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DP problema jau 1950 metais bus išspręsta
IRO GEN. DIREKTORIUS W. H. TUCK DP KLAU SIMAIS

Sovietai spaudžia kana
Neseniai Vokietijoje lankęsis 

Tarptautinės Pabėgėlių Organizaci
jos generalinis direktorius W. H. 
Tuck suteikė pasikalbėjimą DP 
klausimais „Die Neue Zeitung" 
bendradarbiui E. Landau.

Klausimas: koki buvo IRO užda
viniai jos veikimo pradžioje ir 
kaip jie buvo atlikti.

Atsakymas: Pradedant darbą 
prieš 21 mėnesį, IRO uždavinys bu
vo suteikti DP žmoniškas gyveni
mo sąlygas, juos maitinti ir ap
rengti. Toliau mes turėjome rū
pintis jų socialine padėtim bei su
teikti jiems politinę ir teisinę glo
bą. Tuo pačiu metu mes pradė
jome repatriacijos darbą ir įkur
dinimą tų asmenų, kiirie dėl įvai
rių priežasčių į savo tėvynes grįžti 
nenorėjo ar negalėjo. Tuo tikslu 
mes vedėme eilę diplomatinių 
derybų, kurios, mano džiaugsmui, 
davė teigiamų rezultatų. Šiuo me
tu DP priima ir suteikia jiems nau
ją tėvynę Anglija, JAV, Kanada, 
Prancūzija, Australija, Belgija, 
Naujoji Zelandija, Brazilija, Ar
gentina ir visa eilė mažesnių val
stybių. Ryšium su tuo mums iš
kilo nauji uždaviniai — DP pa
ruošimas emigracijai naujų prak
tiškų profesijų mokymo prasme ir 
pervežimas. Tam tikslui suorgani
zavome eilę mokyklų ir <gjcursų, 
kuriuose daugiau kaip 150.000 DP 
mokėsi angliškai ir kita tiek išmo
ko naujų amatų.

Klausimas: Kaip vyksta emigra
cija, į kur ji nukreipta ir kokiu 
tempu vykdoma.

Atsakymas: JAV netik priėmė 
DP įstatymą, pagal kurį į Ameri
ką įvažiuos 205.000 DP, bet ren
giasi pagal prez. Trumano pasiū
lymą tą įstatymą praplėsti, kad 
tuo būdu į Ameriką galėtų atvykti 
dvigubai daugiau DP ir lengves
nėmis sąlygomis. Iš kitos pusės 
Australija mums neseniai pranešė, 
jog ji nutarusi priimti kiek galint 
daugiau DP. Kanada viena iš pir-

Is Rytu be paliovos rieda tankai
Berlynas. Apie didžiuosius so

vietų pavasario manevrus Rytų Vo
kietijoj pranešama:

Ryšium su raudonosios armijos 
pasirengimais manevrams normalus 
susisiekimas sovietų zonos keliais 
ir geležinkeliais visiškai pakriko, 
nes iš Rytų nepertraukiamai rieda 
kariuomenės ir tankų transportai: 
Kas valandą į Frankfurtą prie Ode
rio atvyksta dideli šarvuočių kon
tingentai, kurie tuoj išsiskirsto į 
miškus. Buvo įsakyta Išsikraustyti 
Iš Frankfurto visiems civiliams gy
ventojams, bet patį paskutinį mo
mentą tas įsakymas buvo atšauk
tas. Į rytos nuo Berlyno sutraukta 
apie 50 000 vyrų, atrinktų iš „li
audies milicijos". Jie sovietų ka
rininkų vadovaujami atliks ypatin
gus uždavinius-saugos žygio ke- 

mųjų pradėjo priimti DP Ir ne
seniai paskelbė, jog priėmė 50.000 
jį DP. I JAV pagal DP įstatymą 
jau nuvyko 10.000 DP. Vasario 
mėn. išvyko vėl 4.500, kovo mėn. 
išvyks nemažiau 6.000. Mes tikime, 
jog greitai į mėnesį išvešime po 
10.000 asmenų Ir 205.000 DP kvotą 
greit išpildysime.

Klausimas: Ar tai reiškia, jei 
teisingai jus suprantu, jog ligi 
1950 m. birželio visi iš Vokietijos 
bus išvežti?

Atsakymas: Taip. IRO yra įsitiki 
nusi jog ligi to laiko dauguma 
emigracijos sąlygas atitinkančių 
asmenų iš Vokietijos išvyks. IRO 
nuo savo veikimo pradžios iki 1948 
m. gruodžio 31 d. įkurdino 354,286 
DP. I skaičių neįeina tie, kuriuos 
įkurdino prieš IRO veikusios DP 
globos organizacijos ir repatrija 
vusieji į savo kraštus.

Klausimas: Jūs savo atsakyme 
prasitarėte apie emigracijai tinka
mus žmones. Aš suprantu, jog dau
gelis vyriausybių nori priimti tik

Kai Atlanto paktui „isdigs dantys”
Londonas. Užsienių žurnalistų są

junga Londone neseniai vieną va
karą pasikvietė žymiausių britų 
laikraščių redaktorius padiskutuoti 
apie tai, kaip Atlanto paktas pa
veiks tolimesnę tarptautinės po
litikos raidą. Diskusijos buvusios, 
anot „Basler Nachrichten" kore
spondento, nepaprastai įdomios 
nes žurnalistai kąįbėję visiškai at
virai, ne taip, kaip jie kad rašo 
savo laikraščiuose. Kairiųjų dar- 
biečių atstovas parlamente ir „Tri-

VAšingtonas. Pereitą savaitę įvyku
sioje JAV burmistrų konferencijoj 
Vašingtone atominės medicinos specia
listas Dr. David Bradley pareiškė, jog 
Sovietų Sąjunga tikrai žinanti atomi
nės energijos paslaptis. Jis pridūrė, 
jog supramoninta Rusija, padedant 
vokiečių atomo specialistams, gal jau 
dabar gaminlnantl atominius ginklus.

liūs, dengs perėjimus per upes, 
atliks okupacinius uždavinius 
„užimtuose" miestuose. Po manevrų 
vokiečių daliniai nebebus palei
sti, bet bus laikomi „tam tikriems 
reikalams" kareivinėse. Jau dabar 
tie daliniai, keletą mėnesių apmo
kyti kartu su raudonosios armijos 
daliniais, vadinami vokiečių „li
audies armija". Manevruose daly
vauti buvo parengti ir vad. „įmo
nių apsaugos" būriai, o taip pat 
ir komunistinės jaunimo organi
zacijos FDJ. daliniai. Pastarieji bu
vo apmokyti veikti .^puolančiojo 
vakarinio priešo" užnugaryje ir at
likinėti sabotažo uždavinius.

KREMLIUS KEIČIA GYNYBOS 
MINISTERI

VAŠINGTONAS. Kov. 24 d. 
' Maskvos radijas visai nelauktai

kvalifikuotus darbininkus, bet ne
labai nori įkurdinti dideles šeimas 
arba senesnio amžiaus žmones. Ar 
IRO yra dariusi žygių išaiškinti 
toms vyriausybėms, jog toks nu
sistatymas jau vien žmoniškumo 
atžvilgiu yra neteisingas?

Atsakymas: Jūs esate teisus. 
Mes su tokiais suvaržymais kovo
jome ir aš galiu su džiaugsmu pa
reikšti, jog daugumą valstybių pa
vyko perkalbėti. Jau trys mėne
siai, pavyzdžiui, kai šeimos galvos 
gali likusius šeimos narius atsiga
benti į Kanadą. Jš kitos pusės 
Australija neseniai sutiko priimti 
500 našlaičių iki 18 metų. Pirmas 
transportas jau išvyko. Taip pat 
nemažėti intelektualinių profesijų 
DP išvyko į JAV ir Australiją. Ta
čiau tam tikras skaičius PP vis 
tiek turės pasilikti Vokietijoje ir rinės misijos, kurių vieną sudaro 
tai yra senesnio amžiaus žmonės, 
kurie neturi užsieniuose giminių, 
invalidai, ligoniai ir tie, kurie yra 
nedarbingi. Jais tačiau IRO ir to
liau rūpinsis.

bune“ redaktorius Mikardo „New 
Statesman and Nation" redaktorius 
Aylmer Vallance pasisakė biją, kad 
Atlanto paktas karo pavojų vei
kiau priartinęs nei nutolinęs. Pa 
žymėtina, kad abu darbiečių redak
toriai yra aiškūs komunizmo prie
šai. Jų manymu, sovietai esą įsi
tikinę, kad Vakarai rengiasi juos 
pulti, ir todėl sovietai galį smogti 
anksčiau negu Atlanto paktui „iš- 
digs dantys", t. y. maždaug vienų 
metų būvyje. Vallance mano, jog 
kritiškasis perijodas ateisiąs po 
9—12mėnesių, ligi to dar esą ga
lima tikėtis, kad viena ar antra 
pusė rimtai pabandysianti pasiekti 
įtampos sumažinimo. Kiti redakto
riai, ypač „Time and Tide", atsto
vavo visiškai priešingai pažiūrai 
ir pareiškė esą įsitikinę, kad At-

gy-pranešė, jog Sovietų Sąjungos 
nybos ministeris maršalas A. N. 
Bulganinas atleistas iš pareigų ir 
į jo vietą paskirtas maršalas A. M. 
Vasilevskis. JAV sluoksniuose 
manoma, jog nors šis pakeitimas 
yra netikėtas, tačiau karinė poli
tika nesikeisiant!. Sėjama, jog Bul- 
ganino atstatydinimas turi ryšio- 
su anksčiau įvykusiais didesniais 
pasikeitimais Sovietų Sąjungos vy 
riausybėje. Tačiau Bulganinas pa
liktas minis te rio pirmininko pava
duotoju. Apskritai ministerių pasi
keitimas Londono spaudoj buvo 
paminėtas didžiulėmis antraštėmis. 
Maskvos radijas gi apie pasi kei
timą pranešė visai trumpai, kaip 
ir anksčiau nekomentuodamas.

