
The Lithuanian 3 Times Weekly
THE LIGHTS

Published under EUCOM, Civil Affairs 
Division Autorization Number UNDP 2M 
Responsible Publisher: JUOZAS VITfiNAS
Responsible Printer: Haas A Cle., Augsburg

Circulation: 4000
Leld-vyr. red. - J. VTTENAS, Liter, ir kul- 
tdr. sk. red. - A. GRAŽIŪNAS, Inform. sk.

red. - V. ROCEVlCiUs.
Redakcija Ir administracija: (13b) Augsburg- 

Hochfeld, Baltic DP Camp.
Ein. task. Bayerlsche Vereinsbank, Filiale 

Augsburg, Nr. 23073
Sio Nr. kaina 25 Pfg.

59 (169)

IŠEINA ANTRADIENIAIS, KETVIRTADIENIAIS IB ŠEŠTADIENIAIS

AUGSBURGAS, ketvirtadienis, 1948 m. spalių mėn. 21 d. IV METAI

Sovietams tepriimtina išeitis - 
JAV kapituliacija

► Slaptas sovietų politbiuro do- 
( kumentas, patekęs į amerikiečių 
' rankas, buvęs tasai akstinas, ku- 
Į ris pastūmėjo prezidentą Truma-
• ną apsispręsti už energingą ir 
’ spartų JAV karinio saugumo

priemonių stiprinimą. „La Ba
taille“, kuris tai skelbia, rašo,

> jog tas dokumentas tai „ūkinė 
studija", pasirašyta sovietų polit-. 
biuro nario ir vyriausybės vice
pirmininko Voznesenskio ir adre-

< suota viso pasaulio komunistų 
1 partijų vadovybėms. „Imperiali

stinius agresorius būtina nugih- 
kluoti ūkiškai ir kariškai“, sako
ma tame rašte. Toliau Voznesen- 
skis patikslina, jog JAV yra ne
numaldomas sovietų priešas, ir

■ tarp Baltųjų Rūmų ir Kremliaus
• nesąs įmanomas joks tarptautl- 
’ nis bendradarbiavimas. Sovietams 
i tesanti priimtina vienintelė išei
tis — JAV kapituliacija. Vozne-

1 senskis pasaulio komunistams 
i įsako rengtis ne tik trečiajam pa- 
I sauliniam karui, bet — ir tai pir
moj eilėj — visai serijai atskirų 

(konfliktų, kurių bendra veikmė 
turi galų gale Jungtines Valsty
bės parklupdyti. Sovietų ir viso 

. pasaulio komunistų spaudai įsa- 
* koma kovoti su „Amerikos pra- 
• monės pajėgumo hipnoze“ ir įro- 
- dinėti, kad iš tikrųjų Jungtinės 
Valstybės einančios į neišvengia-

I
mą ir katastrofišką ūkinę krizę.

„La Bataille“ toliau pastebi, jog 
pagrindinės sovietų aviacijos pa-

• jėgos esančios sutelktos Rytų Vo- 
• kietijbje, kur aerodromuose bom- 
1 bonešių ir naikintuvų esą daugiau 
■ net kaip pačiais Hitlerio aviaci- 
' jos klestėjimo laikais. „Abiejų 
pasaulio didžiųjų galybių vyrai“, 
rašo „La Bataille“, šiandien nebe 

t tiek svarsto naujo karo galimu- 
Imus, kiek apskaičiuoja momentą, 
kada jis turės prasidėti“. Prezi-

dentas Trumanas, išstudijavęs 
minėtąjį Voznesenskio raštą ir 
pasirašęs pastaruosius karinius 
įsakymus, pastebėjęs, jog „šian
dien labiau kaip bet kada reikia 
paraką laikyti sausą“.

Madridas. Ispanų užsienių reika
lų ministeris Artajo paskelbė, kad 
Ispanija būsimo karo atveju lik
sianti neutrali. Tačiau jis dar pri
dėjo: „Jei Anglija nesikiš į mūsų 
vidaus reikalus, tai mūsų ir Angli
jos santykiai nesudarys jokios 
problemos. „Pagal ministerio pa
reiškimą, princas Don Carlos, Don 
Juano sūnus, lankys valstybinę 
mokyklą Ispanijoj.

Europa bus ginama prie 
Reino ar ties Pirėnais?

„Sunday Times" aiškina, jog 
Marshallio kelionė į Graikiją su
sijusi su jo planu Vakarų Europos 
gynimą papildyti dviem spami- 
niais sambūriais — Viduržemio jū
ros bloku, einančiu nuo Graikijos 
ligi Ispanijos, ir Skandinavija. Eu
ropoje daugis, ypač prancūzai, 
šiaušiasi prieš Ispanijos įtraukimą 
į Vakarų gynimo sistemą. Sumeti
mai dvejopi: pirmiausiai nusistaty
mas prieš Franco režimą, antra, 
bijoma, kad Vakarų gynimo 
pagrindinės linijos JAV nenukertų 
ligi Pirėnų ir iš anksto nenusista- 
tytų net Prancūziją laikinai užleis
ti sovietams. Amerikiečių publicis
tas Edgar A. Mower rašo, jog 
prancūzų kariniai ekspertai spiria-

si, kad Europa būtų ginama prie 
Reino. Jie įsitikinę, kad net ma
žiau kaip 30 divizijų galėtų tą li
niją laikyti, kad atominė JAV ga
lybė karo eigą pakreips Vakarų 
Europos naudai. Svarbiausia, pran
cūzų ekspertai tiki, kad Vakarų 
Europos Unija, JAV padedama, 
per kelis mėnesius galėtų tinka
mai apginkluoti Rheino linijai ap
ginti reikalingas divizijas. Tai pa
žiūrai pritaręs ir JAV gen. A. We- 
demeyeris, praeitą vasarą lankęsis 
Prancūzijoj. Visas reikalas, kad 
JAV kongresas, (kurio sesija nor
maliai susirinks* ateinančių metų 
pradžioj) leistų savo vyriausybei 
be apribojimų dalyvauti atlantinių 
Europos kraštų karinėj sąjungoj.

Švedu nuomonė apie ateinanti kara
» * •

(RAŠO MOŠŲ KORESPONDENTAS 1S ŠVEDIJOS)

Jeigu trečiasis pasaulinis karas 
prasidėtų rytoj — o tai gali įvykti, 
nors dabar niekas nenori įvažiuoti 
į griovįt bet ratai gali nuslįsti pa
tys — taigi, jeigu karas rytoj, tai 
pasaulis liudytų apie didelius rusų 
laimėjimus pradžioje, bet paskui 
fantastinis amerikiečių karo poten
cialas atsiimtų savo.

Taip maždaug nuškicavo švedų 
apsaugos štabo kapitonas Lars Da
nius ateinantį karą savo paskaito
je, Stockholmo apsaugos komitetai 
suruoštoje spalių 7 d. Kapitonas 
Danius nebuvo jau toks pesimis
tas, kurs tikėtų, kad karas prasi
dės kada tik nori, ne, įspūdis ga
vosi, kad dar užtruks kokią porą 
metų.

Sovietai per šio šimtmečio tretį
jį dešimtmetį turėjo kęsti badą ir

Valymai vokiečiu komunistu partijoj
> RYTŲ ZONA NEPATENKINTA SĖD VEDAMA POLITIKA
>

Berlynas. Rytų zonos vokiečių 
komunistų vadovybė paskelbė, kad 
SĖD tarpe atidengta daug „anti- 
įsovietinių elementų". Reikalauja
ma griežto valymo net pačioje 

'partijos vadovybėje. Daugelis par- 
■ tijos narių esą ėmę murmėti dėl 
'sunkių ekonominių sąlygų ir „pa
razitų* viešojoj administracijoj, 
i Vienas iš SĖD narių pareiškė: 
> „Užuot kritikavę rusus, jie geriau 
į turėtų atsukti savo kritikos pabūk
lus prieš Vakarų valstybes".
r Vakariečių stebėtojai mano, kad 
pagrindinės rytų zonos neramumų 
priežastys esančios šios:

1. Pramonės menkėjimas, kai 
.tuo tarpu Vakarų Vokietijoje vis 
auga.

2. Didelis maisto trūkumas — 
pavasarį rusai turėję įvežti maisto 
iš Sovietų Sąjungos ir satelitinių 
valstybių, kad nutildytų neramu
mus.

3. Didelės komunistų „tautos po
licijos** pajėgos, suorganizuotos 
„paremti jauną rytų zonos demo
kratiją".

4. Nuolatiniai komunistų puoli
mai prieš privačiose rankose esan
čią rytų zonos pramonę.

SĖD vadas Wilhelm, Pieck pa
reiškė, kad esą daugiausia nepa
tikimo elemento įsiskverbė į parti
jos eiles tuo metu, kai 1946 m. 
įvyko rytų zonos komunistų ir so- 

I cialdemokratų susijungimas.

neteko aštuonių milijonų žmonių, 
kurie dabar būtų buvę'darbingiau- 
siame amžiuje, — paminėjo kapi
tonas. Antrame pasauliniame kare 
sovietai neteko 18 milijonų žmo
nių. Atsargos, kurias Kremlius bu
vo sukrovęs, buvo išsemtos per 
karą ir dar nespėtos vėl pripildyti. 
Ir dar: keliai iš Sovietų Sąjungos, 
kur jų pramonė koncentruota, ligi 
Vakarų valstybių linijų dar toli 
gražu nėra atstatyti. Tai tik kelios 
priežastys, dėl kurių karas nėra 
tuoj pat už'durų.

