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Naujų kultūrinių židiniu klausimu
(A. STANYS, musų bendradarbis Kanadoje)

Aišku, kad šiandien tremtiniai 
daugiausia galvoja apie emigra- 

. ciją. Stovyklinio gyvenimo be
tiksliškumo išvargintam žmogui 
rojumi atrodo daugelis visiškai 
nematytų ir nepažįstamų kraštų. 
Jei pagal žmonių norus vyktų, 
stovyklos labai greitai ištuštėtų. 
Žinoma, visa tai užsitęs žymiai il
giau, bet vieną kartą jos vis dėl
to ištuštės.

Vokietijoje gyvenome varge ir 
nepritekliuje, bet vis dėlto stiprūs 
morališkai. Čionykštis gyvenimas 
turėjo vieną gerą privalumą, bū
tent leido žmonėms laisvai tvar
kyti savo laiką. O tai sudarė są
lygas kultūrinei veiklai, leido su
kurti pasigėrėtinus kultūrinius ži
dinius. Patyrusių žmonių čia už
teko beveik visoms kultūrinės 
veiklos sritims. Dabar jų skaičius 
palengva mažėja. Vienas kitas iš
keliauja į ten, į kur ir dauguma 
veržiasi. Šitas procesas, žinoma, 
ir toliau vyks. Palengva ir kultū
rininkai išsiblaškys po plačiuosius 
Naujojo Pasaulio plotus. Ir aiškus 
dalykas, kad ne visi jie pataikys 
į tokias sąlygas, kuriose galės pa
sireikšti kaip kultūrininkai. Visi 
pirmiausia turės rūpintis kasdie
nės duonos kąsniu. Stovyklinių 
sambūrių ten jau nebus. Suburti 
jėgas kultūrinei veiklai nebus 
lengva. Žinoma, veržlesnieji, ak
tyvesnieji pasišventėliai nenurims. 
B^is daug sporadiškų bandymų ką 
nors sukurti, ką nors suorgani
zuoti, bus įdėta daug energijos, 
darbo ir pinigo, bet daugelis to
kių bandymų ir liks tik bandy
mais. Tokių reiškinių mes jau ir 
dabar matome JAV.

Anksčiau ar vėliau Vokietijoje 
tremtinių sukurtieji kultūriniai ži
diniai nustos švietę. Nejaugi jų 
niekas nepakeis? Masė buvusių 
tremtinių, susigyvenusi su tam 
tikrais kultūriniais reikalavimais, 
juk negalės rimti, vien duonos 
kąsnį įsikandusi. Jai reikės kito 
peno. Ji nerims. Ir būtų labai 
liūdna, jei nurimtų. Bet ką ji 
gaus, jei iš anksto nebus pasirū
pinta, jei nebus pasiruošta ir ne
suorganizuota, kas galėtų perimti 
dabartinių židinių paveldėjimą. 
Darbas čia netrumpas. Mūsų tu
rimomis priemonėmis nieko greit 
nepadaroma. Tad apsispręsti rei
kia greitai. , .

Kiekviename krašte tautinių 
kultūros židinių organizavimui yra 
skirtingos sąlygos, priklausančios 
nuo krašto įstatymų. Bet tie kra
štai, į kuriuos mūsų tremtinių 
masė daugiausia veržiasi, t. y. 
JAV ir Kanada, ateivių kultūrinei 
veiklai didelių kliūčių nedaro.

Suorganizavimas spaudos pri
klausys grynai nuo mūsų pačių

sugebėjimų. O spauda juk ar tik 
nebus pats pirmasis kultūrinio 
žmogaus reikalavimas. Vokietijoje 
tremtiniai šiuo atžvilgiu yra pa
tenkinamai aprūpinti. Išvykusieji 
į kitus kraštus dažniausiai ten 
randa šiokią tokią lietuvišką 
spaudą, kuri betgi — būkim at
viri — naujųjų ateivių dažniau
siai nepatenkina. Naujiesiems yra 
neįprastos ir visos tertykščio vi
suomeninio gyvenimo formos. 
Įnešti ten naujos dvasios ne vi
sada tepasiseka. Dėl to ir matome 
bandymus kurti ką naujo. Bet, 
kaip matome, tai vyksta labai 
sunkiai. Tačiau juk tai nereiškia, 
kad nuo to turėtų būti atsisakyta. 
Reikia tik paruošti naujam reiški
niui dirvą, sukaupti daugiau jėgų 
(ir materialinių!) ir parinkti vie
tą, kur būtų mažiau kliūčių.

Šiaurės Amerikoje iš seno yra 
stambios lietuviškos kolonijos 
JAV ir, kad ir silpnesnė, bet gana 
sparčiai auganti, Kanadoje. Tarp 
tų dviejų kraštų yra tokie gyvi 
visokeriopi ryšiai, kad ateiviai ga
lėtų jų nė neskirti. Į abu kraštus 
suplaukiantieji kultūrininkai ga
lėtų veikti išvien. Bendromis jė
gomis galima daugiau padaryti, gi 
abiejų kraštų gausesnė lietuviš
koji masė būtų geresnis išsilaiky
mo laidas.

O ledams laužyti ar tik ne ge
riau tiktų Kanada, negu JAV. 
Šiose pastarosiose lietuviškos ko
lonijos yra daug vyresnės. Jos 
turi jau nusistovėjusias ir kultū
rinio bei visuomeninio gyvenimo 
formas, turi savą veidą. Tuo tar
pu kanadiškoji lietuviškoji visuo
menė tokio ryškaus veido dar ne
spėjo susidaryti. Organizuojant 
ką nors nauja, čia nereikia nieko 
laužyti. Reikia tik kurti. Dėl to 
atrodo, kad pirmuosius mūsų kul
tūrinius židinius tiksliau būtų or
ganizuoti Kanadoje. Iš čia srove
lės turėtų sroventi ir į JAV įvai
rius pakraščius. Vieniems kana- 
diškiams net finansiškai gal sun
ku būtų išsilaikyti. Juk jų netaip 
jau daug. Gal „amerikiečiai“ ga
lėtų ir techniškus pasirengimus 
paremti. O organizuotis jau lai
kas. Po kurio laiko mes galime 
atsidurti labai blogoje padėtyje. 
Vokietijoje kultūriniai židiniai 
sunyks, o kitur nebus susikūrusių 
jokių. Šito neprivalom sulaukti.

Žinoma, tai nelengvas uždavi
nys. Bet jei jau pajėgiame galvoti 
apie pasaulinio masto bendruo
menės sukūrimą, tai turime pagal
voti ir apie tai, kad būtų kas 
įlieja į tą bendruomenę dvasios. 
Privatiems žmonėms, atrodo, tai 
perdidelis uždavinys. Jam spręsti 
kelių turėtų rasti centrinės mūsų 
institucijos, padarydamos sugesti
jų ir vieno ir antro krašto kai

kurioms organizacijoms, patarpi- 
ninkaudamos, paremdamos priva
čius ar kurių organizacijų užsi
mojimus.

Kartu yra svarstytinas ir Vo
kietijoje suorganizuotųjų priemo
nių panaudojimo naujuosiuose 
kraštuose klausimas. Juk čia jau 
daug ko pasiekta. O kodėl nau
juosiuose kraštuose viską pradėti 
iš naujo? Juk tai mūsų kapita
las. Jį pamesti, jo nepanaudoti 
tolimesniam reikalui būtų netiks
lu, neekonomiška.

KAIP TITO IŠGELBĖS SAVO GALVA?
Po to, kai Belgrado „Borba" ere

tiškai paskelbė, kad Stalinas nėra 
neklaidingas, o sovietų VKP (b) 
centro komitetas Tilo ekskomuni
ka vo ir iškilmingai pareiškė, kad 
jis atsakys savo galva, visiems pa
sidarė aišku, kad tai nebe farsas, 
bet rimtas dalykas. Kominformo 
kraštų blokada 'prieš Jugoslaviją 
to krašto režimą pastatė prieš rim
tus pavojus, ūkiniai sunkumai gali 
sukurti nebeatlaikomą politinę pa
dėtį, kuri tuo tarpu laikosi neapy
kanta ir baime: Tito bijo Stalino 
ir Sovietų S-gos, jugoslavų tauta 
bijo ir nekenčia Tito režimo, bet dar 
labiau bijo ir nekenčia Stalino rr 
sovietų, be kurių nebūtų buvę nė 
Tito. Šiaip ar taip, visi elementai, 
kurie sudarė komunistinio Jugo
slavijos režimo stiprybę, vienas po 
kito sunyko: ir kominforminė liau
dies demokratijų vienybė, ir penk
mečio planas ir kolchozai, ir Sta
lino mitas, ir meilė „motinai Ru
sijai". Tito kaip įmanydamas su
kasi, kad išgelbėtų nei daugiau, 
nei mažiau kaip savo galvą.

Ar Tito savo kailiui galbėti ry
šis ūkiškai atsiremti į Vakarus ir 
su jais realiai suartėti? Britų „The 
Economist" tuo klausimu rašo:

fanatikų, kurie galėtų taip savęs 
atsižadėti."

Britų laikraštis toliau svarsto, ar 
Tito gali "realiai suartėti su Vaka
rais. Didžiausia kliūtis — režimo 
likimo klausimas.

„Nėra abejonės, kad Tito bijo 
paleisti neteisingai suimtuosius ir 
pralaisvinti policinius varžtus, nes 
tada antikomunistai jį nusmogtų. 
Tada tektų sušvelninti partijos dik
tatūrą. duoti daugiau pasireikšti 
nemanksistiniams demokratams ir 
palaidoti komunalinius tikslus. Ti
to stovi prieš dilemą: pakeisti savo 
totališkai komunistinę programą — 
arba rizikuoti, kad žlugs jo reži
mas, o gal neteks galvos ir jis 
pats".

Ryšium su tuo pažymėtini kai 
kurie ženklai, iš Vašingtono, kurie

„Jeigu sovietai laukia karo, tai 
jie Tito gali padaryti staigių nuo
laidų. Savu ruožtu Tito kurį laiką 
galį pabendrauti su Vakarais, kad 
iš sovietų daugiau išsiderėtų. Atė
jus metui, Maskva gali vėl priimti 
Tito kaip sąjungininką karo reika
lui, ir Tito dar kartą išduos Vaka
rus". Tačiau britų laikraštis neabe
joja, kad Maskva Tito maišto ne
užmirš ir vieną gražią dieną jį vis 
tiek likviduos.

,’,Tuo gi atveju, rašo toliau „The 
Economist", jei Maskva apie karą 
negalvoja, tai Tito iš Maskvos te
gali laukti viena: kad ji tepriims 
jo besąlyginę kapituliaciją. Komu
nizmo istorija rodo, kad tokios ka
pituliacijos galimos . . . Tačiau 
Tito neatrodo esąs iš tokio tipo

Retas, bet didžiulis džiaugsmas, kai A merikoje gyvenanti teta prisimena...

liudija apie gyvą JAV dėmesį Ju
goslavijai. Prezidentas Trumanas 
savajam karo pašekretoriui Royall 
pavedė rūpintis, kad ko greičiau
siai būtų užbaigta strateginė siste
ma Europos kontinentui ginti. — 
Admirolas Leahy, kuris toje siste
moje raktinę pozociją skiria Vidur- 
ženio jūrai, numatomas siųsti į 
Europą su ypatinga misija. Galima 
vaizduotis, kad ta jo misija apimtų 
ir Jugoslavijos įtraukimą į mini
mąją JAV strateginę sistemą. — 
Valstybės departamentas pranešė 
ėpie trišalius pasitarimus 'tarp Ju
goslavijos, Italijos ir JAV. Esą, 
Italijai numatoma leisti parduoti 
Jugoslavijai gaminius, italų pramo
nės pagamintus iš žaliavų, gautų 
iš JAV pagal Marshallio planą. Be 
abejo, ši parama Jugoslavijos ūkiui 
nebūtų už dyką . . .

DP šeimos kambary Eichstatto-Rebdo rfo stovykloje būv. kalėjimo patalpose 
j. Gaidžio nuotr.
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. Advento nuotaikai

' Tremtiniu adventas
TOMAS ŽlORIATIS, O. P.

