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VĖL IŠ NAUJO
DR. V. Šešuvis

VALIUTOS reforma Vakarų verte toli gražu neprilygsta parda- 
Vokietijoje tarsi elektros vinėjimo kainai. Mūsų visuomenė 
išjungimu paraližavo visą juos pirko, nes ji vertina spaudą 
mūsų ekonominį gyvenimą ir visą apskritai, nors perskaičiusi kartais 

mūsų tremtinių bendruomenę pas- nusivylė, Šiandien to viso negalės 
tatė po klaustuko ženklu. Visos būti, nes kiekvienas turės skaity- 
mūsų kultūrinės ir šalpos įstaigos, tis su išlaidomis. Bet dėl skaity- 
netekusios senųjų perspektyvų, mosi su išlaidomis ar turi nuken- 
kurias per nepilnus keveris metus tėti mūsų rimtoji spauda, ar dėl 

- su dideliu vargu ir rūpesčiu buvo tų nevertų aukštos kainos leidinė- 
susidariusios, šiandien stovi prieš lių turi suabejoti mūsų skaitytojas 
naujus ir neaiškius kelius. Šiuo dėl rimtos^ knygos? Didžioji mūsų 
tarpu mums nieko daugiau nebe- spaudos dalis, nesiekdama pelno, 
liko, kaip mūsų sunkaus gyvepimo sąžiningai tarnavo mūsų tremti- 
pa tyrimą s ir mokėjimas organi- niams. Ji turi turėti visus skaity- 
zuoti bei savo gyvenimą vėl iš tojus, nors jų kišenės šiandien 
naujo tvarkyti. tuščios. Savaime aišku, kad mūsų

spauda turi padaryti visa, kad 
Mes galime pasidžiaugti ir dali- skaitytojas iš savo mažų išteklių 

nai pasididžiuoti iki šiol pasiektais ga]ėtų pajėgti ją įsigyti. Abipusis 
mūsų kultūriniais laimėjimais ir susipratimas turi būti ir jis yra. 
šalpos darbais. Mūsų spauda ir Mūsų rimtieji iaikraščiai jau dali- 
mokyklos išvarė didelę kultūrinę nai prie skaitytojo išteklių prisi- 
vagą, kurios niekas negalės iš- taj,kė, tik skaitytojas dar vis dai- 
braukti iš musų kultūros istorijos. rosi ir nesiryžta. Tas skaitytojo 
Turėdami prieš akis savo visuo- pasjryžnnas yra būtinas ir neati- 
meninį ir organizacinį patyrimą, tfėliotinas. Juk visiems yra aišku, 
neprivalome nusiminti, pradėdami ka(j juo į,us didesnis prenumerato- 
vėl iš naujoj Ne pirmą kartą mums rjų telkinys, juo bus lengviau pri- 
tenka savo gyvenimą, vėl iš naujo sjtajkyti pačiam laikraščiui prie 
tvarkyti, todėl nėra pagrindo nusi- skaitytojo ekonominio pajėgumo.
minti ir šį kartą. Mūsų solidarumo mokestis yra

Mums visiems aišku, kad liki- vienas iš didelių ■ faktorių mūsų 
mas mus išstūmė iš mūsų gimtojo kultūriniam tremties gyvenimui 
krašto ne prabangai, bet vargui, palaikyti. Jis buvo rūpestingai mo- 
Šitoks mūsų padėties supratimas karnas. Labai nežymus procentas 
paskatino mūsų mokytoją organi- vengdavo jį mokėti, gal būt, ne 
zuoti tremties vargo mokyklą, mū- dėl principinių sumetimų, o dau
sų visuomenininką griebtis visuo- giau dėl lokalinių priežasčių. Sa- 
meninio ir šalpos darbo, mūsų ra- vaime aišku, kad jis turės būti 
šytoją ar žurnalistą griebtis mokamas ir toliau. Senasis jo dy- 
plunk&ios, mūsų studentą skverb- dis daugeliui bus nepakeliamas, 
tis į universitetą, baigusi mokslą bet reikia manyti, kad mūsų bend- 
gilintis toliau ir siekti mokslo ruomenės organai jį taip pritaikys, 
laipsnio. Visi, po tuo vargo ženklu kad kiekvienas mūsų bendruome- 
dirbdami, pasiekė didelių rezulta- nės narys, turėdamas gerus norus 
tų ir tą patį vargą, jei ne pačiam kaip kad iki šiol turėjo, pajėgs 
sau, tai savo broliams žymiai pa- jį sumokėti. Principas geras, reika- 
lengvirio ar tai šalpos rezultatais, lingumas neabejotinas, todėl jis 

. ar tai 'spaudos bei tautinio meno negali susvyruoti.
vaisiais. Didžiausio pasišventimo parodė

Mūsų visuomeniniai ir laisvini- “ūsų mokykla. Švietimo darbo 
mo veiksniai rado nepaprastai dv ėmėsi mūsų mokytojai, visai ne- 
delio pritarimo ir efektyvios eko- žiūrėdami, ar jie iš to turės kokios 
nominės paramos. To rezultatai vis materialinės naudos ar ne. Susi- 
labiau ryškėja ir krypsta mūsų darė visas mokyklų tinklas ir mū- 
siekiamų tikslų kryptimi. Jie ne- jaunimas turėjo progos lielu- 
gali likti be mūsų paramos toliau. viškos mokyklos prieglobstyje 

naudingai praleisti šiuos tremties 
Su apgailestavimu reikia konsta- metus. Garbė mūsų idealistams 

tuoti, kad mūsų laimėjimai spau- mokytojams. Pagaliau buvo susi- 
dos ir visuomeniniame darbe vieną darę sąlygos mūsų mokytojus iš 
kitą iš mūsų buvo pastūmėję sa- brolių amerikiečių ir mūsų pačių 
vanaudiškumo keliu. Atsirado vie- aukų kad ir nežymiai paremti. Di
nas kitas, kuris iš spaudos bandė delis skaičius mūsų bendruomenės 
daryti asmeninį pasipelnyn^, ma- mokytojų turėjo darbo ir dalinai 
žai dėmesio kreipdamas į jos ver- šiokios tokios paramos. Savaime 
tę. Nepaslaptis, kad yra išleista aišku, kad jų idealizmas su pinigų 
visa eilė leidinėlių, kurie savo reforma nė kiek nesumažėjo, ta-

Flossenburgo KZ stovykloje nukanktintiems lietuviams paminklas.
Dipl. arch. J. Muloko projektas.

čiau juos visus pastatė į labai sun
kią padėtį. Reikšdami jiems di
džiausią padėką už jų ijri šiol at
liktą darbą,, negalime jų palikti 
Dievo valiai. Į juos turi būti at
kreiptas bendruomenės ir šalpos 
organizacijų didžiausias dėmesys 
ir jiems turi būti sutekta pirmoji 
pagelba, o jie turi likti ir toliau 
mokykloje, kaip iki šiol. Sunku 
šiandien pasakyti, kiek mūsų šal
pos organizacijos pajėgs juos pa
remti, tačiau atkreipimas tinkamo 
dėmesio į jų padėtį juos bent mo
raliai paskatins tęsti jų taip su 
pasišventimu dirbamą darbą.

Kai kurie paskiri mūsų ben
druomenės nariai buvo įsismaginę, 
nebodami Tremtinių Bendruome
nės Statuto baudžiamųjų nuostatų, 
pasinaudoti savo tautiečio sunkia 
materialine padėtimi ir paimti iš 
jd sau nemažą pelną už jo broliui 
gyvybiškai reikalingus dalykus jo 
šeimos narius nuo nepritekliaus 
ginti. Pradedant vėl iš naujo, šita 
praktika iš pat pirmos dienos turi 
būti pašalinta. Nė vienas tautie
tis neturi teisės ir neprivalo nau
dotis sunkia savo brolio padėtimi 
ir iš jos sau pelno ieškoti. Si ne
gerovė turi būti su šaknimis iš
rauta taip, kad ji niekados mūsų 
tremties gyvenime nė vienu lape
lių neatsigautų. Pradėdami vėl iš 
naujo, turime visu griežtumu nu
genėti visas tas kreivas šakeles,

kurios per tuos tremties metus 
mūsų tarpe išaugo. Tų kreivų ša
kelių yra labai nedaug, tačiau, 
deja, yra.

Kartu su pinigų reformos įvedi
mu sustojo bevelk visos mūsų 
lietuviškos įstaigos. Didelis mūsų 
tautiečių skaičius atsidūrė be per
spektyvų gauti vienokį ar kitokį 
atlyginimą. Tas dalbas, kurį jie 
dirbo, yra reikalingas darbininkų 
ir toliau, tik jų atlyginti nėra iš 
ko. .Atsirado kalbų ir svarstymų 
mažinti dirbančiųjų skaičių. Tas 
sudaro daugeliui rūpesčių ne tik 
nustoti darbo, kurį jis su pa
sišventimu dirbo, bet ir darbo pa
žymėjimo, kuris yra reikalingas 
dirbančio maisto priedui gauti. 
Išeinant iš bendrojo solidarumo ir 
iš to, kad tie darbininkai ilgesnį 
ar trumpesnį laiką jau prieš valiu
tos reformą dirbo, gaudami' mini- 
malinį atlyginimą, nė vienas iš jų 
neturėtų būti atleidžiamas,, o turė
tų būti paliekamas ir toliau su to
kiu atlyginimu, kokį mūsų įstaigos 
galės mokėti.. Juk iki šiol tie žmo
nės dirbo ne dėl atlyginimo, bet iš 
idealizmo; tai visai nuoseklu, kad 
jie prie to darbo ir toliau pasilik
tų. Dėl to prieš jo norą neturėtų 
būti atleistas nė vienas švietimo 
darbuotojas, bendruomenės įstaigų 
pareigūnas ar šalpos organizacijų 
veikėjas. Negali būti taip, kad

vienas turėtų pasitraukti dėl to, 
kad kitas būtų pakankamiau atly
ginamas.

Tam tikras skaičius mūsų tau
tiečių dirbo ir tebedirba valdinėse 
įstaigose, ar tai IRO ar karinės 
valdžios. Po pinigų reformos jie 
yra geresnėje padėtyje, nes jie 
gauna nesumažintą mėnesinį atly
ginimą. Pačioje pradžioje, kol mū
sų įstaigos ir asmenys susiras bū
dus ir kelius ekonominį gyvenimą 
naujai sutvarkyti, aukų ir rėmimo 
našta kris ant jų pečių. Jie turėtų 
pirmieji pasirodyti laikraščių ad
ministracijose, knygų leidyklose ir 
prie aukų lapų švietimo ir šalpos 
reikalams. Jų gražus pavyzdys iš
laisvins benorinčius sustoti mūsų 
kultūrinio gyvenimo ratus.

Tad pradėdami savo tremties 
gyvenimo reikalus vėl iš naujo 
tvarkyti, apgenėkime tas kreivas 
šakeles, kurios per tuos tremties 
metus išaugo, žiūrėkime į savo 
bendruomenės ir švietimo bei kul
tūros įstaigas kaip į būtinas ir 
jokiose sąlygose nelikviduojamas, 
matykime ant savo brolio trem
tinio veido blizgančią ašarą, kuri 
nenudžius tol, kol* tremtis nesi
baigs, ir vardan to būkime solida
rūs ir jautrūs brolio vargui. Tik 
tada susitvarkysime savo gyveni
mą vėl iš naujo, kaip mes jį bu
vome susitvarkę per tuos kelis 
tremties metus.
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Dievo pogrindis Sovietu Rusijoje
PAGAL TĖVO GEORGE ATSIMINIMUS RAŠO GRETA PALMER 

(Tęsinys)

— Maskvoje, Kijeve ... Kartą, 
kai aš buvau dar-vaikas ...

Mano planas sekėsi. Jį pradėjo 
man pasakoti savo atminimus apie 
tėvą, kurj jį garbino.

Mūsų pokalbis truko dar dvi va-

Momento klausimu paraštėje

Nebegalima leisti taip toliau žaisti
landas, kurių metu aš išdėsčiau

Raudonosios armijos generolo 
pagalba

Rusų generolas įgalino mane 
patekti Sovietų Sąjungon. Aš suti
kau jį Slovakijos miške, kai mano 
partizanų dalinys buvo pavestas 
raudonosios armijos komandai. Aš 
su juo susidraugavau. Jis vienas 
težinojo, kad aš esu kunigas.

Vieną naktį jis man pasakė:
— Mūsų šalis yra 300.000.000 

vergų, besiilginčių išvadavimo nuo 
labiausiai kruvino ir ciniško des
potizmo visoje istorijoje. Įrody
mas, kad mes rusai ne visi esame 
komunistai, yra krikščioniškasis 
pogrindis mano tėvynėje. Tai yra 
vienas iš svarbiausiųjų faktų, ta
čiau niekas Vakaruose apie tai 
nieko nežino.

Jei aš sudarysiu galimybės jums 
vykti Rusijon, ar jūs pasiryšite? 
Ar jūs norėsite sueiti į ryšį su

— Įeikite, '— pasakiau.
Tai buvo N.K.V.D. tarnautoja, 

moteris — kapitonas, kuri gyveno 
šalimais. Ji atrodė nustebusi, ra
dusi mane apsirengusį. Aš žinojau 
ją. Jos vyras — slaptosios polici
jos karininkas — buvo kelioms 
dienoms išvykęs.

— Aš jaučiuosi vieniša, — tarė 
ji. — Aš manau, kad ir jūs esate 
taip pat vienišas ...

Norėdamas sustabdyti jos flir
tuojantį elgesį, aš užvedžiau kalbą 
apie jos vaikystę. Dauguma žmo
nių mėgsta tą temą.

— Sėskite, — pasakiau aš. — 
Papasakokite ką nors apie jūsų 
vaikystę, drauge. Kur yra jūsų 
tėvas? . '

— Mano tėvas jau miręs, — at
sakė ji’aštriai. — Jis buvo dak
taras.

Dievo pogrindžio nariais! Kada
jūs išvyksite iš ten, jūs pasakysite 
skeptikams Vakaruose, kad mūsų 
kenčiantieji vyrai ir moterys vis 
dar tebėra ištikimi krikščionybei!

— Jei tai įmanoma, aš esu pa-

— Kur? — aš tęsiau pokalbį.

jai pagrindines krikščionybės tie
sas. Kai ji paliko mano kambarį, 
aš afkalbėjau^Mišias, melsdamasis 
už ją.

.Kitą naktį ji grįžo, ir aš -aiš
kinau jai tikybos dėsnius toliau. 
Savaitės gale ji atsivedė su sa
vim savo vyrą. Man paliekant 
Maskvą aš buvau jau apkrikštijęs 
7 baisiosios NKVD narius.

Ilena, kuri žinojo visus Kremliaus 
gandus

Aš negalėjau ilgai Maskvoje 
pasilikti, bet mano pasėtoji sėkla 
klestėjo. Ilenos adresą davė man 
Jos brolis, su kuriuo buvau susi
draugavęs fronte. Jis man tada 
pasakė:

— Jei nuvyksi Maskvon, užeik 
pas Ileną. Ji turi pažįstamų tarpe 
žymiausių partijos asmenų. Ji žino 
Kremliaus gandus.

NERAMUMAI

(Bus daugiau)

MALAJUOSE
siryžęs, — atsakiau.

— Tai yra galima, — užtikrino
KOMUNISTŲ VEIKLA AZIJOJE

KIEKVIENAS padorus lietu
vis," kuris nuoširdžiai trokšta 
Lietuvai laisvės, ne tik pats 
pagal išgales prie šios kovos pri

sideda, bet su derama pagarba at
siliepia ir apie tuos žmones, kurie 
šiai kovai vadovauja ar joje akty
viai 'dalyvauja.

Kas vadovauja kovai už Lietu
vos laisvę, šiandien visiems lietu
viams yra taip aišku, kad nerei
kia šio organo — VLIKo su Vyk
domąją Taryba — nė vardo mi
nėti. Tremty jį remia visos reikš
mingesnės grupės ir zsrovės, Ame
rikoj jį pripažįsta visos žymesnės 
lietuvių organizacijos, o paskutinė
mis autentiškomis žiniomis iš Lie
tuvos į jį ten žiūrima kaip į vie
nintelį lietuvių kovos už nepriklau
somybę organą, esantį už geleži
nės uždangos.

Tokiu lietuvių susiorganizavimu 
bei susiklausymu tenka tik džiaug
tis. Tai yra didžiausias laidas mū
sų valstybės nepriklausomybei at
statyti-

Tačiau visame šiame gyvybinia
me mūsų tautos klausime savotiš
ką poziciją yrą užėmęs laikraštis 
„Mintis". Jis jau kuris laikas faktų 
iškreipimų, insinuacijomis ir p., at-

jis mane.
— Jūs būsite mūsų balsas!
Jo pastangų dėka aš galėjau 

praleisti šešis mėnesius Sovietų 
Rusijoje: Maskvoje, Kijeve, Sta
lingrade, Leningrade, Odesoje ir 
kituose mažesniuose miestuose. 
Mano pasas turėjo žymiausiu žmo
nių parašus. Dar tebebųdamas 
miške, aš buvau visai gerai išmo
kęs rusiškai. Aš buvau patenkin
tas, galėdamas keliauti po šalį 
savo partizano uniformoje, kuri 
vis dar sudarė tam tikrą aureolę.

— Didžiausių pavojų sudarys 
Jums, — pasakė man sovietų ge
nerolas, — dabartinė tolerancijos 
politika. Nebūk suklaidintas! Tai 
yra tik laikinė karo pasekmė. Kol 
komunistai Sovietų Rusijoje yra 
valdžioje, tol joks tikras kuni
gas negali prisipažinti, kad jis yra 
kunigas.

Kiekvieną, kuris viešai save va
dins kunigu, laikyk kvislangu ir 
šnipu. Bažnyčios yra šiandien Rusi
joje atidarytos. Taip, bet jos vėl 
bus uždarytos rytoj, jei ši komu
nistų klika pasiliks valdžioje. 
Taipgi venk patriarcho Sergiejaus 
pasekėjų. Jis yra žmogus, kuris va
dina Staliną „Mūsų Dievo siųstu 
vadu". Jis jau kartą išdavė savo 
Bažnyčią komunistams.

