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JAV prašoma atstatyti Pabaltijo kraštu nepriklausomybe
VUK'o pirm. Krupavičiaus ir VjT pirm. Sidzikausko pirmieji pasitarimai Vašingtone. Ministerio Povilo

WINSTON CHURCHILLIS:

Puse Europos gyvena kalėjime
Zadeikio kalba. V LIK o ir VT pirmininkus priėmė užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų skyriaus
vedėjas John D. Hickerson.

,>Atvažiavome pas Jus, Amerikos 
lietuviai, kad padėkotume jums už 
visą tą paramą, kokią jūs teikėte 
ir teikiate tautos pastangose išlais
vinti pavergtąją Lietuvą ir atsta
tyti jos laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Giliai yra vertinama jū
sų kiek moralinė tiek medžiaginė 
pagalba, teikiama per Amerikos 
Lietuvių Tarybą,” — šiais žodžiais 
prabilo prof, prelatas Mykolas Kru- 

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Londonas. „Daily Mali'* ko

respondentui Švedijos ministeris 
pirmininkas pareiškęs, kad Švedi
ja pasiliks neutrali. Ministeris ap
gailestavęs, kad nepavykę prieiti 
susitarimo dėl Skandinavijos gyny
bos pakto.

Londonas. Denos pranešimu, 
Didž. Britanijos ministeris pirmi
ninkas C. Attlee šj penktadienj
lankysis Berlyne.
Frankfurtas. Sovietų repa- 

trljacinės komisijos klausimu gen. 
Clay spaudos atstovams pareiškė,
kad jei komisija nepaklausys US 
valdžios įsakymo- tai būsią pat
varkyta taip, kad minėtai komisi
jai joks darbas nebebūsiąs įmano
mas: būsią atimtos oficialios mais
to normos, išjungta elektra, tele
fonas ir pan. Sovietų repatrijaci- 
nės komisijos viršininkas spaudai 
pareiškė, kad jis iš savo vyriausy
bės dar neturįs jokio pranešimo 
nutraukti savo darbą ir išvykti iš 
US zonos.

Nauja JAV politika Vokietijoje?
Chicaga. „Chicaga Tribūne” Va

šingtono korespondentas praneša, 
jog karinis Vokietijos guberna
torius gen. Lucius Clay neseniai 
esą gavęs iš patikimų šaltinių 
žinių, kad nuo birželio 30 d. jis 
būsiąs pakeistas nauju guberna
toriumi. Į jo vietą numatomi bu
vęs vyr. amerikiečių karinių da
linių vadas Japonijoje gen. Wede- 
meyer ir buvęs karinis guberna
torius Austrijoj gen. Clark. Lai
kraštis toliau rašo, jog ryšium su 
gubernatorių pakeitimu reikią 
laukti ir Vokietijos politikos ki
timo. Spėjama, jog bus pasukta 
taikos keliu. Anot, laikraščio, 
gerai informuotuose Vašingtono 
sluoksniuose manoma, jog gen. 
Clark yra kaip tik tinkamas už
imti Clay vietą, nes, būdamas 
Austrijoj, jis įrodė, jog puikiai 
orentuojasi šaltajame kare. Gen. 
Wendemeyeris, kuris gerai pa
žįstas Vokietiją ir vokiečių tautą, 
laikoma^ „logišku Clay vietininku.”

Ligi šiol oficialūs Berlyno sluoks
niai dar nepareiškė savo nuomo
nės laikraštyje iškeltu klausimu. 
Tačiau AP Berlyno koresponden- 

pavičius, VLIKo pirmininkas pasi
tarime, prasidėjusiame sausio 29 d. 
Vašingtone. Pasitarime dalyvauja 
ir drauge su prelatu atvykęs p. 
Vaclovas Sidzikauskas, Vykdomo
sios Tarybos pirmininkas. Jisai sa
vo žodyje taip pat giliai vertino 
amerikiečių pastangas ir nuošir
džiai sveikino ALT ir jos vado
vybę.

Pasitarimą pradėjęs p. Povilas 
Žadeikis, Lietuvos ministeris Va
šingtone, visai teisingai pasakė:

— šis suvažiavimas yra istoriš
kas ir reikšmingas. Jame padaryti 
pasitarimai dar labiau suintensy
vins lietuvių tautos kovą už savo 
teises ir dar labiau sujungs lietu
vių jėgas.

— Garbingiems tautos vyrams ir 
vyriausiems vadams didžiojo lie
tuvių sąjūdžio — prel. Krupavičiui 
ir min. Sidzikauskui — linkiu ge
riausios sėkmės nepaprastai svar
bioje misijoje Amerikoj, pirmoj
eilėj pas mus, Amerikos lietuvius 
— pareiškė red. L. Šimutis, ALT 
pirmininkas, pasakęs sveikinimo 
žodį ir pasitarimui pirmininkavęs.

Be viršuj suminėtųjų, pasitarime 
dalyvauja: Dr. P. Grigaitis, ALT 
sekr.; adv. A. Olis, ALT vice 
pirm.; red. M. Vaidyla, ALT iždi
ninkas; prof. Dr. P. Padalskis- 
VLIK-o atstovas Amerikoj; p. J. 
Kajeckas, Lietuvos pasiuntinybės 
atašė Vašingtone, adv. K. Jurgėla, 
LAIC direktorius. Pažymėtina, kad 
svečių priėmime pas pp. Žadeikius 
dalyvavo vienas aukštas pareigū
nas iš valstybės departamento ir

tas teigia, jog gen. Clay atsistaty
dinimas yra reali galimybė. Savo 
vietoj gen. Clay pasilikęs tik dėl 
to, jog sovietų spaudimo metu jo 
priemonės buvo tapusios pasiprie
šinimo simboliu ir jo pakeitimas 
kitu būtų buvęs laikomas ameri
kiečių silpnumu. Dabar gi padėtis 
yra pasikeitusi.

Šalia asmeninių priežasčių, ver
čiančių jį atsistatydinti, yra dar ir 
kitų, būtent nuomonių skirtumų 
padidėjimas tarp jo ir užs. reik, 
ministerijos Vokietijos politikos 
klausimuose. Tačiau santykiuose 
su sovietais jokių nuomonių skir
tumų nesą.

Pats gen. Clay vienoje spaudos 
konferencijoj Frankfurte pareiškė, 
jog nežiūrint jo prašymų artimoj 
ateity iš pareigų jis dar nepasi
trauksiąs. Jis toliau pareiškė, jog 
jeigu kokių nors pasikeitimų būtų 
numatyta, karo ministerija apie 
tai būtų painformavusi. Vasario 
28 d. karo ministeris Royall pa
reiškė, jog jokių pasikeitimų ry
šium su gen. Clay nenumatoma* o 
taip pat gen. Clay įpėdinių klau
simas nesvarstomas.

naujasis Latvijos atstovas Vašing
tone. ,

Laisvės misijai vadovaująs prel. 
Mykolas Krupavičius su ministru 
V. Sidzikausku prašė audiencijos 
pas valstybės sekr. Achesoną pra
šyli jį palaikytUalttos susitarimą 
atstatyti nepriklausomybę, kur tik 
ji buvo jėga užgniaužta — kas 
apima visas tris Pabaltijo tautas.

Misija tarėsi su Europos reika
lų skyriaus vedėju John D. Hicker- 
sonu.

Manoma, kad VLIKo vadai vėliau 
gaus pasimatyti su Prez. Trumanu.

Sekmadienį (I. 30.) svečiai kal
bėjo gausingai lietuvių miniai Bal
timore, Md., kur svečius pasvei
kinti atvyko ir miesto meras p. 
D 'Alexandre.

Prieš piet sekmadienį (I. 30.) 
prel. Krupavičius Šv. Alfonso lie
tuvių parapijos bažnyčioj atlaikė 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą.

(„Draugas”) 

JAV skiria užsienio paramai 600mil. doleriu
Kopenhaga. Vasario 27 d. Dani

jos socialdemokratų partijos vyk
domasis komitetas priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama ,.glau
desnio politinio ir karinio bendra
darbiavimo su kitomis demokra
tinėmis tautomis." Prieš rezoliuci
ją tebalsavo tik vienas narys. 

-Įvykusiuose debatuose be vykdo
mojo komiteto narių dalyvavo taip 
pat ir parlamento socialdemokratų 
frakcijos nariai, partijos komitetas 
ir socialdemokratų laikraščių re
daktoriai. Ūkininkų ir konserva
torių partijos jau anksčiau Atlan
to pakto klausimu laikėsi pasy
viai.

Ministeris pirmininkas Hans 
Hedroft, kalbėjęs apie Danijos 
pastangas sukurti nepriklausomą 
Skandinavijos gynybos sąjungą, 
pareiškė, jog Norvegijos prisidė
jimas prie Atlanto pakto planus 
suardęs. Rezoliucijoj už tai vyriau
sybei išreiškiama padėka ir tei
giama, jog Skandinavijos gynybos 
Sąjunga būtų buvusi geriausias 
problemos išsprendimas, tačiau 
šiuo metu tokią sąjungą sukurti 
yra neįmanoma. Kopenhagos poli
tiniai stebėtojai, anot AEP, teigia, 
jog Danija tik tuomet padarys ga
lutinį nutarimą Atlanto pakto atž
vilgiu, kai pilnai išstudijuos pakto 
turinį.
'Vasario 25 d. lenkų pasiuntiny

bė Kopenhagoje įteikė pusiau ofi
cialiai danų spaudos agentūrai 
pareiškimą, kuriame Lenkija nepa
geidaujanti kad Danija taptų >,im
perialistų atramos punktu".

