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Atomines paslaptys pavojuje?
Paryžius. Aukštasis Pranzūzi- 

jos atomo tyrinėjimo komisaras 
Frederic Jolios-Curie anglų-ame
rikiečių spaudos klube pareiškė, 
jog jis išstosiąs iš komunistų par
tijos, jei Sovietų Sąjunga parei
kalautų iš jo patikėti jai atomi
nes paslaptis. Jis pareiškė, jog 
atominių paslapčių išdavimą So
vietų Sąjungai ar kuriai kitai 
valstybei jis slaiko Prancūzijos iš
davimu. Jo, kaip prancūzo, pa
reiga esanti išlaikyti atominę pas
laptį bent rki tol, kol JT paskelbs 
atominius ginklus už įstatymo ri
bų. Pirmosios atomo skaldymo 
krosnies Prancūzijos įrengimo 
proga jis pareiškė, jog Prancūzi
ja ir toliau paskelbs viešumai sa
vo pąsiekimus atominės energi
jos tyrinėjimo srityje, tačiau jos 
praktiško naudojimo paslaptis 
neskelbs.

Frederic Joliot-Curie yra gar
siosios fizikų poros Marie ir Pierre 
Curie dukters prof. Dr. Irenos 
Jolios-Curie (taip pat fizikės) vy
ras, 1948 m. kovo tnėn. jiems bu
vo neleista įvažiuoti į JAV kaip 
komunistams. Tuomet jie pasirū
pino gauti komunistų partijos 
patvirtinimą, jog jie jai nepri
klausą.

Sis jo pareiškimas yra lyg ir 
netiesioginis atsakymas kai ku
riems užsienio laikraščiams, ku
rie visoje eilėje straipsnių apie 
Prancūzijos atominius tyrinėji
mus neigiamai atsiliepė apie jį,

Reikalauja sustiprinti aviacija
Vašingtonas. Naujasis atstovų 

rūmų ginkluotų pajėgų komiteto 
pirmininkas Carl Vinson pasiūlė 
JAV aviaciją sustiprinti iki 70 gru
pių ir kariuomenę iki 837.000 vy
rų. Vinson projektuojąs penkis 
įstatymus, kuriais jis norįs susti
printi JAV karines pajėgas. Viena
me įstatyme jis numatąs, jog lai
vynas, statydamas daugiau negu 
45.000 tonų laivą, turi gauti spe
cialų kongreso leidimą.

Oro pajėgas liečiąs įstatymas 
numato sukurti aviaciją iš 70 oro 
grupių, 22 atskirų oro eskadronų 
ir 61 atsarginės grupės. Karo avia
cijos vyrų skaičių jis numatąs pa
kelti iki 502.000. Įstatymas leistų 
kiekvienus metus pirkti po 5200 
nauju lėktuvų.

Vinson sausumos kariuomenę 
siūlas 837.000 vyrų stiprumo, kurie 
sudarytų 12 divizijų ir kitus spe
cialius dalinius. Įstatymų projek
tuose numatyta taip pat sifteikti 
aviacijai ir sausumos kariuomenei 
teisę pirkti ir naudoti vairuojamas 
raketas. Vinsonas tiki, jog šie jo 
įstatymai bus priimti.

„TARPLANETINIAI“ ATRA
MOS TAŠKAI

Vašingtonas. Savo metiniame 
pranešime JAV gynybos ministe
ris Forrestalis pareiškė, jog Ame

jo žmoną ir artimuosius bendra
darbius.

Panašią baimę šiuo metu per
gyvena ir Briuselis. Ten neseniai 
belgų vadovaujantis atominės 
energijos tyrinėtojas ir Briuselio 
universiteto atominės laboratori
jos vedėjas prof. Max Cosyns pas
kelbė belgų atomo tyrinėjimo ei
gos padėtį. Tačiau belgus ne tiek 
sujaudino pranešimo turinys, kiek 
faktas, jog šį savo pranešimą Co
syns paskelbė pasikalbėjimo for
ma su centriniu komunistų orga
nu „Le Drapeau Rouge“.

Cosyns, priešingai Curie, sako
si nesąs komunistų partijos na
rys, bet tik simpatizuojąs komu
nizmui. Savo pareiškime jis kal
tina JAV, kurios tariamai „dėl 
karinių tikslų“ neišduoda atomi
nės bombos paslapties, ir teigia, 
jog ir Amerikos mokslininkai yra 
nusistatę prieš „atominių tyrinė
jimų rezultatų slėpimą".

„Kova iki Ciangkaišeko galo“
Nankingas. ' AP pranešimu iš 

Nankingo, komunistų radijas pra
nešė, jog revoliucija bus vedama 
iki galo ir tuo būdu Ciangkaišeko 
režimas bus „visiškai sunaikiptas". 
Generalissimo Naujųjų Metų kalba 
turėjusi tikslą kinų reakcijonierių 

ir agresyvios Amerikos jėgas Ki
nijoj sustiprinti. Trys milijonai „iš
laisvinimo armijos" karių, anot ra
dijo, artėja prie pergalės. Kitame 
radijo pranešime komunistai pa
reiškė tuoj pulsią Pekingą. Vy
riausybės dalinių vadą gen. Fuccj’, 
kuris anksčiau buvo paskelbtas 
karo kaltininku, komunistai paža
dėjo nebausti, jei jis pasiduosiąs. 
Ruošiami puolimai taip pat ir Ti-

rikos aviacija, sausumos kariuo
menė ir laivynas bendromis jė
gomis dirba prie „mažyčių plan
etų“ erdvėje pakabinimo, kurios 
tarnautų kaip atsparos taškai. 
Pagrindinis dalykas yra raketoms 
suteikti tokią galią, kad jos 
įstengtų tiek pakilti nuo žemės, 
jog atsipalaiduotų nuo žemės 
traukos jog ir įsijungtų į žemės 
palydovų tarpą, kaip mėnulis. 
Jeigu tai įvykdyti pasisektų, būtų 
pirmas žingsnis į minėtus „erdvės 
laivus“ padarytas.

Gynybos ministerijos valdinin
kai, paprašyti suteikti smulkes
nių žinių, atsisakė bet ką pasa
kyti ir tepareiškė, jog Forresta- 
lio minėti planai yra labai ma
žai pažengę priekin ir tai tik teo
rinėj srity.

Panašius bandymus praėjusio 
karo metu yra darę ir vo
kiečių mokslininkai.

Londonas. Vasario mėn. įvyks 
taip pat^ir anglų karo laivyno 
manevrai Viduržemio jūroje. Ma
nevruose dalyvaus daugiau 50 ka
ro laivų, jų tarpe kovos laivai 
„Vanguard" ir „Duke of York" ir 
penki lėktuvnešiai. Ateinančiomis 
savaitėmis laukiama į Gibraltarą 
atvykstant 20 JAV karo laivų, ku
rie ten pasiliks iki atvyks britų 
laivai.

Reikalauja ištirti naujojoJAVuzs.
reik. min. Adreso n o nusistatymą

PASITRAUKĖ JAV UŽS. REIK. MIN. G. MARSHALLIS

VAŠINGTONAS. Senatorius Van- 
denbergas, kaip praneša UP, pa
reikalavo Senato užsienio komi
sija „pilnai ištirti" naujai paskirto 
užsienio reik. min. D. Achesono 
pažiūras. Tai iškilo sąryšy su D. 
Achesono, kaip buv. advokato, 
santykiais su komunistine lenkų 
vyriausybe. Atstovų Rūmų narys 
Mundt taip pat pareikalavo Atsto
vų Rūmų užsienio komisiją, kad 
Ji apklausinėtų buv. komunistą 
Whittaker Chambers dėl. D. Ache
sono laikysenos užs. reik, ministe
rijoj komunistų atžvilgiu. Pasta
rasis neseniai pareiškė, kad du 
Achesono bendradarbiai buvę na
riai slaptos komunistų organizaci
jos, kuri siekė nuversti valdžią.

Vašingtonas. Kaip pranešama iš 
Vašingtono, JAV prezidentas Tru- 
manas patenkino užs. reik. min.

George Marshallio prašymą ir at
leido jį iš užimamųjų pareigų. Nau
juoju užsienių reik, ministeriu pre
zidentas paskyrė 1946/7. m. buvusi 
užs. reik, viceministerį Dean Ache- 
soną.

Reuterio pranešimu, iš savo pa
reigų nuo penktadienio pasitraukė 
ir užs. reik, viceministeris Robert 
Lovett. Jo vieton paskirtas biudže
to skyriaus direktorius James E. 
Webb. \

Paskirdamas Dean Achesoną nau
juoju užs. reik, ministeriu, Trumą- 
nas pareiškė, jog JAV užsienio 
politika nesikeisianti.

PAKEITIMAI ANGLIJOS MI
NISTERIU KABINETE?

Londonas. Iš patikimų šaltini^ 
pranešama, jog Atlee dar šią sa
vaitę padarys Anglijos ministeriu 
kabinete tam tikrų pakeitimų.

Spėjama, jog greičiausiai bus 
pakeistas gynybos ministeris Ale- 
xanderis, kuris dėl savo veda
mos politikios yra puolamas šiuo 
metu tiek darbiečių, tiek konser
vatorių partijos. Į jo vietą numa
tomi trys kandidatai: buvęs ang
lų karinis gubernatorius Vokie
tijoje aviacijos maršalas lordas 
Mountbattenas ir buvęs turtų 
kancleris Daltonas.

