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Sovietai ruošėsi karui 1948 m. rudeni? Kinu komunistai sutinka derėtis
ĮSAKYMAS RUOŠTIS EVAKUACIJAI. IŠTREMTŲJŲ KATEGORIJOS. SUSISIEKIMO PUNKTAI. SPECIA 

LOS KURSAI PARUOSTI MGB VALDININKAMS

„Newletter from behind the iron 
curtain" savo Nr. 193/4 rašo, jog 
jo redakcija yra gavusi iš lietuvių 
pogrindžio atstovo Politbiuro įsa
kymo Šiaurės fronto armijos IV 
skyriui nuorašą. Raštas buvo siųs
tas MGB karininkui Abakumovui 
ir turėjo būti vykdpmas 1948 m. 
lapkričio-gruodžio mėnesiais pagal 
Abakumovo įsakymą. Įsakymas 
lietė Suomijos-Karelijos ir Baltijos 
respublikas.

Politbiuras juo įsakė:
a) Evakuoti visus politinius ka

linius, kurie buvo suimti ar tardo
mi; pasiruošimai evakuacijai turė
jo būti baigti iki 1948 m. rugpiū-;

čio mėn.; į evakuacijos planą turi 
būti įjungtos ir šeimos tų asmenų, 
kurie kaltinami špionažu, dalyva
vimu pogrindinėje veikloje ar pa
laikymu ryšių su užsieniu.

c) Centrinės MVD ir MGB įstai
gos turi minėtose respublikose iki 
rugpiūčio mėn. galo paruošti sta
tistinius duomenis šių kategorijų 
žmonių:

1. buv. profesionalų karių, šau
lių ir karininkų bei jų šeimų, 2. 
buv. civilinių tarnautojų, 3. visų 
laipsnių profesorių ir mokytojų bei 
jų šeimų, 4. kunigų ir religinių 
organizacijų narių, 5. laisvų pro-

BeviMs MMUta aisistatydudi
(Musų korespondento Paryžiuje pranešimas)

Jau sėnai sklinda gandai, kad 
Bevinas norįs pasitraukti iš Fo
reign Office, nes jo sveikata ant 
tiek „šlubuojanti“, kad jis esąs 
reikalingas ilgesnio poilsio.

Praėjusį mėnesį besigydydamas 
jis pasiliko tiek ilgai kaime, jog 
kada sugrįžo į Londoną, net drau
gai juo nusivylė, neberadę pas jį 
jokios energijos ir užsispyrimo 
kovoti. Dabar, kada ministrų ka
binete kiti ministrai kaip Staf
ford Crips ir Morrisson puola jį 
su Palestinos klausimu, Bevinas 
atgavo savo „formą“ ir kaip liū
tas ginasi, aną dieną pareikšda
mas žurnalistams, kad jis visai 
neturįs jokio noro atsistatydinti.

Kas atsitiko? Paprasčiausiai, 
Attlee ir Bevinas turėjo pripa
žinti, kad palikta Foreign Office 
laisva ministro vieta pastatytii 
visą darbiečių kabinetą į pavojų. 
Į Bevino vietą labai smarkiai 
veržiasi Hugh Dalton, buvęs fi
nansų /ministras, kuris užpereitais 
metais dėl vieno neatsargaus žo
džio, turėjo apleisti šią vietą. Jis 
darąs, visas kombinacijas, kad 
užėmus Bevino postą, bet jo as
menybė ministrui pirmininkui 
nepatinka. O nepatenkinus Dal- 
tono, šis sukeltų darbiečius ir nu
verstų visą kabinetą; tad Attlee 
skaito, kad nerizikavus kabinetu, 
geriau būsią pasilaikyti nors ir 
sergantį Beviną.

donas ir Paryžius turi visai skir
tingas pažiūras dėl kiekvienos 
problemos ir jų laikosi, nenorė
dami nei kiek nusileisti.

Paimkim, kad ir Vokietiją. Pas
kutinieji susitarimai dėl Ruhro 
krašto šiek tiek išlygino nesuta
rimus, bet dar yra visa eilė nesu
tarimų su Washingtonu dėl vo
kiečių fabrikų ardymo ir okupa
cijos statuto, su kuriuo pran
cūzai jokiu būdu nenori sutikti ir 
tam nurodo rimtas priežastis, ku
rias, žinoma, anglo-saksai nenori j 
suprasti.

Kitas nesutarimas yra dėl Eu
ropos sąjungos. Prancūzai siūlo 
greičiau sušaukti Europos parla
mentą, bet anglai neskuba ir ne
labai pasitiki siūlomu projektu.

Dėl Palestinos ir Italijos kolo
nijų anglai darė maršandažą.

— Mes padarysime nusileidimų 
Italijai, jei jūs padarysite patį 
su Palestina.

fesijų asmenų: teisininkų, inžinie
rių ir kt bei jų šeimų.

f) Specialiai turėjo būti pažy
mėta tų asmenų politinis nusista
tymas ir dabartinė profesija.

e) MGB geležinkelių rezervų jun
giniai turėjo būti paruošti trans
portui ir geležinkelių apsaugai.

• g) MGB daliniams išduoti lengvi 
automatiniai ginklai, granatos, di
namitas ir t. t.

h) Evakuacijos tvarka ši: 1. ve
žama iš dviejų sričių: pajūrio ir 
Vilniaus. Iš pajūrio į Velikyje ku
ky, iš Vilniaus į Minską. 2. Iš va
karinės srities su centru Kaune ir 
centrinės srities su Šauliais — į 
Jaroslavlį.

Antroje įsakymo dalyje, kur pa
liečiamas Skandinavijos ir Suomi
jos frontas, įdomūs yra du punk
tai:

1. MGB dalinių ir kt. junginių 
kariai, priskirti prie reguliarios 
kariumenės, turi būti mokomi to
pografijos ir orientacijos žemėla
piuose; 2. asmenys, kurie moka 
vietinę kalbą, turi būti pasiųsti 8 
savaičių politiniam apmokymui į 
Kronštadtą ar Kalininą. Baįgę ap
mokymą, jie turi būti priskirti prie 
reguliarios kariuomenės šiaurinia
me fronte.

Šis pranešimas patvirtina, jog 
nuo 1948 m. balandžio iki birželio 
mėn. Kalinino mokykloje buvo 
ruošiami įvairių rūšių ir laipsniųruošiami j vairių iusiu n laipsnių 

j MGB karininkai. Švedų, suomių ir 
| vokiečių kalbomis jiems buvo tei
kiamos informacijos apie Švedijos, 
Suomijos ir Vokietijos istoriją bei 
socialinę ir ekonominę padėtį. To
kius kursus birželio mėn. baigė 
apie 10.000 klausytojų.

.'Nuo 1948 m. liepos mėn. gausus 
MVD-MGB personalas buvo su
koncentruotas apie Baranovičius, 
iš kur vėliau dalis buvo perkelta į 
Pabaltijo kraštus.

Nankingas. Sausio 15 d. kinų ko
munistų radijas pirmą kartą oficia
liai pareiškė, jog komunistai su
tinka derėtis su nacionalistais dėl 
taikos sudarymo. Komunistų vado 
Mao Cetung paruoštame 2000 žo
džių rašte tuo klausimu visa kaltė 
už pilietinį karą ir jo padarinius 
metama Ciangkaišekui ir jo vy
riausybei. Toliau rašte sakoma, jog 
komunistai tik tuomet sutiks eiti į 
taikos derybas, jei bus išpildyti 
aštuoni reikalavimai. Komunistai 
reikalauja: 1. nubausti karo nusi
kaltėlius pagal jų paruoštą sąrašą 
(jame Ciangkaišekas yra karo nu
sikaltėlis Nr. 1); 2. panaikinti 1947 
m. Kinijos konstituciją; 3. panai
kinti dabartinę valdymosi formą,- 
kuri būtų tvarkoma „demokrati
niais principais"; 5. nusavinti „biu
rokratų" kapitalus; 6. pravesti že
mės reformą; 7. nutraukti visas 
sutartis, kurios Kiniją „parduoda" 
užsieniui ir 8. sušaukti konferen
ciją, kurioje reakcijonieriai neda
lyvautų ir kuri išrinktų „demo
kratinę valdžią".

Pasiūlęs šias sąlygas Mao Ce
tung sako, jog Kuomintangas su
tinkąs derėtis tik dėlto, jog jau 
nepajėgiąs kariauti. Tačiau jei na
cionalistai turi gerų norų derėtis, 
jie privalo priimti aukščiau minė
tas sąlygas.

Kaltindamas nacionalistų vyriau
sybę, Mao Cetung griežtai smer
kia jų vedamą politinę ir karinę 
akciją, kuri yra „remiama ameri
koniško imperializmo". Komunistų 
vadas teigia, jog reakcinės Kuo- 
mintango vyriausybės politika pri- 
vedusi prie to, jog Kiniją yra oku
pavę Amerikos aviacija ir laivy
nas, o amerikiečių siunčiami tan
kai, lėktuvai sunkioji ir lengvoji 
artilerija turėjo tikslą pražudyti 
Kiniją. i

„Reakcinė Kuomintango vyriau- i 
sybė panaikino piliečių teises ir ’ 
laisves bei visas demokratines i 
grupes ir organizacijas laikė griež- 1

tai prispaudus ir todėl ji yra ta
pusi nelegali," sako Mao Cetung.

Apskritai raudonosios Kinijos 
vadds savo rašte išskaičiuoja vi
sas nacionalistų vyriausybės „kal
tes” ir baigdamas teigia, jog atėjo 
laikas, kuomet visais atžvilgiais 
stipresnė komunistų armija paga
liau „išvaduosianti Kiniją iš pris
paudėjų ir grąžinsianti" jai laisvę 
ir nepriklausomybę.

