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VLIKO ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkai i JV

Sausio 26 d. VLIKo pirminin
kai M. Krupavičius ir Vykdomo
sios Tarybos pirmininkas V. Si
dzikauskas išvyksta į Jungtines 
Valstybes. Jų kelionės tikslas — 
pareikšti dėkingumą Jungtinių 
Valstybių vyriausybei už ligšio
linę tvirtą liniją nepripažinti Lie
tuvos Sovietų Sąjungai ir už ma
terialinę bei moralinę parmą tei
kiamą tremtiniam, padėkoti taip 
pat Amerikos lietuviam bei jų 
organizacijom, kurios ištvermin
gai ir nepaliaujamai kovoja dėl 
Lietuvos laisvės ir dėl tremtinių 
gerovės. Toliau jų kelionės tiks
las sutartinai su ALT organizuoti 
tolimesnę kovą dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Amerikos lietuviai teikia šitai 
kelionei didelės svarbos ir jos 
maršrutą organizuoja su dideliu 
rūpestingumu ir iškilmingumu. 
LAICas praneša: „Šie aukšti sve
čiai bus Amerikos Lietuvių Tary
bos žinioje ir po vasario 16 dienos 
aplankys įvairias kolonijas su 
prakalbomis. Prelatas Krupavi
čius pirmąją kalbą pasakys va
sario 13 d. Webster Hall, New 
Yorke, o p. Sidzikauskas vyks Į 
Chicagą. Prakalbų maršrutą ry
tuose tvarkys LAIC, o nuo Cle
veland© į vakarus ALT centras.

Vokiečiu žurnalistas apie 
dar ha Amerikoje

Frankfurtas. Vokiečių žurnalis
tas Heinrich Kierzek, neseniai 
sugrįžęs iš JAV, išspausdino 
straipsnį, kuriame perspėja „en
tuziastiškus emigrantus“.

„Užjūry jūs turėsite sunkiai 
dirbti ir jūsų darbų vaisiais pa
sinaudosite ne jūs, o jūsų pali
kuonys“, rašo minimas autorius 
apie savo įspūdžius iš JAV.

Kierzek yra amerikiečių licen- 
cijuoto'' „Fulder Volkszeitung“ re
daktorius, kuris kartu su kitais 
vokiečių žurnalistais atliko stu
dijų kelionę po Ameriką.

„Ten darbo tempas yra visai be 
gailesčio ir dykaduoniauti yra 
žymiai sunkiau, negu čia“, pa
reiškė jis vokiečių darbininkams.

Minimas vokietis amerikiečius 
apibūdino, kaip žmones „taupan
čius pinigus“.

„Kas antras darbininkas JAV- 
bėse jaučiasi kaip būsimas kapi
talistas“. Jo pareiškimu, kiekvie
nas darbininkas taupo pinigus, 
kad vieną dieną jis galėtų atida
ryti krautuvę, nusipirkti didelį 
žemės sklypą ar kitur investuoti 
pinigus ir tuo būdu tapti sava
rankiškas.

Lygindamas amerikiečio dar
bininko gyvenimo štandartą su 
vokiečio, redaktorius pareiškė: 
„JAV darbininkas už savo uždar
bį gali pirkti 8—10 kartų daugiau, 

Numatoma, kad rytinėse valsty
bėse svečiai užtruks iki kovo 
mėn. pabaigos.“ (Elta.)

LIETUVOJ UŽDAROMOS 
BAŽNYČIOS

Vilnius. CIP žinių agentūra pra
neša, kad Lietuvos Tarybinės Res
publikos bažnytiniams reikalams 
komisaras Gailevičius yra paskel
bęs potvarkį, pagal kurį nustato
mas 7 km atstumas nuo vienos 
bažnyčios iki kitos. Tas patvarky
mas gal ir gali patenkinti kaimų 
gyventojų dvasinius reikalavimus, 
bet jokiu būdu ne miestų. Kaune, 
pav.t kur buvo 17 didelių bažnyčių 
ir daug koplyčių, dabar atvira te
gali pasilikti tiktai viena bažnyčia. 
Uždarytosios bažnyčios pereina 
valstybės žinion.

išvažiuojančiu skaičius 
i JAV vis didės

Vašingtonas. Dar pereitų metų 
gale New Yorke įvyko DP komi
sijos susirinkimas, kuriame kal
bėjo DP komisijos narys O’Conner.

Susirinkime dalyvavo visų va
dinamų Voluntary Agencies atsto
vai. Tarp tautinių grupių atstovų 
dalyvavo A. Devenienė ir P. Min- 
kūnas iš BALF.

negu vokiečių darbininkas už tą 
patį darbą.

„Vienos valandos darbas Ame
rikoje prilygsta 15 pokelių ciga
rečių. Tas kaštuotų Vokietijoje 90 
DM.“ Si suma sudaro dviejų sa
vaičių vokiečių darbininko atly
ginimo vidurkį.

„Amerikos pirkėjas turi milži
niškas pirmenybes, lyginant su 
Vokietijos pirkėjais. Jis yra „Jo 
Didenybė“. Vartotojui nusilenkia 
ir didieji didmenininkai ir dėl jo 
žiauriai kovoja detalistai.

Didelį nusistebėjimą Kierzekui 
sukėlė ir didelis dirbančiųjų mo
terų procentas. „Jei Vokietijoje 
yra išimtis, kada dirba ir vyras 
ir moteris, tai Amerikoje yra iš
imtis, jei moteris nedirba.“

AUSTRALIJA ĮSPĖJA NELEGA
LIUS IMIGRANTUS

Canberra. Australijos imigracijos' 
ministeris pareiškė, kad jo minis
terija yra gavusi žinių, jog grupė 
soekuliantų planuojanti nelegaliu 
būdu atgabenti į Australiją 1000 
žydų. Jis įspėjo visus asmenis, 
kurie nori pasinaudot} tais suklas
totais atvykimo dokumentais, ir 
prabrėžė, jog nė vienas nelegalus 
atvykėlis ne tik negalės Australi
joje pasilikti, bet prieš ištrėmimą 
bus dar baudžiamas- “

Svarbiausi Achesono uždaviniai
Vašingtonas. Dean Achesonas, 

naujasis JAV užsienio politikos 
vairuotojas, turi šiuo metu prieš 
akis tris svarbiausius uždavinius: 
pirma — jis turi užbaigti ir pa
sirašyti Atlanto paktą, antra — 
JAV užsienio paramą toliau orga
nizuoti ir trečia — paruošti de
talizuotą planą Trumano progra
minėj kalboj nurodytam atsiliku
sių kraštų gyvenimo standarto 
pakėlimui. Ryšium su šio klausi
mo vykdymu Achesonas turės pa
ruošti programą, kurioje bus pa
siūlyta tam reikalui užsieniuose 
investuoti amerikiečių privatinį 
kapitalą. Apskritai iš Trumano 
kalbos galima suprasti, jog JAV 
iinansinė užsienių politika pasi
keis iš pagrindų.

Vyriausybės sluoksniuose lau
kiama į Trumano paraginimą pa-

Galutinai paruošusi nuostatus 
ir pradėjusi pastovų darbą, šį 
kartą DP Komisija galėjo suteikti 
konkrečių duomenų, liečiančių 
tremtinių imigraciją.

Pasirodo, pagal jau esamas pa
ruoštas bylas bus galima atga
benti tokį skaičių tremtinių: sau
sio mėnesį — 4.000, vasario — 
5.000, kovo — 7.000, balandžio — 
8.500, gegužės — 9.000 ir birželio 
— 10.000. Vėliau skaičius bus di
dinamas, kad tuo būdu galima 
būtų pasiekti 200.000 per dvejus 
metus.

DP Komisija laikosi dviejų pa
grindinių taisyklių: 30 nuošimčių 
tremtinių turi būti ūkininkai ir 
40% iš sovietų okupuotų kraštų.

Tuo tarpu imigracija vyksta per 
vadinamas Voluntary Agencies 
daugiau kaip 70 nuošimčių, o visi 
kiti — per DP Komisiją ir valsty
bių komisijas. Tenka pažymėti, 
kad asmuo, vykstąs per Voluntary 
Agencies, gauna dvigubą garan
tiją: už jį atsako asmuo, pasirašęs 
darbo-buto garantiją, ir pati agen
tūra, kuri jam tarpininkauja.

Tarp kita ko, O’Conner pareiš
kė, kad DP Komisijos tarnautojų 
skaičius yra padvigubintas, visų 
prašymai atsiųsti į DP Komisiją 
ir netrukus bus patenkinti.

Susirinkime taip pat paaiškėjo, 
kad apie vasario mėnesį bus pra
dėti imigracijos darbai britų ir 
prancūzų zonose.

VĖL LĖKTUVAIS Į KANADĄ
Mūnchenas. Pirmoji žmonų ir 

vaikų grupė sausio 16 d. išskrido 
į Kanadą pas savo šeimų galvas, 
kurie jau keletas mėnesių dirba 
Kanadoje.

Pirmasis, orinis transportas paė
mė 40 moterų ir vaikų. Kanada 
yra pažadėjusi paimti ir visus ki
tus likusius šeimos narius, kurių 
yra apie 1200 ir kurių šeimų gal
vos dirba kailių pramonėje. Tam 
reikalui reikalinga 30 skridimų.

remti ūkiškai atsilikusius kraštus 
atsiliepiant ir kitas valstybes. Va
šingtonas tikisi, jog atsilieps kaip 
tik tos valstybės, kurios iš tos 
programos turės sau naudos. Ma
noma, jog Trumanas, tai pasiūly
damas, turėjo galvoj ypač kai ku
rias Lotynų Amerikos ir Azijos 
valstybes.

ClANGKAlSEKAS ATSISTA
TYDINO

Nankingas. Iš valdinių Nankin- 
go šaltinių pranešama, jog Kinijos 
valstybės prezidentas Ciangkaiše- 
kas nurtarė iš savo pareigų pasi
traukti. Ciangkaišekas kinų tau
tai vadovavo jau 20 metų ir šias 
pareigas dabar perduoda vicepre
zidentui Li Cung-Jen.

