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Šventes Švęsti — nusikalti
mas

♦ Čekoslovakijos prekybos minis- 
teris pareiškė, kad esą nusikalti-; 
mas nedirbti 54 šventadienius per 
metus, išvykti 20 dienų atostogų 
ir dar švęsti 12 šenčių. čekai turį 
būtinai įvykdyti penkmečio pla
ną. „Mes nepakęsim sabotažo" — 
galop pasakė ministeris. Kas ne
norės dirbti „tautos demokratijai", 
to nuosavybė bus nacionalizuota.

Atvyksta DP komisija
KOMISIJOS NARYS E. O' CONNOR — NUOŠIRDUS LIETUVIŲ 
DRAUGAS. PIRMASIS TRANSPORTAS SPALIO PRADŽIOJ. PIR
MIEJI BUS ATRINKTI ŽEMĖS ŪKIO IR NAMŲ RUOŠOS DARBININ

KAI BEI STATYBOS SPECIALISTAI

„C. Dally Mail" 8.27 iš Vašing
tono praneša, kad JAV „paleido į 
darbą mašiną", kuri rūpinsis 
205.000 Europos DP įvažiavimu 
per ateinančius dvejus metus į 
JAV.

Laikraštis nurodo, kad „kelių 
dienų būvy" išvyksta į Europą' 
vyriausybės' tikrintojai ir atrinkė
jai, kurie pradės didelį kandidatų 
patikrinimo darbą.

Darbą pirmiausia pradės ameri
kiečių zonoje, vėliau bus išplėstas 
DP stovyklose Austrijoje ir Itali
joje.

Pagal laikraštį, pirmasis DP 
transportas turėtų Ameriką pa
siekti spalių mėn. pirmomis dieno
mis. „Plaukia tūkstančiai darbo 
pasiūlymų, kurie užtikrins, kad 
kiekvienas gaus darbo", baigia 
laikraštis.

Ja Amerikos pranešama, kad 
atvykstančioj i komisija atsiveš ir 
darbo bei butų pažymėjimus. Pir
moje eilėje bus atrinkti žemės 
ūkio darbininkai, namų ruošai ir 
statyboms specialistat

Iš trijų prezidento Trumano 
paskirtųjų DP komisijos narių Mr. 
Edward 'O’ Connor yra labai nuo
širdus lietuvių tautos draugas. 
Nuo pat BALFO įsisteigimo jis 
buvo vienas artimiausių šios lie
tuviškos ’ organizacijos prietelių. 
BALFo pirmininkui kun. dr. J. B. 
Končiui prašant, O'Connor kelis 
kartus dalyvavo drauge su BALFo 
delegacijomis National Wear 
Fund posėdžiuose, kuriuose buvo 
ginami lietuvių tremtinių reikalai 
ir prašoma paramos BALFo są
matoms. Jo asmenyje BALF visa
da turėjo patikimą, nuoširdų ir 
uolų draugą bei užtarėją.

O’ Connor gerai pažįsta lietuvių 
reikalus, žino lietuvių tremtinių 
padėtį, jis pats yra lankęsis Euro- 

■poje, kur buvo susitikęs su dau
geliu/ lietuvių tremtinių, apie ku
riuos jis kalba su didžiausiu pasi
tenkinimu.

Reikia pažymėti, kad O' Connor 
buvo vienas iš tų, kurie daugiau
sia rūpinosi, kad Amerika atidary
tų savo prieglaudos ir saugaus 
gyvenimo vartus klek galima di
desniam tremtinių skaičiui.

„Continental Daily Mail" ra
šo: „Kalbos apie tankus, lėktu
vus, pėstininkus ir kt., kaip jie 
buvo naudojami praėjusiam ka
re, yra tik tuščias laiko gaišini
mas. Nežiūrint patriotizmo, žmo
giško nepasitikėjimo ir sunaikini
mo baimės, netenka abejoti, kad 
karo atveju bus tuojau pat pa
naudota atominė bomba."

Valstybės negamina priešato- 
minių ginklų ir apsisaugojimo 
priemonių todėl, kad jų negalima 
pagaminti.

Tačiau nerimti nesą pagrindo, 
nes Rusija tikrai ‘dar bent 6—8 
metus neturėsianti atominės bom
bos. Nesąmonė esą manyti, kad 
sovietų šnipai gali sužinoti ato
minės bombos paslaptį. Bombai 
pagaminti reikia daugiau kaip 
20.000 planų, kurie yra išblaš
kyti po visas Jungtinės valstybes 
taip, kad jų neįmanoma visų su
žinoti nei pagaliau surinkti. Jei 
rusai ir sužinotų visus planus, 
tai dar praeitų pora metų, kol jie 
visi būtų peržiūrėti ir patikrinti.

Valoma Italijos komunistų 
partiją

Italijoj šiuo metu yra tradi
cinis vasaros atostogų laikas, ta
čiau politiniam gyvenime jokio 
atoslūgio nematyti. Partijų kova 
vyksta visu smarkumu. Italų so
cialistų laikraštis „Avanti“ na
grinėja visų kairiųjų partijų su
sijungimo klausimą, tačiau par

Keturi gubernatoriai susitiko posėdžio
TAI PIRMAS POSĖDIS PO 5 MENESIŲ — PASITARIMAI MASKVOJ EINA TOLIAU

Trečiadienį įvyko amerikiečių, 
britų, prancūzų ir sovietų karinių 
gubernatorių bendras posėdis Ber
lyne. Tai pirmas jų susitikimas 
nuo kovo mėn. 20 d., kada sovietai 
išėjo iš posėdžio. Buvo tartasi va-

Edward O’ Connor yra žymus 
Wear Relief Services-National 
Catholic Welfare Conference pa
reigūnas, dirbąs šioje įstaigoje 
jau nuo 1943 metų. Socialinį darbą 
jis jau dirba 15 metų. Jis yra ki
lęs iš Buffalo-N.Y., aukštuosius 
mokslus baigė Notre Dame uni
versitete.

būtos ir susiekimo atidarymo klau
simais. Korespondentų pranešimu 
ši konferencija įvykusi Maskvos 
pasitarimų pasekmėje. Numatoma, 
kad netrukus įvyks ir kitas šių ke
turių karinių gubernatorių posėdis, 
tačiau prieš tai turi įvykti finansų 
ekspertų pasitarimas.

Tuo tarpu pasitarimai Maskvoj 
eina toliau. Pirmadienį popiet Mo
lotovas vėl buvo priėmęs Vakarų 
valstybių pasiuntinius ir kalbėjosi 
apie dvi valandas. Pasitarime taip 
pat dalyvavo Višinskis. Kaip JAV 
užs. reik. Ministerija pranešė, 
šiame pasitarime buvo nutarta po 
pasitarimo neduoti jokio komuni
kato. Numatoma, kad pasitarimai 
Kremliuj .vyks toliau. x

Korespondentai praneša, kad 
svarbiasia susitarimo kliūtis tebė
ra Berlyno valiutos klausimas. Jei 
Berlyne būtų palikta viena sovie
tų zonos valiuta, tai sovietai su
tinką su visų keturių dalyvavimų

Ar bus panaudota atomine bomba?
tijų atsakymas yra neigiamas, 
nes su komunistais, kurie yra 
akli Maskvos vergai, apie jokį 
bendradarbiavimą negali būti 
kalbos. Socialistų partija nenori 
pasidaryti priklausoma nuo ko- 
minformo.

Tuo tarpu komunistų lageryje 
vyksta „politinis valymas“. Cen
trinis partijos organas paskelbė 
nurodymus „apie budrumą sau
gantis partijos priešų ir vyriau
sybės bei reakcijos provokacijų". 
Tipiškai bolševikišku stiliumi 
nusakoma partijos veikimo gai
rės. Ryšium su Stalino telegra
ma, kurioj jis pareiškė apgailes
tavimą, kad Italijos komunistai 
nepajėgė apsaugoti Togliatti nuo 
atentato, reiškiama visuotinis 
prisipažinimas: „Mea culpa, mea 
maxima c ui pa“. Prisimename 
Rusijos pavyzdys, parodytas 1937 
metais, įvykdant kruviną bolševi-

Kaunas aprūpins sovietu sprausminius lėktuvus
Pagal patikimas Paryžiaus laik

raščių žinias, „Augsburger Tages- 
post“ rugpjūčio 31 dienos nume
ryje rašo:

„Sovietai daro Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj plačius karinius pa
siruošimus. Estijoj darbai esą pa
žengę toliausiai pirmyn. Tallinas 
esąs perpildytas pėstininkais ir 
tankų 'daliniais. Rusų pionierių 
karininkams vadovaujant, civi
liai, vyrai ir moterys iki 55 metų 

valiutos kontrolėj. Tuo sovietai 
formaliai pripažįsta Vakarų vals
tybių teises Berlyno valdyme. Esą 
vilties, kad be valiutos bus pa
siekta ir kitų susitarimų —- susisie
kimo atidarymas ir k. Maskvos 
susitarimai turėtų sukurti visai ki
tokią atmosferą Berlyne.

LENKAI TVIRTINASI ODERIO — 
' NEISSES LINIJOJ

Britų licenzijuotas Berlyno laik
raštis „Der Tag" rugpiūčio 24 pra
neša, jog lenkų vyriausybė baimi
nasi, kad Maskvos pasitarimų me
tu neįvyktų kokio susitarimo dėl 
Vokietijos Lenkijos sąskaiton.

