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įvykiai rieda Tol. Rytuose
Kas nuo praėjusio karo ligi šiol dėjosi Kinijoje, dažnas atsimena. 

Karui einant galop, 1945 m. rugpjūčio 8 d. sovietai greitu žygiu 
•užima Mandžūriją. Kinijai baigėsi karas su Japonija, bet prasidėjo 
su komunizmu. Dar 1943 m. Rooseveltas ir Churchillis Kaire buvo 
susitarę, kad Kinija po Japonijos žlugimo turinti tapti rytinės Azi
jos raktas. Bet 1945 m. jie Jaltoje pasirašo slaptą sutartį su Sta
linu, pavesdami Mandžūriją rusams ir, be to, pripažindami „liau
dies respubliką“ buvusioje kinų kraštutinėje Mongolijoje. Po Jar 
ponijos kapituliacijos Kinijoj vėl užsidegė pilietinis karas, ėmus 
nacionalinei armijai ir komunistams eiti varžytinių dėl japonų pa
liktųjų pozicijų šiaurryčių Kinijoje. 1946 m. rusai pasitraukia iš 
Mandžūrijos, bet ją perduoda ne Ciangkaišekui, o komunistų vadui 
Mao-Ce-tung, kuriam Mandžūriją Vimpa operacijų baze kovoje 
prieš nacionalinę vyriausybę.

Nuo to laiko komunistai žingsnis po žingsnio užima gerą Kini
jos pusę, tarp kitko vienintelę Kinijos stambiausios pramonės sritį 
apie Mukdeną. Jau tas nuostolis nepaprastai pasunkino vyriau
sybės padėtį, be to, čia prisidėjo dar ir tai, kad JAV nesutiko Ciang- 
kaišeko aprūpinti kiek reikiant ginklais ir pinigais.

Ciangkaišekas buvo priverstas atsistatydinti ir išvyko į pietinę 
Kiniją. Jo įpėdiniai ima tartis su Mac-Ce-tungo atstovais dėl tai
kos sąlygų, kurios beveik reikštų kapituliaciją. O šiuo metu ko
munistai vėl pradėjo antpuolį, pereita sekmadienį įžygiavo net 
Į Nankingą ir, 'nesutikdami didesnio pasipriešinimo, slenka Šancha
jaus ir pietinės Kinijos linkui. Galimas daiktas, kad tuo žygiu Mao- 
Ce-tung nori pagreitinti taikos derybas, bijodamas, kad kinų na
cionalistai iš naujo nesusiorganizuotų, už politinių kulisų tebevei
kiant vis dar įtakingam ir pavojingam Ciangkaišekui. Bet būtų 
klaida manyti, kad tas Maskvos ir taktinio leninizmo mokinys il
gainiui nenorėtų nė daugiau nė mažiau, kaip visą Kiniją paglemžti 
į savo rankas.

Esama rimtų rytinės Azijos įvykių stebėtojų, kurie mano, jog 
pagrindinis pasaulinės politikos svoris persikelia į Tol. Rytus ir 
visi rusų*žygiai Europoje laikytini nukreipimo manevrais. Žlungant 
nacionalinei Kinijai, amerikiečių gynybos sistemoj randasi pavo
jinga spraga. Buv. JAV pasiuntinys Maskvoje W. C. Bullit yra pa
reiškęs: „JAV tauta turi sukliudyti bet kuriai valstybei Kinijos ne
priklausomybę išardyti ir Kinijos žmones bei šaltinius mobilizuoti 
eventualiam užpuolimui ant JAV“. Paliekant nuošalyje tuos dide
lius ūkinius interesus, kuriuos JAV ir D.Britanija turi ginti Kini
joje, sovietai geografinę Kinijos poziciją galėtų betarpiškai panau
doti savo šaltojo karo šūviams suaktyvinti Indokinijoje, Burmoje, 
Mhlajoje, Indonezijoje ir* Indijoje.

Ęet taip pat manoma, jog Kinijoje komunistai, nors ir pasiekdami 
pergalės, vieni neįstengs susidoroti su tuo chaosu, kuris atsirado 
dėl sunkių Ciangkaišeko ir jo draugų, nuodėmių, įstūmusių kraštą 
į korupciją ir demoralizaciją ir davusių gerą įrankį komunistinei 
propogandai socialinės politikos srityje. Kinija turi tik labai inte- 
legentiškų ir labai neintelegentiškų žmonių. Prieš inteligentų pasi
priešinimą komunistų ūkinės ir administracinės pastangos gali nie
kais nueiti, nors ir renegatų atsirastų. Milžininiškam kraštui reikės 
tokio administracinio aparato, kurio komunistai neįstengs sukurti. 
Kad -ekspansinėje pasaulinio komunizmo kovoje kinų komunistai 
galėtų sėkmingai bendradarbiauti, turi pasiekti dviejų dalykų: su
pramoninti kraštą ir mobilizuoti žmones. Bet tai geriausiu atveju 

(Perkelta į 4 pusi.)-

H. McNEIL:

Sovietai pažeidė Lietuvos suverenitetą
DVASIŠKIŲ BYLŲ KLAUSIMAS PERDUOTAS JT VISUMAI. VENGRIJA ATSISAKO DALY
VAUTI MINDSZENTY BYLOS SVARSTYME. J. F. DULLES IR H. MC NEIL RĖŽIA SOVIETAMS

TIESĄ Į AKIS

Lake Success. JT sesijos politi
nė komisija šią savaitę pradėjo 
svarstyti Italijos kolonijų klausi
mą, nes pereitos savaitės būvyje 
nepasisekė išspręsti kard. Minds- 
zenty ir 15 bulgarų dvasiškių by
lų klausimo. Šį klausimą komi
sija su atitinkama rezoliucija 
perdavė visumos susirinkimui 
svarstyti.

Rezoliucijoje reikalaujama, kad 
visumos suvažiavimas atkreiptų 
dėmesį į Vengrijos ir Bulgarijos 
taikos sutartysę numatytas žmo
gaus teisių garantijas. Taikos su
tartį su kalbamomis valstybėmis 
pasirašę kraštai raginami per
žiūrėti kard. Mindszenty ir Bul
garijos dvasiškių bylas. Šis rei
kalavimas priimtas 34 prieš 6 Ry
tų bloko balsus. Pasiūlymas su
daryti šioms byloms tyrinėti spe
cialią JT komisiją didele balsų 
persvara buvo atmestes. Toliau 
rezoliucijoje reikalaujama dvasiš
kių bylų klausimą įtraukti ir į 
rudenį įvykstančios naujos JT 
sesijos darbotvarkę.

Į JT pakvietimą atsiųsti ats
tovams dalyvauti dvasiškių bylų 
svarstyme Vengrija atsakė nei
giamai. Užs. reik. min. Raszlo 
Rajk savo rašte JT gen. sekreto
riui pabrėžė, jog kard. Mindszen
ty byla esanti Vengrijos vidaus i 
reikalas. Toliau rašte atmetamas 
kaltinimas, jog kardinolo nuteisi- |

mas pažeidė Vengrijos taikos su
tartį.

Debatuose Italijos kolonijų 
klausimu tarp JAV — Anglijos 
ir Sov. Sąjungos atstovų įvyko 
aštrus susirėmimas. A. Gromyko, 
sovietų delegacijos pirmininkas, 
pareiškė, jog JAV ir Anglija Ita-

Perkelta į 4 psl.

VAŽIUOJI AR DAR NEVAŽIUOJI
į užjūrius, — nepamiršk, kad „Žiburiai“ pigiausias, tris
kart per savaitę išeinąs, iliustruotas ir pateikiąs naujau
sių informacijų lietuvių tremtinių laikraštis. Vis daugiau į 
jis susilaukia korespondentų iš užjūrių, todėl, skaityda- ■ 
mas, nuolat turėsi vaizdą, kaip gyvena ir dėl Lietuvos Į 
laisvės kovoja viso pasaulio lietuviai.

Jei „Žiburiams“ skolingas prenumeratos mokesčio iš ! 
praeities, negaišdamas pasistenk atsilyginti ir nekliudyk 
laikraščiui eiti ir tobulėti.

„Žiburiai“ ištikimiausias palydovas pailgėjusioje trem
ties kelionėje: skaitydamas, nepaklysi kelio į laisvąją de
mokratinę Lietuvą!

ADMINISTRACIJA.

V. Sidzikauską priėmė Kanados vyriausybės nariai
OTTAWA (MK). Generalinio 

Lietuvos konsulo pik. Grant-Sut- 
tie lydimas, kovo 30 ir 31 dieną 
min. V. Sidzikauskas buvo priim
tas dviejų Kanados Vyriausybės 
narių, jų tarpe ministerio Mac 
Kinnow, kurio žinioje yra imi
gracijos reikalai; be to, užsienių 
reikalų ministerijos Europos de
partamento direktoriaus ir kitų 
aukštų Kanados valdžios pareigū
nų ir parlamento opozicijos lyde
rio p. Drew.

Viešėjimo Ottawoje metu VT 
pirm. V. Sidzikauskas buvo pa
kviestas į Kanados parlamento 
posėdį, į diplomatų ložę.

Pasikalbėjimų metu buvo pa
liesti bendri Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes liečiantieji poli
tiniai klausimai ir, be to, mūsų 
tremtinių įkurdinimas Kanadoje.

(„NL“)

EUROPAI REIKALINGA 
KARINES PARAMOS

Vašingtonas. Reuterio praneši
mu, JAV užs. reik. min. Dean 
Achesonas uždarame senato užs. 
komisijos posėdyj pareiškė, jog 
karinės paramos programai JAV 
numato išleisti apie 1,45 milijar
dus dolerių. Komisijos pirminin
kas Tom Connally ryšium su tuo

Be užs. reik. min. Dean Ache- 
sono uždarame posėdyje taip pat 
dalyvavo gynybos ministeris 
Johnsonas ir specialus ECA am
basadorius Harrimanas. Posė
dyje daugiausia buvo svarstoma 
karinės paramos tikslai. Acheso
nas pareiškė, jog karinė parama 
Europai yra reikalinga ir teikti
na, neatsižvelgiant, ar koks nors 
Atlanto paktas yra, ar ne.

