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„Karsto karo“
nereikia dar laukti
JAV valdžios pareigūnai yra 

įsitikinę, kad netenka laukti „ner
vų karo“ pabaigos. Sovietų po
litika neišvengiamai reikalauja 
provokuoti vakariečius Berlyne ar 
kur kitur. Sov. Rusija nesiruošia 
daryto jokių paliaubų. Spėjama, 
kad Stalino laikysenai yra 2 prie
žastys: jis tikisi nuolatiniu spau
dimu išgauti iš vakariečių dau
giau nuolaidų, arba jis tokiu el
gesiu nori užmaskuoti sunkeny
bes krašto viduje. Tačiau „karš
to karo" greitu laiku esą neten
ką laukti, nes rusai nenorės pra
dėti karo veiksmų šiuo metų lai
ku. Tam tikroj Rusijos daly jau 
greit prasidės žiema. Tačiau, jei 
rusai užsispirs pasiekti savo tiks
lų, jei reikia, net karu, ateinantis 
pavasaris būsiąs kritiškas.

SFORZA KALTINA 
KOMUNISTUS

Roma. Grafas Sforza, Italijos 
užsienių reikalų ministeris, vie
name parlamento posėdyje apkal
tino komunistus, kad jie preten
duoja į taikos kovotojų vardą, o 
tuo iš tikrųjų padeda ruošti „ne
išvengiamą“ trečiąjį pasaulio ka
rą. Jis puolė kairiuosius dėl jų 
vergiškumo ir žiūrėjimo „į vie
ną galybę, kaip į ateities pasaulio 
Mekką“. Toliau grafas Sforza pa
reiškė, kad ekonominiai ryšiai 
tarp kraštų, dalyvaujančių Euro
pos atstatymo programoje, ilgai
niui taps politinio bendradarbia
vimo ryšiais. Be to jis apkaltino 
komunistus nuolatiniu trukdymu 
bendradarbiauti su Prancūzija.

—Lig šiol Argentina iš imigrantų 
reikalavo už vizas po 50 dolerių. 
Dabar IRO tariasi su Argentina, 
kad vizų mokestis būtų sumažin
tas. Susitarus, IRO mokės DP už 
vizas, kaip tam tikrą pašalpą.

Spalių mėn. 12—14 dienomis 
Ženevoje įvyks konferencija su 
Argentinos konsulatais. Iš IRO 
bus atstovė Miss Hormouth, iš 
NCWC McDavitt, iš ChWA — 
(Church World Service) Mrs. Gris" 
wald.

Derybos eis dėl platesnės emi
gracijos į Argentiną pagal įvairių 
tautinių bei konfesinių komitetų 
Argentinoje parūpintus vizoms 
leidimus.

IRO dės pastangas, kad
suorganizuoti kitų sričių aparatus: 
medžio drožyklą, metalo, odos ap-

emigruoti galėtu ir silpnesnieji
PASIKALBĖJIMAS SU PEL L. RYAN, IRO AMERIKIEČIŲ ZONOS DIREKTORIUM 

BAD KISSINGENE

S.
Ansamblio suruošto koncerto Bad 
Kissingeno miesto teatre IRO Di
rektoriui su Ponia pagerbti proga, 
LTB Centro Komiteto Pirmininkas 
P. Gaučys ir I vicepirmininkas A. 
Kalvaitis lankėsi IRO amerikiečių 
zonos štabe ir buvo priimti p. Ph. 
Ryan, su kuriuo turėjo šį pasikal
bėjimą:

— Ryšium su įtempta politine 
padėtimi mūsų tautiečiai labai ne
rimauja, prisibijodami eventualių 
įvykių. Ar IRO turi kokį planą tuo 
atveju evakuoti tremtinius?

— Karo psichozė, kuri dabarti
niu metu jaudina ne tik DP, bet 
ir visus kitus, mano supratimu ne
turi realaus pagrindo, nes dėl da
bartinės būklės karas neturėtų 
įvykti. Šiomis dienomis aš parsi- 
kviečiau į Bad Kissingeną visą 
savo šeimą, kas patvirtina mano 
samprotavimo nuoseklumą. Jei 
įvyktų ginkluotas konfliktas, tai 
jis paliestų ne tik DP, bet visus 
gyventojus, jų skaičiuje ir mus. 
Dėl evakuacijos plano, tai aš ma
nau, kad tai būtų kariuomenės 
štabo reikalas, bet su juo aš dar 
tuo reikalu nesu kalbėjęs.

— IRO vyrauja nuomonė, kad 
DP vaikams pakanka pradžios mo
kyklų ir nėra reikalo turėti savas 
gimnazijas. Ir IRO moka algas I prasme veikia IRO. Tokio nusista- 
mokytojams tik tada, kai 1 moky- • tymo laikosi ir p. Carusi. Pradžio- 
tojo turima 25 vaikai Antra ver- Į je masinės emigracijos J JAV, ga- 
tus, mūsų mokytojai gauna men
kesnes algas. Mes pageidautume, 
kad mūsų mokytojai algų atžvilgiu 
būtų sulyginti su vokiečių moky
tojais.

— Amerikiečių mokykloje, ku
rią lanko ir mano vaikai, 25 vai
kams skiriamas tik 1 mokytojas. 
Mokytojų algų didumas pareina ir 
nuoJcitų aplinkybių. IRO nuolat 
spaudžiama mažinti DP reikalams 
skiriamus DM fondus. IRO steng
sis kuo daugiausia DP aprūpinti 
darbu, tad bus geriau, kad juo 
daugiau bus dirbančiųjų, negu kad 
tam tikram skaičiui mokytojų bū
tų didesnis atlyginimas. Į DP švie
timo reikalus aš dar nesu įsigili
nęs, bet artimiausioje ateityje pa
sistengsiu šį klausimą išstudijuoti.

m. spalių m. 1 d. Tautinio Būtų pageidautina, kad į švietimo 
darbą būtų įtrauktos karitatyvi- 
nės organizacijos, kurios galėtų 
bent dalį reikalingų lėšų padengti, 
bet Tamstos žinote, kad nėra leng
va karitatyvines organizacijas įti
kinti skirti tam reikalui lėšų. Daug 
lengviau iš jų išgauti maisto ir 
aprangos reikalams pinigų.

— Ryšium su projektuojama ma
sine emigracija ir turint galvoje 
veikiančius nuostatus, reikia ma
nyti, kad dalis mūsų tautiečių šei
mų dėl nepagydomų ligų bus išar
dytos. Mūsų duomenimis tokių 
asmenų lietuviai turės virš 3000. 
LTB Centro Kom-tas yra susirūpi
nęs jų likimu ir norėtų sužinoti* 
ar IRO turi kokių planų sutvarkyti 
tų žmonių ateitį?

— Aš esu šiuo reikalu kalbėjęs 
su p. Carusi, dar būdamas JAV 
Raudon. Kryžiaus tarnyboje; p. 
Carusi deda visas pastangas apeiti 
dabar veikiančius nuostatus ir jo
kiu būdu šeimų dėl vieno ar kito 
šeimos nario ligos, neskaidyti. 
Reik prileisti, kad atskiros vyriau
sybės, priimančios DP, vadovausis 
ne tik komerciniais apskaičiavi
mais gauti sveiką, darbui tinkamą 
elementą, bet ir ateis momentas, 
kada jos pajus reikalą vadovautis 
ir humaniškumo principais. Ta

parenka tinkamiausi elementą JAV 
organai, nes jeigu jūs dalyvausite 
selektorių komisijose, tai klausi
mas, ar tai atitiks įstatymo dvasią 
ir to panorės selektoriai, nes ir 
jūsų atstovais selektoriai , neturi 
pagrindo pasitikėti. Kaip IRO, taip 
ir p. Carusi, nori pasiųsti geriau
sius, kad neužkirtus kelio kitiems. 
Toje dvasioje bus bendradarbiau
jama su selektorių komisijomis.

Nors dar turėjome keletą smul
kesnių klausimų, bet dėl laiko 
stokos tuo baigėme pasikalbėjimą 
su p. Ryanu ir pareiškėme jam 
mūsų geriausius linkėjimus, vyk
dant jo sunkius uždavinius. Ponas 
Ryan padėkojo už apsilankymą ir 
pažadėjo pasimatyti šį vakarą ruo
šiamame koncerte.

dirbimo, audinių etc. Jis turi išdir
bęs tam tikrą schemą, kuri apima 
bemaž visas stovyklas, kur gali
ma vienokią ar kitokią, smulkią 
pramonę išvystyti. Jis mano suda
ryti kooperatyvų centrą, į kurį 
bus įtrauktos visos dalyvaujančios 
versluose tautybės. Jam buvo su- 
gestijonuota surinkti statistikos 
davinius apie esamas stovyklose 
įmonėles ir' numatyti jų kredita
vimą. Šia idėja yra labai susirūpi
nusi IRO Ženevoje ir ruošiamas 
memorandumas, kaip ją įgyven
dinti. Tuo reikalu p. Bakeris žadė
jo susirišti su LTB Centro Komi
tetu. Būdinga, kad p. Bakeris pa
rodė susidomėjimo lietuvių reika
lais ir net pas save turėjo mūsų 
pasiuntinybės ir lietuviškų organi
zacijų JAV adresus.

