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DP ir IRO atstovai svarsto intelektualu
įkurdinimą

KONFERENCIJA TREMTINIU SPECIALISTŲ ĮKURDINIMO REIKALAMS APSVARSTYTI ĮVYKUSI 1948 m. BALANDŽIO 
MEN. 26—30 DIENOMIS GWATTE- ŠVEICARIJOJ

PHOF. DR. MEŠKAUSKAS

JAU prieš keletą mėnesių buvo 
žinoma, kad tokia konferencija 
bus sušaukta. Iki pat paskutinio lai

ko nežinoma buvo, kokiu būdu bus 
parenkami tai konferencijai atsto
vai. Atstovų parinkimo pagrindu 
buvo paimta ne tautybės, bet spe
cialybės. Tačiau vėliau, skiriant 
atstovus, buvo atsižvelgta ir j tau
tybes. Rezultate’visos tautybės bu
vo atstovaujamos ir proporcingu
mas, su mažomis išimtimis, irgi bu
vo beveik išlaikytas. Kiti atstovai 
apie savo dalyvavimą konferenci
joj sužinojo tik keletą dienų prieš 
išvykstant. Todėl buvo girdima 
nusiskundimų, kad negalėję tin
kamai tai konferencijai pasiruošti. 
Atstovais konferencijoj dalyvavo 
5 lietuviai: p. E. Eimaitytė, Balti
jos universiteto bibliotekininkė, p. 
inž. Jonas Rūgis iš prancūzų zo
nos, p. inž. Zenonas Brėdikis iš 
Hanau, dailininkas Česlovas Janu
sas iš Schweinfurto ir prof. dr. 
Juozas Meškauskas iš Augsburgo. 
Stebėtojais ir ypatingaisiais pa
tarėjais dalyvavo Liet. Raudonojo 
Kryžiaus atstovas konsulas p. Ste
pas Garbačiauskas ir BALFo at
stovė p. Izabelė Rovaitė, kuri yra 
atvykusi j Europą rūpintis lietuvių 
tremtinių emigracijos reikalais. 
BALFo atstovė p. Iz. Rovaitė ir 
konsulas p. St. Garbačiauskas la
bai aktingai dalyvaso visą laiką 
posėdžiuose, akylai sekė svarsto
mus klausimus, globojo . lietuvių 
delegaciją ir visais klausimais da
vė reikalingus nurodymus bei pa
tarimus. Lietuvių delegacijos var
du p. Iz. Rovaitei ir St. Garba
čiauskui ta proga reiškiu širdingą 
padėką.

Latvių buvo 8 delegatai, estų 8, 
ukrainiečių 7, vengrų 5, lenkų 8 
(iš jų 4 žydų tautybės), jumunų 1, 
jugoslavų 3, slovakų 1, be piliety
bės 5. Iš amerikiečių zonos 4, iš 
Italijos 6, iš Austrijos 10. Iš bu
vusių DP po vieną dalyvavo iš 
Švedijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos, Šveicarijos ir Anglijos. 
Visi minėti dalyviai atstovavo vi
sas profesijas: gydytojus, dantų 
gydytojus, chemikus, agronomus, 
inžinierius, istorikus, žurnalistus, 
juristus, muzikus, menininkus ir t.t.

Konferencijoj dalyvavo (vairių 
organizacijų ir biurų atstovai kurie

IRO GEN SEKR. W. TUCK KALBA

Konferencija prasidėjo balandžio 
mėn. 26 dieną 10 vai. Konferenciją 
atidarė ir jai visą laiką pirminin
kavo bei vadovavo ponia dr. Ver- 
wey-Jonker. Pirmas kalbą pasakė 
PCIRO generalinis sekretorius p. 
William Tuck. Jis pasveikino kon
ferencijos dalyvius, pareikšdamas, 
kad vargo ir skurdo pasaulyje dar 
yra daug ir ypač jį kenčia ir jau
čia įvairių kraštų ir įvairių tautų 
tremtiniai. PCIRO organizacija yra 
šalpos ir globos organizacija. Iš 
jos kartais reikalaujama to, ko ne
gali ir nepajėgia. Konferencija su
šaukta užmegsti ankštesniam kon
taktui globojamų su globojančiais. 
Tokia konferencija esanti pirma. 
Ji yra darbo konferencija. Čia ga
lės visi pareikšti savo pageida
vimus, naujas mintis, vieni iš kitų 
pasimokyti. Konferencijoje visi 
turi laisvai ir aktyviai dalyvauti. 
Jis nurodė, kad PCIRO yra dar 
jauna organizacija, kad ji gyvuoja 
tik nuo 1947 m. liepos mėn. 1 d. 
Joje dalyvauja tik 14 valstybių ir 
ji verčiasi su 75% numatyto biu
džeto. Tačiau yra vilčių, kad arti
moj ateity šios organizacijos pa
dėtis sutvirtės ir gal prie jos pri
sidės ir kitos jungtinių tautų taiką 
mylihčios valstybės. 10—ties mė
nesių laikotarpyje PCIRO turėjo 
sukurti administracijos ir darbo 
metodus ir dabar jau ji gali prieiti 
prie smulkesnių ir detalesnių planų 
ir problemų nagrinėjimo. PCIRO 
savo darbu dabar apima ne tik 
visas Vokietijos zonas, Italiją ir 
Austriją, bet taip pat į jos darbo 
sferą įeina Belgija, Olandija, 
Anglija, USA, Lenkija, Čekoslo
vakija, Jugoslavija, Kinija, Vi
duriniai Ryiaj, Brazilija, ir Vene
zuela. Mes nesame užmiršę, kad 
mūsų svarbiausias uždavinys ne 
tik rūpintis tremtinių globa, bet ir 
jų įkurdinimu arba buvusiose jų 

dirba ir vienokiu ar kitokiu būdu 
padeda tremtiniams, kaip pav. NC- 
WC, YMCA, Vatikano emigracijos 
biuro atstovas Father Killion Kata
likų intelektualų internacinio ju
dėjimo atstovas p. Habickt, pro
testantų bažnyčios atstovas, pa
saulinės bažnyčios atstovas, pa
saulio studentų judėjimo atstovas, 
UNESCO atstovas ir kiti. Taip pat 
dalyvavo kai- kurių valstybių, 
kurios domisi emigracijos ir imi
gracijos problemomis, atstovai 
kaip, pav., Belgijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Anglijos, JAV, Olan
dijos, Naujosios Zelandijos, Do
mininkonų respublikos.

Iš vyriausios PCIRO būstinės 
dalyvavo gener. sekretorius p. W. 
Tuck, generalinio sekretoriato at
stovas Sir Arthur Rucker, genera
linio sekretoriaus ir repatriacijos 
bei įkurdinimo biuro vedėjas p. P. 
Jacobsen, Tolimųjų Rytų žinovas 
kinietis dr. Lu, įkurdinimo reika
lams valdin. p—lė A. Vermeulen, 
sveikatos reikalų tvarkyme dirbąs 
dr. H. Kennedy, individualios emi
gracijos skyriaus atstovas H. Ci
troen ir eilė kitų. Be to, dalyvavo 
taip vad. ypatingi patarėjai. Toliau 
iš ypatingų patarėjų grupės buvo 
p. Stein, Amerikos žydų organi
zacijos atstovė, p. Feldmans, latvių 
organizacijų atstovas, p. Potulicki, 
lenkų įkurdinimo biuro atstovas ir 
p. Smook, Amerikos ukrainiečių 
komiteto atstovas.

Amerikiečių zonos atstovai iš 
Frankfurto, p—lės E. Kario lydi
mi, išvažiavome balandžio mėn. 
24 d. vakare. 25 d. rytą, sutvarkę 
Bazelyje visus sienos perėjimo 
formalumus, gražiosios Šveicarijos 
slėniais ir tuneliais važiavome to
liau. Konferencijos vietą Gwatt 
pasiekėme prieš pat pietus. Gwatt 
yra beveik vidury Šveicarijos, 
5 kil. už. Thun, prie Thuner See 
(Wendel See). Vietovė prie ežero, 
labai graži. Čia pat netoli aukš
čiausi Šveicarijos kalnai Moench 
ir Jungfrau. Atstovai buvo apgy
vendinti ir konferencija vyko ben
drabutyje „Heimstaette fuer Re- 
fromierte Juęfend". Nuvažiavę jau 
radome atstovus, atvykusius iš 
britų zonos, Italijos, Austrijos. 
25—tos vakare arba 26—tos dienos 
ryte suvažiavo ir visi kiti atstovai.

tėvynėse arba svetimuose kraš
tuose surasti jiems antrą tėvynę. 
Mūsų, finansai labai riboti. Visas 
ėšas mes galėtume išleisti kiek 
geresnei tremtinių padėčiai su
daryti. Tačiau mes priėjom išva
dos, kad, visas lėšas sunaudodami 
šalpai, galutinai problemos neiš
spręsime. Todėl dalis lėšų yra 
skiriama tremtinių įkurdimui. 1948 
m. kovo mėn. 1 d. buvo 1,668.000 
žmonių, kuriais vienu ar kitu bū
du IRO rūpinasi. Dabar yra 63.700 
žmonių, kuriems IRO duoda pilną 
aprūpinimą. Manoma, kad daugiau 
nei 800.000 žmonių -reikės pasirū
pinti įkurdinti. Nuo 1947 m. liepos 
mėn. iki šiol 67.į00 yra repatriavę 
į savo buvusias tėvynes, iš jų 
38.600 repatrijuojančių padėjo IRO, 
Apie 125.200 išemigravo į kitus 
kraštus. Čia taip pat daugeliui pa
dėjo IRO. Iš viso tremtinių skai
čiaus apie 10% yra laisvųjų pro
fesijų ir intelektualų, kurie laukia 
įkurdinimo. Jei priskaitysime jų 
šeimų narius, tai sudarys apie 30 % 
visų tremtinių. Čia ir yra svar
biausia problema, kuriai mes šio
mis dienomis čia susirinkome. Iki 
šiol, deja, emigruoti galėjo tik 
amatininkai ir sunkaus darbo dar
bininkai. Intelektualų įkurdinimo 
problemą sprendžiant, daug pri
klausys nuo vyriausybių geros va
lios. Mes visų vyriausybių esame 
prašę priimti emigrantus visų pro
fesijų. Aš pats dariau žygių, kad 
Venezuela priimtų visų specialybių 
žmonių. Emigracijos valdininkas 
tik ką grįžo iš Kanados, ten šiuos 
reikalus aiškinęs ir svarstęs. Svei
katos reikalų viršininkas yra New 
Yorke ir ten tarptautinėj gydytojų 
organizacijų konferencijoj šiuos 
reikalus aiškina ir nagrinėja. Tai 
vis pastahgos pagreitinti ir padi
dinti Intelektualų emigraciją. Mes 
tikimės, kad ir profesinės sąjun

gos, kurios dabar dažniausia yra 
prieš imigraciją, supras, kad inte
lektualų specialistų įsileidimas 
jiems ne žalos, bet naudos atneš. 
Laisvųjų profesijų žmonių įkur
dinimo klausimu aš nesu didelis 
optimistas, tur būt tik nedaugeliui 
pasiseks, kurie galės dirbti savo 
srityje. Manau, kad kiekvienas' 
tremtinys, kuris nenori grįžti na
mo, kiekvieną kad ir eilinio imi

granto galimybę turi išnaudoti. 
Taip pat turi pasiryžti tapti geru 
naujosios tėvynės piliečiu ir nie
kuomet neturi mėginti perkelti ten 
anksčiau buvusios savo tėvynės 
nacionalizmo. Visas šias problemas 
svarstant, nereikia užmiršti, kad 
IRO nėra suvereninė organizacija. 
Ji priklauso nuo daugelio vyriau
sybių, kitų organizacijų dr jos ma
terialinės jėgos taip pat ribotas.

KONFERENCIJOS PIRMININKES DR. VERMEY-
JONKER

Toliau pasakė kalbą ir nurodė 
konferencijos tikslą konferencijos 
pirmininkė ponia dr. Vermey-Jon- 
ker. Ji pabrėžė, kad IRO savo 
veiklą jau yra žymiai modifika
vusi. IRO rūpinasi dabar ne tik 
tremtinių išlaikymu, bet ir jų įkur
dinimu, jų naujo gyvenimo su
kūrimu. Šitam darbe susiduriama 
su daugeliu sunkumų. Tos pačios 
valstybės, kurios pasiruošę išbadė
jusius ir apiplyšusius tremtinius 
sušelpti, ne visuomet pasiruošusios 
tuos pačius tremtinius traktuoti 
lygiais sau ir priimti juos į savo 
kraštus. Kiekvienos problemos iš
sprendimas reiškia kiekvieno pa
našaus pasipriešinimo nugalėjimą. 
Nežiūrint sunkumų, jau yra šis tas 
padaryta. Tarp visų kitų yra dar 
juridiniai ir socialininai sunkumai 
bei kliūtys. Visos valstybės įsta
tymais bei kitomis taisyklėmis yra 
sutvarkę, kad gydytojai negali 
verstis praktika, neišlaikę ten 
valstybinių egzaminų, kitos spe
cialybės nepatiekę atitinkamų di
plomų ar leidimų ir tt. Tremtinių 
tarpe yra daug juristų, valdininkų, 
mokytojų ir kitų, kurie reikalingi 
paruošos kitam darbui. Įvairiose 
šalyse manoma, kad imigrantai, 
sutikdami dirbti už mažą atlygini
mą ar honorarą, negalės įsijungti 
į atitinkamo standarto gyvenimą ir 
visuomet liks atskira grupė. Inte
lektualų įkurdinimui vargu galima 
rasti bendrą būdą ar formulę. Čia 
visuomet bus darbdavys, kuris 
rinksis ir ieškos sau specialistų 
pagal savo reikalavimus. Anksčiau 
buvo daugiau, bei yra dar ir da
bar ir politinių įkurdinimui kliūčių. 
Vienos šalys nenori komunistiškai, 
kitos fašistiškai nusistačiusių, o 
kitos, nenorėdamos ardyti santy
kių su Rytų kraštais, nenori jokių 
tremtinių. Iš to galima suprasti, 
kad IRO sutartyse su įvairiais 
kraštais ’ pradžioje negalėjo būti 
kalbos apie intelektualų emigraci
ją. Jie norėjo tik darbininkų. Da
bar atėjo laikas su visa energija 
iškelti ir šias problemas. Reikia 
taip pat prisiminti, kad intelek
tualų ir specialistų įkurdinimo pro
blema nėra nauja. Jau 1922 m. ir 
1924 m. jais rūpinosi Fridtjof Nan-

EMIGRACIJOS GALIMYBES

Trečiasis iš eilės kalbėjo ge
neralinio sekretoriaus pavaduoto
jas ir repatriacijos bei emigracijos 
skyriaus vedėjas p. Jacobsen. Jis 
pasakė, kad paskutiniu laiku 
prancūzų spaudoje tilpo ištri IRO 
kritika. Ten buvo pasakyta, kad 
IRO yra labai brangi organizacija, 
kad ji nesirūpina tremtinių įkur
dinimu ir panašiomis problemomis, 
o tik yra suinteresuota kuo ilgiau 
išsilaikyti. Šitie apkaltinimai gana 
sunkūs. Apie IRO darbus gali 
spręsti valstybės, kurios ją su
daro, Jungtinės Tautos ir pagaliau 
jūs patys. Jūs čid ir suvažiavol 
pasakyti, kas IRO yra gera ir kas 
yra bloga. IRQ turėjo atsirasti tik 
tuomet, kai jos statutą ratifikuos 
ir į ją įsijungs 15 valstybių. Iki 
šiol yra tik 14, tačiau IRO yra ir 
ji dirba. Aš norėčiau tamstoms 
nušviesti sunkumus; kuriuos mes 
turime, įkurdinimo darbą dirbant, 
ir pagaliau nurodyti planus, ku
riuos mes turime. Nuo 1947 m. lie
pos 1 d. iki 1948 m. birželio 30 
dienos IRO savo biudžete turi 117 
mil. dolerių. Tremtinių globai ir 
išlaikymui numatyta 80 mil. do
lerių ir repatriacijai bei įkurdini
mui 18 mil. Repatriacijai buvo nu
matyta 3 850 000, tačiau išleista 
tik apie pusė tos sumos ir likutis 
perkeltas įkurdinimo reikalams.

KALBA

sen. Ir vėlesniais laikais buvo įsi
kūrusios organizacijos, kurios rū
pinosi intelektualų globa ir įkur
dinimu. Ši problema yra ypatingai 
sunki ne tik dėl to, kad tenka 
pasirūpinti apie 30.000 intelek
tualų įkurdinimu, bet ir dėl to, 
kad tas skaičius vis didėja. Diena 
iš dienos atsiranda naujų studen
tų ir intelektualų tremtinių iš Če
koslovakijos, ir reikia pasakyti, 
kad jie žmonėse randa daugiau 
simpatijų, negu jau anksčiau čia 
atvykusieji. Problema turi būti 
viena ir vienodai sprendžiama vi
siems. Aš ypač džiaugiuosi, kad 
šioj konferencijoj dalyvauja ir 
įvairių valstybių vyriausybių pa
siųsti atstovai. Vieniems kitus pa
žinus ir pamačius, problema bus 
lengviau sprendžiama. Lengves
niam klausimo sprendimui ir vyk
dymui turėtų būti sudaryta gana 
tiksli statistika Pačių tremtinių 
tarpe šios problemos turėtų būti 
taip pat nagrinėjamos. Mano 
manymu, šioj konferencijoj ypa
tingai turėtų būti apsvarstyta stu
dentų, kurie studijuoja vokiečių, 
austrų ir DP universitetuose, pro
blema. Sekanti yra taip vadinamų 
nepanaudojamų profesijų problema 
ir tų žmonių paruošimas ateities 
gyvenimui. Trečia, turime skai
tytis su tuo, kad daugiausia šalių 
nenorės ’ priimti specialistų, vyres
nių kaip 50 metų amžiaus. Todėl 
tenka pagalvoti ir pasvarstyti jų 
likimą. Ketvirtuoju klausimu ga
lėtų būti dabartinės tremtinių in
telektualų padėties nagrinėjimas ir 
ieškojimas būdų jai pagerinti. Aš 
siūlau kalbėti laisvai, atvirai ir ne
vengti kritikos. Mes čia jokių 
sprendimų nepadarysime, tačiau, 
ir sprendimų nepadarius, negalima 
sakyti, kad konferencija bus be 
naudos. Viena, iš mūsų pasisaky
mų sužinos mūsų norus ir pasiūly
mus PCIRO. Antra, mes turime 
progos parodyti pasauliui, kad 
tremtinių tarpe yra vertingų spe
cialistų ir jenų, kurias galėtų pa
saulis vertingai panaudoti. Trečia, 
turite progos susipažinti su įvairių 
valstybių vyriausybių deleguotais 
žmonėmis ir jiems pareikšti savo 
norus ir pageidavimus.

Grupiniam įkurdinimui buvo nu
matyta 10 mil. ir individualiniam 
4 mil. Manoma, kad visos tos su
mos bus sunaudotos. Nuo 1947 m. 
liepos 1 dienos iki 1948 m. kovo 
mėn. 1 dienos išemigravo: į

Viso išemigravo 102 600

Argentiną 6 000 Maroko 400
Australiją 2 500 Olandiją 3000
Belgiją 17 700 Paragvajų 1000
Braziliją 2 800 PŽru 600
Kanadą 14 000 Šveicariją 100
Prancūziją 9 005 Venezuelą 3000

Be to, pavieniui savo iniciatyva 
išvažiavo 29 000. Tokiu būdu viso 
išvažiavo 131 600 žmonių. Skaičiai, 
palyginus su tais, kurie dar laukia 
įkurdinimo, nėra dideli: įkurdini
mo problemą sprendžiant, buvo 
susidurta su daugeliu sunkumų: 
organizacijos jaunumas, transporto 
priemonių stoka, pinigų stoka, etc. 
Už transportą reikalinga mokėti 
tik doleriais, kita valiuta čia ne
panaudojama. Čia bus priežastis, 
kodėl ir numatytos biudžete lėšos 
ne visos buvo išnaudotos. Trans
porto srityje į pagalbą atėjo Jung
tinės Amerikos Valstybės, išnuo- 
modamos IRO keturis laivus. Ar

timoj ateity dar 3 laivai bus

Viršuje-Kempteno vaikų darželio šių metų ..abiturientai su mokytojais. Viduryje — Augsburgo-Hochfeido lie
tuvių kolonijos vaikai po Pirmosios Komunijos su kun. Griganavičfu. Apačioje — Rebdorfo vaikų darželis tre
čia kartą gavęs dovanėlių iš Amerikos seselių Kazimleriečių. K. Daugėlos, Kraucs ir J. Gaidžio nuotr.

įjungti transporto reikalams. Pa
saulinė politinė padėtis taip pat 
sudaro sunkumų transporto prie
monėms gauti. Jei transporto prie
monių ir pinigų pakankamai būtų, 
IRO vis tiek šios problemos nega
lėtų išspręsti, nes čia reikia kitų 
kraštų geros valios. Daugelis kraš
tų yra pokarinės krizės stadijoj, 
jie reikalingi ne tiek intelektualų, 
kiek darbo jėgos krašto atstaty
mui. Tačiau yra kraštų, kurie pa
rodė atitinkamo supratimo ir priė
mė tremtinius su šeimomis. Taip 
pat numatoma, kad iki 1948 m. lie
pos 1 dienos priims dar Belgija 
2400, Prancūzijai 3000, Anglija 
18 000, Olandija 500, Pietų Ameri
ka 11 000, Kanada 12 000, Austra
lija 5000 ir Šiaurės Afrika 500. 
Viso apie 51 000 žmonių.

Nuo 1948 m. liepos 1 d. numa
toma, kad priims tremtinių Austra
lija, Kanada, Prancūzija, Anglija, 
Olandija, Šiaurės Afrika, Palestina, 
Pietų Amerika ir USA. Intelektua
lų įkurdinimo klausimu aš nesu 
optimistas. Jei ir toliau šis reika
las stovės taip, kaip šiandien sto
vi, tai daug ko tikėtis nėra ko 
Todėl tamstos ir esat sukviesti 
duoti mums patarimų, ką šiuo 
klausimu būtų galima daugiau pa
daryti. Pesimizmui taip pat nerei
kia pasiduoti. Yra kraštų, kaip 
Belgų Kongo, Olandų Indija, Pran
cūzų Šiaurės Afrika, kai kurios 
Pietų Amerikos valstybės, rodo 
tam tikro intereso tremtinių inte
lektualų imigracija. Intelektualų 
įkurdjnimui yra daug kliūčių. Vie
nos jos nugalimos, kitos gal ir sun

kiai. Šitiems klausimams spręsti ir 
sunkenybėms nugalėti mes čia ir 
esame susirinkę.

Po to buvo pasisakyta atstovų. 
Vienas DP atstovas pareiškė, kad 
emigracija šiuo tarpu vyksta visai 
nepriimtinu būdu. Emigruojantieji 
tiriami, ar jie turi pakankamai 
raumenų, renkami geriausio fizino 
pajėgumo žmonės ir čia esanti 
tam tikros rūšies prekyba. Antras 
atstoyas, gyvenęs 9 Metus Švei
carijoje, pareiškė, kad, emigraci
jos reikalais susirašinėdamas, su
sidaręs pašto ženklų kolekciją, tu
rįs negaliojančią vizą ir vis per tą 
laiką negalįs niekur išvažiuoti. 
Siūlė apeliuoti į žmonių gerą va
lią, reklamuoti tremtinius per baž
nyčias, prašyti skirti 1% visų ka
ro biudžetų tremtinių emigracijos

1
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reikalams. Dar po vieno kito 
atstovų pasisakymo buvo sudaryta 
komisija paskirstyti darbui atski
romis grupėmis. Į tą komisiją įėjo 
keletas IRO valdininkų ir 7 DP 
atstovai. Iš lietuvių toj komisijoj 
dalyvavo C. Janušas ir J. Meš
kauskas. Ta komisija nutarė, kad 
darbas turi būti paskirstytas į 5 
komisijas: 1. ^medicinos darbuoto
jų, 2. studentų ir profesorių reika
lams, 3. visų kitų profesijų, 4. da
bartinei situacijai aptarti ir bend
roms problemoms spręsti ir 5. ko
misija, susidedanti iš deleguotų iš 
kiekvienos komisijos žmonių in
formacijos ir propagandos reika
lams spręsti.

Antra konferencijos dieną buvo 
įvairių organizacijų pranešimai, ką 
jos yra padarę įkurdinimo reika
lais. Pranešimus padarė Comite 
International pour le Placement d' 
Intelectuels Refugies, Vatikano 
biuro atstovas, Pax Romana atsto
vas ir kiti.

Vatikano biuro atstovas tėvas

Killion pasakė, kad Šventasis Tė
vas intelektualų įkurdinimui deda 
daug pastangų. Buvo pasiųstos mi
sijos į Pietų Ameriką, kurios ten 
tą klausimą nagrinėjo. Argentina 
tik Sv. Tėvo paraginta svarstė in
telektualų įkurdinftno klausimą. 
Jis, atsakydamas porai iš kalbėju
sių, kurių buvo pareišta, kad Baž
nyčia čia daug padėti negali, pa
reiškė, kad Bažnyčia jau daug yra 
padariusi. Galų gale kur šiomis 
dienomis vykstanti konferencija 
taip pat esančios bažnyčios patal
pos.

Po to padarė pranešimą USA 
organizacijų atstovė. Ji pareiškė, 
kad šiomis dienomis yra svarsto
mas įstatymas emigrantams įsi
leisti ir yra daug vilčių, kad jis 
praeis. Tuomet šiuo įstatymu re
miantis 1 • ••
200 000 DP. Jk| tarpe numatoma 
įsileisti ir atitinkamas kiekis inte
lektualų, bei specialistų. Kai ku
riems net numatoma pirmenybės, 
kaip, pav., gydytojams, dantų gy
dytojams, agronomams ir kitiems.

USA. butų įsileista

TREMTINIŲ GYVENIMAS ŠVEDIJOJ
Po įvairių organizacijų praneši

mų padarė pranešimus emigravę. 
DP ir įsikūrę kituose kraštuose. 
Pirmiausia kalbėjo atstovas iš Šve
dijos. Švedijoj yra apie 25 000 
estų, 4500 latvių ir 400 lietuvių. 
Jų tarpe yra visokių profesijų 
žmonių. Po 2—4 savaičių karanti
no tremtiniai buvo pasiųsti į sto
vyklas, kur jie buvo aprūpinti 
maistu, drabužiais, baltiniais ir t.t. 
Apskritai visi tremtiniai buvo la
bai šiltai švedų sutikti. Stovyklose 
tremtiniai gyveno tol, kol gavo 
darbo. Darbą galėjo susiieškoti 
patys, o negalintiems susirasti dar
bas buvo parūpintas. Išeinant iš 
stovyklos, in pradedant savaran
kišką gyoenimą šeimos buvo aprū
pintos baldais ir kitais reikalin
giausiais dalykais. Pradžioje suda
rė kliūtį kalbos nemokėjimas, bet 
ir čia įvairios įstaigos atėjo į pa
galbą, rengdamos nemokamus kur
sus. Lengviausia darbo susirado 
technikai, mechanikai, elektro
monteriai, staliai ir kiti amatinin
kai. Intelektualai ir akademikai 
buvo aprūpinti taip vadinamu 
archivarijaus darbu įvairiuose insti
tutuose, laboratorijose, muziejuose 
etc.