Bet politinė situacija yra užtai
syta. Rytai stovi prieš Vakarus be
veik kiekviename pasaulio kampe: 
Kinijoje komunistai nugali šiaurė
je JAV remiamą centralin^ vyriau
sybę; Japonijoje amerikiečiai turi 
kraštą suėmę, bet matyti ženklų 
komunizmo įsifiltravimo profesinė
se sąjungose; Pietryčių Azijoje ir 
Indijoje sukilėlių kovos su vyriau
sybe diriguojamos komunistų cen- 
tralės, o kur Turkija, Irakas, Euro
pa .. .

Karas dėl pasaulio vyksta visur 
ir visomis priemonėmis, ir ratai 
gali nuslįsti . . .

Kiek liečia Skandinaviją, tai ka
pitonas Danius pabrėžė, kad pusia
salio strategija visi susidomėję. 
Susidomėjimas norvegų vakarų 
pakrantėmis yra nė .kiek nemažes
nis, kaip Hitlerio laikais: jeigu so
vietams pavyktų ten sutelki sa
vo naikintuvus, savo priešlėktuvi
nę apsaugą, savo . aidinio radijo 
įrengimus, jau vien tik bombone
šiai sutaupo visą valandą. Be to, 
ir pats puolimas yra iš ten efekty
vesnis, ir jų pačių priešlėktuvinė 
apsauga veiksmingesnė. Ir Vakarų 
sąjungininkai nėra tuo nesusido
mėję. Jau vien noras sutrukdyti 
rusams pirma ten ateiti rodo, kad

Skandinavija nebus išleidžiama iš 
akių, sprogus parako dėžei.

— O mes ką turime daryti? Tai 
skaitytis su tikrove, — pabrėžė 
kapitonas Danius. — Mes turėtu
me suprasti, kiek daug laimėtume, 
jei Skandinavijos krašto apsauga 
būtų suderinta, jeigu jau ne iš ki
to, tai nors iš racionalizavimo 
požvilgio, bet mes turime taip pat 
didinti savo pasiruošimus, kiek 
mūsų ekonominiai ištekliai mums 
leidžia, mes turime įsigyti naujų 
dalykų, užlaikyti senus, ruošti 
kadrus. Jeigu ratai nežiūrint visko 
nuslįstų į griovį . . .

PASKUTINĖS NAUJIENOS
PARYŽIUS. Saugumo Taryboj 

antradienį Vakarų valstybės atsa
kė į pirmininko paklausimą dėl 
Berlyno blokados. Už Jos įvedimą 
Jie apkaltino Sov. Rusiją. Višinskis 
posėdy dalyvavo, bet nekalbėjo.

ROMA. Antradienį JAV užs. 
reik, m in. Marshall) priėmė popie
žius. Kaip pranešama, per pasi
kalbėjimą buvo paliesti ,,bendri 
žmoniškumo ir taikos klausimai. 
Pirmadienį Marshallis lankėsi pas 
Italijos prezidentą Einaudi bei užs. 
reik. mln. Sforza.

BERLYNAS. Clay išvyko į JAV.
PARYŽIUS. JTO Soc. ir ūkio 

Taryba nutarė IRO traktuoti kaip 
savo instituciją. Prieš balsavo Sov. 
Rusija. Siam sprendimui įsigalioti 
dar reikia Visumos susirinkimo 
patvirtinti.

PARYŽIUS. JTO politinė komi
sija tebetęsia debatus dėl atominės 
energijos.

PARYŽIUS. Dėl streiko prancū
zų policija ir kariuomenės daliniai 
užima kasyklas.

MASKVA. Sovietai paneigė, kad 
Seidlitz šnekasi su Jais dėl vokie
čių policijos reorganizavimo.

HAMBURGAS. Buv. feldm. von 
Brauchitsch mirė britų zonoj.

Nankingas. Kiniečių vyriausy-. 
bės kariuomenės 60 armija, pagal 
komunistų radio pranešimą, Cąng- 
čune (Mandžūrijoj) kapituliavo. 
Armijai nepavyko pralaužti apsu
pimo žiedo ir susijungti su kitomis 
vyriausybės pajėgomis.

Paryžius. Pagal naujuosius sek
madienį įvykusius Prancūzų Res
publikos Tarybos rinkimus vieto
mis pasidalyta taip: komunistai —. 
20 (ligi šidl 88), socialistai 50 (64), 
MRP 25 (70), radikalai 80 (40), gau- 
listai ir dešinieji 145 (93).

14,4 milijardu JAV kariniam 
biudžetui

Vašingtonas. Prezidentas Truma
nas spalio 17 d. pranešė, kad atei
nančių metų Amerikos gynimpsi 
biudžetas sieks 14,4 milijardų do
lerių.

Susirinkusiems žurnalistams pre
zidentas pasakė, kad esą galima 
pastebėti rusų laikysenos ir taikos 
šansų pagerėjimą. Jau tas faktas, 
kad JT ir toliau tęsiami debatai, 
sukelia optimistiškų vilčių. Jis 
esąs nuomonės, kad, jei taikai už
tikrinti būtų rimtų pagrindų, ka
rinį biudžetą galima būtų sumažin
ti nuo 5 iki 7 milijardų dolerių.

Clarsksburge prezidentas prane
šė, kad jis įsakė Amerikos gyny
bos ministerijai suorganizuoti vi
sus tautiniam saugumui reikalin
gus rezervinius dalinius. Preziden
to įsakyme taip pat reikalaujama 
nedelsiant parengti pažangią ir 
gerą rezervų apmokymo programą. 
Sausumos kariuomenės ir oro lai
vyno suorganizuoti rezerviniai da-

Liniai nėra taip toli pažengę, sie
kiant pokarinio lygio, kaip kitos 
kariuomenės dalys.

JAV neina į karą vedančiu keliu
Miami. Prezi tentas Trumanas 

Amerikos Legiono metiniame su
sirinkime paaiškino norėjęs pa
siųsti Vinsoną į Maskvą, kad pa
ragintų Staliną „bendradarbiauti 
užnuodytą nepasitikėjimo atmos
ferą pašalinant". Trumanas pabrė
žė niekados neturėjęs noro apeiti 
JTO suvažiavimą Paryžiuje. Jis 
esąs griežtai pasiryžęs išnaudoti 
kiekvieną taikos galimybę ir smer
kiąs „neatsakingas kalbas, kad 
JAV einančios tuo keliu, kuris 
turi vesti į karą."

Atėnai. Speciali JTO komisija 
Balkanų reikalams pranešė, kad 
spalio 15 d. atskiri graikų daliniai 
buvo įžengę į Jugoslavijos terito- 
rij<.

1



2 PSL. ŽIBURIAI 1948. X. 21. 59 (169)

Area 3 amerikiečių zonoje yra 
didžiausia, turinti daugiau kaip 
60 000 DP. Josios vadovybė įsikū
rusi Wurzburge. Jau pereitais me
tais buvo padarytas principinis 
nutarimas steigti DP emigracijos 
reikalams Area 3 pereinamąją sto
vyklą. Kadangi pereinamoji sto
vykla buvo numatyta Wurzburge, 
Area potvarkiu lietuviai š. m. pra
džioje buvo iškelti iš Wurzburgo- 
Zell į Schweinfurtą.

Bet pereinamoji stovykla galu
tinai liko tarta steigti Schweinfur- 
te. Todėl lietuviai rugpiūčio pabai
goje vėl iškilnoti iš Schweinfurto 
į Įvairias kitas lietuviškas sto- 
vykias: Schwabisch-Gmfind, Dorn
stadt, Hanau, Scheinfeld, Rothen
burg, Langwasser, Seligenstadt.

Reikia pasakyti, kad lietuviai 
yra padėję daug pastangų, ypač 
daug lėšų, įsikurdami Wurzburge 
ir Schweinfurte. Kareivinės liko 
Schweinfurte geram stovyje. Ne 
tik patalpas užleisdami, lietuviai 
padarė pereinamajai stovyklai įna
šą, bet ir dabar ant likusių lietu
vių pečių ir organizacijos gula di
desnė dalis organizavimo, tvarky
mo, remonto, kraustymo ir kt. darbų. 
Pirmoje eilėje baigiama ruošti gy
venamos patalpos busimiesiems 
emigrantams, kurie vyks į įvairius 
kraštus, o taip pat administracijai 
patalpos. ,

Vadovaujantis — pirmaklasis — 
pereinamosios stovyklos persona
las Gyvens iš vokiečių rekvizuoto
je Mainberg pilyje, esančio je 4 km. 
atstu nuo stovyklos. Visas kitas 
stovyklos personalas ir jų šeimos 
gyvena senosios Schweinfurto lie
tuvių stovyklos patalpose.

Pereinamosios stovyklos direk
toriumi paskirtas anglas Mr. C. 
W.le Grand, buvęs tose pačiose 
pareigose Butzbache. Jo pavaduo
toju, kiek girdėti, skiriamas ukrai
nietis. Atsakingieji kai kurių sky
rių vedėjai jau yra paskirti, šiaip 
dirbantysis personalas, ypač kitų 
tautybių, dar nėra visi apsigyvenę 
Schweinfurte. Tas rodo, kad perei- 
namoj stovykla nėra baigusi savo 
organizavimosi stadijos. Pav., dar 
neišspręstas pagrindinis klausimas, 
ar visa pereinamoji stovykla bus 
vienos administracijos rankose, 
turėdama apie 250 etatų, ar bus 
dar lyg ir autonominis dirbančiųjų 
ir jų šeimų vienetas su 25—70 eta
tų, kas sudarytų kaip ir atskirą 
stovyklą.