Anglijos-Lenkijos 
prekybos sutartis

Londonas. Sausio 14 d. Varšu
voje Anglija ir Lenkija pasirašė 
prekybinę sutartį, pagal kurią abu 
kraštai per penkerius metus pa
sikeis prekėmis už 520 milijonų 
dolerių. Panašią sutartį Lenkija 
yra pasirašiusi ir su Sovietų Są
junga. Tuo būdu Anglija tampa 
viena iš didžiausių Lenkijos pre
kių pirkėja. Pagal sutartį Angija 
gausianti iš Lenkijos didelius kie
kius maisto produktų. Šiais me
tais ji gausianti 20.000 tonų kum
pio, 156.600.000 konservuotų ir 
3.500 tonų šaldytų kaušinių. Per 
penkis metus. Anglija gaus iš 
Lenkijos 200.000 tonų kumpio, 
1.440.000.000 konservuotų kiauši
nių, 31.500 tonų šaldytų kiaušinių 
ir didelius kiekius riebalų, sviesto 
ir sūrio.

Lenkai iš D. Britanijos impor
tuos vilnų, manufaktūros prekių, 
aliejaus ir kt.

ITALŲ KOLONIJOS TEBĖRA 
AKTUALIOS

Reikia pasakyti, kad Schumano 
svarbiausias kelionės tikslas buvo 
susitarti su Bevinu dėl Italijos ir 
jos kolonijų. Dar prieš šventes jis 
matėsi su italų užsienių reikalų 
ministru Sforza ir jau tada buvo 
palietę Italijos prisidėjimo prie 
Atlanto pakto klausimą. Italai 
nieko prieš neturėtų, bet už tai

VOKIEČIAI APIE VAKARU 
VALSTYBIŲ UNIJA

KO SCHUMANAS LANKĖSI 
LONDONE

Lyg patvirtinimui, kad Bevinas 
pasilieka poste, praėjusią savaitę 
Londone lankėsi prancūzų užsie
nių reikalų ministras Schumanas, 
kuris su Bevinu turėjo labai 
plačius pasitarimus.

Ko buvo laukiama iš to susiti
kimo? Tiesa pasakius, nieko. Nes 
abiejų ministrų pasikalbėjimas 
labai priminė dviejų kurčių dia
logą, kada kiekvienas savaip kal
ta, visai negirdėdamas kito. Lon-

I nieKO prieš neturėtų, uei uz tai 
I norėtų, kad būtų jiems grąžintos 

kolonijos. Tad dabar Schumanas 
ir bandė iš anglų išsiderėti savo 
buvusiems priešams kolonijas.

Tačiau anglai kietai laikosi ir 
šis dalykas jiems yra ne prie 
širdies, ypač kada dabar Arti
muose Rytuose turi tiek daug ne
malonumų.

Sforza, kuris irgi turėjo šiuo 
metu pasirodyti Londone, staiga 
savo kelionę atidėjo, kas dar kar
tą įrodo, kad anglai nelabai linkę 
italams gražinti kolonijų.

VYT. ARŪNAS

Londonas. Vokiečiai ypatingai j licijos, nes Vokietiją apginsianti 
domisi Vakarų valstybių unija ir ws»i«tvhi„ tmiia fiitnks ap
jos veikla. Ypatingai jiems nepa
tinka, kad taip vadinamo Briuse
lio pakto valstybės imasi saugoti 
Vokietiją, kai tuo tarpu pačiai 
Vokietijai neleidžiama turėti jo
kio karinio dalinio. Atvirai ir gan 
griežtai šiuo klausimu pasisako 
vokiečių publicistas Winfrid Mar
tini „Volk und Zeit“ žurnale. Pri
mindamas, jog Vakarų valstybių 
unijos karinės pajėgos dar nėra 
pakankamos atmušti priešų puo
limams, jis teigia, jog Europos 
kontinento apgynimas be vokie
čių karinės paramos yra vien tik 
romantiškas sapnas. Straipsny 
netrūksta ir kietų žodžių gen. 
Robertsons, kuris gruodžio 21 d. 
pareiškęs, jog Vokietijai nerei
kią ne tik kariuomenės, bet ir po-

Vakarų valstybių unija. Šitoks ge
nerolo pareiškimas, anot Martini, 
esąs visiškai neraminantis, ypač 
kreipiant dėmesio į JAV sen. Co- 
nally pareiškimą, jog Amerika 
mano pasirašyti Atlanto paktą tik 
su sąlyga, kad ji neįsipareigos 
užpuolimo atveju automatiškai 
įstoti į karą.

Martini toliau sako, jog kol Vo
kietija negalės pati save apsiginti, 
kol aliantai jai neleis apsigin
kluoti, tol ji turės dėtis su Ry
tais ar Vakarais. Dėtis su Rytais 
ji nenorinti, gi prisijungti prie 
Vakarų prieš Rytus ji negalinti, 
nes tą gali tik nuo *kulnų iki 
dantų ginkluota valstybė. Tuo 
būdu Vokietijai liekąs vienas ke
lias — laukti.

VOKIEČIŲ GERYBĖS Į JUO
DĄJĄ RINKĄ

Frankfurtas. Vokietijos karinis 
gubernatorius gen. L. D. Clay pa
reiškė, jog daugiau kaip ketvirtis 
visų vokiečių eksporto gaminių 
nueina į juodąją rinką. Šios pre
kės dabar patenka į juodąją rin
ką arba iššmugeliuojamos į už
sienius, kai tuo tarpu, jas oficia
liai pardavus, turėtų būti atly
ginama amerikiečiams už siunčia
mą vokiečiams maistą ir kitas gė
rybes. Kiekvieni metai į juodąją 
rinką patenką prekių daugiau 
kaip už 200 milijonų dolerių.

Ryšium su tuo gen. Clay buvo 
pastatyta eilė klausimų. Paklau
stas, ar prekės yra gabenamos į 
Šveicariją ar į Sovietų kontroliuo
jamus kraštus, generolas atsakė, 
jog jo žiniomis ir ten ir ten. Ar 
amerikiečiai kariai prisideda prie 
šio šmugelio, generolas atsakė 
nežinąs, tačiau daugiausia šioje 
srityje veiktą vokiečiai. Į klausi
mą, kokios prekės gabenamos į 
užsienius, Clay atsakė, jog dau
giausia prekiaujama optiniais dir
biniais, foto aparatais ir kitais 
aukštos precizijos instrumentais.

Baigdamas karinis gubernato
rius pabrėžė, jog toks elgesys yra 
neleistinas ir ypatingai trukdąs 
ekonominį Vokietijos atsikūrimą.
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Byla bolševizmui Paryžiaus teisme
V KRAVCENKO BYLA PRANCŪZU LAIKRAŠČIUI

Musų

Šią savaitę Paryžiuje prasideda 
garsi byla, kurią yra iškėlęs ko
munistų savaitraščiui „Les Lett- 
res Franchises“ knygos „Aš pa
sirinkau laisvę“ autorius Vikto
ras Kravčenko už tai, kad šis 
laikraštis užpereitais metais vie
name savo numery įdėjo straips
nį, kuriame stengėsi visaip ap- 
drapstyti purvais Kravčenko, pa
žymėdamas, kad jis esąs girtuo- 

. klis, žemos moralės žmogus, gy
venąs su trim žmonom, visai ne- 
mokslingas ir kad ne jis pats pa
rašęs knygą, o kiti, panaudoję 
tik jo vardą.

Aišku, už tokių žmeižtų sklei
dimą Kravčenko negalėjo nuty
lėti ir iškėlė „Les Lettres Fran- 
caises“ redaktoriui bylą, kartu 
iškeldamas bylą ir visam komu
nistiškam režimui, nes bylos me
tu bus įrodyta, kad tai, ką jis ra
šė savo knygoje, yra tikra tiesa.

TRYS INSPEKTORIAI DIENĄ 
IR NAKTĮ SAUGO KRAVČENKO

Prancūzų komunistai visą laiką 
stengėsi, kad byla būtų atidėta 
ir statė Kravčenkai įvairius reika-

korespondento Paryžiuje pranešu 

rius, kurie dieną ir naktį nė per 
pėdą neatsitraukia nuo Kravčenko.

DIDŽIAUSIAS SUSIDOMĖJI
MAS KRAVCENKO PASKAITA

Kai antradienį buvo paskelbta, 
kad Kravčenko ruošia spaudos 
konferenciją, tai žurnalistų tarpe 
susidomėjimas buvo toks didelis, 
jog jei tą dieną Paryžiuje būtų 
skaitęs paskaitą koks karalius, 
maharadža ar žymus artistas, ne
būtų sulaukęs nė vieno žurna- 
listo.Cia, nors ir nebuvo išgėrimų 
ir stalai nelūžo nuo užkandų, kaip 
kad įprasta visokiose spaudos 
konferencijose, kad tik daugiau 
žurnalistų prisivyliotų, matėsi 
visų laikraščių atstovai.

Apie šimtas žurnalistų buvo 
vienų rusų! Kyla klausimas, iš 
kur čia Paryžiuje yra tiek daug 
sovietų žurnalistų? Apie pora 
šimtų buvo anglo-saksų ir dau
giau kaip šimtas prancūzų žur
nalistų.

Fotografai ir kinooperatoriai 
jau iš anksto buvo užėmę vietas, 
kad geriau padarytų Kravčenko 
nuotraukas, nes iki šiam laikui

jis labai retai tesidavė fotografuo 
jamas.