• Po 6—12 mėn., pramokus kalbos, 
inžinieriai, gydytojai, dantų gydy
tojai, girininkai, vaistininkai, ar
chitektai ir kiti gavo darbą savo 
specialybėse. Archivarijaus darbas 
Švedijoj yra numatytas tik šve
dams, negalintiems dirbti sunkes
nio darbo ir yra lyg ir parama, 
pensija senatvėj. Atvykus trem
tiniams, buvo padaryta išimtis ir 
į tuos etatus buvo paskirti trem
tiniai. Atlyginimas nėra didelis, 
bet egzistenciją užtikrina. Tai yra 
savotiškas šalpos būdas. 1946 m. 
tokiais archivarijais buvo paskirta 
1.300 tremtinių ir per metus kaina
vo švedams 6 mil. kronų. 1947 m. 
buvo likę tik 400 žmonių ir kaina
vo 2 mil. kronų. 1948 m. yra maž
daug tas pats. 1948 m. pradžioje 
metalo industrijoj dirbo 3761, teks
tilės 3956, jūrininkystėj 800, miško 
darbuose 725, odos ir gumos fa
brikuose 771, sanitarijos srityje 
667 tremtiniai. Visų jų tarpe dirba 
savo srityse apie 1700 specialistų. 
Yra apie 160 inžinierių,.kurie dir
ba savo srityje fabrikuose, staty
bos biuruose, cheminėse laborato
rijose, braižyklose etc.

Švedijoje yra pie 150 tremtinių 
gydytojų. 120 dirba kaipo gydy
tojų pavaduotojai provincijoje. 
Praktikos teisės suteikiamos po 
1 metų darbo gydytojų pavaduo
tojais ar asistentais ligoninėse ir 
išlaikius egzaminus. Egzaminams 
laikyti ir pasiruošti atleidžiami 
vieneriems metams nuo darbo ir 
duodama 6000 kronų pašalpa. Iš
laikius egzaminus, po 5 metų pa
šalpa iš lėto reikalinga grąžinti. 
Užsieniečiai gydytojai lygiai taip 
pat apmokami kaip ir švedai.

Ten dirba taip pat 60 dantų gy
dytojų, kurie specialiu karaliaus 
potvarkiu gavo darbą ir teises be 
jokių egzaminų. Dantų gydytojai 
dangiausia paskirstyti provincijoje 
ir gauna tą patį atlyginimą, kaip ir 
švedai.

Agronomų yra 86. Apie 50 dirba 
įvairiuose tyrimo institutuose, 
stotyse bei žemės ūkio mokyklose. 

.Agronomai gauna mažesnį atlygi-

KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS
Tais pranešimais buvo baigta 

antroji konferencijos djena. Trečią 
konferencijos dieną pradėjo dirbti 
komisijos. Komisijose buvo svars
tomi smulkiai visų specialybių rei
kalai ir buvo paruoštos rezoliuci
jos. Komisijos dirbo pusantros die
nos. Ketvirtą konferencijos dieną 
popiet buvo vėl plenumo posėdis 
(ir komisijų pirmininkai padarė 
pranešimus ir perskaitė paruoštas 
rezoliucijas. Rezoliucijos ir nuta
rimai nespėta atspausdinti ir, deja, 
aš negaliu jų čia tiksliai patiekti. 
Jos mums iš Ženevos bus prisiųs
tos vėliau. Čia galėsiu nupasakoti 
tik bendrais bruožais.

nimą negu švedai ir jiems nepa
vyko dar užmegsti geresnių ryšių 
su atitinkamomis organizacijomis.

Yra apie 20 vaistininkų, kurie 
dirba veistinėse kaipo techniškieji 
asistentai. Po 1 metų darbo ir ati
tinkamų egzaminų jie gauna teišę 
vesti nedideles vaistines švedų 
vaistininkų priežiūroj.

Yra apie 60 girininkų, jie visi 
dirba, jų diplomai be jokių egza
minų pripažinti ir visi gauna tokį 
pat atlyginimą kaip ir švedai.

Veterinarijos gydytojų yra 29. 
Po 3 mėn, kursų visi paskirti į

aptarta dabartinės darbo sąlygos, 
pasitaikantieji sunkumai, literatū
ros stoka etc. Buvo nutarta ieškoti 
draugijų ar atskirų žmonių atitin
kamose šalyse, kurie įsijungtų į 
darbą už DP reikalus ir padėtų 
nugalėti profesinių sąjungų pasi
priešinimą. Pageidauta įkurti atski
rose zonose tarptautines gyd. or
ganizacijas, kurios įsijungtų į ko
vą ir darbą emigracijos reikaluose. 
Yra senų gydytojų, kuriems emi
gruoti bus jau sunku. Pageidauta, 
kad tokiems gydytojams ligoni
nėse ar prieglaudose būtų suteik
tas darbas ir kad jie tokiam dar
bui turėtų pirmenybes.

II. Studentų ir profesorių reika
lams svarstyti komisija nutarė pra
šyti pagerinti studentų būklę, ski
riant jiems' papildomą maistą, su
darant galimybės studijuoti ne tik 
Vokietijos universitetuose, bet. jei 
bus galimybių, skirti stipendijas 
Studijoms kituose kraštuose. Taip 
pat pageidauta, kad studentai pa- zueid. Miuesius uaieiRaiavimas »i r. .. ............ • .

didesnės galimybės yra medicinos puoštų lr emigracijai, įsigydami 
seserims. Nutarta sudaryti tiksli įok,«. n°'s Praktišką pro esiią. 
statistika, suvienodinti gydytojų Svarstant profesorių ir mokyklų 
nomenklatūrų, geresniam gydytojų reikalus, nutarta pagerint, ir jų 
išlavinimo vaizdui susidaryti nu- buklų, skinant priedus, seniems 
tarta patiekti IRO organizacijai mokant pensijas sudarant galimy- 
universitetų mokslo planus, kreip- bes dirbti etc. Ginčų kiek šukele 
tis Į atitinkamas profesines orga- Ba"” b„vu T„„
nizacijas, įrodinėjant, kad emigran
tai jiems nebus žalingi, prašyti vy
riausybes, kad įsileistų ir gydyto-

I. Medicinos darbuotojų komisi
ja svarstė gydytojų, dantų gydyto
jų, veterinarijos gyd. ir seserų 
įkurdinimo reikalus. Paaiškėjo, 
kad gvdytojų pareikalavimo tuo 
tarpu beveik nėra. Paskutiniu lai
ku paprašė 10 specialistų gvdyto
jų Norvegiją, keletą priėmė Vene
zuela. Didesnis pareikalavimas ir

mų, konferencija praėjo labai 
vieningoj nuotaikoj. Pagrindinė 
konferencijos kalba buvo vokie
čių. Tačiau visos kalbos pasakytos 
vokiškai tuojau čia pat buvo ver
čiamos į anglų kalbą arba atvirkš
čiai. Pareiškus noro, buvo verčia
ma ir į prancūzų kalbą. Pareiški
mai bei kalbos, pasakytos prancū
zų kalba, tuojaus pat buvo išver
čiama į vokiečių ir anglų kalbas. 
Konferencijos dalyviai iš tų trijų 
kalbų galėjo kalbėti kokia jie no
rėjo. Už konferencijos salės sienų 
galima buvo suskaityti kalbant 
apie 15 kalbų. Nežiūrint visų tų 
skirtumų, buvo rasta bendra nuo
monė ir vieningi sprendimai. Tas 
rodo, kad, remiantis gera valia to
sios problemos gali būti nesunkiai 
išrištos.

Ko galima iš tos konferencijos 
nutarimų laukti? Į šį klausimą da
bar labai sunku atsakyti. Jos re
zultatai priklausys taip pat nuo 
žmonių ir valstybių geros valios, 
humaniškumo ir krikščioniško tų 
problemų sprendimo. Po šio karo 
tokia konferencija, kur susirinko 
globojantieji ir globojamieji, buvo 
pirmą kartą. Bet to, šioj konferen
cijoj dalyvavo ir kai kurių kraštų 
vyriausybių atstovai. Čia globojan
tieji ir valstybių atstovai turėjo 
progos pažinti tremtinius, pažinti 
jų mentalitetą, išgirsti jų norus bei 
pageidavimus, sužinoti jų pasiry
žimus ir nusistatymus. Tremtiniai 
turėjo progos laisvai pasisakyti sa
vo vargus, rūpesčius ir nusista
tymus. Čia jie pamatė ir sužinojo,

kad jų reikalais rūpinasi, kad vi
sos problemos, kurios tremtinį kas
dien vargina, kitų taip pat nėra 
užmirštos. Čia tremtiniai pamatė, 
kad IRO deda daug pastangų, 
sprendžiant tremtinių problemas, 
bet taip pat turi kaip finansinių 
taip ir kitų sunkumų bei kliūčių. 
Tektų tik pageidauti ir palinkėti, 
•kad konferencijoj iškelti pageida
vimai ir nutarimai pasisektų įgy
vendinti. Taip pat tektų pageidauti 
kad laisvos ir demokratiškos val
stybės parodytų daugiau širdies, 
daugiau humaniškumo ir meilės 
žmogui, sprendžiant emigracijos ir 
imigracijos .problemas. Parodžius 
žmogui daugiau meilės ir humaniš
kumo, tremtiniui vietos pasaulyje 
tikrai atsiras.

SiaxesiHMis oftie Hauda
(Pabaiga)

Baltų Universiteto būklė. Tuo 
klausimu sprefidimo nepadaryta ir 
nutarta išaiškinti klausimą vietoje. 

.* UI* Visų kitų profesijų komisija
jus“ kVad" "jie ‘"nebūtų “priversti’ labai įvairi. Kiekvienos profesijos 
slėpti savo specialybes bei prote- atstovai svarstė savo reikalus, 
siją, kad emigrantams amžiaus ri- priėmė nutarimus ir rezoliucijas, 
ba būtų praplėsta, kad emigruoti Visi_ pageidavo, kad emigruojant 
būtų leista su šeimomis. Nutarta nebūtų ardomos šeimos, kad am- 
taip pat ruošti kalbų, tropinių ligų žiaus riba būtų praplėsta, kad emi-‘ 
ir kitokius kursus. Taip pat buvo grantams būtu nedaroma kliūčių, 

bet stengiamasi duoti darbas ati
tinkąs jų specialybę etc. Šioj ko
misijoj buvo nutarta prašyti IRO, 
kad būtų įsteigti kursai, kuriuose 
žmonės galėtų įsigyti kokias nors 
specialybes.

IV komisijoj buvo nagrinėjama 
dabartinė padėtis ir bendrieji klau
simai. Čia buvo iškelta dabartiniai 
sunkumai, išreikšti pageidavimai 
ir priimtos atitinkamos rezoliuci
jos. Pageidauta daugiau širdies iš 
IRO ir daugiau mūsų reikalų su
pratimo.

V informacijos ir propagandos 
komisijoj nutarta daugiau kreipti 
dėmesio j informaciją ir propagan
dą, aiškinant DP reikalus, r 
dauta, kad menininkams, aainnin- 
kas, muzikams, dainininkams būtų kolonijos yra: 
sudaryta galimybė nuvažiuoti į ° nnn 
kitus kraštus ir parodyti savo jė
gas ir sugebėjimus. Buvo pagei
dauta, kad būtų sudarytos galimy
bės įvairių DP rankdarbių, meninių 
dirbinių, tapybos, skulptūros etc. 
surengti parodas, kurios būtų per-

Motinos dienos minėjimas Augsburgo-HochfrIdo stovykloje. Kraucs nuotr. keltos į kitus kraštus ir tuo būdu 
. parodytas intelektualų pajėgumas.

atitinkamas tyrimo laboratorijas ir 
gauna tokį pat atlyginimą kaip ir 
švedai.

Juristai, mokytojai ir kit. pas
kirti įvairiose įstaigose buhalte
riais, kontrolieriais, biurų tarnau
tojais etc. ir gauna atlyginimą pa
gal savo sugebėjimą ir pajėgumą.

Yra apie 85 profesorius. 18 jų 
dirba universitete, 40 profesorių ir 
docentų kaipo stipendininkai dir
ba prie aukštųjų mokyklų ir tyri
mo darbų švedų pagelbininkais. 
15 profesorių ir docentų aprūpinti 
archyvarijaus darbu. Likusieji dir
ba privačiose įstaigose kaipo spe
cialistai.

Tremtiniams švedai yra daug 
padarę. Pradžioje buvo nesklan
dumų ir nesusipratimų tarp vieti
nių ir tremtinių, tarp darbininkų 
ir tarp darbdavių. Dabar visi 
nesklandumai pavyko išlyginti. 
Užsieniečiai darbininkai ar tarnau
tojai lygiai traktuojami, lygiai, 
apmokami, naudojasi tokiu pa^ so
cialiniu draudimu, ligonių kasomis 
etc. Tremtinių tautinis kultūrinis 
gyvenimas nevaržomas. Jie turi 
savo chorus, laikraščius, mokyklas. 
Tremtiniai studentai studijuoja to
mis pačiomis taisyklėmis ir teisė
mis kaip ir švedai.

Švedai tremtiniams yra parodę 
daug širdies ir humaniškumo. Visi 
tremtiniai švedams yra kainavę 
apie 150—200 mil. kronų. Dabar 
visi jie yra įsijungę į darbą, į šve
dų ūkį ir yra kraštui naudingi. Vi
sam pasaulyje yra daug kalbama 
ir rašoma gražių žodžių apie trem
tinių problemos sprendimą, bet 
tuo tarpu tai yra pfldarę tik švedai.

TREMTINAI BELGIJOJ IR ANGLIJOJ
Sekantį pranešimą padarė DP iš 

Belgijos anglių kasyklų. Intelek
tualams darbas ten ganą sunkus, 
nes jie prie fizinio darbo nėra pri
pratę. Išdirbus 8 vai. kasyklose ir 
2—3 vai. paskyrus šeimos reika
lams, kokiam nors kitam darbui 
laiko beveik nebelieka, nes, dir
bant sunkų darbą, reikalingas ir 
poilsis.

Dėl laiko stokos intelektualai, 
dirbdami kasyklose, neturi laiko 
ir kalbos pramokti. Patyrimas ro
do, kad žmonės būdami stovyklose 
Vokietijoje kalbų, kad, pav., ir 
prancūzų, daug greičiau pramoks
ta, negu būdami Belgijoje ir dirb
dami anglių kasyklose. Perspekty
vų išeiti iš tų kasyklų maža. Susi
rasti darbo kitose srityse gana 
sunku, be to ir atlyginimas žymiai 
mažesnis, butas neduodamas ir yra 
kitų sunkumų. Belgijoj užsienietis 
darbininkas visur blogiau traktuo
jamas negu vietinis. Visų intelek
tualų, dirbančių kasyklose, vie- 
nintėlė viltis kur nors išvažiuoti 
darbo sutarčiai pasibaigus.

ti darbo. Vedusiems vyrui su žmo
na dažnai neleidžiama gyventi 
kartu, ir vyras žmoną gali aplan
kyti tik vogčiomis. Daugelis lau
kia savo šeimų, bet vis nesudaro
ma galimybių joms atvykti. J Ang
liją išvažiavo ne kaip tautinių gru
pių nariai, beveik visos stovyklos 
tenai irgi bendros. Tačiau turi sa
vo chorus, tautinių šokių grupes, 
menininkus. Visi meniniai pasi
reiškimai DP su anglais suartino. 
Per muziką, tautinius šokius, meną 
jie atvykusiuosius arčiau pažino ir 
suprato. Tad tautinis pasireiški
mas neturėtų būti kliūtis emigra
cijai.

V. LIETUVIŲ SKAIČIUS KA- Amerikoje, į šalpos, kaip BALF, 
NADOJE kurios centras irgi Amerikoje,

A. Seni lietuviai kanadiečiai visur kėlė ir kelia balsą prieš 
(prieš didįjį karą ir po didžiojo okupantu smurtą. Tremtinius lie- 
karo atvykę). Lietuvių Kanadoje tuvius Vokietijoje ir kitur gau- 
yra priskaitoma maždaug apie šiai šelpia rūbais ir pinigais.

Lietuviai Kanadoje

i. *Pagei- 13.000, kurie yra išsiskirstę po 
dailinin- visą Kanadą. Didesnės lietuvių 

: Montreal apie 
6.000 ’ lietuvių, Toronte apie 
1.500, Delhi maždaug apie 600, 
Winipege, ’Londone, Hamilton ir 
kitur.

B. Turtingumas. Visi šie lietu
viai pradžioje labai vargo, nes 
buvo užėję krizės metai — ne
darbas maždaug nuo 1928 m. Tik 
šio karo metu daugiausia pra
turtėjo. Šiandien jau daugelis iš 
lietuvių turi po du, tris hotelius,IRO PIRMININKO H. PONSOT KALBA

yra humanistinio pobūdžio, bet ^url P° kelias farmas. Netrūksta 
kartu ji yra ir politinio pobūdžio. ir neturtingų žmonių. Visi labai 
IRO esanti priversta vis daugiau dirbą. Net 70 metų seneliai dirba 
atbėgančių žmonių aprūpinti. Trem- fabrikuose.
tinių problemos yra Indijoj, Kini
joj ir kitur. Daugelyje šalių vieš- c. Jų lietuviškumas. Po didžio- 
pataująs vargas ir tremtinių prob- j0 jtaro arba nepriklausomybės 
lema esanti socialinė problema. mefajs atvykę lietuviai į Kana- 
Daugelyje šalių, kaip, pay., Pran- krizės prispausti, vertėsi kaip 
cūzijoj, Siaurės Afrikoj ir kitur, ^as išmanė. Tada sugebėjo ko

munistai prisivilioti, žadėdami 
žmoniškesnes darbo sąlygas. Ne- 

abuvo inteligentų, kurie būtų juos 
subūrę į lietuviškas patriotines 
organizacijas. Šiandien Kanadoje 
daug yra lietuvių komunistų, ku
rie bendrauja su Maskvos tero
ristais, pranešinėdami apie lie- 
tuvišką veiklą Kanadoje. Reikia 
stebėtis, kad turtingi lietuviai 
yra komunistai, kurie turi po 
dvi farmas, po du hoteliu. Jie 
labai vieningai laikosi, stengiasi 
žvejoti į savo būrį. Senieji lietu
viai dar kalba lietuviškai. Bet 
jaunieji mažai moka lietuviškai, 
o kiti visiškai nemoka. Išmirs se
noji karta ir lietuvių nebebus 
jau. Jaunimas nenori prisipažinti, 
kad tėvai lietuviai, nieko nežino 
apie Lietuvą. Tik dabar, kada 
atvyko DP vyrukų, mergaitės 
prisipažįsta esančios lietuvaitės, 
pradeda kalbėti lietuviškai, nors 
vis kartoja frendoti ir baigia šiur.

5—tą konferencijos dieną buvo 
baigti skaityti nutarimai ir rezo
liucijos. Tą dieną j konferenciją 
atvyko PCIRO pirmininkas p. H. 
Ponsot, Sir Arthur Rucker (Deputy 
Executive Secretary) ir jie pasakė 
kalbas. Sir Rucker padėkojo pre- 

‘zidiumui, visoms organizacijoms 
ir visiems atstovams už darbą. Ne
reikia manyti, kad konferencijos- 
nutarimai tuojaus bus įvykdyti. 
Esą jau tas gera, kad susirinko tie, 
kurie dirba, ir tie, kuriems dirba
ma, bendrai reikalų aptarti. Būsią 
rūpestingai peržiūrėti visi nutari
mai. Akademikai ir studentai ne
būsią užmiršti. Profesorių klausimu 
gal pavyksią taip pat ką nors pa
daryti, nes- tą klausimą tiria britų 
vyriausybė ir taip pat domisi USA, 
tad dedama nemaža vilčių. Jis pa
tikino, kad IRO yra pasiruošusi vi
sus patarimus priimti ir, kas gali
ma, padaryti. Tikimasi gauti lėšų 
ir pagerinti bei pagreitinti trans
portą ir tuo būęlu emigraciją. 
Sugrįžus esą galima pasakyti savo 
žmonėms, kad. situacija nėra be
viltiška. Yra sunkumų, bet yra vil
čių ir galimybių.

Kalbėjo ir kai kurių valstybių 
atstovai, kaip Anglijos, Belgijos. 
Jie pareiškė, kad jų vyriausybės 
labai domisi DP reikalais ir, kas 
galima, tuo reikalu padarys. Ang
lijoj esanti sudaryta speciali ko
misija, . kuri nagrinėjanti intelek
tualų problemą.

Toliau kalbėjo PCIRO pirminin
kas p. H. Ponsot. Jie pateiškė, kad 
PCIRO nėra suvereninė organiza
cija, ji turi skaitytis su vyriausy
bėmis, kurios PCIRO s'udaro. 
PCIRO neturi dar visų valstybių 
patvirtinimo. Jis esąs pakviestas 
vadovauti iki bus patvirtinąs ir 
ratifikuotas bent 15 valstybių IRO 
statutas. Iki šiol esąs patvirtintas 
tik 14 valstybių. Numatoma, kad 
greitu laiku patvirtins ir 15—ta. 
Tačiau vis tiek tik mažuma iš vi
sos UNO organizacijos. IRO bu
sianti dar tik 2 metus. Todėl šiuo 
laiku reikia pagalvoti, kaip galima 
tiksliau tą laiką išnaudoti. Emigra
cija daug priklausanti nuo geros 
valios. Mes turėtume ir turime 
kreiptis į vyriausybes, kad padėtų 
šią problemą išspręsti ir priimtų 
DP j savo kraštus. DP problema

C. Jų lietuviškumas. Po didžio-

Kada ištiko mūsų tėvynę kata
strofa, lietuviai kanadiečiai bū
rėsi į patriotines organizacijas: 
kaip Taryba, kurios centras yra

Kita lietuvių dalis dirba ne 
Lietuvos naudai, o komunistam. 
Jų tarpe daugiau yra praturtė
jusių, turi salę, dirba su rusų pa
siuntinybe Ottawoje.

Atvykusius lietuvius iš Euro
pos vadina įvairiais vardais, na
cistais, fašistais. Turi savo chorą 
„Banga“, vadovaujamą vieno ko
munisto ukrainiečio. Dabar, kada 
komunizmas Kanadoje yra ne
populiarus, kada santykiai yra 
įtempti tarp rusų, Anglijos, Ame
rikos, jie šiek tiek darosi „bal
tesni“, jau po mitingų gieda tau
tos himną. Komunistai Kanadoje 
turi „Sūnų ir Dukterų“ pašalpinę 
Draugiją su 700 narių, kurios 
tikslas — pašalpa narius ver
buoti.

E. Spauda. Kanadoje yra lei- 
džiami du laikraščiai: patriotiš
kas laikraštis „Nepriklausoma 
Lietuva“, leidžiamas jau 7 metai. 
Pirmiau buvo leidžiamas rotato
rium, o šįmet padidėjus lietuviš
kom jėgom spausdinamas Mon
treale spaustuvėj. Sis laikraštis 
jungia visus lietuvius patriotus. 
Adresas: 6642 Third Ave. Rose
mount, Montreal 36, Quebec, Ca
nada. Antras laikraštis leidžia-

VI. DP LIETUVIAI
1947 m. liepos, rugpjūčio, rug

sėjo, spalių mėnesiais atyko pir
mi transportai iš Vokietijos DP 
lietuvių. Vieni iš jų buvo atvežti 
miško darbams, kiti pas savo gi
mines, treti į fabrikus. Mergai
tės daugiausia į ligonines pas se- 
seles-vienuoles. Nemažai dar at
vyko pas ūkininkus. Senieji lie
tuviai patriotai su ašaromis juos 
sutiko. Nebuvo matę jaunimo 
nepriklausomybės metais išau
klėto. Senieji lietuviai kanadie
čiai suteikė pirmąją pagalbą, 
pav., p. Girūnai, 985 Dundas 
Street W. Toronto Ont Canada, 
atvykusiom mergaitėm daug mei
lės parodė. P. Cirūnienė atidavė 
net savo šventadienius drabužius, 
maitino lietuvius net po keliolika 
dienų. Kūčias padarė visiems pa
bėgėliams be išimties, kurie nie
kur kitur neturėjo pakvietimo į 
Kūčias. Ir daug buvo tokių šei
mų, kurios parodė lietuvišką širdį.

Atvykę lietuviai į Kanadą 
neapvylė senųjų lietuvių kana
diečių, taip pat tų, kurie juos at
vežė. Kurie dirba miške, rekor
dus ima, konkuruoja su svetim
taučiais. Atvykęs jaunimas daug 
yra simpatijos įsigijęs kanadie
čių karininkų, studentų, mokslei
vių. Reikia pasakyti, kad atvykęs 
jaunimas yra labai doras, nėra 
jokių nusiskundimų, jokių išsišo
kimų. Pav., per Naujus Metus 
buvau nuvykęs į keletą stovyklų. 
Naujų Metu išvakarėse Valoros 
305 stovykloj, kuri, yra grynai 
lietuviška, girdėjau lietuviškas 
dainas. Chorui vadovauja Vil
niaus operos choro solistas P. 
Varikaitis, kuris lankė Vilniuje 
konservatoriją.

Jau daug iš miškų atvyksta į 
miestus: Toronto,’ Montreal. To
ronte yra apie 200 lietuvių DP. 
Čia ypatingai pasižymi sąvo 
veikla ir lietuviškumu. Daugiau 
yra inteligentų, lengvesnė kova 
su komunistais-lietuviais. Jauni
mas daro daug įtakos tiem lietu
viams komunistam. Nuotaika Ka
nadoje darosi daug lietuviškesnė, 
daug komuni’tų pradeda abejoti 
savo idėjom, savo vadais.

Į Torontą atvyko iš miško, dar
bų muzikas-dirigentas P. Adolfas 
Narbutas, kuris su nepaprasta 
energija organizuoja chorą. Net 
žymus Kanados laikraštis parašė 
straipsnį: „Lithuanian DP is ta
lented muscian, handl thet wa
ved baton now wielding axe in 
bush. Pirmieji DP atnešė naujos 
dvasios. Kanadiečiai laukia dau
giau nuoširdžių lietuvių.

