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™ VLIKas turi teise kalbeli tautos vardu

A. Keršys

Nepriklausomais laikais namie 
neretai gird^dąvom nusiskundimų, 

! kad mums trūksta vienybės. Tqkių 
balsų kartais pasigirsta ir tremty.

Reikia pasakyti, kad lietuvių 
tautai, kai yra reikalas, tos visų 
taip trokštamos vienybės iš tikro 
netrūksta. Tai tvirtindamas, turiu 
galvoj lietuvių tautos kovą už 
savo- krašto išlaisvinimą.

Šiame gyvybiniame mūsų tautos 
klausime VLIKas yra neabejotina 
mūsų tautos vienybės ir susiklau
symo konkreti išraiška. Juo pag
rįstai mes didžiuojamės prieš dau
gelį kitų sovietų pavergtų tautų, 
kurioms, nežiūrint visų pastangų 
tokio visų srovių ir grupių krašte 
ir tremty bei išeivijoj remiamo 
organo nepavyksta sudaryti ir to
dėl neturi, kas autoritetingai pa
reikštų tautos valią.

Betgi iš kitos pusės reikia pa
sakyti, kad ir pas mus kartais pa
sitaiko asmenų, kurie iš nesusi
pratimo ar piktos valios bando 
šią lietuvių tautos vienybę skal
dyti ir neigti VLIKo autoritetą. 
Vienas iš paskutinių tokių bandy
mų buvo taip vad. BDPS užsienio 
delegatūros veikla ir kai kurių 
kitų ankstesni išsišokimai.

Tačiau, kaip yra pranešama, 
paskutiniu metu įvykusiuose pasi
tarimuose buvę išsiaiškinti, visi 
neaiškumai dėl šitos BDPS užsie
nio delegatūros veiklos bei jos 
įgaliojimų, kurių kaip paaiškėjo 
ji visai neturėjo, ir visų bendrai 
sutarta, kad ši. delegatūra savo 
veiklą tuojau nutraukia. Tokiu 
būdu vėl yra pasiektas visiškas 
susipratimas ir vieningumas kovoj 
už Lietuvos išlaisvinimą.

KARINIAI SVARSTYMAI
SOVIETŲ KARINES PAJĖGOS VOKIETIJOJ

30 000 karių, o antras Konigs- 
brūcke prie Dresdeno, kur ankš
čiau buvo vokiečių kariuomenės 
poligonas. Tarp Stendai ir Tanger
munde yra sovietų artilerijos mo
kykla.

Visi sovietų daliniai laikomi 
griežtai izoliuoti nuo vokiečjų ci
vilių gyventojų. Daugiausia jie 
stovi mažiau apgyventose vietose. 
Susisiekti su šiais sovietų dali
niais leidžiama . tik patikimiems 
SEP nariams.

Pranešama, kad paskutiniu metu 
sovietai pašalino visus dalinių

Neretai Vakarų valstybių lai
kraščiuose Tcalbama apie sovietų 
karinį pajėgumą bei jų jėgas Vo
kietijoj. Šiuo metu, kai Vakarų ir 
Rytų santykiai yra pavojingai įsi
tempę, britų laikraštis „Daily 
Mail" vėl paduoda naujausių ži
nių apie sovietų kariuomenę. Anot 
jo, yra apėliojama, kad sovietai 
rytinėj Vokietijoj turi tarp 200 000 
ir milijono kariuomenės, tačiau 
patikimesni pranešimai rodo, kad 
rusai šiuo metu Vokietijoj turi 
350 000 karių, kurie yra padalinti 
į 30 įvairaus stiprumo divizijų. 
Aštuonios iš jų yra moderniškai 
ginkluotos ir turi po 4 2 000 karių. 
Penkios yra motorizuotos smogia-^ 
mosioš pėstininkų divizijos ir turi 
taip pat po 12 000 vyrų. Kitos pen
kios pėstininkų divizijos turi po 
20 000 karių./ Taip pat yra kelios 
sargybų (giiards) divizijos, gin
kluotos prieštankiniais ginklais. 
Be to, čia yraxapie 60 000 sovietų 
jūrininkų.

Pagrindinės sovietų jėgos yra 
išdėstytos Mecklenburgo ir Vor- 
pommern srityse. Čia yra sutelk
tos 9 divizijos, kurios, sudaro tris 
kariuomenės grupes. Korpusų būs
tinės yra-Griefswalde, Schwerine 
ir Neustrelitze. Armijos būstinė 
yra Neubrandenburgė. ,

Savo zonoj sovietai turi du po
ligonus. Vienas iš jų yra Ro- 
stocker Heide, netol ’ Rostocko 
uosto, kur atlieka pratimus apie

Ta proga įgaliotų ir kompeten
tingų rezistencijos organų krašte 
taip pat pareikštas pilnas pritari
mas ligšiolinėms VLIKo pastan
goms, panaujinti jo įgaliojimai 
veikti -užsieny Lietuvos vardu ir 
kartu užtikrinta, kad tik vienas 
VLIKas turi teisę kalbėti kovojan
čios lietuvių tautos*vardu.

Šitoks išsiaiškinimas yra džiu
gus ir reikšmingas įvykis mūsų 
gyvenime ir apskritai kovoj už 
Lietuvos išlaisvinimą. Tuo lietuvių 
tautos vienybė dar labiąu užakcen
tuota ir tautą atstovaujančio or
gano — VLIKo — autoritetas dar 
labiau sustiprintas.

Neatrodo, kad šių išsiaiškinimų 
nuotaikoj vardan tos pačios vie
nybės butų dabar tikslu aiškinti 
ir teisti buvusius kaltininkus, ta
čiau ta proga rejkia pažymėti, 
kaip lietuvių visuomenė turi būti 
atsargi bei čfpdairi vertindama ir 
priimdama naujai "pasišaunančius 
vadovauti tokiame gyvybiškai 
svarbiame klausime, kaip Lietuvos 
išlaisvinimas.

ženklus tiek nuo uniformų, tiek 
nuo mašinų. Taip pat pastebimas 
didelis sovietų kariuomenės judė
jimas dieną ir naktį.

Ypatingo susidomėjimo Vakarų 
valstybėse sukėlė marš. Roko- 
sovskio atvykimas į Berlyną. Kaip 
žinia, jis yra vadas sovietų vaka
rų armijos, kurios centras yra 
Minske ir Insterburge. Taip pat į 
Berlyną buvo atvykęs ir marš. 
Bulganinas, sovietų krašto apsau
gos ministeris ir politbiuro narys, 
kuris paprastai niekada iš Rusijos 
neišvyksta.

Kova už Dunojaus laisve
S. Gedminas

Amžių būvy romantiškasis Du
nojus yra ne kartą keitęs savo 
spalvą: imperatoriaus Pranciškaus 
— Juozapo ir Strauso dienomis 
buvo žinomas kaip žydrasis Duno
jus, nacių laikais jam buvo pri- 
mėsti rudi marškiniai ir pokariniu 
metu Sovietai nori jį nudažyti rau- 
_donai.

Liepos 30 d. susirinko Belgrade 
keturių didžiųjų valstybių atsto
vai ir , tų kraštų, per kuriuos Du
nojus teka arba yra jiems svar
bus susisiekimo kelias, mėginti 
Dunojui suteikti naują tarptautinį 
atspalvį.

Dunojus savo 2850 klm. ilgiu 
yra didžiausia Europoje, be Sovie
tų Sąjungos upių, laivyninkystei 
tinkama upė. Ši svarbioji vandens 
arterija teka per septynius kraš
tus, o sovietams prisijungus Besa
rabiją, prisidėjo ir aštuntasis. 
Prieš karą Dunojumi kasmet bu
vo pergabenama 6—7 mil. tonų 
įvairių gerybių. Iš Rytų juo plauk
davo žaliavos, o iš Vakarų ap
dirbti gaminiai. Kol prie Dunojaus 
neprilindo rusai, susisiekimas, jei 
ir ne be trukdymų, galima sakyti, 
buvo laisvas. Sovietams okupavus 
-Dunojaus žiotis, valdant Rumuniją,

Žvejai. KuršiS mariose

Vengriją ir rytinę Austriją, Duno- 
japs laivininkystė visiškai susto
jo. Šis svarbus vandens kelias 
tapo išjungtas iš nuniokiotos .Eu
ropos atstatymo programos.

Belgrade susirinkusioji konferen
cija mėgins šią problemą spręsti. 
Bet ir nenorint būti blogu prana
šu, atrodo, kad ji nebus išspręsta 
taip, kaip Europa ir didžiosios pa
saulio valstybės norėtų. Jau ati- 
daromąjam posėdy sovietų Vi
šinskis pareiškė, kad, jei Vakarai 
mėgins pravesti savo, norus Duno
jaus problemą sprendžiant? gali 
jau dabar išsivažinėti, nes durys 
esančios atidaros. Iš karto šitaip 
klausimą pastačius, vargu begali 
būti nuoširdžios kalbos ir derybos.

Belgrade vykstančioji konferen
cija Dunojaus klausimu yra ne- 
pirmutinė, aišku, nebus ir pasku
tinė. Dar prieš 156 metus buvo 
mėginama rezoliucijų, konferenci
jų ir komisijų pagelba sutvarkyti 
Dunojaus, kaip pasaulinio vandens 
kelio, statusą ir juo susisiekimo 
laisvę. ■

Pirmieji laisvosios navigacijos 
principai buvo paskelbti 1792 nf. 
Tada nauįąi gimusieji Prancūzijos 
respublika „gamtos įstatymii" dek
laravo Schedt ir Neuse upėmis 

laisvą susiekimą visiems. Dunojus 
tame įstatyme nebuvo minimas, 
bet šio įstatymo atgarsiai plačiai 
nuskambėjo Vienoje ir Budapešte.

1815 m. įvykusiame Vienos kon
grese prancūzų principai buvo 
priimti kaip bendra taisyklė.. 1840 
m. Petrapilio sutartimi Rusija ir 
Austrija paskelbė, kad ir Dunojui 
ši taisyklė taikoma.

Nuolatinis Dunojaus kanalo 
užnešimas smėliu paskatino Pary
žiaus kongresą (1856) sudaryti Eu
ropos ir tarptautinę komisiją, 
kuri kontroliuotų upę ir prižiūrė
tų, kad ji būtų tinkama laivi
ninkystei. Šion komisijon buvo 
išrinkti Anglijos, Prancūzijos, Prū
sijos, Rusijos, Sardinijos (vėliau' 
Italijos) ir Turkijos atstovai. Susi
dariusias išlaidas padengdavo 
navigacijos mokesčiai. Komisija, 
nieko konkretaus nepadariusi, 
1914 m. prasidėjus pasauliniam 
karui, savo darbą nutraukė. 1918 
m. vidurio Europos valstybės bu
vo įkūrusios „Dunojhfis Žiočių 
Komisiją", kuri greitai buvo pa
keista senąja Europos komisija, 
šios komisijos nariais galėjo būti 
tik Anglija, ^rancūzija, Italija it 
Rumunija.