Lake Success. Gerai informuoti 
sluoksniai, anot AP, praneša, jog 
sovietai nutarė laikinai uždaryti 
savo tris konsulatus Irane. Pa
tiriama taip pat, jog sovietai pa
reikalavo Irano vyriausybę, kad ji 
taip pat uždarytų, savo konsulatą 
Baku mieste. JT sluoksniuose ma
noma, jog tai dar nereiškią diplo
matinių santykių tarp abiejų kraš
tų nutraukimo. Iš kitos pusės 
Dean Achesonas eilinėj spaudos 
konferencijoj pareiškė, jog JAV 
pradeda visu daugiau domėtis 
Graikija, Turkija ir Iranu. Mini- 
steris pareiškė, jog sovietai suak
tyvino propogandą prieš Iraną. Jie 
teigia, jog JAV nori padaryti Ira
ną savo karine baze. Dean Ache
sonas pakartotinai pabrėžė, jog 
tai neatitinka teisybės. JAV nė 
nemanančios padaryti Iraną savo 
karo baze. Irane veikia tik dvi ka- 

40—50 karininkų ir karių, kitą 12. 
Šios abi misijos turi instruktavimo 
ir mokymo uždavinius.

Toliau min. Achesonas pareiškė, 
jog admirolo Nlmltzo paskyrimas 

lanto paktas karo pavojų suma
žinęs.

„Exchange" Vašingtono praneša, 
jog svarbiausi Trumano diploma
tiniai patarėjai susirūpinę, kad At
lanto paktas būtų ko greičiausiai 
įveiksmintas, nes ligi tol laukiama 
ypatingo santykių paaštrėjimo tarp 
Rytų ir Vakarų.

Paruoštas karinės paramos planas
Vašingtonas. Politiniuose Va

šingtono sluoksniuose šiuo metu 
daug kalbama apie antrąją Atlanto 
pakto fazę: karinę pagalbą paktą 
pasirašiusioms valstybėms bei Grai
kijai, Turkijai ir Iranui. Aukšti 
JAV. vyriausybės valdininkai ko
vo 24 d. pareiškė, jog JAV. drau
giškų kraštų kariniams reikalams 
galėtų skirti iki 2 milijardų dole
rių, nepakenkdamos krašto ūkiui.

UP pranešimu, pirmųjų metų pa
galbos planai jau yra svarstomi 
specialios JAV. vyriausybės komi
sijos. Ginklų tiekimas bus vykdo
mas pagal naują nuomos-skolos 
įstatymą. JAV. ginklų ekspertai 
pareiškė, jog Europos kraštai pir
mais metais pareikalavo labai ma
žai lėktuvų, prašydami pirmiausiai 
tankų, priešlėktuvinių pabūklų, 
sunkiųjų transporto mašinų ir to
limo šaudymo ginklų.

JAV. užs. reik. min. Dean Ache
sonas kovo 23d. spaudos konferc 
cijoj pareiškė, jog ginklų tiekimo 
įstatymas senatui svarstyti bus pa
tiektas kartu su Atlanto paktu. 
Respublikonas John Foster Dulles 
gi pabrėžė, jog sovietams reikia 
sudaryti įspūdį, kad paktas yra 
sudarytas tik taikai garantuoti.

(Anglijos užs. reik. min. sekreto
rius Ch. P. Mayphew kovo 23d. pa-

Kašmiro taikos tarpininku, duoda 
vilčių, jog šitas opus klausimas 
bus išspręstas Pakistano ir Indijos 
naudai bei taikiu būdu.

Pacifiko pakto klausimu min. 
Achesonas nieko nepasakė, nes 
esą dar tam laikas nepribrendęs. 
Tačiau AEP iš gerai informuotų 
Vašingtono sluoksnių praneša, jog 
JAV jokiu būdu nemano tuoj po 
Atlanto pakto kurti kitus regi- 
jonalius paktus.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Dūsseldorfas. Dėl Vakarų Vokletijoa 

sienų pakeitimo aštriai pasisakė Nord
rhein-Westfalen vyriausybė, pareiš
kime pažymėdama, kad tuo nusižen
giama Atlanto chartai.

Paryžius. Iš 260 kantonų esamais 
rinkimų duomenimis padėtis yra se
kanti: socialistai 71 vieta, radikalao- 
ci all s tai 53, MRP 24, gauUistai 53, ko
munistai 2, nepriklausomieji sociali
stai 7. de Gaulle prijaučiantieji 16, 
nepriklausomieji 39 ir kit.

Vašingtonas. Sovietų vyriausybė už
daro tris savo konsulatus Irane.

Belgradas. Oficialiam joguslavų pra
nešime sakoma, kad praėjusi ketvir
tadieni vienas albanų lėktuvas mė
tąs Joguslavijos teritorijoj proklama
cinius lapelius, kuriuose buvo ragina
mi joguslavai neklausyti savo vyriau
sybės. Pranešime toliau sakoma, kad 
Joguslavija suras būdų, tokius išsišo
kimus sutvarkyti.

Šanchajus. Balandžio 1d. prasidės 
Peiplnge pasitarimai Kinijos komuni
stų su Nankin go vyriausybe taikos 
reikalu.

Berlynas. Čekoslovakijos karinės 
misijos vadas Berlyne gen. F. Da- 
stich pabėgęs l vakarines zonas.

Briuselis. Kariniai Briuselio sluoks
niai teigia, jog Belgijos 56.000 taikos 
meto armija mobilizacijos atveju per 
tris dienas gali būti. padidinta iki 
350.000 karių.

Vašingtonas. Prez. Trumanas paga
liau priėmė JAV pasiuntinio Maskvoj 
gen. Bedell Smitho atsistatydinimą. 
Naujas pasiuntinys dar nepaskirtas.

reiškė, jog E. Bevinas Vašingtone 
su kitais paktą pasirašančiais at
stovais apie būsimą Ispanijos lai
kyseną ryšium su Atlanto paktu, 
nesitars. UP iš gerai informuotų 
šaltinių praneša, jog Portugalija su 
Ispanija ir toliau vedanti pasita
rimus Atlanto pakto klausimu. Ispa
nijos vyriausybė laikosi nusista
tymo, jpg Portugalija tik tuomet 
turėtų įstoti į Atlanto paktą kai 
į jį bus pakviesta ir Ispanija. Gen. 
Franco viename pasikalbęjime su 
amerikiečių radijo komentatorium 
pareiškė, jog Atlanto paktas be 
Ispanijos yra „Omletas be kiau
šinių".

NAUJI GINKLAI Į EUROPĄ
Frankfurtas. Balandžio 6d. „Armijos 

dienos“ proga Grafenwdr poligone 
įvyks po karo didžiausias Vokietijoje 
esančių JAV karinių dalinių paradas. 
AP praneša, jog tarp 800 įvairių kari
nių mašinų, parade dalyvaus mažiau
siai 250 tankų. Parade dalyvaus taip 
pat Ir karo aviacijos junginiai. Be to, 
kiekvienas atskiras dalinys šią dieną 
ruoš atskiras iškilmes.

Šiemetinė „Armijos diena“ visiškai 
skirsis nuo pernai metų. Šiuo paradu 
norima parodyti, jog JAV dalyvavi
mas Atlanto pakte yra paremtas ga
lingomis karinėmis pajėgomis, rašo 
„Daily Mali“.

Taip pat pranešama, jog į Europą 
iš JAV atgabenti modemiškiausi 16 
tonų priešlėktuviniai pabūklai.
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Amerikos vaizdai
3. UŽDARBIAI

Kai kas galvoja, kad Amerikoje 
visi be išimties labai gerai uždirba, 
kad nėra didelio skirtumo tarp 
darbininko ir „pono" algos. Tai 
netiesa. Šitokiai klaidingai nuo 
monei atsirasti davė pagrindo fak
tas, kad čia paprastai eilinis dar 
bininkas tikrai daugiau uždirba 
už mokytoją, teisėją, buhalterį, 
raštinės tarnautoją ar net ir už 
aukštesnės kategorijos valdininką 
Pavn. geroj siuvykloj prityręs pro- 
sintojas gauna į savaitę apie 100- 
120 dol., o bibliotekos knygininkis 
— 35 dol. mūrininkas už 48 vai. 
darbo parsineša 175 dol., o speci- 
jalų mokslą baigęs didelės firmos 
buhalteris — 75 dol. Šie pavyz
džiai rodo kad Amerikoje bet koks 
inteligentinis darbas gana žemai 
apmokomas, o tuo tarpu specijalus 
fizinis amatas atlyginamas labai 
aukštai. Tačiau kad gautum tokį 
didelį mūrininko, tinkuotojo, dažy
tojo, šaligatvių taisytojo, skar 
dininko, stogo dengėjo, vandentie
kio instaliatoriaus, elektromon 
tierio ir kt. pan. sričių atlyginimą, 
reikia ne tik tuos darbus gerai mo 
kėti, bet ir būti prileistam atitin
kamos profesinės sąjungos prie 
tos dolerių versmės. Iš kitos pu
sės reikia atminti, kad labai gerai 
atlyginami ir tam tikrų rūšių in
telektualinio darbo atstovai — ga
būs komersantai, išradėjai, geri 
rašytojai (kurių veikalai patenka 
„best-sellers" kategoriją arba pa
naudojami filmų) garsūs moksliniu 
kai (kaip Einšteinas, Meitner) žy
mūs muzikai (kaip Haifetz, Rubin- 
steinas, Konzewitzky), garsūs dąi- 
nlnkai ir t. t Skirtumas tas, kad 
čia žmogus „su idėja" gali staigiai 
pasidaryti iš pliko skurdžiaus stam
biu turtuoliu. Štai kartą vienas „su 
idėja" žmogelis stovi ant šaligat
vio ir laukia autobuso. Iš nuobo
dumo jis pakelia nuo žemės mer
gaitės pamestą plaukų smeigtuką 
ir ima jį visaip pirštais lankstyti. 
Tai buvo mums visiems gerai pa
žįstamo segtuko gimimas, kinis 
tam „išradėjui” pagimdė lygiai 
250.000 dolerių. Metalinio kamščio 
bonkoms išradėjas gavo 1 mil. dol. 
o viena moterėlė, kuri sugalvojo 
sportinį vaikų vežimėlį, uždirbo 
pusę mil. dol. Šie pavyzdžiai rodo, 
kaip galima staigiai praturtėti, bet 
jie sudaro tik išimtis. Šimtus tū
kstančių dol. į metus uždirba gar
sūs advokatai" gydytojai bei stam
bių firmų direktoriai. Tai irgi tik 
išimtys. Statistika rodo, kad vi
dutiniškai darbininko šeima Ameri
koje turi pajamų per mėn. apie

250 do!., atseit už darbo valandą 
gauna 1,2 dol. Tačiau yra milijo
nai darbininkų, kurie uždirba po 
mažiau. Fabrike darbininkas gauna 
minimum 75 centus į valandą, o 
žemės ūkyj — 45 centus.