Paulina Sabaliauskaltė-Dambrauskie- D. Visuomeninė ir politinė 
PėiAv ntr8ertUhd?Xnk5ilini veikla. Lietuviai neturėdami ge-| JAV ir dirbdama fizini darbą fa- , . , , °,
brike, laisvą laiką paSveičla tremti- rų vadM inteligentų, patys kaip 
ntų šaipos reikalams. Per pirmuosius išmanę organizavosi į katalikiš- 
p.° X'’’;1*1'"? 1 Ji ?5’ kas ii- politines organizacijas. Pa-siuntė daugiau kaip 50 siuntinių stu- . . -. .
dentams, seneliams, našlėms ir kt. gal tokias pajėgas, reikia pasa

kyti, kad daug nuveikta: susikū
rė Sv. Jono Draugija, kuri dau- 

yra didelis vargas ir jos daug prie giausia rūpinosi ir dabar rūpi- 
DP problemos sprendimo prisidėti naši šalpa. Lietuviai organizuo- 
negali. Jis paprašė intelektualus ir tai pastatė iš savo sunkiai* už- 
toliau tremtinių elitu likti ir nesi- dirbtų pinigų gražią bažnyčią, 
veržti kur nors išvykti pirmie- pavadintą Sv. Jono Krikštytojo 
siems. IRO kas bus galima tuo vardu, apačioje įrengė salę, ku- 
klausimu padarys. rioje vyksta lietuviški susirinki-

Po konferencijos organizatorių, mai, mitingai, choro repeticijos, 
DP atstovų ir kitų padėkų konfe- patrijotiški vakarėliai, pastatė di- 
rencija buvo penktadienį, balan- dėlę modernišką kleboniją P. Fr. 
džio 30 d. baigta ir konferencijos Motiejūno dėka. Toronte per 20 
dalyviai pradėjo skirstytis. metų egzistavo choras, kuris iš

Konferencija praėjo pilnai darbo menkų pajėgų labai gražiai pasi- 
nuotaikoj. Nežiūrint tautų, žmonių rgdydavo net Amerikoje. Sis cho
ir įvairių valstybių atstovų skirtu- ras turi „Aušros“ vardą.

Taip vyksta lietuviai | darbą Kanados geležinkelių darbams. Toliau ma
tyti vagonai, kuriuose lietuviai gyvena.

mas Toronte — komunistų „Liau
dies Balsas“ spausdintas. Pirmiau 
ėjo kaip dienraštis, mažo forma
to, dabar irgi savaitinis, 12 pus
lapių. Didžiausias šulas to lai
kraščio yra Yla. Neseniai komu
nistų „Bangos“ chorui buvo už
drausta keliauti su gastrolėm. Į 
Ameriką neįsileido, tai buvo di
delis smūgis.

Tremtinių atstovas iš Anglijos 
pranešė, kad tik keletui intelek
tualų pavyko gauti kiek lengvesnį 
darbą vertėjais ar kur kitur. Šiaip 
visi dirba fabrikuose ar kitose 
ūkio šakose ' fizinį darbą ir yra 
patenkinti, kad pajėgia lygiai su 
kitais. Daug kas bandė savo darbe 
priartėti prie savo specialybės, bet 
tuo tarpu pavyko tik medicinos 
seserims. Gydytojoms moterims 
net seserų etatuose nepavyko gau-
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J. Gaidžio nuotr.

VII. RELIGINIS GYVENIMAS 
LIETUVIŲ TARPE

Toronte, kaip jau anksčiau esu 
minėjęs, yra lietuvių katalikų 
bažnyčia. Lietuviai patys savo 
kukliom * J . . ‘
pastatė kleboniją ir po bažny
čia padarė salę. Toje parapijoje 
klebonavo kun. Baronas, vėliau 
kun. Garmus, kun. Gervįckas, 
pagaliau vėl kun. Baronas. Sa
lia lietuvių toje parapijoje buvo 
kitų tautybių katalikų. Dėl tam 
tikrų priežasčių turėjo Toronto 
arkivyskupas paskirti anglų ku
nigą Rev. Mc Givney, kuris kle
bonauja iki šios dienos. To anglų 
kunigo klebonavimas -nepalankus 
lietuvybei. Bažnyčioje mažai lie
tuvybės: giedama šiek tiek lietu
viškai, bet daugiausia angliškai. 
Pamokslai visuomet sakomi ang
liškai. Daugumas nesupranta pa
mokslo, todėl ir į bažnyčią neina. 
Bet kada atvyksta lietuviai kuni
gai i Torontą, tada esti pilna baž
nyčia lietuvių.

Antroji lietuvių bažnyčia yra 
Montreal, kur klebonauja kun. 
Bobinas.
yra trys kunigai: klebonas kun. 
Bobinas, tėvas Kulbys, kun. Vil
kaitis, atvykęs iš DP. Elta

aukom ją pastatė,

Šiuo laiku Moritreale
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KAZYS BALTRAMAITIS
AMERIKOS LIETUVIS EUROPOJE

. STASYS YLA

ATEINA naujoji aristokratija. Iš kartos į kartą, nuo senelių iki 
vaikaičių ji tęsia tą pačią lietuvišką kovą. Tokių giminių tu
rime jau nemaža. Tokia yra ir Baltramaičių giminė.

Pažįstam Silvestrą Baltramaitį (radviliškietį), kuris, gyvenda
mas Rusijoj, anais spaudos draudimo laikais rinko lietuvių raštijos 
bibliografiją ir išleido pirmąjį stambiausią tos rūšies veikalą. Sil
vestro brolio sūnus Kazimieras, išvykęs Amerikon, tiesa, neiš
kilo į atsakingus tautos reikalų atstovus, bet išugdė lietuvišką šeimą 
ir kiekvieną lietuvišką kovą rėmė; jis remia ir dabar tremtinių šal
pos darbą: su savo žmona Ona gamina masiniu būdu pirštines, siun
čia jas su savo adresais į Vokietiją ir, atsiliepiantiems, ruošia maisto 
siuntinius. Šito Kazimiero sūnus Kazys Baltramaitis, gimęs ir išau
gęs Amerikoje, pasidaro plačiašakės Amerikos lietuvių veiklos daly
vis. Jis nepakeičiamas plunksnos, organizacijos ir lietuviškos propa
gandos darbininkas.
Tėvai ir Tėvynė

Kaziui Baltramaičiui lietuviškumą spauste įspaudė jo tėvai. Mo
tina, svetur pagimdžiusi sūnų, skuba jį parvežti Tėvynėn! Ne tam, 
tad jis ten paliktų, bet kad pirmieji jo žingsniai prisiliestų tėvų 

„ žemės, pajustų jos virpesį, išgirstų jos 
balsą; „noriu laisvės“ ir „einu į kovą!“ 
Prieš pat pirmąjį pasaulinį karą dviejų 
metų Kazelį Baltramaitienė parveža Lie
tuvon ir po pusės metų vėl jį grąžina ten, 
kur gimęs — į Elisabeth, N. Y. Šešerių 
metų vaikui ta pati motina bruka į ran
kas lietuvišką kalendorių ir maldaknygę, 
pasisodina šalia savęs ir moko lietuviškai 
skaityti. Kai išmoksta savo rašto, tėvai 
jam duoda lietuviškus laikraščius ir pra
tina juos pamėgti. Sulaukusį 15 metų, tė
vai susirūpina jį vėl pasiųsti į Lietuvą: 
jis turi dabar pajusti nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo pulsą.

Įdomūs tai buvo metai — tie 1927-ji. 
„Pavasaris“ šventė savo kongresą ir 
„Ateitis“ istorinę Palangos konferenciją. 
Jaunuolis Baltramaitis įsijungia į vienų 
ir antrų gretas. Dalyvauja kaip sportinin
kas su kitais amerikiečiais draugais. 
Krepšinyje jie supliekia pavasarininkus ir 
' ateitininkus. Baltramaitis prasimuša į 
pirmąsias eiles kaip bėgikas, laimi rekor
dus. Tai jis su savo draugais padaro pra
džią tai sporto sutartinei, sudarytai iš Tė
vynės ir Amerikos lietuvių, kuri paskui 
laimi Lietuvai Europos meisterio vardą.

Tretį kartą pati Amerikos lietuvių vi
suomenė parenka jį vykti į Tėvynę, kar
tu su keletą kitų mūsų Švietimo Ministe
rijos stipendininkų. Tai buvo 1938 m. 
Kultūrinis mūsų gyvenimas visomis sa
vo šakomis buvo sužydęs. Mūsų univer
sitetas, į kurį jis įstoja studentu, buvo 
tikras mokslo židinys. Per dvejus metus 
Baltramaitis semiasi pilna krūtine lietu
viškos žemės oro, išgyvena laisvės trium
fo momentus ir savo akimis pamato di- 
džiausį smurtą, kokį įvykdo prieš mūsų
tautą ordos. Jis paskutinis iš Amerikos lietuvių mato liaudies seimo 
farsą, nusifilmuoja „deputatus“, kad parvežtų laisvės šalin gyvus įro
dymus klastotos tautos valios. Paskutinis su būriu kitų amerikiečių 
išvyksta (rugpjūčio mėn.) iš Lietuvos ir aplinkiniais keliais, per Suo-

v. k. Baltramaitis

jo Tėvynę! Išsiuntinėja šį veikalą ląikraščių redakcijom, mokslo įstai
gom, bibliografijos institucijoms ir susilaukia daugybės padėkos laiškų.

Sis darbas pareikalauja keletos metų. O jis buvo ne vienintėlis 
šalia kitų — pagyvenimui pelnyti ir šeimai išlaikyti — darbų. Bal
tramaitis pasidaro savotiškas atradėjas, kuriuo tegalėjo būti tik Ame
rikoj gimęs lietuvis. Jis ima rinkti lietuvių žymiųjų rašytojų, politi
kų, veikėjų biografijas. Jis galvoja; geriausias kelias, kad Amerikos 
lietuvių jaunuomenė pažintų savąją tautą, tai leisti jai pažinti savos 
tautos įžymybes. Ir ne tik saviškiams, bet ir angliškajai visuomenei 
juos parodyti. Dėmesys tautos istorijai Amerikoje ateina kitu keliu: 
per dėmesį jos asmenims. Jis tęsia pelės darbą, pasitelkęs talkon 
žirkles. Jis „naikina“ lietuviškus laikraščius ir žurnalus, juos karpo 
ir klasifikuoja biografijas. Jo archyvas auga, ne vienas susidomi juo, 
ima skolintis iš Jo medžiagą, panaudoti spaudai.

Bet kodėl tik biografijas? O poezija? Pažerta laikraščiuose ir žur
naluose, Ji ne kartą sunkiai prisišausiama. Rinkiniai ne greit susi
daro, o kiti ir visai nepasirodo. Rinkti tuos poezijos perlus! Taip jis 
surenka poeziją pirmiausia amerikiečio Juliaus Baniulio, šiais metais 
lau iškilusio mūsų spaudos puslapiuose. Iš jo archyvo ištraukė Vai- 
ūiulaitis tuos mums nežinomo poeto perlus ir parodė, ko jie verti.

Rinko Baltramaitis ir lietuvių dailinin
kų reprodukcijas (dabar turi ca 2000). Be
veik visi Čiurlionio darbai, Dobužinsko, 
nerr^ža kitų vyresnės ir jaunesnės kartos 
dailininkų. Jis turi šiame rinkinyje ir 
Amerikos lietuvio Alkimavičiaus darbo, 
1896 m. St. Franciske laimėjusio pirmąją 
premiją, reprodukciją. Turi keletą darbų 
vieno žymiausių Amerikos skulptorių lie
tuvio Viktoro D. Brener — Baranausko 
(Amerkos cento su Linkolnu autoriaus) 
nuotraukų.

Nesvetima Baltramaičiui ir muzikolo
gija, ypač lietuviškoji. Jis rinko ir renka 
lietuvių muzikų kūrinius. Muzikas pro- 
fesijonąlas jis nėra, tačiau jis geba skam
binti pdjaninu, o kurį laiką net vargonin- 
kavo Elizabeth ir New Yorko lietuvių 
parapijose. Yra sukūręs melodijas treje
tai lietuviškų dainų, kurias paskui kiti 
harmonizavo. Jo žinomų ir dainuojamų 
lietuviškų dainų repertuaras pralenktų 
ne vieną eilinio lietuvio dainos mėgėjo 
repertuarą.

Gyvenimas nestovi
Baltramitis pamažu įsitraukia į plates

nius lietuviškus organizacinius darbus. 
Būdamas Dariaus ir Girėno gerbėjas ir 
jaunesnis draugas, su jų mirtimi jis iš
gyvena ir asmeninę kančią. Susidarius 
Komitetui šiems karžygiams pagerbti ir 
jų atminimui įamžinti, Baltramaitis pak
viečiamas spaudos skyriaus vedėju. Jis 
kelia jų garbę ir ugdo jų kultą Amerikos 
visuomenėje.

Lietuvos konsulas New Yorke Jonas Bu
drys susidomi Baltramaičio veikla ir pa
sikviečia jį asmeniniu savo sekretoriumi. 
Šioje tarnyboje jis išbūna nuo 1936 iki

1938 m., kartu nemesdamas ir kitų savo pradėtų darbų. Gavęs stipen
diją, išvyksta į Lietuvą studijuoti humanitariniame fakultete litua
nistikos, o 1940 m. grįžęs, vėl tęsia savo bibliografijos darbų tvar
kymą. " ,

tojai, dėdami pastangų suartinti ir 
supažindinti abi tautas, vadavosi 
ne kuriais jausminiais ar grynai 
politiniais, bet giliais tautiniais 
motyvais. Jie išėjo iš šių objek
tyvių konstatavimų: mūsų bajori
ja, prisiimdama lenkų kalbą, — su
lenkėjo, mūsų senoji, rusų mo
kyklas baigusioji karta, jei ir 
nenustojo visų tautiniu savybių, 
tai vis dėlto daugelyje sričių gero
kai pasidavė rusų literatūros ir 
papročių įtakai; mūsų klaipėdiš
kiai ir tilžiškiai broliai per vokie
čių kalbą buvo žymia dalimi su
vokietinti. Tuo būdu lenkų kalba 
mums atstovavo lenkiškąjį im
perializmą, rusų — rusiškąjį ir vo
kiečių — vokiškąjį. Tuo tarpu 
prancūzų kalba duodama lietuviui 
lygiavertį raktą į bendrąjį žmoni
jos kultūros lobyną negrėsė nu

tautinti ir neatstovavo mūsų 
atžvilgiu jokio svetimo imperializ
mo. Iš čia mūsų įsitikinimas, kad 
mūsų buvo eita teisingu keliu,

5. Dar tenka pridurti, kad kuk
lios Lietuvių — Prancūzų Draugi
jos pastangos susirado stiprios pa
ramos įvairiausiuose tiek mūsų vi
suomenės bei vyriausybės, tiek 
prancūzų visuomenės bei vyriausy
bės, sluoksniuose. Todėl ir tarp
valstybiniai santykiai tarp dviejų 
tautų buvo ne tik geri, bet ir nuo
širdūs. Reikia turėti tvirto įsi
tikinimo, kad, pergyvenę kruviną
jį žiaurios okupacijos laikotarpį ir 
atstatę laisvą, nepriklausomą ir 
demokratinę savo valstybę, galė
sime vėl toliau puoselėti darnius 
kultūrinius ir valstybinius santy
kius su laisva, iš savo vargų iš
bridusią Prancūzija.

mduvisitete sintis
Vienu iš Pabaltijo tremtinių 

nepaprastos europietiškos dva
sios vaisių reiktų laikyti Pabal
tijo universiteto įkūrimą ir jo iš
varytą vagą.

Yra teisingai sakoma, kad kny
gų kolekcija yra tikrasis šių die
nų universitetas. Dėl to, pradėjus 
steigti Pabaltijo universitetą, bu
vo susirūpinta ir biblioteka. Iš 
vienos pusės, buvo rūpinamasi 
sudaryti sąlygas mokslo persona
lui ir studentams naudotis Ham
burgo vokiečių universiteto bib
liotekomis, o iš kitos pusės pra
dėta steigti savą biblioteka. Pas
tangos nenuėjo niekais, nes Ham
burgo vokiečių universitetas su
tiko leisti naudotis jo biblioteko
mis, o 1946 m. gegužės 1 d. ga
lėjo bįiti atidaryta kad ir labai 
kukli, bet sava biblioteka. Bib

lioteka įsikūrė Museum fur Ham- 
burgische Geschichte veikiančios 
bibliotekos patalpose.

Pabaltijo universitetui persikė
lus Pinnebergan, (1947 m. sausio 
mėn.) biblioteka ten vėl buvo ati
daryta 1947 m. vasario mėn. 14 
d. Darbo sąlygos dėl kuro stokos, 
buvo labai nepalankios. Tačiau 
vis dėlto naujų knygų registra
cija vyko toliau, o bibliotekos 
skaitykla taip pat veikė.

Pabaltijo universiteto bibliote
kos spausdinius galima suskirs
tyti į dvi pagrindines dalis; kny
gas ir periodinius leidinius. Po 
keletą žodžių apie kiekvieną iš 
jų.

1946 m. gruodžio mėn. 31 d. 
Pabaltijo universiteto biblioteko
je buvo registruota daugiau kaip 
3000 k nygų. 1947 m. gruodžio

BEN. RUTKŪNAS

Mirties procesija
FIE žengia ištrėmimo kančiai — 
maži, paaugėliai, bedančiai, — 
ir velkas kruvini jų pančiai, 
jie žengia prakeikimo kančiai.

burgo ir P. U. universiteto prof. 
E. Fraenkel.

P. U. palaiko ryšius su daugiau 
kaip 200 pasaulio mokslo įstaigų, 
siuntinėdamas joms savo mokslo 
darbų serijas „Contributions of 
Baltic University“ ir „Problems 
and Discutions“. Minėtos mokslo 
įstaigos, iš savo pusės, siuntinėja 
P. U. savo leidinius. Tuo budu 
P. U. bibioteka nenutrūkstamai 
gauna įvairių pasaulio universi
tetų leidinius. Čia norisi paminėti 
vieną iš daugelio pareiškimų tuo 
klausimu. Meksikos universiteto 
rektorius Dr. Salvador Zubiran, 
1947 m. sausio mėn. kalbėdamas 
į pasaulio universitetus, mokslo 
įstaigas bei intelektualus, be ko 
kito pareiškė: „Kas liečia oku
puotų karinių zonų intelektuali
nius centrus, tai jiems esame pra
nešę, kad savo leidinių siuntinė
jimui nestatome sąlygos gauti jų 
leidinius, nes žinome, kad jie ne
turi susižinojimo galimybių. Ir 
jei mus pasiekia kai kurie leidi
niai, kurie kiek yra paprastos iš
vaizdos, tiek vertingo turinio, 
kaip tai Baltijos Universiteto 
(anksčiau Hamburgo) leidiniai, 
mūsų dėkingumas ir nuoširdu
mas darosi dar gilesni.“ (Cit 
Unlversidad de Mexico“, 1947 m. 
XII, 12 nr.)

Kalbų atžvilgiu P. U. bibliote
kos knygos yra įvairios. Čia ran
dame knygų anglų, vokiečių, lie
tuvių, prancūzų, estų, latvių, ita
lų, ispanų, švedų, danų, olandų, 
rusų, graikų, lotynų kalbomis. 
Daugiausia knygų kūrimą anglų, 
vokiečių, lietuvių ir prancūzų 
kalbomis.

Metę žvilgsnį į dalykinį kata
logą, čia rastume visus tuos 
mokslo dalykų skyrius, kurie pa
prastai randami universitetų bib
liotekų kataloguose.

Knygų charakterio atžvilgiu, 
P. U. bibliotekos knygas būtų 
galima suskirstyti į enciklopedi
jas, žodynus ir kitas knygas. Iš 
inciklopedijų minėtinos būtų 
trys; 1) „The Encyklopedia Ame
ricana“, 30 tomų, 1938 m. leidi
nys; 2) „The Encyklopedia Brita- 
nica“, 24 tomai, 1929 m. leidinys; 
3) „Encyklopedia of Social Scien
ces“ 15 tomų, 1942 m. leidinys. 
Šios enciklopedijos, kurios suda
ro bene vertingiausią P. U. bib
liotekos dalį, yra gautos iš BAL-

miją, pasiekia gimtąjį Elisabeth N. Y.
Nuo feljetono iki Lithuanian Affaires

Būdamas Newarko N. Y. benediktinų mokykloj (gimnazijoj), jis 
12 metų berniokas, jau pradeda rašyti feljetonus. Nuo angliškų, mo
kyklai skirtų, jis greitai pareina į lietuviškų feljetonų kūrybą. „Vy
ties“ skiltyse atsiranda kažkoks Krakmolas, kuris Juokina skaitytojus, 
gribšteli tai vieną tai kitą lietuviško gyvenimo reiškinėlį. Paskui 
įvairiuose lietuviškuose laikraščiuose išdygsta kažkoks Kazys Vin
centas, atsiliepdamas įvairiais klausimais. Netikėta, kad tai Kazys 
Baltramaitis. Argi šis, čia gimęs ir augęs jaunuolis, galėtų taip taik
liai vertinti lietuviškus reikalus, Praaugti teko jam ir poezijos lai
kotarpį, kurį šiandien Baltramaitis pavadintų junystės nuodėme. O 
vis dėlto redaktorius Zujus rado galima jo eilėraščius dėti į „Garsą“. 
Tai buvo, suprantama, dar prieš straipsnius ir vedamuosius.

Kazys Baltramaitis pajunta savyje žurnalisto pašaukimą. Išėjus iš 
koledžo, jam nebekilo klausimas ką, studijuoti. Columbia universi
tete Jo laukė žurnalistika. Salia žurnalistikos, jis studijuoja dar 
bibliotekiką. Knyga jam atrodė tokia vertybė, kurią reikia mokėti 
saugot ir tvarkyt. Grįždamas iš Lietuvos 1927 m., jis jau parsivežė 
lietuviškų knygų — visą Vaižgantą, Maironį, Kudirką. Jis pasidaro 
lietuviškos raštijos kolekcijonierius. Sukuria savo lietuvišką archyvą, 
kuriame ilgainiui atsiranda visa senoj „Aušra“, „Tėvynės Sargas“, 
„Varpas“ ir daug kitų retenybių. Jis pamėgsta knygynus ir archyvus. 
Ta jauna „pelė“ ima juose graužtis. Ne dėl menas menui oi, ne! Ang
liškuose „rūsiuose“ ir lentynose jam rūpi lietuviškas klausimas. Pir
mas to darbo vaisius buvo 100 angliškų straipsnių Lietuvos klausi
mais surankiojimas ir sugrupavimas. Atrodė didelis' dabas. O dabar 
jam pačiam linksma papgalvojus- kad tai tik menka pradžia. 1946 m. 
jis paskelbia ištisą veikalą „Lithuanian Affaires“ per 200 psi. in 4°. 
Visa, ką „New York Times“ yra rašęs nuo I karo iki dabar apie 
Lietuvą, Jos kultūrą, ūkį, politiką ir tt., tai Baltramaitis surinko į 
šį bibliografinį veikalą. Temato patys amerikiečiai jų pačių aprašytą

Knygos ir laikraščiai pasidaro šalutiniu jo reikalu, kai iškyla pa
grindinis — gelbėti savo tautiečius, išguitus iš Tėvynės. 1945 m. Bal- 
fas kviečiasi Jį visuomeninių reikalų (propagandos) vedėju. Pustrečių 
metų jis kalba į Amerikos lietuvių širdį ir sąžinę, organizuoja su 
kitais įvairius vajus (maisto, knygų, drabužių).

Iškyla dar gyvybiškesnis klausimas — tų pačių tautiečių emigra
cijos. Reikia tuos bežemius perkeldinti į saugesnes žemes. Baltępmai- 
tis pakviečiamas į katalikų NCWC organizaciją (1947 m. pavasarį) 
lietuvių reikalams. Vasarai įpusėjus jis atvyksta į Vokietiją.

Čia Baltramaičio darbo rajonas pasidaro anglų zona ir Berlynas. 
Visų DP katalikų ir specialiai lietuvių reikalus jam tenka atstovau
ti net trijuose amerikiečių konsulatuose (Bremeno, Hamburgo ir Ber
lyno). Tam reikalui jis turi net penkias raštines. Darbo kalnai su
kausto jo dienos valandas, bet jis stengiasi neatitolti ir nuo stovy
klinio lietuvių gyvenimo, nuo pačios vargstančio lietuvio aimanos. 
Vienur kitur Jis atsiranda su. pagalba, paguodos ir padrąsinimo 
žadžiu. „Jūs drąsiai eikit — kalbą jis — į amerikiečių įstaigas, nesi- 
belsdami keletą kartų iš per didelio kuklumo. Pasakykit trumpai, 
aiškiai ir drąsiai ko norite!... Nevykit į kraštus, kurie nežada jums 
tautinės religinės ir asmeninės laisvės. Šitą laisvę jums duos Amerika 
— bilius praeis, aš jums garantuoju!“

Su tokiais žodžiais vieną savaitgalio dieną jis aplankė ir buv. bam- 
bergiškių stovyklą Garmiše. Po visam, jį pasikviečia vakarienės jam 
nepažįstama Ragauskų šeima. Seimininkas atskleidžia laišką, gautą iš 
vienos geradarės amerikonės. Su laišku buvo atėjęs ir siuntinėlis, o 
prieš tai pirštinės. Pasirašiusi Ona Baltramaitienė. Laiško pabaigoje 
pridėta pastaba: „Prašau jus pasimelsti už mano sūnų Kazį, vargstantį 
Europoje.“ O sūnus čia pat klauso ir netiki savo ausimis. Paima pats 
laišką į rankas. „Taip, tai tos pirštinės su adresais“, pasako Baltra
maitis. Jis ieškojo tautiečių tremtinių stovyklos, o čia netikėtai atrado 
ir savo motiną, iš dar toliau atkeliavusią tų pačių tremtinių pa
guosti. Gražus, lietuviškas ir giliai žmoniškas susitikimas!

Q KĖLĖT AI tik, šešėliai rūstūs, 
^basi, nuskarę, galvos skustos, 

užlaužtos rankos dangui skųstis, — 
skeletai tik, šešėliai rūstūs.

BOTAGAI aštrūs čaižo juos ir plaka,
■L* lyg galvijus vis grumdami į taką, 

o kraujas iš žaizdų pūliuotų teka, 
botagai švino nugaras jų plaka.

QUNKIOJ tyloj nuaidi grasūs smūgiai, 
‘“'pagiežos budelių prirūgę, 

vilkų, besliūkinčių maitos, šiurpieji stūgiai, 
sunkioj tyloj nuaidi grasūs smūgiai.

NT U ALPĘ krinta jie, mirties padengę klonį, — 
N žuvimui pasmerktųjų milijonai, — 

tik drinka pėdsakai, krauju raudoni, 
nualpę krinta jie, mirties padengę klonį.

