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VLIKO PIRM. LANKYMOSI 
JAV ATGARSIAI SPAUDOJE 
LIETUVOJ IŠNAIKINTA 50% 

KUNIGŲ
Vasario 3 d. numeryje ameri

kiečių leidžiamas vienos laikraš
tis „Wiener Kurier“ rašo: „Dau- 
.giau kaip 50% Lietuvos katali
kų ' dvasininkų buvo išnaikinta 
nuo sovietiškos okupacijos pra
džios. Tai pareiškė prelatas Kru
pavičius, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminkas, 
kuris neseniai iš Paryžiaus atvy
ko į New Yorką. Išlaisvinimo ko
mitetas yra visų Lietuvos politinių 
partijų tremtyje koalicija.

Prel. Krupavičius pareiškė, kad 
Iš 1600 kunigų, kurie Lietuvoje 
prieš karą dirbo, šiandieną yra 
savo vietose likę tik 700. Tie, ku
rie nebuvo nužudyti arba į Sibirą 
išvežti, šiandieną dirbą pogrindžio 
sąjūdy. Bažnyčioms esą leista pa
maldas laikyti, bet rusai įvedė 
tokius aukštus bažnyčių mokes
čius, kad žmonės bažnyčių nepa
jėgia išlaikyti.“

Pasaulis bijo Stalino kurortu
PASKUTINIAI ĮVYKIAI PASAULIO SPAUDOJE. „ISTORINIS SKANDALAS". TRUMANAS VI

SUS STEBINA. AR STALINAS IR MUS PAKVIES? NERONAS PRA LENKTAS

Sveicarų „Basler Nachrichten" 
rašo, jog, nežiūrėdami Stalino tai
kos ofenzyvos, Londonas ir Va
šingtonas stengiasi kuo greičiau
siai Atlanto paktą Įgyvendinti. Jie 
nepaiso net to, jog, gal būt, Įsibai
minęs pasaulis juos Įtars ruošian
tis preventyviniam karui. Tačiau 
tokia galimybė yra šiuo metu daug 
mažesnė, negu prieš pusę metų. O 
ateityje bus baramasi dėl kitų da
lykų, ne vien dėl ,,Atlanto vaid
uoklio". Vienu iš tokių ginčų ob
jektų laikraštis laiko taikos sutar
tį su Vokietija, kurios nesudary- 
mą vadina „istoriniu skandalu". 
„Prezidentas Trumanas yra šiuo 
metu žymiausia pasaulio asmeny
bė", rašo į kairę orientuotas anglų 
„Daily Miror", Stalinas, pripažin
damas šį faktą- ir nutarė todėl su 
juo sutitikti. Jau anksčiau Truma
nas nustebino gudriuosius Vašing
tono, Londono ir Kremliaus poli
tikus. Amerikiečių vadinamąją 
dviejų partijų politiką jis išmetė 
už .borto ir visiškai nelauktai ne 
tik nerėmė Franco, bet nei de 
Gaulle, nei Ciangkaišeko. Krem
lius laukė, jog Marshallio plano 
pagalba, bus perorganizuota į ka
rinę paramą. Trumanas gi, visai 
priešingai, pažadėjo atstatyti pa
saulio gerovę. Trumanas tuo būdu 
per vieną naktį pasidarė į pašau-, 
lio laisvę ir taiką vedančių vilčių 
vadas. Realistas Stalinas, žinoma, 
to nepripažinti negalėjo," baigia 
laikraštis.

Danų „Information" nagrinėja 
Stalino kvietimą derybom. Jis tarp 
kitko teigia: „Tikros taikos troš
kimo pažymys būtų Berlyno bloka
dos nutraukimas, o ne dar kita 
tiek susitikimų. Mes bljomės, kad

Azijatai užplus Europa?
Vasario 3 d. „Daily Mail“ skil

tyse keliamas klausimas, ar Va
karų Europa jau nesanti azijatų 
užplūdimo išvakarėse ir kurie 
Europai būtų pavojingesni: slavai 
ar kinai. Napoleonas pranašavęs, 
kad ateityje Europai didžiausias 
pavojus būsiąs iš Slavų ar kinų. 
Gi jau šiandien ar tik nėra vaka
riečiai išvakarėse jųjų užplūdi
mo? Su Ciangkaišeko pasitraukimu 
ir komunistų įsigalėjimu įžengia į 
naują epochą ne tik kinų ir kitų 
Azijos kraštų istorija, bet grei
čiausiai taip pat ir Europos. Čia 
pat tuoj kyla klausimas, ar ko
munistų įsigalėjimas Kinijoje nė
ra įžanga į naują azijatų invaziją 
į Europą. Rusai, bent šiuo metu, 
kol Mao-Tse-Tung galutinai ne
susitars su tautine Kinijos vy
riausybe ir ten stipriai neįleis 
šaknų, greičiausiai atidės į \šalį 
pasišovimą pulti visą krikščioniš
kąjį Vakarų pasaulį. Iki sovietai 
išdrįs Įsivelti Į tą baisųjį konflik
tą su Vakarų galybėmis, be abe-

Stalinas kada nors mūsų visų ne
pakviestų Į ,>Tomską, Omską, Ir
kutską, Vladivostoką ar kitus Si
biro kurortus." Šiuo metu įvairiai 
komentuojamas ir kardinolo Min- 
dszenty suėmimas. Prancūzų laik
raštis „Epoque" ta proga rašo: 
„Kardinolo Mindszenty atvejis yra 
tik vienas žiedas ištisoje nusikal
timų grandinėje. Jugoslavų vys
kupų likimas yra gerai žinomas. 
Bažnyčios persekiojimas Baltijos 
Kraštuose, Karpatuose ir Galicijoj 
prašoka net Nerono valdymo me
todus senojoj Romos imperijoj. 
Rumunijos Katalikų Unitų Bažny
čia, turėjusi 3mil. tikinčiųjų, vienu 
brūkštelėjimu sunaikinta. 35 jos

RUOŠIASI ATOMINIAM KARUI
Uja, Prancūzija, Belgija. Olandija ir 
Portugalija savo kolonijų darbo pla
nus jau suvienodino.

— Britų ECA misijos vedėjas T. K. 
Finletter pranešė, jog anglai yra pa
ruošę planą, pagal kur| amerikiečių 
technikai turėtų būti (traukti | darbą 
britų kolonijose. Anglai daugiausia 
turi galvoj Afriką. Jų manymu, ame
rikiečių specialistai turėtų uždavinį 
surasti naujų žaliavų, o taip pat pa
dėti apsiginti nuo tropinių ligų.

UP pranešimu vienas JAV užs. reik, 
ministerijos valdininkas pareiškė, jog 
jo ministerija yra užplanavusi pas
kirti nuo 15 iki 25 mil. dolerių paruo
šimui specialistų, kurie vėliau būtų 
siunčiami į visus ūkiškai neišsivysčiu
sius kraštus.

KOMPROMISAI JAV VIDAUS POLI
TIKOJ. MINIMALUS ATLYGINIMAS 

75CT. I VALANDĄ
Vašingtonas. Šiuo metu JAV vidaus 

politikoje du svarbūs klausimai lau
kia sprendimo. Ir vienas ir kitas turi 
šalininkų ir priešų. Atrodo, kad abie
jų sprendimai bus prieiti tik kom
promisų keliu. Pirmas klausimas yra 
Taft-Hartley įstatymo atšaukimas ir 
pakeitimas Wagnerio aktais, kurie

veikė priešį Taft-Hartley įstatymo 
priėminą. Antras siūlymas šiuo klau
simu yra ne jo atšaukimas, bet kai 
kurių punktų pataisymas.

Antras dalykas yra atlyginimo mi-' 
nimumo pakėlimas iš 40 | 75 centus 
per valandą. Trumanas ir parlamen
tas tam pritaria, tačiau Senatas nesu
tinka su kitais ryšium su atlyginimo 
pakėlimu susijusiais dalykais.

JAV ŽVILGSNIS I ATEITIES 
KINIJĄ

Vašingtonas. Vašingtono diplomatai 
visai neslėpdami pripažįsta, jog ko
munistų valdoma Kinija pakreips pa
saulio jėgų santyki Sovietams palan
kia prasme. Tačiau jie tuo pačiu me
tu tiki, jog raudonoji Kinija turės 
taip pat ir sunkumų. Iš jų trys svar
biausi bus šie: 1. palikimas vietų ir 
dezertyravimas išsauks tarp pačių ko
munistų papirkinėjimą, kas amžinai 
kankino Ciangkaišeko valdžią, 2. Kl- 
nietiškas komunizmas norės, kaip Ir 
Jugoslavijoj, išvystyti nacionalistines 
tendencijas Azijoj ir 3. Komunistinei 
Kinijai reikės daugiau užsieninės pa
ramos negu nacionalistinei ir tik vie
nos JAV galės jai tiekti reikalingų ge
rybių.

NUMATOMA TREČDALI IŠTAIGŲ 
PERKELTI

Vašingtonas. Respublikonas senato
rius iš Wisconsino Wiley teigia, jog 
atominio karo atveju Vašingtonas bu
siąs galingos „mirties pinklės". Todėl 
jis siUląs sudaryti komisiją, kuri de
centralizuotų valdines Vašingtono 
įstaigas po visą kraštą. Jo nuomone, 
galima net trečdali visų valdinių (stal
gų perkelti iš Vašingtono | kitus mie
stus. Tokią komisją turėtų sudaryti 
aukšti valstybės valdininkai, guber
natoriai ir burmistrai.

NAUJI MARSHALLIO PLANO 
ASPEKTAI

Vašingtonas. Savo inauguracijos kal
boje prezidentas Trumanas pareiškė, 
jog JAV remsianti visus ūkiškai atsi
likusius kraštus. Pirmieji šios naujos 
programos žingsniai yra daromi ERP 
rėmuose.

Vašingtone įvykusioj spaudos kon
ferencijoj ERP ambasadorius Harri
man pa- eiškė, jog prie ECA (ūkinio 
bendradarbiavimo įstaiga) yra įkurtas 
pagalbos skyrius. Jo uždavinys bus 
prisidėti prie paruošimo planų, kurie 
apims ūkinį ir technini Marshallio 

I plano kraštų kolonijų vystymąsi. Ang-
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jo jie stengsis apsaugoti Azijos 
kraštus nuo amerikiečių Įtakos. 
Kinų komunistų pagalba baigia 
aprėpti jau dabar didesnę pusę 
Azijos kraštų (ploto, o kartu ir 
gyventojų atžvilgiu). Rusai kinų 
dalinius galės panaudoti Persijoj, 
Kaukaze, Irake, ir Artimuose Ry
tuose, o visas savo pajėgas per
mesti į Vakarus sunaikinimui re
zistencijos bei pasipriešinimo 
užimtuose kraštuose.