Kiek uždirba mūsų tremtiniai 
ateiviai? Tai priklauso kokį darbą 
dirba. Geriausiai pasisekė vienam 
kitam dipl. inžinieriui, kurie dir
ba savo srity ir gauna į mėn. 600 
dol. Daugiau uždirbančių aš ne
girdėjau Užtat yra visa eilė jų 
profesijos kolegų, kurie negali 
gauti darbo savo specialybėje. 
Štai vienas mūsų mokslingas in
žinierius, geras motorų žinovas, 
gavo braižytoju visai ne motorų 
įmonėje, nors Amerika yra klasi
kinė šių motorų šalis. Kitas dipl. 
inž. Lietuvoje buvo garvežių au
toritetas, ir šioj srity daug nuvei
kęs, jau treti metai dirba siuvyk
lose ar kitur, bet tik ne specialy
bėje. Paskutiniu laiku jam buvo 
pasiūlyta vieta Berlyne, bet jis 
atsisakė. Jo brolis garvežio maši
nistas ir labai geras šaltkalvi s - 
mechanikas negauna darbo dėl to, 
kad nemoka anglų kalbos. Anks
čiau (46—48), kai darbų buvo dau
giau negu dirbančiųjų, mielai pri
imdavo ir be kalbos mokėjimo, 
bet dabar jau padėtis pasikeitė. 
Be to, jiems abiems kliudo amžius, 
nes jie jau peržengę 40 metų. Dėl 
to mūsų garvežių specijalistas turi 
pasitenkinti 27 dol. į savaitę už
darbiu siuvykloje. Vienas jaunas 
(virš 30) advokatas vargais nega
lais gavo fabriko lubų dažytoju, 
baltintoju. Darbas labai sunkus, 
varginąs, o uždirba tik 23 dol. į 
savaitę. Gerai, kad jis yra neve
dęs, nes su šeima iš tokių pajamų 
negalėtų pragyventi, bet aš neabe
joju, kad ateity jam pasiseks susi
daryti geresnę padėtį. Mūsų vienas 
tremtinių gimnazijos direktorius 
ir matematikas atvykęs prieš 3 sa
vaites ir iš pirmos dienos ieškąs 
darbo, ligi šiol negavo jokio, nors 
mielai sutinkąs dirbti bet kokį 
darbą. Šia proga noriu pažymėti, 
kad matematikos, fizikos ir chemi
jos mokytojai, kurie gerai moka 
angliškai galį nesunkiai gauti mo
kytojo vietą koledže. Štai, skaitau 
skelbimą reikalingas matematikos 
mokytojas su 5 metų praktika ir 
daktaro laipsniu, atlyginimas 7000 
dol. į metus. Tačiau .šiaip jau vidu
tiniškai koledžo mokytojas be dak
taro laipsnio kasdieną turėdamas 
5—6 pamokas, gauna į mėn. apie 
200 dol. Be to, už vasaros atosto
gas negauna visai ątlyginimo. Tuo 
arpu kvalifikuotas darbininkas 
gauna 50% daugiau. BENDORIUS

H. BUNCHE KALTINA ANGŲ JĄ
Lake Success. Ryšium su naujais 

britų atsiųstais sustiprinimais į 
Akabą, Izraelis įteikė skundą Sau
gumo Tarybai, kuriame sakoma, 
jog toks britų elgesys trukdąs Ro
dos saloje vykstančias žydų — 
transjordaniečių' taikos deryboms 
UP pranešimu, Izraelio užs. reik, 
min. M. Sertokas atskiru raštu 
Dean Achesonui pareiškė, jog bri
tų elgesys kenkiąs, laikai.

D. Britaniją apkaltino taip pat ir 
Palestinos taikos tarpininkas Dr. 
Ralph Bunche, pareikšdamas, jog 
tuo britai yra pažeidę Palestinos 
taikos paliaubas.

Iš Ammano praneša AP, jog 
Transjordanija prašiusi britų at
siųsti karinių dalinių žydų—trans
jordaniečių sienos apsaugai. Gerai 
informuotuose sluoksniuose mano, 
jog britai su tuo nesutiks.

PIRMOJI PASAULIO MOKSLI
NINKŲ KONFERENCIJA

Lake Success. Rugpiūčio 17 d., 
JT generalinio sekretorijato pra
nešimu, į Lake Success susirinks 
50 tautų 700 mokslininkų konfe
rencijai. Laukiama, jog šioje kon
ferencijoje dalyvaus ir Sovietų Są
jungos atstovai. Čekoslovakija ir 
Lenkija į kvietimą atsiliepė teigia
mai.

Konferencijos sušaukimo idėja 
priklauso prez. Trumanui, kuris 
apie tai kalbėjo jau 1946 m.

Ekonominių mokslų profesorius 
Columbijos universitete ir šios 
konferencijos rengimo pirmininkas 
Dr. Carter Goodrich pabrėžė, jog 
ši konferencija turės grynai moks
linį charakterį.

(Pabaiga)
Tai buvo didžiausio triumfo die

na. Po to tikintieji budėjo die
ną ir naktį prie Massabielle uo
los, kalbėjo maldas ir giedojo 
giesmes. Policijos komisaras gi 
liepė užtverti grotą ir išstatyti 
sargybą. Esą, kad užkirstų kelią 
tai nesąmonei.

Štai, vėl balandžio 7 dieną tūk
stantinės minios akivaizdoje įvy
ko stebuklas su žvake. Pasirody
mo metu Bernadeta, Dr. Dožus 
sekama, laikė rankas apie ketvirtį 
valandos ant žvakės liepsnos ir po 
to Dr. Dožus negalėjo surasti jo
kių nudegimo žymių.

Pagaliau žinios pasiekė ir Na
poleoną III. Šis įsakė vietos po
licijos komisarui leist tikintie
siems laisvai rinktis prie grotos.

Taip suglaustai išrodo Liurdo 
istorija. Ją maždaug taip nupasa
kojo to laiko istorikai, kaip J. B. 
Estrade, H. Lassierre ir kiti. 
Visa tai vyko lygiai prieš 91 me
tus. Kas vyko toliau ir kas te
bevyksta dabar ir šiandien?

Po karo atsidūręs Šveicarijoje, 
nutariau aplankyti tą paslaptin
gąjį miestą. 1947 metais buvo or
ganizuojama maldininkų kelionė į 
Liurdą, bet Prancūzijos geležin
kelių streikas neleido tai įvykdy
ti. Po metų reikalai'pagerėjo, ir 
1948 metų lapkričio mėn. gavęs 
prancūzų vizą iškeliavau. i

Nuo Šveicarijos Alpių iki Aukš
tųjų Pirinėjų kelionė truko ištisą

Atsisveikino su isvykstanciais
Augsburgas. Kovo 25 d. iš Augs- 

burgo-Hochfeldo lietuvių stovy
klos į pereinamąją Bremeno sto
vyklą, o iš ten į JAV vėl išvyko 
50 asmenų. Ta proga komitetas ko
vo 24 d. suruošė kuklų atsisvei
kinimą. Pradžioje komiteto pir
mininkas p. Šeštakauskas koloni
jos vardu atsisveikino išvykstan
čius tautiečius, palinkėdamas lai
mingos kelionės ir išreikšdamas 
viltį, jog prisikėlus laisvai Lietu
vai visi išvažiavusieji grįš į sava 
gimtines. Po to išvažiuojantieji 
buvo apdovanoti lietuviško kry
žiaus atvirutėmis prisiminimui ben
dro gyvenimo Hochfeldo sto
vykloje.

Vietos klebonas kun. J. Juozevi- 
čius po trumpo žodžio pagal seną 
tradiciją išvykstančiuosius palai
mino, kas ne vienam tautiečiui iš
spaudė ašarą. Atsisveikinimas 
baigtas Tautos Himnu.

DIDĖJA AKCIJA PRIEŠ 
DVASIŠKIJĄ

Varšuva. Iš Lenkijos pranešama, 
jog komunistinė Lenkijos vyriau
sybė pradėjo akciją prieš katalikų 
dvasiškiją. Katalikų kunigai kalti
nami ūkiniu sabotažu ir bendra
darbiavimu su pasipriešinimo są
jūdžiais. Jau anksčiau visa eilė 
kunigų už panašius „kaltinimus" 
buvo nuteisti mirti ir nužudyti. 
Komunistų partija varo sistema- 
tingą propogandą prieš katalikų 
dvasiškiją, tuo norėdama sumažin
ti jos autoritetą. Neoficialiomis 
žiniomis iš sostinės, vyriausybė 
rengiasi uždrausti tikybos pamo
kas valstybinėse mokyklose. Tuo 
tarpu trečdalis parapijų jau už
daryta,

Komunistų kontroliuojama darbo 
partija visame krašte suruošė pro
testo demonstracijas prieš „provo
katorišką, reakcinę katalikų dva
siškuos propogandą".

' •' J. Ladyga

PASLAPČIŲ MIESTAS
parą. Pakeliui visur į akis krito 
įspūdingas plakatas - skelbimas: 
žaliam dugne kaip sniegas balta 
bažnyčia- ant kurios iš dangus 
krinta spinduliai. Taip Prancūzi
jos geležinkelių valdyba rekla
muoja Liurdą. Reiškia Liurdas 
tebegyvas! Pakeliui trumpai sus
toju Montpellier. Čia aplankiau 
seniausią medicinos mokyklą. Jos 
Liurdo įvykiai irgi neaplenkė. Iš 
Tabres persėdęs, galutinai pasie
kiau Liurdą. Jis prisiglaudęs prie 
Ispanijos sienos.

Koks nustebimas! Visi didieji 
Liurdo viešbučiai, gal virš šimto, 
uždaryti. Pasirodo „ne sezonas“, 
kėliau teko patirti, jog didžiau
sias maldininkų plūdimas vykstąs 
nuo Velykų iki spalių galo. Aš gi 
atsidūriau lapkričio mėn. Tuo lai
ku viešbučių personalas darąs 
atostogas.

