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GYVENIMAS LIETUVOJ PO RAUDONUOJU JUNGU
Papildomos žinios apie padėti Lietuvoje

nūs yra paruoštas Maskvoje diplo
matinei tarybai prie JAV, tačiau 
jis vis vaikščiojo be posto.

— Kas valdo susisiekimų? Ar 
susisiekimas yra laisvas, ar rei
kalingi leidimai?

— Susisiekimas priklauso ben
dram Tarybų Sąjungos tinklui. Ge
ležinkelių administracijoj tarnau-

—. Ar dabartinė Lietuvos okupa
cinė administracija remiasi vieti
niais gyventojais ar svetimšaliais? 

1 — Dabartinė okupacija neranda 
■gausesnio kolaborantų elemento. 
Nuoširdžiai bolševikam talkina tik 
buvę kriminalistai. Atsakingesni 
postai patikimi tik rusam komu
nistam. Net ir komunistai* lietuviai 
neturi Maskvos pasitikėjimo. 1946 
m. vasarą, darant „pročystką" bu
vo pašalinti iš pareigų ir nubausti 
Kauno ap. partijos CK sekreto
rius Grigalavičius ir partiečiai Va
balius ir Bieliauskas. Aritikominfor- 
mįnės nuotaikos jaučiamos ir tarp 
lietuvių komunistų.

— Kas yra oficialieji krašto val
dovai, žymieji pareigūnai?

— Gedvilas min. pirm., Pisarevas
— vicep., Sokolovas II-as vicep., 
Mamajevas — III-as vicep., Pupei- 
kis — sekret., K. Ąndrijaitis — 
maisto pram, min., S. Škodinas — 
viet. pram, min., J. Stimburys — 
soc. aprūp. min., A. Zapyskinas — 
žuvų pram, min., V. Vildžiūnas — 
žemės ūkio min., Sviesčiovas — 
komunalinio ūkio min., S. Banaitis
— sveikatos aps. min., D. Jafimo- ___ __ ____
vas — valstybės sauq. min., V. vių stovykloje Dragsbacke. Danijoje,

, ■ - . Tl.ninVfnc Dolan In.Alekmavicius - 
min., Ivaškevičius 
min., J. Žiugžda — švietimo min., 
V. Augustinaitis — gyvulininkystės
min., M. Liubimcovas — staty- tojai daugiausia rusai. Visų dides- 
binių medž. min., J. Cygas — mė- nių stočių viršininkai yra rusai, 
sos ir pieno pram, min., Teodin— Susisiekimas po kraštą nėra fruk- 
industr. min., A. Drobnys — fi
nansų min.,Ponamariovas — miškų 
pram, min., Laurinaitis — tautos 
mait. min., Ratomskis — užsienių 
reik, min., Bartašiūnas — vidaus
reik, min., Šumaukas — valst. pla^ žiuoti gyventojam be specialių 
no kom. pirm., ‘Sniečkus — LKP MVD leidimų draudžiama. Kelio- 
sekret. Na, žinoma, ir J. Paleckis, nės pažymėjimus apskritai išduoda

— Kas yra tikrieji valdovai? pačios įstaigos, kuriose tarnauja-
— Vyriausias yra Ščerbakovas ma, jei vykstama į nedraudžiamą

— kom. partijos patikėtinis Lietu- zoną. Su Rytprūsiais jokios sienos
vos reikalam. nėra. Kelionės formalumai į ten

— Kokia yra proporcija tarp taikomi tie patys, kaip ir į kitas
lietuvių ir kitašalių krašto admini- vietas. Kiekvienu atveju gera pa- 
stracijoje? sirūpinti komandiruotę, nors ke-

— Aukštuose postuose propor- lionė ir nesiektų 200 klm. Į Latviją 
cija 30 :70 lietuvių nenaudai. Že- galima vykti taip pat be specialių 
mesniuose pusiau. Miestuose vy- leidimų. Į Gudiją ir Rusijos gilumą 
rauja rusai ir žydai. Provincijoje galima vykti su vietos MVD ar vie- 
vyrauja lietuviai. MVD (vidaus tos vykdomųjų komitetų pažymė- 
reikalų min.) aukštesniame perso- jimais. Lėktuvu kelionei reikalinga 
nale vyrauja svietimieji, žemesnia- paprastų komandiruočių.
me lietuviai. MGB (valstybės 
gurno min.) — lietuvių tik 
15 %.

— Ką veikia vadinamoji 
reikalų ministerija?

— Beveik nefunkcionuoja, 
egzistavimas tik propagandinis. Vi
sos funkcijos, kurias turėtų ši mi- dalinių yra tik 16 pėstininkų di- 
nisterija atlikti, atliekamos per vizija, stovinti Vilniuje. Joje 80 % 
Maskvą. Dėl to ir, apie tarnautojų karių yra lietuvių, komanduojan- 
sudėtį šioj ministerijoj sunku ką čiam personale lietuvių maža. Di- 
pasakyti. Sviet. min. Žiugždos sū- vizijos vadas yra pulk. Motieka,

Lietuviškas kryžius, pastatytas lietu-
/Des SdUU, LILIU., v. vių stuvytuuje uiasauuvnc. „aurjuje, 
_  technikiniu kult ISkllmlU aikštėje. Projektas Balio Ja- — tecnniKinių KULI. blonskio Kryžius pašventinąs 1947 m.

prekybos rugsėjo 7 d. dalyvaujant šimtams 
tremtinių ir danų visuomenės atsto

vams.

domas iki 200 kilom., išskyrus tas 
vietas, kurios vadinamos „drau
džiamos zonos" (tai pasieninės 
prie Lenkijos ir pajūrio sritys). Į 
šias sritis Įvažiuoti ir iš jų išva-

sau- — Kuria kalba vyksta „min. ka- 
apie bineto“ ir „aukšč. tarybos" posė

džiai?
— Rusų.
— Ar yra lietuviškoji kariuo- 

Jos menė?
— Iš lietuviškųjų kariuomenės

UŽS.

vilegijos (atleidžiami nuo mobili
zacijos ir kt.). Įstojo daugumas 
nelietuviai. Lietuviai, kurie net 
buvo įstoję, pasitraukė, partiza
nam pavarius akciją per spaudą 
ar ėmusis griežtesnių priemonių. 
Pirmieji istrebitelių daliniai susi
laukė kruvinų nuostolių, būdami 

kiekvienas? gaudamas diplomų, menkai ginkluoti ir blogai apmo- 
gauna ir atsargas karininko laips- ^yU. Istrebiteliai buvo naudojami 
nj (jaunesnysis leitenantas — ka- ir prievolėm iš ūkininkų išrinkti, 
pitonas, pagal tai, kaip išlaikomi Jie buvo nepopuliarūs ir susilauk- 
ėgzaminai karinėj katedroj). Tokis davo pajuokos ir dėl to, kad ka
karinės katedros vedėjas Vilniaus davo blogai aprūpinami ir tek- 
un-te yra gen. Karvelis, Kauno da™ iš ūkininkų vagiliauti ir api- 
un-te gen. Vitkauskas. Dėstomi P^ti, kad galėtų išsilaikyti. To- 
dalykai lietuviškai ar rusiškai pa- kios sąlygos jų eiles visai suma- 
gal tai, ar lektorius moka lietu- šiuo, ir šiandien yra valsčių, kur 
viškai. Lektorių maždaug pusė lie- J4 belikę vos pora. Šių dalinių 
tuvių, pusė rusų. Komandos tik likučiai buvo inkorporuoti j MGB 
rusiškai. tarnybą, kiekviename valsčiuje jų

eiles papildant rusais iki kelio-
— Kiek yra sovietų armijos Lie- Iikos ar keliasdeSimt asmenų. Iš

tuvoje? likusių ištikimų istrebitelių atren-
— 1947 m. pabaigos daviniais kami kandidatai MGB mokyklon. 

Lietuvoje buvo apie 80.000 regu- Apskričių miestuose yra šitokių 
liarios kuriuomenėš. MVD pajėgos dalinių rezervai. Čia operatyviniai 
siekia apie 30.000 MVD tarnyboje MGB daliniai dienom ir naktim 
yra ir lietuvių. Kaune (Donelaičio vykdo savo .uždavinius“ — sui- 
gv.) yra ir MVD mokykla. Joje minėja žmones, renka pyliavas, 
ruošiami MVD karininkai. MVD mokesčius, ieško partizanų slėp- 
tarnyboje yra apie pusė lietuvių, tuvių.

— Kokie rezistencijos ir bolše
vikų nuostoliai?

— Nuo 1944 m. ligi dabar yra 
tellai" priklauso MGB. aP‘eH 20.000. Bolševikų nuostoliai per tą

— Kas yra „istrebiteliai"? laiką siekia iki 150.000. Partizanų
— Juos bolševikai pagimdė 1945 ir priešo nuostoliai normaliai vy-

— Ar yra Lietuvoj karo mo
kykla?

— Specialių Lietuvos karo ino- 
kyklų nėra. Tačiau aukštosiose 
karo mokyklose visiem studentam 
ir studentėm yra priverstinis karo 
mokslas per visą studijų laiką. 
Per savaitę 4—5 valandos. Baigus 
kiekvienas, gaudamas c

pavaduotojas gen. Macijauskas 
(politgenerolas). Kiti lietuviai, kai 
jie mobilizuojami, išskirstomi po 
rusiškus dalinius. 1944—5 metais 
sumobilizuoti lietuviai buvo išsiųsti 
j Rusiją, kur buvo išskirstyti po 
rusiškus dalinius.

— Kiek yra vyrų Lietuvoj mo
bilizuota, kiek pasislėpė?

— Karo metu daug sumobilizuoti 
nepavyko. Dalis mobilizuojamų įsi
taisė „broniruojamose" įstaigose 
(panašiai kaip vokiečių laikais 
UK). Kita dalis pasitraukė į miš
kus partizanauti. Dalis davėsi mo
bilizuojami. Kuris procentas pasi
sekė mobilizuoti, tai priklausė nuo 
atskiros vietos. Grubiai skaitant, 
reiktų sakyti, sumobilizavo 10 % 
tų, kuriuos mobilizacija lietė. Ne
mažas kiekis slaptėsi individua
liai. Sitų žymi dalis vėliau „ob- 
lavų“ metu buvo nužudyti ar iš
tremti į Sibirą.

— Kokių metų vyrai mobilizuoti 
ir kur apmokomi?

— Karo metu buvo mobilizuo
jami nuo 1895 metų gimimo iki 
1926 metų. Karui pasibaigus, dalis 
demobilizuota, kiti paskirti į įvai
rius darbo batalionus. Po to buvo— — _ _ _ y *a upių puut; lietuvių, j
pašaukti apmokyti 1926, 7, 8 metų MGB paJėgų LietuVoje apie 40.000. 
vyrai. Šiuo metu jau pašaukti ir Sioje tarnyboje bevelk visi rusai 
apmokomi 1929 ir 1930 Sietų. Ap- Lietuvių ne daugiau Io % Milicija 
mokomi Lietuvoje ir Rytprūsiuose. tlesiogiai prUdauso MVD. „Istrebi- 
Apmokymas, palyginti, trumpas ir ............ .......
menkas. Pav. 1926 ir 27 m. vyrai 
buvo apmokomi 1946 m. rudenį 
apskričių miestuose. Apmokymas . w
truko kelis mėnesius su savaisiimetų pavasarį kovai su politiniais kusių kautynių (1944-6 metais) vis 
drabužiais ir beveik savu maistu. ............." ‘ *-1A —
Keturias dienas savaitėje jie buvo 
mankštinami, o kitą savaitės galą 
vykdavo namo atsigabenti maisto. 
Visi buvo apmokomi kaip pėsti
ninkai.

— Kuričb kalba duodamos ko
mandos lietuviškojoj divizijoj?

— Rusų.

„banditais". Tuomet pasireiškė gy- būdavo proporcija 1:10 mūsų nau- 
vas partizaninis judėjimas, ir ko- dai. Taip pasiekta partizanų ginklų 
vai su partizanais buvo bandoma pranašumu, drąsa ir specialia tak- 
kiekviename valsčiuje sumobili- tika. 
zuoti iki 30 „istrebitelių" iš lie- 
tuvių ar apskritai vietinių gyven
tojų tarpo. $is vajus bolševikam 
nepasisekė, nors stojantiem į istre- Į„,,. ______
bitelių eiles buvo teikiamos pri- vasaroS( kada kalbos apie artėjan

tį karą suintensyvėjo, buvo išleis
tas įsakymas, kad kiekvienas bus 
baudžiamas, kas leis bet kokius 
gandus apie karą. Kariuomenės 
dalinius vizituoją generolai betgi 
neslepiamai kalba į kareivius apie 
karo galimumus su Vakarais, svar
besnių įmonių vedėjai drįsta per 
mitingus raginti darbininkus pa
kelti darbo našumą artėjančio karo 
akivaizdoje. Karo pradžiai terminai 
spėliojami iki poros metų.

