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Prez. Trumanas reikalauja 
stiprinti kariuomene

Herriot tarpininkaus Stalinui 
susitikti su Trumanu?

NEPASITIKI JT ORGANIZACIJA 
EROS GINKLAMS. NESUTARIA

Vašingtonas. Iš Vašingtono pra
nešama, jog prez. Trumanas pa
prašė kongreso paskirti 
.14 268 000 000 dolerių kariniams 
reikalams sekantiems finansiniams 
metams ryšium su „netikra dabar
tine padėtim". Sutikdamas, jog rei
kalaujamas biudžetas yra didžiau
sias iš bet kada taikos metais siū
lytų, prezidentas paaiškino, jog 
JAV negali patikėti savo saugumo 
JT, nes netiki, kad jos ir parama 
Vakarų Europai sukurs ir apsau
gos taikų. Todėl jis ir reikalaująs 
karinj JAV biudžetą padidinti 21 
proc. arba 2,5 milijardo dolerių 
negu buvo pereitais finansiniais 
metais. Jo programa suteiks gali
mybę JAV apginti savo interesus 
tiek viduje, tiek užsieniuose. Toliau 
prezidentas pareiškė, jog, jeigu pa
dėtis kitais metais pasikeis bloges
ne prasme, gynybos reikalams jis 
pareikalaus dar daugiau dolerių.

Remdamas savo karinę progra
mą, prezidentas pareiškė, jog nau
jasis taikos meto karinės prievolės 
įstatymas bus vykdomas tol, kol 
kongresas priims visuotinio jauni
mo apmokymo įstatymą.

Savo kariniame biudžete prezi
dentas numatė skirti ir 534 mili
jonus dolerių moksliniams — nau
jų ginklų ir prietaisų išradimams 
bei vairuojamų raketų ir kt. atomi
nės eros ginklų patobulinimui. 
Atominės energijos tyrinėjimui jis

Sovietai rizikuotu karu
Vašingtonas. Robet Lovett, 

šiuo metu einąs JAV užsienių 
reik, ministerio pareigas, at
sakydamas į Senato užs. reik, 
komiteto narių paklausimus,

VAKARAI RUOŠIASI GINTIS
Briuselis. Vakarų Europos Unijos 

gynybos ministerių konferencija' Briu
selyje, kuri prasidėjo sausio 14 d., ne
lauktai tą pačią dieną ir baigėsi. Ofi
cialiame komunikate sakoma, jog bu
vo tartasi dėl „praktiškų Vakarų 
Eurooos saugumo priemonių.” Mini
sterial taip pat patvirtino eilę nuta
rimų, liečiančių karines pajėgas ir 
apginklavimą, kurių projektus paruo
šė Vakarų Unijos generalinis štabas 
ir apsiginklavimo taryba.

JAV krašto gynybos ministerio pa
reiškimu, prez. Trumanas patvirtino 
karinės paramos Vakarų Europos val
stybėms programa.

YRA VILČIŲ SUSITARTI
Rhodos sala. Rhodos saloje susirin

ko žydų ir arabų atstovai taikos de
ryboms, kurioms pirmininkauja Pa
lestinos taikos tarpininkas Dr. Ralph 
Bunche. Kaip iš patikimų šaltinių 
pranešama, pirmame bendrame posė
dyje vyravo „visiškai draugiška at
mosfera”. Prieita susitarimo ir dėl 
dienotvarkės, kuri apima keturis 
punktus. Izraelio kalbėtojas iš Tel 
Avivo pranešė, jog žydų kariuomenė 
pradėjo demobilizaciją.

Vašingtonas. Per 1948 m. JAV gy
ventojų skaičius padidėjo 3 milijonais, 
ir šiuo metu Amerika turi 148 milijo
nus gyventojų.

. NAUJOS SUMOS ATOMINES 
DEL AVIACIJOS STIPRUMO

pareikalavo 725 milijonų dolerių, 
kurie daugiausia būtų sunaudoti 
pagaminimui medžiagų, reikalingų 
atominei bombai gaminti. Truma
nas pabrėžė, kad jo programos 
pagrindinis tikslas sukurti stiprią 
karinę pajėgą daugeliui metų.

Apskritai šiai programai kongre
sas pritaria, tačiau kai kuriuose 
punktuose Trumanas susilaukė sti
prios opozicijos. Kai kurie kon- 
gresmanai nusistatę prieš Trumano 
planą sumažinti aviaciją iki 48 gru
pių ir 10 eskadronų. Ypač tam 
priešinasi atstovų rūmų ginkluotų 
pajėgų komiteto pirmininas Carel 
Vinson, kuris neseniai reikalavo 
aviaciją sustiprinti iki 70 grupų.

Savo programoj prezidentas yra 
numatęs JAV ginkluotąsias pajė
gas, susidedančias iš 677 000 kari
ninkų ir kareivių reguliarios ka
riuomenės, 325 000 tautinės apsau
gos vyrų ir 230 000 organizuoto 
rezervo. Laivynas numatytas iš 
731 įvairių laivų, laivyno žinioje 
esančių 7450 lėktuvų ir 527 000 
karininkų bei kareivių.

Siūlydamas priimti programą, 
Trumanas pareiškė, jog pagrindi
nis jos tikslas" yra sukurti tautinę 
gynybą, paremtą gerai apmokyto
mis ir judriomis sausumos, laivy
no ir oro pajėgomis, kurių užpa
kalyje stovėtų paruoštų vyrų re
zervas.

tarp kitko pareiškė, jog tikįs, 
kad Politbiuras, nežiūrėdamas 
jokių priemonių, stengsis iš
laikyti jėgą. Kalbėdamas aps
kritai apie pasaulinę padėtį, R. 
Lovett pareiškė, kad Politbiuras 
yra nuomonės, jog* karas kaip 
tik būtų tas įrankis, kuris 
įamžintų komunizmą. Tačiau 
šiuos jėgos ir karo metodus so
vietai naudotų tik tuomet, kai 
matytų, jog tikrai laimės. 
Anot komiteto narių, R. Lo
vett Politbiurą apibūdinęs kaip 
14 vyrų grupę, kuriai vado
vauja maršalas Stalinas.

Diskusijose Berlyno klau
simu viceministerįs pareiškė, 
iog vargu ar greitu laiku bus 
galima su sovietais blokados 
klausimu susitarti. Jis toliau 
nareiškė, jog Berlyno oro tiltas 
duoda JAV okupacinėms pa
jėgoms galimybę pasilikti Ber
lyne neaprėžtą laiką.

Anot komiteto narių, apie 
prezidento Trumano tvirtini
mą, jog kai kurie sovietų va
dai norį taikaus susitarimo su 
JAV, nebuvo įvykusiose dis
kusijose nė užsiminta.

JAV ambasadorius Maskvoj 
Bedell Smith aiškiai pareiškęs 
Trumanui savo nuomonę, jog 
iš jo bandymų su sovietais su
sitaikyti nieko neišeis ir kad 
visi jo planai yra vėju pa
mušti. Jis pats nenorįs nė ter
liotis su tokia iliuzine prezi
dento' politika ir dėl to prašęsis 
atleidžiamas. Tačiau Trumanas 

.tikįs, kad sovietams bus pada
riusi įspūdžio pažangi jo ūkinė 
bei socialinė programa ir kad 
dėl to jo žygiai Kremliuj būsią 
palankiai sutikti.

Ir „Basler Nachrichten“ su
tinka, kad Stalinas gali labai 
palankiai sutikti Trumano ini
ciatyvą, Cachino kalba tam la
bai simptominga. Tačiau švei
carų lairaštis mano, jog „Sta
lino sutikimas su Trumano ini
ciatyva vargiai ar bus kas nors 
daugiau kaip taktinis ma
nevras“: iš esmės jis vis tiek 
neatsisakys nuo savo plano už
valdyti visą pasaulį. Nenuosta
bu, kad sovietų labiausiai gra
sinamuose kraštuose, kaip Ita
lijoj, tokie Vašingtono ve 
sukėlė nepasitikėjimą bei nu
sivylimą. Juoba, kad anot 
„Neue Zūricher Zeitung“ Ache
sonas nėra tokio masto kaip 
Marshallis politinė ir moralinė 
asmenybė, kad sulaikytų pre
zidentą nuo impulsyvių ir ne 
tik Amerikai, bet ir visam pa
sauliui žalingų diplomatinių 
mostų.

Vilties teikia — tegu ir ne
gatyvia prasme — „Die Tat“ 
Romos korespondento praneši
mas: italų komunistai Trumano 
politiką laiką užmaskuotos ap
gaulės manevrais. Jeigu taip 
galvoja ir Maskva, reikią ma
nyti, kad ir Trumano „susitai
kymo“ žygiai bei valstybės de- 
oartamento pertvarkymas neu
žilgo pasirodys kaip nevykęs 
bandymas.

