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Atlanto paktas - naujas istorijos periodas Sovietu daliniai Balkanuose
Vašingtonas. Atlanto paktas 

visose paktą pasirašančiose sosti
nėse nustelbė visus kitus pasau
lio įvykius. Vakarų demokrati
nis pasaulis į jį deda daug vil
čių, jame įžiūri polĄinės padė
ties išryškėjimą bei perspėjimą 
agresyviai nusistačiusioms vals
tybėms. Nors paktas turi tik de- 
fensyvinį pobūdį, Europos komu
nistai jį laiko karui prieš komu
nizmą pasiruošti susitarimu.

Atlanto paktą pasirašančios 
septynios valstybės (JAV, Didž. 
Britanija, Prancūzija, Belgija, 
Kanada, Liuksemburgas ir Olan
dija) kovo 18 d. paskelbė pasau
liui, kad jos visos užpuolimo at
veju Europoje ar Siaurinėje 
Amerikoje kartu griebsis ginklo.

Sudarant paktą, buvo sutikta 
daug sunkumų ir derybos truko 
aštuonis mėnesius. Trumpai nu
sakant, naujasis paktas turi šiuos 
svarbiausius nuostatus: 1. jei 
viena kuri iš paktą pasirašiusiųjų 
valstybių būtų užpulta, tai užpuo
limas laikomas padarytas ir prieš 
kitus to pakto partnerius, 2. 
prieš agresorių, jei bus reikalin
ga, pakto dalyviai griebsis visų 
priemonių ir panaudos ginklus, 
3. kiekvienam pakto dalyviui lei
džiama pačiam apsispręsti, kada 
naudoti ginklą, 4. paktas nepalie
čia JT chartos atžvilgiu padarytų 
įsipareigojimų ir nepažeidžia jo 
teisių, 5. pakte numatyta leisti 
„kiekvienai kitai Europos valsty
bei, kuri gali sutarties principus 
priimti ir prisidėti prie Siaurės 
Atlanto srities saugumo išlaiky
mo“, dalyvauti susitarime.

Sutartis pasirašoma dvidešim
čiai metų. Po dešimties metų ji 
gali būti peržiūrėta ir pataisyta.

130 transportu lietuviu i Sibirą
Berlynas. Augsburge išeinantis 

krikščioniškos kultūros ir sociali
nės politikos laikraštis „Augsbur- 
ger Tagespost” savo kovo 19 d. 
numeryje rašo: Vatikano radijo 
pranešimu, iš Berlyno ateina smul
kesnių žinių apie Baltijos tautų 
gyventojų deportacijas. Ligi šiol 
nesibaigiančiais transportais, už
kaltuose prekiniuose vagonuose,

KUBOS NOTA SOVIETŲ S-GAI
» Havanna. Kubos vyriausybė 

įteikė Sovietų S-gai dvi notas. Pir
moje notoje Kubos vyriausybė 
reiškia didelį nepasitenkinimą ko
munistų vadų-Togliatti, Thorez ir 
kitų pareiškimais, pagal kuriuos tų 
kraštų komunistai karo atveju eitų 
su Maskva. Sis komunistų vadų 
pareiškimas, anot notos; yra de
mokratinio pasaulio naikinimas. 
Kubos vyriausybės supratimu, 
prieš tokį elementą ir JT ir JAV 
turėtų energingai reaguoti. Antroje 
notoje Kubos vyriausybė atmeta 
sovietų protestą dėl pardavinėji
mo kaukių baliuose panašių į Sta- 

, liną kaukių.

Is- 
da- 
At-

dėl

Paktą pasirašančios valstybės 
pakvietė Norvegiją, Daniją, 
landiją, Portugaliją ir Italiją 
lyvauti lygiateisiais nariais 
lanto pakte.

Smarkiausios diskusijos 
prisidėjimo prie Atlanto pakto 
vyko Italijojos parlamente, kur 
komunistai visomis priemonėmis 
stengėsi atbaidyti vyriausybę nuo 
to žygio. Po ilgų parlamento de
batų 342 balsais prieš 170 buvo 
sutarta prisidėti prie pakto. Ki
tos pakviestosios principe yra da
vusios sutikimą. .

Prezidentas Trumanas, paskel
bus Atlanto pakto tekstą, pasvei
kino Achesoną, pasiekus didelį 
laimėjimą.

JAV kongreso užs. komisijos 
pirm. sen. Connally Atlanto pak-

„Kur mano emigracinė byla?“
BALF-o ĮSTAIGOS EUROPOJE PRANEŠIMAS APIE BYLŲ EIGAS. NESĄŽININGI SKUNDĖJAI BUS 

IŠRYŠKINTI IR TURES ATSAKYTI

tą. suteikia garantijas gana di
deliam asmenų skaičiui, kurių 
į savo butą tikrai negali su
talpinti. Tokiu atveju byla su
laikoma ir BALF Centrui ten
ka ją iš naujo pradėti. Emigra
cinės bylos, kurios iš Amerikos 
ateina DP Komisijai į Frank
furtą jau patvirtintos, gauna 
eigą ir anksčiau ar vėliau emi
gruojantis pakviečiamas for
malumams atlikti. Tačiau pasi
taiko, kad kartais vėliau pra
dėta byla greičiau vykdoma už 
anksčiau pradėtą. Emigracinių 
įstaigų aiškinimu tas atsitinka 
dėl to, kad kai kuriose bylose 
pasitaiko neaiškumų ir, kol 
surenkamos papildomos žinios 
neaiškumams pašalinti, byla 
sugaišinama. Taip pat tie, ku
rie vyksta į mažesnes vietoves, 
greičiau susilaukia savo bylų 
įvykdymo, negu vykstantieji į 
didesnius centrus.

Šiuo metu daromi žygiai 
Perkelta į 4 psl.

BALF Įstaiga Europoje gau
na daug laiškų, kuriais pra
šoma pranešti apie emigrac. 
bylos padėtį. Pagal gautus laiš
kus yra sudaromi sąrašai, ku
rie siunčiami BALF Centrui į 
Ameriką arba DP. Komisijai į 
Frankfurtą. Kartu prašoma 
pranešti apie sąraše ■ suminėtų 
asmenų bylų eigą.

Kol iš minėtų įstaigų negau
nama atsakymų, BALF Įstaiga 
besiteiraujantiems jokių infor
macijų suteikti negali. Čia ten
ka paprašyti pas mus besikrei
piančius parodyt bent kiek

nežinoma kryptimi išvežta apie 
400 000 lietuvių, 200 000 estų ir 
200 000 latvių. Vien tik iš Lietuvos 
paskutiniu metu išvežta 130 trans
portų tremtinių.

APTARS VIDURŽEMIO JUROS 
PAKTĄ

Istanbulas. AP praneša, jog Tur
kijos užs. reik, miafsteris N. Sa- 
dak netrukus vyksiąs į Vašingto
ną aptarti Viduržemio jūros paktą. 
Ministeris apie šį savo nutarimą 
pranešė parlamentui, prieš tai pa
reiškęs, jog šiuo klausimu jis pa
laikąs nuolatinį ryšį su Didž. Bri
tanija ir JAVf Jo vykimo data ofi
cialiai neskelbiama, tačiau iš ge
rai informuotų šaltinių pranešama, 
jog Sadakas vyks, kaip tik reika
las pribręs. Viduržemio jūros pak
tas, Sadako nuomone, esąs būtinai 
reikalingas Viduržemio jūros vals
tybių saugumui, ypač atsimenant 
faktą, jog čia Vakarai susitinka'su 
Rytais. Toliau jis pareiškė, jog į 
tokį paktą turėtų įeiti Graikija, 
Italija, Prancūzija. D. Britanija ir, 
gal būt, Ispanija. 

tą pavadino „rimtu perspėjimu 
agresoriams“!

Britų užs. reikalų min. Bevinas 
Atlanto paktą laiko „nauju isto
rijos periodu“, kuris padės susti
printi pasaulio saugumą ir pa
didins vieni kitų supratimą. Ir 
britų opozicijos kalbėtojas pa
reiškė, kad šis Didž. Britanijos 
žygis yra konservatorių sveiki
namas.

Prancūzijos užs. reikalų min. 
Schumanas, priėmęs spaudos ats
tovus, nurodė, kad JAV pakto 
dalyvius aprūpins ginklais, kurie 
galės pašalinti karo pavojų.

Vokiečių politikai džiaugiasi, 
kad, anot Vakarų atsakingų vyrų 
pareiškimų, Vakarų Vokietija 
galės tapti Šiaurės Atlanto pakto 
nariu ir gali jaustis esanti saugi 
nuo netikėtų užpuolimų.

kantrumo, nes pakartotini laiš- 
'kai su prašymu pranešti, kur 
šiuo metu yra jo byla, neturi 
prasmės. Kol negautas atsaky
mas iš BALF-o Centro ar DP 
Komisijos Frankfurte, neįma
noma suteikti informacijų.

Kai kurios emigr. įstaigos 
apie bylų eigą atsisako prane
šinėti, motyvuodamos, kad ren
kant tokias žinias, tektų atidėti 
tiesioginį darbą, t.y. pačių by
lų vykdymą.

