
/.w

PASIKALBĖJIMAS 
SU BALFo PIRMININKU

(BALFo pirmininko kun. Dr. J. B. Končiaus pasisakymas pagrindi
niais BALFo klausimais

BALFo vardas kiekvienam lietu- kos lietuvius. Jis sugeba iš jų ne 
viui tremtiniui gerai žinomas. Jo tik aukų gauti, bet moka juos 
pastangos padėti vargstančiam lie- įtraukti ir į patį aukų rinkimo 
tuviui tremtiniui toli pralenkia darbą. Dar daugiau. Kun. Dr. J. B. 
geraširdiškumo ir artimo nelaimės Končius į lietuvių tremtinių šalpos 
supratimo ribas. BALF parama be darbą įtraukia vis didesnį skaičių 
tėvynės likusiam ir visų ujamam pačių garsiausių amerikiečių. Ne- 
tremtiniui yra tas gaivinąs šal- nuostabu, kad Dr. kun. J. B. Kon- 
tinis, kurio vandens lašelis šutei- čius ir vėl buvo išrinktas BALFo 
kia keleiviui naujų jėgų ir ištver- pirmininku.
mės tolesnėje vargo kelionėje. Kun. Dr. J. B. Končius šalpos 
BALFo niekada neužmirš tremtinys darbe turi daug gražios patirties, 
senelis, moksleivis, studentas, be jau nuo 1917 metų jo veikla pla- 
jėgų ir sveikatos likęs tautietis, čiai susijusi su šalpos darbu. 1917 
kurie daugiau ar mažiau BALFo metais, gyvendamas Lietuvoje, 
parama naudojasi. BALFo gausios tuomet dar jaunas kunigas Kon- 
siuntos rodo, kad Amerikos tau- čius Kuršėnų ir Šiaulių apylinkėse 
rieji lietuviai yra su mumis, kad organizavo lietuviškas pradžios 
jie mūsų nepamiršta ir musų~ di- mokyklas, mokiniams steigė val
džią ją nelaimę supranta ir išgy- gykias ir joms rūpino maistą. 1918 
vena. m. kun. Končius vyksta į Vokie-

Jei BALFo organizacija galėjo tiją ]ankyti karo belaisvių. 1919 
išaugti, sutvirtėti, prasimušti į pa- metais Lietuvos vyriausybė kun. 
čių rimčiausių šalpos organizacijų Končių pasiuntė į Berlyną, kaip 
eiles ir savo ištekliais ir svoriu Lietuvos vyriausybės įgaliotinį rū- 
galėjo, gali ir galės ir toliau taip pįntis tremtinių grąžinimd reika- 
stropiai ir rūpestingai remti trem- jajs Ta(ja j Lietuvą iš Vokietijos 
tinius, pirmoje eilėje reikia ati- grįžo apie 30.000 lietuvių. Kun. 
duoti didžiausią pagarbą nenuil- Končiui pasisekė sudaryti Vokieti- 
stamam BALFo pirmininkui kun. joj žuvusių lietuvių sąrašą. Vo- 
Dr. J. B. Končiui. Be kun. Dr. J. B. kietijoj žūta, kun. Končiaus su- 
Končiaus BALFas nebūtų pavirtęs rinktomis žiniomis, 5.000 lietuvių, 
tuo didžiuoju tremtinių aruodu, 1921-1922 metais kun. Končius- 
kuriuo jis šiandien yra. Kun. Dr. §įaulių gimnazijos kapelionas. Ka- 
J. B. Končius, BALFui paaukoda- peiiOnaudamas suorganizavo „Vil- 
damas visus savo organizacinius ties" draugiją, kuri šelpė mokslei- 
sugebėjimus, turėdamas geležinę vius. Kun. Končiui pasisekė įsteig- 
energiją, visada tvirtai tikėdamas tį moksleiviam du bendrabučius, 
užsibrėžto tikslo įgyvendinimu jjyį valgyklas ir du knygynus. Vi- 
BALFą veda aiškiais ir tiesiais sų tų įmonėlių pelnas buvo ski- 
keliais. Ne kam kitam, bet kun. rįamas neturtingų moksleivių šel- 
Dr. J. B. Končiui sekasi prieiti prie pimui. Kun. Dr. J. B. Končius sa- 
pačių aukščiausių Amerikos vai- kad, važinėdamas po Vokieti- 
džios viršūnių, prie katalikų vys- ją, tremtinių tarpe suradęs ne vie- 
kupų, prie stambiųjų amerikiečių ną buvusį savo mokinį. Ne vienas 
ir pasaulinių šalpos organizacijų. į§ buvusių anais laikais Šiaulių 
Čia BALFo pirmininkas tikras gimnazistų esąs didelis veikėjas, 
meisteris. BALF reikalam jis nieko jas jam padare didelį įspūdį, „šie 
nesigaili. Žinome, kad neseniai reiškiniai ir dabar mane skatina 
BALFo nirmininkas buvo priimtas dar labiau pasišvęsti labdarybei", 
paties prezidento Trumano, kuriam ra§o Kun. Dr. J. B. Končius Jūsų 
gyvu žodžiu išdėstė lietuvių trem- korespondentui. 1921 m. kun. Kon- 
tinių vargus. Kun. Dr, J. B. Kon- čius buvo išvykęs į Maskvą ir Le- 
čiui sekasi organizuoti ir Ameri- ningradą. Tikslas — rūpintis lie

tuvių pabėgėlių grąžinimu iš So
vietų Sąjungos į Lietuvą. 1923 me
tais kun. Končius išvyko į Ameri
ką. Vykti. į Ameriką jį prašė Lie
tuvos Katalikų Centras ir „Vilties" 
Draugija. Tam žygiui pritarė ir 
bažnytinė vyresnybė. Kun. Končiui 
Amerikoje sekėsi. Per trumpą lai
ką pavyko surinkti 10.000 dolerių. 
Per vyskupą Pr. Karevičių pinigai 
buvo persiųsti į Lietuvą ir už juos 
buvo Šiauliuose įsigyta „Vilties" 
mūrinis bendrabutis. Kun. Končius 
maloniai prisimena, kad tada, kai 
jis Amerikoje rinko aukas „Vil
ties" bendrabučiui, „Vilties" pir
mininku buvo D. Jasaitis. Beveik 
po 25 metų likimas vėl pasikar
tojo: dabar kun. Dr. J. B. Končius 
Amerikoje oragnizuoja aukas lie
tuviam tremtiniam šelpti, o Dr. D. 
Jasaitis yra Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas ir vėl su 
kun. Končium glaudžiai ir nuošir
džiai bendradarbiauja.

Kun. Dr. J. B. Končius šalpos ir 
labdaros darbo nepamiršo ir Ame-

zarasų bažnyčia A—s nuotr. rikoje, kai BALFo dar nebuvo.

Nuo 1931 iki 1941 m. jis buvo stu
dentų šalpos organizacijos „Moti
nėlės" pirmininkas. 1941 - 1944 m. 
buvo Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininku šalpos reika
lam. 1944 m. kovo 25 d. įkuriamas 
BALFas ir nuo to laiko kun. Dr. 
J. B. Končius sėkmingai šiai orga
nizacijai vadovauja, nesigailėda
mas sveikatos, atsisakydamas gy
venimo patogumų, atsisakydamas 
klebono pareigų. Kun. Dr. J. B. 
Končius, daug metų paskyręs lab
daros darbui, niekada už labdaros 
darbą jokio atlyginimo neėmė ir 
dabar jokios algos iš BALFo neima.

„Lietuvių tautos gyvenimo są
lygos vertė mane imtis labdaros. 
Artimo meilės vedamas, visada 
laikiau sau už malonumą pasišvęs
ti savųjų nelaimingųjų tautiečių 
gerovei", rašo Kun. Dr. J. B. Kon
čius Jūsų korespondentui.

Supažindinę gerbiamuosius „Ži
burių" skaitytojus su BALFo siela 
kun. Dr. J. B. Končium, norime per
duoti jo laišku suteiktą pasikal
bėjimą „Žiburių" bendradarbiui, 
kur BALFo pirmininkas atviru žo
džiu pasisako pačiais aktualiau
siais BALFo reikalais.

— BALFo organizacija lietuvių 
tremtinių gyvenimui ir jų išsilai
kymui turi gyvybinės svarbos. Ki
tų tautybių tremtiniai tokių orga
nizacijų neturi. Leiskite, Pone Pir
mininke, paklausti, kaip Amerikos 
lietuviam pasisekė šią milžinišką 
šalpos organizaciją sutverti ir ją 
padaryti didžiai veiksminga?

— Amerikos Episkopatas bei 
Amerikos katalikai vyskupai daug 
prisidėjo ir pagelbėjo išgauti 
BALFui Amerikos valdžios pripa
žinimą ir teisę tapti National War 
Fund nariu. Šiais metais National 
War Fund likvidavus, BALFas vi
siškai priklauso nuo plačios Ame
rikos lietuvių visuomenės ir jų 
prietelių paramos. Amerikos Epis
kopatas, kaipo toks, BALFo ne
globojo ir neremia. Tiesa, atskiri

KUN. DR. J. B. KONČIUS, BALFo pirmininkas

rūpinimas riebalų ir kito reikalin
go maisto gelbėti tremtiniams nuo 
bado ir ligos. Mums, žinoma, labai 
rūpi padėtį jaunimui ne tik maistu 
ir drabužiais, bet ir mokslą tęsti ir 
bendrai padėti visuose jo švietimo 
reikaluose. Tokią paramą, kiek 
mūsų jėgos leidžia, dabar teikiame.

Kėdainių gimnazijos rūmai

nors pasakyti šiuo metu būtų dar 
sunku.

— Amerikos lietuvių tarpe or
ganizuojami įvairūs sroviniai šal
pos fondai. Ar tie fondai nepa
kenks BALF veiklai?

— Srovinės rungtynės bei viso
kių fondų ir fondelių tvėrimas 
Amerikoje nėra pagirtinas reiški
nys, nes BALFas apima visus Ame
rikos lietuvius ir j^, sroves. Gėiy- 
bių išdalinimas tremtiniam Vokie
tijoj ir kitose Europos šalyse at
liekamas, kaip tremtiniam žinoma, 
visai neatsižvelgiant į gaunančių
jų paramą tremtinių tikybinius ar 
politinius įsitikinimus. Kaip BALFo 
pirmininkas ir kaip kunigas jokiu 
būdu neleisčiau, kad aukų paskirs
tyme pasireikštų partiškumai, nes 
tai nesiderintų su krikščionybės 
principais ir BALFo konstitucija.

Atskirų fondų ir fondelių orga
nizavimas BALFui daug negali pa
kenkti, nes jie yra visai nereikš
mingi, tačiau jei ir jie gali sukelti 
lėšų ir surinkti gėrybių mūsų ne
laimingiesiem lietuviam tremtiniam 
šelpti, tame nėra nieko blogo, tik 
negera, kad jie tik savo srovės 
žmones šelpia ir taip siaurai į šal
pos reikalus žiūri. Mums gi visai 
nesvarbu, ar šelpiamasis yra tikin
tis ar netikintis, ar jis vienos ar

vyskupai parašo gražius atsišau
kimus ir jų paraginimu lietuvių 
parapijose pravedamos BALFui 
rinkliavos. Suprantama, katalikų 
Amerikoje lietuvių tarpe yra dau
guma ir iš jų BALFas daugiausia 
paramos gauna.

— Kokie, Pone Pirmininke, yra 
svarbiausi šiandieniniai BALF už
daviniai?

— BALFas turi daug įvairių dar
bų ir plačių užsimojimų. Pirmiau
sias ir svarbiausias darbas yra pa-

Vienas iš pačių svarbiausių da
bartinių uždavinių yra tremtinių 
emigracija ir įkurdinimas. Tam 
tikslui prie BALFo yra įsteigtas 
specialus skyrius ir numatyta su
daryti specialų štabą. Esame nu
matę greitu laiku į amerikiečių zo
ną Vokietijoje pasiųsti savo įga
liotinį. Toliau tebedaromi žygiai 
bent dalį profesūros ir studentijos 
iš Vokietijos perkelti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Šis darbas 
yra komplikuotas ir kopkrečiai ką

kitos partijoj. Pirmoje eilėje šel
piame tuos, kuriems ta pašalpa la
biausiai reikalinga.

— Tamstai lankant lietuvius 
tremtinius Vokietijoje ir kituose 
Europos kraštuose buvo paskirti 
BALF įgaliotiniai ir teko išsamiau 
susipažinti su Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus veikla, kurs yra tiesio
ginis BALF gėrybių tremtiniam 
skirstytojas. Ar su šitomis insti
tucijomis BALFo bendradarbiavi
mas yra sėkmingas ir nuoširdus?
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— Lankydamasis Vokietijoj ir 
Austrijoj daugiausia kreipiau dė
mesį, kad BALFo siunčiamos gė
rybės pasiektų lietuvius tremtinius 
tuose kraštuose ir kad siunčiamos 
gėrybės būtų tvarkingai ir neša
liškai išdalinamos. Tiems planams 
realizuoti į pagalbą atėjo Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, Lietuvių Trem
tinių Bendruomenė ir BALFo įga
liotiniai. Su šiomis institucijomis 
turėjau visą eilę konferencijų ir 
sudarėme atitinkamą darbo planą. 
Didelį vaidmenį suvaidino Lietu
vos Raudonasis Kryžius, kuris ge
rai susiorganizavęs ir turi nutiesęs 
savo veiklos tinklą per visas lie
tuvių stovyklas. Praėjusiais me
tais sutarėme, kad BALFo gėrybių 
paskirstymą ir išdalinimą atliks 
komisija iš BALFo įgaliotinio, Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus atstovo, 
Tremtinių Bendruomenės atstovo, 
profesūros ir studentų atstovo. To
kia komisija sėkmingai veikia ir 
aš esu tikras, kad ji tinkamai sa
vo pareigas atlieka.

Lietuviai tremtiniai gali didžiuo
tis turėdami tokią veiklią ir taip 
gerai sutvarkytą organizaciją, kaip 
Lietuvos Raudonasis Kryžius, ku
rio aparatas sėkmingai veikia sun
kiausiose darbo ir gyvenimo sąly
gose tremtyje. Kitos tautinės trem
tinių grupės negali tuo pasidi
džiuoti. Tikiu jog nepadariau klai
dos, susitardamas su Lietuvos Rau
donuoju Kryžium glaudžiai bend
radarbiauti lietuvių tremtinių šal
pos darbe.

— Tamsta, Pone Pirmininke, ma
tėte tremtinių gyvenimą ir gerai 
pažįstate tas sąlygas. Ko pagei
dautumėte iš lietuvių tremtinių?

— Iš tremtinių medžiagine pras
me suprantama, mes, nieko neno
rime. Aš ir visa BALFo organiza
cija’pageidaujame, kad tremtiniai 
su mumis glaudžiau bendradar
biautų, teiktų apie save daugiau 
žinių per savo organizacijas, kad 
vieningai dirbtų su Lietuvos Rau
donuoju Kryžium, Lietuvių Trem
tinių Bendruomene, BALFu ir ki
tomis organizacijomis. Pageidauja
me, kad lietuviai tremtiniai nesi
vadovautų melagingais gandais 
apie BALFą, bet, kilus neaišku
mam, atsiklaustų mūsų Centro, k. 
t. kontrolės komisijos ar reikalų 
vedėjo. Jie neaiškumus pašalins ir 
viską aiškiai ir nešališkai nušvies. 
Iš jau atvykusių į Ameriką trem
tinių mes pageidaujam, kad jie 
nuoširdžiai su BALFu bendradar
biautų ir su Amerikos lietuviais 
ypač organizacijų veikloje. Deja, 
žymi dalis į Ameriką atvykusių 
tremtinių to neparodė.

— Ar BALFas palaiko santykius 
su Amerikos šalpos organizacijom?

— BALFas palaiko tamprius 
santykius su visomis didžiulėmis 
Amerikos šalpos organizacijom, 
kaip American Red Cross, Inter
national Red Cross, American 
Council of Voluntary Agencies for 
Foreign Relief, War Relief Servi- 
ces-N. C. W. C., C. A. R. E., Ame
rican Relief for Italy, American 
Relief for France, American Over
sea, s Aid, American Relief for 
Greece, World Students Aid, Chris
tian World Service ir t. t.

— Amerikos lietuvių spaudoje 
pasitaiko puolimų prieš Jūsų as
menį. Tai nedėkingas užmokestis 
už didžias Jūsų pastangas ir mil
žinišką darbą lietuvių tremtinių 
geroveL Ar tas neapkartina Jūsų 
kilnaus darbo ir didžių pastangų?

— Asmenys ir spauda, kurie kai 
kada puola mane asmeniškai ar ir 
visą BALFo veiklą, gyvenime yra 
paprastas reiškinys. Vieni puola 
todėl, kad nėra pakankamai susi
pažinę su BALFo veikla ir mano 
darbu. Kai kas gal iš blogos va
lios ar sroviniais sumetimais pa
sišvaisto netiksliais užsipuolimais. 
Amerikoje spauda turi pilną lais-

bendradarbius ir BALFą, su mielu 
— noru priimama ir, kas randama

taisytina, — taisoma, — baigė „Ži- 
vę, ir kas ką nori, tą ir rašo. Rim- būriam” suteiktą pasikalbėijmą 
tesniem priėkaištam duodame BALFo pirmininkas kun. Dr. J. B. 
spaudoje atitinkamus paaiškini- Končius.
mus. Kai kurie užsipuolimai yra Stasys Daunys

Vokietijos bandymas kapituliuoti
ir Sovietu reakcija

IŠTRAUKA IŠ BUV. UŽS. REIK MINISTERIO J. F. ByRNES 
NESENIAI IŠĖJUSIOS KNYGOS „SPEAKING FRANKLY"

Kovo 11 d. feldmaršalas Ale
xander, vyriausias sąjungininkų 
kariuomenės vadas Italijoje, su
žinojo iš Strateginės Tarnybos 
štabo, kad generolas Kesselringas 
ir keli vokiečių štabo karininkai 
norėjb susitikti su juo Šveicari
joje aptarti vokiečių armijos Ita
lijoje kapituliaciją.

Feldmaršalas Alexander nutarė 
pasiųsti savo štabo atstovą į Ber
ną, Jungtinis kariuomenės štabas 
jam pritarė, tačiau siūlė palaukti, 
kol tai bus pranešta Sovietų vy
riausybei. Kai ambasadorius Har- 
rimannas painformąvo apie tai 
Molotovą, šis pareiškė, kad So
vietų vyriausybė nori dalyvauti 
tuose pasitarimuose, į kuriuos pa
siųs tris raud. armijos karininkus.

Jungtinis kariuomenės štabas 
tuoj po to pranešė Sovietų vyri
ausybei, kad Berne bus tariamasi 
vien tik dėl datos, kada sąjungi
ninkų atstovai susitiks su vokie
čiais Italijoje galutinai tartis dėl 
kapituliacijos. Į pastarąjį pasita
rimą, žinoma, bus pakviesti ir so
vietų atstovai. Sovietams, be to, 
buvo paaiškinta, kad vokiečiams 
sutikus kapituliuoti, Alexander, 
kaip vyriausias to fronto vadas, 
vadovaus deryboms ir padarys 
atitinkamą sprendimą.

Sovietų vyriausybė atsakė, kad, 
nesant galimybės jų karininkams 
dalyvauti Berno pasitarime, jie 
nevyks nė į Italiją. Pranešime 
buvo reikalaujama pasitarimus 
nutraukti.

Po kelių dienų Stalinas atsiuntė 
laišką prezitentui Rooseveltui, ku
riame buvo sakoma, jog, susi
darius panašiai situacijai rusų 
fronte, jis nebūtų priešinęsis ang
lų ir amerikiečių atstovų daly
vavimui derybose. Jis pripažino 
įvykusioms deryboms didelę reikš
mę, nes jos palietusios rytų fron
to karinę padėtį. 

. Biržų gipso kalnai — vieni iš nedaugelio Lietuvos gamtos turtų

tokios menkos reikšmės, kad ne
verta leistis į ginčus, ypač su ko
munistine ir jiems artima spauda. 
Žinoma, vienas žmogus visiem ne
įtiksi ir, aplamai, kas daugiau vei
kia, tas ir klaidų gali padaryti. 
Šalnos darbas yra sunkus ir kom
plikuotas ir daug ko reikia išmok
ti. Rimta ir konstruktyvi kritika, 
liečianti mane asmeniškai, mano

Prezidentas Rooseveltas atsakė, 
kad dar jokių derybų nebuvo ir 
kad Stalinas apie visą įvykių eigą 
bus pilnai informuotas. Sekantis 
Sovietų Sąjungos vado laiškas 
Rooseveltui buvo įžeidžiantis. At
sakydamas į Roosevelto prane
šimą, kad jokios derybos dar . ne
buvo vedamos, jis pabrėžė, kad 
JAV karo vadai, tur būt, visai 
nesitaria su prezitentu. Stalino 
raud. armijos patarėjų pranešimu, 
derybos buvę jau baigtos ir Kes
selringas ruošęsis atidaryti vokie
čių frontą amerikiečių armijai įsi
leisti.

Nežiūrėdamas įžeidimo, prezi
dentas Rooseveltas pasistengė į 
laišką mandagiai atsakyti. Jis ra
šė, kad trijų vokiečių armijų per
kėlimas iš Italijos į Rusijos fron
tą įvyko keletą savaičių anksčiau, 
negu Alexander gavo vokiečių 
pasiūlymą tartis, dėl to pasitari
mai nieko bendra neturi su ka- . 
riuomenės perkėlimu. Stalinas tu
rėtų patikėti prezidento teisin
gumu ir sąžiningumu. Generolas 
Eisenhoveris nebūtų pradėjęs jo
kių derybų, apie tai Stalino ne
painformavęs.

Jokių derybų, kaip kad Stalinas 
buvo sakęs neįvyko, ir vos tik 
gavus iš vokiečių pirmą žinią, So
vietų vyrausybė apie tai tuoj bu
vo painformuota.

Užbaigdamas laišką, preziden
tas davė šiek tiek valios savo 
jausmams. Pasmerkdamas Stalino 
patarėjų „negarbingą tiesos iš
kraipymą", jis pareiškė tikįs, kad 
šie patarėjai nori sugadinti gerus 
dviejų kraštų santykius. Jo nuo
mone, būtų tragedija, jei tuo mo
mentu, kai sąjungininkų pergalė 
atrodo bėveik užtikrinta, šitokie 
tiesos iškraipymai sugriautų eg
zistavusią vienybę, kuri taip rei
kalinga galutiniam laimėjimui.

Į šį pranešimą Stalinas atsakė, 
kad jis nekvestionuojąs prezi-

dento teisingumo ir sąžiningumo, 
tik patvirtinąs savo patarėjų pra
nešimų tikslumą. Jų informacijas 
jis laikąs tiksliomis ne be pagrin
do. Prieš kurį laiką generolas 
Marshall ir britų armijos genero
las malonėję keliais žodžiais pra- 
nešti rusų generolui, kad vokie
čiai tam tikroj vietoj sukoncen
travę jėgas, ruošdamiesi pulti ru
sų linijas. Rusų karininkai tačiau 
žinoję, kad ši informacija yra 
klaidinga, nes vokiečiai ruošiąsi 
pulti kitoje vietoje. Raudonoji ar- 

.mija susikoncentravusi ten, kur 
ji maniusi esant reikalingiausia, 
ir vokiečių prasiveržimą sulaikiu
si. Jis pripažįstąs, kad vokiečiai 
galėjo amerikiečių ir britų kari
ninkus suklaidinti, tačiau šis įvy
kis įrodąs raud. armijos karininkų 
pranešimų tikslumą. Jis noris vis 
dėlto padėkoti amerikiečiams už 
pastangas pasitarnauti. Apskritai, 
šis Stalino laiškas buvo parašytas 
daug taikingesnių tonu negu 
ankstyvesnieji, ir balandžio 11 d. 
prezidentas Rooseveltas pasiuntė 
Stalinui laišką, kuriame jis džiau
gėsi, kad nelaimingas incidentas 
likviduotas.

Tuo tarpu derybos su vokiečiais 
dėl kitų priežasčių buvo atidėtos, 
ir Jungtinis kariuomenės štabas 
patiekė sovietams kitą pasiūlymą. 
Buvo nutarta, kad visų trijų gink
luotųjų pajėgų atstovai stebės ka
pituliacijos derybas, tačiau kurio 
nors atstovo nedalyvavimas dery
bose nebus kliūtis kapituliacijai 
skelbti.