Li Cung-Jen perėmus prezidento 
pareigas, Ciangkaišekas iš Nan
king© išvyko į Hangčau. Patiki
mų šaltinių pranešimais, Ciang
kaišekas prieš savo pasitraukimą 
apie tai pirma painformavo savo 
patikimiausius draugus. Artimoj 
ateity laukiama taip pat ir minis- 
terių kabineto pasikeitimo. Nau
juoju — premjeru numatomas tai
kos su komunistais šalininkas 
Cangčičungas.

Savo atsisveikinimo rašte Ciang
kaišekas pareiškė, jog jo pasi
traukimas iš vyriausybės duoda 
progos komunstams tesėti jų tai
kos pasižadėjimus.

Nącįonalinės vyriausybės pa
siūlymą baigtį be sąlygų kovas ir 
pradėti taikos pasitarimus komu-

• nistų radijas griežtai atmetė.

DP pilietybės klausimu
Viena. Sovietų atstovai keturių 

sąjungininkų taryboje apkaltino 
Austrijos vyriausybę už sąjungi
ninkų kontrolės įstatymo pažeidi
mą, suteikiant DP pilietybę.

Rusai pareiškė, kad pagal kon
trolės įstatymą Sąjungininkų Tary
bai priklauso visa teisinė galia, 
liečianti visus DP.

Britų ir amerikiečių sluoksniai 
pranešė, kad jie nepriima sovietų 
kaltinimo, nurodydami, jog teisinė 
galia, pagal sutartį, apimanti tik 
teisės administravimą, bet nelie
čianti natūralizacijos problemos.

Vakariečiai nurodė, kad, išana
lizavus Austrijos pilietybės įstaty
mą apie pilietybės suteikimą sve
timšaliams, yra visiškai aišku, kad 
tai esanti Austrijos vidaus reikalų 
ministerijos, o ne Austrijos teismų 
funkcija.

Austrijos pilietybės įstatymas 
buvo vienu balsu Sąjungininkų 
Kontrolinės Tarybos dar 1945 m. 
patvirtintas.

DP MONTUOS VOKIEČIŲ
ĮMONES

Bochumas. Iš britų suoksnių pra
nešama, kad išvietintleji asmens 
gali būti pakviesti, kaip „bėdos"

Sudaroma Rytu Vokieti jos valstybė

Berlynas. „NZ" paneša, kad so
vietų zonos vokiečių valdžios or
ganams yra duotos direktyvos:- 
1. centralizuoti sovietų zonos poli
tinį ir ekonominį gyvenimą, 2. 
siekti visų partijų panaikinamo, 
įvedant vieną valstybinę partiją, 
3. Vokiečių Rytų valstybės saugu
mo reikalams sudaryti policiją, 
kuri vėliau įeitų kaip vienetas į 
Rytų bloko armiją, 4. „Opozicija“ 
galinti reikštis per prof, s-gas ir 
k. Tuo būdu yra aišku, kad sovie
tai eina prie Rytų Vokietijos val
stybės sudarymo.

Kaip toliau „NZ" praneša, Rytų 
Vokietijos vyriausybė būsianti įpa
reigota gyventojų parauklėjimui 
pasikeisti gyventojais su kaimy
ninėmis rytų valstybėmis bei Sov. 
S-ga. Tuo būdu turės būti iš so
vietų užimtų vokiečių sričių 25 % 
gyventojų išsiųsta, o jų vieton 
atgabenta susipratusių komunistų.

41 MIL. DOL. DEFICITO
Londonas. Didžiosios Britanijos 

prekybos departementas pranešė, 
jog 1948 m. Anglija turėjo 41 mil. 
dolerių deficito, nors prekių eks
portas buvo pats didžiausias. Ang
lija eksportavo 1948 m. prekių už 
395.825.000 dolerių, t. y. trigubai 
daugiau negu 1938 m. Importavo 
gi už 519.875.000 dolerių

Maskva. „Pravda" rašo, kad Te
herane (Persijoj) yra atvykę ne
mažas skaičius JAV karininkų. Tai 
esą sąryšy su 'neseniai' slaptai su
daryta Persijos-JAV sutartim, pa
gal kurią JAV gauna Persijoj ka
rinius atramos punktus ir įsiparei
goja ją aprūpinti moderniaisiais 
ginklais.

darbo jėga padėti išmontuoti re
paracijoms skirtas įmones britų 
zonoje.

Vokiečių koncerno atstovas pa
reiškė, kad jie visomis priemonė
mis gins savo pažiūras britų kari
niame teisme Bochume, kur bus 
teisiami septyni vokiečiai, atsi
sakę atlikti Bochumo plieno fa
brikų išmontavimo darbą.

„Jei vokiečiai šią bylą laimės, 
mes panaudosime DP," pareiškė 
britų pareigūnas.

Septynių vokiečių teismo byla 
turėjo būti baigta anksčiau, bet 
buvo atidėta ir greičiausiai bus 
baigta šį pirmadienį ar antradienį.

Siaurinės Reino-Westfalijos apy
gardos teismo pirmininko pava
duotojas vokiečių reikalavimą pak
viesti liudininkais Sovietų maršalą 
Sokolovskį ir britų vyr. prokuro
rą Sir Hartley Shawcross atmetė 
kaip grynai fantastišką norą.

Vokiečių gynėjai nori išgauti iš 
maršalo Sokolovskio pareiškimą 
apie tarpalijantinius susitarimus, 
kaip Potsdamo sutartį, kur buvo 
apibrėžtas vokiečių įmonių išmon
tavimo klausimas.

(„Am. Time“)
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Ar galėsim sugrįžt is Australijos? Tarybinėj spaudoj pasižvalgius
Perskaičius „Žiburių" 50 (160) 

Nr. „Emigracija į D. Britaniją ir 
Australiją“ prof. M. Kriščiūno 
pranešimo santrauką, norisi ke
letą žodžių išsitart, kaip atrodo 
Australijoj 11 mėn. išgyvenu
siam profesoriaus žodžiai: „Grį
žimas iš Australijos bus sunkus. 
Penkių asmenų šeimai kaštuoja 
apie 4000 dolerių. Dėl to galima 
tikėtis, kad iš Australijo grįš ne 
daugiau kaip 20%, tuo tarpu iš 
Anglijos galima laukti 80% 
grįžtančių“.

Konkretus pavyzdys apie ke
lionę į Europą: prieš 4,5 mėn. iš
važiavo man pažįstama šeima iš 
vakarų Austalijos uosto Fre
mantle į Londoną. Ši trijų asme
nų šeima, važiuodama I-os kl. 
kabinose mokėjo po 90 sv. už as
menį, taigi už visus tris 270 sv. 
arba apie 945 doleriai. Gi penkių 
asmenų šeimai, kaip profesorius 
ima pavyzdį kainuotų 450 sva
rų arba apie 1575 doleriai. Va
žiuojant gi II-os kl. kabinose kai
nuotų 75 sv. už asmenį, taigi tai 
pačiai 5-ių asmenų šeimai kai
nuotų 375 svarai — 1312 dol.

Kaip gi atrodo tos sumos nau
jam emigrantui, ar Įmanoma jas 
kada nors susitaupyti? Mažiau
sias vyro darbininko atlyginimas 
Australijoj 5 sv. 14 šil. į savaitę 
(dabar, kylant Įvairioms kainoms, 
keliamas ir atlyginimas). Tačiau, 
atrodo, dauguma atvykusių tau
tiečių ir pirmaisiais sutarties me
tais gerokai prašoko šį atlygini
mo minimumą. Keletas pavyz
džių, kaip atrodo tautiečiai, ma
terialiniu atžvilgiu, pirmųjų metų 
pabaigoj: stropiausi taupytojai 
metus užbaigė, čekių knygutėse 
įrašydami apie 200 sv. santaupų. 
Gal tai žmonės ir su škotiškais 
palinkimais, bet tokių bus! Kiti, 
samprotaudami, kad per brangu 
į miestelį važinėti su taksi ma
šina, Kalėdoms nutarė pirktis 
nuosavą auto mašiną. Kiti vėl 
tariasi pirkt sunkvežimį keliese 
ir pradėt savarankišką biznį ir 
pan. Brangūs radio aparatai (kad 
girdėtų Europą), akordeonai, mo
tociklai, foto aparatai naujų emi
grantų tarpe šiandien jei ir ne 
kasdieniškas dalykas, tai juo la
biau ir ne retenybė. O tai vis pre
kės, kurių kainos čia nuo 100 sv. 
iki 200—300 sv.

