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J. E. Vysk. V. Padolskis apie savo kelione i Roma

PASTARUOJU metu J. E. vysk. 
V. Padolskis įvairiais reika
lais daug keliauja. Prieš kiek 
laiko jis lankėsi Prancūzijoj, Bel

gijoj, Liuksemburge bąj Olandijoj. 
Po šios kelionės jis balandžio 29 
d. vėl išvyko per Austrija į Italiją 
ir grįžo į Vokietiją tik liepos 9 d. 
Sužinojęs apie jo grįžimą iš šios 
kelionės, „Žiburių," redaktorius ap- 
lislankė pas J. E. vysk. Padolski 
ir paprašė jį pasidalinti kelionės 
įspūdžiais.

— Kur Ekscelencija buvot išvy
kęs ir koks buvo Jūsų kelionės 
tikslas?

— Buvau išvykęs tik į Romą. 
Pravažiuodamas buvau sustojęs 
Austrijoje ir aplankiau J. E. Me
tropolitą. Austrijoje išbuvau apie 
savaitę laiko. Kelionės į Romą 
tikslas buvo aplankyti Šv. Tėvą, 
jam prisistatyti bei gauti iš jo in
strukcijų dėl ateities; taip pat ap
lankyti lietuvių Šv. Kazimiero ko
legiją ir lietuvių koloniją, esančią 
Romoje.

— Ką Ekscelencija patyrėte pas 
Šv. Tėvą?

— Šv. Tėvas mane priėmė labai 
maloniai. Audiencija užtruko pusę 
valandos. Jam nupasakojau lietu
vių tremtinių gyvenimą Vokieti
joje. Jis labai jaudinosi. Nupasa
kojau jam apie juodąją rinką, kaip 
sunku žmonėms ką nors nusipirkti. 
Kai jam dėkojau už paramą, jis 
apgailestavo, kad negali daugiau 
sušelpti, nes iš visur prašoma pa
ramos. Tačiau jis mano prašymo 
išklausė, ir parama jau, turbūt, 

•siunčiama •— beveik visi kunigai 
gaus po sutaną. Į labdaros darbą 
jis ragino įtraukti visus Amerikos 
lietuvius, nors kai kurie jų ir ne
bekalbėtų lietuviškai. Kai pasa
kiau, kad jie mus remia ir nesam 
jų pamiršti, jis labai nudžiugo. To
liau Sv. Tėvas ragino mus, vysku
pus, rūpintis tremtiniais, emigra
vusiais į Pietų Ameriką ir kitur. 
Prašant man, jis davė apaštališ
kąjį palaiminimą visiems pasaulio 
lietuviams.

— Gal Ekscelencija kelionėje 
patyrėte ką nors naujo iš gyveni
mo Lietuvoje?

— Teiravaus Vatikano valsty
bės sekretoriate dėl naujojo Vil
niaus, aukziliaro Sušinskio pasky
rimo. Čia man buvo pareikšta, kad 
tai yra tiesa, tačiau jis paskirtas 
ark. Jalbžikovskio pagelbininku be 
įpėdinystės teisių ir gyvena len
kiškoje Vilniaus arkidiacezijos sri
tyje. (Ark. Jalbžikovskio reziden
cija yra Balstogėje). Tokiu būdų 
naujasis aukziliaras gyvena ne Lie
tuvoje. Jis paskirtas Vilniaus arki
vyskupo pagelbinirtku, nes diece
zijos ribos nėra pertvarkytos, ir 

ark. Jalbžikovskis ir toliau skai
tomas Vilniaus arkivyskupu. Ne
žiūrint priešingų gandų, atrodo, 
kad kunigų seminarija Kaune dar 
veikia. Apskritai, Lietuvoje yra di
delis kunigų trūkumas. Didelės pa
rapijos turi vos po vieną kunigą.

— Kokių žinių Ekscelencija pa
tyrėte Vatikane dėl emigracijos.

J. E. Vysk. dr. V. Padolskis Romos lietuvių tarpe.

— Vatikanas yra pasiryžęs vi
sais būdais padėti tremtiniams įsi
kurti ir pradėti gyvenimą iš naujo. 
Dėl to jis buvo pasiuntęs į Pietų 
Ameriką savo atstovus susipažinti 
su tenykštėmis gyvenimo sąlygo
mis. Tačiau Vatikano atstovai ten 
rado žmones visai arba mažai be
sidominčius pabėgėliais. Šv. Tėvas 
yra susirūpinęs, kad lietuviai ku
nigai aptarnautų savo išvykusius 
žmones ir mano audiencijos metu 
pakartotinai pabrėžė, kad mps, 

vyskupai, turime ten siųsti kuni
gus ir rūpintis tremtinių dvasiniu 
aptarnavimu.

— Ekscelencijai teko kalbėti per 
Vatikano radiją lietuvių translia
cijoj. Kaip ši lietuvių transliacija 
yra organizuojama?

— Šias transliacijas paruošia 
Šv. Kazimiero kolegija (lietuviai 

kunigai ir klierikai). Transliacijos 
būna kiekvieną šeštadienį 20 vai. 
40 min. ir trunka 15 min., sekma- 
dięniais 14 vai. 50 min. ir trunka 
10 min. Šeštadienio transliacijos 
dažniausiai yra trukdomos. Vati
kano radiofonas mielai sutiktų 
dūoti lietuviams ir daugiau laiko, 
jei būtų reikalo. Kadangi šios 
transliacijos skiriamos visam . pa
sauliui, tai būtų gera, kad jose 
būtų daugiau žinių iš viso pasaulio 
lietuvių religinio gyvenimo. Būtų 

pageidaujama, kad Vatikano ra
diofonui atsirastų korespondentų 
ir iš Vokietijos.

— Kaip lietuviai gyvena Itali
joje, kokia jų padėtis?

— Lietuvių Italijoje nedaug be
likę. Rodos, apie 150. Ten gyvena 
mūsų atstovybės žmonės, kunigai, 
studentai ir šiaip pasauliečiai. 
Daug lietuvių iš Italijos emigravo 
j Argentiną, nes vizos į šį kraštą, 
vietinių pastangų dėka gaunamos 
lengvai. Visa eilė studentų baigia 
studijas. Man ten esant tyrs ku
nigai gavo doktoratus. Eilė kitų 
gaus rudenį. IRO mūsų tremtinius 
remia, bet daugiau padeda ir 
BALFas. Pragyvenimas labai bran
gus, bet pirkti galima visko, ko 
tik širdis geidžia. Ėjęs lietuvių 
neperiodinis laikraštis dėl ekono
minių sunkumų sustojo.

— Kaip atrodo bendra Italijos 
padėtis? Kokios perspektyvos ko
munizmui Italijoje?

— Aš nuvykau tuoj po rinki
mų, kuomet buvo viskas aprimę. 
Komunistų partija nežinojo, ką po 
pralaimėjimo daryti. Tuomet visi 
laikėsi ramiai. Tik po kurio laiko 
pradėjo reikštis įvairūs streikai. 
Atrodo, kad be kurstymo iš šalies 
komunizmfes Italijoj neturėtų atei
ties, nes žmonės yra giliai tikinti. 
Esu dalyvavęs keletoj procesijų 
ir mačiau, kaip vyrai ir moterys, 
nešant švč. Panelės paveikslą ar 
šventųjų stovylas, žegnojosi. Man 
tiesiog nuostabu, kaip ten komu
nistai gavo tiek balsų. Kiek teko 
girdėti, nemažai buvo suviliota 
pažadais, kad gaus žemės ar na
mus. Italų dauguma nenori tikėti, 
kad komunizmas eina prieš tikė
jimą, nes daug vietinių komunistų 
yra apsimetę gerais katalikais ir

DP priėmimo i JAV įstatymas
(Neoficialaus nuorašo vertimas)

(statymas, (galinęs aprėžtame lai
kotarpyje įsileisti t JAV tam tikrus 
Europos Išvletlntuosius asmenis nuo
latiniam apsigyvenimui Ir kitiems 
tikslams.

JAV Senato ir Atstovų Rūmų, susi
rinkusių t Kongresą, nutarimu šis 
aktas vadinamas 48 m. DP aktu.

2 ■ r a s skyrius. Vartojant šiame 
akte terminą:

(A) „Komisija" reiškia Išvietintųjų 
Asmenų Komisiją, atitinkančią šį 
aktą:

(B) „IŠvietintas asmuo“ reiškia 
kiekvieną išvietintą asmenį ar pabė
gėli, kaip aptaria Tarptautinės Pabė
gėlių Organizacijos konstitucijos 1- 
masis priedas ir kuriuo Tarpt. Pabė
gėlių Org. rūpinasi.

(C) „Tinkamas (eligible) DP“ reiš
kia išvietintą asmenį, aptartą posky
ryje (B), kuris 1) tarp 1939 m. rugsėjo 
1d. ir 1945 m. gruodžio 22d. atvyko į 
Vokietiją, Italiją ar Austriją ir Kuris 
1948 m. sausio 1d. buvo Italijoj, Ber
lyno ar Vienos amerikiečių, britų ar 
prancūzų sektoriuje, arba Vokietijos 
ar Austrijos amerikiečių, britų arba 
prancūzų zonoje, arba asmenį, kuris, 
gyvendamas Vokietijoje ar Austrijo
je, buvo nacinės vyriausybės perse
kiojimų auka ir buvo suimtas ar pri
verstas bėgti nuo persekiojimų ir 
priešo veiklos rezultate arba dėl karo 
priežasčių buvo grąžintas į vieną iš 

žadėjo žmonėms atstatyti karo 
metu sugriautas bažnyčias.

— Ta proga gal Ekscelencija pa- 
reikštumėte, kokių pageidavimų 
turite lietuviams tremtiniams Vo
kietijoje.

— Mano pageidavimas būtų, kad 
religinis gyvenimas būtų stiprina
mas ir kultūrinis neapleidžiamas. 
Kiek kur keliavau, visur patyriau 
gerą apie lietuvius nuomonę. La
bai pageidaučiau, kad ta gera nuo
monė apie lietuvius neišnyktų, 
nes tada kur nors paramos gavi
mas būtų sunkiai įmanomas. Tuo 
tarpu dabar esu daug tos paramos 
lietuviams gavęs ir gaučiau dar 
daugiau, jei nebūtų atskirų kraštų 
ekonominių suvaržymų. Visur lie
tuviai laikomi katalikiška tauta. 
Jei kur mūsų išeiviai nepasirodo 
Uolūs savo tikėjimo praktikuota
jai, tai svetimtaučiuose sukelia 
didelį nusistebėjimą ir 'įtarimą 
mūsų tautos katalikiškumo. Kitų 
kraštų katalikai mus nori paremti 
su sąlyga, kad mes būtumėm geri 
katalikai. Kiekvienas nekatalikiš
kas gyvenimo reiškinys mūsų tar
pe daro žalos mūsų geram vardui 
ir simpatijų laimėjimui.

— Kokie tolimesni Ekscelencijos 
planai?

— Šv. Tėvas pareiškė, kad mes, 
vyskupai, tuo tarpu būtume su 
savo tikinčiaisiais ir jais rūpintu- 
mės, tačiau kartu būtume pasi
ruošę eventualiai vykti ten, kur 
jis mus siųstų. Tuo tarpu numatau 
pasilikti Vokietijoje. Vėliau gal
voju vykti j Ispaniją bei Portu
galiją labdarybės reikalais, jei ma
no artimųjų bendradarbių 'tokia 
kelionė būtų pageidaujama, — 
baigė savo pasikalbėjimą J. E. 
vysk. V. Padolskis.

šių kraštų ir 1948 m. sausio 1d. buvo 
ten tvirtai apgyvendintas, 2) kuris 
atitinka JAV imigracijos įstatymą 
įsileidimui į JAV nuolatiniam apsigy
venimui ir 3) kuriam pagal komisijos 
taisykles bus išduotas užtikrinimas, 
kad tas asmuo, atvykęs į JAV. bus 
tinkamai aprūpintas darbu, neati
mant darbo kuriam kitam asmeniui, 
ir kad tas asmuo ir jo šeimos nariai, 
kifrie vyks ir gyvens su juo, netaps 
visuomėnės našta ir turės saugų ir 
sveiką butą, neišstumdami iš butų 
kitų asmenų. Tokio išviettnto asmens 
žmona arba vyras ir nevedę vaikai 
iki 20 metų amžiaus, jei jie kitais 
atžvilgiais tinka įsileidimui į JAV 
pastoviam apsigyvenimui, bus laiko
mi taip pat tinkamais išvietintais as
menimis.

(D) „Tinkamas DP“ taip pat reiš
kia Čekoslovakijos gyventoją, kuris 
nuo 1948 m sausio Id. pabėgo nuo 
tiesioginių persekiojimų ar dėl per
sekiojimų baimės ir kuris 1) šio akto 
įsigaliojimo dieną yra Italijoje, arba 
Berlyno ar Vienos amerikiečių, britų 
arba prancūzų sektoriuje, arba Vo
kietijos ar Austrijos amerikiečių, 
britų arba prancūzų zonoje, 2) kuris 
pagal JAV imigracijos įstatymą yra 
tinkamas įsileidimui į JAV pastoviam 
apsigyvenimui ir 3) kuriam pagal ko
misijos taisykles bus išduotas užti- 

(Perkelta į 6. psl.)
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Ar Amerika apginkluos Europa?
Iškylant Europoje karo pavo

jui vėl imama kalbėti apie karinę 
paramą iš*Amerikos. Antrojp pa
saulinio karo metu ji buvo iš
spręsta lend-lease įstatymu. Tada 
JAV, nutraukdama nuo savo ka
riuomenės apginklavimo, siuntė 
ginklus tiesiog iš savo fabrikų į 
Europos ar Šiaurės Afrikos fron
tus. šiandien, kai JAV yra pradė
jusios didelę savo kariuomenės 
apginklavimo programą ir dar 
nėra iki ' šiol padaryta jokio 
sprendimo, kokiu būdu v JA V rems 
kariškai Europą, kyla klausimas, 
ar amerikiečiai ginkluos savo ka
riuomenę geriausia medžiaga ir 
Europai sius tik senus ir atlieka
mus ginklus, ar ir šį kartą jie 
siųs geriausius jsavo gaminius į 
kovos frontą — tai yra Europą — 
o savo kariuomenę ginkluos tuo.1 
kas lieka bei tuo, kas bus paga
minta, kai gamyba pasieks aukš
čiausią laipsnį.

Amerikos kariniai sluogsniai,. 
atsakydami į šį klausimą, nuro
do, jog šiuo metu padėtis yra

Dievo pogrindis Sovietu Rusijoje
GEORGE ATSIMINIMUS RAŠO GRETA PALMERPAGAL TĖVO

Tėvas George, kurio tikroji pa
vardė dar negali būti minima, dir
bo kartu su partizanais Jugoslavi
joje.

Po karo jis kaip partizanų ka
rininkas nuvyko i Rusiją. Jo tikro
ji misija buvo užmegsti ryši su 
religinio pogrindžio -sąjūdžiu. Jis 
rado ten tūkstančius kunigų ne
turinčių bažnyčių, bet aptarnau
jančių milijonus žmonių, slaptai 
išpažįstančių Kristaus mokslą.

AŠ buvau jau išbuvęs kele

tą pavojingų mėnesių su 
krikščionišku pogrindžio judėjimu 

Rusijoje, kai padariau tą neatsar
gų ženklą, kuris lengvai galėjo 
mane pasiųsti į Sibirą. Tačiau tas 
padėjo man įgauti Vanios- ir jo 
žmonos pasitikėjimą ir sudaryti 
pirmą ryšį su slaptojo religinio 
judėjimo protestantiškąja atžala.

Vania buvo kirpėjas viename 
pavolgio mieste. Man buvo nuro
dytas jo namas, kai aš. apsiren
gęs partizanų karininko uniforma, 
išlipau iš traukinio ir teiravausi 
nakvynės. Keletą dienų vėliau, be
laukdamas pietų, aš staigiai per
sižegnojau ir tuo pat metu paste
bėjau veidrodyje Vanios veidą. 
Aš maniau esąs viens kambaryje. 
Vania gi mane pastebėjo, bet jis 
nusišypsojo ir pasakė: „Mes taip
gi • •

Vania ir jo žmona Elka buvo 
baptistai. Jie papasakojo man sa
vo gyvenimą ir pavojus, kuriuos 
reikėjo iškęsti oer tuos trisdešimt 
sovietinės valdžios religinio per
sekiojimo metų. Pirmomis bolše
vikų valdžios dienomis dar tebuvo 
ryšys su užsieniu ir-maldaknygės 
bei Šv. Raštas per Lenkijos sieną 
buvo gabenamas Rusijon. Vania 
ir Elka dalyvavo jų išdalinime. 
Vieną naktį jiems teko vykti į 
miestą, kuriame komunistai buvo 
išdeginę visas bažnyčias, išžudę 
ar nuteisę visus žinomus kunigus 
bei dvasininkus.

— Mes turėjom atiduoti knygas 
Ivanui, pastoriui, kuris gyveno 
kaip siuvėjas, — pasakojo Vania. 
— Mes pasiekėme miestą vėlai va
kare. Gatvės buvo neapšviestos, 
ir mes nebuvome tikri dėl kelio. 
Taip mums beklampojant per pur
vą ir benešant lagaminą su kny
gomis, mus sustabdė G P.U. agen
tas.

— Ką jūs čia veikiate? — jis 
paklausė. — Mes jam atsakėme, 
kad ieškome siuvėjo Ivano, tftneš- 

skirtinga. Nors Europa prašo ka
rinės paramos, tačiau šiandien 
dar nėra karo. Karinės pagalbos 
klausimas lend-lease forma Va
šingtone yra svarstomas. Pati 
Amerikos karo gamyba yra dar 
netoli pradžios.

Anuo metu po Dunquerc pra
laimėjimo JAV, gelbėdama bevil
tišką padėtį siuntė į Angliją iš 
savo pirmojo karo sandėlių šau
tuvus, amuniciją, ir pasenusius 
lėktuvus, kurie, palyginti su vo
kiečių apginklavimu buvo men
kaverčiai. JAV kariškių nuomone 
ir dabartinės jų ginklų atsargas 
yra panašiame santyky su mo
deminiu apginklavimu kaip jų 
pasiųsti ginklai po Dunquerc su 
naujausiais antrojo pasaulinio 
karo ginklais. Ypač tai atitinka, 
kas liečia lėktuvus.