Si „tolerancija" yra tik apga-

x IANDIEN, kai visų akys nu- 
C* kreiptos į Berlyno įvykius, 

negalima’praeiti tylomis pro 
tų pačių Maskvos viešpačių 

veiklą Azijoje, o ypač dabar taip 
neramiuose Malajuose.
’ „Daily Mail", nagrinėdamas da
bartinę Malajų padėtį, pastebi, jog 
šis ekonomiškai žemai stovįs 
kraštas labai svarbioje, net rakti
nėje padėtyje yra-politiniu atžvil
giu. Malajų netekimas anglams 
gali reikšti jų įtakos galą į rytus 
nuo Suezo.

Malajai, nors ir būdami turtin
gas kraštas (Amerikon jie ekspor
tuoja tiek gurnjos, kiek visa Anglų 
imperija kartu) ir strategiškai svar
bioje vietoje, tačiau per abu ka
rus jie išsilaikė mažai paliesti.

Toliau’ laikraštis sako, jog ke
turi pagrindiniai veiksniai šiuo 
metu Malajuose sukūrė situaciją, 
kuri yra daugiau nei įtempta.

Pirma priežastis — pačių mala- 
jiečių sambrūzdis po to, kai anglų 
imperijoje pasireiškė išsilaisvini
mo sąjūdžiai. Tai yra pats ma
žiausias veiksnys, žiūrint iš to taš
ko, jog malajiėčių tauta yra ne
ryžtinga. Tačiau, pastebi laikraš
tis, šiandien Malajuose yra žmo
nių, kurie gali sujungti atitinka
mą Malajų elementą kovai, jei tik

Azijoje. Bankgohe Įsisteigusi nau
ja Sovietų ambasada eina tarpi
ninko pareigas tarp Maskvos ir 
Malajų.

Ir kaip tik šiuo momentu, tokiai 
kritiškai būklei esant, Malajuose 
nėra autoriteto, nėra jėgos, kuri 
galėtų kraštą atitinkamai tvarkyti. 
Anglų specialus aukštasis komisa
ras yra bejėgis.

Toliau laikraštis pastebi, jog, jei 
ten būtų buvusi autoritetinga val
džia jau prieš pusantrų metų, to
kia padėtis, kokia dabar yra, ne
būtų susidariusi.

Dabar gi Malajuose siaučia te
roras ir neramumai. Ligi birželio 
mėn. galo ten buvo 52 žmogžudys
tės, nežiūrint nei rasės, nei padė
ties. Pagrobimai ir užpuolimai vis 
dažnėja. Neseniai grupė raudonų
jų teroristų užpuolė vienintelę 
Malajų anglių kasyklą ir sustabdė 
jos veikimą.

Britams Malajų klausimas yra 
labai svarbus, ir jie stengiasi jį 
tvarkyti sau palankia prasme. Ta
čiau jie žino, jog tol, kol komunis
tai ten veiks, apie taiką negalima 
nė galvoti.

Ta pačia proga tenka pastebėti, 
jog rusai, keldami Malajuose ne
ramumus, vykdo savo seną impe
rialistinę politiką — pajungti Azi-

rodo, siekia pažeminti VLIKą su 
Vykdomąja Taryba ir paneigti jų 
autoritetą bei vadovaujamąjį vaid
menį. Vienas iš paskutinių tokių 
„Minties" „šedevrų” tilpo jos 74 
(457) Nr. vardu „Pavojingas žai
dimas".

Šį kartą „Minčiai" neaišku, kaip 
iš viso VLIKas ir Vykdomoji Ta-

sistinė, kuri atrodo greit pavirs į 
komunistinę. Tą patvirtina ir ne
seniai savo pasakytoje kalboje 
Burmos min. pirmininkas Th. Nu, 
kuris pareiškė, jog Burma turi 
savo gyvenimą marksistiniais pa
grindais perorganizuoti. Tačiau 
politiniai stebėtojai mano, jog 
Burma per vienerius ar dvejus 
metus vis tiek pateks į dešiniųjų 
rankas. Indijos dominijoj komu
nistai nėra stiprūs.

Baigiant tenka pastebėti, jog 
komunistų įsigalėjimo Azijoje 
priežastis yra • išnaudojimas žemo 
azijatų ekonominio gyvenimo ly
gio ir savivaldos troškimo. Be 
abejo čia didelį vaidmenį vaidina 
ir propaganda.

Kaip vienas anglų laikraštis tei
singai pastebi, šie faktai, rodo, 
jog komunizmas yra pažengęs toli 
pirmyn ir jo problema yra di
desnė ,nei daugelis galvoja.

ryba gali egzistuoti, jei apie juos 
nekalba Lietuvos konstitucija. Ji 
cituoja „Žiburius", kad „Vykdomo
ji Taryba vykdo vyriausybės 
funkcijas, o VLIKas vykdo sei
mo funkcijas" ir dėl piktos valios 
ar analfabetiškumo nesupranta, 
kaip šie kovos už Lietuvos iš
laisvinimą organa^,,virto Lietuvos 
Respublikos valstybiniais orga
nais".

Reikia pažymėti, kad niekur ne
teko pastebėti, kad, VLIKas ir Vyk
domoji Taryba „virto Lietuvos 
Respublikos valstybiniais orga
nais". Iš paduotos citatos tiktai 
matyti, kad Vykdomoji Taryba 
vykdo vyriausybės funcijas, o 
VLIKas vykdo seimo funkcijas. 
Jer nebėra nei vyriausybės nei 
seimo, tai savaime aišku, kad kas 
nors turi šių organų funkcijas vyk
dyti, jei nenorim, kad valstybė, 
kaip nebeturinti pagrindinių ^le
mentų, nebūtų visai likviduota. 
Šias funkcijas už tat ir vykdo 
VLIKas su Vykdomąja Taryba.

Iš kitos .pusės, kadangi VLIKas 
ir Vykdomoji Taryba tik vykdo 
konstitucinių organų funkcijas, bet 
patys nėra konstituciniai, tai sa
vaime aišku, kad apie juos negali 
būti kalbama ir konstitucijoj. Taip 
pat vėl savaime aišku, kad , jų 
(VLIKo ir VT) santykiai tvarkomi 
pagal konstituciją, kaip ir tų or
ganų, kurių funkcijas VLIKas ir 
VT .vykdo.

Tačiau ne šitas dalykas „Min
čiai" išsiaiškinti svarbu. Visa str. 
tendencija rodo, kad jis yra paim
tas iš uoliai „Minties" vykdomos 
programos degraduoti kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą vadovaujan
čius organus.

Del „Minties" tokios takti
kos iškyla lietuvių visuomenei rei
kalas persvarstyti savo nusistaty
mą šio laikraščio atžvilgiu. Žinom, 
liad JAV-se ir kitur yra lietuviškų 
laikraščių, kurie kasa Lietuvai 
duobę ir tarnauja Maskvai. Jie iš 
tikrųjų yra mažiau pavojingi, nes 
jų veidas išryškintas ir visiems 
žinoma, su kuo turima reikalo. 
Jei ir „Mintis" sąmoningai ar ne
sąmoningai savo nihilistine laiky
sena atsistoja anų pusėj, tai pa
dorioji lietuvių visuomenė turi 
padaryti atitinkamas išvadas. Taip 
pat lauktina, kad tremtinių bendruo
menės atsakingi organai tuo klau
simu pasisakytų ir reikalui esant 
imtųs atitinkamų priemonių. At
rodo, kad toliau leisti žaisti kova 
už tautos laisvę yra nebegalima.

H. Jurgelionis

vimas. Mano draugas buvo teisus. 
Komunistai vėliau atnaujino savo 
kovą prieš religiją.

Aš žinojau iš istorijos, kad reli
gija ir komunizmas negali šalia 
vienas kito gyventi. Komunizmo 
esmėje yra kova jjrieš tikybą. Ka
rolis Marksas buvo ateistas ir va
dino religiją „opiumu liaudžiai".

Kaip slovakų partizanas aš bu
vau garbės svečias Maskvoje. Mah 
buvo paskirtas kambarys barakuo
se, kur buvo sovietų slaptoji po
licija!

Mišių laikymas sudarė man ypa
tingo sunkumo, ypač gyvenant 
tarp slaptosios policijos agentų. 
Aš visados laukdavau iki vidur
nakčio, kada visi yra sumigę. Ta
da, pasidėjęs dėl atsargos šalimais 
„Pravdą“, aš skaitydavau Mišias. 
Vyną aš nešiojaus buteliuky, pa
žymėtame „jodu". Ostijos buvo 
tarp mano aspirino tablečių.

Vieną naktį kažkas pabeldė į 
mano duris.

jie galvotų, jog tai apsimoka. Be 
abejo čia turipia galvoj komunis
tai. Šiandienos ūkininkas gali būti 
rytdienos banditas ir užporytdie- 
nos vėl ūkininkas — pastebi laik
raštis. .

Sekantis veiksnys yra pana^iati- 
nis sąjūdis, atėjęs čia iš Indijos 
ypač su Pandit Nehru apsilanky
mu Malajuose. Nors šis faktorius 
ir nėra žymi jėga, tačiau per sa
vo pasisekimus Burmoje ir Indi
joje jis išaugo į didelį ir reikš
mingą judėjimą turintį savo eilėse 
apmokytų ir ginkluotų žmonių.

Trečįaš svarbus faktorius yra 
kiniečiai. Pirma dėlto, jog jie’sa
vo skaičium jau susilygino su ma- 
lajiečiais, o antra — jie buvo 
pagrindas ekonominio Malajų išsi
vystymo per paskutinius dešimt
mečius.

Ketvirtas ir pats svarbiausias 
faktorius yra komunistai, kurie 
veikia pagal Maskvos instrukci
jas bei direktyvas ir rengia dirvą 
komunistų įsigalėjimui Tolimojoje

ją sau. Tam pasiekti jie stengiasi 
suaktyvinti pogrindinį veikimą 
pirma tik didžiuosiuose kraštuose. 
Ir taip dabar jie valdo visą Sibi
rą, kontroliuoja Šiaurės Korėją. 
Savo įtakoje jie laiko kiniečių 
Turkestaną, išorinė Mongolija yra 
jų satelite, o Vidinė Mongolija 
yra jų spaudžiama. Dalį Man- 
džiurijos jie kontroliuoja, kai tuo 
tarpu kitoje dalyje dominuoja Ki
nijos komunistai. Didelė dalis 
Šiaurinės Kinijos ir Jantsekiartįjo 
slėnio yra taip pat komunistų (ki
nų) valdžioje. Sukilimas prieš 
prancūzus Indokinijoje yriu buvęs 
taip pat komunistų suplanuotas. 
Siame nors vyriausybė nėra ko
munistiška, tačiau ten komunisti
nis pogrindinis veikimąs yra akty
vus. Neramūs jie ir Japonijoje, ta
čiau kokių nors išsišokimų jie 
ten vengia daryti dėl griežtos 
Mac Arthuro valdžios. Kfek silp
nesni jie yra Indonezijoje ir Fili
pinuose. Įdomi padėtis yra Bur
moje. Ten vyriausybė yra mark-
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Dramblio ir asilo lenktynes
juokingais argumentais: Hooveris gijonuose susiformavę tautinės ko- 
sukūręs pasaulinę krizę 1929 m. vos centrai, veikiami lokalinių 
Demokratąi padarę ši tą iškilmin* veiksnių, o iš dalies gal ir ambi- 
go — New Deal. cijų, ilgai negalėjo pasiekti veik-

Įkarštis prezidento rinkimuose

DVI partijos, respublikonai ir 
demokratai, jau veik prieš 

‘metus pradėjo propagandines 
rungtynes patekti į Baltuosius rū

mus. Abiejų partijų, kurių simbo
liai dramblys ir asilas, kandidatai 
jau seniai rungtyniauja, nę vien 
susirinkimuose nuolat kalbėdami, 
bet ir po pasaulį keliaudami.

Elektorių rinkimai įvyks tik lap
kričio pirmą pirmadieni, t.. y. 2 d. 
Gerokai tačiau ankščiau biželio 21 
d„ Philadelfijoje jau "susirinko res
publikonai sąskridin, kuriame išrink
tas kandidatas į prezidentus New 
Yorko gubernatorius Thomas E. De
wey- Liepos 12 d. tame pat mieste 
suplaukė demokratai, kurie kandi
datu .pastatė dabartinį prez. H. 
Trumaną. Ir po demokratų H. Wal
lace taip pat šaukia „tautos susi
rinkimą", kuris jį išstatys kandi
datu į prezidentus.

Rinkimų technika
JAV prezidento rinkimai netie

sioginiai. Lapkričio pirmą pirma
dienį išrenkami pagal mūsiškę 
autokratinę terminologiją — „tau
tos atstovai". Jie susirenka gruo
džio antrąjį trečiadienį, šiuo atve
ju 1948. XII. 8, prezidento rinkti.

Pirmuose rinkimuose, t; y. 1789 
ir 1792 m., kiekvienas elektorius 
įrašė rinkiminėje kortelėje — Ge
orge Washington. 1796 m. pasiūly
ta net 13 kandidatų. 1800 metais , 
tebuvo du kandidatai, o iš jų Jef
ferson laimėjo. Tai reiškė, kad dvi 
partijos susikūrė ir jos praktiškai 
diktavo kandidatus į prezidentus. 
Tuo to laiko prezidento ir jo pa- 

, vaduotojo kandidatų parinkimas 
yra formalinis veiksmas, pareinan- pagal amerikiečių paprotį aukotos 

<«• sumos turi būti viešai paskelbtos. 
Respublikonai yra turtingesni. Jie 
išleido 1935 ir 1940 m. rinkimams 
po 14 mil. doL, o demokratai 9 ir 
6 mil. doi.

Juo arčiau elektorių rinkimai, 
tuo intensyvėja propaganda. Parti
jų rinkiminės knygutės — pamfle
tai, ’skelbimai, karikatūros, kalbos 
ir straipsniai pasipila, kaip lietus 
prieš potvynį.

Konvente sudaryta rinkiminės 
akcijos komisija diriguoja visą 
veiklą. Salia jos yra sudaroma 
keliolika pakomisių — propagan
dos, spaudos, tyrimų, socialinė, dar
bininkų, negrų ir t. t. i

Kandidatai anksčiau privalėjo 
daug važinėti ir nemažiau kalbėti, 
amerikoniškai tarus ,,stump". Tai ■ 
reiškia, pagal seną paprotį: atsisto
jus ant kelmo kalbą sakyti. Da
bartiniu metu jie mažiau važinėja. 
Tačiau būtinai jie turi atlankyti 
valstijas, kuriose yra pusiau ■ 
respublikonų ir demokratų, trum- į 
pai tarus, abejotinas, svyruojan- i 
čias. <

-^Viešajai opinijai tirti institutai 1 
Gallup, Fortune nepaprastai tiks- r 
liai seka ir atspėja įvykių raidą, r

tis nuo partijų sprendimo. Šian
dieną, elektorius išrinkus, galima 

. pasakyti, kas p? mėnesio bus iš
rinktas prezidentu.

Partijų konventai
Nuo 1800 iki 1824 m. kandidatus 

į .prezidentus parinkdavo kongreso 
partijų frakcijos. Toks kandidatų 
parinkimas kongresui sudarė pro
gos turėti įtaką į būsimo preziden
to parinkimą ir sukėlė didelų tar
pusavio ginčių. 1824 m. Jackson 
pareiškė, kad Congress Causus t. 
y. frakcijų susirinkiiųų kova visai 
nereikalinga. Jis siūlė šaukti „King 
Causus" t. y. partijų sąskrydžius — 
National Convention. Tie konven
tai pradėti šaukti nuo 1830 m., o 
kandidatai renkami dabartine tvar
ka nuo 1840 m. Parinkimas kandi
datų į prezidentus nėra numatytas 
JAV konstitucijos. Toji viešosios 
teisės funkcija atitenka partijoms. 
W. Wilson 1919 m. siūlė, kad tau
ta pasiūlytų kandidatus į preziden
tus. Tuo atveju konventams telik
tų juos tik užgirti. Tačiau šis siū
lymas liko neįgyvendintas.

Partijų konventais pradedama 
veikli propaganda už parenkamus 
kandidatus, kurie jau žymiai anks
čiau pradeda reklamuotis. Respub- 
liltonas Harold Edward Stassens 
jau 1947 m. pradėjo rinkiminę kom
paniją, nors abejotinai, ar jis pats 
buvo įsitikinęs, kad šiais metais 
bus išrinktas kandidatu. Po kon
ventų pradedama veikli propagan
da jau ne už partiją, bet už kandi
datą.

Konventai, be kandidatų parin
kimo, aptaria rinkiminę-programą. 
Kartais konventui suskilus, turint 
du kandidatus, iššoka „dark horse" 
— tretysis kompromisinis. Atskiros 
valstijos kartais sudaro blokus. 
Pietryčių blokas šiuose rinkimuose 
nemėgsta Trumano, todėl kandi-

GED. GALVANAUSKAS

dato išrinkimas gana ilgai užsitęsė 
ir iš demokratų atskilo dar viena 
partija, vad. Jeffersono demokra
tai. Prezidento pavaduotojo kandi
dato ■ parinkimas yra antraeilis. 
Juo išrenkamas partijai pasidarba
vęs. JAV istorijoje yra buvę sep
tyni atvejai, kai viceprezidentai 
perėmė valstybės vairą. Taip įvyko 
ir su Harry S. Trumanu 1945 m.

Mašina ir mechanikai
Rinkimų mašina šiemetiniuose 

rinkimuose lėtai pradėjo veikti. 
Kas ji? Ją sudaro ne vien partija, 
bet ir įvairūs komitetai, klubai, są
jungos ir politikų vadovaujamos 
delegacijos. Pastarieji vadovaujasi 
nuojauta, nes tariasi pažįstą savo 
rinkimų apylinkę, kaip aklieji sa
vąją aplinką. Tačiau jiems dažnai 
ir nutinka, lyg akliems, kad jų 
atstovaujama sritis kitaip prabyla, 
negu jie buvo įsitikinę. Toji rin
kimų mašina yra nelyginant ra-
teliai, - kuriuosna įsisodinti kandi
datai vežami į senatą, kongresą ar 
Baltuosius rūmus.

Mechanikai yra nelyginant šni
pai, kurie nori patirti- rinkėjų bal
są, atskirų grupių nuotaikas, tau
tos apsisprendimą tuo ar kitu klau
simu, o ypač kandidatų požiūriu. 
Neretai jų pageidavimu kandida
tais išrenkami „vidutiniai", kad 
nesukeltų pavydo, neapykantos ar 
nepalankios nuotaikos. Mechanikų 
uždavinys varyti propagandą, paro
dyti rinkėjams kandidatą iš tei
giamos pusės tinkamoje formoje ir 
įtikinančiai pristatyti: štai pats 
tinkamiausias. Rinkimai į prezi
dentus daug kaštuoja. Pinigai 
renkami iš rėmėjų, kurie — kas be 
ko — ir naudos tikisi iš rinkimų.

