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Italijos kolonijų 
klausimas perduotas JTO

Dvi dienas pasitarę keturių di
džiųjų valstybių uis. reik, minis, 
pavaduotojai ir nepriėję jokio su
sitarimo, antradienio vakare jie 
nutarė Italijos kolonijų likimo 
klausimą perduoti JTO visumos su
sirinkimui. Antradieni Višinksis 
dar apkaltino Vakarų valstybes 
sulaužius taikos sutarti su Italija, 
kadangi šioj konferencijoj daly
vauja ne patys užsienio reikalų 
ministerial, bet jų pavaduotojai. 
Vakarų valstybių atstovai jam at
sakė, kad jie turi pilnus įgalioji
mus spręsti Italijos buvusių kolo
nijų klausimą.

UGO CARUSI HANAU 
DP STOVYKLOJE

Pirmas DP transportas | USA spa lių 3 d. Kas mėnesį bus vežama 
po 12.000 DP. Iki liepos mėn. 1 d. 1949 m. bus išvežta 100.000. Afl- 

davitai galios ir toliau.

Rugsėjo H d- Hanau DP sto
vyklą aplankė mums labai reikš
mingas svečias-DP įsileidimo į 
USA įstatymui vykdyti komisijos 
pirmininkas Ugo C a r u s i. Aukš
tąjį svečią lydėjo USA armijos, 
IRO ir kiti aukšti pareigūnai.

Komisijos pirmininką Hanau 
stovykloje pasitiko stovyklos di
rektorius Bergs ir tautinių stovyk
lų vadovai. Lietuvių stovyklą at
stovavo stovyklos vadovas J. Gri- 
golaitis. Komisijos pirmininkas pa
reiškė, kad jo vyriausias apsilan
kymo tikslas šioje stovykloje yra 
susipažinti vietoje su DP gyveni
mu ir su tautybių vadovais pasi
tarti dėl pačios į USA emigracijos 
vykdymo. Be to, vietoje yra geres
nės galimybės sudaryti įstatymui 
vykdyti procedūrą ir suorganizuo
ti tam tikslui reikalingus vykdymo 
organus. Ta proga įvyko apie 2 
valandas užtrukęs pasitarimas, ku
rio metu buvo paliesta su emi
gracija susiję klausimai.

Komisijos pirmininkas Carusi 
pareiškė, kad emigracija netrukus 
prasidės didesniu mastu. Jis yra 
nusistatęs ateityje kas mėnesį iš
vežti iki 12.000 DP. Pirmajam 
transportui, kuris išvyks spalių 3 
d., pasiruošimo darbai bus pradėti 
jau šią savaitę. Pirmuoju transpor
tu bus gabenami patys geriausieji 
kandidatai ir juos parinks kon
sulatai iš esamų užvestų konsula
tuose bylų. Vėliau darbas bus iš
plėstas, ir jis tiki, kad iki 1949 m. 
liepos 1 d. bus išvežta įstatyme 
numatytas pirmiesiems emigraci
jos metams skaičius 100.000. Tai 
yra milžiniškas darbas, tačiau tam 
darbui bus suorganizuotas tinka
mas aparatas ir laiku pasirūpinta 
transporto priemonėmis- Pirmajam 
transportui parengiamieji darbai 
būsią baigti iki rugsėjo mėn. 26— 
27 d. d. Kaip pati emigracija •bus

Skandinavijos užsienio reikalu ministerial tariasi
Rugsėjo 8—9 dienomis Stok

holme įvyko Skandinavijos kraštų 
— Danijos, Švedijos, Norvegijos ir 
Islandijos — eilinė užsienio reika
lų ministerių konferencija. Nuo
šaliau stovinčiam gal atrodytų, 
kad paskutinių dienų debesys vir
šum Berlyno suvijo ministerius į 
Švedijos sostinę. Truputį gal ir 
taip, truputį gal ir ne. Leis
kime pirmiausia oficialiems ko
munikatams kalbėti, jų buvo du, 
arba tikriau sakant vienas, tik iš 
dviejų dalių, nes antroji dalis 
nelietė Islandijos.

vykdoma praktikoje, komisijos pir
mininkas dar tiksliai nežinąs, nes 
iš praktiškų patyrimų būšią baig
tos su smulkiais nurodymais ir 
vykdymo taisyklės. Tačiau emi
graciją vykdys konsulatai, glau
džiai bendradarbiaudami su šiuo 
metu egzistuojančiomis misijomis 
bei organizacijomis. Šiame darbe 
jis kvietė glaudžiai bendradarbiau
ti ir tautinių bendruomenių at
stovus, kas žymiai palengvins šios 
plačios programos vykdymą.

Ta pačia proga komiuos pir
mininkas pareiškė, kad visi affida- 
vitai, išduoti privačių asmenų, fir
mų bei organizacijų, turės galios, 
taip pat afidavitus atstos šiuo me
tu duodamos darbo ir buto garan
tijos. Šeimos nebūsiančios skal
domos. Tik tuo atveju šeimai teks 
išsiskirti, jeigu vienas šeimos na
rys sirgs arba neatitiks įstatymo 
reikalavimų ir į Ameriką negalės 
dėl to įvažiuoti. Nedarbingoms ir 
senesnio amžiaus žmonių šeimoms
affldavitų turėjimas labai pravar
tus. Be to, pareiškė komisijos pir
mininkas, emigracija bus vykdoma 
ir pasirinkimo būdu. Tai atliks 
firmų, fabrikų ar ūkių atstovai pa
sirinkdami sau reikalingus žmones 
ir kolektyviai prašys konsulatų 
išduoti vizas. Tai lies daugiausia 
įvairių sričių specialistus.

Emigracija pirmoje eilėje bus 
vykdoma iš US Zonų Vokietijoje 
ir Austrijoje..

Po nuoširdaus .pasikalbėjimo ko
misijos pirmininkas su savo paly
dovais aplankė lietuvių mokyklas, 
latvių virtuvę, estų privačius bu
tus, VTS dirbtuves ir išvyko į 
Butzbachą. Išvykdamas Mr. Carusi 
pasidžiaugė gražiu DP susitvarky
mu ir stovyklų tautiniai vadovai 
jautė jo nuoširdų baltiečių reikalų 
supratimą.

Jurgis Janušaitis

(LAIŠKAS IŠ STOKHOLMO)

I. „Danijos, Islandijos, Norvegijos 
ir Švedijos užsienio reikalų mini
sterial savo rugsėjo 8—9 d. kon
ferencijoje apsvarstė tuos klausi
mus, kurie įtraukti į Paryžiuje 
greit įvykstančios JTO konferenci
jos dienotvarkę. Buvo konstatuo
ta, kad visų keturių kraštų pa
žiūros visuose esminguose klausi
muose supuola, buvo sutarta lai
kytis tampraus kontakto konferen
cijai vykstant. Visų buvo sutarta 
paremti Norvegijos kandidatūrą j 
saugumo tarybą Belgijai išėjus.

Danijai pasiūlius, konferencija 
preliminariai svarstė klausimą dėl 
glaudesnio bendradarbiavimo tarp 
visų šiaurės kraštų parlamentų. 
Užsienio reikalų ministerial priėjo 
vieningos išvados, kad to klau
simo išsprendimas pirmoje eilėje 
turi būti ieškomas jau esančiame 
šiaurės kraštų interparlamenti- 
niame bendradarbiavime.

Konferencija, taip pat Danijai 
pasiūlius, svarstė rezoliucijas, pri
imtas Europos valstybių kongrese 
Hagoje š. m. gegužės mėn. Už
sienio reikalų ministerial, kurie 
buvo vieningi pageidavimui palai
kyti bendradarbiavimą tarp Euro
pos kraštų įvairiose srityse, buvo 
tos nuomenės, kad interparlamen- 
tinės unijos Europos grupė galėtų 
būti patogiausias forumas svar
styti, kaip toks bendradarbiavimas 
turėtų toliau vykti**'
II. Danijos, Norvegijos ir Švedijos 
užsienio reikalų ministerial svarstė 
klausimą, ieškant bendradarbia
vimo tų trijų valstybių krašto 
gynimosi srity.

Vyriausybėms šį klausimą dis
kutuojant, buvo konstatuota, kad, 
tarp kit ko, dėl tų trijų kraštų 
nevienodos politinės gynimosi pa
dėties yra nevienoda pažiūra ir 
saugumo politikos problemose. 
Užsienio reikalų ministerial ta
čiau rado, kad yra galimumų to
kio bendro karinio bendradarbia-. 
vimo tarp tų trijų kraštų tyrimui Į

Pasitarimai Kremliuj vėl
Prasidėjus karinių gubernatorių 

pasitarimams Berlyne, Vakarų 
valstybių atstovų susitikimas su 
sovietų galvomis Kremliuj buvo 
pertrauktas. Dabar, kai gubernato
rių pasitarimai Berlyne nutrūko, 
Vakarų valstybės davė nurodymų 
savo atstovams Maskvoje vėl su
sitikti su sovietų vadovaujančiais 
asmenimis- Po pertraukos toks pir
masis susitikimas įvyko antradie
nio vakare su Molotovu. Buvo 
kalbėtasi pusantros valandos. Apie 
per pasikalbėjimą paliestus klau
simus, kaip ir anksčiau, nieko 
neskelbiama.

United Press iš patikimų Lon
dono šaltinių praneša, kad D. Bri

pradėti. Todėl jie nutarė kreiptis 
į savo vyriausybes, kad kiek
vienas kraštas numatytų asmenis, 
kurie galėtų tyrimo uždavinio 
imtis".