Liurdas iš 5000 gyventojų šian
dien išaugo į 30.000 miestą. Turi 
įdomią pilį. Joje dabar yra Piri
nėjų muzėjus. Daugumas miesto 
gyventojų verčiasi iš patarnavimo 
ir aprūpinimo maldininkų. Jų vien 
1928 metais būta apie milijoną.

Peržengus Gavės ūpę, ir pati 
pasirodymų vieta. Tai puikus re
ginys: didelė aikštė su parku, o 
jos fone, ant uolos, gotikos stiliaus 
bazilika. Prieš ją Sv. Rožančiaus 
bažnyčia. Aikštės šonuose Sv. 
Mergelės Marijos ligoninė ir mal
dininkų namai. Kairėje aikštės 
pusėje,-kiek toliau sodnelyje, Sv. 
Bernadetos vardo muziejus.

Aplankau muziejų. Čia surink
ta visa, kas liečia Sv. Mergelės 
pasirodymus ir padarytus stebuk
lus. Po stiklais išstatyta Sv. Ber
nadetos atminimai: rūbai, rožan
čius iš apsireiškimo meto. Labai 
didelę muziejaus dalį užima nuo
traukos ir aprašymai: paraližuo- 
tųjų, aklųjų, psichiškai sirgusių, 
žaizduotų ir kitokių ligonių, ku
rie Liurde Staiga stebuklingai pa
sveiko. Vėl skyrius apimąs statis
tiką, jubiliejus, bazilikos statybos 
eigą, dabartinio Šventojo Tėvo 
apsilankymą ir kita. Vieno jubi
liejinio kongreso (bene 1928 metų) 
vėliavoje yra ir LIETUVOS Var
das.

Prie ligoninės yra konstatavimų 
biuras ir archyvas. Patiekus gy
dytojo pažymėjimą, galima viską 
tikrinti, kaip tai ligos eigą, pagi
jimus ir gydytojų parodymus. Pa
gijimai įvairiausi. Daugybė tokių, 
kur „žemiški daktarai“ nieko ne
galėjo padaryti, o čia vienu aki
mirksniu stojosi ir ėjo. Tai atsi
tinka laike procesijos su Sv. Sa
kramentu (1909 metais net 14 iŠ

Jurgis Jaukus
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Žaidžiant kukulaičiais, pralaimėjęs turėdavo suryti tiek 
kukulaičių, kiek būdavo pralaimėjęs taškų. Gi kukulaičiai 
būdavo suminkomi iš žemių, pralaimėjusis turėdavo atsi
sėsti kojas ištiesęs ir gerai išsižioti, o laimėjusis sėsdavosi 
taip pat ištiestomis kojomis priešais, suremdavo padus su 
padais ir mesdavo iš tokio atstumo išsižiojusiam kukulai
čius j bumą. Pralaimėjusis galėjo gintis nuo kukulaičių, 
mosuodamas peilio kriaunimis prieš burną. Nemalonu bū
davo, jeigu žemės gniutulas patekdavo tiesiai i bumą. O 
jeigu geras metikas, tai ir keli iš eilės sulėkdavo. Nespė
jai Adeno išspiaųdyti, vos išsižiojai, ir kitas sėdi. Bet gali
ma buvo nuo tos bausmės ir išsisukti. Laimėjusis nedide
liam pievos plotelyje išrėždavo nedidelius velėnos kūge
lius—ropes, vėl atgal rūpestingai sustatydavo taip, kad 
jokios žymės nebūtų, kur yra „pasodintos ropės", ir pra
laimėjusis, kuris visą laiką turėdavo būti tojiau, ir nežiū
rėti, galėjo per sutartą skaičių pešimų ropes išrauti. Gerai 
išrovusiam kukulaičių ryti nereikėdavo, bet jau jeigu Pa
lys kada (apes sodindavo, tai tik per didžiausią atsitikti
numą tegalėjo kas pataikyti išrauti.

Ir dabar jis dirbo atsidėjęs ir neskubėdamas. Buvo silp
nas ir tebeprakaitavo, bet dirbo su tokių rūpestingumu, 
lyg tuoj pat kas ateitų ir imtų rūpfestingai šniukštinėti, 
kas čia padaryta. Jis pasodino ir žemuogių, padarė sama
nų kupstelių, atnešė krūmelius ožkabarzdžių ir daugelį ki
tokių žolių.

Kai saulė lindo už beržyno, pasakė:
— Šiandien gana. Tu nueik parnešti sulos, o aš pašildy- 

siu vandens.
Daugjau kaip pusė darbo buvo padaryta. Krūmučiais bu

vau apsodinėjęs visą plotą, bet jis užlyginęs tebuvo tik 
pusę ir tenai niekas negalėjo pasakyti, nors ir kažin kaip 
prisikišęs žiūrėtų, kad apačioj lindi žmonės.

Ligi upelio nuėjom abu ir nusiprausėm abu, bet kai no
rėjau nueiti, sustabdė.

— Pėdų nepalik, — pasakė.
Apie tai aš nebuvau pagalvojęs. Jo pėdų visiškai nebu

vo, o mano buvo didelės ir aiškios įspaustos dumble. Jis 
buvo priėjęs per šaknis, seną apsamanojusį kelmutį ir 
kupstelius.

— Mes tokie, kad pėdų negalim niekur palikti, — dar 
pridėjo ir viena ranka įsikibęs į alksniuką, kita koja pa
siekė mano pėdas ir purvu užlepeno.

— Čia niekas neieškos, — pasakiau, bet širdy jaučiau 
neišpasakytą džiaugsmą, kad turiu 'tokį draugą, kaip Palį.

— Ir aš žinau, kad neieškos, bet jeigu mes čia vaikščio
sim kas dieną po du tris kartus, po mėnesio atrodys, kad 
čia visas batalionas vyrų vaikšto. Čia vidury miško.

Nieko kita negalėjau, kaip tik sumišęs šypsotis. Jis bu
vo baisiai teisus.

Nuo tos dienos bengiau net ta pačia vieta du kartus 
eiti, kad nepasidarytų takai, kuriais ir netyčia galėtų kas 
užvėžlinti.
Kol atėjau su sula, vandenį radau arti virimo, o Palys 
atėjo su sauja aviečių lazdų.

— Man bus gerai, — pasakė, — bet galėsi gerti ir tu. 
Kraują geriau apvalys.

Motina nuo plaučių uždegimo virdavo aviečių lazdų ar
batą, ji taip pat sakydavo, kad avietės ir kraują valan
čios, bet aš kažin kodėl pagalvojau, kad Palys, tai saky
damas, pagalvojo apie Mortą, ir aš tikrai panorėjau, kad 
mano kraują kas nuo jos apvalytų. Tada būtumėm tikrai 
kaip du laisvi paukščiai.

Tą vakarą pavalgę tuoj sugulėm ir išmiegojom ligi ryto. 
Kai pabudau, buvo šviesu, bet saulė dar netekėjo. Apsi
verčiau ant kito šono ir vėl užmigau. Kai pabudau, Palio 
nebuvo. Jis jau krebždėjo viršuje, nors saulė dar ir nebu
vo iš už medžių pasirodžiusi. Prasikrapščiau akis ir išlin
dau.

— Išsimiegojai, tinginių panteli, — smagiai pasveikino.
— Kodėl nemiegoti? Mano darbas jau pabaigtas, o ten, 

kur tu dirbi, man trūksta ir išmanymo ir kantrybės.
— Atsiras. Pagalvok, kaip galėtum nusipinti vyžą.
— Vyžą!?
— Žinoma, su nagine čia nieko nepadarysi.
Jis tupėjo viršum slėptuvės, kapojo peiliu žemę ir juo

kėsi.
—Bet kam ta vyža?
Aš nieko nesupratau ir nežinojau, ar reikia pykti, ar 

juoktis kartu su juo. Man vis rodėsi, kad jis dėl kažin ko 
nori iš manęs pasijuokti.

— Matai, juk maža nauda iš to, kad visą duobę gražiau
siai paslėpsim, o tą prakeitą skylę paliksim žiopsoti pliką. 
Man ir rodosi, kad jai apauti reikėtų padaryti gerą vyžą.

— Bet kaip?
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karto), laike apsiplovimo ar po su 
vandeniu iš stebuklingo šaltinio ir 
kartais net. pakeliui į Liurdą akli, 
raiši, nebyliai ir kitokį keliasi iš 
lovų, vežimėlių arba savo ramen
tus meta i šalį. Biure yra 3.600 
parašų gydytojų, konstatavusių 
stebuklingus pagijimus. Šiuo me
tu kartotekoje užsirašę per 900 
gydytojų iš viso pasaulio ir įvai
riausio tikėjimo bei pasaulėžiūros 
pagijimams tirti. Pagijimų kon
trolė labai griežta.

Konstatavimų biuras vietos 
laikraštyje 1948 m. spalio 10 dieną 
skelbia naują pagijimą. Panelė M. 
Canin iš Marseille 26 metų 1936 
metais apsirgo pilvo plėvės tuber
kulioziniu uždegimu (Peritonite tu- 
berculeuse). Metų būvyje liga taip 
įsigalėjo, jog joks gydytojas nebe
davė vilties pasveikti. Ligonė visai 
nusilpo ir 9 mėnesius nebekėlė 
iš lovos. Ji nieko nebegalėjo val- 

•gyti, išskyrus kiek skysčio.
1947 m. spalio 10 dieną su di

džiausiu vargu atvežta į Liurdą 
ir paguldyta į Jeanne d’Arc prie
glaudą. Po dviejų dienų ligonė 
staiga kėlėsi ir išėjo slaugyti kitų 
ligonių. Rytojaus dieną konstata
vimų biuro gydytojai patikrinę ra
do vos menkučius ligos pėdsakus. 
Panelė Canin jautėsi visai sveika 
ir per 1948 metus iš 38 kg. pri
augo į 55 kg. 1948 m. spalio mėn. 
su maldininkais vėl atvyko į Li
urdą kur pakartotinai buvo ištir
ta ir konstatuotas visiškas pasvei
kimas, neduodąs jokių komplika
cijų ligai iš naujo pasikartoti. 1948 
m. spalio 6 dieną 33 gydytojai pa
sirašė konstatavimą antgamtinio 
p. Canin pagijimo.