— Ar žmonės tiki karą' kilsiant?
— Tiki visi, tiek senas, tiek 

jaunas, tiek rezistentas, tiek aukš
čiausias pareigūnas. Nuo 1947 m.

TIKĖJIMO „LAISVĖ"
— Apie kunigus... ar yra atsi

metėlių kunigų?
— Esma ekskunigų, kurie dabar

tiniu laiku bolševikų padaryti pa
rapijų klebonais. Juos bolševikai 
nori laikyti Tautinės bažnyčios at
stovais. Bet tokių yra vienas ant
ras.

1
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— At leidžiamas religinis moky
mas už mokyklos sienų?

— Ne. 1946 metais vyskupai 
kreipėsi į bolševikinę vyriausybę, 
prašydami leisti besimokančiam 
jaunimui leisti dėstyti religijos 
pamokas laisvu' laiku už mokyklos 
ribų — bažnyčiose ar kitose baž
nytinėse patalpose. Atsakymas 
buvo gautas neigiamas. Katechiza- 
cija dabar vyksta per tėvus ir 
per bažnyčias paruošiant jaunimą 
sakramentam. Paprotį, kad jauni
mas eidamas į pamokas užeidavo

į bažnyčią, stengiasi išnaikinti. 
Pastebėtų į bažnyčią užeinančių 
mokinių tėvus perspėja ir grasina, 
kad vaikus sulaikytų nuo bažny
čios, nes būsią pašalinti iš mokyk
los. Mokytojai, kurie sekmadie
niais lanko bažnyčią, šalinami iš 
pareigų, dažnai net neperspėjant.

. — Ar yra bet kokių religinių 
spaudinių?

— Religinio turinio spaudiniai 
neleidžiami spausdinti. Del to re
liginės knygos labai brangios.

vo ir iškilmėse leidžiamas giedoti, 
dabar dar giedamas kartais per 
radiją, bet mokyklose, iškilmėse 
jau draudžiamas. Bažnyčiose, esan
čiose nuošaliai nuo MVD ar MGB 
būstinių po pamaldų giedamas.

DEPORTACIJOS
— Kiek bolševikai išvežė gy

ventojų po 1944 m.?
— Įskaitant 1948 m. pavasario 

masinius vežimus išvežtųjų skai
čius siekia 150.000.

— Kaip dažnai, kada vežė?

Lietuvos kolonizacija
— Kiek Lietuva turi gyventojų 

iš viso? Kiek vietinių, kiek atvy
kėlių?

— Viso apie 2.700.000. Čia įs
kaitoma apie 200.000 su kaupu 
atėjūnų (kolonistai, kariuomenės 
daliniai, MVD, MGB).

— Kur apgyvendinti kolonistai 
maskoliai? ,

— Daugiausia kolonistų yra 
miestuose, kur juos sunkiai pasie
kia partizanų ranka. Toliau vieto
vės, iš kurių gyventojai pasitrau
kė į Vokietiją, ar kur anksčiau

— Priemonės tos pačios kaip ir 
1941 m. Dažnumas — pirmas ma
sinio pobūdžio vežimas buvo 1946 
m. po nepavykusių rinkimų (1946 
m. vasario 18 d.), antras prasidėjo 
1947 m. vasarą ir truko iki 1947 
m. galo, ir trečias 1948 m. gegužės 
mėn. Be šių masinių vežimų kas 
mėnuo iš kalėjimų vežama po 2000.

— Ar pastebimas išvežamųjų 
rūšiavimas — pagal profesijas?

— Vežimo metu jokio rūšiavimo 
nepastebėta. Atsidūrę ištrėmime 
jau rūšiuojami pagal specialybę. 
Specialybę pritaiko tik praktiškųjų 
mokslų atstovam — medikam ir

Naujas vysk. P.
Vyskupas P. P. Būčys pereitais 

metais pabaigė rašyti plačią stu
diją apie Petrapilio dvasinės 
akademijos profesorių kun. Pra
naitį. Pasinaudodamas prof. Pra
naičio dienoraščiu, jo asmeniniu, 
archyvu ir jo spausdintais raš
tais vyskupas Būčys parašė pla
tų veikalą, apimantį turtingą šio 
liettivio kunigo veiklą. Prof. Pra
naitis buvo labai plačios skalės
asmenybė. Jis buvo kalbininkas 
— mokslininkas prasiskverbęs 
iki senųjų Rytų Europos tautų 
kalbų paslapčių. Jis buvo ir ak
tyvus veikėjas, dalyvavęs kaip 
ekspertas vadinamoje Beilio by
loje. Jis taip pat • apkeliavo visą 
Rusiją apaštalavimo darbą be
dirbdamas. Buvo laikų, kada jis 
savo žinioje turėjo porą vagonų, 
kuriuose buvo įsirengęs mi
sijų stotį ir tokiu būdu pa
siekdavo Rusijoje 
katalikų kolonijas.
jis raitas lankydavo , pasienio 
sargybų stotis ir turėdavo gyvy
bei pavojingų nuotykių.

Apie visa tai bus galima rasti

Bučio veikalas
vanos: jo vyskupiškas kryžius, pi - 
juska, žiedas, jo brevijorius, ro
žančius, jo vartota mišioms tau
rė, vyskupiški bažnytiniai drabu
žiai, jo naudotas skėtis, ir kt.

Tėvai Marijonai pamažu ruo
šiasi jo kanonizacijos bylai; pa
raleliai ruošiamos dvi monogra
fijos lietuvių ir lenkų kalbomis. 
Savo archyve Tėvai Marijonai 
turi surinkę labai daug medžią-
gos ir ją stengiasi pamažu 
tvarkyti.

niaus un-te. Studentų iš viso pris- 
kaitoma 6000.

— Kiek gimnazijų? mokinių?
— 90 gimnazijų ir apie 189 pro

gimnazijos su 65.000 mokinių. 
Apie 20 įvairių technikumų (že
mės ūkio, sodininkystės, daržinin
kystės, gyvulininkystės, miškinin
kystės, finansinis ’ ir kt.).

— Kiek metų trunka mokslas 
gimnazijoj? Kaip su rusų kalbos 
mokymu?

— Gimnazija 8 metų. Rusų kal
ba pradedama nuo 3 skyriaus inžinieriam.

A.e J V UA1CC1JCJ, UI AU1 UUA.Ok.lUU . . v*wu OU1 — —
buvo didesni dvarai. Daugiausia Pradzlos mokyKioj. _ — Ar vyrai ir moters mobilizuo- vysk Bučio monografijoje. Vei-
kolonistų tenka Vilniaus bei Klai- Ar mokyklos aprūpintos lie- jami darbam Sov. S goję? kalą iliustruos 150 fotografijų. nes reikėjo aprūpinti gausią ma-
pėdos kraštam. Lenkijos pasieny tuviškais vadovėliais? — Rusijoje nėra laisvo darbo paimtų iš kun. Pranaičio albumo,
kolonistų retai. Į Lietuvą yra at- — Visi vadovėliai, tiek pradžios pasirinkimo. Todėl Rusijos dar- Veikalas kartu su visais šalti- 
kelta apie 20.000 iš dabar Lenki- mokyklose, tiek gimnazijose yra bininkai ręikia laikyti visi mobili- *njais sudarys du tomu tokio for- 
jai priklausančių lietuviškų žemių, rusų autorių, dabar išversti į lie- zuoti. Jų viršininkai kur nori, ten mato> kaip Totoraičio „Suvalki- 
Tačiau šie lietuviai nelaikomi ko- tuvių kalbą, Nepriklausomos Lie- kilnoja ar perduoda kitom įstai- jos istorija“; ’ D.
lonistais. Rytprūsiuose vietiniai tuvos laikų vadovėliai išmesti. gom, lageriam, kolchozam... Prie
gyventojai baigiama išnaikinti. Jų 
vietoje atkeliami iš Sov. S-gos 
kolchozininkai. Tačiau ir jų nėra 
daug. Ir daugumas Rytprūsių že- namas lietuvių tautos giesme oku- jam priklausančių darbininkų są- 
mių dabar yra be šeimininkų. Vie- pacijos pradžioje (1944 5 m.) bu- rašą, 
tovės yra apgyvendintos tik prie 
Susisiekimo mazgų. Klaipėdos kraš
to gyventojus sudaro dalis autoch-, 
tonų, lietuvių, žymesnė dalis nau
jai atkelti ar atsikėlę. Tarp atkel
tųjų esama ir lietuvių raudon
armiečių ar komunistų, kurie už 
įvairius nuopelnus ten gavo že
mės. Pačiame Klaipėdos mieste 
esama ir nekomunistų' lietuvių, 
kurie vienokiu ar kitolftu būdu 
ten sugebėjo įsikurti. Kaune yra 
apie 110.000 gyventpjų. Iš jų yra 
70 % lietuviai. Vilniuje apie 
160.000. Tarp jų 37 % lietuvių, 
23 — lenkų ir apie 40 % rusų, 
žydų ir kt.

— Kiek liko žydų autochtonų?
— Tik keli tūkstančiai. Daugu

mas žydų yra atvykę iš Rusijos. 
Viso apie 18.000.

— Kokie santykiai su žydais?
— Naujai atvykę žydai gyvena 

miestuose, dažniausiai įvairiose 
aukštose pareigose. Juos lietuviai 
traktuoja kaip MVD ar MGB 
tinklo uolius tarnautojus. Net ir 
tie žydai, kurie buvo vokiečjų 
okupacijos metu slapstomi, šian
dien nenori savo išgelbėtojam pa
dėti. Kai kurie yra net apkaltinę, 
kad esą t»uvę blogai maitinami.

Is kun. dr. }. Mendelio 
veiklos

išblaškytas
Turkestane

Eilėje asmenų, kurie sielojasi 
ir rūpinasi tremtinių reikalais, 
ypač ryškus kun. J. Mendelio as
muo. Jis gimęs Lietuvoje, netoli 
Šiaulių. Tėvas buvo dvaro kume
tis ir dar prieš I-jį Pasaulinį ka
rą emigravo Amerikon. Čia atvy
kęs po kelių darbo ir vargo metų, 
atsiėmė ir savo žmoną bei vai
kus. Jų tarpe buvo ir vos 12 me
tų berniukas, dabartinis kunigas. 
Pradžia Mendeliams buvo sunki,.

Rytprūsiuose vietiniai tuvos laikų vadovėliai išmesti.
— Kaip gi tikrai yra su Lietu- darbo pririšama tuo būdu, kad Arkivysk. Matulevičiaus muzie- 

vos himnu? Giedamas? darbininkam neduodami dokumen-
— Lietuvos himnas, dabar vacįi- tai? tik įstaigos viršininkas turi

Kolchozai, sovchozai, pyliavos

jėlis Marijonų nemuose
Romoje, Marijonų namuose, 

įkurtas arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus muziejėlis. Jame išsta- 

_tyti jo dėvėti ir vartoti dalykai, 
jam suteiktos vertingesnės do-

— Kiek yra kolchozų? Kuo kol
chozas skiriasi nuo sovchozų?

— Kolchozų Lietuvoje buvo, 
palyginti, nedaug. Jų daugiau Klai
pėdos, o taip pat Vilniaus krašte. 
Kolchozai pavyksta ten suorgani
zuoti, kur dideli žemės plotai pa
liko be savininkų, arba sovietiškai 
imant, be valdytojų. Šiaip bolše
vikam nesiseka suvaryti į kolcho
zus smulkius ūkininkus. Be to, 
susikūrusius kolchozus partizanai 
nusistatę sunaikinti. Kolchozuose

MOKYKLOS
— Kokios yra aukštojo mokslo 

įstaigos?
— Veikia Kauno ir Vilniaus 

universitetai. Kauno un-te yra me
dicinos, architektūros, statybos, 
technologijos ir chemijos bei 
marksizmo - leninizmo fakultetai. 
Kaune veikia taip pat veterinari
jos akademija, ir pirmieji kursai elena aglinskaitE 
žemės“ ūkio akademijos. Vilniuje „Žiburių“ mašininkė, nuo pirmo nu-,. . - , ____ , merio dirbusi redakcijoj, šiomis die-medicinos fakultetas, chemijos fa- nom|s išvykusi į Kanadą. „Žiburių“ 
kultetas, pedagoginis institutas, kolektyvas už malonų bendradarbia- 
dailės institutas su architektūros, v1”’ Jal »^oja.
skulptūros, grafikos ir tapybos • d a iausia rasal
fakultetais. Maipėdoje veikia ko- nemaža. Juose a lr 
mercinis fakultetas, Dotnuvoje ze- difta tiek liehIviai tiek rusai, mes ūkio akademijos paskutiniai Sovcho2ai įkur(i paliktuose be 
Kursa ■ savininkų ūkiuose ar dvaruose ar

Profesūros sudėtis lietu- paties šeimininko iniciatyva pave- 
dus ūki kuriai įstaigai ar fabrikui.