Apie 500 lietuvių liko Schwein
furte gyventi ir dirbti ne tik pe-

reinamoj stovykloj, bet ir Bad 
Kissingene. Wurzburge ir kitur. 
Reikia pažymėti geras reiškinys, 
ka^ lietuvių bendruomenė suaugo 
su savo organizacijomis, mokyklo
mis ir randa reikalo visose aplin- 
bybėse jas turėti. Jau išrinktas ir 
dirba šio sąstato apylinkės komi
tetas: pirm. K. Kleiva, vice-pirm. 
A. Garmus, švietimo vadovas J. 
Paškevičius, iždininkas A. Klimai- 
tis, sekretorius J. Braziukaitis. Re
vizijos komisiją sudaro Kraūnai- 
tis, Sakalas ir Zakis. Moterų Drau-

SOVIETAI VILIOJA PABALTIECIU VAIKUS ŠVEDIJOJE
(RAŠO MOŠŲ KORESPONDENTAS ŠVEDIJOJE)

Pabaltiečių pabėgėlių pabaisa — 
sovietų laivas „Beloostrov" vėl 
stovi ant inkaro Stockholmo uoste. 
Juo buvo vežami sovietams išduo
tieji internuotieji, juo vežamas ir 
kitas gyvas grobis, kurį sovietų 
agentams iš ambasados pasiseka 
sumedžioti. Paskutiniu laiku jis 
pasidarė tikru rusu — pradėjo 
grobstyti vaikus (kaip žinote, šve
dai jau nuo seno gąsdina savo vai
kus: „Jei neklausysi, ateis rusas 
ir įkiš tave į maišą”). Pavasarį per 
visokias suktybes ir suklastotus 
popierius pavyko „Beloostrovui” 
pralįsti pro muitinę ir „namo" par
vežti du mažamečius estukus. Da
bar laivas vėl laukia, ar ant jo po
no meškerės neužkibs koks mažas 
kilbukas, nes didesnių žuvų nepa
vyksta sumedžioti. Kaip gi ne. Ir 
vėl buvo užsikabinę du ešeriukai, 
bet draugų budrumas suspėjo juos 
laiku nuo meškerės nuimti, ir „Be
loostrov" be gyvo grobio turi šian
dien išplaukti.

Ir šį kartą buvo jau privilioti du 
estukai, vienas 18, antras — 17 
metų. Laivas būtų jau juos išve
žęs, bet tėvams pavyko viską lai
ku sužinoti ir kelionę, sustabdyti. 
Vietos laive buvo jau "rezervuotos 
ir, kaip patikimi šaltiniai liudija, 
viskas buvo paruošta rusų konsu
lato rūpesčiu, tik draugai ėmė ir 
sugadino „kelionę". Vyresnysis iš 
estukų iki pavasario priklausė es
tų skautų organizacijai Švedijoje. 
Jis dirbo, bet sunkiai galėjo iš sa
vo uždarbio išsiversti. Paskutiniu 
laiku jisai pradėjo švaistytis pini
gais ir dalinėti sovietinę propa

gija ir 6 skyrių pradžios mokykla 
pradėjo savo darbą. Apylinkės ko
mitetas ir kt. lietuvių institucijos, 
išrodo, mažiau galės turėti admi
nistracinių pareigų, bet lietuviš
kąją bendruomenę atstovaujant, ją 
sucementuojant, palaikant ryšius 
su emigruojančiais tautiečiais ir
kt. uždavinių bei naudingų darbų 
bus labai daug. Jau vien tas fak
tas, kad čia kuriasi įvairių tauty
bių stovykla, rodo, kad lietuviai 
turės dagiau pastangų ir darbo 
parodyti.

gandą. Jo draugai pradėjo jį sekti 
ir prisekė tiesiog prie konsulato 
durų. Buvo tuoj pranešta užsienie
čių komisijai, kuri savo ruožtu 
painformavo saugumo policiją. Po
licija pirmiausia susisiekė su vai
kų tėvais pasiklausti, ar jie vyksta 
su tėvų žinia. Pasirodo, kad tėvai 
nieko apie -tai nežinojo. Tada byla 
vėl buvo perduota užsieniečių ko
misijai. Rusai visais tokiais atve
jais, taip buvo pavasarį ir su anais 
dviem mažamečiais, išduoda do
kumentus, kad važiuojantieji yra 
sovietų piliečiai, bet to dar neuž
tenka, kad užsienietis galėtų iš 
krašto išvažiuoti. Pagal užsieniečių 
komisijos nuostatus, reikalaujama, 
kad išvažiuojantysis turėtų švedų

Lietuviai gydo DP arabus
Susitarę su IRO įstaigomis, keli 

lietuviai gydytojai, tarp jų trys 
iš Tūbingeno, vyksta į Palestiną 
gydyti DP arabus, dėl Palestinos 
karo veiksmų turėjusius palikti 
savo gimtuosius namus. Pasibai
gus sutarčiai, kuri išsyk pasirašo
ma trims mėnesiams, jie galės vėl 
grįžti j savo senąsias vietas. Į 
darbovietes bus išskraidinti iš 
Marselio lėktuvais ir gaus po 250 
dol. per mėnesį. Tarp jų yra vie
nas jau trečią kartą mėginęs be 
leidimo pasiekti Šventąją žemę, 
bet vis nelaimingai. Paskiausiai jis 
buvo sulaikytas Marselyje, išlai
kytas 10 dienų daboklėje, bet ga
liausiai su 600 prancūzų frankų

ATVYKO Į ROMĄ J. E. ARKI V. 
J. SKVIRECKAS

Roma. Iš Austrijos atvyko į Ro
mą Jo Eksc. Kauno Arkivysku
pas Metropolitas Juozapas Skvi
reckas, lydimas savo asmeninio 
sekretoriaus kun. Klemenso Raz
mino. Stotyje Jo Ekscelenciją 
pasitiko Jo Eksc. Vysk. Padols- 
kis, Tautinis Delegatas Vokietijos 
ir Austrijos lietuviams kan. Ka
počius su Delegatūros patarėjais, 
Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. 
Sosto Sekretorius p. Lozoraitis jr. 
ir kiti Romos lietuviai. Spalių 17 
d. šv. Kazimiero Lietuvių Kolegi
ja rengia Jo Ekscelencijos 75-rių 
metų amižaus sukakties minėji
mą.

PATRIOTIŠKAS JAUNIMAS

Urugvajaus lietuvių jaunimo 
„Vyties“ draugija savo trejų 
metų veiklos proga rugsėjo 
25 d. surengė Tautos šven
tės minėjimą. Programą pra
dėjo komedija „Kurčiu žentu“ 
Sekė Lietuvos min. Dr. K. Grau
žinio psakaita apie didingąją Lie
tuvos senovę ir K. Čibiro kalba 
apie pilkuosius didvyrius. Pabrė
žęs knygnešių, savanorių, sukilė
lių, partizanų ir tremtinių heroiz
mą, kalbėtojas kietais žodžiais 
smerkė lietuviškai kalbančius 
Maskvos patriotus, pavadindamas 
juos tautiniais vištgaidžiais.

Solistės Lucija Grišonienė ir 
Magdė Zaganavičiūtė, akompa^ 
niuojant Julietai Santos Vidai, 
puikiai padainavo Šopeno, Šuber
to ir lietuviškų kūrinių. Jaunuo
lis Ed. Grėbliūnas energingai pa
deklamavo „Laisvės varpus“. Vy- 
tiečiai susilaukė šiltų sveikinimų^ 
Jiems dabar pirmininkauja P. 
Markevičius.

KORĖJA JAU „LIAUDIES 
RESPUBLIKA“

Londonas. Tasso agentūra 
praneša, kad „demokratinės 
Korėjos liaudies respublikos 
vyriausybė“ nutarusi pasiųsti 
į JTO visuotinį susirinkimą 
delegaciją, dalyvauti diskutuo
jant Korėjos klausimus. Jau 
esančios pasiųstos atitinkamos 
telegramos JTO gen. sekreto
riui Trygve Lie ir dabartinio 
susirinkimo pirmininkui Dr. 
Evatt.

Tass dar pridėjo, kad Korė
jos „liaudies vyriausybė" esan
ti pasiryžusi vesti tautą ,4 
visišką nepriklausomybę ir de
mokratinės valstybės įkūri-

I mą.“

Apylinkės komiteto iniciatyva 
LTB Centro pirmininkas P. Gaučys 
buvo iškviestas į Schweinfurtą ir 
čia padarė įvairiais aktualiais klau
simais pranešimą. Bendruomenė li
ko dėkinga.

Visiems aktualus klausimas, ka
da gi bus galima emigruoti per 
Schweinfurto emigracinę stovyklą?

Dar reikia turėti truputį kantry
bės. Dar neįsikuria jokie konsula
tų atstovai, nelanko jokios misi
jos. Todėl ir DP emigrantai, kad 
ir laukiami, bet, išrodo, neanks- 
čiau š. mėn. 15 d. Jau nustatyta, 
kad pirmieji transportai vyks į 
Prancūziją ir į Venezuelą. J. V.

įstaigų tiek įvažiavimo, tiek išva
žiavimo leidimą. Policija yra griež
tai įspėta, kad atidžiai peržiūrėtų 
išvykstančiųjų pasus, kad pase bū
tų išvažiavimo antspauda. Be to
kio antspaudo niekas neišleidžia
mas.

