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Skan dinavija nesusitarė
Kopenhaga. Pirmadienį pasibai

gusi Danijos, Norvegijos ir Švedi
jos vyriausybių atstovų konferen
cija, svarsčiusi Skandinavijos gy-
nybos pakto sudarymą, nepriėjo 
vieningos nuomonės. Oficialiame 
komunikate sakoma, jog skandina
vų kraštai nutarė, „visomis prie
monėmis apginti savo laisvę, ne
priklausomybę ir demokratinius 
principus". Komunikate reiškiama 
viltis, jog laikui atėjus, bus suda
rytas Skandinavijos kraštus tvirtai 
jungiantis, tačiau nuo nieko ne
priklausomas, Skandinavijos gyny
bos paktas.

NAUJA BAZE JAV SUPERTVIR- 
TOVEMS ANGLIJOJE

Londonas. JAV oro pajėgų vyr. 
vadovybė Londone pranešė, jog 
ateinančio mėn. pirmosiomis dieno
mis į Angliją atskris nauja 30 lėk
tuvų (B 29 tipo) grupė ir užims jiems 
specialiai paruoštą bazę Sculpthore, 
Norfolke. Minėtas aerodromas ka
ro laiku buvo bazė lengvų pran
cūzų bombonešių. Šiuo metu jis 
yra padidintas ir pritaikintas su- 
pertvirtovėms.

Į naują bazę persikels taip pat 
ir 4 supertvirtovės iš Waddingto- 
no bazės.

Reikalauja taikos su Rusija
Nottingham. Britų darbo partijos 

atstovas žem. rūmuose Seymour 
Cocks Nottinghame įvykusiame 
susirinkime pareiškė, jog į Maskvą 
turėtų būti pasiųsta taikos misija, 
kuriai vadovautų Trumanas ir Att
lee ir kuri turėtų sudaryti taip

. D. BRITANIJA PRIPAŽINO 
IZRAEL DE FACTO

Londonas. AP praneša, jog sau
sio 24 d. D. Britanijos ministerių 
kabinetas nutarė pripažinti Izraelį 
de facto. Autoritetingas vyriausy
bės valdininkas pareiškė, jog ofi
cialiai vyriausybė šį nutarimą pas
kelbs vėliau. Manoma, jog britai 
susilaiko nuo oficialaus pripažini
mo paskelbimo, laukdami panašaus 
nutarimo Australijos ir Naujosios 
Zelandijos.

Diplomatiniuose sluoksniuose kal
bama, jog Izraelio pripažinimas 
reiškia griežtą Palestinos politikos 
kurso keitimą. Ryšium su tuo ma
noma, jog JAy galinčios pripa
žinti Transjordaniją. Anglai, pri
pažindami Izraelį, pirma — suma
žino įtampą santykiuose su Izrae
liu, antra — sutvirtino sausio 25 
d. vykusius Izraelio parlamento 
rinkimus ir trečia — nuėmė sun
kią naštą nuo Bevino pečių, nes 
pastarojo lig šiol vesta Palestinos 
politika buvo pradėta jau iš visų 
pusių pulti.

Paryžius. AFP praneša iš Pary
žiaus, jog sausio 24 d. Prancūzijos 
vyriausybė nutarė oficialiai pripa
žinti Izraelį de facto.

JAV-geriausias kraštas kurtis tremtiniams
— PABRĖŽIA BALFo ATSTOVAS J. VALAITIS. LTB WURTTEMBERGO APYGARDOS SUVAŽIAVI

MAS

Sausio 21d. Tūbingene įvyko 
LTB Wurttembergo Apygardos 
Tarybos suvažiavimas, į kurį at
vyko beveik visų apylinkių pir
mininkai ar atstovai. Suvažiavi
me aptarti šiuo metu aktualiausi 
tremtiniams reikalai ir išklausyti 
penki pranešimai. Išrinkta ir 
nauja apygardos Valdyba.

WURTTEMBERGO ŠVIETIMO 
REIKALAI

Iš LTB Wurttembergo ap-dos 
pirmininko J. Šlepečio prane
šimo paaiškėjo, kad daugiausia 
dėmesio kreipta į šiuo metu svar
biausią tremties sritį — švietimo 
ir kultūros reikalus. 1948 m. 
Wūrttembergo apyg. (ji apima iš 
dalies amerikiečių ir prancūzų zo
nas) veikė: 7 vaikų darželiai, 11 
pr. mokyklų, 4 gimnazijos, 2 pro
gimnazijos, viena prek. mokykla, 
viena amatų mokykla ir visa eilė 
įvairių kursų. Moksleivių buvo 
373, mokytojų — 98. Po valiutos 
reformos žymiai pablogėjo mo
kyklų materialinė padėtis, gi pa-

I gyvėjus emigracijai, mokyklų 
I būklė ėmė nuolat blogėti. Toli- 

Rytų ir Vakarų ilgalaikę taikos 
sutartį.

Jeigu būtų prieita išvados, jog 
Rytai ir Vakarai negali vesti vie
ningos politinės linijos, reiklų pa
saulį padalinti į,.dvi įtakos sferas. 
Sovietų Sąjunga turėtų gaiantuoti 
Vakarams, jog nesikiš j Vakarų
pasaulio reikalus. Parlamentaro 
nuomone, toks susitarimas mažiau
siai 40 metų garantuotų pasauliui 
taiką.

Berlyno problemai išspręsti lei- 
kią vienu kartu iš Berlyno ati
traukti visas okupacines pajėgas, 
Berlyną paskelbti laisvu miestu JT 
protektorate ir jam administruoti 
paskirti neutralų gubernatorių.

ORO PUOLIMO PRATIMAI 
BAVARIJOJE

Frankfurtas. Vakar amerikiečių 
B-29 tipo didieji bombonešiai pra
vedė Stuttgardo, Mūncheno ir 
Nūmbergo bombardavimo prati
mus. Fūstenfeldbrucke esantieji ra
ketiniai naikintojai turėjo tikslą 
Mūncheną nuo šio „puoiimo" ap
ginti.

Jau sausio 24 d. 48 „Thunder
bolt" tipo lėktuvai darė bando
mąjį skridimą viršum Wiesbadeno, 
kur yra įsikūręs vyr. Europoj 
esančios JAV aviacijos štabas. 
Grįždamas į savo bazę, vienos lėk
tuvas nukrito. Pilotas išsigelbėjo.

Londonas. Atsakingų britų ir 
amerikiečių valdininkų pranešimu, 
Did. Britanija verdanti derybas su 
Did. Britanija vedanti derybas su 
pertvirtovių (B 29 Ūpo) pirkimo.

mesnis mokyklų išsilaikymas pri
klausys ne tik nuo lėšų, bet ir 
nuo moksleivių bei mokytojų rei
kiamo grupavimo. Šis pastarasis 
reikalas dabar aktualus visose 
zonose. Numatoma pirmiausia 
grupuoti vyresniųjų (7—8) klasių 
mokinius ir juos sutraukti į di- 
desnens stovyklas — tuo būdu 
baigti gimnazijas. Išsisklaidymo 
akyvaizdoje švietimu ' rūpintis 
tenka pačioje pirmoje eilėje, šiuo 
metu Wurttembergo apyg. yra 
4.437 tremtiniai, gi prancūzų zo
noje lapkričio m. duomenimis jų 
šioje apygardoje būta per 1.400.

Atsakant į paklausimus, paaiš
kėjo, kad tenka laukti pagyvė- 
siant emigraciją į JAV iš britų ir 
prancūzų zonų. Emigracijos komi
sija savo darbą šiose zonose tu
rinti pradėti vasario antrojoje 
pusėje. Prancūzų zonos bylos bus 
tvarkomos Stuttgarto konsulato. 
Įdomu, kad šis konsulatas pripa
žįsta ap-dos komiteto tvirtinamus 
nuorašus. Įvairių vietų LTB ko
mitetai ir švietimo įstaigos labai 
pasigenda dažnesnių mokyklų in
spektorių apsilankymų. Paaiškė
jo, kad Švietimo V-ba nuo per. 
metų kovo m. 1 d. negauna jokių 
lėšų ir nėra vilčių jų gauti. Tuo 
būdu švietimo reikalai sunkėja ir 
tenka ieškoti visų priemonių iš
laikyti švietimo reikalus paken
čiamame lygyje. Šiuo metu per
sitvarkant Švietimo V-bai, Ha- * 
nau įsteigtas biuras, į kuri galima j 
kreiptis visais švietimo reikalais, j 
Ne tik mokytojai, bet ir mūsų įs
taigos turėtų energingiau reika- |

lauti kompensacijų, 1948 m. atlei
dus visą eilę mokytojų.

Renkant naują LTB Wurttem
bergo apygardos valdybą nutar
ta narių skaičių iš 7 sumažinti li
gi 5 ir narių dalį rinkti iš ameri
kiečių zonos. Tačiau išrinkti, visi 
iš prancūzų zonos, dauguma dirbę 
buvusioje valdyboje: J. Šlepetys, 
V. Gudaitis, A. Keturakis, Dr. S. 
Stankus ir Dr. V. Šimaitis. Į kon
trolės komisiją — Bajorūnas, 
Daunys ir kun. Gureckas. Suva
žiavime priimta piniginė apyskai
ta, tačiau nepadaryta kontrolės 
komisijos pranešimas. Nepasirodė 
nė vienas jos narys ir net nesitei
kė raštu pateisinti savo nebu
vimo.

