreso nariai artimiausiomis 
dienomis bus painformuoti apie 
vyriausybės vedamus pasitarimus 
dėl Atlanto pakto su Vakarų Eu
ropos unijos valstybėmis ir Ka
nada.

Kongreso sluoksniuose manoma, 
jog busimasis susitarimas bus re
gionalinio pakto pobūdžio, kaip 
numatyta JT chartoje. Galvojama, 
jog paktas neįpareigos JAV auto
matiškai įsijungti į karą, jei būtų 
užpulta bet kuri Atlanto pakto 
valstybė.

JAV armijos gen. štabo viršinin
ko pavaduotojas gen. Collins pa
reiškė, jog JAV vyriausybė gali 

galutinas tikslas — pasaulio 
valstybė, tuoj pat pažymėdamas, 
„tačiau nėra jokios galimybės tai 
pasiekti, kol radikaliai nebus re
formuota Rusija, ar, kol ji ne
bus nugalėta“. Iki pasaulio valsty
bės įdėja būsianti įgvendinta, jis, 
Russellis, favorizuojąs Vakarų 
Europos Uniją (kartu su Vokie
tija), artimai kooperuojančia su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis. „Tai būtų kevalas, iš kurio 
galėtų susiformuoti pasaulio val
džia..“

Žmonija, samprotauja toliau 
mokslininkas,vis didėjančio karo, o 
ypač atominio, akyvaizdoje sku
ba ieškotis naujų gyvenimo kelių. 
O „jei karo nebus išvengta, tai 
mūsų mokslinės ir pramonės ci
vilizacijos era neišsilaikys ilgiau 
kaip 50 metų!“

Bertrandas Russellis sako, jog 
pakeliui į pasaulio valstybę tau
tinės valstybės turėsiančios pa
klusti pirmiausia tarptautiniam 
sprendimui — Vakarų Sąjungai 
ir vėliau pasaulio valstybei. Tau
tinės valstybės turėtų ir toliau 
likti savarankios ir nepriklauso
mos savo teritorijoje visais, iš
skyrus karo, atvejais.

Kaip „Bolševizmo teorija ir 
praktika“ autoriaus, ypač yra 
įdomi Russellio nuomonė, koks 
yra artimiausias „PASAULIO 
UNIJOS“ įdėjos Įgvendinimo ke
lias. „Artimiausias kelias, kuriuo 
ši įdėja galėtų būti įgvendinta, 
yra karas, nugalint Rusiją. Tiesa, 
dar esą galima jog Rusija nusi
lenksianti stipresnių jėgų spaudi
mui, tuo išvengdama susikirtimo, 
bet aš bijausi, kad taip nebus.“

(Almus)

prisiimti įsipareigojimus paremti 
Vakarų Europos uniją militariškai.

LAISVO VERSLO ĮSTATYMAS 
GALIOS NUO GRUODŽIO 20 D.
Berlynas. OMGUS pareiškė, jog 

laisvo verslo įstatymas pradėjo 
galioti nuo gruodžio 20 d., ka
dangi iki to laiko atskirų Vokieti
jos valstybėlių vyriausybės neiš
leido jokio karinės vydovybės nu
tarimui atitinkančio įstatymo. Ta
čiau karinė vydovybė tiki, jog 
amerikiečių zonos valstybėlių vy
riausybės išleis įstatymus, kuriais 
bus apribotas laisvo verslo įstaty
mas gerovės, sveikatos ir saugumo 
srityse. OMGUS ūkio skyriaus ve
dėjas Mr. Hawkins pareiškė, jog 
jo nuomone amatininkams jokių 
licenzijų nereikalinga. Pati visuo
menė apsiprendžia, kuris amatinin
kas jai geras. Vokietija turinti išsi
laisvinti iš senų, atgyvenusių ama
tininkiškų tradicijų.

Nepamirškime pratęsti „ŽIBURIU“ prenumeratos!

Belgradas. Kaip Jugoslavijos 
užs. reik, ministeris Edvard Kar
deli pareiškė, Jugoslavijos ini
ciatyva šiuo metu vyksta pasita
rimai su Italija dėl ilgalaikės 
prekybos sutarties sudarymo bei 
nuomonių skirtumo įvairiais klau
simais išlyginimo. Kalbėdamas 
užsienio politikos klausimais, Kar
delį tačiau pabrėžė, jog Jugosla
vija dar vis „yra nusistačiusi 
prieš imperialistinę ir karo kurs
tymo anglų-amerikiečių politiką.“

Užsienio valstybių turtų esan
čių Jugoslavijoj suvalstybinimo 
klausimas, .pareiškė Kardei j, esąs 
prekybinėmis ir ūkinėmis sutar
timis su Švedija, Šveicarija ir 
Anglija sunormuotas. Tik su JAV 
šis reikalas sutvarkytas kitu bū
du, nes ji (Amerika) nenorėjusi 
išlaisvinti užblokuoto Jugoslavi
jos aukso.

