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Sovietai ruošiasi ateities karui
- (MŪSŲ KORESPONDENTO PARYŽIUJE PRANEŠIMAS)

Kaip dabar iš tikrųjų yra: bus 
ar ne bus karas su Sovietų Rusija?

Nors tarp Maskvos ir Vašingto
no jau užsimezgė „taikos" dialo
gas, Sovietų Rusija nenustoja ruo- 
šusis karui ir jos armijos genera
linis štabas susikūprinęs ant žemė
lapių studijuoja, kaip čia geriau 
per trumpą laiką laimėti ateities 
kautynes.

KAIP RUSAI GALVOJA PULTI 
VAKARUS?

YRA tikrų žinių, kad sovietų 
kariuomenės štabas tikisi ateities 
karą laimėti trimis fazėmis.

Pirmoje fazėje sovietų armijos 
tikslas esąs užimti kuo greičiau 
visą Europą, amerikiečių armiją 
išstumiant į jūrą ir atimant iš jos 
visas orines bazes. Į šią ofenzyvą 
rusai mestųsi penkiom kryptim su 
šarvuotom divizijom, pridengti
stiprios aviacijos uždangos, tuo 
tarpu parašiutininkai, remiami
„penktosios kolonos" bandytų
užimti svarbesnius strateginius 
punktus Vokietijoje, Olandijoje ir 
Prancūzijoje. Rusai galvoja, kad 
greitai užėmę Europą ir išstūmę 
amerikiečius iš kontinento, karą 
paverstų tarpkontinentiniu ir atim
tų Amerikai bet kokį norą kariau
ti.

Antroje fazėje, kuri prasidėtų 
trims savaitėms praslinkus nuo 
karo paskelbimo, rusai dėtų visas 
pastangas išstumti Angliją iš ko
vos lauko.

Pagaliau trečioje fazėje jie pra
dėtų plačią, diplomatinę taikos 
ofenzyvą prieš Ameriką, Ispaniją 
ir Turkiją, siūlydami šioms valsty
bėms sutikti su įvykusiu faktu.

KAIP EUROPA GALES GINTIS?
Esant tokiai padėčiai, kaip Euro

pa numato gintis ir kur? Montgo- 
merio štabas jau dabar dėl to suka 
galvą ir yra nusistatęs jokiu būdų 
neleisti rusams peržengti Elbę, o 
visą teritoriją, kuri yra tarp Elbės 
ir Reino, paversti tvirta fortifika
cijos juosta 200 km pločio, kurioj 
Vakarų Europos armija bet kokia 
kaina turėtų laikytis. Bet ar tas 
pasiseks, tai kitas klausimas.

Šiandien sovietų armija Europo
je yra tvirčiausia, nors ir neturi 
atominės bombos. Per praėjusio 
karo pirmąsias dienas ji lengvai 
galėjo pastatyti 375 pėstininkų 
divizijas, apie 100 šarvuotų divizi
jų, 20 artilerijos divizijų ir jos 
aviacija susidėjo iš 17 oro armijų. 
Bet dabar prie .to skaičiaus reikia 
pridėti dar apie 55 satelitų divizi
jos ir apie 100 kiniečių komunistų 
divizijų. Kaip matome, ir neskelb
dama visuotinės mobilizacijos, Ru
sija gali lengvai pirmą dieną, iš
statyti apie porą šimtų pėstininkų 
divizijų.

Sovietų armija šiandien turi 7800 
tankų, apie 1200 trakto rinių pa
trankų ir daugiau kaip 7000 lauko 
artilerijos pabūklų, kurių kalibras

yra nuo 76 iki 203 mm. Be to, ji 
turi labai gerą priešlėktuvinę ap
saugą.

Oro armija pirmąją dieną gali iš
statyti 12 armijų, kurių kiekviena 
turi tarp 3 ir 9 divizijų. Šiandien 
rusai turi 1800 sprausminių naikin
tuvų, 6000 dvimotorinų lėktuvų ir 
daugiau kaip 500 sunkiųjų bombo
nešių, pagaliau jų laivynas turi 
250 moderniškų povandeninių lai
vų, kuriuos Vokiečiai jau 1944 
metais buvo išbandę Atlanto van-
denyne ir davė gerus rezultatus.

KIEK VERTAS RUSŲ 
APSIGINKL A VIMAS ?

Reikia pripažinti, kad karo metu 
anglo-saksai niekad negalėjo pas
tatyti tokius tankus, kurie sugebė
tų laikytis prieš vokiečių „Pan
ther", tuo tarpu rusai turėjo T 36 
ir T 46 kurie lengvai galėjo atsi
laikyti prieš „Tigrą". Dabar jie tu
ri naujus tankus T 76 70 t'onų, 
ginkluotus 203 mm kalibro patran
kom, kuriuos pereitais metais per 
gegužės paradą Raudonojoje aikš
tėje užsienio kariškiams teko ma
tyti defiliuojant. Jie buvo nuste
binti jų skaičiaus, nes tada prieš 
jų akis pradefiliavo net 700 tokių 
tankų.

Dėl artilerijos visi kariniai eps- 
pertai pripažįsta, kad rusai turi 
pačius geriausius pabūklus ir jau 
1943 metais šioje srityje jie buvo 
net 6 metais pralenkę kitas valsty
bes.

Jų priešlėktuviniai pabūklai yra 
labai geri ir jau karo metu Mask
vos apsauga buvo taip gerai suor
ganizuota, kad vokiečių lėktuvams 
beveik buvo neįmanoma prasiverž
ti pro užtvarą. Daugiau kaip 500 
geriausių vokiečių lėktuvų 1942 ir 
1943 metų laikotarpy buvo numuš
ti prie Maskvos.

Lėktuvų srity rusai per pasku
tiniuosius metus yra padarę didelį 
progresą. Iš Vokietijos jie atsivežė 
daugiau kaip 12 000 specialistų su 
visais planais ir perkėlė visus vo
kiečių aviacijos fabrikus į Rusiją, 
kur dabar jie gamina labai gerus 
lėktuvus. Jau 1945 metais jie nau
dojo sprausminius lėktuvus ir 1947 
metais net 100 sprausminių YAK 15 
lėktuvų defiliavo viršum Maskvos. 
Šių lėktuvų apginklavimas yra 
stiprus: turi 4 patrankas 37 mm. Ju 
greitis yra daugiau kaip 900 km į 
valandą, o kai kuriems pavyko iš
vystyti net iki 1000 km.

GINKLAVIMOSI FABRIKAI 
SUNKIAI PASIEKIAMI

Pradėjus jau nuo karo pradžios 
perkeldinėti ginklavimosi fabrikus 
už Uralo, šiandien visi šie fabrikai 
yra labai sunkiai sąjungininkų 
aviacijai pasiekiami, Viekuose jų 
yra gaminami sunkieji tankai, ki
tuose modifikuotos skraidančios 
tvirtovės B 29, kurios yra žymiai 
geresnės už amerikiečių. Viduti
niškai šiandien sovietų lėktuvų 

produkcija siekia iki 25 000 apara
tų.

Transporto priemonės irgi yra 
pagerintos.

Štai tokia yra rusų armijos pajė
ga.

Bet jei rusai taip tvirti, tai kodėl 
jie nepradeda karo? Į tai galima 
atsakyti kitu klausimu: kodėl gi 
jie turėtų mestis į karą? Hitleris 
buvo to reikalingas, nes jis savo 
valdžią skaitė sekundėmis, tuo

Britai siekia geru 
santykiu su Izraeliu

Yra daug ženklų, rodančių, kad 
Didžioji Britanija deda visas pas
tangas kilusį konfliktą tarp Tel- 
Avivo ir Londono kuo greičiau
siai užbaigti. Didžioji Britanija 
yra linkusi daryti ir nemažų nuo
laidų. Bevino pareiškimas, kad 
visi karinei prievolei tinkami vy
rai ,šiuo metu esą internuoti Ki
pro saloje, galį vykti į Palestiną, 
jei tik iš Izraelio Įstaigų gaus 
transporto priemonių, yra pirma
sis įrodymas, jog Britanija, nežiū
rėdama jai padarytų moralinių ir

materialinių nuostolių, nori su
kurti taiką Viduriniuose Rytuose.

Tiek Londone, tiek Vašingtone 
plačiai kalbama apie Didž. Brita
nijos parengtą Viduriniųjų Rytų 
taikos planą, kuris sausio mėn. 18 
d. buvęs patiektas Vašingtonui. 
Pagal britų „Daily Graphic“ šis 
projektas apimąs penkis punktus: 
1. britai ir amerikiečiai turėtų ga
rantuoti tokias sienas, dėl kurių 
susitartų arabai su žydais, 2. Izra
elis turėtų sudaryti su kaimyni
nėmis arabų valstybėmis nepuo-

Lietuvos kaime V. Augustino nuotr.

tarpu Maskva matuoja metais, tad 
ji visai ramiai gali laukti.

Pagaliau, kaip iš Amerikos am
basados Maskvoje sekretoriaus 
George Morgan raporto teko pa
tirti, Stalinas yra įsitikinės, kad 
konfliktas tarp Rytų ir Vakarų yra 
neišvengiamas, bet atidėtinas dar 
dešimčiai ar penkiolikai metų.

Tad šiandien pradėdami „taikos" 
ofenzyvą, rusai nori .tik apraminti 
sąjungininkus, kad dar geriau ga
lėtų pasiruošti ir remti komunistų 
partijų veiklą Vakarų Europoje, 
kad šie, kada ateis tinkamas mo
mentas, lengvai galėtų nuskinti 
vaisiu nuo to medžio, kuris pats 
iš šaknų išvirs. VYT. ARŪNAS

limo paktus, 3. Jeruzalė turėtų 
būti sutarptautinta ir kiekvienam 
prieinama, 4. Didžioji Britanija 
turėtų pripažinti Izraelį ir 5. JAV 
ir Didž. Britanija turėtų paremti 
Izraelio prašymą ją priimti į JT.

Be to, britų vyriausybė pritaria 
ir Izraelio prašytos iš JAV 
100.000.000 dol. paskolos reikalui. 
Amerikos sostinės diplomatiniuo
se sluoksniuose nurodoma, kad 
visi britų pasiūlymai esą galima 
įvikdyt *ik tada, kai bus pasiek, 
tas susitarimas tarp Izraelio ir 
arabų valstybių.

SUNKUS BEVINO UŽDAVINIAI
Britų opozicija jau seniai spiria 

užs. reikalų min. Beviną pradėti 
išsamius debatus Žemuosiuose 
Rūmuose Palestinos klausimu, 
bet jis vis atidėlioja, nenorėda
mas sutrukdyti vykstančių ginklų 
paliaubų pasitarimų tarp Izraelio 
ir Egipto. Kai britų opozicijos va
das Churchillis Beviną apkaltino 
už „nieko nesakantį" Viduriniųjų 
Rytų klausimais pranešimą, Her
bert Morrison pranešė, kad tuo 
klausimu diskusijos bus pradėtos 
dar ateinančią savaitę.

Internuotojų paleidimą iš Kipro 
salos Churchillis pavadino „nesu
derinamu“ su kitomis Bevino dra
stiškomis karinėmis priemonėmis. 
Paliesdamas britų kariuomenės 
pasiuntimo į Transjordanijos 
uostą Akabą klausimą, Churchil
lis paklausė, ar britų vyriausybė 
nenumatanti tuo pačiu metu 
abiems pusėms pasiųsti sustipri
nimų. Churchillis pasisakė už
nuolatinio britų atstovo pasiunti
mą į de facto egzistuojančią Izrae
lio valstybę. Prieš Bevino politiką 
Vid. Rytuose pasisakė ir darbie- 
čių partijos kairysis sparnas.