1921 m. buvo pasirašytas tarp-
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Nacionalistine ir komunistine Kinija
Ged. Galvanauskas

TUOJ po karo kai kurie ameri
kiečiai prileido, kad ateity 
pasaulio svoriu bus Kinija, 
bet ne Europa. Gen. Marshall ir 

gen. Wedemeyer dėjo visas pa
stangas Kiniją pasukti amerikie
čių įtakon. Tos pastangos nuėjo 

'vėjais. Gen. Marshall, tapęs už
sienio reikalų'ministeriu, paskelbė 
savo vardo planą, kuris Europoje 
įgyvendinamas. Kinija, sužalota ir 
krutina, pergyvena neregėto 
masto politinį karą. Tuo pat metu 
Europa pusiau padalinta ir komu
nistinių bangų iš vidaus drebinama. 
Tie du kontinentai yra pažeisti ir, 
kaip toli bebūtų, siejami to paties 
likimo. Sovietų eurazinė politika 
suartina kontinentus, nors jie ne 
už vieno, o keliolikos tūkstančių 
km. Kinijoje daromi bandymai 
gali būti savaip pritaikomi Euro
poje. Demokratinės Kinijos įkurė-

Komunistų ofenzyva. Kai -spau
doje skaitome prieštaraujančias 
žinias apie Kinijos frontą, iškyla 
klausimas, kas ten iš tiesų darosi. 
O tas klausimas yra nepaprastos 
svarbos. Ten negalima įsivyrauti" 
nei puču, ’kaip Čekoslovakijoje, 
ar balsavimu, bet tik ginklu.

Dabartiniu metu nacionalistų pa
dėtis yra labai rimta. Nankinas 
yra grėsmėje. Trys ketvirtadaliai 
Mandžiurijos — raudonųjų ranko
se, o Siaurės ir centro Kinija yra 
jau komunistų gniaužiama.

Komunistai, kovodami Sensi, 
Sian—Lančau ir siausdami Šan- 
tung apylinkėse, spraudžiasi prie 
Jangtesekiang upės tvirtovių: 
Hankau, Nankin, Sanchai. Šiuo 
tarpu komunistai kiek sustabdyti, 
bet visai galimas dalykas, kad jie 
pasieks bent Jangtsekian. Komuni
stai dabartinius laurus — trečdalį

Kinijos buv. karo ministerio Paj^ 
čunhai parlamente pasakyti žo
džiai: „Lengvai įsigalėtume komu
nistus, jei vyriausybė panaudotų 
visuotinio karo metodus, pravestų 
visuotinę mobilizaciją ir sukurtų 
galingą karidį bei ūkinį veiksnį".

Kinijos vyriausybė pastaruoju 
metu pakeitė taktiką, prisitaiky
dama prie komunisinių. Dabar 
menkesnės svarbos strateginių 
taškų jau negina, o visas jėgas 
sutelkia ties svarbesniais, pav. 
Cančui). Nacionalistinės kariuo
menės generolui Pajčunhai suteikė 
visuotinius įgaliojimus ne vien 
karinėje, bet politinėje ir ūkio 
srityse.

Politinės reformos. Vykstantis 
karas vertė Cankaišeką sukurti 
konstitucinę vyriausybę. Konsti
tucija paskelbta 1947. I. 2. Komin- 
tangas, valdęs dvidešimt metų, įsi
leido ir, kitas partijas. 1947 XI. 
22 įvyko rinkimai pirmą kartą 
Kinijos istorijoje. Rinkimuose da
lyvavo Komintangas, Jaunoji Kini
ja ir 1932 m. Šanchajuje įsteigta 
socialdemokratų partiją. Rinki-

Daugiausia laimėjo komintangas 
Parlamentas susideda iš 773 narių 
ir susirinko š. m. gegužės mėn. Jis 
yra dabar krašto suverenas. Can- 
kaišekas išrinktas prezidentu, o 
gen. Litunjen — jo pavaduotoju. 
Parlamentas prezidentui suteikė 
ypatingus įgaliojimus karo metu.

Socialinė krizė. Naujoji demo
kratija turi išlaikyti sunkius egza
minus ne vien karinėje, bet ūkinė
je ir socialinėje srityse. O čia 
susiduriama su pareigūnų nesą
žiningumu. Jie rūpinasi ne viešai
siais, o asmeniniais reikalais ir 
nustoję pasitikėjimo krašte.ir už
sienyje. |

Naujasis prezidentas ne kartą 
įspėjo ir jau griebėsi griežtų prie
monių prieš tuos savanaudžius 
pareigūnus. Tačiau to masto oper
acija neatliekama vienu mostu. 
Nepamirština, kad dabartinėje 
Kinijoje vyrauja nepaprastas skur
das. Kol karas eina — jis nepaša
linamas. Visi receptai neveiksmin
gi, kai ūkio svarbi sritis yra ko
munistų rankose.

Amžių tradicijas nepašalinsi
jo Sunjatseno žmona teisingai ta
ria: „Dabarties Kinija yra tapusi 
antrąja Ispanija, tik turi žymiai 
didesnę veiksmų apimtį". Kinijoje 
dabar, kaip Ispanijoje prieš antrą
pasaulinį karą, išbando abi pusės užėmė Jenan.

Kinijos — nepigiai skynė. 1945 m. 
nacionalistai jiems sudavė žymų 
smūgį. 1946 m. jie užėmė tris ket
virčius Mandžiurijos, rudeniop 
Džehoe, Kalgan, atsidūrė Šensi,

muose būta nemaža trinties ir ne
tikslumų. Vidaus reikalų mini
sterio žodžiais, pirmuose rinki
muose nereikįg laukti stebuklų.

vienu smūgiu. Nacionalistinė Ki
nija laiko žūtbūtinius egzaminus. 
Nuo jų eigos pareis ne tik Azijos, 
bet ir Europos įvykių ręzginys.

nors, kas galėtų jiems, atėjus lai
kui, padėti surasti tiesos kelią!

Ji atvertė 14 kitų į krikščionybę!
Vovos istorija yra dar labiau 

jaudinanti. Jis buvo kareivis, kai 
aš jį sutikau prie Leningrado. Po 
keletos savaičių draugystės jis 
man papasakojo apie save.

Mokykloje 'jis priklausė Komso
molo „bezbožninkų" sekcijai. Būda
mas 16 metų amžiaus, jis pradėjo 
abejoti. Viens iš jo draugų, dirbęs 
pasiuntiniu užsieniečių viešbuty, 
davė jam kartą užsienietiškų žur
nalų. Juose jis rado religinių 
straipsnių. Vėliau jis savo „bez
božninkų" sekcijoje suorganizavo 
krikščionių ratelį.

Tuo laiku vyriausybė organi
zavo kolchozus. Vova ir jo drau
gai įkūrė savo krikščioniškai — 
vienuolišką" kolchozą". Vienok po 
2 metų slaptoji policija, suradusi 
pas juos Bibliją, visus juos suėmė. 
Tiktai Vova ir dar vienas pabėgo.

— Rusijoje y*ra ir daugiau to
kių slaptų vienuolynų, — pasakė 
jis man. — Neseniai NKVD du 'to
kius susekė.

savo ginklus ir pajėgumą. O ban- Komunistų vadai Moosetun, Sū
dymų apimtis ne kelios dešimtys, teh ir Liutočen pasisavino bolševi- 
o 500 mil. gyyentgjų, kurie savu.kinę taktiką leisti priešui pasi- 
svoriu lengvai gali palenkti pa- likti miestuose ar tvirtovėse, bet

Dievo pogrindis Sovietu Rusijoje
PAGAL TĖVO GEORGE ATSIMINIMUS RAŠO GRETA PALMER

šaulio svarstykles. Dabar ne vis 
vien Kinija balta ar raudona. Toji 
spalva gali turėti įtakos į aplinką, 
neramius Tolimuosius Rytus. Ten 
toli — Mandžiurioje, Hoangho ar 
Jangtsekiang lygumuose, prie 
Tientsin© ar Hankau — yra lemi
ama ir Europos ateitis.

tautinis Dunojaus statutas. Jo 
signatarai buvo Belgija, Prancūzi
ja, Anglija, Graikija, Italija, Ru
munija, Jugoslavija, Čekoslovaki
ja, Vokietija, Austrija ir Bulgari
ja. Pagal šį statutą Dunojus nuo 
Ulmo iki pat Juodųjų jūrų per
duodamas tarptautinei jurisdikci
jai. 1938 m. Anglija, Prancūzija ir 
Rumunija sutiko savo teisių di
džiumą perleisti „Dunojaus Lai- 
vyninkystės Įstaigai”. 1940 m. Ru
sija, okupuodama Besarabiją, vėl 
pasidarė Dunojaus valstybė. 1941 
m. vokiečiams užėmus Balkanus, 
Dunojus ištisai buvo jų kontrolė
je. Pasibaigus antrajam pasaulini
am karui, buvo norėta tuoj šį 
klausimą tarptautinėje plotmėje 
išspręsti, bet visos pastangos at
simušė į Sovietų Sąjungos už
sispyrimą šį klausimą palikti 
spręsti vien rusų satelitinėms val
stybėms.

1946 m. įvykusioje didžiųjų val
stybių užsienių reikalų min. kon
ferencijoje buvo pripažinta lai- 
vyninkystės laisvė Dunojum vi
soms valstybėms. Taikos sutartyse 
su Balkanais ši klauzulė taip pat 
įrašyta. .Nežiūrint to, Dunojaus 
laivynas, kuris prieš karą turėjo 
per 3500 prekybos laivų ir šiuo 
metu turi apie 2500, dėl zonų 
užtvarų dabąjr rūdija.

Cioje Belgrado konferencijoje 
dalyvauja JAV, D. Britanija, Pran
cūzija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Jugoslavija, Bulgarija, Rumunija, 
Sovietų Ukraina ir kaip stebėtojas 
Austrija. Jei didžiosioms. Vakarų 
valstybėms nebus leista pasinau
doti veto teise, tai šios konferen
cijos nutarimai tikrai neatitiks jų 
planų, nes konferencijos dalyvių 
sąstatas ^ra 7:3 sovietų naudai. 
Dunojaus klausimu ir Jugoslavija 
yra vieningos nuomonės su Rusi
ja. Ar Dunojaus konferencija ir 
pono Višinskio lankymasis Bel
grade nebus Tito grįžimo prie „tė
velio ir mokytojo" pradžia?

neleisti jiems išeiti ir gauti tie
kimo. Šia taktika praėjusiais me
tais jie paraližavo daugelį na
cionalistų užimtų miestų Man- 
džiurijoje ir Šiaurinėje Kinijoje. 
Šią žiemą ir pavasarį komunistai 
žygiavo į pietus. Dabartiniu metu 
mūšiai vyksta Honan, Hopeh, Šan- 
tun srityse, į rytus nuo Kansu ir 
ypač pietinėje Šensi, kad sulai
kius žygiavimą Nankin—Šanchai.

