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Kremlius griebiasi 
agresyvios propagandos 

SPAUDOS IĮALSAI APIE STALINO DUOTĄ PASIKALBĖJIMĄ

MASKVA. Sausio. 29d. Tass agen
tūra paskelbė 34 psl. užsienių rei
kalų ministerijos pareiškimą dėl 
Vakarų Sąjungos ir Atlanto pakto. 
Pareiškjme, tvirtinama, kad JAV 
ir Didžioji Britanija siekančios 
Vakarų Sąjunga ir Atlanto paktu 
pasaulio hegemonijos. Kiekvienam 
esą aišku, kad Vakarų Unija ir 
Atlanto paktu norima sutrukdyti 
JT pasaulio taikos darbą. Sovietų 
S-gos užsienių reikalų ministerijos 
pareiškime ypatingai kritikuojama 
vakariečių pastangos įtraukti i Va
karų Sąjungą tuos kraštus, kurie 
yra ėję petys į petį su Hitleriu. 
Toliau pareiškime sakoma, kad 
Prancūzija ir Didž. Britanija visai 

.nebesilaikančios Jaltos ir Potsda
mo nutarimų Vokietijos atžvilgiu.

Vašingtono diplomatiniuose 
sluoksniuose šis sovietų pareiš
kimas laikomas ženklu, kad Mask
va atsisakanti „taikos ofenzyvos" 
ir pereinanti į agresyvią propagan
dą, kuri tam tikras valstybes So
vietų S-qos* baime sulaikytų nuo 
įsijungimo į Atlanto paktą. Didž. 
Britanijos užs. reik, ministerija 
atremia sovietų puolimus, kad Va
karų S-ga JAV ir anglai siekią 
pasaulio hegemonijos, pažymėda
ma, jog visi tie puolimai einą iš 
to krašto, kuris po paskutinio ka- 
to prisijungęs daug svetimų kraš
tų.

Vieno anglo stebėtojo Maskvoj 
nuomone, šis sovietų pareiškimas 
laikomas nauju posūkiu Sovietų 
S-gos Didž. Britanijos ir JAV san
tykiuose. Kaip nepaprasta priešin
gybė Sovietų S-gos užsienių reika
lų ministerijos pareiškimui buvęs 
Stalino interview amerikiečių žinių 
agentūros INS atstovui K. Smith.

Baltųjų Rūmų spaudos viršinin
ko pavaduotojas pareiškęs, kad 
prezidentas Trumanas laikinai nuo 
bet kokio pasisakymo tais klausi
mais susilaikysiąs. Respublikonų 
senatorius A. Wiley pareiškė: „Aš 
manau, kad JAV-se ir už jos sienų 
tušti žodžiai yra pigūs. Mes norė
tume matyti žodžų įsikūnijimą dar
bais.’* 

Vašingtonas studijuoja Stalino atsakymus
Vašingtonas. Po visą pasaulį su-1 sakymais, senato užs. reik, komi- 

dominusių Stalino atsakymų INS 
korespondentui K. Smithui, JAV 
Baltieji Rūmai ir užs. reik, minis
terija atydžiai šį reikalą studijuo
ja. Pirmiausia norima nustatyti, 
ką manė Stalinas, atsakydamas į 
šiuos klausimus, ir antra, kokios 
linijos ryšium su tuo turi JAV 
laikytis.

JAV užsienio reik, ministerija 
pranešė, jog nei Sovietų S-ga, nei 
pats Stalinas nėra padaręs oficia
laus pasiūlymo susitikti Truman ui 
su Stalinu. Ryšium su Stalino at-

Paryžiuje yisų keliamas 'klausi
mas, kaip suderinti Sovietų S-gos 
užsienių reikalų ministerio pareiš
kimą ir Stalino interview ameri
kiečių žinių agentūros atstovui. 
Paryžiaus spauda j Stalino pasisa
kymus žiūri skeptiškai Laikraštis 
„L’Aube" pavadina visa tai taikos 
sabotažu. Stalinas kviečiąs Truma- 
ną naujam Mūnchenui, — rašo to
liau laikraštis,' kuo nieko nebesu- 
žavėsiąsr nes tai esąs senas daly
kas. „Stalino siūlomoji taika, — 
rašo laikraštis, — yra Hitlerio tai
kos sesuo-priespaudos taika".

„Ce Matin le Pays" rašo: „Sta
linas ištiesia prez. Truman ui ran
ką, nukreipdamas dėmesį nuo At
lanto pakto, jis graso Norvegijai, 
tuo tarpu „sergąs" Višinskis Karls
bade ruošia slaptą Rytų Europos 
paktą. Radikalsocialistų dešiniojo 
sparnp organas „L’Aurore" mano, 
kad sovietai šiuo metu jaučiasi 
per silpni laimėti karą. Londono 
konservatorių „Daily Mail"' deda 
straipsnį Stalino interview proga 
antrašte — „Ar jis mano garbin
gai?" Toliau laikraštis rašo, jei 
Stalinas norįs tartis, niekas su juo 
noriau nesutiksiąs kaip Vakarų 
diplomatai. Bet ar jis manąs gar
bingai, ką jis sakąs? Čia pat ke
liamas klausimas, ar tik Stalinas 
nenorįs vakariečius užliūliuoti ir 
tuo laimėti laiko. „New York Ti
mes" rašo, kad vakariečiai patikė
sią tik tada Stalino žodžiais, jei 
juos seksią ir darbai. „New York 
Herald Tribune" rašo, kad nesą 
nieko konkretaus ir tikrai naujo.

Didins atominiu bombų gamyba
VaŠingtonas. Savo pusmetiniame I koma, jog JAV karo atveju turės 

pranešime kongrese JAV atominės tokių atominių bombų, kurių galia 
komisijos pirmininkas David E. Li- 
lienthal pareiškė, jog atominių 
bombų gamyba šiuo metu yra pa
siekusi aukščiausią savo gamybos 
laipsnį ir naujos ilgalaikės progra
mos dėka dar kils. Pranešime sa-

sijos pirmininkas Tom Connally 
pareiškė: „Stalino tvirtinimai yra 
pažymėtinas faktas, santykiuose 
su užsieniu. Juose glūdi taikos ir 
sugyvenimo galimybės. Jie mielai 
bus priimti tų, kurie baiminasi dėl 
pasaulinės taikos išlaikymo ir ra
gina į tarptautinį sugyvenimą.

Sis Stalino žestas šiuo metu yra 
įvairiai komentuojamas, tačiau 
viena yra aišku, anot AP, kad Sta
linas, tai darydamas, turėjo galvoj 
gerai apsvarstytą, deja, nežinomą, 
tikslą.

Višinskis susirgęs nervu liga?
Praga. AP praneša, jog Sovietų 

Sąjungos užsienių reik, vicemin. 
A. Višinskis sunkiai serga nervų 
liga ir šiuo metu gydosi vienoje 
raudonosios armijos ligoninėje 
Karlsbade. Užvakar, anot jo paly
dovo, Višinskio sveikatos būklė 
buvo žymiai pagerėjusi. Naktį iš 
sausio 31 d. į vasario 1 d. ligoni
nės tarnautojų pranešimu, Vi
šinskio nervai buvo visiškai suirę. 
Ligoninės slaugė pareiškė, jog Vi
šinskis negalįs dar nieko priimti. 
Vasario 1 d. jis buvo jau tiek 
sustiprėjęs, jog galėjo kelioms va
landoms palikti ligoninę. Tačiau 
jokių lankytojų nepriėmė. Čeko
slovakijos užs. 
pranešė, 
oficialaus pranešimo apie Vi
šinskio buvimą Karlsbade. Pirmą 
kartą panašia liga Višinskis susir
go po Dunojaus konferencjos Bel
grade. Tuomet jis tris dienas išgu
lėjo lovoje visiškai nusilpęs.

reik. ministerija 
jog ji negavusi jokio 

pranešimo

SUSIRGO KOMUNISTŲ VADAI
Stockholmas. Iš Švedijos prane

šama, jog, besilankydami Sovietų 
Sąjungoj, sunkiai apsirgo Švedi
jos ir Suomijos komunistų partijų’ 
vadai.

Švedijos komunistų vadui esą 
buvo padaryta operacija, po 
kurios jam gydytojai patarė ilgai 
ilsėtis. Šiuo metu jis gyvenąs 
sanatorijoje netoli Maskvos ir į 
Švediją manąs grįžti tik vasario 
mėn. antroje pusėje. Jo kolegė 
Hertta Kuusinen — Leino, Suomi
jos komunistų vadė, susirgo Mask
voj, grįždama iš komunistų kon
ferencijos Varšuvoje. Apie jos 

bus daug didesnė, negu anksčiau 
pagamintųjų.. Atominės energijos 
komisija įsteigė taip pat specialią 
įstaigą, kurios tikslas sutrukdyti 
sabotažą ir šnipinėjimą ir sudaryti 
sąlygas nenutrūkstamam ir netruk
domam bombų gaminimui. 

RUSAI GAMINA DAUG KOVOS 
LĖKTUVŲ

Mūnchenas. Žymusis vokiečių 
lėktuvų konstruktorius prof. Mes
serschmitt pasikalbėjime su UP 
spaudos atstovu pareiškė, kad So
vietų S-ga gaminanti pakankamai 
raketinių lėktuvų ir karo atveju 
būtų pajėgi atremti puolimus iš 
oro. Rusija galinti statyti šiuos 
lėktuvus buv. vokiečių lėktuvų fa
brikuose. t$iuo metu Sovietų S-ga 
dedanti pastangas sukonstruktuoti 
tokį raketinį lėktuvą, kuris savo 
greičiu peržengtų garso greitį. Ma
žiausiai du žymūs vokiečių lakū
nai esą šiuo metu Maskvoj ir mo
kiną rusų pilotus elgtis su sprau-

ligos pobūdį nieko nepranešama. 
Su ja Sovietų Sąjungoj yra kartu 
ir jos tėvas Otto Wille Kuusinen, 
buvęs Komintemo narys, sovie
tinės suomių kvislingų Terijoke 
vyriausybės šefas.