JAV turi didelį skaičių aero
dromuose rūdijančių naikintuvų. 
Thunderbolts ir Mustangs tipo, 
kurie prieš trejus metus buvo 
pirmaeiliai lėktuvai. Dabar, paly

danti jam siuvimo reikmenų. Jis 
lydėjo mus tylus ir įtariąs ir, kai 
mes atėjome prie mažo namelio, 
jis man pasakė:

— Atidarykite tą lagaminą!
— Drauge —, tariau aš, — mie

lai jį atidarysiu, kai būsime švie
soje. Ivanas turi labai piktą šunį. 
Leisk man pirmiau eiti ir pažiūrėti, 
ar jis pririštas. Jis pažįsta mane.

Agentas tyliai stebėjo. Aš pa
beldžiau į duris ir laukiau drebė
damas. Kada Ivanas jas atidarė, 
aš greitai įsmukau vidun, ištuš
tinau lagaminą, paslėpiau malda
knyges virtuvėje ir prikimša^ sa
vo lagaminą medžiagų: Tada mes 
leidome mano žmonai ir agentui 
įeiti. Sutrukdymas jį buvo įpyki
nęs.

—Lagaminą! pasakė .jis griežtai.
Mes buvome, jau pasiruošę. La

gamino turinys buvo nekaltas, bet 
agentas dar vis įtarė.

— O kur yra tas pavojingas 
šuo? — paklausė.

Mano širdis beveik nustojo pla
kusi. Kiek aš žinojau, Ivanas nie
kad neturėjo jokio šuns.

— Sūo?, — pasakė Ivanas. — 
Taip, jis yra pririštas nakčiai. Pa
žiūrėkite tenai.

Jis nuvedė mus j kiemą, kur 
niktas didelis šuo buvo pririštas. 
Šį šunį jam dovanojo tiktai prieš 
vieną dieną. Jis gi mus išgelbėjo!

Dabar, kada Vania ir Elka pasi
tikėjo'manimi, jie papasakojo man 
daugelį dalykų. Jie taip pat jau 

Padolskis po sutvirtinimo sakramento suteikimo italų 
mergaičių tarpe. \

ginus su moderniaisiais turbini
niais naikintuvais, jie yra bevil
tiškai pasenęs ginklas. Taip pat 
dauguma JAV bombonešių, išsky
rus B-29 tipo supertvirtoves, yra 
labiau pasenę. Bet ir B-29 bom
bonešiai turi būti pasiųsti į fabri
kus atremontuoti, kad būtų gali
ma juos panaudoti karo reika
lams. Manoma, kad Amerika turi 
apie 2.000 po karo ątlikusių su- 
pertvirtovių. Visi naujieji bom
bonešiai, pav. šešiamotoriai B-36 
ir pagerinta supęrtvirtovių rūšis, 
žinoma B-50 tipo vardu, yra per
duodami amerikiečių kariuome
nei, kai tik jie yra pagaminti.

Bendrai yra laikoma, kad atli
kę iš praeito karo ginklai yra ne
tinkami būsimam karui. Taip'pat, 
anot JAV kariškių, dabartinė 
padėtis skiriasi nuo 1941 metų. 
Jei kiltų karas Europoj, Amerika 
nebeišliktų dviejų metų neįtrauk
ta, kaip praeitą kartą buvo. Del 
to yra manoma, kad ji turi suda
ryti tokį apsiginklavimo planą, 
į kurį būtų įtraukti 4r Vakarų 
Europos kariniai reikalavimai, 
o esama nuo praeito karo medžia
ga turinti būti geriausiu būdu 
paskirstyta abejose srityse.

žinojo, kad aš- esu Jugoslavijos 
pilietis, krikščionis ir partizanas, 
kuris turėjo bėgti nuo nacių pas 
partizanus. Vienok jie nežinojo, 
jog aš esu taip p<t Romos — Ka-- 
talikų kunigas, keliaująs „incog
nito". Tiktai vienas žmogus visoje 
Rusijoje tai žinojo . . .

Ką aš dariau čia Rusijoje?
Mano Bažnyčia nuo pat pradžios 

priešinosi ir nacių ir komunistų 
valdžioms. Dar prieš antrą pasau
linį karą man teko susidurti su na.- 
ciais. Kaip arkivyskupo Stepinac 
(arkivyskupas Stepinac yra komu
nistinės Tito vyriausybės „nu
teistas" kalėti iki gyvos galvos.- 
Vert.) bendradarbis aš sudariau 
sistemą gelbėti žydams Kroatijoje, 
bėgantiems nuo Hitlerio teroro.

Pabėgėlis nuo Gestapo
Karui prasidedant, mano vardas 

jau buvo_ Gestapo juodajame są
raše. Kai naciai užpuolė Jugosla
viją, aš turėjau'bėgti. Aš pasitrau
kiau į pietus, į Dalmaciją. Italai 
buvo okupavę šią sritį, ir aš tikė
jaus galėsiąs j.ų lengviau nei Ge
stapo išvengti.’ Čia, Splite, aš su
organizavau antifašistinį jaunimą, 
mokydamas ’jį Kristaus doktrinos. 
1943 metais aš buvau už tai ištrem
tas iš Dalmacijos.

Mano veikla karo metu yra žino
ma F.B.I. (amerikiečių žvalgybai.- 
vert.) Aš informavau juos apie Ry
tų Europos pogrindinį judėjimą. 
Šios informacijos dar negali būti

paskelbtos. Nacių sumušimas dar 
neleido mūsų krikščioniškom jau
nimo grupėm išeiti viešumon. Da
bar pavojuą ateina iš kitos pusės!

Vienok U.S.A, atstovams buvo 
pranešta, kaip 1944 metų Slovaki
jos sukilimas prieš vokiečius bu
vo slaptai katalikiško jaunimo gru
pių paruoštas ir kaip aš atvykau į 
Bratislavą padėti besiorganizuojan
tiems partizanams.

Kai sukilimas buvo palaužtas, 
aš su grupe jaunų krikščionių dar
bininkų pabėgau į miškus, kur ko
vojo partizanai. Aš čia tarnavau 
pusantrų metų kaip sanitarijos 
karininkas.

Tiktai keletas žinojo mane esant 
'kunigu. Aš laikiau jiems Mišias 
slaptai. Mes šlepėm savo religinius 
jausmus, nes partizanai gaudavo 
paramos iš sovietų, o komunistai 
— ne’mažiau kaip naciai — irgi 
yra religijos priešai.

Kada mūsų partizanų dalinys 
buvo formaliai prijungtas prie rau
donosios armijos pirmojo Ukrai
niečių fronto, aš turėjau progos pa
žinti sovietų karius ir su jais susi
draugauti.

Mano tarnybos miškuose metu 
aš pamačiau, kad, nežiūrint žiau
raus sovietinės valdžios persekio
jimo, tikėjimas į Dievą dar išliko 
ir, kad bent 1/3 raudonosios armi
jos karių turėjo stiprų, nors slaptą, 
tikėjimą į krikščionybę.

Tų audros ir nemigo naktų me
tu, kada mūsų palėpės negalė
davo apsaugoti mus nuo šalčio, 
rusai atverdavo savo širdis kiek
vienam senesniam žmogui, kuriuo 
jie pasitikėjo.

Mūsų disputed sukosi apie klau
simą, ar Rusija kariauja už savo 
egzistenciją, ar už komunistinių 
idėjų triumfą?

Nacių atakos pradžioje Krem
liaus valdovai suprato, kad bus 
sunku priversti Rusijos žmones 
ginti režimą, kuris juos marino ii; 
engė. Todėl tas karas buvo pas
kelbtas „otečestviennaja voina" — 
„tėvynės karu" — karu už išliki
mą. Petras Didysis ir kiti carai 
buvo garbinami kaip herojai. Sena
sis krikščioniškas vardas „Ma- 
tuška Rosija” buvo atgaivintas. 
Vyrai, visai nepriklausę komu
nistams, buvo pastatyti į atsakin
gus postus armijoje. Tie žmonės/ 
pajėgė suburti rusus kovai. Mar
šalas Žukovas, kuris vadovavo 
visai Sovietų armijai Vokietijoje, 
prieš karą buvo laikomas nepati
kimu dėl visiems žinomo jo žmo
nos religingumo. Jam buvo pa
vestas vadovavimas ir jis buvo 
garbinamas kaip tėvynės išgąjbė- 
tojas.

Man tebebūnant miškuose, at
rodė, jog yra galima, kad tie vy
rai ir po karo pasiliks valdžioje. 
Daugelis mūsų tikėjo, kad britų ir 
amerikiečių įtaka privers komu
nistus perleisti valdžią nemark- 
sistiniams karo herojams. Atrodė, 
jog yra galimybės, kad Rusija 
.greitai bus valdoma žmonių, su 
kuriais krikščioniškas pasaulis 
galės kalbėtis. Tai todėl aš per
galės dieną perėjau Čekijos sieną 
j Rusiją. (Bus daugiau)

KELIOS TREMTINIŲ SILPNY
BES, NEPATINKĄ AMERIKOS 

LIETUVEI
Štai kelios nuotrupos iš pasi

kalbėjimų su amerikietėm apie 
lietuves tremtines.

— Skundėsi, kad su. šeima gy
venanti didžiaušiame skurde. Nu
siunčiau didelį maisto siuntinį. 
Tarp kitko įdėjau ir Cigarečių, 
maniau, išsikeis riebalų ar ko 
kito. Gavau laišką. Rašo — siun
tinys ją labai nudžiuginęs, ypač 
cigaretės. — Taip skaniai kve
pia amerikoniškas dūmas! Kai 
užsirūkiau, viską užmiršau. — 
Šitaip! Matyt, dar nėra toks di
delis vargas, kad fnoterys lepi
nasi dūmais. Daugiau ji mano 
siuntinių nebematys.

Momento klausimu paraštėje

Visais keliais 
uz tautos laisve

Kova už Lietuvos išlaisvinimą 
yra vedama nuo pirmųjų okupaci
jos dienų. Vienokia forma ji reiš
kėsi pirmosios sovietų okupacijos 
metu, kitokia — vokiečiams oku
pavus Lietuvą.

Atsidūrus tremtinių daliai Vaka
ruose, ši kova už Lietuvą tęsiama 
toliau. Čia prisilaikoma tos pačios 
kovos formos, kuri buvo Lietuvoj 
sukurta visų pajėgesnių grupių ir 
srovių. Kaip matyti iš atsakingų 
asmenų oficialių pareiškimų, visos 
šios grupės tremty sutaria kovoj 
už Lietuvos išlaisvinimą ir vienin
gai ją remia.

Tačiau, kaip visur, taip ir čia, 
atsirado žmonių, ir .dar. anot jų 
„politinės vadovybės gretose", ku
riems kova už tautos laisvę yra 
tik „Lietuvos suvereninių galių tęs
tinumo", arba paprasčiau tariant, 
.mūsų valstybės teisinių pagrindų 
likučių išsaugojimas."

Apsiribojus tik „likučių" išsau
gojimu, Lietuvos laisvės kovos 
prasmė yra susiaurinama ir pasta
toma ant vienos kortos, tuo būdu 
savaime atmetant visas kitas ga
limybes. Bet kas būtų tuomet, jei 
paaiškėtų, kad šia korta šios gyvy
binės kovos negalima laimėti? Ne
jaugi tada turėtume atsisakyti Lie
tuvos laisvės, kad tik tie „teisiniai 
likučiai" būtų išgelbėti? šitaip 
klausimą gali statyti tik tie, ku
riems savo asmens ar grupės rei
kalai yra svarbiau, negu tautos 
laisvė.

Charakteringa, kad apie „liku
čių" išsaugojimą kalba kaip tik tie 
žmonės, kurie ramina susirūpinu
sius dėl priešokupacinio režimo 
atgaivinimo. Atrodo, kad toks Lie
tuvos laisvinimo klausimo pasta
tymas jiems duoda pakankamo pa
grindo būti susirūpinusiems.

Iš tikrųjų kova už Lietuvos 
laisvę yra žymiai didesnis ir pla
tesnis dalykas, negu bet kokių li
kučių išsaugojimas. Ji turi būti 
vedama visomis turimomis prie
monėmis ir visais galimais būdais. 
Net atsirėmimas tais „teisiniais li
kučiais" čia negali būti atmestas, 
jei tik pasirodytų, kad atitinkamu 
momentu jie yra naudingi.

Iš kitos pusės kova už tautos 
laisvę nėra tik kova del teisinių 
formulių galios palaikymo. Tai 
daugiau tautos gyvybinių jėgų iš
reiškimas tautos pasiryžimo laisvai 
gyventi. Ir tie, kurie lemia tos 
laisvės atstatymą, kaip praktika 
rodo, nežiūri tiek, kur yra kokie 
„teisiniai likučiai", bet kur yra 
susikaupusios tautos gyvybingo
sios jėgos, kurios išreiškia tautos 
valią ir yra pajėgios tvarkyti gy
venimą.

A. Šideikis

— Atvažiavo tremtinių* šeima 
pas mano pažįstamus. Kokia di
delė ponia!... Pavąlgo, nueina 
padėkoja ir susėda ant sofų. O ji, 
mano draugė, per dieną dirbusi 
„šapoj“ (dirbtuvėj), turi nuimti 
stalą, suplauti indus ir t. t. Vy
ras dirba, bet jau ponia ... neno
ri niekur pirštelio pridėti...

— Atvažiavusios tremtinės tuoj 
dairosi, kas joms baltinius plau
tų. O kas mums plovė? Amerikoj 
tarnaičių nėra. Mes dirbame ir 
fabrikuose', ir namie viską susi
tvarkome. Tik milijonieriai turi 
tarnaites.

— Atvažiuoja taip išsipuošu
sios, išsipusčiusios, neatrodo, kad 
jos tenai vargą kentė.

— Kas antras tremtinių žodis 
— „ponas“, „ponia“. Iš smalos gi 
tiek „ponų“ priviso Lietuvoj! Ne
bežinau, ar Čia lietuvės ar lenkės.

A. N.
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Emigracija ir valiutos reforma
AŠTUNTOJI DP SPAUDOS KONFERENCIJA

Liepos 15 d. įvykusioje DP spau
dos konferencijoje Bad Kissingene 
pasikalbėjimai koncentravosi apie 
du svarbiausius Jįuo metu klausi
mus: emigraciją ir Vokietijos pi
nigų refortną. Įvedus naują valiutą, 
visų DP, neišskiriant nė laikraš
tininkų, pasidarė tokia sunki fi
nansinė būklė, kad jei IRO nebūtų 
davusi sunkvežinjių žurnalistams 
atgabenti, konferencija vargiai bū
tų galėjusi iš viso įvykti.

Daugiausia žurnalistai IRO pa
reigūnus apipylė DP biliaus klau

psimais. Bet kadangi ir pati Vyr. 
Būstinė dar iki šiol nebuvo gavu
si DP įsileidimo taisyklių, tai į 
klausimus negalėjo pilnai atsakyti. 
Taisykles išdirbant, dalyvavo ir 
vienas IRO vyr. būstinės amerikie
čių zonoje pareigūnas, kuris, grįž
damas iš Vašingtono, atsiveš visas 
detales ir į Bad Kissingeną.

IRO pareigūnų nuomone, DP 
įstatymas pradės būti vykdomas š. 
m. rugpjūčio mėo. I klausimus, ar 
ūkininkų sąvokon įeina ir agro
nomai bei veterinarijos gydytojai, 
nebuvo tiesioginiai atsakyta. Žur
nalistai teiravosi ir, ar vežant į 
JAV nebus ardomos šeimos. Pagal 
priimtąjį įstatymą emigracija į 
JAV turėtų būti vykdoma šeimų 
pagrindu. Paklausus, kodėl Muen- 
cheno ir Frankfurto įvairių religi
ją misijos sulaikė affidavitų išda
vimą, nors Stuttgarto Church World 
Service affidavitus ir toliau išda-» 
vinėja. Į tai buvo atsakyta, kad 
Stuttgarto misija. buvo neišpil- 
džiusi savo kontingento ir labiau 
atsilikusi darbe negu Muenchenas 
ir Frankfurtas. Iš konferencijos 
paaiškėjo, kad DP gyvenantieji ir 
ne stovyklose galės šiuo įstatymu 
pasinaudoti. Kaip jų reikalai bus 
tvarkomi, paaiškės, gavus įstatymo 
vykdymo taisyklės, kurios paža
dėta tuoj visiems laikraščiams iš
siuntinėti. Visą, emigracijos darbą 
tvarkysiančios iš Amerikos atvy
kusios emigracijos komisijos.

Antruoju, būtent valiutos pakei
timo ir darbo klausimu, buvo taip 
pat ilgai diskutuota. Pakeitus va
liutą, darbo klausimas išvirin
tiems asmenims pasidarė gyvybinė 
problema. Darbo pasiūla sumažėjo, 
vokiečių įmonės ir įstaigos sten
giasi išvietintųjų asmenų kadrus 
mažinti, o IRO ir amerikiečių įstai
gos darbo nepasiūlo. Spaudos kon
ferencijoje buvo prašyta; kad IRO 
it amerikiečių įstaigos bei įmonės, 
kur gali, kad pakeiktų vokiečius 
DP. Vyr. Būstinės darbo skyriaus 
pareigūnas pareiškė, kad, jei DP 
tarpe yra reikalingų rūšių specia
listų, vokiečiai nepriimami. Žur
nalistų buvo nurodyta, jog DP 
tarpe yra įvairiausių specialistų, 
kurie vokiečius pilnai gali pakeisti, 
ir prašė minimą pareigūną nuro- 

• dyti konkrečiai, kokiose .srityse 
dar dirba vokiečiai.

IRO pareigūnui pasakius, kad 
sunkiausia gauti DP tarpe pirmos 
klasės mechanikų, medicinos per
sonalo ir administracinio persona- 

Mo, mokančio gerai vokiečių ir 
anglų kalbą, konferencijos daly
viuose pasireiškė didelė reakcija 
ir nepasitenkinimas. Laikraštinin
kai aiškiai užakcentavo, kad tai 
netiesa. Diskutuojant šį klausimą, 
iš IRO pusės buvo pareikšta, kad 
pagal amerikiečių kariuomenės re- 
gulaminą DP ir darbo atžvilgiu 
turi pirmenybę prieš vokiečius. 
Norintieji gauti darbo, nesvarbu, 
ar jie gyvena stovyklose ar už jų 
ribų, gaii kreiptis į IRO Area ar 
Sub Area Employment Officer arba 
į vietinių Military Post Civilian 
Labor Office. IRO visada ir visais 
atvejais stengsis padėti. Vyr. Bū
stinė džiaugiasi, kad . DP darbo 
pasiūla taip padidėjo.