Kinijos kare įtraukta nemažiau 
8,5 mil. karių. Nacionaliętų pusė
je kovoja 4,5 mil., komunistų V,3 
mil. kariuomenės ir apie 2,7 mil. 
milicijos. Nacionalistinė kariuo
menė geriau išmankštinta ir ap
ginkluota už raudonąją. Patirtį 
įgijo kovodama prieš, japonus, o 
ginklų gavo iš santarvininkų, ypač 
amerikiečių. Komunistų kariub- 
menė gauna paspirtį iš kaimyno. 
Jos laimėjimus lemia ne karinis, 
o kiti veiksniai.

Kodėl komunistai laimi? Komu
nistai yra gerai susiorganizavę 
ne vien kariškai, bet ir politiškai.
Jų branduoliais nusėta visa Kini
jos teritorija ligi Kantono. Tas 
Trojos arklys veikia prieš. na
cionalistus užnugaryje, o kartais 
suduoda smūgį nacionalistams Iš 
šono, visai netikėtai. Šie parti
zanai nacionalistams sudaro daug 
vargo.

Nacionalistais paskelbus mo
bilizaciją, neretai miestiečiai pasi
traukia į kaimus ir prisideda prie 
partizanų. Nemaža dališ sodiečių 
žino 1919—23 m. bolševikų propa
gandininkų skelbtą šūkį: „Prieš 
jus — jūsų žemė. Imkite jązir val
dykite".

Maosetun drauge veda ir ide
ologinį karą. Su raudonaisiais ba- 
talijonais žygiuoja politiniai komi
sarai, „mokyklų tvarkytojai" ir 
„ūkio reformos . vykdytojai", kurie 
nustatytu trafaretu įgyvendina 
Končantan programą.

Galop paleidžia surikiuotas 
eiles visuotinai apylinkėms sunai
kinti, kad jų priešas nepasinaudo
tų. Miestų jie neima, bet visuo
tinai nušluoja apylinkes, kūrins 
galėtų priešą maitinti. Naciona
listai, nenorėdami, kad ryžių lau
kai ir įmonės būtų sukainti, kar
tais pasitraukia, užleisdami sritį 
komunistams. Karo metu negali 
būti pasigailėjimo, o jo parodo 
nacionalistai. Todėl suprantami

Ilena buvo našlė. Ji gyveno 
apartamente, kuriam lygaus aš ne
mačiau niekur Rusijoje. Mes sėdė
jome foteliuose ir gėrėme arbatą. 
Jai bebūnant virtuvėje, jos 10 me
tų duktė, pamačiusi medalį ant 
mano krūtinės — kurs buvo kry
žiaus formos — sumurmėjo „Chri
stos".

— Ką tu žinai apie „Christos"? 
— paklausiau. Tuo laiku sugrįžo 
Ilena. Padėdama arbatą ant stalo, 
ji .kreipėsi į mane.

— Yra sunku nuspręsti, kaip rei
kia šiuo metu Rusijoje elgtis. Mano 
vaikas, gal būt, kentės už tai, kad 
aš jį padariau krikščioniu ...

Tada ji papasakojo man . savo 
istoriją. Būdama studentė, ji buvo ■ 
„komsomolo" vadė. Tačiau vėliau 
ji pradėjo abejoti ir nuėjo kalbė
tis pas partijos vyresnįjį.

— Jūs šakotį mums, kad ma
terialinė masių gerovė yra mūsų 
valstybės tikslas. Tačiau mes nie

ko neturime, vien tik vargą. Jūs 
sakote, kad Sovietų valstybė eg
zistuoja darbininkų būviui pa
gerinti, bet jie dabar niekad nėra 
saugūs ir pradingsta be jokios ži
nios ...

Aš jaučiuosi abejojanti, drauge 
sekretoriau! Paaiškink man! Aš 
noriu žinoti tiesą!

Tikėjimas į marksizmą yra 
susvyravęs

Partijos pareigūnas vengė tie
saus atsakymo. Ilena buvo jau 
abejojanti ir 'kuo daugiau ji visa 
stebėjo, tuo labiau didėjo jos ne
pasitikėjimas marksizmu. Pagaliau 
ji nuėjo pasikalbėti pas savo drau
gę. Ši supažindino ją su vienu 
kunigū. Jis disputavo su ja, davė 
jai knygų ir ji tapo krikščionė. 
Nežiūrint to, ji vis dar tebedraur 
gavo su partijos šulais.

— Aš noriu, kad jie turėtų ką

17 bolševikų partijos kongrese 
buvo priimta rezoliucija, kurioje 
pripažįstama, kad sovietai „dar iki 
šiol nepalaužė ideologinio tikybos 
fronto."

„Izvestija” skundėsi dėl „akty
vaus atejizmo stokos netgi tarp 
komsomolo, darbininkų, raudono
sios armijos. Jų tolerancija religi
niam tamsumui yra nedovanotina".

Emil Jaroslavsky, bezbožninkų 
organizacijos vadas, savo knygoje 
pripažino, kad „du trečdaliai val
stiečių ir vienas trečdalis miestie
čių dar vis tebetiki į dievą".

1940 metais atejistiniame kon
grese tos organizacijos vicepir
mininkas pripažino, kad tiktai 10. 
tos sąjungos klubų rodė šiokią to
kią veiklą. Nariai gi išstodinėjo, 
kai kuriuose kaimuose mokytojai 
pradėdavo pamokas malda. |Šis 
„skandalingas" mitingas dar išgir
do, kad kai kur net komunistų 
partijos nariai buvo teisti už ikonų 
savo butuose kabinimą, kad viena
me Leningrado fabrike darbininkai 
pietų pertraukos metu skaitė Šven
tąjį Raštą...

Šiuo metu, „tolerancijos" peri- 
jodui baigiantis, partijos nariams 
„primenant", kad atejizmas yra jų 
pareiga, religinis pogrindžio judė
jimas yra dar stipresnis nei bet 
kada praeityje. a

Man buvę tvirtinta, kad krikš
čioniškojo jaunimo grupės — va
dinamasis „christsomolas" — turi 
ne mažiau narių nei pats Irkomso- 
molas". Tas reiškia, kad apie 
2.000.000 jaunimo yra slaptai 
auklėjami krikščionybės dvasioje. 
Manoma, kad tikinčiojo jaunimo 
skaičius Rusijoje siekia tarp 60— 
80 milijonų. Dalį jų, gal būt apie 
pusę, aptarnauja religinio pogrin
džio kovotojai: keliaujantieji kuni
gai, keliaujantieji dainiai ir kiti, 
kurie skelbia’ tikybą.

' ($us daugiau)

JAV KATALIKAI STATYS‘NAU
JAS LIGONINES IR MOKYKLAS

JAV katalikai per ateinančius 
10 metų naujoms statyboms nu
mato išleisti 10 milijardų dolerių. 
Pirmoj eilėj numatyta statyba 
naujų mokyklų ir ligoninų.

„GYVASIS VATIKANAS"
Anglų fotografas D. Waddington 

gavo Vatikano užsakymą paga
minti Vatikano meno vertybių 
spalvuotų nuotraukų rinkinį. Vad- 
dington yra padaręs naujų išradi
mų spalvuotos fotografijos srity. 
Šis rinkinys bus išleistas knygos 
forma ir pavadintas „Gyvasis 
•Vatikanas". Dalis šių nuotraukų 
bus išstatyta spalių mėn. pasau
linėje parodoje Londone.
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ŠIRDELA-NE AVELA
STASYS YLA

IŠKALBI žmogaus širdis, o kar
tais ir linksmai graudi. Ji su
galvojo ir šį posakį: širdela — ne 

avela, šieno nepaduosi! Aišku, jai 
reikia meilės.

Žmogui, kurs atėjo į savo am
žių, meilė nebėra platoniškas rei
kalas, bet gyvenimiškas. Mylėti 
nori šleivas ir kreivas, mylėti kaip 
gyvenime išpuola! Ir myli... iki 
meilė virsta seilė. Spiauk, bet ne- 
beišspiausi! Kažkas suspaudžia 
dantis, užima burną.

Neradęs meilės, žmogus norėtų 
rasti bent užuojautos. Tada 
jis, herojus, nusileidžia iki mizan
tropo ir atveria savo skausmo lū
pas. Kam? Save pateisinti ar ištei
sinti! Pasiklausyk, ką jis kalba.

__ PRADŽIA JUOKIASI 
TjlRMOJO GROŽIO ji neturė- 
X jo, — pasakoja vienas. — 
Balzakinio amžiaus grožis!.Bet ji 
buvo žavi. Paslaptingumo nestigo 
jos akims ir išdidumo jos povyzai. 
Drąsi žodyje, laisva judesiuose. 
Ji' juokėsi — iš visų, kartais ir 
iš savęs. Taip, ji mokėjo juoktis! 
Neko nemalonaus nekalbėjo. Sa
vo praeities neprisiminė. Ji norėjo
gyventi — dabar, šiuo metuj 
Keistai išsireikšiu: ji kažkuo gy
veno. Suprantat, ką reiškia gy
venti, kai visi jaučiasi pusiau 
mirę.

Sutikau ją kosminio siautėjimo 
metu j— bombom krintant iš dan
gaus. Ištiesė ji man ranką, ir mes 
pasislėpėm, keista, tik namų prie
angyje.

— Jei dabar išlikot, ilga* gy
vensit! — ji pasakė ir mudu at
sisveikinam.

Ir vėl kažkur susitikom. Ak, tai 
buvo naujai . organizuojama sto
vykla.

Barake dar nebuvo pertvarų. Va
kare susėdom ant lovų, prisimi
nėm tą bombardavimą. Pagaliau ... 
komitetas registravo naujokus. Ji 
juokais pasakė esanti mano žmo
na. Aš pritariau — juokais. Tie, 
atsiprašant, nesuprato ir užrašė.

Gavom atskirą kambarį. Keista 
ir romantiška!

— Ar tu vedęs? — paklausė ji.
— O tu?

. Ji nusijuokė:
— Žiedą pamečiau. Pagaliau ne'- 

svarbu! Mes gi vaidinam.
Šiandien ji nieko neprisimena 

apie tas dienąs. Nieko apie save. 
Žmonės sako — jos šeima likusi 
Lietuvoj. Tiek tos! Kitos išeities 
nebėra. Auga nauja šeima. Panie
kintųjų!? Ak, kvaila kartais būna 
žmogaus dalis. Kryžkelių kryžke
lės ... Suraizgytos kryžkelės. Ir 
nežinia, kas ir kaip iš jų išves?

Pradžia juokiasi, o pa
baiga dejuoja, — sako pa
tarlė. Tokių dejuojančių priskai- 
tytume jau ne Vieną šimtą čia. 
Ne vienas šimtas ir tų, kurių ne
norės pripažinti savo broliais tos 
pačios motinos ar tėvo vaikai.