Tik tais atvejais, kada gau
nama duomenų, jog byla tikrai 
tapo sulaikyta, reikia prašyti 
BALF Įstaigą padėti pšalinti 
sulaikymo kliūtis. BALF Cen
tras Amerikoj apie bylų už- 
kliuvimą ir sulaikymą NCWC 
Centre arba DP Komisijoj 
Washingtone patiria pats ir 
stengiasi pašalinti sulaikymo 
priežastis. Būna atsitikimų, 
kad buto tikrinimo metu paaiš
kėja, kad garantijos davėjas, 
turėdamas trijų kambarių bu-

Ligi kraštutinumo tempiama šaltojo karo styga
Neseniai pasklido žinia, kad 

sovietai berlyninio oro tilto pa
vyzdžiu rengiasi sudaryti oro til
tą tarp Vengrijos ir Albanijos. 
Be abejo, komerciškai toks pre
kių transportas neapsimoka. Jei
gu sovietai imasi tokių nepapras
tų piemonių, tai arba padėtis 
Albanijoj yra jau tokia įtempta, 
kad sovietai žūt-būt stengiasi at
laikyti savąsias pozicijas, arba 
sovietai yra numatę Albanijai 
ypatingą vaidmenį. Iš Albanijos 
provokacinio laikymosi Jugosla
vijos atžvilgiu, šveicarų „Die Tat“ 
sprendžia, kad veikiausiai teisin
ga bus antroji versija. Paryžiaus 
spaudos sluoksniuose esą plačiai 
kalbama, kad sovietai rengiasi 
pradėti galingą kampaniją už

Roma. Italų žinių agentūra pra
neša, jog iš jugoslavų Kominformo 
šalininkų, kurie pabėgo 4 užsie
nius, yra sudaryti daliniai ir iš
dėstyti parengties stovyje Albani
joj, Graikijoj, Bulgarijoj ir Vengri
joj. Be to, prie rumunų-jugoslavų 
ir vengrų-jugoslavų sienos yra 
sutraukti stiprūs sovietų kariniai 
daliniai. Paskutiniais mėnesiais 
oro keliu į Albaniją sovietai taip 
pat atgabeno daug „technikų". Tą 
patvirtina ir „Neu Zuericher Zei- 
tung", kuris rašo, jog iš Vengrijos 
į Albaniją yra atgabenta didelis 
skaičius ketunnotorių lėktuvų. Pa
sitvirtino taip pat gandai apie so
vietų dalinių stiprinimą pietų Ru
munijoj.

Denos-Reuterio pranešimu, žinios 
apie Kominformo karą prieš marš.

„laisvąją Makedoniją“, kuri bū
tų sudaryta atplėšus dabartinės 
Jugoslavijos ir Graikijos dalį. 
Pagrindinės sąlygos šitam žygiui 
jau esančios sudarytos. Kai kurie 
Paryžiaus laikraščiai sakosi turį 
žinių, jog pastarosiomis savaitė
mis sovietų ir rumunų karinės 
pajėgos buvo masiškai permeta
mos į Bulgarijos pasienius. Jsfu 
anksčiau sovietų kariuomenė bu
vusi sutelkta pietų Vengrijoje, apie 
Fūnfkircheną. Salia ūkinio spau
dimo Tito bauginamas kariškai.

Dunojaus srities ' komunistų 
sluoksniuose vyraujanti pažiūra, 
kad „laisvos“, t. y. „liaudies de
mokratijos“ pagrindais sutvarky
tos Makedonijos įkūrimas esanti 
būtini sąlyga sovietų politikos 

Tito ir pastarojo pasitarimus su 
Vakarų valstybių atstovais pri
imamos skeptiškai. Londo
no stebėtojai mano, jog gandai 
apie Tito pasitarimus su vakarie
čiais yra tyčia Maskvos paskleisti, 
kad tuo būdu būtų galima maršalą 
Tito apkaltinti išdavimu ir nu
mušti jo autoritetą sovietų Komin- 
fonno tautų akyse.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Maskva. Maskvos radijo komenta

torius pažymėjo, kad AUanto paktas 
esąs nukreiptas prieš Sovietų Sąjun
gą ir reikšiąs karą prieš sovietus.

Paryžius. Prancūzijos savivaldybl- 
niuose rinkimuose, kurie vyko kovo 
20 d., kaikuriuose miestuose rinki
muose tedalyvavo tik 60% turėjusių 
teisę balsuoti. Iš daugelio departa
mentų ateinančios žinos rodo, kad 
komunistai netekę daug balsų. Iki šiol 
vidurio partijos pirmaujančios, po jų 
sekanti gen. Charles de Gaulle par
tija (R.P.F.), o ant pačio galo stovi 
komunistų kandjdatai.

Vašingtonas. Atlanto paktas bus pa
sirašomas balandžio 4 d. Vašingtone.

Vašingtonas. Kaip UP praneša, pas
kutiniu metu net tris kartus buvę jau 
kėsintas! nužudyti Tito. Toliau pra
nešama, kad vykstančios jau Jugo
slavijoje smarkios kovos tarp ka
riuomenės dalinių ir sukilėlių, ku
riems vadovauja Kominformo agen
tai.

Berlynas. Vakarinių Berlyno sekto
rių komendantai kovo 20 d. Išleido 
potvarki, kuriuo vienintėle mokėji
mo priemone vakariniuose Berlyną 
sektoriuose pripažįstama tik D-mar- 
kė.

Hamburgas. IŠ Hamburgo NP pra
neša. jog sovietai Baltijos jūroje tarp 
Malmo ir Rūgen išdėstė minų, kurios 
didesnio tonažo laivams yra pavojin
gos. Šią žinią švedų šaltiniai Stock- 
holme patvirtina.

New Yorkas. Iš čia pranešama, jog 
sovietų tarnautojo JT V. A. Gubiče- 
vo ir Judith Caplon byla, kaltinamų 
špijonažu, prasidės balandžio 1 d.

Londonas. Žemieji rūmai priėmė ka
ro aviacijos biudžetą, siekianti 
207.500.000 svarų sterlingų. Tuo būdu 
šių metų karo aviacijos biudžetas yra 
18 mil. svarų didesnis negu pereitais 
metais.

Berlynas. Dena iš Berlyno praneša, 
jog sovietų zonos policijos vadas 
Markgrafas pateko t MVD nemalonę.

Nankingas. AP praneša, jog maždaug 
100.000 vyrų stiprumo komunistų ar
mija stovi prie Jangceklango pasiruo
šusi keltis i kitą krantą. Toliau pra
nešama, jog pietinėse Kinijos pro
vincijose prasidėjo sukilimai.

Vatikanas. Vatikano radijas prane
šė, jog po kard. Mlndszenty suėmimo 
popiežiaus siųstą asmenim! laišką 
Vengrijos vyskupams valdžios parei
gūnai kartu su kitais dokumentais 
konfiskavo.

Berlynas. Vasaros laikas prasideda 
balandžio 10 d.

pilnai sėkmei rytinėje Vidurže
mio jūros erdvėje. Toji sėkmė ne
įmanoma, kol Jugoslavija ir Grai
kija ardo sovietinės sistemos 
vientisumą. Komunistinė Make
donija tą „nenormalumą“ turi 
pašalinti. Tos visos bylos stebė
tojai nenori tikėti, kad būtų pri
eita prie ginkluoto koflikto tarp 
sovietinio bloko ir Jugoslavijos. 
Tačiau tame regi j one vyraujan
čiam įtempimui būdingas oficlo- 
zinės graikų spaudos kreipimasis 
į Tito bendromis jėgomis spirtis 
prieš sovietų imperializmo grės
mę. Ta pačia proga primenamas 
sustiprintas sovietų spaudimas į 
Iraną ir Suomiją, ir visa tai lai
koma po Višinskio atėjimo suin
tensyvinto šaltojo karo simptomu.
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Supraskime ir paremkime
TAUTIETI, ATLIK PAREIGĄ IR IŠBANDYK SAVO LAIMĘ

Kas savaitė po kelis šimtus tau
tiečių išplaukia į tolimesnius ar 
artimesnius užjūrius. Mūsų eilės 
Vokietijoje labai sparčiai nyksta. 
Bet ne visiems lietuviams yra lem
ta palikti vargo Vokietiją ir ieš
koti nežinomos laimės kituose 
ktraštuose. Keli tūkstančiai sene
lių, invalidų, ligonių išvykti nie
kur negali. Jiems lemta palikti Vo
kietijoje. Jų vargo kelias ne tik 
nesibaigia, bet vis sunkesnis da
rosi. Mes. sveikieji, turime jų 
neužmiršti ir padėti. Juk jie bėgo 
is' tėvynės nuo to paties priešo, 
kaip ir mes. Bendro likimo dalia 
mus įpareigoja neužmiršti ir neap
leisti tos pačios nelaimės ištiktų 
savo krašto brolių.

Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
kuris pagal išgales šelpia senelius, 
ligonius, invalidus, studentus tą 
darbą yra pasiryžęs ir toliau tęsti. 
Kad tą darbą L.R.Kryžius galėtų 
atlikti, reikalingos lėšos. Lėšų pa
didinimui, tikriau sakant — pačių 
būtiniausių šalpos reikalų atliki
mui, L.RK. yra paskelbęs aukų va
jų. Aukų rinkimo vajus praveda- 
Tnas orginaliu ir patraukliu būdu— 
platinant L.R.K. bilietus, kurių 
kaina nė didelė, bet kuriuos įsigi
jusieji galės nemažai ir laimėti.

L. R. Kryžiaus aukų rinkimo va
jaus bilietai parduodami ligi 1949 
m. balandžio 1 d. Iki tos dienos 
kiekvienas turimė įsigyti mažiau
siai po vieną tokį bilietą. Atvely
kyje Schw. Gmueud stovykloje 
įvyks burtų traukimas ir dovanų 
paskirstymas.

NAUJAS KUNIGAS Į AUSTRA
LIJĄ

Roma. Kovo mėn. 4 d. iš Romos 
į Ąustraliją išvyko kun. Dr. Povi
las Jatulis. 1939 metų rudenį kun. 
Povilas Jatulis atvyko į Romą 
studijų. Bibliniame Institute įsigijo 
šv. Rašto licencijato laipsnį, vėliau 
studijavo Popiežiaus Gregorijanu- 
mo Universitete, parašė mokslinį 
darbą ir gavo teologijos daktaro 
laipsnį. Karo audros ir okupacinė 
grėsmė abloškė į Italiją nemaža 
lietuvių, kuriems kun. Dr. Jatulis 
nuoširdžiai padėjo, lankė po visą 
kraštą išbarstytas lietuvių sto
vyklas, teikė jiems dvasinę ir ma
terialinę paramą. Dėkingi tautie
čiai, išlydėdami nuoširdųjį Kunigą 
į' Australiją, palinkėjo sėkmingo 
darbo ir kantrybės naujame krašte 
lietuvių tarpe.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ži
niomis dar yra keli tūkstančiai bi
lietų. Tautiečiai, supraskime svar
bų reikalą ir savo kuklia auka pa
remkime LJIJC. kilnų ir sunkų dar
bą. Tegul iki balandžio 1 d. ne
lieka nė vieno neparduoto bilieto, 
kavo kuklia auka atliksime svar
bią pareigą, paremsime savo tau
tiečius ir išbandysime asmenišką 
laimę.