Gi lauke prie salės stovėjo 
apie šimtas policininkų, sudarę 
dvigubą barjerą gatvėje, kad at
muštų minią jei kartais komu
nistai sumanytų sukliudyti kon
ferenciją. •’ •

KRAVCENKO I§ KARTO VI
SIEMS PATIKO

Kada Kravčenko pasirodė sce
noje, lydimas vertėjo ir savo lei
dėjo, salėje kilo aplodismentai, 
nes jo stambi ir graži figūra iš 
karto visiems patiko. Nieko ben
dro jis neturėjo su tuo asmeniu, 
kokiu stengėsi komunistai jį at
vaizduoti, Kadangi jau prie durų 
buvo išdalintas jo įžanginis kal
bos tekstas, tai Kravčenko.'pa
reiškė, kad netrukdys laiko ir 
nekartos tų pačių frazių, dėl ko 
jis atvykęs į Paryžių ir kaip eina 
bylos reikalai, ir pasiūlė iš karto 
statyti jam klausimus, į kuriuos 
jis mielai atsakysiąs.

Jau po dviejų atsakymų galima 
buvo pastebėti, kaip greitai Krav
čenko moka orientuotis ir logiš

kai atsikirsti savo priešams. Aiš
ku, kad jei jis būtų buvęs toks, 
kaip komunistų laikraštis sten
gėsi jį nupiešti, tai niekad jis ne
būtų turėjs tokio aukšto posto 
pas sovietus.

Į priekaištą, kad jis esąs savo 
tėvynės išdavikas, Kra^enko at
kirto:

— Aš mušiausi su vokiečiais ir 
gulėjau ant pilvo sniege jau tada, 
kada jūsiškis Thorezas pas mus 
Maskvoje šiltai svečiavosi. Šian
dien jis vadinamas herojumi, p 
aš išdaviku. Aš esu rusas ir kaip 
toks smerkiu sovietų imperialisti
nius siekimus Europoje ir trokš
tu, kad rusų tauta išsilaisvintų iš 
po Stalino jungo. Aš nenoriu, kad 
rusų tautą maišytų su sovietišku 
rėžimu.

Bet toliau Kravčenko pasakė, 
kad Amerikoj jis neradęs to, ko 
ieškojęs*.

— Aš kovoju prieš komunizmą, 
bet tai nereiškia, kad aklai žiūriu 
į kapitalizmą. Tačiau pirmiausia 
aš žiūriu į žmonių laisvę ir norė
čiau paklausti, ar man būtų leidę 
Maskvoje suruošti tokią konfe
renciją?

Į prikišimą, kad jo knyga turė
jusi didelį pasisekimą fašistiniuo
se kraštuose, Kravčenko atkirto, 
kad jo knyga buvusi išversta į 22 
kalbas, tarp kurių ir į ispanų, jo 
visai nėsiklausiant. Bet jei jis 
puolas Staliną, tai tas nereiškia,

kad jis giriąs Franco. Jis nematąs 
tarp juodviejų jokio skirtumo...

RUSIJOJE YRA NEOFICIALI 
OPOZICIJA

Į vieno komunisto žurnalisto 
klausimą, ar Sovietų Rusijoje 
esanti opozicija, Kravčenko at
sakė:

— Aišku, oficialios opozicijos 
nėra, kokia yra galima Vakarų 
kraštuose. Bet kad yra įieoficiali 
opozicija, galima konstatuoti iš 
to, kad milijonai žmonių yra lai
komi kalėjimuose, stovyklose ir 
deportacijose. Pagaliau ar tai 
nėra geriausias įrodymas, kad 
Vokietijoje yra daugiau kaip 
800.000 DJP. iš sovietų okupuotų 
kraštų, kurie yra atbėgę į Vaka
rus ieškotis laisvės nuo sovie
tiško policinio režimo.

— Ar jūs tikite, kaip preziden
tas Trumanas, kad kai kurie so
vietų vadai norėtų susiartinimo 
su Vakarais? — paklausė kitas 
žurnalistas.

— Į tai galiu atsakyti, kad 
Trumano nuomonė yra jo asme
niška. Aš galvoju, kad mažiau
sias nesutarimas Politbiure įneštų 
tik kruviną valymą, koks buvo 
padarytas 1934 ir 1938 metais.

Kravčenko pareiškė, kad pa
vergtieji sovietų kraštai ne būtų 
palikti prie Rusijos, net jei joje 
pasikeistų rėžimas, bet visiems 
šiems kraštams būtų grąžinta ne
priklausomybė.

lavimus, kad tik šis negalėtų by
linėtis, Jie pareikalavo, kad jis 
įneštų 2 milijonų frankų kauciją 
liudininkų atvežimui iš Rusijos. 
Bet dabar, kada Kravčenko įnešė 
šią sumą komunistai bando įro
dyti, kad esąs per trumpas laikas 
liudininkams atvykti iš Rusijos.

Komunistai savo straipsny kal
tino Kravčenko, kad jis parsida
vęs amerikiečiams, bet ar nėra 
geresnio įrodymo, kad prancūzų 
komunistų laikraštis tarnauja 
Maskvai, jei jiems taip lengvai 
per sovietų pasiuntinybę pasisekė 
surinkti knygoj paminėtų asmenų 
adresus ir išgauti jiems išvažiavi
mo vizą. Bet kol kas šie komu
nistų išstatytieji liudininkai dar 
neatvažiavo ir klausimas, ar so
vietų vyriausybė išleis juos, kad 
šie irgi nepabandytų „pasieškoti 
laisvės“ taip kaip ir Kravčenko.

Bet štai praėjusią savaitę iš 
Amerikos atvyko pats Kravcen- 
ko, kad vietoj pasitartų su savo 
advokatu ir pasiruoštų bylai. Pir
momis dienomis, nors žurnalistai 
sekiojo ir gaudė jį, nepasisekė 
susisiekti su Kravčenko. Viešbuty 
sakė, kad jo nėra, nors jis tikrai 
užsidaręs ruošėsi spaudos konfe
rencijai. Prancūzų policija ėmėsi 
stiprių apsaugos priemonių ir jo 
apsaugai priskyrė tris inspekto-

Džiovos pakirstieji tautiečiai
IS HUNTLOSEN DP SANATORIJOS

Huntlosen — 20 km nuo Olden- 
burgo i. O. kaimas. Netoli esan
čiam pušyne barakų eilė — tai DP 
ligoninė — sanatorija. Tarp kitų 
čia esančių dešimties tautų yra ir 
lietuvių. Šiuo laiku 24. Tai vis 
karo aukos: nelaisvės pasekmė, 
varginga kelionė, bėgant nuo bol
ševizmo, sunkus darbas įmonėse 
Ir rezultate džiova. Ji labai lengvai 
į žmogų įlenda, bet sunkiai išva
roma bei sustabdoma. Su liga čia 
kovojama įvairiai. Pagrindinis 
ginklas geras maistas ir ramus už
silaikymas — daugkartinis dienos 
būvyje gulėjimas. Daromos ir ope
racijos: thoraxoplastica, kaustikai, 
nervų piūviai, pneumalyzai, plom
bos ir pneumatoraksai oru. Tarp 
kitko ligoninė gali džiaugtis, turė
dama puikų chirurgą dr. Kruse 
(vokietis), kuris, nors vietoj ne
gyvena, savo apsilankymais daug 
ką ištraukia tiesiog iš mirties na
gų (ir šias eilutes rašantį). Judė
jimas didelis, nes daugelis pagiję 
išvažiuoja į normalų gyvenimą, 
kiti amžinybėn. Per trejus metus

mirė apie 200, kurie netoli palai
dojami specialiose kapinaitėse. 
Latviai savo įnirusiems tautiečiams 
pastatė cemetinius, ornamentuotus 
kryžius, kiti gauna valdiškus me
dinius. Lietui lyjant, jie greitai 
nublunka, o už kelių metų nugrius 
ir neliks ženklo, kas ten palaido
tas. Būtų gera ir lietuviams pasek
ti latvių pavyzdžiu. Lietuvių kapi
naitėse palaidoti septyni.

Personalas — vokiečiai, tik gy
dytojai beveik visi DP. Lietuvių 
yra tik vienas — dr. Mockus. Va
dovauja vengras. Tikimasi greitu 
laiku sanatoriją .pereisiant į vo
kiečių rankas, todėl daugelis kiek 
apsveikusių atleidžiami, nors būtų 
gera jiems ilgesnį laiką dar pagy
venti geresnėse sąlygose. Bet tai 
anglų vyr. gydytojo sprendimas.

Kalėdų šventes stipresnieji ir 
nepavojingi užkrėtimo atžvilgiu 
(negatyvi) ligoniai praleido savo 
šeimose bei pažįstamų tarpe stovyk
lose, gi silpnesnieji ir neturintieji 
arčiau pažįstamų bei giminių šven-

tė čia vietoje. Kūčių dieną, atvykę 
Oldenburgo, „Unterm Berg" sto
vyklos moterų komiteto ‘ atstovės 
ir Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
pirmininkas apdalino ligonius sal
dumynais ir kitomis gėrybėmis, 
kas suteikė nemaža džiaugsmo ne
laimingiesiems.

Sausio 7 d. atvykę solistai p. 
Juzė Augaitytė ir p. Ipolitas Nau- 
ragis koncertavo sanatorijos ligo
niams ir personalui. Žinant jų pa
jėgumą ir pasisekimą, koncertas 
buvo labai šiltai priimtas ir pergy
ventas.

Sanatorija turi tautybių komite
tą, kuris prižiūri virtuvę ir ben
drai ligonių reikalus. Lietuviams 
komitete atstovauja p. J. Arštikys. 
Lietuviai turi ir savo atskirą komi
siją, kuri rūpinasi grynai savo 
tautiniais reikalais ir gėrybių, gau
tų iš Raudonojo Kryžiaus, paskirs
tymu.

