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JT konferencija pasibaigė
SEKANTI KONFERENCIJA BA

LANDŽIO 1 D. JAV-SE
Paryžius. JTO konferencija pa

gal visumos posėdžio nutarimą 
turėjo baigtis šeštadienį, tačiau 
kai pabaigoj buvo paliestas Ko
rėjos klausimas, sov. Ukrainos 
atstovas Manuilskis paėmė žodį ir 
kalbėjo visą valandą. Tuo metu jau 
buvo po pusė pirmos naktį į sek
madienį ir Manuilskio kalbos pa
baigoj daugelis delegatų savo vie
tose ramiai miegojo. Tuomet bu
vo nutarta dar padaryti posėdį 
sekmadienį. Siame posėdy buvo 
nutarta pripažinti Korėjos vy
riausybę, sudarytą amerikiečių 
zonoj, ir tuo JT konferencija bu
vo galutinai baigta. Sekanti JT 
konferencija, kurioj bus svarsto
mi šioj konferencijoj neužbaigti 
klausimai, įvyks balandžio 1 d- 
Lake Success.

Tiek vakarų, tiek Rytų diplo
matai pripažįsta, kad jokioj tarp
tautinėj konferencijoj nebuvo taip 
garsiai šnekėta ir tokių šiurkščių 
žodžių panaudota, kaip šioje. Nu<^- 
monės skiriasi, kuri šalis šioje 
konferencijoj pralaimėjo bei kuri 
šalis dėl nepasisekimo yra kalta.

Neutralumo politika ir karines realybės
(Rašo mūsų korespondentas Skandinavijoje* K. Rauklaukis)

Prieš Kalėdas Švedijoje visada 
darbymetis, visada visi skuba. 
Neramu ir šiemet Piliečiai užblo
kuoja krautuves, bepirkdami Kalė
doms dovanas, vyriausybė ragina 
susivaldyti ir neleisti tiek pinigų 
grynai egoistinėms užmačioms, 
Viename iš taupymo tikslais iškli
juotų plakatų Kalėdų senelis, ma
tyt finansų ministerio įsakytas, 
nori sulaikyti namų šeimininkę 
nuo perdaug didelio pirkimo ir 
ruošimosi Kalėdoms. Galvą laužo 
ir karinių mokslų žmonės, tik jų 
rūpesčiai priklauso ne nuo kalė
dinės nuųjaikos. Marsas jiems 
miegą atima, krašto saugumas nei
šeina jiems iš akių, o su krašto 
saugumu ir valstybės bei tautos 
ateitis.

Štai vienas iš Švedijos karinių 
klausimų žinovų, savo tikrosios 
pavardės prašęs neskelbti, ,,DA- 
GENS NYHETER" gruodžio 5 d. 
numery paskelbė pirmąjį savo 
straipsnį (bus du), kuriame jis ana
lizuoja Švedijos gynimosi padėtį.

Šit ką tas anonimiškas karininkas 
rašo.

Tose didžiulėse besitęsiančiose 
grumtynėse dėl galybės Švedijos 
kelias yra neutralumo kelias. Ne
žiūrint ideologinio priklausomumo 
Vakarams, nežiūrint didelės dau
gumos nuomonės, kad ideologini
ame kare nėra ir neturi būti jokio 
neutralumo, visdėlto švedų tauta 
ir jos vadai mano, kad mes, kilus 
trečiajam pasauliniam karui, ga
lėsime suvaidinti tą patį vaidmenį, 
kaip ir pirmuose dviejuose. Tokios 
pažiūros klaidingumas iš dalies 
priklauso ir nuo to, kad žmonės 
negaug ką težino, apie karines 
realybes. Ryšium su tuo, pirmiau
sia reikia. atsakyti į šiuos tris 
klausimus:

1. Kaip bus Sedija reikalinga kilus 
konfliktui tarp Rytų ir Vakarų?

, 2. Ar galės izoliuotas Švedijos gy
nimasis išsilaikyti?

3. Ar galima laukti „pagalbos iš 
kitur"?

visų pastangos pasiekti tokį apsi
ginklavimą kuris galėtų sulaikyti 
puolimą prie Reino linijos, vietoje 
prie Pirėnų, šiam tikslui be lėk
tuvų reikia 45 divizijų, ir tai te
būtų tik 10 divizijų prieš 100 rusų. 
Taigi, lieka brangus ir ilgas gin- 
klavimasis, kuriam pirmiausia JAV 
karo pramonė bus gana kietai 
ųžangažuota. '

Rusų susisiekimo linijos per Vo
kietiją bus ilgos ir lengvai pa
žeidžiamos. Oro puolimai bus to
kios pat rūšies, kaip ir praeitame 
kare, kurie kartais net ir lemia
mos reikšmės turėjo. Tokius puo
limus didele dalimi gali atlikti vi
dutinio svorio bombonešiai ir nai
kintuvai iš bazių pietų Skandina
vijoje, kurios rusams sudaro gana 
pavojingą sparninį puolimą. Iš šio 
požvilgio išeinant, Vakarų sąjun
gininkams bazės Skandinavojoje 
turėtų labai rūpėti. Bet čia sąlyga 
yra ta, kad puolimai prasidėtų 
tuoj pat karui kilus, jeigu norima 
veržimąsi sulaikyti. Todėl puolimo

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Pa r y ž i u s. Prieš pasibaigiant JT 

konferencijai priimu žmogaus teisių 
deklaracija. Balsuojant Sov. Rusija ir 
Rytų blokas bei Saudi Arabija susi
laikė.

Berlynas. Gen. Clay pareiškė, 
kad nesėkmingi pasitarimai dėl Ber
lyno krizės išsprendimo per 5 mėne
sius aiškiai parodė, kad. Sov. Rusija 
turinti tik vieną tikslą: išvaryti Va
karų valstybes iš Berlyno ir sutruk
dyti Europos atsUtymą. Per visą tai
ką nebuvo pastebėU jokių ženklų, 
kad Sov. Rusija rimtai nori Berlyno 
klausimą išspręsti. Toliau gen. Clay 
pareiškė, kad tuo tarpu nesimato jo
kio karo pavojaus.
Bukareštas. Rumunija pareika

lavo, kad JAV atšauktų du savo di
plomatus, kaip turinčius ryšių su 
šnipinėjimu.

Vašingtonas. JAV pareikalavo, 
kad Rumunija atšauktų du savo di
plomatus iš JAV.

Berlynas. Šeštadieni sovietai iš 
naujo pranešė Vakarų valstybėms, 
kad jie nutupdys kiekvieną lėktuvą, 
kuris išskris iš koridoriaus ribų.

San Jose. Į Kostariką įsiveržė 
Nikaraguos kariuomenė.

Vatikanas. Pranešama, kad šių metų 
Sv. Kalėdų proga Šventasis Tėvas tars 
savo reikšmingą žodi visam pasauliui. 
Vatikano radijas perduos Popiežiaus 
kalbą gruodžio 24 dieną 11-ą valandą 
Romos, t. y. Vidurio Europos, laiku. 
Kaip paprastai, bus taip pat perduo
dami ir jos vertimai kitomis kal
bomis.

Churchillis už Ispanijos priėmimą i JT
Londonas. Lapkričio 10 d. kal

bėdamas debatų metu Žemuo
siuose Rūmuose, Anglijos opo
zicijos vadas Churchillis pareiš
kė, jog D. Britanija turinti atnau
jinti diplomatinius santykius su 
Franco Ispanija, kuo greičiau pa- 

| siųsti į Ispaniją savo diploma
tinį atstovą ir daryti visus žy
gius, kad Ispanija būtų priimta 
j JT.

Toliau Churchillis pagyrė ang
lų-amerikiečių glaudų bendradar
biavimą, kurio įrodymas yra ame
rikiečių supertvirtovių bazės Ang
lijoje. Jis taip pat pritarė darbie- 
čių vedamai politikai Rytų-Va
karų ginče dėl Vokietijos, tačiau 
reikalavo, kad būtų viskas daro
ma šaltajam karui užbaigti.

Paminėjęs Šiauęės Atlanto pak
tą, opozicijos vadas pareiškė, jog, 
jeigu toks phktas būtų buvęs su
darytas dar prieš 1939 m., gal di
džiosios katastrofos būtų buvę 
išvengta.

Palietęs vokiečių įmonių sunai
kinimą, jis pasisakė prieš jį. Taip 
pat jis pasisakė ir prieš nunaci- 
nimo procesus, teigdamas, jog 
jau gana kraujo esą pralieta. Ko
va, kuri Vakarų Europą pavertė 
griuvėsiais ir vos nesunaikino Va
karų civilizacijos, turi būti baigta. 
Anot Churchillio, kerštas yra 
daug kainuojantis luksusas.

Toliau kalbėdamas, Churchillis 
pareiškė viltį, jog britų kariniai 
daliniai Honkongą gins nuo bet 
kokia užpuolimo.

Ypatingo dėmesio susilaukė jo 
kalbos vieta, kurioje *jis citavo 
savo laišką, rašytą Stalinui 10 
dienų prieš karo pabaigą, ku
riame jis Staliną įspėjo, jog bet 
koki Rytų-Vakarų nesutarimai 
„pasaulį sudraskys į gabalus.“

Sį laišką Churchillis parašė po 
to, kai Himmleris per grafą Ber- 
nadottę pasiūlė Vokietijos kapi
tuliacija prieš anglus ir amerikie
čius. s

Ko pirmiausia rusai griebsis, ki
lus agresijai, tai kuo greičiausiai 
prasilaužti prie Siaurės jūros, ka
nalo ir Atlanto. Atsižvelgiant į da
bartines kontineto sausumos ir 
oro pajėgas, jos vargiai ar galės 
rusus sulaikyti. Šitoji Vakarų Eu
ropos tautoms taip apgailėtina pa
dėtis nepasikeis, jeigu nebus kaip 
reikiant apsiginkluota sausumoje 
ir ore. Dabar ir dedamos bendros

daliniai turėtų arba būti Skandina
vijoje, arba būtų paruošti ir sto
vėtų aliarmo stovyje ir tuoj galė
tų būti permesti ten. Taip pat ir 
paskesnėje stadijoje, jeigu rusai 
ir pasiektų Atlantą, puolimai iš 
Skandinavijos bazių galėtų pereiti 
į rusų susisiekimo tinklo naikini
mą iš palengvo ir tuo sudarytų ru-

(Perkelta į 4 pusi.)