Didesnių pakeitimų kabinete 
nelaukiama. Kalbama, jog užs. 
reik. min. Bevinas pareiškęs norą 

I po Atlanto pakto pasirašymo iš 
pareigų pasitraukti.

entsino ir Tangku miestų, kurie 
yra apsupti. •

JT generalinis sekretorius Tryg
ve Lie pareiškė, jog jis bandysiąs 
pasiūlyti JT tarpininkavimą, kad 
tuo būdu būtų prieita susitarimo 
tarp komunistų ir nacionalistų.

PASTANGOS TAIKAI PASIEKTI 
KINIJOJ

Šanchajus. Neseniai prasidėjęs 
šalčio periodas Kinijoje pareika
lavo nemaža aukų. Šanchajaus gat
vėse rasti sušalę 189 vaikai ir 7 
suaugusių lavonai. Bet blogai apsi
rengusių ir badaujančių pabėgėlių 
iš karo sričių aukų skaičius yra 
žymiai didesnis. Šalpos organizaci
jos praneša, kad nuo Kalėdų Šan
chajaus gatvėse surasta daugiau 
negu 500 badu mirštančių asmenų, 
kurie greitosios pagalbos dėka ga
lėjo būti išgelbėti nuo mirties.

Ministeris pirmininkas dr. Sun 
Fo savo atsišaukime į kiniečių tau
tą reikalauja skubaus pilietinio ka
ro baigimo, bet kartu nurodo, kad 
šis sprendimas yra komunistų ran
kose. Šanchajaus miesto taryba 
per radiją kreipėsi į Kinijos ko
munistų vadą Mao Tse Tung, pra
šydama tuoj paskelbti ginklų pa
liaubas, kad tuo komunistai įrody
tų jų norą derėtis su Nankingo 
vyriausybe.

Seydlitzo armija - tikrai egzistuojanti
Hamburgas. Sesuo Elzbieta (vo

kiečių gailestingoji sesuo), nese
niai grįžusi iš sovietų karo nelais
vės, pareiškė, jog Seydlitzo armija 
tikrai egzistuojanti. Bevažinėdama 
po belaisvių stovyklas, ji patyrusi, 
jog ši armija susidedanti iš 60—80 
divizijų, kurioms vadovauja 80 ge
nerolų ir 20.000 kitų laipsnių ka
rininkų. Armija yra apginkluota 
moderniausiais ginklais ir naudo
ja „Stalino", „T 41" ir „T 34" tipo 
tankus. Ji turinti taip pat ir vokiš
kų „Tigrų" bei „Panterų". Vokie
čių parašiutininkai buvę verbuo
jami, pažadant jiems gerą išlai
kymą ir geresnes sąlygas nei so
vietų kariams. Jiems yra išduotos 
naujos vokiškos uniformos, ta
čiau su tam tikrais sovietiniais 
ženklais. Jie gyvena specialiose 
stovyklose. Atotstogų gavę, jie ne
gali tačiau toliau nuo stovyklos 
pasitraukti kaip 12 km. Verbavimo 
metu į armiją įstojo daug įvairiais 
ordenais apdovanotų karininkų ir 
karių. Atsisakiusieji įstoti į armi
ją būdavę žiauriai mušami ir iš
vežami į darbo stovyklas.

Ypač gerai laikosi esesininkai, 
kurie sovietų karius moko, kaip

PASKUTINĖS NAUJIENOS
MASKVA. Italų laikraštis „Nuo- 

vo Corriere della Sera" praneša, 
jog Vašingtone tikima, kad Sta
linas ir Molotovas nori prieiti 
kompromiso su Vakarais, kam sa
vo laiku priešinosi 2danovas ir 
dabar priešinasi jo įpėdinis polit- 
biure Malenkovas. Dewey prieš 
rinkimus siaurame rately pareiš
kęs, kad „karas iki šiol išvengtas 
tik dviejų balsų dauguma polit- 
biure". Toliau pranešama, kad ne
seniai JAV ambasadoj Maskvoj 
lankėsi Litwinovas ir pareiškė, 
kad nuo amerikiečių laikysenos 
priklauso, ar kompromiso šalinin
kai politbiure paims viršų.

HAIFA. Britai pareiškė griežtą 
pjoteslą Izraeliui dėl nušovimo 
penkių britų lėktuvų Egipto teri
torijoj. Izraelio vyriausybė š| bri
tų protestą atmetė.

HAIFA. Britų gen. konsulas 
Haifoj pareikalauo, kad britų pi
liečiai išvyktų iš Palestinos.

LONDONAS. Britų lėktuvnešiui 
„Triumph“ ir kreiseriui „Phoebe“ 
Įsakyta vykti į Maltą. Karo laivų 
įguloms uždrausta duoti atostogų.

TEL-AVIVAS. Sovietų pasiun
tinys aplankė Izraelio užs. reik, 
min. Šertoką ir del „pablogėju
sios padėties'* pasiūlė sovietų pa
ramą. Sertokas jam atsakęs, lead 
jo vyriausybė nelaikanti padėties 
labai rimta.

LONDONAS. Britų daliniai at
vyko į Transjordaniją. Izraelis 
pareiškė Saugumo Tarybai pro- 

elgtis su „panzerfaustais", „MG 42" 
ir kt. ginklais.

Seydlitzo-Paulaus armija ir da
bar diena iš dienos auganti. Anot 
minėtos sesers, buvę Wehrmachto 
karininkai vežami iš Rytų zonos 
į Sovietų Sąjungą permokymui. Ji 
pati tokių karininkų Sovietų Są
jungoj sutikusi ir su jais kalbė
jusi.

VOKIEČIŲ-AMERIKIEČIŲ 
KULTŪRINIO BENDRADAR 

BIAVIMO PROGRAMA
Berlynas. Amerikiečių vyr. būs

tinė ^praneša, jog sudaryta vokie- 
čių-amerikiečių kultūrinio ben
dradarbiavimo programa. Pagal 
ją abi šalys pasikeis studentais, 
Įvairių mokslo šakų ir kitokiais 
žinovais. Taip pat vokiečiams 
bus sudarytos sąlygos amerikie
čių universitetuose klausytis po
litinės demokratijos paskaitų. 
Programoj numatyta ir tam tikro 
skaičiaus knygų išdalinimas vo
kiečiams, kuriose nagrinėjamos 
piliečių laisvės. Ateityje numa
toma taip pat įsteigti ir „Vokie
čių viešųjų reikalų institutą“ 
Frankfurte. Programos vykdymui 
Amerikoje pirmam pusmečiui 
yra suorganizuota 850.000 dolerių.
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Schreiberis vėl pradeda savo 
akcija uz „vokiečiu teises"

Hamburge įvyko iš anksto 
laikraščiuose paskelbtas klaipė
diečių susirinkimas. Susirinkime 
kalbėjo Dr. Schreiberis, iki 1934 
m. buvęs Klaipėdos krašto direk
torijos pirmininkas, kuris vėliau 
už savo nelojalumą Lietuvos atž
vilgiu gubernatoriaus Navako bu
vo iš Jų pareigų atleistas. Tai jau 
kelintas jo pasirodymas. Vienas 
iš pirmųjų didesnių Schreiberio 
pasirodymų Hamburge buvo jo 
kalba Rytprūsių vokiečių suva
žiavime.

Kalbamam susirinkime daly
vavo apie 150 žmonių, daugiausia 
senesnio amžiaus. Savo įžangos 
žodyje prelegentas pažymėjo, kad 
jo kalbos tikslas esąs sužadinti 
rytų vokiečiuose pasitikėjimą, sa
vimi, o taip pat prašė pasitikėti 
ir juo. Paminėjęs, jog šį kartą jie 
čia nesusirinkę dejuoti ir skų
stis, ir trumpai nušvietęs sun
kią dabartinę pabėgėlių padėtį, 
jis pareiškė, jog tai yra įvykę ne 
dėl žmonių jėgos, bet dėl žmonių

kaltės. Daug kalbėdamas apie at
sakomybės jausmą, prelegentas 
teigė, jog jo neturėję nei bava
rai, nei austrai, nei pagaliau kiti 
vakariečiai, bet tik ne rytų vo
kiečiai, kurie Vokietijai nedavę 
nei Hitlerio, nei Goebelso, nei 
Himlerio. Atvirai pradėjęs pulti 
vakarų vokiečius, Schreiberis pa
reiškė, jog dar ir dabar jie laiką 
rytų vokiečius nekultūringa, 
menkaverte tautos kolonistų da
limi.

Tolesnėje savo kalboje Schrei
beris pareiškė, jog rytų vokiečiai 
visuomet yra troškę Vokietijos 
vienybės. Jo žodžiais 1648 m. 
Vestfalijos taika buvusi Vokieti
jos vienybės galas, o šiemet ši 
data buvo minima kaip ypatin
gas įvykis. Norint sudaryti val
stybę, visų pirma reikią pasitikė
ti savim. Gi rytų vokiečiai jau 
nuo seniai esą laimėjimų tauta. 
Jis pridūrė tuoj pat, jog rytų vo
kiečiai, nors ir būdami kolonis
tai, šiandien yra gal daugiau už 
kitus valstybiškai subrendę. 
Griežtai paneigęs rytų vokiečių

militaristinius tikslus, jis katego
riškai tvirtino, jog rytų vokiečiai 
buvę skydas prieš į Vakarus be
siveržiančius hunus ir mongolus. 
Jie (rytų vokiečiai) į Rytprūsius 
atėję ne sir kardu, bet su kryži
umi ir kapstu ir tą žemę nuosava 
padarę. Visai paradoksiškai nus
kambėjo jo teigimas, jog negali
ma rasti didelės kultūringos tau
tos, kuri būtų mažiau jėgos pa
naudojusi, kaip rytų vokiečiai.