Grįžtantiems iš pereinamųjų sto
vyklų DP bus teikiama globa, bei 
darbas negarantuojamas. Baigiant 
šiuo klausimu diskusijas, amerikie
čių zonos IRO. vadovybė pareiškė, 
kad IRO stengsis viską daryti, kad 
DP galėtų dirbti, kad DP dirban
čiųjų skaičius nebūtų mažinamas, 
kad vokiečiai nemažintų išvietin- 
tiems asmenims algų ir kad viso
mis priemonėmis padės paleng
vinti DP būklę, kuri susidarė, pra- 
vedųs pinigų reformą.

Konferencijoje buvo klausta, ar 
nustatyti santykiai tarp stovyklų 
komitetų bei jų vadovybių ir ar 
komitetai turi teisę rinkti stovyk
los vadovą. Mr. Dunn pareiškė, 
kad Ženeva yra suteikusi sto
vykloms savivaldą, bet aiškių pot
varkių tuo reikalu nėra išleista. 
Sis klausimas įvairiuose rajonuose 
įvairiai tvarkomas. Yra gauta įvai
rių pasiūlymų iš DP ir atrodo, kad 
šis sklausimas greitai bu^ sutvar
kytas. Šiuo metu visa administra
cinė atsakomybė priklauso IRO.

Žurnalistai perdavė stovyklų 
nusiskundimus dėl blogos maitini
mo būklės, kad DP sviesto gauna 
tik du trečdalius, o cukraus tik 
75% to kiekio, kuris numatytas 
Ženevos maitinimų lentelėse ir kad 
kai kurios .stovyklos jau du mėne
sius negauna muilo dar šiuo 
metu tebemaitinamos senomis ar
ba džiovintomis bulvėmis. Maitini
mo skyriaus viršininkas pareiškė, 
kad nustatytoji Ženevos maitinimo 
lentelė dar negaliojanti amerikie
čių zonoje, todėl jos čia ir nesilai
koma. Atrodo, kad greit bus iš
dirbtos ir patvirtintos naujos tuo 
reikalu taisyklės ir tada jų bus 
prisilaikoma. Riebalų ir cukraus 
numatytieji kiekiai bus išduoti tik 
tada, kai bus gauta tų prekių iš 
JAV.

Šviežios bulvės ir daržovės bū
siančios visose stovyklose duo
damos. Per liepos ir rugpiūčio mė
nesius DP gaus skystą muilą.

a—b

LENKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
August. Zaleski

Gim. 1883 m. Varšuvoje. Yra pergyvenęs ilgą diplomatinę karjerą: 1918 m. 
atstovas Berne, 1920 m. Atėnuose, 1921 m. užsienių r. minist. politinio sky
riaus direktorius, 1922 m. (galiotas ministeris Romoje, 192S—1932 m. užsienių 
r. ministeris. Nuo 1928 m. senato narys. Mūsų diplomatams ne kartą teko 
su juo susidurti Tautų Sąjungoje, vedant ilgas bylas su Lenkija. Prezi
dentu išrinktas 1947 m., mirus Rackie wicziui.

Nuotaikos ir
(Laiškas iš

Daugelis, žiūrėdami, kur galėtų 
emigruoti, domisi ir Argentina. 
Pravartu tad gal bus keletas pa
tirčių, išgyvenusio šiame krašte 
nuo 1929 m.

Apie gyvenimą Argentijoj daug 
ką galima pasakoti, tik sunku ką 
tikro apie ateitį atspėti. Prieš karą 
Argentinoj buvo labai gerbiami 
anglai, vokiečiai ir kitų aukštos 
kultūros tautų ateiviai, ypač kurių 
buvo mažai. Bet paskutiniu laiku 
politinės partijos ėmė labai patai
kauti liaudžiai, ypač valdančioji 
partija, ir už visas bėdas kaltę 
versti svetimšaliams. Taip pat sten
giasi išugdyti vietos gyventojų pa
triotizmą ir savigarbą. Vienu žo
džiu, argentiniečiai europiečius 
seniau pripažino kultūringesniais, 
darbštesniais, protingesniais, rim
tesniais už save, o dabar — jau 
ne. Dabar Argentina maitina didelę 
dalį pasaulio, atpirko iš anglų 
geležinkelius ir tramvajus, o iš 
amerikiečių telefonus. ■ Seniau ji 
buvo prasiskolinusi visam pasau
liui. o dabar kitiems skolina, par
duoda ir net dovanoja savo kvie
čius ir mėsą. Seniau, išskyrus 
maistą, beveik visk^mportuodavo, 
nes neturėjo pramonės. Dabar daug 
pramonės dirbinių eksportuoja ne 
tik j visus Pietų Amerikos kraštus, 
bet net Šiaurės Amerikon, Afrikon
ir Europon. Dėl to argentiniečiai 
dabar yra išdidūs ir į svetimtau
čius žiūri iš aukšto. Nors tame yra 
daug-šovinizmo, bet ir daug tiesos. 
Argentina per šį karą labai pratur
tėjo ir padarė didelę pažangą pra
monės srity. Aišku, tam padėjo ir 
jo sudarytos aplinkvbės. kurias 
dabartinė vyriausybė mokėjo iš
naudoti. Bet tikras tos pažangos 
kūrėjas yra tie užsieniečiai, ku
riems dabar jau prikišama jų lai
mė gyventi Amerikos rojuj, o ne 
Europos pragare.

Pavienių asmenų pasisekimas 
priklauso iš dalies nuo laimės, iš 
dalies nuo sugebėjimo prisitaikinti 
prie aplinkybių. Dabar svetimša
liams specialistams blogiau tuo,* 
kad ne tik vyriausybė, bet ir dau
guma didelių firmų nenori jiems 
duoti darbo, o juo labiau atsako- 
mingų pareigų, nors būna ir iš
imčių. Padėtį pagerina, iš antros

perspektyvos
Argentinos)

pusės, tai, kad pramonė labai iš
sivystė ir yra didelis specialistų 
trūkumas. Tad daug kas nežiūri 
kilmės, bet gabumų, ypač svetim* 
šalių firmos. O Argentinoj jau ir 
lietuviai turi pramonės įmonių, 
kuriose yra vietos ne vienam in
žinieriui. Be to, tarp Argentinos 
lietuvių yra daugelis pasiturinčių 
ir įtakingų, kurie gali saviškiams 
daug padėti.

Vienu žodžiu, Argentinoj gy
venti galima, , nors pradžioj* reikia 
tikėtis sunkumų, kaip visut sveti
moj šaly. Ilgainiui galima įsikurti 
ir ramiai gyventi. Ameriką turėti 
— tai jau kitas dalykas. Tam jau 
reikia turėti bizniui gabumų. Kal
bą išmokti nesunku, darbo dirva 
plati, nors ir ne visada pasitaiko 
tinkamas darbas. Iš kitos pusės, 
dabar vyriausybė, įsileidus imi
grantus, juos globoja, nors ta glo
ba gal ir ne visada būna tėviška. 
Pavyzdžiui, per paskutiniuosius 
metus Argentina įsileido daug 
italų, bet dalis jų nusivylę grįžo 
namo. Mat, Argentinos vyriau
sybė, įsileisdama imigrantus, skai
tos juos išgelbėjusi juos nuo bado 
ir tikisi, kad jie daug dirbs, kuk
liai gyvens ir neturės jokių pre
tenzijų, o daugelis važiuoja dar 
su senovine Amerikos sąvoka, tad 
ir nusivilia. • J.

Egzilines lenku vyriau
sybes prezidentas

apie lietuvių-lenkų santykius
Prieš kiek laiko „Žiburių,, re

dakcija, norėdama supažindinti mūsų 
visuomenę su egzilinės lenkų vyriau
sybės pažiūromis l lietuvių-lenkų san
tykius, kreipėsi į Londone reziduo
janti Lenkijos prezidentą poną Au
gustą Zaleskj, patiekdama eilę klau
simų.

Ponas Prezidentas, perdavęs mūsų 
laišką užs. reik, ministeriui, pats pa
rašė „Žiburiams“ čia dedamą laišką, 
kuriame išdėsto bendrais bruožais 
savo pažiūrą lietuvių-lenkų santykių 
klausimu šiuo metu ir ateity.

Londonas, 1948 m. liepos 1 d.

Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Jūsų laišką, rašytą š. m. gegu
žės 15 d., gavau ir perdaviau užs. 
reik, ministeriui p. Adomui Tar- 
novskiui peržiūrėti.

Pritariu Jūsų nuomonei, kad 
lietuvių-lenkų santykiai ateity tu
rėtų būti radikaliai pagerinti. Ilgus 
amžius tvėrusi lietuvių ir lenkų 
tautų santarvė bei tų dviejų tautų 
darnaus sugyvenimo tradicijos, 
kurioms lygių pavyzdžių nedaug 
tėra istorijoje, leidžia mums tikėti 
tokios permainos • galimumu.

Nenoriu čia liesti priežasčių,, ku
rios pablogino tų dviejų tautų 
santykius paskutiniųjų kelių de
šimtmečių laikotarpyje, nes ma
nau, kad abiejų valstybių labui 
yra daug svarbiau, tiek šiam mo| 
mentui, tiek ateičiai, ieškoti kelių 
tiems santykiame pagerinti, o ne 
svarstyti praeities klaidas.

Šiandien, kai abiems mūsų tau
toms smurtu atimta galimybė lais
vai pasisakyti, mūsų pabėgėliai 
yra įpareigoti tęsti kovą už nepri
klausomybę. Abiejų tautų pabėgė
liai, turint galvoje tikslų tapatu
mą, kurių ištvermingai siekia abi 
tautos, nepaisydamos sutinkamų 
kliūčių, privalo paruošti kelius 
nustatyti pagrindams ir formoms, 
kuriais turės remtis Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai, šioms valsty
bėms atgavus nepriklausomybę.

Per Tamstos gerb. laikšraštį no
riu pareikšti lietuviškajai visuo
menei savo nuoširdžiausias sim
patijas ir karštus linkėjimus iš-, 
tvejti kovoje už Tėvynės nepri
klausomybę.

Esu giliai įsitikinęs, kad pasau
lio taikos negalima pasta/yti ant 
mažesniųjų tautų skriaudos. Tikiu, 
kad tarptautiniuose santykiuose 
privalo įsigalėti tikrosios moralės 
įstatymai, kurie, deja, paskutiniojo 
karo metu tiek kartų buvo- lau
žomi. Priešingu atveju pasaulis 
taptų panašus į džiungles, kuriose 
nebaudžiami siaustų tik stiprieji 
plėšrūnai. Dėl to esu giliausiai įsi
tikinęs, kad lietuviai pabėgėliai 
grįš j savo gražią, laisvą Tėvynę 
ir linkiu kad tai kuo greičiausiai 
įvyktų. August Zaleski

BALFO atstovė Europoje p-lė I. Rovaite LTB Vyriausiam Komitete 1948. 
VI. n. Iš dešinės į kairę: P. Gaučys, j. Grigolaitis, I. RoVaitė, dr. D. Ja
saitis, dr. A. Gylys, dr. V. Jasaitis. Antroje eileje: Dr. A. Sidaravičius, 

B. Žukauskas ir P. Minkūnas. *

Pabaltės Centro Komiteto pirmininkai. Sėdi iš kairės | dešinę: prof. 
E. Ein, estą C. K. pirmininkas, H. Klarks - latvių ir P. Gaučys - lietuvių. 
Stovi: Trejals-estą CK vicepirmininkas, J. Venners-latvią CK narys ir J. 

Siepetys-lietuvią CK narys.
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Laiškas kolegoms profesoriams ir mokytojams
Dr. K. Pakštas, The Army Language School, Pre sidio of Monterey, Calif.

Ką reiškia „Professor at-large"
AU nuo 1934' m., kuomet Hit
leris pradėjo valyti Vokietijos 
universitetus nuo žydų, kata

likų, liberalų ir socialistų, Ameri
kon pradėjo važiuoti vis didėjan
tis profesūros skaičius- Sulikvida- 
vus/ Austriją ir Ceko-Slovakiją, 
profesorių banga Amerikon dar 
labiau padidėjo. Pirmas jų tūkstan
tis, susidedąs daugiausia iš žydų, 
atvyko dar gerokai prieš karo 
pradžią ir šiaip taip sutilpo įvai
riose Amerikos mokslo ir pramo
nės įstaigose. Bet kur kas didesnį 
profesorių ir mokytojų skaičių iš
metė iš savo vietų Hitlerio įkvė
pėjas Stalinas. Geroka jų dalis, 
kad ir labai sunkiais būdais, vis 
dėlto pateko Amerikon, o kiti dar 
laukia savo eilės. Jau nuo 1939 m. 
Amerikoje susidarė gan stambi 
laisvų profesorių atsarga; juos čia 
vadina „Profesor at-large ", t. y. 
„profesorius laisvėje", o gal tiks
liau—dažnai keliaujantis profeso- 
rius-becįarbis, arba tik protarpiais 
gaunąs darbo, todėl ir „laisvas", 
nesusirišęs su jokia pastovia vie
tele.

cūzų įstaigomis. Dabargi tenka 
dėstyti geografiją ir geopolitiką 
(dažniausia rusiškai) The Army 
Language School. Si mokykla įkur
tą karo pradžioje. Per ilgesnį lai
ką čia svarbiausią vietą užėmė 
japonų kalba. Japonijos geografija 
ir istorija. Ji išleido 7500 japoniš
kai kalbančių kariškių, labai ge
rai patarnavusių Pacifiko fronte ir 
Japonijoj.

Šiuo metu mokykloje veikia di
deli rusų ir japonų skyriai, ir ma
žesni kinų, korėjiečių, persų, tur
kų, arabų, graikų, prancūzų, ispan- 
nų ir portugalų. Nuo liepos pra
džios pradės veikti dar horvegų, 
švedų, danų, lenkų, čekų, servo- 
kroatų, bulgarų, vengrų ir rumu
nų. Lenkų skyrius turėsiąs apie 8 
instruktorius. Rusų skyriuje dabar 
dėsto 3 profesoriai ir 30 instruk-

lietum nuo lapkr. iki balandžio 
pabaigos.

Miestely daug originališkai sta
tytų įdomių vilų, dažniausia pui
kaus ispanų stiliaus. Gyventojų 
12,000, daugiausia įvairaus ameri
kietiško mišinio su stambiausiu 
italų ir ispano-meksikiečių priedu.

Pati mokykla už miesto didelia
me miške-pušyne. Ji sudaro savo
tišką kalbų „Babyloną", o vietos 
gyventojai ją vadina tiesiai „Tau
tų Sąjunga". Ir taip yra. Ji netgi 
daug darnesnė tautų sąjunga. Ji 
nesipeša, o tik draugiškai disku
tuoja įvairiausias problemas. Ji 
ruošia spalvingus dainų, muzikos 
ir šokių vakarus. Buvo tarptautinių 
vakarų, buvo rusų, japonų, graikų 
ir kitų tautų vakarai. Mandariniš- 
kos kilmės kiniečiai mokytojai ir 
mokytojos mokyklos ribose nešioja

nuo bolševikų, tai priklausė lietu
vių klubui Charbine ir turėjo Lie
tuvos pasus. Jų seneliai kovojo 
už Lietuvos laisvę, kentėjo už ją 
ir buvo ištremti Sibjran. Jų tėvai 
Sibire gyveno jau kaip laisvi žmo
nės ir ^gerokai prasigyveno.. Ogi 
anūkai turėjo savo ir tėvų turtus 
palikti raudoniems bolševikams ir 
vėl bėgti aplink pasausį ieškant 
laisvės ir pragyvenimo. Anūkai 
lietuvių kalbos visai nebemoka, 
nei vieno sakinio ... Mažai apie • 
Lietuvą bežino ir nelabai ja do
misi. Praktiškame gyvenime jie 
jau rusai, ogi jų vaikai bus šim
taprocentiniai amerikiečiai. Gyve
nimo sąlygos juos apspręs.

Rusų istoriko nuopionė apie trem
tinių kolonizaciją

Istorijos profesorius laiko save 
lietuvių kilmės rusu, sūnus buvu
sio rusų konsulo Amerikoje. Jis 
dažnai mane klausinėja apie- lie
tuvius, jų istoriją, kalbą. Jis ben
drai įdomaujasi lietuvių likimu. 
Kaipo istorikas, jis prisibijo, kad

BEN. RUTKŪNAS

MARIJAI
Marija, Motina dangaus, 
takus palaiminki žmogaus: 
klajūnai mes akla nakčia, 
pasaulio viendienos svečiai, 
be meilės šąlam, be namų 
Praamžiaus Valios lėmimu, 
auštybių alkis, troškulys 
mus lydi gruoduotam kely, 
slogina nuodėmių naštą, 
kančios krūtinė sugelta------
Paguoski, Motin, mus silpnus 
audroj paklydusius, vaikus, 
pagalbos ranką mums ištiesk, 
stiprybės teiki ir vilties, 
Aušrine Rytmečio skaisti, 
klaikiojoj amžių ištremty 
nuplauki meilės mus srove, 
karštai maldaujame Tave, 
Marija, Motina dangaus, 
Tavy širdis tik atsigaus!

Šion kategorijon ir man likimas 
lėmė patekti. Todėl teko labai 
daug važinėti ir kai ką patirti 
apie daugelį kitų klajūnų pro
fesorių ir mokytojų likimą. Kaip 
ir per kokius biurus šie žmonės 
ieškosi darbo — gan smulkiai ap
rašė Dr. V. Juodeika „Žiburiuose"; 
jis patiekė net tų biurų adresus. 
Čia prisiminsiu tiktai keletą da
lykų:

1. Daugiausia pasitaiko vietų 
profesoriams ir • instruktoriams 
praktiškose ekonomikos ir preky
bos srityse, kaip sąskaityba, įmo
nių organizavimas, komercinė arit
metika ir pan. Antroje vietoje 
stovi kalbų mokslai: ispanų, pran
cūzų, vokiečių ir neseniai net
rusų.

2. Sunkiausia gauti vietas tei
sininkams, geografams ir archeo
logams. Truputį lengviau istori
kams, filosofams, literatūros žino-

3. Mažųjų, menkai žinomų tautų 
profesūra sutinkama su dideliu at
sargumu, net nepasitikėjimu. As
meniškai universitetui nepažįstami 
— beveik nesamdomi.

4. Samdant apie diplomų tikru
mą dažniausia net nesiteirauja. 
Viską jie sprendžia iš tavo darbo. 
Kai kada užeina svečiai ir eksper
tai patirti kaip vikriai ir sumaniai 
profesorius dėsto, kiek jis išmo
kina studentus.