■ Bazilikoje bei Sv. Rožančiaus 
bažnyčioje, taip pat kryptoje rau
donojo marmuro lentose iškalta 
padėkos įrašas „Merci-Dėkui“ 
Sienomis iki pat skliautų kabo 
tūkstančiai, „ex-voto“ padėkos už 
suteiktas kūno bei dvasios ma
lones.

Artėjant prie grotos, pastebimi 
užrašai, kur prašoma laikytis vi
siškos tylos ir susikaupimo. Čia 
moterys privalo dėvėti skepetai
tes, o vyrai švarkus.

Buvo penktadienio vakaras. 
Šimtai žvakių spinksėjo grotoje, 
o anksčiau dešiniame šone baltavo 
Šv. Mergelės Marijos stovyla. 
Koks nepaprastas jausmas... Be
veik visas šimtmetis, dieną ir 
naktį, be jokios pertraukos vyks- 

-»*ta amžina adoracija. Blankioje 
žvakių šviesoje galima įžvelgti 
gal tūkstantį prikabintų lazdų ir 
ramentų bei protezų. Tai vis tų, 
kurie Šv. Mergelės Marijos ma
lone ir užtarymu „kėlėsi ir ėjo“.

Rytojaus dieną — pamaldos 8 
vaL prie grotos už Prancūziją ir 
už taiką laikomos vieno prelato. 
Aikštelė pilna žmonių. Šv. Mi
šioms pasibaigus, žmonės nesi- 
skirsto, bet suklaupę kalba rožan
čių. Vieni paprastai, kiti rankas 
iškėlę. Aikštelės viduryje stovi 
vidutinio amžiaus žmogus. Jis iš
rodo nekalba nei rožančiaus, nei 
maldaknygės neskaito. Stovi la
bai rimtai ir susimąsčiusiu veidu. 
Po kiek laiko jis prisiartina prie 
grotos, pabučiuoja akmenį prie 
pat Mergelės Marijos kojų ir net 
nepriklaupęs ir ne persižegnojęs 
nueina. Iš viso galima manyti, jog 
tai buvo ne katalikas.

Sako, jog daug žydų, protestan
tų, net masonų apsilankę Liurde 
staiga įgauna Dievo Malonę ir 
priima katalikų tikėjimą. Iš tokių 
minima Dr. Piuo (dabar vienuo
lis), prot. Dr. Longo (miręs 1907 
m.) Dr. Bull ir daug kitų.

Štai naujas netikėtumas, kuris 
net pravirkdė aplink buvusius. Iš 
būrelio išsiskiria jaunas, gražiai 
apsirengęs, inteligentiškos išvaiz
dos žmogus. Jis kalbėdamas ro
žančių pamažu prisiartina prie 
grotos, puola ant žemės ir bučiuo
ja ją. Jis nekreipia dėmesio, jog* 
tai yra rudens purvu apneštas ce
mento grindinys, per kuri ėjo 
tūkstančiai kojų. Jis nebijo ir 
bakterijų, kurių čia gali būti nuo 
užkrečiamų ligonių. Jis nori nusi-

Apie Vilnių
1948 m. lapkričio 21 d. grįžo iš 

Lietuvos karo belaisvis vokietis X 
ir suteikė šias žinias apie Lietuvą: 
Vokiečiai belaisviai Lietuvoje. 
1946 metais spalių mėn. X buvo 
atkeltas iš Rusijos gilumos į Vil
niaus belaisvių stovyklą 7195/2, 
kuri buvo Subačiaus gatvėje. Čia 
jis kaip auto mechanikas dirbo 
prie MVD garažo, taisydamas au
tomobilius. Šioje stovykloje jis iš
buvo ligi 1947 m. sg^lių mėn. ir 
nuo to laiko buvo perkeltas į be
laisvių stovyklą Nr. 7195/1, kuri 
buvo Antakalnio gatvėje prie ka
reivinių ir kalėjimo. Jam atvykus 
į Vilnių 1946 m. spalių mėn. galėjo 
būti apie 1500 vyrų. Dalis belais
vių buvo paleista, kiti politiškai 
neištikimi buvę išsiųsti į Donbaso 
anglių kasyklas ir į Kaukazą ke'.ių 
tiesti.

Belaisvių darbas. Vokiečiai kaxo 
belaisviai buvo naudojami įvairiem 
darbam. Vilniuje Gedimino gatvė
je prie Nr. 17 belaisviai per 2 me
tus yra -pastatę didžiulį CK (LKPb) 
5-ių aukštų namą. Dalis belaisvių 
dirbo prie elektros stoties astaly- 
mo, viena komanda kasė durpes 
Nemenčinėje (apie 20 km į šiauię 
nuo Vilniaus), kita komanda Val
kininkuose kirto mišką, trečia dir
bo prie naujo aerodromo statybos.

Vilniaus miesto vaizdas. Pasku
tiniu metu Vilnius darąs gana tei
giamą įspūdį. Griuvėsių nėra, vei
kia vandentiekis, nors ir šlubuo
dama veikia elektros stotis, kuriai 
naują turbiną nesenai parvežė iš 
Berlyno AEG įmonių. Vilniaus 
miestui elektros energiją be atsta
tytos jėgainės dar teikia trys ame
rikiečių traukiniai, kurie gamina 
energiją. Vienas šių traukinių ne
senai susprogo. Mieste taip pat 
kursuoja autobusai. Mieste gana 
gyvas judėjimas, daugumą gyven
tojų sudaro rusai, nes lietuviai 
stengiasi išvykti į Kauną, o lenkų 
Vilniuje kaip ir nėra. Mieste di
desnė dalis bažnyčių veikia, Kai 
kurios paverstos garažais ir dirb
tuvėmis (Šv. Rapolo bažnyčia). 
Miesto krautuvėse esama gana 
daug prekių, bet kainos yra aukš
tos. Didžiausias magazinas yra 
VUM (Vilniaus Universalinis Ma
gazinas), kuriame galima visko

PASLAPTINGA VAGYSTE
Neseniai Istambulo policija turė

jo išspręsti didelį uždavinį. Visos 
įvykusios didelės brangenybių va
gystės pėdos vedė į vieną žinomą 
brangenybių vagį, kuris tačiau sė
dėjo kalėjime. Policija jau buvo 
nustojusi vilties klausimą išsprę
sti. Staiga vienam jaunam krimi
nalinės policijos valdininkui šovė 
į galvą mintis. Jis liepė minimą 
vagį pakviesti iš kalėjimo ir po 
ilgo tardymo privertė jį prisipa
žinti. Pasirodo, vagis buvo susi
taręs su kalėjimo sargu, kuris už

lenkti ir pagarbinti antgamtinę 
jėgą, parodydamas savo menkybę.

Sekmadienis. — Per sumą su 
pamokslu išeina jaunas misionie
rius. Jis pasisako pirmą kartą at
vykęs iš Tolimųjų Rytų misijų į 
Liurdą. Kalbėjo apie neseniai 
praėjusio karo baisumus, kuris 
-milijonus žmonių pražudė, invali
dais ir benamiais padarė. Kaip 
Europoje, taip ir visoje žemėje. O 
tai vis dėl žmogaus atitrūkimo nuo 
tikėjimo. Jis priminė, jog Dievas 
sustiprinti žmonių tikėjimui net 
stebuklus daro, kurių vienas iš 
didžiausių tai Liurdas. Pamokslą 
baigia žodžiais: „Vargu, ar ir aš 
būčiau patikėjęs pasirodymų me
tu, nes daug buvo pažadėta, bet 
dabar nesąmoninga būtų abejoti, 
nes visa tai įvykdyta“.

Bolševiku pavergtoje tėvynėje 1948 metais
gauti. Ši prekybos įmonė buvo 
įkurta per pirmą bolševikmetį ir 
veikė vokiečių okupacijos metu.

Vilniaus įgula. Vilniuje stovi avi 
divizijos lietuvių ir rusų kariuo
menės. Šnipiškių kareivinėse sto
vinti 4-ta lietuvių šarvuočių divi
zija. Gedimino kalno apačioje 
esančiame parke yra pristatyta 
daug barakų ir čia esanti 17-ji 
pėst. divizija, kurios štabas yra 
tame pat parko pastate,, kuriame 
buvo lietuvių 1-os div. štabas.

Antakalnio kareivinėse yra rusų 
dalinys Nr. 2301 (pėstininkai), o 
savanorių prospekte buvo NKVD 
kavalerijos dalinys.

Prie Vilniaus vandentiekio, esan
čiuose pastatuose esą buvusi lietu
vių 2-ji divizija.

Aerodromai. 9 km į pietus nuo 
Vilniaus yra Kirtimų (Porubanekj 
aerodromas. Šio karo metu vokie
čiai jį buvo išplėtę, ir jis buvo 
„Einsatzflughafen" prieš Rusiją. 
Nuo 1945 m. šiame aerodrome dir
bo daug šimtų vokiečių belaisvių, 
kurie pastatė naują keturių km 
ilgumo autostradą. Šie darbai bu-

PADEKA
Kempteno Kultūros Fondo sky

rius, dėl emigracijos likviduoda- 
masis, kasoje likusius pinigus su
moje 34 DM paaukojo Lietuvių 
Kalbos Vadovo leidimo reikalams.

Kempteno tautiečiams už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

P. Gaučys
LTB Centro Komiteto Pirmininkas

Motiejus Mlknaitis, (23) Diepholz 
Litauisches Lager, ieško Beniaus 
Jablonskio, gyvenusio Šiaulių 
midste, kilusio iš Sausininkų km., 
Bartninkų valse. Vilkaviškio apskr.

Presse-Foto Paulaitis, Wangen- 
Allgau, Herfatz 6 (Foto ir Optikos 
reikmenų prekyba) siūlo: Zeiss 
Ikon foto aparatus ir Ikophot ėlek- 
trinius šviesos matuotojus — fa
briko kainomis. Norintieji pirkti 
tuojau arba vėliau prašome dabar 
užsisakyti, nes sudaromi fabrikui 
užsakymai ateinantiems trims mė
nesiams. Užsisakytieji aparatai bus 
pristatyti apytikriai pageidaujamu 
laiku. Suinteresuotieji reikalaukite 
kainaraščių.-

AiGtMMS CUMUUS ...
tam tikrą atlyginimą jį išleisdavo 
iš kalėjimo. Pavogęs ir paslėpęs 
brangenybes, vagis vėl grįždavo į 
kalėjimą.