Ar šių komunistų ligos yra poli
tinio charakterio, ar ne, tačiau jau 
pats faktas neduoda užmiršti ko
munizmo metodų.

Maskva perspėja Norvegija
Oslo. Po nepavykusių Skandina

vijos gynybos pakto sudarymo de
rybų Kopenhagoj, sausio 29 ir 30d. 
Oslo įvyko pakartotįnis pasitari
mas, kuriame dalyvavo visų trijų 
valstybių ministerial pirmininkai, 
užsienio ir gynybos ministerial, 
bei po 8 parlamento narius. Bet 
ir ši konferencija nieko naujo ne
nutarė. Tačiau jos svarbą pabrėžė 
sovietai, kurie per savo atstovą 
Norvegijoje perspėjo užs. reik- 
ministeriją, kad neprisidėtų prie 
Atlanto pakto, ir būtent dėlto, jog 
Sovietai su norvegais turį bendras 
sienas. Ta pačia proga Maskvos 
vyriausybė paprašė paaiškinimo 
ryšium su spaudoje pasklidusiomis 
žiniomis, jog norvegai artimoje 
ateityje prie Atlanto pakto prisi
jungs, ir ar Norvegijai iš to nekils 
kokių įsipareigojimų, kaip oro ir 
laivyno atsparos punktų įrengimo 
savo teritorijoje ir kt. Aukštuose 
diplomatiniuose sluoksniuose kal
bama, jog artimiausioj ateity Nor
vegijos parlamentas bus sušauktas 
slapto posėdžio, kuriame bus ap- 

siminiais ir raketiniais lėktuvais. 
Vienas iš jų, kaip paminėjo prof. 
Messerschmitt, neseniai savo drau
gui atsiuntė namo nuotrauką, kurį 
jam rusai Maskvoje yra perleidę. 
Šiuo metu Rusijoje taip pat yra 
ir žymus vokiečių lakūnas aviac. 
pulk. Graf. Visi svarbieji lėktuvų 
fabrikai į Sovietų Sąjungą.

VOKIEClŲ BELAISVIAI — 
SOVIETŲ ŠNIPAI

Frankfurtas. Čia patirta, jog so
vietai į amerikiečių zoną siunčia 
šnipinėti gerai apmokytus vokie
čių karo belaisvius, kurie ypač 
stengiasi patekti į karinės valdžios 
tarnautojų eiles. Jie yra mokomi 
specialioje sovietų mokykloje Ta- 
lice netoli Gorkio. Į Vokietiją jie 
atsiunčiami kaip grąžinamieji karo 
belaisviai. Šias informacijas ameri
kiečių slaptosios policijos agen
tams suteikė grupė minėtų šnipų, 
atsisakiusių tarnauti sovietams. Jie 
pareiškė, jog šiuo metu tik 50 šni
pų tėra atsiųsta, nors mokykloje 
mokosi jų apie 1000.

Panaikino
Tartu universitetą

Helsinkis. 1632 metais įsteigtas 
Tartu universitetas panaikintas.

Okupacinė sovietų valdžia mi
nėto universiteto patalpose įsteigė 
Baltijos karo akademiją, kurioje 
raudonosios armijos instruktoriai 
ruoš Baltijos valstybėse tarnau
jančius sovietų karininkus.

Minėtoje akademijoje pamokos 
bus lietuvių latvių ir estų kalbo- 

I mis. („N“)

tarti amerikiečių kvietimo į Atlan
to paktą ir Sovietų notos reikalai.

Londono užs. reik, ministerijos 
kalbėtojas sovietų notą pavadino 
„menkai užmaskuotu’ grasymu" ir 
bandymu kištis į Norvegijos užsie
nio politiką. Paryžius šį sovietų 
žingsnį laiko šiuo metu tarptauti
nės politikos svarbiausiu fakto
rium. Spaudoj pasklidusius gandus 
apie sovietų ir .norvegų sustiprini- 
nimus abiejų valstybių pasienyje 
Norvegijos užs. reik, ministerija 
dementuoja.

P1SKUIIHES HAUJIEHOS
Vašingtonas. Einąs US kariuo

menės valstybės sekretoraus parei
gas W. Draper pranešė, kad gen. 
Clay ir toliau lieka Vokietijos ka
riniu gubernatorium.

Nankingas. Nacionalinės Kinijos 
ministrų kabinetas atmetė komu
nistų reikalavimą dėl suėmimo 
Ciangkaišeko ir kitų buv.’ jo vy
riausybės narių.

Lake Success. Sovietų Sąjunga 
paruošusi yra šiuo metu naują pro
jektą dėl pasaulio nusiginklavimo. 
Informuotuose sluogsniuose mano
ma, kad Jakob Malik greičiausiai 
artimiausiam Sangumo Tarybos 
posėdy patieksiąs jį svarstymui.

Dūsseldorfas. Vakarinių Vokieti
jos zonų komunistų vadas Max 
Reimann nuteistas trims mėnesiams 
kalėjimo už tai, kad prasilenkęs 
su. karinės valdžios potvarkiais ir 
grasinęs vakarinės Vokietijos poli
tikams, išvadindamas juos Quis- 
lingais.

Vašingtonas. Prezidentas Truma- 
manas pripažinęs pilnai Izraelio 
valstybę.

Vašingtonas. Spaudos praneši
mais Norvegija mananti netrukus 
prisidėti prie Atlanto pakto.

New Yorkas. Ne vados valstybė
je, vakarinėje JAV dalyje, iškrito 
nepaprastai daug sniego, ir de
šimtys tūkstančių raguočių ir avių 
sušalo. Į tas vietas pašaras gabe
namas kariuomenės lėktuvais iš
gelbėjimui nuo dvėsimo likusių 
bandų.

New Yorkas. JAV karo ministe- 
ris Royall išvyko į Japoniją ir 
pietinę Korėją.

1
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MatMudsiai - da^udnku klases Mautai
(Mūsų korespondento Paryžiuje pranešimas)

Niekad dar Paryžius prie tribu
nolo durų nebuvo matęs tiek daug 
žmonių, kaip pirmąją dieną, pra
sidedant Kravčenkos bylai su 
prancūzų komunistų savaitraščiu 
,J>s Lettres Francaises“.

Visos vietos salėje buvo užim
tos ir publika buvo įleidžiama 
tik su specialiais leidimais, kurie 
jau kelias dienas, prieš bylai pra
sidedant, buvo išdalinti.

Dėl vietos stokos nė visi galėjo 
patekti į vidų ir didžiuma turėjo 
sustoję prie durų žiūrėti į „vede- 
tes“, kurių pačios įdomiausios, 
liudininkai iš Sovietų Rusijos, dar 
nėbuvo atvykę. Kino operatoriai, 
nepatenkinti, kad jų neįsileido į 
salės vidų murmėjo:

— Kada reikėjo Petaną fil
muoti, tai mes buvome reikalingi, 
o dabar... teismo įstatymai ne
leidžia.

KRAVCENKO išlaiko savo 
LIUDININKUS

Kravčenko į teismą atvyko ly
dimas savo advokato George 
Izard, nešinas dideliu geltonos 
odos portfeliu. Po kelių minučių 
pasirodė ir „Les Lettrės Francai
ses“ leidėjas Morgan su redakto
riumi Wurmser, kurių advokatas 
Joe Nordman, nežiūrint ameriko
niškos pavardės, yra tikras pran
cūzas.

Si byla kilo dėl to, kad 1947 
metais „Les Lettres Francaises“ 
įdėjo tariamai amerikiečio Sim 
Thomas pasirašytą straipsnį, ku
riame buvo stengiamasi įrodyti, 
kad amerikiečiai sufabrikavo 
Kravčenko, kad tai esąs žemos 
moralės žmogus, vagis, idijotas ir 
nesugebąs parašyti nė vienos ei
lutės, kad jis priklausąs ameri
kiečių žvalgybai ir už prasiloštas 
skolas sutikęs duoti savo pavardę 
knygai, kurią baltieji rusai parašę.

Aišku, už tokį įžeidžiantį 
straipsnį Kravčenko iškėlė bylą, 
bet tas laikraščio nenugązdino, ir 
jis įdėjo kitą straipsnį, šį kartą 
Wurmserio pasirašytą, kuriame 
kartojo šmeižtą. Kravčenko iškėlė- 
kitą bylą ir vėliau abi bylos buvo 
sujungtos į vieną.

Kravčenko iš Amerikos atsivežė 
visą glėbį dokumentų, kuriais įro
dys, kad jis pats yra knygos „Aš 
pasirinkau laisvę“ autorius, o pa
tvirtinimui knygoje aprašytų fak
tų jis išsikvietė iš Vokietijos ir 
Austrijos DP stovyklų 25 liudinin
kus, kuriems apmokėjo kelionę ir 
kuriuos dabar Paryžiuje išlaiko 
savomis lėšomis.

Tarp šių liudininkų yra vienas 
sovietų generolas Sovietų Sąjun
gos herojus Kovai, buvęs Lenin

grado gynimosi štabo majoras 
Grapčov, inžinieriai Badynin ir 
Kysilo, ukrainietis ūkininkas 
Krevsun, Charkovo akademijos 
profesorius Lagovski ir kiti. Visi 
jie buvo nacių deportuoti i Vokie
tiją darbams, palikę viską Rusijo
je, bet dabar, karui pasibaigus, 
geriau sutinka mirti badu ir šal
ti, negu grįžti atgal į policinę val- 
tybę.

Les „Lettres Francaises“ iš savo 
pusės išstatė liudininkais visą eilę 
prancūzų intelektualų komunistų 
ar komunistuojančių ir net ame
rikiečius, kaip tai žvalgybos virši
ninką gen. Donovan, filmos „Cros- 
fire“ autorių Edvard Dmytryk, 
knygos „Didžioji konspiracija 
prieš Rusiją“ autorių Khan ir ke- 
lioliką Sovietų Rusijos piliečių, 
kurių tarpe yra Kravčenkos žmo
na ir gen. Rudenko, buvęs Nūm- 
berge prokuroru. Tačiau iki šiai 
dienai dar nė vienas liudininkas 
iš Rusijos neatvyko. Per pirmąjį 
posėdį teisėjas pripažino jų neat
vykimą ir sutiko leisti duoti pa
rodymą, kada jie atvyks.