5. Daugumas universitetų ir ko
legijų stengiasi gauti jauną per
sonalą. Profesoriui, sulaukusiam 
50 metų ar daugiau, jau labai sun
ku gauti vietą, nes jis per senas. 
Amžiaus riba tai- 65 metai, bet 
ji galioja jau seniau šioj šaly (tam 
pačiame un-te) dirbantiems. Prade
dantieji turi būti žymiai jaunesni. 
Tačiau trumpam laikui (vienam 
ar dviem semestram) ir senesni 
profesoriai samdomi, ypač jei bent 
kiek žinomi iš mokslinės literatū
ros.

Didžiausioji kalbų mokykla
Šių eilučių autorius įvairiais 

protarpiais 3 semestrus dėstė po
litinę geografiją milžiniškame (da
bar apie 46 000 studentų) Kalifor-

(Is leidinio „Lithuanian Art in Exile“)

Airė kalba gražiai lietuviškai
Monterey labai toli nuo lietu

viškų kolonijų. Artimiausia lietu
viška parapija (vienintelė prie Pa- 
cifiko krantų) tai Los Angeles, 
kurion renkasi lietuviai iš kelių 
artimųjų miestų, kaip Santa Moni
ca, Pasadena ir k. Bet į Los An
geles iš Monterey tai 353 mylios 
arba apie 560 kilometrų, taigi žy
miai daugiau kaip per visą Lie- • 
tuvą. Artimesnė yra maža lietuvių, 
grupelė San Francisco, bet ir tai 
128 mylios (200 km.). Tad lietuviš
kai pasikalbėti nėr su kuomi. Bet 

•štai siurprizas! Prieina prie manęs 
leitenantas Buckley, japonų kalbos 
studentas, ir sako, kad jo žmona 
norėtų su manimi lietuviškai pasi
kalbėti. Pasirodo, kad jo labai 
simpatinga žmonelė beesanti airė, 
augusi New Britain, Conn, ir ten 
vienos lietuvaitės išmokinta lietu
viškai kalbėti ir dainuoti. Ji dabar 
netgi labiau palinkusi, prie lietu
vių, negu prie savo airių; lietuvius 
ji laiko lig ir savo žmonėmis. Tai 
labai retas nuotykis. Tūkstančius 
lietuvių sutinki ir jie nemoka lie- 
tuviškai nei A, nei B. Bet keliau
jant per platų svietą tarp miliono 
sutinki kai kur airį, italą, lenką ar 
negrą kalbantį lietuviškai.

nijos Un-te, 3 semestrus Carletono 
Kolegijoj (Minnesotos valstybėje): 
čia paskutinį semestrą Vak- Euro
pos geografiją tekdavo dėstyti 
prancūziškai, nes 300 kariškių rei
kėjo paruošti Prancūzijos invazi
jai, santykiams su belgų ir pran-

torių. Be kalbos, kiekviename sky
riuje yra dar geografija ir istorija 
atitinkamos šalies ir jos kaimynų. 
Visoje mokykloje greit bus 175 
instruktoriai-ir 900 studentų. Tai 
didžiausioji Amerikos praktiškoji 
kalbų molfykla. Į kalbas nelinkęs 
amerikietis čia per 12 mėn. labai 
intensyvaus ir sunkaus darbo iš
moksta svetimos kalbos žymiai 
daugiau, negu universitetuose per 
4 metus. Visi instruktoriai paren
kami gerai moką kalbas ir neturį 
jokios žymės svetimo akcento. Jie 
samdomi tik vietoje išbandžius jų 
akcento grynumą ir kalbos vikru
mą.

„Tautų Sąjunga"
Armijos Kalbų Mokykla įsteigta 

sename Kalifornijos miestely, pir-
moj jos sostinėje —• Monterey. 
Okeanas, miškai ir kalnai, kiaurus 
metus žydinti ir žaliuojanti auga
lija sudarė pasigerėjimo vertus 
reginius. Ogi klimatas — ideališ
kas. Visus metus tęsiasi nekaršta, 

.kai kada vėsi, vasara, su retu

savo gan iškilmingus ilgus, juodus 
rūbus, panašius į kunigų sutanas.
Karčiama ant Lietuvos rubežlaus
Karininkų klubas nesutalpina 

visų studentų, norinčių greit pa- 
•valgyti. Iš dviejų mokyklos šonų 
yra privatiškos valgyklos su alum 
ir vynu. Jos jau gavo egzotiškus 
nalijus vardus. Viena valgykla ta
po pavadinta „Karčma ne Litov- 
skoy Granice" (Karčiama ant Lie
tuvos rubežiaus), ogi antra — 
„Karčma na Tureckoy Granice". 
Vakarais čia suguža studentijos 
pavalgyti, išgerti, pasikalbėti.
Seniausieji tremtiniai iš Lietuvos

Rusų instruktorių daugumas čion 
jau seniai atvyko*-per Sibirą. Jų 
daugelis yra pagyvenę Kinijoj ir
Japonijoj ir moka tų kraštų kal
bas. Įdomu, kad jų tarpe yra 4 lie
tuvių kilmės ir 2 Lietuvoje truputį 
gyvenę savo jaunystėje. Vienas 
vyras ir viena panelė yra ainiai 
lietuvių, ištremtų į Sibirą 1863 m. 
Kai gyveno Mandžūrijoj • pabėgę

Sovietai ilgiau pabuvę Lietuvoje 
gali visai išnaikinti lietuvių tautą. 
Neseniai jis užvedė su manim 
kalbą apie tremtinių likimą. Sako 
būtiniai reikia kur nors pasauly 
išlaikyti gyvą lietuvių kalbą. Klau
sia mane, kur vyksta mūsų trem
tiniai. Sakau, kad palengva išsis
klaido po platųjį pasaulį. O jis 
sako, kad tai labai negerai: girdi, 
jie turi beveik visi apsigyventi 
vienoje krūvelėje, nedideliame 
plote, kad išlaikyti kalbą ir pa
pročius. O. aš sakau, kad jokia 
valstybė jų nenori priimti, nes 
nesitiki labai greit nutautinti. Tada 
istorijas pasipiktina ir sako, „ko
kio gi lietuvių karo laivyno stam
bios valstybės bijosi, kodėl jos 
lietuvus taip žiauriai 'traktuoja,
linki jiems galo, kaip tauta". Aš 
pastebiu, kad humanizmo gadynė 
jau praslinko ir visų tautų žiau
rumas ir nacionalizmas labai padi
dėjo, todėl iy?t pačiai mažiausiai 
ir nekalčiausiai tautelei dabar jau 
tesiras pasauly laisvos vietos.

Tenka išlysti ir scenon
Visuomeninio darbo svetimų 

taq)e negi pradėsi . . . Bet apylin
kės miesteli^ klubai ir draugijos 
vis dėlto gan dažnai suteikia pro
gos kalbėti apie Lietuvą, kitas 
Baltijos tautas ir apie liūdną Euro
pos likimą. Keli Rotary klubai, 
moterų profesionalių klubas, Ame
rikos Revoliucijos Dukterys ir pa
našios organizacijos kas mėnuo 
išvelka tolimą lietuvį viešumon 
pakalbėti. Ogi pati mokykla sutei
kė progą pp. Beleckui ir Valaičiui 
parodyti gražią filmą iš laimin
gojo Lietuvos gyvenimo ir iš da
bartinių mūsų tautos vargų. Stu
dentai ir po pusmečio dar prisi
mena tą filmą. („Naujoji Aušra")

PALECKIS NEGAUS PAMIN
KLINES KNYGOS

Pittsburgho universitete, kitų 
16 tautinių kambarių tarpe, yra 
ir Lietuvių kambarys. Neseniai 
universiteto vadovybė išleido la
bai gražų leidinį — monografiją 
apie visus tautinius kambarius. 
Vienas monografijos egzemplio
rius su oficialiais parašais buvo 
įteiktas kiekvienam tautiniam ko
mitetui. Kaip taisyklė, tas egzem
pliorius buvo persiųstas į atitin
kamo krašto sostinę.

Lietuvių Kambario komitetas
nerado galima pasiųsti tokios ver
tingos paminklinės knygos į oku
puotą Lietuvą. Pittsburgho Uni
versiteto vadovybei mielai prita
rus, monografija perduota saugo
ti Lietuvos Pasiuntinybei Was
hingtone, kad ji knygą persiųstų 
į Lietuvą tada, kai ji taps laisva.
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Lietuvoj gimęs azuolas 
linksmai Amerikoj auga

NADAS RASTENIS

GERA ir derlinga Marylando 
žemė.. Linksmai auga ir ža
liuoja joje ir Lietuvos 

. ąžuolaitis, pasodintas šalia Mary
lando Valstybės Rūmų Anna- 
polyje.

Jis auga tarp šimtamečių aukš
tų ir plačių skirpstų, klevų, liepų 
ir ąžuolų. Skiriasi jis nuo kitų ap
link augančių ąžuolų tuo, kad jis 
jaunesnis ir kad jo lapai didesni, 
storesnį, apskričiau iškarpyti ir 
šviesiau žali. Kitų čia ąžuolų la
pai rusvai žali.

Jis dar jaunas. Čia pasodintas 
prieš dvyliką metų. Gal buvo ko
kių trejų metų, kai jis čia iš Lie
tuvos atkeliavo.

Ir ne be priežasties jis čia at
keliavo. Jis atvežė Lietuvos pa
dėką Marylando valstybei už jos 
draugingumą Lietuvai. Marylando 
Respublika (juridiškai visos Ame
rikos valstybės yra paskiros res
publikos, tik susijungę bendrais 
federaliniais ryšiais apsigynmo 
tikslu ir kitais bendras reikalais) jis pristatė gubernatorių Lane, 
ištiesė Lietuvos Respublikai ran- kuris maloniai sveikino susirinku- 
ką šiuo būdu. sius, paminėjo lietuvių pasižymėji-

1935 metų pradžioje, Marylando mus Mąrylando Valstybėje, pasi- 
legislaturos sesijos metu, senato- džiaugė lietuvių ir jų Ąžuolo pri- 
rius Joseph M. Wyatt, paprašytas gijimu ir klestėjimu laisvoje Ma- 
šios kolonijos lietuvių, . įnešė į rylando žemėje, linkėjo Lietuvai 
šios valstybės senatą bendrą atgauti laisvę, ir pakvietė visus 
rezoliuciją (Senate Joint Resolu- P° apeigų pas save į oficialią gu- 
tion\No. 8), nustatančią, kad atei- bernatoriaus rezidenciją.
tyje kasmet šios valstybės guber- Guberhatoriui bebaigiant kalbą, 
natoriai privalėtų paskelbti Vasa- atvyko ir Lietuvos- atstovas p. Po- 
rio 16, Lietuvos nepriklausomybės vilas Žadeikis. Svečias į Washing- 
dieną, legaliu šventadieniu Mary- tono savo kalboje prisiminė, kaip 
lando Valstybėje. Šios valstybės jis mažą ąžuolaitį partraukė iš 

. senatas ir atstovų butas minimą Lietuvos, kaip’ tas mažas lapuotis 
rezoliuciją priėmė, ir gegužės mė- sparčiai išaugo, kaip Lietuva, bu- 
nesyje, 1935 metais, gubernatorius vusi Idisva ir laiminga, dabar 
Harry, W. Nice savo parašu pa- kenčia nelabo kaimyno žiaurią 
tvirtino šią rezoliuciją. priespaudą ir kad ąžuolas reiškia

1936 metais tas pats gubernato- lietuvišką taurumą, kuris visgi 
rius Nice Vasario 16 pirmą kartą atgaus Lietuvos laisvę, 
egzekutive proklamacija paskelbė Kalbėjo adv. Rastenis, kuris pri- 
šioje valstybėje legaliu šventa- minė kaip žiloje senovėje lietu- 
dieniu Lietuvos garbei. Nuo to Y^ai I**?™! gY3e'
laiko šios valstybės gubernato- ••
rius kasmet skelbia proklamacija 
Vasario 16 kaipo 
publikos Dieną.

Norėdama parodyti Lietuvos ir 
lietuvių dėkingumą 
Valstybei, Baltimorės 
Draugijų Taryba bei kitos orga- 
nizacijos paprašė Lietuvos Minis- Lietuvos nepriklausomybės 
trą p. Povilą Žadeikį, kad jis par- " ............
trauktų iš Lietuvos ąžuolaitį pa- 
sodyti Annapolyje. 1936 m. pava
sariui išaušus, minint pirmas me- . .
tines sukaktuves • nuo gubernato- j®® kalbėdamas pastebėjo^ 
riaus pasirašymo po minėta rezo- 
liucija, atvežtas iš Lietuvos ma
žas ąžuolaitis ceremoniališkai bu- nedergiamas, 
vo pasodintas šalia Valstybės Rū
mų, kur jis ir auga. Tai tokiu 
tikslu Lietuvos ąžuolaitis pasiekė lietuvių tautoj širdį. Bet palva- 
Ameriką.

Nuo to laiko kasmet, (tik II ka
ro metu, taupydami naftą, 2 me
tus praleidę) gegužės mėnesį Ma
rylando lietuviai vyksta į Anna- 
polį Lietuviško Ąžuolo lankyti. 
Lankė ir šiemet, sekmadienį, gegu
žės 23 d.

vietos ir paskirai atvykusių žmo
nių. Tuojau susirinko ir Baltimo- 
rės piligrimai. Visi gėrėjos per 
dvyliką metų Amerikoj gražiai 
išaugusiu Lietuvoje gimusiu Ąžuo
lu. Amerikos Legijono Lietuvių 
Postas, jo Auxiliary ir Karo Tar
nybos Motinos iškėlė Amerikos, 
Lietuvos, Marylando ir minėtų or
ganizacijų vėliavas.

Visi Ąžuolo lankytojai, su vė
liavomis priešakyje, ceremonia- 
liai įėjo į Marylando Valstybės 
Rūmus.

Adv. Nadas Rastenis ir Antanas 
J. Miceika nuėjo į gubernatoriaus 
rezidenciją ir pranešė, kad Ąžuo
lo lankytojai jau susirinko. Gu-' 
bematorius W. Preston Lane, Jr., 
su minėtais pasitikėjais atvyko į 
Valstybės Rūmus ir ceremonialiai 
su susirinkusiais įmaršavo į At
stovų Butą.

Apeigas vedė Baltimorės Lietu
vių Draugijų Tarybos Prezidentas 
p. Miceika. Pabrėžęs ■ žygio pras-

no, po ąžuolais šventą ugnį kū
reno; kad Lietuvoje ąžuolas reiš- 

Lietuvoš ^Res- kia vyrišką patvarumą, o rūta 
moterišką grakštumą, kad ąžuolas, 

’i L ir ° ne kitas medis čia buvo paso- 
Marylando bintas parodyti lietuvių dėkingu- 

Lietuvių m3 Marylando Valstybei už įsta
tymišką nustatymą Vasario 16-tos, 
-- ------- “j die
nos, legaliu šventadieniu šioje 
valstybėje.

Adv. Thomas G. Gray-Grajaus- 
kas, federalio prokuroro padėjė- -----  j^j 
Ąžuolas laisvoje Marylando že
mėje laisvai auga, jokio amaro 

------ 1 o Lietuvą apspito 
raudoni vabalai, kurie ėda Lietu
vos želmenis, medžius, žiedus ir

rus lietuvis vis tiek tuos piktus 
vabalus sunaikins ...

Adv. Algirdas Leonas, neseniai 
atvykęs iš Europos, pasidžiaugė 
gražiu čia augančiu Ąžuolu ir pri
minė Lietuvos ąžuolų tvirtumą 
bei jos vyrų narsumą. Po tokiais 
ąžuolais, jis sakė, ir dabar narsūs 
Lietuvos sūnūs randa pavėsį dieną 
ir pastogę naktį, gindami savo 
žemės laisvę, ir gal kartais, prie
šų sužeisti, atsiremia į ąžuolą ir 
jį apšlakšto savo krauju ... Per 
šimtmečius priešai naikino Lietu
vos ąžuolus ir jos sūnus, bet ne
sunaikino ir nesunaikins. Lietuva 
vėl bus laisva.

Kalbėjo bei buvo pristatyti 
Jurtis Žigas, buvęs minimos Tary
bos prezidentu, kai Ąžuolas buvo 
pasodintas, Stasys Janušas, demo
kratų vadas, Julė Rastenienė, Mo
terų Piliečių Klubo pirmininkė, D. 
Mačiulis, Lietuvių Salės pirminin
kas, K. Matuliauskas, Tarybos 

> sekretorius, Jonas Bučys, Legijo
no vadas, ponia Kraus, Auxiliary 
pirmininkė, ponia Thomas, Karių 
Motinų pirmininkė ir kitų draugi
jų pirmininkai. Paskui buvo pap
rašyti atsistoti Ameriką pasiekę 
šia esanti Lietuvos tremtiniai. At
sistojo adv. Leonas, jo žmona ir 
jų sūnelis, Dukas (Algirdukas), 
Makauskaitė, Remeikis, etc., ku
rie buvo sutikti garsiais ploji
mais.

Po tų apeigų gubernatorius La
ne, atstovas Žadeikis ir visa pro
cesija numaršavo vėl Ąžuolo link.

Legijono Postas, vedant va
dui _ Jonui Bučiui-Bush, pagarbai 
lietuvių, žuvusių kovose už Ame
rikos ir Lietuvos laisvę, palenkus 
vėliavas, vedė maldą, o ponia 
Kraus, Auxiliary pirmininkė, vedė 
„Pledge to the Flag".

Po to visko, gubernatoriui ve
dant, visi nužygiavo į „Goveme- 
ment House". Tik įžengus į vidų, 
stovėjo belaukianti ponia Lane su 
dvižmi grakščiom dukterim, ku
rios visus maloniai sveikino ir 
kalbino. Paskui gubernatorius ir 
jo šeimos aprodė visą šaunią re
zidenciją ir brangius istorinius 
paveikslus Marylando ir Ameri
kos pirmutinių kūrėjų.

Po to požmonio Lietuvos atsto
vas Žadeikis ir Baltimorės Lietu
vių Draugijų Tarybos valdyba pa
dėkojo gubernatoriui ir jo šeimai 
už visus malonumus, ir lankytojai 
išsiskirstė. Daug lankytojų grįžo 
į lietuvių Salę Baltimorėje ir tu
rėjo bendrus lietuviškus pietus.

Tai buvo 'malonus, brangus ir 
įspūdingas žygis.