QIA kelias nevilties jų baigias ... 
Glamoni kaulus stingdąs speigas, 
praryja amžiams baltos taigos — 
čia kelias nevilties jų baigias...

Q VIEŠPATIE, Tave maldaujam: 
šventos šviesos pažerki saujas, 
te meilė žemėj viešpatauja, — 
o Viešpatie, Tave maldaujam!

KJUSKAIDRINK ištremtųjų dalią, 
nuklotą griaučiais žemės kelią, 
kur plūsta aimanos vaikelių, — 
palengvink ištremtųjų dalią!

Fo,
P. U. biblioteka turi daugiau 

kaip 50 įvairaus dydžio ir įvairių 
kalbų žodynų, pradedant graikų, 
hebrajų, lotynų, egiptiečių ir bai
giant naujųjų kalbų žodynais. 
Ypač gerų žodynų turima anglų 
kalbos. Dauguma šių žodynų 
gauta taip pat iš BALF’o.

Daugumą P. U. bibliotekos 
knygų sudaro paskutinių metų 
leidiniai. Tuo būdu turima ne
maža naujausių prieškarinių ir 
karo meto įvairių kraštų leidinių. 
Specialių mokslinių knygų pasi
rinkimas gana didelis. Bibliote
kos trūkumus papildo Hamburgo 
vokiečių universiteto bibliotekos.

P. U. biblioteka prenumeruoja 
daugiau kaip 200 įvairių laikraš
čių ir žurnalų. Čia gaunami be
veik visi anglų amerikiečių, 
prancūzų ir rusų zonose leidžia
mi vokiečių žurnalai, tiek ben
dro, tiek ir specialaus turinio. 
Vien medicinos srities prenume
ruojama 37 žurnalai. Biblioteka 
taip pat gauna lietuvių, latvių ir 
estų tremties leidinius. Be to, čia 
yra nemaži kiekiai medicinos, 
architektūros, ekonomikos, že
mės ūkio, ir kitų sričių anglų, 
skandinavų ir kitomis kalbomis 
žurnalų komplektų.

Beveik visos lietuviškos biblio-

LIETUVA - PRANCŪZIJA
ED. TURAUSKAS, Įgaliotas

1. Prieš 1914—18 m. karą Lietu
va plačioje prancūzų visuomenėje 
beveik nebuvo žinoma. Tiktai 
mokslininkų, ypačiai istorikų ir 
kalbininkų, sluoksniai domėjosi 
mūsų tautos turtinga praeitimi ir 
kalba.

Atstačius nepriklausomą Lietu
vos valstybę, atsirado reikalo ir 
politinams prancūzų sluoksniams 
susipažinti su Lietuvos problemo
mis. O jų būta stambių: Klaipėdos 
ir Vilniaus klausimai.

Mūsų oficialios įstaigos — Už
sienių R. Ministerija ir Pasiuntiny
bė Paryžiuje — savo prancūzų vi
suomenės supažindinimo su mūsų 
reikalais darbe sutiko pradžioje 
labai stambių kliūčių. Lenkija su 
savo propaganda buvo apgulusi 
spaudą ir intelektualinius sluoks
nius. O ta propaganda buvo mums 
visa linija žiauriai nepalanki. Sti
priai veikė spaudos srityje ir 
lenkiškos giminystės ir lenkiški 
pinigai. i

2. Vienu iš pirmųjų prancūzų, 
turinčių pajėgią plunksną, buvo 
Jean ^auclėre, kuris, susipažinęs 
pajūryje su senų paryžiečių lietu
vių Jankauskų šeima, susidomėjo 
Lietuva ir 1924 m. vasarą, šių 
eilučių autoriaus lydimas, ap
keliavo mūsų kraštą. Tos kelionės 
pasėkoje išėjo pirmoji prancūzų 
autoriaus knyga apie Lietuvą 
„Sous le ciel pale de Lithuanie". 
Tad buvo laisvas ir populiarus ke
lionės įspūdžių aprašymas. Jean 
Maudėte po tos kelionės nenusto
jo domėtis Lietuva ir iš po jo 
plunksnos yra išėjusios dar ke
lios knygos bei romanai, kuriuose

(Truputis prisiminimų)

Ministeris ir buv. Liet.—Prane. Dr- 
kalbama apie Lietuvą, kaip pav. 
„Gens et routes de Lithuanie", „La 
fille du Haf" ir t. t.

3. 1926 m. šių eilučių autoriui 
grįžus iš Paryžiaus į Lietuvą, teko, 
kartu su Paryžiaus un—to medi
cinos fakultetą baigusiu Dr. A. 
Jurgelioniu, susidomėti abiejų tau
tų kultūrinio susipažinimo organi
zacija. Jau bene nuo 1920 m. buvo 
susikūrusi Lietuvoje organizacija, 
pavadinta „Cercle franęais", kurios 
nariai buvo išbarstyti po visą Lie
tuvą ir susidarė daugiausia iš gero
kai lenkuojančio bajoriško ele
mento ir kelių prancūzų — diplo
matinės misijos bei konsulato 
narių. Tam „cercle“ pirmininkavo 
Kauno burmistras a. a. J. Vileišis. 
Tos organizacijos veikimas buvo 
jau seniai apmiręs ir pluoštelis su
do vanotų knygų gulėjo palėpėje.

Buvo prieita išvados, kad rei
kalinga nauja organizacija, kurios 
pats vardas geriau nusakytų jos 
tikslą. Tuo būdu įsikūrė „Lietu
vių — Prancūzų Draugija" (So- 
ciėtė Lithuano — Francaise), kurios 
pirmuoju pirmininku buvo tas pats 
a. a. J. Vileišis, vicepirmininku 
šių eilučių autorius, iždininku Dr. 
A. Jurgelionis.

Savo gyvavimo pradžioje toji 
draugija kukliai susitalpino Dr. A. 
Jurgelionio buto viename kam
baryje, tačiau netrukus jau pajė
gė išsinuomuoti Leono XIII na
muose gražią ir jaukią salę, kurio
je įsikūrė skaitykla ir Elenos 
Turauskienės vedami prancūzų 
kalbos kursai. Tie kursai sulaukė 
nemažo mūsų visuomenės susi
domėjimo, nes teko lankytojus

—jos Pirmininkas
suskirstyti, pagal jų prancūzų kal
bos mokėjimą, net į tris grupes, 
kurių kiekvienoje buvo nuo 20 
ligi 30 lankytojų.

Draugijai pavyko atkviesti su 
paskaitomis ne vieną žymų pran
cūzą. Jų tarpe paminėtinas Pary
žiaus Teisių Fak—to profesorius 
Olivier — Martin, kuris laikė pas
kaitą ir mūsų Teisių Fakultete.

Dar vėliau, apie 1932 metus, prie 
vieno Kauno knygyno pavyko 
įkurdinti prancūzų skyrių, kuris 
jau po metų įsikūrė kaip atskiras 
knygynas ir turėjo žymaus pa
sisekimo. Tiktai_dėl jo vedėjo net
varkingo finansinių reikalų tvar
kymo tas knygynas buvo pri
verstas užsidaryti.

Šių eilučių autoriui išvykus iš Lie
tuvos 1934 metais ir perdavus drau
gijos vadovavimą naujai valdybai 
su Prof. M. Roemeriu ir Dr. P. V. 
Raulinaičiu priešakyje, ji padarė 
šuolį pirmyn, užimdama Leono XIII 
namuose dar naujų patalpų suruoš- 
dama nuskambėjusį net Prancūzi
joje Napoleono I minėjimą ir to
liau išlaikydama skaityklą, tęs
dama kursus, ir kitus anksčiau 
pradėtuosius darbus. Draugijos ir 
abiejų Pasiuntinybių (mūsų — Pa
ryžiuje ir prancūzų — Kaune) 
pastangomis bei iniciatyva buvo 
gauta prancūzų vyriausybės pa
rama keliems jauniems prancūzų 
profesoriams mūsų Universitete ir 
aukštesnėse mokyklose. Vienu iš 
pirmųjų buvo kaip tik p. Schmitte- 
lein, kuris ir šiandien naujose 
pareigose yra konkrečiai parodęs 
mūsų tremtiniams savo simpatijas 
Lietuvai, nors kai kurių mūsų tau

tiečių intrygos Kaune .savo laiku 
privertė jį išsikelti Rygon.

4. Dideliu ir išmintingu mūsų 
vyriausybės žingsniu tenka lai
kyti — gal kiek pavėlintą — įve
dimą pirmąja svetima kalba aukš
tesnėse mokyklose — prancūzų 
kalbą.

Lietuvių — Prancūzų Draugijos 
iniciatoriai ir pirmieji jos darbuo-

QRIAUSMU prabilki* iš aukštybių, 
^paženklinki mirties — gyvybės ribą, 

tegul žvaigždė Teisybės žiba, — 
griausmu prabilki iš aukštybių!

TE iš vergovės kelias tautos, 
x krauju ir ugnimi nuplautos,

taikos vainikais kaišos skliautas, 
tegul pakyla laisvos tautos,

T GLĖBĮ brolis broliui skuba; 
y kaip lauko plotuos javo gubos 

švytruoja džiaugsmas šviesiarūbis, 
glėbin te brolis broliui skuba!

) EGIU, padangėj krinta žaibas — 
'■plasnoja paukštis laisvės raibas — 

sveika aušra, žiedais nuraibus!... 
Regiu — padangėj krinta žaibas!----

Žydinti gamta P. UrbuClo nuotr

mėn. 31 d. biblioteka jau turėjo 
daugiau kaip 7000 knygų. Šiuo 
metu bibliotekoje registruota 8000 
knygų su viršum, neįskaitant pe
riodinių leidinių.

P. U. bibliotekos įsigijamos 
ketveriopu būdu: gaunamos do
vanomis, mainais už savus leidi
nius, perkamos ir skolinamos.

Didžiausią knygų dalį sudaro 
įvairių organizacijų ir pavienių 
asmenų dovanotos knygos. Ver
tingiausią įnašą P. U. bibliotekai 
yra padaręs BALF’as. Be to, ver
tingų mokslinio turinio knygų 
gaunama iš World Student Relief 
Ženevoje, Baltic Humanitarian 
Association Švedijoj, Bibliothė- 
que Royale Kopenhagoje, Ame
rikos Lietuvių Studentų Klubo, 
kitų užsienio organizacijų bei pa
vieniu asmenų. Nei UNRRA, nei 
IRO P. U. bibliotekai knygų nėra 
parūpinusios. Kreditų knygoms 
pirkti biblioteka taip pat nei iš 
UNRRA nei iš IRO nėra gavusi. 
Knygos perkamos iš kreditų, su
darytų aukų ppagrindais. Vis 
dėlto tos aukos įgalino įsigyti be
veik visus Vokietijoje išeinančius 
leidinius. Kaip ir kitiems, taip ir 
šiai bibliotekai atitinkamos sąly
gos, iki šiol neleido knygų užsie
niuose pirkti.

Keliasdešimt vertingų lietuviš
kų knygų (daugiausia mūsų ne
priklausomo laikotarpio rašytojų 
bibliotekai yra paskolinęs Ham-

tekos knygos yra gautos iš BAL
F’o. Be tremtyje leidžiamų lei
dinių, biblioteka turi nepriklau- 
sompj Lietuvoj išleistų „Naujo
sios Romuvos“, „Židinio“ u? ke
letą kitu žurnalų, kurie gauti iš 
BALF’o. Pilniausi komplektai yra 
„Naujosios Romuvos“ ir „Zidl-
nio“. „Naujosios Romuvos“ 1932
— 33, — 34, — 35, — 36, — 37, —
— 38, — 39, — 40 metų komplek- 
kai. Pilni „Židinio" komplektai 
yra 1927, — 29, — 30, — 31, — 
32, — 35, — 37 metų. Nepilni 
1933, — 34, — 36, — 38, — ir 39 
metų.

Šiuo metu P. U. biblioteka yra 
įsikūrusi gana gerose patalpose. 
Jas sudaro didelė, graži skai
tykla, knygų sandėlis, darbo 
kambarys ir periodinių leidinių 
sandėlis. Biblioteka yra atidary
ta kiekvieną dieną išskyrus šven
tadienius. Ją aptarnatija trys lie
tuviai tarnautojai, jų tarpe ir 
vedėja. Bibliotekos darbą prižiūri 
ir santykius su kitom įstaigom 
palaiko vienas iš rektorių. Dabar 
šias pareigas eina estų rektorius 
prof. Dr. Raun.

Kiekvienas Pabaltijo universi
teto stovyklos gyventojas, atėjęs 
bibliotekos skaityklon. be jokių 
formalumų gali naudotis enci
klopedijomis, žodynais ir visais 
naujausiais periodiniais leidi
niais, kurie išdėstyti bibliotekos 
skaitytoje. Universiteto mokslo 
personalas gali skolintis į namus 
ne daugiau kaip 4 knygas. Ki
tiems stovyklos gyventojams sko
linamos tik dailiosios literatūros 
knygos. Studentai, kuriems spe
cialiems darbams yra reikalin
gos knygos namuose, jas gali 
gauti skolintis tik gavę atitinka
mą pažymėjimą. Skaitykloj, už
pildęs nustatytos formos lapelį, 
kiekvienas skaitytojas gali nau
dotis vietoj kiekviena espma kny
ga ir periodiniu leidiniu. Išveži
mui iš stovyklos knygos nesko
linamos.

Nežiūrint emigracijos ir kitų 
veiksnių, P. U. biblioteka nuolat 
auga, pasipildydama naujomis 
knygomis. Prieš keletą savaičių 
iš BALF’o gauta 5 knygų dėžės. 
Taip pat gautas pranešimas, kad 
22 knygų dėžės yra pakelyje iš 
Švedijos. A.A.
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bentl iki Nancy namų. Tada aš 
pertraukiau tylą ir ar atsimenat, 
ką pasakiau? Paveskime tai Dievo 
Apveizdail Taip, tai buvo mano 
žodžiai.

— Iš tikrųjų, aš buvaū tai vi
sai pamiršus. Kaip saulė danguj, 
tu tai pasakei. Kaip nuostabu!

— Tada mes visos nuėjom dvi 
mylias iki Mosleys, bet nieko ne
radom namuose, nes visi buvo 
pamaldose. Mes grįžom tas dvi 
mylias atgal, o paskui dar vieną 
mylią pirmyn. Ir štai, patys ma
tote, Apveizda siunčia mums pa
galbą varge.

Visos pasižiūrėjo viena į kitą, 
iškėlė rankas ir sušuko vienu bal
su:

— Tai perdaug nuostabu!
— Bet kaip mes dabar padary

sim? — paklausė ponia Glossoe.
— Ar ponas Brown nuveš senąsias 
seseris pas ponią Taylor po vieną, 
ar įsodins į vežimą abi iš karto 
ir ves arklį už pavadžio?

Brown giliai atsiduso.
— Taip, tai gana sunku nus-r' s c j u lal ouaiuaija uja aauicua, aiu

pręsti, tarė ponia Enderby. nuvyksite antrosios. O trims nėra 
Mes visos esam baisiai pavargu-

_ sios, o jei ponas Brown abi senu-
penkerius metus, bet jam sutrukdę Visos buvo sujaudintos, o po- tęs turėtų įkelti į vežimą, tai . , -. j; - .
ją perskaityti iki galo. Dabar jis nia Glassop šnabždėjo pagarbos viena iš mūsų turėtų jau padėti, V^8OS *aoai susijaudinusios,
pažadėjo tam, kuris sugalvos jai pilnu balsu: vienas jis jokiu būdu nesusitvar-

b~ I“ EndPel;ky-
išrinkti teisėjus, kurie nuspręstų, bY. n.ėra J°ks atsitiktinumas. Pati
kam skirti premiją. Mes tai atli- Apvaizda to norėjo. Ji atsiuntė ““ia’ya5^“~— o jūs visos eitu- kis prieš tai tik vaikų žaislas, 
kome ir griebėmės darbo, tačiau, mums an9elą., ^hAtaS“enP T? . mit 1 mano namus ir vieką nartmš- Visai nrihlniinc vAl ins aiisZ 
nors sugalvojome daug ir šiokių ir kaip išgelbėtojas ir išva-
tokių pabaigų, teisėjai Jas visas duotojas. L?abar kas nori gali man , , vežimą 
atmetė - ir ne be pagrūdo. Šiai ffkytl, kad nėra Ypatingų dangaus «”“•<? I 
istorijai tinkamą pabaigę galėjo ~ »kls turime^ ■_ .

NEBAIGTA ISTORIJA
MARK TWAIN'

VAKARAIS, kai mes, vyrai, 
po monotoniškai praėjusios 
dienos rūkomajam kambary 
norėdavom atsigaivinti, prasidė

davo mėginimai užbaigti nebaig
tas Istorijas. Kas nors papasako
davo kokį atsitikimą iki pabaigos, 
o kiti bandydavo užbaigti pagal 
savo fantaziją. Kai kiekvienas 
tvirtindavo, kad jo pabaiga ge
riausia pirmasis pasakotojas papa
sakodavo tikrąją pabaigą ir leis
davo mums balsuoti. Kartais 
mums viena naujųjų pabaigų pa
tikdavo geriau, negu senoji. Bet 
viena istorija," dėl kurios mes 
karščiausiai ir ilgiausiai ginči
jomės, buvo be pabaigos, ir mes 
neturėjom su kuo palyginti, ar 
mūsų sugalvotos pabaigos buvo

tam tikram atstume, kur kelias 
darė vingį, buvo matyti miškas. 
Pasiekęs tą vietą, jis pasijuto lai
mingas, paleido arklį žingine ir 
siekė kel ... — bet, deja, ir vėl 
per vėlai . . .

Jam besukant pro miško kertę, 
pasirodė ponia Enderly, ponia 
Glossop, ponia Taylor ir Mary, 
kurios ėjo jam priešais pėsčios ir 
atrodė labai pavargusios bei susi
jaudinusios. Jos žengė prie veži
mo, pakratė p. Brown ranką ir vi
sos sykiu kuo gyviausiai pasakė, 
kad jos labai džiaugiasi, jį maty
damos, didelė laimė esanti, kad jis 
čia. Ponia Enderly, stipriai pabrėž
dama, pridėjo:

__„______ r________ ____ — Gali tai atrodyti atsitiktinu- 
geresnės už tikrąją. Pasakotojas mas, kad jis kaip tik šiuo momen- 
sakėsi galįs atskleisti įvykius tik tu atvyksta, bet aš laikyčiau nuo- 
ligi tam tikros rietos, o tolimesnės dėme taip šį dalyką vertinti-ne, 
eigos jis ir pats nežinąs. Jis tą jis iš tikrųjų mums yra paties 
istoriją skaitęs prieš dvidešimt dangaus pasiųstas, 
penkerius metus, bet jam sutrukdę

serga. Ak, kaip gailai Ar negalė
čiau jums padėti? Ką skauda?

— Ne, ne, man nieko blogo, tik 
paskutiniu laiku jaučiuosi nusilpęs 
— šiaip nieko . . .

Ponios sugrįžo su didele užuo
jauta. Jos sau labai prikaišiojo, 
kad Brown išbalimo tuojau pat 
nepastebėjo. Akimirksniu jos ap
metė naują planą iį tuojau susi
tarė, kad geriausia bus taip pada
rius: pirmiausia visi eis pas ponią 
Taylor, kur poną Brown paguldys 
ant sofos ir paliks Mary su mo
tina slaugyti, o kitos ponios par
gabens pirma vieną seserį, o pas
kui antroji, kuri tuo tarpu bus 
likusi pabūti su likusiąja . . .

Taip besitardamos, jos priėjo 
prie arklio, norėdamos jį apgręžti. 
Bet didžiausio pavojaus akivaiz
doj Brown vėl atgavo žadą, ir tai 
jį išgelbėjo.

— Mielos ponios, — tarė jis, — 
jūs pražiūrėjote vieną aplinkybę, 
dėl kurios planas yra neįvykdo
mas. Kai jums vieną seserį gabe
nant kas nors su antrąja ten liks, 
tai susidarys trys asmens, kai

jums nereikės, ilgai laukti. Senąją 
Polly aš įkalbėsiu, kad ji turėtų 
kantrybės ir drąsos, o beprotei 
tai nereikalinga.

Planas buvo vykusiai apmestas 
ir jam buvo pritarta. Šiose aplin
kybėse neįmanoma buvo ką ge-

— Vakare anksti atvės, — tarė 
ponia Taylor, — o vargšės pade
gėlės neturi kuo apsisiausti. Paimk 
bent vežimo užtiesalą, vaikeli, tai 
vis jau bus šis tas.

— Galiu tai padaryti, — sutiko 
Mary.

vežime vietos.
— Taip, iš tikrųjųl — sušuko

— Ką gi dabar darysime? — 
atsiduso ponia Glossop. — Tokia 

— Kaip išrodytų, jei aš važiuo- paniava man nė į galvą neatėjo, 
čiau su ponu Brown, — pasakė Vilko, ožkos ir kopūsto galvosū-_ . . .. Ja I- *il, ..„IL.. X.. J

aiškiausią įrodymą.
... t__  __ ______ r-.,-v . — Taigi, — su entuziazmu pat-

labai norėčiau sužinoti," kuri ud gi virtino ponia Taylor. , —Aš taip 
būdu. Apysakos turinys yra maž
daug šitoks.

John Brown, geras, švelnus, bai
lus ir kuklus 31 metų amžiaus 
žmogus, gyveno viename ramiame 
kaime, Missouri valstybėje, kur 
jis buvo paskirtas presbiterijonų 
sekmadienio mokyklos vedėjo pa
reigoms. Tai nebuvo koks didelis 
dalykas, tačiau vienintelis, kuriuo 
John Brown reiškėsi viešajam gy
venime. Jis dirbo savo darbą 
uoliai bei ištikimai ir visai sąmo
ningai juo didžiavosi. Kiekvienas 
žinojo jo didelę žmonių meilę, ir 
visi tvirtino, kad jis visas sudary
tas tik iš gerumo ir kuklumo. Jo 
pagalbos galima buvo visada tikė
tis, kai tik jos prireikdavo, o taip 
pat ir kuklumo, ar jis būtų vietoje, 
ar ne.

Mary Taylor, dora, maloni ir 
graži dvidešimts trejų metų mer
gaitė, buvo jo „vienintelė ir vis
kas", o taip pat ir jos bekeik visa 
širdis jam priklausė. Nors ji vis 
dar nesiryžo ištarti „taip", bet jis 
be abejonės turėjo daug vilčių. 
Jos motina pradžioj buvo ėmusi 
prieštarauti, bet dabar ji aiškiai 
linko jo pusėn. Greičiausia jos 
širdį sujaudino ir pavergė jo šil
tas susidomėjimas dviem jos glo- 
botinėm ir materialinė jų parama.

Šios globotinės buvo dvi senos, 
vienišos seserys, gyvenančios me
dinėje trobelėje nuošalioj kryžke
lėj, už keturių mylių nuo ponios 
Taylor ūkio. Viena iš tų seserų 
buvo beprotė, kartais net smar
kaujanti, nors tai ir ne dažnai pa
sitaikydavo.

Viena dieną Brown nusprendė, 
kad jau atėjo tinkamiausias mo
mentas pasipiršti. Jis sukaupė vi
są savo drąsą ir nutarė laimėti 
motinos palankumą, įteikiant jai 
dvigubai didenę, sumą kaip pa
prastai. Kai tik jos pasipriešini
mas bus palaužtas, jo greitas lai
mėjimas tuo pačiu bus užtikrintas.

Vieną gražią sekmadienio po
pietę, pučiant švelniam vasaros 
vėjui; tinkamai pasipuošęs, kaip 
to reikalavo ši nepaprasta proga, 
jis išsiruošė į kelionę. Jis buvo 
apsivilkęs baltutėle drobine eilute, 
vietoj kaklaraiščio ryšėjo mėlyną 
kaspiną ir avėjo ankštai lakiniais 
batais. Jis buvo pasisamdęs ir pui
kiausią vienkinkį vežimą, su baltu 
naujutėliu lininiu užtiesalu, kurio 
išsiuvinėto krašto grožiui ir meniš
kumui vargu kuris kitas būtų pri
lygus.

Buvo jis nuvažiavęs Jau ketu
rias mylias, kai vienišoje vieto
vėje privažiavo medinį tiltą. Tuo 
momentu jo šiaudinė skrybėlė 
nukrito į upę ir plaukė pasroviui, 
kol pagaliau užsikabino už rąsto. 
Brown susimąstė ką jam daryti. 
Skrybėlę jis turėjo pasiimti, tai 
buvo savaime suprantama, bet ku- 
ruiuo būda tai įvykdyti?

Staiga jam atėjo į galvą išga
ninga mintis. Kelias buvo visai 
tuščias, jokia gyva dvasia nejudė
jo. Taip, jis turėjo išdrįsti. Prive
dęs savo arklį prie kelio pakraščio, 
kur tasai galėjo pasiganyti, jis nu
sirengė, paglostė arklio kaklą, pa
dėjo drabužius į vežimą ir nu
siskubino prie upės. Jis veikiai 
nuplaukė iki rąsto ir atgavo pra
rastą skrybėlę, bet kai sugrįžo į 
krantą, jo arklio ir vežimo nebe
buvo. Baimės šiurpas perėjp jam 
per sąnarius. Bet kai jis pamatė, 
kad arklys žingsniu traukia sau 
keliu tolyn, jis leidosi vytis.