Jei šis L.R.K. žygis pasiseks, o 
tai priklauso nuo mūsų visų, L.R.K. 
iš tų pajamų galės šalpos darbą 
tęsti keletą mėnesių.

KĄ LIETUVOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS DABAR ŠELPIA?

Dabartiniu metu L.R.K. šelpia 
201 paskutinio semestro studentus 
ir doktorantus. Jų mėnesinei šal
pai reikia 5880 DM. Be to, moks-

Vasario 16-oji Sao Paulyje
Lietuyos Nepriklausomybės 31 

metų sukaktis Sao Paulyje buvo 
minima kelias dienas. Lietuvos 
Konsulas Sao Paulyje p. Aleksan
dras Polišaitis 16 vasario suruošė 
kviestiniams svečiams arbatėlę. Jo
je dalyvavo Sao Paulo gubernato
riaus atstovas bei kitų valdžios 
(staigų atstovai, konsularinio kor
puso dekanas, kitų valstybių kon
sulai, žurnalistai ir lietuvių kolo
nijos veiklesnieji nariai. Arbatėlė 
buvo suruošta erdvioje Skandina
vų salėje ir praėjo jaukioje nuo
taikoje. Sis subuvimas sulaukė at
balsio spaudoje. Vasario 17 d. Sao 
Paulo dienraštyje „A Epoca" tilpo 
šios eilutės: „Sao Paulo valstybės 
parlamentas, Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties proga, vienbal
siai pareiškė savo simpatijas Lie
tuvai, kurios istorija yra pilietinio 
susipratimo pamoka ir kurios liau
dis amžių būvyje yra pavyzdžiu 
didvyriško tvirtumo kovoje už de
mokratiją".

Be to, Vasario 16-tos išvakarėse 
konsulas A. Polišaitis išsiuntinėjo 
laikraščių redakcijoms portugalų 
kalba, biuletenį nušviečiantį da
bartinę Lietuvos padėtį.

19 Vasario buvo transliuota .lie
tuviška valandėlė per radio.

Vasario 20 Vila Zelinos (Sao 
Paulo miesto dalis) bažnyčioje bu
vo viet. klebono kun. Ragažinsko 
atlaikytos iškilmingos pamaldos su 
atitinkamu pamokslu. Mišių metu 
giedojo lietuvių choras ir solistai.

lapinigiai mėnesiui atsieina 2756 
DM.

Šalpos yra reikalingi 4000 sene
lių, invalidų, ligonių, kjtfie dėl 
nesveikatos negali išvažiuoti į ki
tus kraštus.

Ligoninėse ir sanatorijose šiuo 
metu guli 700 lietuvių. Šalpa jiems 
būtinai reikalinga. Yra dar 86 psi
chiniai ligoniai, kurių šelpimas 
taip pat būtinas. Susirgimų skai
čius vis didėja. Reikia duoti kuk
lias pašalpas tiems tautiečiams, 
kuriems daromos operacijos ir pa
našiais atvejais. •

L.R.K. būtinų reikalų turi labai 
daug, bet pinigų labai maža. L.R.K. 
kviečia visus tautiečius.esamą pa
dėtį suprasti ir sąvo auka jį pa
lengvinti.

Nė vienas nelikime be Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus laimės bilieto. 
Jie visi turi būti išpirkti. Kai taip 
būsime padarę, balandžio 24 d. 
linksmai lauksime pranešimo .iš 
Schw. Gmuend lietuvių stovyklos: 
gal mūsų turimi bilietai laimėjo.

Po pietų liet, mokyklos salėje Mo
koje buvo suruoštas įspūdingas 
minėjimas su meniška programa. 
Garbės preziėijuman buvo pak- 
viešti gubematūros atstovas, lat
vių estų bei ukrainiečių atstovai, 
Lietuvos konsulas ir kun. Raga- 
žinskas. Oficialioji dalis buvo pra
dėta Brazilijos ir Lietuvos himnais, 
įvedamąjį žodį pasakė Henrikas 
Valavičius. Konsulas Polišaitis pa
sakė ilgoką kalbą lietuvių ir bra
zilų kalbomis, kurioje davė žinių 
iš Lietuvos istorijos ir nušvietė 
dabartinę okupuotos Lietuvos pa
dėtį. Po to sveikino lietuvius gu
bematūros atstovas, labai gražiai 
apie lietuvių koloniją atsiliepda
mas. Jis pabrėžė, kad lietuviai ne
laikomi estranžeirais - (užsienie
čiais), o savais žmonėmis. Taip pat 
nuoširdžiai pasveikino ukrainiečių 
atstovas. Toliau sekė J. Antanai
čio paskaita apie Lietuvos ne
priklausomybės dieną. Kun. Raga- 
žinskas pateikė sveikinimo tekstus 
Brazilijos prezidentui ir Sao Paulo 
gubernatoriui, kurie buvo šventės 
dalyvių priimti.

Meninėj daly dalyvavo du cho
rai: Liet Kat. J. S-gos „Vytis" 
choras, diriguojamas F. Girdaus- 
kb, ir Liet. Kat. Sv. Juozapo ben
druomenės choras, diriguojamas 
chorvedžio kompozitoriaus J. Stan
kūno.

Klemensas Jūra paskaitė savo 
patriotišką eilėraštį „Laisvės Var
pas“. Solo dainavo J. Joteikaitė,

Operinio meno „ledlaužiai“
(Britų „Arts Councilio" tarnyboje")

III. ros link. Apylinkė nelabai pa-

Priartėjo paskutinė musų kelio-
nės savaitė, kurioje Arts Coun- 
cil’is reikalauja iš mūsų solistų 
tikrai „stachanovietiškų” žygių: 
per 7 dienas tenka duoti net 7 kon
certus.

Prieš tai tenka padaryti nemažai 
kelio: pasiekti Siaurinę Angliją, 
kuri nors ir nėra taip toli, kaip 
Šiaurinė Škotija (neduok Dieve, 
nesumaišykite £ių dviejų sąvokų, 
kitaip Škotijoje Jums gali būti 
blogai!), bet vis dėlto kelyje pra
leidžiame apie 8 valandas (Angli
jos sąlygomis tai tikrai ilga kelio
nė). Važiuojame su persėdimais 
per Birmingbamą. per aprūkusį 
plieno pramonės centrą Sheffield,, 
per Derby miestą, kuriame ne
vyksta garsiosios „derby“ arklių 
lenktynės (jos vyksta visai kur 
kitur!), per Yorką su jo garsiąja 
katedra. Visa tai matosi pro miglą, 
nors saulė ir šviečia. Paskutinis 
persėdimas — Darlington. Su nuo-, 
staba pamatome, kad stotyje ant 
perono išstatytas gan primityvios 
išvaizdos garvežys, šalia jo kitas, 
jau kiek panašesnis į dabartinį. 
Pasikaičius užrašus paaiškėja, kad 
tai esama pirmojo pasaulyje gar
vežio, kuris 1825 metais pradėjo 
vežioti keleivius pirmane viešame 
geležinkelyje. O šis geležinkelis 
kaip tik ėjo iš Darlingtono į Stock - 
toną. Šio garvežio ir geležinkelio 
autorius — garsusis Stephensonas. 
Antrasis garvežys — 15 metų vė
liau — 1840 m. pagamintas tipas.

Iš Darlingtono važiuojame (gal
būt tuo pačiu keliu, kur ėjo anas 
pirmutinis geležinkelis) Siaurės jū-

V. Laurinaitis, K. Ambrazevičius, 
O. Zibienė.

Be to, pasirodė prie „laužo” viet. 
lietuviai skautai-ės.‘

Programa užbaigta viltimi-daina 
„Mes grįšim ten".

Visų nuotaika buvo pakilusi. 
Kiekvienas didžiavosi /ietuviu 
esąs. Vienas senukas man pareiš
kė: „Mano ne tik vaikai, čia gimę, 
kalba lietuviškai, bet' ir anūkai.” 
Bet dalyvaujančiųjų tarpe buvo ir 
tokių, kurių vaikai vos besuprato 
vieną kitą lietuvišką žodį. Tačiau 
tokios šventės gal paveiks ir juo
sius-

Reikia pripažinti, kad prie šios 
šventės suruošimo daug prisidėjo 
buvę dipukai. Jie tarytum įnešė 
šviežio lietuviško kraujo.

K. P—tė 

traukli: nepertraukta eile eina fa
brikai ir darbininkų kvartalai. cia 
aplink Newcastle didelis plotas iš
tisai užitntas kasyklų ir pramonės 
sričių. Važiuojame pro aprūkusį 
Middlesborough (tark „Midlsbro) 
miestą. Važiuojant vis tolyn pro 
rūkstančius kaminus nejučiomis 
gimsta mintis, ar neįvyko klaida: 
tokioje aplinkumoje juk vergų 
darbininkų reikėtų, o ne operok 
solistų? Tačiau privažiavus galu
tinį kelionės tikslą, Redvar’o 
miestą—įspūdis pasitaisę: pasirodo 
tai esama pajūrio kurofto, su pui
kiu pliažu. Paskirtasis viešbutis 
pasirodo itin jaukus. Pavakaryje 
visi artistai vaikštinėja po pliažą 
ir gėrisi puikiu jūros oru. Jei žiū
rėti . į jūrą, manytum esąs Palan
goje, tik užpakalyje vieton kopų 
ir pušų — gampilki miesto namai. 
Ir dar vienas skirtumas: einant 
pagal vandenį, staiga didelė banga 
priverčia bėgte trauktis keliasde
šimt metrų. Bangai praėjus, nus
tembame: vanduo atgal nebegrįžta. 
Pasirodo, kad smarkiu tempą kylą 
potvynis.