Gen. Franco skelbia vienybe su

Parųžius. Karštesnieji ko
mentatoriai nori įžiūrėti, kad 
su Cachino (prancūzų kominis- 
tų lyderio, atidariusio pran
cūzų parlamento sesiją) kalba 
pasaulio politika beįvažiuojan
ti į naujos raidos vėžes. ,,Ce 
Matin“ stačiai rašo, jog Ca
chino kalbą padiktavęs pats 
Molotovas, net šiaip jau atsar
gus „Le Monde“ įsijungia į eilę 
manančių, kad sovietai pra
dėję diplomatinę taikos ofen
zyvą. „Franc tireur“ ir „Epo- 
que“ — vienas kraštutinės kai
rės, antrąs dešinės organas — 
iš kai kurių Herriot prasita- 
rimų daro išvadą, kad jis, Her
riot, Cachino kalbos padrąsin
tas, esąs linkęs važiuoti į 
Maskvą, kur jis tarpininkau
siąs Stalinui su Trumanu su
sitikti. Socialstų „Populaire“ 
dar nėra visiškai tikras, bet 
neslepia savo vilčių: „Jei Ca
chino kalba tikrai rodo Rytų 
norą pasiekti tarptautinių san
tykių atoslūgio, mes galim tik 
sveikinti jos teikiamas ateities 
saugumo viltis.“

I Visos tos kombinacijos atsi
remia, be abejo, į naujaią rai
dą Vašingtone, kur ne tik val
stybės departamente, bet ir 
naujojo kongreso komisijose 
raktines pozicijas užsitikrina 
vadinamieji „pažangūs libe
ralai“. Tie „pažangieji“, per
nelyg ilgai užsiliūliavę proso
vietiniuose nusiteikimuose, ši
andien jau nebegalvoja apie 
tolimesnį Maskvos glostymą, 
bet, atrodo, jau bus paaiškėję, 
kad Trumanas nusistatęs dar 
sykį ieškoti susitaikymo su so
vietais. Anot „Basler Nachrich- 
ten“, jis ir apsistato tokiais 
žmonėmis kaip Achesonas, kad 
jįe nekliudytų jo „susitaikymo“ 
žygių, kaip dar prieš rinkimus 
Marshallis sukliudė Winsono 
pasiuntimą į Maskvą. Tas pats 
šveicarų laikraštis praneša, jog

Kairas. Arabų politiniuose 
sluoksniuose didelį dėmesį su
kėlė gen. Franco pasikalbėji
mas, duotas Kairo laikraščiui 
„Al Mišri“, kuriame skelbiama 
Ispanijos ir arabų kraštų vieny
bė. „Arabai ir ispanai yra susi*- 
vienyti kovoje prieš ateistinį 
materializmą“, sako gen. Fran
co. Toliau jis pareiškia, jog ita
lų kolonijų klausimas „lygiai 
domina ispanus ir arabus, nes 
bet koks padėties pasikeitimas 
Viduržemio jūros erdvėje fa
tališkai paliečia Ispaniją ir 
arabų kraštus, į kurių intere
sus turės būti atsižvelgta, tą 
klausimą sprendžiant.“

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Maskva. Visi Sovietų laikraščiai žy

mioj vietoj spausdina Tasso žinią, 
jog H. Wallace yra pareikalavęs, kad 
Trumanas susitiktų su Stalinu/Taip 
pat ši žinia keturis kartus buvo pa
kartota per visus Sovietų radijo sių
stuvus.’

Vašingtonas. Į sen. Vandenbergo 
klausimą Senato užs. komisijoj dėl 
nusistatymo Sov. S-gos atžvilgių, nau
jasis užs. reik. min. Achesonas pareiš
kė, jog jis laikysis Marshallio linijos; 
griežtai apibrėžti savo nusistatymo 
Sov. S-gos atžvilgiu jis negalįs. Po 
to jis priminė, jog jis svarbią rolę 
vaidinęs ruošiant Marshallio planą, 
apie kurį buvo galvojama kaip „užt
vanką prieš komunizmą.”

Berlynas. SUdwest radijo praneša, 
kad Berlyne vyksta slapti pasitarimai 
tarp amerikiečių ir sovietų diplomatų.

Vašingtonas. JAV ir D. Britanijos 
vyriausybė pranešė Kinijos naciona
linei vyriausybei, kad jos neketina 
tarpininkauti kinų pilietiniame kare.

Vašingtonas, JAV užs. reik, m-ja 
paskelbė, kad sovietų obstrukcinė po
litika griauna JT ir laisvas tautas ver
gia sudaryti Siaurės Atlanto paktą. 
Sis pranešimas paskelbtas tada, kai 
paaiškėjo, jog prie S. Atlanto pakto 
nori prisidėti Norvegija. Danija. Por
tugalija, Irlandija ir Islandija.

SKANDINAVIJOS BLOKAS?
Oslo. Norvegijos ministeris pirmi

ninkas Einar Gerhardsen pareiškė, 
jog Skandinavijos gynybos ir Norve- 
rijos bei Danijos prisijungimo prie 

iaurės Atlanto pakto klausimai bus 
išspręsti tik sausio mėn. gale įvyk
siančiuose Skandinavijos kraštų mini
sterių pirmininkų ir užsienių reik, 
ministerių bendruose pasitarimuose. 
Švedai yra pasiūlę naują Skandina
vijos gynybos planą, kuriame numa
tyta: 1. Švedijos, Norvegijos ir Dani
jos susirišimas deferisyvinio karinio 
bendradarbiavimo ryšiais, neįsi jun
giant į Siaurės Atlanto pakto valsty
bių grupavimąsi, 2. gauti ginklų ir ki
tų karinių medžiagų iš Vakarų val
stybių savo kraštų gynybai sustiprinti 
ir 3. gauti patikinimą, jog Skandina
vija užpuolimo atveju gaus paramą 
iš užsienio valstybių.

KOALICINE DE GAULLE 
VYRIAUSYBE?

Dūsseldorfas. Spėjama, jog gen. 
de Gaulle tik koalicijos būdu ga
lėsiąs užimti Prancūzijos premjero 
vietą, tvirtina AP pranešimas, ku
riame sakoma, jog de Gaulle turė
jo slaptus pasitarimus su MRP 
partijos lyderiu G. Bildaut. Pasita
rimų metu esą generolas pasiūlęs 
MRP daugiau neiti į rinkimus ir 
už ■ tai pažadėjęs jiems tautos su
sirinkime 100 vietų. Iš negaulistų 
sluogsnių pranešama, jog toks ge
nerolo pasiūlymas yra jo silpnumo 
pareiškimas. Esą de Gaulle supran
tąs, jog pats vienas negalėsiąs tu
rėti daugumos tautos susirinkime.v 
arabu kraštais
Britanijoj, bet nepasiduodam nė 
komunizmui. Mes, ispanai ir ara
bai jaučiam, kad mes turėsim 
tarti savo žodį dėl pausauliąatei
ties. Mes turim pradėti nuo 
religinio jausmo dvasinių ver
tybių sustiprinimo, jeigu norim 
tikrai sustiprinti taiką. Tam 
įgyvendinti Ispanija galės žy
giuoti petis į petį su arabų 
kraštais.“

Gen. Franco ta proga pra
neša, kad tarp Ispanijos ir ara
bų kraštų bus netrukus pasi
keista universitetinėmis misi
jomis, taip pat būsią sustiprinti 
ir ūkiniai santykiai.

Toliau gen. Franco pabrėžia, 
jog Ispanija ir arabų kraštai 
yra panašioj padėty abiejų 
didžiųjų blokų atžvilgiu. Mes 
nepasijungiame kapitalistiniam 
režimui, koks kad vyrauja

SOVIETŲ NESĄ KO BIJOTI
Gottingenas. Stamfordo (Kaliforni

joj) universiteto profesorius Dr. Kari 
Brandt savo paskaitoj „Vokietija iš 
užsienio žvelgiant,” pareiškė, jog da
bar patys vokiečiai taip turi tvarky
tis. kad susilauktų kuo daugiau sim
patijų iš užsienio valstybių.

I Toliau kalbėdamas, profesorius pa
brėžė, jog vokiečiai turi pagaliau iš
sivaduoti iš baimės dėl sovietinių ar
mijų. Sovietai esą pakankamai gu
drūs. kad nuo invazijos į Vokietiją 
susilaikytų. Jie puikiai žino JAV ga
lybę, kurios dar daug vokiečių nenori 
pripažinti.
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Kreipkimės i amerikiečius
Prasidėjus didesnei emigracijai 

į JAV, suaktualėjo ir darbo bei 
buto garantijų klausimas. Tačiau 
ne visi lietuviai turi Amerikoj 
giminių ar pažįstamų, kurie jiems 
galėtų parūpinti tokias garantijas. 
„Vienybė“ savo pereitų metų 
gruodžio 10 d. numery rašo, jog 
sutinkantiems dirbti žemės ūky 
sutartis gali sudaryti ir amerikie
čiai — ne lietuviai. Tokių atsiti
kimų yra buvę. Štai vienas Ame
rikos lietuvis, turįs giminių trem
tyje, paskelbė tai Mičigano ūki
ninkų laikraštyje, nurodydamas 
šeimos sudėtį ir kt. ir po kurio 
laiko abiejoms šeimoms buvo su
daryti dokumentai.

Agr. Dambrauskas, tarpinin
kaujant Mičigano Darbo Įstaigai, 
suėjo į glaudžius ryšius su mi
nėtos valstybės ūkininkais ir jau 
sudarė 150 sutarčių, kurias pa
siuntė tremtiniams Vokietijoje.

Sutarčių sudarymo reikalu ga
lima kreiptis ir per amerikiečių 
ūkininkų organizacijas (pav.: The 
Grange and Farmers Union) ar 
per ūkininkų žurnalus. Įvairių ži
nių apie ūkius teikia US žemės 
ūkio departamentas ir atskirų 
valstybių žemės ūkio depart. Dar
bo klausimais galima kreiptis į 
Valstybinę Darbo įstaigą.

Kaip raudonieji su 
rudaisiais dalinosi Lietuva

Neseniai Anglijoje pasirodė įdo
mi Bernardo Newmano knyga 
The captured archives (Pačiup
tieji archyvai), kurioje žinomas 
anglų rašytojas ir politikas na
grinėja nacistinės Vokietijos ir 
komunistinės Rusijos santykius.

Penktasis šios knygos skyrius 
yra skirtas Baltijos valstybėms 
ir Balkanams. Šiame skyriuje au
torius faktų šviesoje parodo, kaip 
bolševikai ir naęiai dalijosi ir pre
kiavo Lietuva. Už Suvalkijos dalį 
sovietai pasiūlė vokiečiams 
3,860,000 aukso dolerį ų arba pre-

I kėmis. * .