Antrąją suvažiavimo dalį su
darė keturi pranešimai: BALF’o, 
VLIK’o, LTB Centro ir LRK at
stovų.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PASTANGOS PADĖTI DP

Atvykęs į suvažiavimą iš Reut- 
lingeno BALF’o atstovas. J. Va
laitis pasisakė žinąs DP rūpesčius, 
nes ir jo tėvas buvęs DP. JAV 
gyvai klesti lietuviškas gyveni
mas — tai gali pavaizduotfi ar 
skaičiai: esama 900 organizacijų 
(su skyriais), 22 kolonijos, 135 
parapijos, 23 liet, laikraščiai, 10 
radio programų.

Kad lietuviai sugeba organizuo
tai veikti, pakanka nurodyti į 
BALF’o išpildytų kvietimų skai-

(Perkelta į 4 pusi.)

Trumanas reikalaus ginklu Europai
TOLIMESNE PAGALBA NE EUROPOS KRAŠTAMS. RESPUBLIKONAI PRITARIA TOLIMESNIAM EURO
POS RĖMIMUI. BUS REMIAMOS TOS VALSTYBES, KURIOS SUDARYS SU JAV SAUGUMO SUTARTIS

Vašingtonas. Iš Vašingtono pra
nešama, jog artimoj ateity prezi
dentas Trumanas kongresą parei
kalaus kai kuriuos Europos kraš
tus- paremti ginklais. Tuo būdu, 
galvojama, bendra Europai remti 
suma pakils iki 6,3 arba net 7 
milijardų dolerių. Nors šių sumų 
skyrimas Europai sunkia našta gu
la ant JAV piliečių nugaros, kon
gresas šiai paramai pritaria.

Europos pagalbos programa yra 
padalinta į tris dalis: 1. 4,3 mili
jardo dolerių paskyrimas normaliai 
ERP paramai antriesiems ERP me
tams, 2. 1,25 milijardo dolerių pas
kyrimas Europai remti laikotarpyje 
nuo ERP metų galo iki naujų biu
džetinių metų pradžios (liepos 1 
d.) ir 3. ryšium su šiaurės Atlanto 
pakto pasirašymu Vakarų Europos 
valstybių rėmimas ginklais, kas 
sudarys vėl maždaug 2 milijardus 
dolerių. Į šią sumą greičiausiai įeis 
ir sumos skiriamos Turkijai, Grai
kijai, Pietų Amerikos valstybėms 

ir Kinijai. Tačiau Europai remti 
skirtų sumų naudojimas ne Euro
pos kraštų paramai ar apginklavi
mui būsiąs išlygintas importo-eks
porto, tarptautinio ir apyvartos 
bankų specialiomis pašalpomis. 
Tuo būdu Europai remti vis tiek 
bus paskirta apie 7 milijardai do
lerių.

Kad ERP programa ateinantiems 
metams bus priimta, kalba ir tas 
faktas, jog kongrese daugumą 
turi demokratai, kurie Europos 
paramai visuomet pritarė. Tačiau 
ir kai kurie respublikonai politi
kai, kurie anksčiau buvo griežtai 
riftisistatę ERP skiriamas sumas su
mažinti, dabar pakeitė nuomonę. 
Vienas iš tokių buvo sen. Taftas, 
kuris po kelionės po Europą pa
reiškė pasitenkinimą ERP parama 
ir pritarė jos padidinimui.

Manoma, jog kongresas pritars 
ir Atlanto pakto pasirašymui. Bu
vęs užs. reik, vicemin. Lovett pa
reiškė, jog po pasikalbėjimo su

TITO SOVIETAI ANTIREVOLIU- 
CIJONIERIAI

Belgradas. Antrasis Serbijos ko
munistų partijos kongresas priėmė 
rezoliuciją, kurioje pareiškiama, 
jog Kominformo šalininkams Ser
bijos komunistų partijoj vietos nė
ra ir jie turi būti išstumti.

Anot AP, maršalas Tito, kalbė
damas kongrese, apkaltino Sovietų 
Sąjungą ip Kominformo kraštus 
antirevoliucine laikysena ir nukry
pimu nuo marksizmo linijos. So
cialistinėms valstybėms labai svar
bus yra lygybės principas. Jugo
slavija kaip tik gina marksizmą 
ir leninizmą prieš revizionistus.

JAPONIJOJ RINKIMUS LAIMĖJO 
KONSERVATORIAI. KOMUNISTAI

LAIMĖJO 33 VIETAS
Tokio. Praėjusį sekmadienį Ja

ponijoje trečią kartą įvyko rin
kimai į parlamentą. Neoficialiais 
duomenimis rinkimus laimėjo da
bartino ministerio pirmininko va
dovaujama konservatorių partija, 
pasivadinusi liberalų partija. Pas
kutinėmis žiniomis ši partija į par
lamentą pravedė 250 atstovų ir 
tuo būdu turės absoliučią daugu
mą. (Parlamente yra 466 atstovai). 
Šiuose rinkimuose ypatingai pa
sistūmėjo komunistai, kurie pra
vedė 33 atstovus, (ligšiol buvo 4). 
Paskutinėmis žiniomis, demokratų 
partija (dešiniųjų) pravedė 190 ir 
socialistai 100 atstovų. Apskritai 
balsavimais susidomėjimas buvo 
mažas. Tokijo mieste balsavo apie 
40%, o provincijoj apie 65% visų 
turinčių teisę balsuoti gyventojų.

Stebėję rinkimus amerikiečiai 
teigia, jog komunistų laimėjimas 
rinkimuose yra sietinas su padėti
mi Kinijoje.

vadovaujančiais kongreso abiejų 
partijų politikais jis padaręs iš
vadą, kad abi partijos paktui nesi
priešinsiančios.

Šiuo metu JAV užs. reik, mini
sterijos tautinės gynybos skyrius 
dirba prie programos sudarymo, 
pagal kurią bus vykdomi Atlanto 
pakto nutarimai po jo pasirašymo. 
Aukštuose vyriausybės sluoksniuo
se pabrėžiama, jog tik/tos valsty
bės gaus karinę parainą iš JAV, 
kurios su JAV sudarys gynybos 
ir saugumo sutartis arba tokias 
sutartis sudaryti ruošiasi. Tuo no
rima paneigti užsienio, ypač Šve
dijos, spaudoj pasklidusius gandus, 
esą JAV rems ir tuos kraštus, 
kurie Atlanto paktui nepriklausys. 
Iš gerai informuotų šaltinių ta
čiau pranešama, jog tuoj po At
lanto pakto pasirašymo prie pakto 
prisidėti bus pakviestos taip pat 
ir Danija, Norvegija, Portugalija, 
Airija ir Islandija. Tuo pačiu mi
nėtoms valstybėms bus suteikta 
proga ir į JAV karinę paramą.
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2 PSL.\ ŽIBURIAI 1949. L 27. 10 (205)Emigracijos i JAV klausimuPrieš kiek laiko mūsų tremtiniai veržte veržėsi kaip nors patekti į JAV, visai nesiteiraudami, nei kaip, nei kur-terūpėjo, kaip nors ten patekti. Dabar ta emigracija gau prasidėjo. Žinoma, ji gal ne visai tokia, kokios mes pa-
GIMNAZIJŲ VALYMASTiesa 1948. 10. 31: VI. Niunka, švietimo ministras, skelbia davinius revizijos Ignalinos gimnazijoje (Švenčionys). ,.Daugumas Ignalinos gimnazijos mokytojų (kaip, pvz., Petravičius, Mudėnaitė, ,Se- mionovas ir kt.) dar nėra atsikratę religinių prietarų, dažnai lanko bažnyčią, tuo duodami blogą pavyzdį gimnazijos mokiniams ... Buvęs gimnazijos direktorius N. Petravičius yra klierikalas praktikuojąs tikintysis, savo bute laiko šventųjų paveikslus, net daž- nai leido savo bute šventikui laikyti pamaldas. N. Petravičius kategoriškai atsisako pripažinti savo klaidas, iškeltas „Tiesoje“ ... „Alseikienė Marija buržuaziniais laikais priklausė skautų, šaulių bei tautininkų organizacijoms ir kartu su vyru Alseika Liudu, smetoninės valdžios siuntinėjami, lankėsi įvairiose buržuazinėse valstybėse, iš kur grįžusi populiarino buržuazinę vakarų kultūrą.“ Šie ir dar šeši mokytojai atleidžiami. (Tai oficialaus pareigūno pareiškimas, kuriame jau atvirai numetama „tikėjimo laisvės“ kaukė, kuria buvo prisirengusi stalininė konstitucija. Tikėjimo praktikavimas užtenkama priežastis atleisti iš tarnybos. Antra priežastis — lankymasis vakarų valstybėse. Ir tai darosi tada, kai JTO naiviai žaidžia žmogaus teisių deklaracijom. E.).

64 DP AMSTERDAMO 
PARODOJEVasario 5 d. Amsterdame atidaroma DP dailininkų paroda, kurioje dalyvauja 28 latviai, 8 lietuviai ir 18 estų, be to lenkai, ukrainiečiai, vengrai, bulgarai, rusai ir armėnai. Iš viso bus išstatyta 340 eksponatų, kuriuos i Amsterdamą pugabeno ir sutvarkė latvių tapytojas Alberts Pran- de. Parodą numatyta perkelti taipgi Belgijon, Prancūzijon ir Anglijon. Apie perkėlimą į JAV tuo tarpu tikslių žinių nėra.