Iš kitos pusės JAV užs. reik, 
min. Dean Achesonas po pasikal
bėjimo su Kanados ir Briuselio 
pakto valstybių pasiuntiniais pa
reiškė, jog Atlanto pakto pasitari-

muose padaryta didele pažanga ir 
šią savaitę pasitarimai turėtų būti 
baigti. Yra taip pat numatyta pa
ruošti planas ginklais aprūpinti ir 
tas valstybes, kurios neįeina J At
lanto pakto sferą. Tokios valsty
bės yra Turkija, Graikija, Kinija, 
ir Korėja. Achesonas toliau pa
reiškė, jog jam ir užs. reik, mini
sterijai yra žinoma, jog sovietai 
stiprina savo karines pajėgas, 
Norvegijos pasieny.

Respublikonų senatorius Taft va
sario 26 d. pareiškė, jog jis pri
tariąs Atlanto paktui, tačiau nesu
tinkąs su Vakarų Europos apgin
klavimu, nes tai gali Įšaukti sovie
tų agresiją.

AP iš patikimų šaltinių praneša, 
jog ateinančiais finansiniais me
tais JAV numačiusi užsienio pa
ramai skirti 600 mil. dolerių.

„Daily Telegraph” Vašingtono

Briuselis. Vasario 28 d. Briusely
je pasibaigė Europos Sąjūdžio 
Tarptautinės Tarybos konferencija, 
kurioje be kitų žymių asmenybių 
dalyvavo ir jos garbės pirminin
kas Winston Churchillis. Vasario 
26 d. suruoštame bankiete savo 
kalboje jis pareiškė, jog „Ameri
kos pastangos ne tik atstatyti Eu
ropą, bet ją taip pat ir apsaugoti 
yra stebinančios". Bankiete be 
JAV kongreso narių dalyvavo ir 
Marshallio plano ambasadorius 
Averell Harrimanas.

Vieną dieną anksčiau paskytoje 
kalboje Churchillis pareiškė, jog 
pasaulinė vyriausybė yra neįma
noma be regijoninių plataus masto 
sąjungų.

Konferencijos proga įvykusiame 
Briuselio miesto gyventojų masi
niame susirinkime be kitų vėl kal
bėjo W. Churchillis ir H. Spaakas. 
Churchillio kalbos metu komu
nistai platino minioj atsišaukimus, 
kurių antraštės skambėjo: •,Chur

Liūdnos dienos Suomijai
Helsinkis. Suomija šiuo metu vi

somis priemonėmis balansuoja, 
norėdama išvengti sovietų „Tro
jos arklio" — karinių bazių įren
gimo Suomijoj, ko sovietai grei
čiausia pareikalausią. Ypač ši min
tis Helsinky sustiprėjo po Nor
vegijos apsisprendimo prisidėti 
prie Atlanto pakto. Pagal sovietų- 
suomių draugystės paktą Suomija 
yra įsipareigojusi naujo konflikto 
atveju kovoti petys į petį so So
vietų Sąjunga. Šios sutarties an
trajame skyriuje numatyta, jog So
vietų Sąjunga ir Suomija bendrais 
pasitarimais nustato ar karo pavo
jus yra, ar ne. Jei taip — Sovietų 
Sąjunga yra įpareigota griebtis

priemonių Suomiją apginti. Šiuo 
metu dauguma Suomijos gyvento
jų mano, jog sovietai, remdamiesi 
sutartimi, pradės įrodinėti karo 
pavojų. Tačiau kritiškas momen
tas gali ateiti tik tuomet, kai Nor
vegija atliks visus į Siaurės At
lanto paktą įstojimo formalumus. 
Suomiai gi savęs neliūliuoja vil
timi ilgalaikio priešinimosi, nes šį 
kartą sovietų armija per Suomiją 
peržygiuotų per porą dienų.

Gerai informuoti stebėtojai tei
gia, jog suomiai stengiasi kuo ma
žiau sutarty numatyta sovietų pa
rama pasinaudoti. Ta linkme jie ir 
veda šiandieninę savo politiką.

chillis ir Spaakas ruošia karą” ir 
„Ką daro naciai Europos Unijos 
tribūnoje". Šioje savo kalboje 
Churchillis tarp kitko pareiškė: 
..Pusė Europos šiuo metu gyvena 
kalėjime. Mes gi norime galingos 
Europos, kuri garantuotų taiką ir 
gerovę".

Konferencijoje dalyvavo taip 
pat ir iš 8 narių susidędanti vo
kiečių delegacija. Politinė Tary
bos komisija vasario 26 d. priim
toje rezoliucijoje reikalauja į Eu
ropos Uniją įtraukti taip pat ir Vo
kietiją bei Ruhro kraštą. Juridinė 
komisija dirbo prie europinės žmo
gaus teisių chartos ir vyriausio 
Europos plano paruošimo.

Konferencija vienu balsu Tary
bos pirmininku išrinko prancūzų 
nekomunistinių prof, sąjungų vadą 
Leon Jouhaux. Pan-Europos Unijos 
pirmininkas grafas Richard Cou- 
denhove-Kalergi Europos Sąjūdžio 
pasiūlymą kandiduoti į vicepir
mininkus atmetė.

korespondentas rašo, jog Dean 
Achesonas savo pasikalbėjimu su 
Briuselio pakto valstybių pasiun
tiniais įvedęs į Atlanto pakto nau
ją klauzulę, pagal kurią JAV pasi
žada saugoti Atlanto pakto valsty
bes nuo »,eventualių komunistinių 
mažumų sukilimų".

Viena. Sovietų armijos pik. Ga- 
lika, kuris buvo atvykęs į vieną 
DP stovyklą su repatrijacine ko
misija Austrijoje, buvo sužeistas į 
galvą dideliu akmeniu, kurį palei
do vienas DP,< pavarde Sacericov- 
ny, ukrainietis. Rusai reikalavo šį 
DP išduoti jųjų teismui, tačiau 
prancūzų valdžia sovietų reikala
vimą atmetė.

Vašingtonas. JAV atstovų rūmų ka
rinių pajėgų komitetas vienu balsu 
priėmė įstatymą, pagal kuri vyriau
sybei suteikiama teisė apmokėti už 
slaptas tarnybas užsieniečiams.
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Italijos spauda apie Lietuva KOVA SU RAUDONAISIAIS OKUPANTAIS

Iliustruotas italų savaitraštis .,11 
Focolare“ vasario 13 dienos Nr. 
paskyrė 4 puslapius Lietuvai. 
Straipsnyje „Ant Ęaltijos kranto" 
aprašoma Lietuvos praeitis, krašto 
grožis, primenama dabartinė žiauri 
okupacija. Žurnale įdėta 9 didelės 
nuotraukos iš Lietuvos gyvenimo 
ir Nelės Mazalaitės legendos apie 
Šiluvą italų kalba. „Giornale d’Ita- 
lia" Ir „II Messagero", du labai 
plačiai skaitomi Romos dienraščiai, 
įsidėjo Vasario 16 dienos laidoje 
ganą platų Romoje įvykusio Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjimo 
aprašymą, sugretindami lietuvių 
kančias Tėvynėje, kurios jau 
trunka daugiau kaip 5 metai, su 
dabar visą pasaulį sukrėtusiais 
Vengrijos įvykiais. Italų Katalikų 
Akcijos organas, t dienraštis „R 
Ouotidiano", paskelbė vasario 16 
dieną straipsnį apie kenčiančią 
Lietuvą; o katalikų aktyvistų sa
vaitraštis „L'Ora d’Italia“, kuris 
jau ir anksčiau įvairiomis progo
mis yra rašęs apie Lietuvą, šiltais 
žodžiais paminėjo lietuvių kovas 
už laisvę. Italų valdžios oficijozas, 
dienraštis „11 Popolo", šia proga 
įsidėjo išsamų ir drąsų politinio 
tūrinio straipsn|, kuriame teisingu
mo ir žmoniškumo vardu reikalau
jama padaryti galą žiauriems per
sekiojimams Lietuvoje ir Pabalty- 
je. „L’Osservatore Romano" Vasa
rio 16-sios proga tarp pat davė 
platų straipsnį apie Lietuvą.

VASARIO 16-SIOS PAMINĖ
JIMAS ROMOJE

Roma. Vasario 16-tosios proga 
Romos Lietuvių Bendruomenė su
rengė iškilmingas pamaldas San
ta Agnese in Agone bažnyčioje. 
Už Lietuvą, šv. Mišias aukojo Jo 
Eminencija kardinolas Giuseppe 
PIZZARDO, Seminarijų ir Univer- 
sietų Kongregacijos Prefektas, pa
sakydamas ta proga nuoširdų pa
mokslą. „Lietuvių Tauta“, — kal
bėjo Jo Eminencija karidinolas 
Pizzardo, — „yra įrodžiusi pasau
liui savo tautinį, 'politinį, kultūrinį 
ir meninį subrendimą. Tai išryškė
jo ypač dabar, kai jūs buvote 
įtraukti į tą baisią kančių ir nai
kinimų jūrą. Ir vis dėlto, jūsų ti

kėjimas ir pergalės viltis yra ne
palaužiama. Okupantas žiauriau
siomis priemonėmis nori lietuvių 
tautą išnaikinti, bet tai yra tik lai
kinas jūsų nepriklausomybės ne
tekimas, nes, kaip yra pasakęs 
Popiežius Benediktas XV, „Tautos 
nemiršta". Jūs tikite pergale ir jū
sų bylos teisingumas duoda jė
gos. Tą tikėjimą ir viltį šiandieną 
turi gaivinti du šaltiniai: visos pa
saulio laisvosios, demokratinės 
tautos sovo nutarimais gina žmo
gaus teises ir laisves ir, antra, 
krikščioniškoji visų tautų vienybė 
teikia jums jėgos ir padrąsinimo. 
Jeigu visos tautos, sąžiningai lai
kysis pagrindinių žmogaus laisvės 
principų, tikroji laisvė ir nepri
klausomybė labai greitai sužydės 
jūsų Tėvynėje."

Po pamaldų Italijos lietuvių 
Centrinio Komįteto pirmininkas 
kun. Dr. Pavalkis savo kalboj pa
dėkojo Jo Eminencijai Kardino
lui, priminė lietuvių Tautos kan
čias, žiaurią okupaciją, prašė per
duoti lietuvių padėką ir meilės 
pareiškimą Sv. Tėvui už rūpestį 
ir globą lietuviais tremtiniais.