Koncerto dieną, sekmadienį, iš 
Newcastle atvyksta Arts Counci- 
lio apygardos direktorius (me
nedžeris) su ištisa komisija. Visi 
nuodugniai apžiūri salę, iki smulk
menų gilinasi į visas koncerto 
apystovas. Praneša, kad kas nors 
iš vadovybės (dažniausiai pats me
nedžeris) atvyksiąs į kiekvieną 
koncertą. Sekantiems koncertams 
visur atsiųsią net specialų pirmos 
rūšies fortepijoną. Mieste pilna 
gražiai atspausdintų afišų. Jos čia 
kiek kitokios formos: didelėmis 
raidėmis parašyta — „GRAND 
OPERA”, o tik mažesnėmis — „Lie
tuvos Valst. Operos Solistai". 
Atrodo išviso, kad koncertų pa
ruošimo organizacija čia žymiai 
geresnė, negu Plymouth’o ir Bir- 
minghamo apylinkėse.

Koncerto salė ir vieta: maždaug 
Palangos Pajūrio Restoranas, tik 
čia esama neblogai įrengto teatro. 
Per arijų pertraukas, įsiklausius, 
galima būtų girdėti jūros ošimą. 
Publikos prisirenka pilna salė, pa
sisekimas itin nuoširdus, jame 
jausmingai dalyvauja ir pa^s me
nedžeris. Jis praneša, kad jo apy
gardoje jau dabar dauguma kon
certų yra išparduota. Per pertrau
ką į užkulisį užeina maįoni, silp
nai lietuviškai kalbanti, čia gimusi 
lietuvaitė. Ji sakosi per vieną iš- 
sekančių koncertų Stocktone atsi-

Jurgis Jankus
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— Ir ką?
‘ — Galvoju, kad dabar mano eilė.
— Nesuprantu.
— Mano eilė, jeigu reikės užmušti. Tu vieną užmušei 

ir užtenka, dabar reikia man.
Palys nusijuokė.
— Tu kartais labai vaikiškai nušneki, — pasakė ir pa

tylėjo. Gal būt, laukė, ką aš pasakysiu, bet nesulaukęs 
tęsė: , z

Galiu užtikrinti, kad neužmušiu nei aš, nęi tu. Taip 
paprastai nueiti ir užmušti negalima. Va tada, kai peršovė 
koją, jeigu nebūčiau begalėjęs pabėgti, o jis būtų priėjęs 
ir norėjęs paimti, galėdamas tikrai būčiau užmušęs. Bet 
taip be nieko negalima. O aną ar aš užmušiau. Iš karto 
aš taip ir galvojau, ir ligi šios dienos taip galvoju, bet 
šiandien persvarsčiau. Kai kunigui pasisakiau, jis irgi tuoj 
paklausė, ar ištiesdamas ranką norėjau jį užmušti. Žino
me, kad nenorėjau.

Bet to neužteko, nenurimau. Tik šiandien nei iš šio, nei 
iš to vėl persvarsčiau ir pasidarė aišku. Aš tik nuo tavęs 
tenorėjau jį atplėšti, ir viskas. Net ir to aiškiai nenorėjau. 
Aš pieko negalvojąu, pamačiau, kad mūša, ir patraukiau. 
Ne tik jį bet ir kiekvieną kitą būčiau patraukęs. Kitą gal. 
dar smarkiau.

Visi Šventas Dieve gieda, o jis kančią su lazdynu muša 
ir dar kitam su durtuvu per galvą . . . Man buvo taip, 
lyg kas ateitų į bažnyčią ir pultų kunigą prie altoriaus. 
Ir aš jo nešoviau ir su kirviu nekirtau, nors čia pat ran
koj turėjau. Jei būčiau drožęs, būtų nuo viršugalvio ligi 
žemės perskilęs, bet nedrožiau. Maniau, kad parėkaus ir 
pasitrauks, bet kai nepasitrukė, tai tik patraukiau, visiškai 
negalvodamas, kad jis ant to kelmo virs. Aš nė kelmo ne
mačiau. Jeigu ne kelmas, ar būtų kas atsitikę. Būtų į 
sniegą nuvirtęs ir vėl pakilęs. Gal būtų kokį pusvalandį 
pasiraivęs, bet į mišką vis tiek būtume turėję išeiti. Gal 
ne lik mes, bet ir daugiau, ir visi tie, kurie giedojo. Ir aš 
ir tu užkąbinom. vokietį. Mąt, jis gali daryti viską, o mes 
turim stovėti ir žiūrėti. Mes laukiniai. Ir žinai, kad norė
čiau būti laukinis. Per vieną naktį nuėjęs visus juos ten 
išgalabyčiau. Akis už akį, dantis už dantį! Bet dabar ne
begali.' Jis tavęs nelaiko žmogui ir gali daryti, ką nori, 
o tu žinaisi žmogus esąs ir jį žmogum laikai, ir laisva va
lia ranka nekyla. Ką nori daryk, nekyla ir gana. Apmušti 
gali, brolau, bet užmušti-ne. Nepadarysim to. Tas sėdi mū
sų širdy ir neleidžia galvoti, kad galėtum padaryti . . .

Jis dar kalbėjo iš reto ir pagalvodamas, bet aš sunkiai 
begirdėjau, ir kai pabudau, lauke buvo visiškai šviesu ir 
saulė jau buvo pakilusi viršum medžių.

Palys tebemiegojo, vieną ranką pasikišęs po galva, kitą 
toli į šalį atmetęs, kvėpavo giliai ir lygiai. Tylutėliai pa
siėmiau tuščią indą ir išėjau. '

Valandėlę stovėjau ir žiūrėjau į vakarykštį darbą. Daug 
kur buvo žymu žemių, daug dar reikėjo dangstyti. Sugal
vojau prisirauti mažyčių medelių ir užsodinti. Kai prigis 
ir sus’progs uždengs visas žymes.

Pilnas miškas buvo balsų. Toli švilpė juodasis strazdas.. 
Cia niekas negalvojo apie baimę.

Tiesiai per jaunuolyną nuėjau prie upelio ir gerai ausi; 
prausiau. Rankos buvo įjuodusios, bet gerai patrynus su- 
molėtd žeme nusišveitė, lyg būčiau prausęsis su geriausiu 
muilu. Paskum nuėjau prie sulos. Dieną nebejutau jokios 
baimės. Ramiausiai prisipyliau indą, paskum atsigulęs at
sigėriau ir pasukau atgal. Pro pernykščius lapus visur ka
lėsi ožkabarzdžiai, garšvos ir kerpės, o pipirlaiškės ir pa- 
lazdyniai buvo pačiame žydėjime. Būdamas vaikąs, visada 
bėgdavau motinai paruošti palazdinių, o pro šalį prabėg
damas pasiimdavau Mortą. Nors ji buvo jaunesnė už ma
ne, bet niekas_kitas taip gerai nežinojo tų vietų, kur gra
žiausi palazdyniai žydi. Žinodavo, kūr didėli ir tamsiai 
mėlyni, kur šviesesni ir kur tokie vos palšai melsvi, be
veik balti. Kartą skynėme, ir ji-radę baltų. Nedaug, bet 
tokių baltų lyg būtų dar iš žiemos šviežio sniego trupjnė- 
liai atlikę. Atsinešė pilną saujelė ir padavė.,

— Kur radai? — sakau, o ji žiūri į akis ir šypsosi.
—- Pasakyk.
— Nesakysiu. Kai norėsi, kad priskinčiau, ateik, papra

šyk, priskinsiu.
— Gerai, priskink.
— Bet tu neik. Įlipk va į tą ąžuoliuką ir sėdėk, kol aš 

atnešiu.
— Kam lipti? Aš ir taip galiu palaukti.
— Ne. Tu tada eisi žiūrėti, kur aš skinu. O juos tegali

ma tik vienam skinti, kai kitas pamatys, jie visi mėlyni: 
pasidarys.

Jei nenori, nerodyk! Aš pats surasiu.
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Dar viena dramos premjera
Emigracija nupūtė daugelį me

ninių parengimų. Jau- prieš kurį 
laiką nustojusio veikti tremties 
dramos teatro dalyviai išplaukė 
arba netrukus išplauks į užjūrius. 
Jie visi puoselėja viltį, kad susi
jungs anapus vandenyno ir įkurs 
pastovų lietuvišką teatrą. O tuo 
tarpu ... S. m. kovo 23, 24 d. d. 
Augsburge, vadovaujant režisieriui

vesianti ir savo „mamą", kuri dar 
puikiai mokanti lietuviškai.

Sekantis kelionės etapas: du 
koncertai Whitby’je. Nuvykstame 
ten per porą valandų tykiais, kal
nuotais, mažai gyvenamais užkam
piais. Pasirodo, Whitby yra dar 
gražesnė vieta, riegu Redcar. Gan 
gilioje ir siauroje įlankoje įreng
tas žvejų uostas, visur aukšti, uo
loti krantai. Mus nuveža į nau
jesnę kurortinę miesto dalį: „Whit
by Spa". Viešbutis — prie pat jū
ros; pakrantė — aukštos uolos; 
apačioje •— mums įprastas, smėlė
tas pliažas. Atvykimas į peosijoną 
pradžioje turi kiek dramatinio po
būdžio, Mat, pensijonas pritaikin
tas vasarotojams; kambariuose nei 
„šilinginio", nei centralinio apšil
dymo nesama. Drėgmė ir šaltis— 
žvėriški. Vėliau dalykai pamažu 
susitvarko. Maloni šeimininkė ško
te visai nepateisina apie šią tau
tą pasklidusios opinijos: ji noriai 
prisitaiko prie dainininkų pageida
vimų. Vyrai gauna kambarį su ži
diniu, kur sukūrenus apie centnerį 
anglių, pavyksta kiek pakelti kam
bario temperatūrą; moterims pas
tatoma po elektrinę krosnelę. 
Didžiulė vienbučio „lounge", ne
paisant nuolatinės židinio ugnies, 
gan šalta, bet vaizdas pro didelius 
langus į jūrą bei į vingiuotą ir 
uolotą pakrantę — tiesiog pasakiš
kas. Žavėtina vieta vasaros poil
siui: jūros vanduo čia šiltas, p ly
ja ne taip jau daug, kaip Vakarų 
pakrantėje.