Nors Stalino kaltinimai ir jo 
aiškus palinkimas tikėti, kad mes 
slaptai esam sudarę separating 
taiką, labai įžeidė p. Rooseveltą, 
tačiau, kai prezidentas Trumanas, 
vėliau perėmęs jo pareigas, pers
kaitė tuos laiškus, jis pilnai pri
tarė prezidento Roosevelto nuo
monei ir pateisino jo laikyseną. 
Tą pačią dieną, kai prezidentas 
Rooseveltas gavo paskutinę žinią 
iš Stalino, jis gavo laišką iš min. 
pirmininko Churcill. *

Churchillis rašė turįs neužilgo 
padaryti pranešimą Žem. Rūmuo
se, kur pirmiausiai paliesiąs Len
kijos reikalus ir pareikalausiąs 
aptarti Rusijos santykių klausimą. 
Jis buvo ypatingai susirūpinęs ne
prasitarti ką nors, kas galėtų nei
giamai paveikti karinę padėtį šią 
lemiamą valandą, ir prašė prezi
dento Roosevelto patarimo.

Nors tuo metu prezidentas bu
vo labai nusivysiąs Sovietų laiky
sena, tačiau jis veikė diplomatiš
kai. Jis buvo priėjęs išvados, ku
rios aš priėjau po kelių mėnesių, 
kad nelengva yra apsispręsti, kaip 
laikytis, norint gerai sugyventi su 
sovietais. Taigi, balandžio 12 d., 
vieną valandą prieš savo mirtį, 
prezidentas Rooseveltas, atsaky
damas į ministerio pirmininko 
prašymą, pasiuntė tokį laišką: „Aš 
stengčiausi iki minimumo suma-

Senasis Biržų ežero tiltas, pastatytas dar baudžiavos laikais. Senų žmonių 
pasakojama, kad po ežeru esąs slaptas požeminis tunelis, jungiąs Rad

vilų pilį su buv. Astravo grafo Tiškevičiaus dvaru.

A. Tyruolis 
ANT EŽERO

ŽĖRI MĖLYNAS DANGUS.
SAULES SUPAMAS, VAISKUS, 
IR MINTIS — MINTIS SILFIDŲ: 
PALIKAI GIMTUS LAUKUS, 
LINO ŽIEDĄ IR TAKUS.
PRO VOSILKŲ ŠVELNIĄ BRYDĘ.
GIEDRAS SAULES ATSPINDYS 
TYRĄ DANGŲ PASKANDINS 
EŽERO GELMĖJ BEGALĖJ, 
AUKSO PILĮ PASTATYS.
KAD NURIMTŲ TAU ŠIRDIS 
ŠIOJ KELIONĖJ ILGO KELIO.
TAIP RYMOSI TARP DANGAUS 
IR GELMES, KOL TAU SUGAUS 
VARPAS DŪŽTANTIS, VAKARIS, 
KOL VOSILKOS PRISIGLAUS 
IR TYLAI, TYLIAI PAKLAUS: 
KAS NUO MŪS TAVE PAVARĖ?

žinti visą Sovietų problemą, nes 
tos problemos viena ar kita for
ma atrodo iškils kiekvieną dieną. 
Daugumą jų aš stęngčiausi išly
ginti panašiai kaip Bemo pasita
rimą. Mes tačiau turime būti tvir
ti. Iki šiol mes laikėmės korektiš
kai”.

Laiškas buvo pasiustas iš Warm 
Springs ir iš viso ko atrodo, kad 
buvo rašytas paties prezidento. 
Patarimas ir šiandien atrodo taip 
pat geras, kaip ir tą dieną, kai jis 
buvo duotas.

Tuščia būtų spėlioti, kuria kryp
tim istorija būtų pasukusi, jei 
prezidentas Rooseveltas tebebūtų 
gyvas, bet iš šių laiškų mums pa
aiškėja, kad mūsų santykiai su 
Sovietų Sąjunga ėmė blogėti tik 
po jo mirties.

Prezidento apgalvotos pastan
gos laimėti maršalo Stalino pa
lankumą ki kuriems sudarė įs
pūdi, kad jis per mažai vertina p. 
Churchill draugystę. Iš tikrųjų gi 
jų draugystė buvo tokio laipsnio, 
kad jie kalbėdavosi tarpusavyje 
apie viską atvirai.

Kada tik p. Churchill lanky
davosi Baltuosiuose Rūmuose, pre
zidentas savo bendradarbiams 
skųsdavosi, kąd p. Churchill jį 
per ilgai sutrukdęs. Bet iš tų jo 
nusiskundimų matydavosi, kad 
prezidentas vis dėlto būdavo la
bai patenkintas jųdviejų pasikal
bėjimais. Vieną kartą Jaltoje, kai 
po ilgo posėdžio mes ruošėmės 
pietauti, prezidentas murmėjo, kad 
posėdis per ilgai užsitęsęs dėl 
Winstiono kaltės, nes jis per daug 
kalbėjęs.

„Taip, jis daug kalbėjo" aš at
sakiau, „bet jis kalbėjo gerai". 
Prezidentas nusijuokė ir pasakė: 
„Winstonas niekad blogai nekal
ba".

Kiek man teko pastebėti, ypa
tingai Jaltos konferencijoje, pre
zidentas panaudojo visą savo me
ną ir geniališkumą, stengdamasis 
išlaikyti vienybę tarp trijų di
džiųjų. Jo pastangos negali būti 
pervertintos. Tačiau sovietai per
vertino prezidento pastangas h 
per toli ' įžiūrėjo jo kompromisų 
galutinas ribas.
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KOVA SU KOMUNIZMU |AV
Komunizmas JAV niekad nebuvo dė inž. Chimuškiną, dirbusį užpir- 

populiarus, tačiau palyginti dar kimo komisijoje. Iš tikrųjų Chi- 
neseniai jis plačiai naudojosi de- muškinas buvo technikos mokslų 
mokratinės šalies laisvėmis ir to- daktaras ir un-to profesorius ku- 
lerancija. Turėdami patogias vei- ris, eidamas prek. atstovo patei
kimo sąlygas, komunistai pasis- gas, surinko nepaprastai daug 
tengė prasimušti į vadovaujan- medžiagos apie Amerikos aviaciją 
čias vietas ir užimti svarbius pos- ir jos pramonę.
tus tiek krašto administracijos Užsienio prekybos korporacija 
aparate, tiek darbininkų unijose, „Amtorg“ išleido knygą apie Ame- 
tiek kitose reikšmingose organi- tikos motorų ir lėktuvų dirbtuvės, 
zacijose. Ypatingai tuo atžvilgiu elektros jėgaines, geležinkelių 
sėkmingas komunistams buvo tinklus, tiltus ir užtvankas. Taš 
karo laikotarpis. JAV vyriausybė pats „Amtorg“ už pigią kainą su- 
iš dalies besirūpindama karo pirko 60.000 visokių išradimų ir 
vedimu, iš dalies norėdama įtikti patentų nuotraukų. Be to, jie iš- 
sąjungininkei Sovietų Sąjungai, gavo iš JAV vokiečių patentus, 
komunizmo ekspansiją toleravo ir kurie JAV armijai atiteko 1941— 
nedarė jokių žygių jai sustabdyti. 1944 m. laikotarpy.
Tačiau, karui pasibaigus, komu
nistinė veikla iš pradžių gana 
švelniai, o nuo 1946 m rudens vi
sai atvirai ir griežtai imta varžyti 
ir siaurinti. Paskutiniuoju gi me
tu su komunistais pradėta tikra 
kova, pasireiškianti visose gyve
nimo srityse, į kurias komunistai 
buvo spėję įsibrauti.

Kovos su komunistais pradžia 
JAV—SSSR nesutarimų pradžia, 
kas, be abejo, ir paskatino JAV 
vyriausybę, metus politinės kur
tuazijos manieras, griebtis atviros 
kovos.

Kadangi JAV yra demokratinė 
šalis, savaime aišku, ji nedraudžia 
žmonėms gyventi pagal savo įsiti
kinimus ir nesistengia savo pilie
čius priversti galvoti taip, kaip 
valdančioji partija galvoja. Dėl 
to visos partijos, neišskiriant nė 
komunistų, Amerikoj yra legali
zuotos. Tačiau valstybė ne tik pa
silieka sau teisę, bet ir privalo 
budėti savo saugumo sargyboje 
ir, kilus pavojui iš kokio nors as
mens už organizacijos pusės, turi 
jį teisti ir bausti. Tuo remdamasi, 
JAV vyriausybė ir išėjo į kovą 
prieš komunizmą ne kaip prieš 
partiją su savo atskira pasaulė
žiūra ir programa, bet kaip prieš 
sąjūdį, siekiantį nuversti krašto 
valdžią su svetimos valstybės pa- 
gelba.

Gausūs faktai liudija, kad SSSR 
užsienio pol. atstovai, diplomatai, 
prek. atstovai ir kiti valdininkai 
lygiagreta yra ir Sov. Sąjungos 
šnipai. Tai rodo jau ir pats jų 
gausumas. Šiuo metu Sov. Sąjun
goje yra tik 150 JAV piliečių, kai 
tuo tarpu Amerikoje, vien tik So
vietų prekybos korporacijos yra 
228 atstovai. Toliau seka 96 am
basados tarnautojai ir 63 konsu
lato tarnautojai. Be šių SSSR pi
liečių Amerikoj yra 201 sovietų 
technikas, 350 sovietų tarnautojų 
žmonų ir šeimų narių. Į JTO po
sėdį atvažiavo 89 sovietų piliečiai, 
o JT sekretoriate dirba 21 rusas.

Visi rusai laisvai važinėja po 
kraštą, o Rusijoj esantieji Ame
rikos piliečiai turi teisę gyventi 
tik Maskvoje. Šalia legaliai atvy
kusių įvairių SSSR pareigūnų, 
dirbančių špionažo darbą, yra dar 
nemažas skaičius atvykusių falsi
fikuotais dokumentais.

Didžiausias šnipų dėmesys šiuo 
metu yra atkreiptas į atominę 
bombą ir naująjį bombonešį B— 
36, kuris atominę bombą gali nu
nešti į bet kurią žemės vietą. Taip 
pat jie renka žinias apie rakietas, 
radarą, Panamos kanalo planą, 
gynybos planą Arktikoje ir Stra
tegines medžiagas.

Karinio špionažo žinovas Tho
mas M. Johnson rašo, kad raud. 
šnipai stengiasi įlisti į Amerikos 
įstaigas, fabrikus, tyrimo labora
torijas ir ginklų dirbtuves. Per 
karą JAV buvo 3300 oficialių ru
sų ekspertų, kurie vykdė karinius 
užpirkimus. Dauguma jų buvo 
šnipai, o kai kurie net tiesioginiai 
NKVD agentai. Jų organizacijos 
tinklas yra išplitęs po visą kraštą. 
Šiuo metu tokių šnipinėjimo lizdų 
priskaitoma iki 50.

Rusų užsienio prekybos atstovai 
taip pat nemažiau pasitarnauja 
šnipinėdami Rusijos reikalams. 
Buvęs SSSR prekybos atstovas 
Kravčenko, pareikšdamas, kad 
kiekvienas Sov. Sąjungos atstovas 
yra ekonominis ar politinis šni
pas, kaip geriausią pavyzdį nuro-

PAULIUS AUGIUS Knygos „Žalčio pasaka“ titulinis lapas

Užsienio šnipų darbas, aišku, 
nebūtų toks sėkmingas, jei jiems 
nebendradarbiautų vietiniai gy
ventojai, kurie, būdami geriau su
sipažinę su šalies gyvenimu ir 
lengviau prieidami prie karinių ir 
kitokių paslapčių, patiekia sve
timiems agentams neįkainuoja
mos medžiagos.

Patyrinėjus špionažo kelius ir 
tarpininkus, paaiškėjo, kad be
veik visi JAV piliečiai, palaiką 
ryšius su Sovietų agentais, yra 
arba komunistai arba jų simpati- 
kai. JAV šiuo metu priskaitoma 
100.000 partijos narių. Kiek
vieno partijos nario pareiga 
turėti po 10 žmonių, kurie dirbtų 
komunistų naudai. Taigi, šnipų

pagelbinė armija yra gana didelė. Amerikos visuomenę tiek Sov. 
Fratemalinių JAV organizacijų Sąjungos, tiek apskritai komuniz- 
pirmininko Walter Steele apskai- mo atžvilgiu. Ne vienas amerikie- 
čiavimu, komunistų vadovauja- čių spaudos skaitytojas pastebėjo 
mose organizacijose yra 4.800.000 ganą staigų posūkį, kad lygiagre- 
žmoniu, kuriuos komunistai gali čiai su JAV-SSSR santykių įtam- 
panaudoti savo tikslams. pa politinėje arenoje pasirodė vi-

Salia plataus masto špionažo sa eil® Sovietams ir komunistams 
komunistai kenkia JAV savo pro- nepalankių straipsnių spaudoje, 
paganda, kuri mažiau informuo- Atrodo, kad JAV politiką diri- 
tuose visuomenės sluoksniuose guojan tieji asmenys propagandi- 
kartais suranda pasisekimo. Ame- nėmis priemonėmis trumpu laiku 
rikos ir visų kapitalistinių kraštų pilnai pasiekė užsibrėžtąjį tikslą, 
žmeižimui ir Sovietų santvarkos Amerikos visuomenė dabar yra 
gyrimui jie nesigaili nei energijos Serai informuota apie komunistų 
nei lėšų. Dažniausiai lėšos tam tikslus ir priemones jiems siekti, 
tikslui gaunamos iš pačios SSSR, ko dar prieš vienerius metus ne-

New Yorke komunistai yra galima buvo pasakyti.
įsteigę net specialią mokyklą pa- Šitokiu būdu sudariusi savo to- 
ruošti žymesniuosius partijos na- limesniems veiksmams moralinį 
rius atkakliai propagandai. pagrindą, vyriausybė pradėjo

Didelė komunistinė propaganda efektyvią antikomunistinę veiklą, 
varoma per amerikiečių komu- Daugelis JAV komunistų parti- 
nistinę spaudą. Pasak Kravčenko, jos narių yra užsimaskavę ir vie-

kominitemo oficiozas „Daily 
Worker“ nėra taip pavojingas, 
nes visiems žinomas. Tačiau „Chi
cago Sun“ ir „New York PM“ yra 
labai žalingi, nes žmonės, nepra- 
matydami jų piktųjų tikslų, pasi
duoda jų skleidžiamai įtakai.

JAV vyriausybė, galutinai įsiti
kinusi, jog visos pastangos ben
dradarbiauti su Sovietų Sąjunga 
yra beviltiškos, ir matydama, kad 
konflikto metu nelojaliausias ša
lies elementas-komunistai virsta 
tikrais tėvynės išdavikais, ėmėsi 
akcijos tuo elementu nusikratyti.

Nustatydama savo politikos gai
res, JAV svarbią vietą skiria vie
šajai opinijai. Dėl to pirmiausia 
ir buvo susirūpinta perorientuoti 

šai nepasireiškia. Vieni jų tai da
ro asmeniniais sumetimais, o kiti 
vadovaudamiesi partijos nurody
mais. Komunistų vadovybė kai 
kuriems savo nariams pataria vi
sai išstoti iš partijos, nesilankyti 
į susirinkimus ir veikti organiza
cijose kaip nepartiniams. Tuo 
būdu lengviau yra išvengti įtari
mo ir sėkmingiau galima šnipi
nėti.

Turėdama tai galvoj, vyriau
sybė pirmiausia ėmėsi tirti, kiek 
komunistų yra iš viso ir į kokias 
viešojo gyvenimo sritis jie yra įsi
brovę. Tam tikslui ji suorganiza
vo FBI (Federal Investigation Bu
reau), kuriam pavedė patikrinti 
apie 1,9 mil. tarnautojų. Įstaigos 

turi paimti tarnautojų pirštų 
nuospaudas, surinkti žinias apie 
jų asmenį, šeimą priklausymą or
ganizacijoms ir 1.1. Surinktoji 
medžiaga perduodama FBI, kuris, 
suradęs apie tikrintąjį asmenį ką 
nors diskredituojančio, praveda 
nuodugnų tyrimą ir rezultatus 
įteikia specialiai komisijai. Ši gi 
paruošia šalinamųjų asmenų są
rašus ir įteikia atskiriems depar
tamentams.

Lygia greta su FBI Federalinis 
„Grand Jury“ pradėjo slaptai 
tyrinėti kai kurių amerikiečių ry
šius su Sovietų agentais.

Atskirų JAV štatų administra
cijos organai savo iniciatyva iš
vystė akciją neamerikoniškai 
veiklai tirti. Taip, pav., Illinois 
valstybės gubernatorius Green 
sudarė 5 asm. komisiją, kuri tyri
nės komunistų veiklą, ypatingai 
brovimąsi į visuomenės apmoka
mas vietas ir veiklą mokyklose.

Ligšioliniai tyrimai parodė, kad< 
JAV komunistai buvo įsibrovę į 
visas viešojo gyvenimo sritis, 
ypatingai ten, kur jie daugiausia 
galėjo pasitarnauti partijos rei
kalams. Daug jų rasta ir dar te
berandama aukštuose administra
cijos postuose, net pačiame vals
tybės departamente, federalinės 
valdžios įstaigose, tautos ūkio tar-* 
nyboje, šalpos organizacijose, fil—” 
mų pramonėje ir įvairiose visuo
menės organizacijose. Didžiausias 
tačiau komunistų dėmesys buvo 
kreipiamas į darbininkų sąjun
gas. Jie stengėsi paimti į savo 
rankas unijų vadovavimą ir vai
ruoti visą krašto gyvenimą nori
ma kryptimi. Tuo būdu jie daug 
prisidėjo prie gausių pokario me
to streikų suorganizavimo.

Plataus masto valymo darbą vy
riausybė pradėjo pirmiausia nuo 
paties krašto valdymo aparato, 
atleisdama nelojalius tarnauto
jus iš pareigų, o susirinkus įro
domąją! medžiagai apie priešvals
tybinę veiklą, bausdama ir kalė
jimu bei piniginėm baudom. 1947 
m. liepos 1 d. iš Valst. Departa
mento už komunistinį nusitatymą 
jau buvo pašalinta 20 tarnautojų. . 
Šiuo metu valst. sekretorius Mar
shall turi teisę atleisti tarnautoją 
ir be jokio įrodinėjimo. Jei tar
nautojas nepaklauso perspėjimo 
nebendrauti su įtariamais žmonė
mis, jis tuojau gali būti pašalintas 
iš tarnybos.

Iš federalinės valdžios įstaigų 
jau yra atleista apie 800 tarnau
tojų. Iš karo departamento at
leista apie 1.000 komunistuojančių 
pareigūnų.

JAV akcija neamerikoniškai 
veiklai tirti jau palietė 23.000 tar
nautojų, iš kurių dalis suimta, 
dalis turės iš einamųjų pareigų 
pasitraukti.

16 Jungtinio Antifašistinių 
Tremtinių Komiteto narių buvo 
nuteisti už atsisakyma parodyti 
savo organizacijos knygas JAV 
Kongresui. Tarp tų 16 vadinamų 
antifašistų yra rašytojų leidėjų, 
gydytojų, advokatų, profesinių 
teatralų ir darbininkų sąjungų 
vadų.

Komunistų vadai yra ypatingai 
sekami ir baudžiami už įvairius 
nelojalius veiksmus. Amerikos 
komunistų partijos sekretorius 
Eugene Dennis už kongreso įžei
dimą nubaustas 1.000 dol. pini
gine bauda ir 1 metais kalėjimo. 
Komunistas Carl Aldo Marzani 
gavo 3 metus kalėjimo už valsty
bės departamento apgavimą. Jis 
buvo gavęs tarnybą, nuslėpęs sa
vo komunistinį nusistatymą.

Viena iš charakteringiausių ko
munistų bylų yra garsioji byla ži
nomo vokiečio komunisto G. Eis- 
lerio kuris atvyko į JAV, apsime
tęs antinaciniu pabėgėliu. Jo slap
toji veikla paaiškėjo tada, kai an- 
tiamerikoniškos veiklos tyrimo 
komiteto pakviestas liudyti, jis 
atsisakė prieš liudijant duoti 
priesaiką. Už tokį kongreso įžei
dimą teismas jį nubaudė 1 metais 
kalėjimo ir 1.000 dol. pinigine 
bauda. Jo elgesys sukėlė {tarimą, 
ir apie jo asmenį imta rinkti dau
giau žinių. Paaiškėjo, kad G. Eis- 
lerį Maskva buvo atsiuntusi į JAV 
kaip savo agentą, kuris turėjo 
„prižiūrėti" Amerikos komunistus. 
Tą faktą, kad jis yra komunistas 
ir slaptai dirba komintemui, Eis-

(Perkelta į 6 psl.)
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DAILININKAS 
PAULIUS AUGIUS

Dailininko Pauliaus Augiaus kūryba ir savo 
objektu ir savo forma yra ištisas mūsų tautos, jos 
naivios, nuoširdžios meno nuotaikos pavaizdavimas. 
Visi jo darbai mums praveria arba seną, kažkada ma
tytą žemaitiškos buities vaizdą, arba remiasi į etno
grafiją, tautosaką.

Kur reikia ieškoti P. Augiaus prisirišimo prie tau
tos? Jį tokį suformavo namai ir mokykla. Jis ki
lęs ir augęs Žemaitijoje, ūkininkų šeimoje. Šitoji už
dara ūkininkų aplinka su savo natūralia kultūra, rea
liu žvilgsniu dabarčiai ir romantiniu žvilgsniu pra
eičiai dar vaikystėje atgręžė jo dvasią į savo tautą.

Mokykla savo meno plėtote ėjo kartu su kitomis Va
karų Europoj mokyklomis. Tačiau P. Augiaus studijų 
laikas kaip tik siejosi su tautiniu mūsų menininkų ju
dėjimu. Kaip literatūroje J. Herbačauskio ir Kyman- 
taitės-Ciurlionienės iškelti šūkiai (atsigręžti į liaudies 
meną) šio amžiaus pradžioje buvo radę stiprų atgarsį 
ir sukėlę ištisą judėjimą, taip mūsų mene šis judėji
mas pasireiškė 1932 metais, įkūrus „Ars“ meno būrelį, 
ir ypač nuo 1933 metų, kai jaunieji menininkai susi
būrė į „Formos" draugiją. Buvo mesti šūkiai: atgai
vinti liaudies meną į jį įlieti naujuosius modeminio 
meno laimėjimus. Šis judėjimas apėmė beveik visus 
mūsų jaunuosius menininkus. Jie pasirįžo atnau
jinti mūsų meną, pagilinti jame, tautiškumo bruo
žą ir tuo naujuosius laimėjimus sujungti su praeitimi.

Čia daugiausia susidomėta grafika, kuri turi mūsų 
liaudies mene savas tradicijas ir savo istoriją. Daugel 
dailininkų pradeda kurti šios lietuviškosios grafikos 
įtakoje. Prisiminkime V. K. Jonyno ankstybuosius dar
bus, jo iliustracijas, kurių radome „Vaire“, „Šviesos 
Keliuose“ ir kitur.

Šis sąjūdis pagavo ir dailininką P. Augių, sustiprino 
jo vidinį palinkimą į liaudies meno kultūrą ir nustatė 
jo kūrybos linkmę.

Reikia prisiminti, kad beveik visi mūsų grafikai, 
sąjūdžio „Spiritus movens“, dar studijavo ar bent lan
kėsi Paryžiuje, kur jau kuris laikas su dideliu pasi
sekimu klestėjo modeminio meno dvasia, kur savo 
aureolėje žibėjo ne tik Picasso, bet apskritai buvo do
mimasi primityviuoju liaudies' menu. Primityvizmas, 
kaip formos individualybė, buvo seniai gavęs vardą ir 
užsiklijavęs „meno“ etiketę.

D a ii. Paulius Augius be Kauno Meno Mokyklos dar 
yra baigęs Paryžiuje: Ecole Nationale Souperieur dės 
Beaux-Arts ir Conservatoire des Arts et Metiers. Jo 
darbuose yra tai aiškiai matoma. Kauno mokyklos įta
koje sukurtieji kūriniai yra saikingesni, ramesni, nors 
ir sausesni. Paryžiaus mokykla išryškino individualybę, 
formų laisvumą, atsigręžimą į primityvų traktavimą.

Nūnai pasirodžiusi „Žalčio pasakos" knyga ir yra tos 
pačios „Formos“ kolektyvo leidinys, jds gražus vainikas.

Jo kūryba objektų atžvilgiu eina dviem keliais: že
maičių buitis ir knyginė liaudies temų iliustracija. Pir
majame kely sutinkame ištisą eilę vaizdų, atskleidžian
čių kaimo buitį, Vestuvių ir Žemaičių Kalvarijos cik
lus; antrajame kely — Petro Kurmelio iliustracijas ir 
dabartinį „Žalčio pasakos" knygos meninį apipavida
linimą.