— Stok, stoki — šaukė jis. — 
Palauk, mano gerasis gyvulėliI

Bet kai tik jis pasivijo ir buvo 
Jau bešokąs į vežimą, arklys ėmė 
bėgti greičiau, ir jo pastangos 
nuėjo niekais. Mirtinos baimės 
apimtas, nuogalis bėgo vis tolyn 
ir tolyn, bijodamas kiekvienu 
momentu susitikti žmogų. Jis pra
šė, maldavo gyvulį sustoti, bet tik 
tada, kai jis buvo jau netoli nuo 
ponios Taylor sodybos, jam paga
liau pasisekė įšokti į vežimą. Sku
biai jis užsimetė marškinius, pasi
rišo kaklaraištį, įsmuko J švarką 
ir jau siekė — bet, ak, per vėlai! 
Jis staiga atsisėdo ir patraukė 
aukštyn užtiesalą, nes pamatė 
kažką einantį po kiemo vartus. 
Jam pasirodė, kad tai buvo mote
ris. Jis greitai pasauko arklį į kai
rę, kryžkelės link. Kelias buvo tie
sus ir iš visų pusių matomas, bet

sugalvoti, gal būt, tik pats auto
rius ir, jam tai būtų pavykę, aš

mėt į mano namus ir viską paruoš- Visai pribloštos, vėl jos susėdo 
įkelsime vieną ij naujo galvų laužyti, kaip rasti 
važiuosime su išeitį. Mary dar nieko ligi šiol ne

buvo pasiūliusi, bet dabar ji pra- 
tarpu prižiųrės 6ilo.
ponia Enderby. — Aš esu jauna, stipri ir eikli, 

— tarė ji. — O dabar jau ir pasil-

tumėt? Mes abu

— Bet kas tuo 
kitą? — paklausė .
— Ji gi negali viena pasilikti miš- __._____ .__________

JohneBUrom, Tš^Sėčlau ’prttf'jS “uo,lt f®/ at9al< užtruks pu,an' “f ir luo, rūplnUtės’ Juk majot, 

atsiklaupti ir jums melstis. Ar jūs ■ v”'" «■ T..„
širdy to nejaučiate, ar jūsų vidaus

galėčiau pabučiuoti Jūsų vežimo rasti išeitį. K
užtiesalo kraštą. — Aš jau žinau, — sušuko pa-

Jis neištarė nė žodžio. Gėda ir galiau nudžiugusi ponia Enderby. 
baimė surakino io liežuvi — Kad mes toliau negalime eiti . . . . • . .oaime suragino jo uezuvj. vr. tain dipna Nūn mininkai greit grįš iš miesto, tad

— Gali į dalykus žiūrėti. kaip Pėsčlos- Yra ai8ku kaip.1į®.na- , \
tik nori, Julija Glassop, - tęsė pictU m<!s esame suyaiksč o us os 
ponia Taylor, — bet visame kame devynias mylias visai nevaliusios 
aiškiai reiškiasi Apvaizdos ran- ~ 4 myUas l ten, 2. ™y!“s 1 M°s‘ 
ka. Apie pietus mes pamatėm dū- ‘?ys' p“k“‘1mY “’J1?““ “ “r 
mus kvlant Senuiu seserų tro- sIo9 Mtlkėtinal Taigi viena is belė dlįa, JuUja,'^ tariau Ar mūsų turi važiuoti su ponu Brown 
ne tiesa? Tu gali tai paliudyti? n"rv‘>’,i ““ """a" Brow”

— Taip, Nancy, aš stovėjau ša-
lia tavęs ir aiškiai tai girdėjau kui viena iš mūsų gr|5 atgal par.
'l'.. ..lesi s a r. ler „o i— .arAnnl _ . „ponas Brown

pat esu tuo Įsitikinusi. Iš tikrųjų,
kaip jis globos reikalingas. Tuotros valandos.

slIuy .U. a. ju.ų Visos susėdo pakelės žolėje pa- tarpu aš 'pasaugosiu abi' senutes,
balsas nešaukė jūsų čia? O, aš silsėti Ir tylomis galvojo, kaip Per pusę valandos aš busiu ten

.... ... .. ___ u-tu Rot 111c vvlfrtvlrllo miicii nlrmaiiBet jūs vykdykite mūsų pirmąjį 
planą ir žiūrėkit, kada kely pasi
rodys koks vežimas. Jį ir pasius
kit mus visas tris parvežti. Nuo-

FAUSTAS KIRSA
(V. Petravičiaus lino raižinys)

resnio pramanyti, nes senėms jau 
ir taip turėjo būti prailgę. Brown 
pasijuto išgelbėtas ir buvo iš vi
sos širdies dėkingas. Kad Jis tik 
atsidurtų kely, jis jau žinotų, kaip 
iš viso to išsikilpoti.

Ji žengė prie vežimo ir ištiesė 
ranką prie užtiesalo . . .

Čia pasakojimas nutrūko. Ke
leivis, kuris mums tai pasakojo, 
tvirtino, kad jis prieš dvidešimt 
penkerius metus traukinyje šioj

vietoj skaitymą nutraukė, kadangi 
traukinys nuo tilto nusivedė į 
vandenį.

Pradžioj mes manėme, kad bus 
lengva pasakojimą baigti, ir grie- 
bėmės to su dideliu užsidegimu. 
Bet greit pamatėme, kad dalykas 
ne taip paprastas, bet priešingai — 
labai susipainojęs ir sunkus, čia 
buvo Brown būdas ‘ kaltas — Jo 
didžiadvasiškumas • bei gerumas, 
surištas su nepaprastu drovumu 
ir varžymusi, ypatingai damų aki
vaizdoje. Toliau mums kliuvo jo 
Mary meilė, kuri, tiesa, buvo la
bai viltinga, bet dar toli gražu ne
tikra, ar bus išklausyta — kaip 
tik toj stadijoj, kada būtinas di
džiausias apdairumas, kad nebūtų 
padarytas koks netikęs žingsnis. 
Ir dar reikėjo atsižvelgti į moti
ną, kuri svyravo, ar sutikti, ir ku
rios palankumą gal galima buvo 
tinkama laikysena tik dabar lai
mėti arba niekad. Miške laukė dvi 
bejėgės senės — jų likimas ir 
Brown ateities laimė priklausė 
nuo artimiausių sekundžių. Mary 
tiesė ranką į užtiesalą. Laukti ne
buvo kada.

Mes visaip bandėme, bet iš visų 
pusių mums buvo nenugalimos 
klūtys. Suprantama, Brown iš dro
vumo ir varžymosi nenorės už
tiesalo duoti. Į tai Mary ir jos 
motina turėjo blogai pažiūrėti. 
Taip pat ir kitos ponios tuo labai 
stebėtųsi, nes toks elgesys, kai 
reikia nelaimingas senutes gelbėti, 
nesiderintų su Brown būdu. Juk 
jis buvo tarsi iš dangaus atsiųstas 
angelas ir negalėjo taip savanau
diškai elgtis. Gi jei jį paprašytų 
paaiškinti savo elgesį, jis būtų 
per drovus tiesą pasakyti, o dėl 
pratybų bei išradingumo stokos 
jis nesupintų ir jokio įtikimo melo.

Mes ligi trečios valandos ryto 
sprendėme šį sunkų klausimą, bet 
Mary vis dar tiesė ranką prie 
užtiesalo. Pagaliau mes liovėmės 
ir palikom Ją su ištiesta ranka. 
Dabar pats skaitytojas gali pasi
daryti sau pramogą ir išspręsti, 
kas iš to dalyko išėjo.

parvežti vieną senę, ponas Brown 
pabus su kita. Likusios eis J Nan
cy namus pasilsėti ir laukti, pas-

FAUSTO KIRSOS „TOLUMOS
Tu buvai visai išblyškus ir išrodei veš kjtą senęi 
balta, kaip šis vežimo užtiesalas. pareis pėsčias.'

— Nenuostabu! Ir tada aš sušu
kau Mary, kad tarnas tuojau kin
kytų arklius, mes turėjome sku- ma mjjų paskirstyn
bėti vargšėms į pagalbų. Bet jis Ponios Enderby planas buvo suomenė su jut 
buvo išvykęs į kaimą namiškių jabal pagirtinas ir, jos išradingu- susipažinusi. Te__ ____ __________
aplankyti. Aš buvau jam pati lei- muj pagerbti, buvo nuspręsta, kad apie šį poezijos rinkinį kalbėti per 
dusi sekmadienį pas juos pra- jį pirmoji su Brown važiuos. Lai- vėlu dar ir darbar, jau gerokam, 
leisti. Ir tai aš buvau visai už- jungos jr lengva širdimi jos pa- ko tarpui praslinkus nuo jo pasi- 
miršusi. Taigi mes išėjom pėščios nuo vejos, nusivalė švarius rodymo, 
ir pakely sutikom Sarah. drabužius ir suko J namus, o po- Stambaus formato ir dydžio rin-

— Taip, ir aš ėjau su jumis, — nia Enderby jau ruošėsi sėsti į ve- kiny, gausiai išpuoštame dail. V.
įsiterpė Enderby. žimą. Tada pagaliau atgavo žadą Petravičiaus lino raižiniais (apie

— Mes radome trobelės tik pe- Brown ir užsikirsdamas prabilo. kuriiys kalbėti jau būtų atskira
lenus, beprotė buvo ją padegusi. — Prašyčiau ponias pašaukti at- |ema. lr nemažesnė už patį poezi- 
Abi senutės buvo tokios pavar- gal. Aš blogai jaučiuosi ir negaliu j?8 rinkinį) vienas gajausių mūsų 
gusios ir silpnos, kad mes nega- pėsčias eiti. Tai yra neįmanoma, viduriniosios karios poetų, iš pir- 
lėjome jų pasiimti. Mes jas nuve- — O, mielasis pone Brownai, mųjų „Vainikų dalyvių tarpo gy- 
dėm į pavėsingą vietelę, pasodi- jūs iš tikrųjų esate visai išbalęs, vas likęs su nebe daugeliu kitų, 
nom ten kaip galima patogiau ir Kodėl gi aš to nepastebėjau? Grįž- ?avė “V“8’ ?e8,aAn0u??,r-, d£aU?? 
laužėme galvas, kaip Jas nuga- kite atgal, girdite! Ponas Brown bet kūrybiškai žymiai

atbaigtą savo tremty rašytos poe
zijos pluoštą. Jau per ilgesnį lai
ką spaudoj buvom matę nuotrupų .Kitur vėl: 
iš „Tolumų" bet visumos vaizdo, 
žinoma, negalėjom susidaryti. Nūn 
jį turim.

Kaip pats rinkinio vardas sako, 
turim reikalo bemaž išskirtinai su 
tėvynės ilgesio poezija. Faustas

ŠVIETIMO Valdybos premiją 
laimėję F. Kiršos „Tolumos" 
daug ką pasiekė, palyginti,— Puikiausiai — sušuko ponios w . . ......

- Taip ir padarysim. Tai įmano- vėlokai. Kai buvo svarstomas pre
mijų paskirstymas, skaitančioji vi-

’ xo dar visai nebuvo 
‘odėl atrodo nebūsią

_______________ r_____ . " kuriųps kalbėti jau būtų atskira 
- Prašyčiau ponias pašaukti ai- lern“', ‘,r, ncmažesnė už Pa« P0?“’ 
.....__________ .._______________ .. inc rinlriml vionac naiancln mileli

esuias eiu. Lai yra neįmanoma. .----- , 7, „7, . *
- O, mielasis pone Brownal, mųjų „Vainikų dalyvių tarpo gy- 

..... ...... vrao lilrna eis naho Haiinallll V-irii

V, PETRAVIČIUS (raižinys linoleumą)

A. TYRUOLIS

to plastiškumo, bet taip pat su ne 
mažesne ekstaze, susižavėjimu:

Tu žinai — buvo linksma ir gera 
Taip klajoti po lauką ir kiemą, 
Nežinoti nei bado, nei maro — 
Ar pavasario saulėj ar žiemą.

(P- 15)
Daukantinis susižavėjimas tėvy

ne ir Jos praeitim virsta kudirkine 
paguoda ir stiprybe iš tos praei
ties. Atviras ir tvirtas Fausto Kir
šos patriotizmas, nepalaužiamas jo 
optimizmas ir kovingumas (—„Di
namikos! . . . Numesk kepurę, al
suok atomine dvasiai —"). „Se
noji romantika grįžta" (p. 85), o 
su ja ryžtas kovoti už ateitį. Poe
tas tiki laisvės idėja (maironinis 
motyvas):

Mes laisvei giedosim himnus, 
Nors gyvenimas prarajas

Gražus ir mielas dalykas meilė, 
bet dar kilnesnis pareiga (kūryba), 
kuria įrodome amžinybę:

O kaip baisiaį, baisiai gera
Būti meile ir sapnu —
O, kaip daug geriau ir šventa 
Atspindėt amžinumu.
Nešt, kas skirta, išgyventa.
Amžių tėvui į namus ... (p. 145)

Ir formos atžvilgiu Faustas Kir- 
ša „Tolumose" lieka ištikimas sa
vo senajai tradicijai. Ir reminlscen- 
cinėj poezijoj jis vengia retorikos, 
kurios gausu tos rūšies senesnėj 
maironinėj poezijoj. F. Kirša J žo
dį stengiasi įlieti tos kūrybinės ug
nies, kuri net ir retorinį posmą

padarytų poetiškenį. Nors ne vie
noj vietoj jis ir proziškumo (pro
zinio posakio) neišvengia (arba 
leidžiasi ligi jausmo bei vaizdo 
sunaivinimo), tačiau realistinis 
vaizdų stiprumas (realistiniai paly
ginimai, kaip ir seniau) veikla 
visa jėga (kaip šit: „bet kyla ru
giai, Kaip žaliūkai, kaip viltys", 
p. 31), arba: „Mūsų lazdos pražy
do keliaudamos, ir krūtinėj pra
žydo viltis" (p. 128). Toninė eilė
dara leidžia poetui įvairuoti išvir
šinę formą (iki trioleto), bet mai
roninis metras iškviečia ir mai
roninį išraiškos būdą (Malda Mari
jai). Poetinis jumoras gan būdin
gas Faustui Kiršai, ’ ’
aukštaičiui.

kaip poetui

kasa. 
(P- 53)

Mes sugrįšime būriais, 
Lietuva nualintai
Laukia liepos pakeliais, 
Laime, dar ne amen tau.

—w kai esama svetur pavojaus
Kirši^kurį^iš Likstešnhį rinkinių daugiau ar mažiau prasirasti, kai 
pažinojom kaip poetinio realizmo ndaug kas nebegrįš, kaip mes iš 
lyrikoj atstovą, nepamesdamas, “aP’4 svetimųjų", kai „lankome 
tiesa, daugumoj senojo atspalvio, plačias žemes ir daug kam jos pa- 
pereina daugiau J romantiką, į tą tinka jau *, poetas šias pagundas 
aukštaičiams, sakyčiau, būdinges- atremia su stiprybės dvasia: 
nę savybę, nei realizmas. Čia jis 
pasirodo esąs poetas patriotas 
(kaip Maironis nuo Keturių Kan
tonų ežero) iš Siaurės Vokietijos 
padangės, bet labai skirtingas nuo 
anų tolimų prieškarinių laikų. Jis 
juk ne laisva valia, bet prievarta 
netekęs tėvynės! Daugiau tėvynės 
meilę, nei tėvynės grožį dainavo 
Maironis, būdamas namie. Tėvynės _ 
grožio ypač daug Adomas Micke- kaip ir tūkstančiai jo brolių, bet 
vičius išvydo svetur. Tad ir re- jis, poetas patriotas ir poetas pi- ,   
mlnlscenclnei Fausto Kiršos poe- lietis (kaip Ir Maironis) žinosi esąs P^lekuX°k?Men “ - bSro
zijai stiprumo bus davęs atstumas, skirtas juos guosti, paduoti lietu- sonatų vakarai, kurio dalyviai My- 
nuotolis, toluma, ilgesys ir vargas viui ranką (p. 53), nes jį, kąip ir kola“ Kltty von
bei kančia. Negali būti daug poe- jo brolius, „prikelia kūrt Lietuva" eu. Brahms buvo8 meistriškai atlik- 
zijos motyvų, kai eina kalba apie (p. 169). tas... Nėra abejonės, kad Saulius
tremtinio tėvynės praradimą ir Jo Tėvynės vizija ir ekstazė pa- Yfa a?,,./1?16,116*11.11"*'
vargą svetur. Ne per daugiausia sieką savo viršūnės tuose etniškai jimo?./* y U P 4 e 8 
jų ir Fausto Kiršos tremties lyti- plastiškuose vaizduose, kurie taip Jr kituose laikraščiuose, pav. 
koj: išskyrus patriotinį ir tremties būdingi F. KiršaL Čia turim pro- ”ScVw,H L4n<i?z^un5ii«»Nr* 
būties motyvą, dar rasi vieną gos, kad ir iš paprastos idilės, iš- randame taip^pat gražių
kitą religinį, romantinį (su šviesiu gyventi lietuvišką egzotiką, kaip apie Saulių atsiliepimų bei įvertl- 
daukantišku koloritu ir su tamse- tat matyti eil. „Pavasaris atėjo": nimų.
niu maironišku, ypač apie amžinus 
Lietuvos priešus) ir pagaliau, at
rodo, gan naują ir būdingą — 
amžinybės išjautimo, atseit — 
ontologinį.

Stabtelkim ties pagrindiniu Faus
to Kiršos rinkinio bruožu — ties

(p. 24)

nepamesdamas, kapų svetimųjų", kai „lankome

O, nei Mes neparduosim nei šir
dies nei vardo, 

Nei žemės dulkės, kur tėvai per 
amžių tvėrė:

Mes esam uolos, kur aštriausios 
bangos dūžta,

Rūsčioj kančioj dvasia nemiršta
moji žėri. (p. 98)

Poetas kenčia tą patį atskyrimą,

Prieš saulę atsišliejęs kaista 
miško šonas, 

Dievų ranka palazdinėlius sėja. — 
Per girią kaip ant žirgo lekia 

jaunas vėjas
Ir purto drebančius lapus per- 

’ - (p. 50).

M. Saulius kviečiamas koncert
meisteriu

Mūsų įžymusis muzikas violončeli
stas M. Saulius gauna rimtų vokiečių 
muzikos įstaigų pasiūlymų užimti 
atsakingą vietą. Šiomis dienomis M. 
Saulius gavo raštišką kvietimą Iš 
valstybinės Rhelnlando srities Fil
harmonijos (Koblenzo mieste), ku
riuo jam siūloma užimti tos fllhar- 
mojlnos (75 asmenų simfonijos) ir 
kartu Koblenzo operos koncertmel- 
sterlo-solisto vietą. Be to,, jam siūlo
ma kaipo solistui koncertuoti per 
Sudwestdeutschlando radio ir po 
visą Reino sritį. Klek teko girdėti, 
M. Saulius sutarties dar nepasirašo 
emigraciniais sumetimais. Sis kvieti
mas rodo, kaip aukštai yra vertina
mas mūsų menininkas.

Prie progos paduodame keletą 
Ištraukėlių iš vokiečių spaudos atsi
liepimų apie Saulių. Pav. Schwaebl- 
sche Lapdeszeltung Nr. 53 rašo: 
„Vienas savo kokybe rečiausių ir 
muzikiniam gyvenime kulminacinį

Atrastas seniausias Biblijos 
rankraštis

Vienoje oloje netoli Negyvosios jū
ros beduinai atrado seną Biblijos 
rankraštį. Tekstas surašytas ant odos 
ritinių, kurie sudėti į molinius indus 
ir užlakuotl juodu vašku. Hebrajų£ reXe“poXU kL ku! (P'50)'

rie literatūros kritikai kaltina Lietuviško dlevdlrblo, su visom la“r £7
Petrarką, kad ans savo sonetus etninėm ir psichologinėm savy- dangi kai kurie ritiniai yra 2000 me-
rašęs Iš atsiminimo (reminiscenci- bėm, atvaizdavimą randam bala- h senumo. Jie> siekia, tuosius me-
jos), ne iš tiesioginio gaivalingo dini° pobūdžio „Smutkely". Ori- ruzaiės išgriovlmą. iki šiol seniausiais

. . r ... nlnoltimn aliwlrrbi 1a « .....  , «_____ .a . ....  jausmo bei išgyvenimo, tai juose ginalumo atžvilgiu nedaug ko rasi Biblijos rankraštis buvo iš 9-tojo am- 
daugiau ir esą protavimo, nei visuotinėj literatūroj. Todėl ilsus.
jausmo. Rodos, su Faustu Kirša nenuostabu, kad lietuviškumo mei- 
nebus taip atsitikę. Antra, erotinis lė poetą priverčia ryžtingai pa- Britų karališkoji akademija pa
ir patriotinis motyvas yra skir- sakyti: ..Man ne vis tiek": vvin.tnna rhurnhilii
tingi. Nuotolis poetą bus atšvie
žinęs, kančia subrandinusi:
Tu žinai daug daugiau iškeliavęs, 
Negu žodžiai ar dainos pasako.

(P- 16)
Tėvynės prisiminimas poetui yra 

kartu ir jos vizija. Tik, nuo tė
vynės nutolęs, jis tą viziją eksta- 
tiškai regi: „Aš palikau tėvų sta
tytą namą" — tai tėviškės gyve
nimo plastika, tai to gyvenimo vi
zija, kada ją poetas mato („taip 
būdavo, — dabar matau, ma
tau" . . .) giliausiam savo sielos 
dugne. „Langas į sodą", tiesa, be

gerbė VVinstoną Churchill)
Buvęs Anglijos mlnlsterls plrminin- 

var" kas Winston Churchill savo laisvalai
kį su malonumu skiria rašymui ir ta
pybai. Trys jo kūriniai Britų kara-

Man ne vis tiek, kur rugio 
pos bręsta, 

Kurių dirvonų vėjai šlauko 
juos. (

Transcendentinio amžinumo bei ČKurSiSm 'nėpapi 
nenutrūkstamumo (egzistencinio iš- garbės nario vardą, 
likimo) motyvas, tiesa, tik vienoj 
vietoj kritiškas, bet yra, berods, 
naujas F. Kiršos lyrikoj. Poetas 
tiki mūsų išlikimu ir gyvybės 
marumu:

Nenusiminki, mano broli,
Banguoja amžiai sielomis.
Visur, visi pasaulio toliai
Gyvi palieka su mumis.

. 1.411 Bukosios akademijos parodoje buvo (p. 141) Ustatytl „Mr. Winter3* vardu. Už jpos
. . karališkoji akademija sutelkė W.

Churchilliul nepaprasto akademijos

Naujosios Remarko filmos 
nepasisekimas

Naujoji filmą „Are de Trlomphe". 
pagaminta pagal to paties vardo 
Erich Marla Remarque romaną, New 
Yorke susilaukė labai aštrios kriti
kos. „Ney York Times" rašo, kad ro
mano literatūrinis turinys yra visai 

. dingęs, o vietoj jo pasilikusi plokščia 
(p-52) meilės istorija.

ne-

Genujos muzikos 
skelbia panistų

Neseniai (kurta Genujos muzikos 
akademija gegužės menesį rengia 
tarptautines pianistų varžybas. Nei 
amžiaus nei tautybės ribos dalyviams 
nėra nustatytos. Premijas skirstys 
garsieji Italijos muzikos žinovai.

akademija 
varžybas

Čekoslovakijos vyriausybė neiš
leidžia Ivan Jandor J Hollywoodą

Svarbiausiajam DP gyvenimą fil- 
mos „Ieškojimas" aktoriui, devynerlų 
metų amžiaus čekui Ivan Jandor Hol- 
lywoodas pasiūlė sudaryti su juo su
tarti Ilgesniam laikui. Valko tėvai 
Hollywoodo pasūlymo nepriėmė, ka
dangi čekų valdžios organai atsisakė 
valką Išleisti į užsienį.

Sunkus Sovietų kompozitorių 
atgailos kelias

Sovietų kompozitorių sąjungos kon
grese Dlmitrljus šostakovič, prisipa
žindamas kaltu dėl nukrypimo savo 
kūryboje į Vakarus, pareiškė: „Mes 
turime visomis jėgomis kovoti su už
sienio muzikos įtaka". Panašius pa
reiškimus padarė Ir kiti sovietų kom
pozitoriai. Išskiriant Serglejų Prokor- 
vjevą, kuris iki šiol dar tyli. Nežlū 
rlnt kompozitorių pastangų išpirkti 
savo „klaidas", sudarant kompozito
rių kongreso prezidiumą nė vienas 
iš trijų „nusikaltusiųjų" (Soštokovlč, 
Prokorvjev, ir Chačaturlan) i prezl- 
dumą nebuvo pakviestas.

Klemensai Jūra TREMTINIO AŠA
RA. Lyrika. Rankraščio teisėmis. 300 
egz. 1948 m. 70 psi. Iliustravo Vyt. 
Gavėnas.

Joseph Prunskls, J.C.L.,, COMPA
RATIVE LAW. Ecclesiastical and Ci
vil In Lithuanian Concordat. A Stu
dy with historical notes. A Dissertat
ion submitted to the Faculty of the 
School of Canon Law of the Catholic 
University of America In Partial Ful
fillment pf the Requirements for the 
Degree of Doctor of Canon Law. 
Washington. D.C., 1945, 181 psi.

J. Švaistas. RAŠAU SAU. Tremti
nės užrašai „Minties" leld. 80 psl. 
Kaina nepažymėta. Viršelis dali. P. 
Auglaus.

Dipl, archit. Vyt. Peldavičius. MA
ŽAS GYVENAMAS NAMAS. „Atža
lyno" leld., Weilheim-Teck, 1948 m. 
Rankraščio teisėmis. 31 psl. Kaina 
RM. 3.50.

Balė Voveraitė. ZIRGONE IR GAI- 
LE, 3-jų dalių scenos pasaka. Illust. 
J. Tričys. Lietuvių Skautų Sąjungos 
Brolijos Vadijos leld. Detmold, 1948 
m. 38 psl. Kaina RM. 8.—.

Z. Kolba. Daili Saulutė (Piešimo me
todika pradžios mokyklai). Kaina 
RM. 20.—.

Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR 
MINTYS. Patrlos leid. 1947 m. 300 
psl. Kaina nepažymėta. %
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DP Į AMERIKĄ
Nors nuo karo pabaigos praėjo 

jau treji metai, bet Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos stovyklose 
tebegyvena 630.000 išvietintųjų 
asmenų. Daugiau kaip prieš me
tus laiko prezidentas Trumanas 
prašė Kongreso laikinai panaikinti

Norintieji įvažiuoti į JAV bus 
patikrinami, kad būtų pašalinta 
sa’ugumo rizika, išvengta krimina
listų ir asmenų su dvasiniais trū
kumais. Yra numatyta įsteigti ko
ordinatoriaus institucija, kurį 
tvarkytų visą šita reikalą. Atskirų 
štatų gubernatoriai kartu su ko-

Schw. Gmuerdėje aukštesniosios technikos mokyklos I-os laidos absol
ventai ir garbės prezidiumas, (teikiant atestatus. B. Borjero nuotr.

imigracijos kvotų suvaržymus ir 
tuo būdu padėti išspręsti DP pro
blemą. 1947 m. balandžio mėn. at
stovas William G.’Stratton, respu
blikonas iš Illinois, patiekė kon
gresui įstatymo projektą, pagal 
kurį per ketverius metus būtų įsi
leista 400.000 DP. Projektas buvo 
laikomas kaip karvelis narve ir 
DP, norintiems atvykti į Ameriką, 
buvo atsakoma, kad jie galės įva
žiuoti pagal kvotų sistemą. Per 
1947 m. paskutinius šešis mėn. 
buvo įsileista 9000 asmenų. Pasku
tinėmis savaitėmis atrodo, kad 
Kongresas kai ką daro DP reikalu. 
Atstovų Rūmų teisinė komisija 
patvirtino projektą, patiektą res
publikonu atstovo Frank Fellows. 
Sis projektas numato panaikinti 
kvotų suvaržymus, įsileidžiant 
200 000 pabėgėlių per dvejus me
tus. Projektas numato išduoti vizų 
proporcingai kiekvienai pabėgėlių 
grupei. Vizos būtų įskaitytos į 
ateities imigracijos kvotas tų 
kraštų, iš kurių DP yra kilę. Pav., 
Latvijos kvota sudaro 236 imi
grantai. Jei JAV paimtų iš 84 000 
latvių DP 18 000 į JAV, tai Latvi
jos emigracijai būtų uždėta „hipo
teka" 50 metų.