Kaip čia seniai? Rodos, tik vakar nius žydus, kurie žygiavo į Paža- 
buvome laisvi savajame krašte, dėtąją Žemę. Keturiasdešimt metų 
Dirbome, kūrėme dėl Lietuvos. Jo- jie keliavo, vargo, kovojo. O buvo 
kie užjūriai, jokios emigracijos jie -išėję iš derlingos žemės, kurioj 
mūs neviliojo. Taip, rodos tik va- betgi Faraonas jiem priespaudą įve- 
kar laisve alsavome, laisvą gyve- dė. Iš tos žemės, kurioj jie buvo 
nimą kūrėme, savo valstybine ir įsigyvenę, Dievas juos išvedė, kad 
tautine pažanga pasaulį stebinome, naują susirastų. Bet Viešpats juos 

Pakartotinai įsibrovė plėšikai į laikė tyruose, privertė klajoklio — 
mūsų kraštą, tačiau jie nepajėgia kario kietą gyvenimą gyventi net 
užgniaužti mūsų laisvės ilgesio. 40 metų, iki leido jiem įeiti į Paža- 
Skamba laisvės aidas partizanų dėtąją Žemę. Kodėl taip ilgai? Žy- 
miškuose, jų galingas laisvės ir dų tauta tokia, kokia ji buvo išau- 
kovos garsas atsiliepia mūsų blok- gusi Egipto žemėje, netiko naujam 
uose, barakuose-tremtinių dienose. Pažadėtosios Žemės gyvenimui. Ji 
Vienų ir kitų krūtinėse ta pati gai- perdaug buvo išlepusi, ištižusi, ap- 
da, tas pats negęstantis ilgesys tukusi. Reikėjo, kad išaugtų karta 
viešpatauja — laisvoji Lietuva! jau naujose, kietose sąlygose. Rei- 
Vieni ir kiti tuo pačiu adventu gy- kėjo išauginti naują žmogų. Ir tik 
vename, tiesos ir teisingumo per- šis pastarasis buvo tikęs Pažadėta- 
galės laukiame. Ir tai ne be pag- jai Žemei laimėti ir joje įsikurti" 
rindo. Žinome, kad tiesa ir teisin- (Prof. J. Brazaitis). Tai mūsų ad- 
gumas gali būti kurį laiką paminti, vento realizavimo psichologinė so- 
bet niekuomet jie nebus amžinai dalinė sąlyga.
palaidoti. Kiekvienas smurtas, kiek- j į j Dvasinė sąlyga — tai turėti 
viena priespauda yra sezoninis gryną sąžinę prieš Dievą ir žmogų: 
egoizmo pasireiškimas. Taigi ir jų ]ęas Dievo — Dievui, kas artimo — 
grandinės negali būti amžinos. Ta- artimui. Tik nekaltas gyvenimas, 
čiau mes turime žiūrėti kad mūsų gyvenimas ramios ir grynos sąži- 
didis ilgesys — religinio ir tautinio nės turi išganymo galią. Kristus 
prisikėlimo adventas tik ilgesiu, buvo nekalčiausias, todėl tik Jis 
kaip žydų tautos, neliktų. Tai įvyk- galėjo žmoniją atpirkti. Tas grynos 
tų tuo momentu, kada aukso sta- Sąįįnės ir kūrybinis gyvenimas tu- 
bui nusilenktume, sau patogumų rj būtį organizuotas, visuomeninis, 

.ieškotume, o pamirštume tremtinio besireiškiąs dviem pagrindiniais 
dienų - tų advento dienų - prasmę prisikėlimo frontais:
ir uždavinius, Arba, jei už savo jj Religinėmis ir tautinėmis or- 
teisę nemokėtume kultūringai, viė- ganizacijomis. Religija be mūsų 
ningai ir teisėtai kovoti. Ačiū Die- tautinio charakterio, — religija be 
vui, to mūsų tremtiniams negalė- mums artimų formų; tautiškumas 
tume primesti, juo labiau mūsų g, be religijos, — tautiškumas be 
didvyriams — partizanams. lygsvaros ir gilaus turinio.

Todėl, kad mūsų tremtinio die- 2) Spauda mūsų advento ilgesiui 
nos būtų palaimintomis advento suteiks galingus sparnus į Pažadė- 
dienomis, turėtume nuolat prisi- tąją Žemę — Lietuvą. Nes spauda 
minti: yra: a) mūsų gyvenimo ir kovos

I) Įkūnysime savo ilgesį — bus veidrodis plačiajam pasauliui ir 
Lietuva laisva, jei mūsų tremtis medžiaga ateičiai; b) spauda yra 
įrodys, kad tos laisvės esame verti, dirva kūrybos pasireiškimui, jos 
Jei tremties gyvenimas turės dau- ugdymui ir palaikymui; c) tremties 
giau kūrybinės meilės, žmoniškumo spauda — knygnešių aidas ir jų 
ir pasiaukojimo už aną paskutinių- dvasia. Knygnešiai, kultūrininkai 
jų metų laisvės gyvenimą, dėl ku- ir savanoriai savo ilgesį laisve vai- 
rio gal esame Dievo nubausti ir nikavo. Vainikuosime ir mes savo 
išsklaidyti. tremties adventą — ilgesį, jei skai-

„Esam panašūs į senuosius bibli- tysim savo spaudą ir suprasime

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS 
HAMBURGE

Lapkričio 19—20 d. d. Ham- ^a žymė tina, kad šis trečia-
burge įvyko trečiasis visuotinis sis anglų zonos lietuvių studentų 
anglų zonos studentų atstovų su- atstovų suvažiavimas, visiškai 
važiavimas. Šiuo metu anglų zo- neatsižvelgiant į tarpgrupinį su- 
nos vokiškuose universitetuose važiavusių atstovų pasiskirstymą, 
studijuoja 220 lietuvių, o Pinne- vyko tikrai nuoširdaus bendra- 
berge Baltijos Universitete 103. darbiavimo ženkle. Aptarta visa 
Vokiškuose universitetuose stu- eilė svarbių organizacinių klau- 
dijuojantieji daugiausia savo simų. Po diskusijų ir pranešimų 
studijas yra įpusėję, arba bebai- paaiškėjo, • kad ligšiolinė Cen- 
giantieji. Iš suvažiavime padary- trinė Lietuvių Studentų Atsto
tų atskirų universitetų atstovų vybė į ją dedamų vilčių per savo 
pranešimų buvo galima paste- kadencijos laiką nepateisino. Sa- 
bėti, kad studentų darbštumas tiną lietuviškosios studentijos 
paskutiniųjų metų laikotarpyje vo nuolatiniais natsakinėjimais į 
yra žymiai padidėjęs. Universi- atskirų studentų valdybų svar- 
tetuose daugiausia palikę tik to- bius raštus darbą trukdė. Suva- 
kie studentai, kurie savo studi- žiavimas Centrinės Atstovybės 
jas bet kuriose sąlygose pasiry- ligšioline veikla nebuvo paten- 
žę užbaigti. Emigruojančiųjų kintas.
skaičius šiuo metu labai mažas. Suvažiavimo dalyvius sveikino 
Paskutiniuoju metu emigravu- Baltijos Universiteto rektorius 
šieji daugiausia savo studijas yra prof. Puzinas, pažymėdamas bū- 
baigę. Gyvenimo ir darbo sąly- tiną lietuviškosios studentijos 
gos, lyginant su paskutiniaisiais uždavinį kuo stropiau ir kuo 
dvejais metais, šiek tiek pagerėję, uoliau išnaudoti visas studijų ir 
Kultūrinė studentų veikla dau- tobulinimosi galimybes tremtyje, 
giau priklauso nuo l ietos. ga- nes teikiamos, nors ir kuklios 
limybių ir studentų skaičiaus. La- dabartinės sąlygos vis dėlto yra 
bai gyvas kultūrinis veikimas pakankamos studijoms baigti, 
pažymėtinas Baltijos Universi- Į naująją anglų zonos studen- 
tete. Tarpgrupiniuose studentų tų atstovybę berinkti B. Baškys, 
santykiuose anglų zonos lietuviai K. Ostrauska* K. Norvilą, Plu- 
studentai laikosi tikrai pavyz- čas ir St. Žadeikis.
dingai. Agnus

organizuoto, visuomeninio gyveni
mo būtinumą Dievui ir Tėvynei.

III) Pagaliau mūsų ilgesys nuš-
vis prakartėle laisvoje Lietuvoje, 
jei savo ilgesiu nesuabejosime. 
„Dar sykį noriu priminti žydų ke
lionę per dykumas. Buvo ten vie
nas, kuris suabejojo. Ir ne eilinis. 
Pats vadas Mozė. Ir jis neįėjo į 
Pažadėtąją Žemę. Kiti įėjo- Bet jis 
ne. N.es jis pats save savo abe
jojimu nužudė" (Prof. J. Brazai
tis).

Tremtinio dienos — didžio ilge
sio, advento dienos. Tik tas trem
ties adventą supras ir jį įgyven
dins, kuriam Lietuvos laisvės var
pas vis labiau gaudžia, skatinda
mas kovai, pasiryžimui ir pergalei.

VIENUOLES LIEKA PRIE SAVO 
MOKINIŲ

JAV pasiuntinybė Kinijoj pas
kelbė paraginimą visiems Nan- 
kinge ir Šanhajuje gyvenantiems 
Amerikos piliečiams, jeigu jie 
neturi rimtų priežasčių pasilikti, 
iš tų miestų pasitraukti. • Vieno 
amerikiečių vienuolių ordino se
serys pareiškė, jog jos turinčios 
„šimtus rimtų priežasčių“ pasi
likti. Tos priežastys esančios' jų 
mokiniai. Ir kitos šešios vienuo
lių draugijos, nurodžiusios pana- mokslus, buvo įšventintas kuni- 
šias priežastis, atsisakė iš tų gu. 1930-1934 dirbo Ukmergėje 
miestų išvykti. prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios.

Naujasis kanauninkas
Žmogaus gyvenimas — tarsi 1934-1940 kapelionauja III-je 

pliki dirvonai, kuriuos tik pasi- Kauno gimnazijoje ir ta proga 
aukojusios asmenybės paverčia 
žaliuojančiais kultūros laukais. 
Viena tų asmenybių yra mūsų 
naujasis kanauninkas.

Kun. kan. Juknevičius

Gimė 1904 m. vasario 11 dieną 
Latgalijoje. 1930 m. baigęs Kau
ne V. D. Universitete teologijos- 
filosofijos fakultete teologijos

Plyšiai geležinėje uždangoje
A. Kerenskio nuomonė apie padėtį sovietinėje Rusijoje

2.
Jei USA nori tolimesnių įrody

mų dėl Sovietų Sąjungos žmonių 
opinijos, tereikia tik pažvelgti į 
1941 m. faktus.

24 metus Rusijos žmonės laukė 
išlaisvinimo nuo komunizmo. Jie 
buvo pasirengę sveikinti kiekvie
ną armiją, kuri galėtų sunaikinti 
sovietiškus tironus. Kai prasidėjo 
karas, Stalinas, suprasdamas tusų 
opiniją, pašalino beveik viską, kas 
primintų komunistus. Rusai buvo 
vadinami „broliais ir seserimis" — 
ne „draugais". Komintemas buvo 
panaikintas. Spauda pametė komu
nistinę propogandą ir kėlė nacio
nalistinius ir patriotinius šūkius.

Ir rusai buvo šaukiami kovoti 
už „amžinąją Rusiją". Stalinas taip 
pat buvo įbaimintas, kad net buvo 
duoti neaiškūs pažadai apie bū
siančias po pergalės permainas — 
apie demokratiją. Daugelis tuo ti
kėjo, ypač jaunimas. Vienas jau
nas komunistas, studijavęs New 
Yorke, bediskutuojant man pasa
kė: „Jūs, atrodo, laikote revoliuci
ją būtina, bet mes manome, kad 
ji bus nereikalinga. Po karo pats 
Stalinas duos mums laisvę."

Kiekvienas žino, kaip triumfuo
dami vokiečiai žygiavo į Rusiją. 
Žmonės juos sveikino. Rusų kariai 
masėmis pasiduodavo ir dezerty
ruodavo. Raudonoji armija buvo

bežlunganti. Bet Hitleris pradėjo 
elgtis kaip Hitleris. Jo kariai pra
dėjo plėšti, grobti, žudyti. Jie el
gėsi barbariškai su belaisviais.

Greitai atsirado pasipriešinimas. 
Visa Rusija suprato, kad Hitleris 
veda baisų, brutalų karą prieš ru
sų tautą. Stalinas tapo kitu, nauju 
Stalinu — žmogumi, kuris dėl savo 
liaudies atsisakė komunizmo, kad 
išgelbėtų Tėvynę.

Vokiečiai buvo sumušti. Tačiau 
karui pasibaigus, Rusijos žmonės 
pamatė, kad jie buvo šlykščiai ap
gauti. Tas pats senas Stalinas, ta 
pati žmogžudiška, žiaurioji komu
nistų partija vėl valdė ir vėl siekė 
pavergti žmones ir pasaulį.

Taip, kaip apgavo Rusijos liaudį, 
Stalinas apgavo ir Rooseveltą su 
Churchilliu. Sužavėti šio „naujojo" 
Stalino, jie, tarp daugelio kitų 
dalykų, sutiko netgi jėga padėti 
Stalinui repatrijuoti jo valdinius.

Pirmą kartą Rusijos, ir netgi vi
so pasaulio istorijoj, tūkstančių 
tūkstančiai karo belaisvių ir darbo 
vergų nenorėjo grįžti į savo trium
fuojančią tėvynę.