Koncertas ir čia vyksta „Pajūrio 
Restoranė" teatro salėje. Bilietai 
išparduoti. Tenka patirti, kad Whit- 
byje yra itin aktyvus muzikos klu
bas, davęs klausytojų branduolį. 
Dvi dienos pajūryje panaudojamos 
ir pasivaikščiojimams. Oras nors 
ir smarkiai vėjuotas, bet saulėtas. 
Įdomu, kad bažnyčios ir senoviško 
vienuolyno griuvėsiai aukštoje pa
krantėje kilę iš . . . Pirmojo Pa. 
saulinio Karo, kai Whitbį gerokai 
apdaužė prie Anglijos priplaukę 
vokiečių karo laivai. Iki to laiko 
viduramžiniai pastatai buvo išlikę 
nepaliesti.

Išvykstant iš Whitby, geležinke
lietis, kontroliuodamas bilietus, 
reiškia savo pasigėrėjimą puikiu 
niekuomet šioje vietoje negirdėtu 
koncertu. Sekantis etapas: pramo
nės miestas Stockton on Tea. 
Stocktone mus laukė įdomūs įspū
džiai. Pasivaikščiojus prieš kon
certą po miestą buvo kiek nuosta
bu, kad be poros milžiniškų afišų 
su užrašu metrinėmis raidėmis 
„GRAND OPERA", kaž kaip trūkc 
skelbimų. Net ir prie YMCA’os 
teatro, kur turėjo įvykti koncer
tas, gausios afišos reklamavo tik 
kažkokios, taip pat britų Ai t i 
Councilio remiamos, dramos tru
pės gastroles su Moljiero „Šykš
tuoliu". Vakare solistai buvo nus
tebinti didžiulės minios žmonių 
prie teatro įėjimo. Paaiškėjo, kad 
bilietai jau seniai išparduoti, afi
šos buvo „dėl švento ramumo" 
nuimtos, o visa ši minia laukia ... 
sugrąžintų bilietų, kad kaip nors 
pakliuvus į salę. Deja, beveik Vi
siems teko grįžti namo, nes niekas 
bilietų negrąžino. Toks koncerto 
pasisekimas šiame grynai industri
niame mieste buvo nelauktas ir 
pačiam Arts Counciliui, nes jei tei 
būtų buvę numatyta, tai ir čia bū
tų buvę suruošti du koncertai.

(B. d.)

Henrikui Kačinskui, Zita Keva- 
laitytė, Juozas Palubinskas ir An
tanas Škėma išeina į sceną su 
nauja premjera. Vokiečių drama
turgo Fritzo Hochwaelderio (pagal 
George Kaiserio idėją) trijų veik
smų drama „Pabėgėlis" blikstels 
barakinio teatro rampos šviesoje. 
Veikalo turinys labai artimas 
mums lietuviams. Veiksmas vyksta 
Prancūzijoje, vokiečių okupacijos 
metu. Aštriai iškeliamos deporta
cijų ir tėvynės meilės problema.

Jei konsulai labai nespaus, ak
toriai tuoji pat po premjeros žada 
aplankyti ir kitas stovyklas.

VASARIO 16-JI 
BRIUSELY

Šiais metais didžiausias vasario 
16 minėjimas Belgijoje įvyko Briu
selyje vasario 20 d. Iškilmėse daly
vavo ir iš tolimų vietovių atvykę 
lietuviai. Tai pirmasis toks gausus 
Belgijos lietuvių susibūrimas. 
Priešpiet apie 500 lietuvių su tau
tinėmis vėliavomis ir belgų kariš
ku dūdų orkestru nužygiavo prie 
belgų tautos šventovės-nežinomo 
kareivio kapo, ant kurio ta proga 
Belgijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas kun. J. Danauskas ir 
gen. Grigaliūnas-Glovackis uždėjo 
vainiką. 12 vai. J.O.C. rūmų ko-
plyčioje įvyko iškilmingos pamal
dos, kurias laikė ir momentui pri
taikintą pamokslą pasakė Tėvas V. 
Mikalauskas, S. J. 13 vai. vienoje 
puikiai išpuoštoje minėtų rūmų sa
lėje įvyko iškilmingas minėjimas. 
Jį savo atvykimu pagerbė Švento 
Sosto nuncijus Belgijai J- E. arki- 
vysk. Femand Cento, artimas 
vysk. Matulionio draugas J. L 
vysk. Boleslas Sloskans, užs. reik, 
ministerijos direktorius ir kt., ku
rie ta proga Lietuvai ir lietuviams 
pareiškė daug nuoširdžių žodžių. 
Platesnę kalbą lietuvių ir prancū
zų kalbomis pasakė BLB pirminin
kas kun. J. Danauskas. Susižavė
jęs minėjimu, Šv. Sosto nuncijus, 
eidamas iš salės, užlipo ant kėdės 
ir sušuko: „Tegyvuoja Lietuva"; 
Meninę dalį išpildė Maurage, Lim- 
burgo ir k t. vietovių lietuviai. Kitą 
dieną visą šventę plačiai aprašė 
Briuselio dienraštis „La libre Bel
gique”. Vasario 20 d. šventės pro
ga per Briuselio radiją, taip pat 
buvo transliuojama lietuviška mu
zika.

Vasario 16 d. minėjimai įvyko 
taip pat ir Charleroi, Liege ir k t.

tada hauįuo^
Per Sv. Kazimierą, kovo 4 d., 

puošnioje Kempteno Sv. Lauryno 
bažnyčioje pašventinta ir atideng
ta vietos lietuvių tremtinių ben
druomenės aukomis paminklinė 
lenta su tokiu įrašu dviem kalbom 
— vokiškai ir lietuviškai: „Bena
miai lietuviai, žiaurių tikėjimo ir 
žmonijos priešų išvaryti iš savo 
tėvų žemės, būdami 1944-^-1949 
metais Kemptene, šioje kilnioje 
šventovėje nuolankiai meldė Visa
galį Dievą padidinti krikščioniš
kąją artimo mielę tarp visų pa- 
sulio tautų ir sugrąžinti laisvę sa
vo Tėvynei". Po apačia padėta 
1949. II. lo data. Omamentacijos 
projektas dail. K. Paškevičiaus. 
Pašventino vietinis vokiečių kle
bonas Geistlicher Rat J. Holzmann, 
į gausiai susirinkusius lietuvius ir 
su vėliavomis mūsų skautus tar
damas nuoširdų užuojautos žodį. 
Padėtas šiuose Dievo namuose ak
muo ir po dešimtmečių priminsiąs, 
kad čia, Kemptene, lietuviai builo 
radę prieglaudą ir įsijungę šion 
parapijom Galingai skambėjo po 
kunigo kalbos Lietuvos himnas Šv. 
Lauryno bažnyčioje.

Sv. Kazimiero garbei ir pamink
linės lentos pašventinimui paminė

ti tą pat dieną, pavakarėj YMCA 
salėje buvo iškilminga akademija, 
kur įžanginį žodį — svečiams vo
kiškai, o saviškiams lietuviškai — 
tarė komiteto pirm. N. Tautvilas. 
Vaizdinga paskaita mokyt. A. Ty- 
ruolis-Šešplaukis vokiškai ir lietu
viškai apžvelgė šv. Kazimiero gy
venimą, paryškindamas jo ryšius 
su savąją, lietuvių, tauta ir net 
rasdamas ryšių su Bavarija: Fūs- 
sene Neuschwanstein pilies sosto 
salėje tarp penkių šventųjų valdo
vų yra paveikslas ir šv. Kazimie
ro, kurio vyriausioji sesuo, be to, 
buvusi ištekėjusi už Bavarijos ku
nigaikščio Jurgio. Akademija baig
ta gana įspūdinga muzikos meno 
—\ giesmių programa, kurioje da
lyvavo sol. P. Bičkienė, violon
čelistas muz. P. Armonas ir jo va
dovaujamas choras, palydint 
fisharmonija latvių pianistei Si- 
neps.

Paminklinei lentai padirbdinti 
vadovavo komisija, x kurion įėjo: 
pirmininku kleb. kun. A. Stanevi
čius, o nariais—komiteto į>irm. N. 
Tautvilas, doc. dipl. inž. K. Kriš- 
čiukaitis, dail. M. Paškevičius, dail. 
K. Rutkauskas, dipl. ekon. A. Va- 

[ lavičius, J. Janulevičius ir kt Vild.

Krepšinio komanda Venecneloje
Valencia. Penkių lietuvių jau

nuolių dėka, būtent: Algio Šlioge
rio, Antano Šulco, Leono ir An
tano Baziliauskų ir Vytauto Sa
kalausko (jauniaus) įsteigta krep
šinio komanda.

Tai pirmutinė lietuvių krepšinio 
komanda Venezueloje. Lietuviai 
krepšininkai pakviesti dalyvauti 
vykstančiame krepšinio turnyre. 
Estados Carabobos meisterio var
dui įgyti. Iš iki šiol turėtų dviejų 
rungtynių lietuviai eina be pralai
mėjimų, sukeldami baimės vietos 
krepšininkų tarpe.

Vyt. Sakalas

PIETŲ VOKIETIJA — ŠIAURĖS 
VOKIETIJA 0:1 (0:0)

Kovo 13 d. Hannoveryje įvyko 
tradicinės futbolo rungtynės tarp 
Pietų ir Šiaurės Vokietijos, rink
tinių, kurios baigėsi šiauriečių per
gale 1:0 (0:0). Vokietijos futbolo 
sluoksniai, negalint vokiečiams 
dalyvauti tarptautiniuose susitiki
muose, šioms rungtynėms skiria 
didelę reikšmę.