Konservatorių „Daily Mail“ ra
šo: „Mes turime savo pažiūras į 
įvykius kurie vyko Viduriniuose 
Rytuose ir apie juos gerai žinome. 
Mes manome, kad buvo padaryta 
didelių klaidų, kad britų politika 
buvo iš trupinių sulipdyta ir 
neapgalvota ir kad Mr. Bevino 
politinė reputacija dingo Arabijos 
smėly.“

DĖL TAIKOS IR RAMYBĖS
Laikraštis pasisakęs, kad Pale

stinos problema, kuri eegzistuo- 
janti daug anksčiau, negu Bevino 
pradėtoji politika, ir kad Izraelio 
valstybę, kuri nugalėjusi Egiptą, 
reikią pripažinti, baigia tokia iš
vada:

„Kai kas mėgina įtikinti, kad 
rusiškojo komunizmo pavojus Pa
lestinoj visai neegzistuojąs. Mes 
tuo netikime. Žydai daugumą gin
klų gauna iš Čekoslovakijos, o 
niekas negali nieko gauti iš rusų 
satelitų arsenalo, jei Maskva to
kiomis transakcijoms neturi rim
tų priežasčių bei joms nepritaria. 
Rusija nori išlaikyti šį verdantį 
katilą Viduriniuose Rytuose, ir tai 
yra pakankama priežastis, kodėl 
Britanija ir Amerika daro viską, 
kad šią ugnį užgesintų. Taika ir 
ramybė yra nuolatiniai Britani
jos siekimai su Bevinu, be Bevino
ar prieš Beviną.“
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Emigrantu kryžiaus keliai

PROF S. KOLUPAILA, New Yorko uoste

„Parašykit vyskupui”
(Pabaiga)

4. Bagažo tikrinimas. Pagal taisykles į JAV neleidžiama įvežti ginklų, narkotikų, gyvulių ir augalų Amerikos pramonės gaminių, kai kurių vaistų, pvz. peni
cilino. Emigrantai tokių dalykų neturi ir neveža, tas varžymas atrodo nereikšmingas. Tačiau praktikoje juo pasinaudojo Mūn- cheno pereinamoji stovykla ir įvedė daiktų kratą. Bremene daiktų niekas netikrina, taip pat laive, todėl tikrinimas Mūnchene atrodo betikslis ir neteisėtas. Teisę tikrinti bagažą turi tik JAV muitinė, ir ji tai atlieka pati, Mūnchenas gi pasisavino ne savo funkcijas. Daiktų tikrinimą Mūnchene reikia tuoj atšaukti, nes jis vėl duoda pretekstą įvairiems išnaudojimams.5. Knygų ir raštų cenzūra. Seniau emigrantai turėdavo nemalonumų su laiškais, kurių nebuvo leidžiama vežtis, ir su knygomis, ypač antikomunistinio turinio. Plačiai išgarsėjo atsitikimas, kai už tokią knygą vienas lietuvis buvo pašalintas iš laivo ir negalėjo išvykti į Ameriką. Dabar jokios cenzūros nėra, nei knygų, nei rankraščių. Tačiau ir čia įsiterpė anekdotas. Neleidžiama vežtis pornografijos —■ nepadoraus turinio knygų ar paveikslų. Ir vėl tie patys mėgėjai raustis svetimame bagaže pasisavino teisę tikrinti, ar nevežama tokios nepadorios literatūros. Nėra cenzūros, bet yra „cenzūra“!6. Maistas. Į Bremeno stovyklą neleidžiama įsivežti ar įsinešti maisto. Naujai atvykę traukiniu iš Muncheno ir tik ką gavę (traukinyje) duonos davinį, prie vartų turi tą duoną atiduoti, kaip uždraustą įsinešti. Stovyklos valgykloje jie negauna pusryčių, nes jau pavėlavo, pietums gauna duo-nos stoką. Tiesa, privačiose kan- tinose (už gerą pinigą) galima gauti pyragaičių, galima išeiti iš stovyklos ir mieste gauti ką nors pavalgyti (bet nieko neįnešti!). Stovyklos valgykla, vokiečių aptarnaujama, veikia labai gerai, bet už „valdiškus“ 2000 kalorijų nelabai būsi sotus. Draudimas įgabenti maistą atrodo žiaurus, nežmoniškas ir neteisėtas! Be to, •š bendros neturtingų emigrantų masės išskiriami tie, kurie turi atliekamo pinigo. Blogą įspūdį daro afišavimas antros valgyklos — košerinės. Emigrantai, kurie ja nesinaudoja, platina gandus apie ten duodamus šnicelius, rost- bifus ir 1.1. Tokiu būdu skatinama rasinė neapykanta.Bremeno stovykloje per 10 dienų nematėm nei grūdelio cukraus. Tik kantinose (už pinigus) galima gauti geros kavos ir cukraus, t. p. saldžių pyragaičių. Kai kas bandė mus įtikinėti, kad cukraus nprma dedama į... dribsnių sriubą! Laive maistas labai geras, nepakanka gėrimų.7. Laisvės varžymai. Kur turima reikalo su marga minia, disciplina yra būtina. Tačiau neprotinga būtų pastatyti stabą ir kaktą pramušti jam besimeldžiant. Mūnchene, pvz.t giminėms neleidžiama palydėti išvykstančius ligi traukinio, lyg tai būtų čekistų tremiami į Sibirą žmonės. Kodėl? Bremeno stovykla apsupta, lyg kacetas, aukšta spygliuotos vielos tvora, iš jos neleidžia išeiti l miestą prieš 9 vai. ryto, jei daromas koks nors tikrinimas ar išvyksta kuris nors transportas, stovykla visai uždaroma. Kam tai reikalinga, negalima suprasti. Nelaimingieji DP skaudžiai jaučia savo beteisę būklę!8. Organizaciniai trūkumai. Viskas vyksta pagal planus, tik tie 

planai nesuderinti. Žmonės anksti rytą kraunami į traukinį, traukinys stovi vietoje visą dieną, keleiviai negauna jokio maisto todėl, kad pareigūnai „užimti“. Iš Bremeno išvykstame taip pat anksti rytą su buterbrodu kiešenėj. Vidudienį jau esame laive, bet gauname pirmą kartą tik vakarienės, pusiau šeštą ar pusiau septintą vakare. Traukinys iš Muncheno į Bremeną eina dvi paras, per tą laiką tegauname porą kartų kavos ir šiek tiek „sauso davinio“. Bet žmonės, daug kentėję, artimo išsilaisvinimo akyvaizdoje, kenčia tuos smulkius trūkumus ir greit juos pamiršta.9. Informacijos šaltiniai. Visi pranešimai daromi skelbimų lentose, anglų, kartais vokiečių kalba. Žmonės seka skelbimus ir skuba į eilę. Visur eilės ir eilės! Be oficialių įstaigų, yra dar atskiros organizacijos, kurios padeda tik vienos kurios kategorijos žmonėms, kaip katalikų NC WC, protestantų ir ortotoksų CWS, žydų HIAS. Būtų labai patogu, jei IRO, ar tos organizacijos, išleistų informacinį leidinį, kuris sutaupytų pareigūnams ir emigrantams begales darbo. Bremene, pvz., paskelbia, kad į laivą tegalima paimti su savimi tik vieną daiktą, prie kitų laive prieiti negalima. Į tą vieną čemodaną patariama įdėti visą tai, kas keleiviui bus reikalinga laive per 10 ar daugiau dienų. O keleivis taip ir nežino, kas jam bus reikalinga, ko jis neras laive.10. Pinigai. Emigrantams telei- džiama turėti po 20 DM, bet tie pinigai laive ar Amerikoje jokios vertės neturi. Laive emigrantai gauna po 2,50 dolerių, vaikai nuo 1 ligi 18 metų po 1,25 dolerių, važiuojantieji be kvotos, už pinigus, gauna po 3,50 dolerių pas-kolos. Tuos pinigus keleiviai iš- naujai atvykstantiems. kimas butų nuspręstas. Aišku,
Australijos lietuviu gyvenimas suka i 
bendruomenės organizavimosi vėžesPirmieji tremties lietuviai, emigruodami i tolimą ir mažai mums žinomą Australiją, atrodė anuomet, kad rizikuoja. Tačiau jau pirmųjų metų gyvenimas Australijoje praskaidrino daug neaiškumų, ir šiandien čia mažai rasime tokių atvykėlių, kurie nebūtų patenkinti pasirinktąja laikine pastoge. Tiesa, pasitaiko ir dabar kai kurių kliuvinių (dvasiniam, ir materialiniam gyvenime), bet jie nėra jau tokie svarūs ir juntama, kad Australijos lietuvių gyvenimas suka pageidaujama linkme. Ypatingai sustiprino dvasinę gyvenimo pusę atvykęs 1948 mt. lapkričio mėn. pabaigoje iš Jungtinių Amerikos Valstybių, mums gerai žinomas kunigas Jonas Tamulis, kuris laikinai apsigyveno Bathurst Immigration Centre stovykloje, rasdamas čia didžiausią grupę katalikų.Jau pirmomis dienomis kun. Ta- mulį užplūdo tūkstančiai klausimų. Iš visų Australijos pakampių pradėjo plaukti džiūgaujanti su įvairiais klausimais laiškai. Ypatingai lietuviai katalikai iškėlė katalikiškos bendromenės steigimo klausimą.Kunigas J. Tamulis, pildydamas lietuvių katalikų prašymą, antrą Šv. Kalėdų dieną sušaukė lietuvių katalikų susirinkimą dvasiniams reikalams aptarti. Tarp kitų klausimų vienų, balsu visų susirinkusiųjų nutarta įsteigti Australijoje Švento Kazimiero draugija su centru Sydney mieste.Šiuo reikalu kunigas Tamulis 

leidžia už saldainius, zelterį ar sunką, taip pat arbatpinigiams patarnautojams, nes to reikalauja jūros laivų tradicijos.11. Muitinės formalumai. Muitinės valdininkai N. Yorko uoste atlieka savo darbą labai taktiškai ir mandagiai. Laive kiekvienas užpildo deklaraciją muitinei, kurioje privalo surašyti visus daiktus, kurie gali tikti pardavimui arba dovanojimui. Asmeniškų dalykų ar darbo įrankių rašyti nereikia, pakanka pažymėti, kad visi jie skiriami profesijos darbui ir nebus parduoti, (for professional use, not for sale). Už tokius daiktus muito neimama, tik muitinės valdininkai kartais paprašo pademonstruoti mokėjimą naudotis įrankiu. Pvz. vežantieji akordeonus (o tokių, pasirodo, esama nemaža) turi muitinės halėje pagroti! Po to, kai visi daiktai surinkti vienoje vietoje, ateina muitinės valdininkas, peržiūri deklaraciją, liepia atidaryti vieną kurį čemodaną ar dėžę, patikrina ir prilipina tam tikrą kvitą su parašu apie baigtus formalumus. Su tuo galima išeiti „į laisvę“.12. Organizacijų parama. Kiekvienas atvykęs į uostą tuoj randa puikiai sutvarkytą organizacijų tarnybą. Čia nepražus nė vienas žmogelis, kad ir nemokėdamas kalbos ir nesiorientuojąs naujoje vietoje: jo nepaleis iš rankų, kol jo nepasitiks giminės ar draugai, nuvykęs į nuolatinio gyvenimo vietą jis ir ten bus sutiktas ir jaus malonią globą. Tos organizacijos veikia čia pasigėrėtinai gerai. Keleivis gauna geležinkelio bilietą ligi vietos ir dar keletą dolerių smulkioms išlaidoms, pasirašydamas pakvitavimą, jis patiria sąlygą: kai pradės dirbti, jis maloniai prašomas grąžinti paskolą, kad būtų galima padėti 

kreipėsi į Australijos dvasinę Vyriausybę ir iš ten gavo pilną pritarimą šiai draugijai steigti. Tuo būdu draugija yra įsteigta Bathur- ste ir pasistatė sau-tikslą palaikyti lietuvišką-katalikišką dvasią visų Australijoj gyvenančių katalikų tarpe, visokeriopai rūpintis savo nariais ir jų artimaisiais, religiškai ir materiališkai globoti ir padėti ligoje, nelaimėje ir sušelpti medžiagiškai varge.Be to, tenka paminėti, kad čia, Bathurst stovykloje, buvo atšvęstos lietuviškais papročiais Kūčios. Po to nakties 12 vai. buvo Bernelių Mišios, kurias atlaikė ir gražų pamokslą pasakė (angliškai it lietuviškai) kun. Tamulis. Tenka pastebėti, kad netik lietuviai katalikai gausiai dalyvavo pamaldose, bet buvo labai daug kitų tikybų ir tautybių imigrantų ir Australijos gyventojų. Maža, kukli imigracijos stovyklos bažnytėlė buvo perpildyta. Bažnyčioje giedojo lietuvių iš vietos gyventojų sudarytas choras, kuriam pritarė visa bažnyčia.Džiugu mums lietuviams katalikams yra, kad čia Bathurst mieste gyvena Jo Ekscelencija vyskupas Norton, kuris įvairiais būdais remia mus katalikus.Naujųjų Metų išvakarėse Sydney mieste įvyko lietuvių suvažiavimas, kurį buvo sušaukęs ir pravedė senas Australijos gyventojas lietuvis Bauža.Naujieji Metai buvo sutikti lietuviškoje dvasioje. Ta proga per kunigą J. Tamulį Australijos lie