Su amerikiečių ir britų pagalba 
milijonai rusų buvo su durtuvais 
ir kulkosvaidžiais suvaryti į trau
kinius, kurie juos nuvežė tiesiai į- 
Sibiro koncentracijos stovyklas. 
Kai kurie UNRRA atstovai, kurie 
buvo komunistų simpatikai, išda
vinėjo komunistams tuos rusus pa-

Sovietų pavergtų tautų laisvųjų žurnalistų kongreso Paryžiuje proga įvy
kusioj spaudos konferencijoj dalyvavusių baltieClų žurnalistų grupė. Iš 
kairės į dešinę: J. Masiulis. Z. Umbražiūnas, A. Greimas, J. Lanskoronskls, 

A. Liepa (latvis), J. Vltėnas ir v. Arūnas

toliau studijuoja bažnytinę teisę. 
Pilnai pasiruošęs darbui, jauna
sis kunigas visu rimtumu imasi 
apaštalavimo, kunigaudamas ir 
dirbdamas įvairiose jaunimo ir 
labdarybės organizacijose, jis at
kreipia dėmesį į skaudžią kurčių 
— nebylių būklę ir su savo ben
dradarbiais įsteigia tos rūšies ne
laimingųjų draugiją ir mokyklą - 
institutą. Pats sėkmingai tai drau
gijai vadavau ja ir dirba institute 
iki pirmojo bolševikmečio. Bolše- 
vikmetyje ir vokiečių okupacijos 
metu reikia Kauno kunigų semi
narijai sumanaus ir energingo 
prokuratoriaus — ekonominių 
reikalų tvarkytojo. Ir čia geriau
siai tinka kun. P. Juknevičius. 
Gerai sutvarkęs kurčių-nebylių 
institutą, skuba dabar seminari
jai padėti. Antrasis boševikų įsi
veržimas nubloškia jį tremtinio 
keliais.

Tremtyje pirmaisiais metais 
dirba Berlyne ir Mūnchene, rū
pindamasis savo tautiečių dvasi
niais ir materialiniais reikalais. 
1946 m. skiriamas kapelionu Fell- 
bacho lietuvių stovyklai, kurioje 
iki šių dienų pavyzdingai dirbą. 
Be tiesioginių pareigų ir sun-
kiose tremties sąlygose nepa
miršta organizacijų ir švietimo: 
jis yra Skaučių Seserijos vyr. 
dvasios vadas ir „L u x“ knygų 
lęidyklos vedėjas.

Už nuopelnus Dievo garbei ir 
artimo gerovei J. E. Kauno Ar
kivyskupas ir Metropolitas Juo
zapas Skvireckas pakėlė kun. 
Povilą Juknevičių į garbės ka
nauninkus.

Vyt. Zarėnas

bėgėlius, kurie ateidavo pas juos 
prašydami maisto ir apdaro.

Rusai, kurie siekdama! laisvės, 
žiūrėjo kartą į vokiečius kaip į 
draugus —buvo apgauti. Dabar jie 
žiūrėjo. į USA ir į britus kaip į 
savo sąjungininkus ir draugus — 
ir jie buvo parduoti sovietų poli
cijai . . . Nieko nuostabaus, jei 
desperatiški rusai tiki, kad jie ne
turi nė jokio draugo pasaulyje.

Laimė, USA pagaliau pradeda tai 
suprasti. John Foster Dulles yra 
pasakęs: „Tai nėra valstybė, bet — 
partija, kuri daro tai, kas sukelia 
mūsų žmones".

Mano žiniomis iš DP stovyklų 
Vokietijoje, dabar britai ir ameri
kiečiai neoficialiai ir pasyviai prie
šinasi sovietų pastangoms repatri
juoti visus rusus į Sov. Sąjungą.

Kaip USA gali įtikinti Rusijos 
žmones, kad jie mato aiškų skir
tumą tarp sovietinės vyriausybės 
ir tarp jos valdinių?

— Tam yra daug kelių. „Geleži
nė uždanga" yra pilna-skylių. Ra
dijo bangos gali ją kiekvienu mo
mentu perskrosti. Sovietų Sąjungo
je yra palyginamai mažai radijo 
aparatų, bet klausytojai išplatina 
žinias iš lūpų į lūpas. Daug dau
giau asmenų, nei kad amerikiečiai 
mano, pereina sieną ir pogrindžio 
laikraščiai įšmugeliuojami į Rusiją.

Sis straipsnis, kurį aš šiam ame
rikiečių laikraščiui rašau, bus pas* 
kleistas Rusijoje. Jis, gal būt, pa
sieks Rusiją tik po kelių savaičių 
ar mėnesių, bet jis ją pasieks. Šis 
straipsnis atneš jiems tiesą — jog 
aš esu tikrai įsitikinęs, kad USA 
yra rusų liaudies draugas, kad jų 
abejonės yra pagrįstos tiktai so
vietų melu ir propoganda bei Ame
rikos politikos klaidomis, kad 
Amerika nori juos matyti laisvus 
nuo sovietiškų tironų.

Paruošė M. L.
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Ukraina atgaus savo laisve 
sujungus visų ukrainiečių jėgas ir bendradarbiaujant su sovietų paverg

tomis tautomis
PASIKALBĖJIMAS SU UKRAINIEČIŲ TAUTINES TARYBOS VYKDOMOJO KOMITETO ŠEFU 

IR UŽSIENIO REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJU PROF. ISAAK MAZEPA

— Kokį vaidmenį vaidina ukrai
niečiai, kurie yra pabėgę į Va
karų Europą?

— Ukrainiečių emigrantai Va
karų Europoje vaidina svarbų 
vaidmenį viso pasaulio ukrainie
čių gyvenime: čia yra visų ukrai
niečių partijų ir organizaęijų cen
trales. Siu partijų ir organizacijų 

pastangomis buvo įkurta Ukrai
niečių Tautinė Taryba kaip ukrai
niečių tautos atstovybė kovai už 
valstybinę nepriklausomybę.

— Kaip atrodo ukrainiečių tau
tos padėtis tėvynėje?

— Ukrainiečių tautos padėtis 
Maskvos bolševikų okupacijoje yra 
nepalyginamai blogesnė už kitų 
Maskvos pavergtų tautų padėtį. 
Dėl geografinės padėties, gamtos 
turtų ir gyventojų skaičiaus Ukrai
na sudaro rusiškam imperializmui 
lemiamos reikšmės problemą. To
dėl bolševikinė Maskva vergia 
Ukrainą ne tik politiškai, bet 
griauna ją ūkiškai ir kartu siekia 
nuslopinti ukrainiečių tautinę są
monę bei fiziškai sunaikinti mūsų 
tautą. Tatai įrodo planinga sovie
tų bado politika, kuri jau ne kar
tą pareikalavo iš ukrainiečių tau
tos milijonų aukų.

— Ką reiškia nuolatinis ukrai
niečių partizanų bėgimas į Vaka
rus?

— Sukilėlių judėjimas Ukrai
noje reiškiasi pogrindžio revoliu
ciniu būdu. Todėl leidžiu sau šį 
klausimą palikti neatsakytą.

— Kokiu būdu, Jūsų nuomone. 
Ukraina išsikovos sau laisvę?

— Ukrainiečių vadovaują asme
nys yra įsitikinę, kad Ukraina at
gaus savo laisvę tokiu būdu, kuris 
yra nurodytas Ukrainiečių Tauti
nės Tarybos deklaracijoje, būtent 
sujungimu visų kūrybingų ukrai
niečių tautos jėgų kovai dėl ne
priklausomos sujungtos Ukrainos 
ir bendradarbiavimu pirmoj eilėj 
su sovietinės Maskvos pavergto
mis tautomis. Mūsų tautų išlais
vinimas taip pat žymiai priklauso 
nuo palankios tarptautinės pa
dėties.

— Kokio nusistatymo laikosi 
jūsų kaimynai dabartinėj kovoj 
už jūsų laisvę ir kaip, jūsų nuo

Savo laiku buvo „Žiburiuose“ 
rašyta, kad ukrainiečiai sujungė 
visas savo jėgas kovai už tėvy
nės išlaisvinimą ir sudarė Ukrai
niečių Tautinę Tarybą (Ukrainska 
Nacionalna Rada). Prezidentu iš
rinktas Andrėj Livicky, kaip S. 
Petliuros įpėdinis. Tautinės Tary
bos prezidiumą sudaro: pirm. — 
prof. B. Ivanickis, vicepirm. dr. 
Vitvickis, buv. Lenkų seimo na
rys, ir nariai — prof. G. Denisen
ko, O. Boidunik, prof. I. Nowcukas 
ir prof. M. Stepanenko. Tarybos 
Vykdomąjį Komitetą sudaro: pirm, 
ir užs. reik. sk. ved. prof. I. Ma
zepa, vicepirm. — V. Mudri j, buv. 
Lenkų seimo vicemaršalas, ir 12 
narių.

Partiniu atžvilgiu UTT sudaro: 
Ukrainiečių Tautinė Unija — 6 
nariai, Galicijos Tautinė Demo
kratinė Unija — 3 nariai, ukrai
niečiai nacionalistai (Melniko gru
pė) — 3 nariai, Revoliucinė De
mokratinė Partija — 3 nariai, so
cialdemokratai — 2 nariai, revo
liuciniai socialistai — 3 nariai ir 
nacionalistai — revoliucionieriai 
(Banderos grupė) — 1 narys 
(Ziūr. The Intermarium Bulletin 
Nr. 10).

Norėdamas savo skaitytojus su
pažindinti, kaip ukrainiečiai ko
voja už savo tėvynės išlaisvini
mą, „Žib.“ redaktorius kreipėsi i 
Ukrainiečių Tautinės Tarybos 
Vykdomo Komiteto pirmininką ir 
užs. reik. sk. vedėją prof. Isaak 
Mazepą, kuris maloniai atsakė į 
jam pastatytus klausimus.

— Kaip ukrainiečiai yra susior
ganizavę ir kokiais būdais kovoja 
už atgavimą savo tautos laisvės?

— Ukrainiečių išsilaisvinimo ko
va vedama dviem būdais: revoliu
ciniu pasipriešinimu tėvynėje ir 
išslaivinimo akcija už Ukrainos 
sienų.

— Kuriuose kraštuose yra sti
priausi ukrainiečių centrai?

— Įvairiuose pasaulio kraštuo
se už Ukrainos yra priskaitoma 
apie du milijonai ukrainiečių. 
Didžiausios ukrainiečių kolonijos 
yra JAV, Kanadoj, Argentinoj, 
Brazilijoj, Paragvajuj, Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Anglijoj ir Belgijoj.

t nėra prieita jokio sutarimo. Yra 
pavojaus, kad kai kurių lenkų 
pretenzijos, liečiančios ukrainie
čių vakarines sritis, gali privesti 
prie naujo lenkų — ukrainiečių 
konflikto ir tuo būdu abiems tau
toms padaryti nuostolių.

mone, jie ateity žiūrės į šią kovą, 
kai iškils konkretūs, pavyzdžiui 
sienų, klausimai?

— Ukrainos kaimyninės tautos 
ukrainiečių išsilaisvinimo kovos 
atžvilgiu laikosi draugiškai, nors 
dėl sienų, pav. su lenkais, nežiū
rint ilgų ir išsamių diskusijų 
ukrainiečių ir lenkų spaudoj, dar

Zuvusiems už Lietuvos laisvę pamin klas Giedraičiuose

— Praeityje lietuviai ir ukrai
niečiai turėjo bendrų santykių. Ko 
laukia ukrainiečiai iš lietuvių ir
kaip ukrainiečiai yra nusistatę 
lietuvių atžvilgiu? Kaip įsivaiz
duojate jūs lietuvių ir ukrainie
čių bendradarbiavimą dabar ir 
ateity?

— Ukrainiečių — lietuviiį san
tykiai kaip praeity, taip ir dabar 
yra draugiško pobūdžio. Tarp 
ukrainiečių ir lietuvių nėra jokių

ginčijamų klausimų. Tai sudaro 
geriausią sąlygą glaudžiam ben
dradarbiavimui dabar ir ateity.

— Koks yra ukrainiečių nu
sistatymas Intermariumo ir „In- 
kopf“ organizacijos atžvilgiu?

— Tokios organizacijos, kaip 
„Inkopf“, kurios yra sukurtos ap
saugoti teisiniams ir socialiniams 
įvairių tautinių grupių emigrantų 
interesams, ukrainiečių yra ge
riausiai vertinamos. Intermariu
mo problema dabar ukrainiečių 
politiniu© sluoksniuose dar dis
kutuojama.

ESTAI UZ BALTUOS 
SĄJUNGOS SUDARYMĄ

Estų laikraštis „Eesti Rada" įsi
dėjo vedamąjį apie Baltijos tautų 
bendradarbiavimo reikalą. Sį 
straipsnį persispausdino latvių 
laikraštis „Latviešu Žinąs“, pažy
mėdamas, kad straipsny yra išdės
tytos mintys, „kurioms mes pilnai 
pritariame".