„Amerika" įsigijo narna

J. Valaitis Ingolstadte
Sausio 8 d., lydimas LTB Cen

tro Komiteto I vicepirmininko 
Antano Kalvaičio, Ingolstadto lie
tuvių stovyklą aplankė prieš ke
letą dienų atvykęs iš J.A.V. 
BALF-o atstovas Jonas Valaitis. 
Svečio iš užjūrio pasirodymas 
stovyklos gyventojams buvo ma- 
lopi staigmena. Paskubomis buvo 
sukviestas stovyklos gyventojų 
susirinkimas, kuriame svečias la
bai nuoširdžiai ir išsamiai nu
švietė emigracijos eigą į J.A.V. 
Toliau papasakojo apie J.A.V. gy
venimą, įsikūrimo galimumus, 
darbo sąlygas ir kt. Po pranešimo 
svečias atsakinėjo į eilę klausimų.

Svečias apžiūrėjo tremtinių gy
venamas patalpas, pasikalbėjo su 
stovyklos gyventojais ir susipa
žino su jų gyvenimu.

Jo atsilankymas stovyklos gy
ventojams paliko labai malonų 
įspūdį ir suteikė vilčių ateities 
gyvenimui.

LIETUVIAI KERTA CUKRINES 
NENDRES AUSTRALIJOJE
Šiuo metu Australijoje jau 

yra apie 1500 lietuvių tremtinių. 
Dalis lietuvių savanoriškai dirba 
prie cukrinių nendrių kirtimo. 
Nors darbas nelengvas, klimatas 
tropinis, tačiau visi darbininkai 
jaučiasi puikiai. Darbas — akor- 
dinis. Nendres reikia nukirsti ir 
pakrauti į vežimėlius. Už vieną 
toną moka po 9 šilingus, o per 
dieną vidutiniškai galima paga
minti po 6 tonas. Yra grupių, ku
rios sukertą ir po 10 tonų. Tai 
daugiausia tie, kurie yra gimę 
šiame klimate. Uždarbis taip pat 
priklauso ir nuo endrių kokybės, j 
Juo geresnės nendrės, juo geriau 
uždirbama.

Atidaryta zonine amatu mokykla
Sausio 10 d. Diepholze pradėjo 

darbą lietuvių zoninė amatų mo
kykla. Mokyklos atidarymo aktas 
įvyko stovyklos salėje, gausiai da
lyvaujant mokiniams, tos mokyk
los lektoriams ir svečiams. Atidary
mo kalbą pasakė mokyklos direk
torius pik. P. Kutka, Mokyklą 
sveikino anglų ir lietuvių švietimo 
atstovai, stovyklos administraci
jos ir LTB vadovai. Atidarymo iš
kilmės baigtos Tautos Himnu. Po 
to, mokiniams susirinkus į klases, 
svečiai susipažino su mokyklos 
patalpomis ir mokymosi priemo
nėmis.

Mokykla savo žinioje turi di
džiulį dviaukštį mūrinį namą, ku
rį susiremontavo ir susitvarkė 
savo jėgomis, remiant stovyklos 
vadovybei. Viso mokykloje šiuo 
metu 150 mokinių. Dirba 9 sky
riai. Dalis mokinių yra ir iš kitų 
stovyklų. Kadangi prieėmimo lai
kas pratęstas ligi vasario 1 d., tai 
tikimasi, kad mokinių skaičius

ĮSIKŪRĖ MENO STUDIJA

Įsikūrus Diepholze didelei lie
tuvių bendruomenei, pagyvėjo 
visoks kultūrinis gyvenimas. At
siradus eilei asmenų, besidomin
čių menu ir norinčių šioje srityje 
dirbti, dail. Jonas Steponavičius 
įkūrė meno studiją, kuri sausio 
3 d. pradėjo savo darbą. Studijoje 
dėstoma piešimas, meno istorija ir 
lietuvių liaudies menas, tautiškos 
lėlės ir tautiškų juostų bei rūbų 
audimas, akvarelė ir dekoraty
vinis menas.

Dail. J. Steponavičiui talkinin
kauja stovykloje gyvenantieji 
einamųjų dalykų žinovai. S. N. 

dar padidės, atvykstant moki
niams iš kitų stovyklų. Pernai 
lapkričio mėn. ši mokykla buvo 
IRO patvirtinta ir gavo Lietuvių 
Zoninės Amatų Mokyklos vardą. 
Mokslas čia truks šešis mėnesius. 
Baigusieji ir išlaikiusieji egzami
nus gaus IRO ir vokiečių 
Handwerkskammer pažymėjimus. 
Tiems, kurie domisi amatais ir 
numato rasti galimybių juos pa
naudoti emigracijai, šioje mokyk
loje susidaro geros sąlygos pasi
rūpinti savo ateitimi. Lietuviš
koji bendruomenė, o .ypač LTB 
Apygarda ir mokyklos vadovybė 
su lektpriais ir mokiniais bei sto
vyklos vadovybe padėjo daug 
energijos ir pastangų, kol šias tei
ses išsikovojo. Kas sunkiai iškovo
ta, tas neturėtų būti lengvai pa
leista. Reikia tikėtis, kad darbas 
mokykloje vyks sėkmingai. S. N.

Naujas miškininkystės daktaras
1948 m. gruodžio 22 d. Zeno

nas Prūsas, išlaikęs nustatytus 
doktorato egzaminus, įgijo pir
muoju po karo Mūncheno univer
sitete Dr. occ. publ. laipsnį.

Dr. Prūsas gimė 1921 m. birže
lio 5 d. Butėnų km., Svėdasų 
valse., Rokiškio apskr. 1939 m. 
baigė Utenos valst. gimnaziją ir 
įstojo į Dotnuvos Z. U. Akade
mijos miškininkystės skyrių. 1941 
m., įjungus miškų skyrių į Vil
niaus universitetą, persikėlė ten. 
1943 m. rudenį baigė Vilniaus 
universiteto miškų fakultetą, įgy
damas dipl. miškininko vardą. 
Nuo 1946 m. balandžio mėn. stu
dijavo Mūncheno universiteto 
ekonomijos fakulteto miškų sky- 

1947 m. liepos mėn. JAV einan
tis lietuvių savaitraštis „Ameri
ka“ buvo priverstas išsikraustyti 
iš senų namų. Greit negavus rei
kiamų patalpų, laikraštis neišėjo 
net 7 mėnesius. Pagaliau būrelis 
katalikų veikėjų, suprasdami bū
tiną reikalą turėti nuosavą na
mą, įsigijo nuosavybę Brooklyne. 
Namas yra keturių aukštų, tinka
mas įtaisyti spaustuvei. Jo kaina 
15.150 dolerių. „Amerika“ įmokėjo 
5.000 dolerių ir likusi suma liko 
išsimokė j imui. Nusipirkus namą 
laikraštis vėl pradėjo reguliariai 
lankyti savo skaitytojus.

Tačiau namas nepriklauso lai
kraščiui, bet savininkų būreliui. 
Norėdami kuo greičiausiai išmo
kėti skolą, jie įsteigė „Lithuanian 
Catholic Center“ korporaciją ir 
išleido Šerus po 100 dolerių. Savi
ninku gali tapti kiekvienas, nusi- 
pirkdamas bent vieną Šerą. Šiuo

— Naujieji Metai Diepholzo 
lietuvių stovykloje sutikti be 
triukšmo ir pasilinksminimų. 23 
vai. • stovyklos salėje LTB Diep
holzo k-to pirm. Janušoniui pa
sakius kalbą apie praėjusių me
tų politinius įvykius ir skaudžią 
padėtį Lietuvoje, tylos minute 
pagerbti Lietuvos kankiniai. 
„Aušrinės“ choras, vedamas Myk. 
Liuberskio, sugiedojo „Aspaugok 
Aukščiausias...“

23 vai. 45 min. stovyklos baž
nyčioje gausiai dalyvavę gyven
tojai išklausė kun. V. Demikio 
pamokslo ir pasimeldė, giedant 
„Aušrinei“. VI. B-s

riuje, kartu klausydamas ir eko
nomijos mokslo disciplinas.

Dizertaciją tema „Standortsbe- 
dingte Grundlagen und Entwick- 
lungszustande der baltischen Holz- 
wirtschaft“ parašė pas prof. Dr. 
V. Dietrich ir apgynė ją pažymiu 
„eum Įaudė“.

Pažymėtina, kad Dr. Prūsas 
studijų metu ir tremtyje aktyviai 
dalyvavo akademiniame ir visuo
meniniame veikime: 1947/48 m. 
mokslo metų būvyje buvo ameri
kiečių rytinės zonos stud, atsto
vybės pirmininku ir nuo 1947 m. 
kovo mėn. iki šiol tebėra Stud. 
Ateitininkų S-gos centro valdy
bos nariu. J* P* 

metu „Amerika“ ir korporacija 
deda pastangas surinkti kuo dau
giau šėrininkų. Ypač daug šėrų 
perka kunigai (net po kelis) ir tuo 
būdu remia Amerikos lietuvių 
spaudą. „Amerikos“ redaktorium 
dabar yra neseniai iš tremties 
nuvykęs Dr. A. Serkūnas.

Protesto demonstracija
LTB Watenstedto (prie Braun- 

šveigo) apylinkės komitetas ry
šium su vykdomu baisiu bolše
vikų teroru mūsų pavergtoj tė
vynėj Naujųjų Metų išvakarėse 
stovyklos didžiojoj salėj sušaukė 
lietuvių bendruomenės susirinki
mą, kurio tikslas buvo paminėti 
lietuvių tautos kovą dėl laisvės 
tėvynėje ir už jos ribų.

Susirinkimą atidarė apylinės 
komiteto pirmininkas P. Stanke
vičius. Atidaromajame žodyje 
vienos minutės susikaupimu bu
vo pagerbti žūstantieji dėl tėvy
nės laisvės tautiečiai. Baigdamas 
savo giliai prasmingą žodį, pir
mininkas pakvietė skaityti pas
kaitą apie Lietuvos pogrindį sto
vykloj viešėjusį antinacinės re-* 
zistencijos Politinių Kalinių Są- 
jur^gos Centro Valdybos vicepir
mininką J. Rimašauską. Prele
gentas vaizdingai ir labai jautri
ais žodžiais pasakojo apie parti
zaninę veiklą sovietų okupuotoje 
Lietuvoje.