Neseniai paskutinis katalikų kunigas išvyko iš Kaliningrado (Karaliaučiaus). Dabar jis apsivyveno Kirchhellen (Westf.) vienuolyne, Ruhro krašte. „Schwaebische Zei- tung' 1949.1. 15 d. paskelbė jo pranešimą:„Dveji melai NKVD stovykloje Pr. Eylau! Keturguba spygliuota tvora. Sargybų bokštai. Dresiruoti šunys. Tai garsioji NKVD tardymo stovykla. Barakinė stovykla, kaip daugelis kitų. Tarpais čia būdavo ligi 16 000 vyrų, moterų ir vaikų. Dvejus metus buvau laikomas Pr. Eylau. Kaip „įtariamasis". Paleidus, gavau leidimą laikyti pamaldas vienoje iš keturių Karaliaučiaus katalikų bažnyčių. Bažnyčios — tai dažniausia katakombos ar pusiau užversti rūsiai. Pradžioje buvo vienuolika kunigų mieste.Bet kaip gyventi, kad nemirtum badu? Maisto trūko. „Laisvoje rinkoje" svaras lašinių kainavo 220 rublių. Lietuvoje gi už tiek reikėjo mokėti tik 110 rublių. Aš nutariau vykti į Lietuvą. Iš ankščiau aš pažinojau daugelį tenykščių dvasininkų. Ištisas dienas keliavau į „pažadėtąją žemę". Jokia siena nebeskiria šių dviejų kraštų. Netrukdomas praėjau apipuvusią užtvarą. Pasiekęs Lietuvą, buvau iš visų pusių sekamas. Šeši NKVD vyrai neišleido manęs iš akių. Mano draugai Lietuvoje priėmė mane visai maloniai. Bet aš neprivalėjau išdrįsti aplankyti paskutinį Lietuvos vyskupą. Tuo aš jį išduočiau. Senas ilgabarzdis vyras rusams, gal būt, oficialiai nebeegzistavo. Jis yra paskutinis iš šešių vyskupų. Paskutinė katalikų bažnyčios atrama rytuose.Kai grįžau į Karaliaučių, mane tuojau pasitiko sovietų saugumo tarnyba — NKVD. Suimtas. Prie to pamažu priprantama. „Parašykit Lietuvos vyskupui" — šypsojosi valdininkas mandagiai, bet ir žiauriai. Žaibu blykstelėjo man: — Niekuomet. Tuo mūsų abiejų li-

tuviams gauti pasveikinimai ir linkėjimai iš Amerikos lietuvių (Los Angeles, San Francisco, New York, Chicagos, Detroit) ir iš Jo Eminencijos Sydnejaus kardinolo arkivyskupo metropolito Gilroy ganytojiškas palaimininmas ir linkėjimai.1949 m. sausio 1 d. Švento Povilo parapijos bažnyčioje, gal būt, pirmą kartą Australijoje taip gausiai dalyvaujant lietuviams, kun. J. Tamulis atlaikė lietuviškas pamaldas. Pagiedotos lietuviškos giesmės (vargoninkavo ir solo giedojo p. Gaižauskas) ir lietuviškai pasakytas kun. J. Tamulio pamokslas lietuvius mintimi nukėlė į jų paliktosios tėvynės nepamirštamas bažnyčiais. Parapijos klebonas kun. Tuomey tai pat iš sakyklos prašė Dievo palaiminti kenčiančią ir kovojančią Lietuvą.Pamaldose dalyvavę australai, girdėdami savojo dvasiškio ugnin- gižs žodžius, su simpatijomis žiūrėjo į lietuvius ir duosniai aukojo jų reikalams. Po pamaldų šventoriuje lietuviai bendrai su dvasiškiais nusifotografavo .ir išsiskirstė po plačiąją Australiją su įdiegta mintimi būti gerais australais, bet dar geresniais lietuviais- katalikais.Tikėkime,” kad Sydnejuje, jei bus parodyta gera valia ir ryžtumas, neužilgo turėsime lietuviškumo- katalikiškumo židinį su visomis mums reikalingomis religinėmis ir tautinėmis institucijomis.V. Miniotas

abiejų laiškai būtų patikrinti.- Tuomet pasakytų: „Jūs susirašinė- jate su Roma“. Susirašinėjimas su 
užsieniu yra vienas sunkiausių nu
sikaltimų, koks tik begali būti (mūsų pabr.) Šiuo juokingu laišku aš išduočiau jo gyvenamąją vietą.Valdininkui aš atsakiau: „Aš pakartoju — aš nepažįstu jokio vyskupo". „Jūs negrįšite". Tada aš vėl buvau laisvas. Kaip ilgai? Nežinojau. Betgi vieną dieną aš gavau savąjį pasą į rankas. Sekančią dieną aš norėjau su dviem kitais katalikų kunigais išvykti su transportu. Naktį vėl NKVD: .Jūsų pasas atimamas. Jūs liekate čia. Tik pradžioj balandžio gavau išvykimo vizą. Vos aštuoni katalikai liko. Savo misiją rytuose atlikau. Katalikiškasis pylimas rytuose sunaikintas."Tai toks to kunigo pareiškimas. Tai vėl įrodymas, kad laiškai, parašyti į Lietuvą, naudojami laiškų gavėjo „nusikaltinimui" nustatyti. Gi Sovietų Sąjungoj kiekvienas „nusikaltimas" turi būti išperkamas priverstino darbo stovyklose Sibire. L. B.

KAN. PR. PENKAUSKAS 
PAKELTAS Į PRELATUSJ. E. Kauno arkiv. metropolitas J. Skvireckas sausio 3 d. kan. Pr. Penkauską pakėlė kapitulos prelatu ir paskyrė kapitulos dekanu.

K. VIDIKAUSKO SUKAKTISAmerikos lietuvių žurnalistas Kazys Vidikauskas sausio 7 d. šventė 70 metų sukaktį. Jubiliatas daug yra rašęs įvairiuose Amerikos lietuviškuose laikraščiuose ir žurnaluose. Dar ir šiuo laiku, sulaulęs 70 metų, nepadeda plunksnos. Sielodamasis lietuvių tautos vargais ir rūpesčiais, jis daug rašo ne tik lietuviškuose, bet ir lenkiškuose laikraščiuose.
DVASINES PRATYBOS 

STUDENTAMSSausio 5—9 d. d. Freiburgo lietuviams studentams jėzuitas tėvas P. Gutauskas pravedė uždaras rekolekcijas, kurios įvyko Maria - Landberg (Schwarzwald) vienuolyne. Kiekvienas rekolekcijų dalyvis vienuolyne gavo nemokamą kambarį, šviesą, maistą, aptarnavimą ir net kelionpinigius.Uždaros rekolekcijos tremties studentijai yra naujas dalykas, todėl pradžioje į jas buvo žiūrima su tam tikru rezervu. Tačiau dabar iš jų parvykęs niekas netvir- tina, kad pratybų dienos nuėjo veltui.Rekolekcijos vyko griežtoje disciplinoje ir vienatvėje. Tuo būdu dalyviai turėjo progos pakilti viršum pilkos kasdienybės, perkainuoti savo turėtas vertybes ir giliau suprasti krikščioniško gyvenimo grožį.Tėvas P. Gutauskas rekolekcijas pravedė akademiniam jaunimui pritaikintame lygy ir modemiškojo mokslo laimėjimų bei tyrinėjimų šviesoje. Už tai atsidėkodami, Freiburgo studentai įteikė jam padėkos raštą su visų rekolekpijose dalyvavusių parašais.
NAUJAS MEDICINOS DAK

TARASGruodžio 21 d. apgynusi pas prof. Gottroną Tūbingerie dizer- taciją, tema „Die Entwicklung der Dermatologie in Litauen“, laipsniu „gerai“ gyd. Viktorija - Ona Vaitiekaitytė gavo medicinos dak- tatro laipsnį.Naujoji daktarė, gimusi 1923. VIII. 12 Salagruvoje 1940 m. įstojo į Kauno universiteto medicinos fakultetą. Karo sąlygų nutrauktą mokslą nuo 1945 m. rudens tęsė Tūbingeno universitete, kur 1948. VI. 1 išlaikė egzaminus ir vėliau apgynė dizertaciją.
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įudiįGs - Lietuves udews&s
PROF. IVINSKIS: PRAEITIS TURI BŪTI VERTINAMA OBJEKTYVIAI 

(Lietuvių — gudų pirmasis vakaras Tūbingene)

Neseniai mūsų spaudoje at
kreiptas dėmesys į gudų atsakin
gų vadovų bei jų spaudos pa
skelbtus išvedžiojimus bei aiškini
mus, kuriuose jaučiamos nemažos 
ekspansinės užgaidos ir noras pa
sisavinti ne tik Vilnių ir įvairias 
lietuviškas sritis, bet ir visą mū
sų istoriją. Mūsų buvo pabrėžta, 
kad gudų pastangos susikurti sa
vo tautinę valstybę etnografinėse 
ribose tegali susilaukti lietuvių 
pritarimo ir paramos, tačiau gu
dų deklaruojami ekspansiniai 
samprotavimai atmestini kuo 
griežčiausiu būdu. Gudų spaudos 
pasisakymai, kad „Gudijos vals
tybė“ buvusi viena iš svarbiau
sių valstybių Rytų Europoje, kad 
ji buvusi pylimas prieš totorius ir 
Maskvą, kad Žalgirio mūšį laimė
ję gudai ir t. t., įgalino mus pa
daryti išvadą, kad visa Lietuvos 
praeitis sutapatinama su Gudijos 
istorija. Visa tai reikalinga atrem
ti istorijos faktais ir šaltiniais.

Wurttembergo LTB Apygarda 
šiuo atveju padarė gražią pradžią, 
sausio 15 d. Tūbingene surengda
ma pirmą tokį „tiesos išaiškini
mo“ vakarą, dalyvaujant gudų ir 
ukrainiečių atstovams. (Tenka ap
gailestauti, kad jų dalyvavo per 
mažai.) Vakaro reikšmė pabrėžta, 
jame atsilankius eilei V. Tarybos, 
ir VLIKo atstovų ir LTB pirmi
ninkui P. Gaučiui. Atremti gudų 
teigimams, ypač kiek tai liečia 
istoriją, pakviestas skaityti pa
skaitą prof. Z. Ivinskis, gi gudų 
pusę atstovavo jų veikėjas N. De- 
midavičius.

Šį pirmąjį lietuvių — gudų va
karą atidarė LTB Wurttembergo 
Apygardos pirm. J. Šlepetys, nu
rodęs, kad bendra iniciatyva ren
giamas toks vakaras turėsiąs 
įnešti šviesos į abiejų tautų san
tykius praeity. Po to susirinku
siems prof. Z. Ivinskis vokiečių 
k. perskaitė savo ilgoką, istorijos 
šaltiniais ir gausia statistine me
džiaga paremtą paskaitą.

Prelegentas pažymėjo, kad gu
dų nacionalizmas pradėjo Lietu
vos praeičiai duoti aiškinimų, ku
rie neatitinka faktų: gudų nacio
nalistai Gediminą, Algirdą, Vy
tautą laiko gudais. Tai priešta
rauja visiems žinomiems faktams. 
Lietuvos istorijoje jau žinoma ir 
įrodyta, kad Gedimino dinastija 
kilo iš aukštaičių. Yra duomenų 
teigti, kad tarp Traidenio (sostinė 
Kernavė) ir Gedimino eina nenu
traukiama giminystė. Įdomu, kad 

beveik visi didieji Lietuvos kuni
gaikščiai nuo Mindaugo laikų ves
davo derybas dėl krikšto. Stačia- 
tikiškos valstybės dalies gyven
tojų ir jų cerkvės įtaka negalėjo 
būti į pagoniškąją dalį didelė. Per 
du šimtu metų nuo lietuvių eks
pansijos į Rytus pradžios toji 
cerkvė pasiliko aprėžta tik būsi
muose guduose (krivičiuose, dro- 
govičiuose ir kt.). O lietuvių val
dovai visada vesdavo derybas su 
Vakarų (lotynų) krikščionybės 
atstovais. Jeigu Gediminas ir Al
girdas būtų buvę gudai, būtų jie 
kitaip pasielgę. Be to yra įsak
mūs šaltinių duomenys, kad jie

buvo pagonišku papročiu sude— 
ginti. Ar galima Vytautą laikyti 
gudu, jeigu jis dėl savo laikinio 
apsimetimo stačiatikiu kaltino 
vėliau Jogailą? Be to, jo sutartys 
su ordenu, Vilniaus ir Horodlės 
unijos ir kiti to meto aktai (Co
dex epistolaris Vitoldi) rodo, kad 
Vytauto aktų dalyviai, kaip ma
tyti iš lietuviškiausių pavardžių, 
yra absoliutinėje daugumoje gry
ni lietuviai.

Negalima į anuos laikus nukel
ti šių dienų nacionalizmo. Apskri
tai, ano meto „Magni Ducatus 
Lithuaniae“ piliečiai neturėjo to
kios nacionalinės sąmonės, kuri

B. RUTKŪNAS

Miško tyloj
Miške tyla-skambi lyg slėpiningas gausmas vario, 
viršūnės tik kažinką ošia, 
lyg būtų pasakiškos gelmės prasidarę — 
alsuoja pasipylę gėlės, baltos lyg berželių tošys.
Aš girtas nuo kvapų tarytumei nuo seno vyno, 
taip gera ir ramu pailsusioj krūtinėj: 
šiurena pasakas tamsieji tankumynai, 
o džiaugsmo žaliojo širdis pilna pritvino.
Tyla, o tu tyla klaiki kaip miškas ir didinga, 
gili ir neaprėpiama kaip mano siela: 
tavin vasarės žvaigždės, rudenio parudę laipai 

liūdesio prisninga, 
pažįsti džiaugsmą tu, ię ilgesį, ir gėlą.

Piliakalnis ties Kirdeikiais

kartais net kankina Europos tau
tas nuo Napoleono epochos. Jeigu 
po 1596 unijos, pav., kai karalius 
iš Krokuvos vykdavo Lietuvon, 
ant sienos pasikeisdavo ministe
rial, jeigu karaliui net lenkiški 
medžiokliniai šunes būdavo pa
keičiami lietuviškais, tai nebuvo 
koks perdėtas nacionalizmas (šo
vinizmas), o tik stipriai išsivys
čiusi valstybinė sąmonė. Ji buvo 
lyg koks geležinis lankas, kuris 
apjungė gudus ir lietuvius, sta
čiatikius ir katalikus. Vaidmuo 
lietuviškosios valstybės cįalies (Li
thuania Propria), kurią sudarė 
Žemaičiai, Trakų ir Vilniaus vai
vadijos, buvo didesnės negu sta- 
čiatikiškųjų sričių. M. Liubavskis, 
remdamasis 1528 m. sui generis 
„gyventojų surašymu“ („Popis 
voiska litovskago“) yra tai įdomiai 
Įrodęs. Tikroji Lietuva buvo tirš
čiau apgyventa ir turtingesnė. Ji 
statė ir daugiau kariuomenės. 