„Eesti Rada" straipsny, konsta
tavus bendradarbiavimo naudą 
apskritai, pažymima, jog „Baltijos 
tautoms yra labai daug bendrų in
teresų ir bendrų uždavinių, tačiau 
bendradarbiavimas ligi šiol ne
vyksta reikiamu intensyvumu. Te
besilaikoma nusistatymo rūpintis 
tik savimi ir nesusirišti stipriau su 
kitais. Tačiau šios tautos turėjo 
vienodą praeitį ir, be abejo, turės 
ir vienodą ateitį. Jei kalbama, kad 
Europos tautoms reikia labiau su
sijungti, kad galėtų atlikti tuos 
uždavinius, kuriuos stato gyvena
mas laikas, tai juo labiau yra bū-' 
tina Baltijos tautų vienybė“.

„Baltijos tautų", rašo toliau 
„Eesti Rada", „yra bendri priešai 
ir bendri draugai. Jų kultūrinis ir 
ūkinis gyvenimas yra vienodas. 
Todėl šioms tautoms reikėtų suda
ryti bendrą užsienio politiką, ben
drą gynybos organizaciją bei sude
rint vidaus, ūkio ir kultūros politi
ką. Kadangi Vakarų Europos tau
tos pradėjo kurti Europos Uniją, 
tai yra pats laikas ir Baltijos tau
toms pradėti kurti tarpusavio są
jungą, kad paskui nebūtų per vėlu. 
Suprantama, kad mums tremty yra 
tam tikrų sunkumų sukurti tokią 
sąjungą, kuri tiksliai atitiktų vals
tybinės ir tarptautinės teisės reika
lavimus. Tačiau tai netrukdo tokią 
sąjungą sukurti de facto".

Laikraštis straipsnį taip baigia: 
„Mūsų bendra kova nepalyginamai 
bus sėkmingesnė, jei mes veiksime 
bendtai. Ir ši aksijoma reikalauja, 
kad Baltijos tautos veiktų kaip 
vienas asmuo".

tų taip greitai aiškus ir vėl ėmiau eiti tolyn. Suėmė bai
mė, kad vokiečio uždėtas šešėlis nelydėtų mūsų visą gy
venimą. Pirma aš tik galvojau, kaip nuo jos atskirti ge- 
freiterį, o dabar pirmą kartą atėjo klausimas, ar jau buvo 
kas tarp juodviejų. Palio reikšmingas nusišypsojimas ir 
tas klausimas supuolė j vieną gumulą. Aišku, Palys žinojo, 
kad man nebėra ko rūpintis, ar ji ateis, ar neateis. Ėjau 
per stingstančias dirvas ir vis" knisausi ir knisausi po 
įvykius ir nieko tikra negalėjau nuspręsti. Mintis vis kly
do prie pabaigtuvių praėjusį rudenį, ir negalėjau sau at
leisti, kam tada neprisirišau jos prie savęs.

Naviko kieme valandėlę pastovėjau. Troba buvo pilna 
jaunimo ir smagumo. Palaukiau, kol pradėjo šokti, tada 
įėjau ir mėginau atsisėsti prie durų į tamsų kampą po 
pat lentyna, bet Navikas tuoj pamatė ir nusitempė prie 
stalo.

— Už vėlinimąsi iš karto butelį. Tik be atsipūtimd! — 
ragino.

O butelis buvo trys stiklinės. Išgėriau ir ėmiau leisti 
per akis šokančius. Vidury aslos sukosi Palys. Jis buvo 
jau truputį išgėręs, bet negirtas. Sukosi ir Morta. Ne su 
Palių, bet su Naviko samdytinių bernuku. Juodu suk
damiesi visą laiką šnekėjo ir- juokėsi. Bernukas vis lenkė 
galvą jai prie ausies, norėdamas kažin ką pasakyti, o ji 
juokėsi, purtė galvą ir sukosi į šalį.

Staiga praėjo noras žiūrėti į juos. Prisipyliau stiklinę 
alaus. Alus buvo šviežiai įleistas ir trečdalis stiklinės 
buvo putų. Žiūrėjau, kaip palengva gesta puta ir ėmė 
rodytis, kad palengva taip užgęs mano užsidegimas Mor
tai,, jeigu ji jau turėjo reikalų su vokiečiu ir dabar šnibž
dasi su kiekvienu girtu bernu.

— Gerk ir duok stiklą man! — pasakė prie pat ausies. 
Krūptelėjau. Salia stovėjo Palys ir, į šonus įsirėmęs,

Jurgis Jankus

PŪSIS
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Kai atėjau, troboj brolio nebebuvo. Jis buvo išėjęs dar, 
su šviesa. Tėvas rengėsi gulti, o motina sėdėjo prie mirk- 
lės ir skaitė šventųjų gyvenimus. Man įėjus, pakėlė akis.

— Ar ne prieš nebūtį toks miegas! — pasakė.
— O aš girdėjau, kad-miegas sveikata, — atsakiau.
— Ligoniui. Bet sveiką vargas traukia.
Ant stalo stovėjo ąsotis alaus, o aš gerklėj jutau sausą 

peršėjimą. Prisipylęs puoduką, išgėriau, paskum dar vieną, 
ir dar vieną.

— Eisiu pažiūrėt pas Naviką, — pasakiau ir išėjau.
Naktis buvo graži, šalta ir purvas jau buvo apstingęs. 

Nuėjau tiesiai per laukus. Vakarų dangus dar tebebuvo 
šviesus, ir Naviko sodyba, paskendusi senų ąžuolų ir bej- 
žų gojuj, atrodė tamsi ir nejauki, lyg motinos neseniai pa
sakyti žodžiai. Man tada atėjo į gaivą kad motina ne 
viską pasakė ir, kai kalbėjo apie vargą ir nebūtį, ne apie 
vokietį galvojo. Ji tik bijojo, kad vokiečiai neprisikabintų, 
bet galvojo apie Mortą ir kad su ja galiu patekti į varge. 
Kai dabar brolio nebuvo namie ir kai tėvas miegojo, no
rėjau sugrįžti ir viską aptarti su viena ja. Net valandėlę 
yidury lauko sustojęs pastovėjau ir pajutau, kad po to, 

,kai vokietis nenustoja lankęsis, ir aš nebesu pakankamai 
stiprus. Pajutau, kad būtų lengva pasisakyti, jeigu žino
čiau, kad motina pradėtų atkalbinėti. Bet jeigu ji tik pri
tartų ir, užsimetus * skarą ant pečių, patamsy bėgtų į ga
lulaukę su ja išsišnekėti? Žinojau, kad ji Mortą visada 
sutikdavo su motiniška šiluma, bet ar ji panorėtų, kad ta 
neturtinga mergaitė ateitų ir pasidarytų jos samčio šei
mininkė? Staiga panorau, kad tas reikalas dar nepasidary

juokėsi. Nuo šokimo buvo įšilęs, ir stambūs prakaito 
lašai stovėjo ant kaktos.

— Gerk, — pasakiau, pastumdamas stiklinę.
— Tik gėrimą gadini, — pasakė, paimdamas stiklinę ir 

pildamas nusistovėjusį alų pro langą.
— Mes manėm, kad pas Majoriuką nuėjai, — atsiliepė 

Bladas. — O gal buvai?
— Ko? — paklausiau. — Ar mirštančio aplankyti?
— Ne, vėl pradėjo. Mačiau šiandien Bumis jau nuėjo. 

Sako, dabar dviese loš, o Ievutė mokestį rinks.
Kelii balsai susijuokė.
— O gal esim? — mirktelėjo akim Palys.
— Negalima. Kai tik pro duris galvą kyštelėsi, Ma- 

joriukas vėl su visais rėmais pro langą išlėks, — atsi
liepė balsas iš vidurio trobos, ir vėl pasigirdo iš visų 
pusių juokas.

— Nedaryk, nelėks. Bumis apgins.
Bumis buvo seniūnas. Jis surašinėdavo, kiek kas turi 

gyvulių, kiek vištų, surinkdavo iš žmonių pieną, kiau
šinius ir nuveždavo vokiečiams į miestelį. Jam buvo 
įsakyta žiūrėti, kad žmonės neskerstų kiaulių ir nemaltų 
grūdų be vokiečių žinios, ir niekas negalėjo pasakyti, 
ar jis to nedarė. Kartais visiškai netikėtai pasirodydavo 
kaime žandarai ieškoti skerdenos arba naminių girnų ir 
atsitikdavo, kad rasdavo kaip tik tuose namuose, su ku
riais Bumis būdavo kada nors apsižodžiavęs arba turėjo 
kokių kitokių nesutarimų. Bet niekas negalėjo tvirtinti, 
kad patys žandarai neužsimanytų kartais paieškoti. Visi 
tik buvo atsargūs ir stengėsi, kad slaptųjų padėjimų Būr
ais nežinotų, ir už akių mėgdavo pašiepti. Ir tą sykį vi
siems pasidarė linksma, išgirdus, kad seniūnas nuėjo 
Majoriuko klubo atidaryti. Tuoj paaiškėjo, kad keletas 
atėjo dar iš kitų kaimų ir kad klubas tikrai vėl prasi
dėjęs. ■ f
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„Klumpės" žodis savo žiūrovams
HENRIKAS NAGYS

Georg Trakl’iui'
Gruodžio 7 d. Mūnchene, War

ner kareivinėse, įvyko paskutinis 
i,Klumpės“ spektaklis. Trisdešimt 
devintasis.

Klampojome Flensburge, kur 
čia pat jau pilkavo Danija. Trau
kiny snaudžianti danė nuostabiai 
panešėjo į antį ir iki Švedijos bu
vo arčiau, nei iki Augsburgo. Liu
beke, lyg susitarę, garsiai suri
kome — Ne — kai autobuso kon
duktorius paklausė: „Ar važiuo
jate iki sovietų sienos?“ Neu- 
stadto stovykla ant Baltijos jūros 
kranto. Smulkiai lijo, ilgai stovė
jome ir žiūrėjome į rytus — ten, 
už palšvo akiračio, buvo Klaipė
da ir Palanga. Pinneberge išsižioję 
klausėmės prof. V. Biržiškos ir 
Maciūno pasakojimų apie Straz
delį ir užvertę galvas Garmische 
liūdėjome. kad taip trumpai ma
tysime amžinąjį sniegą. Tūkstan
čiai kilometrų — tūkstančiai Žiū
rovų.

Kokia tos kelionės nauda?
Įvairiausių veiksnių neveiks

mingumo ir aktorių nepraktišku- 
mo dėka teatras iškilo. Kiek griau
smingų kalbų pasakyta, kiek skil
čių laikraščiuose prirašyta! Bu
vome, kaip vaikai. Žaidėme tea
trą. Galvojome, kaip tas kalaku
tas — prireiks ateičiai. Galvo
jome, kad nors mumis suširūpins, 
Pūstelėjo emigracijos vėjelis, pa
sikeitė pinigėliai, nudardėjo bara
kinis teatrėlis. Deja, neturėjome 

* teatriškojo Savanarolos, kurs pa
graudentų, pagrasintų ir išbudin
tų biurokratiškus smegeAis. Oi, 
atsirūgs ateity šitas meno nepai
symas! Oi žiauriai čirškins plunks
nomis lietuviško teatro istorikai 
ketvirčiui amžiaus praslinkus!

Teliko „Klumpė“. Be dekoraci
jų, kostiumų, be reikiamos lite
ratūros. Ką galėjome, padarėme 
patys. Gal ir nelabai puikiai. Su
tinkame. Spaudžiame ranką mūsų 
nuoširdiems kritikams. Žadame 
pasitaisyti. Ir truputėlį šypsomės 
iš vieno rimto pono, rašančio kla-

siškai rimtus kultūrinius straips
nius, o po mūsų spektaklio išta
rusio „Balaganas“. Šypsomės, nes 
rimtas ponas sėdėjo pirmoje ei
lėje ir baisiai nerimtai kvatojo. 
Vis dėlto juntame, kad šį tą nu
veikėme. Dažnai teko girdėti.

•— Aš ir nemaniau, kad taip 
puikiai rašė Donelaitis.

— Šitoje salėje dar niekas nesi
juokė. Čia tik liūdnas dainas dai
navo. t

•Ir ypatingai dedamės į gaivą 
vieno klaipėdiečio žodžius. Jis ne
vaikščiojo į lietuviškus parengi
mus ir beveik jėga energingo ko
mendanto buvo į salę įstumtas. 
Po spektaklio šis sūnus palaidū
nas ištarė.

— Geriau nei kinas.
Taip pat dedamės į širdį nu

girstą pokalbį.
— Man labai patiko Krėvės- 

Mickevičiaus „Daina apie Arą".
— Man taipogi. Tik 'kas tas 

Aras?
Bandysime klampoti ir toliau. 