Sen. Connally ryšium su tuo 
pabrėžė, jog karinė parama su
darys pagrindinę JAV užs. poli
tikos dalį. JAV Europps politika 
turi tikslą padėti laisvoms Euro
pos tautoms nugalėti karo pasek
mes ir padėti garantuoti, joms

■v

Sovietai keičia Vokietijos politika?
PASITARIMAI TARP JAV IR SOVIETŲ TEBEINA. — VAKARŲSĄJUNGININKŲ TIKSLAS 

„SAUGIOS“ VOKIETIJOS SUKŪRIMAS

paaiškino, jog Atlanto pakto val
stybių karinei programai bus iš
leista 1,13 milijardo dolerių. Li
kusioji suma bus paskirta nepri
klausančioms Atlanto paktui 
valstybėms, kaip Turkijai . ir 
Graikijai, remti.

saugų rytojų.

Vašingtonas. 30 amerikiečių 
super-tvirtovių, kurios yra pa
ruoštos atominių bombų išmeti
mui, atskris manevrams į An- 
gliją.

Vašingtonas. Spaudos konfe
rencijoje, AFP pranešimu, Pran
cūzijos užs. reik. min. R. Schu
man patvirtino gandus apie vyks
tančius slaptus pasitarimus Vo
kietijos klausimais tarp Sov. Są
jungos ir JAV. AP pranešimu, di
plomatiniai Vašingtono sluogsniai 
pareiškė, jog pasitarimai tarp 
abiejų valstybių dar nepasibaigę. 
Ligšiol taip pat nepasiekta dar 
ir jokio susitarimo. Prez. Truma- 
nas ir užs. reik, ministerija net
gi šį klausimą atsisakę komen
tuoti. Iš amerikiečių pusės pasi
tarimams vadovauja Dr. Philipp 
C. Jessup, iš sovietų — Jakov i 
Malik.

AFP praneša iš patikimų šalti
nių patyrusi, jog sovietai yra pa

siūlę nutraukti Berlyno blokadą 
ir sušaukti keturių didžiųjų vals
tybių užs. reik, ministerių kon
ferenciją. Joje turėtų būti pa
kartotinai apsvarstytas vienos Vo
kietijos valstybės įkūrimo klausi
mas. Charakteringa, jog sovietai 
esą nestatę jokių sąlygų ir net 
nereikalavę nutraukti vakarinės 
Vokietijos valstybės kūrimo dar- 
bų.

Pagal sklindančius gandus, 
anglų vyriausybė visiškai Vokie
tijos klausimais sutinkanti su 
JAV linija. Tačiau, esą anglai 
norį keturių didžiųjų pasitarimus

I tol nutęsti, kol būsianti įsteigta j 
I vakarinės Vokietijos valstybė.

Už vakarų Vokietijos valstybės 
I įkūrimą pasisakė ir buvęs gen.

Clay politinis patarėjas. R. Mur
phy radijo pasikalbėjime su ERP 
administratorium Paul G. Hoff
mann ir karo viceministeriu T. 
S. Voorhees. Murphy pabrėžė, jog 
Vakarų sąjungininkų vienintelis 
tikslas Vokietijoje yra padėti įsi
kurti vakarinės Vokietijos vals
tybei, kurįoje taiką mylį žmonės 
galėtų gyventi gerose ir sveikose 
ūkinėse sąlygose ir draugiškuose 
santykiuose su kaimynais. Stip
ri, bet nesubrendusi Vokietija 
galėtų būti pavojinga JAV ir vi
sam pasauliui; gi silpna Vokieti
ja būtų ūkinio netikrumo fak
torius ir politinių bei socialinių 

I neramumų lizdas. Vakarų sąjun
gininkų tikslas gi esąs sukurti 
„saugią Vokietiją“.

„Stalinas atsako i Atlanto Pakia"
» t

New Yorkas. Komunistų per
galė Kinijoje esąs pasaulinio 
tvano masto įvykis, kurio padari
niai paliesią ne tik Aziją, bet ir 
visą pasaulį, — rašo pirmadienio 
„New York Times“. „Jei neatsi
tiks stebuklas ir nepasikeis visa 
pasaulio situacija, kaip kad tam
siausiose karo dienose prieš Ja
poniją, arba jei nacionalistinis 
pasipriešinimas nebus sutiprintas 
didesne, negu anksčiau, iš užsie
nio pagalba, — tai Kinijos liki
mas bus antspauduotas. Tuo bū
du vietoj pirmųjų demokratinės

vyriausybės formos pumpurų, 
kaip kad jie buvo bepradedą žy
dėti Ciangkaišekui valdant, ateitų 
tironija su Kaino ženklu, kuri 
nešioja kiekvienas komunisti
nis rėžimas. Komunistų žygiavi
mas į priekį Kinijoje yra Stali
no atsakymas į Atlanto paktą ir 
Trumano bei Marshallio planą. 
Komunistų pergalė Kiriijoje reiš
kia ne tik Vakarų, ypač JAV, 
pralaimėjimą, bet taip pat dar 
plačiau pavaizdupja visišką Tol.

I Rytų politikos fiasko“.
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Nuolatinis tremtiniu palydovas
Oaugel mūsų tautiečių naujose 

tėvynėse turės gal geresnį pragy
venimą negu Lietuvoje. Bet kiek
vieną suaugusi emigrantą lydės tė
vynės ilgesys, kuris moksliškai 
vadinamas nostalgija, o anglų žo
džiu ■— „homessickness", lietuviš
kai sakant, „tėviškės ilgesio liga". 
Daugiau ar mažiau, pagal žmogaus 
sielos jautrumą, šiąja liga serga 
visi suaugusieji emigrantai. Vai
kai, neatsimeną savo tėviškės, šito 
nemalonaus palydovo neturi. Bet 
vaikų organizmas sunkiau pakelia 
griežtą klimato pasikeitimą, negu 
suaugusieji. Europiečių ateivių 
vaikų mirtingumas P. Amerikoje 
labai didelis, o koks bus Australi
joje — pamatysime.

Nostalgija reiškiasi stipresne 
forma, kada emigrantas atsiduria 
daug šiltesnėje zonoje, negu jo tė
vynėje. Europos šiaurietis, atsidū
ręs tropiniame arba subtropiniame 
klimate, ’ pvz., baisiai pasiilgsta 
sniego. Sakoma, jei nėnuvarytum 
minties apie sniegą, tai išeitum iš 
proto. Nemažas europiečių moterų 
procentas P. Amerikoje netenka 
psichinio gyvenimo pusiausvyros. 
Atrodo, kad mūsų tautiečiai*Aus
tralijoje sunkiau sirgs’nostalgija, 
negu Siaur. Amerikoje, nes Aus
tralijoje ras daug skirtingesnę 
gamtą kaip Lietuvoje.

Pačioje pradžioje, kol žmogus 
įsikuria naujoje šalyje, jo visa 
energija eina į „kovą už būvį”, ir 
jam nelieka laiko labiau susimąs
tyti, todėl tada nostalgija dar silp
niau pasireiškia. Bet po kokių me
tų, sakysim, naujieji australai pra
dės skaudžiai jausti tėvynės ilgesį. 
Lengvesnė nostalgija bus tiems 
lietuviams, kurie nebus visiškai 
askirti nuo savo tautiečių. Deja, 
daugumas DP atsidurs laukuose, 
bus išslaidyti po mažai apgyventą 
žemyną, kur kaimas nuo kaimo yra 
per 50—100 km. Nors nėra pagrin
do manyti, kad pabaltiečiai bus 
įkurdinami tropinėse zonose, bet 
didelis vienos lietuvių šeimos nuo
tolis nug kitos bus gera dirva nos
talgijos kančiai. Be to, nuolatinė 
nuodingų vabalų ir šliužų baimė 
nekąip atsiliepia žmogaus nuotai
kai, vargina naujakurį ir tuo stipri
na savo tėviškės ilgesį.

Paprastai mūsų žmonės, prieš 
važiuodami, domisi naujosios tė
vynės temperatūra ir mažiau pa
galvoja apie tuos gyvius/ kurie 
knibžda karštame klimate. Tiesa, 
šiltųjų kraštų karščiai žmogų var
gina ir greit sendo šiaurės euro
piečius, ypač jei mėgsta alkoholi- 
Sakysim, tokioje Brazilijoje Euro
pos šiaurietis, kuris mėgsta degti
nę, pasensta per 5 metus. Bet čia 
dar ne visa bėda. Atsidūrus Bra
zilijos plantacijose, kur ir DP siū
lomas darbas, kiekviename žings
nyje žmogų tyko mirtis: čia gali 
būti įkirstas nuodingos gyvatės, 
ten skorpiono, o tenai ant tavęs 
gali nutūpti „auksinė" muselė, nuo 
kurios įkandimo nėra vaistų. Leng
vai prie tavęs gali prikibti ir pa
razitai, užkrėsdami rimtą ligą. In
dėnai su tais priešais yra susigy
venę ir moka nuo jų gintis. Bet 
europietis — labai kenčia tokioje 
aplinkoje, kur tiek pavojų. Jis 
greit palūžta ir net išeina iš proto. 
Nenuostabu, kad kai kurie lietu
viai ateiviai Brazilijoje buvo pa
siryžę parduoti savo ūkius ir net 
grįžti į tarybinę Lietuvą. Ži
noma, jie nežino ar nenori ži
noti, kad jų tėvynėje siaučia už 
Brazilijos gamtos gyvius ne ma
žiau pavojingas „raudonasis" ma-1 
ras. Sunku žmones paveikti, kai 
jie suserga tėvynės ilgesio liga. |