LLV/SB

imti. Bet yra ir atvejų, kada reikėtų tiems, kurie apsisprendę vykti į JAV, labai pagalvoti, ar jie gerai daro, atsisakydami nuo pasiūlytų sutarčių, nes motyvai ne kartą labai abejotinos rūšies: nori, pav., palaukt, kol pusbrolis j važiuos. Suprantama, mes nema- |

„Mūsų Kelio" š. m. 6 nr. str. „Iš NCWC praktikos Amerikoje .." tarp kitko iš Amerikos „Dirvos" perspausdinta: „Iš Vokietijos ateina laiškai, kuriuose tremtiniai džiaugiasi, kad jų klebonai, nors dabar jau ne klebonai, gavę didelį pluoštą „geltonų lapų" ir su tais lapais galį ten pat išduoti darbo- buto garantijų „kiek tik nori".1. Ar „Mūsų Kelio" redaktorius, gyvendamas kaip ir kiti liet, tremtiniai stovykloje, nežino, kad klebonai jokių buto-darbo garantijų nedalina ir kad jo perspausdintas čia cituotas dalykas yra grynas melas?2. Jeigu žino, kad tai melas, kurio tikslo jis siekia, tokius dalykus per savo laikraštį toliau skleisdamas.Ten pat iš „Dirvos" toliau cituojama: „Čia Amerikoje žmonės kalba, kad katalikų organizacijos tas nevardines garantijas gauna pietinėse valstybėse, tokiose vietose, iš kur bėga juodukai... |

geidautume ir kokia mums įvairiais atžvilgiais geriausiai būtų priimtina. Vis dėlto patį pagrindinį mūsų norą — patekti į JAV — ji patenkina. Bet ir šiandien mūsų tarpe nervingumo ir nepasitenkinimo yra labai daug. Ir reikia patebėti, kad jis daugumoj atvejų liečia ne esminius dalykus, kurie tokią emigraciją, kaip ji yra, daro mums ne tiek priimtiną, kiek galėtų būti kitokiomis sąlygomis, bet visai kitos rūšies, dėl ko ne kartą reikėtų blaiviau į dalykus pažiūrėti.
ATSISAKINEJIMAI PRIIMTI 

SUTARTISNemaža mūsų tautiečių atsisako nuo jiems pasiūlytų darbo JAV sutarčių. Žinoma, yra atvejų, kad iš tikrųjų pasiūlytosios sutarties dėl tam tikrų aplinkybių (šeimos, sveikatos, klimato, darbo rūšies ...) negali tas ar kitas pri-

nome imtis raginti ką nors emigruoti. Tai kiekvieno asmeninis dalykas. Bet reikia vienu atžvilgiu įspėti: tai gali pakenkti ne tik jam, bet ir mums visiems. Negalima nutylėti, kad iš mūsiškių tarpo tokių atsisakymų ypač pasitaiko, kiti jas ima su padėka. Tai nesudaro, kiek tenka patirti, mums palankaus įspūdžio, ir to pasėkos gali būt tokios, kad jas ateity nelabai mums ir besiūlys. Juo labiau, kad ne kartą ir atsisakoma nebe laiku — jau tuomet, kai sutarties vykdymui yra eiga, kas sudaro nemaža painiavos. (Juo labiau, kad tų sutarčių daug yra terminuotų.) Suprantama, kad paskui nenorima turėt reikalo su žmonėmis, kurie tik painiavos pridaro.
PAVOJINGOS ILIUZIJOSKadėl atsisakinėjama kartais net ir labai nerimtais motyvais? Reikia pastebėti, kad nemaža mūsų tautiečių ’yra pasidavę pavojingoms iliuzijoms, kurios gali pridaryti daug žalos.Kai tik pasirodė šiek tiek ne- vardinių darbo sutarčių, pradėjo kiti tikėti, kad jų bus tiek, jog

VIESAS PAKLAUSIMAS „MUSU
KELIO“ p. REDAKTORIUIPridėjus prie šių žinelių, kurios vis darosi panašesnės į tiesą, dar tą faktą, kad bent kai kuriose diecezijose tremt. įkurdinimo organizacija reikalauja iš garantijų davėjų po 10 dolerių ar daugiau nuo kiekvienos garantijos, savaime iškyla klausimas: kiek moka pietiečiai plantatoriai už kiekvieną pristatytą porą darbo rankų?1. Ar „Mūsų Kelio" redaktorius mano, jog vis dėlto galima prileisti kad NCWC gali imtis prekiauti žmonėmis? Jei taip, kuo jis savo prielaidą remia?2. Ar jis pats, „Mūsų Kelio" red D. Penikas, būdamas pasiruošęs NCWC globoje vykti į JAV, nebijo, kad NCWC jis gali būti parduotas plantatoriams?Kadangi šie dalykai plačiai liečia visą mūsų visuomenę, lauksime, kad p. D. Penikas nedelsdamas teiksis į juos atsakyti.A. Gražiūnas 

visuomet bus galima gauti ir net gal pasirinkti. Dėl to reikia labai įspėti — nėra nė mažiausių duomenų tokiam tikėjimui ir tuo pasikliauti tam, kuris tikrai nori vykti į JAV, yra tikrai pavojinga.Juo labiau apgaulingas yra kažin kieno paskleistas gandas, jog dabar ateiną tik sutartys blogomis sąlygomis, o gerosios ateisiančios vėliau. Kas tokiais pasakojimais pasikliaus, visai su pa- pagrindu galima spėti, labai tai ateity apgailės. Lygiai tos pat vertės pasakojimai, kad jau greit priimančios valstybės pradės dėl DP varžytis, ir bus galima pasirinkti, kur nori ir kaip nori. Tai mintis daugiau negu naivi. Jei kuris kraštas norės darbo jėgos, tai jos labai lengvai ras, atidaręs duris vokiečiams, italams ir kai kuriems kitiems, jei tik tuose kraštuose bus bent kiek įmanoma įsikurti. Pirmojo pasaulinio karo tremtinių ir pabėgėlių per 30 metų ligi šiai dienai niekas nepasi
Aplink pasauli per 2 valandasDarydamas pranešimą apie britų orinio susisiekimo programą, Anglijos civilinės aviacijos ministerijos planavimo įstaigos generalinis direktorius Masefield pareiškė, jog „7 metų laikotarpy orinis susisiekimas tiek ištobulės, kad valstybei nereikės daugiau jo remti — bendrovės pačios išsilaikysiančios.“ Tačiau, anot Masefield, tiek pigus ir visiems prieinamas, kaip susisiekimas žeme, jis pasidarys tik 1960 m. Didelė pažanga civiliniam oriniam susisiekime bus padaryta, kai bus išvystyti raketiniai motorai, kurie tačiau tik dideliuose aukščiuose išvystys visą savo pajėgumą. Ateities keleivinis lėktuvas skris stratosferoj 15 km aukštyje ir 1000 km vai. greičiu. Ūkiniam gyvenimui kylant, lauktina lėktuvų, skrendančių 25 km aukštyje 3000 km/ vai. greičiu. Ypatingą dėmesį Ma- sefieldas atkreipia į „Athodyd“ tipo raketinius lėtuvus, kurie skirisią 15 km aukšt. 3500 km/val. greičiu. Tačiau šie lėtuvai skirti bus tolimesnėms distancijoms. Nuotoliams iki 800 km. planuojamas lėktuvas, kuris skrisiąs 30 km aukšty ir 8000 km (!) greičiu per valandą.Tačiau greičiausiai skrisiančios iš tolo vairuojamos raketos, kurios nešios paštą. Jos pasieks lig šiol negirdėtą greitį — 28.480 km/ vai. Tai atrodo fantastiška ir ne- į 

gedo ir dėl jų nesivaržė. Tas pats bus ir su mumis.Tokių kalbų pasiklausius, išrodo, ne be pagrindo galima spėti, jog jos sąmoningai paleistos iš tokių vietų, kur labai susiinteresavę, kad mes laiku neišemigruotume.Dar tenka paminėt vieną ypatingą grupę — vadinamus „kombinatorius“. Įpratę sugriautoj Vokietijoj „kombinuoti“, jie ir šiuo atveju neištveria kaip nors „nekombinavę“, nors dažnai ir naiviai. Nekalbant apie visas kitas „kombinacijas“, ne vienas dar kažkodėl kombinuoja, kad ne taip greit išvažiuotų, nors pirmiau buvo užsidegę su ta diena eiti nors ir į pasaulio galą. Pastebėtina, jog nėra jokių duomenų, kad naudinga būtų išvažiavimą nudelsti, bet jų yra išvažiuoti, jei tik jau galima. Turėkime galvoj, kad gali būti įvairių pakeitimų, ir kas bei kaip tuomet važiuos — niekas dabar negali'nieko tikro pasakyti. Nebent tiek, kad palankesnių sąlygų tikrai nenumatoma. J. P.

pasiekiama, tačiau minėtas ministerijos valdininkas teigia, jog tai truksią tik tiek, kiek truko išsivystymas nuo pašto karietos iki transatlantinio lėktuvo.Šalia greičio didinimo yra progresuojama ir kitose orinio susisiekimo srityse. Pažanga daroma susisiekimo tarp miesto ir areo- dromo srityje ir ypač aklojo nusileidimo srityje. Yra padaryta visa eilė bandymų, davusių teigiamų rezultatų, ir šiuo metu viena amerikiečių aklo nusileidimo įrengimų bendrovė gamina prietaisus, kurie ateityje įgalins orinio susisiekimo nenutraukti, net ir lietingomis ar labaj ūkanotomis dienomis.
LIETUVIS IRKLUOJA PER 

LAMANŠĄDaily Mail praneša, kad per Kalėdas mažame laivelyje iš Prancūzijos Anglijos pakrantėje atvykęs lietuvis Alfonsas Bierval- das (?), 25 m. a., kuris pabėgęs iš vienos sovietų stovyklos Vokietijoje. Biervaldo tėvus nužūdę komunistai, ir jis dabar vykęs Anglijon ieškoti giminių, kurie jo turimomis žiniomis gyveną Carly s lo mieste. Policijos valdininkai, kai jį sulaikė, patikėję jo paaiškinimais ir pažadėję jam padėti surasti darbą ir pastogę.
LLV/SB