Laikraštis sako, kad lenkai pra
dėjo išilgai Oderio — Neisses lini
jos daryti įsitvirtinimus ~ cemen
tinius sargybos bokštus. Taip pat 
esanti labai sustiprinta pasienio 
policija.

kų partijos valymą ir raginama 
juo pasekti. Italų komunistai nu
žemintai prisipažįsta buvę apsi
leidę ir nebudrūs. Užtat dabar su 
dviguba energija žadama pašalin
ti iš savo tarpo reakcionierius’ir 
provokatorius, kurių, įsiskverbę į 
partijos eiles, provokuoja jaunes
niuosius jos narius tokiems veiks
mams, kurie neatitinka komunis
tų partijos linijos.

Šios rezoliucijos pabaigoj rei
kalaujama iš visų įnarių kuo 
griežčiausios disciplinos. Kad iš
vengtų tokių nemalonių netikė
tumų ateityje, manoma pravesti, 
ne tik bendras valymas, bet kar
tu ir partijos vadovybės patikri
nimas. Taip pat-numatomas nuo
seklesnis politinis partijos narių 
auklėjimas“. Vienas rūstesnis tė
vo ir mokytojo“ žvilgsnis sukė
lė didelį susijaudinimą Italijos 
komunistų partijoj.

amžiaus, dirba įsitvirtinimų dar
bus. Išilgai jūros pakrantės gy
ventojai turėjo ištuštinti 3—5 km. 
pločio juostą. Pamu rajone esą 
įrengta du dideli aerodramai ir 
raketinių sviedinių poligonas. 
Geležinkelio linija Talinas—Le
ningradas turi jau dvejus bė
gius. Kauno apylinkėse esą sta
tomi keturi požeminiai sandėliai, 
kuriuose bus laikoma degamoji 
medžiaga sprausminiams naikin
tuvams“.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Paryžius. Prancūzų parlamen

tas maža balsų dauguma suteikė 
įgaliojimus R. Schumanui sudaryti 
vyriausybę. Socialistai dar neapsis
prendę, ar Jie dalyvaus jo vyriau
sybėj.

Belgradas. Jugoslavijoj įvy
ko ministerių kabineto pertvarky
mas. Pakeisti 9 ministerių postai. 
Užsienio reikalų ministerių tapo 
Kardelj. Jis kartu su iki šol buvu
siu vidaus reikalu min. Rankovičiu 
bus ir min. prim, pavaduotoju. Lai
koma, kad šiuo pertvarkymu yra 
sustiprinama Tito vyriausybės po- 
zcija.

Ž e n e va. Danija kaip 15-ji vals
tybė pasirašė IRO konstituciją. 
Tuo būdu IRO virto pilnateise or
ganizacija.

Praha. Oficialiai pranešama, 
kad E. Benešą sveikata kritiškai 
pablogėjo. Antradienį jie buvo ne
tekęs sąmonės. Esą, jis serga arte
rijų sklerozu. Benešąs turi 64 me
tus amžiaus.

New Yorkas. Saugumo Tary
ba nutarė Palestinos ir Kašmiro 
klausimų nesvarstyti, nes nemato, 
kad būtų kokia nepaprasta padėtis.

Varšuva. Lenkų saugumo po
licija suėmė mgr. Kaczinski. Lenki
jos egzilinėj vyriausybėj Londone 
jis buvo auklėjimo ministerių. Apie 
mgr. Kaczinskio suėmimą buvo 
painformuotas Lenkijos primas 
kard. Hlondas.

Prancūzija priims DP

Pagal prancūzų vyriausybės ir 
IRO susitarimą, 1000 DP šeimų 
galės būti apgyvendinta prancū
zų ūkiuose.

Darbo sutartis kontroliuos 
Darbo Ministerija, kuri ir gins 
DP interesus algų, darbo sąlygų 
ir butų atžvilgiu. Jei projektas 
pasirodys tinkamas, Prancūzija 
priims dar daug daugiau pabėgė
lių. Pirmieji kontingentai bus 
išmėginti šiaurės ir rytų Prancū
zijoj. Bordeaux sritis priims spe
cialistus miškininkus ir vyno au
gintojus. (CDM)

IŠMOKAMA DM 20.— IŠVIETIN- 
TIEMS ASMENIMS

IRO 5 Area gerovės pareigūnas 
praneša, kad visiems tos Areos 
DP bus išmokama likusieji DM 20 
tarp rugsėjo mėn. 7 d. ir 18 d.

Pinigus išmokės bankų tarnau
tojai atskirose DP stovyklose. Pi
nigai bus išmokami tik pateikus 
RM. įmokėjimo kvitą. Stovyklo
se po DM 20 gaus šios asmenų 
kategorijos: 1. naujai priimtieji į 
stovyklas iš vokiečių ūkio, 2. pri
imtieji iš darbo kuopų ir 3. per
keltieji riš kitų vietų: iš Berlyno, 
asmens perkelti iš kitų stovyklų, 
grįžę iš ligoninių, grįžę iš emigra
cijos stovyklų, grįžę iš kalėjimų, 
grįžę iš lavinimosi mokyklų.
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Žaidimas bumerangu
Skaitydami emigrantų gyvenimo 

istorijas, dažnai susitiksime su 
faktu, kuris yra bendras visoms 
emigrantų grupėms ir kuris vis 
dėlto kažkaip paradoksaliai skam
ba, būtent: susitiksime su labai 
dideliu nesusipratimų skaičiumi, 
įvykstančių tarp tos pačios tauti
nės grupės žmonių. Kai kurie net 
mėgina šitokius reiškinius emi
grantams, tarsi, savo rūšies nor- 
malybe skaityti ir mano, jog į tai 
nereiktų kreipti ypatingo dėme
sio. Šitokiam galvojime yra, be 
abejo, tiesos, nors jis negali būti 
visur ir visuomet pritaikomas. Gal 
būt, tai gera žinoti pilnam trem
tinio supratimui, jo nuotaikų iš
siaiškinimui, . tačiau tai tėra tik 
paprastas fakto konstatavimas, jo 
nevertinant. Suprasti ir vertinti 
yra du dalykai, tarp kurių negali 
būti dedamas lygybės ženklas. 
Suprasti gali mėginti kiti, o ver
tinti turėtume mes patys, nes mes 
patys gerai žinome, keis mes esa
me ir kuo esame, virtę.

Žinome, kad nesutarimų, ginčų 
ir vaidų buvo tarp mūsų ir namie 
gyvenant. Ir tai nieko ypatingo, 
nes „nėra namų be dūmų". Ta
čiau yra kitas dalykas, kai tie pa
tys dūmai pradeda graužti mums 
akis ir be namų, kai mes pakeliui 
susikuriame ugnį valgiui išsivirti 
ir tuoj pradedame ją visi žarstyti 
taip, kad nei valgis negali išvirti, 
nei mes patys pro savo paties su
keltus dūmus negalime aiškiai 
matyti.

Yra gerai, jeigu žmonės yra 
kritiški, jeigu jie nesibijo tiesos 
net ir jos nemėgstančiam pasaky
ti. Kritika yra kiekvieno gyveni
mo progresui būtina. Bet tai yra 
tik tol, kol ji netampa hyperkriti- 
ka, kol ji yra apgalvota ir apdairi. 
Yra bloga, jeigu kritika tampa 
piktu ir aklu kito persekiojimu, ir 
dar blogiau, kada ji kaip tas bu
merangas yra nukreipiama prieš 
save pačius^ Toksai „emigrantiš
kas bumerangas" yra nuolatinė 
mūsų įvairių institucijų kritika. 
Taip, ir ji yra geras dalykas. Bet 
viskas savo ribose. Jeigu mūsų 
vadovaujamieji, ar tai politiniai, ar 
tai šalpos, organai yra kritikuoja
mi, norint sugriauti ne atskirų as
menų, o. kartu ir pačių organų 
autoritetą, ar tai nežaidžiama bu
merangu? Ką gi turi pagalvoti mū
sų broliai vakarinėse valstybėse, 
kai jie, ar tai iš laiškų, ar net per 
spaudą, girdi, kad čią, emigraci
joje, mūsų pačių išrinkti ir pati
kėti organai yra kaltinami ir nie
kinami? Ar jie turės laiko išsiaiš-

Berlyno figūros (2) gybiniai lėktuvai buvo nustatę, 
kad japonų gynimo ugnis blogiau

Oro tilto meisteris
Jis atrodo, kaip antrarūšio italų 

orkestro smuikininkas, labiau 
mėgstąs savo kasdienę „špageti" 
porciją, negu muziką. Jis yra 
apskrito, lyg mėnulis, veido, žvel
giančio iš po gausių, neperdaug 
sutvarkytų plaukų. Dangų jis įsi
vaizduoja, kaip milžinišką popie- 
rio lapą, išraižytą kvadratais, o 
miestai ir kaimai jam nėra vieto
vės, iš kurių prabiltų amžiai ir 
istorija, o tik įvairiadydžiai šūvių 
taikiniai. Jo didžiajam Europos 
žemėlapy sostinės nesivadina nei 
Paryžium, nei Londonu, o Scrato- 
nu ar Fuerstenfeldbruecku, nes 
ten yra nusitiesę didžiausi aero
dromai. Jis yra buvęs viršum dau
gumos Europos kraštų, viršum 
Afrikos ir Rytų Azijos, viršum 
Atlanto ir Ramiųjų, vandenų, bet 
daugely pasaulio kraštų, kuriuos 
jis pažįsta iš oro, jo koja nėra 
palietus žemės, o akis mačius gy
ventojų, atrodžiusių iš aukštybių, 
kaip mažyčiai taškai . . .