Po paskaitos latvių bendruome
nės vardu kalbėjo latvių komi
teto pirmininkos J. Kalninš. „Jū
sų kančia yra mūsų kančia, jūsų 
kova yra mūsų kova,“ — pasakė 
jis.

Toliau minėjimo programoje iš 
savo kūrybos skaitė dienoj rim
čiai ir nuotaikai pritaikytų eilė
raščių Juozas Mikuckis ir J. 
Rimašauskas.

Minėjimą baigiant, buvo vienu 
balsu priimtas nutarimas Nau
jųjų Metų dieną paskelbti gedulo 
ir susikaupimo diena, iškeliant 
gedulo šydu perrištą tautinę vė
liavą ir bado streiko ženkle ski
riant tos dienos maisto davinį 
Berlyno gyventojams, taip pat 
ryžingai kovojantiems prieš so
vietinę agresiją. (Tokį pat nuta
rimą priėmė ir latvių bei estų 
bendruomenės.) Nutarimą priė
mus, komiteto pirmininkas pa
linkėjo visiems susikaupime ir 
rimtyje sulaukti Naujųjų 1949 
metų. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Jurgis Jaukus
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— Tu iš čia tik niekur toli nenueik, kad nepasimestu- 
me. O jeigu pasidarytų jau taip, kad čia ilgiau nebeiš- 
būtum, nebegalėtum išbūti, tai drožk tiesiai į Barsukyną. 
Tenai susirasim.

Apsisuko ir vėl nuėjo. Jis, atrodo, galvojo, lyg į na
mus nebegalime pasirodyti, nors man rodėsi, kad, žan
darams išvažiavus, vėl galėsim grįžti ir būti.

Žandaras vis tebebuvo viduj. Motina išėjo į kiemą, pasi
sėmė kibirą vandens ir vėl sugrįžo. Antrasis žandaras sus
tojo prie vežimo, kuriame sėdėjo pilka miline apsivilkęs 
vyras. Arklys ir vežimėlis buvo žandarų. Gerai pažinau 
Paurų juodbėrį, viena iš gražiausių arklių visam valsčiuj 
ir savo vežimėlį. Prieš pat karą tėvas pasidirbdino tokį 
lengvutį, kad galėtų važiuoti ir vienu ir dvejetu. Kai 
pasikinkydavom sarčius, atrodydavo, kad ratai žemės ne
besiekia. „Išsiskirstys kada tas jūsų žaisliukas", sakydavo 
vyrai, bet mes važinėjom, ir vežimėlis laikė, kol žandarams 
į akį krito. „Kad būčiau pagalvojęs, lenteriniais būč važi
nėjęs", — keikė tėvas, bet vežimėlio atsiimti negalėjo, tik 
botagu per galvą gavo. Jeigu lenteriniais nebūtų važinė
jęs, gal ir botagu nebūtų gavęs, bet kai tik vežimėlį atė
mė, jis kitokiais ir iš kiemo nevažiuodavo, ir tyčia iš po 
mėšlavežio nevalytais, mėšlais apskretusiais. Tai sykį Ši- 
lupio pakalnėj ir susistabdė žandaras.

— Kodėl tu taip nešvariai važinėji? Tavo vežimas iš 
tolo dvokia.

— Apsaugok Die! — atsakė tėvas. — Būtų visai Lie

tuvai sarmata, kad aš važiuočiau blizgančiam vežimėly, 
o ponas žandaras mano šūdlenterėse.

Tada žandaras pasiuto ir ėmė kirsti botagu per galvą. 
Tėvas sukirto arkliams. Bet žandaras neatsiliko. Važiavo 
šalia ir vis kirto. Tik kai tėvas iššoko iš ratų ir, palikęs 
arklius Dievo valiai, nubėgo per lauką, žandaras pasiliko 
ant kelio, pakeikė, pažadėjo nubausti, kam ant kelio 
paliko be priežiūros vežimą, ir nuvažiavo. Kas matė, pa
sakojo, kad ir per lauką bėgantį norėjęs vytis, bet tėvo 
laimei toj vietoj buvo labai gilūs vieškelio grioviai, ir 
jis negalėjo.

Kai žandaras pašūkalojęs nuvažiavo, tėvas grįžo prie 
arklių ir apsisukęs parvažiavo su kruvinai perkirstu veidu 
ir su daugeliu rimbų per rankas ir pirštus. Gerai, kad 
buvo ruduo, ir tėvas važiavo su rudine, tai galėjo nors 
veidą prisidengti'. Kad ne rudinė, kažin kaip būtų atrodęs. 
Rimbai netruko pranykti, ir perkirstos vietos greitai už
gijo, tik mėlynės tose vietose ligi mirties pasiliko. Po 
to širdy ilgą laiką visiems buvo neramu. Niekas nežinojo, 
kokią bausmę žandaras sugalvos.

Gulėjau vienas, žiūrėdamas į kiemą, ir nenorom lindo 
ji; galvą mintis, kad reikėjo iš namų pasitraukti ne man, 
bet tėvui. Bijojau, kad gali pasiimti jį ir išsivežti.

Po geros valandos kieme pasirodė tėvas. Žandaras nuėjo 
į vidų, o tėvas su kitu vyru nuvažiavo arklį prie daržinės, 
paskum abudu nuėjo į vidų. Supratau, kad žandarai pa
siliko pasivaišitni, ir nuo to lengviau pasidarė. Gal tėvai 
sugalvojo papasakoti mane kur išėjus ir dabar jie sėdės, 
valgys, gers alų ir lauks. O gal buvo tėvo atvažiavę ir 
jam kaip nors pavyko išsipirkti.

Begulinit ėmė darytis šalta. Pakilęs paėjau gilyn į mišką 
ir vėl sugrįžau. Arklys prie daržinės tebestovėjo. Palys 

irgi labai ilgai negrįžo. Išėjau į pamiškį, atsistojau už 
eglutės ir atsirėmiau į beržą taip, kad matyčiau abu galu 
pamiškiu einančio kelučio ir kas darosi namie. Palys vis 
nesirodė, nors saulė kilo jau į priešpiečius. Ėmė imti snau
dulys. Norėjau nors ligi pirties nueiti, atsigulti ant plautų 
ir gerai išsimiegoti. Staiga dešinėj pusėj sudulavo melsvi 
drabužiai, ir aš krūptelėjau. Už kokio šimto metrų iš miš
ko išėjo du vokiečiai ir pasuko į mano pusę. Į mišką pa
sitraukti nebebuvo kada. Kritau tarp eglučių ir apmiriau. 
Aš negalėjau pasakyti, kad jie ne manęs ieško ir kad 
jau nepasiėmė Palio. Kai atsiskirt nuo visų ir pasilieki 
vienas, prakeiktai sunku pasidaro. Nežinojimas smaugia 
ir miegi visada vieną akį pramerkęs.

Iš pradžių mačiau visus, o kai priėjo arčiau, tik palai
dus ilgų milinių skvernus ir kareiviškus batus. Pažinau 
abu. Buvo gefreiteris ir naujasis eigulis. Nežinojau, ar jie 
manęs nepastebėjo, ir gulėjau, bijodamas pasijudinti, nors 
ir nenuvokiau, ar nėra kokio tarpo tarp šakų, pro kurį ga
lėtų pamatyti. Glūdėjau suspaustas persekiojamo žvėries 
baimės. Jie praėjo kelis žingsnius, sustojo ir kalbėjosi. Vėl 
mačiau batus, milinių skvernus ir šautuvų vamzdžius ir 
bijojau, kad matau. Kai neįmatai lengviau. Pats nematy
damas, galvoji, kad ir tavęs negali matyti, o juodu garsiai 
kalbėjosi ir juokėsi. Paskum persiskyrė: vienas nuėjo pa
miškių tolyn, o kitas per lauką pas mus, bet aš bijojau 
vėl atsistoti pačiam pakrašty. Pagūžom nuėjau gilyn, pasi
rinkau tokią vietą, kur galėčiau matyti namus, pasimečiau 
nuspyręs seną kelmą ir atsisėdau. Miegai išsiblaškė, bet 
man rodėsi, kad tuoj kas užeis. Gefreiteris nuėjo pro pirtį, 
perlipo per tvorą ir įėjo į vidų. Eigulio negalėjau matyti. 
Saulę užėjo debesys, pakilo vėjas, ėmė darytis vėsu. Ne
trukus pasirodė ir Palys. Jis atsinešė ryšulėly duonos, la
šinių dešros.
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J. E. vysk. V. Brizgys atvyko i JAV
v •

paaiškinti žmonėms komunizmo baisumo
Apie J. E. vysk. V. Brizgia lan

kymąsi Amerikoj gana daug rašo 
ne tik JAV lietuvių, bet ir pačių 
amerikiečių laikraščiai. Pastaruo
siuose taip pat yra tilpę su juo ir 
pasikalbėjimų. Neseniai įsidėjo pa
sikalbėjimą su J. E. vysk. V. Briz
giu lietuvių dienraštis „Draugas". 
Paklaustas apie pirmuosius įspū
džius Amerikoj, J. E. Vysk. V. 
Brizgys atsakė:

— Amerikoje esu pirmą kartą. 
Įspūdžiai patys geriausieji. Dabar, 
tiesa, vėlyvas ruduo, gamta ir me
džiai netekę savo puošnumo, bet

* aš žiūriu į žmonių širdis, o jos la
bai čia mielos. Sutikau daug lietu
vių ir svetimtaučių įvairiose įstai
gose. Amerikiečių būdas nuoširdus. 
Su jais iš pirmo susitikimo galima 

"būti familiariam. Su Amerikos lie
tuviais — jaučiuosi, kad esu savo 
žmonių tarpe.