GYVATE VIETON ŠUNS
Pretorijos zoologijos sodo vado

vybė pardavė vienam piliečiui 2m. 
ilgio gyvatę, kuri kainavo 45 
svarus sterlingų. Pirkėjas mano ją 
apkabinėti skambučiais ir laikyti 
vieton kiemsargio šuns.

GRAŽIAUSIAS JAV VYRAS
Amerikoj renkamos ne tik gro

žio karalienės, bet ir karaliai. 
Vieno universiteto studentai ne
seniai išrinko tris gražiausiaus 
Jungtinių Valstybių vyrus. Gra
žiausiu vyru išrinktas žinomas fil
mų artistas Ronald Collman, po jo 
eina Henry Fordas ir... gen. Ei- 
senhoweris.

TRUMANAS — GARBES NARYS
JAV butų nuomininkų sąjunga 

išrinko prezidentą Trumaną savo 
garbės nariu. Savo rašte sąjungos 
pirmininkas rašo: Baltieji Rūmai, 
kurie kiekvieną dieną graso su
griūti, padaro Jus tipišku JAV 
nuomininku. Tačiau mes manome, 
jog Jums lengviau sekasi apsi
dirbti su savo savininku, negu 
daugeliui kitų nuomininkų su sa
vais. 

vo baigti 1947 m. 1948 m. vasarą 
buvusi aviacijos gyva veikla, ir 
ore atlikinėdavo pratimus rusų ko
vos lėktuvai, rusų naikintuvai tipo 
JAK ir dvimotoriniai bombonešiai 
su skeltu liemeniu, panašūs į vo
kiečių „Fuke Wulf" lėktuvus. Pa
žymėtina, kad Vilniuje yra gana 
daug lakūnų-moterų.

Visiškai naujas aerodromas su 
moderniais radio ir prožektorių 
įrengimais buvęs ruošiamas prie 
vietovės Baltoji Vokia (Baltoji 
Vokia yra apie 10 km į vakarus 
nuo Vilniaus Kauno link). Kitas

šiuo metu esame susirūpinę sa
vo tautiškumo išlaikymu išsibars- 
čius po tolimiausius kraštus. Esa
me susirūpinę, kad mūsų jauni
mas nesukurtų mišrių šeimų, spau
doje buvo kalbėta susiorganiza- 
vimo, spausdinto lietuviško žodžio, 
mokyklų, vadovėlių ir kitais gyvy- 
binės svarbos klausimais. Iš gau
namų iš užjūrių laiškų ir spaudos 
sužinome, kad išemigravę mūsų 
tautiečiai jau pradeda judėti, su
rengdami įvairiausius minėjimus, 
steigdami chorus, tautinių šokių 
ratelius, sporto klubus, įvairias 
sporto rungtynes ir kt. Visa tai 
mūs labai džiugina.

,, D. Britanijos Lietuvyje" ne
seniai skaitėme apie mūsų krep
šininkų sėkmingus pasirodymus 
prieš svetimtaučius. Yra tokių 
sportinių vienetų jau įsisteigusių 
ir Australijoje ir Kanadoje. Jie 
jau dalyvauja tų kraštų praveda
mose pirmenybėse. I tokias rung
tynes, be svetimtaučių, suvažiuo* 
ja iš artimesnių apylinkių ir lie
tuviai. Dažnas be abejo per ištisas 
savaites, dirbdamas svetimoje ap
linkoje, negirdi nė vieno lietu
viško žodžio. Ir, štai, šeštadienio 
ar sekmadienio laisvą nuo darbo 
popietę jis važiuoja stebėti mūsiš
kių žaidimo. Rungtynių metu jis 
nepaprastai stipriai pergyvena sa
viškių, kovojančių aikštėje, pasi
sekimus ir nepasisekimus. Juk 
žinome, kad masė žiūrovų, stebė
dama kokias nors tarvalstybines 
rungtynes (šiuo metu mūsų padė
tyje gali būti tik tarptautinės 
rungtynės) tiesiog liete susilieja į 
vieną nedalomą vienetą. Joje tuo 
metu neiškyla jokie klausimai, lie
čiu politinius ar ideologinius vieno 
ar kito to masės nario įsitikini
mus. Ji (ta masė žiūrovų) tetrokš
ta vieno — garbingos saviškių per 
galės! Ji tuo metu mato ir tiesiog 
jaučia, kad toje mažutėje žaidimo 
aikštelėje yra sprendžimas ne tik 
sportinio pajėgumo klausimas, bet 
dar daugiau — ten sprendžiama tau
tinio prestižo ir tautinės savi
garbos klausimas! Ir niekieno 
neraginama, ji nesąmoningai jau
čia, kad ir ji, ne tik žaidikai, yra 
už laimėjimą atsakinga.

Tokiais momentais, iš praktikos 
žinome, nelieka nei nepažįstamų 
nei nedraugų. Visi tokiais momen
tais tampa vienas kitam geriausi
ais ir nuoširdžiausiais bičiuliais. 
Juk dar puikiai prisimename 1939 
m.^Kaune įvykusias Europos krep
šinio pirmenybes ir kiek tada žai
dimo metu pasitaikydavo tiesiog 
juokingų kuriozų. Ir ar neprisime
name, kokia galybe skambėjo po 
mūsiškių pergalės krepšinio kalėje 
mūsų himno žodžiai? Toks momen

■TJL.Uelna antradieniais, ketvirtadieniais Ir leitadie- 
/z Al DUrlUl nlals. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaituoja 
po 25 pfg. o ieltadlenlo — 20 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenuma- 
rata DM S.—. užsieniui DM I.— 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 26, Old Klldonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirlus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — I šilingai, o Kanadoj* 
ir JAV —6 doleriai metams. 

paslaptingas aerodromas buvo 
rengiamas Jonavos-Gaižūnų-Kar- 
melavos rajone. Belaisviai šią vie
tą vadindavę „Luisberg“, bet tiks-
liai jos niekas nežinojęs. Belaisvių 
stovykloje 7195/1 buvę žinoma, 
kad šios stovyklos komanda dir
banti „Lager Luisberg". Esą ten 
buvo pastatyta apie 30 įvairių 
pastatų, nauja radio stotis su 4-iais 
stiebais ir kiti modernūs įrengi
mai. Prie šio aerodromo statybos 
dirbdavę tik neištikimi politiškai, 
kurie neturėjo galimybės grįžti į 
Vokietiją. Jau 5 km prieš statybos 
vietą medžiaga būdavo iškrauna
ma ir niekas pašalinis arčiau ne
galėdavo prisiartinti.

(Perkelta į 4 pusi.)

IcbM it etHtyiauįa
tas negali būti pavadintas*spor
tiniu azartu. Jį galima būtų pava- 
dhinti visos tautiečių masės vienin
gumo pasireiškimu. Tas pats yra ir 
šiuo metu mažuose Anglijos, Ka
nados, Australijos ar Brazilijos 
miesteliuose, kuriuose susirinkę 
ne tūkstančiais, kaip anuomet, bet 
dešimtimis mūsų tautiečių pergy
vena tautinės savigarbos, tautinio 
vieningumo pasireiškimą. Iš to ma
tome, kad sportas gali būti svar
bi priemonė tautiniam vieningumui 
ugdyti. Ir tų kelių dešimčių tau
tiečių susiėjimą į rungtynes jau 
reikia skaityti dideliu laimėjimu, 
nežiūrint jau nė į reprezentaciją, 
kurią atliko tie keletas žaidikų.

Vokiečių okupacijos metu oku
pantai, norėdami sužlugdyti mus 
tautiškai, tarp visų kitų priemonių, 
griebėsi uždarinėti ir įvairiausias 
mūsų organizacijas. Tuomet, kaip 
žinome, buvo sporto klubų, kurie 
rūpinosi ne tik sportiniais klubo 
reikalais, bet prie sporto klubų 
buvo steigiamos meno sekcijos, 
kurios apėmė tautinius šokius, 
chorus, ir kartais dramos mėgėjų 
būrelį. Reikia manyti, kad šiuo 
metu įvairiose šalyse egzistuojan
tys sporto klubai nebus susirūpinę 
vien tik sportine sritimi, bet jų 
veikla apims ir platesnę dirvą. 
Nesvarbu, pav., kokio lygio bus 
tas choras, tautinių šokių ratelis 
ar scenos meno mėgėjų grupė, bet 
svarbu, kad žmonės, kurie, po 
sunkaus dienos darbo susiėję, tar
pusavyje pagyvens lietuviškomis 
nuotaikomis, pakalbės tarp savęs 
lietuviškai, sporto klubo patalpose 
pasiskaitys lietuviškų laikraščių.

Tegul niekas nemano, kad šiuo 
rašinėliu sporto klubams norima 
prikergti ne jiems priklausomą 
darbą. Visiškai ne! Neturime taip 
pat tendencijos primesti minėtų 
būrelių priklausomybę sporto klu
bams ar pan. Tuo tenorime pasa
kyti, kad ne kiekviename mieste
lyje ar didesniame kaimelyje ap
sigyvens po keletą minėtų sričių 
profesionalų ir galės griebtis veik
ti savo srityje. Reta vietovė tuo 
galės pasigirti. O mūsų jaunimo 
bus kiekviename kampelyje. Spor
to klubą įsteigti, kaip žinome iš 
gaunamų laiškų, ir gauti leidimą 
jam veikti nėra jau taip sunku. Tad 
daugelyje vietovių mūsų kultūri
nio gyvenimo „spiritus movens" 
gali būti ir sporto klubai.

Kaip žinome, šiuo metu yra 
ruošiamas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės statutas. Reikia many
ti, kad ir jo autoriai atkreips dė 
mesį į sporto klubų reikšmę emi
gracijoje ir keletas nuostatų ar 
paragrafų bus skirti šiam reikalui

Dalius
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sovietai atakuoja Suomija
(Rašo mūsa bendradarbis Skandinavijoje K. Rauklaukis)

Leningrade „Pravda“, kaipo 
arčiausias kaimynas, vėl užsirū
stino ant Suomijos ir jos social
demokratinės vyriausybės, kal
tindama ją dėl sulaužymo taikos 
sutarties su Sovietų Sąjunga. 
Anot ..„Pravdos“, Suomijai tėra 
tik vienas kelias — Lenino ir 
Stalino kelias, intymiai bendrau
jant su Sovietais.