Bet tą žygį ir 
miai pagražino 
„Dainos Žiędai", 
mergaičių grupė, 
nia Lelija Geležiutė-Bakerckienė. 
Tautiškais drabužiais berniukai ir 
mergaitės, pradedant programą, 
Atstovų Bute sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir padainavo 
„Ant krašto marių" ir „Kiškelį”.

ceremonijas žy- 
jaunoji karta: 
tai berniukų ir 
kurių veda po-

Diena buvo šilta ir giedri. Dan
gus tyras. Nuo devintos valandos 
ryto žmonės pradėjo rinktis Balti- 

, morėje prie lietuvių salės. Prisi-. 
\-iuko du autobusai ir ilga virtinė 

automobilių. Dešimtą valandą, 
dviem policistams motociklistams 
vedant, autobusai ir automobiliai, 
Amerikos ir Lietuvos spalvomis 
papuošti, pasileido Annapolio link. 
I 45 minutes laiko keleiviai tie
siu ir plačiu keliu per žalius lau
kus, gojus ir kalnelius nusirito 
28 mylias į Annapolį. Prie Ąžuo
lo jau buvo nemažai susirinkusių Kryžiai saugo tėvynės sodybas

Marylando stato vyriausybės būstinė. Lietuvos ąžuolas auga šalia dešinėje 
pusėje matomo žibinto.

Jų gražiu elgesiu ir dailiu sutari
mų gėrėjosi ir gubernatorius ir 
visi dalyviai.

Taigi Annapolyje, kur gražiai 
auga Lietuviškas Ąžuolas, links

Dali. A. Stančikaitė-Abraitienė 
išvyksta į Braziliją

Šiomis dienomis dali. A. Stanči
kaitė-Abraitienė su savo šeima išvyko 
į Marselio uostą, iš kur vyks į Bra
ziliją.

Baigė Muencheno Konservatoriją
P. Bičkienė-Navickaitė, sopranas, lie

pos 12 d. išlaikiusi paskutiniuosius 
egzaminus, baigė Muencheno Haende- 
lio vardo konservatorijos operos 
klasę. Dainavimo studijas solistė 
Bičkienė pradėjo Lietuvoj, Vilniaus 
muzikos mokykloj 1941—44 m. Be
trauktą mokslą tęsdama, nuo 1946 m. 
rudens pradėjo lankyti Muencheno 
konservatoriją, studijuodama pas prof. 
Willy Biną. Lietuvoje sol. Bičkienė 
yra dainavusi Filharmonijos bei 
operos chore, gi tremtyje ji aplankė 
ne vieną lietuvių koloniją su kon
certais. K1 Da.

Buvęs tremtinys gavo JAV 
inžinieriaus diplomą

1948 metų birželio 27 dieną viena iš 
geriausių tos srities mokyklų — Car
negie Institute of Technology, Pitts
burgh, Pa., — suteikė elektrotechnikos 
inžinieriaus diplomą ir vienam buv. 
tremtiniui lietuviui Vytautui MAŽEI
KAI. Inž. Mažeika I Ameriką atvyko- 
vos prieš dvejis metus, menkai temo
kėdamas kalbą, bet čia kursą baigė 
pllmuoju Ir todėl diplomą gavo su 
pagyrimu.

Inž. Mažeikos gyvenimas paskuti
niais keleriais metais buvo panašus 
1 daugelio lietuvių tremtinių gyve
nimą. Jis 1944 metais buvo sučiuptas 
darbams i Vokietiją, nors jau buvo 
bebaigiąs universitetą — ruošė diplo
mini projektą. ^Vokietijoje jis buvo 
uždarytas i darbo vergų stovyklą ir 
iš ten varinėjamas prie geležinkelio 
darbų. Iš čia Jam pasisekė pabėgti. 
Per Daniją ir Norvegiją jis atsidūrė 
Švedijoje, kur tuojau stojo studijuoti 
Karališkame Technikos Institute 
Stockholme.

Į Ameriką Inž. Mažeika atvyko 1946 
metais. Plttsburghe jam pavyko gauti 
darbo savo specialybėje, didelėje in
žinierių bendrovėje. Dirbdamas die
nomis. Jis vakarais studijavo Carnegie 
Institute of Technology ir per dvejis 
metus prisikasė iki elektrotechnikos 
inžinieriaus diplomo. Tuo pačiu metu 
jis dar rado laiko neatsisakyti nuo 
Jokio visuomeninio darbo. Jis. veikė 
Jaunimo organizacijose, sakė kalbas, 
rinko aukas, vaidino, dainavo chore, 
šoko tautinius šokius.

Inž. Mažeikos tėvai — smulkūs ūki
ninkai. . Tačiau jie darė viską, kad jų 
vaikai būtų pamokyti. Ir tai jiems 
pasisekė: vienas sūnus yra civilinis 
inžinierius, antras — medicinos dak
taras, o trečias — elektrotechnikos 
Inžinierius. Dr. Albertas N. Tarutis, r

mai suskambėjo malonios Lietu
vos dainos. Laisvoje šalyje vis
kam, kas gera ir dora, yra pilna 
laisvė. Laisvoje padangėje visų 
tautų dvasia laisvai klesti.

Spalvota Kristaus filmą trimis 
kalbomis

Spalvotoji filmą iš Kristaus gyve
nimo Jau baigiama ruošti ir neužilgo 
pasirodys trimis kalbomis: anglų, 
prancūzų ir ispanų. Filmos režisierius 
Abel Gance, kuris šią filmą ruošia jau 
visą eilę metų, yra išstudijavęs dau
giau kaip 200 veikalų apie Kristaus- 
gyvenlmą. Kristaus vaidmenį režisie
rius paves atitinkamam vienuoliui, 
o Mariją Magdaleną vaidins Ivette 
Lebon.

Statomas naujas Paul Claudel 
veikalas

Ženevos meno akademijos mokiniai 
akademijos 200 metų sukakties proga 
stato naująjį Paul Claudel veikalą 
„Prometheus“. Muziką šiam veikalui 
parašė Darius Milhad.

Stepahn Hermlin-Heinrich Heine 
premijos laureatas

1947 m. Berlyne vokiečių rašytojų 
kongreso (steigta Heinrich Heine pre
mija teko lyrikui Stephan Hermiln 
už balades. Karo metu Hermiln gy
veno Šveicarijoj, kur išleido savo pir
muosius essay ir eilėraščius.

Konfiskuotas B. Grasset turtas
Už bendradarbiavimu okupacijos 

metu su vokiečiais Paryžiaus teismas 
konfiskavo žinomo leidėjo Bernard 
Grasset 99% turto. Likusioji dalis jam 
palikta.

Ing. dr. JURGIS GIMBUTAS. „Das 
Dach dės litauischen Bauernhauses“ 
(vokišk.. su anglų k. santr.)> 128 psl. 
in fol. su 440 pav. Autor. leid. Tira
žas 1400 egz. Kaina DM 12,—.

V. MINKUNAS. Anglų kalbos skai
tymai (su žodynėliu ir tarimu). Angį, 
tarimą ir žodynėli žiūrėjo O. Saulai- 
tienė. angį. k. mokytoja. Švietimo 
Vald. Knygų Leidimo Komisijos prot. 
Nr. 30 pripažintas tinkamu vartoti 
liet, gimnazijose. „Sūduvos“ leid. 1948 
m. 184 psl. Kaina DM 3,—.

NELE MAZALAITE-KRUMINIENE. 
Apversta Valtis. Viršelis dali. J. Ste
ponavičiaus. „Sūduvos“ leid. 1948 m. 
199 psl. Kaina DM 2,50.

Technikos pasaulis Nr. 2. Liet. Inž. 
Tv. Dr-Još fSchweinfurto sk. leid. 60 
psl. Red. mech. tekst. inž. G. J. La
zauskas.

Sandora. Lietuvių Krikščionių Stu
dentų Sąjungos leid. 1948 m. liepos 
nėn. Nr. 1, 20 psl. Kaina DM 1,—.
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DP priėmimo i JAV įstatymas
(Atkelta iš 1 pusi.)

krinimas, kad tas asmuo, atvykęs į 
JAV,’ bus tinkamai aprūpintas darbu, 
neatimant darbo kuriam kitam as
meniui, ir kad tas asmuo ir jo šei
mos nariai, kdrie vyks ir gyvens su 
juo, netaps visuomenės našta ir tu
rės saugų ir sveiką butą, neišstum- 
dami iš butų kitų asmenų, Tokio tin
kamo išvietinto asmens žmona arba 
vyras ir nevedę vaikai iki 20 metų 
amžiaus, jei jie kitais atžvilgiais tin
ka įsileidimui į JAV pastoviam apsi
gyvenimui, bus laikomi taip pat tin
kamais išvietintais asmenimis.

(E) „Tinkamas išvietintas našlai
tis" reiškia DP, kuris 1) yra nesuka
kęs 16 metų amžiaus, 2) kuris pagal 
JAV imigracijos įstatymą tinka įsi
leidimui į JAV pastoviam apsigyve
nimui, 3) kuris yra našlaitis dėl to, 
kad abu tėvai yra mirę arba dingę, 
4) kuris prieš arba pačią šio akto 
įsigaliojimo dieną buvo Italijoj, arba 
Berlyno ar Vienos amerikiečių, britų 
ar prancūzų sektoriuj, arba vienoj iš 
Vokietijos ar Austrijos amerikiečių, 
britų ar prancūzų zonų ir 5) kuriam 
pagal komisijos taisykles bus išduo
tas pakankamas užtikrinimas, kad, 
tam asmeniui atvykus į JAV, juo bus 
tinkamai rūpinamasi.

3 - č i a s skyrius. (A) Per dve
jus biudžetinius metus po šio akto 
išleidimo tinkamiems DP kaip kvo
tiniams imigrantams gali būti išduo
tas 202.000 neviršijantis imigracijos 
visų skaičius, neatsižvelgiant į tų 
metų kvotų ribas, bet kaip numato
ma šio skyriaus (B) poskyryje: su 
sąlyga, kad nemažiau kaip 40% pagal 
šį aktą išduodamų vizų turės tekti 
išskirtinai tik tinkamiems DP, kurių 
kilimo vieta ar kraštas yra svetimų 
pajėgų de facto aneksuotas; tolimes
nė sąlyga, kad ne daugiau kaip 2000 
vizų turės būti išduota tinkamiems 
DP, kurie aptarti šio akto 2-jo sky
riaus (D) poskyryje.

(B) Išdavęs imigracijos vizą tinka
mam DP, kaip šiame akte numatyta, 
konsuliarinis valdininkas, atskaitys 
kvotą iš to krašto imigracijos kvo
tos, kuriam tas svetimšalis priklauso, 
kaip aptarta 1924 m. gegužės 26d. akto 
12 skyriuje (USC, 8 aktas, 212 sk), 
einamiesiems biudžetiniams metams 
arba, jei minėtiems metams nėra pa
kankamos kvotos, iš pirmųjų sekan
čių biudžetinių metų kvotos, su są
lyga. kad kiekvienais biudžetiniais 
metais bus panaudota ne daugiau 
kaip 50% kiekvienos kvotos, toliau 
numatant, kad tinkamiems išvietin
tiems našlaičiams gali būti išduotos* 
nekvotinės imigracijos vizos, bet to
kių specialių nekvotinių imigracijos 
vizų skaičius neturi viršyti 3000.
4-tas skyrius. (A) Kiekvienas 

svetimšalis, kuris 1) atvyko į JAV 
prieš 1948 m. balandžio 1 d., 2) kitais 
atžvilgiais pagal imigracijos įstatymą 
yra tinkamas ir 3) yra išvietintas as
muo, gyvenąs JAV, kaip aptarta šia
me skyriuje, gali prašyti vyriausiąjį 
prokurą sutvarkyti jo imigracijos 
statusą.

Jei vyriausias prokuroras, apsvar
stęs visus bylos faktus ir aplinkybes, 
nuspręs, kad toks svetimšalis pagal 
šio skyriaus reikalavimus yra tinka
mas, jis praneš Kongresui visus by
lą liečiančius faktus. Jei Kongreso 
sesijos metu, kai ši byla jam bus 
perduota, arba prieš baigiantis se
kančiai Kongreso sesijai po bylos 
perdavimo Kongresas paskelbs tei
giamą rezoliuciją, esmėje sutinkan
čią suteikti tokiam svetimšaliui nuo
latinio apsigyvenimo statusą, vyriau
sias prokuroras galės, priėmęs 18 do
lerių mokestį, kuris bus įneštas į 
JAV iždą įvairių pajamų sąskaitOn, 
įregistruoti to svetimšalio priėmimą 
į JAV nuolatiniam apsigyvenimui 
nuo svetimšalio atvykimo į JAV die
nos. Jei prieš baigiantis sekančiai 
Kongreso sesijai po tos sesijos kada ’ 
buvo perduota byla. Kongresas to
kios rezoliucijos nepaskelbs, vyriau
sias prokuroras turės deportuoti to
kius svetimšalius įstatymo numatytu 
būdu," su sąlyga, kad tokių DP skai
čius, kuriems pagal šį skyrių bus 
suteikta teisė pastoviai apsigyventi 
JAV, neturės viršyti 15.000. Suteikus 
tokiam svetimšaliui nuolatinio apsi
gyvenimo teisę, kaio šiame skyriuje 
numatyta, jei svetimšalis atvykimo 
metu buvo imigrantas. Valstybės Se
kretorius sumažins vienu vienetu 
svetimšalio kilmės krašto imigracijos 
kvotą, kaip aptarta 1924 m. gegužės 
26 d akto 12 skyriuje, einamiesiems 
biudžetiniams metams arba, jei mi
nėtiems metams nėra pakankamos 
kvotos, iš pirmųjų sekančių biudže
tinių metų kvotos, bet kiekvienais 
iš šių biudžetinių metų šiam tikslui 
panaudojant ne daugiau 50% kvotos, 
toliau numatant, kad kvotos suma
žinimas bus padarvtas 50% kvotos ri
bose, numatytose šio akto 3 (B) sky
riuje.

(B.) Siame skyriuje vartojamas ter
minas „gyvenąs JAV“ reiškia asmenį, 
kuris įrodys, kad jis teisėtai atvyko 
į JAV kaip neimigrantas. pagal 3-čią. 
jį skyrių, arba kaip nekvotinis imi
grantas studentas pagal 1924 metų 
gegužės 26 d. imigracijos akto 4-to 
skyriaus (E.) poskyrį ir kad jis yra 
asmuo 2-jo pasaulinio karo įvykių 
rezultate išvietintas iš gimtojo kra
što. ar valstybės, ar paskutinės gyve
namosios vietos ir kad jis negali 
grįžti į be.t kuri iš šių kraštų dėl 
rasinių, religinių ar politinių * per
sekiojimų aj-ba dėl persekiojimų 
baimės.

5 -t a s skyrius, šiam aktui tau
tinė kvota turės būti Nustatoma pa
gal 1924 m. imigracijos akto 12 sky
riaus nuostatus (43 stat. 151-161; 8 
USC 212) ir nė vienam tinkamam DP 
nebus išduota imigracijos viza, jei 
konsuliarinis valdininkas žinos ar 
manys, kad jis yra nepriimtinas į

komisija turės padaryti 
ir Kongresui galutinį

Tokiame pranešime turės būti infor
macijų apie darbo ir gyvenimo sąly
gas šiame krašte, darbo vietą ir rūšį 
ir gyvenamąją vietą pagal šį aktą į 
JAV atvykusių tinkamų išvietintų
našlaičių ir tinkamų DP. Baigdama 
savo veiklą, *------*■“- ---- ■ “
prezidentui 
pranešimą.

9 - t a s skyrius. Kiekvienas tin
kamas DP, išskyrus tinkamą DP, 
kuris įgis savo statusą dėl to, kad 
yra tinkamo DP žmona arba vyras 
arba nevedęs vaikas iki 20 metų am
žiaus, 'kuris bus įleistas į JAV, turės 
kiekvieną .sausio 1 d. ir liepos 1 d. 
iki 4 kartų pranešti komisijai apie 
darbą, darbovietę, savo ir savo šei
mos gyvenamąją vietą ir suteiks kito
kias informacijas apie darbą ir gyve
namąją vietą, kurios bus nustatytos 
komisijos taisyklėse. Nustatyta, kad 
jei toks asmuo atvyks į JAV 60 dienų 
prieš pirmą sausio ar pirmą liepos, 
pirmojo pranešimo nereiks daryti iki 
sekančios privalomojo pranešimo da
tos. Toks pranešimas turi būti daro
mas komisijai jos veiklos metu, o jai 
pasibaigus vyriausiajam prokurorui. 
Kiekvienas asmuo, kuris laisva valia 
nusižengs šio skyriaus nuostatams, 
bus baudžiamas nedaugiau kaip 50 
dol. pinigine bauda arba nedaugiau 
kaip 6 mėn. kalėjimo.

10-tas skyrius. Nė vienas DP 
nebus įleistas į JAV pirmiau prezi
dento skiriamai JAV vyriausybės pa
ruoštai institucijai nuodugniai neišty
rus ir nepadarius raštiško pranešimo 
apie to asmens charakterį, praeitį ir 
tinkamumą. Asmuo, kuris norės įro

JAV pagal kurį nors imigracijos 
įstatymo nuostatą, išskiriant 1917 m. 
vasario 5 d. imigracijos akto 3-jo 
skyriaus darbo sutarčių kliauzulę, pa
taisytą (39 Stat 875—878; 8 USC 136), 
ir tą minėto akto dalį, kuri išskiria 
iš JAV asmenis, kuriems bilietai ar 
kelias, yra apmokami kito asmens, ar 
korporacijos, sąjungos, savivaldybės 
ar svetimos vyriausybės tiesioginiu 
ar netiesioginiu būdų; visi tinkami DP 
ir tinkami išvietintieji našlaičiai at
leidžiami nuo mokesčio už vizas ir 
pagalvės mokesčio.

6 - t a s skyrius. 1924 m. imigra
cijos akto 6 skyriuje (43 stat. 155—156, 
47 stat. 1009 ; 47 stat. 656, 8 USI 206) 
numatomos kvotų ribose pirmenybės 
nebus teikiamos nė vienam DP, pa
gal šį aktą gaunančiam imigracijos 
vizą, bet vietoj tų pirmenybių kiek
vienam tinkamam DP ir jo šeimos 
nariams, kurie yra vyras arba žmona 
ir nevedę vaikai iki 20 metų, svar
stant vizos prašomą, bus teikiamos 
šios pirmenybės, netaikant pirmumo 
dėl vizų išdavimo laiko:

(A) Pirma. Tinkami DP, kurie ank- 
čiau dirbo žemės ūkyje ir kurie JAV 
taip pat dirbs žemės ūkyje. Numa
toma, kad ne nažiau, kaip 30% pa
gal šį aktą išduodamų vizų, bus iš
duota išskirtinai tik šiems asmenims. 
Toliau numatoma, kad tokio asmens 
žmona ir nevedę vaikai iki 20 metų 
amžiaus pagal komisijos taisykles bus 
laikomi tos klasės asmenimis, kurie 
anksčiau dirbo žemės_ ūkyje ir JAV 
taip pat dirbs žemės ūkyje.