Kaip iš antrojo komunikato ma
tyti, vis dėlto susitarta imtis pra
dėti^ tartis ir zonduoti, nors pa
žiūra ir nėra vienoda gynimosi 
klausimu. Nėra jokio abejojimo,kad 
čia galvoje turėta Norvegijos ir 
Švedijos skirtingą nuomonę artė
jimo į Vakarus atžvilgiu, už ką 
Norvegija aiškiai yra pasisakius- 
Norvegų sluoksniai pabrėžia, kad 
principiniuose klausimuose jau 
gerokai pasivaryta ir priartėta. 
Pasitarimų nuotaika buvo labai 
gera. Danijos užsienių reikalų 
ministeris pareiškė, kad „tai buvo 
labai naudingas susitikimas ir kad 
dabar jau galima eiti prie realiza
vimo". Visur pabrėžiama, kad susi
tarta tik dėl paties dalyko na
grinėjimo, o ar tas nagrinėjimas 
duos kokių praktiškų rezultatų, 
tai jau kitas reikalas. Iš komuni
kato matyti, kad kalbama apie 
neapsiribotą bendradarbiavimą. Už
kulisiai kalba, kad šis reikalo na
grinėjimas numato galimumus ir 
karinei sąjungai. Kalbama, kad to
kią komisiją sudarys po tris 
ekspertus iš kiekvieno krašto, tarp 
kurių bus ir vienas kariškis. Ma
noma, kad už poros trejetos mėne
sių komisija patieks ir savo pir
muosius rezultatus.

Pirmasis komunikatas pasirašy
tas visų keturių ministerių ir yra 
skirtas ateinančiai JTO sesijai 
Paryžiuje. Buvo savaime aišku, 
kad Belgijai pasitraukus, bus pa
laikoma Norvegijos kandidatūra į 
tarybą, taip pat buvo aišku, kad 
bus paremta ir švedo Sandstrėmo 
kandidatūra į komisiją tarptau
tinei teisei kodifikuoti, tačiau 
Sandstromo išrinkimas nėra užtik
rintas, nes jis, patiekęs Palesti
nos padalinimo pasiūlymą, nustatė 
prieš save arabų valstybes ir kai 

(kurias kitas tautas..

tanijos, JAV ir Prancūzijos diplo- Į 
matiniams atstovams paruoštos 
naujos instrukcijos. Manoma, kad 
jos turinčios dabar besitęsiančius 
tiesioginius pasikalbėjimus pri
vesti prie galutinio sprendimo. 
Vakarų atstovams esą pavesta at
mesti Kremliaus vedamą „dvigubą 
žaidimo'* politiką ir pareikšti, kad 
tokiais metodais nieko nebus pa
siekta.

Diplomatiniai Londono stebėto
jai jau dabar pastebi, kad naujo
sios instrukcijos Vakarų diploma
tams Maskvoje prilygsta beveik 
ultimatumui, nors iš Vakarų pusės 
ir vengiama tokį išsireiškimą nau
doti.

Kaip patirta, konferencija nu
tarė paremti generalinio sekre
toriaus Lie pasiūlymą tarptautini
am 600 žmonių kariniam daliniui, 
kol bus sudaryta didesnė karinė
JTO pajėga. Svarstant atominės 
komisijos klausimą, buvo nutarta 
laikytis atsargiai ir iš anksto ne- 
susirišti nė su jokiu bloku balsuo
jant. Nutarta taip pat visoms ke
turioms valstybėms prisidėti prie 
rezuliucijos, pasmerkiančios tuos 
kliuvinius, kurie buvo daromi JTO 
Graikijos komisijai nuvykti įJugo- 
slaviją, Bulgariją ir Albaniją bei 
Korėjos komisijai nuvykti į So
vietų okupuotą teritoriją.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Berlynas. JAV kandidatas į 

viceprez. senatorius Barkley atvy
ko | Berlyną. Jis atsisakė pasakyti 
savo vizito Berlyne tikslą.

Vašingtonas. JAV karo 
m In. Royal pareiškė, kad Sov. Ru
sija turi 4 milijonus vyrų karino 
menės, ir tiek jai krašto gynybos 
reikalams nėra reikalinga.

Canberra. Australijos vyriau
sybė nutarė panaikinti uždraudimą 
imigruoti į Australiją vokiečiams 
ir austrams.

Paryžius. Prancūzų parla
mentas pareiškė pasitikėjimą nau
jajai H. Queille vyriausybei 335 
balsais prieš 245-

Vašingtonas. JAV delega
cija į JTO visumos susirinkimą 
Paryžiuj pirmadienį išplaukė į Eu
ropą. -

Londonas. Britų Bendruome
nės Rūmuose min. pirm, pavad. 
Morrlsonas pranešė, kad tiems ka
riams, kurie turėjo pagal planą 
būti demobolizuoti, tarnyba prail
ginta 3 mėnesiams. Tai nesanti 
vienintėlė priemonė sustiprinti 
britų karines pajėgas: taip pat yra 
jau pradėta ir rekrutavimo kam
panija.

Ženeva. Britų delegatas IRO 
konferencijoj pareiškė, kad D. Bri
tanija priėmė 200 000 pabėgėlių, ir 
kad ji toliau tęs išvietintų asmenų 
priėmimą. Butų stoka trukdanti 
šeimų perkeldinimą.

atnaujinti
I Čia aiškiai pareiškiama, kad so
vietų veiksmai Berlyne jokiu bū
du nesiderina su tarp Stalino ir 
Vakarų valstybių atstovų susitari
mais. Padėtis netik negerėjanti, bet 
darosi vis kritiškesnė.

Ryšium su tuo taip pat prane
šama, kad D. Britanijos ir Pran
cūzijos vyriausybės pasisakė prieš 
vokiečių problemos sprendimo per
davimą Jungtinėms Tautoms. Esą 
reikią dar kartą mėginti tiesio
ginėmis derybomis šią problemą 
išspręsti. Tik, jei šis mėginimas 
nepasisektų, Vakarai esą sutarę 
mažiausiai Berlyno klausimą per
duoti JT visuotiniam susirinkimui.

1



2 PSL. ŽIBURIAI 1948. IX. 16. 44 (154)

Automatiškas auklėjimas
— Zinai, nereikia perdaug imti 

į galvą, — kalbėjo man prieš ke
lias dienas vienas pažįstamas: > 
visa eina automatiškai. Kol vaikų 
neturi, tai žmogus galvoji, kaip 
čia juos reiks auklėti, svarstai 
visokias pedagogines galimybes ir 
bijai, kad jų neišpildysi. Bet kai 
jie yra, tai ir pedagogikos išga- , 
ruoja. Žiūri tik, kad vaikui užtek
tų pavalgyti. O auklėjimas — jis j 
eina visai automatiškai- Vaikas , 
auklėjasi savaime. ,

Mano bičiulis, tur būt, nė nepa- , 
galvojo, kad jis savo žodžiais pa- j 
sakė šiandien ne vienam trem- j 
tiniui labai primintiną samprota- į 
vimą. Jo galvojimas yra juk pato- <■ 
gus ir labai realus. Bet jis, kuris j 
yra žmogus su universiteto diplo- , 
mu, taip pat nepagalvojo, kiek r 
pigus ir tipiškai lėkštas yra šis 
samprotavimas. .

Ką reiškia automatinis auklė-—( 
iimas? Automatas gali būti visų I,jimas? Automatas gali būti visų 
pirma ten, kur nėra nei laisvos 
valios, nei proto, o visa vyksta 
tik pagal nustatytą schemą. Auto
matiniai veiksmai yra kartojami: 
jie yra visada tokie pats ir tie 
pats. Pirmoj eilėj automatas yra 
labai naudingas technikiniame pa
saulyje. Perkelta prasme galime 
apie automatiškus judesius kal
bėti, turėdami galvoje ir gyvas 
būtybes. Ir žmogus parodo visą 
eilę taip vadinamų „automatizmų” 
arba refleksinių judesių, kurie 
įvyksta be jokios protinės kon
trolės. Pav., griūdamas, ištiesia 
ranką; akis, jausdama pavojų sa
vaime užsimerkia ir pan. Tai yra 
judesiai bei veiksmai dažniausiai 
betarpiškai surišti su gyvybės pa
laikymu.