Griežtai atmetęs samprotavimą, 
kad gudų kalbos vartojimas reiš
kia ir gudišką sąmonę, prof. 
Ivinskis toliau davė eilę pavyz
džių, rodančių, kad rašomosios 
kalbos vartojimas nieko dar ne
pasako apie gyventojus. Pav., 
Anglijoje ligi 15 amžiaus buvo 
vartojama teismuose prancūzų 
kalba. Tad ir Lietuvos Statutas 
nėra gudų tautinis paminklas. Juk 
ir lenkų istorikas Piekosinski bu
vo pasakęs: „Statut litewski jest 
najwybitniejszy pomnik prawo- 
dawstwa polksiego ..nors tas 
statutas nebuvo sukurtas nei len
kų nei Lenkijoje.

Šitaip įdomiais istorijos faktais 
ir šaltiniais atrėmęs visa eilę gu
dų naujoviškų samprotavimų apie 
Magnus Ducatus Lithuaniae, visai 
neatitinkančių istorinės tikrovės, 
prelegentas statistikomis parodė, 
kad Vilniaus krašto rytinių sričių 
sugudėjimas yra labai vėlybos da
tos.

Juk pagal akademiką Koeppeną
(1857), dar tokios parapijos, kaip 
Naliboki ir Derevnia (į rytus už 
1920 m. sienos) buvo lietuviškos. 
A. Koreva (1861) Vilniaus guber
nijoje (841.099) terado 29,4% gu
dų, kai. lietuvių buvo 46% (386.905). 
Jeigu atmesime beveik vien gudų 
gyvenamas Disnos ir Vileikos aps
kritis (už 1920 m. sienos), tai kitose 
apskrityse lietuvių skaičius dar 
labiau padidėja. Lebedkin’as 
(1862) lietuvių rado 49,48% iš 
838.465 gyventojų, D. Erkertas — 
45,4%.

Po 40 metų (1897) buvo sudary
ta oficiali statistika. Vilniaus gub. 
priaugo iki pusantro milijono 
(1.591.007). Lietuvių užrašyta 
17,59% (279.877). lenkų — 8,17%, 
rusų ir ukrainiečių — 5%, o gudų 
56,05%. Skaičiuotojai kiekvieną, 
kuris tik kalbėjo nors kiek žargo-

nų, (po prostemu) užrašė gudu.
Išaiškinęs eilę gudėjimo prieža

sčių, savo paskaitoje prof. Ivins
kis toliau sustojo prie tautinio 
gudų atgijimo. Jis panašus į lie
tuvių; tautinė sąmonė pirmiau
sia pasireiškė jaunuomenėje, kuri 
studijavo universitetuose. Pionie
riais buvo, kaip ir Lietuvoje, vals
tiečių vaikai, kurie tautines tra
dicijas buvo labiau išsaugoję nuo 
rusų ir lenkų. Neturėdami dides
nio kontakto su gudų masėmis, 
nacionalistai negalėjo įkurti savo 
valstybės (1918—20).

Beveik 500 metų lietuviai gy
veno taikingai su gudais vienoje 
valstybėje vienas šalia kito (iki 
1795), nes pirmieji buvo išvystę 
tiesiog nuostabą keliančią tole
rancijos politiką. Dabar Lietuvos 
interesas yra, kad Gudija būtų 
nepriklausoma valstybė. Rusijos 
erdvė abiem tautoms nuo 15 amž.
sudaro pavojų. Tos pačios geopo- 
linės jėgos ir ateityje pasirodys 
ir bus priešingos Lietuvos ir Gu
dijos valstybingumui, nes ypač 
Rytų Europos erdvėje istorija 
kartojasi...

Priminęs, kokio bendradarbia
vimo ir kokios pagalbos gudai ga
lėtų sulaukti iš lietuvių, prele
gentas nurodė, jog praeitis turėtų 
būti objektyviai vertinama, kad 
nekiltų nesusipratimų. Be to, 
draugiškų santykių bare reikia 
priimti 1920 m. sieną, į kurią lie
tuviai turi istorinių, ekonominių 
etnografinių ir kt. titulų. Neaiš
kumus išsiaškinus, reikia ieškoti 
bendradarbiavimo, o jis gi turi 
vesti į Pabaltijo, Gudijos ir Ukrai
nos bloką.

Gudus atstovavęs N. Demida- 
vičius savo pranešime nekėlė gu
dų politikų ir spaudos aktualiųjų 
pareiškimų, bet bandė, pasinau
dojęs proga paminėti Lydos pi
lies pastatymo 625 metų sukaktį, 
iškelti bendrą lietuvių — gudų 
likimą praeity ir gudų pastangas 
atstatyti savarankišką gyvenimą. 
Neiškentęs nurodęs į Vilniaus 
„gudiškumą“ ir nuolat minėjęs 
gudų-lietuvių valstybę, prelegen
tas esmėje nieko naujo neįnešė. 
Baigdamas, pareiškė viltį sulaukti 
laikų, kai lietuviai su gudais vėl 
būsią žymiu faktoriumi rytų Eu
ropoje, nepriklausomu nei nuo 
Maskvos, nei nuo Varšuvos.

Šį „išsiaiškinimą“, tiksliau — 
gudų klaidingą samprotavimą bei 
teigimų atrėmmo vakara, paįvai
rino Kauno operos sol. I. Nasvy
tytė, padainavusi tris Banaičio 
dainas ir dvi arijas iš „Samsono 
ir Dalilos“. Akomponavo A. Ku- 
čiūnas.

V. RIMVYDAS

Jurgis Jankus

IPUSIIS
37

Kol apsukom aplink, buvo jau nebetoli vakaras. Buvo 
apsiniaukę, vėjas vis kilo. Nors saulės ir nebuvo matyti, 
bet tarp tamsių eglių atrodė taip, lyg dangų būtų tamsūs 
debesys aptraukę. Nuo kupsto ant kupsto šokinėdami, pe
rėjome balą ir ėmėme lipti į kalniuką. Jis nebuvo didelis, 
bet mūsų lygumose atrodė esąs kalnas kaip reikiant. Pasi
lipus į patį viršų, galima buvo toli matyti per į vakarus 
nubėgusio skynimo jaunuolynus. Prieš pat karą tą skyni
mą ir mano tėvas kirto. Nuo čia prasidėjo dideli pušynai, 
ir didelius jų plotus nuvertė kasyklų ramsčięms. Vieni 
kirto, kiti tašė ir gerai uždirbdavo. Geras darbininkas iš
spausdavo ligi pusantro rublio per dieną. O pusantro rub
lio buvo pinigas. Apsisėjęs ir mano tėvas išėjo atliekamo 
rublio užsidirbti. Mudu su broliu atnešdavom pietus, o 
paskum bėgdavom į Barsukyno šlaitus žemuogių pasirink
ti. Patikdavo man čia. Tėvas sakydavo: „Neužgulkit kur 
barsukės su vaikais, kad neapkramtytų", ir mes baimingai 
dairydavomės, o brolis, eidmas į krūmus ar į didesnę žolę 
vis šunim sulodavo. Prisivalgę uogų, suguldavom aukštiel
ninki, žiūrėdavom pro pušų šakas į dangų ir kalbėdavom, 
kad labai būtų gera ateiti čia, pasistatyti trobelę ir gyven
ti. Nereikėtų po pūdymus karvių ganyti. Mes negalvojom, 
ką valgytumėm, bet žinojom, kad čia būtų gera.

Dabar atsiminiau tas svajones, pasakiau jas Paliui ir 

abu nusijuokėm. Ligi čir eidami, mažai tekalbėjom. Ėjom 
patyliais, dažniausiai paskui vienas kitą, pereidami liniją, 
sieną arba kelią pirma galvas atsargiai iškišę rūpestingai 
apsižvalgydavom, kad neužbėgtume — ant vokiečio, kaip 
varovų varomi žvėrys ant medžiotojų. Bet nieko nesuti
kom ir nieko nematėm.

Ir miške laukdamas Palio, ir eidamas, ir ant Barsukyno 
prisėdęs, vis galvojau, kas toks galėjo nueiti ir viską 
žandarams pasakyti. Patys jie negalėjo sužinoti. Buvo kas 
nors iš mūsiškių. Apie ką pagalvojęs, vis grįžau prie Bur- 
nio. Jis naktį atėjo, lošė ir laukė rytmečio, kad žinotų, 
kur mes nuėjome ir kur vesti žandarus. Mes matėm, kur 
jis nuėjo, o jis mus dar geriau matė, nes jam rūpėjo ma
tyti.

— Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad Burnis galėtų toks 
būti, — pasakiau.

— Koks? — atsiliepė Palys ir pakėlė akis.
— Kad nueitų ir pasakytų. Juk už tai nieko negaus.
— Tu manai, kad jis pasakė?
— O kas?
— Aš nemanau.
— Kai viską pergalvojau, kitaip sakyti negaliu. Jis va

kar sėdėjo pas Naviką ligi ryto ir juokėsi iš mūsų. La
biausiai juokėsi iš tavęs. Ateik, girdi, rytoj pas Majoriu- 
ką: jis vėl nori lošti. Sako, o pats aiškiai žino, kad rytoj 
niekur nebenueisim. Šiandien vėl nueis pas Naviką ir sa
kys: „Tai velniai! Atlėkė ir išjojo, kaip velniai dūšią, o 
mes dar žadėjom susirinkę palošti. Juk ir pats 
girdėjai, kaip tarėmės.“ Niekas nė pagalvoti nepagalvos, 
kad jo buvo darbas. Gal pasišaukė žandaras ir pasakė 

pavarysiąs iš seniūnų, jeigu nepraneš, kas eigulį nudaigo
jo. Nori būti seniūnas ir pranešė.

Palys žiūrėjo j mane ir šypsojosi.
— O iš kur žandaras žinojo?
— Ką?
— Kad eigulis sprandą ne pats nusisuko.
Valandėlę tylėjom.
— Burnio aš nekaltinu, — vėl prašneko Palys. — Atva

žiavo, liepė vesti, ir viskas. Ką jis galėjo sakyti. Kad ne
žino, kur gyvenu aš arba kur gyveni tu?

— Galėjo pasiųsti berniuką, kad įspėtų.
— Galėjo, žinoma. Kol jie važiavo aplinkui, tas tiesiai 

būtų atbėgęs ir pasakęs. Bet ar viskas iš karto į galvą 
ateina. Vis dėlto ima skaudėti.

Jis ištiesė koją ir, ištiesęs ranką, atsargiai ėmė spaudyti 
blauzdą.

— Reikės ieškoti Stankaus, — pasakiau.
— Jeigu pasidarys blogai, reikės. Bet nemanau, kad dėl 

tokios skylutės būtų bloga. Žmonėms kaulus sutrupina, ir 
tai sugyja.

Vėl tylėjome. Vėjas skraidė pušų viršūnėmis, bet čia 
neužpūtė, nors oras buvo drėgnas ir šaltas.

— O apie Mortą ar tu negalvojai?—staiga pasakė Palys.
— Kodėl?
— Kad ji pranešė.
— Ne, ji — ne, — pasakiau, tuo pačiu laiku daugelį 

dalykų apgalvodamas, ir dar pridėjau:
— Ji negalėjo pranešti.
— O man rodosi, kad tik ji. Matei, kaip ji manęs ne

kenčia.
— Už ką ji tavęs nekęs . . .
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LIETUVIAI ITALIJOS RELIGINIO MENO PARODOJE
Praėjusių metų pabaigoje Nova- 

ros mieste buvo suruošta didelė 
apžvalginė Italijos religinio meno 
dvimetinė paroda. Italijoj gyve
nančio energingo Informacijos 
Tarnybos bendradarbio p. V. Min
cevičiaus pastangomis toje paro
doje su atskiru lietuvių religinio 
meno skyrium pasirodė ir lietu
viai. Lietuviškąjį parodos skyrių 
globojo Alleanze Universitaria In- 
temazionale U.N.E S.C.O sekcija, 
padengdama didesnę dalį parodos 
rengimo išlaidų. Tos organizacijos 
[talijoj įsteigėjas ir pirmininkas 
Colonnetti su ponia yra dideli 
Lietuvos ir lietuvių draugai, ir jų 
paramos dėka Italijos Religinio
Meno Biennale parodos rengėjai 
leido lietuviams parodoje turėti 
atskirą skyrių.

Paroda buvo labai išgarsinta. 
Parodos komitetą sudarė rinkti
niai Italijos vyrai, kurių tarpe 
buvo keli ministerial, senatoriai, 
kardinolai... Retą nuoširdumą 
lietuviams parodė parodos vykdo
mojo komiteto pirm. inž. R. Lom
bardi, komiteto narys ir vienas 
žymiausiųjų Italijos chirurgų, Vitt. 
Ferrero ir parodos sekretorius dr. 
Alfio Coccia. Lietuviai parodos 
rengėjai įsitikino, kad šie Lietu
vos draugai lietuviškuoju paro
dos skyriumi daugiau rūpinosi ne
gu visais kitais reikalais.