Minėtais pavyzdžiais neturiu 
tikąlo įrodinėti, kad Australijoj

Ponas J. Gabrys savo paskelb
tai Lietuvos direktorijai ėmė ieš
koti „ambasadorių“ tose valsty
bėse, kurios oficialiai tebepripa- 
žįsta Lietuvos valstybę ir jos at
stovus. Urugvajuje susirado p. 
Sacikauską, kuris mėgino prisi
statyti užsienių reikalų ministeri
joje, prezidentūroje ir pasiskelbė 
spaudoje. Tie jo žygiai privertė 
Lietuvos pasiuntinį Urugvajuje 
apsilankyti pas užsienių reikalų 
ministerį ir prezidentūroje ir 
duoti reikiamų paaiškinimų. 
Spaudoje buvo paskelbtas tuo 
reikalu pasiuntinio komunikatas, 
kuriame esminė dalis yra tokia:

„Lietuvos pasiuntinybė laiko 
savo pareiga pranešti, kad -nėra 
jokios Lietuvos vyriausybės 
užsienyje su buveine Prancūzijo
je. Gintautas ir Tautinas yra tik 
pramanyti vardai. Vadinamoji 
„Lietuvos direktorija“ yra tik kū
rinys vieno lietuvių tarpe plačiai 
žinomo avantiūristo p. J. Gabrio-

kepti karveliai į bumą skrenda, 
bet tik noriu pabrėžti, jog kas 
galvoja apie grįžimą, turi visai 
pakenčiamas sąlygas ir pinigų ke
lionei susitaupyti. Atidirbęs dve
jus sutarties darbo metus, kiek
vienas, jei norės, ne sunkiai su
taupys apie 200 sv. ir apsirengs 
bei apsiaus keleriems ateinan
tiems metams. Taigi naujasis at
vykėlis po dviejų metų jau gali 
būti susitaupęs dviejų asmenų ke
lionei į Europą! Šeimoj tas seksis 
dar geriau.
■ Aišku, ne retenybė mūsiškių 
tarpe ir tokie, kuris pe tik nei 
peno neturi einamojoj sąskaitoj, 
bet dar ir į skolas klimpsta. Bet 
tokie negali būti pavyzdžiu. Tok
sai žmogus, nors jis būtų „emi
gravęs“ ir į Eitkūnus, nepajėgs 
sugrįžti į Vilkaviškį, nebent pės
čias ar policija etapu pristatytų. 
Ir iš Australijos jei nesugrįš lie
tuvis, tai ne todėl, kad čia ne- 
įmonoma pinigų kelionei užsi
dirbti, bet todėl, kad jis Lietuvos 
jau buvo atsižadėjęs prieš lipda- 
damas į laivą, tebūdamas nuo gim
tinės laukų tik 1000 km., o ne 
16 000 km. Ne pinigų, o noro sto
ka ir užkietėjęs užsispyrimas ne- 
grįžt išplėš Tėvynei kiekvieną, ne-

grįžusį lietuvį, ar jis, negrįš iš 
Australijos, ar iš Vokietijos. Kur 
tokių bus 80 %• ir kur 20 % — 
D. Britanijoj ar Australijoj — 
šiandie gal sunkoka būtų atspėt.

Kažin ar tikslu būtų šiandie 
gąsdint tautiečius nuo emigraci
jos, kad ir Australijon kelionės 
kainom. Kaį ^sąžiningas tautietis 
vienur neemigruos,. paklausęs 
gąsdinimų, kitur nespės įsispraust, 
nes bus už jį greitesnių. Jei jau 
kartą pasileidom į kelionę nuo 
azijatų pabaisos, tad darykim 
viską, kad sveiką pakaušį išneštu- 
me, neskaičiuodami nei kiek tūk
stančių mylių apkeliausim, nei 
kiek tūkstančių dolerių sumokė
simi Dolerius užsidirbsim visad, 
jei tik galvą ant pečių turėsim — 
Australijoj juo lengviau!

Atrodytų, kad šiandie, atomo 
amžiuj, dėl nuotolių vargu ar bū
tų logiška nugąstauti Kai lėktu
vai skrenda jau greičiau už gar
są, o mūsų tautiečiai, buvę DP, 
jau švenčių atostogų skrenda lėk
tuvu iš Pertho į Melboumą (Vak. 
Austr.-Rytų Austr.), tad tokių 
įvykių akyvaizdoj ir atstumas 
Australija — Europa šiandien ne
gali sudaryti jokių baimių ar 
abejonių! A. R.

LIETUVOS PASIUNTINIO 
PAREIŠKIMAS URUGVAJUJE

Paršaičio, kuris gyvena Šveicari
joje, Vevey, ir veikia vardu įvai
rių fiktyvių organizacijų ir var
toja įvairius pseudonimus. Savo 
leidiniuose, kaip Messager Balte 
ir kituose raštuose, p. Gabrys- 
Paršaitis šmeižia visus lietuvių 
tautos vadus ir lietuviškas įstai
gas, siekdamas dezorganizuoti 
vieningą veiklą už Lietuvos iš
laisvinimą“ (El Plata, 1948. 12. 
22).

Tenka patirti, kad p. Šacikaus- 
kas Lietuvoje kitados buvo ban
dęs verstis advokatūra, neturė
damas tam teisių, ir už tai Kal
varijos taikos teisėjo buvo nu
baustas 3 m. kalėjimo. Vengda
mas bausmės, jis išvyko į Argen
tiną. Ten pasivadinęs „daktaru“ 
(ir dabar tuo titulu vadinasi) bu
vo sudaręs informacijos biurą ir 
išdavinėjo įvairius liudijimus su 
Vyties antspaudu, paskui dėl ne
pasisekusios loterijos turėjo bėgti 
iš Argentinos.

KIEK KOLCHOZŲ LIETUVOJE
Tiesa 1948. 11. 2: Visas nr. apie 

kolektyvinių ūkių „laimę“. Vals
tiečiai rašo apie savo pasitenki
nimą. „Dabar respublikoje jau 
yra daugiau kaip 300 kolektyvinių 
ūkių. Jų skaičius sparčiai auga. 
Ištisų apylinkių valstiečiai eilėje 
apskričių, pavyzdžiui, Šakių, Šiau
lių, Joniškio ir kt., jau dirba ko
lektyviai.“ (Tiesa 48. 11. 13 jau 
skelbia 350 kolchozų, o Vilniaus 
radijas sausio 1 d. pranešė, kad 
jau esą 600 kolchozų. Ar per porą 
nenešiu tiek paaugo, ar laikraštis 
ir radijas nesusigiedojo? E.).

— G. Misiūnas pasakojasi, kad 
tarybinė valdžia jam buvo davusi 
15 ha. Dabar jis perėjęs į kolcho
zą. Ir tas buvęs 15 ha ūkininkas, 
būdamas dabar kolchoze, giriasi 
dabar: „laikau karvę, auginu par
šiuką“. Už darbą gavęs 7 cnt. 
kviečių. Jis dar turi sodybinį 
sklypą, bet atsisakysiąs ir nuo to, 
nes kolchozas viskuo aprūpinsiąs 
(Vadinas, propaganda ir už skly
pų panaikinimą. E.) — L. Savickas 
praneša, kad valstietis už darbo 
dieną gauna 5 rb. Už darbo die
nas taip pat mokama grūdais; 
jau esą išmokėta po 3 kg, o pas
kiau duosią dar po 7 kg. Per me
tus jis tikisi turėsiąs 316 darbo 
dienų. Taigi jis uždirbsiąs 6 tonas 
grūdų ir apie pustrečio tūkstančio 
rb. kiti valstiečiai galėję išdirbti 
mažiau dienų, bet ne vienam ne
išeisią mažiau kaip 2 tonos grū
dų. Tačiau Tiesa lapkr. 10 d. ve
damajame skelbia, kad „pagrindi
nė sąlyga pradėti pajamų pa
skirstymą kolektyvinių ūkių val
stiečiams yra ta, kad prieš tai 
būtų atilktos visos pristatymų ir 
sėklų paskolos grąžinimo prievo
lės valstybei, įvykdyti įsipareigo
jimai pagal kontraktacijos sutar
tis, kad' būtų atsiskaitj^a natūra 
už MTS atliktus darbus, sumokėti 
mokesčiai, paskolos, taip pat su
daryti ir papildyti žemės ūkio ar
telės vidaus fondai, kaip to rei
kalauja žemės ūkio artelės įstatai.

Kolektyvinių ūkių valdybos, 
prieš pradėdamos skirstyti valstie
čiams pajamas už darbadienius, 
jokiu būdu negali užmiršti savo 
ūkio tolimesnio išvystymo planų, 
kaip tai ūkinių ir administracinių 
pastatų statybos, elektrinių, naujų 
veislinių reproduktorių įsigijimo, 
kolektyvinio ūkio kultūrinių po
reikių ir pan. Užmiršti tuos svar
bius klausimus — tai reiškia stab

dyti tolimesnį ūkio vystymąsi“ 
(Praktiškai tai reiškia: valstie
čiam turi būti išdalinta, kas „at
liks“ nuo kolchozo; iš čia ir plau
kia valstiečių skriauda, nes nuo 
kolchozo maža kas gali atlikti). 
Sovchozas pastatytas aukščiau už 
valstietį; sovchozas turi gaminti 
kuo daugiausia, o valstietis gali 
tik vegetuoti, nes jis yra tik kol
chozo gamybinis įrankis. E.).

„BUOŽIŲ“ LIKVIDACIJA
Tiesa 1948. 10. 31: Puolami Vie

šintų valsčiaus buožės už mokes
čių nesumokėjimą. Mesys Jonas 
už pirmąjį ketvirtį turėjo sumo
kėti žemės mokesčių 5.315 rtj., 
bet jų nesumokėjęs. Taip pat Pa- 
sausis Jurgis ir Pakėnienė' Julė. 
Staškevičiūtė dar už 1946 m. sko
linga 707,76 rb. Ji buržuaziniais 
laikais valdžiusi daugiau kaip 40 
ha, o dabar vartojanti samdomąją 
jėgą — pas ją dirbanti Senvaitytė 
Marijona. Šilutės ap. tokių „buo
žių sabotuotojų“ daug atiduota 
teisman. (Tai konkretūs pavyz
džiai, kaip kovojama su indivi
dualiu ūkiu: uždedami nepakelia
mi mokesčiai, o paskui teismas 
juos baudžia pašalinimu ir iš ūkių 
išvežimų. E.)

Tiesa 1948. 11. 16: Vedamajame 
primenama, kad kompartija ir 
ministerių taryba 1947 m. gruo
džio 12 d. buvo nutarusi sudary- 
dinti buožių sąrašus. Pagrindinis 
požymis — kiek jis anksčiau že
mės turėjo. Laikraštis skundžiasi, 
kad daug kur nepakankamai 
griežtai sudarinėjami buožių są
rašai ir nepakankamai buožės 
perduodami teismams už pyliavas 
ir nesumokėtus mokesčius.

INTERDIKTAS KATALIKŲ 
KOMUNISTŲ VADUI

Roma. Vatikanas pranešė, jog 
pokario katalikų komunistų ju
dėjimo Italijoj vienam iš svar
biausių vadų Dr. Mario Rodano 
yra uždėtas interdiktas.