O vis dėlto šis generolas leite
nantas Curtis E. LeMay, apie kurį

riuos reikėjo nugalėti bomboms, 
LeMay buvo tik 38 metų. Lakūnai 
ir štabo karininkai jau tada vadi
no jį „debesų karalium", tačiau 
tai nebuvo pagyra, o greičiau kri
tiškas komentaras jo įpročio duoti 
įsakymą skristi kaip tik blogu oru. 
LeMay nemėgo jokių „bet" ar 
„nei" ir leido, savo lėktuvus į stip
riausias audras. Lygiai ramiai jis 
kitados dienos šviesoj (o tai buvo 
negirdėta!) leisdavo mirtį sėjan
čius bombonešius į priešo terito
riją.

Kai karo su vokiečiais metu jis 
pastebėjo, kad lakūnai, vengdami 
gynimo ugnies, išmėto pro tikslą 
savo krovinį, LeMay griežčiausiai 
įsakė tiesiog skristi į tikslą ir šią 
taktiką demonstravo pats skrisda
mas bombonešių junginio priekyje.

Būdamas Ramiojo vandenyno 
komendantas, LeMay įsakė į Ja
poniją skrendantiems bombone
šiams viršum Nippono miestų lai
kytis kuo žemiausiai, mes jo žval-

mes kalbam, tur but, daugiau gali 
disponuoti šių žmonių gyvybe ar 
mirtim, negu bet kuris kitas Eu-’
ropos generolas. Prieš keletą mė
nesių jis buvo paskirtas viso ame
rikiečių oro laivyno Europoj ir 
Šiaurės Afrikoj vyriausiuoju vadu 
ir gavo uždavinį stiprinti Ameri
kos oro pajėgas ypač tose bazėse, 
kurios labiausiai nutolę į rytus. 
Berlyno blokada pastatė jį prieš 
naujus uždavinius. Jam tenka 
bombarduoti sostinę maisto pro
duktais ir anglimi. Ir šį uždavinį 
jis atlieka su lygiu precizišku 
tikslumu, kaip anuomet Japonijoj
bombardavimą, pasiekusį viršūnę 
ties Hiroschimą ir Nagasaki.

Tada, kai jis iš savo vyriausios 
būstinės Ramiajam vandenyne 
skriestuvu matavo nuotolius, ku-

pataiko į žemą taikinį, negu į 
aukštą, Kai šis eksperimentas pa
vyko, LeMay į karo pabaigą buvo
pripažintas orinių bombardavimų
autoritetu. Kažkada buvęs Ohio 
oro kadetas, priešingai, negu kiti 
oro strategai, nelankęs garsiosios 
karo mokyklos West Point, jis 
mokė vyrus — dešimčia ar dviem 
dešimtim metų vyresnius už save 
— brutalaus karo „meno": ties 
strategiškai' svarbiausiu tikslu, per 
trumpiausią laiką išmesti efektin
giausią bombų krovinį.'

Ir kai prieš kelis mėnesius iš
kilo klausimas, kas perims vyriau
sią Amerikos oro pajėgų lįuropoj 
komandą, LeMay kandidatūrai bu
vo vienu balsu pritarta.

Politiniai oro karo aspektai, 
kaip jis išsireiškė vienam inter
view, jo nedominą. Jis esąs tik 
orinio puolinjo ir orinio užnuga
rio tiekimo technikas.

Tai toks yra XX amžiaus žmo
gus, gerai funkcijonuojąs narys 
įsakymų grandinėje, — grandinė
je, kurioje nebemąstoma apie ge
ra ar bloga ir kur lygiai akla pre
cizija yra paskirstyta gyvybė ir 
mirtis . . .

400 tremtinių į Australija
Rugpiūčio 25 d. Augsburgo emi

gracinėj stovykloj įvyko atsis
veikinimo vakaras, išleidžiant 
daugiau kaip 400 tremtinių į toli
mą Australiją. Dalyvaujant pilnu
tėlei emigracinės stovyklos salei 
žmonių, lietuviai’, latviai, estai ir 
ukrainiečiai išpildė meninę pro
gramą. Iš lietuvių pusės matėme 
solistus Krištolaitytę ir Paukštį, 
kurie labai jautriai palietė išva
žiuojančių tautiečių širdis, sudai
nuodami po porą švelnių liaudies

kinti, jog visos šios kritikos rei
kia 99% atmesti ir tik viena dale
le tikėti? Tai yra labai abejotina. 
O jeigu jie net ir suprastų šitai, 
tai vis dėlto, .ką jie turėtų galvoti 
apie mus? Suprantama, kad mes 
esame jautrūs ir gal net pikti dėl 
menkų kartais dalykų. Mes labai 
lengvai linkstame kitus kritikuoti. 
Tai yra suprantamas dalykas. Bet 
tai nereiškia, Jcad tai yra ir patei
sinamas. Dažnai tai yra žaidimas 
bumerangu, nemokant juo naudo
tis.

Juozas Vaidila

SUOLIS
STEWART ALSOP IR

Vasario 16-tą žmogus, kuris atra
kino Billy celės duris, pastebėjo: 
„Išmetimas buvo sėkmingas". Billy 
bijojo prasitarti. Savo akyse jis 
matė du agentus, kurie galėjo būti 
nuleisti praėjusią naktį. Jis praėjo 
koridoriumi ilgą celių eilę, tačiau, 
įėjęs į Gestapo kambarį, jis žino
jo: jam pasisekė. Į sieną atremta 
stovėjo didelė skardinė dėžė, nu
mesta praėjusią naktį.

Tai buvo viskas. Gestapininkai 
buvo labai patenkinti. Billy laimė
jo jų pasitikėjimą. Jam buvo pa
sakyta, kad sėkmingo išmetimo 
dėka abu De Woelfai yra paleisti.

Nu to laiko Billy buvo traktuo
jamas kaip ypatingas belaisvis. 
Jam pakako maisto ir cigarečių.

Vasario 17 jis vėl susirišo su 
OSS ir šį kartą Gestapo davė jam 
perduoti keletą žinių^ Žinios buvo 
bendro pobūdžio, bet teisingos, ir 
JJilly tuo stebėjosi. Grįžtant į ka
lėjimą, jis išdrįso paklausti: „Ko
dėl jūs duodat teisingas žinias?"

„Reikia palaukti", atsakė gesta
pininkas. „Jie gali paklausti jus

įvyko iškilmingos pamaldos už vi
sus moksleivįus, šiuo metu ken
čiančius žiaurų bolševikinį terorą. 
Šv. Mišių metu visi ateitininkai 
ta intencija priėmė Šv. Sakramen
tą. Po Šv. Mišių suruoštoje aga- 
pėje atitinkamą žodį tarė kuopos 
Dvasios Vadas kun. V. Zakaraus
kas. Kuopos nariai pasirodė su 
momentui pritaikytais meniniais 
dalykėliais, gi visi dalyviai sudai
navo eilę partizanų dainų I.K-tis

dainų. Solistams akomponavo J. 
Kačinskas.

Programos metu su išvykstan
čiais tremtiniais atsisveikino lat
vių, estų ir lietuvių atstovai. Lie
tuvių vardu kalbėjęs Hochfeldo 
stovyklos ir Augsburgo Tremtinių 
apylinkės pirmininkas Žitkus pa
linkėjo visiems išvykstantiems ge
riausio pasisekimo naujuose kraš
tuose, tačiau priminė, jog tėvynė 
yra tik viena-Lietuva ir į ją turi 
skristi mūsų mintys iš visur, kur 
mes tik būtume.

MOKSLEIVIAI MELDŽIASI UŽ 
MOKSLEIVIUS

Rugpiūčio 21 d. Augsburgo 
Moksleivių At-kų Prof. Dovydai
čio kuopos iniciatyva Haunstet- 
teno lietuvių kolonijos bažnytėlėj

Į MIRTĮ
THOMAS BRANDEN

dar keletos detalių, ir mes susek
sime, kuria Olandijos dalimi jie 
labiausiai domisi."

Po keletos dienų. Billy vėl buvo 
išvestas, šį kartą palaukti siun
tinių iš oro. £>ėl blogo oro neat
vyko joks lėktuvas. Jie laukė visą 
naktį, ir gestapininkai buvo susi
rūpinę. Tačiau nepasisekimas davė 
Billy progą, kurios jis laukė.’

Vasario 28, gestapininkams ste
bint, Billy pasignalizavo sutartą 
pavojaus ženklą — žodį „prakeik
tas". Tačiau tai taip lengvai ne
praėjo. Gestapo paklausė, kodėl 
jis pavartojęs šį žodį. Jis atsakė 
pusiau juokdamasis: „Aš gi turėjau 
pasakyti ką nors stipresnio po to, 
kai mes visą naktį veltui laukėme 
pakietų". Gestapo buvo aiškiai 
patenkintas.

Kovo 30 Billy paskutinį kartą 
susirišo su Londonu. Jis nežinojo, 
kad tai yra paskutinis kartas, ir 
nuolat laukė, kada jis vėl bus iš
vestas iš savo celės. Tačiau dienos 
slinko, o %Gestapas jį ignoravo.

Vienišas savo celėje, neturėda

Kolumbijos lietuviu 
prašymus Europoje 

gyvenantiems lietuviams
Lietuvių negausi kolonija Ko

lumbijoje Medellino mieste ruo
šia rinkliavą tremtinių’ įkurdinimo 
naudai. Tąja proga lietuviai pir
mą kartą pasirodys viešai su tau
tine parodėle. Kadangi dar jėgos 
gana silpnos, tai Kolumbijos lie
tuviai prašo padėti, prisiunčiant 
lietuviškų eksponatų.

