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Griežtesnė JAV politika
Vašingtonas. Vašingtono politi

niuose sluoksiuose kalbama, jog 
ryšium su Stalino taikos ofenzyva 
Vašingtono politika ne tik nešvel- 
nės, bet griežlės.

Anot „Newsweek” JAV užs. reik, 
ministerija yra nuomonės, jog Mar- 
shallio planas ir kitos amerikiečių 
priemonės Įkaitino sovietus, tačiau 
ne tiek, kad jie rimtai galvotų 
apie taikos sutarties sudarymų, 
perdengdami savo tradicijas.

Vašingtonas mano, jog karštis 
gali atslūgti tik veikiant kitu bū
du, nevien propaganda. Čia turi
ma galvoj dabartinis įtempimas 
ryšium su Berlyno blokada ir rei
kalavimus gražinti karo metu pas
kolintus karo laivus.

GEN. MC ARTHURAS 
PASILIEKA JAPONIJOJ

Vašingtonas. JAV karo mini sto
ris Royall, grįžęs po inspekcinės 
kelionės Tolimuose Rytuose, pa
reiškė, jog Japonijos valdytojui 
gen. Mc Arthurui buvę pareikšta,

Sovietu repair, k-ja turi išvykti iš JAVzonos
Berlynas. Amerikiečių karinių 

pajėgų Europoje vadas ir JAV 
zonos gubernatorius gen. Clay 
oficialiai pareikalavo Sovietų Są
jungos repatriacinę komisiją pa
likti amerikiečių zoną. Praneša
ma, jog šis reikalavimas būsiąs 
įgyvendintas, nežiūrint sovietų 
karinės valdžios protestų. Mar
šalas Sokolovskis pareiškė, jog 
repatriacinės komisijos gali būti 
atšauktos tik JAV ir Sov. Sąjun
gos vyriausybėms susitarus ir 
amerikiečių karinė valdžia to pa
daryti negalinti. Gen. Clay šį sa
vo įsakymą motyvuoja tub, jog 
DP savaranoriškai labai mažai 
repatrijuoja ir tą darbą gali at
likti Sovietų karinė misija. Čekų 
ir Jugoslavų repatriacinės komi
sijos jau anksčiau savo darbą 
baigė ir, Sov. Sąjungas komisijai 
išvykus, amerikiečių zonoj liks 
tik lenkų repatriacinė komisija.

SOVIETAI BIJOSI
Maskva. Iš Kinijos,'© taip pat 

ir iš Rusijos pranešama, jog so
vietai nėra jau taip labai paten-

100000 DP
Stęckholmas. Viena jūrų trans

porto bendrovė ruošia po šio karo 
didžiausią projektą pervežimui 
100.000 DP iš Europos į Australi
ją. Pervežimo bendrovė „Salens“ 
pažymėjo, kad ji jau esanti pa- 
samdžiusi 13 laivų iš JAV, Pana
mos, Švedijos ir Graikijos, kuriais 
būsią vežami DP iš Europos tie
siog į Melbourne uostą. DP būsią 
paimami iš Genua uosto Italijoje. 
Kiekvienas laivas padarysiąs sep
tynias keliones, perveždamas daug 

jog naujų dalinių atgabenimas į 
Japoniją yra „neįgyvendinamas*. 
Pagal karo ministerį, nei karinėj 
politikoj, nei kitose srityse jokių 
pasikeitimų nenumatoma. Toliau 
Royall tvirtai pareiškė, jog nieko 
nežinąs apie bet kokį JAV kari
nių dalinių atsitraukimą iš Ja
ponijos. Ta pačia proga jis de- 
mentavo žinias, kurios plačiai 
pasklidę Vašingtone, jog jis esąs 
Tokio apie tokį pasitraukimą pra
sitaręs. Jis tik pareiškęs, jog 
Amerika neįsimaišys { jokį Toli
mųjų Rytų karą. Tačiau, jei ka
ras ištiktų, JAV yra pasiruošu
sios visiems netikėtumams.

Tokio karinės valdžios sluoks
niuose, nežiūrint Royall pareiš
kimų, tikima apie galimą pasi
traukimą iš Japonijos. Atsimena
ma, jog, nežiūrint dementavimo, 
ir Cingcau (Kinijoj) buvo eva
kuotas. Dėmesiu imamas ir tas 
faktas, jog amerikiečių įgulos iš 
Cingcau nebuvo pergabentos į 
Japoniją, bet tiesiai į JAV.

kinti kinų komunistų pasisekimais 
paskutiniais mėnesiais. Sovietai 
daugiausia susirūpinę, kad kinų 
komunistai karą sėkmingai veda, 
visai nereikalaudami sovietų pa
ramos. Pastarieji todėl bijosi, kad 
kinai laimėję gali visiškai sava
rankiškai tvarkytis. Sovietai mie
liau norėtų, kad kinų komunistai 
lėčiau slinktų į priekį ir galuti
niam laimėjimui pasikviestų juos 
į pagalbą.

NEAUKLES VAIKŲ 
KOMUNISTAIS

Budapeštas. Slaptuose praneši
muose iš Vengrijos patiekiama 
daug žinių, vaizduojančių dabarti
nės Vengrijos „laisvę". Neseniai 
sustreikavusios vieno tekstilės fa
briko Budapešte darbininkės už
puolė policiją, šaukdamos, jog jos 
geriau pasmaugs savo vaikus, ne
gu juos auklės komunistais. Už
tai 60 moterų buvo suimta ir joms 
buvo pareikšta, jog jos ateityje 
niekur kitur negalės gauti darbo 
Gi darbininkai, kurie šią demon-

i Australija
* «
Rusijos ir Pabaltijo kraštų pabė
gėlių. (S & S)

599 DP IŠVYKO Į JAV
Bremerhaven. Vasario 10 d. Er

nie Pyle laivu išvyko 599 DP iš 
Bremerhaven uosto į Bostoną. 
Visi jie išsisklaidysią po 19 JAV 
steitų. Tai yra trečias iš septynių 
IRO laivų, kurie šį mėnesį perveš 
DP į JAV. Dar du transportai bu
vo vasario 14 ir 16 d. d. Pasku
tinis vasario mėnesį transportas 
būsiąs 22 d. (S & S)

„Vergai po kuju ir pjautuvu”
ANGLO-AMERIKIEČIAI KALTINA MASKVĄ. TRĖMIMAI Į SIBIRĄ. PRIVERČIAMŲJŲ DARBŲ 

STOVYKLOS RYTŲ ZONOJE. PRASČIAU NEGU HITLERIO — VOKIETIJOJE

priespaudos, vis didesni būriai vo-JT ūkio ir Socialinėj Taryboj 
griežčiausiai apkaltinta sovietų 
darbo vergų sistema, kuri paskui 
kūjį ir pjautuvą vis toliau plinta 
į Vakarus. JAV užs. reik, vice- 
ministeris W. Thorp apkaltino So
vietų Sąjungą, kuri darbo stovy
klose laikanti nuo 8 iki 14 mil. 
žmonių ir reikalavo Tarybos šį 
reikalą ištirti. Amerikiečių profe
sinė sąjunga AFL įrodė doku
mentais, jog tose darbo vergų 
stovyklose sąlygos yra „dar blo
gesnės, negu nacių gąsdinančioje 
Dachau stovykloje“. Britų valsty
bės pasekretoris Chr. Mayphew 
ilgesnėj kalboj pareiškė, jog dar
bo stovyklų sistema yra išplitusi 
ir sovietų satelitų kraštuose ir 
net Rytų zonoje Vokietijoje. Kal
tinimai Rusijai buvo tęsiami ir 
kitame posėdyje, įvykusiame va
sario 16 d. Savo kalboje tas 
pats Mayphew pareiškė: „Mes 

straciją tik stebėjo, buvo Igrasintį 
apie įvykį niekam nė žodžio neuž
siminti, nes priešingu atveju lauk
siąs toks pat likimas.

SOVIETAI KASA URANIJŲ 
BULGARIJOJE

New Yorkas. Sovietai pagal ne
seniai sudarytą sutartį iš Bulga
rijos gabenasi rūdą, kurią savo 
fabrikuose apdirba. Tačiau prane
šama, jog sovietai vietoj rūdos 
Bulgarijoj kasa uranijų, neseniai 
atrastose uranijaus kasyklose šalia 
Sofijos. Kasimą vykdo iš Sovietų 
Sąjungos atsiųsti inžinieriai. Ka
syklos yra stipriai saugojamos 
specialių bulgarų dalinių.

Jei rusai ryt pradėtu pulti...
EISENHOVERIS PLANUOJA APGINKLUOTI EUROPĄ

Vašingtonas. Neseniai paskirtas 
JAV visų ginklų rūšių jungtinio 
generalinio štabo viršininkas gen. 
Eisenhoweris šiuo metu ruošia 
Europos apginklavimo planus. 
Svarbiausias dėmesys yra nukrei
piamas į Vakarų Europos reika
lavimą paremti juos kaip tik pa
čiu kritiškiausiu susiorganizavi- 
mo metu, nes tuomet Vakrų Eu
ropa viena pati neturės tiek jė
gos, kad sustabdytų sovietus nuo 
prisiartinimo prie Atlanto krantų.

