
The Lithuanian 3 Times Weekly
THE LIGHTS

Published under EUCOM Civil Affair? 
Division Autorization Number UNDP 204
Responsible Publisher: JUOZAS VITENAS
Responsible Printer: Haas & Cie., Augsburg

Circulation - 4000
Geid.-vyr. red. - J. VITENAS, Liter. lr kul- 
ttlr. sk. red. - A. GRAŽIŪNAS, Inform, sk. 

red. - V. ROCEVICIUS.
Redakcija ir administracija: (13b) Augsburg- 

Hochfeld, Baltic DP Camp.
Ein. sąsk. Bayerische Vereinsbank, Filiale 

Augsburg, Nr. 23073
Sio Nr. kaina 15 Pfg.

4 (199) AUGSBURGAS, ketvirtadienis, 1948 m. sausio 13 d. V METAI

Kremlius keis kursą?
PARYŽIUS. Prancūzų politiniuose 

sluogsniuose manoma, kad Stalinas 
yra davęs Vakarų Europos komu
nistų partijoms nurodymų paruoš
ti susipratimo ir tolerancijos kelią 
tarp Vakarų ir Rytų, šitą spėjimą 
patvirtino komunisto atstovo Ca- 
chin kalba prancūzų parlamente. 
Jis apeliavo j tautinę vienybę, ne
beminėjo „karo kurstytojų", bet 
pagyrė Eisenhower) bei JAV pra
monę. Manoma, kad ši jo kalba 
buvo pasakyta pagal Maskvos nu
rodymus ir yra vienas iš sovietų 
„bandymų balionų".

PARYŽIUS. V. Kravčenko, kuris 
pabėgęs iš sovietų ambasados Va
šingtone ’parašė knygą „Aš pasi
rinkau laisvę", ir buvo apšmeižtas 
vieno prancūzų laikraščio, kad jis 
yra psichiniai nenormalus ir kad 
ne jis parašė šią knygą. Prieš šį 
laikraštj Kravčenko iškėlė bylą, 
kuri bus sprendžiama Paryžiuj 
sausio 24 d. Spaudos konferencijoj 
Kravčenko pareiškė, kad prieš jį 
jau keturis kartus sovietų agentai 
buvo pasikėsinę; byloj jis nušvie- 
siąs tikrąjį gyvenimą Sov. Rusijoj, 
liudininkais pristatęs koncentraci
jos stovyklų buv. kalinius.

VATIKANAS. Vatikano radijas 
praneša, kad Kremlius buvo davęs 
įsakymą „sulikviduoti" kard. Mind- 
szenty ligi gruodžio 31 d.

Ne vien fiziniu ūgiu, bet ir as
menybe visa galva pranašesnis 
už kitus šio meto didžiuosius, ge
nerolas Marshallis sausio 7 d. pa
sitraukė iš JAV valstybės sekre
torių. Prezidentas Trumanas, tie
sa, patikino, kad JAV užsienių 
politika nepakitėsiarrti, tačiau pa
kitėjimą reikš jau vien Marshal- 
lio nebebuvimas prie tos politikos 
vairo.

Net artimiausi Marshallio ben
dradarbiai jautė, kad tarp jų ir 
jų šefo esama atstumo. Pačiam 
prezidentui Trumanui dažnas 
amerikietis ploja per petį ir fa
miliariai vadina jį „Harry“. Mar- 
shalliui niekas nesijautė toks ar
timas, ir net jo bičiulis, bendra
darbis bei patikėtinis Bedell 
Smith, generolas ir ambasadorius, 
neleidžia sau kreiptis į jį kitaip 
kaip formaliu „General“. Ir kaip 
štabo viršininkas, ir kaip valsty
bės sekretorius Marshallis vi
siems įkvėpė jausmą, kad jis sto
vi atokiau ir aukščiau už kitus, 
kad jo vyzdis siekia toliau nei- 
kitų, kad jo ir sprendimai padik
tuoti sumetimų, kartais neįžiūri
mų kitiems, tokių akiračių netu
rintiems. Net Molotovas, pokario 
konferencijoje papratęs kartu su 
Byrnes braidžioti tose pačiose ne-
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poje nebeturėjo taip daug sėkmės, 
kaip anksčiau: nepavyko Triesto 
intrygos, o dar blogiau atsitiko su 
Jugoslavija, kur Tito nepanorėjo 
visą . Jugoslavijos gyvenimą tvar
kyti pagal Kremliaus fanatiškų 
teoretikų planus. Neperpuikiausiai 
dalykai vyko Pragoję (kur Sakalai 
viešai demonstravo savo ištikimy
bę demokratijai) bei Budapešte, 
kur Katalikų Bažnyčia — vienin
telė dar nesunaikinta demokrati
nės opozicijos grupė — tęsė kovą 
už žmogaus teises.

BERLYNAS
Kartą per vieną mitingą sovietų 

kareiviai, „apsiginklavę“ foto apa
ratais pradėjo daryti nuotraukas. 
Ypač' jie fotografavo kalbėtojus: E. 
Reuter), ponią Luizę Schroder- 
Berlyno burmistrę, Dr. Otto Suhr. 
Franz Neumaną ir kitus, o taip pat 
ir mitingo dalyvius . . . Berlynie
čiai žino, jog, jei vieną dieną Va
karų demokratijos išeitų iš Berly
no, šios nuotraukos būtų panaudo
tos masiniuose teismuose, kuriuos 
sovietai tuoj surežisuotų . . . Vie-
nok nei vienas nepasišalino, o kal
bos buvo palydimos griausmingų 
ovacijų.

Būtu absurdas šaky ti, kad vokie
čiai. kurie rėmė Hitlerį, per vieną 
naktį, tapo karšti demokratai . . 
Toks stebuklas dar neįvyko, bet 
Berlyne vokiečiai biri progos pa
matyti skirtumą tarp demokratijos 
ir diktatūros.

Hitlerio laikais vokiečiai įprato 
visiems dalykams surasti „erzatzą“.' 
Jie turėjo „ersatz" kavą, gumą, ta
baką, benziną, odą ir . . . netgi 
„ersatz" dešras . . . Šiandien vo
kiečių masės Berlyne suprato, kad 
demokratija yra demokratija ir 
kad jos „ersatzu" negalima pa'- 
keisti.

JUGOSIAVIJA, 
ČEKOSLOVAKIJA, VENGRIJA
Per 1948 metus Kremlius Euro-

Kurlink JAV užsieniu politika?

ITALIJA
Komunistai labai stengėsi Itali

joje, bet ir čia jie pralaimėjo. 
Kaip ir visur, jie bandė apsivilkti 
avies kailiu, bet žmonės vis dėlto 
atskyrė tiesą nuo melo. Palmiro 
Togliati, Italijos komunistų vadas, 
vedė didžiausią agitaciją bei pro- 
pogandą ir įtikinėjo žmones, kad 
tarp demokratijos ir komunizmo 
nėra jokio didelio skirtumo . . .

Vienok po rinkimų, suskaičius 
balsus, pasirodė, kad komunistai 
tegavo 3(£% visų bąjsų, gi* jie jau 
buvo tikri savo pergale.

Matteo Lombardo — socialdemo
kratas — pramonės bei prekybos 
ministeris De Gasperi kabinete, 
pasakė: „23 fašistinio valdymo 
metų laikotarpy demokratija buvo

(Perkelta į 4, pusi.)

J. BUTĖNAS

pabaigiamų debatų pelkėse, ne
jaukiai pasijuto prieš sfinksinį 
nekalbaus Marshallio veidą. Suk
tas narkomindielas netruko su
vokti, kad Marshallis ne tik per
mano Kremliaus kėslus, bet ir 
sugeba iš to pasidaryti išvadas, 
daryti greitus sprendimus ir juos 
metodiškai vykdyti. Marshallis 
kario mostu nukirto į Gordėjaus 
mazgą surizgusius JAV-Sovietų 
S-gos priešingumus ir juos su
vedė į kelias paprastuteš formu
les; jis konstatavo, kad sovietai 
yra pasinešę į pasaulio užvaldy
mą; jis pasidarė išvadą, kad tam 
pasipriešintina visomis, jei reikės 
ir jėgos, priemonėmis; jis nus
prendė, kad pirmon galvon su- 
vienytina ir pastatytina ant kojų 
Vakarų Europa ir remtina ūkiš
kai bei militariškai. Tai ir buvo 
esminė Marshallio politikos pro
grama.

Sugebėjęs apimti savo vyzdžiu 
erdvės ir laiko perspektyvą — 
galvodamas viso pasaulio ir atei
ties kategorijomis, — Marshallis 
galėjo nustatyti vientisą ir toly
dinę, ramią ir be šuolių JAV 
užsienių politikos liniją. Jis už
baigė atsitiktinumų bei improvi
zacijų politiką valstybės depar
tamente ir, išmaningai parinktų 
aukšto lygmens bendradarbių 
padedamas, padėjo JAV užsienių 
politikos tradicijų pagrindus. Bet 
ramiai, užtat galingai tekanti jo 
politikos šrovė ne visada sutapo 
tiek su Amerikos, tiek su likusio 
demokratinio pasaulio opinijos 
tėkme, primenančia kalnų upelį, 
kurio sriautas pavasarį laužia uo
las, o viduvasarį tepalieka išdžiū
vusią vagą. Vos prieš kelis mė
nesius JAV visuomenė reikalavo 
vienu ypu užbaigti su sovietų 
grėsme, dabar, pašauktų ir nepa
šauktų žinovų apšviesta, ji pato
giai benurimstanti. nes tiesiogi
nės sovietų grėsmės, kuri laiką 
nesą. Su tos ooinrios tėkme niau
kiančiam prezid. Trumanui šian
dien Marshallis nebe toks paran- 1

įtampa tarp Izraelio ir D. Britanijos didėja
Londonas. Prieš kiek laiko pa

dėtis Palestinoje taip vystėsi, jog 
buvo galima tikėtis, kad bus ga
lima prieiti kompromisinio spren
dimo. Tačiau paskutiniai įvykiai 
padėtį vėl gerokai įtempė. Ypač 
didelė įtampa išsivystė tarp D. 
Britanijos ir Izraelio po šių įvy
kių:

1. Izraelio karo lėktuvai Me 109, 
kurie esą atgabenti iš Čekoslova
kijos, nušovė penkis anglų RAF 
lėktuvus. Anglų įteiktą protesto I 
notą žydai formaliai atmetė. Bri
tai tuomet pareiškė, jog jie kiek- , 
vieną žydų lėktuvą, pasirodžiusį Į 
Egipto teritorijoje laikys priešo 
lėktuvu.