— Dar su didele persvara vy- Sovchozų maždaug tiek, kiek ne- 
rauja lietuviai (85 %). Studentijos priklausomybės laikais buvo ūkių 
apie 80 % lietuviai. Toliau rusai, per 50 ha. Skirtumas tarp soveho- 
žydai. Daugiausia atėjūnų yra Vii- zo yra tas, kad kolchozai tiesiog

■ valstybei priklauso, o sovchozai 
dus ūkį kuriai įstaigai ar fabrikui. 
Sovchozų, kitaip vadinamų valsty- 

. binių ūkių, turi savo žinioje fa
brikai, trestai, švietimo ir kitokios 

. įstaigos. Valstybiniai ūkiai yra 

. pagalba prasimaitinti tose įstai- 
i gose dirbantiesiem. Sovchozų dąr- 
. buose talkininkauja visi tamauto- 
. jai įstaigos, kuriai jie priklauso.

Privilegijas sovchozam ir kolcho- 
i zam — tos pačios.
- Kokios yra ūkininkam pyliavos?

— Dydis nevienodas. Norma 
nuo vieno ha priklauso nuo to, 
kiek tų ha ūkininkas turi. Dau
giau ha turintiem (30 ha) norma 
bent du kart didesnė negu maža
žemiam. Nuo pyliavų neatlei
džiami nei daržininkai. Miestie
čiai, kurie turi bent vieną karvę, 
nors ir neturi žemės, vistiek turi 

>duoti per metus valstybei 12 kg 
sviesto. Vž prievoles gaunamas 
atlyginimas visai ubagiškas. Pvz., 
už centnerį rugių moka 5 rublius 
(senuosius, dabar 0,5 ru.). Juo
doj rinkoj parduodamas 1 cnt 
rugių kaštuoja iki 1200 rb. (da
bar 120). Už neišpiltas pyliavas 
baudžiama kelėriais metais kone, 
lagerio, atimant gyvulius ar ap- 
dedant mokesčiais. Valstietis, tu
rįs 30 ha žemės, turi atiduoti 
valstybei apie 4000 kg grūdų, 
4500 kg bulvių, 800 kg mėsos ir 
tam tikrus kiekius šieno, vilnų, 
kiaušinių, sviesto ir pieno. Nus
tatytų pyliavų kontingentų nepa
kanka. Uždedamas dar antnor- 
minis grūdų pristatymas ir „lais
vas valstybei pardavimas“, o tai 
sudaro dar apie 20% nustatytų 
pyliavų. Tokis apiplėšimas nua
lino ūkius. Jau rudens' metu pa
sitaiko ūkininkų, kuriems trūks
ta duonos, o ką jam apie sėklą 
kalbėti. Eilinės ir papipldomos 
pyliavos renkamos ginkluotų pa- 
reigūn. Neretai kokįa Atlajaus 
respublika iššaukia Lietuvą soc- 
lenktynių, tada vėl tūkstančiai 

į tonų išlupami iš ūkininkų. Kar
tais už pristatomus grūdus visai 
nemokama. Antai 1944—5 m. py-

liavos buvo atiduodamos visai be 
užmokesčio. Kolchozuose ar sov- 
chozuose dirbą darbininkai gau-. 
na tik dešimtą dalį to, kas su
daro pragyvenimo minimumą. 
Todėl visi dirbantieji, kad apsi
gintų nuo bado, priversti vogti.

SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIU 
— Ar laiškai cenzūruojami? Ar 
galima susirašinėti su užsieniu?

— LTSR gyventojų susirašinė
jimo cenzūra yra Vilniuje. Į ant
rą klausimo pusę sunku tiksliai 
atsakyti. Šiandien kiekvienas lie
tuvis yra pasiruošęs aiškinimosi 
planą dėl savo artimųjų, esančių 
užsienyje. Kiekvienas, kuris turi 
giminių užsieniuose, automatiš
kai-yra traktuojamas kaip anti
tarybinis. Todėl kiekvienas pilie
čio susirašinėjimas su užsieniu 
gali susilaukti represijų. Vieni jų 
tuoj susilaukia, kitiem susiraši
nėjimas yra persekiojimo pra
džia- Bet koks su bet kuo susi
rašinėjimas yra nepatartinas, nes 
anksčiau ar vėliau jis baigsis 
persekiojimu.
— Ar žmonės klausosi užsienio 
radio? Ar leidžiama laikyti radio 

aparatus?
— Radio aparatų esama, žinoma, 

' mažiau nei nepriklausomoj Lie- 
’ tuvoj. Aparatui laikyti reikia lei

dimo. Leidimus duoda tik loja
liem piliečiam. Gyventojai ir pa
tys vengia tokių leidimų prašyti, 
kas turi radio aparatą, tas auto
matiškai jau sekamas. Nemaža

■ radio aparatų yra nelegalių rezis- 
tencijos žinioje.

. — Ar žmonės tikisi ko iš Vakaru?
— Visų tautų anapus uždangos

■ viltys sudėtos į Vakarus. Šitom 
i viltim tebėra ir šiandien gyva 
i kiekviena pavergtųjų tautų pir

kia, jojn guodžiasi ir vegetuoja
; kasdien visokeriopai “vergiamas 

inteligentas ar skurstąs darbinin- 
. kas. Lygiai tos viltys suteikia 

energijos ir ištvermės pavergtų 
. tautų rezistencijom, kuriom lieka 

laimėti arba mirti. Elta

Kun. dr. J. Mendelis

žų vaikų šeimą. Todėl paaugę 
stojo visi dirbti. Jaunasis J. Men
delis buvo labai gabus. Jis už
dirbtus pinigus taupė ir mokėsi. 
1928 m. buvo įšventintas į kuni
gus, bet mokslo ir tuomet nenu
traukė. Vėliau išvažiavo į Italiją 
ir ten dvasinėje akademijoje ga
vo doktoratą. Dabar jo tauri as
menybė plačiai pasireiškė Ameri
kos katalikų lietuvių tarpe. Jo 
rūpesčiu ir pastangomis įrengta 
Baltimorėje lietuvių katalikų 
bažnyčia, kuri teisėtai laikoma 
gražiausia, iš visų JAV lietuvių 
bažnyčių. Prie bažnyčios, kun. dr. 
J. Mendeliui padedant, suorgani
zuota lietuviškoji mokykla. Įdomu 
pažymėti faktą, kad mokinių tar
pe yra ir svetimtaučių, kurie pra
moko čia lietuvių kalbos.

Kun. dr, J. Mendelis šiais me
tais šventė 50 metų amžiaus ir 
20 metų kunigavimo jubiliejų.

Šiuo laiku jubiliatas, at j ausda
mas tremtinių vargus, savo veik
lą paskyrė šalpos darbui. Trem
tinių reikalams yra surinkęs ir 
išdalijęs apie 2.500 dolerių. As
meniškai taip pat yra paruošęs ir 
išsiuntęs daug įvairių siuntinėlių.

Šiame tremtinių šalpos darbe 
kun. dr. J. Mendeliui uoliai tal
kininkauja’ Julija Keženienė, per
nai nuvykusi Amerikon. Ji pati, 
būdama silpnos sveikatos ir dirb
dama ištisas dienas siuvykloje, 
dažnai naktimis ruošia siuntinius 
į užjūrį.

Reikia stebėtis tų žmonių pa
siaukojimu artimiesiems jų ne
nuilstamame šalpos darbe. Už tai 
jiems priklauso visų tremtinių ir 
ypač sušelptųjų širdinga padėka.
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JįauMMG. plikiu'
(Laiškas iš Romos)

— Pijui, Aukščiausiam Kunigui 
ir visų Tėvui, taikos gyvenimo ir 
amžinosios laimės linkime, — gie
dojo 400.000 jaunuolių rugsėjo 11 
naktį šv. Petro aikštėje. Viršum 
tūkstančiais šviesų degančios ba
zilikos mirgėjo auksinis kupolos 
kryžius, tamsioj dangaus mėlynėje 
degė didelės rudens žvaigždės. 
Minių minios daug kartų šioje 
aikštėje ir džiūgavo ir liūdėjo. 
Milijonai kojų mynė šios aikštės 
grindinį. Daug galingųjų ir mažų
jų lenkė galvas prieš Žvejo karstą. 
Roma, kaip ir per šimtmečius, taip 
ir šiandien, traukia minias iš viso 
pasaulio. Daug vyksta tik „pama
tyti", bet dar daugiau vieno didelio 
jausmo vedami, kuris sako, kad 
čia ta vieta, kur dangus yra ar
čiausiai prie žemės, nes laiminan
čios Kristaus Vietininko rankos 
čia dalina tai, ko pasaulis jau 
seniai nepažįsta — Meilę. Meilė 
gi ir yra toji jėga, kuri mažą spin
dulėlį dieviško Gėrio iš dangaus 
žemėn nukelia.

Ne „pamatyti" suplaukė anomis 
dienomis Romon šimtai tūkstančių 
jaunų veidų. Vienas didelis troški
mas juos suvedė: Romai meile už 
meilę atsilyginti, pareikšti ištiki
mybę ir pasisemti jėgų būsian
čioms kovoms. Laimingi italail Jie 
gali Romoje savo šventes švęsti. 
Vos išnyko Romos gatvėse šimtai 
tūkstančių mergaičių, kurios šven
tė savo sąjungos 30 gimimo dieną, 
tuoj užplūdo dar didesnis skaičius 
vyriškojo jaunimo švęsti savosios 
sąjungos 80 metų sukaktį. Visi ža
liomis kepurėmis pasipuošę, šven-
tės simboliu buvo ženklas su lai
minančia popiežiaus ranka. Pa
veikslo dugne šv. Petro bazilika su 
spindulio j ančių kryžiumi ir įrašu: 
šiuo, ženklu nugalėsi!

Daug pasigėrėtino buvo paro
dyta šios šventės metu. Ir sporto 
aikštėse ir ant Tiberio su laivais. 
Įspūdingi buvo kryžiaus keliai 
Kolizejuje ir Calderon’o „šv. Mišių 
Paslaptis" tame pačiame teatre. 
Aukščiausis šventės punktas buvo 
šv. Petro aikštėje šeštadienio nak
tį iš rugsėjo 11 į 12. Čia buvo tik
rai švenčiama šventoji naktis su 
šv. Mišiomis ir bendra komunija. 
Sunku įsivaizduoti tą akimirksnį, 
kai prieš baziliką išsitiesusią gat
ve išsiliejo ugnies upė. Šimtai tūk
stančių jaunuolių su savo vėlia
vomis, plakatais ir aukštai iškel
tais uždegtais deglais be paliovos 
plaukė į aikštę. Ant bazilikos laip
tų buvo paruoštas altorius. Rau-

doni kilimai dengė milžiniškas ko- milžiniškorųis ugnies rankomis ap-
lonas, o viduryje švietė aukso 
spalvos kryžius.

Prof. Carretti kalba kongreso 
dalyviams

„Airijos Marijos Legijonas pa
dovanojo mums bazilikos apšvie
timą" — paskelbė pradžioje pro
gramos vedėjas. Viršum bazilikos 
fasado ir ant kolonados sumirgėjo 
daugybe siluetų su degančiomis 
lempelėmis. Prasidėjo bazilikos 
apšvietimas, kuris prieš karą taip 
žavėdavo Romos gyventojus. Pir
mą kartą po karo bazilika taip bu
vo apšviesta. Mat, apšvietimui rei
kalingi dideli kiekiai degamosios
medžiagos, nes bazilika būva ap
šviečiama ne elektros šviesa, bet 
atskiromis dervos ar aliejaus pri
pildytomis lempelėmis, kurios tam 
tikra tvarka būva išdėstytos ku- 
poloje ir fasade. Apšvietimo metu 
būtų buvę kas pamatyti mūsų 
sportininkams. Kiekviena lempelė 
turi būti atskirai uždegta. Jų gi 
yra tūkstančiai. Kyburiuoja sau 
vyrukas svaiginančioj aukštybėj 
ant siauros lentelės sėdėdamas ir 
skridiniu tai aukštyn tai žemyn 
traukiojamas. Retkarčiais švytuoja 
kaip laikrodžio švytuoklė, retkar
čiais susilaiko ir ropinėja kaip 
skruzdė korintiškomis kolonų vir
šūnėmis. Šiam darbui turi būti la
bai įgudę žmonės. Seniau tai at
likdavo vad. e „Sanpietgni". Karas 
ir juos išretino. Šį kartą turėjo 
prisikviesti iš miesto telegrafinin- 
kų ir kitokių, kurie aukštai karsty
tis pripratę.