NYHT pranešimu, vasario 13 d. 
civiliniai ir kariniai ekspertai pa
tiekė JAV senatui trumpą Vak. 
Europos karinės padėties įverti
nimą. Pranešime sakoma, jog su 
sovietais, kurie už savo nugaros 
turi 250 mil. gyventojų, bus sun
ku susitvarkyti. Svarbiausias tiks
las esąs neleisti rusams užimti

Vakarų Europą. Apkritai, planuo
jant Vak. Europos apginklavimą 
ir jos gynybą, anot „Newsweek“, 
tenka skaitytis su dviem galimy
bėmis: greitu ir negreitu rusų 
veržimusi į Vakarus. Svarstant 
pirmąją galimybę, reikia būtinai 
apmąstyti, kas galima ar įmano
ma būtų padaryti, kad sulaikytų 
sovietus. Laikraštis rašo, jog nėra 
abejonės, kad jei rusai pradėtų 
žygį rytoj, jie netik pasiektų At
lanto krantus, bet atsidurtų ir už 
kanalo. Tam reikalui jie kiekvie
nu momentu gali pastatyti pilnai 
apginkluotų ir maisto atsarga ap
rūpintų 50 arba 60 divizijų, gi per 
trumpą laiką jie gali suorgani
zuoti dar apie 100 divizijų. Tuo 
tarpu Vakarai priešpastatyti te
gali tik vos 7 divizijas (vieną ame
rikiečių, 1 anglų, 3 prancūzų, 1

olandų ir 1 belgų). Savaime aiš
ku, jog su tokia pajėga sovietų 
nei prie Elbės, nei prie Reino su
laikyti nebus galima. Klausimas 
yra, ar iš viso bus galima bent 
tiek sovietus sulaikyti, kad gali
ma būtų suspėti suorganizuoti 
stiprią karuomenę jiems galutinai 
sulaikytu

Svarstant antrąją galimybę, rei
kėtų suorganizuoti bent 50 ar 60 
divizijų armiją, kuri pajėgtų iš
laikyti liniją į rytus nuo Reino, 
kartu ginant Ruhro pramonę. 
Planuojant tokią armiją sudaryti, 
reikia būtinai apsvarstyti, kiek ir 
kokios paramos Europai reikia ir 
kiek apsiginkluoti gali pati Eu
ropa. Skirtumą gi, kiek Amerika 
gali duoti ir kiek Europa reika
linga paramos, nustatys JAV kon
gresas.

pastebime dabar, jog darbo sto
vyklų sistema nėra vien tik ru
siškas fenomenas, bet priklauso 
prie komunizmo praktikos ir ki
tuose kraštuose. Vien tik Čekos
lovakijoj apie 170.000 sudėtų vo
kiečių dirba darbo stovyklose. 
Toliau kalbėdamas, Mayphew 
pastebėjo, Jog sovietai Vokietijos 
rytinėj zonoj koncentracijos sto
vyklose yra ne tik perėmę nacių 
techniką, bet ją net patobulinę. 
Tyrinėjimai parodė, jog koncen
tracijos stovyklose pernai metais 
buvo daugiau kalinių, kaip na
cių laikais 1939 m. Apie 200— 
300.000 kalinių yra patalpinti še
šiose didelėse ir šešiose mažesnė
se stovyklose. Pagal pranešimus, 
vien tik iš Buchenwaldo 17.000 
kalinių daugumas buvo depor
tuota į Sibirą priverčiamiems 
darbams. Pranešimuose kalbama 
apie badą, ligas, nežmoniškas są
lygas, kuriose atsiduria kaliniai, 
patekę į sovietų koncentracijos 
stovyklas ir kalėjimus. Užsiminęs 
apie vokiečių belaisvius Sovietų 
Sąjungoje, Mayphew klausia, kur 
dingo 2 mil. vokiečių, kurie pa
gal apskaičiavimus turi būti kaž
kur Rytuose. Į Sovietų pareiški
mus, jog tai yra ribų neturintis 
perdėjimas, Mayphew atsako: 
„Jei tos stovyklos yra tik mažos 
ir humaniškai tvarkomos auklė
jimo įstaigos, kodėl jos yra ap
suptos nepermatomos paslapties. 
Jos yra griežčiau saugomos ir 
daugiau uždaros, negu Hitlerio 
koncentracijos stovyklos“ baigė 
Mayphew.

PABĖGĖLIŲ SKAIČIUS DIDĖJA
Berlynas. Mėnesiniame savo 

pranešime amerikiečių karinis gu
bernatorius gen. Lucius Clay pa
reiškė, jog, vengdami sovietų

kiečių atbėga į vakarų sektorius 
Berlyne. Pagal amerikiečių gero
vės organizacijos pranešimus, vien 
tik į JAV sektorių atbėga kiek
vieną savaitę apie 200 žmonių.

Pabėgėlių apgyvendinimo ir 
maitinimo problema pasidarė to
kia sunki, jog gerovės organiza
cijų valdininkai pasiūlė guber
natoriui gen. Clay tuos vokiečius, 
kurie gali aiškiai įrodyti, jog jie 
pabėgo politiniais sumetimais, oro 
keliu išgabenti į Vakarų zonas.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Frankfurtas. Gen. Clay pareiškė, 

kad JAV yra nusistačiusi kaip ga
lima greičau sudaryti vakarų Vo
kietijos vyriausybę neatsižvelgiant 
į tai, nors Stalinas neseniai ir 
siūlęs tą reikalą atidėti. Toliau
gen. Clay pareiškė, kad sovietai su 
Berlyno blokada nieko neatsiekę. 
Berlyniečių aprūpinimas oro keliu 
bus tol vykdomas, kol viskas iš
sispręs teigiamai vakariečių nau
dai.

Oslo. Skandinavijos valstybių 
konferencija dėl bendro gynimosi 
pakto vėl Oslo mieste tęsiama to
liau.. Danijos užsienio reikalų mi- 
nisteris nurodęs didelį būtinumą 
glaudesniam Skandinavijos tautų 
bendradarbiavimui. Esą nemažo 
nuomonių skirtumo tarp Švedijos 
ir Norvegijos užsien. reik, mi- 
nisterių.

Frankfurtas. Patarėjas žydų 
reikalams prie prie gen. Clay pra
nešė, kad iki 1950 metų vidurio 
būsią panaikintos visos DP sto
vyklos, nes Vokietijoj liksią tik 
25.000 žydų.
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Pagarba nusipelniusiems ar 
kova su titulais

Paskutiniu metu kai kuriuose 
mūsų laikraščiuose prasidėjo bea
todairiška akcija prieš titulam Vaiz
duojama, kaip blogą reiškinį, jei 
kreipiantis i kai kuriuos asmenis 
vartojami jų titulai, ir laikoma 
tarsi gėda, jei „mūsų bloke gyve
na trisdešimt du pulkininkai" (nors 
praktiškai taip nėra) ir p. Susidaro 
padėtis, kad tiems asmenims, ku
rie turi titulą ir tuo titulu į juos 
jų draugų bei pažįstamų yra krei
piamasi, nebelieka nieko kito kaip 
lįsti į žemę ir prasmegti.

Tačiau tokia akcija yra mums 
žalinga. Ji tarnauja tik mūsų prie
šams. Žinom, kad jie nori mus ma
tyti suniveliuotus, o kitiems paro
dyti, kad mes esam tik „šiukšlės".

Titulas nėra joks gėdos ženklas. 
Jis parodo atitinkamo asmens pa
siektą išsilavinimą bei turimą ar 
turėtą vietą. Ir kreipiantis į atitin
kamą asmeųį vartoti jo titulą nėra 
joks atsilikimas. Atvirkščiai, kiek
vienas kultūringas žmogus, kuris 
moka kitą ir save gerbti, visada 
suranda tinkamą kreipimosi formą. 
Kaip, pav. išauklėtas asmuo gali 
kreiptis i savo buvusį profesorių 
bei mokytoją: „John, kiek tu už
dirbi?" Buvęs profesorius ar moky
tojas tokiu visada ir pasilieka, kaip 
tėvai lieka tėvais.

Jei tremties sąlygose mūsų tau
tiečiai negauna darbo pagal pasi
ruošimą, tai tas profesoriaus ar 
daktaro dar nepaverčia gatvės šia 
viku, nors jis ir gatvę šluotų. Tegu 
Australijoj ar JAV-se fabrikų dar
bininkai vadina mūsų profesorius, 
generolus, inžinierius ir k. kaip 
jiems įprasta: jie nežino, kas yra 
tie naujai atvykę ir greičiausiai 
neįsivaizduoja, kad jo darbą galėtų 
dirbti kitokio tipo asmuo negu jis 
pats, lygiai kaip daugelis jų nesu
pranta, kodėl mes negrįžtam į tė
vynę. Tačiau mūsų akyse mūsų 
tautiečiai turi išlikti tokie pat, ko
kie jie buvo Lietuvoje. Jei koks 
australas ar jenkis plotų per petį 
mano profesoriui ar kitam žymiam 
lietuviui, aš jam paaiškinčiau, su 
kuo jis turi reikalo ir kartu su šio 
profesoriaus ar generolo likimu 
jam vaizdžiai paaiškėtų ir mūsų 
tėvynės tragedija.

Reikia pripažinti, kad tremty tu
rim daug žymių ir tautai nusipel
niusių asmenų. Stovyklos sąlygose 
juos pamirštam ir nebeparodome 
reikiamos pagarbos. Tas, žinoma, 
mums garbės nedaro. Jei tokius 
asmenis mes pavadiname jų pelny
tais titulais, klaidos tikrai nepada
rome. Reikalaudami visų sulygini

mo, mes imame elgtis kaip tie 
Australijos cukrinių nendrių kirtė
jai, kurie pamatę, kad naujieji at
vykėliai nepalaiko su jais kompa
nijos ir uždarbio su jais nepra
geria, ėmė jų neapkęsti ir boiku- 
tuoti. Pasirodykim, kad mes su
prantam savo likimą.