Bendrai paėmus, nors žmonės 
yra tikrai nelaimingi, bet nenusto
ja vilties ir noro gyventi ir net 
emigruoti. Vincas Simanavičius

KRAVCENKO PASIDARĖ
MILIJONIERIUMI

Jo parašytoji knyga „Aš pasi
rinkau laisvę*'*, kuri dabar yra 
išversta į 22 kalbąs, jam atneša
didžiausj pelną. Vien Prancūzi-
joje jos buvo parduota daugiau 
kaip 800.000 ėgzempliorių, o kiek 
dar Amerikoje, Anglijoje ir kitur, 
kur autoriaus teisės yra didesnės. 
Pagaliau, kaip Kravčenko pasi
sakė, jis gaunąs didelius pinigus 
už konferencijas ir straipsnius, 
iuriuos rašo į laikraščius, tad 
jam visai nėra reikalo parsiduoti 
kokiai organizacijai ar valstybei.

Atvykdamas į Paryžių, Krav
čenko gerai pasiruošė bylai, atsi- 
veždamas sensacingus dokumen
tus, su kurių pagalba įrodys teis
me, kad tai, ką jis rašė savo kny
goje, yra gryna tiesa. Apie 20 
liudininkų jis yra iškvietęs iš 
Vokietijos DP tarpo, kuriems te
ko savo kailiu pernešti sovietišką 
terorą.

Aišku, kad visa ši propaganda 
prieš sovietišką režimą smarkiai 
nepatinka komunistams ir jie vi
saip stengiasi atidėti bylos na
grinėjimą. Gal tas jiems ir pasi-
seks, nes, kaip girdėti, teismas 
skaito, kad dabar esąs nepatogus 
laikas tokiai bylai spręsti...

VYT. ARŪNAS

Jurgis Jankus

PUŠIS
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‘ — Valgyk, kol kas bus, — pasakė paduodamas ir, kol 
valgiau, papasakojo, kad vėl turėjo nerimo. Kai tik įėjęs 
į trobą, tuoj iš miško išlindo gefreiteris su eiguliu. Bėgti 
nebebuvę kur. Jis pasigavęs kirvį ir vėl užšokęs ant aukš
to, nors išsigelbėti vilties neturėjęs. Kitaip jis nė nema
nęs, kad jie čia buvę tyčia atsiųsti, kad miško pakrašty 
stovėtų ir saugotų, kol aš sugrįšiu. Jie buvo du su šautu
vais, o jis tik vienas. Motina irgi išsigandusi. Ji tik deja
vusi ir šaukusi: „O Jėzau, Palyti, tiktai nieko nedaryk. 
Šok nuo aukšto į daržinę ant šieno ir įsikask, bet tik nieko, 
nedaryk."

Palys paklausęs. Nuo priemenes daržinė buvo atskirta 
aukštų lentų perdaru, tik pačioj pastogėj buvo kiaura. Jis 
pasilipėjęs grebėtais ir nusmukęs į šieną, o vokiečiai jau 
buvę prie pat daržinės. Nukritus koja baisiai sudiegusi, ir 
jis 'turėjęs sukąsti dantis, kad nesudejuotų. Jie galėję ir 
kritimą girdėti, bet jo laimė, kad šuo pajutęs ateinančius 
ir ėmęs smarkiai loti. Pro plyšį matęs, kaip abu nuėję per 
kiemą į vidų, bet bėgti nebedrįsęs. Nebenorėjo būti šau
domas į nugarą.

— Žinojau, kad nebegalėsiu bėgti, — sakė.^— Jeigu tik 
sušuks, sustosiu, nebelauksiu šaujamas, nors jie pasiėmę 
pakankins ir vis tiek nušaus. Prakeiktas jausmas bėgti ir 
jausti, kas esi šaujamas į nugarą. Pasiėmiau kirvį ir atsis
tojau prie durų. Sakiau, jeigu eis tam kirsiu, o paskum gal

ir bėgsiu. Bet jie troboj buvo ilgai. Girdėjau, kaip motina 
ėjo į kamarą, paskum lipo ant aukšto. Jiems reikėjo ir 
kiaušinių ir lašinių, ir motina nieko negalėjo atsakyti. Ką 
gali žnoti, ką jie žino ir ką galvoja. Kai tik jie išėjo, mo
tina pastovėjo tarpdury, kol jie toliau nuėjo, paskum at
bėgo į daržinę.

— Dėkui Dievui, — pasakė įėjusi.
— Šį sykį dėkų, — atsakęs Palys- o ji stovinti, drebanti

ir negalinti žodžio ištarti. z
Ir vokiečiams įėjus nugalėjusi ištarti. Pakirtę ir kojas ir 

rankas. Jie irgi stebėjęsi, kodėl ji tokia nusigandusi. Ka
žin ką sakę, kiaušinius paėmę, bet už lašinius padėkoję ir 
palikę. Jie ploję per petį, juokęsi ir smagiai kalbėję, bet 
ji nieko nesupratusi.

Po jų ir Palys nebegaišęs. Pasiėmęs valgyti, persiavęs j 
veltinius, užsimetęs kailinius.

— Tau bus taip šalta, — pasakė man.
— Jau buvo pasidarę šalta, — atsakiau, — bet dabar, 

kai užvalgiau, vėl imu šilti. Koja skauda?
Jis sėdėjo ant žemės, nugara į ruplį beržą atrėmęs, ir 

kalbėjo taip, lyg viskas būtų jau praėjęs ir mes būtumėm 
besireųgią j ilgą, bet ramią kelionę.

Iš mūsų trobos išėjo vyras ir nuėjo prie arklio. Palys 
irgi žiūrėjo į kiemą ir matė jį.

— Kas jis toks? — paklausiau.
— Burnis.
— Seniūnas?
Palys linktelėjo galva ir pridėjo:
— Aš šėtono ką tik nesumyniau, bėgdamas iš priemenės.

Jis išskėtė rankas ir norėjo sulaikyti, kaip ištrūkusį ku
melį.

— O naktį buvo kaip lapė.
Palys nieko neatsakė.
Matėm, kaip Burnis privažiavo' prie durų ark

lį, kaip žandarai išėjo, susėdo ir išvažiavo. Neišsivežė nei 
tėvo, nei brolio ir nuvažiavo tiesiai į kaimą. Pp valandė
lės išėjo ir gefreiteris. Jis nuplasnojo tiesiai per laukus ir 
dingo už miško kampo.

— Pas Mortą, — pagalvojau, bet garsiai pasakiau:
— Dabar galim eiti namo. x
Aš persirengsiu, ir sužinosim, ko jie iš tikrųjų norėjo.
Aš neisiu, — atsakė Palys.
— Kodėl?
— Eigulis su gefreiteriu aplink šnipinėja. Iš jūsų ne taip 

lengva ištrūkti, kai užklups. Ir didžiausias kreivaakis pa
taikys į kuprą, kol spėsi mišką pasiekti. Ateis į Barsuky- 
ną ir pasakys.

— Bet man šaltai
— Nepasiųsi. Per šventą Joną daug tokių sušalo.
Jis susivyniojo maistą ir pasikišo ryšelį po pažastim.
— Einam, — pasakė.
Nesispyriau. Nežinojau, kur nuėjo eigulis, ir negalėjau 

tvirtinti, kad žandarų įsakytas gefreiteris nestovi kur pa
miškėj ir nestebi sodybos. Man net ėmė rūpėti, kad bro
lis ar tėvas peranksti neišeitų ir neįkištų kailio. Bet nesi
priešinau ir nuėjau kartu su Palių.

Nueiti į Barsukyną mums reikėjo apsukti didelį ratą. Jis- 
buvo visai kitoj kaimo pusėj, o mes per laukus eiti nedrį
som.
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ORO TILTAS II BERLYNĄ
Tai jau dabar pasidarė tarsi le

genda. Visas pasaulis tuo ste
bisi. 2,5 milijono Berlyno gyven
tojų yra amerikiečių ir britų jau 
pusę metų lėktuvais aprūpinami 
būtiniausiais gyvenimo reikmeni
mis: maistu, anglimis, mašinomis 
ir netgi popierius Berlyno demo
kratiniams laikraščiams yra pris
tatomas oru.

Tai yra didžiausia oro trans
porto operacija, kokios pasaulis 
iki šiol dar nematė. Ir patys so
vietai to nesitikėjo, kai jie pradė
jo „remontuoti“ Elbės tiltus, ge
ležinkelius bei vandens kelius...

Tas viskas prasidėjo 1948 me
tais birželio 27 rytą. Gen. Lucius 
D. Clay iš Berlyno patelefonavo 
gen. C. E. May, esančiam Wies- 
badene, kad Berlynas turi būti 
aprūpinamas lėktuvų pagalba ir 
kad jis — Le May — yra skiria
mas tai akcijai vadovauti.

Nė vienas iš tų vyrų nepaminė
jo nei puikios autostrados, einan
čios nuo Frankfurto iki pat Ber
lyno, nei geležinkelio. Jie jau ži
nojo, kad sovietai prądėjo visas 
susisiekimo linijas „remontuoti“.

Taipgi Le May nepasakė, „ko
dėl — po velnių — mes negalime 
pasiųsti ginkluotą transportą? 
Dėl Dievo meilės, kaip ilgai mes 
dar kęsime nuo tų fokusininkų! 
Jei jie to nori, leiskime dabar tai 
ištirti. Mes dar turim , čia keletą 
naikintuvų, kurie galėtų apsau
goti konvojų.“

Jis taip nepasakė, bet jis ti
kriausiai prisiminė savo naikin
tuvus . . .

Gen. Clay taip pat nepasakė, 
kad „aš norėjau pasiūlyti tai Wa- 
šingtonui, bet jie bijo incidento. 
Mes turime taip daryti, kaip jie 
nori.“ Jis nepasakė, kad jau 2 
dienos, kaip telegramos be pa
liovos skriejo tarp jo ir Valsty
bės Departamento, kad valstybės 
Sekretorius Marshallis nutarė 
nerizikuoti.