Šitoks knygos išleidimas, kai grafika užvaldo tekstą, 
mūsuose jau yra virtęs tradicija. V. Petravičius davė 
dvi pasakas: „Gulbė karaliaus pati“ ir „Marti iš jau
jos“; V. Ratas — .Jūratę ir Kastytį“; V. K. Jonynas — 
Donelaičio „Metus“; Tel. Valius savo geruosius darbus 
surinko į atskirą knygą.

P. Augiaus „Žalčio pasakos" knyga yra pati didžiau
sia. Ji turi 101 iliustraciją; iš jų 62 padarytos medyje, 
likusios cinke.

Reikėjo daug kantrybės ir entuziazmo padaryti šiai 
nedidutei S Bačinskaitės eilėm stilizuotai pasakai — 
baladei tiek iliustracijų. Tai yra ilgas darbas. Jo pra
džios tenka ieškoti šios pasakos eiliuotame išleidime 
(1940), kur P. Augius ją iliustravo. Iš pirmųjų darbų 
bei sumanymų atsirado ir šis darbas. Vargu ar rasime 
kitą mūsų grafiką, kuris būtų leidęsis į tokį žygį.

Jam čia svarbi ne tiek pati iliustratyvinė medžiaga, 
jos teikiamos galimybės, kiek pats kūrybos momentas. 
Čia jis yra puošėjas.

Čia prisimena liaudies amatininkas — menininkas, 
kuris padaro verpstę ir ją puošia. Rodos, darbas turėtų 
būti baigtas, bet jis su kaltu ar su peiliu margina ją 
įvairiausiais raštais. Margina daug, žaidžia savo for
mom, puošia, nes tai teikia jam džiaugsmo. Sutinkame 
tokių meniškų sielų ir klumpdarbių tarpe. (Pvz. Laz
dynų Pelėdos Juozapas). Jie kuo gražiausiai puošia 
klumpes, nors brangiau už jas ir negauna. Čia viską 
nulemia ne pinigas, bet toji puošimo psichologija.

Šis puošimo jausmas vertė ir P. Augių dėti paveikslą 
prie paveikslo, kad tik plačiau, vaizdžiau prasiskleistų 
pasakos platumos, kad tik plačiau, kaip jūros banga, 
išsitiestų jo dvasia. Gal kai kam tai gali sudaryti per
krovimo įspūdį, bet šis menininkas tuo nesirūpina. 
Jis nori kalbėti ir praskleisti savo dvasios ir tautos 
gūdumas.

Tačiau ne pati tragizmo tema pagauna dailininką. Jis 
neryškina jos ypatingu būdu, ir įžvelgti į jo kūrybą iš 
šio taško būtų netikslu. Minėjome, kad jis yra p u o -
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Dailininkas PAULIUS AUGIUS Don. Bulaičio nuotr.

Paulius Augius, grafikas, gimė 1909 žem. Kalvarijojoe. 1935 
baigė Kauno Meno Mokyklą ir gavo valstybinę stipendiją tęsti 
grafikos, knygos meno bei spaudos studijas Paryžiuje. 1935 
baigė Ecole Nationale Superieur des Beaux —Arts ir Conser
vatoire Nationale des Arts et Metiers Paryžiuje su premijom 
ir pagyrimu. Studijų tikslais lankėsi Prancūzijos, Italijos vi
suose svarbesniuose meno centruose. Taip pat ir Anglijoje 
gilino studijas British Muziejui Cembridge bei Oksfordo mu
ziejuose ir bibliotekose. 1936 rėžiniais iliustravo Žemaitės „Pe
trą Kurmeli“. 1937 sukurė savo didžiaus) veikalą, iliustruoda
mas vysk. Valančiaus „Žemaičių Vestuvės“ spalvuotais me
džio raižiniais. Iš atspaustų 2 egzemliorlų vieną įsigijo Liet. 
Mokslo Akademija Vilniuje, gi už antrąjį 1938 buvo paskirta 
J Valstybinė Grafikos Premija. 1938 Art Institut oi Chicago 
parodoje įsigijo šios knygos vieną iliustraciją.

Nuo 1935 dalyvavo visose Lietuvos Dailininkų Sąjungos 
ruoštose parodose Lietuvoje ir užsienyje: 1935 lietuvių grafi
kos parodoje Čekoslovakijoje, 1937 Paryžiaus Meno ir Techni
kos parodoje yra gavęs sidabro, aukso ir garbės diplomus. 
Buvo Membre de Jury Paryžiaus parodoje. 1937—38 dalyvavo 
Art Institut of Chicago parodose. 1940—44 Kauno Meno Moky
klos Ir Vilniaus Meno Akademijos profesorius. Dalyvavo Lie
tuvos meno konkursuose, kuriose gavo premijas. Be to, laiks 
nuo laiko jis rašo meno kritikos klausimais. Buvo „Vairo“ 
kultūros žurnalo spec, meno kritikas ir „Naujosias Romuvos“ 
aktyvus bendradarbis, besirūpinąs meno klausimų išpopulia
rinimu.

Tremtyje dalyvavo Schongau, Bregenzo (Austrijoje), Baden- 
Baden. Freiburgo, Kempteno, Nuernbergo, Koelno, Stuttgarto, 
Goettingeno ir Oldenburgo parodose. 1946 buvo „Minties" žur
nalo dailės redaktorium, dabar „Žiburių“ ir ^Aidų“ artimas 
bendradarbis. Iš viso yra padaręs per 250 medžio raižinių 1944 
—1947 (tremtyje) baigė iliustruoti raižiniais „Žalčio Pasaka".

š ė j a s. Šiame pergyvenime viską nulemia dekoratyvus 
momentas. Ir visa dail. P. Augiaus kūryba turi de
koratyvų charakterį.

Mūsų senieji medžio raižiniai yra taip pat dekoraty
vūs. Jų dekoratyviškumas ir kompozicija yra idėjos 
apsprendžiami, o P. Augius jau laisvai leidžia jom plė
totis. Dekoratyvumas ir yra savo esmėje ne kas kita, 
kaip tam tikros aplinkos ir nuotaikos kūrimas. 
Pirmon vieton atsistoja ne žmogus, bet visuma, visos 
kompozicijos ansamblis. Žmogus tėra tik dekoratyvinė 
dalis. Ir šios baladės tekstas, kur psichologinis pergyve
nimas sulyrintas, kondensuotas, leido jam atsitraukti 
nuo bet kokios psichologijos. Jeigu norėtume apie ją 
kalbėti, tai tektų ir; ją pavadinti dekoratyvia, nes fi? 
gūrų judesiai čia ne psichologija, bet dekoratyviškumu 
pagrįsti. Kai žmogus jau traktuojamas ne kaip savo in
dividualybės reiškėjas, kada jis pavirsta žmogaus sa
votišku simboliu, tada ir jo anatomiškas pastatymas 
nebetenka tokios reikšmės. Čia nusivils kiekvienas, 
kuris jo darbuose j ieškos anatomiškai išbaigto piešinio, 
nes dailininko yra visai kitas uždavinys. Net priešin
gai: bet koks realistinis figūros traktavimas čia nu
skambėtų disonansu, reikštų, kad dailininkas neturi 
skonio. Bet P. Augius turi šią brangią dovaną — skonį, 
kuris priverčia visus daiktus sueiti į gražią tvarką.

Jis nejučiomis prašliaužia ir pro tas baladės — pa
sakos scenas, kurios slepia savyje didesnį veiksmą bei 
dramatizmą. Tokių scenų sprendimas jau reikalauja 
kitokio stiliaus dailininko. P. Augius veiksmą kai kada 
yra supratęs irgi kaip dekoratyvią apraišką. Jis pvz. 
stovinčiom moterim prideda kasas, kurios yra judesyje. 
Nors tai dekoratyviškai pateisinama, tačiau minima- 
linė judesio analizė visgi būtina, o su ja autorius kar
tais prasilenkia.
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Jau pats dekoratyvinis momentas savyje yra kiek abstraktus. Ir P. Augiaus kūryboje jaučiama nemaža raciohalumo. Tiesa šis racionalumas nėra toks didelis kaip V. K. Jonyno kūryboje. P. Augius tepripažįsta liniją kaip kraštutinę formos ribą. Ji tokia šykšti, palenkta kompozicijos būtinumui. Jis leidžia dar tarp tų linijų žaisti dėmėm. Jos tvarkomos taip pat santūriai, nejaučiama pripuolamybės.Šiuo keliu eidamas, jis yra pasiekęs formas apvaldymo, išsivadavimo tam tikra prasme iš chaoso ir sukūręs tokių išryškintų, nuskaidrintų darbų, kaip 95 psl. pajūrio sceną.Sis racionalinis pergyvenimas P. Augiaus kūryboje yra pasireiškęs ir stilizacijoje, paversdamas ją savotišku schematizmu. P. Augiaus stilizacija eina dviem keliais. Vaizduodamas nors ir dekoratyviai suprastą žmogų, jis pasilieka jo pagrindinės anatomijos ribose, o stilizuoja pridedamuosius dalykus. Moterį vaizduoja dažniausiai su priejuoste, kuri baigiasi apvalainiu galu. Šiame priejuostės gale būtinai įsukama dar koks pagražinimo ornamentas. Ant kojų užmaunamos klumpės, o ant galvos uždedama trikampė skarelė. Ji arba tik linijų apvesta, arba smailgaly papuošta . keliais juodais taškais. Šitoks stilizuotas moters traktavimas yra pernelyg jau pasikartojęs visoje jo kūryboje. Pvz. trikampė skarelė per visą „Žalčio pasakos" knygą pasikartoja virš 70 kartų.Vyrų figūrai jis uždeda ilgus plaukus, iškirptus marškinius, kojas apmauna klumpėm. Gamtoje ir aplinkoje reiškiasi jau daug platesnis ir gilesnis stilizavimas. Čia paliečiamos net daiktų konvencionalės for

mos. Ornamentuojami langai, kėdės, stalai, gėlės, suprastinami debesys, išpuošiama savotiškai saulė (čia dailininkas pasiekia įdomių niuansų meniško plėmų išdėstymo, įdomios minkštos faktūros). Vaizduojant kambarį, jo stilizacija taip neišlapoja, kaip peizaže. Čia randame daug ką tik P. Augiui būdingo. Tai medžių ir trobelių traktavimas. Pirmasis jau yra virtęs j simbolinę šaką, kuri driekiasi per visus paveikslus. (Knygoje ji pasikartoja virš 60 kartų). Namas suspaudžiamas į grybo formą. Šitoks namo supratimas taip pat kartojasi visoje jo kūryboje.Tiek medžio, tiek namo, tiek skarelės motyvas gali patiekti dailininkui daug įvairių formų. Jų nuolatinis pasikartojimas darosi nuobodus. Netiki, kad dailininkui stigtų fantazijos, kuri taip puikiai spindi visoje knygoje. Nuolatinis tų pačių motyvų pasikartojimas toje pačioje traktuotėje negali būti pateisinamas individualiu pergyvenimu. Čia yra lyg tam tikra maniera, šablonas. Ateityje tikrai turės dailininkas paieškoti naujų stilizuotų išraiškų ir medžiui ir trobelei ir skarelei. Kad jis tai gali, rodo ir toje pačioje knygoje sutinkamas kitų medžių traktavimas, kuriame jis randa naujų, įdomių formų. Čia nereikia manyti, kad atsisakius šito pergyvenimo, bus pažeista dailininko individualybė. Ji tokia plati ir savita, tokia įvairi, kad šie naujieji paieškojimai tikrai dar' labiau praturtins jo individualybę.Dekoratyvinis P. Augiaus pasaulio suvokimas yra dar stiprinamas kompozicija. Ji paremta laisvų dėmių žaismu ir yra tokia įdomi ir turtinga, kad vien kom

pozicijos atžvilgiu jo darbai darosi tikrai įdomūs. Kiek visokiausių išdėstymų jis suranda tekstui. Iliustracijų kompozicija vystoma laisvai ir užbaigiama dažniausiai tamsiais plėmais. Jis atsisako nuo bet kokios simetrijos, bet tuo pačiu nesuardo pusiausvyros. Ši pusiausvyra taip įvairiai iš j ieškoma medžių, žalčių, debesų, motyvais, baltom ir juodom dėmėm. Nejaučiama čia jokio racionalaus pergyvenimo, visur pulsuoja laisvė, formų gausa. Tas leidžia jam stipriai sukurti medžio raižinius. Šitokios kompozicijos supratimo turėtų jam pavydėti ne vienas mūsų dailininkas ar grafikas.Sąryšy su mūsų moderniuoju menu, dažnai pasigirsta spaudoje balsų, kad mūsų dailininkų darbai nėra dailūs. Tas pats taikoma ir P. Augiui. Tačiau, kas yra dailu, ne viskas yra meniška. Ar nedailios saldainių etiketės, atvirukai, sentimentalūs oleodrukai, bet ko jie verti meno atžvilgiu. Ir P. Augiaus darbai nėra dailūs. To jis ir nesiekia, Jis trokšta pulsuojančio savęs išsakymo ir įvairumo. Jis gal net tyčia triuškina konven- cionales formas, kad prakalbėtų sultingais tonais. Čia yra menas, o menas, niekados nežino jokių varžtų. Jį puoselėja individualybė ir neša tolyn.„Žalčio pasakos" knygos pasirodymas yra mielas dalykas mūsų meno bibliotekoje. Ji yra P. Augiaus kūrybos vainikas, sintetinąs visą jo individualybę. Savo pamėgtus motyvus jis yra išvystęs iki maksimumo ir tuo pačiu atsistojo prieš naujus uždavinius. Ar suras dar naujų formų savo kelio gilinimui, ar pasuks į naują temą, į naują pasisakymo būdą, parodys ateitis.
Paulius Jurkus.

Liudas Dovydėnas

^Popieriai ... ir 
ąelezbie uždanga.

Iš knygos „mes visi DP"Petronėlė M. iš Hanau stovyklos telegrafavo Irenai B. į Kempteno stovyklą: „Skubiai atvyk."Irena B., mokytojai perdavusi 13 darželio vaikų, pirmu traukiniu atvyko.— Spėk, kam aš tave kviečiau?— Dėl Dievo, Petronėle, sakyk!— Pabandyk spėti, Irena.— Tu nekankink. Visą kelią, dvidešimt septynias valandas svarsčiau. Tu tik pagalvok, kai mes taip netikėtinumų trankomi — telegrama. Net pykti pradėjau. Bet vėl manau; gal tavo vaikai serga, gal vyras pametė? Taigi, kur Antanas? 

— Jis aerodrome dirba, o dabar radio klauso. Ištisas naktis prasėdi.— Na, betgi, Petronėle, ar ilgai tu mane kankinsi?Petronėlė, liesa, aukšta šviesiaplaukė, iš rankinuko išėmusi, padėjo ant stalo popierių!— Laiškas? Laiškas! — Irenos ranka drebėjo. — Kastulės laiškas! — Ir puolė ji puseseriai Petronėlei ant kaklo. Valandėlę pastūgavusios džiaugsmo ir verksmo prislopintais balsais, kiek išsiskyrė. Per Petronėlės petį žiūrėdama į kaire laikomą popierių, dešine rinko nuo veido ašaras ir skaitė: „Miela Tetule. Aš esu Adomo Butkaus duktė Kastulė. Mano tėvelis Petras mokytojauja. Jis be rankos, kurios neteko per vokiečių žiaurumą. Teta Milda ir pusseserė Viktė su jos krikšto sūnum Algiu čjyvena savo tėvo namuose. Teta Viktė su vyru gyvena ūkyje. Sūnaus su dukra nėra namtrose. Tetos

Agnės ir dėdės Petro su šeimom negirdėt. Mes sveiki. Džiaugiamės, kad ir jūs sveiki, gyvi. Kastulė."— Kastulė! . . . Kastulė' gyva! Petronėlė, iš namų!...Ir vėl jos apsikabino vėliau susėdo už mažo staliuko, viena kitos rankas laikydamos švietė laišką prieš žiburį, skaitė. Taip, tai Kastulės laiškas. Jos rašysna. Popierius iš saičiavimo sąsiuvinio — languotas. Rašalas — cheminio pieštuko — namų gamyba. Tai iš namų. Iš namų. Iš už geležinės uždangos.— Labai gerai, kad tu mane telegrama iškvietei. Nors as labai išsigandau. Po dviejų metų — tokia, žinia! — Dar kelis kartus perskaitė blankų, giminystės rateliui tesuprantamą raštą.Ilga valandėlę sėdėjo tylėdamos, — grįžo mintimis pas savuosius. Po didele sena akacija suoliukas, pieno bidonams padėti. Ten dažnas praeivis atsisėsdavo, eidamas kalniukais vingiuotu laukų keliu.

Kelias veda į artimiausia miestelį, kuris baltą bokštą iškėlė už tamsaus pušų miško. Keliu į miestelį riedėjo vestuvių vežimai, baltuojančiose pagalvėse nuskendę naujagimiai, paaukštintuose vežimuose lėtai slinko juodi grabai.— Aš jau tau aną kartą pasakojau.— Irena, tai baisu, betgi tai ma- *no tėvas, mano sesuo, teta, aš noriu smulkiausiai žinoti.— Buvo sekmadienis, liepos aštuoniolikta. Taigi. 1944 m .. . Prie Nemuno susišaudė bolševikai su vokiečiais. Gale sodo, žemesnėj vietoj iškasė paskubomis dvi duobes, nors nuo skeveldrų prisiglausti. Vos baigė kasti — atėjo raudonieji. Be mūšio jie persikėlė per Nemuną. Tavo tėvo pirkioj ir seklyčioje apsistojo bolševikų divizijos vadas, mongolas. Žmogus, matyt, geras, nusipenėjęs kaip lokys. Bet jo kareiviai pradžioj prašė, o vėliau reikalavo ir patys ėmė. Suvalgė duoną, mėsą, išgėrė 

dešimtis kibirų pieno. Paskiau gyvulius pjovė. Jeigu kas nusiskundė, tuojau atsakė: „Mes jus išva- davom iš fašistų nacių". Tas pats kaip’ 1941 metais, kai bolševikus išvijo vokiečiai: „Mes jus išvada- vom iš enkavedistų". Ir viską grobė. Ak, Petronėle, kaip būtų gera, kad pasauly mažiau būtų išvaduotojų.— Bet palauk, Irena, pasakyk smulkiau?— Juk jau daug kartų sakiau. To sekmadienio pavakarį staiga— šaudymai. Puolė štabą vokiečių lėktuvai. Mongolas galvotrūkčiais išsinešdino.Vokiečių tankai,patrankos, lėktuvai. Pragaras. Mes šubė- gom į mūrinį rūsį. Užsidegė klėtis, dūmai pro langus veržiasi Į rūsį. Iš rūsio subėgom į tas duobes. Pamatę šviežiai/iškilotą žemę, vokiečiai ėmė šaudyti į mus. Tuoj užmiršo mano seserį, Genutį, Marytę. Tavo tėvą irgi baisiai kliudė. Jis greit mirė. Tada Kazys iškėlė savo baltus baltinius. Sustojo šau-
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PAULIUS AUGIUS Iliustracijos iš knygos „Žalčio pasaka“, (rėžiniai medyje)

Kova su komunizmu JAV
' (Atkelta iš 3 psl.)

leris stropiai slėpė nuo JAV val
džios. Iš tikrųjų gi jo galia buvo 
labai didelė.. Dar 1934 m. jis pa
rinko asmenis į komunistų parti
jos nacionalinį komitetą. Partijos 
suvažiavimas tą komitetą vėliau 
išrinko. Teisme Eisleris pats pri
sipažino, jog Amerikos komunis
tai finansavo jo dvi keliones į 
Europą 1933—1936 m.

Visa tai. patyręs, teismas nus
prendė G. Eislerį ištremti į Vo
kietiją.

JAV vyriausybė yra nusistačiusi 
ateity ištremti kiekvieną užsie
ny gimusį komunistų veikėją.

Ryšium su tuo buvo areštuotas 
CIO transporto profsąjungos va
das John Santos, gimęs Rumuni
joje, ir viešbučių bei klubų prof
sąjungos vadas Michael Ober- 
meier, gimęs Vokietijoje. Paaiš
kėjus, kad jie vedė komunistinę 
propagandą ir dirbo svetimos 
valstybės naudai, nutarta juos 
ištremti į gimtuosius kraštus. Dėl 
tos pačios priežasties buvo depor
tuotas jūrininkų profsąjungos se
kretorius Ferdinand C. Smith ir 
vokiečių bundo organizacijos va
das. Milwaukee CIO lyderis Ha
rold Roland Christoffel yra pa
trankas teismo atsakomybėn už 
tai, kad, būdamas aktyvus komu
nistų partijos narys, tą faktą 
prieš Kongresą nuslėpė.

Teisingumo departamentas ruo
šiasi deportuoti viso apie 100 CIO 
ir AFL profsąjungų vadų, pri
klausančių komunistų partijai ir 
veikiančių prieš šio krašto sant
varką.

Salia griežtos profsąjungų va
lymo akcijos vyriausybė imasi 
apsaugos priemonių nuo ateity 
galimo jų antplūdžio. Tuo tikslu 

apie 150 Čikagos profsąjungų ga
vo Nacionalinės Darbo Santykių 
Tarybos įsakymą užpildyti pareiš
kimus, jog jų pareigūnai nėra 
komunistai.

Pačiose unijose eina aštri kova 
tarp komunistinio ir antikomu- 
nistinia elemento. Paskutiniu me
tu daugely atvejų laimi komu
nistų oponentai.

Amerikos Darbo Federacijos 
ALF suvažiavime San Franciske 
buvo priimta rezoliucija pasmer
kianti komunizmą kaip taikos 
priešą. Siame suvažiavime pra
laimėjo net darbininkų judėjimo 
diktatorium pramintas įtakinga
sis angliakasių profsąjungos va
das John Levis. Anksčiau buvo 

Alpių kalnų papėdėje namelis, kuriame Paulius Augius sukūrė savo 
Žalčio pasaką“

manyta, kad Lewis bus išrinktas 
Darbo Federacijos pirmininkų, 
tačiau vieton to, nutarus panai
kinti 13-tą organizacijos vice-pir- 
mininką, Lewis neteko ir vice- 
pirmininkso posto. Dar daugiau: 
suvažiavimas jo net neįšrinko 
vykdomojo komiteto nariu. Sis 
Lewiso pralaimėjimas buvo reak
cija, jam atsisakius pasirašyti an
tikomunistinį affidavitą pagal 
naująjį Faft-Hartley įstatymą.

Illinois valstybės industrinių 
organizacijų atstovų suvažiavimas 
iššlavė beveik visus komunistų 
šalininkus iš centrinės tarybos 
(CIO) ir pakeitė įstatus taip, kad 
komunistams ir jų šalininkams 
daugiau nebus progos šioj organi
zacijoj įsigalėti.

Pensilvanijos CIO pramonės ta
ryba dešimtoj metinėj konferen
cijoj nurtarė neleisti komunistams

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,
Keliuose „Mūsų Kelio“ numeriuose prof. J. Balys atspausdino 

modeminio meno kritikos straipsnius. Ryšium su tuo straipsniu 
prašome, p.. Redaktoriau, leisti Tamstos redaguojamam laikrašty 
paskelbti šį mūsų pareiškimą.

Kalbėti Apie meną vigais laikais ir visiems buvo leista. Tačiau 
didžiuotis nenuslmanymu ir ieškoti argumentų, kad nenusima
nyti šių dienų mene yra garbė, mūsų nuomone, nėra kultūrinin
ko uždavinys.

Žinoma, sunku visuose dalykuose gerai nusimanyti. Dėl to rei
kia pradėti skirti savo sritį nuo svetimos, pastarajai rodyti dau
giau respekto ir specialius klausimus palikti specialistams spręsti

Daugiau susipažinus su meno problemomis ir pačia kūryba, pa
matoma, kad „velnias ne toks baisus, kaip pamalevotas". Tad, sėk
mės šiame naujame kelyje visiems geros valios žmonėms žemėje. 
V. K. JONYNAS, V. KASIULIS. A. MARČIULIONIS, A. VALESKA, 

T. VALIUS, V. VIZGIRDA, T. ZIKARAS, V. RATAS.

ir jų bendradarbiams užimti CIO 
atsakingas vietas.

Automobilių pramonės darbi- 
ninkif profsąjungoj komunistų 
priešai laimėjo, išrinkdami pirmi
ninku nekomunistą Walter Reu
ther.

Jūrininkų profsąjungos meti
niam suvažiavime New Yorke lai
mėjo pirmininkas Joseph Curran, 
nugalėdamas komunistus ir jų 
šalininkus. Suvažiavimas jį iš
rinko CIO vice-pirmininku.