Kardelj apgailestavimą, kad su 
JAV ir Kanada nesudarytos pre
kybos sutartys, politiniai stebėto
jai laiko neoficialiu pasiūlymu 
derėtis.

Priešingai kitiems Kominformo 
kraštams, Kardelj pabrėžė JT

Lietuviai Kinijoj prašo pagalbos
Vašingtonas. „Naujienos“ pra

neša, kad Lietuvos Pasiuntinybė 
yr^L gavusi prašymą iš Kinijos 
lietuvių, kad būtų pasirūpinta jų 
saugumu.

SOVIETAI RŪPINASI KINIJA
Vašingtonas. Kremlius, sekdamas 

komunistų laimėjimus Kinijoje, pra
deda bijoti, kad jie nepasektų Tito 
pėdomis. Sovietų tikslas yra užvaldys- 
ti visą Aziją. Tam tikslui jie yra suor
ganizavę visą šnipų tinklą.’ Kinų rau
donosioms armijoms vis daugiau lai
mint, Sovietai pradeda bijoti, kad. 
kiniečiai nepanorėtų tvarkytis sava
rankiškai ir perimti Rytų Azijos va
dovavimą į savo rankas. Norėdami, to 
išvengti, jie dabar, visur, kur tik gali, 
siunčia savo agentus, kad pakeistų 
kiniečius.

Šanchajus prašo pagalbos
Vašingtonas. Šanchajaus miesto bur

mistras amerikiečių ir britų konsu
lams pareiškė, jog jis liks savo vie
toje tol, kol tik bus galima. Tačiau 
jis pridūrė, jog, jeigu komunistų pa
vojus bus neišvengiamas, jis su 300 
valdininkų iš miesto pasitrauksiąs. Jis 
siūlė, kad. jam pasitraukus, miestą 
administruoti perimtų britų-ameri- 
kiečių konsularinis komitetas, o taip 
pat kad amerikiečių jūrininkai palai
kytų tvarką. Nors ši pasiūlymą bur
mistras padarė, anot jo, be pasitarimo 
su Nanklngu, tačiau atrodo, jog su 
tokia linija Nankingas sutinka, nes 
vyriausybė tikisi, kad tuo būdu ko
munistai su anglais ir amerikiečiais 
sueis t konfliktą. Tačiau Vašingtone 
laikomasi nusistatymo karines pajėgas 
panaudoti tik savo piliečių ir savo ap- | 
saugai.

„As nekaltinu savo kaltinto]
Paryžius. Vengrijos primo kar

dinolo Mindszenty suėmimas rado 
atgarsį visame demokratiniame 
pasaulyje. JAV užsienio reik, vice- 
minisleris Lovett ryšium su kar
dinolo- suėmimu pareiškė, jog šiuo 
suėmimu pasiektas aukščiausias 
taškas vengrų tautos pilietinių, 
politinių ir religinių laisvių var
žyme. Gi Vatikano kardinolų kole
gija oficialiai paskelbė ekskomuni- 
kuojanti visus asmenis, kurie tik 
kokiu nors būdų prisidėjo prie 
kardinolo Mindszenty suėmimo.

■Prancūzų „Le Figaro“ paskelbė 
ligšiol niekur neskelbtas paskuti
nio kardinolo Mindszenty ganyto
jiško laiško, kuris buvo uždraustas 
skaityti, ištraukas. Jame kardino- 

reikšmę. Toliau jis vėl apkaltino 
Vakarų valstybes, kurios norį. 
Vokietiją suskaldyti ir iš jos pa
daryti parako statinę.

Prieš kiek laiko ir pats maršalas 
Tito pirmą kartą viešai parlamen
te kalbėjo apie Rytų valstybių 
ūkinį boikotą prieš Jugoslaviją 
Ryšium su tuo jis pareiškė: „Mes 
esame priversti mūsų gaminius 
siųsti Vakarų valstybėms, kad gau
tume iš jų mašinų.“ Toliau kalbė
damas, Tito pareiškė, jog svar
biausi 1949 m. uždaviniai yra gin
klavimosi pramonės sukūrimas, 
karininkams butų įrengimas ir 
ūkio modernizavimas. Anot jo, 
1948 m. buvo Jugoslavijoj sūnz 
kiausi.