Netiesa, kad svetur titulai nevar
tojami. Ir iš laikraščių matyti, kad 
JAV ministerial vadinami ministe- 
riais, generolai — generolais ir p. 
Tik, žinoma, tie tituluoti asmens, 
kadangi turi normalų gyvenimą, 
yrą savo vietose ir gatvės šlavikas 
ar fabriko darbininkas neturi pro
gos jam paploti per petį ir pa
klausti: „John, kiek tu uždirbi", i 
Mūsų visa nelaimė ir yra, kad1

tremties gyvenimas verčia mūsų 
profesorius, generolus, advokatus 
ir p. būti ne tuo, kuo jie yra ir 
įsijungti į visai jiems nepasiruoš
tas sąlygas, ko, pav., siuvėjai, šalt
kalviai ir kiti amatininkai neturi 
pergyventi, nes jie ir svetimame 
krašte gauna dirbti savo specialy
bėje ir susiduria su savo profesi
jos žmonėmis.''

Suprantama, kad yra asmenų, 
kurie neturi jokio pagrindo tą ar 
kitą titulą savintis, bet vis tiek 
juo afišuojasi. Tokie, žinoma, tik 
kenkia bendram reikalui ir daro 
gėdą atitinkamai profesijai. Tokius 
reikia išaiškinti ir su jais kovoti. 
Tačiau kova bendrai prieš titulų 
vartojimą yra naivus dalykas ir 
mums, kaip minėta, jokiu būdu 
nepatarnauja.

Užuot kovojus prieš titulus mums 
reikia daugiau susirūpinti tautai 
nusipelniusių asmenų gerbimu.

H. Jurgelionis

„Čiurlionis" vis gyvas, vis nuo
taikingas ir ryžtingas. Paskutiniu 
laiku jis vėl koncertavo Maince, 
Koblence, o II. 9 d. — Zeilsheimo 
darbo kuopos vyrms. Kalbėti apie 
tai, kad čiurlioniečiai, kur tik pasi
rodydama atveža mielą „tėvynės 
kamputį", žavi gražia daina bei 
šokiu, visus apvaldo mylinčia ir 
jautria lietuviška širdim, juk jau 
nebereikalinga. Tačiau tradicinė jų 
koncertų pabaigos dainelė „Namo“ 
šiuo sykiu nuskambėjo jau kiek 
kitaip.

Pasirodo, kad jau ir jie pasiruo
šę „eiti", „čia nebe būti", tik, deja, 
dar ne namo. Bendras likimas iš
tinka ir šį lietuviškos dainos re
prezentantą. Daugiau negu pusė 
ansamblio vyrų jau pasiruošę Iš
vykti Australijon. — Tačiau tai

Tremtiniu likimas Sibire
New York (LAIC). Vilniečiai, 

kuriems pavyko su lenkų gen. 
Andersen kariuomene išsprukti iš 
Sibiro stovyklų, patiekė žiupsnį 
žinių apie lietuvius, kuriuos mas
koliai 1941 m. išvežė iš Lietuvos.

.Apie 1500 žmonių buvo išvežti 
iš Vilniaus ir Kauno 1941 m. bir
želio 20—23 dd. Ligi rugsėjo 20, jie 
buvo laikomi Gorkiuose (buv. Zem. 
Novgorodas), po to išvežioti po 
Sibirą. Tolimuosius Rytus ir Kam- 
čatką. Apie 800 asmenų buvo nu
gabenti į NKVD 10-ją Apygardą 
Sverdlovo Oblasty (buv. Tobolsko 
gubem.), į Lagpunktus 47 ir 35 
(Gary nad riekoj Sosvoi), žiemių 
Urale. Ligi 1942 m. vasario 20 d. 
maždaug 15 % lietuvių išmirė nuo 
bado, sunkaus darbo ir ligų. Apie 
5 % paleido apsigyventi „laisvai" 
(volnoje posielenije) vidumiam Si
bire.

Sevemo Uralskije Lagera Lag- 
punkt Nr. 47 mirė šie:
1. Belošauskas ar Balašauskas Pra

nas, mirė 1941. 9. 24 d.
2. Daukša Leopoldas, mirė 1941 

10. 7 d.
3. Dzikas Leonas, mokytojas, mirė 

1942 m. 1. 15 d.
4. Gokas, mokytojas, mirė 1942 

m. 1. 18 d.
5. Jokutas ar Jakutis Adolpas, 

prokuroras, mirė 1941. 7. 21 d.
6. Liaudinskas, mirė 1942. 1. 20 d.
7. Luckevičius Mikalojus, rusas, 

mirė 1941. 11. 21 d.
8. Makėnas, mirė 1941. 12. 24 d.
9. Masiukevičius Andrius, mirė 

1941. 11. 8d.

10. Mataitis Mykolas, teisininkas, 
mirė 1941. 12. tarp 1 ir 7 dd-

11. Migavičius Juozas iš Babtų, 
'mirė 1941. 11. 15 d.

12. Podleckis Vytautas, Kaimo che
mijos fabrikanto šeimos narys 
mirė 1941. 10. 15.

13. Podleckis Vytautas, Kauno.
13. Puskunigis Jonas (sūnus) mirė 

1941. 11. 10 d.
14. Skinderis Antanas iš Šiaulių, 

mirė 1941. 10. 23 d.
15. Smetona Adomas, dailininkas 

(Raštikienės brolis) mirė 1942.
1. 28 d.

16. Stropas Romas, studentas, mirė 
1941. 10. 25 d.

17. Zavadskis ar Zavoskis, mirė 
1941 liepos mėn. tarp 15 ir 24 
dd.

Lagpunkt Nr. 35 tarp 1941 m.
gruodžio ir 1942 m. vasario mirė šie:
18. Eidrigonis, sportininkas, gim

nastikos mokytojas iš Kauno.
19. Gorinas.
20. Jaskūnas.
21. Kazlauskas.
22. Paulauskas.
23. Rašėnas.
24. Steponaitis (gal Antanas, žur

nalistas)
25. Saupas.
26. Šedis.
27. Tamošiūnas.
28. Vaitkevičius.
29. Žemaitis.

1942 m. vasario 20 d. dar gyveno 
šie:

1. Alekna ar Alechna iš Kauno, 
buv. prof. Biržiškos sekretorius 
(gal. Aleknavičius Tadas?).

2. Andriuškevičius.
3. Andziulaitis, buv. ministeris 

(Antanas Endziulaitis, teisinin
kas?).

4. Bačkus Juozas, buv. gusarų 
pulko vadas.

5. Bložė.
6. Bičiūnas, Vytautas, literatas ir 

dailininkas.
7. Čarneckis (Černiauskas, inž.) 

Voldemaras, buv. ministeris ir 
pasiuntinys Italijai.

8. Dovydaitis, Pranas, profesorius 
iš Kauno, buvęs premieras.

9. Jokantas, Dr., buvęs švietimo 
ministeris, autorius.

10. Ignatavičius, karininkas.
11. Kalnėnas, Jonas. .
12. Kubilius, Antanas, teisininkas, 

buv. Klaipėdos gubernatorius.'
13. Karvelis.
14. Matulevičius.
15. Mikola j ūnas, buv. aukštas val

dininkas.
16. Nai/sėda, buv. radio stoties 

, valdininkas.
17. Noreika, radio stoties valdinin

kas, literatas.
18. Papečkys, Juozas, pulk., Val

stybės Tarybos narys.
19. —20. Pranaičiai, broliai, vienas

buv. mokesčių inspektorius.
21. Pulkauninkas.
22. Puskunigis (tėvas).
23. Sakavičius, buv. saugumo val

dininkas.
24. Starkus, Zigmas, buv. Valsty

bės kontroleris, Tarybos narys, 
bankininkas.

25. Stankus, medicinos Dr.
26. Sutkus Jonas, genrolas.

Oi eisim, eisim . ..
ansambliui nepakenks, — teigia 
nepalaužiamas optimistas, ansam
blio siela p. A. Mikulskis. Jis jau 
turi ir naujas jėgas numatęs, jau 
su jais susitaręs. * Ansamblis lik
siąs kiek mažesnis, judresnis. Visi 
ansambliečiai, gerųjų Amerikos 
lietuvių aprūpinti gana palankio
mis darbo ir buto garantijomis, 
tikisi netrukus išnešti dainą, šokį 
ir taip imponuojantį nuoširdumą 
Amerikon.

Tikėkim, kad ir ten jie vers tą 
plačiąją vagą, išdainuos tėvynei 
laisvę, o jų dainų pažadintas, gal 
pakils ne vienas ir užsnūdęs lietu
vis. Ve

Freiburgo naujienos
— Prancūzų zonos DP, emi

gruoją per Rastatt pereinamąją 
stovyklą, labai nusiskundžia ten 
esama tvarka. Net motinos su 
mažais vaikais turi ištisomis die
nomis būti be karšto maisto.

— Vasario 5 d. lietuviai studen
tai turėjo visuotiną susirinkimą, 
kuriame apsvarstė savo reikalus 
ir išsirinko naują valdybą, kon
trolės komisiją ir garbės teismą. 
Be to susirinkime nutarta pasvei
kinti telegrama Viktorą Kravčen- 
ko, kaip kovotoją prieš raudonąjį 
terorą. Susirinkimas praėjo dar
nioje lietuviškos vienybės dva
sioje.