Prancūzijoj streikuoja
500.000 darbininku

Ūmas daiktas,'bus parinktas svei
kesnis ir jaunesnis elementas, bet 
tai nereiškia, kad bus atsisakyta 
nuo fiziškai silpnesnių DP. Be to. 
fiziškai silpnesnio elemento išga
benimas priklausys ir nuo pirmųjų 
emigrantų ir nuo įspūdžio, kokį jie 
sudarys JAV. Jei pirmieji užsi
rekomenduos teigiamai, galima 
drąsiai tvirtinti, kad jie palenks ir 
viešąją nuomonę irJAV instituci
jas teigiama prasme. Bet jeigu pir
mieji ambasadoriai užsirekomen
duos blogai, tai tas eventualiai at
sispindės ir į tos tautinės grupės 
emigraciją, ir ar tos tautinės gru
pės defektingi asmens galės įva
žiuoti į JAV. Tai liečia ne tik 
JAV, bet ir kitas šalis, J kurias 
bus perkelti DP. IRO dės visas 
pastangas paveikti atskiras vyriau
sybes, kad jos pasiimtų kartu su 
fiziškai sveiku elementu ir atitin
kamą skaičių ligonių bei vyresnio 
amžiaus' žmonių.

— Mūsų tautinė grupė yra su-

Ta pačia proga LTB Centro Ko
miteto atstovai apsilankė pas p. 
Bakeri, Planavimo skyriaus virši
ninką ir su juo išdiskutavo gali
mumus stovyklose įkurti dailės 
kooperatyvus. Jam buvo pabrėžta 
sunkumai, daromi iš vokiečių ofi
cialių įstaigų, tvirtinant tokių ko
operatyvų įstatus.

Paaiškėjo, kad p. Bakeris yra 
didelis entuziastas bei rėmėjas 
kooperatyvinės idėjos. Jis pabrėžė, 
kad jam pavyko stovyklose suor
ganizuoti siuvyklas, kurios aptar
naus IRO personalą. Tačiau ši 
idėja dar nėra galutinai įgyven
dinta ir jis nori veikiančias siu
vyklas bent padvigubinti. Jis nori

Vakarre Bad Kissingeno miesto 
teatre įvyko Seligenstadto tautinio 
ansamblio koncertas, į kurį prisi
rinko artipilnė teatro salė, dau
giausia vietos vokiečių ir IRO šta
bo tarnautojų. Buvo duotas „Atsis
veikinimas", kuris praėjo su dide
liu pasisekimu. Po spektaklio, ų>. 
Ph. Ryan nuoširdžiai padėkojo C. 
Komiteto atstovams už, jo žodžiais 
tariant, puikų spektaklį.

Spektakliui pasibaigus, IRO tar
nautojų kasino tautinio ansamblio 
delegacija, nes dėl vietos stokos 
visas ansamblis negalėjo sutilpti, 
IRO direktoriui įteikė meniškai 
paruoštą adresą su atitinkamu 
tekstu, o poniai Ryan gražų tau
tinių juostų takelį (abu darbai at
likti dail. Bartašiaus). Tuo ir bai
gėsi, galima sakyti, lietuvių diena 
Bad Kissingene — IRO JAV zonos 
štabe. ' LTB

VIŠINSKIS

Sov. Rusija Saugumo Taryboj nedalyvaus
Paryžius. — Pirmadienį Saugu- I netikras dalykas yra laikas, kada 

IO Tarvba 9 balsais Drieš du nu- ' tie Irnraa n ra «i HAa Thnmac Dpwpvmo Taryba 9 balsais prieš du nu
tarė Berlyno klausimą įtraukti į 
savo darbotvarkę. Prieš balsavo 
Sov. Rusija ir Sov. Ukraina. Po 
balsavimo Višinskis pareiškė, kad 
dauguma Saugumo Tarybos su
laužė JTO Chartą ir Sov. Rusija 
negalės dalyvauti Saugumo Ta
rybos posėdžiuose svarstant šį 
klausimą. Sov. Ukrainos atstovas 
Manuilskis pritarė Višinskio pa
reiškimui. Tuo pirmadienį posė
dis ir buvo baigtas.

NEŽINOMA TIK KARO PRA
DŽIOS VALANDA

šis karas prasidės. Thomas Dewey 
pabrėžė glaudesnio amerikiečių 
tautos bendradarbiavimo reikalą, 
siekiant sukurti garbingą pasaulio 
taiką. „Tegu joks diktatorius ar 
kraujo trokštąs militaristas, kur 
jis bebūtų, nedaro sau klaidingų 
iliuzijų dėl šio mūsų tikslo" — pa
reiškė Thomas Dewey.

New Yorkas. „Trečiojo pasauli
nio karo žemėlapis", apie kurį kal
bėjo Sovietų užsienio reikalų vice- 
min. Višinskis, yra, kaip pareiškė 
bendrovė, kuri jį spausdino, tre
čias iš II-jo Pasaulinio karo žemė
lapių serijos.

Paryžius. — Daugiau pusės mi
ll j ono^ar binink  ų pirmadienį strei
kavo Prancūzijoj. Streikuoja ang
liakasiai, vandentiekio darbinin
kai ir k. Nors prie neramumų 
dar neprieita, tačiau kariuomenė 
stovi parengties būklėj. Streikuo
ti sukurstė profesinės sąjungos ‘

dėl vyriausybės kainų ir atlygi
nimų programos.

Važlngtonas. JAV pagamino 
du naujus sprausmlnlų bombonešių 
modelius, kurie yra greitesni už grei
čiausius sprausmlnlus naikintuvus. 
Tai e»ą šešių motorų supertvirtovlų 
dydžio lėktuvai, kurie turi dar 11 pa
galbinių raketinių motorų, naudoja
mų tais atvejais, kai reikia staiga 
padidinti lėktuvo greiti.

sirūpinusi šituo klausimu ir ieško 
būdų, kaip parinkti ir pasiųsti ge
riausius. Mes norime pasiūlyti ir 
IRO, ir selektorių komisijoms tau
tinius atstovus, kurie padėtų at
rinkti į pirmąsias grupes tinka
miausius.

— Emigracijos įstatymas aiškiai 
nustato, kad emigracijai J JAV,

New Yorkas. Vadovaujantieji 
Amerikos politikai savo kalbose 
vis aiškiau perspėja Rusiją, kad 
sustabdytų savo agresinius veiks
mus. JAV kariuomenės ministeris 
Keneth Royall pareiškė: „Ap
sisprendimas kariauti yra ne mūsų, 
bet keletos galingų ir despotiškų 
žmonių rankose". Esą vienintelis

Kalbėdamas apie šį žemėlapį, 
Višinskis pareiškė, jog jis yra 
III-jo Pasaulinio karo žemėlapis, 
apimąs Pacifiko srities karines 
operacijas, gi bendrovė pareiškė, 
jog tai buvo tik 3 iš daugelio 
II-jo Pasaulinio karo žemėlapių, 
pavadintas „Trečiasis karo žemė
lapis".
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Laiškai is okupuotos Lietuvos

Lietuvos Respublikos Rymo kataliku laiškas

Šventajam Tevni Pijui XII
Vatikane

(Tęsinys)
RELIGINE SPAUDA

Nežiūrint milžiniškų pastangų, 
jos visai nėra. Net nė mažiausijos 
maldaknygės neleidžiamos spaus
dinti, Yra tik valdžios spauda, ku
rioje, 'be neigiamų dalykų, nieko 

. teigiamo apie religijų nerašoma. 
Vargas tam, kas bandytų iš sa
kyklos atsakinėti į laikraščių puo
limus. Dogmatiniai pamokslai dar 
šiaip taip pakenčiami, o apologe
tiniai ir istoriniai yra labai įtaria
mi ir rizikingi. Religinės krįkš- 
čloniškos filosofijos, gamtos isto
rijos ir net religijai palankios poe
zijos knygos yra surinktos ir su
naikintos. Juodojoje rinkoje reli-
ginė knyga yra brangenybė. Viso
kia religinė tautinė mintis perduo
dama tik gyvu žodžiu ir slaptomis. 
Poetai griežčiausiai baudžiami už 
religinių giesmių kūrybą. Solistams 
nevalia bažnyčioje giedoti.

MOKYKLA
Net nuo vaikų darželių vedama 

antireliginė akcija. Tikintieji mo
kytojai pakenčiami tik dėl kadrų 
stokos. Pamaldų laiku būtinai da
romos paskaitos, iškilos, viešieji 
dalbai. Ir vargas neatėjusiam: jis 
negaus stipendijos, vėliau geres
nės tarnybos. Kiekvienoje paskai
toje mokytojas privalo skirti ka
lias mintis antireliginei — tarybinei 
propagandai. Tačiau įstaigose ir 
įmonėse praktiškai rusų kalba. 
Lietuvos istorija baisiausiai klasto
jama. Kiekvienas pasaulinis įvykis 
perduodamas pagal Maskvos nuro
dymus. Ir taip nuo vaikų darželio 
„geras" mokinys yra tik tary
binis, t. y. tas kuris nesigaili net 
tėvus išduoti, jei jie yra kitokių 
pažiūrų. Gamtos mokslai perduo
dami tik darvinizmo dvasioje, ne
žiūrint, ką. kalba naujųjų mokslų 
patirtis.