Apie ūkinį Jugoslavijos boikotą 
kalbėjo taip pat ir valstybinės pla
navimo komisijos pirmininkas Bo
ris Kidrivič.

TITO KEIČIA KURSĄ
Belgradas. Tvirtinimai, jog skir

tumai tarp Jugoslavijos ir Komin
formo kraštų yra tik ideologiniai 
buvo sugriauti pačių jugoslavų.

KINIJA PAGALBOS NEGAUS
Vašingtonas. Pagal ..Newsweek“. Ki

nija pagalbos negaus iš dalies dėlto, 
jog Ciangkaišekas jau per toli nuėjęs 
ir jokia parama jo neišgelbės, o antra 
dėl ekonominių priežasčių.
.Amerikiečių užsienio pagalbos siste

moje numatyta pirmoje eilėje remti 
industrializuotas Europos valstybes, o 
tik paskiau atsilikusius Rytų kraštus.

Kokia suma bus skiriama Euęopos 
apginklavimo reikalams ateinančiais 
metais, dar nenustatyta. Tačiau • spė
jama, kad bus skiriama apie 1 milijar
das dolerių.

NANKINGAS GYVENA PAVOJIN
GAS DIENAS

Nankingas. Kaip politiniai stebė
tojai iš Kinijos praneša, yra skai
tomasi su Kinijos užsienio politi
kos pasikeitimu. Galvojama, jog 
po JAV pagalbos Kinijai nutrau
kimo nacionalinė vyriausybė darys 
žygių sueiti j glaudesnius santy
kius su Sovietų Sąjunga.

Paskutiniais fronto pranešimais 
dėl didelių sniego pūgų ir šalčių 

J^Jankingo fronto ruože kovos aps
toję. Komunistai, jų radijo prane
šimu, esą užėmę paskutinį nacio
nalinės kariuomenės Šiaurės Kini
joj atsparos punktą Kalgan.

Naktimis laivų judėjimas Jang- 
cekiangu yra uždraustas, nes bijo
masi, kad komunistų daliniai, pa
sinaudodami judėjimu ir nakties 
tamsa, neąsiveržtų į Nankingą.

las rašo: „Aš esu kaltinamas einąs 
prieš tautą ir ruošiąs kontrarevo- 
liuciją. Tvirtinama, jog mano poli
tika daro tarp valstybės ir Bažny
čios sudarytą konkordatą neįma
nomu. Mano ganytojiniai laiškai 
valstybės yra uždrausti skaityt... 
Visi man metami kaltinimai neturi 
jokio realaus pagrindo ... Iš kitos 
pusės aš esu giliai sujaudintas

Štauį&s JAV ft^siimiut^s Maskvai?
Vašingtonas. Dabartinis JAV pasiun

tinys Sovietų Sąjungai W. Bedell 
Smith yra padavęs pareiškimą, kad 
j| iš tų pareigų atleistų. Spėjama, jog 
Trumanas' prašymą patenkins. S:uo 
metu ambasadorius Smith yra Vašing
tone. Jei jis | Maskvą negrįš, „News
week" spėja, jog | jo vietą bus pas- 

Maršalas Tito parlamente pareiškė, 
jog jo opozicija prieš industriali
zaciją yra pati svarbiausia nesu
tikimo priežastis. Nor? užsienio 
reik. min. Kardelj ir pareiškė, jog 
Jugoslavija einanti su Sovietų Są
junga, tačiau Tito kita proga pa
reiškė, jog ji (Jugoslavija) mieliau 
žaliavas siųs Vakarams, negu 
nusilenks Kominformui.

7/MHtįau is visut
Atėnai. Graikų vyriausybės dalinių 

karinė vadovybė Peloponese davė įsa
kymą suareštuoti 3.000 asmenų, kurie 
Įtariami rėmę Marko sukilėlių.

Paryžius. JT Saugumo Taryba pe
reitą trečiadieni baigė savo posėd
žius Paryžiuje. Neišspręstas Indonezi
jos klausimas bus sprendžiamas nuo
latinėj ST būstinėj Lace Success.