Gražiojo Lietuvos pajūrio kopos

Taip įvyko ir pastaruosiuose rin
kimuose, kai 1,7% paklaida tepa
daryta.

Partijų taktika
JAV partijos yra tik rinkiminės 

aparatūros. Jos viena nuo kitos 
skiriasi, o ypač pastaruoju metu, 
ne programomis, bet interesais ir 
taktika. Respublikonai nepaten
kinti, kad šiandieną valdo demo
kratų prezidentas. Ir primiausia jie 
siūlo — biudžetą reformuoti, t. y. 
žadėti, kad piliečių kišenė būtų 
storesnė. Demokratai puola respu
blikonus, kad jie kada tai padarė 
klaidų. „NYHT", įtakingas respu
blikonų organas, š. m. liepos 16 d. 
numeryje juokiasi iš demokratų, 
kad jie prisiskiria..karo pergalę, 
JTO sukūrimą, Trumano programą, 
Marshall planą, prekybinių sutar
čių sudarymą ir kaltina respubli
konus, kad kongrese visą laiką 
kenkė demokratų vedamai politikai.

Demokratai kartais puola net

Lietuvos miškų valdovas.

Kovojančiu Ukrainos pajėgu vienybe
A. Stanys

KAM teko arčiau stebėti 
ukrainiečių tremties veiklą 
arba nors dažnai susitikti su 
pavieniais jų atstovais, net ir ne

žinodamas. jų atgimimo istorijos 
erškėčiuotų kelių, be abejo nega
lėjo nepastebėti jų visuomenėje 
nuolat augančio tautinio užsidegi
mo ir kovingo veržlumo. Iš tikrų-

Respublikonai iš tradicijos kalba
apie privatinę iniciatyvą ir laisvę. 
Demokratai žymiai sociališkes- 
ni — siekia priežiūros, kapitalo 
kontrolės ir centralizavimo^ Respu
blikonai siekia įmonininkams pel
ną padidintu ir mokesčius suma
žinti. Demokratai, numatydami 
ūkiškas krizes, nori sudaryti di
desnių rezervų juodai dienai.

Vieni ir kiti veržiasi į įvairius 
sluoksnius. Demokratai daugiau 
įsigalėję darbininkijoje, bet pra
rado net mažus- prekybininkus, 
rentininkus ir ūkininkus. Tarptau
tinėje politikoje demokratai yra 
didesni šalinininkai teritorinių są
jungų, pav. Vakarų Europos. Tat 
minėdamas, nenorių, kad skaity
tojas susidarytų- klaidingą, nuo
monę, jog demokratai yra didesni 
internacionalistai už respublikonus.

Rinkiminės galimybės
Prisiminus 1876 m. rungtynes 

tarp Hayes, turėjusio 175 elek-
Pe.rkelta į 6 pusi.

jų ukrainiečiai šiuo atžvilgiu ar 
tik nepralenkia kitų tremtyje be- 
vargstančių tautų atstovų. Akty
vūs jie yra čia, taip pat narsiai 
tebekovoja ir namie su prispau
dėju. Tautinę sąmonę įgavusiai 
ukrainiečių tautai politinės laisvės 
betgi dar nebuVo pasisekę iško
voti. O vis dėlto tai po rusų di
džiausia Rytų Europos tau(a. Jos 
priskaitoma iki 40 mil. Ir niekas 
negali abejoti, kad šitie milijonai 
vieną kartą laimės ir kad tai bus 
gal jau netolimos ateities pasauli
nio vaidmens veiksnys. Ir vis dėl
to šios didžiulės tautos kovotojai 
iki pat šių dienų neturėjo vieno 
vadovaujančio centro.

Ukraina ilgus arhžius buvo pa
dalinta bent tarp kelių svetimų 
valstybių. Kiekvienoje iš jų buvo 
skirtingos gyvenimo sąlygos, skir
tingos progos patiems ukrainie
čiams pasireikšti ir ne visur vie
nodai augo jų tautinis susiprati
mas. Tad ir laisvės kovos ilgai 
buvo sporadiškos. Atskiruose Tė

los koordinacijos, nors apie tai
dažnai buvo kalbama ir dedama 
pastangų.

Iki šiol ir tremtyje veikė bent 
keli politinės kovos centrai paliki
mas 1917—1920 m. laisvės kovų. 
Anuomet buvo susidariusios dvi 
ukrainiečių valstybės — Centrinė 
Taryba nepriklausomą Tautinę 
Ukrainos Respubliką paskelbė Ki
jeve 1918 m. sausio 22 d., o tų pat 
metų lapkričio 1 d. Lvove buvo 
paskelbta nepriklausoma Vakarų 
Ukrainos Respublika. Tiesa, 1919 
m. sausio 22 d. bendro Kongreso 
aktu buvo deklaruotas jų sujungi
mas, tačiau kovų sūkuriuose ši 
deklaracija liko nerealizuota. Kai 
1920 m. rudenį laisvės kovos buvd 
pralaimėtos, emigracijoje atsidūrė 
dvi vyriausybės, kurių kiekviena 
bandė kovoti pirmiausia dėl savo 
atstovaujamos srities laisvės. Va
karinė Ukraina ’ buvo okupuota 
lenkų, o rytinė rusų bolševikų ir 
įjungta į SSSR. Tuo būdu kiek
viena vyriausybė turėjo savo
atskirą priešą. Kai 1923 m. Amba
sadorių Konferencija nustatė Len
kijos rytines sienas, Vakarinės 
Ukrainos vyriausybė diplomatinė
mis priemonėmis ką nors laimėti 
neteko vilties ir likvidavosi. Len
kų valdomoje Ukrainos dalyje po-\ 
litinė kova perėjo į parlamentines 
formas Lenkijos seimo rėmuose, o 
užsieny liko Ukrainos (Rytinės) 
Tautinės Respublikos Direktorija, 
bet ji visų emigracinių pajėgų ap
jungti nepajėgė iki pat šios die
nos. Per tą laiką iškilo naujų 
veiksnių: 1941 m. birželio 30 d. 
sukurta Ukrainos Sukilėlių Armi
ja (UPA) ir Vyriausioji Ukrainos 
Išvadavimo Taryba, o pagaliau 
atsikūrė ir politinės partijos. Cen
trų atsirado daug, tačiau situaci
ja veiklos koordinacijai šio pasta
rojo karo rezultate pagerėjo: visa 
Ukraina — net ir Pakarpačių — 
šiandieną yra įjungta į SSSR ir 
neša tą’patį jungą. Palaida, regio
nalinių fornjacijų vadovaujama, 
kova su tuo pačiu priešu, kova 
dėl išlaisvinimo to paties organiz
mo iš vieno grobuonie šiandieną 
jau* būtų nepateisinama.

Šitos naujos situacijos rezultatas 
buvo po paruošiamųjų derybų š. 
m. liepos 16 d. neskelbiamoje vie
toje sukurta Ukrainos Tautinė 
Taryba, kuri bus vadovaujantis 
visos Ukrainos laisvės kovų cep- 
tras. UTT pirmojoje sesijoje liepos 
16—20 d. t>uvo sudarytas Tarybos 
Vykdomasis organas (12 narių) su 
7 skyriais. Į jį įeina atstovai 7 
ukrainiečių politinių partijų, o 
8—oji pareiškė laikysiantis kons
truktyvios opozicijos. Ta proga 
UTT paskelbė deklaraciją į savo 
tautiečius, kurioje pasisako kovo
sianti už laisvą demokratinę Ukrai
ną ir ukrainiečių tautos gerovę. 
Ten gėrimasi ukrainiečių tautos 
ištvermingumu ir šaukiama tęsti 
kovą su bplševikiniu imperializmu, 
glaudžiai bendradarbiauti su kito
mis pavergtomis tautomis bei lai
kytis Jų politinių pajėgų, kurios 
kovoja už Atlanto Chartoje de
klaruotų principų įgyvendinimą.

Bendros vadovybės sudarymą 
ukrainiečiai laiko epochiniu' įvy
kiu savo istorijoje ir dėl jo džiū
gauja. Draugingą ukrainiečių tau
tą mes taip pat sveikiname, o nau
jajam jos vadovaujamajam or
ganui linkime sėkmingo darbo. Šia 
proga norėtume pakartoti UTT 
deklaracijos žodžius: „Ukrainie
čių tauta! Mes lenkiame galvas 
prieš Tavo dvasios jėgą, prieš Ta
vo didžiąsias kančias ir prieš Ta
vo kovos heroizmą". Rezultatais.ir 
mes tikime.
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LIETUVIU KAMBARYS PITTSBURGO UNIVERSITETE
PROF. DR. ALBERTAS N. TARULIS Lietuvių Kambario Pittsburgh© Universiteto Komiteto Narys

1. Pittsburgho Universitetas ir tau
tiniai kambariai

tūkstan- 
tiek rui- 
per 200 

biblio-

PITTSBURGHO Universitetas, 
įsteigtas 1787 metais, nėra 
pats seniausias Amerikoje nes 
kai kurių Amerikos universitetų 

pradžia siekia XVII a. pradžią 
(Harvard 1636); nėra jis nė pats 
didžiausias, nors šiandieną su savo 
25 000 studentų jis įeina į dižiau- 
sių Amerikos universitetų grupę. 
Tačiau Pittsburgho Universiteto in
dividualumas, neliečiant mokslinio 
darbo metodų, -pasireiškia -dviem 
dalykais:

Pittsburgho Universitetas — vie
nintelis pasaulyje — yra įsikūręs 
42 aukštų dangorėžyje, vadinama
me „Mokslo Katedra" (Cathedral 
of Learning), kaštavusioje 10 mil. 
dol. Mokslo Katedra tai sumoder
nintas gotinio stiliaus 163 m. 
aukščio bokštas, kuriame telkiasi 
Universiteto administracija, vyksta 
visos iškilmės ir mokosi 
čiai studentų. Dangorėžis 
mingas, kad jame telpa 
auditorijų, laboratorijų,
tekų, biurų ir kitų patalpų.

Antroji Pittsburgho Universiteto 
savybė-tai tautiniai kambariai, 
įruošti pirmame Mokslo Katedros 
aukšte.

Pati Mokslo Katedra buvo pra
dėta statyti pittsburghiečių auko
mis 1925 metais ir dar šiandieną 
nėra gairinai baigta. Nauji pro
jektai numato statybas už 20 mil. 
dol. Tautiniai kambariai pradėti 
ruošti 1927 metais, lygiagrečiai su 
dangorėžio statyba. Šiandieną jų 
jau yra 16, būtent (abc eile): ara
bų, čekų, graikų, kinų, italų, ju
goslavų, lenkų,- lietuvių, norvegų, 
prancūzų, rumunų, rusų, , škotų, 
švedų, vengrų ir vbkiečių.

Naujų tautinių kambarių įrengi
mas tebevyksta. Norvegų kamba
rys oficialiai perduotas Universi
teto kancleriui tik šių metų gegu
žės 15 dieną. Laukiama dar airių 
ir anglų kambarių užbaigimo. Gali 
būti, kad ir daugiau tautų pareikš 
norą pasekti gražiu 18 kitų tautų 
pavyzdžiu.

Kiekvienas tautinis kambarys 
įrengtas skirtingai. Sienos, lubos, 
durys, langai, baldai — viskas yra 
tautinio stiliaus. Visur gausiai pa
naudotas metais, audiniai, oda, ke
ramika. Daug kur įtaisyti židiniai, 
spintos, nišos. Yra kambarių, kurių 
visas įrengimas atgabentas iš ati
tinkamo krašto, ar kaštavusių po 
20 000 dolerių ir daugiau. ■

Tautiniai kambariai naudojami 
kaip normalios auditorijos ar se
minarų patalpos. Jų palaikymu rū
pinasi pats universitetas. Tam ti
kromis, valandomis jie galima lan
kyti ir pašaliniams. Paaiškinimus 
teikia dailios studentės — hostes
ses, kurių yra per 60. Kaip premiją 
už stropumą viena iš jų gauna 
Tautinių Kambarių Tarybos skirtą 
stipendiją studijuoti užsienyje.

las prilaikomas balto ir juodo 
ąžuolo išpiaustytų sutvirtinimų.

Sienų apačia išmušta šviesaus 
ąžuolo lentelėmis. Durys padarytos 
klėties durų pavyzdžiu su išpiaus- 
tytais šonų apmušimais bei šešia
kampės saulės įr žirgelių ornamen
tu viršuje. Palubyje kabančios 
lempos apsuptos ąžuoliniais kryžių 
ir koplytėlių rašto vainikais.

Klasės lenta įdėta' į šviesaus 
ąžuolo rėmus su ornamentu viršu
je, per kurio išpiaustymus per
sišviečia drobė. Viršum lentos,, pa
lubyje, įrėžti šie vardai: Duonelai
tis, Daukan'tas, Basanavičius, Mai
ronis, Kudirka, Čiurlionis.

Užpakalinės sienos nišoje pada
rytas freskas, vaizduojantis Ciur
lionies paveikslą „Du Karalių". 
Freską padarė Pittsburgho Univer
siteto profesorius Philipp Elliot.

Trys didžiuliai langai papuošti 
„saulėmis". Radiatorius po langais 
paslėptas už medinės supintų rūtų 
rašto užtvarėlės. Užtvarėlės viršus 
padarytas iš širdelių raštu iškapo
tos vario skardos.

Plati palangė papuošiama gėlė
mis Vasario 16 proga. Čia ketina
ma padėti ir bronzinė Petro Rim
šos „Vargo Mokykla". Karui pra
sidedant, ji jau buvo nuliedinta, 
tačiau parsitraukti jop į Pitts- 
burghą nepavyko dar iki šiol.

Profesoriaus stalas padarytas lie
tuviško skobnio pavyzdžiu. Jo sta
linėse su didžiuliais vario užrak
tais laikomos Lietuvių Kambario 
Komiteto bylos. Ant stalo stovinti 
atramėlė profesoriaus knygoms ir 
rankraščiams padaryta verpsties 
motyvais. Profesoriaus kėdė juodo, 
Nemune gulėjusio ąžuolo, apmušta 
prijuostės audiniu.

Studentų kėdės su tipingomis 
amerikinėmis atramomis rašyti yra.

Kambario Komitetas, kurį 
2 atstovu nuo kiekvienos 
zacijos ir kurio pryšakyje 
jo Mr. Petras Pivaropas, 
tose pareigose ir dabar — po 16 
metų.

Lėšoms sudaryti Komitetas ir 
atskiros organizacijos ruošė paskai
tas, koncertus, vakarus ir pikni
kus. Komiteto nariai važinėjo po 
visas lietuvių kolonijas, rinkdami 
aukas. Amerikos Lietuvių Taryba 
net keliais atvejais skyrė pašalpas.

sudarė 
organi- 
atsisto- 
tebesąs

detalius brėžinius ir Užsienio Lie
tuviams Remti Draugijai pristačius 
į Pittsburghą savo dovaną — visą 
reikalingą audeklą ir juodą ąžuo
lą, prasidėjo kambario dekoravi
mas. Tuo laiku Europojė jau vyko 
karas.

1940 metų pavasarį ir vasarą sta
liai, šaltkalviai, apmušėjai, elektri
kai ir kiti amatininkai be paliovos 
varstė Lietuvių Kambario duris, o 
o studentai ėjo kasdiėn pasižiūrėti, 
kiek toli darbas buvo pažengęs.

Galinė siena su Ciurlionies „Dviem Karaliais“ ir langai.

sis tos mūsų viltys ir idealai, ku
riuos mes sudėjome į šį Kambarį, 
tai iš jo išeis studentai, verti šito 
garbingo Universiteto. Jie prisi-- 
mins steigėjus. Mes dabar auko
jame mūsų brangiausią turtą — 
mūsų vaikus ir vaikaičius. Tebūnie 
šis Universitetas jų kultūrinis ir 
dvasinis vadovas!"

Dabartinį Lietuvių . Kambario 
Pittsburgho Universitete Komitetą 
sudaro: Adomas Marčiulaitis, Pe
tras Pivaronas, Bronė Pivaronienė, 
Edward Schultz, Albertas Tarulis, 
Juozas Virbickas ir William Zamb- 
lauskas. Pirmininkauja neuilstamas 
visuomenės veikėjas, Petras Piva
ronas. Komitetas labai glaudžiai 
bendradarbiauja savo tarpe ir su 
Universiteto adminstracija. Lietu
vių Kambarys Pittsburgho Univer
sitete ne tik leidžia lietuviams 
pagrįstai didžiuotis nuveiktu dar
bu, bet ir vaidina svarbų vaidmenį, 
kasdieną primindamas studentams 
ir lankytojams lietuvių tautos bu
vimą ir jos savaimingą kultūrą.

Pryšakinė siena su klasės lenta ir 
profesoriaus stalu.

2. Lietuvių Kambario įrengimas kaip ,, profesorialls slalas. balto 
Panašiuose rėmuose telpa ir Lie- ąžuolo. Kėdės nugaroje lietuviškas 

tuvių Kambarys. Tai nedidelė 20 motyvas.
vietų auditorija, kurioje studentai Apskritai, Lietuvių Kambarys 
dairosi į lietuvišką tautodailę, be- Pittsburgho Universitete šviesus ir 
siklausydami matematikos, anglų jaukus. Popiečio šaulė iškelia 
kalbos ar kitų paskaitų. aikštėn visą audinių bei fresko ža

ls penkiolikos kitų tautinių kam- vumą. Tiesa, yra ir didesnių ir
barių Pittsburgho Universitete Lie
tuvių Kambarys išsiskiria tuo, kad

■ jis vienintelis turi audeklu išmuš
tas sienas. Audimo žinovų parink
to rašto audeklas — balta drobė
— buvo išaustas Kaune, specialiai
šiam kambariui. Kampuose audek-

puošniau įrengtų tautinių kamba
rių, tačiau Lietuvių Kambarys sa
vo originalumu yra labai būdingas.
3. Lietuvių Kambario istorija.

Jau gerokai pasivarius pirmyn 
su kitais tautiniais kambariais, 
1932. III. 14 susidarė ir Lietuvių

Komiteto pirmininkas 1935 m., per 
Pasaulio Lietukų Kongresą, buvo 
nuvykęs net į Lietuvą ir ten kal
bėjosi su vyriausybės nariais bei 
organizacijų atstovais.