Paroda iškilmingai atidaryta 
spalių. 24 d. ir tęsėsi ligi lapkričio 
pabaigos. Parodą aplankė keli 
šimtai tūkstančių lankytojų. Apie 
parodą kalbėjo Italijos radijas ir 
rašė spauda. Spaudos įvertinimais 
ir lankytojų gausumu Lietuvos 
salė buvo dėmesio centre. Paro
da buvo nufilmuota ir dabar ap
žvalgos rodomos visuose Italijos 
kinuose. Lietuvos skyriuje buvo

Lietuviai dailininkai ir architektai!
Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 

Architektų Sąjungos vardu karš
tai svekinu Jus, sulaukusius nau
jų 1949 metų ir su visu lietuviš
ku nuoširdumu linkįu visiems bet 
kuriame krašte gyvenantiems tau
tiečiams (tems) — vaizduojamojo 
bei statybinio meno kūrėjams 
(joms) — geros sveikatos, didelės 
ištvermės ir nepaliaujamos, ga
lingos bei vaisingos kūrybinės 
dvasios! Jūsų kūriniai tegu skel
bia pasauliui nepalaužiamą lietu
vio valią, siekiant aukščiausių me
ninės kultūros laimėjimų o per 
juos ir visų lietuvių vyriausiojo 
tikslo — savo brangiosios Tėvy
nės išlaisvinimo.

Naujų Metų angoje PLD ir AS 
Valdyba kviečia visus dailininkus 
(es) bei architektus(es) nedelsiant 
atsiliepti ir glaudžiai bei organiš
kai įsijungti į šį plastinio bei ar
chitektūrinio meno kūrėjų sam
būrį. Tik organizuotomis greto
mis į kilnųjį tikslą! Mūsų Sąjun
gos uždaviniai aiškūs:

1. sutelkti visų krypčių dailinin- 
kus(es) bei architektus(es) į bend
rą vieningą organizaciją,

2. teikti savo nariams visoke
riopą galimą paramą.

3. organizuotai siekti išlaikyti 
iš Tėvynės išsineštą ir užsieniuose 
brandintą bei gilintą meninį pa
jautimą,

4. bendrauti su atitinkamomis 
kitų tautų organizacijomis,

5. rengti savo kūrinių parodas, 
rodant pasauliui aukštą mūsų tau
tos meninės kultūros lygį ir ryš
kų jos savitumą,

6. laisvės valandai išmušus, rū
pestingai grąžinti į gimtąją pasto
gę visą užsieniuose sukurtą meno 
lobyną.

Šiuos uždavinius tinkamai įvyk
dysime tik tvirtai susiorganizavę, 
tik kiekvienas savo individualio-
mis išgalėmis bei sumanymais įsi- tuviškas ačiū!

išstatyti Italijoj gyvenančių lietu
vių dailininkų religinio meno kū
riniai — P. Vaškio, S. Pacevičie- 
nės ir A. Melniko. Taip pat buvo 
išstatyti iš Lietuvos pasiuntiny
bės Vatikane gauti du V. K. Jo
nyno darbai ir keli religinio turi
nio liaudies medžio raižiniai.

Parodos atidarymo proga įvyko 
iškilmingas priėmimas, kuriame 
dalyvavo žymūs Italijos meno, 
mokslo, politikos žmonės. Lietu
vai tame priėmime atstovavo P- 
Macevičius, dailininkai Vaškys. 
Pacevičienė ir kiti. Parodos me
tu suruošta visa eilė kultūrinių 
paskaitų. Apie lietuvių religinį ir

jungdami į bendrąjį darbą. Tam 
šaukia mus mūsų lietuviška šir
dis. Tam įpareigoja mus mūsų pa
siryžimas ištverti šį tragingą mū
sų tautai istorinį bandymą. Tam 
įgalina mus mumyse deganti dėl 
tautos egzistencijos kovojančio 
lietuvio dvasia.

Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 
Architektų Sąjunga pirmoj eilėj 
nori suregistruoti visus pasaulyje 
išsiblaškiusius lietuvius dailinin- 
kus(es) bei architektus(es) ir turėti 
jų tikslius adresus. Prašome ne
atidėliojant juos siųsti žemiau 
duotu adresu. Mūsų Sąjunga yra 
profesinio pobūdžio. Jos nariais 
gali būti visi išsimokslinę meno 
srityje ir baigę atitinkamą mo
kyklą lietuviai. Jos nariu gali bū
ti ir tas, kuris, kad ir jokios mo
kyklos nebaigęs, yra aktingai ir 
sėkmingai savo specialybės srityje 
pasireiškęs. PLD ir AS valdybos 
laikinė būstinė yra vakarų Vokie
tijoje. Su laiku ji galės būt per
kelta ten, kur susispies didesnis 
Sąjungos narių kiekis arba kur 
bus rasta tikslingiau. Norintieji 
gauti Sąjungos įstatus ir visais 
kitais reikalais kreipdamies į Są
jungą adresuokite: V. K. Jonynas, 
ZasiusstraBe 122. (17b) Frei
burg i. Br. Germany, French 
Zone.

DAIL. AD. VARNAS
Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 

Architektų Sąjungos 
Pirmininkas

Vokietija, 1949 m. sausio 15 d.

Pastaba: PLD ir AS Valdyba ma
loniai prašo visų lietuviškų laik
raščių ir žurnalų redaktorius šį 
atsišaukimą paskelbti event, per
spausdinti savo leidiniuos. Vieną 
leidinio egz. to numerio, kuriame 
bus atsišaukimas, Valdyba malo
niai prašo prisiųsti jai aukščiau 
duotu adresu. Už palankumą lie

ŽIBURIAI

liaudies meną kalbėjo p. Macevi
čius. Jo paskaita buvo pailius
truota lietuvių religinio ir liaudies 
meno paveikslais. Paskaita sukėlė 
tinkamą susidomėjimą. Lietuvos 
draugas ir parodos sekretorius Dr. 
Hefio Coccia skaitė paskaitą apie 
didžiojo lietuvio poeto Milašiaus 
kūrinį „Miguel Manara“.

Parodoje buvo išstatyta 2000 
Kūrinių. Parduota 17 kūrinių, ku
rių tarpe 2 S. Pacevičienės pa
veikslai. Parodos metu Lietuvos 
skyriuje rodyta svetimomis kal
bomis literatūra apie lietuvių dai
lininkų darbus tremtyje. Lanky
tojai gėrėjosi lietuvių kultūra.

Paroda gražiai patarnavo Lie
tuvos vardui išgarsinti Italijos 
visuomenėj. „Kiekvieną kartą, ka
da mes susiduriame su lietu
viais, mes pradedame daugiau 
mylėti jų gražų aukštos kultūros 
kraštą, linkėdami, kad greičiau jų 
Tėvynė atgautų laisvę ir mes ga
lėtume užmegzti tampresnius ry
šius su šia Vakarų kultūros kilnia 
tauta“, pasakė vienas garbingas

italas Lietuvos parodos skyriuje. 
Didelis Novaros'laikraštis „II Cor- 
riere di Novara“ parodos proga 
įsidėjo keletą straipsnų ištraukų 
apie Lietuvą iš ruošiamos J. Man
to ir Will. Mitchell knygos „Kal
ba Lietuva“. Susidomėjimas buvo 
nepaprastas: skaitytojai gausiais 
laiškais paskatino redakciją visą 
knygą apie Lietuvą spausdinti iš
tisai.

PLATU PASAULI
išbėga ant laivo denio ir čia, tai 
į vieną, tai į kitą laivo pusę bėg
damos, kontrabalansavo. Jūrinin
kai turėjo daug triūso padėti kol 
jas įtikino, kad nusiramintų ir at
sisakytų nuo įsipareigojimo. To
kia neaiški Atlanto paviršiaus 
padėtis tęsėsi ištisas 9 dienas. 
Veik visos lietuvės moterys ir kai 
kurie iš vyrų tvirtino, kad nė

PER ATLANTA I
Rafinuotosios Prancūzijos. Pary

žiaus ir Marselio, įspūdžiais pa
siganę, rimtąją Kūčių dieną sė
dome (Marselyje) į nerimtą, van
denynui pajuoką sukeliantį, 1300 
tonų laivą „Cairo“, esantį graikų 
nuosavybėje, bet plaukiantį po 
Panamos vėliava. Iš visų įsėdu- 
siųjų, apie 200 keleivių, 80 dypukų. 
Jų tarpe stambiausią grupę suda
rėme 46 lietuviai. Iš melsvojo pa
jūrio uosto pajudėjome 13 valan
dą. Laivui nuo krantinės atitrū
kus ir iš lėto uosto judant, vi-
sų ašarotos akys ir skausmo sus
pausta širdis pakrypo į brangiąją 
tėviškę, ten likusius tėvų kapus, 
kovojančius ir kenčiančius tautie
čius. Bet greitai visų nuotaika vėl 
pakilo, tik neilgam. Vos pusei va
landos praėjus, visi pajutome 
staigią, netiek dvasinę, kiek fi
zinę desorient^ciją. Visa energija 
susikoncentravo į prieširdį. Sopu
liams surėmus ir „Rygos“ tąsy
mams užpuolus, kiekvienas stvė
rėsi krepšiuko ir skubėjo kur 
nors pasislėpęs ožius piauti. Nors 
iš pradžių Lyono, įlankos vande
nys ir nelabai pyko, bet mažutėlio 
transatlantinio laivo publika, kaip 
vanagui užskridus žvirbliai, pa
sislėpė kajutėse. Nors Kūčių plot- 
kų buvo ir visi įsidėję, bet taip 
visos nelaužytos ir liko, nes nie
kas apie jas nė pagalvoti ir ne
norėjo ir negalėjo. Juo tolyn jū
romis plaukėme, juo labiau visų 
nuotaika krito. Kalėdų antrosios 
dienos vakare perplaukėme Gib
raltarą ir, išplaukę į Atlantą, dar 
..linksmesni“ pasijutome. Mūsų 
laivas vartaliojosi net 45% pas
virimu. Ožių plovimas buvo dar 
gausesnis, skausmingesnis ir žiau
resnis. Be „Rygos“ kankynių pri
sidėjo dar ir širdies baimė, kad 
nepakliūtum Atlanto bangoms į 
nasrus. Daug kas, kad ir išsika- 
mavęs nedrįso užmigti. Dvi lie
tuvės. staiga nutarusios, kad lai
vas. be jų pagalbos gali atsidurti 
jūros dugne, ūmai vienmarškinės

Lietuvos salė Italijos religinio meno parodoje Novaroje
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S. PACEVlClENE Nukryžiuotasis (tempera)

TREMTINIO BUITY
Ir vis dar stovi prieš akis tėviškės laukai gėlėti,
Vis dar stovi prieš akis Nemuno šalies svajojamas veidas,
Nors jau seniai esi, kaip ta vilnis nuo marių atitrūkus, 
Kaip tas toliuose paklydęs vakaro varpų aidas.
Praeina metai. Ir tos dienos pilkos ir naktys tos.
Pamoju ir palydžiu jas, kaip gerves į pietų šalis.
Tik širdžiai per siaura vis ir pasaulio ir dangaus žydrynių plotuos, 
Tik širdis audrojasi kaip ta Baltija, kaip Atlantas, nerami.
Žinau: Už melsvų gilybių žvaigždžių
Nauji pasauliai milijardais spektrų mainos.
Einu akis pakėlęs, kur padangių paukščiai čiulba,
O sieloj lyg chorai angelų, 

skaistykloje nebūsią blogiau. Vie
nas viršum manęs kajutėje gulįs 
jaunuolis nuolatos dejavo, kad 
nėra kur nors vandenyne įbesto 
baslio, į įsikibus, nors valandėlę 
būtų galima apsiginti nuo bangų 
supimo.

Naujųjų Metų rytą priplaukė
me žemę, ties Afrikos Aukso Pa
kraščiu esantį taip vadinamą Ca
ro Verde, salyną. Laivui įlankoje 
sustojus, visi „numirėliai“ prisi
kėlė ir. kaip barsukai, pradėjo 
lįsti iš savo „urvų“ į laivo denį. 
Prie stovinčio laivo tuoj priplau
kė luoteliais apdriskusių, skur
džių negrų su karštosios Afrikos 
prekėmis ir vaisiais. Mūsų tau
tiečiai, neturėdami, kaip kitų kraš
tu keleiviai, pinigų, mainė su 
juodukais kas švarką, kas megs- 
tinuką. kas kepurę, kas kakla

raištį į bananus, kokoso riešutus, 
koralų dirbinius ir t. t. Norintieji 
už 0,5 dolerio negrų luoteliais įga
lėjo plaukti į salą ir pasižvalgyti 
vien juodukų apgyventame Sv. 
Vincento (25.000 gyventojų) mies
te ir uoste kurs yra Portugalijos 
valdžioje. Kai kurie ir iš lietuvių 
leidosi plaukti į krantą. Čia iš
vydome gryną afrikiečių-chamitų 
pasaulį. Nors buvau ir be sutono, 
bet tuoj apstojo įvairaus amžiaus 
ir lyties juodosios publikos tipe
liai, vadindami mane misionie
riumi, o kitus, mūsų civilius tau
tiečius, — patricijais. Mieste, bal
tais rūbais gražiai apsirengę, juo
dieji ponai kas žingsnis pastoja 
kelią ir, paduodami ranką, svei
kina su Naujais Metais. Būriai 
pusnuogių juodukų vaikų su ba
tams valyti reikmenimis čiumpa 
vienas už vienos, kitas už kitos 
kojos ir valo baltiesiems dypu- 
kams juodus batus. Mums, kata
likų tautos piliečiams, buvo pa
reiga šventą dieną užsukti ir į

ANTANAS RAMŪNAS 

vasaros damos.

bažnyčią. Čia nors ir dievnamy- 
je, pasijutome grynoje egzotikoje. 
Tarsi bičių avilys prieš spiečiant, 
visi kalbėjosi, ūžė, ir, tik paste
bėję mus, baltuosius, kiek apri
mo. Pasikalbėjime su vietiniu 
portugalų klebonų patyrėme, kad 
visi tie negrai yra katalikai ir iš
didūs savo juodosios tėvynės sū
nūs.