Visa bazilika nušvito nuostabia 
šviesa. Buvo matomi tik bazilikos 
kontūrai. Akmuo suminkštėjo ir 
išnyko tamsoje. Bemini kolonada,
tuo pačiu budu apšviesta, kaip 

glėbė visą' tylią tamsiu jaunimo 
jūrą. Nedaug lietuvių buvo šiuo 
metu aikštėje, bet tikrai visų šir
dys džiaugėsi, kai tarp atstovau
jančių tautų buvo paminėtas ir 
Lietuvos vardas. Vėliau nuaidėjo 
ir sveikinimas į tamsią naktį šv. 
Petro aikštėje lietuvių kalba. 
„Visa atnaujinti Kristuje"!

Prasidėjo programinės kalbos. 
Katalikų vyrų vadovas prof. Ged
da! Jis su dėkingumu prisiminė 
visus tuos, kurie italų katalikų 
jaunimą ligi šios džiaugsmo dienos 
vedė. Baigdamas kalbą, jis susi
jaudinęs paprašė dalyvių sugiedoti 
„Salve Regina". Tai buvo neuž
mirštamas akimirksnis. Į žvaigždė
tą dangų kilo ši nepaprastai graži 
ir jaudinanti malda. „Tavęs šau
kiamės ištremtieji Ievos vaikai". 
Tikrai visi aikštėj esantieji lietu
viai jungėsi į šią maldą už mūsų 
kenčiančią tėvynę už visus iš
blaškytus mūsų brolius šiapus ir 
anapus.

Pagrindinę šventės kalbą pasakė
sąjungos centrinio komiteto prezi
dentas prof. C. Caretto. Baigdamas
kalbą, kaip sąjungos vadovas ir 
atsakingas už jam patikėtus, kar
tu su savąja armija prisiekė Ro
mai ištikimybę su visais kartu 
kalbėdamas „Credo". Tamsioje 
aikštėje daugely vietų pasirodė 
liepsnelės ir per kelias minutes 
visa aikštė buvo viena ugnies 
jūra. Su aukštai iškeltais dėglais 
visa šimtų tūkstančių minia giedo
jo: „Tikiu vieną Dievą dangaus ir 
žemės Sutvėrėją".

Lietuvių atstovai italų katalikų vyrų Jaunimo kongrese. Tribūnoje trečias iš kairės — stud. J. Zadeikis, ket
virtas — kun. dr. Jatulis, penktas — Katalikų Akcijos pirm. prof. L. Gedda ir asistentas mons. Angelini.

Prasidėjo šv. Mišios. Kur šven
čiausioji Auka aukojama, ten turi 
bfeti tyros, širdys, dėlto visi kartu 
kalbėjo „Confiteor" — „Prisipažįstu 
Aukščiausiam Dievui, kad nusidė-
jau ..." Didelis jaunuolių skaičius, 
kurie dar nebuvo atlikę išpažintį 
ieškojo minioje kunigų, klaupėsi 
čia pat ant grindinio ir gavo iš
rišimą. Aukojimas. Prie altoriaus 
prisiartina trys jaunuoliai: aspiran
tas, tikrasis narys ir senioras. Jie 
deda ant patenos ir aukoja Die
vui visus savo sąjungos laimė
jimus, rūpesčius ir ateities planus. 
Tuoj po aukojimo prasidėjo jaudi
nanti procesija. Keli šimtai kunigų 
su šv. Sakramento taurėmis ran
kose, dviejų jaunuolių su uždeg
tais deglais palydimi, žengė pro 
didžiąsias bazilikos duris ir nyko 
minioje. Po kolonada ir įvairiose 
vietose tiesiog minioje prasidėjo 
eucharistinė puota. Buvo nuosta
bus vaizdas dar rytą šv. Petro ba
zilikoje, Sakramento koplyčioje. 
Ant keliolikos stalų stovėjo šimtai 
taurių. Visa buvo konsekruotą per 
vienas šv. Mišias. Koplyčioje vieš
patavo nuostabi nuotaika. Tyliai 
degė žvakės ir alyvos lempos. 
Prisiminė Viešpaties žodžiai apie 
menę paruoštą puotai. „Karalius 
paruošė didelę puotą ir siuntė sa
vo tarnus, sakydamas: Ateikite į
mano puotą, nes visa jau paruoš
ta".

Sekmadienį 6,15 vai. vakare vėl 
šv. Petro aikštėje buvo didžiulė 
audijencija. Kad išsikovotų geres
nę vietą, žmonės paprastai dar 
prieš pietus renkasi į aikštę. Daug 
valandų taip išsėdi ant baltų tra
vertine akmenų-po dusinančia vi
dudienio kaitra. Sį kartą „carabi
nieri" užtvėrė visus įėjimus taip, 
kad ir gudriausi jau negalėjo nie-

K. GRIGAI T/UE 

PAUKŠTELI
Kas sulaikys tave, paukšteli, 
Parskristi pamariais, *
Kai vyšnių žydinčiais takeliais 
Pavasaris ateis?

Valdovo sostą nors žadėtų, 
Žinau, neliksi tu čionais. 
Ten šaukia upių akmenėliai 
Ir gimto lizdo pelenai.

Trys seserys per naktį rymo
Ant gintaro krantų, 
Kol saulės apšviestuos arimuos 
Vėl pračiulbėsi tu.
Suklupus motina po kryžium 
Palaimina visus kelius, 
Kuriais tu paryčiu sugrįžęs 
Langan pabelsi snapeliu.

Kas sulaikys tave, paukšteli, 
Pakilt virš debesų?
Laisva mintis sparnus tau kelia 
Ilgėjimų visų.

ko padaryti. Aikštė paliko tyli ir 
tuščia. Nuo 3 vai. jaunimo minios 
aikštėje nuolat augo. Taip ligi 6 
vai. Pagaliau visa gatvė ligi Cas- 
tel San Angelo buvo- viena žmonių 
jūra. Dabar tikrai galėjo būti 
500 00 žmonių. Visa aikštė vilni
jo kaip didžiulė pieva, nes visi 
buvo pasipuošę žaliomis kepurė
mis. Tūkstančiai vėliavų plaukė 
be paliovos į aikštę. Visa minia 
kantriai laukė pasirodančio Popie
žiaus. Jis, nors ir sirguliuodamas, 
atvyko iš Castel Gondolfo. Spūstis 
aikštėje buvo tiesiog gyvybei pa
vojinga. Pagaliau pro Bronzinius 
Vartus pasirodė aukštai nešamo 
Popiešiaus baltas siluetas. Pakilo 
neaprašomo džiaugsmo šauksmai.

JURGIS JANKUS

1PUS11S
1.

Jau greitai bus metai, kai ker
tame mišką. Diena iš dienos. Pen
kias dienas per savaitę. Kasdieną 
po astuonias valandas. Pradžioje 
kirsdavome tik po šešias. Senis — 
taip vadinome savo komendantą, 
aukštą, sudžiūvusį, į priekį linkte
lėjusį karališkosios armijos majo
rą — sak6, kad po karo visam pa
sauly būsianti įvesta trisdešimties 
darbo valandų savaitė. Mes jam 
aiškinome, kad jau prieš karą mū
sų valstybinėse įstaigose tedirb
davo tik trisdešimt keturias valan
das, ir adaug mažesni kadrai val
dininkų tebuvę, kaip Vokietijoje 
arba Rusijoje, bet jis tik flegma
tiškai šypsojosi ir sakė, kad mes 
nuo šiandien buvome dar net ke
turiomis valandomis atsilikę. Kai 
liepė kirsti po aštuonias, pasakė
me, kad dabar jau'mes net šešio
mis atsilikę, o jis su ta pačia vė

sia šypsena ramiai atsakė: „Ne, 
mes dešimčia valandų pažęngėm 
priekin.* Jūs neseniai vokiečiams 
dirbdavote po dvyliką ir nieko 
nesakydavote".

Iš tikrųjų neseniai dirbdavome 
po dvylika, bet tos dienos jau bu
vo prabėgusios. Tada buvome aus- 
lenderiai ir laukėme karo galo, o 
dabar DP ir laukiame kito karo 
pradžios. Mes tą atvirai pasakome 
ir majorui, ir leitenantui, ir ser
žantui. Jie visi labai geri vyrai, 
bet kariauti nė vienas nenori.

„Pasaulio kultūra žus", sako jie. 
„Ir taip žus", atsakome. „Pasaulis 
serga. Jam reikia operacijos", 
tvirtinam, bet jie mano, kad pa
saulis ir taip išgis.

Mes visi taip menkai tekalbame 
angliškai, kad plačiai to išaiškinti 
negalime, bet Kutka išaiškina. Jis 
dvidešimt metų išbuvo Amerikoje, 
grįžęs nusipirko dvaro centrą ir, 
gerai nespėjęs pradėti gyventi, vėl 
turėjo viską mesti ir išeiti be nie
ko. Dabar jam penkiasdešimt me
lų, ir, kai kuris anglas prikiša, kad 
mes nenorim dirbti, jis ramiai at
sako: „Niekas pasauly nenori

dirbti. Jūs irgi nenorite. Žmonės 
nori tik uždirbti, kad gyventi ga
lėtų". Kai nori jį įtikinti, kad ir 
mes uždirbame, jis tik nusijuokia. 
„Amerikoje dirbau kaip velnias, 
bet dvarą uždirbau ir, jei ne tas 
sugriuvimas, senatvė rami būtų 
buvusi, o ką uždirbu čia? Per sa
vaitę keturiasdešimt cigarečių. Už 
darbo valandą po cigaretę. Tikrai 
visa žemė gali iš gėdos parausti".

Anglai nepyksta. Jie labai gero 
būdo žmonės. Ir nesiginčija. Pa
siklauso, nusišypso, nueina ir vėl 
daro savo. Ir kai Kutka išaiškina, 
kad pasauliui reikia operacijos, jie 
irgi nesiginčija, bet savo nuomo
nės nekeičia. Jie vis tebemano, 
kad Anglija tebėra neišpasakytai 
galinga ir be jokios operacijos 
gali padaryti, ką nori. Atsimenu, 
kaip jis pirmą sykį aiškino. Tada 
mus apgyvendino buvusioj karo 
belaisvių stovykloj. Aplinkui 
spygliuotų vielų tvoros, vidbry 
suklypę, kiauri barakai, o bara
kuose blusų ir blakių nors saujo
mis semk. Kol išsivąlysime, lovas 
pasistatėme po atviru dangum. 
Naktį užėjo lietus, ir kelios mote
rys su mažais vaikais subėgo į

vidų, susėdo ant grindų irpersnau- 
dė per naktį. Rytą visos vaikus iš
sinešė margus lyg raudonligės pa
gautus. Paskum atėjo majoras ir 
rado verkiančius ir motinas ir vai
kus. „Pakęskite", sako, „tuoj bus 
geriau, kai išvalysime."

■— Nebus, — atsiliepė Kutka. — 
Kol bolševikai bus, gero nebus. 
Blakes išnaikinsim, bet bolševikai 
nuo to neišnyks.

— Išnyks ir jie. Palengva iš
nyks, — šypsodamasis atsakė ko
mendantas.

Jis turėjo savo reikalams sek
vestravęs patogią vilą, kurioje ne
bebuvo nei blusų, nei blakių, buvo 
patogi minkšta lova, gera virtuvė, 
o už kanalo buvo nuosavi namai, 
į kuriuos visada galėjo sugrįžti, 
pailsėti ir vėl atvažiuoti į Vokieti
jos miškus. Jis buvo laimėjęs ka
rą, o mes tik paprasti žmonės, bet 
Kutka buvo drąsus.

— Jeigu Tamsta turi valandėlę 
laiko, aš paaiškinsiu, kad be ope
racijos nieko nebus, — spyrėsi.

Majoras laiko turėjo, ir Kutka 
ėmė aiškinti:

— Aš turėjau berniuką. Labai 
gabų ir labai gyvą. Kai išeidavo 
bėgti, ne tik vienmečius, bet ir 
vyresniuosius toli pralenkdavo. 
Kaimynai sakydavo, kad iš jo 
išaugs pasaulinis bėgikas. Tada 
jam tebuvo penkeri metai, bet jau 
puikiai skaitė ir taip gražiai rašė, 
kad pats mokytojas stebėjosi. 
„Jeigu mano ketvirtojo skyriaus 
vaikai taip rašytų, visi sakytų, 
kad aš stebukladaris", sakydavo. 
Ir aš, ir žmona džiaugėmės, kad 
užaugs labai gabus žmogus. Bet 
vieną dieną berniukas susirgo. Pa- 
šaukėm gydytoją, pripažino gripą. 
Gydėm nuo gripo dvi savaites. 
Kai vaikas negerėjo, pripažino 
pleuritą. Su pleuritu išvargome 
beveik mėnesį. Pasišaukėm kelis 
gydytojus. Liepė padaryti plaučių 
nuotrauką ir pripažino, kad visas 
negerumas nuo plaučių liaukų. 
Reikią tik gero maisto, gryno oro, 
ir berniukas būsięs sveikas. „Kad 
jis visiškai nieko nevalgo. Matote 
tik oda ir kaulai", sakiau. Bet jie 
ramino: „Kai tik gryno oro gaus, 
atsiras ir apetitas." Buvo anksty* 
vas pavasaris. Išgabenome vaiką j 
sodą, per dieną išlaikėme sode.
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Visa* minia pradėjo mojuoti savo 
žaliomis kepurėmis. Atrodė kaip 
audra miške, nes ir šauksmai pa
virto vienu tolimu griaustiniu.