Nors 7 CIO vykdomojo organo 
nariai yra komunistai, tačiau jų 
galia profsąjungose nuolat silp
nėja. Į komunistams įprastą ne
siskaitymą su žodžiais kitų as
menų ar net valstybių atžvilgiu 
pradėta griežtai reaguoti. Už bri
tų vyriausybės įžeidimą CIO pir
mininkas Philips Murray pašali
no „CIO News“ redaktorių Leu 
de Caux. Buvo priverstas atsisa
kyti ir CIO Jegislatyvinio komite
to sekretorius Robert Lamb, nuo
lat pataikavęs komunistams.

Suprasdamas didelę filmų įta
ką gyventojų mentaliteto forma
vime, JAV paskyrė specialią ko
misiją tirti komunistų įtakai ir 
veiklai filmų kolonijoje. Komisi
jos agentai, vasaros metu nuvykę 
į Hollywoodą, surinko ištisus to
mus įrodomosios medžiagos apie 
įvairius šios pramonės šakos dar
buotojus.

Dabartiniu metu Vašingtone 
vykdomas plataus masto apklau
sinėjimas, liečiantis visą eilę fil
mų gamintojų, aktorių ir kitų šios 
srities darbuotojų.

Apklausinėjus liudininkus, pa
aiškėjo, kad komunistai Holly- 
woode veikia jau nuo 1930 metų, 
tiktai tada jie dangstėsi įvairiais 
nekaltais vardais. Nors komunis
tai artistų tarpe sudaro mažumą, 
tačiau jie yra gerai organizuoti 
ir moka sukelti daugiau triukšmo, 
negu kuri kita artistų grupė. So
vietų agentai ypatingą dėmesį 
kreipia į išgarsėjusias filmų 
žvaigždes, stengdamiesi nusipirk-

dyti! Priėję prie duobės šaudyto
jai — tankistai, jauni vokiečiai, 
ginčijosi didžiuodamiesi, kur ku
ris kliudė. Iš 18 teliko gyvų 7—8. 
Man sužeidė šoną. Bet aš turėjau 
gelbėti dar labiau sužeistus. Tris 
valandas tesėsi tyla. Tada pradėjo 
bolševikai atakuoti... Pasigriebu
si savo Algį, bėgau pro akaciją 
keliu, paskui — į slėnį. Ten su
žeidė — koją, kritau slėnyj ij... 
vokiečių sanitarinėje mašinoje pa
žinau Kybartų miestelį. Ten dakta
ras ir sesutė jjerrišinėjo sužeistuo
sius. Aš šaukiau, kur yra mano 
Algiukas, mano sūnus.? Daktaras 
pamatė, kad aš ne vokietė, — pa
liko kieme po liepomis. Ir čia 
puolė lėktuvai. Aš būčiau pasili
kusi, bet pažįstama- Lietuvos vo
kietė, gailestinga sesuo, priglaudė 
į traukini, vežantį sužeistuosius į 
Allensteiną. Ir taip aš atsiskyriau. 
Kastulė buvo labai sužeista mano 
tėčio ranka sulaužyta. Ir štai, Pe
tronėle, skaitau Kastulės ranka 
rašytą laišką. Ir mano Algis ten! 
Ir gyvas. Dabar jis, po trylikos 
dienų bus penkių metų. Bet sakyk, 
Petronėle, kaip tu taip protingai 
sumanei?

— Nedidelis protingumas. Suži

nojau tetos' Katerinos adresą 
Scrantone. Paprašiau ją parašyti 
laišką į mūsų namus, labai atsar
gų, trumpą. Argi mes nežinom, kas 
gresia už laiškus iš užsienio. Ir 
štai, po keturių menesių, gaunu 
tetos laišką ir šitą — Kastulės. 
Mano sesuo gyva, sveika, tetos 
vargšės, viską iškentę, irgi gyvos. 
Irena, kaip iš ano pasaulio sulauk
ti žinią!.. Dabar mes turim labai 
atsargų laišką per tetą Kateriną, 
per Ameriką nusiųsti į namus 
Mes turim tai abi padaryti. Reikia 
labai apdairiai, kad neįtartų mus 
per Ameriką sužinant.

— Būtinai. Petronėle. Mes turim 
atsakyti. Palauk, aš tuoj sugalvo
siu kaip parašyti mano Afgiukui. 
Palauk ... Na, bet reikia pagalvo
ti. Taip, bet čia labai paprasta: 
„Mama bučiuoja Algiuką ir labai 
pasiilgusi“. Ne, taip bus perdaug 
aišku. Parašysiu: „Algiukas turi 
sveiką mamą, kuri džiaugiasi, kad 
Algiukas sveikas ir laukia mamos”. 
Kaip tu, Petronėle?

— Reikia gal dar pasvarstyti. 
Mažiausias įtarimas gali visus i 
Sibirą ir Kazachstaną nugrūsti.

— Palauk aš jau turiu: „Jonuko 
krikšto motina (juk žino, kad aš 

esu Jonuko krikšto motina) svei
kina ir bučiuoja Algiuką". Bet, 
Dieve, kągi tai pasakys mano Al
giuku!, juk Jonuko jis neatsimena, 
nes jau pora metų Jonukas Vo
kietijoje. Palauk, aš surasiu gerus, 
mielus žodžius ir svarbiausia — 
nepavojingus. Mes abi turim tai 
padaryti, juk tu baigei humanita
rinius.

— Tu teisininkė, tau geriau 
orientuotis.

— Ak, Petronėle, reikia virvę 
ant kaklo nerti po teisės galva, 
jeigu negali savo sūnui žodžio pa
rašyti ...

— Gėda, Irena, ir humanitarams. 
Kokius žvėris gimdo motinos, ku
rie motinai neleidžia pakalbėti su 
kūdikiu. Baisu pagalvoti! /

— Palauk, Petronėle, aš tau ra
dau gerus, nepavojingus žodžius. 
Klausyk! y

Viengungių kambaryje nutilo 
šnekos, — galėjo būti po pusiau
nakčio, Petronėlės vyras grižo nuo 
radijo ir jau užmigo greta Biru
tės ir Jonuko lovų, už kartono 
dėžių sienos su raidėmis „Ration 
type 2".

Dvi moterys prirašė kelis lapus, 

bet laiško į namus nesurašė. Vie
na — sūnui, seseriai Kastulei ir 
tėvams, kita — dviem tetom ir se
seriai. Nedaug reikia pasakyti; 
esam sveikos, gyvos, jūsų žinią 
gavome ir labai džiaugiamės. Bet 
kaip pasakyti, kad laiškų pirmojo 
skaitytojo, kuri dažnai laiš
kus nusirašo, fotografuoja, sulygi
na klausymus su atsakymais, vie
ną kitą laišką praleidžia. Ir tada ..

Moterų vaizduotėje grūmėsi du 
pasauliai: pavojus ir savųjų mei
lė. Jos gyvai matė, kokia kruvina 
geležinė kumštis suėmė suoliuką 
po akacijos medžiu, žilagalvę te
tą, penkiametį vaiką, ir žinojo kaip 
laukiama žinia nuo tų, kurie su
vargusiais pečiais pernešė panie
ką, vargus, bombų krušas ir iš
laikė neatšalusį kraują.

Juodaplaukė anksti pražilusi Ire
na beviltiškai pastūmė popierių, 
kai puseserė Petronėlė, skau
džiai užgautu balsu, pasakė:

— Rašysiu Trumanui, Roosvel- 
tienei, Stalinui, rašysiu Dievui ir 
velniui, bet... — sulankstė po
pieriaus lapą, kuris pamestas ant 
aslos iš lėto raivėsi. — Mano ran
ka dreba, pamanius, kas gali ištik
ti už poperėlį.

Užstojo sunki, ilga tyla — nu
silenkimas pavojui. .Po skaudžių 
kalbų, svarstymų abi susitaikė su 
nepermaldaujama tikrovės valia 
neatsakyti vieninteliam sūnui, ku
ris penkių vasarų žydrumu nepa
jėgia apimti juodžiausios tikrovės.

— Bet pagalvok, jis užaugęs 
paklaus: „Mama, kodėl tu neatsa
kei?“ Tu, Petronėle, pagalvok apie 
motiną, apie motiną gimdančią, 
kenčiančia, mylinčią. Kokia gėda 
motinai?

Irena, užguitos, darganų nulytos 
katės žvilgsniu žiūrėjo į mažutį 
Petronėlės sūnaus, septinmečio Jo
nuko atvaizdą, kabantį ant mūri
nės sienos.

— O jeigu jis, Algiukas, pasa
kys: „Tu mane palikai, mama. Ir, 
kai jis bus toks kaip mes, ar pa
teisins jis mūsų bėgimą?

— Irena, jis supras bėgimą, bet 
kaip pasiteisins motina, kurios 
vaikai užkūrė tokį pragara? Mes 
liūdim del vaisių, bet kaip liūdėti, 
dėl tų, kurie tuos vaisius išaugi
no? Juk mes bėgom ne nuo kulkų, 
ne nuo žvėries, bet nuo motinos 
sūnų, dukterų, jų gyvenimo būdo. 
Aš taip noriu parašyti laišką mo
tinai. Laišką motinai.
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ti jų talentus. Liudininkų paro
dymu net Charles Chaplin yra 
patekęs į sovietų spąstus.

Holywoodo rašytojų sąjunga 
esanti patekusi į visišką komunis
tų kontrolę, dėl to, pasak teatro 
kritiko Charles Moffitt, daugelis 
teatro veikalų yra persisunkę ko
munistine dvasia.

Filmų gamintojų tarpe taip pat 
yra komunistų. Nemaža filmų pa
gaminta su aiškiom propagan
dinėm tendencijom. „Misija į 
Maskvą“ filmą buvo pagaminta 
Amerikoje, rodė Amerikos dirb
tuves, nors tariamai buvo vaiz
duojamas Rusijos „aukšto civili
zacijos lygio gvyenimas“. Komu
nistų vadovaujama skelbimų ben
drovė įkalbėjo lakūną Chalmers 
Goodin vaidinti skridimą naujau- 
siuoju lėktuvu. Kada minėta ben
drovė gavo pilnas informacijas 
apie naująjį lėktuvą ir paruošė 
filmos planą, viskas paskubomis 
buvo nuvežta į New Yorko komu
nistų centrą.

Apklausinėj ant, patirta, kad 
kai kurie Hollywoodo filmų ar
tistai, rašytojai ar net direktoriai 
yra dalyvavę specialiuose vajuo
se, kur surinkti pinigai buvo pa
siusti kovojantiems komunistų 
partizanams Europoje.

Komisijai baigus darbą, be abe
jo, laukiama komunistams gana 
nemalonių rezultatų.

Amerikos legionierų organiza
cija- turinti didelį svorį JAV, sa
vo 29 kongrese paskelbė griežtą 
kovą komunizmui, savo rezoliu
cijoje reikalaudama paskelbti ko
munistų partiją už "įstatymo ribų. 
Rezoliucijoje sakoma, kad „kirši
nantieji elementai*, kurie remia 
vyriausybės nuvertimą, neprivalo 
naudotis spaudos, žodžio ir susi
rinkimų laisvėmis.

Stengdamiesi duoti antikomu
nistinei akcijai stiprų juridinį pa
grindą JAV.vyriausybė ir federal 
lines valdžios organai paruošė jau 
keletą specialių įstatymų. Svar-' 
biausias iš jųVra neseniai priim
tas Taft-Hartley įstatymas, kuris, 
normuodamas darbo santykius, 
be kita ko reikalauja iš darbinin
kų profsąjung. pareigūnų tam 
tikrų pareiškimų, kad jie nėra 
nei komunistų partijos nei kitos 
kurios komunistų diriguojamos 
organizacijos nariai. Komunistai 
šiuo atveju yra priversti meluoti, 
o už melavimą gresia ne tik šali
nimas iš tarnybos, bet ir kitos 
gana griežtos bausmės.

Iš federalinės valdžios įstatymų 
paminėtinas vad. Callahan Bill, 
išleistas Michigano Gubernato
riaus Kim Snigler. Pagal šį įsta
tymą Michigano valst. asmenys, 
tarnaują svetimai valstybei, bus 
registruojami ir šalinami tiek iš 
valdinių tarnybų, tiek iš organi

zacijų vadovybių. Daugeliu at
žvilgių Amerikos komunistai ko
vą jau prakišo, nors visiems ži
noma, kad komunistai yra atkak
lus elementas ir su juo kovoti ne
lengva. Vis_ dėlto visais frontais 
pradėta kova Amerikos komunis
tus gerokai apvaldė ir jie, bent 
viešai, jau taip drąsiai nepasireiš
kia. •

Šiuo metu būti komunistų par
tijos nariu JAV yra nepavydėtina. 
Amerikiečių tautos dauguma ne
kenčia komunizmo ir viso to, kas 
su juo susiję. Apskritai, komuniz
mas yra laikomas antiteze viso, 
ką Ameriką sukūrė nuo pat savo 
nepriklausomybės paskelbimo die
nos.

Tačiau komunistu būti nėra 
prasižengimas. Priešingai, statu
tas komunistą apibūdina tik kaip 
tam tikros pasaulėžiūros žmogų. 
Taigi, kol aukščiausiasis teismas 
neskaitys komunistų partiją sam
būriu, siekančiu jėga ir smurtu 
nuversti krašto vyriausybę, tol 
komunistų partijos nario liudiji
mą kiekvienas narys galės lais
vai nešioti.

Daug žmonių, nekenčiančių ko
munizmo, reikalaują kad kongre
sas tiesiog uždraustų komunistų 
partiją, bet kiti, nors ir ne ma
žiau jam priešingi, su tuo nesu
tinka. Jie mano, kad praktiškai 
toks uždraudimas tik nuvarys ko
munistus į pogrindį. Dar daugiau 
jie priešinasi pagrindinių spaudos, 
žodžio ir susirinkimų laisvių pa
žeidimui: Jų nuomone įstatyminis 
komunistų partijos panaikinimas 
prilygtų Hitlerio politikai.

Viena iš Biberach/R. lietuvių liaudies meno vitrinų prancūzų informaci
niame biure E. Jakaičio nuotr.

Pitonui DP spaudos U&nĄtMttųa
Šio mėn. 3 d. Heidelberge PC- 

IRO amerikiečių zonos vyr. būs
tinėje įvyko pirmoji DP spaudos 
konferėncija^ kurioje dalyvavo 
23 laikraščių atstovai. Konferen
cijos tikslas, kaip viešosios infor
macijos skyriaus viršininkas Mf. 
Denlinger, atidarydamas konfe
renciją, pareiškė, yra sužinoti ir 
gauti tikslių informacijų apie vi
sus tuos uždavinius ir pastangas, 
kurių siekia Taipptautinė Pabė
gėlių Organizacija, spręsdama 
DP klausimą. Jei praeity buvo 
kokių nesusipratimų, tai tik to
dėl, kad trūko informacijos. DP 
laikraščiai turėtų padėti dirbti 
šį nelangvą ir atsakingą darbą.

Pirmojoje DP spaudos konfe
rencijoje buvo atstovaujama ir 
vokiečių spauda. Į įvairius atsto
vų paklausimus atsakinėjo atsa
kingi IRO centro pareigūnai: 
bendraisiais klausimais-zonos dir. 
Paul Edwards, repatrijacijos Mr. 
Mocler, emigracijos ir įkurdini
mo Miss Trimble, naujojo surašy
mo reikalais Mr. Grigg, informa
cijos klausimais Mr. Denlinger.

Zonos direktoriaus pareiškimas
Savo kalboje zonos direktorius 

Mr. Edwards pasidžiaugė, kad 
šioj konferencijoj taip gausiai 
atstovaujama išvietintųjų asme
nų spauda. UNRRAi pabaigus 
savo darbą, nuo š. m. liepos 1 d. 
visą atsakomybę už daugiau ne
gu vieną milijoną išvietintųjų as
menų ir pabėgėlių.visame pasau
ly perėmė IRO.

IRO uždavinys daug siauresnis, 
negu turėjo UNRRA: rūpintis ši
ais žmonėmis ir galutinai iš
spręsti jų problemą. Problema 
didelė ir sunki. Ją ypatingai sun
kina finansinė orgąpizacijos pa
dėtis. Amerikiečių zfenos išvietin
tųjų asmenų reikalams biudžiete 
numatyta tik 35 mil. dolerių. Or
ganizacija suka galvą, kaip su 
turimais pinigais išlaikyti gali
mai didžiausią žmonių masę, ne
suprastinti jų gyvenimo standar
to, padėti repatriuoti ir įsikur
dinti kituose kraštuose. Vokietija 
išvietintiems asmenins ir pabė
gėliams yra tikras kalėjimas, nes 
čia sunki patalpų, maitinimo ir 
darbo būklė. Šią problemą galima 
išspręsti tik dviem keliais: repa- 
trijacija ir emigracija. Namo 
grįžti niekas nėra verčiamas. Čia 
paliekama laisvai kiekvienam 
apsispręsti. Emigracijos galimy
bių yra, bet jos dažnai ne visai 
tokios, kokių mes norėtume. Prie 
vienų iš sunkiausių IRO uždavi
nių priklauso ir rūpinimasis DP 
sveikata, nes sergantiems asme
nims susitrukdo emigracija. IRO 
stengiasi tomis ribotomis prie
monėmis išlaikyti ir jų adminis
truojamųjų žmonių sveikatą.

Su turimomis . sumomis IRO 
pajėgos išlaikyti dabartinį pra
gyvenimo standartą iki ateinan
čių metų liepos mėn. 1 d. Visiems 
suaugusiems bus toliau stengia
masi išlaikyti 2.015 kalorijų nor
mą. Stovykloje dirbančiųjų skai
čius, mažėjant DP skaičiui, bus 
mažinamas.

Naujas surašymas
Zonos direktorius Paul Ed

wards, padaręs trumpą IRO fi
nansinės padėties apžvalgą pa- 
lietė ir jautriausią šiuo metu DP 
klausimą, būtent naująjį surašy
mą, kuris išvietintųjų vadinamas 
„screeningu“. Direktorius ypatin
gai pabrėžė, kad čia negali būti 
kalbos apie bet kokį patikrinimą, 
o tik apie surašymą (registra
tion). Jo tikslas yra tiktai patar
nauti patiems DP ir neturi jokių 
kitų užkulisinių minčių. Jau 
praėjo du su puse metų, o tra
giškoji DP dalia dar nesutvarky
ta. Kad tos problemos sprendimą 
galima būtų pagreitinti, reikia 
pagaliau turėti pilnus -visų DP 
šeimų sąrašus, nes iki šiol kiek
vienas kraštas turėjo vis kitokias 
statistines žinias, kas labai sun
kindavo tos problemos sprendi
mą. Dabar nustatytos vienodos 
formos klausimų lapai visam pa
sauliui. Dabartinio surašymo pa- 
grindan imama šeima. Tokie šei
mų sąrašai reikalingi ir valsty
bėms, kurios nori DP priimti. Di
rektorius įsakimai pabrėžė, kad 
IRO nėra politinė organizacija 
ir kad šio surašymo tikslas nėra 
ką nubausti, o tik surinkti tiks

lius davinius. Šie daviniai bus 
reikalingi ir numatomai pasaulio 
konferencijai, kuri nuspręs DP 
likimą. Keletai laikraštininkų 
pasisakius, kad apie naująjį pa
tikrinimą visai kitaip galvoja 
DP, lietuvių atstovas tuo reikalu 
norėjo padaryti platesnį prane
šimą, bet direktorius pasakė, kad 
jis aiškiai užakcentavo patikrini
mo tikslą ir, jei kas dar neaišku, 
prašoma statyti tik konkrečius 
klausimus.

Lietuviškas kryžius S u v. Kai vari jo js 
apylinkėje

'Baigdamas »savo pareiškimą, 
Edwards prašė visais rūpimais 
klausimais kreiptis į IRO, kur ji 
pasistengs padaryti viską, kas jos 
galioje yra, bet nereikią nusimin
ti, jei ne visu 100% viskas bus 
išpildyta, nes ir Dievas neretai 
atsakąs; „no“!

Laikraštininkų atstovai pareiš
kė DP pageidavimą, kad surašy
me dalyvautų tautybių atstovai, 
būtų leidžiama pasirinkti savo 
reikalų gynėjus — advokatus ir 
kad būtų tuoj išduodami doku
mentai. Į paklausimą, ar iš tik
rųjų bus toks didelis, kaip kal
bama, išmetamųjų procentas, Mr. 
Grigg atsakė, kad šio surašymo 
tikslas nėra kokia medžioklė, bet 
nustatymas, kas iš tikrųjų tinka 
IRO globai, nes iš tikrųjų dar esą 
stovyklose asmenų, kurie šiai 
globai netinka. Ir jei iš DP tar
po bus pašalinti karo nusikaltė
liai, hitlerininkai ir kiti šiai glo
bai nepriklausą asmens, tai tik 
patiems DP patarnaus, šis sura
šymas *DP statuso nebesvarstąs.

Specialus laiškas iš Ženevos
IRO vyriausioji būstinė iš Že

nevos šiai spaudos konferencijai 
atsiuntė specialų paaiškinimą 
naujojo surašymo reikalu. Laiške 
iškelti tie patys motyvai, kuriuos 
savo kalboje apibudino ir zonos 
direktorius Paul Edwards.

Konferencijos dalyviai ir to
liau nedavė ramybės IRO parei
gūnams rupimais naujojo sura-

— Juk tu žinai, pati esu sakiu
si, kiek laiškų mintimis prirašau: 
Visokiausių. Tarp miesto gaudesio 
kartais pamatau laiškų dėžutę ir 
man .nusmelkia širdį. Pamatau 
traukinį, skrendantį paukštį, vėlia- 
kos klausiu: kada aš pas jį? . . . 
Mūsų stovykloj gyvena ukrainie
tė, buvusi kooperatyvo buhalterė. 
Ji dažnai padeda man vaikų dar
želyje. Jos trys vaikai liko Polta- 
voje. Jos vyras buvo kooperatyvo 
vedėjas vokiečių okupacijos metu. 
Visa šeima bėgo į vakarus. Pake
liui užpuolė raudonieji partizanai,
— vyrą nužudė. Ji sunkiai sužeis
ta atsidūrė Gardine. Vėliau — Vo
kietijoje. Mes dažnai suremiam 
pečius ir viską apkalbam. Per iš
tisas naktis. Tiesa, ji kiek keista 
kartais, dvidešimt septintų metų, 
bet jau tokia senutė. Visaip svars
tom. Ji sako, mes gal žūsim, bet 
nežudykim vaikų. Gal jie kita pa
varde, gal kur, kas priglaudė, o 
mes užtrauktum valdžios įtarimą, (
— neišgelbstimą pražūtį. Taigi, tu 
baisiai, bet teisingai sakai, juk 
motinų vaikai viską daro.

— Ka tų į tai, Irena, jeigu mes 
surašytum ir pasiųstum Roosvel- 
tienei ar kitai galingai damai?

Irena parašė ant gabaliuko laik
raštinio popieriaus:

„Gerbiamoji Ponia“, ypač bu
vusiai prezidento poniai. Ne, ka
žin kas ne mūsų oru kvepia, mes 
iš pelenų, kraujo, dulkių, o 
ten ...? Ar derinsis? Ta ukrainie
tė Natalija siunčia laiškus vai
kams. Ji užrašo tik vardus: Nata- 
šai, Borisui, Palmirai. Ir metą į pir
mą pasitaikiusią laiškų dėžutę. 
Kartais net pašto ženklą užklijuo
ja. Žinia, Petronėle, tie laiškai nie
kur neiškeliauja bet ji siunčia ir 
siunčia. Tu, pagalvok, kokia laimė, 
mano sūnus gautų žinią: mama gy
va,' jo laukia!.. Bet va, kaip tai 
parašyti?

Dar keletą kartų bandė rašyti, 
bet viskas pavojinga. Jo? tai gerai 
žinojo, tik nepajėgė ar nenorėjo 
aptarti tikrosios tiesos: nors ir 
tuščias vokas, nors ir tuščias po
pierius iš užsienio — įtarimas. Įta

rimas — pradžia liūdno galo.
— Sapnavau keistą sapną, Irena. 

Rodos tolimoji, plačioji Sibiro tai
ga. Akim neaprėpiama, tuščia ir 
kurti, net ausys spengia. Taigoje 
išvystu vaiką, traukiantį maža 
pašto vežimėlį. Ir varpelis po kak

lu. Aš jį klausiu, kur jis keliauja. 
Jis, man aidinčiu taigoj balsu, at
sako: „Vežu neišsiųstus motinų 
laiškus vaikams". Aš nusigandau 
—jis buvo aklas. Bet ir aš daviau 
jam mažą, mažą laiškelį. Ir nuke
liavo vaikas. Dingo saulėlydžiais 
degančioj, užmigusio j taigoj. Tik 
girdėjau varpelio ilgesingą din, 
din...

