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Lenku lapkričio 11-ji
Šiais metais sueina 30 metų 

sukaktis nuo nepriklausomy
bės atstatymo ne tik Lietuvai 
ir jos Baltijos kaimynams, bet 
taip pat ir kitoms Rytų bei 
Vidurio Europos valstybėms, 
kurios, pasibaigus pirmajam 
pasauliniam karui, išsivadavo 
iš Rusijos ar kitų imperialistinių 
valstybių jungo.

Lapkričio 11 d. sueina tokia 
sukaktis nuo Lenkijos Jnepri- 
klausomybės atstatymo.

Mums, lietuviams, kurie ko
vojom už savo nepriklausomy
bės atstatymą ir visada pasisa
kėm už tautų apsisprendimo 
teisę, yra džiugus kiekvienos 
tautos nepriklausomybės at
statymo faktas. Jis yra juo ma
lonesnis, jei jis liečia kaimyną 
— juk tarp, laisvų tautų gy
venti yra smagiau ir kartais 
saugiau.

Lapkričio 11 d. • minėjimas 
mums sukelia ne tik didvyriš
kų lenkų tautos kovų už savo 
nepriklausomybę prisiminimą, 
bet neišvengiamai primena ir 
mūsų tarpusavio santykius at
kuriant savo nepriklausomybes 
bei gyvenant laisvą gyvenimą. 
Tie prisiminimai, gaila, neprisi
deda prie šios lenkų sukakties 
mūsų džiaugsmo padidinimo.

Suprantama, šiandien, kai 
mūsų abiejų tautos yra to pa
ties tirono pavergtos ir naiki
namos, kai mes patys būdami 
tremty prisimenam šią Lenki
jos sukaktį, būtų ne laikas ir 

ne vieta kelti mūsų praeities 
skaudžius faktus. Tačiau, rei
kia pripažinti, kad jei jų ne
būtų buvę, šios ^dienos lenkų 
šventė mums, lietuviams, su
keltų visai kitokius jausmus.

Taip pat, šis mūsų dži
augsmas ir tremty galėtų būtų 
kitoks, jei mes girdėtumėm 
iš laisvos Lenkijos atsakingų 
asmenų aiškesnių pareiškimų, 
kad po dabartinio mūsų valsty
bių okupanto žlugimo mums 
atstatant savo nepriklausomy
bes neteks vėl atsidurti tokioj 
padėty, kaip ir po pirmojo pa
saulinio karo. Kai kurie lenkų 
spaudos, esančios Vakaruos, 
pasisakymai ir pačių lenkų pa
reiškimai, gaila, nesukelia džiu
gių vilčių.

Reikia tikėtis, kad šių dienų 
mūsų bendras likimas ię vieno
das siekimas atgauti savo val
stybių nepriklausomybę prives 
mūsų santykius prie teisingo 
nustatymo, ir ateity mes be jo
kio šešėlio galėsim džiaugtis 
Lenkijos sukakties šventėmis.

Mes visai suprantame lenkų 
tautos dabartines kančias bei 
vargus ir tvirtai tikime, kad 
atais vėl diena, kada Lenkija, 
kaip ir visos kitos Sov. Rusijos 
pavergtas tautos atgaus savo 
laisvę ir vėl galės džiaugtis 
nepriklausomu savo gyvenimu.

P. D.

SuTrumanalaimėjo„trečioji pajėga"
fto TRUMANAS NEGALĖSIĄS ATLEISTI? MARSHALLIS, MANOMA, PASITRAUKS. TRUMANAS 

KETINA SAVARANKIAU SPRĘSTI UŽSIENIO POLITIKOS KLAUSIMUS

„Ką padarysi — labai malonu"— 
galima pasakyti, taip Trumano iš
rinkimą sutinka didesnioji pasau
lio ir ypač JAV opinijos dalis, 
kuri, užtikrintai pranašavusi jo 
prakišimą, dabar gėdingai dairosi, 
kaip išeiti iš nesmagios padėties.

Nė vienas iš JAV vyriau
sybės narių nė piršto nepajudino 
už Trumaną, o kai kurie — For- 
restal, Lovett..., sako, paslapčia 
flirtavę su respublikonais. O Tru- 
manas, girdėt, turi pagrindinę sa
vo partijos simbolio — asilo ypa
tybę: jis kantrus, bet nemaršus, ir 
savo kabineto nariams už išdavi
mą jis neatleisiąs.

Mažiausia pagrindo Trumanas 
turi pykti ant Marshallio, kurio 
tarptautiškai eksponuota padėti^ 
vertė jį laikytis aukščiau partijų 
ir objektyviai neleido jam daly-

vauti rinkimų kampanijoj. Bet 
Marshallis, tur būt, pats netrukus 
pasitrauks. Iš dalies gal dėlto, kad 
jau keletas mėnesių, kai jis, 
Marshallis, pradeda nebesutarti su 
prezidentu. Marshallis per savo 
tarnybos metą spėjo įsitikinti, kad 
sovietai nenori žmoniškai susitarti 
ir savo plėšikinę — apgavikinę 
politiką grindžia JAV ir visų Va
karų neryžtingumu. Imponuojamai 
šaltas, ramus ir orus, Marshallis 
atsisakė diplomatiškai besipeckioti 
su sovietais, jis nesidavė Waren 
Austino ir kitų savo bendradarbių 
perkalbamas neatiduoti Berlyno 
bylos Saugumo Tarybai, jis atmetė 
ir prancūzų Schumano patarimą 
„užsikibti" už Višinksio pasiūlymo 
nusiginkluoti: gal gi, sako, kas 
nors iš to ir išeis. Marshallis jam 
atsakė, kad iš nerimto dalyko nie 
ko rimta negali išeiti. — Trumanas,

Laukiantiems išvykimo i JAV
BALFO ĮSTAIGOS EUROPOJ PRANEŠIMAS

Patirta, kad artimiausi DP asme
nų transportai pagal emigracinį bi- 
lių į JAV iš Europos išvyks lapkri
čio mėn. 8 d. ir 27 d. Tarp minėtų 
dienų bus vykdoma pasiruošimai 
dažnesniems transportams, ir ten
ka tikėtis, kad po lapkričio 27 die
nos jie padažnės, gi po Naujųjų 
Eitų (1949. I. 1 d.) numatoma, kad

s savaitę iį JAV gali išvykti po 
transportus.

Taip pat ateinančių metų pra
džioje bus pradėta vykdyti emi
gracija i JAV ir iš anglų bei pran
cūzų zonų. Iš šių zonų emigracija 
užitruko todėl, kad nėra jose ame
rikiečių įstaigų (CIC ir kt.), kurios 
turi paruošti emigrantus išvykimui.

Pasikalbėjus su DP Komisijos 
vyriausiu valdininku-koardinato- 
rium Europoje Mr. SQUADRILLI 
sužinota, kad šiuo metu diskutuo
jama, kokius emigranto paruošimo 
darbus turi atlikti IRO ir DP šal
pos organizacijos, todėl šalpos or
ganizacijų vaidmuo emigracinėje 
srityje nėra galutinai paaiškėjęs. 
Vienok, dabar jau nustatoma emi
gracinė tvarka, darbas plečiamas, 
steigiamos reikalingos įstaigos, pa
renkami tarnautojai, ir tuo būdu 
reikia tikėtis, kad artimoj ateity 
emigracija į JAV gali pagyvėti ir 
būti sparčiau vykdoma.

Šia proga primenama naujai be
sirūpinantiems gauti buto ir darbo 
užtikrinimus, kad jie iš anksto nu
rodytų savo giminėms ar artimie
siems Amerikoje, per kurią orga
nizaciją pageidauja vesti savo emi
gracinę bylą. Be tokio nurodymo 
BALFO Centras visas bylas nu
kreipia į NCWC Organizaciją, o 
po to jau norint bylą pervesti ki
tai organizacijai, ją tenka visiškai 

iš naujo pradėti. Suprantama, kad 
tokiu pervedimu sutrukdoma bylos 
eiga.

BALFO Įstaiga Ęjiropoje

Prie BALFo Įstaigos Europoje

Suorganizuota emigracinė komisija
šį rudanį BALF-o Įstaigos Euro

poje iniciatyva buvo sukviesta 
Fellbache emigraciniams reikalams 
aptarti tremtinių organizacijų at
stovų suvažiavimas, kuriame taip 
pat dalyvavo VLIK-o, Vykdomo
sios Tarybos ir L. T. Bendruomenės 
Centro Valdybos nariai. Suvažia
vimo metu buvo prieita nuomonės, 
kad sklandesniam emigraciniam 
darbui būtų tikslu prie BALF-o 
Įstaigos Europoje suorganizuoti pa
tariamąjį organą — emigracinę ko
misiją. Ją turėtų sudaryti įvairių 
srovių žmonės. VLIK-as šią komi
siją suorganizuoti pavedė Vykdo
mosios Tarybos Įkurdinimo Tarny
bai, kuri po pasitarimų su įvairių 
visuomeninių srovių veikėjais, š. 
m. spalių mėn. 30 d. sukvietė į 
Mūncheną sutartus asmenis pirma
jam emigracinės komisijos posė
džiui.

Naujoji komisija yra analogiška 
Imigrantams Įkurdinti Komitetui, 
kuris, kaip žinome, nesenai buvo 
suorganizuotas prie BALF-o Centro 
Amerikoje. Abiejų Komitetų sudė
tis paremta sroviniu pagrindu tuo 
tikslu, kad juos sudarydami ne 
vienodų pažiūrų žmonės, plačiau 
apjungtų didesnes mases lietuviš
kos visuomenės ir turėtų jos di
desnį pritarimą bei pasitikėjimą.

