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V METAI

Amerikiečiu tankui i Vokietija
* • t

Augsburgas. AP iš Augsburgo 
praneša, jog iš Ąmerikos gabena
mi į Vokietiją tankai, kuriais bus 
apginkluojami amerikiečių kari
niai daliniai JAV zonoje. Tai reiš
kia po karo vestos amerikiečių 
politikos Vokietijoje pakeitimą. 
Okupacijos pradžioj visi fronto 
kovose dalyvavę tankai buvo iš
gabenti atgal į Ameriką. Šis ap
ginklavimas vykdomas, pakei
čiant okupacinius pasienio ir po
licijos dalinius į kovingas grupes. 
Dabartinės okupacinės pajėgos 
susidės iš dviejų brigadų, trijų 
tankų pulkų, artilerijos junginio 
ir pagalbinių vienetų. Amerikiečių 
karininkai spaudos atstovams 
Augsburge pareiškė, jog kiekvie
nas tankų pulkas susideda iš tri
jų batalijonų, turinčių po 40 tan
kų, taigi iš viso 360 tankų. Dides
nė jų dalis per paskutinį pusmetį 
atgabenta iš JAV. Nežiūrint šio 
sustiprinimo, amerikiečių kari
ninkai pareiškė, jog jų pajėgos 
yra per silpnos, palyginus su ta 
jėga, kuri karo atveju veržtųsi į 
JAV zoną.

Karinių dalinių stiprumą pade
monstravo antrojo tankų pulko 
pirmasis batalijonas, susidedąs iš 
1000 vyrų ir 285 mašinų, iš jų 17

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Londonas. Didž. Britanijos vyriau

sybė įteikė Bulgarijos vyriausybei no
tą dėl bylos iškėlimo prieš 15 evan
gelikų dvasininkų ir Jų nuteisimo.

Berlynas. JAV užsienio reikalų mi
nisterijos politinio skyriaus viršinin
kas George F. Kennan atskrido į Ber
lyną ir turės pasitarimą su gen. Clay 
ir Jo politiniams reikalams patarėju 
James Riddleberger.

Frankfurtas. Praėjusio penktadienio 
vakare mirė prancūzų gen. Giraud, 
vadovavęs dideliems kariuomenės vie
netams abiejuose paskutiniuose ka
ruose su Vokietija ir aktyviai daly
vavęs Prancūzijos išsilaisvinimo kovo
je iš nacių okupacijos.

Roma. Dienraštis „II Tempo“ pra
neša. kad iš Vengrijos atvykę pabė
gėliai pareiškė, jog kardinolas Min- 
dszenty esąs patalpintas viename drė
gname ir šaltame kalėjimo požemy ir 
susirgęs plaučių uždegimu. Jo psichi
nis stovis esąs taip pat labai kritiškas.

Ar Europa patektu i sovietu rankas?
Thoęezd, Togliati ir kitų komu

nistų vadų pareiškimai, kad, ka
ro atveju, prieš „agresorius“ viso 
pasaulio komunistai stovės rau
donosios armijos pusėje, sukėlė 
daugely kraštų neramumą. Vaka
rų tautoms iškilo klausimas, ar 
iš tikrųjų karo atveju jos patek
siančios į sovietų nagus. Keista, 
tačiau kai kurie kariniai stebėto
jai Vakarų valstybių ir Ameri
kos laikraščiuose rašo, jog būsi
mo karo atveju sovietai per ke
lias savaites peržygiuotų Europą 
ir atsidurtų prie Kanalo ir -Pire- 
nėjų. Ar tai tiesa? Ar iš tikrųjų 
sovietai pajėgtų tai įvykdyti?
„Schwaebische Landeszeitung“, šį 
klausimą svarstydamas, rašo, jog 
Europai per kelias savaites per- 

vidutinių ir 23 lengvų tankų. 
Aukštesnieji karininkai spaudos 
atstovams pareiškė, jog ir kiti 
aštuoni batalijonai yra tokio ar 
dar didesnio pajėgumo: Nežiūrint, 
jog daugelis pirmojo batalijono 
karių buvo naujokai, jo pajėgu
mas buvo patenkinamas. Toliau 
jie pareiškė, jog okupacinių pa
jėgų sustiprinti nemanoma ir da
bartiniai okupaciniai daliniai tik 
perorganizuojami į karinius vie
netus. Į klausimą, kiek ilgai ame
rikiečiai pajėgtų sulaikyti priešą 
eventualaus užpuolimo atveju, 
karininkai atsisakė atsakyti. Kai 
kurie tačiau pareiškė, jog jie ne
sutinką su kai kurių neoficialių 
stebėtojų nuomone, esą, karo at
veju priešas „per keletą dienų“ 
pasiektų kanalą.

V. Kravčenko apie pasikeitimą Kremliuje
MOLOTOVAS VIDAUS IR UŽSIENIO POLITIKOS VAIRUOTOJAS. STALINAS LENGVINA 
SAVO NAŠTĄ. NIEKO GERO NEŽADANTIS VISINSKIO-GROMYKO DUETAS. DIDESNIS

SANTYKIŲ ĮTEMPIMAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ.

„Daily Mail“ savo kovo 7d. 
numeryje įsidėdo V. Kravčenkos 
straipsnį pavadintą „Kodėl pa
keistas Molotovas“. Straipsnio 
pradžioj tiek daug vargo sovie
tams sudaręs garsusis Kravčenko 
rašo: „Pasikeitimas sovietuose, 
pagal kurį Višinkis užėmė Molo
tovo vietą ir Menčikovas užs. 
prekybos ministerio Mikojano, 
reiškia, jog Molotovas pradės va
dovauti Sovietų Sąjungos vidaus 
politikai.“

„Taip pat reiškia, nežiūrint dėl 
kokios priežasties, — ar dėl Sta
lino ligos ar užsiėmimo kitais 
reikalais — Molotovas vadovaus 
ir visai užsienio politikai, „rašo 
toliau-Kravčenko ir priduria: 
„Kitais žodžiais Molotovas bus 
vadovaująs asmuo.“ *
Yra gandų, jog Stalinas sergąs. 
Galimas dalykas, nors gali būti 

žygiuolfi reikia turėti nepaprastai 
galingas motorizuotas pajėgas. 
Antras svarbus dalykas — suor
ganizavimas ir išlaikymas niekie
no netrukdomos ir nenutrūkstan
čios fronto dalinių rėmimo orga
nizacijos. Jeigu pirmąją sąlygą 
sovietai ir galėtų išpildyti, tai an
trąją vargu ar įstengtų. Kai praė
jusio karo metu vakariečiai išsi
kėlė Normandijoje, vienai divi
zijai remti kiekvieną dieną pris
tatydavo apie 700 tonų įvairių 
reikmenų. Tai yra sunkus ir ne
lengvai įmanomas dalykas. So
vietai tai puikiai supranta ir ski
ria šiam klausimui didelo dėme- 
so. Ir vėl kyla klausimas, ar so
vietai tai įstengtų?

Plačiai pravedamos fremliniams durys i Australija
AUSTRALIJOS KONSULAS IR AUSTRALIJOS KARINES MISIJOS PIRMININKAS APIE ĮVAŽIAVIMĄ 

Į AUSTRALIJĄ j

IKI 1950 METŲ BOSIĄ ĮSILEISTA Į AUSTRALIJĄ 200.000 DP. — TARP SEIMŲ IR VIENGUNGIŲ BUS
NEDAROMA JOKIO SKIRTUMO. EMIGRANTAI PRIIMAMI PRAMONES IR ŽEMĖS OKIO DARBAMS

Australijos konsulas Mr. W i - 
th e r Augsburge „Echo-der Wo- 
che" korespondentui suteikė pasi
kalbėjimą.

Kur ir kada, p. Konsule, Austra
lijos misija Vokietijoje pradėjo 
savo darbą?

Britų zonoje pradėjo 1947 m. rug
sėjo mėn. Bucholze, amerikiečių 
zonoje tų pačių metų spalių mėn. 
Butzbache ir mėnesį vėliau Mūn- 
chene.

Kur šiuo metu yra misijos cen
tras?

Iki 1948 m. galo buvo Berlyne, 
po to peikelta į Koelną.

ir kitaip. Vienas dalykas yra tik
ras: šiuo pasikeitimu Stalinas at
sipalaidavo nuo kai kurių parei
gų ir uždavinių ir gali atsidėti 
patiems svarbiesiems reikalams: 
užsienio politikai, Kominformui 
ir karinių-strateginių planų vy
stymui, nes niekas negali jų leng
viau įvykdyti kaip pats Stalinas.

„Charakteringa, jog atstatyta
sis Mikojanas ir toliau liko mini- 
sterių kabineto nariu, rašoma 
straipsnyje, ir tai dar patvirtina 
faktą, jog Molotovas ir Mikoja
nas dalį Stalino nešamos naštos 
pasiims ant savo pečių. „Mikoja
nas nuo šiol vykdys raudonosios 
armijos aprūpinimą. Tik ginklų 
ir amunicijos tiekimas liks Beri- 
jos rankose.

Charakteringu ir svarbiu daly
ku Kravčenko laiko ne tik Vi
šinskio paskyrimą užs. reik, mi-

Sovietų Sąjunga karo atvejų 
galėtų mesti į kovą apie 200 di
vizijų. Tokios jėgos pilnai pakak
tų Europos peržygiavimui. Tačiau 
busimajame kare ji turės kariau
ti mažiausiai dviejuose frontuose, 
kas padalys sovietų pajėgas pu
siau. Tam tikra dalis kariuome
nės turės būti išdėstyta ir visoje 
plačioje Rusijos teritorijoje. Rei
kia atsiimnti, jog sovietai karių 
turi taip pat ne perdaugiausiai. 
Anot „Eche der Woche“ jie ge
riausiu atveju, į pramonę įjung
dami senius, mažai darbingus ir 
moteris, jei galėtų sumobilizuoti 
15 mil. vyrų (praėjusio karo metu 
buvo 20 mil.). Trečias svarbus 
neigiamas veiksnys yra žema-so-

(Perkelta į 4 pusi.)