— Vietos karinė valdžia įspėjo- 
visus DP, kad nusikaltę du kar
tus iš eilės ir patekę į žandarme
rijoj juoduosius sąrašus, bus pa
šalinti už Freiburgo miesto ir 
apskrities ribų. Vega

27. Sostakas, Darbo Rūmų parei
gūnas, Socialės Apsaugos di- 
rekt., išvežtas į Kamčatką.

28. Verbyla.
29. Žeglys, vienakojis violinčelis- 

tas, 1942 m. sausio mėn. išleis
tas apsigyventi arti Tobolsko.

30. Žygelis Jonas, Valstybės Kon
trolės valdininkas.

Lietuvos piliečiai žydai buvo gy
vi 1942 m. vasario 20 d.

1. Davidovičius.
2. Dubovičius, medicinos Dr.
3. Falk, prekybinįnkas iš Kauno.
4. —5. Broliai Freimanai.
6. Izraelitas, gelumbės fabrikantas 

iš Klaipėdos.
7. Sepsenbaumas, studentas. 
Mirė:'

1. Uljamperis, Solochas, mirė 1941. 
IX. 15 d.

2. Vidukelris Benjaminas, Kauno 
filantropas, mirė 1941. IX. 22 d.

Jurgis Jankus

PLJSIIS
48
— Niekas jos neklausė, niekam ji ir nesakė, bet dabar 

vyrai turėkite širdį. Jūs žinote, kad iš viso būrio man tik 
ji viena tepaliko. Dievas blogiausios tik neatskyrė. Dary
kite, ką norite, bet mušti aš neleisiu. Tikrai neleisiu.

Per veidus jai tekėjo ašaros, o ji pati žiūrėjo pakai
tomis tai į vieną tai į kitą. Mykolas tyliai užėjo iš užpa
kalio ir paėmė ją už rankų.

— Tavo akims, motin, čia ne vieta, — pasakė ir greitai 
išstūmė pro duris.

Ji mėgino dar užsikibti už staktos, bet Bladas pakilo 
nuo krosnies, atkabino ranką, kartu išėjo lauk ir uždarė 
duris.

Morta pašoko nuo suolo ir atbėgo į vidurį trobos. Va
lys paėmė už rankos.

'— Pasigailėk motinos, — pasakė.
Morta sustojo ir pažiūrėjo tiesiai į akis Valiui, paskum 

Pagarduviui.
— Savęs pasigfeilėkit, — pasakė.
— Šitaip? •- Valį suėmė piktumas. — Guldykit. Na.
Vyrai nedrąsiai žengė artyn. Jeigu nebūtų buvę tų kal

bų, iš karto įėję, jie būtų paėmę, prilupę merginą ir liepę 
pasisakyti, o dabar ir jiems pasidarė nebeaišku, kur tei
sybė, bet Morta sušukusi.

Nelįskit! — plačiai persižegnojo, atsigulė ant aslos, pa
sidėjo rankas po veidu ir dar pakartojo;

— Manęs gailėtis nėra ko, bet savęs gailėkitės.

Nebaigus jai pasakyti paskutinių žodžių, Pagarduvis 
kirto dvilinkom vadelėm, ir mergaitė krūptelėjo.

— Nekirsk per nugarą, — perspėjo Valys, užmesdamas 
paklodę, o Pagarduvis’kirto vėl ir mergaitė vėl suvirpėjo.

— Tai ką? Pranešei?
Jokio garso. Jaunieji nusisuko į langus. Valys pasitrau

kė prie suolo ir žiūrėjo į virpančią mergaitę, o Pagardu
vis kirto ir kirto. Visi žinojo, kad jo ranka baisi, ir nie
kas nedrįso su juo peštis. Jo paleistas ritinys riedėdavo 
ligi kaimo galo, o kai anais metais žydas turguje, nupir
kęs linus, norėjo nusukti rublį, šmaukštelėjo botagu per 
galvą, ir žydui persiskyrė ir kepurė ir plikė. Ir šuniui 
kailis nuo jo rankos trūkdavo, o čia buvo tik mergaitė.

Kai įkirto dvidešimt, Valys pamojo sustoti ir priklaupė 
ant vieno kelio — Na? — pasakė.

Mergaitė tylėjo.
Jis linktelėjo galva ir Pagarduvis vėl kirto. Penkis.
— Na? Apsigalvok. Pasakyk taip, lyg stovėdama prieš 

Dievą.
Mergaitė nepratarė nė žodžio, tik nuo Šimkaus kvėpa

vimo kilnojosi pečiai. Valys vėl mirktelėjo, ir Pagarduvis 
traukė net pasišokėdamas. Mergaitė nebekrūpčiojo.

— Šnekėk, arba mes paimsim viržį ir {kirsim kaip vyrui. 
Sakyk viską, ką žinai, — sakė Valys klūpėdamas.

Mergaitė tylėjo. Valys vėl pamerkė ir Pagarduvis su
griežė dantimis.

— Šnekėk! Juk aš tave, gyvate, per pusę perkirsta! — 
suurzgė.

Su kiekvienu kirčiu jo įtūžimas didėjo, lyg būtų mu
šęs patį save. Tik staiga durys su triukšmu atsidarė ir 
įpuolė tėvas ir Navikas.

— Vyrai, ar pasiutot! — sušuko senis ir griebė už va
džių. — Kaip! Kieno valia! Pagarduvis paleido vadžias. 
Jis tyliai pakėlė akis į Valį.

— Savo! — atsakė tas. — Mes nenorim sulaukti dienos, 
kad ramiai miegot negalėsim!

— Ir jūs!! Jaunimas, tfu! — garsiai nusispiovė, numęs- 
damas vadžias į kampą! — Eikit namo.

— Ne, taip paprastai nėra, — spyrėsi Valys. — Mes 
galvojom ir siūlų galus suvedžiojom. Dar porą kartų ir...

— Bus viena dūšelė pas Dievą daugiau, o čia vienu 
•žmogum mažiau. Bet mes dėl to nesipyksim. Nereikia 
šiandien, Valy, pyktis. Su nieku nereikia. Eikit su Dievu 
namo ir padėkokit, kad štai jis, — parodė į tėvą, — 
pas mane atbėgo pasitarti, ką daryti. To nereikėjo, vyrai. 
Rasi kitus kelius. Eikit namo, — ir pasilenkė prie mer
gaitės.

Ji gulėjo nejudėdama.
,— Kur motina? — pasakė ir numetė šlapią paklodę. 

Ji buvo keliose vietose raudona nuo persisunkusio kraujo.
— Kelk, Morta. Ar gali? — pasilenkęs prie galvos para

gino ir paėmė už pečių. Mergaitė pasikėlė. Ir rankos ir 
vidas buvo krovini. Ji šauksmą į rankas įkando, bet at
sistoti tegalėjo tik tėvo ir Naviko padedama.

— Gyvuliai, — pasakė tėvas, bet Navikas sudraudė. 
Jis nenorėjo, kad būtų nors žodis tariamas.

Net motina ir ta klausė. Tylėdama išrengė ir paguldė, 
o Navikas dar atsisėdo ir valandėlę sėdėjo nuleidęs gal
vą, paskum pasakė: _ • .

— Jeigu gali, Mortut, nekeršyk jiems. Dabar, svetimais
nekeršyk. . . •
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Kas tas Kravcenko!
Kravčenko gimė 1905 metais, 

pačiame revoliucijos peri j ode. Jo 
tėvas buvo paprastas darbininkas, 
kuris vėliau jam pasakojo, kad 
jis gimė vieną naktį už barikadų, 
kada aplink vyko susišaudymai, 
kruvini susirėmimai, kada girdė
josi jų vargingame kvartale ago
niški riksmai. Represijos buvo 
baisios, jo tėvas tik per stebuklą 
išsigelbėjo nuo mirties Tad dar 
jaunas būdamas Kravčenko pra
dėjo mirtinai neapkęsti caro re
žimo. Jis buvo 9 metų, kada pra
sidėjo pasaulinis karas, jam pali
kęs baisius prisiminimus. 1920 
metais jis įstojo Erastovkoj į že
mės ūkio mokyklą. Badas krašte 
tada plėtėsi, ir jis stojo savano
riu į Doneco anglių kasyklas, kur 
pasidarė komsomolu, su visa 
aistra atsiduodamas komunizmui.

1927 metais jis atliko karo tar
nybą Askhabade prie Persijos 
sienos.

Demobilizuotaš’, jis gavo vietą 
viename vamzdžių fabrike kaip 
darbininkų prievaizda ir pasidarė 
komunistų partijos nariu. 1929 
metais jis buvo paskirtas tęsti 
studijas Charkove metalurgijos 
srity ir čia susipažino su vieno 
profesoriaus žmona. Tai buvo jo 
pirmoji meilės pamoka. Jis dar 
turėjo vieną intrygą su aukšto 
valdininko žmona. Paskirtas į 
Dniepropetrovsko institutą, pirmą 

’ kartą susipažino su G. P. U. šni- į 
pin ėjimo metodais. o

Komunistų partija iš ten jį pasi
untė į provinciją vykdyti žemės 
kolektivizacijos, įsakydama imtis 
pačių energingiausių metodų. Bet 
nuvykęs į Pognodor kaimą ir ta
pęs liudininku pačio baisiausio 
skurdo scenų, pagautas gailesčio, 
jis ėmėsi švelnumo, užką užsitar
navo įskundimų ir vos vos nuo jų 
išsisuko. Sugrįžęs jis -vedė Ziną. 
Bet vedybos nebuvo laimingos, ir 
jie greit persiskyrė.