Laikraštis tvirtina, kad taikos 
sutarties 8-sis, 13-sis ir 15-sis pa
ragrafai sulaužyti Fagerholmo 
vyriausybės, paleidžiant „karo 
nusikaltėlius“ Taimerį, Linkomies 
ir Rangellį ir taip mažai nubau- 
džiant tuos asmenis, kurie slapta 
ruošėsi apginkluoti Suomiją. 
„Toks švelnus algesys su karo 
ruošėjais aiškiai prieštarauja 
laisvės traktatui. Tai lyg pripa
žinimas tų karinių konspiracijų, 
kurios, norėdamos, kad Suomija 
atsirevanšuotų, mėgina apgin
kluoti kraštą paslapčiomis“, — 
rūstauja „Pravda“.

Laikraštis aštriai kritikuoja 
ministerio pirmininko Fagerhol
mo ir jo socialdemokratinės vy
riausybės pasiimtą ir tebetęsia- 
mą prieš Sovietų Sąjungą nu
kreiptą laikyseną. „Toji laikyse
na, be abejojimo, yra inspiruo
jama anglų-amerikiečių impe
rialistų, kurie tikisi įtraukti Suo
miją į ką tik sudarytą antirusiš
ką karinį bloką. To tikslas yra 
padaryti visą šiaurės Europą, įs
kaitant kartu ir Suomiją, tram- 
plynu naujam karui“, — nesiliau
dama šaukia „Pravda“.

Bet Leningrado organas vistik 
pasitiki suomių tauta, kuri da
bar pergyvenanti ekonominę kri
zę, kaipo Fagerholmo politikos 
paseką. Laikraštis užtikrina, kad 
Sovietai visada troškę Suomijai 
visokeriopai pagelbėti ir padėti 
jai atsistoti ant kojų. „Dėl tos 
ekonominės krizės Suomijai yra 
itin svarbu išvystyti ekonomi
nius santykius so tokiais kraš
tais, kurie yra atsparūs ekono
minėms krizėms ir kitiems eko
nominiams sukrėtimams“, — per
šasi „Pravda“.

Savo pyktį leningradiškė bai
gia primindama, kad Fagerhol- 
mas žinąs, kaip silpna yra jo po
zicija ir todėl jis bandąs susti
printi ją, tačiau nebendradarbiau 
damas su Suomijos demokratais 
— liaudies demokratais. Tokiems 

Šumanas susitiks suAdiesonu
Londonas. Anglijos užs. reik, 

min. E. Bevinas jau yra pakeliui 
į Vašingtoną, kur jis pasirašys At
lanto paktą. Su juo kartu „Queen 
Mary" laivu plaukia ir Belgijos, 
Olandijos bei Luksemburgo užs. 
reik, ministerial.

Prancūzijos užs. reik, min Šu
manas, ryšium su Atlanto pakto 
pasirašymu, turės pirmą kartą pa- 
sitarima su Dean Achesonu. Politi
niuose sluoksniuose spėjama, jog 
bus tariamasi šiais klausimais: 1. 
Vidurinių Rytų saugumo, ryšium 
su Turkijos ir Graikijos pasiūlytu 
Viduržemio jūros paktu, 2. Italijos 
kolonijų klausimu, 3. Vokietijos 
reikalais, 4. komunistų įtakos šu 
mažinimo pietryčių Azijoje, 5. apie 
JAV santykius su vakarų valstybė
mis bei ju laikyseną, Europos ūki
nio atstatymo organizacijos atžvil-

giu naujų su Atlanto paktu susi
jusių įsipareigojimų šviesoje.

Tuo pačiu „Queen Mary" laivu 
į JAV. vyksta ir sovietų bei britų 
delegacijos į balandžio mėn. prasi
dedančią JT sesiją. Sovietai, už
sakydami laive vietas, atsisakė 
pranešti savo delegatų pavardes.

planams vargiai ar pritarsianti 
tauta.

Kad būtų aiškesnės tos Suomi
jos „mirtinės nuodėmės“, kurio
mis suomiai kaltinami, gal ver
tėtų priminti, ką viršuj minėti 
paragrafai sako. 8-me taikos su
tarties paragrafe Suomija paža
da uždaryti visas „fašistinio po
būdžio organizacijas“ ir kitas or
ganizacijas, varančias propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą. 12-me 
paragrafe nusakoma koks leisti
nas maksimalus skaičius karinių 
jėgų Suomijai, o 15-<tas paragra
fas draudžia visokį karinį lavini
mąsi asmenims, neįeinantiems į 
reguliarius karinius dalinius.

Suovietų laikraščiai puola, o

Bolševiku pavergtoje tėvynėje 1948 metais
(Atkelta iš 3 psl.)

Pastaba: Galima prileisti, kad X 
minimas „Lager Luiberg" yra ne 
Jonavos-Gaižūnų rajone, bet Išlau
žęs dvaro rajonas tarp Kauno ir 
Prienų, kiti belaisviai vadino 
„Luisberg".

MVD pareigūnai. X po to kai bu
vo perkeltas |į Vilnių belaisvių 
stovyklą 7195/2 užsirekomendavo 
kaipo geras šoferis-mechanikas. 
MDV garažo pareigūnai dažnai 
naudodavosi jo patarnavimais, o 
kai jis buvo perkeltas į stovklą 

17195/1, tapo tos stovyklos šoferiu. 
Jam dažnai yra tekę vežioti aukš
tus MDV belaisvių pareigūnus. Jis 
tvirtina, kad šoferiaudavęs pas 
MVD ministerį pavaduotoją gen. 
Drošiną. Gen. Drošinas buvo at
sakingas už belaisvių ' stovyklų 
maistą ir aprūpinimą Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Su gen. Dro- 
šinu jis važinėjęs po visą Lietu
vą. Ypač dažnai būdavęs Valkinin
kuose ir Alytuje. Iš čia buvo tie
kiamos bulvės į Vilniaus belaisvių 
stovyklas. X taip pat važinėjęs ir 
su gen. Dače (MVD generolas ru
sas iš Sibiro). Šis generolas yra 
buvęs visų suimtųjų, tiek belai
svių, tiek civilių ypatingojo sky
riaus viršininkas ir vykdydavęs 
belaisvių bausmes, perkilnojimą 
ir kitas teisines funkcijas. Jo šta
bas buvęs Vilniuje Kalvarijos gat
vėje prie išėjimo iš miesto nau
jose pastatuose. Vilniaus miesto 
MVD pabaisa buvęs maj. Nazarov. 
Šio pareigūno visi bijoję. Gen.

Mielas Skaitytojau,
„Žiburiai“ Tave lydi beveik nuo pat tremties pradžios. Jie Tau pasilieka ir toliau ištiki

mas draugas. Skaityk Pats, paragink užsisakyti savo pažįstamus ir užsakyk savo draugams 
bei giminėms užjūriuose. „Žiburiai“ yra pigiausias, tris kartus per savaitę išeinąs, gerai 
informuotas ir vienintėlis iliustruotas lietuvių laikraštis Vokietijoje. MĖNESINĖ PRENU
MERATA VOKIETIJOJE DM 3,—; UŽSIENY DM 5,—.

Kiekviena nauja prenumerata, laiku senosios prenumeratos pratęsimas Ir užsigulėjusių 
skolų išlyginimas stiprina Tavo laikraščio finansinę būklę ir garantuoja jo tobulėjimą.

ADMINISTRACIJA

Dar vienas Kremliaus pasikeitimu aiškinimas
Londonas. „Observer" korespon

dentai iš Rytų Europos, komentu
odami pastaruosius asmeninius pa
sikeitimus Kremliuj, rašo, jog ir 
Molotovas ir Voznesenskis buvę 
iš tikrųjų pašalinti. Taip esą įsiti
kinę vadovaują komunistų sluoks 
niai sovietų satelitų sostinėse. Pa
sak „Observer” korespondentų ku
rių pažiūras kiti stebėtojai priima 
su dideliais rezervais Molotovas ir

vidaus penktakoloniriinkai taip 
pat nesnaudžia. Štai kovo 20 d. 
susirinkime Tammerforse social
demokratų partijos sekretorius 
Leskinen aikštėn išvilko suomių 
komunistų pasiruošimus organi
zuoti smogiamuosius būrius, kai 
tik balandžio mėn. prasidės strei
kų ofensyva. Tų komunistinių 
smogiamųjų būrių paruošimas 
vyksta komunistų institute Myl- 
lykallio, Drumso, netoli Helsin
kio, paruošimui vadovauja bu
vęs valstybės policijos šefas Ki- 
vilahti. Streikuojantieji, anot Les
kinen, bus aprūpinti specialiais 
įrankiais, kurių pagalba, sąmy
šiui kilus, bus galima labai leng
vai išlupti gatvių grindinio ak
menis.

Dače turėjęs dvi žmonas. Su viena 
turėjęs du ir su kita tris vaikus. 
Joms X kas rytas veždavęs iš sto
vyklos pieną. 1948 metais prieš X- 
ui išvykstant iš Vilniaus, belaisvių 
administracijoje įvykę pakeitimų. 
Vyriausioji belaisvių būstinė trims 
Pabaltijo Valstybėms buvusi iš
kelta į Minską. Minske yra likusi 
didelė belaisvių stovykla, kurios 
žmonės statė plentą Minskas- 
Maskva.

Deportacijos. Iš Vilniaus Lu
kiškių kalėjimo kas trečiadienį 
būdavo išvedamos 1, 5—3000 žmo
nių grupės į stotį ir iš čia trans
portuojamos į Rusijos gilumą. 
Suimtųjų koloną lydėdavo labai 
stipri apsauga ginkluota net kul
kosvydžiais. Vilniuje yra net 23 
kalėjimai, iš kurių suimtieji veža
mi į Sibirą. Apie masinius trėmi
mus X-ui neteko girdėti.