Has patinka k .kas
Prof. Step. Kolupaila straipsnyje 

„Dėl ko verta gyventi?", kuris įdė
tas „Drauge" (IV. 15), tarp kitko 
rašo: „Neseniai atvykęs iš Seno
jo pasaulio į šviesomis žibantį, 
skubantį, bet sotų ir patenkintą 
Naująjį pasaulį, stebiu jį atidžių 
tyrinėtojo žvilgsniu ir lyginu 
mokslininko objęktingumu. -Sei
mininkai nemėgsta klausyti svečių 
kritikos; svečias teturi visa girti ir 
už visa dėkoti. Nesijaučiu svečias, 
nes dirbu nelengvą darbą ir moku 
lygiai su kitais aukštus valsty
binius mokesčius. Noriu tad pa
daryti kai kurias pastabas apie 
tai, kas jnan patinka Amerikoje

D1IR1BA IIS 1P1ET111ES ?
ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS IŠ SAO PAULO

Po atvažiavimo Brazilijon, paga
liau, ir mes trupučiuką galime nu
sišypsoti. Mat, gavau pastovų dar
bą kaip inžinierius vienoje austrų 
statybos firmoje. Darbas — sma
gus. Tokio jau b'uvau pasiilgęs: 
pastatų prdjektavimas, skaičiavi
mai, sąmatos. Alga pusėtina - 2000 
kruzeirų (apie 100 dol., arba 330 
DM). Įnlanoma trims pragyventi 
be galimybės taupyti ką nors atei
čiai. Kitą mėnesį žada pridėti. O 
dirbu iš peties. Net bendradarbiai
— italas ir austras — klausia, ko
kius vaistus aš vartojęs, kad tiek 
turįs noro dirbti. Atsakymas jiems 
trumpas: „Pabadaukite — sužino
site!”

Dabar, balandžio 8 d., pas mus 
jau prasidėjo vadinamoji žiema. 
Nakčia ir rytais gana vėsu — 
megztiniai pravartu. Dieną šilčiau. 
Žodžiu, ir oras dabar mums pa
lankesnis pasidarė.

Gavęs tarnybą, persikrausčiau 
arčiau miesto centro ir tenai, kur 
daugiau susimetę mūsų tautiečių. 
Arti lietuvių bažnyčia, klebonija, 
mokykla, taip pat autobusas. Tai
gi, jaučiuosi jau kaip ir nutūpęs
— įskūręs. Baldus visus pats pasi
dirbdinau: padarė juos „liaudies" 
stiliaus lietuvis stalius. Gavau su
mokėti už medį.

Viena blogybė .— Brazilijoje įsi
galėję parazitai, kurie įsimeta 

Silpniausiai mūsų žmonės serga 
nostalgija Šiaur. Amerikoje, kur 
didžiausia laisvė, nevaržomas ju
dėjimas, geras pragyvenimas, 
smarkiausia gyvenimo sparta, ne
duodanti žmogui sustojus apsimąs- 
tyti. Čia ir klimatas nelabai ski
riasi nuo lietuviškojo. Bet ir J. A. 
Valstybėse mūsų tautiečiai, ypač 
senesnieji, ilgėdavosi ir ilgisi savo 
gimtojo krašto. Nęjnaia lietuvių, 
išpardavę savo Zifl’tą.'Ntu'grįždavo 
namo —»į neprikrąj&Ąfiiąjš Lietu
vą, nors čia gal nęrasdayb - tokių 
patogumų, kaip Amerikoje. Daug 
jie yra sudėję savo sunkiai uždirb
to pinigo Lietuvos atstatymui, ku
rios meilėmeleido jų svetur dingti.

Nors lengvesnę forma, bet ir da
bar daugumas mūsų tautiečių nu
važiavę sirgs nostalgija J. A. Vals
tybėse. Dažnas trokš nors savo 
kaulus parvežti į laisvąją Tėvynę, 
kuri po bolševikų siautėjimo taip 
bus nuniokota, kaip gal niekad sa
vo istorijoje. Mat, tėvynės ilgesys 
bus neatskiriamas suaugusio emi
granto palydovas be atodairos į 
tai, į kurį pasaulio kraštą tremti
nio likimas jį nublokš. Sv. Rašte 
pasakyta: „Jei aš užmirščiau tave, 
Jeruzale, mano tėvyne, tegu nu- 
džiūsta-mano dešinioji ranka!“ Ši i 
mintis yra įrašyta į kiekvieno DP 
sielą Bemaž visi su geliama širdi
mi traukiasi toliau į Vakarus nuo 
savo brangiausios Tėvynės, taip 
nuoširdžiai mylimos, kaip ji gal 
niekad nebuvo mylima, kai kvėpa
vome jos gaivų orą. J. Gbs.

jm į. A. if alsiose
ir kas nepatinka. Prašau nepykti 
už mano atvirumą.

Laisvė —
Patinka man politinė laisvė, 

žmonių mandagumas, demokratiški 
papročiai, tolerancija. Europiečiui 
keista, kad nereikia registruotis po
licijoje; neįprasta, kada pašto val
dininkas padėkoja klijentui; ma
lonu, kai svetimi užjaučia ir sten
giasi padėti. Ypatingai krinta į akį 
finansinis pasitikėjimas: visa gali 
gauti skolon, gali nemą pirkti išsi
mokė jimui; algą gauni be pasirašy
mo algų lape, čekį atsiunčia paštu, 
paprastu laišku; ir pinigai nežūna! 
Vokietijos stovyklose mes stebė
jomės amerikiečių neatsargumu, 
kai rasdavom voke dolerį!

MIESTAI
Nepatinka man miestų nešvaru

mas; gatvių ir šaligatvių niekas 
nevalo, vėjas kilnoja smėlį ir dul
kes, pakampiais primėtyta skardi
nių ir bonkų, o ypač laikraščių ir 
popiergalių. South Behd’o mieste 
yra žuvusiems už tėvynę pagerbti 
lenta; tarpe vainikų dažnai pama
tysi tuščią degtinės bonką ... 
Miestai dar neturi atmatų pašalini
mo įmonių, o piliečiai nejaučia rei
kalo palaikyti švarą.

Galit sekmadienį praeiti kiaurai 
visą miestą, retai kur sutiksi viėną 
kitą žmogų ar šunį. Kur miesto 
gyventojai? Čia žmonės nevaikšto, 
tupi savo namuose, arba važiuoja 
automobiliais. Gatvės stačiai už
kimštos įvairiausiomis mašinomis, 
nuo 1949 ligi 1900 metų modeliais. 
Žmonės užmirš naudotis savo ko? 
jomis ir gali su laiku visai jų ne
tekti.

SPAUDA IR KALBA
Puikus dalykas — spaudos lais

vė. Bet negaliu priprasti prie vie
tinės spaudos, dar nemoku atskirti 
svarbaus nuo reklamos ir sensaci
jos. Ir nenoromis prisimenu trem
tinių spaudą Vokietijoje, o ypač 
Kempteno biuletenį „Dienos nau
jienas": ten viskas trumpai, bet 
įdomiai, ir dar su ryškia idėja.

Visos tautybės Amerikoje lygios, 
niekas jų nevaržo, nors kai kurių 
gal ir nemėgsta. Bet keista, kad 
žmonės užmiršta tėvų kalbą, išsi
žada savo tradicijų. Ypač jaunimas

virškinimo aparatan. Dėl to kas 
mėnesį visiems reikia daryti pa
grindinį „kaminų valymą". Sūnus 
buvo susirgęs viduriais, ir po vais
tų priėmimo išėjo 9 askarides. Tai
gi tiems, kas važiuoja Brazilijon, 
patartina pasiimti vaistų, pasitarus 
su Europos gydytojais apie brazi
lų ligas.

Čia lietuvių kolonija atrodo 
apsnūdusi Maža knygų, laikraščių. 
Atrodo, kad niekas ir nesidomi 
lietuviškąja spauda. Žadu toje sri
tyje bent’ trupučiuką padirbėti: gal 
bibliotekėlę ar skaityklą įsteigsi
me. Kam nebūtų sunku ir turėtų 
atliekamų, tai tegu „pačėdija" lie
tuviškų knygų ir laikraščių brazi
lams.

Jei čia daugiau atvažiuotų veik
lių mūsų inteligentų, dirva būtų 
plati. Kunigams ir kitiems apašta
lams čia darbo būtų. Reiktų su
rinkti savo brolius po pastoge.

Kaip aiškėja, Brazilijon gali 
drįsti važiuoti amatininkai, o ki
tiems, kad ir pajėgiems dirbti ran
kų darbą, maži uždarbiai. Mokant 
svetimųjų kalbų, pvz. anglų, gali
ma rizikuoti ir kitiems.

Gavau daug laiškų iš Kolumbi
jos. Visi lietuviai ten gerai įsiku
ria. Nors Bogota 2600 m. aukštu
moje, bet apsipratę. Kaip rašo, te
nai niekas iš peties nedirba kaip 
čia, Brazilijoje. M. Ivanauskas

IRLANDIJA - LAISVA
Jau apie šių metų pradžią Irlandi- 
jai buvo paskelbia, kad balandžio 
18 d. jai išmušianti laisvės valan
da: kad ryšys, kuris ją rišo su 
D. Britanija, bus galutinai nutrauk
tas.

Irlandija, arba Airija, tautos 
kalba tariant — Eire, nuo D. Brita
nijos atskirta Airijos jūra, apima 
68.895 km plotą ir turi 3 mil. gy
ventojų, kurių 80% katalikai. 
Valstybė sostinė — Dublinas. Rei
kia pasakyti, kad šeši šiauriniai 
apskričiai su Belfasto miestu va
dinami Ulsteriu, turinčiu per 1,3 
mil. gyventojų, nenutraukė savo 
ryšių su D. Britanija.