Pagaliau, 1935. IV. 9 
pasirašė su Universiteto 

t susitarimą. Susitarimo 
virš būsiančio Lietuvių 
durų buvo iškalta Vytis. Lėšų or
ganizavimas dar pagyvėjo.

Tais pačiais metais Pittsburgh© 
lankėsi Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos pirmininkas p. Rapolas 
Skipitis. Jam grįžus j Lietuvą, su
siorganizavo to paties tikslo ko
mitetas ir Kaune, kurį sudarė p. 
Rapolas Skipitis — pirmininkas, ir 
nariai — p. Magdalena Avietė- 
naitė, prof. Povilas Galaunė, prof. 
Mykolas Biržiška ir prof. Ignas 
Jonynas.

1937 metais Kaune lankėsi Pitts
burgho Universiteto Tautinių Ko
mitetų patarėja Mrs. Ruth Craw
ford Mitchell (ji tebėra ir dabar 
tose .pačiose pareigose). Ji galu
tinai išsiaiškino su Užsienių Rei
kalų Ministerija, Užsienio Lietu
viams Remti Draugija ir kitomis 
organizacijomis visus abiem pusėm 
rūpimus klausimus.

Visų šitų kelionių bei suderin
to Pittsburgho ir Kauno komitetų 
veikimo išdavoje. Užsienių Reika
lų Ministerija Kaune paskelbė 

■ Lietuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete dekoravimo projektų 

> konkursą. Pirmąją premiją (4500 
; litų) laimėjo dbil. Antanės Gudai

tis. Pačiame projekte nė vienas or- 
į namentas nebuvo dail. Gudaičio iš

radimas ar kompozicija — viską 
jis pritaikė nuo autentiškos tauto- 

, dailės medžiagos, esančios Ciurlio
nies Galerijoje Kaune. Tokią sąly
gą buvo pastatęs Pittsburgho Uni
versitetas.

Surinkus pakankamai pinigų, — 
kurių pasirodė reikėsiant dvigubai 
daugiau, nei tyuvo iš anksto numa: 
tyta — paruošus drauge su Pitts
burgho Universiteto architektais

Komitetas 
vadovybe 

ženklan, 
Kambario

Is moterų pasaulio
LIETUVAITĖS PIANISTĖS 

PASISEKIMAS
Žinoma Amerikos koncertų agen

tūra Chicago Music Artists Asso- 
ciacion sukontraktavo koncertams 
žinomą lietuvę pianistę Sylvia So- 
bonis. Ji koncertuos New Yorke, 
Philadelphijoje, Clevelande ir ki
tuose didmiesčiuose. Pašymėtina, 
kad ši menininkė visur garsinama 
kaip lietuvaitė ir į savo koncertų 
programą įtraukia ir lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Ji taip pat 
aktingai dalyvauja ir lietuvių kul
tūriniame gyvenime.

NAUJA KANDIDATĖ Į JAV 
SENATĄ

Maine valstybės respublikonų

Džiaugėsi darbo pažanga Pitts
burgho ir visos Aųierikos lietuviai, 
dalyvavo Nepriklausomoji Lietuva, 
nes ji jau buvo bolševikų paverg
ta ir atskirta nuo pasaulio.

1940. X. 9 Universiteto iškilmių 
salėje susirinko šimtai išsipuošu
sių svečių, kurių tarpe buvo ir 
Lietuvos Ministeris p. Povilas Ža- 
deikis. Iškilmingai gaudžiant var
gonams, tautiškai pasirėdžiusios 
mergaitės sudėjo dovanas: gintarų, partfja* kanditau“! JAV ““senato’ 
rūtas, elementorių, kankles. Dr. rfus iSrinko moteri Margaret c. 
Johanna Baltrušaitienė perdavė Smilh. jį gavo daugiaU balsų, negu 
Lietuvių Kambarį Universiteto t jos oponentai vyrai drauge 
kancleriui šias žodžiais: Manoma, kad jos kandidatūrai

„Mes, kurių tėvai ar protėviai praėjus tokia didele balsų dau. 
gimė Lietuvoje, įrengėme šį Kam- guma jaj lataėjimas rugsėjo mėn' 
barį garbingoje Mokslo Katedroje rinkimuOse užtikrintis. Iki šiol 
jaunimui, kuris čia ateis, siekda
mas mokslo. Mūsų Kamabarys su
traukė draugėn visus lietuvių kil
mės vyrus ir moteris, nepaisant 
skirtingų interesų. Jeigu realizuo-

JAV senate tebuvo tik viena mo
teris — Hatie Caraway.

jajf -«v.‘.t ■

Amerikos lietuvaitė — Pitto (Pitts
burgho Universiteto) studentė - pir

moji (žengia | Lietuvių Kambarį.

[ MOTERIS VADOVAUJA BRITŲ 
PARLAMENTUI

Britų parlamento 600 metų isto
rijoj niekad nebuvo jam vadova
vusi moteris, bet ši tradicija pa
galiau išgyvendinta. S. m. birželio 
1 d. civilinės aviacijos ir gazolino 
debatų metu parlamentui vado- 

’ vavo darbiečių atstovė Mrs. Flo
rence Paton. Anksčiau F. Paton 
yra buvusi mokytoja.
VIETOJ GĖLIŲ CARE PAKIETAI

Prieš kiek laiko Hollywood mirė 
82 metų artistė Dame May Whitty 
Prieš mirtį ji prašė, kad, jai mirus, 
draugai nesiųstų gėlių, bet už ties 
pinigus nusiųstų CARE pakietų 
nukentėjusiems nuo karo žmonėms 
Europoje.
AMERIKOS STUDENTĖS PADEDA 

ATSTATYTI VOKIETIJA
Į Vokietiją atvyko būrys ameri

kiečių studenčių, kurios atostogų 
metu dirba prie ■ Vokietijos kul
tūriniu įstaigų atstatymo ir kitose 
srityse. Jos 
darželiuose, 
mokyklose, 
universiteto 
kitur.

dirba Stuttgarto vaikų 
vaikų ligoninėse ir 
Freiburge (Br.) prie 
atstatymo darbų ir

i
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Ir lietuviai turi savo kolegija Romoje
Pasikalbėjimas su lietuvių Sv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorium kun. prof. VLADU TULABA

ATVYKĘS su reikalais į Vo
kietiją, lietuvių S v. Kazi
miero kolegijos Romoje rek
torius kun. prof. V. Tulaba lankėsi 

taip pat Augsburge ir padarė vizi
tą „Žiburių" redakcijai. Ta proga 
jis buvo paprašytas painformuoti 
„Žiburių" skaitytojus apie savo 
kelionę bei lietuvių kolegiją.

— Koks yra Jūsų 
kelionės tikslas?

— Pirmiausia Vokie
tijoj noriu pasirūpinti 
naujų studentų į ko-

. legiją Romoje. Šiais 
metais galėsim priimti 
5—6 naujus. Antras 
tikslas — tai rūpini
masis kolegijai išlai
kyti šaltinių. Šiuo me
tu vyksiu į Prancūzi-’ 
ją, Belgiją, Olandiją ir 
Angliją, o grįžęs į Ita
liją apie lapkričio mėn. 
pabaigą vyksiu į JAV.

— Kada ir kokiu bū
du įsikūrė lietuvių šv. 
Kazimiero kolegija Ro
moje?

— Kai 1945 m. lap
kričio mėn. pabaigoje 
atvyko į Romą lietu
viai kunigai ir klieri
kai studijuoti, buvo 
kreiptasi į Šv. Studijų 
Kongregaciją, ir kard. 
Pizzardo rūpesčiu bu
vom apgyvendinti Pie
tų Amerikos kolegi
joje kaip savarankiš
kas lietuvių vienetas. 
Čia. išgyvenom iki

, 1946 m. rugpiūčio mėn. 
3 d. o spalio mėn. 
mums pavyko nusi
pirkti namą ir jame įsikurti . . _.
visai kaip nepriklausomai lietuvių, joje. Pagrindinis išsilaikymo šal- 
Šv. Kazimiero kolegijai. Perkant tinis yra lietuvių aukos iš Ameri- 
namą, mus finansavo Vatikanas, kos. Antras šaltinis — parama'iš

’ Vatikano. Turime vilties, kad ko
legija greitu -.laiku išspręs visus 
pagrindinius išsilaikymą liečian
čius klausimus ir tuo būdu užsiti-

jau ekonominių gyvenimo sąlygų Itali-

Už jį buvo sumokėta 27.000 do-' 
lerių. Bet* jis nebuvo įrengtas, ir 
jo įrengimas kaštavo dar kelis 
tūkstančius dolerių. Šiandien na-
mas yra pilnoj tvarkoj ir pritai
kytas kolegijos reikalams. Praei
tais metais jame gyveno 39 asmens, 
o šiais metais 34.

Apie 1947 metų pradžią pranešė 
kun. Antanas Briška, Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonas Čika
goj, kad jis yra pasirengęs apmo
kėti visas kolegijos skolas bei pats 
vienas aukoti*kolegijai gyvenamas 
patalpas. Tam reikalui tuo tarpu 
jis davė 33.000 dolerių.

Šiuo metu kolegijos patalpos 
yra permažos ir yra padaryti pla
nai namui praplėsti. Statybos dar
bai bus pradėti, jei nesusidarys 
ypatingų kliūčių, rugsėjo mėn. ir 
bus baigti apie - balandžio mėn. 
Įvykdžius praplėtimo projektą, lie
tuvių kolegija turės visai pakan
kamas ir niekuo neprastesnes už 
kitų kolegijų patalpas. Numatoma, 
kad joje galės laisvai gyventi apie 
30 studentų, neskaitant personalo. 
Kolegijoj numatoma įsteigti bent 
branduolį lituanistinio instituto, 
kuris padės pagrindą ateityje 
įsteigti lietuvių tautinę akademiją 
Romoje.

— Koks yra šios kolegijos tiks
las?

— Kolegijos tiesioginis užda
vinys yra išugdyti Romos dvasioje 
Lietuvos dvasininkijos elitą. Toliau, 
tokią kolegiją turėti mums buvo 
reikalas ir tautiniais sumetimais. 
Kaip žinome, visos didesnės kata
likiškos tautos tokias kolegijas Ro
moje iš seno turi. Dabar ir mes 
,šiuo atžvilgiu atsistojom lygiai su 

visomis tautomis. Be to, veikiant 
kolegijai, jos vadovybė ir visas 
personalas turi progos dažnai susi
durti su Sv. Sosto įstaigomis ir, 
reikalui esant, nušviesti Lietuvą 
liečiančiais klausimais mus palan
kia prasme.

— Kaip kolegija išsilaiko?
— Išilaikymas yra sunkus dėl 

krins ilgesniam laikui pragyveni
mo galimybes.

— Kokie kolegijos santykiai su 
Šv. Sostu?

— Pirmiausia kolegija yra prik
lausoma nuo Šv. Studijų Kongre
gacijos. Ji ir ypatingu būdu as
meniškai J. Em. kard. Pizzardo es
miniai prisidėjo prie kolegijos 
įsteigimo ir jos išlaikymo. Kai 
kuriais atvejais Šv. Studijų Kon
gregacija mūsų kolegiją statė 
aukščiau visų kitų, o pats kar
dinolas Pizzardo yra apsilankęs 
kolegijoje Įr asmeniškai atvežęs 
paramos. Apskritai, jei ko mums 
reikia, ar dokumentų, ar bendru 
lietuvių reikalu, J. Em. kard. Piz
zardo niekad neatsisako padėti. 
Jis visada sako; kad jis lietuvius 
aukščiau stato už kitus, nes jie 
šiuo metu daugiau kenčia, negu 
kiti.

Š. m. gegužės 1 d. Popiežius spe
cialiu dekretu lietuvių kolegiją 
oficialiai pripažino. Anksčiau mes 
veikėm de facto. Dabar veikiam su 
visomis teisėmis ir privilegijomis, 
suteiktomis visoms kitoms kolegi
joms. Asmeniškai Popiežius, kiek 
buvo progos susitikti, visada in
teresavosi kolegijos padėtimi ir 
reikšdavo džiaugsmą, kad kolegija 
galėjo susiformuoti. Taip pat jis 
reikšdavo užuojautos dėl dabar
tinės mūsų tragiškos, padėties ir 
siųsdavo visiems lietuviams apaš
tališką palaimininfą. Asmeniškai iš 
Popiežiaus taip pat esam gavę 
daug aukų. Apskritai, visos Vati

kano įstaigos mums visada rodė ir 
rodo ypatingo palankumo. Kolegi
jai taip pat Vatikanas patikėjo lie
tuvių radijo valandėlės redaga
vimą.

— Kokie lietuvių santykiai Itali
joje?

— Lietuvių visuomeniniai vei
kimui ir labdaros darbui Italijoje 
vadovauja centrinis komitetas, 

- kurio priešakyje yra kun. V. Pa- 
valkis. Kokių nors stambesnių 
nesklandumų nepasitaiko. Italijos 
lietuviai stengiasi sekti visas 
direktyvas, kurias gauna iš VLIKO. 
Apskritai, gyvenimas nelengvas, 
bet 1948 m. gerai pradėjo remti 
IRO.

— Kaip vertinate bendrą padėtį 
Italijoje?

— Ekonomiškai kraštas nors sti
prėja, tačiau dar yra dideliuose 
sunkumuose. Pragyvenimas labai 
brangus, o kainos vis dar kyla. 
Ekonominį krašto atstatymą sun
kina komunistų inspiruojami strei-

MUSU SVAJONIŲ ŠALIS
PROF. S. KOLUPAILA

KETVERI metai baigiasi kai, ąžuolas netoli Zarasų Puntuko ak- 
turėjome palikti savo tėvų muo arti Anykščių (su įamžintu 
žemę. Atrodo, kad vis didėja- Dariaus ir Girėno testamentu), le- 

atstumas nuo jos. Juo tamsesnė dynų paliktas 
nukankintos Tėvynės realybė, juo 
šviesesnė ji pati pasidaro mūsų 
svajonėse ir sapnuose. Mūsų jau
nimas, kuris nebeprisimena Lietu
vos ar jos visai nematė, gauna jos 
vaizdą'tik iš knygų ar pasakojimų. 
Dar daugiau idealizuosime savo 
senąją Tėvynę, išsisklaidę po viso 
pasaulio 'plotus, po fabrikus ir 
kasyklas, fermas ir fazendas.

Labai tinkamu laiku gavome ma
lonią dovaną — kempteniškio inž. 
J. Gūdžio išleistą Lietuvos žemė
lapį, tokios Lietuvos, kokią prisi
mename svajonėse. Žemėlapis dai-

Lietuvių kolegija Romoje

liai ir švariai (giliaspaude) išspaus
dintas- Formatas — labai
50X70 cm, mastelis 7,8 km viena
me centimetre (1:780 000). Lietu
vos ribos rytuose pažymėtos „ofi
cialios" — pagal 1920 m. Maskvos 
sutartį. Žemėlapis teturi bendrus 
upių, geležinkelių bei plentų bruo
žus ir žymesnes vietoves. Jis ne
siekia ypatingo tikslumo; net geo
grafinio tinklo neturi. Svarbiausias 
jo turinys — paveikslai, kurie ro
do įdomiausius pastatus, vietovaiz
džius, žmones, primena kai kuriuos 
istorinius Įvykius. Peržvelkime tų 
paveikslų temas:

1. Gamtovaizdžiai: pajūrio kopos 
Užmaryje su elniu, Šatrijos kalnas, 
Asvejos ežeras ties Dubingiais, 
Naručio ežeras Rytų Lietuvoje.

2. Gamtos paminklai: Stelmužės 

kai. Tačiau, nežiūrint visų sun
kumų, atrodo, kad vyriausybė, sus
tiprinta rinkinių laimėjimo, turi 
noro ir yra pajėgi išspręsti tei
giama prasme visus dabartinius 
sunkumus. Laikoma, kad komuniz
mo pavojus Italijoje yra praėjęs
ir vyriausybė pajėgs išeiti laimė
toja.

— Kaip komunistai Italijoje įsi
galėjo?

— Komunizmas įsistiprino ypa
tingu būdu karo metu vokiečių 
okupuotose Italijos srityse. Rusai 
tada atsiuntė partizanų vadus, o 
šie įtraukė visokius žmones, kurie
nekentė vokiečių, ir juos padarė 
komunistais. Antras veiksnys — 
kad Italijoj nėra padarytos socia
linės reformos, ypač žemės refor
ma. Trečia, atrodo, kad italai po 
karo buvo įsitikinę, jog komuniz
mas užlies Europą neišvengiamai. 
Todėl daug italų dėjosi prie ko
munistų grynai savisaugos sumeti
mais* Ketvirta, kad daugelis italų 
yra oportunistai, kad yra daug 
žmonių, kurie nenori dirbti, o leng
vai gyventi nori. Siems komunistai 
negailėjo įvairiausių pažadų. Taip 
pat komunistų eilėse yra labai 
daug fašistų, kurie pas juos pa
sislėpė.

„ozas" — smėlio 
kalnelis ties Šiauliais, papuoštas 
keliais šimtais kryžių, vad. Jurgai
čių arba Kryžių kalnu.

3. Senos praeities liekanos: Biru
tės kalnas Palangoje (su koplyčia), 
Pyplių piliakalnis netoli Kauno 
(spėjama Pilėnų vieta), Vytėnų, 
Liškiavos, Lydos, Krėvos, Biržų ir 
Trakų pilių griuvėsiai, Gedimino 
pilies bokštas, Merkinės miesto 
vartų likutis, Aušros Vartai, Za
pyškio bažnytėlė.

4. Naujesnius laikus primena: 
knygnešys ties Prūsų siena, kari-

ninko A. Juozapavičiaus mirtis ant 
patogus, Alytaus tilto, vėjo malūnas ties 

Radviliškiu — kovos su bermon
tininkais vieta, paminklas žuvu
sioms ties Širvintais, P. Lukšio pa
minklas Taučiūnuose ties Kėdai
niais, D. Poškos „Baubliai" Sijo
tuose, Kražių bažnyčia.

5. Kiti paminklai — V. Kudirkos
— jo Naumiestyje, Vytauto Di
džiojo Panemunėje ties Kaunu, 
Lithuania Restituta — Ukmergėje, 
Trys Kryžiai — Vilnuje.