2. Transjordanijai pagal 1936 m. 
Londone pasirašytą tarpusavio pa
galbos paktą pareikalavus atsiųs
ti pastiprinimų, anglai sutiko ir 
Akabos uoste išsodino savo ka
riuomenės. Tai buvo paaiškinta 
kaip „teritorinio Transjordanijos 
integralumo“ apsaugojimas.

3- Ryšium su anglų kariuomenės 
išsodinimu Akabos uoste. Izraelis 
įteikė griežtą protestą JT ir pa
vadino tą žingsnį grasinimu žydų 
pozicijoms Negebo rajone.

4. Sovietų pasiuntinys Izraeliui 
ryšium su „pablogėjusia padėtim“ 
pasiūlė Izraeliui Sovietų Sąjungos 
pagalbą, kurią Izraelis tačiau at
metė.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
HELSINKIS. Sovietų radijas ap

kaltino Suomiją, kad ji priešin
gai taikos sutarčiai laiko „mas
kuotas karines ir pusiau karines 
organizacijas“.

VAŠINGTONAS. Pranešama, 
kad buv. užs. reik. min. Marshal
lis pasiūlė prez. Trumanui pas
kirti D. Achesoną jo įpėdiniu.

VAŠINGTONAS. JAV gynybos 
min. J. Forrestalis po pasikalbė
jimo su Trumanu pareiškė, kad 
jis savo poste pasilieka.
VAŠINGTONAS. Vienas senato
rius pareikalavo kad kongresas 
priimtų įstatymą, pagal kurį 
25.000 užsieniečių būtų priimta į 
JAV kariuomenę.

BUDAPEŠTAS, Vengrijos vyriau
sybė pareikalavo, kad keturi ven
grų vyskupai atsistatydintų. Pas
tarieji atsisako tai padaryti, kol 
negauna nurodymų iš Vatikano.

TIRANA. Sovietų ginklai, skirti 
Albanijos kariuomenei, neseniai 
atvežti į Albanijos uostus.

FRANKFURTAS. Iš sovietų zo
nos į Bavariją kasdien nelegaliai 
pereina 70 asmenų, kurie sulaiko
mi ir perduodami teismui. Tik at
likus bausmę svarstomas jiems 
pabėgėlio teisių pripažinimas.

Berlynas. Gen. Clay finansų pa- 
terėjas pranešė, jog susekta didelė 
spekuliacija D markėmis Vokieti- 
jos-Sveicarijos pasieny.

RUHRO KRAŠTO NUOSAVYBIŲ 
KLAUSIMAS PRIKLAUSYS 

VOKIEČIAMS

Vašingtonas. Ruhro kasyklų nuo
savybės klausimas turi būti per
leistas patiems vokiečiams spręsti, 
pareiškė Jacob D. Beam, JAV už
sienio reikalų ministerijos Viduri
nės Europos skyriaus šefas. Ta
čiau jis toliau pareiškė, kad JAV 
yra nusistačiusi, jog Ruhro kraštas 
turi prisidėti prie visos Europos 
įstatymo. Kad Ruhro kontrolė ne
patektų vėl į nacių rankas, kurie 
jį vėl paverstų ginklų kalve, sa
vaime aišku turėjo būti griebtasi 
atitinkamų priemonių.

kus; senatvėn žengiančio gene
rolo liga davė jam progą sklan
džiai pakeisti valstybės departa
mento vadovybę.

Marshallio įpėdinis Dean Ache- 
sonas jau pažįstamas. Kaip vals
tybės pasekretorius jis būdavo 
siunčiamas daryti pranešimus 
kongresui, kuris jį mėgo. Kaip 
advokatą jį mėgo ir jo gausi 
klientūra. Kažin, ar jį pamėgs 
Molotovas ir Kremlius, su kuriais 
jam nūn teks susidurti. Prieš porą 
metų jis nepatiko Maskvai dėl 
vieno pareiškimo kongrese ir dėl 
vienos notos turkų klausimu. Bet 
Vašingtone yra žmonių, kurie 
Dean Achesoną vadina „dean of 
appeasment“ — sovietų glostymo 
čempijonu. Tikėkim, kad tai per
dėta. Bet viena atrodo tikra. Pa
čiam prezidentui Trumanui ne
bėra kliūties į JAV užsienių po
litikos vairavimą, kurį ligi šiol 
laikė savo rankose Marshallis. 
Savo rinkikams pataikaudamas, 
Trumanas staiga „atrado“ Krem
liuje žmonių „giliai trokštančių“ 
nuoširdžiai sugyventi su JAV. 
Autoritetingai painformuotas, kad 
sovietai be kelių ar net keliolikos 
metų agresijos nepradės, Truma
nas laiko galima ir net reikalinga 
ieškoti su jais santykių išlygini
mo ir net „patvarios taikos“. Tai 
iliuzija, kurios Marshallis nebe
turėjo. Achesonas gali būti suma
nus tąja iliuzija pagrįstos prezi
dento politikos vykdytojas. To
kia politika amerikiečiams tuo 
tarpu nekaštuoja kraujo, kurį ligi 
mietinio išbalimo lieja sovietų 
pavergtos tautos. Tai žino ir 
amerikiečiai. Jų laikraštis „The 
News Palladium“, 1948. XII. 16 
aprašęs lietuvių laisvės kovas, 
baigia: „Vieną gražią dieną nar
siųjų lietuvių pavyzdžiu paseks 
ir kitos sovietų pavergtos tautos. 
Tada rusams tikrai bus pilnos 
rankos.“ Galingoji Amerika lau
kia, kad taip užimti rusai ją il
giau paliks ramybėj. Ir tai bus 
vadinama taika.

5. Sausio 10 d. buvo susirinkęs 
Anglijos ministerių kabinetas 
specialiam posėdžiui, kuriame da
lyvavo taip pat ir sausumos, lai
vyno bei aviacijos vyriausi va
dai. Kaip patiriama iš atsakingų 
vyriausybės sluoksnių, vyriausybė 
yra pasiruošusi griebtis priemo
nių pati, jei Saugumo Taryba ne
darys jokių realių žygių tam klau
simui išspręsti. Anglija neleisianti 
Izraeliui puldinėti arabų kraštų. 
Pirmiausia anglai jausis nesuvar
žyti pasižadėjimo Palestinos karo 
metu nesiųsti ginklų kariaujan
čioms pusėms. Spėjama, jog ry
šium su dabartiniais įvykiai- an 
lai sustiprins savo jėgas Viduri
niuose Rytuose.

1
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Pabaltės Centro Komitetu 
pirmininku pasitarimas

liūtą, kuriai išvežti reikalingas lei
dimas.

Toliau p. komisaras rašo .kad 
Australija laiko pabaltiečius ge
riausia medžiaga savo gyventojų

Kanados lietuviu rašytoju suvažiavimas
t •

Sausio 5 d. Wurzburge įvyko 
Pabaltės Centro Komitetų pirmi
ninkų pasijįrimas, kuriame Latvių 
Centro Komiteto pirmininkas pa
pasakojo savo .įspūdžius iš kelio
nės į Angliją, Belgiją ir Olandiją. 
Londone jam teko dalyvauti Pa
baltės pasiuntinių pasitarime, ku
rie vyksta kas savaitė. Pasiuntiniai 
šiandien turi pilną D. Britanijos 
vyriausybės pripažinimą.

Šiaip Anglijos būklė esanti gana 
sunki. Viskas parduodama pagal 
korteles, išskyrus duoną, daržoves 
ir žuvį. Uždarius krautuves, švie
sos, užgesinamos.

Tremtiniai atvykę į Angliją pa
tenkinti, kad išvyko iš Vokietijos, 
bet dauguma jų norėtų palikti 
Angliją. Maistu esą patenkinti, jau 
įsigiję drabužių ir gražiai apsiren
gę, tačiau nepatenkinti, kad negali 
progresuoti darbe, nepatenkinti 
hosteliais, kurie yra lyg kareivi
nės.

Kadangi gyvenama nedidelėm 
grupėm, kultūrinis darbas sunkiai 
vyksta.

atrodo visko pertekusi. Pirkti vis
ką galima laisvai. Tremtiniai, ta
čiau, tegali dirbti anglių kasyklose. 
Olandija atrodo suvargęs kraštas.

Toliau buvo aptarta mūsų būklė, 
IRO pripažinus Tremtinių Komite
tus. Buvo nutarta prašyti IRO suk
viesti pabaltiečių atstovus ir iš
siaiškinti ryšium su tuo iškilusius 
klausimus, o, be to, prašyti, kad 
iš dirbančiųjų daromų išskaitymų 
po 20 DM IRO fondan būtų mo
kama tam tikra dalis Tautinių Ko
mitetų administracijos reikalams.

Buvo aptartas ir emigracijos 
klausimas ir gautas iš Australijos 
aukštojo komisaro atsakymas į 
klausimus: ar tiesa, kad iš Austra
lijos buvę tremtiniai nebegalės iš
vykti. Aukšt. komisaras atsakė, 
kad tremtinys, atlikęs savo 2 metų 
įsipareigojimą, neturėsiąs jokių 
kliūčių, išvykti iš Australijos.

Antras klausimas buvo, ar tiesa, 
kad iš Australijos nieko negalima 
išsivežti. Atsakyta: netiesa, išsi
vežti galima viską, išskyrus va-

sudėčiai pagerinti ir todėl jiems 
teikianti pirmenybių.