Italų jaunimas reiškė „Padre 
Bianfco" Baltajam Tėvui padėką už 
jo meile alsuojančią širdį visiems. 
Taip pat ir už tvirtą laikyseną vi
sose audrose. Didelė tyla viešpa
tavo Popiežiaus kalbos metu. Šv. 
Tėvas dėkojo už prisirišimą ir iš
tikimybę. Toliau jis priminė, kad 
šiandien ne viena kuri mūsų tikė
jimo tiesa neigiama, kaip kad 
anksčiau yra buvę, bet kova eina 
prieš visą matomąją ir nematomą
ją Bažnyčią. Kovojama tokia ko
va, kur kiekvienas, jei jis sako
„ne" — išsigina tikėjimo ir išsis- , 
kiria iš tikinčiųjų brolių tarpo. Vi
suotinei kovai reikalingi pilnuti
niai kareiviai7*t. y. toki, kurie pa
siruošę visa dėl Kristaus pakelti. 
Popiešius taip pat priminė mate
rializmo pavojų ir pabrėžė dvasios 
pergalę prieš materiją. Pabaigoje 
šv. Tėvas suteikė Italijos ir viso 
pasaulio katalikiškajam jaunimui

„Dainava“ Tautos Šventėje Hanau

DAINAVAI” i ketvirtuosius metus žengiant

VI. ADOMAVIČIUS

darbu yra prisidėję rež. Ant. Škė
ma, dail. K. Jezerskas, kapelos va
dovas L Adomaitis. Choro valdy
bai pirmininkauja ir < 
reikalais nenuilstamai rūpinasi 

riniame tremties gyvenime žymią Alb. Dzirvonas.
Savo sukaktį „Dainava" gražiai 

atžymėjo net dviem spektakliais— 
rugsėjo 8 d. savo stovykloje Ha
nau ir rugsėjo 10 d. Langendie- 
bacho darbo kuopų vyrams.

Rugsėjo 8 d. vakare sukaktu
vinis koncertas vyko atvirame 
ore, sodelyje, gausiai prožekto
riais apšviestame. Neįprastą vaiz
dą teikė jam gausus žiūrovų bū
rys — per 1200 žmonių’— pusra
čių sodelyje susodintų, medžių bei’ 
krūmų šešėlyje.

Pradžiai orkestras, Z. Janusui 
vadovaujant atliko E. Gailevi-

____ „Dainavos" ansamblis, patvariai 
apaštališkajį’ patalminimą/po“ kai- atsispyręs visokiems sunkumams, 
bos dar trumpai kalbėjosi su jau- iau ženSia i ketvirtuosius savo 
nimo vadais ir palaimino pirmąjį darbo metus- Per sav° syvavin10 
akmenį „Domus Pads" Taikos Na- Įaikotarpi jis „išvaręs musę kultu- 
mo, kuris bus statomas Romoje. r — -’•* * •
Kaip ir pradžioje, nesibaigiančių vaM’ Stai š,° kolektyvo nuo 1946 
džiaugsmo šauksmų lydimas ir lai
mindamas Popiežius apleido aikš
tę. Minios pamažu skirstėsi, nes 
nuo Albanų kalnų jau kilo juodi 137, giedota pamaldų metu 108 
audros debesys. kartus, kiti pasirodymai — 23. Vi-

Po šitų džiaugsmo dienų vėl so — 283. Koncertų klausėsi dau- 
aušta kieto darbo rytojus už Kris- giau kaip 51 000 klausytojų, jų 
taus Karalystės įgyvendinimą že- tarpe daug aukštų asmenų. Mišrus 
mėje. Ateina, gal būt, ir sunkios ir vyrų chorai savo repertuare 
kovos dienos, bet „mes visa gali- turi 48 religinės muzikos kūrinius, 
me Tame, kuris mus stiprina", tame skaičiuje 2 Mišias, 120 pa- 
o Jo žodžiai: „Pasaulyje jūs patir- saulinių dainų ir dainų bei šokių 
site priespaudos, bet pasitikėkite, pynę „Kryžkelėje". Tautinių šokių 
aš nugalėjau pasaulį" — amžinai 
pasilieka teisingi!

VI. 9 pasivadinusio „Dainavos* 
vardu, darbo

Pasaulinės
balansas.
muzikos koncertų

Jonas Jūra

Naujos knygos
Liudas Dovydėnas. MES IEŠKOM 

PAVASARIO. Viršelis ir iliustraci
jos dailininko P. Osmolskio. Liudo 
Vismanto leid. 1948 m. Tiražas 
3000 egz. 227 pusi. Kaina nepažy
mėta.

Albinas Marius Katiliškis. PRA
SILENKIMO VALANDA. Viršelis- 
dail. L. Vilimo lino rėžinys. Liudo 
Vismanto leid. • 1948 m. Tiražas 
2500 egz. 247 pusi. Kaina nepažy
mėta.

Prof. K. Inno. TARTU AS A FI
NANCIAL CENTRE. Publications 
of the Scientific Quarterly „Scho
lar" Nr. 2. 1948 m. 22 pusi. Kaina 
nepažymėta.

šokėjų grupė, L. Valiukaitės (jau 
išvykusi į Kanadą) vadovaujama,
yra paruošusi 11 tautinių šokių. 
Gastroliuojant apkeliauta 8000 km. 
Dar daugiau pasireikšta savoje 
Hanau stovykloje, reprezentuojant 
lietuvišką dainą dažnai į šią „lai
kinąją DP lietuvių sostinę" užklys- 
tantiems JAV. senatoriams, kon- 
gresmanams, žurnalistams, laikraš
čių leidėjams, įvairioms delegaci
joms ir kariuomenės bei valdžios 
įstaigų aukštiems paręigūnams. 
Įdainuota Frankfurto ir Briuselio 
radiofonams. Taip pat Lutheran 
World. Fed.organizacijai, kuri, 
svarstant DP įsileidimo bilių įdai- 
navimus panaudojo DP propogan- 
dai JAV ir Kanadoje.

Ansambliui nuo 1945 metų bir
želio mėn. yra vadovavę V. Ado
mavičius, St. Radzevičiūtė, I. Že
maitis ir nuo 1946 metų pradžios 
iki dabar muz. Br. Jonušas. Savo

čiaus „Lietuvių kaime", R. Wag- 
nerio Tanhauserio maršą, Aubero 
uvertiūrą Porticio Nebile, ir žino
mą Br. Jonušo „Ramovėnai žen
gia" maršą. Nors orkestrantai visi 
yra darbo kuopų (Langendiebache) 
vyrai ir per ištisas dienas turi at
likti jiems pavestą darbą, tačiau 
sugebėjo gražiai susigroti ir nę- 

ansamblio, iengvą programą gana švariai ir 
muzikaliai perteikti klausytojams. 
„Dainavos" mišrus choras, papil
dytas naujais dainininkais ir 
sustiprėjęs, pasirodė su nauju 
repertuaru. Dalykai rimtai išstu
dijuoti, švariai, niuansuotai atlikti. 
Vyrų choras padainavo J. Dam
brausko „Jau žirgelis pabalnotas" 
ir, palydint orkestrui, A. Račiūno 
„Į kovą" ir „Sugrįžimą" ir Ch. 
Gounod „Kareivių dainą" iš „Faus
to". Mišrus choras ir orkestras, at
likdami Br. Jonušo „Leiskit į Tė
vynę" maršą, efektingai užbaigė 
pirmąją koncerto dalį.

Atnaujinta A. Škėmos „Kryžke
lėje" užpildė antrąją vakaro dalį. 
Ši lietuvių dainų bei šokių pynė.

Vi. Adomavičiaus nuotr.x. >

nakties gamtoj atlikta, paliko žiū
rovams neišdildomo įspūdžio. Kon
certe dalyvavo daug svečių iš 
kaimyninių latvių, estų ir ukrai
niečių stovyklų, o taip pat vietos 
vokiečių.

Rugsėjo 10 d. koncertas buvo 
pakartotas Langendiebacho darbo 
kuopų vyrams. Šis pasirodymas, 
sutraukęs taip pat ir daugelį vie
tos įgulos amerikiečių karių, taip 
pat paliko žiūrovams puikiausio 
įspūdžio. Koncertas buvo filmuo- 
jams ir užrašytas į garsinę juostą.- 
Amerikiečiai tuojau pasirodė su 
savo technika čia pat pertraukos 
metu pademonstruodami žiūro
vams ką tik girdėtą programą.

Nors iš ansamblio sąstato jau 
per 20 asmenų yra išemigravę, 
„Dainava" šią vasarą atliko di
desnę gastrolinę kelionę į Pietų 
Vokietiją, o dabar, davusi taip 
įspūdihgą spektaklį, dar kartą įro
dė, kad ji yra vienas rimtesnis, 
pajėgesnis bei patvaresnis liet, 
kolektyvas tremty.

Šis tas apie „LIETUVIŠKA” Londoną
VL. JAKUBĖNAS

(Pabaiga)
Lietuviškų organizacijų ir drau

gijų yra daug, tačiau ne visos ro
do aktyvaus veikimo. Pasitenkin
siu paminėjęs tik tas, apie kurias 
teko ką nors išgirsti. Prie lietuvių 
parapijos gyvuoja Sv. Kazimierio 
Draugija, kurios pirmininkas yra 
p. Bulaitis; jis vadovauja ir para
pijos komitetui; ši draugija pir- 
mon eilėn rūpinasi parapijos ir 
bažnyčios reikalais; atrodo, su ja 
taip pat artimai surištas yra ir lie
tuvių klubas. Nemažo veikimo ro
do moferų „Sv. Onos Draugija",

bet naktį vargšas ėmė klykte 
klykti. Nesileido nė pirštu palie
čiamas. Jam visą laiką skaudėjo 
ir rankas, ir kojas. Pradžioje sakė, 
kad nuo gripo, paskiau, kad nuo 
ilgo gulėjimo, bet dabar, kai ėmė 
gelte gelti, vėl pasišaukiau gydy
tojus. Vienas apžiūrėjo, apgraibė 
ir pasakė, kad sąnarių reumatiz
mas. Kiti, daug didesni specialistai, 
nenorėjo nė girdėti. „Iš kur toks 
kūdikis tokią ligą gaus?" beveik 
juokėsi. Bet pirmasis gydytojas 
užsispyrė. Padarė kraujo tyrimus, 
ir visi už galvų nusitvėrė: vaikas 
tikrai sirgo sąnarių reumatizmu ir 
jau taip blogai, kad maža vilties 
(tebuvo pagyti. Ėmėm gydyti, bet 
liga išvaroma nesileido. Nuėjo H 
širdį, į nervus, vaiką susukino, su
tampė, bet po metų sunkaus ir 
brangaus vargo pasitaisė: skaus
mai, šlykštūs, kampuoti kūno trūk
čiojimai ir temperatūra išnyko, bet 
berniukas vis tiek buvo sutrauk
tas susukta? ir rankos dar taip 
tebetrūkčiojo, kad parašyti beveik 
nebegalėjo. O jei ir parašydavo, 
tai perskaityti nė didžiausias iš
minčius nebūtų galėjęs. „Išaugs", 
sakė gydytojai, bet mums buvo

aišku, kad išgelbėta tik gyvybė, 
bet ne žmogus.

„Ir išaugo", šyptelėjo majoras.
„Ne dar ne viskas. Vieną dieną 

berniukas, iš lovos išlipęs, basas 
perbėgo per kambarį ir vėl atsi
gulė. Sugrįžo ir skausmai, ir tem
peratūra. Pasišaukėm tą patį dak
tarą." Parodykite gerklės specia
listui, pasakė. Parodėm. Tas pažiū
rėjo ir pasakė: „Reikia operacijos. 
Prieš dvejus metus jau reikėjo 
operacijos. Nebūtų jokių uždegi
mų buvę". Gerklėj buvo supuvu
sios liaukos. Iš jų nuodai gyslomis 
vaikščiojo po visą kūną ir buvo 
jau beveik visai suparaližavę. Pa
darė operaciją, ir vaikas pagijo, 
liko tik perdėtas nervingumas, 
silpna valia, kampuoti judesiai, bet 
palengva gerėja.