(B) Antra. Tinkami DP, namų įren
gimo, aprangos ir kiti darbininkai, 
kurie yra reikalingi toje JAV vieto
vėje, kur jie numato apsigyventi*, 
arba tinkami DP, turintieji specia
lias išsilavinimo. išsimokslinimo, 
technologines ar profesines kvalifi
kacijas.

(C) Trečia. Tinkami DP, JAV pilie
čių arba teisėtai į JAV atvykusių 
svetimšalių gyventojų kraujo, gimi
nės pagal bendrojo įstatymo nuosta
tus skaitant giminystę iki trČlojo 
giminingumo laipsnio.

7 - t a s skyrius. 6-tame skyriuje 
numatytų pirmenybių ribose vizų 
išdavimo pirmumas bus teikiamas 
pirmiausia tinkamiems DP, kurie 2-jo 
pasaul, karo metu ginklu kovojo su 
JAV priešais ir negali arba nenori 
grižti į savo pilietybės kraštus dėl 
rasinių, religinių ar politinių perse
kiojimų ar dėl persekiojimų baimės 
ir antra, tinkamiems DP, kurie 1948 
m. sausio 1 d. buvo apgyvendinti DP 
stovyklose ir centruose, bet išskirti
niais atvejais vizos gali būti išduoda
mos ir už DP stovyklų ir centrų ribų 
gyvenantiems tinkamiems DP, pagal 
komisijos taisykles, įrodžius, kad to
kio išdavimo aplinkybės yra patei
sinamos.

8 - t a s s k yrius, šiuo sudaroma 
komisija, vedinama DP Komisija, su
sidedanti iš 3 asmenų, kuriuos su

svečiai, dalyvavę iškilmingame pasi- 
S. Kuncos nuotr.

Goettingeno moksl. ateitininkai ir jų 
žadėjime.

dyti savo tinkamumą pagal šį aktą, 
turės pakelti, bandymų naštą. Nė 
vienas asmuo, kuris sąmoningai teiks 
klaidingas žinias, su tikslu būti 
priimtas į JAV kaip tinkamas DP, 
po to nebus įleistas į JAV.

Joks tinkamas išvietintas namaitis 
ar tinkamas išvietintas asmuo pagal 
šį aktą nebus priimtas į JAV, jei 
nesilaikys komisijos nustatytų taisy
klių, išskyrus kitus atvejus, smulkiai 
nurodytus šiame akte. Šio akto ad

Kempteno lietuvių stovyklos „Gintaro“ kooperatyvui liepos 9 d. sukako 
dveji metai. Per tą laikotarpį, iki valiutos pakeitimo, kooperatyvas iš 
savo lėšų bendruomeniniams reikalams paaukojo 80.000 RM. Nuotraukoje- 
kooperatyvo valdyba. Antrasis iš dešinės v-bos pirm. A. Valavičius.

K. Daugėlos nuotr.

senato patarimu ir sutikimu skiria 
prezidentas laikotarpiui iki 1951 m. 
birželio-30 d. Vienas komisijos narių 
prezidento skiriamas pirmininku. 
Kiekvienas komisijos narys gauna 
metams 10.000 dol. algos. Jie yra 
įgaliojami panaudoti tokias pinigų 
sumas, kokios bus reikalingos komi
sijai. pildant savo pareigas. Komisija 
jai prezidento skiriamų fondų ribose 
gali samdytis reikalingus asmenims, 
nepaisydama Civilinės Tarybos įsta
tymo nei 1923 m. klasifikacijos akto 
ir užplanuoti reikiamas atsargas, 
lengvatas bei patarnavimus, kurie 
bus reikalingi, vykdant akte numaty
tus planus. Komisijos pareiga bus 
fonrųiluoti ir leisti taisykles, numaty
tas akte ir reikalingas įsileidimui į 
JAV tinkamų išvietintų našlaičių ir 
tinkamų DP. Komisija turės formu
luoti ir leisti taisykles tikslu šiuo 
aktu priimamus asmenis kuo plačiau
siai paskirstyti po JAV teritorijas ir 
sritis. Komisijos pareiga bus taip pat 
1949 m. vasario 1 d. ir po to kas pus
metį pranešinėti prezidentui ir Kon
gresui apie tinkamų išvietintų našlai
čių ir tinkamų DP bei DP padėtį.

ministracija, pagal akto nuostatus ir 
čia nurodytas komisijos taisykles, bus 
vykdoma tų pačių valdininkų, kurie 
vykdo ir kitus JAV imigracijos įsta
tymus. Išskyrus kitus šiame akte nu
rodytus atvejus, visi imigracijų įsta- 

• tymai, įskaitant ir deportacijų įstaty
mą, bus taikomi tinkamiems išvietin
tiems našlaičiams ir tinkamiems DP, 
kurie prašys arba bus pagal šį aktą 
priimti į JAV

11-tas skyrius. Po 1948 m. 
birželio 30 d. jokiam asmeniui, išduo
dant vizas pagal kitus JAV imigraci
jos įstatymus, nebus taikomos jokios 
pirmenybės dėl to, kad jis yra DP 
ar tinkamas DP. K.

1 2 - t a s skyrius. Valstybės Se
kretorius šiuo yra įgaliojamas tuojau 
pradėti visuotinę konsuliarinę veiklą 
Vokietijoj ir Austrijoj, kad Vokieti
jos ir Austrijos kvotos būtų prieina
mos pagal imigracijos įstatomą pra
šantiems imigracijos vizų. Nuo 1948 
m. birželio 30 d.v iki 1950 m. liepos 
1 d., nežiūrint 1924 m. gegužės 26 d. 
imigracijos įstatymo 12 skyriaus nuo
statų. 50% Vokietijos ir Austrijos 
kvotų tprės būti skiriama išskirtinai 

tik vokiškos kilmės asmenims, gimu- 
siems Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Ven
grijoj, Rumunijoj ar Jugoslavijoj ir 
akto įsigaliojimo dieną gyvenantiems 
Vokietijoje ar Austrijoje.

13-tas skyrius. Pagal šį aktą 
vizos • nebus išduodamos jokiam as
meniui, kuris yra buvęs nariu ar 
dalyvavęs kokiam nors sąjūdyje, 
priešingame JAV arba' JAV vąjdy- 
mosi" formai.

RYTŲ BLOKAS PASMERKĖ IRO
Komunistų blokas, įskaitant ir 

Jugoslaviją, pasmerkė Tarptau
tinę Pabėgėlių Organizaciją, pava
dindamas ją taikingų tarptautinių 
santykių kliūtimi.

Rezoliucijoje, kurią perdavė pa
saulio. sveikatos konferencijoj Že
nevoje š. m. liepos 10 d., reikalau
jama, kad Pasaulinė Sveikatos Or

ganizacija nutrauktų bet kokį ben
dradarbiavimą su IRO. Rezoliuciją 
patiekė Lenkijos delegatas dr. D. 
Boreinštein. Už rezoliuciją pasi
sakė Albanija, Čekoslovakija, Ru
munija, Ukraina, Jugoslavija ir 
Lenkija.

.JAV ir Naujoji Zelandija bal
savo prieš.

NORI. ANGAŽUOTI DP 
MENININKUS

Žinomas amerikiečių impresario 
Sol Hurok, kuris lankėsi amerikie
čių zonos IRO , vyr. būstinėje ir 
kalbėjosi su IRO vadovybe dėl DP 
menininkų atrankos į JAV, šiuo 
metu tuo pačiu reikalu yra nu
vykęs į Vieną.

IRO spaudos konferencijoj 
Vienoj Hurok pareiškė, kad jo ke
lionės tikslas susidaryti pilną vaiz
dą apie DP menininkų pajėgumą. 
Jis pareiškė, kad DP kultūrinis 
niveau esąs labai aukštas.

Didelis įvairių instrumentų so
listų skaičius prilygstąs tarptau
tiniam lygiui ir visa eilė tautinių 
ansamblių ir chorų galį užsitikrinti 
sau ir nuolatinį angažameųtą Jung
tinių Amerikos Valstybių televizi
joje.

Impresario tikisi, kad, IRO pa
remiant, jau ateinančiuis metais iš 
5800 menininkų DP stovyklose Vo
kietijoje ir Austrijoje 200 asmenų 
grupė galės duoti JAV parodomąjį 
spektaklį. (WK)

DP STOVYKLOS IR TOLIAU NAU
DOSIS EKSTERITORIALUMO 

TEISĖMIS
Liepos mėn. 15 d. gen. Clay 

Frankfurte pareiškė, kad DP sto-’ 
vykių eksteritorijalumas negalįs 
būti panaikintas. Išvietintųjų as
menų padėtis, ir sudarius Vakarų 
Vokietijos vyriausybę, nebus pa
keista. Išvietintiesiems asmenims 
okupaciniame statute bus specia
lus skyrius, kuriame jų teisės ne
bus susiaurinamos. Kaip iki šiol 
taip ir toliau DP pasiliks amerikie
čių karinės valdžios žinioje.

1 4 - t a s skyrius. Kiekvienas 
asmuo ar asmenys, kurie sąmoningai 
prasižengs arba paskatins prasižengti 
bet kuriam iš šio akto nuostatų, iš
skyrus 9-tąjį skyrių, bus laikomas- 
nusikaltėliu ir baudžiamas ne nažiau 
kaip 500 dol. ii- ne daugiau, kaip 
10.000 dol piningine bauda arba ne
mažiau kaip 2 metais ir nedaugiau 
10 metų kalėjimo arba abiems bau
dom kartu.

IRO TIKISI PERIMTI DP EMIGRA
CIJOS Į JAV REIKALŲ TVAR

KYMĄ
„Stares and Stripes" korespon

dentas Eldon Scott Cochen, rašy
damas apie DP įstatymą, pagal 
kurį 205.000 DP bus suteiktos ga
limybės normaliai pradėti gyventų 
ir padaręs trumpą to įstatymo 
santrauką toliau rašo: „Tarptau
tinės Pabėgėlių 'Organizacijos - 
amerikiečių zonos Vokietijoje pa
reigūnai, nors ir labai kritiškai 
žiūrėdami į šį įstatymą, yra pa
tenkinti, kad jis sumažins DP skai
čių stovyklose.

Kai kurie IRO pareigūnai pa
reiškė, kad įstatymas esąs per
daug neaiškus, kad šiuo mėtų 
galėtų būti padaryti kokie nors 
sprendimai. Įstatymui vykdyti su
kurta komisija, kuri susideda iš 
3 asmenų, kuriuos paskyrė prezi
dentas, patariant ir pritariant se
natui, Visi sprendimai turės būti 
padaryti šios komisijos, kruios pa
reiga yra „suformuluoti ir išleisti 
taisykles" išvietintų asmenų įsilei
dimui.

IRO turi visus dokumentus, paro
dančius DP sveikatą, išsilavinimą 
ir praėjusį gyvenimą. Jei JAV 
komisija šiuos duomenis priimtų, 
išvežimas galėtų greit būti pradė
tas vykdyti.

„Jau dabar", sako Paul B. Ed
wards, amerikiečių zono§ IRO 
direktorius, „galima patiekti 400 
ūkininkų grupę, pilnai aprūpintą 
dokumentais,atrankos komisijai 24 
vai. laikotarpy".

Edwards pareiškė, kad IRO yra 
standartizavusi DP atrinkimo do
kumentacijos ir patikrinimo proce
dūrą, kuri daugelio tautų yla pri
imta. Jei Ugo Carusi, prezidento 
Trumano patarėjas DP problemai, 
bus paskirtas komisijos pirkinin- 
ku, Edwards tikisi kad IRO duo
menys bus JAV priimtini, nes Ca
rusi emigracijos reikaluose yra 
liberalų pažiūrų ir vertina IRO 
darbą.

Robert J. Corkeri, IRO repatri- 
jacijos ir įkurdinimo viršininkas, 
yra išvykęs į Vašingtoną aptarti 
įstatymo vykdymo taisyklių.

Amerikiečių zonoje IRO direk
torius yra išplėtęs įkurdinimo ir 
priėmimo stovyklų skaičių, pad
vigubinęs įkurdinimo personalą ir 
pasiruošęs „dideliam judėjimui" 
į JAV.

Šio įkurdinimo centrai yra Muen- 
chene, Augsburge, Ludwigsburge 
Butcbache, Amberge ir Wuerz- 
burge. Augsburgo stovyklos pajė
gumas padidintas iš 500 iki 1.500 
asmenų.

Kai tik DP pradės atvykti, tau- • 
tinės ir religinės gerovės JAV oA 
ganizacijos tikimasi kartu su ci
vilinėmis įstaigomis padės pakelti 
apgyvendinimo ir patalpų naštą.

Labdaros organizacijos, štatai ir 
atskiri asmens Amerikoje yra pasi
siūlę padėti. Minnesota, Wisconsin, 
Jova, North Dėkota ir South Dė
kota skaičiuoja, kad jos galės pa
talpinti apie 50.000 DP, aprūpinant 
juos finansine pagalba, darbu ir 
patolpomis.

Kiti štatai paskyrė komisijas 
ištarti patalpų ir darbo galimybes 
išvietintiems ašmenims".

r
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LIETUVIAI
PRADEDAM ORGANIZUOTIS
Vis daugiau atvykstant lietuvių, 

kartu ir Kanados lietuvių organi
zacinė veikla ima gyvėti. Iki šiol 
Kanadoj lietuvių organizacijos bu
vo silpnokos. Visų akys buvo nu
kreiptos į USA, kur yra daugybė 
lietuvių organizacijų ir draugijų. 
Tačiau dabar, įsiliejus naujoms 
jėgoms ir iniciatyvą paėmus Kana
dos Lietuvių Centro Tarybai, kuri 
savo atsišaukime prašo visus tau
tiškai nusistačiusius lietuvius bur
tis į Centro Tarybos skyrius, kad 
organizuotai galėtume kovoti prieš 
lietuvių tautos duobkasius, ir Ka
nados lietuvių veikla ima gyvėti.

Štai Quebec provincijoj Vai d'Or 
apylinkėj yra išsisklaidę daugiau 
kaip 100 lietuvių aukso kasyklų 
-darbininkų, kurie balandžio 18 d. 
susirinko į Vald'Or steig. susi
rinkimui. Susiritikime dalyvavo 
šešių aukso kasyklų atstovai: Gol
den Manitou, Sigma, East Sulivan, 
Sulivan, Gold Field ir Perron. Su
sirinkime dalyvavo daugiau kaip 
60 asmenų, kurie draugiškoj nuo
taikoj diskutavo įvairius klausimus 
bei išklausė porą pranešimų.

Susirinkusius sveikino nuoširdus 
atvykusiųjų globėjas didelio kino 
teatro savininkas vietinis lietuvis 
J. Ddžiokas, kuris pasidžiaugė gra
žiu lietuvių būriu ir palinkėjo sėk
mingai įsikurti Kanadoj. Taip pat 
sveikino šio susirinkimo svečiai 
advokatas Mr. C. C. Taschereac ir 
Knight of Columbus organizacijos 
atstovas. Šie svetimtaučiai yra 
nuoširdūs lietuvių draugai, kur tik
galėdami padeda ir pasižadėjo, 
kur tik galės, lietuviams padėti ir 
ateity.

Į valdybą išrinkti Stasys Bakšys
— pirmininku, Algis Pulkauninkas
— sekret. ir kult, reikalams, Kostas 
Astravas — sporto reik., Jonas 
Rutkauskas — iždininkas, nariais
— Jonas Adomonis, Ignas Žalys, 
Jonas Didžiokas ir Žiūrauskas. Re
vizijos komisijon VI. Šurkus, Ant. 
Rutkevičius .ir Jon. Ignatavičius. 
Vėliau valdyba bus perrinkta, nes 
dar ne visų kasyklų atstovai da
lyvavo.

Nutarta pasinaudoti vietinio ra
diofono kvietimu dalyvauti radio 
programoje bei anglų kalba skai
tyti paskaitą apie bolševizmą. Šie 
kvietimai jau buvo anksčiau gauti, 

’bet nesusiorganizavusiems buvo 
sunku jais pasinaudoti. A.

56-TASIS LIETUVIŲ R. K. SUSI
VIENIJIMO AMERIKOJE SEIMAS

Birželio 27—30 ir liepos 1 die
nomis Boston, Mass., Hotel Statter 
įvyko LRKSA metinis seimas. Sei
mas prasidėjo iškilmingomis pa
maldomis, kuriose dalyvavo ir pa
mokslą pasakė J. E. Vysk. Wright 
Iškilmingas Šv. Mišias laikė kun. 
J. Baltuševičius, LRKSA dvasios 
vadas. Lietuviškai pamokslą pasa
kė Kunigų Vienybės pirmininkas 
kun. Pr. Juras.

Tą pačią dieną po pietų įvyko 
lietuvių sporto olimpijada, vado
vaujant Susivienijimo jaunimo, ko-

Iš Lietuvių gyvenimo Kanadoje. Per
ron Gold Mines aukso kasyklų dar

bininkai.

misijai. Birželio 28 d. Municipal 
Building salėj, Onai Ivaškienei va
dovaujant, buvo muzikos dainų ir 
šokių šventė. Birželio 29 d. su
rengtam pobūvy dalyvavo ir kal
bėjo didelis lietuvių prietelius J. 
E. Bostono arkivyskupas R. J. Cu
shing, kongreso atstovas John Mc. 
Cormick ir draudimo komisijonie- 
rius Ch. F. Harrington. Seimo ren
gimo komisijai vadovavo komisijo- 
nierius adv. J. Grigalius ir LRKSA 
Bostono apskritis.

LIETUVIAI DP ATVAŽIAVO 
KOLUMBIJON

Kolumbijos Lietuvių Komiteto 
pastangomis jau pasiekė šį kraštą

Kanados lietuvių suvažiavimo Vald’Or įvykusio 1948. 6. 18 dalyvių dalis.

KURSAI PRADZ. MOKYKLOS
' MOKYTOJAMS PASITOBULINTI
Birželio 29 — liepos 5. d. d. Neu- 

stadte prie Hannoverlo YMCA/YWCA 
Training Centre patalpose įvyko kur
sai anglų zonos prad. m-los mokyto
jams pasitobulinti. Kursus rengė 
B.C.T. Švietimo įgaliotinis anglų 
zonai.

Kursai pradėti birželio 29 d. pamal
domis vietos vokiečių katalikų baž
nyčioje. Kursų atidarymo proga žodi 
tarė Švietimo Valdybos pirmininkas 
Židonis ir Švietimo Įgaliotinis anglų 
zonai M. Krikščiūnas.