Australijos vyriausybė nieko ne
turinti prieš tautines bendruome
nes, tačiau neleisianti kurtis tauti
nėms kolonijoms.

Tremtiniai, atlikę savo įsipa
reigojimus pagal sutartis, galėsią 
ieškotis ir imtis darbo pagal savo 
specialybę^*"’**' •-

Ryšium' su cjrėitii, laiku įvykstan
čia IRO . narių/konferencija buvo 
apsvarstytas;platus memorandumas 
dėl IRO santykių su DP ir iškelta 
daug šiuo metu daromų jiems 
skriaudų.

Buvo nutarta prašyti JAV Vy
riausybę, kad JAV konsulų reika
laujamus iš DP dokumentus, už 
kurių paruošimą reikia daug mo
kėti, — būtų taikomos lengvatos.

Toliau nutarta prašyti JAV Vy
riausybę, kad vykstančias į JAV 
šeimas neskaidytų, kad visus jo 
narius vežtų vienu laivu ir į vieną 
vietą.

Buvo aptarta dar ir’visa eilė 
smulkesnių klausimų. LTB

Dėl sąlygų Prancūzijoj tekę gir
dėti dvi nuomonės. Londono sluoks
niuose manoma, kad Prancūzija tin
kanti .laikinai apsigyventi mūsų 
tremtiniams. Sąlygos maždaug pa
našios kaip ir Anglijoj. Prancūzijoj 
esą galima progresuoti, gauti ge
resnio darbo. Kitų gi (Belgijoj gy
venančių latvių) manoma priešin
gai, kad uždarbiai menki, daug 
komunistų.

Belgija, palyginus su Anglija,

AieUtviai studentai fttaiuca u-te
Maincas. Mainco universitete šį 

semestrą studijuoja 23 lietuviai 
studentai. Prieš pinigų reformą stu
dijavo 25. Dauguma studentu stu
dijoms pinigų užsidirbo patys per 
vasaros atostogas, ar tai dirbdami 
darbo kuopose, ar kitokį darbą 
Keturi studentai medikai šią va
sarą išlaikė puskursinius egzami

juoja apie 6 500 studentų, užsienie
čių gi nėra nei 80. Atsižvelgiant, 
kad nuo mokesčio už mokslą ■ DP 
studentai atleidžiami ir pripažįsta
mi lietuvių gimnazijų tremtyje iš
duoti brandos atestatai, Mainco 
universitete galėtų studijuoti dau
giau lietuvių studentų.

Br. K.

Pereitų metų gruodžio 12 d.f ra
šytojos M. Aukštai t ės namuose 
Montrealyje įvyko Kanadoje gy
venančių lietuvių rašytojų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo M. 
Aukštaitė, Pr. Kozulis, J. Nevar- 
dauskas, Pr. Rudinskas ir V. Sirvy
das. Laiškais savo pritarimą steigti 
draugiją davė Pr. Alšėnas, P. Ba
bickas, M. F. Jokubynienė, B. Pū- 
kelevičiūtė, V. Ramūniepė, Dr. A. 
Šapoka ir Vyt. Kastytis. Svečiais 
patariamuoju balsu dalyvavo Dr. 
St. Daukša ir Dr. A. Šidlauskaitė.

Suvažiavimas buvo pradėtas iš
kilmingomis šv. Mišiomis, kurių 
metu suvažiavimą sveikino kun. J. 
Bobinas. Suvažiavimui pritaikintą 
gražų pamokslą pasakė kun. J. Vil
kaitis.

Suvažiavimo metu, neatvykus 
poetui Aisčiui, Dr. A. Šidlauskaitė 
skaitė referatą, nušviesdama inte
lektualo vaidmenį visuomenėje. Po 
to buvo aptarti naujosios draugijos 
tikslai ir gairės. Nusistatyta vado
vautis JAV Rašytojų Draugijos 
statutu.

Bendras draugijos tikslas bus — 
jungti visus Kanadoj gyvenančius, 
ar su Kanados lietuviais glaudžius 
ryšius turinčius lietuvius rašytojus 
ir kelti mūsų tautos kultūrą bei 
literatūrą.

Pirmojon Centro Valdybon iš
rinkti pirm. M. Aukštaitė, sekr. J'. 
Neverdauskas, ižd. Pr. Kozulis. Į 
revizijos Komisiją pakviesti: Dr. A. 
Šapoka, Pr. Rudinskas ir M. F. 
Jokubynienė.

— Bendrose Toronto lietuvių kū-

čiose dalyvavo ir iš JAV atvykęs 
vysk. Dr. V. Brizgys.

— Lapkričio 14 d. Norandoje 
įvyko koncertas, kuriame be vieš
nios iš Montrealio šokėjos Šimai
tienės, programą išpildė V. Dargio 
kvartetas, Vai d'Or skyriaus vyrų 
choras ir tautinių šokių šokėjų 
grupė, instrumentalistas Prialgaus- 
kas ir latvis pianistas Imants Sakas. 
Koncertą aplankė taip pat aukšti 
kasyklų administracijos, miesto 
savivaldybės' ir vietos laikraščio 
atstovai, kurie gyvai domėjosi lie
tuvišku menu ir tremtinių gyveni
mu.

— Iš Vai d’Or radiofono gautas 
principinis sutikimas, ir netolimoje 
ateityje Kanados lietuviai turės 
lietuvišką radio pusvalandį su lie
tuviška muzika, ir žiniomis apie 
Lietuvos dabartinę padėtį. A. K.

PARTIZANU DIENA 
DIEPHOLZE

1948 m. gruodžio 30 d. suvažia
vusių anglų zonos moksleivių 
ateitininkų iniciatyva Diepholzo 
lietuvių stovykloje dideliame su
sikaupime paminėti žuvę ir Lie
tuvoje tebekovoję partizanai.

Rytą, vėliavos aikštelėje pusiau 
stiebo pakėlus tautinę vėliavą, 
kur buvo imituotas partizano ka
pas, papuoštas mažu beržo kry
želiu ir eglišakėmis, stovyklos 

I bažnyčioje buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos už partizanus.

Vakare, organizuotai dalyvau
jant moksleiviams ateitininkams 
ir gausiam stovyklos gyventojų 
būriui, bažnyčioje kun. Petrule- 
vičius pasakė pamokslą, primin-

ATIDARYTA STUDENTŲ 
VALGYKLA

Muenchenas. Munchene, Kaul-

nus ir perėjo studijoms į klinikas. 
Kai kurie atliko chemijos prakti
kos darbus vasaros atostogų metu.

Studentai daugiausia yra iš Augs- Naujas daktaras
damas nūdienę padėtį Lietuvoje 
ir neturintį pavyzdžio Lietuvos 
partizanų aukojimąsi už tėvynės 
laisvę ir gėrį.

bachstr. 20 YMCA-YWCA inicia
tyva atidaryta užsieniečiams stu
dentams valgykla, kur už 0,90 
DM galima gauti pietus ir vaka
rienę. Kortelių kerpama mažiau 
negu normaliai. Valgyklą maisto 
produktais paremia įvairios už
sieniečių organizacijos. Valgykla 
veikia 12—14 ir 18—19,30 vai. 
Kitu laiku valgyklos patalpos ga
li būti naudojamos studijų rei
kalams. Galima naudotis ir ten 
esančiomis knygomis, laikraš
čiais bei žurnalais. Valgyklos pa
talpos išnuomuojamas ir įvai
riems parengimams.

— Munchene, Herzog Rudolf- 
str. YMCA-YWCA įsteigė „Grei
tosios studentų tarnybos“ įstaigą. 
Visų tautybių studentai visuomet 
yra pasiruošę atlikti trumpus 
darbus.

burgo, Kasselio ir Hanau stovyklų. 
Veik visi turi butus dešinėje Rhei- 
no pusėje, amerikiečių zonoje, 
Hochheime ir Wiesbadene.

Už studijas turintiems IRO glo
bą reikia mokėti tik 29 DM.

Stud. Mačiulis šį rudenį sporti
ninkus subūrė į sporto būrelį, su
darė lietuvių krepšio komandą ir 
greitu laiku numato lietuvių spal
vas ginti rungtynėse su universi
teto vokiečių krepšinio komanda.

Karinė valdžia rūpinosi įrengti 
DP studentams bendrabutį.

Studentai medikai yra susibūrę 
į „Gajos" korporaciją. Atsikuria ir 
skautai vyčiai. Sugyvenimaš su 
vietos vokiečiais studentais labai 
kolegiškas ir tarpsąjūdinis lietuvių 
— broliškas.

Viso Mainco universitete studi-

Gruodžio 21 d. Popiežiškame 
„Angelikum’o" Ateneume, Romoje, 
lietuvis marijonas Tėvas Steponas 
Matulis apgynė disertaciją ir gavo 
teologijos daktaro laipsnį. Pažy
mėtina, kad disertacijos tema buvo: 
„Arkivyskupas Jurgis Matulaitis- 
Matulevičius Apaštališkasis Vizi
tatorius Lietuvai". Gynimo metu 
kalbėjęs pats Ateneumo rektorius, 
įvertindamas palankiai pačią diser
taciją, pabrėžė, jog būtų naudinga 
ir nuncijams bei kitiems Bažnyčios 
diplomatams tą mokslo veikalą 
perskaityti ir susipažinti su kilnia 
ir garbinga lietuvio arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus asmenybe. .

Roma. Gruodžio 18 d. Įšventinti 
kunigais ir gruodžio 19 d. atlaikė 
pirmąsias šv. Mišias įžymiausiose 
Romos bazilikose Lietuvių Sv. Ka

zimiero Kolegijos nauji kunigai 
Antanas-Leonardas Rubšys ir Sta
sys Žilys iš Telšių vyskupijos ir 
Kostas Veselauskas — iš Panevė
žio vyskupijos.

Bressanone, Šiaurės Italijoje, 
Brikseno arkivyskupijos kunigų 
seminarijoje bebaigiąs teologinius 
mokslus gruodžio 18 d. įšventintas 
kunigu Paulius-Saulitis Laurinaitis, 
iš Kaimo arkivyskupijos.