— Berods Ekscelencijai teko 
kalbėti ir su Amerikos vyskupais?

— Teko jau sutikti visą eile 
Amerikos vyskupų. Iki šiof pasi
kalbėjimai buvo ne tik vis nuo
širdūs, bet ir bičiuliški. Net neį- 

.eina į mano tikslus panaudoti ga
lias, fakultates, kokias Amerikos 
vyskupai lietuviui vyskupui čia 
suteiktų. Tą patį galima pasakyti 
ir apie Kanados hierarchiją. Atro
do, kad lietuvių reikalas bus gra
žiai suprastas ir išspręstas.

— Ar turite kokius planus ry
šium su Amerikos lietuvių dvasi
niais reikalais?

— Čia jau yra sukurtos lietuvių 
parapijos, lietuvių kunigų yra net 
daugiau, negu gali sutilpti lietu-- 
viškose parapijose, hierarchija pla
ningai reikalus tvarko, todėl šioje 
srityje ypatingų uždavinių nema
tyti. Kiek kitokesnės aplinkybės 
yra Kanadoje. Tenai atsiranda nau
jos lietuvių bendruomenės arba ir 
senosios tiek paauga, todėl iškyla 
reikalas organizavimo naujų para
pijų ir panašiai.

— Iš tremties kaskart didesnis 
skaičiaus lietuvių vis atvažiuoja, 
bet lietuvių kunigų emigracijos 
klarasmas, vis rodos, nėra išspręs
tas. Kaip su tuo?

— Paskutinėje savo konferenci
joje Amerikos vyskupai ir tuo 
klausimu yra priėmę kai kuriuos 
teigiamus nutarimus. Tas reikalas 

. pavestas tvarkyti mons. Komora, 
New Yorke. Su juo šie reikalai 
jau buvo aptarti ir lietuviams ku- 

,«t nigams į Europą nusiųstos atatin- 
.• karnos instrukcijos. Numatyta, kad
• ■ dabar jų daugiau atvažiuos į Jung

tines Amerikos Valstybes, tik, ži- 
■ noma, kiekvienas jų turės būti pa

sirengęs dirbti tą Bažnyčios darbą, 
G.- kurs bus pasiūlytas. Nė nemano

ma pretenduoti, kad atvykstantieji 
rastų sau darbą lietuvių parapi
jose, kurios jau yra aprūpintos.

Coli. PILYPĄ NARUTĮ ir 
coli. ELVYRĄ LUKOSEVI- 
ClūTĘ, sukūrus lietuvišką, 
ateitininkišką šeimą, nuo
širdžiai sveikina

Korp! Grandis

Mielą korporantą PILYPĄ 
NARUTĮ ir kolegę ELVY
RĄ LUKOŠEVlClūTĘ, su
kūrusius lietuvišką šeimą, 
sveikina
Karlsruhes Korp! Grandis

Coli. coli. TAMARĄ BLIO- 
KAITĘ ir BONAVENTŪRĄ 
VINGILĮ sutuoktuvių pro
ga sveikina

Pabalt Universiteto Liet.
Stud. Atstovybė 

Katalikų kunigų ypač trūksta Pie
tų Amerikoje, tik daugelis tų 
kraštų neįstengia apmokėti jų ke
lionės išlaidų. USA katalikų įstai
gos pažadėjo parūpinti lėšų tiems 
lietuviams kunigams, kurie vyks 
į Pietų Ameriką.

— Ar Ekscelencija pasiliksite 
Amerikoje, ar planuojate grįžti į 
Europa?

— Ne tik. planuoju, bet ir turiu 
grįžti.

Amerikos lietuvių laikraštis „Gar
sas" taip rašo apie J. E. vysk. V. 
Brizgio Amerikoj lankymosi tiks- 
lę:

„Kunigų Vienybei pageidaujant, 
ir kun. dr. J. B. Končiui pasidar
bavus, Amerikos Episkopatas pa
kvietė ir visus formalumus atlikti 
įgaliojo Cleveland© J. E. vysku
pą Hoban, kad J. E. vyskupas V. 
Brizgys atvyktų į Ameriką gyvai 
paaiškinti žmonėms komunizmo 
baisumą, kiek nuo Sovietų Rusijos 
kenčia Europa, ir paskatinti žmo
nes prie gyvesnio tikėjimo, įgy
vendinimo krikščioniškųjų princi
pų, kaipo komunizmo antidotą. Be 

Kataliku Bažnyčios persekiojimas Rumunijoje
Nuo pat pirmųjų dienų, kai 

Rumunija pateko į komunistų 
valdžios jungą, užvirė negailestin- 

I ga kova prieš Katalikų-Unitų 
Bažnyčią. Toji kova virto žiau
riu persekiojimu katalikų kunigų 
ir tikinčiųjų.

Persekiojimams dirva pirmiau
sia buvo paruošta per spaudą, 
ypač puolant Vatikaną. Po to ka
talikų padėtis buvo susilpninta, 
nutraukiant konkordatą ir išlei
džiant kulto įstatymą, kuriuo K. 
Bažnyčia buvo pastatyta į labai 
sunkias sąlygas.

K. Bažnyčios padėtis dar labiau 
paaštrėjo po oficialios atakos 
valdžiojoje sėdinčiųjų komunistų 
Gheorghiu Dej. (min. kabineto 
vicepirm.) ir Anna .Pauker (užs. 
reik, ministro).

Labai didelį nusistebėjimą ke
lia biauriai nedraugiškas Orto
doksų Bažnyčios laikymasis ka
talikų atžvilgiu. Ortodoksų 
Bažnyčia yra palaikoma ir re
miama komunistų partijos ir jai 
teikiama fizinė ir moralinė pa
galba suvaryti katalikus į Or
todoksų Bažnyčią.

Ypač žiaurią akciją veda nau
jasis schizmatikų patriarchas Ju- 
stichian Marina, kuris pasistatė 
savo pagrindiniu tikslu sugrąžin
ti katalikus — unitus į Ortodok
sų Bažnyčią. Nemažesniu uolu
mu darbuojasi šia kryptimi orto
doksų metropolitas, palaikomas 
Maskvos, Nikolas Balan, kuris, 
valdžios inspiruojamas, išleido 
atsišaukimą, pasisakantį prieš 
katalikus — unitus, versdamas 
juos grįžti į schizmatinę Bažnyčią 
net grąsinimais.

Ortodoksų Bažnyčiai į pagalbą 
ateina komunistų partija, admi
nistracijos organai, policija ir pa
ti vyriausybė. Policija kartu su 
ortodoksų kunigais lankosi pas 
katalikų kunigus bei tikinčiuo
sius ir verčia juos pasirašyti, kad 
sugrįžta į ortodoksų Bažnyčią. 
Parašai stengiamasi išgauti net 
ir nehumaniškais būdais: grąsi
nimais, areštis, suėmimais, kan
kinimais, turto konfiskavimu, iš
trėmimais į Sibirą ir net nužudy
mais. Katalikų kunigai atsidūrė 
prieš tragišką dilemą: nepasira
šyti reiškia eiti į kalėjimą, būti 
ištremtam arba mirti.

Valdžios organai paskelbė, kad 
jau esą išgauti 423 katalikų ku
nigų parašai. Tačiau realybė yra 
kitokia. Katalikų kunigai savo 
valia parašų neduoda. Jų daugu

to, jo tikslas yra nušviesti lietuvių 
tremtinių padėtį. Apaštališkam 
Sostui tokiai idėjai pritarus ir lei
dus, J. E. atvyko į Ameriką.

iJ. E. vyskupas V. Brizgys lan
kys Amerikoje lietuvių parapijas 
ten, kur klebonai pageidaus ir 
kvies. Bažnyčiose sakys pamoks
lus, * teiks vyskupišką laiminimą; 
salėse laikys paskaitas, kur kle
bonai to pageidaus. Vyskupas sa
vo atsilankyme jokių rinkliavų 
nedarys, bet be abejo žmonės no
rės ir klebonai pageidaus, kad 
tąja proga pasinaudojus, sukelti 
lėšų katalikiškąjai akcijai."

Anot „Garso", J. E. vysk. V. 
Brizgys į Ameriką atvyko šešiems 
mėnesiams ir skubinsis grįžti pas 
tremtinius į Vokietiją. Todėl kad 
J. E. vysk. V. Brizgys galėtų ap
lankyti daugiau lietuvių kolonijų, 
Amerikos Kunigų Vienybės centras 
yra sudaręs J. E. vysk. V. Brizgio 
lankymosi tvarkaraštį. Kaip iš jo 
matyti, J. E. vysk. V. Brizgio lan
kymosi dienos yra suskirstytos iki 
gegužės 1. d., kada jis vizituos 
Baltimore.

ma yra pasodinti į kalėjimus, da
lis jų pasislėpė. Iš kai kurių pa
rašus yra paėmę, atimdami są
monę, leisdami stiprias šviesas į 
akis, susilpnindami valią tam ti
krų vaistų įleidimu. Tenka dar 
čia priminti, kaip ginkluota poli
cija brutaliai išmetė Bixad vie
nuolius iš vienuolyno. Ginkluoti 
kulkosvaidžiais policijos agentai 
evakavo Belaj seserų Institutą.

Šiuo metu didesnė dalis kunigų 
sėdi kalėjimuose. Taip pat visi 
Bizantijos ritualo katalikų vys
kupai yra suimti ir trys vysku
pai lotynų ritualo.

Prieš tokias drakoniškas val
džios ir Ortodoksų Bažnyčios 
priemones pakėlė balsą spalių 
7 d. Rumunijos katalikų-unitų 
vyskupai. Jie pasiuntė protesto 
raštą ministrų kabineto pirminin
kui Grozai. Jame iškėlė visas da
romas administracijos skriaudas 
Katalikų Bažnyčiai, pažymėdami, 
kad administracija neteisėtu bū
du pakeitė parapinių tarybų na
rius, į jų vietą įsodindami val
džios politinės partijos žmones, 
tuo būdu kunigus nušalindami 
nuo bažnytinio turto administra
vimo. Nusiskundė, kad valdžia 
neleido atspausdinti ganytojiško 
rašto, kuris neturėjo nei politinio 
nei poleminio pobūdžio. Suminė
jo visus kunigų, prelatų ir net 
vyskupų suėmimus ir žiaurų su 
jais elgimąsi.