Emigracinės komisijos pasėdžio 
metu Mūnchene buvo aptarta nau
jojo organo apimtis, pobūdis ir

kuris vidutiniam amerikiečiui pa
tiko, kad ir jis toks pat vidutinis, 
neturi nei Marshallio perspektyvos, 
nei mosto. Tvirčiau nei pirma įsi
sėdęs į prezidento balną, Truma
nas ketinąs savarankiau spręsti ir 
užsienio politikos srity. Nors ben
droji linkmė liksianti ta pati, ta
čiau laukiama, kad Trumanas dar 
bandys ieškoti susitarimo su so
vietais, kalbama net, kad Vinsonas 
galįs būti pasiųstas į Maskvą Sta
lino „paskutinį kartą" paklausti, ar 
jis tiki, kad sovietai gali sugyven
ti ir bendradarbiauti su Vakarais. 
Britų socialistų „Reynolds News” 
prileidžia net galimumą, kad, jei 
Stalino atsakymas būtų teigiamas, 
pasaulis būtų padalintas — bent 
kuriam laikui — į dvi įtakos sfe
ras . . . Kiti Vašingtono stebėtojai 
dėlto abejoja, tačiau dauguma su
tinka, kad Trumanas apribos JAV 
ginklavimosi programą, o senato
riaus Gurney ir štabo pradėtam 
JAV flirtui su Ispanija būsiąs pa
darytas galas. — Trumano laimė
jimas yra laimėjimas „trečiosios 
pajėgos", kuri vis nenori sutikti, 
kad dabartiniame pasaulio konflik
te reikia užimti principingai aiškią 
liniją ir ją nuosekliai švaryt ligi 
galo.

tikslai. Diskusijose Išryškėjo, kad 
komisija tegalės būti tik pataria
muoju organu. Jos pagrindinis 
tikslas bus patarti BALF-o įstaigai 
emigraciniais reikalais, būti tarpi
ninku taip tremtinių ir BALF-o or
ganizacijos čia ir Amerikoje. Jai 
teks būti tartum tremtinių bendruo
menės akimi, kad kiekvienas per 
sau autentiškus asmenis galėtų su
žinoti, kas BALF-e veikiama.

Emigracinė Komisija tik spėjusi 
susiorganizuoti, savo veiklai derin
ti jau sudarė ir priėmė statutą bei 
aptarė visą eilę emigracinių rei
kalų. Numatoma svarstyti plates
nės apimties emigracijos organi
zavimo klausimas į Kanadą, ieškoti 
kelių suteikti pagelbą našlėm su 
vaikais, senesnio amžiaus asme
nims ir visiems kitiems, kurie gali 
kartais turėti bet kurių sunkumų 
iš Vokietijos emigruoti. Aptariant 
emigracinius reikalus paaiškėjo, 
kad BALF-o Įstaiga Europoje sie
kia, jog BALF-o Centras stengtųsi 
emigraciją vykdyti ne vien per 
NCWC, bet per visas šalpos or
ganizacijas, kurios turi teisę rū
pintis emigraciniais reikalais. Tuo 
norima įvairių pasaulėžiūrų trem
tiniams padėti pasirinkti jiems pri
imtiną organizaciją. Taip pat da
romi žygiai, kad NCWC nereika
lautų iš tremtinių klausimų lapuo
se klebono atestacijų, o pasiten
kintų tik pačio emigranto suteik-

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Paryžius. JTO gen. sekr. 

T. Lie pareiškė, kad Berlyno 
klausimas bus pradėtas svarstyti 
iš naujo aspekto.

Vašingtonas. JAV siunčia 
į Kiniją W. Bullitt specialiu pa- 
sinutiniu, kuris pasiinformuos 
apie karinę ir kitokią paramą 
Kinijai ir susipažins, kaip sunau
dojama Kinijai skirta parama.

Paryžius. Saugumo Taryboj 
Palestinos debatai buvo vedami 
neoficialiame posėdy.

Paryžius. Prancūzijos vy
riausybė antradienį susirinko po
sėdžio aptarti kabineto pertvar
kymą, kuris iškilo dėl įvykusių 
rinkimų J Respublikos Tarybą.

Teheranas, Persijos vyriau
sybė, kuri šeštadienį atsistaty
dino, pavesta sudaryt naujam 
asmeniui.

Frankfurtas. Prof. S-gų 
organizuojamas generalinis strei
kas, numatoma, įvyks penktadie- 
sybė, kuri šeštadienį atsistaty- 
nį. Streikuos taip pat ir geležin
kelis.

Berlynas. Tarptautinė karo be
laisvių federacija paskelbė statisti
ką, iš kurios matyti, kad dar te
bėra nepaleista 500.000 vokiečių 
karo belaisvių. 410.000 belaisvių 
yra Rusijoj, 56.399 Prancūzijoj, 
38.000 Lenkijoj, 53.000 Jugoslavi
joje ir 3800 Čekoslovakijoje.

tennis žiniomis. Čia nekalbama apie 
tą atvejį, kada pati NCWC duoda 
tremtiniui savo buto ir darbo už
tikrinimus. Tais visais klausimais 
susirašinėjamą su BALF-o Centru 
Amerikoje.

Visuomeninių grupių atstovai, 
kaip paaiškėjo posėdžio metu, pa
geidavo, kad BALF-o tarnautojų 
sąstatas irgi susidėtų ne iš vienos 
kurios nors pasaulėžiūros žmonių, 
šis pageidavimas stengiamasi įgy
vendinti.

Emigracinė Komisija apie savo 
įsisteigimą nutarė painformuoti per 
spaudą lietuvių visuomenę Ameri
koje ir pasiųsti Įkurdinimo Komi
tetui sveikinimą Pasiųstame pra
nešime ir sveikinime tremtinių var
du karštai dėkojama Amerikos lie
tuviams už teikiamą pagelbą trem
tiniams jų sunkiose dienose ir su
darymą sąlygų atvykti į JAV di
desniam tremtinių skaičiui.

Nors emigracinis komitetas suor
ganizuotas iš įvairių srovių asme
nų, bet jis yra pasiryžęs iš savo 
veiklos išjungti politinius sume
timus, dirbti sutartinai ir vienodai 
tenkinti visų interesus, nežiūrint, 
kurių politinių įsitikinimų ar reli
gijos tremtinys bebūtų.

V. T. Įkurdinimo Taryba
Pastaba. Emigracinio Komiteto 
adresas yra šis: Mūnchen 27, 
Rauchstr. 20.
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Del musu tautiniu švenčiu pobūdžio
K. MOCKUS

šio laikraščio skiltyse neseniai 
skaitėme abiejų pasių pasisaky
mus dėl mūsų tautinės šventės 
minėjimo didelėj Diepholzo sto
vykloje.

Gyvenu toli nuo tos stovyklos 
ir nežinau, kas sudaro tenykštį 
komitetą ir kokios ten buvo šven
tės rengimo aplinkybės. S. Narkeliū- 
naitę gi visi pažįstame kaip veik
lią, energingą laikraštininkę.

Noriu čia pasisakyti dėl tau
tinių švenčių pobūdžio. Esu tos 
nuomonės, kad mūsų tautinės
šventės tremty nebūtų linksmos. 
Šiuo atveju bandyti kopijuoti ar 
pamėgdžioti buvusius minėjimus 
laisvės laikais, atrodo, būtų klaida. 
Berods toks nusistatymas vyravo 
ligišiol visoje mūsų bendruomenė
je ir toks galėtų likti. Saviesiems 
ir taip yra pakankamai, net per
daug, progų linksmintis, nors pa
grindo linksmintis neturime. Gal 
tik sunkios nuotaikos išblaškymo 
sumetimais galima būtų teisinti. 
Betgi tautinės šventės turi būti 
skiriamos atnaujinti pasiryžimui, 
kovai dėl laisvės, susikaupimui 
sužadinti bei protestui pademon
struoti.

Galima statyti klausimą, ar pa
togu kitų tautybių svečius, ypač 
mus globojančių įstaigų atstovus, 
statyti į tokios rimties situaciją. 
Ta proga noriu priminti man labai 
įstrigusį į galvą gražiai surengtą 
vienoj lietuvių stovykloj Šiaurės 
Vokietijoj Vasario 16 d. minėjimą, 
į kurį buvo pakviesti ir atvyko 
aukšti tada veikusios UNRRAos ir 
britų karinės valdžios atstovai. 
Koncertinė programa buvo prieina-, 
ma visiems ten gyvenantiems lietu
viams. Po koncerto svečiai mūsų

Roma. Agentūra FIDES prane
ša sensacingą žinią, kad Tėvas 
Romano Tarei, iš Parmos Ksavero 
Misijonorių vienuolijos, medici
nos ir chirurgijos daktaras, buvęs 
Kinijoje Loyang ir Chengchow 
poliklinikų direktorium, yra išra
dęs radikalų vaistą ligoms „lu
pus“ ir „carcinoma eutaneo“ gy
dyti. Eksperimentai padaryti jau 
daugiau negu su šimtu pacientų, 
iš kurių matyti, kad išrasti vai
stai per trumpą, 20-ties ar 30-ies 
dienų, laikotarpį, pilnai pašalina 
ligą. Misijonorius dabar persike
lia į Ksavero Institutą Neapo- 
lyje. 

bendruomenės atstovų buvo pavai
šinti visai gražiai, su atitinkamo
mis kalbomis, kurių metu specialiai 
buvo pabrėžta, kad, kol Tėvynė 
kenčia, deja, savo tautinių šven
čių proga mes negalime linksmin
tis ir svečius prašome tai suprasti. 
Toks pareiškimas tokiu metu darė 
įspūdį ir propagandiniu atžvilgiu 
atitinkamai paveikė svečius. Tad 
visais atžvilgiais siūlyčiau ir atei
ty visur panašiai elgtis.