Gen. L. Clay davė gen. Le May 
įsakymą kaip karys kariui. Le 
May ramiai išklausė 'ir atsakė: 
„Taip, Generole. Jūs parūpinate 
man lėktuvus, toliau mes jau at
liksim savo darbą.“

Po kelių minučių telegramos 
jau ėjo į visus pasaulio kraštus. 
Iš Havajų, Aliaskos, Teksas, Pa
namos pradėjo startuoti dideli 
amerikiečių transporto lėktuvai. 
Visi jie skrido Frankfurto kryp
timi. Taip prasidėjo ši didžiausio 
masto oro transporto operacija.

Lakūnai skrido į Frankfurtą 
gerai nusiteikę. Jis žinojo, kad 
čia jų laukia įtemptas darbas, bet 
nauja aplinka juos smalsino. Jų 
nuotaika nekrito net tada, kai jie 
pamatė, kad jų uždavinys yra 
daug sunkesnis nei jie tikėjosi. 
Jų dvimotoriniai lėktuvai turėjo 
paimti 8.000 svarų krovinį. Toks 
lėktuvo apkrovimas vadinamas 
„kalkuliuota rizika“. Jokiam ko
merciniam lėktuvui nebūtų leista 
taip apkrautam pakilti . . . Vie
nok čia buvo kariškas uždavinys 
ir buvo taikomos karo meto tai
syklės. Tempelhofo aerodromas 
taip pat buvo pavojingas, ypač 
dėl artimų miesto pastatų. Lakū
nai irgi nežinojo, kad po oro ko
ridorių skraidys sovietų balonai..

Vienok lakūnai savo pareigą 
atliko. Berlyno gyventojams ne
reikėjo badauti. Kas svarbiausia 
— ši nepaliaujama transpoto lėk
tuvų virtinė, kas 3 minutės nusi
leisdama Berlyno aerodromuose, 
įgalino USA ištesėti savo žodį 
berlyniečiams ir tuo pačiu išlai
kyti savo politinę liniją.

Tai kainuoja 1,5 mil.' dolerių 
per savaitę, bet tuo USA išgelbė
jo savo prestižą. Sovietai darė 
viską, kad priverstų amerikiečius 
bei kitus Vakarų sąjungininkus 
pasitraukti iš Berlyno. Amerikie
čiai, britai ir prancūzai, būdami 
blokados atkirsti ir negalėdami 
aprūpinti Berlyno gyventojų

Kasmet iškiliausias JAV spor
tininkas mėgėjas yra atžymimas 
taip vadinama James E. Sullivan 
Memorial Trophy. Už pasiekimus 
1948 m. toji garbė atiteko leng- 
vatlečiui Bob Mathias, kuris 
olimpiniuose žaidimuose Londone 
yra laimėjęs dešimtkovę. Įdomu, 
kad. naujasis laimėtojas savo am
žiumi nėra pasiekęs -nė taurės 
amžiaus — jam tik 18 metų, o 
taurė pirmą kartą buvo skirta 
1930 m.

Taurė skiriama balsavimo ke
liu. Šiemet balsavo 525 žymesni 
sporto autoritetai visame krašte. 
Pasisakoma už tris vietas (5, 4 ir 
1 tšk.) Mathias pirmosios vietos 
balsų gavo 201, o iš viso surinko 
1491 tšk. Antroj vietoj, kaip ir 
1947 m., liko negras Dillard (100 
m. meisteris Londone, bet dau
giau žinomas kaip kliūtinių bėgi
mų specialistas). Dillard sugriebė 
1087 tšk. ir gavo 119 pirmosios 
vietos kortelių. Toliau eina plau
kikas Verdeur (taip pat olimpi
nių žaidimų meisteris) su 749 tšk. 
ir ristikas Wittenberg, žydų kil
mės policininkas iš New Yorko, 
Londone savo klasėje laimėjęs 
aukso medalį — 629 tšk.

Paskui į pirmąjį šešetuką (už 
tiek ir buvo balsuojama paskuti
niame rate) įeina du krepšinin
kai: 7 pėdų vidurio puolikas Kur
land, Londone išgirdęs daug prie
kaištų iš kitų kraštų krepšinin
kų — vis dėlto per aukštas! — ir 
viena iš moterų — Spruose, daugį 
metų bene iškiliausia krepšininkė 
Amerikoje.

Kalifomietis Mathias prieš me
tus JAV sporto gyvenime buvo 
nežinomas ir iškilo tik 1948 m. 
pavasarį. Be kita ko, savo moky
kloje Mathias yra nepaskutinis 
krepšininkas ir žaidžia futbolą 
(rugby). Dabar jaunuolis keta 
mesti kovos žaidimus ir atsidėti

maistu, būtų turėję sovietams nu
sileisti ir pasitraukti.. . .

Gi tada komunistai būtų visoje 
Europoje išnaudoję to pasekmes, 
Prancūzija, Italija ir, kitos šalys, 
matydamos amerikiečių bejėgiš
kumą, tikriausiai būtų pasvirusios 
į komunistų pusę ... >

Gi dabar šis Berlyno oro tiltas 
visiems parodė, ką gali Vakarai. 
Tai yra įrodymas, kad Vakarų 
demokratijos gali ne vien tik 
daug kalbėti, bet ir veikti. Netgi 
patys sovietai to nesitikėjo. Jie 
pradžioje bandė iš to juoktis, bet 
vėliau jiems juokas užspringo ..

Tačiau ir amerikiečiams tas 
kainuoja daugiau nei dolerius..., 
tai kainavo jau daugelį lakūnų 
gyvybių ... Iki šiol žuvo 35 ame
rikiečių bei britų lakūnai...

Sovietai ir tai bandė panaudoti 
savo propogandai. 25 liepos (1948 
m.) vienas lėktuvas nukrito Ber
lyne, netoli Tempelhofo aero
dromo. 2 lakūnai užsimušė. So
vietinė spauda Berlyne pradėjo 
rėkti, kad perkrauti lėktuvai su
daro pavojų berlyniečiams ... 
Berlyniečiai gi spontaniškai su
sirinko katastrofos vieton pa
gerbti žuvusių amerikiečių la
kūnų

Berlyniečiai, norėdami atsidė
koti lakūnams už jų sunkų bei 
pavojingą darbą, dažnai atneša 
jiems dovanų, suvenirų. Beveik 
kiekvienas lakūnas nešioja amu

letus, kuriuos jiems padovanojo 
Berlyno mokyklų vaikai.

Pereitų metų pabaigoje ameri
kiečiai įrengė dar vieną aerodro
mą Berlyne-Gatowe. /Tūkstančiai 
žmonių intensyviai dirbo> staty
dami šį aerodromą. Pažvelgus į 
dirbančiuosius, matėsi ;-t’as pats 
charakteringas Berlynui požy
mis: kaip visur, taip ir čia domi
navo moterys . . . Berlyne šiuo 
metu tėra tiktai palyginti mažas 
skaičius 20—40 metų amžiaus 
vyrų. Dalis jų žuvo kovose su so
vietais 1945 metais, daugumą li
kusių sovietai suėmė ir išvežė į 
Sov. Sąjungą.

Iš jų dar niekas negrįžo . . . 
Šiandien Berlynas yra daugiau 
moterų vaikų, senelių bei inva
lidų miestas . . . Berlyniečiai ge
rai atsimena 1945 metų birželio 
ir liepos menesio dienas, kada 
visas Berlynas buvo sovietų val
domas. Sovietiško teroro baimė 
viešpatauja jų širdyse. Tad jie 
mieliau pasirenka kęsti visus 
blokados sukeltus trūkumus nei 
pasiduoti sovietams. Taipgi pasi
tikėjimas amerikiečiais vis labiau 
nusmelkia sovietų baimę. Ber
lyniečiai įsitikino, kad jei gen. 
Clay ką sako, tai jis tą ir mano. 
Gi jis yra pasakęs, kad amerikie
čiai iš Berlyno be karo nepasi
trauks . . .

Spaudai paruošė M. L.

DU SPORTO HEROJAI
LAIŠKAS IŠ NEW YORKO

Idėjos draugus
COLL. ELVYRĄ LUKOŠEVL
CIUTĘ ir COLL. PILYPĄ 
NARUTĮ,
sukūrusius ateitininkišką šei
mą, sveikina ir laimės linki 
Frankfurto Stud. Ateitininkų 
Draugovė ir Korp! Giedra.

tik lengvajai atletikai. Jo didysis 
siekis — 1952 m. olimpiniuose 
žaidimuose pakartoti Londono 
triumfą.

Be kitų, iki šiol Sullivano 
taurė buvo paskirta šiems mums 
geriau žinomiems sportininkams: 
1932 m. Bausch (dešimtkovė), 1933 
m. Cunningham (bėgimas), 1936 
m. Morris (dešimtkovė), 1937 m. 
Don Budge (tenisas), 1940 m. 
Rice (bėgimas), 1942 m. Warmer
dam (su kartimi), 1944 m. panelei 
Curtis (plaukymas), 1947 m. Kelly 
(irklavimas).