Vyskupai, kreipdamiesi į min. 
pirmininką, pabrėžė, kad jie į 
tuos Katalikų Bažnyčiai daromus 
smūgius žiūri su dideliu skaus
mu ir pažymi, kad šis katalikų 
persekiojimas prieštarauja Ru
munijos liaudies respublikos kon
stitucijai ir kulto įstatymo 23 §, 
kuris smerkia religinę neapykan
tą. Su apgailestavimu vyskupai 
konstatavo, kad tą Katalikų Ba
žnyčios persekiojimą valdžia to
leruoja ir net globoja.

Vyskupai prašo min. pirminin
ką sulaikyti vedamą kovą prieš 
Kat. Bažnyčią, užtikrinti saugumą 
tikintiesiems namuose ir ramų 
lankymą bažnyčių. Taip pat vys
kupai griežtai pareiškė, kad jie 
yra tvirtai nusisatę pasilikti vie
nybėje su Rymo Katalikų Bažny
čia ir jie pasiliks Kristaus Bažny
čioje, kurios tarnybai jie yra pa
šaukti gyvenimui ir mirčiai, nes 
jie yra giliai įsitikinę, kad buvo 
ir yra naudingi tautai ir kraštui.

P. M.

Augsburge viešėjo dailiojo čiuožimo meisteriai
Pastaruoju laiku „šaltojo parke

to bičiuliai" turėjo progos pasi
gėrėti Vokietijos dailiojo čiuožimo 
meisterių pora — Baran ir Falk. 
Tai buvo gana aukštos dailiojo 
čiuožimo klasės demonstracija. 
Abu partneriai yra puikiai tarp 
savęs „susižaidę". Visa eilė šokių 
kaip: rumbo, tango ir keletas val
sų—išpildyti ant ledo, publikos bu
vo nepaprastai šiltai priimti.

Tą patį vakarą įvyko Vokietijos 
ledo ritulio pirmenybių rungtynės 
tarp šiuo metu pirmaujančios 
„Preussen“ Krefeldo ir Augsburgo 
HC. Kova iki paskutinio teisėjo 
švilpuko buvo įtempta, kieta ir 
permaininga. Augsburgiečiai ir ant 
ledo, kaip ir visose kitose šakose, 
buvo menki sportininkai ir naudo
jo jėgą. Visai priešingai elgėsi 
krefeldiečiai. Jie parodė tikrąją 
„fair-play" dvasią ir buvo tikri 
svečiai. Augsburgo jėga turėjo 
nusilenkti prieš „Preussen" techni
ką—pastarieji laimėjo 1:0, antrose 
rungtynėse taip pat laimėjo „Preus
sen" 4:1. Pažymėtina menkas augs- 
burgiškių mokėjimas čiuožti. Ge
riausias aikštėje buvo latvis Ko
nieckis, žaidęs už Krefeldą. Jo 
puiki lazdos, ritulio ir kūno valdy
mo technika, pridedant puikų čiuo
žimą, greitį ir efektingus solinius 
praėjimus iškėlė jį kaip vieną iš

geriausių šiuo metu Vokietijos le
do ritulininkų. To neslepia, nors 
jis užsienietis, visa be išimties vo
kiečių spauda. Kas labai reta, tai 
vokiečių spauda, minėdama jo žai
dimą, patiekia ir keletą jo biogra
finių žinių, pažymėdama, kad jis 
vos sulaukęs 18 metų jau žaidė už 
Latvijos rinktinę.

Atrodo, kad ne be reikalo latvių 
sporto laikraščiai ir sporto žurna
listai išrinko jį kaip trečią 1948 
metų latvių sportininką. Taipgi, 
skaitant apie mūsų kaimynų spor
tinius pasisekimus, kyla klausimas, 
ar pas mus nėra ledo ritulininkų? 
O mūsiškis Bačinskas? . . .

— Anglijos futbolo taurei įgyti 
finalinės rungtynės įvyks Lon
done didžiajame Wembley sta
dione gegužės 30 d. Nors finalistai 
dar nežinomi, tačiau 94.000 bilietų 
jau dabar išparduoti!

— Vokietijos plunksnos svorib 
meisteris augsburgiškis Willi Far- 
beris vasario 12 d. Leipzige gins 
savo titulą prieš Tietsch (Ber
lynas). t

— Mūncheno lietuvių sporto 
klubo „Gintaras“ krepšinio ko
manda, vadovaujama V. Gry
bausko, dalyvauja Mūncheno 
miesto krepšinio pirmenybėse. 
„Gintaras“ eina be pralaimėjimo.

Spk. D.

PIRAVN1EŠ)1MA\)I
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKO 

ŽODYNO REIKALU
Gerb. tautiečiams pranešu, kad 

V. Pėteraičio lietuviškai-angliškas 
žodynas, dėl nenumatytų kliūčių 
kiek užtrukęs, jau išėjo iš spaudos 
ir šiomis dienomis bus išsiuntinė
tas visiems pereitais metais jį už
siprenumeravusiems. Norintieji da
bar žodyną Įsigyti kreipiasi betar
piai į mane arba į platintojus.

Žodyno kaina: a) pereitais 
metais užsiprenumeravusiems ir 
nemažiau 10 DM iš anksto įmokė
jusiems lieka 18,40 DM;

b) visiems kitiems Vokietijoje 
22,30 DM;

c) Anglijoje 22 šil. ir 6 d.;
d) JAV-ėse, Kanadoje ir visur 

kitur 5 dol.
Platintojams, užsisakantiems ne

mažiau 10 egz., duodama 10 % 
nuolaida.

Mūsų atstovai užsieny
je: Anglijai: Mrs. L. Town
send, Back 19 Crookes, Sheffield 
10, Yorkshire, England.

JAV-ėms, Kanadai ir ki
tiems kraštams: Miss E. Pe- 
teraitis, 47 Cote St. Caterine Rd., 
Montreal, Que., Canada.

Mėčys Sutkevičius 
Leidėjas

(13 b) Mūnchen 9, Pilgersheimer- 
strafie 21/1.

MAŽOSIOS LIETUVOS TARY
BOS SPAUDOS KOMISIJA

yra išleidusi šiuos leidinius:
1. „Krivūlė“, leidinys lietuvių ir

vokiečių kalbomis, 140 pusi., 
žurnalinis formatas, iliustruo
tas DM 3.—

2. Vydūnas. Gyvenimas Prūsų Lie
tuvoje apie 1770 m., kaip jį 
vaizdavo Kristijonas Donelaitis

DM 1.20
Vydūnas. Die Lebenswelt 
im preussischen Litauen ums 
Jahr 1770, in den Dichtungen

iri/i■ Melną antradieniais, ketvirtadieniais ir fleštadle- 
nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o Befltadlenlo — 10 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 paieSko- 
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Plečaltls, 6668 Delorimler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

des Pfarrers Christian Donelai
tis mit ihrer volkischen Bedeu- 
tung“ DM 1.20

4. Vydūnas. Ein Nachlass schlich- 
ter litauischer Menschen

DM 0.60 
Užsakymus ir pinigus siųsti 

šiais adresais: 
Už „Krivūlė“:
„Spaudos Skyriui“, (21a) Detmold, 

VVittje Str. 14.
Už kitus leidinius:
Leidykla „Aistia“, (16) Kassel- 

Oberzwehren, D.P. Camp Mat- 
tenberg, Forty -Secondstr. 3, US 
Zone, Germany.
Padėkite vargstantiems Mažo

sios Lietuvos lietuviams prieiti 
prie lietuviškos spaudos.

Presse-Foto' Paulaitis Wangen- 
Allgau, Herfatz 6

FOTO IR OPTIKOS REIKMENŲ 
PREKYBA SIŪLO

mažo formato (24X36 mm) 36 
nuotraukoms fotoaparatus „Ne- 
dax“ I, la, lb, II, Ha su Compur- 
Rapid užraktais ir „Nedax“ III 
su „MetallschlitzverschluB" nuo 
1 iki 1/2000 sekundės, su įjungtu 
atstumo matuotoju, elektriniu 
šviesos matikliu ir gera optika. 
Suinteresuotieji reikalaukite ap
rašymų.

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO 

IEŠKO ŠIŲ ASMENŲ
MARUKAS Vyšniauskaitė Mari

ja, gim. Virbalyje 1909. 5. 10., 
paskutinis žinomas adresas: 
Kaunas, išgabenta į Vokietiją.

MASECKIENĖ Ona, gim. 1907 Sa
kiuose, keliavo į Vieną.

MATIS Ilias, paskutinės žinios iš 
Kauno.

MERECKI ar MERETZKI Mor- 
dchaj Marek Markus, gim. 1901, 

paskutinės žinios iš Seirijų.