DARBININKAI, MASKVA JUS 
APGAUDINĖJA“

Atidarius posėdį ir prisaikdinus 
liudininkus, žodis buvo duotas 
Kravčenkai, kuris atsiprašė teis
mo, kad negalįs kalbėti prancū
ziškai ir esąs priverstas deklara
ciją daryti rusiškai.

— Aš labai džiaugiuos, kad ga
liu būti Prancūzijoje ir stovėti

Dr. Schreiberis vėl iškyla aikštėn
Jau anksčiau buvo pranešta, kad 

dr. Schreiberis, 1932/34 m. Klaipė
dos krašto direktorijos pirminin
kas, kurio valdymo metu pradėjo 
organizuotis hacionalsocialistinės 
partijos Klaipėdos Krašte, vėl pra
deda politikuoti. Įsteigtame Me- 
mellandbunde Schreiberis Hambur
ge neseniai pasakė kalbą.

Dabar laikraščiai praneša, kad 
Frankfurte numatoma įsteigti bi- 
zonalinę pabėgėlių įstaigą, ku
rios vedėju numatomas be Seege- 
bergo apskrities viršininko dr. Ra
gelis ir dabartinis Klaipėdos vo
kiečių atstovas dr. Schreiberis.

Schreiberis yra asmuo, kuris 
savo vedamąja politika nacional- 
socializmą Klaipėdos krašte skati
no plėstis. Jis savo politika pri
sidėjo prie to, kad didžiausia Klai
pėdos krašto gyventojų dalis liko 
be tėvynės ir atsidūrė pabėgėli
ams nedraugingoj Vokietijoj. 

prieš demokratinį tribunolą. Ame
rika man davė laisvę ir išgelbėjo 
gyvybę, o Prancūzijos aš prašau 
apginti mano garbę nuo šmeižimų.

Kravčenko iš karto visus sudo
mino ir po pirmųjų žodžių galima 
buvo jaustL-kpd iš jo spinduliuo
ja kažkoks pasiryžimas ir jėga.

— Ketvėri metai, kaip aš nu
traukiau ryšį su Sovietų Rusija. 
Aš myliu šį kraštą, bet nutariau 
jį palikti, nes nebegalėjau .toliau 
pakelti sovietiško režimo. Milijo
nai žmonių panašiai galvoja Rusi
joje, kaip ir aš, tik neturi galimy
bės tai padaryti. Tai jūs galėsite 
sužinoti iš liudininkų parodymo. 
Gal būt, tik tie, kurie atvyks iš 
Rusijos, nors ir panašiai galvoja, 
nedrįs pasakyti, nes tai jiems gy
venimo ar mirties klausimas. Jie 
neatstovauja rusų tautos ir būda
mi komunistai, priklauso tam so
vietiško režimo elitui, kuris nau
dojausi visomis gerybėmis. Jų 
tarpe nėra nė vieno ūkininko ir 
darbininko ir juos parinko Polit- 
biuras, o ne jūs, mieli ponai.

Aš esu darbininko sūnus ir pats 
buvau ilgus metus komunistas 
prieš tėvo norą, tad gerai viską 
pažįstu ir galiu pasakyti, kad re
voliucija Kremliaus valdovams 
tarnavo pavergti visai tautai. 
Kremliaus valdovai susabotavo. 
taiką, ir šiandien sudaro grėsmin
gą atmosferą pasaulyje. Aš sakau 
viso pasaulio darbininkams, kad 
Maskva jus apgaudinėja, nes ko
munistų vadai yra darbininkų kla
sės Kainai.

Tur būt, neužilgo iškils aikštėn 
ir buvęs Klaipėdos vokiečių ve
dėjas dr. Neumann ir buvęs vyr. 
Klaipėdos burmistras dr. Brind- 
lingeris, kuris ligi šiol, tur būt, 
slapstėsi. Neužilgo galės anas ne
laimingas trilapis viešai veikti ir 
vėl naujas politines šunybes iš
galvoti. Dr. N.

OVACIJOS „FŪHRERIUI“. 
ŠIUO METU JUO YRA 

STALINAS

Berlynas. Žodis „Fūhreris“ iš
šaukė Berlyne vėl ovacijas tų 
tarpe, kurie save ofišuojasi anti
fašistais. Ovacijos buvo sukeltos 
po to, kai Wilhelm Pieck, Mask
voj užgrūdintasis komunistas, 
baigė komunistų suvažiavimą ši
ais žodžiais: „Tegyvuoja išmin
tingasis „Fūhreris“ draugas Sta- 

I linas“.

PRANCŪZAI ATLIKO KREM
LIUI „PATARNAVIMĄ“

— Kodėl prancūzų komunistai 
mane puola? -Ar aš savo knygoje 
kalbu ką apie Prancūziją? Ne. Bet 
dėl to, kad jie gavo iš Kremliaus 
įsakymą mane pulti. Ar jie yra 
nepriklausomi? Nė kiek. Kodėl jie 
apie mane nieko nerašė, kada aš 
palikau Rusiją? Dėl to, kad mano 
knyga tada nebuvo taip plačiai 
paplitusi. Bet kada Kremlius pa
matė, kokią žalą daro jo propa
gandai mano knyga, nutarė mane 
apšmeižti, kad tomis melagystė
mis paveiktų mases.

Sim Thomas? Bet po šiuo pseu
donimu slepiasi grupė komunistų, 
kuri dirba už Kremliaus pinigus. 
Kremlius pavedė šį nešvarų dar
bą atlikti prancūzų komunistams, 
nes, jei striapsnis būtų pasirodęs 
Rusijoje, tai vargu, ar kas būtų 
jam nors truputį patikėjęs.

Kada aš atvykau į Ameriką, pa
sijutau patekęs į kitą planetą. Čia 
aš neginu Amerikos vyriausybę, 
bet tik noriu išreikšti amerikie
čiams dėkingumą, kad jie man 
davė laisvę rašyti knygą. Kada aš 
palikau Rusiją, buvau apšauktas 
išdaviku. Bet ir visus tuos, kurie 
šiandien priešinasi Kremliui, va
dina išdavikais. Lygiai mane, 
kaip Bliumą, Trumaną, Ąttlee ar 
Beviną. Tiktai vienas Stalinas, 
Thorezas ir Togliatti yra garbingi 
žmonės. Bet ar nevertėtų dalyką 
apversti? Kada Thorezas dezer
tyravo ir nuėjo ieškotis prieglau
dos į Kremlių Sovietų Rusija bi
čiuliavosi su Hitleriška Vokieti
ja. Šiandien jis vadinamas hero
jumi ir pretenduoja į tautos va
dus, tuo tarpu aš, kuris pasilikau 
gyventi pas sąjungininką, kuris 
visą laiką kovojo su fašizmu, va
dinamas išdaviku.

Paminėjus Thorezo vardą, kilo 
mažas incidentas, ir abu advo
katai susikirto, kol vėl Kravčen
ko galėjo toliau tęsti:

— Sako, kad aš perdėjęs faktus 
knygoje. Bet kada prieš karą ra
šydavo apie Vokietijos koncentra
cijos stovyklas, irgi niekas neno
rėjo tikėti ir sakė, kad perdeda
mą, kol patiems savo akimis nete
ko įsitikinti. Šiandien jūs pama
tysite dokumentus, išgirsite liudi
ninkus ir įsitikinsite, kad aš ra
šiau tiesą. Tada galėsite spręsti, 
kuris iš mūsų teisus ir kuris 
klysta.

KOMUNISTAI BANDĖ 
SUKIRSTI KRAVCENKO

Wurmser bandė sukirsti Krav
čenko, įrodydamas, kad ne jis pats 
rašęs knygą „Aš pasirinkau lais
vę“, užklausdamas, kokia yra pa
baiga „Lėlių namo“? Kravčenko, 
nesupratęs klausimo, atsisakė at
sakyti. Pasirodo, kad jo knygoje 
yra vienas skyrius, kuris vadina
mas „Lėlių namas“, kur veikėjas 

I aiškinasi, kad jis esąs atsidūręs

panašioj padėty, kaip Ibseno dra
moj „Lėlių name“. Tačiau šis Ib
seno veikalas tik prancūzų kalba 
pavadintas ..Lėlių namas", o rusų 
kalba pavadintas .Nora“, tad vi
sai aišku, jog Kravčenko galėjo 
nesuprasti, bet komunistai iš to 
išpūtė didelį dalyką ir jau trynė 
delnus, kad sudirbo Kravčenko.

Bet Kravčenkos advokatas tuo
jau atsigriebė, paprašydamas aiš
kiai pasakyti, ar Thorezas yra he
rojus ar išdavikas, ar Marty, ku
ris per pirmą pasaulinį karą Juo
dojoje jūroje sukėlė‘prancūzų lai
vyne sukilimą, yra išdavikas ar 
herojus. Ir komunistams pripaži
nus, kad herojai, įrodė jų priklau
somumą komunistų partijai (anks
čiau abu atsakovai tvirtino, kad 
jų laikraštis nėra komunistiškas).

Pagaliau advokatas paklausė, iš 
kur Wurmser buvo tikras, kad 
Kravčenko esąs amerikiečių agen
tas? .Tik porą kartų pakartojus šį 
klausimą, Wurmser nenorom at
sakė, kad tokią išvadą padaręs iš 
Sim Thomas straipsnio, nors šio 
visai nepažįstąs.

— Tai kaip jūs, dedate nepažįs
tamo asmens straipsnius ir tam 
šventai tikite? — nusistebėjo ad
vokatas, ir- visa, salė pradėjo 
juoktis.

Bet kada perdaug jau buvo 
pereita į prancūzų vidaus politiką, 
kada abu advokatai pradėjo svai
dytis žiežirbomis, teisėjas pertrau
kė posėdį, atidėdamas kitai d'enai.