Iškviestas prieš tribunolą jis tu. 
rėjo pasiaiškinti dėl kolektiviza
cijos darbų. Tada jį išteisino ir už 
tai, kad pasiliko ištikimas režimui, 
greit davė inžinieriaus diplomą ir 
paskyrė į metalurgijos kombinatą 
Nikopole. Bet GPU, kuri pasidarė 
NKVD, nebepaleido jo iš akių.

Tuo laikų Rusijoje vyko smar
kūs „valymai“. Politinių kalinių,

kuriuos Kravčenko turėjo valdžioj 
skaičius kasdien didėjo. Kravčen
ko iš naujo 1936 metais atsidūrė 
prieš teismą ir jam šį kartą pri
kišo; kad jis esąs menševiko sū
nus. Nuo čia prasidėjo jo „kalva- 
rija“. «

Iš naujo iškviestas į NKVD 
būstinę, jis buvo apkaltintas sa
botažu. Tardymas tęsėsi ištisą 
naktį ir, pasinaudodamas, kad jį 
išleido keliom dienom, kreipėsi į 
draugus, prašydamas užstoti. Bet 
šie, įgązdinti, atsisakė. Tardymas 
iš naujo buvo pradėtas, ir šį kar
tą Kravčenko susipažino su mu
šimu. Jis nebeatsimena, kiek jam 
teko praleisti naktų stačiam nusi
gręžus į sieną...

Bet stebuklas! Jis buvo dar 
kartą išteisintas ir paskirtas vie
no Uralo fabriko direktoriumi. 
Tuo laiku, kai darbininkai kaip 
kokie vergai gyveno barakuose, 
apsupti spygliuotom vielom, jis 
turėjo liuksusinį butą, automobilį 
ir arklius.

Bet nepatenkintas pažanga, jis 
nuvyko į Maskvą su skundu dėl 
ministerijų biurokratizmo ir buvo 
perkeltas į kitą vietą Sibiran or
ganizuoti kombinatą.

Prasidėjo karas. Rusus laukė 
siurprizas. Mobilizacija bugo vyk
doma didžiausioj netvarkoj. 
Kravčenko, nutraukęs fabriko 
statybą, grįžo į Maskvą ir buvo 
pašauktas armijon kaip kapito
nas. Maskva tuo laikų smarkiai 
buvo bombarduojama, ir mieste 
viešpatavo didžiausia panika. Gi 
fronte milijonai žmonių dėjo gal
vas už sovietinį režimą...

Demobilizuotas Kravcenko pau
škinamas į vieną fabriką inžinie
riumi. Iš karto jis pasidarė visa
galinčiu asmeniu ir dideliu tūzu 
partijoje. Jis jau galėjo veikti vy
riausybės vardu ir iš savo nau
jos vietos lengvai susipažinti su 
Kremliaus administracijos apa
ratu.

1944 metais sausio mėnesį jis 
siunčiamas su misija į Ameriką. 
Iki širdies gilumos ėstas sovieti
nio režimo ir- Stalino Uranijos, jis 
svajoja, kaip išsivaduoti. Po il
giausių anketų komunistų parti
ja sutiko jį išleisti į užsienį.
Kravčenkai buvo pavesta padary
ti didelius užpirkimus Amerikoj. 
Palikęs Rusiją, jis išlipo New 
Yorke. Ir vieną dieną jis palieka 
sovietų ambasadą ir pasieško 
laisvės, pasiduodamas Amerikos

1 globai.

Atominis omauus

■
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Varkala - Nicos žaidynių žvaigždė

LIETUVIU DAILĖS INSTITUTO 
LITERATŪROS VAKARAS

Lietuvių Dailės Instituto pirma- 
.dieniai neapsiriboja vien tik me
ninių temų gvildenimu bei diskusi
jomis. Šiuose vakaruose dalyvaują 
įvairių sričių atstovai ateityje kar
tas nuo karto atneš ir savos kū
rybos, kuri draugiškoje nuotaikoje 
bus įvertinama ir pasisakoma dėl 
menininko einamų arba ieškomų 
kelių.

Pirmasis tuose rėmuose Literatū- 
rinis vakaras .buvo grynai užak- 
centavimas glaudaus bendradarbia
vimo tarp įvairių sričių menininkų. 
Freiburge susispietęs būrelis jau
nųjų rašytojų — Henrikas Nagys, 
Alfonas Nyka-Nyliūnas, Julius 
Kaupas, Albinas Marius Katiliškis 
— šiame pirmadienyje skaitė savo 
.naujausius kūrinius. Jaukiose Lie
tuvių Meno Galerijos patalpose, 
kur jau dalis darbų yra pasiro
džiusių ir iš lietuvių menininkų 
atelier, Galerijos organizatoriaus 
dail. A. Valeškos uždegtos žvakės 
jaukiai apšvietė ant stalo pabertus 
naujus rankraščius. Vėliau buvo 
pasidalinta mintimis apie literatū
ros slogučius ir rašytojų rūpesčius, 
apžvelgta tremties įtaka rašytojo 
kūrybiniam gyvenimui. Ateityje 
numatoma daugiau panašių vaka
rų, kuriuose turėtų talkininkauti 
ir ne Freiburge gyveną rašytojai, 
ir pirmadienių rėmuose uždaros 
dailininkų apžvalginės parodėlės.

Akstinas.

SIURPRYZAS GABRIUI IR 
LOUIS FERDINAND DE 

BOURBON-CONDĖ
Prieš metus laiko Paryžiuje 

buvo atsiradęs pretendentas į 
Lietuvos karalius Louis Ferdi
nand de Bourbon-Condė. Su juo 
į varžybas stojo Šveicarijoj gy
venąs Gabrys-Paršaitis, paskelb
damas, jog vienintelis kandidatas 
į Lietuvos prezidentus (karalium 
būti jis nepretenduoja) esąs tik 
jis. Matyt, šių varžybų sugundy
tas, Italijoj gyvenas buvęs įgalio
tas ministeris St. Lozoraitis oo 
ilgų apmąstymų nutarė padaryti 
Gabriui ir Bourbon-Condė siur- 
pryzą — jis „Minty“ pasiskelbė 
jau einąs Lietuvos prezidento pa
reigas, pasiremdamas užsieny su
darytais „Kybartų aktais“.

PASLAPTINGAS MIEGAS
Barcelonos miesto gydytojai 

prieš porą savaičių pergyveno di
delę krizę. Nė vienas iš jų nesu
galvojo, kaip pažadinti vieną ve
dusiųjų porą, kuri ’Naujųjų Metų 
naktį po „išgėrimo" užmigo ir ligi 
dabar miega. Paslaptingi miegaliai 
yra maitinami dirbtinių būdu.

VAISTAI PRIEŠ SAVIŽUDYBĘ
Žmonės, sergą melancholija ar 

panašiomis psichinėmis ligomis, 
dažnai yra linkę i savižudybę. Ne
seniai amerikietis profesorius iš
rado vaistus, kurių išgėręs po 3

valandų minėtos rūšies ligonis 
pradeda jausti didelį veikimo norą 
ir atlieka neįmanomiausius darbus, 
kas savaimė aišku, jam atima no
rą mirti.

ARBATPINIGIAI PREZIDENTUI
Turkijoj gal daugiau kaip ki

tuose kraštuose. yra įsigalėjęs pa
protys svečiuose, restoranuose ir 
kitur „išspausti" patarnautojui dau
giau negu sąskaitoj parašyta. Tai 
žinodamas, Indijos pasiuntinys Di
wan Chaman Lall gausiems vieš
bučio gyventojams, išlydėjusiems 
jį iki mašinos, spaudė į delnus po 
nemažą banknotą. Padavęs pasku
tiniam vyrui arbatpinigius jis bu
vo belipąs į mašiną, tik staiga 
greitai šoko atgal ir išplėšė iš jo 
delno banknotą. Paskatinę minutę 
jis apsižiūrėjo, jog tai nekoks 
nors viešbučio tarnautojas, bet 
Turkijos prezidentas Inoenū, kuris 
atėjo jo atsisveikinti.

• Sausio mėnesį įvyko tarptau
tinės krepšinio žaidynės Nicoje. 
Šiose žaidynėse dalyvavo šešios 
iškiliausios ekipos iš šių miestų: 
Amsterdamo (Olandija), Monaco 
(Monacas), Bolognęs (Italija), Bar
celonos (Ispanija), Ženevos (Švei
carija) ir prancūzus atstovavo 
Prancūzijos provincijos rinktinė, 
įveikusi visus savo priešus Am- 

.sterdamą 23, Bolognę 25:22, Že
nevą 29:17 Monacą — 36:27 ir Bar- 
celioną 26:15. Antroje vietoje liko 
ispanai ir trečioje italai.