Nors Irlandija neturi nei anglių 
kasyklų, nei mineralų, turtingieji 
durpių klodai, sudarą krašto sep- 
tintadalį, atstoja jai tuos gamtos 
turtus, kuriais gali pasigirti kiti 
kraštai. Didelėse žaliuojančiose 
lankose gyventojai gali laikyti 
gausias galvijų bandas. Dėl tų 
lankų daugumo kraštas vadina
mas net „Žaliąja sala“. Aplamai, 
Irlandija, kaip ir Lietuva, yra žem
dirbių kraštas, nors kartais per di
delis "kritulių kiekis čia pakenkia 
avižų, miežių ir bulvių laukams.

Senovėje Irlandijos gyventojai 
buvo keltų kilmės irai ir škotai, įš 
kurių pastarieji yra pasitraukę į 
Škotiją. Jau gana anksti Irlandija 
yra priėmusi krikščionių tikėjimą, 
kurį platino tenai vienintelis šven
tasis —' šv. Patrikas. Jo raginami 
to krašto vienuoliai skelbė Šv. 
Evangeliją ne tik savo tautai, bet 
ir persikėlė į Europos žemyną, kur 
nuveikė nemažą misijų darbą ypač 
Vokietijoje. IX ir X amž. Irlan- 
diją valdė normanai ir danai. Kai 
1071 m. ją užkariavo Anglijos ka
ralius Henrikas II, Dublino apylin
kėje įgyvendinti anglai.' Bet tik 
XVII amž. Irlandija galutinai buvo 
prijungta prie Anglijos. Nėra abe
jonės, kad anglai stengėsi versti 
airius į Henriko VIII sukurtąjį 
anglikonų tikėjimą. Mad ir žiau
riausios priemonės tam tikslui bu
vo vartojamos, airiai išliko atspa
rūs ir ištikimi Kat. Bažnyčios na
riai. Jų žemės buvo nusavintos, 
užkrauti toki dideli mokesčiai, kad 
jie ilgainiui tapo nuskurdę nuo
mininkai. Ypač gi labai nukentėjo 

Pirmieji Įspūdžiai Čikagoje
NUOŠIRDŽIAI SUTINKA AMERIKOS KRANTE. — PRAGYVENIMAS 
IR DARBAS ČIKAGOJE. — DEL PRIKLAUSYMO PROF. SĄJUNGAI

Per 14 dienų iš Bremeno nuplau- 
kėm į New Orleaną, kur dar ne
privažiavus prie kranto su lai
veliais jūroje mums pastojo kelią 
reporteriai. Visi nustebome, išvydę 
uostą labai gražiai pasipuošusį vė
liavomis. Nors linojo, bet susi
rinko daugybė žmonių, kurie mus 

Jaukė su orkestru ir džiuginančio
mis kalbomis. •

nesidomi savo tėvų ir senelių kil
me. Sako, dėl to, kad tos tautos 

1 dabar pateko į nelaimę, kenčia 
vergiją ir katorgą, nėra kuo pasi
girti. Kas kita, jei jų prabočių že
mė garsėtų savo galybe ir didybe!

NAUJO ŽMOGAUS BELAUKIANT
Paklausiau vieną jauną vyrą 

apie jo ateities planus. Mokslą 
baigti, rasti gerai apmokamo dar
bo, pirkti naują mašiną, įsitaisyti 
miesčionišką gyvenimą ir kartą 
per metus nuvykti atostogų į Flo
ridą ar Californiją... Aj jis sutik
tų laisvu noru palikti visa tai, be
turtis bastytis po pasaulį ir skelbti 
tiesą apie pasaulio neteisingumą, 
kovoti prieš skriaudėjus, ieškoti 
teisybės ir laisvės, tiekti pagalbą 
ir reikšti paguodą nelaimingie
siems? Suprantama, ne. Jis tą pa
laikytų .. mažiausia blogu bizniu!“

airiai 1649 m., kai O. Kromvelis 
pagrobė valdžią į savo rankas.

1689 m. Jokūbas II, netekęs sos
to, rado prieglaudą Irlandijoje. Bet 
po metų jis buvo nugalėtas Vil
helmo III, ir toji pergalė krašto t 
gyventojus įstūmė į didžiausią var
gą. Beveik visiškai tapę beteisiai, 
jie pradėjo bruzdėti. Įsikūrė slap
toji United Irishmen organizacija, 
kuri laukė iš Prancūzijos pažadė
tos pagalbos, o nesulaukusi gavo 
kentėti kruviną bausmę (1798 m).

1801 m. airiai galėjo būti- jau 
Anglijos parlamento nariai, bet tą- .. 
ja teise teleista naudotis tik pro
testantams. Ir tik nuo 1828 m. tos 
teisės susilaukė katemkai. Bet to 
airiams nebuvo gana. Jie rado už
tarėjų ne tik katalikų tarpe, bet 
ir nekatalikai airiai pradėjo kelti 
balsą prieš anglus engėjus. Nors 
O’Conelio pareikštas reikalavimas* 
nutraukti unijai su Anglija sulau
kė vėl griežtesnių varžymų, po jo 
mirties (1847) m. sąjūdis prieš 
Angliją augo tolyn. Nuo 1870 m. 
airiai nesiliovė reikalaudami au
tonomijos, kurią smarkiai parėmė 
protestantas Parnelis. Gladstone 
pateiktas reformos įstatymas bet
gi buvo atmestas Aukštųjų Rūmų.

Per pirmąjį pasaulinį karą, 1916 
m. Velykomis, airiai buvo net su
kilę, reikalaudami laisvos respubli
kos. Bet ir šis sukilimas buvo už
gniaužtas su žymiu kruvinų aukų 
skaičiumi. Tik de Valeros vado
vaujami sinfeinerai negalėjo, būti 
sunaikinti. Pagaliau 1921 m. pasi
sekė susitarti su Loyd George 
valdžia. 1922 m. įstatymu Airija 
buvo pripažinta laisva su domini
jos teise, gavo savo vyriausybę,’ 
kariuomenę, muitų ir ūkinę tvar
ką. Įsipareigojo tik ginti Angliją, 
jei ši būtų puolama. General
gubernatorius atstovavo Anglijos 
valdžiai, kuri de Valeros įtaka 
1936 m-, buvo anuliuota. Nauja v 
santvarka 1937 m. Airiją paskelbė 
suverinene valstybe. Nors Anglija 
tos naujosios santvarkos^ nepripa
žino, bet galų gale pereitais me
tais buvo numatyta, kad 1949 m. 
balandžio 18 d. Airija stos į ne- 
priklausoipų valstybių eilę, gauda
ma Irlandijos vardą.

Dr. J. Januškevičius

I Krante kiekvienas -gavome po 
gražią dovaną — Amerikos tautinę 
vėliavėlę, sukėlusią mums daug 
vilčių. Vienas lenkų karininkas 
dar su darbo kuopos uniforma, ga
vęs vėliavėlę, bučiavo Amdrikos- 
žemę. Jį taip nufotografavo repor
teriai, o kitą dieną paveikslą ga
lėjai matyti beveik visuose lai
kraščiuose.

Vėliavėlėmis pasipuošusius mūs 
sutiko NCWC, Traveler's AID, 
CWS ir kitų organizacijų atstovai 
ir paėmė globon kaip savo vaikus. 
Raud. Kryžius vaišino amerikietiš
komis gėrybėmis, buvo galima so
čiai pavalgyti. Visi- tremtiniai bu
vome nustebinti dideliu amerikie
čių nuoširdumu, kuris amžinai- 
neišdils iš mūsų atminties.

Nuo New Orleano, gavę iš or
ganizacijų bilietus, per vieną parą 
pasiekėme Čikagą. Čia pirmieji įs
pūdžiai — didžiausias judėjimas; 
krautuvės pilnos visokiausių gėry
bių, krinta į akį nešvarios gatvės. 
Namai daugiausia dviejų aukštų, 
pritaikyti dviem šeimom. Bet bu
tas gauti -nelabai lengva, kur kas 
lengviau gauti kambarių prie šei
mos.

Čia vienam asmeniui per savai
tę išlaidos už butą, kurą ir šviesą 
siekia apie 20 dol., dviem as
menim — apie 30 dol., o šeimai iš 
5 asmenų maistas per savaitę at-
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Ifakietioi tųde lietuvius Meuiuiu&us
Iš daugelio koncertų tremties 

lietuviams gerai pažįstamas so
listas Stasys Liepas kovo 27 d. 
koncertavo Augsburge, Šv. An
tano salėje. Koncerto pirmoji da
lis susidėjo iš F. Schuberto, R. 
Schumano, P. J. Čaikovskio, J. 
Gruodžio ir St. Šimkaus dainų. 
Antroje dalyje solistas padaina
vo eilę arijų iš G. Verdi, A. Bo
rodino, W. A. Mozarto ir kt. ži
nomų operų. Apie koncertą gra
žiai atsiliepė du didžiausi vie
tos vokiečių laikraščiai,— „Augs- 
burger Tagespost“ ir „Schwae- 
bische Landeszeitung“. Pirmaja
me — muzikos, recenzentas Dr. 
E. F. Schmid rašo: „Prieš kiek 
laiko Šv. Antano salėje įvykęs 
lietuvio baritono Stasio Liepo, 
kuriam akompanavo Aleksan
dras Kučiūnas, koncertas turėjo 
didelio pasisekimo. Menininkai, 
padedami stipraus muzikinio in
stinkto ir didelių gabumą, pa
teikė įvairią ir nenuobodžią pro
gramą. Stasys Liepas turi bal
singą medžiagą, kurios metalinis 
skambesys ir intensyvi jėga vi
suose diapozonuose stipriai vei
kią. Jo balšo pilnumas ir šiluma 
ypač teigiamai pasirodo drama
tiniuose momentuose. Aleksan
dras Kučiūnas yra ne tik kultū
ringas, žinąs savo dalyką akom- 
ponijatorius, bet taip pat ir vei
kalo apie Richard Wagnerį au
torius.