VYT. ARŪNAS

IS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU GYVENIMO
— Australijos lietuvius Naujųjų 

Metų kroga per kun. Tamulį pas
veikino Sydney kard. Gilroy. 
Sveikinime rašoma: Siunčiu Jums. 
Aukščiausiojo Palaimos Naujųjų 
Metų proga ir prašau perduoti 
mano palaimą visiems Australijos 
lietuviams. Pasilieku Jūsų Gany
tojas Kristuje (pas.) kard. Gilroy, 
Sydney Arkivyskupas“.

— Šv. Kazimiero Lietuvių Drau
gijos nauji skyriai steigiami Syd
ney, Melbourne ir Cambera 
miestuose.

PIRMAS KUNIGAS AKLASIS

Montrealis. Ištvermė ir valia 
vieno jaunuolio, nuo pat gimimo 
aklo, pasiekė to, kad šiomis die
nomis tapo įšventintas kunigu ir 
atlaikė pirmąsias šv. Mišias. Jo 
vardas yra Rolland Campbell, C. 
S.V.; jis turi 33 metus. Sv. Sostas 
davė specijalią dispensą, kad jis 
galėtų būti įšventintas. Mišiolas, 
iš kurio naujasis aklas kunigas 
laiko mišias, yra parašytas aklųjų 
raštu. Kanadoje yra dar kitas 
aklas kunigas, regėjimo nustojęs 
šio karo metu, kuris eina savo 
kunigiškas pareigas viename 
trapistų vienuolyne. Pasauly yra 
dar keletas aklų kunigų.

Jurgis Jankus

PUŠIS
42

Galiuką vėl ėjom tylėdami.
— Bet kas vokiečiams mus įkišo, ar niekas bekalba? 

— pagaliau paklausiau.
Brolis ne iš karto atsakė. Pirma paėjo kelis žingsnius 

tylėdamas, lyg svarstydamas, nuo leo pradėti, paskum 
prašneko:

•— Sunku suvaikyti. Kiekvienas, galvoja savaip.
— Bet ką nors sako?
— Sako, bet ne viskam gali iš karto patikėti, kas ką 

sako.
— Kodėl tu nenori pasakyti, ką jie šneka?
—< Kam niekus sakyti. Reikia palaukti. Kai plepalai 

nutils, lengviau bus galima teisybę pamatyti.
— Iš kur tokia tavė išmintis?
— Ne aš vienas taip galvoju. Ir tėvas ir Navikas tą 

patį sako.
— Bet ką sako kiti.
— Kitų nesužiūrėši.
Ir greitai pridėjo:
— Rytoj stengsiuos ateiti anksčiau, kad landynei nors 

lubas užmestumėm. Ne tokiam ore po egle nakvoti.
Greitai atsisveikino ir nuėjo.

— Palauk, — šuktelėjau, bet jis nesustodamas netreš
kėjo per mišką.

Supratau, kad nei šaukti, nei vytis nebuvo prasmės. 
Sugrįžau atgal. Apsigraibinėdamas susiradau Palį. Jis te
bemiegojo, bet jau atsigulęs ir į abiejų kailinius susi
sukęs. Nenorėjau žadinti, o stovėti darėsi šalta. Tebe 
buvau šlapias ir nuo lietaus ir nuo prakaito. Būtų buvę 
nepaprastai gera susikurti ugnį. Žmonės juk kūrena, ir 
niekas to nepastebi, bet aš neturėjau drąsos. Nusikabinau 
nuo šakos šlapią milinį, apsisiaučiau, priešais susimėčiau 
skvernus ir atsisėdau šalia Palio. Jis šnarpštė ramiai ir 
lygiai, o aš niekaip negalėjau sušilti. Aš vis galvojau ir 
galvojau, ką galėjo šnekėti vyrai ir kodėl brolis to ne
norėjo man pasakyti. Galvon lindo Palio žodžiai, ką jis 
buvo pasakęs apie Mortą. Ji galėjo tą padaryti. Kiek
vienas žmogus, taip iš būrio išmestas, galėjo tą patį pa
daryti. Bet ar daugiau niekas to nebegalėjo padaryti? 
Kodėl ne Bumis, kodėl ne Majoriukas arba ne Norkus, 
kuris negalvoja dėl ano atsitikimo pats kaltas esąs, bet 
vis tebeniršta ant Palio ir visur jam sveikatą suėdusiu 
jaučiu tebevadina? Arba kodėl ne kiekvienas kitas, ku
riam vokietis ką gera pažadėjo? Ir gefreiteris pats juk 
galėjo suvokti, kad mano kaktos perskėlimas turėjo ryšių 
su vokiečio užmušimu. Bet Palys pasakė, kad Morta, ir 
daugiau mudu apie tą nebešnekėjom. Jis nenorėjo šnekėti, 
o aš negalėjau. Aš visiškai neturėjau kuo atremti to, ką 
jis pasakė, o kalbėdamas tuščiai, galėjome tik susipykti, 

I daugiau nieko. Dabar jis gulėjo labai ramus, o aš nega

lėjau nė pagalvoti apie miegą. Aš galvojau, galvojau ir 
nebejutau šalčio, bet buvo taip sunku, jog atrodė, lyg 
graužčiau savo širdį.

Nežinau, kiek laiko taip išsėdėjau. Man jau buvo aišku, 
kodėl brolis nenorėjo pasakyti, ką vyrai šneka. Jie visi 
galvojo taip pat, kaip Palys4 ir tėvas, o gal ir Navikas, .už 
draudė tai man pasakyti, bet ’brolis buvo dar labai jaunas 
ir ne toks gudrus, kad sugebėtų gerai išsisukti.

Ilgiau nebeiškenčiau. Pakilau ir nuėjau į mišką. Galėjo 
būti po vidurnakčio, nes miške darėsi šviesiau. Supratau 
tekant ar jau patekėjus mėnulį. Medžiai ir krūmai darėsi 
vis aiškesni ir eiti buvo lengviau. Pradėjau eiti visiškai 
į kitą pusę, apsukau lanką ir išėjau į palauką. Grybauda
mas, uogaudamas ir riešutaudamas daug sykių skersai išil
gai buvau išvaikščiojęs tuos miškus, ir nebuvo jokio pa
vojaus kitur nuklysti. Išėjau netoli Stabulių ir valandą 
stovėjau, stengdamasis įžiūrėti trobas, bet prieš mišką nie
ko nebuvo matyti. Per sodą ir per klėtį nebuvo matyti, ar 
tebėra su šviesa.

Per mišką ėjau drąsiai ir nė akies mirksnį nebuvau pa
galvojęs apie atsargumą, o savo palankėj pasidarė baugu. 
Prisitūpęs ilgai žvalgiausi, ar nepamatysiu, kur judančių 
šešėlių. Paskum įlindau atgal į mišką ir, apsukęs lanką, 
išėjau kitoj vietoj, daug arčiau Stabulių. Kol ėjau per 
mišką buvo gera, bet vos išėjau į pakraštį, baimė tuoj ir 
pagavo už kojų. Negaliu toliau paeiti ir gana. Rodos, stovi 
čia pat kur užsislėpęs vokietis ir tyko. Jeigu praeitą naktį

I tykojo prie namų, tai šią naktį gali tykoti čia.
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Gyvenimo perspektyvos Amerikoje
NEGIRDĖTO MASTO GAMYBA 

JAY ISTORIJOJE

Dabar apie įsikuriančius ne že
mės ūkyje. Visų pirma reikia įsi
dėmėti vienas labai svarbus daly
kas amerikiečių pramonės — pre
kybos gyvenime — tai mažinimas 
gamybos. Sis reiškinys visai nau
jas nuo 1932 metų ir pirmieji jo 
simptomai pasirodė ryškiau tik pe
reitą rudenį. Ligi pereito % rudens 
Amerikos gėrybių gamyba ėjo 
aukščiausiu tempu. Kaip karo metu, 
taip ir po karo, kada 12 mil. jau
nų vyrų grįžo iš karo tarnybos į 
fabrikus, ūkius ir ofisus, visur bu
vo darbo jėgos paklausa. Rinkos 
buvo tuščios, o gyventojų kišenės 
dolerių išpūstos. Dėlto visi norėjo 
pirkti, bet trūko prekių. Šiandien, 
po pusketvirtų metų taikos gyve? 
nimo, vykstant Amerikos istorijoje 
negirdėto masto gamybai (60 mil. 
dirbančiųjų) rinkos yra apverstos 
gėrybėmis. Tik auto ir dar viena 
kita šaka turi didesnę paklausą 
nekaip pasiūlą, bet ir tai bus neil
gai. Šiandien didžiausioji įmonių 
dauguma ne tik kad nepriima nau
jų darbininkų, bet jau pradeda at
leidinėti ir dirbančiuosius. Dėlto 
jau pereitą mėnesį buvo 180 000 
bedarbių daugiau, nekaip prieš jį 
praėjusiame. Sis reiškinys mums 
nepaprastai skaudus, bet jis neiš
vengiamas. Kiekvienas sveikas 
tremtinys, atvykęs 1946 ar 47 m. 
galėjo rinktis darbą, kokį tik jis 
norėjo. Dar daugiau: jis galėjo ne
mokėti jokio darbo, bet vis tiek 
būdavo priimamas į įmonę ir čia 
išmokinamas dirbti. Dar ne ką 
blogiau buvo ir pereitais (48) me
lais ligi rudens, kai darbų buvo 
pasirinkimas visur ir visose srity
se. Šiandien, jeigu prašysi darbo, 
tau mandagiai, bet trumpai atsa
kys visur įprastu posakiu: „Sorry, 
we are slow." Tas nelaimingas, ma
žytis žodelytis „slow" tampa tikra 
pabaisa milijonams amerikiečių, 
jau visai nekalbant apie grinorius 
— ateivius. Iš visa ko matyti, kad 
tai tik , pirmosios kregždutės gre
siančios perprodukcijos, kurios da
bar taip bijomasi ir dėl kurios jau 
prekių kainos pradėjo ristis že
myn. Tai štai, koks skirtumas ga
limybių gauti darbą buvo aukščiau 
atvykusiems ir tiems, kurie dabar 
atvyksta bei atvyks. Dabar jau tik 
aukštų kvalifikacijų specialistas 
gali tikėtis nesunkiai gauti darbo. 
Nemokšoms (neturintiems prak
tiškos profesijos) galimybė"jau la
bai ir labai sumažėjusi. Žinoma, ir 
čia, kaip visur ir visada, bene 
daugiausia nulemia asmeniniai 
santykiai: jeigu trėmtinys turi 
Amerikoje įtakingą „dėdę", atsieit, 
kaip čia sakoma, bosą, kuris jį ga
li į darbą įkišti, tai viskas O. K., 
bet jeigu tokių protektorių neturi, 
tai reikalas gali būti labai riestas. 
Vadinasi, padėtis pasunkėjo ir 
neabejotinai ji dar sunkės. Dėlto 
jau pernai, ruošiant tremtiniams 
įsileisti įstatymą ir numatant atei
nantį nedarbą, buvo pribijoma, 
kad tremtiniai šios padėties dar 
labiau nepablogintų ir priimta bu
to bei darbo garantijų klausulė. 
Gyvenant tremty, būdavo labai 
daug kalbama apie atkuriamą 
ginklavimosi pramonę. Tięsa, ji 
pereitais metais pakelta iš visiško 
nusmukimo, bet toli gražu ji ne
gali lygintis su karo meto lygiu. 
Pavydžiui, paminėsime aviaciją, 
kuri karinėj gamyboj tokia reikš
minga. 1944 m. lėktuvų gamyboj 
•dirbo 2 mil., o šiuo metu vos apie 
270 000 žmonių. Būdinga, kad avia
cijos fabrikams trūksta specialistų 
darbininkų. Mat, atleisti jie iš šios 
srities įmonių, susirado laiku ki
tur atitinkamo darbo ir dabar, jo 
laikosi įkibę, nepasiduodami vilio
nėms mesti ir grįžti į aviacijos 
pramonę, nes, tur būt, jie žino, 
kad tas aviacijos gamybos pakili
mas bus tik trumpalaikis.