KUNIGŲ SEMINARIJOS
1944 m. buvo 3 kunigų seminari

jos. Nors visos patalpos karo rei
kalams iki šiai dienai nėra atim
tos, tačiau 1946 m. 2 uždarė, leis
dami auklėtiniams persikelti į Kau
no kunigų seminariją. Tais pačiais 
metais visai Lietuvai nustatė 150 
auklėtinių kontingentą, kitus, apie 
200, išvaikė. Yra šimtai tvirtinimų, 
kad auklėtinių skaičių sumažins 
iki 60. Tokiu būdu visai Lietuvai 
metams tektų 8 nauji kunigai, kai 

LIBERTAS NATIONIBUS — 
LIBERTAS HOMINI

Tokiu šūkiu vadovaudamiesi, 
susirinko keliolikos Sovietų Są
jungos pavergtų tautų jaunimo 
atstovai į pirmąjį antibolševikinio 
jaunimo fronto (FAJ) kongresą 
Munchene 1948 m. rugsėjo 28 d. 
Kongresą savo atvykimu pagerbė 
įvairių tautybių vadovaują as
menys: jų tarpe UP A armijos ka- 
pinotas (neseniai atbėgęs iš Uk
rainos), estų vadovaujančių or
ganų atstovas, ABN (Antibolše
vikinio Tautų Bloko) prezidentas 
ir kit. Kongrese dalyvavo ir įvai
rių licenzijuotų laikraščių atsto
vai. Suvažiavimo iniciatoriai bu
vo ukrainiečių jaunimas.

Lietuvius kongrese atstovavo 
Mūncheno studentų delegacija.

Kongresas, be grynai organi
zacinio pobūdžio dalykų, išklau
sė ir kelių pranešimų — politinės 
padėties nagrinėjimo, UP A kari
ninko pranešimo apie partizani
nes kovas Ukrainoj ir kt.

tuo tarpu per metus išmiršta nuo 
25 iki 30 kunigų, neskaitant sui
mamų. Jau dabar yra daug para
pijų, kuriose iš eilės yra suimti 
3—4 klebonai. Kartais 2—3 para
pijas aptarnauja vienas kunigas. 
Kur normaliai buvo 2—3 kunigai, 
šiandien geriausiu atveju 2. Se
neliai invalidai kunigai pašaukti į 
aktyvią tarnybą ir aptarnauja kar
tais net dvi parapijas. Kunigų 
seminarijos išlaikomos tik tikin
čiųjų aukomis.

BAŽNYČIŲ STATYBA IR 
REMONTAS

Karas Lietuvoje sunaikino ar 
smarkiai apardė apie 100 bažnyčių.

Apie jų atstatymą nėra ir kalbos. 
Visos medžiagos tėra tik valdžios 
žinioje, o ji bažnyčiom nieko neat
leidžia pirkti. Kas daroma, tai tik 
slaptai ir pasakiškomis kainomis. 
Daug kur žmonės meldžiasi lai
kinose pašiūrėse.

VALDIŠKI KOMITETAI
Valdžia provoslavų pavyzdžiu, 

nori panaikinti bažnyčias ir kano
nų nustatytus bažnyčių palaikymo 
komitetus, o jų vietoje įsteigti 
valdiškus vadinamus „dvacatko- 
mis". Lietuvos bažnyčios reikalus 
tvaiko tikybos reikalams prie 
ministrų kabineto įgaliotinis Gaile- 
vičius, buvęs žvalgybininkas, par

vartauti profesoriai, menininkai, 
žinomi veikėjai. Jie kalba po mė
nesiais, metais trukusio šantažo, 
grąsinimų, ko pasėkoje kitam ir 
valia palūžta. Stebėkit kaip dreba 
jo balsas, koks jis duslus ir stau
giančiai rėkiantis. Iš kiekvieno 
žodžio kyšo sąžinė, bet jie jau 
automatai, palaužti žmonės. Suk
lastoti straipsnius, parašus čekis
tams vieni juokai. Suvaryti minią, 
priversti ją šypsotis, kaip matote 
jų kino ekrane, čekistai puikiai 
■noka po trisdešimties metų prak
tikos. Mes turime „džiaugsmo" 
eisenas, durtuvais mus varo, liepia 
linksmiem būti, pro tribūną šaukti.

O vis dėlto kiek kartų nuniro mū
sų galvos, pro tribūną slenkant 
Žado nustodavom, nors po to šim

tai buvo persekiojami.
Mes gaudome iš Jūsų bent kokį 
lietuvišką žodį, bent kokį vilties 
pragiedrulį. Ir kaip nusiviliam, 
jums esant šykštiems. Kaip tylima 
ir savųjų tarpe daug ginčijamasi. 
Mes stebimės Romos radio lietu
viška valandėle, kuri tiek maža 
duoda paguodos. Ko jai bijotis! 
Kaip mes nebijome mirti ne tik 
už tėvų žemę, bet už civilizaciją, 
krikščionišką kultūrą. Kaip drąsiai 
šiandien kalbėtų Romos apaštalai! 
Ne tik kalbėtų, bet šaukte šauktų 
gelbėti žmonijos kultūrą! Kalbėkit 
drąsiai, šaukit, kaip begalite. Nie
kados nemeluosite, nes atvaizduoti 
mūsų tėvynės kančių niekad nesu
gebėsite, jų nepergyvenę. Jei nuo 
jūsų kalbų ir plaukai šiauštųsi, jo 
siautulio, proto silpnumo niekad 
nesupras, pirm nepakliuvęs į jo 
rankas.

Nebijokite, mums niekad jau 
blogiau nebus, jei jūs kviesite pa
saulį sutramdyti barbarus. Ko Ro
ma bijo, kai apie ją kasdien gir
dime šlykščiausių dalykų kaip 
apie žmonijos ir tautų laisvės 
priešą numerį pirmą. Ji kurstanti 
ir žudanti. Ji banditų lūšna, kuri 
greit pajusianti darbo žmonių 
kumštį. Bet kai ji tiesiai kalba, 
kelia faktus, kviečia krikščionišką 
pasauli ginti pasauljo kultūrą, jie 
paip žvėris niršta, bet dreba. Dau
giau nors ir baisios tiesos. Mes 
mirštame, bet mirdami norime ži
noti, kad yra pasaulyje žmonių, 
kurie nebijo nors gyvu.žodžiu ko
voti už pavergtų, naikinamų tautų 
laisvę. Priminkit pasauliui, kad 
kaip mes lietuviai, taip ir visos 
Tarybų Sąjungos pavergtos tautos 
kaip vergai dirba nuo ryto lig va
karo dėl komunizmo įsiviešpata
vimo pasaulyje.

(Pabaiga)
. Mokyklų turime labai daug. 
Jose lietuviški žodžiai, okupantų 
mintys. Nuo pat vaikų lopšelio 
skiepijama neapykanta „buožei“ 
ir viskam, kas yra lietuviška.
Ir matematiką dėstant būtina ke
lios minutės pašvęsti bolševikinei 

propagandai.
Viskas Rytų, nieko Vakarų. Net 

vakarietiškų kalbų visi vadovė
liai išmesti, nežiūrint, kokios 
reikšmės jie bebūtų. Apie lietu
višką kultūrą nei išsižiot nelei
džiama. Vytautas, Mindaugas ko
vėsi dėl rusų draugystės. Net Va
lančius, Maironis buvo revoliu
cionieriai, šalininkai Rytų, savo
tiški komunizmo pirmtakai, „Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo“ — tai 
suprask, komunizmo plitimo. Mū
sų seniems profesoriams iš Rytų 
atvykę brezento batais, lopytomis 
kelnėmis paaugliai,, gal nebaigę 
poros klasių, „dėsto“ „paskutinių
jų“ mokslo išradimų laimėjimus, 
moko naujos kultūros. Ir moksle 
pražilę seniai turi klausytis, girti, 
stebėtis, rašyti Stalinui, mokslo 
genijui, padėkos raštus. Tai juo
kinga, bet baisu. Kiekvienas nu
krypimas arba nesugebėjimas 
prisiderinti kvepia Sibiru.

Mes rinkome „seimą“. Pačius 
geriausius iš geriausių, daugiau
sia kriminalinio elemento atsto
vus — paleistuvius, girtuoklius ir 
t. t. Kandidatų buvo tiek, kiek 
ir „seimo“ narių. Juos Maskva 
paskyrė. Mes tris mėnesius klau
sėmės agitatorių kalbų apie jų 
žygdarbius, paskui, lydimi dur
tuvų, „ėjome“ balsuoti. Ir Stali
ną išrinkome į savo „seimą“. Ir 
šiandien ne „seimas“ valdo Lie
tuvą, kaip ir kiekvieną fabriką, 
mokyklą, bet Maskva. Mūsiškių 
šokis atitinka maskviėtišką mu
ziką. Kada bent lašelis jų sąžinės 
pabunda, ypač kai reikia savo 
tėvą ar motiną paskirti mirčiai, 
jie taip pat žūna nuo paslaptingų 
rankų.

Už kiekvieno lietuviško ko
munisto pečių stovi azijatas jo 
pavaduotojas, kuris savo naiki
nimo planą vykdo per šį lietu
višką iškamšą, besidangstantį 
liaudies sūnaus kailiu.

Nemokša iškamša neturi valios 
priešintis Rusiškam imperializmui 
savųjų naikinimui.