Tad yra būtinas reikalas, kad 
Londonas ir Vašingtonas nuodug
niai peržiūrėtų savo vedamą poli- 
litiką dėl Vakarų Europos gyny
bos, kuri dar nėra patekusi į bol
ševikų rankas. Pirmiausiai vaka
riečiai turėtų pasirašyti protingą 
taikos sutartį su Vakarų Vokie
tija ir ją priimti į bendrąją gyny
bos sąjungą. Galiausiai pasiruo
šimas apsigynimui nuo bolševikų 
užpuolimo nebus efektingas, jei Į 
Vakarų Gynybos Sąjungą nebus 
įtrauktos Ispanija ir Portugalija.

vyskupai įvairiais grasinimais, ku
rių brutalumą mes galime Įsivaiz
duot, yra verčiami atsiskirti nuo 
Romos". Laikraštis toliau rašo, jog 
praėjęs baisusis karas buvo už
kurtas dėl gabaliuko Lenkijos že
mės. Šiandien, kai kenčia dešim
tys tautų, nieko nedaroma, Di
džiausias dėmesys buvo kreipia
mas Į Nuernbergo bylą, kai tuo 
tarpu akys užmerkiamos prieš 
dvasinį naikinimą ir naujai įkurtas 
mirties stovyklas. Galutinė laikra
ščio išvada — reikia griebtis pasi
priešinimo metodo. „Doktrina prieš 
doktriną, tikėjimas prieš fanatiz
mą, liepsna prieš liepsną. Ar mes 
tam pasiruošę"?

Hanas at taika KiMįajt?
KOMUNISTAMS DAUGIAU Rū- PI KARAS NEGU TAIKA. SO
VIETAI REMIA NACIONALIS- TUS. — KARAS VYKSTA

TOLIAU

Nankingas. Apie paskutinius 
Įvykius Kinijoj, ypač fronto pa
dėtį, jokių tikrų žinių nėra. Žinių 
agentūros kartais duoda visiškai 
skirtingus pranešimus. Reuteris 
neseniai pranešė, jog komunistai 
po trumpos kovos užėmė 130 km. 
į šiaurvakarius nuo Šanchajaus 
esantį Kiangjui miestą ir tuo 
būdu pirmoj vietoj peržengę 
Jangcekiangą. AFP gi teigia, kad 
jokių bandymų peržengti upę ko
munistai nedarę. Tikslių prane
šimų nėra apie padėtį ir kituose 
frontuose. Tačiau faktas, jog na
cionalistams vis sunkiau darosi 
atremti komunistų puolimus. Ka
riniai stebėtojai teigia, jog Nan- 
kingo vyriausybei ne tik trūksta 
reguliarios kariuomenės dalinių, 
bet ji neturi nė atsarginių pulkų. 
Tuo tarpu komunistai į frontą ga
li kiekvienu momentu mesti 2,5 
mil. karių ir dar atsarginius vie
netus. UP iš Šanchajaus praneša, 
jog vyriausybės sluoksniuose pra
dedama tikėti, jog komunistams 
labiau rūpi peržengti Jangcekian- 
go upę ir žygiuoti ligi Kantono, 
negu daryti su nacionalistais tai
ką. Tuo būdu Šanchajuj manoma, 
jog pilietinis karas ir toliau dar 
tęsis.

AP gi pranešimu Sovietų Są
junga esanti padariusi su nacio
nalistų vyriausybe prekybos su
tartį, kuri liečianti Sinkijango 
provinciją. Daugelis užsienio ste
bėtojų mano, jog sovietai tai da
ro bijodami per didelio kinų ko
munistų sustiprėjimo. Iš to su
prantamas ir Sovietų Sąjungos 
pasiuntinio bendradarbiavimas su 
Nankingo vyriausybe. Vasario 2 d. 
jis su visu štabu išskrido į Kan
toną, kur yra apsistojusi Nankin
go vyriausybė ir kitų valstybių 
pasiuntinybės.

SOVIETŲ SĄJUNGOS ŪKINIS 
PAJĖGUMAS

Maskva. 1946 m. vasario 9 d. 
Stalinas paskelbė trijų penkmečių 
programą ir planus, pagal kuriuos 
turėtų būti atstatytas sovietų ūki
nis pajėgumas. Numatytoj progra
moj apskaičiuota, jog 1950 m. pio- 
dukcija bus toli pralenkusi prieš
karinį lygį. Apskritai apie sovietų 
ūkinį vystymąsi yra labai maža 
žinių, tačiau, nors jie skelbia, jog 
jų produkcija šiuo metu 18% yra 
aukštesnė už aukščiausią prieška
rinį lygį, palyginus su kitomis 
valstybėmis, sovietai yra dar toli 
atsilikę. Pavyzdžiu gali būti ir 
anglys. 1948 m. sovietai jų iškasė 
170 mil. tonų. Atmetant JAV, vien 
Anglija per tuos metus iškasė 40 
mil. tonų daugiau. Bizoną, Pran
cūzija ir Bnelukso kraštai iškasė 
tiek pat anglių, kiek Sovietų S-ga. 
Tuo būdu Vakarų Europa anglių 
iškasime pralenkė Sovietų S-gą 
daugiau negu 2 kartus. Plieno 
produkcija, palyginus su Ameri
kos, yra per daug varginga ir gal 
tik 1960 m. įstengs susilyginti. Ši
tas sovietų ūkinis nepajėgumas 
yra kaip tik vienas iš sovietų tai
kos ofenzyvos pagrindų. Norėdami 
sustiprėti, sovietai yra reikalingi 
ilgesnės taikos, kad galėtų įvyk
dyti savo ūkinius planus.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Oslo. Norvegijos vyriausybė tiria 

Sovietų pasiūlytąjį nepuolimo ir drau
giškumo paktą. Savo pasiūlyme Rusi
ja nurodo, kad sovietai Norvegijos 
atžvilgiu visada esą draugiškai nusis
tatę ir Jai nesą jokio reikalo prisidėti 
prie Siaurės Atlanto pakto.

Monoma, kad panašius pasiūlymus 
gavo ir Danijos bei Švedijos vyriau
sybės, nors apie tai nieko viešai nes
kelbiama.

Vašingtonas. Norvegijos užs. 
reikalų min. Alfred Lange šiuo metu 
veda pasitarimus dėl Siaurės Atlanto 
pakto sąlygų. Švedijos ir Danijos am
basadoriai turėjo pasikalbėjimą su 
Amerikos užs. reik. min. Dean Ache
son.

Kopenhaga. Pranešama, kad, 
nepasisekus Skandinavijos konferen
cijai. bus dar kartą mėginama suš
aukti konferenciją ir išlyginti nuomo
nių skirtumus.

New Yorkas. Sekmadieni visose 
Amerikos katalikų bažnyčiose buvo 
atlaikytos pamaldos už kard. Minds
zentl. Savo kalboje kard. Spellmanas 
smarkiai kaltino komunizmą ir nuro
dė, kad kard. Mindszentl prislpažini- 
nimas esąnti kankinimų ir cheminių 
priemonių panaudojimo išdava. Kaip 
žinoma, po kard. Mindszentl pasku
tinio žodžio. Vengrijos vyr. prokuro
ras pareikalavo visiems kaltinamie
siems auksčlausios bausmės. Sprendi
mas bus paskelbtas antradieni.

New Yorkas. buv. penki Čekos
lovakijos min. planuoja sudaryti eg- 
zilinę čekų vyriausybę. Jų pranešimu, 
po perversmo iš Čekoslovakijos esą 
pabėgę nemažiau kaip 20 000 čekų.
Vašingtonas. ERP administra

cija sustabdė medvilnės tiekimą Kini
jai. Kai padėtis vėl paaiškės, šis nu
tarimas bus atšauktas.

Viena. Vienos komunistų laikraš
tis praneša apie nacių sąjūdi Austri
joje, kurio centras esąs Innsbrucke.

Maskva. Sovietų filmų min. pro
testavo prieš Amerikos filmų, nu
kreiptų prieš sovietus gamybą ir eks
portą.
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Galvojant apie emigracija i JAV Stadija galimybės Australijoje
J. GRINIUS

Kas šiame straipsnely rašoma, 
yra patarimai vienos Amerikos 
lietuvės, kuri per pastaruosius 
dvejus metus vien savo iniciaty
va yra daug padėjusi tremti
niams. Lig šiol ji neleidžia skelb
ti savo vardo nė pavardės, ta
čiau trumpa jos darbų santrauka 
pasako, kiek ji gero yra atlikusi. 
Ji yra išrūpinusi apie šimtą affi- 
davitų, o dabar, kai šie nustojo 
galios, ta tauri lietuvė, net ne
prašoma, daugeliui tų, kurie bu
vo gavę per ją affidavitus, siun
čia buto ir darbo garantijas. Iš 
savo vyro uždarbio ji yra išsiun
tusi dvi tonas maisto siuntinėlių 
už '2.400 dolerių. Jei pridursime, 
kad tie visi siuntiniai buvo jos 
vienos supirkti, supakuoti ir iš
siųsti ne per firmas, bet norma
liu paštu, tai skaitytojai supras, 
koks milžiniškas darbas jos bu
vo atliktas ir kiek daug sveika
tos ir laiko tai pareikalavo.