Pats žaidimas, nors pūtė stiprus 
vėjas ir lijo, buvo, kaip skelbia

AtonMs omuus...

vokiečių spauda, aukšto lygio, 
šiauriečiai viršijo savo priešinin
kus kovos dvasia, kondiciniu pra
našumu ir greičiu. Šias rungtynes 
sekė 40.000 žiūrovų.

Futbolas. Tarptautinėse futbolo 
rungtynėse Valija nugalėjo Islan
diją 2:0, Amsterdame Olandija su
žaidė su Belgija 3:3.

Šių rungtynių metu Amsterdame 
įlūžo tribūną. Esama daug sužeis
tų. Londone-Anglija įveikė Valiją 
3:1. Tarpmiestinėse futbolo rung
tynėse Muencheno rinktinė įveikė 
Stuttgartą 5:3.

Ledo ritulys. JAV nugalėjo 
Olandiją 13:4 ir 10:1, Kanada-Švei- 
c a riją 7:0; JAV-Kanadą 3:2. Čeko
slovakija sužaidė su Švedija 6:6 
ir su Austrija 16:2, Belgija laimėjo 
prieš Prancūziją 4:3 ir Amerika 
prieš Švediją 2:0.

Imtynės. Tarptautinėse rungty
nėse Turkija įveikė Italiją 8:0.

Boksas. Bokso rungtynės tarp 
Čekoslovakijos ir Lenkijos baigė
si lygiomis — 8:8.

Devyniolikametis prancūzas An- 
dre’le Floch mirė vienoje Londono 
ligoninėje po rungtynių, kurių me
tu nuo savo priešininko — britų 
meisterio Peter Brander — gavo 
keletą stiprių smūgių į galvą.

VENECUELOJE MIRE LIETUVIS 
ANTANAS BAZIUAUSKAS .

Valencia. 1949 m. vasario 15

ŠIRDIS DŽIAUGIASI I
Švedų lėktuvų konduktorė Bri

tą Googe viename pietų Amen- | 
kos restorane padarė įdomius sa
vo širdies plakimo tyrinėjimus. 
Normaliai jos širdis plakė 65 kar
tus į minutę. Grojant Vienos val
są, plakimas padažnėjo iki 100 
kartų, gi Sambos (toks šokis) me
tu iki 130 kąrtų.

„STALINO VARGONAI" 
VAIKAMS

Sovietų Sąjungoj yra vienintelis 
institutas pasaulyje, kuris užsiima 
modemiškų žaislų projektavimu. 
Jame dirba apie 100 technikų. 
Kiekvienais metais institutas iš
leidžia į pasaulį daugiau negu 200 
naujų rūšių žaislų. Paskutinis jo 
išradimas yra T 34 kopija „Stalino 
vargonai" ir instituto pasididžia
vimas — internacionalą giedanti 
lėlė.

PARDUODA SAVO AUSĮ
Olandė dailininkė Cock van 

Gent paskelbė laikraščiuose, jog 
už 24 000 dolerių parduodanti sa

vo ausį. Spaudos atstovams ji pa
reiškė, jog pinigai jei reikalingi 
pragyvenimui. Ji taip užsiėmusi 
savo menu, jog neturinti laiko 
dirbti kitą darbą.

PO 50 METŲ Į LAISVĘ
Neseniai iš Turino kalėjimo bu

vo paleistas 80 metų Domenico 
Germano, kuris 1898 m. buvo nu
teistas iki gyvos galvos kalėti. 
Pirmą vakarą laisvėje jis praleido 
policijos globoje, negalėdamas 
atsistebėti dvidešimto amžiaus lai
mėjimais.

Ieškau gyvenimo draugės lietuvai
tės .su kuria noriu emigruoti į 
Ameriką. Esu gimęs 1914 m., ūgis 
169. Amerikoje turiu neblogų per
spėk tyvųv įsikurti. Laiške smulkiau 
parašysiu apie save. Parūpinsiu 
dokumentus ir važiuosim kartu ar
ba atsikviesiu vėliau. Suinteresuo
tųjų laiškus siųsti zsu fotografija.

P. Jurjonas, Zeppelin-Allee 17, 
Frankfurt a. M. (16) 

USA-Zone, Germany

— Vokiečių sunkaus svorio bok
so meisterio Hein ten Hof, kuris 
kaip žinome, šiuo metu treniruo
jasi JAV-se, laukdamas kovos, 
menedžeris Emil Jung grįžo į Vo
kietiją. Dėl ten Hofo būsimų rung
tynių Emil Jung nieko konkretaus 
nepareiškė.

VYR. FASK-TAS SKELBIA
Pranešame visiems suinteresuo

tiems, kad į Vyr. FASK-tą nuo šiol 
reikia kreiptis šiuo adresu; V. 
Adamkavičius, Augsburg-Hochfeld, 
von Richthofenstr. BĮ. 9, nes A. 
Vekselis jau išvyko į JAV.

Vyr. FASK-tas

dieną, nuvykus velioniui į vietos 
ligoninę daryti gerklės operacijos, 
jos nesulaukęs staiga mirė. Velio
nis buvo Lietuvoje veiklus Šau
lių Sąjungos narys taip pat žino
mo „Perkūnas" choro dalyvis. Bol- 
ševikmečiu už lietuvišką, atvirą 
žodį buvo rusų kalinamas ir kan
kinamas. Palike žmoną ir tris sū
nus. Palaidotas vietos katalikų ka- 
ėpinėse. Vytautas Sakalas

Paieškojimai
Paieškomi: Vincentas Janka vičius 
iš Panūdžių kaimo, Kelmės valsč.. 
Raseinių apskrities; Viktoras Jan
ka vičius iš Šiaulių miesto; Juoza
pas, Valerija ir jų duktė Eimantai 
iš Šiaulių miesto; Bronė Jankavi- 
čiūtė taip pat iš Šiaulių miesto ir 
Kazimieras Eimantas iš Kelmės 
valsčiaus. Žinantieji apie paminė
tų asmenų likimą malonėkite pra
nešti šiuo adresu: Mrs. N. Beisevl- 
čienė, 842 North St., Rochester 5, 
N. Y.’, USA.

Paieškomi Vladas Kaunas, jo 
žmona Joana ir dukros Joana, Bi
rutė ir Aldutė Kaunaitės, kilimo 
iš Stanaičių kaimo, Kybartų valsč. 
Vilkaviškio apskr. Žinantieji apie 
jų likimą malonėkite pranešti adre
su: Miss Adelė Jakutelytė, Ontario 
Hospital, Kingston, OnL, Canada.

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 
ejlės Nr. ir įdedant reikiamą kieki 
pašto ženklų atsakymui apmokėti.

57. Mr. Stanley Labanauskas gyv. 
California, USA, paieško Petro 
Jankausko, iš Kreivių km. Šilalės 
vi., Tauragės aps. ir Vinco Laba
nausko iš Raglaičių km., Šidlavos 
parap., Raseinių aps. ar juodviejų 
vaikų.

58. Mr. Vladas Balavičius iš 
USA paieško Jovaišio Petro ir jo 
vaikų (2-jų dukterų ir sūnaus) 15— 
20 m. amž. gyvenusių Alytuje P. 
Jovaišis buvo vedęs Albiną Bala- 
vičiūtę, kil. iš Jakubiškių km., Liš
kiavos par., Alytaus aps.

59. Sr. Roberto Urbanovicz; gyv. 
Argentinoje paieško Stanislavos 
Misiūnaitės, d. Stanislovo, iš Kie- 
nykštės km., Melagėnų vi., Šven
čionių aps.

60. Mrs. William Berkawich (iš 
namų Magdalena Basavičiūtė), gyv. 
USA paieško savo giminaičių, gy
venusių Lietuvoje, Višakio Rūdos

1 rajone.
62. Dr. Georg Schulinski (Šu

linską), gim. 1912. 9. 13 Šukiu 
km., Salos vi. Vilkaviškio aps.

637 Marija Wegner-Konopinska, 
gim. 1918 m. ir Oskar Wegner,
iki 1940 m. gyvenę Kaune.

Pranešu giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. kovo 
mėn. 1 d. Augsburgo ligoni
nėj mirė mano mylimas vy
ras Antanas SPINGIS, gimęs 
1892 m. rugpiūčio mėn. 7 d. 
Viekšniuose, gyvenęs apie 
30 met4 J.A.V., pirmojo pa
saulinio karo veteranas, ke
ramikos įmonės Viekšniuose 
savininkas. Palaidotas Augs- 
burg-Nord kapinėse.

Nuliūdusi žmona

ileina antradieniais, ketvirtadieniais Ir iefttadlo- 
„Z-IDUndl nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaituoja 
po 25 pfg. o ieltadlenio — M pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM B.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai. sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekviena palaiko
ma 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 IB. Lot 36, Old Klldonan, Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus, 9204 So. Broadway, Loa Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai. o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dar viena vokiečiu valiutos reforma?

—------- —---------------- --------------------

Maskva pries Tito
Triestas. AP žiniomis, viena ita

lų žinių agentūra pranešė, jog 
Maskvos radijas viename praneši
me pareiškė, kad Jugoslavijos kai
muose ir miestuose,, prasidėjo ka
ras prieš Tito kliką ir jis tęsis tol, 
kol išdavikai bus pašalinti. Kalbė
tojas pareiškė, jog Maskva neko- 
vojanti prieš jugoslavų tautą. Ji 
tik padedanti jugoslavams išsiva
duoti iš Uranijos, kuri vedanti 
krašta į pražūtį. J

Iš kitos pusės Trieste išeinantis 
„Giomale de Trieste" rašo, jog 
kovo 12 d. Brioni saloj Tito buvo 
susitikęs su Vakarų valstybių ats
tovais.

Tas pats „Giomale de Trieste" 
iš Istrijos praneša, jog antititinis 
elementas kovo 15 d. naktį iš
sprogdino geležinkelį, jungiantį 
Triestą su Pola. Pranešama, jog 
jugoslavų daliniai tuojau nuskubė
jo į minimą vietovę.