Pas jus važiuoja daug agita
torių. Jie visi užsimerkę meluoja. 
Ir padorus žmogus, jų pasiųstas 
nėra teisingas, nes už jo žodžius 
atsakinga pasilikusi šeima. Kartais 
per okupantų radio kalba išprie

tijos narys. Toks 20—ties komi
tetas turėtų būti prie įgaliotinių 
apskrityse ir prie kiekvienos baž
nyčios. Dalį komiteto skiria val
džia; kitą dalį tik tvirtina. Jokių 
statutų, instrukcijų apie komiteto 
veiklą pareigas ir teises valdžia 
neduoda. Sudarius komitetą ir val
džiai jį patvirtinus, komitetas su
daro su valdžios komitetu sutartį 
dėl bažnyčios nuomos. Tokiu bū
du jau nebe vyskupas ar klebonas 
yra bažnyčios tvarkytojas, Sis 
komitetas gali bažnyčią uždaryti, 
nepriimti ar nušalinti kunigą. Svar
biausia, kad šio komiteto narius 
žvalgybai yra lengviau užanga- 
žuoti. Katalikų bažnyčia griežtai

NEŽINOMO LIETUVIO SKUNDAS
broliams ir sesems, esantiems uz tėvynės ribų

Mes badaujame, nes mūsų uždirbti 
rubliai plaukia pasaulyje streikams 
agituoti, perversmams ruošti. Ame
rikos lietuviai mums kartais siun
čia aukų drabužiais, doleriais. Ko
kie jie naivūs. Jie remia tik par
tiečius ir jų pakalikus. Valkų dra
bužėliai tik propogandai pirmie

siems pionieriams.
Mes tuos drabužius galime gauti 
tik juodoj rinkoj, mokėdami pasa
kiškas kainas. Už dolerius mums 
išmoka rubliais, už kuriuos galima 
tik 10 papirosų ar penki maži sal
dainiai nusipirkti. Mes turėjome 
iš Amerikos Bimbą. Per jį nete
kome daug žmonių. Jie drįso, pra
siskverbę pro čekistų durtuvus, 
parodyti jam šiek tiek tiesos. Tie, 
kurie matė ir norėjo jam būti at
viri kaip lietuviui, perdaug išsi
pasakojo apie savo kalinamus arti
muosius, jau jų neteko. Tikėjomės, 
kad grįžęs paskleis jis bent da
lelę tiesos. Bet skaudžiai apsiri
kome. Jis, pavergtas pinigo, pasi
darė Stalino žmogžudžio paprastas 
bernas. Jo grįžusio kalba yra oku
panto kalba. Tėvynėje net žemė 
šaukia prieš jį. Tauta, nežiūrint 
kiek durtuvų jį besaugotų antru 
kartu grįžusį pakartų, kaip ir kiek
vieną tautos niekšą. Kas liks, liks 
tik plienas, mes išmokome savo 
kailiu didelio patyrimo.

Broliai ir sesės, mes kovojame 
gyventi ar mirti. Laikomės įsikibę 
dantimis savo tėvų žemės. Visko 
nustojome. Skarmalais dengiamės, 
šiuo tuo maitinamės. Gaisrai ir 
kančios mus užgrūdino kaip plie
ną. Laisvė ir tėvų žemės meilė sta
toma aukščiau už gyvybę. Oku
pantai jaučia savo dienų galą. 
Baigdami savo dienas, jie visa 
stato ant kortos.
Mes laukiame minutės, kada, Va
karams drebinant žemę, mes galė
sime pakilti paskutiniam smūgiui. 
Laisvei prašvitus, mes tiesime ran
kas Jums sutikti. Mes jaučiame 
jūsų vargus. Mes nesiklausinėsime, 
kaip ten gyvenote, kaip vargote, 
kokius mokslus išėjote ar kokias 
partijas sudarę parsivežėte. Be žo
džių Jūsų akyse ir darbuose išskai- 
tysime kuo prisidėjote, ką. padarė
te, kad mūsų tėvynė tapo laisva.

Tas tik mus sujungs ir jau lais
vas kruvinas rankas apšlakstys 
džiaugsmo ašaromis. Mes neslepi
ame savo atvirumo, nes kalbame 
mirties konvulsijose. Mes žinome, 
kad jums svetur irgi daug ko sto
koja, bet mes jau visko netekom. 
Ujami, šaudomi, kankinami, pus
nuogiai dažnai miegame lauke,
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atsisakė panašius (komitetus steigti. 
Tuo klausimu antri' metai eina 
žiauri kova.

SUIMTŲJŲ LIKIMAS ?
Sovietų tvarkos niekas negali 

suprasti, neišgyvenęs bent poros 
metų. Yra neoficialūs ir nerašyti 
įstatymai. Oficialiai yiskas labai 
gražu. Didžiausio palankumo įsta
tymai yra piliečio atžvilgiu. Ta
čiau oficialūs įstatymai taikomi
daugumoje tik partiečiams, o nera
šytieji — visiems kitiems. Nerašy
tieji įstatymai kai kam suteikia 
visišką sauvalę. Tie, kurie norma
lioje santvarkoje buvo persekio
jami kaipo vagys, plėšikai, žmog
žudžiai, visokį įvairių tautų perė
jūnai, dabar yra aukšti pareigūnai, 
okupantų geriausi bendradarbiai: 
Apskritai, Tarybų Sąjungos sant
varkoje vagys yra beveik nebau
džiami. Svarbu jų politinis įsitikini
mas ir ištikimumas. Vargas pate
kusiam į jų rankas. Joks įstaty
mas suimtojo negina. Nieko nereiš
kia nekaltumas. Tortūra privers 
prie visko prisipažinti, nors apie 
tai nebuvai nė pagalvojęs.

(Bus daugiau)

nežiūrint žiemos speigų. Nuolat 
tūkstantinės brolių ir sesių ko
lonos linguoja į Sibirą. Daugelis 
jūsų giminių kalti tik dėl to, kad 
jūs pabėgote. Jie to nepamirš, ne
privalu to nei jums pamiršti.

Priminkit visiems, kad šiandien 
200 milijonų durtuvų nukreipti į 
mažąsias pavergtas tautas joms 
nušluoti nuo žemės veido, bet 
ateis laikas, kada tie patys durtu
vai grasys ir Vakarų pasaulio mo
terims ir vaikams. Priminkite, kad 
šie vandalai nebijo sentimentalių 
žodžių, nesaistomi jokių moralinių 
principų, bet gali būti nugalėti tik 
ugnimi. Padarykite viską dėl tė
vynės. Jūsų aukos ir darbai turi 
būti gyvybės kaina, kaip ir mūsų. 
Padarykit viską, kad bent kiek 
sumažėtų vergijos dienos. Kiek 
daug galėtų Amerikos lietuviai pa
dėti. Juk jų ir mūsų tėvynė de
dama į karstą. Mes skaitome spau
doje, kad lietuviai iš svetur kvie
čiami grįžti namo. Mums tik juok
tis lieka iš jų sugrįžusių vargo ir 
kančių. Vos išlipę į savo tėvynę, 
jie valdžios atstovų apiplėšiami, 
apstatomi šnipais, pasmerkiami 
skurdui. Jie automatiškai netenka 
netik savo parsivežto turto, pini
gų, bet ir asmeninės laisvės. Kiti 
tampa išgamomis ir juokias iš mū
sų mirštančiųjų kalbėdami per 
radio į Vakaruose esančius.

Mes pasigendame tiesaus ir 
ryžtingo žodžio reikalaujančio su
drausti azijatus, sulaikant juos nuo 
mūsų tautų žudynių. Kur dingo 
milijonas amerikiečių lietuvių kai 
jau virš šimto tūkstančių jų bro
lių tik per tris su viršum metų 
sunaikino azijatai.

Mes klausiame Jūsų, ar viską 
Jau padėjote ant tėvynės aukuro, 
kad taptume laisvi. Ar riepaskę- 
state kartais siauram savų interesų 
ratelyje ir neužmirštate paverg
tąją tėvynę. Mūsų širdys niekad 
tų nepamils, kurie perdaug susirū
pino kasdienine duona.

Mes, ketvirti metai gulėdami tė
vynės apkasuose, visa, ką mums 
davė tėvynė, aukojam jos laisvei, 
net ir gyvybę neišskirdami; dabar 
jau mums nuvargus, atėjo eilė ir 
jums atiduoti savo dalį. Nei 
vienam lietuviui, kur jis bebūtų 
neturi būti svetimi mūsų kovos 
reikalai. Visi junkimės į kovoto
jų eiles sau protuose ir širdyse 
įrašę: Prakeikimas visiems tėvynės 
išdavikams Ir mirtina kova dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės.

Pavergtoji Lietuva, 1947 m. apa
tių mėn.
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PASLAPTINGOJIkpf-yonflNSIEDEL 
MISIJA IR JOS UŽKULISIAI

Neseniai amerikiečių karinis 
teismas šešiais mėnesiais kalėjimo 
nubaudė buvusį vokiečių aviacijos 
kapitoną Heinrich von Einsiedel 
Už tai, kad jis iš sovietų zonos be 
leidimo atvyko j amerikiečių zoną. 
Į Jį įvykį dėmesys tebuvo atkreip
tas daugiausia dėl to, kad von 
Einsiedel yra „geležinio kanclerio“ 
Bismarcko anūkas. Guvesniam ste
bėtojui krito j akis, kad amerikie
čių organai, išsyk leidę prasmukti 
▼ienai kitai žiniai apie špionažinį 
tos nelegalios von Eiensiedel ke
lionės pobūdį, po to staiga nutilo, 
o jų teismas teįkrėtė jam šešis 
mėnesius „už nelegalų zonos sie
nos perėjimą“.