Toji lietuvė geradarė norėtų 
daug kam padėti, bet jos jėgos 
nebeišneša. Ji norėtų, kad patys 
tremtiniai rodytų daugiau ini-
ciatyvos, norėdami patekti į JAV. 
Ji pataria laiškais judinti visus 
draugus ir pažįstamus, o ne tik 
viltis sudėti į BALF centrą ir jo 
įgaliotinius. BALF centras yra 
užverstas bendraisiais darbais, 
todėl jis nepajėgia padėti atski
riems asmenims ir individualinė
mis buto ir darbo garantijomis. 
Šitas darbas lengviau prieinamas 
BALF skyriams, kurių Amerikos 
lietuvių kolonijose yra nemaža. 
Tremtiniai taip pat turi rašyti 
įvairioms vietinėms organizaci
joms parapijoms, jų klebonams 
ir atskiriems lietuviams. Reikia 
atsiminti, kad Amerikoj kunigai 
daug gali ir tikintieji parapijie
čiai jų balso ir paraginimo la
biau klauso negu pasauliečių, nes 
kunigais labiau pasitiki. Mano 
minėta geradarė lietuvė rašo: 
„Organizacijose ir parapijose yra 
masės patriotų lietuvių, neįsi
traukusių į tremtinių šelpimą, 
garantijų parūpinimą ir kitokį 
patarnavimą“. Tiesa, ji priduria, 
kad ir dabar tremtinių labui ne
maža daroma, tačiau ji čia pat 

pastebi, kad „vietos draugijos, 
BALF skyriai, vadai ir kiti būtų 
labiau suinteresuoti tremtiniams 
padėti, jei tiesiog nuo jų gautų 
prašymus ir padėkos laiškus“.

Rašant į Ameriką pagalbos, 
reikia rašyti trumpai ir aiškiai. 
Prašyti, kas reikalingiausia: ar 
maisto, ar drabužių, ar vaistų, ar 
darbo ir buto garantijų, nes Ame
rikos žmonės neturi laiko susi
rašinėti arba patys ilgai galvoti, 
kas prašančiam labiau tiktų. 
Pav., prašant buto ir darbo ga
rantijų, reikia duoti ne tik savo 
adresą, bet visas asmens žinias 
apie save ir savo šeimos narius 
(vardus, amžių, profesija), kad 
prašančiam būtų galima padėti 
tuojau be papildomų susirašinė
jimų. Kunigams patariama laiš
kais bombarduoti Amerikos vys
kupus ir prašyti priimti į pasto
racijos darbą.

Toliau mano minima tremtinių 
geradarė pataria tremtiniams 
ypač susirūpinti savo sveikata. 
Viena, Amerikoj privatus gydy-

Geros galimybes įsikurti Kolumbijoje
Viso pasaulio lietuviai daugiau 

ar mažiau rūpinasi D.P. tautie
čiais . Nuo jų neatsilieka ir Ko
lumbijoje gyveną lietuviai.

Praeitųjų metų darbo balansas 
buvo gana gražus. Komiteto pas
tangomis į Kolumbiją atvažiavo 
121 lietuvis ir jiems buvo padėta 
įsikurti, yra gauta daugiau kaip 
400 leidimų vizoms ir paskutinis 
IRO pranešimas apie 46 lietuvių 
atvažiavimą.

Prie progos reikia paminėti, kad 
į Kolumbiją imigracija eina pap
rastu keliu, bet lietuvių Komitetui 
yra duotos kai kurios išimtys, 
būtent: nėra reikalaujama darbo 
sutartis iš anksto, tik užtenka, 
kad Komitetas paimtų savo atsa
komybėn prašytojo reikalą. To
kiu būdu žemės ūkio darbams pa
tys imigrantai gali pasirinkti sau 
tinkamus pasiūlymus patogiose 
sąlygose. Šiaip kitų specialybių 
darbai taip pat yra paieškomi 
geresnėmis sąlygomis. Reikia 
priminti, kad į Kolumbiją nė

masis yra brangus; o antra, ir 
pats įvažiavimas - j JAV daug 
pareina nuo sveikatos. Todėl iš
anksto reikia stengtis pašalinti 
visus negalavimus ir trūkumus, 
pavyzdžiui susigydyti visus dan
tis. Tiesa, toji geradarė žino, kad 
mums stinga gero maisto, stinga 
vitaminų, vaistų. Todėl ji pata
ria nesivaržyti, rašant draugams 
ir pažįstamiems, ir nurodyti ko
kio maisto rūšies (ar baltiminio, 
ar riebalinio) pageidauja. Ame
rikoj esą įvairių vitaminų prepa
ratų. Jie daug galėtų padėti svei
katos atstatymui ir savijautai. 
Todėl ir jais patartina pasinau
doti. Ji net pamini atskirus vita
minų preparatus. Pav., pavargu
sių nervų žmonėms patartina pa
mėginti B complex vitamininį 
preparatą. Kaip naujausią ir ge
riausią visų vitaminų rūšių jun
ginį ji sumini „Aytal“ žirnelius. 
Bet, suprantama, kartais reikia 
ir specialių vaistų. Todėl tenka 
jų paprašyti, jei negalima gauti 
per IRO. Amerikos lietuviams 
lengviau tremtiniams padėti, kai 
jie žino, ko konkrečiai jiems la
biausiai reikia.

Štai tie patarimai, kuriuos 
Amerikos lietuvė geradarė prašė 
perduoti tremtiniams.

ra reikalaujama paprastų dar
bininkų, specialistų įvairiuose 
pramonės darbuose. ūkinin
kų pareikalavimas yra dide
lis ir jiems perspektyvos yra 
geros, nors iš pradžių ir susiduria 
su visokiais sunkumais: skirtin
gos klimato sąlygos, sunkumai su 
kalba ir panašiai. Po ūkininkų 
didesnis pareikalavimas yra me
chanikų, elektrotechnikų ir pana
šių. Jeigu kokiai profesijai nėra 
pareikalavimų, tai pats Komite
tas ieško galimumų jų surasti.

Pastaruoju laiku Lietuvių Ko
miteto veikla dar labiau išsiplėtė: 
Bogotos mieste kun. N. Salduko 
suorganizuotas veikia energingas 
kolumbiečių Komitetas. Medellin 
mieste kolumbiečių komitetui va
dovauja kun. M. Tamošiūnas, o 
paskutiniu metu kun. St. Matutis 
organizuoja kolumbiečių komite
tą Barranquilla uoste.

Taip sutvarkius reikalus, dar
bas galės eiti gana praktišku po
būdžiu: kun. N. Saldukas Bogo

I tų. Tokiu atveju sprendžiamą bai
są turėtų trūkstamo dalyko profe
sorius. Į medicinos fakultetą įstoti 
esą sunku, nes šiame fakultete 
jau yra 200 prašymų iš Egipto, 
Indijos, Sijamo ir kt. valstybių, o 
tuo tarpu ateinantiems mokslo me
tams (pradžia 1949. 3. 1) užsienie
čių tegalėsią priimti apie 10. Į 
technikos, chemijos ir kitus fakulr 
tetus įstoti esą žymiai lengviau ir 
dalykų užskaitymas lengvesnis.

D. P. gydytojams įstojimas į 
universitetą esąs lengvesnis, rei
kią studijuoti trejus metus, išlai
kyti atitinkamus egzaminus ir tik 
tada leidžiama dirbti savoj profe
sijoj.

Iš kitur patyriau, kad užsienie
čiai studentai į Aus tralijokun i ver
si tetus priimami be stojamųjų, ta
čiau abiturientai privalo laikyti 
įstojamuosius egzaminus iš trijų 
dalykų, žiūrint į kokį fakultetą 
stoja. Tarp tų trijų dalykų — vie
nas svetima kalba (laisvai .pasi
renkama).

Manau, kad studentams Austra
lija yra vienas iš palankiausių 
kraštų, ypač materialiniu atžvilgiu. 
Kad Australijoj uždarbis geras — 

"matyti iš to, jog lietuviai, išdirbę 
keletą mėnesių prie plytinių, įsi
rengia sau nuosavas „gūžtas" su 
moderniais minkštais baldais ir.ra
dio. Kiti gi nusipirko sklypus, 
ruošiasi statyti namus ir greitu 
laiku sulaukti šeimų iš Europos. 
Studentai rimtai svarsto, kaip ga
lėtų studijuoti metus laiko, turė
dami kišenėj kelioliką svarų. Va
saros atostogų metu studentams 
darbo gauti nesunku ir galima už
dirbti tiek, kad metus galima stu
dijuoti be pašalinio darbo. Mačiau 
universiteto skelbimų lentoje iška
bintus kvietimus antro ir trečio 
kurso technikos studentams atos
togų metu užimti laivuose karinin
kų vietas. Man, nors ir medikui, 
pažįstamų australiečių žurnalistų 
protekcijos, dėka buvo galimybė 
į universitetą įstoti. Šia galimybe 
negalėjau pasinaudoti, nes nemo
kėjau anglų kalbos, todėl turėjau 
ir toliau pasilikti , prie sunkaus 
darbo ir kasti molį, kol išmoksiu 
anglų kalbą(l). Amho

VI. Morkys, studijavęs Kaune, 
Tub i n gene ir Mūnchene, rašo 
iš Australijos apie savo įspūdžius, 
kuriuos patyrė, bedarydamas žy
gių tęsti studijas vietiniuose uni
versitetuose. Kai kuriuos faktus iš 
jo laiškų čia suminėsiu.

Australijos universitetuose mok
slo programos nėra vienodos, to
dėl ir įstojimo sąlygos yra skirtin
gos. Veikia 7 universitetai — 
Perth, Adelaide, Malboume, Syd
ney, Brisbane, Camberra ir Ho
bart. Camberros universitetas hu
manitarinis.

1948. 9. 16 su vertėju lankiausi 
Adelaidės universitete ir kalbėjo
me su Mr. Edgeloe, einančiu univ. 
reikalų vedėjo, pareigas. Edgeloe 
pareiškė, kad Pabaltijo ir Vokieti
jos universitetuose studijavę me
dikai gali tęsti čia savo studijas, 
tačiau išeiti mokslo dalykai tik 
tuo atveju būtų užskaitomi,. jeigu 
jie pilnai atitiktų šio universiteto 
kursų dalykus. Tačiau esanti ga
limybė užskaityti, ir tuos užsienių 
universitetuose išeitus semestrus, 
kuriuose vieno kurio dalyko trūk

toje (jo adresas Salesianos 20 de 
Julio, Bogota) svarsto kandidatų 
prašymus, paprašo iš valdžios vi
zų ir jas pasiunčia atitinkamiems 
Kolumbijos konsulams į Europą, 
p. St. Sirutis veda reikalus su 
IRO. Tokiu būdu atvažiavusieji 
Barranquilla uoste randa tautietį 
kun. St. Matutį, kuris juos perima 
Komiteto globon ir pasiunčia gru
pėmis į Medelliną ar į Bogotą, ka
me kolumbiečių komitetai, minė
tų kunigų seleziečių organizuo
jami, jiems padeda surasti darbą, 
butus ir suteikia pirmąją įsikū
rimo pagalbą. Dabar, priėmus 
Jungtinėms Valstybėms imigraci
jos įstatymą, daug lietuvių_ pasi
naudos galimybėmis ten patekti, 
bet jei kas norės atvažiuoti į Ko
lumbiją, Lietuvių Komitetas su 
mielu noru visiems padės, tik, ži
noma, galimumo rėmuose,. Pra
šantieji turi prisiųsti vietos Ko
miteto pažymėjimą, kapeliono pa
žymėjimą. gimimo datą ir pažy
mėti aiškiai profesiją.

v Jurgis Jankus
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Daugihu nekalbėjom. Atraitojęs kelnę, ėmė vynioti 
rankšluostį Jis buvo abiejose pusėse pridžiūvęs. Palys 
neplėšė, bet seilino pridžiūvusias vietas ir tapnojo pirštu, 
kad greičiau atmirktų.