VARGAS SU UNIJOMIS. AUKŠTI 
MŪRININKŲ IR INSTALIATORIŲ 

UŽDARBIAI
Butų klausimas nė kiek neleng- 

vėja. Vakaruose, pav. Los Angeles, 
jis stačiai katastrofiškas. Ir kaip jis 
toks nebus, jeigu į tą vieną mies
tą kas mėn. atvyksta iš rytų 
20.000 naujų gyventojų. Šio klau
simo žinovai tvirtina, kad butų 
trūkumas Amer. bus jaučiamas 
bent dar 20—30 metų. Butų statyba 
gana lėta. Ją stabdo ribotos nuo
mos kainos ir statybos brangumas. 
Ir kaip gi nebus brangi statyba, 
kai mūrininkas už 8 vai. darbo 
dieną, kurios metu jis sumūrija 
900 plytų, (Liet vidutiniškai apie 
1200, čia daugiau sumūryti nelei
džia unija), gauna 31,5 dol., o šeš
tadienį — 60 dol.! Jo meistras į 
dieną uždirba ligi 75 dol. Panašiai 
uždirba ir instaliatoriai. Šia proga 
primenu, kad ateiviai šių šakų 
specialistai negalės uždirbti nė pu
sės tiek, nes jiems neleis unijos. 
Mano pažįstamas lietuvis, labai 
geras mūrininkas, gauna į vai. po 
1,4 dol. ir dirba ne prie statybos, 
bet remonte. Mūrininkų paklausa 
dar yra, bet negali darbo gauti, 
nebūdamas unijos nariu, o į narius 
patekti yra gana ilgas ir šiurkštus 
kelias. Panašiai yra ir su visomis 
kitomis pelningomis profesijomis. 
Rėikia atminti, kad darbą gauti, o 
ypačiai jo netekti, daugiau pri
klauso nuo linijos, nekaip nuo pa
ties darbavio. Unijos diktuoja dar
bininko gyvenimą. Jų vadovybės 
renkamos visai tuo pačiu metodu, 
kaip ir mūsų „liaudies seimas". 
Dėlto va'dovauja joms dešimtme
čiais tie patys asmens, kurie iš to 
veikimo turi puikaus biznio. Di
delės unijos vadas gauna kelis 
kartus daugiau algos kaip valsty
bės ministeris. Ir tai suprantama, 
nes jis galingesnis už visus minis- 
terius. Dabar, grįžtant dar prie 
butų, reikia pasakyti, kad tokiame 
N. Yorke visgi jų galima gauti. 
Tik reikia gerokai .palaukti ir 
paieškoti. Kai kurie niujorkiečiai, 
bijodami atominio karo, jau dabar 
išskelia iš šio didžiausio pasau
lyje žmonių skruzdėlyno ir patrau
kia kur nors toliau į vakarus. Iš- 
sikeldami iš miesto, baldų drauge 
neima, nes kad ir brangiausių bal
dų neapsimoka kiek toliau per
vežti dėl nežmoniško transporto 
■brangumo. Taigi palieka butą su 
baldais. Perimant butą, reikia bal
dai atpirkti. Paprastai Jie kainuo
ja 300—350 doL Be to noriu pab
rėžti, kad šeimoms su vaikais 
(vaikais laiko ligi 18—20 metų) 
ypačiai sunku gauti butą, nes 
nieks nenori triukšmo ir bijo, kad 
jaunimas nepridarytų nuostolių. 
Geriau kad namas sudegtų, nekaip 
vaikas plaktuku į sieną suduotų, 
nes namui sudegus su visa kuo, 
savininkas neturės nuostolio nė 
cento (greičiau bus dar pelno), o 
nuo plaktuko smūgio jis nėra ap
draustas.

AMŽIUS, SVEIKATA, ŠEIMYNINE 
PADĖTIS IR PROFESIJA VISKĄ 

NULEMIA
Taip atrodo šiuo laiku visiems 

ateiviams bendra platforma: darbo 
rinka ir buto klausimas. Dabar 
tenka eiti prie pačio žmogaus. 
Kiekvienam labai rūpi šis vienas 
klausimas: kaip aš ten gyvensiu, 
plaukiosiu kaip inkstas taukuose, 
ar vargsiu, anot dzūko, kaip „ru
pūžė moly"? Aš pats tuo reikalu 
daug sielojausi ir dėlto bandysiu 
patiekti mažyti amerikoninio gy
venimo fono montažą, kurį kiek
vienas sau prisitaikęs, jau galės 
gana gerai orientuotis, ko jis gali 
tikėtis iš gyvenimo Amerikoje.

Svarstant individualiai, reikia 
turėti prieš akis šie svarbiausieji 
veiksniai, kurie apsprendžia ateivio 
likimą Amerikoje- Jie yra: am
žius, sveikata, žemyninė padėtis ir

profesija. Jeigu Tamsta gali kiek
vienam čia išrikiuotam krepšiui 
surinkti daugiausia taškų, tai Tam
stai Amerika turėtų būti užtikrintai 
laimės šalis. T. y. jeigu Tamsta esi 
jaunas, stiprus (geros sveikatos), 
nevedęs arba bevaikis ir turi gerą 
profesiją (inž. mech., mūrio., tele
vizijos spec., ir t. t.), tai turi pilną 
pagrindą tikėtis ten gerai gyventi, 
nežiūrint, kokia bus ūkinė kon
junktūra. Ir priešingai. Jeigu kuris 
tautietis yra jau nebejaunas (virš 
40 m., nors čia jaunais laiko tik 
18—25, o kartais dar ligi 30 metų), 
silpnos sveikatos; turi didelę šei
mą ir be tinkamos profesijos, tai 
jiaį turi žinoti, kad čia jo laukia 
vienintelis ištikimiausias draugas 
— vargelis. Ir nieks daugiau. Aš 
surikiavau šiuos veiksnius iš eilės 
pagal jų svarbą. Pirmiausia visur 
žiūri amžiaus. Žmogus, vyresnis 
kaip 50 m., čia jau niekur neįlįsi, 
jeigu, žinoma, nebūsi išskirtiniu 
atveju pakviestas kaip koks nors 
labai branginamas specialistas ar, 
būdamas privilegijuotas, giminys
tės bei draugystės pagrindu. Dėlto 
skaitant am. spaudą, taip visada 
į akis krinta drauge prie žmogaus 
pavardės prijungtas ir jo metų skai
čius. Kai vienas liet, profesorius 
pretendavo i vieną jo kvalifikaci
jas puikiai atitinkančią vietą, tai 
užteko pasisakyti esant 50 metų, 
ir kelias buvo užkirstas, nes tokio 
amžiaus negali priimti į darbą dėl 
tam tikros socialinio draudimo 
schemos. Tik dėl amžiaus ir vie
nas buvęs mūsų dipl. korpuso na
rys dirba lietuviškoj įmonėlėj už 
20 dol. į savaitę, nors jis moka 
kelias kalbas ir galėtų mokytojau
ti, bet nelaimė tie 59-ji metai. 
Amerika yra jaunų žmonių šalis. 
Gal dėlto, kad’ ji pati visai jau
nutė, o gal dėlto, kad visur dir
bama smarkiu tempu. Prie didelės 
spartos gali įprasti tik jaunas 
žmogus, kuris tą patį tempą suge
ba išlaikyti ir pasenęs. Vienoje 
didžiulėj siuvykloj (700 darb.), ku
rioje aš buvau priimtas dirbti pro- 
sintoju (laidytoju), bet po 2 mėn. 
atleistas dėl darbo sumažėjimo, 
stebėjau vieną 63 metų italą siu
vėją, kuris sugeba uždirbti ligi 
150 dol. į savaitę. Jo tempas yra 
tiesiog akrobatiškas, bet tą vieną 
nesudėtingą darbelį jau dirba 40

Lietuviai krepšininkai vokiečiu pirmenybėse
Daugumoj Pietų Vokietijos mies-1 

tų šiuo metu vyksta krepšinio pir
menybės dėl miestų nugalėtojo iri krepšininkus esą jie pasivadino 
Vokietijos meisterio vardo. Šiose. Lietuvos I-ja ir II-ja rinktinėmis ir 
žaidynėse, kur yra neblogos sąly-1 tuo „daro gėdą lietuvių krepši- 
gos, dalyvauja ir vietinės lietuvių 
krepšinio komandos.