„Ir pagis!”
„Reikia tikėtis. Bet aš ponui 

majorui tik norėjau pasakyti, kad 
ir pasauly tas pats. Maskvoj yra 
supuvusi liauka. Ji gamina nuodus 
ir paraližuoja visą pasaulį. Kol 
puvėsio lizdo neišpiausite, pasau
lis nepagis. Jis eis blogyn ir blo
gyn. Majoras nusišypsojęs pasakė: 
„Gudriai pasakoji. Parlamente ga-

lėtum būti", ir nuėjo į baraką, kur 
vyrai sienų plyšius purškė dvo
kiančiu skystimu, o paskum bal
tino kalkėmis.

Tą pasakojimą Kutka ne pats 
sugalvojo. Jam papasakojo sto
vyklos gygytojas, didelis gerklės 
ligų specialistas, o jis dabar pasa
koja visiems. Kiekvienam anglui, 
kuris >tik sutinka galo išklausyti. 
Kai buvo atvažiavę anglų žurna
listai, apžiūrinėjo stovyklą ir mū
sų darbus, daug fotografo ir norė
jo pasikalbėti su žmonėmis, jis 
irgi tą patį papasakojo ir prašė, 
kad parašytų į angliškus laikraš
čius. Žurnalistai visa tai pažadėjo, 
bet, kai laikraščiai atėjo, tebuvo 
tik kelios fotografijos ir parašyta, 
kad mes geri demokratai ir geri 
darbininkai, atsidėję kertą vokiš
ką mišką, kad greičiau atsistatytų 
vokiečių sugriauta Anglija. Apie 
mūsų politiką nė žodžio.

— Bijo, — pasakė kažinkas.
— Žinoma, kad bijo, — patvir

tino ir Kutka, — bet tas jiems at
sirūgs. Kai gaus gerai nuo bolše
vikų, tai ir mano žodį atsimins, 
bet bus vėlu. (bus daugiau)

kuriai pirmininkauja p. Ona Liū- 
džiuvienė. Šios draugijos iniciaty
va buvo klubo salėje suruoštas 
Motinos Dienos minėjimas, kuria
me tarp kitko dainavo ir abi iš 
Vokietijos atvykusios viešnios (— 
A. Kalvaityte ir I. Motekaitienė, 
akomponuojant VI. Jakubėnui. Mi
nėjimo programa buvo gan įvairi: 
buvo prakalbų, paskaitų, choras ir 
net vaidinimas. Šis paskutinis bu
vo gan primityvaus pobūdžio; ta
čiau, esant dideliam norui vaidinti 
ir turint gerą režisierių iš esamų 
jėgų galima būtų sudaryti ir visai 
padoraus lygio mėgėjų trupę. Gai
la, kad abu aktoriai Dikiniai, vie
ton į Coventry nepakliuvo į Lon
doną. Daug aukštesnio lygio pa
rodė choras, vedamas Vinco Ma- 
maičio, atvykusio pernai į darbus 
iš Meerbecko. Jisai turi nesunkų 
darbą vieno hostelio virtuvėje ir 
likusį laiką pašvenčia chorui; var-

goninkauja taip pat ir bažnyčioje. 
Jam perėmus *1947 m. lapkričio 
mėn. dirigento pareigas, choro ly
gis žymiai pakilo: jau dabar jo 
sąskambis visai grynas, yra ir 
gražių niuansų pradai. Choro da
lyvių — apie 40, daugiausia iš 
senosios Londono kolonijos; kurių 
dauguma gyvena netoli; tremti
niams darbininkams trukdo dideli 
atstumai atvažiuoti į repeticijas, 
o taip pat ir gan brangus susisie
kimas. Nepaisant šių kliūčių, dir
bama nuoširdžiai; tai parodo ir 
pasiekti rezultatai.

Dar teko nugirsti apie egzista
vimą: „Rūtos draugijos" (pirminin
kė Bulaitytė) ir „Vyrų Vienybės 
Draugijos" (pirmininkas Radzevi
čius).

Įdomus klausimas, kaip vyksta 
sugyvenimas tarp senosios emi
grantų kolonijos ir naujai atvy
kusių tremtinių darbininkų.

Gausi ir pasižymėjusi veiklumu Anglijos lietuvių Bulaičių šeima
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Lietuvių krepšininkų rinktinė tremtyje. Iš kairės i dešinę; Grybauskas (komandos kapitonas), Norkus I. Norkus II, Gailius, Birutis, Ginčiauskas, Andriulis m, Lauraitis, ir An
driulis II. Nuotraukoje trūksta Varkalos, Gružausko, Puzinausko, Mackevičiaus, Bagdano ir Duliūpo.

Kelias i didžiuosius laimėjimus
Dalius

Su pasididžiavimu nuolat skai
tome spaudoje apie mūsų repre
zentantų krepšininkų sėkmingus 
pasirodymus tiek Vokietijoje, tiek 
ir už jos ribų. Jau įpratome džiau
gtis jų laimėjimais, ir' daug kam 
atrodo, kad taip ir turi būti. Mes
kime bent paviršutinį žvilgsnį, 
kiek ribota laikraščio vieta leidžia, 
į mūsų krepšininkus ir jų iki šiol 
nueitą /kelią. Pamatysime, kad tai, 
ką šiandien turime ir kuo didžiuo
jamės, yra pasiekta tik ilgo ir 
kruopštaus darbo dėka.

Laimėtas meisterio titulas
Mūsų sporto istorijoje aukso rai

dėmis yra įrašyti 1937 ir 1939 m. 
krepšinio laimėjimai. Tais , metais 
mūsų krepšininkai Rygoje Lietuvai 
pelnė Europos krepšinio meisterio 
titulą. Čia didžiausias nuopelnas 
tenka pirmiesiems krepšinio pio
nieriams Lietuvoje—Amerikos lie
tuviams. Neišdils iš atminties 
krepšininkų Sutikimas 1937 m. 
Kauno geležinkelio stotyje, iš ku
rios tūkstantinės minios tautiečių 
ant rankų išnešė reprezentantus ir

1939 m. po Tautos himno milžiniš
kos ovacijos" Kauno krepšinio ha
lėje. Mažutės Lietuvos vardas bu
vo linksniuojamas viso pasaulio 
spaudoje. Laimėjimo dėka buvo

Lietuviai krepšininkai 1939 m. Kaune 
apgynę Europos krepšinio * meisterio 
titulą. K. Daugėlos reprodukcija

Sunku reikalauti, kad 40 metų tą vyriausybę ir galėjo naudotis 
skirtingo likimo, skirtingų įtakų lenkų valstybės lėšomis. Dabarti- 
nebūtų uždėję savo antspaudo; nę Varšuvos vyriausybę pripaži- 
tačiau pasakyčiau, kad jaučiamie- nūs, ši gerbovė, tiesa pasibaigė, 
ji skirtumai nėra didesni, negu tai bet dauguma lenkiškų įstaigų, šio- 

* išeitų iš normalių sąlygų. D. B. kiais ar tokiais vardais ir dabar 
Lietuvių Sąjunga yra sukurta at- tebegyvuoja. Mes tokių privilegi- 
vykėlių tremtinių, tačiau joje vis jų, deja neturėjome ir neturime; 
gausiau dalyvauja ir senieji emi- mūsų naujosios kolonijos įsikurt- 
grantai. Centro Valdyboje juos at- mas Anglijoje yra sunkus ir var- 
stovauja energingasis p. Bulaitis, gingas; mūsų tenykščiai darbda- 
Antra vertus, kad ir Sv. Onos viai — Darbo Ministerija — ne- 
Draugijos .surengtame Motinos turi intereso skatinti mūsų kultū- 
Dienos minėjime matėme, kad pas- rinį veikimą ar palaikyti tautinį 
kaitose, prakalbose, vaidinime ar savitumą; priešingai, jaučiama 
chore vienodai dalyvavo tiek „se- greičiau nutautinimo tendencijų, 
nieji" emigrantai, tiek ir tremti- Tačiau laisvam krašte laisvo pri
mai darbininkai. . Šiuo metu jau vataus veikimo sutrukdyti nega- 
nemažai girdėti ir „mišrių" vedy- Įima, todėl ir šiomis sunkiomis 
bų, kur ypač Lbndone gimusios sąlygomis atsiranda galimumų šį 
lietuvaitės išteka ar susižieduoja tą nuveikti. Kaip matome, mūsų 
su naujai / atvykusiais vyrukais, tenykščiai veikėjai šiuos galimu- 
Pasitaiko, tiesa, vienur kitur ii mus pilnai išnaudoja, negailėdami 
nusiskundimų dėl pasiskirstymo į nei išlaidų, nei vargo, nei papil- 
„mus" ir „jus", ar dėl „neatsižvel- domo triūso. Kukli užuomazga or- 
gimo" į vieną ar kitą pusę. Tačiau ganizuoto „lietuviško Londono" 
taip pat iš abiejų grupių ryškių jau yra sukurta; tikėkime, kad, 
atstovų teko girdėti pareiškimų lietuvių skaičiui didėjant ir saly- 
apie tvirtą nusistatymą kovoti su goms leidžiant, ji pavirs į stam- 
kiekvienu nevieningumo reiškiniu; besnį tremties lietuvybės židinį, 
ypač gražių pažiūrų teko girdėti 
šiuo atžvilgiu iš žymios veikėjos 
O. Liūdžiuvienės.

Kaip matome, lietuvių veikimas 
Londone eina ribota vaga ir kuk
liomis sąlygomis; kuone visi gali 
pašvęsti tautiniams reikalams tik 
laisvalaikį, šiaip gi turi užsidirbti 
pragyvenimą. Finansiškai nepri
klausomų, save išlaikančių organi
zacijų turime tik vieną D. B. L. 
Sąjungą su vienu mažu butu ir 
vienu apmokamu tarnautoju; iš 
įstaigų turime tik Lietuvos Atsto
vybę su dviema darbu perkrautais 
darbuotojais. Nėra tai daug. Pav., 
lenkai turi Londone keletą laik
raščių ir žurnalų ir nemažai įvai
rių įstaigų ir organizacijų. Tačiau 
lenkų D. Britanijoje šiuo metu 
yra apie 150 tūkstančių; karo me
tu jie buvo sąjungininkai, turėjo 
Londone pilną, oficialiai pripažin-

Š. m. spalių mėn. 10 d. 
susisiekimo nelaimėje Mann- 
heime-Kaefertalyje žuvo mū
sų bendradarbiai Vytautas 
LEPEŠKA, gimęs 1923. VII. 
6 Samuliškiuose, Alytaus 
apskr., ir Henrikas STAMPU- 
RECKAS, gimęs 1923. VIII. 
26. Žasliuose, Trakų apskr. 
8184 L.S.C. Inž. Petro Vileišio

Vardo Kuopa

DR. H. BRAZAIČIUI ir PO
NIAI reiškiame gilios užuo
jautos jų liūdesio valandoje, 
mirus sūneliui.