NAUJAS STOVYKLOS 
VADOVAS

Augsburgas-Hochfeldas. Nau
juoju Augsburgo-Hochfeldo pa
baltiečių stovyklos vadovu (camp- 
leaderiu) išrinktas lietuvis K.Mus- 
teikis, einąs kartu ir Augsburgo 
stovyklos inspektoriaus pavaduo
tojo pareigas.

Pagarbinus šv. Sakramentą ir 
pasimeldus, jaunųjų ateitininkų 
rankose suliepsnojo fakelų. ugnis, 
ir gedulinga eisena pajudėjo par
tizano kapo link. Paskui kunigą 
ėjo moksleiviai ateitininkai, neš
dami eglišakių vainiką ir balsu 
kalbėdami rožančių, o toliau 
žingsniavo kiti. Didis susikaupi
mas matėsi žmonių veiduose, aša
ros blizgėjo akyse, o, balsu kal
bamo rožančiaus garsus vėjas 
nešė į gūdžias sutemas, kurios 
tolimuose rytuose gaubia ir lie
tuvį1 partizaną...

Prie partizano kapo, kun. Pe- 
trulevičiui atlikus bažnytines 
apeigas ir ateitininkams padėjus 
vainiką, kalbą pasakė MAS Cen
tro Valdybos pirm. Vyt. Žvirg
ždys, priminęs lietuvių partizanų 
kovą ir tremtinių pareigas. VI. B-s

Jurgis Jankus

IPUŠJIS
.33.

Pagauta užsispyrimo, ji žengė dar toliau sūnaus pėdom 
ir iš karto sustojo kaip įbesta, paskum pasilenkė ir pirštu 
palietė žolę.

Ant sugniužusių viksvų buvo tamsi dėmė. Palietė ją ir 
pakėlė pirštą aukštyn. Pirštas buvo kruvinas. Ji greitai 
ėmė) eiti tolyn, ieškodama tamsių dėmių. Dėmių vis buvo 
ir buvo.

Lataku netekėta niekur, bet ir nė vienos pėdos be krau
jo. Vis ties kairiąja keli lašai.

Ten, kur įbėgo į drebulyną, kraujo nebebuvo matyti, tik 
pėdsakas buvo aiškus, tarpais pernykščiai lapai buvo 
nužerti, lyg kelis žingsnius būtų bėgęs pakniūpstoms ar 
vos kojas bevilkdamas, bet tuoj žingsniai vėl buvo 
neišžergiami, lyg vejamo briedžio šuoliai.

Su kiekvienu žingsniu Bučienės baimė didėjo, kad gali 
rasti kur begulintį, pasliką, ir kiekvienas tamsus kup
stas ar staiga iš tankyno pasirodęs medžio strampas 
karštu dygliu ėjo per širdį. Galvojo, ką reikėtų taip ra
dus daryti. Jeigu, būtų kūdikis, pasiimtų ant rankų ir 
nueitų, bet ką ji galės padaryti tokiam vyrui.

Poroj vietų net pasilenkė ir apžiūrėjo lapus toj vietoj, 
kur buvo kairės kojos pėda ir lapai nebuvo išbarstyti. 
Kraujo buvo ir čia.

Per drebulyną, pro pasvirusius karklus pėdos vėl išėjo 
į Medžpjaunį. Jis, matyt, bėgo ir nesirūpino, kad palie
kąs pėdsakus, o gal tikėjo, kad, kol saulė pakils, pėdo
mis jo niekas neseks. Ir širdis iš karto palengvėjo, pa

galvojus, kaip gera, kad žandaras nesivijo. Jis buvo su 
šautuvu ir galėjo nieko nebijoti, o kol atsiveš šunis, gal 
jau daug pėdų bus tuo taku nuėję. Dabar ji stengėsi 
užminti kiekvieną kraujo lašą, kad paskum, kai ji pa
suks į šalį, šunes nebežinotų, kuriom pėdom sekti.

Ir baimindamosi ir vėl drąsindamasi, ji išėjo į pa
laukę ir susitūpė vietoj, lyg kas mietu per pakinkius 
būtų iš patykių drožęs: pėdos upelio pakraščiu bėgo pas 
mus, o kelučiu risčia važiavo žandarai taip pat pas mus.

15.
Kai parėjau, tėvai buvo jau sukilę. Tėvas vaikščiojo 

apie gyvulius, o motina buvo virtuvėj. Brolis buvo grį
žęs anksčiau ir jau miegojo. Mūsų troba buvo neseniai 
statyta ir nebeturėjo didelės priemenės, tos milžiniškos 
aldijos, skiriančios seklyčią nuo trobos. Jos vietoj buvo 
maža priemenėlė ir erdvi virtuvė. Įėjęs nusivilkau ap
siaustą, švarką, atsisėdęs ant lovos krašto nusimoviau 
vieną batą ir ėmiau galvoti, kad gulti visiškai nenoriu. 
Per sieną neaiškiai girdėjau dunksint per grindis grei
tus motinos žingsnius, trinktelint duris ir barkštelint 
indus.

Atėjo į galvą, kad dabar, kai tėvas turi ką veikti 
lauke, o brolis miega, galiu nueiti pas ją ir išsikalbėti. 
Dabar ji Mortai galėtų būti labai reikalinga, jeigu ji iš 
Naviko nenorėjo pasijuokti, bet tikrai iš širdies kalbėjo. 
O jeigu niekas neparodys širdies ir teateis tik vokietis, 
ji tikrai kažinką padarys. Bet man reikėjo rasti žodžių, 
kuriais galėčiau pradėti kalbą. Už lango kriaušėje švil
pė varnėnas. Neklausiau, bet jo švilpimas buvo toks 
aiškus ir tvirtas, kad man vis aiškiau darėsi, jog be mo
tinos nieko gera nebebus. Jeigu nueisiu aš, bus negerai,

bet jeigu nueisim su Palių, tikrai bus dar negeriau. Jis 
tikrai ėmė galvoti saujoj beturįs ir visus žmones ir visą 
Dievo pasaulį. Jeigu nebūtų vokiečio, sakyčiau tegu alus 
išsiputoja. Tegu putoja nors ir ligi šienapjūtės. Tada 
susitiksim pradalgėse ir nereikės iš karto šnekėti apie 
reikalus, o dabar kai nueisiu ir pasakysiu, kad mestų 
vokietį, ji iš karto pasišiauš. Galvojau, kad pašoksiu 
vieną šokį, kitą, namo parlydėsiu, ir viskas ištirps, kaip 
paunksny užsistovėjęs ledas, bet ji tą paunksnį dar labiau 
padidino.

Vėl užsimoviau batą ir atsistojau prie lango. ’ Po 
kriaušę šokinėjo žvirbliai ir akiplėšiškai čirškė, kad 
varnėnas sėdėjo inkile. O tas nemanė jaudintis. Jis vi
siškai šaltai dairėsi į šalis, bet išlėkti bijojo, kad žvirb
liai lizdo neužtūptų. Ir gefreiteris tą akimirką man 
atrodė kaip žvirblis, besikėsinąs į svetimą lizdą įtūpti.. 
Jis jąu buvo kaip ir įtūpęs, tik reikia paimti už pakar
pos ir išmesti, bet žodžių, kuriais galėčiau pradėti kalbą 
sų motina, rasti negalėjau. z

Mano mintis nutraukė kažin kas, su triukšmu įsivers- 
damas į seklyčią. Vos spėjau nuo lango atsisukti, kai 
tarpdury atsistojo Palys. Jis buvo uždusęs ir pabalęs.

— Gerai, kad neguli, — pasakė. — Greitai imkis kojas 
frankas ii^naunam.

— Kas atsitiko? — sušukau.
— Vokiečiai. Mane žalčiai jau gribštelėjo. Tuoj bus ir 

pas tave. Atvažiuoja.
Pasigavau apsiaustą ir vėl ėmiau dairytis.
— Nežiopsok. Pasakyk, kad mūsų ieškotų apie Barsu-- 

kynq.
— Kam pasakyti?
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B ALFO ATSTOVO J. VALAIČIO KALBA MUNCHENE. VIENO DP PERVEŽIMAS KAŠTAVO 1000
DOLERIŲ. 20.000 LIETUVIŲ Į JAV. PRAGYVENIMO SĄLYGOS JAV. AMERIKAI REIKIA ŪKININKŲ

IP IR AVNE ŠIIM AII

Neseniai atvykęs į Vokietiją Bal- 
fo atstovas J. Valaits Mūncheno 
lietuvių vaikams surengtoje eglu
tėje Raudonajame Kryžiuje sausio 
6 d. pasakė eglutei dalyviams kal
bą, kurios įdomesnes vietas patie
kiame skaitytojams.

Savo kalbos pradžioje p. Valai
tis pabrėžė, kad atvykęs padėti 
tremtiniams emigraciniuose reika
luose. Jis būsiąs ne vien Balfo, bet 
ir American Federation of Interna
tional Institutes atstovu Europoje.

Emigraciniam darbe esą kliūčių 
gana daug ir nelengvai jos įvei
kiamos. Pačioj Amerikoj teko lie
tuviams daug pasidarbuoti, kad 
būtų priimtas įstatymas, o svar
biausia rūpėjo pasiekti įstatymų 
pravedėjus, kad įstatymas būtų 
palankus pabaltiečiams. Kaip ži
nome, tas iš dalies yra pasisekę. 
Prie to prisidėjote ir Jūs patys 
gražiai tremtyje užsirekomenduo
dami. Kada čia po Jūsų stovyklas 
lankėsi iš JAV atvykę kongres- 
manai, tai jie apie jus susidarė 
gerą vaizdą, gavo gerą įspūdį ir 
pamatė, kad pabalttečiai Amerikai 
gali būti naudingi, todėl ir emi
gracinis bilius tapo jums palankus.