Gal tobulesni, gal piktesni. Tik 
su jūsų pagalba, mieli žiūrovai! 
Dabar žinome, kur yra tikroji 
bazė. Žinome antrinių organų 
bejėgiškumą. Jums dėkojame, 
mielos Ponios, mus globojusios 
ir maitinusios, jums mieli komi- 
tetininkai, jums kuopų vadai, 
mieli kultūrininkai, kunigai, skau
tai, mokytojai, jums visiems mite
li žiūrovai!

Kai pasiruošime — pranešime. 
Gal vėl truputį susimąstysite ir 
prasijuoksite. Spaudžiame daugelį 
lietuviškų rankų.

Iki pasimatymo!
„Klumpė“.

Pamaldos uz Lietuva per 
Bremeno radija

Diepholzas. Bremeno pereina
mųjų Grohno ir Tirlitz stovyklų 
kapeliono kun. V. Šarkos kviečia
mas, Diepholzo „Aušrinės“ cho
ras gruodžio 5 d. giedojo Grofino 
perein. stovyklos bažnyčioje per 
kat. pamaldas, kurios buvo ištisai 
transliuojamos per Bremeno radi
ją. Chorą dirigavo „Aušrinės“ di
rigentas Mykolas Liuberskis, 
akompanavo Kauno d. teatro ope
ros dirigentas Vytautas Marijo- 
šius. Pamaldas laikė kun. V. Šar
ka. Po evangelijos kun. V. Šarka 
pranešė, kad šios pamaldos auko
jamos už Lietuvą.

Diepholzo stovykloje, stovyklos 
vadovui išrūpinus stovyklai elek
tros energiją tai valandai (10—11 
vai.), transliacijų klausėsi visi 
stovyklos gyverftojai. Tie, kurie 
neturi radijo imtuvų, klausėsi 
garsiakalbių. Ši transliacija gyvai 
priminė lietuviškas pamaldas iš 
mūsų tėvynės bažnyčių.

Tos pačios dienos vakarą „Auš
rinė“ koncertavo Tirlitz pereina
mosios stovyklos tremtiniams, 
vykstantiems į JAV. Koncertas 
praėjo dideliu pasisekimu. Chorui 
akompanavo Vyt. Marijošius. Emi
grantų vardu „Aušrinei“ dėkojo 
prof. Stp. Kolupaila. „Aušrinė“ 
Vyt. Marijošiui ir kun. V. Šarkai 
įteikė prisiminimui dovanų. Kon
certo klausėsi ir Austrijos lietu
viai tremtiniai, pirmuoju trans
portu vykstantieji į JAV. Jų tarpe 
vyksta Vyt. Marijošius, prof. B. 
Vitkus ir jo brolis su šeimomis. 
Laivas turėjo išplaukti gruodžio 
11 d. S. N.

DANUTE LIPCiC'TE-AUGIENE

Sesei ...
Sesule mano, kai tave vežė, 
Kas tau atkėlė kluono vartus, 
Kas palydėjo, sugrįžti prašė 
Margon seklyčion, tėvų namuos?

Kaip Tau netrūko gyvybės siūlas, 
Vaikų galveles kai šukavai, 
Kai kryžiui, svirčiai, sūnelio kapui 
Tu paskutinį sudiev sakei?!

Sesule mano, laukais važiuojant 
Ar nepastojo kelio rugiai? 
Ar neištįso juodom drobulėm 
Tavo pbmėgti gelsvi linai?

Ar šilo medžiai kelin negriuvo.
Kai smilgų sodrias braukėt rasas, 
Ar bėriai prunkštė avižų grūdo. 
Kai priešo rankos tempė vadžias?

Sesule mano, kai tave trėmė.
Ką tu kalbėjai žemei gimtai?
Ar tu pamojai pūdimo svėrei 
Ir ramunėlės galvai baltai?

Kas gi gimtinėj pirkioj ten ruošias, 
Kas gi darželiuos rūtas palaisto, 
Rūpintojėlį žiedais kas puošia.
Ir radastėlėms galvas kas kaišos?

O Tau, sesule, pelų ten duona 
ir našlaitėliai T^ivo vaikai, 
Ar besugrįš! kada namolio. 
Kai visuos vartuos stovi sargai?!

Amžinoji žiema paskandino ledinę karūną 
žmogaus širdin. Po klastingu veidrodžiu 
jo akių negyvų mėlyųoji jo siela tūno: 
sapnai ir atodūsiai ir sukrekėjusios žaizdos . •.
Neapsakomai ilgas ir kietas miegas jo! 
Kristaliniai jo kraujo lašai mūsų žemės nakty 
spindi kaip brangūs akmenys. Paliegusios 
rankos kažin kieno puošia jais verkiančio Dievo 

akis.

Vawaduda fauwMike teda
Augsburgas. Gruodžio 11 d. 

Haunstetteno lietuvių kolonijos 
Švč. Panelės Marijos bažnyčioje 
buvo pašventinta paminklinė len
ta. Lenta pagaminta iš balto Ka;- 
raros marmuro, kurioje iškaltas 
Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslas ir atitinkamas lotyniškas 
tekstas. Kartu su lenta sienojo Už
mūryta izoliuotame vamzdyje ir 
Haunstetteno kolonijos trumpa 
istorija, nušviečianti tos kolonijos 
lietuvių tremtinių gyvenimą ir 
kultūrinį, švietimo bei visuome
ninį darbą.

Šventinimo iškilmės prasidėjo 
15 vai. trumpomis pamaldomis ir 
palaiminimu. Po palaiminimo 
Haunstetteno kolonijos klebonas 
kun. B. Būdvytis savo kalboje 
nušvietė priežastis dėl kurių lie
tuviai tremtiniai turėjo palikti sa
vo gimtąjį kraštą ir išeiti tremti
nio keliu. Jis pareiškė, jog ši pa
minklinė lenta turės priminti, kad 
šioje Dievo Motinos šventovėje 
lietuviai tremtiniai ieškojo sura
minimo ir ugdė į tėvynę grįžimo 
viltį.

Baigdamas kun. Būdvytis padė
kojo J. E. Augsburgo Vyskupui, 
vokiečių katalikų kunigams ir vi
siems katalikams, iš kurių buvo 
sulaukta nemaža užuojautos ir 
paramos. Po to kun. kan. Zaka
rauskas atliko lentos šventinimo 
apeigas. Iškilmes savo atvykimu 
ir dalyvavimu pagerbė ir jautrų 
žodį tarė Augsburgo vyskupijos 
Katalikų Akcijos direktorius 
mongs. Mūlleris, buv. Rygos vys
kupijos kancleris prel. Stukelis, 
Augsburgo NCWC misijos direk
torius H. Ravazzin, Haunsetteno 
Vokiečių parapijos klebonas M. 
Schwaiz, vokiečių Šv. Alberto pa
rapijos klebonas S. Berger ir kt. 
Savo kalbose svečiai džiaugėsi lie
tuvių religingu ii- doŲU gyvenimu,

jų nepalūžtama viltimi ir linkėjo, 
kad Aušros Vartų Dievo Motini 
padėtų grįžti į savo tėvynę. Iškil
mių proga sveikinimus ir gražią 
gėlę atsiuntė ir Augsburgo vyr. 
burmistras Dr. Mūlleris. Iškilmių 
pabaigoj trumpame religinės mu
zikos koncerte dalyvavo solistė J. 
Krištolaitytė ir muz. J. Kačinsko 
vedamas Augsburgo - Hochfeldo 
moterų choras. Galingai nuskam
bėjusio Tautos Himno garsais pa
minklinės lentos šventinimo iškil
mės buvo užbaigtos. A. K.

Kultūrinės
ATRADO MOZARTO MIŠIAS
Neseniai Vienos Marijos ■ Gimi

mo bažnyčios vargoninkas para
pijos archyvuose atrado lig šiol 
nežinomas W. A. Mozarto „Mišias 
C su vargonų solo“.

1768 m. gruodžio 7 d. Marijos 
Gimimo bažnyčia buvo pašven
tinta, kaip našlaičių namų bažny
čia. Ta proga karališkųjų rūmų

„Klumpės** literatūrinio kabareto akto rial: (iŠ kairės į deSirię) V. Žukaus
kas, H. Kačinskas, A. Škėma ir (apačioje) J. Brinką.

Haunstetteno lietuvių paminklinė len
ta, (mūryta Svč. Panelės Marijos 
bažnyčioje. .Don. šulaičio nuotr.

naujienos
paragintas, tuomet Vienoje gy
venantis 12-metis Mozartas pa
rašė Mišias/kurios žinomos „naš
laičių namų mišių“ vardu. Baž
nyčios šventinimo metu pats Mo
zartas jas dirigavo. Spėjama, kad 
dabar atrastosios mišios kaip tik 
yra tos „našlaičių mišios“.

VIENOS BERNIUKŲ CHORAS 
STEBINA AMERIKĄ

Šiuo metu Amerikoj ir Kanadoj 
koncertuoja Vienos berniukų cho
ras, kuris susilaukia entuziaztiš- 
ko pasisekimo. Pranešama, jog 
bilietai į choro koncertus visuo
met būna išparduota.

Artimoj ateity choras numato 
aplankyti taip pat San Francisco 
ir Los Angeles. )

T. S. ELIOT RAŠO ŠVENTIE
SIEMS METAMS DRAMĄ

Ryšium su 1950 m. įvyksiančio
mis Šventųjų iškilmėmis Romoje 
įvyks taip pat ir tarptautinė tea
tro šventė. Italijos, Prancūzijos ir 
JAV rašytojai yra paraginti pa
rašyti atitinkamų veikalų. Šių 
metų Nobelio literatūros premijos 
laureatas anglas T. S. Eliot tokį 
veikalą jau rašąs.

Lietuviu dailės studijos 
paroda Montrealyje

Gruodžio 5 d. Monetrealyje ati
daryta A. Tamošaitienės ir još 
studijos darbų paroda. Mrs. W. S. 
Lighthall, Kanados rankų darbų 
draugijos pirmininkė, sutiko ati
daryti šią parodą, suruoštą Mon- 
trealio YMCAos patalpose. Paro
da truks nuo 5 d. iki 12 d.

A. Tamošaitienė, neperseniau
siai iš Europos nuvykusi į Kana
dą, nenuleido rankų ir, energin
gai nugalėjusi pasitaikiusias kliū
tis, dirba toliau menininkės ir pe
dagogės darbą. Per trumpą laiką 
pasiekti rezultatai džiugina kiek
vieną lietuvį tiek užjūryje, tiek 
Europoje, nes A. Tamošaitienės ir 
pačios studijos darbas skina Ka
nadoj kelius tiek sodžiaus, tiek 
individualiai lietuvių dailei. Patsai 
studijos egzistavimas, kaip labai 
retas reiškinys naujuose emigran
tuose, yra tikrai didelė lietuviška 
propaganda. Dailės studija veikia 
kasdien nuo 19—22 vai., o ket
virtadieniais ir sekmadieniais nuo 
14—22 vai. Per trumpą laiką stu
dija įsigijo 7 stakles ir jose 
audžiami vyrų ir moterų tautiniai 
drabužiai, staltiesės, šalikai, užuo
laidos ir t. t. I-jo kurso studentės 
projektuoja ir mezga raštuotus 
mezginius, o II-jo projektuoja 
kilimus, gobelenus, tautiniams 
drabužiams medž. ir buto įrengi
mui audeklus.

Dailės studiją lanko 25 lietu
vaitės, visos atvykusios iš Euro
pos. Yra norinčių studiją lankyti 
ir vietinių, tačiau dėl laiko ir 
įrankių stokos, iki studija bus 
perorganizuota į mokylą, naujos 
studentės nepriimamos. Kitais 
metais studiją numatoma peror
ganizuoti į dailės mokyklą, ku
rioje ir kitų tautybių mergaitės 
galėtų mokytis.

Tenka pastebėti, kad studija 
labai domisi ir kanadietės. Šią 
lietuvių kultūrinę įstaigą remia 
Montrealio International Branch 
YMCA.

Gruodžio 5 d. įvyko studijos 
parodos iškilmingas atidarymas. 
A. Tamošaitienė parodoje ekspo
navo kilimus Eglė žalčių karalie
nė, Mano tėviškė, Užburtoji pilis, 
Pabaigtuvės ir naujų kilimų pro
jektus. Jūratė ir Kastytis, Tėvų 
žemė, Algimanto pilys. Kuršių 
marios, Šventaragio slėnis ir kit. 
Taip pat šalia kilimų ir projektų 
matome tautinius drabužius ir 
medžiagas taut, drabužiams, stal
tieses, užuolaidas, megztinius, 
pirštines ir kit. Studentės paro
doje reprezentuojasi su medžia
gomis taut, kostiumams, servietė- 
lėmis, skepetaitėmis, juostomis, 
tautinėmis lėlėmis ir kitais namų 
apyvokos dailės darbeliais.

Šią parodą ir pačią studiją 
tenka įvertinti kaip didelę mūsų 
moterų lietuviškosios kultūros 
manifestaciją.