Katalikų komunistų judėjimas 
Italijoje yra analogiškas prieška
riniam komunistiniam judėjimui 
Prancūzijoje. Pokario metu šis 
italų katalikų komunistų judėji
mas iki popiežiaus uždraudimo 
turėjo iki 4.000 narių.

Pats Dr. Rodano seniau buvo 
aktyvus katalikas ir Katalikų Ak
cijos narys. Jo veikla katalikų 
komunistų sąjūdyje remiasi ban
dymu katalikybės ir komunizmo , 
principus suderinti.

Jurgis Jankus
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— Ką gali žinoti, už ką merga ima nekęsti, bet neken
čia ir gana, o tavęs atsikratyti nori. Kai tavęs nebus, nie
kas į akis nelįs ir liks tik vienas vokietis. Bobos dėl pato
gumo velniaižin ką padaro. Tėvą motiną nužudo, o čia tik 
du bernai. Ir žudyti nereikia, ir eiti niekur nereikia: pa
sakei tik vokiečiui, ir viskas sutvarkyta. Aš net manau, 
kad vakar parėjusi rado vokietį, pasiskundė, kad išmečiau 
iš šokių ir įsibėgėjusi viską pasakojo. Supranti, kad tas 
parėjęs pranešė, o žandarai galvotrūkčiais ir atlėkė. Gerai, 
kad motina užsigeidė paberti duonai rugių, o jei ne — 
būtų buvę amen ir Paliukui ir. tau. Būtų užgulę kaip stra- 
zdukus lizde. Bet tas jai taip nepraeis. Dar kartą vis tiek 
susitiksim.

Jis kalbėjo labai įsitikinęs ir aš nenorėjau be reikalo 
ginčytis. Galėjo juk būti ir taip. Aš visą laiką bijojau, kad 
ji gali tą padaryti, bet niekam to nesakiau. Palys, pasiro
dė, irgi tą patį galvojo. O gal ir negalvojo, gal ta mintis 
tik žandarų begaudomam atėjo, bet klausti to nebenorėjau. 
Besėdint pasidarė šalta ir dar širdį taip suspaudė, kad ne
begalėjau išlaikyti.

— Man šalta, — pasakiau ir atsikėliau.
Nusileidau į pakalnę ir ėmiau eiti Barsukyno pakraščiais. 

Venur kitur tarp jaunų eglučių buvo matyti šviežiai iš
rausto smėlio. Prieš karą jie buvo beveik išnaikinti, o da
bar vėl prisiveisė. Miškas švokštė, ir nuo to švokštimo 
darėsi dar liūdniau. Įėjau į eglyną. Po tankiom eglių ša
kom buvo jau vakaras, ir man ėmė rūpėti, kodėl neateina 
nei tėvas, nei brolis. Nežinojau, kur reikės dėtis, nė kur 

nakvoti. Atrodė, kad su namiškiu pasitarus bus lengviau 
tokį dalyką išspręsti. Per dieną atsileidę lapai vėl ėmė 
skrebti į plutą, drėgnesnėse vietose po kojų šnypšdami 
treškėjo ir smuko plačiais plotais, lyg būtų praėjęs ne 
žmogus, bet koks plačiapėdis žvėris.

Pasidarė taip liūdna, kad nors imk ir pasikark. Pirma ko 
tik neužmušė, dabar kaip žvėrį į miškus išvijo, ir už ką? 
Ar kad vietos kam maža, ar kad žmogus toks pasiutęs. 
Atėjo iš kažin kur ne kaip žmogus, bet kaip Viešpats Die
vas ir nori pasiimti ne tik tavo darbą, bet ir tave patį.

Atsirėmiau į eglę, žiūrėjau į didžiules savo pėdas ir gal
vojau, kad tom pėdom jie šunimis gali mus susekti. Mes 
buvom perėję kelias balas, bet niekur nebridome. Visur 
išėjom šokinėdami nuo kupsto ant kupsto, ir šunes gali 
visur rasti pėdas.

Užpakaly išgirdau švilptelėjimą. Po valandėlės vėl švilp
telėjo. Jeigu švilptų mūsiškis, reikėtų atsiliepti, bet kas 
galėjo pasakyti, ar tikrai mūsiškis. Dar po kelių aki
mirksnių pasigirdo kitas švilptelėjimas, ir ėmė susišvilpti 
du.

Pradėjau atsargiai lipti į kalną.
Toj pačioj vietoj, kur buvau palikęs Palį, radau besė

dinčius jį ir tėvą. Tėvas atnešė kailinius, veltinius ir val
gyti. Jis papasakojo, kaip žandarai norėję paimti brolį, o 
paskum išvertę visus kampus.

— Jis turi būti namie, — šaukė ir norėjo mušti, bet visi 
sakę, kad kaip vakare isėjęs, taip ir negrįžęs. Kai Bumis 
pasakęs, jog visi trys kartu išėję iš Naviko, ir kad pats 
matęs, kaip juodu nuėję Palio link, jie patikėjo, kad aš 
galėjęs ir nepareiti. Paskum pareikalavę motinos, kad pa
gamintų gerą pusrytį, nes jie dar iš vakarykščios tebesą 
nevalgę. Motina pakepusi lašinių su kiaušiniais, padėjusi 
sviesto ir medaus, jis atnešęs alaus ir degtinės. Geros* dar 

iš prieškarinių laikų. Žandarai ir valgę ir gėrę, apie ratus 
nieko neužsiminę, bet dėl manęs neatsileidę.

— Tu nesuvaldai liežuvio, o tavo vaikas rankų, — pa
sakė vyresnysis žandaras, nusišluostęs lūpas. — Viskas į 
prasideda nuo liežuvio. Mes niekur neskubam, bet spėsim
ir rankas nudaužyti ir liežuvius išrauti. Juk jis tavo vai
kas, ar ne? Tai ir žiūrėk, kad atsirastų. Jeigu ligi šiol ne
parėjo, tai pareis, ir tada paimk ir pats man atvesk. Aš 
palauksiu. Bet jeigu tu neatveši, tai aš ateisiu ir tave iš
sivesiu. Supratai? Ir nesakyk man, kad jis gali nebepareiti. 
Kai aš paimsiu, tada jis tai nebepareis, bet dabar pareis. 
Pareis ir apsivilkti ir apsiauti. Aš ne mažas. Žinau, kaip* 
žmonės gyvena ir ko jiems reikia. Jūsų kaimas pasiutęs. 
Kito tokio visoj apylinkėj nėra. Man tą seniai sakė, bet aš 
norėjau pats pamatyti. Dabar pamačiau, ir, žinokite, tu
rėsiu į jus ir akį ir ranką atsukęs. O ką jūs vakar per 
naktį ten dirbot susirinkę? — staiga kreipėsi į brolį.

— Šokom, — tas atsakė.
— Bet ką kalbėjote ir ką tarėtės?
— Mes nieko nesitarėm. Šokom ir kortom lošėm. Seniū

nas gali pasakyti. Per Velykas mes visada taip darom.
— Bet dabar karas, o jūs šokat. Ką jums sakė Palys?
— Jis nieko nesakė. Truputį pašoko, paskum sėdėjo prie 

stalo ir žiūrėjo, kaip kiti lošia. Seniūnas neleis meluoti.
— O Palys mėgsta muštis. Jam žmogų lengviau užmušti 

negu musę, ar ne?
— Nežinau, — atsakęs brolis. — Jis čia pas mus dar 

nieko neužmušė. |
Žandaras pažiūrėjo į brolį ir greitai atsisukęs į' tėvą 

pasakęs:
— O tavo vaikai su juo nepersiskiria.
Tėvas truktelėjęs pečiais.
— Mano vaikai jau nebe vaikai, bet vyrai ir vaikšto su 

kuo nori. Jų žingsnius skaityti aš jau persenas.
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išlaisvintosios pasakojimas apie tardymus
IŠ PARTIZANŲ SURAŠYTOS LIETUVOS GYVENIMO KRONIKOS

H. ten Hoff 
amerikiečiai mažai vertina

1945 m. spalių 23 d. buvau su
imta Kaune savo mažame bute
lyje.. Su didžiausia apsauga, as
tuonių ar dešimt asmenų, buvau 
atgabenta į Kauno apskr. NKVD 
įstaigą, esančią Donelaičio gatvė
je. Paliko koridoriuje su sargyba, 
kuri neleido nė pasisukti į šalis. 
Po kiek laiko pradėjo šaukti tar
dymui. Atėjo ir mano eilė. Įėjau 
rami, nors žinojau, koks likimas 
ištiks mane. Vos spėjau įeiti, 
tuoj apipuolė keturi pareigūnai, 
kurių du buvo vyr. viršilos, vie
nas vyr. leitenantas ir vienas la
bai žiaurios išvaizdos žydas. Ko- 
liodamiesi pradėjo klausti įvai
rių dalykų iš partizanų gyvenimo 
ir slapto veikimo. Apie „bandi
tus“ (taip jie partizanus vadino) 
pasakiau, kad apie juos nežinau. 
Ėmė keiktis. Atėjo dar du ka
riškiai: jų tarpe vienas kapitonas. 
Ėmė dar labiau grūmot, tardyda
mi mane visi šeši. Dar pakarto
jau savo atsakymą, kad nieko ne
žinau. Vyr. leitenantas prišokęs 
kirto man visu smarkumu į gal
vą. Sverdėdama atsimušiau gal
va į sieną prie lango. Gavau įsa
kymą nuo lango atsitraukti. 
Smūgio prisvaiginta, aš taip greit 
nespėjau įsakymo įvykdyti, tuo
met prišoko tas pats leitenantas 
ir visa jėga griebęs už krūtinės 
sviedė į sieną. Palto ir apatinių 
rūbų sagos ištrūkinėjo. Pasijutau 
labai nejaukiai. Po šios scenos 
kartojo klausimus iš naujo. Ma
no atsakymas buvo toks pats. 
Tardytojai kapitonas Bulchin 
skubiai ištraukė iš stalo stalčiaus 
pistoletą ir -priėjęs prie manęs 
reikalavo, kad sakyčiau tiesą... 
Atsuko ginklą į mane, ištiesė 
ranką ir pradėjo skaičiuoti: vie
nas, du, trys... Pasilikau vieno
dai rami ir nekalbi. Smarkiai su
sikeikęs, atsitraukė nuo manęs 
kapitonas ir kiti pareigūnai.