KOMUNISTAI GRIEBSIS

Šanchajus ruošiasi gynimuisi

„Hitleris nedidziausiaskaltininkas!“
VIŠINSKIS PUOLA VAKARUS

Paryžius. Sovietų Sąjunga lap
kričio 10 d. JT visumos surin
kime JAV ir Didžiąją Britaniją 
pavadino karo kaltininkėmis. Vi
sumos posėdžio metu svarstant 
žmogaus teisių deklaraciją, So
vietų atstovas Višinskis pareiškė, 
jog ne Hitleris, bet Vakarų di
plomatai yra atsakingi už antrą 
pasaulinį karą.

Višinskis ypatingai griežtai pa
sisakė prieš tą deklaraciją,

reikšdamas, jog ji pritarianti ir 
iššaukianti bet kurios formos fa
šizmą. Toliau jis pareiškė, jog 
Anglija Amerikai padedant, vis
ką darė, kad tik Hitleris užpul
tų Sovietų Sąjungą. Ne kiti, tik 
Daladier ir Chamberlainas prisi
dėję prie Hitlerio apsiginklavimo 
pagreitinimo ir tuo padėję ruošti 
agresiją prieš Rytus, pareiškė Vi
šinskis. Mūncheno susitarimas 
atidaręs kelią antrajam phsau-

pa- liniam karui.

Nankingas. Vadovaujant pačiam 
Šanchajaus miesto tarybos pirmi
ninkui, pradėti pasiruošimai mie
stui ginti. Yra planuojama 
suorganizuoti mažiausia 100.000 
vyrų armiją, kuri turės ginti 5 
mil. Šanchajaus gyventojų gyvy
bę ir turtą. Amerikiečių laivyno 
Vakarų Pacifike vadas pareiškė, 
jog jis, reikalui esant, duosiąs 
įsakymą ginti Šanchajuj gyvenan
čių 2500 JAV piliečių gyvybes ir 
turtą.

Iš kitų šaltinių pranešama, jog 
mūšiai prie Nankingo pasiekė 
aukščiausio įtempimo. Abi pusės 
į frontą metė geriausias savo pa
jėgas. Manoma, jog ateinančiomis 
dienomis šis frontas turės vienur 
ar kitur pajudėti. Apskritai vi
suose frontuose komunistai pa
mažu stumiasi į priekį, privers
dami nacionalinę kariuomenę 
perleisti svarbius strateginius ir 
susisiekimo taškus.

NEPAVYKĘ MANEVRAI
Londonas. „Daily Mail“ savo veda

majame rašo apie bendrus karo lai
vyno ir aviacijos manevrus ir pasta
rosios „fiasco". Vadinamųjų „saulės 
patekėjimo" manevrų penktą dieną 
buvo numatyta karo laivų flotilijos 
invazija t Plymouth uostą. Flotlllją 
turėjo viena atomine bomba sunai
kinti karo aviacija. (Buvo numaty-

ta vieton bonzos sukelti 320 mil. 
žvakių stiprumo žaibą.) Ir tai turėjo 
būti visų manevrų svarbiausias mo
mentas. Tačiau uždavinį turėjusieji 
lėktuvų daliniai dėl blogo oro nega
lėjo pakilti. Nepavyko ir vėliau net 
surasti kovos laivo „Duke of York" 
ir trijų lėktuvnešių. Laikraštis pava
dino tai didžiausiu karo aviacijos 
fiasco ir ragina vyriausybę griebtis 
priemonių karo aviaciją pastatyti vėl 
| buvusi karo meto lyg|. 1

REPRESIJŲ
Berlynas. Kaip iš Berlyno pra

nešama, galimas daiktas, jog so
vietų remiamas komunistinis Ber
lyno magistratas griebsis repre
sijų prieš tuos Berlyno gyvento
jus, kurie nepaklus jų potvar
kiams.

Jau anksčiau praktiškai sovie
tai kontroliavo Berlyno magistra
to kapitalą, nes visi bankai yra 
sovietų sektoriuj. Dabar laukia
ma, jog vad. „operetinis magistra
tas“ gali jį (DM 350 mil.) visai 
konfiskuoti.

Vis toliau varžomas ir susisie
kimas. Paskutiniu laiku sovietų 
sektoriaus vadovybė pranešė, jog 
visos automašinos, norinčios vykti ’ 
iš vakarų sektorių į rytų, turi 
turėti specialiu^ leidimus. Pre
kių vežimas leidžiamas tik per 
keturis punktus.

Pabaltės C K-fo pirmininku pasitarimas
Š. m. gruodžio m. 4 d. Mūnche- 

ne įvyko Pabaltės Centro Komi
tetų pirmininkų pasitarimas, ku
riame buvo apsvarstyta esamoji 
tremtinių būklė ir nutarta:

1) Pakartotinai kreiptis i IRO 
zoninę vadovybę, prašant oficia
liai pripažinti tautinius komite
tus; 2) 2—3 jų nariams duoti ne
mokamus geležinkelio bilietus; 3) 
jų atstovus kviesti į spaudos kon
ferencijas; 4) apmokėti jų. admi
nistracijos išlaidas; 5) svarstant 
tremtinių gyvenimo klausimus, 
kviesti centrinių komitetų atsto
vus patariamuoju balsu.

Atsižvelgiant į tęsiamą dirban
čiųjų atleidimą ir jiems atlygini
mų mažinimą, nors rugsėjo mė
nesį ir buvo žadėta nei to dirban
čiųjų skaičiaus, nei jų atlyginimo

nemažinti, nutarta įteiktį IRO na
riams memorandumus nurodant į 
susidariusią kritišką būklę stovy
klose, prašant vietoje DP dirban
čiųjų panaikinti Sub Arėjas su 
užsienio valiuta atlyginimais tar
nautojus ir gautom santaupom 
apmokėti DP dirbančiuosius.

Pasiųsti iš kiekvieno komiteto 
po du atstovus delegaciją pas 
IRO USA zonos direktorių aukš
čiau minėtais klausimais aiškin
tis vietoje.

Kadangi, emigruojant į USA, 
pabaltiečių kvota pastebėta ne
retai pasinaudoja visai kiti, pra
šyti savo tautiečius, dirbančius 
pereinamose stovyklose ir paste
bėjusius panašius faktus — apie' 
tai informuoti savo centrus.

LTB
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GUDIŠKASIS IMPERIALIZMAS
Gudų laikraštis tremtyje „Back- 

auščina" (Tėvynė) 1948 m. liepos 
4 d. mus buvo nustebinęs savo
tiškais išvedžiojimais apie Gudijos 
etnografines vakarines sienas. Ten 
buvo tvirtinama: „Pagaliau reikia 
pažymėti, kad istoriškai ir etno
grafiškai VILNIUS ir Balstogė . . . 
tai nuo amžių mūsų žemės".

Ten pat išvedžiojama, kad „isto- 
rihis vardas „Lietuva" (Litva) bu
vo nacionalinis gudų tautos pava
dinimas ligi 18 amžiaus galo. Rusų 
carai, o ypačiai Ekaterina II, ži
nomais politiniais sumetimais pa
vergti Ęietuvą ir prijungti ją prie 
Maskolijos, pakeitė valstybinį pa
vadinimą „Litva" į administracinį 
Bielarus (Gudija)" . . .
, Ten pat: Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės kalba buvusi gudų 
kalba; Grūnvaldo pergalė tai gudų 
kariuomenės nuopelnas; tada suda
ryta siena vakaruose buvusi išlai
kyta iki 18 amžiaus galo, ligi Len
kijos ir Gudijos (!!!) padalini
mo.

Gudų skautų laikraštukyje: Vy
tautas didysis tai gudų kunigaikš
tis, kurio gimtoji kalba buvusi 
gudų kalba . . .

Pakartojame, kas į tuos gudų 
tremtinių laikraščių išvedžiojimus 
buvo pareikšta ELTOS:

JAUKI EICHSTATTO ATEITININ
KŲ RAMOVE

Gimnazijos moksleiviai ateitinin
kai, gavę iš stovyklos komiteto 
patalpą, talkinami stovyklos stu
dentų ateitininkų ir kitų kultūrines 
pastangas remiančių asmenų, sto
vykloje įsirengė jaukią ramovę: ją 
išdekoravo tautiniais ornamentais 
ir paveikslais, įtaisė tautinio sti
liaus baldus, papuošė lietuviška 
kopytėle su Rūpintojėliu, pakabino 
gražiai stilizuotą vytį, pastatė ži
dinį ir kt. Si ramovė tenkina ne 
tik pačių ateitininkų reikalus, bet 
ji gražiai tarnauja ir visai sto
vyklai: joje įrengta skaitykla, ku
rioj kasdien nuo 20 iki 22 vai visi 
stovyklos gyventojai gali pasiskai
tyti lietuviškos ir nelietuviškos 
spaudos. Skaityklą remia ir komi
tetas: prenumeruoja dalį lietuviškų 
laikraščių ir leidžia naudotis savo 
radijo aparatu. Šioj skaitykloj iš 
tikrųjų jauku ir malonu. Ją sėk
mingai ir rūpestingai tvarko ir va
lo patys moksleiviai ateitininkai, 
net žemesniųjų klasių mergaitės ir 
berniukui.

1. Guduose - tiek emigracijoje, 
tiek krašte-ima reikštis tautinio 
atgimimo sąjūdis, kuris veda į val
stybinį nepriklausomumą. To atgi
mimo žymės yra tokios pat, kaip 
ir kitose atgimstančiose tautose. 
Pirmiausia aštrus atsiribojimas nuo 
tų kaimynų, kurie- yra pavojin
giausi, tirpindami savyje gudų ele- 
mentą-nuo rusų ir nuo lenkų. Gu
dai nuo jų orientuojasi į vakarus, 
kuriuos precizuoja politinio bloko 
forma — į baltus, į skandinavus. 
Antras būdingas tautinės sąmonės 
ženklas-savos praeities idealizavi
mas, „aukso amžiaus" kūrimas. Jį 
identifikuoja su Lietuvos Didžiąja 
Kunigaikštyste.