Paroda įvyks 28 rugsėjo iki 12 
spalio. Prašau visų lietuvių bend
ruomenių, draugijų, komitetų ir 
šiap pavienių asmenų patriotų 
prisidėti prie mūsų tautinio darbo- 
vieni su eksponaitais, kiti padė
dami juos pasiųsti, apmokėdami 
persiuntimo išlaidas.

Galima siųsti visa, kas primena 
mūs Tėvynę ir jos kultūrą: Vaiz
delius, drožinius, audinius, pieši
nius ir 1.1. Būtinai reikalinga siųs
ti oro paštu, nes paprastu neateitų 
laiku, be to, labai blogame sto-* 
vyje.

Kadangi I. R- O. pažįsta mūsų 
pastangas saviesiems įkurdinti, 
tai manau, paaiškinus tikslą tų 
siuntinėlių, neatsisakytų patarpi- 
nikauti tuo reikalu ir pasiųsti oro 
paštu.

Taip pat mes galėtume atsily
ginti, pasiunčiant kavos pupelių 
pakietus. Visas pelnas eis savųjų 
tremtinių įkurdinimui. Kolumbijo
je jau rado pastogę apie 100 lie- 
vykimui į šį kraštą. Lietuvių ko- 
vykimui į šį -kraštų. Lietuvių ko
mitetas galėtų dar ir daugiau iš
gauti leidimų, jei tik 'turės kuo 
juos aprūpinti pirmomis dienomis. 
Taigi padėkite mums mūsų tauti
niame darbe.
Jūsų tautietis K. M. M. Tamošiūnas 

Exponatus prašoma siųsti $iuo 
adr.: \

K. M. M. Tamųšiūnas 
Colegio del Sufragio 

Medellin. COLOMBIA/S. A.

JT pries baltųjų vergiu prekyba
JTO ūkio ir socialinė taryba 

vienu balsu priėmė rezoliuciją, 
kuria generalinis JTO sekreto
rius Trygve Lie yra prašomas 
imtis žygių, kad būtų sudaryta 
nauja tarptautinė sutartis kovai 
su baltųjų vergių prekyba ir 
prostitucija.

ATŽYMĖTA SVARBI MOTE
RIMS SUKAKTIS

Prieš šimtą metų Amerikoj, Se
neca Falls, įvyko pirmas Ame
rikos moterų suvažiavimas, ku
riame buvo paskelbta moters tei
sių deklaracija. Tai sukakčiai

paminėti JAV paštas išleido nau
jus 3 centų pašto ženklus.

MIRĖ NOBELIO PREMIJOS 
KANDIDATE

Rugpiūčio 3 d., sulaukusi 70 m. 
amžiaus, New Yorke mirė iš 
Vengrijos kilusi Rosita Schwim- 
mer, kurią Britanijos, Prancūzi
jos, Italijos, Švedijos ir Vengri
jos parlamentai buvo pasiūlę 1948 
m. taikos Nobelio premijai gauti. 
Schwimmer 1915 m. dalyvavo 
Hagos Moterų Taikos Konferen
cijos organizavime, o 1918 m. bu
vo paskirta Vengrijos minister! u 
Šveicarijai.

mas galimybės planuoti', ginčytis 
ar veikti, jis pirmą kartą po suė
mimo pajuto vienatvės baimę. 
Nuolat ir nuolat jis statė sau klau
simą, kokios buvo galimybės pa
likti gyvam. Iš pradžių jis viską 
parėmė savo pasisiūlymu dirbti 
Gestapui kaip dvigubas agentas. 
Tačiau jie nieko į tą pasiūlymą 
neatsakė. Gal būt, tai buvo tuščia 
viltis.

Jam dar kartą buvo sužibėjusi 
džiaugsmo kirbirkštelė tą naktį, 
kai gestapininkas pasasakojo apie 
planą išgauti iš OSS smulkesnių 
informacijų. Toks darbas galėtų 
išsaugoti jo gyvybę iki karo pa
baigos. Tačiau jis dienų dienas 
sėdėjo, vaikščiojo ir bandė mie
goti savo mažam, akmeniniam kam
bary, o vis dar niekas neatėjo pas 
jį. Gal būt tai buvo irgi tuščia 
viltis. s

Ilgas valandas jis galvojo, ban
dydamas suprasti Gestapo logiką. 
Jei jis būtų jie, ir jie būtų jis, ar 
atrodytų verta laikyti juos gyvus? 
Ar paverstų juos dvigubais agen
tais? Ar leistų jiems teikti infor
macijas, tikėdamasis šio to iš 
priešo?

Atsakymas atėjo balandžio 17.

Jis buvo nuvestas į vieno Gesta
po valdininko įstaigą, kurį jis pa
žino kaip Schreiederį. Schreiederis 
jį draugiškai payeikino ir tarė: 
„Mes nusprendėm Tamstą ateinan
čią .savaitę paleisti. Ką manote 
veikti?"

Billy bandė laikytis ramiai: „Aš 
tikiuosi, jūs leisite man dirbti jūsų 
naudai". •

Sutarta. Savaitės laikotarpy 
Schreiederis ir Billy paruošė už
davinį sąjungininkų linijų užnu
gary. Billy turėjo grįžti į OSS su 
Gestapo pasiūlymu: OSS agentai 
ir gestapininkai turėtų susirinkti 
pasitarimams, kurių metu Gestapo 
perduotų visas žvalgybos pajėgas, 
kurias jie turėjo, Japonijoj sąjun
gininkams. Atlyginimui OSS tu
rėtų įtikinti sąjungininkų štabus 
sustabdyti' veiksmus Vakaruose, o 
tuo tarpu vokiečiai baigs karą su 
Rusiją. Tada JAV turėtų laisvas 
rankas Japonijoj.

Gegužės 3 d. prie Veenendaalio 
Billy patikrino savo, kaip Gestapo 
agento, dokumentus, paspaudė 
Schreiederiui ranką ir žengė per 
minų laukus, SS karininko lydi
mas. Neužilgo jis dingo iš akių.

Maždaug tuo laiku Peter Smithas

gavo Gestapo įvykdyto Billy ap
klausinėjimo kopiją, kuri buvo 
atimta iš nacių pasiuntinio. Doku
mentai prasidėjo taip:

„Vasario 10 Ulrume buvo pagau
tas pirmas amerikiečių armijos 
Strateginės Tarnybos agentas. Jis 
viską prisipažino."

Žmogus, kuris buvo pasiuntęs 
telegramą, sakydamas, kad Billy 
„matyt pasakė viską, ką žinojo" 
nebuvo. šio dokumento perskaitęs 
iki galo. Toliau sekė vienas iš nuo
stabiausių fantazijos kūrinių, su
kurtas ne novelisto. Billy visiškai 
sukvailino Gestapą. Jis jiems nie
ko nepasakė, kas dar nebūtų ži
noma, bet pridėjo daugybę daly
kų, kuriais nuo to laiko Gestapas 
tikėjo kaip tikrais faktais, kai iš 
tikrųjų tebuvo tik pasaka.

Išrasdamas fiktyvius savp OSS 
draugų Londone vardus įr adresus, 
jis visiškai suklaidino Gestapą 
dalykuose, liečiančiuose OSS ir 
britų žvalgybą. Bet, kas dar svar
biau, Billy apklausinėjimas buvo 
priežastim vieno iš paslaptingiau
sių vokiečių kariuomenės judėji
mų karo metu.

Vokiečiai paklausė apie tolimes
nės sąjungininkų invazijos, galimy-
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Koks gi kraštas

Šiuo metu po tremtinių sto
vyklas važinėja Venecuelos 
komisija ir verbuoja baltie- 
člus darbininkus. Čia patie
kiame kai kurias* žinias apie 
ši kraštą, žinios paimtos iš 
amerikiečių žurnalisto Johno 
Guntherio didžiulio veikalo 

T, Lotynų Amerika“, išleisto 
1943 metais.

Venecuelos plotas — 352.170 
mylių, gyventojų skaičius 

3.491.159, sostinė — Caracas, 
% gyventojų — metisai, analfa
betų — 90 %, valstybės santvar
ka — su tendencijomis į demo
kratiją, pagrindinė krašto proble
ma »— labai aukštos pragyvenimo 
kainos, pagrindinė eksporto šaka
— žibalas.

Atvykusį į Venecuelą pirmiau
sia nustebina didžiuliai plakatai: 
„Pasigydykite sifilį!”, o 
viešbučių kainos: mažas 
riukas be langų kaštuoja 
rius parai.

Pati pagrindinė krašto . 
ma kaip jau sakyta, yra labai 
aukštos ir vis kylančios pragyve
nimo kainos. Krašto sostinėje Ca
racase tuzinas kiaušinių kaštuoja 
95 amer. centus, duonos svaras — 
32 centus, mėsos svaras — 1 dol. 
28 centus, muilo gabaliukas, Ame
rikoj kaštuojąs 10 centų, čia 80, 
marškiniai Amerikoj kaštuoją 1 
dol. 50 centų, čia — 7 dol. 50 
centų. 1941 metais New Yorko ir 
Caracaso kainų santykis buvo 
toks: pienas 209 % brangesnis 
Caracase, cukrus 320 % branges
nis, druska — 310 %, vaisiai .— 
575 % konservai, marmeladas — 
483 %, mėsa — 340 %, kiaušiniai
— 315 %. x

Vienam žmogui gerai pragyventi 
Venecueloje .reikia 1687 bolivarų 
arba 471,76 dolerių mėnesiui (1 
bolivaras ~ 28 amer. centai). Tuo 
tarpu atlyginimai yra žemi. Žemės 
ūkio darbininkas uždirba 50 amer. 
centų į dieną, mūrininkas — 12 
bolivarų, t. y. 3 dol. 36 cent, 
elektrotechnikas — 4 dol. 76 cen
tus, darbininkas specialistas — 

6 dol. 16 centų, geras stenografas
— nuo 84 dol. ligi 168 dol. į mė
nesį, sekretorius, mokąs anglų ir 
ispanų kalbas, uždirba nuo 2650 
dol. ligi 3350 dol. per metus.