Tuo* metu, kai Mathias buvo 
pagerbtas Sullivano taure, New 
Yorko didieji laikraščiai pasi
puošė metriniais aprašymais apie 
didįjį krepšinio skandalų. Europi
niams skaitytojams čia reikia 
įterpti, kad užjūry labai įprasta 
lažintis ir’ stambiom sumom už 
tos ar kitos krepšinio, ledo ritu
lio, beisbolo ir 1.1, komandos lai
mėjimą ar pralaimėjimą, tam 
tikslui išnagrinėjus favoritus, at
sižvelgiant į taškų skirtumą ir 
pan. Žodžiu, tose lažybose gau
nasi gana paini matematika ir 
yra žmonių, kurie gerokai laimi, 
bet daugiausia pelno tie nežino
mi, apsukrūs tipai, kurie tomis 
lažybomis verčiasi ir, besirūpin
dami savo kišene, nesigaili jokių 
priemonių. Oficialiai toks biznis 
yra smarkiai baudžiamas, bet vi
sos tos kombinacijos ne kokių 
kvailiukų rankose, tad viena, ki
ta įkliuvusi stambesnė žuvelė 
yra lašas jūroje. Pagaliau su to
mis lažybomis perdaug nesivar
žoma — įmonėse, įstaigose beveik 
kiekvienas tuo verčiasi, bando 
laimę, o stambesni tūzai susispie
tę įtartinose karčiamos ar šiaip 
lindynėse, nors nestinga jų ir 
aukštesnėse sferose.

Dabar paaiškėjusi istorija 
trumpai skamba taip. — Sausio 4 
d. Madison Square Gardene buvo 
krepšinio rungtynės tarp George 
Washington universiteto ir Man- 
hattano kolegijos. Prieš rungty
nes vienas iš G. W. universiteto 
žaidikų buvo tam tikrų asmenų 
kalbinimas pasistengti, kad jo ko
manda pralaimėtų 18 tšk. skirtu
mu. Už šią paslaugą ' žaidikas 
gautų 1000 dolerių, o tie koman
dos draugai, kurie pagelbėtų, gau

tų po 500 dol. Žaidikas, Shapiro, 
nepasakė „ne“, bet pareikalavo, 
kad pinkai jam būtų įteikti prieš 
rungtynes. Susitikus su paslap
tingais tipais — žaidikas pats 
neatvyko, o atsiuntė savo dėdę 
— tie ir buvo suimti, nes žaidiko 
„dėdė“ pasirodė besąs policijos 
valdininkas. Pasirodė, Shapiro 
jau kelius mėnesius buvo kalbi
namas daryti panašias kombina
cijas, kas jam būtų atnešę iki 
10.000 dol. Krepšininkas savo lai
ku užmezgė ryšį su policija, elgėsi 
pagal jos nurodymus, biznį stilin
gai vilkino, kol susidarė patogi 
proga — turint pakankamai davi
nių — tą tamsią gaują likviduoti. 
Buvo suimti 4 asmenys. Įdomu
mo dėliai jų pavardės: Levy, 
Aronowitz, Klein, Rivlin. Paaiš
kėjus užkulisiams, krepšininkas 
Shapiro apskelbtas sporto hero
jum ir susidarė sau tikrai ameri
kinę reklamą, kuri kažin ar pras
čiau už tą siūlytą tūkstantinę. Ne
žiūrint pompastikos, kuri supa 
žaidiką, privačiai kalbantis su 
amerikiečiais, susidarai įspūdį, 
kad čia gali būti dar didesnių už
kulisių . . . Na, bet viešoj opini
joj — Shapiro dienos didvyris.

Gali būti klausimas — koks 
tikslas siūlyti tūkstantines už su
fabrikuotą pralaimėjimą? Atsa
kymas paprastas — geras biznis. 
Prieš rungtynes Manhattan© ko
legija buvo 7,5 tšk. favoritas — 
apie 18 tšk. niekas negalvojo, tad 
statę už tiek, surinktų apsčiai — 
aišku, tie, kurie norėjo pasekmę 
sufabrikuoti — jie susemtų viską 
sau.

Panašių skandalų yra buvę ir 
anksčiau. Keli žaidikai, priėmę 
pasiūlymus, reikalui paaiškėjus, 
turėjo atsisveikiti su mokyklomis 
ir su sportu visam gyvenimui. O 
kiek nežinomų dalykų vyksta -- 
sunku pasakyti.

K. CERKELIUNAS'

Pranešu giminėms ir pa
žįstamiems, kad 1948 m. lap
kričio 27 d. rytą mirė Lie
tuvoje mano miela mamytė 
-BARBORA ALEKSIEJIENĖ- 
JANKAUSKAITE.

Palaidota Skaudvilėje.
Nuliūdęs sūnus

Kun. Stasys Aleksiejus

Paieškojimai
Bronius Tamašauskas, gyv. R. R. 

2 La Sallette, Canada-Ontario, ki
lęs iš Muniūnų kaim.- Razalimo 
vai., Panevėžio aps., išvykęs į Ka
nadą po pirmo Pasaulinio karo, 
ieško giminių ir pažįstamų, gyve
nančių Vokietijoje ir Austrijoje.

IRO PAIEŠKOJIMU IŠTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO 

IEŠKO ŠIŲ ASMENŲ 
MICHAILAVlClENE - Novozilo- 

vaitė Halina, 40 metų, gim. 
Černigove, paskutinės žinios iš 
Hallės.

MACIJAUSKAS Albinas, gim. 
1890. 3. 1. Vidgiriuose, paskuti
nis žinomas adresas: Vidgirių 
km., Keturvalakių valsč., Vil
kaviškio apskr., paskutinis laiš
kas 1940 m. gruodžio mėn.;

MACIJAUSKAS Bronius, gim.
1899 rugpiūčio mėn. Vidgiriuo
se, paskutinis žinomas adresas: 
Sodų gatvė 40, Suvalkų Kalva
rija, Lietuva, paskutinis laiškas 
gautas 1940 grodžio mėn.;

RASMANEN Liebe, gim. 1933 Pa
nemunėj, paskutinis žinomas 
adresas: Vaidotų g-vė 6, Pane
munė, Lietuva;

RASMANEN JoseI, paskutinis ži
nomas adresas: Vaidotų g-vė 6, 
Panemunė, Lietuva;

SHAMESH Edą, gim. 1909, pas
kutinės žinios iš Lietuvos, Uk
mergė, Žydų 11;

STONKIENE-PESTENAITE Ona, 
33 m., paskutinis žinomas adre
sas: Lietuva, Mažeikių apsk., 
Kalnėnų valsč. 1944 m. gruo
džio mėn. buvo sužeista ir vo
kiečių nugabenta į lauko ligo
ninę, nuo to laiko jokios žinios;

WOLAK Henach, gim. 1929 Pa
nevėžy, paskutinis adresas: Lin
kuva, Šiaulių apskr., Lietuva;

WOLFSOHN-1SWIRSKI Chane,, 
73 m., gim. Pinske, Minsko ap
skr., paskutinis adresas: Šiau
liai, Lietuvą;

RASMANEN Solomas, gim. 1936 
m. Panemunėje, paskutinis ži
nomas adresas: Vaidotų g. 6, 
Panemunė, Lietuva.

7ik|irini/y ^eina antradieniais, ketvirtadieniais ir SeStadie- 
r,£.iwuiiUI nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaltuoja 
po 25 pfg. o SeStadienlo — 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 paležko- 
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitls. 6666 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

SKELBIMAI
REIKALINGAS VARGONININKAS 

IR ZAKRISTIJONAS
Bremen-Grohn pereinamoje sto

vykloje reikalingas geras, sąžinin
gas ir mokąs svetimas kalbas 
vargonininkas ir zakristijonas (abu 
be šeimos!).

Kreiptis pas kun. V. Šarką,
(23) Bremęn-Crohn, IRO Transit 
Camp.

Presse-Foto Paulaitis Wangen/All- 
gSu, Herfatz 6
Foto ir optikos reikmenų preky
ba siūlo
objektyvus: mažo formato ka- 
meromst portretams, universali
nius, giliems paveikslams, pla- 
čiakampius, tele-objektyvus, pa
didinimo ir reprodukcijos objek

tyvus, kurie yra be užraktų ar 
su užraktais Compur, Compound 
ir Prontor.
Suinteresuotieji reikalaukite 
aprašymų.

MOKYKIS VISAME PASAULYJE 
BRANGINAMO IR PELNINGO 

AMATO!
Vasario mėn. pradžioj išeis lie

tuvių kalba parašyta knyga „Prak
tiškas odos meninių išdirbinių 
kursas“, kurioje telpa lietuviški 
meniškų odos išdirbinių pavyzdžiai 
ir ornamentai. Visas kursas išdės
tytas pagal specialisto, Kauno 
amatų mokyklos meninių odos iš
dirbinių instruktoriaus Kaaring 
metodą ir įgalina kiekvieną pri
vačiai išmokti šio amato.

Knygos kaina DM 10,—. Pinigus 
siųsti vėliausiai iki sausio 20 d. 
Knygos tiražas yra ribotas ir vė
lesni užsakymai vargu ar galės 
būti išpildyti. %

Užsakantieji ne mažiau kaip 10 
knygų gauna 20 % nuolaidą.

50 pirmųjų užsisakiusiųjų bus 
prisiųsta po praktišką odos apdir
bimo pavyzdį.
Meniškų amatų atelje 
ir meninio odos apdirbimo kursai

A. Laar
Estonian DP Camp
(13b) Kempten (Allgaeu)
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Palestina ^didžiųjų valstybių 
interesu susikirtimo taskas

v

Emigrantu kryžiaus keliai
PROF. S. KOLUPAILA, New Yorko uoste

Buvo visai rimtas pavojus, kad 
Palestinos konfliktas išsiplės i ti
krą karą, šį kartą ne tarp žydų 
ir arabų, bet tarp žydų ir anglų, 
kurin vėliau įsimaišytų ir rusai, 
kai Londone buvo gauta žinia, jog 
žydai pašovė penkis anglų lėk
tuvus.

Nežinia, kas būtų įvykę, jei 
Amerika nebūtų kreipusis į Lon
doną ir Tel Avive, prašydama 
kaip nors susitaikinti ir nespręsti 
ginčo ginklo pagalba, o leisti ra
miai susirinkti Rodo konferencijai.

Anglai, nors ir sutiko su skau
dančia širdimi nekelti šio dalyko 
prieš Saugumo. Tarybą, bet pas
kutinio žodžio dar nepasakė.