Bevaikščiojant dar po miestą, 
įvairūs juodieji agentai užkalbina 
mūsų baltuosius civilius tautie
čius, siūlydamies nuvesti juos ir 
pas baltąsias ir pas juodąsias „šo
kėjas“. Ir čia man teko atlikti 
nemaloni vertėjo pareiga. Kai 
kas, įsidrąsinęs, nuėjo pažiūrėti, 
2 dolerius sumokėjęs, juodukių 
šokių, kur. sako, matę kaip įsi
bėgėjusios Ievos kostiumuose ne
grės viena į kitą atsimuša ir vėl,
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yiSUGHieMMkka Sukaktis
JAV lietuvių visuomenininkas 

W. M. Chase atšventė 30 metų 
visuomeninio darbo sukaktį. Tai 
nepailstamas mūsų visuomenės 
veikėjas, kovotojas už tėvy
nės laisvę ir gerovę bei skaidres
nę tautos ateitį.

W. M. Chase, Dzūkijos sūnus, gi
męs 1894. tX. 6 d. Alytaus apskr. ir 
1913 m. išvykęs į USA, kur, be
dirbdamas plieno dirbtuvėse, va
karais lankė mokyklas, mo
kėsi anglų kalbos, paskui 
baigė La Plate komercinę 
mokyklą bei Dodge Railway in
stitutą ,ir įstojo dirbti į Amerikos 
geležinkelių administracinę tar
nybą, kur ir dabar tebedirba. Sa
lia tarnybinių pareigų, intensy
viai dirba visuomeninį ir žurna
listo darbą. Buvo „Sandaros“ re
daktoriumi ir administratorium, 

visaip raitydamosis — kraipyda- 
mosis, kaip mūsų čigonės, šoka 
raudonąjį kazoką.

Saloje, tropinės saulės išgarin
ti, užėjome išgerti alaus. Manėme, 
kad bus pigiausias gėrimas. Bet 
už vieną stiklą teko sumokėti 0,5 
dolerio. Nuėję į turgų ieškojome 
pirkti ko nors pigiau. Bet ir čia 
mūsų kišenė nedaug galėjo sau 
leisti, nes vienas bananas = vie
nam portugalų eskadui (1 dol. = 
24 eskudams). Išvažiuodami gi iš 
Paryžiaus, gavome iš IRO visai 
kelionei po 1200 frankų. Laive 
alaus 34 Itr. — 100 frankų, mine
ralinio vandens stiklinė — 60 
frank, ir t. t.

*' Naujų Metų vakare iš Capo 
Verde pajudėjome Venecuelos 
link. Nuo čia prasidėjo ir naujas 
gyvenimas laive. Tropinėje sri
tyje Atlanto vandenys nurimo. 
Plaukiame ir gėrimės. Oras šil
tas, net karštas. Net visus langus 
atsidarę, ventiliatorius paleidę, 
vienais maršiniais išsirengęs, jau
čiamės kaip Palangos smėlyno 
vasarotojai. Sakau, kaip Palangos, 
nes visais atžvilgiais esame trak
tuojami labai žmoniškai, net kai 
kur daugiau negu tikėjomės. Ir 
IRO ir laivo vadovybės ypatingai 
atsižvelgė į lietuvių grupę, pa
talpindami juos pirmosios klasės 
kajutėse (2—4 žmonėms). Maisto 
atžvilgiu laive jaučiamės kaip 
Palangos Kurhauze. Mes lietu
viai visiškai neišskiriami iš kitų 
tautybių savo lėšomis važiuojan
čiųjų keleivių tarpo. Laivo pu
blika yra gana įvairi ir linksma. 
Ypač italai neapoliečiai, kurių 
yra ape 20 ir kurie visi per N.
Metus laive, per lietuvių pamal
das, priėjo prie Komunijos, susi
draugavo su mūsų jaunimu. Va
karo metas ant denio paįvairina
mas tai lietuviškomis, tai neapo- 
lietiškomis liaudies dainomis, tai 
imituotomis bulių rungtynėmis 
(važiuoja kartu apie 20 raudo
nųjų ir baltųjų ispanų), tai pas
kirų keleivių romantikos viešu 
komišku pavaizdavimu, tai kitais 
improvizuotais pramoginiais žai
dimais.

Sausio 8 d. tikimės pasiekti Ve- 
nezuelos pakraštyje esančią Tri
nidad salą, vėliau La Guairos 
uostą ir tik sausio 13—14 dieno
mis — Baranųuillę kelionės galą 
ir tikslą — Kolumbiją.

Atlantas, 1949. I. 7 d.
A. S-kas

Poniai A. Liepinaitienei ir 
choristei p-lei A. Liepinai- 
tytei, dėl jų vyro ir tėvelio 
ALEKSANDRO LIEPINAICIO 
mirties reiškia gilią užuo
jautą
Traunsteino lietuvių koloni
jos kapelionai kun.. K. Do
brovolskis ir kun. J. Riauba 
ir kolonijos bažnytinio cho
ro dirigentas bei choristai. 

dalyvavo nepriklausomos Lietu
vos spaudoje ir dabar teberašo 
įvairiais aktualiais klausimais 
Amerikos lietuvių ir amerikiečių 
Įvairiuose laikraščiuose.

Be spaudos darbo labai aktyviai 
dalyvavo ir dalyvauja įvairiuose 
Amerikos lietuvių suvažiavimuo
se, kur visus tautiečius skatino ir 
skatina dirbti savo tautos gero
vei. Šiuo metu yra TMD (Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos) pirmininku. 
Dalyvauja taip pat ir amerikie
čių įvairiuose politiniuose ir vi-

W. M. Chase 

suomeniniuose klubuose, pvz. 
ORT, Geographical Society ir ki
tuose.

Lietuvos nepriklausomybės ko
vų metu jisai Amerikoje organi
zavo Lietuvos Laisvės Sargus, 
kurie rengėsi vykti į Lietuvą ir 
stoti į kovą, prieš tėvynės priešus. 
Worcesteryje buvo suorganizavęs 
kuopą (250 narių) ^iš kariudme- 
nėj tarnavusių vyrų. Šiai kuopai 
jis pats ir vadovavo. Tų laikų 
JAV vyriausybė, matyti politiniais 
sumetimais vadovaudamosi, Lais
vės Sargams neleido vykti į Lie
tuvą ir kovoti už jos laisvę. Vė
liau, kada Vilnius buvo lenkų 
okupuotas, W. M. Chase Ameri
koje organizavo „Vilniui Vaduoti 
Sąjungos“ skyrius. Kol Lietuvai 
dar nebuvo pripažinta nepriklau
somybė, jis sielojosi šiuo reikalu, 
rinko parašus peticijai, reikalau

Klaipėdos atvadavimo minėjimas Eichstatto-Rebdorfo stovykloje 
J. Gaidžio nuotr.

Minėjome Klaipėdos atvadavima
Sausio 15 d. Eichstatto-Rebdorfo 

lietuvių bendruomenė minėjo 26 
metų Klaipėdos atvadavimo su
kaktį. Iškilmingo akto metu gar
bės prezidiumo vietoj buvo paka
binti Lietuvos prezidentų A. Stul
ginskio, A. Smetonos ir K. Gri
niaus paveikslai.

Paskaitą apie Mažąją Lietuvą 
skaitė svečias Maž. Lietuvos vei
kėjas agr. V. Žiogas. Apie Klai

jančiai Lietuvai nepriklausomy
bės Worcesteryje ir apylinkėse.

Lietuvos Vyriausybė, įvertin
dama W. M. Chase nuopelnus 
lietuvių tautai, 1935 m. Pasaulinio 
Lietuvių Kongreso metu apdova
nojo jį Gedimino ordinu.

Kai žiaurieji imperialistai susi
tarę okupavo mūsų tėvynę, Chase 
vėl pasinėrė į darbą gelbėti Lie
tuvą. Šiuo tikslu jisai važinėja į 
įvairius Amerikos lietuvių kon
gresus, skatina visus tautiečius 
intensyviai kovoti ^už Lietuvos 
laisvės atstatymą, rašo asmeniš
kai raštus ir memorandumus 
įvairiems kongreso nariams bei 
politinio ir diplomatinio kadro 
aukštiems pareigūnams, kad būtų 
atitaisyta Lietuvai padarytoji 
skriauda.

Daug rūpinasi ir tremtinių šal
pos bei įkurdinimo reikalu. Ne tik 
kitus skatina tremtinius šelpti, bet 
ir pats puikų pavyzdį rodo, kas
met tremtinių šalpai išleisdamas 
ligi 400 dol. Dar prieš paskutinį 
BALFO suvažiavimą jis Hart
forde Įkūrė „Tremtinių Įkurdini
mo Organizaciją“, kuri stengiasi 
ko daugiau parūpinti tremtiniams 
imigracinių sutarčių.

Domisi W. M. Chase ir tremti
nių kultūriniu gyvenimu, džiąu- 
giasi mūsų spauda bei leidiniais, 
švietimu bei organizaciniu mūsų 
gyvenimu. Kad mūsų tremtinių 
buitis ateityje nebūtų užmiršta, 
jis renka atitinkamą medžiagą.

Apie dabar mūsų vadovaujan
čiųjų organų užsimotą įsteigti 
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenę“ 
W. M. Chase jau anksčiau galvo
jo. Jis 1947. XI. 4 d. laiške rašo 
apie busimąją Lietuvą, jos ribas 
ir pabrėžia: „Kad tikslą pasiekus, 
tinkamai pasirengus į Lietuvos 
vadavimą ir jos kraštų suvieniji
mą, dabar laikas viso pasaulio 
lietuvių visuomenei, tuo labiau 
mūsų inteligentijai, ši idealą įs- 
kiepinti: Tam reikalinga visų lie
tuvių užsienių kraštuose bendra 
organizacija, reikalingi politiškos 
propagandos biurai V. Europos, 
Šiaurės Amerikos bei Lotynų 
Amerikos žemynų žymesniuose 
centruose informavimui ispanų, 
portugalų, anglų ir kitomis kal
bomis kalbančių žmonių apie Lie
tuvą praeityje ir dabar“ ...

Iš šių suglaustų apibraižų ma
tome, kad W. M. Chase visą lai
ką sielojasi ir rūpinasi Lietuvos 
reikalais. Daugumai ir mūsų 
tremtinių jis gali būti puikiu 
pavyzdžiu, kaip reikia mylėti tė
vynę ir jai dirbti. A. Tveraitis.

pėdos atvadavimą vaizdžiai papa
sakojo to krašto atvadavimo da
lyvis Pr. Daukša. Minėjimą pra
vedė ir prelegentams bendruome
nės vardu padėkojo LTB vietos 
k-to pirm. Ličkus. Be to, buvo 
priimta atitinkamo turinio rezo
liucija pasiųsti Maž. Lietuvos Ta
rybai.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu. J. Gaidys.

42 km atstumą įveikiant
KELETAS ĮDOMIŲ NUOTRUPŲ APIE MARATONO BĖGIMĄ

sporto šventė. Prasidėjus olimpia
dai, graikams be galo buvę sunku 
apsiprasti su tuo, kad nė vienas 
iš graikų vis negalėjęs laimėti 
pirmos vietos bet kurioj sporto 
šakoje. Dėl to liūdėję ne tik Atė
nai, bet ir visa Graikija. Nors da
liniai savo krašto garbę gelbėti 
stojo į paskutinę kovą — Marato
no bėgimą tas paprastas, niekur 
nepasižymėjęs piemuo Spiridon 
Louis. Dvi dienas ir naktis prieš 
tai jis praleido besimelsdamas, kad 
jam pasisektų savo tautiečiams 
nors vieną pirmą vietą laimėti. 
Nuo pat pradžios jis neatsiliko, 
laikėsi kiek užpakalyje pirmųjų. 
Belikus 7 km iki baigmės, sukau
pęs visas savo jėgas, perėmė pir
mavimą ir baigmę pasiekė pirmuo
ju. Laimėjus S. Louis pirmą vietą, 
minia iš džiaugsmo nežinojo nė 
ką bedaryti, buvo tarsi pamišusi: 
moterys plėšė nuo savęs papuo
šalus ir metė jam, abu tuometi
niai Graikijos princai Konstanti
nas ir Jurgis puolė iš karališko
sios ložės pasveikinti ir apkabinti 
mažąjį piemenuką. Iki paskutiniųjų 
savo gyvenimo dienų Spiridon 
Louis liko Graikojos didvyriu. Vi
są laiką vienas Atėnų restorano 
savininkas maitino jį be užmokes
čio, kirpėjai taip pat neimdami iš 
jo pinigų kirpo ir skuto, siuvėjai 
siuvo jam rūbus neimdami nė ska
tiko ir pan. Spiridon Louis tada 
prabėgo tą atstumą (42,195 km) 
per 2:55:20,0 vai. Šiuo metu pasau
lio rekordas priklauso japonui Ki- 
tei Son, prabėgusiam Berlyno 
olimpiadoje 1936 met. tą atstumą 
per 2;29:19,2 vai.