O gyvenimas eina pirmyn. Iš 
vieno ašarų negreit pasimoko ki
tas. Praėjo kosminis bombų kriti
mas, suvedęs vienus, atsiranda 
kitų priežasčių, suvedančių antrus. 
Štai moteris, dabar turinti 30 me
tų, ištekėjus pirmukart bolševi
kams į Lietuvą ateinant. Gyveno 
ji su vyru tik porą savaičių.

— Mažai jį ir mačiau. Turėjo 
slapstytis, kaip buvęs karininkas. 
Mylėjau’ ji1, bet dabar —- taip 
trumpai gyvenus — išnyko manyje 
net jo vaizdas. Taip mažai bendro 
kelio — ir tie rųaži žingsneliai 
užsitrynė. Jokio dabar ilgesio, jo
kio prisiminimo — juk jau bus 9 
metai. O laikas eina, moters am
žius toks trumpas! Taip dar nore- 

tusi gyventi, susilaukti šeimos! 
Nežinau, kaip pažiūrėtų žmonės, 
kaip Dievas? Jau nesu svetima 
vienam, kurį čia sutikau. Ką tu' 
rėčiau daryti?

Šitaip, prabilus, tikrai gali nu
ginkluoti kiekvieną. — Kągi, da
ryk kaip žinai! — pasakys. Psi
chologinis suprantamumas klaidi
na moralinį neleistinumą. Ir vie
nas paaukojamas antro sąskaiton, 
sąžinė paskandinama jausmo ban
goj, žiedas išmetamas jūron, iš
tikimybės žiedas!

P VIDURYS APGAUDINĖJA*
ASITEISINIMŲ psich9zas ve
da labai toli. Jis sukuria nau

jus faktus. Vienas žingsnis lydi 
tolimesnius: neteisėtumą reikia pri
dengti melu, melą patvirtinti prie
saika — ir kur galas?

— Supranti, mums susidarė to
kia padėtis. Dokumentus palikom 
Lietuvoje, o čia emigracija prieš 
akis. Paliudyk pas notarą!

Žmogus, prašomas, paliudija — 
priesaika, kad prašytojas tikrai 
susituokė bažnyčioje tokioj vietoj,

Rusijos ekspansija Tol. Rytuose
SOV. Sąjunga, besistengdama 

paimti į savo rankas Europos 
kontrolę, tuo pačiu metu 
smarkiu tempu stiprina savo ka

rinį potencialą^ Sibire ir Tol. Ry
tuose.

Nors šie jeiškiiiiai yra ilgalai
kio pobūdžio ir tiesiog nesiriša su 
dabartiniu įtempimu tarp Sov. S- 
gos ir JAV, tačiau jie kelia nūo- 
lat didėjantį JAV strategų susi
domėjimą. Susidomėjimo prie
žastys yra labai lengvai supran
tamos, nes pagal Aliaskos įgulos 
štabo, vadovaujamo gen. Įeit. Na
than F. Twining, pranešimą, tenka 
skaitytis su faktu, kuris yra atei
ties galimybių ribose, kad vaka
rinių JAV pakraščių miestai, kaip 
Seattle, San Francisco ir Los An
geles bus atakuojami raketiniais 
ginklais iš šiaurės rytų Sibiro ba
zių. Nors šių bazių tiekimas, toks. 
koks jis šiandien yra, neleistų 
Sov. S—gai tokią ataką pravesti, 
tačiau' rytų Sibiras yra artimiausia 
sritis Sov. Sąjungos rankose, ir iš 
šių bazių distancija tarp Rusijos 
ir JAV yra pati trumpiausia.

Iš Sovietų penkmečių planų, 
kurie siekė karo pramonės iš
vystymo Sibire, vykdymo ameri
kiečių karo specialistams iš įvai
rių šaltinių pavyko susekti tikrąjį 
vaizdą veiklos į rytus nuo Uralo. 
Renkant žinias, naudotasi politinių

Kempteno I.. R. Kryžiaus skyrius dalina Amerikos lietuvių atsiųstų maistą 
pagalbos reikalingiems tautieCiams. K. Daugėlos nuotr.

tokiais metais. Notaras išduoda 
dokumentus*

Praėjo kiek laiko, ir stovykloje 
paaiški, kad šie žmonės susime
tę. Liudininkui išsprogo akys kak- 
tpje.

— Žinai tamsta, man gresia tre
ji metai kalėjimo už priesaiką! — 
užpuola prašytoją. — Netikėjau, 
kad taip galima neturėti sąžinės 
ir kitus klampinti. Jei stovykla 
kalba, sužinos, ir teismas. Ką 
tamsta sugalvojai: pasijuokti iš 
paprasto žmogaus, pats būdamas 
inteligentas. Jei tamsta neatšauksi 
savo akto, aš pats turėsiu pas no
tarą eiti.,

— Nebijok! Tą dokumentą su
naikinau, — teatsakė šis.

Liudytojas netiki. Ar begalima 
pasitikėti tuo, kurs kartą- jau su
melavo, kurs visą laiką melavo 
prieš stovyklą. Sunaikinau, vadi
nasi, neik savo kailio gelbėti. O 
piktas įtarimas liudininkui sako: 
dokumentai kišeniuje — lankia tik 
greitos emigracijos.

Knut Hamsunas pastebi, kad 
meilėj net protingą žmogų padaro 
kvailu. Tikroje meilėje tas kvai
lumas yra geras, naivus. Bet mei
lės parodijoj jis pasidaro žiauriai 
piktas. Štai viena moteris klausia 
patarimo pas kunigą, kaip išsis
kirti.

■ I
pabėgėlių parodymais, aukštųjų čio planas" numato žymiai susti- 
sovietų valdininkų, pasirinkusių printi raudonąjį laivyną, pirmoje 
laisvę, pareiškimais, slaptais vo- eilėje povandenines pajėgas. Tarp 
kiečių Hitlerio — Stalino pakto kita ko numatoma užbaigti įrengi- 
meto protokolais ir įvairia kita* mą naujų uostų Tol. Rytuose. Tol.
medžiaga.

Dar 1939* m., skelbiant trečiąjį 
penkmečio planą, tuometinis So
vietų premjeras V. Molotovas, 
drauge su „regijoninės nepriklau
somybės „idėja, kėlė Sibiro pra
monės išvystymo reikalą. Ilgą lai
ką daugiau kaip 73% visos naftos 
ėjo iš Baku. 1939 m. planas reika
lavo įkurti tarp Uralo ir Volgos 
„naują Baku".

Skelbiant 1946—1950 metų „di
dįjį Stalino planą" oficialūs sovie
tų šaltiniai pranešė apie specialios 
ministerijos rytinių SSSR sričių 
naftos pramonei įkūrimą. Tie pa
tys šaltiniai pažymėjo, kad nau-
jieji naftos laukai 2—jo pasauk 
karo metu atliko svarbų vaidmenį, 
aprūpindami nafta Sovietų armiją. 
1950 m. sovietų valdininkai nu
mato „antrojo Bakų" produkciją, 
palyginus su 1940 m., pakelti 11 
kartų. Sis įvykis būtų itin svar
bus Sov. S—gos pramonei, trans
portui ir kariuomenei, nes nafta 
yra viena iš silpniausiųjų vietų so
vietų ūkio struktūroje.

Salią Tol. Rytų pramonės .iš, 
vystymo „didysis Stalino penkme-

— Neteisėtai susituokėm! — sa
ko.

—■ Kaip tai?
— Aš buvau jau' ištekėjusi, vy

ras liko Vilniuje. Čia susuko galvą 
kitas. Paėmiau liudininkus, nuėjau 
pas notarą, sudariau dokumentą, 
kad vyras yra žuvęs. Pagal šį do
kumentą padarėm civilines jungtu
ves, o paskui šiuo pagrindu — ir 
bažnyčioje. Dabar su juo gyventi 
negaliu, o be to neduoda ramybės 
ta apgaulė. ■

Kaip vjsa tai galima pateisinti? 
Visą tą apgaulysčių grandinę, gal 
būt iki paties nelaimingo vyro, 
kuris patikėjo visai tai suklaidin
tų liudininkų patvirtintai istorijai! 
— pateisinti?

Mes tikime, kad tokių pasibaisė
tinų įvykių nėra daug. Bet užlen
ki ir tų „mažesnių,, žygių toli
mesniam dangstymui 'tos nuogu
mos, kuri pajuntama . prieš žmo
nes. Bandoma pritaikyti sau žmo
nių opiniją. Ješkoma kelių išeiti 
■į viešumą lygiomis su „švariais" 
žmonėmis. Norima pateisinti savo 
ir kitų elgesį karo sąlygomis. Bet 
ar tai rodo principingumą, tiesu
mą ir aukštą moralę? Ar galima 
pateisinti pastangas sumažinti ben
drą tautos ir žmonijos moralinį 
turtą, kad patys galėtų prie, jo

Perkelta į 6 pusi.

Rytų sovietų laivyno povan
deninių laivų bazių* kompleksas, 
kurio centras yra Vladivostoke, 
paskutinėmis žibiomis apima Niko
la jevską Amūro žemupy, Petro
pavlovską pietinėje Kamčatkoje ir 
Nikblskoje Komandorų salose, vos 
už 180 km. j-vakarus nuo ameri
kiečių valdomos Attu salos.

Sovietų armijai okupavus ry
tinę Vokietiją, į jūsų rankas pa
teko dideli kiekiai vokiečių XXI 
Schnorkel tipo povandeninių laivų 
dalių. Amerikos strategų nuomone, 
karo atvejų pirmasis šio tipo po
vandeninių laivų tikslas būtų at
kirsti Pacifiko gyvybines tiekimo 
linijas nuo JAV. Svarbiausios šių
tiekimo linijų yra tarp Seattle ir 
Aliaskos uostų ir tarp vakarinių 
JAV pakraščių ir Japonijos. Po
vandeniniai laivai taip pat gali 
operuoti raketiniais ginklais. Sov. 
S—gos Sibiro raud. armijos dalini
ai yra intensyviai apmokomi ko
voms Arktikos srityse. Iš Sibiro 
priverčiamojo darbo stovyklų su
daryti vergų batalionai daro sut
virtinimus anapus Amūro upės ir 
apie Baikalo ežerą. Daug japonų 
karo belaisvių yra apmokomi Si
biro srityse, kurie būsimo karo 
metu galės būti panaudoti prieš 
sunkiųjų amerikiečių bombonešių 
bazes Japonijos salose.

Sov. S—ga stengiasi aprūpinti 
Tol. Rytus ir oro laivyno bazėmis 
bei lėktuvų pramone. Prieš Alias
ką rytiniam Cukotski pusiasalio 
iškyšuly ir kitose vietose yra sta
tomi nauji areodromai. Turimomis 
žiniomis šiuo metu sovietų Tol. 
Rytų aviacija tėra aprūpinta tik 
pasenusiais amerikiečių Bell P 39 S 
tipo lėktuvais. Bet Sibire yra pa
statyti keli lėktuvų fabrikai, kurie 
gamina B 29 ir kitus moderniųjų 
tipų bombonešius bei kovos lėk
tuvus.