Projektas numato ir pirmumo 
klases. Pirmiausia norima įsileisti 
ūkio darbininkus,’ gydytojus, dantų 
gydytojus, gailest. seseris ir tam 
tikros rūšies apmokytų darbininkų. 
Pagaliau projekte numatyta, kad 
DP, norėdamas apsigyventi paski
rame štate, turės gauti iš štato 
gubernatoraus leidimą.

Stebėtojai praneša, kad Fellows 
projektas turėtų būti Atstovų Rū
muose priimtas šią savaitę. Klau
simas, kas su juo atsitiks senate. 
Aukštieji Rūmai nori greit pradėti 
debatus savo projekto, pagal kurį 
numatoma priimti tiktai 100000 DP 
per dvejus metus. (NYHT,48.5.2.)

DP ĮSILEIDIMO PROJEKTAS 
PATIEKTAS SENATUI

Atstovų rūmų juridinė komisija 
po ilgai užsitęsusių svarstymų pa
galiau nubalsavo už 200 000 Euro
pos DP įsileidimą į JAV per atei
nančius dvejus metus. Pagal tos 
komisijos pranešimą, įstatymo pro
jektas numato įsileisti karo pabė
gėlius iš amerikiečių, britų ir pran
cūzų zonų Vokietijoje ir Austri
joje iš Italijos. Naujasis projektas 
yra tartum ir kompromisas Strat- 
tono biliui, kuris numatė įsileisti 
400 000 DP per ketverių metų lai
kotarpį. .

DP būsią įsileisti pagal tam tik
rą klasifikaciją. Įstatymo projek
tas, patiektas atstovo Frank Fel
lows, imigracijos pakomisės pirmi
ninko, siūlo įsileisti tokius asme
nis į JAV:

1. Žemės ūkio darbininkus, gy
dytojus, dantų gydytojus, medi
cinos seseris, tarnaites, statybos 
darbininkus ir rūbų bei* aprangos 
darbininkus, 2. asmenis, turinčius 
išsilavinimą mokslinėje ar tech
nologinėje srityje, 3. asmenis, tu
rinčius kraujo giminių JAV.

ordinatoriumi nustatys affidavitų 
ir asmenų eilę, kiekį ir kategori
jos DP, kurių kiekvienas štatas 
norės priimti pas save. Paskiri as
mens ir organizacijos, kurios pa
laiko DP įsileidimą, turės patiekti 
finansinius įsipareigojimus, kaip 
užtikrinimą, kad DP netaps visuo
menei našta. (S&S)

ATVYKSTA NAUJAS LIETUVIŠ
KAI KALBĄS JAV VICEKON

SULAS
Stanley Prisbek paskirtas vice

konsulu Vokietijon. Kur jis dirbs, 
dar nėra žinoma, bet greičiausiai 
Frankfurto, Muencheno ar Stutt- 
garto konsulate. Naujasis vicekon
sulas kalba septyniomis kalbomis: 
lietuvių, anglų, prancūzų, lotynų, 
ispanų ir graikų. Paskutiniu metu 
studijuoja vokiečių kalbą, kurią 
jau yra taip pat gerokai pramokęs.

Prisbek mokėsi St. John mo
kykloje, lankė Western Maryland 
College, St. Thomas College ir 
studijavo Columbia universitete. 
Karo metu tarnavo JAV kariuo
menės saugumo skyriuje.

Tarp visų kitų pareigų, nauja
jam vicekonsului teks skryninguo- 
ti ir DP, norinčius emigruoti į 
JAV. (The Ewening News Vilkes)

3,5% DP NETINKAMI EMIGRUOTI
Tarptautinė Pabėgėlių Organiza— 

cios būstinė iš Bad Kissingen pra
neša, kad iš 8.033 asmerikiečių zo
nos DP, norėjusių per vasario mėn. 
emigruoti, tiktai 280 buvo atrasti 
sveikatos atžvilgiu netinkami.

Iš šių 280—57 buvo atrasti sergą 
džiova ir 37 venerinėmis ligomis. 
Kitomis ligomis sergančių ar netin
kančių darbo sąlygoms rasta 186. 
Iš 2.460 kandidatų, norinčių įsi
kurti Kanadoje, 106 buvo nepriimti.

Iš Anglijoj norinčių apsigyventi 
bendro skaičiaus per vasario mėn. 
2.231 asmenų per medicinišką pa
tikrinimą nubirėjo 52 DP. Austra
lija iš 1.225 savanorių atrado 105 
fiziškai netinkamus.

KARINIO GUBERN. PAVAD. 
APIE DP

Politinių Pabėgėlių ir DP Tarp
tautinio Komiteto (INKOPF) Re- 
gensburgo filiale buvo pasiuntusi 
protestą dėl Bavarijos teisingumo 
ministerio Mūller pareiškimo spau
dai. Balandžio 26 d. yra iš Berlyno 
gautas karinio gubernatoriaus pa
vaduotojo generalmajoro Hays at
sakymas. Atsakyme sakoma, kad 
karinė valdžia kriminalinio ele
mento jokiu atveju neidentifikuoja 
su visa DP mase. Be to, ten pat 
toliau sakoma, kad ir ateity ka
rinė valdžia yra nusistačiusi leis
ti vokiečių policijai į DP stovyk
las įeiti tik lydint amerikiečių ka
riams.

— Liežo apylinkėse ligi šiol įsi
kūrė daugiau kaip 100 lietuvių 
angliakasių, apie tiek pat yra ir 
jų šeimų narių. Sj skaičių dar pa
pildo jau iŠ seno čia gyvenantieji 
lietuviai. Yra ir čia išaugusio jau
nimo. Vieni jų visai nemoka lie
tuviškai, bet kiti yra susipratę lie
tuviai ir pasiryžę grįžti laisvon 
tėvynėn. Vietos lietuviai naujai

LIETUVIAI Pasautyfa

LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS 
BRAZILIJOJE

Sao Paulo lietuvių kolonijoj šiuo 
metu veikia visa eilė organizacijų.

Liet. R. Katalikų Šv. Juozapo 
Bendruomenė šiais metais šven
čianti 20 metų veikimo jubiliejų. 
Bendruomenės veikla daugiausia 
pasireiškia per vyrų broliją, ka
talikių moterų draugiją ir chorą. 
Bendruomenės pastangomis buvo 
pastatyta pirmoji Pietų Amerikoj 
lietuvių kat. bažnyčia.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj rūpi- - 
naši mokyklų išlaikymu. Jos ži
nioje yra 4 mokyklų pastatai.

Liet. ’ Jaunimo Sąjunga „Vytis" 
išaugo prieš 10 metų ant „Vilties"

Klėtelė Baltijos pajūry netoli Palangos
P. Ąžuolo nuotr.

griuvėsių. „Vytis" dirba lietuviš
kos dainos ir meno srityje.

Lietuviai skautai E. Pažėros ini
ciatyva vėl atgijo. Prisidėjo ir 
keletas pernai iš Vokietijos atvy
kusių skautų.

Pažymėtinas svarbus kultūrinis 
indėlis yra seselių pranciškĮečių 
vedamos mokyklos Vila Zelinoje 
ir V. Beloje, kur mokosi duagiau 
kaip 1 000 mokinių. Rio de Janeiro 
lietuvių veikimas pasireiškia per 
.fVilnis" Sąjungą, Lietuvių Kata
likų komitetą ir karo metu per 
Raud. Kryžių.

iŠ KANADOS LIETUVIŲ TARY
BOS VEIKLOS

Kanados Lietuvių Tarybos To
ronto skyrius, kuriam sumaniai 
pirmininkauja Mečys Norkus, jau 
galutiniai įėjo į normalaus darbo 
vėžes. Susirinkimai vyksta regu
liariai kiekvieną mėnesio trečią 
sekmadieni parapijos salėje. Susi
rinkimai yra pravedami įdomiai, 
vieningumo dvasioje, ypač visi 
patenkinti kultūringa diskusijų li
ga, kurios metu paliečiami visiems 
rūpimi klausimai bei pasitaikan
čios negerovės.

Vieno susirinkimo metu buvo 
padarytas pranešimas, kuris cha-

rakterizavo Kanados valdžios lai
kyseną komunistų atžvilgiu ir su
sidomėjimą atvykusiais tremti
niais. Esą, Kanados valdžios parei
gūnams yra žinoma, kad keletas 
naujai_ atvykusių tremtinių jų tar
pe ir moterų) lankosi pas lietu
viškai kalbančius komunistus. Ka
nados Lietuvių Taryba svarstė, 
kaip padėti tautiečiams, kurie gal 
ne tiek iš blogos valios, kiek iš 
nežinojimo patenka į komunistų 
pinkles.
KAIP VYKSTA SIUVĖJŲ ĮKUR

DINIMAS KANADOJE
Paskutinioji siuvėjų partija, su

sidedanti iš 25 siuvėjų ir jų šeimų 
narių, atvyko į Kanadą kovo mėn. 
pabaigoje. Iki šiol į Kanadą yra 
atvykę 104 siuvėjai ir jų šeimų 
nariai. Didžiausias ^rūpestis at
vykstančiais tenka vietos lietuvių 
organizacijoms, nes visų tautybių 
siuvėjai Kanadon įvežami su są
lyga, jei jų tautiečiai juos aprū
pins butais. Montrealyje tą rei
kalą tvarko Lietuvių Tremtinių 
Gelbėjimo Komitetas, kuriam pir
mininkauja p. Juškevičius.
DARBŠTUS AMERIKOS LIETUVIS

Balandžio 18 d. Čikagos lietuvių 
visuomenė turėjo progos pama
tyti operetės „Nlossom Time" lie
tuvišką pastatymą. Operetę pa
ruošė-ir dirigavo energingas Ame
rikos lietuvis Kazys Steponavičius- 
Stephans, atliko jo vadovaujamas 
vyrų choras „Pirmyn". Su „Pir
myn" choru K. Steponavičius dir
ba nuo 1931 m. Per tą laiką jis 
pastatė visą eilę operų ir operečių: 
„Carmen", Meilės eleksyrą", „Ca- 
valeria Rusticana", „Kornevilio 
varpus", „Lima", „Bailus dakta
ras", Šokoladinis kareivis", „Ka- 
minkretis ir malūnininkas,“. 1938 
m.-K. Steponavičius su savo vyrų 
choru buvo atvykęs ir į Lietuvą.

LIETUVIAI BELGIJOJE
Belgijos lietuvių bendruomenė 

kovo 26 d. neteko vieno jauno 
savo nario. Lustin Sanatorijoje mi
rė 26 m. studentas Stasys Girnys, 
kuris, karo atblokštas Belgijon, 
dirbo Namuro apylinkėje ūkyje, o 
vėliau popieriaus įmonėje. Paga
liau jis buvo išsirūpinęs BALFo 
stipendiją technologijos studijoms 
Liuveno un-te. Sunkios gyvenimo 
sąlygos palaužė jaunuolio sveika
ta. ir dvejus metus išsirgęs, mirė. 
Charleroi ir apylinkės lietuviai 
ėmėsi iniciatyvos pastatyti velio
niui kuklų paminklą.

Iš skautų vadovų sąskrydžio Horneburge. Balandžio mėn. pradžioj Horneburge prie Hamburgo YMCA Trai
ning centre — pilln buvo suskridę išvisų trijų zonų skautų vadovai pasitobulinti skautavime ir laužų vedimo 
technikoje. •

nių, kuriuos būtinai reikia šalinti. 
. Esą tautiečių, kurie nepripažįsta nei 

civilinės, nei bažnytinės valdžios, kai 
kurie esą sukurę mišrias šeimas, o 
kiti ta linkme jau einą, esą ir šiaip 
mūsų tautiečių tarpe pakrikimo, 
šeimos savaitės proga, prof. kan. 
J. Meškauskas skaitė pirmąją pas
kaitą „šeima be tėviškės ir be na
mų“. Savo paskaitoj prof. kan. Meš
kauskas pabrėžė, kad visos mūsų tau
tos viltys tremtiniuose, nes tėviškėj 
ir Sibiro tremtyje lietuviams gresiąs 

. išnaikinimas, o lietuviams užjūrio 
kraštuose gręsia nutautimas. Profe
sorius labai apgailestavo, kad ir 
čionai yra/ daug negerovių. Nors 
šeima yra tautos ir valstybės pagrin
das, bet jau pastebimas mūsų šeimų 
irimas. Toliau prof. kan. Meškauskas 
iškėlė tragišką šeimos padėti stovy
kliniame gyvenime, netekus tėviškės 
įr namų. Be principų be valios žmo
gus pradeda pasiduoti aistrom, sakė 
profesorius. Tokiems ilgas stovyklinis 

, gyvenimas pakerta jėgas, jie ieško 
užsimiršimo palaidame gyvenime. 
Tokius reiškinius turime apverkti 
visi: ir dešinieji Ir kairieji. Kas 
daryti? — Reikia sudaryti viešąją 
opiniją, kad būtų jaučiama, Jog 
bendruomenėje tokie reiškiniai smer
kiami. Reikia, nieko neturintiems 
veikti, darbo ir kultūrinių, padorių 
pramogų. Reikia pagaliau ir stovykli
nių įstatymų, kurie reguliuotų žmo
nių elgesį. Po paskaitos iš klausytojų 
tarpo buvo klausimų ir pasiūlymų. 
I klausimus davė paaiškinimų prele
gentas prof. kan. J. Meškauskas, tarp 
kitko pareikšdamas: „Mes turime 
gerbti kiekvieno įsitikinimą, bet ne
galime gerbti pakrikimo".

uaina ur. rvuziuus šventinimu ir Antrąją paskaitą „Tėvai ir vaikai“ 
garbės prezidiumą pakviečiamos čia skaitė <J. Tijūnėlis. Liesdamas jau- 
gyvenančios motinos, išauginusios “* 
ne mažiau kaip 6 vaikus ir sulau
kusios 65 metų amžiaus. Garbės pre
zidiume matome žilagalves, nuo vargo 
ir rūpesčių palinkusias, močiutes, iš 
kurių Ruginienė jau sulaukusi net 95 
metų amžiaus.

š) kartą ir vėl jausmingai prabyla 
prof. S. Sužiedėlis. Jis parodo lietuvę 
motiną su jos rūpesčiais bei var
gais ir. Iškelia didžiąją motinystės 
reikšmę.

Po gražios paskaitos prabyla J. E. 
vyskupas Brizgys. Jis“ nuoširdžiai

atvykusiems yra daug padėję mo
raliai ir materialiai, nes pradžioje 
į lietuvius tremtinius, ypač į tuos, 
kurie pateko Belgijon kaip vokie
čių karo belaisviai, buvo nepa
lankiai žiūrėta ir’ypač moraliai jie 
buvo belgų skriaudžiami. Dabar 
sąlygos gerokai pasikeitė ir lietu
viu darbininkų atžvilgiu laiko
masi žymiai palankiau.

dujingas pamaldas prie paminklo 
„Zuvusiems už Lietuvos laisvę" už 
mirusias bei žuvusias lietuves moti
nas ir pasakė jautrų pamokslą. Sek
madienio rytą, dalyvaujant moky
kloms ir visuomenai, iškilmingai pa
keliama tautinė vėliava kryžiaus 
aikštelėje. Po vėliavos pakėlimo J. E. 
Vyskupas V. Brizgys atlaikė iškil
mingas pamaldas ir pasakė turiningą 
pamokslą. iškeldamas motinystės 
šventumą ir pareigas, kurias uždeda 
lietuvei motinai tėvynė. Pamaldų 
metų, kaip paprastai, gražiai skambėjo 
„Dainavos“ ansamblio giesmės. Po 
dvasinio susikaupimo hanaviečiai 
rinkosi | erdvią teatro salę iškilmin
gos akademijos. Akademija prade
dama dr. Kožicos sveikinimu ir t.

Wiirttembergo LTB Apygardos 
suvažiavimas

Aktualiesiems bėgamojo momento 
reikalams apsvarstyti ir tolesnei 
veiklai aptarti TUbingene (vyko LTB 
WUrttembergo apygardos suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvavo WUrttem
bergo apygardoje veikiančių LTB 
apylinkių tremtinių komitetų pirmi
ninkai. Apylinkių komitetų pirminin
kai padarė pranešimus ir apibudino 
savo veiklą bei tremtinių gyvenimą. 
Apygardos komiteto valdybos nariai 
plačiau paryškino WUrttembergo 
apygardos veiklą, apibudino ateities 
veiklos užsimojimus Ir supažindino 
su LTB Vyr. Komiteto pastangomis 
bei darbais.

WUrttembergo apygardos komiteto 
pirmininkas adv. J. Šlepetys, atida
rydamas suvažiavimą, pabrėžė, kad 
šis suvažiavimas įvyksta nepaprastu 
momentu. Didžiųjų valstybių politi
nis įtempimas labai padidėjo. Tas 
įtempimas kartais gali privesti prie 
rimtų (vykių. Mės negalime tuo ne
sidomėti, nes. atbėgę nuo mūsų ty
kančio priešo tūkstančius kilometrų, 
nenorime būti lo pavyti. Nerimo aki
vaizdoje mes žiūrime tolyn | Vaka
rus. Čia suvažiavome pasikalbėti, iš
siaiškinti, gauti nurodymų, kad gali
mo pavojaus valandoj nebūtume pa
krikę, bet žinotume mūsų tikslus Ir 
jiem'siekti planus.

WUrttembergo apygarda tuo cha
rakteringa. kad | ją įeina ne tik 
prancūzų zona, bet ir dalis amerikie
čių zonos.

Apygardos komiteto pirm. adv. J. 
Šlepetys pranešė, kad sovietų zonos 
pasienyje esančios stovyklos, kaip 
Kasselis ir kitos, išgyvena nerimą ir 
nori išsikelti kur nors l vakarus. Sto
vyklom ištisai persikelti bevelk ne
įmanoma, nes niekur nerandama pa
talpų. Bandoma dalimis žmones per- 
kėldlnti i kitas stovyklas. Prancūzų 
zonos lietuvių komitetai turi dėti 
pastangas, kur tik galima priimti iš 
sovietų zonos pasienio stovyklų at
vykstančius lietuvius ir jiem padėti 
įsikurti.

Iš apylinkių komitetų pirmininkų 
pranešimų paaiškėjo, kad lietuvių 
tremtinių veikla yra gyva ir gera.

Prancūzų zonoje stovyklų nėra, ir 
lietuviai tremtiniai gyvena privačiai. 
Bevelk visi gauna dirbančiųjų prie
dus. Dalis lietuvių dirba fabrikuose. 
Emigracijos reikalai prancūzų zonoje 
tvarkosi prasčiau. Rudeni dalis nete
kėjusių moterų išvažiavo l Angliją, 
o dabar viengungės moterys verbuo
jamos namų ruošos darbams i Kana
dą. Tai ir viskas. Vyrai ir šeimos 
niekur išvažiuoti galimybės neturi. 
Pavieniai asmenys turi leidimus įva
žiuoti I Kolumbiją ir kitus kraštus, 
bet išvažiavimui daroma kliūčių. Su
sidaro įspūdis, kad IRO organizuoja
ma emigracija nevaržoma, nOrs įvai
rios komisijos ir labai sunkiai įsilei
džiamos, gi privatus išvažiavimas la
bai, tiesiog nenugalimai apsunkintas. 
Pavieniui labai sunku išvažiuoti net 
ir t Prancūziją, jei tenai esi ir kvie
čiamas.

Lietuvių tremtinių santykiai su 
prancūzų karine valdžia geri.

Vykdomosios Tarybos Įkurdinimo 
Tarnybos vardu p. Masaltls padarė 
platų pranešimą lietuvių tremtinių 
emigracijos reikalu. Pastangų daryta 
daug, bet laimėta labai mažai. Da
bartinė emigrcija mums nenaudinga. 
Atskiri kraštai perka tik raumenų 
jėgą. Gausios šeimos, seneliai, valkai, 
ligoniai nė vienam kraštui nereika
lingi. Mūsų tikslas — kad kuodau- 

. glaustai lietuvių išvažiuotų l JAV ir 
Kanadą.

Dr. A. Šerkšnas apibudino švietimo pasveikina lietuves motinas ir ragina 
veiklą. Mokytojai dirba nepaprastai atlikti tas "pareigas, kurių reikalauja 
sunkų ir tautiniu atžvilgiu gal pat| i§ motinos Tėvynė ir Dievas. Po to 
naudingiausi darbą, bet dažnai būna motinas sveikino organizacijos. Svel- 
užmlrštaml Ir net nuskrlaudžiami. klntojal pareiškė gražių linkėjimų 
Komitetų pirmininkai turi budėti lie- motinoms ir parodė joms dėkingumą 
tuvių tremtinių mokyklos sargyboje, už jų didelę meilę savo vaikams 
Nežiūrint sunkiausių sąlygų ir viso- po iškilmingos akademijos sekė 
kiaušių nepriteklių, lietuvių tremtinių gražiai paruošta meninė programėlė. moV.rVlrxc mnVclinic Ivffvc _ ___ ____ ____________

kaip kad praeityje buvo lietuvės 
motinos. LRK vietos skyriaus pirm, 
pik. Tautvilas, taręs atitinkamą žodi, 
24 motinoms įteikė dovanų. Meninėje 
dalyje pasirodė valkų chorelis, soli
stės Armonienė ir Daugėlienė, vio
lončelistas Armonas, mažesniųjų ir 
didesniųjų mergaičių tautinių šokiu 
grupės, vad. mokyt. Spakevičlūtės. 
Gimnazijos mokiniam specialią apie 
motiną paskaitą skaitė vlcedirekt. B. 
Graužinis, o gegužės mėn. 1 d. vaikų 
darželis pagerbė savo motutes vaidi
nimėliu „Be mamytės“.

—Gegužės 1 d. vietos scenos mėgė
jai, vadovaujami ponios V. Valavi- 
čienės. miesto teatro salėj suvaidino 
K. Binkio 5 v. pjesę „Atžalynas“. 
Pastatymas buvo dviejų su puse mė
nesio sunkaus jaunųjų ir vyresniųjų 
scenos mėgėjų pastangų ir darbo 
vaisius. Pabrėžtina, kad vietomis 
scenos sudarė visiškai puikaus 
įspūdžio ir kai kurių aktorių lygis 
buvo, galima sakyti, daugiau negu 
mėgėjiškas. Gal geriausiai pasirodė 
Ališauskas-Žiogo vaidmenyje, Mulio- 
lis-Juzės Mieželis-Petro ir kti. L. V.

Padėka
Jo Eksc. Ponui Ministrui K. 

Graužiniu! Uragvajuje už suteiktą 
asmenišką paramą nuoširdžiai dė
koja

MUnsterio Universiteto lietuviai 
studentai

Pranešimai

Mielus idėjos draugus dr. 
V. SOMKAITĘ ir dr. ADO
MAVIČIŲ, sukūrusius naują 
lietuvišką šeimą, širdingai 
sveikina ir linki gražios atei
ties
Tuebingeno Stud*. Ateitininkų 

Draugovė

nimo nusikaltimus, kalbėtojas nu
rodė, jų priežastis: nesantaiką šei
moj, materialinius trūkumus, 
mažą vaikų priežiūrą, mišrias vedy
bas, skyrybas ir kt. Diskusijose buvo 
visų pabrėžtinai pasakyta, kad dėl 
blogo vaikų elgesio, jaunimo pakry
pimo iš tiesaus kelio esą kalti ypatin
gai tėvai. Tėvai turi savo vaikams 
surasti daugiau laisvo laiko su jais 
pabuvoti, parodyti jiems daugiau vi
dinės šilumos ir pan.

„Mūsų priešas Nr. 1" — tokia tema 
kalbėjo kempteniečiams šeimos sa
vaitės proga prof. Stp. Kolupaila, 
pažymėdamas, kad visų negerovių 
priežastimi esąs nedarbas. Žmogus 
be darbo pradedąs kortuoti, glrtuo- ------- - -------------
kliautį ir pan. Profesorius siūlė imtis vykių: bent po . -------- — •-
visų priemonių, toms negerovėms mo dalyviai vykdami pasiima reikia- 
užkirsti kelią. Daugumos labui reikia mą kieki maisto, nes Hanau stovy- 
nesigailėti pašalinti iš mūsų tarpo ir kloję su maistu labai šiuo metu sun- 
vieną kitą iškrypėli, kuris blogu ei- ku. Nakvynėmis bus pasirūpinta. Su
gestu ir nepadoriu gyvenimu nuodija važiavimo darbotvarkė bus paskelbta 
visų kitų padorių tautiečių gyvenimą vietoje. Paštų viršininkai paruošia ir 
ir daro jam neigiamos įtakos. atsiveža raštu apie savo pašto veiklą

Reikia apgailestauti, kad stovyklos pranešimą. Apie dalyvavimą suvažia- 
gyventojai nepakankamai rodė susi- vime prašome mums pranešti tele- 
domėjimo tokiom svarbiom paskai- grama arba skubiu laišku iki gegužės 
tom. ~ ““ ■**

per
Šaukiamas Paštininkų bei Lietu

vių Paštų Viršininkų
SUVAŽIAVIMAS

Aktualiems paštininkų profeslnlems 
reikalams bei lietuvių paštų veiklai 
aptarti Hanau Paštininkų Grupės 
Valdyba šaukia tremtyje gyvenančių 
paštininkų bei šiuo metu veikiančių 
stovyklose lietuvių paštų viršininkų 
SUVAŽIAVIMĄ. Suvažiavimas |vyks 
Hanau Lietuvių stovykloje š. m. ge
gužės 29 d. Suvažiavimo pradžia 9 
vai. Atvykti reikia iš vakaro, gegu
žės mėn. 28 d. I suvažiavimą vyksta 
paštų viršininkai ir iš didesnių sto
vyklų: bent po 1 atstovą. Suvažiavi-

mėn. 23 dienos.
Hanau Paštininkų Grupės Valdyba

Lietuvos skautų sąjungos tarybos pirmasis posėdis. Iš kairės | dešinę: vyr. 
sktn. A. Saulaitis — pirmasis sekretorius, sktn. E. Putvytė — skaučių se
serijos garbės gynėja, vyr. sktn. O. Zailskienė — ūkio komisijos narė, 
vyr. sktn. St. Jakštas — vyriausio skautininko pavaduotojas, skt. M. Jurk- 
šas — ūkib komisijos pirmininkas, sktn. P. Balčiūnas — pirmijos vicepir
mininkas, kun. Vaišnora — pirmijos dvasios vadovas, vyr. sktn. dr. D. 
Kesiūnaitė — vyriausios skautinlnkės «- — «.-•»■---- •---
mijos pirmininkas.

pavaduotoja ir K. Palčiauskas- pir- 
J. Gaidžio nuotr.

paruošia menine programeie. 
mokyklos mokslinis lygys pasigėrė- Pradžios mokyklos mokinių choras, 
tinai džiuginąs. vadovaujamas mok. Zilionio, padal-

Suvažiavimas praėjo sklandžiai ir navo dainelių, padeklamavo eilėraš- 
darblngai. Apylinkių komitetų pir- Šių, o protarpiais buvo įpinta akor- 
mininkai patikino apygardos valdy- deono muzika ir plastikos Šokiai.
bą. kad dar su didesniu rūpestingu- Jurgis Janušaitis.
mu bus dirbama lietuvių tremtinių 
reikalui ir Lietuvos laisvinimui.