Prasidėjo kita scena. Ėmė ma
ne įžeidinėti kaip moterį.. Ble- 
dė, prostitutka ir panašūs termi
nai skambėjo kambaryje. Labai 
sunku buvo kęsti, bet susival-

ATITAISYMAS
„Žiburių“ 4 Nr. tilpo A. Laar iš 

Kempteno pranešimas, kuriame 
kviečiama užsisakyti knygą apie 
odos meninį išdirbimą, paruoštą 
pagal Kauno amatų mokyklos in
struktoriaus K a a r i n g metodą. 
Pranešu, kad p. Kaaring nebuvo 
jokioje Kauno amatų mokykloje 
instruktoriumi.

Ar ši knyga tikrai „įgalins kiek
vieną privačiai išmokti šio amato" 

’ — kaip kalbama pranešime, — 
paaiškės tik knygai pasirodžius.

J. Tamulevičius

Mūsų mylimam klebonui
KUN.

STASIUI ALEKSIEJUI,
Jo brangiai Motinai Lietu
voje mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi.

' L.T.B. Langwasserio
Apylinkės Komitetas ir 
Bendruomenė.

Langwasserio Stovyklos 
kleboną
KUN. STASĮ ALEKSIEJŲ, 
jo brangiai motinai Lietu
voje mirus, nuoširdžiai už
jaučiame.

Langwasserio Stovyklos 
Vedėjas ir tarnautojai. 

džiau, nusisukau į sieną ir dė
jausi visai jų žodžių negirdinti. 
Kai tardytojam nusibodo, mane 
nuvedė „poilsio“.. Tai buvo tam
sus, siauras koridorius, be langų, 
prie pat išvietės, apie kurios šva
rą čia kalbėti netenka. Poilsio 
vieta buvo pilna žemių, nuorūkų 
ir išvietės kvapo. Tame purve ir 
dvokiančioje smarvėje vartėsi 
ant žemės apie 20 jaunuolių iš
blyškusiais veidais. Tai buvo visi 
tardomieji. Čia paliko ir mane. 
Apžvelgiau nelaimės draugus ir 
jų veiduose išskaičiau didžiausią 
nerimą ir tą patį skausmą. Užuo
jautos pilnu žvilgsniu apžvelgiau 
juos — jie tyrinėjo mane. Supra
tome vieni kitus be žodžių. Vyrų 
žvilgsniuose pajutau pagarbą- ir 
užuojautą.

Atėjo naktis. Vyrai sugulė ant 
purvinų grindų, ką turėdami pa
metė po galvom. Pasilikau sėdėti 
ant vienintelio lindynėje esančio 
suolo. Apie vidurnaktį išsikvietė 
mane vėl tardyti. Atėjo vėl visi 
trys vyresnieji tardytojai. Vėl 
nauji klausinėjimai. Pakartojau 
atsakymą — nežinau. Tardytojas 
— žydas — su įnirtimu pribėgęs 
prie manęs kirto per galvą, o 
paskui griebė ant mano kaklo 
esantį šaliką ir ėmė smaugti. 
Tegalėjau uždusdama kartoti vie
ną ir tą patį atsakymą — neži
nau. Mano atsakymai kiekvieną 
kartą sukeldavo keiksmų audrą. 
Tardytojas žydas griebėsi su ci
nizmu išnaudoti savo auką kaip 
moterį. Tačiau susilaikė ir pradė
jo tartis su kitais, kuris pirmas, 
jų žodžiais tarjant, pradės ... Ta
rėsi tokiais žodžiais, kurių dar 
nebuvau girdėjusi savo amžiuje 
ir kartoti nesiryžtu.

Susitarę dėl pirmenybės, išėjo 
palikdami mane su vertėju. Sė
dėjau ilgai nežinodama, koks li
kimas laukia manęs. Atsigavusi 
pradėjau pamažu iš vertėjo tei
rautis, ar jie gali su manim taip 
pasielgti (t. y. prievartauti). Jis 
atsakė, kad tokie smurtai yra 
draudžiami įstatymais ir kad aš 
galinti skųstis viršininkui. Pasi
kalbėjimo metu įėjo tarnautoja, 
žydė, ir tariamai užnąigo. Aš jos

AIomms ojmuus...
*GERAS VIRĖJAS IŠ BĖDOS

Virimo varžybose prieš 158 mo
teris laimėjęs A. Derouin iš Con
necticut pareiškė, jog jis verdąs, 
kad nemirtų badu. „Jei. aš nemo
kėčiau virti, seniai būčiau kojas 
patiesęs", — sako nelaimingas lai
mėtojas: — „Mano žmona laiką 
sunaudoja gausiuose savo klu
buose skaitydama paskaitas apie 
namų ūkį." 

Sk ai tyk ime 
vienintelį religinį mūsų laikrąštį 

„NAUJĄJĮ ŽMOGŲ!" 
Šis sielos kultūros laikraštis nori 

atnaujinti visą modernų mūsų dienų gyvenimą 
bet pirmon eilėn — žmogų, šeimą ir socialinę santvarką!

Jei Tau rūpi 
kova dėl žmogaus teisių, 

tikras žmoniškumas ir 
geresnė, žmonijos ir kenčiančių žmonių ateitis — 

skaityk ir platink 
„NAUJĄJĮ ŽMOGŲ!" 
Kiekvienas pasaulio lietuvis

turi perskaityti ir išstudijuoti visus klausimus, 
iškeltus pirmuose dviejuose 1948 m. išėjusiuose

„NAUJOJO ŽMOGAUS" numeriuose!
Kiekvieną naują numerį rasite pas spaudos platintoją!

y

buvimo tikslą supratau ir pasi
kalbėjimą nutraukiau. Po valan
dėlės ji išėjo. Tuojau grįžo vienas 
tardytojų ir įsakė mane išvesti. 
Taip laimingai baigėsi pirmoji 
kančių ir nerimo naktis. Tačiau 
kitą dieną vertėjas, kalbėjęs su 
manim, buvo nubaustas. Ateityje 
jo niekad nepalikdavo vieno su 
manim.

Dieną kvietė tardyti ir mano 
bendrakančius kai kurios vyrus. 
Jie visi grįždavo išvargę ir sver
dėdami. Aš pradėjau, stebėti ap
linką, norėdama patirti, su kuo 
turiu reikalą. Pastebėjau, kad 
tarp suimtų maišosi ir neaiškios 
išvaizdos tipai. Tie vis stengda
vosi kitus įtraukti į bendrą kal
bą apie savo ir jų nusikaltimus.

Tų tipelių kalbinama, daviau 
suprasti, kad numanau, kas jie 
per vieni. Stebėdama juos pama
čiau, kad nuėjus tardytojui į iš
vietę, tuojau prašosi ten ir abu 
tipeliai. Grįžta negreit. Pastebė
jau taip pat, kad vienu ir tuo 
pačiu laiku jiems atneša ta pati 
moteris skanius ir šiltus pietus. 
Laisvu laiku kažką įtartinai kal
basi. Vieną kitą jų pokalbį pasi
sekė nugristi ir mano įtarimas 
pasitvirtino — jie buvo NKVD 
šnipai. Daviau tai pajusti ir ki
tiem, kad pasisaugotų. Lindynėje 
radosi tylu. Tipai pasijuto esą 
išskirti, ir po trumpo laiko juos 
iš lindynės išvedė. Galėjome ra
miai atsikvėpti, bet neilgam, nes 
tuoj įleido kažkokį įtartinos iš
vaizdos čigoną. Sis, dėdamasis 
girtas, tuoj užmigo netoli manęs. 
Buvo aišku, kad ir šis tik dedasi 
nekaltas, dedasi miegąs. Neilgai 
ir jis buvo pas mus. Po kelių va
landų iš kameros buvo išgabentas 
ir trečias šnipas.

{Bus daugiau)

SOVIETŲ SPAUDA PUOLA 
DARBININKUS

Iš Vienos pranešama, kad visi 
sovietų laikraščiai šiuo metu pilni’ 
priekaištų darbininkams, kad jų 
dauguma perlėtai dirba. Neseniai 
„Pravda“ šitai pavadino „nusikal
timu valstybei“, reikalaudama, 
kad būtų imtasi priemonių prieš 
darbininkų nedarbštumą.

BE ATODAIROS ANTSTOLIS
Italijoj antstolis aprašė vieną 

karo laivą, nes karo laivynas ne
sumoka statybos bendrovei skolos. 
Bendrovė nori aprašytąjį karo lai
vą parduoti iš varžytynių.

NAIKINA KARALIENES
Italijoj įvedus respubliką, biti

ninkų sąjunga nutarė taip pat nu
sikratyti monarchizmo liekanom ir 
bičių karalienę nutarė pakeisti 
bičių motina.

— Sausio 18 d. anksti rytą Vo
kietijos sunkaus svorio bokso 
meisteris Hein ten Hoff atvyko į 
Ameriką, 'kur tikisi eiti Smė
lingo kadaise pramintu aukš
čiausios bokso garbės — pasaulio 
sunkaus svorio meisterio keliu. 
Amerikiečių spauda atvykusį mei
sterį nedaug tevertina, tarp kit
ko pažymėdama, kad jis anksči
au buvęs nacis, kad tarnavęs vo
kiečių kariuomenėje ir pan. Re
porterių užklaustas, ar jis nori 
susitikti ir su Joe Louisu, sve
čias atsakė: „Kodėl ne? Aš ma
nau, kad kiekvienas boksininkas' 
nori susitikti su savo klasės pra
našiausiu." Vokiečių spauda į šią 
kelionę kol kas žiūri gana rezer
vuotai, nes nežinoma, su kokiais 
priešininkais teks rungtyniauti. 
Kaip žinome, šiuo metu viešįs 
Amerikoje Austrijos sunkiasvo
ris neturi pasisekimo ir visas 3 
rungtynes yra pralaimėjęs. Yra 
ir tokių nuomonių, kad ten Hoffo 
pirmosios rungtynės kaip tik ir 
bus paskirtos prieš minimą au
strą ...