Dabar prancūzų „Carrefour" 
skelbia šį tą iš tos bylos užkulisių 
ir nurodo, kad von Einsiedel suė
mimas yra vienas didžiausių so
vietų pralaimėjimų slaptajame ka
re, kuris nūn vyksta Vokietijoje 
tarp Vakarų ir Rytų.

Kpt. von Einsiedel sovietai paė
mė nelaisvėn Stalingrade, kur jis 
ką tik buvo paskirtas į marš, von 
Paulus štabą. Nelaisvėje jis vaidi
no stambų vaidmenį žinomajame 
„Laisvosios Vokietijos" komitete, 
o karui pasibaigus sovietai, kom
binuodami savo planus dėl Vokie
tijos, prisiminė jo giminystę su 
„geležiniu kancleriu" ir numatė 
jam išimtinės reikšmės slaptą mi- 
siją.

Realistas Stalinas gerai nuvokia, 
kad Vokietija komunizmu niekad 
nesusigundys, lygiai gerai jis nu
mano, kad vokiečių nacionalizmą 
galima suvilioti bismarckine vo
kiečių — rusų sąjungos koncepci
ja. Tuo pagrindu vyko visi marš, 
von Paulus ir gen. Seydlitzo pasi-

LIETUVIO DOVANA AUSTRA
LIJOS KATALIKAMS

Su Weideno lietuviais į Austra
liją prieš kelis mėnesius išvyko 
linkęs į tapybinį meną ir turįs 
tam neabejotinų gabumų Algir
das K. Jis čia likusiems savo bi
čiuliams rašo, kad su kitais pa
teko- į Grehwater apylinkę, o kai
mynėje Cairns apylinkėje įsikū
rusių lietuvių yra ir daugiau. Visi 
lietuviai užsirekomendavo gerai. 
Todėl vietos kunigai ir kiti kata
likai yra jiems palankūs. Austra
lijos emigracijos ministeris Co- 
well, lankydamasis Cairnse, su
sirinkusiems parapijos katali
kams patarė sueiti į glaudų kon
taktą su atvykusiais lietuviais 
katalikais —- žmonėmis, ku
rie neteko visko, bet nepalūžo 
dvasioje. Todėl, kaip rašo Algir
das K., lietuvius ir australiečius 
katalikus Grehwater ir kitur su
rišo bendra vidinė jungtis, ir jie 
liko geriausiais bičiuliais.

Atsidėkojant užĄ visa tai, Algir
dui kilo mintis nupiešti mūsų ša
lies Užtarytojos Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslą ir pa
dovanoti jį Grehwater parapijai.

Atliekamomis nuo sunkaus dar
bo valandomis Algirdas kruopš
čiai stvėrės darbo. Paveikslas apie 
2 metrus aukščio, drobėje, alieji
niais dažais tapytas. Darbas tru
ko kelis mėnesnius. Algirdas su
dėjo į jį visas savo sutaupąs — 
apie 30 svarų.
' Švenčiant šiemet mūsų Tautos 

šventę, kurią ten, tolimoj Austra
lijos, Grehwater parapijoj, nukė
lė į rugsėjo mėn. 12 d., Aušros 
Vartų švč. Marijos ' paveikslas 
vietos kunigo per iškilmes buvo 
pašventintas ir įteiktas para
pijos bažnyčios komitetui. Ištisai 
per iškilmingas pamaldas lietu
viai giesmes giedojo savo gim
tąja kalba. L. E-tas

kalbėjimai su Stalinu: dėl to ir 
von Einsiedel, paprastas kapitonas, 
bet Bismarcko anūkas,, taip iškilo 
„Laisvosios Vokietijos" komitete.

„Carrefour" korespondento turi
momis žiniomis, von Einsiedel šią 
vasarą sovietų buvo slapta pasiųs
tas į Vakarų Vokietiją, kad susi
rištų su čia esančiais nacionalistų 
sluoksniais ir su jais aptartų ben
dro veikimo planą. Vokiečiams tas 
planas žada visos Vokietijos iš
laisvinimą ir suvienijimą, o sovie
tai tikisi su jo pagalba pakinkysią 
tą suvientytą Vokietiją į savo po
litinių tikslų vežimą.

Visai Vokietijai užvaldyti sovie
tai toli gražu nenori įyesti raudo
nosios Armijos į Vakarų Vokieti
ją, nes tai tikriausiai iššauktų ka
rą su Vakarų demokratijomis, o ir 
vokiečiai prieš naują okupaciją 
šiauštųsi. Bet Kremlius yra įsiti
kinęs, • kad jeigu vakarinėse Vo
kietijos zonose kiltų rimti komu
nistiniai neramumai, o tuo pačiu 
metu „tvarkos atstatyti" iš Rytų 
Vokietijos atvyktų sovietų prie
globsty patylom atgaivinti buvu
sio wehrmachto daliniai, pasiųsti 
centrinės Vokietijos vyriausybės 
Berlyne, — tada vakarinių sąjun
gininkų padėtis pasidarytų dau
giau negu labai kebli: ji būtų sta
čiai neįmanoma. Priešindamiesi 
wehrmachtui, kuris vokiečių dau
gumos akyse būtų ne sovietų 
įrankis, bet tikrasis jų tautos iš
laisvintojas nuo okupantų, vaka
riniai sąjungininkai tikriausiai ne
lėktų bendradarbiavimo ir tų ne-

Mielą kolegą, Mūncheno 
Stud. At-kų D-vės P-ką
Alfonsą Dainių ir Agnutę 

Eibutytę,
sukūrusius jaukų šeimos 
židinį nuoširdžiai sveikina 
ir daug laimės linki.

St. Dargis

J. E. Arkivysk. ir Metropolito Juozapo 
Skvirecko sukakties minėjimas

Spalių 3 d. Augsburgo-Hoch- 
feldo lietuvių komiteto ir Augs
burgo ateitininkų sendraugių ini
ciatyva buvo suruoštas iškilmin
gas J. E. Kauno Arkivyskupo ir 
Metropolito Juozapo Skvirecko 
75 m. amžiaus sukakties minėji
mas.

10,15 vai. vietos bažnyčioje prof, 
kan. Meškauskas atlaikė iškil
mingas Sv. Mišias jubiliato inten
cija, o pamokslą, nušviečiantį ju
biliato asmenybę ir jo kaip ku
nigo gyvenimo kelią, pasakė kur. 
Paulauskas. Sv. Mišių metu gie
dojo Jeronimo Kačinsko vado
vaujamas moterų choras.

18 vai. naujoje stovyklos salėje 
įvyko akademija. Atidaromąjį žo
dį tarė Hochfeldo stovyklos ko
miteto pirmininkas Pov. Zičkus, 
kviesdamas prof. kan. Meškauską 
paskaitai.

Prelegentas gana ilgojė paskai
toje, kaip pats pradžioje pastebė
jo, nesistengė atpasakoti jubiliato 
biografiją ar nagrinėti jo darbus, 
o davė pluoštą atsiminimų iš sa
vo bendravimo su jubiliatu.

Po paskaitos sekė meninė dalis.
Pirmiausiai soL J. Krištolaity- 

tė, J. Kačinskui akomponuojant, 
pagiedojo „Avė Maria“. Toliau 
dramos aktorius Brinką labai 
nuoširdžiai perskaitė Kristaus 
pamokslą nuo kalno, akt Pukele- 
vičiūtė padeklasnavos du Bernar- 

komunistinių, bet neabėjotinai na
cionalistinių vokiečių partijų^ ku
riomis jie nūn remiasi.
* '‘Von Einšiedel į Vakarų Vokieti
ją buvo atsiųstas kaip tik tuo me-' 
tu, kada sovietai pradėjo Berlyno 
blokadą, kurios aiškus tikslas — 
„išvalyti" nuo vakariečių Berlyną, 
kad čia galėtų atsisėsti sovietų 
globoje sudaryta centrinė, visai 
Vokietijai vadovauti pasišovusi 
vyriausybė. Su Vakarų Vokietijos 
nacionalistais, kurių žmonės iš ti
krųjų sėdi raktinėse vakarinių zo
nų vietose, jis turėjo sutarti, kada 
bus 'patogiausias .momentas numa
tytiems veiksmams.

Dabar amerkiečių ir britų žval
gyboms tenka nustatyti, su kuo, 
būtent, von Einsiedel čia turėjo 
pasimatyti.

Yra žinoma, kad vokiečių nacio
nalistų rezistencijos štabai yra ne 
pačioj Vakarų Vokietijoj, bet už
sieniuose. Pirmoj vietoj minėtinas 
vad. „Lugano Komitetas" Šveicari
joj. Jo svarbiausi asmerfs yra: pir- 
mininkas-buvęs III-jo reicho am
basadorius Madride Stohreris, na
riai— buv. gen. konsulas Lugane 
vorl Rausch ir von Langenhahn. 
1944 m. rugpiūčio m. reicho vy
riausybė pervedė į Šveicariją di
deles sumas (apie 300 mil. dolerių), 
kurios deponuotos 625-kių specia
liai paskirtų vokiečių finansinių 
ekspertų vardu. Tie pinigai dabar 
yra „Lugano komiteto" žinioje. — 
Antrasis štabas yra Stokcholme, 
kur vadovauja buvęs nacių kon
sulas Daumischen. Jo uždavinys — 
palaikyti ryšius su naciams palan
kiais elementais užsieniuose.