— Sakiau, kad nueisiu ir pašauksiu Stankų, — valan
dėlę pažiūrėjęs, pasakiau.

— Sau pasišauk, — šiurkščiai atsikirto.
— Bet taip užkrėsi, kad visą koją reikės piauti.
— O kuo šunes gydosi, jei ne seilėmis? Kas dabar mes? 

Tokie pat šunes. Ir dar iš namų išvyti, o tu eini ir slan
kioji apie duris, ar neišmes nugriaužto kaulo. Tfu!

Bartis nenorėjau, o stovėti ir žiūrėti ilgiau nebepajė
giau. Nuėjau prie duobės ir ėmiau tašyti kuolus. Po geros 
valandos atėjo ir Palys. Jis susimetė nutašytus kuolus į 
duobę, įšoko pats ir ėmė smaigyti.

Sutašęs paėjau gilyn, prikirtau eglišakių ir privilkau 
ant krašto. Palys ėmė jas ir spraudė už kuolų, kad laiky
tų šonus. Paskum atnešiau beržinių vytelių ir įtvirtinau 
kuolų viršų, kad besvirtų į vidų.

Saulė užtekėjo ir pakilo į priešpiečius. Iš tarpumiškių 
pakilęs rūkas nusidrėkė skystais debesėliais medžių vir
šūnėmis ir sutirpo dangaus mėlynume. Palys nusimetė ir 
švarką. Atrodė, kad staiga vasara atėjo. Likusiais kuo
lais išgrindė dugną: pirm išilgai, paskum skersai, o ant 
galo priklojom storai eglišakių. Dirbom sutartinai, bet 
nepasisakėm nė po pusę žodžio. Pagaliau jis iššoko iš 
duobės, pasiėmė kastuvą ir vienam šone ėmė kasti, ir aš 
tik tada susigriebiau, kad dar nepadaryta anga. Kastuvas 
pora kartų lengvai susmigo i smėlį, bet staiga atsitrenkė 
į šaknį, ir pamačiau, kaip Palys skausmingai susiraukė ir 
pakeitė koją. Dabar kastuvą migo su dešine.

— Duok man, — priėjęs pasakiau, — neerzink kojos.
Jis dar porą sykių įsmeigė ir kastuvą atidavė.
Kito darbo tuo tarpu nebebuvo, ir jis galėjo eiti užkąsti. 

Dar nebuvom nuo vakar nieko burnoj turėję Aš visiškai 
ir nenorėjau, bet ir jis nevalgė, o pasiėmė kirvį, perbrau
kė pirštais per ašmenis ir pasuko į mišką.

— Tai ar ne ramsčiais grįsime? — paklausiau, bet jis 
nuėjo nieko nepasakęs.

Iškasti angą, kad, viršų uždengus, būtų galima lais
vai į vidų įlįsti, laiko nedaug teužėmė, ir nebeturėjau 
ką veikti. Valgyti nenorėjau, tik gerklė džiūvo, bet ne
buvo ko gerti. Praėjusį rytmetį atneštą kavą buvom 
seniai išgėrę, o eiti į upelį ėmė tinginys. Paėjau nuoša
liau nuo duobės, pasitiesiau milinį ir atsiguliau. Nuo 
nemiegotos nakties ir nuovargio galva buvo sunki, bet 
aš galvojau ir galvojau. Ir norėdamas negalėjau nustoti 
galvojęs. Įsivaizdavau kiekvieną smulkmeną, ką Morta 
darė su vokiečiu ir kas atsitiko, kai motina užpūtė ži
burį, o aš stovėjau už durų. Jie juokėsi, kad aš ten 
stoviu ir beldžiu, nes šalia lovos stovėjo vokiečio šau
tuvas. Ir man pasidarė aišku, kodėl žiburys stovėjo ne 
ant stalo. Kai juodu nuėjo į lovą, motina pasiėmė ži
burėlį, pasistatė ant staklių balžienos, o pati verpti 
atsisėdo priešais, kad galėtų viską matyti. Po mūsų iš
blaškymo ji negalėjo vokiečiui pasakyti, kad išeitų, bet 
atsisėdo akimis sulaikyti, o Morta sulūžo ir nukrito 
vokiečiui į glėbį. Gulėjau malonioj šilumoj ir norėjau 
užmušti Palį, ir vokietį, ir save, kam^ nuėjau vidur
naktį. Žinau, kad Stabulienė baili maža moteris ir gal
vojo, kad aš ateinu su šautuvu ir, jeigu žiburys degs, 
pro langą nušausiu ir vokietį, ir Mortą, ir gal ją pačią, 
ir ji verčiau žiburį užpūtė, o aš dabar gulėjau po mė
lynu dangum ir žinojau, kad buvau ne kaltesnis už nedi
delį rudens vėjelį, kuris prašvokščia lapais ir gražiau
sią obuolį nukrečia žemėn tik dėl to, kad neseniai 
praėjusi audra buvo palaužusi jam kotelį. Ir aš vėl 
galvojau ir galvojau, vėl viską nuo pradžios ligi galo 
ir vėl nuo pradžios, ir kito galo neradau, kaip tik 
atsinešti šautuvą, atsisėsti po beržu, laukti, kol ge- 
treiteris, išeis ir nudobti, kaip į rugių želmenis išėjusį 
kiškį. Ir juste jutau, kaip rankoje laikiau šautuvą, o 
pats stovėjau prie durų ir beldžiau ir beldžiau, ir taip j 

duris purtinau, kad net skląstis šokinėjo ir staktos 
svyravo. Staigus vokiečio sumarmaliavimas numetė 
mane nuo durų, ir tą patį akimirksnį pajutau, kad 
saulę man užstoja didelis ir platus vyras ir marma
liuoja vokiškai. Pašokau, įspyriau akis, o priešais sto
vėjo Palys ir juokėsi.

— Durnius! — pasakiau nusispiovęs.
Jis tebesijuokė, o rankoj laikė indę f ’
— Se, išgerk, — sakė, — kad išgąstis neprisikabintų,

paskum eisime rūman stogo dengti. - »
Man gerklė buvo išdžiūvusi, ir paėmiau indą su van

deniu. Paėmęs gurkšnį, nustebau. Inde buvo ne vanduo,, 
bet kvapni beržo sula, kvepianti žeme ir šilto vėjo 
šviežumu. Gėriau, pailsėjau ir vėl gėriau. Ant duobės 
krašto sėdėjo brolis ir taip pat juokėsi.

— Daugiau taip kvailai nesigąsdink, — pasakiau, bet 
pykti negalėjau.

— Tik miegus nuvaikiau. Valgyk ir eisim.
Po sulos ir valgis geriau lindo ir mintys lyg pras

kaidrėjo. Greitai užvalgiau ir ėjome dirbti. Kol mie
gojau, Palys surado netoliese mažai tepraimtą krūvą 
ramsčių, sveikų, tašytų, nors rentinį ręsk. Mudu su 
broliu priekinį galą paėmėm ant kuolo, o Palys kitą 
galą vienas. Kol saulė už medžių pasislėpė, apgrindėm 
visą viršų.

— Galės ir dragūnų pulkas joti! — juokėsi Palys, 
trependamas ant grindinio. Beliko apkasti ir palyginti. 
Kasti galėjom tik po vieną, nes tebuvo vienas kastu
vas. Brolis kasė, o aš sunešiau į vidų kailinius ir mi
linius, kad nesudrėgtų, nes per dieną buvo išdžiūvę. 
Atvirą duobę dieną saulė įšildė, ir dabar ji dar buvo 
pilna jaukios šilumos. Atrodė, kad bus gera miegoti. •

— Pasidarėm spąstus, — pasakė Palys, kai žemė buvo 
užžerta. Išlindęs iš duobės apsižvalgiau. Pilkėjančioj 
vakaro prieblandoj šviežiai išjudintas smėlis švietė, lyg 
čia dar saulė nebūtų neusileidusi.'

— Šiąnakt tikrai jau niekas neužeis, o rytoj sudėsim 
velėnas ir apsodinsim krūmais. Jeigu netingi, galim 
dar ir šiandien apvelėnuoti.
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Per Atlanta i platu pasauli
ĮSPŪDŽIAI VENEZUELOS UOSTE 

tėlė, tai šiaip koks katastrofosSausio 9 dienos rytą pasiekėme 
Pietų Amerikos krantus. Akys 
ir širdis, ištroškę žemės vaizdo 
ir jausmo, pradėjo sotintis vešliu 
žalumu apaugusiomis įvairaus 
dydžio kalnuotomis salomis, ku
rių pakraščiuose įžvelgėme tro
piniams kraštams pritaikintus, 
modernaus stiliaus pastatus, ko
kosinių palmių ir bananų 
paunksnėje. Tai pietinis Antilų 
salynas, pavadintas Vakarų Indi
ja. Vienoje tų salų - Trinidado 
mieste', toli nuo kranto, sustojo
me. Tai anglų kolonija. Ir čia kai 
kurie iš mūsų tautiečių išsiskubi
no aplankyti miestą, turintį apie 
50.000 gyventojų. Įspūdis priešin
gas prieš aštuonias dienas patir
tajam Capo Verde salyne. Nors 
ir čia grynai juodukų pasaulis, 
bet jau amerikietiškas. Pastatai, 
gatvės, įvairių prekių krautuvės, 
mašinos, tramvajai, autobusai, 
trolibusai ir t. t. atrdodo praban- 
giškai. Patys gyventojai puoš
niai apsirengę. Veik visi katali
kai. Puikios bažnyčios-pilnos da
lyvaujančiųjų pamaldose. Ben
dras įspūdis-tai mažasis, juodasis 
egzotinis Prayžius.