Tautinių švenčių proga ruošiami 

Lenku naujosios politikos pagrindai (3)

Reikia atsisakyti Jogailaiciu idėjos
TARPJŪRIO FEDERACIJA LENKU TREMTIES SPAUDOS ŠVIESOJE-

Jei ir toliau bus laikomasi tokių 
principų, jei ir toliau bus siekiama 
atstatyti Lenkiją 1939 sienose, pri- 
dūrus dar 1945 m. atgautus plotus 
vakaruose ir šiaurėje, tai iš anksto 
galima skaitytis su agresija 'iš Va
karų ar rytų pusės. Bendradarbia
vimas su vokiečiais prieš rusus ar 
su šiais prieš vokiečius, esant to
kiai padėčiai, neatneš jokių vaisių 
ir nepriklausomybę tegalės garan
tuoti nebent vienai kartai.

Šios padėties negalės pakeisti ir 
matomas JAV karinis laimėjimas 
prieš Sovietus, nes tai nieku būdu 
nereikš amžino Europos okupavi
mo, bet tik jos sutvarykmą pagal 
JAV planą, gi tai nereiškia, kad 
būtų sulikviduoti 60 mil. vokiečių 
su jų imperialistiniais siekimais ar 
180 mil. rusų, neatsisakančių savo 
imperialistinių idėjų. Abi šios 
valstybės kurioje nors formoje eg
zistuos ir toliau ir, anksčiau ar 
vėliau, imsis bandymų pralaužti 
jiems „pax amerieana" primestus 
apribojimus. Šiuose bandymuose 
pirmąja auka ir vėl bus Lenkija. 
Todėl ir -tenka esą sutikti su min
timi, kad tarp Vokietijos ir Rusi
jos šiandien, negali būti vietos ne
priklausomai mažai valstybei (to
kia gi buvo ir Lenkija). Dabar, 
esant naujai padėčiai Rytų Euro
poje, tenka atmesti visas svajones 
apie Jogailaičių idėjos atstatymą. 
Tai gali net pakenkti lenkų in
teresams. Vietoj to reikia vykdyti

V. RIMVYDAS

kitą koncepciją, kuri įgalintų suor
ganizuoti kiltą stiprią pajėgą ir ne 
vienos valstybės ribose. Kadangi 
rusų ir vokiečių imperializmas gre
sia ne tik lenkams, bet ir visoms 
tautoms tarp Baltijos jūros ir Bal
kanų, tai lenkų interesai virsta ir 
viso tarpjūrio interesais. Tai yra 
naujas ir gal svarbiausias elemen
tas santykių Rytų—Vidurio Euro
poje raidoj ir juo privalo remtis 
lenkų politiniai sprendimai.

Tai nėra lengvai įvykdoma 
problema. Daug joje gali atsirasti 
priešingumų, gal dėl to, kad tai 
po keleto šimtų metų vėl nauja 
problema, kuriai realizuotis vis 
kliudydavo svetimi imperializmai. 
Jei esą Rytų—Vidurio Europos 
konsolidavimo priešininkai nurodo 
į kliūtis Tarpjūrio sąjungai suda
ryti, tai jie drauge turėtų įrodyti 
galimybes išlaikyti šiuose plotuose 
status quo. Gi lenkų pesimistai 
turėtų dar atsakyti į šį klausimą: 
ar galima išlaikyti nepriklausomą 
Lenkiją su sienomis tarp Zbručo 
ir Oderio bei Neisės, tačiau esan
čią tarp Vokietijos ir Rusijos, ku
rių imperialistiniai siekimai esą 
daugiau kaip -tikri. Jei pasirodytų, 
kad per mažiausia 50—100 metų 
galėtume ramiai gyventi tarp vo
kiečių ir rusų, būtų galima nesirū
pinti Tarpjūrio sąjungos planais. 
Tačiau, kol tos abejonės nėra iš
sklaidytos — čia gi vilties-negana 
— tai esą bet koks priešinimasis 
Tarpjūrio planui-nevertas dėmesio,

nes tai tegali būti aiškinama pa
vojingu doktriniškumu ar realybės 
pajautimo stoka.

.Sunkumai, susieti su Tarpjūrio 
koncepcija, negali reikšti, kad 
tektų atsisakyti nuo jo vykdymo 
idėjos. Šiuo metu juk tenka įvyk
dyti planą, kuris turi sustiprinti ne 
tik pačių lenkų nepriklausomybę, 
bet ir sudaryti laisvės garantijas 
visai plačiai teritorijai Rytų—Vi
durio Europoje, gi be jų negali 
būti ir kalbos apie nepriklausomą 
Lenkiją.

Esama skeptikų, kurių nuomone 
Tarpjūrio planas neišsprendžia Ry
tų—Vidurio Europos saugumo 
klausimo. Tačiau niekas iš jų 
-neiškelia kito protingo plano, neį
vertindami reikšmės ir vaidmens 
jungtinio beveik 140 mil. tautų 
bloko, bendradarbiaujančio su ki
tais pasauliniais veiksniais ir ga
linčio sudaryti pakankamą saugu
mo elementą 200 milijonų rusų— 
vokiečių bloko akivaizdoje. Tai 
gali patvirtinti ne tik Lenkija, bet 
ir be išskirties visos tautos tarp 
Baltijos ir Aigėjaus jūrų.

Taip kalba lenkų tremties spau
da. Galime čia pridurti, kad len
kai ir praktikoje yra su savo ini
ciatyva aktyviai pasireiškę, orga
nizuodami Vakarų Europoje vad. 
Tarpjūrio federacinius klubus, ku
rių paskutinis—Vokietijoj — š.m. 
rugpiūčio 30 d. įsteigtas Mūnchene.

minėjimai bei koncertai mūsų 
skurdžiose aplinkybėse turėtų būti 
nemokamai prieinami visiems.Komi- 
tetai turėtų rasti kitų progų pauž- 
darbiauti. Jeigu jam ir rinktume 
aukas iš labiau pasiturinčių, tai 
negalintieji mokėti tikrai turėtų 
įeiti nemokamai.

Baigdamas, noriu pabrėžti, kad 
laikraštininkui siūlyti eiti su sa
vo pastabom į vietinį susirinkimą 
ir tuo pasitenkinti nėra logiška. 
Laikraštininkų pareiga aptarnauti 
spaudą ir tarp kitko nevengti kelti 
pasitaikančių negerovių, nors ne- 
paslaptis, kad toks kėlimas gali 
dažnai būti nemalonus negerovių 
kėlėjui ir asmeniškai vietos sto
vyklos sąlygose gali tekti dėl to 
net nukentėti.

VYSK. V. BRIZGYS JAU AMERIKOJE
Iš Amerikos mums praneša, kad 

transatlantiniu lėktuvu į Ameriką 
jau atvyko J. E. vysk. V. Brizgys. 
Areodrome Ekscelenciją sutiko 
BALFo pirmininkas kun. dr. J. 
Končius, pas kurį svečias laikinai 
ir apsistojo.

Paprašęs phs Jo Em. kardinolą 
Spelmann vizito, vysk. Brizgys bu
vo tuojau pakviestas dalyvauti 
katedroje įvykstančioje mokyklų 
misijų organizacijų metinėje šven
tėje, kurioje gausiai dalyvavo 
visų mokyklų — pradedant pra
džios mokykla ir baigiant universi
tetu — atstovai. Po šių iškilmių Ek

scelencija buvo'priimtas kardinolo 
Spelmann vizito, kurio metu pa
reiškė padėką JAV Episkopatui, 
visiems katalikams ir kardinolui 
Spelmann asmeniškai už krikš
čionišką meilę vargstantiems bei 
pasisakymus nuskriaustų tautų 
labui.

Tą pat dieną Ekscelencija daly
vavo sutikime pirmojo atvykstan
čių pagal DP bilių transporto. 
Siame sutikime taip pat dalyvavo 
ir kard. Spelmann, miesto majoras 
bei daug spaudos ir įvairių misi
jų atstovų. Lietuvių atstovų taip 
pat gausiai dalyvavo — kun. dr. 
J. Končius su savo bendradarbiais
iš BALFo ir NCWC, konsulas ^J. 
Budrys su savo bendradarbiais, 
monsg. J. Balkūnas ir visa eilė 
kitų lietuvių kunigų bei kitų tau
tiečių. Kvietusieji DP amerikie
čiai parodė daug rūpestingumo ir 
savo kviestųjų pasitikti buvo at
vykusių net iš Kalifornijos, Čika
gos bei kitų tolimų vietų.

Artimiausiomis dienomis J. E. 
Vysk. V. Brizgys numato aplankyti 
Filadelfijos Kardinolą, Vašingtone 
Apaštališkąjį Delegatą, Arkivysku
pą, Lietuvos Ministerį, NCWC 
centrą bei kitas įstaigas ir asmenis 
bei Čikagos kardinolą. Taip pat 
greit numato lankytis Clevelande, 
Cincinati bei kitose vietovėse ir 
net vykti ir į Kanadą.

J. E. vysk. V. Padolskie 
išvyko i Roma

Lapkričio 8 d. J. E. vysk. V. Pa- 
dolskis išvyko į Romą, kur tikisi 
įvairiais reikalais užtrukti apie 
pora mėnesių.

J. E. arkiv. J. Skvireckas tuo 
tarpu dar tebėra Romoje, bet, ma
noma, kad netrukus grįš į savo 
gyvenamą vietą Austrijoj.