KOMINFORMAS PLANUOJA 
SUŽLUGDYTI TITO

Atėnai. Graikijos viešojo sau
gumo ministeris Konstantin Rendis 
pareiškė, jog graikų sukilėlių ap
klausinėjimas patvirtino gandus, 
pagal kuriuos kominformas yra 
galutinai nutaręs sulikviduoti Tito. 
Taip pat spėjama, jog bus stengia
masi sukurti nepriklausomą Make
donijos valstybę ir ties Salonikais 
laisvą priėjimą prie Egėjaus jūros.

Makedoniją turėtų sudaryti 
Graikijos ir Jugoslavijos teritori
jose esančios žemės. Kadangi mar
šalas Tito be abejo su tuo nesu
tiks, yra numatoma į pietinę Jugo
slavijos dalį įšmugeliuoti graikų 
sukilėlių, kurie kartu su Make
donijos komunistais turėtų daryti 
akciją prieš dabartinę vyriausybę. 
Ministerio Rendis išleistame ko
munikate sakoma, jog gen. 'Mar
kos nušalinimas ir Makedonijos 
vyriausybės pakeitimas yra pirmas 
Tito žlugdymo ženklas. Pusiau ofi-

Hm HiOM UWQUCiM
(Atkelta iš 1 pusi.) 

išaiškinti, kur yra užkliuvusios 
bylos, kurios NCWC Centrui 
New Yorke perduotos dar prieš 
gruodžio mėn. 1 d. ir iki šiol 
nėra pasiekusios pereinamųjų 
stovyklų Vokietijoje, nors nor
malinėje eigoje jau turėjo pa
siekti. Kai tik bus gautos in
formacijos, bus pranešta kiek
vienam, kuris kreipėsi ar visai 
nesikreipė savo užsitęsusios by
los reikalu į BALF įstaigą. 
Taip pat tremtiniai yra pra
šomi painformuoti BALF įstai- 

BERLYNE ĮVESTA D-MARKĖ
Berlynas. AP praneša iš Berlyno, 

jog vakarinių zonų gubernatoriai 
nutarė iš savo sektorių apyvartos 
išjungti Rytų markę ir vienitele 
mokėjimo priemone pripažinti vo
kiečių markę (DM). Oficialus tuo 
klausimu pareiškimas turi būti pa
darytas šiomis dienomis. Ryšium 
sū tuo alijantų pareigūnai laukia 
vėl tam tikro įtempimo. Toliau 
pranešama, jog šis žingsnis nėra 
galutinis, ir, blokadai pasibaigus, 
jis gali būti atšauktas. Vokiečių 
magistrates jau seniai reikalavo 
vokiečių markės, kaip vienintelės 
mokėjimo priemonės, įvedimą. 1

daliuose sluoksniuose kalbama, 
jog 13 JAV karo laivų atsiuntimas 
į Graikijos uostus turi reikšti prie
šišką JAV nusistatymą „laisvos" 
sovietų įtakoj būsiančios Make
donijos įkūrimui.

AP iš gerai informuotų Vienos 
sluoksnių praneša, jog kovo 15 d. 
buvo numatyta Debreszen mieste, 
Vengrijoj, sušaukti vadovaujančių 
Sovietų S—gos karo vadų ir ko- 
minformo valstybių atstovų kon
ferenciją. Joje turėtų būti apsvar
stytos priemonės prieš Jugoslavi
ją. Anot DPD, sovietų karinių pa
jėgų Austrijoj vadas gen. V. Kura- 
zovas kartu su 10 karininkų jau 
esąs išvykęs į Vengriją.

Konferendjoj numatoma taip 
pat apsvarstyti glaudesnio komin- 
formo kraštų karinio bendradar
biavimo ir apsiginklavimo su
vienodinimo klausimus.

BflLFo pareigūnai DP komisijoje Frankfurte
Kovo mėn. pradžioje Frank

furte DP Komisijos įstaigoje įvy
ko DP Komisijos, Karinės Val
džios ir šalpos bei emigracijos 
organizacijų atstovų pasitarimas. 
Jam vadovavo DP Komisijos ats
tovas Europoje p. Squadrilli. Su
sirinkime dalyvavo ir iš NCWC 
Centro New Yorke emigracijos 
skyriaus vedėjas p. Disco.

BALF-o atstovai p. p. I. Ko
vaitė, J. Valaitis ir, C. Masaitis 
prieš ir po susirink&no turėjo il
gesnį atskirą pasikalbėjimą su 
vyriausiu DP komisijos atstovu 
Europoje p. Squadrilli ir iš Wa
shington© atvykusiu padėjėju p. 
Shirt.

Kelių valandų pasitarime iš
siaiškino eilę emigraciją liečian
čių klausimų.

Šiuo metu amerikiečių zonoje 
jau yra 45.000 bylų eigoje, britų

gą, kada jo byloj pasitaikiusi 
išvažiavimo kliūtis tapo paša
linta. Neturint šių žinių susi
daro labai nepatogi padėtis, 
kada BALF Įstaigos pareigūnai 
pakartotinai kreipiasi į emi- 
grac. įstaigas, gi ten pareiškia
ma, kad keliamas klausimas 
jau yra išspręstas.

Kartu įspėjame savo tautie
čius dėl skundų, duodamų CIC 
ir kitoms emigracinėms įstai
goms asmeninio atsiskaitymo 
sumetimais, tikslu sukliudyti 
„savo priešui“ išemigruoti. To
kius skundus rašinėja ne tik 
esantieji dar tremtyje, bet juos 
atsiunčia jau nukeliavę į kitą 
kraštą. Šiais skundais trukdo
mas emigracinių įstaigų dar
bas ir komplikuojamas emi
gruojančių išvažiavimas. Skun
dėjai netik prasižengia tauti
niam solidarumui, bet kartu 
užsitraukia moralinę ir juri
dinę atsakomybę. Skundams 
tirti Frankfurte prie DP komi
sijos steigiama apel. komisija, 
kuri tyrinės ne vien skundžia
muosius, bet ir skundėjus. 
Pastarieji bus išryškinti ir už 
nepagrįstus skundus turės atsa
kyti.

BALF-o Įstaiga Europoje.

„Schweizerische Handelszei- 
tung“ iš „ypatingų šaltinių Ber
lyne“ praneša šią žinią, pridur-

SU KYŠIAIS netoli tenu- 
VAŽIUOS1

Salzburgas. Oslas Rispler ir Ja
kob Berger, DP iš Rumunijos, norė
dami greičiau ir be eilės patekti į 
JAV, sugalvojo papirkti amerikie
čių komisijos pareigūną. Jie abu 
1948 m. įteikė prašymus JAV vi
zoms gauti. Kadangi jie negalėjo 
įrodyti, kad tarp 1939 m. rugsėjo 
mėn. 1 d. ir 1945 m. gruodžio 22 d. 
gyveno Austrijoj, Vokietijoj ar 
Italijoj, tai norėjo sutvarkyti ky
šių pagalba.

Po daugelio susitikimų su 
amerikiečių puskarininkiu, kuriam 
šis reikalas buvo pavestas tvar
kyti, jie davė jam 10 dol., pažadė
dami vėliau duoti daugiau, kai tik 
tam tikros pataisos jų anketose 
bus padarytos. Puskarininkis apie 
šį įvyktį tuojau prenešė savo vir
šininkui, ir, kai kitą kartą susitik
dami, įteikė uždarytą voką, tuoj 
buvo JAV kariuomenės pareigūnų 
suimti. Voke buvo 100 Amerikos 
dolerių. Abu DP kaltinami už klai
dingų duomenų suteikimą, norint 
gauti JAV įvažiavimo vizą, už pa
pirkimo ' mėginimą ir nelegalų 
amerikos valiutos turėjimą.

zonoje — apie 4.000, prancūzų zo
noje apie 1000.

Dabar per dieną, talkininkau
jant emigracinėms įstaigoms, ko
misijoj paruošiama po 330 by
lų. Šį skaičių numatoma pakelti 
iki 400.

DP Komisija vasario mėnesį 
yra išsiuntusi 4.200 tremtinių į 
JV-bes, L y. beveik dukart, kiek 
per visą laikotarpį iki vasario 
1 d. Kovo mėnesiui laivuose už
sakyta 6000 vietų, tačiau tikima
si, kad šį skaičių dar pavyks pa
didinti iki 7.000.

Balandžio mėn. planuojama iš
siųsti apie 10.000 tremtinių, o ge
gužės ir birželio . mėnesiais po 
12.500.

Pradedant liepos mėnesiu, nu
matoma kiekvieną mėnesį išga
benti po 16.000 asmenų.

Tuo tarpu transportai, kaip ži
noma, vyksta tik laivais, tačiau 
ruošiamasi vežti, nuo 4.000 iki 
5.000 tremtinių per mėnesį ir 
lėktuvais.

Ponas Squadrilli tvirtina, kad 
iki 1950 metų balandžio mėnesio 
pavyks išgabenti įstatyme numa
tytuosius 205.000 tremtinių.

Pasikalbėjimuose buvo pla
čiau paliestas atmestųjų bylų 
klausimas. Iki šiol, atmetus ku
rią nors bylą, tremtinys buvo tik 
tepainformuojamas pagal kurįDP 
įstatymo (biliaus) paragrafą jo 
emigračinė byla yra sustabdo
ma, ir dokumentai buvo siunčia
mi į DP Komisijos įstaigą Frank
furte. Ten nukentėjusiam tekda
vo kreiptis, prašant jo bylą per
žiūrėti.