Būdamas dabar Paryžiuje, esu 
patyręs, kad ten žydai emigraci
niams ir šalpos reikalams turi net 
490 tarnautojų. Pernai į Prancūziją 
įmetė net 149 mil. dolerių. Supran
tama, kad tokiomis jėgomis jie ga
li daug daugiau padaryti savo 
tautiečiams nei kitų tautybių DP.

DP. Komisija veikia • dar tik 7 
mėnesius. Iš savo lėšų yra išlei
dusi 2 milijonus dolerių. Per tą 
laiką į Ameriką atvežusi apie 2000 
asmenų. Taigi vieno asmens atga
benimas kaštavo apie 1000 dolerių. 
Tačiau nauji DP Komisijos skyriai 
bus steigiami tik Amerikos Kon
gresui paskyrus naujų lėšų. Tai 
žadą padaryti šių metų pradžioje. 
Dabar, kaip girdėjot, yra balsų, 
jjasisakančių už biliaus pakeitimą. 
Ar jis bus pakeistas sunku šian
dien pasakyti. Taigi šiam dalyke 
irgi teksią budėti ir dirbti. Patys 
Amerikos lietuviai yra padarę 
daug. Jie nenuleidžia rankų nei 
dabar. Prieš šias Kalėdas BALF-o 
Centras yra pasiuntęs į Europą 
tremtiniams naujas siuntas su su
aukotais rūbais ir maistu. Tos siun
tos sudaro 50.000 svarų. Netrukus 
jos ateis čia ir BALF-as per Rau
donojo Kryžiaus skyrius išdalins 
tremtiniams. Medžiaginių aukų 
rinkimo vajai vykdomi ir toliau. 
Tačiau dabar Amerikoje BALF-o 
akcija yra daugiau nukreipta į 
emigracinius reikalus. BALF-as yra 
pasiryžęs kiek galint daugiau trem
tinių aprūpinti emigraciniais doku
mentais. Jo Centre jau yra parū
pinta 13.000 asmenų buto ir darbo 
užtikrinimų. Pagal emigracinį bi- 
lių lietuvių į JAV gali vykti apie 
20.000, tuo būdu didesnė jų pusė 
reikiamus dokumentus jau turi. 
Teks juos padėt gauti dar ir netu
rintiems. Patariu susirasti Ameri
koj gimines ir pažįstamus, kurie 
šiam reikale galėtų jums padėti. 
Užsirašykit ūkininkais, tai leng
viau galėsite išvykti. Pats BALF-o 
Centras turi labai daug darbo. Dėl 
lėšų stokos jame tedirba tik šeši 
apmokami tarnautojai. Taigi gerai 
galite suprasti, kad, esant gausy
bei darbo, darbininkai turi per pa
rą dirbti daug valandų. Aišku, kad 
per jas visko iškart negali atlikti. 
Todėl tremtiniai tai turi suprasti* ir 
turėti kantrybės, jei kartais apie 
savo emigracinius reikalus ilgiau 
nesulaukia iš BALF-o žinių.

J. Valaitis, dirbsiąs kontakte su 
p. Iz. Rovaite. Kur steigs savo įs
taigą, dar nežiną, atrodo, kad ji 
turėtų būti Frankfurte. „Tuo būdu 
būčiau arčiau D. P. Komisijos, ku

rioj teks lankytis emigraciniais 
reikalais. Man, kaip gimusiam 
Amerikoj ir J.A.V. piliečiui, bus 
lengviau prieinama emigracinės 
įstaigos ir jose galėsiu prieina- 
miau atstovaut jūsų interesus. Aiš
ku, kad tam bus reikalinga talka, 
todėl kreipiuos į visus, prašyda
mas, kad esant reikalui, man padė
tumei. Amerikoj yra daug lietuvių 
idealistų, kurie, nesigailėdami nei 
lėšų, nei laiko, nemaža dirba, kad 
tik galėtų išgelbėti jus ir Lietuvą 
iš vargo ir sunkios priespaudos.

Kalbėdamas apie emigracinius 
kraštus, svečias pareiškė, kad, 
vykdamas į Vokietiją, buvo susto
jęs Paryžiuje, kur mėginęs susipa
žinti su lietuvių gyvenimu Prancū
zijoj. Patyręs, kad ten lietuviai yra 
pasiryžę kurti didesnę savo tautie
čių koloniją ir tuo tikslu Vokieti
joj gyveančius tremtinius kviečia 
atvykti ir įsikurti Prancūzijoj. Tuo 
reikalu Prancūzijoj rūpinasi pasiun
tinys S. A. Bačkis, ministeris E. 
Turauskas, pulk. Lanskoronskis ir 
kiti. Bet p. J. Valaitis pirmoje ei
lėje rekomenduoja tremtiniams 
vykti į J.A.V., kita tinkama lietu
viams šalis yra Kanada, po to Aus
tralija, Argentina ir Uragvajus Pie
tų Amerikoj ir galiausiai Prancūzi
ja. Kanada, svečio nuomone, dide
lis kraštas, bet turi maža gyvento
jų ir žmonės su iniciatyva galėtų 
ten sukurti sau gana gerą, gyveni
mą. J.A.V. pradžioje visų laukia 
nelengvas darbas. Teisią kiekvie
nam turėti kantrybės ir priprasti 
prie naujų gyvenimo sąlygų, ku
rios daugeliui pasirodys neįpras
tos Tečiau kantriu darbu kiekvie
nas užsidirbsiąs pragyvenimą. Nuo
mos už kuklų butelį mėnesiui ten
ka mokėti iki 25 dolerių, už kiek 
geresnį — iki 50 dolerių. Atlygini
mas mokama už atidirbtų valandų 
skaičių. Valandai vidutiniškai ten
ka skaityti po vieną dolerį uždar
bio. Savaitėje dirbama 40 valandų. 
Esant daugiau darbo, dirbama ir 
antvalandžiai. Už antvalandinį ir 
švenčių metu darbą moka atlygini
mo pusantro karto daugiau. Tačiau 
kiekvienam atvykusiam i Ameriką 
patariąs nesusirgti dolerių medžio
jimo karštlige ir nesivaikyt uždar
bių, bet reikia taupyti sveikatą, ir 
jėgas. Ten tik sveikas žmogus yra 
reikalingas ir naudingas. Pradžioj 
patartina imti kiekvieną darbą, 
kurį teksią gauti. Vėliau, apsipa- 
žinus su aplinkuma, o ypač pramo
kus anglų kalbos, (P. Valaitis nori 
atkreipti tremtinių dėmesį, kad 
anglų kalbos reikią čia jau trem
tyje mokytis) būsiančios didesnės

Tolyn nuo molinos tėvynės žudiku
Sausio 8 d. su Rosenheimo lie

tuvių bendruomene, dalyvaujant 
latvių ir estų atstovams, atsis
veikino stovyklos įkūrėjas ir il
gametis LTB apylinkės pirminin
kas N. Cerekas. Jam likimo bu
vo lemta būti ne tik pirmuoju 
stovyklos piliečiu, bet ir pirmuo
ju keleiviu į Naująjį pasaulį — 
Ameriką.

Atsisveikinimo žodyje p. Cere- 
kas pareiškė, kad su savimi pa
siima sąrašą tų stovyklos gyven
tojų, kurie JAV neturi giminių, 
darbo ir buto garantijų. Kiekvie
nam iš jų stengsis padėti ne 
įprastu tuščiažodžiavimu, bet 
konkrečia forma ir darbu.

Ponia Zmuizinienė, įteikdama 
bendruomenės dovaną — laikro
dį, pareiškė: „Tegu šio laikrodžio 
dūžiai simbolizuos tremtyje pla- 

galimybės susirastį geresnį ir pel
ningesnį darbą. Kas sugeba dirbti 
ūkio darbus galėtų kurtis ūkiuose. 
Visoj Amerikoje yra keletas de
šimtų tūkstančių ūkių, kurių savi
ninkai juos pametę ir persikėlę į 
miestus. Tie ūkiai apleisti ir jų 
niekas nedirba, ūkiai gražiai įreng
ti, turi elektrą, telefoną, yra arti 
geležinkelių, plentų, autostradų ir 
tuo būdu lengva susisiekti su 
miestu. Emigracinio įstatymo lei
dėjai numatė leisti juose kurtis 
naujiems imigrantams, todėl sutei
kė atvykimo pirmumą D.P. ūkinin
kams, kurių tikisi rasti pabaltiečių, 
ukrainiečių ir lenkų tarpe. Iš viso 
Amerikoj vieninteliu, bet tikru 
pragyvenimo šaltiniu būsią s dar
bas. Jokie šmugeliai, kurie galimi 
Vokietijoj ir Prancūzijoj, Ameri
koj nepritaikomi. Ten kainos yra 
aiškios ir visi jas žiną 'bei nusi
maną. Viskas gaunama laisvai, tik 
reikią turėti pinigų. Miestuose 
žmonių daug ir atskiras žmogus 
Amerikos didmiesčiuos tik dulke
lė. Jokie žmonių gabumai ten nie
ko nestebina, bet darbštumas ir 
gabumas visada vertinama. Laikas 
irgi labai brangus, ir kiekvienas 
yra tartum supančiotas laiko gran
dinėse.

P. J. Valaitis, baigdamas savo 
pranešimą, perdavė tremtiniams 
sveikinimus BALF-o pirmininko 
Kun. Dr. J. B. Končiaus, BALF-o 
direktorių, komisijos, štabo ir vi
sų lietuvių, palinkėdamas trem
tiniams ištvermės, kantrybės, 
vieningumo ir turėti viltį, kad 
anksčiau ar vėliau kiekvienas 
tremtinys naujam pasauly ra
siąs prieglaudą.

BALF-o atstovas p. J. Valaitis 
yra gimęs J.A.V. Bostono mieste. 
Tėvas yra kilęs iš Sakių apskr., 
motina — iš Alytaus ap. Tėvai į 
Ameriką atvykę pereito šimtme
čio pabaigoje. P. J. Valaitis yra 
baigęs Brooklyne pritaikomojo 
meno mokslą. Nuo pat jaunystės 
įsitraukęs į visuomeninę veiklą. 
Dalyvauja daugely organizacijų, 
kurių ne vienoj yra vadovauja
mose pareigose. Amerikoj yra 
žinomas kaip radio kalbėtojas ir 
spaudos darbininkas.