3
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Po slaptosios Skandinavijos 
ministeriu konferencijos 
(RAŠO MŪSŲ KORESPONDENTAS SKANDINAVIJOJE

K. RAKLAUKIS)
Jau dvi dienos, k aip slaptoji 

Karlstado konferencija pasibaigė, 
ministerial sugrįžo, sensacijų jo
kių, nei spaudoje, nei gatvėje. Nors 
konferencija sprogo kaip bomba, 
bet vidurkio švedo ji nenugasdino, 
nesujaudino, nenustebino, net ir 
nesudomino, nes kaip tik tuo pa
čiu laiku pasitaikė kita sensacija, 
kuri dominavo ir laikraščių plaka
tuose bei jų pirmuose puslapiuose, 
apie ją tekalbėjo ir visas Stock- 
holmas: į Švediją atvyko iš Da
nijos „stebukladarė“ ponia Iversen, 
išgydanti net neišgydomas ligas, 
ir tai tik paprastu rankos uždė
jimu, masažu ir • visokiomis tre
jomis devyneriomis bei devyndre- 
kiais. Jau nuo 10 v .vakaro pradė
jo darytis eilė, ir apie vidurnaktį 
susirinko apie porą tūkstančių lu
ošų, raišų, nematančių, ir toji mi
nia nakvojo po atviru dangumi, 
kol apie 4 v. ryto atsidarė vartai, 
nors „stebuklingoji" daktarė pra
dėjo seansą tik 10 v., kaip „sto-
no" žmogui pridera. Nors susirinko 
pora tūkstančių, bet „palaiminimo" 
tesusilaukė tik apie 300. Diena pa
sibaigė, likusiej, laukė ateinan
čios, bet ot policija paprašė „dak- 
tarką” susirinkti žaisliukus ir eiti 
žaisti į savo kiemą. Išprašyti iš 
krašto ar uždrausti „padėti" luo
šiems policija negali, ji tik manda
giai paparašė sustabdyti „priėmi
mą". Ir kokia likimo ironija: „Ste
buklingoji" . daktarė išsinuomojo 
patalpą prieš pat S. Eriko ligonimę, 
kitoje kelio pusėje!

Taigi, ponia Iversen rytoj jau 
išnyks iš pirmųjų laikraščių pus
lapių. vidurkio švedas gal tada 
ims domėtis paslaptingosios konfe
rencijos rezultatais, nes dalyko 
ponia Iversen vistik nespėjo už
marinti. Sausio 11 3. Skandinavi
jos gynimosi komitetas vėl posė
džiauja Oloje, apie sausio 13—14 
baigs savo darbą. Redakcinė komi
sija savo komunikatą patieks tik 
apie mėnesio pabaigą, bet tas ne
trukdo ministeriams susirinkti Ko
penhagoje, nors Norvegijai ir Da
nijai nenustatytas laikas, kada jos 
turinčios atsakyti Atlanto pakto 
iniciatoriams. Taigi, apie 20 sausio, 
apie tą laiką maždaug ir komite
tas bus baigęs savo darbą ir Šve
dijos parlamento generaliniai de
batai pasibaigę, vėl susirinks tri
jų kraštų po tris ministerius .

Švedų kabinetas buvo apie kon
ferenciją painformuotas jau sau
sio 7 d. Paskui bus painformuota 
parlamento užsienio komisija, o 
po to partijų lyderiai apšvies sa
vo partijos parlamento narius, to
kiu būdu visi parlamento nariai — 
išskyrus komunistus, kurie į komi
siją neįeina bus apšviesti. Ir taip 
bus išvengta viešai tą paskelbti. 
Beveik tikras dalykas, kad klau
simas bus paliestas ir per švedų 
parlamento debatus sausio 17—18 
dienomis.

Naujiena apie Karlstado konfe
renciją sudomino ir suomius, ku
rie nepaprastai įtemptai laukė, 
koks bus oficialus Švedijos nusi
statymas, ypač kai paskutiniu lai
ku Helsinkyje pasklido gandai, kad 
sovietai neoficialiai davė supra
sti, jog, Švedijai prisijungus prie 
Atlanto bloko, bus suaktualinti 
suomių-sovietų generalinių štabų 
pasitarimai, numatyti nepuolimo 

pakte, ėmus karui grėsti.
Zinia, kad Švedija ir toliau, pa

siryžus keliauti neutralumo ke
liu, buvo sutikta su dideliu pasi
tenkinimu. Vyriausybės organas 
„Socialdekraati” primena, kad suo
miai paskutiniu laiku tikėjosi, kad 
Skandinavija išliks neutrali. Ko
munistų spauda gi tuoj ėmė provo
kuoti konferenciją. Suomijos pasi
untinys Maskvoje Sundstrom grižo
I. 7. į Helsinkį ir tuoj buvo išk
viestas ministerio pirmininko Fa- 
gerholmo pasitarti.

Danų ir norvegų laikraščių ko
mentarai aiškiai pasisako, kas 
jiems labiausia rūpi. Laikraštis 
„Information“ rašo, kad Karlstade 
danai stengėsi paveikti Švediją 
pereiti į Norvegijos pusę, nes Da
niją yra pasiryžus sekti Norve
gija. „Nationaltidende“ nenori 
paneigti, kad Švedijos prisijungi
mas prie Skandinavijos bendra
darbiavimo gynimosi srity nedžiu
gintų tiek Danijos, tiek Norvegi

Naujojo DP įstatymo projekto metmens
PALENGVINS DARBO SUTARČIŲ SUDARYMĄ. PANAIKINAMOS PRIVILEGIJOS 

PABAL-TIECIAMS

Vašingtonas. Senatorius Ho
ward Mc Grath sausio 10 d. įnešė 
į senatą įstatymo projektą, pagal 
kurį būtų įsileista 400.000 asmenų 
ir būtų panaikinti visi dėl rasės 
ir religijos diskriminuojanti nuos
tatai. Įstatymo projektą remia ir 
antras demokratų senatorius Mat
thew Neely iš Vakarų Virginijos. 
Pagal naująjį projektą dabar ga
liojančiame įstatyme turėtų būti 
padaryta net 12 pataisų:

1. padvigubintas pagal dabar
tinį įstatymą įsileidžiamųjų skai
čius, būtent, vieton 205.000 būtų 
įsileista 400.000 per ketverius me
tus;

2. Pakeista DP atvykimo į Vo
kietiją datą iš 1945. 12. 22 į 1947 4. 
21; sentorius Mc Grath senąją 
datą laiko specialiai nukreiptą 
prieš žydus iš Lenkijos;

3. panaikintas dabartinis „išvie- 
tintųjų asmenų vizų užskaitymas“ 
į ateities imigracijos kvotas; šis 
paragrafas esąs „ypatingai ne
gudrus“ Amerikos užsienio poli
tikos atžvilgiu, nes jis kliudo 
ateity įvažiuoti iš tų kraštų, ku-

115*000 žydu i JAV
ŽYDAI SKUBINA EMIGRACIJĄ Į JAV. PALESTINON DAUGIAU 

NEBEVYKS
S&S sausio 12 d. numery rašo, 

kad žydų imigracijos pareigūnai 
pranešė, kad dauguma iš dabar 
dar esančių Europoje 115.000 žydų 
nori vykti į JAV.

Pagal dabartinį DP įstatymą 
galėsią įvažiuoti tik 35.000 žydų. 
Šie pareiškimai buvo padaryti 
dviejų didelių žydų organizacijų 
spaudos konferencijoje Frankfur
te, kur jų atstovai buvo susirin
kę pagreitinti žydų išvažiavimą į 
JAV.

Toliau amerikiečių karių laik
raštis nurodo, kad aktyvesniuo
se pranešimuose žydų oficialūs as
mens buvo pareiškę, kad daugu
mas žydų nori vykti į Palestiną.

Šiandien, pagal tų pačių parei- 

jos, bet nei danų, ne norvegų 
pastangos toje srityje neturi įtar
ti arba apsunkinti tų kraštų nu
sistatymo Atlanto pakto atžvilgiu, 
jos net neturi suvėlinti tiems 
kraštams prie tokio pakto prisi
jungti. Anot laikraščio: „Šiandien 
Skandinavijos užsienio politikai 
reikia galvoti aiškiai ir veikti 
greit. Tas, kas dabar vyksta, nėra 
rutina, o greičiau primena revo
liuciją“.

Norvegų „Verdens Gang“ savo 
įžanginiame dėsto: „Norvegijos 
nusistatymas buvo visada aiškus. 
Mus domina tiek skandinavinis 
bendradarbiavimas, tiek Atlanto 
paktas, bet mes negalime leisti, 
kad pirmasis nustelbtų antrąjį. Iš 
Švedijos tradicinio laikymosi už
sienio politikoje atrodo, kad tokia 
kombinacija tarp abiejų alterna
tyvų nėra galima, nors ministe
rial™ pirmininkams susitikus Ud- 
devaloje buvo vilties susitarimui 
pasiekti.

Būtų nepateisinama,'jei Norve
gija, norėdama pasinaudoti skan- 
dinaviniu bendradarbiavimu, ne
tektų galimumų prisijungti prie 
Atlanto pakto kraštui labai pa
lankiomis sąlygomis.“

Vyriausybės organas „Arbejde- 
bladet“ savo gana pavėluotuose 
komentaruose rašo, kad neutralu
mo dabar jau nebėra, o visokiam 
izoliacionizmui suduotas mir
tinas smūgis, „Neutrali ir izoliuo
ta Skandinavija nieko negaran
tuoja, bet Skandinavijos bendra
darbiavimas gynimosi srity JTO 
ir Atlanto pakto rėmuose gali bū
ti labai didelio susidomėjimo ver
tas taikos faktorius“, baigia laik
raštis.

rie dabar yra už geležinės už
dangos ir priešingai nusistatę 
prieš komunizmą;

4. panaikinti nuostatai, reika
laujantieji, kad 40% vizų būtų iš
duota tiems asmenims, kurių 
kraštai buvo svetimųjų valstybių 
prijungti; tai esanti diskrimina
cija prieš rasines ir tautines gru
pes;

5. panaikintas dabartinio įsta
tymo reikalavimas, kad 30% visų 
asmenų būtų ūkininkai ar ūkiuo
se dirbę ir atvykę juose dirbtų;

6. suprastintas nuostatas, kad 
visi asmens dar prieš atvykimą 
turėtų darbo garantijas.