Abiejų menininkų bendradar
biavimas ypač teigiamai atsilie- 

. pė į pirmąją koncerto.dalį. Aukš
čiausią laipsnį sudarė dvi gra
žiausios Čaikovskio dainos, ku
rios buvo interpretuotos labai 

_aukštu lygiu. Tačiau’ ir St. Šim- 

seis apie 30 dol,, butas 10 dol., 
kuras ir šviesa 5 dol., iš viso apie 

.45 dol., Gi_ paprasto darbininko 
vidutiniškas uždarbis per savaitę 
55 dol. Taigi, atvykus su didesne 
šeimyna, čia iš pradžios įsikurti 
nelabai lengva: turi pradėti lip
dyti gyvenimą kaip tas paukštis 
lizdą ant šakos. Tremtiniai, atvy
kusieji prieš metus ar seniau, jau 
pradeda įmanomai kurtis.

Čikagoje darbo gauti irgi nela
bai lengva, nes esama bedarbių. 
Daugelis fabrikų vis mažina dar
bininkų arba darbo valandų skai
čių: Lietuviai tremtiniai daugiau
sia pradeda dirbti didelėje kepy
kloje „Silver Cup". Čia naujokui 
už valandą moka 1,25 dol., o naktį 
dar prideda 5 c. viršaus. ®er sa
vaitę dirba 5 dienas arba naktis, 
iš viso 40 vai. už ką į rankas 
gauna apie 48 dol. Šeštadienis 
laisvas.

Iš karto sudaro tam tikros 
skriaudos priklausymas unijai, t. y. 
prof, sąjungai. Iš pirmųjų savaičių 
uždarbio unija paima 50 dol. kaip 
įstojamąjį mokestį, o vėliau kas 
mėnesį ima 2,80 dol. Specialistai, 
kaip staliai ar kiti, įstojamojo mo
kesčio turi mokėti trigubai, taip 
pat ir trigubas jų mėnesinis nario 
mokestis. Todėl lietuviai trem
tiniai iš karto norėtų nuošalyje 
laikytis nuo unijos. Bet unija ne
labai žiūri, ar tu turi ką valgyti, 
ar ne: atskaito iš algos -įr tiek. 
Taip pat nežiūri, ar tu nori pri
klausyti, ar ne: jei tik kur prie ta
vęs prieis, būtinai įtrauks. Kai 
kurie- specialistai piielai dirbtų pri
vačiai, nepriklausydami jokiai uni
jai, pvz. kaip staliai, dažytojai, 
batsiuviai, siuvėjai, kirpėjai irkt. 
Bet tada yra pavojus susilaukti *iš 
unijos pusės nemalonumo: kur 
oficialiai negali priversti, tai „ap
lygina šonus". Norint darbą pa
keisti arba pradedant naujoj vie
toj dirbti, vėl turi mokėti įstoja
mąjį mokestį unijai. Ankščiau įmo
kėtieji pinigai negrąžinami ir nau
joje darbovietėje neužskaitomi.

K. Bružas 

kaus liaudies dainose buvo jau
čiamas tvirtumas. Abu dalykai 
buvo x atliekami lietuvių kalba, 
kas ypač teigiamai veikė skam
bumo atžvilgiu.

Antroje dalyje 9t. Liepas ypa
tingo pasisekimo sulaukė su di
deliu (įsijautimu ir inpozuojan- 
čiomis balsinėmis priemonėmis 
atlikdamas prologą iš Leoncaval
los „Pajaco“ ir virtuoziškai Fi
garo partiją iš Rossini „Sevili
jos kirpėjo.“

,/Schwaebische Landeszeitung“,

LIETUVIAI
BRAZILIJOJE

■7- Tremtinio inž. Z. Bačelio ini
ciatyva susikūrė Lietuvių Inžinie
rių Sąjungos užsienyje skyrius.

— Tremtinį inž» J. Antanaitį 
viena stambi brazilų firma biznio 
reikalais siunčia į Švediją.

— General Motors kompanijos 
šaldytuvų skyriuje gauna darbus 
daug tremtinių, neseniai atvykusių 
iš Europos.

AUSTRALIJOJE
— Naujai , į Australiją atvykę 

lietuviai kuriasi ir jų skaičius vis 
daugėja. Stiprėja kultūrinis vei
kimas ir lietuviška spauda. Austra
lijos ’Lietuvių Draugiją Sidnėjuje 
leidžia „Mūsų Pastogę", kurią 
redaguja. tremtinys rašytojas Juo
zas Žukauskas. Kitas tremtinys J. 
Glušauskas leidžia „Australijos 
Lietuvį."

PRANCUZIJOJE
— Vienas iš gabiausių jaunosios 

kartos lietuvių dailininkų Vytau
tas Kasiulis, po įtempto pusmečio 
darbo pasiruošė savo paveikslų 
parodai. Esant materialinių sunku
mų, ghlimas dalykas, jog parodą 
ruoš bendrai su ukrainiečių ir gu
dų dailininkais. („V.")

'Pranešimai
Kultūros . Tarnybos Istorinės 

Medžiagos Rinkimo Komisija pra
neša, kad ji dėl emigracijos savo 
darbo nuo š. m. gegužės mėn. 1 d. 
Rebdorfo stovykloje tęsti nebe
galės. Visą likusią istorinę medžia
gą prašome siųsti Kultūros Tarny
bai į Schwaebisch Gmuend (14a), 
Bismarck-Kaserne. KT IMRK

LIET. E V. REFORMATŲ S YNO DO 
REIKALU

S. m. birželio 24. d. Horneburg'e 
N. E., Krs. Stade, YMCA Training 
Centre (Anglų zonoje), įvyks Lie
tuvos Ev. Reformatų Synodas trem 
tyje.

Paskutiniu laiku ypatingai pagy
vėjus emigracijai į užjūrius, gali
mas dalykas, kad tai gal bus pas
kutinis mūsų synodas Europos že
myne. Kunigai, kuratoriai, parapi 
jų atstovai ir svečiai kviečiami 
ko gausiausiai jame dalyvauti. No
rint laiku apsirūpinti nemokamais 
bilietais kelionei, norinčius vykti 
į synodą prašome skubiai siųsti 
savo adresus, nurodant gimimo 
datą ir DP kortelės ar screen, cer- 
tif. Nr., Kolegijos sekretoriui mo
kyt. P. Bružui, (24a) Horneburg N. 
E., Krs. Stade, YMCA Training 
Centre.

LIETUVOS EV. REFORMATŲ 
KOLEGIJA TREMTYJE

IŠEINA „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“
Šiomis dienomis išeina iš spau

dos populiariausias Tumo-Vaiž
ganto- veikalas „Dėdės ir dėdie
nės", kaina 3.— DM. Leidėjas: 
Lietuvių Tremtinių Kooperatinė 
Leidykla „Aistia“. f 

kuris apskritai užsieniečių at
žvilgiu labai rezervuotas, kon
certo proga rašo: „Šis puikus
lietuvis dainininkas turi gražų ba-« 
ritoną, pilną vyriškos jėgos, ta
čiau tuo* pačiu švelnų, puikiai 
skambantį ir visuose tonuose la
bai 'išlygintą. Jo interpretacija 
yra pergauta dramizmo, kas tei
giamai atsiliepė operų arijų at
likimui. Ypatingą įspūdį paliko 
Igorio arija iš „Kunigaikščio Igo
rio... Pažymėtinai atliktos ari
jos taip pat iš „Sevilijos kirpė
jo“ ir „Figaro vestuvių“, Toliau 
laikraštis pastebi, jog puikiai 
buvo atliktos lietuvių liaudies 
dainos. • . A. E.

ARGENTINOJE
— GENĖ PAULAUSKATE, A* 

gentinos lietuvaitė, vadovaujanti 
EN-RO-GE meniniam trio, su 
gastrolėmis apvažinėjo Šiaurės, 
Pietų ir Centro Ameriką. Dabar iš 
Panamos atskrido į Kolombiją ir 
dirba Call municipaliteto teatre. 
(„A.L’B.j.

* PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiame

Augsburgo L. R. Kryžiaus Moterų 
Skyriui už aplankymą, linkėjimus 
ir įteiktas dovanas Šv. Velykų pro
ga, o už fnargučius Augsburgo ko
lonijos tautiečiams lietuviškas ačiū!

Dėkingi lietuviai ligonys 
Augsburgo DF ligoninėje

Vyr. FASK 1948 metu veikla
KREPŠINIS

Populiarus ir garsus lietuvių ir 
svetmtaučių tarpe krepšinis buvo 
viena iš judriausių sporto šakų, pa
sireiškusių tremtyje. Vyr. FASK-tas 
neturėjo sunkumų krepšinio popu
liarinimo darbe, — teko visą šį darbą 
tik koordinuoti.

1947 m. gruodžio 14 d., po Pabal
tijo krepšinio pirmenybių Kempte- 
ne, numatėme sekančias Pabaltijo 
pirmenybes įvykdyti 1948 m. kovo 
mėn. Lūbecke. Taip pat, skatinant 
jaunuosius dirbti, numatomos Pa
baltijo krepšinio žaidynės jau
niams, ir jos įvyko Scheinfelde. Lie
tuvių rinktinę sudarė Scheinfeldo 
ir Kempteno jaunieji krepšininkai. 
Pabaltijo vyrų krepšinio žaidynės 
Lūbecke, dėl neramios politinės pa
dėties ir atsisakius dalyvauti es
tams, neįvyko.