— Kaip patiriama, Lietuvos vys
kupų, esančių tremty, pasitarime, 
įvykusiame Zamse, Austrijoje, bu
vo nutarta daryti žygių atspaus
dinti J. E. arkiv. J. Skvirecko iš
verstą šv. Rašto šeštą tomą.

— Į Dublino Maynoot College 
išvyksta 4 lietuviai klierikai iš 
Eichstaeto, kur jie gavo stipendi
jas studijuoti teologiją. Taip pat 
jau išvyko du klierikai į Malines, 
Belgijon. Šiuose kraštuose stipen- 

, dijas lietuviams klierikams išrū
pino J. E. vysk. V. Padolskis, 
šiuose kraštuose, lankydamasis.

Jurgis Jankus
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Paskum jie išeina, aš pasilieku vienas. Jie pavargę, šal
to oro pergerti krinta į lovą ir užmiega kaip. negyvi, ir 
man rodosi, kad jie labai laimingi. Aš negaliu užmigti. 
Rytą miegu, ir. dieną užmiegu, bet vakare, kai tik jie 
išeina, užgula visokios mintys, ir nebegaliu sudėti akių. 
Ir pirmi gaidžiai nugieda ir antri, o aš vis gyvas. Ir min
tys vis tokios sunkios ir vis sukasi apie tuodu — apie 
Palį ir apie Mortą.

Palys pradėjo lošti. Jis per naktis sėdi pak Majoriuką, 
o kitą dieną įniršęs vaikšto po mišką ir taikosi užmušti 
kitą vokietį. Ir jis tikrai gali tai padaryti. Jis labai geras 
vyras, bet perdaug stiprus ir per tą stiprumą pasidarė 
pavojingas pats sau. Aš brolio prašau, kad primintų jam 
mane nuobodžiaujant ir laukiant, ir kiekvieną kartą jis 
prižada ateiti, bet pro Majoriuką nepraeina. Užeina pa
žiūrėti, kaip,1 kitiems sekasi, paskum pats paima kortą ir 
jau tada prasėdi iki švintant, o rytą miške vėl būna pik
tas, šnairuoja į vokietį, pamatęs ateinant, atsistoja, at
suka jam plačią nugarą ir laukia. „Tegu tik krepšteli, 
nors ir juokelis — tada pažiūrėsim". Vyrai atkalbinėja, bet 
jis nuo to dar labiau pučiasi. Kai neužmigdamas galvoju, 
kad ir jis neužmiega ir lošia, man rodosi, kad kitą dieną 
tikrai vokietį permuš. Užmušti gal ir neužmuš, bet taip 
permušti, kad ilgam sveikatos neturėtų, tai tikrai gali. Aš 
pats praeitą rudenį mačiau, kas atsitiko Medžpjaunių 
Norkui. Mes sėdėjome kieme ir šnekučiavomės apie smul
kius reikaliukus, kai įėjo Norkus, aukštas, stambus, nuo 
ilgo dėvėjimo parudusia miline, ir tiesiai pasakė:

— Atiduok obuolius.
— Kokius obuolius? — paklausė Palys. Jis sėdėjo pasi

kūprinęs, alkūnes ant kelių parėmęs ir pakėlė tik veidą 
1 Norkų.

— Neklausinėk, bet eik ir atiduok, nes bus bogai.
Palys truktelėjo pečiais.
— Nieko nežinau. Tur būt, ilgai šįryt miegojai ir blogą 

sapną sapnavai. O jei nori pasišnekėti, gali šnekėti žmo
niškai. Rėkti ir aš moku.

— Na ko čia dar puties?! Aš gi pėdomis atsekiau. Per 
visą Medžpjaunį rasa nubraukta.

— Gal kas ir braukė, tik ne aš. Ne į tą kiemą pataikei.
- —i O jeigu rasiu?

— Gali ieškoti.
Palys atsikėlė ir su Norkum apėjo visas 'trobas. Obuo

lių buvo, bet tie buvo iš mūsų sodo. Net ir ant tvarto 
užlipęs apžiūrėjo. Kai atgal į kiemą sugrįžo, Palys pasakė:

— Tai ką, gal dabar atsiprašysi už reikalingą apva- 
ginimą.

— O velnias tave žino. Gal tu pas mergas nunešei.
— Ką? — sušuko Palys, kad net aidas iš miško atsiliepė.

' — Žinoma, kad taip. Visi savo soduose šįmet turi, tik 
tavo tuščias. *

— Kad tuščias, tai vogti turiu? Kiaulė esi. va kas!
Ir .tą patį akimirksnį pagavo dviejų centnerių vyrą Ir 

švilptelėjo kaip pelų maišą per aukštą statinių tvorą, kad 
nė skvernai neužkliuvo^

Norkus tik sunkiai dribtelėjo, pagulėjo patvory, atsikėlė 
ir sunkiai nukrypavo. Namo, sako, tik po pietų teparėjęs, 
o parėjęs, atsigulė ir ligi Kalėdų išgulėjęs. Niekam nė 
nesiskundė, nes tą pačią dieną paaiškėjo, pamiškėj ant 
vieškelio nakvoję iš pafrontės grįžtą pastotininkai, tai ir 
pasioboiliavę. Ir ne tik iš vieno Norkaus sodo, bet Ir iš 

kitų. Tik Norkus iš seno su Palio tėvu pykosi už pievas, 
tai ir sūnui geros akies neturėjo. O dabar ir pats Palys 
geros akies neturi. Gali tik kumštelėti ir vokietis sukly- 
ps, ir aš vis negalėjau nustoti galvojęs, kad tas kumšte
lėjimas išvilks Vienakio kumštelėjimą ir visus kaip gin
tarus ant vieno siūlo suvarstys. Ir dabar vokiečiai vien 
žodžiu nepatikėję, bet reikėję parodyti ir tą rąstą, kuriuo 
bėgęs, ir tą kelmą, ant kurio kritęs. Reikėję pasakyti ir 
kodėl ta pušis liko nenukirsta o kelmą labai apžiūrėję 
ir išmatavę. Jie žino, kad ir man pušis virsdama galvą 
perskėlė, nes per patikrinimą reikėjo pasakyti, kodėl aš 
nebeateinu. Ir dabar, išmokėdami pinigus, vis paklausia, 
ar aš dar vis sergąs, bet mano laimė, kad nesirūpina gy
dyti. Galėjo sakyti, kad užmušė, būtų tas pats buvę. Kai * 
Valentiną užmušė, net palaidoti vyrų neatleido ir, kai 
tie tris dienas neatėjo, pasiuntė'eigulį atvaryti, nutraukė 
visos savaitės atlyginimą ir pagrasino išvežti. Ir man 
užeina mintis, paprašyti vyrų, kad praneštų mane nu
mirus ir palaidotą, tada nebereiktų sukti galvos dėl Viena
kio, o aš galėčiau nueiti pas tetą ir pagyventi, kol karas 
pasibaigs.

Bet Morta irgi neateina. Gal aš pasidariau kaip raup
suotas, kad visi vengia ir vieną paguldę laiko. Ji sakė: 
„Ateisiu", bet tik taip sau, kad dar kartą nepaprašyčiau, 
bet man jos trūksta. Aš niekada nejutau, kad ko taip 
baisiai trūktų, kaip dabar jos. Galvoju apie mišką, apie 
Palį, o mintys vėl nusuka pas ją, lyg vokietis su durklu 
būtų kalte ją į kaktą įkalęs. Mes gi susitikdavom iš pat 
mažens, ir ji man buvo visada gera, bet aš apie ją nie
kada negalvodavau. Kai būdavom kartu ir šnekėdavom, 
galvodavau, bet paskum tuoj išeidavo iš minties. Ji buvo 
mergaitė, kaip ir visos kitos mergaitės. Teisybė — graži, 
bet gražių buvo ir daugiau, tad kodėl turiu dabar apie 
ją galvoti?
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Kokios dvasios kankina Malika?
Jokūbas A. Malikas, sovitetų 

diplomatas su užsienių reikalų vi- 
ceministerio titulu, kuris Vi
šinskiu! padeda vadovauti sovietų 
delegacijai Jungtinių Tautų Visu
moj, laikomas tipingu jaunosios 
sovietų diplomatų kartos atstovu. 
Jis moka angliškai ir, sako, spe
cialiai studijavęs „kapitalistinius 
Vakarus", kad galėtų produktin- 
giau tarnauti savo viešpačiui ir 
valdovui Kremliuje.

Kitų delegacijų atstovai sakosi 
niekad nematę Maliko šypsantis. 
Jo akys įdubusios, kietos ir be iš
raiškos. Posėdžiuose jis dažniau
siai sėdi paniuręs, nepatenkinta 
veido išraišką. Kietumu dvelkia ir 
nuo jo lūpų einančios raukšlės, ir 
spauste prispausti prie kiaušo 
plaukai. Pirmas jo pasireiškimas 
JT Visumoj buvo sausu balsu iš
tarta pastaba vertėjui, kuris ne
tiksliai išvertęs Višinskio žodžius.

Vienas prancūzų žurnalistas, pir
mą kartą jį išgirdęs, pareiškė, kad 
Maliko tarena 
nanti betonui 
garsus.

Vieną naktį 
viename iš garsiųjų Paryžiaus ka
baretų, kur komikai stipriai per
traukė per dantf ir sovietus. Jį 
stebėjęs kelneris paskum sakė:

— Tie ruskeliai velniškai santū
rūs: Malikas visą laiką išsėdėjo 
kaip kelmas, nė nepajudėdamas. 
Jis tik klausėsi susitraukęs ir nei, 
juokėsi, nei plojo.