Dublinas. Airijos vyriausybė įteikė 
oficialią protesto notą Vengrijos už
sienių reik, ministerijai dėl kardinolo 
Mindszenty suėmimo ir padarė žygių, 
kad Airijos delegacija gelėtų su kar
dinolu pasimatyti.

Nankingas. Iš Nankingo pranešama, 
jog ruože tarp Tientsino ir. Tangku 
vyksta dideli mūšiai, kuriuose abi 
pusės turi nemažų nuostolių. Prane
šama, jog komunistų karinės pajėgos 
ruošiasi lemiamam mūšiui dėl Tangku 
paėmimo.

Vašingtonas. JAV kariuomenės vyr. 
vadovybė pranešė, jog artimiausiu 
laiku Korėjoj stovinti 7 amerikiečių 
pėstininkų divizija bus iš ten ati
traukta, nes taip buvo susitarta su 
sovietais. Korėjoj liksianti tik 6 divi
zija ir kai kurios specialios kariuome
nės dalys.

Melburnas. AP pranešimu iš Austra
lijos Wonga Park. New Rinkwood. 
Victoria, šiuo metu vyksta Pacifico 
tautų skautų jamboree kurioje daly
vauja 11.000 skautų. Si jamboree yra 
paruošiamoji šiais metais įvykstan
čiai pasaulio skautų jamboree Nau
jojoje Zelandijoje. Skautų šefas lor
das Rowallan pareiškė, jog skautų 
judėjimas po karo tiek sustiprėjo, 
kaip niekad savo istorijoj.

Vašingtonas. Dabartinis Jugoslavijos 
svyravimas tarp Rytų ir Vakarų yra 
maršalo Tito ginčo su Maskva išdava. 
Tito bandymo kritikuoti Sovietų Są
jungą motyvai yra šie: 1. nukreipimas 
kritikos nuo savo režimo, 2. noras kuo 
daugiau žmonių turėti savo šalininkų 
eilėse ir 3. nekomunistinių vyriausy
bių nuteikimas palankia Jugoslavijai 
prasme. Tuo būdu.Tito galvojo gauti 
iš tų valstybių paramos, kuri jam’bu
vo labai reikalinga Jo sodalizacijos 
programai vykdyti.

Vašingtonas. Spėjama, jog preziden
tas Trumanas naujam kongresui, ku
ris pirmo posėdžio susirenka sausio 
3 d., patieks pirmiausia apsvarstyti 
klausimus, liečiančius socialinę apsau
gą, paramą auklėjimo reikalams, nau
ją sveikatos programą, didesnių su
mų skyrimą mokslinimas tyrinėji
mams ir kt. Manoma taip pat, jog 
prezidentas pasiūlys kongresui taip 
pat padidinti biudžetą nuo 44 milijar
dų dolerių iki 45 milijardų, o taip pat 
užsienio pagalbai skiriamas sumas nuo'1 
6 milijardų iki 7 milijardų dolerių.

Vašingtonas. JAV plieno produkcija 
lapkričio mėn. pasiekė aukščiausią 
laipsni savo istorijoj. Per tą mėnesį 
buvo pagaminta 258. 774 tonos plieno.

Į JAV importuojama taip pat dideli 
kiekiai metalo laužo, daugiausia iŠ 
Vokietijos ir Japonijos. Į Japoniją yra 
nuvykęs prekybos departamento at
stovas ištirti metalo laužo padėties.

tikinčiųjų didvyrškumo. Vengrų 
tautos balsas yra užgniaužtas." 
Tarp kitko kardinolas rašo: „Aš 
nekaltinu savo kaltintojų. Jeigu aš 
juos kada nors kaltinau, tai tik 
dėlto, jog mano krašto kančios^ 
mano tautos ašaros ir Įsipareigo
jimai teisybei mane, vertė tai 
daryti.“

kirtas Sovietų reikalų žinovas George 
F. Kennan ar Charles E. Bohlen.

ŽADA KEISTI MARSHALLIO 
PLANĄ

Vašingtonas. ECA administratorius 
yra numatęs Marshallio plane padary
ti tam tikrų pakeitimų. Pirmiausia Jis 
nori, kad Europos kraštai daugiau in
vestuotų iš ECA gaunamų lėšų į savo 
krašto industriją.

Paul Hoffmannas taip pat mano pa
lengvinti garantijų išrūpinlmą ir Pa™7 
ginti Amerikos firmas kurios nori 
Europoje verstis prekyba.
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