6. Bažnyčios — Palangos, Mažei
kių, Telšių katedra, Tauragės, 
Šiaulių (aukščiausia Lietuvoje), 
Šiluvos koplyčia, Panevėžio kate
dra, Rokiškio, Kybartų, Mariam- 
polės, Smurgainių ir Vilniaus ka
tedra. *

7. Žymesni pastatai: senoji Ba

toro pilis Gardine (rekonstrukcija), 
Lentvario dvaro rūmai, Vytauto 
Didžiojo muziejus Kaune su Lais
vės stovyla ir paminklu žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, Raudonės pilis 
panemunėj, Kėdainių dvaro rūmai, 
Kelmės dvaro vartai, jūros švy
turys Klaipėdoje, jūros liektas Pa
langoje, geležinkelio tiltas per Du
bysos slėnį ties Lydavėnais, Au
gustavo vandens kelas — šliužo 
vartai su pakeliamuoju tiltu, Vy
tauto versmė Birštone (banginis).

8. tipingi įvairioms vietoms kry
žiai bei koplytėlės, po du Žemai
čiuose, Aukštaičiuose ir Dzūkuose.

9. tautiniai drabužiai — trijų sri
čių moteriškės.

10. žmonių darbą vaizduoja Ne
muno sielininkas, žvejų tinklas 
ties Klaipėda, žvejų laivas Kuršių 
Mariose,' du būriniai laiveliai Ry
tų Lietuvos ežeruose. (

11. vienintelė ūkininko sodyba 
atvaizduota ties Švenčionimis (pa
gal premijuotą J. Muloko projektą).

12. trijų miestų — Vilnaus, Kau
no ir Klaipėdos — herbai; žemė
lapį puošia taip pat Lietuvos Vytis.

Viso sudėta 72 piešiniai. Pasi
gendama nebent Šventosios uosto, 
Pažaislio bažnyčios, dzūkiško kry
žiaus su kankinimo įrankiais, Rū
pintojėlio, rūtų darželio, žmonių 
laukuose — artojo, kirtėjo, rugių 
pjovėjos su pjautuvu Rytų Lietu
voje, piemenuko su banda ir t t. 
Reikia manyti, kad autorius ne
turėjo tinkamų tiems objektams 
pavyzdžių, arba jiems vietos ne
beliko ir šiaip turtingame žemėla
pyje.

Bendras žemėlapi 3 įspūdis labai 
ger^s. Daugelis lietuvių papuoš 
juo savo tremties ar emigracijos 
būstinių sienas ir mielai keliaus po 
jį savo mintyse apie tolimą Tė
vynę.

Ypatingai įdomus bus žemėlapis 
mūsų mažiesiems. Jiems teks pa
aiškinti, ką vaizduoja ir ką turi 
reikšti piešinukai. Vaikams galima 
duoti daugybę uždavinių, pvz. 
suskaičiuoti, kiek žmonių, paukš
čių, gyvių, medžių, vėliavų atvaiz
duota, kiek kryžių mūsų „Kryžių 
šalyje". Žemėlapio autoriui tenka 
nuoširdžiai padėkoti už didelį ir 
aktualų darbą, kuriam linkėtina 
pasisekimo.

Kultūrines naujienos
Kova už mokslo laisvę Berlyne
Berlyno universitete Unter den Lin

den d<l sovietų spaudimo ir pro
fesūros bei studentijos šnipinėjimo 
susidarė tokia nepakenčiama situaci
ja, kad nutarta Įsteigti naują uni
versitetą vakariečių sektoriuje, kur 
galima būtų išsaugoti mokslo ir mo
kymo laisvę. Parengiamieji darbai 
jau pradėti ir Amerikos karinė vado
vybė šiam reikalui paskyrė atitinka
mas patalpas.

Mūsų jaunimas moksluose, eina 
pirmyn

BALF stipendininkas lietuvis Jonas 
Ladyga š. m. liepos mėn. 8 d. sėk
mingai baigė šveicarų taikomojo 
meno mokyklą (L'ecple d’art aplique). 
Reikia pripažinti, kad tos rūšies spe
cialistų (vidaus architektūra ir deko
ravimas) pas mūs retoka.

Už architektūros darbą „pavilionas 
..Kanada" tarptautinėje parodoje" Ir 
už dekoravimo projektus, Ladygai- 
pripažintas Lausanne valst. taikomojo 
meno mokyklos diplomas.

Tarp kitų smulkesnių darbų Jonas 
Ladyga yra padaręs Šveicarijoje lie
tuvišką kryžių — koplytėlę, kuri yra 
pastatyta prie Yverdono kat. bažny
čios, ir projektą „Brevet" mokytojų 
seminarijai, už kuiĮ laimėjo Vaud 
kantono švietimo departamento pir
mąją premiją. Projektas buvo išsta
tytas specialioje Lausanne universi
teto parodoje.

Jonas Ladyga taip pat yra autorius 
bažnyčios projekto, kuri turėjo būt 
pastatyta Šiaulių Gubernijos prie
miesty.

Tais savo, darbais, Jonas Ladyga la
bai daug prisideda prie garsinimo Lie
tuvos vardo ūia, Šveicarijoje.

Šiuo metu Ladyga dirba garsiausiam 
Lausanne viešbutyje „Beau Rivage" 
kaip vidaus architektas — dekora
torius.

. J. Kalvaiti*

5



6 PSL. ŽIBURIAI 1948. VII. 31. 30 (140)

Dramblio ir asilo lenktynes
(Atkelta iš 3 pusi.)

torius ir Tilden 184, kuris laimėjo, 
visu tikrumu sunku numatyti, kas 
bus išrinktas prezidentu.

Lapkričio 2 d. bus išrinkta 531 
elektorius, kurių vien New Yoricui 
tenka 47. Kalbama, kad New Yor- 
kas turi didelės įtakos, o jo gu
bernatorius dažnai išrenkamas 
prezidentu. Tos kalbos nėra be pa
grindo.

Šiais metais demokratų padėtis 
gana sunki. Šešiolikos metų valdy
mas nėra be priekaištų. Henry 
Wallace taip pat nestiprina q skal
do demokratus. Pati demokratų 
partija daugiau savaitės užtruku
siame konvente nesugebėjo išrinkti 
kandidato į prezidentus. H. Tru
man veik tikras atvykęs į Phila- 
delfiją, gale savaitės, po pietiečių 
antpuolio, žymiai susvyravo. Tat 
respublikonams sudaro progą ra
šyti savo spaudoje „Democrat Par
ty held bancrupt" — demokrątai 
bankrutuoja.

Paskutiniais viešajai nuomonei 
tirti duomenimis turi galimybės 
būti išrinkti į prezidentus: T. De
wey— 41,3%, H. Truman — 33,7%, 
H. Wallace — 6,3%. Kiti — 18,7% 
neturi nuomonės. Gal būt, demo
kratams dar bytų pavykę padėtį 
sustiprinti, išstačius ”* 
howerį į kandidatus, 
generolas atsisakė.

Viešoji nuomonė 
vyrą Dewey mėgsta už jo prisitai
kymą, New Yorko išvalymą nuo 
gangsterių, gabų administravimą, 
aiškų pasisakymą sovietų atžvilgiu 
ir pagaliau, kad jaunas — 46 mėty.

Daugeliui vėl jis nepatinka, nes 
esąs išdidus, išlaidus, nepriaugęs

vokiečių argumentų, pagal kuriuos 
DP turėtų būtų pavesti jų žinion, 
teisė išvietintus asmenis teisti ka
riniame teisme ir ypatinga jų sto
vyklų eksteritorijalumo teisė pa
liekama kariuomenės žinioje.

Clay nurodė, kad ir numatytame 
okupaciniame Vakarų Vokietijos 
statute bus nustatytos visos teisės 
ir privilegijos, kurias dabar turi 
DP. Vienas korespondentas, pak
lausas, ką reikia daryti su išvie- 
tintųjų asmenų varomąja juodąja 
prekyba, jei vokiečių policija ne
gali ją paliesti, gavo labai aštrų 
atsakymą. Gen. Clay pasakęs, kad 
karinė policija visada bendradar

biauja, norėdama iš viso panai
kinti juodąja rinką, pareiškė: „Jū
sų patiektasis klausimas yra viena 
iš priežasčių, kodėl mes nehorime 
perleisti vokiečiams valdyti DP".

gen. Eisen- 
Jų nelaimei

mažo ūgio

prezidento darbui, nekokios. po
vyzos, peršaltas ir perjaunas.

T. Dewey yra lankstus. Jis ne
draugingai nusiteikęs komu
nistams, tačiau dėl jįj valymo ga
na rezervuotas. Sovietų atžvilgiu 
gana nedraugingas, gal vien todėl, 
kad H. Trumanas buvo svyruojan
tis. Nemėgsta įvairaus planavimo, 
todėl jau dabar prileidžiama, kad 
Marshall planas negalės būti įgy
vendintas, socializmui Europoje ne
padarius nuolaidų. Jis nusistatęs 
remti Europą tik tam tikrose ra-" 
cionaliose ribose.

H. Trumanui amerikiečių ir pa
saulio balsai daug ką prikaišioja. 
Visai patikėtina, kad rinkimuose 
Truman partija balsų nežymiu trū
kumu pralaimės ir vietą užleis De
wey. Prez. H. Trumano liepos‘26 d. 
sušaukta ypatinga kongreso sesija 
žada ką nors nepaprasto. Gal būt, 
jis nori dar padaryti manevrą ir 
tarptautinės politikos įtampa gel
bėti tai, kas 
žemėje.

Prezidento 
įvykis, ypač 
pasaulis yra 
dimas artėja. Tad JAV prezidento 
rinkimai gali įgyti visai kitą ants- 
palvį, kaip normaliais laikais. Mes tų žmones) teprisimena kaip pa
žinome, kad didelei dramai prasi
dėjus, nustoja skambėti cimbalai. 
Kosminio sąjūdžio perpektyvoje ir 
galingiausios valstybės vidaus įvy
kiai gali tapti maži ir nereikšmin
gi. Kai būtinybė diktuoja, klausy
tojui valia tik pasirinktinan są- a savo AP * korespondento pa- 
jūdin įsijungti. Tą patį turės daryti 
ir *JAV prezidentas, vistiek ar 
respublikonas, ar demokratas.

80% Seimų
Amerikiečių zonos DP stovyklų 

gyventojų 80% sudaro šeimos. Pa
gal liepos 22 d. duomenis Vokieti
joj amerikiečių zonos IRO stovyk
lose buvo *278.672 asmens, jų tarpe 
72.261 šeima su 220-460 asmenų ir 
58312 viengungių asmenų. Pasta
rajame skaičiuje yra ir 874 naš
laičiai, jaunesni negu 17 metų am
žiaus.

PRIVERSTINES VEDYBOS SOVIETU 
SĄJUNGOJE. BALTU TRAGEDIJA

prarasta amerikiečių

Šia antrašte pavadintas 150 eilu
čių straipsnis viename iŠ didesnių 
Hamburgo laikraščių „Hamburger 
Allgemeine“ š. m. liepos mėn. 23 
d. Čia duodamas smulkus šio 
straipsnio atpasakojimas o svar
besnių vietų vertimas.

ASKUTINIŲII pasaulinio karo 
metų gihklų triukšme baltų 
tautos buvo užimtos ir jų 

didžiųjų kaimynų išprievartautos. 
Šiandien Europa juos \(baltų tau-

rinkimai yra svarbus 
dabartiniu metu, kai 
suiręs, o didelis žai-

bėgėlius, kurie repatrijacinėse 
stovyklose su skausmu turi rink
tis grįžimą, arba amžiną skyri- 
n^si su artimaisiais^, rašo „Ham
burger Allgemeine". Toliau sa
koma: „Zūriick'o laikraštis „TAT*'

NORI PERSVARSTYTI DP IŠLEI
DIMO Į JAV ĮSTATYMĄ

Prez. Trumano sušauktoji' JAV 
kongreso specialioji sesija savo 
darbą pradėjo liepos mėn. 26 d. 
Tarp 11 klausimų, kuriuos kongre
sas šioje nepaprastoje sesijoje tu
rėtų apsvarstytiA yra ir išvietintų- 
jų asmenų įsileidimo į JAV įsta
tymo pakeitimas arba geriau pasa
kius, naujo DP įstatymo priėmimas. 
Prez. Trumanas reikalauja, kad 
vieton 205.000 būtų įsileista 400,000 
DP per ketvertų’ metų laikotarpį.

Prieš kongreso susirinkimą DP 
pakeitimo įstatymo projektas bu
vo plačiai amerikiečių spaudoje 
diskutuojamas. Didžioji JAV vi
suomenės dalis pasisakė prieš to
kį pakeitimą, tiktai žydiškoji 
spauda ir organizacijos šiuo rei
kalu išvystė didelę propagandą, 
kuriai turėjo nusilenkti ir prez. 
Trumanas.

Dėl tos pat priežasties ir vyriau
siosios DP įsileidimo komisijos 
paskyrimas prez. Trumano buvo 
atidėliojamas, 
syklės, kaip 
praneša, jau 
ruoštos.

nors įsileidimo tai- 
amerikiečių spauda 
seniai esančios pa-

PASITRAUKIA AMERIKIEČIŲ 
ZONOS IRO DIREKTORIUS

Iš Bad Kissingeno 
kad nuo rugpiūčio' 
amerikiečių zonos 
pareigų pasitraukia 
wards ir viešosios 
skyriaus viršininkas 
Denlinger. Generalinis IRO sekr. 
William Halam Tuck atsistatydi-

pranešama, 
5 d. iš IRO 
direktoriaus 
Paul B. Ed- 
informacijos 

Sutherland

nimą priėmė Ir pareiškė padėką 
už įdėtas pastangas, padedant iš- 
vietin tiesiems asmenims įsikurti 
naujose tėvynėse.

Edward praneša, kad Andrew C. 
Dunn, globos ir aprūpinimo sky- 
haus viršininkas, eis direktoriaus 
pareigas, kol bus iš Ženevos pas
kirtas naujas jo įpėdinis.

Edwards, prieš atvykdamas į 
amerikiečių zoną, buvo UNRRA 
misijos šefo pavaduotas Čeko
slovakijoje. Savo tarnybą UNRRA 
pradėjo 1944 m. birželio mėn., ka
da jis buvo paskirtas valdininku 
į Vidur- Rytus, kur UNRRA pe
rėmė piVniąsias. DP stovyklas. Ka
ro metu buvo Amerikos Raudono
jo Kryžiaus direktoriumi D. Brita
nijoje.

Amerikiečių zonos IRO direkto
riumi paskirtas 1947 m. sausio 
13 d. Jis IRO perėmė tuo metu, 
kai organizacijai buvo uždėta visa 
atsakomybė už išvietintų asmenų 
globą bei aprūpinimą ir buvo pra
dėta vykdyti didžioji į užjūrio 
kraštus* DP perkėlimo programa. 
Jo direktoriavimo metu buvo įkur
dinti 74.112 ir repatrijuoti 16.008 
DP. Mr. Edwards palaikė ir sto
vyklų savivaldos principą, kas IRO 
įgalino atlikti visą vyr. būstinės 
ir skyrių darbą su 585 tarptautinio 
personalo asmenimis, vieton 2.600 
buvusių UNRRA administravimo 
metu.

tyrė jaudinančius vieno balto 
(latvio), grįžusio į, Tėvynę išgy
venimus, kurie čia su maža įžanga 
paduodami."

Sovietų valdžia Baltijos valsty
bėse išleido įstatymą pagal kurį 
visi vedę vyrai ar moterys, kurių 
taip vadinama antroji pusė yra 

-užsieniuose, verčami tuoj pat už
vesti skyrybų bylas ir vėl tuoktis. 
Kokią tragediją pergyvena šie 
žmonės, dėl tokio nežmoniško 
įstatymo tiesiog neapsakoma, rašo 
toliau laikraštis. Daugelis baltų 
pabėgėlių, kurių žmonos dėl kurių 
nors priežasčių pasiliko tėvynėje, 
paskutiniaisiais metais' gaūdavo 
tik trumpus laiškus, kuriuose nie
kas nebuvo pageidaujamas grįžti 
tėvynėn. Tik staiga šių metų pra
džioje užplūdo visa banga laiškų 
Vokietijoje D.P. stovyklose gy
venančius baltus, kuriuose visa 
eilė šeimos narių kviečiami tuojau 
grįžti. Šis įtartinas keistų 
antplūdis bus suprantamas, 
nūs į žemiau paduodamo 
kimo aplinkybes.

Vienas latvis ūkininkas, anksčiau 
gyvenęs amerikiečių >.«onos D.P. 
stovykloje, iš savo žmonos gavo 
laišką. Jame rašoma: „Grižk, kaip 
galima greičiau, kitaip atsitiks su 
manimi kažkas baisaus".