2. „Aukso amžiaus" tautinėje ro
mantikoje gudų veikėjų nueinama 
iki naivumo, perdėtos fantazijos, 
Gudiją paverčiant Lietuva ar at
virkščiai, Lietuvos 'kunigaikščius 
gudiškaisiais. Susidaro įspūdis, kad 
gudai savo stiprybei imasi pasisa
vinti iš Lietuvos karūnos ne tik 
atskirus brangakmenis, bet ir pačią 
karūną perdeda ant gudiškos gal
vos.

3. Patį gudų tautinį sąjūdį lietu
viam tenka sveikinti iš visos šir
dies. Jis mum geriau suprantamas 
ir atjaučiamas nei kam kitam. Ir 
gudų pastangos ‘ sukurti savo tau
tinę valstybę etnografinėse ribose 
tegali susilaukti iš lietuvių prita
rimo ir paramos. Ne tik dėl to, 
kad lietuviai jaučia sentimentą bu
vusiai istorinės Lietuvos valstybės 
daliai, bet ir dėl to, kad stoja už 
visų savarankiškam gyvenimui 
subrendusių ir tam apsisprendusių 
tautų lėisvę.

4. Į gudų veikėjų išvedžiojimus 
apie Gudijos aukso amžių, į tezes, 
kad Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tystė buvusi gudiška-galima žiūrėti 
su atlaidumu tiek, kiek tie teigimai 
liečia gudų vidaus reikalą, t. y. 
kiek tie teigimai padeda kelti gu
dų valstybinio savarankumo są
monę. Juos galima vertinti pana
šiai, kaip vertiname lietuvių tau
tinio atgimimo laikais aušrininkų 
tautinio priklausomumo ekspansi
nius samprotavimus.

5. Kiek tie gudų patriotų sam
protavimai jau virsta užsieni- 
n i u reikalu, t. y. kiek jie dedami 
pagrindan santykiam tarp nepri
klausomų Lietuvos ir Gudijos val- 
stybių-tenka juos kategoriškai at
mesti, nesileidžiant į jokią pole
miką, nes realus bendradarbiavi
mas negali remtis naiviom fantas
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atskirtus nuo pasaulio
GAUTINGO DP SANAT ORIJĄ APLANKIUS

DR. MED. K. AMBROZAITIS

tinėm prielaidom. Gudų yeikėjam 
dar reikės ilgesnio laiko, iki išgy
vens patriotinę romantiką, visada 
susijusią su tam tikru imperializ
mu. Ji gali laikinai sunkinti jiem 
susipratimą su kaimynais, net ir 
su jiem labai draugiškai nusitei
kusia Lietuva. Jau ir anksčiau to
kio sunkumo praktiniuose santy
kiuose sukeldavo kai kurie gudų 
veikėjai Vilniuje, reikšdami pre
tenzijas laikyti gudų etnografinėm 
žemėm teritoriją net iki pat Vievio.

6. Realaus bendradarbiavimo ga
limybės tarp Lietuvos ir Gudijos 
išryškės ir konkretizuosis, kada 
gudų veikėjai konkrečiau pasisa
kys, kaip jie vaizduojasi savo san
tykius su Lietuva; ar tokius, kaip 
su Lenkija, Latvija, Estija; ar čia 
jie vaizduojasi kitokius ryšius,-pri
simenant kitokią istorinę praeitį ir 
dabartinius interesus. Iš mūsų pu
sės ‘gali būti parodyta draugiško 
bendradarbiavimo, padedant jiem 
tais klausimais apsispręsti."

Naujos šviesos gudų nacionali
niams siekimams vakaruose yra 
davęs jų egzilinės vyriausybės mi- 
nisteris pirmininkas pasikalbėjime 
su „Žiburiais" 72 nr.

Kaip oficialus asmuo jis 
aprobavo tai, kas lig šiol buvo 
sakoma tik laikraščio vardu. Jis 
net sukonkretino gudų teritofinius 
siekimus vakaruose, pareikšdamas 
reikalavimų į „Gardino ir Vilniaus 
sritis maždaug ligi ribos, kurią su
daro 1939 m. spalių 9 d. lenkų- 
lietuvių administracinė linija".

Tos pretenzijos pareikštos ne vi
daus reikalui, bet užsieniniam. 
Jos tartos ne gudams, norint pa
kelti jų tautinę sąmonę, bet 1 i e- 
tuviams, norint pareikšti preten
zijas į jų žemes.

Tokie reikalavimai pareikšti tuo 
metu, kai tarp gudų ir lietuvių ofi
cialiųjų reprezentantų pradėta 
megzti santykiai dėl bendradarbia
vimo ir kada teritorinius klausi
mus aiškintis dar tik tarp savęs 
žadėtasi. Tokis užbėgimas už akių 
ir perkėlimas savo pozicijų tiesiai 
į spaudą yra labai panašus į tuos 
metodus, kuriuos vartoja vienas 
iš Berlyno bylos partnerių. Tai 
metodas, kuris neveda į nuoširdu
mą ir į tarpusavio pasikalbėjimų 
sėkmę. O patys reikalavimai yra 
brutalus imperializmas.

Toks gudų oficialaus asmens už
siangažavimas mus1 mažų mažiau
sia stebina. Turime pažymėti, kad 
esama dalykų, į kurių diskusijas

15 klm. nuo Muencheno, Gar- 
mischo link, Gautinge, miške 
stovi keletas aptvertų pastatų. 
Tai daugiausia dviejų aukštų* 
mūriniai namai, įrengti karui 
baigiantis ir skirti vokiečių karo 
ligoninei. Tuoj po karo joje įsi
kūrė DP sanatorija. Joje gydosi 
daugiau kaip 800 DP sergančių 
Tbc.

Lapkričio 22 d. aplankius šią 
sanatoriją, patirta, kad šiuo me
tu ten gydosi 50 lietuvių, dąuge- 
lis jų jau 1—2 metai ir ilgiau.

Sanatorijos direktorius Dr. 
Siegfried, Lenkijos žydas; gero
vės karininkas p. Paškevičius, 
kalba lietuviškai. Skyrių gydyto
jų dauguma vokiečiai, seserys1 
tap pat. Lietuvių gydytojų nėra. 
Patalpos gana geros. Ligoniai gy
vena po 4—6 vienam kambaryje. 
Sanatorijoj yra kantina, klubas, 
kinas ir pramogų salės. Kinas ir 
kitos pramogos apmokamos.

Drausmė.. Santorijoj taikomas 
toks pat režimas, kaip ir vokie
čių sanatorijose, tik su padidintu 
išvykimo iš sanatorijos rajono su
varžymu. Ligoniai dėl to labai 
nusiskundžia. Sis suvaržyihas yra 
pagrįstas, nes kitų tautybių ligo
niai savo laiku apylinkėse yra 
padarę žymių kriminalinių nusi
kaltimų. Pozityvūs ligoniai visiš
kai iš rajono neišleidžiami, ta
čiau negatyvūs ligoniai du kar
tus per mėnesį gali gauti trumpų 
atostogų. Už prasižengimus sana
torijos nustatytai drausmei ligo
niai yra baudžiami „bunkeriu“. 
Tas „bunkeris“ yra atskiras ba
rakas su kiek blogesnėmis patal
pomis, be centrinio šildymo, ta
čiau maisto, slaugymo ir gydymo 
srityse jokio skirtumo nėra. Svar
biausia, kad paskirtą bausmės 
laiką iš „bunkerio' negalima išei
ti Vadovybė pareiškė, kad lietu-
-------------------------------------------- Į
leistis būtų sau ir partneriui paže
minimas. Tokis nediskutuotinas da
lykas mums yra Vilniaus klausi
mas. Ir dėl jo su gudų imperia
listiniais siekimais mum neteks 
diskutuoti. O atsakingo gudų vei
kėjo nusistatymas ir jo deklara
vimo metodas'rodo, kad dar reikės 
palaukti, iki su gudais bus galima 
realiai kalbėtis dėl nuoširdaus ben
dradarbiavimo.

vių grupė yra drausminga ir nė 
vienas „bunkeriu“ nebuvo baus
tas. '

Maistas. IRO skiri^3600 kalo
rijų dienai. Daržovių gauna labai 
mažai. Vaisių visai negauna. Jo
kių kitokių priedų. Valgyti gau
na 4 kartus per diepą. Sviesto 
dienai skiriama 75 gramai, iš ku
rių 30 g. atskaitoma virtuvei. Mė
sos dienai, direktoriaus teigimu, 
skiriama 80 gr., o ligonių teigimu 
— gauną apie 30 gr. Vietoj’ deš
ros dažnai duodama silkė Vieną 
kartą per savaitę kompoto. Ęer 
visą vaisių sezoną gavo vieną 
kartą vyšnių ir tris kartus obuo
lių po 2 obuolius asmeniui. Per 
menėsį gauna 800 gr. cukraus.

Maistas kalorijų atžvilgiu yra 
pakankamas, bet paruošimas yra 
blogas. Kadangi maistas visą lai
ką vienodas ir blogai paruoštas, 
tai jis greitai atsibosta ir ligoniai 
viso nesuvąlgo. Tik ką atvykę li
goniai maistd nesiskundžia ir per 
porą savaičių priaugina svorio, 
tačiau vėliau prisideda prie ben
drų nuotaikų.

Žydų tautybės ligoniai valgo 
atskirai — turi savo „koser“ vir-

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Didėjant Australijoje lietuvių 

skaičiui, gyvėja ir jų organizaci
nis bei kultūrinis gyvenimas. 
Rugsėjo 11 d. ir Melbourne įsis
teigė Australijos Lietuvių Drau
gijos skyrius. Steigiamajame su
sirinkime dalyvavo apie 35 lietu
viai. Šiuo metu skyrius turi 45 
narius. Pirmininku išrinktas K. 
Mieldažys.

Australijos lietuviai jau tiek 
sustiprėjo, jog įstengė išleisti 
ir savo laikraštį „Australijos 
Lietuvį“ Laikraštis spausdintas 
rotatorium, išeina kad dvi savai
tės.