Kiek misijos skyrių yra iš viso 
Vokietijoje?

Du amerikiečių zonoje ir po vieną 
britų ir prancūzų zonose.

Kokios funkcijos šių misijos 
skyrių?

Jie duoda išvažiavimo ir įvažia
vimo leidimus išvie tin tiems asme
nims į Australiją.

Kokios tautybės asmens turi ga
limybės išvažiuoti į Australiją?

Baltijos valstybių piliečiai, čekai, 
lenkai, ukrainiečiai ir jugoslavai.

Kokiems darbams emigrantai 
priimami?

nisteriu, bet ir Gromyko pasky
rimą pirmuoju jo pavaduotoju.

Kravčenko toliau rašo: „Vi
šinskio paskyrimas vadovauti So
vietų Sąjungos politikai yra ženk
las, jog Politbiuras pilnai pritaria 
Višinskiui ir jo vedamai politi
kai, kuri įtempė Vakarų ir Rytų 
santykius ir sabotavo JT. Tas 

(Perkelta į 4 pusi.) 

Vakarai susirupine savo pajėgumu
Londonas. Anglijos žemuosiuose 

rūmuose įvykusiuose ginklavimo 
klausimais debatuose darbiečių 
atstovas, anksčiau buvęs jūrų ka
rininkas, Paget pareiškė, jog so
vietai šiuo metu Vokietijoje laiką 
apie 30 divizijų iš jų 8 tankų di
vizijas. Karo metu, jo nuomone, 
sovietai sumobilizuotų apie 550 
divizijų. Su tokia pajėga negali
susilyginti nei Anglija, nei Va
karų Europos unija. Gi bandy
mas susilyginti būtų savižudybė, 
nes tai visiškai sunaikintų Va
karų ūkį.

Paget nurodė, jog Prancūzija 
šiuo metu kontinente turi 5 di
vizijas, šiaurės Afrika —2, Olan
dija — 2. Belgija — 3, Anglija — 
iš reikalaujamų 20 divizijų galės 
duoti tik 10 arba 8. Jis pabrėžė, 
jog tik stipri aviacija gali apsau
goti nuo karo. Jis tiki, jog ame-

DU LAIVAI SU DP Į JAV-BES
Bremen-Grohn. Kovo lod, išplaukė 

iš Bremerhafep „Ernie Pyle“ laivas 
su 600 DP (jų tarpe 25 lietuviai), o 
kovo 11 d&išplaukė į JAV laivas „Ge
neral Murr' su 880 emigrantų, kurių 
tarpe yra 150 lietuvių. „General Muir“ 
laive aptarnaujantį personalą sudarys 
patys emigrantai, iš kurių tarpo paim
ta 30 policininkų, 40 virtuvės darbi
ninkų, 5 vertėjai, 4 mašininkės ir kit. 
Antrasis laivas plaukia į New Yorko 
uostą.

Pramonės ir žemės ūkio darbams.
Ar Australija labiau proteguoja 

pavienius asmenis ar šeimas?
Nedaroma jokio skirtumo.
Ar Australija priima ir viengun

ges moteris ir, jei taip, kokiems 
darbams?

Moterys daugiausia dirba ligoni
nėse, namų ruošoje, biuruose ir 
cukrinių nendrių plantacijose.

Kiek ir per kurį laiką Australija 
numato įsileisti DP?

Iki 1950 m. Australija sudarys 
išvardintų grupių žmonėms gali
mybę įvažiuoti apie 112.000 asme
nų. (Australijos Misijos viršinin
kas gen. Galleghan teigia, kad bus 
įsileista 200.000.)

Kur yra surinkimo stovyklos Vo
kietijoje?

Amerikiečių zonoje yra Augs
burge, Ludwigsburge, sveinfurte, 
Butzbache ir Amberge. Britų zono
je — Paderborne ir Wunstorfe, o 
prancūzų zonoje — Tuttlingene.

Per kokius uostus išsiunčiami 
transportai?

Vieni per Bremerhaveną, kiti per 
Genua.

Po kiek emigrantų paima kiek
vienas transportas?

Tarp 1000 ir 1500 asmenų. f
Kas duoda transportui laivus?
IRO tuo rūpinasi.

Perkelta į 4 psl.

rikiečiai į Europą atgabens dar 
daugiau aviacijos dalinių. Paget 
taip pat mano, jog Anglija turė
tų pasekti Pj-ancūzijos pavyzdžiu 
ir organizuoti svetimšalių legijo- 
ną Viduriniuose Rytuose. Pran
cūzų svetimšalių legijonas sėk
mingai veikiąs.

JAV REMS ISPANIJĄ?
Madridas. AP pranešimu, JAV kei

čia Ispanijos politiką. Esą pirmiausiai 
ji numatanti paremti Franco vyriau
sybę finansiškai. Pranešama, jog Ispa
nija prieš kurį laiką prašė JAV para
mos. Diplomatų nuomone, JAV užsie
nio reikalų ministerija nori šį klau
simą galutinai sutvarkyti. Franco re
žimo žlugimas reikštų Ispanijoj ko
munizmo laimėjimą. JAV todėl esą 
nutarusi geriau užmiršti savo priešiš
kumą Francui ir neleisti jam žlugti.

STATYS ATOMINĮ FABRIKĄ
Vašingtonas. Kovo 8 d. JAV atomi

nės energijos komisija pranešė, jog ji 
ieškanti vietos naujo atominio fabri
ko statybai. Naujasis fabrikas gamin
siąs įvairias atomines mašinas. Fabri
ką numato statyti Idaho pietryčiuose. 
Jis bus maždaug tokio pat dydžio 
kaip ir Hanford (Wash.) bombų ir 
sprogstamų medžiagų fabrikas, kuris 
užima apie 400.000. (beveik 100.000 ha) 
akrų žemės plotą. Fabrikų statyba 
kainuosianti apie 500 mil. dolerių. Ligi 
šių metų galo komisija numačiusi pa
gaminti įvairių atominių mašinų pla
nų. Vienas - iš komisijos narių pa
reiškė, jog naujajame fabrike darbai 
vyks taip pat slaptai kaip ir Hanfordo 
ar Oak Ridge atominių bombų fabri
kuose.

1



2 PSL.

Spekuliantai tautiniu solidarumuMūsų tautai gyvenant sunkiausias savo istorijoje valandas, visa mūsų visuomenė pripažįsta, kad šiuo metu reikia visiems laikytis kuo didžiausio solidarumo. Ir tai, žinoma, yra tiesa. Deja, ir mūsų, kaip ir kiekvienoj kitoj, visuomenėj atsiranda žmonių, kurie kiekvieną dalyką pasišovę išnaudoti savo asmeninei ar grupinei naudai. Tad nepalieka neišnaudoję ir tautinio solidarumo. Prileisdami, kad kiti to solidarumo sumetimais nepasakys to, kas būtų jiems ir apie juos pasakyti, jie išlenda į viešumą su savo įvairiom pretenzijom, pasakoja būtus ir nebūtus dalykus, daro kitiems įvairius priekaištus, provokuoja kitus. Jie spekuliuoja tuo, kad net ir jų provokacijų aky- vaizdoj kiti nesiryš to, kas provokuojantį pastatytų į keblią padėtį, viešai pasakyti. Juo labiau, kad su tuo yra surišti dalykai ar asmenys, dėl kurių daugiau ar mažiau visuotinis husistatymas vienais ar kitais sumetimais šiuo laiku nedis- kūtuoti. Tad, pasinaudodamas tokia situacija, visoks arivistinis elementas irjmasi drąsiai žygių savo ne visuomet girtiniems tikslams siekti. O jei kas į tai reaguoja ir pradeda juos demaskuoti, tuojau pradedamas kurtinantis riksmas. Pirmutinis jų arkliukas yra tautinė vienybė. Jei tik jų arivistiniai užsimojimai atskleidžiami, tuojau jie ar jų satelitai pradeda rėkti, kad skaldoma mūsų visuomenė. O kai neturi kitų argumentų pradeda rėkaut, kad štai iškeliami į viešumą •nekeltini dalykai, kad liejamas vanduo ant priešų malūno ir t. 1._Šitokių reiškinių jau yra buvę ir tebepasirodo pakankamai daug, kad dėl to reikėtų pagalvoti ir padaryti reikiamų išvadų.Perdaug jau būtų naivu ir pagaliau žalinga dėl ne visuomet tiksliai suprantamo tautinio solidarumo leisti siautėti įvairiems arivis- tams, kurie, sąmoningai tą solidarumą išnaudodami, drumsčia vandenį, nuodija visuomenės nuotaikas ir tame drumstame vandenyje žvejoja sau naudos.Reikia pastebėti, kad taip suprantamas tautinis solidarumas yra visai išvirkščias ir tik žalingas — jis tik padrąsina įžūlų elementą įvairioms avantiūroms. Tūlas prileidžia, kad kokį arivistą demaskuojant, išeis aikštėn, jog ir mūsų tarpe pasitaiko vienas kitas su negirtinom tendencijom. Žinoma, būtų maloniau, kad to nebūtų. Bet, realiai į dalykus žiūrint, yra tuščios pastangos kurti mitą, kad mūsų visuomenės tarpe tokių nėra, nebuvo ir nepasitaikys. Pasauly