Jurgis Jankus
PU ŠUS39Žinojęs, kad žindanti tas nepatiks, bet nebesusilaikęs ir dar pridėjęs.— Ir tamstai, pone žandare, jo aš nepristatysiu. Aš jo ir neįveiksiu. O 'jeigu pasakysiu: „Einam kartu", jis nebeis. Pas mus tokia mada, kad, vaikui išėjus į vyrus, tėvas už jį nebeatsako.— Nutilk! — sušukęs žandaras, trenkęs kumštim į stalą ir ėmęs kažin ką šaukti vokiškai. Antrasis žandaras ir ge- freiteris sėdėję tylūs. Paskum ėmęs kalbėti gefreiteris, o žandaras šaukęs ir trankęs kumštim į stalą. Tėvas pamerkęs broliui, ir tas tyliai išėjęs pro duris. Motina ėmusi verkti, bet žandaras nenurimęs. Matyti, kuo užkabinęs ir gefreiterį, kad ėmė kirstis ir tas ir rodyti pirštu į galvą.— Kam medis galvą pramušė? — staiga atsisukęs į trobą paklausęs žandaras.— Mūsų vaikui, — greitai pasakiusi motina.— O tu man ar pranešei? — užsipuolęs seniūną.— Maniau, kad tų nelaimių nereikia pranešti, kurios atsitinka miške. Apie jas pasako eiguliui jie patys.Žandarai apsirengę, o vyresnysis dar paėmęs tėvą dviem pirštais už krūtinės ir pasakęs:O tu, seni, neužmiršk nė vieno žodžio, ką sakiau.— Neužmiršiu, — atsakęs jis.— Ir padaryk, arba bus blogai. Bus taip blogai, kad nė ženklo to kaimo nebeliks.Jie susėdę ir išvažiavę, o gefreiteris dar pasilikęs. Jis stovėjęs, liūdnai purtęs galvą ir vis kartojęs:

— Negut, negu t.— Mes irgi žinom, kad „negut", o jis gerinasi. Tik pasirodyk, kaip šunį paims, — pasakė Palys.— Kažin? Gefreiteris to nedarytų, — suabejojo tėvas, bet Palys tik nusijuokė.— Jeigu nebranginčiau galvos, rytoj pat nueičiau ir pa- sirodyčiau. O gal ir šiandien galėčiau. Juk jis, tur būt, sėdi pas Mortą.Tėvas 'nesiginčijo. Jis nutylėjo ir gefreiterį ir Mortą.— Kaip ten bebūtų, bet judu dabar niekam negalite rodytis. Ne tik vokiečiui, bet ir savo žmogui negalit. Kam vesti Dievą į pagundą? Verčiau būkite dingę, kad niekas nežinotų, kur nusmegot. Ir motina ir brolis tavęs nuo vakar vakaro nematė. Tu nebuvai namo parėjęs. Nei giminė, nei kunigas to nesužinos. Buvau nuėjęs ir pas tavo motiną. Kai tik išvažiavo, tuoj nuėjau. Nežinojau, kad tu buvai išdrįsęs sugrįžti ir motiną ligi mirties prigąsdinai. Ji žino, kad tu buvai pas mus atbėgęs. Iš pėdų matė, bet niekam to nepasakys. Nepasakys ir kad tu buvai sugrįžęs. Geriau, kad žmonės mažiau žinos, tai ir netyčia užklupti nesusipainios. Tie, kurie jau žino, mokės tylėti kaip žemė.— O Burnis ar nieko nenujaučia? — pasakiau.Palys husijuokė, o tėvas žiūrėjo į žemę ir lazdos galu rausė samanas. Žinojau ir aš, ir juodu abu žinojo, kad ne tik Burnish bet ir daugelis nujaučia, kaip yra reikalas, bet niekas negali pasidėti ranką ant krūtinės ir pasakyti, kad tikrai yra taip.— Matai, mes galėtume paleisti gandą, kad jūs išėjote kur pas gimines, bet jeigu tas gandas, gink Dieve, pasiektų vokiečius, tada tampys nereikalingus žmones, *— patylėjęs pasakė tėvas.— Gal geriausia tegu būna taip, kaip yra, — pasakiau. — Buvom ir dingom kaip į vandenį: ir viskas.

Palys nusijuokė.— Žmogus taip nedingsta. Vienas dar gali dingti, bet du negali. Visų tiek tėvus tampys. O ko gera, patampymo gali ir neužtekti. Ar tu galvoji, kad gedėčiau čia nusėdėti, jei motiną pasiėmę išvežtų. Dabar aš tingiu. Sėdžiu čia ir nenoriu piršto judinti, bet tada kiekvienas vokietis žinotų, kad tuose miškuose yra vaikas, kurio motiną jie kankina. O Jėzau Marijėle! Galiu prisiekti, kad ranka nesuvirpėtų. Kaltas ar nekaltas — vis tiek. Bet kas iš to būtų. Vienas visų neišnaikinsi, o jie tave pagaus.Vėl valandėlę tylėjom. Visiškai ėmė temti.Valgykit, — pasakė tėvas, bet valgyti nebuvo noro.Palys tęsė:—» Ir ne tik tave pagaus, bet dar ir kitus nuterios. Ateis, sudegins visą kaimą, ir ką tu jiems padarysi. Zinai ką, tėvai, ar ne geriau būtų, kad pasklistų gandas mus pas belaisvius išėjus. Gaudo juos, tegu gaudo ir mus. Ir jūs galėsite padėti gaudyti, tada nekris įtarimo. Arba dar geriau: užuot mus pristatęs, nueik ir apskųsk, kad mes į išėjom į Vamalieknį pas belaisvius.Iki Vamalieknio buvo apie penkiolika kilometrų, ir tenai buvo susimetę keli iš karo nelaisvės pabėgę rusai. Jie apylinkėje plėšikaudavo, buvo jau net porą žmonių už
mušą, bet niekaip nebuvo galima juos pagauti: vietos žmonės nenorėjo perdaug kištis, kad paskum nereikėtų nukentėti, o žandarai vieni dideliuose Vamalieknio pelkynuose ir brūzgynuose negalėjo susigaudyti. Mėgino telktis vietinių, bet tie pasakę: „Leiskite mums turėti ginklus, mes ir vieni susitvarkysime." Ginklų turėti žandarai neleido, ir rusai laisvi siautėjo. Dabar Paliui pasirodė, kad jų vardas gali būti ir mums naudingas.— Pamatysim, — pasakė tėvas, — bet pirmiausia pagalvokite, kur šiąnakt nakvosite. Į namus gali vėl atlėkti.
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Islaisvintosios pasakojimas apie tardymus
IS PARTIZANŲ SUKASYTOS LIETUVOS GYVENIMO KRONIKOS

ROTHENBURG o. T. APLANKIUS
. (Pabaiga) 

Praėjo trys paros, ir mane vėl 
išvedė tardyti. Tardymą pradėjo 
vėl kapitonas Bulchin. Pasisodi
no prieš save ir liepė nejudant 
atsakinėti į jo klausimus. Kol 
klausė biografinių žinių, viskas 
ėjo patenkinamai, bet priėjus prie 
mano kaltinimų, vėl prasidėjo 
ankstyvesni koliojimai ir plūdi
mai. Taip truko tris dienas ir 
tris naktis. Tardytojai vis keitėsi, 
o aš vis privalėjau sėdėti nejudė
dama: trys paros be poilsio; be 
miego, be maisto ... Galva pra
dėjo ūžti, akyse mirgėjo kažkokį 
ratilai, ausyse cypė... Paskuti
nes jėgas sukaupusi galvojau, ką 
turiu sakyti, ir stengiausi visa, 
ką žinojau, vyti tolyn, kad są
monei mažėjant, nepasakyčiau 
to, ką sąmoningai slepiu.

Trečią tardymo naktį pastatė 
Viduryje kambario ir liepė tiesiai 
nejudant stovėti. Tačiau man jau 
trūko jėgų ir pradėjau svirduliuo
ti. Atėję du nuolatiniai tardytojai 
kapitonas Bulchin ir vyr. leite
nantas (pavardės neatsimenu) 
pradėjo mane stumdyti į šonus, 
spardyti kojomis mano blauzdas, 
pūsti dūmus į veidą ir tiesiai į 
bumą. Jėgos, jaučiau, pamažu se
ko, o tardytojai vis reikalavo sa
kyti tiesą. Nieko neišgaudami, 
įsakė parengti kankinimų kame
rą ir pradėjo gėrėdamiesi pasa
koti, kaip jie mane nuogai iš
rengsią ir liepsią mongolui daryti 
su manim, ką tik tas panorėsiąs. 
Aš nieko neatsakiau, tik leidau 
suprasti, kad būsimi kankinimai 

C manęs nejaudina. Kankiti neve
dė, bet įsakė parengti mašiną ir 
sakė vešią sušaudyti, jei aš ne
sakysianti tiesos. Leido pusę va
landos apsigalvoti, o tardytojai 
be atvangos svaigino mane dū
mais ir nuolatiniais keiksmais ir 
spardymais. Po pusvalandžio pri
važiavo prie durų mašina, ir vėl 
paklausė mane, ar aš 'jau apsi
galvojusi. Atsakymo nebuvo. 
Tuomet nuvedė į mašiną, ir du 
tardytojai atsisėdo šalia iš abie
jų pusių. Dvasioje sutikau su 
viskuo, tik gailėjusi, kad perma- 
ža padariau savo mirčiai patei
sinti. Mašina ilgai važiavo ir su
stojo prie tų pačių durų. Mane 
vos pajėgiančią paeiti vėl nuve
dė į tą pačią tardymo kamerą ir 
paliko tarp penkių sargybinių. Už 
stalo miegojo kapitonas. Po išgy
ventų įspūdžių neužmigau, nors 
buvau nuo suėmimo dienos dar 
nemigusi. Rytojaus dieną grąžino 
vėl atgal į mano landynę. Taip 
pasibaigė pirmoji tardymo dalis.