Von Einsiedel misija ir sudarė 
dalį dižiulio plano: suderinti visų 
Vakaruose veikiančių vokiečių na
cionalistinių elementų planus ir 
veiksmus su Vokietijos „išlaisvi
nimo" bei „suvienijimo" akcija, 
kurią Rytuose planuoja sovietai 
išvien su prisiglaudusiais pas juos 
vokiečių wehrmachto vadais. Vo
kiečių nacionalistams toje kombi
nacijoje vaidenasi vieningos ir ga
lingos Vokietijos atstatymas są
jungoje su sovietais. Jau kitas 
klausimas, kas galų gale šiame 
biznyje būtų apgautas: sovietai ar 
vokiečių nacionalistai.

do Brazdžionio eilėraščius ir akt. 
A. Škėma paskaitė „Nežinomo 
lietuvio skundą" (laišką iš Lietu
vos), kuris klausytojams paliko 
gilų ir jaudinantį įspūdį. Pabaigai 
sol. Baranauskas pagiedojo dvi 
giesmes.

Paskutinį žodį tarė Hochfeldo 
kolonijos klebonas kun. J. Juoze- 
vičius, kartu perskaitydamas 
sveikinimo adresą, kuris bus nu
siųstas Jubiliatui ir kuriame 
Hochfeldo ir Haunstetteno lietu
viai linki J. Ekscelencijai ilgo 
amžiaus ir prašo Visagalį, kad Jis 
leistų Jo Ekscelencijos vadovau
jamiems grįžti į laisvą tėvynę. A.

RUSU PASIRENGIMAI
BALTIJOS JŪROJE

Skandinavijos stebėtojai pra
neša apie didelio masto sovietų 
karinę veiklą visu Baltijos pajū
riu. Ties Pamu miestu, buvusiu 
Estijos uostu, vokiečių karo be
laisviai stato didžiulį aerodromą. 
Dago, Gesei ir Odensholm salos 
yra stipriai fortifikuojamos. Rytų 
Vokietijoj prie Wamemūndės sto
vi dvi sovietų naikintuvų eska
dros, o Pomeranijos pakrantėje 
pristatyta specialių pozicijų šau
dyti raketiniams sviediniams.

PASIRUOŠIMO EMIGRACIJAI 
KURSAI

Pabaltijo Universiteto Pinne- 
berge veiklos rėmuose, greta nor
malių akademinių studijų, stei
giami šešių mėnesių PASIRUO
ŠIMO EMIGRACIJAI KURSAI.

Kursai susideda iš dviejų dalių:
,1. Bendras paruošimas, priva

lomas visiems klausytojams:
1. Anglų kalba (pradedantiems ir 

pažengusiems) ar ispanų kalba.
2. Užeuropių kraštų geografija.
3. Angliškai kalbančių kraštųf Didž.

Britanijos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių) istorija.

4. Angliškai kalbančių kraštų val
stybinė santvarka.

5. Tarptautinės teisės pagrindai 
(apžvalga, UNO, prieglaudos 
teisė).
II. Specialus praktinis paruoši

mas, pasirenkant vieną žemiau 
nurodytų kursų:

1. Raštinės tarnautojų kursai (ang
lų korespondencija, anglų pre
kybinė korespondencija, rašy
mas rašomąja mašinėle, buhal
terija).

2. Bibliotekininkystės kursai
3. Pieninkystės kursai.
4. Žemės ūkio darbų prižiūrėtojų 

kursai.
5. Matavimo kursai (žemės mata

vimas, niveliavimas, planų brai
žymas).

6. Paukštininkystės kursai.
7. Braižybos kursai (techninis 

braižymas, piešimas, taikomoji 
grafika, „photo-print" spausdi
nimo technika).

8. Statybos technikos kursai.
9. Praktiniai elektrotechnikų ir 

elektromonterių kursai.
10. Odontologijos padėjėjų kursai.
11. šoferių kursai.

Registruotis gali visų tautybių 
asmenys, sukakę 17 metų amžiaus, 
galį sekti paskaitas vokiečių kal
ba (brandos atestatas nėra būti
nas).

Registruojantis reikia nurodyti 
pavardę, vardą, gimimo datą ir 
vietą, tautybę, asmens liudijimo 
numerį, išeitą mokslą, kurį prak
tinį kursą nori išeiti, adresą, 
DPACCS numerį.

Pareiškimus reikia tuojau siųsti 
į Study Centre (Baltische Univer- 
sitaet), Pinneberg (24).

Kursai prasideda š. m. lapkričio 
mėn. 1 d.

SKELBIMAS
Pranešu, kad dar galima gauti 

kun. Dr. P. Aleksa „APSAUGOK, 
AUKŠČIAUSIAS" maldaknygę. Kai
na 1,50 RM. Platintojams daroma 
nuolaida. Užsakymus siųsti: Edvar
das Vilutis, 14a Schw. Gmūnd, Bis- 
marckstr. 1.

VISŲ DĖMESIUI
Įvairiose sanatorijose Vokietijo

je šiuo metu yra apie 450 lietuvių 
džiovininkų, jų tarpe apie 100 vai
kų. Jų išvykimas iš Vokietijoe,

Padėka Kultūros 
Rengėjams

Lietuvių Kultūros Fondo St. Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja L.* Vai
lokui, Lietuvos neprik. kovų sava
noriui, Kultūros Fondui paauko
jusiam 5 dolerius.

L.K. Fondo Steig. Komitetas

Taūriam Uėfaviui a. a. 
Juokai VlLKUTAlClUI mi

trus ir, jį Svetimai žemei 
priglaudus, veltontes šeimą, 
p. p. Vilkutaičius, Čivinskus 
ir Gedvilus širdingai užjau
čiame. J

A. ir V. Užupiai

PRANEŠIMAI,,., |
greitu laiku nenumatomas. Todėl 
prašome visų tų, kurie dabar iš
vyksta, visą atliekam^ literatūra 
suaugusiems ir vaikams aukoti 
vietos L.RKryžiaus skyriams, arba 
įgaliotiniams.

Šios knygos bus išdalintos sana
torijoje gulintiems ligoniams.

L.R.K. Vyr. Moterų Komitetas.

S. m. rugsėjo mėn,. 24 d. apsivo
gė ir pabėgo iš „Unterm Berg" 
stovyklos Oldenburge Jonas DŪ
DA, gimęs 1922 3. 21 m. Jo išvaiz
da: juodbruvas, lieknas, aukštas, 
akys rudos — tamsios, plaukai 
ilgi, šukuojami į viršų, kalba lėtai. 
Sakosi pabėgęs iš rusų zonos.

Turimomis žiniomis, jis bastosi 
po vakarų zonas, keisdamas ar vo
kietindamas vardą. Stovyklų vado
vybės yra prašomos, pasirodžius 
minėtam asmeniui, jį sulaikyti ir 
pranešti lietuvių „Unterm Berg" 
stovyklos komitetui.

Komiteto Pirmininkas 
Sekretorius

SKELBIMAS Nr. 52
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime minimi asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji prašomi atsiliepti C/Kartote- 
kon per vietos LTB komitetus, 
kartu nurodant šio skelbimo eilės 
Nr. ir įdedant reikiamą kiekį 
pašto ženklų atsakymui apmokėti.

743. RAMAŠAUSKIENĖ-Alytaitė 
Stella iš Vilkaviškio; ŽALIUKIENE-

I Kliunkaitė Emilija ir jos vaikai: 
Birutė, Gražina bei Juozas, kilę iš 
Alytaus.

744. SKURKIAI: Ona (1878), Al
fonsas ir Jonas, Kilę iš Nemeikš- 
čių; RUIBYS Pranas iš Šiaulių; 
KOŽUKAUSKIENE - Kučinskaitė 
Ksavera ir jos vaikai: Antanas ir 
Elena; kpt. BUTKŪNAS Antanas.

745. Mr. Mot. Umevičius, 806 
W. Pratt Street, BALTIMORE 1, 
Md./USA — prašo atsiliepti savo 
pusbrolius Petro Merkevičiaus sū
nus, kilusius iš Šelvių.

746. JAV-se mirusio Martin
RAUBA giminės: žmona Stefanija, 
sūnus Vaclovas, dukros Marija 
Andrušaitienė, Jadvyga Legeckie- 
nė ir Stefa Stašauskienė, arba jų 
likimą žinantieji — tuojau prašomi 
kreiptis į LG Konsulatą, NewYoik, 
palikimo bylos Nr. 14572/10-A rei
kalu. i •

747. Giminių adresai, laiškai: 
Aug. Vileniškiui, Matildai Ližienei 
ir J. Šakaliui.

LTBC/Kartotekos Vedėjas.

Valerija Mažilienė, gyv. Kana
doj, R. R. I. Rodney, Ont. ieško 
Jono Rimkevičiaus, kil. iš Kriukų 
km., Paežerėlių v., Sakių apskr.

Malfort. Andre S. P. 71621. par.. 
B.P.M. 5 A. T.O.E. Madagascar, 
France, ieško Jono Mičeno, kil. iš 
Kiauleniškio km., Saldutiškio valsč.