Tos pačios dienos vakare iš
plaukėme Venezuelos link ir, pa
rai praslinkus, atsidūrėme Kor
diljerų kalnų pašlaitėje, stam
biausiame Venezuelos uosto ir 
aerodromo — La Guaira akyvaiz- 
doje. Čia susidūrėme su grynu 
Pietų Amerikos-Venezuelos kraš
to statybos, kultūros ir gyvento
jų vaizdu. Juodukų matyti maža; 
daugiausia metisų ir europiečių 
kilmės žmonių. Uosto, o ypač aero
dromo judėjimos nepaprastai di
delis. Kas 10 minučių pakyla ar
ba leidžiasi iš ir į įvairias pasau
lio šalis moderniški lėktuvai. 
Uosto miesto gatvės pilnutėlės 
paskutinio modelio amerikoniškų 
mašinų. Tai gausių Venezuelos 
naftos šaltinių išdava. Patys gy
ventojai, kokie jie bebūtų, visi 
amerikoniškame lukšte. Nors ir 
karštame tropiniame klimate, 
niekas nevilki be švarkų, maža 
baltų rūbų, o su trumpoms kel
nėmis, sako, sostinėje net drau-
džiama vaikščioti. Vienas iš lie
tuvių išėjo po uostą pavaikščioti 
sų' švabiškomis kelnėmis ir pa
sijuto,, kad visi.į jį pirštais rodo ir 
juokiasi.

Ryto metu nuėjau atlaikyti pa
maldas į La Guairos parapijos 
bažnyčią. Įėjus į zokristiją vienas 
vietinis juodukas klapčiukas 
priėjęs patapnojo ranka man per 
petį ir paklausė: „Hombre, de 
donde es . Vd.? — Iš kur gi būsi 
Tamsta?“ Man atsakius, kad iš 
Lietuvos, paklausė kaip mano 
vardas. Ir nė kiek jo nenustebi
nęs nei savo kilme, nei išvaizda, 
pradėjau rengtis mišioms, ku
rioms jis patarnavo.

Tą pačią dieną, laivui dar te
bestovint, nutariau pasiekti Ve- 
nezuelos sostinę — Caracasą, 
esančią, tiesia oro linija, 18 klm. 
nuo La Guayros, o važiuojant 
keliu, susidaro 40 klm. Sumokė
jęs ten ir atgal 45 bolivarus už 
ištaigingą taksi (prastų visiškai 
nėra) prašiau šoferio, kad kaip 
galint greičiau spaustų į sostinę, 
nes maža laiko liko iki laivo 
išplaukimo. Siauromis * uosto 
miesto gatvėmis negalėjo išvys
tyti jokio greičio dėl didelio 
gausumo abiem kryptim judan
čių įvairių susisiekimo priemonių. 
Išvažiavus iš miesto, pradėjome 
važiuoti kiek greičiau siauru, fan
tastiškai vinguotu sostinę su jos 
uostu jungiančiu kelių. Gražusis 
taksis, tai į vieną, ’tai į kitą pu
sę cypdamas pasvyra. Be to, kas 
kilometras ar trumpiau matomas 
pastatytas tai kryžius, tai koply-

vietoje mirtį atžymįs ženklas. 
Pats kelias siauras, o judėjimas 
ir čia abiem kryptim didelis. Pra
rajų pakriaušėmis, nuo La Guay- 
ros iki Caracaso, reikia pasikelti 
arti 1000 metrų. Tuo ruožu kelio
nės savijauta pasirodė blogesnė, 
negu mažu laivu okeano bangose. 
Savo italą šoferį netik neraginau, 
bet priešingai, prašiau, kad, su
simildamas, važiuotų lėčiau. Po 
pusantros valandos pasiekėme 
plokščiakalnio lygumoje pasi
driekusią 700.000 Venezuelos sos
tinę. Ir čia, kas labiausiai stebi
na europiečio akį, tai nepa
prastai didelis skaičius naujinte
lių motorizuotų susisiekimo prie- 
monių-automobilių. Mano šofe
ris pasakojo, kad Caracase esą 
30.000 registuotų viešųjų taksių. 
Pati sostinė tai mišinys, mūsų 
požiūriu, senoviškų, mažų, pa
prastų ir akį žavinčių plokščių, 
puošnių, išdidžių, modemiškų 
pastatų. Patys vietinės valdžios 
rūmai nesudaro didelio įspūdžio. 
Bet užtat stebina įvairūs bankų, 
užsienio atstovybių šiaurės Ame
rikos turtuolių pastatytieji rūmai 
ir vilos. Pats miestas gan Su
grūstas siaurame plote, tad gat
vės ir aikštės gan siauros ir ma
žos. Telefonui ir ' elektros laidai 
kabo virš gatvės. Policijos, regu
liuojančios milžinišku judėjimą, 
pristatyta ant kiekvieno skers
gatvio, kuri, pasirodo, maža 
orientuojasi apie sostinėje esan
čias gatves ir įstaigas. Niekas iš 
jų, paklaustas, nepasakė, kurioje 
gatvėje saleziečių įstaiga. Laimei, 
turėjome seleziečių telefono nu
merį, kuriuo šoferis, paskambi
nęs, sužinojo tos įstaigos adresą. 
Caracase apsilankymo tikslas bu
vo užmegsti ryšį, kad greitu lai
ku galėtų įvažiuoti lietuvis kuni
gas tietuvių emigrantų dvasiniam 
aptarnavimui.

Piutis didelė, bet darbininku maža
ATSIŠAUKIMAS Į TREMTIES JAUNIMĄ

Lietuvos Pranciškonai Ameri
koje, kaskart labiau plėsdami sa
vo 'religinį, tautinį ir kultūrinį 
veikimą, yra ypatingu būdu susi
rūpinę padėti savo tautiečiams, 
netekusiems Tėvynės bei pasto
gės ir išsklaidytiems po įvairius 
pasaulio kraštus.

Bet šiuo metu, neturėdami pa
kankamai kunigų, Tėvai Pranciš
konai negali pilnai išvystyti savo 
veiklos ir tinkamai padėti lietu
viams tremtiniams, kaskart dides
niu skaičiumi atvykstantiems į 
Jungtines Valstybes ir Kanadą.

Kadangi tremtyje yra nemaža 
jaunuolių, kurie trokšta pasiau
koti Kristui ir savo kenčiančios, 
tremties keliu einančios tautos 
gerovei, tad šiuo kviečiame jau
nuosius pasiryžėlius stoti į Pran
ciškonų Ordiną — Lietuvos Pran
ciškonų šv. Kazimiero Provinciją 
Amerikoje ir joje ruoštis kilniam

Atsisveikino sol
Kemptenas. Atsisveikinant su so

liste St. Daugėliene, netrukus iš
vykstančia į JAV, sausio 30 d. bu
vo surengtas koncertas, kuriame 
dalyvavo sol. Daugėlienė, sol. Bič- 
kienė ir violenčelistas A. Annonas. 
Koncertas praėjo pakilioj nuotai
koj. Parinkta programa ir atsisvei
kinimo jausmas sukūrė šiltą atmos
ferą tarp menininkų ir klausytojų, 
nors ir šaltokoj salėj. Komiteto 
pirm. Tautvilas, padėkojęs koncer
to dalyviams už pasirodymą, palin
kėjo laimingos kelionės sol. Daugė
lienei į užjūrius ir sėkmingo gar-

apaštalavimo ir kultūros darbui.
Į Pranciškonų šv. Kazimiero 

Provinciją Amerikoje priimami 
jaunuoliai, baigę gimnaziją su 
lotynų kalba. Įstoję į vienuolyną 
kandidatai į klierikus atlieka vie
nų metų naujokyną, po kurio daro 
vienuoliškus įžadus. Naujokyną 
kandidatai galės atlikti Jungtinėse 
Valstybėse, Kanadoje ar Italijoje. 
Vykti į šiuos kraštus jiems bus 
parūpinti dokumentai. Atlikę nau
jokyną, vienuolyno lėšomis kan
didatai tęs toliau savo studijas 
aukščiau minėtose valstybėse. Po 
filosofijos ir teologijos studijų 
gabesnieji bus leidžiami speciali
zuotis įvairiose mokslo srityse, 
kad tuo pasiruoštų įvairiems atei
ties darbams Lietuvoje.

Jaunuoliai, kurie yra pasiryžę 
tapti Pranciškonais kunigais, bet 
gimnazijos dar nėra baigę, iš Lie-

istė Daugėliene
sinimo lietuvių pavergtosios tėvy
nės vardo, kol bus galima grįžti į 
laisvą ir nepriklausomą tėvynę. 
Moterų draugijos vardu išvykstan
čią atsisveikino Dr. Jakševičienė, 
įteikdama lietuvišką kryželį. Kiti 
atsisveikino gėlėmis.

Sausio 29 d. buvo sušauktas ko
lonijos visuotinis susirinkimas ko
miteto kadencijos baigimo proga. 
Komiteto pirm, savo pranešime pa
žymėjo, kad visi komiteto nariai 
nuoširdžiai .dirbo, kad sunkus ir 
vargingas tremtinių gyvenimas bū- 
ttj bent pakenčiamai tvarkomas.

Laivui vis dar tebestovint Ve- 
nezuelos La Guayros uoste, teko 
būti stebėtoju kai kurių kurjo- 
ziškų scenų. Vietinė policija iš
lipančius emigrantus ir šiaip ke
leivius smulkiai patikrina ir iš 
visų atima kišeninius peilius, ku
rie čia skaitomi ginklais. Ypač 
tą vakarą, kaip vėliau sužinojo
me, buvo itin griežta, nes Cara
case per komunistų mitingą, kurį 
policija Išsklaidė, buvo rimtų in
cidentų. Vienam iš mūsiškių už 
protestavus atiduoti peilį buvo 
pagrasinta areštavimu ir pri
minta, jog esame Venezuelos te
ritorijoje. Laivui stovint uoste, 
visą naktį buvome saugomi vi
duje ginkluotos policijos, o kran
tinėje — kariuomenės. Policija 
ir kariuomenė apsirengusi USA 
kilmės rūbais ir apsiginklavus 
amerikoniškais' ginklais. Nakties 
metu atėjusį mus saugoti vene- 
zuelietį puskarininkį mūsų vyrai 
pavaišino prancūzų tauriuoju gė
rimu ir bejuokaudami norėjo jį 
nuginkluoti su iš kišenės ištrauk
tu bananu.