Su malonumu skaitome apie 
mūsų tautietį Varkalą, kuris žaidė 
už Prancūzijos rinktinę ir apie jo 
puikų žaidimą, kurį be išimties 
iškelia visi laikraščiai, jų tarpe | 
L’ Equipe, pavadindamas Varkalą 
Nicos žaidynių žvaigžde. Prancūzi
jos komandos pagrindą sudarė: 
Varkala, Vacheresse, Chocat, De- 
rency ir Swidzinski. O kaip atrodė 
paskiros komandos? Ispanai —ma
žo ūgio, greiti ir labai staigūs. 
Šuoliuose — kaip guminiai. Ne 
paslaptis, kad jie pertraukos metu 
„dėl drąsos" arba „nervams nura
minti"1 ragauja konjako arba sti
prios juodos kavos. Mėtymuose 
gana primityvūs, tačiau „stebuk
lus daro", mėtydami iš tolo. Jų 
ekipoje iškeltini du broliai (1,69 
mtr.) tikri žonglieriai pasuolėse ir 
kamuolio valdyme. Komanda vis 
ką remia greičiu ir tolimais mėty
mais. Dengimas — zoninis. Italai 
aukšti, atletiški, geri mėtytojai, 
veda lėtą žaidimą, dengia zoniniu 
būdu, nepraranda kamuolio (pri
mena latvius), naudoja blokus, ta
čiau žmogų pakeitus ir viskas 
dingsta. Monakiečiai greiti atakoj, 
tačiau be ištvermės ir energijos. 
Šveicarai padarę nepaprastą pa
žangą po pereitų metų sezono. 
Mėgsta lėtumą, tačiau retkarčiais 
netrūksta spartos. Olandai - gana 
silpni visapusiškai. Prancūzai - vi
sus viršijo ūgiu. Pav. Varkala su 
1,88 mtr. buvo tik ketvirtas(l). Pran
cūzų treneris — Bussnell, kuris šiuo 
metu taip pat yra Prancūzijos 
rinktinės treneris, vadovavo šios 
rinktinės paruošimui. Varkala šiose 
žaidynėse sužaidė labai gerai. Tiek 
kamuolio valdymas, tiek metimai, 
driblingai, pasuolės, šuoliai kaip 
rašo „Miroir — Sprint" yra be

priekaištų. Taip pat negalima už
miršti ir to fakto, kad Prancūzijoje 
šiuo metu yra per 100.000 (!) krep
šininkų, ir iš tokios daugybės vis 
dėlto mūsų tautietį, nors ir už
sienietį, prancūzai aiškiai išskiria. 
Mes galim tuo tik džiaugtis, nes 
šiuo metu, kada mūsų komandoms • 
yra neįmanoma pasižymėti už
sienyje, atsiranda vis dėlto vyrų, 
kurie nors ir pavieniai primena 
įvairių tautybių krepšininkams 
apie Lietuvą. Dalius

Amerikos lietuvė Uršulė Balažin- 
ta (Blažinta)-Paulukaičiūtė (gal Pa- 
lukaitė), kiftisi iš Lankeliškių 
valse., Vilkaviškio apskr., gyvenu
si — 105 Grand St. Brooklyn, ieško 
savo brolių Vinco ir Antano (me
chanikai) arba jų dukterų, gyve
nusių Vilkaviškio mieste, kapų 
g-vė 13. Žinantieji prašomi praneš
ti šiuo adresu: Uršulė Stamkus 
(Stemkus) 108-17. 85th. Ave Rich- 
mand Hill New-York.

Mirus kooperatyvo nariui a 
a. MOTIEJUI ANDRIUŠIUĮ 
didelio liūdesio valandoj! 

. reiškia nuoširdžią užuojautą 
našlei žmonai Marijai, dukrai 
Reginai Mickevičienei ir sū
nui Engelbertui.

Augsburgo Koop. Valdyba

Uošviui ir tėvui M. ANDRIU- 
ŠIUI mirus, Vyr. F. A. S. K-to 
narį P. Mickevičių ir R. An- 
driušytę - Mickevičienę nuo
širdžiai užjaučia

Vyr. F. A. S. Komitetas

STASĮ GAILEVlClŲ ir jo 
MAMYTĘ, mylimam Tėve
liui ir Vyrui mirus, nuošir
džiai užjaučiu.

Juzė Augaitytė.

Paieškojimai
Marija Galinienė-Švarcaitė, kilusi 

iš Kybartų valse., Vilkaviškio 
apskr., ieško Konstancijos Dėdelie- 
nės-Galinytės, kilusios iš Kybartų 
v., Vilkaviškio apskr. Atsiliepti 
šiuo adresū: M. Galinienė, DP 
Camp Trollsee, (24b) Flensburg.

„TĖVYNĖS SARGO" PLATINTO
JAMS

„Tėvynės Sargo" Administracija 
prašo visus platintojus tuoj pat 
atsiskaityti už „Tėvynės Sargo“ 
2—3 nr. Taip pat prašo nedelsti 
atsiskaitymą už „T. S.“ 4 nr. Tie 
platintojai, kurie 4 nr. dar nėra 
gavę, prašomi skubiai kreiptis į 
administraciją.

Be to, „T. S." administracijoje 
dar galima gauti „Tėvynės Sargo" 
pirmojo tomo visą komplektą 
(1—4 nr.). Komplekto kaina 10 DM 
su atsiuntimo išlaidomis.

„Tėvynės Sargo" 5 nr. (II tomo 
1 nr.) numatoma išleisti kovo mė
nesio antroje pusėje.

Visi tie platintojai, kurie dar 
neatsiskaitė už M. Krupavičiaus 
„Krikščioniškoji Demokratija" ir 
Kard.
kieji 
niai", 
tyti.

„Tėvynės Sargo" Administracijai JAV;
14b Reutlingen, Jahnstr. 3.

Ieškau Vytauto Tverenavičiaus, 
gim. 1926 m. sausio mėn., gyvenusio 
Kaune, Kalvių g-vė 13-10. Išvežtas 
darbams į Saksoniją 1942 m. Ra
šyti: Regina verenavičiūtė, 3, 
Holmfield Tee, Halifax-Holmfield, 
Yorks. England.

ar 1931 Lietuvoje, paskutinės ži
nios iš Kauno;

Kaplan Ella, gimusi 1910 m. Kau
ne. Išvežta į Stutthofą netoli Dan- 
zigo;

Margolinas Moisey (Movshaj 
57 m., gyvenęs Kaune, išvežtas Į 
nežinomą vietovę;

Markevich Karl, Kristanov, gi
męs 1910 m. Lietuvoje, gyvenęs 
Rygoje, Latvijoje, išvežtas į Vo
kietiją;

Šlionys Emilis, gimęs 1919. II 
11. Girininkuose, Lietuvoje, gyve
nęs Karaliaučiuje, Rytprūsiuose.

**

Choristę REGINĄ MICKE- 
VlClENĘ-ANDRIUŠYTĘ, liū
dinčiu dėl mylimo tėvelio 
mirtiės, nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Augsburgo Moterų Choras 
ir Dirigentas

Karo Muziejaus kapelmeiste
riui ir Lietuvos kariuomenės 
muzikos instruktoriui muzi
kui E. GAILEVICIUI mirus, 
jo šeimą širdingai užjaučia 

. N. ir P. Šeštakauskai

' IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA
1 AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ, ASMENŲ:
Fain, 20 metų, gimęs Lietuvoje

1 gyvenęs Šiauliuose, išvežtas į ne- 
. žinomą vietovę;

Intenberg Eduard, 65 m., gyvenęs 
Rygoje, išvežtas į. Lodzę ir vėliau 

i į Vokietiją;
Jagomastas Jurgis, gimęs 1917. 

V. 13. Tižėje, Rytprūsiuose, gyve
nęs Vilniuje, išvežtas į nežinomą 

; vietovę Vokietijoje;
Jansonas Christian, gimęs I860 

Kešiuose, Mažeikių apsk., gyvenęs 
• Kešiuose, manoma šiuo metu Vo- 

prašomi nedelsiant atsiskai- kietijoje;
Jatkonite Maria, 45 metų, gimusi

Aug. Hlondo „Krikščioniš- 
valstybinio gyvenimo dės-

Kan ar Kanas Chaim, gimęs 1930

Mūsų mielam bendradar
biui dail. PAULIUI AUGIUI, 
jo jauniausiam sūneliui Sau
liui mirus, gilią užuojautą 
reiškia

„Žiburių" Redakcija

Diplomuotam teisininkui coli. 
ANATOLIJUI GRICEVlClUI 
mirus, jo šeimai ir giminėms 
liūdesio valandoje gilią užuo
jautą visų coli, teisininkų 
tremtinių vardu reiškia

Lietuvos Teisiu. Tremtinių 
D-jos Centro Valdyba

7• l-it** iSelna antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadle- 
„Z-IDUriUl nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 10 pfg. Visų trijų laidų mėneslnfi prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM S.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito etiudų mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas. Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’žys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Atlanto pakto krizė
Paryžius. „Augsburger Tages- 

post“ rašo, jog Atlanto paktas 
pergyvena krizę, nes paskutinę 
minutę pakto tekstas buvo pa
keistas ta prasme, jog jame nenu
matyta jokių karinių kliauzulių 
ir jis įsigalios tik JAV jį ratifi
kavus. JAV užs. politikos vado
vai pareiškia, jog senato deba
tuose Atlanto pakto klausimais 
respublikonai ir demokratai priė
jo vieningos nuomonės, jog JAV 
negali padaryti jokių „moralinių 
įsipareigojimų“ karui vesti.

Oficialūs Vašingtono sluoksniai 
bijo, kad rusai nepradėtų vėl 
naujų nuotykių Europoje ieškoti, 
panaudodami prievartos priemo
nes, visiškai nekreipdami dėme
sio į amerikiečių kontrapriemo- 
nes.

„New York Times“ rašo, jog 
senato debatai šiuo klausimu yra 
stebinanti. Laikraštis teigia, jog 
vėl iškilo ano savanaudiško ame
rikietiško politiko šešėlis, kuris 
per dvidešimtį metų JAV vedė 
izoliacijos keliu ir paruošė pa
grindą antrajam pasauliniam ka
rui. Senato debatai sukrėtė visą 
Europą, ir reikia griebti priemo
nių padėčiai išlyginti. Šitą krizę 
visomis priemonėmis stengiasi 
išnaudoti Sovietų Sąjunga, dar 
labiau sustiprindama propagandą 
prieš Atlanto paktą.