7. ne stovyklose gyvenantiems 
DP būtų leidžiama tomis pat są
lygomis išvykti, kaip ir stovyklų 
gyventojams;

8. sustiprintas saugumo pati
krinimas ir išjungti visi asmens, 
kurie patardavo ar padėdavo 
persekiojimo veiksmuose prieš 
rasę, religiją ar tautybę;

9. įvestas naujas straipsnis to
kiems asmenims, kurie po 1947 

gūnų pranešimą, 75.000 žydų nuo 
karo pabaigos išvykę Į Palestiną 
iš Europos stovyklų. Apie 45.000 
jų emigravo pagal legalias kvo
tas nuo pereitų metų gegužės mėn. 
Kiti 30.000 įvažiavę be doku
mentų.

Pagal S&S pagal naująjį įsta
tymą nuo liepos mėn. pirmos die
nos įvažiavę į JAV apie 2.500 DP, 
iš kurių mažiau kaip 800 buvo 
žydų.

Žydų atstovai spaudos konfe
rencijoje taip pat pranešė, kad jie 
turį pakankamai darbo ir buto 
garantijų visiems 35.000 pagal DP 
įstatymą galintiems įvažiuoti žy
dams. ®

PavykusiosBe vino-Sumano derybos
Londonas. Po gerai pavykusių 

Bevino — Šumano pasitarimų Lon
done buvo išleistas oficialus ko
munikatas, kuriame sakoma, jog pa
sitarimai davę progos abiem mi- 
nisteriam prieiti toli sekiančio nuo
monių išlyginimo įvairiais tarptau
tinės politikos klausimais. Buvo 
paliesta ir smulkiau apsvarstyta 
Vokietijos, Vakarų Unijos, Atlan
to pakto, Viuržemio jūros srities, 
Artimųjų Rytų, Pietryčių Azijos ir 
Tolimųjų Rytų klausimai.

Prancūzijos užs. reik, ministeris 
spaudos konferencijoj pareiškė, 
jog ateinančiomis savaitėmis 
įvyksiančios JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos konferencijos Vokieti
jos okupacinio statuto klausimu 
reikia laukti be įtempimo, nes šiuo 
klausimu kaip tik pasiekti dideli 
nuomonių vienodumai.

Kaip iš pasikalbėjimų buvo ga
lima matyti, ateityje įvyksiančiuo
se pasitarimuose apie Europos vie
nybę bus priimtas ir prancūzų (Eu
ropos parlamento) planas ir anglų 
projektas siūląs sudaryti tik Euro
pos ministeriu tarybą.

1,03 MILIJARDO DOLERIŲ OKU
PACINĖMS ZONOMS

Vašingtonas. Savo rašte kongre
sui prezidentas Trumanas reikala
vo paskirti 1 030 000 000 dolerių 
JAV okupacinių zonų šalpos ir ad
ministracijos reikalams. Jis tačiau 
nenurodė smulkiau plano, pagal 
kurį tie pinigai būsią naudojami, 

1 o taip pat nepasakė tiksliai, kiek

m. balandžio 21 dėl persekiojimo 
ar persekiojimo baimės pabėgo į 
Vakarų zonas ar Italiją;

10. įkurtas paskolos fondas, ku
rio tikslas būtų paremti DP, per
gabenant iš uosto į paskyrimo 
vietoves; tai palengvintų labda
ros organizacijų naštą;

11. leisti JAV vyr. prokurorui 
legalizuoti dabar jau gyvenančių 
15.000 DP, kurie atvyko dar prieš 
įstatymo priėmimą.

DP gaus tarptautinius pasus
Ženeva. Iki šio laiko 26 vals

tybės pripažino specialius tarp
tautinius dokumentus, kurie ats
tos pasus tūkstančiams pabėgėlių 
ir išvietintųjų asmenų.

Tarptautinės Pabėgėlių Organi
zacijos pareigūnai šį faktą laiko 
ne tik padrąsinančiu moraliniu 
žingsniu žmonėms netekusiems 
tėvynės, bet ir svarbiu faktoriu
mi, raginančiu juos pas save pri
imti. „Kiekvienas žmogiškas su
tvėrimas turi turėti kūną, sielą 
ir pasą“, mėgsta sakyti IRO pa
reigūnai.

Naujasis dokumentas yra tar
tum pakaitalas Nanseno paso, ku
ris buvo išduodamas po pirmojo 
Pasaulinio karo tam tikroms pa
bėgėlių kategorijoms, kaip gu
dams, armėnams.

Iki dabar dar yra apie 500.000 
tokių pabėgėlių Europoje ir Azi
joje. Jie turi teisę Nanseno pasus, 
jei nori, pakeisti naujaisiais do
kumentais.

IRO pareigūnai pareiškia, kad 
šie naujieji dokumentai yra daug 
efektingesni už Nanseno pasus, 
nes jie garantuoją teisę pabėgė
liams sugrįžti į tą kraštą, kur jie 
gyveno, šį naująjį pasą išduodant.

Taip, pav., DP, šiuo metu gy
venąs Belgijoje ir norįs išvykti 
į Argentiną, turi teisę, jei nepa
tiks Argentinoje^ vėl sugrįžti į 
Belgiją. Argentinos vyriausybė 
taip pat turi teisę pabėgėlį de- 

kokiai zonai pinigų iš tos sumos 
bus skiriama. (Čia turima galvoje 
JAV okupacinės zonos Vokietijoje 
ir Japonijoje.)

Prezidentas savo rašte sako; jog 
Amerikos okupacinių zonų valdy
mas ir šalpa yra šiuo'metu „pag
rindinis užsienio šalpos dalykas". 
Jis sako, jog su šiomis sumomis, 
o taip pat ir tolimesne ECA para
ma Vokietijai sekančiais finansi
niais metais, ekoniminio atstatymo 
progresas JAV okupacinėse zonose 
vyks ir toliau. Į šį okupacinių zo
nų biudžetą prez. Trumanas įjungė 
ir 1 milijoną dolerių „karo mite
lio tiems kraštams."

TMMtįtai is
Madridas. Ispanija vėl iškėlė Karo

liną ir kt. salų klausimą. Minėtos sa
los 1899 m. buvo iš vokiečių atimtos 
ir šiuo metu jas valdo Amerika.

Atėnai. Sausio 15 d. Graikijos mini
steris pirmininkas įteikė karaliui Po
vilui savo kabineto atsistatydinimo 
raštą.

Nankingas. Kinijos komunistų va
das Mao Cetung pareikalavo nutraukti 
sutartis tarp Kinijos ir JAV, kurios 
trukdančios taikos sudarymą.

Ankara. Sausio 14 d. atsistatydino 
Turkijos ministeriu kabinetas. Atsis
tatydinimo priežastis — informacijos 
ministerio paskyrimas Marshallio pla
no. žemės ūkio koordinacijos ir už
sienio kredito reikalų ministeriu.

Vašingtonas. Buvęs JAV preziden
tas Herbert Hoover paragino kongre
są suteikti prez. Truman ui daugiau 
teisių vyriausybės peržiūrėjimui ir 
naujų valdininkų paskyrimui.

Dūsseldorfas. Britai praneša, jog 
septyni vokiečių darbininkai, kurie 
atsisakė dirbti Bochumo fabrikų iš- 
montavimo darbą, yra teisiami anglų 
kariuomenės teismo Bochume.

Vašingtonas. Sausio 14 d. JAV vy
riausybė pranešė, jog tiems kraštams, 
kurie neisi jungs | bendrą gynybos 
planą, ji jokių ginklų ir paramos 
teikti negalės. Tai taikoma pirmoj 
eilėj Švedijai, kuri dar vis nenorinti 
prie Atlanto pakto prisidėti.

Berlynas. Pranešama, jog Prancūzi
jos ir Beneluxo pageidavimu vasario
mėn. bus nustatytos naujos Vakarų 
Vokietijos sienos, kurios bus provizo
rinės. Galutini žodį Vokietijos sienų 
klausimu tars taikos su Vokietija 
konferencija.

Berlynas. Sovietų valdžia be jokio 
paaiškinimo uždarė ant britų - sovie
tų zonų sienos esančią pereinamąją 
stotį Walkenried - Oberharz.

Paryžius. Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerijoj prasidėjo Indb kini- 
jos reikalų konferencija, kuriai pir
mininkauja pats prezidentas Aurio!.

Tokio. JAV karinis gubernatorius 
Japonijoj sausio 14 d. raštu sušvel
nino lig šiol veikusį įstatymą dėl už
sienio kapitalo investacijos Japonijos 
bankuose bei nuosavų firmų užsie
niuose įsteigimo Japonijoj.

portuoti į tą kraštą, iš kurio at
vyko, jei jis yra nepageidaujamas. 
Pagal IRO pasisakymus, ši teisė 
daugeliui kraštų padidins norą 
priimti pabėgėlius kaip imigran
tus. Naujieji pasai taip pat labai 
palengvina gauti lankytojo vizą.

Nors naujieji DP asmens doku
mentai be galiojančių vizų ir ne
daug kur tegalės būti panaudo
jami, bet jie bus dokumentai, ro
dą kad ir šie asrftens kam nors 
priklauso.

JAV šių dokumentų nepripažįs
ta, nes pagal Amerikos imigraci
jos procedūrą jie nėra reikaiingi. 
Todėl jie nebus išduodami Vaka ■ 
rų Vokietijoje gyvenantiems DP, 
nors IRO viršūnės mano, kad to
kius dokumentus turėti būtų la
bai naudinga.

Naujuosius pasus pripažino ga
liojančiais Belgija, Čilė, Kinija, 
Domininkonų respublika, Pran
cūzija, Graikija, Indija, Italija, 
Luxemburgas, Olandija, Pietų 
Afrika, Švedija, Šveicarija, Didž. 
Britanija, Venezuela, Argentina, 
Brazilija, Ekvadoras, Australija, 
Kanada, Danija, Gvatemala, Ai
rija, Naujoji Zelandija, Norvegi
ja ir Turkija.

12. panaikintas dabartinis nuos
tatas, pagal kurį Vokietijos ir 
Austrijos 50% imigracijos kvotų 
būtų pavesta taip vadinamiems 
„Volksdeutsche“.
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