Praeitą kartą rusai tiesiog 
„prašmugeliavo" estukus, o paskui 
ant laivo nieko neįsileido. Rusai 
paprastai dieną prieš išplaukiant 
užregistruoja vykstančiuosius. Šiuo 
konkrečiu atveju užsieniečių ko
misija negali jokių priemonių 
griebtis, nes rusai dar nebuvo 
vykstančiųjų pasų patiekę. Grei
čiausia ir dabar būtų abu estukai 
įšmugeliuoti į laivą. Dabar belieka 
tik tėvams visą istoriją išsiaiškinti.

per Liurdą'ir Paryžių vėl pasiekė 
prancūzų zoną.

Roma. Romoje įvyko Maldos 
Apaštalavimo direktorių suvažiavi
mas. Dalyvavo 40 tautų atstovai. 
Lietuvius atstovavo iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių atvykęs 
„Žvaigždės" redaktorius Tėvas 
Mešlis, o iš Vokietijos — žino
mas misijonorius T. Bružikas. T. 
Mešlis jau grįžta vėl į Ameriką, 
tuo tarpu T. Bružikas pasiliko Ro
moje apie porą savaičių. Jis veda 
rekolekcijas šv. Kazimiero Liet. 
Kolegijoje.

JURGIS JANKUS

1PUS1S
(Tęsinys)

— Važiuoja! į jo šauksmą at
sakė Vytas.

Pušis trekštelėjo kartą, kitą ir 
ėmė svirti. Vyrai, greitai ištraukę 
plūkią, pašoko į šalis. Mes irgi pa
sitrankėm. Nė vienas nematė gi
rininko, kuris sustojo prieškalnė- 
lėj ir žiūrėjo į viršų. Visi žiūrėjo 
taip pat į viršų, o ji sviro tyliai, 
lyx r • 3 ėdama tik pasilenkti ir 
pažiūrėti į žemę iš arčiau, paskum 
sušvokštė suvirpusios šakos, su
gaudė viršūnė, ir duslus trenks
mas pripildė akim neapmetamus 
skynimus.

— Tai kad tau kur, net šviesiau 
pasidarė. Lyg pusė miško būtų 
nugriuvusi — smagiai palydėjo 
Papievis.

— Nieko nepadarysi, — lengvu 
balsu prašneko artyn priėjęs gi
rininkas. — Kodėl anksčiau ne
sakė. Būtume galėję ir palikti.

. — Ką? — įsiterpė Vytas.
— Pušį. Vokietis atbėgo pas se

nį, kad paliktų, bet kol mane su
gaudė, kol pas senį pašaukė ir ne 
bespėjau. Tiek to.

— Bet kodėl ją norėjo palikti? 
Sėklai?

— Ne. Paminklinė buvusi. Ka
žin koks kunigaikštis, švedus su
mušęs, čia ilsėjosi. Nežinau visų 
smulkmenų, bet dabar po viskam.

— O ką aš sakiau! — greitai 
įterpė Petras. — Kartais žiūri 
žmogus į daiktą ir jauti. Nežinai 
ką, bet jauti ir neklysti.

O ką pats jauti į mano kaktą 
žiūrėdamas? — iš lėto paklausė 
Papievis ir atsmaukė kepurę.

Viršum kairės akies buvo ma
tyti didelis, bet jau seniai užgijęs 
randas.

— Na? — dar paragino.
— O ką čia jausi. Kakta kaip 

kakta. Tik gal kada girtas į duris 
nepataikei arba gal Mortutė du
benį pykusi užvožė.

Petras mėgino nusijuokti, bet 
Papievis buvo labai rimtas. Ir 
kiti nesijuokė. Visi laukėm smar
kaus susikirtino, bet Papievis vėl 
užsismaukė ant kaktos kepurę, 
pasiėmė matą, ėmė matuoti pušį 
ir užkirtinėti, kur reikės piauti. 
Vieni paėmėm piūklus, o kiti 
nuėjom prie šakų.

Girininkas apžiūrėjo kelmą ir 
atsisėdęs ėmė rūkyti. Mes skubė
jome piauti. Apačioj stovėjo sun

kvežimis. Galėjom kiek anksčiau 
grįžti namo, nes tą dieną kitą 
barą vis tiek nebepradėsime.

Papievis, atmatavęs ligi viršū
nės, ėmė genėti, o pabaigęs, nuėjo 
prie girininko, atsisėdo ant ka
mieno ir sukosi parūkyti.

Girininkas pasiūlė cigaretę. Pa
pievis valandėlę delsė, paskum 
uždarė tabokinę, paėmė cigaretę 
ir sukiojo tarp pirštų. Sukioda
mas žiūrėjo į ją, lyg norėdamas 
gerai įsižiūrėti, kad kitą sykį su
tikęs pažintų. Girininkas laikė 
atkišęs degantį žiebtuvėlį, bet 
Papievis nematė.

— Ar degsi? — pasakė.
Tada Papievis krūptelėjo ir pri

kišo cigaretę prie ugnies.
Ėmė sukti ir kiti, bet niekas 

nekalbėjo, tik Papievis pakėlė 
akis į Petrą ir pasakė-

— Džiaukis, kad ne pačiam tos 
durys kliuvo, kažin ar berodytum 
Čia savo išmintį. O jeigu būtum 
išlikęs, tai taip nešokinėtum ir 
apie tą kunigaikščio paminklą. 
Dabar nėra kada, važiuojam na
mo, bet, jei nori, ateik sekmadie
nį — papaskosiu. Jaunas esi, ga
lėsi pasimokyti. Mes juk taip pat 
gyvenom, ne jūs vieni.

Petras nieko neatsakė. Jis neno_ 
rėjo to paprasto žmogaus atsipra

šyti ir nenorėjo pasisakyti atei
siąs. Jam buvo gėda mūsų visų 
bet įsikišo girininkas.

— Gerai, sekmadienį ateisiu. 
Aš irgi noriu išgirsti, nes mačiau, 
kaip buvai supykęs. Dėl niekų 
žmogus taip nepyksta.

— Gal ten buvo ir niekai, bet 
už tokį veptelėjimą vožti tikrai 
norėjau. Tik Dievas, tur būt, ran
ką sulaikė.

3.
Sekmadienį susirinkome pas Pa

pievį. Jie gyveno vienam kamba
ry dvi šeimos ir dar du viengun
giai, tai nuėjom už barako ir su
gulėm tarp apskurusių pušelių 
ant pievutės. Atėjo ir girininkas, 
ir Vytas, ir Kazys ir Kutka, ir 
dar keletas, kurių nežinojau nei 
vardų, nei pavardžių, bet Petro 
nebuvo.

Papievis ramiai kimšosi pypkę. 
— Padėk tą virdulį, — pasakė gi
rininkas ir numetė pokelį cigare
čių ant pievutės. — Šiandien 
šventė. Rūkykite visi.

Jis, kaip girininkas, gaudavo į 
savaitę po du pokelius viršaus, o, 
be to, kai dažnai su seniu susitik
davo, tai dažnai ir cigaretę virš
aus surūkyti gaudavo, todėl galė
jo būti ir duosnesnis už kitus. 

— Bet Petras nesirodo, — pasa
kė Mikas.

— Pašaukit.
— Ateis.
— Jis neis. Vakar taip nesma

giai išsišoko.
Bet atėjo ir jis. Atėjo ir, nie

kam nieko nesakęs, atsigulė tarp 
kitų.

— Tai neimi? — pasakė giri
ninkas.

— Ne dėkui. Kai šneku, geriau 
pypkė. Ramiau, — atsakė Papie
vis ir, kiek patylėjęs, pridėjo:

— Matot, tuos atsitikimus mes 
namie dažnai pasakodavomės: ir 
patiems gera būdavo atsiminti, 
norėjom ir kad vaikai išgirstų, 
kaip tėvams gyventi teko, bet va
kar parvažiavęs suabejojau. Mes 
buvom prasti žmonės, o jūs be
veik visi mokyti: studentai, agro
nomai, valdininkai Dabar visi 
kertam mišką'kartu, ir aš dažnai 
atmatuoju ir jums parodau, kur 
reikia piauti, o kad tik sugrįžtu
me namo, — iš karto išsiskirsite. 
Aš ir pagalvojau, kažin ar bus 
jums įdomu tas, kas buvo įdomu 
mums ir mūsų vaikams. Mes gal
vojome, kad visiems bus įdomu, 
ir Papievis, užsidegęs pypkę, ir 
pirma kelis tirštus dūmus tyliai 
palaidęs, papasakojo. (B,d.)
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Ar Hitleris tikrai yra miręs
KAPITONO MUSMANO TYRINĖJIMŲ DUOMENYS

(Pabaiga) .
Iš Hitlerio kambario pasigirdo 

tiktai vienas šūvis. Gobbelso vai
kai, kurie nenuvkė, kas čia da
rosi, sušuko: „Pataikė bomba!“ 
Tada Gobbelsas su Axmannu įsi
veržė į Hitlerio kambarį. Hitleris 
su Eva sėdėjo vienas šalia kito. 
Hitleris buvo persišovęs per bur
ną, iš smilkinių tekėjo traujas. 
Eva Braun, kaip atrodė, dar te
bebuvo gyva. Tačiau nuodai vei
kė „patikimai“: mirtis atėjo grei
čiau, negu ji buvo tikėjusi — dar 
nespėjus jai nė pakelti revolve
rio prie krūtinės. Hitlerio kūną jo 
tarnas sturmbannfuhreris Linge 
įvyniojo į drobulę ir, asmens gy
dytojo padedamas, išnešė laukan. 
Su Evos Braun kūnu tą pat pa
darė Bormarmas ir Gunsche.