Nuo stambios iki smulkiausios 
uosto ir sostinės krautuvėse pre
kės visos importuotos iš USA. J 
Gatvėse ir pakelėse įvairių rū
šių reklamos irgi jungtinių A. 
V.'

Šiuo metu čia atsidūrėme kaip 
tik žiemos laiku. Vietinių teigi
mu, esą šalta, bet mes liejame 
prakaitą, nes pavėsyje yra 30 C. 
Pasikėlus į Caracasą, yra kiek 
vėsiau. Gyvenami namai visur 
su langais be stiklų. Daugelis 
pastatų vieno arba dviejų aukštų 
mūriniai namukai ir periferijoje 
žmonės gyvena iš faneros arba 
lentų sukaltose lūšnose.

La Guayros uoste teko atsitik
tinai sutikti vieną prieš 3 mėne
sius iš Vokietijos atvykusį lie
tuvį darbininką su 3 asmenų 
šeima. Jis dirba La Guayros

aerodrome ir gauna 15 bolivarų 
į dieną (1 dot = 3,5 bolivaro). 
Vien maistui visai šeimai, sako, 
užtenka. Jis gyvena užmiestyje 
iš lentų sukaltoje ir skarda deng
toje palapinėje. Tedirbąs tik 5 
valandas į dieną, o likusiu laiku, 
nusipirkęs luotelį, važiuoja į jūrą 
žvejoti ir tuo papildomu uždar
biu pagerina savo šeimos medžia
ginę būklę. Kitų lietuvių neteko |

iš sporto gyvenimo pasauly
Futbolas. L klasės pirmeny

bėse Anglijoje šiuo metu pirmau
ja Portsmouth su 36t. (26 rungt.), 
Čekoslovakijoje — Slavia 18t. 
(13r.), Italijoje — FC Turin 32t. 
(21r.), Prancūzijoje — Lille 31t. 
(23r.), Ispanijoje — Real Madrid 
27t. (18r.), Belgijoje — Anderlecht 
25t. (17r.). Slavia Praha šiomis 
dienomis išvirto į Sokol Praha. 
Anksčiau turėtus vardus pakeitė 
visa eilė Čekoslovakijos sporto 
klubų. Lietuviams, žinoma, tas 
visai aišku!

Stalo tenisas. JAV — Švedija 5:4.
Ledo ritulys. Čekoslovakija — 

Austrija 8:2, 17:2. Švedija — Ka
nada 2:0.

Boksas. Danija — Italija .8:6, 
Čekoslovakija — Vengrija 8:8, 
Italija — Airija 10:6.

Rugby. Škotija — Prancūzija 
8:0, Valija — Anglija 9:3. 
Gimnastika. Šveicarija — Aus

trija 293,40:274,68, Švedija — Da
nija 273,8:268,98.
Lengvoji atletika. Garsioji olan
dė Fanny Blankers-Koen Austra
lijos lengvosios atletikos varžybo
se pelnė tris pirmąsias vietas: 
100 yardų — 11,4 sek., 80 yardų 
su kliūtimis —11,7 sek. ir šuolyje 
į aukštį — 1,498 m.

Dailusis čiuožimas. Europos dai
laus čiuožimo pirmenybėse, kurios 
buvo pravestos Italijoje, meiste
rio vardus iškovojo: moterų gru
pėje — Eva Pawlik (Austrija), vy
rų grupėje — Edi Rada (Austrija) 
ir poriniam čiuožime — Kekesz 
ir Kiraly (abu iš Vengrijos).

tuvos Pranciškonų Amerikoje gali 
gauti stipendiją gimnazijai baigti 
tremtyje ir paskui tęsti toliau 
studijas Pranciškonų Kolegijose 
ir Universitetuose.

Į Pranciškonų Ordiną kviečia
mi stoti ir jaunieji kungai, kurie 
atlikę naujokyną, tuoj galės įsi
jungti į apaštalavimo darbą.

Į Lietuvos Pranciškonų vienuo
lynus Amerikoje priimami taip 
pat kandidatai į brolius.

Lietuvos Pranciškonų šv. Kazi
miero Provincija Amerikoje, su-' 
stiprėjusi narių skaičiumi, rūpin
sis savo kunigus siųsti visur, kur 
tik apsigyvens lietuviai, kad 
jiems padėtų tremtyje ir palaiky
tų juose gyvą religinę ir tautinę 
sąmonę, kad, išmušus laisvės va
landai, jie būtų pasiruošę nepri
klausomam gyvenimui Lietuvoje.

Dėl smulkesnių sąlygų, stojant į 
Pranciškonų vienuolyną, prašome 
kreiptis šiuo adresu:
Very Rev. Justin Vaškys, O. F. M.

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunk Port, Maine

LIETUVOS PRANCIŠKONAI 

sutikti, bet tikiuosi greitu laiku 
galėsiu gauti leidimą įvažiuoti ir 
dirbti jų tarpe.

Sausio 11 dieną iš Venezuelos 
pajudėjome Kolumbijos link, ku
rią pasieksime sausio 13 dieną. 
Ir taip po trijų savaičių vien tik 
vandens kelio išlipome Branquil- 
los uoste, iš kur dar 700 km teks 
skristi lėktuvais į krašto sostinę* 
Bogotą. Kun. A. Sabaliauskas.

Rankasviedis. Švedija — Dani
ja 20:11.

Šachmatai. Dr. M. Euwe Toron
te davė du simultanus. Pirmame 
iš 61 part. 48 laimėjo, 7 sužaidė 
lygiomis ir 6 pralaimėjo, © antra
me — iš 52 part. 43 laimėjo, 6 
lyg. ir 3 pralaimėjo. (v.)

SU LATVIAIS KREPŠINIO 
RUNGTYNES NEĮVYKS

Vasario 12 ir 13 d. d. Wurzburge 
ir Scheinfeide turėjusios įvykti 
tarpvalstybinės krepšinio rung-' 
tynės, kaip patirta, neįvyks del 
finansinių kliūčių. Be to, atrodo, 
kad pastaruoju metu yra susidarę 
kai kurių sunkumų ir del koman
dos sudėties ir treniruočių pra- 
vedimo. D.SKELBIMAI

Jūsų ateitis visuose kraštuose 
užtikrinta, išmokus lengvos ir pel
ningos radio technikos specialy
bės. Todėl neatidėliodami užsira
šykite į neakyvaizdinę radio tech
nikos mokyklą, vedamą prityru
sių radio technikos specialistų- 
diplom. inžinierių. Mokslas eina
mas vokiečių kalba, tačiau pagei
daujant, iš lietuvių rašom, darbai 
priimami ir lietuvių kalba. Pa
mokos ir rašomieji darbai siun
tinėjami paštu. Visa mokslo me
džiaga suskirstyta į 52 pamokas. 
Kursą išklausiusiems ir išlaikiu
siems egzaminus, išduodami liu
dijimai. Be to, absolventai reko
menduojami į vokiečiu radijo re
monto dirbtuves praktikai at
likti.

Reikalaukite smulkesnių infor
macijų, pridėdami pašto ženklą 
atsakymui. Mokyklos DP genera
linis atstovas A. Dagys (13a) Er- 
langenzBayem, Oberst Drausnick
Str. 1 (DP Camp E-6).

Vienam Amerikos lietuviui sku
biai reikalinga „Didžioji vi
rėja“. Jei kas iš tremtinių ją 
turėtų ir sutiktų už labai ge
rą atlyginimą perleisti, pra
šoma tuoj pranešti „Žiburių“ 
administracijai. Atlyginimą sutin
ka sumokėti pinigais arba gėry
bėmis.

Mielus bičiulius
ONĄ

ir PETRĄ ŽILINSKUS, 
jų mylimam tėveliui ir uoš
viui Pijui Adomavičiui mi
rus, nuoširdžiai užjaučiame

Memmingeno Ateitininkai 
Sendraugiai

Poniai Marijai Indrišiū- 
nienei, poniai Adomavičie
nei ir ponui Indrišiūnui dėl 
Jų tėvelio, vyro ir uošvio 
PIJAUS ADOMAVIČIAUS 
mirties reiškia gilią užuo
jautą
LTB Fridichsorto Apylinkės 
Komitetas ir Bendruomenė

Išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle 
„Z-IDUHdl nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — JO 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. Šmaižys,. 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 
Ir JAV —6 doleriai metams. 
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sovietai planuoja ekonomine 
(blokada prieš Vakarus

1 KREMLIUS ORGANIZUOJA BENDRĄ EKONOMINI FRONTĄ PRIES 

VAKARUS. LIŪDNOS PERSPEKTYVOS. TITO IŠSTUMIAMAS IŠ SA
VŲJŲ TARPO

Krizė Arabu Lygoje

Kremlius, pamėgdžiodamas va
kariečius, išeina viešumon su sa
vo bendrąja ekonominės Pagalbos 
taryba. Minimos tarybos įkūrimu 
Maskva su savo penkiais satelitais 
pasistato sau uždaviniu vieni ki
tiems padėti ir kartu sudaryti 
bendrą frontą prieš „Maršalio pla
no diktatą". Tačiau tos tarybos 
įkūrimo paskelbime iškyla du 
svarbūs momentai. Pirma, kad 
šiandien jau yra aišku, jog šios 
tarybos programa nieko naujo 
neįneš tarp Maskvos ir jos sateli
tų santykių. Gi antras svarbus da
lykas — Tito Jugoslavijos neįsi- 
leidimas į naująjį „antimaršalinį 
planą",

Tito, šimtaprocentinis komunis
tas, bet tuo pačiu ir pavojingiau
sios erezijos vadas, kuris iškilo 
„monolitinėj" sovietų sistemoj, 
bus žiauriai nubaudžiamas. Tito 
išskyrimas iš sovietų ekonominės 
sistemos pastums jį į vakariečių
glėbį. Tačiau Maskva čid ko nors 
geresnio išgalvoti nepajėgia:' ima 
Kremlius botagą į rankas ir varo 
jį už „rojaus" sienų.

Sovietų organizuojamoji ekono
minė savitarpio pagalba Maskvos 
ir penkių satelitų tarpe dėl savo 
pasisekimo kelia didelių abejonių. 
Jei Sovietų Sąjunga iš tikrųjų pa
jėgtų sukurti ką nors panašaus į 
Maršalio planą, jį sėkmingai pra
vesti ir pastatyti visus tuos mili
jonus už Elbės, Dunojaus ir Adri
jos jūros ekonomiškai stipriai ant 
kojų, tai visa tai galėtų iššaukti 
konfliktą tarp dviejų pasaulių. 
Bet „bendrosios pagalbos" taryba 
su savo programa liks greičiausiai 
tik popieriuje.