BALF-e p. J. Valaitis dirba 
nuo 1944 metų t. y. nuo jo įsistei- 
gimo. Ten ėjo įvairias pareigas 
ir šiuo metu yra emigracinių, vi
suomeninių reikalų ir vajų vedė
jas.

Keletą kartų p. J. Valaitis lan
kėsi Lietuvoj ir iš viso ten yra 
gyvenęs 8 metus.

Antanas Sodaitis.

kančią lietuvio širdį, tegu jie 
tamstai neleis užmiršti Vokietijos 
griuvėsiuose pasilikusio DP bro
lio.“

„Dariaus ir Girėno“ sporto 
sambūris, su atatinkamu įrašu, 
įteikė dr. Balio knygą „Tautosa
kos Skaitymai“. JUL.

PADĖKA

Lietuvių Dailės Institutas šir
dingai dėkoja F-mai „Aufbau“. 
Muenchene, už suteiktą

5.000,— DM ^pašalpą.
Įvertinant L. D. Instituto atsa

kingą darbą lietuvių meno ugdy
me bei propagavime, F-ma .„Auf
bau“ suprato ir atjautė sunkias 
to darbo sąlygas ir pirmoji ištie
sė ranką Instituto veikimui pa
remti.

Lietuvių Dailės Instituto
Valdyba

SKELBIMAS Nr. 62
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime išvardinti asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji malonėkite atsiliepti C/Kar- 
totekai per artimiausius LTB 
skyrius, kartu nurodant ieškoji
mo eilės Nr. ir įdedant reikiamą 
kiekį pašto ženklų atsakymui ap
mokėti.

1. Žemaitytė Kunigunda iš Kazlų 
Rūdos; Vaikevičiūtė Aldona- 
Genė iš Dotnuvos; Dapkutė So
fija iš Kauno; Stankus Vytau
tas; Koženiauskienė-Sneidery- 
tė Julija.

2. Kontvainis Leonas ir Antanas 
nuo Viekšnių; Kabalaitė Bronė 
(1923) iš Knašių; Adomavičius 
Julius (1917) nuo Simno; Ste- 
lingis Antanas (1918) nuo Viekš
nių.

3. Greičius Petras (1925) nuo Rie
tavo; Smolskis Vytautas (1928) 
nuo Raseinių; Jablonskienė Ona 
nuo Rietavo; Kijauskai Albinas, 
Pijus ir Petras nuo Vilkav.

4. Kazlauskienė-Stokaitė Marija, 
jos vyras Alfonsas (1901) ir sū
nus Algis (1934) Rakauskas An
tanas ir Jurgis iš Rokų; Ser- 
kus-Serkevičius iš Mikytų.

5. Mr. P. Reckus, 1331 East 88th 
St., - Cleveland 6, Ohio/USA — 
prašo atsilliepti Juozą Rėčkų ir 
seserį Oną Reckutę-Prancke- 
vičienę, kilusius iš Klaparavo | 
dv.

6. Mrs. Elizabeth Strumski-Ki- 
nickaitė, 313 Broad Street. Eli
zabeth 4, N. Jersey — prašo 
atsiliepti Augustą Remeiką, jo 
žmoną Petrą ir vaikus Adelę. 
Joną, Juozą.

7. Mrs. -T. Petrauskienė-Ročkutė, 
240 E. 3 Street. Chester, Pa./ 
USA — prašo atsiliepti Antaną 
ir Adelę Ročkus, kilusius iš 
Beržupių.

8. Mrs. Leva Valaitiėnė-Traki- 
maitė, R.F.D. 3, Waterbury, 
Conn./USA — prašo atsiliepti 
savo gimines, kilusius iš Medi- 
šių, Prienų parapijos.

9. Mrs. Magdalena Wikis-Meš- 
kaitė, 115 Elgin St., Hamilton, 
Ont./Canada — prašo atsiliepti 
savo brolį Praną Meškį ir ki
tus gimines, kilusius nuo Sa
lantų.

10. Mr. K. Pužackis, 188 Bristol 
St., Thomaston, Conn./USA — 
prašo atsiliepti savo gimines ir 
pažįstamus. t

11. Mrs. A. Warren-Gegytė, 130 
N. 2nd St., Hudson, N. Y./USA 
— prašo atsiliepti savo brolį 
Anuprą Gegį.

12. Mr. Antanas Vilimaitis. In
dian Head Farm. Granby, 
Conn./USA — prašo atsiliepti 
Agotą Vilimaitytę, kilusią iš 
Juodelyno, Sasnavos parap.

13. Mr. Vytautas Lukavičius. c/o 
E- Samienė, 3442 S. Union Avė., 
Chicago 16, Ill./USA — prašo 
atsiliepti Vytautą Druskį. stu
dijavusį Kaune.

14. Leonas Genovaitis ieško savo 
geradarę A. Bartašienę su jos 
motina ir dukra, 1943mt. gyve
nusias Alytuje. Rašyti adresu: 
Sr. L. Genovaitis, c/o ,A. L. 
Balsas“. Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires/Argentina.

15. Liudvikas, Aleksandras. Ago
ta ir Uršulė Agentai, kilę iš 
Kauno — yra prašomi skubiai 
rašyti LG Konsulatui, New 
York, palikimo bylos Nr. 18911/ 
A reikalu.

16. Mirusio JAV-se Gustavo 
Denglerio giminės, kilę iš Prie
nų ar jo apylinkių — yra pra
šomi skubiai rašyti Lietuvos 
Konsulatui, Chicago, palikimo 
bylos Nr. 4629/10—2434 reikalu.

17. Mirusio JAV-se Rapolo Trek
ui o (ar Traknio) giminės Vik
torija, Jonas, Walter, — yra 
prašomi skubiai atsiliepti Lie
tuvos Konsulatui, Chicago, pa
likimo bylos Nr. 4955/10—2377 
reikalu. <

18. Gauti giminių adresai iš JAV: 
Juozui Jušinskui, Henrikui Paš
kevičiui, Vladui Rusina viči ui, 
Juozui Jackevičiui, Kazimierai 
Kelerienei-Valančiūtei, Vladui 
Paulauskui, Levai Mickienel- 
Gorcdeckaitei, Atanui Jančaus- 
kui, Mykolui Sidorui, Marijai 
Vaitkienei-Vindilytei, Kostui 
Sprindžiui, Antaninai Stašiš- 
kienei-Každailevičiūtei, Albinui 
Dulkiui, Vincui Juralevičiui, 
Lucijai Znutienei-Glodenytei, 
Juozui Menkevičiui, Marijai 
Šneiderienei, Stasiui Misiūnui 
ir Stasiui Beniušui. Be to, už
klydę laiškai: Majai Tulytei 
nuo Mrs. Žemaitis ir Albinui 
Dulkiui nuo H. H. Brown bei 
Mr. Vasiliauskas.

Visi stovyklų bei kar. dalinių 
LTB apylinkių komitetai yra 
prašomi atsiųsti C/Kartotekai 
savo apylinkėje įvykusių asm. 
pasikeitimų žinias (atvyko-iš- 
vyko, gimė-mirė, susituokė-iš- 
siskyrė), jeigu jos ligi šiol dar 
neišsiųstos, už 1948 metus ir 
ateityje tokias žinias siuntinėti 
nustatyta tvarka, t. y. kas mė
nuo.

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO

IEŠKO ŠIŲ ASMENŲ:
MAKARAUSKAS Povilas, 22 me

tu, gim. Kašiadoryse, paskuti
nis žinomas adresas: Viena, 
paskutinės žinios iš Obertraub- ■ 
ling prie Regensburg;

MARGOLINAS Moisey, 57 metų, 
paskutinės šinios iš Kauno;

MARKEVICH Karl, gim. 1910 Lie
tuvoje, paskutinis adresas: Riga.

MARTIENAS Antanas, gim. Šiau
liuose.

MARTIENIENE Adelė, gim. Šiau
liuose.

MOKYKIS VISAME PASAU
LYJE BEAUGINAMO IR PEL

NINGO AMATO!
Vasario mėn. pradžioj išeis lie

tuvių kalba parašyta knyga 
„Praktiškas odos meninių išdir
binių kursas“, kurioje telpa lie
tuviški meniškų odos išdirbinių 
pavyzdžiai ir ornamentai. Visas 
kursas išdėstytas pagal specia
listo, Kauno amatų mokyklos 
meninių odos išdirbinių instruk
toriaus Kaaring metodą ir įga
lina kiekvieną privačiai išmokti 
šio amato.

Knygos kaina DM 10,—. Pini
gus siųsti vėliausiai iki sausio 20 
d. Knygos tiražas yra ribotas ir 
vėlesni užsakymai vargu ar ga
lės būti išpildyti.

Užsakantieji ne mažiau kaip 
10 knygų gauna 20% nuolaidą.

50 pirmųjų užsisakiusiųjų bus 
prisiųsta po praktišką odos ap
dirbimo pavyzdį.
Meniškų amatų atelje į 
ir meninio odos apdirbimo kuisai

A. Laar
. Estonian DP Camp

(13b) Kempten (Allgaeu)

iri 11 15611,3 antradieniais, ketvirtadieniais Ir SeStadle- 
pZ-IDUrIOI nlals. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
no 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visu trijų laidu 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
ms asmenį DM 0.50.
..Žiburiu" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Plečaitts. 6668 Delorimler Ave.. Montreal 36. Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

tieiuviai teendudai KaMutoį
Lapkričio 15—21 d. d. Kanadoje 

kartu su iš tremties nuvykusiu 
J. Ė. vysk. V. Brizgiu didesnėse 
lietuvių kolonijose Kanadoje lan
kėsi Balfo pirmininkas kun. Dr. 
J. B. Končius. Aplankyta Toron
to, Otava ir Montreal.