— Pereitą savaitę Mūnchene 
buvo pravestos Bavarijos dailiojo 

i čiuožimo pirmenybės. Vyrų gru
pėje I-mą vietą laimėjo Stein 
(F.C. Nūrnberg), moterų — Erika 

)PIRAVN1EŠ)IMA\)I
FOTOGRAFIJŲ ALBUMAI
Atliktiems darbams pavaizduo

ti puiki priemonė yra f o t o g ra ■ 
f i j o s. Tuo tikslu Kultūros Tar
nybos Istorinės Medžiagos Rin
kimo Komisija renka visų veiki
mo sričių fotografijas, kurias su
dės į specialiai tam reikalui pa
ruoštus albumus.

Komisija kviečia visus lietuvių 
bendruomenės junginius (stovyk
las, parapijas, organizacijas, ko
lektyvus, švietimo įstaigas ir vi
sus kitus sambūrius) atsiųsti fo
tografijas su atitinkamais įrašais 
kitoje pusėje. Jos bus sudėtos į 
albumus ir išsiųstos į U. S. A. ap
saugai.

Tų junginių, kurie turi sudarę 
savo fotografijų albumus, jų pa
geidavimu, tie albumai galės būti 
išsiųsti apsaugai be pertvarkymų.

Jau yra surinkta 331 švietimo 
. įstaigų (esančių Vokietijoj) foto
grafija. Šios fotografijos bus tin
kamu būdu sudėtos į albumą, pa
vadintą „Švietimo įstaigos“. Jis 
pavaizduos švietimą, pradedant 
universitetais ir baigiant* vaikų 
darželiais.

Tokie švietimo įstaigų albumai 
bus sudaryti ir kitų šalių. Pana
šiu į>ūdu fotografijos bus tvarko
mos ir kitų junginių.

Komisijos adresas: (13a) Eich- 
statt, DP Camp Rebdorf.

KT IMRK

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO

IEŠKO ŠIŲ ASMENŲ
MATUTIENE Kazimiera, gim. 1919 

Salantuose, paskutinis žinomas 
adresas: Kulių valsč., Kretinga; 
šiuo metu, manoma, yra Vokie
tijoj;

MATUTIENE - ŽILINSKAITE, gim. 
1897 Salantuose, paskutinis žino
mas adresas: Kulių valsčius, Kre
tinga,-

Uelna antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle- 
„Z.I DUlIUl nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kai tuo J a 
po 25 pfg. o šeštadienio — 10 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM B.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai* užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York. England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan. Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
tr JAV —6 doleriai metams.

Kraft (SC. Riessersee) ir pori
niame — Huster ir Mathes (Ro
senheim).

— Vokietijos profesionalų bok
so sąjunga padarė galutinį spren" 
dimą dėl daug ginčų sukėlusių 
Nūmbergo ir Hafnerio rungtynių. 
Sąjungos nutarimu, šios rungty
nės yra anuliuojamos ir meisterio 
vardui išaiškinti turi būti pra
vestos naujos rungtynės ligi ba
landžio 30 d.

— Pasibaigusiose Pietų Vokie
tijos futbolo pirmenybių pirmojo 
rato rungtynėse nugalėtoju išėjo 
Kickers Offenbach su 28 tšk. Ši 
komanda nepralaimėjo nė vienų 
rungtynių.

—Wurtembergo „toto“ komite
tas Wurtembergo krašto sporto 
reikalams paskyrė 141.900 DM.

— Pietų Vokietijoje šiuo metu 
pravedamos atskirų miestų krep
šinio pirmenybės, kuriose lygia 
grečiai su vokiečiais dalyvauja ir 
lietuvių komandos. Kaip Mūn
chene „Gintaras", taip Augsburge 
šiose pirmenybėse dalyvauja spr. 
kl. „Dainavos" I ir II komandos.

— Į Rosenheimą atvyksta Salz- 
burgo bokso mėgėjų rinktinė, 
kuri rungsis prieš Rosenheimo 
rinktinę.

SKOLNIK Feiga, 23 m., gim. Lie
tuvoje, paskutinės žinios iš Pa
pilio miest.;

SKOLNIK Hanna, paskutinės ži
nios iš Papilio miest., Lietuva;

SKOLNIK Lazer, 13 m., gim. Lie
tuvoje, paskutinės žinios iš Pa
pilio m.;

SKOLNIK Massa Laba, 43 m., gim. 
Klikoliuose, paskutinės žinios iš 
Papilio m.;

SKOLNIK Siame, 18 m., gim. Lie
tuvoje, paskutinės žinios iš Pa
pilio m.;

VYŠNIAUSKAS Jonas, gim. 1921.
9. 8 Turčinuose, Šakių apskr.s 

WASCHKAU Otto, gim. 1904.6.4'
Klaipėdoj, paskutinės žinios iš 
Dortmundo;

YANKELEVITCH Liby, gim. 1915.

Anelė Lietuvininkaitė, gyve
nanti New Philadelphia, Silver 
creek, P. O. 104 Water street ieš
ko giminių, kilusių iš Marijam
polės aps., Liudvinavo parapijos: 
Arbačinskų arba Minevičių. Jei 
kas nors rastųsi iš tų, kurie būtų 
kilę nuo tos vietos ir iš tų šeimų, 
malonėkite jiems pranešti lai sku
biai parašo, jie mielai norėtų 
jiems padėti.

Simanas Dranginis, gyvenantis 
New Philadelphia, Silver creek, 
P. O. 57 Water st. ieško giminių: 
Dranginio Vinco, kilusio iš Mari
jampolės aps., Balbieriškio valsč-, 
Žiūronių kaimo, Sereikienės 
(Dranginiūtės) Elenos, kilusios iš 
aukčiau minėtos vietos, Stankevi
čienės (Dranginiūtės) Anelės, ki
lusios iš Marijampolės aps., Bal
bieriškio valsčiaus, Mardosų kai
mo. Jei yra tremty aukščiau mi
nimų giminių Vokietijoje, tai ma
lonėkite jiems pranešti, kad jie 
skubiai parašytų jiems laiškus. 
Šie mielai padės jiems atvykti 
į USA.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

pramonės mašinos nėra kapita
listines . . .

Ir štai po to, kai Molotovas pa
žadėjo Amerikai gražinti ikaro me
tu paskolintuosius laivus, Vašing
tonas jau svarsto panaikinti drau
dimą pramonės mašinas siųsti į 
Sovietų Rusiją.

PRANCŪZAI LAUKIA STALINO 
ŽENKLO

PRANCŪZŲ GENEROLAS:

Sovietu damoklo kardas — 
tik mažas durklas

SOVIETAI NEPAVOJINGI. SOVIETŲ SĄJUNGOS KARINIS PO
TENCIALAS. VOKIEČIAI TURĖTŲ BŪTI ĮTRAUKTI Į VAKARŲ 
EUROPOS GYNYBĄ. LEMIAMAS ATOMINES BOMBOS VAID

MUO.

Nauji vėjai tarptautinėje politikoje
(MŪSŲ KORESPONDENTO PARYŽIUJE PRANEŠIMAS)

Šiandien pasauly vedama tikra 
„taikos" ofenzyva, kad prieitų prie 
bendravimo ir pašalintų tuos nesu
tarimus, kurie viešpatauja tarp 
Maskvos ir Vašingtono.

Jei iki šio laiko apie tai buvo 
tik pašnibždomis kalbama, tai da
bar jau viešai „triubijama" ir di
džiųjų sostinių kanceliarijose pla
čiai svarstomas klausimas, kiek 
pasiseks ši iš sovietų pusės pra
dėtoji „taikos" ofenzyva. Kiek yra 
tiesos visuose šiuose ganduose, 
kurie paskutinėm dienom sklinda, 
sunku pasakyti, bet viena galima 
tvirtinti, kad tarptautinėje politi
koje tikrai papūtė nauji vėjai.

VISUR TIK DERAMASI DEL 
TAIKOS

Praėjusią savaitę anglų darbie- 
čių savaitraštis „People" paskalbė 
sensacingą žinią, jog amerikiečiai 
jau pradėję Berlyne slaptas dery
bas su sovietais ir tam tikslui ten 
atvykęs iš Vašingtono vienas žy
mus amerikiečių diplomatas, kuris 
veda pasitarimus su Molotovo at
siųstu įgaliotinių, kad paruoštų 
Stalino su Trumanu susitikimui 
dirvą ir sudarytų metmenis taikai, 
kuri garantuotų ramų, gyvenimą 
iki 1959 metų. Kodėl iki 1959 me
tų? Žinoma, dešimties metų pilnai 
pakaktų ramiai pagyventi, o pas
kui tegu nors dangus griūva, tik 
kodėl toks terminas? Bet taip jau 
yra įprasta: kada diplomatai de
rasi, visad jie nustato terminą, o 
pagaliau ir pats Stalinas netiki, 
kad po dešimties ar penkiolikos 
metų karas tarp Rytų ir Vakarų 
bus išvengtas. Taigi norima tik at
sipūsti, kad geriau pasiruoštų nau
jam karui.

Nežinome, kiek yra nuoširdumo 
šiame Stalino „taikos" pasiūlyme, 
bet galima užtikrinti, jog preziden
tas Trumanas tikrai nori taikos, ir 
kaip po šio karo jis buvo prezi
dentu,, kuris laimėjo karą, dabar 
jis nori tapti prezidentu, kuris 
laimėjo taiką.