Iškilmėse dalyvavo Romos lie
tuvių kolonija, kviestieji mums 
draugiškų tautų diplomatai, aukšti 
svečiai italai, be to, italų ir už- 

Isienio spaudos atstovai.

LIETUVOS PARTIZANO MIRTIS
Atpasakojo žuvusiojo draugas R. Spalis

Paskyrimas
Jaunuolis nuleidęs akis tylėjo. 

Vadas jį įdėmiai stebėjo. Paskiau 
jis priėjo prie jo arčiau, uždėjo 
ant jo peties ranką if švelniai tarė:

— Jurguti, mano mielas vai
ke ... Sį momentą tu nesi daugiau 
mano žmonos brolis, tu esi man 
tik 16 metų berniukas. Jūs • jau
nieji būsite reikalingi mūsų tautai 
ateityje. Jūs turite palikti mūsų 
skyrių... Jums jau yra surasta 
vieta pas gerą ūkininką. Pradžioj 
jūs ganysite galvijus. Dokumentai 
taip pat sutvarkyti... Jūs išvyk
state rytoj.

Jurgis žiūrėjo į kalbantįjį su 
neslepiamu nustebimu. Jo galvoje 
maišėsi viena kitai priešingos min
tys, o veide pasirodė apsivylimo 
šešėlis.

— Ar jūs tai pasakėte ir Petrui?
— Taip.
— Brolis sutiko?
— Aš visai nesicįpmiu tavo pri

tarimu. Tai yra įsakymai; tai 
viskas!

— Mes įsijungsime į kitą dalinį!
Vadas nekantriai įsikišo ranką 

į kišenę.
— Tu esi vaikas! Aš negaliu ta

vęs įtikinti, tačiau tu turi pats įsiti
kinti mano pasakymo tikrumu.

VASARIO 16-ĮISEEDORFE
Vasario 15 dieną vakare lietu

viai, gyveną Seedorfo tranzitinė- , 
je stovykloje, susirinko į bažny
čią pasimelsti už kovose dėl Lie
tuvos laisvę žuvusius bei žūstan
čius kovotojus. Pamaldas laikė 
kun. Čeponis, kuris pasakė ir pri
taikintą jautrų pamokslą.

Trečiadienį 16 dieną 19 vai., 
mažojoje YMCA salėje paminė
ta 31 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktis. Iš
kilmingą aktą pradėjo vietos ko 
miteto pirmininkas Juozas Striu- 
paitis. Po to Leonas Pilipavičius 
savo išsamioje paskaitoje perž
velgė lietuvių tautos kovas dėl

laisvės, bei gyvenimą nepriklau
somybės metu.

I minėjimą atsilankė anglų iš 
DPACSo, latvių, estų ir ukrainie
čių tautinių bendruomenių atsto
vai. Sveikino latviai, estai ir uk
rainiečiai. Ukrainiečių atstovas 
sveikinimo kalboj pareiškė, kad 
ukrainiečių tauta laisviausia jau
tėsi lietuvių kunigaikščių valdo
ma.

Meninę dalį atliko pradžios mo
kyklos mokiniai bei skautai. Pa
dainuota liaudies, bei kariškų dai
nų, padeklamuota eilėraščių. Mi
nėjimas baigtas tautos himnu.

V. S.

— Jūs norite iš mūsų padaryti 
piemenis! Bet mes esame kariai! 
Mes norime pasidaryti didvyriais 
kaip tik pačiais pavojingiausiais 
momentais, poulant ar ginantis, svi
linant šalčiui ar karščiui. Man at
rodo, jog į mane žiūri visi lietu
viai. Ciė Lietuvoj ir ten Vokieti
joj, Sibire ir Amerikoj. Man rodos, 
jog tūkstančiai rankų ištiesta į 
mane. Rodos, nė vienas mano ju
desys nenueina veltui ir nepaste
bimas lygiai kaip filmoj. Ir aš pasi
liksiu. Aš tai jums sakau.

Vyresnysis vyras piktai šypso
josi.

— Klausykitės filmos didvyrio! 
... Aš suprantu tave, vaike ... Bet 
tai yra tik gimnazisto sapnas. Jie 
tave stebi, jie malonūs — iš tik
rųjų! Taip gali būti, bet tai tik tie, 
kurie kenčia, kurie stebi ar atšau
kia mus. Kas gi rūpi tiems, kurie 
čia, ar ten, kad tu esi skausm4 
kankinamas, kad tavo akys išblė
sę — kas iš to?... O tu, vaike! 
Niekas net nesapnuoja apie tokius 
didvyrius.

Nemalonią įtemptą sceną nu
traukė iš rūkų išlindęs plačių pe
čių, purvinu ilgu paltį! apsivilkęs 
vyras^ kuris atėjo pakeisti sargy
binį. Jis kreipėsi į jauniausįjį:

— Savo kančios dalį atlikai, da
bar gali eiti!

Vadas įsiterpė:
— Palauk trupučiuką. Mes tu

rime jam kitą paskyrimą.
Atėjusis kreivai šypsojosi:
— Jūs geriau palikite jį. Ar ne

matote, jis jau sušalęs lavonas. 
Tarp kitko, vade, turite dūmą?

— Ką tik paskutinį surūkiau.
— Koks gyvenimas! Aš pusę jo 

atiduočiau už vieną cigaretę. Duo
kite pagaliau lapą ir popieriaus.

— Jie bunkery. Aš pačiam at
siųsiu.

— Ačiū, vade. Girdėjau, jūs ga
vote laikraštį. t

— Gavau.
— Yra žinių iš Vakarų Vokieti

jos?
— Amerikiečiai skuba įkurdinti 

20.000 lietuvių JAV.
— Visai blogai, laimingi velniai,

šiuo momentu, kai mes čia šąlame* 
be vilties, jie ten puikiuos kam
bariuos patogiai šildosi prieš ug- 
niakurius.

— Priešingai, brangus Jonai, aš 
esu patenkintas. Gal būt, jie mums 
kuo nors padės. Gal jie įkalbės 
amerikiečius atsiųsti mums lėktu
vų, radio aparatų, šovinių, ran
kinių granatų... Pagaliau šie DP 
yra gyvieji mūsų nelemto likimo 
liudytojai. Jie negali mūsų už
miršti. Jie turi priminti pasauliui 
rusų išdavimą ir neaprašomą prie
spauda.

— Ar jie tai darys iš tikrųjų? 
Ar -jie darys ką nors? Žinot, kai 
aš stebiu tuos išbiaurotus mūsų' 
draugų lavonus, puošiančius pa
kelių medžius, kai aš pagalvoju 
apie tuos nesiliaujančius persekio
jimus ir nemigą — mane užvaldo 
velnias. Man atrodo, kad, kai su
grįš pabėgėliai, jie sugebės dau
giau papasakoti nei mes. Kad ko
kios, mes negalėsime įrodyti savo 
kančių, o jie parsigabens bylas po
pierių, ir mes lenksime galvas 
prieš popierinius didvyrius.

— Jonai, tu klysti. Dori žmonės 
toki liks ir svetur. Tuo tarpu bai
liai ir oportunistai parodys savo 
tikrą kailį. Tu pastebėjai, jog kai 
kas* grįžo namo laižyti rusams ba- . 
tų. Dalis žmonių prakeikia pasi
liekančius Vakaruose, kita dalis 
tuo patenkinta, o aš esu paprastai. 
— pavydus.

Po visų šių kelionių, po var
ginančių žygių, kai mąno kūnas- 
yra lyg sunkus sienojas, aš trokš
tu tik vieno dalyko: atsigulti pa
galiau kokiai savaitei; praleisti ra
mią naktį, be pavojaus, be MVD. _ 
Tai mano saldi svajonė!.. Bet aš 
norėčiau taip pat žinoti, kaip lai
mingųjų Vakarų žmonės vertina 
savo ramų miegą. Jei aš ten gy
venčiau pusbadžiu ir šaltai, aš dar 
bandyčiau šypsotis ir dirbti savo 
tėvynei. Bet... kokios kvailos < 
mintys apėmė mane...!

Jurgis pertraukė dūsaujantį 
vadą:

— Palauk, aš noriu, kad tu pir
ma dar šį tą padarytum. Vakarr

JURGIS JANKUS

Didysis antspaudas
Kazimieras seniai jautė, kad taip 

ilgiau palikti negalima, bet jo šir
dis kratėsi prievartos, tik kai ru
siškos dvasios apimti bajorai susi
mokė prieš tėvą ir kai tėvas juos 
baisiai nuteriojo, — jis pasikvietė 
teisės dalykus išmanantį žmogų ir 
pasakė.

— Padėk man paruošti įstatymą, 
kad panašių dalykų mūsų krašte 
nepasikartoti).

Vardu tų dalykų pavadinti nerei
kėjo, nes Olelkovičiaus ir jo ben
drų kraujas dar nebuvo išgaravęs.

— Ar gali kas sugalvoti tokį 
įstatymą, kuris žmogų nuo pikta 
sulaikytų, — nusišypsojo pakvies
tasis.

— Aš apie tą galvojau, — atsakė 
Kazimieras. — Ne kartą. Ir Vieš
paties prašiau šviesos mano pro
tui. Dabar jaučiu, lyg toji šviesa 
būtų atėjusi. Ar tu nematai, kad 
piktas ateina per klaidą. Teisybė 
rami. Ji pilna skaidrumo, kaip pa
sikalbėjimas su Viešpačiu. Ji ne
nori veržtis ir prievarta užsimesti, 
nes ja pasaulis gyvas. O klaidai 
reikia teisybės vietą užimti. Be 
klastos to ji nepadarys. Klaida ir 
nuodėmė — dvi seserys. Jos visa
da eina su klasta. Ar tu to niekad 
nepagalvojai. Ne. Nuostabu, kaip 
toki paprasti dalykai į dideles gal
vas taip retai teateina. Bet man 
Viešpats tai leido, pajusti, kaip 

šviesą iš Jo akių. Ar tu nepaste
bėjai, kaip Lietuvoj statomos cerk
vės. Jų vis daugiau ir daugiau 
atsiranda ir vis tolyn į krašto gi
lumą.