A. Akstinas

„TRAVIATA“ KORĖJOJ
Korėjos operoj buvo pirmą kar

tą pastatyta europietiška opera. 
Tai buvo Verdi „Traviata“, kurią 
į korėjiečių kalbą išvertė vienas 
Italijoj studijavęs korėjietis so
listas. Publika operą priėmė ne
paprastai'šiltai. Netolimoj ateity 
manoma pastatyti Bizeto „Car
men“.

Naujos knygos
Pulgis Andriušis, „VABALŲ 

VESTUVES“. Piešiniai P. Osmols- 
kio. Išleido „Tėviškės Garsas“ 
Bamberge, 1948 m., 30 psl. Kaina 
nepažymėta.

Vytautas Tamulaitis, SUGRĮŽI
MAS, apysakos jaunimui. Iliustr. 
P. Osmolskis. „Patrios" leid. Tu
bingen, 1948 m., 144 psl. Kąina ne
pažymėta.
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Lietuviu Pastininku PaąeMa pitonui tieiwz SPORTAS

Sąjungos mokesčio zenkiai
Anglai moko šveicarus

Šiais metais Amerikos Lietu-

Lietuvių Paštininkų Sąjungos 
Centro Valdyba, vykdydama paš
tininkų suvažiavimo nutarimą, iš
leido „Mokesčio Ženklus“. Šie 
ženklai bus naudojami papildo
moms pašto rinkliavoms visuose 
veikiančiuose Vokietijoje lietuvių 
paštuose. Zenkiai išleisti trijų 
verčių: 5, 10 ir 20 pf. Spalvos: 
5 pf.-žalia; 10 pf.-mėlyna ir 20 
pf.-raudona. Tiražas/ 5 pf.-5370,

• 10 pf.-11190, ir 20 pf.,5400. Ženklai 
spausdinti knyginiu būdu, su kli
jais, popieris paprastas.

5 pf. ženkluose vaizduojama Lie
tuvos laisvės laikotarpis: Karo 
muziejaus sodelyje iškilęs Lais
vės paminklas, primenąs kiekvie
nam lietuviui laisvą ir nepriklau
somą Tėvynės gyvenimą ir lietu
viškas kryžius prie Nežinomojo 
kareivio kapo.

10 pf. vieninga Lietuva: Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos herbai, 
kurie apjungia visas Lietuvai 
priklausančias žemes ir lietuvė 
močiutė, pašventusi visą savo 
amžių tai vienybei pasiekti.

20 pf. piešinyje vaizduojama tė
viškės palikimas ir tremtis. Lie
tuvė močiutė,' pajutusi mirtiną 
pavojų savajam kraštui ir išvy
dusi Tėvynę paskendusią gais
ruose su skausmu žvelgia į de
gančias savosios žemės sodybas 
ir pasiryžta protesto ženklan pa
sitraukti laikinai už savosios že-

mės. Tačiau kraštuose dvi tekan
čios saulės primena, kad tėvynei 
dar kartą nušvis skaisti diena ir 
laimingesnis gyvenimas.

Visuose trijuose ženkluose įra
šytos raidės „DP Camp“ rodo, 
kadi mes esame benamiai žmonės. 
Raidės „LPS“ reiškia „Lietuvių 
Paštininkų Sąjunga“.

Ženklų projektus pagamino dail. 
J. Kaminskas ir inž. Pranas Drą- 
sutis.

Be to, LPS Centro Valdyba mū
sų kariuomenės 30 metų sukak
čiai paminėti išleido specialų šių 
ženklų kombinacijos bloką. Bloke 
telpa du ženklai (kraštiniai) po 
5 pf. ir viduryje 10 pf. vertės. 
Ženklų spalva-raudona. Pagraži
nimai ir įrašai tamsiai rudos spal
vos. Blokas turi įrašus „LPS 1918 
— 23. XI. 1948". „Tas laisvės ne- 
vertas-kas negina jos.“ Kaina- 
Price-Preis 1 DM“. Tiražas 1240 
blokų.

Kadangi dauguma pašto tarnau
tojų negauna iš niekur atlygini
mo, o pašto patarnavimai buvo 
teikiami nemokamai, tai šie ženk
lai bus naudojami ’ kaip papildo
moji prie vokiečių pašto tarifo 
rinkliava už ypatingas siuntų rū
šis. Tuo būdu paštui susidarys ke
letas markių, iš kurių bus galima 
pašte dirbančiuosius kompensuoti.

J. Janušaitis.

vių Moterų Sąjungos organo 
„Moterų Dirvos“ redaktorė So
fija Sakalienė švenčia savo 25 m. 
redakcinio darbo sukąktį. S. Sa- (Londone) 48.000 anglų stebėjo fjit- 
kalienė yra pirmoji lietuvė re- b°l° revanšo kovą tarp Sveicari- 
daktorė Amerikoje, ištisus 25 me- jos ir Anglijos. Po pereitų metų 
tus sėkmingai atstovavusi lietu- netikėto anglų pralaimėjimo švei- 
vių moterų spaudą. carams 0:1 daugelis pranašavo

Sukakčiai pagerbti neseniai W'W kovi»' Dar Paskatin^
buvo suruoštas pobūvis, kuriame Pr’eš rungtynes an9 U specai 
dalyvavo visa eilė redaktorių, svarstė komodos sudėt, Pirmų 
žurnalistų ir kt. visuomenės vei- kartą P° an^ ų va ,s lae
kėjų, jų tarpe ir Lietuvos kon- vienuolikė is ėgo 1 aI A e 
sulas P. -Daudžvardis. Jubiliatė Arsenalo zaidikų, o žiūrovai isbe- 
gavo daugiau kaip 50 sveikinimu c'ančia komandą PalVda)° skeptis-

■ 1.--t — Q: Varta nunll.
raštu. Be kitų, jų tarpe buvo ir 
VLIKo pirmininko kun.
Krupavičiaus sveikinimas.

Anglija-Šveicarija 6:0 (3:0)
Gruodžio 2 d. Highbury stadione

M.
kais šypsniais ... Šį kartą puoli
mo linijoje figūravo vienas „senis" 
Matthews — dešinio krašto pozici
joje. Visi kiti — nauji. Vartuose 
trūko taip' pat šaltojo Swift. Žo
džiu, pasitikėjimas saviškiais labai 
menkas.

Bet neilgam. Jau 1 min. anglų

SUKAMA FILMĄ APIE
GARSŲJĮ ARSO KLEBONĄ
Prancūzijoje šiuo metu suka

ma filmą apie žinomąjį Arso vid. puolikas Milburn, prašauda- 
kleboną — šv. Jean Baptist Ma- mas pro tuščius vartus, įspėja švei- 
rie Vianney. carus ir publiką, kad šį kartą bus

Studentu šventė Erlangene
Ansbacho stovyklos vaikų darželis.

PAREIŠKIMAS TREMTIES FUT
BOLO REIKALU ‘

Ryšium su š. m. gruodžio 13 d. 
„Minty" tilpusiu FASKo skelbimu, 

. kur diskvalifikuojami broliai Kitai, 
norime painformuoti gerb. sporto 
visuomenę lietuvių tremties futbo
lo reikalu:

1. Savo laiku, renkant FASKą, 
buvo nutarta, kad komitetai bus 
sudaryti kiekvienai sporto šakai.

Prieš Pavergtųjų Tautų Sporto 
šventę Futbolo vadovas pakvietė 
mudu į Futbolo komitetą, kuris tu
rėjo tvarkyti tremties futbolo rei
kalus. Deja, futbolo vadovas neras
davo reikalo mus kviestis aptarti 
aktualius futbolo reikalus, bet pa
naudodavo grynai organizuojamų 
rungtynių techniškam darbui atlik
ti, neskaitant vienintelio karto, ka
da Bacevičius, kartu su FASKo at
stovu p. Adamkavičium, nuvyko į 
INKOPFo futbolo posėdį Mūnche- 
ne.’Pats futbolo vadovas nekarto 
nebuvo nuvykęs į posėdžius ir Ko
miteto narių taip pat nesiųsdavo. 
Dėl to įvyko nemaža reikšmingų 
nesusipratimų. Pav., INKOPFo fut
bolo žaidynėse mūsų rinktinė buvo 
išsikovojusi pirmąją vietą, bet dėl 
permažai dedamų pastangų ir per- 
didelių nuolaidų iš futbolo vadovo 
ir FASKo pusės teko mūsų vyrų 
iškovotą padėtį prarasti ir po pa
kartotinių žaidynių, neatvykus bai
liams Kitams ir esant žemai rink

tinės moralei, teko pasitenkinti tre
čiąja vieta.

Erlangenas. Lapkričio 27—28 dd. 
Erlangeno universtiteto lietuvių 
studentų ateitininkų draugovė an
traisiais gražaus organizacinio 
darbo metais energingo d-vės pir_ 
mininko stud. Pr. Povilaičio ini
ciatyvos dėka įsigijo ir iškilmin
gai pašventino Erlangeno ateiti
ninkų d-vėS’ vėliavą.

Iškilmingojo akto programa vy
ko lietuvių pradžios mokyklos pa
talpoje. Į gražiai išpuoštą salę 
rinkosi svečiai ir nemažas skai
čius Erlangeno stovyklos gyven
tojų. Programa buvo pradėta fi
ves pirmininko kalba, kurioje jis 
išsamiai nušvietė ateitininkijos 
istoriją, jos tikslus ir nuopelnus 
Lietuvai. Po .kalbos pakviečiamas 
darbo prezidiumas ir iškilmingai 
įnešama draugovės vėliava. Kvie
čiami krikšto kūmai doc. Dr. K. 
Girtautas, profesoriaująs Erlange
no universitete ir p. E. Kauševi- 
čienė. Vėliavą šventino kun. St. 
Lisauskas, Pašventintą vėliavą 
kūmai perduoda draugovės pirmi- 
minkui. Prieš narių priesaiką 
draugovės pirmininkas perskaitė 
steigiamojo stud, ateitininkų su
sirinkimo aktą ir valdybos nu
tarimą — pakelti kandidatus į 
tikruosius narius. Prieš vėlia
vą išsirikiuoja naujieji ateS 
tininkai, pakelia dešines ir įspū
dingai kartoja priesaikos žodžius. 
Po priesaikos d-yės p-kas kiek
vienam prisega ateitininkų žen
kliuką ir rankos paspaudimu lin
ki sėkmės idėjos darbe. Iš 
džiaugsmo ir pasiryžimo kupinų 
krūtinių » pasigirsta ateitininkų 
himnas.

davusiais priesaiką, kurios žodžius 
turėtų kartoti kiekvienas tikintis 
ir taurus lietuvis.

Iškilmingojo akto programa bu
vo baigta sugiedant Tautos Him
ną.

Tos pačios dienos vakare sve
čiai ir nariai miesto svetainėje 
pašoko, padainavo tautinių dainų 
ir pasivaišino kūmos pyragais.

Rytojaus dieną pirmąjį adven
to sekmadienį — kun. St. Lisaus
kas atlaikė šv. Mišias už kovo
jančius tėvynėje ir esančius trem
tyje studentus ateitininkus. Mišių 
metu ateitininkai dalyvavo šv. 
Komunijoje.

AMERIKOS KATALIKES 
KOVOJA PRIEŠ PARNO- • 

GRAFIJĄ

2. Ingolstadte po futbolo rung
tynių su lenkais kilo tarp žaidėjų 
ginčai ir broliai Kitai pareiškė fut
bolo vadovui, kad jie į tolimesnes 
žaidynes neatvyks.

Norėdami šį nesusipratimą likvi
duoti, nurodėme FASKui asmenį, 
kuris gražiausiai galėjo padėtį at
statyti. Tačiau futbolo vadovas pa
reiškė, kad šie žaidėjai nėra le
miamai svarbūs ir jų vietoje pa
kaitalai yra numatyti.

3. Iš šių futbolo žaidynių turime

atsirevanšuota. Ir tiesa! 5 min. pu
siau kairysis Haines ženklina 1:0 
anglų naudai. Nežiūrint to, švei
carų puikusis vartininkas Corrodi 
stebina savo elegantiškais paradais 
ir iki pusės aikštės kamuolio iš
metimu ranka (!). Štai 25 ir 26 min.

Pa«. - u d^iau kviestų 
čių kioskus, prašydamos apvalyti Pusiau dešinys Rowley iš 30mtr.(l| ^idejų nebuvo atvy ę Į 
savo lentynas nuo parnografinių nelaikomai įskeldamas ketvirtąjį. “ “P‘e tai nesiteike met pranes- 

' leidinių, kurie ypač jaunimui da- 65 ir 66 min- krenta ir du paskuti- “• deI ko tam nat nukenteio musu 
ro didelę žalą. Jei šis moterų žy
gis pavyktų, be abejo šiame did
miesty s _ . ____
skaičius, kurias daugiausia at
lieka demoralizuotas jaunimas.