Muencheno „Gintaras”, išvykus 
V. Grybauskui, atsidūręs prieš sun
kią problemą-išlaikyti pirmaujan
čią poziciją ir toliau. Kaip „Gin
tarui" šį norą seksis realizuoti, pa
matysime vėliau, tačiau pastaro
sios savaitės būvyje rungtynes 
prieš TSV 1860 (Muenchen) „Gin
taras" pralaimėjo 35:37 (19:24). Vo
kiečių spauda jau spėjo tuo pra
laimėjimu apsidžiaugti ir rašo, kad 
po šio pralaimėjimo Muencheno 
miesto krepšinio meisterio vardo 
klausimas vėl pasidarė atviras. 
Kaip žinome, anksčiau „Gintaras" 
ėjo be pralaimėjimų ir tikime, 
kad šią krizę gintariečiai gerai 
pergyvens.

Augsburgo „Dainava" taip pat 
dalyvauja šio miesto vykdomose 
pirmenybėse. „Dainavos" I koman
da iki šiol turėjo dar tik du susi
tikimus ir abu juos laimėjo: prieš 
ukrainiečių „Cemohor" ir prieš 
Augsburgo estų rinktinę. „Daina
vos II-ji turėjo jau visą eilę susi
tikimų, iš kurių vieną pralaimėjo 
prieš estų II-ją rinktinę.

Šia proga norėtųsi pasisakyti ir

metų kasdien po 8 vai. Jis niekuo
met nebūtų išmokęs taip greitai 
dirbti, jeigu būtų pradėjęs būda
mas jau nejaunas. Štai, dėlko įmo
nės ir domisi tik jaunais.

Turint gerą sveikatą, sti
prius raumenis, galima visuomet 
gauti darbo, kurio nenori patys 
amerikiečiai dirbti. Šeimyninė pa
dėtis labai svarbu. Kalbėsiu apie 
save. Aš dar galiu uždirbti į sa
vaitę 30—40 dol. Su tiek pinigo 
vienas gali gyventi karališkai, o 
dviese — gana šykščiai. Tačiau 
mano 6 žmonių šeimai ši suma 
gali duoti nė kiek ne geresnį gy
venimą kaip tremt. stovykloje. 
Geriausiai gyvena viengungiai, be
vaikiai ir tos šeimos, kurių suaugę 
vaikai (virš 18 metų, jaunesniems 
neleidžiama dirbti) dirba. Viena 
šeima iš 5 asmenų turi 4 dirban
čius, kurie per savaitę suneša į 
bendrą kasą 285 dol. Jie visi gra
žiai pragyvena iš 70 dol. Tuo bū
du sutaupo į mėn 860 dol. Tokiai 
šeimai užteks kelių metų ir jau 
galės pirkti didelį namą arba gra
žų ūkį. Profesija taip pat svarbu, 
bet ne tiek, kaip sveikata ar am
žius. Būdamas jaunas ir sveikas, 
čia gali nesunkiai ir per neilgą 
laiką įsigyti bet kokią gerą pro
fesiją. Dėlto čia visos profesijos 
vienodai gerbiamos. Gatvės šlavėjo 
amatas nelaikomas žemesniu už 
buhalterio darbą. Pagaliau jų ir 
atlyginimas beveik vienodas (šla
vėjo dažniausiai bus didesnis) ir 
teisės tos pačios.

Salia profesijos reikia pridėti ir 
anglų kalbą, be kurios čia niekas 
negalės pakilti aukščiau. Štai, toje 
pačioje siuvykloje prosintojais 
dirba du jauni liet. dipl. inžinieriai 
tik dėl to, kad nemoka angliškai.

Bijausi atbaidyti nuo važiavimo 
į Ameriką savo drastiškais išve
džiojimais. Dėlto baigdamas noriu 
lyg padrąsinti. Aš pats priklausu 
anajai blogiausios padėties ateivių 
grupei: nebe jaunuolis, visai pras
tos sveikatos su didele šeima (ku
rioj bent vienas nuolat serga) ir be 
praktiškos profesijos (pedagogas), 
suprantama kad stovyklinį gyve
nimą prisimename kaip malonią 
praeitį, kuri jau nebegrįš . . . Ta
čiau brolių amerikiečių dėka dar 
nesame basi ir apdriskę. Dėvime 
tai, ką mieli kaimynai duoda, val
gome tai, ką galime įpirkti. Taip 
stumiame dienas ir nenusimename. 
Tikime į geresnį rytojų ir laukia
me, kada visai mūsų tautai ateis 
laimingos laisvės dienos.

(Pabaiga)

dėl p. Gražvydo „Mintyje" tūpu
sio straipsnio prieš „Dainavos"

niui".

Gražvydas, pasi- 
reikalu, vadova-

Matyt, kad p. 
sakydamas šiuo 
vosi tik „Schwabische Landeszęi- 
tung" sporto korespondento žinute, 
nes jeigu būtų reikalą ištyręs ten, 
kur reikia, t. y. pasiteiravęs „Dai
navos" valdyboje arba pas šių 
žaidynių rengėją TGVA (vokiečių 
klubas), būtų sužinojęs, kad Augs- 
burgo-Hochfeldo krepšininkai yra 
užsiregistravę tik kaip Hochfeldo 
„Dainavos" krepšininkai. Visiškai 
netikiu, kad p. Gražvydas, rašy
damas kaltinimą, buvo įsitikinęs, 
kad Hochfeldo krepšininkai yra 
pasišovę atstovauti Lietuvos I ir 
II rinktines, kitaip tariant — nenu
galėtą Europos meisterį Dalius

teeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šefltadie- 
rr4IDUriCJI niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o SeStadlenlo — 10 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. Sma’žys, Box 18. Lot 36, Old Klldonan, 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._________————.

----------------:.

Mūsų bendradarbę coli. 
ELVYRĄ LUKOŠEVICIŪTĘ 
ir coli’.

PILYPĄ NARUTĮ, 
sukūrusius ateitininkišką 
šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikiname.

Moksleivių Ateitininkų 
Są-gos Centro Valdyba.

NCWC ORGANIZUOS PAGALBĄ 
NEGALINTIEMS EMIGRUOTI
Wašingtonas. Katalikų šalpos 

draugija „National Catholic Wel
fare Conference“ tiria galimybes, • 
kaip suorganizuoti tarptautinę 
„Karitas“, kuri galėtų globoti 
tremtinius, kuriems dėl įvairių 
motyvų nebus galima išemigruoti 
iš Europos, ypač iš Vokietijos.
APDĖS MOKESČIAIS KRIKŠTUS

Varšuva. Lenkijos komunistų 
partijos „Politbiuras“ ruošiasi 

' nustatyti mokestį ūž krikštus. Pa
gal tąjį planą už kiekvieną krikš
tą reikės mokėti valstybei nema
žas mokestis. Tuo būdu komunis
tai, popindami bet kokią religinę 
veiklą, nori atitraukti žmones nuo 
Bažnyčios.

LIETUVIŠKOJI RADIJO 
VALANDĖLE

per Vatikano radiją nuo š. m. va
sario mėn. pradžios bus: 
Šeštadieniais 20—20.15 vaL (Vi

durio Europos laiku) bangomis: 
48,47 ir 50,26 mtr. (trumpiau
siom) ir 391 mtr. (vidutinėm);

Sekmadieniais 15—15.15 vai. (Vid. 
Europos laiku) bangomis: 19,87 
ir 31,10 mtr. (trumposiomis).

Žinias prašoma siųsti šiuo adresu: 
Trasmissioni Radio 
in lingua Lituana 
Citta del Vaticano 

Roma, Italia.

Paieškojimai
Iš JAV paieškoma kilusi iš 

Tauragės Bronė Vaitkutė, kuri, 
užeinant amerikiečiams, buvo 
Grassau (?) mieste. Prašoma as
meniškai pati, arba žinantieji apie 
ją skubiai rašyti: Pranas Joga, 
13a Eichstaet (Bay.) Plarienstein 8

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠ- 

kO ŠIŲ ASMENŲ:
SCHINDELMEISTER Gustav, gim. 

1990. 9. 20 Panoviuose. Šakių 
apskr. paskutinės žinios iš Va
karų Vokietijos.

SCHLAPABERSKI Mordechai, 38 
m., gim. Skaudvilėje, paskutinės 
žinios iš Buchenwaldo.

ŠLEKYS Franz, gim. 1926. 5. 19 
Veiviržėnuose, Lietuvoj, pasku
tinės žinios iš Hersching (Ba
varija).

ŠLIONYS Emilis, gim. 1919. 2. 11 
Girininkuose, Lietuvoje, pasku
tinės žinios iš Karaliaučiaus.

ŠLIONYS Mikas, gim. 1907. 1. 26 
Girininkuose, paskutinės žinios 
iš Weimar-Buchenwald

SHABLINSKIJ Iwan, gim. 1909 
m. Liepojoj, Latvijoj, išgaben
tas iš Vilniaus (Lietuvos) į Vo
kietiją.

SHAPIRO Chana, gim. 1915 Lie
tuvoje, paskutinės žinios' iš 
Stutthofo prie Dancigo.

SHER Hirse, gim. 1912, paskuti
nės žinios iš SalzwedeL

SHER-SACHAT Rozka, gim. 1912 
Vlakiuose, paskutinės žinios iš 
SalzwedeL

SHMID-KRUPP Mina, gim. 1914 
Kaune, Lietuvoje, išvežta iš 
Kauno į Vokietiją C.C.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAKELY II OSILO
(Rašo musų korespondentas Skan dinavijoje K. RAUKLAUKIS)

Red. pastaba. Nors str. ir pavė
luotai gautas, tačiau, manome, 
kad savo įdomumo nėra nustojęs.