Venecuelos aukštos kainos na- 
aiškinamos didžiuliais muitais, 
siekiančiais 60 % daikto vertės. 
Kraštas neturi beveik jokios in
dustrijos ir visus kasdienio gyve
nimo reikmenis, kaip ir didžiau
sią dalį maisto produktų, impor
tuoja. Priskaičius be galo bran
gias transporto išlaidas, prekių 
kainos pašoka ligi nepaprasto 
aukštumo. Toji sistema sukūrė 
padėtį, kad Venecuelą yra gal 
vienintelė valstybė pasaulyje, ne
turinti skolų. Išeina keistas para
doksas: valstybė labai turtinga,

kv.

80

paskui 
kamba-

8 dole-

proble-

sukūrė

bes. Billy visai atvirai jiems pa
sakė, kad prie Olandų Šiaurės jū
ros kranto buvo planuojama in
vazija. Tuo metu, kai Vokietijai 
buvo nepaprastai brangus kiekvie
nas-žmogus, naciai taip rimtai at
sižvelgė į šią informaciją, kad jie 
pasiuntė 30.000 geriausios savo 
kariuomenės — tris parašiutininkų 
divizijas — į tas vietas, kurias 
Billy pažymėjo žemėlapyje.

Nacių judėjimas buvo toks ap- 
glušinantis, jog sąjungininkų šta
bas ėmė abejoti vokiečių aukšto
sios vadovybės sveiku protu. 
Eisenhoveris galvojo apie invaziją 
Olandijon lygiai tiek, kiek vokie
čiai tuo metu būtų galėję galvoti 
apie invaziją Anglijon. Tačiau 
Eisenhoveris nieko nežinojo apie 
Billy.

Peter Smithas, skaitydamas pra
nešimą, padarė išvadą: „Pasiutiš
kai vykęs darbas”.

Gegužės 3 dienos popiete britų 
karys apkasuose pastebėjo aukš-
tą, liekną vyrą civiliškais apsiren
gusį, ateinant jo link nuo vokie-
čių linijų. Jis. plevėsavo balta no
sine ir šypsojosi nuo ausies iki
ausies. OSS agentas Billy buvo 
sugrįžęs.

o didžioji dauguma žmonių gyve
na taip baisiai, kaip reta kur nors 
kitur.

Didžiausias Venecuelos turtas 
yra žibalas, kurio ji turi gausiau
sius šaltinius. Pasaulinėje žibalo 
produkcijoje Venecuelą eina po 
J. Amerikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos —'trečioje vietoje, o ži
balo eksporte jai priklauso pir
moji vieta pasaulyje. Žibalas ka
raliauja visame krašte. Žibalas 
viską apmoka. Žibalo versmės yra 
daugiausia rankose amerikiečių 
bendrovių, kurios valstybei moka 
nuošimčius.

Žemės ūkis labai žemo lygmens. 
Valstybė importuoja net pupeles, 
bulves ir ryžius. Andinos (aukš
tumų gyventojai) kultyvuoja dau- 
giausati kavą, o visa kita turi 
pirktis; ilaneros (lygumų gyven
tojai) labai apleido savo pagrin
dinį verslą — gyvulininkystę, nes 
lygumose karaliauja žibalas. Dėl 
maisto stokos, tikriau pasakius dėl 
perbrangaus maisto, dauguma 
krašto gyventojų kenčia nuo ne- 
privalgymo, didelis skaičius vene- 
cueliečių miršta paprastų papras
čiausiai iš bado, 95 % jaunuolių, 
pašauktų karo tarnybon, dėl įvai
rių ligų yra netinkami. Taip, Ve- 
necuela turi žibalo, bet jo nepa- 
valgysi ir neatsigersi.

Venecuelos pinigo pavadinimas 
— bolivaras turi didžiojo išvaduo
tojo Simono Bolivaro vardą. Si
monas Bolivaras, gimęs 1783 me-

tais Caracase, turtingoje kreolų 
šeimoje, studijavo Madride, Pary
žiuje ir Romoje. Jo didžioji gyve- 
nimo idėja buvo — išvaduoti savo 
kraštą iš ispanų valdžios. Pirmąjį 
revoliucijos mėginimą jis padarė 
1810 metais, bet galutinai išvyti 
ispanus ir kraštą išlaisvinti jam 
pavyko tik 1819 metais. Ligi 1824 
metų Bolivaras išvadavo penkis 
kraštus — Venecuelą, Columbiją, 
Equadorą, Perų ir Boliviją.

Per 100 metų Venecueloje yra 
įvykusios 52 revoliucijos, o 27 
metus, nuo 1908 ligi 1935, kraštas 
išgyveno žiauriadsioje Juano Vin
cento Gomezo Uranijoje, kuris 
valdė šią valstybę kaip savo dva
rą. Gomezui priklausė gyvulių 
rančos, kavos, cukraus plantaci
jos, fabrikai, keliai, rūmai. Jo ne
domino jokia politika, tik jo pa
ties kišen*. Pilni kalėjimai buvo 
jo priešininkų, kankinamų pačiais 
žiauriausiais būdais. Gomezui 1935 
metais mirus, buvo išlaisvinti ka
liniai, sunaikinti kankinimo įran
kiai ir tik nuo to laiko kraštas 
ėmė dėti pastangų tvarkytis libe
raliniais, demokratiškais, pagrin
dais.

Venecueloje yra dvi pagrindinės 
partijos' — l’Agrupacion Civico 
Bolivariano (valdžios partija) ir 
opozicija — visi tie, kurie val
džios partijai nepriklauso. Į an
trąjį susigrupavimą įeina ir mies
tuose didesnės reikšmės turinti 
socialistų partija. Komunizmas Ve
necueloje nelegalus, bet penkto
sios kolonos pavojus nemažas, 
nors šiuo metu ir nesudaro jokios 
sunkesnės problemos. Spauda Ve
necueloje laisva ir gali kritikuoti 
pačią vyriausybę. ELTA

Pavergtųjų tautų vėliavos 
plevėsuoja Niirnbergo stadione

Lietuviai laimėjo devynis aukso medalius
Rugpiūčio 28 d. popietė. Nūm- 

bergo didžiajame stadione girdėti 
įvairių kalbų mišinys. Čia suva
žiavo Vokietijoje esą tremtiniai 
sportininkai rungtyniauti INKOPF 
vykdomose lengvosios atletikos 
varžybose. Per garsiakalbius pra
nešama šių varžybų programa. 
Viršum didžiosios tribūnos plevė
suoja pavergtųjų tautų vėliavos. 
Orkestras užgroja maršą, ir į 
aikštę, kiekvienos tautos atskirai, 
žengia busimųjų kovų dalyviai: 
Estija, Slovakija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Ukraina ir Vengrija. Im
ponuojančiai išrodo mūsiškiai sa
vo baltose kaip sniegas unifor
mose. Mūsų olimpinę komandą ve
da visiems puikiai pažįstamas se
nasis 1. atletikos veteranas Vla
das Bakūnas. Didingai vėliavą 
neša Z. Puzinauskas. Toliau seka 
lietuvių teisėjų kolegija priekyje 
su kitu veteranu Br. Keturakių, 
kuris kartu ir buvo visų varžybų 
vyriausias teisėjas. Išsirikiavus 
komandoms prieš tribūną ir ger
biant vėliavoms, grojami dalyvau
jančių tautų himnai. Po himnų se
ka INKOPFo pirm. prof. dr. V. 
Holly kalba, kuria jis ir atidaro 
šias varžybas. Oficialioji dalis 
baigta, ir štai prie mikrofono sėdįs 
gerai žinomas mūsų rungtynių 
transliuotojas A. Visockis jau 
šaukia įvairių disciplinų dalyvius 
į startą. Varžybos vyko 28 ir 29 
d. d.

nieks — 9:33,8 (Latv.), Aboltinš 
— 9:46,1 (Latv.). 110 su kliū
timis: Hidas ~ 16,5 (Vengr.), Li
sis — 18,7 (Latv.), Tulving — 19,0 
(Ėst.). Rutulys: Puzinauskas — 
14,64 (Liet.), Maalstein — 14,47 
(Ėst.), Millers — 13,59 (Latv.). 
Diskas: Puzinauskas — 42,75 
(Liet.), Poltraks — 41,49 (Latv.), 
Raag — 38,82 (Ėst.). Ietis: Pu
zinauskas — 54,75 (Liet.)? Aasa — 
48,69 (Ėst.), Gailius —47,61 (Liet.), 
šuolis j tolį: Adamkavičius 
6,65 (Liet.), Tulvink — 6,49 (Ėst.), 
Kurvits — 6,41 (Ėst.). Šuolis į 
aukštį: Adamkavičius — 1,75 
(Liet.), Galvinš —1,75 (Latv.), Kal- 
ninš — 1.70 (Latv.). šuolis su 
kartimi: Jarver — 3,30 (Ėst.), 
Vispass — 3,20 (Ėst.), Bundulis — 
3,00 (Latv.).