Balfo pirmininkas Amerikos 
lietuvių spaudai apie savo vi
zitą Kanadoje davė pranešimą, 
kurio mintys ir duomenys yra ir 
mums tremtiniams įdomios. Svar
besnes to pranešimo ištraukas pa
tiekiame skaitytojams.

Tremtinių skaičius nuolat di
dėja. Daugiausia čia atvyksta vien 
gungiai — vyrai ir merginos. At
vykusių tarpe yra apie 25 nuoš. 
vyrų, kurių žmonos ir šeimos pa
siliko laikinai Vokietijoje. Iki 
šiol darbams į Kanadą yra at
vykę apie 4,000 lietuvių, kurių 75 
nuoš. viengungiai ir 25 nuoš. su
šeimomis. Viengungių skaičių su
daro 70 nuoš, vyrų ir 30 nuoš. 
merginų. Vedybų lietuvių tremti
nių tarpe yra daug. Lietuviai vy
rai, reikia pastebėti, daugiausia 
veda lietuvaites — apie 99 nuoš., 
o lietuvaitės taip pat stengiasi iš
tekėti už lietuvių. •

Paprastai vykstantieji darbams 
į Kanadą sudaro sutartis su kom
panijomis, pasižadėdami dirbti 10 
mėnesių. Siam terminui pasibai
gus. jie yra laisvi pasirinkti sau 
Kanadoje bet kurią gyvenamąją 
vietą ir darbą. Daugiausia trem
tiniai vyrai dirba miškuose prie 
medžių kirtimo, aukso kasyklose, 
žemės ūkyje ir hydroėlektros sto
tyse; moterys tuo tarpu daugiau
sia dirba prie namų ruošos, ligo
ninėse ir žemės ūkyje. Atlygini
mas už darbą nevienodas. Dirban
tieji miškuose gauna §7 už 10 va
landų darbo dieną; už maistą ir 
butą išskaito §1 dienai, bet mais
tas labai geras, tik butas primi
tyvus. Dirbantieji prie geležinke
lio uždirba §5.50 dienai, bet jie 
taip pat gauna maistą ir butą 
(vagonuose), už ką atskaito §1 die" 
nai. Hydroelektros stotyse ir auk
so- kasyklose gyvenimo ir darbo 
sąlygos panašios kaip ir miškų 
darbininkams. Žemės ūkio darbi
ninkai uždirba tarp §35—§40 mė
nesiui su pilnu išlaikymu. Dau
giausia lietuvių dirba miškuose 
ir aukso kasyklose.

Lietuviai, baigę savo darbo su
tartis, daugiausia vyksta apsigy
venti ir įsikurti į Toronto, Mon
treal ir Hamilton. Pastebėta, kad 
geriausios gyvenimo ir darbo są
lygos yra Ontario provincijoje, 
Toronto ir kituose miestuose. To
ronte dabar yra naujai atvykusių 
apie 1,000 lietuvių ir iš seniau čia 
gyvena apie 1,000; Hamiltone yra 
apie 500, Montrealyje naujai at
vykusių apie 600, o iš seniau ap
sigyvenusių apie 2,000. Tuose 
miestuose lietuviai turi savo pa
rapijas, o Toronte ir Montrealyje 
— savo bažnyčias ir sales ir savo 
lietuvius kunigus: Toronte —kun. 
Ažubalį, Montreale — kun. Bo- 
biną ir Hamiltone — kun. Tada- 
rauską. Gaila, kad nė viena iš 
tų parapijų dar neturi savo lie
tuvių mokyklos, nes Kanadoje jas 
įsteigti nėra sunku — valdžia 
lengvai leidžia ir dar algas moky
tojams apmoka.

Naujai į Kanadą atvykę lietu
viai rodo daug iniciatyvos, gyvu
mo ir noro veikti ir kurti. Nes
tebėtina, nes jų dauguma gerai 
apsišvietę. *Jų tarpe yra universi
teto profesorius Dr. A. Šapoka — 

istorikas, prof. Agota Šidlauskai
tė ir visa eilė kitų žymių asme
nų, kurie, dirbdami paprasčiau
sius darbus, užsidirba pragyveni
mui. Miestuose gyveną lietuviai, 
pasirinkę laisvus darbus, uždirba 
nuo 85c iki §1.25 į valandą. Pra
gyvenimui jie išleidžia apie pusę 
savo uždarbio. Pastebėta, kad be
veik visi tremtiniai be išimties iš 
savo uždarbio siunčia savo gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems, 
likusiems Europoje, maisto ir dra
bužių siuntinius. Be jokių išteklių 
atvykusioms į Kanadą lietuviams 
naujakuriams nėra lengva ir rei
kia pergyventi visokių sunkeny
bių ir nepriteklių, tačiau džiugu ir

„Sovietai
Londonas. Anglų laikraštis 

„People“ rašo, jog karo pavojus 
tarp Anglijos ir Izraelio kiekvieną 
valandą artėja. „Yra aiškus fak
tas, rašo laikraštis, jog žydai jau 
nėra vien tik patriotai, kurie ko
vojo dėl savo tėvynės. Jie yra tam 
tikra dalimi kontroliuojami ko
munistinių žydų, kurie yra atsiųs
ti iš Sovietų Sąjungos. Tuo būdu 
Sovietų Sąjunga pradeda šiandien 
grasinti jau Sueso kanalui.“

Akaba yra raktinis anglų taš
kas Viduriniuose Rytuose. Nege- 
bas tuo tarpu savo gelmėse turi 
4CF milijardų tonų įvairių minera
lų, ir tai yra kaip tik ta priežas
tis, dėl kurios žydai žūtbūt nori 
šį rajoną išlaikyti savo rankose. 
Jie galvoja su Amerikos pagalba 
tuos žemės turtus eksploatuoti.

Iš antros pusės yra aišku, jog 
kas kontroliuoja Negebo rajoną, 
tas valdo ir Negyvąją jūrą. Todėl 
kažin, ar pasitarimai Rodos salo
je eis sklandžiai, nes žydai vargu 
ar atsisakys savo teisių į taip 
jiems reikalingą Negebo rajoną. 
Visai suprantamas todėl ir žydų 
griežtas nusistatymas prieš britų 
kariuomenės išlaipinimą Akabos 
uoste, kuris, kaip minėta, šiame 
konflikte taip pat vaidina svarbų 
vaidmenį.

ClANGKAlSEKAS RUOŠIASI 
PALIKTI SOSTINĘ

Nankingas. Iš patikimų šaltinių 
pranešama, jog „keturių didžiųjų“ 
pasiuntiniai bandė tarpininkauti 
tarp nacionalistų ir komunistų. 

Lapkričio men. išvyko 9284 DP
Heidelbergas. „S&S“ pranešimu, 

gruodžio 1 d. amerikiečių zonos 
DP stovyklose buvo viso 256.786 
asmenys, t. y. 9086 asmenimis ma
žiau negu lapkričio 1 d. Kiti 15,209 
DP yra įregistruoti kaip darbo 
kuopų nariai.

Didžiausią DP grupę sudarė 
lenkai (įskaitant ir lenkų ukrai
niečius) — viso 95.282, toliau žy
dai — 69613. Pabaltiečiai stovi 
trečioj vietoj su 68.609 asmenimis.

EUCOMo civilinių reikalų sky
riaus pranešimu, asmenų be pilie
tybės tuo metu buvo 9.853. Kitus 
DP sudaro pabėgėliai iš Čekoslo
vakijos, Rusijos, Jugoslavijos ir 
kitų kraštų.

Lapkričio mėrr. iš viso buvo 
įkurdinta 9.284 DP aštuoniolikoje 
kraštų. Daugiausiai DP priėmė Iz
raelis — 5.161 žydą. Kanada — 
1.760 ir JAV — 951 DP.

5000 dp į Užjūrių kraštus
Bremenas „S&S“ rašo, jog iš 

Siaurės jūros uostų išplaukė ar 
laukia greito išplaukimo septyni 
laivai su DP, kurie turi nuvežti 
juos į JAV, Kanadą ir Braziliją. 
Laikraštis priduria, kad galimas 
dalykas, jog ir daugiau laivų dar 
šį mėnesį išplauks.

Pirmasis šiais metais laivas su 
783 DP išplaukė į Kanadą sausio 
4 d. Į JAV pirmasis laivas šiais 
metais išplaukė sausio 7 d. iš 
Hamburgo su 550 DP. Tą pačią 
dieną išplaukė ir pirmasis laivas į 
Braziliją su 750 DP. Sausio 10 d- 
vėl išplaukė laivas į JAV su maž
daug 550. DP. Sausio 11d. išplau
kė laivas su 550 DP į Kanadą. 
Sausio 13 d. turėjo išplaukti lai
vas iš Cuxhaveno su 1200 DP į 
Kanadą, gi 19 numatytas trans
portas į Braziliją su 820 DP.

sveikintina, kad jie, nežiūrint to, 
dvasioj stiprūs ir fiziškai energin
gi, su pasiryžimu kovoja už savo 
būvį, tautiškai ir religiškai orga
nizuojasi labai sąmoningai.

Susirgusiems ir darbo neteku
siems nėra jokios apsaugos ir jo
kių labdaringų įstaigų, kurios 
jiems pagelbėtų, todėl jie net is 
savo menko uždarbio organizuoja 
savišalpos kasas, mokėdami de
šimtukais ar penktukais savie
siems pagelbėti. Pastebėta, kad 
būtinai jiems reikalinga prie di
desnių miestų, kaip Toronto ir 
Montreal, įsigyti ūkius su atitin
kamomis patalpomis, kad čia, 
kaip pereinamuose punktuose, 
grįžę iš miškų ir kasyklų, jie ga
lėtų laikinai gyventi, kol susiras 
sau darbą ir pastogę. Susirgę ir 
ligoti galėtų rasti tokiuose ūkiuose 
prieglaudą, vasaros metu galėtų 
jaunimui surengti vasarojimo sto
vyklas, rengti išvažiavimus ir ki
tus vasarinius parengimus bei 
suvažiavimus. Tokie kultūros cen
trai pagelbėtų ne tik materiališ
kai, bet ir kultūriškai, jie jungtų 
visus lietuvius ir juos stiprintų 
dvasioje. _

Savo pranešimo pabaigoje kun. 
Končius siūlo prie Balfo sudaryti 
specialų fondą Kanados lietu
viams naujakuriams remti.

graso Sueso kanalui“
Ankstyvesni neoficialūs prašymai 
tarpininkauti buvo keturiose sos
tinėse atmesti. Dabartinį pasiun
tinių žingsnį Kinijos užsienių 
reik, ministeris visokeriopai re
mia. Nepatvirtinomis žiniomis 
Ciangkaišekas esą ruošiasi iš Nan
king© pasitraukti.