nėra tokios tautos ir visuomenės, todėl niekas ir tuo mūsų mitu nepatikės, lygiai kaip niekas netota- lizuos dalyko ir nesmerks visos mūsų visuomenės dėl- paskirų asmenų ar siauros grupės išsišokimų. Greičiau smerks, jei mes norėsime nuneigt tai, kas visiems žinoma, suprantama ir deja, gyvenime neišvengiama. Dėl to laikas nusikratyti tuo naiviu tautinio solidarumo supratimu, kurį tūlas skelbia, ir pažiūrėti į dalykus visai realiai. Faktiškai ne tie žudo tautinę vienybę ir gėdą mums prieš svetimuosius daro, kurie reaguoja prieš arivistus ir išsišokėlius, bet tie arivistai ir išsišokėliai, kurie savo ambicijom, pretenzijom ir provokacijom dezorientuoja visuomenę, ją skaldo ir nuodija jos nuotaikas. Į tuos jų veiksmus ir reikia reaguoti visu galimu griežtumu ir atvirumu. Kai vienas sutiks tokį mūsų visuomenės reagavimą, nesidrą- sins ir kiti jo pėdomis pasekti. Ir nuo tokio reagavimo negali būti skydas, kad tai paliečia, pav., ir ne eilinį visuomenės narį. Jei žmogus yra atsistojęs aukštesnėj visuomeninėj pakopoj, tai juo labiau jo pareiga į tokius dalykus nesileisti, o jei jis leidžiasi, tai juo daugiau smerktinas.O tomis „paslaptimis" baidymas yra tik suktas triukas. Ne tiek daug mes paslapčių ir turime, jei kas ir norėtų jas aikštėn išvilkti. Pagaliau jos pakankamai rūpestingai ir saugomos.' Bet ne apie jas ir tas riksmas sukasi. Iš tikrųjų tie ponuliai savo „paslaptis" patys į viešumą velka ir dėl jų viešumai atskleidimo visai nesijaudina. Priešingai — jie to siekia. Tik kai jau jiems pasidaro nepatogi situacija, tuomet jie pradeda mistifikaciją su „paslaptimis”. Nevy- niojant nieko į vatą, reikia pasakyti, jog tai tik akių muilinimas, spekuliuojant visuomenės gyvu susirūpinimu, kad nebūtų kuo nors pakenkta tautos reikalams. Iš tikrųjų mūsų visuomenė, pergyvenusi įvairias okupacijas ir masiškai dalyvavusi pogrindžio veikloj, labai gerai nusimano apie paslaptis bei kaip jas išlaikyti, ir tie ponai vargu to dalyko ją gali pamokyti. Ir demaskuodama įvairius išsišokimus, ji labai gerai žino, ką galima sakyti, ko ne Žinoma, tie ponai nori įtaigoti, kad negalima sakyti to, kas jiems nepatinka ar nepatogu. Laimė, kad ne visuomet taip yra, ir visuomenė gali daugeliu atvejų jiems pasakyti daug dalykų, nė iš tolo nepakenkdama nei tautos vienybei ir solidarimui, nei bendriesiems reikalams. J. P.

Kanadoj organizuojasi 
lietuviai siuvėjai1948 metų laikotarpyje iš Europos į Montrealį yra atvykęs nemažas skaičius lietuvių siuvėjų ir antra tiek ne siuvėjų, bet dirbančių rūbų fabrikuose. Tokiu būdu Montrealy susidarė gražus skaičius lietuvių, buvusių DP, kurie pragyvena iš rūbų gamybos. /Todėl sausio 22 d. į parapijos salę susirinko''didelis skaičius siuvėjų vyrų ir moterų įsteigti organizaciją, kurį rūpintųsi jų profesiniais reikalais.Susirinkimą atidarė Pranas Pauk- štaitis. Buvo nutarta steigti lietuvių siuvėjų (vyrų ir moterų) ir rūbų industrijoje dirbančių dart>i- ninkų-ių organizaciją.Organizaciją tvarkyti išrinkta valdyba iš *4 asmenų: Paukštaitis Pranas, Morkūnas Stasys, Zilinsky- tė Bronė ir Klimas Jonas. Į revizijos komisiją išrinkti: Virbickas Antanas, Dasys Albertas ir Gorys Izidorius. („N. L.")
įsidėmėtinas ĮvykisVienoje iš daugelio mūsų DP stovyklų gyvena arti ,vieni kitų lietuviai ir lenkai. Dažniausiai sugyvenimas yra visai neblogas, nes tas pats tragiškas likimas verčia vieni kitus suprasti ir nekelti nereikalingų nesusipratimų. Taip pat mes dažnai norime tikėti, kad praeities ir dabarties pamokos išmokys visus labiau vieni kitus suprasti ir politine prasme. Mes turime vilties, kad pokarinė Lenkija labiau respektuos mūsų teises, negu tai buvo prieš šį karą. Tačiau pasitaiko reiškinių, kurie, deja, tokias viltis, mažina ir verčia pagalvoti.Čia minimoje stovykloje visos tautybės turi ne tik savo tautines bendruomenes, bet ir savo vidurines mokyklas. Čia pat maišosi studentų. Veikia visų tautybių skautų organizacija. Skautai savo tarpe bendradarbiauja, ir tai yra gražu. Kartu visų tautybių skautai surengia ir bendrą skautų savaitę. Tai labai sveikintinas reiškinys. Savaitės programoj pasireiškia visos tautybės, kiekviena saviškai, kiekviena įdomiai. Vieną vakarą susirenka visų tautybių skautai į bendrą kultūrinę programą. Tarpe kitų su savo trumpa programa pasirodo ir lietuviai. Tarp kitko toje trumpoje programoje išeina du moksleiviai — vienas su akordeonu, vaizduojąs nebylį, ir šalia jo kitas, kuris pir- i majam stato klausimus, o antrasis muzikos garsais atsakinėja. |

Amerika
1. DARBAIKai pasidairai tarp New Yorko dangų remiančių pastatų, pa vaikščioji kilometrais matuojamais tiltais, pavažinėji požeminiais ir povandeniniais tuneliais, kurių čia išrausta granito uolose šimtai mylių, kai pažiūrai į nesuskaitomus fabrikus, puikias autostradas ir geležinkelius, kurių čia daug daugiau nekaip visame likusiame pasauly, kai pasigėri puošniomis krautuvių vitrinomis bei kino teatrų šviesomis, pažvelgi' į ištisas marias be paliovos plaukiančių žvilgančių automobilų ir kai prisimeni, kad tai visa sukurta tik per kelis dešimtmečius, tai pasidaro labai aišku, kad Amerika yra darbo šalis. Sunkiu ir įtemptu darbu tapo sukurtos šios neapskaičiuojamos gėrybės, šie begaliniai, turtai. Ir iš tikrųjų čia darbas yra tas nepermaldaujamas dievaitis,

Užklausus, iš kur esi kilęs, nebylį muzikantą vaizduojąs pagriežia vilnietišką dainelę, ir antrasis garsiai padaro išvadą, kad muzikantas esąs iš Vilniaus., To pakanka, kad visi lenkų tautybės skautai pareikštų protestą ir atsisako toliau bendroje programoje dalyvauti. Po įvairių pasikalbėjimų reikalas išsiaiškinamas, ir lenkai savo klaidą atitaiso — dalyvauja toliau.Tuo dar viskas nesibaigia. Rengiama bendra parodėlė. Kiekviena tautybė išstato ir savo knygų. Lietuviai, kaip ir kit1, pakabina savo krašto žemėlapį ir savo knygą angliškai apie Vilnių. Vėl kyla lenkų protestai ir reikalavimai nuimti žemėlapį, nes ten Vilnius esąs Lietuvos sienose ir knygų tarpe esanti knyga su antrašte.— Vilnius, Lietuvos sostinė. Savaime aišku — lietuviai nesutiko tų dalykų iš parodos išimti. Tada lenkai bent Vek padaro, kad ir savo skyrių dekoruoja Vilniaus paveikslais, pažymėdami, kad tai jų krašto vaizdai.Iš tų įvykių nenorime daryti didelio triukšmo, tačiau norime, vis dėlto, juos viešai fiksuoti. Tie įvykiai parodo, kokioje dvasioje auga tremtyje lenkų jaunimas. Jie taip pat parodo mums, kad, turėdami gerų vilčių dėl mūsų gerų santykių su pietų kaimynais, kar- i tu turime būti visada pasiruošę ginti savo teises. K. Rimtautas

A. BENDORIUS

šiandienkuriam aukojama visa šviesi diena, kuriam turi paklusti visi kiti, tiek dvasiniai, tiek fiziniai, reikalai. Darbas yra lyg tas šaunus žirgas, kuris turi nešti žmogų smarkiu šuoliu į vienintelį čia gyvenimo tikslą—turtą. Taigi ir stengiasi kiekvienas nutverti kiek galima greitesnį žirgą—pelningesnį darbą. Blogiau tam, kuriam pakliūva koks netikęs kuinas, o vargas tenka bristi tajam, kuris nesugeba net ir ant tokio užsėsti, nes Amerikoje padorus žmogus nevaikšto pėsčias. Visiems mums aiški ši tiesa: Amerika laimėjo du paskutiniuosius karus tarp kitko, dėlto, kad ji sugebėjo geriausiai apginkluoti ir visa kuo aprūpinti savo karius. Šiam tikslui buvo neregėtu pasaulio istorijoje mastu išplėsta pramonėm Milijonai bedarbių ir senų žmonių, kurie jau buvo išėję į „pensiją", gavo darbo, Išdygo tūkstančiai naujų fabrikų, išaugo ištisi karo pramonės miestai. Kiekvienas galėjo gauti darbo, kurio atlyginimas kilo ir kilo. Visokiausi nemokšos buvo priimami į fabrikus ir išmokomi darbo, nes trūko kvalifikuotų darbininkų. Kad nors iš dalies suprastume tos gamybos dydį, reikia paminėti pora skaičių. Amerika buvo mobilizavusi daugiau kaip 12 mil. vyrų karo tarnybai. Tekstilės pramonė pagamino karo reikalams tiek audinių, kad kiekvienam kariui vidutiniškai tekę po 30 000 metrų. Tais audeklais būtų galima visą žemės rutulį apvynioti devyniomis eilėmis! Vien tik karinių uniformų pagamino 190 mik vienetų. Jos aviacijos pramonėje dirbantieji 2 mil. darbininkų pastatė 170 000 naujausio tipo lėktuvų, metalo fabrikuose pagamino 1,5 mil. patrankų, 18 mil. kulkosvaidžių, milijonus tonų amunicijos ir t t. Laivų statyklose išaugo šimtai karo laivų ir tūkstančiai transportinių. Kareivių sveikata rūpinosi 40 000 karo gydytojų, kurie turėjo visa, ko tik karo sanitarija reikalauja. O kur. transporto priemonės, tankai, konservuotas maistas, mokslo priemonės ir kt. Amerika ne tik išvadavo Vakarų Europą, bet ją maitino ir rengė savo kariniais ištekliais. Milijardinės JNRRA’os gėrybės, kurių trupinių likučiais ir mes mitome, buvo semiamos ilgi vien tik iš Amerikos karo kišenės. Visa tai Amerikai kainavo per 300 milijardų dol. Didžioji šių astronomiškų sumų dalis atitėko eiliniam darbo žmogui. Tuo būdu karas pripildė dirbančiojo kišenes žalių dolerių. O
Jurgis Jankus