— Taiga. Saulėlydžiai. Aklas 
vaikas su neišsiųstais motinų laiš
kais, Petronėle, — kaip pavargu
si pasaką, kalbėjo motina.

Abi mielai sutarė parašyti ilgą 
laišką tetai Katerinai į Scrantoną. 
Pasimainydamos rašė, tai džiaug- 
damosios dėl taiklaus žodžio, tai 
ašaromis aplaistydamos kupinai 
susitvenkusią gėlą, neviltį. Ju gy
venimas buvo plakamas neregėtu 
brutalumu drumstu raudonųjų ir 
ruduįų bangų, kad ir labai atsar
giai, tačiau jos užkliudė ir tap 
drumzles.

.. Nuo meškos mes užbėgom 
ant vilko. Mums teliko į grabo 
duobę pilti ar į dangų rankas iš
kelti. Ir buvo dienų, kai mes abe- 
jojome viskuo, kai, gal būt, ir Ap- 
veizdos akis buvo užmerkta. Mums 

ypač buvo sunkios pokarinės die
nos, kai mes buvom vadinami vi
sokiais piktais vardais, bet ne tik
ruoju: rudojo ir raudonojo b*uta- 
lumo nesunaikintais liudininkais. 
Miela teta, Tu gyveni šalyje, kur 
vagį galima vadinti vagimi, me
lagį — melagiumi. Amerikoje jūs 
nesuprasite kiek ašarų, kraujo 
Europa išlies, kol darbus ir daik
tus galės vadinti tikraisiais var
dais. Be jūsų, amerikiečių, para
mos mes prarasim visokią viltį.' 
Atvirai kalbant, Brangi Teta, gė
da vadintis Europiečiu. Kontinen
tas, davės pasauliui Šekspyrą, 
Viktorą Hugo, Tolstojų, Newtoną, 
Rafaelį, Caikovski, sukūręs žmo
gaus ir Piliečio Teises, — nebe
randa kelio tarp muzejų ir konc- 
lagerių, tarp bažnyčių ir policijos. 
Mums gėda prieš džiunglių negrą. 
Mes girdim ir patys vadinam šalį 
tikriausia demokratija, kur šeši 
milijonai partiečių uždarė į lage
rius, kalėjimus penkiolika milijo
nų, nepagarbinusių partijos durtu
vo.

Ir kai mes šitai sakome, mes 
įtariami taikos ir sąjungininkų 
draugiškumo priešais. Na, bet Tau, 
Teta, tai tikrai įkyrės skaityti, o

mes vis norime kaip nors, kam 
nors bobiškai išsipasakoti."

Dar dviejuose puslapiuose išsi
pasakoję namiškiams prašė para
šyti tik: „Jonuko krikšto motina ir 
Nelė (tai Petronėlės seseriai žino
mas sesers vardas) „sveikos ir 
siunčia linkėjimų. Nelės šeima 
taip pat sveika ir visi sveikina."

Lageris kėlėsi naujai dienai, kai 
dvi moterys sugulė į vieną lovą, 
prabėgusios nakties poilsiui.

Po trijų savaičių laiškas grįžo iš 
cenzūros, su spausdintu rašteliu, 
kur buvo pabraukti žodžiai: „Ken
kimas sąjunginių tautų intere
sams" — kaip kliūtis laiškui pa
siekti Scrantoną.

Dar po keturių mėnesių Petro
nėlė B. laikraštyje rado žinią, kad 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
laiškai nepasiekia Lietuvos už 
tai,........ kad Amerikos Jungtinės
Valstybės tebepalaiko Lietuvos 
pasiuntinį". Tai pranešė Amerikos 
lietuvių komunistų dienraštis Lais
vė.

Petronėlė sau viena pasakė:
— Popieriai... ir geležinė už

danga. *
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šymo klausimais. „Ar asmenys, 
buvę prievarta paimti į vokiečių 
kariuomenę, nenustos IRO glo
bos?“

„Jei tai įrodys“, buvo trumpas 
atsakymas.

„Jei patikrinimas neturi poli
tinio pobūdžio, kam reikalingas 
klausimas, reikalaująs atsakyti, 
kodėl negrįžtama namo?

„Daugelio valstybių atstovai, 
jų tarpe ir Amerikos senatoriai, 
teiravosi tikrosios negrįžimo 
priežasties“.

Repatrijacija
Laikraštininkai prašė nurody

ti, kaip numatoma vykdyti repa- 
trijaciją. Mr. Mockler, pakarto
damas Mr. Edwards pareiškimą, 
dar kartą pabrėžė, kad repatri
jacija bus vykdoma tik savano
rišku būdu ir nebus naudojamos 
jokios prievartos priemonės. Ne
tiesa, kad seniai bus prievarta 
repatrijuoti. Čia nedaroma jokio 
skirtumo tarp seno ir jauno, tarp 
mokyto ir nemokyto. Paklausus, 
ar Jaltos susitarimas, liečiąs so
vietų piliečius dar tebegalioja, 
atsakyta, kad kol kas tiksliai 
atsakyti negalima.

Įkurdinimo, darbo ir kiti reikalai
„Ar numatyta išsami emigra

cijos programa?“, buvo pirmuti
nis patiektas Miss Trimble klau
simas. Emigracijos pareigūnė 
trumpai pranešė, įcad nuo š. m. 
balandžio mėn. iki šiais dienai
IRO įkurdino 35.000 asmenų. Yra 
nustatyta ir ateities programa, 
numatyti laivai ir žmonės iki 
ateinančių metų liepos mėn. 1 d. 
Šiuo metu humatyti 10 kraštų, į 
kuriuos DP galės vykti. Į klau
simą, kokios DP grupės turi emi
gracijos pirmenybę, atsakyta, jog 
tinką darbui ir specialistai. Ne
tiesa, kad užpildant ankietas 
emigracijos reikalui, reikią slėp
ti savo profesiją ar dokumentus. 
Yra kraštų, kurie priima specia
listus tik turinčius kilmės kraš
to dokumentus, pav. Šveicarija 
gailestingas seseris, Venezuela- 
inžinierius. Kiek DP galės iš
keliauti, tiksliai negalėjo pasa
kyti emigracijos pareigūnė. Šiuo 
metu Anglija priima nenustatytą 
skaičių vyrų ir moterų. Prancū
zija nori priimti 50.000, Belgija- 
20.000 ar daugiau, Olandija ne
mažiau kaip 8.500, Brazilijos ats
tovas ką tik atvykęs pareiškė, 
kad nori gauti 5.000 DP.

Gandai, esą laivų pajėgumas 
nepilnai išnaudojamas, ne visai 
atatiiika tiesą. Tiesa, kartais, stai
ga pakeitus laivo kursą, būna su
trikimų.

Spaudos konferencija truko ke
turias valandas.

Besibaigiant konferencijai, 
spaudos darbuotojai paklausė, 
ar nenumatoma Austrijos ame
rikiečių zonos DP perkelti į Vo
kietijos amerikiečių zoną? Bet 
tai esąs kariuomenės reikalas, ir 
IRO pareigūnai negalį atsakyti.

Uždarydamas pirmąją spaudos 
konferenciją, IRO viešosios in
formacijos viršininkas pareiškė: 
„Dirbam bendrą darbą, kurio 
tikslas išvesti išvietintuosius ir 
pabėgėlius iš Vokietijos ir įkur
dinti. Tam reikalui visi turime 
pašvęsti visas savo jėgas.“

Kita konferencija numatyta 
1948 m. sausio mėn. pradžioje.

Studentu ateitininku švente Muenchene
Lapkričio 29 d. didžiojoje Muen- 

cheno rotušės • posėdžių salėje 
susirinko didelis lietuvių studentų 
ir visuomenės atstovų būrys. Iš 
viso tai trečias kartas šio miesto 
rotušės istor^jje, kad jos gotiš
kose viduramžiais kvepiančiose 
salėse ir koridoriuose aidi svetim
taučių organizuoto jaunimo kal
bos ir dainos bei giesmės. Pirmu 
kartu, ten kukliai susirinko už
sieniečių katalikų studentų organi
zacijų atstovai iškilmingo posė
džio, įsteigdami „Unitas". Tada 
buvo žadėję * apsilankyti daugelis 
aukštų įvairių tautybių svečių ir 
atstovų, bet, deja, didžiuma jų ne
pasirodė. Jie tikėjo, kad šis sun
kių ir ilgų pastangų vaisius, pir
majam įkarščiui ataušus, nurims 
ir taip pateks užmarštin. Tačiau 
darbas ėjo tvirtai į priekį. Pagrin
dinis dalykas — licenzija buvo 
gautas. Kai tarptautinės katalikų 
studentų konferencijos proga „Uni
tas" suruošė antrąjį iškilmingąjį 
posėdį, tai be visos eilės aukštųjų 
Bavarijos Švietimo Ministerijos, 
Muencheno miesto tarybos ir pro
fesūros atstovų apsilankė ir pats 
Švietimo ministeris Dr. Dr. Hund- 
hammeris bei vyriausias Muen
cheno burmistras Dr. h. c. Schar- 
naglis. Tai buvo pripažinimas už
sieniečių studentų dėtųjų pastangų 
Reikia pasakyti, kad tai suruošė
tos federacijos -prezidentas ven
gras Dr. Senyei ir gen. sekretorius 
lietuvis Alg. Petrulis. O ir tos fe
deracijos patys pirmieji pionieriai 
yra lietuviai ir latviai, gi dabar 
jos narių eilėse yra šešių tauty
bių katalikų studentų organizaci
jos.

Šį žvarbų lapkričio šeštadienį 
buvo be daugelio Muencheno lie
tuvių studentų ir visuomenės at
stovų eilė kitų universitetų atei
tininkų, užsieniečių katalikų or
ganizacijų, taip pat ir vokiečių 
katalikiškojo akademinio jaunimo 
delegatai. Iš aukštųjų svečių apsi
lankė Sv. Sosto Delegatas lietu
viams kan. Kapočius, Sv. Sosto 
Delegatas latviams, Muencheno 
universiteto rektorius prof. Wenz
lis ir kt.

Tą atmintiną Muencheno stu
dentams ateitininkams dieną buvo 
minimos ne tik vietinės draugo
vės metinės, kuri čia įsisteigė 1947 
m. gruodžio mėn. 2 d., pradžoje 
turėdama tik 13 narių. Šią dieną 
nalima geriau pavadinti derliaus 
švente. Jos tikslas buvo per šiuos 
vienerius metus atsiradusius ir 
pribręndusius keturis vienetus pa
krikštyti ir išleisti gyvenimam O 
tie vienetai tai ne kas kita, kaip 
keturios naujai atgimusios korpo
racijos: „Gaja", kurion susibūrė 
studentai medikai, „trija", kuri 
apima• visus menininkus, „Gran
dis", priglaudė visus technikus ir 
„Kęstutyje" susirinko visuome
nininkai. Nuo šiol buvusios drau
govės veikla pereis daugiau ar 
mažiau į šių keturių vienetų veik
los rėmus. Priesaika buvo duo
dama ties naujai pašventinta vė
liava, kurios kūmai — BALFo įga
liotinis Amerikiečių Zonai p. Min- 
kūnas ir solistė p. Daugėlienė.

Draugovę sveikino eilė svečių 
ir atstovų, Federacijos Vado pava-

duotojas ir Ateitininkų Federaci
jos Tarybos narys prof. Meškaus
kas palinkėjo būti vertais šios 
naujos vėliavos. Jei tokiais bū-

Lletuvis legionierius Indokinijoje.
St. Radavičiaus nuotr.

sime, ši vėliava pridengs ir miru
siojo kaoą.

Rektorius prof. Wenzli^ sveikin

damas pabrėžė, kad jam džiugu 
yra pabūti su mumis. Vokietija 
maža gali duoti mums — gal tik 
mokslą, bet pagaliau tik tai ir yra 
aukščiausios ir nežūstančios šio 
pasaulio vertybės. Jis ir kiti kal
bėtojai iškėlė katalikiškosios in
teligentijos reikšmę ir atsakomy
bę šiame išvargusiame ir nežinan- 
čiame, kur eiti, pasaulyje. Pasau
lis nežino, kur eiti, žmonija pa
vargusi ir apvilta tų, kurie pasi
šovė ją vesti, atėmę Dievą. Kata
liko pareiga parodyti jai tikrąjį," 
labai seną ir kartu visada naują 
kelią — Kristų.

Po iškilmingosios dalies sekė 
koncertas, kuriame dalyvavo smui
kininkas Iz. Vasyliūnas, pianistas 
Mrozinskas, solistė Daugėlienė ir 
solistė Bičkienė.

Vakarienės metu „Veidrodžių 
salėje", šios sveikino rektorius 
prof. Wenzlis. Čia rinkdavosi ir 
vokiečių mokslus einąs jaunimas, 
jis pats dalyvaudavęs ir jam esą 
malonu palinkėti tos pačios geros 
nuotaikos, kuri ir juos lydėdavusi.

Sekmadienį — pirmąją Advento 
dieną — visi vakarykščių iškilmių 
dalyviai rinkosi šv. Mišių, eidami 

,j>rie Dievo Stalo. Jie prašė susti
prinimo gyvenimo audroms per
nešti.

Šią šventę suorganizavo Muen
cheno draugovės valdyba, kuriai 
pirmininkauja Kolyčius Vincas, 
aktyviai dalyvaujant visiems drau
govės nariams. —žj— 

^efuvių
^'spaiidojpasi^ocxlcĮius

Lietuvybė Amerikoje
ŽODIS P. B. GAIDZIŪNUI

Apie lietuvybę Amerikoje, ge
riau sakant Jungtinėse Valstybė
se, daug kur ir daugelį kartų bu
vo rašyta. Tas klausimas yra įdo
mus ir šiandien, kada mūsų tauta 
veda sunkią kovą dėl laisvės ir 
kada visų akys atkreiptos į šios 
laisvos šalies lietuvius.

Nesiimdamas plačiau nagrinėti, 
koks nūdienis Amerikos lietuvio 
vardas, ir kaip jis kitėjo tautiniu 
pažiūriu, palyginus su kitų tautų 
žmonėmis, noriu tik atsiliepti į 
vieną šiuo reikalų, pareikštą 
sprendimą Vokietijos lietuvių 
spaudoje.

Neseniai visai atsitiktinai į ma
no rankas peteko 100-1 as i s „Mūsų 
Kelio" numeris (1947. IX. 30). Juo 
besigrožėdamas, aptikau ir straips
nį apie lietuviškus laikraščius 
Jungtinėse Valstybėse.

Straipsnio autorius p. Gaidžiū
nas trumpoje savo apžvalgoje tei
singai iškėlė pagrindinį čionykš
tės spaudos bruožą — sielojimąsi 
tremtinių reikalais ir kovą dėl 
Lietuvos laisvės.

Darydamas lyg priekaištą dėl 
pasirodančių anglų kalba straips
nių, jis pamini tik vieno laikraš
čio vardą, tuo tarpu kai beveik 
visi (neišskiriant nė tautinės spau
dos) juos deda. Dėl šių straipsnių 
pačių lietuvių tarpe čia būna dis
kusijos, bet atrodo, kad jų skai
čius didės, nes lietuvybės interesą 
svarbu palaikyti ir tuose, kuriems 
lietuviškas žodis sunkiau supran
tamas.

Lygindamas dabartinius laikraš
čius su prieškariniais, autorius 
pažymi, kad dabartinė spauda 
daug gyvesnė. Prie to daug prisi
dėjęs gausus tremtinių bendradar
biavimas. Tai tiesa, bet nereikia 
užmiršti, kad ir pasaulio įvykiai, 
kurių veidrodis yra spauda, taip 
pat pagyvėjo, o mums, lietuviams, 
net paskaudėjo.

Baigdamas savo straipsnį, p. 
Gaidžiūnas daro tokią išvadą:

„Bet šiandien kiekyienas mūsų, 
kuris turim geresnių ryšių su 
Amerikos lietuviais, galim drąsiai 
pasakyti, kad lietuviškoji spauda 
ten ir buvo didžiausias lietuvybės 
palaikytojas. Daviniai rodo, kad 
didelės viltys, dėtos į bažnyčios 
vaidmenį, nepasitvirtino. Šiandien

jau nemažai lietuviškų parapijų, 
kur lietuvių kalbos nebesigirdi, o 
lietuviškieji laikraščiai vis dar 
kruta, vis lietuvybės žadinimui 
nesiliauja" (10 psl.)

Būdamas vienu iš Amerikos lie
tuvių, negalėčiau sakyti, kad su 
jais turėčiau blogesnių ryšių, ne
gu p. Gaidžiūnas turi. Tačiau kal
bėdamas apie vieną dalyką (lai
kraščius), niekados nedrįsčiau da
ryti išvadą apie kitą dalyką (baž
nyčią). kaip tai daro p. Gaidžiū
nas.

Kalbant* apie tokius dalykus, 
kaip nuopelnai lietuvybės palai
kymui Amerikoje, negalima sverti 
bendrais žodžiais, kas vertesnis. 
Tam reikia duomenų. Kadangi p. 
Gaidžiūnas 4011 „geresnių ryšių 
su Amerikos lietuviais" ir gali 
„drąsiai pasakyti" apie bažnyčios 
vaidmenį, tai prašau nurodyti tuos 
davinius apie dėtas dideles viltis 
i bažnyčios vaidmenį, kurios ne
pasitvirtino. '

Taip pat prašyčiau nurodyti 
bent keletą lietuviškų parapijų, 
kur lietuvių kalbos nebesigirdi. 
Pilną visų 124 lietuviškų parapi* 
jų sąrašą p. Gaidžiūnas galės rasti 
Amerikos Kunigų Vienybės 1943 
m. išleistoje knygoje „Amerikos 
Lietuvių Katalikų Darbai".

Toje pačioje knygoje p. Gai
džiūnas ras, kad prie tų parapijų 
yra 55 pradžios mokyklos, kuriose 
vaikai girdi lietuvišką žodį. Jį 

girdi daugelyje vienuolynų veda
mų misijų bei senelių ir vaildj 
prieglaudose: Kunigų Marijonų 
Seminarijoje, Marianapolio Kole
gijoje ir šv. Kažimiero bei šv. 
Pranciškaus Akademijose.

Gal ta proga p. Gaitižiūnas bus 
malonus nurodyti bent vieną lie
tuvišką mokyklą, išlaikomą tau
tinių organizacijų, kurios taip 
mėgsta savintis tautiškumo mono
polį?

Gal p. Gaidžiūnas turi davinių, 
kokiais sumetimais, jei ne tauti
niais, Amerikos lietuviai katalikai 
statėsi savo bažnyčias, klebonijas 
ir mokyklas, o nesinaudojo ga
tavomis „airišių" (taip čia vadina 
angliškai kalbančių katalikų) įs
taigomis?

Be visų tų įstaigų, katalikai turi 
visą eilę kultūrinių ir religinių 
organizacijų, kurių veikime al
suoja lietuviška dvasia. Ir toje 
lietuviškoje spaudoje juk katali
kai yra užsiėmę didesnį, negu pu
sė, barą.

Į visą tą didžiulį darbą yra įsi
jungę daugiau kaip 350 kunigų, 
apie 600 seserų vienuolių ir dau
gybė pasauliečių. Argi jų visų 
nuopelnai lietuvybei yra toki men
ki, kad jie mažiau svaria už laik
raščius, kurių daugumos tiražas 
yra mažesnis už bet kuri'os dides
nės liet, parapijos tikinčiųjų skai
čių? z

P. Gaidziūnui, atstovaujančiam 
tam tikrą grupę labai svarbioj 
institucijoj, turėtų būti žinoma, 
kad ano karo metu Lietuvos ne-
priklausomybės kovai ir kultūri
niams reikalams Amerikos lietu
viai katalikai per Tautos Fondą 
sutelkė daugiau kaip 515 tūkstan
čiu dolerių. Nemažiau jie duosnūs 
ir dabar Balfui ir Lietuvos laisvės 
kovos vajui, kurį veda Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Žinau gerai, kad yra žmonių, 
kurie mano, kad užsimerkus prieš 
kurią nors nemėgstamą tiesa, 
jiems darosi lengviau. Ir jie tada 
ima tikėti, kad tiesa nėra tiesa. 
Katalikų atžvilgiu ta melodija 
mums gerai buvo pažįstama Ne- 
priklaumoje Lietuvoje. Pasirodo, 
kad nė dabar neužmirštama.

Tačiau tiesa nuo <o nepasikeičia
P. Klevinis

Nešvarus bauginimas
„Mūsų Kelias" Nr. 49 (109) tal

pina K. Galmino straipsnį „Tikrai 
nereikalinga pyktis“, kuriuo toliau 
tęsia jo pradėtą biaurų „Žiburių“ 
niekinimą.

Reikia stebėtis, kad ir šį kartą 
„Mūsą Kelias“ nepasisako dėl pa
čios šio ginčo priežasties — mūsų 
pastabų apie „Mūsą Kelio“ „srovi
nę skraistę", bet toliau eina tokiu 
keliu, kuriuo tikriausiai nepatar
naujama lietuvių reikalams. Reikia 
įsivaizduoti, kaip atrodytų, jei ir 
mes imtume tokiu pat būdu nie
kinti „Mūsų Kelią". Tačiau mes 
nepaseksim „Mūsų Keliu“ ir ne- 
sidalinsim su juo jo „negarbingu
mo visišku’ monopoliu“. Mums tik
tai šis ginčas parodo, kokia yra 
„Mūsų Kelio“ „žurnalistinė etika 
ir kokių priemonių griebiasi išsi
sukti nuo nemalonaus klausimo. Iš 
kitos pusės galim „Mūsų Kelią“ 
užtikrinti, kad tokia niekinimo tak
tika jis „Žiburių" nenugasdins ir 
neprivers bijoti pareiškti savo nuo
monę. A. Dūda

Nemumo skautų ir Vilnelės skaučių metinės šventės iškilmingos sueigos 
fragmentas. Dešinėje-kalba vyr. skau tin. O. Zailsklenė, Bavarijos skaučių 
seserijos vadeiva J- Gaidžio nuotr.

Vengrų generolas ir vyr. skautin. O von Selkey lietuviškai skaito svei
kinamąją kalbą, Rebdorfo skautų matinės Šventės proga. Jo dešinėje Ne
muno tunto tuntininkas pask. St. Rudys. J. Gaidžio nuotr.
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LIETUVIAI PASAULYJE
Belgijoje

— Prie krikščionių sindikato 
yra sudaryta, be kitų tautybių, ir 
lietuvių skyrius. Tokia lietuvių 
sekcija jau sudaryta Liege. Jos 
atstovu išrinktas Gudaitis. Be to, 
Liege sudarytas ir laik, komitetas 
profesiniams reikalams tvarkyti.

— S. m. lapkričio 6 d. buvo už
sieniečių 
Briusely, 
tikybinio 
tremtinių 
užsieniečių 
suvažiavimas, kuris svarstys mo
kyklų klausimą.

kunigų suvažiavimas 
Buvo svarstyta įvairūs 
ir kultūrinio pobūdžio 
reikalai. Numatomas ir 

tremtinių mokytojų

— Norėdami padėti ir globoti 
savo tautiečius, atvykusius į Bel
giją, estų atstovas p. Tali, latvių 
vice-konsulas p. Racenis, lietuvių 
atstovas Kun. J. Danauskas, lenkų 
konsulas p. Przesmycki ir ukrai
niečių atstovas p. D. Andriewsky, 
sudarė Rytų Europos Pabėgėlių 
Komitetą Belgijoj, kurį pavadino 
COREST (Comitė dės Refugies Est- 
Europeen).

Pagrindiniai uždaviniai, kurių 
siekia CORESt, yra palaikyti ryšį 
ir bendradarbiavimą tarp Rytų 
Europos pabėgėlių organizacijų 
Belgijoje, atstovauti ir ginti jų 
materialinius ir dvasinius reikalus 
ir iškovoti jiems Belgų valdžios 
bei visuomenės palankumą.

— Pasiteiravus IRO atstovybėje 
Briusely buvo paaiškinta, kad 
grįžtantieji Vokietijon tremtiniai 
DP teisių pačiu faktu nenustoja. 
Tai betgi nereiškia, kad IRO galės 
ilgai dar išlaikyti juos Vokietijoje, 
nes tai priklausys nuo lėšų. Jei 
IRO vis dėlto turės tęsti tremtinių 
globą, žinoma, ji kreips dėmesį į 
priežastis, dėl kurių tremtinys pa
liko sutartimi patvirtintą darbą. 
Tas, kuris bus atsisakęs nuo su
tarties ir darbo anglių kasyklose, j____ _____ a-r_________
aišku, bus menkiau vertinamas, • Trumano pritarimą, bet tarp jų

* ’ pačių dar nesą bendro sutarimo
dėl skaičiaus ir sąlygų, kuriomis 
DP turėtų būti priimti.