Maciūnai ir Damijonaičiai

pritrauktos plačiosios masės prie 
šio žaidimo. Krepšinis tapo mūsų 
tautiniu žaidimu. Buvo auginamas 
puikus prieauglis, tačiau

darbą sutrukdė okupacijos.
Prasideda antras pasaulinis ka

ras. Į Ameriką išvyksta Amerikos 
lietuviai. Esame priversti pasiti
kėti jaunųjų jėgomis. Jaunieji mū
sų taip pat neapvilia. Okupacijos 
metais krepšinyje beveik nebuvo 
leista rungtyniauti tarptautinėj plot
mėj. Daugiausia turėjome pasiten
kinti tik vietinio pobūdžio žaidy
nėmis. Vis dėlto regreso nebuvo. 
Artinosi lemtingi įvykiai. Staiga 
užgriuvęs košmaras išrovė iš gim
tųjų namų. Ir štai 1944 metų pa
baigoje atsiduriame

tremtyje.
Pradžioje sunkus darbas nuo 

tamsos iki tamsos Vokietijos fabri
kuose. Apie sportą jokios minties. 
Bet štai ateina lauktoji išlaisvini
mo valanda, o su ja kartu atgyja 
ir mūsų sportinis gyvenimas. Pa
togi sportine prasme stovyklinio 
gyvenimo dislokacija leido suda
ryti krepšinio komandas, juo la
biau, kad čia buvo rungtyniauja
ma, su svetimtaučiais, prieš ku
riuos privalėjome gerai užsireko
menduoti, kaip ligi šiol nenugalėtas 
Europos krepšinio meisteris. Pra- 

' džios darbas buvo spontaniškas ir 
partizaniškas, kiekviena stovykla 
veikė grynai savo iniciatyva. Vė
liau sueita į sąlytį su amerikiečių 
kariais, kurie su malonumu žais
davo, gėrėdamiesi mūsų aukšta 
klase. Rezultatai puikūs. Maloniai 
mus stebino „Šarūno" pasiektklai- 
mėjimai. Atsiranda visa daugiau

POPIEŽIUS AP

ir daugiau pajėgių komandų, ku
rios nė viena mums gėdos nedaro. 
Buvo daromi žygiai patekti į Švei- 
cariją-Europos krepšinio pirmeny
bes, tačiau dėl visiems supranta
mų priežasčių šios pastangos nuė
jo veltui. Bet rankos nenuleidžia
mos — dirbama toliau. Iškyla pui
kusis „Kovas”, .rimtas konkuren
tas „Šarūnui". Šių dviejų koman
dų rungtyniavimas dėl pirmos vie
tos kelia mūsų krepšinio klasę. 
Tenka tik džiaugtis jų pasiektais 
laimėjimais ir pasirodymais tiek 
savųjų, tiek svetimtaučių tarpe. 
Jie be pasigailėjimo drebina visas 
priešininkų komandas. Pagaliau 
latvių didybei krepšinyje „Kovas" 
suduoda lemiamą smūgį Lubecke. 
Po mūsiškių gastrolių iki tam lai
kui buvusi santūri ir šalta latvių 
spauda straipsnyje „Didieji lietu
vių krepšininkai" rašo: .... šį kar
tą jau ypatingai nenusiminėme kai 
lietuviai vėl nugalėjo, nes su tuo 
jau esame apsipratę ..." ir toliau: 
„... jeigu kada panorėsim Vėl ko 
nors mokytis, tai turime žinoti, 
prisiminti ir imti pavyzdžiu tuos 
pačius lietuvių krepšininkus, kurie 
šeštadienį ir sekmadienį giliai su
jaudino mūsų tautiečius ir latvių 
sporto sluogsnius..." #

Ir po tokių laimėjimų mūsų šau
nieji vyrai neužmiega ant laurų 
ir dirba, ruošiasi dideliam užda
viniui. Ir štai vieną gražią dieną 
sportu besidominčios lietuvių vi
suomenės akys

nukrypsta į Prancūziją,

nes ten jau kovoja mūsų krepšinio 
rinktinė. Kiek darbo, nervų, ne
nuilstamų pastangų ir užsispyrimo

E MERGAIČIŲ
GLOBOS REIKALUS

Kastelgandolfas. Šv. Tėvas priė
mė kelis šimtus katalikių vadovių, 
kurios buvo susirinkusios Romoje 
į Jaunuolės Globos Draugijos XI 
kongresą. Jamė buvo atstovauja
ma 15 tautų. Šv. Tėvas pasakė 
joms reikšmingą kalbą, priminda
mas pavojus, kurie gresia nepri
tyrusioms, lengVapėdėms mergai
tėms, kurios atsitolina' nuo savo 
gimtinių namų. Daugelis jų pasi
duoda iliuzijoms ir tuštybėms, gal
voja daugiau išmanančios, negu 
praėjusių laikų mergaitės, tuo tar
pu, turėdamos nedaug patyrimo, 
duodasi klastingų žmonių suvilio
jamos. Daugelis kratosi ir bijo pa
ties žodžio „globa"4 manydąmos, 
kad tai jas pažemina; mano esan
čios religingos, tačiau dažnai pasi
rodo, kad tik paviršiuje teglūdi 
tas jų religingumas, nes pavojai 
pamažu jas paglemžia. „Štai — 
sakė Pijus XII merginoms, pasi- 
šventusioms jaunesniųjų draugių 
globai — jūsų.uždavinys yra šven
ta, bet sunkus, kurį jūs prisiėmėte 
krikščioniškos ir antgamtinės mei-
lės vedamos". Reikės tiktai žiūrė
ti, kaip išvengti priešo pinklių ir 
stengtis užbėgti už akių blogiui, 
bet sudaryti švaresnę atmosferą 
daugeliui. Yra labai sudėtingas šis 
auklėjamasis darbas: reikės užti
krinti dorovės neliečiamumą surin
kimo punktuose, pensijonuose bei 
restoranuose, darbovietėse, stoty
se, uostuose — kad visur jaunos 
mergaitės simpatiškai būtų globo-

jamos ir pasijustų lyg šeimos židi
nyje.

DAR VIENA MUZIKOS SRITY 
PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITE

Amerikos lietuvaitė St. Novic- 
kaitė, 1946 m. Čikagos muzikos 
šventėje laimėjusi pirmą vietą, 
kiekvieną sekmadienį iš WEAW, 
Ewanston FM stoties transliuoja 
savo muzikinę programą.

S. Novickaitė yra dalyvavusi vi
soje eilėje koncertų, rečitalių ir 
klubų programų.

TORONTE ĮSIKORĖ SKAUČIŲ 
DRAUGOVE

*
Iš Europos atvykusios lietuvai-

kaštavo šių gastrolių suorganiza
vimas, žino tik organiiatoriai, Vyr. 
FASK-as, patys krepšininkai, ko
mandos vadovai ir keletas entu
ziastų mūsų tautiečių. Nors krep
šinio rinktinė išvyko ir nepilnos 
sudėties, tačiau į bendrą laimėji
mų vainiką beveik kiekvieną die
ną buvo įpinamas naujas laimė
jimo žiedas. Kad skaitytojas sup
rastų, kokiose vargingose sąlygose 
mūsų krepšininkai žaidė Prancūzi
joje, cituojame iš komandos daly
vio laiško: „. . . mūsų kelionė 
krypsta namų link. Nors ir norė
tume dar keletą komandų „pa
mankštinti", tačiau esame priversti 
važiuoti, nes juk jau ir pėtiems 
nemalonu, nešvariais baltiniais eiti 
į priėmimus, plaukai nekirpti jau 
visas mėnuo ir 1.1. Neturime pini
gų net ledų porcijai nusipirkti.” 
Ir tuo pačiu metu prancūzų „L’Echo 
du Sud-Est" ir visa eilė kitų laik
raščių rašo: „Antradienį išsivystė 
puikus tarptautinis žaidimas tarp 
mūsų mėlynosios pakrantės eki
pos ir garsiosios Lietuvos koman
dų. Lietuviai žaidžia tiesiog apa
kinančiu stiliumi, preciziškom pa
suolėm, virtuozišku kamuolio val
dymu ir žaibišku reagavimu. Lie
tuviai daro mums garbę, su mumis 
žaisdami. Šios rugtynės mūsų vi
suomenei buvo tikras ir didingas 
sporto pokylis" ir 1.1, ir 1.1.

Darant mūsiškių žaidimo ana
lizę, tenka pastebėti, kad yra žai
džiama visiškai savitu, galima sa
kyti, lietuvišku stilium. Jame yra 
sujungti rytų ir vakarų amerikiečių 
stiliai — gaivališka sparta su są
moningomis kombinacijomis ir de
riniais. .Jis yra kontrastas latviš
kam, čekiškam bei prancūziškam, 
stiliui. Čia kiekvienas žaidikas pri
valo būti išbaigtas ir paruoštas 
kondiciniu, taktiniu, technišku bei
teoretiniais atžvilgiais. Ir vargas 
tam priešininkui, kuris žaidimo
metu pagalvoja, kad blokai, įman
trios ir sudėtingos kombinacijos 
buvo atliktos nesąmoningai. Tą ant 
savo kailio yra patyrę latviai, 
estai, amerikiečiai, prancūzai, pa
galiau vokiečiai. Ir jeigu mes, ma
tydami mūsų krepšinio elitą esantį 
formoje einantį su kamuoliu per 
aikštę tariame, kad tik čia yra 
tikrasis krepšinio menas ir pasau
linė klasė, tai nuopelnas tų vyrų, 
kurie su lietuvišku atkaklumu sie
kė šio žaidimo tobulybės, dažnai 
gyvendami febai sunkiose sąly
gose.

Ir štai paskutiniu laiku su 
džiaugsmu perskaitėme reportažą 
iš prancūzų zonos, kurioje mūsų 
vyrai nugalėjo ten gastroliavusią

tės Toronte įkūrė Kunigaikštienės Paryžiaus rinktinę.
Birutės vardo skaučių draugovę.
Draugovė jau parodė gražios ini- Šį krepšininkų pasirodymą rei- 
ciatyvos, ypač rūpindamasi prisi- kia vertinti teigiamai. Tai yra pas- 
dėti prie tremtinių Vokietijoj šal- kutinis šiuo metu mūsiškių laimė- 
pos. Taip pat daromos pastangos* jimas. Tikime, kad ir ateityj mū- 
sudaryti artimesnį ryšį tarp seniau sų iškilieji reprezentantai dirbs 
Kanadoj gyvenančio ir naujai at- mūsų brangios Tėvynės garsinimui 
vykusio lietuvių jaunimo. . plačiame pasaulyje.

■y’l • išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle- 
„/.IDUriCll nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkrls, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. PleCaitis, 6668 Delorimler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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Lietuvišku reikalu sargyboje JTO

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Pries sprendimą Paryžiuje
SOVIETAI REIKALAUJA IŠBRAUKTI BERLYNO KLAUSIMĄ 
Iš SAUGUMO TARYBOS DARBOTVARKES. VAKARŲ VALS
TYBIŲ REZOLIUCIJA. BERLYN O KRIZE JAUDINA PASAULĮ

Pasaulis su pasitenkinimu klau
sėsi Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerio ir Belgijos premjero 
JT visumos susirinkime kalbų, 
kurių Stalinas, anot NYHT, ne
galės lengvai pamiršti. Bet aš
trūs žodžiai negalį sulaikyti besi
veržiančių armijų. Tam reika
lingi ginklai. Belgija ir Prancū
zija rpažai teturi modernių gink
lų ir tai gerai žino Stalinas.

„Cincinnati Post“ nurodo, kad 
vienintelis šaltinis, iš kur Pran
cūzija ir Benelux kraštai gali 
gauti ginklų ir lėktuvų gynybai 
yra JAV. „Kol kas mes jų dar 
netiekiame. Kol mes tai padary
sime, puolančioji Raudonoji Ar
mija per kelias dienas, o ilgiau
siai per keletą savaičių gali nuš
luoti Vakarų Europą“.

JTO visumos suvažiavimas nė
ra vien tik konferencija Pary
žiuje. Čia mažesnėse grupėse ve
dami slapti pasitarimai, čia su
kinėjas Vakarų Europos gynybos 
ministerial, čia nuolatos siuva 
JAV ir Kanados atstovai.

Įsitikinus, kad gerais norais 
nieko nebebus galima padaryti, 
norint taiką išlaikyti, šių valsty
bių kariniai žinovai posėdžiavo 
Londone, išdirbo bendradarbia
vimo ir koordinavimo planus; 
paskirti sąjunginiai vadai. Da
bar jiems reikia Amerikos gink
lų. Detalės aptariamos Peryžiuje. 
Atrodo, kad kartu su Marshallio 
planu. Vakarų Europa gaus ir 
karinę Amerikos pagelbą, nes, 
„jų saugumas (Vakarų Europos) 
yra mūsų (JAV) saugumas.“

rį būtinai Sovietų Sąjungai su
versti kaltę už Berlyno • krizę. 
Tuo nenorima užtrenkti duris 
ateities pasitarimas. Vakarai, pa
gal „Associated Press“, nesą pra- 
matę dar atsiskaitymo priemonių. 
Kalbama tik apie ūkines sankci
jas.

Aišku, esant tokiems Rytų-Va
karų miglotiems santykiams, ne-' 
gali būti kalbos apie nusiginkla
vimą, apie kurį kalbėjo Višins
kis.

JAV jau pereitą savaitę pra
dėjo intensyvinti visas pastangas, 
kad penkių Vakarų Europos ka
rinė sąjunga virstų efektyvi 
ginklo parama Europoje. Pasaulis 
tik čia įžiūri realų klausimo 
sprendimą, o JT dar kartą paro
dė, jog jos yra bejėgės gyvybi
niams žnlonijos reikalams efek
tyviai išspręsti. S. G.

JTO Paryžiaus sesijos progra
moje yra klausimų, tiesiogiai arba 
netiesiogiai aktualių ir pavergtie
siem: ūkinės ir soc. komisijos ra
portas gendtido reikalu, Čilės at
stovo keliamas klausimas dėl Sov. 
S-gos laužomų žmogaus teisių, 
neišleidžiant svetimšalių žmonų ru
sių, Lenkijos pasiūlytas DP repa
triacijos klausimas ir čia. pat ūki
nės soc. komisijos raportas apie 
DP repatriaciją ir emigraciją. Šitie 
klausimai paliečia tiesiogiai tik 
karitatyvinę humanistinę pusę. Bet 
jie duoda progą ir mum įsijungti 
su šios rūšies medžiaga, iš naujo 
keliant ir iliustruojant tebesitę-

siančius nužmoginimo ir gėnocidometas. Tačiau skaitantis su viso- 
reiškinius pavergtuose Pabaltijo 
kraštuose. Tuo Ukslu įteikiamas 
bendras Pabaltijo valstybių vardu 
memorandumas, kuriuo papildomas 
pereitų metų skundas JTO dėl ge
nocido mūsų tėvynėse.