Spaudai paruošė L. V—kas

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKO 
ŽODYNO REIKALU

Gerb. tautiečiams pranešu, kad 
V. Pėteraičio lietuviškai-angliškas 
žodynas, dėl nenumatytų kliūčių 
kiek užtrukęs, jau išėjo iš spau
dos ir šiomis dienomis bus išsiun
tinėtas visiems pereitais metais jį 
užsiprenumeravusiems. Norintieji 
dabar žodyną įsigyti kreipiasi be
tarpiai Į mane arba Į platintojus.

Žodyno kaina: a) pereitais 
metais užsiprenumeravusiems ir 
nemažiau 10 DM iš anksto įmokė
jusiems lieka 18,40 DM;

b) visiems kitiems Vokietijoje 
22,30 DM;

c) Anglijoje 22 šil. ir 6 d.;
d) JAV-ėse, Kanadoje ir visur 

kitur 5 dol.
Platintojams, užsisakantiems 

nemažiau 10 egz.. duodama 10% 
nuolaida.

Mūsų atstovai užsieny
je: Anglijai: Msr. L. Town
send, Back 19 Crookes, Sheffield 
10. Yorkshire, England.

JAV-ėms, Kanadai ir 
kitiems kraštams: Miss E. 
Peteraitis, 47 Cote St. Caterine 
Rd., Montreal, Que., Canada.

Mečys Sutkevičius 
Leidėjas

(13b) Mūnchen 9, Pilgersheimer- 
straBe 21/1.

P. Dervankienė, gyv. Danijoj, 
ieško savo vaikų, kurie per karą 
1944 m. Vokietijoje nuo tėvų buvo 
atskirti. Žinantieji apie jų likimą 
prašomi pranešti WL Brazauskui, 
12. Ticknorst So-Boston, Mass. 
USA.

Nueiti 42 km pėsčiomis yra jau 
didelis dalykas, o ką bekalbėti 
apie 42 km prabėgimą. Normaliai 
žmogus km nueina maždaug per 
15 min., o greičiau eidamas — per 
10 min. Kaip jau visiems žinoma, ' 
kad olimpiniuose žaidimuose bėgi
kai šį atstumą sukaria per dvi ir 
pusę valandos. Išeina, kad bėgikas 
šios distancijos vieną km turi pra
bėgti maždaug per 3 ir pusę mi
nutės (1). Žinoma, daug kas įsteng
tų prabėgti tokiu laiku du tris 
km, bet čia juk prieš akis stovi 
42 km (42.195 km).

Daug kas tvirtina, kad Marato
no bėgikai yra taip išsitreniravę, 
kad jie niekad nebepavargstą. Ti
krumoje tai yra netiesa. Čia bė
gikams tenka padėti viršžmogiškų 
pastangų, kol jiems pavyksta nu
galėti šį ilgą atstumą. Tipiškas 
Maratono bėgiskas bėga tol, kol 
visiškai netenka jėgų ir išgriūva 
be sąmonės. Gi ne vienu atveju 
Maratono bėgikai per tai atsisvei
kina ir su šiuo pasauliu. 1910 met. 
San Diego mieste (Kalifornijos 
valstybėje, JAV) Maratono bėgime 
mirė du bėgikai, o 1912 metų 
olimpiadoje žymus portugalų bė
gikas bėgo tol, kol neteko sąmo
nės ir sekančią dieną mirė. 1904 
metų olimpiadoje vargais negalais 
paryko išgelbėti nuo mirties 
amerikietį Bill Garcia, kuris 13 km 
prieš baigmę buvo išgriuvęs be są
monės. 1924 metų olimpiadoje trys 
bėgikai išgriuvo beveik kartu, 
nors baigmė bebuvo tik už 400 
metrų, gi ketvirtasis, kuris dėl di
delio nuovargio buvo jau taip fi
ziškai išsisėmęs, kad net bėgimo 
kelio nebematė, pasuko į mūrinę 
stadionio tvorą ir čią kakta atsimu
šė į ją ir, krauju apsipylęs, susmuko 
ant žemės.

Žymus JAV trumpų distancijų 
bėgikas Joe Ray norėjo 1928 met. 
Bostone įrodyti, kad jis ir Mara
tono bėgime geriausias esąs. Čia 
jis stojo į kovą su garsiu ameri
kiečių Maratono bėgiku Clarence 
de Mar. Iki tol Joe Ray buvo 
įpratęs bėgti tik su spec, trumpų 
distancijų bėgimo batukais, vad. 
startukais. Gi šį kartą J. Ray teko 
bėgti paprastais, lygiais batukais. 
Nubėgus jam 10 km, jo kojų apa
čios buvo jau pilnos pūslių. Ta
čiau į tai Ray nekreipė dėmesio, 
neatsiliko nuo de Mar, bėgo ir 
kentėjo sukandęs iš skausmo dan
tis, nors jau aiškiai matė, kad lai
mėtoju bus de Mar. Pasiekus baig
mę, batukai buvo kepte prikepę 
prie jo kojų, reikėjo juos plėšte 
su mėsa atplėšti. Keletą savaičių 
jam teko po to išgulėti ligoninėje, 
besigydant kojas. Tačiau tas Joe 
Ray nuo Maratono bėgimo neat
baidė. Praslinkus dviems mėne
siams po pirmojo bandymo, jam 
jau pavyko New Yorke laimėti 
prieš de Mar, o tą pačią vasarą 
vykstančioj olimpiadoj iškovojo 
taip pat Maratono bėgime net ir 
aukso medalį.

įdomi istorija yra su pirmosios 
moderniosios olimpiados, įvyku
sios 1896 met. Atėnuose, Marato
no bėgimo laimėtoju graiku Spiri
don Louis. Jisai buvo paprastas 
avių kaimenės piemuo. Jam nie
kad dar nebuvo tekę iki tol ma
tyti bėgimo takų ar kokių nors 
sporto parengimų. Iš kalnų keliau
tojų jis sužinojo, kad geriausi 
pasaulio sportininkai renkąsi į 
Atėnus, ir ten įvyksianti didžiulė

7il>i Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadie-
z,Z-l DUllUl nlals. 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
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan. Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Prez. Trumanas:

JAV nori, kad visos tautos būtu laisvos
TRUMANAS PRADĖJO NAUJĄ KADENCIJĄ

Sovietai pasirinko taikos kelia?
SLAPTI PASITARIMAI BERLYNE. NAUJA FAZĖ BERLYNO
KONFLIKTE. „TAUTŲ GERAI 

NETIKI SOVIETŲ

Londonas. Prieš kurį laiką pa
saulį nustebino prancūzų komuni
stų atstovo parlamente taiki kal
ba Vakarų valstybių atžvilgiu. 
Politikų manymu, tai buvo paties 
Stalino žodžiai, reiškią sovietų 
politikos kurso keitimą. Šiuo me
tu vėl plačiai kalbama apie sovie
tų taikos ofenzyvą.

Londono laikraštis „People“ ra
šo: „Žymus, tačiau neskelbiamas 
amerikiečių diplomatas šiuo metu 
vedąs pasitarimus su specialiu 
Molotovo pasiuntiniu, kurie vyk
sta Berlyne. Sovietų atstovo pa
vardė taip pat neskelbiama. Ame
rikietis diplomatas, esąs vadovau
jasi Trumano instrukcija, kurioje 
numatyta sudaryti su Sovietų Są
junga sutartį kuri garantuotų tai
ką iki 1959 m.

JAV IŠLAIDOS VOKIETIJOJE
Vašingtonas. Mokesčių mokėtojai 

Amerikoje per antrą 1948 m. pusmetį 
sumokėjo po 14 dolerių ir 73 centus 
ir tie visi pinigai eina Vokietijos at
statymui ir Beulyno maitinimui. Per 
tą laikotarpį JAV’ savo zonai Vokieti
joje ir Berlynui išleido apie 577 mil. 
dolerių. Į šią sumą neįeina okupaci
nių pajėgų išlaidos. Šią sumą sudaro: 
kariuomenės išlaidos pagalbos ir at
statymo reikalams — 416.940.250 dole
rių, išlaidos paga ERI* planą — 75.037 
530 dolerių ir Berlyno aprūpinimo iš
laidos — 85.126.98 dolerių. Vien tik 
maisto JAV zonos vokiečiams ir pa
bėgėliams nupirkta už 279.263.400 do
lerių.

Charakteringa, jog prekių pergabe
nimas iš amerikiečių zonos į Berlyną 
atsieina dvigubai daugiau, kaip tų pa
čių prekių pristatymas iš JAV į ame
rikiečių zoną.

Informacijos ir auklėjimo reika
lams išleista 7.118.730 dolerių. Reikia 
priskaityti ir į Vokietiją atgabentą ži
balą bei kitus žibalo produktus už 
20.168.340 dolerių. Kitiems reikalams 
išleista 6S.977.280 dolerių. Gi į tikrus 
nuostolius reikia nurašyti ir 11 lėk
tuvų netekimą, kurie nukrito, aptar
naudami Berlyno oro tiltą, kas su
daro taip pat 2.410.000 dolerių.

VALIAI NĖRA RIBŲ“. ANGLAI 
„TAIKOS OFENZYVA“

Pagerėjimo laukiama ir Berly
no klausime. Londono „Times“ 
rašo, jog nuo trečiadienio Berly
no blokados reikalas įėjo į „daug 
žadančią fazę“. „Times“ motyvuo
ja šį savo teigimą tuo, jog sovie
tai savo atsakyme Vakariečiams 
sako, jog jie priima pastarųjų siū
lymus blokadai likviduoti, kaip 
diskusijų bazę.

Charakteringa, jog, prisitaiky
damas prie naujos linijos, ir so
vietų pasiuntinybės Vašingtone 
biuletenis pakeitė toną. Dar prieš 
savaitę išvadinęs amerikiečius 
„karo kurstytojais“ ir „imperia
listais“, savo paskutiniuose nume
riuose palinkėjo amerikiečių tau
tai sėkmingų naujų metų ir pa
reiškė, jog „tautų, siekiančių vie
no tikslo gerai valiai jokių ribų 
nėra.“

JAV prez. Trumanas ir kai ku
rie kiti politikai sovietų taikos 
ofenzyva yra linkę patikėti. Žy
mus respublikonų politikas John 
Foster Dūles neseniai pareiškė, 
jog galimas daiktas, kad santykių 
Įtempimas tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos šiais metais atslūgs.

Anglai gi šiuo klausimu yra 
pesimistai ir jų vyriausybė laiko
si nuomonės, jog komunistų vadų 
kalbų nereikia laikyti rimtu daly
ku. Vienas vyriausybės valdinin
kas šiuo reikalu pareiškė: „Kaip 
mes galim tikėti sovietų taikos 
propoganda, jeigu jie senu meto
du Berlyne, Graikijoj ir Tolimuo
siuose Rytuose savo darbą varo 
toliau.“ Kai kurie D. Britanijos 
užsienių politikos vyrai dar atvi
riau šiuo reikalu pasisako ir tei
gia, jog sovietai šiuo savo elgesiu 
norį tik tarp JAV ir Anglijos 
įvaryti kylį.

Vašingtonas. Sausio 20 d. JAV 
prezidentas Trumanas pradėjo 
savo naują ketvertų metų prezi
dentavimo kadenciją. Po priesai
kos ceremonijos prezidentas pa
sakė kalbą, kuri laikoma viena 
iš svarbiausių jo bet kada pasa
kytų kalbų.

Iškilmės prasidėjo antradienį 
Trumano-Barkley klubo suruoštu 
bankietu, kuriame, dalyvaujant 
2500 svečių, Trumanas pasakė 
trumpą kalbą, pabrėždamas, jog 
jis yra pasiryžęs įvykdyti duotus 
pasižadėjimus tautai bei visas 
jėgas skirti pasaulio taikai išlai
kyti.

Apskritai Vašingtono visuo
menė toliais dalykais mažai do
misi, tačiau šį kartą įvyko kitaip. 
Daug tūkstančių amerikiečių su
važiavo į Vašingtoną dalyvauti 
iškilmėse Daugiau kaip 300.000 
dolerių paskirta šventės išlaidoms 
padengti. Šventė tęsis 4 dienas ir 
apima kariuomenės paradą, puo
tas ir kitokius parengimus. Bibli
ja, kurią priesaikos metu Truma
nas palietė, sveria 25 svarus ir 
įkanuota 5.000 dolerių. Ji yra ko
pija 15 a. Gutenbergo spausdintos 
biblijos. Ją šiam reikalui atsiuntė 
Trumano gimtinis Independence 
miestas.