Bet auklėjimas nėra pirmoj eilėj 
gyvybės palaikymas. Vaiko gyvy
bės palaikymą galėtume pavadinti 
auginimu, bet tik jau ne auklė
jimu. Auklėjimas yra sielos galių 
puoselėjimas, charakterio ugdy
mas, etikos įgyvendinimas. Ka
dangi žmogus susideda iš sielos ir 
kūno, tai auklėjimas, apimdamas 
sielą, apima ir kūną. Bet auklė
jime auginimas kūno yra ne auto
matiškas, o nuoširdus, remiąsis 
meile. Auklėjimas yra didelis už
davinys. Jis reikalauja apsigalvo
jimo, atydumo, atsidavimo ir at- 
sakomingumo jausmo. Auklėjimas 
yra nuolatinis. Dar embrione esąs

ŠVEDIJA RINKIMU IŠVAKARĖSE
KURAS ALIEJUM, MALKOMIS IR PARTIJŲ KOVA. RINKIMINIAI PLAKATAI. PRIESAI
KA SOVIETU SĄJUNGAI 17-JI RK KONFERENCIJA - CIVILINIŲ GYVENTOJŲ APSAUGA

Stockholmas apkūrenamas dau
giausia malkomis — anglių tik 
„liekarstai“. Buvo atsiradę gero
kai kūrenamojo aliejaus, tada visi 
skubinos savo apšildvmo įtaisy
mus pakeisti aliejiniais, bet ot 
nelaboji kuro komisija, kaip kad 
ir visos komisijos, apvylė „alie
jaus nebėra, kūrenkite vėl mal
komis, grįžkite vėl prie malkų. 
Taigi, grįškime vėl prie malkų. 
Daug kur didžiosiose Stokholmo 
alėjose stovi sukrautos didžiulės 
malkų eilės, ištisos sienos bulvaro 
viduriu — atsargos reikia, o at
sarga gėdos nedaro. Bet ot šiomis 
"dienomis nebežymu, kad tai mal
kų krūvos — jos apklijuotos įvai
riaspalviais (žiūrint iš politinio 
ir spektrinio taško) plakatais, tik 
nemanykite, kad vien tik cirkų, 
kurių net trys yra atsibastę į 
Stockholmą ir konkuruoja vienas 
kitą, o kad konkurencija būtų 
efektyvesnė, stovi vienas Šalia, 
kito, ne, malkų krūvos iš šonų 
nuo kritulių apsaugotos rinkimi
nių plakatų, mat, rugsėjo 19 d. 
Švedija renka atstovus į parla
mento (riksdago) antruosius rū
mus.

Naujai besikuriančioje mokykli
nėje Diepholzo stovykloje tautos 
šventė pradėta minėti dar rugsėjo 
7 d- Vakare stovyklos bažnyčioje 
įvyko gedulingos pamaldos už žu
vusiuosius dėl Lietuvos laisvės. 
Prie gražiai papuošto Nežinomojo 
Kareivio kapo degė žvakės. „Auš
rinė" sugiedojo Libera ir kitų gies
mių. Momentui pritaikytą pamoks
lą pasakė stovyklos klebonas kun. 
P. Kirvelaitis. Tos pačios dienos 
vakare Vliko narys B. Gaidžiūnas 
padarė gyventojams pranešimą, 
nušviesdamas mūsų tautinės bylos 
eigą, emigracinius klausimus ir 
ilgiau sustodamas ties žiniomis iš 
Lietuvos. Žinios apie tėvynėje 
esantį pasipriešinimą ir besąlyginį 
pasiaukojimą Lietuvai susirinku
sius uždegė didžiausiame susikau
pime praleisti tautos šventę.

Rugsėjo aštuntąją visi stovyklos 
namai pasipuošė tautinėmis vėlia
vomis, o 10,30 vai., dalyvaujant 
mokykloms ir visuomenei, iškelta 
vėliava ties gimnazijos rūmais. 
11. vai. iškilmingas pamaldas lai
kė gimn. kap. kun. J. Adomavi-

V. Baltaitis I čius. 15 vai. buvo iškilmingas mi-

žmogus, pagal naujosios psicho
logijos nurodymus, jau gali būti 
„auklėjamas"- Ir paskui, nuo atė
jimo į pasaulį, auklėjimas yra ypa-. 
tingai svarbus. Vaikas nėra auto
matas. Ir jam neužtenka vien duo
nos. Žinoma, jį galima suautoma
tinti ligi tam tikro laipsnio, kaip 
kad ir mus pačius tremtis yra 
gana apautomatinus. Bet ar tai 
yra reikalinga? Tikrai ne. Nedary
kime iš mažųjų jau pasenusių DP, 
kokiais mes patys dalinai tapome, 
nes mažieji gal ir kitokių valandų 
išvys. Mūsų jaunajai kartai reiks 
daug savarankiškumo, ryžtumo ir 
sąmoningumo tiek Lietuvos laisvės 
sargyboje, tiek savęs pačių išlai
kymui. Nedarykime tad iš jos 
automatų.

(LAIŠKAS IS ŠVEDUOS)
Ką partijos žada ir už ką par

tijos kovoja, tą plakatuose negi 
surašysi — tam yra radijas ir ki
tokios priemonės. Radiofone, pvz., 
aplink apskritą stalą susėda visų 
partijos galvos ir tiesiog į akis 
kolioja vienas kitą, o visi radijo 
klausytojai klauso. Kai tų parti
jų kelios, negi per valandą ar 
pusę išsakysi viską. Laisvame ir 
demokratiniame krašte yra ir ki
tokių atrakcijonų — dvi partijos, 
pvz., susitaria dvikovai, išnuo- 
muoja koncerto rūmų didžiąją sa
lę ir ten scenoje po Orfejaus lyra 
pradeda partijų vadai koncertuo
ti, žinoma, vokališkai, o ne ins- 
trumentališkai. Salėje netelpa

„muzikos“ mėgėjai, ką daryti, o 
sparnuotas žodis turi patekti į 
mėgėjų ausis Tada į.taisomi gar
siakalbiai aikštėje prie rūmų, kur 
garsioji Milles Orfejaus grupė 
(fontanas) sau vandenį nuo visų 
kūno dalių lašina.

Bet dar kartą dirstelėkime į ši
lumą, į malkų krūvas. Gal malo
niajam skaitytojui įdomu, ką tie 
partijų plakatai byloja. O tų po
litinių partijų Švedijoje nedaug: 
dešinieji (konservatoriai), folkpar- 
tiet, atseit liaudininkai (liberalai, 
smulkioji miesčionija), ūkininkų 
sąjunga (Stockholme neaktuali), 
socialdemokratai, na, ir komu
nistai. Pasitaiko, kad vienas kitas 

Rugsėjo Aštuntoji Diepholze
nėjimo aktas. Paskaitas šventės 
temomis skaitė rašyt- Jurgis Jan
kus ir teis. Adomaitis. Vakare toje 
pačioje salėje įvyko vietinių me
no mėgėjų koncertas, kuriame da
lyvauti tegalėjo tik kviestiniai 
svečiai ar stovykloje dirbantieji 
su atlyginimais. Išsibaigus pasku
tiniams 40 DM „kopfkvotės" feni- 
giams, o dar negavus likusių 20 
DM., daugelis stovyklos gyvento
jų neturėjo pinigų bilietams nusi
pirkti. Po koncerto toje pačioje 
salėje vietinio LTB Komiteto pa
samdytasis miesto vokiečių or
kestras grojo per naktį. Nors tuo 
metu kitoje stovyklos dalyje, baž
nyčioje degė žvakės prie Nežino
mojo Kareivio kapo, ir buvo vie
šai nusistatyta jokiuose pasilinks
minimuose - nedalyvauti, tai vis 
dėlto atsirado jaunimo ir jau pra
žilusių ponių, kurios per naktį 
linksminosi. Stovykloje tai sukėlė 
didelio pasipiktinimo, ‘juo labiau, 
kad stovykloje šokama, kada tik 
panorima. Tuo tarpu negalėta su
silaikyti tautinės šventės dieną.

S. Narkėliūnaitė. 

subalsuoja ir už į rinkimus neįei
nančią smulkią partijėlę. Ką gi da
bar tie plakatai porina. Dešinieji 
štai rašo: „Už tikrą demokratiją, 
už sveiką ekonomiją. Dešinieji — 
laisvės partija!“ arba: „Mes dar 
galime laisvę pasirinkti! Taigi 
balsuokime už dešiniuosius — 
laisvės partiją“. Socialdemokratai 
gi vyliojančiau ..užmaliavojo“: 
„Nori trijų savaičių atostogų — 
balsuok už darbo partiją!", arba: 
„Jeigu kapitalistai valdytų, būtų 
aukštesnės nuomos, aukštesni 
nuošimčiai, aukštesnės kainos, 
mažesnės algos, žemesnis sociali
nis standartas, mažiau statybos. 
Balsuok už darbo partiją!“. Liau
dies partija santūresnė: „Aš bal
suoju pagal savo pažiūrą', aš bal
suoju už liaudies partiją!“ Ūki
ninkų sąjunga, kuri miestuose 
neaktuali, žaliame plakate ant pa
didinamojo stiklo lašina: „Poli
tikos penecilinas yra provincijos 
partija — ūkininkų sąjunga!“ O 
komunistai plakate, tik šiemet 
mėlyname, o ne raudoname (rau
doną popierį pasirinko kitos par
tijos) pasuko visą eskadrilę ang
losaksų lėktuvų Švedijos link: 
„Prieš Vakarų bloką ir karo avan
tiūras! Už tautos laisvę ir Švedi
jos nepriklausomumą! Balsuok už. 
komunistus!" Tai tik dalelė tų 
plakatų, jie nuolat keičiami ’ir 
lipdomi vienas ant kito. Tiek ka
pitalistinės, tiek prieš kapitalą 
kovojančios partijos turi pakan
kamai kapitalo rinkimų propa
gandai.

Jeigu jau kalbėti apie atrakci
jomis, tai jų pasitaiko visada ir 
visokių. Štai kad ir sekmadienio 
pranešimas iš Maskvos: Aukščiau
sias sovietas suteikė teisę kiek
vienam sovietų rusui, tiek vyrui, 
tiek moteriai, turėti namus „kai
po privačią nuosavybę“. Manot, 
kad tas epokinis pranešimas ne
sukėlė jumoro tiek švedų spau
doje, tiek visuomenėje. „DAGENS 
NYHETER” paskyrė net ištisą, 
poemą tam įvykiui „paminėti“ ir 
su iliustracija,' o „SVENSKA DAG
BLADET“ rimtojo jumoro skilti- 
ninkas Kar de Mumma (atseit 
kardemonas) paskyrė tam visą 
savo skiltį.