Pagaliau Schreiberis daugiau 
kaip,pusę valandos įrodinėjo ry
tų vokiečiū. kultūringumą, gale 
prieidamas, išvados, jog jie esą 
panašūs*-’ Į.' ąnnerikiečius, nes pa
starieji jsūkūrę amerikoniškąjį 
romaną, o rytų vokiečiai — ro
mantiką (!).

Per visą daugiau kaip 2 vai. 
trukusią, kalbą Schreiberis, matyt, 
sąmoningai vengė paliesti kokią 
Klaipėdos problemą, norėdamas 
sudaryti įspūdį, kad visas tas sri
tis apima viena Rytprūsių sąvoka 
ir stengdamasis įrodyti, kad į 
Rytprūsius vokiečiai turį visai 
pagrįstas pretenzijas.

Būdinga, jog klausytojai Schrei
berio kalbą išklausė be entuziaz
mo ir rytų vokiečių advokatui pa
dėkojo tik keliais pliaukštelėji
mais.

Vatikano radijas apie tremtiniu 
pastoracijos pertvarkymą Vokietijoj

URAGVAJAUS LIETUVIŲ ŽINIOS

— Manoma, kad Uragvajaus Lie
tuvių Tautinė Taryba greit įsi
jungs į juridines teises turinčią 
Kultūros Draugiją, nes abi organi-1 
zacijos dirba vieną ir tą patį darbą.

— Pereitų metų gruodžio 12 d. 
„Estudio Auditorio” teatre įvyko 
baletas „Silfides", kurį suorgani
zavo lietuvaitė Paulė Jarmalavi- 
čiūtė. Baleto pastatyme tarp 120 
jos mokinių šokėjų dalyvavo iš 
lietuvaičių — Renė Žukaitė, Lina 
Žukauskaitė, Birutė Augulytė, Er
na Birutė, Balčytis Laucius, Joana 
Samuolytė ir M. Mačiulaitytė. Vi
sos lietuvaitės pasirodė geros savo 
srities specialistės. Malonu, kad 
prof. Paula Jarmalavičiūtė visur ir 
visuomet save laiko lietuvaite ir 
tuo kelia lietuvių vardą.

— ’Gruodžio 5 d. Olandijos ku
nigų sode įvyko kultūriečių gegu- 
žynė. Visi dalyviai su gerb. Dr. K. 
Graužiniu prieky aplankė sode 
esančią švč. Lurdo Dievo Motinos 
stovylą ir pasimeldė už Lietuvos 
laisvę.

— Urugvajaus Lietuvių Tautinė 
Taryba, Kultūros Draugija, Vytis 
ir Rymo Katalikų Draugija vienin
gai nutarė Vasario 16 d. minėjimą 
ruošti bendrai. Minėjimas įvyks 
lietuvių Adelės ir Petro Žukelių 
nuosavybėje esančio kino teatro 
patalpose.

tuvių tremtinių pastoracija, kiek 
ji susieta su jurisdikcijos galia, 
nuo 1949 m. sausio m. 1 dienos 
pereina atitinkamų Vokietijos 
Vyskupų Ordinarų žinion. Toliau 
tame pačiame rašte J. E. Vysk. 
A. J.. Muench išreiškia Kan. F. 
Kapočiui padėką tiek Sv. Tėvo, 
tiek Misijos vardu už nuveiktą 
darbą lietuvių tikinčiųjų tremti- • 
nių naudai. Savo ruožtu Jo Pra
kilnybė Kan. Kapočius gruodžio 
8 dieno parašė lietuvių stovyklų 
bei kolonijų kapelionams ir ki- 
tiems'lietuviams kunigams Vokie
tijoje ir Austrijoje bendraraštį, 
painformuodamas apie pasikeitu
sią padėtį. Kaip toŲau bus tvar
koma tremtinių pastoracijos rei
kalai Vokietijoje, laukiama in
strukcijų iš Vokiečių Vyskupų 
Konferencijos Pirmininko, Kolno 
Kardinolo Frings. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

IŠ AUSTRAŲIJOS GALIMA 
IŠVAŽIUOTI

Pastaruoju laiku latvių pabėgė
lių tarpe pasklido žinių, kad išvy
kimas iš Australijos yra suvar
žytas labai griežtais nuostatais. 
Latvių Centrinio Komiteto Infor
macijos skyrius gavo iš Latvijos 
pasiuntinio Londone atsakymą, 
kad, pagal atitinkamą’emigracijos 
departamento paaiškinimą, Aus
tralijoje nėra jokių išvykimo kvo
tų. Vienintelė kliūtis išvykti yra 
trūkumas vietų laivuose, tačiau 
iš Australijos vyriausybės pusės 
jokių kliūčių nėra daroma. Be 
alpejo, kol emigrantas surištas dar
bo sutartima, tol išvykti negali, . 
bet po to išvykimas yra laisvas. 
Australijoj nėra nuostato, kad 
išvykstant galima pasiimti tik 
30% turimo turto. Valiutos išve
žimas, savaime suprantama, kaip 
ir kitose valstybėse yrą saisto- ' 
mas tam tikrais suvaržymais.

NAUJAS APYLINKĖS KOMITETAS

Kasselis. Gruodžio 28 d. Kas- 
selio lietuviai rinko naują LTB 
Apylinkės komitetą. Rinkimuose 
dalyvavo virs 600 rinkikų, kas su
daro daugiau, negu pusę visų 
turinčių teisę balsuoti. Daugiausia 
balsų gavo ir į komitetą išrinkti: 
Balsevičius, Razminas, Prancūze- 
vičius, Baltrukėnas ir Grybinas. 
Čėsna, Giedraitis ir Trečiokas iš
rinkti į revizijos komisiją.

Vatikano radijas apie tremti
nių pastoracijos pertvarkymą 
pranešė:

Vatikano Valstybės Sekretori- 
jato nutarimu pertvarkoma trem
tinių pastoracija Vokietijoje. Iki 
šiol prie Vatikano Misijos Vokie
tijoje veikė Tautinių Delegatų in
stitucija. Tautiniai Delegatai, rem
damiesi specialiomis Sv. Sosto 
duotomis galiomis, iki šiol tvarkė 
atskirų tautybių tremtinių, gyve
nančių Vokietijoje ir Austrijoje, 
dvasinius reikalus. Kad užgydžius 
vulnus juris communis, Apaštalų 
Sostas duotas Tautiniams Delega
tams specijalines galias atšaukia, 
taip vadinamas Tautines Delega- 
tūras panaikina ir. tremtinių 
pastoraciją paveda vietos vokie
čių Vyskupams Ordinarams. Tai
gi, vykdydamas šį Valstybės Sekre- 
tarijato nutarimą, Apaštališkasis 
Vizitatorius ir Popiežiaus Misijos 
Vokietijoje Pirmininkas, J. E. 
Vyskupas A. J. Muench, Tauti
niam Lietuvių Delegatui Vokieti
joje ir Austrijoje Kanauninkui 
Feliksui Kapočiui 1948 m. gruo
džio mėn. 2 dienos raštu pranešė, 
kad nuo 1949 m. sausio mėn. 1 
dienos jo iki šiol turėta jurisdik
cijos galia atšaukiama ir Tautinė 
Delegatūra panaikinama; visa be

Lakūno Marcinkaus likimas
buvo ir vienas iškiliausių lietuvių 
sportininkų — futbolininkų — Lie
tuvos futbolo rinktinės dalyvių. R. 
Marcinkus, karui prasidėjus su 
kai kuriais kitais lietuviais la
kūnais pasitraukė į Prancūziją ir 
įstojo į jos karo aviaciją, kur bu
vo sudarę net lietuvišką eskadrilę. 
Prancūzijos kapituliacijos metu iš 
jų tebuvo likęs tik vienas R. Mar
cinkus. Išvykęs į Angliją, jis įsto
jo į Karališkąją Karo Aviaciją ir 
gavo leitenanto laipsnį. Beskraidy- 
damas Swordfish lėktuvais, kovos

Lietuviai Paryžiuje

Šio karo metu lietuvių tauta ne
teko daug savo sūnų, išblaškytų 
po platųjį pasaulį. Dabar kartas 
nuo karto atsiskleidžia tai vieno, 
tai kito lietuvio tragiškas likimas. 
Amerikos „Vienybė" 1948. IX. 19 
numeryje duoda žinių opie likimą 
žinomo mūsų lakūno ir sportininko 
kap. Marcinkaus. Apie jo mirtį su
žinome iš 1944 m. Didžiosios Bri
tanijos aviacijos ministerijos ko- 
tnunikato apie Vokietijoj sušau
dytuosius britų lakūnus, kurių 
tarpe yra ir F. Lt. R. Marcinkus 
(Lithuanian). R. Marcinkus buvo 
žinomas ne tik kaip geras karo 
aviacijos lakūnas, bet taip pat jis

SKAUTŲ VAKARAS
Augsburgas. Sausio 2 d. Augs- 

burgo-Hochfeldo skautai suruošė 
vakarą su įdomia ir įvairia pro
grama. Buvo pastatyta 3 veiksmų 
komedija „Petro Pampalio pirš
lybos“ (režisavo p. Jagėla). Skau
tų vyčių sekstetas padainavo ke
letą nuotaikingų senovinių lietu
viškų dainų. Programą paįvairi
no jaunųjų skautų deklamacijos. 
Po skaut. Kliorės žodžio vietos 
jaunimas - keletą valandų pasi
linksmino. .