JPUS1IS58— Tėvo? Kur buvo tėvas?Man taip nudiegė, lyg jį būtų dėl mūsų vokiečiai pasišaukę. Bet brolis pasakė, kad vokiečiai Burnį atleido iš seniūno pareigų. T>Tą dieną buvo kaip tiktai ketvirtadienis, maisto vežamoji diena. Žandaras buvo nežmoniškai piktas ir pats labai rūpestingai tikrinęs suvežtąjį maistą. Nė vienas nebuvo išpildęs sąlygų ir nė vienas geruoju nepraėjo. Visus rado už ką aprėkti ar pagrasinti, o Pakertenių Paurai drožė lazda per nugarą, kad garsas net iš kito galo miestelio atsiliepė. Gerai, kad buvo su kailiniais, tai ne daug ką pajuto. Burnis buvo nuvežęs net daugiau, negu reikėjo. Niekas nebenorėjo labiau žandarų siutinti ir sunešė iš paskutiniųjų. Už duoklės išrinkimą žandaras nieko negalėjo prikišti, bet liepė užeiti J raštinę ir tuoj paklausė:— Kur yra abu žmogžudžiai?— Nė truputėlio nenuvokiu, — atsakė Burnis.Žandaras pasidėjo lazdą ant stalo ir gerą valandą žiūrėjo, akį įspyręs į seniūną.— Kas juos valgydina?. ___Burnis patraukė pečiais.*— Nežinau, — atsakė. ,— Sužinosi . . . Pas ’'ką jie ateina pasišildyti?— Taip pat nežinau.— O ką jie tau žadėjo padaryti, jeigu tu pasakytum visą teisybę? Užmušti ar pakarti? Trobas sudeginti?

— Nieko nežadėjo. Nuo Velykų antros dienos ryto jų nesu matęs.Tai pamatysi, o jeigu ką užmiršai-atsiminsi. Jūs visi atsiminsite ir surišę nešte man juos atnešite. Į dantis įsikandę atvilksit.Su tais žodžiais trenkė lazda į stalą ir sušuko:— O tu pirmutinis! Atsiminsi! Tu pirmutinis vilksi! Aš tėisybę jums parodysiu.Taip tiesiai ir pasakė: „Teisybę jums parodysiu!" Paskum vėl patylėjęs, liepė eiti namo ir vakare sušaukti viso kaimo šeimininkų sueigą.Nepasakė nei ką toj sueigoj veikti, nei ką pasakyti. Ir pats Burnis parėjo nei gyvas, nei miręs. Bet vyrus sušaukęs, ir į sueigą atvažiavęs pats žandaras dar su kitais dviem. Visi su šautuvais ir su granatom.— Aš nenoriu ant jūsų pykti, — pasakė žandaras, — nors reikėtų. Reikėtų ne tik pykti, bet ir bausti. Jūs dar toki' puslaukiniai esat, kad negalite suprasti, kaip reikia tvarkingai gyventi. Jūsų palaukėj užmuša žmogų, žmogžudys vaikščioja tarp jūsų, ir niekas iš jūsų neateina ir nepasako man. Ar žinot, ką jums už tai reikėtų padaryti? Nežinote? Pusę, nuvedus į mišką, vietoje pakarti, o kitą pusę išvežti į Vokietiją, kad išmoktų kaip žmogus turi gyventi. Bet aš dabar užsimerkiu. Užsimerkiu prieš visa tai, kas buvo, nes ir tarp jūsų yra žmonių. Aš dėlto sužinojau viską, ir, jeigu bus man dar reikalinga, ir dar sužinosiu. 
Bet tikiu, kad nebus reikalinga. Man skubėti nėra kur, ir aš duodu laiko jums apsigalvoti. Gerai apsigalvoti ir nuspręsti. O dabar atleidžiu iš pareigų seniūną. Tai jam nedidelė bausmė. Jį reikėtų atleidus nuvesti į mišką ir paprašyti, kad pademonstruotų, kaip tenai mūsų draugas mirė. Mes padarysim tai visiems, kurie tai matė, bet nes

kubam, nes tikime, kad jūs patys nueisite ir atvesite anuodu ir mums atiduosite. Nemėginkite mums sakyti, kad nežinote, kur jie yra. Aš ne mažas vaikas. Suprantu ir žinau ne tik ką jūs kalbate, bet ir ką jūs galvojate. Bet jūsų galvos kietos kaip pagaliai, ir aš noriu duoti joms laiko atsileisti. Atsileis, pamatysite. O dabar išsirinkite naują seniūną, — staiga užbaigė, lyg rinkimai ir buvo tam, kad galvos atsileistų.Vyrai tylėjo. Žvalgėsi į vienas kitą ir tylėjo.— Tai ką sakiau!? — garsiau pasakė žandaras.— Navikas, — pasiūlė iš kampo Pagarduvis. '— Aš per seąas ir ligotas, — atsiliepė tas.— Valys! — pasiūlė kitas. < K .Paskum dar kelis kitus, bet, iš Naviko drąsos pasigavi, kiekvienas rado būdų atsisakyti. Žandaras nieko nesakė, užsirašinėjo kiekvieną pasiūlytą pavardę ir šypsojosi.— Pagarduvis, — kažin kuris pasiūlė.Tas nieko neatsakė. Kaip sėdėjo, priekin pasilenkęs, lyg maldai sudėtas rankas tarp kelių suspaudęs, taip ir pasiliko. Net galvos nepakėlė pažiūrėti, kieno buvo pasiūlytas.Daugiau nieko nebesiūlė. Žandaras valandėlę dairėsi po trobą per vyrų galvas, paskum pasakė:— Tai tik vienas teatsiranda, kuris gera valia sutinka dirbti? »Niekas neatsiliepė.— Tai sutinki? — kreipėsi į Pagarduvį.Tas pakėlė galvą.— Reikia juk kam nors dirbti, — atsakė.— O jūs? Kas jo nenorite?— Bus geras. Geras, — atsiliepė keli balsai.
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tų dirbančiųjų būta apie 60 mil. 
Per visą karo metą amerikietis ne
galėjo pirkti sau naujo auto, jis 
negalėjo savo mylimai (apvaliai) 
žmonelei padovanoti šaldytuvo, 
martelei elektrinės skalbiamos 
mašinos, o sūnelis turėjo tenkintis 
tik vienu kaubojo revolveriu (su 
visais diržais ir plačiomis kelnė
mis) į dvi savaites. Vargšas tas 
bernukas! Ir visa tai dėl karo, ku_ 
ris rijo beveik visą gamybą. Žo
džiu/ kišenės pūtėsi, bet reikalai 
didėjo. Pagaliau karas pasibaigė. 
Viską ryjantieji jo nasrai užsičiau
pė. Dabar su tuo pat įnirtimu fa
brikai pradėjo gaminti civiliam 
gyvenimui, nes tiek daug norinčių 
(ir galinčių) pirkti, o tiek visko 
trūksta. Be to, juk reikia duoti ir 
savo išvargusiems sąjungininkams. 
Dėl to pramonė, b tuo pačiu ir 
darbai — nė nemanė mažėti. Prie
šingai, pokariniais metais pramo
nėje ir prekyboje dirbančiųjų skai
čius padidėjo ir jis augo nęt ligi 
1948 m. birželio mėn. Tuo metu 
Amerikoje buvo 61.600.000 dirban- 
čiųjų.Tai rekordinis visoje jos is to
ri j Jjė skaičius. Amerika sulaukė 
tokios gerovės, kokios ji niekuo
met neturėjo. Dirbantysis žmogus 
turi ne tik jam tinkamo darbo, bet 
ir pinigo. Be to, jis išsikovojo 
daug patogesnes darbo sąlygas ir 
aukštesnį atlyginimą. Nors pragy
venimas brango, bet jo pajamos 
didėjo greičiau, ne kaip kainos.
Tačiąu, deja, viskas praeina. Ir 
šiandiena jau pradeda rodytis Jų 
„riebiųjų metų" pabaiga. Tai dar 
nereiškia^ kad jau prasideda „lie-
šieji metai". Tai, greičiau, pereina
masis laiko tarpas. Gamyba jau 
prisotino rinką. Pasiūla jau dides
nė už paklausą. Net ir automobilį 
šiandieną perkant, nereikia ilgai 
laukti, kada jį gausi. Visokiomis 
kitomis prekėmis užverstos''krau
tuvės. Suprantama, kad ir kainos 
pradėjo kristi. Tačiau kartu ima 
mažėti ir gamyba. Daug fabrikų 
mažina darbininkų skaičių. Dėl to 
bedarbių skaičius, valstybės darbo 
sekretoriaus Tobin pareiškimu, pa
siekė pokario rekordą. Vien tik 
per sausio mėnesį neteko darbo 
700.000 žmonių. Prekybos departa
mento apskaičiavimu, vasario pra
džioje buvo 57,500.000 dirbančiųjų, 
o pereitą vidurvasarį jų buvo 
61.600.000. Dalis jų neteko darbo 
tik laikinai. j