Moterų
šikšniūtė — 8,4 (Liet.), 
(Latv.), Dubass — 8,4 
m t r.: Ringenberga — 

, Warcaba — 14,0

6 0 m t r.: !
Buka — 8,4
(Ukr.). 100
13,8 (Latv.),
(Ukr.), Liszezynska — 14,2 (Ukr.).

(Bus daugiau)

| PRANEŠIMAI |
SURINKIME ISTORINĘ 

MEDŽIAGĄ
Prie Kultūros Tarnybos yra su

daryta Istorinės Medžiagos Rinki
mo Komisija, kurios tikslas yra 
surinkti lietuvių, gyvenančių už 
Lietuvos sienų, istorinę medžiagą 
ir pasirūpinti tinkama jos apsau
ga.

Komisija renka:
a) kolektyvų, organizacijų, švieti
mo įstaigų, bendruomenės stovyk
lų ir parapijų istorinę medžiagą: 
istorines apžvalgas, monografijas, 
metraščius, dokumentų rinkinius, 
archyvus, vaizdinę medžiagą (fo
tografijas, paveikslus, modelius), 
vėliavas ir kt.;
b) lituanistines retenybes ir
c) reikšmingus lietuvių ar lietu
vius liečiančius leidinius.

Istorinės Dedžiagos Rinkimo 
Komisija yra pasiryžusi pirmiau
sia surinkti istorinę medžiagą,' 
esančią Vakarų Europoje.

Jau yra gauta daugumo švieti
mo įstaigų istorinės apžvalgos. 
Dabar jos yra tinkamai parengia
mos ir išsiuntinėjamos apsaugai. 
Tas pat bus padaryta ir su istori
ne medžiaga, kuri bus gauta vė
liau.

Istorinės Medžiagos Rinkimo 
Komisija, pranešdama apie savo 
veiklą lietuvių bendruomenei, 
kviečia ją, ypač jos veikėjus ir 
pareigūnus, stoti į istorinės me
džiagos rinkimo talką. Kiekvienas 
darbas ar geras sumanymas bus 
priimtas su dideliu tautiniu dėkin
gumu!

Siųsti šiuo adresu: 
Medžiagos Rinkimo 
(13a) EICHSTAETT, 1 
Rebdorf, Germany — U.S. Zone.

Istorinės Medžiagos Rinkimo 
x Komisija

'Antaninos Dambrauskaitės ang
lų, vokiečių ir lietuvių kalbomis 
monografija. 80 psl. liuksusinio 
kreidinio popieriaus, didelio 31x22 
cm formato, daug iliustracijų, vie
na spalvota klišė. Spaudai paruo
šė dail. Mykolas R. Kovas. Spau
dė F. Bruchmann KG, Muenchen. 
Kaina DM 22.—

Užsisakyti galima: LRK, Muen
chen 27, Rauchstr. 20, V. Žuko 
spaudos kioske Augsburg-Hoch- 
Hochfeld, DP Baltic Camp, ir pas 
p. Antaniną Dambrauskaitę, Frei
sing b. Menchen, Landshuter Str. 

,70. Persiuntimo ir supakavimo iš
laidos DM 1.—

Įvykusios Lietuvos Skautų Są
jungos jubiliejinės tautinės sto? 
vykios Alpėse prie Mittenwaldo 
nuotraukų galima gauti pas

PASKAITOS UKRAINIEČIŲ UNI
VERSITETE DABAR. IR VOKIEČIŲ 

KALBA
Laisvas Ukrainiečių Universite

tas (įsteigtas 1921 m.) Mūnchene 
yra pramatąs, pradedant sekančiu 
žiemos semestru, kitų tautybių už
sieniečiams studentams ekonomi
jos mokslų paskaitas (teisės ir 
ekon. fakultete) skaityti vokiečių 
kalba, jeigu atsirastų reikiamas 
skaičius klausytojų. Šios paskaitos 
bus skaitomos pagal normalų eko
nomikos fakultetd planą. Baigęs 
studijas, kandidatas gali įgyti aka
deminį laipsnį „magister eocono- 
miae politicae". \

Tiems studentams, kurie pana
šiose aukšt. mokyklose i*u keletą 
semestrų yra baigę, bus užskaito
ma įprastomis sąlygomis ir iš
klausytieji semestrai ir išlaikytieji 
egzaminai.

Mokestis už mokslą yra DM 75.- 
semestrui. Imatrikulacijos mokes
tis DM. 15.—

Registracija gali jau dabar būti 
atlikta Laisvame Ukrainiečių Uni
versitete (Ukrainische Freie Uni- 
versitaet Miinchen 8, Versaillerstr. 
4,111.

Semestro pradžia š. m. 5. rugsėjo 
Klausytojais priimami visi studen
tai, kurie yra baigę aukšteniąją 
mokyklą (gimnaziją) arba'gali įroj 
dyti tolygų išsilavinimą.

L.U. Universiteto Rektoratas

Istorinės
Komisija, 

DP Camp

SKELBIMAS Nr. 48
JAV ir kitur yra paieškomi 

asmens.

V. Bacevičių, Schw. Gmuend, 
Bismarck Kaseme.

12 įvairių nuotraukų, 7x10 forma
to kaštuoja DM 3.20.

AImUmS (UMUUS

Techniškos pasekmės 
Vyrų

100 m t r.: Kohv — 11,4 (Ėst.), 
Adamkavičius — 11,7 Liet.), Naku- 
taivičius — 11,9 (Liet.). 2 0 0 m t r.: 
Hidas — 23,5 (Vengr.), Kohv — 
23,7 (Ėst.), Nakutavičius — 24,3 
(Liet.). 4 0 0 m t r.: . Žemaitis — 
54,2 (Liet.), Jarver — 54,7 (Ėst.), 
Treimanis’ — 55,0 (Latv.). 8 0 0
m t r.: Treimanis — 2:05,2 (Latv.), 
Tamm 2:05,2 (Ėst.), Schott 2:06,6
(Veng.). 150 0 m t r.: Upenieks — 
4:18,9 (Latv.), Tendys — 4:19,6
(Liet.), Aboltinš — 4:27,1. 3 00 0 
m t r.: Tendys 9:18,2 (Liet.), Upe-

VAGIŲ PRIPEREJUSI MADA
„American Drugist Magazine" 

rašo, kad naujoji moterų mada 
yra sukūrusi idealų drabužį krau
tuvių vagims. Nuo pasirodymo 
ilgų ir plačių sijonų vagystės 
krautuvėse nematytai padaugėju
sius, nes 
pavogtą 
klostėse.

esąs tik vaikų žaidimas 
daiktą paslėpti plačiose

kad gydytojai dažnai nė nepžiū- 
rėję numirėlio išrašo mirties pažy
mėjimą.

DAR VIENA SPORTO ŠAKA
JAV verkia 14 klubų, kurie kul

tivuoja taiklaus ir tolimo spiaudy- 
mo sportą. Šiuo metu tolimo spiū- 
vio rekordas yra 19.39 metro.

Iš 
šiame skelbime minimi 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji yra prašomi atsiliepti C/Kar- 
totekon per vietos LTB. komite
tus, kartu nurodant skelbimo eilės 
Nr. ir įdedant reikiamą kiekį paš
to ženklų atsakymui apmokėti.

709. PETKEVIČIUS Jonas išRau- 
paičių; EGLIN Harry; INDRIŠIŪ- 
NAITE Konstancija; JANKAUS
KAS Jonas (gyvenęs Papinghau- 
sen).

710. Miss Ona Raulinaitė, 18 
Stag St, BROOKLYN 11, N. Y., 
USA — prašo atsiliepti gimines, 
kilusius nuo Veiverių.

711. Mr. Jonas Protapas, 3409 
S. Leavitt Street, CHICAGO 8, 
Ill./USA — prašo atsiliepti Petrės 
Ruibienės vaikus: Telesforą, Fa
bijoną, Kleopą, Antosę, Genę.

712. Mr. Martin Bistreski, 919 
Seede Ave., BALTIMORE 29, Md., 
USA — prašo atsiliepti Antano 
Kazakausko vaikus ir Marijoną 
Bistriskiūtę.

713. Mrs. Alice Dargelis, 46 Lin
coln St, Nanticoba, Pa./USA 
— prašo atsiliepti Benediktą Ma- 
saitį, kilusį nuo Čekiškės.

714. Mrs. E. Šimkus, 170*/* Wa
shington Str., -z WORCESTER 4, 
Mass./USA — • prašo atsiliepti 
savo sūnus: Antaną iš Šiaulių ir 
Kazį iš Mažeikių.

715. Mrs. Antosė Rasimavičius- 
Leonavičiūtė, dabar gyvenanti Ka
nadoje — prašo atsiliepti savo gi
mines Leonavičius bei Rasimavi- 
čius.

716. Gauti iš JAV pasai šiems 
asmenims: Jonui Milčiūnui, Do
mui Bučiui, Valerijonui Jasui, 
Onai Kumpienei, Onai Karanaus- 
kienei, Kazimierui Karpavičiui ir 
Teresei Gaižauskienei, gyvenu
siems Liebenau.

Olgos Veinerytės, buv. Krakių 
prog. mokytojos, ieško Ona Žeb- 
rauskaitė. Rašyti A. Kowalczyk 
Lahde-Weser Kr. Minden Trans
port Būro.