Puikiausių planų ir projektų ga
lima parašyti, sukurti, tačiau visai 
kas kita juos realizuoti, įgyven
dinti. Maršalio plano pravedimo 
sėkmingumu abejoti netenka, nes 
JAV. turėdamos šiuo metu maisto 
ir kitokių reikmenų perteklių, 
įlieja į Vakarų Europos ūkį. Gi 
Sovietų Sąjungoj vaizdas priešin
gas. Užuot kitus parėmus ar jiems 
padėjus, ji pati, kur tik koją įke
lia, viską išsiurbia iš jos kontro
lėj esančių kraštų, kad kaip nors 
pakeltų skurde skendėjančių savo 
žmonių gyvenimo lygį. Taigi apie 
kokią nors paramą kitiems tokiu 
atveju iš Sovietų Sąjungos pusės 
nė galvoti netenka. Vakarų galy
bėms, esančioms ekonomiškai 
stipresnėms ir pajėgesnėms, yra 
gan sunku kovoti su įvairiais ne
pritekliais ir gyvenimo atstatymu 
į normalias vėžes, o ką bekalbėti 
apie Kremlių. Turint galvoj Sovie
tų S-gos visus nepriteklius, nebū
tų galima prileisti, kad kas nors 
sovietams iš jų organizuojamos 
„bendrosios ekonominės pagalbos" 
pavyktų.

BOLŠEVIKINIS „MARSHALIO 
PLANAS“

TUŠČIA S BOLŠEVIKŲ 
MANEVRAS

1947 met. liepos 2 d. Rusijos 
užs. reik. min. Molotovas pasi
traukė iš angįų, prancūzų ir rusų 
užs. reik, ministerių konferenci
jos. Minėtoj konferencijoj buvo 
diskutuojamas tada prieš mėnesį 
laiko pasiūlytas JAV užs. reik. 

min. Marshallio Europos atstaty
mo planas. Molotovas tada pa
reiškė „Sovietų Sąjunga atmeta šį 
planą, kadangi jis neves prie 
Europos atsistatymo, bet prie vie
nos prieš kitą tautų nusistatymo“.

Politbiuras vėliau aiškiai pa
matė, kad Marshallio planas yra 
didžiulis Sovietų Sąjungai pavo
jus. Rusai tad išeina įvairiausiais 
politiniais ir ekonominiais vin
giais į kovą prieš tą planą. Poli
tinis stuktelėjimas Marshalio 
planui yra Kominformo susidary
mas, o ekonominis bolševikų 
ginklas-visų jų žinioj esančių 
kraštų susirišimas prekybos bei 
panašiomis sutartimis, taupumo 
bei ekonominio gyvenimo išlygi
nimo priemonės, kas vakariečių 
buvo neoficialiai vadinama „Mo
lotovo arba bolševikiniu Marshal
lio planu“.

Šiuometiniais minimos tąrybos 
nariais yra: Rusija — 193 mil.

Norvegija nesiduoda gąsdinama
Oslo. Norvegijos užsienio rei

kalų min. Halvard Lange įteikė 
sovietų pasiuntinybei notą, kurio
je atsakoma į Sovietų Sąjungos 
patiektus klausimus ryšium su 
Norvegijos prisidėjimu prie At
lanto pakto. Notoje sakoma, jog 
Norvegijai, jūrininkų tautai, ku
rios krantus plauna Atlantas, yra 
svarbu apie eventualų prisidėji
mą prie Atlanto pakto pasiinfor- 
muoti. Norvegija tikėjo, jog JT 
yra pakankamai stiprios garan
tuoti taikai ir saugumui. Tačiau, 
kadangi tai nepasitvirtino, Norve
gija yra priversta JT ribose su- 
sirūpipti savo saugumu. Norve
gija niekuomet neprisidėsianti 
prie agresyvios politikos.

Iš Vašingtono pranešama, jog 
JAV užsienių reik, ministerija 
Norvegijos nusistatymą laikytis 
Atlanto pakto, nežiūrint Sovietų 
Sąjungos spaudimo, priėmė su 
dideliu pasitenkinimu. Esą JAV 
tikisi artimoj ateity su Norvegi
ja ir kitomis valstybėmis pradė
ti pasitarimus ryšium su Atlanto 
paktu.

Amerika bijo Sovietu įtakos Izraely
Vašingtonas. Prieš kurį laiką JAV 

Izraelio valstybei suteikė 100 mil. do
lerių paskolos. Šitas šimtas milijonų' 
dolerių, rašo „N e w s w e e k”, turėjo 
be tiesioginio tikslo dar ir savo už
kulisius. Si paskola turėjo sustiprinti 
ir kai kurias Izraelio partijas parla
mento rinkimuose.

Kai kurios kraštutinės partijos skel
bė, jog Izraelis turi orientuotis dau
giau į Sovietų Sąjungą, nes niekas jo 
neartinąs prie JAV’. Jos varė propo- 
gandą, kad gautų daugumą ir tuo 
būdu galėtų tokią politiką vesti. JAV 
paskola, tarp kita ko, turėjo tikslą 
kaip tik tą propogandą paversti nie
kais ir Izraelį pakreipti į Vakarus.

Izraelio prezidentas Chaim Weizma- 
nas artimoj ateity mano aplankyti 
JAV pasitarimui su Amerikos žydų 
vadais.

Iš kitos pusės komunistai išvystė 
prieš Izraelį spaudimą ta prasme, jog 
sunkina žydų išvykimą į Izraelį. Ru
munai leidžia išvykti tik tiems žy
dams, kurie yra baigę marksizmo — 
leninizmo kursus ir kurie turi gauti 
komunistų partijos leidimą. Lenkai 
reikalauja, kad išvykstantieji žydai 
į Izraelį priklausytu komunistų parti
jai ir ten nuvykę įstotų į vietos ko
munistų eiles. Izraelio valstybės pro
testai Rytų Europos valstybėms padė
ties nepakeitė.

gyv./ Lenkija — 23,8 mil. gyv., Ru
munija — 15,9 mil. gyv., Čekoslo
vakija — 12,3 mil. gyv., Bulga
rija — 7 mil. gyv. ir Vengrija — 
9,4 mil. gyv. Imant bendrai, 
tai yra didelių gamtos turtų kraš
tai. Vienoj tik Rusijoj yra dau
giau kaip pusė pasaulio naftos ir 
geležies, daugiau kaip penktada
lis akmens anglių. Tačiau visi tie 
turtai iki šiol labai maža dalimi 
teišnaudojami. Čia pramonė te
bėra dar vystymosi stadijoj ir, su
prantama, atsilikusi nuo Vakarų. 
Visuose į minėtą tarybą įeinan
čiuose kraštuose geležinkelių tėra 
tik per 152000 km., gi JAV-se 
346.000 km.

Tačiau tuoj pat visi šeši pami
nėti kraštai susiduria su sunku
mais. Tarybai nepavyksta suda- 
daryti natūralaus prekybos blo
ko. Viena tik Čekoslovakija gali 
perleisti kitiems penkiems kraš
tams didesnį kiekį pramonės dir
binių, gi likusieji kraštai gali 
eksportuoti tik maisto dalykų. 
Rytinės Europos valstybės 88% 
pramonės gaminių visad impor
tuodavo iš Vakar. Europos, o tik 
12% iš Sovietų Sąjungos ar kitų 
rytinių kraštų. Daugiau kaip du 
trečdaliai rytinių Europos kraštų 
eksporto rinką rasdavo Vakarų 
Europoj. Tarybos įkūrimas jokiu 
būdu nereiškia, kad rytiečiai at
sisakys nuo prekybos santykių su 
Vakarais. Ir komunistų ir vaka
riečių ekonomistai yra įsitikinę, 
kad nei vieni nei kiti negali ge
rai išsiversti be tarpusavio pre
kybos santykių. Ir, pavyzdžiui, 
sausio pradžioj Anglija ir Lenkija 
pasirašė prekybos sutartį, kuria 
penkių metų'laikotarpy numatyta 
pasikeisti prekėmis už maždaug 
1.000.000.000 dolerių.

VOKIEČIŲ 

FLIRTAS SU RUSAIS?

Bernas. Šveicarų laikraščio „Die 
Tat“ Frankfurto korespondentas 
rašo apie vokiečių politines kom
binacijas ryšium su buv. vokie
čių pasiuntinio Maskvoj Nadotlny 
pasitarimais su eile vadovaujan
čių dabartinių Vokietijos politikų. 
Jis sako, jog apie šiuos pasikalbė
jimus niekas nė žodžio neišsitaria. 
Charakteringa tačiau, jog dižiam 
karinės valdžios atstovų nustebi
mui, jie pradėjo iš pasikalbėjimų 
su vokiečių politikais pastebėti, 
jog vokiečiai pradeda manyti, kad 
esą būtų klaidinga ir toliau vesti 
tokią griežtą antirusišką politiką 
ir susidėti tik su Vakarais. Esą 
vokiečiams šiuo metu vėl laisvas 
kelias varyti tradicinę Veimaro 
respublikos politiką-turėti glau
džiausius ūkinius ir prekybinius 
santykius su Sovietais, bet at
mesti komunizmą. Tokia politika 
esą įgalintų vokiečius bent kiek 
savarankiau tvarkytis, ne vien tik 
besąlygiškai pasiduoti Vakarams.

ISPANAI SOVIETŲ KONCENTRA
CIJOS STOVYKLOSE

New Yorkas. Prancūzų piliečiai, šiuo 
metu iš Sovietų Sąjungos repatrijavę 
į tėvynę, pareiškė, jog 100 ispanų 
kairiųjų karių, kurie 1937—8m. buvo 
išsiųsti į Rusiją ruoštis aviatoriais 
šiuo metu yra Karagandos koncentra
cijos stovykloje šiaurės — rytų Ka
zachstane.

— JAV vyriausybė perspėjo grai
kus, kurie nori įvesti kainų diktatūrą, 
kad toks pasielgimas gali pasunkinti 
Amerikai teikimą paramos Graikijai.