Šitas gamybos sumažėjimas la
bai atsiliepia į galimybę gauti dar
bo naujai atvykstantiems imigran
tams. Kai pernai ar užpernai kiek
vienas tremtinys galėjo rinktis 
darbą, kokį jis nori, tai šiandieną 
jis turi mielai tenkintis tuo darbu, 
kokį jis gauna. Jeigu 1946—8 m. 
ateiviams nereikėdavo (dažniausia) 
jokių rekomendacijų, tai šiandiena 
jau reika turėti kitus stiprius pe-
čius, kurie tave į darbovietę įs
praustų. Jeigu anksčiau darbą 
lengvai gaudavo netik nekvalifi
kuoti, bet ir ne pirmosios jaunys
tės žmonės, tai dabar žiūri, kad 
būtum ij jaunas, ir prityręs, atsieit 
kvalifikuotas darbininkas. Supran
tama, kad aukštų kvalifikacijų ir 
atitinkamų profesijų atstovams dar 
ir dabar nesunku gauti gerą, pel
ningą darbą, nors pradžioje tenka 
pradėti nuo paprasto darbininko 
vietos. Štai, pavyzdžiui, televizijos 
technikai ar, dar geriau, jos in
žinieriai gali iš karto gauti darbo 
su 100—150 dol. savaitiniu atlygi
nimu. Vienas lietuvis metalo pra
monės dipl. -inž., kuris dar apie 
trejus metus tobulinosi Vokietijo
je; gavo savo srities įmonėje dar
bininku (50 dol. į sav.), bet ateity, 
be abejo, dirbs kaip inžinierius ir 
galės kilti karjeroje. Bet štai jau 
kiek vėliau atvykęs jaunas, stiprus 
agronomas negauna kol kas jokio 
darbo, nors kruopščiai ieško an
tras mėnuo. Kitas vėl jaunas tech
nikas studentas buvo atleistas iš 
įmonės dėl sumažėjusio darbo, o 
kito panašaus neranda.

Kokios galimybės inteligenti-

Skautai vyt
Sk. vyčiai Toronte susiorgani

zavo jau pereitą vasarą. Pradžią 
tuomet sudarius tik keletai jau
nuolių, dabar vienetas išaugo į 
gražų būrelį, kuris nuolat pasipildo 
naujai atvykstančiais vyčiais. To
rontas, turėdamas geriausias pa
stovesnio įsikūrimo sąlygas ir gau
siausią lietuvių koloniją, sutartis 
baigusį jaunimą vilioja čia ap
sistoti.

Sk. vyčiai, šalia savo vidujinės 
veiklos, suėjo į tamprius ryšius su 
kanadiečiais skautais. Dar pereitą 
vasarą lietuviai turėjo progų daly
vauti kanadiečių parengimuose ir 
juos pas save buvo pakvietę.

Savai visuomenei vyčiai surengė 
kelis skautiškus vakarus, kurie 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Savo teigiamu pasireiškimu jau
nuoliai atkreipė visuomenės or
ganizacijų dėmesį ir buvo pak-* 
vi esti kaip uolūs talkininkai visuo
meniniame darbe. Torontan at
vykęs P. Babickas sk. vyčiams pa
tikėjo savo dramos veikalo išlei
dimą. Glaudžiai bendradarbiaujant* 
su vyr. sk. vadovybe Toronte ir iš 
jos gavus reikiamą paramą, š. m. 
pradžioje vyčiai atspausdino P. 
Babicko „Gintaro žemės pasaką", 
4 veiksmų ir prologo dramą. Turė
dami pakankamai sceninių pajėgų,

Vasario 16 Vakarų Australijoj
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jos Blackwood apylinkės lietuviai 
(apie 40 žmonių) susirinko į Brid- 
getowrio miestą, kur paminėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės 31 m. su
kaktį. Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis, kurias laikė vietos 

nėms profesijoms? Būtų galima at
sakyti irgi klausimu: kokios pro
fesijos? Juk aišku, kad ne visos 
specialybės galima čia pritaikinti. 
Tačiau praktiškos specialybės čia 
pageidaujamos. Pirmoje eilėje me
dicinos specialistai. Jie visuomet 
gali gauti darbo ligoninėse.'Aš tu
riu mintyje ne tik gydytojus, bet ir 
gailestingąsias seseris.- Gail. sese
rys gauna pradžioje į sav. 25—30 
dol., o gydytojai turi atlikti stažą, 
kuris trunka čia vienerius metus. 
Per tą laiką jie gauna išlaikymą 
ir apie 40—70 dol. į savaitę. Vė
liau turi išlaikyti egzaminus, po 
kurių jie gauna visas gydytojo 
teises. Tačiau ši tvarka nėra vie
noda visose valstybėse. Žodžiu, 
gydytojas galės jau iš pat pradžių 
dirbti medicinos srityje. Klausimas 
yra tik atlyginimo. Mat, Ameriko
je Šiuo metu dar trūksta apie 
100.000 gydytojų. Jų iš viso yra
apie 200.000. .Ypačiai labai trūksta 
chirurgų, kurių esama vos apie 
3000. Šis medicinos personalo trū
kumas stengiamasi pašalinti, su
darant galimybės didesniam skai
čiui studijuoti mediciną. Šiuo metu 
tiek daug studijuoja mediciną, kad 
jeigu ir ateityje išsilaikytų tokia 
proporcija, tai po 10 metų gydy
tojų būtų apie 600.000, atsieit, ge
rokas perteklius.

Panaši padėtis yra įvairių sričių 
inžinierių. Iš pradžių gauna brai
žyti ar kad ir paprastu darbininku, 
bet vėliau kiekvienas, sugebąs sa
vo darbą, dirbs kaip inžinierius. 
Žinoma, čia reikės įrodyti darbu, 
kad jį moki. Daug prasčiau yra 
kai kurių specialybių mokytojams. 
Sakau, kai kurių, nes pav. mate
matikos ar fizikos bei ispanų kal
bos mokytojams, ypačiai turin
tiems daktaro laipsnį, visai nesun
ku gauti darbo koledžiuose su 
6000—7000 dol. metine alga. Tokių 
mokytojų ieško per laikraščius. 
Jau daug sunkiau gauti vok. k. 
mokytojui, kad ir turint reikalin
gas kvalifikacijas, nes tokių mo
kytojų čia perteklius. Kiek geriau 
pranc. k. mokytojams. (B. d.)

jiai Toronte
vyčiai dar šį pavasarį su drąma 
rengiasi pasirodyti scenoje. Pats 
autorius, dėl ligos negalėdamas 
■režisuoti, pavedė tai J. Graičiūnui.

Sausio pabaigoje dalis vyčių bu
vo nuvykę į Ontario vyčių vadų 
konferenciją — žiemos stovyklą 
Oshawoje. Konferencijos tikslas — 
aktarti pirmąją Kanados jamboree 
ateinančią vasarą ir išvyką į Nor
vegijoje įvykstantį sk. vyčių sąs- 
kridį rugpjūčio 1—10 dienomis. 
Kanadą atstovaus 50vyčių.

Pasitarimai vyko žiemos stovyk
loje pilna to žodžio prasme. Vie
na? Oshawos turčius, skautų sim- 
patikas, ’ Samac priemiestyje, gra
žaus slėnio ir upelio išmargintoje 
vietoje, pastatė visą charakteringų 
namukų koloniją. Trobelės, su
krautos iš apvalių rąstų, primena 
lietuviško stiliaus konstrukciją (jų 
yra 10). Turėdami visus modemiš
kus kasdieninės būtinybės pato
gumus, trobesiai žiemos metu tei
kia jaukią prieglaudą dideliam as
menų skaičiui. Tiesa, sk. vyčiai 
jais naudojosi tik posėdžiams ir 
programai išpildyti. Viskam pasi
baigus, nežiūrint šaltoko oro, skau
tai nuėjo gulti į slėnyje dar dienos 
metu pastatytas palapines.

Buvę laikraščių korespondentai 
kameromis ir pieštuku / fiksavo 
kiekvieną įdomesnį žiemos stovyk-

New Yorkas. 1947 m. į Ameriką 
nuvyko vokiečių kilimo DP, kuris 
pamokė amerikiečius kaip reikia 
gyventi, rašo „S&S". Gavęs pa
šalpos 2000 dolerių iš vienos šal
pos organizacijos, per du metus 

lautojų stovyklos pasireiškimą, 
šia proga nebuvo pamiršti ir sve
čiai lietuviai. Sekančią dieną 
Oshawos dienraščio pihnąjį pus? 
lapį puošė didžiulė, nuotrauka, 
kurioje buvo matyti lietuviai su 
kanadiečiais skautininkais. Mon- 
trealio žurnalas „Standart", apra
šydamas stovyklą, tarp kitų nuo
traukų įsidėjo svečius lietuvius su 
amerikiečių .veteranu, pažymėda
mas, kad lietuviai savo dainomis 
„highlighted” (praskaidrino) va
karo programą.

Vasario 16 minėjimo koncertan 
buvo atsilankę visi Toronto skau
tų „Vedguarters" pareigūnai.