ŽYDAI DĖKOJA POPIEŽIUI
Roma. Gruodžio 7 d; Šventasis 

Tėvas specialioj audiencijoj priė
mė New Yorko rabiną W. F. Ro- 
senblumą, Amerikos žydų socia
linės globos įstaigos narį, kuris 
visų JAV žydų vardu pareiškė 
Pijui XII padėką už žydų tautai 
suteiktą pagalbą ir globą nacių 
siautėjimo metu.

Jurgis Jankus

IPUSIIS
24.

Seniau Velykų'ahtrą dieną didžiausias suėjimas būdavo 
pas Valentinus. Jų seklyčia yisam kaime buvo didžiausia, 
savo jaunimo daugiausia, o ir alaus niekas tokio malo
naus gerti ir tokio mušančio išgėrus nemokėdavo pa
daryti, kaip senis Valentinas. Ir negailėdavo. Velykoms 
visada iš trijų pūrų darydavo, kaip vestuvėms.

— Tik mokėkite skaityti ligi trijų, — sakydavo susirin- 
kusiemš, — tada pats- smagumas.

Ir tikrai jo alaus trijų stiklinių geram smagumui už
tekdavo. Mergaitėms ir nuo vienos veidai raudonpusiais 
obuoliais žydėdavo, bet kas mėgindavo daugiau — dar 
kitas tris ir dar daugiau — su tuo neretai būdavo vargo.

Tais metais pas Valentinus buyo gedulą, bet dėl jo 
gedulos negi gelėjo bųti ir visas kaimas apsiniaukęs. 
Jaunimas įsiprašė pas Naviką. Jo troba buvo didelė, se
noviška, dar iš apvalių rąstų sudėta, daug didesnė už 
Valentinų seklyčią, tik be grindų, ne tokia smagi pus
padžiu primušti. Ir alaus čia negalėjo būti tokio gero. 
Navikui niekada nepasisekdavo padaryti tokio stipraus, 
kaip Valentinui^, ir gerdamas visada jusdavai rūgštelės 
skonį, nors nuo keletos stiklinių taip pat ir veidai im
davo kaisti ir linksmiau darydavosi.

'-r- Na, porą siekelių salyklo daugiau užbersiu, — pa
žadėjo, sutikdamas priimti.

Kitiems trūkumams atsverti groti pasamdė Pupkus, bet 
manęs tas viskas šiemet netraukė.

Kai Velykų rytą išėjau iš bažnyčios, Jonų Bladas ir 
Mykolų Stasys tuoj priėjo ir pasakė:

— Ateisi?
— Pas Naviką?
— Pas.

----Aš truktelėjau pečiais.
— Pažiūrėsiu. Gal ir*ateisiu.
— Kodėl? Galvos juk nebeskauda.*
— Nebeskauda. Gal ir ateisiu. /
— Tu kitoks pasidarei. Kas tau yra? — staiga pasakė 

Stasys.
Aš valandėlei sumišau, paskum greitai pasakiau:
— Nieko nėra. Nemalonu su tokia kakta.
—O, žmogau! Rado ko gėdytis. Šiandien daug kas no

rėtų tokį randą turėti. Tyčia atkišęs vaikščiotų. Tiek vyrų 
stovėjo ir nė vienas dėl to negriebė vokiečiui už lazdos. 
Ateik. Mergaitės seniai laukia ir norį būtinai pamatyti.

Pro šalį praėjo Ieva, į juodą vilnonę skarą susisukusi, 
po pažastim motinos šaltininę pasikišusi, tamsi ir rūsti, 
kaip per galulaukę slenkąs audros debesis. Ji nepažiūrėjo 
nei į mus, nei kitus, kurie stoviniavo būreliais šalia tako.

— Vakar Majoriuką parsivežė, — akim ją nulydėjęs, 
pasakė Bladas.

— Sveikas? — paklausiau.
— Kas jį žino. Vaikšto.
— Sako vėl pradės lošti.
*— Bus gerai, — pasakiau.
— Kodėl? Man verčiau pašokti, dainelę suringuoti. Ne

noriu kaip senis dūmuose smilkti, — paprieštaravo Stasys.'
Aš irgi pasakiau ne dėl savęs, bet taip sau, kad kalba 

nenutrūktų: šokti, dainuoti, jaunimo būry pabūti man vi

sada būdavo smagiau, negu sėdėti prirūkytam kambary ir 
lošti, bet dabar ir tam noro nebeturėjau.

— Neini? — pasakė, pro šalį eidamas, Palys.
— Einu, palauk! — atsakiau, greitai atsisveikinau ir

nuėjau. »
— Tik nesiyėlink, — dar šaukė Bladas, bet aš ėjau ir

nieko jam nebeatsakiau. •
Su Palių ilgai ėjom tylėdami. Per mokyklos kiemą, per 

žydų daržus. Salia tako iš žemės jau kalėsi gelsvi krienų , 
lapeliai, paskum per dvarą. Tuoj už tvoros po medžiais 
stovėjo sofa, du foteliai, kelios kėdės ir juodas fortepijo
nas. Juos visus praėjusią vasarą vokiečiai išsinešė po me
džiais ir paliko. Niekas nepaėmė, nes visą laiką dvare 
buvo vokiečių, ir jie norėdavo čia ateiti ir pasėdėti, o rū
muose dar daug buvo ir fortepijonų ir minkštų sofų.

— Ar ne rupūžės? — pasakė Palys. — Kam dabar suga- • 
dino tą fortepijoną ir tuos baldus.,

— Ar jų? — atsakiau.
— Daug kas ne mano ir ne tavo, ar tai jau reikia tuoj 

ir draskyti. Bet kiaulės, ne žmonės.
Nieko neatsakiau, bet pagalvojau apie Mortą. Man pa

sirodė kad ir jai bus tas pats, kaip tiems balsams, ir nuo 
to pasidarė labai nesmagu.

Palys visą laiką šnekėjo. Jis turėjo galvoj labai daug 
atsitikimų, kur vokiečiai viską naikino tik todėl, kad at
rodė smagu naikinti Jis suminėjo ir kaip Girvalakių trio- 
bas sugriovė apkasams grįsti, nors už poros kilometrų 
lentpjūvėj buvo pilna ir rąstų ir lentų, kaip viso kaimo 
javus išpylė į patvorius arkliams tiesiai ant žemės, kaip, 
radę ūkininkų po laukus išmėtytą sėklą, peiliais maišus 
supjaustė ir javus kojomis išspardė, kaip nušovė Petrėtį 
tik todėl, kad, griaudami jo trobas, rado kažin kur pasto
gėje seną medžioklinį šautuvą.
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tuvę. Turtingoj sanatorijos kan
tinėj galima pirkti obuolių, mais
to ir kt reikmenų. Prekės bran
gesnės, negu už sanatorijos ribų. 
Kantina esanti nuolatinėj sanato
rijos vadovybės kontrolėj Pelnas 
skiriamas pirkti papildomai mė
sai ir dalis gerovės karininko dis
pozicijon.

Joint-o organizacija žydaips 
papildomai duoda 1500 kalorijų 
dienai. Katalikams retkarčiais 
duoda dovanų NCWC. Lietuviai 
garma nuolatinį papildomą mais
tai iš LRK. Gen. Įgaliotinio Ame
rikos Zonai. Šis papildomas da
vinys esąs ligoniams būtinas ir 
prašo jo nesumažinti. 
GYDYMAS. Skyrių gydytojais^ 
ligoniai patenkinti. Rentgeno ir 
chirurginis skyriai moderniai 
įrengti ir turi visą reikiamą apa
ratūrą. Chirurgai: Dr. Herman — 
žydas ir Dr. Sadletchit — vokie
tis. Ligdniai raginami operaci
joms, ypač thorakoplastikai. Tą- 
čiau ligonių tarpe chirurgai dide
lio pasitikėjimo neturi. Prieš me
tus vienai lietuvaitei buvo dary
ta tHorakoplastika, bet ji iki šiol 
tebeguli pozityviam skyriuj. Pen
kiems ligoniams (ne lietuviams) 
buvo darytos pneumolyses ope
racijos, visi po operacijos dėl ne
žinomų priežasčių mirė- Apskri
tai, gydymas yra kruopštus. Pa
gal reikalą iš Muencheno konsul
tuoti atvyksta du profesoriai. Di
rektoriaus pareiškimu, vaistų ifr 
kitokių gydymo priemonių turį 
pakankamai ir joki papildomi 
privatūs ligonių vaistai nereika
lingi. Streptomycino šiek tiek 
gauna iš IRO ir naudoja menin
gitų atvejais visiems ligoniams. 
Iš JOint-o gaunami dideli kiekiai 
streptomycino naudojami ir ki
tais atvejais, bet tiktai žydams. 
Kaip tik tą dieną gautas prane
šimas, kad sanatorija gaus nuo
latos penkiems ligoniams naujai 
bandomo vokiečių vaisto TB> ir 
TB».

Sanatorijos direktorius sunkes
nių operacijų atvejais neleidžia 
ligoniams pasirinkti chirurgo. Jei 
kuris išvyksta operuotis kitur, 
tai po operacijos nebeleidžia su
grįžti į Gautingo DP sanatoriją. 
Direktorius pareiškė, kad IRO 
taip įsakė, nes IRO laiko šią sa
natoriją labai aukšto lygio ir ne
randa reikalo ligoniams išleisti 
vykti kitur.

Nežiūrint vienumos ir daugelio 
nepriteklių, lietuviai, palyginti, 
nėra nusiminę ir tikisi greitai 
pasveikti. Prie sanatorijos vado
vybės veikia ligonių komitetas, 
kuris . turi nemaža įtakos, tvar
kant įvairius vidaus reikalus. 
Komitetą sudaro: 10 žydų, 1 len- 
'kas ir 1 latvis. Kadangi lietuvio 
šiame komitete nėra, tai lietuvių 
reikalai dažnai nukenčia. Vado
vybė pažadėjo, kad sekančius 
rinkimus pertvarkys taip, kad į 
jį įeitų ir lietuvių grupės atsto
vas.