1948 m. lapkričio mėnesį Dr. 
Šramek (slovakas) pastangomis 
buvo suorganizuota Paryžiuje pa
bėgusių į užsienį stud, katalikų 
ekipa. Si ekipa savo veikimo pa
grindu pasirinko Katalikų Akciją. 
Ekipai priklauso gudai, kroatai, 
lietuviai, lenkai, rumunai, slova
kai, slovėnai ir čekai. Ekipa susi
renka kas dvi savaitės ir nagrinė
ja religinius bei intelektualinius 
klausimus. Taip pat daro praneši
mus apie savo tautas ir kraštus, 
pasikeičia tautiniais laikraščiais 
bei parašo straipfcnių apie kitas

metu nukrito į jūrą ir pateko į 
vokiečių nelaisvę. Pora metų iš
buvęs belaisvių stovykloj jis 1944 
m. kovo ar balandžio mėn. dar su 
46 britų lakūnais bandė pabėgti, 
tačiau nepasisekė. Vokiečiai juos 
visus sugaudė ir sušaudė. Tokio 
pat likimo susilaukė ir narsusis 
mūsų karo aviacijos kapitonas — 
britų karališkosios karo aviacijos 
leitenantas R. Marcinkus.

*tautas savo laikraščiuose. Šioje 
organizacijoje Lietuvą atstovauja 
P. Vilutis ir M. Simavičius.

LIETUVIU STUDENTŲ 
TAUTINIAI ŠOKIAI

Gruodžio mėnesį įvyko „Lute- 
cia“ viešbutyje įvairių tautų stu
dentų pasirodymas su savo tau
tine programa. Lietuviai studen
tai neatsiliko nuo kitų tautų ir 
gražiai užsirekomendavo, pašok
dami keletą tautinių šokių. Šo
kiams vadovavo art. A. Šlepetytė.

P. M.

Jurgis Jankus
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Žandaro žodžius Palys gerai suprato ir per lubas, bet 
motina kalbėjo tyliai ir neaiškiai. Jis klausė, ausį žemyn 
pakreipęs, ir iš palaidų žodžių tarėsi suvokiąs, ją sakant, 
kad dar negrįžęs iš nakties.

Žandaras nusijuokė.
— Motin, nemeluok. Į senatvę negražu, Ponas Dievas 

į dangų neįleis. Mes matėm, kaip jis nuėjo namo ir 
pėdom atvažiavom. Kur jis yra? Po lova pasilindo, ar ant 
krosnies užlipo? Mums reikia1) pasišnekėti.

Žandaras kalbėjo smagiai, kaip geras draugas, bet Pa- 
liui nuo jo žodžių smulkūs šiurpuliukai ėjo per nugarą, 

! lyg gyvaplaukiai būtų atgiję ir pradėję vaikščioti. Antra
sis žandaras galėjo pakelti akis į viršų ir pamatyti, bet 
atgal pasitraukti irgi buvo baugu, nes iš apačios labai 
aiškiai buvo girdėti ir mažiausias brakštelėjimas. Kai naktį 
gulėdavo, negalėdamas užmigti, labai aiškiai girdėdavo 
ant aukšto šmirinėjant peles, o jis ne pelė.

Žandaras pasisuko į vartus ir kažin ką aiškino, rody
damas rankom ir kojom, paskum linkterėjo galva ir įėjo 
į priemenę. Paliui kaip žaibas nuėjo per galvą. Jis greitai 
abiem rankom paėmė už kubilo dugno ir dūrė žemyn, 
tiesiai žandarui ant galvos, kartu ir pats šokdamas. Juto, 
kaip kubilo dugnas, palietęs žandaro pakaušį, lyg stab
telėjo ir vėl smuktelėjo žemyn, o jis pats keturpėsčiom 
nusirito prie slenksčio ir pašokęs nešėsi lauk.

Ties vartais stovėjo^Bumis. Jis išskėtė rankas ir pašoko 
priešais, lyg norėdamas sulaikyti, bet paskum greitai pa
šoko į šalį ir prisiglaudė prie daržinėlės. Palys peršoko 
per vartus ir pasileido į mišką.

Troboj esąs žandaras, išgirdęs triukšmą, šoko prie durų, 
bet durys buvo užremtos kubilu, ir jis valandėlę sugaišo, 
kol išsispraudė lauk.

— Kur? — sušuko išbėgęs.
— Į mišką, ten, — abiem rankom parodė Burnis.
Kol žandaras išbėgo už daržinės kampo, Palys buvo 

jau nebetoli miško. Reikėjo tik peršokti upelį.
Žandaras šovė sykį, kitą, ir Palys upely suklupo. Žan

daras smagiai nusikeikė, nuleido šautuvą ir ėmė bėgti 
artyn, bet Palys vėl pašoko nuo tos vietos gerokai į šoną 
ir dingo miške. Žandaras dar paleido kelis šūvius aklai, 
nubėgo į mišką, apsuko pakraštį ir sugrįžo.

Antrasis tuo tarpu irgi išlindo iš po kubilo. Jis stovėjo 
atsirėmęs į tvorą, raižėsi ir vis spaudė kaklą, lyg kubilas 
būtų galvą iš vietos išvaręs.

Sugrįžęs priėjo tiesiai priėjo prie Burnio ir drožė plaš
taka per veidą.

— Kodėl nesulaikei? Jo vietoje tave kaip šunį nušausiu.
— Kaip tokį vyrą sulaikysiu. Kai šoko, tai sumynė ir 

nulėkė.
— Sumynė, — pamėgdžiojo žandaras. — Kai aš tau 

suminsiu, pamatysi. Suk arklį, — stukterėjo buože, kad 
Burnis pakniopstoms nulėkė prie ratų.

Kol seniūnas apsuko arklį, abu vokiškai pasimarmaiiavo, 
susėdo į vežimą ir išsitrenkė.

Išmakotu ir per naktį pusiau įšalusiu kelučųi risčia pa
važiuoti buvo sunku. Ratai vietomis šokinėjo per gruodą,

vietomis smuko į purvą, arklį taip pat vienur kėlė, kitur 
ne, ir seniūnas veltui tampė vadeles ir niuksėjo, tada žan
daras perlipo į priekį ir pasistodamas ėmė plakti arklį. 
Antrasis žandaras vis graibėsi apie kaklą.

Budienė stovėjo gale daržinės ir negalėjo atgauti kvapo. 
Ji suprato, kad žandarai ne girnų atvažiavo ir pati bijojo 
pagalvoti, kas būtų Paliui, jeigu būtų pagavę. Dabar sto
vėjo tarpuvartėj, žiūrėjo į kažin kur kitur nuskubančius 
žandarus, bet galvojo- apie Palį. Gal jie atsives šunis, 
paleis pėdomis ir gaudys po miškus, kaip laukinį žvėrį. 
O gal pašovė. Gal pabėgęs toliau guli kur. po krūmu su
sirietęs ir gal Dievui dvasią atiduoda.

— Kada, Viešpatie, atimsi nuo mūsų galvų tą bausmę? 
— atsiduso viena pati, sugrįžusi į trobą, pažiūrėjo ugnį. 
Pagaliai buvo perdegę ir liepsna nebemušo iš krosnies, tik 
sukritusios žarijos melsva, į gabalus trūkstančia liepsna 
žėravo. Pastūmė į šalį puodkėlę, pašlavė į šalį žabų pabiras, 
užrakino duris ir išbėgo į mišką. Pasikaišiusi sijoną, pa
bėgo takučiu, paskum apsuko lanką ir per Medžpjaunėlį 
pamatė aiškiai nubrauktą šarmą, paskum per. miško kampą 
ir per Medžpjaunį.

Apšarmojusio j pernykštėj žolėj aiškiai buvo galima at
skirti Palio pėdas. Jo vieną žingsnį ji vos vos galėjo savo 
dviem išmesti, ir nuo to širdis palengvėjo. Palys buvo 
sveikas ir stiprus. Jo niekas dabar nepagaus, kaip briedžio, 
iįnėrusio į tankyną, o su ja gali daryti, ką nori. Jeigu ir 
sena boba reikalinga, gali ateiti ir išsivaryti, ir su ta min
tim atėjo į galvą ir į širdį nepaprastas ryžtumas, kad va
ryte ir jos, senos bobos, neišvarys. Ji išeis ant pievos, 
atsisės ir nebesikels toliau eiti. Tegu ir vietoj užmuša, bet 
ji sėdės ir nesijudins. Tegu ir šunim užpjudo!

2



1949. I. 11. 3 (198) ŽIBURIAI 3 PSL.

Kaip ilgai užtrunka emigracijos i JV-bes procedūra?
Kaip žinoma, emigracija pagal 

DP biliaus nustatytą tvarką pra
sidėjo praėjusių metų lapkričio 
mėnesį. Iki gruodžio mėn. 12 d. 
iš koordinatoriaus įstaigds Frank
furte buvo išėjusios 4141 garan
tija. Iki tos dienos IRO jai skirto 
paruošimo dalį buvo atlikusi 2083 
byloms ir jas perdavusi DP ko
misijos selektoriams tolimesnei 
eigai. Ligšiolinė praktika parodė, 
kad vidutiniškai užtrunka 14 die
nų, kol išėjusi iš koordinatoriaus 
emigracinė byla pasiekia IRO, kol 
IRO emigracijos valdininkai už
pildo reikiamas ankietas, suren
ka visus reikalaujamus dokumen
tus ir taip paruoštas bylas per
duoda selektoriams. Pas selekto
rių byla vidutiniškai išbūva 3 die
nas ir tada atiduodama į CIC. CIC 
užtrunka apie 19 dienų, kol su
renka jai skirtas patiekti infor
macijas. Tada byla grįžta vėl pas 
DP komisijos valdininkus perei
namoje stovykloje. Kol ši byla 
vėl patikrinama, kol būsimas emi
grantas pakviečiamas į pereina
mą stovyklą, kol patikrinama jo 
sveikata, praeina vidutiniškai apie 
7 dienos. Tada dar užtrunka 3 
dienos, kol konsulas apklausinėja 
ir išduoda vizą. 3 dienos 
praeina, kol paruošiamas trans
portas ir nugabenama į Bremeną. 
Bremene pakartotinam dokumen
tų ir asmenų patikrinimui skiria
ma dar septynios dienos. Vadi
nasi, šiuo metu iš viso nuo bylos 
europinio numerio gavimo, t.y. nuo 
jos išėjimo iš koordinatoriaus įs- 

. taigos Frankfurte iki išplaukimo 
datos vidutiniškai praeina 55 die
nos.