7!Ui“ Uelna antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
„LIDUriUI nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM f.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eiluCių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitls, 6888 Delorimler Ave., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Europa nebegali daugiau laukti
VAKARŲ EUROPOS KARINE SĄJUNGA. SKANDINAVIJOS LAI- 

e KYSENA. FRANCO REIKALAVIMAS

Neisrisamas atomines energijos klausimas

Paryžius. Europos susivienijimo 
judėjimui dabar brangi kiekviena 
minutė, nes Sovietų Sąjunga jau 
seniai įvykdė visų savo užimtųjų 
Rytų Europos kraštų karinių pajė
gų sujungimą. Briuselio paktą pasi
rašiusios valstybės jau sudarė sa
vo generalinį štabą, tačiau yra 
aišku, kad ši "karinė sąjunga turės 
tik tiek pajėgumo, kiek ji gaus 
medžiaginės pagalbos iš Amerikos. 
Iš amerikiečių pusės yra pasiūlyta 
1,5 iki 3 milijardų dolerių skubiai 
Europos apginklavimo programai. 
Tačiau viena iš svarbiausių sėk
mingo susivienijimo sąlygų yra 
kuo didžiausias politinis, techniš
kas ir socialinis europiečių soli
darumas. Europos sąjunga turi 
apimti net tik 5—kias Briuselio 
pakto valstybes, bet išsiplėsti ir 
po kitas šalis.

Siaurės blokas
Skandinavijos valstybės jau 

seniai veda pasitarimus dėl kari
nės sąjungos sudarymo. Norvegi
ja ir Danija linkusios kuo grei
čiausiai sudaryti tamprius karinius 
ryšius, tačiau Švedija, bijodama 
rusų, o taip pat ir Suomija, prisi- 

Emigracijos i JAV išvakarėse
CARUSI MUENCHENE. „ClURLIONIES" ANSAMBLIS JAU APRŪPI NTAS SUTARTIMIS. KOKIU BŪ

DU DAUGIAUSIA LIETUVIŲ GALI PATEKTI Į JAV.

(Tęsinys)
Kaip iš besirūpinančių emigraci

niais reikalais sferų tenka pa tier ti, 
minimoji registracija su DP bilium 
visai nieko bendro neturi. Tai nėra 
jokia DP registracija ir jiems to
kios registracijos nenumatoma. By-
la norintiems patekti į JAV prade
dama Vašingtone (teikiant siūlo
mojo kandidato, kuriam garantuo
jamas darbas ir butas, reikalingas 
sutartis. Ten jos registruojamos 
DP „trijų" komisijoj, paskum bus 
patikrinamas kandidatas vad. se
lektorių. Konsulatas su juo tiek 
turės bendro, kad, atrinkus DP ko
misijai ir jos pareigūnams, savo 
ruožtu patikrins, ar jis įsileistinas 
į JAV pagal veikiančius bendruo
sius emigracinius JAV įstatymus, 
jis tik duos vizą ar ne, daugiau 
nieko. Toliau juo rūpinsis DP ko
misija. Tuo būdu ligšioline tvarka 
bylai pagal DP bilių pradėti čia 
jokio pareiškimo niekas nepriima 
ir jo nereikia. Vienintelis kelias — 
gauti iš giminių ar pažįstamų dar
bo ir buto garantijas ir jas kuo 
greičiausiai Vašingtone įregistruoti. 
Taip kiti ir daro — jas siunčia jų 
giminės ar pažįstami tiesiai komi
sijai arba — dar geriau — per 
įvairias organizacijas su jų blan
kais. Tiems, kurie tokių sutarčių 
neturi ar nemato iš kur gauti, pa
gal DP bilių, bent kol kas, kaip 
mus informuoja — kelias į JAV 
užkirstas. Jie gali pakliūti vėliau, 
kai bus renkami kandidatai pagal 
nevardines DP komisijos ar or
ganizacijų sutartis: žemės ūkio 
specialistai, mūrininkai, siuvėjai 
etc. Dabar jie turi kreiptis į įvai
rias organizacijas ar pažįstamus ir 
tokių sutarčių prašyti. BALFas

deda prie jų tik labai delsdamos 
ir jų laikysena nėra visiškai aiški.

ISPANIJA IR PORTUGALIJA
Amerika pageidauja, kad į Eu

ropos gynybos sistemą būtų įtrauk
ta ir Ispanija su Portugalija. Iberų 
pusiasalis amerikiečių kariniuose 
planuose užima labai svarbią vie
tą. Šiuo metu buvo sudaryta 
karinė Ispanijos ir Portugalijos 
sąjunga. Franco esąs amerikiečių 
karinei komisijai pastatęs tokias 
sąlygas: 1) Ispanijos priėmimas j 
JTO, 2) Ispanijos įtraukimas į 
Marshallio planą ir 3) atstatymas 
diplomatinių santykių su Vakarų 
valstybėmis.

Vašingtonas. Valstybės departa
mentas pranešė, kad Sovietų Są
junga išleido naujus kelionės su
varžymus užsienio diplomatams, 
pagal kuriuos jiems yra uždrausta 
išvykti už Maskvos miesto ribų. 
Svetimųjų valstybių koresponden
tų pranešimai apie šias naujas so
vietų trukdymo priemones buvo 
sovietų cenzūros sulaikyti.

Paryžius. Kaip „New York Her
ald Tribune" savo IX. 2 d. nume
ryje rašo, JAV pranešė JTO visu
mos susirinkimui, jog dauguma 
valstybių pritaria Amerikos pasiū
lytam atominės energijos kontro
lės planui ir jo priėmimas pastum
tų visą programą į priekį. Ameri
kiečiai šį pareiškimą padarė, kai 
daugumas atominės energijos ko
misijos narių pasisakė prieš So
vietų Sąjungą, kuri vienintelė, 
kliudo šį klausimą teigiama pras
me išspręsti, šitam klausimiui 
iškilus politinėj komisijoj, dau
giausia diskutavo amerikiečiai ir 
kanadiečiai.

AUSTIN PUOLA MAŽUMĄ
Politinės Komisijos diskusijų 

metu amerikiečių nuolatinis atsto
vas prie JTO Warren Austin pa
reiškė: „Jei tautos daugumoj pri
taria atominės kontrolės princi
piniam planui, kaip gali keli poli
tiniai vadai tęsti savo trukdymus 
prieš daugumos reikalavimus. Jei 
jie reikalauja, kad reakcionieriškas 
nacionalizmas turi duoti kelią 
kooperatyviniam ir demokratiškam 
progresui, kaip gali mažuma tą

I progreso kelią blokuoti?"
Atominės energijos klausimas 

jau tvarkomas nuo 1946. m. Tais 
metais plenumo susirinkimas su
darė Atominės Energijos Komisiją. 
Amerika ir Rusija patiekė pokon- 
trolės planą. Iš 17 dalyvavusių 
komisijoj valstybių 14 pritarė 
amerikiečių planui. Tik Ukraina ir 
Lenkija pritarė Rusijos planui.

SOVIETŲ PLANAS „SILPNAS"
Toliau kalbėdamas apie ato

minės energijos komisijos dviejų

metų darbą, Warren Aus tinas pa
reiškė, jog sovietų planas buvo 
daugumos pripažintas, kaip „silp
nas", „nerealistiškas" ir „iš pa
grindų netinkamas".

Toliau kalbėjęs Kanados atsto
vas gen. Andrew G. L. McNaugh
ton pabrėžė, jog „JTO, siekdama 
kontroliuoti atominę energiją, kon
troliuoja tai, ko nekontroliavimas 
reikštų civilizacijos galą".

Toliau Kanada pasiūlė priimti 
rezoliuciją, kuri pasisako už ato
minės energijos komisijos daugu
mos nuomonę ir kartu už ameri
kiečių kontrolės planą. Paskutini
ame paragrafe sakoma, jog ple
numo susirinkimas turėtų pasira
šyti raginimą visoms tautoms, kad 
jos išpildytų savo pareigą pasau
liui ir priimtų amerikiečių planą 
bei paskatintų jas aktyviai įrengti.

Kaip žinoma, Amerikos plano" 
pagrindinė mintis yra sukurti spe
cialią atominės energijos kontro
lės komisiją, prieš kurios veiks
mus, tikrinant atominius resursus 
ir fabrikus, nebūtų galima vetuoti. 
Tačiau su tuo nesutinka Sovietų 
Sąjunga ir, Višinskiui prašant, 
Spaakas, politinės komisijos pir
mininkas, klausimo svarstymą nu
kėlė vėlesniam laikui.