Ligonių materialinė padėtis la
bai bloga. Daugelis neturi pinigų 
net pašto ženkleliui nusipirkti, o 
apie abuolį nė pagalvoti negali. 
Todėl keletas prisipažino, kad 
gaunamą, iš LRK pieną priversti 
parduoti kitiems, kad už gautus 
pinigus galėtų parašyti giminėms 
laišką. Tie, kurie stovyklose pa
liko šeimas su mažais vaikais, 
patys geriau neprivalgo, o gautą 
pieną siunčia alkstantiems vai
kams. Ligonių tarpe yra ir tokių, 
kurie pasiliko nuo išvykstančių į 
užjūrį šeimos narių, kuriems emi
gracinės komisijos atidengė tu- 
berkulozę ir pasiuntė į santoriją. 
Būtinai reikėtų, kad s ant ori jose 
gulintiems ligoniams LR Kryžius 
skirtų piniginę pašalpą bent po 
5,— DM mėnesiui smulkiems rei
kalams ir bent po 2 kg. obuolių 
asmeniui kiekvieną mėnesį. Sun
kių operacijų atvejais neturtingi 
ligoniai turėtų būti sušelpiami, 
kad galėtų operuotis kitoj ligo
ninėj.

Artėjant Kalėdų švenftėms, or
ganizacijos ir pavieniai tremti-

NUO SOCIALISTO, LIGI 
KOMUNISTO IR DEZERTYRO

Thorez, prancūzų komunistų 
vadas, savo politinę karjerą pra
dėjo kaip socialistas. Socialistus 
metė ir prisidėjo prie komunistų 
dėl pastarųjų energingumo. Pir
mame pasauliniame kare Tho
rez kareivis, antrame-dezertyras. 
Thorezas nėjo ginti savo tėvynės, 
bet pabėgo į Maskvą, nes karo 
pradžioje Hitleris bendravo su 
Stalinu. Thorezui tėvynės gyni
mas buvo nereikalingas, jei to

KADA ATEIS AMERIKIEČIAI?
Vienas amerikiečių diplomatas 

Bukarešte turėjo atlikti reikalą 
sų aukštu Rumunijos pareigūnu. 
Kai jis nuvyko į stipriai saugo
mus vidaus reikalų ministerijos 
rūmus, prasidėjo dokumentų tik
rinimas. Galiausiai jam pavyko 
patekti į antrą aukštą. Prie durų 
stovėjo ginkluoti policininkai. 
Stropiai ir įtariamai jie vėl tik
rino dokumentus. Pagaliau vie
nas su visais dokumentai dingo 
už durų. Amerikietis nekantriai 
laukė jo pasirodant. Likęs poli
cininkas bailiai, apsidairė ir grei
tai pribėgęs prie amerikiečio, ty
liai sušnibždėjo į ausį: „Pasaky
kite gi, kada ateis amerikiečiai?"

TEISĖJAS neišlaikė 
EGZAMINŲ

Amerikos Federacinio teismo 
teisėjas Rivhid už pergreitą va
žiavimą buvo sulaikytas polici
ninko tvarkiusio judėjimą. Teisė
jo bendrakeleivis bandė polici
ninkui Išaiškinti, jog f jis> turįs 
reikalo su teisėju.

„Teisėjas?! Kiekvienas tokiu 
gali pasivadinti. Tai jūs turite 
pirma įrodyti“, pareiškė polici
ninkas ir pradėjo statyti Rivhin- 
dui tuos pačiuos klausimus, ku

Raudonųjų Europos vadu galerija
* * *

nenorėjo Stalinas, kuriam jis ak
lai tarnavo ir tebetarnauja. Visą 
karo metą jis praleido Maskvoje. 
Tuojau karui pasibaigus sovietai 
jį atgabeno į Prancūziją ir pa
darė ministerio pirmininko pava
duotoju. Thorezas, ir vyriausybėj 
būdamas, organizavo streikus ir 
sunkino vyriausybės darbą. Ko
munistus iš vyriausybės išstūmus, 
Thorez pasidarė viešas streikų 
organizatorius ir Pirancūzijos 
ūkio žlugdytojas. Dalyvavo vi
suose kominformo suvažiavimuo
se. Thorez yra laikomas nuosai
kesniu komunistu, palyginti su 
kitais prancūzų komunistų va
dais, bet jis nenušalinamas iš 
pagrindinio komunistų posto, nes 
yra už kitus Prancūzijos komu
nistus populiaresnis.

„GENEROLAS" MARKOS
Stalinas daug vilčių dėjo j Grai

kijos sukilėlių vadą. Vafiades Mar 
kos, kuriam suteikė ir generolo 
laipsnį. Jei Markosui Graikijoj ne
siseka, čia ne tiek jis kaltas. Ame
rikos parama Graikijai yra didelė, 
gi Stalinas atvirai paremti Mar- 
koso dar vis nesiryžta. Markos 
esąs energingas vyras, neblogas 
administratorius, negailestingai kie
tas ir visu šimtu procentų ištiki-, 
mas Maskvai. Graikijon jisai at
vyko 1923 metais iš Mažosios Azi
jos. Niekas negali užtikrinti, jog 
jis yra tikras graikas. Atvykęs į 
Graikiją, "tuojau įsitraukė į komu
nistinę veiklą. 1923 metais už agi
tacines kalbas, streikų organizavi
mą, plėšimus ir dokumentų falsi
fikavimą buvo pasodintas į kalė
jimą. Kalėjime jam teko sėdėti 
aštuonetą kartų, ir tai daugiausia 
už kriminalinius nusikaltimus. 
Daug kartų lankėsi Sovietų Są
jungoj.

RAUDONASIS BULGARIJOS 
DIMITROVAS

Atkakliausias Stalino, garbinto
jas Balkanuose yra Bulgarijos mi- 
nisteris pirmininkas Dimitrovas, 
buvęs konrintemo vadas ir senas 
revoliucionierius. Dabar jis yra 65 
metų amžiaus. Nuo 1900 metų jis 
dalyvavo socialistų sąjūdyje, vė
liau pasidarė komunistas. Daug 
kartų sėdėjo kalėjimuose. 1923 
metais Bulgarijoj buvo suorgani
zavęs komunistinį perversmą, bet 

niai turėtų prisiminti nelaimės 
ištiktus tautiečius sanatorijose ir 
organizuoti įvairias dovanas sal
dumynų ir vaisių formoj. /

Menininkai kviečiami dažniau 
aplankyti sanatorijas ir lietuviš
ka programa paįvairinti monoto
niškas ligonių valandas. Gautin
go ,DP santoriją vienintelė tėra 
aplankiusi solistė Pupėnaitė. Li
gonių tarpe buvo tokių, kurie 
pirmą kartą Vokietijoj girdėjo 
lietuvišką dainą. Daugumas ver
kė iš džiaugsmo.

Baigiant noriu priminti, kad 
Ambergo DP Sanatorijoj gydosi 
47 lietuviai, Kempteno vaikų sa
natorijoj — 34, ir Nūmbergo vai
kų sanat. — 46 lietuviai. Jie taip 
pat visi yra LRK Gen. Įgaliotinio 
Amerikos Zonai globos ribose. Iš 
tolimesnių sanatorijų pažymėtina 
Heilbronno DP Hospital, kur gy
dosi 28 lietuviai tuberkuliozinin- 
kai. Toje ligoninėje operavo gar
sus vokiečių chirurgas prof. Adel- 
berger’iš Heidelbergo. Šiuo metu 
prof. Adelberger sutartis su IRO 
yra pasibaigusi. Čia dirba ir lie
tuvis gydytojas Dr. J. A. Ado
mavičius, buvęs Kauno universi
teto vidaus klinikų vyr. asisten
tas, kuris lietuviams visomis iš
galėmis padeda ir daro žygių, kad 
minėtam chirurgui sutartis vėl 
būtų pratęsta. Sunkesnių opera
cijų atvejais ligoniams patartina 
laiškais kreiptis į Dr. J. Adoma
vičių, Heilbronn, DP Hospital, 
kuris rimtiems ligoniams mielai 
patars. Iš vokiečių ligoninių, kur 
sėkmingai vykdomos sunkesnės 
operacijos, rekomenduotina Hei
delberg-Rohrbach, Amalienstr. 15, 
Tbc Krankenhaus. Šios ligoninės 
direktorius ir'Chirurgas Dr. Um- 
holz.

r

AlMMMS OMOUHS...
riuos pastarasis statė neseniai sa
vo egzaminuojamam inspektoriui. 
Tačiau... teisėjas nė į vieną 
klausimą teigiamai neatsakė. Pa
leisdamas jį, policininkas paste
bėjo: „Jūs neturite jokio supra
timo. Atrodo, jog jūs tikrai esate 
teisėjas,“

IŠPRANAŠAUTA KATASTROFA
Visas Stokholmas dabar ir te

bekalba apie baisią katastrofą, 
kuri, lapkričio 24 d. įvyko ant 
aukšto, ilgo ir siauro Essinge 
tilto. Tą dieną vienas pamažu va
žiavęs sunkvežimis trenkė iš 
priekio atvažiuojančiam autobu
sui į šoną ir, mktyt, sugadino 
vairus, nes autobusas pasuko į 
šalį ir, išlaužęs turėklus, nukrito 
į vandenį. Išsigelbėjo tik tie- 
nas keleivis. Nuostabiausia, kad 
stpkholmiškis rašytojas Hilding 
Pawlo neseniai buvo laimėjęs 
premiją už novelę, kurioj jis 
aprašo, kaip ant Essinge tilto 
autobusas gauna nuo sunkveži
mio smūgį į šoną, išverčia turė
klus ir, kelissyk ore persivertęs, 
nukrenta į vandenį. Pats Pawlo 
lapkričio 24 d. išėjęs pasivaikš
čioti savo akimis matė katastro
fą, kurią jis buvo taip pranašin
gai aprašęs. Tą katastrofą matė 
keli šimtai žmonių.

jis nepavyko, ir Dimitrovas nuo to 
laiko blaškėsi po įvairius Europos 
kraštus. 1933 metais Vokietijoj bu
vo apkaltintas Reichstago rūmų 
padegimu ir jam grėsė mirties 
bausmė. Bulgarijos valstiečių va
das Petkovas tada jį iš Vokietijos 
kalėjimo išlaisvino ir tuo išgelbėjo 
gyvybę. Jurgis Dimitrovas, tada 
pažadėjo Petkovui to niekada ne 
užmiršti. Išvaduotas Dimitrovas 
nuvažiavo į Spvietų Sąjungą ir pa
sidarė Komintemo vadu.