— Bet tas valdovo yra leista, — 
pertraukė kunigaikščio kalbą įsta
tymų žinovas ir šyptelėjo.

— Kodėl šypsais. Aš žinau, kad 
tas leista, — labai rimtu veidu 
atsakė Kazimieras, bet niekas ne
pasižiūri, kaip tas daroma. Ar sta
toma cerkvė ten, kur atsiranda 
daug stačiatikių. Jeigu taip būtų, 
man terūpėtų, kaip tiems sukly- 
dusiems atverti akis, kad jie tei
sybę pamatytų ir nuo klaidos nu
sigręžtų. Bet jie cerkves stato ten, 
kur dar nė vieno stačiatikio nėra. 
Ar tai ne klasta. Paskui jas ateina 
rusas šventikas, paskui jį, kaip 
miglos debesis, rusiška dvasia. 
Kaip dulkės paskui vežimą. Jos 
nusėda į žmonių širdis ir traukia 
juos į Maskvą... Todėl, kad iš 
ten klaidos šaltinis išteka. Ar tau 
akys dabar neatsiveria.

— Atsiveria kunigaikšti. Bet aš 
noriu žinoti, koks Jūsų šviesybės 
naujasis įstatymas turėtų būti.

— Reikia uždrausti statyti sta
čiatikiams cerkves ten, ‘ kur nėra 
tam tikro skaičiaus tikinčiųjų.

— Uždrausti. — nustebo įstaty
mų žinovas. — Bet mūsų visaga
lis Viešpats pasakė: „Jeigu tau 

kas duos per vieną ausį, atsuk 
jam ir kitą, o paskum dar pridėjo: 
neteiskite, kad nebūtumėte patys 
teisiami. Kunigaikštis kalbėjai apie 
tą su Viešpačiu, bet aš bijau,, kad 
mano sąžinė dėl to gali būti ne
rami.

— Aš nieko neteisiu, — greitai 
atsakė kunigaikštis. — Aš tik no
riu, kad paskum kitiems nereikėtų 
teisti. Ne, ne! Aš tik noriu paimti 
brūklį ir išblukti lauk pirklius, ku
rie pardavinėja klaidą ir nori gauti 
už ją svetimų žemių ir žmonių ... 
Ir daug galvų! Tas tau turi būti 
suprantama, jeigu klasta širdžiai 
svetima. Net svetimo karaliaus 
galvą, jeigu jis gerumu nenorėtą 
atiduoti savo žemių ir žmonių!- Ar
ba, kad jis galvas kapotų ir vel
niai turėtų iš to džiaugsmo.

Įstatymų žinovas išbalo.
— Valdove, tu kaltini mane 

klasta.
Dabar nusišypsojo Kazimieras:
— Nekaltinu. Bet tu taip gini 

mano sielos skaistumą, lyg už ją 
norėtum velniui visą kitą pasaulį 
atiduoti. Suprantu. Tavo lūpomis 
kalba meilė. Bet ir mano širdis 
meilės pilna. Tik tu myli mane, 6 
aš daug. Visą Lietuvą. Imk plunks
ną ir rašyk, kad ji išliktų gyva ... 
Ir katališka.

Kazimiero žodžiai buvo ramūs, 
bet tokie kieti, kad įstatymo žino
vas paėmė nuo stalo plunksną ir 
ėmė mėginti jos smaigalį. Jo an
takiai susitraukė ir kaktoj atsira
do stačia gili raukšlė. Jis galvoja.

Šeštadienį vakare įstatymas bu

vo baigtas ir perrašytas į perga
mentą. Tetruko tik didžiojo kuni
gaikščio ir karaliaus antspaudo.

— Bet jis nepasirašys, — pa
sakė įstatymų žinovas paskutinį 
kartą perskaitęs, atsisveikino ir 
išėjo.

Kazimieras valandą stovėjo prie 
lango ir klausė vėjo ūžavimo. Pa
laidi debesų driksniai greitai bė- 
go tamsiu dangumi į rytus, o pil
nas mėnuo vis nėrė pro juos j va
karus. K Tik debesys atlėkė ir nu
lėkė, kaip nebuvę, o mėnulis švie
tė vis toj pačioj vietoj kaip tei
sybė. Ir medžiai niekur nenubėgo: 
tik linko prie žemės ir vėl tiesėsi.

— Kaip žmonės, — pagalvojo 
Kazimieras nusisukdamas nuo lan
go, dar kartą perskaitė įstatymą, 
trumpai pasimeldė ir nuėjo pas 
tėvą, nors jau buvo po vidurnak
čio.

Tėvas miegojo. Po sąmokslinin
kų nubaudimo jo dvasia vis dar 
negajėjo rasti pusiausvyros, ir 
naktinis miegas nuo blakstienų 
bėgo.

— Nemiegi. — paklausė pama
tęs sūnų.

— Atleisk tėve, kad tokiu laiku 
ateinu, bet mano širdis ligi ryto 
nebeiškentė. Atnešiau patvirtinti 
įstatymą. Dėl cerkvių.

— Tai nenurimai.
— Negalėjau...
— Padėk. Rytoj pažiūrėsiu.
— Bijau, tėve, kad rytoj gali 

atsirasti svarbesnių reikalų.
— Tai vėliau. O dabar eik pri

gulti. Jau po vidurnakčio. Pailsėk.

Matau, karštis tave vėl degina.
— Aš gal išblaškiau Tavo min

tis, bet jeigu paliksiu taip be tavo 
žodžio, ir aš negalėsiu užmigti.

Tėvas valandėlę tylėjo, paskum 
paėmė pergamentą.

— Gerai, — pasakė. — Dėl tavo 
sveikatos tą padarysiu.

Jis tyliai perskaitė, dar kartą 
peržiūrėjo ir papurtė galvą.

— Tu žinai sūnau, kad tikėjimo 
ir papročių laisvė sena mūsų gi
minės tradicija. O tu nori, kad aš 
pirmas ją sunaikinčiau. Senelio 
Algirdo vėlė nepagirtų manęs už: 
tą, niekada.

— Bet tada taip jo valdžios nie
kas nemėgino atimti.

Tėvas pakėlė tankius antakius ir 
pažiūrėjo į sūnų.

— Tada jie džiaugėsi, kad tvir
ta senelio ranka ramų gyvenimą 
darė, o dabar to nebeužtenką. Jie- 
patys nori * valdyti, — tęsė sūnus- 
toliau.

— Per cerkves? — paklausė ler
vas ir nusijuokė.

— Per cerkves tėve. Argi tu to* 
nematai.

— Tu karščiuoji, — trumpai pa
sakė ir pridėjo sūnui ranką prie 
galvos. — Nuo karščio vaizduotė- 
pasidaro perdaug jautri ir laki. Aš 
pats esu sirgęs. Kai pagiji, viskas 
kitaip atrodo. Aš pasakysiu, kad 
ateitų kraujo nuleisti. Jis pakilo į 
galvą ir perdaug spaudžia sme
genis. Eik. Išsimiegok.

— Ne, tėve, neisiu. Nepyk, kad' 
priešinuos, bet nebenoriu, kad tau 
naujas galvas reikėtų kapoti. Jie ■
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SPORTAS, meilė ir politika
Nors tos žiemos Švedijoje šiemet 

kaip ir nebuvo, bet be visokių var
žybų už Europos „meistrystes", 
vyksta ir krašto visokios pirme- 
nybės, kurios šiemet yra gana 
nuostolingos. Pašliūžų sportui, pvz., 
ilgoms distancijoms ne visur yra 
pakankamai sniego, nors jos vyk
sta šiaurėje, o jo reikia iš kitur 
privežti, todėl žmogus, manąs, kad 
Stockholme gatvėse mauroja bal
tosios meškos t ir krypuoja ping
vinai, tegul nenustemba, skaity
damas laikraštyje didelį skelbimą, 
kad tokiam ir tokiam klubui reika
linga tiek ir tiek vagonų sniego. 
Negeriau ir su bandy (šios žiemos 
sporto šakos mes Lietuvoje ne- 
praktikavom). Štai per valstybines 
rungtynes Suomija—Švedija šiau
rėj, provincijoje ant ežerėlio taip 
atšilo, kad bežaidžiant suižo ledas 
iję teisėjas iki ^pažastų pasinėrė 
vandenyje ir .švilpė . . ., nors to
kio kazuso taisyklėse ir nėra.

kartu su laikraščiais ir kitomis in
formacijomis, aš gavau slaptą įsaky
mą. Ten sakoma, jog žinios iš mūsų 
apygardos kažkokiu būdu pasie
kia rusus. Bronius pasitraukė iš 
mūsų junginio ir jo nelauktas pasi
traukimas manęs neįtikina. Dabar 
mes sužinojome, kad jo šeima ra
miai sau gyvena Kaune. Jis to nie
kuomet neminėjo. Skaudu įtarti 
vieną iš mūsų, tačiau reikalas lie
čia daugiau svarbių dalykų. Žiū
rėk, Jurgi: tai bus tavo paskutinis 
paskyrimas. Šiaip ar taip, mes 
norime skirti tave mažiau pavo
jingam uždaviniui atlikti. Bronius 
dabar stovi sargyboj prie upės. 
Nueik pas jį ir tarp kitko paklausk 
apie miestą, mokyklą, studentes, 
kaip dažnai ten būna šokiai. Su
daryk jam įspūdį, kad miško pavo
jai tave nuvargino ir norėtum 
kitokio gyvenimo. Supratai?

— Taip.
— Žiūrėk, ką Bronius sakys. Aš 

nemanau, jog jis žino, kad mes 
giminės.