Kursuose skaityti šie dalykai: bendr. 
pedagogika ir didaktika-dlr. Maldei,- 
kis (10 paskaitų), lietuvių k. metodika- 
dir. A. Rimkunas (10 p.), aplinkos ir 
tėvynės pažinimo metodika-įgal. V. 
Cižiūnas (7 pask.), skaičiavimo meto- 
dika-insp. K. Dūlys (8 pask.) ir moky
klų vadyba ir administracija K. Rūkas 
(2 pask.). Minėtas paskaitas išklausė 
17 iš (vairių anglų zonos stovyklų 
suvažiavusių mokytojų, tuo praturtin
dami savo pedagoginių žinių lobyną..

Kursų metu įsivyravęs darnus susi
klausymas ir pakili nuotaika sujungė 
lektorius ir kursantus į jaukią lietu
višką šeimą, ir mokytojai, išreiškę 
kiekvienam lektoriui padėk#, išsiskir
stė į savo stovyklas, pasiryžę ir kie
čiausiose nūdienio gyvenimo sąlygose 
ištvermingai tęsti nors sunkų, bet kil
nų priaugančios kartos auklėjimo ir 
švietimo darbą.

Laisvalaikiu buvo pravesti stalo te
niso ir šachmatų turnyrai, dalyvau
jant lektoriams ir mokytojams.

Kursams vadovavo dir. A. Rinkū- 
nas. Bs.

GOETTINGENO MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI JUDA

Goettingeno progimnazijos mokslei
vių ateitininkų kuopa, nežiūrėdama 
nuolatinės narių emigracijos užsienin, 
stengiasi palaikyti ir net plėsti savo 
veiklą. Per trumpą kelių mėn. savo 
gyvavimo laiką padarė kelias ekskur
sijas, duodama progos savo nariams 
ir kitiems mokiniams susipažinti su 
Harzu bei Vezeriu ir pakeisti niūrius 
kareivinių pastatus bent kelioms va
landoms gražiais gamtos vaizdais, kai
tria saule ir gaivinančiu Vėzerio van
deniu.

Atžymėdami savo kuopos kūrimosi 
laikotarpio užbaigimą, moksleiviai 
ateitininkai surengė metinę šventę. 
Šventė buvo pradėta pamaldomis ir 
bendra visų kuopos narių komunija, 
gausiai dalyvaujant tėvams ir kitiems 
stovyklos gyventojams. Pamaldų metu 
gražiai pasirodė kuopos choras. Po 
pietų įvyko iškilmingas posėdis, kurio 
metu lo ateitininkų kandidatų davė 

-pasižadėjimą būti ištikimais savo 
idealams. Inteligentiškoji visuomenė. 

tremtiniai kun. K. Dominauskas, 
kun. V. Vaičiūnas, kun. V.’Valevi
čius, O. Endriuškevičienė, K. Ga- 
briūnas su šeima, M. Radzevičiūtė, 
A. Radžiūnas, A. Jurkšaitis, A. 
Šlapaitis,. V. Slotkus ir A. Tau- 
ginas su žmona.

Atvykusiųjų tarpe yra du iš 
Švedijos, keturi iš Vokietijos ir 
likusieji iš Italijos. Komitetas sut
varko dokumentus ir duoda išlai
kymą iki atvykusieji pradeda pas
tovų darbą.

PROF. TARULIS LIEKASI PJTTS- 
BURGHE ILGESNIAM LAIKUI 
Sėkmingai atlikęs pirmuosius 

metus, prof. Dr. Albertas N. Taru- 
lis pasirašė su Carnegie Institute 
of Technology, Pittsburgh, Pa., 
darbo sutartį sekantiems trejiems 
metams.

gausiu atsilankymu parodė didelį su
sidomėjimą kuopos veikla, ką jos 
atstovai išreiškė nuoširdžiais'sveikini
mais ir linkėjimais. Metinė šventė 
buvo užbaigta jaukia arbatėle, daly
vaujant tėvams ir kuopos svečiams. 
Programą išpildė tas pats ateitininkų 
moksleivių choras, vadovaujamas 
stud, at-kės. p. Karsokienės. O-s.

Lietuvos Skautu Sąjungos III-oji 
Tautinė* Stovykla

LSSąjunga, minėdama šiais metais 
savo 30 metų sukaktį, seka Lietuvoje 
pradėtą tradiciją ir, nors ir sunkiose 
tremties sąlygose, organizuoja III-ąją 
Tautinę Stovyklą Jeigu į I-ąją Tau
tinę Stovyklą A. Panemunėje 1928 
metais ir į II-ąją Tautinę Stovyklą 
A. Panemunėje ir Pažaislyje 1938 me
tais susirinko skaitlingi būriai Lais
vos Lietuvos skautiškosios jaunud- 
menės didelio džiaugsmo kupinomis 
širdimis, tai tikime, kad i III-ąją 
Tautinę Stovyklą prie Alpių ir Bal
tijos taip pat susirinks gausus trem
ties mūsų skautiškosios jaunuome
nės būrys pasiryžimo ir vilties ku
pinomis širdimis. Tačiau, vienos jau
nuomenės entuziazmo ir pasiryžimo 
šiam sunkiam uždaviniui įvykdyti 
gali būti per maža. Šia mintimi va
dovaudamiesi ir vertindami šio už
davinio įgyvendinimo reikšmę mūsų 
jaunuomenės auklėjimui tremtyje, 
mes ir kreipiamės į skautų ir skau
čių tėvus, į organizacijų ir stovyklų 
vadovybes prašydami nuoširdžiai pa
dėti galimai didesniam skautų ir 
skaučių skaičiui išvykti į III-ąją Tau
tinę Stovyklą. Kad kelionės išlaidos 
būtų mažesnės, . stovykla ruošiama 
dviejose vietose: Alpių stovykla 
nuo liepos m. .28 d. iki rugpjūčio m. 
12 d. ir Baltijos stovykla nuo 
rugpiučio m. 2 iki 15 d. Mes taip pat 
prašėme atitinkamų vietų IRO Direk
torius parūpinti sunkvežimius skau- 
tams-ėms ir jų mantai nuvežti į sto
vyklavietes ir iš jų parvežti.

Neaiškios ateities akyvaizdoje mes 
nežinome, kada bebus kita proga 
musų skautiškąjai jaunuomenei pa- 
stovyklauti gausingesnių būriu vie
noje vietoje. Tad. kol dar dauguma 
esame susitelkę čia. Vokietijoje, kol 
dar neišsibarstėme po plataus pasau
lio kampus, remkime šį mūsų skau
tiškosios Jaunuomenės gyvenime 
reikšminga įvyki ir padėkime Lietu
vos Skautų Sąjungos III-ajai Tau
tinei Stovyklai tapti tikrove.

Ta pačia proga, kviečiame mūsų 
brangiąja tremtinių visuomenę, ypač 
gyvenančius artimesnėse bei susisie
kimo atžvilgiu prieinamesnėse vie
tose, aplankyti musų III-ąją Tautinę 
Stovyklą prie Alpių ar prie Baltijos 
ir bent trumpa valandėlę pasidžiaugti 
tyru skautiškosios jaunuomenės 
džiaugsmu.

Budime! • *LSS Tafybos Pirmi ja.

KREPŠININKŲ GASTROLES 
PRANCUZIJOJ-BAIGTOS

Specialaus bendradarbio laiškas
' Iš Mentono atvykome į Antibes. 
Priešas buvo rimtas. Šios ekipos vie
nas žaidėjas yra Prancūzijos olim
pinės komandos dalyvis, ir ši ekipa 
prieš porą dienų sužaidė lygiomis (!) 
su Lyonu (27:27). Šias rungtynes pa
siryžom laimėti ir įrodyti, kad prieš 
Lyoną buvo pralaimėta ne dėl žaidi
mo. Ir jas laimėjom efektinga pasek- 
ma (50:12) (16:4). Iš ten jau atsiduriame 
Tarascone. Čia laimime 99:4 (51:2) Se
kančią dieną jau Montpellier mieste 
prieš CREPS išplėšiam 61:13 (28:7). 
Šiltai buvome priimti Vandemian, 
kur sužaidėme su ASPTT klubu. Lai
mėta 64:23 (24:10). Po šių rungtynių 
miesto burmistras pakvietė vakarie
nės. Prieš tai mums buvo parodytas 
didžiulis vyno fabrikas. Vakarienės 
metu, po oficialių abipusių pasisvei
kinimų, buvom paprašyti ką nors pa
dainuoti lietuviškai. Dainavome, nors 
iš mūsų menki dainininkai, „Lietuva 
brangi". Labai patiko prancūzams. 
Po to Andriulis kelias daineles padai
navo solo. Prancūzai atsirevanšavo 
tuo pačiu. Sekančios dienos rytą jau 
buvome pakeliui į Paryžių. Paryžiuje 
stos į kovą jau ir Grybauskas.

Paryžiuje. Už keturias dienas tru
kusį malonų ir nuoširdų rūpinimąsi 
esame labai dėkingi p. dr. S. Bačkiui 
su Ponia, p. Deltuvai, Vyr. FASK 
įgaliotiniui Prancūzijoj, p. Umbraziu- 
nui ir visiems lietuviams. Visi laukia 
musų pasirodymo su nekantrumu, 
nors į mūsų laimėjimus ir žaidimą 
labai skeptiškai žiūrėjo. Ir kai mes 
primindavom, kad norim „susikabin-
ti“ su Prancūzijos rinktine, tai tik 
nusišypsodavo . . prisiminę latvių 
pernykštį pralaimėjimą rinktinei. Dar 
ir dabar mūsiškiai susidarę klaidingą 
nuomonę, kad latvių ir mūsų žaidi
mas yra vienodas. Buvome šventai 
pasiryžę šią nuomonę iš paryžiečių 
išrauti ir išrovėme! Sukaupėme visas 
jėgas. Varkala, išgulėjęs dėl stipraus 
peršalimo pusantros paros, ir su karš
čiu stoja į kovą. Taip pat ir Grybaus
kas, nors ir jo pirštas dar ne visai 
tvarkoj. Ryžtamės. Priešas buvo Azur 
ekipa. Salė puiki! Susirinko visa lie
tuvių kolonija. Nuo pat pradžios pra
dedam rinkti tašką po taško, tuo 
pačiu lėtai keisdami prancūzų ir lie
tuvių nuomonę. Pasistengiant gražiais 
paradais nutildyti ir prancūzų visuo
menę, kuri .iš pradžių dar tikėjosi 
saviškių laimėjimo. Užkariaujame vi
sos salės simpatijas. Pirmąjį kėlinį 
baigiam 24:7. Antrajam Lauraitį pa
keičia Gailius, ir mes užsispyrėm 
„uždėt“ 60. Siam kėliny lietuvių 
nuomonė visiškai pasikeitė, nes pa
matė, kad lietuviai visur aukštesni 
už prancūzus Po efektingų demon
stracijų kamuolio valdymo, milžiniš
kos sportos, žaibiškų pasuočių ir-pui
kių metimų rungtynes baigėm 64:17 (!) 
Rungtynes stebėjo specialiai atsiųstų 
keletas atstovų ir krepšinio žinovų 
iš Prancūzijos rinktinės. Tarp jų buvo 
ir gerai pažįstamas internacionalas 
Fabrikant. Jo nuomone, mūsiškiai su 
Prancūzijos rinktine susidorotų visiš
kai nesunkiai. Deja, naujasis rinkti
nės treneris, vietoj Ruzgio, nuo šių 
rungtynių sąmoningai atsisakė ir 
mums, nežiūrint to, kad mes nesta- 
tėm jokių sąlygų ir reikalavimų, 
rinktinę išsivilioti į aikštę nepavyko.

Po rungtynių dr. S. Bačkis sflrengė 
puikią vakariene-atsisveikinimą Taio 
buvo baigtos gastrolės Prancūzijoj. 
Krepšininkai atliko tai, kas buvo 
įmanoma. v. G.

NAUJAS SPORTO SAMBŪRIS
š. m. gegužės 31 d. MUncheno ir 

Rosenheimo lengvaatletai susijungė 
į sambūrį, kurį pavadino „Dariaus ir 
Girėno“ vardo Lietuvių lengvaatletu 
sambūriu. Sambūris įsteigtas leng
vaatlete Algirdo Bielskaus iniciatyva. 
Jo tikslas yra, sujungiant lengvaat- 
letus į ideologinį, drausmingą viene
tą, kelti lengvosios atletikos lygį bei 
populiarumą, vadovaujantis sportiš
ka, patriotiška ir krikščioniška dva- 
sja. Didžiausią ■ dėmesį sambūris at
kreipia į lengvaatletų prieauglio or
ganizavimą ir jo praktišką bei teo
rinį ruošimą deramoje priežiūroje.

Šiuo metu sambūryje yra apie 40 
narių, kuriuos sudaro daugiausia Ro
senheimo ir Mūncheno gimnazijų 
moksleiviai. Sambūrio vadovas ir 
treneris yra sporto instruktorius A. 
Bielskus. Sambūrio valdybą sudaro 
A. Bielskus — pirmininkas, Kęstutis 
Trimakas — vicepirmininkas ir ber
niukų vadovas. Danutė Točilauskaitė 
— iždininkė ir mergaičių vadovė. 
Kęstutis Danilevičius — sekretorius

PADĖKA
S. m. liepos 7 d. FrankfurteM. prof. 

Volhardo klinikoi po ilgos ir sunkios 
ligos mirė mūšų mylima žmona ir 
sesuo Stasė Skripkauskienė-Paulaus- 
kaitė, gim. 1920. IV. 30 d. Kretingos 
aps., Darbėnų v.. Pelėkių k. Palaidota 
Hanau miesto kapinėse.

Skaudžiose mums valandose mus 
nuoširdžiai moraliai ir materialiai 
rėmė Hanau kolonijos lietuviai. Ypa
tingą padėką reiškiame kun kleb. 
Gelažiui, kun. Bukauskui, Monkevi- 
čienei, kom. pirm. Survilai, Silgaliui, 
Simonaičiui. A. Stanaičiui, J. Krauče- 
liūnui, J. Sinkevičiui, Simonauskienei 
ir Endzinienei. Vyras ir brolis. 

ir Raimondas Dagys reikalų vedėjas.
Iki šiol sambūrio nariai jau yra 

gražiai pasirodę keletoje lietuvių ir 
vokiečių surengtų varžybų. Ateityje 
sambūris yra numatęs pravesti keletą 
Varžybų, jų tarpe ir lietuvių jaunu
čių pirmenybes, žinoma, jei leis gali
mybės. Taip pat yra numatyta savo 
tarpe pravesti lengvaatletų pasitobu
linimo ir teisėjavimo kursus A. B.

Lietuviai Londono olimpiadoj
Speuda praneša, kad Argentinos 

rinktinės Londono oliippiadoj tarpe 
yra Buenos Aires u-to lietuvis stu
dentas VI. Fijalkauskas. V. Cieslins- 
kas dalyvauja toje pat olimpiadoje 
kaip Uragvajaus krepšinio komandos 
dalyvis.

praneSimas
Švietimo ^Valdyba praneša, kad į 

asmeninio pobūdžio laiškus ji atsakys 
tik tuo atveju, jei atsakymo išlaidoms 
padengti bus atsiųsta 0.50 DM pašto 
ženklais.

Už išduodamus mokslo cenzo ir 
kitokius pažymėjimus LTB Centro 
Komitetas yra nustatęs šias rinklia
vas: 1) už aukštojo mokslo cenzo 
pažymėjimą 10.— DM, 2) už gimnazi
jos ar tolygaus mokslo cenzo pažymė
jimą 5.— DM ir 3) už specialybės, 
darbo ir kitokius pažymėjimus 3.—DM. 
Prašantieji pažymėjime patys pasirū
pina reikalingais liudijimais ar kito
kiais įrodymais ir atsiunčia juos Švie
timo V- bai šiuo adresu: (16). Kassel- 
Oberzwehren, DP Camp Mattenberg.

Knygų Leidimo Komisijos adresas: 
(16) Hanau, Lamboystr., Litauisches 
Lager. ŠVIETIMO VALDYBA.

SKELBIMAS Nr. 41
Nežiūrint finansinių sunkumų, LTB 

C Kartoteka ir Paieškoiimų Tarnyba 
savo darbą tęsįa, anksčiau paskelbtų 
nuostatų ribose. Prašoma tat visus 
LTB komitetus: tęsti siuntinėjimą 
ligšioline tvarka ir adresu kasmėne
sinius pranešimus apie gyventojų 
judėjimą ir ieškomų asmenų pareiški
mus.

Gausioms ieškojimų pašto išlaidoms 
padengti, kartu su ieškojimu, pra
šoma siųsti tokius pašto ženklų kie
kius: '
1. už patikrinimą adreso C/Kartoteko- 

je 24 pf. pašto ženki.
2. už ieškojimą asmens per spaudą 

50 pf. pašto ženki. •
3. už ieškojimą asmens esančio už

jūriuose 100 pf. pašto ženki.
Pastaba I: nepilnateisiams LTB 

nariams šie tarifai pakeliami pen- 
kiariopai.

Pastaba II: pilnateisiais LTB nari
ais skaitomi tie asmens, kurie turi 
LTB mokesčių knygeles: jų ieško
jimų pareiškimai turi būti vizuojami 
vietos LTB padalinių.

Ne V. Vokietijos ribose gyvenan
tieji asmenims į jų laiškus bus at
sakinėjama per centrines tų kraštų 
liet, organizacijas, arba betarpiškai, 
jeigu to pageidaus laiško siuntėjas ir 
kartu su savo laišku prisius po 2 
pašto kuponus (Coupon — repons in
ternational).

Taupumo sumetimais j paieškojimus 
atsakoma tik tada, kai gaunama bet 
kokių žinių apie ieškomuosius as
menis. Ir paskiri tautiečiai ir LTB 
padaliniai prašoki sekti, kad visų as
menų adresų pasikeitimai būtų pra- 
nešinėjami C'Kartotekai, nes be to — 
sėkmingas ieškojimų darbas yra sun
kiai beįmanomas.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Pranešame Gerb. Platintojų dėme

siui, kad m. rugpiučio mėnesį (Nr. 31 
—34) „Žiburių“ mėnesinė kaina DM 
2,—.

Siunčiant surinktus už prenumera
tą pinigus, prašome pranešti ir pa
geidaujamą gauti egz. skaičių laisvai 
oarduoti. Už laisvai parduotus lai
kraščius prašęme atsiskaityti nedel
siant mėnesio gale. Jei už laisvai 
parduotus egz. susidarytų didesnės 
sumos, siųskite nelaukdami mėnesio 
galo. Šią tvarką nustatome, norėdami 
sumažinti gerb. Platintojams pinigų 
persiuntimo išlaidas.