Antroji dalis prasidėjo piršly
bomis ... Tardytojai (tur būt, už 
mano pinigus, kuriuos atėmė per 
kratą) nupirko svaigalų ir pra
dėjo girtuokliauti, versdami ma
ne kartu gerti. Prie stikliuko dė
josi esą labai švelnūs ir manda
gūs. Citavo ištraukas iš partiza
ninių dainų, stebėdami, kokį įs
pūdį jos man padarys. Gyrė ma
no grožį, išmintį ir kantrybę — 
negailėjo kompilmentų... Dėjosi 
esą geriausi draugai, apgailesta
vo buvusius nemalonumus ir 
prašė pamiršti, kaip buvusius ne
susipratimus. Tokiai damai kaip 
aš esą dera tik apie meilę ir gro
žį kalbėti. Staiga „sugedo“ elek
tra, ir vienas budelių bandė at
virai įrodyti savo meilę, bet ne-

pavykus, leido grįžti į landynę. 
Kitą dieną piršosi kiti ir net bai
giant majoru... Piršlyboms ne
pavykus, paliko mane vieną at
skiroje kameroje ir leido pailsėti. 
Nuolat atsiųsdavo vieną kitą šni
pą, tariamąjį suimtąjį pasikalbėti 
su manim. Perėjo eilė įvairių ti
pų. Jie žiūrėjo į mane, aš į juos. 
Vieni kitus gerai įsižiūrėjom ir 
ligi šiol, ačiū Dievui, nesusiti
kom.

Atlikę visą pagal planą numa
tytą tardymą, po pustrečios sa
vaitės paleido su sąlyga, kad 
dirbsiu jų naudai.

1946 m. liepos 2 d..-vėl buvau 
suimta bažnyčioje visai atsitikti
nai, suimant mano seserį. Šį kar
tą suėmė Kauno NKGB įstaiga. 
Čia išgyvenau trumpesnį kančios 
laikotarpį, neskaitant tų dviejų 
mėnesių kalėjime. Abi su didžiau
sia apsauga nugabeno į NKGB 
būstinę, ir prasidėjo tardymas. 
Mano akyse skaudžiai sumušė 
mano seserį, jau darydami kratą. 
Vėliau mudvi išskyrė; kur ją dė
jo, aš nežinau. Spėju, kad kar
ceryje, nes ir man.teko ten dvi 
dienas pabuvoti. Karceris tai ma
ža landynėlė be langų, be oro, 
be šviesos. Grindų plotis toks, 
kad vos galima atsisėsti, atsistoti 
taip pat nėra kur. Pirmą kartą 
ten patekęs, jautiesi žmogus lyg 
karste. Vėliau perkėlė į kamerą 
Nr. 13. Langai iki pusiau užmū
ryti. Vėdinimo jokio, karšta, mo
terys alpsta.

Naktimis taip pat negalima pa
silsėti, nes vyksta tardymai. Vie
ną naktį ir aš buvau tardoma ir 
mušama per pečius geležiniu 
rimbu, per galvą kumštimis. Tar
dytojas, atsisėdęs priešais, arti, 
kad negalėčiau pajudėti, kojo
mis, apautomis batais, spaudė 
man kojų kulniukus ir blauzdas, 
nuo ko ilgai pasiliko randai. Po 
šių smūgių prasidėjo man krau

At&WMS tMMUUS...

PADEKA
Viktorui Markevičiui iš Neu- 

burgo ir Antanui Kalvaičiui iš 
Kempteno už atsiųstas per kun. V. 
Šarką 50 DM gerai lietuviškai 
spaudai nuoširdžiai dėkojame

L. T. Sielovados Tarnyba 
(buv. Delegatūra)
Spaudos Skyrius

PIETUS ... IS VIENOS TABLETES
Dabartiniame atominiame amžiu

je tarp daug kitų fantastiškų klau
simų iškilo ir klausimas: ar gali
ma į vieną tabletę sukaupti tiek 
maistingos medžiagos, kad tomis 
piliulėmis maitinantis nereikėtų 
mirti iš bado.

Į šį klausimą teigiamą atsaky
mą galvoja radęs vengras gydyto
jas Dr. Helmuth Heitz, dabar gy
venąs Anglijoje; Jau 1938 m. jis 
pagarsėjo savo Etagone tabletėmis, 
kurios karo metu buvo išdalintos 
jūrininkams tų laivų, kuriems grė
sė pavojus būti torpeduotiems.

1945 m. Dr. H. Heitz savo išra
dimą dar patobulino. Neseniai jis 
darė eilę bandymų su jaunais žmo
nėmis. Jis juos tomis piliulėmis 
maitino keturiais dienas. Tų ketu
rių dienų būvy bandomieji žmo
nės turėjo dirbti lauko darbus. Bu
vo pastebėta, jog tie žmonės po 
truputį nustoja svorio, širdis funk
cionavo visiškai gerai, tik kraujo 
spaudimas truputį sumažėjo. Ap
skritai jokių didesnių fizinių sutri
kimų nebuvo.

Tačiau išradėjas savo tabletėmis 
nebuvo patenkintas. Jis pastebėjo, 
kad jo „bandymų triušiai", besi
maitindami piliulėmis, pradeda 
jausti troškulį, kuris juos verčia 
pakeisti tabletes į normalų maistą. 
Po ilgų bandymų Dr. Heitz paga
liau pavyko išrasti tokią tabletę, 
kuri mažina troškulį, sukelia pilno 
skrandžio jausmą ir turi pakanka
mai vitaminų bei druskos.

Tablečių išradėjas žino savo iš
radimo vertę ir kuria didelius pla

joplūdis, visai nusilpau. Po ke
lių dienų, akystatos proga, ma
čiau savo seserį. Ji jau buvo gy
vas lavonas. Veidas baltas kaip 
lavono, pati vos glėjo svirduliuo
dama paeiti. Aiškiai matyti, kad 
buvo smarkiai nukankinta.

Mūsų kameroje buvo mergaitė 
iš anksčiau suimtųjų visa žaiz- 
duota nuo mušimo. Ji pasakojo, 
kaip ją tik suėmus smarkiai su
mušė, o paskiau išnešė be sąmo
nės į Garliavos rinką ir sviedė 
tąrp esančių partizanų lavonų. 
Mergaitė atsipeikėjo, tačiau vos 
nemirė iš baimės. Dabar kanki
nasi nuo žaizdų ir sielvarto dėl 
kitų suimtųjų — jos tėvo ir bro
lio. Vėliau per teismą paaiškėjo, 
kad jos brolis vos gyvas buvo 
atgabentas į teismą ir nuteistas 
mirti. Tėvas taip pat su išmuštais 
dantimis, nukakintas, vos gyvas, 
nuteistas 10 metų.

Po dešimties dienų atsidūriau 
kalėjime. Čia buvo kiek geriau, 
nes buvo baigtas tardymas, kuris 
nedavė jokių įrodymų, o mudvi 
su seseria išlaikėme smūgius. La
biausiai nukentėjo sesuo, nes ji 
visa žinojo apie mane, bet nieko 
nepasakė. O jiems buvo reika
lingi liudininkai. Tačiau ir ne
rasdami įrodymų nepaleido.

Kalėjime rytą gaudavome duo
nos apie 250 gr., o duodamos sriu
bos ir lietuviškas gyvulys neno
rėtų esti... Gulėjome ant purvi
nų grindų, kameroje po 50—60 
moterų. Buvo ten politinių ka
linių, vagilkų ir daugiausia re* 
cidivisčių rusų moterų, kurios 
veik visos sirgo venerinėm li
gom, o reikėjo kartu gulėti ir 
naudotis bendrais indais. Triukš
mas, keiksmai ir nešvankios dai
nos lydėjo jų kiekvieną žodį...

Rašiau trumpai, nes perdaug 
skaudūs prisiminimai ir perdaug 
fantastiški, kad galima būtų juos 
visus šiandien ir surašyti....

Klajūnė

nus. Neseniai jis pagamino table
tę Kinijai, kuri yra ryžių skonio. 
Amerikai skiriama tabletė yra ba
nano skonio, gi Europai — bana
no, šaltmiečių ir kt. mišinio sko
nio. Tik pats išradėjas daug geriau 
negu tabletes mėgsta bifšteką.

RUNGTYNES PO RUNGTYNIŲ

Po vienų bokso rungtynių Spe- 
zia mieste Italijoje, dar nespėjus 
teisėjui nulipti nuo ringo, įvyko 
visai nelauktos rungtynės po 
rungtynių. Pralaimėjusio boksi
ninko tėvas staiga užlipo į ringą 
ir k. o. partiesė ant grindų 
teisėją. Įtūžęs teisėjo draugas po 
trumpos kovos pagaliau privertė 
įsikarščiavusį tėvą pasiduoti.

KVEPIĄS LAIKRAŠTIS

Vienas kvepalų fabrikantas su
galvojo originaliu būdu išrekla
muoti naują savo gaminį „Juo
dojo burto“ kvepalus. Vieną die
ną „Daily Oklahama“ skaitytojai 
pastebėjo, jog laikraštis kažkuo 
atsiduoda. Tai nebuvo, kaip pa
prastai, žibalu dvokiąs spaustu
vės dažų kvapas, tačiau visas lai
kraštis kvepėjo „Juodojo burto“ 
kvepalais, kurie buvo įmaišyti 
spaustuvės dažuose. Laikraštis be 
abejo turėjo po to didžiausią pa
sisekimą ir 1.000 dolerių, kurie 
buvo reklamai išleisti, po poros 
dienų grįžo atgal. Tačiau nuo to 
laiko „Daily Oklahama“ buvo pri
verstas ir toliau išeiti „išsikvė
pinęs“ „Juodojo burto" kvepalais.