Dr. Herbert V. Ewatt (Australija), 
išrinktas JTO visumos susirinkimo 

pirmininku

kiais netikėtumais mūsų atstovai 
yra pasiruošę ir tam atvejui, kad 
galėtų pateikti savo formuluotus 
ir motyvuotus pageidavimus.

Budriai sekti sesijos eigą ir su
gauti reikiamus momentus padeda 
tas faktas, kad sesijoje gavo teisę 
lankytis mūsų žurnalistai, itšto- 
vaują Amerikos lietuvių dienraš
čiam. Jie gali sekti ir informuoti, 
kada atsiranda aktualūs momentai 
mum rūpimais klausimais infor
muoti atitinkamus žmones. Jiy sa
vo ruožtu aprūpina ir kitus ' žur
nalistus tinkama" informacija žo
džiu bei literatūra mūsų klausi
mais.

Visų trijų Pabaltijo valstybių 
atstovai Paryžiuje ir specialiai ten' 
atsiradusios delegacijos veikia 
sutartinai.

Šia kryptimi veikia ir ALT, at
silankęs sėkmingai pas prezidentą 
Trumaną, o respublikoniškai nusi
teikusieji ALT nariai daro pastan
gų gauti audienciją dar ir pas 
kandidatą į prezidentus Mr. Devey.

(E.)
Dr. Ralph J. Bunche (JAV), JTO mi
sijos Palestinoj pirmininkas po grafo 

F. Bernadotte nužudymo

Dabartinėje JTO sesijoje labai 
aiškus valstybių suskilimas į Ry
tus ir Vakarus. Vakarai yra ofen
zyvoje, ir skaitomasi su faktu, kad 
Sov. S-ga gali pasitraukti iš JTO. 
Tačiau sesijos eigoje nematyti mo
mento, kuriame tiesiogiai galima 
būtų įsiterpti su politine mūsų pro
blema ir reikalavimu, kad ji. būtų 
sprendžiama. Dar jai nepriartėjęs

PASKUTINES NAUJIENOS

Nusiginklavimo debatai baigti be pasekmių
Paryžius. Britų delegatas sir .H. 

Shawcross JTO politinėj komisijoj 
atmetė sovietų pasiūlymą suma
žinti karines pajėgas trečdaliu, nes 
tai būtų beprasmiška, kol sovietai 
neatsisako nuo savo „penktosios 
kolonos", kuri ūkinį atstatymą sa
botuoja ir kelia politinį nerimą. 
Jei Sov. Rusija tikrai nori atsta
tyti pasauly pasitikėjimą ir sau
gumą, tai ji turi panaikinti gele
žinę uždangą. Po to Showcross

geležinė uždanga tarp Vakarų ir 
Rytų Europos, 3) maskuota kariuo
menė — penktoji kolona — ko
munistų partijos, kurios veikia pa
gal Maskvos nurodymus ir 4) mil
žiniška sovietų kariuomenė. Į šią 
britų delegato kalbą tuoj atsakė 
sovietų atstovas, Malikas, pažy
mėdamas, kad britų kalbėtojas sa
vo argumentus ištraukė iš „Tro
ckio, Hitlerio ir Goringo arsenalo"; 
be to trečdalį jo kalbos sudaro

apie marksizmą ir leninizmą. 31 
balsu prieš 5 ir 11 susilaikius Ma- 
nuilskio pasiūlymas buvo priim
tas ir sudaryta pakomisė išnagri
nėti pasiūlymus nusiginklavimo 
klausimu.

JAV GYNYBOS KONFERENCIJA
Vašingtonas. JAV gynybos mi- 

nisteris James Forrestal lapkri
čio 8—18 d. šaukia uždarą tau-

Paryžius. Saugumo Taryba 
ketvirtadienį svarstė taikos pali
aubų laužymą Palestinoj. Buvo 
perskaitytas dabartinio JTO įgalio
tinio Bunch pranešimas, kuriame 
daugumoj buvo kalbama apie Ber
nadotte mirtį. Kaltė primetama 
„Tėvynės Fronto" or—jai.

Paryžius. Sovietų atsakymą 
į „neutraliųjų" valstybių tarpinin
kavimą vakarų valstybės laiko ne
patenkinamu. Dr. Bramuglia pa
reiškė, kad tiek sovietai, tiek Va
karų valstybės pasilieka prie savo 
ankstyvesnio nusistatymo: pirmieji 
tvirtina, kad Berlyno klausimas yra 
keturių užs. reik, ministerių daly
kas, o antrieji sako,' kad tol jie 
nesitars, kol blokada nebus at-’ 
šaukta.

Londonas. Vakarų gen. štabo 
šefas marš. Montgomery kalbėjosi 
su Portugalijos gen. štabo šefu 
gen. Rodroges.

Paryžius. JAV užs. reik. min.
Susidariusios nuotaikos Pary

žiuje po, neigiamo Maskvos atsa
kymo į šešių neitraliųjų pasiūly
mus Berlyno klausimu Saugumo 
Taryboje, vakariečius dar labiau 
sujudino. Iš patikimų šaltinių 
pranešama, kad Rusija pareika
lavo Berlyno klausimą išbraukti 
iš Saugumo Tarybos dienotvar
kės ir grįžti prie rugpiūčio mėn. 
30 d. Maskvos pasitarimų. Dau
geliu vakariečių jau iš anksto ti
kėjosi, kad bus gautas iš Mask
vos neigiamas atsakymas. Sau
gumo Tarybos činšininkas Dr. 
Bramuglia penktadienį vėl kvie
čia Saugumo Tarybos pasėdį, kur 
svarstys -Berlyno ^klausimą. Ir vėl 
viskas iš pradžios.

Vakarų delegatai dar nieko ne
pasisako, kokių bendrų priemo-

nurodė dabartinio įtempimo 4 pa- kišimasis į sovietų vidaus reikalus, 
grindines priežastis: 1) nežabotos Po Maliko kalbos Sov. Ukrainos 
ir provokuojančios sovietų atstovų atstovas Manuilskis pasiūlė baigti 
kalbos JTO forume ir Maskvos ra- bendruosius debatus dėl nusigin- 
dijo skleidžiama propaganda, 2) klavimo, nes jie pavirto ginču

Taika su Rusija tik fikcija

nių griebsis, bet iš privačių pa
sikalbėjimų su amerikiečių ir bri
tų atstovais, manoma, kad pir
miausiai bus priimta rezoliucija, 
kurioje būsią šie punktai: 1. Ber
lyno blokados tęsimas reiškia 
grąsinimą taikai, 2. Visi susisie
kimo suvaržymai turi būti pa
naikinti dar prieš keturių didžių
jų sėdimą prie konferencijos sta
lo, kur užsienių reikalų ministe
rių taryboje būtų svarstomi visos 
Vokietijos ir Berlyno klausimai, 
3. kol bus panaikinti suvaržymai, 
kurie pagal Vakarų valstybių 
sprendimą laikomi „prievarta“ 
padaryti, JAV, Anglija ir Pran
cūzija turi teisę atsisakyti derė-, 
tis.

Oficialiuose slėsniuose pa
reiškiama, kad vakariečiai neno-

Vašingtonas. Senatorius Arthur 
Capper pareiškė, kad JAV be
veik pasirengusios oficialiai at
sisakyti „pretenzijų“ dėl taikos 
derybų su Rusija. - „Tuo tarpu 
JAV veikia daugely krypčių, pa- 
siruošdamos galimiems eventua
lumams.“

Savo savaitinėje radio kalboje 
seų, Capper nurodė, kad, nors ir 
oficialioji užsienio politikos pa-

tymas apims nukentėjusių miestų 
evakuaciją, darbo jėgos mobili
zaciją ir maisto bei žaliavų nor
mavimą.

Civilinės gynybos direktorius, 
kuriam priklauso ir gynybos, tur
to, darbo ir žemės ūkio ministe
rijos, pareiškė, kad „mes turime 
prileisti, kad pirmasis smūgis 
kris »be perspėjimo“.

tinės gynybos konferenciją, ku
rion pakviesti dalyvauti aukš
čiausi -pramonės, darbo, spaudos, 
švietimo, bažnyčių ir profesinių 
sąjungų atstovai.

Konferencijos tikslas supažin
dinti vadovaujančius amerikie
čius su „tautos karinių įrengimų 
pažanga ir naujais laimėjimais“. 
Kitų sričių darbuotojai bus pak
viesti panašion konferencijon vė
liau. Informuojančioji spauda ne
bus įsileidžiama nė į vieną sesi
ją. Pirmuosius pranešimus pa
darys sausumos, jūrų, oro ir jū
rų aviacijos viršininkai. Visų de
partamentų viršininkai, kurie ar
timai bendradarbiauja su tautine 
gynyba, bus kviečiami į diskusi
jas.

dėtis Vašingtone ir nerodo ženk
lų, kad šis pranešimas būtų pa
darytas dar prieš rinkimus, bet 
yra daug duomenų, sakančių, 
kad JAV yra pasiruošusios „at
sisakyti fikcijos“, kad JT gali 
būti efektyvi pajėga pasaulio tai
kai apsaugoti. Tarp kitų priežas
čių, privertusių JAV taip galvo
ti, esą „besitęsiąę ir vis didėjan
tis“ spaudimas Berlyne, Saugu
mo Tarybos posėdžių nesėkmin
gumas, rusų „sėdėjimo streikas“ 
Saugumo Taryboje ir pan.

KARO METO ĮSTATYMAS
Vašingtonas. Karo pajėgų įsta

tymo projektas, kuris įgalina bė
dos atvejų sumobilizuoti visus 
amerikiečius, gruodžio 1d. bus 
patiektas prez. Tru manu i. Įsta-

Amerika nori užgesinti karo kibirkštį
Durham. „Mes esame ir turime 

būti pasiruošę, kad galėtume pa
dėti išvengti bet kokio į karą ve
dančio incidento, kuris išsiplėstų 
į pilną konfliktą, „pareiškė JAV 
laivyno ministeris John L. Sulli
van .“ Mes siūlome pasauliui pa
dėti išlaikyti taiką ir eventualiai 
pakelti visos žmonijos slėgiančio 
ginklavimosi didelę naštą.“

Mr. Sullivan nurodė keturis 
Amerikos užsienio politikos pa
grindinius dėsnius: 1. „derybų 
keliu pasiekti susitarimų, kurie

įgalintų pasaulį sugrįžti atgal 
prie taikos pagrindų, 2. Europos 
ekonominio atstatymo pagalba 
apsaugoti Europą ne tik nuo ko
munizmo, bet ir nuo anarchijos 
chaoso, 3. priešintis vyriausy
bėms, politinėms partijoms ar 
grupėms, kurios siekia tiesiogine 
ar netiesiogine agresija užkariau
ti tautas arba savo politiniam in
teresui užtęsti žmonių skurdą ir 
4. savo valdžioje laikyti pakan
kamai pajėgų individualiam ar 
kolektyviniam apsigynimui pri
silaikant JT Chartos.“

Marshallis kalbėjosi su švedų užs, 
reik. min. Unden ir Etiopijos užs. 
reik, ministerių.

Londonas. Bevinas savo kal
boje pramoninkams apkaltino Sov. 
Rusiją, kaip vienintelę pasauly 
imperialistinę valstybę.

Oslo. Norwecfijos, Švedijos ir 
Danijos krašto apsaugos ministerial 
susirinko Oslo apsvarstyti gyny
bos klausimų.

SUSTABDYTAS KARINIŲ 
MEDŽIAGŲ PARDAVIMAS 
Londonas. Visos trys britų ka

rinių tarnybų ministerijos patie
kė tiekimo ministerijai naujus 
saugumui reikalingų buv. karo 
medžiagų pertekliaus sąrašus, 
kuriuose išvardintos žaliavos, ku
rių nebegalima toliau pardavi
nėti.

Parlamento nariai teiravosi tie
kimo ministerijoj apie kariškų 
sandėlių pasiūlymus ir nurodė, 
kad tos karinės medžiagos galė
tų buri panaudotos britų užsie
nio valstybių. Tiekimo ‘ministe
ris pareiškė, kad buvo parduoda
mos tik tokios medžiagos, ku
rioms buvo gauti raštiški karinių 
departamentų leidimai.

Naujoji apsiginklavimo progra
ma ir didėjąs tarptautinis įtem
pimas, kaip rašo „Daily Mail“, 
privertė buvusią politiką pakeisti. 
Net ir tokių sandėHų išpardavi
mas, kuris anksčiau buvo karinių 
departamentų leistas, dabar, dėl 
naujos tarptautinės krizės, at
šauktas.
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