Švedų laikraščiai nenustoja ra
šę, kad Švedijos komunistai yra 
išėję Sovietų Sąjungos mokyklas

)s JUetuMs įKutimuM ua&su
labiau diagonalą mėgstam ir la
biau linkę prie automatinių ar pu
siau automatinių ginklų. Tačiau 
žvelk artimiau į šiuos partizanus 
— laisvės kovotojus! Jų veiduosę 
skaitau tūkstančių dienų ir naktų 
įbrėžtus pavojus, kelių dešimčių 
kautynių pergyvenimus, jų gra
žiai sudėtus kūnus dažnai yra su
darkę didesnių ar mažesnių žaizdų 
randai. Antai — Kairys sutrupintu 
per alkūnę dešinės rankos sąnariu 
neapsileidžia draugams savo vi
krumu, valdydamas SSV, Strazdui 
abiejų rankų lankstumas per są
narius sumažėjęs, Skirgaila jau 
astuonias žaizdas savam kūne bu
vus skaito, Sakalas taip pat sun
kiai suranda sveiką vietą, Bijūnui 
dar ir po metų neišeina raportas 
po gomurio sudraskymo. Vargiai 
beatsirastų iš šių kelių dešimčių 
nors vienas vyras, kuris nebūtų 
„paženklintas" nors vienose turė
tų kautynių, kuris nebūtų savu 
krauju sulaistęs mielą tėvų žemę.

Ir kas pabūgo šitų „ženklų", kas 
nusigando savo kraujo dėmių mū
sų žemės veide? Šių partizanų 
eilėse studentai, gimnazistai, tar
nautojai, ūkininkaičiai ir darbinin
kai. Nesvetimi jų eilėse nei dva
sininkai, nei vyresnio amžiaus in
teligentai, nei Nepriklausomybės 

I laikų kariškiai. Čia rasi ir ne 
tvieną Nepriklausomybės karų sa- 
I vanorj. Visus juos subūrė ta pati
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maisiais spinduliais pabučiuoti 
lieknųjų pušų viršūnių, kai skar
dus stovyklos budėtojo švilpukas 
pakėlė stovyklą. Vienas už kitą 
skubiau verčiasi mokomosios kuo
pos vyrai iš samaninių guolių, 
aptvarko palapines ir galvotrūk
čiais rikiuojasi stovyklos aikštėje, 
sekdami mokomosios kuopos vado 
komandas.

— Į mane linijon ... lygiuok .. 
ramiai... —

Granitu sustingsta keturių de
šimčių vyrų veidai. Rinktinių vyrų 
— Tauro apygardos Birutės ir Ge
ležinio Vilko rinktinių partizanų, 
suplaukusių čia II—sios moko
mosios kuopos laidos kursams, 
papildomai įsigyti teoretinių karo 
mokslo žinių, plačiau pastudijuoti 
dabartinių laisvės kovotojų tikslų, 
uždavinių ir bendrai mūsų laisvės 
kovos sąjūdį liečiančių klausimų.

Praskleidęs savos palapinės an
gą stebiu šias vyrų gretas. Min
timis grįžtu dešimtį metų atgal į 
Nepriklausomos Lietuvos laikus ir 
pamažu pradedu gretinti anų laikų 
Lietuvos kariuomenės mokomą
sias kuopos su kovos meto Lietu
vos partizanų mokomąja kuopa. j 
Išorinio skirtumo nedaug: unifor
ma ir kita apranga ta pati, tik mes I

laipsnį, nors jį jau seniai kiek
vienas de facto buvo užsitarnavęs 
savo teoretinėmis karo mokslo 
žiniomis, įgytomis gimnazijos suo
le, ir kelerių metų praktika ko
vose su okupantu ...

Stovykloje pamažu prasideda 
kasdieninis gyvenimas. Prie di
džiulio kelių šimtų litrų talpos 
katilo atsiraitojęs rankoves sukasi 
virėjas Liepsnabardzis, neužmirš
damas laiks nuo laiko paglostyti 
savo pasididžiavimą — puikią 
barzdą. Prie jo ir Tigras su Oku 
skuba ruošti spirgus. Už kėlių 
metrų dribso kiti ūkio būrio vyrai, 
išvargę nuo sunkaus naktinio 
„gėrybių" nešiojimo.

Ak ir mato vargo tie „ūkinin
kai" (taip paprastai vadinam ūkio 
būrio kovotojus)! Stovykla yra 
prie Ežerų raisto, iš trijų pusių 
supimą kanalų, prie kurių prieiti 
sunku, nekalbant jau apie priva
žiavimą. Šešių dešimčių vyrų re
guliariam maitinimui ūkio būrio 
kovotojai privalo nemažai pa
vargti — „gėrybių” pergabenimo 
paskutinis etapas paprastai atlie
kamas ant jų nuosavų nugarų: 
bent 300 m. klampiu raistu. Per
sunkia! apsikrauti jie negali, nes 
kiekvieną akimirką privalo būt 
pasirengę sutikti netikėtą priešo 
puolimą ginklu.

Inžinas — ūkio būrio vadas — 
vos baigęs sapną tikriausiai pri
menantį vakar dienos nuotykius, 
rengias keltis, dešine koja dary
damas veiksmus, raginančius kūną 
'priimti vertikalią padėtį. Gal ir jis!

Tėvynės meilė ir pareiga ginti 
tėvų žemę ir savo seses — bro
lius nuo beatodairinio rytų bar
baro teroro. Ginti ir gintis, jau
čiant didįjį laisvės ir žmogiškumo 
troškimą ir pilnai suprantant be
galinį šios kovos sunkumą; ginti 
ir gintis, visiškai atsižadant savo
jo asmeninio gyvenimo, kol kas 
pasitikint tik savo jėgomis ir bu
drumu, paslapčiom rusenant vil
čiai, kad pagaliau tie, kurie dar 
taip neseniai skelbė Atlanto char- 
tas, žmogaus pagrindines laisves, 
kurie apie teisingą pokario pasau
lio sutvarkymą kalbėjo, pagaliau 
išdrįs ir ryšis praskleist geležinę 
užgangą ir, pajutę atsakingumą 
prieš žmonijos ateinančias kartas, 
nuplaus didžiąją XX—to amžiaus 
gėdą, pašalindami barbariją, terorą 
ir vergiją, visu nuogumu kulti
vuojamą didesnėje Europos ir Azi
jos dalyje- Juose negęstamai ru
sena ta pati nemarioji prabočių 
dvasia, šimtmečiais istorijon nusi
tęsusi, mūsų 
stovėjusi. Čia krauju paremtas 
draugiškumas neatskiriamai su
jungė Prienų pašilės ūkininkaitį 
su studentu iš Kybartų miesto. 
Stovi šiandien juodu greta ir pra
kaituoja, drauge trypdami Kazlų 
Rūdos miško smėlį.

Sion Tauro apygardos mokomo
sios kuopos laidon surinkti vyrai 
ypač pasižymėję trejų paskutinių 
metų laisvės kovose sumanumu ir 
drąsa. Visi jie su mažomis išim
timis yra baigę viduriniąsias mo
kyklas. Kursams pasibaigus, jie 
gaus jaunesniojo 

laisvės sargyboje

puskarininkio rpriimti vertikalią padėtį. Gal ir jis

nujaučia, kad Liepsnabarzdis jau 
paskutinę prieskonių saują įbėręs 
į konkuliuojantį katilą ir para
gavęs, neišspiovė kaip paprastai 
ant knarkiančio Urėdo batų, o 
pasigardžiuodamas nurijo. Sį kar
tą Liepsnabarzdis dešine ranka pa
taiso kepurę, kairiąja gi pistoleto 
kabūrą, mandagiai įspiria besirai- 
vančiam Inžinui į koją ir paš
nabžda: — „Pone vade, kelkit — 
mokomoji kuopa baigia mankštą, 
neužilgo pusryčiai „.. • Inžinas pa-' 
lieka savo guolio įšildytas sąma- 
nas ir patogiai įsitaiso prie indais 
apkrautų stalų, kad galėtų priimti 
kursantų padėkas už skanius pus
ryčius. Vargiai per trejus parti
zanavimo metus Inžinas įsigijo 
tiek garbės ir šlovės, . kiek jos 
tenka jam dabar kursų metu. O 
kursantai, giliai įsitikinę, kad 
jiems lengviau ištarti kelis padė
kos ir pagiros žodžius Inžinui, -ne
gu jam pergyventi jų negirdint, 
kasdien bent tris kartus jam savo 
jausmus pareiškia, nors po to kar
tais prasitaria: — „Šie kursai In
žinui yra pirmutinė, o gal ir pas
kutinė proga iškilti" ...

Kursų vadovui Rymantui — 
Tauro apygardos rikiuotės sky
riaus viršininkui — pasirodžius 
stovyklos rajone, nuaidi stovyklos 
budėtojo ir lektorių raportai. Ne
trukus kuopa sėdas prie stalų. 
Čia ilgai negaištama, nes laukia 
antra pamaina, kurią sudaro kursų 
vadovas, mokomosios kuopos va
das, lektoriai, abiejų rinktinių va
dai ir ūkio ir sargybų būrių vyrai.

• (Bus daugiau)
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ir yra išmokyti sovietinės takti
kos bei revoliucinės technikos, o, 
be to, dar ir priesaiką davę So
vietų Sąjungai. Nežinau, ar čia 
bus atrakcionas, bet švedas di
rektorius Thor Thdmblad vėl ra
gina kreiptis įv karalių, reikalau
jant, kad būtų ištirta, ar žinios 
yra teisingos ir kurie švedų par- 
lamęnto nariai bei kiti Švedijos 
piliečiai yra davė priesaiką So
vietų Sąjungai. Direktorius Thdm
blad reikalauja dalyką kuo grei
čiausiai ištirti ir rezultatus pas
kelbti prieš parlamento rinkimus 
rugsėjo 19 d.