VIENAS IS

Paryžiuje

500 PALAIDOJAMAS 
GYVAS
Senos departemento

gydytojas J. Xiuz parlamentui pa
reiškė, jog Senos departemente
vienas iš 500 palaidojamas gyvas. 
Jo nuomone, per metus Senos de-
partamente palaidojama 80 gyvų 
„numirėlių". Tai vyksta dėl to,

*7»l • •// Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadle-
//XlDUnai niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prennm£- 
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkrls, Full Sutton, Hostel 
Staff, Stamford Bridge. Near York.
Kanadoj: Mr. P. Plečaitis, 6668 Delorimier Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

mos kely, kad galėtų patekti i 
pietinę Kiniją.

Neramumai Siame ir Indokinijo
je palengvins revoliucijos išplėti
mą per Malajų pusiasalį į Singa
pūrą, iš kur galės palaikyti ryšį 
su Indonezijos sukilėliais. Nera
mumai Indokinijoj prie tam tikrų 
aplinkybių gali būti išplėsti pieti
nės Kinijos, Kontono ir Hong Kon
go kryptimis.

BERLYNAS AMERIKIEČIAMS
BRANGIAI ATSIEINA

Amerikiečių oro pajėgų vado
vybė praneša, kad iki rugpjūčio 
26 d. amerikiečių lėktuvai atliko 
15.387 skridimus, perveždami 
100.391 toną prekių Berlynui

vežtų ir internuotų. 30 mil. būtų 
sulyginta su žeme.

Britai ir amerikiečiai ant Euro
pos numetė visp 2.429.475 bombas, 
iš kurių pusę Vokietijoj. Per bom-

Maskvos planai Azijoje
Didžioji kova tarp Rytų ir Va

karų neapsiriboja vien Europa. Ji 
tuo pačiu metu vyksta trijose are
nose: Europoje, Vidur. Rytuose 
ir Rytų Azijoje.

Būtų klaidinga manyti, rašo ka
rinių reikalų žinovas pulk. Įeit. F. 
O. Mikshe „C. Daily Mail", kad 
šiuo metu Azijoje vykstą neramu
mai ir politinės suirutės yra visiš
kai atskiri, nieko tarp savęs ben
dro neturj dalykai. Kiekvienas 
Azijoj politinis šachmatų ėjimas 
yra Maskvos gerai apgalvoto pla
no dalis.

MASKVOS PASTANGOS KARĄ 
PAVERSTI PASAULINE REVO

LIUCIJA
Šimtmečio būvy marksistų ideo

logijos teoretikai ir praktikai re
voliucionieriai yra išdirbę puikius 
revoliucijų strategijos planus. 
Kiekvienas istorijos laikotarpis 
turi savo karo vedimo būdus ir 
kiekvienas karas turi savo taktiką.

5,Todėl yra labai svarbu įsidėmėti, 
kad karo tikslas turi sprendžiamą 
įtaką į jo strategiją", rašo minė
tas britų karininkas.

Koks komunizmo tikslas? Lai
mėti pasaulį Markso idėjai. Ir vie
nas jo svarbiausių ginklų yra re-

garsį. Būtų klaidinga pamiršti ir 
šūkį: „Azija azijatams". Šios pa
saulio dalies gyventojai nebe
gerbs baltųjų tiek, kiek, gerbė 
prieš karą. Visus gerbimo senti
mentus išblaškė komunistų propa
ganda. Azijatiškas nacionalizmas 
reikalauja rasės lygybės, politinės 
laisvės ir ekonominės nepriklau
somybės arba, kitais žodžiais ta
riant, teisių, kurių reikalauja teo- 
retiškasis komunizmas.

Daugiau kaip dešimt metų pilie
tinis karas siautė Kinijoje. Nuo 
pat antrojo pasaulinio karo pabai
gos partizaniniai mūšiai vyksta 
Indokinijoje ir Indonezijoje. Poli
tinės suirutės iškilo Kašmire, Bur- 
moje, Siame ir netaip seniai Ma
lajuose. Kieno interesams šie su
kilėliai tarnauja? Atsakymas trum
pas: tai valstybei, kuri nori Ran- 
gūno, kad galėtų kontroliuoti Ben
galijos įlanką ir dominuoti Bur-

LENINAS: „RYTAI PADĖS NU
GALĖTI VAKARUS"

Jei pilietinio karo pavojus In
dijoje nebus užslopintas, tai turės 
didelės įtakos į strateginį Persi
jos ir Arabijos reikalų-vystymąsi. 
Tai palengvintų raudonajai armi
jai per Kašmirą, Afganistaną ir 
Baludžistaną pasiekti Indijos van
denyno pakraštį.

Ir jei vieną dieną sovietai nu
kirstų Vakarams susisiekimo svar
biausias linijas Suezą ir Gibralta
rą ir priverstų juos vykti aplink 
Afriką, raudonųjų partizanų pasi
rodymus Indijos vandenyno pak
rašty ir Malajuose rimtai: grąsintų 
ir šiam ilgam naujam keliui.

Aišku, viena partizaninė veikla 
negali būti sprendžiamas dalykas. 
Bet ji gali pririšti dideles pajėgas 
ir didelius bei vertingus karo iš
teklius, kurie būtų reikalingi karo 
lemiamam mūšiui.

Leninas sakė: „Žiūrėk į Rytus.. 
Rytai padės mums nugalėti Vaka
rus".

„Tai skatina mus, „baigia žino
mas strategas „žiūrėti į politinį 
vystymąsi Azijoje".

Pertvarkymai DP stovyklų 
savivaldoj

Sumažinama komitetų kompetencija

aprūpinti. Šio Berlyno „oro tilto“ 
kaštai sudarė 10.000.000 dolerių. 
Numatoma, kad ateity, kasdien 
pervežant 2500 tonų anglių arba 
maisto produktų, išlaidos sudarys 
260.000 dolerių per dieną.

Kuriama Vakarų Vokietijos 
valstybė

Iš Frankfurto pranešama, kad 
abu kariniai gubernatoriai Clay 
ir Robertson jungtinėj zonų Lan- 
derratų konferencijoj pirmadienį 
pareiškė, jog Vakarų Vokietijos 
sukūrimas, nežiūrint Maskvos pa
sikalbėjimų išvadų, bus pagrei
tintu būdu tęsiamas.

Sovietai nacionalizuoja vokiečių 
įmones

JAV karinė valdžia iš Berlyno 
praneša, kad bolševikai perėmė 
į savo rankas daugiau kaip 30% 
visos vokiečių pramonės gamybos 
reparacijų sąskaitom Tai yra tris 
kartus daugiau, negu Sov. Są
junga oficialiai pranešė. Be to, 
40% vokiečių pramonės yra na
cionalizuota ir 7% yra „pusiau 
privačioj“ nuosavybėj. Rusai su
teikė savo akcinėms bendrovėms 
rytų Vokietijoje eksteritorialines 
teises.

Šie bolševikų veiksmai Vokie
tijos sujungimo klausimus padaro 
beveik visiškai neišsprendžiamus 
net tuo atveju, jei abi šalys pa-

voliucija, išnaudojant paskirų 
sluoksnių socialinį skirtingumą 
tautose.

Anot Miksche, ateinančiame 
trečiajame pasauliniame kare ko
munistų organizacijos įneš labai 
svarbų indėlį i strateginę sovietų 
kalkuliaciją. Maskva viską darys, 
kad karą paverstų į pasaulinę re
voliuciją. Pogrindžio judėjimai 
Europoje ir Viduriniuose Rytuose 
palengvins takus į Gibraltarą ir 
Suecą.

GELTONOJI RASE PRIEŠ 
BALTĄJĄ

Tolimuosiuose Rytuose partiza
niniai karai pasiliks pagrindinis 
Maskvos ginklas. Maskva neatsi
sako nė minties spalvuotuosius 
Azijos žmones panaudoti prieš 
baltąją rasę. Jos prieš trisdešimt 
metų planai buvH. neįgyvendinti, 
nes Azijos gyventojai tuo metu 
nebuvo tiek susipratę nei ideolo
giškai, nei tautiškai kaip dabar ir 
nebuvo techniškos pagalbos, be 
kurios karą vesti neįmanoma. 
Šiuo metu aviacija pristato suki
lėliams ginklų, radio padeda koor
dinuoti bendrą taktiką.

Milžiniškuose Azijos plotuose 
ir stepės! gali būti nuleistos dide
lės parašiutininkų pajėgos žymiai 
lengviau, negu civilizuotuose 
kraštuose. Partizanai prieš medžia
ginį pranašumą nekovoja materia
liniais ginklais, bet šnipinėjimu ir 
gudrumu. Strategiškai sukilėliams 
apsimoka užimti teritorijas tik 
tada, kai patys gyventojai parodo 
noro kovoti už revoliucijos poli
tinius idealus arba bent nori juos 
paremti.

Revoliucija geriausiai plinta, 
kai gyventojai yra supažindinti 
su politinėmis doktrinomis. Nera
mumai plinta, kaip epidemija.

ŠŪKIS „AZIJA AZIJATAMS" 
KOMUNISTŲ TARNYBOJ

Azijoje Karolio Markso ir Leni
no balsai badaujančiose ir pris
lėgtose tautose visada randa at-

Šiomis dienomis IRO išsiunti
nėjo amerikiečių zonos DP sto
vykloms naujus nurodymus dėl 
stovyklų savivaldos.