Atstovų Rūmų teisinė pakomisė 
jau pereitoje sesijoje išklausė 
nuomones apie respublikono Wil- 
liamo Strattono projektą įsileiti 
400.000 DP. Bet pakomisės suti
kimas nebuvo dar gautas. (S & S, 
47. 11. 29).

negu tas, kuris jokiam panašios 
rūšies darbui nebuvo įsipareigojęs 
arba turėjęs mesti darbą dėl fi
zinio netinkamumo, deramai pat
virtinto.

— Lapkričio 1 d. YMCA surengė 
Liege didžiulį darbininkų pasiro
dymą, kuriame ir lietuviai anglia
kasiai aktyviai dalyvavo. Pir
moje programos dalyje . Jo
nas Dulkė pagrojo akordeonu lie
tuviškų melodijų. Antroji progra
mos dalis prasidėjo lietuvių 
angliakasių vyrų balsų kvartetu. 
Dulkė, Kumpis, Gegeckas ir Krau- 
cevičius padainavo: „Lietuva 
Brangi", Tykus buvo vakarėlis", 
„Gaudžia Trimtai” ir „Kur tas šal
tinėlis". Palyginti su kitų tauty
bių grupių pasirodymais, lietuvių 
pasirodymas išėjo labai gerai.

— Limburgo provincijoje yra 
septynios didelės, gerai įrengtos 
anglių kasyklos. Jose visose yra 
mūsų tautiečių. BERINGEN kasy
kloje yra tik keturi lietuviai, pa
talpinti barakuose sykiu su įvai
riais svetimtaučiais. Dabar jau 
persikėlė į žiemai labiau pritai
kintus barakus. ZOLDER kasykloje 
irgi tik keturi vyrai. Gyvena ba
rake sykiu su lenkais. Apie ka
syklas statomas naujas miestas. 
Žiemai tikisi gauti geresnes patal
pas. HOUTHALEN kasykloje yra 
kelių dešimčių tautiečių grupė, 
apgyvendinta dviejose vietose.

WATERSCHEI, ZWARTBERG ir 
WINTERSLAG kasyklose yra di
džiausia lietuvių grupė. Kasyklas 
skiria tik 2—3 km. Nemaža jau 
sulaukė šeimų, kiti dar laukia. Čia 
jau susiorganizavo veikli grupelė 
skautų, žadama organizuoti choras. 
Klinikose yra erdvi koplyčia, kur 
renkamasi Jiėtuviškoms pamal
doms. Grupių pirmininkai suėjo į 
sąlytį su lietuviams skirtu Limbur- 
go Krikščionių Sindikato įgalio
tiniu, kuris atstovauja jų reikalus 
kasyklose. Daugelis stengiasi atsi
gabenti per „Svetimšalių policiją'^ 
be atvykusių šeimų ir tolimesnes

gimines. Organizaciją kiek apsun
kina nevienodi darbo postai ir di
delis, paties gyvenimo priverstas 
išsisklaidymas patalpose. EISDEN, 
netoli Olandijos sienos, susispietęs 
irgi nemažas lietuvių būrelis, ke
letas jau sulaukė šeimų, kiti su'' 
nekantrumu laukia, nes kantinės 
maistas jau įkyrėjo. Grupė išsis
klaidžiusi trijose viena nuo kitos 
atstokai esančiose patalpose. Vie
tinis klebonas, laikydamas lietu
vius padoriausia visų svetimšalių 
grupe, pamaldoms užleido šalia 
bažnyčios esančią koplyčią, taip 
kad vyrai gana patogiai gali susi
rinkti pamaldoms.

Įtakingesnių asmenų išsitarimai, 
turėjusių ar turinčių reikalo su 
mūsų tautiečiais Limburge fodo, 
kad lietuviai dėl savo elgesio, 
ypač būdo taikumo, laikomi geri
ausia svetimšalių grupe Belgijoje.

— Waterschei lapkričio 2 d. 
lankėsi kun. Dr. Gaida. Pamaldose 
dalyvavo apie 50 lietuvių, dau
giausia vyrų. Gražiai per Mišias

DP ĮSILEIDIMO Į JAV KLAU
SIMAS PAVASARIO KONGRESO 

SESIJOJE
JAV pradėta nauja akcija už 

tai, kad Atstovų Rūmų respubli
konai pasiimtų vadovavimą se
kančioje Kongreso sesijoje, svar
stant išvietintųjų europiečių į 
Ameriką įsileidimo įstatymo pro
jektą.

Šio projekto šalininkai sakosi 
jau daug laimėję, gavę prezidento

PRANCŪZIJOS UŽS. REIKL. MIN. 
PAV UŽ DP ĮSILEIDIMĄ Į PRAN

CŪZIJĄ
Svarstant Tarptautinės Pabėgė

lių Organizacijos statuto ratifika
vimo klausimą, Prancūzijos parla

Buv. Ansbaclio stovyklos lietuviai D P veža malkas stovyklos virtuvei.
J. Gaidžio nuotr.

mente kalbėjo einąs užsienio rei
kalų ministerio pareigas Andre 
Marie. Savo kalboje ministeris 
nurodė, kad Prancūzija norinti įsi
leistą didelį DP skaičių ir kad ji 
esanti „vienas iš tų kraštų, kurie 
per paskutinius 100 metų daugiau
sia įvairiausiais būdais priėmė ir 
įkurdino pabėgėlių. Ji numato ir 
ateity laikytis tos bendrosios tra-

K. Daugėlos nuotr.

„L“ Klasės krepšinio pirmenybių nugalėtojas — Scheinfeldo Kovas. Pir
moj eilėj iš kairės į dešinę: Grybauskas. Ginčiauskas ir Jakubaitis. An- 
troje-Gružauskas, Birutis, Lauraitis ir Gailius. K. Daugėlos nuotr.

pagiedojo. Po pamaldų kun. pa
pasakojo apie gyvenimą kitose 
kasyklose ir džiaugėsi, kad Water- 
schei yra žymiai geresnės sąlygos, 
palyginus su kitomis kasyklomis. 
Waterschei yra apie 100 lietuvių.

dicijos ir įsileiddžiamųjų skaičių 
dar padidinti".

Parlamento užsienio reikalų ko
misija IRO statutą vienu balsu 
patvirtino. (S&S, 47. 11. 30).

SOVIETŲ MISIJA AUSTRIJOJE
Amerikiečių karinė ' valdžia 

Austrijoje leido per gruodžio mėn. 
Sovietų repatrijacijos misijai, su
sidedančiai iš trijų narių, lanky
tis amerikiečių'zonoje.

Misija yra įgaliota atsirinkti 
visus laisvu noru norinčius Rusi
jon grįžti DP, šiuo metu gyvenan
čius Austrijos amerikiečių zono
je. Visur, kur gyvena Rusijos DP, 
bus rodomos filmos, įsteigtos skai
tyklos, patiekiama visa repatri- 
jacinė medžiaga.

Karinė valdžia praneša, kad so
vietų misija yra septintoji už
sienio misija, pradėjusi savo dar
bą šioje zonoje.

Austrijos amerikiečių zonoje 
priskaičiuojama 13.000 Rusijos pi
liečių DP. Į šį skaičių įeina sovie
tų piliečiai gudai ir ukrainiečiai. 
(S&S, 47. 11. 29).

ANGLIJA PRIIMA VYRUS IS 
AMERIKIEČIŲ ZONOS v

PCIRO iš Heidelbergo praneša, 
kad britai yra numatę programą, 
pagal kurią nevedę ir šeimos ne
turį vyrai galės vykti į Angliją.

Anglijos darbo ministerijos at
stovas Vokietijai H. Gardner, įga
liotas DP verbuoti, pareiškė, kad vo

DP skaičius tėra su- 
Anglijos pramonės

ypa- 
būti

tuos 
tose 
dar-

žemės ūkio darbinin- 
mažiausia 80 šilingų 
per savaitę. Pradedą 
gauna 95 šilingus (19 

Minimalus atlyginimas

norimų gauti 
varžytas tik 
pajėgumo šiuos asmenis paimti.

Verbuojami paprasti darbinin
kai žemės ūkiui, kasykloms ir 
sunkiajai pramonei. Pageidauja
mas amžius 18—45 m., bet 
tingomis aplinkybėmis galės 
priimti ir iki 49 metų.

Atrinktieji savanoriai gaus 
pačius atlyginimus ir dirbs 
pat sąlygose kaip ir britų 
bininkai.

Anglijoje 
kai gauna 
(16 dolerių) 
angliakasiai 
dolerių), 
apmokytiems kasyklų darbinin
kams siekia 100 šil. (20 dol.) už 40 
vai. darbo savaitę.

Dirbantiems sunkioj pramonėje 
atlyginimai svyruoja nuo 80 iki 
100 šilingų per savaitę.

Vyrai, išgyvenę penkerius me
tus Anglijoje, gali prašyti britų 
pilietybės.

Ankstyvesnė britų programa 
amer. zonoje apėmė moterų verba
vimą įvairiems namų ruošos ir 
tekstilės įmonių darbams. (S & S, 
47. 11. 29).

Karas Kinijoje eina 
toliau

Pilietinis karas Kinijoje įgyja 
vis aštresnes formas. Tautinės 
kariuomenės vyr. būstinė Mandži- 
ūrioje praneša, kad vyriausybės 
kariuomenei pasisekė keletą kilo
metrų pasistūmėti į rytus. Komu
nistai pasitraukdami paliko daug 
užmuštų ir sužeistų. Vietinis ko
munistų priešpuolis, trukęs keletą 
valandų, buvo tik lėktuvų pagalba 
atmuštas. Abi pusės turėjo didelių 
nustolių. Kituose fronto ruožuose 
vyrauja ramybė. Šis laikotarpis 
laikomas kaip tyla prieš audrą.

Iš Nankingo pranešama, kad pa
gal Tautinės vyriausybės kalbėto
jo pranešimą, Kinijos vyriausybė, 
netekdama dviejų svarbių geležin
kelių mazgų Mandžiūrijoje ir 
šiaurės Kinijoje, atsidūrė kritiško
je padėty.

Iš vidurinės Kinijos Yangtse 
fronto vyriausybę pasiekė palan
kios žinios, kad vienos paros lai
kotarpy vyriausybės kariuomenei 
pasisekė atsiimti 5 svarbius mie
stus į rytus ir į pietų rytus nuo 
Hankau. (NdF, 47. 12. 3).

Palestinoje padėtis 
kritiška

Arabų valstybių vyriausybės sa- 
oficialių nuomonių dėl Pa

GAILESTINGOS SESERIS Į 
ŠVEICARIJĄ

Pagal vieną Šveicarijos įkur
dinimo programą, šiomis dienomis 
Šveicarijos komisija Ambergo, 
Muencheno, Stuttgarto ir Butz- 
bacho rajonų stovyklose atrinks 
100 apmokytų ir atitinkamą išsila
vinimą turinčių galestingųjų se
serų. Kandidatėms statomos šios 
sąlygos: geriausiai pabaltietės, vi
siškai sveikos, netekėjusios ir ne
turinčios šeimos. Seserys gali būti 
23—35 m. amžiaus ir turi būti ne
seniai IRO sudarytosios gailestin
gųjų seserų patikrinimo komisijos 
patvirtintos. Be praktikos seserys 
priimamos tik nuo 20 iki 32 m. 
amžiaus. Gailestingosios seserys 
turės atlikti šešių mėn. bandymą, 
kurio metu neturinčios patyrimo 
gaus 80 frankų ir turinčios atitin
kamą išsilavinimą 120 frankų per 
mėn., be to, nemokamai maistą ir 
pastogę. Praslinkus šešiems mėn., 
seserys gaus pagal sugebėjifnus 
atitinkamas vietas ir normalų atly
ginimą. Seserys, kurios neturi ati
tinkamo išsilavinimo, pasibaigus 
bandymo laikui, trejus metus ne
mokamą! galės mokytis. Išgyvenu
sios šešerius metus, gail. seserys 
galės prašyti Šveicarijos piliety
bės.

Be šių gailestingųjų seserų iš 
amerikiečių zonos Šveicarijos Rau
donasis Kryžius antrą šimtą gaik 
seserų nori gauti iš prancūzų 
zonos.

TRUPUTIS STATISTIKOS
Spalių mėn. Vokietijos ameri

kiečių zonoje gyveno 328.180 DP, 
jų tarpe 134.427 vyrai; 113.609 mo
terys ir 80.144 vaikai. DP sudaro 
50 tautybių asmens. Didžiausios 
tautinės grupės procentualiai (rugp. 
mėn. daviniais) yra šios: žydų 
35,7%, Lenkijos ukrainiečių 17,5%, 
lenkų 14,8%, latvių 12,4%, lietu
vių 7,9%, estų 3,9% ir t. t. Religi
jos atžvilgiu išvietintieji asmens 
skirstosi: 82.735 katalikų, 44.572 
protestantų, 73.985 graikų orto
doksų, 115.810 žydų ir 11.078 kitų 
tikybų. Iš visų DP 62% yra dar
bingų asmenų kurių 166.933 turi 
specialų išsilavinimą.

ZŪFZZItH/
lestinos padalinimo dar nepareiškė 
ir vis dar tikimasi, kad bus iš
vengta vadinamojo šventojo karo 
ir kad laikas šį įtempimą vei
kia silpninančiai. Laukiama, ką 
nutars Kaire susirinkusi Arabų 
Lyga ir įvairių arabų kraštų par
lamentai.

Neabejojama, kad masinės de
monstracijos ir streikai, spon
taniškai iškilę ryšium su Pa
lestinos padalinimu, paliko didelį 
įspūdį. Dabar kyla tik klausimas, 
ar šie streikai bus ir toliau tę
siami ir ar sujaudintos nuotaikos 
pasiliks ilgesnį laiką.

Pagal gautus pranešimus, Tel 
Avivo ir Jaffos apylinkėse tebe
viešpatauja nepaprastas susijau
dinimas. Arabai ir žydai yra pasi
ruošę visoms galimybėms, nors ir 
nėra tikri, kaip šie reikalai iš viso 
išsivystys.

Aleppe, dėl įvykdyto puolimo, 
žydų gyvenamajame kvartale 
įtempimas labai padidėjo. Turėjo 
būti sutrauktos stiprios polijos pa
jėgos.

Damaske, kur viename mahome
tonų masiniame susirinkime daly
vavo 15.000 žmonių, buvo paskelb
tas šventasis karas Palestinai iš
laisvinti. Transjordanfjos Ammano 
mieste, protestuojant dėl JT nu
tarimo, paskelbtas generalinis 
streikas. (NdF, 47. 12. 3).

9
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I Collegą JUOZĄ KONČIŲ, 
brangiai mamytei Lietu

voje mirus, širdingai užjau
čia ir kartu liūdi

Iz. Vasyliuno smuiko koncertas 
Muenchene

Muencheno Freimanno užsienie
čių stovykloje vietoje gyvenan
čių studentų komitetas suruošė 
stovyklos gyventojams koncertą, 
kurį išpildė smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas, akompanuojant poniai 
Wieser. Vakaro programą sudarė 
lietuvių kompozitorių kūriniai: Bu
drumo, Račiūno, Gaidelio ir Gruo
džio. —Jž—

Hannoverio studentija dirba.
Hannover, Tyliame parke, atskirta 

nuo didmiesčio triukšmo, glūdi Han
noverio studentų stovykla. Ji įkurta 
1945 m. rudeni. Nuo pat įkūrimo die
nos. nežiūrint sunkių gyvenimo są
lygų. lietuviai buvo tie, kurie išju
dino bendrabučio įnamius bei, vieni 
kitus ragindami, atlikinėjo pratimus, 
lankė paskaitas, rašė diplominius dar
bus. Kažin ar beatsiras kita tokia 
stovykla, kuri galėtų pasakyti, jog 
ji Hannoverl pralenkė. Iki šios dienos 
techniką baigė 4 ir veterinariją — 
19 lietuvių, kas sudaro net 46,5% viso 
liet, studentų skaičiaus.

Tačiau, kaip jau būdinga studen
tams, nepasitenkinama vien moksli
niu darbu: stovykloje organizuojami 
koncertai, kuriami orkestrai bei cho
rai, susiburiamą prie tradicinio ini- 
tium semestri, kad pamirštų tai, kas 
vargina širdį, ir pasisemtų to, kas 
stiprina dvasią.

Naujai išrinktoji studentų atstovy
bė. susidedanti iš pirmininko St. Na- 
ginionio, sekretoriaus A. Jaugelio, 
iždininko V. Mitkevičiaus ir nario L. 
Nekutavičiaus. stengiasi tiek kultū
rinę tiek materialinę studentų būklę 
pagerinti, nes maisto atžvilgiu ši sto
vykla yra nepavydėtinoj padėty.

Santykiai su vokiečių bei kt. tau
tybių studentais geri, Į un-to tarybą 
priimti nariais ir 4 svetimšaliai. Lie
tuvius studentus atstovauja stud. St. 
Naglnionls. S. S.

Mūsų brangiai bendramin
tei pask. Genei Balsytei liū
dini dėl mamytės mirties, 
kartu liūdime ir nuoširdžiai 
užjaučiame

Augsburgo skautų — 
čių tuntai

Giminėms ir artimiesiems 
pranešame, kad LTB Mat- 
tenbėrgo stovykloje prie 
Kasselio 1947 m. lapkričio 
8 d. tragiškai mirė orkestro 
„Lituanica" dalyvis Anta
nas Martikonis.

Palaidotas Kassel-Ober- 
zwehren miestelio kapinėse.

Orkestro „Lituanica" 
Valdyba

Eichstetto Aukštosios 
Mokyklos.

Studentai Ateitininkai

*P-ią
G. BARANAUSKAITĘ- 

TELYCĖNIENĘ 
ir coli.

KAZIMIERĄ BARONĄ- 
BARANAUSKĄ,

jų mylimai mamytei mirus, 
liūdesio valandoje užjaučia 

Studentai Vilniečiai

Augsburgo Aukštesniosios 
Technikos Mokyklos moky
tojui

dipl. inž. ' 
JONUI LINKEVIČIUI,

jo tėveliui mirus, reiškiame
nuoširdžią užuojautą

Augsburgo Aukštesniosios
Technikos M-los III kursas

Kempteno naujienos
— Mjr. J. Wattleworth, PCIRO Area 

1063 direktorius. Kempteno išvletin- 
tųjų lapkričio 28 d. susirinkime pa
reiškė, kad tremtiniams nebe už ma
rių toji diena, kai vėl galėsią visi su
sitikti laisvai savo gimtuose kraš
tuose. Linkėjo Kempteno išvirintie
siems šviesaus rytojaus, nes jojo, gal 
būt, esąs jau paskutinis pasimatymas 
su kempteniečiais. Iš 18 arėjų ameri
kiečių zonoj bepaliekamas tik 7, tad 
ir Jis netrukus išvykstąs užimti nau
jo posto._ Kiek teko patirti, kempte- 
nlečiai būsią priskirti prie Augsburgo 
area'os.

— Kempteno parapijos klebonas 
kun. Stakevičius išsirūpino leidimą 
visus, jau per 20 musų tautiečių, ku-

. rie yra palaidoti pavieniai po visas 
vietas R. Kat. kapinėse, sukelti tose 
pačiose kapinėse l vieną vietą. Taip 
pat yra numatyta pastatyti ir ben
dras jiems paminklas, kuris kartų 
kartoms primintų, kad čia nedalią ir 
d^dl vargą nešą taikliigojū kroatu 
sūnūs bei dukros ir slėpęsi čia nuo 
žiauriausio XX —’------- '-
rankos.

— Prof. S. Kolupaila lapkričio mėn.
29 d. pradėjo kempteniečiams skai
tyti vėl Įdomų paskaitų ciklą. Jojo , r-.------ —-----’r‘77paskaitos vyks kiekvieną šeštadieni, kurioje dalyvavo per šimtą skautų, 
Pirmąją paskaitą skaitė tema „Tech- ilgametis vengrų vyriausias skautl- 
nika ir kultūros leimėjimai." Prof. nl?kas.f“®™ as °r v\Sel£?X’ *
S. Kolukallos paskaitos būna visuo- vokiečių katalikų skautų skiltis ir gra- 
met gausiai lankomos. svečių būrys Sueigą pradėjo tun-

— Kolonijos solistės Bičkienė ir tinlnkas pasktn St. Rudys. Skautes-us 
Daugėlienė sėkmingai koncertavo sveikino seserijos vardu vyr. skautin. 
lapkričio 29 d. Muencheno studentų O. Zailskienė. dvasios vadovas kun. 
šventėje, o lapkričio 24 d. Stuttgarte J3- .LeP^v,,nax • ^«?e,ner21a«s X'*
taip pat studentų suorganizuotam kuris šiltais žodžiais prisiminė velioni 
koncerte. vyr. skautininką pulkln. Sarauską, su

— Gruodžio 6 d. Kemptene pradė- kuriuo tekdavę susitikti tarptautinėse 
tas visų trijų vakarinių zonų geriau- stovyklose; sveikino latvių ir vokie- 
sių mūsų šachmatininkų pirmenybės, skautininkai, stovyklos K-to pir- 
kurlose dalyvavo ir mūsų meisteriai mlnlnkas p. Eidukonis, Švietimo Val- 
Tautuvaiša ir Škėma. Meisteris Ar- dybos inspektorius p. Barzdukas.
lauskas esąs jau pakėlęs sparnus iš- Svečiams skautininkams įteiktos nu
skristi t Australiją, tad ir Kemptene tuviškos dovanėlės, ir sueiga baigta 
nebepasirodysiąs. Tautos Himnu.

— Netrukus vietos kolonijoj atida- ,Po iškilmingos sueigos 19 vai. buvo 
romą kavinė. Dauguma kelia balsą gedulingos pamaldos už žuvusius ka- 
ir yra priešingi prieš tokių „kultūros rius ir skautus. Skautai ir studentai 
įstaigų“ atidarinėjimą. Nemaža dalis padėjo prie Katafalo vainikus. Tai sy- 
tautiečių klausia, prie ko gi einama! kiu ir kariuomenės Šventės paminė- 
Baiminimasis kyla dėl to, kad mano- jimas.
ma, jog ten nebus vien kava. Vietos po pamaldų stovyklos salėje buvo 
komitetas l visa tai žiūri pro pirštus, atlikta nuotaikinga skautų laužo pro- 
o iš dalies net ir pritaria tiems vaiz- grama, trukusi dvi valandas.
būnu prasimanypiams paskutiniam 
grašiui išvilioti. kas.

Mūsų brangiam bendra
minčiui pask. dipl. inž. Jo
nui Lenkevičiui, liūdint dėl 
'tėvelio mirties, kartu liū
dime ir nuoširdžiai užjau
čiame

Augsburgo skautų — 
člų. tuntai

SKAUTAI-ės POMINEJO SAVO 
ANTRĄSIAS METINES 

EichstStt-Rebdorf. Lapkričio 22 d. 
Nemuno skautų ir Vilnelės skaučių 

Adiiunis onmintu Kan eta nMaiia ir tuntal šventė antrąją savo metinę 
didi vargą yra nešę taikingojo krašto šYent5 IMS rudeni Isikū-
•f—«- S...-----? lė °. n.:r rė mišrus skautų-čių tuntas, kuris po

amžiais kraugerio metų Persiorganizavo j savarankiškus amžiaus Kraugerio skautų lr skaueių tuntus. Prisiminda
mi bendrą kilmę, abu tuntai šią šven
tę atšventė kartu.

Šventė prasidėjo iškilminga sueiga,

Kitų tautų svečiams pagerbti su
ruošti kuklūs užkandžiai, kurių metu 
pasakyta skautams nuoširdžių žodžių 

iMnntaikinira Advento nradžia ir padainuota. Čia vengrų skautų še-Nuotalkinga Advento praazia fas lr yyr skauln o Zailskienė pri-
Weideno lietuvių katalikiškosios ak- simena ir atnaujina senas pažintis, 

cijos komitetas primąją šių metų nes jiem kaip savo tautų skautų de- 
Advento dieną pradėjo labai nuotal- legatams latvių tautinėje stovykloje 
klngai. Po B. Brazdžionio gilaus tu- Asari taip pat tekę sėdėti prie vieno 
rinio eilėraščio „Rasokit dangūs" de- stalo ir dalyvauti kituose priėmimuo- 
klamacijos, sekė turininga mokyt E. se. Kalbėjo tunto vėliavos kurna, gim- 
Binklenės paskaita „Priešmokyklinio nazijos mokyt, p. Ličkus, L. R. Kr. 
amžiaus vaikų religinis auklėjimas pirmininkas p. Petraitis, at-kų moks- 
šelmoje.“ leivių kuopos valdybos pirmininkas

Mokyt. Blažys, akomponuojant p. Sabaliauskas. Padainavo keletą dai- 
Paliui smulku, pagrojo Mozarto ir nellų Ir vokiečių skautai. Gerbiamas 
Stradella kūrinių. Galop kun. dek. vengrų svečias pabrėžė, kad kaip 
Aspurgis savo įdomią paskaitą „Pikto vyresnieji skautai turi neužmirštamų 
galia“ pailiustravo per epldioskopą prisiminimų, taip Ir šio vakaro daly- 
garsiųjų menininkų (Duererio, Ber- viams Ilgai pasiliks gražūs prisimlni- 
ninl, Rubenso ir kt.) paveikslais, kas mal.
susirinkusiems paliko gilų ir kiek- Kitą dieną, XI. 23., skautai organi- 
vieną susimąstyti verčianti įspūdi. zuotai dalyvavo pamaldose ir taip

L.E-tas. baigė savo šventę. S.

kėlusiam Jo šviesią atmintį per 
Vėlinių minėjimą Bonnoje ir pa
reiškusiam mums užuojautą, ta
riame gilią padėką.