S. Meškuitis

PADĖKA
Didžiai gerbiamiems p. p. Dr. 

Maciūnui, chirurginio skyr.ve
dėjui DP. ligoninės Augsburge, tos 
pat ligoninės Dr. Kalninš — 
vaikų skyr. vedėjai, ir visam ligo
ninės personalui už mūsų sergan
čios dukters Irenos S t r o k o n tė
višką ir rūpestingą priežiūrą bei 
globą reiškiame širdingiausią pa
dėką.

pipl. ing. Nikolai ir Stefanija 
Strokon

DP. Ukrainian Camp Augsburg.
katalikų klebonas, didelis lietuvių 
bičiulis kun. Keller. Pamaldų metu 
lietuviai sugiedojo „Marija, Ma
rija". Giesmė bažnyčioj susirihku- 
siems australams labai patiko ir 
klebonas'po pamaldų paprašė, kad 
ateityje lietuviai visuomet giedotų 
per mišias.

Po pamaldų miesto rotušės sa
lėj įvyko iškilmingi pietūs. Susi
rinkusius lietuvius ir svečius 
australus lietuviškai pasveikino p. 
Tamošiūnas, o angliškai p'.' Tamo
šiūnienė. Po to p. Jonavičius an
gliškai trumpoj kalboj nušvietė 
Vasario 16 d. reikšmę lietuvių 
tautai ir Lietuvai. Savo kalboje 
kun. Keller kvietė nenusiminti ir 
pasitikėti. Aukščiausiuoju, kuris 
grąžins Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę. Vietos darbo kari
ninkas Mr. Owen Australijos vy
riausybės vardu palinkėjo lietu
viams ištvermės ir laimės Austrą-, 
lijoje. Pietų metu pasidalinta įspū
džiais ir padainuota lietuviškų ir 
australiškų dainų. Minėjimas baig
tas Lietuvos ir Australijos himnais.

Už šio minėjimo surengimą apy
linkės lietuviai yra dėkingi p. p. 
Tamošiūnams ir p. J. Bendoraičiui.

Freiburgo Stud. Ateitim D- 
vės pirm. coli. JUOZĄ ŠON- 1 
TĄ ir ateitin. coli. TEKLYTĘ 
RUŠEMAITĘ, sukūrusius lie
tuvišką šeimą, .sveikina ir 

' linki tremties kelyje laimės 
| ir pasisekimo

Fręiburgo Stud. Ateitin. 
Valdyba.

LTB CENTRO KOMITETE HANAU 
yra gauti šiems asmenims svarbūs 
dokumentai:

Alfonsui Kaireliui ir 
Alfonsui Valiuliui.

Šie asmens prašomi artimiausiu 
laiku atsiliepti. LTB

Lietuvaitės nuo 17—21met. atsi
liepkite vedybų reikalu. Esu 23 
met. amžiaus, ^175 cm aukščio, 
šviesiaplaukis, mėlynomis akimis, 
gimęs Lietuvoje, Ukmergės mieste. 
Suinteresuotos kartu su laišku 
prisiųskite trumpą savo gyvenimo 
aprašymą ir nuotrauką. Parūpinsiu 
atvykimui dokumentus. Rašyt šiuo 
adresu: Mr. Česlovas Blinstrubas, 
Sugar Industry, Ingham Q-land, 
Australia. ____ V

Lietuvaitės! Atsiliepkite norin
čios sukurti lietuvišką šeimą 
Australijoje. Esu tamsiaplaukis, 
vidutinio ūgio, persiritęs puskapį. 
Esu geros širdies ir sugyvenamo 
būdo. Rašykit: Mr. Vytas Sadabis, 
Mundaring Weir, c/o P.W.DW.A., 
Australia. >. >

Buvęs DP-milijonierius
šis DP sugebėjo taip prasimušti, 
jog šiandien jis prekiauja siuva
momis mašinomis ir jo įstaigos ka
pitalas — siekia 1 mil. dolerių.

Jolsųnas, taip vadinasi šis lai
mingas DP, gimė Vokietijoje, ta
čiau visą laiką gyveno Varšuvoje. 
Čia jis susipažino su mašinų pre
kyba ir tuo neblogai vertėsi jau 
prieš karą. Tačiau kai jis atvyko 
su savo žmona, jis neturėjo nieko, 
net angliškai nemokėjo. .Tačiau 
apsukrumas ir sumanumas padėjo 
jam užsigarantuoti tvirtą, materia
linį pagrindą.

SKELBIMAI
PRESSE-FOTO PAULAITIS, WAN- 
GEN/ALLGAEU, HERFATZ 6, FO
TO IR OPTIKOS REIKMENŲ PRE

KYBA SIŪLO
Zeiss Contax objektyvus:

Tess ar 1:3,5 f-5 cm 148,—
Sonnar 1:2,0 f-5 cm, so T-Belag

380,— 
Sonnar 1:1,5 f-5 cm, su T-Belag

580,— 
Knygą apimančią visą foto sritį,

„Meine Foto-Praxis" Dr. W. Hee- 
ring, 424 psl., kaina 18,—

Foto aparatų katologą, kaina 1,50 
Foto-kino industrijos katologą,

kaina 4,50

KAS GALI PERLEISTI 
už atlyginimą, maistu ar pinigais, 
šias knygas:

1. „Sauskeliai" (plentai, grunt
keliai, tiltai) inž. Gabrio,

2. „Medžiagų atsparumas", Vasi
liausko, 1941 m.,

3. „Elementarinių medžiagų at
sparumo kursas" (1 laida), Vasi
liausko,

4. „Statybos kainoraštis". Karo 
Butų V-bos leidinys, 1939 m. Pra
šome rašyti: E. Petrušaitis, Schw. 
Gmuend, Bismarck-Kaseme BĮ. 9-

Paieškoj ima i
Manoma, kad dabar yra kur nors 
Britų zonoje' Vokietijoje.

Austin Anna Lenna, gimusi 
1919, 4. 3., paskutinės žinios iš 
Poggelon / Mecklenburg.

Beniakonsky Rina, 12 metų, gi
musi Vilniuje, iki 1944 metų su* 
savo tėvais buvo Vilniaus geto j e, 
po todšvežta į Vokietiją.

Ęerelovvič Chaim Aharon, gi
męs 1914 Kražiuose, paskutinės 
žinios iš pabėgėlių stovyklos Feld
afing, Bavarijoje.

Beresnevič Stefania, gimusi 
1862. 9. 3. iš Kalniškių, Šiaulių 
apskr., išvežta į Sibirą, Starobor- 
dinsk apskr., Altajaus dalyje.

Beresin arba Beresinaitė Suhu- 
lamite, gimusi 1935. 1. 16. Kaune, 
1944 metais iš Kauno išvežta.

Bergienė Eugenia, gimusi 1900 
m., paskutinės, žinios iš Rytprū
sių.

Berne JudeI, gimusi 1919 m. 
Lietuvoje, paskutinės žinios iš 
Mūncheno.

Bezrukova Elzė, gimusi 1893. 8. 
19/ Nidoje, Klaipėdos apskr., iš- . 
vežta į Granx / Koenigsberg. Pas
kutinės žinios iš Schliesbergo, Til
žės apskr., Rytprūsiuose.

Biržlnskas arba Biržinkij Va
lys, 16 metų, išvežtas į Vokietiją.

Veronika Daukšiūtė-Lipekienė, gi
musi Vaikoniškių arba Viskių kai
me, o dabar gyvenanti Amerikoje, 
ieško savo tėvų, brolių ir seserų 
Daukščių iš Vaiponiškių kaimo, 
Punsko parapijos, Suvalkijoje, ir 
taip pat tos pačios apylinkės pa
žįstamų ir giminių. Rašyti: Mrs. 
V. Lipekis, Pomfret Road, North 
Wilmington, Mass. USA, parūpin
siu atvykimui į JAV dokumentus.

Kazimiera Opulskutė-Geanchos, 
ieško savo seserų Onos Buržinskie- 
nės, Eugenijos Mineikienės, Julijos 
Šulcienės, puseserės Mantvilienės 
ir pusbrolio Malekausko. Rašyti 
šiuo adresu: Mrs. K. Geanchos, 
664 Adams Str., Gary, Indiana, 
USA.

Ieškoma Petronėlė Pauliukevi- 
čiūtė, Vinco duktė, kilusi iš Vaiš
vilų kaimo, Vilkaviškio apskr. Kas 
žino los likimą arba dabartinį 
adresą, prašau pranešti Stefai Pau- 
liukevičiūtei, Trollsee Camp, Flens
burg. Paieškomai yra svarbių ži
nių iš Lietuvos.

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELLIO 

IEŠKO ŠIŲ ASMENŲ
Alperavičius ar Alperavitsonas 

Abrasha, 1944 m. iš Kauno per 
Dachau į Auschwitzą išvežtas.

TSk. išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle-
zzZ.IDUlTGl nlais. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — JO pfg. Visų trijų laidų mėnesio* prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM I.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinlpas 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, Vinnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —« doleriai metams. ___________ _____________

3



1949. 3. 15. 28 (223)ŽIBURIAI

Svarbu norintiems pasirengti emigracijai
poruotų, jo socialise padėtis ir

LTBKravcenko apie pasikeitimą.. 4
(Atkelta iš 1 pusi.) 

pats ir su Gromyko. Jo paskyri
mas pirmuoju Višinskio pavaduo
toju rodo, jog Politbiūras tai pat 
sutinka ir su jo veikimo meto
dais JT. Višinskio-Gromyko due
tas, pabrėžia Kravčenko, laimin
gos ateities nelemia.' Visai prie
šingai! Dažniausiai rusų vartoja
mai žodis „Niet“bus kartojamas 
ir toliau.