Žinoma, pirmoj eilėj tie žmo
nės kreipiasi į mus, prašydami

SOVIETAI RUOŠIASI MANEVRAMS
Berlynas. AP iš Berlyno praneša, 

jog sovietų kariuomenė rytų zonoje 
ruošiasi didžiausiems nuo karo pabai
gos manevrams, kurie turėtų įvykti 
netolimoj ateityj. Vakarinių zonų 
spauda rašo, jog juose bus bandoma 
upių perėjimai ir kautynės tarp že
mės Ir oro karinių pajėgų. Iš sąjun
gininkų sluoksnių taip pat praneša
ma, jog sovietai rytų zonoje stovin
čias savo karines pajėgas vėl susti
prino iki 300.000 karininkų ir karei
vių. Prieš 1948 m. Kalėdas sovietų zo
noj tebuvo 250.000 karių.

Manevrai greičiausiai |vyks Bran
denburgo provincijoj, nes krašto są
lygos ten yra pačios palankiausios. 
Spėjama jog sovietai stiprina ir savo 
aviaciją. Pradėjus gerėti orui, oro 
koridoriuj tarp Vakarinių zonų ir 
Berlyno vis dažniau pradėjo skraidyti 
sovietų kovos lėktuvai. 

damas, kad ji nėra patvirtinta. 
Esą. Vakarų Vokietijos provinci
nių bankų (Laenderbanken) pre
zidentai paskutiniame savo po
sėdyje, kuris įvyko „Bank Deut- 
scher Laender“ būste banko pre
zidentui Vocke pirminirikaujant, 
svarstė planą pravesti galutinę ir 
faktinę Vakarų Vokietijos valiu
tos reformą. Vocke pranešęs apie 
tai, ką jis išgirdo per savo apsi
lankymą Londone, kur jis susiti
kęs su savo senais kolegomis iš 
Bank of England. Tomis žinio
mis, trys vakariniai sąjungininkai 
plaunuoją vienu metu su okupa
cinio statutė paskelbimu sukurti 
Vakarų Vokietijos valstybę ir 
stabilizuoti jos valiutą. Naujoji 
markė turėsianti devizų vertę. 
Vokiečių valiuta nebūsianti nu
vertinta, kaip kad buvo padary
ta Austrijoje, veikiau vokiečių tas.

Pranzūzija ginkluojasi
Paryžius. Prancūzija, kuri kovoja 

su savo ūkiniais sunkumais, nėra 
užmetusi ir karinių reikalų. Armi
jos mokymas ir apginklavimas 
vyksta pilnu tempu. Prancūzų karo 
vadai stengiasi kariuomenę pada
ryti stiprią ne kiekybiškai, bet ko- 

patarimo ir pagalbos. Tuo reikalu 
mums tenka daug gelbėti tiek 
DP Komisijoj tiek konsulatuose.

Atmestųjų skaičiui didėjant 
numatoma prie DP Komisijos 
Frankfurte steigti apeliacinį 
organą skundams peržiūrėti. Tad 
ateity, selektoriams ar vice-kon- 
sului bylą atmetus, IRO ir pa
liestas asmuo bus apie tai trum
pai painformuoti, kad būtų su
tvarkytas jo perkėlimas į gyve
namąją stovyklą ar paliekamas 
pereinamoje stovykloje, o atatin
kama šalpos organizacija, arba 
individualinių garantijų atveju, 
IRO bus painformuoti apie atme
timo priežastis. CIC atstovas ma
no, kad tik 1% visų atmestųjų 
bylų gali turėti tokio pobūdžio 
atmetimo priežastis, kurių CIC 
negali pranešti. Visais kitais at
vejais tos priežastys bus prane
šamos, ir mums teks daugiau 
tarpininkauti. Po tokio pranešimo 
byla bus palikta trims savaitėms 
selektorių ar atatinkamo vice
konsulo žinioje, kad paliestas as
muo galėtų patiekti papildomų 
įrodymų jam daromiems priekaiš
tams atremti. Po trijų savaičių 
byla su visais įrodymais bus per
duota į Frankfurtą komisijai 
peržiūrėti. Jei komisijos sprendi
mas bus palankus, byla bus grą
žinta atgal į pereinamąją stovyk
lą tolimesniam vykdymui, o prie
šingu atveju bus siunčiama į 
Vašingtoną.

BALF-o Įstaiga Europoje.

Sovietai gresia Amerikai is siaurės
Nuo pietų Sibiro iki Siaurės ašiga

lio Rusija stato galingą pramonės ir 
karo arsenalą, ir tie darbai varomi 
milžiniškais žingsniais — rašo šveica
rų laikraštis ..Die Tat”. Darbai atlie
kami su tipingai rusišku kietumu. 
Šiuo metu Sibire yra trys svarbiausi 
karinės koncentracijos punktai: 1. nuo 
Cukotsko pusiasalio viršūnės 1600 km. 
ruožu iki Lenos upės' viduriniame 
Sibire; 2. Siaurės Mandžiūrijoj ir sri
tyse, kuriose yra nuo atominių bom
bų apdrausti požeminiai aerodromai; 
3. šiaurinėj Mongolijoj ir prie Baikalo 
ežero, kur, specialistų manymu, dir
ba rusų atomo tyrinėtojai. Sovietų 
karinė jėga, kuri amerikiečiams ke
lia didžiausią nerimą, yra šiaurinėj 
Mandžiūrijoj, kur sovietai laiko 2500 
lėktuvų ir 20 divizijų, kaip kumšti 
prieš JAV generolo Mc Arthuro oku
pacinę jėgą Japonijoj, kurtą sudaro 
4 divizijos, ir prieš gen. Twinings, I XIX a. gale — Nuolankumo Ponios 
kuris Aliaskoje vadovauja 25.000 ame- I dukterų draugiją ir karalienė J. Var 
rikiečių kariuomenei. ------------ *"—V’T x——-
priemonės Aliaskoje, 
palyginant su Sovietų

markė (DM), kuri dabar tėra vi
daus pinigas, būsianti paversta 
tarptautine mokėjimo priemone: 
Kadangi padengimo nėra, o apie 
markės pagrindimą doleriu nėra 
kalbos, esą galvojama pakartoti 
1924 m. rentmarkės eksperimen
tą. Rentmarkė buvo pagrįsta Vo
kietijos derlium; dabar naująsias 
Vakarų Vokietijos notas būsią 
bandoma garantuoti metine Ruh- 
ro pramonės gamyba, kurios ver
tė bus žymiai didesnė nei metinio 
derliaus. Lieka klausimas, kiek tą 
vertę bus galima realizuoti no
toms padengti. Bankų preziden
tai, neturėdami šios žinios patvir
tinimo, nuo tokio projekto verti
nimo susilaikę, tačiau esą skaito
masi su galimumu, kad vieną 
gražią dieną šis projektas bus 
įvykdytas. Ryšium su tuo darąsds 
suprantamesnis ir Ruhro statu-

kybiškai. Ir tai jiems neblogai 
vyksta. Užsienių kariniai eksper
tai, anot „Wiener Kurier", teigia 
jog naujoji prancūzų armija 
visais atžvilgiais keleriopai 
yra pralenkusi tą, kuri prieš 9 me
tus buvo pastatyta prieš Hitlerio 
tankus. jCariuomenė apginkluoja-
ma moderniais prancūzų gamybos 
ginklais.

Nors Prancūzijos gynybos mi
nisteris Paul Remadier mažai apie 
naująją armiją kalba, tačiaif vie
name pasikalbėjime jis pareiškė, 
jog 1949 m. prancūzų kariu ir jo 
morale jis esąs patenkintas. Gyny
bos ministerijos kalbėtojas, buvęs 
karo atašė Vašingtone, kap. Ber- 
nard Deleque rašo, jog dėl aukš
tos moralės išugdymo tenka dėkoti 
naujajai kariuomenės apmokymo 
programai, kurią paruošė dabarti
nis Vakarų Europos Unijos žemy
no karinių pajėgų vyr. vadas gen. 
de Lattre de Tassigny.

Visas prancūzų kariuomenės 
silpnumas glūdi jos mažume. Šiuo 
metų ją sudaro 400 000 vyrų, įskai-r 
tant ir būtinosios tarnybos karius 
bei 80 000 vyrų, tarnaujančių avia
cijoj. Iš jų 90 000 kartu su 20 00# 
svetimšalių legijono stovi Indo
kinijoj ir 55 000-Vokietijos ir Aus
trijos okupacinėse zonose.

Kaip ir kitos valstybės, taip ir 
prancūzai šiais metais karini biu 
džetą priėmė itin didelį — 350 mi
lijardų frankų. Ši suma pirmiausiai 
skiriama rezervų paruošimui. Tai 
jie mano padaryti kiekvienais me
tais pašaukdami per 20 000 dvi
dešimtmečių jaunuolių 12 mėn. 
kariniam apmokymui. Antras svar
bus dalykas, laukiama išsispren- 
džiant Indokinijos klausimo. Tuo 
būdu patys geriausi daliniai bus 
perkelti į Europą. Gi Europoj sto
vinčios prancūzų armijos kiek ga
lint didesnis sustiprinimas ir yra 
jų pagrindinis tikslas.

tytomls prieš jas. Aliaska yra 100 
kartų didesnė už Šveicariją, ir ją sau
go vos 26.000 karių. Esą, tos grupės 
karininkai sako, kad jei sovietai iš
mestų 10.000 parašiutininkų Aliaskoje, 
tad jie per vieną dieną užimtų visas 
amerikiečių gynimosi bazes ir iŠ 
Aliaskos aerodromų priešas galėtų 
pulti Amerikos pramonės centrus.

TRYS NAUJOS ŠVENTOSIOS
Vatikanas. Kovo 14d. popiežiaus Pi

jaus XII sušaukta kardinolų konsisto
rija patvirtino trijų palaimintųjų pas
kelbimą šventosiomis. Šventosiomis 
bus paskelbtos palaimintosios - italės 
Bartolomea Capitanio, Maria Glusep- 
pa Rossello ir prancūzė Jeanne de 
Valois.

B. Capitanio XIX a. įsteigė nuolan
kiųjų seserų ordiną, M. G. Rossello

JAV apsaugos I lois, karaliaus Ludviko XII žmona, 
yra menkos, po savo vyrą mirties — anunciačlų 

jėgomis, išsta- I ordiną.
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