Vašingtonas. Savo kalboj, pasa- 
kytoj ketvirtadienį, prez. Truma
nas pareiškė, jog amerikiečių tau
ta tiki, kad visi žmonės turi būti' 
lygiai prieš įstatymus traktuojami 
ir kad visi turi teisę į minties 
laisvę. Amerikiečių tauta nori, kad 
pasauly visos tautos būtų laisvos 
ir galėtų gyvenimą pagal savo no
rą tvarkytis. Visų labiausiai ameri
kiečių tauta nori teisingos ir pa
tvarios taikos. Šių tikslų siekda
mos Jungtinės Valstybės kartu su 
kitomis panašių pažiūrų tautomis 
mato prieš save režimą, kurio tiks
lai ir gyvenimo supratimas yra vi
siškai priešingi. Šitas režimas re
miasi klaidinga filosofija, o ši filo
sofija yra komunizmas.

Toliau prez. Trumanas suminėjo 
keturis punktus, kurie turi būti 
įgyvendinti ateinančiais metais:

1. Mes remsime Jungtines Tau
tas ir jų institucijas ir mes ieško
sim kelių jų autoritetą pakelti;

2. Mes tęsim savo programą pa
sauliui ūkiškai atstatyti. Tai reiš
kia, kad mes visą savo jėgą pa- 
naudosim Europos atstatymo pro
gramai;

3. Mes stiprinsim laisvę mylin
čias tautas prieš agresijos pavojus. 
Jei mes pakankamai aiškiai paro
dysim, kad kiekvienas ginkluotas

užpuolimas, nukreiptas prieš mūsų 
saugumą, atsimuš į mūsų milžiniš
kas pajėgas, tai jis niekada neį
vyks;

4. Mes turim sudaryti naują ir , 
drąsia programą išnaudoti mūsų 
mokslinius laimėjimus atsilikusių 
sričių pagerinimui.

Vuunįiai is visut '
Vašingtonas. Sausio 17 d. JAV 

kongresas nutarė pakelti prezi
dentui algą 25.000 dolerių. Tuo 
'būdu prezid. Trumanas per metus 
gaus 100.000 dolerių algos.

Cannes. Šiuo metu visą Ame
rikos x filmų pasaulį sujudino 
žinia apie neaiškius ryšius garsio
sios filmų žvaigždės Rita Hay
worth su Aga Khan sūnum Aly 
Khan. Tačiau abu minimi asme
nys neseniai pareiškė, jog jie su
situoksią, kai tik Aly Khan iš? 
siskirs su pirmąja savo žmona.

Paryžius. AP praneša, jog bri
tų, amerikiečių ir olandų profe
sinių sąjungų atstovai Pasaulio 
Profesinių Sąjungų vykdomajame 
komitete pareiškė išstoją iš sąjun
gos, ir daugiau nenorį turėti su 
ja reikalų. Atstovai paliko posėdį 
po to, kai buvo atmestas britų

Nauja valymo banga Jugoslavijoje

Vengrijos komunistai uz 
kard. Mindszenty mirties sprendimą

Viena. Vengrijos vyriausybė, 
norėdama viešąją nuomonę pa
kreipti nepalankia kard. Minds- 
zenty linkme, paruošė ir platina 
peticiją, kurią ūkininkai yra ver
čiami pasirašyti. Peticijoj reika
laujama kardinolui aukščiausios 
bausmės. Šias informacijas su
teikė neseniai į Vieną iš Vengri
jos atvykęs pabėgėlis. Anot jo. 
daugelis žmonių abejoja, ar pa
sirašyti. Komunistai, norėdami 
juos priversti, viešai skelbia kas 
laukia tų. kurie peticijos nepasi
rašys.

Iš tų pačių šaltinių ateinančio
mis žiniomis vengrų tauta šian
dien jaučiasi lygiai taip pris
pausta, kaip ir nacių laikais.

Vengrijos vyriausybė kardinolo 
bylos atžvilgiu laikosi šios min
ties: teismo pirmininku bus 
aiškus oportunistas, o teismo na
riai visi bus savaime aišku, kata
likai. Tuo būdu komunistai mano 
iš kardinolo bylos tariamai iš
jungsią politinį momentą ir tuo 
pačiu visą kaltę suversią ant kar
dinolo tikėjimo brolių.

Vienoje gi kursuoja gandai, jog 
mirties sprendimas kardinolui 
Mindszenty jau buvo nupręstas 
Kominformo narių posėdyje So

fijoje ir Vengrijos teismui teliks 
tik oficialiai jį pranešti.

Vašingtonas. Katalikų Bažny
čios oficialūs asmenys pranašau
ja. jog po kardinolo Mindszenty 
suėmimo komunistai pradės griež
tą akciją prieš Čekoslovakijos 
katalikus. Pagal pranešimus iš už 
geležinės uždangos Bažnyčios ir 
dvasiškijos persekiojimas vyksta 
ir Rumunijoje.

MIRĖ KUN. LOU CENG-CIANG
Briuselis. Neseniai Belgijoj su

laukęs 72 m mirė buvęs Kinijos 
ministeris pirmininkas ir užs. 
reik. min. kun. Lou Ceng-Ciang.

Lou Ceng-Ciang gimė 1871 m. 
protestantų šeimoj. Nuo 1892 m. 
jis įstojo į diplomatų tarnybą. 
Versalio taikos derybose jis va
dovavo Kinijos delegacijai ir bu
vo vienintelis atstovas, kuris ne
sutiko pasirašyti sutarties. Į ka
talikybę jis perėjo 1911 m. 1918 
m. buvo paskirtas užs. reikalų 
ministeriu ir antrajame kabintete 
tapo premjeru. 1926 m. mirus 
žmonai, jis išvyko į Belgiją, įstojo 
į Benediktinų vienuolyną ir 1933 
m. buvo įšvęstas kunigu. 1946 m. 
tapo St. Pierre de Gand abatu.

Belgradas. Neseniai įvykusiame 
Serbijos komunistų partijos kon
grese, kuriame be aukštų vyriau
sybės pareigūnų dalyvavo ir pats 
maršalas Tito, Jugoslavijos mi- 
nist. pirm, pavaduotojas ir užs. 
reik, ministeris Kardelj pareiškė, 
jog 1949 m. bus ypač reikšmingi 
Jugoslavijos gyvenime. Jis pabrė
žė, jog visi abejoją valymo būdu 
bus sutvarkyti.

Neseniai Jugoslavijos komuni
stų partijos organas „Borba“ ap
kaltino vengrų vyriausybę už ju
goslavų kalba radio transliacijas 
ir vadino tai „Goebelso metodu“. 
Vengrų radio transliacija iš tik
rųjų pasižymi dideliu aštrumu, 
kokio nevartojo net Maskvos ra
dio prieš JAV. Tito yra vadina
mas visų laikų didžiausiu išda
viku.

TITO NESIDAVĖ NUGINKLUO
JAMAS

Vašingtonas. Šiuo metu atsis
kleidžia kai kurios paslaptys apie 
Tito laikyseną Sovietų atžvilgiu 
jo skilimo nuo Kominformo metu. 
Kaip tik tuo metu Stalinas parei
kalavo, kad Tito visas savo ka

rines pajėgas pavestų sovietų 
kontrolei. Vakarų diplomatai Bel
grade neseniai apie šiuos slaptus 
reikalavimus sužinojo. Tarp kitko 
Stalinas reikalavo, jog visos Ju
goslavų armijos mechanizuotos 
dalys turi būti įjungtos į bendrą 
Rytų Europos armijų priežiūrą, o 
pati kariuomenė į „tarptautinę 
proletariato armiją“. Tito, žino
ma, tokį reikalavimą atmetė, nes 
be kariuomenės, pirma jis nebūtų 
galėjęs laisvai veikti, antra, jo 
prestižas būtų visai kritęs.

SOVIETAI PRIES DILEMĄ
Viena. Naujos derybos su 

Austrija dėl taikos sudarymo 
pastatys Sovietų Sąjungą prieš 
sunkią dilemą. Jei ji, kaip ir 
anksčiau, rems Jugoslavijos rei
kalavimus dėl Karintijos srities 
ir reparacijų, jie gali sustiprinti 
tuo maršalo Tito poziciją. Jei ju
goslavų reikalavimų sovietai ne
rems, jie gali padaryti Tito jugo
slavų tautos kankiniu. Šią pozi
ciją nori išnaudoti vakariečiai, 
kurie tikisi, jog sovietams neap- 
sisprendžiant jie galės su Austri
ja pasirašyti tokio turinio sutartį, 
kokią ji buvo numačiusi 1945 m.

pasiūlymas sąjungos veiklą vie- 
neriems metams sustabdyti.

New Delhi. Vakar į New Delhi 
susirinko 19 iš 20 kviestų valsty
bių atstovai aptarti Indonezijos 
klausimą. Turkija kvietimą daly
vauti konferencijoj atmetė.

Berlynas, Berlyno vakarinių 
sektorių komendantai uždraudė 
išvežti prekes į rytinį sektorių. 
Kai kurie gaminiai visiškai už
drausti išvežti, kitiems reikia 
specialių leidimų.

Berlynas. Sovietų karininkas, 
kuris prancūzų sektoriuj kontro
liavo juodąją rinką, turėjo pra
šyti policiją apsaugos, nes minia 
pradėjo jam grasyti užpuolimu.

Paryžius. Ateinančią savaitę 
Prancūzijos užs. reik, ministeris 
vėl vyks į Londoną, kur susitiks 
su Vakarų Unijos užsienių reikalų 
ministeriais.

Nankingas. Iš Nankingo prane
šama, jog artimiausiu laiku Mo
lotovas su Kinijos pasiuntiniu 
Maskvoj aptars Kinijos reikalus. •

Londonas. Iš patikimų Londono 
sluoksnių pranešama, jog toli
mesnis Vakarų valstybių' žingsnis 
„šaltajame“ kare prieš Sovietų 
Sąjungą bus pacifiko pakto suda
rymas.

Nankingas. Kritus Pengpu, 
paskutiniam atsparos punktui 
prieš Nankingą, komunistų ka-

KINIJOS NACIONALISTAI
riuomenės avangardai stovi 50 
km. nuo Nankingo.

Vašingtonas. Prez. Trumanas

PASIDUODA
Nankingas. Kinijos įstatymų lei
džiamasis organas Yuan nutarė 
pasiųsti įsakymą nacionalistų ka
riuomenei sustabdyti mūšius ir 
pas komunistų vadus delegaciją 
taikos deryboms. Vyriausybės tuo 
reikalu išleistame atsišaukime 
rašoma, jog šis žingsnis daromas 
tautai reikalaujant taikos. Ko
munistai yra taip pat prašomi 
sustabdyti mūšius ir pasiųsti sa
vo delegaciją taikos deryboms.

Tačiau, kaip iš gerai informuo
tų Nankingo šaltinių pranešama, 
komunistai, prieš pradėdami de
rybas, reikalauja išduoti bent 
dešimt jų numatytų „karo kal
tininkų“.

Komunistai tačiau pabrėžia, 
jog nacionalistų kariuomenė dar 
prieš derybas turi būti perorgani
zuota į „demokratiniais pagrin
dais sutvarkytą armiją“, nes „iš

vadavimo armija“ esanti pakan
kamai stipri, kad sunaikintų 
Kuomintango kariuomenės liku
čius.

Sovietų pasiuntinys Kinijoj pa
reiškė, jog jis vyks kartu su 
Ciangkaišeko vyriausybe, jei ji 
kelsis į Kantoną. Tos nuomonės 
yra ir lenkų bei čekoslovakų pa
siuntiniai. Tuo tarpu Vakarų 
valstybių atstovai pareiškė, jog 
jie Nankinge liks, jeigu ir komu
nistai jį užimtų.

— Britų maitinimo ministerija 
šiuo metu planuojanti pagaminti 
„ersatz“ kiaušinį, kuris bus tobu
lesnis už vokiečių pagamintuo
sius. Pradžioj jie bus tiekiami 
valgykloms ir kepykloms, o vė
liau ir šeimininkėms.

spaudos konferecijoj pareiškė, 
jog jis pakartotinai prašys kon
greso priimti įstatymą, pagal kurį 
JAV tiektų Pietų Amerikos val
stybėms ginklus, kad tuo būdu 
pastarųjų apginklavimas pasiektų 
JAV lygį.

Maskva. Vakarų valstybių kon
ferenciją laikinoms Vokietijos 
vakarų sienoms nustatyti sovietų 
„Pravda“ pavadino nauju Potsda
mo sutarties laužymu.

Berlynas. Karinės olandų misi
jos Berlyne kalbėtojas pareiškė, 
jog Vokietijos vakarų sienų pert
varkymas esąs tik mažo maštabo 
operacija.

Berlynas. Šiuo metu Sovietų 
zonoj rodoma filmą, pavadinta 
„Sunaikinkite Berlyną“, kurioje 
parodomos ištraukos iš istorinių 
pasitarimų Jaltoje su Churchiliu, 
Roosevelįu, Stalinu ir Molotovu.

— Vidurinių Rytų stebėtojai 
spėja, jog Sovietai ruošia Azer- 
beidžano krizę.
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