Suėjus į sąlytį su Prancūzijos spor
to vadovybe, buvo daroma žygių lie
tuvių reprezentaciniam vienetui su
daryti sąlygų dalyvauti tarptautinėse 
krepšinio žaidynėse Gavus oficialų 
kvietimą, pradėta rūpintis Prancūzi
jos konsulate įvažiavimo vizoms 
gauti. Nespėjus laiku gauti JAV už
sienio pasų į žaidynes išvykti nepa
sisekė, tačiau tuoj pat buvo supla
nuota išvyka po Prancūziją. Šiai 
išvykai geriau pasiruošti rinktinė 
žaidė Garmische dvejas rungtynes 
prieš amerikiečių karių vienetą, ir 
abejus susitikimus laimi. Antrosios 
numatytos rungtynės Bad-Tdlze prieš 
amerlkičių karių rinktinę Europoje 
neįvyko, amerikiečiams paskutiniu 
momentu atsisakius.

Gavus įvažiavimo vizas į Prancū
ziją, rinktinė suvažiavo į Zirndorfą 
paskutiniam pasiruošimui. Iš čia 
1948 m. birželio mėn. išvyko į Pran
cūziją, tačiau ne pilnos sudėties, ka
dangi trys dalyviai negavo laiku už
sienio pasų Pasiruošimo darbas pa
reikalavo iš visų milžiaiško pasiau
kojimo. Tenka pastebėti, kad šią iš
vyką finansiškai rėmė vadovaujan
tieji veiksniai ir -visuomenė. Rinkti
nė sužaidė '17 rungtynių, iš kurių 16 
laimėjo, o vienas, pralaimėjo LYONE 
23:22. Rinktinė, attiko propogandos 
žygį, ir prancūzų spaudos gražūs 
įvertinięrai yra nemažas įnašas ben
droje Lietuvo^laisvinimo kovoje.

Vyr. FASK-tas, pagal tarptautinį 
susitarimą, buvo įpareigotas įvyk
dyti INKOPF krepšinio pirmenybes 
Augsburge. Pirmenybėse dalyvavo 
estai, latviai, ukrainiečiai ir lietu
viai. ftių varžybų nugalėtoju tapo 
lietuviai, įveikę visas tautybes, tuo 
laimėdami Pavergtųjų Tautų žaidy
nių .krepšinio nugalėtojo vardą ir 
aukso medalį. Reikia pridurti, kad 
lietuviams atstovavo antroįi rinktinė, 
kadangi pirmoji nebuvo 'grįžusi iš 
Prancūzijos.

1948 Tn. rugsėjo mėn. susitariama 
su Vokietijos krepšinio federacija 
Augsburge surengti pirmąsias tarp
tautines krepšinio rungtynes, kurios 
.vyko Augsburge ir baigėsi gražia 
‘lietuvių pergale.

Dar vienas reikšmingas įvykis 1948 
m. veikloje buvo „Čiurlionio“ an
samblio (su kai kuriais pastiprini
mais) laimėjimas prieš-. Paryžiaus 
rinktinę.

Šiuo metu daugelyje Vokietijos

Paieškojimai
Kas žino apie likimą Algirdo 

Penkaičio, teisininko iš Kauno, ir 
jo žmonos Antosės Aleksaitytės- 
Penkaitienės, ' malonėkit pranešti 
šiuo adresų: V. Ignaitis, Range
worthy Court, Nr. Bristol, Eng
land. r

Iš JAV ir kitur yra paieškomi 
šiame skelbime išvardyti asmenys. 
Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
malonėkite atsiliepti C/Kartotekai 
per artimiausius LTB skyrius, kar
tu nurodant, skelbimo eilės Nr. ir 
įdedant reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

96. Mr. Frank Sedbaras, kil. iš 
Batakių vi., Tauragės aps., gyv. 
JAV ieško brolio Petro Sedbaro, 
sesers Marijonos Sedbariūtės— 
Bambalienės ir kitų giminių.

97. Mr. Edward S. Anderson, 6. 
Stanislovo-Teodoro Žako ar Za- 
kausko iš Ylakių ir Anna Rusaitės 
iš Klišių, Skuodo vi., gyv. JAV 
norėtų surasti savo gimines ir pa
dėti jiems atvykti į JAV.

98. Mrs. Agota Arisevičienė— 
Seiliūtė, kil. iš Sprindiškių km., 
Klebiškiu vi., Marijampolės aps., 
gyv. JAV, ieško brolio Jono Sei
liaus, pusbrolio Antano Seškausko 
ir Antano Capkausko.

99. Ignatz Mottl gyv. Argenti
noje, paieško Maile (Meila) Ja- 
sinskaitės, 25 m. amž., mokytojos, 
1945 pavasarį dar dirbusiosMesser- 
schmittwerke prie Regensburgo.

100. Mrs. Ona Vasiliauskienė — 
Zaltauskaitė, gyv. Sao Paulo, Bra
zilijoj, paieško sesers Elzės Kalvy-

apygardų, krepšinio pirmenybėse da
lyvauja lietuvių vienetai.

FUTBOLAS
Vyr-. FASK-tui sutikus1 dalyvauti 

INKOPF-o rengiamoje Vokietijos DP 
sporto šventėje, pradėta rūpintis fut
bolo rinktinės sudarymu ir jos atitin
kamu paruošimu varžyboms. Prieš 
pat valiutos reformą numatytieji 
rinktiniai kandidatai suvažiavo į 
Augsburgą treningui. Siam reikalui 
buvo pasamdytas vokietis treneris. 
Vos darbui prasidėjus, buvo įvykdy
ta valiutos reforma, dėl kurios teko 
šį darbą nutraukti. Kiek vėliau, vėl 
suvažiavus dalyviams, buvo .įvykdy
tos kontrolinės rungtynės prieš 
Augsburgo „VIKTORIJOS“ sporto 
klubą. Liepos mėn, ir' prasidėjo DP 
futbolo pirmenybės, $iose pirmeny
bėse teko susitikti su visa eile už
sieniečių komandų. Buvo laimėta 
prieš Vengriją, Jugoslaviją, Estiją. 
Sužaista lygiomis su Ukrainia ir Len
kija. Finalinėse DP futbolo pirmeny
bių rungtynėse teko pralaimėti len
kams ir ukrainiečiams. Tokiu būdu 
Vokietijos DP futbolo pirmenybėse 
mums teko trečioji vieta ir bronzos 
medalis.

STALO TENISAS . t
1948 m. kovo mėn. Bad-riauheime 

buvo įvykdytos vyrų „dešimtuko" 
pirmenybės. Balandžio mėn. musų 
stalo teniso rinktinė dalyvauja Geis- 

■ lingene įvykusiose Pabaltijo stalo 
teniso varžybose, ktirių metu lietu
viai laimi pirmąsias vietas visose 
trijose klasėse. Gegužės mėn. Dlllin- 
gene įvykdytos Lietuvos stalo teniso 
pirmenybės vyrų, moterų ir jaunių 
klasėse. Po to įvykusiose stalo teni
so rungtynėse prieš Augsburgo 
„TSG" mūsiškiai laimi žymiu rezul
tatu 8:1. Liepos mėn. Augsburge bu
vo įvydptos moterų stalo teniso IN
KOPF-o vykdomos pirmenybės, ku
riose mūsiškės iškovojo visas tris 
pirmąsias .vietas ir tuo pelnė aukso 
medalį. Pažymime, kad šiose rungty
nėse Lietuvai atstovavo daugumoje 
jaunosios tenisistės. Spalių mėn. In- 
golstadte įvykdytose vyrų INKOPF-o 
pirmenybėse laimima antroji vieta ir 
sidabro medalis, ftiose rungtynėse 
Lietuvai atstovavo nepirmojL mūsų 
rinktinė. (Pabaiga kitame nr.!) 

Ki <šeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie-
P&.IUUIIUI niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinamos tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—. už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr.1 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. Sklrius. 9204 So. Broadway, Lo’s Angeles 3, Cal. USA. 

ir Mr. Pr. Urbutls, 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Ill, USA.
Australijoje: Rev. J. Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažinskas, Caixa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje ir Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse —.6 doleriai 
metams.

nienės iš Kauno, paskutiniu laiku 
gyvenusios Danijoj.

101. Mrs. Agota Mikoliūtė — 
Anusevičienė, gyv. JAV, paieško 
sesers Stasės Sasnauskienės—My- 
koliūtės,. gyvenusios Prazariškio 
km., Pažaislio valsč.

102. Mr. Antanas Bolkus, gyv.‘ 
JAV, paieško brolių ar jų vaikų: 
Juozo ir Felikso Bolkų, gyvenusių 
Genonių km., Dusmėnų par., 
Onuškio •vi.,, ir sesers sūnų iš 
Rudnios km.

103: Mrs. Natalija Beisevičienė - 
Jankevičiūtė, gyv. JAV, paieško 
brolių: Vincento ir Viktoro Janke
vičių; Juozapo ir Valerijos Eimon- 
tų ir jų dukters^ Bronės Jankevj- 
čiūtės ir Kazimiero Leimonto.

104. Viktoras ir Antanas Prata- 
šiai-Pratt, gYv. JAV, paieško Ago
tos Pratašiūtės-Mureikienės ir jos 
šeimos iš Mureikių km. Griškabū
džio vi., Sakių aps.

105. Mrs. Marija Pūtis—Baublįū- 
tė, gyv. JAV, paieško seserų: Vin
centos Baublienės—Baubliūtės ir 
Marcelės Stoškier^s Baubliūtės iš 
Perlojos mst; Petronės Cesnulevi- 
čienės-Baubliūtės ir jos vailčų.

106. John Babkauskas, gyv. JAV, 
ieško giminių ir asmenų, kilusių iš 
Rumšiškės vi., Kauno aps.

107. Mrs. Marcelė Bučinskienė— 
Kurklietytė, gyv. JAV, paieško 
brolio Benedikto Kurkliečio vaikų: 
Benedikto, Vlado, Konstancijos it 
Genovaitės Kurkliečių ir sesers 
Domicėlės Vedeikienės — Kurklie- 
tytės vaikų, kil. iš Strepeikių km., 
Obelių vi., Rokiškio aps.