Nuo garantijos pasirašymo JV- 
bėse iki ji išeina iš koordinato
riaus įstaigos Frankfurte praeina 
apie trys mėnesiai.

* Tačiau reikia pažymėti, kad nė
ra nustatyta griežtos tvarkos, ku
ria eile patiektos garantijos gau
na -tolimesnę eigą. Gali atsitik
ti, "kad5 du tris mėnesius vėliau 
sudarytos garantijos turėtojas iš
važiuos anksčiau, negu anksčiau 
sudarytos garantijos savininkas. 
Čia turi reikšmės vietovė, į ku
rią emigrantas vyksta pagal tu
rimą garantiją, o taip pat ir jam 
numatomo darbo rūšis. Emigran
tai vykstą sunkesniems ir men
kiau apmokamiems darbams, ku
riems sunkiau yra rasti darbinin
kų vietoje gali tikėtis išvažiuoti 
anksčiau už kitus.
STENGIAMASI PASPARTINTI 

EMIGRACIJĄ Į JV-BES
Prieš Kalėdas Europoje lankę

sis DP Komisijos Pirmininkas p.

LIETUVIAI MENININKAI 
HEILBRONNO DP SANATORI

JOJ
Pereitų metų gruodžio 19 d. 

Heilbrono DP sanatorijoj kon
certavo solistės Krištolaitytė ir 
Nasvytytė. Akomponavo muz. 
Kučiūnas. Jau priešpiet sol. Kri
štolaitytė žavėjo sanatorijos per
sonalą ir ligonius gražiai išpildy
tomis šv. Mišių metu giesmėmis.

Popiet koncerto pasiklausyti 
susirinko visi ligoniai, kurie tik 
galėjo pakilti iš lovos, o taip pat 
ir sanatorijos direktorius su visu 
personalu. Ir neapsivylė. Kpncer- 
tas pavyko puikiai ir paliko neiš
dildomą įspūdį ne tik lietuviams 
(o buvo tokių, kurie lietuviškos 
dainos negirdėjo jau 4 metai), 
bet ir estams, latviams, ukrainie
čiams bei jugoslavams. Nenuil
stanti plojimai išreiškė meninin
kams gyvenimo nuskriaustų žmo
nių padėką.

Koncerto klausytojai dėkihgi 
LRK, kuris tarpininkavo šį kon
certą ruošiant, bet ypač dideli 
nuopelnai tenka patiems meni
ninkams, kurie ne tik jokio atly
ginimo už koncertą neėmė, bet 
ir už kelionę patys užsimokėjo. 

Carusi yra davęs parėdymą pag
reitinti visą darbą, susijusį su DP 
emigracija į JV-bes ir. artimiau
sioje ateityje paruošti didesnį 
skaičių emigrantų išvykimui. Sis 
klausimas taip pat buvo su dide
liu susidomėjimu diskutuojamas 
šalpos organizacijų ir IRO atsto
vų konferencijoje Bad-Kissingene 
gruodžio 14 d. Nutarta padaryti 
atatinkamoms instancijoms pa
siūlymų, kad būtų suprastinti for
malumai, kur tik tatai yra gali
ma, kad visa procedūra nesitęstų 
taip ilgą laiką.

PAGALIAU IŠSPRĘSTAS KARO 
ĮVYKIŲ IŠSKIRTŲ SEIMŲ EMI

GRACIJOS KLAUSIMAS
Patirta, kad mūsų pakartotinai 

keltas krašte palikusių ar į Si
birą ištremtų šeimų vakaruose 
esančių narių klausimu NCWC įs
taigos Vokietijoje yra gavusios iš 
savo centro New-Yorke patvar
kymą, kad tokių savo šeimų nete
kusių asmenų emigracijos į JV- 
bes bylos būtų tvarkomos ir glo
bojamos, lygiai taip pat, kaip ir 
kitų tremtinių.

Kas yra išsiskyręs ne dėl karo 
įvykių, bet grynai dėl šeimos vi
daus santykių, vistiek ar antroji 
šeimos pusė likusi Lietuvoje, ar 
yra čia Vokietijoje, turi patiekti 
savo klebono paliudijm ą, kad toks 
persiskyrimas įvykęs pagal baž
nyčios nuostatus (separatas), jeigu 
nori pasinaudoti NCWC tarpinin
kavimu ir globa.

SIŪLOMA KEISTI DP BILIŲ
Patirta, kad atitinkamų organų 

JV-bėse yra padarytas pasiūlymas 
įnešti ateinančion kongreso ise- 
sijon DP biliaus pakeitimo pro
jektą. Svarbiausi pakeitimai siū
lomi šie: a) apribojimą šio biliaus 
tik tiems tremtiniams, kurie yra 
atvykę į Vokietiją, Austriją ar 
Italiją iki 1945 m. gruodžio 22,d. 
praplėsti iki 1947 m. balandžio 1 
d.; b) panaikinti paragrafą, pa
gal kurį 40% visų vizų ski
riama aneksuotų kraštų trem
tiniams; c) panaikinti ūkinin
kams teikiamas preferencijas; 
d) suprastinti numatomą teikti 
pirmumų sistemą; e) parjaikinti 
reikalavimą pateikti raštu darbo 
ir buto garantijos, o vietoj to 
vaduotis atskirose JV-bių vieto
vėse darbininkų pareikalavimu, 
f) padidinti įsileidžiamų DP skai
čių nuo 205.000 iki 400.000 ir pra
ilginti DP biliaus galiojimo laiką 
keturiems metams.

AteuMs omsuhs ...
PARTIJA KoVAI su senber

niais
Reuteris iš Vienos praneša, jog 

advokatas Dr. Julius Leddihn ofi
cialiai paprašė leidimo įsteigti 
naują politinę partiją, kurios 
tikslas bus priversti visus 30—65 
metų amžiaus senbernius vesti. 
Pats Dr. Leddihn yra 75 m. am
žiaus senbernis. Jis pareiškė ti* 
kįs, kad moterys jo partiją vie
ningai parems, ir jis mano pra
vesti į parlamentą 7—8 atstovus. 
Partijos atstovai tegalės būti ne- 
jaunesni kaip 45 m. amžiaus.
GIRTI PARŠELIAI IR BATUOTI 

JAUČIAI
Belgijos-Olandijos pasieny jau 

seniai vyksta didelė spekuliacija 
kiaulėmis ir raguočiais. Sustipri
nus pasienio apsaugą, gerai orga
nizuotos spekuliantų bandos bu
vo priverslbs griebtis atsargumo 
priemonių, kad galėtų ir toliau 
varyti taip pelningą spekuliaciją. 
Kurį laiką nesugaunant speku
liantų pagaliau buvo pastebėta, i 
jog jie/gabendami per sieną jau
čius, užmauna jiems ant visų ke- |

Iš atsakingų ir informuotų as
menų patirta, kad tam tikri pa
keitimai esamame emigracijos įs
tatyme (DP biliuje) yra galimi, 
tačiau netenka manyti, kad tas 
bilius bus taip iš pagrindų pa
keistas, kaip kaikas norėtų.

PRADEDAMA EMIGRACIJA Į 
' JV-BES IŠ ANGLŲ ZONOS

Praėjusių metų gruodžio mėn. 
17 d. su IRO, armijos ir CIC ats
tovais, o gruodžio 18 d. su šalpos 
organizacijų atstovais Frankfurte 
pono Squadrilli įstaigoje iš Ame
rikos atvykęs DP Komisijos pir
mininkas p. Carusi diskutavo 
tremtinių emigracijos iš anglų zo
nos reikalus. , »

Wentorfe yra numatyta vyks- 
tančiųjų į JV-bes pereinamoji 
stovykla visai anglų zonai. DP 
komisijos vyriausias atstovas 
anglų zonai, kurio būstinė bus 
Wentorfe, paskirtas p. Hurley. Jis 
turės savo žinioje pakankamą 
personalo skaičių, kad galėtų per 
mėnesį paruošti apie 1200 emi
grantų. Vėliau tas skaičius bus 
pakeltas iki 3000—3500 per mė
nesį.

Paruošimo procedūra bus ta 
pati, kaip ir amerikiečių zonoje — 
iš koordinatoriaus įstaigos Frank
furte bus išduodami bylų nume
riai ir persiunčiami Wentorfe 
esantiems DP komisijos atsto
vams, kurie toliau tvarkys tas 
emigracines bylas.

Darbas numatoma pradėti sau
sio pradžioje. Tikimasi greitai pa
siekti užsibrėžto tempo, kadangi 
pradžia jau yra padaryta — ko
ordinatoriaus įstaiga Frankfurte 
jau gruodžio viduryje turėjo apie 
500 bylų, paruoštų perdavimui 
šiam naujam skyriui anglų zo
noje.