Tačiau svarbiausieji įvykiai šian
dien dar tebesivysto Artimuo
siuose ir Tolimuosiuose Rytuose. 
Palestina ir Kinija kol kas tebėra 
visų dėmesio centras ir ten, nors 
ir mušamasi šiuo metu, bet nenu
stojamą derėtis ir kalbėti apie 
tarką.
ATSLŪGIMAS TARPTAUTINĖJE 

POLITIKOJE

Paskutinėm dienom pastebimas 
žymus tarptautinės atmosferos at
slūgimas. Trumanas, kuris niekad 
neslėpė savo noro taikiai sugy
venti su Sovietų Rusija ir jau net 
kelis kartus bandė pradėti derybas, 
šį kartą yra aiškiai pasakęs, kad 
jis visad pasiruošęs priimti Stali
ną, kada tik šis panorėsiąs pas jį 
atvažiuoti.

Kremlius iš savo pusės irgi la
bai palankiai žiūri į Marshallio 
pakeitimą Achesonu, nes pirmasis, 
būdamas kariškis, karą statęs į 
pirmąjį planą, o Achesonas ęsas 
lankstesnis ir diplomatų sluoks
niuose laikomas žmogumi, kuris 
visad pasišlapina savo pirštą, kad 
sužinotų, iš kurios pusės pučia 
vėjas . 4 . Pagaliau yra žinių, kad 
gen. Clay pasitrauksiąs iš dabar
tinio posto ir būsiąs pakeistas ne 
civiliu, kaip iki šiam laikui buvo 
manyta, bet kitu kariškiu, būtent: 
gen. Bedell Smith, iki šio laiko

I Maskvoje Amerikos ambasadoriu
mi.

Sovietai, kurie susilaukė Kinijo
je didelių’ laimėjimų, bet turėjo 
priimti taip pat didelius pralaimė
jimus Europoje, nutarė, kad ge
riausiai bus mestis į „taikos" ofen
zyvą, nes tuo bus galima’ pašalinti 
Vakarų demokratijų budrumą ir 
šios nustosiančios ginkluotis. Ame
rika, atrodo, linkusi grįžti prie 
1945 metais pasakytos Eric Jahn- 
ston Stalinui frazės:

— Pagaliau, jūsų magnezijus nė
ra komunistiškas, taip kaip mūsų

Šv. Sostas remia IRO
Vatikanas. Prieš keletą dienų Sv. 

Tėvas priėmė „Tarptautinės Pabė
gėlių Organizacijos" (IRO) atsto
vus, kurie tuo metu buvo Romoje 
suvažiavę. Popiežius jiems pasakę 
tokią kalbą: „Trokštame pareikšti 
Savo didžiausią džiaugsmą, priim
dami jūsų grupę ir turėdami pro
gos pasveikinti jus, dirbančius di
dingą darbą „įsvietintųjų asmenų" 
labui, kurių likimas mums yra taip 
prie širdies. Gerai žinome, kaip 
svarbi yra jūsų organizacja: svar
bi valstybių skaičiumi, kurios yra 
atstovaujamos; svarbi pagyrimo 
vertu tikslu, kurį ji sau statosi, 
būtent, įvairiausiomis formomis 
teikti reikalingos pagalbos dauge
liui nelaimingųjų, išrautų iš savo 
tėvynės, kurie siekia sau iš naujo 
kurti gyvenimą. Toji svarba dar 
padidėja, jei pagalvojama apie 
reikalų apimtį bei sunkumus, ku
riuos turi sutikti IRO. Šventasis 
Sostas rėmė visokiom priemonėm 
ir visu galimu sėkmingumu jūsų 
organizaciją, ir Mes galim už
tikrinti, kad jis yra pasiryžęs ir 
toliau pagal išgales palaikyti jūsų

IZRAELIS RUOŠIASI
PARLAMENTO RINKIMAMS

Tel Avivas. United Press pranešimu, 
šiuo metų Izraelio valstybėj vyksta 
karšti pasiruošimai sausio 25 d. įvyk
siantiems pirmiems po 2.000 metų par
lamento rinkimams. Visos Tel Avivo 
sienos nukabinėtos rinkiminiais plaka
tais, kurie parašyti dešimčia Kalbų. 
Daugiau negu šimtas salių išnuomuota 
propagandiniams, rinkiminiams susi
rinkimams.

Rinkimuose dalyvaus 140.000 žydų ir 
32.000 arabų. Parlamentas susidės iš 120 
narių — lygiai tiek, kiek ,turėjo pir
masis žydų parlamentas prieš 2000 
metų.

Kandidatus į parlamentą išstato par
tijos. Sovietams simpatizuojanti Dar
bininkų Sąjunga išstatė du kandida
tus — karo didvyrius — Yizhak Sadeh 
ir pulk. Yigal Alon. Izraelio Darbo 
Partija išstatė tik vieną karo didvyrį 
— Jeruzalės karinį komendantą — 
vienakį Moshe Dayan. Pastebėtina, jog 
šiuose rinkimuose dalyvauja net ke
liolika partijų. *

ŠTRASBURGAS — EUROPOS 
SOSTINE?

Paryžius. Sausio 19 d. Paryžiuj įvy
kusiame penkių valstybių Europos Fe
deracijos komiteto posėdyje Anglija 
oficialiai pasiūlė Strasburgą, esantį 
ant Vokietijos-Prancūzijos sienos, bū- 
simosios Europos Federacijos sostine. 
Kiti komiteto nariai, atstovaują Pran
cūziją, Olandiją, Belgiją ir Luksem- 
burgą, pareiškė nieko negalį tuo rei
kalu pasakyti, kol nepasitars su savo 
vyriausybėmis. Tačiau posėdžio stebė
tojai pareiškė, jog asmeniškai visi de
legatai, atrodo, pasiūlymui pritaria.

Britų šaltinių žiniomis, anglų atsto
vas Federacijos komitete Hugh Dalto- 
nas pareiškė, jog D. Britanijos užs. 
reik. min. Bevinas šį pasiūlymą pa
darė Sumanui įvykusiuose tarp jų 
pasitarimuose Londone.’

Anot Daltono, Strasburgas tokia sos
tine būti kaip tik yra tinkamas. Jo 
gyventojai susideda iš vokiečių ir 
prancūzų, jis turi glaudžius ryšius tiek 
su Vokietija, tiek su Prancūzija, o 
taip pat puikų universitetą ir ^augelį 
kitų kultūrinių institucijų.

BEVINO TOLIMŲJŲ RYTŲ 
PLANAS

Londonas. Britų užs. reik, mi- 
nisteris Bevinas, remdamasis man. 
kabineto pravestais tyrinėjimais 
Kinijoj ir Pietų-Rytų Azijoj pa
siūlė JAV sušaukti Tolimųjų Rytų 
antikominforminę konferenciją, 
kurios tikslas būtų aptarti prie- 
monespasipriešintįkomunistųgra- 
sinimams, pažeidžiantiems Vaka
riečių interesus bei sugražinti tvar
ką pietryčių Azijoje. Tyrinėjimas 
parodė, jog Kinijos ir pietryčių 
Azijos komunistų santykiai pa
mažu tempiasi. Dėl to sumažės 
Marshallio planui reikalingų ža
liavų eksportas. Tuomet kiniečiai 
bus priversti baigti vidaus ir už
sienio dislokaciją ir pripažinti, 
jog prekyba su užsieniu yra rei
kalinga. Bevino pasiūlytos konfe
rencijos tikslas kaip tik ir būtų 
be kitų dalykų pasinaudoti ir šiuo 
kiniečių susirūpinimu užsienio 
prekyba.

Prancūzų komunistai irgi iš kar
to pakeitė laikyseną. Jie jau nebe
kritikuoja Marshallio plano ir pre
zidentą Trumaną nebevadina „bai
sia gyvate", o sako, kad jis buvo 
išrinktas darbininkų, norinčių tai
kos.

Gi Quai d’Orsay rūmuose vyksta 
pasikeitimai ir numatoma, kad ge
neralinio sekretoriaus vietą užim
siąs Parodi, buvęs iki šio laiko 
Prancūzijos atstovu Saugumo Ta
ryboje, kuris yra smarkiai įsitiki
nęs Sovietų Rusijos taikingais no
rais.

Prancūzai, kurie iki .šio laiko 
stengėsi išlaviruoti tarp dviejų 
blokų, dabar padrąsinti tik laukia 
Stalino ženklo, kad savo tarpinin
kavimu sutaikintų abi puses.

VYT. ARŪNAS

geradaringą veiklą. Tvirtai pasiti
kime, kad jūs tęsite savo darbą 
visu, pageidaujamu stropumu, gi
liu supratimu įvairiausių reikalų 
visokioms „išvietintųjų asmenų" 
kategorijoms ir ypač mūsų sūnums 
katalikams, kurie yra jų tarpe." — 
Pagaliau šv. Tėvas suteikė IRO 
atstovams apaštališkąjį palaimini
mą su geriausiais savo linkėjimais.

Šv. Tėvo laiškas JAV arkisvysku- 
pui pabėgėlių klausimu

Vatikanas. ,,LX)sservatore Ro
mano" sausio 3 d. talpina laišką, 
kurį šv. Tėvas savo ranka parašė 
Jo E. Mons. Jonui Me Nicolas, 
Cincinnati Arkivyskupui ir pirmi
ninkui žinomos „National Catholic 
Welfare Conference". Savo laiške 
Popiežius gyvai užgiria Amerikos 
vyskupų dedamas pastangas pa
bėgėlių šelpimui ir globai, o jų 
meilės pavyzdį stato kitų tautų 
Gantojams. Gale šv. Tėvas išreiš
kia troškimą, kad ateinantieji 
1950-ieji Šventieji Metai turėtų vi
siems būti džiaugsmo ir dvasinės 
vienybės metai.