Visų pirma tenka sustoti ties 
pačiu miesteliu, kurio pakraštyje, 
buvusioje sanatorijoje, yra įsikū
rusi lietuvių stovykla.

Tai yra vienas iš seniausių Vo
kietijos miestų, išlaikęs iki šių 
dienų savo senovinį charakterį ir 
tuo pačiu pritraukiąs turistus bei 
pravažiuojančius amerikiečių ka
rius. '

Kultūrinis veikimas šiame Ba
varijos kampelyje prisiglaudusio- 
je lietuvių stovykloje yra paly
ginus gana gyvas, prisiminus 
mūsų nepastovias gyvenimo są
lygas. Ypač plačiau norėtųsi su
stoti prie Rothenburgo vyrų cho
ro, kuris, prieš kiek laiko naujai 
atsikūręs ir sustiprėjęs, daug pri
sideda prie mūsų vardo garsinimo 
svetimtaučių tarpe.

Švenčių praga jis davė visais 
atžvilgiais rimtą programą, pir
mą Kalėdų dieną atlikdamas su 
dideliu įsijautimu mišias Messe 
Breve Gounod, kurios, kaip pasi
rodė, yra giedamos jau ilgesnį 
laiką, ir tas žinoma, žymiai pri
sidėjo prie laisvumo atskirose 
partijose, kas savo ruožtu teigi
amai atsiliepė į bendrą choro 
sąskambį.

Antrą Kalėdų dieną išpildomos 
naujai išmoktos mišios Missa 
Sancti Francisci Xaverii dr. F. 
Witt’o. Savaime suprantama, kad 
pirmą kartą atliekamame veikale 
dar jaučiamas įsitempimas, bet 
tas ne tiek buvo pastebima, nes 
pats mišių galingas fortissimo bei 
tempas prisidėjo prie išlyginimo 
bepasitaikančių nesklandumų ir 
bendras įspūdis vis dėlto lieka 
labai geras, sakytume, nelauktai

DP NELEIDŽIAMA ĮSIGYTI 
DOLERIŲ

Eleonora Roosevelt neperseniai 
per vieną amerikiečių žurnalą pa
siūlė leisti DP, ypač tiem, kurie 
numatę, iškeliauti į JAV, sutau
pyti dolerius grynais pinigais ar
ba kreditu. Šį pasiūlymą per lai
kraštį Stars and Stripes parėmė 
ir vienas amerikiečių pulkininkas, 
kuris rašė: „Jau treji metai, kaip 
pas mane tarnauja šeimininkė iš. 
estų DP. Jai apmokėti esu išleidęs 
nemažą sumą doleriais. Iš tų jai 
liko tiktai žiupsnis vokiečių mar
kių, kurios jos naujoje tėvynėje 
neturės jokios vertės. Argi iš 
tikro nebūtų galima jai priklau
sančią algą išmokėti ne pirma iš- 
keičiant dolerius į markes bet tie
siog arba dolerių banknotais, arba 
įmokant jos algą tam tikron sąs- 
kaiton iki jos išvažiavimui į 
JAV?“

Amerikiečių karinės valdybos 
finansų patarėjas dabar paaiški
no: „Reikia abejoti, ar dabarti
nėse sąlygose būtų galima iš JAV 
valdžios reikalauti, kad ji ne tik 
padengtų DP išvietinimo išlaidas, 
kurias paprastai padengia patys 
imigrantai, bet prisiimtų ir nuos
tolius, kurie kiltų DP sutaupytas 
markes iškeičianl į dolerius. Mes 
nedrįstame pamiršti, kad DP ga
li sutaupyti labai daug, nes juos 
maitini ir aprūpina Amerikos 
valdžia, vokiečių ūkis, IRO ir 
įvairios labdarybės organizacijos. 
Algos likučius jie gali sunaudoti 
kitaip — įsigyti asmeninį judo- 
majį turtą ir įvairius reikmenis, 
kuriuos jie galės pasiimti su sa
vimi apleisdami Vokietiją.“

LLV/SB 

ISelna antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadle- 
fffclDUl 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 Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York. England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

geras, nes, palyginus choro są
statą su atliekamo veikalo apim
timi, kartais nesinori tikėti, kad 
iš viso bent kiek sunkesnis vei
kalas galėtų tokiu sąstatu taip 
galingai ir iškilmingai nuskam
bėti.

Į choro repertuarą įeina dar 
dvejos mišios (be jau minėtų) ir 
visa eilė giesmių-Palestrinos „O 
bone Jesu“, Beethoveno „Sone
tus“, Gruodžio „Tėve mūsų“ ir 
t t

Tuo dar nepasitenkinama. Nau
jų Metų proga duodamas pasau
linės muzikos koncertas, sužavė
jęs ne tik savuosius, bet ir sve
timtaučius. Be savų kompozi
torių buvo atlikta ir svetimųjų 
kūriniai-Brahmso „Lopšinė“, 
Mendelssohno „Medžiotojo at
sisveikinimas“ ir J. Strausso 
„Žydrasis Dunojus".

Kaip teko patirti, .lietuvių pa
maldos neretai sudomina besilan
kančius turistus bei vietos vokie
čius, kurie gėrisi choro atlieka
mais veikalais. Neveltui jų tarpe 
yra pasklidusi nuomone, jog lie
tuviai gražiai gieda.

Kartą besilanką du prancūzų 
turistai taip choro buvo sužavėti, 
kad nepabūgo ateiti ant viškų ir 
pasiteirauti giedančiųjų tautybės. 
Sužinoję, kad tai lietuviai, svei
kino ir stebėjosi, kad tokia ne
gausi stovyklėlė sugeba suorgani
zuoti tokį gerą chorą.

Tai be abejo didelis nuopelnas 
mūsų komp. St. Navicko ir šių 
giesmės mylėtojų, kurie, vien 
entuziazmo vedami, sugeba su
rasti laiko ir noro nuo darbo 
laisvas valandas pašvęsti repeti
cijoms.

Atskirai tektų prisiminti ne
nuilstantį choro reikalų tvarky
toją L. Ralį, kuris iš meilės gies
mei bei dainai su nemažėjančia 
energija jungia, tvarko ir savo pa
ties pavyzdžiu patraukia kitus, ir 
sunkiose sąlygose neiškrikti, bet 
su užsispyrimu ir meile siekti 
dainos meno tobulybių.

Svečias

NAUJAS LENKIJOS PRIMAS
Pranešama, jog vieton neseniai 

mirusio Lenkijos primo kardinolo 
Hlond numatomas Lublino vysku
pas Višinskis, kuris esąs tolimas 
žinomojo Sovietų užs. reik, vice- 
ministerio Andrey Višinskio gimi
naitis. Vyskupas Višinskis oku
pacijos metais aktyviai veikė po
grindyje ir todėl yra tautoj la
bai populiarus.

SKELBIMAS
Aid Overseas, Inc., 4851 S. Ash

land Ave., Chicago 9, Ill. USA, 
norėtų susirišti su asmenimis, ku
rie pasiimtų šiai Bendrovei iš Vo
kietijos prisiųsti lietuvių tautinio 
meno dirbinių: tautinių juostų, 
kryžių, medinių lėkščių ir panašių 
rankų darbo dirbinių.

Kas galėtų visa tai parūpinti, 
prašoma skubiai rašyti šiuo adre
su: Aid Overseas, Inc., 4851 S. 
Ashland Ave., Chicago 9, Ill. USA. 
Būtina nurodyti sąlygas ir daik
tus, kuriuos galėtų prisiųsti.

Ieškoma Agota Palubeckis, kilusi 
iš Šimkaičių km. Šimkaičių pašt, 
Raseinių apskr. Žinantieji apie ją 
rašykite: John Grublausky, 6835 
St. John, Detroit, Mich. USA.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

kartus prieš jį buvo kėsintas! ir 
vieną kartą net buvo susprogdin
tas tas namas, kuriame jis buvo 
apsistojęs. Ne kartą į jo butą bu-

lione, kad Kravčenko galėtų leng
viau pasprukti automobiliu.

Nėra jokios abejonės, kad teis
me Kravčenko lengvai įrodys,

laisvoj Prancūzijoje, bet iš jo bu
vo paimtas garbės žodis, kad per 
savo buvimą jis nekritikos ir kuo 
mažiau kalbės.

ŽMOGUS, KURIS VERČIA 
STALINA DREBĖTI

vo įsibrovę „vagys“, stengdamiesi 
pavogti tuos dokumentus, kuriuos 
jis išsivežė iš Rusijos arba nufo
tografavo sovietų ambasadoje. 
Bet jei jis būtų buvęs nužudytas 
Amerikoje, tai tas būtų dar labiau 
pakenkę sovietams, ir šie geriau 
yra linkę jį likviduoti Europoje, 
pritaikindami kokį nors nelai
mingą atsitikimą.

(MŪSŲ KORESPONDENTO PARYŽIUJE PRANEŠIMAS)

Šiuo metu Paryžiuje yra kny
gos „Aš pasirinkau laisvę" auto
rius, ViktorasKravčenko kuris daug 
svajoja apie laisvę, bet jos ne
turi. Jį saugo net 17 policininkų 
ir, kad prie jo prieitume, reikia 
praeiti net kelias „užtvaras“, pa
rodyta savo popierius ir leistis 
ištardomam.