Ant jų buvo išlieta 200 Itr. ben
ziną Tai be Gunsches, vykdė dar 
antrasis Hitlerio patikėtinis 
Kempka. Paskum jie pasitraukė 
atgal į bunkerį, iš kur Gunsche 
nusviedė degančią skraistę — ir 
visur beregint pasipylė liepsna. 
Pagal ankstyvesnį planą tos eg
zekucijos daugiau niekas neturėjo 
matyti, tačiau du Hitlerio asmens 
gvardijos saugai, Kamau ir Pop- 
pen, bunkeryje sužinoję apie Hit
lerio mirtį, iššoko iš bunkerio vi
daus ir tuo būdu taip pat virto 
liudininkais, kai pamažu Hitlerio 
ir jo žmonos kūnai suanglėjo. Abu 
jie savo patikrinimus, kad tai 
visa yra tiesa, vėliau patvirtino 
priesaika kap. Musmanui-10,30 vai, 
kiti du esesininkai, būtent Rat- 
tenhuber ir Kolks, ėmėsi laidoti 
jų mirtinguosius palaikus. Tai bu
vo įvykdyta per 20 minučių.

Tą pat vakarą gen. Krebbsas 
nuvyko su balta vėliava į rusų 
linijas. Tačiau paliaubų prašymą 
tie atmetė- Gegužės 1 d. 12 vai.

SPORTO KLUBUI „LITUANICA" 
3 METAI

Spalių mėn. 9—10 d. d. S.K. „Li- 
tuanica" šventė savo trijų metų 
gyvavimo sukaktį.

S. K. „Lituanica" įsikūrė 1945 m. 
rudenį Wiesbadene ir kitų metų 
lapkričio mėn. persikėlė į Kasselį. 
Čia susijungęs su taip pat nuo 
1945 m. veikusiu S. K. „Neris" 
priėmė bendrą vardą Kasselio „Li
tuanica". Vėliau į „Lituanica" įsi
jungę dar du sporto kubai — Ful- 
doš „Vytis" ir Babenhauseho 
„Margis". Tokiu būdu 1947—48 m. 
Kasselio „Lituanica" buvo vienas 
iš didžiausių sporto klubų trem
tyje, turėjęs apie 120 aktyvių 
narių. Buvo kultivuojama futbolas, 
prepšinis, tinklinis, lengvoji atleti
ka, boksas, stalo tenisas ir šach
matai. Be sportinės veiklos dar 
Wiesbadene šis sporto klubas pasi
reiškė ir menine veikla, įsteig
damas meno grupę.

^engdama į ketvirtuosius metus, 
„Lituanica", nors dėl emigracijos 
nustojo visos eilės žymių sportinin
kų, pasiryžusi ir toliau visomis iš
galėmis dirbti sportinį darbą.

Frejų metų sukakčiai atžymėti 
„Lituanica" surengė sporto šventę, 
kurioje be klubo sportininkų daly
vavo Hanau „Perkūnas" su fut
bolo, krepšinio ir tinklinio koman
domis bei Kasselio gimnazija.

Po sportinių varžybų įvyko iškil
minga dalis ir vėliau meninė pro
grama. Per iškilmingą dalį klubą 
sveikino Komiteto bei organizaci
jų atstovai, linkėdami ir toliau 
gražiais laimėjimais garsinti lietu
vių vardą svetimtaučių tarpe. Gau
si meninė programa, supinta iš 
tautinių šokių, solo dalykų, vyrų 
kvarteto ir linksmųjų brolių, labai 
puikiai nuteikė publiką, užbaig
dama šį reikšmingą Kasselio „Li- 
tūanicos" trejų metų minėjimą.

—EdV. Š.

buvo į Gobbelso būstinę įnešti 
karstai, kuriuose turėjo būti pa
laidoti Gobbelso vaikai. Jie buvo 
tikinami, kad nebijotų, nes, gavę 
injekcijas, galėsią miegodami 
(kaip tariami numirėliai) patekti 
į Šveicariją. -Tačiau vyriausioji 
Gobbelso duktė juo netikėjo ir 
nuo siūlomosios „miego injekci
jos“ gynėsi kaip įmanydama. Gob
belsas nusišovė 8,15 vai. vakaro. 
Tuo pat laiku nusinuodijo ir jo 
žmona. Adjutantas Schwagerman- 
nas prižiūrėjo jų kūnų sudegini
mą, o gen. Mohnke įsakė padegti 
bunkerį.

/ 
Ar Hitleris galėjo iš Berlyno 

pabėgti?
Kap. Musman atsidėjęs ištyrė 

ir šį atvejį. Pasirodo, kad ne. 
Apie Hitlerio mirtį paliudija su 
priesaika akivaizdūs liudininkai, 
kaip jo sekretorės Woeffe ir 
Schroder bei sekretoriai Krieder 
ir Hegersel, kuriems nuo bolše
vikų pasisekė prasimušti į pietus. 
Už juos svarbesni liudijimai se
kretorių Junges ir Christian, ku
rios, kaip pačios sakosi, „fūhre-

LAIŠKAS REDAKCIJAI
GERBIAMAS REDAKTORIAU!

Prąšome gerbiamą Redaktorių 
patalpinti Tamstų redaguojamame 
laikraštyje atitaisymą š. m. rugsė
jo mėn. 16 d. „2iburių" 44 (154) nr. 
tilpusios p. Narkėliūnaitės kore
spondencijos „Rugsėjo Aštuntoji 
Diepholze", kuri yra tendencinga 
ir klaidinanti.

Straipsnelyje vaizduojama, kad 
Diepholzo stovykloje suruoštame 
Rugsėjo Aštuntosios koncerte te
galėjo dalyvauti „tik kviestiniai 
^svečiai ir stovykloje dirbantieji su 
atlyginimu", kad nežiūrint viešojo 
nusistatymo nedalyvauti pasilinks
minimuose „vietinio LTB Komiteto 
pasamdytasis vokiečių orkestras 
grojo per naktį „ir" vis dėlto at
sirado jaunimo ir net pražilusių, 
ponių, kurios per naktį linksmino
si" ir t. t.

Tenka paaiškinti, kad koncertas 
padengimui trūkstamų Šventei 
ruošti lėšų buvo apmokamas. Juk 
ir visos Komiteto lėšos iš gyven
tojų. Koncerte dalyvavo nemažiau 
500 asmenų, taigi mūsų stovyklos 
mastu pakankamai gausiai ir ne 
vien „tarnautojai su atlyginimais", 
kurių yra tik 85.

Ar Rugsėjo Aštuntoji yra didy
bės ar gedulo diena, turėtų būti 
bendras visiems lietuviams nusta
tymas, kad tuo būdu neatrodytų 
pasilinkminimais nusikaltusi tik ta 
stovykla, kur gyvena p. S. Narkė- 
liūnaitė. Rugsėjo Aštuntosios pro
gramą sudarė visų Diepholzan su
važiavusių stovyklų mokyklų ir 
organizacijų atstovų Šventei Ruoš
ti Komitetas. Vos tik prieš savaitę 
išrinktasis vietinis LTB Komitetas 
nejautė turįs teisę tą programą, 
keisti. Įdomu, kas galėjo skelbti 
stovyklinę gedulo dieną? Jei tai 
padarė p. S. Narkėliūnaitė, tai toks 
nustatymas tik jai pačiai ir priva
lomas. Tiesa, in Diepholzo sto
vykloje iš vakaro buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos ir tą dieną 
nebuvo jokių pasilinksminimų, ta
čiau pati Tautos Šventė buvo 
atšvęsta taip, kaip ji buvo šven
čiama Lietuvoje.

Svarbiausiai tendencija pasireiš
kia tuo, kad p. S. Narkėliūnaitė 
per daug įsimaišiusi į stovyklinį 
„karą" praleido svarbiausius daly
kus: visai nepaminėta lietuviš
kosios tautodailės ir spaudos pa
rodos, p. Liuberskio vadovaujamo 
tautinių dainų koncerto ir p. Cil- 

rio“ neapleido iki paskutinės mi
nutės, Hitlerio asmens sargybinių 
ir jo asmens gydytojo parodymai.

Hitlerio gelbėti tiesiog neįsi
vaizduojamai sunkiomis sąlygo
mis buvo atskridusi į Berlyną 
garsioji vokiečių lakūnė Hanna 
Reitsch su aviacijos viršininku 
gen. von Greim, tuo būdu tėkė- 
damiesi sulaikyti Himmlerio išda
vimą („kaip žinoma, Himmleris 
mėgino taikytis su Vakarais, 
siūlydamas jiems drauge su vo
kiečiais arba vieniems vokiečiams 
leisti kariauti toliau prieš rusus). 
Tačiau Hitleris Reicho sostinę 
palikti atsisakė, įsakydamas Grei
mui ir Reitsch skristi vieniems. 
Taip tie ir padarė.