Amerikos Katalikių Moterų Ta
rybos Čikagos arkidiecezijos sky
rius paskelbė kovą geltona j ai

A. Alijonis.

Erlangeno stud, at-kai ir svečiai savo draugovės vėliavos šventinimo metu

Norėjo nužudyti lietuvi

ti, dėl ko taip pat nukentėjo mūsų 
niai įvarčiai šveicarams. rinktinės pasiekimai.

n.vų uc cimcju šąlame Mm- —Tarpvalstybinėse futbolo rung- 4- FASKo skelbimas, kuriame jis 
sumažėtų' 'piktadarysčių ,>'nėse Šveicarija nugalėjo Airiją diskvalifikuoja brolius Kitus, yra 

1:0. padarytas XII. 6 d., tuo tarpu
Vyr. FASK-tas skelbia: FASKo kadencija baigėsi lapkričio

Vyr. FASK-tas, š. m. gruodžio mėn. 29 d- Todėl mums yra visiš- 
6 d. išnagrinėjęs lietuvių futbolo kai nesuprantamas toks FASKo nu- 
rinktines dalyvių brolių Vlado, tarimas.
Boriso ir Anatolijaus KITŲ nusi- ’nJ° v" J 
kaitimą lietuviškai sporto repre
zentacijai, nepagrįstai atsisakius 
ginti tautines spalvas, nusprendė: 

Vladą, Borisą ir Anatolijų 
KITUS diskvalifikuoti visam 
trėmties sportiniam gyvenimui. 
Vyr. FASK-tas įpareigoja vi
sus tremtyje esančius lietuvių 
sporto klubus su minimais 
sportininkais nebendradarbiau
ti ir pašalinti iš savo tarpo. 
(Prot. Nr. 27, § 2.) 
Vyr. FASK-tas išreiškia viešą 
papeikimą futbolo ' rinktinės 
dalyviui Br. Langevičiui už ne- 2711 DP Camp „Churchill“, 800 
disciplinuotą elgesį tarptauti- Contr. Unit. (20) Lehrte (Hannov. 
nių žaidynių metu, kas žemino Germany, B. A. O. R.) (manoma, 

vardą, ar ji nebus išvykusi į Kanadą ar 
kitur), žinantieji gyv. vietą prašo-

1948. XII. 14 d.
Sigitas Bacevičius 

. Sigitas Baziliauskas

2.

3.

Paieškojimai
Marijonos Agotos Mazelauskaitės, 

(vyro vardas Kazys Plioplys) Ma
rijampolės apskr., Gudelių vals
čiaus, Krašteliškių k., ieško sesuo • 
Magdalena Mazelauskaitė-Cibirkie- 
nė. Rašyti: Mrs. M. Cibirka, R. R. 
2 Tottenham Ont., Canada.

Stasės Kuntrimaitės, gyvenusios

Neseniai Bargsed (Anglijoje)
Po to sekė sveikinimai ir kai- miesto teismas sprendė bylą, ku- 

bos. Sveikino d-vės pirmininkas rioje kaltintoju buvo lietuvis Ig- 
ir kartu perskaitė dvasios vado nas Gervinąs, vienos anglių ka- 
kun. Pikturnos sveikinimą raštu, syklos darbininkas.
vietos klebonas, kun. St. Lisaus- ” Ignas Gervinąs, atvykęs į Ang- 
kas, L. R. K. Erlangeno skyriaus Ii ją ir kurį laiką pagyvenęs ang- 
p-kas dr. J. Varnas, Komiteto pir- liakasių stovykloje, vėliau gavo 
mininkas stud. Vizbaras ir Er- kambarį pas Walter Morgan Je- 
langeno „Šviesos“ sambūrio atsto- remiah. Po kurio laiko pastarasis 
vas. Savo kalboje doc. dr. Čir- pradėjo kibti prie Gervino, kaltin- 
tautas džiaugėsi idėjos draugais, damas jį kreipimu per daug dė-

mesio į jo žmoną. Po tokių prie
kaištų I. Gervinąs buvo priver
stas vėl grįžti į savo ankstesnę 
gyvenamąją vietą. Po kurio laiko 
I. Gervinui einant gatve, jis buvo 
minėto anglo užpultas ir didžiu
liu peiliu sužeistas. Reikalas pa
teko į policijos vėliau į teismo 
rankas, kuris anglą už neteisin
gus apkaltinimus ir pasikėsinimą 
prieš jo gyvybę atitinkamai nu
baudė.

lietuvio sportininko
(Prot Nr. 27, § 3.)

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir mi pranešti „Dirvai", 6820 Superior
Sporto Komitetas. Avenue, Cleveland 3, Ohio, USA.

Meiną antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadle- 
„/.IDUriOI niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — S0 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
ma asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sulton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitls, 6668 Delorimler Ave., Montreal 38, Quebec, 
„žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.
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Skandinavijos blokas ir Atlanto Unija

vimo. Jeigu reikėtų vien tik per
kelti karines pajėgas į draugišką 
valstybę, jau ir tai, ypač kai jas 
puola priešo aviacija, reikalauja 
komplikuotų ir ilgų pasiruošimų.

Iš viso to pasirodo, kad izoliuo
tai Skandinavijai pagalbos galima 
laukti ne anksčiau, kaip gana 
vėlyvoje karo fazėje. Ir iš viso 
reikėtų dar paklausti, ar tokia pa
galba ateis, nes Vakarų sąjunginin
kai, kaip iš aukščiau paaiškėjo 1. 
neturi lemiančio reikalo turėti

t t visomis priemonėmis ko* 
voja pries sovietu politika

SOVIETŲ ORGANAS PRIPAŽĮSTA, KAD LIETUVIŲ 
MAS SUDARO DIDELIŲ RŪPESČIŲ

PASIPRIEŠINI-

kelia neramu- 
darbininkų ir 
mėgina eiti į 
mirtimi. Auto-

(Rašo mūsų korespondentas Skandinavijoje K. Rauklaukis)

Vakarų sąjungininkai neturi le
miančių interesų Skandinavijoje, 
rašo „Dagens Hyheter". Iš tos pu
sės, jeigu galvotume ir apie gry
nai karinius tikslus, užpuolimo 
nereikia laukti. Iš priešingos gi 
pusės tokio respekto laukti nega
lima. Kai kurios karinės priežąstys 
kalba už tai, kad gana ankstyvoje 
konflikto fazėje bus norima užimti 
Skandinavijos galinius postus tiek 
šiaurėje, tiek pietuose. Paskiau, 
kai karas jau persimes į grynai 
naikinimo fazę, bus reikalingos ir 
kai kurios centrinės dalys. Atei
nantis karas užsitęs ilgai, kol Va
karų sąjungininkų daug žymesni 
ištikliai .duos lemiamą smūgį. Bū
tų perdaug naivu, jeigu Skandina
vija galvotų, kad rusai, pasinau
dodami savo viršiškumu pačioje 
pradžioje, nepasirinktų sau galimai 
patogesnių pozicijų, kol lapas 
neapsivertė. Taigi, Skandinavijos 
likimo valanda išmuš tada, kai Va
karų sąjungininkai pradės kontra
puolimą — sakykime, kad ir ato
minėmis bombomis.

Kokie gi galimumai Skandinavi
jos kraštams savomis jėgomis ant
puoliui atsispirti? Čia reikia pri
minti kariuomenės vado pareiški
mą, kad švedų ginkluotų pajėgų 
uždavinys yra laimėti laiką. Tuo 
jau pripažinta, kad šis kraštas, už
pultas kurios nors didvalstybės 
užėmimo tikslais, negali kariauti 
vienas iki sėkmingo galo. Reikės 
kariauti kietai ir ištvermingai ir 
parsiduoti kiek galima brangiau, 
tikintis, kad pagalba, atvyks, kol 
dar nevėlu. Bet jeigu mūs ir visai 
okupuotų, tai dar nereikštų, kaip 
praeito karo praktika parodė, kad 
pralaimėta visam laikui.

Mūsų krašto paviršius didelis, 
bet retai apgyventas ir pagal pa
viršių turime per maža kariuo
menės. Sąjunga tarp Švedijos, Nor
vegijos ir Danijos, atsižvelgiant į 
dabartinį tų kraštų apsiginklavimą, 
būtų didelis apsunkinimas Švedi
jos karinėms pajėgoms, arba, tei-- 
singiau pasakius, verstų ne tik kai
mynus, bet ir Švediją stipriai 
ginkluotis.

Atrodytų, kad geriausias atsaky
mas į klausimą, kaip mažomis pajė
gomis apginti didelį plotą, būtų sti
pri, judri interskandinaviška avi
acija kaipo pirmoji apsaugos lini
ja. Bet tai dar nereiškia, kad pir
moji linija viena pati yra atsaky
mas į klausimą, taip pat joks kitas 
sugrupavimas, koks jis nebūtų, ne
gali garantuoti Skandinavijos sau
gumo prieš didvalstybės antpuo
lius. Kaip iš kąjo akademijos sau
sumos karo meno skyriaus prane-

Kinija būsianti padalinta i tris dalis
gali prieš mažą valstybę ar mažų r ■ ' ■
valstybių 
didelius
Žaibo karo technika nepalanki ma- eilėj nukreiptos į Europą, ne į Azi- 
žai valstybei. ją, kaip gali atrodyti iš paskutinių

Šiaurės kraštai apsiginklavimo Kinijos įvykių. Komunistų opera- 
atžvilgiu nei kokybiškai, nei kie- cijos Kinijoj, kurioms vadovaująs 
kybiniai negali patys apsirūpinti marš. Vasilevskis, turinčios tikslą 
Švedija, gal būt, daugiausia gali užtikrinti sovietams saugumą už- 
pasigaminti saviems reikalams na- nugaryje, kad jie galėtų ramiai 
mie, bet ir tai kai kurie skyriai eiti į lemiamus veiksmus Europoje, 
reikalauja besąlyginio importo. Amerikiečiai visiškai sąmoningai 
Danijd ir Norvegija visai neturi ir apskaičiuotai nesimetą į Kinijos 
karo pramonės, o Švedija nepa- širšyną su visomis jėgomis: sovie- 
jėgi ir jiems gaminti, bent dabar, tai to tik ir lauktų, nes tuo atveju 
Taigi, importo reikia laukti iš Va- amerikiečiai įklimptų Kinijos ba- 
karų, Ar galima tikėtis, kad jzolia- loj, išblaškytų savo pajėgas ir bū-

Vašingtonas. Sovietų oficialus 
laikraštis „Sovietų Lietuva" gruo
džio 2 d. numeryje praneša, kad 
Lietuvos ūkininkai naudoja visas 
priemones, neišskiriant nė žudy-

Skandinaviją, 2. neturi nei teisinio, mų, apsiginti prieš rusų kolekty- 
nei moralinio įsipareigojimo pa- vinių ūkių sudarymą. Laikraštyje 
dėti, 3. greičiausia, kad tie kovos atspausdintas Lietuvos komunistų 
daliniai, kurie buvo numatyti even- partijos centrinio komiteto sekre- 
tualiai čia pasiųsti, jau įplanuoti į toriaus Trofimovo straipsnis, kur 
kitus frontus. rašoma,

Laikas čia vaidina lemiamą vaid- nalistai griebiasi 
menį. Jeigu pagalba bus 1. pa- žudymų politikos, kad tik kaip 
prašyta, 2. sutikta duoti, 3. supla- nors galėtų sabotuoti ūkinį atsta-

klaidingus gandus, 
mus tarp fabrikų 
kiekvienam, kuris 
kolchozus, grasina 
rius pastebi, kad ir rusų valdinin
kai, nesuprasdami tikrosios padė
ties, dažnai padeda opozicijai. .

„Wiener Kurier", komentuoda
mas šį straipsiį, nurodo, kad minė
tasis laikraštis „Sovietų Lietuva" 
nepasako, kiek Lietuvos ūkininkai 
yra nužudę gyventojų. Lietuvos 
pasiuntinys Vašingtone Povilas 
Žadeikis, rašoma „Wiener,Kurier",

cionistinė politika būtų suderinta 
su tokiu importu?