— Ne.
— Gerai, Eik į penktą postą 

prie upės. Palik šautuvą. Imk šį 
revolverį - jis lengvesnis ir netoks 
įkyrus. Gero vėjo, jaunuoli! (B. d.)

eina gilyn ir suka žmonėms' gal
vas, ir tu turi jas kapoti. Pagal
vok, tėve, apie tą! Aš daug gal
vojau ir daug žinių surinkau. Jų 
rteslėpiau. Daug kartų jas pasako
jau, bet tas tik tavo širdies kar
tėlį padidino prieš tuos kelis vy
rus, kurie nuėjo) kur norėjo 
Maskva. Dėl to ir mano sąžinė 
nerami. Jeigu nenori to daryti dėl 
Lietuvos, padaryk dėl savęs ir 
manęs. Dabar jų mažai. Jie tik 
sąmokslus rengia, o paskum, kai 
atsiras daugiau, maištą pakels ir 
reikės daug kraujo nuleisti. Savo. 
Lietuvos kraujo.

Kazimieras kalbėjo karštai, o tė
vas vaikščiojo ir kramtė lūpą. Jis 
buvo rūstus ir neryžtingas.

— Eik, — pagaliau* pasakė. — 
Rytoj pašauksiu bajorų ir viską 
apsvarstysiu. Gal ir bus gerai, bet 
tegu ir jie pasako žodį. O dabar 
eik ir nusiramink. Pasitikėk Die
vu. Jis tavo tautai tikrai blogo 
nenori.

— Olelkovičius ir kiti taip pat 
buvo bajorai. Bet jie galvojo ne 
tą,’ ką šnekėjo, — pradėjo Kazi
mieras.

— Gana, eik! — nutraukė tėvas. 
— Tu perdaug toli sieki... Eik ... 
Npgązdink tėvo šešėliais...

Paėmė sūnų už pečių ir švel
niai išstūmė pro duris, o pats, dar 
kelis kartus perėjęs kambarį pa
ėmė pergamentą. Čia tikrai ne
daug tebuvo reikalaujama. Tik ne
leidžiama naujų statyti. Senos gali 
būti. Ir tikėjimo keisti nevaržoma. 
Gali daryti, ką nori tik nestatyti. 

(„Štukoriai" karikatūristai rungty
nėse vaizduoja teisėją sėdintį bai
darėje).

Linksmos buvo ir pasaulinės ledo 
ritulio pirmenybės. Kanada pasi
žymėjo labai brutaliu žaidimu. Už
tat per rungtynes Kanada — Šve
dija sporto entuziastai užblokavo 
olimpinį stadioną. Stadijonas pri
gužėjo pilnas, o už vartų liko 
20 000, kuriems pritrūko vietos 
anoje pusėje, o sporto kankinys- 
entuziastas turi juk rungtynėms 
taupytą energiją sunaudoti. Koks 
gi tos galybės rezultatas — išver
sta geležinė tvora, apmindyta 18 
žmonių, kuriuos greitoji pagalba 
tuoj nugabeno į ligoninę, purve 
pilna kaliošų ir skrybėlių. O kiek 
paltonėlių sudraskyta, o kiek vel
nių pristatyta!

Bet visa tai tik juokai, viskas 
pasitaisys, svarbu pirmenybių pa
baigtuvės. Aukso medalį, kaip ži
note, nusinešė čekai, bet ką reiškia 
auksas, praradus žmogų ir dar „ba- 
javą" vyrą, nors auksas šiais lai
kais daug vertingesnis už žmogų. 
Bet ką reiškia auksas rytų „demo
kratijų“ blefui!

Kas gi įvyko? — klaus gal ne 
vienas. Gal koks nors kanadietis 
ar kitas kapitalistas lazda ar kit
kuo pritrenkė ar nutrenkė kokį 
čeką? Ne, visai ne! Vienas iš auk
sinės čekų komandos žaidikų, 23 
metų jaunas inžinierius Zdenek 
Marek, spiovė į pabaigtuvių ban- 
kietą miesto rūmuose ir, pasinau
dojęs proga, išnyko savo parapi- 
jonims iš akių, taigi „nušoko" kaip 
kad čia Švedijoje sakoma apie to
kius, kurie meta rytų demokratijų 
rožėmis išklotą vieškelį ir pasuka 
į duobėtą ir akmenuotą kapitalisti
nį takelį. Keisti tie žmonės, jų tar
pe ir sportininkai!

O koks skandalas ir suomaištis 
kilo čekų vadovybės tarpe! Kas 
per tvarka! Juk grupės vadovybėn 
buvo priskirti ir du perrengti poli- 
trukai, jų tarpe net pats vadovas 
Antonin Vodicka, kurių uždavinys 
ir buvo sekti žaidikus ir žiūrėti, 
ar kuris neaudžia tinklų „nušokti". 
Tokių prajovų paskutiniu laiku 
dažnai atsitinka čekų sportininkų

Karalius nusijuokė. Perdaug vai
kiška, kad kur nors pastatyta 
cerkvė ir menkas popas galėtų 
knistis po karaliaus sostu. Bet 
šitie, kurie knisosi, buvo sentikiai, 
ir jis apie tą nebuvo pagalvojęs. 
Jam buvo tik bajorai. Bajorai... 
Bet ką dar Kazimieras žino apie 
juos, jeigu jų patarimu negalima 
tikėti. Argi nebėra žmogaus, kuris 
tau į akis ramiai žiūrėtų ir už akių 
turėtų gryną sąžinę.

Nuo tbs minties karalius dar la
biau sunerimo. Valandą vaikščio
jo po kambarį, paskum numetė 
pergamentą ant stalo ir pasuko 
pro duris. Jis norėjo nueiti pas 
sūnų, pažadinti ir pasiklausti, ką 
tas dar žino apie bajorus, kad ne
galima jų žodžiams tikėti.

Tyliai ėjo rankas priekin ištiesęs 
per kambarius, kad patamsy kur 
neužkliūtų ir išgirdo žodžius. Bal
sas buvo Kazimiero. Jis kalbėjo 
karštai, nors žodžių nebuvo ga
lima suprasti. Pas jį kažin kas 
buvo. Dabar, seniai po vidurnakčio. 
Ar ir sūnus. Argi jo maldos ir 
bažnyčios vestų į tą patį, ką jis 
kalba apie cerkves. Seniai juk jis 
geidė Lietuvos.

Skaudus įtarimas su tom mintim 
nuėjo tėvui per širdį, ir jis ant 
pirštų galų ėmė selinti prie durų. 
Durys buvo praviros. Pro jas ir 
sklido balsas.

— Mano jėgos menkos. Jis ma
nim netiki. Bet tu gali. Įtikink jį, 
įtikink, nes tavo rankoj viskas, — 
buvo girdėti.

Tėvas šyptelėjo. Jam buvo įdo- 

tarpe, jeigu jie tik gauna iš krašto 
išnerti.

Po gerų pietų aukso medalį lai
mėjus, politrukas Antonin Vodicka 
užsnūdo viešbutyje valandėlę msh- 
ką, o Marek, pasinaudojęs Morfi
jaus palankumu jam, ėmė ir pra
nyko iš politruko apsiblaususių 
eikių. Ir tik paskui per pirmeny
bių pabaigtuvių bankietą Stock- 
holmo miesto rūmuose čekai pas
tebėjo, kad Maroko nėra. Galva
trūkčiais bėgo į viešbutį, bet Ma- 
,reko jau ten nebuvo — jis nuėjo 
„į požemį" veikti. Bet kas daugi
ausia šėlo ir siuto, tai politrukas 
Vodicka, nes jau antrą kartą jam 
bevadovaujant taip atsitinka, netaip 
jau seniai ir Šveicarijoje du iš jo 
vadovaujamos ledo ritulio grupės 
ėmė ir „nušoko". Išvažiuodamas 
draugas Vodicka šaukė, rėkė, kad 
jam grįžus tikrai nusuks sprandą.

O kur gi dingo Marekas? Gan
dai pasklido, kad jis patapo jau
nos, gražios ir turtingos amerikie
tės pagrobtas ir slepiamas. O kai 
tik traukinys su čekais išriedėjo iš 
Stockholmo, Marekas kupinas 
sveikatos ir ukvatos išlindo „iš 
požemio" ir nuėjo į viešbutį, o 
išeidamas iš viešbučio kaipo suve
nyrą viešbučiui paliko vieną iš sa
vo megztinių. Gandų apie turtingą 
amerikietę jis nedementavo, tokią 
jis sutikęs, išeidamas iš kino tea
tro, ir abu įsimylėję nuo pirmo 
pažvelgimo, bet savo „nušokimo" 
priežasties jis neriša su ta karšta 
meile, vienintele priežastimi buvo 
išsiilgimas laisvės, nes nuolatinė 
policijos kontrolė jam jau spėjo 
įkyrėti.

Stockholme Marek turi gerų 
draugų, draugiškus ryšius užmezgė 
ir su amerikiečiais žaidikais. Ka
dangi jo viza jau pasibaigė, jis 
pats paskambino užsieniečių komi-

Paieškojimai
SKELBIMAS Nr. 64

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime išvardinti asme
nys. Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji, malonėkite atsiliepti C- 
Kartotekai per artimiausius LTB 
skyrius, kartu nurodant skelbimo 
eilės Nr. ir įdedant reikiamą kiekį 
pašto ženklų atsakymui apmokėti.

33. Mirusio JAV-se (Walpole, 
Mass) Jokubicko Antano, s. Vin-

mu, kurį iš bajorų Kazimieras 
nori prikalbėti ir kieno čia rankoj 
viskas. Jis tyliai pravėrė duris ir 
sulaikė kvapą.

Kambary buvo tamsu. Prie lango 
klūpojo Kazimieras. Mėnulio švie
sos pluoštas krito, jam ant galvos, 
ir atrodė lyg jį šviestų iš vidaus.