Dar su vienu buvusiu valdininku 
iš Rygos, kuris buvo gavęs taip 
pat visai panašaus turinio laišką, 
minėtas ūkininkas š. m. vasario 
mėn. užsiregistravo repatrijacinėje 
įstaigoje. Praslinkus dviems mėne
siams, minėtas Rygos valdininkas 
grįžo į amerikiečių .zonos D.P. sto
vyklą. Laikraštyje aprašomas toks 
jo pasakojimas „TAT" korespon
dentui.

savaite vėliau, nežiūrint, ar šių 
moterų vyraį į laiškus atsakė, ar 
ne, buvo duotas įsakymas per 14 
dienų ištekėti. Tuose valsčiuose, 
kuriuose viešpatauja patys latvių 
komunistai, esą buvę galima šioms 
moterims naujuosius vyrus pa
čioms pasirinkti. Dauguma šių san
tuokų teturi vien formalią reikšmę 
ir visiškai fiktyvią vertę, nes šios 
moterys pasirinkusios savo arti- 
mesius žmones ar net gimines ir 
su jais pagal sovietišką „zokoną" 
susimetrikavusios, kad tik kokiu 
nors būdu išvengtų deportacijos. 
Tačiau visiškai kitaip tuose vals
čiuose, kur „vykdomieji organai" 
yra iš kolonizuotų rusų mongolų 
— bolševjkų. Šie vietoj išbėgusių
jų pastato vieną, dažniausia „savą 
žmogų", pabėgėlio ūkin, paskiria 
jį šeimininku ir kartu vyru mo
teriai, zjei ji šiame ūkyje dar likusi. 
Vengimas tokios „įstatyminės" mo
terystes. kaip kad laikraštyje sa
koma, ’ reikštų atskyrimą nuo vai- 
kt( ir deportaciją. Labai supran
tama, kad su Vaikais likusios mo
terys patenka tragiškon padėtin, 
kai bevaikės moterys ieško ga
limybių prisiglausti pas Vietos 
partizanus ir laukti. Daug moterų 
nusižudė. Grįžusieji, toliau rašo 
minėtas laikraštis, visi įprasta for
ma atsiduria prieš „tautos teismą". 
Mažiausia bausmė 3 m-t. Daugiau
sia nubaudžiama po 20—25 metus. 
(Tai reikia suprasti tik eilinius 
„ųusikaltėlius".) s

Minėtas ūkininkas ir šių infor
macijų suteikėjas „TAT" kore
spondentui, jau mums žinomas Ry
gos valdininkas, pateko pas parti
zanus. Ūkininkas ten pasiliko, gi 
antrasis, visokiomis priemonėmis 
pasinaudodamas, vėl laimingai pa
siekė Vokietiją — senąją savo gy
venvietę. Agnus

laiškų 
įsigili- 
atsiti-

jiems anksčiau į tėvynę grįžti ne
leidusi. Nors sovietų phreigūnai ir 
labai gerai žino, kad antrasis pa
grindas tikrai neatitinka tikreny
bės, o yra tik išsikalbėjimas, šituos 
prievartos būdu gautus parodymus 
vėliau naudoja savo propagandini
ams radio pranešimams su vakarie
čiais polemizavimui. Jau kelyje 
dingo gana didelė dalis „grąžina
mųjų". Vienas 60 metų vaistinin
kas iš Vidžemės (Latvija) prie Gar
dino buvo išvarytas iš vagono ir 
visų akyvaizdoje sušaudytas. Lat
vijoje, žinoma, kaip ir kituose Bal
tijos kraštuose, grįžusieji tuoj pat 
savo giminių pasiekti negali.’ Mi
nėtieji asmens šiuo ^atveju buvo 
patalpinti vėl į vieną stovyklą Lat
vijos šiaurėje. Iš šios stovyklos, 
aišku dar po eilės visokiausių pati
krinimų, grįžusieji grupėmis po 
2—3 asmenis paleidžiami į „na
mus". Abu mūsų minėti asmens 
buvę atleisti tuo pačiu laiku. 
Ūkininkas, kurio namai buvę ne tiek 
toli nuo stovyklos, pasikyietęs ir 
savo draugą pas jį pernakvoti. 
Kai šie pasiekė ūkininko sodybą, 
juos tuoj pasitikęs mongeliško 
veido tipas ir pareiškęs, kad čia 
esąs jo dvaras ir tik jis čia ponas. 
Grįžusieji, nepaisydami naujojo 
„šeimininko" samprotavimų, įžengė 
į trobą. Ten buvo rasta ir ūkinin
ko žmona, kuri, išgąsčio pilnomis 
akimis pažvelgusi ir atpažinusi sa
vo vyrą, krito be sąmonės. Kai po 
kurio laiko ši atsigavusi, ūkinin
kas ją kalbinęs tuoj susirinkti 
daiktus ir su vaikais keliauti su 
juo, nes jis negalįs gyventi tuose 
namuose, kuriuos iš jo svetimieji 
atėmė. Su ašaromis žmona išpasa
kojo, kad tai yra neįmanoma, nes bu
vusi priversta ištekėti už mūsų jau

• paminėto „šeimininko". Mongolas .borough vyrų stovyklos choras, 
i abu svečius tuoj, išvarė. Šie buvo 
. priversti ieškotis prieglaudos pas
> pažįstamuosius, kur jie sužinojo-
> ir tikrąsias aplinkybes, apie kurias 
i tik minėjusi ūkininko žmona. Pas

vieną seną kaimyną abu grįžusieji 
sužinoję tikrąją padėti.

LIETUVIAI

VYČIŲ VADŲ KURSAI
Lietuvos Vyčiai Amerikoje, norė

dami pagyvinti ir išplėsti organi
zacijos veiklą, visoj eilėj vietovių 
Suruošė vadams kursus. Platesni 
tos pat rūšies kursai ruošiami rug
sėjo pradžioje. Tikimasi, kad šie 
kursai žymiai prisidės prie visos 
vyčių veiklos sustiprinimo ir iš
plėtimo.

LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUO
MENĖS SUVAŽIAVIMAS

BRADFORE įvyko Vid. Anglijos 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės, 
aptarnaujamos kun. J. Kuzmickio, 
bažnytinių komitetų pirmininkų 
Tarybos suvažiavnmas.

§v. Mišių metu giedojo Knares-

VOKIECIAI norėtų dp vėl 
SAVO VERGAIS PADARYTI
Gen. Lucius D. Clay, EUCOM 

karinis viršininkas, Frankfurte dar 
kartą pabrėžė, kad nežiūrint visų

KELIAS TĖVYNĖN
Jau pirmoje sovietų globos sto

vykloje prasidėjo abiejų minėtų 
asmenų apklausinėjimas, pagal 
mums visiems gerai pažįstamą 
NKVD planą. Pirmasis klausimas 
buvęs: „Kodėl Jūs grįžtate tik da
bar?” Pabėgėliai atsakė, kad jie 
sirgę ir kad stovyklos vadovybė

PRIVERSTINIŲ VEDYBŲ 
ĮSAKYMAS

Visi vedybiniai ryšiai asmenų, 
kurių vyrai arba žmonos yra už
sienyje, specialiu valdžios dekre
tu buvo paskelbti negaliojančiais. 
Išsiskyrusioms moterims rusų slap
toji policija įsakiusi parašyti į už
sienį savo vyrams skubius laiškus, 
kad tuoj pat grįžtų, arba šios per 
nustatytą laiką ištekėtų už kitų 
vyrų. Čia paaiškėja paskutiniųjų 
laiškų prasmė.

Labai suprantama, kad šios ne
laimingos moterys dar buvo įbau
gintos deportacija, jei neišlaikytų 
šio naujo azijatiško sovietų „triu
ko" paslapties. Tačiau dar dides
nės žiaurybės seka toliau. Viena

vadovaujamas p. V. Untulio. Tuoj 
po pamaldų parapijos salėje pra
dėtas suvažiavimas. Tarybos pir
mininku išrinktas p. A. Šukys, 
sekr. — p. V. Cyžikas. Bažn. veik
lai koordinuoti išrinktas centrinis 
Komitetas, kurio pirm. — kun. J. 
Kuzmickis, nariai. J. Varanavičius, 
K. Martinkienė, A. Šukys ir Dir- 
ginčius. Revizijos Komisiją sudaro: 
S. Misiukevičius, Maldutis ir A. 
Balsys.

Pasitarus apie pamaldas, kunigo 
išlaikymą ir tikinčiųjų aukas, po
sėdis buvo baigtas kuklia kava.

Suvažiavimas nutarė pasveikinti 
Anglijos Episkopatą, Lietuvos Mini- 
sterį Londone ir D. Britanijos Lie
tuvių S—gos Centrą.

MINĖJO 34 METŲ VEIKIMO 
SUKAKTĮ

Susivienijimas Lietuvių 
tinoje šiais metais minėjo 
tų savo veiklos sukaktį,
atžymėti suruoštos atitinkamos iš
kilmės.

Argen- 
34 me- 
kuriai
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mūsiškiai. Žiūrovų ir jų automašinų 
buvo matyti net iš Aschafenburgo, 
Regensburgo ir Mittenwaldo! Tik jų 
laikysena buvo žemiau kritikos. Kar
tu reikia manyti, kad INKOPFo va
dovybė atkreips rimtą dėmesį į 
Ukrainos rinktinės žaidiko elgesį ir 
padarys atitikamas išvadas. Mūsų vy
rams linkime sėkmės! Dalius,

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI
Londono Wembley stadione liepos 

29 d. prasideda naujųjų laikų XIV 
pasaulinė olimpiada. 5000 sportininkų 
iš 53 tautų (paskutinėmis žiniomis 59 
tautos) kovos dėl didžiausios pasau
lyje sporto garbės — olimpijados nu
galėtojo titulo.

Olimpinių žaidynių kilmė yra neiš
aiškinta. Padavimai įkūrėju laiko 
Heraklį. Jis, varžybose nugalėjęs savo 
keturis brolius, buvęs apvainikuotas 
alyvų šakelėmis ir, tam įvykiui at
minti, nutaręs žaidimus — pagal bro
lių skaičių — kas penkeri metai kar
toti.

Louis. 1908 m. Londone, 1912 m. Stock- 
holme, 1916 turėjo įvykti Berlyne, 
tačiau neįvyko, 1920 m. Antverpene, 
1924 m. Paryžiuje, 1928 m. Amster
dame, 1932 m. Los Angeles ir 1936 m. 
Berlyne.

1908 metų olimpiniai žaidimai buvo 
pradžia moderniosios olimpijados did
žiausioje apimtyje. Iki to laiko pra
vestose žaidynėse programoje buvo 
tik apie 12 sporto šakų. Londone 1908 
m. atstovaujama jau 21 sporto šaka 
ir išdalinta 100 olimpinių nugalėtojų 
titulų. Šios vasaros XIV- olimpijadoje 
Londone per 5000 sportininkų kovos 
dėl 136 olimpinio nugalėtojo titulų. 
Tai skaičius, kurio nei senovėje, nei 

Pirmos istorinės žinios sako, kad naujaisiais laikais nebuvo.
Iphytos, Elio karalius, vėl žaidimus Peržvelgę olimpinių žaidimų istoriją, 
įvedęs-tikriausiai po Dorėnų invazijos, su dideliu skausmu turime pasakyti, 
kuri buvo žaidimus nutraukusi. Iphy- kad šios olimpijados tikroji sportinė 
tas, sakoma, gavęs Delfų orakulo pa- dvasia yra sužalota, nes nematome 
vedimą žaidimus atnaujinti, padarant Londone daugelio tautų atstovų, kurie 
galą graikų vidinėms kovoms. didžiojo filosofo, pedagogo ir huma-

Kai kurie antikiniai rašytojai olim. nisto Perrie de Coubertin paskleistoje 
pinių žaidimų pradžią skelbia 884 m. dvasioje turėtų greta greton žengti 
pr. Kr., kiti 828 m. pr. Kr. Tačiau su viso laisvojo pasaulio jaunimu, 
tikrąja olimpiadų pradžia laikoma Lietuviai taip pat palikti už stadijono 
776 m. pr. Kr. Iphytos oUmpijadoje ribų. Tačiau mes drąsiai sakome, jog 
buvo įvesta ekecheirie — dievų taika mes norime gyventi, nenorime pas- 
— kuri pradžioj Elyje, vėliau ir kitose kęsti šio meto politinių klaidų sukury 
Graikijos dalyse taikos heroldų buvo ir tikime, kad sportas yra vienas iš 
paskelbiama, ir mėnesio būvy, žaidi- kelių, vedančių į taiką bei tarptau- 
mų metu, draudė bet kokius karinius tinį sugyvenimą. Mūsų jaunimas, nors . 
veiksmus. Šio, Vadinamo šventojo, ir sunkiose sąlygose, neįsileistas į 
mėnesio metu į Elį neturėjo teisės jo- Londoną, rado kelius į tarptautinį 
kia ginkluota pajėga įkelti kojos. bėndradarbiavimą Pavergtųjų Tautų

Dalyvauti olimpiniuose žaidimuose Olimpijadoje Vokietijoje.
pradžioj tikriausiai buvo leista tik Vyt. Jaunius,
peloponiečiams. Plintant žaidynių gar
sui ir garbei, kovoja jau ir kiti grai- FUTBOLO RUNGTYNES - DRAMA- 
kai, iki visiems graikams suteikiama 
dalyvavimo, teisė. Tačiau ši teisė buvo 
labai griežta. Dalyvis galėjo būti tik 
asmuo grynos helenų kilmės, užsie
niečiai tebuvo tik stebėtojai. Vergams _ _________ ,__r____ __ —- ---------
ir tai buvo uždrausta. Nė vienas ne- turėjo progos pergyventi įtemptą Pa
galėjo kovoti, kuriuo nors budu nusi- vergtųjų Tautų sporto šventės fut- 
žengęs dievų įstatymams. Romėnams bolo kovą. Šios rungtynės buvo svar- 
nugalėjus Grakiją, romėnai taip pat bios abiem komandom. Išgarbintam 
oUmp. žaidimuose dalyvavo. Apskri žaidynių favoritui-Ukrainai-rezultatai 
tai sąlygos buvo labai griežtos. Pav., buvo didžiulė staigmena, nes atvažia- 
Hieronas B Syrakuzų su savo vežimu vę su dideliu pasitikėjimu ukralnle- 
negalėlo dalyvauti lenktynėse vien člal skelbė lš anksto rezultatą 7:0(1). 
dėl to. kad su totais graikais kartu Tu0 ,arpu mūsų Komandai, kuri Iki 
nekovojo prieS persus 420 m. pr Kr. šlam lalkul eln’ be pralaimėjimo, sno rt: ori ome Hutrrv- nrouHvi amo Hsolv- . , , — .taškai nepaprastai svarbus ir noras 

paskutinį kartą tremtyje pakeisti apie 
save susidariusią neigiamą nuomonę.

Nežiūrint ankstyvesnio nutarimo del 
komandos atšaukimo, kaip atrodo, 
Vyr. FASK-to nariai paskutiniu metu 
griebėsi asmenine iniciatyva išgelbėti 
padėtį ir rungtynes pravedė!

Lietuvai atstovavo: Perkūnas, Ba- 
ziliauskas, Kitas II, Kitas I, Sidabras, 
Jeršovas, Langevičius, Grybauskas, 
Jokūbaitis, Kitas III, ir Stupelis.

Rungtynės pradedamos abipuse di
džiule sparta. Jau pirmoj minutėj 
Grybauskas pavojingai- prašauna. 
Staigus antpuolis link mūsų vartų ir 
per *’*“ «->-«-■- —•
veda .... -_ ---------- —
mandos stipriau susiima. Kelis ukrai
niečių antpuolius likviduoja musų 
gynimas, p-kitoj pusėj aštrus Lange- 
vičiaUs šūvis eina į virpstą. 18 min. 
krenta mums savižudis įvartis. Dvie
jų priešininkų užpultas, mūsų vidurio 
saugas nori vartininkui paduoti ka
muolį, tačiau nesėkmingai, ir iš kelių 
metrų įkeltą į viršutinį kampą ka
muolį Perkūnas neturi galimybės su-

„Sakalas" nugali vok. Schwabische 
Kreisliga miesterį Dillingeno SSV

Liepos 11 d. Dillingene įvyko drau
giškos stalo teniso rungtynės tarp 
vokiečių SSV ir lietuvių stovyklos 
„Sakalo“ komandų. SSV yra šių me
tų Schwabische Kreisliga miesteris, 
palikęs užpakaly Kempteno, Mem-

PERKELTOS LIETUVIŲ STOVYKLOS
Gr. Hesepe stovykla su 750 asmenų 

ir Seedorfo su 140 asm. perkeltos j 
Diebholzo (23) DP stovyklą.

Liet. Gelež. sąskait Revi
zoriui

MICHNEVICIUI VLADUI

TlSKUMO ŽENKLE 
Lietuva—Ukraina 4:4 (1:3) 

2000 žiūrovų liepos 25 d. Augsburge

nekovojo prieš persus 420 m. pr. Kr. 
Spartiečiams buvo- draudžiama daly
vauti 90 olimpiadoje, nes šie olimpi
niu taikos metu užpuolė Thyeus ir 
Lepreion tvirtoves ir nusižengimo nei
špirko. Olimpinėse žaidynėse mote
rims dalyvauti buvo draudžiama ir 
žaidynių metu nė viena moteris ne
turėjo teisės peržengti Alpheios upės. 
Nusikaltusios šiam įstatymui būdavo 
nustumiamos nuo uolų. Išimtis bū
davo Demetros kunige!, kuri sėdė
davo priešais teisėjus ant specialaus 
balto marmuro aukuro. Varžybose ga
lėdavo dalyvauti tik moterų vežimai.

Šventė būdavo dviejų dalių: varžy
bų ir iškilmingų apeigų, aukų, proce
sijų bei viešo nugalėtojų pagerbimo.

Varžybos būdavo sudarytos iš jėgos 
ir vikrumo pratimų, kurių skaičius 
Ilgainiui didėjo. Kai kurias varžybas 
įvedus, jos vėl buvo atšauktos, kitos 
tik trumpą laiką beišsilaikė, tad su
prantama, kad ne visų rūšių varžybos 
buvo pravedamos vienos alimpijados 
metu.

Iki 77 olimpijados 472 pr. Kr. visi 
olimpiniai žaidimai būdavo praveda
mi pėr 1 dieną. Vėliau tai buvo neį
manoma, tad žaidimai ir šventė tęs
davosi 5 dienas, o pačias žaidynes 
pravesdavo per 3 dienas. 10 teisėjų 
prieš įventę būdavo 10 mėnesių mo
komi jų pareigų. Jų pareigos buvo 
garbingiausios. Jie nešiodavo specialų 
ilgą purpurinį apsiaustą ir stadijone 
turėdavo rezervuotas vietas.

Vienintėlė pergalės dovana-vainikas 
iš laukinių alyvos šakelių nuo alyvų 
medžio* kuris augb šventajame miške.

Olimpinė pergalė nugalėtojo gimta
jam miestui telkė ypatingą garbę. 
Grįžtantį nugalėtoją gimtinė sutikdavo 
su dideliu triumfu, jis buvo atleid
žiamas nuo visų mokesčių bei sutei
kiamos kitos pirmumo tiesės. Net ir 
romėnams viešpataujant olimpiniai 
žaidimai būdavo su didelėmis iškil
mėmis švenčiami iki Rytų rdfnėnų 
valdovas Therosius 394 m. po Kr. pa
naikino olimpinius žaidimus.

Atgaivinimas olimpinių žaidimų 1896 
m. yra išskirtinai didžiojo prancūzų 
patrioto ir sportininko barono Perrle 
de Coubertin nuopelnas. Jis suprato, 
kad Amerikoje ir Anglijoje sportas 
turi didelės reikšmės tautos gyvenime 
ir pasiryžo savo gyvenimą ir turtą 
paaukoti sportui prancūzų tautoje iš
plėsti.

Pirmą kartą mintį apie tarptautinį 
sportą baronas Perrie de Coubertin 
iškėlė 1892 metais. Dviejais metais 
vėliau jis išsiuntinėjo visoms sporto 
organizacijoms raštą, siūlydamas 
tarptautinį susitarimą „pasiruošimui 
atgaivinti olimpinius žaidimus moder
niomis sąlygomis, kad kas ketveri 
metai pasaulio atletikos atstovai galė
tų susirinkti ir tarptautinės kurtuazi
jos dvasioje pravesti šias riteriškas ir 
taikingas varžybas.“

Baronas Perri de Coubertin pasiūlė, 
kad žaidynių atidarymo garbė turi 
tekti Atėnams, ir 1896 m. balandžio 
m. tas įvyko.