Vašingtone kursuoja gandai, 
jog Kremlius numato panaikinti 
Berlyno blokadą, kad tuo būdu 
galėtų apkaltinti Atlanto pakto 
valstybes tarptautinės padėties 
įtempimu. Taip pat manoma sus
tiprinti JAV sluoksnius nusista
čiusius prieš Atlanto paktą.

NAUJAS TRIŠALIO PAKTAS
New Yorkas. Turkija teigiamai Kadangi NCWC centrinėje įstai- 

reagavo į D. Britanijos užs. reik, goję Vokietijoje nebuvo galima 
min. planą sudaryti trišalio paktą patirti apie atskirų asmenų bylų 
Turkija—D. Britanija—Egiptas. Bri- stovį, tai tas sąrašas persiųstas į 
tai yra taip pat paruošę platų sa- BALF-o centrą Amerikoje, kad tė
vo kolonijų ir protektorate esančių nai būtų patirta bylos eiga. Gavus

Markos Maskvos kalėjime?
Belgradas. Jugoslavijos vyriau

sybės sluoksniuose kursuoja ži
nia, jog buvęs graikų sukilėlių 
vadas gen. Markos, kuris buvo 
neseniai iŠ tų pareigų atleistas, 
šiuo metu yra garsiajam Maskvos 
Liubiankos kalėjime. Žinia Bel
grade gauta diplomatiniu keliu 
ir laisvai skelbiama. Šiuo metu 
pradeda ryškėti ir Markos atšau
kimo iš pareigų priežastys. Pati
riama, jog pereitų metų lapkri
čio mėn. sovietų šnipai sugavo

IEŠKOMA MŪRININKŲ, STA
LIŲ, KALVIŲ, MECHANIKŲ, IR

TRAKTORISTŲ
Heidelbergas. EUCOM pranešė, 

kad trijų žmonių delegacija iš 
Mississippi plantacijų lankėsi US 
okupacinėj zonoj Vokietijoje, no
rėdama surasti paminėto krašto 
plantacijoms kvalifikuotų darbi
ninkų iš DP tarpo. Delegacija 
kalbėjosi su EUCOM pareigūnais 
bei pačiais DP ir ieškanti jų tar
pe mechanikų, traktoristų, kalvių, 
mūrininkų ir stalių, kuriems ir 
jų šeimų nariams sudarytų sąly
gas įsikurti Mississippi valstybė
je pagal 1948 metų DP įstatymą. 
(S&S) 

žemių sujungimo planą. Tokią fe
deraciją sudarytų Centrinės ir Ry
tinės Afrikos žemės. Pirmiausiai 
abi Rodezijos ir Nyasalandas, to
lia įsijungtų Kenija, Tanganaika ir 
Uganda.

GINČAS DEL GYNYBOS 
MINISTERIJOS

Vašingtonas. Truman o siūlymas 
sustiprinti JAV (krašto apsaugos 
ministeriją, suteikiant jai platesnių 
teisių ir didesnės galios, sutinka 
pasipriešinimo atsovų rūmuose. 
Pirmasis šio plano opozicionierius 
yra atstovų rūmų ginkluotų pajė
gų komiteto pirmininkas Carl Vin- 
sonas. Savo laiku Vinsonas buvo 
atstovų rūmuos karo laivyno ko
miteto pirmininkas, o šiuo melu 
yra pasidaręs didelis karo aviaci
jos gerbėjas ir rėmėjas. Jis yra di
delis priešininkas karo aviacijos 
sumažinimo, kad tuo tarpu prez. 
Trumanas ir gynybos min. Forres- 
talis tam pritaria^ Greičiausia dėlto 
Vinsonas yra nusistatęs ir prieš 
naująjį sumanymą, nes tuo būdu 
karo aviacija būtų subordinuota 
gynybos ministerijai.

Besiteiraujantiems
Visi tie, kurie yra kreipęsi į BAL
F-o įstaigą Muenchene, teirauda
miesi, kaip toli pažengusios jų 
emigracinės bylos, yra įtraukti į 
du atskirus sąrašus. Vienas sąrašas 
apima tuos, kurių bylos eina per 
BALF-ą ir toliau per NCWC arba 
tiesiog per NCWC, o kitas tuos, 
kurių darbo ir buto garantijos pa
siųstos betarpiškai į DP komisiją 
Vašingtone.

maršalo Tito laišką gen. Markos. 
Laiške Jugoslavijos diktatorius 
siūlo graikų sukilėlių vadui 30.000 
apginkluotų karių ir už tai prašo 
pasižadėjimo sudaryti su busimą
ja Graikija karinio bendradar
biavimo paktą. Laiške taip pat 
rašoma, jog Stalinas į Balkanus 
nekreips dėmesio, o tai puikiai 
stebį Vakarų valstybės. Ryšium 
su tuo Maskva pravedė tardy
mą. 25 aukšti bulgarų karininkai 
buvo įtariami prisidėję prie šio 
pasitarimo ir suimti. Kremlius 
pamatė, jog ir Markos yra ne vi
siškai ištikimas, todėl nutarė jį 
su likviduoti. Jis buvo pakviestas 
tariamai svarbiems pasitarimams 
į vieną vietovę prie bulgarų- 
graikų sienos ir, ten jam atvykus, 
su savo penkiais palydovais su
imtas. Vėliau per Sofiją jis išga
bentas į Maskvą.

Muenchenas. Vasario 16 d. 
Muenchene prasidėjo ypatingam 
amerikiečių karo teisme, pirmi
ninkaujant gen. Mac Kee, byla 
prieš 20 asmenų, įtariamų špio
nažo veiksmais britų ir amerikie
čių okupacinėse zonose. Įtaria
mieji asmenys direktyvas gauda
vę tiesiog iš Čekoslovakijos vy
riausybės.

„DieNeueZeitung
Amerikiečių leidžiamas vokie

čių .visuomenei laikraštis >rDie 
Neue Zeitung“. Vasario 16-toslos 
proga įdėjo platų straipsnį „Pa
baltijo valstybių kova dėl laisvės.
Lietuviai latviai ir estai-totali- 
tarinės priespaudos objektai“. 
Straipsnis pradedamas: „1918 met. 
vasario mėn. 16 d., kai pirmasis 
pasaulinis karas tebeėjo pilna 
sparta, Lietuvių Taryba Vilniuje 
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybę. Sis kraštas tada tebebuvo 
dar vokiečių karinės valdžios ži
nioje, kuri planavo sukurti pro- 
vokiškas Pabaltijo valstybes. Lie
tuvių Taryba rėmėsi visur pripa
žinta tautų apsisprendimo teise 
ir, neatsižveldama į visas kliūtis, 
ryžosi atkurti nuo nieko nepri
klausomą valstybę.“

Toliau rašoma, kad panašioj pa
dėty buvusios ir latvių bei estų 
tautos, kurios, kaip ir lietuvių 
tauta, tikėjo, kad jų istorijoje 
išaušusi diena, atnešanti jųjų df- 
džiausio troškimo išsipildymą-su- 
grįžimą nepriklausomo gyvenimo. 
JAV, pažymi toliau laikraštis, Pa

baltijo kraštų sovietinės aneksijos 
niekad nepripažino. Tai buvę 1946 
met. liepos 12 d. buv. užsienio 
reik, ministerio James F. Bymes 
pabrėžtinai vienoj deklaracijoj 
pasakyta. Sovietų Sąjunga ban
danti savo propaganda sudaryti 
įspūdį, kad tik Sovietų S-gos glo
boje Pabaltijo tautos galį laisvai 
ir nepriklausomai atsikvėpti. Bet 
laikraštis pastebi, jog jau prieš 
penkerius metus rašęs švedų pro
fesorius. Per Wieselgre „Dagens 
Nyheter“ laikrašty, kad visi so- 

BALF-o apie savo emigraciniu bylu eiga
a įsakymą iš centro, kiekvienas 
bus asmeniškai painformuotas. Tos 
informacijos tegalės apimti bylos 
eigą iki jos persiuntimo į Europą. 
Apie tolimesnę eigą tegali suteikti 
informacijų NCWC organizacijos 
atstovai, tačiau dėl didelio garan
tijų skaičiaus, einančio per NCWC, 
ši organizacija nepajėgia teikti tų 
informacijų. Todėl tolimesnis tei
ravimasis apie bylos eigą atpuola.

Tik tais atvejais, kai nuo garan
tijos įteikimo NCWC organizacija: 
JV-bėse praeina daugiau, negu ke
turi mėnesiai, o tremtinys vis dar 
nepašaukiamas dokumentų ruošai, 
tenka aiškintis, kur byla yra už
kliuvusi. Tačiau reikia pastebėti, 
kad DP Komisija Vašingtone te
pradėjo gaunamas garantijas tik
rinti ir siųsti į Europą tiktai lap
kričio mėnesį, todėl ir laiką, praė
jusį nuo garantijos įteikimo tenka 
skaityti pradedant lapkričio mėne
siu, nors garantija būtų anksčiau 
įteikta.