EMIGRUOJANT Į JV-BES 
VAIKO SĄVOKA NEAIŠKI
DP bilius numato, kad gavusio 

darbo ir buto garantiją asmens 
nevedę vaikai iki 21 metų am
žiaus turi teisę įvažiuoti į JV-bes, 
jei tik tam asmeniui ši teisė yra 
pripažįstama. DP komisijos išleis
tose taisyklėse paaiškinama, kad 
vaikais skaitomi taip pat ir po
sūniai bei podukros ir įsūnytieji 
vaikai. Tačiau Valstybės Depar
tamentas ir jo atstovai — konsu
lai aiškina, kad vaikais gali būti 
laikomi tik tikrieji vaikai. Šis 
klausimas tuo tarpu palieka aiš
kinimosi būklėje tarp šių dviejų 

institucijų. Todėl patartina toms 
šeimoms, kurios turi posūnių ar 
pčdūkrų pasirūpinti garantijas su 
įrašytu darbu tai šeimos pusei, 
kuriai tie vaikai yra tikrieji, nes 
kitaip jie negalės emigruoti kartu 
su tėvais.

Vedę vaikai arba sukakę 21 
metų amžiaus (vizos išdavimo 
metu) privalo turėti atskiras dar
bo ir buto garantijas, arba jiems 
turi būti įrašytas atskiras darbas 
toje pačioje garantijoje. Taip pat 
ir kiti šeimos nariai (uošviai, te
tos, dėdės ir t. t.) reikalingi yra 
atskirų- darbo ir buto garantijų 
(gali būti jiems atskiras darbas 
įrašytas ir bendroje garantijoje). 1

turiu kojų veltinius batus ir tuo 
būdu išvengia bet kokio triukšmo. 
Kad sulaikytų galvijus nuo blio
vimo, jie ištepa jiems snukius 
labai lipnia, daug druskos turin
čia tyre. Gyvuliams, labai mėg
stantiems sūrumą, belaižant tyrę 
„nė į galvą neateina“ pradėti 
bliauti.

išvengti paršiukų žviegimo, juos 
per sieną maišuose gabenant, spe
kuliantai išrado dar lengvesnį, 
būdą. Juos visai paprastai — nu
girdo degtine, ir tokioje „palai
mintoje“ būklėje jie neišleidžia 
nė garso.

VAIKAITIS VYRESNIS 
UŽ SENELĮ.

Neseniai Kielio metrikacijos 
biure susituokė 25 metų H. Goole 
su ... 82 metų našle Hagemei- 
ster. Pastarosios 60 m. sūnus ir 
vaikaičiai, kurie buvo taip pat 
vyresni už jaunąjį, visomis prie
monėmis bandė vedybas sutruk
dyti. Jie net reikalavo patikrinti 
jaunavedžių psichinį stovį, tačiau 
viskas nuėjo veltui.

CIC SULAIKYTOS EMIGRACI
JOS BYLOS

Jei emigracija į JV-bes dėl ku
rių nors priežasčių yra CIC su
laikoma, tai ft u o atveju galima 
kreiptis į koordinatoriaus p. 
Squadrilli įstaigą, prašant bylą 
peržiūrėti. Jeigu DP komisijos 
atstovams atrodys, kad galėjo 
įvykti kuri nors klaida, arba at
vejis yra neaiškus, tai jie susi
tars dėl bylos peržiūrėjimo. Esant 
reikalui, patartina kreiptis į ko
ordinatoriaus įstaigą per tą orga
nizaciją, per kurią emigracijos 
byla yra tvarkoma.

BALF-o Įstaiga Europoje.

SPORTAS

Amerikiečiai menkai 
tevertina Europos boksininkus
Baigiant 1948 metus, amerikiečiai 

sudarė geriausių sunkiasvorių bok
sininkų sąrašą. Pirmoje vietoje 
stovi pasaulio meisteris Joe Louis, 
antroje Lee Savold, toliau Joe Wal
cott, Ezard Charles, Billy Conn, 
Joe Maksim, Jimy Bivins, Johnny 
Flynn ir Joe Baksi. Anglas Wood
cock, kuris laimėjo prieš Savoldą 
(pastarasis dėl žemo smūgio buvo 
diskvalifikuotas) stovi maždaug 
dvyliktoje vietoje. Žinomiausi šio 
meto Europos boksininkai . kaip 
Olle Tandbergas arba Joe Weidin- 
geris yra visai užmiršti. Vokietijos 
meisterį Hein ten Hoff privati nuo
monė vertina kaip užimantį 8 vie
tą. Joe Louisui rimčiausiais prieši
ninkais laikomi Joe Walcott ir 
Ezzard Charles.

— Tarpvalstybinėse futbolo rung
tynėse Norvegija—Egiptas trečią 
kartą baigėsi lygiomis — 1:1. Ispa
nija sužaidė su Belgija taip pat 
1:1.

— Labai sėkmingai gastroliuoja 
Austrijos iškiliosios futbolo ekipos 
po užsienį. Wienna—Vien nugalė
jo Casablancą 5:1; Rapid Wien 
nugalėjo Maltoje vietos komandą 
5:1 ir „Austrija" nugalėjo AnkaYą 
4:2.

— Triukšmas dėl Haefnerio ir 
Nūrnbergo bokso rungtynių dėl 
lengvo svorio Vokietijos meisterio 
dar nenutilo. Iš vokiečių spaudos 
aiškėja, kad teisėjo sprendimas 
„lygiosios" bus dar kartą stropiai 
peržiūrėtas.

— Pietų Vokietijos rudens rato 
meisteris Offenbacho Kickers savo 
gastrolėse Hamburge pralaimėjo 
vietos St. Pauli 1:2. Vokietijos fut
bolo meisteris FC Nūrnberg nuga
lėjo draugiškose rungtynėse SV. 
Hamburg 1:0.

—’ Geriausias 1948 metų Vokie
tijos sportininkas lauko tenisinin
kas Gottfried von Cramm pareiškė, 
kad jeigu jam būtų buvę leista 
surasti geriausią 1948 m. sporti
ninką, jis savo garbės palmes mie
lai atiduotų vienam lenvaatlečiui, 
kuris, būdamas tik su viena koja, 
šokime į aukštį pasiekė netikėtą 
pasekmę — 1,78 mtr.-

— Insbrucke (Austrijoj) viešėjo 
Vokietijos dailiojo čiuožimo meis
teriai Horst Faber, Irene Braun, 
Erika Kraft ir Anneliese Girmaier. 
Jiems 4000 žiūrovų minia sukėlė 
milžiniškas ovacijas.

— Anglijos futbolo rinktinė 1949 
m. gegužės mėn. turės 3 tarpval
stybinius susitikimus dešimties die
nų būvyje (!). Priešininkais bus 
Švedija, Norvegija ir Prancūzija.

— 1948. XII. 25 d. Ansbache

įvyko draugiškos jaunių bokso 
rungtynės tarp Ansbacho ir Nūrn
bergo vokiečių. Už Ansbachą star
tavo ir lietuvis Voldemaras Vy
tautas, kuris savo priešininką nu
galėjo k.o.

— Dviratininkas Jonas Limbą, 
gimęs JAV, gyv. Floridoje, laimėjo 
tarptautines dviračių lenktynes 
tarp Mar del Plata ir Dolores (Ar
gentinoje). Jis 199 km pervažiavo 
per 4:4; 3,5 vai. t. y. po 47 km 
kas valandą.

ELVYRĄ LUKOSEVlClUTĘ 
ir PILYPĄ .NARUTĮ.

I sukūrusius šeimą, sveikina
Į ir džiaugiasi ,

Stasys Yla, 
Alfa Sušinskas, 
Aldona ir Jonas

Juozevičiai,
Vanda ir Vytautas

Majauskai, 
Irena ir Albertas 

Sušinskai.
k

PADĖKA
Coli. Teofiliui Žilinskui, p. p. 

Elenai ir Alf. Kauševičiams ir 
p. p. Kutkaičiui už didelę mums 
paramą Draugovės metinės šven
tės rengimui ir p. O. Apanavičie- 
nei už šventės pobūvio paren
gimą nuoširdžiai dėkojame.

Stud. Ateitininkų D-vės 
Erlangenc Valdyba.

ATITAISYMAS.
Raketą į Mėnulį, Cliford Odets 

3-jų veiksmų pjesę, Hanau At
žalynas stato ne sausio 15d., kaip 
per apsirikimą buvo pažymėta, 
bet sausio 8 d., gi V. Adomėno 
Svetimos Plunksnos bus stato
mos, kaip anksčiau buvo skelbta- 
sausio 21 d.

Paieškojimai
Amerikoj gyvenančių giminių 

paieškoma BRONISLAVA 
LIUTKAITE. gim. apie 1908 
m. U.S.A. Ji dar mažametė su 
savo motina (Marijona Jurinaite) 
išvykusi iš Elizabeth į Lietuvą 
(valsčius neatmenama). Br. Liut- 
kaitės krikšto tėvai: Kazimieras 
Urbis ir Ona Stankienė.

Ji pati ar žinantieji apie ją pra
šomi atsiliepti adresu:
(14a) Schwabische Gmūnd, Bis

marck Camp, 1/50, 
M. Rumbinienė.

7iL%i teeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle-
Z. ID U (I O 9 nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o šeštadienio — JO 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 eiluCių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Suttoę. Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Plečaitls, 6668 Delorlmier Ave., Montreal S6, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALF pranešimas DP 
imigracijos reikalu

NAUJAS MEMORANDUMAS 
BERLYNO KLAUSIMU

BALF valdyba ir jo įkurdinimo 
komitetas, vadovaudamiesi BALF 
seimo Chicagoje 1948 m. spalių 16 
dienos nutarimu, tremtinių imi
gracijos darbe glaudžiai bendra
darbiauja su DP komisija Wa
shingtone, su atskirų valstijų 
(States) DP komisijomis ir su 
valdžios komisijos pripažintomis 
visuomeninėmis agentūromis, ku
rioms yra suteikta teisė rūpintis 
tremtinių imigracija.