108. Mrs. Sheshkijs, gyv. JAV, 
paieško Petro Šeškevičiaus, gyve
nusio Lietuvoje Simne, Alytaus 
aps. ir Adomo Šeškevičiaus, gyv. 
Rudenų km., Gudelių v., Marijam-
polės aps.

109. Juozas Andrukaitis, gyv. 
JAV, paieško Armono Naujoko ir 
jo žmonos Leonoros Vaičiulytės 
iš Gelnės km. ir jų vaikus: Adu- 
kos ir Angelikos, Lietuvoje gyv. 
Naumiesty.

110. Marijos Sumpaitės-Cesnaus-. 
kienės, Lietuvoje gyv. Mažeikiuo
se ir Cecilijos Sumpaitės-Sedalie- 
nės, gyv. Tirkšliuose, paieško* se
suo, gyvenanti JAV.
• 111. Alfonsas Valentą, s. Marce- 
liaus ir Katrės Dabulevičiūtės-Va- 
lentų, gim. 1923. 4. 3 d. Syentara- 
gio km., Igliškėlių vi., Marijampo
lės aps.

112. Maria Biber t paieško vaikų 
Marijonos Ignatoff-Bibert, gim. 
Leopolio dv., Sakių aps.

113. Gauti adresai: Natalija 
Adomienė—Damicick, Anna Ans- 
kaitis, Bronius Jurkevičius, Leonas 
Mažeika, Petras Pliškevičius.

EMIGRACINĖ PRANCŪZŲ 
ZONOS STOVYKLA

I Prasidėjus masinei emigracijai 
ir iš pracūzų zonos, Lahr vieto
vėje įrengta pereinamoji DP sto
vykla visai zonai. Stovykla pra
dėjo veikti nuo balandžio 1d., iš 
kurios jau suspėjo išvykti di
džiulis transportas, apie 1700 
žmonių, į Australiją. Stovykla 
įrengtą buvusiam nacių lageryje, 
aptvertam keliomis eilėmis spy
gliuotų vielų. Patalpos labai 
prastos. Maistas ir gan blogas.

• B. Z.
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Parlamentai svarsto Atlanto Pakta

Prasidėjo Raudonojo Kryžiaus konferencija

Paryžius. Užs. reik. mųj.R. Shu- 
manas spaudos atstovams pareiš
kė, jog Šiaurės Atlanto paktas 
Prancūzijos parlamentui ratifi
kuoti bus pateiktas gegužės 17 d. 
po atatinkamų pasitarimų. Jis 

AMERIKIEČIAI MOKOSI 
RUSIŠKAI

New York a s. Žemės taškas, ku
riame daugiausia domimasi vis
kuo, kas šiandien dedasi Rusijoje, 
be abejo, yra New Yorkas. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą maža tebu
vo tokių, kurie mokėjo rusiškai. 
Laikotarpyje tarp abiejų karų jų 
skaičius padidėjo komunistų ir 
Rusijai simpatizuojančiųjų tarpe. 
Po antrojo karo visiškai kitaip 
virto. Pagal „US News and World 
Report", šiandien 35.000 studentų 
mokosi rusų kalbos. Viešųjų įstai
gų skaičius žmonėms, kurie moka 
rusiškai, betgi yra kur keis dides
nis. Daugelis eksporto fimų, o *r 
Vašingtono vyriausybė ieško „ži
novų", kur slaptoji tarnyba irgi 
turi tam tikrą pareikalavimą.

Tarp vadovaujančiųjų amerikie
čių diplomatų šiandien yra nema
ža tokių, kurie puikiai kalba ru-
siškai. Pvz., toks yra Georges Ken
nan. New Yorke kasdien skelbia
ma plačių ištraukų iš sovietinės 
spaudos, pradedant nuo „Pravdos1 
kurios parūpinamos per radiją ir 
kabeliu iš Maskvos. Leidiniai, ku
rie kaip kad Vyšinskio „Įstaty
mas Sov. Sąjungoje" tiek populia
rūs, pasirodo vertimais į angių 
kalbą ir labai perkami.

Mažne visi universitetai šiandien 
turi rusų kalbos katedrą. Lygiai 
kaip prancūzų, vokiečių ir isoanų, 
dabar ir rusų kalba įvesta kaip 
kalba, kuria jaunuolis turi bent 
kalbėti sklandžiai, jei nori patektu 
diplomatinėn tarnybon. Kongrese 
biblioteka Vašingtone gauna visų 
naujųjų’leidinių po vieną egzem
pliorių iš Sov. Sąjungos.

„VIENINTELIS KELIAS“
Londonas. Maskvos radijas, UP 

pranešimu, pareiškė, jog „vienin
telis kelias Berlyno ūkiui atsta
tyti“ yra normalių prekybinių 
santykių tarp visų keturių sekto
rių užmezgimas.

Sis Maskvos radijo /pareiški
mas kaip tik sutampa su dauge
liu pranešimų, pagal kuriuos 
Maskva esanti suinteresuota ko
kiu nors būdu nutraukti Berlyno 
blokadą. 

įvykiai rieda Tol. Rytuose
* (Atkelta iš 1 psl.)

tik palengvėl teįvykdoma. Juk 85% visų kinų tebegyvena kaimuo
se, ir tik 4% miestuose su daugiau kaip 100.000 gyventojų. Todėl 
Kinijos pramonė neišplėtota. Be to, kinas dar svetimas ir valstybės 
sąvokai, nuo senų senovės apsiribodamas savo lojalumu šeimai ir 
draugams ir palaikydams dar Konfucijaus nustatytą žmonių santy
kių supratimą. Priklausymas tokiai neasmeninei organizacijai, kaip 
valstybė, jam net atrodo absurdiškas.

Gal būt, šitų sąlygų akivaizdoje „N. Y. Herald Tribūne“ pastebi, 
jog net visiškas Kinijos nuostolis nebūtų toks didelis smūgis, kaip 
Vakarų Europos milžiniškos pramonės ir militarinio potencialo 
nuostolis. Iš čia gal paaiškinama ir laikinė amerikiečių ramybė dėl 
Kinijos įvykių. Gal būt, taip pat tikima iškilsiant Kinijos politiniam 
vadovavimui, „trečiąją pajėgą“, kuri susidėtų iš kuomentango, so
cialistinių ir liberalinių elementų.

pridūrė, jog praktiški su Atlanto 
paktu susiję klausimai galį būti 
svarstomi tik tada, kai visos pa
sirašiusios valstybės jį ratifi
kuos.

Reuterio • pranešimu, ir JAV 
seanto užs. reik, komisija dar šią 
savaitę pradės oficialius pasita
rimus Atlanto pakto klausimais.

Ryšium su Atlanto pakto rati
fikavimu Italijos kairiosios par
tijos reikalauja busimuosiuose 
konfliktuose visiško Italijos neu
tralumo.

VOKIEČIAI NORI „FUERERIO“
Vašingtonas. Amerikos teisi

ninkas E. Hopp, kuris po trejų 
metų darbo amerikiečių kari
niuose teismuose Vokietijoj ir 
Austrijoj sugrįžo į JAV, yra nuo-

Jau pradeda stigti darbo ir buto garantijų
IŠVYKSTANTIEJI TURĖTŲ PA RODYTI LIETUVIŠKOS ŠIRDĮ ES. — SKUNDAI IR UŽKLIUVI- 

MAI. — KAIP SU ŠEIMŲ EMIGRAVIMU Į AUSTRALIJĄ?
VT ĮKURDINIMO TARNYBOS VALDYTOJAS C. MASAITIS AKTUALIAIS EMIGRACIJOS 

KLAUSIMAIS

. Balandžio ,24 d. Vykdomosios 
Tarybos Įkurdinimo Tarnybos 
Valdytojas p. C. Masaitis lankėsi 
Augsburge ir mielai sutiko atsa
kyti „Žiburių“ korespondentui i 
keletą klausimų aktualiais emi
gracijos reikalais.

— Kokia padėtis yra tų bylų, 
kurios dėl kai kurių priežasčių 
konsulatuose yra pristabdytos?

— Iki šiol daugiausia sulaiko
mos bylos tų asmenų, kurie yra 
buvę kada nors bausti dėl kri
minalinių nusikaltimų ar saugu
mo (security) sumetimais iš CIC 
pusės. Amerikiečiai bent iki šiol 
nešima tokių bylų tuoj aiškinti, 
dažnai atideda į šoną, nes kandi
datų turi pakankamai, kurių by
lose nėra jokių abejonių. Iš lie
tuvių pusės dedama pastangų, 
kad tais atvejais susidaręs tų 
asmenų bylų eigoj vienas ar ki
tas neaiškumas būtų ištirtas ir 
padalytas aiškus sprendimas.

— Ar nepasitaiko išvažiavimo 
susitrukdymų dėl kitu priežas
čių?

— Iki šiol jau yra sulaikyta 
eilė šeimų dėl įsūnytų vaikų. 
Konsulai su įsūnytais vaikais šei
mų nepraleidžia. Tokioms šei
moms vienas kelias, — parūpin
ti įsūnytiems vaikams atskiras

Zeneva. Praėjusį ketvirtadienį 
Ženevoj Šveicarijos užs. reik, 
min. Max Petitpierre atidarė 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus suvažiavimą, kuriame daly
vauja 56 valstybių atstovai. Kon
ferencijos tikslas 1909 ir 1929 m. 
priimtąsias karo metu galiojan
čias teisių konvencijas pritaikyti 
modeminio karo reikalams. Gal 
svarbiausias konferencijos tiks
las yra visai naujos, civilinių 
gyventojų teises karo metu ap- 
saugojančioS, konvencijos priė
mimas. Pagal šią konvenciją tam 
tikrų kategorijų civiliniai gyven
tojai karo metu iš anksto numa
tytose vietose rastų prieglobstį 
ir būtų Raudonojo Kryžiaus glo
boje. /

Charakteringa, jog . konferen
cijoj lygiomis teisėmis, šalia Sov. 
Sąjungos, dalyvauja ir Ispanija.

monės, kad vidutinis Vokietijos 
pilietis norėtų gero patikimo va
do. Hopp pasakė: „Turiu įspūdį, 
kad nors vokiečiai jokio įjaujo 
Hitlerio nenori, bet nori vado, 
kuris paimtų valdžią y jiems 
sakytų, kas darytina, kad jie vėl 
galėtų imtis darbo“.

darbo ir buto garantijas. Įsūny
tieji vaikai kaip našlaičiai ne
praleidžiami.