Apskritai panašūs pasikeitimai 
sovietuose yra dažni ir turi ma
žos reikšmės. Tačiau šitas pasi
keitimas, anotKravčenkos, turi būti 
skaitomas rimtu. „Aš spėju, sako 
Kravčenko, jog jis turės tokias pa
te kmes: 1. santykiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos bei JAV vis 
daugiau įsitemps, 2. bus suinten
syvintos pastangos padidinti ko
munistų įtaką Anglijos, Prancū
zijos ir Beneluxo kolonijose, 3. 
bus suteikta didesnės svarbos Ko- 
minformo veikimui ir atskirų val
stybių komunistų partijų veiklai. 
4. Sovietų satelitų kraštuose nėra 
viskas tvarkoj; ligšiol jiems nela
bai sekėsi satelitus politine, ka
rine, strategine ir ekonomine 
prasme tinkamai „apšviesti“, to
dėl lauktina, jog tai jie padarys 
dabar, 5. Sovietai supranta, jog 
vokiečių problema aktualėja Ir

tas faktas reikalauja imtis naujiįį 
metodų ir akcijos, 6. visomis prie
monėmis ir trumpiausiu laiku 
stengsis „apšviesti“ Kiniją politiš-

Pastebėta, kad dalis ? tremtinių 
nežino Wi kurių potvarkių, o da
lis, norėdama gauti DR statusą, 
neapsirūpiaa reikiamais dokumen
tais. . \

Autoritetingose įstaigose mums 
teko patikti, kad norintieji gauti 
IRO globsi arba statusąįjturi išpil
dyti Contipl Center statomus rei
kalavimus. '

1. Buvę savisaugos batalijonų 
kariai, Lietuvos vietinės rinktinės 
vyrai ir policijos tarnautojai gali 
gauti IRO globą arba statusą ^emi
gracijos reikalams, jei1 jie byvo 
mobilizuoti po 1943 m. sausio m.

kai, strategiškai, kariškai ir eko-j .1 d. arba įjungti prieš norą į vo- 
notniškaL (kiečių Wehrmachtą arba jos dali-

Toliau, Kravčenko teigia du da
lykus: 1. nors santykiai tarp Va
karų ir Rytų pablogės, tačiau tai 
pasiliks šaltojo karo plotmėj, 
„karšto“ karo greit nelauktina, 2. 
visos kalbos apie vidines- Polit- 
biuro kovas neturi jokio pagrindo.

Kravčenko taip pat mano, jog 
Višinskis bus padarytas premjero 
pavaduotoju ir Politbiuro kandi
datu, o Gromyko įtrauktas į cen
trinį komunistų partijos komite
tą. Vakarai turi nežmiršti, jog 
užsienių politiką tvarko tik Polit- 
biuras. Dar vieną dalyką Vakarai 
turi įsidėmėti, jog virš visko dar 
yra super-politbiuras, susidedąs 
tik iš šešių vyrų: Stalino, Moloto
vo, Mikojano, Andrejevo, Voroši- 
lovo ir Kaganovičiaus. Jame nie- 
kas nepakito.. Todėl ir komunizmo 
norai nepakito. Tačiau jis yra nu
galimas, nes jo vadams sekasi ko
voti tik tamsoj. Garbingoj kovoj 
jie pralaimės, baigia Kravčenko.

■sius. Praktikoje reikalaujama, kad 
Jie galėtų įrodyti kada jie mobi
lizuoti arba pagauti ir kada jie pa
leisti iš belaisvės (labai svarbu 
turėti iš belaisvės atleidimo doku
mentus).

2. Buvę jėga vokiečių išvežti į 
Norvegiją, turi pristatyti Lietuvos 
garbės konsulo Norvegijoje pažy-

Londonas. 1949/50 finansiniams 
metams Didž. Britanija gynybai

mėjimą, kad buvo prievarta at
vežti ^darbams.

3. Grįžtantieji iš Belgijos, Pran
cūzijos, Olandijos arba Anglijos 
atgauna seną statusą, jei yraaiš- 
pildę sutartį, arba grįžta' dėl ligos 
įf turi geras atestacijas. Susirgu- 
sieji automatiškai skiriami į sto
vykla^-'jei prieš tai yra buvę sto
vyklose. Išvarytieji iš tų kraštų 
už nusikaltimus, girtuokliavimą ir 
pan., skiriami į vąkiečių ūkį.

4. Tarnaujantieji darbo hrbasar- 
gybų kuopose, turi pasirūpinti rei
kiamais pažymėjimais ką veikė 
nacių viešpatavimo laikais (darbo 
pažymėjimu, kalinio, jei sėdėjo 
kalėjime, ligos, jei dėl ligos nedir
bo ir t. t.). Tie, kurie DP statusą 
gavo, bet buvo įspėti tokius pa
žymėjimus pasirūpinti, privalo tai 
padaryti, kad nesusitrukdytų jų 
emigracija. Tą patį privalo atlikti 
tie vyrai, kurie dar DP statuso 
neturi ir nori jį gauti.

5. Įspėjama saugoti dokumentus. 
Naujų dokumentų išgavimas suriš
tas su išlaidomis, o dokumentus 
išduodančios įstaigos neturi lėšų 
kaikurias išlaidas padengti.

Taigi patariama visiems, norin
tiems pasinaudoti IRO globa, iš 
anksto pasirūpinti reikiamais do
kumentais.

Patarimų tuo reikalu galima 
gauti stovyklose pas teisių patar
ėjus nemokamai ir ten sudaryti rei
kalingus dokumentus.

skiria 759.860.000 svarų sterlingų, Bendrai norinčioje apsirūpinti 
gi einamiems metams tam pačiam DP statusu reikalaujama įrodyti, COO CAT* Ann .... . ....... ... .tikslui buvo skirta 692.600.000 sv. 
sterlingų.

Paryžius. AP iš Paryžiaus prane
ša, jog Pietų Prancūzijoje netoli 
nuo St. Silvester kajmo atrasti 
ųranijaus rūdos sluoksniai. ~ 
Amerikos gabenami įrengimai 
rūdai eksplotuoti.

Vatikanas. Vatikano radijas 
neša, jog Kominformas įkūrė 
kyrį specialiai katalikų reikalams.

Iš
šiai

pra- 
pos-

ką jis veikė Vokietijoje nuo at
vykimo dienos iki kapituliacijos, 
jis turį įrodyti, kodėl jis bėgo iš 
Lietuvos ir kodėl jis nenori grįžti 
į tėvynę. Šiuo atveju nepakanka- 
pasakyti, kad jo tėvynė yra bolše-.; - 
vikų okupuota, bet nurodyti as-' 
meninę priežastį, už ką jį bolšę- 
vikaį persekiojo ir persekiotų. (Ar 
jis veikęs prieš bolševikus; ar jo 
šeimos nariai, ar yra giminių dė

TMUHįtoi is visus
Vašingtonas. IRO pranešimu per 

paskutiniuosius 19 mėnesių buvo 
įkurdinta per 200.000 DP.

Nankingas. Naujuoju nacionalinės 
Kinijos ministeriu pirmininku paskir
tas Ho-Ying-Chin.

Bielgradas. Už pasikėsinimą nunuo
dyti 630 valstybinio ūkio kiaulių 4 
Jugoslavijos ūkininkai nuteisti mirti.

Santiago. Čilės sostinės laikraštis 
,,E1 Mercurio de Valparairo“ rašo, jog 
Čilė gaus iš JAV atitinkamą skaičių 
laivų. Laikraštis toliau mano, jog Čilė 
pirksianti lėktuvnešį. 10.000 tonų krei
serį ir du ar tris naikintojus. ’

Teheranas. Persijos vyriausybė per
spėjo Tasso korespondentą Teherane, 
jog jis siunčiąs į Maskvą neteisingas 
ir tendencingas žinias, kenkiančias 
krašto saugumui.

Hannoveris. J»ietų ir Siaurės Vokie
tijos futbolo rinktinių susitikimas 
Hannovery (III. 13) baigėsi šiauriečių ’ 
laimėjimu l:(y.

Vašingtonas. 1949 m. Nobelio taikos 
premijai gauti kandidatų sąraše pir
maisiais įrašyti Argentinos preziden
tas Peronas, jo žmona Ieva ir E. 
Rooseveltlenė.

Kravčenkos byla Paryžiuje
SOVIETAI DIDINA KARINĮ 

BIUDŽETĄ
Maskva. Aukščiausio Sovieto sesijoj 
SSSR finansų ministeris kovo JO d. 
vakare* patiekė 1949 biudžetą. Posė
dyje dalyvavo taip pat ir Stalinas bei 
kiti Politbiuro nariai. Ministerio Sve- 
revo biudžete numatyta 445 milijardai 
rublių pajamų Ir 415 milijardų išlaidų. 
Kariniams reikalams numatyta išleisti 
79 milijardai rublių. Tai yra 19 proc. 
viso biudžetu 1948 m. karinis biudže
tas tesiekė 66 milijardus rublių. Mi
nisteris pareiškė, jog teąrinio biudžeto 
padidinimas yra būtinai reikalingas, 
norint apsaugoti Sovietų Sąjungos 
laisvę ir nepriklausomybę. Griežtai 
užpuolęs JAV, jis pareiškė, jog jos 
1949 m. karinis biudžetas yra 15 kar
tų didesnis už 1937 m. Apskritai pusė 
viso JAV biudžeto tiesiogiai skirta 
karo reikalams. Ir Anglijos karinis 

.biudžetas esąs kelis kartus didesnis 
negu 1937/8 m.