Skandinavijos atstovams pasi
šnekėjus, bet nesusitarus Karlsta- 
de, visų akys buvo nukreiptos į 
Kopenhagą. Švedų ministeris pir
mininkas Erlanderis vyko į Ko
penhagą gana linksmai nusiteikęs. 
Žinoma, jam nebuvo ko liūdėti, 
nes švedų parlamento visos poli
tinės grupės, išskyrus žaidime ne
dalyvaujančius komunistus, rėmė 
vyriausybės politiką šiame klau
sime su didesnėmis ar mažesnė
mis modifikacijomis. Visos parti
jos pasisakė už Skandinavijos 
karinę sąjungą, bet nesijungiant 
nė į jokį didįjį bloką.

Kad Kopenhagoje gana gausios 
kievieno krašto delegacijos kalbė
jo rimtai ir išsamiai, matyti ir iš 
to, kad konferencija turėjo dieną 
ilgiau užsitęsti, bet ir per tą die
ną galybė galvų neišgalvojo nieko 
kito, kaip tik sausio 29 d. susi
rinkti Osloje pasitarimų tęsti. Grį
žus iš Kopenhagos, tas pats švedų 
ministeris pirmininkas, laikrašti
ninkų paklaustas dėl perspektyvų 
Osloje, atsakė, kad kol esą noro 
tartis, tol esą ir apie ką tartis. 
Kopenhagoje padarytą pažangą 
ministeris šiaip nusakė: Kopenha
goje Švedija patiekė konkretų pa
siūlymą Skandinavijos karinei są
jungai sudaryti, Karlstade Švedi
jos atstovai tegalėjo tik numatyti, 
bet dabar, parlamentui pritarus, 
buvo galima galutinai pasiūlyti, 
Kitas pozityvus Kopenhagoje pa
siektas rezultatas, inot jo, buvo 
tas, kad buvo precizuota tai, dėl 
ko nesutaria jr tai, dėl ko suta
ria, todėl, tariantis toliau, nebe
reikia laukti netikėtinumų.

Danų ministeris pirmininkas 
Hedtoftas buvo daug atsargesnis 
savo komentaruose laikraštyje 
„Politiken“. Jis pareiškė, jog jis 
tebesitiki, kad atsiras pakankamai 
stiprių jėgų, sutrukdančių neleisti 
tai progai, „kuri buvo generaci
jų tikslas“, išslįsti Skandinavijai 
iš rankų.

Po konferencijos išleistame ko
munikate galima aiškiai, nors ir 
neprecizuotai, įžiūrėti, kaip ne
vienodai suprantami santykiai su 
Vakarais. Komunikato posakis 
„laisva Skandinavijos karinė są
junga“ kai kurių danų komenta
torių buvo palaikytas švedų nu
sistatymų sušvelninimu, bet toji 
spekuliacija, žinoma, nebuvo pag
rįsta, nes komunikato gale aiškiai 
pasakyta „alliansfritt forbund“ — 
nuo aliansų laisva sąjunga. Tos 
danų spekuliacijos spekuliacijo
mis ir lieka. Švedijos laikysena 
galutinė, tą laikyseną sustiprina 
dar ir tas faktas, kad Danijos par
lamento opozicija yra daug undė- 
niškesnė, negu pats Undėnas 
(Švedijos užsienio reikalų minis
teris). Pagaliau sakoma, kad nor
vegų vyriausybė labiau nerimauja 
dėl opozicijos savoje partijoje, 
negu iš šalies. Žinoma, toji opo
zicija nesiekia daugiau kaip 20 
parlamento narių, bet kritišku 
momentu jų dalis gali susidėti su 
komunistais prieš Vakarus. Sako
ma, kad yra susidarius gana 
reikšminga opozicija prieš norve
gų užsienių ministerį Langę. So
cialdemokratų partijos centro va
dovybė susirenka sausio 28 d. už
sienio politinei situacijai aptarti.

Spaudos komentarai po Kopen
hagos konferencijos tesiskiria tik

savo niuansais komunikatą inter
pretuojant. Norvegų spauuos ko
mentarai labai duslūs. ,.Aftenpo
sten“, pvz., rašo, kad Kopenha
gos konferencija atidėjo sprendi
mą kelioms dienoms, tikėdamasi, 
kad nauji pasitarimai padės kaip 
nors klausimą išspręsti. „Morgon- 
bladet“ tiki jog „pas mus neatsi
ras nė vieno, išskyrus komunistus, 
kurs norėtų, kad Skandinavijos 
gynimosi politika ir toliau eitų, 
tuo pačiu keliu, kaip šiandien 
be jokių perspektyvų tiems kraš
tams gauti pagalbos ir paramos iš 
ten, iš kur jos galima gauti“, ra
šo laikraštis.

Danų „Social-Demokraten“ ra
šo, kad kas nepasisekė per šimt
mečius, buvo pasiekta Kopenha
goje: trijų Skandinavijos tautų 
atsakingi atstovai susitarė pa
reikšti pageidavimą Skandinavijos 
kraštams plačiai kariškai ir po
litiškai bendrauti. Skaudu ir lem
tinga būtų, jei tie atsivėrę gali
mumai supliukštų. „Berlingske Ti- 
dende“ randa, kad pasitarimai pa
tvirtino tuos stiprius ir natūralius 
galimumus trims Skandinavijos 
kraštams intimiai bendradarbiau
ti, bet kartu aikštėn iškėlė ir 
tuos skirtumus, iššauktus nevie
nodos istorinės raidos. „Politiken“ 
rašo, kad vertėtų pabrėžti, kad 
prieita vieningos nuomonės Skan
dinavijos karinei sąjungai suda
ryti. Prisijungimas gi prie Atlan
to pakto, jeigu jį vienoje ar ke
liose valstybėse ir dauguma pri
pažintų, gali gana giliai tautas 
tarpusavy suskaldyti.

Ir švedų spauda, ypač socialde
mokratų, 
munikatą 
„Svenska 
reikalauja 
medžiagos 
Trumano kalbos nebuvo galima 
suprasti, ar karo medžiagos tie
kimas apsiribos vien tik būsimo 
Atlanto pakto nariais. „Svenska 
Dagbladet“ palieka atvirus tuos 
realius požvilgių skirtingumus, pa_ 
sislėpusius po žodžiu „alliansfritt“ 
(nuo aliansų laisva), „Stockholms- 
Tidningen“ (liberalų) šį punktą 
dėsto dogmatiškai, pabrėždamas, 
kad švedų valdžia ir švedų opi
nija niekada nepriims kokio nors 
kripto-alianso. „Aftontidningen“

gina Kopenhagos ko- 
kaipo labai atvirą. 

Dagbladet“ (dešiniųjų) 
aiškumo dėl karinės 
gavimo iš kitur. Iš

Saugumo Taryba reikalauja Indonezijai laisvės
Lake Sueccess. JT Saugumo Ta

ryba sausio 28d. priėmė JAV, Ki
nijos, Norvegijos ir Kubos įteiktą 
bendrą notą Indonezijos klausimu, 
kurioje reikalaujama kiek galint 
greičiau paleisti internuotus Indo
nezijos respublikos vadus ir ligi 
1950 m. liepos 1. d. paruošti kelią 
Indonezijos Jungtinėms valstybėms.

Rezoliucijos atskiri paragrafai 
yra panašūs į seniau amerikiečių 
patiektą Indonezijos planą, o taip 
pat atsižvelgta ir į New-Delhi In
donezijos konferencijos nutarimus.

Olandai šio Saugumo Tarybos 
nutarimo nenori pripažinti. Dar 
prieš rezoliucijos balsavimą olan
dų atstovas pareiškė, jog ši rezo
liucija yra drastiškas kišimasis į 
olandų valstybės reikalus.

Reuterio pranešimu iš Haagos, 
Olandijos vyriausybė paskelbė ne

(socialdemokratų) guodžiasi, kad 
švedai daug toliau nuėjo besitai
kydami norvegams, negu kad 
parlamento partijos numačiusios, 
nes komunikate neminimas žodis 
„neutralumas“, o „laisva“ ir „nuo 
aliansų laisva“ gynimosi sąjunga. 
„Gbteborgs Handels- och Sjofarts 
Tidningen“, apgailestauja, kad 
istorinė proga ima iš rankų iš
slysti: „Skandinavijos karinė są
junga išvestų Švediją iš tos pa
vojų pilnos izoliacijos, kurioje 
kraštas ieško apgaulingo saugu
mo. Sąjunga iššauktų susiklausy
mą, kurį visos trys tautos jaučia 
kaip kraujo įsipareigojimą. Skan
dinavijos kraštai negalėtų parody
ti pasauliui labiau įtikinančio po
litinio beprotiškumo, kaip lei
džiant šiai taikos tvirtovei išnykti, 
pasinėrus svaiginančiose iliuzijose 
ir nusivylimuose“.

Tiek danų, ties švedų sluoks
niai, kurie per Kopenhagos kon
ferenciją savo nuomonėmis dar la
biau suartėjo, manė, kad norvegai 
apsigalvos, ypač pasirodžius opo
zicijai prieš Langę jo paties parti
joje. Bet sausio 27 d. ėmė Lange ir 
„išsprogdino“ bombą Norvegijos 
parlamente pranešdamas apie pa
sitarimus Kopenhagoje. Prieš 
Langės kalbą buvo jau aišku, kad 
visos parlamento grupės, išsky
rus komunistus, pritarė vyriausy
bės ligi šiol persiimtai linijai. Už
sienių reikalų ministeris pirmiau
sia davė trumpą tarp vyriausybių 
pasitarimų santrauką. „Suprati
mas apie Kopenhagos komunikato 
„laisvos nuo aliansų sąjungos per
spektyvas ir išdavas“ yra nevie-

Amerikiečiai siunčia daugiau jurininku i Kinija
Chicago. Gen. maj. W. T. Cle

ment pareiškė, jog ateinančią va
sarą amerikiečių karo laivyno vie
netai Kinijos vandenyse ir Vidur
žemio jūroje turės būti sustiprinti. 
Kinijos vandenyse šiuo metu yra 
apie 4000 jurininku, kurių daugu
ma stovi amerikiečių karo laivyno 
bazėje Tsingtao. Viduržemio jūroje 
yra apie 1200 jūrininkų, kurie dau
giausia sudaro ten stovinčių JAV 
karo laivų įgulas. Paskutinį kartą 
kiniečių vandenyse esąs JAV lai
vynas buvo sustiprintas 700 juri
ninkų pereitų metų lapkričio mėn. 
Prieš kurį laiką vakarų Ramiojo 
vandenyno fiotilijos vadas vice- 
admirolas C. Badger pareiškė, jog 
Kinijoj esančių JAV paliečių ap
saugai vėl bus pasiųstas atitinka
mo stiprumo karo laivyno jungi
nys.