Dieną ir naktį viešbuty, Krav
čenko saugo dešimt prancūzų 
slaptosios policijos inspektorių ir 
7 amerikiečiai detektyvai, o gat
vėje dar vaikšto keli agentai, sek
dami, ar kas nepabandys įsibrau
ti į viešbučio tretįjį aukštą, kur 
Kravčenko turi užėmęs ištisą 
apartamentą iš kelių kambarių.

Viešbutis yra pačiame Pary
žiaus centre, bet per savo trum
pą buvimą Paryžiuje norėdamas 
supainioti sovietų agentams pė
das, jis jau persikelia į trečią 
viešbutį. Jo apartamentas yra 
puošniai apstatytas ir, kaip koks 
milijonierius, jis turi visus pato
gumus: biblioteką, darbo biurą, 
salioną, liuksusinį amerikonišką 
automobilį su ginkluotu iki dan
tų šoferiu, • kurį jam „paskolino" 
viena oficiali įstaiga.

čiau susipažinti su prancūzų dar
bininkų gyvenimu.

Kartkartėmis vakarais jis iš
važiuoja savo automobiliu į Pa
ryžiaus priemiesčius pakvėpuoti 
grynu oru, tačiau tokiu atveju 
visad du „angelai sargai“ sėdasi 
su juo į automobilį.

Bet kad toks „nelaimingas at
sitikimas“ neįvyktų, prancūzų 
policija budi ir pilnai jam garan
tavo saugumą, o taip pat, kad 
byla vyksianti reguliariai.

Tačiau, kai pirmą kartą Krav
čenko išlipo iš lėktuvo Orly aero
drome, jis buvo truputį išsigan
dęs, pamatęs minią koresponden
tų ir fotografų... Jis manė, kad 
jo atvykimo paslaptis, kurią te
žinojo tik prancūzų policija, jo 
leidėjas ir amerikiečių ambasada, 
buvo išduota, bet pasirodo, žur
nalistai buvo visai kita proga at
vykę į aerodromą. Tą dieną tu
rėjo atskristi iš Indokinijos lėk
tuvu jaunas drambliukas vienam 
Paryžiaus cirkui, ir žurnalistai 
visai nepagalvojo, kad jiems iš 
rankų paspruko didesnė garseny
bė. Policija, kuri viską žinojo, ty-

Prieš j| jau buvo net tris kartus 
kėsintas!

Reikia neužmiršti, kad Krav
čenko yra mirtinis Stalino prie
šas, tad sovietų agentai jį visur 
sekioja, kad, geresnei progai pa
sitaikius, galėtų nudėti.

Amerikoje tai jiems sunku bu
vo padaryti, bet vis dėlto tris | čia sulaikė žurnalistus stoties sa-

jog jis pats yra knygos „Aš pa
sirinkau laisvę“ autorius ir kad 
šioje knygoje išdėstyti dalykai 
atitinka tiesą. Jis žadąs teisme 
patiekti daug sensacingų doku
mentų apie sovietų rėžimą. Kol 
kas jis nesako kokie tie doku
mentai, nes norįs, kad tai būtų 
tikras siurprizas.

Komunistų laikraštis turės su
tikti su faktais ir tai bus smūgis 
sovietų režimui.

Paklaustas, ar jis pasilikęs 
marksistas, Kravčenko vengia 
tiesiog atsakyti, bet aiškiai ga
lima suprasti, kad jis pasiliko 
šimtu nuošimčių rusas ir išlaikė 
kai kuriuos marksistinius papro
čius. bei pamėgimą autoritarizmo 
ir komunistų politikoj priimtų 
metodų.

Bet apie Sovietų Rusijoj esa
mą marksizmą aiškina, jog jei 
Marksas prisikeltų ir pamatytų, 
ką Stalinas padarė su jo teorija, 
tai paprašytų tuojau pat palaido
ti, žinoma, jei Stalinas jo neuž
darytų į koncentracijos stovyklą' 
perauklėjimui... Del Lenino ir ' 
Trockio, jis visai nenorįs kalbėti.

Nenorįs jis kalbėti nė apie Ru
sijos karinį pajėgumą.

Jaučiama, kad nors jis ir yra

JAV-geriausias kraštas kurtis tremtiniams

Kravčenko mažai kalba
Bet jei kam ir pasiseka prieiti 

iki jo, tai jis vengia kalbėtis ir 
į visus paklausimus atsako:

— Aš neturiu teisės ...
Sis žmogus, kuris laikomas 

laisvu, neturi teisės sakyti, ką 
jis veikia, 
straipsnius: 
na.

Tačiau iš 
buvo sužinoti, 
mėgsta keltis labai anksti, net 5 
valandą ryto. Jis gimnastikuojasi 
kambary, paskui geria, vaisiu sul
tis. Aštuntą valandą pusryčiauja: 
kavą su sviestainiais ir kiaušinie
nę su kumpiu. Po pusryčių jis 
sėdasi prie darbo: baigia rašyti 
vienai filmai scenarijų iš Sovietų 
Rusijos gyvenimo, kurią viena 
Hollywoodo firma pasižadėjusi 
sukti. Paskui redaguoja savo ko 
respondenciją, kuri yra labai 
gausi, ir diktuoja savo sekreto
riui pastabas. Jo sekretorius 
lengvai kalba trimis kalbomis: 
rusiškai, angliškai ir prancūziš
kai.

kuo jis rašo savo 
mašinėle ar plunks-

patarnautojų lengva 
kad Kravčenko

Su Paryžiumi jam dar neteko 
progos susipažinti

Popietį Kravčenko praleidžia 
viešbuty, besiruošdamas bylai ir 
kalbėdamasis su žymiais asmeni
mis, kurie jam padeda šiame rei
kale. Vakare gi jis mėgsta ilgai 
pasilikti bibliotekoj, gerdamas 
geriausios prancūzižkos markės 
konjaką ir rūkydamas vieną po 
kitos cigaretes. Sako, kad jis su
rūkąs per dieną daugiau kaip 60 
cigarečių.

Paryžiuje niekas dar jo nematė 
beslankiojančio bulvarais. Pak
laustas, kaip jis patenkintas su
grįžęs Europon ir kokie jo pir
mieji įspūdžiai, Kravčenko sako, 
kad jis patenkintas savo buvimu 
Prancūzijoje, kurią anksčiau pa
žinojęs tik iš literatūros, bet 
smulkiau nieko negalįs papasa
koti, nes dar neturėjęs progos su 
gyvenimu arčiau susipažinti. Po 
bylos jis žadąs pavažinėti po 
Prancūziją, nuvykti į Nica ir ar-

(Atkelta iš 1 psl.)
čius. Pav., BALF’as išpildė 13.000 
tremtinių kvietimų, tuo tarpu len
kai, turį JAV dešimt kartų dau
giau tautiečių kaip lietuviai, iš
pildė tik 300 žmonių kvietimus, 
latviai, estai — ligi 100—150. Mes 
lenktyniaujame tik su ukrainie
čiais.

Iš viso, teigia J. Valaitis, JAV 
esančios geriausias kraštas įsi
kurti lietuviams, beto JAV — eko
nominiu atžvilgiu stipriausias pa
saulio kraštas. Čia mielai laukia
mas kiekvienas savo profesijai 
'pasiruošęs žmogus. Darbas gau
namas lengvai, gi butas — tai 
tik laikinė problema. Uždąrbiai 
— dideli. Pav.. mūrininkai uždir
ba po 3,50 dol. per valandą, gi 
paprasti darbininkai be amato — 
po 1 dol. vai. Geras butas (3—4 
kamb.) mėn. 50 dol., gi labai geri 
pietūs apie 1 dol. Tuo tarpu Ka
nadoje uždarbiai per pusę ma
žesni, kaip JAV, gi dabar madin
goje Australijoje — žemesnis gy
venimo standartas kaip JAV. Už
dirbti JAV galima greitai, gi mir
ti neapsimoka (palaidojimas — 
1.500 dolerių).

Vykstant į JAV, patartina 
mokti kurio nors amato. Be 
tenka imti atvykus bet kokį dar
bą. Ypač svarbu bent kiek mo
kėti anglų kalbą — jos reikia iš 
viso daugiau mokytis, kaip lig 
šiol kad tremtyje, Vokietijoje, 
daryta.

DP vardą. Idealistų yra atvykę 
labai maža, gi į visuomeninį dar
bą daugiausia yra įsijungę tik tie, 
kurie tokį darbą dirbo Vokietijoje. 
Visiems atvykasiems būtinai rei

škia prisitaikyti prie krašto sąly
gų. Darbingus DP visi mėgsta. 
Be to, reikia atminti, kad Lietu
vos byla nesusikerta su Amerikos 
reikalavimais. JAV nori, kad mes 
būtume pavyzdingi JAV pilie
čiai, ir nieko neturi prieš, kad 
mes būtume Lietuvos mylėtojai.

Daug kas domisi, koks bus se
nesnio amžiaus tremtinių likimas. 
J. Valaičio nuomone, svarbu gau
ti kvietimas iš giminių ar pažįs
tamų, gi jei tokių ten nesama, 
galima vykti garmant nevardines 
garantijas. Tokių nevardinių ga
rantijų pasitaiko vis daugiau.

Prelegentas plačiai papasakojo 
apie beveik Lietuvos dydžio Lui- 
zianos valstybę JAV, kurios kli
matas esąs panašus į Pietų Pran
cūzijos klimatą ir vyrauja pran
cūzų bei anglų kalbos. Į šią vals
tybę patartina orientuotis pran
cūzų kultūros žmonėms. Įdomu, 
kad 
sas.

ten veikia Napoleono kodek-

iš- 
to,

SOCIALINIS DRAUDIMAS
J. Valaitis toliau paneigė žinias, 

būk JAV nesą reikiamo •sociali
nio draudimo. Ten privatus drau
dimas išplėstas labai plačiai, gi 
valdinis taip pat plačiai prakti
kuojamas. Klaidingai taip pat 
manoma, kad JAV brangus moks
las. Pav., mokyklos ir gimnazijos

I nemokamos, taip pat nemokamai 
teikiamos visos mokslo priemo
nės. Mokslas brangesnis tik ko- 
ledžiuose (universitetuose), kur 
tenka mokėti nuo 400—1.000 dol. 
metams. Jei yra galimybių, mū
sų studentai turėtų stengtis baig
ti aukštąjį mokslą Vokietijoje ir 
drauge mokytis anglų kalbos.