Tautinių komitetų funkcijos bus 
mažesnės, negu anksčiau. Jie 
tik paskirs administratorių ir jo 
padėjėjus, kurių rankose ir bus 
sutelktas visas faktinis stovyklų 
valdymas. Komitetai taip pat 
turės rinkti revizijos komisijas. 
Komitetų išrinktuosius pareigū
nus turės patvirtinti IRO rajono 
direktorius. Tuo atveju, jei rink
tieji komitetai negalės savo tar
pe sutarti dėl pareigūnų pasky
rimo, IRO direktorius paskirs 
juos pats. Stovyklų komitetai iš
rinks disciplinarines komisijas, 
^urių uždavinys bus bausti už 
nusikaltimus. Jų sprendimai taip 
pat turės būti IRO direktoriaus 
patvirtinti. („Latvija“)

„MES SUTEIKIAME MAŽIAUSIA 
PAGALBOS TIEMS, KURIE JOS 

LABIAUSIAI REIKALINGI“

„The New York Times Overseas 
Weekly", rugp. 22 d. numery ra
šydamas DP emigracijos įstatymo 
klausimu, pripažįsta, kad jame esą 
daug neteisingų nuostatų, kurie 
nesudarą garbės JAV. Laikraštis 
netiki, kad amerikiečių visuomenė 
nesutiktų priimti dirbti nepajėgių 
žmonių, „kurių vienintelis nusi
kaltimas yra jų religija arba fak
tas, kad jie myli laisvę". Jo nuo
mone, kongresas, kuris priėmė šį 
įstatymą, nesielgė pagal daugu
mos amerikiečių valią. „Mes su
teikiame mažiausia pagalbos tiems, 
kurie yra jos labiausiai reikalin- 
gi“, — sako laikraštis.

Įstatymo priėmimas sukėlęs aš
trią kritiką užsieniuose. Rusų de
legatas pareiškęs, kad šis įstaty
mas įrodo savanaudiškus JAV 
tikslus. Norvegija kritikavo Ame
rikos ir kitų valstybių vyriausy
bes už 200.000 senų ir luošų žmo
nių pasmerkimą baigti savo gyve

nimą į kalėjimą panašioje DP sto
vyklų atmosferoje.

„Ir mes sudarome progą mūsų 
pikčiausiems kritikams, kurie ne
gali pasigirti savo pačių žmoniš
kumu, kaltinti mus lygiai tokiu 
pačiu keitaširdiškumu", — baigia 
laikraštis.

Sunkiai sprendžiama DP 
problema

„Continental Daily Mail“ ra
šo: „... UNRRA ir IRO panaudo
tos priemonės yra toli gražu ne
pakankamos išspręsti DP pro
blemai.

Jaunų ir tvirtų žmonių išve
žimas sugriovė daugelį šeimų, ku
rioms buvo pavykę pergyventi 
karą. Senesnieji, invalidai ir vai
kai nepajėgia pasipildyti menko 
IRO duodamo davinio.

Žmogaus teisių statutas turėtų 
įpareigoti visas jį pasirašiusias 
tautas ir priversti užsispyrusį jų 
narį — Sovietų Sąjungą — pasi
traukti iš visų valstybių, kurias 
ji yra jėga okupavus. Tada DP 
grįžtų namo, ir problema būtų 
teisingai išspręsta.

rodytų geriausių norų. Yra aiš
ku, kad rusai savo nacionalizavi
mo sistemos neatsisakys ir kad 
Vakarų valstybės nesutiks su to
kiu rytų zonos ekonominiu su
tvarkymu.

ANTROJO PASAULINIO
KARO BALANSAS

Ženevoje išeinąs tarptautinės 
teisės ir diplomatiniams bei politi
kos mokslams nagrinėti žurnalas 
paskelbė „Pro memoria visiems, 
karo lauke krito 32 mil. žmonių. 
Koncentracijos stovyklose išžudy
ta 26 mil. Per oro puolimus žuvo 
18 mil. civilių. Beveik 30 mil. 
žmonių buvo sužeisti arba tapo 
nedarbingi.

Pagal Tarptautinės Pabėgėlių 
Organizacijos pranešimą, dar iki 
šiol negalima susekti 2 mil. dingu
sių asmenų pėdsakų. 21 mil. žmo
nių per oro puolimus neteko savo 
namų ir viso turto. Apie 45 mil. 
žmonių buvo evakuoti ir dar šian
dien išdalinęs tebėra nuo savo ar
timųjų atskirti, daug kalinamų, iš-

Šveicarijoj komunistai mažėja
„Komunizmas nepopuliarus ten, kur žmonės gerai pavalgę“

1937. m. Šveicarijoj buvo už
drausta komunistų partija, tuo 
metu turėjusi apie 3.000 narių. 
Per aštuonerius pogrindžio vei
kimo metus ji išaugo iki 15.000. 
Komunistai leido savo slaptą 
laikraštį 20.000 tiražo, kurio pre
numeratorių buvo net šveicarų 
vyriausybės narių tarpe. Buvo 
matyti, kad bolševikų veikimo 
slopinimas nedavė lauktų rezul
tatų. Vyriausias Šveicarijos pro
kuroras išsireiškė, kad „norint 
Išnaikinti komunizmą su šakni
mis,' mums reikėtų Gestapo, ta
čiau šveicarai yra laisvi žmonės“. 
Buvo nutarta keisti kovos tak
tiką.

1945 m., karui pasibaigus, Švei
carijos vyriausybė legalizavo ko
munistų partiją. Nuo to laiko, 
kaip patys komunistai pripažįsta, 
jų jėgos vis silpnėja. Šiandien 
komunistai turi du laikraštėlius, 
kurių bendras tiražas neprašoka 
7.000 egz. Paskutinių rinkimų 
metu jie tegavo tik 50.000 balsų. 
Jų vadai nuplatos turi atsakyti 
prieš teismą už šmeižtus ir pa
skalas. Šveicarai sako: „Komu
nizmas nepopuliarus ten, kur 
žmonės gerai pavalgę". Komunis
tų piniginiai ištekliai baigiasi. Nuo 
jų atsimetė visos kairiosios par
tijos, ir darbininkija nerodo 
jiems jokio pasitikėjimo.

bardavimus Vokietijoj užmušta 
500.000 žmonių, 800.000 sunkiai 
sužaisti ir 750.000 liko be pasto
gės. Pagal naujausius amerikie
čių duomenis, antrasis pasaulinis, 
karas atsiėjo 375 miljardų aukso 
dolerių. Pirmasis pasaulinis karas 
prarijo tik apie 100 miljardų auk
so dolerių.

Trumpai is visur
Vašingtonas. JAV vyriausybės 

valdininkų tarpe dar yra komu
nistų, kurie veiks tol, „kol jie bus 
išnaikinti iš šaknų“ — pasakė Mr. 
W. Chambers, vienas iš svarbiau-, 
šių liudinininkų Kongreso anti- 
amerikoninei veiklai sekti komi
teto procese.

Frankfurtas. Ansbacho stovyk-j 
los DP paaukojo vienos dienos 
davinį Berlyno gyventojams, tuo, 
norėdami paremti berlyniečius 
„jų kovoje už Vakarų demokrati
jos idėjas“.

San Francisco. Vienintelis ame
rikiečių konsulatas visoj sovietų 
valdomoj srity bus Daireno uoste, 
pietų Mandžiurijoj.

Pagal 1945 metų sutartį Daire- 
nas turėjo būti laisvas kiniečių 
administruojamas uostas, tačiau 
neatsižvelgiant į kiniečių ir ame
rikiečių protestus, rusai uždarė 
jį užsienio laivams.

Istambulas. Sov. Rusija ir Tur
kija pasikeitė planais pastatyti 
pylimui ant Aras upės, tekančios 
iš Sov. Armėnijos į Turkiją. To
limesni pasikalbėjimai numato
mi 15 rugsėjo.

Kuala Lumpur. Anglija siunčia 
200 buv. Palestinos policijos ka
rių į Malajus padėti specialiems 
daliniams numalšinti sukilimą.

Istambulas. Bulgarų garlaivio 
„Dobrudža“ šturmanas ir du ka
rmininkai, ginklu grasindami, 
privertė kapitoną pasukti į Istam- 
bulą ir pasidavė turkų valdžiai 
kaip politiniai pabėgėliai. „Do— 
brudžia“ turėjo plaukti iš Juo
dosios jūros į Albaniją su dra
bužių kroviniu.

New Yorkas. Oksanai Stefano- 
vad Kosenkinai, kuri rugpjūčio 
12 d., šokdama iš Rusijos kon
sulato lango, susilaužiusi dešinio
sios kojos kelį, padaryta operaci
ja. Gydytojai pareiškė, kad mo
kytojos sveikata gerėja.

Roma. Popiežius, priėmęs Ku
bos senatorių Roman Zaidin, pa
sakė, kad šis laikotarpis yra pats 
kritiškiausias krikščioniškos ci
vilizacijos istorijoj. Jis pabrėžė 
visų krikščionių pajėgų susivie
nijimo reikalą.

Belgradas. Glasgovo darbinin
kų delegacija, atstovaujanti Bri- 
tų-naujosios Jugoslavijos draugų 
sąjungą, atvyko į Sarajevą. Juos 
pakvietė vietinė darbininkų or
ganizacija.

Sukilimas Burmoje plečiasi
Nauja sukilimų banga Burmoje 

prasiveržė Karenni kalnų srity
je. Burmos prezidentas įsakė su
kilėliams padėti ginklus. Tame 
rajone įvesta mirties bausmė. 
Burmos vyriausybės aviacija 
bombarduoja sukilėlių įsitvirtini
mus. Pietų srityje lėktuvai su
daužė du maištininkų traukinius.
(NYKT.)
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