Gražiai Pagerbta Lietuvė Motina
Ir šiais metais Hanatr lietuvių sto- 

vykioje buvo gražiai pagerbta lie- s,ir,I(;w 
tuvė motina. Šios giliai prasmingos 
dienos išvakarėse stovyklos vaikučiai 
skubėjo stovyklos rajonais, nešini 
gražiausių gėlių puokštėmis, kurias 
skylė savo motutėms. Vakare lietuvių 
koplyčioje stovyklos klebonas kun. 
dekanas Gelažius atlaikė trumpas ge-

Brangiai sesei VILHELMI
NAI JAGOLDAITEI mirus, 
tėvui ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

„Šešupės" skaučių tuntas 
Ingolstadte

LTB Augsburgo-Hochfeldo 
Pradinės Mokyklos mokyto
jui JUOZUI ir jo žmonai 
RUŽENKAI - TAMULEVICI- 
AMS, jų motinai uošvei už
sienyje mirus, gilaus liū
desio valandoje reiškiame 
nuoširdžią brolišką užuo
jautą

Mokyklos Vedėjas ir 
Bendradarbiai

Motinos diena Fellbache
Fellbach (WUrtt.) — Gegužės 2 d. 

vietos lietuviai, kurių čia yra 500, 
motinos dieną. Minėjimą 

suruošė Raud. Kryžiaus moterys; 
iriimat Programa buvo įdomi ir rūpestingai 
naftini Paruošta, 10.15 vai. tautiečiai gausiai 
- - rinkosi parapijos bažnyčion pasimel

sti už savo motinas, nepamirštant 
motinų — kankinių anapus geležinės 
sienos. Pamaldas laikė ir turiningą 
pamokslą pasakė kolonijos kapelio
nas kun. P. Juknevičius. 15 vai. para
pijos salėje buvo minėjimo meninė 
dalis. Programoje: vaikučių deklama
cijos, domininkono Tėv. Tomo Zirū- 
raičlo paskaita „Motina — Dievo kū
rybos perlas" ir Alės Sldabraltės — 
Petrauskienės „Aliutės sapnas".

Erdvi salė vos talpino susirinkusius. 
Prezidiumą sudarė vyriausios stovy
kloje motinos. Tėv. Tomo Žiūraičio 
O. P. paskaita buvo išklausyta su 
dideliu susidomėjimu. Taip pat labai 
dėkinga publika „Aliutės sapno“ 
autorei už veikaliuko režisavimą Ir 
pastatymą. Gaila, kad prieš vaidi
nimą susirgo keletas vaikučių — ar
tistų. Juos turėjo pakeisti ne visai 
paruošti vaidintojai. Šiaip, vaidini
mas būtų visais atžvilgiais pavykęs. 
Baigiant programą, daugiavaikėms 
motinoms buvo (teiktos kuklios do
vanos.

Minėjimo rengėjoms ir programos 
dalyviams mūsų motinos lieke 
nuoširdžiai dėkingos. Sūnus.

Mokytojų Tarybos sekre
torei mokytojai JADVYGAI 
KRAKAUSKAITEI, jos mo
tinai mirus, nuoširdžią užuo
jautą, reiškia Lietuvių Gim
nazijos Kemptene Mokytojų 
Taryba.

A. A.
Aleksui JASAIČIUI 

mirus, jo giminėms ir arti
miesiems reiškiame gilios 
užuojautos.

8722 Darbo Kuopa

Paminėta Vaižgantas
Balandžio 25 d. Gross Hesepes 

(anglų zon.) moksleiviai ateitininkai 
surengė kan. Juozo Tumo-Vaižganto 
mirties 15 metų sukakties minėjimą.

9 vai. 30 min. buvo pamaldos ir 
gimnazijos kapelionas pasakė apie 
velioni pamokslą,' pabrėždamas jo 
žmoniškumą ir artimo meilę.

20 vai. stovyklos salėje buvo su
rengta akademija. Atidaromojoj kal
boj buvo nurodyta, kad, palikdami 
savo gimtąją žemę, mes išsinešėme 
karštą tėvynės meilę, kurią ir turime 
tremtyje išsaugoti, nuolat ją kur
stydami didžiųjų savo tautos veikėjų 
minėjimais. Toliau buvo pranešimai 
apie Vaižganto gyvenimą ir darbus. 
Apie Vaižgantą kaip rašytoją papa
sakota atsiminimų iš susitikimų su 
gyvuoju Vaižgantu. Tarp pranešimų 
buvo skaitoma ištraukos iš Vaižgan
to raštų ir deklamuojami eil raščiai 
apie Vaižgantą. Scena buvo papuošta 
Vaižganto paveikslu ir žodžiais iŠ jo 
raštų: „Aš mylėjau Lietuvą, nes tai 
mano tėvynė, mano gyvybė, mano 
džiaugsmas ir pasididžiavimas“.

Že mos savaitė Kemptene
Paskutinė balandžio mėn. savaitė 

kempteniečių buvo paskirta šeimai 
ir pavadinta šeimos savaite. Stovy
klos vadovas V. Simoliūnas, praside
dant minėtai savaitei, pareiškė, jog 
vietos stovykloje esą liūdnų reiški-

Pranešimas veterinarijos gydy
tojams

Š. m. birželio mėn. 5 d. 9 vai. 
Augsburge-Hochfelde šaukiamas 
lietuvių tremtinių veterinarijos gy
dytojų metinis suvažiavimas. Su
važiavimui pasibaigus, birželio 
mėn. 6—7 dienomis'organizuojama 
ekskursija į kalnus.

Suvažiavimo reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu: Dr. med. vet. 
J. Gliaudelis,

DP Camp Augsburg-Hochfeld, 
Leyboldstr. 1.

Tekstilės inž. E. Tults dažykla, 
Augsburge, Haunstettene, Drossel- 
str. 13, vėl priima įvairiausius 
tekstilės dažymo darbus. Dažoma 
rūbai, antklodės, kostiumams me
džiagos, siūlai sruogomis, kojinės, 
skrybėlės, dirbtinis šilkas ir pan. 
Darbas atliekamas vienos savaitės 
būvy.

Priimama ir atiduodama kiek 
vieną pirmadienį ir šeštadienį nuo 
9—13 vai. ir 14—17 vai.

Juodai, mėlynai, rudai ir vyš
nine spalva dažoma kiekvieną sa
vaitę, o žaliai, acetato spalvomis 
ir moterų kojinės tik vieną kartą 
per mėnesį.Kempteno naujienos

— Gegužės 2 d. Motinos Dienos 
minėjimas pradėtas pamaldomis, ku
rias atlaikė kap. kun. Paulauskas, _____________________________ ,__
° H1 ,dlen»1 Pritaikintą pamokslą pa- vęs a(jr. Schwabach b. Nūrnberg) 
sakė kap. kun. Panavas. Vakare vie- .. ttca r«tos YMCA kino salėje įvyko iškil- gautas iš USA siuntinys. Ji pati 
mingas minėjimas. Garbės prezidiu- — -----‘-j----------------
man pakviestos seniausioji motina, 
jauniausuoji motina ir gausingiau
sios šeimos motina. Gimnazijos 
mokyt. Graužinienė savo paskaitoj 
iškėlė lietuvės motinos kilnumą tiek 
praeityje, tiek dabar — vargingame 
tremtinių gyvenime. Svečias iš Mem- 
mingeno p. Jankauskas, gyvai pag
vildendamas vyro ir moters skirtu
mus fiziniu ir psichiniu atžvilgiu, pa
darė išvadą, jog apie vyro pirmavimą 
negali būti nė kalbos. Abi lytys 
lygiateisiškos ir viena kitą papildo 
savo ypatybėmis darnioje šeimoje, 
kur motinai tenka didelis vaidmuo. 
Pabaigoje kalbėtojas kvietė lietuves 
motinas tremtyje išlikti tauriomis,

GUŽAUSKYTEI Bronislava! (bu-

ar žinantieji jos naująjį adresą 
prašomi skubiai pranešti: (13 b) 
Augsburg-Hochfeld, Leyboldstr. 1., 
V. Jnč.

Paieškojimas
Ieškomas pasislėpęs nuo teismo 

kaltinamas vagystėmis Tamošaitis 
Antanas, gim. 1914. IX. 18, Ident. Card. 
Nr. 79188, iki 48. IV. 20 gyvenęs lietu
vių stovykloje „Wildbad" Rothenburg 
o. T. Suradus suimti ir pristatyti Mi- 
litaergerichtui Rothenburg o. T. Te- 
lefon 401 Nr.

Stovyklos Policijos Viršininkas

Paieškojimai
Kunigas Juozas BALTRŪNAS, gy

venantis 240 E 14 st. NEW YORK, 
prašo atsiliepti jo draugus ir pažį
stamus iš tremties.

Heinrich PAKALNISCHKIS, gim. 
1903. 1. 13. Mažučiai, Kretingos aps., 
adresas: Cref Nr. 728034 42. P. O. W. 
Camp Holsworthy — Devon Great 
Britain, ieško savo motinos Onos Pa
kalniškienės (Ona Pakalnischkis), gimt 
1872 m. Kretingos apskr.

Juozas KLEMAS, gyv. Sturenborn 
ilb. Ulzburg, Kreis Bad-Segeberg bei 
Schwelnius (24b) ieško Adolfo Klemo, 
gim. 1912. 12. 25, Graužimuos, Vilka
viškio apskr. ir Arturo Klemo, gim. 
1924. 11. 19.

dovana bei geromis žiniomis) bro
liui. gyvenančiam tremtyje, nuo 
jo sesers Mis. B. Kudorausklenės 
iš Philadelphia.

Visų paieškojimų reikaluose prašo
ma laikytis tokios tvarkos:
1. pačiam ieškotojui įsirašyti LTB C! 

Kartotekon per vietos LTB komite
tą, jeigu tai nėra atlikta bėgyje 
1947 metų;

2. nurodyti galimai pilnesnes ieško
mųjų asmenų žinias (pavardė ir 
vardas, gimimo data lr vietą, pas
kutinis žinomas adresas ir kur spė
jamai dabar ieškomasis randasi) ir 
tikslų savo adresą;

3. visus paieškojimus siųsti tiktai C/ 
Kartotekai per artimiausius LTB 
padalinius, nes daromi lietuvių pa
ieškojimai kitose institucijose 
(TRKryžiuje, Vokiečių RKryžiuose, 
IRO ir pan.) vistiek jų yra persiun
čiami C/Kartotekal, kas sudaro ne
reikalingą gaišatį:

4. visas datas žymėti lietuviškai, pav.: 
1911. 10. 12 a., o savo adresuose bū
tina žymėti pašto numeri ir oku
pacinę zoną, pav.: Jonas Petrėnas, 
Lith. DP Camp, Lamboystr. 84, (18) 
Hanau, US-Zone, Germany.
Taupumo sumetimais ir LGK ir C/

SKELBIMAS Nr. 31
Iš JAV bei kitur yra paieškomi že

miau Išvardinti asmens. Ieškomieji, 
arba jų likimą žinantieji, prašomi 
atsiliepti C Kartotekon per artimiau
sius LTB padalinius, kartu nurodant 
skelbimo eilės numeri ir tikslų savo 
adresą.
579. LABRENGIENE A. iš Klaipėdos, 

MATUTAITE Kazimiera iš Kulių, 
MUNINGIS Pranas iš Žagarės, 
MOCKEVIČIENE Ona bei MIKA
LAUSKAS Antanas iš Rudėnų.

580. BLAZONCTE Marija iš Kauno, -----r................. ..................................
STRAVINSKAS Jonas iš K. Nau- Kartoteka ieškotojams atsako tik ta* 
miesčio, VIKŠRAIČIAI: Marcelė, da, kai jų ieškomieji surandama. 
Danutė, Larysa, Justinas, Jonas Neatsakymas | padarytą paieškojimą, 
bei Antanas nuo šakių. reiškia tai kad ieškomasis dar ne*

581. SONkAl: Jonas bei Vincas nuo surastas.
Telšių, POVILAITIENE-Dambrau- LTB C/Kartotekos Vedėjas
skaitė Genė iš Ukmergės. J AS AI
TE Marija iŠ Kauno ir ANDRIU
KAITIS Cesė (34) iš Tamošavos.

582. RAMONAICIAI: Adolfas bei Juo
zas is Raseinių. STRIMEDIS Pra
nas iš Šiaulių. STRANGULIS Jo
nas nuo Klaipėdos ir AGINTIENE noi;
Amelija su dukra Ona iš Bart- SHMID Mina, gim. 1914 Kaune, Iš KZ 
ninku Deutschland;

583. SEDAITIS Ferdinanuas su žmona ŠIMONIS Eduardas, gim. 1938, iš
Marta Sablovskaite. RAUKTYS Deutschland: >
Petras su žmona Domicėlė Grexai- ŠIMONYTE Nijolė, Marija,-gim. 1934, 
te iš Beinoriškių ir MILINKEVI- iš Deutschland;
CIOTE Valerija (1920). SKALNAS Fruma, gim. 1903, iš Vlr-

584. KAMINSKI Helene (1920) Iš VII- balio:
niaus; JOBOPEITIS Jette (55), SLAUSTAS Liudas, iš Hersfeld;
MANSUK-Blum Albertna (62) bei STANAT Ferdinand, gim. 1998. 8. 30, 
NESSLER-Blum Ha lene (1930) — Wischpinlal, iš Binden Insterburg; 
visos iš Vilkaviškio. TANKEL Moishe, iš Žagarės;

585. LGK prisiųsti adresai iš JAV: Ka- TANKEL Notas, Labe. iš Žagarės; 
zlui Sinkevičiui, Vytautui BiHū- URBAITIS Antanas, 1884. 4, Šahlai, 
nui, Antanui Girniui ir laiškas (su iš Deutschland.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
SHAPIRO Ghana. gim. 1915, iš Stutt- 

hof;

5
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

VADOVAUJA PASAULIO 
VYRAI KALBA

P.
TRUMANAS:

— 1948 m. sprendimo metai
JAV Darbo Federacijos susi

rinkime prez. Trujnanas pareiš
kė: „Labai galimas dalykas, kad 
pasaulio ateitis priklausys nuo 
tarptautinės padėties evoliucijos 
1948 m. bėgy“. Po to jis pridūrė, 
kad „šių metų padėties evoliucija 
parodys^ ar žmonės, mylį laisvę, 
galės visai saugiai naudotis lais
ve, iškotova per eilę šimtmečių“. 
„Jungtinių Valstybių vyriausy
bė“, tęsė prez. Trumanas, „yra 
tvirtai pasiryžusi visam, kad gy
venimo būdas, išaugęs iš demo
kratinių -laisvių — tai taip pat 
yra Jungtinių Valstybių gyveni
mo būdas — neišnyktų“.

JAGMINAS
nių Tautų nariams. Betgi „demo- . 
kratinių tautų pajėgumas išlai- : 
kyti savo nepriklausomybę totą- ' 
litarinės grėsmės akyvaizdoj pri
klauso nuo jų pasiryžmo tai pa
daryti. Pasiryžimas savo keliu 
priklauso nuo sveikos ekonominio 
ir politinio gyvenimo raidos ir 
saugumo tikra prasme. Yra žino
ma, kad aiškiai klaidingas supra
timas vyrauja Sovietų Sąjungos 
vaduose, kas liečia Vakarų kul
tūrą ir galimybes sudaryti pasto
viai veikiančius santykius tarp 
Sovietų Sąjungos ir kitų tautų 
bendruomenės narių“. Todėl 
„Jungtinių Tautų ir mūsų užsie
nio politikos pagrindinis uždavi
nys yra pašalinti sovietų vadų 
klaidingą supratimą ir sukurti 
realesnes pažiūras į tai, kas ga
lima ir kas negalima santykiuose 
tarp Sovietų Sąjungos ir viso pa
saulio. Tuo būdu gali būt atsta
tyta tarptautinės bendruomenės 
lygsvara, reikalinga Jungtinių 
Tautų veikimui“. Po to užs. reik, 
min. Marshallis pareiškė, jog 
užsieny labai bijoma, kad „mes 
galime įklimpti“ su Sov. Rusija 
ir tuo padalinti pasaulį į dvi gin
kluotas stovyklas. „Mes nenori
me didinti plyšio su Sov. Sąjun
ga. Būtų tragiška nelaimė nu
traukti santykius (tarp Jungtinių 
Tautų). Jungtinės Tautos yra fo
rumas, kuriame mes galime pa
tirti sovietų politiką. Jei Sov. 
Sąjunga pasitrauktų arba būtų 
išmesta iš Jungtinių Tautų, jei 
mes perskeltume Jungtines Tau
tas į dvi dalis, tai gali atsitikti,

VANDENBERGAS:
— JAV nenori taikos bet kokia

kaina
JAV Senato užsienio komisijos 

pirmininkas, respublikonas Van- 
denbergas, kuris laikomas -vienu 
iš asmenų, geriausiai žinančių vy
riausybės nusistatymą, Michiga- 
no Prekybos Rūmų susirinkime 
pasakytoj kalboj taip formulavo 
JAV nusistatymą taikos klausi
mais: 1) JAV neturi jokių teri
torinių ir reparacinių reikalavi
mų, 2) Jos pasisako už „taikos 
nedalomumą“ ir demokratinių 
tautų nepriklausomybės palaiky
mą, sukuriant vienalytį kolekty
vinį saugumą, 3) JAV-bės palai
ko tas tautas, kurios išpažįsta 
tuos pačius demokratijos ir tai- ( „V1 g„,
kos idealus , 4) JAV pasisako uz ><atį jos dar gabiau suskils“. Čia 
visuotinį nusiginklavimą ir JTO jjs pridūrė: „Aš nepasiryžęs tai 
sustiprinimą, nežiūrint kliūčių, patvirtinti atvirame posėdy, ta- 
sudarytų dėl sovietų užsispyrimo, įįau esu nuoįat kitų spaudžia- 
5) JAV nenori „taikos bet kokia mas žvengti lūžio. Jos labai bijo, 
kaina“. Taika, kurios nori JAV, — Dabartinis momentas — ir aš 
nesanti nei Mancheno, nei Jaltos tjkiu. kad tai tiesa, yra sunkiau- 
taika, nei „Walace taika*. Nusa- sjaSt kokį esam pergyvenę. Aš 
kęs šiuos pagrindinius JAV po- nesu visiškai pesimistas dėl susi- 
litikos principus, senatorius Van- taj-jmo sudarymo“. Paklaustas 
denbergas pridūrė: „Butų krimi- senatoriaus, ar Jungtinės Tautos 
nalinė kvailybė iš mūsų, pusės gajį sėkmingai veikti, jis trumpai 
nesunaikinti iki šaknų visų vi- ir tvirtai atsakė: „Taip". Šiuo 
daus išdavikiškų elementų, ku- Savo pareiškimu Senato komisi- 
rie svajoja Jungtinėse Valstybė- joj jis aiškiai pasisakė prieš su
se išplėsti pasaulinę revoliuciją“. šaukimą konferencijos reorgani

zuoti Jungtinių Tautų organiza- MARSHALLAS : ciją.
prieš sovietų išjungimą iš JTO
JAV Atstovų Rūmų užsienio BEVINAS: 

komisija pradėjo svarstyti pasiū
lymą JTO reorganizuoti bei pa
naikinti veto teisę, nežiūrint kaip 
į tai reaguotų Sov. Sąjunga. Šiuo 
klausimu komisijos posėdy pasi
sakė ir JAV užs. reik. min. Mars- 
hallas. „Dabartinės ' problemos, 
iškylančios prieš tuos, kurie 
trokšta taikos, nėra struktūros 
klausimai. Taip pat tai nėrė 
problemos, išsprendžiamos nau
jos formos organizacija. Jos rei
kalauja jau prisiimtų įsipareigo
jimų įvykdymo ir ištikimybės 
jau duotiems pasižadėjimams. — 
Esminės žmogaus silpnybės ne
gali būt pašalintos vienais char- 
tos nuostatais, nes jos glūdi žmo- T) ALANDŽIO 20—21 d. d., tuoj 
nių ir vyriausybių elgesy. — Min- r>po Italijos rinkimų, Piemonte 
tis, kad reorganizuotas Jungtinės JLJbuvo pastebėtas raudonųjų 
Tautos ar atitinkamos formos pa- partizanų telkimasis. Buvo skai- 
saulio vyriausybė turinti būt pa- tomasi su perversmo bandymu, 
siekta, reikalui esant, net be-tų kurio tikruosius varyklius žinant, 
tautų, kurios nenorėtų prisidėti, nesunku vaizduotis, kokio visuo- 
verta specialaus dėmesio. Tokia tinio sukrėtimo kibirkštimi buvo 
procedūra,- gal būt, sugriautų žaidžiama.- Katastrofos židiniui pa- 
esamas Jungtinių Tautų organi- čioj užuomazgoj užgniaužti Itali- 
zacijas. Rezultate būtų suskaldyta jos vyriausybė pasiuntė reikalin- 
lautų bendruomenė ir sudarytos gas pajėgas, bet papildomas 
lenktyniaujančios karinės sąjun- „aukštesnių instancijų" įsakymas 
gos ar izoliutos valstybės grupės, raudonuosius kovotojus kažkuriais
— Tokios išdavos mus susilpnin- sumetimais jau buvo pasiuntęs 
tų ir išstatytų dar didesniems namo. Iš visos tos istorijos pasili- 
pavojams iš tų pusės, kurie šie- ko tik įspėjimas — kad reikia nuo- 
kia dominuoti kitoms valstbėms“. latos budėti, ir tai ne tik Italijoj, 
Toliau užs. reik. min. Marshallis bet ir visur, nes nežinomi yra 
nurodė, jog pirmas žingsnis su- kominformo strategų planai, 
kurti taiką yra „užtikrinti lais- .Dabar iš eilės minima nauja da
vę ir nepriklausomybę“ Jungti- ta — gegužės 15 d. — kada pasi-

Maža vilties su Kremlium susitarti
Atidarydamas britų Bendruo

menės Rūmuose dviejų dienų de
batus užsienio politikos klausi
mais britų užs. reik. min. E. Be
vinas pasakė ilgesnę kalbą. Dėl 
santykių su Sov. Rusija jis pa
reiškė: Aš visada jaučiau, kad,

jei mes turėtume reikalo tiktai su 
Rusija, bet ne su komunistų ideo
logija, susitarti būtų galima. — 
Sunkumas, kuris trukdo susi
tarti, yra sąlyga, kad kiekvienas 
susitarimas, kuris mūsų gali bū
ti padarytas, turi būt taip paruoš
tas, kad paremtų komunistų 
tikslus. Kol mes nenusikratysim 
šio ideologinio nusistatymo iš 
Kremliaus pusės, maža yra vil
ties pasiekti realų ir patvarų su
sitarimą". Palietęs Vakarų Eu
ropos uniją, užs. reik. min. Be
vinas pažymėjo: „Mes visi nori
me, kad sutartis būtų tikrai efek
tyvus bendradarbiavimo instru
mentas visose srityse, ir aš tikiu, 
kad mes esame gerai pradėję. 
Tačiau klausimai — aš negaliu 
tai nuslėpti — yra labai kompli
kuoti. Jų sprendimas pareikalaus 
nuolatinio svarstymo bei veiki
mo ... Tuo tarpu yra aiškus ke
lias mūsų karinių problemų 
jungtiniams svarstymui. Mūsų 
kraštų saugumas turi būt pirmas 
reikalavimas., iš mūsų atsakingų 
valstybės vyrų ir parlamentų. 
Tai neprives prie karo. — Bet 
chaotiškas Vakarų valstybių ne- 
susitarimas, jei jis toliau tęstus, 
jas išstatytų grobiu kitiems. Mū
sų laisvė ir gyvybė bei Vakarų 
Europos tautų išsilaikymas pa
sauly turi tapti nuolatinio susi- 
organizavimo bei budrumo tiks
lu. — Pagaliau mes tikime, kad 
ir kiti prisijungs prie Vakarų 
Unijos, ir kiekvienas, kuris ateis 
į šią organizaciją turt būt visiš
kai lygiai traktuojamas su ki
tais. — Netgi mažiausia tauta, 
kuri prisijungs, negali tapti sa
telitu, kito dominuojamu“.

Perėjęs prie Vakarų ginčo su 
Sov. Rusija dėl Berlyno užs. 
reik. min. Bevinas pasakė: „Mes 
esame Berlyne teisėtai. Mes keti
name tenai ir pasilikti (plojimas). 
— Aš manau, kad bandymas iš
spręsti šią problemą nervų ka
ru turi būti baigtas. Manau, kad 
turi įvykti pasitarimas dėl iš
kilusių provokacijų“.

Dėl Vokietijos užs. reik. min. 
Bevinas pareiškė: „Mes pasisa
kome už vieningos Vokietijos 
principą, tačiau imame faktus, 
kokie jie yra ir pripažįstame, 
kad tuo ta'rpu mes negalime rea
lizuoti šio tikslo. Mes nesame 
nustoję vilties ateičiai. Mes da
rysime visa, ką galime, kad 
atstatyti Vokietijoj politiškai ir 
ekonomiškai išmintingą ir sveiką 
gyvenimo standartą.“

Priminęs, kad Austrijos klau
simu keturių didžiųjų valstybių 
užs. reik. min. pavaduotojai iki 
šiol turėjo virš 100 posėdžių, užs. 
reik. min. Bevinas pažymėjo: 
„Mes esam pasiruošę kantriai ta
tai tęsti, jei tai yra kelias, ku
riuo mes pasieksime savo tikslą. 
Sis tikslas yra tikrai laisvos, de
mokratinės ir suvereninės Aus
trijos atstatymas“.

Apie Italiją Bevinas (pasakė: 
Aš pripažįstu, kad Italijai dar 

_ reikės nugalėti didelių kliūčių, 
kol bus visai aišku, kokią rolę 
turės Italija suvaidinti pokari
niame pasaulyje“.

„Triestas musų manymu turi 
būti grąžintas Italijai. Jei ši te
ritorija bus grąžinta Italijai, man 
rodos, kad bus nustatyta gera 
siena, ir tai prisidės prie taikos 
ir pastovumo sukūrimo šiame 
regione“.