Būdinga dar viena smulkmena, 
labai charakteringa nacių vadams. 
Pasirodo, kad paskutinėmis va
landomis drausmė Hitlerio bun
keryje tiek nusmuko, jog „fūhre- 
rio“ įsakymų jau nieks nebenorė
jo klausyti. Seniau niekas neiš
drįsdavo, Hitleriui matant arba 
be jo leidimo rūkyti, nes to Hit
leris nepakentė, tačiau dabar ne 
tik visi rūkė, kas ir kiek norėjo, 
bet tiesiog tiek nusigerdavo, jog 
Hitleris turėdavo kaip per lavo
nus žengti per sąmonės netekusių 
savo patikimųjų Krebso, Burg- 
dorfo ir Bormanno kūnus.

vinaitės tautinių šokių, kas neabe
jotinai buvo atlikta su pasisekimu. 
Ta garbė juk netenka Komitetui, 
o rengėjams. Neutralūs stebėtojai 
svetimtaučiai vis dėlto tai yra 
pastebėję. Tiek Hamburge leidžia
mas vokiečių laikraštis „Nieder- 
deutsche Zeitung", tiek aukštieji 
anglų svečiai, kurių tarpe buvo ir 
anglų parlamento narys, nepagailė
jo gražių atsiliepimų Šventės pro
gramos vykdytojams, o kartu ir 
mūsų tautai, taip kad stovyklos 
anglų reprezentantas savo mėne
siniame pranešime Tautos Šventės 
minėjimą pažymi, kaip didelį pa
sisekimą (great success). Tai juk 
ir buvo dižiausias pasisekimas: 
Šventes rengėjų svarbiausias tiks
las, kad kuo daugiau būtų iškeltas 
lietuvių vardas, buvo pilnai pa
siektas.

Besikartojančios tendencingos p. 
Narkėliūnaitės korespondencijos 
pasitarnauja ne dalyko išsprendi
mui, bet tik vienos visuomenės 
dalies kiršinimui prieš kitą. Kad 
nebūtų užpildomi laikraščiai vien 
tik „parapijiniais" Diepholzo sto
vyklos ginčais, ar ne geriau būtų, 
kad p. Narkėliūnaitė rūpimus klau
simus pabandytų išsiaiškinti kas 
savaitę įvykstančiuose susirinki
muose. Juk Komitetas laikysis tik 
tol, kol turės gyventojų pasitikė
jimą.

Su pagarba:
Diepholzo LTB Komitetas

A. IR V. KVIETKAUS- 
KAMS, tragiškai žuvus jų 
mylimam sūneliui, liūdesio 
valandoje reiškia gilią užuo
jautą

J. ir A. Navasaičiai,
A. Mockus, J. Stungurys, 
J. Moliūnas ir Z. Zaleskis.

Mūsų mielą bendradarbę 
ponią ANGELĘ KVIETKAUS- 
KIENĘ, jos gilaus liūdesio 
valandoje, tragiškai žuvus 
sūneliui Vaciukui-An tanui, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Muncheno Area 7 H. Q.
Professional Testing Board 

Tarnautojai

DP futbolo meisteris dar neišaiškintas
LIETUVA — LENKIJA 2:2 (1:1)

Spalių 16d. Ingolstadte (vyko 
seniai lauktos futbolo rungtynės 
Lietuva — Lenkija. Šis susitikimas 
turėjo išspręsti INKOPF ruoštosios 
pavergtųjų tautų olimpiados fut
bolo nugalėtoją. Deja, kova bai
gėsi lygiomis, ir dabartinėje len
telės padėtyje Lietuva, Lenkijfi, ir 
Ukraina turi po lygų skaičių taškų, 
kadangi šių tautų komandos yra 
sužaidusios lygiomis tarp savęs.

Šiose rungtynėse mūsų spalvas 
gynė: Perkūnas, Baziliauskas, Ki
tas II, Kitas I, Bačinskas, Jeršovas, 
Langevičius, Grybauskas, Jokūbai
tis, Kitas III ir Stupelis.

Jau pirmose minutėse abiejų 
priešininkų sukurtos pavojingos 
situacijos žada rimtą ir permainin
gą kovą. Mūsų vyrai vis dažniau 
ir dažniau pradeda lankyti lenkų 
vartus, tačiau be pasekmių, tuo 
tarpu greiti lenkų puolikai keletą 
kartų jau visai rimtai pagraso Per
kūnui. Kėliniui įpusėjus, krinta 
įvarčiai?* Labai abejotina bauda 
priteisiama Kitui II ir lenkai iš 11 
metrų baudinio veda 1:0. Vėl iš 
naujo sukrunta mūsiškiai ir Kito I 
gražiai paduotą kamuolį Jokūbai
tis, su galva nukreipia į lenkų var
tus. Rezultatas 1:1. Po įvarčio len
kai yra visiškai užspaudžiami, ta
čiau aštrų Langevičiaus kamuolį 
vartininkas, nukreipia į kampinį. 
Kėlinys baigiamas lygiomis.

Antrame -kėlinyje mūsų vyrai vi
sai užvaldo aikštę. Lenkų puoli
mas teįstengia prieiti tik iki vi
durio linijos ir iš čia kiekvieną 
kartą grąžinamas atgal. Antro kė
linio 10 min. mūsų vidurio puo

| 1P)RAVN1EŠ)IMA\ĮI |
SKELBIMAS Nr. 54

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime minimi asmens, 
leškomiej arba jų likimą žinantieji I 
prašomi atsiliepti C/Kartotekon per 
vietos LT. Komitetus, kartu nuro
dant šio skelbimo eilės Nr. ir įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų 
atsakymui apmokėti.

754. PETRAUSKAS Jurgis, Simas 
ir Ona iš Lapupio; kar. KLYNAVI- 
CIUS Stasys; MATULIS Antanas 
(1904) iš Kybartų; PETRAUSKAS 
Jonas (1907) iš Vilniaus.

755. ATKOCAITIS Kazys ir Je
ronimas? SMILGIS Aleksandras 
(1896) iš Musninkų; REINYS Ginta
ras iš Kauno; SAJAUSKAS Juozas 
iš S. Kalvarijos; MAKNAVICIUS 
Jonas bei AUSROTIEN£ Anelė iš 
Pajavonio.

756. SUMBRAUSKAITfiS Zosė ir 
Bronė, kilusios iš Gruzdžių, arba 
jų vaikai — prašomi rašyti savo 
giminei: Joe Zink (Zenkėvičiūtė) 
Victoria Rd., NANAIMO, BC./Ca- 
nada.

757. DAMULIS Balys — prašo
mas rašyti savo broliui: Mr. Stan
ley Damulis, R. D. 5, FORT PLAIN, 
N.Y./USA.

758. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Janinai Vasiukevičienei, Ju
liui Rūkui, Pranui Vitkui ir Onai 
Bidvienei—V asmaitei.

Stasė Galinskienė (100 N 11 avė, 
Melrose Park, Ill. U.S.A.) ieško 
svainio Kazimiero Godeikio (ar 
Gadeikio).

IRO INTERNATIONAL TRACING 
SERVICE, AROLSEN PRIE KAS

SELIO ieSko šių asmenų
Prūsevičienė-Aleliūnaitė Ksavera, 

gim. 1918 m. Plukiuos, Panevėžio 
apsk., paskutinės žinios 1945 m. iš 
Dresdeno, Vokietijoj.

Šlekys Franz, gim. 1926. 5. 19. 
Veiveržėnuose, paskutinės žinios 
ir Herrsching, Bavarijos.

Slionys Emilis, gim. 1919. 2. 11. 
Girininkuose, pask. žinios iš Ka
raliaučiaus, Rytprūsiuose.

Sablinskij Ivan, gim. 1909 m. 
Liepojoj, Latvijoj, išvežtas į Vo
kietiją.

Stankevičius Leonas, gim. 1930 
m. Kaune, paskutinės žinios iš Er
furto, Thūringijoj.

Steklickienė Liudvika* iš Kaimo, 
paskutinės žinios iš Erfurto, Thūr.

Tamašauskas Algirdas, iš Pane
vėžio, spėjama esąs Vokietijoj.

Weigelt Eugenie, gim. 1912 m. 
Vilkaviškyje, paskutinės žinios iš 
Butow, Pomerianijoj, 1944 m.

Jarukaitienė- Staškytė Marcelė, 
gim. 1905 m. liepos mėn. Rasei
niuose, paskutinės žinios iš Pas
kirai Kaises, Vadžgiriu pašto, Lie
tuvoj.

Jurkšys Juozapas, paskutinės ži
nios 1941 m. iš Sakių, Kudirkos 
gatvės, Lietuvoje.

VlL, • išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie-
Z;^IDUriUl nlals. 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 kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkrls, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Plečaitls, 6668 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.

likas Jokūbaitis pro išbėgusį lenkų 
vartininką įkerta ir antrą įvartį. 
Atrodo, kad lenkams šį kartą teks 
skaudžiai pralaimėti, tačiau mūsų 
puolikams fatališkai nesiseka šau
dyti. 15 min. prieš galą mūsiškiui 
Baziliauskui teisėjas visiškai nesu
prantamu būdu priteisia ir antrą 
11 metrų baudinį. Rezultatas 2:2. 
Po šio įvarčio mūsiškiai dar kartą 
susikaupia, tačiau be pasekmių ir 
antro kėlinio 36 min, sunkiai su
žeistas Perkūnas turi būti nuga
bentas į ligoninę. Lieka šaisti tik 
dešimtis. Vartuose pastatomas 
Langevičius, kuris, nuostabiai gau
dydamas, likviduoja keletą aštrių 
lenkų šūvių. Teisėjas (vokietis) sa
vo pareigą atliko gana viena
šališkai. Jiek lenkų, tiek lietuvių 
sportininkai sužaidė tarp savęs la
bai korektiškai.

ARLAUSKAS ŽAIDŽIA UZ PIETŲ 
AUSTRALIJĄ

Žinomas lietuvis šachmatininkas 
R. Arlauskas, neseniai nuvykęs 
Australijon, savo žaidimu atkreipė 
Australiečių dėmesį.^

Neseniai įvykusiose šachmatų 
rungtynėse tarp Vakarų ir Pietų 
Australijos Arlauskas žaidė už 
pastarąją.