Pastaba: Nesenai sužinota, kad 
prieš kurį laiką perbėgęs į britų 
zoną rusų dezertyras papasakojo, 
kad 1948 metais rugsėjo mėn. 25 d. 
iš Rostoko ir kitų vietovių išvyko 
į Lietuvą ir kitas Pabaltijo Vals
tybės daug MGB pareigūnų. Esą 
tai esanti pagalba vietinei MGB 
administracijai įvykdyti naują de
portaciją iš Pabaltijo.

Partizanai. X, būdamas aukštųjų 
pareigūnų šoferis, su jais yra daž
nai lankąs Vilniaus stovyklai 
priklausančias vokiečių belaisvių 
stovyklas Valkininkuose, Dižonyse 
ir Alytuje. Valkininkuose ir Di
žonyse buvo malkų ir miško 
medžiagos gamybos komandi/S. 
Alytuje buvo Vilniaus belaisvių 
stovyklos bulvių depo. Šių kelio
nių metu jam ne kartą tekę susi- 
t kti su lietuviais partizanais 
1948 metų rugsėjo mėn. viduryje 
jam būnant Valkininkuose, į vo
kiečių belaisvių stovyklą — būstą 
užėjęs vokiečių kapitonas (Rittei- 
kreuztraeger), kuris kvietęs visus 
vokiečius eiti su juo į mišką pas 
Lietuvos partizanus. Be vokiečių

Voznesenskis buvę pašalinti už 
tai, kad jie klaidingai įvertinę ūki
nį ir politinį Vakarų atsparumą. 
Abu vyrai atstovavę pažiūrai, kad 
ūkinė katastrofa JAV ir Vakarų 
Europoj neišvengiama. Molotovo 
pozicijos galutinai susvyravusios, 
kai Norvegija pasiryžo dėtis prie 
Atlanto pakto. Stalinui, kuris po- 
litbiure atstovavęs atsargesnei bei 
rezervuotesnei politikai, tatai davę 
progos Molotovą išguiti.

Voznesenskis buvęs Molotovo 
atitikmuo ūSinėj srity. „Observer" 
korespondentas atkreipia dėmesį į 
tai, kad po Voznesenskio išėjimo 
„Pravdoj“ vėl pasirodė prof. Var
ga, kuris dar neseniai buvo smer
kiamas oficialiai už savo ūkines 
teorijas. Dabar prof. Varga „Prav
doj" pasisako neatšaukęs nė vieno 
iš savo skelbtųjų principų ir lai
kąs, save geru marksistu. „Obser
ver" daro išvadą, kad politbiure 
viršų paėmusi nuosaikioji „laukian
čiųjų" grupė su Stalinu ir Vorošl- 
lovu priešaky. Dėl to artimiausioj 
ateity netenką laukti nei karinių, 
nei politinių sovietų pokštų: Sta
linas pasitenkinsiąs konsoliduoda
mas savo pozicijas Rytų bei Pie
tryčių Europoj, o agresijos politi-

unlformos jis dėvėjęs ant kairės 
rankovės lietuvišką trispalvę, kaip 
lietuvio partizano ženklą (P. S. Tik
riausiai, tai buvo provokacija so
vietų išgalvota, nes mūsų žiniom, 
partizanai yra tik lietuviai, išmė
ginti ir visais atžvilgiais patikimi. 
Kitokie nepriimami. E.). Ypač stip
riai partizanai pasireiškia Prienų 
miške. Per šį mišką visi transpor
tai ir atskiri rusų automobilai yra 
lydimi rusų tankečių, nes be ap
saugos mašinos yra sunaikinamos. 
Niekam nepaslaptis, kad rusai par
tizanų labai bijo. 1948 m. rugsėjo 
mėn. Prienų miškus valė rusų da
liniai. Jie turėjo didelių nuostolių, 
partizanai mažai nukentėję. Parti
zanai esą gerai ginkluoti kaip so
vietiškais, taip ir vokiškais gink
lais. Prienų kautynėse jie vartoję 
net minosvaidžius. x tvirtina, kad 
į pietus nuo Vilniaus apie 20 km 
rusai yra nesaugūs, nes šis rajo
nas yra stiprus partizanine veikla. 
Manoma, kad partizanai turį ryšį 
u Lenkijos rezistencinio sąjūdžio 

organizacija.
Karo propaganda ir kiršinimas. 

X-ui esant Vilniaus belaisvių sto
vykloje, kartais atvykdavę iš 
Maskvos politiniai komisarai, ku-

Apsisprendimo laikas atėjo
Berlynas. Aukšti amerikiečių ka

rminai sluoksniai Berlyne ■ laukia, 
jog suvažiavę į Vašingtoną Va
karų valstybių užs. reik, mini
sterial padarys svarbių nutarimų 
Vokietijos klausimais, kurie lig 
šiol nepasisekė teigiamai išspręsti. 
Svarbiausios problemos, kurios, 
manoma, bus svarstomos, yra šios: 
1. Okupacinis Statutas, 2. guberna
torių klausimas, 3. sujungimas tri
jų vakarinių zonų, 4. karinių val
džių reorganizavimas, 5. demon- 
tažo klausimas, 6. uždraustos arba 
aprėžtos pramonės sąrašo pakei

kę tevarysiąs Azijoj, kur viskas 
lengviau pasiekiama ir ne taip ri
zikinga. Ta prasme aiškintinas ir 
Tol. Rytų specialisto Vasilevskie 
paskyrimas Bulganino vieton.

TMUHftai is visus
Berlynas. AP pranešimu, so

vietų zonoj veikianti „Vokiečių 
Tautos Taryba“ pakvietė Bonnoj 
posėdžiaujančius Vakarų Vokie
tijos įvairių partijų politikus į 
konferenciją, kurioj būtų svar
stomas Vokietijos vienybės klau
simas. Konferencija turėtų įvykti 
Braunschweige.

Vašingtonas. Prez. Truman o asme
ninio štabo šefas admirolas W. Leahy 
pasitraukė iš savo pareigų.

New Dehll. Indijos min. pirm. Pan
dit Nehru pareiškė. Jog noras pasaulį 
įjungti į vieną specialią ūkinę sche
mą gali privesti prie karo. Kiekvienai 
tautai turi būti laista pačiai tvarkyti 
savo likimą. Nežiūrint akcentuojamo 
neutralumo, Indija visu smarkumu 
ginkluojasi.

Nankingas. Po sudarymo kovo 14d. 
naujasis Kinijos mlnlsterių kabinetas 
susirinko pirmo posėdžio. Buvo nu
tarta sudaryt naują 5 asmenų taikos 
delegaciją pasitarimams su Mao-Ce- 
Tung vesti. Komunistams pranešta, 
Jog Jie taip pat sudarytų taikos dele
gaciją ir pasiūlytų susitikimo laiką 
bei vietą.

Vašingtonas. JAV užs. reik, ministe
rija naujai išleistoje baltoje knygoje 
apie Sovietų Rusiją rašo, jog Sovie
tai bijo savo tautai parodyti JAV lais
vę ir gyvenimo lygį. Todėl sovietų 
gyventojams bet koks susižinojimas 
su užsieniu yra uždraustas.

Ottawa. Čia gyvenantis John Hol
singer, norėdamas, kad Stalinas tikrai 
sužinotų tikrąjį Atlahto pakto tekstą, 
oro paštu pasiuntė Jam Jo foto kopiją.

Vašingtonas. Penktadienį spaudos 
konferencijoj prez. Trumanas pareiš
kė, Jog Jis atšaukęs visas savo kalbas, 
kurias Jis turėjo sakyti už Vašingtono 
ribų, nes turįs 'labai svarbių darbų 
sostinėje.

Vašingtonas. JAV darbo ministerija 
praneša, jog netolimoj ateity eilė 
vadovaujančių JAV profesinių sąjun
gų veikėjų vyks į Tokijo kaip pata
rėjai jaunam Japonijos profesinių 
sąjungų judėjimui, kuris šiuo metu 
apima jau 6 mil. narių.

rie įrodinėdavę kad rusų kareivis 
esąs nenugalimas. Aipie būsimą 
karą jie kalbėdavę taip, lyg ra
sai jau būtų jį laimėję. Jų teigi
mu, per dvi savaites rusiškos šar
vuotos divizijos būsiančios prie 
kanalo, ir Anglija būsianti sunai
kinta. Europos užėmimas tesąs ke
lių savaičių reikalas.

Nežiūrint tariamai vokiečiams^, 
palankios politikos ir toliau vyks
ta kiršinimas prieš vokiečius. Tam 
tarnauja filmos ir teatras. Prieš 
X-ui išvykstant iš Vilniaus, mieste 
buvo demonstruojama filmą, ku
rioje buvo vaizduojama, kaip vo
kiečių kareiviai plėšo per (pusę 
naujagimius vaikus užimtuose 
kraštuose. ELTA 

timas, 7. Reino uosto Kehl admini
stravimas. Tie patys sluoksniai 
teigia, jog Vakarų Vokietijos vy
riausybės sudarymas yra ūkinė 
ir politinė būtinybė. Ūkiškai stipri 
ir demokratiška Vakarų Vokietija 
turės didelės svarbos Vakarų Eu
ropai. Amerikiečių politikai mano, 
jog bandyinai sukurti vieningą 
Vokietiją šioo metu pasisekimo 
neturės.

PASIBAIGĖ KRAVČENKOS BYLA
Paryžius. Visą pasaulį sudominusios 

Vlktorio Kravčenkos bylos posėdžiai 
kovo 22d. pasibaigė. Teisėjas Henri 
Durhelm pranešė, jog sprendimas bus 
paskelbtas balandžio 4d.

Paskutinis posėdis 26d. su keliomis 
pertraukėlėmis tęsėsi 9val. Paskuti
niame posėdyje Kravčenko pareiškė, 
Jog jis ginsiąs savo idealus ir už Juos 
kovosiąs tol, kol bus gyvas. „Už savo 
laisvę aš daug brangiau užmokėjau, 
negu kas kitas", — pridūrė jis. „Les 
Lettre Francaise“ leidėjas M. Morgan 
pareiškė, jog jis tllc pildęs savo pa
reigas, informuodamas per savo laik
raštį visuomenę apie asmenį, kuris 
parašė knygą „Aš pasirinkau laisvę“. 
Jis pridūrė, jog nemanąs nė vieno žo
džio atšaukti iš tilpusių laikraštyje 
straipsnių.

Paskutines kalbas pasakė „Lee Lit
res Francaise" Ir V. Kravčenkos ad
vokatai.
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