Vienas britų delegacijos narys 
pasakė:

— Atrodo, lyg Malikas Visumos 
darbais nė kiek nesidomėtų. Gau
ni įspūdį, kad nuo visos Juntinių 
Tautų procedūros jam darosi blo
ga.

jam labai prime- 
maišyti mašinos

Malikas praleido

Kažkuris amerikiečių diplomatas 
pastebėjo, kad Molotovas prieš 
Maliką atrodąs stačiai malonus 
diedukas. O viena jauna prancū
ziuke iš žiūrovų galerijos paste
bėjo:

— Malikas atrodo tiesiog nelai
mingas, tartum jį kankintų kažko
kios piktos ir baisios dvasios.

Taip atrodo naujasis sovietinis 
žmogus, išaugintas grynoj, „bur
žuazinių prietarų" nesuterštoj 
Markso—Lenino—Stalino sistemoj.

| PRANEŠIMAI |

lUn^iaulis vykti 1faewk£MHi
’(Iš užrašų knygutės)

Stebiu futbolo susitikimą Lietu-- 
va — Lenkija Ingolstadte. Mūsų 
vyrai, kaip ir akstyvesnėse rung
tynėse, — energingi, užsispyrę ko
votojai, puolikai dažnai užmiršta, 
kad yra tokie priešo vartai, į ku
riuos reikia šaudyti, na ... ir šū
kauja tarp savęs. Žodžiu, viskas, 
kaip seniau. Štai pirmame kėlinyje 
mūsiškiai žaidžia vien tik dešine 
puolimo puse. Lenkams tai patin
ka, nes reikalas labai aiškus — vi
są dėmesį ir pajėgas nukreipti į 
tą kraštą . . . ir pabaigta. „Iš tolo 
lietuviai neprišaudys," girdžiu len
kų pasikalbėjimą. O vėl kai kurių 
puolikų nesibaigianti ir nesėkmin
gi driblingail Kodėl? Tiesiog keis
ta, kad neatsibostai Antrame kė
linyje vaizdas pasikeičia ta prasme, 
kad jau mažiau ir driblingųojama, 
jau darbo turi ir kairys kraštas ir 
. . . jau mūsų gynikai visuomet 
pataiko į kamuolį. Tik vėl! — Ne
pabaigiamos pasuotės priešo bau
dos aikštelėje — išrodo, kad mūsų 
puolikai turi tikslą ne įšauti ka
muolį į vartus, bet apvesti ir var
tininką! O šaudymas! Šaudymas — 
iš metro, iš dviejų — ir vis pro 
šalį. Galvoju — užburtas lenkų 
vartininkas. Rungtynių rezultatas 
— lygiosios ir to pasėka — šį sa
vaitgalį rungtynės Muenchene.

Kokios perspektyvos? Argi jau 
taip blogai su mūsų komanda? — 
Ne visai! Atvaizdavome komandos 
tik silpnąsias vietas. Yra koman
doje ir pliusų, bet apie juos šiuo 
metu geriau nutylėti. Viena aišku, 
jog jei mūsų vienuolikė būtų bu
vusi labai silpna — šiandien ne
būtume lenkų ir ukrainiečių trak
tuojami kaip rimtas priešas ir šio
se žaidynėse būtume gavę pasiten
kinti tik stebėtojų vaidmeniu.

Kai kas vis dėlto neatsisako min
ties, kad mūsų komanda reikalinga 
mažutės operacijos. Atrodo, kad 
asmenys, kuriems pavesta sudaryti 
rinktinę,, sąmoningai nėra linkę to 
daryti, nes operacija, kokia ji be
būtų, vistiek, bent tuo momentu, 
silpnina ligonį. Ir dabar, kada ko
manda, kuri visą vasarą „kapojo
si" su įvairiais priešais yra tarp sa
vęs susižaidusi, susipratusi, žaidi- 
kai viens kito žino visus triukus 
ir svarbiausia — paskutinės rung
tynės! Bent šiuo momentu tikrai 
neatrodo, kad tokie veiksmai būtų

naudingi. Nebent nesusirinktų se
nieji žaidikai.

Geriausia mūsų komandos savy
bė — kovoti iki paskutinio teisė
jo švilpuko. Tuo daugeliu atvejų 
esame įsitikinę. Ir šiose rungtynė
se, jeigu mūsiškiuose vyraus drau
giškumas, ankstyvesnieji kovos 
dvasia, beatodairinis apšaudymas 
priešo vartų, draugiškas vienas ki
to supratimas, atleidimas už klai
das — bus gerai! Tiesa, rungtynės 
prieš Ukrainą yra 13, bet mes juk 
nesam prietaringi . . . Mūncheno 
lietuvių visuomenė be abejo bus 
suorganizavusi balsingą ir stiprų 
„chorą”, kuris — tikėsimės — bus 
gerai „susidainavęs“ ir skatinan
čiai veiks saviškius. A. Biržys

GABRIO — PARSAICIO BENDRA
DARBIS IŠ TREMTINIŲ TARPO?

Gabrio — Paršaičio leidžiamos 
„Tautos Sargybos" rugsėjo — spa
lių mėn. numery įdėta kelių pus
lapių ilgumo dr. J. Kaškelio kalba, 
pasakyta Kempteno kolonijos lie
tuvių susirinkime liepos mėn. Kal
boje autorius įžūliai puola mūsų 
politines ir tremtinių bendruo
menės institucijas. Tame pat „T. 
Sargybos" numery kažkoks Kemp- 
•tdniškis į padanges kelia dr. J. 
Kaškelį.

Kaip mūsų visuomenei jau ir iš 
ELTOs oficialaus komunikato žino
ma, Gabrio — Paršaičio „T. Sargy
ba" yra piktų pamfletų rinkinys, 
siekiąs suniekinti visus lietuvių 
veikėjus, kas tik dirba kokį at
sakingą politinį ar visuomeninį 
darbą ir daugiau pasireiškia Lie
tuvos laisvinimo darbe, tuo būdu 
„T. Sargyba" aiškiai stovi vienoj 
eilėj su visais mūsų tautos prie
šais.

Knygų leidykla „LUX" praneša, 
kad liet. kat. šeimos, pedagogai ir 
studentai (gyvenantieji stovyklose 
ar privačiai), negavę J. E. Arki
vyskupo Skvirecko versto „Naujo
jo Testamento", prašomi iki šių 
metų gruodžio mėn. 10 dienos už
siregistruoti pas savo kapelionus. 
Gerb. kapelionai iki š. m. gruodžio 
20 dienos praneša leidyklai kiek 
reikalinga. Minėtus asmenis aprū
pinus, likusius egzempliorius pra
šome grąžinti leidyklai.

„Naujasis Testamentas" duoda
mas kaip Amerikos Vyskupų do
vana — nemokamai.

Be to, pranešame, kad yra iš
leista kan. Dr. F. Bartkaus paruoš
ta liturginė maldaknygė „Būk 
mums malonus“. Ją galima gauti 
pas stovyklų kapelionus ar spau
dos kioskuose. Kaina: kalenkoro 
apdarais — 2,50 DM, dirbtinės odos 
apdarais — 3,50 DM.

Kas iš Gerb. platintojų dar iki 
šiol neatsiskaitė už „Trumpą pasau
liečių dogmatiką" ir „Krikščioniš
kos dorovės mokslą" prašomi ne
delsiant atsiskaityti santykiu — 
1:10. Neišplatintus egž. prašome 
grąžinti leidyklai.
Leidykla „LUX'* (14a) Fellbach 
(Wuertt.), Schwabstr. 105/11,

P. Juknevičius
kun.

A. a. Lietuvos kariuomenės 
generolui inž. KLEMENSUI 
POPELIUCKAI mirus, jo 
žmonai gilią užuojautą reiš
kia
4060 L.S.Co. buv. Lietuvos 
kariuomenės karininkai

NAUJA DANTŲ GYDYTOJA
Baigė Mūncheno Dantų Insti

tutą ir išlaikė valstybinius egza
minus Pranciškonių vienuolė se
suo Laurencija (Stripinytė).

Sesuo Laurencija iš Lietuvos 
pasitraukė 1944 mt. spalių mėn. 
ir 1946 mt. pavasarį baigė Mūn- 
cheno lietuvių gimnaziją. Tais pat 
metais stojo į Mūncheno univer
sitetą, baigę 4 semestrus ir vėliau 
Dantų Institutą, įgydama dantų 
gydytojos ir technikės teises.

AtttMs OWZWS
NENUGALIMOJI BEVINO KLIŪ

TIS PARYŽIUJ
Didžiausia problema, su kuria 

susiduria didžiosios Jungtinių Tau
tų mugės Paryžiuj didieji vyrai, 
yra atsiminti ir teisingai ištarti 
savo kolegų pavardes. Nelaimin
giausias yra Bevinas, kuris gerai 
teįsidėmėjo Višinskio pavardę. 
Egypto delegatas Mahmud Bey 
Faws i Be vino kalbose tefigūruoja I 
kaip „Mz. Fassi", o kino Hsio-Ren- 
Wei jis visai nesugeba ištarti ir 
vietoj pasakęs jo pavardę jis pa
prastai rodo į jį pirštu. Tokiu bū
du susidariusią spragą oficialiuose 
protokoluose užpildo sekretoriai. 
Keletas delegatų vėliau iš proto
kolų ir tesužinojo, kad Revinas 
apie juos kalbėjo. ,

Kalbėdamas kartą 'Graikijos 
klausimu, Bevinas norėjo paminėti 
graikų atstovo Byron Theodoropu- 
los pavardę, bet liežuvis susimai
šė, ir jis, graudžiomis akimis žiū
rėdamas į savo graikiškąjį kolegą, 
mikčiojo: „Mano garbingasis ko
lega Mister Rrrrorrrorrro’ . .

pakabinsiu palubėj", nušvitusius 
veidu, kad rado išeitį, pridūrė 
mergaitė.