Turint prieš akis visus šiuos 
faktus, JAV. atakavimas iš rusų 
pusės per Sibirą, šiuo metu esąs 
taip neįmanomas, ateity gali tapti 
realus ir galimas.

• A 7

Mirė Latvijos 
pasiuntinys JAV

A. Baumanis

Liepos 27 d. Vašingtone po dau
giau kaip dviejų metų ligos, sulau
kęs 61 m. amžiaus, mirė Latvijos 
pasiuntinys JAV dr. Alfreds Bil- 
manis. Velionis, ir ligos kankina
mas, nenuleido rankų ir Ameriko
je išvystė didelę politinę veiklą. 
Sovietai laikė jį vienu iš didžiau
sių priešininkų jo gimtajame kraš
te sudarytam vergų režimui. 1944 
m. jis pasipriešino prieš Sovietų 
Sąjungos užmačias, kad Latvijos 
pasiuntinybė būtų perduota Sovie-

Miręs Latvijos pasiuntinys JAV 
dr. A. Bilmanis

tų ambasadai Vašingtone. Tais 
pačiais metais dr. Bilmanis buvo 
pripažintas kaip vienintelis teisė
tas Latvijos atstovas JAV.

• Miręs atstovas buvo gabus žur
nalistas. Visa eilė jo straipsnių 
apie sovietų valdymą okupuotuo
se kraštuose ir apie 1939 m. rug- 
piūčio 23 d. pasirašytą Molotovo- 
Ribbentropo draugiškumo sutartį 
davė Maskvai progos apšaukti jį 
karo kurstytoju. Tai buvo ir prie
žastimi to fakto, kad oficialiame 

'priėmime, į kuri dr. Bilmanis bu
vo JAV vyriausybės pakviestas, 
sovietų ambasadorius atsisakė at
vykti. Tarp 64 įvairių pavadinimų 
knygų ir brošiūrų, kurias parašė 
dr. Bilmanis, pažymėtinos yra „Pa
baltijo valstybės ir Baltijos’jūra", 
„Jungtinės Pabaltijo valstybės po
karinėje Europoje" ir didžiulis 
400 pūsi, veikalas apie Latviją. 
Jos visos išleistos anglų kalba. 
Vokiečių kalba parašė „Latvijos 
ateities kelias" ir „Politiniai ir 
ūkiniai Latvijos pagrindai". Kiti 
maženės apimties veikalai paia'- 
šyti anglų, vokiečių ir latvių kal
bomis..

Dr. Bilmanis gimė 1887 m. Ry
goje. Maskvoje baigė istorijos 
studijas istorijos magistro laipsniu 
ir Vilniaus universitetas suteiktė 
filosof. daktaratą. Nuo 1920 m. bu
vo užsienių reikalų ministerijos 
Rygoje spaudos departamento vir
šininkas, nuo 1932 m: pasiuntiniu 
Maskvoje ir vėliau Vašingtone. 
Jis yra vienas iš Latvijos spaudos 
draugijos steigėjų. Keletą kartų 
dr. Bilmanis Latviją atstovavo 
Tautų Sąjungoje. Prieš sovietų in
vaziją 1940 m. birželio 17 d. dr. 
Bilmanis gavo specialius Latvijos 
vyriausybės įgaliojimus veikti 
vyriausybės vardu prie Latvijos 
pasiuntinio Londone tuo atveju, 
jei Latvija būtų svetimos karinės 
pajėgos okupuota.

Kaip žinome, velionis pereitais 
metais perėja į katalikų tikėjimą 
ir krikšto tėvais buvo Lietuvos at
stovas Pr. Žadeikis su žmona Va
šingtone.
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ŠERNIUKU MIESTAS
tas pareigas, kurios yra atlieka
mos ir kituose miestuose.

Miesto tarėjų pareiga yra pri-

K. V. ZAKARAUSKAS
žiūrėti, kad darbas būtų, teisingai 
paskirstytas ir gerai atliktas. 
Kiekvienas valdininkas neša at-

SIAIS metais, gegužės 15 die
ną, Berlyne, širdies smūgio 
ištiktas, mirė kun. Msgr. Eduardas 

J. Flanaganas, kuris buvo iš Ame
rikos atvykęs į Austriją ir Vokie
tiją, susipažinti su šių kraštų 'jau
nimo būkle.

Žinią apie jo staigią mirtį be
veik viso pasaulio spauda paskel
bė, ypač su dideliu susijaudinimu 
ir apgailestavimu ji buvo sutikta 
Amerikoje. Jo kūnas lėktuvu bu
vo iš Berlyno, išgabentas Ameri
kon.

Kun. Msgr. Flanaganas gimė 
1886 m. liepos 13 dieną Rosconv 
mon’e, Airijoj. Būdamas 18 metų 
amžiaus, išvyko Amerikon. Mokė
si New York’e, Romoje. 1912 m. 
baigė savo studijas Innsbruko 
universitete, kur buvo ir kunigu 
pašventintas.

Msgr. Flanaganas daug yra nu
sipelnęs Omahos skautų suorga
nizavime. Ilgą laiką buvo jis šio 
miesto labdaros įstaigų vadovu. 
Pastaruoju laiku buvo narys Ame
rikos tautinio, komiteto jaunųjų 
nusikaltėlių problemai tirti. 1937 
m. spalių 18 dieną Popiežius pa
kėlė jį savo Rūmų prelatu.

Kuo gi jis išgarsėjo Amerikoje 
ir kuo jis įdomus tapo kitų kraštų 
visuomenei? Amerikoje ir kituose 
kraštuose jis išgarsėjo savo įs
teigtu „Berniukų Miestu" (Boys 
Town), kurs yra pilna šio žodžio 
prasme tikras berniukų miestas, 
nes jo gyventojai yra beminkai 
ir valdžią sudaro irgi patys ber
niukai.

Šitokio miesto įsteigimo pradžia 
reikia skaityti 1917 metų gruodžio 
mėn. 12 dieną, kai kun. Flanaga
nas su penkiais vaikais, pasiskoli-* 
nęs 90 dolerių, išnuomavo Oma
hos mieste dviejų aukštų namą. 
Šiandie vaikų miestas jau yra 
išaugęs į ištisą didžiulį kaimą, 
kuriame visas valdžias funkcijas 
atlieka patys vaikai. Bet reikia 
pastebėti, kad Flanaganas šį dar
bą pradėjo iš pradžių ne su ber
niukais, bet su bedarbiais vyrais, 
atvykusiais iš kitur. 1913 metai 
Nebraskos kraštui nebuvo per
daug laimingi, nes vasaros sausra 
ir rudens per ankstyva šalna la
bai daug pakenkė žemės ūkio 
derliui. Tais pačiais metais kaip 
tik yra paskiriamas į Omahą ir 
kun. Flanaganas vienos bažnyčios 
klebono pagelbininku. Šiojo mies
to apylinkės pasižymi dideliais 
žemės ūkiais, kurių apdirbimui sa
vininkai visad yra reikalingi, va
saros darbo sezonui prasidėjus, 
didelio skaičiaus darbininkų. 2i* 
noma, kartu yra ir gera proga 
darbininkams žiemai pinigų užsi
dirbti. Bet tais metais šioje vals
tybėje karšti vėjai beveik du treč
daliu javų sunaikino. Ištiko kraštą 
nedarbas.

Ir, rudeniui atėjus, į Omahą 
pradėjo plaukti šimtai darbininkų, 
neturėjusių jokių uždarbio su 
taupų. Kiekvieną dieną kleboni
joje tekdavo pamaitinti nuo 20 iki 
30 žmonių. ■ Tad kun. Flanaganas 
pradėjo organizuoti platesniu 
mastu bedarbių šelpimą. Jis suor
ganizavo virtuvę, kuri buvo gau
siai remiama geraširdžių Omahos 
žmonių piniginėmis aukomis ir 
maisto produktais. Tūkstančiai 
žmonių, tais vargo metais buvo 
kun. Flanagano papenėti. Būdavo 
dieni), kad -tekdavo net iki 500 iš
dalinti maisto porcijų ir tiekai pat 
surasti nakvynę. Kai kurie iš jų 
šiek tiek dar atsilygindavo, bet. jei 
kas neturėjo kuo, iš to ir nebuvo 
reikalaujama.

Kas gi buvo tie kun. Flanagano 
šelpiamieji? Daugiausia kortomis 
prasilošę, narkotikų vartotojai, 
alkoholikai. Daugelį jų kun. Fla- 
naganui pavyko vėl į geras gyve
nimo vėžes įstatyti. Tačiau jis 
nesijautė esąs patenkintas savo 
darbu. Pasiryžo daug arčiau kiek
vieną jų pažinti, teiraudamasis 
priežasčių, kodėl tokiu keliu nuė
jo. Jis susipažindavo su jų šeimos 
būkle, pažindavo jų draugus ir 
stengėsi kiek galėdamas išstudi
juoti jų jaunystę. Po ilgesnių nuo
dugnių studijų, jis padarė bendrą 
išvadą, kad tokio jų gyvenimo 
priežastis yra jų vaikystės dienos, 
kurias teko jiems praleisti be tė
vų, be jokios globos, kuriais tuo
met nieks nesirūpino. Tat kun. 
Flanaganas pasiryžta lenkti medį, 
kol jis dar jaunas. Pradėjo rinkti 
vaikus, kurie augo be tėvų, be jų 
globos; kurie, dažnai ateidavo pas 
jį prašyti maisto ir pastogės.

Prieš pat Kalėdų šventes kun. 
Flanaganas atidaro pirmus to
kiems vaikams globos namus, ku
rių pirmais gyventojais- ir buvo 
penki vaikai. Trys iš jų buvo 
teismo nuteisti, o du iš gatvės 
atėję. Skaičius tokių „piliečių" 
greitai augo ir jau Kalėdų metu 
buvo išaugęs iki 50. Švenčių metu 
maisto patiekalai nebuvo ypatin
gai puikūs, nes dar ir sviesto ne
turėta. Pradžioje kun. Flanaganas 
buvo manęs tokius vaikus, palai
kęs savo globoje vieną 'kitą mė
nesį, vėliau jiems surasti gerą pa-# 
vyzdingą šeimą, kuri sutiktų to
liau, kurį jų auklėti ir globoti. 
Tačiau šitas dalykas jam nepavy-

gų, kuriame pastatyti globos na
mai su 1000 berniukų-gyventojų. 
Čia rasime puikiausiai įrengtą 
ūkį, modernią skalbyklą, pieninę, 
konservų fabriką, mokyklą, di
džiulę salę, puikų plaukiojimui 
baseiną, vidaus ligų ir dantų kli
nikas. Ir visa tai yra keturiuose 
trijų aukštų rūmuose; dar yra 25 
kiti namai, kuriuose gyvena jauni 
„Berniukų Miesto" gyventojai.