IR LENKAI DIDINA KARINĮ 
BIUDŽETĄ

Varšuva. Kovo 9 d. Lenkijos gyny
bos ministeris maršalas Zym terški pa
tiekė parlamentui patvirtinti 140 mil. 
zlotų karinį biudžetą 1949 m. 1948 m. 
karinis biudžetas siekė 85 mil. zlo
tų. Maršalas Zymierski pareiškė, jog 
šiuo metu karo reikalams išleidžiama 
tik 12,2 proc. viso biudžeto, kai prieš 
karą būdavo išleidžiama iki 33,3 proc. 
Baigdamas jis pabrėžė, jog Lenkija 
kartu su kitomis liaudies demokrati
jomis kovoje už taiką stovės Sovietų 
Sąjungos pusėje.

„Raudonasis dekanas” prieš Kravčenko
Kai kas, gal būt, pasakys, kad 

jis nieko nebesupranta toj byloj, 
kur -vien tik koliojamasi, viens 
kitą vadina išdavikais, žiurkėmis, 
gyvatėmis ir kitokių gyvių var
dais. Bet vis dėl to turės pripa
žinti, kad Kravčenkos liudininkai 
atidengė didelę tiesą apie Sovietų 
Rusiją.

Kravčęnkai pavyko sulaikyti tą 
komunistų melagysčių potvynį, ku
riuo Maskva norėjo užlieti bylą 
Maskvai nepasisekė išgąsdinti 
Kravčenkos nei buvusiais jo ben
dradarbiais, nei „generolu", kuris 
atsistojo prieš teisėją apsikarstęs 
krūtinę ordenais, kaip Stalingrado 
herojus. Kada Kravčenko jam* ne
nusilenkė, bet, pavadinęs jį patį 
karo nusikaltėliu, paklausė, kaip 
jis gavo generolo laipsnį, šis su 
visais savo ordinais ir palydovais 
apleido teismo salę.

Ar Europa patektu i sovietu

po 250 mil. to-

(Atkelta iš 1 psl.) 
vietų pramonės produkcija. Šio 
penkmečio plane kiekvieną metą 
numatyta iškasti
nų anglių. Tokį kiekį JAV per 
metus iškasdavo jau 1903 m. 1949 
m. plieno produkcija numatyta 
20 mil. tonų, kai tuo tarpu JAV 
1947 m. jo pagamino 84,7 mil. to
nų. Tokia pati tragiška padėtis 
yra ir su skystu kuru, kuris taip 
labai reikalingas modernaus mo
torizuoto karo vedimui ir be ku
rio vokiečių armiją ištiko toks 
liūdnas galas.

Nereikia užmiršti ir atominės 
bombos, kuri ateinančiame kare 
suvaidins lemiamą vaidmenį. 
Anot minėto „Echo der Woche“, 
atominė bomba per vieną minutę 
sugriaus ilgų metų milijonų žmo
nių darbus. Ir kai tokios bombos

pradės kristi ant sovietų pramo
nės centrų, žinoma, frontai tuo
jau tai pajus, ir nuo „žaibo karo“ 
teks atsisakyti. Negaudamos rei
kiamos paramos iš užnugario, so
vietų pajėgos Vakarų fronte neįs
tengs išvystyti greito tempo, bū
tinai reikiamo tokiai operacijai, 
kaip Europos užėmimas. Nespė
jus tai įvykdyti pradžioj karo ir 
Vakarų valstybėms spėjus suor
ganizuoti tinkamą gynybą, ^so
vietams, atrodo, Europą vėliau 
nepasisektų užimti ir apskritai 
tuomet iškiltų jau kitas klausi
mas: ar sovietaii iš viso karą lai
mėtų?

Kravčenkos byla artinasi prie 
galo, ir „Les Lettres Francaise", 
nebeturėdamos rankoje tvirtų ,,ko
zirių", stengiasi bent sumaišyti 
procesą. Svarbiausiųjų liudininkų 
parodymai jau buvo padaryti, tad 
galima jau dabar padaryti išve
džiojimus, kuri pusė stovi geres
nėj padėty.

Bet dar negalima tikrai pasakyti, 
kas laimės, nes teismo sprendi
mas dar nepaskelbtas.

Byla vyksta dėl įžeidimo ir apš
meižimo, tad komunistams yra rei
kalinga įrodyti, jog Kravčenko 
yra dezertyras, išdavikas, kad ne 
jis pats parašė knygą „Aš pasirin
kau laisvę", o kad tai amerikiečių 
propagandos fabrikacija.

Kravčenko buvo apšauktas ame
rikiečių agentu, tad komunistai 
turės tai įrodyti. Jie tvirtino, kad 
jis buvo prasilošęs ir prasigėręs 
ir kad amerikiečiai už skolų ap
mokėjimą jį įsiviliojo į savo 
tarnybą. Jie rašė, kad jis tepara
šęs tik 60 puslapių, o paskui -ame
rikiečių žvalgyba užbaigusi su bal
tųjų rusų pagalba, panaudodama 
tik Kravčenkos vardą. Bet ar kny
ga rašo tiesą apie Sovietų Rusiją? 
Šis klausimas buvo ne kartą pa
liestas byloje. Buvo didelių ginčų, 
ar Kravčenka buvo komsomolu, 
Charkove studentu, aukštu valdi
ninku įr panašiai.

Komunistai stengsis žinoma, įro
dyti, kad Kravčenkos straipsniai 
tarnavo vokiečių propagandai ir 
jei Vakarai būtų klausę Kravčen
kos išvedžiojimų, tai karas nebū
tų buvęs taip greit laimėtas, kad 
paprasti piliečiai nevažinėja su 
netikrais popieriais. Jie stengsis 
įrodyti, kad jis buvo tik paprastu 
valdininku priimti prekėms . . .

Sakyti, kieno pusėje yra pers
vara, dar būtų per anksti, peš dar

blikos susidomėjimas buvo nu
kreiptas į „raudonąjį dekaną", ku
ris Anglijoje vadinamas tokiu 
vaędu dėl savo komunistiškų pa
žiūrų. Tai Canterbury anglikonų 
bažnyčios dekanas Mgr. Hawell 
Johnson, 74. metų amžiaus, su 
praplikusiu pakaušiu ir aplink 
kaip karūna užsilikusiais žilais ’ 
plaukais, išraudusiu, kaip seno 
whisky gerėjo, veidu, apsivilkęs 
trumpa juoda sutana ir senos ma
dos dviratininko kelnėm, o ant 
kojų užsidėjęs juodus getrus iki 
kelių, atrodė tikra asmenybė iš 
Dickenso knygų. '

Jis neatvyko į teismą, kad duotų 
Kravčęnkai palaiminimą, bet kad 
su dideliu auksiniu stačiatikių • 
kryžiumi įrodytų, jog Kravčenko 
netiesą rašęs.

Johnson pasisakė, kad jis nema
žai yra parašęs knygų apie So
vietų Rusiją, kaip tai „Sovietų 
galingumas” arba visai neseniai 
išleidęs „Sovietų pasisekimas”.

— Jei mano knygos yra korek-
kelios audiencijos bus pašvęstos u5kos lai Kravčenkos yra neko-rankraščių nagrinėjimui.

Per penkioliktąją audienciją pū
rėktiška, o jei jo korektiška, tai 
mano turėtų ■būti nekorektiškos.

Plačiai praveriamas durys

Bre-

Kadangi spaustuvė dėl šv. Juozapo 
šventės darbą nutraukia penkta
dienį anksčiau, tai sekantis, še
štadieninis, 6 psl. iliustruotas 
„Žiburių“ numeris išleidžiamas 
ketvirtadienį.
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(Atkelta iš 1 pusi.)
Kaip ilgai trunka kelionė?
Iš Genuos 4 savaites ir iš 

merhaveno 5 savaites.
Yra kalbama, kad Australijos 

vyriausybė emigrantams pergaben
ti yra numačiusi panaudoti lėktu
vus, kaip šiandien jau daro Kana
da ir Venezuela? Ar tai tiesa?

Šia tema kaip tik dabar Austra
lijos vyriausybė veda pasitarimus.

Ar vokiečiams yra galimybės iš
vykti?

Šiuo metu tik labai mažu mastu 
ir tik tiems, kurie turi giminių 
Australijoje. Šiuo atžvilgiu daroma 
taip, kaip JAV.

Ar teisybė, kad, karui pasibai
gus, Australija priėmė tam tikrą 
skaičių vokiečių mokslinink'ų?

TMip.
Viena. Kovo mėn. 8 d., kaip 

• Australijos karinės misijos pirmi-

ninkas ir DP reikalams tvarkyti- 
pareigūnas gen. Galleghan 
pranešė vienoj spaudos konferen
cijoj Berlyne, išplaukė iš Neapolio 
į Australiją vėl vienas transportas 
su DP. Australija pasirašanti su 
IRO sutartį, pagal kurią iki 1950 
metų priimsianti 200.000 DP. Austri
joj iki šiol australų komisija su- 
verbavusi per 2500 išįvietintųjų iš
vykimui į Australiją. Dar 1949 me
tų pirmam pusmety būsią pervež
ta į Australiją 33.000 DP.

Išvažiuojantieji į Australiją turi 
įsipareigoti 2 metus dirbti paskirtą 
darbą. Baigus sutarties laiką, dar
bus galima pasirinkti laisvai. Po 
penkerių metų gyvenimo Austra
lijoj kiekvienas emigrantas turi 
teisę įsigyti Australijos pilietybę.

| Nepamirškime sumokėti prenumeratos! J
ALBANIJOS RADIO KVIEČIA JUGO

SLAVUS SUKILTI PRIES TITO
Triestas. Albanų Tiranos radijas pa

ragino Jugoslavijos moteris sukilti 
prieš Tito ir su ginklu rankoj paša
linti JI ir jo kliką iš valdžios. Jugo
slavijos moterys buvo raginamos pa
veikti savo vyrus ir sūnus, kad jie 
griebtųsi i rankas ginklo ir išvaduotų 
tautą nuo išdavikiškos Tito gaujos ir 
jo paties.
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