Vanda Sruogienė 
ir Dalia Sruogaitė

Lietuvių Dramos Teatrui Trem
tyje už širdingą užuojautą skau
džioje mums nelaimėje mirus mū
sų vyrui ir tėvui Baliui Sruogai, 
reiškiame gilią padėką

Vanda Sruogienė 
ir Dalia Sruogaitė

Norėtųsi, kad mūsų vyrai pagalvotų 
apie austrų „receptą". Gaila, kad ta 
sistema Vokietijoje nieks nežaidžia. 
Mums, turint eilę gerų saugų, tech
niškai bei kondiciškai pajėgių žaisti 
ofensyviai, tai gal ir butų „penicili
nas** mūsų amžinai šlubuojančiam 
puolimui efektyviai pagelbėti?

Antrąją taip pat nemenką sensaciją 
patiekė čekų provincinė Slezka Ostra
va. nugalėdama Sovietų Sąjungos 
miesterl ZDKA 4:3. Pergalė pilnai 
pelnyta. Šia pergale čekai jaučiasi 
bent iš dalies atsigriebę už nelaimin
gą „Spartos“ pralaimėjimą prieš tą 
pačią ZDKA.

ZDKA gastrolės Čekoslovakijoje, 
nežiūrint puikiausių atsiliepimų iš 
šiaurės apie Maskvos „Dinamo“, vėl 
sukėlė aibes spėliojimų apie bendrą 
sovietų futbolo lygi. Va.

Mielą idėjos brolį JUR
GĮ RADVILAVICIŲ, giliai 
liūdintį dėl savo brolio 
mirties, nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi
Eichstaetto Lietuvių Gim
nazijos Ateitininkų „Mai
ronio“ kuopos Globėjas ir 
moksleiviai ateitininkai.

PADĖKOS
Ponui Antanui Rūkui skaudžiau

sios mūsų gyvenimo nelaimės me
tu, mirus mūsų vyrui ir tėvui 
Baliui Sruogai, jautriai ir giliai iš-

Didžio skausmo valandoje, mi- ----------
rus mūsų mylimai mamytei — 
linxvpi Lietuvai Vaduoti Sąjungos literatūros
uosvei • konkurso reikalu

a. a. Antaninai Baronienei, Pakartotlnal pranešame apie pas- 
parėmusius m“s moraliai, ypač
Hochfeldo klebonui kun. J. Juoze- ^anui ar novelių rinkiniui, kur bū- 
vičiui, Hochfeldo stovyklos Lie- tų pavaizduota kova dėl Lietuvos 
tuvių Komitetui, „Žiburių“ Red. ir laisvės ar lietuvių kultaros už ge- 
A j * tn • ' / i i lt. • riausius veikalus skiriama dvi pre-Adm., „Dainavos sporto klubui, mijos. pirmoji premija 15 000 RM. ir 
Mergaičių Stalo teniso sekcijai, antroji 8 ooo RM. Juos atspausdinus, 
pp Cenkams, Gerulaičiams, Sir- autoriams bus sumokamas papildo- 
jataviciams, Saldaiciams, Kry- Konkurso skelbėjai gavo eilę Pa
neriams, Norkūnams, Kaukariui ir klausimų. Visi jie liečia veikalų 
visiems Hochfeldo stovyklos gy- autorių teises, f juos čia Ir
ventojams, palydėjusiems velionę a Kovą dėl Lietuvos laisvės ar lietu- 
į amžinąją poilsio vietą, tariame viu kultūros mes suprantame plačia 
vilnipfiška ačiū prasme ir nebūtina liesti paskutinivunieuską aclu. laikotarpi. Ta kova per šimtmečius

Sūnus, duktė, žentas ir anūkė buvo vedama įvairiausiomis priemo- • 
nėmis ir autoriai čia nevaržomi. Kas 
liečia autorių nuosavybę, tai veikalą 
premijavus, LVS-gai priklauso teisė 
lietuvių ir anglų kalbomis išleisti pir
mąsias laidas. Tolimesnės visos tei
sės paliekamos autoriams.

Pageidaujant, konkurso terminas 
rankraščiams pristatyti nukeliamas l 
1948 m. vasario — 16 d. Ta data yra 
galutinė. Rankraščiai, jei kas nepa
jėgtų perrašyti mašinėle, gali būti 
ir ranka rašyti. Jury komisija, kaip 
buvo pranešta, bus sudaryta iš dviejų 
Lietuvių Tremtinių Rašytojų Draugi
jos valdybos ir dviejų LVS skirtų 
atstovų. Rankraščius reikia siųsti šiuo 
adresu (14b) Pfullingen, Goethestr. 22, 
LVS Literatūros Konkursui.

— Numatytos lietuvių bokso 
menybės Kasselyje, neatvykus 
geliui dalyvių, neįvyko. Vietoj r_ 
menybių įvyko tik paprastos rung
tynės, kuriose be vietos boksininkų 
dalyvavo keletas vokiečių. Šležas 
(Hamb.) lengv. svoryje taškais lai
mėjo prieš Viruišl (Lituan.) ir vėliau 
Pakalni (Frank!.). Mikulevičius taš
kais įveikė Zujų (Lituan.) Parodo
mose rungtynėse susitiko musės svo
ryje Švilpa (Lituan.) su Pape I 
(Oberzw.), kurios ir buvo techniškai 
geriausias susitikimas. Pussunkiam 
svoryje miesteris Ru’gulis (Hamb.) 
sutiko su sunkiasvoriu Klumbokaičiu 
(Schweinf.). Siam susitikime buvo 
aiški pirmojo persvara.

— XI. 19 įvykusiose futbolo rung
tynėse kombinuota lietuvių komanda 
pralaimėjo vienai iš geriausių Hes- 
seno vokiečių komandų — KSV Hes
sen 0:6 (0:1). Pirmas kėlinys buvo 
gana permainingas ir iki antro kėli
nio pusės pasekmė buvo tik 2:0. Per vuu.jna, — saugai v>wwum.
paskutines 15 min. mūsiškiai neat- bei Brinek, puolikai Stojaspal ir Hah- 
laikė vokiečių spaudimo ir krito dar nemann. Austrai ypatingai didžiuojas 
keturi įvarčiai. Nežiūrėdama didelio šia pergale ir 65.000 entuziastingų žiū- 
pralaimėjimo, vokiečių spauda pa- «« ----
lankiai atsiliepė apie musų vienuo
likę . . .

— XI. 26 Lituanicos futbolo vienuo
likė sukirto Babenhauseno Margi 9:0 
(5:0). Įvarčius įmušė: Norvilaitis I—4, 
Adomavičius —3, Sabaliauskas —1, ir 
vienas savižudis. Iki šio laiko sužaista 
34 rungtynės, iš kurių 19 laimėta, 7 
pralaimėtos ir 8 baigėsi lygiomis. 
Daugiausia kartų žaidė: Baltramonai- 
tls 33. Adomavičius 32, Sabaliauskas 
31 E. Ližaitis 29, Afanasjevas 28, Mo- 
leris 26, K. Miškinis 26, Sipavičius 25, 
Petravičius 22, o daugiausia įvarčių 
Įkirto: Adomavičius 39, Sabaliauskas 
31,; Norvilaitis 14, K. Miškinis 13, Sa
kalauskas 9.

pir- 
dau- 
pir-

dviLapkričio mėnuo atnešė net 
sensacingas futbolo pasekmes.

Pirmos „rūšies“ sensacija, bene pa- Bumbulis Antanas (gyvenęs Wūrz- 
ti didžiausia Europos pokariniame burge) kviečiamas Kalėdų Šventėms, 
futbolo fronte, nustelbianti net anglų Jei kas apie ji žinotų, prašau pranešti 
pralaimėjimą Šveicarijoj, — tai aus- M. Bumbulytei Haunstetten b. Augs- 
trų pergalė prieš pasaulio meisteri burS. Flachsstr. 54.
Italiją. Italai po garsių pergalių prieš 
Šveicariją bei Vengriją gavo sunkią 
futbolo pamoką — pralaimėta net 1:5. 
Maža to, italai grįžę susirūpino savo 
žaidimo taktika. Jeigu italai paskirai 
buvo techniškai geresni bei griežtes-V 
ni. jų sena taktika ir ne visai vykęs 
„jaunųjų" bei „senųjų“ junginys (Pio- 
la!) negalėjo atsispirti prieš austrus.

Austrai savo taktiką pagrindė seną
ja tiesa, kad „geriausias gynimasis- 
puolimas“. Ofensyviai žaidę saugai 
visą laiką šachavo italų gynimą ir 
net pergalės „liūto dali" — iš penkių 
pasiektų įvarčių — trys buvo saugu!

Dienos didvyriai — saugai Occwirk

rovų po rungtynių gyveno viltimi — 
„mūsų garsusis Wunderteamas prisi
kėlė!”

PAIEŠKOMAS
Bumbulis Antanas (gyvenęs Wūrz-

Liet. Generalinis Konsulas Ney York 
praneša ieškomus adresus:

1. KATILIUI Antanui, Mr. John Ka
tilius, 4939 W. 98 Street Cicero 50, Il
linois, U.S.A.

2. ULECKUI Kaziui, Mr. Kazys Zie- 
nius, 1209-W. 3 Street, Lorain, Ohio, 
U.S.A.

3. AUGUSTINAVICIUI Jonui, Mrs. 
Anna Miškinis (Vaišnoras), 4537 S. 
Paulina, Chicago, Ill. U.S.A.

Atitaisymas
„Žiburių“ Nr. 47/106/ 7 pusi, po J. 

Gaidžio nuotrauka turi būti ne „Reb- 
dorfo ateitininkų kuopa,“ bet' „Eich
staetto lietuvių gimnazijos mokslei
vių ateitininkų „Maironio“ kuopos 
jaunesnieji nariai.“

Paieškojimai
1. Mrs. Eva Stanis, 1 West. Park 

South Boston 27. Mass., ieško trem
tinių tarpe Amiles VILKIENES, ankš
čiau gyv. Bagdoniškių km., Palemo
no paštas.

2. Msr. Marija BURKAUSKIENE, 28 
City Heli Street, Union City, Conn. 
U.S.A., kilusi iš Raseinių aps., Kal
tinėnų par., Kauskų km. dukt. Vinco 
Matulaičio, ieško tremtinių tarpe gi
minių bei pažįstamų. Atsiliepus susi
siekti su ieškotojais betarpiai.

Žentą Vildaitė, gyv. Schw. Gmūnd, 
Bismarck-Kaserne, Block 10, ieško Zi
nos Aleknaitės ir Boliso Aleknos iš 
Pasvalio.

Brazilijos lietuvis Simas Bakšys 
paieško savo žmonos, sūnaus ir bro
lio Pranešti K. Pažiūraitei, (13a) Elch- 
statt, E 182 d.

Jurelytė Ona, Cine Selecto (Cerro) 
grecia 4207 Montevideo, Uruguay pra-

lės Gerklenės (šukaitytės), gyv. Vo
kietijoje.

Stasė Rutkauskienė, gyv. DP Camp 
„Wildbad“ (13a), Rothenburg o. T., 
ieško savo vyro Prano Rutkausko ir 
su juo buvusius draugus Paršellūną 
Antaną, Jevrecką Joną, Makevičių 
Albiną. Vanagą Vladą, Andrijauską 
Praną ir Valių.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSELio ieško 

sekančių asm.:
Berrel, gim. 1934, iš

Itzig, gim. 1938. iš
Leita, gim. 1936, iš
Minna, gim. 1933, iš

1948 metų olimpiada be keturių 
geriausių Europos lengvaatletų?

Švedas Lennart Strand jau buvo 
pasiekęs garbės viršūnę Ir nė vieną 
akimirką neabejojo, kad 1948 metų 
Londono olimpijadoje vienos anglų 
mylios bėgimo konkurencija priklau
so tik jam, nes šiuo metu pasaulyje 
nėra lengvaatTeto, kuris šioje distan
cijoje galėtų jam prilygti. Tačiau o------— --- ------
pašlijusi sveikata neleis jam skinti šo atsiliepti broli Jurelą Joną iš Mo- 
laurų. 1948 metų olimpiniame stadijo- lėnų km- 
je švedų tauta, o kartu ir visas spor- Šveicarijoj gyvenantis svetimšalis 
tuojąs pasaulis, pasiges fenomeno, iš ieško med. dr. Pranės Stepanavičiū-
kurio kiekvieną dieną buvo galima tės. Pranešti Kun. J. Juodeikai, Schw.
laukti naujo rekordo. Su Strando var- Gmūnd, Litauisches Lager 8—49. ---------------------- ------------. . -----
du Europa neteko dar vieno jos var- Pranciška Katriutė ieško giminių iš MARCULIONIS Janas, gim. 1904;
do gynėjo. Satėnų kaimo. Surviliškio valsč. Ra- OURBA Apollonia. 38 metų, iš Kaimo;

Toliau vartydami spaudos puslapius, šytl Mrs. Frances Remkus, 900 Glen- OURBA Pranas, 45 metų, iš Kauno, 
randame žinutę, kurioje rašoma apie more Ave.. Brooklyn, U.S.A. cadatttt® A„r.a w Pvrit7-
didybę, pasišalinusią iš sporto gyve- __  ,__ ~______ ;____.... ..
nimo, būtent vieną geriausių Europos rašyti Adelei Maurutienei, 6909 Supe- 
rutullninkų Gunnar Heseby. Sis jau- rior Ave., Cleveland 3, Ohio, U.S.A, 
nas atletas, i kuri buvo sudėta daug Račkauskaitė Monika, gyv. DP Camp 
viičių lr kuris su savo klubo draugais „wildbad“ (13a) Rothenburg o. T., 
Sprinteriu Thorwaldsenu ir vidutinių ieško Murausko Antano. 35 metų am- zo.sibso-

žiaus ir Pežereckaitės Elytės iš Ku- SCHLAPABERSKY Mordechai, 38 metų, olimpiadoje turėjo ginti Islandijos dirkos Naumiesčio. g Buckenwald-
spalvas, irgi negalės išvysti žaliosios Ona Malinauskaitė, gyv. Dornstadt SCHLEKIES Franz, gim 19.5. 1926, iš 
Y y Tokiu. budu Europa turės už- b. Ulm (Donau), prašo atsiliepti Bu- Herrschlng (Bavaria); 
leisti eilę primų jų vietų, kurias būtų drl Vali žinantieji apie jo likimą pra- SCHLEKIES Friedrich, gim. 9.2.1898, 
iškovoję švedai Heaggas/ir Strandas; šomi ieškančiai pranešti. iš Neumark (Brandenburg);
suomis Heino ir islandietis Gunnar Vladas Abramikas, 802 No. 9th. Stree.t URISON Chaim, gim. 1897, iš Ausch- 
Heseby. y. S. Springteld, Illinois U.S.A., ieško Ane- wltz.

Peter, gim. 1941, iš

GOLDBLATT
Auschwitz;

GOLDBLATT
Auschwitz;

GOLDBLATT
Auschwitz;

GOLDBLATT
Auschwitz;

GOLDBLATT
Auschwitz;

MARCULIONIENE Marta, gim. 22.10. 
1874, iš Pažarinų km., Leipalingio 
valsč. Seinų apskr.;

marCulionis Wasioros. gim. 1901;

lore Ave.. HrooKiyn, U.S.A. SABALIUS Anna, iš Pyritz;
Vytas Skinkis P™Somas atsiliept! Ir “BM.WS Erika. 10 metų, B PyrĮg;

SABALIUS Edith, 4 metų, iš Pyritz; 
SABALIUUS Gerlinde, 1 metų, iš 

Pyritz;
SCHINDELMEISTER Gustav, gim. 

20. 9 1890;
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JAUNUJU KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS ROMOJE

Kaip žinoma, neseniai Romoje buvo 
susibarusios per tūkstantį jaunų mo
terų iš viso pasaulio moterų katali
kių organizacijų.

Sekmadienį, 7 rugsėjo, visos susi
rinko didžiulėj šv. Petro bazilikoj iš
klausyti šv. Mišių, kurias laikė kar
dinolas Pizzardo, kardinolas protek
torius Tarptautinės Katalikių Moterų 
Lygų Unijos, Prieš mišias R. P. Car
re kalbėjosi su kongresininkėmls ir 
kvietė melstis už visų tautų vienybę, 
kuri šiuo metu taip labai reikalinga. 
Sv. Mišių metu giedojusios kongresi- 
ninkės parodė savo gilų tikėjimą. 
Šv. Mišios buvo baigtos vieningu 
Christus vincit.

10 vai. 30 nūn. visos dalyvės susi
rinko Angelicum salėjė iškilmingam 
kongreso atidarymui. Kongresą savo 
atvykimu pagerbė R. P. Delos, Pran
cūzijos ambasados įgaliotinis, Brazi
lijos, Belgijos. Cili, Kolumbijos, Ki
nijos ambasadoriai, Prancūzijos 
charge d'affaires ir t. t.

Salė jau buvo perpildyta, kai at
vyko kardinolas, apsuptas Jaunųjų 
Federacijos narių ir užėmė garbės 
vietą estradoj. Jis asmeniškai keliais 
šiltais žodžiais pasveikino suvažiavu
sias jaunuoles: „Jūsų jaunystė skirta 
svarbiai apaštališkai misijai ir šv. 
Bažnyčia pasitiki Jumis, mano mieli 
vaikai. Jus čia pasisemsite šviesos 
ir ištvermės, kad galėtumėt vesti tas, 
kurias taip pat jungia tikėjimas.

Jaunųjų Federacijos pirmininkei 
p-lei Christianne de Hemptine paki
lus, pasigirdo entuziastingi aplodis
mentai. Ji sveikino iš 40 kraštų ir 60 
organizacijų dideliais sunkumais at
vykusias į Romą atstoves. Bendrais 
bruožais ji priminė Tarptautinės Mo
terų Federacijos paskirties dalį, lie
čiančią Didžiąją Tarptautinę Katalu 
kiškosios Lygos Uniją, turinčią 36 mi
lijonus narių ir dirbančią tarptauti
nio bendradarbiavimo bei reprezen
tacijos labui.

„Dabar, kai visur tiek įtampos ir 
netikrumo, dar labiau negu bet kada 
turime Įrodyti žmoniškumo vertę ir 
dievišką misiją, kurią turime atnešti 
pasauliui savo pavyzdžiu ir darbu“. 
P-lė de Hemptinne pranešė, kad se
kančių dienų susirinkimai remsis Ka
talikų Akcijos doktrina, kurią Kara 
Pizzardo rugsėjo 8 d. paskaitoj iš- 
dėstysiąs.

P-lės Hemptinne minčių vertimas 
į anglų ir ispanų kalbas, p-lės del 
Valle pagalba, sukėlė bendrą dalyvių 
simpatiją.

Su nesibaigiančiu entuziazmu daly
vės sutiko tribūnoje pražygiuojan
čias Argentinos, Brazilijos, Kanados, 
Cili. Kolumbijos. JAV. Guatemalos, 
Meksikos, San-Salvador, Uragvajaus 
ir Australijos vadės. Visos, savo or
ganizacijų vardu, tarė keletą žodžių 
apie bendrą apaštališką darbą, kuris 
yra grindžiamas dideliu tikėjimu ir 
užsidegimu.

Grupės iš Anglijos, Austrijos, Bel
gijos, Prancūzijos, Ispanijos, Grupė 
iš Graikijos tautiniais drabužiais, Ir- 
landijos, Italijos, Lietuvos, Liuksem
burgo, Maltos, Danijos, Portugalijos, 
Šveicarijos, Čekoslovakijos ir Mora
vijos pakilo giedoti Katalikų Akcijos 
organizacijos giesmę.
Pasibaigus atidarymo iškilmėms, vi
sos Jaunuolės, taip skirtingos, tačiau 
taip vieningos tame pačiame tikė
jime, išsiskirstė po senąjį romėnų 
miestą, pasiryžusios vėl susirinkti 
tarptautinėj popiečio paskaitoj.

Tarptautinė Jaunųjų Katalikių 
Moterų Federacija Romoje.

Susirinkus į Romą per tūkstantį 
jaunų moterų iš viso pasaulio Kata
likių Moterų organizacijų, dvi Ištisos 
dienos buvo skirtos chartos proble
mai spręsti. Prieš išnešant šią stu
diją į viešumą, speciali komisija 
apskrendė šį klausimą. Kiekvienoj 
auditorijoj jautėsi nuoširdus reikalų 
supratimas.

Jaunuolės išdėstė chartos principi
nius elementus, kurie tarnaus pag
rindu darbo orientavimuisi ir doku
mentu oficialiems tarptautiniams or
ganams. Sesijos gale buvo priimti 
keli nutarimai, kurie jaunuolę pas
tato prieš savo asmeninę, šeimyninę, 
socialinę, profesionalinę, pilietinę ir 
internacionalinę atsakomybę bei savo 
uždavinių ir teisių pripažinimą.

Pirmoji komisija, p-lei de Saint 
Maurice pirmininkaujant, .tarp kitų 
klausimų, iškėlė tarpvalstybinio jau
nų mergaičių bendradarbiavimo bū
tinumą, kurs, pagal Bažnyčios dok
triną, reikalingas moters bendrai ir 
fizinei kultūrai. Buvo paliestas ir re
liginis auklėjimas, kuris turėtų būti 
daugiau priderintas moderniems rei
kalavimams.

Antroje komisijoje buvo svarsty
tas šeimos klausimas. Nutarta jaunai 
mergaitei duoti daugiau doktrinalinį 
vedybų auklėjimą ir aiškesnį tikros 
meilės supratimą. Linkėtina kad 
valstybė šeimą palaikytų įstatymais, 
saugotų nuo nemoralumų, pripažin-

„ ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS / RED. P. JANUTIENE

tų profesionalinių sąjungų dedamas 
pastangas šeimyninės algos išgavimo 
reikalu ir 1.1.

Gyvų diskusijų buvo ir kituose su
sirinkimuose. Buvo iškelta moters at
sakingumo problema šių dienų socia
linėj evoliucijoj. Socialinė tvarka, 
ar tai materialistinė ar tai dvasinė, 
tegali būti tikra ir išsilaikyti tik 
grindžiama Dievu.

Socialinės problemos išsprendimas 
galimas ne klasių kovoje, bet tikram 
bendradarbiavime, kurio pagrinde 
gludi profesionalinių, technikinių, 
šeimyninių bei socialinių elementų 
supratimas.

Nuolat didėjantis dėmesys yra krei
piamas į jaunos mergaitės pilietines 
teises ir uždavinius. Pripažinta, kad 
jauna mergaitė turi daugiau domėtis 
šiais klausimais, arčiau pažinti savo 
krašto sprendžiamas problemas ir 
krikščioniškos krypties politinių par
tijų programą.

Susirinkime, kuriam pirmininkavo 
p-lė Dr. Borsinger (Šveicarija) audi
torija buvo sujaudinta Šveicarijos 
globėjo, šv. Mykolo de Flue prisimi
nimu. Jo pavyzdžio šviesoje, jaunuo
lės galės pagilinti savo žinias teisin
gumo ir labdarybės atžvilgiu.