KEMPTENO „MARGIS" LAIMI
Kemptenas. — Gruodžio 4 d. 

kempteniečiai turėjo progos pa
matyti krepšinio susitikimą 
Kempteno „Margio“ ir Dariaus- 
Girėno kuopos rinktinės, kuriai 
vadovauja dabar Andrulis UI.' 
Dariaus-Girėno kuopos vyrams 
dar nepavyko įveikti „Margio“, 
o margiečiams gerokai teko pa
sitempti iki laimėjimo prieš at
kakliai kovojančius kuopos vy
rus. Žaidimo pradžioje 4:1 vedė 
kuopos vyrai, vėliau — 6:2, bet 
margiečiai pasekmę greitai išly
gino, persvėrė savo naudai ir 
pirmą puslaikį baigė 23:12 kemp- 
teniečių naudai. Ir antrą puslaikį 
margiečiai nesigaili kuopos vy
rams krepšių, — vienu metu ve
da net 42:17 savo naudai. Bet 

l laimė nusišypso ir kuopos vy
rams, — jie pasekmę švelnina, 
ir rungtynės baigiamos 49:33 
(23:12) f,Margio" naudai. Kuopos 
vyrams išvystyti pilną žaidimą, 
išrodo, trukdė vadovo per daug 
smulkmeniškas nurodinėjimas 
žaidimo metu. Šiaip kuopos vy
rai sukoyojo labai puikiai, ko
rektiškai, atidavė visa, kiek jų 
jėgos leido. Dar kurį laiką, rim
čiau padirbėję, tikrai pasidarys 
visiškai pajėgiu krepšinio viene
tu. „Margiui“ taškų pelnė: Nor
kus I 14, Norkus II 25, Andrulis 
II 4, Sventickas 6 ir Ringys su 
Mulioliu po O. Dariaus-Girėno 
kuopos vyrams — Andrulis III 
11, Laukaitis 0, Traška 2, Likan-

Musu mirusieji
205. Vainuška Stasys, gimė 1924. 1.

16, mirė 1943. 4. 19, bombardavimo 
auka, palaidotas Leipzig.

206. Sajanka Jonas, gimė 1908. 6. 5., 
mirė 1942. 7. 4., bombardavimo auka, 
palaidotas Leipzig.

207. Randis Antanas, gimė 1903. 4.
17, Kaunas, mirė 1944. 3. 15, žuvo KZ, 
palaidotas Grossbeeren.

208. Maušalevičius Vladas, gimė 1910. 
12. 30, Kaunas, mirė 1945. 4. 21, žuvo 
fronte, palaidotas Loltz/Vorpommern.

209. Savakls Mykolas, gimė 1898. 11. 
20, Vilnius, mirė 1945- 5. 19, žuvo fron
te, palaid. Loitz/Vorpommern.

210. Sablonski Jascha, gimė 1922, 
Sudainiai, mirė 1945. 2. 24, žuvo fron
te, palaidotas Loitz/Vorpommem.

211. Cabalas Jonas, mirė 1945. 4. 12, 
žuvo fronte, palaid. Rosslau/Dessau.

212. Žilinskas Petras, 20 mt. amž., 
mirė 1943f 8. 12, bombardavimo auka, 
palaidotas Ruhr-Dresde.

213. Narušaitis Žibutis, gimė 1943.11.
30, mirė 1944. 12. 25. bombardavimo 
auka, palaidotas Padelnitz-Leipzig.

214. Jonušaitis Jonas, gimė 1919. 2. 
17, Tauragė, mirė 1945. 12. 9, Olden
burg ip., palaidotas vietos kapuose 
Nr. V/III/R 27.

215. Borodulina Voldemaras, Katari
nos, gimė 1937. 1. 19, mirė 1944. 3. 4., 
bombardavimo auka, palaidotas GSr- 
litz.

216. Masionis Siegfried-Jereta, gimė 
1940. 10. 4, mirė 1942. 2. 18, bombarda
vimo auka, palaid. Jena/Nordfriedhof.

217. Januška Antanas, gimė 1899. 1.
2., Židikai, mirė 1944. 9. 25, bombar
davimo auka, palaidotas Haweln b/ 
Hamburg.

218. Vaišvilas Simanas, 84 mt. amž., 
mirė 1944. 12. 8, bombardavimo auka, 
palaidotas Hžchst, Nr. U606.

219. Blievič Illja, gimė 1913. 5. 26., 
Vilnius, mirė 1943. 12. 23, žuvo KZ, 
palaid. Grossbeeren. |

220. Tracevičius Antanas, gimė 1918.
3. 5., Skarbikai, mirė 1945. 11. 9, Gun- 
derheim, palaid. vietos kapuose.

7il*ki Meiną antradieniais, ketvirtadieniais Ir iežtadle-
//A.IDUriQI nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų .laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4-—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sulton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P- Plečaltls, 6888 Delorlmier Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.

Po karo Maskva Dimitrovą at
gabeno į Bulgariją, kad greičiau 
tą kraštą susovietinus. Dimitrovas 
pirmoje eilėje atsiskaitė su Petko-. 
vu, kuris jam buvo išgelbėjęs gy
vybę ir kurio žadėjo niekada ne
pamiršti. Petkovas buvo nuteistas 
mirti. Dimitrovas neprisiminė savo 
ano pažado ir Petkovo nepasigai
lėjo, nes jis vadovaujasi komu
nistine doktrina „bolševikas nieko 
nepasigaili ir niekam neatleidžia'.

deris 2, Brazauskas 11, Gasiūnas 
7 ir Bubelis su Veteikiu po O. 
Ęriešžaismyje Kempteno „seniai“ 
nugalėjo vietos latvių rinktinę 
pasekme 38:23 (18:11). Kempteno 
seniams atstovavo: Graužinis,. 
ūsevičius, Žėruolis, Vengianskas, 
Armonas ir Visockis. LV.

Pranešimai
SKELBIMAS NR. 58

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
žemiau išvardinti asmens. Ieško
mieji arba jų likimą žinantieji 
malonėkite atsiliepti C/Kartote- 
kon per vietos LTB komitetus, 
kartu nurodant skelbimo eilės Nr. 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.
770. SAJAUSKAS Jonas, Juozas 

bei Vincas-kilę iš S. Kalvarijos;. 
PILINKA Juozas, Jono-kilęs iš 
II Varėnos; ČEPAITIS Alfonsas 
(1917)-kilęs iš Šeduvos.

771. Med. Dr? KIZIUUŠAS Al
fonsas, Skučas Jeronimas, Ka- 
zio-iš^Pagirių; VENCKUS Sta
sys (1922)-iš Balandiškių; VI- 
SOCKIENĖ-Šakaitė Lucė, gy
venusi Žemalės par.

772. MILKŪNIENE - Brilingaitė 
Eugenija; RAMAŠAUSKIENE 
Stefanija, jos duktė Ona ię sū
nus Jonos — gyvenusieji Vilka
viškyje.

773. Mrs. Kotryna Klimaitis-Sid- 
lauskaitė, 716 Kirkland St., UTI

CA, N. Y./USA — prašo atsi- t 
liepti gimines, kilusius iš Gire
lių, Pagirių parapijos.

774. Mr. Motiejus Dilis, 933 York 
St., UTIKA, N. Y./USA — pra
šo atsiliepti savo gimines, kilu
sius iš Kulių, Jūžintų parapijos.

775. Mr. Andrius Šumskis, 26 New 
Hartford St., MILIS, N. Y./USA 
— prašo atsiliepti savo gimines, 
kilusius iš Kietaviškių parap., 
Trakų apskr.

776. Mr. Martynas Sabonis, 707 
N. Cooper St.,, UTICA, N. Y./ 
USA — prašo atsiliepti savo gi
mines, kilusius iš Kietaviškių 
parapijos, Trakų apskr.

777. Mrs. Agnes Yamalavich, 180 
Myrtle Street, LYNN, Mass./ 
USA — prašo atsiliepti Kruge- 
lius iš Tryškių, Karaveckus iš

Raudėnų ir Barboros Rendokie- 
nės vaikus, kilusius iš Vainuto.

Bronė Gajauskaitė, Kartupių 
kaimo, ar žinantieji apie ją, ma
loniai prašomi pranešti jos antra
šą K. Bagdonui šiuo antrašu: Ol
denburg i Oldenburg DP Camp 
„Unterm Berg“, Britische Žone 
Germany.

CELKONAS G as peras, gyvenęs 
Dieburg-Muna stovyklose, prašo
mas atsiliepti jis arba apie jo li
kimą žinantieji. Ieško jo giminės 
U.S.A. Pranešti šiuo adresu: 
Stasys Neniškis, (16) Hanau a. M. 
Lamboystr. 84. BĮ. 10—-1.
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De Gasperi padėjo sliprinli Vakaru sistema
Roma. Neseniai Romoj esančius 

užsienių korespondentus nustebino 
ANSA agentūros komentaras, ku
riame buvo patvirtinta žinia apie 
slaptą amerikiečių — jugoslavų 
„džentelmeninį susitarimą". Kais- 
čiausiai atrodė, kad komunikate 
nei iš šio, nei iš to buvo pridurta, 
jog tai rodą, kaip svarbu, kad Ita
lija būtų įjungta kaip pilnateisis 
narys į Vakrų Europos bendradar
biavimą.

Betyrinėdami korespondentai iš
siaiškino, jog toji keistoka išvada 
nebuvo atsiliktinė ir kad to komen
taro autorius buvęs pats užs. reik, 
ministeris grafas Sforza. Amerikie
čiai, stengdamiesi ištraukti Jugos
laviją iš sovietų bloko, nori prie 
Vakarų sistemos prijungti ir visą 
Viduržemio jūros erdvę, kurioj 
raktinė pozicija priklauso Italijai. 
Kadangi Italijos įtraukimui di
džiausia kliūtis yra britų nenoras 
atpalaiduoti taikos sutarties Italijai 

„Kaip daryti sukilimą 
Pietų Amerikoj?"