ŠVELNINANTI APLINKYBĖ
Friedrichas Kochas Vienoje tu

rėjo stoti prieš teismą už tripatys- 
tę. Savo žody jis sutiko, jog „ga
limas daiktas", kad jis vedęs iš 
eilės tris žmonas, bet prašė teismą 
atsižvelgti į tai, 
vaikystės buvęs 
minties.

kad jis nuo 
labai trumpos

ŽVAIGŽDES

pat 
at-

STALINO GARBEI TRŪKSTA 
VIETOS

„Komsomolskaja Pravda" rašo, 
jog atidarius pavyzdingą darbinin
kų koloniją Maskvoj, tos koloni
jos „super-modemios" mokyklos 
vaikams buvo išdalinta vertingiau
sia, kokia tik gali būti, dovana — 
Stalino paveikslėliai. Vaikams bu
vo įsakyta juos namie prisegti prie 
sienos ir rytojaus dieną papasako
ti, kaip tai padaryta, 
eilė mažajai Natašai, 
verkti: ji negalėjusi 
veikslo prisegti prie 
jos šeima gyvenanti vidury kam
bario ir sienos iš viso neturinti. 
„Bet aš mūsų tėvą, mokytoją ir va
dą Staliną parisiu už virvutės ir

Kai priėjo 
ji pradėjo 
Stalino pa- 
sienos, nes

KĄ RODO
Nesurandant kitų priemonių 

bai visiems rūpimai ateičiai atspė
ti, pradedama vėl žiūrėti į žvaig
ždes, ar nepavykų iš jų išskaityti, 
ką jos lemia. Kai kas skelbiasi net 
jau išskaitęs. Vokiečių astrologas 
Heinrichas Huteris, pagarsėjęs tuo, 
jog jau 1931 m. atspėjęs Hitlerio 
likimą (už tai buvo gestapo perse
kiojamas), šiuo metu keliauja po 
Vokietiją, pranašaudamas pasaulio 
ateitį. Pagal jo pranašystes pasau
liui sekantieji dveji metai būsią 
kritiški. Tačiau nuo 1953 mefų jau 
nebebūsią Europoje jokių diktatū
rų. Prasidėsiąs 2000 metų „pasau
lio mėnuo". Trečias pasaulinis ka
ras būsiąs nulemtas Azijoje-Turki- 
joj, Persijoj ir šiaurės Afrikoj.

Stalinas savo jėgos viršūnėje 
buvęs 1943 — 5 metais. Tačiau jis 
dar ir ateity patrauksiąs pasaulio 
dėmesį. De Gaūlle laukiančios sun
kios kovos su savo politiniais prie
šais, bet pagaliau jo rankose bū
sią tiek galios, kiek niekas Pran
cūzijoje nėra turėjęs nuo Napoleo
no I laikų. Gen. Franco prarasiąs 
daug simpatijų savo tautoj. Vokie
tijos padėtis esą nuolatos gerė
sianti — karas jos nepaliesiąs, nes 
esą rusai nepulsią Europos.

la-

torinės Medžiagos Rinkimo Komi
sija yra pasiruošusi priimti archy
vinę medžiagą.

Prašome peržiūrėti 1944—47 metų 
bylas Jr atrinkti atidavimui raštus 
bei dokumentus:

1) kurie liečia santykius su glo
bėjais (karinė valdžia, UNRRA, 
PCIRO, skryningų komisijas) ir 
vietiniais gyventojais bei jų įstai
gomis;

2) kurie liėčia aprūpinimą: mai
tinimas, patalpos, apšildymas, švie
sa;

3) kurie liečia vidaus tvarkymo
si: komitetai, administracija, poli- 
cija, teismai, darbai, visuotiniai 
susirinkimai, statutai, taisyklės;

4) kurie liečia švietimą ir kul
tūrinį veikimą: mokyklbs, kursai, 
pramogos, organizacijos, stovyklos 
laikraščiai bei leidiniai r t.t.

5) Taip pat prašoma atiduoti 
kronikas, istorines apžvalgas, pro
tokolų knygas bei 'kitus dokumen
tus ir visa tai, kas yra vertinga 
ateities istorijai. Jei kiltų abejonė 
dėl rašto ar dokumento tkrosios 
vertės, patartina laikytis tos nuo
monės, kad geriau prastesnį ati
duoti, negu gerą palikti.

Jei minėtų (1944—1947) metų 
protokoluose būtų tokių nutarimų, 
kurie reikalingi tolimesniam sto
vyklos gyvenimui, siūloma tų pro
tokolų pasidaryti sau nuorašus.

Visą atrinktą archyvinę medžia
gą reikia surūšiuoti, lapus sunume
ruoti, įrišti į bylas (papkes), gale 
parašyti lapų skaičių ir pasirašyti. 
Ant bylų viršelių įrašyti atatinka
mus užrašus ir išsiųsti Komisijai 
šiuo adresu: Istorinės Medžiagos 
Rinkimo Komisija, (13a) Eichstūtt, 
DP Camp Rebdorf. Komisija jas 
atitinkamai’parengs ir išsiųs į U.S. 
A. apsaugai.

Kviečiame minėtą medžiagą ne
delsiant atsiųsti. LTB Centro Ko
mitetas jau atsiuntė labai gražiai 
sutvarkytą ir labai vertingą me
džiagą: skryningai, bendruomenės 
atstovų suvažiavimai ir kt.

SKELBIMAS Nr. 57
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

žemiau minimi asmens. Ieškomieji 
arba jų likimą žinantieji prašomi 
atsiliepti C/Kartotekon per. vietos 
LTB komitetus, kartu nurodant 
skelbimo eilės Nr. ir įdedant rei
kiamą kiekį pašto ženklų atsaky
mui apmokėti.

770. KIMBRIS Petras — nuo Jo
niškėlio; SMAIDŽIŪNAS Petras — 
iš Kavalčiukų; PETRAITIS Jonas — 
nuo B. Papilio; ZULONAS Povilas
— nuo Kupiškio.

771. BABRAUSKAS Jonas ir Leo
nardas — abu kilę iš Užvamių, 
Užvenčiu v.; MASIONIS Stasys — | Istorinės Medžiagos Rinkimo 
Kauno Mokytojų Seminarijos abi
turientas.

772. Mr. Klemensas Cižauskas, 
kilęs* iš Skiržemių, Vainuto v. — 
prašo atsiliepti savo gimines tokiu 
adresu: Langton House Hostel, 
BLANDFORD/England.

773. Mr. Vladas Umbrazas, 1346
— 43 Street, BROOKLYN, N. Y./ 
USA. — prašo atsiliepti savo bro
lius Juozą ir Vaclovą bei tėvą 
Praną Umbrazus, kilusius iš Mo
tiejūnų ir pusbrolį Vladą Babelį, 
kilusį iš Padvamių.

774. Mrs. Julija Žemai tienė-Ka- 
dunaitė, 139 Lawrence Ave., 
BROOKLYN, N. Y./USA — prašo 
atšiliepti savo brolio bei sesers 
vaikus, kilusius iš Aluntos.

775. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Antaninai Klabienei-Vasili- 
auskaitei, Ant. Beniušienei ir Ma
rijonai Juozėnienei-Žostautaitei.

776. Užklydę laiškai bei doku
mentai: Antanui Valiūnui, J. Šaka
liui, Stasiui Masukevičiui, Stasiui 
Jakubauskui, Kristinai Stašaitytei, 
Povilui Sirgedui, Jonui Vitkauskui 
ir Antanui Dudėnui — laiškai; An
tano Steponavičiaus ir Juozo Mo- 
ciaus — jungtuvių metrikai.

Komisija

IRO PAIEŠKOJIMŲ IŠTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
Baker Peretz, gim. Lietuvoje, 
Leachowski Viktor, paskutinės ži

nios iš Beelitz/Markt, Eberstr. 14.,
Pinklnski, gim. 1905 m., paskutinis 

adresas: Frankfurt/M.,
Platrieris Pateris, gim. 1906. 7.25. 

Mengeles

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KOMITETAMS

Pranešame lietuvių- bendruome
nės apylinkių Komitetams, kad Is-

Irena Bervingaitė, gyv. Muen- 
chen/Freimann, Warner - Kaserne, 
„B”, 1—33, ieško savo brolio Ju
liaus Bervingo, gim. 1922 liepos 24 
d., Grybinėje, paskutiniu laiku bu
vusio Fuldoje.

Ieškomas Jonas Binkevičius, ki
lęs iš Kriūkų kaimo, Paežerėlių 
valse.. Sakių apskr. Ieško Valerija 
Mažilienė, gyv. Canada, R.R. 1. 
Rodney, Ont.

Stasė Galinskienė iš JAV ieško 
savo svainio Kazimiero Godaikio 
(ar Gadeikio). Atsliepti L. T. Amat. 
ir Darb. Sąjunga, 13b. Augsburg- 
Hochfeld, DP Camp.

Amerikos ^lietuvis prašo atsiliep
ti Vandą Zaborskaitę. Žinias siųsti 
„Žiburių" redakcijai.

Ieškomas Juozas Kakanauskas, 
kilęs iš Jurbarko. Rašyti: A. K., 
1998 25th Street, Detroit 16, Mich., 
USA.