Ta proga australiečių laikraštis 
„The Mail" įsidėjo Arlausko nuo
trauką ir straipsnelį, kuriame ra
šo: „Baltas imigrantas Romanas 
Arlauskas, europietis meisteris, yra 
kandidatas yra Australijos valsty
binę šachmatų rinktinę."
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

„Šaltojo karo" balansas
lėtas Vakaru merdėjimas?

Suvedęs „šaltojo karo“ balan
są, „Le Monde“ apžvalgininkas 
J. — J. Servan — Schreiber kon? 
statuoja, kad pusiausvyra toli 
gražu neatstatyta ir kad ligi šiol 
regimas aiškus deficitas Vakarų 
nenaudai. Štai kaip atrodo pagal 

Monde“ atskiros to balanso 
pozicijos.

Prancūzija jau astuoni mėne
siai naudojasi Marshallio plano 
pagalba, tačiau atlyginimus gau
nančiųjų perkamoji galia per tą 
laiką žymiai sumažėjo. To krašto 
„ūkinis kūnas, į kurį vis įliejama 
sveiko kraujo, jau taip sutrešęs, 
kad ligi šiol liga pasirodė galin
gesnė už vaistus“. Nustatę tą 
diagnozę, prancūzų politiniai slu
oksniai priėjo ligi negirdėto su
manymo — vėl įsileisti į vyriau
sybę komunistus, kurie jau dveji 
metai kai iš jos išguiti.

Italijoje politiškai dar tiek toli 
nenueita, nes parlamente krikš
čionys demokratai vieni turi stip
rią daugumą, tačiau ūkiškai ten 
dar prasčiau. Vašingtonas buvo 
nustatęs rugsėjo 10 d. kaip vė
liausią datą pateikti ūkinio at
statymo planą Europos bendra
darbiavimo administracijai Pary
žiuj, bet italų vyriausybė ligi šiol 
dar nesugebėjo tokio plano sulip
dyti. Net ir oficialiuose Romos 
sluoksniuose viltys nyksta ir dėl 
ateities įsigali niūrus pesimizmas. 
Pramonės gamyba smunka; prieš 
metus jos indeksą laikant 127, 
šiemet tėra 100. Ypač smunką 
pagrindinių pramonės šakų — 
chemijos ir tekstilės — produk- 
tingumas. Bedarbių jau yra 
2.500.000, ir jų vis gausėja.

D. Britanijoje ryšium su pas
kutiniosiomis karinėmis priemo
nėmis gamyba smuko 20 proc. Be 
to, britus tolydžio smaugia pre
kybos santykių mažėjimas su 
Rytų Europa; tuos santykius ma
žinti savo sąjungininkus reika
lauja Amerika, iš antros gi pusės

ir sovietai savo satelitus verčia 
suredukuoti savo mainus su Va
karais. Nors britai parodė didelį 
politinį stabilingumą ir socialinį 
drausmingumą, tačiau materiali
nių išteklių išsekimas ilgainiui 
darosi nebepakeliamas.

Šitie europiniai reiškiniai tai 
dar neviskas. Azijoj — Malezijoj. 
Burmoj, Indokinijoj, Indonezijoj 
komunistai dar nėra paniekę le
miamo laimėjimo, tačiau ten

I vykstančių neramumų apimtis jau 
pakankama, kad užrauktų šalti
nius žaliavų, būtinų Europos at
statymui. Jau vien tat gali pa
kirsti Marshallio plano įvykdy
mą. Ryšium su Palestinos chaosu 
amerikiečiai tolydžio atsisako nuo 
savo grandiozinių planų eksploa
tuoti Vidur. Rytų naftą; jų vieton 
per Izraelį atkakliai skverbiasi 
sovietai, kurių diplomatai Izraely 
žymia dalim yra naftos eksper
tai, pasiųsti anglosaksų pozicijoms 
paknisti. JAV senato užs. reik, 
komisija konstatavo, jog padėtis 
Kinijoj, kur aiškiai šlyja Ciang- 
kaišeko režimas, yra pavojingesnė 
kaip Berlyne.

„Le Monde“ publicistas sako, 
jog sovietai, pakirsdami demo
kratinių tautų vidinį atsparumą 
ir griaudami jų ūkinį gyvenimą, 
Vakarus pamažėle stumia į lėtą 
merdėjimą. Raidą pakeisti demo
kratijų naudai tegalėtų Marshal
lio „superplanas“ — visų JAV 
išteklių investavimas^ lydimas ne
paprastai griežtų tvarkos priemo
nių šelpiamose šalyse. To nepa
darius, demokratijoms teks arba 
kapituliuoti prieš sovietus, arba 
gelbėtis atominiu karu.

Palestinos kare 
grasinama dujomis

PALESTINOS KOMUNISTAI UŽ 
ŽYDIŠKĄ-ARABIŠKĄ PALESTINĄ

Frankfurtas. JTO Saugumo Ta
ryba antradienį susirinko specia
laus posėdžio, apsvarstyti Palesti
noje naujai įsiliepsnojusių kovų 
problemą. Žydai ir egiptiečiai Je
ruzalės srityje įsivėlė į sunkias 
kautynes. Dr. Ralph Bunche įsakė 
nutraukti ugnį, tačiau šį jo įsaky
mą atsisakė vykdyti tiek žydai, 
tiek arabai. »

Kairo radio paskelbė žinią, kad 
jei žydai kovų nenutrauks, arabai 
turės panaudoti nuodingas dujas. 
Izraelio radio kalbėtojas į tai atsa
kė: „Jei arabai griebsis dujų ir 
slaptų ginklų, mes būsime privers
ti daryti tą patį, ir tada aš galiu 
tik pasakyti, kad egiptiečių dali
nių likimas bus nepavydėtinas".

Žydų ir arabų komunistai Pales
tinoje susijungs į vieną partiją, 
kuri pasistatys sau tikslu: „Kovoti 
už žydiškai-arabišką Palestinos 
valstybę."

Amerikiečiu traukiniai DP pervežimui
Bad Kissingen. Greitesniam DP 

emigrantų pergabenimui amerikie
čių zonos IRO iš amerikiečių ka
riuomenės perėmė dešimtį JAV 
kariuomenės transportinių trauki
nių.

Šie taip vadinamieji „raudonieji 
traukiniai" susideda iš 10 kelei
vinių vagonų, kurie turi po 60 vie
tų, ir du bagažui vagonus. Trau
kiniai gali išvystyti 80 km. greitį 
į valandą ir, kadangi jie yra 
įtraukti į greitųjų traukinių Mun- 
chen-Bremen planą, gali kelionę 
sutrumpyti 12 vai. Šalia to bus 
naudojami ir vokiečių traukiniai.

Susipažįsta su DP gyvenimu
Norėdami geriau viešąją opiniją 

painformuoti apie tikrąją DP padė
tį, paskutinėmis dienomis Vokieti
joje lankėsi daug žinomų pasauli
nio garso asmenų.

12 amerikiečių žurnalistų, kurie 
atstovauja veik visą Amerikos 
spaudą, lankėsi Vokietijos DP sto
vyklose, ligoninėse, vaikų darže
liuose, dalyvavo DP spaudos kon
ferencijoj susipažino su Austrijos 
DP gyvenimo sąlygomis ir su pir
muoju pagal naująjį DP įstatymą, 
transportu išvyksta atgal į JAV.

JAV atstovas IRO generalinėj 
Taryboje MR. Goldthwait Dorr bu
vo taip pat atvykęs į amerikiečių 
zoną, apžiūrėjo keletą DP sto
vyklų Wurzburgo area ir turėjo 
pasikalbėjimą IRO centre Bad Kis- 
singene.

Gen. Clay pakvietus, šiuo metu 
vizituoja Britų parlamentarų są
jungos nariai amerikiečių zoną. 
Mr. Goldwell, Commonwealth 
Cooperative Federation pirminin
kas atstovauja Kanadą. Parlamen
tarų tarpe yra Australijos, ^Naujo
sios Zelandijos, Pietų Afrikos, In
dijos, Pakistano ir Ceilono atsto
vai. Jie apžiūrėjo ukrainiečių sto
vyklą Pforzheime.

Kita parlamentarų grupė lankėsi 
Munchene.

Pabaltiečių jūrininkų grobimai
Stockholmas. Švedijos estų lai

kraštis „Valis Eesti" rašo, kad jau 
keletą kartų pasitaikė, jog pabal- 
tiečiai jūrininkai lenkų uostuose 
buvo jėga pagrobti iš laivų. Dan
cigo uoste lenkų kontrolieriai, 
prieš švedų laivo išplaukimą, liepė 
išlipti ir nuvykti policijon 3 pabal
tiečių jūrininkams. Laivo kapito
nui griežtai atsisakius leisti jiems 
išlipti be švedų konsulo leidimo, 
kontrolieriai pasiėmė visų trijų jū
rininkų pasus. Kita rytą buvo iš
šauktas švedų konsulas, tačiau 
sovietų sargybiniai neleido jam 
nuvykti į laivą. Galų gale vieną 
pabaltietį rusai pasigrobė jėga ir 
išsivedė, o kitiem dviem leido iš-

I plaukti.