„Jūs turite mums pagelbėti ir 
kultūriškai, nes senieji vis labiau

NAUJAS BILIUS
Ar bus pakeistas įvažiavimo į 

JAV bilius? Kaip žinoma, šį bilių 
yra pravedę respublikonai, gi 
šiuo metu valžioje atsirado de
mokratai. Šie pastarieji leidžia 
gandus apie šio biliaus pakeiti
mą, gi tiesiog tuo rūpinasi žydai. 
Ar pavyks jį pakeisti — kitas 
klausimas, tačiau, jei jis būtų pa
keistas, neabejotina, kad iš 400.000 
įvažiuojančių 200.000 sudarytų 
žydai. Kai kam įdomu, ar galima 
atidėti kelionę į JAV. Atrodo, 
kad, pav., baigti mokslui būtų ga
lima, tačiau rizikuojama tuo at
veju atsidurti važiuojančių eilės 
gale. Šiais reikalais patartina 
kreiptis į organizaciją, per kurią 
daromi žygiai.

LIETUVA PRISIKELS
VLIKo vardu kalbėjęs J. Vai

tiekūnas apžvelgė VLIKo veiklą 
ir konkrečiai sustojo ties 1948 m. 
tarptautiniais politikos įvykiais 
bei Lietuvos bylos perspektyvo
mis. Jo žodžiais, 1948 m. konste
liacija vystėsi palankiai mūsų 
siekimams. Nurodęs į Vakarų irKUllUI15h41. lies į vabalų u.

išmiršta“, — pabrėžė J. Valaitis. I Rytų pasaulio vedamos politikos 
Toliau jis nurodė, kad ne visi bruožus ir pabrėžęs, kad mūsų 
DP nuvykę į JAV, išlaiko gerą likimas dar nėra užanstpauduo-

tas, jis apeliavo į lietuvius visa
me pasaulyje išlikti visur lietu
viais, puoselėti savo lietuvišką 
žodį ir ypač rūpintis tautinės kul
tūros atrama — mokykla. Mes 
privalome būti Pasaulinės LTB 
šaukliais. Tarptautinės politikos 
raidai vystantis Lietuvos naudai, 
reikia būti tikriems, kaip tuo tiki 
ir Lietuvoje kovojantis partiza
nas, kad kenčiančioji Lietuva ga
lų gale atsikels lyg tas feniksas.

LRK SUŠELPĖ 17.000 
TREMTINIŲ

LRK Centro pirm. Dr. D. Ja
saitis plačiai nušvietė LRK veik
lą per pastaruosius metus. Jis 
nurodė į reikalą šalpos darbą 
plėsti ir visuose tuose kraštuose, 
kur vis daugiau atsiranda trem
tinių. Šalpos darbą tremtyje ligi 
šiol daugiausia parėmęs BALF’as, 
sudėjęs 90% visų lėšų. Kalbėda
mas apie tremties gyvenimo są
lygas, Dr. Jasaitis nurodė į vis 
blogėjančią sveikatingumo būklę. 
Nors mirtingumas nesąs didelis, 
tačiau ligų skaičius tremtinių 
tarpe nuolat didėja. Čia ypač tu
ri įtakos blogi butai ir vis men
kėjantis maistas. Šiuo metu tu
rima 1400 džiovininkų (700 — at
viros formos), 86 psichiniai ligo
niai ir t. t. Reikia pažymėti, kad 
per pastaruosius porą metų džio
vininkų skaičius yra pakilęs 2,5 
karto. Po valiutos reformos žy
miai pablogėjusi ir studentų pa
dėtis. Šiuo metu pašalpas gauna 
tik baigiantieji studentai — jų 
esą 186. Geresnė padėtis tik bri
tų zonoje, kur visi studentai 
gauna vad. kišenpinigius. Iš viso, 
LRK per pastaruosius trejus me
tus yra šelpęs 17.000 tremtinių. 
Daug rūpesčių kelia senesnio am
žiaus žmonių likimas,“jų esama 
— 3.233 (šis skaičius galės pakilti 
ligi 5.000). Susidaro įspūdis, kad 
ir IRO nori iš esmės spręsti šios 
kategorijos tremtinių likimą, 
tremtinių, kurių IRO duomeni
mis, atrodo, perdėtais, Vokietijo
je esama apie 130.000. Tie žmo
nės pamiršti. Pav., Norvegija su
tinkanti priimti 3.000, N. Zelan
dija — 1.000 ir t. t. Baigiant su
važiavimą apie LTB Centro vei
klą, jo santykius su karine val
džia ir IRO platesnį pranešimą 
padarė Centro K-to pirm. P. 
Gaučys. LTB pavyko išgauti IRO 
pripažinimą ir šiaip pasiekti tei
giamų rezultatų. V. R.

1 Ar yra du Kravčenkos?
i Artinantis Kravčenkos bylai, 
! jaučiama vis didesnė kova ir, ka- 
■ da vienas žada pristatyti sensa- 
l cingiausius dokumentus, įrodan- 
• čius sovietiškojo režimo bloga- 
į sias puses, komunistai iš savo 

pusės stengiasi kaip galima la-
. biau sukompromituoti Kravčenko.
j Štai priešpaskutinę dieną jie 

atrodo, kad kažkoks R. Kravčen-
, ko jau 1941 metais prie Hitlerio 

Vokietijoje buvo išleidęs knygą
‘ „Ich war Stalins Gefangener“ (Aš 

buvau Stalino belaisvis), kurioj
' taip, kaip ir Viktoro Kravčenko 

knygoje, išleistoje Amerikoje „Aš 
pasirinkau laisvę“, rašoma, jog 
jis pakeitęs knygoje vardus, kad 
išvengtų tų asmenų persekiojimo. 
Vienas ir kitas Kravčenko apra- , 
šo Rusijos gyvenimą, kaip dirba 
fabrikai ir sakosi buvę inžinie
riais.

Keistas paralelizmas
Skaitant abi šias knygas, pa

rašytas dviejų Kravčenkų (?) į 
j akis krinta labai didelis parale- 
| lizmas. Tik jei vokiškoje knygoje 
puolami daugiausia žydai, užimą 
svarbesnes vietas Sovietų Rusi
joje, Amerikoj išleistoje knygoje 
mąžiau terandama tokių užsipuo
limų.

Kitas dalykas, kad vokiškosios 
knygos įžangoje rašoma, jog R. 
Kravčenko, tos knygos autorius, 
esąs miręs dar prieš knygos iš
leidimą.

Jei komunistai nebūtų patiekę 
šią knygą teismui, tai galima bū
tų galvoti, jog jie visą šią istoriją 
išlaužė iš piršto, bet ir dabar dar 
yra įtarimas, ar jie nebus tik šią 
knygą dabar išleidę . . . Nes lei
dyklą yra Drezdene.

IaUHUUU is visut
Berlynas. Pranešama, jog prieš 

Dr. Schachtą nauja byla prasidės 
sausio 31 d. Ludwigsburge.

Kairo. Egipto vyriausybė pasira
šė dekretą, pagal kurį nelegalus 
turėjimas ginklų ir sprogstamų 
medžiagų baudžiamas mirties 
bausme.

Mūnchenas. Iš Mūncheno prane
šama, jog Bavarijos minis terio 
pirmininko pavaduotojas ir CDU 
pirmininkas Dr. J. Mūller po ilgų 
tyrinėjimų paskelbs viešumai 
nesklandumus ir trūkumus švieti
mo ministerijoj, į kuriuos įveltas 
ir Dr. Baumgartneris.

Vašingtonas. ERP administrato
rius Hofmanas pareikalavo JAV 
užs. reik, ministeriją, kad sustab
dytų 167 vokiečių fabrikų išmon- 
tavimą, kad tuo būdu nepakenkiu 
Europos atsistatymui.

Berlynas. Sovietų zonoj veikian
čios „Tautos Tarybos" sekretariato 
pirmininkas W. Konen (SĖD) pa
reiškė protestą prieš Vakarų Vo
kietijos sienų reviziją.

Berlynas. Į Berlyną atvyko britų 
karo aviacijos (RAF) štabo virši
ninkas lordas Tedderis, kuris ap
žiūrėjo oro tilto atsparos punktus.

Paryžius. Į Paryžių visai nelauk
tai atvyko Vakarų Europos Unijos 
gen. štabo viršininkas maršalas 
Montgomery ir aplankė savo vy
riausią būstinę Fontainebleau.

Paryžius. Kalbama, jog Vakarų 
Europos Unijos valstybės nutaru
sios įrengti gynimosi liniją, kuri 
tęstųsi nuo Olandijos pajūrio iki 
Šveicarijos kalnų.

Praga. Ryšium su Kalėdų pirmą 
dieną planuotu kariniu puču Čeko
slovakijoje suimta nuo 200 iki 400 
karininkų.'

Amsterdamas. Amerikiečių filmą 
„Geležinė uždanga" Olandijos fil
mų cenzūros buvo uždrausta de
monstruoti nenurodant priežasčių.

Bukareštas. Rumunijos vyriausy
bė nutarė policiją ir žandarmeriją 
išformuoti ir įkurti naują miliciją.
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