AREŠTUOTAS MARKOS PASIUN
TINYS

Atėnai. Gen. Markos „specialios mi
sijos” vadovas J. Blanas, komunistų 
partijos politbiurb narys, buvo Atė
nuose suimtas. Informacijos min. M. 
C. Rentis pranešė, kad Blanas į Atė
nus atvykęs prieš du mėnesius suor
ganizuoti komunistų „miesto komite
to” sabotažo ir teroro veiksmams.

Išvykdami iš Vokietijos, nenutraukite santykių su čia pasi- 
liekančiąja lietuvių visuomene, skaitydami tris kartus per sa
vaitę išeinančius iliustruotus „Žiburius“. Žiburius“ geriausia 
ir pigiausia užsisakyti, išvykstant iš Vokietijos, „Žiburių“ ad
ministracijoje. Vienam mėn. prenumeratos kaina DM 5.—.

Kairas. Generalinis Arabų Ly
gos sekretorius Abderrahman Az- 
zam Paša Bureau Arabe de Presse 
et de Publications koresponden
tui pareiškė, jog turįs pripažinti, 
kad Arabų Lyga jau neturi tokios 
didelės įtakos arabų masėms, 
kaip turėjo pradžioj. To priežas
tis yra eilė klaidų, kurias vidaus 
ir užsienio reikaluos padarė ara
bų politikai. Tačiau viešuma tu
rinti žinoti, jog Lyga ir dabar 
stovinti arabų interesų sargyboj. 
Klaidos gali būti greitai atitaisy
tos, o jas padariusieji iš veikimo 
išjungti. Lygai priklausančių vals
tybių vyriausybės dedančios pa
stangų grąžinti jos prestižą. Klai
dinga būtų galvoti, jog kuris nors 
arabų kraštas pasiduos priešų 
spaudimui ir iš Lygos išstos.

Iš įvairių šaltinių pranešama, 
jog Transjordanijos karalius Ab- 
dulah vedė pasitarimus su irakie
čių delegacija, kuri prieš tai kon- 
feravo su Egipto vyriausybe. AFP 
pranešimu egiptiečių - irakiečių 
pasitarime buvo nutarta bendra
darbiauti su Pa^stinos taikinimo 
komisija.

Vasario 1 d. Dr. Bunche, su žy
dų pritarimu, į Rhodos salos pa
sitarimus pakvietė visas arabų 
valstybes. Karalius Abdullah 
kvietimą priėmė ir pareiškė, jog 
Palestinos arabai jam yra pave
dę kalbėti ir jų vardu.

Svarbiu veiksniu Vid. Rytuo
se taikai pasiekti laikoma JAV 
pripažinimas kartu Transjordani
jos ir Izraelio de jure. Iš kitos 
pusės žydai tvirtina savo pozicijas

Karinės valdžios atstovai mano, 
jog toks vokiečių galvojimas kaip 
tik turįs ryšio su Nadolny pasi
tarimais.

TUSClOS PASTANGOS

Vašingtonas. Oficialiuose ame
rikiečių sluoksniuose Stalino pa
siūlymas tuoj sušaukti „Keturių 
didžiųjų“ konferenciją laikomas 
visai betiksliu. Denos pranešimu, 
šis klausimas negalįs būti svars
tomas tol, kol suinteresuotos vy
riausybės oficialiomis notomis 
apie savo nusistatymą nepainfor
muos Kremlių. Be to, vakariečiai, 
dar prieš pradėdami derybas su 
Stalinu, norėtų pagrindinai išsi
aiškinti tų pasitarimų tikslus, nes 
jų nepasisekimas būtų tragiškas 
visam pasauliui.

Kad šie pasitarimai galėtų pa
sisekti, reikalinga pirma užbaigti 
Atlanto pakto sudarymą ir panai
kinti Berlyno blokadą.

Londono politiniai sluoksniai šį 
Stalino, Trumano, Attlee ir Queul- 
le susitikimą nuoširdžiai sveikin
tų, jei jis būtų paskelbtas diplo
matiniu keliu.

TRUMANAS ORGANIZUOJA 
DIPLOMATŲ STABĄ

New Yorkas. „New York Herald 
Tribune” rašo, jog prezidentas 
Trumanas numatęs suorganizuoti 
gerai patyrusių diplomatų korpą, 
kuris atstovautų JAV tarptautinė
se konferencijose ir tuo būdu jga- 
lin'tų užs. rei. min. Achesoną ir jo 
svarbiausius bendradarbius ilgiau 
pasilikti Vašingtone. Į tą specia
lioms misijoms vykdyti organizuo
jamą štabą numatyti pirmiausiai 
buv. užs. reik, vice-min. A. Lovett, 
buv. užs. reik. min. James F. Byr
nes ir P. Jessup, JAV atstovas 
Saugumo Taryboj.

Londonas. Graikų sukilėlių ra
dio pranešė, kad gen. Markus pakeis
tas kitu generolu. Sklinda gandų, kad 
tarp sukilėlių įvykęs skilimas. 

Palestinoje. Paskyrimas karinio 
gubernatoriaus žydų kariuomenės 
užimtai Jeruzalės daliai yra skai
toma kaip Jeruzalės inkorporavi
mas į Izraelio valstybę. David 
Ben Gurion savo radio kalboj 
pabrėžė, kad jo užsienio politikos 
principas esąs bendradarbiauti su 
JAV ir Sovietų Sąjunga.

AMERIKAI REIKALINGA 
SPECI AUSTI]

-Lietuvos Konsulo p. P. Daužvar- - 
džio pranešimu didžiausia Chica- 
goje krautuvė „Marshall Field and 
Company" reikalauja tokių spe
cialistų: 1. audėjas kilimams tai
syti, 2. Mašinų aptarnautojas kai
liams (mink.) siūti, 3. mašinų ap
tarnautojas visokiems kailiams 
siūti, 4. kailių sukirpėjai 1 eilės, 
5. kailių sukirpėjai 2 eilės, 6. pa
veikslų restauratorius, 7. paveiks
lų rėmų dirbėjai ir auksuotojas, 8. 
gravirtuotojas ant varinių diskų, 
9. tautinių apykaklių ir manžėtų 
gamintojos, 10. tautiniam stiliuje 
marškinių gamintoja, 11. sagoms 
kilpų gamintoja (rankų darbas), 
12. siuvėja (vienos adatos maši
noms), 13. monogramų išsiuvinė- 
toja (rankų d.), 14. monogramų 
išsiuvinėtoja (Singer maš.), 15. 
monogramų išsiuvinėtoja, 16. siu
vimas (rankų ir mašinų darbas), 
17. siuvėjai, 18. siuvėjos, 19. rūbų 
taisytojai, 20. paltų siuvėjai, 21. 
laikrodininkai, 22. laikrodininkai 
(dideliems laikrodžiams), 23. por
celiano taisytojai, 24. mergaitė lė
lėms taisyti, 25. graviruotojas 
stiklo darbams, 26. graviruotojas 
sidabro darbams, 27. sidabro kal
vis, 28. poliruoto jas sidabro ir 
brangenybėms, 29. brangenybių 
taisytojas, 30. odos štampuotojai, 
31. odos darbininkas, 32. balnų ir 
pakinktų gamintojas, 33. pianino 
užbaigiamųjų darbų specialistai, 
34. pianino derintojas, 35. saldai
nių gamintojas, 36. instrumentų 
derintojas, 37. ginklų meisteris, 
39. ginklų kalvis.

Nurodytieji specialistai, norin
tieji gauti paminėtą darbą ir besi
rengią apsigyventi Chicagoje, bet 
neturį darbo garantijos, gali pra
nešti savo giminėms ar pažįsta
miems, kad „Marshal Field" krau
tuvėje yra jų specialybei darbo ir 
kad minėtą firmą, su ja susitarus, 
galima įrašyti darbdaviu. LTB

Vautųai is visus
Norfolk-Virginia. Admirolas F. R. 

Hickey pareškė, jog Atlanto manev
ruose būsiančios pavartotos pratlmi- 
nės atominės bombos.

Londonas. Anglijos kolonijų mini- 
sterio nuomone, mažiausiai dvejų me
tų reikia, kad komunistinis sąjūdis 
Malajuose butų nuramintas.

Rhodos. Iš neoficialių šaltinių buvo 
pranešta, jog žydai Įteikė ultimatu
mą, kuriame buvo sakoma, jog jie 
nutrauksią vykstančius tarp jų ir 
egiptiečių pasitarimus, jei iki šešta
dienio (II. 6.) nebus prieita tinkamo 
sprendimo.

Kairo. Egipto užs. reik, ministerija 
visoms valstybėms, kurios pripažino 
Izraelį, įteikė protesto notas.

Lohdonas. Neseniai Sovietų Sąjun
ga grąžino Anglijai vieną iš karo me
tu pasiskolintų karo laivų. Tuo pa
čiu laiku Italija perdavė Sovietų S- 
gai savo kovos laivą „Giulio Cesare”.

Vašingtonas. Iš JAV karo laivyno 
paleidžiama 30 000 jūrininkų dėl finan
sinių priežasčių. 72 laivai bus išimti 
iš tarnybos.

Berlynas. Vienas aukštas JAV kari
nės valdžios Vokietijoje pareigūnas 
pareiškė, jog Vokietijos valstybių Są
junga vargu ar bus prieš liepos 1d. 
įkurta.

Vašingtonas. JAV užs. reik, mini
sterija per savo pasiuntinį Budapešte 
įteikė griežtą protestą prieš ameri
kiečių korespondentų neįslleidimą į 
kard. Mindszenty teismą.

Oslo. Iš Oslo pranešama, jog į Va
šingtoną išskrido užs. reik. min. Lan
gės vadovaujama Norvegijos delega
cija aptarti įsipareigojimus, kuriuos 
turės atlikti Norvegija, įsijungdama į 
Atlanto paktą.

Roma.* Italijos užs. reik. min. gra
fas Sforza pareiškė, jog Italijos da
lyvavimas Europos Taryboje ir Vaka
rų Europos Unijoje yra nors dar ofi
cialiai nepaskelbtas, tačiau tikras da
lykas.

Romą. AP pranešimu. Italija kartu 
su D.Brltanija, Prancūzija ir viena 
Skandinavijos valstybe sudarys Eu
ropos ūkinei politikai tvarkyti orga
ną.

Berlynas. Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį vakariniuose sektoriuose 
pradėta vykdyti priešblokada. Polici
ja tikrinanti visus sunkvežimius, ku
rie važiuoja į sovietų sektorių, ar ne
turi uždraustų prekių. Keleivinės ir 
lengvos mašinos netikrinamos.
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