■y*! • išeina antradieniais, ketvirtadieniais tr šeštsdle-
„/.IDUriCll nlais. Antrad enio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
no 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesini 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 Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Piečaltls, 6668 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Prancūzai pradės valytis 
nuo komunistu

Norintiems vykti i
BALFO ĮSTAIGOS EUROPOJ PRANEŠIMAS

UP praneša, kad prancūzų vy
riausybė nutarė iš pagrindų išvaly
ti nuo komunistų armiją ir valdi
ninkų aparatą. Teisingumo minis- 
teriui Marie pavesta parengti įsta
tymo projektą, pagal kurį komu
nistai negalės būti valdininkais. 
Pradžia padaryta — atleistas Pran
cūzijos geležinkelių administrato
rius Tournemaine, komunistinės 
geležinkelių profesinės sąjungos 
generalinis sekretorius. Prancūzų 
vyriausybė, susidorojusi su strei
kais, tuo būdu nori užtikrinti, kad 
karo atveju Prancūzija nepavirs 
komunistinės penktosios kolonos 
sporto aikšte.

Britų parlamente Churchillis bu
vo pareikalavęs slapto posėdžio, 
kuriame būtų aptarta Britanijos ir 
Europos gynimo padėtis. Vyriau
sybė neatsakė nei taip, nei ne, 
tačiau aišku, kad ji karinių pas
lapčių negali atskleisti parlamente, 
kur sėdi ir keli komunistų atstovai 
— Maskvos agentai. „Sunday Dis
patch" praneša, jog britų vyriausy
bė nutarusi svarbiausias karines 
paslaptis pranešti opozicijos lyde
riams Churchilliui ir Edenui.

Tokiu būdu gynimo politika ir 
Britanijoje pasidaro antpartinis da
lykas, nepriklausąs nuo eventua
laus vyriausybės pasikeitimo. Laik
raštis pažymi, jog tarp tokių ypa
tingai slaptų klausimų, kurių 
sprendimo atsakomybę darbiečių

dvi afawMs tenths
ŠIĄ ŽIEMĄ SOVIETAI PRADĖS GAMINTI ATOMINES BOMBAS SERIJOMIS?

Paryžius. Kapitonas Silovas, so
vietų armijos generalinio štabo ar
tilerijos skyriaus karininkas, nese
niai buvo prikomandiruotas prie 
gen. Kotikovo Berlyne kaip tech
nikinis patarėjas. Jo giminaitis 
majoras Bogdanovas netrukus po 
to buvo įtartas dalyvavęs sąmoks
le ir nusižudė. Ryšium su tuo' ir 
kap. Silovas buvo atšauktas į 
Maskvą, bet suskubo pasprukti į 
Vakarus, ir „Figaro" skelbia jo pa
rodymus apie paskutinį — nesėk
mingą — dviejų atominių bombų 
bandymą prie Kaspijos jūros šių 
metų birželio m. pradžioje.

Dar prieš tai sovietų atominin
kai buvo susidūrę su esmine kliū
tim — jie nesugebėjo pasigaminti 
degtuvo, kuris tiksliai nustatytu 
laiku iššauktų sprogimą.) Sovietų 
žvalgyba buvo nepaprastai apsi
džiaugusi, kai š. m. vasario mėn. 
vienas iš jos tūzų, pulk. Vasilje
vas, gavo amerikiečių degtuvo 
brėžinius, bet pasirodė, kad JAV 
kontržvalgyba pik. Vasiljevą apga
vo: brėžiniai buvo netikri. Š. m. 
gegužės mėn. jaunas Leningrado 
politechnikumo inžinierius Žukas 
pagaliau sukonstruavo degtum 
kurį ištyrusi atominė komisija pa
daliau leido gaminti Sterlitamako 
dirbtuvėse Urale, sovietų atominio 
specialisto Kotovo priežiūroje.

Su tais degtuvads š. m. birželio 
mėn. Mangyšlako pusiasaly (ryti
niame Kaspijos krante) buvo ban
domos dvi skirtingos atominės 
bombos.. Viena iš jų buvo paga
minta Altajuj, antroji Stiudiarikoj, 
prie Baikalo ežero. Bandymo ste

vyriausybė ryžtasi pasidalinti su 
opozicijos lyderiais, yra šie:

1. Kaip Britanija gali per 48 vai. 
mobilizuoti orinę ir civilinę gyny
bą, 2. kiek kraštas, karui kilus, ga
li pastatyti kariuomenės, lėktuvų 
ir laivų, 3. kokie yra naujieji 
ginklai, kokia pažanga padaryta iš 
tolo vairuojamųjų raketų bei „V” 
ginklų srity, 4. kokie yra Vakarų 
Europos planai užpuolimo atveju.

Patylomis, bet intensyviai vai- 
kiama ir Ispanijos sektoriuj. Krito 
į akis, kad Visų Šventųjų dieną 
Ispanijos užsienio reikalų mintste- 
ris Artajo ir JAV atstovas Culbert- 
sonas išvyko į Los Grades, kaip 
oficialiai pranešama „ožių medžio
ti". Į tą „medžioklę" išvyko pri- 
durmais ir pats Franco. Madrido 
politiniai sluogsniai neabejoja, kad 
medžioklės metu buvo kalbėtasi 
apie Ispanijos įsileidimą į techni
kines JTO komisijas, Ispanijos — 
JAV diplomatinių santykių sunor- 
mavimą ir net apie Ispanijos įtrau
kimą į Marshallio planą.

Lygiai didelio dėmesio susilaukė 
JAV laivyno karininkų studijinė 
kelionė išilgai Ispanijos pajūrio ir 
taip pat amerikiečių karinė inspek
cija Madrido kalnuose. Madride 
plačiai kalbama, kad JAV ištyrė 
galimumus steigti Ispanijoj ginklų 
ir amunicijos sandėlius, iš kurių 
bus aprūpinamos Vakarų Europoj 
esančios ir būsimos karo pajėgos, 
o taip pat steigti laivyno ir aviaci
jos bazes.

bėti suvažiavo ko ne visa sovietų 
atominė komisija: vice-pirmininkas 
prof. Joffe (pirmininkas yra pats 
Stalinas), maišalai Voroninas ir 
Timošenko, generolai Diakonovas, 
Efremovas, Nikolajevas, Volkovas, 
mokslininkai Voronievas, Mirono
vas, Tičenko ir Zaicevas. Buvo im
tasi ypatingų priemonių, kad ame
rikiečiai su savo ultra — tobulais 
aparatais nenustatytų patjes spro
gimo fakto.

Bet ir inžinieraius Žuko degtu- 
vas pasirodė netikęs: Altajaus 
bomba sprogo 25% anksčiau laiko, 
Sludiankos — 30%. Toliau pasi
rodė, kad altajinės bombos spro
gimo galimumų yra tik 5%, dėlto 
pasirinkta Sludiankos bomba. Ge
neralinio štabo artilerijos skyriui, 
kuriame dirbo kap. Silovas, buvo 
pavesta sudaryti technikinę komi
siją, kuri privalo dar šio rudens 
būvyje Sludiankos bombos pagrin- 

„JIE TIKI AMERIKA IR TROKŠTA 
LAISVES"

„New York Herald Tribune" 
aprašo pirmųjų 813 DP. sutikimą 
New Yorko uoste. Iš laivų buvo 
leidžiami fontanai, kariuomenė juos 
sutiko su maršu ir plevėsuojančio
mis vėliavomis. Esą tų pirmųjų 
atvykimas primena pareigą kuo 
greičiausiai priimti ir likusius 
205.000 laukiančių savo eilės. „Jie 
susideda iš įvairių tautų ir tikybų, 
mačiusių dvigubą nacizmo ir ko
munizmo tiraniją. Jie tiki Amerika 
ir trokšta laisvės, — rašo laikraš
tis.

Pranešama, kad IRO Area' jų 
emigraciniai skyriai jau yra gavę 
tremtinių, galinčių gauti Argenti
nos emigracines vizas sąrašą Nr. 7. 
Kas iš tremtinių įeina į šį sąrašą, 
gali patirti per vietos L.T.B. Apy
linkės Komitetą, nes Vyr. Valdy
ba Komitetams sąrašus yra išsiun- 
tinėjusi. Patekusieji į minėtą są
rašą gali pradėti rūpintis gauti Ar
gentinos vizą. Nors IRO yra apsi
ėmusi ruošti visiems emigracijai 
reikalingus dokumentus, tačiau dėl 
didelio skaičiaus norinčių išvykti 
ir-esant šiuo metu ribotiems trans
portams, dabar IRO visiems emi
gracinių vizų nerūpina, išskyrus 
būtinus atvejus. Tokiais būtinais 
atvejais laikoma: 1) jei emigruo
janti moteris yrą nėščia, 2) jei emi
gruojantis turi konkretaus darbo 
sutartį, 3) jei vyksta pas gimines, 
kurie žada jį priimti, 4) jei Displa
ced Person gyvena ne stovykloj ir 
neturi nei darbo nei lėšų pragyve
nimui. Tokiems tremtiniams IRO 
rūpina vizas savo lėšomis.

Neįeinantieji į suminėtus atve
jus, bet norintieji būtinai išvykti

APIE IŠSKIRTU ŠEIMŲ 
EMIGRACIJA Į JAV

BALFO ĮSTAIGOS

Spaudoje buvo tilpę žinių, jog 
išsiskyrusios šeimos negalės emi
gruoti į JAV. Šiuo klausimu buvo 
tartasi N.C.W.C. įstaigose, kalbė
tasi su selektoriais, analizatoriais 
(case anelyts) ir D.P. Komisijos 
Vyriausiu Valdininku — Koardina- 
toriumį Europoje M. SQUADRILLI. 
Vieni ir kiti tuo klausimu buvo 
skirtingų nuomonių, pradedant nuo 
teigimo, kad šeimos, kurių vyras 
ar žmona yra likę Lietuvoj arba 
ištremti į Sibirą, iš viso negalės 
emigruoti, gi kiti reiškė nuomonę, 
kad tokios šeimos turėtų būiti trak
tuojamos lygiai.

du pagaminti naują atominės bom
bos prototipą. Degtuvui patobulin
ti prie inž. Žuko buvo prikoman
diruoti, be kitų, inž. Kotovas, pik. 
Žuvanovas ir pik. Pipotyj.