Ligi šiol DP komisija tas tei
ses yra suteikusi pinigiškai pajė
gioms ir anksčiau davusioms 
tremtiniams korporatyvinius afi- 
devitus organizacijoms.

Darbo ir buto garantijas gali
ma siųsti tiesiog į DP komisiją 
Washingtone ar per šalpos or
ganizacijas.

Tarpininkaujančios organizaci
jos drauge su garantijos davėju 
yra atsakingos: 1) kad kviečia
masis tremtinys bus aprūpintas 
darbu ir butu, 2) bus sumokėtos 
jo kelionės išlaidos nuo uosto iki 
paskirtos gyvenamosios vietos ir 
3) kad atvykusis nebus visuome
nei našta. Valdžia, žinodama, jog 
pripažintosios DP Komisijos or
ganizacijos yra pajėgios tęsėti 
savo pažadus, garantijose nuro
dytų faktų pati ištikrina, o pa
lieka tai atlikti pačioms organi
zacijoms. Tarpininkaujančiųjų or
ganizacijų atstovai rūpinasi jiems 
patikėtais asmenimis, tiek jiems 
esant Europoje, tiek jiems atvy
kus į Ameriką.

Garantijų davėjų pageidavimu, 
BALF gautąsias garantijas nu
kreipia:

1) tiesiog į DP komisiją Wa
shingtone (Displaced Persons 
Commission Washington 25, D.C.),

2) j War Relief Services — Na
tional Catholic Welfare Confe
rence (NCWC) Resettlement Di
vision, 149 Madison Ave, New 
York, N.Y. )katalikų organizaciją),

3) į Church World Service 
(CWS), 214 East 21 st Street, New 
York 10 N.Y. (protestantų organi
zaciją),

4) į International Rescue Re
lief Committee (IRRC), 103 Park 
Ave. Room 507. New York 17 N.Y. 
(liberalų organizaciją), 

„LIŪTO KLUBAI" NORI PADĖTI
DP

Generolo Clay pakviesti, 12 di
džiausių Amerikos organizacijų at
stovai, kurie kaipo stebėtojai daly
vavo UN sesijoje, aplankė Berliną 
ir amerikiečiu zoną. Ten jie apžiū
rėjo ir tris DP stovyklas. Dabar 
jau šis ,,tautos delegatų" apsilan
kymas Vokietijoje parodo konkre
čių pasekmių. Pavyzdžiui, „Liūto 
Klubo" atstovas Fred Smith, dary
damas savo organizacijos nariams 
pranešimą apie savo kelionę, tarp 
kitko pasakęs: „Norėčiau pabrėžti 
progą, kuri mūsų organizacijai 
duota pagelbėti DP. Jiem nereikia 
labdarybės. Jiems reikalinga pro
ga tapti savarankiškais, savigar
bos kupinais žmonėmis. Išvietin- 
tieji asmenys būtų geri Jungtinių 
Valstybių piliečiai, nes faktiškai jie 
ir yra tas žmonių tipas, kas Jung
tines Valstybes padarė tuo, kuo 
jos šiandien yra." Šie klubai re
mia sumanymą, kad įleidžiamųjų 
DP skaičius būtų padidintas.

LLV/SB

VAKARŲ EUROPA IR ŠIAURĖS 
AMERIKA RŪPINASI SAVO

ATEITIMI
Paryžius. Iš diplomatinių Pary

žiaus sluoksnių patiriama, jog dar 
šio mėnesio gale Atlanto paktas 
bus pasirašytas. Šiuo metu dar 
neapsvarstytas klausimas, kokią 
„saugumo zoną“ šis paktas apim- 
siąs. Salia saptynių Briuselio pak
to narių iškilo klausimas naujų 
narių primimo į Atlanto paktų: 
iš vienos pusės talijos ir Portu
galijos, iš kitos — Skandinavijos 
kraštų. Anot AP, sausio 14 d. 
Briuselyje susirinks Vakarų Eu
ropos Unijos narių gynybos mi
nisterial aptarti su Vakarų Eu
ropos gynyba susijusias proble
mas.

Iš Kanados karinių sluoksnių 
patiriama, jog JAV ir Kanada 
planuojančios Siaurės Amerikos 
gynybos paktą, kuris būtų ana
logiškas Vakarų Europos gynybos 
planui. Atlanto paktu šios abi 
pajėgos galėtų susijungti į vieną 
galybę, kuri sulaikytų komuniz
mo ekspansiją ir, reikalui esant, 
jį nugalėtų.

5) į United Service for New 
Americans, inc., 15 Park Row, 
New York, 7. N.Y. (žydų organi
zaciją).

6) N.Y. (žydų organizaciją).
Garantuotojai, siųsdami BALF- 

ui blankas, malonėkite būtinai 
pažymėti, kuriuo kelių pageidau
jate toms garantijoms duoti eigą, 
t. y. per kurią organizaciją norite 
tremtinį atsiimti.

BALF, norėdamas garantijų 
tekstą pritaikyti visiems atve
jams, toliau naudojasi DP komi
sijos nustatytu blankų tekstu 
(forma).

Kurie nori, kad BALF siųstų 
garantijas tiesiog į DP komisiją 
Washingtone, ar Church World 
Service (protestantų organizaciją), 
ar International Rescue Relief 
Committee (liberalų organizaciją), 
ar United Service for New Ame
ricans (žydų organizaciją) turi 
užpildyti po šešias (6) kopijas 
blankų kiekvienai šeimai, įimant

nevedusius vaikus iki 21 metų 
amžiaus. Atskirų garantijų rei
kia tiems vaikams, kurie turi 21 
metus arba kurie jau yra vedę, 
nors 21 metų ir neturi. Tų blankų 
dvi (2) kopijas būtinai reikia no
ta rizuoti.

Norintiems naudotis National 
Catholic Welfare Conference (NC 
WC) — katalikų organizacijos 
tarpininkavimu, pakanka užpil
dyti tik 2kopijas ir jų notarizuoti 
nereikia. Šiuo atveju reikia taip 
pat nurodyti: 1) savo gyvenamo
sios vietos katalikų parapijos 
adresą ir 2) klebono pavardę.

Kurie jau esate betarpiškai pa
siuntę garantijas DP komisijai 
Washingtone ar kitoms čia išvar
dintoms organizacijoms, malonė
kite apie tai pranešti BALF-o 
Centrui (United Lithuanians -Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand • St., Brooklyn, 11, N.Y.), 
kad mes ir mūsų atstovai Euro
poje galėtų sekti tų bylų eigą ir, 
reikalui'esant, padėti.
Ligi šiol visos užpildytos garan
tijų blankos yra geros ir jų keisti 
nei papildyti nereikia.

Garantiją galima siųsti tiktai 
vienai šalpos organizacijai arba 
DP komisijai.

Pastaba: Jeigu viena ar kita 
pagelbstinti organizacija atsisa
kys padėti tremtiniui atvykti dėl 
kokių nors priežasčių, tai tik to
kiu atveju galima kreiptis į kitą į 
organizaciją, prašant užvestą 
bylą paimti iš vienos ir perduoti 
kitai organizacijai.

BALF Valdyba ir BALF 
Imigracijos Komitetas.

Skandinavija neapsisprendė
Stockholmas. Švedijos užsienio 

reikalų ministerija oficialiai pas
kelbė, jog sausio 5 ir 6 d. d. Šve
dijoj, Karlstadte, įvyko Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos ministerių 
pirmininkų, užs. reikalų ir gyny
bos ministerių konferencija. Ji bu
vo sušaukta apsvarstyti klausi
mus, liečiančius glaudesnį ben
dradarbiavimą bendroje Skandi
navijos kraštų gynimosi politi
koje. Pasitarimai vyko griežtoje 
paslaptyje ir pabaigoj išleistas tik 
trumpas komunikatas. Įvairios 
Kopenhagos žinių agentūros spė
ja, jog ši netikėta ir paslaptinga 
konferencija sietina su praneši
mais iš Amerikos, kuriuose sako
ma, esą Skandinavijos kraštai ne
tolimoje ateityje būsią pakviesti 
prisidėti prie Atlanto pakto. Kon
ferencijos sušaukimui įtakos tu
rėjo, reikia manyti, ir kai kurių 
Norvegijos ministerių oficialūs 
paieiškimai, kuriuose jie pasisakė 
už Atlanto paktą. Sį norvegų nu
sistatymą neoficialiai patvirtina 
ir Norvegijos užs. reikalų bei gy-

nybos ministerial. savo pasikalbė
jime su darbo partijos organu 
„Arbeiterbladet“. Užs. reik. min. 
Lange pareiškęs, jog Norvegija 
norinti bendradarbiauti ne tik su 
Skandinavijos kraštais, bet ir su 
kitomis Europos valstybėmis. 
Santykių paaštrėjimas tarp di
džiųjų valstybių Norvegiją prive
dė prie to, jog ji turinti suartėti 
glaudžiau su tais, su kuriais jai 
reikia. Gynybos ministeris Hauge 
pareiškė, jog įsijungimas į gyni
mosi sistemą kartu su didžiosio
mis valstybėmis yra pigiausias 
kelias į Norvegijos saugumą.

Anot Sūdenos, tai yra pirmas 
skeptiškas oficialus pareiškimas 
apie gynimos sistemą, kuri apima 
tik Skandinaviją.