TOLIMESNE PARAMA KINIJAI
Nanking. UP praneša, jog mar

šalas Li-Ci-Sen, kuris dėl savo 
opozicinio laikymosi 1947 m. ru- 
dėhį buvo iš Kuomintango išstum
tas, pradėjo su komunistais pasi
tarimus dėl Nankingo miesto ir 

pripažįstanti Indonezijos Respubli
kos kaip savarankaus politinio 
vieneto su atskira teritorija. Savo 
rašte Indonezijos respublikos min. 
pirmininkui vyriausybė pareiškė, 
jog, iš to išeidama, ji daugiau ne
pripažįstanti ir internuotų Indone
zijos politikų titulų.

Pranešam giminėms ir 
pažįstamiems, kad š. m. sau
sio 17 d. po ilgos ir sunkios 
ligos mirė mūsų brangus 
ir mylimas tėvas ir vyras 

kompz.
EMERIKAS GAILEVICIUS.

Palaidotas Spakenbergo 
stovyklos kapinėse.

Nuliūdusi šeima. 
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nodas, todėl tam nevienodumui 
išlyginti ir buvo nutarta susi
rinkti Osloje. Nuomonių skirtu
mas, kitais žodžiais tariant, liečia 
karinę sąjungą. Tikrai nežinant, 
ar yra galimumų tiems nuomonių 
skirtumams pašalinti, nėra jokio 
pagrindo ir tos sąjungos galimu
mams. Nuomonių skirtumas glu
di visiems trims mūsų kraštams 
nevienodai vertinant situaciją 
įvairiose srityse. Mūsų saugumo 
problemos — dėl nevienodos geo
grafinės padėties — nėra tos pa
čios. Norvegų supratimu, mes ge
riausia galime prisidėti pasauliui 
stabilizuotis — o taip pat prisi
dėti ir prie pasaulio taikos — bū
dami solidarūs demokratiškiems 
kraštams ir solidariškai bendra
darbiaudami regionališkai Skan
dinavijos srity, kuri atstovauja 
taip pat tikrą jėgos faktorių. Mū
sų supratimu ir eventuali nepri
klausoma karinė sąjunga tarp Da
nijos, Norvegijos ir Švedijos, jei
gu ji sutartimi ar kitkuo ir nepri
sijungtų prie kitos didesnės regio
nalinės sąjungos, savo charakteriu 
ir apimtimi turėtų būti grindžia
ma platesniu solidarumu. Ir tik 
tai tegali būti pagrindas Skandi
navijos sąjungai... Susirinkę Os
loje, mes turėsime konstatuoti, ar 
tie pasitarimai, kuriuos mes turė
jome kiekviename krašte per tas 
kelias d:enas, po Kopenhagos kon
ferencijos, galės sudaryti pagrin
dą dar labiau suartėti užsienio 
politikos supratime“.

Tai buvo žodžiai norvego, tai 
lyg prologas šeimininko svečiams 
jau esant pakely j jo sostinę.

srities perdavimo komunistams. 
Sausio 29 d. komunistų radijas pa
siūlė Nankingo ir Šanchajaus 
miestams sudaryti separatines tai
kos sutartis, kokią yra padaręs 
gen. Fu-Co-Ji, perduodamas Pekin- 
go miestą. AP pranešimu iš Vašing
tono, ECA parama Kinijai bus tę
siama ir toliau, nežiūrint kritiškos 
Kinijos padėties. Sakoma, jog Ki
nijai esą numatoma dar 50 mil. do
lerių. Prieš kurį laiką komunistų 
radijas paskelbė nacionalistų ka
riuomenės nuostolius nuo 1948 m. 
liepos mėn. 1 d. iki gruodžio 31 d. 
Anot jų, per tą laikotarpį nacio
nalistai neteko 1 700 000 karių.

Uz vengimą darbo gražinami i Vokietija
Canberra. Du lenkai DP, kurie 

buvo išemigravę praėjusiais, metais 
į Australiją, grąžinami atgal į Vo
kietiją. Emigracijos ministeris A. 
Calwell pareiškė, kad minimi len
kai kategoriškai atsisakę pagal pa
sirašytą sutartį dirbti Tasmanijoj 
prie vienos hidroelektrinės jėgai-. 
nės statybos. Ministeris pridūrė, 
kad jau apie 50 lenkų sudarę yra 
rūpesčio.

236 000 DP SURADO NAUJĄ 
TĖVYNĘ

New Yorkas. Per 236 000 pabė
gėlių ir DP 14 mėnesių laikotarpy
je (nuo 1947 liepos 1 d. iki 1948 
rugpiūčio 31 d.) surado įvairiose 
pasaulio dalyse naują tėvynę. Dau
giau kaip dviem trečdaliam to 
skaičiaus sudarė galimybę IRO, 
kiti-sava-iniciatyva. Per tą patį 
laiką, IRO pranešimu, į savo gim
tuosius kraštus iš Europos ir T. 
Rytų repatrijavo per 55 000 asme
nų.

1948 M. IŠVYKO 87.105 DP
ĮjĮgidelbergas. EUCOMo ir IRO 

pranešimais 1949 m. pradžioje 
amerikiečių zonoj buvo 248.649 
DP. Tuo būdu DP skaičius suma
žėjo 74.435-asmenimis. 1948 m. lai
kotarpyje iš amerikiečių zonos 
išemigravo 87.105 DP. Iš jų 71.456 
iš gyvenančių stovyklose ir 15.649 
priklausę vokiečių ūkiui. 7.186 DP
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NCWC
interesantu žiniai

NCWC įgaliotinis IRO 6 ir 7 
serijoms iš NCWC įstaigos Miin- 
chene-Passinge atsiuntė mums šį 
laišką:

Pone Redaktoriau,
Malonėkite paskelbti savo skai

tytojams žemiau dedamus prane
šimus kurie liečia NCWC įstaigos 
Mūnchene - Passinge emigracijos 
skyrių. Padidėjusi išvietintų as
menų emigracija į JAV reika
lauja sumažinti įstaigos lankymo 
laiką. Naujas priėmimo laikas 
yra nuo 9 iki 11 vai. priešpiet 
Mes prašome visų interesantų lai
kytis šio naujo patvarkymo. NC 
WC registruoja dabar ir tas šei
mas, kurios dėl karo, persekioji
mo ar kt. priežasčių yra persis- 
kyrę dėl šeimyninių nesutarimų, 
turi pristatyti per savo pastorių 
ar kleboną liudijimą, jog yra ga
vę bažnytinį išsiskyrimą. Apskri
tai, visi katalikų vedybiniai rei
kalai turi būti aiškinami per ka
talikų kunigą, kuris tą šeimą 
pažįsta.

1. Trumpai sutraukus: Įstaigos 
lankymo laikas.yra nuo 9 iki 11 
vai. priešpiet. Kitomis valandomis 
įstaiga priima tik pagal jos pas
kyrimą. /

2. Visi klausimai, liečią šeimų A 
reikalus (divorsai, separates ir t.t.) 
turi būti aiškinami per katalikų 
kunigą.

Mūncheno įstaiga apima IRO 
Area 6 ir 7. Jūsų skaitytojai, gy
veną kitose aerijose, turėtų pa
laikyti ryšį su atitinkama tos 
aerijos NCWC įstaigą.

Už šių pranešimų paskelbimą 
Jums nuoširdžiai dėkingas.

Su tikra pagarba 
Field Representative 
Albert J. Me Aloon

Maskva. Sovietų S-ga esanti pa
siryžusi, kaip diplomatiniuose 
sluoksniuose skelbiama, pradėti 
prekybos derybas su visais tais, 
su kuriais turinti normalius diplo
matinius saritykius.

Vašingtonas. Trumanas paprašė 
kongresą skirti 16 mil. dolerių Pa
lestinos pabėgėlių šelpimui.

repatrijavo į savo tėvynes. Iš jų 
•3.078 gyveno IRO stovyklose ir 
4.108 priklausė vokiečių ūkiui. 
Daugiausia išemigravo žydų — 
45.253, iš kurių 20.000 išemigravo 
į Izraelį. Lenkų (kartu su ukrai
niečiais) išvyko 18.047. Kitų tau
tybių DP išvyko mažesnės grupės.

3500 DP IŠVYKSTA Į JAV
Heidelbergas. EUCOM praneši

mu, vasario mėnesį išvyksią į JAV 
3500 DPI Sausio mėn. paskutinėmis 
dienomis iš Mūncheno, Ludwigs
burg©, Butzbacho 'ir Ambergo į 
Bremerhaven uostą atvykę 1400 
DP, iš kur vyksią į JAV. Pirmo
mis vasario mėn. dienomis į Bre
merhaven atvyksią vėl apie 1200 
DP specialiais traukiniais iš 
Schweinfurto, Mūncheno, Ludwigs- 
burgo ir Butzbacho

New Yorkas „Geriausia ir svar
biausia prekė, kurią JAV užsienio 
pagalbos planę gali eksportuoti, 
yra visų žmonių laisvės idėja", — 
pareiškė Pensilvanijos universite
to rektorius ir buv. Minnesotos 
valstybės gub. Herold E. Stassen 
kalboj, pasakytoj Tarptautinės 
Benjamino Franklino D-jos 25 me
tų sukakties proga.

Roma. Italijos užsienio politika 
krypstanti į Vakarus, kaip matyti 
iš de Gasperi telegramos Truma- 
nui.
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