LAISVI RINKIMAI 
INDONEZIJOJE?

Lake Success. Indonezijos klau
simo nepavykus išspręsti Paryžiuj 
vykusioj Saugumo Tarybos sesijoj, 
jis vėl iškilo. Saugumo Tarybai 
susirinkus Lace Success. Svarstant 
šį klausimą, Indonezijos atstovas 
L. Nr Palar pareiškė, jog respubli
konai yra pasiryžę partizaninį ka
rą vesti ir toliau. Jie pasiryžę tai
kytis tik tuo atveju, jei olandai 
atitrauks visas savo pajėgas iš 
užimtų sričių, paleis visus suim
tuosius Indonezijos vyriausybės 
narius ir kad taikos derybose da
lyvautų JT tarpininkai.

Atsakydamas į Indonezijos atsto
vo pareiškimus, Olandijos delega
tas pabrėžė, jog Olandija „valy
mą" yra baigusi ir, remdamasi ati
tinkamais susitarimais, pravesianti 
Indonezijoje laisvus rinkimus.

Apie laisvų rinkimų pravedimą, 
„kai tik padėtis leis", užsiminė ir 
Olandijos karalienė Juliana savo 
radio kalboje. Ta pačia proga ji 
atnaujino ir savo motinos karalie
nės Wilhelminos duotus pasižadė
jimus suteikti Indonezijai ne
priklausomybę.

KARINIS JAV BIUDŽETAS 
14 MILIJARDU DOLERIU

Vašingtonas. Sausio 10 d. prezi
dentas Trumą nas kongresui pa
tiekė 42 milijardų dolerių biu
džetą sekantiems finansiniams 
metams, kurie prasidės liepos 1 d. 
Iš tos sumos 14 su viršum mili* 
jardų dolerių numatyta kariniams 
reikalams, ypač aviacijos susti
prinimui ir civiliniams rezer
vams.

Prezidentas toliau pareiškė, jog 
tolimesnių sumų kariniams reika
lams jis pareikalausiąs iš kongre
so vėliau, kai iškils reikalas — fi
nansuoti karinę Vakarų Europos 
programą, kad tuo būdu būtų 
sustiprinta Siaurės Atlanto erd
vės apsauga.

Užsienio paramai numatyta 6 
milijardai dolerių, iš kurių 5,5 mi
lijardai skirti Marshallio plano 
vykdymui. Iš jų 1,25 milijardo do
lerių numatyta išleisti iki birželio 
30 d. ir 4,3 milijardo ateinan
tiems finansiniams metams. Kini
jai, Korėjai, Graikijai ir Turkijai 
numatyta skirti 355 milijonai do
lerių.

Ottawa. Naujosios Zelandijos 
ministeris pirmininkas Peter Fra

Londonas. AP praneša, jog sau
sio 11 d. Londone susitiko Angli
jos ir Prancūzijos užs. reik, minis
terial išlyginti nuomonių skirtumų, 
kurie iškilo užsienio politikos klau
simais.

Vašingtonas. JAV atominės ener
gijos komitetas atominės energijos 
fabrikų statybai patiekė 70 mil. 
dolerių programą.

Europos kova dėl laisvės 1948 m.
(Atkelta iš 1 psl.)

užsnūdusi, bet ji dar nebuvo įniru
si. Fašizmas bei komunizmas yra 
priešingi pačiai mūsų žmonių pri
gimčiai bei temperamentui . . .

GRAIKIJA
Eropoje yra daug šalių, kurios 

reikalingos paramos. Viena iš jų 
yra Graikija — šalis, kur gimė de
mokratija. Vienok čia apie 25 000 
komunistų bei jų simpatikų pa
sitraukė į kalnus ir veda kovą 

1 prieš teisėtą krašto vyriausybę.
Georges Melias, teisingumo mi

nisteris, pareiškė: „Tai nėra pilie
tinis karas. Tai yra ne kas kita, 
kaip sovietų mėginimas prasimušti 
iki Viduržemio jūros. Visas Mar
kos sukilimas yra Maskvos su
kurstytas“.

PRANCŪZIJA
Prieš metus komunistų spauda 

rašė ir tikėjo, kad Prancūzija grei
tai „praregės" ir prisiglaus po mo
tinos Maskvos sparnu j . .

Pagal komunistų požiūrį, Prancū
zija buvo pilnai pribrendusi šiam 
posūkiui ir komunistai darbavosi 
tikrai „derlioje dirvoje": Prancū
zijoje buvo ekonominis chaosas, 
kainos buvo aukštos, algos žemos. 
Kraštas skendo infliacijoje. Nebu
vo jokio atstatomojo darbo. Anti
komunistinės grupės riejosi tarp 
savęs . . . Prancūzų vyriausybės 
keitėsi kaip mėnulio fazės . . Vie
nok čia iškilo naujas De Gaulle 
sąjūdisl . . . Sovietų politika dau
geliui simpatizuojančių atidarė 
akis. Metams baigiantis, komunis
tų viltys įsigalėti valdžioje visai 
susmuko. Amerikos parama vis la
biau padeda Prancūzijai atsigauti.

GANDAI APIE SOVIETUS 
PALESTINOJE . . .

Visų šalių spauda labai daug ra
šė apie galimybę, kad Palestinoje 

ser, kuris šiuo metu lankosi Otta- 
woje, vienoje spaudos konferen
cijoje pareiškė, jog po Atlanto 
pakto pasirašymo galimas dalykas 
seks ir Pacifiko paktas, žinoma, 
jei jis Pacifiko tautoms būtų rei
kalingas. Fraseris tačiau primyg
tiniai pabrėžė, jog jokių formalių 
pasitarimų tuo klausimu dar ne
buvo.

TAUHifKU is VMM
Berlynas pranešama, jog sausio 

15 d. vakarinių zonų kariniai gu
bernatoriai susirinks bendram pa
sitarimui.

Londonas. Kaip „Daily Telegraph" 
iš Vienos patyrė, Albanija nese
niai gavo didelį ginklų siuntinį iš 
Sovietų Sąjungos. Nuo maršalo Ti
to susikirtimo tai yra pirmas toks 
didelis ginklų kiekis atgabentas į 
Albaniją.

Viena. „Wiener Kurier" praneši
mu, austrų policijai pavyko susek
ti Graze slaptą nacių organizaciją, 
kuri, nors būdama dar tik organi- 
zavimose stadijoje, jau turėjo Ti
rolyje savo padalinius. Suimti pen
ki asmenys.

Viena. Iš Vienos pranešama, jog 
Austrijoj verbuojama 20.000 užsie
niečių įkurdinimui Australijoje.

Arras. Vienas iš artimiausių gen. 
de Gaulle politinių patarėjų Gas
ton Palewski vienoje savo kalboje 
pareiškė, jog Europos atsigavimas 
yra neįmanomas be Vokietijos 
klausimo išsprendimo. Jis tačiau 
pareiškė, jog klausimo išspręsti 
diktato būdu negalima. Reikią lai
mėti vokiečių širdis.

naujosios Izraelio valstybės val
džią perims ten įsifiltravę komu
nistai. Yra žinoma „paslaptis", kad 
žydai gauna ginklus iš sovietų bei- 
jų satelitų. . . .

Žydai gi prisipažįsta, kad jie 
pirko iš sovietų bei čekoslovakų 
ginklų, bet jie taip pat pirko gink
lus ir iš švedų, italų bei Piętų 
Amerikos firmų. Faktiškai jie per
ka juos iš visų, kurie tik jiems 
sutinka parduoti (žinoma už dole
rius!), netgi iš pačių britų tiekimo 
karininkų . . .

Izraelio ministeris pirmininkas 
David Ben-Gurion, užklaustas dėl 
Izraelio ryšių su sovietais, pasakė:

„Kada jūs skęstate ir kai kas 
nors jums m et a_ gelbėjimosi ratą, 
jūs neklausiate jo, kokios politinės 
pakraipos jis yra . . . Mums būti
nai reikalingi ginklai. Mes visais 
būdais stengėmės jų gauti iš USA, 
bet jie nesutiko . . . Mes pirkome 
tada iš Čekoslovakijos. Mes mokė
jome už juos, — niekas mums dy
kai nieko nedavė.“ —

1948 METAIS DEMOKRATIJOS 
TRAUKIMASIS SUSTOJO

Visoze likusioje Europoje 1948 
meteli atnešė demokratinėms jė
goms pergalę. Juo toliau, tuo la
biau žmonės pradėjo pramatyti tik
rąjį sovietų bei komunistų veidą.. 
Britanijoje, kurioje yra apie 50 
milijonų gyventojų, vos 42 000 
priklauso komunistų partijai . . . 
Apsilankykite, Amsterdame, Briu
selyje, Stockholme ar Oslo, ir jūs 
visur pastebėsite, kad, nežiūrint 
kdlbos skirtumų tie žmonės visur 
vienaip supranta demokratiją, gi 
„liaudies" ar „Rytų" demokratijos 
sąvoka tapo pajuokos žodžiu, nes 
1948 metais visas pasaulis paga
liau pamatė, kad už tų gražių 
žodžių slepiasi žiauriausia iš iki 
šiol buvusių diktatūrų. •

Paruošė M. L

i

4


	C1B0002139329-1949-Saus.13-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1949-Saus.13-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1949-Saus.13-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1949-Saus.13-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004