— Yra asmenų, kuriems jau 
seniai sudarytos darbo ir buto 
garantijos, bet iki šiol negauna 
dar jokio pranešimo. Kas dary
tina?

— Jei jau prieš keletą mėnesių 
sudaryta darbo ir buto garantija, 
o iki šiandien negauta jokio pra
nešimo bei kvietimo pildyti do
kumentams, kreiptis į sutarties 
sudarytoją, kad jis iš ten visą 
reikalą pajudintų bei paklaustų 
DP Komisijoj. Galima tuo reikalu 
kreiptis ir į BALF įstaigos Eu
ropoje Įkurdinimo Tarnybą. Dau
gelio asmenų bylos negauna vien 
dėl to eigos, kad jų dokumentai 
buvo siųsti tiesiog DP Komisijai, 
o ne per kurią nors šalpos orga
nizaciją ir nėra kam jų emigra
cijos reikalais rūpintis. Daroma 
žygių ir šį reikalą išjudinti, tuo 
jau yra susirūpinusios šalpos or
ganizacijos, tarpininkaujančios 
tremtinių įvažiavimui į JAV.

— Ar nenumatoma įsileisti 
daugiau šeimų į Australiją?

— Dabar galiojančiais įvažiavi
mo į Australiją nuostatais tega
li įvažiuoti tik iki 6 asm. šeimos, 
iš kurių pusė šeimos narių turi 
būti darbingi. Darbingais jau lai
komi 14 metų vaikai. Iki šiol dar 
tebegalioja nuostatas, kad šeimos 
kiekvienam laive negali prašokti 
20% visų vykstančiųjų skaičiaus. 
Kiek teko patirti, numatoma tuo 
reikalu įvažiavimo sąlygas šei
moms palengvinti.

— Kaip gi yra su emigracija 
Kanadon, ar nėra žinių apie jos 
praplėtimą?

— Bent šiuo metu išvažiavimo 
į Kanadą be sutarčių galimybių 
yra maža. Mažas skaičius šeimų 
(apie 200) galės išvykti į cukri
nių runkelių ūkius. Galės vykti 
tik darbingi šeimos nariai, o kiti 
vėliau. Nedidelis skaičius yra pa
reikalautas į kasyklas. Neribotas 

Pirmoji paskutinę minutę apsi
sprendė konferencijoj dalyvauti 
ir atsiuntė didžiausią 29 narių, 
delegaciją. Vatikanui konferen
cijoj atstovauja apaštališkasis 
nuncijus Šveicarijai, Msgr. Phi
lippe Bernardini.

PROTESTANTAI PRIEŠ 
POPIEŽIŲ

Londonas. Anglų Protestantų 
Tiesos Sąjunga pasiuntė karaliui 
Jurgiui protesto raštą, kuriame 
reikalauja, kad karalaitė Marga- 
reta savo lankymosi Romoje me
tu nevizituotų popiežiaus. Reika- 
lavinps motyvuojamas „ilga is
torine kova su popiežių įtaka ka
rališkiesiems rūmams“.

Lankymosi klausimas buvo 
diskutuotas taip pat ir Jungtinė
je Protestantų Taryboje Londone. 
Ir Belfarto Tautinė Protestantų 
Sąjunga nutarė pasiųsti ryšium su 
karalaitės vizitu panašų pro
testą.

BAŽNYČIA LENKIJOJ NETYLI
Varšuva. Kat. Bažnyčia Lenki

joje pereitą sekmadienį aštraus 
tono ganytojišku laišku reikala
vo milijonus lenkų katalikų pa
smerkti kaltinimus, kad kunigai 

kontingentas yra gailestingoms 
seserims, tačiau kandidačių maža 
teatsiranda.

— Kaip su išvažiavimu Argen
tinon?

— Emigracijos sulaikymas Ar
gentinon yra administracinio po
būdžio. Ar Argentina plačiau pra
vers duris tremtiniams, nėra 
tikslesnių žinių.

— Koks būtų Jūsų pageidavi
mas išvykstantiems į JAV?

— Kiekvieno išvykstančio lie
tuvio į JAV turi būti šventa pa- 

! reiga parūpinti kiek galima dau
giau darbo ir buto garantijų pasi- 
likusiems Vokietijoje. Darbo ir 
buto garantijos baigia išsekti- 
Čia reikia parodyti lietuviškos 
širdies: užuot priėmus įvairias 
dovanas, buto įrengimus bei 
baldus iš savo giminių bei pažįs
tamų JAV-se, geriau paprašyti 
jų, kad jie išduotų kokiam nors 
lietuviui tremty darbo ir buto 
garantiją.

Sovietai pažeidė Lietuvos
(Atkelta iš 1 pusi.)

lijos kolonijas norinčios tarp sa
vęs išsidalyti ir tuo būdu susti
printi savo karines pozicijas. Pa
sak Gromyko, abi Vakarų vals
tybės norinčios Italijai dar pora 
Abisinijų primesti.

Į tai amerikiečių delegatas John 
Foster Dulles pareiškė, jog Ita
lijos kolonijų klausimas neiš
spręstas tik dėl sovietų netinka
mo nusistatymo. Galutinį spren
dimą rasti kaip tik trukdąs so
vietų noras gauti Tripolitaniją 
valdyti patikėtinio teisėmis. JAV 
šiuo metu net negalėtų paimti 
kokio krašto valdyti patikėtinio 
teisėmis, nes sovietai stengtųsi 
tai paversti niekais. Sovietai ne
sutinką su jokia visuomenine ar 
valdymo forma, jei ji nesanti ko
munistinė. Pagaliau J. F. Dulles 

esą valstybės priešai. Be to, ap
gailestavo, kad dėl tariamojo akr 
tyvumo prieš valstybę suimta ku 
nigų ir kaltinimus laiko „juo
kingais“. Ganytojiškas laiškas 
pasirašytas Lenkijos primo arki- 
vysk. Vyšinskio ir kard. Sapie- 
hos ir pažymi, jog daugelis dva
siškių neteko laisvės, negalint 
vyskupams patikrinti kaltinimų 
ir suimtųjų aplankyti.

Berlynas. Berlyno amerikiečių 
sektoriaus . komendantas gen. 
Howley Lenkijos vyriausybės 
pakvietimu išvyko trijų dienų 
vizitui į Varšuvą. Pabrėžiama, 
kad jojo lankymasis neturįs į jo
kių politinių užkulisių.

Varšuva. Du buvusieji pabėgusio 
min. pirm. Mikolaiczyko bendradar
biai, nuvykę į JAV, pareiškė, jog 
raudonoji armija Lenkijoje laiko 
300.000 vyrų pulti Vakarams.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Vašingtonas. JAV užs. reik, 

ministerija pranešė, kad dėl Ber
lyno blokados atšaukimo iš so
vietų pusės ir keturių didžiųjų 
užs. reik, ministerių susitikimo 
nebesą jokių kliūčių. Tass pat
virtino, kad nuo vasario 15 d. 
vedami pasitarimai dėl Berlyno 
blokados atšaukimo tarp sovietų 
atstovo Malik ir JAV atstovo 
Jessup.

Vašingtonas. Gen. Clay pareiš
kė, kad jis dar nieko nežinąs dėl 
Berlyno blokados atšaukimo. Dėl 
Tass pareiškimo negalįs irgi nie-
ko pasisakyŲ. Jam nesąs žino
mas joks sovietų pasiūlymas at
šaukti Berlyno blokadą.

Frankfurtas. Vakarų Vokietijos 
parlamento rinkimai įvyksią lie
pos 15 d.

AMERIKIEČIŲ MANEVRAI 
PASIBAIGfi

Heidelbergas. Gen. C. R. Huebner 
sekmadienį paskelbė iš šeštadie
nio į sekmadienį naktį pasibaigu
siųjų amerikiečių pavasarinių 
manevrų išdavą, pažymėdamas, 
kad „užpuolikai amerikiečių da
linių buvo priversti pasitraukti 
per sieną į „agresorių kraštą“. 
Amerikiečių daliniai iki paskuti
nio vieneto, kurie dalyvavo Gra
fenwoehr pratybose, grįžta į sa
vo stovėjimo vietas.

Kadangi „Pušį“ autorius nori 
išleisti atskiru leidiniu, tai spaus
dinimas „Žiburiuose“ nutraukia
mas.

pareiškė: „Apskritai, sbvietams 
geriau būtų tylėti, nes nė su vie
nu kraštu, kurį sovietai per karų 
užėmė, JT tautoms nepavyko su
eiti į sąlytį. Sov. Sąjunga laikosi 
nusitatymo, jog su savo užimtais 
kraštais ji tik viena tvarkosi.“

Į Gromyko užpuolimus taip pat 
atsakė ir britų valstybės minis- 
teris Hector McbNeil, kuris UP 
pranešimu, priminė Lietuvą, su 
kuria 1920 m. sovietai pasirašė 
sutartį, garantavusią jos suvere
nitetą. Šią sutartį po antro pa
saulinio karo jie pažeidė. Toliau 
jis pareikalavo, "kad kitam posė- 
dyj sovietai „vieną kartą paai
škintų, kas atsitiko su tautomis, 
pvz. Krimo totorių ar Volgos vo
kiečių, kurios yra dingę nuo že
mės paviršiaus.
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