Nieko nuostabaus, kad direkto
rius taip susirūpinęs, nes prie
saika Sovietų -Sąjungai yra šit 
kokia: „Aš prižadu būti revoliu
cijos kareiviu, aš prižadu visada 
visose proletarų masinėse orga
nizacijose, profesinėse sąjungose 
ir darbovietėse būti nesutaikomos 
klasių kovos pionierių. Aš pri
žadu visada kovoti už Sovietų
Sąjungą ir pergale turtingą pa
saulinę revoliuciją. Geležine dis
ciplina ir griežčiausia savitvarda 
aš pasiduodu visoms direktyvoms 
ir visiems potvarkiams, reikalin
giems kovoje už proletarinius in
teresus. Aš žinau, kad darbo kla
sės aštriausia, neapykanta ir re
voliucinio teismo griežčiausia 
bausmė ištiks mane, jeigu aš ap- 
vilsiu raudonąjį frontą.“

Na, užteks apie nerimtus daly
kus, nors kas galėtų tvirtinti, kad 
parlamento rinkimai, priesaika 
Sovietų Sąjungai ar pagaliau ir 
namukas su sklypu kiekvienam 
sovietų piliečiui yra rimti daly
kai. Stokholme paskutinėmis die
nomis įvyko ir istorinės reikšmės 
suvažiavimas — 17-oji tarptau
tinė Raudonojo Kryžiaus konfe
rencija. Eidamas per šiaurinį til
tą pro parlamento rūmus, kur 
kongresas vyko, iki pat karaliaus 
pilies skendai margaspalvėje vė
liavų jūroje — 58 tautų ir taute
lių vėliavos. Konferencijos* šei
mininku ir jos pirmininku buvo 
Švedų Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas grafas Folke Berna
dotte, perėmęs vadovavimo pa
reigas iš ilgamečio Raudonojo 
Kryžiaus pirmininko princo Ka
rolio, karaliaus brolio. Berna
dotte vardas gal labiau žinomas 
kaip Suvienytų Tautų tarpininko 
Palestinos konflikte.

Konferencija pasibaigė, o ji 
buvo tikrai istorinė. Konferancija 
priėmė naują konvenciją civiliams 
gyventojams apsaugoti — tai ci
vilių gyventojų „Magna Charta“ 
pakrikštyta Stockholmo konvenci
ja. Priėmus konvenciją, konfe
rencija ragino visų valstybių vy
riausybes kuo greičiausiai ją 
priimti ir ratifikuoti.

Stockholmo konvencija padalyta 
į keturis perskyrimus: Taikos me
tu signatarai steigia sanitarinio 
charakterio saugumo zonas ap
saugoti sužeistiems ir ligoniams, 
vaikams ligi 15 metų, nėščioms 
moterims, motinoms su vaikais 
ligi 7 metų, asmenims senesniems 
kaip 65 Metų. (Nedaroma skir
tumo rasės, tautybės, tikybos bei 
politinių įsitikinimų atžvilgi’-..

Vaistai ir sanitarinė medžiaga 
turi būti laisvai siunčiama ir per 
priešo žemę, taip pat maistas ir 
drabužiai nėščioms moterims ir 
vaikams ligi 15 metų. Apsaugon 
paimti asmenys nesiunčiami arba 
nelaikomi pavojaus zonose. Drau
džiama bet kokia fizinė ar mora
linė represija žinioms išgauti. De
portacija ir evakuavimas prieš 
gyventojų norą draudžiamas. 
Okupavus draudžiama verbuoti 
savanorius. Tik nuo 18 metų as
menys galy būti imami darbams 
ir tai-tik bendriems ir okupuotos 
srities ribose. Karo stoviui esant, 
draudžiama mobilizuoti darbo 
pajėgą. Okupavusi valstybė atsa
kinga už gyventojų išlaikymą, o 
valstybės, apsiėmusios kariau-

jančių šalių interesus ginti, gali 
su okupavusios valstybės pagalba 
imtis gelbėjimo akcij*. Internuo
tieji surenkamai pagal jų tautybę, 
kalbą ar papročius, šeimos' nariai 
surenkami į tą pačią stovyklą. 
Tėvai turi teisę pasiimti su savi
mi vaikus Patiekiamos smulkios 
taisyklės buto ir higienos atžvil
giu. Sustabdžius karo veiksmus, 
kiekviena kariavusi valstybė turi 
įsteigti prižiūrimų asmenų imfor- 
macinį biurą. Valstybės apsiėmu- 
sios kariaujančių šalių interesus 
saugoti; turi teisę vykti į tas vie
tas, kur prižiūrimi asmenys su
rinkti. •

Užbaigiant konferenciją, Grai
kijos vyriausybės atstovas pa
siūlė konferencijai pareikšti savo 
norą, kad, kai bus svarstomas No
belio taikos premijos skyrimas, ji 
būtų paskirta grafui Bernadotte.

Savo kalboje, užbaigiant konfe
renciją, grafas Bernadotte pa

T. b. I- naujas vaistas pries džiova
T. b. I yra naujas Vokietijos 

mokslininko Domagk išrastas vais
tas prieš džiovą. Šis išradėjas sa
vo išradimais yra pasižymėjęs jau 
prieš karą. Jo išrasti taip pat vi
siems žinomi ir beveik kasdien 
vartojami vaistai, kaip Cibazol, 
Prontosil, Albucid ir kt. Tai nauja 
medicinoj pradėta era, kuri seniau 
sunkiai išgydomas ligas padaro 
lengvas ar bent kelis kartus su
mažina mirtingumą- Prieš kurį lai
ką išrastas naujas chemoterapeuti- 
cum preparatas sufronal jau pa
leistas apyvarton ir savo veikimu 
aukščiau minėtus preparatus pra
lenkia.

Šiuo straipsneliu noriu kiek pa
liesti šį naujausią preparatą T. 
b. I, kurio pasirodymo laukė mili
jonai sergančių džiova. Žinoma, 

Neprisipažįsta esanti komuniste

Detroito lietuvių komunistų vei
kėja Masytė, po to, kai ją pradėjo 
tardyti saugumo organai, pradėjo 
gintis kad nesanti komunistė ir 
per savo advokatą net stengiasi, 
kad lietuvių laikraščiai, rašę, kad 
ji yra komunistė, tas savo žinias 
atšauktų. Lietuvių laikraščiai nu
rodo visą eilę faktų, iš kurių ma
tyti, kad Masytė tikrai yra komu
nistinių įsitikinimų ir tarnauja 
Maskvai, o dabar ginasi tik dėl 
to, kad jos veikla jau susidomėjo 
valstybės saugumo organai.
DP PATENKINTI SAVO DARBU

Kanados Darbo Departemento 
daviniais daugumas DP patenkinti 
savo darbu Kanadoje. Iš 370 DP 
dirbusių Spruce Falls rajone 65% 
nutarė ir toliau pasilikti prie miš
ko kirtimo, nors jie galėjo ieš-, 
kotis kitokio darbo. Spėjama, kad 
dalis išvykusiųjų taip pat dar griš.

Pranešimai, gaunami Darbo De
partamente rodo, kad daugumas 
DP visai patenkinti savo darbovie
tėmis ir jiems rodomu draugišku
mu.
DĖL BLOGOS LAIKYSENOS GRĄ

ŽINTA IŠ ANGLIJOS
Viena lietuvė, kuri bent tris 

kartus laike pastarųjų metų keitė 
darbovietę, Darbo Ministerijos 
patvarkymu, šiomis dienomis grą
žinta į Vokietiją. Anglijoje pasili
ko jos vyras. Visos pastangos su
stabdyti išvežimą buvo nevaisin
gos, dėl blogų atestacijų iš visų 
darboviečių.

Villa Bella daugiausia Brazilijoj 
gimęs lietuvių jaunimas susibūrė 
į draugiją, kuri turi apie 100 narių. 
Draugijos reikalams lietuvis ke
pyklos savininkas P. Dirsė suteikė 
patalpą, kur draugija gali daryti 
savo sueigas ir ruošti pasilinks
minimus.

reiškė: „Mes priėmėme rezoliu
cijas, turinčias nepaprastos reikš
mės visai pasaulio ateičiai. Šiuo 
atžvilgiu konferencija buvo isto
rinė. Man nesvarbu, kam bus už 
darbą užmokėta, mes privalome 
pasiekti rezultatų, o jų nepasiek
sime, jei nedirbsime kartu toje 
pačioje dvasioje, kaip geri drau
gai.“

Ir iš' tikrųjų visa konferencija 
praėjo be jokių konfliktų, visą 
laiką buvo jaučiaipa gera valia 
ir nutarimas tame etiško elito su
sirinkime, mat, konferencijoje ne
dalyvavo Sovietų Sąjunga, o Rytų 
Europos vasalai dalyvavo tik kaip 
stebėtojai, o ne atstovai.

Konferencijai pasibaigus, gra
fas Bernadotte tuoj vėl išvyko 
atgal į Rodos savo taikos misijos 
tęsti, nors Maskvos radijas iško- 
liojo jį ir pavadino kapitalistų 
agentu aliejaus monopoliui.

nesiimu čia spėlioti ar kelti neti
kras viltis, bet, manau, nenusikal
siu pirmą kartą viešoje vietoje, 
Regensburge, vokiečių gydytojų 
pasitobųlinomo kursuose girdėjęs 
perduodamas skaitytojams.