Paryžius. Gen. Serrigny, buvęs 
prancūzų generalinio štabo aukš
tas pareigūnas, sausio mėn. „Re- 
vue des deux mondes“ žurnalo 
numeryje straipsnyje „Vakarų 
Europos gyvenimas“ rašo, jog Va
karų Europos valstybės daran
čios klaidą, tobulindamos savo 
oro ir laivyno pajėgas, kurios bū
tų naudojamos sovietų užpuolimo 
metu. Ruošiantis ginti Vakarų 
Europą, reikią dirbti labai sutar
tinai. JAV šiuo metu turi sti-
priausią karo aviaciją, D. Brita
nija neabejotinai galingiausią lai
vyną, todėl Vakarų Europos vals
tybėms lieka sukurti tik pakan
kamai stiprias sausumos pajėgas.

Toliau straipsnio autorius na
grinėja sovietų karinį stiprumą. 
Jo nuomone, reikalui esant, sovie
tai pastatytų kovon 500 divizijų, 
jų tarpe nuo 80 iki 100 tankų di
vizijų. Tačiau reikia atsiminti, 
jog visa ši galinga armija negalės , 
būti sukoncentruota vienoje vie- ! 
toje. Mažiausiai 150 divizijų so- ; 
vietai turės palikti Tolimųjų ir. 
dar pavojingesnių Artimųjų Rytų 
apsaugai. Turkija yra sovietams 
ypač pavojinga, nes ji graso jų 
skysto kuro šaltiniams, gi Sovie
tų Sąjunga be skysto kuro karo 
vesti negali. Žinoma, sovietai ga-. 
lėtų savo armiją padidinti sateli- į

TMUHįtai is viuto
Londonas. D. Britanijos valstybės 

ministerls Hector Mc Neil žemuosiuose 
rūmuose pareiškė, jog nuo blokados 
pradžios sovietai negavo nė vienos 
mašinos iš vakarinėse zonose esančių 
fabrikų, kurie yra numatyti išmontuo
ti. Po blokados- sovietai gavo tik kai 
kurių jiems anksčiau pažadėtų smulk
menų, nes nebuvo norėta aštrinti ir 
taip pablogėjusių santykių.

Paryžius. Amerikiečių žurnalas 
„American Journal of Sociaiogy" su
darė Sovietų Sąjungos gyventojų sta
tistiką. paremtą oficialių sovietų šalti, 
nlų pranešimais. Pagal statistiką ka
ro metu Sovietų Sąjungoj buvo 181 
mil. gyventojų (kartu su aneksuotais 
kraštais). Karo metu sovietai neteko 
37 mil. žmonių. Į šį skaičių įeina žuvę 
kariai, įšvykusieji. žuvę civiliai gy
ventojai ir kt. Vien civilių gyventojų 
žuvo 18 milijonų.

Vašingtonas. Sausio 21 d. prezidentū
ros rūmuose buvo prisaikdintas nau
jasis JAV užs. reik, mltiisteris Dean 
Achesonas. į

Nankjngas. Paskutinėmis žiniomis 
Kinijos ministerių kabinetas nutarė 
atsistatydinti.

Rhodas. Izraelio-Egipto pasitarimai 
Rodos saloje įėjo į mirties tašką. Ne
sutariama dėl pietų Palestinoje esan
čios Gaza dykumų srities, kuri šiuo 
metu yra egiptiečių rankose. 2ydai
reikalauja, kad egiptiečiai pasitrauk- 
tų iš Negebo dykumų (kartu ir iš 
Gaza), gi pastarieji siūlo, kad JT su
darytų komisiją šiam rajonui tvarky
ti, kol galutinai bus pasirašyta taikos 
sutartis.
Vašingtonas. JAV exporto-importo 
bankas suteikė Izraelio valstybei 100 
milijonų paskolą, kuri skiriama žemės 
ūkio įrengimams bei žaliavoms pirkti 
ir kitiems reikalams.

Lake Success. AP ranešimu, sausio 
21 d. vakare JAV. Kinija. Kuba ir 
Norvegija patiekė Saugumo Tarybai 
rezoliucijos projektą, kurioje reika
laujama, kad Olandija iki 1950 m. lie
pos 1 d. sutelktų Indonezijai visišką 
nepriklausomybę.

Vašingtonas. JAV karo laivynas už
sakė pastatyti didžiausią pasaulyje 
oro laivą, kuris bus 108 m. ilgio, 24 m. 
pločio ir kainuos 2,4 mil dolerių.

Berlynas. Nuo vakar dienos palei
stos į apyvartą 1 pfenigio monetos. 
Senos 10 pf. monetos, kurios dabar 
yra 1 pf. vertės, lieka ir toliau apy
vartoje.

Berlynas. Berlyno britų sektoriaus 
komendantas gen. maj. Herbett, per
duodamas pareigas naujajam komen
dantui, pareiškė, jog jis paliekąs Ber
lyną su dideliu gailesčiu, tačiau kartu 
ir tvirtu įsitikinimu, jog, nežiūrint 
nieko, berlyniečiai 1949 m. nugalės vi
sus sunkumus.

Londonas. Nuo vasario 1 d. į britų 
karo aviaciją (RAF) bus priimamos 
tarnauti ir moterys.

San Diego. SS pranešimu, šiuo metu 
Aliaskoje vyksta JAV manevrai, ku
riuose dalyvauja daugiau negu 2000 
jūrininkų. Manevrų tikslas yra išmo
kyti karius kovoti šaltyje, sniege ir 
pūgoj. Manevrai tęsis iki vasario mėn. 
galo ir tikimasi, jog bus naudojama 
nauja Arktikos karo technika. Manev 
ruošė taip pat dalyvauja oro ir jūrų 

i laivynas.

tinių kraštų karinėmis pajėgomis, 
tačiau karo atveju tuose kraš
tuose padėtis būtų tokia kritiška, 
jog Kremlius nuo bet kokios mo
bilizacijos turėtų atsisakyti. Žino
ma, propagandos sumetimais jie 

' pasistengtų iš kiekvieno krašto po 
keletą pulkų į savo armiją inkor
poruoti, tačiau efektyvios para
mos nei Balkanų kraštai, nei Leu^ 
kija, Vengrija bei Čekoslovakija 
jiems nesuteiktų. Bent 40 divizijų 

! sovietai būtų priversti laikyti 
! šiaurėje. Plačių Rusijos plotų 
' tvarkai ir drausmei palaikyti rei- 
i kės taip pat nemažiau kaip 100 
divizijų. Tuo būdu Serrigny tei
gia, jog į Vakarų frontą sovietai 
galės mesti tik apie 140 divizijų, 

į jų tarpe 50 tankų divizijų.
Į Sovietų išeities linija, generolo 
nuomone, būtų prie Elbės, su 
atsparos punktu Tūringijoje. Ali- 
jantų gynybos linija taip pat tu
rėtų būti prie Elbės, su atsparos 
punktu Holsteine. Vokietijos ati
davimas iki Reino yra be kalbų 
atmestinas. Tai pareiškęs, auto
rius šioj vietoj pabrėžia, jog bū
simo karo atveju Vokietija turėtų 
būti įtraukta į Vakarų Europos 
gynimą. Žinoma, prancūzams ne
patinka, nors ir dalinis Vokietijos 
apginklavimas, tačiau realus 
žvilgsnis į įvykių raidą prancū
zų motyvus atmeta.

Kalbėdamas apie bendras Va
karų valstybių karines pajėgas, 
gen. Serrigny sako, jog prieš 140 
sovietų divizijų Vakarai galėtų 
pastatyti 50 prancūzų divizijų, (jų 
tarpe 15 tankų divizijų), 6 belgų, 
4 olandų, 20 italų ir 25 britų. Viso 
105 divizijos, jų tarpe 35 tankų 
divizijos. Savaime aišku, jog šių 
divizijų apginklavimas priklau
sytų Amerikai.

Nagrinėdamas karo eigą, straips
nio autorius teigia, jog ypatingai 
svarbų vaidmenį vaidinsianti ato
minė bomba, kuri ne tiktai sunai
kinsianti užfrontėj esančius pra
monės įrengimus, tačiau būsianti 
naudojama ir pačiam fronte. Tas 
faktas neleis sovietams pravesti 
sėkmingus koncentruotus puoli
mus. Atominių bombų pagalba 
anapus Elbės bus galima sudaryti 
„mirties zoną“, kuri trukdys so-
vietoms aktyviai remti fronte 
kovojančius dalinius ir tuo būdu 
vakariečiai lengvai išlaikytų El
bės frontą deferlzyvoj, kai tuo 
tarpu pagrindinis vakariečių puo
limas įvyktų rytuose, iš Balkanų, 
Turkijos ir Irano. Reikia turėti 
galvoj dar ir kitą galimybę. Ame
rika šiuo metu planuojanti lėk
tuvą, kuris galėtų paimti 700 įti
nai apginkluotų karių ir skristi 
5000 km be nusileidimo. Tuo bū
du JAV atsiranda visai reali ga
limybė su 10.000 tokių lėktuvų iš
sodinti kur nors už Vyslos ištisu 
gerai ginkluotą 250.000 vyrų ar
miją. Norėdami to išvengti, sovie
tai bus priversti Lenkijos aero
dromuose laikyti ypatingai sti
prias karines pajėgas. Tačiau da
bar jau skaitomasi su galimybe, 
jog tokiam karinių dalinių išso
dinimui nereiksią jokių aerodro
mų, nes tai bus vykdoma specia
lių įrengimų pagalba. Sovietai, 
turėdami skaitytis su tokia ga
limybe, bus priversti atitinkamai 
sustiprinti savo karines pajėgas, 
stovinčias pačioj Rusijoj ir, sa
vaime aišku, negalės žygiuoti pir
myn. Baigdamas gen. Serrigny 
sako, jog sovietiškasis Damoklo 
kardas, kurį daugelis tariasi matą 
kabantį ant Europos, yra tik ma
žas durklas, o greit ateisiąs toks 
laikas, jog sovietų puolimas bū
siąs tik adatos bakstelėjimas.
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