Berniukų miestu kilo didelis 
susidomėjimas visoje Amerikoje.

sakomybę už savo namo tvarką. 
Jis prižiūri gyvenamąjį namą, pri
žiūri, kad miegamieji būtų tinka
mai sutvarkyti, kambario švarą ir 
visa kita, kas reikalinga.

Ypatingai kun. Flanagano auklė
jimo programoje yra užakcentuo
ta ugdymas kiekvieno tokio „gy
ventojo" -savim pasitikėjimo ir 
gerbimo kito nuomonės. O, šie 
veiksniai yra ytin reikalingi vė
lesniam demokratiniam gyveni
mui- Jam nebus sunku vėliau su-

KUN. P. BRAZAUSKAS Tremties keliais (anglis)

kOį nes atsirado iš anksto nenu
matytos kliūtys. Vaikų skaičius 
prieglaudos namuose greitai augo, 
tat reikiamo skaičiaus gerų šei
mų, sutinkančių pasiimti tokį vai
ką globoti, buvo neįmanoma su
rasti.

Bet kun. Flanaganas ilgai laukti 
negalėjo, nes jau jo pirmieji rū
mai pasidąrė per maži, kadangi 
tokių „piliečių" skaičius buvo pa-

ypač kai'1938 m. .kino ekranuose 
buvo pradėta demonstruoti f'!ma 
„Boys Town".

Įdomu, kad šiol miesto paja
mose nefigurųoja jokia valstybės 
nei bažnyčios "ar kokio nors kito 
labdaros organo parama. Šio mies
to finąnsinį pagrindą sudaro gerų 
jo prietelių piniginės pašalpos.

Auklėjimo programa šiems „mies
telėnams" yra kun. Flanagano il-

rasti galimybę bet kur gyvenime 
pri tilpti.

Antrasis šios mokyklos progra
mos punktas yra intelektualinis 
lavinimas. Pradžioje kun. Flana
ganas šio miesto gyventojus siųs
davo į kitas mokyklas. Bet vėliau 
jis įkūrė jau šiame mieste pra
džios mokyklą, gimnaziją, moder
nią amatų mokyklą.

Daugelis vaikų patys apsispren-

KUN. P. BRAZAUSKAS Apreiškimas (pieštukas)
Iš liet, meno parodėlė Glasenbache Austrijoje

kilęs iki t75. Gandas apie kun. 
Flanagano įsteigtus vaikų giobos 
namus plačiai pasklido. Tat ir 
vaikų skaičius augo dienomis. At
sirado reikalas kun. Flanaganui 
ieškoti kur nors daug erdvesnių 
rūmų. Netoli Omahos miesto buvo 
parduodamas geromis sąlygomis 
160 margų ūkis. Jis jį ir įsigijo.

Taip ir atsirado berniukų mies
tui „teritorija", kurioje prasidėjo 
savarankiško miesto gyvenimas. 
Tiesa, šiandie šio „miesto" teri
torijos plotas apima apie 900 mar

gų metų studijų, ir jo praktikos 
vaisius. Jau nuo pradžios kun. 
Flanaganas visą miesto valdžią 
nutarė perleisti vaikams, o pa s 
su jais bendradarbiauti, būti jų 
auklėjimosi budėtoju.

Taigi, idėja.vaikų savarankios 
valdžios , buvo realizuota. piandie 
berniukų mieste mes rasinfe :ų 
pačių išrinktą burmistrą, keletą iš 
jų pačių miesto tarėjų ir ,17 įvai
rių miesto pareigūnų. Tie šio 
miesto tarnautojai atlieka visas

džia pagal savo įgimtą linkimą 
kurio amato mokytis. Vieni imasi 
puodžiaus amato, kifi medžio ap
dirbimo, kiti spaustuvės, kiti auto 
mechanikos, siuvimo, kirpimo, ra
dio, elektrikos. Reiškia, toks vai
kas, pragyvenęs šiame mieste ir 
išmokęs kokio nors amato, išeina 
į gyvenimą. Jam jau nereikia 
miesto gatvių „šlifuoti", dairytis, 
ko čia nusitverti, kad pramistų, 
bet lengvai suranda sau darbo
vietę savo išmoktai specialybei.

Šios mokyklos programoje ypa
tingai yra užakcentuotas visuome
ninis susipratimas ir religijos mo
kymas. Čia nėra jokių rasinių 
skirtumų. Nekatalikai vaikai taip 
pat privalo išmokti krikščionj^kos 
dorovės* dėsnių.

Popiežius Pijus XII ypatingai 
yra atkreipęs didelį dėmesį į tin
kamą vaikų auklėjimą. Šita parei
ga pirmiausiai tenka šeimoje tė
vams. Vaikų auklėjimas turi būti 
vispusiškas. Neužtenka vaiką in
telektualiai išlavinti, bet reikia 
taip pat kreipti atydą ir į jo bū
do auklėjimą, kurs taip pat yra 
nemažesnės reikšmės vaikui už jo 
intelektualinį išlavinimą. Šv. Tė
vas pabrėžtinai primena, kad, vai
kus auklėjant, reikia atkreipti dė
mesį į tas vaiko ydas, kurios ja
me jau . iš anksto pasireiškia. Rei
kia ugdyti vaikuose geras būdo 
savybes, kad išėjęs į gyvenimą, 
būtų 'pilnai jam pasiruošęs ir 
atsparus įvairioms neigiamybėms. 
Juk yra teisinga, kad vaikų liki-

ihas jau yra išsprendžiamas, dar 
jiems šeimoje esant. Tėvų padary
tos vaikuš auklėjant klaidos daž
nai pakreipia jų gyvenimo vėžes 
neigiama kryptimi. Gyvenime leng
va rasti pavyzdžių, kad tėvams 
laiku 'neatkreipus dėmesio į vaike * 
pasireiškusį egoizmą ar kitą ydą, 
vėliau patys tėvai patiria to kar
čius vaisius.

,;Bemiukų Miestas" yra pir
miausia prieglobstis ir mokykla 
tiems vaikams, kurie yra bena
miai, apleisti, bastosi gatvėse. Iš 
tikrųjų, šio „miesto" gyventojų 
beveik 10% jau yra bausti ar fi
gūruoja baustinųjų sąrašuose. Kiti 
yra • pakrikusių šeimų, kuriais 
tėvai nesirūpina. Flanaganas savoj 
auklėjimo programoje ypač stip
riai yra pabrėžęs meilės ir rūpes
tingos globos bruožą, kad šitie ~ 
vaikai pajustų tai nors čia, ko, 
deja, neteko pajusti šeimoje.

Kun. Flanaganas neigia įsitiki
nimą, kad iš tokių vaikų nieko 
gero negalima tikėtis ateityje. Tai 
neteisinga, sakė jis, nes kiekvie
nas žmogus yra Dievo sutvertas 
būti geru piliečiu visuomenės, 
kurioj^ jis gyvena. O jei toks 
vaikas užauga kenksmingu nariu, 
tai. tik dėl to, kad jis turėjo blo
gus tėvus, blogus mokytojus. Gi
lus kun. Flanagano įsitikinimas 
yra, ką jis savo ir ilgų metų prak
tika ir stebėjimu patyręs, kad ir 
tokį, jau iš anksto pasmerktą 
žmogų galima pataisyti, tik reikia 
jį auklėti, gerai iš ąnksto pažinus, 
supratus ir vėliau stipria doze 
meilės jo auklėjimą persunkus.

Tai tokia pagrindinė yra „Ber
niukų Miesto" auklėjimo konsti
tucija, , pagal kurią yra rengiami 
gyvenimui tie, kurie kartaus liki
mo buvo pasmerkti gyvenime bū- 
ti tikėtomis, kalėjimų įnamiais. 
Iki šio laiko jau yra su viršum 
5000 iš šio miesto iškeliavusių 
tokių gyventojų ir įsijungusių į 
gyvenimą kaip geri, pavyzdingi, 
gyvenimui pasiruošę visuomenės 
nariai ir valstybės piliečiai.

Šiandie „Berniukų Miesto" idėja 
norima* įgyvendinti ir Italijoje. 
Pastaruoju metu jau yra organi
zuojamos Amerikoje lėšos, kurios 
įgalins tokį miestą įkurti ir Ape
ninų pusiąsalyje.

KRIKŠČIONIŠKOJO ŠIŲ DIENŲ 
MENO PARODA

Koelno katedros 700 metų- su
kakties minėjimo rėmuose ren
giama Koelne krikščioniškojo šių 
dienų meno paroda. Parodoje bus 
išstatyti bažnytinio meno kūriniai, 
sukurti paskutiniųjų 25 metų lai- 
kotarptyje Europoje ir Siaurės 
Amerikoje.
NUTEISTAS VENGRIJOS KATA

LIKŲ AKCIJOS DIREKTORIUS
Vengrijos Katalikų Akcijos 

direktorius prelatas dr. S. Mihalo- 
vics vengrų , bolševikinio teismo 
nuteistas už akių 10 metų kalėti 
už tariamus karo nusikaltimus ir 
priešinimąsi „dempkratinei valsty
bės tvarkai". Katalikų akcijos kul
tūros sekretorius E. Lenard nu
teistas 6 metus kalėti, kun. A. 
Tolesso ir L. Varsanyi vienus me
tus kalėti ir kun. P. Nemeth 10 
mėn. kalėti dėl tų pačių kaltinimų.

LAUKIAMA SENSACINGOS 
BYLOS

Romoje laukiama sensacingos 
bylos V. Scąttolini, išleidusio 
knygą „Slaptieji dokumentai ir 
Vatikano diplomatija". Tai die
noraščio formos knyga, kur Scat- 
tolini paskelbė tariamus privačius 
ir slaptus Popiežiaus bei Vatikano 
žymiųjų atstovų pasikalbėjimus 
Bažnyčios ir politikos klausimais. 
Šį knyga laikoma^ didžiausiuoju' 
šių laikų falsifikatu, kuriuo labai 
naudojosi komunistai rinkimų,ko
voje. ,
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i Lietuvos menas prie Bodeno ežero
ANDRIUS JOGAUDAS

Werters“ su V. Jonyno medžio 
raižinių iliustracijomis ir „Lithu
anian Art in Exile". Svetimtaučiai 
domisi ne tik parodoj išstatytais 
kūriniais bet ir minėtais dailės

„BUK MUMS MALONUS”
KUN. V. BAGDANAVICIUS

leidiniais.
Lietuvių dailės parodos Kon

stancoje aukštą meno lygį pa
brėžė 'savo kalbose, parodą ati
darant, aukšti vokiečių ir pran
cūzų pareigūnai bei šio miesto 
kultūros reprezėntatai. Konstancos 
menininkų draugijos pirmininkas 
Dr. Leiner savo kalboje pareiškė, 
jog jo gimtasis miestas vėl pra
vedąs langą pasaulį ir sudarąs 
galimybę jo gyventojams susi-

kurie pirmą kartą turį progą susi
pažinti su šio mūsų dailininko, 
kūryba. Gaila, kad Adomas * Gal
dikas, persikėlęs gyventi į Pary
žių neturi galimybių .mums pa
rodyti viso savo tremties dienuose 
sukurto lobio 1 Ypač mums būtų 
įdomu pamatyti tuos dailininko 
kūrinius, kuriais šiandien jis ža
vi Paryžiaus, o rytoj stebins New 
Yorko dailės pasaulį...