Įteiktos garantijos, vis tiek ar 
jos eina tiesiai per DP Komisiją, 
ar per kurią nors šalpos organiza
ciją, gauna eigą tuojau, kai tik 
yra įteikiamos. Kadangi garantijos 
turi pereiti keletą net ligi kelio
likos įstaigų, turi būti keletą kartų 
siunčiamos paštu, yra grupuoja
mos pagal JA-bių teritorinius vie
netus ir pagal tremtinių gyvena
mas vietas, tai bylos eigos chrono
loginės tvarkos išlaikymas visai 
neįmanomas, t. y. vienu metu pa
duotos garantijos gali pasiekti ga
rantijų gavėjus labai skirtingu lai- 
ku-kartais gali visa procedūra pa
sisukti per vieną mėnesį, o kartais 
užtrunka iki keturių mėnesių.

Tų asmenų pavardės, kuriems 
garantijos yra pasiųstos betarpiš
kai DP Komisijai, yra patiektos 
tos komisijos įstaigai Frankfurte 
ir iš ten netrukus bus gautos in
formacijos. Tada kiekvienas, kuris 
šiuo reikalu yra kreipęsis į BALF-o 
Įstaigą Muenchene, bus apie tai 
asmeniškai painformuotas.

Tų, kurių emigracinės bylos yra 
užkliuvusios arba kilę kurių nors

Vasario 16 proga
vietų tvirtinimai, jog Pabaltijo 
tautos laisvu noru ir rinkimais 
įsijungusios į Sovietų 8-gą vi
siems tiems, kurie tai savo aki
mis matė, atrodą didžiausia ne
sąmonė. Toliau patiekiama ne
mažas t žiupsnelis žinių iš Lietu
vos praeities. Lietuviai, rašoma 
tam straipsny, priskiriami prie 
seniausių Europos tautų. Pami
nėti ir didieji Lietuvos gyvenimo 
įvykiai bei valdovai: Mindaugas, 
Vytautas, Žalgirio mūšis, nuola
tinis lietuvių noras būti laisvais 
ir kt. Ta pačia proga duodama po 
žiupsnelį istorinių žinių taip pat 
ir apie Latviją bei Estiją. Pabai
goj straipsnio pažymima, kad 
1939 met. rugpiūčio 23 d- taip va
dinamu Ribbentropo — Molotovo 
nepuolimo paktu Pabaltijo kraš
tai atiteko į sovietų kontroliuo
jamą sferą, ir 1940 met. birželio 
17 d., sovietai sulaužydami ne
puolimo bei taikos sutartis, oku
pavo visas tris valstybes, nu
traukdami tų kraštų nepriklauso
mą gyvenimą.

DE GAULLE — PRANCŪZIJOS 
KOMUNISTŲ PRIEŠAS NR. 1
Lille. Gen. de* Gaulle, kalbėda

mas antrame Prancūzų Tautos 
Sąjūdžio (RPF) kongrese, delega
tams karštai pritariant, pareiškė, 
jog šis jo įkurtas sąjūdis yra vie
nintelis atramos taškas prieš 
prancūzų komunistus. Jo (de 
Gaulle) vadovaujama Prancūzija 
turi vadovauti visai Europai ko
voje prieš komunizmą. Kaltinda
mas „trečios pajėgos“ H. Queuille 

neaiškumų ir kurie tuo reikalu yra 
kreipęsi į BALF-o Įstaigą, šis pra
nešimas neliečia. Jų bylos, kiek 
suspėjama, aiškinamos atitinkamo
se institucijose kiekvienam atski
rai ir kiekvienas bus painformuo
tas kai tik reikalas bus išaiškintas.

BALF-o Įstaiga Europoje

KAIP GAUTI NEVARDINIUS BUTO 
IR DARBO UŽTIKRINIMUS

Daugelis tremtinių kreipėsi į 
BALF-o Įstaigą Europoje, prašyda
mi suteikti buto ir darbo garanti
jas išvažiavimui į Ameriką. BAL- 
F-o Įstaiga ieškojo būdų šiems pra
šymams patenkinti, bet nevardinių 
garantijų BALF-o Centre negauta. 
Tačiau tokių nevardinių garantijų 
galima gauti ribotą skaičių iš 
NCWC organizacijos. Todėl tie 
tremtiniai, kurie pageidauja iš mi- 
nėtoš organizacijos gauti buto ir 
darbo užtikrinimus, yrą prašomi 
apie tai pranešti BALF-o Įstaigai 
Europoje. Gavus tremtinio prašy
mą, bus tuoj pasiųsta NCWC an
keta — Resettlement Form III. Už
pildžius ją teks įteikti savo Area- 
jos NCWC skyriui ir prašyti, kad 
suteiktų nevardinę buto ir darbo 
garantiją išvykimui į Ameriką.

BALF-o ĮSTAIGA EUROPOJE

Suklastojo Mindszenty dokumentus
Viena. Iš Vengrijos pabėgę du 

Mindszenty byloj dalyvavę grafo- 
logai pareiškė, jog jie policijos 
įsakymu yra prisidėję prie kai 
kurių Mindszenty dokumentų su
klastojimo. Šiuo metu jie abu yra 
Vienoje, amerikiečių apsaugoj. 
Suklastoję dokumentus, jie juos 
perdavė policijai, kuri vėliau 
juos naudojo teisme.

Abu sufalsifikuoti dokumentai 
buvo paskelbti dar prieš kard. 
Mindszenty suėmimą, tuo būdu 
norint diskredituoti kardinolo 
asmenį. Jie pareiškė, jog jie galį 
patvirtinti, kurie „Geltonosios 
knygos“ dokumentai yra sufalsi- 

vyriausybę, kuri esanti neveiks
minga, de Gaulle pareiškė, jog 
„Prancūzija šiuo metu yra laivas 
be vairininko. „Tačiau jo sąjūdis 
yra pilnutinio laimėjimo kelyje. 
Gen. de Gaulle reikalauja susti
printi kariuomenę ir suorgani
zuoti visas pajėgas, kad būtų pa
rengtos kovai. Užkliudęs Sovietų 
Sąjungą, de Gaulle pareiškė: 
„Šiuo metu Rytų masės, valdomos 
diktatoriaus, sudaro tokią grėsmę 
Europai, kokios dar nebuvo. To
dėl laisvoji Europa, o kartu ir 
Prancūzija, turi susiorganizuoti. 
Šioje organizacijoje turi daly
vauti ir Vokietija, tačiau ne kaip 
reichas, bet kaip atskirų valsty
bėlių sąjunga. Ruhro kraštas turi 
būti kontroliuojamas pagal tarp
tautinį statutą“. Jis toliau pareiš
kė, jog „tokia organizacija turė
tų būti vadovaujama Prancūzijos, 
kuri turėtų būti priekyje viso to, 
kas daroma. Toliau kalbėdamas 
apie sovietų grėsmę, gen. de 
Gaulle pabrėžė, jog ją sulaikyti 
šiuo metu tegali Amerika.

TMtMįtūi is visus
Mūnchen. Špionažo byloj prieš 

amerikiečių karines jėgas Čekos
lovakijos naudai pirmas kaltina
masis F. Klecka nubaustas 20 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Stockholmas. Švedų gynybos 
ministeris pareiškė, jog nuo karo 
pabaigos Švedijos aviacija susti
printa 1000 naujų lėktuvų.
• Londonas. Nuolatinė Vakarų 
Unijos Komisija vasario 16 d. nu
tarė pastovia Vakarų Europos 
Tarybos būstine padaryti Strass- 
burgą.
» Tokio. Japonijos ministeris pir
mininkas Shigeru Yoshida nauja
jam ministerių kabinetui pareiš
kė, jog Japonija yra pasiryžusi 
nugalėti komunizmą ir visas 80 
mil. japonų jėgas sumobilizuoti 
Japonijos atstatymui.

Frankfurtas. Naujos Pabėgėlių 
Tarnybos šefu paskirtas Dr. Ot- 
tomar Schreiberis.

Lisabona. Portugalijos vidaus 
reikalų ministerija oficialiai pas
kelbė praėjusį sekmadienį įvyku
sių prezidento rinkimų duome
nis. Virš 80 proc. visų balsų 
(586.737. iš 730.887 balsavusių) ga
vo dabartinis prezidentas Car
mona.

IEŠKOMOS DP MOTERYS NAMŲ 
RUOŠOS DARBAMS AMERIKOJE

DP moterys, iki 58 metų amžiaus, 
gyvenančios 1, 5, 6 ir 7 Area'jos 
ribose, neturinčios šeimos (vien
gungės) gali gauti buto ir darbo 
užtikrinimus išvykimui į Ameriką, 
kur reikės tam tikrą laiką dirbti 
darbininkėmis namų ruošoje. No
rinčios pasinaudoti minėta galimy
be yra prašomos tuoj prane
šti BALF-o Įstaigai Europoje. 
(Mūnchen 27, Rauchstr. 20) savo 
pavardę, vardą, amžių ir dabartinį 
^dresą.

BALF-o ĮSTAIGA EUROPOJE 

ftkuoti ir kurie parašyti medika
mentų ir hipnotizmo įtakoj.

Iš Vatikano AP praneša, jog 
vasario 16 d. 33 valstybių diplo
matiniai atstovai pareiškė savo 
užuojautą Sv. Tėvui ryšium su 
kardinolo suėmimu ir nuteisimu. 
Savo padėkos žodyje Sv. Tėvas 
pareiškė, jog šios rūšies bendra 
audiencija yra pirmutinė Vatika
no istorijoj. Vasario 20 d. popie
žius kalbės masinėse demonstra
cijose Sv. Petro aikštėje.

Iš Pietų Amerikos pranešama, 
jog Pietų Amerikos valstybių de
legacija JT studijuoja galimybes 
kard. Mindszenty bylos klausimą 
iškelti JT.
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