Buvo pasiūlymas visus olimpinius 
Žaidimus pravesti Atėnuose, tačiau tas 
buvo sunkoka įgyvendinti, norint, kad 
žaidimai tikrai įgautų visuotinį tarp
tautinį pobūdį, kaip įkūrėjas tikė-

Moksleivių ateitininkų stovykla 
Horneburg’e

______ ____ Hamburg’o Rajono Moksleivių Atel- 
mingeno, Augsburgo Rot-Weiss, Pfer- Jininkų Tarybos iniciatyva liepos 5— 
see bei kitas komandas. Rungtynes ” "------ ------------- ----- *-
laimėjo „Sakalas“ pasekme 7:2. Ko
mandos žaidė šių sudėčių: „Sakalas“- 
Žulpa, Liūgą, Sodeika, aBrkauskas, 
Tautvaišas ir Statkevičius; SSV- 
Bucholtz, Hirzaj, Haselmeyer, Schin- 
hammer, Halfar ir Straub.

Iš įdomesnių susitikimų vertėtų pa
minėti Žulpos laimėjimą prieš 
Bucholtzą. Bucholtzas šiuo metu yra 
vienas iš geriausių Pietų Vokietijos 
jaunųjų talentų (Bavarijos jaunių 
meisteris, bei paskutiniojo tarptau
tinio turnyro Kemptene vyrų grupės 
finalistas). Jo pranašumą turėjo 
anksčiau pripažinti mūsų „10-ko“ da
lyviai: Januškis, Zėglys bei Andru- --------- -----------_ _ —------ .... __
lis III. Zulpa, nors būdamas techniš- kuopų pravesti pavyzdiniai susirinki- 
kai silpnesnis už Bucholtzą. šį kartą mai, moksleivio ateitininko teismas, 
laimėjo dėl savo atkaklaus užsispy- krepšinio ir orinio varžybos, viešo, 
rimo. , A. E. pačių .moksleivių kalbėjimo konkur

sas, o ‘ tai pat labai įspūdingai, kiek
viena vakarą, kitos kuopos, pravestos 
vakarinės pamaldos. Kuopų vakari- 

Amerikos spauda plačiai rašo apie niai pasirodymai, tautiniai šokiai ir 
jojimo sporto žvaigždę lietuvaitę y. žaidimai, lietuvių liaudies dainos gau- 
Mitchell, žinomo lietuvio pramoninko šiai paįvairino laisvą nuo programoje 
T. Mitchell dukterį. Neseniai įvyku- nustatytų darbų laiką. Nepabūgę pa- 
siame Hutchinson Farms, Scarsdale, sitaikiusio blogesnio oro ir neatgra- 
N. Y., jojimo konkurse V. Mitchell sinti šiuo metu ypač nepalankių są- 
laimėjo 5 premijas, du čempijonatu lygų keliauti, stovykla labai produk- 
ir eilę pažymėjimų. tingai pasinaudojo daugiau kaip 100

''X ' moksleivių. Stovyklos administracija
Apšaudė olimpinio deglo nešėjus ir svečiai šį skaičių papjldė iki 120.

Šios st^yklos rengimui ypatingai 
nusipelnė Baltijos Universiteto kape- 

.u« uuvu u .- llonas kun. R. Krasauskas ir Ham-
kiečių bei britų korespondentai, ku- burg o rajono moksleivių at-kų Tary- 
rie dalyvavo olimpinės ugnies įžiebi- b°s Pirmininkas stud. med. K. Ašok- 
me. Graikų naikintuvas „Hastings“, |is- Išskirtinai jų vienų pastangomis 
kuris šią grupę veža į Atėnus buvo Pasiaukojimu šis jaunųjų idėjos 
atidengęs artilerijos ugnį į komunistų draugų susitikimas vispusiškai pasi- 
ooziciiaš kalnuos? sekęs. Nuo š. m. liepos 13 d ligšioli- ........ ...... .

nis moksleivių at-kų rajono vadovas BERESNEVICZ Stefania, gim. 1862. 9. 
. . .. .. . K. Ašoklis iš ilgą laiką eitų pareigų 3., iš Kalniškių;

•\ dėl studijų pasitraukė, jas perduo- BERGIENE Eugenia, gim. 1900, iš 
• ’ ’ damas stud. Ant. Petkauskui. Rytprūsių;

Agnus BERNE Judel, gim. 1919, iš Garmisch; ĮfBS***s BLIACHEROVITZ Susanna, iŠ Kauno;
•* DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS BLOCH — . - .

SĮgm ■ ■ FELLBACHE wald;■■■■ ------- . BLOCH
wald;
BLOCH 

wald;
iškilmingomis BLOCK

13 d. d. buvo suruošta Hamburg’o ir 
Blomberg’o rajonų moksleiviams at- 
kams vasaros stovykla. Šia stovykla 
pasinaudojo Spakenberg’o, Gr. He- 
sepp’es, Hanoverio, Klein-Wittensee, 
Oldenburg’o ir Ltibeck’b gimnazijų 
moksleiviai at-kai. Ideologinio bei 
auklėjdnčio turinio paskaitas skaitė 
p. O. Krikščiūnienė, p. Mockus, p. 
Kavaliauskas, stovyklos dvasios va- • 
das kun. R. Krasauskas, kun. deka
nas Dabužinskas, kun. Kireilis, p. 
Petrauskas ir p. Šeškevičius.

Iš šios, gana sumaniai tvarkytos, 
jaunųjų ateitininkų stovyklos pažy
mėtini, ypač puikiai pasisekę, sekanti 
darbai: Spakenberg’o ir Gr. Hesepp’es

mirus, nuoširdžią užuojautą 
žmonai, dukrai Michnevičlūtei - 
Pėteraitienei su vyru ir Ponui 
Ananjevui reiškia
Ciunovai, Vaitekavičienė, Ra- 
taiskiai, Cetkauskaitė, Degu
čiai, Paprockienė. Andriunai, 
Matusaičiai, Gusarovai, Šešta
kauskai, Kačinskai, Mičiuliai, 
Jagėlai, Juozevičiai ir Za- 
pareckai.

STASEI PAULAUSKAITEI - 
SKR1PKAUSKIENEI mirus, 
reiškiame gilios užuojautos 
mūsų bendradarbiui Vladui 
Paulauskui

8722 Darbo Kuopa

Lietuvaitė garsi jojikė

Graikų komunistai apšaudė Kataho- 
lone viešbutį, kur buvo olimpinės ug
nies nešėjai. Ten pat buvo ir ameri-

Coli. ftOŽEI DAUKŠAITEI, 

.jos mylimam tėveliui mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

* EichstStto Fil. Teol. Aukšt.
Mokyklos Studentai

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

ŠIŲ ASMENŲ
BENIAKONSKY Rina, 12 metų, iš 

Vilniaus:

Chaya, 20 metų, iš Buchen-

Miriam, 15 metų, iš Buchen-Šio mėn. 18 d. šios kolonijos lietu
viai pagerbė Atlanto* didvyrius Darių 
ir Girėną.

Minėjimas pradėtas _______ _ __________ „__ ____ _ _ ___
pamaldomis, kurias laikė ir pamoks- chenwald-
lą sakė Tėv. Tomas Žiūraitis, O. P. BLOM Albert, 45—50 metų, iš Hohen- 
Pamaldas paįvairino solistė Sal. Nas- bėrg.
vitytė . — Valiukienė ir smuikininkas _____
J. Sakelis. Solistės „Piata Signęre“ 
interpretacija ir muz. St. Kalvaičio 
bažnytinis choras jautriai skambėjo 
Dievo ir didvyrių darbei.

14 vai. stovykos Ramovėje minė
jimas buvo tęsiamas toliau. Paskaitą 
skaitė aviacijos kapit. Antanas Au
dronis. Prelegento žodis buvo visais 
atžvilgiais išsamus ir įdomus. Klau
sytojai vaizdžiai pajuto, ką reiškė 
prieš 15 metų Atlantą nugalėti. La
kūnai nugali milžiniškas kliūtis, ruoš
dami savo „Lithuanica“, paaukoja 
jai visą savo turtą, ir vis dėlto men
kai paruoštu skridimui lėktuvu, ne- 

»UMUUU> n.uuxm., Detroito Pasiėmę jokių gelbėjimosi priemonių.
‘.V'T/— i—Ji; lietuviai, seniai Jau įsikūrę Atneri- leidžiasi rizlkingon kelionėn; paga-

likviduoti. 23 min. dėl gynimo linijų koje labal gyvai atjaučia DP gyveni- llau- nugalėję Atlantą, žūsta prie tė-
taktiškos klaidos ukrainiečių /vidurio ina Vokietijoje. Jie yra iki šiol įvai- vynės slenksčio .... — buvo veda- -------—..............---------------------------
puolikas aštriai pasiunčia į vartus-ir rlems nepažįstamiems lietuviams, 14 moji paskaitos mintis. Kauno teatro išlaidų ir susirašinėjimo. Centro V-ba,
3:0(!). Atrodo, kad teks skaudžiai pra- seimų, vien siuntinėdami siuntinė- aktorius Vyt. Valiukėnas perskaitė norėdama pagelbėti, praneša: .
laimėti, tačiau mūsų žaidėjai susiima, i,us> išleidę apie 1.200 dolerių. An- didvyrių testamentą. - - ........................... - • • •••-
perima iniciatyvą į savo rankas ir tanas Kudžius yra kilęs nuo Alytaus, - - - 
pradeda jau visai rimtai Uzūkas, I-Jo ««.«
ukrainiečių vartams. Iš eilės aštriai nas. Amerikoje remia visus lietuvlš- 
prakerta Grybauskas, Langevičius, o kus reikalus, nesigailėdamas nei dar- 
Kito III iš 30 mtr. paleistą kamuolį bo, nei aukų. Nemažos sumos Jo 
gražiai likviduoja ukrainiečių varti- paaukojamos Amerikos Lietuvių Tary- 
ninkas. 42 min. Kitas III, iškovojęs bai. Remdami lietuvius DP, jie do- 
kamuolį, kerta ir . . . yra! Rezultatu misi ir mūsų kultūra bei spauda.
1:3 baigiamas kėlinys. Antrame kė
linyje mūsų vyrai užviešpatauja 
aikštę, ir jau 10 min. po puikaus Jo
kūbaičio padavimo Langevičius nelai
komai įkerta, tuo sušvelnindamas 
pasekmę iki 2:3. Abi komandos deda

gyniko klaidą ukrainiečiai 
1:0. Po įvarčio abi ko-

Ona ir Antanas Kudžiai, 
lietuviai, s ■ • • -

, , • .. tanas ivuazius yra Kilęs nuo Alytaus,
rimtai grasinti dzūkas, I-Jo Pasaulinio Karo vetera- aIIAo ___ ... .. . . . ... .v

Svietimo sekcijos vadovas Pranas 
Zenkevičius, minėjimo organizatorius, 
minėjimą baigė jautriu žodžiu.

Vyt. Žarėnas

PADĖKA
Ponui Jonui Kazakevičiui, Frei- 

burge, atjautusiam sunkią finan- 
___________ .... ____ ________________ Vengrų olimpinės rinktinės dalyvis sinę mūsų būklę ir paaukojusiam 
didžiausias pastangas ir įtempimas Imre Nemeth pasiekė naują pasaulinį naikia
pasiekia aukščiausią laipsnį, kai Gry- rekordą, numesdamas kūjį 59,02 metr. Liivi. zu, širdingai aeKOja.

Naujas pasaulinis kūjo metimo 
rekordas

bauskas efektingai įsodina išlygina- Ligšiolinis vokiečio Blask rekordas 
mąjį įvartį. Šiuo momentu negalima buvo 59 metr. 
neatkreipti dėmesio ir į žiūrovus. 
Dažnai atrodydavo, kad kova vyksta 
kažkur Afrikoje ar Azijoje-laukinės 
publikos akyvaizdoje. Ir buvo nema
lonu stovėti vokiečių tarpe, kurie 
tokiu žiūrovų jausmų išreiškimo bū
du negalėjo atsistebėti. Po išlygina
mojo įvarčio abi komandos, skatina
mos nenutrūkstamais šūkiais, susi
kaupia ir kova tampa jau žūti 
laimėti! 28 min. teisėjas savo labai 
abejotinu sprendimu priteisia mū
siškiams baudinį ir iš 11 metr. ka
muolys nelaikomai atsiduria tinkle. 
4:3 Ukrainos naudai, čia mūsiškiai 
deda paskutines išeales dar kartą iš- 
’vginti, ir 37 min. Jeršovas iš 25 mtr. 
to pasiekia! Ukrainiečių reprezentaci
nės komandos pusiau dešinys puoli
kas, neišlaikius nervams, bėga iš aikš
tės, ima akmeni ir meta į žiūrovą! 
Abi pusės meta į kovą paskutines jė
gas, tačiau tėisėjo švilpukas skelbia 
dramatiškų rungtynių pabaigą.

Mūsų komanda šį kartą žaidė savo 
___ , „„„ ,_______________ ,   neįprastinėje sudėtyje, bet sužaidė 
josi. Dar vieni žaidimai ivyko Atė- jferai. Jauna vyrų dvasia iškovojo 
nuošė 1906 m. 1900 metais olimp. žaidi- “ygiąsias. Priešas buvo labai rimtas, 
mai įvyko Paryžiuje, 1904 m. St. susižaidęs ‘savo tarpe geriau negu

„Žiburių“ Administracija

Ateitininkų moksleivių organizacimia dalyviai Horneburge*

Noami, 22 metų, iš Buchen-

Mere Giale, gim. 1926, iš Bu-

vilius Bauja, Botticham EVW Hostel 
Cambridge, England, ieško Jociaus 
Stasio, kil. iš Dauglauklo kaimo, Tau
ragės apskr.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ ŽEMES ŪKIO 
DARBUOTOJŲ SĄJUNGOS CENTRO 
VALDYBOS PRANEŠIMAS ŪKININ
KAMS IR KITIEMS 2. O. DARBUO

TOJAMS
Emigracijos akyvaizdoje į LTŽUDS- 

gos Centro Valdybą kreipiasi / dau
gelis ūkininkų ir ž. ū. darbuotojų — 
specialistų, norėdami gauti specialy
bės pažymėjimus. Kadangi dauguma 
nenurodo nei savo gimimo datos nei 
kitų spec, pažymėjimui išrašyti rei
kalingų davinių, susidaro bereikalingų

1. Spec, pažmėjimai išduodami tik 
tikriems ūkininkams ir ž. ū. dar
buotojams — specialistams.

2. Pažymėjimai išduodami tik tų sto
vyklų gyventojams, kurių ribose 
(Area) neveikė IRO profesinių eg
zaminų komisijos.

3. Spec, pažymėjimui gauti reikia:
a. patiekti apie save šias žinias: pa

vardė, vardas, gimimo data ir 
vieta, specialybė — profesija, 
ūkio vieta ir dydis, kiek ilgai 
ūkininkavo, kokias mokyklas ar 
kursus lankė ir kada, kokios ž. 
ū. šakos buvo kultivuojamos.

b. kuria kalba nori gauti pažymė
jimą.

c. dviejų liudininkų parašai, kurie 
turi būti LTB Apylinkės Komi
teto patvirtinti. Be to, vietos ko
mitetas ar administracija turi 
patvirtinti, kad nebuvo IRO eg
zaminų komisijos.

4. Duoti savo tikslų adresą.
5. Mokestį už spec, pažymėjimą 2,— 

DM siųsti kartu su patiektomis 
žiniomis.

6. LTŽŪDS-gos Cetro Valdybos adre
sas yra: 

Žemės Ūkio Darbuotojų
Valdyba

(14ą) SCHW. GMUEND 
Bis'marckkaserne

LTZUDS-gos Centro Valdyba

Centro

Naujos knygos
LITHUANIAN FOLK ART by JUR- 

gis Baltrušaitis, Ph. D, 256 illustra
tions. Editor T. J. Vizgirda, architect. 
Lithuanian-Country and Nation m, 
Germany 1948.

Tihamer Toth, JAUNUOLIO BU
DAS, vertė Antanas Maceina. Sv. 
Sosto Delegatūros Lietuviams leid., 
120 psl. Kaina DM 2,—.
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LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

TARTIS, BET NENUSILEISTI
Nuotaikos Vašingtone ir Londone pasiunčiant sovietams

BEVINAS: MES NEGALIME TAR
TIS, KOL MUSŲ DAUNIAI AT

KIRSTI
Bendruomenės Rūmuose britų 

užs. reik. min. Bevinas del Berly- 
» no padėties pareiškė, kad pirmiau, 
negu pradedant su rusais pasitari
mus, turi būti atšaukta Berlyno 
blokada. „Mūsų politika palieka 
ta pati", kalbėjo jis „Kaip Mar- 
shallas pareiškė, mes negalim būti 
priversti. Kai tik techniški sunku
mai, kurie sutrukdė normalų susi
siekimą su mūsų sektorium Berly
ne, bus pašalinti, mes esame pasi
ruošę su sovietų vyriausybe svars
tyti Berlyną ir kitus klausimus".

antrą notą dėl Berlyno

R. JAGMINAS
CHURCHILLIS SUSIRŪPINĘS

„KARINIAIS ASPEKTAIS"

GEN. CLAY OPTIMISTAS

GEN. Clay Vašingtone buvo 
ybuvo paklaustas^ „Kaip jau
čiasi jūsų nervai būnant 

Berlyne?" Generolas atsakęs: 
„Nervų padėtis Berlyne yra ge
resnė negu Vašingtone." Apskritai 
gen. Clay Vašingtone buvęs labai 
optimistiškos nuotaikos. Senato
riams jis pareiškė: -„Nieko dar 
neįvyko) kas įtrauktų mus į karą, 
ir mes galime tikėtis, kad nieko 
tokio neįvyks", tačiau jis pridūrė: 
„žinoma, įtemptoj padėty galima 
patekti į sąlygas, kuriose karšta
galviai gali iššaukti karą, bet aš 

’ netikiu, kad taip atsitiktų". Taip 
pat, anot jo, dabartinė Berlyno pa
dėtis nereikalaujanti naujų karinių 
pastiprinimų. Esančios amerikie
čių pajėgos Vokietijoj gali įvyk- 

,dyti amerikiečių vyriausybės nu
sistatymą pasilikti Berlyne, ne
žiūrint dabartines krizės del' Ber
lyno blokados. Taip .pat oro trans
portas į Berlyną gali būti „tiek 
ilgai palaikomas, kiek amerikie
čiai nori Berlyno gyventojus ap
rūpinti maistu —■’ neribotai". Tai 
duoda daug laiko derėtis su sovie
tais del Berlyno blokados panaiki
nimo. Del ginkluoto konvojaus į 
Berlyną gen. Clay pareiškė: „Ne 
mano, kaip kario, Vokietijoj už
davinys įtraukti mus į karą. Tai 
sprendimas, kurį padarys vyriau
sybė, jei ras reikalinga".