— Nežudyk, Viešpatie Lietuvos, 
kalbėjo jis. — Argi ji tau ne duk
tė, ar ne tokia pat, kaip daugelis 
kitų, kurios gyvena laimingos ir 
neskriaudžiamos. Apšviesk Kara
lių, kad jis pamatytų jai ateinan
čią nelaimę ir sulaikytų ją. Tegu 
ir jam viskas pasidaro aišku ir 
paprasta, o aš už tai tau tokias 
aukas sudėsiu, kokių tik tu geisi, 
link, jei reikia, ir mano jaunystę 
ir gyvybę, tik leisk gyventi ka
talikiškai Lietuvai...

Jis nutilo, nuleido galvą ir pa
dėjo ant sunertų rankų. Gal ver
kė, o gal mąstė ir ieškojo tokių 
žodžių, kuriuos išgirstų Dangus.

Bet tėvas į vidų nebeėjo. Jis pa
juto drėgmę akyse ir tyliai pasuko 
atgal. Grįžęs paėmė pergamentą, 
pasirašė, prispaudė antspaudą ir 
valandėlę žiūrėjo.

— Tegu būnie, — pasakė dė
damas atgal ant stalo.

Paskum atsilošė kėdėje ir norė
jo pagalvoti, ar to sprendimo am
žiams pakaks, bet sunkus nuo
vargis ėmė spausti akis.

Kai kitą rytą Kazimieras įėjo, 
tėvas dar tebemiegojo, bet ant 
stalo gulėjo cerkvių įstatymas 
pasirašytas ir didžiuoju antspaudu 
patvirtintas.

IS KEMPTENO GYVENIMO
— Pajudėjus labiau emigracijai 

į JAV bei j kitus kraštus, koloni
jos narių eilės smarkiai retėja. Kiek
vieną savaitę išvyksta po keletą 
šeimų į pereinamąją stovyklą 
Augsburgan emigracijai į užjūrius 
Kolonijos komitetas, organizacijos 
bei profesinės draugijos ruošia at
sisveikinimus, primindamos kiek
vienam išvykstančiam dar kartą 
pareigas kenčiančiai Tėvynei. Kul
tūrinis bei švietimo darbas darosi 
kaskart sunkesnis, nes retėja dar
buotojų eilės. Nuo pat gimnazijos 
įsisteigimo dirbę jau išvyko iš ko
lonijos šie mokytojai: gimn. ^nsp. 
J. Eidėnas, mokytojai — Daugėla, 
Ivaškevičius, Surdokas, Spokevi- 
čiūtė (visi šiuo metu emigracinėj 
stovykloj), o jau palikę Europą — 
prof. Kolupaila, Volertas, Ališaus
kas. Iš pradžios mokyklos mokyto
jų išvyko — Izokaitis ir Eidėnienė.

KEBLI PADĖTIS
Offenbacho chemikas Rudolf 

Plauelri yra kaltinamas priesaikos 
sulaužymu. Nacių teisme jis pri
siekė, jog niekuomet nespausdinęs 
jokių proklamacijų prieš Hitlerį. 
Dabar nunacinimo byloje jis turė
jo prisipažinti, jog tai buvo melas 
arba k teismas pripažins jį buvus 
ndciu.

sijai ir paprašė švedų svetimšalio 
paso, o tokį pasą jis gaus. Pirmu
tinis jo rūpestis dabar gauti vizą 
į Ameriką ir smukti ten, koiigos 
sportininkai jam pažadėjo pagel
bėti ir čia.

Tai tokios tokelės vyksta su 
„demokratinių" kraštų sportinin- 
kąis, kur sportininkai savo šlove 
ir privilegijomis eina tuoj po Sta
lino. < Mašalėlis

cento, 57 m. amž., kilusio iš. Užu- 
blaudžių km., Misninkų vi., arti
muosius palikimo reikalu, nuro
dant giminystės ryšį, kuo skubiau
siai prašome atsiliepti. Velionis 
Lietuvoje turėjo brolį (jo sūnus 
randasi tremty?) ir seseris: Mika
liną ir Stefaniją.

34. Mirusio JAV-se Antano Pa- 
vilonio-Pulonio, kilusio iš Šeinių 
km. ir vi. gimines prašome skubiai 
atsiliepti.

35. Jonas Ridzauskas (John Ro
gers) 931,Va Central Ave, Kansas 
City, Kansas, paieško seserų: Vik
torijos Pikelienėsir Monikos Pe- 
traitienės ir jos sūnaus Petro, gyv. 
Kelmėje, brolių: Stanislovo, gyv. 
Saukiškių km. ir Kazimiero, gyv. 
Kražiuose. Tėvų vardai: Martynas 
ir Malvina.

36. S. Urbonaitė, 1939 m. gyve
nusi Plungėje.

37. Vokietijoje mirusio Eduardo 
Kleino, gim. 1910. 1. 30, Slavi
kuose, artimieji palikimo reikalu 
prašomi atsiliepti C-Kartotekai.

38. Povilas Kantrimas, 161 Brady 
St. Sudbury, Ont., Canada, paieško 
brolio sūnaus, kilusio iš Pėsčių 
km.

39. Mrs. Antoinette Valechko, 
230 Meriden Road, Waterbury, 
Conn., paieško brolio dukters- 
našlaitės Birutės Danusiūtės iš 
Viekšnių mst., Mažeikių apskr.

40. Jono Keršio (35 m. amž.) 
paieško Kiarszys Vincente, Buenos 
Aires.

41. Ruth Janulis, (30 m. amž.), 
gim. Vilniuje, 1944 m. gyvenusios

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir Beštadle- 
„Z-IDUndl nlals. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kai tuoj a 
po 25 pfg. o leitadlenlo — 20 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM I.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito elluttų 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 Klldonan, Vlnnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — > šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

Tilžėje, paieško V. Stazevich, 733 
Fillmore Str. San-Francisco 17, Cal. 
USA.

42. Elena Marčiulionytė, iš Lei
palingio parap., Suvalkų kr. ir Pe
tras Dumblauskas, iš Dumblauškų 
km., Kapčiamiesčio parap., Suval
kų kr.

43. Kazys Aleknavičius, s. Sta
sio, gim. 1922.2.14, Vilkaviškyje.

44. Lapinskas Simas, Lapinskienė- 
Damanskaitė Stefanija, Lapinskai: 
Bronius, g. 1923, Pranas, g. 1932, 
Stasė, g. 1930 ir Ona g. 1935, gyv. 
Šiauliuose.

45. Velutis Pranas, apie 60 m. 
amž. gyvenęs Juozapavoje prie 
Kuršėnų.

46. Rūgytė Janina, iš Pavasijų 
km., Bubelių vi. Sakių apsk.

47. Magdalenos Dervonskienės, 
gyv. Danijoje, vaikai: Jadvyga Er
na, Albertas ir Vilius iš Klaipėdos 
krašto.

48. Juozas Juknevičius, kil. iš 
Alytaus, matininkas, ir Monika Žvi- 
nakevičiūtė, iš Miroslavo, g. 1911.

49. Antanas Zurinskas, gyv. JAV- 
se, ieško Zigmo Zurinsko iš Pasar- 
ninkų km., Seirijų vi, Alytaus 
apsk. ar šiaip ko iš Zurinskų.

50. Povilas ir Anelė Grausliai, 
Kęstutis, Laimutė, Antanina, Leo
nas ir Elena Plusčiauskai.

51. Vladas Viliūnas iš Canados, 
ieško brolio Juozo Viliūno, gyve
nusio Rothenburg o. T. DP Camp 
„Wildbad".

52. Juozą Mociski, siuvėja iš 
Kauno, paieško O. Gottner iš 
Frankfurto.

53. Petras Krivonis, s. Petro, 
Veronika Krivonytė - Miliauskienė, 
d. Petro, Albina Krivonytė d. Pe
tro ir Petras Krivonis (tėvas).

54. Galinčius suteikti žinių apie 
1946 m. auto^katastrofoje žuvusią 
Reginą Dambrauskaitę, 24 m. iš 
Kupiškio, lankiusią Vilniaus meno
akademiją.

55. Petras Gužas, advokatas iš 
Kauno.

56. Gauti adresai: Petrui Ada- 
moniui, Anelei Blinstrubaitei, An
tanui Dumčiui, Joanai Garbaliaus- 
kaitęi-Ulpienei, Bruno Jeselskiui, 
Antanui Kasperavičiui, Kaziui Ka- 
sakevičiui, Povilui Kazirskiui, Ma
rijai Kloniu vienei-Strakauskaitei, 
Onai Kriščiukaitytei, Kotrynai Ku- 
kukienei-Ribinskaitei, Stasiui Le- 
kučiui, Justinui Leonauskui, Fe
liksui Norkevičiui, Pranui Orza- 
kauskui, Antanui Paliokui, Pranei 
Pautienei-Bartsevičiūtei, Veronikai 
Perlibienei-Kilikauskaitei, Pranei 
Juskaitei-Sabaliauskienei, Boneven- 
turai^ Sepezinskienei, Vincui Sta- 
bingiui, Bronislavai Stadalninkai- 
tei-Tamašauskienei, Titui Uogintui, 
Juozui Vilkončiui, Stasei Zigman- 
taitei, Emilijai Zorskaitei. Užklydę 
laiškai: Stasiui Pakalniui nuo Au
gust Yauniskis ir Onai Kriščiukai
tytei nuo J. Zablauskas.

J. Samas, gyv. Kanadoje, pai
eško savo švogerio Juozo Žitke
vičiaus ir jo brolių kun. Jurgio; 
Rapolo ir Jono Žitkevičių gyvenu
sių Panevėžyje. Minėti asmenys 
arba žinantieji apie juos, prašomi 
kreiptis į Ambroziejų Žatkevičių, 
gyv. Hanau DP Camp 4 blokas 45 
kambarys.