TRANS JORDANU A NENORI 
TAIKINTIS

Dalykas yra tas, kad Palestinos 
problema nėra taip paprasta. Ten 
„lošia“ visos didžiosios valstybės, 
nes kiekviena ten turi mažesnių 
ar didesnių interesų ir, jei šian
dien kalbama taip plačiai apie 
Palestinos įvykius, tai tik dėl to, 
kad ten yra įmaišyti „didieji“. 
Kada anglai remia egiptiečius ir 
transjordaniečius, žydai gauna 
ginklų iš rusų per Čekoslovakiją 
tokius kiekius, kad kasdieną jie 
darosi stipresni už arabus.

Dabar per Rodo konferenciją 
bandoma sutaikinti žydus su 
egiptiečiais, bet Transjordanijos 
karalius Abdullah pareiškė, kad 
net jei Egiptas pasirašysiąs tai
ką su Izraelio valstybe, tai jis 
pasiliksiąs vis tiek karo stovy su 
žydais.

O, kaip žinome, Transjordani
jos karalius kalba tik po to, kai 
susižino su Londonu, tad siūlo 
galo reikia ieškoti Anglijoje.

ANGLAI BIJO, KAD NEĮSI- 
KURTŲ RUSAI

Žydai iš Palestinos padalinimo 
nori išspausti sau didžiausią dalį. 
Nors jų ten tėra tik 700.000, bet 
jie nori gauti daugiau už arabus, 
kad galėtų įkurti plačią tėvynę, 
kurion galėtų priglausti po visą 
pasaulį išblaškytus žydus.

Pagal pirmąjį padalinimo pla
ną Nagevo teritorija priklauso 
žydams. Sis kraštas, paviršutiniš
kai pažiūrėjus, atrodo nenaudin
ga dykuma, bet jei žydai ją gerai 
kolonizuotų, ji atneštų vaisių. Na
gevo teritorija dar yra turtinga 
naftos versmėmis ir pagaliau su
daro svarbią bazę strateginiu atž
vilgiu. Kas valdys Nagevą, tas 
galės kontroliuoti Suezo kanalą!

Viskas būtų niekai, jei didžio
sios valstybės nesuktų savo lizdų 
Palestinos šešėly. Reikia neuž
miršti, kad Maskva ten turi dide
lius interesus, bet Stalinas yra 
gudrus, kad elgtųsi neišmintin
gai, ir jis lošia raudona ir juoda 
korta, bando eiti su arabais ir 
žydais. Tačiau kada pirmieji dar 
nėra priaugę komunizmo ideolo
gijai, palankesnę dirvą jis randa 
pas žydus ir stengiasi lošti jų 
korta.

Šiandien sovietai Tel Avive iš
laiko didelę pasiuntinybę, o Je
ruzalėj, Haifoj, Jaffoj ir Tiberiade 
turi konsulatus ir Inturisto biu
rus. Dabar su Nagevu rusai ban
do anglams „piauti žolę iš po ko
jų“, nes jei žydams pavyks užimti 
šią teritoriją, tai anglams visad 
grės pavojus, kad prie mažiausio

konflikto jų imperijos kelias ga
lės būti perkirstas ir, pagaliau, 
rusams išsipildytų didžiausias 
troškimas — gauti išėjimą į Vi
duržemio jūrą.

Anglai iš savo pusės kursto 
Transjordanijos karalių Abdullah, 
kuris yra jų visiškoj valdžioj, kad 
neleistų žydams užimti Nagevą, o 
prijungtų prie Transjordanijos. 
Bet žydai skaito, kad tai, ką jiems 
pripažino 1947 metų padalinimo 
planas ir kas jiems dabar pasisekė 
užimti ginklo pagalba, jie nepri
valėtų atiduoti.

AMERIKOS PADĖTIS NĖRA 
PATOGI

Visas šis Palestinos konfliktas 
buvo sukeltas sovietų, kad supiu- 
dytų anglus su amerikiečiais, nes 
Amerika, nors ir toli yra už van
denyno, bet Artimaisiais Rytais 
domisi. Dabar ji bando sutaikinti 
abi puses, nes nenori pyktis nei 
su vienais, nei su kitais. Su ara
bais ji nenori pyktis dėl to, kad šie 
savo rankose turi nuo naftos rak
tus, o su žydais dėl to, kad nepastū
mėtų jų į Maskvos rankas ir to
kiu būdu dar greičiau neprarastų 
naftos šaltinių. Pagaliau Ameri
koj gyvena 3 milijonai žydų, ku
riems prezidentas Trumanas per 
rinkimus yra davęs kai kurių pa
žadėjimų. Amerika nelinkusi ati
duoti Nagevo Transjordanijai ne 
dėl to, kad tas nepatiks žydams, 
bet dėl to, kad tada šioje vietoje 
sustiprėtų Anglijos pozicija. Ir 
štai, kada yra visokiausių interesų 
iš vienos ir-kitos pusės, deramasi, 
kalbamasi, ginčijamasi, bet visai 
neskubama prieiti prie problemos 
išsprendimo, ieškoma tik atitolinti 
karo pavojų, bet nebandoma su
kurti taiką.

Komunistu taikos ofenzyva
(Mūsų korespondento Paryžiuje pranešimas)

Prancūzų komunistų partija, 
kuri iki šio laiko buvo smarkiai 
nusistačiusi prieš Marshall© planą 
ir Ameriką, dabar iš karto pasuko 
savo vėjo malūno uodegą į kitą 
pusę, ir jau kalbama apie galimą 
normalų bendradarbiavimą su 
Vakarų demokratijomis, kad skir
tingo režimo buvimas kai kuriose 
valstybėse neturėtų būti nesugy- 
venimo priežastimi ir turėtų būti 
atstatytas ekonominis bendradar
biavimas, koks buvo ir anksčiau. 
Komunistas Cachin pabrėžė par
lamente kad karas yra išvengia
mas, nes Sovietų Rusija karo 
nenorinti ir iš viso į jį netikinti, 

Vadinasi, sovietai paskutinėm 
dienom pradėjo taikos ofenzyvą 
tiek per prancūzų komunistus, 
tiek per Wallace „progresistų“ 
partiją, ir tas jiems iš dalies pa
sisekė, nes Amerikoj kai kurie 
valstybės vyrai jau pradeda abe
joti ir sako, o gal iš tiesų Rusija 
nori taikos. Pats prezidentas Tru
manas juk taip neseniai pareiškė, 
kad Sovietų Rusijos vadovybėje 
esama žmonių, kurie nori gero 
sugyvenimo su Amerika, gi visai 
neseniai pakartojo, kad jis su 
mielu noru susitiktų su Stalinu.. 
Vašingtone.

KOMUNISTAI KEIČIA 
TAKTIKĄ

Bet dėl tokio sovietų posūkio 
per daug didelių iliuzijų nereikia

Didžiausį pasisekimą mūsų 
tremtinių spaudoje turi emigran
tų ‘kelionių aprašymai; generolai 
ir burmistrai su orkestrais išly
di laivus, burmistrai ir vyskupai 
su orkestrais sutinka laivus, te
levizijos siųstuvai rodo jautrias 
pasisveikinime scenas ... Vienu 
žodžiu — ne gyvenimas, bet ro
jus! Nematėm spaudoje nė vie
nos eilutės apie tai, ką tenka iš
gyventi nelaimingiems tremtini
ams prieš peržengiant lemtingą 
naujo gyvenimo slenkstį, kiek jie 
yra stumdomi ir išnaudojami, 
kiek jiems apkartinamos pasku
tinės DP gyvenimo dienos. Nau
ji kandidatai emigracijai atvyks
ta į pereinamąsias stovyklas ne
pasiruošę paskutiniems smū
giams, blogai informuoti lietuviai 
patenka, palyginus su kitų tau
tybių grupėms, į paskutines vie
tas. Kiekvienas išvykstantis tu
rėtų pasidalyti savo patyrimais 
su tais, kuriems teks netrukus 
eiti tuos pat kryžiaus kelius. Imu 
tad atlikti savo pareigą. Mano

Kontrolės įstaiga Vokietijai
Berlynas. Sausio 17 d. ameri

kiečių, anglų ir prancūzų kariniai 
gubernatoriai išleido bendrą ra
štą, kuriuo oficialiai pranešama 
apie naujos kontrolinės Įstaigos 
Vokietijai įsteigimą. Rašte sako
ma, jog ūkinė ir mokslinė raida 
nebus trukdoma. Įstaigos tikslas 
yra prižiūrėti, kad Vokietija nie
kuomet nekenktų taikiems tiks
lams. Ši Įstaiga yra tiesioginėje 
karinių gubernatorių žinioje. Jai 
priklauso su saugumu surištų 
įstatymų leidimas ir vykdymo 
priežiūra. Įstaigos paskirtieji in
spektoriai turi teisę be atskiro 
pranešimo ar perspėjimo inspek- 
.tuoti visas pramonės įmones ir kt. 
Karinių organizacijų steigimo su
trukdymas ir militarinės dvasios 
nuslopinimas yra taip pat vienas 
iš pagrindinių įstaigos tikslų. Ši 
karinio saugumo įstaiga suside
danti iš specialių įgaliotinių ko- 

daryti, nes dar nežinoma, kur šis 
posūkis veda. Pagaliau toks stai
gus Kremliaus posūkis neturėtų 
nieko stebinti, nes komunistai 
Europoje yra priėję iki tokio taš
ko, jog turėjo prisipažinti, kad čia 
jiems nesiseka ir, jei toliau bus 
tokiais pat izoliacionistais, tai 
praras ir anksčiau iškovotas pozi
cijas.