Apie šį naują vaistą oficialaus 
pranešimo spaudoje dar nebuvo, 
tačiau jo pasirodymo buvo lau
kiama ir apie vykdomus bandymus 
retkarčiais tekdavo nugirsti. Gy
dytojų kongrese pranešimą apie 
T. b. I padarė pats išradėjas prof, 
dr. Domagk.

Naujasis vaistas išrastas prieš 
pusantrų metų, todėl, išradėjo nuo
mone, daryti didelius sprendimus 
dar per anksti. Bet ligi šiol pa
siekti rezultatai yra patenkinami. 
Jį vartoja tik keletas vokiečių 
klinikų ir vartojimo būdus bei do
zavimas yra neskelbiamas. Tiek 
težinoma, jog vaistas yra nuodin
gas ir didžiausia doza dienai yra 
2—3 gr. Tačiau tikslus gydymo 
metodas dar yra nenustatytas. 
Minėtas vaistas ypatingai gerai 
veikia prieš odos džiovą. Charak
teringa yra, jog plaučių džiovą 
gydant, T. b7 I geriausių vaisių su
laukta tais atvejais, kada padėtis 
atrodo kaip tik beviltiška. Kiek 
jis bus tobulas ir duos naudos 
kovoje su džiova, parodys neto
lima ateitis- Apskritai iš prane
šimų juntama, jog dabartinis Vo
kietijos medicinos mokslas nepa
prastu tempu stengiasi pasivyti 
Vakarų pusrutulį, kuris karo me
tu toj srity padarė didelę pažan
gą. Kaip vienas iš dalyvaujančių 
profesorių pareiškė, neužilgo ne 
tik kovoje prieš džiovą tikimasi 
surasti veiksmingų vaistų, bet vė
žio ir kitų piktybinių navikų 
srityje jau tekariti aušra ir reikia 
laukti visiško padėties pagerė
jimo. GYD. J. JUOZEVICIUS

SKELBIMAS
IRO Area 5 Augsburg Amatų 

Mokykla Neuburge ieško dėstyto
jų: 1. anglų kalbai, 2. anglų steno
grafijai, 3. mašinėle rašymui, 4. 
įstaigų korespondencijai, 5. buhal
terijai.

Taip pat ir amatininkų-meisterių 
(amatų mokyklos išsilavinimo):

1. vyrų kirpėjų, 2. batsiuvių, 3. 
automechanikų, 4- dažytojų.

Visi turi mokėti vokiečių k. 
(pageidaujamas ir rusų kalbos 
mokėjimas).

Suinteresuotieji parašo savo ran
ka rašytus prašymus ir patiekia 
juos Direktion Vocational Trai
ning School NeuburgzDonau IRO 
Area 5 Augsburg.

Prie prašymo pridedami taip pat 
mokslo bei praktikos pažymėjimai. 
Apie priėmimą į darbą bus pra
nešta.

Mokyklos Direkcija

Marijona Jonyčiūtė-Jekulis, duk
tė Jono, kilusi iš Perlojaus mies
telio, Kalno g-vės, dabar gyvenan
ti 5043 Larchmont, Detroit 4, Mich. 
U.S.A., prašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus.

Juozas Jekulis, kilęs iš Zeidų 
kaimo, Alytaus Vaičiaus, dabar gy- ■ 
venantis 5043 Larchmont, Detroit 
4, Mich., U.S.A., prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

Ona Kubilienė, gyv. Glazgow C 5, 
277, Crown Street Anglijoje, ieš
ko Borkio Broniaus gyv. Brastos 
kaime, Sasnavos valsč. Marijam
polė, Venckaičio Juozo, gyv. Geis- 
teriškių k., Keturvalakių v-, Vil
kaviškis, Stanaičio Vinco, dirbusio 
Lietuvos Banke Kaune.

Prano Dobužinsko (išvežto į Ha- 
renstein) ieško A. Butkuvienė 
(21a) Blomberg/Lippe, Jahnstr., 1.

Helen Mennens (Mensiskaitė), 
146 Sheridan St., Vilkes Barre-Pa. 
USA, ieško giminaičio Kazio, Pa
žėros, kil. iš Garliavos, Jonučių 
km.

SKELBIMAS Nr. 50
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime išvardinti asmenys. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji yra prašomi atsiliepti CKar- 
totekon per vietos LTB Komitetus, 
kartu nurodant skelbimo eilės Nr. 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

731. BUTKEVICIENĖ-Klass Mari
ja,- KAUSlENĖ-Jasaitytė Eva (1904) 
iš Kužių; VAICEKAUSKAS Jurgis 
iš Jonaičių; CIPARIS Kazys iš 
Kužių.

732. AKSTINAITĖ Justina nuo 
Merkinės; WEHIUS Helene; DA- 
VIDSONAI Otto ’ ir Teklė gimusi

SPORTAS

Meisteriai is dangaus nenukrenta
(IŠ UŽRAŠŲ KNYGUTES)

Turėjome progos stebėti Pa
vergtųjų Tautų 1. atletikos kovas 
Nūrnberge. Traukia žiūrovų akį į 
save pats stadionas, bėgimo takai 
ir pavyzdinga tvarka. O dalyviai? 
— Ne visi! Reikalas liečia ne jų 
išvaizdą, bet pasirengimą varžy-' 
boms.

Mūsų akyvaizdoje pasibaigė vy
rų 100 mtr. užbėgimai, iš kurių 
paaiškėjo finalistai. Jų tarpe — 
du mūsiškiai. Džiugu! Netrukus 
vyksta ir moterų užbėgimai. Čia 
lietuviams atstovauja ir „naujo
kės" ir ... „žvaigždės". Pasitikime 
saviškių laimėjimu, tačiau iš įpra
timo vis tiek „spaudžiame nykštį". 
Bet/. įvyko staigmena! Kuo tikė
jome — skaudžiai apsivylėme ir 
priešingai. Priežastis, kaip vėliau 
paaiškėjo — „buvau visiškai be 
treniruočių" (!) Visiems kovų ben
dradarbiams „malonus siurprizas" 
... Taigi „reprezentuojame" mūsų 
tautą.

Štai, kaip kartais leidžiasi skais
čiai sužibėję „žvaigždės". Pasiro
do, norint būti geru ir tikru spor
tininku, neužtenka žinoti apie sa
ve gerą kitų nuomonę, bet reikia 
dirbti ir dar kajtą dirbti! Gal skai
tytojas pagalvos, kad noriu kai 
ką „sudirbti"? Ne! Noriu šiuo tik 
iškelti tuos sportininkus, kurie, 
nežiūrint jų amžiaus ir sidabruo
jančių smilkinių, kurie, kad būtų 
geri sportininkai, niekuomet neiš
geria stiklo alaus (pavyzdžių turi

me!), kurie kad ir neturėdami tam 
gabumų, vis dėlto dirba, treniruoja
si, ir jie visi per darbą pasiekė tai, 
ką užsibrėžė, ir kurie savo darbu 
ir laikysena duoda idealaus spor
tininko’ pavyzdį pradedančiam 
sportuoti jaunuoliui.

Ir išvis mūsuose pastebimas 
abuojumas, stoka dėmesio 1. atle
tikai, kuri yra laikoma sporto 
karaliene. Ir, tur būt, dėl to, kad 
šioje šakoje norint ko nors pa
siekti, reikia su milžinišku užsis
pyrimu, preciziškai ir daug dirbti! 
Gal ir dėl to, kad, norint būti 
geru lengvaatlečiu, reikia atsisa
kyti nuo visokių gyvenimo „ma
lonumų". Iš savo pusės siūlyčiau 
1. atletikos temomis pasisakyti 
spaudoje mūsų veteranams. Reikia 
manyti, kad jų pasisakymai su
lauktų šilto atgarsio mūsų jau-' 
nuomenėje ir įtrauktų ją į pozi
tyvų šia linkme darbą.

Nekomentuosiu tokių nemalo
nių atsitikimų, pasitaikančių ir 
kitose sporto šakose. Jų buvo 
ir bus, nes tikrų sportininkų tu
rime ne tūkstančius. Norisi tik už
akcentuoti ir priminti visiems 
sportininkams, kad jie, atitinkamai 
bet kokioms varžyboms nepasiren
gę, nedrįstų stoti į kovą, ir ypač 
ten, kur yra paliečiamas mūsų 
tautos prestižas ir reprezentacija 
svetimtaučių akyse.

Dailus.

Paieškojimai
Novickaite; NOVICKAITĖ Marija 
iš Kauno, LERHAMERIS Zigmas iš 
Tauragės.

733. Mrs. Agota Rudis-Knizike- 
vičiūtė, 6430 South Justine St- 
CHICAGO, II1/USA — prašo atsi
liepti savo gimines Knizikevičius: 
Antaną, Petrę, Jurgį, Kazį, Petrą 
ir Juozą Tarušką bei jo žmoną 
Gracildą.

734. Mrs. Veronika Krasauskie- 
nė-Barisaitė, Sunkist Bakery, 93 
Exchange St., LAWRENCE, Mass.- 
USA — prašo atsiliepti savo ir 
vyro gimines nuo Merkinės.

735. Mrs. Marcele Kukulskienė- 
Songailaitė, 6529 S. Racine Ave., 
CHICAGO 36, HL—prašo atsiliep
ti savo ir vyro gimines, gyvenu
sius Žemaitijoje.