Briuselio vilstybių taip apleistas 
gynimasis, žinoma, reiškia dide
lių pretenzijų į Anglijos ir Ameri
kos karo pramonę. Čia jau savai- _____ _____
me aišku, kad pirmenybė unijai ^uotį į suorganizuota, 5. perkel- tymą. Šitie elementai -visą kraštą pareiškė, kad tai esąs pirmas kar- 
nriklansančinmc valstvhėms. n ne _ ’ ... ............... tas. kada sovietai prisipažįsta, jog

pasipriešinimas Lietuvoje sudaro 
jiems rūpesčių. Pasiuntinio duo
menimis 85—90% Lietuvos gyven
tojų yra nusistatę prieš rusų re
žimą. Kolchozinių ūkių sistema Lie
tuvoje esą atmetama todėl, kad 
Lietuvoj bendrai esą tik smulkieji 
ūkininkai, nes didesnieji dvarai 
jau prieš dvidešimtį metų padary- 

Trofimovo žodžius, jie skleidžią tos reformos išdalinti.

priklausančioms valstybėms, o ne 
nuošaly stovinčioms. Tie, kurie 
paskelbia griežtą neutralumo poli
tiką, turi patys savo jėgomis su
sitvarkyti, bent kol kas. Vakarų 
alijantų tendencija karo medžia
gai tiekti paaiškėjo iš neseniai 
paskelbtų spaudos pranešimų, kad 
JAV trukdančios Anglijai parduoti 
Švedijai sprausminius • lėktuvus. 
Pardavimas būk tai apsunkintų 
JAV netiesiog. Laimei, pasirodė, 
kad Anglija šiame klausime kitaip 
laikosi, negu JAV, bet kitą kartą 
gal nepavyks taip gerai. Izoliuota su pradinėmis operacijomis karui 
neutralumo linija Danijai ir Nor- prasidėjus. Daug pasiruošimų būtų 
vegijai reikštų atkirtimą gauti me- tada galima ir vietoje atlikti. Lai- 
džiagos iš Vakarų. Švedijai ši poli- kas tokiai pagalbai tada sumažėtų, 
tika reil 
rine

kad buržuaziniai nacio- 
baiminimo ir

ta. 6. paleista veikti, išeis na- pripildę laukine neapykanta prieš 
žiausia šeši mėnesiai, kol pagalba darbininkus. Komunistų sekreto- 
pradės veikti. O kaip tada atrodys rius toliau nurodo, kad pasiprieši- 
Skandinavijoje? Gal būt, i kraštą "imas didele dalimi esąs palaužtas, 
nebebus galima sveikam kailio bet komunistų partijai esą reika- 
įnešti ir tikti operacijoms, nerizi- linga dar didelių pastangų pogrin- 
kavus didelių nuostolių ir taip džio judėjimo likučiams galutinai 
brangių dalinių. sunaikinti. Nacionalistai ir ūkinin-

kai nebiją griebtis jokių priemo- Visai kitaip butų, jei toji pagal- njų savo tikslul pasiektL Paga!
ba būtų įplanuota į bendrą karo 
žygį. Tada daliniai jau ^aii būti 
numatyti taikos metu ir jų perkė
limas į Skandinaviją vyktų kartu

JAV NORI PALENKTI ARGENTINA
Vašingtonas. Argentinos užs. reik. Amerikos kraštuose, kur gausu aziagos is vanarų. ovcuijai oi — ——----------„ y _ = •• T*ir --.ti • •

tika re’kštų pačiai apsirūpinti ka- gal būt, iš šešių mėnesių j šešias ministeris Bramuglia, grįždamas is JAV ginklavimo pramonei reika- 
rine medžiaga tose srityse, kur savaites. Skirtumas būtų tada ly- JT Visumos posėdžių namo, „atsi- lingu žaliavų, yra kaip tik tai. 
reikia ilaamečiu ir brangių tyrimų, gus skirtumui taip laimėjimo ir tikrinai" pasirinko kelią pro New. ko trokšta sovietai. Marshal-

y .... , ,• • Vnrlra Marcthallic ii nasikvietė UŽ- lie ’ ’ ” ’* *o mums, nors ir puikius mokslinin- pralaimėjimo.
kus turint, bus sunku eiti kartu su prįeš tai būtų galima prikišti, 
raida. Intimus bendradarbiavimas ka<j Vakarų sąjungininkai yra 

. tyrimo ir ginklavimosi srityse su pgj. sįjpnį mums padėti, ar mes 
vadovaujančiais kraštais, vienin- būsime jų sąjungininkai, ar ne. 
tėlis kas modemiškai išvystytų Qaj būt, būtų tai tiesa, žiūrint į 
švedų karo techniką, negalimas dabar apginkluotus dalinius, bet 
politiškai nebendradarbiaujant. greitas pagerėjimas juk vyksta.

Negalima juk subendrinti Skan- Nepadarykime Hitlerio klaidų ir 
1 dinavijos gynimosi ir kartu pasi- nenuvertinkime Vakarų aliantų 

daryti stipriais, neįsijungus t,..*... 
dinaviškai' grupei į didesnę grupę, 
kurios medžiaginiais resursais Lu-> 
galima pasinaudoti ir savo karinę apsaugos 
pajėgą, sustiprinti dar taikos metu. JAV r— 

llCilUVCi U11AU11C 11 awxiuaxca
Kaip gi dabar pagaliau su „pa- bos kaipo tUrto vakarų pusėje, 

galba iš kitur", ta miglota sąvoka, Venecueloi
kuri išspręstų mutų gynimosi pro- Taip pat butų galima prikišti, Amor.’;
blemą pačiu pigiausiu būdu? Apie kad Skandinavijos prisijungimas 
tokią pagalbą neseniai- vienas pas- prie Vakarų sąjungininkų padi- 
kaitininkas Danijoje štai ką pa- dintų riziką iš Rytų pusės. Zi- 
sakė: „Vienintelis, kas apie Ui "omą, labai galima, kad mes bu- 
žinoma tai kad niekas nežino nei tume anksčiau užpulti, bet is kl- 
jos rūšies, nei apimties, nei kada tos pusės turime mes tą Fjrme- 

■ arba iš kur ii ateis- nTb«- kad jau nuo pat pradžiosarba iš Kur Ji ateis sUpresni _ turėtl
Praeitas karas parodė, ko verta geresnius savus ginklus — irgrei- 

improvizuota arba nepakankamai čiau suiaukti pagalbos, negu kad 
pajėgi pagalbos akcija. Tokių karjaudami vieni prieš didvalsty- 
ekspedicijų kaip 1940 m. į Nor- bę, nors ji tuo pat laiku turėtų 
vegiją arba 1941 m. į Graikiją nie- jr daug kitų rūpesčių. Modernusis 
kas nebelinkęs pakartoti. Mo
dernioms amfibinėms operacijoms 
charakteringa yra tai, kad jos rei
kalauja gana specialių kovos prie
monių koncentracijos ir kvalifikuo
to personalo, o to, paprastai, nie
kas perdaug neturi. Be to, jos rei
kalauja ilgo ir detalaus suplana-

galba iš kitur", ta miglota sąvoka, 
kuri išspręstų mūtų gynimosi pro-

> trokšta sovietai. Marshal- 
Yorką. Marshallis jį pasikvięlė už- lis bandysiąs įkalbėti Argentinos 
sukti ir į Vašingtoną „mandagumo užs. reik, ministeriui, kad jo vy- 
vizitb". kaip sako valstybės de- riausybė nepiltų vandens ant so- 
partemento pareigūnai. Tačiau ne- vietų malūno ir neardytų Vakarų 
sunku buvo atsekti, kad iš tikrųjų sutartinės prieš Maskvos imperia- 
tarp Bramuglia ir Marshallio vyks 
politiniai pasitarimai < klausimais, 
kurie įeina į JAV pasaulinės stra
tegijos kompleksą.

paoi- ___ ___ _____ t _____ i Apie tų pasitarimų temą duoda
skan- išteklių, kai jie rimtai pradeda vaizdą pareiškimas, kurį „Le Mon- 

upę, galvoti! Oro tiltas į Berlyną, ka- de” korespondentui davė didelės 
bus rinė prievolė Anglijoje ir krašto amerikiečių prof, s-gos AFL nuo- 

----- 's reikalams biudžetas latinis atstovas Europoje Irving 
JAV rodo, kad jie taip mano. Brown. Jis apkaltino Argentiną, 
Nenuvertinkime ir atominės bom- esą, ji sukursčiusi paskutinius de

šiniųjų sukilimus Peru, Čilėj ir 
- -----------------norėdama pastatyti 
Pietų Amerikos valstybėse sau pa
lankius režimus ir tuo būdu pa
veržti iš JAV politinį bei ūkinį pir
mavimą toje Amerikos kontinento 
dalyje. Dėl to Vašingtone manoma, 
kad Marshallis stengėsi su Bra
muglia išsiaiškinti padėtį. Vašing
tonas nori įtikinti Argentinos vy
riausybę, kad JAV — Argentinos 
rungtynės dėl pirmavimo Pietų

grupę sukoncentruoti „Le Monde" rašo, jog amerikiečių 
materialinius išteklius. įsitikinimu sovietų akys, pirmoj

karas yra per daug komplikuotas, 
techniškai daug reikalaująs ir visą 
pasaulį apimantis, su pasisekimu 
galėtų jį vesti kiekviena maža 
valstybė atskirai. Mes esame pa
kely didesnių* valstybinių sambū
rių ir globaliniai suderinto gyni
mosi. v .

PASKUTINIS KINIJOS IŠSI
GELBĖJIMAS — ClANGKAI- 

ŠEKO PASITRAUKIMAS
Peipingas. Peipingo apsupimo 

žiedui kaskart siaurėjant, vis ma
žiau abejonės yra, jog naicio- 
nalistų kariuomenės šiaurės Kini
joje vadas gen. Fu-Tso-Yi veda 
pasitarimus dėl taikos su komu
nistais.

Kinijos prezidentas gen. Ciang- 
kaišekas savo patarėjų yra pata
riamas atsitraukti nuo valstybės 
reikalų. Kaip iš patikimų šalti-

tų silpni lemiamajame fronte — nių pranešama, artimiausi jo ben- 
Europoje. „Le Monde" mano, kad dradarbiai yra generalissimui pa- 
Kinija, nepajėgianti pati susidoroti reiškę, jog vienintelis nacionali- 
su sovietų remiamais komunistais, nės Kinijos Išgelbėjimas esąs jo 
bus „tyliu susitarimu" pasidalinta pasitraukimas.
Į tris -įtakos zonas: šiaurė teks so- AP pranešimu> kiniečių vyriau- 
vietams, centras amerikiečiams, o sybė yra pasiryžusi savo karinį 
pietūs britams, kurie vėl pradeda aparatą perduoti amerikiečių 
stiprintis Hong-Konge. Tos. trys kontrolei, jei pastarieji juos rem- 
Kinijos pajėgtų ūkiškai laikytis, kol tų prįeš komunistus. Ministeris 
nauji pasauliniai įvykiai vėl įgalins Pįrm. Sun Fo oficialiai pareiškė, 
naują Kinijos pertvarkymą. Tiems jog gen. Mc Arthurui ar gen. 
įvykiams rengdamos!, JAV stipri- Wederneyeriui jie duotų visišką 
na savo strategines bazes Japoni- veikimo laisvę, jei jie būtų JAV 
joj ir kai kuriose Kinijos pakraščių paskirti kinų nacionalistams spe- 
salose. daliais patarėjais. /

lizmą.

lAUHtįUU IS VISUt
Bremenas. Prieš kurį laiką pa

gal ERP planą į Bremeną buvo 
atgabenta 2353 tonos pirmos rū
šies amerikoniškų cigarečių ir ta
bako. .

Paryžius. Sovietų Sąjunga gruo
džio 15 d. Saugumo Taryboje 29- 
tą kartą pareiškė veto, kai buvo 
svarstomas Ceilono priėmimas į 
JT. Izraelio klausimas astuo
niais balsais, trims susilaikius, 
nukeltas į gruodžio 17 d.

Paryžius. Prancūzų saugumo 
policija sugavo 5 tonas komu
nistinės propogandos- raštų, at
vežtų iš Sovietų zonos į Maincą.

Londonas. Princesės Elžbietos 
sūnus, busimasis sosto įpėdintis, 
gruodžio 15 d. buvo pakrikštytas 
Karolio, Pilypo, Arturo ir Jurgio 
vardais. Oficialus jo titulas yra: 
Edinburgo princas Karolis.

Maskva. Italų delegacija, dabar 
esanti Maskvoje, sudarė eilę su
sitarimų, liečiančių * reparacijų 
klausimus, laivų perdavimą So
vietų Sąjungai bei prekių pasi
keitimą tarp abiejų kraštų.

Roma. Nankingo katalikų vys
kupas Paolo Yu Pin lankėsi pas 
šv. Tėvą, kuriam išdėstė katalikų 
Bažnyčios Kinijoj padėtį. Po
rnos vyskupas Yu Pin vyks į JAV 
prašyti paramos Kinijos katali
kams.

Varšuva. Iš Varšuvos prane
šama, jog tam tikras skaičius 
nepažįstamų asmenų druodžio 15 
d. specialiu lėktuvu atvyko į Var
šuvą. Laukiamas atvykstant taip 
pat iš Paryžiaus ir ukrainiečių 
užs. reik. min. Manuilskis. Ket
virtadienį buvo • laukiama dar 
dviejų aukštų Rytų Europos po
litikų. Politiniuose sluoksniuose 
manoma, jog Varšuvoje įvyksian
ti svarbi komunistų vadų konfe
rencija, kuri svarstys kontraprie- 
mones prieš Atlanto paktą.
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