Per paskutiniuosius mėnesius 
Vokietijoj jie susilaukė skaudaus 
pralaimėjimo. Berlyno blokada 
Vakarų sąjungininkų nenugązdi- 
no ir „orinis tiltas“ laikosi tvirtai. 
Vietoj 6000 tonų prekių, kasdien 
atgabenamų lėktuvais į Berlyną, 
greitai sąjungininkai galės prista
tyti po 8000 tonų, kas yra daugiau, 
negu reikia. Pagaliau Stalinas 
įsitikino, kad pradėdamas šian
dien karą, jo nelaimėtų, nes rau
donoji armija stovi daug žemiau 
morališkai ir materiališkai už 
Vakarų armijas.

Ofenzyva prieš Marshall© planą 
irgi nepasisekė. Jos tikslas buvo 
išgelbėti Rusijos prestižą prieš 
satelitus, parodant jiems, kad jie 
nieko neturi tikėtis iš Vakarų 
valstybių. Bet kad šis manevras 
būtų pasisekęs, reikėjo, kad Krem
lius duotų jiems tai, ko jie buvo 
reikalingi. Tačiau pats Kremlius 
to neturėjo ir jis pats visą laiką 
tikėjosi gauti Amerikoje 1 mili
jardo dolerių paskolą. 

patyrimai iš. Mūncheno FunRka- 
semes ir Bremeno emigrantų sto
vyklos, o taip pat iš laivo, bus 
naudingi būsimiems emigrantams.

1. Popieriai. Iš mūsų stovyklos 
mus aprūpino išsimeldavimo liū
di jimSis ir skiepijimų pažymėji
mą. Nei vienu nei kitu pasinau
doti neteko. Išsimeldavimo raštų 
gavau net 7 egzempliorius, vieną 
įpiršau Mūnchene, nors jo nerei
kalavo, kiti paliko nenaudoti. 
Skiepijimo pažymėjimo niekas 
nežiūrėjo. Bremeno stovykloje be
veik visiems skiepijo raupus, 
kam pavyko išsisukti Bremene, 
buvo skiepijamas laive. Bet tai 
mažai skaudi operacija, kitų, žy
miai skaudesnių, visai nebuvo 
paisoma. Prieš išlipant iš laivo, 
tokių pažymėjimų nebuvo reika
lauta.

2. Sveikatos tikrinimas. Po rim
to patikrinimo konsulate, dar 
prieš išduodant vizas, mus tikri
no keletą kartų Bremene, tik pa
viršutiniškai gydytojas žiūrėjo į 
akis, į gerklę, viena kartą tikri-

miteto ir komisijos bei trijų sky
rių: karinio, pramonės ir ūkinio.

ŽIEMOS MANEVRAI PRIE 
REINO

Frankfurtas. Pirmadienį 6 vaL 
ryto prasidėjo amerikiečių oku
pacinių pajėgų žiemos manevrai. 
Manevrai vyksta prie Reino. Jie 
bus dviejų fazių. Pirmoje fazėje 
amerikečių pajėgų elitas — I pė
stininkų divizija kartu su US- 
Constabulary kariais stengsis ap
ginti Reino tiltus ir kitus perėji
mus nuo iš vakarų puolančio 
priešo. Kai Reino srity susirinks 
visa manevruojanti kariuomenė 
prasidės antroji fazė. Šį kartą vi
sa armija turės uždavinį apginti 
Reino perėjimus nuo iš rytų puo
lančio priešo, ir kai šis trauksis 
— vytis jį iki amerikiečių —so
vietų zonų sienos.

Palaipsniui Kremlius turėjo 
leisti savo satelitams skolintis 
pinigus pas kapitalistines valsty
bes ir išėjo taip, kad Maskvos 
satelitai, nepriklausydami prie 
Marshall© plano, vis vien buvo 
reikalingi Vakarų pagalbos.

KREMLIUS NORI SUSABO- 
TUOTI ATLANTO PAKTĄ 
Tačiau ši ofenzyva prieš Mar

shall© planą davė ir kitų rezul
tatų, kurių Kremlius visai ne
laukė, būtent, Vakarų Europos 
valstybės, pamačiusios kaip so
vietai nori jas sužlugdyti, pradėjo 
vienytis į karinę sąjungą, kad 
apsigintų nuo galimos Rusijos 
agresijos ir dėl to šiandien gimsta 
Atlanto paktas. Tad Stalinas da
bar tiesdamas „taikos“ ranką 
Amerikai, reikalauja, kad ji paro
dytų irgi „gerą žestą“ ir nereali
zuotų Atlantu pakto.

Tas iš dalies jau pasisekė ir pak
tas, kuris turėjo būti pasirašytas 
šiomis dienomis, yra vilkinamas 
ir atidėliojamas, kol paaiškės ti
kra tarptautinė padėtis.

Pagaliau galvojama, kad šis 
Kremliaus posūkis įvyko dėl pa
sunkėjusios sovietų politikos Eu
ropoje ir Stalinas grįžta prie se
nos carų tradicinės politikos, nu
kreipdamas visą savo dėmesį į 
Aziją, kur šiuo metu jam geriau 
sekasi. VYT. ARŪNAS 

no, ar vyrai kartais nėra moterys. 
Kiekvienam atvykusiam į Bre
meno stovyklą atliekama šlykšti 
ir negarbinga operacija, kai de- 
zinfektorius dideliu švirkštu įpu
čia už apykaklės miltelių nuo pa
razitų. Visa laimė, kad galima po 
dušu nuplauti tą smarvę nuo kū
no. Ar nebūtų tiksliau išmaudyti 
naujai atvykstantį Hr išdezinfe
kuoti jo baltinius?

3. Kiek bagažo galima vežti? 
Bet kuri priimanti emigrantus 
šalis yra suinteresuota, kad tai 
nebūtų paskutiniai ubagai. Su
prantama, kad tai, ką mūsų trem
tiniai tebeturi ar įsigijo, turėtų 
būti gabenama su savim, nors 
tai ir nebūtų b rili j antai ar auksas. 
Labai keista buvo Amerikos lai
kraščių informacija, kad emi
grantai nevežtų to, ką galima 
Amerikoje įsigyti. Mūsų žmonių 
turtas ir taip nėra didelis; dėvėti 
drabužiai, patalynė, knygos, kar
tais fotokamera ar akordeonas. 
Kitų emigrantų bagaže matome 
dideles medines skrynias su por
celianiniais servizais, laikrodžiais, 
kailiais . . .' Mūnchene radome 
skelbimą, kad kiekvienas emi
grantas gali vežtis 50 kg bagažo 
ir 30 kg su savim, viso 80 kg. 
Tie žmonės, kurie turėjo daugiau, 
buvo verčiami dėtis prie kitų su 
lengvesniu bagažu. Dėl to kilo 
įvairių nesusipratimų ir atsirado 
proga tepimams. Bremene buvo 
paskelbta, kad į bagažą galima 
atiduoti po 150 kg nuo žmogaus, 
o reikalui esant ir daugiau. Lai
vų bendrovėje paaiškino, kad ne
mokamai galima vežtis 20 kūb. 
pėdų (apie 0,5 kūb. metro) baga
žo, o už kiekvieus sekančius 20 
kūb. pėdų reikia mokėti po 1 do
lerį (vokiečių pinigais apie 2,5 
DM). Todėl kiekvienas emigran
tas, kuris turi kiek didesnį baga
žą, padarys protingai nugabenęs 
jį stačiai į Bremeną.

(Bus daugiau)

DuMtytu is visut
Ankara. Prezidento paskirtas 

min. pirmininkas Semsettin Gu- 
naltay sudarė naują Turkijos mi- 
nisterių kabinetą.

Vašingtonas. JAV senato užsie
nių reikalų komisija viena balsu 
patvirtino Achesono paskyrimą 
naujuoju JAV užs. reik, ministe- 
riu.

Berlynas. Dr. Adenaueris ir 
Kari Arnoldas neseniai pradėjo 
daryti žygių sujungti CDU ir Cen
tro partijas. Neseniai prieš tokį 
susijungimą griežtai yra pasisa
kęs Hesseno Centro partiįos pir
mininkas. ,

Haga. Amerikiečių pasiūlymą 
iki 1950 m. balandžio 1 d. įkur
toms „Indonezijos Jungtinės Val
stybėms“ suteikti suverenitetą 
oficialus Olandijos kalbėtojas pa
vadino „pavyzdžio neturinčiu įsi
maišymu.“

Maskva. Iš patikimų šaltinių 
pranešama, jog maršalas Žukovas 
einąs aukštas SMV pareigas To
limuosiuose Rytuose ir vadovau
jąs komunistų žygiui Kinijoje.

Viena. Austrijos komunistų partijos 
„darbo gvardijos” vadu paskirtas bu
vęs generolas Franck, kuris buvo pa
tekęs į nelaisvę ir perėjo sovietini 
apmokymą. „Darbo gvardija” šiuo 
metu turinti 11.000 vyrų.

Berlynas. Ryšium su vokiškų sričių 
įjungimu į Lenkijos valstybės terito
riją, vienas iš Lenkijos seimo narių 
pareiškė, jog lenkiškų sričių sujun
gimas su metropolija yra Įvykęs, nors 
reakcijonleriai ir tarptautinis impe
rializmas tam priešinosi.

Roma. Vienas Romos darbininkas 
paveldėjo iš dėdės, gyv. Amerikoj, 1 
milijoną dolerių.

Berlynas. Prieš 1933 m. Vokietijoje 
veikusi opozicinė komunistų partija 
šiuo metu vėl pradėjo veikti Berlyne. 
Savo atsišaukime, tūpusiame Berlyne 
leidžiamam „Socialdemokrat” laikraš
tyje, SĖD partiją jie pavadino „Krem
liaus imperialistais.” Naujai partijai 
vadovauja buvęs SĖD narys K. H. 
Scholz.
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