Puvo sukilimas Paragvajuj. Už- . 
sienių reikalų ministerio brolis : 
pik. Montanaro norėjo suimti pre
zidentą ir pats paimti valdžią.'Bet 
vyriausybė laiku susigriebė, smo-
gė atgal ir maištą užgniaužė. Pik. 
Montanaro norėjo nuversti deši
niųjų vyriausybę ir užimti nuo
saikią vidurio liniją.

Buvo sukilimas Peru. Maišti
ninkų generolas iš anksto užsiti
krino krašte išdėstytų įgulų ben
dradarbiavimą, nuvertė nuosai
kų prezidentą ir įvedė dešiniųjų 
režimą.

Buvo sukilimas Venecueloj. Ten 
į kalėjimą pasodinta liberalinė 
vyriausybė.

Buvtf maištas Kolumbijoj . . . 
Užgniaužtas maištas Žilėj. . . .

„Die Tat“ iš Pietų Amerikos 
maištų praktikos sudarė šią ti
pingą schemą — mažą vadovėlį, 
„kaip daryti sukilimą Pietų Ame
rikoj“:

Kur nors kareivinėse — tikriau, 
kuriame nors elegantiškame ka
rininkų kazino — susimeta nepa
tenkintų karininkų grupė. Kar
tais į draugiją, šalia generolų ir 
pulkininkų, įsileidžiamas ir koks 
civilis. Sutartą dieną užlipami 
svarbiausi pastatai: policijos pre
fektūra, paštas, spaustuvės . . . 
Iškalbingi maišto vadai ugnin
gais žodžiais kreipiasi į kariūnus, 
kareivius ir kitus, kurie nešioja 
ginklą, su karininkais, aišku, jau 
iš anksto susitvarkyta. Po to eina 
atsišaukimas į tautą: vyriausybė 
buvo supuvusi ir vedė tautą į 
ūkinę ir politinę pražūtį, kariuo
menė yra demokratijos gynėja ir 
tautos valios reiškėją. — Kari
ninkai sudaro „juntą“ (komitetą), 
pasidalina vyriausybės portfelius, 
dienos herojų vardais perkrikštija 
gatvių ir aikščių vardus, ir kraš
tui prasideda naujas peri jodas — 
ligi naujo perversmo.

Pietų Amerikoj karų maža, 
krašto gynyba rūpintis praktiškai 
netenka, tad maištai ir pučeliai 
gerai apmokamiems ir maža dar
bo teturintiems karininkams yra 
maloni pramoga.

Londonas. Iš Bukingamo rūmų pra
nešama, jog naujagimis princas, prin
cesės Elžbietos sūnus, bus krikštija-

uždėtus varžtus, Marshallis pataręs 
Sforzai tokiu būdu paspausti britus, 
kad jie savo nusistatymą sušvel
nintų.

Su tuo siejama ir neseniai įvy
kusi „privati" De Gasperi kelionė 
į Belgiją ir Prancūziją: pasikalbė
jimuose su belgų ir prancūzų vy
rais italų premjeras stengęsis pras
kinti Italijai kelią į Vakarų ben
dradarbiavimą, o taip pat bandęs 
pašalinti ir kitas kliūtis, pastojan- 
čias kelią į Vakarų vienybę. Su 
prancūzais jis kalbėjęsis ir dėl Vo
kietijos. Būdingas De Gasperi pa
reiškimas „II Tempo“, kur De Gas
peri pasakė: „Prancūzų užs. reik, 
min. Schumanas ir aš esam kilę iš 
sričių, kur stipri vokiečių įtaka. 
Tatai mums padeda geriau suprasti 
mūsų vokiškąjį kaimyną . . Kiek
vienu atveju jau metas grąžinti 
Vokietijai savarankumą ir atsakin
gumą, kad ji galėtų solidariai da
lyvauti Europos atstatymą"

mas gruodžio 15 d. Iškilmės vyks Bu- 
kingamo rūmuose. Krikšto tėvai ir 
princo vardas bus paskelbta tik 
krikšto dieną.

Neutralumo politika ir karines realybes
(Atkelta iš 1 pusi.) 

sams nemaža rūpesčių. Lemiančios 
operacijos iš čia nebūtų, nebūtų 
didelio skirtumo vieksmuose vei
kiant ir iš Anglijos, užtat reikala
vimas bazių pietinėje Skandinavi
joje kariauti Vokietijoje nebus 
jau toks dominuojantis faktorius 
strategijoje ir politikoje.

Vakarų sąjungininkų pats didy
sis koziris kaip šaltame kare, taip 
ir operacijoms prasidėjus kilus 
karui, yra amerikiečių „skrendan
tieji drednautai“ B 29 su atominė
mis bombomis. Svarbiausias šach
matinis paėjimas ligi šiol yra per
grupavimas apie 100 tokių lėktu
vų Anglijoje praeitą vasarą. JAV 
yra dar keli šimtai B 29, pasiruo
šusių, davus ženklą, tuoj per
simesti į Europą. Be to, rezerve 
yra dar apie 2.000. Atominių bom
bų Europoje, atrodo, dar nėra, jos 
dar kol kas saugomos atominės 
komisijos. B 29. aprūpinti pasku
tiniaisiais karo meno patobulini
mais, yra puikus strateginis gink
las, skirtas kovoti su vietos gy
ventojų ir pramonės centrais. Ru
sų apsirūpinimas smarkiai pri
klauso nuo, palyginti, nedaugelio 
didelių pramonės centrų, bet tie 
centrai yra toli nuo Vakarų Euro
pos. ,

B 29 iš Anglijos arba Islandijos, 
kur tokios bązės jau dabar yra pa
ruoštos, gali pasiekti Leningradą, 
Maskvą ir pietinę Rusiją, bet ne
gali siekti nei Uralo, nei Sibiro 
pramonės centrų, nei pagaliau, 
versmių Kaukaze. Jeigu bazes bū
tų galima pastumti ligi Skandina
vijos, būtų galima pasiekti taip 
svarbią Uralo sritį. Taigi, ameri
kiečiams turėtų rūpėti disponuoti 
bazes strateginiam bombonešių 
skridimui iš Skandinavijos. Bet 
sunkieji bombonešiai stato gana 
sunkius techninius reikalavimus 
aerodromams. Švedijoje iš viso 
trūksta tinkamų bazių, Norvegijoje

Daug lietuvių suteikė žydams globą
PROF. A. DAMUŠIS ATREMIA NUSSBAUMO ŠMEIŽTUS

Prieš kurį laiką eilėje JAV lai
kraščių pasirodė straipsnių, šlyįrš- 
čiai šmeižiančių ne žydus DP, 
ypač lietuvius. (Vieno tokio str. 
santrauka buvo įdėta „Žib.‘ Nr. 
79.) Po. kurio laiko „Cleveland 
Plain Dealer" įsidėjo Adolfo Da- 
mušio straipsnį, kuriame visiems 
žinomas pogrindžio veikėjas oku
pacijos metais atmeta mums me
tamus kaltinimus. Jis rašo: „Da
vid W. Nussbaum savo straips
nyje teigia, jog mato nacius at
vykstančius į JAV kaip DP. Jis 
skiria visus DP tik į dvi grupes: 
žydus ir nežydus. Pirmieji yra II 
pasaulinio karo aukos, gi antrie
ji karo nusikaltėliai.

Nurodęs, jog jis yra vienas iš 
ne žydų DP, atvykusių į JAV, ir 
todėl jaučiąs pareigą ginti savo 
tautiečius, kurie kovojo ir mirė 
tiek nuo nacių, tiek nuo bolševi
kų per pirmą ir dabartinę okupa
ciją, jis sako: „Nuo 1940 iki 1944 
m. aš gyvenau Lietuvoje ir akty
viai kovojau už laisvę. Kaip Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
narys aš buvau Gestapo suimtas 
ir Vokietijoje kalintas. Tik 1945 
m. amerikiečių armija mane iš
vadavo.“

Lietuva tebuvo vokiečiams mai
sto šaltinis. Lietuviai ūkininkai 
už pasipriešinimą atiduoti maistą 
buvo kalinami kalėjimtfose ir net 
žudomi. Nacių pastangos įjungti 
lietuvius į prievartos darbus nuė
jo niekais. Tie, (kurie buvo išga
benti į Vokietiją ir bandė bėgti 
atgal į Lietuvą, mirė badu nacių 
koncentracijos stovyklose. Vien 
tik Flossenburge žuvo 3.000 lietu
vių.

„Naciai pastebėjo“, rašo toliau 
autorius, „jog Lietuvos universi
tetai, gimnazijos ir mokyklos bu
vo antinacinės rezistencijos židi
niai ir todėl visos tos mokyklos 
buvo uždarytos, o daugumas pru- 
fesorių ir studentų buvo išgabenti 
į vokiečių kalėjimus už savo ak
tyvią veiklą.“ \

Lietuvos dvasiškija taip pat 
drąsiai skelbė opoziciją prieš to
kias nacių doktrinas ir metodus. 
Neturi būti užmiršta, jog Lietuva 
buvo viena iš dviejų nacių oku
puotų valstybių, kurios neturėjo 
savo SS legiono.

Rašydamas apie žydų naikini
mą, prof. A. Darnusis pastebi, jog 
visa eilė žymiausių lietu
vių drąsiai pasipriešino^ prieš 
šiuos 1 nehumaniškus naciz
mo žygius. Prof. M. Kru
pavičius, Dr. K. Grinius ir prof. 
J. Aleksa viešai pasmerkė tuos 
veiksmus ir už tai kalėjo nacių 
kalėjimuose.