Kartu su šiuo numeriu visiems 
gerb. platintojams išsiuntinėjame „Ži
buriu” kreipimąsi į visus lietuviškos 
spaudos rėmėjus. Prašome šiuos lape
lius kuo plačiausiai paskleisti lietu
viu tarpe.

Pavieniai prenumeratoriai prašomi 
taip pat nevėluojant prenumeratą 
pratęsti, atsiunčiant už rugpiūčio mė
nesį po DM 2.—. Administracija

AIDŲ PRANEŠIMAS
Maloniai prašome pavienius prenu

meratorius ir platintojus pasistengti 
kuo skubiausiai atsilyginti už Jau 
prieš porą savaičių išsiųstąjį Nr. 15.

Pavėluotas atsiskaitymas apsunkina 
ir šiaip sunkią žurnalo finansinę pa
dėtį ir pablogina tolimesnę žurnalo 
egsistenciją. Leidėjai, tikisi, kad tau
tiečiai labai neapsunkindami savo 
biudžeto ir ateity parems vienintėlį 
tremty leidžiamą žurnalą ir jį. kaip 
ir iki šiol, mielai skaitys. Vokietijoj 
paskiras „Aidų“ numeris DM 2,—. o 
užsienyje DM 2,50.

Įmokėti avansai ir skolos išlygina
mos 1:19 santykiu.

„Aidų“ Administracija
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LIETUVIU SAVAITRASTIS

Artėja laikas ištirti, ar sovietai nori karo
P. Jagminas

tos, bet gali būti, jog jie įsitikino, 
kad vienintėlis kelias sutrukdyti 
Europos atstatymo programą ir 
jos karinį sustiprėjimą yra tik 
karas. Jei sovietai nenori karo, 
tai Berlynas sudaro tik incidentą. 
Vienintėlis būdas nustatyti, ko 
sovietai nori, yra juos ištirti, o 
ištirti juos galima tik jėgos de
monstracija. Jėgos demonstracija 
neiššauks karo, jei jis apskritai 
nėra neišvengiamas. Bendrai Va
šingtone nors daug politikų pa
keitė savo nuomones, tačiau dau
guma tebetiki, kdd jei sovietai 
bus prispirti prie sienos, tai jie 
stengsis išvengti karo. .

SOVIETU ATSAKYMAS TOTĄ- ' 
LISTING STILIAUS

Lordas Vansittartas laikrašty ' 
„DM“ rašo: „Sovietų atsakymas ' 
yra arogantiškas, išsisukinėjan
tis ir ilgas pagal tipiškai tota- 
listinį stilių. Stalinas nerodo jo- : 
kio noro tartis. Mes būtume kva i- ' 
Ii, jei šiose sąlygose pradėtume •• 
kitą tuščią keturių valstybių kon- ! 
ferenciją. Dar kartą mes esame : 
netoli karo, ir kyla klausimas, ar 
jis gali būti išvengtas tomis prie
monėmis, kuriomis galėjo būti 
sustabdytas Stalino pirmtakūnas 
Hitleris?“

Apskritai yra laikoma, kad so- - 
vietai savo atsakymu parodė, jog 
jie nė penkis centimetrus ne pa- j 
keitė savo nusistatymo, kokio jie , 
laikėsi praeitų metų gruodžio 
mėn. paskutinioj keturių valsty
bių konferencijoj Londone. Iš . 
kitos pusės sovietų laikysena po ( 
atsakymo vakariečiams ne tik : 
nerodo pagerėjimo ženklų, bet j 
atvirkščiai toliau yra daroma vis < 
naujų trukdymų, kuriais aiškiai , 
nori Vakarų valstybes priversti ; 
pasitraukti iš Berlyno. <

Taip pat anot generolo, Berlyno 
klausimas negali būti išspręstas 
tarptautinėj konferencijoj. „Mes 
visa išbandėm, „kalbėjo jis, „įs
kaitant ir taiką, palaikomą glos
tymu, kad su rusais sugyventu
me. Dabar aš manau, kad mes. 
turime taiką palaikyti prievarta. 
Mes galime pasipriešinti sovietų 
subversyviniam karui būdami 
stiprūs.“

JĖGOS DEMONTRACIJA SO
VIETAMS IŠTIRTI

„NYHT“ korrespondentė 
šingtono praneša, kad 
amerikiečių sluogsniai 
jog Vakarų valstybės turi bū
ti pasiruošusios jėgos demonstra
cijai ištirti, ar sovietai nori, karo 
ir yra iki šio punkto pasiryžę 
vykdyti Berlyno blokadą. Si jė
gos demonstracija gali būti įvyk
dyta kontra-spaudimo priemo
nių forma ne tik Vokietijoj, bet 
ir kitose pasaulio vietose, kuriose 
sovietai gali būti pažeisti. Anot 
šių amerikiečių politikų, laikas 
sovietus ištinti artėja, ir jei ru
sai Berlyne blefuoja, tai jie pa
matę, kad negali toliau eiti, sus-

iŠ Va- 
aukšti 
laiko,

PAVOJINGIAUSIOS DIENOS 
NUO TOTORIŲ LAIKU

Britų gen. mjr. J. F. C. Fuleris 
rašo: „Nuo totorių invazijos laikų 
13 šimtmety Europa niekada ne
buvo atsidūrus prieš tokį didelį 
pavojų kaip šiandien. Nedaugelis 
1241 metais suprato, kad azijati- 
nių ordų vykdomas teroras buvo 
apgalvota karo politika, siekianti 
demoralizuoti krikščioniškas tau
tas ir sudaryti įspūdį, kftd priešų 
skaičius yra neribotas. Tai būva1 
strateginė priemonė, kuri iš vie
nos pusės silpnino užpultojo pa
sipriešinimą, o iš kitos pusės di
dino užpuoliko nuotaiką. Šiąp- 
dien, nors technika yra nepalygi
namai subtylesnė, šios karo poli
tikos laikosi totorių įpėdiniai. Ji 
įgalino juos nuo 1944 metų pą- 
vergti visus tuos kraštus, kuriuos 
jų pirmatkūnai buvo užėmę 1241 
—1242 metais, ir pasiekti dar di
desnių užgrobimų. Tada tiktai 
atsitiktinai buvo išgelbėta Vaka
rų Europa: mirus vyriausiam ha- 
nui Mongolijoj, totorių ordos 
grįžo 6000 mylių iš Europos rinkti 
jo įpėdinio. Šiandien laukti, kad 
Stalinas, tas viešpataujantis ha- 
nas, grįžtų pas totorius iš tikrųjų 
būtų bandyti Apvaizdą.“

ULTIMATUMAS THOREZUI
Gerai informuotos savaitraštis „Car

refour* iš Prayžiaus praneša, kad 
Prancūzijos komunistų partija pasku
tinėmis savaitėmis pergyvena sunkią 
krizę. Iš Kremliaus pasiųstos į Pary
žių nepaprastos įgaliotinis, kurio už
davinys įvykdyti partijos valymą.

Viename posėdy Maskvos įgaliotinis 
labai smarkiai kaltino Thorezą už 
klaidingą jo laikymąsi. Stalinas įsa
kęs perduoti ultimatumą; arba Thore- 
zas turįs prisipažinti klaidų pridaręs 
ir ateity įrodyti savo besąlyginį loja
lumą Maskvai, arba turi būti pa
keistas kitu. Jo įpėdinis numatytos 
Andre Cary.

Pabaltes centro komitetu pirmininku pasitarimas

AGRESYVIEJI POLITBIURO 
NARIAI PAĖMĘ VIRŠŲ

Vašingtono atsakingi sluogsniai 
mano, kad sovietai Berlyno krizę 
privedė pavojingai arti prie at
viro karo. Kibiršktį tam lengvai 
gali sudaryti lėktuvų susidūri
mas. Iš kitos pusės Vašingtone 
laikoma galimu, kad agresyvieji 
sovietų politbiuro nariai bus paė
mę viršų ant tų, kurie pasisaky
davo už santūresnę laikyseną. Kai 
kurie dabartiniai sovietų veiksmai 
yra tiesiog iššaukiantys. Tai pri
vedę sovietus jų dabartiniai pra
laimėjimai Rytų Europoj, ypač 
atsitikimas su Tito ir sovietams 
nepalankūs rinkimų rezultatai 
Suomijoj. Savo prestižui atstatyti 
dabar sovietai yra būtinai reika
lingi kokio nors didesnio laimė
jimo. Tatai palengvinę ekstre- viciuuicua 3V1C3U3 tasnas šiame lei- mistiniams politbiuro nariams kale esąs tai. kad JAV kariuomenė 
paimti viršų ir pastūmėti sovietų kfl’Ja“t‘ perginkluoto naujais ir pato- 
* . , " . , bulintais ginklais. Jei pramonininkaivyriausybę pne drąsių spren- pristatys šiuos ginklus laiku, dadarti- 
dimu niai amerikiečių kariuomenes ginklaigalės • ---------------- —....

Pasaulio ivykiu sukury
JAV TIEKS GINKLŲ VAKARŲ 

EUROPAI
Vašingtono kariniai žinovai gan 

pesimistiškai galvoja apie kiekius 
ginklų, kuriuos JAV galėtų patiekti 
Vakarų Europos gynybos sąjunginin
kams, jei dabar vedamos diplomatinės 
derybos pasibaigtų sutartimi.

Jų duomenimis, JAV ginklų ištek
lių sandėliai nuo karo pabaigos yra 
nepaprastai sumažėję. Graikijos, Tur
kijos ir Kinijos paramos programa iš 
turimų atsargų išėmė žymius ginklų 
kiekius. Nemaža yra pasiųsta ir Lo
tynų Amerikos kraštams.

B» to, didelis karinių transportinių 
priemonių kiekis reikalingas didelio 
remonto, kol jis galės būti panau
dotas šių priemonių pergabenimui. 
Siam darbui reikia daug išmokslintų 
mechanikų, kurių šiandie negalima 
esą gauti.

Vienintėlis šviesus taškas šiame rei-

patekti t atsargų sandėlius.

SOVIETAI NORI KARO? •
Vašingtone taip pat skaitomasi 

su galimybe, kad sovietai iš tikro _ _ _ _ ,___ __________
nori karo, ir būtent dėlto, kadan- komunistų pasidarė toks didelis, kad 
gi šiais metais jie staigiu puolimu
galėtų Europą užimti, kas vėliau, socialistai, kurie puolė komunistus, 
kai Amerika nakankamai at<ri- vadindami juos Kominformo agentais, kai AmenKa pakankamai atsi- šluo metu yra labiau puolamlt negu 
ginkluotų ir atstatytų Vakarų de Gaulle. Socialistų veterano Leono 
Europos ūkini bei karini pajė- 11 "‘•I žl»onnt Prancūzijos so- . . ‘ . . , . . J cialistų vadų namai yra saugojamigumą, nebebūtų taip lengvai įma- specialių saugumo policijos dalinių, 
noma.

KOMUNISTAI PRIEŠ 
SOCIALISTUS

Plyšys tarp Europos socialistų

kai kurių socialistų vadų gyvybė at
sidūrė pavojuje. Prancūzijoje, pav.,

JAV KARIUOMENE Į TURKIJĄ 
IR PERSIJĄ?

JAV, D. Britanija ir Prancūzija nuo 
liepos 15 d. tariasi, kokių priemonių 
griebtis rusų Berlyno blokadai pa
laužti. Galimas dalykas, kad ir Jung
tinės Tautos bus pareikalautos į šį 
ginčą įsijungti.

General, sekretorius Trygve Lie jau 
Berlyno krizės pradžioje buvo pasi
ūlęs šį reikalą perduoti Saugumo 
Tarybai. Tada.vakariečiai manė pir
ma išmėginti tiesioginius su Maskva 
išlyginimo budus. Pagal Amerikos 
užs. reikalų ministerijos nuomonę, 
šis kelias rusų notos atsakymu esąs 
visai sugriautos.

Prancūzija kreipėsi į JAV, prašy
dama Sovietų Sąjungą „spaudimu iš 
kitų vietų“ priversti panaikinti Ber
lyno blokadą. Sis spaudimas turėtų 
būti vykdomas per Japoniją, Persiją 
ir Turkiją. Turėtų būti taikomos ir 
ūkinės sankcijos.

Sis pasiūlymas esąs patiektos labai 
slaptoje diplomatinėje notoje, kurią 
persiuntęs Prancūzijos užs. reikalų 
min. Bidault. Ryšium su tuo eina 
kalbos apie Amerikos kariuomenių 
pasiuntimą į Turkiją ir Persiją ir so
vietų karinės misijos išvaikymą iš 
Japonijos.

PASITRAUKS B. SMITH
„TAIKA IŠ PRIEVARTOS“ Pranešama, kad JAV ambasadorius 

Maskvoje Bedell Smith sveikatos su- Siomis dienomis Berlyne lan- metimais gali pasitraukti iš užimamos 
kėši kaip privatus asmuo ameri- v‘et®s- Ji na° pat _,J.° Nonnandijos _. ..... . . atostogų kankina pūliuojanti viduriųkiečių bUV. strateginės tarnybos Žaizda, kuri priverčia jį daugiau ne- 
šefas gen. W. Donovanas. Jis g“ p®s<: viso laiko praleisti lovoje.

. , - ... .... Komunistų satelitų diplomatus la-spaudos konferencijoj pareiškė, blausiai nmtcblno jav įrlv. karinės 
kad Vakarų valstybių pasitrau- tarnybos įstatymo priėmimas. Rytai 
... „ .» i.-___ ___tikėjosi, kad šis įstatymas iš viso nekurtas iš Berlyno butų beprasmis, bus priimtas arba — mažiausiai — bus 
nes „jei sovietai nori karo, tai jie atidėtos. Tie patys šaltiniai praneša, 
«nraHėc m vi iii toliau i Va- kad vienintelis sovietų diplomatas, praaes ovu mynų touau į va- kurls turėJo drąsos Kreiniių teisingai 
karus lygiai kaip ir Čia. Tačiau informuoti apie reikalų vystymąsi 
jei jų veiksmai yra tik manevrai, pb"i,n,“d,"į“Dsv0N°:!:
tai mes galime karo išvengti“, šauktas.

Stalino dilema: „Ar Ir kiti pabėgs, 
jeigu aš šitam nusileisiu?“

Š. m. liepos mėn. 13 d. Geislin- 
gene įvyko eilinis Pabaltės Centro 
Komitetų pirmininkų pasitarimas, 
kuriame buvo aparti sekantieji 
klausimai:

1. Dėl proporcionalinio IRO įstai
gose tarnautojų paskirstymo lat
vių ir estų Centro Komitetai iš
leido bendraraštį, raginantį sto-' 
vykių vadovybes jo laikytis. Jeigu 
kuri tautybė dėl to principo nesi
laikymo turi skundų — nutarta/ 
kad takius skundus per atitinkamą 
C. K. patiekti kaltinamos tautybės 
C. K.

2. Hooverio Institutas sutinka 
priimti saugoti Pabaltiečių tremti
nių archyvus ir visą vertingą me
džiagą 30 metų. Atsikūrus Nepri
klausomom jų Valstybėm — tuoj 
jį grąžinti. Taip pat sutinka ir tuoj 
pat pareikalavus jį grąžinti, bet

.su sąlyga, kad jis galės pasida
ryti kiekvieno dokumento nuorašą. 
Archyvo nugabenimo į JV išlai
das apmoka Hooverio Institutas.

3. Apsvarsčius Tarpt. Pabėgėlių 
Komiteto veiklą, nutarta, kad prin
cipiniais klausimais visi pabaltie
čių atstovai turi laikytis vieningai. 
Smulkesniais klausimais pabaltie
čių atstovams paliekam.! laisvė 
elgtis pagal savo nuožiūrą.

4. Pasikeista informacijomis emi
gracijos klausimu ir su pasiten
kinimu konstatuota, kad š. m. bir
želio m. 25 d. priimtam Kanados 
imigracijos įstatyme iš visų kraštų 
DP pripažįstamos vienodos teisės, 
o Lietuva, Latvija ir Estija laiko
mos nepriklausomomis Valstybė
mis.

Susipažinus su Amerikos kata
likų atstovų, šiuo metu besilan
kančių Vokietijoje, pageidavimais, 
nutarta dėti pastangas, kad sto
vyklos stengtųsi pagal DP bilių 
rekomenduoti emigravimui į JV, 
bent pačioje pradžioje, ’ tik pačius 
geriausius ir padoriausius bendruo
menės žmones, tvarkingiausias šei
mas, nes jų sudarytas pirmas įspū

dis nulems kitų bendruomenės 
narių atvykimą.

5. Tautinių komitetų pripažini
mo klaušimu nutarta pasiųsti OM- 
GŲS Berlyne savo statutus. Kon
statuota, kad šiuo metu IRO Cen
tras baigia ruošti instrukciją san
tykiavimui su Tautiniais Komite
tais.

6. Studentų klausimu — prašyti 
karinę valdžią, kad šiais metais 
studentai būtų atleisti nuo mokes
čio už mokslą. Prašyti JAV kon
sulatus, Military Post ir kitas ka
rines įstaigas duoti studentams ’ 
darbo, kurio, ryšium su DP biliaus 
įgyvendinimu, numatoma, atsiras 
daug.

7. Stovyklų kilnojimo reikalu — 
prašyti IRO, kad be didelio rei
kalo stovyklų nekilnotų, o perke
liant būtų sudaromos tautinės sto
vyklos, ko ne visuomet būdavo 
paisoma.

8. Vokiečių konfiskuoto turto 
reikalu — surinkti dokumentinę 
medžiagą kam ir kiek kokio turto 
konfiskuota. Tai padarius reika
lauti atlyginti. IRO paraginimu 
visi tremtiniai tarnavę vokiečių 
Wermacht'e, SS daliniuose, dirbę 
fabrikuose ir įstaigose ir negavę 
atlyginimo,, turi kreiptis į savo 
apylinkės rekvizicijos įstaigas. 
Pensininkai, norį gauti pensijas, . 
sudaro sąrašus ir juos prisiunčia 
C. K., kuris juos pristatys karinei 
valdžiai patvarkyti. Kai ' kurių 
Apygardų DP pensininkai tokį at
lyginimą jau gavo.

9. Karo invalidų -reikalu: Ka
dangi Estų R. Kryžiaus pastango
mis Wuertenbergo Apygardoje 
•estų karo invalidai pensijas regu
liariai gauna, stengtis, kad ir vi
sose kitose Apygardose karo in
validai jas gautų.

10. Pasikeista informacijomis pi
nigų reformos klausimu ir susi
tarta dėl tolimesnių žygių.

11. Eventualinio pavojaus atve
ju — tęsiami, tolimesni žygiai. ;
. LTB.
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