Mūsų dailininkų paroda Kon- pažinti su kitų kraštų meno kury- 
stancoje, tiek kūrinių gražiu įvė ba. Šį kartą jiems esą malonu susi- 
minimu, tiek ir ekspozitūra, daro pažinti su tolimos lietuvių tautos 
labai gerą įspūdį. Parodos svorį aukšto lygio daile. Panašią mintį nudžiugs šios knygos sąvininkas, 
padidina dar ir tai, kad prie įėji- išreiškė ir Konstancos Militaire tai aiškiu bei paprastu giliu ir la- . tė b i
mo yra įšstatytizpardayimui mūsų Gouvernement vardu parodą a ii- bai kondensuotu Romos Mišiolo n,aus mies ° sven es el 
dailės leidiniai: A. Galdiko ir V. daręs gubernatūros informacijų minčių išvertimu į lietuvių kalbą. mieto un:> ^er e ,mo 
Jonyno parodos Baden-Badene skyriaus viršininkas Ferber. Ne- 5 - —
proga išleistas gražus iliustruotas gausios lietuvių bendruomenės dvasininkijos dabar yra labiau 
leidinys, monografija „V. K. Jony- Konstancoje vardu jautrų pasvei- 
nas", visai neseniai j _ . , r
Goethes „Die Leiden des Jungen Petras Žilionis.

Sekmadienių bei šventadienių šv. 
mišios ir lietuvių katalikų dažniau
siai vartojamos maldos bei giesmės. 
Paruošė Kan. Dr. F. Bartkus, išleido 
LUX leidykla. Stuttgard, 1948 m.. 
413pusl. tiražas 10.000 egzempliorių, 
formatas toks kaip Naujojo Testa
mento. tos pačios leidyklos išleisto, 
kanonas atspaustas dviem spalvom.

Su šia maldų knyga atrodo lie
tuvių visuomenė išeina iš vaikiš
kųjų maldaknygių laikų. Naujai 
išleistoji knyga tiek savo formatu 
ir švariu spaudos darbu, tiek savo

nemėgstąs perdėjimų. Dėl to ir šie 
trumpučiai jo komentarai daro 
labili gerai išsijotų brangių grūdų 
įspūdį. Ieškąs tikro tikėjimo grūdo 
žmogus čia galės jį rasti nepa
prastai prieinamoje ir tyroje for
moje. Trumpučiu kan. Bartkaus sa
kiniu galima be baimės pasitikėti.

Salia sekmadienių mišių malda
knygė „Būk mums malonus” patie- 

—vv kia *r Pavalomųjų Bažnyčios šven- 
turiniu* vr7"verta būti*“kultūringos bei Lietuvoje Švenčiamų šven- 
tautos maldų knyga. Kuo ypatingai čiM mišlas- KaiP rūpestingai Auto- 

{< rius šias šventes atrinko, matyti 
ir iš to, kad jis nepamiršo ir Vil- 

šv. Kazi-
šventės.

Vargiai ar kas kitas iš Lietuvos mišių:
- - Maldininkas čia ras ir______ __________ ____ Pi!"a le-

. k. auuy- Konstancoje varnu jautrų pasvei- pasiruošęs šiam uždaviniui atlikti, 
pasirodęs kinimo žodį prancūziškai pasakė Laip kan. Dr. F. Bartkus. Jis, bu- e s 4. une ie uvo e o

—- damas ilgametis Vilkaviškio kuni- fleho mėgiami ir tremtyje yra pa-
gų seminarijos moralinės teologi- sill9«- Mišparams yra paimtas nau
jos protesorius, ilgametis jos dva- ias lotyniškas psalmių vertimas ir 
sios tėvas o vėliau rektorius ir išverstas lietuviškasis.
teoretiškai ir'praktiškai yra pui- Sakramentų skyriuje pažymėti-, 
kiai įsigyvenęs krikščioniškojo pa- nas dalykas yra Krikšto sakra- 
maldumo rūme ir jokioje jo erd- mento apeigų ištrauka, paimta iš 
vėje nesijaučia kaip svečias ar Romos Ritualo. Tai irgi yra lig 
svetimas. Pagarsėjęs prof. Bartkaus šiol nematytas dalykas mūsų mal- 
sugebėjimas trumpai, tiksliai ir dakygnėse’. Ir kunigai ir pasau- 
aiškiai formuluoti savo mintis la- liečiai gerai žino, kokių kartais 

q bai tiko šiam uždaviniui. keistų ir nemalonių situacijų pasi-
Mes qalime būti tikri, kad iš taiko, kai krikšto tėvai būna nuste- 

sirginėjo ir buvo atsigulęs buv. kompetetingo autoriaus rankų įse- binti kunigo klausimų krikšto me- 
■prof. Kuzmos ligoninėj gydytis. J“1 Pa,enkins krikščioniško tu ir nežino, kų j juos atsakyti. 

—. _ ,. . 31 r „a,,, rslvJssvvizv nilnnmnc iočlranti mal. Dahar Irriiržtr* f o va i nnrpdamirim.Pirmo Pasaulinio karo metu per-

JUOZĄ CIPLIJAUSKĄ prisiminus
(Penkerių metų mirties sukakčiai paminėti) 

Dr. V. T

Liepos 15 dieną Konstancoj ati
daryta dviejų ilievių meno kūrinių 
paroda.

Lietuvių dailės meną prie Bo
deno ežero reprezentuoja prof. 
Adomas Galdikas ir prof. Vytau
tas Jonynas, neišskiriamoji „dve
jukė", su savo dailės kūriniais 
keliaujanti iš vieno Vakarų Vo
kietijos miesto į kitą. Mūsų daili
ninkai su savo paroda yra įsikūrę 
istoriniuose, skulptūromis, barelje
fais ir kitokiomis meno puošme
nomis padabintuose Wessenberg- 
haus rūmuose prieš didingąjį 
Miunsterį. Lietuvių dailės paroda 
užima antro aukšto dvi sales. 
Pirmoji, nedidelės erdvės salė, 
paskirta Vytauto Jonyno maži 
nio formato grafikos kūriniams
ekslibrisams ir prancūzų okupuo
tosios zonos pašto ženklų kole
kcijoms. Parodoj išstatyti beveik 
visi šio mūsų dailininko darbo 
ekslibrisai. Įdomu, kad knygos prqjt. D r. 
ženklų savininkų tarpe yra žymių 
■užsieniečių pavardžių, k. t. Pran
cūzijos armijos aukštų karių, vo
kiečių mokslo ir meno profesorių 
bei kit., kurie rodo, kad mūsų gra
fiko knygos ženklų menas jau yra , 
prasiskverbęs ir į Vakarų Europą. __ 
Su susidomėjimu žiūrovas apžiūri R- J- Ciplijauskas gimė 1887
V. Jonyno pašto ženklų pilną rin- Į ^/m- gruodžio 14 d. Šunskuo-
kinį. Išstatyta Wurttembergo, Ba- se, ten pat išėjo pradžios
■deno, Saaro ir Reinland — Pfalzo mokyklą, 1908 m. baigė Marijam-
pašto ženklų kolekcijos; šalia jų polės gimnaziją ir 1913 m. Varšu- 
išstatyti ir ženklų eskizai, pieši- vos universiteto medicinos fakul- 
niai bei projektai. .Filatelijos me- tetą. 1905—1907 m. J. Ciplijauskas 
no žinovų teigimu tai, esą gra- dalyvavo revoliuciniam darbe Lie- 
žiausi pašto ženklai šio meto Eų- tuvoj. Už studentų riaušes 1908 m. 
ropos kontinente. Varšuvoj sėdėjo kalėjime.-Varšu

voj visą laiką buvo lietuvių stu-
Iš pirmosios nedidelės salės (jentų d—jos kasininkas ir daly- 

žiūrovas patenka į erdvią ir vavo tenykštės lietuvių kolonijos 
gerai apšvieštą salę. Šios salės gyvenime. 1913—1914 dirbo gydy- 
tryS sienos paskirtos V, Jonym tojo darbą Dorpate ir Kaune. Mo- 
grafikai ir ketvirtoji A. Galdiko bilizuotas nuo pirmo Pasaulinio 
tapybos kūriniams. Tremties dienų j^aro pradžios buvo gydytoju įvai- 
V. Jonyno darbai — jau minėtieji nOse dalyse* Kaune, Odesoj ir 
pašto ženklai ir kelių knygų me- fronte. Karui pasibaigus keletą 
džio raižinių iliustracijos. Parodoj metų buvo „zemstvos" gydytoju 
išstatytas pilnas rinkinys Goethes Ukrainoj. 'Grįžęs Lietuvon 1921— 
„Verterio” iliustracijų, kuriose su 1923 m., buvo Sakių apskr. gydy- 

.giliu įsijautimu ir technikiniu įgu- toju, 1923—1933 Kauno universi- 
. dimu grafikinėmis priemonėms pa- teto moterų klinikos asistentu, 

vaizduotas Goethes veikalo dvasi- nuo 1933 iki 1939 Klaipėdos Raud. 
nis pasaulis. Prospiere Merimęe Kryžiaus ligoninės direktorium ir 
„Lokio" iliustracijos dvelkia lie- moterų skyriaus vedėju. Klaipė- 
tuviškų pasakų ir padavimų nuo- doj buvo lietuvių gydytojų medi- A’ prof' dr' JaO2as Ciplijauskas 
talkomis. Su nemažėjančiu dėme- cinos draugijos pirmininkas ir L. 
siu žiūrovas sustoja ties „Ham- Raud. Kryžiaus Klaipėdos skyriaus 
lėto” iliustracijų eskizais. Dai- pjnnininkas. Gyvendamas Klaipė- 
lininkas turiningą ir gilų Šekspyro doj, Dr. Giplijauskas savo veikla 
tragedijos herojų išgyvenimų pa- paiajkė lietuvystę, ir jo vadovau- 
sauiį bando išreikšti naujomis jama ligoninė aptarnavo ne tiktai 
grafikos priemonėmis. „Hamleto Klaipėdą bei jos apylinkes, bet ir 
iliustracijų eskizai rodo, jog V. Žemaitiją bei tolimesnes vietas. 
Jonynas ieško naujų priemonių 
savo vidaus pasauliui išreikšti ir 
reikia pasakyti, jog ieško ne be 
teigiamų rezultatų.