Sovietų atominė komisija įsiti
kinusi, kad šitos pastangos įgalins 
dar šią žiemą pradėti serijinę ato
minių bombų gamybą.

Sovietai rengia vokiečiu 
tarpusavio skerdynes

Iš Berlyno praneša?
Kad ir nudegę nagus su-Seydlit- 

zu ir jo bendradarbiais, išėjusiais 
bolševikines akademijas, sovietai 
toli gražu neatsisako minties pa
čių vokiečių rankomis užimti Ber
lyną. Paskutinėmis savaitėmis 
ypač intensyviai buvo surašomi 
„patikimi" darbininkai, kuriems 
sovietų nustatytu laiku turės būti 
pavesta, kartu su sovietine „liau
dies milicija", dalyvauti Berlyno 
„liaudies sukilime". Demokratiniai 
Berlyno vokiečių sluogsniai, gerai 
žinodami, kad toji sovietų insceni
zuota akcija bus iš tikrųjų masi
nės vokiečių antikomunfstų sker
dynės, ėmės priemonių jai sukliu
dyti. Daug „liaudies sukilimo" da
lyvių sąrašų buvo išvogta, ir tie 
žmonės gauna rotatorium spaus
dintus laiškus, kuriuose nurodoma, 
kaip sovietai nori juos padaryti 
savo tautiečių budeliais ir griežtai 
įspėjama toje akcijoje nedalyvau

gali irgi gauti emigracinę vizą; jei 
už ją patys dabar užsimokės. Viza 
vienam asmeniui kraštuoja 133 DM. 
(Iki 14 metų amžiaus viza neapmo
kama). Pinigus reikia įmokėti IRO 
emigraciniam skyriuje savo area' 
joj.

Po Naujųjų Metų (1949.1. 1 d.) 
numatoma, kad į Argentiną 
plauksiąs didesnis laivų skaičius 
ir emigruojantieji galės greičiau 
išvykti. Tada už vizas mokėti ne
reikės.

Kas nori, gali savo emigracinius 
reikalus tvarkyti ir per N.C.W.C. 
Organizaciją. Si organizacija irgi 
yra gavusi tremtinių, galinčių gau
ti vizas, sąrašą Nr. 7. Tuo tikslu 
reikia registruotis artimiausioj N. 
C.W.C. organizacijoj.

Balfo Įstaiga Europoje.

ĮKURDINIMO TARNYBA REGIS
TRUOJA NORINČIUS VYKTI Į 

ARGENTINĄ
Pranešama, kad Įkurdinimo Tar

nyba naujai pradėjo registruot 
j tuos tremtinius, kurie nori emi-

EUROPOJE PRANEŠIMAS

Pagaliau pavyko susitarti su 
N.C.W.C. Įstaigų Vokietijoj šefu 
Rev. BERNAS, kad čia minimos 
šeimos bus traktuojamos vienodai 
su visais emigrantais. Rev. BER
NAS pažadėjo ‘tuo reikalu išleisti 
aplinkraštį visom savo įstaigom, 
kad jos laikytųsi paminėto nusista
tymo.

Tokios pat nuomonės yra Mr. 
SQUADRILLI, pareikšdamas, kad 
tokios šeimos galės išvykti kaip 
ir kiti, jei bus gavę buto ir darbo 
garantijas.

Iš šių pareiškimų paaiškėjo, kad
formaliai persiskyrusios šeimos ir- 
gi galės išvykti. Gali būti kliūčių 
tik tokioms šeimoms, kurios yra 
pasimetusios ir • savo išsiskyrimo 
teisiškai nesutvarkė. Tokios šei
mos tik juridiškai sutvarkiusios sa-
vo persiskyrimus tegalės išvykti į 
JAV.

Jei dėl minėtų priežasčių bet 
kam būtų kliūčių emigracinėje by
loje prašoma tada kreiptis į mūsų 
įstaigą (Muenchen 27, RauchstraBe 
No. 20), kuri padės kliūtis paša
linti.

BALFO Įstaiga Europoje 

ti, Pirmutinis šito planuojamojo 
pučo tikslas — nuversti dabartinį 
Berlyno magistratą ir pastatyti jo 
vietoje grynai komunistinį. SĖD 
centre dabar karštai tariamasi dėl 
to naujojo magistrato sąstato. Bur
mistru esąs numatomas Josef Or- 
lopp, lig šiol dirbąs sovietų zonos 
ūsio komisijoj.

Rytų Vokietijos ir Berlyno gy
ventojai mišriais jausmais stebi 
visą šį reikalą, tardami, kad šio 
sovietų palno realizavimas gali iš
šaukti nepramatomų tarptautinių 
pasėkų, net karą. Rytų Vokietijos 
gyventojai laužo galvas, kuriais 
sumetimais sovietai šįmet žymiai 
anksčiau, nei kitais metais, iš ūki
ninkų surinko maisto duokles bei 
javų pyliavas, šį syk nepalikdami 
nei javų sėklai, nei gyvulių veis
lei. Paprastai toms duoklėms ter
minas būdavo gruodžio 1 d., bet 
šįmet buvo viskas nervingu tempu 
surinkta dar prieš lapkričio 1 d. 

gruoti į Argentiną. Si registracija 
vykdoma laiškais, ir registruojan
tis užtenka pasiųsti minėtai įstai
gai apie save ir šeimos narius šias 
žinias: pavardė, vardas, gimimo 
data ir vieta, giminystės santykis 
su šeimos galva (žmona, sūnus, 
duktė), religija, šeimyninė padėtis, 
profesija ir adresas.

Šias žinias prašoma, prieš siun
čiant, duoti patvirtinti vietos LTB 
Apylinkės Komitetui.

Naujai sudaryti sąrašai bus pa
siųsti Argentinos Lietuvių Emigra
ciniam Komitetui išrūpinimui leidi
mų vizom gauti.

Šia proga pranešama, kad Vyk
domosios Tarybos Įkurdinimo Tar
nyba iš Reutlingeno yra perkelta 
į Mūncheną. Todėl šiai įstaigai vi
są korespondenciją prašoma siųsti 
šiuo adresu: (13 b) Mūnchen 27, 
RauchstraBe 20. C. MASAITIS.

Įkurdinimo Tarnyba

IEŠKOMA DP TARNAUTOJŲ 
BALF ĮSTAIGOS EUROPOJE 

PRANEŠIMAS
Lietuvių emigracijos darbui sėk

mingiau vykdyti reikia, kad įvai
riose įstaigose bei organizacijose, 
kurios tvarko emigracinius reika
lus, būtų galimai daugiau tarnau
tojų lietuvių, Mūsų Įstaigos pas
tangomis eilė įstaigų ir organiza
cijų, yra pažadėjusios priimti tar
nautojais lietuvius, mokančius 
anglų kalbą, tačiau Įstaiga jau 
trūksta tokių kandidatų.

Todėl mokantieji anglų kalbą 
lietuviai, norintieji gauti darbo, 
prašomi registruotis BALF Įstai
goje, Mūnchen 27, Rauch-Str. 20. 
Registruojantis suteikti šias žinias: 
1) pavardė, vardas; 2) gimimo lai
kas ir vieta; 3) šeimos padėtis; 4) 
išeitas mokslas, specijalybė; 5) 
anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir 
raštu (labai gerai, gerai patenkina
mai); 6) kur ir kiek laiko'tarnavęs; 
7) tikslus adresas.

BALF Įstaiga Europoje

TMMtyOi is vi&ut
Vašingtonas. JAV kariuomenė 

pareiškė turinti „sensacinį naują 
tanką,, M 46. Jo greitis esąs 50 % 
didesnis, negu kitų, prieš jį buvu
sių.

Frankfurtas. JAV kariuomenė 
savo aprangos ir maisto dalykų 
perteklių siunčia Prancūzijon „pra
gyvenimo tikslams". Įvairių neka
riškų dalykų anksčiau buvo par
duota ir vokiečiams.

Batavija. Olandų armija praneša, 
kad komunistų sukilėlių daliniai 
Olandų Indijoj veržiasi šiaurės 
link. Kiniečių piratai pagrobė ke
letą mažų greitų karo laivų.

Budapeštas. Vengrų vyskupų kon
ferencija pareiškė kardinolui 
Mindszeny savo solidarumą ir 
spaudos Vedamus prieš kardinolą 
puolimus pavadino neteisingais.

Paryžius. Rinkimuose į prancūzų 
respublikos tarybą de Gaulle išė
jo aiškus laimėtojas. Manoma, kad 
jis šią pergalę išnaudos tam, kad 
vėl sugrįžti valdžion. Respublikos 
Taryboj vietomis pasidalyta taip: 
De Gaulle judėjimas 107, socialis
tai 47, kairieji respublikonai 26, 
nepriklausomieji 20, radikalsocia- 
listai 19, komunistai 16, MRP 15, 
ir 1.1. Didžiulis komunistų pralai
mėjimas išafškinams iš dalies tuo, 
kad naujoji rinkimų sistema davė 
komunistų priešams sudaryti koa
licijas.

De Gaulle prisipažįsta, kad jis 
iš savo judėjimo nenorįs daryti 
jokios politinės partijos. Vienin
telis jo noras esąs gelbėti Pran
cūziją. Kaip jis tai padarys De 
Gaulle dar nėra paaiškinęs.
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