Mūsų mielam bendradarbiui 
PAULIUI AUGIUI, jo sūne- 
iui mirus, gilaus liūdesio 
valandoje, reiškiame užuo
jautą

B-vė „Atstatymas"
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Skandinavija suskaldyta

Kravcenkos byla Paryžiuje

Stalinas užsigeidė Kravcenkos liudininku
(Mūsų korespondento Paryžiuje pranešimas)

(Rašo mūsų korespondentas

Švedų ministeris pirmininkas Er- 
landeris, grįždamas iš Oslo, kur 
jis dalyvavo norvegų socialdemo
kratų partijos suvažiavime, susto
jo Katrineholme, vidurinėje Švedi
joje, ir ten savo pareiškime kon
statavo, kad Norvegijos kelias 
aiškus, o Skandinavija suskaldyta. 
Anot ministerio pirmininko, Šve
dijos tolesnio neutralumo galimu
mai padidėja norvegų užsienio 
reikalų ministeriui užtikrinus, kad 
Vašingtonas nereikalauja užleisti 
teritorijos bazėms, kilus karui 
tarp didžiųjų. Tiek diskusijos, tiek 
kongreso nutarimas aiškiai paro
dęs, kad norvegų socialdembkratų 
partija įžiūri, jog nebesą jokių 
galimumų išspręsti Skandinavijos 
gynimosi problemą tikro, nuo ali- 
ansų nepriklausančio susitarimo 
rėmuose. Norvegai maną, kad 
Skandinavijos gynimosi sąjunga 
būtų per trapi efektyviai priešintis- 
jeigu norvegai ir danai net kaip 
reikiant apsiginkluotų. Užsienių 
reikalų ministeriui Langei Vašing
tone buvo pranešta, kad Amerika 
nesanti suinteresuota padėti gin
kluotis nuo aliansų nepriklauso
mai Skandinavijos gynimosi są
jungai. Norvegijoje prieinama iš
vados, kad artimiausiu laiku ji sa
vo ištekliais negalės suorgani
zuoti pakankamai stiprios karinės 
pajėgos. Visa tai privedę, kad 
Norvegija nutarusi geriau prisi
jungti prie Atlanto pakto ir jo 
didesnės saugumo‘sistemos. „Nor
vegų vadovybė pasirenka kelią 
pasiremdama tautos dauguma, ku
rios sprendimas remiasi patirtimi, 
bendraujant su Amerika ir Anglija 
per paskutinį karą. Švedų gi vado
vybė savo liniją pasirenka tokia 
pat pastovia tautos nuomone, kuri 
iš savo pusės grindžia švedų neu
tralumo politikos galimumu per 
abu pasaulinius karus. Taikos no
ras gi yra bendras ir lygiai inten
syvus abiejose tautose. Norvegija 
pasirinko kelią, nenorėdama didin
ti įtempimo pasaulyje, bet tik sa
vo saugumui užtikrinti. Iš švedų 
pusės tenka tik apgailestauti, kad 
laisvės ir saugumo pastangos ne
galėjo privesti prie bendros išva
dos ir bendros užsienio politikos, 
bet mes turime taip pat suprasti, 
kad kiekviena tauta turi savo nu
tarimus formuoti pagal savo paty
rimus. O mokomės iš savų o ne 
iš kitų patyrimui", baigė savo pa
reiškimą Švedijos ministeris pir
mininkas.

Tai buvo socialdemokrato žo
džiai. Nieko nuostabesnio ar nau
jesnio nepasakė ir liberalų (liau
dies) partijos vadas prof. Bertil

Togliati Thorezo pėdomis
Roma. Sekdamas savo idėjos 

draugą Thorezą, Italijos komunistų 
vadas Palmira Togliati pareiškė, 
jog Sovietų Sąjungos armijai žy
giuojant per Italiją, rialų komu
nistai stovės sovietų pusėje. Tru
putį švelniau, tačiau panašiai pa
reiškė ir sukomunistėjusių Italijos 
socialistų vadas Pietro Nenni. Jis 
savo bendraminčių reikalavo karo 
atveju neremti proamerikietiškos 
italų vyriausybės. Tuo pačiu metu iš 
ministerių kabineto vicepirminin
kas atsistatydino ir kitas italų so
cialistų vadas Saragatas -.Corriere 
della Serą“ šį Togliati pareiškimą

Skandinavijoje K. Rauklaukis)

Ohlin savo sekmadienio (vasario 
20 d.) kalboje studentų liberalų 
kongrese Lunde. „Švedų pasisiūly
mas pasauliui parodė, kad mūsų 
atmetimas bet kokių didžiųjų alian
sų — nusistatymas, kurių remia 
visos krašto demokratinės parti
jos — nėra kokio nors primity
vaus izoliacionizmo išraiška. Šve
dija pademonstravo savo valią 
duoti įnašą ir nešti atsakingumą 
taikai ir laisvei išlaikyti. Taip pat 
buvo parodyta, kad nepriklausoma 
Skandinavijos karinė sąjunga, ku
rios teritorija negalės nė viena 
didvalstybė disponuoti, tegalėjo 
laikytis tik Vakarams suprantamos 
politikos ir tokiu būdu davė gali
mumų gauti reikalingų ginklų 
siuntų iš ten".

Tai kalbos, pasakytos norvegų 
socialdemokratų kongresui dar te
bevykstant. Po kongreso švedų 
spauda labai tyli, labai nedaug 
teužsimeria apie Skandinavijos 
tautų suskilimą. Gal į tai paveikė 
Norvegijos ministerio pirmininko 
pareiškimas švedų dienraščio „Da- 
gens Nyheter" bendradarbiui, kur 
jis išreiškė norą, kad atsakingi 
Skandinavijos sluoksniai, ypač 
spauda, savo diskusijomis nekir
šintų broliškų tautų.

JAV kataliku pagalba DP
JAV katalikai turi 114 komitetų Jungtinėse Valstybėse. — Penki 
lietuvai centrinėj įstaigoj. — Lietuviai tarp atvykusių DP sudaro 12 

nuoš. — Uosto tarnyba ir globa patekusiems į ašarų salą.
„Draugo" red. Dr. J. Prauskis, kuris lankėsi New Yorke susipažinti 
kaip vyksta DP pervežimas į JAV, „Draugo" dienraštyje rašo:

„Tik savo akimis pamatęs ati
tinkamas įstaigas, supratau, kaip 
daug USA katalikai daro „išvie- 
tintųjų" įkurdinimo reikalu.'

New Yorke yra svarbi katalikų 
įstaiga — War Relief Services, 
350 Fifth Avenue, New York 1, 
N. Y. Tai nukentėjusiems nuo karo 
šelpti ir globoti įstaiga. Kaip jos 
šaka veikia Resettlement Division, 
149 Madison Ave., New York, 
N. Y. Čia dirba apie 70 asmenų, 
o apie 30 atstovų yra išsiųsta į 
Vokietiją ir Austriją. Šalia šių yra 
regijonų direktoriai: tai savotiški 
ryšininkai, kurie iš centro važi
nėja po vyskupijas, palaikydami 
kontaktą su katalikų įkurdinimo 
komitetais, kurie yra įsteigti kiek
vienoje vyskupijoje. Šie komite
tai ieško buto ir darbo garantijų, 
priima užpildytus blankus, sutinka 
atvykstančius, reikale juos paval-

kuo griežčiausiai atmetė. Laikraš
tis mano, jog padėties vis nerei
kia dramatizuoti — prie pilietinio 
karo dar neprieita, tačiau nega
lima nenujausti, jog kai kurių 
pasikeitimų įvairiose srityse būsią. 
Thorezo ir Togliati pareiškimams 
be jokių rezervų pritaria if švei
carų komunistų laikraštis „Voix 
ouvriere".

Politiniai stebėtojai šiuo klau
simu yra vieningos nuomonės, jog 
šiuos pareiškimus abu didieji ko
munistai padarė Maskvos įsa
kymu.

Į pabaigą Kravcenkos byla da
bosi įdėmesnė,, negu buvo pradžio
je, nes greitai Paryžiaus tribunolas 
turės daryti sprendimą. Ginčai tarp 
abiejų pusių darosi audringesnį, ir 
kiekviena pusė kovoja, mesdama 
į areną paskutinius argumentus.

Jei iiki šio laiko Maskva laikėsi 
nuošaliai nuo šios bylos, tai dabar, 
matydama, koks didelis susidomė
jimas pasauly yra ir kaip čia ati
dengiami visi jos užkulisiniai pla
nai, nutarė pereiti į ofenzyvą. Jai 
nepasisekė pradžioje užslopinti 
bylos, tad metėsi į kova, Kravčenko 
ir jo liudininkus apšaukdama „ka
ro nusikaltėliais", išdavikais, niek
šais, žiurkėmis . . .

Debatai tokie gyvi, jog jei kas 
nors sugalvos ateity išleisti atski
ra knyga šios bylos stenogramas, 
tai ji bus įdomesnė už pačią Krav
cenkos knygą „Aš pasirinkau lais
vę", kuri tokį didelį pasisekimą 
turėjo pasaulyje.

Stalinui buvo sunku klausytis, 
kad Paryžiaus laisvame tribunole 
viešai kalbama apie tai, ką jis no
rėjo nuslėpti, ir štai prieš savaitę 
jis oficialia nota kreipėsi į pran
cūzų užsienių reikalų ministeriją, 
prašydamas išduoti kaip „karo nu
sikaltėlius" tris Kravcenkos liudi
ninkus.

KAS TIE „KARO NUSIKAL
TĖLIAI"?

Bet kokie jie yra „karo nusikal
tėliai"? Neužtenka vien parašyti 
notoje, kad tie įmonės, kurie kaip 
ir Kravčenko pasirinko laisvę ir 
atsisako grįžti į sovietišką rojų, 

gydina, padeda susirasti paskyrimo 
vietą. Dabar Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra susidarę komite
tai „išvietintiesiems" įkurdin
ti prie visų 114 katalikų vyskupi
jų. Turbūt, tai didžiausia tam tiks
lui tarnaujanti organizacija USA, 
net nė pusė valstybių dar neį
stengė suorganizuoti savo DP ko
mitetų.