JAV bazės Ispanijoj?
New Yorkas. CMD rašo, kad, 

pagal JAV generalinio štabo pa
ruoštus gynybos planus, laikoma 
labai svarbiu dalyku įrengti Ispa
nijoj amerikiečių kariuomenės ba
zes. JAV senatorius Gumey, kuris 
šiuo metu lankosi Lisabonoj, dar 
kartą iškėlė Ispanijos priėmimo į 
JTO reikalą. Tai rodo, kad ilgai 
planuotas Vašingtono ir Madrido 
susitarimas netrukus gali tapti tik
rove. Bijodama Vakarų pasaulio 
reakcijos, JAV vyriausybė nepa
sirašys sutarties su gen. Franco, 
tačiau manoma, kad pasikalbėji
mai, kuriuos Franco vedė su Don 
Juanu, Ispanijos sosto įpėdiniu, 
nesą kilę vien tik iš generolo ini
ciatyvos. Monarchijos grįžimas 
Ispanijon visiškai sutaptų su JAV 
planais. Kokių nors sutarčių pasi
rašymas su dabartine ispanų vy
riausybe galėtų sukelti ištisą ko
munistų propogandos audrą. Be to,

tiems, kurie į jį kreipsis, kiek ga
lės, padės. Tačiau jis ne visiems 
galės padėti, nes viena, jis neturi 
tokios sutarties, kuri leistų jam pa
čiam (kaip or — jai) minimąsias 
darbo ir buto sutartis išdavinėti 
(dabar jis tik tarpininkauja tokias
sutartis įteikdamas, veikimą koor
dinuodamas, informuodamas etc.), 
antra jo ištekliai labai riboti, be 
to, jis blankų darbo ir buto sutar
čių veik neturi. Net NCWC, šiaip 
pajėgi kat. organizacija, kaip iš 
Carusi pareiškimo paaiškėjo, tokių 
sutarčių turi vos 3.000, kuriomis 
pirmoj eilėj aprūpins savo senuo
sius affidavitininkus ir kt. klientus. 
Tuo būdu šiuo metu realus gali
mumas, kad kuo didžiausias lietu
vių skaičius patektų į JAV, yra 
šis: kuo daugiausia gauti buto ir 
darbo garantijų. Gauti iš pažįsta
mų, nepažįstamų, įv. organizacijų 
etc. Juo jų Amerikos lietuviai dau
giau pasirašys, juo ir mūsų tau
tiečių ten daugiau atsidurs. O ten 
atskiri žmonės kartais padaro la
bai daug, pav. p. St. Nasvytis iš 
Clevelando reikalingomis b. ir dar
bo garantijomis aprūpino visą 
Čiurlionio ansamblį, sumedžiojęs 
jas iš vietos lietuvių. Po tokią ga
rantiją gavo net mažamečiai vai
kai — pav. */« metų, ir tie turi 
buto ir darbo sutfrtį. Čionykščiai 
tuo stebisi, kam jos reikalingos, 
bet ten paaiškina, kad toks įsta
tymo reikalavimas. Dalis lietuvių 
praeis pro NCWČ, WCS ir kt or
ganizacijas. Kad būtų visos lietu
vių bylos sukoncentruotos vienam 
BALFui ir eitų tik per jį, to nenu
matoma. Juk žmonių nuo uostų 
pervežimas ir įkurdinimas atsieis 
daug pinigų, o BALFas ne tiek

daug jų turi. Jis viską daro, ką 
gali, bet daug kas nuo jo gerų 
norų nepriklauso. Daug gali padėti 
šiuo metu vykdomas BALFo va
jus lėšų surinkti, garantijų gauti 
etc. Jis eina šūkiu: padėdami 
BALFui, padėsime patys sau. To-

į dėl tie tremtiniai, kurie įpareigoti 
ar patys įsipareigoję kuriuo nors 
būdu prie minimojo vajaus prisi
dėti savo pareigos neatliks, tuo 
pačiu realiai pasunkins ir kitiems 
tautiečiams galimumą įsikurdinti 
JAV.

BALFo etatai Vokietijoje dar ne 
visai patvirtinti. Šiuo metu veikia 
jo pagrind. skyrius Pasinge (Bis- 
markstr. 20), kur jam paskirtas 
atskiras kambarys (nr. 12). Ten 
Įkurdinimo Tarnybos Valdytoją p. 
Masaitį galima pasiekti ir telefonu, 
prašant išsyk centrinės Nr. 82482, 
tai atsiliepus, toliau Nr. 19. NC
WC reikia prašyti tuo pačiu cen
trinės Nr., bet toliau jau Nr. 24. 
Prie NCWC lietuvių reikalais rū
pintis priimti du žmonės. Kita įstai
gos dalis yra Munchene, Rauch- 
str. 20, prie BALFo įgaliotinio 
amerikiečių zonai ir Raud. Kry
žiaus įstaigos (telefono Nr. 480807). 
Čia kasdien gaunama apsčiai laiš
kų su garantijomis, kurios čia ren
kamos ir vėliau bus pasiųstos 
įregistruoti DP komisijai Vašing
tone. Tokių sutarčių šiuo metu 
gauta per 200. Į registracijos darba 
įtraukta visa R. Kryžiaus kan
celiarija, kuri šiuo metu yra vir
tusi tikru emigraciniu biuru. Šiuo 
atžvilgiu kiek blogiau anglų ir 
prancūzų zonos, kurios su BALFu 
tegali kol kas susisiekti tik laiš
kais.

Sudarytas V. Europos gen. stabas
Londonas. Oficialiai pranešama, 

kad gen. Montgomery yra paskir
tas nuolatinės Vakarų Europos 
unijos gynybos generalinio štabo 
vadu. Prancūzų gen. de Lattre de 
Tassigny paskirtas vyriausiu sau
sumos kariuomenės vadu, anglų 
oro maršalas Sir James Robb yv- 
riausių aviacijos pajėgų vadu ir 
prancūzų gen. Jaujourd paskirtas 
vyriausiu penkių valstybių lai
vyno vadu.

UŽREGISTRUOTAS ATOMINES 
BOMBOS SPROGIMAS

Zūrichas. Zūricho meteriologijos 
stotis užregistravo didelius spro
gimus, kurių priežastis gali būti 
atominė bomba. Šie sprogimai duo
da kitokį grafišką vaizdą negu že

„ŽIBURIŲ“' 
skaitytoju Anglijoje de mėsini

„Žiburių” atstovas Anglijoj p.Punkris persikėlė į kitą vietą. Nau
jasis p. Justo Punkrio adresas yra šis: Justas Punkris Harley Miners 
Hostel Harley Nr. Rotherham Yorks.

„Žiburius" galima užsisakyti ir pas Mr. Petrą Viržintą, Isteral My- 
nach Miners Hostel Hengoed Glam. S. Wales, England.

„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje 3 Šilingai.

reikia skaitytis su prancūzų nuo
mone, kuri turi lemiamos įtakos 
visos Vakarų Europos galvosenai. 
Taip pat ir Anglija pareiškė, kad 
ji nepritars Ispanijos įjungimui į 
Maršalio planą tol, kol Franco pa
siliks valdžioje. Spalių 3 d. JAV 
užsienio reikalų ministerija panei
gė visus pranešimus, liečiančius 
JAV derybas su Franco dėl JAV 
karinių bazių Ispanijoj.

TMUHįtai is
New Yorkas. JAV tautinio sau

gumo tarybos pirmininkas Arthur 
Hill pranešė, kad Amerikos fabri
kantams jau išdalyti karo gamy
bos užsakymai, kuriuos jie turėtų 
pradėti vykdyti karo atveju. Tuo 
būdu esą bus sutaupyti šeši mėne
siai laiko, kuris būtų reikalingas 
išvystyti karo pramonės veikimui.

Vašingtonas. Žymus amerikie
čių genetikas Nobelio premijos lau
reatas prof. H. J. Muller protesto 
ženklas prieš sovietų vykdomą moks
lininkų valymą išstojo iš Sovietų 
Mokslų Akademijos. Laiške, rašyta
me akademijos prezidentui, jis sako, 
Jog nė vienas mokslininkas, kuris dar 
gali laisvai apsispręsti, tokiai aka
demijai nepriklaukys.

Canberra. Australijos imigraci
jos ministerls Arthur Calhvell pra
nešė, kad šiais metais numatoma 4000 
DP lėktuvais nugabenti | Pietų Afri
ką ir iš ten laivais l Australiją.

Roma. Keturi albanų jūrininkai 
ir 9 pabėgėliai rugsėjo 2»d. mažu lai
veliu atvyko Italijon. Jie pareiškė, 
kad apleidę Albaniją, norėdami „pa
bėgti nuo jos antidemokratiško re
žimo“.

Heidelbergas. JAV reikalauja, 
kad 50% savanorių karių, pasirašiu
sių 3 metams, jų sutarties terminui 
pasibaigus, pasirašytų iš naujo.

Berlynas. 100 dienų oro tilto 
sukakties proga Berlyno gyventojai 
amerikiečių bei anglų lakūnams, da
lyvaujantiems Berlyno aprūpinime 
suruošė penktadieni šventę, kurios 
metu Berlyno burmistras (teikė la
kūnams dovanų Ir gėlių.

New Yorkas. Lapkričio mėn. 
vienas iš naujųjų milžiniškų B—31 
bombonešių nuskris be nusileidimo 
10.000 mylių kelią nuo New Yorko iki 
Honolulu. Po to šis lėktuvas skris 
rytų kryptimi, stengdamasis pasiekti 
bent 12.000 mylių rekordą.

St. Louis. JAV karo ministerls 
spaudos atstovams pareiškė. „Mes ži
nome. kad sovietai laiko prie ginklo 
daugiau negu 4 mil. vyrų ir kad jų 
ginklavimosi išlaidos siekia 35 mlllar- 
dus dolerių kasmet. Kadangi Sovietų 
Sąjungai negręsia joks užpuolimas ir 
ji neturi jokios stiprios kaimyninės 
valstybės, mes žinome, kad galinga 
kariuomenė yra suorganizuota kito
kiems negu apsigynimo tikslams.

mės drebėjimas, tačiau nėra jokio 
instrumento, kurio pagalba galima 
būtų aiškiai atskirti atominės bom
bos sprogimus nuo kitų sprogimų. 
Šveicarų meteorologinės stoties 
tarnautojai gavo įsakymą prane
šimų apie atominės bombos spro
gimą Sovietų Sąjungoj nepatvir
tinti ir nepaneigti, nes tokios rū
šies pranešimai turi politinį bei 
karinį charakterį ir gali būti išaiš
kinti kaip neutralumo pažeidimas.

Mirus
kun. dr. Pranui Petraičiui, 
jo broliui kun. Antanui 
Petraičiui reiškia gilią užuo
jautą

Marija Šaulienė
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