KONST. ST. GARBAČIAUS
KAS AUGSBURGE

Lietuvos konsulas Zūriche ir 
BALFO įgaliotinis Šveicarijoj bei 
BALFo delegatas prie IRO Žene
voj SL Garbačiauskas šiuo metu 
lankosi Vokietijoj, norėdamas su
sipažinti su lietuvių tremtinių gy- 
nenimu. Antradienį lankėsi „Žibu
rių" redakcijoj. Platesnį pasikal-

Rusijos vergu sistema neturi
bėjimą su kons. St. Garbačiausku 
duosime šeštadienio numeryj

. sau lygios istorijoj
BRITŲ IR KANADIEČIŲ PASISAKYMAI JT

Paryžius. JTO plenumo posė
džiuose Britanijos ir Kanados dele
gatai smarkiai puolė komunistų 
režimą ir Sovietų Sąjungą. Britų 
atstovas C. Mayphew Socialiniam 
Komitetui pareiškė, kad Rusijoj 
priverčiamojo darbo stovyklose 
yra laikoma daugiau, negu 5.000.000 
žmonių. Jo žodžiais tariant: „Rusi
jos vergų sistema neturi sau ly
gios istorijoj“. Mayhew toliau puo
lė rusus, sakydamas: „Mes turime 
baisių įrodymų, kad milijonai ver
gų Rusijoj yra laikomi kaip na
miniai gyvuliai, vien tik už jų dar
bą. „Ironiškai atmesdamas rusų 
kaltinimus dėl britų kolonijų poli
tikos, jis pareiškė: „Sovietų poli
tinė sistema laisvę ir demokratiją 
pavertė pajuokos objektais“.

Kanados atstovas Ralph May
bank pareiškė, kad tarptautinis 
bendradarbiavimas, kurį vykdo so
vietai, yra tam tikra forma suside
danti iš šnipų ir agitatorių ekspor

tavimo ir skelbimo propogandos, 
kurios tikslas yra auginti išdavi
kus ir nuversti vyriausybes".

Bostonas. Bostono vyskupas Ri
chard J. Cushing protestavo prieš 
JTO nutarimą išbraukti iš žmo- 
guas teisių rezoliucijos Dievo var
dą, nes tai įvyko dėl vieno vie
nintelės valstybės spaudimo, „kuri 
oficialiai paskelbė savo ateizmą."

AMERIKIEČIAI VIENINGI 
VOKIETIJOS KLAUSIMU 

SVARSTOMAS PLAČIOS VOKIEČIŲ AUTONOMIJOS KLAUSIMAS.
RUHRO KONTROLE BUS PAVESTA VOKIEČIAMS?

Frankfurtas. Respublikonų kan
didato Dewey patarėjas John Fo
ster Dulles vokiečių ir amerikie
čių' spaudos atstovams pareiškė, 
kad respublikonai ir demokratai 
Vokietijos atžvilgiu ves bendrą 
politiką. Jis davė suprasti, kad ne
tenka laukti gen. Clay atleidimo iš 
pareigų tuo atveju, jeigu Dewey 
laimėtų rinkimus. Jis pareiškė. 
„Aš atvykau čia kad turėčiau lai
mės pasitarti su gen. Clay, kurio

vokiečių reikalų pažinimą ir nuo
monę labai aukštai vertinu".

Gen. Clay pranešė, kad jis nu
matęs pradėti pasitarimus su ang
lų ir prancūzų kariniais gubema- 
torįais, stengdamasis pasiekti galu
tinio susitarimo dėl visų trijų- zo
nų sujungimo. Taip pat šiuo metu
'yra studijuojami projektai, kurie 
suteiktų vokiečiams plačią auto
nomiją. Esą baigiamas svarstyti 
projektas dėl Ruhro krašto kon
trolės perdavimo vokiečiams.

VLIKO PIRM. PROF. M. 
KRUPAVIČIUS AUGSBURGE

Spalių 18 d. Augsburgo-Hoch- 
feldo lietuvių stovykloje lankėsi 
VLIKo pirmininkas prof. kun. M. 
Krupavičius ir ta proga padarė 
pranešimų.

Pirmiausiai prof. Krupavičius pa
lietė tarptautinu padėtj ir Lietuvos 
laisvinimo darbą tarptautinėje 
plotmėje. Jis nurodė sunkumus, 
kurie lydi Lietuvos laisvės kovas 
ir ragino būti vieningais, nes 
skaidymasis yra kenkimas Lietu
vos reikalui. VLIKas stengiasi tuos 
sunkumus visomis priemonėmis 
nugalėti. Jis ragino visiems prisi
dėti prie bendro darbo, bet būti 
atsargiems ir apdairiems, kad kar
tais netyčiomis nepakenktume 
bendram darbui.

Su dideliu susidomėjimu ir susi
kaupimu buvo išklausyta gerb. 
prelegento kalbos dalis, kurioje 
jis pasakojo apie kovojančią Lie
tuvą. Ne vienam ašaros akyse 
spindėjo, klausant apie tuos 
didvyriškus žygius ir apie mūsų 
brolių- bei sesių kančias.

Paskiausiai VLIKo pirmininkas 
kalbėjo apie tremtinių pareigas ir 
ydas. Didysis ir pirmasis mūsų 
uždavinys yra būti savo tautos 
šaukliais. Šaukliais, kurie šauktų 
visam pasauliui apie daromą tau
tai ir tėvynei skriaudą. Antras 
uždavinys parodyti visam pasau
liui, kas mes esam.

Baigdamas VLIKo pirmininkas 
prof. Krupavičius ragino lietuvius, 
kur jie bebūtų, išlaikyti savo kal
bą ir savo tautinį charakterį. A. K.

Vuutąiai is visut
Belgradas. Maršalas Tito Jugo

slavijos komjaunuoliams pareiškė 
esąs „giliai nuliūdęs" dėl Komin- 
formo vedamų puolimų. „Mes vi
suomet manėm, kad tik sena, nu
sidėvėjusi kapitalistinė sistema 
gali naudoti tokius melus", — pa
reiškė Tito.

Orlando. JAV aviacijos ministe- 
ris W. Stuart Symington pareiškė, 
kad nesą jokios prasmės turėti 
daug pasenusių, silpnai ginkluotų 
lėktuvų, nors jų skaičius ir pra
šoktų bet kurios kitos tautos turi
mų lėktuvų skaičių. „Kitos valsty
bės žengia pirmyn valanda po va- 
landos, ir mes neturime atsilikti", 
— pareiškė S. Symington.

Sevilija. Ispanija ir Argentina 
susitarė, kad visi ispanai, šiuo me
tu esą Argentinoj, galės atlikti sa
vo karo tarnybą argentiniečių ka
riuomenėj ir visi argentiniečiai, 
esą Ispanijoj, atliks karo tarnybą 
ispanų kariuomenėj.

Vašingtonas.. Amerikoj kovo 
mėn. bus baigta UNRRAos veiklos 
istorija, kurioj bus aprašyta, kaip 
buvo išleista beveik 4000 000 000 
dolerių padėti nuo karo nukentė- 
jusiems žmonėms.

Paryžius. Ryšium su Berlyno 
klausimo perdavimu Saugumo Ta
rybai laukiama naujų rusų veiks
mų, kurių pobūdis turės paaiškėti 
JTO posėdžiuose. Koki yra šie ru
sų nauji sumanymai, niekas Va
šingtone nežino.

Manoma, kad gen. Le May pas
kyrimas vadovauti jungtiniam ang- 
lų-amerikiečig Berlyno aprūpini
mui labai pakels „oro tilto" pres
tižą. Gen. Le May laikomas vienu 
iš didžiausių aviacijos autoritetų 
pasaulyje*

Vašingtonas. Visi JAV krašto 
apsaugos vadai bendromis jėgomis 
stengiasi įtikinti, parlamentą, kad 
reikia atnaujinti santykius su Ispa
nija. Kariuomenės vadai laiko Ibe- 
rų pusiasalį vienintele galima ap
ginti baze Europoje karo atveju.

Wilhelmsruh. Buvęs generolas 
Walter von Seydlitz, kuris nuo 
pat savo paėmimo belaisvėn buvo 
Sov.S-goj ir vadovauja „Tautiniam 
laisvosios Vokietijos komitetui", 
Wilhelmsruhej turėjo pasikalbėji
mą su aukštesniaisiais rusų kari
nės valdžios karininkais ir vokie
čių vidaus reikalų valdybos prezi
dentu Dr. Kurt Fischeriu.

Mūnchenas. Per pirmuosius de
vynis šių metų mėnesius į Izraelį 
iškeliavo maždaug 73 000 asmenų. 
Dabar kas Įnėnesį išvažiuoja 10 000 
asmenų. 150 000 žmonių vien ame
rikiečių zonoje laukia savo įvažia
vimo į Izraelį.

Dublinas. Buvęs Airijos min. pir
mininkas de Valera vėl pradėjo 
kompaniją dėl šiaurės ir pietų 
Airijos sujungimo.

Kairas. Cekoslovakų pasiuntinys 
Kaire Dr. František Krucky atsi
sakė grįžti į Pragą.

Paryžius. Prancūzijos kasyklų 
darbininkai ir pirmadienį tęsė sa
vo streiką, nežiūrėdami de Oueil- 
les perspėjimo.

Maskva. Sovietų radijas ir spau
da plačiai paskleidė gandus apie 
Trumano ir Marshalio nuomonių 
skirtumus Berlyno klausimu. Pami
nėjusi buvusį Trumano planą siųsti 
savo atstovą į Maskvą deryboms 
su Stalinu, sovietų žinių agentūra 
pareiškė: „Marshallis, bijodamas su
silpninti savo pozicijas Paryžiuje, 
pareikalavo Jnimano atsisakyti to 
projekto ir Trumanas sutiko."

„Pravdos komentatorius, pulda
mas Beviną už „amerikiečių im
perialistų" valios vykdymą, prime
tė jam atsakomybę už pasklidusius 
gandus, būk Rusija išstosianti iš 
JTO.
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