MARSHALLAS LINKĘS TARTIS, 
BET NENUSILEISTI

Dar prieš gen. Clay į Vašingto
ną atvykstant JAV užs. reik. min. 
Marshalias del Berlyno krizės pa
reiškė: „Me? nenorime būti bet ko
kiu būdu priversti ar išgąsdinti 
del mūsų teisių ir pareigų Ber
lyne ir apskritai Vokietijoj. Tuo 
pačiu metu mes norime išnaudoti 
kiekvieną galimą priemonę, kaip 
derybas bei diplomatinius kelius, 
pasiekti priimtiną sprendimą, kad 
būtų išvengta pasaulinio karo tra
gedija. Tačiau aš dar pakartoju — 
mes neturime būti priversti".

Kaip pranešama, amerikiečiai, 
siekdami taikingo Berlyno krizės 
išsprendimo, yra nutarę savo po
litikoj laikytis šių punktų:

1. Tvirtas pasiryžimas nebūti 
„išvytiems iš Berlyno". Jei rusai 
bandytų jėgą panaudoti, tai Jung
tinės Amerikos Valstybės, bendra
darbiaudamos su kitomis Vakarų 
valstybėmis, turi būti pasiruošu
sios jėga pasipriešinti.

2. Lygiai tvirtas pasiryžimas 
siekti taikingo sprendimo, panaudo
jant visas diplomatines priemones, 
įskaitant ir aukštų paręigūnų nuo
monių pasikeitimą tarp Vašingtono 
ir Maskvos.

3. Būti santūriems veiksmuose 
ir žodžiuose, kad krizės nepablo
ginus dar labiau ir neuždaryti bet 
kokių kelių, kuriais Rusija galėtų 
siekti taikingo sprendimo.

Aukštesni amerikiečių pareigū
nai tiki, kad Berlyno krizė gali bū
ti taikingai išspręsta, tačiau jie 
neslepia minties, kad ji gali pri

vesti ir prie karo. Jie yra nusis
tatę, jei įvyktų karas,' kad kaltė 
del jo kristų ant Rusijos. Šitokiai 
laikysenai, atrodo/ yra tyliai pri
tarę ir respublikonų partijos vadai.

PREZ. TRUMAN AS:
TAIKOS ŠANSAI PUIKŪS

Prez. Trumanas spaudos konfe
rencijoj, nesileisda^nas į smulkes
nį tarptautinės padėties svarsty
mą, pareiškė, kad taikos šansai 
yra geri, tiesiog puikūs. Ahtrą kar
tą grįžus prie taikos klausimų, jis

Andrė Mary 
Naujasis Prancūzijos min. pirm.

pakartotinai pažymėjo, kad šansai 
pasaulio, taikai išlaikyti yra taip 
geri, kaip, bet kada yra buvę, ir 
jis tikįs, kad pasaulis eventualiai 
susilauks taikingų gyvenimo są- 
lygų.

Opozicijos vadas W. Churchillis 
užtikrino konservatorių paramą 
darbiecių vyriausybei Berlyno kri
zės atvejuj, tačiau jis paprašė už
tikrinti, kad vyriausybė derina 
padėties „karinius aspektus" su 
„diplomatinės procedūros linija". 
cia įsikišo komunistų atstovas ir 
sušuko: „Warmonger (karo kursty
tojas)!" Churchillis jam į tai nie
ko neatsakė. Min. pirm. C. Attlee 
užtikrino Churchilliui, kad „vi
siems gynybos reikalams yra ski-' 
riamas „rūpestingiausias ir dižiau- 
sias dėmesys" ir pažadėjo tuo rei
kalu su" juo privačiai pakalbėti. 
Tada kitas komunistų atstovas pa
prašė Beviną svarstyti su Rusija 
keturių valstybių kontrolinės tary- 
boš atgaivinimą. Bevinas jam at
sakė: „Mes esam pasiruošę svars
tyti su sovietų vyriausybe visus 
klausimus. Ne mes uždarėte Kon
trolinę' Tarybą. Sovietų vyriausybė 
išėjo. Ne mes uždarem komendan
tūra. Sovietų vyriausybė išėjo- Mes 
nebegalėjom svarstyti valiutos 
klausimo, nes keturių valstybių 
kontrolinė taryba nebegalėjo funk- 
cijonuoti. Kai tik susitarimai del 
okupacinių vaistytų teisių bus 
atstatyti taip, kad mes susitiksim 
ne po prievarta šiuos klausimus 
svarstyti, tada aš esu pasiryžęs 
diskutuoti kiekvieną dalyką, kurį 
sovietų vyriausybė iškels." Toliau 
-jis pareiškė: „Save gerbiančiai vy
riausybei yra neįmanoma sėdėti ir 
diskutuoti šiuos klausimus, kai 
mūsų dalinai yra atkirsti nuo nor
malaus susisiekimo ir du su puse 
milijono žmonių yra naudojami 
mums paspausti".

Tokios yra nuotaikos Vašingtone 
ir Londone prieš pasiunčiant so
vietams antrą notą del Berlyno 
blokados panaikinimo. Laikas pa
rodys, ką atneš ši nota.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBES 
KRIZE PASIBAIGĖ

Kai Prancūzijos parlamentas 352 
prieš 190 balsų naujajam min. pirmi
ninkui Andrė Marie pareiškė pasiti
kėjimą ir kai MRP, socialistai ir-dau
guma radikalsocialistų pažadėjo rem
ti jo programą, komunistams pasi
sakius prieš ir de gaulistams susilai
kius, po savaitę užsitęsusios krizės 
pasisekė sudaryti naują min. kabinetą, 
kuriame dalyvauja net šeši buvę 
Prancūzijos premjerai.

Leon Blum ir Bidault pakviesti 
min. pirm, pavaduotojais. Buvęs min. 
pirm. Robert Schuman (MRP) perė
mė užsienių reikalų ministeriją vie
ton Bidault. Socialistas Moch pasiliko 
vidaus reikalų min. Paul Reynauld 
(bepartinis respublikonas) perėme 
ūkio ir finansų ministeriją. Gynymo 
min. pakviestas Rene Mayer (radikal- 
socialistas). Likusius ministerių pos
tus pasidalino MRP, socialistų ir ra
dikalsocialistų partijų asmens.

Patiektoje vyriausybės programoje 
Marle nurodė, kad dabartinė kritiška 
pasaulinė, padėtis reikalauja sudaryti 
tvirtą ir veiklią Trancūzists vyriau
sybę.

. )

Naujasis min. pirmininkas Marie 
yra teisininkas. Paskutiniame kare 
kaip kapitonas tarnavo artilerijos da
liniuose ir už pasižymėjimą kovose 
apdovanotas garbės legiono juosta. 
Prancūzijai kapituliavus. aktyviai 
dalyvavo pogrindžio judėjime ir 1943 
metais patekto ( Buchenwaldo kon
centracijos stovyklą. 1M5 m. buvo 
išrinktas ( parlamentą. Marie prik
lauso mažai, bet politiškai svarbiai 
radikalsocialistų partijai, kuri turi 
tiktai 40 vietų Prancūzijos parlamen
te. Radikalsocialistal Prancūzijos poli
tiniame gyvenime veidina politinės 
pusiausvyros vaidmenį. Jie, būdami 
tarp socialistų ir katalikiškos liaudies 
partijos, išlygina šių dviejų partijų 
įtempimą ir sudaro „trečiąją Pran
cūzijos pajėgą“, kuri išlaiko krašto 
atsparumą prieš komunistų ir de gau- 
listų puolimus.

KARAS NEIŠVENGIAMAS
Buvęs Airijos min. pirmininkas Ea- 

mon de Valera, per paskutinius mė
nesius apkeliavęs visą pasauli, sugrį
žęs | Dubliną pareiškė, kad viešpa
tauja „bendras visur įsitikinimas, jog 
karas galutinėj išvadoje yra neišven
giamas“.,

/

„Jei karas dabar neprasideda, tai 
tik todėl, kad nė viena pusė nėra 
pasinuošūsi“.

„Airijos vyriausybė turi pramatyti 
visus galimo žiauraus konflikto pavo
jus gyventojams“. (S&S)

RUSIJOS NERVAI STIPRŪS
Liepos 21 d. Pragoję prez. Klemęn- 

ty Gottwaldas priėmė moterų dele
gaciją ir pareiškė, kad karo nebūsią, 
nes jokia vyriausybė neišdr|sianti 
siųsti savo žmonių | ofenzyvinĮ karą.

„Aš galiu užtikrinti, kad karo ne
bus. Sovietų Sąjunga nieko nenori 
pulti ir niekam neleis išprovokuoti 
karą, nes jos nervai yra per stiprūs, 
o tai yra tas, ko mums reikia: gerų', 
nervų prieš kaęo propogandą“.

AMERIKOJE PRADEDAMA VYK
DYTI VIS. KARINE PRIEVOLE
Liepos 20 d. prez. Trumanas jsakė 

pradėti vykdyti neseniai |sigaliojus| 
visuotinės karinės prievolės įstatymą. 
Pagal š( {sakymą rugpiučio 30 d. pra
dedama visų 18—25 m. vyrų Amerikos 
piliečių registracija.

Nors įstatyme numatyti registruo
tis ir 18-mečiams vyrams, bet dabar 
šio amžiaus vyrai gali savarankiškai 
apsispręsti, stoti ar nestoti ( JAV 
ginkluotąsias pajėgas. (WK)

„DEMOKRATIJOS IR LAISVES 
VARDU"

Westminsterio katalikų arkivysku
pas kard. Griffin nurodė, kad D. 
Britanija ir JAV nebuvo pakankamai 
tvirtai apsisprendusi Rusijos atžvil
giu.

„Aš manau, todėl, kad joks kraštas 
neparodė tvirtos rankos, mes ir atsi
dūrėme tokioje padėty, kokią turime 
Berlyne ir didelėje Rytų Europos 
daly“.

Kard. Griffin kaltino rusus Atlaųto 
Chartos sulaužymu ir keturių teisių 
ignoravimu.

„Aš galiu tik vieną pasakyti, kad 
nuo pat to momento, kai Atlanto 
Charta buvo Sovietų Vyriausybės ir 
jų satelitų pasirašyta, šios vyriausy
bės nesustojo jos laužiusios“.

Pažymėdamas, kad „tai bifvo taip 
pat laisvės vardan, kaip nacių įvyk
dyti žiaurumai“, kardinolas pareiškė: 
„Aš tikiu, kad laisvęs mylinčių, de
mokratijų vardu rusai ir šiuo metu 
atlieka lygiai tokius pat barbariškus 
darbus, kokius karo metu darė na
ciai“.

„Aš manau, kad tos pačios laisvės 
vardu Sovietai pasiėmė vieną karštą 
po kito“.

„Aš tikiu, kad tos pačios demokra
tijos vardu sovietai įvykdė taip va
dinamus laisvus rinkimus, suorgani
zavo koncentracijos stovyklas ir pri
pildė jas žmonėmis.“ (CDM)

RUSŲ MARKES NEVERTINA
Daugumas berlyniečių galvoja, kad 

išleista Vakarinių Sąjungininkų, Vo
kietijos valiuta, ilgai išsilaikys tvirta 
ir pastovi. Rusų išleistąją valiutą. • 
atvirkščiai, jie leidžia greitai ir jos 
nevertina.

IR RUMUNIJOJ NUKRYPTA NUO 
„GENERALINES LINIJOS"

Pagal žinias, gautas iš diplomatinių 
šaltinių, nurodoma, kad Rumunijos 
ūkio viešpats Gheorgbiu-Dej yra 
paskutinis komunistinis viršininkas, 
kuris užsitraukė sovietų rūstybę už 
nukrypimą nuo Markso-Lenino pri
ncipų. Nors jo pavardė ir figūruoja 
Kominformo komunikate, kuriame 
smerkiamas Tito, bet nuo to laiko jis 
nebepasirodė jokiame susirinkime. 
Kalbama, kad jis gavo (spėjimų iš 
Sovietų ir Rumunų kominformo va
dovų ir jei jis neatitaisys savo „kri
minalinių“ nusikaltimų, bus viešai 
paskelbtas.

70% Čekų karių anti- 
KOMUNISTAI

Pagal gen. Antonin Hasal, buv. Če
koslovakijos generalinio štabo virši
ninko, pabėgusio Vokietijon, pareiški
mą, nuo komunistų valdžios perėmi
mo yra pabėgę apie 1200 čekų kariuo
menės karininkų.

Hasal birželio 23 d. dabartinio prez. 
Klemento Gottwaldo buvo iš virši
ninko pareigų atleistas. Heidelberge 
jis pareiškė, kad čekai karo atveju 
tarp Rytų ir Vakarų nenori priklau
syti komunistų ir pasakė: „Aš skai
čiuoju. kad 70*/« visų karių nusistatę 
prieš komunistus, tik karininkų tar
pe, dabartinei vyriausybei atlikus va
lymą, procentas yra mažesnis“.

55 m. generolas nurodė, kad čekų 
tauta greitai karo nesitikint!, nors 
išleidimas naujų prieš oro antpuolius 
taisyklių sukelia tam tikrą „skubo
tumo jausmą“.

Čekų oro pajėgos esančios „žemo 
lygio“. Rusų nepasitikėjimas čekų 
kariuomene neleido įvykdyti rusų ir 
čekų ginklų standartizacijos. Dar iki 
šiol čekų armijoje nesą (vesta ir po
litinių komisarų.

Hasal birželio 21 ar 22 d. matęsis 
su buv. priez. Benešu ir pareiškė, 
kad .Jis negerai jaučiasi ir reikalin
gas ramybės ir poilsio“. (S&S)

KARO METO DISCIPLINA SOVIETŲ 
KARIUOMENĖJE

Rusijos ginkluotųjų pajėgų ministe- 
ris gen. Nikolojus Bulganinas (sakė 
sugrąžinti „karo meto discipliną So
vietų kovos daliniams“.

Pirmasis straipsnis šiuo reikalu til
po sovietų armijos laikrašty „Raudo
noji Žvaigždė“, kur kritikuojama dis
ciplinos trūkumas kai kuriose kariuo
menės rūšyse.

Laikraštis kaltina kareivius už ne
vikrų sveikinimąsi, už sagų neužsi- 
segimą, už palaidinių pečių Jškim- 
simą, už nešiojimą „susiraukšlėjusių 
lyg armonikos“ batų. Tokios „bur
žuazinės tendencijos“ turinčios iš 
karto būti iš šaknų išrautos.

Laikraštis toliau rašo: „Jei rusų 
karininkai, kurie pirmiausia yra at
sakingi už priežiūrą, kad karo disci
plina visuose padaliniuose butų at
naujinta, butų nepajėgus to pasiekti, 
tada (vairūs komunistų partijos or
ganai yra pasirengę padėti jiems vi
sais galimais būdais“.

Kaip „C. Daily Mail“ nufodo, čia 
turima galvoje politinių komisarų ir 
slaptosios policijos veikla.

Griežčiau karinės disciplinos laikosi 
rusų kariuomenė Vokietijoj. Pagal 
švedų laikrašti „Ny Militar Tidskrift“, 
raudonosios armijos karininkai buvo 
(spėti, kad nedalyvautų su savo vy
rais jokiame socialiniame veikime, 
nesinešiotų Jokių pakletėllų, dėvėda
mi karišką uniformą, ir visados svei
kintus! su kitų laipsnių kariais.

DESPERATIŠKA PADĖTIS 
MALAJUOSE

„Daily Mail“ korespondentas pra
neša, kad liepos mėn. pabaigoje pa
dėtis Malajuose pasidarė visai bevil
tiška ir kad teroristai, sudaryti dau
giausia iš žmogžudžių gaujų, nori 
paimti valdžia, ir paskelbti komunis
tinę valstybę. Sis pranešimas esąs 
vienas iš labiausiai aliarmuojančių 
žinių, kokias yra Malajų suirutės me
tu paskelbęs britų kolonijų ministe
rs A. Greech Jones.

„Viskas, kas buvo galima padaryti 
padėčiai apvaldyti, buvo atlikta: (sta
tymų leidžiamoji taryba kartu su bri
tų atstovais sumobilizavo visas pajė
gas. mes apginklavome jas, kiek pa
jėgėme, ir patenkinome visus reika
lavimus, susijusius su kariniais pasti
prinimais“. Nežiūrint to, Malajų ko
munistų partija, vesdama puolimą 
prieš dabartinę vyriausybę ir žudy
dama taikius krašto piliečius, nori 
paimti krašto valdžią | savo rankas.

SOVIETAI ATIDARYS SIENĄ?
CDM liepos 24 d. skelbia: „Ne

patvirtintomis žiniomis iš Hofo (Ba
varija) ant amerikiečių ir rusų tarp- 
zoninės sienos rusų karininkas pa
reiškė, kad siena tarp Rytų ir Vaka
rų Vokietijos bus atidaryta „maž
daug 10 dienų laikotarpy“.

SOVIETAI ATNAUJINA KOVĄ 
PRIES TIKĖJIMĄ

Karo metu sovietai buvo pažy
mėtinai sulaikę savo kovą prieš 
tikėjimą, bet. paskutiniu laiku vėl 
ją pradeda, pirmiausia kteipdami 
prieš nusiteikusį jaunimą.

Ją pradėjo mokytojams skiria
mas „Učitelskaja . Gazeta", popu
liarus mokslo žurnalas, „Kultūra 
į Žizn" ir’ komunistinio jaunimo 
organas „Molodoj Bolševik". Ypa
tingai radikaliai religiją puola 
„Molodoj Bolševik *, kuris šaukia 
visus komunistinio jaunimo są
jungos narius į kova su tikėjimu. 
Tikėjimą jis vadina prieš kultūrą 
nukreipta reakcine ideologija.

RUMUNIJOS KOMUNISTAI 
SUVALSTYBINA KATALIKŲ 

MOKYKLAS
Rumunijos minisetrių kabinetas 

nutarė nutraukti konkordatą su 
Vatikanu ir, tuo remiantis, visos 
katalikų mokyklos suvalstybina
mos.

Prancūzų specialistai stebi naujojo 
britų sprausminio lėktuvo parodomąjį 

skridimą.
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