736. Kun. Juozas Marcukonis 
(Marčiukonis) ir Bronius bei Vin
cas Marcukoniai yra prašomi sku
biai kreiptis į LG Konsulatą, New 
Yorke, ryšium su palikimo byla 
Nr. 13455/M.

737. Gauti giminių adresai iš JAV: 
Petrui Martinėnui, Aleksandrai Ga- 
siūnienei-Petkutei, Vincui Lazaus
kui, Juzefai Andrėkienei-Ložytei, 
Petrui Bartkevičiui, Jeronimui 
Leščinskui, Kazimierai Pietrikienei- 
Kundokaitei ir užs. pasai - Aloyzui 
(1893), Antaninai (1898) Petrikams.

Kartotinai pranešama, kad LG 
Konsulatas, New Yorke, grižo prie 
tiesioginių savo pareigų ir paieš
kojimų daugiau nedaro. Tiesiogi
niai jam rašomi tais rekalais laiš
kai yra grąžinami be ieškojimo 
rezultatų CKartotekai, kuri dabar 
vykdo visus asmenų paieškojimus. 
Taigi, visais ieškomų asmenų rei
kalais prašoma kreiptis per vietos 
LTB komitetus tik į CzKartoteką.

Išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeStadie- 
r/4-.IDUl IQI niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvienų paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Full Sutton, Hostel 
Staff, Stamford Bridge. Near York.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitis, 6668 Delorlmier Ave., Montreal 36, <^iebec. 
„žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Antrasis Muenchenas 
ar tretysis pasaulinis karas?

STALINAS NORI VIEŠPATAUTI 
PASAULY

„Žmonija tikrai instinktyviai nu
jaučia, kad dabartinė pasaulinė 
padėtis yra nuo Stalino priklau
soma (ir jo grasoma), kaip prieš 
dešimt metų nuo Hitlerio, bet tik 
tikrai nežinoma, ar 1948 m. vasara 
atitiks 1938 ar 1939 metų vasarai 
arba, kitais žodžiais, — ar laukia
ma antrojo Muencheno ar trečiojo 
pasaulinio karo?" klausia šveicarų 
„Die Wochen-Zeitung" savo š. m. 
rugsėjo pirmosios pusės numeryje.

„Iš tikrųjų atsakymas į tai nėra 
taip paprastas, jei nepasitenkina
me tik tokiu pareiškimu, kad 
Muenchenas I nebuvo joks kon
trastas, o tik akmens sviedimas į 
antrąjį pasaulinį karą". Toliau mi
nimas laikraštis samprotauja: „Ne 
Danzigas ir ne Lenkija buvo ant
rojo pasaulinio karo priešas tif, bet 
Hitlerio viešpatauti Europoje no
ras, kurio negalėjo pakęsti Angli
ja. Ne Berlynas ir ne Vokietija 
yra priežastis trečiajam pasauli
niam karui, bet Stalino viešpata
vimo pasauly noras, kurio negali 
pakęsti Amerika, jei nenori pasi
duoti". Tik nežinoma, ar „pirma 
bus dar antrasis Muenchenas, ar 
tiesiog bus einama į tretįjį pasau
linį karą".

GANA TUŠČIŲ KALBŲ
Kremliaus pasikalbėjimai, kurie 

tikėtasi atneš pasauliui nusirami
nimo kibirkštėlę, ir toliau pasilie
ka nejauki tyla. Berlyne visi mė
ginimai panaikinti blokadą baigėsi 
kruvinomis riaušėmis. Alkanas ir 
išvargęs pasaulis grupuoja ir skai
čiuoja busimųjų karo partnerių 
jėgas ir spėlioja jų išdavas. Ame
rikos gynybos ministeris savo 
pirmadienio konferencijoje Baltuo
siuose Rūmuose su prez. Trumanu 
ir kitais aukštaisiais JAV oro ir 
laivyno viršininkais pareiškė, kad 
„Rusijos laikoma keturių milijonų | 
armija yra ne apsigynymo reika
lui".

JAV gynybos ministeris dėl 
įtemptos tarptautinės padėties 
kviečia Atlanto ir Viduržemio jū
ros laivyno viršininkus pasitari
mams Vašingtone. Ir toje sujauk
toje tarptautinėje padėty rusai 
daro dar naujus triukus.pavojin- 
game diplomatiniame žaidime Ber
lyne.

Didysis amerikiečių žurnalas 
„Time" rugpiūčio pabaigoje rašė 
kad „Vašingtone vyrauja įsitikini
mas, kad šansai pasiekti susitari
mo dėl keturių ministerių konfe
rencija ir įvyktų, nors smarkiai 
abejojama, tai reikštų ne ką kitą, 
kaip rusų reikalavimo priėmimą: 
Vakarai turėtų su Rusija „Vokie
tijos problemą" dar kartą pagrin
dinai pagal Potsdamo susitarimą 
svarstyti, atsisakant arba susilai
kant Vakarų Vokietijos valstybės 
kūrimo. Bet rusai vakariečių pa
geidavimų nemano išklausyti ir 
nenumato Berlyno blokados panai
kint!.

LAIKAS VEIKTI
Tik „tvirtas nusistatymas, pa

remtas jėga, sumažins, bet ne pa
didins pavojų, tik čia yra realus 
taikos ar karo balanso išlygini
mas", r^šo lordas Vansittart vie
name savo straipsny apie Berlyno 
paskutinius įvykius „Daily Mail".

„Karas su nacizmu buvo neiš

vengiamas, kadangi ana sistema 
reikalavo pasaulio dominavimo, 
kurio kitokiu keliu nebuvo galima 
sutrukdyti". Komunizmo tikslai tie 
patys. Jiems tų tikslų siekti pa
deda penktosios kolonos. „Tad ar 
galima komunizmą sustabdyti?", 
klausia lordas Vansittart. „Gali
ma, bet ne visai užtikrintai. Šiuo 
laiku yra dabar kitaip — demo
kratija yra mirties patale".

SOVIETAI KARĄ BŪTŲ PRADĖJĘ
Vienintėlis optimizmą keliąs fak

torius esąs tai, kad rusai dar šiuo 
metu neturi atominės bombos. 
„Jei Rusija ją turėtų, ji karą būtų 
pradėjusi". Bet iš kitos pusės, Ru
sijos militarizmas laiko 4 mil. vy
rų po ginklu- Jokia kita valstybė 
panašaus skaičiaus neturi. „Barba
rai gali susigundyti užgrobti Euro
pą, nors, aišku, būtų Amerikos 
mokslo ir technikos pranašumo 
sugniuždyti.

Autorius, išnagrinėjęs komu
nistų ir vakariečių pliusus ir mi
nusus ateinančiame kare, nurodo, 
kad D. Britanija prie dabartinių 
aplinkybių turi nedelsdama grieb
tis šių priemonių: 1. Anglija turi 
sustiprinti savo gynybą ir tam
priau surišti savo sąjungininkus, 
2. Anglija turi gilėčiau elgtis su 
savo penktąja kolona, ir 3. Anglija 
turi panaudoti savo išteklius, kad 
padidintų Kremliui rūpesčių jo 
vergų valstybėse.

Tik tokiomis priemonėmis taika 
gali būti labiau išsaugota, negu 
popierinėmis sutartimis.

NEPASIDUOTI AGRESORIAUS 
GRASINIMAMS

Tokiems anglų lordo samprota
vimams, tik iš kito taško išeida
mas, pritaria ir „WZ." vedamasis, 
sakydamas: „Šiandie turėtų būti 
tik viena politika: jokio Muenche
no II ir jokio pasaulinio karo III. 
Ir ši politika yra paprasta: nie
kados nepasiduoti agresoriaus gra
sinimams ir patiems laikytis tie
sos ir taikos kelio. Tamprus ir 
tikrai lygiomis teisėmis bendra
darbiavimas visų dar Maskvos ne
prarytų Europos tautų šeimos na
rių, siekiant abipusės paremian- 
čios vienybės, yra ne tik gyveni
mo ir laisvės užtikrinimas šiai 
tautos šeimų daliai, bet 'ir garan
tija, kad kiti šeimos nariai norės 
prisijungti prie šios laisvųjų są
jungos."

„Bet kas antrąjį Muencheną 
akceptuoja, tas akceptuoja ir tre
tįjį pasaulinį karą!“

Bet didelis klausimas, ar gražios 
mintys nepasiliks tik žodžiais, o 
gyvenimo realybė nepadiktuos vi
sai ką kitą? (kv)

Rusu laivynas ir aviacija manevruoja prie Bornholmo
(SPECIALIAI „ŽIBURIAMS" IS STOCKHOLM©)

Atrodo, kad dideli laivyno ir 
aviacijos manevrai vyksta Balti
jos jūroje. Ketvirtadienį (rugsėjo 
9 d.) rusų oro laivynas praskrido 
pro Bomholmą. Visą priešpietį 
nuo 9 iki 11 vai. ūžė-rusų mašinos 
pro salą. Danų laikraščio „Ber- 
ligske Tidende" korespondentas 
priskaitė tokių mašinų virš šimto.

Apie 9. 15 vai. pasirodė pirmoji 
mašina. Tai buvo dvimotoris bom
bonešis, 500 m. aukštyje perskri
dęs Ronne aerodromą, o už ko
kios valandos pasirodė daugiau to 
paties typo mašinų 900 m aukšty
je. Jos atskrido iš pietų pusės.

Pagal žinias, pasiekusias Kopen
hagą, toje rusų armadoje dalyvavo 
tiek bombonešiai, tiek naikintuvai,

tiek skraidantieji laivai. Ronne 
aerodromo vadovybei nepavyko 
susirišti per radiją su rusų lėk
tuvais.