Sovietų Rusija taip pat nelieka 
abejinga Skandinaviją liečian- 
čiąus klausimais. Neseniai profe
sinių sąjungų organas „Trud“ 
smarkiai užsipuolė „į dešinę 
orientuotus" Danijos socialdemo
kratus, kurie esą pasidavę anglų- 
amerikiečių kapitalizmo įtakai 
Socialistai ministerial, vietoj rū
pinęsi socialiniais klausimais, esą 
išleidžią šimtus milijonų kronų 
amerikiečių automatiniams gink
lams ir anglų sprausminiams 
lėktuvams pirkti. Neseniai Mask
vos spauda užsipuolė ir Suomijos 
vidaus reikalų ministeriją, kuri 
atleidusi daug tarnautojų iš poli
cijos vien dėl to, jog jie buyę 
„demokratinio nusistatymo".

GRAIKŲ KARIAI REIKALAUJA 
DAUGIAU GINKLŲ

Atėnai. Naujų Metų dieną Euro
pos atstatymo programos vykdyto
jui Averell Harrimanui lankant 
graikų karius fronto linijose, jis 
buvo suliktas šūkiu: „Daugiau 
ginklų". Lankymosi proga Harri- 
manas pareiškė, jog Graikija ve
danti kryžiaus karą. Visos vizito 
ceremonijos buvo transliuojamos 
per Atėnų radiją.

Harrimanas, kuris iš Graikijos 
buvo numatęs išvykti sausio 2 d., 
pasiliks kurį laiką dar ten, kol at
vyks Amerikos ambasadorius Hen
ry Grady.

Londonas. Apie paruoštą pir
mąjį memorandumą Berlyno klau
simui išspręsti „New York Times“ 
rašo, jog jame numatyta Berlyno 
valiutos problemai išspręs'.; dvi 
atskiras jstaigas rytų ir vakarų 
sektoriams, kurios tvarkytų ir 
kredito operacijas. Abiejų įstaigų 
Šalia abiejų įstaigų turėtų būti 
įsteigta visas keturias okupacines 
pejėgas atstovaujanti komisija. 
Šobia abiejų įstaigų turėtų būti 
įsteigtas vienas emisijos bankas, 
kurį taip pat kontroliuotų visi 
keturi okupaciniai organai.

Šį memorandumą paruošė neu
traliųjų Saugumo Tarybos narių 
sudaryta Berlyno problemai iš
spręsti komisija. AP pranešimu, 
sausio 5 d. Londone JAV, D. Bri
tanija ir Prancūzija turėjo me
morandumo reikalu pasitarimą. 
Anglija ir Prancūzija lig šiol ne
pasisakė nei prieš, nei už jį. JAV 
esą su kai kuriais memorandumo 
punktais nesutinkančios.

Minėta neutraliųjų komisija 
savo veiklą turėjo baigti gruodžio 
20 d„ tačiau Saugumo Tarybos 
pirmininkas jos veikimą prail
gino.

ĮSTEIGTA „SAUGUMO ORGA
NAS" VOKIETIJAI

Berlynas. Iš patikimų šaltinių 
pranešama, jog vakariniai gu
bernatoriai, vykdydami šešių 
valstybių konferencijos Londone 
nutarimą, įsteigė „saugumo orga
ną“ Vokietijai. Jam vadovauti 
paskirti: gen. majoras Hodges 
(USA), gen. maj. Westrop (Ang
lija) ir gen. Paskievicz (Prancū
zija). Minėtas organas turės savo 
skyrius kievienoje Vokietijos 
valstybėlėje. Po taikos pasirašymo 
su Vokietija savo atstovus atsiųs 
ir Beneluxo kraštai.

PIECK DEMENTUOJA
Berlynas. UP pranešimu, SĖD 

partijos organas „Freies Deutsch
land“ įsidėjo pasikalbėjimą su 
komunistų vadu Pieck, kuriame 
pastarasis dementuoja žinias, jog 
rusų globojama „Tautos taryba" 
yra numačiusi sukurti Rytų Vo
kietijos vyriausybę.

Šaltasis karas
New Yorkas. „Newsweek" rašo, 

jog šaltame kare tarp Amerikos ir 
Rusijos dėl Vakarų Europos prasi
dėjo paliaubos, kuriais tačiau kai 
kurie valdininkai apverkia. Jie 
jaučia, jog sovietus šiuo metu di
plomatiniame fronte būtų galima 
greitai prispausti. Marshallio liga

Aloyzus Hitleris apie Adolfą
Adolfas Hitlerisx ne tik visąi 

Europai, bet net ir savo broliui 
pridarė nemalonumų. „Aš Adolfui 
niekad nedovanosiu, kad dėl jo 
aš turėjcku pakeisti savo garbin
gą pavardę“, pareiškė vienam 
žurnalistui „Fūhrerio“ brolis 
Aloyzas Hitleris, dabar pasivadi
nęs John Hilleriu. Šiuo metu jis 
gyvena vienoje viloje Hamburgo 
priemiestyje ir yra nepaprastai 
panašus į Adolfą. Iš profesijos 
būdamas kelneris, jis 15 metų 
dirbo tą darbą Anglijoj, Prancū
zijoj ir kituose kraštuose. Nacių 
laikais Berlyne jis turėjo nuosavą 
kavinę, kurios ir dabar dar gedi. 
Jis griežta atmeta mintį., jog jo 
kavinė buvo lankom^tik dėl gi
minystės su Adolfu, ir teigia, jog 
lemiamą vaidmenį čia vaidinusi 
jo pyragaičių aukšta kokybė.

Paklaustas apie savo santykius 
su broliu, jis atsakė, jog jie nie
kuomet nebuvę geri. Jau nuo pat 

šį reilcalą stabdo. Tačiau Atlanto 
pakto pasitarimai eina toliau. Ir 
būsimos sutarties sąlygos bus nau
jas didelis dalykas.

VuuHfttu is visus
Vašingtonas. Nuo vasario 14 iki 

kovo 1 d. daugiau kaip 100 ame
rikiečių karo laivų 35.000 įvairių 
ginklų rūšių karių dalyvaus Ka- 
raibų jūroje įvykstančiuose lig šiol 
didžiausiuose laivyno manevruose.

Londonas. Sausio 6 d. Jugoslavi
jos pasiuntinybėje Londone, pre
kybos sutarties tarp abiejų kraštų 
pasirašymo proga, įvykusiose vai
šėse dylyvavo ir užs. reikalų mi
nisteris Bevinas.

Varšuva. Kaip pranešama, Len
kijoje antikomunistinis judėjimas 
per pereitų metų rugsėjo mėn. nu
žudė 17 valdančiosios partijos na
rių. .

Paryžius. AP pranešimu, de 
Gaulle pareiškęs, jog dar šiajs me
tais rinkimų būdu ar visa eile di
delių netikėtumų jis perimsiąs 
valdžią Prancūzijoje.

Jeruzalė. Palestinos taikos tarpi
ninko pranešimu, Izraelis ir Egip
tas nutarė priimti Saugumo Tary
bos įsakymą sustabdyti kovas ir 
yra pasiruošę taikos deryboms.

Vašingtonas. Columbijos univer
siteto rektorius D. D. Eisenhowe- 
ris atvyks keletai dienų į Vašing
toną, kur jis turės pasitarimą su 
gynybos ministerių Forestaliu.

Vašingtonas. JAV planuojančios 
iškasti 600 mylių ilgio kanalą, 
kuris, jungtų Čikagą su jūra ir ku
riuo galėtų plaukioti 35.000 tonų 
laivai. ''

Roma. Iš Vatikano pranešama, 
jog numatoma įrengti oro susisie
kimo tarybą, tuo būdu palengvi
nant ryšių palaikymą su išblašky
tomis po visą pasaulį katalikų 
misijų stotimis.

Roma. Sausio 5 d. į šiaurę nuo 
Romos įvyko žemės drebėjimas, 
kurio metu du žmonės žuvo. Pada
ryta nemažų nuostolių. •

Londonas. NYHT pranešimu, 
anglų stovyklose sustreikavo 400 
ukrainiečių, kadangi Britų karo 
ministerija numatė dalį jų grą
žinti į Vokietiją. Tie ukrainiečiai 
buvo atgabenti į Angliją pakeisti 
žemės ūky dirbančius vokiečius 
karo belaisvius.

D. Britanijos ukrainiečių sąjun
gos pirmininkas Pančuk pareiškė, 
jog yra daromi žygiai, kad 250 
numatytų išvežti ukrainiečių pa
siliktų Anglijoje.

mažens Adolfas buvęs piktas ir " 
godus valdžios. Nepasisekimų at
vejais jis labai supykdavęs. Ypa
tingai sunkus smūgis Adolfui bu
vęs, kai jis buvo nepriimtas į 
meno akademiją ir jo darbai eg
zaminų komisijos buvo palaikyti 
esą be talento. Ir po kelerių me
tų jis to dar negalėjęs užmiršti.

Užkluptas staigaus klausimo, ar 
jis buvęs partijos narys, „Fuhre- 
rio“ brolis tvirtai atsakė: „Dieve 
gink, ne! Aš visuomet menkai 
domėjausi politika ir niekuomeį 
nebuvau veiklus politiniame gy
venime. Mane anglai todėl greit 
ir iš kalėjimo paleido, nes aš ne
sunkiai įrodžiau, kad su „juo“ ne
turėjau nieko bendro.“ Anot jo, 
jis savo brolį jo valdymo metu - 
matydavęs tik kino kronikose. 
Žmona ir sūnus kartą svečiavęs! 
pas jį Obersalzburge ir buvę la
bai nustebinti tenykštės praban
gos.
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