Antradienį 9—o rugsėjo, po apsilan
kymo šv. Agnietės katakombose bu
vo skirta įvairių luomų: darbininkų, 

Įvairlų tautų atstovės Sv. Tėvui skirtų dovanų salėj Jo šventenybės apsilankymo proga 1947 m. rugsėjo 9 d. 
Vatikane. Prof. A. Šidlauskaitė tautiniuose rūbuose greta Sv. Tėvo.

nepriklausomųjų ir kaimo žmonių 
veikimo problemai spręsti. Įvairių 
tautų atstovės painformavo apie sa
vo kraštų padėtį. Kiek ilgiau buvo 
sustota ties vaikų klausimu. Vaikų 
judėjimas (veikimas) įgaunąs diena 
iš dienos vis didesnės reikšmės, 
orientuojasi ne vien tik į' vaiko ap
saugą, bet ir į auklėjimą ir apašta
liško jausmo atbudimą mažųjų sie
lose. Buvo prašoma, kad Katalikių 
Moterų Federacijos informacijos sky
rius studijuotų vaikų judėjimo pro
blemą ir „Naujojo Jaunimo“ kroni
koje ir kiekvienam numery skirtų 
puslapį šiam tikslui.

Buvo nagrinėjamas ir bendras ka
talikiškos akcijos veikimas ir prieita 
išvados, kad visų katalikiškų pajėgų 
vieningumas dabar ypatingai reika
lingas.

Suvažiavimo uždarymas.
Naujoji Tarptautinės Jaunųjų Fe- 

dracijos Valdyba buvo visų atstovių, 
esančių Romoje, Balsavimo budu iš
rinkta. Dideliam visų jaunuolių dži
augsmui, p-lė Christine de Hemp- 
tinne buvo beveik vienbalsiai per
rinkta. Vice-pirmininkei p-lei Barelli 
pranešus šių rinkimų rezultatus, nau
josios valdybos nariai užėmė vietas 
estradoje: Mrg. Rossini, šv. Kongre
gacijos Seminarijų sekretorius, jo 
Ekselencija Mrg. Enriques, Solsonos 
vyskupas, m-me Steenberghe, katali
kių Moterų Lygų Unijos pirmininkė, 
Dr. Ramsalaer, princesė Bandini, P. 
Fernandez, gen šv. Dominyko Ordino 
vikaras, Mrg. Sotomager Luna ir 1.1.

Pirmose eilėse matėsi jo Ekselen
cija princas de Cray, Belgijos amba
sadorius prie Vatikano, Prancūzijos 
ambasados atstovas ir t. t.

Italijos Katal. Akcijos pirmininkas 
advokatas Veronėse kvietė malda ir 
darbu kelti krakščioniškąją dvasią 
netikinčiuose. Graikijos atstovė prašė 
pasimelsti už jos tautos brolius. To
liau sveikino Indijos atstovė p-ie 
Guiomar Coelho savo brolių ir seserų 
vardu. Įsisupus ilgoj šviesiai mėly
noj tunikoj, ji kreipėsi į kongresl- 
ninkes savo gimtąją kalba. Mrg. Fran- 
cesch (Argentina) kvietė jaunąsias 
katalikes maldai už geresnį savo so
cialinio uždavinio supratimą: „Jūs 
čia dirbote, diskutavote, dainavote ir 
meldėtės; lai dabar ši šviesa spindi 
visame pasaulyje". R. P. Carre nes
lėpdamas kalba į susirinkusias, jog 
joms teks šiame niūriame pasaulyje 
daug kovoti už savo tikėjimo, vil
ties ir meilės išlaikymą. „Įsileis- 
damos gyvą Kristaus veidą į savo 
Gyvenimą, jūs savo tikėjimu ir meile 
išsklaidysit visą blogį, kurs aplink 
jus randasi“.

11 rugsėjo buvo šv. Palaiminimo die
na. Po pamaldų Kolisėjuje atstovės 
buvo audiencijoj šv.. Tėvo priimtos, 
kurs specialiai grįžo iš Castel-Gan- 
dolfo palaiminti šias šimtines jau
nuolių. Prie jų prisijungė Tarpt. Mo
terų Lygų Unijos (U. I. F. C.) moterų 
grupė. Atstovės visuomėt prisimins 
gilią šv. Tėvo žodžių prasmę ir Jo 
laiminančią ranką.

Perrinktoji pirmininkė buvo pri
vačioj audiencijoj šv. Tėvo Pijaus XII 
priimta. Šv. Tėvas įdomavosi visais 

susirinkimuose paliestais klausimais, 
patarinėjo, davė nurodymus ir priėjo 
sekančių išvadų:

1. Galutinas cįartos įkūrimas arba 
Jaunųjų Katrai. Moterų deklaracija 
atsakomingumo, pareigų ir teisių 
plotmėje, asmenišku, šeimynišku, so
cialiniu, profesiniu, pilietiniu ir tarp
tautiniu požiūriu.

2. Kontakto ir technikinių infor
macijų Komisijos įsteigimas įvairių 
specialybių plotmėje:

Jo Šventenybė palaimino naująją 
Tarybą, kurios sąstatan įeina:

pirmininkė Christlnne de Hemp- 
tinne. vice-pirmininkė Maria Castol- 
di; Mariai; M-me Dorothy Willmann, 
USA; _ Francoise de Saint-Maurice, 
Prancūzija; Denise Butty. Šveicarija; 
Emilie Arnould, Belgija; Ketty Loo 
Tsang Tso, Kinija; Rose-Marie Lore
tan (Pax Romana); Rita Luczenba- 
cher, _ Vengrija, Lucile Lantenus, 
Prancūzija.

Tarpt. Katal. Moterų Lygų Unijos 
darbai.

Tarpt. Katal. Moterų Lygų Unijos 
darbai prasidėjo kard. Pizzardo pa
skaita, kurioj dalyvavo 300 moterų, 
atstovaujančių 30 kraštų. Toliau sekė 
Tarpt. Katal Moterų Lygų Unijos 
pirmininkės M-me Steenberghe-Enge- 
ringh kalba.

Freiburgo universiteto profesorė 
p-lė L. Dupraz pranešė apie savo an- 
kietos rezultatus, kuri buvo išsiunti
nėta įvairių kraštų įtakingiems as
menims ir lietė moters uždavinį po
kariniam pasauly.

Ytin darbingas buvo 13 rugsėjo 
šeštadienis. Ryte atstovės išklausė 
net 4 labai vertingas paskaitas, ku
rias skaitė Anglijos karališkos armi
jos. sveikatos korpuso pulkinlnke- 
leitenantė M-lle Fairfield, B.B.C. di
rektorė M-lle Ward, M-me Mace ir 
M-lle Jervolino.

Po pietų kalbėjo M-lle Plancherd 
apie pagelbą motinoms. Catholic 
Commitee for relief abroad (Jungi. 
Amer. Valst.) direktorė M-me Dou- 
gal Woodruff išdėstė pasigailėtiną 
išskirtų karo metu šeimų padėtį.

Tarptautinės Katalikių Moterų Unijos ir Mergai
čių Federacijos Kongreso metu Romoj š. m. rug
sėjo 7-16 d.d. buvo įteiktos dovanos Kardinolui Piz
zardo ir Pirmininkėms su šio turinio sveikinimais:

P. F. STEENBERGHE-ENGERINGH, 
TARPTAtlTINĖS KATALIKIŲ 
MOTERŲ LYGŲ 
UNIJOS PIRMININKEI

ROMA
Brangioji Ponia

Lietuvės Katalikų Akcijos moterys, 
reikšdamos savo dėkingumo jausmus 
už nenuilstamą Jūsų veiklą, išvys
tytą palaikant moterų jėgoms įkvė

piant vis didesnį polėkį, turi garbės 
Jus, ponia, prašyti priimti dabartinę 
kuklią dovaną, kurią jos drįsta Jums 
paaukoti.

Jos pažada Jums taip pat savo mal
das už šio kilnaus darbo pasisekimą, 
darbo, kurį vykdo Tarptautinė mūsų 
sąjunga, nes jos neturi kitokių turtų 
tpkiose vargingose tremties gyveni
mo sąlygose.

Reikšdama didžiausio atsidavimo pa
garbą.

Lietuvių Katalikių Akcijos 
Moterų Sąjunga

Roma, 1947 m. rugsėjo mėn. 11-16 d. d.

PANELEI
CHRISTINE DE HEMPTINNE, 

TARPTAUTINES MOTERIŠKOJO 
KATALIKŲ JAUNIMO FEDERA- 
CIOS PIRMININKEI

ROMA
Brangioji Panele

Lietuviškasis Katalikų Jaunimas 
„Ateitis“, norėdamas Jums išreikšti 
didžiausio savo dėkingumo ir nuošir
daus atsidavimo jausmus, turi garbės 
Jums įteikti šį mūsų Atpirkimo žen
klą, papuoštą lietuvio menininko, ir 
laukia, kada Jus galės pasveikinti vėl 
iš laisvos Lietuvos iŠ Kryžių žemės, 
kuri šiandien, deja, yra suprofanuota 
atejistinio ir barbariško užgrobiko.

Jaunosios lietuvės katalikės, atskir
tos nuo savo šeiminių židinių, nete
kusios turto ir kąsdamos nepritekli-

Vaikų be šeimų šiandien priskaito- 
ma iki 45 milijonų.

Vertingos paskaitos. įvairiais mo
terį liečiančiais klausimais, buvo 
M-me Van Nispentot Sevenaer-Ruep, 
M-lle Baers, R. P. Carre bei kitų 
skaitytos ir rugsėjo 14 dieną. Rug
sėjo 15 d. po pirmininkės, sekreto
rės ir iždininkės raportų, įvyko Ita
lijos Katalikių Moterų Lygos priė
mimas.

Sekančią dieną įvyko šio_ susibūri
mo uždarymas. Po Prancūzijos at- 
stovės M-lle de Rostu kalbos, Ange- 
licum koplyčioje įvyko pamaldos, 

6 kurių metu pamokslą sakė Jo Ekse- 
lencija Mrg. Gillet tema Moters apa-
štallškumo dvasia“.

Tą pačią dieną šv. Tėvas Castel- 
Gandolfe privačioj audiencijoj priėmė 
Prancūzijos Moterų Katalikių Akci
jos Lygos pirmininkę M-me de Curel. 
Audiencijos metu ji popiežiui Pijui|XII 
pristatė generalinį Prancūzijos Ka
talikių Moterų Unijos adjunktą, ku
nigą Bissonier,, centrinio Biuro at
stoves M-lle du Rostu, M-me Lefe- 
bure ir princesę de Robech.

šv. Tėvas pareiškė didelį pasiten
kinimą Lygos darbu, laimindamas ir 
padrąsindamas jos narius apaštališ
kame darbe.

us, pasižada tremtyje remti mūsų or
ganizaciją tarptautinėje plotmėje, jei 
ne konkrečiais darbais — tai joms 
tremties gyvenimo sąlygų yra truk
doma — tai bent karštomis maldomis 
ir savo kančių aukojimu.

Malonėkite priimti musų nužemin
tos ir atsidavusios pagarbos pareiš
kimą.

Lietuvės moksleivės ir studentės 
ateitininkės

JO EMINENCIJAI,
KARDINOLUI JUOZAPUI PIZ

ZARDO, TARPTAUTINES MOTERŲ 
KATALIKIŲ LYGŲ UNIjOS 
GLOBĖJUI
Moteriškasis Katalikų Akcijos lie

tuvių Jaunimas, atsikūręs tremtyje 
tarp lietuvių pabėgėlių, kurie gyvena 
įvairiuose Vakarų Europos kraštuose, 
atstovaudamas Tėvynėje pasilikusių 
savo seserų troškimus, seserų, kurios 
kenčia po Dievo priešų jungu, turi 
garbės pareikšti Jūsų Eminencijai 
savo nužemintą atsidavimą.
Lietuvės katalikės moksleivės, studen

tės ir intelektualės ateitininkės

PASAULINIS MOTINŲ JUDĖ
JIMAS — M.M.M.

(Le Mouvement Mondial des 
Meres)

Pasaulinis Motinų Judėjimas M. 
M.M, gimė spontaniškai 1947 m. 
gegužės mėn. III-jam tarptautiniam 
kongrese apie „motiną — žmoni
jos pažangos darbininkę". Pirmie
ji du kongresai buvo sušaukti 
1935 ir 1937 m. m. M.M.M. įkūri
mas tapo vienbalsiai priimtas da
lyvaujant 26 tautų atstovėms.

M.M.M. įkūrimo motyvai
Ligi tol nebuvo nė vienos spe

cialios tarptautinės organizacijos, 
kuri skatintų vertinti socialinį gy
venimą ir remti sparbiausią mo
tinos uždavinį šeimoj socialiniam 
ir visuomeniniam gyvenime.

Mūsų gyvenime daugiau negu 
kitados reiškiasi motinų atsako
mybės svarba visose srityse: fizi
niam, intelektualiniam, ekonomi
niam, politiniam ir moraliniam gy
venime. Niekuomet jų įtaka nebu
vo tiek reikalinga, niekuomet jos 
tiek nesusidūrė su kasdienėmis 
kliūtimis, kompromituojančiomis ir 
stabdančiomis jų veikimą. Vistiek 
kokia bebūtu tautinė tikrovė ir 
gyvenimo aplinkybės, jų įtaka bus 
tik tada reikšminga, kai jų balsas 
bus išgirstas ne tik vietos, bet ir 
tautiniuose ir tarptautiniuose pla
nuose.

Higiena ir sveikata, šeimos pa
jamos, drabužiai, butas, auklėji
mas, laisvo laiko sunaudojimas ... 
dėl viso to motinos neša sunkią 
atsakomvbę ir turi nepavaduoja- 
mą patyrimą, su kuriuo tenka 
skaitytis tikrajai žmonijos pa
žangai.

M.M.M. deda savo pagrindan 
M.M.M. chartą („Moterų Žodis“ 
rugpjūčio mėn. 30 d.)

Lapkričio 14 d. Paryžiuj įvyko 
Pasaulio Motinų Judėjimo — M. 
M.M. Tarptautinio Biuro susirinki
mas. Katalikių Organizacijų Są
jungą šį kartą atstovavo p? M. 
Galdikienė.
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Baltijos valstybių skundas JT
JTO visumos susirinkimo pirmi

ninkas dr. Osvaldo Aranha lapkri
čio 24 d. priėmė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovus, kurie įteikė 
Baltijos valstybių parlamentarų ir 
visuomenės veikėjų bendrą skun
dą dėl komunistų agresijos prieš 
Baltijos valstybes ir ten dabar 
vykdomo persekiojimo. Skundas 
įteiktas su lydraščiu, kurį pasira
šė Lietuvos pasiuntinys P. Žadei- 
kis, Latvijos pasiuntinys A. Bil- 
manis ir Estijos diplomatinis at
stovas J. Kaiva.

Sis Baltijos valstybių parlamen
tarų ir visuomenės veikėjų skun
das yra 32 psl. dydžio. Jame dė
mesys ypatingai atkreipiamas į 
įvykius Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj. Remdamiesi dokumentiniais 
įrodymais, skundo įteikėjai prašo 
sulaikyti dabar vykstantį Baltijos 
tautų sistematinį naikinimą, vyk
domą okupuotose Baltijos valsty
bėse, priversti grąžinti išvežtuo
sius į jų anksčiau gyvenamas vie
tas, garantuojant jų saugumą, iš
tirti okupanto vykdomą smurtą 
bei išspręsti Baltijos valstybių 
klausimą Jungtinių Tautų visumos 
susirinkime.

JAV jau pastatytas didžiausias pasaulyje skrendantis laivas. Jis sveria 
Jo kaina siekia 6.250.000 dolerių.

200 tonų ir yra varomas 8 motorų.

Skundą iš Lietuvos pusės pasi
rašė M. Krupavičius ir V. Sidzi
kauskas, iš Latvijos — vysk. J. 
Rancans, A. Blodnieks, V. Bastja- 
nis, A. Klive, ir B. Kruka, iš Esti
jos — J. Holbergs, J. Piroja ir A. 
•Pe randi.

Skundas pasirašytas lapkričio 
mėn. 6 d. ir Vašingtone gautas 
lapkričio 19 d. Buvo numatytas 
įteikti lapkričio mėn. 22 d., bet tą 
deną dr. O. Aranha negalėjo pri
imti, tuo būdu jis buvo įteiktas 
lapkričio 24 d. 11 vai. Skundo 
nuorašas išdalintas JAV Kongreso 
nariams ir kitiems įtakingiems as
menims bei spaudai.

Prie skundo pridėtame lydrašty 
Baltijos valstybių pasiuntiniai pro
testuoja dėl jų valstybių nepri
klausomybės suspendavimo ir tau
tų pavergimo. Jie, pilnai prisidė
dami prie skundo, pareiškia, kad 
Baltijos valstybių okupacija yra 
priešinga Atlanto chartai ir Jaltos 
konferencijos nutarimams. Pagal 
Atlanto chartos ir Jaltos susitari
mus dėl išlaisvintų tautų tolimes
nio likimo Baltijos valstybės turi 
atgauti pilną nepriklausomybę, bet 
tai iki šiol nėra įvykę.

Pasiuntiniai ypač pabrėžia, kad 
žmonių naikinimo metodai yra 
viso pasaulio ir taip pat Jungtinių 
Tautų pasmerkti. Todėl tai, kas 
dabar vyksta Baltijos valstybėse, 
turi būti ištirta nešališkos tarp
tautinės organizacijos. Lietuvių, 
latvių ir estų tautos niekada nėra 
pritarusios Maskvos primestam 
prijungimui ir jam tebesipriešina 
net ginklu. Teisybei, laisvei ir tai
kai šioj Europos daly atstatyti bū
tinai reikia tuojau sulaikyti Balti
jos tautų naikinimą. Tai galima 
padaryti tik atstačius Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos nepriklausomy
bę, kas neabejotinai yra šventas 
Jungtinių Tautų uždavinys.

Skundo įteikimas susilaukė at
garsį JAV spaudoj. Ypač pažy
mėtinas yra „New York Times" 
(XI. 22.) vedamasis, kuriame pro
testuojama prieš Baltijos tautų 
naikinimą ir prašoma, kad šis 
klausimas būtų nedelsiant aps
varstytas Jungtinių Tautų Maža
jame visumos susirinkime. Tai bū
tų pirmas šio naujo organo užda
vinys.

Laikraštis nurodo, kad JAV 
tebepripažįsta Baltijos valstybių 
nepriklausomybę. Skundas dėl ten 
vykstančio smurto esąs pamatuo
tas, nes tai jau yra atsitikę su 
daugeliu kitų tautų, kurios pak
liuvo į bolševikų valdžią. Jung
tinės Tautos jau praėjusių metų 
gruodžio mėn. priėmė rezoliuciją 
prieš tautų naikinimą, ir šis 
sprendimas buvo padarytas vienu 
balsu. Jei bolševikai atmestų pa
dėties vietoj ištyrimą, tai kaip ir 
kitais atvejais, JTO komisija ga
lėtų ir už šių valstybių teritorijos 
šį tyrimą vykdyti pagal dokumen
tus ir kitus šaltinius. Tačiau JTO 

neturi atgręžti nugaros šiam klau
simui, rašo „New York Times".

Kiek anksčiau delegacijom bu
vo taip pat išdalinta Latvijos pa
siuntinio dr. A. Bilmanio doku
mentinė knyga „Baltic Problem 
and United nations", kurioj iš
keliamas Baltijos tautų naikini
mas. (Latviešu Zinias)

Jzunoji britų karališkoji Jaunavedžių pora po vestuvių iš Buckinghamo rūmų balkono sveikinasi su didžiule džiūgaujančia minia Iš kairės į de
šinę stovi: Karalius Jurgis VI. princesė Margarets, Lady Mary Cambridge, princesė Elisabetha, Edlngburgho kunigaikštis, karalienė Marija ir kara

lienė motina Marija.

Ferenez Nagy, Vengrijos min. pirmi
ninkas pabėgęs i užsienį.

Julius Maniu, Rumunų opozicijos va
das nuteistas priverčiamiems darbams 

iki gyvos galvos. .

Amerika gaminasi naujo 
tipo atomines bombas
Amerikos atominės nergijos ko

misijos pirmininkas David Lilien- 
thal, kalbėdamas JAV inžinieriams 
ir technikams, pabrėžė, kad šiuo 
metu Amerika gaminasi naujus 
atominius ginklus netik iš urani- 
jaus, bet ir iš platonijumo. Lilien- 
thal konkrečiau nenurodė, ar čia 
kalbama apie naujus atominius 
ginklus atominių bombų, numestų 
ant Hiroshima ir Nagasaki, tipo, 
ar apie visai naujus atominės 
energijos kariniams reikalams 
panaudojimo būdus. Smulkmenos 
esančios laikomos paslapty.

Toliau savo kalboje Lilienthal 
nurodė, kad amerikiečių atomi-

niai ginklai saugojami Los Alamos 
ir New Mexiko laboratorijose.

JAV atomo tyrimams išleidusios 
jau 2500 mil. dolerių ir, jei kraštas 
atomo tyrinėjimus rimtai tęs ir to
liau, anot Atominės Komisijos pir
mininko, per ateinančius metus 
išlaidos pasiektų 5000 mil. dolerių. 
(WK, 47, 12. 3).

LAISVES KANKINIAI.

Nikola Petkov, Bulgarijos ūkininkų 
partijos vadas, nuteistas mirti. Už Jo 
stovėjo ketvirtadalis visos bulgarų 

tautos.

JAV reikia daugiau 
greitųjų laivų

Specialus prezidento Trumano 
paskirtasis komitetas pataria JAV 
vyriausybei per ketverius metus 
pasistatyti 46 greituosius kelei
vinius laivus. Tam reikalui butų 
išleista 600 mil. dol. Komitetas 
taip pat pataria vyriausybei pra
dėti vykdyti greitųjų tanklaivių ir 
prekinių laivų statybos programą.

Kam šiam kraštui reikalinga dar 
daugiau laivų, jei jis šiuo metu jų 
turi tris — keturis kartus didesnį 
tonažą, negu turėjo karui prasi
dedant? Labai didelė dalis dabar
tinių laivų yra mažo greičio Li
berty laivai. Jie savo darbą karo 
metu, nors ir su milžiniškais nuo
stoliais, sugebėjo atlikti. Galėdami 
per valandą nuplaukti tik 11 maz
gų, jie yra lengvas taikinys po
vandeniniams laivams ir bombone
šiams. Beveik 90% kai kurių laivų 
vienetų, plaukusių .per Norvegų 
jūrą į Murmanską, buvo nacių po
vandeninių laivų ir bombonešių 
sunaikinti. Prekinių laivų C 2, 
kurių greitis yra 21 mazgas, pas
kandinimų skaičius -buvo žymiai 
mažesnis.

Gyvenimo patirtis taip pat rodo, 
kad laivai turi būti paruošti karo 
reikalams. Dėl savo šykštumo ne
turėję greitų prekybinių laivų, 
turėjome didelių sunkumų, kai 
prasidėjo 1917 ir 1941 m. karai. 
(NYHT, 47. 12. 3).

Komunistai laukia kapi
talizmo mirties

Paskutinėje JAV okupacinių 
pajėgų karių lavinimo programo
je, vadinamoj „komunizmo pavo
jus", kuri buvo užbaigta gruodžio 

mėn. pirmomis dienomis, išleidžia
miems kariams buvo nurodyta, 
kad „raudonojo piautuvo ir kūjo 
kasta, užtemdo mūsų kraštą ir 
komunistai kaip plėšikai laukia 
„neišvengiamos kapitalizmo mir
ties*' Okupaciniuose daliniuose 
tarnaują kariai buvo viešai per
spėti, nurodant, kad „mes esame 
susipažinę su pavojumi komuniz
mo, kuris yra diametraliai priešin
gas mūsų gyvenimo būdui mūsų 
krašte. Kiekvienas amerikietis 
turi būti tvirtai pasiryžęs, kad 
kitas Pearl Harbor niekada dau
giau nebeįvyktų". Taip kalbama 
amerikiečiams išleistos brošiūros 
įžangoje.
. Tokios orientacinės savaitės 

vykdomos jau ketvirtą kartą. Šias 
diskusijų programas turi lankyti 
visi Europos komandai priklausan
tieji kariai. Čia kariams be jokių 
užkulisių nušviečiami Amerikos — 
Sovietų, politiniai santykiai. Ben
drose temose nurodoma, kad „in
filtracijos N penetracijos būdais 
komunistų partija Europoje ir 
Amerikoje siekia valdžios".

Europos vyriausioji būstinė oku
pacinių pajėgų kariams nurodo, 
kad geriausias būdas nugalėti ko
munizmą yra ..įgalinti mūsų si
stemą dirbti geriau, negu iki šiol 
buvo dirbama" (NYHT, 47. 12. 3).

800.000 PABĖGĖLIŲ GYVENA 
STOVYKLOSE

Tarptautinės Pabėgėlių Organi
zacijos sekretoriaus pranešimu iš 
Ženevos, IRO šiuo metu finansuo
ja 640.000 pabėgėlių pragyvenimą 
Europoje ir Artimuosiuose Ry
tuose. Dabartiniu metu stovyklose 
gyvena viso 800.000 pabėgėlių. 
(NdF).
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