*
VERČIA SUSIRŪPINTI

•„D- Britanija turi būti pasiry
žusi ir pasiruošusi pasipriešinti vi
soms agresijoms, nesvarbu kokia 
forma jos iškiltų", pareiškė im
perijos gen. štabo viršininkas Vis
count Montgomery, uždegdamas 
„laisvės fakelą" Portsmouth. „Mū
sų žygių dienomis per valstybes 
mes visiškai net nesapnavome, kad 
po ketvertų metų po karo dar vis 
gyvensime netikrovėj ir abipusiam 
nepasitikėjime. Bet kadangi taip 
yra, tai reiškia mums didelį nusi-

vylimą ir verčia susirūpinti", kal
bėjo Montgomery.

JAV LAIVYNAS PASIRUOŠĘS
Amerikos laivynas esąs taip pat 

pasiruošęs visuose atvejuose, kurie 
galėtų privesti prie karo, įsikišti, 
pareiškė JAV laivyno ministeris 
Philadelphijoje. JAV nebeleis sa
vęs, kaip po pirmojo pasaulinio 
konflikto, nestebinti ir kad 
nepakankamas pasiruošimas bei 
silpnumas duotų progos naujai 
agresijai.

Šeimų pergabenimo i Kanada klausimas
« • *

Į Kanadą išvykę mūsų tautie
čiai yra labai susirūpinę savo Vo
kietijoje paliktųjų šeimų likimu. 
Neseniai tad per Liet- Tremt. Gelb. 
Komiteto Įgaliotinį buvo kreiptasi 
tuo reikalu į Kanados Darbo De
partamentą ir IRO.

Kanados Darbo Departamentas

S P RA U S MINIŲ LĖKTUVŲ APTAR
NAVIMAS PAVOJINGAS GYVY

BEI
Dr. J. F. Herrick, eksperimenti

nės medicinos profesorius, pareiškė 
savo įsitikinimą, kad lakūnai, ku
rie skraido sprausminiais lėktu
vais gali nukentėti nuo ultra-soni- 
nių (už garsą greitesnių) bangų. 
Eksperimentai parodė, kad lakū
nams ir net aerodromo darbinin
kams, aptarnaujantiems sprausmi- 
nius lėktuvus, pasireiškia „nepa
prasti simptomai". Paslaptingi 
„mirties spinduliai" nužudė ban
domuosius gyvulėlius ir pakėlė 
kūno temperatūrą iki 140* Fahren- 
heito.
SĖKMINGI ANGLŲ — AMERIKIE

ČIŲ MANEVRAI
Besibaigią šiaurinėj Vokietijoje 

anglų — amerikiečių kariuomenės 
manevrai pasirodė kaip nepapras
tai gerai pasisekę. Manevrų tiks
las buvo ištirti, ar jungtinė britų 
— amerikiečių armija galėtų funk
cionuoti drauge, vienos vadov
ybės žinioje. Britų daliniai atvyko 
su savo ginklais., maistu ir visu 
aprūpinimu iš savo zonos ir vi
siškai sėkmingai įsijungė į ameri
kiečių dalinius, vykdydami ben
drus veiksmus. Abiejų kariuome
nių vyriausieji štabai yra labai 
patenkinti šio bandymo rezulta
tais. (CDM)

patikrino, kad dėl sveikatos atvy
kusiųjų darbininkų šeimoms pak
liūti į Kanadą kliūčių nebus dėt' 
to, kad turintį šeimą imigrantą 
priimant vykimui į Kanadą, jo 
šeima būdavo mediciniškai pati
krinama. Jei kas iš šeimos narių 
dėl sveikatos, būdavo rastas ne
priimtinas, nebūdavo priimamas 
ir šeimos galva. Tačiau pagal vei
kiančius potvarkius neseniai at
vykęs darbininkas gali atsikviesti 
savo šeimą tik tada, kai turi įro
dymų dėl savo darbo pastovumo 
ir gali užtikrinti savo šeimai butą.

IRO atsakymas buvo mažiau 
konkretus. Pagal IRO „kiekvienas 
atsitikimas sprendžiamas indivi
dualiai ir kuo palankiausioje dva
sioje ...“ Mes darome visa, kad 
tik galėtume jiems pagelbėti . . . 
pabaigė IRO savo laišką Liet. 
Tremt. Gelb. Kom. Įgaliotiniui.

Visiems draugams ir su
interesuotiems pranešama, 
kad Konstancoje, priėmęs 
Šv. Sakramentus, šio mėn. 
13 d. mirė kun. dr. PRANAS 
PETRAITIS.

Poniai Lapienei ir dukte
riai Valerijai, mirus jų my
limam vyrui ir tėveliui a. a. 
ats. kapitonui Bonaventūrui 
LAPUI širdingiausią užuo
jautą reiškia

Gyvenantieji Ingolstadte 
buv. Lietuvos kariuomenės 

karininkai

Buv. taikos teisėjui ir no
tarui Prienuose a. a. JUOZUI 
VILKUTAICIUI — KETURA- 
KIUI mirus, Lietuvos teisin. 
tremt. vardu likusiai jo 
žmonai, dukterims, sūnums 
ir giminėms nuoširdžią už
uojautą reiškia

LTJD Centro Valdyba

Collegei DANUTEI VILKU- 
TAITYTEI, jos mylimam tė
veliui mirus, reiškia gilią 
užuojautą

Dantų gydytojų sekcija

„Amerika pirtyje" autoriui 
JUOZUI VILKUTACIUI - KE- 
TURAKIUI, mirus, jo žmo
nai, sūnums, dukterims ir 
kitiems giminėms reiškia gi
lią užuojautą
Augsburgo LTB Apylinkės 

Komitetas

Brangiam ir mylimam tė
veliui a. a. JUOZUI VILKU
TAICIUI mirus, jo šeimai 
liūdėsio valandoje reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Lazauskai

VuuH^ai is irisus
Buenos Aires. Argentinos prezi

dentas Juan Peron pareiškė, kad 
jei opozicija norinti su juo karo, 
tai galinti jį turėti. Jo vyriausybė 
troškusi ramybės ir bendradarbia
vimo su visa tauta ir nelietus! nė 
vieno, net ir iš savo priešų tarpo. 
„Po to, kai aš atleidau jiems viską, 
ką jie nusižengė prieš tautą, po to, 
kai aš per dvejus metus prašiau ra
mybės, mano balsas nesudrebės, 
įsakant juos visus pakarti" pareiš
kė jis.

Buenos Aires. Vienas iš vado
vaujančių Argentinos diplomatų 
pažadėjo JAV Lotynų Amerikos 
pagalbą tuo atveju, jei JAV būtų 
užpultos Europoje. Dr. E. V. Coro- 
minas, Argentinos ambasadorius 
Pąnamerikos unijoj, pareiškė, kad 
konflikto su Sov. Sąjunga atvejų 
kitos Pietų Amerikos valstybės 
taip pat suteiktų savo pagalbą.

Londonas. Britų tiekimo ministe
rija pranešė, kad sprausminis nai
kintuvas, žinomas kaip „103", pas
kutinių bandymų metu žymiai per
viršijo garso greitį.

Viena. Aukšti Austrijos vyriau
sybės pareigūnai rugsėjo 10 d. pra
nešė, kad sovietai paskutinių trijų 
metų būvy išvežė maždaug 
1 500 000 tonų naftos iš Zister- 
dorfo naftos laukų, neužmokėdami 
vyriausybei „nė vieno -cento" ir 
maždaug už 8 000 000 dolerių įvai
rių naftos pramonės įrengimų.

Maskva. Sovietų laikraščiai 
„Raudonoji žvaigždė" ir Raudona
sis laivynas" kaltina JAV, kad jos 
didina savo laivyną Viduržemio 

.jūroj, „prisidengdami šiuo metu 
ten esančios eskadros pakeitimu". 
Vienas 27 000 tonų lėktuvnešis esą 
buvęs pakeistas 45 000 lėktuvne
šiu, trys lengvieji kreiseriai dviem 
lengvais irv dviem sunkiais kreise
riais^ tuo padidinant visą laivų 
personalą keletu tūkstančių žmo
nių.

Mieliem p. p. Vilkutai- 
čiams, Gedvilams ir Civins- 
kams didžioj jų skausmo 
valandoj, brangiam tėveliui, 
vyrui ir uošviui
A. A. J. VILKUTAICIUI — 

KETU RAKIUI
mirus, reiškiame širdingiau
sią užuojautą-

Židžiūnai

Coli, ir bendradarbę DA
NUTĘ VILKUTAITYTĘ gi
laus liūdėsio valandoje dėl 
mylimo tėvelio mirties nuo
širdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi
P. Kulvinskiėnė ir T. Jur

kūnaitė

Mirus JUOZUI VILKUTAI- 
CIUI-KETURAKIUI, jo žmo
nai, dukroms, sūnums ir ki
tiems artimiesiems reiškia 
gilia užuojautą

Baranauskų šeima

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba praneša lie
tuvių visuomenei, kad tremtyje, Augsburge, mirė mūsų Drau
gijos Garbės Narys, lietuviškos komedijos Tėvas, „Amerikos 
pirtyje" autorius

JUOZAS VILKUTAIT1S — KETURAKIS.
Drauge gedėdami, lietuviai rašytojai tremtiniai reiškia nuo
širdžiausią užuojautą Velionies šeimai.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ 
DRAUGIJOS VALDYRA
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