Palestinos klausimu Bevinas 
pareiškė: „Mes neatsisakysim nuo

metųBetliejus. pastovų savo

tvaras, kurios padidina ir pasle- jimu, kada tai bus pasiekta". Savo 
pia mūsų susiskaldymą ir ben- laiku Churchillis oalvojo, kad pa- 
drai džiaugdamiesi tuo garbingu šauly gali būti kelios regionalinės 
literatūros, romansų, etikos, min- sąjungos, kurios sudarytų didžiuo- 
ties ir tolerancijos turtu, pri- " ” ' *’•" *■*
klausančiu visiems, kuris suda
ro tikrą Europos palikimą, jos 
genijaus ir garbės išreiškimąj ku
ris del mūsų ginčų, mūsų kvai
lysčių, mūsų baisių karų ir kru
vinų bei žiaurių darbų, kurie ky
la iš karų bei tironijos, beveik 
baigia pranykti". Toliau Chur
chillis paminėjęs, kad Marshallo 
plano reikalams yra susijungę 
16 Vakarų Europos valstybių, 
sako: „Bet mūsų tikslas neapsiri
boja tik Vakarų Europa. Mes sie
kiame nemažiau kaip visos Euro
pos ... Mes siekiame eventualaus 
dalyvavimo visų kontinento tau
tų, kurių bendruomenė ir gyveni
mo būdas yra suderinamas su 
žmogaus teisių charta bei su lais
vos demokratijos pasireiškimu. 
Mes sveikiname kiekvieną kraš
tą, • kuriame valdžia priklauso 
tautai, o ne tauta valdžiai . . . 
Visos Europos Rytų ir Pietryčių 
tautos, išskyrus Graikiją, yra pri
verstos laikytis toli nuo mūsų ir 
daugumai jų neleista pasisakyti 
laisvuose demokratiniuose rinki
muose. Mes negalime pasitenkinti 
mažiau kaip visos Europos unija, 
ir mes žiūrime į ateitį su pasitike-

šauly gali būti kelios regionalinės

sius pasaulinės organizacijos stul
pus. „Taip aš maniau, kad Sovietų 
Sąjunga sudaro vieną iš šių di
delių grupių, Europos Taryba, įs
kaitant D. Britaniją su jos Empire 
ir Commonwealth sudarytų antrą
ją. Prečioji — Vokarų hemisfera 
su savo didžiulėmis interesų ir 
įtakos sferomis . . . Tam tikra 
prasme įvykiai paėjo šia kryptimi, 
bet ne toj dvasioj, kurioj reikia. 
Vakarų hemnisfera jau pasirodo 
kaip vienetas. Čia, Hagoj, mes 
susirinkome padėti įvairioms vy
riausybėms sukurti Nauja Europą, 
tačiau visi esame nuliūdinti, nuste
binti ir į pavojų pastatyti nesoli- 
darios laikysenos ir politikos tre
čiojo ir lygaus partnerio, be ku
rio aktyvios pagalbos pasaulinė 
organizacija negali veikti bei karo 
šešėlis negali būti pašalintas iš 
žmonių ir tautų širdžių bei protų. 
Mes turime daryti, kas yra gali
ma, kad sukurtume ir sujungtume 
didelius regionalinius vienetus, ku
riems galime padaryti įtakos; tu
rime stengtis, kantriai ir ištikimai 
dirbdami, pasiruošti tai dienai, ka
da susikurs efektyvi pasaulio vy
riausybė, valdanti svarbiausius 
žmonijos susigrupavimus".

uty
Palestina prieš gegužės mėn. 15 d.

2ydU paskelbta arabų invazija į 
Palestiną nepasitvirtino. Priešingai, 
arabų, valstybės, esą, D. Britanijai ir 
Jungtinėms valstybėms užtikrino, kad 
prieš gegužės mėn. 15 d. | Palestiną 
nenumatoma Jokia invazija. Nežiūrint 
to, padėtis Palestinoj pablogėjusi ir 
britai, kad galėtų krašte palaikyti 
tvarką, savo įgulą Palestinoj sustipri
no, atveždami iš Kipro bei Suezo sri
ties tankų bei artilerijos naujų dali
nių. Dabar britų pajėgos Palestinoj 
siekia 20.000 karių.

JTO politinė komisija sudarė 12 
tautų komitetą, kuris iki gegužės 
mėn. 15 d. turi sudaryti būsimą Pa
lestinos administracijos organą. Ta
čiau sovietų atstovas pareiškė, kad 
JTO visumos susirinkimo priimtas 

-Palestinos padalinimo planas sovietų 
nuomone atmeta kiekvieną kitą Pa
lestinos problemos sprendimą. Iš to 
JTO sluogsniuose sprendžiama, kad 
Sov. Rusija pasipriešins bet kokiam 
kitam Palestinos klausimo sprendi
mui. Manoma, kad Sov. Rusija norin
ti pripažinti žydų valstybę.

Kovos Palestinoj tarp žydų ir ara
bų eina toliau. Transjordanijos ka
ralius esąs pareiškęs, kad Jis po ge
gužės mėn. 15 d. ruošiasi įžygiuoti | 

. Palestiną.
Paneuropos Kongresas

Hagoj gegužės mėn. 7 d. prasidėjo 
pirmas tarptautinis Paneuropos kon
gresas, kuriame dalyvauja apie 800 
atstovų iš (vairių Europos valstybių. 
Yra atvykusių ir tremty esančių Ry
tų Europos valstybių politikų. Kon
greso garbės pirmininku yra W. 
Churchillis, kuris pasakė atidaromąją 
kalbą. Jau pirmą kongreso dieną bu
vo patiektos trys rezoliucijos, kurio
se yra siūloma sudaryti patariamąjį 
Europos seimą, kuriame būtų galima 
pasikeisti nuomonėmis ir susidaryti 
bendą europinę pažiūrą.

Nauji sovietų suvaržymai 
Berlyne

Gegužės mėn. 7 d. sovietai nutrau
kė prekių siuntimą geležinkeliu tarp 
Berlyno ir vakarinių zonų. Pašto 
siuntinių siuntimas nutrauktas jau

pried kelias savaites. Be to sovietų 
licenzijuoti vokiečių laikraščiai pra
deda kelti klausimą, kad iš vakarinių 
zonų atvyksta asmenų su klastotais 
dokumentais. Manoma, kad tuo so
vietai nori paruošti vokiečių tarpzo- 
ninio susisiekimo suvaržymą.

JTO atominė- komisija iširo
JAV, D. Britanija ir Prancūzija pa

reikalavo nutraukti JTO atominės 
komisijos darbą dėl jos nesėkmingo 
veikimo įvesti tarptautinę atomo 
energijos kontrolę, kol Sovietų Ru
sija nepakeis savo užsienio politikos 
ir neįsijungs | „pasaulio bendruome
nę“. Visos trys valstybės bendrame 
pranešime konstatuoja, kad pasaulis 
turi sutikti su nekontroliuojamomis 
atominio apsiginklavimo lenktynėmis, 
kol Sov. Rusija nepakeičia savo lai
kysenos. Dėl komisijos veiklos nepa
sisekimo esanti viena Sovietų Rusija 
kalta. Atomo komisija iš viso veikė 
22 mėnesius.

nebus kokių įvykių, galime lauk
ti maisto tiekimo padidėjimo, 
atstatant normalias ir taikingas 
sąlygas pasauly“.
ATTLEE:

karas nėra neišvengiamas
Po Bevino sekančią dieną de

batuose dalyvavo min. pirm. C. 
Attlee. Jis pareiškė, jog kalbos 
apie karo neišvengiamumą yra 
„visiškai klaidingos ir pavojin
gos“. Jei karas prasidėtų, tai 
įvyktų dėl to, kadangi kas nors 
„ištiestų savo ranką per toli“.

Palietęs Vakarų Europos Uni
ją, britų min. pirm. Attlee pa
žymėjo: „Neabejotinai mums 
reikalinga Vakarų Unija“, tačiau 
D. Britanija negalinti susirišti 
tik su vienu kontinentu — ji yra 
suinteresuota visais pasaulio 
kontinentais. „Yra žiųoma, kal
bėjo jis, kad yra susitarimų gin
ti Rytų Europą. Nėra prasmės, 
kodėl negalėtų būti susitarimų 
ginti Vakarus ar visą likusį pa-

* , , . — _, Kimu reiKuių pcrsuuniif. mo ui. »ia persunkiąs šiene <c.auu asmenų, aauar jis
Del santykių SU Sov. Sąjunga nukrito iki 350. Amerikos oficialiųjų asmenų nuomone, Rusijos personalo

Attlee pažymėjo* „Mes norime atitraukimo galima priežastis esanti ta, kad sovietų užpirkimo agentūrai 
turėti draugiškiausius santykius -Amtorg“ sudaroma daug sunkumų, perkant amerikiečių prekes.
su sovietais, tačiau turime pripa- AMERIKIEČIAI — RUSAMS NEDRAUGAI

a • v**08 ner?' mūsų Amerikiečių ambasada Maskvoje praneša, kad rusams, išskyrus labai svar-
paziuros ir kaa yra nesutarimas blus oficialius reikalus, nebeleidžiama palaikyti jokio ryšio su amerikiečiais, 
dėl Europos kultūros vertės ben- Rusai tarnautojai, dirbę ambasadoje kaip vertėjai ar raštininkai, matyt, 
dra prasme“ gavę įsakymą iš aukščiau, pasitraukti iš darbo. Dar daugiau. Amerikiečių

H ’ kolonija, kuri ankščiau palaikė labai šiltus santykius su rusais, dabar yra
EDENAS: pa,,kta v,enų vlena*

Sov. Rusija daug rizikuoja JAV KARIUOMENE REIKALAUJA UŽJŪRIO KARINIŲ BAZIŲ
Po Attlee debatuose kalbėjo Kalbėdamas senate apie Amerikos oro laivyno sustiprinimą, sausumos ka- 
nnęprvatnrin nartiinc Ivdarin riuomenės min. Royall nilrodė ir oro puolimų pavojingumą iš Alaskos, Gren-onservatonų partijos Ijaerio landlJos ir AzOrų salų. Jis pareiškė: „Mes negalime pasikliauti vien lėktu-

lavaduotojas A. Edenas. Savo vais, norėdami apsisaugoti nuo netikėto antpuolio, bet taip pat privalome 
raiboje jis palietė santykius SU priešui sutrukdyti įsigyti reikalingus atramos punktus. Vienintelė tokia ga- 
nov Rnciia ir narpička* Ar ***nybė yra patiems įsirengti atramos punktus Neufundlande, Alaskoje. Oren- 5ov. musija ir pareisKe. „Ar landlJoJe> Islandijoje bei Azorų salyne ir vienintelė priemonė tokius punktus 

. : ___ ' Kremliaus ponai tikrai tiki, kad apginti — sudaryti tuose punktuose sausumos kariuomenę“.
gundo spausti JAV, kad vengtų yakarų gyvenimo būdas yrąs Kariniu požiūriu šis min. Royall reikalavimas atrodo visai teisingas. Bet 
lūžio su sovietais. „Manchester crnprktinas’ Tpi Snviptu vvriau- reikia nepamiršti, kad Islandija yra suvereninė valstybė, Grenlandija prik-
Guardian” be užuolankų rašo. svbė tuo netikl tai o t-lraį dauB '““’O Danijai Ir Azorų salos Portugalijai. Amerikos atrjmos punktų politika
n u Vol- PnrrArnrtre ea.t luo neinu, tai ji UKrai aaug remiama sutartimis, pagal kurias, šiuo atveju, danai, islandiečiai ir portu-

„uaoar musų vsk, nuropos sau- rizikuoja pastatydama taiką į galai turėtų sutikti šluos kraštus perleisti amerikiečių gynybai, L y. sudaryti
gumas priklauso ne nuo mūsų pa- pavojų. Ar sovietų užsienio po- tvirtą sąjungą, kuri, deja, šiuo metu randa daug pasipriešinimo. (Die Tat)

JAV LAIVAI Į VIDURŽEMIO JURĄ
Birželio pabaigoje ar liepos pradžioje JAV laivyno vienetas, susidedąs iš 

r'"*'-"**, ’j‘— —*“ trylikos laivų, Ruriam vadovaus kovos laivas Missuori ir naujasis 45.000 tonųvensim nuolatiniam pavojuj. Kaip silaisvinti iš tos karo psichozės? lėktuvnešis „Carai Sea“, lankysis Viduržemio jūroje. Šiais laivais plauks ir
prancūzai su lenkais savo kailiu Niekas neturi teisės sakyti kad 3*720 Jūrų Akademijos kadetų bei atsarginių. Tuo būdu norima atnaujinti
patyrė, geriau būti stipriam ir lais- karas yra neišvengiamas. — Su K^oSk"amaPt?U J;aLuUPrOt’ “ bQs,m,e“le“s lalvvno karininkams duoti 
vam, kaip silpnam ir išlaisvin- sovietais gali būt vedamos sek- Siam vienetui atvykus | Viduržemio Jūrą, kur dabar yra iki 30 įvairaus 
tam . .. Vakaru Europos šalys pa- mingos derybos tiktai jėgos pa- tipo jav karo laivų, bus didžiausia jūrų karinė pajėga viduržemio jūroje,
čios turi būti pakankamai stiprios, srindti“ kokia bet kada yra ten buvusi taikos metu. Karinio laivyno eskadra susidės
kad atlaikvhi nirmaii anrpsiins s ' iš vieno kovos laivo, dviejų lėktuvnešių, penkių kreiserių, nuo 18 iki 20 nal-Kaa atlaiKytų pirmąjį aqresl|os Trlntojų, sargybinių laivų Ir plaukiančio doko,
smūgį ir apgintų savo tvirtovę, kol vHUKUHlLLlb.
JAV galės mesti j priešą savo di- Mūsų tikslas sujungti visą ,,NEI KARAS — NEI TAIKA“
džiulę potencinę galybę". Europą Nagrinėdamas rusų problemą „Times“ rašo. „Atydžial vertinant Rusijos

Bet ar nereikia su Linnmannu apmigs mpn 7 rt Hafni ivvkn Lst?rlJą ,r komun*stU strategiją, noromis nenoromis įsitikinama, kas SovietųDei ar neremia su Lippmannu ueguzes men. 1 a. nagoj įvyKU sąjunga savo tikslų užsieny siekia kurstydama socialinius neramumus ir
tarti: „Jeigu jau atsiskaitymas tu- šiame Paneuropos kongrese W. streikus. Si taktika ypatingai krinta | akis Graikijoje“.
ri įvykti, tai jis įvyks ne tada, ka- Churchillis pasakė atidaromąją „Rusija“, toliau išvadžioja „Times“, visada jaučiasi esanti nedraugiškos

mūsų nutarimo mandatą vykdyti 
tik iki gegužės mėn. 15 d. Mes 
įsipareigojom iki to laiko palai
kyti teisę ir tvarką bei atremti 
agresiją. — Mes panaudojom sa
vo įtaką išvengti invazijos į Pa
lestiną iš arabų pusės. Mūsų nu
sistatymas buvo aiškiai pareikš
tas perspėjant abi šalis, kad kol 
esame atsakingi iki egužės mėn.- 
15 d., mes netoleruosim agresi
jos. — Istorija apie arabų inva
ziją į Palestiną yra kilusi ne iš 
mūsų karinių patarėjų. Nebegali 
būt klausimo apie mūsų jėgų pa
naudojimą po gegužės mėn. 15 d. 
paremti bet kokios rūšies spren
dimą prieš bet katros šalies no
rus“. z

Pabaigoj min. Bevinas pažy
mėjo, kad žinios apie derlių vi
same pasaulyje yra geros. „Jei

Atėnuose pertvarkyta vyriausybė
Iškilusi graikų vyriausybės krizė 

buvo pašalinta gegužės mėn. 6 d. 
pertvarkant vyriausybę. Liberalai ir 
populistai atšaukė iš vyriausybės po 
keturis savo žmones ir paskyrė nau
jus, kurie turi min. pirm. Sophulio ir 
užs. reik. min. Tsaldarlo pasitikė
jimą. Tuo bUdu koalicinis liberalų 
ir populistų vyriausybės pobūdis iš
laikytas ir toliau. JAV ir D. Britanija 
buvusios ypač suinteresuotos, kad ši 
koalicija neiširtų.

Naująją vyriausybę karalius Povi
las Jau prisaikdino ir kartu pasirašė 
jos pasiūlytą įstatymą atidėti vienam 
mėnesiui parlamento sušaukimą, ku
ris nuo vasario mėn. pabaigos tebėra 
atostogose.

Vakaru Europa „labai bijo“

Belgų-olandų karinis paktas
Oficialiai pranešama, kad Belgija 

ir Olandija sudarė karinę sąjungą. 
Sutartim yra nustatytas abiejų kraš
tų pilnas bendradarbiavimas, panau
dojant Jų karines pajėgas.

P. Norgėla

J. BUTĖNAS

RUSIJA MAŽINA SAVO UŽS.
Rusija palaipsniui atšaukia iš JAV savo diplomatini, konsularinl ir užpir

kimo reikalų personalą. 1945 m. šis personalas siekė 2.500 asmenų, dabar Jis

TARNYBOS PERSONALĄ JAV

B
alandžio 20—21 
po Italijos rinkimų, 
buvo pastebėtas

Trakų pilies griuvėsiai

baigia britu mandatas Palestinoje, 
o Transjordanijos karalius Abdal
lah pažadėjo su savuoju arabų 
legijonu peržengti Šventosios Že
mės sieną. Nors įtariančios akys 
jau nebe nuo šiandien Palestinos 
žyduose įžiūri sovietų avangardą 
arabų naftos laukų pašonėje, ta
čiau europiečių masė, po gerai 
pasibaigusių itališkųjų varžybų, 
jaučiasi, palyginti, rami.

Raminamai — jeigu ne migdo
mai — europiečius galėjo veikti ir 
britų parlamento užsienių politi
kos debatai bei Marshallio paro
dymas JAV atstovų rūmų užsienių 
komisijoj. Britu premjeras Attle 
įtikinėjo, kad karas nėra neišven
giamas, o Marshallis gegužės 5 d. 
pareiškė sentencijų, kurias, lydi
mųjų aplinkybių nežinant, būtų ga
lima palaikyti nauju sovietų glo
stymu — aopeasemento bandymu. 
Juk kaip kitaip suprasti, pav., to
kius jo pareiškimus:

„Klaidinga manyti, kad tos skir
tingos sistemos (sovietinė ir va
karietiškai demokratinė) negali 
egzistuoti šalia viena antros taiko
je pagal pagrindinius tarptautinės 
elgsenos nuostatus, surašytus JTO 
chartoje ... Tarptautinės visuo
menės pusiausvyra gali būti atsta
tyta, kad JTO galėtų funkcionuoti 
kaip buvo numatyta ... Mes ne
norim didinti prarajos su Sovietų

„labai bijo"? Tą klausimą, palie
kam nuošaliai, Marshallis minėto
jo spaudimo, rodos, bus buvęs pa
veiktas, nes kalbėjo:" Aš manau, 
kad tada, kai mes pasieksim tru
putį ' daugiau saugumo, tada ... 
galėsim (su .sovietais) susikalbėti".

Tas. „truputį daugiau saugumo" 
ir yra JAV karinis rengimasis bei 
ginklavimasis, dėl kurio planų tuo 
tarpu Vašingtone tebesiginčijama, 
kuris tačiau per tam tikrą laiką 
tikrai taps kūnu.

Bet kol jis taps kūnu, Vakarų 
Europos valstybės tikrai turi pa

_ _ „Manchester cmprktinaę? Tpi ^nvipfn vvriau- ___ - ---___________ ----------------------------- -*_ _ —______,_____  
be užuolankų rašo „„ua v ♦ iauso Danijai Ir Azorų salos Portugalijai. Amerikos atramos punktų politikaVak Furnnnc can ^uo netlkl, tai h tikrai daug remiama sutartimis, pagal kurias, šiuo atveju, danai, Islandiečiai ir portu-

gumas priklauso ne nuo mūsų pa- pavojų. Ar sovietų užsienio po- 
čių jėgos, bet nuo to, ar JAV už ntika ir toliau bus bazuojama 
mus atkeršys savo atomine bomba. §įuo giliai klaidingu sprendimu? 
Kol tebebus tokia padėtis, mes gy- Ar negali sovietų vyriausybė iš-

Musų tikslas sujungti visą 
Europą

Gegužės mėn. 7 d. Hagoj įvyku

O vos prieš kelias dienas to pa
ties JAV kongreso ginklavimo ko
misijoj karo ministeris Forrestal 
buvo paliudijęs, jog „mes manom, 
kad reikia skaitytis su nauju 
karu", gi į Eisenhoverio kėdę ką 
tik atsisėdęs naujasis JAV štabo 
viršininkas gen. Bradley ten pat 
pabrėžė, jog „mes nebesam 'tikri, 
kad tuoj nekils karas“!

Raktą į tų išviršinių prieštara
vimų supratimą duoda tas pats 
Marshallis. „Aš nežinau, ar to
kiame viešame posėdy galiu tai 
pasakyti", pareiškė, jis, „bet kitos 
valstybės mane nuolat spaudžia 
vengti lūžio (so sovietais). Jos la
bai bijo... Faktas lieka faktu, 
kad šiuo metu sovietai turi kėslų, 
kuriuos reikia laikyti tamsiais ...

Ar iš to tektų daryti išvadų, kad 
JAV lūžio su sovietais jau nebe- 
vengtų, jeigu jų nespaustų Vakarų 
Europos valstybės, kurios sovietų

ri įvykti, tai jis įvyks ne tada, ka- Churchillis pasakė atidaromąją 
da JAV turės — gal apie 1952m.— l " "
rakietinių lėktuvų oro pajėgą, ne sujungimo judėjimas yra „tautų, rymo metu kursavęs posakis: „Karo nėra, bet ir taikos nematyti**. Kokie 
tada kada — gal po kelerių metų O ne partijų judėjimas. Čia nėra te“ tikrieji Maskvos tikslai bebūtų, viena aišku, kad realus vienų antrų su-, 1 ...* HClfl *11/ •■».««» bni *-— bus, karinės prievoles dėka, vietos jokiam asmeniniam ar 
parengtų vyrų rezervas, ir ne ta- partiniam pavydui . . . Niekas 
da kada Britanija su Prancūzija su negali manyti, kad Europa gali

kalba Ti«s nurodė kad F.urnnną nuotaikos padėty. Dažnais Ji elgiasi labai brutaliai, bet kartu ir atsargiai. Kaioą. Jis nuroae, Kaa nuropos R laikysenai atžmėti labai tinka 1918 m. Lietuvos Brastos taikos suda- isiimnoimn innoiimac vrn tnutu __ ___ ... >______  ___ ...................................................      ;

pratimas galės būti tik tada, kai Europos kraštai Ūkiškai atsistatys ir vėl 
suras tikėjimą | savo idealus.

____  . , — ____r_ o— RUMUNIJA — 17 SOVIETU RESPUBLIKA?
Marshallio plano pagalba bus at būti sujungta kokios partijos ar pagal spaudos pranešimus iš vienos, esą rumunu kabinetas nusprendęs 
sigavusos ir — dar tolimoj ateity sekcijos pagrindu, ar kad kuri pasirengti Rumunijos prijungimui prie sovietų sąjungos. Pagal tuos pačius
— apsiginklavusios". tauta gali užsitikrinti persve- Šaltinius, Sis reikalas iššaukęs ir Rumunijos kabineto krizę, kurios pasėkojeH y Ts * • buvo atleistas ir areštuotas teisungumo ministeris Parascanu. Karo metuKad tas atsiskaitymas neįvyktų rianu aominavimą. ji turi outl Patrascanu buvo komunistų partijos vadas Rumunijoje. Jei būtų prakla-
dabar Vakaru Europos valstybės vis4 visiems. Europa gali būti nuotas Rumunijos prijungimas prie Sovietų sąjungos, tai ir kitos Rytų Euro-
l. ,1AV To sujungta tiktai visu tautos Dar- pos valstybės „spontaniškai tai pasekt,

RUSAI NETURI ATOMINES BOMBOS
Gegužėc 1 d. vienas didžiausių Amerikos atomo mokslininkų dr. Arthur 

H. Compton Indianapoly pareiškė, kad jis žinąs, kad „Rusija neturi atominės
„Aš abejoju, kad Rusija tokį ginklą turės net geriausiu atveju 1952 m., 

bet aš nebūsiu nustebintas, jei jie jo nepasigamins anksčiau negu 1970 m.*', 
pasakė mokslininkas.

Dr. Campton yra Nobelio premijos laureatas ir St. Louis Vašingtono un-to 
^avo sveikinime Butlerio universitete technikos fakultetui jis pareiškė: 

„Atominiam darbui aš panaudojau 19% viso Amerikos mokslininkų pajė- 
° „JAV turi tris kartus daugiau mokslinio ir keturis kartus pramoninio pa- 
tencialo negu Rusija“.

„Aš nežinau, ar Rusija yra jau pasiryžusi dėti reikalingų pastangų atomi- .— —. »--* .. ... —j lal nusprendusi, neįmanoma
*. (NYKT)

ir spaudžia JAV vengti lūžio. To sujungta tiktai visų tautos par- 
spaudimo pasėkoj Marshallis ir Jijų visuose laisvę mylinčiuose 
kalbėjo cituotuosius žodžius, kraštuose didelės daugumos nuo- 
kuriuos „Le Monde" Vašingtono širdžiųnoru ir aiškiu pasisaky- Vuuipv 
korespondentas šiaip komentavo: *nu .• Europos sujungimo mintis bombos**, 

turinti būti ypač keliama dabar, 
„Marshallis pripažįsta net da- kada yra tiek chaoso ir nusimi-

bartinę'teritorinę bei politinę Ry- nimo, sukelto „praeities klaidų ___________________ ___
tų Europos padėtį... Kietumas te- jr neapykantos, ir tarp pavojų, kancleris. # 
bėra svarbiausias JAV užs. poli- kurie yra apie mus ir dengia J5avn "v
tikos bruožas, tačiau jis neišjungia ateiti. Mes galime išsigelbėti iš gumo’ir1!^ JoV pramoninės Jėgos“. . 
plataus realybes, t. y. jau esamų pavojų, kurie yra arti, tiktai už- ........... - ' *"
faktų, supratimo". mirše praeities neapykantą, nu-

tj . . , , .i 5 p. .. . , . ’’ v„ „A8 nežinau, ar Rusija yra jau pasiryžusi aeti reBet ar to pakaks sovietams marinę tautini kerštą ir pykti, nlams ginklams pasigaminti, bet jei ji ir būtų tai 
nuraminti, kad jie palauktų? pamažu panaikinę sienas bei už- jai to tikslo pasiekti anksčiau kaip 1952 metais".
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