Reikia pasidžiaugti, kad jame 
veikia specialūs nukentėjusių tautų 
skyriai: estų, latvių, lietuvių, len
kų, čekų, .slovakų, slovėnų, kro
atų, ukrainiečių, vengrų. Šioje di
džiulėje įstaigoje dirba mums pa
žįstamieji J, Laučka ir K. Baltra- 
maitis, o taipgi trys lietuvaitės Ša 
matauskienė (Staknytė), Gajaus
kaitė ir Puodžiūnaitė.

Iki šiol iš visų atvykusių DP 
lietuviai sudaro 12 nuoš. kas yra 
gana gera dalis, nors ne tiek, kiek 
norėtume. Per toje katalikų įstai
goje esantį lietuvių skyrių jau 
perėjo apie 5 000 darbo ir buto ga
rantijų. Kadangi daugelis tų ga 
rantijų skiriama šeimoms, tai jo
mis aprūpinama apie 15 000 asme
nų. Tai didelis katalikų įstaigos 
pasitarnavimas lietuvių tautai.

.New Yorke katalikai turi dar 
vieną svarbią įstaigą — Uosto 
Tarnybą. Jos direktorium yra T. 
F. Mulholland, 61 Whitehall St., 
New York, N. Y., telefonas: Bow
ling Green 9-5653. Jos uždavinys 
— globoti i New Yorką atvykstan
čius katalikus ir, pagal išgales, 
kitus. Viena jų tarnybos šaka yra 
rūpinimasis tais, kurie dėl doku
mentų trūkumo ar kitų aplinky
bių būna sulaikomi Ellis Island.

stovyklose ir, jei jiems primetama 
kokia kaltė, tai tegu Maskva krei
piasi tiesiog į vietinius Vokietijos 
okupacinius organus, nes Prancū
zija neturinti teisės spręsti jų li
kimo. Jie atvykę į bylą su specia
liais leidimais ir yra laisvi sugrįžti 
ten, iš kur jie buvo atvykę.

Neužtenka vien pažymėti,^ kad 
jie „karo nusikaltėliai", dabar, ka
da jų parodymas nepatinka Stali
nui, reikia įrodyti, kad jie buvo 
įtraukti į -.karo nusikaltėlių" są
rašus. Tuo tarpu nė vienas jų ne- 
figuravo tokiame sąraše ir perėjo 
per visus DP valymus, buvo net 
pačių sovietų karininkų tardomi ir 
niekas jų nereikalavo grąžinti. 
Kodėl dabar Maskva reikalaujanti?

Dėl to, kad Stalinas smarkiai 
nepatenkintas, jog Prancūzija yra 
toks laisvas krąštas, kur byla gali- 
laisvąi vykti, kur liudininkai, at
vykę iš DP stovyklų, gali laisvai 
pasakoti, ką jie pergyvenę Sovie
tų Rusijoje.

Veltui mes ieškotume „karo nu
sikaltėlių" sąrašę šių trijų pavar
džių, tame sąraše, kurį Maskva po 
karo buvo įteikusi sąjungininkų 
komitetui. Ten jie nefiguruoja, gi 
jei dabar juos įtraukė, tai tas nie
ko nepasako. Stalinas gedi sufa
brikuoti bylas ir įtraukti visus, 
kurie tik prieš jį drįsta ištarti žo-
dį. Juos įtraukė dėl to, kad jie 
nepabijojo pastatyti akistaton 

j prieš Maskvos liudininkus pasa- 
Į šią notą prancūzų užsienių rei- kyti tiesą apie Sovietų Rusiją, kad 

kalų ministerija atsakė, kad šie jie neturi jokio noro grįžti į Sta- 
liudininkai gyvena Vokietijoj DPllino Rusiją ir pasirinko laisvę.

Armijos maištas prieš Ieva

yra „karo nusikaltėliai", reikia dar 
įrodyti.

Savo notoje Maskva pastebi, kad 
Krevson buvęs gestapo agentu ir 
policijos viršininku prie vokiečių 
okupacinės valdžios Ukrainoje, kad 
jis pasižymėjęs kankinimais ir žu
dymais, kad pats asmeniškai daly
vavęs prie 118 ukrainiečių sušau
dymo ... Pasetčnik kaltinimas, kad 
kaip Dniepropetrovsk savivaldybės 
tarnautojas valdęs vokiečių oku
pacijos metu sušaudytųjų ukrai
niečių turtus ir išdavinėjęs savo 
tautiečius vokiečiams. Antonovui 
prikišama, kad jis priklausęs vo
kiečių šnipinėjimo organizacijai 
„Zepelin“ ir iš vogtų daiktų ati
daręs krautuvę...

Tokie tai kaltinimai. Bet stebėti
na, kad šie žmonės, kurie, anot 
Stalino, kolaboravo su vokiečiais, 
buvo gestąpo laikomi kalėjime ir 
'vėliau išvežti darbams į Vokietiją, 
kur po karo buvo sąjungininkų 
kariuomenės išlaisvinti.

PRANCŪZIJA NESUTIKO JŲ 
IŠDUOTI

„New York Times" iš diploma
tinių šaltinių praneša, jog Argen
tinos armija kategoriškai parei
kalavusi prezidentą Peroną, kad 
jo jauna ir nuostabiai graži žmo
na Ieva nebesikištų į politiką ir 
pasitrauktų iš viešojo gyvenimo. 
Laikraštis priduria, jog ir policijos 
armija reikalavimą palaikanti. Ry
šium sii tuo įtempimu atšauktos 
Argentinos karių atostogos, o 
aerodromuose pastatytos specialios 
sargybos, — sako tam, kad kariai 
Ievutės varu neįsisodintų į lėk
tuvą ir neišskraidintų Europon.

Ieva Peronienė. mergautinė pa
vardė Duarte, savo karjerą pra
dėjo kaip naktinių lokalų aktorė, 
po to vertėsi reklamų skelbimu, 
pagaliau buvo radijo pranešėja. 
Grožis ir iškalbą garantavo jai 
sėkmę ir gerą uždarbį, o didelė 
ambicija įvedė ją į įtakingus 
kariuomenės ir pramonės sluoks
nius. Atsitikinai jai teko kartą 
dalyvauti vienoj rinkliavoj su 
pulk. Peronu. Jiedu vienas antrą 
įsimylėjo ir susituokė. Ieva gero
kai prisidėjo prie savo vyro iš
kilimo. Kalbėdama Buenos Aires 
skurdžių masėms, ji pasirodydyvo 
išsipuošusi brangenybėmis ir skelb
davo, jog jinai iškilusi Perono so
cialinės programos dėka. Mases ji 
mokėjo paveikti, ir žymia dalimi 
jos dėka Argentinos proletariatas i 
tapo Perono politikos ramsčiu, pa
dariusiu jį Argentinos prezidentu 

■ir viešpačiu.
Bet Ievai nesisekė susigiedoti su 
Argentinos visuomenės grietinėle,

Viena tos katalikų įstaigos tarnau
toja Miss Buckley kasdieną vyk
sta į Ellis Island, kur turi savo 
raštinę Service skyriuje'. Ji išklau
so į Ellis Island patekusių kata
likų rūpesčius, padeda jiems iš
gauti reikiamas vizas, atneša tiems 
sulaikytiems ir už vielinių tvorų 
laikomiems nelaimingiesiems rei
kiamų pirkinių, iškeičia jų čekius 
ir teikia visokeriopą pagalbą."

kuri, susigiminiavusi su Europos 
aristokratais, negalėjo pakęsti iš- . 
kilėlės iš naktinių lokalų. Ieva 
stengėsi atsigriebti Europoje ir - 
tam reikalui padarė garsiąją ke
lionę. Didelis smūgis jai buvo, kai 
jos nesutiko priimti Anglijos ka
rališkoji šeima. Grįžusi namo, ji 
pasistengė, kad labiausiai prieš ją 
nusistačiusios šeimos būtų finansi
škai sužlugdytos. Ji savo ruožtu 
užsitikrino didžiulį pelną iš mono
polinių bendrovių. Tačiau toks jos 
veiklumas pridarė jai dar daugiau 
priešų. Perono draugai armijoj ėmė 
iš jo juoktis, kad jis patekęs po 
Ievos pantapliu. Ir pats Peronas 
pradėjo ant savo žmonos pykti ir 
jai priešintis, net tiek, kad per 
vieną diplomatinį priėmimą Ieva 
aistringai savo vyrą prezidentą iš
plūdo: ,-Tas tavo Bramuglia (užs. 
reik, min.) ardo visus mano so
cialinius planus!" — Stačiai sun
ku pasakyti, ar „N.Y.T." pranešta
sis armijos maištas prieš Ievą tik 
nebus su prezidento žinia, kuris 
tokiu neįprastu būdu stengiasi 
apsisaugoti nuo politinių ambicin
gos žmonos avantiūrų. J. B.

PRANCŪZŲ KARININKAI — SO
VIETŲ ŠNIPAI

Paryžius. Vasario 28 d. prancū
zų vyriausybė pranešė, jog vienas 
(pavardės nepaskelbė) komunistas 
majoras yra įteikęs slaptų doku
mentų svetimos valstybės karo 
atache. Minėtas majoras šiuo me- ♦ x 
tu yra aktyvioj kariuomenės tar
nyboj. Dokumentai patekę į jo 
rankas, nes jis tarnaująs ginklavi
mosi ir tautinės gynybos mini
sterijose. Kitas kapitonas yra kal
tinamas patiekęs dokumentų, susi
jusių su krašto gynyba, vienam 
komunistiniam laikraščiui. Abu 
karininkai bus teisiami karo lauko 
teismo. /

Dėl šv. Kazimiero šventės sekan
tis „Žiburių" numeris išeis antra
dienį, kovo mėn. 8 d.
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