Toliau str. rašoma: „Lietuvos 
vyskupai savo pastoraciniuose 
laiškuose pasisakė prieš rasių nai
kinimą ir ragino tikinčiuosius pa
dėti nelaimingoms nacių aukoms. 
Klausydami savo politinių ir re
liginių vadų, daug lietuvių suteikė 
gloybą žydų vaikams ir suaugu
siems. Vienuolynai ir konventai 
daug šių nelaimingųjų paslėpė. 
Buvo atsitikimų, jog mirtis nuo 
Gestapo rankos buvo jiems už tar 
atlyginimas.“

„Mr. Nussbaum, rašoma straips
ny j, simpatizuoja žydų DP? Tačiau 
ar jis gali patikrinti žydų santy
kius su bolševikais pastarųjų oku
pacijos metu 1940—41 m.? Tai 
yra priežastis kaltinti sovietus ir

ir Danijoje vokiečiai paliko tokių, 
bet jų dabartinis stovis ir artumas 
prie rusų sričių mažina susidomė
jimą jomis. Bet tie numatyti tai
kiniai su didesniu pasisekimu pa
siekiami ir iš Turkijos, kur jau 
keleri metai kaip veikia amerikie
čių karinė misija ir turi djdelius 
aerodromus jruošus. Turkija, An
glija ir Islandija, atrodo, bus bazės, 
iš kur strateginis bombonešių puo
limas bus paleistas. Bet jeigu ir 
taip būtų, Skandinavija vis tiek 
būtų pageidaujamas objektas, pa
geidaujamas eskortuojančių nai
kintuvų bazėms. Sunkieji bombo
nešiai, nežiūrint jų stipraus defen- 
syvinio apsiginklavimo, yra vis 
tiek gana greit pažeidžiami besi
ginančių naikintuvų. Karo prakti
ka parodė, kad eskortiniai naikin
tuvai reikalingi. Bet ir šis pagei
davimas nebus lemiantis politiko
je, /tarp kita ko ir 'dėlto, kad es- 
kortuojantieji lėktuvai iš Skan
dinavijos nepasieks pačių tolimiau
sių taikinių, £ur pasipriešinimas 
bus pats stipriausias. Taigi, bom
bonešiai turės patys veržtis pro 
pasipriešinimą. Nuostolių reikia 
laukti didelių, bet jeigu ir tik 
vienas bombonešis su atomine 
bomba pasieks taikinj, veikimas 
bus neapsakomas. Apskaičiuota, 
kad, jeigu į 80 tokių centrų būtų 
pataikyta, Rusija būtų paraližuota.

Taigi, Vakarų sąjungininkai turi 
tam tikro, bet ne lemiančio, in
tereso panaudoti Skandinaviją ba
zėms arba taktiškam puolimui, 
operuojančiam prieš susisiekimą 
Vokietijoje, arba strateginiam ka
rui iš oro prieš Rusijos gilumą 
kad ir savo pagalbiniams dliniams.

Strateginių bombonešių dalinių 
oro keliai eis daugeliu atvejų per 
Skandinaviją. Neutrali Skandinavi
ją turės savo neutralitetą ginti ir 
ginklu sulaikyti lėktuvų skridimą. 
Jeigu Skandinavija taip nepasielgs, 
galima laukti, kad kita pusė tuo) 

pareikalaus perimti neutraliteto 
sargybą. Čia ir glūdi vienas iš pa
čių didžiųjų pavojų būti pripuo
lamai įtrauktam į karą, gal būt, 
dar ir ne toje pusėje.

Dabar kaip gi rusai žiūri į Skan
dinavijos karinę reikšmę? Aišku, 
kad amerikiečiams įsigijus oro 
bazes Skandinavijoje, gresia pavo
jus iš Rusijos. Bet čia negalima 
žinoti, kaip rusų karo vadovybė 
žiūrės tokį galimumą. Gal būt ji 
įsakys pulti grynai apsigynimo su
metimais, gal būt, ir ne. Siaurės 
kraštų neutraliteto paskelbimas 
dalyko nenulems. Rusams daug 
svarbiau yra prakišti savo prieš
lėktuvinę apsaugą per Skandinavi
ją prie Atlanto ir ten radarų pa
galba laiku sužinoti apie besiar
tinančius bombonešius, kad paskui 
gana ankstyvoj fazėj galėtų pa
siųsti naikintuvus. Sis defenzy- 
vinis požvilgis, išeinant iš aviaci
jos karinių tikslų, yra susijęs ir 
su vandens pajėgų ofenzyva. Kaip 
savo laiku vokiečiai, taip dabar 
rusai turi stengtis padaryti Nor
vegijos vakarinį pakraštį, pirmoj 
vietoj Trondheimą, povandeninių 
laivų baze, iš kurios grėstų gyvy
binės reikšmės susisiekimui tarp 
Anglijos ir Amerikos. Rusų povan
deninis laivynas Šiaurės lediniuo- 
tame vandenyne žymiai didėjo, o 
iš ten jis 'turi juk kur nors iš
plaukti.

Taigi, rusų interesai eina per 
Skandinaviją Ugi Atlanto ir Šiau
rės jūros. Žinoma, viliojančiai vei
kia ir atsiradusi karinė tuštuma — 
Jutlandija (Danijoje) ir Finnmar- 
ken (š. Norvegijoj). Lengva tų sri
čių okupacija, nesmagumai, jei jie 
patektų į priešo rankas, ir, nė kiek 
ne mažiau, kiek Jutlandiją liečia, 
geros perpektyvos iš ten lėktuvais 
valdytį pietinę Norvegiją ir Švedi
jos vakarines pakrantes, įtraukia 
tas sritis į pirmąsias karo pavo
jaus linijas, jeigu konfliktas kiltų.

jų kolaborantus, kurie yra padar< 
daug nusikaltimų prieš lietuvius 
Per tą laikotarpį 40.000 lietuvii 
įskaitant ir vaikus bei^nepajė 
giuosius, buvo išvežta į Sibirą, < 
daugiau kaip 10.000 nužudyta.

Toliau autorius iškelia lietuvii 
humaniškumą, kurį jie parodė 
gelbėdami rusų belaisvius, o vė
liau ir vokiečių belaisvius nuo ba
do.

„Kas yra tie ne žydai DP? Ta 
yra gyvi išlikę nacių koncentra
cijos stovyklų bei kalėjimų kali
niai, prievarta atgabenti Vokieti
jon darbo vergai, pirmosios so
vietų okupacijos koncentracijos 
stovyklų ir kalėjimų kaliniai u 
tie, kurie bėgo nug raudonosios 
armijos „išlaisvinimo“. Jų bėgime 
motyvai yra tokie patys, kaip u 
p. Kozenkinos, iššokusios iš tre
čio sovietų konsulato aukšto.“

Nesuprantama taip pat, kodėl 
žydai reikalauja sau pirmume 
teisių, važiuojant į Ameriką. Nuc 
1946. VII. 1 d. iki 1947. VI. 30 d 
Į JAV nuvyko 15. 478 žydai DP, 
kai tuo tarpu katalikų nuvyko tik 
3.424, protestantų 2.568 ir kitų 
1.080.

„Amerikiečiai gali būti .tikri, 
jog DP supranta, kokia didelė 
privilegija jiems suteikta, ir jų 
vienintelis troškimas yra atsily
ginti už jų duosnumą“, baigiamas 
straipsnis. ,

Iumhįum is visut
Berlynas. Nuo gruodžio 8 d. ligi 9 

— per vieną parą — anglų-aijaerikie- 
čių lėktuvai atliko 758 skridimus ir 
| Berlyną atgabeno 6312 tonų Įvairių 
gėrybių. Tai nuo Berlyno blokados 
pradžios antras toks rekordas. Dėl 
blogo oro .pirmomis gruodžio mėn. 
dienomis vidutiniškai buvo atlikta po 
495 skridimus ir atgabenta po 3000
tonų. Iš vios oro tiltu yra atlikta 
87.628 skridimai ir atgabenta 622.027 
tonų.

Londonas. Lapkričio mėn. Londone 
Įvyko emigracijoj gyvenančių lenkų 
demokratinių grupių kongresas, kuris 
priėmė rezoliuciją, jog po karo pri
jungtos prie Lenkijos vakarinės teri
torijos turi jai ir palikti, nes Len
kija yra tuos kraštus atstačiusi, o 
taip <pat jų priklausomumas Lenki
jai yra Vidurio Europos taikos ir 
laisvės garantija.

Tientsinas. Kiniečių komunistai sa
vo nuostolius prie Sučau priskiria 
paslaptingai bombai, kurios sprogimo 
radiusas yra 7 km Smulkmenų apie 
tai neduodama. Lig šiol nei naciona
listų, nei kiti šaltiniai tokios bombos 
nebuvo paminėję.

Fort Knox. Italijos generalinio šta
bo viršininkas gen. Marras, dabar 
besilankąs Amerikoje, vienoje spau
dos konferencijoje Fort Knoxe pa
reiškė, jog Italija turinti prie tokios 
Europos, padėties laikyti tiek stiprią 
kariuomenę, kokia tik jai yra leista. 
Gen.lelt. Marras dar numato aplan
kyti vieną karo mokyklą ir tankų 
diviziją bei dalyvauti šaudymo pra
timuose.

Vašingtonas. Iš Vašingtono prane
šama, jog lapkričio lo d. popiet JAV 
užsienio reik, viceminlsterls Lovett 
pradėjo pasitarimus su D. Britanijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir 
Luksemburgo atstovais dėl Siaurės 
Atlanto pakto pasiūlymų.

Vašingtonas. Lapkričio 10 d. prezi
dentas Trumanas priėmė generalissi
mo Ciangkaišeko žmoną ir ponią 
Marshall.

ATSISTATYDINO ČEKOSLO
VAKIJOS DIPLOMATAS

iNew York. Čekoslovakijos ge
neralinio konsulato New Yorke 
informacijos skyriaus vedėjas 
Smetaček atsistatydino iš parei
gų, pareikšdamas, jog to didžiau
sia priežastis Čekoslovakijos pri
klausomumas nuo Sovietų Sąjun
gos. Taip pat jis nenori turėti 
jokių reikalų su vasario mėn. į 
Ameriką kartu su diplomatinėmis 
misijomis atsiųstais čekoslovakų 
saugumo agentais.

Smetaček pareiškė, jog vieno 
tų agentų jis buvo verčiamas 
užimti priešišką poziciją Dr. Jan 
Papanek atžvilgiu. Dr. Papanek 
yra žinomas savo besąlyginiu 
nusistatymu prieš komunistinį 
Čekoslovakijos režimą.

JAV užs. reik, ministerija šiuo 
metu svarsto Smetaček prieglau
dos teisių suteikimo klausimą.
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