D R. J. Ciplija 
m. gruodžio 

ton nat

taikos, dirbo kiek pajėgdamas, 
nors kartais skundėsi, kad jo 
sveikata — širdis —r ne tvarkoj,

pamaldumo pilnumos ieškantį mal- Dabar krikšto tėvai, norėdami‘rim- 
dininką. Čia nebus nereikalingų tai ir sąmoningai dalyvauti krikš- 
svaičiojimų ir perdėjimų, kurie to apeigose, galės joms pasiruošti 

. dažniausiai nieko bendro neturi iš savo maldų knygos.
nei su krikščioniškuoju pamal- Turtingas yra šioje maldakny- 
dumu nei su Bažnyčios mokslu, gėje ir įvairių maldų bei giesmių 
Tenka atkreipti dėmesį į vieną di- skyrius. Jame yra ir senų mums 
delį šios knygos naujumą, paly- visiems brangių dalykų ir naujų, 
ginus su senesnėmis. Po kiekvienų Štai kad ir maldos į apaštalą 
sekmadienio mišių ji turi trumpą Judą-Tadą ypatingai sunkiose gy- 
kokios nors srities pagrindinių venimo valandose kartu su Judo- 
krikščionybės tiesų komentarą. Tai Tado litanija.
yra apie 20 smulkaus teksto eilu- *Neužmiršo autorius nei maldų 
čių, kurios maldininkui duos pro- už tėvynę, nei gražaus Maironio 
gos mišių metu prisiminti savo posmo: „Apsaugok, Aukščiausias, 
tikėjimo pagrindus ir juos sujungti tą mylimą šalį..Su kokiu švel- 
į vieningą visumą su vykstančiomis niu rūpestingumu autorius šią mal- 
mišiomis ir su savo gyvenimu. Šios daknygę rengė, liudija ir tai, kad 
eilutės ne kartą galės mums būti jis nepamiršo maldos ir už tuos, 
legva priemonė patikrinti, ar mes kurie dirba mūsų išlaisvinimui: 
savo mintyse ir darbuose esame „Neduok palūžti mums po sunkia 
kartu su Bažnyčia. Prof. B. ir savo tremtinių našta. Teik išminties ir 
teologijos mokyme ir savo gyve- jėgų dirbantiems mūsų išlaisvini- 
nime yra žinomas kaip žmogus mui ir gerovei.”

sirgtos šiltinės, matyti, pasiliko ne 
be įtakos jo sveikatai. Vėliau 
okupacijos ir nuolatinis perkro
vimas darbu sutrumpino jo gv- 
venimą; jis mirė 1943 m. birželio 
m. 29 d., eidamas 55 mietus. Apie 
Dr. Ciplijauską, kaip ir apie me
tais ankščiau mirusį prof. VI. Kuz-

1939 m. nustojus Klaipėdos ma, galima pasakyti, kad mirė
Krašto, Dr. Giplijauskas grįžo į prieš laiką nuo persidirbimo, ne-
Kauną ir kurį laiką gyveno irdir- suspėjęs pasireikšti, visu savo pasiūlius Latvijos pasiuntiniui-----
bo čionai. . Atgavus Vilnių tų pa- kūrybiniu pajėgumu. Būdamas Sumą. Rmao

Galdiko ak- čių metų rudenį jis buvo paskir- aukštų kvalifikacijų specialistas, nariu gali būti kiekvienas latvis,
varelės tai spalvų „fejerverkai", tas direktorium Vilniaus L. Raud. Dr. Ciplijauskas, kaip chirurgas Fondo5’ valdybas
A. Galdikas r.a nuo šiandien turi Kr. ligoninės, kuri perėmė buv. prof. Kuzma, okulistas prof. Avi- rinkimuose dalyvavo 95% visų narių, 

' - . ’........................... Dr. žonls ir kiti nęprlklausomybės lai-

kų tuvio gydytojo vardų mūsųvisuo- S?uriuo“Vprlsta«°i™S mšsS-“tiek 
940 menės akyse ir atpalaidavo mūsų kairieji, ties dešinieji. Išrinktųjų tar- ____________•.. .. .. pe yra daug Latvijos seimo narių, ligonius nuo reikalo kreiptis pas rašytojų, Rygos universiteto profeso- 

užsienio gydytojus. rlM. kunigų (Uut. ir kat.) ir k. Tuo
r>v r-i i \ ji būdu latvių pabėgėliai Švedijoj |stei-Dr. Ciplijauskas dalyvavo spe- gį savo „parlamentą“, nes bendrai su 

cialioj medicinos spaudoj („Medi- vaikais ir seniais Švedijoj yra liktai .... . fri J - 5.000 latvių, todėl tie 1.700 balsavusiųeina ) kur atspausdino mokslinius atstovauja beveik visus asmenis, ku- 
straipsnius „Radium ir jo pritai- rle turėtų teisę , balsuoti, renkant . _ £ normalų parlamentą. Šiomis dieno-
kymas ginekologijoj , „Gimtuves mis fondo valdyba sudarė prezi- 
vėžys ir jo gydymo problema" ir ūlumą, kurio pirmininku išrinktas 
, ’ prof. dr. Karlis Straubergs, žinomaskitus. latvis folklorp tyrinėtojas.

Dr. Ciplijauskas paliko šeimą, ----- -
kuri gyvena tremty: žmoną ir 3 Anglų zonoj, Bad Oenhausene, bri- 
dnkrac Tr> 7-nnna vra mokvtnia ** okupacinės kariuomenės štabe padūktas. Jo žmona yra mokytoja sibaigė latvių trieno festivalis, ku- 
vienoj lietuvių gimnazijoj, o vy- riame su koncertais pasirodė Latvijos ___ • ... .. konservatorijos meno pajėgos, Rygos resnioji duktė eina tėvo pėdomis, Ir Liepojos operų primadonos Ir so- 
studijuoja mediciną Tūbingeno Ustai, Meerbecko stovyklos choras, vadovaujamas buv. Rygos Nacionali- universitete. nio Teatro dirigento Lietinio, Meer-

becko latvių teatras su Šekspyro ir 
Šilerio vaikalais („Dvylikta naktis“ ir 
..Wilhelm Tell") ir Oldenburgo lat
vių opera su „Sevilijos kirpėju". Fes
tivalio metu taip pat įvyko dailės 
paroda.

Iš latvių kultūros gyvenimo
Šių metų pradžioj Švedijos latviai, 

■ tūlius Latvijos pasiuntiniui V. Sal-

Išstatytos Adomo

A. Galdikas ne nuo 
savitą veidą ir mūsų dailės raido- lenkų universiteto klinikas, 
je kalba savita spalvų kalba. Tokį Ciplijauskas kaipo prityręs ligo- kų gydytojai, aukštai iškėlė lie- dauguma narių gyvena ne stockhoi- *_ , .. . . . . ...... nnun Kaiminiams naunl carainęGaldiką mes pazmom tevyneje, nines administratorius dare 1 
toks jis liko ir atsidūręs po sve- galėdamas: Kai birželio mėn. 1940 
timu dangum, tik dar labiau iš- m. rusų kariuomenė okupavo Lie- 
ryškėjo jo forminės bei spalvinės tuvą, Dr. Ciplijauskas pasiliko 
savybės. Konstancos parodoje Vilniuj, kur tęsė savo darbą ir 
Adomas Galdikas išstatė aštuonis tenai pergyveno bolševikinės oku- 
savo darbus. Tematika „galdikiš- pacijos laiką. Vilniuj jis gyveno 
ka” — Žemaičių žemės gamtovaiz- ibi rusų - vokiečių karo pradžios, 
džiai su senomis kapinėmis bei kada buvo pakviestas į Kauną Uni- 
pakrypusiais kryžiais, Palangos versiteto moterų klinikos vedėju 
pajūrio idilija. Pietvakarių, Vo- ir profesorium. Čia Dr. Ciplijaus- 
kietijos vaizdai. Galdikas — spai- kui teko dirbti sunkiose karo są- 
vų efektų ieškotojas, kuria įdo- lygose. Be tiesioginio darbo ligo- 
mias „spalvų simfonijas”,, kurios ninėj ne mažai laiko jam atimdavo 
žiūrovui daro stiprų ir patrauklų ruošimasis paskaitom; kaipo lek- 
įspūdį. Iš aštuonių darbų sunku torius jis buvo studentų mėgia- 
susidarytį pilną A. Galdiko kury- mas. Nežiūrėdamas sunkių ap- 
bos vaizdą, ypač svetimtaučiams, linkybių, jis nenustojo geros nuo-

Latvių stygų kvarteto gastrolės po 
Angliją, Airiją ir Švedija, užsitesu- 
sios 3 mėnesius, pasibaigė ir meni
ninkai grižo | Vokietiją, britų zoną, 
kur jie gyvena. Sekančioms gastro
lėms jie vyks i Švediją.

Latvių chorai Vokietijoj, Švedijoj 
ir Anglijoj šią vasarą ruošia visuo
tinę latvių dainų šventę paminėti pir
mosios latvių dainų šventės 75 metų 
sukakčiai Pirma tokia šventė įvyko 
1873 m. Rygoje. IŠ viso yra |vykę de
šimt tokių švenčių. Komunistiniai 
okupantai Rygoje ruošiasi taip pat 
šią sukakti paminėti. Švedijoj šiai 
šventei vadovaus buv. Latvijos ope
ros dirigentas Teodbrs Reiters. Nese
niai Reiters dirigavo simfonini kon
certą Stockholme radiofone.

A. Baumanis

NAUJOS KNYGOS
Tumas-Vaižgantas „Pragiedrn-* 

I i a i“. Pirmas tomas. Išleido,, Alstia". 
Kassel Mattenberg, 1948 m. 160 psL 
Kaina DM. 3.—.

Arthur Koestler, Nulis Ir Be
galybė. Romanas. Vertė V. Kazo
kas. Išleido Talka. Tuebingen, 1946 m. 
114 psl. Kaina nepažymėta.
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TRUMANAS PRAŠO DP REIKA
LAMS PADIDINTI LESŲ

Prezidentas Trumanas dar bartą 
rugpiūčio 2 d. kreipėsi j Kongresą, 
prašydamas numatytas DP įstaty
mui vykdyti lėšas iš» 2 mil. dolerių 
padidinti iki.4 mil. Savo reikalavi
mus prezidentas grindė tuo, kad su 
DP įstatymu numatytais 2 mil. dol. 
tegalės būti į JĄ V perkelta tik pu
sė pasirašytame įstatyme išvirin
tųjų asmenų.

PASKIRS DP KOMISIJĄ
Prez. Trummanas numato iki šio 

mėn. 8 d. paskirti DP komis ją DP 
įstatymui įvažiuoti į JAV vykdyti. 
Taip pat artimiausiu laiku bus 
paskirti 12 laivų DP pervežimui 
Paskiri JAV štatai sutiko priimti

100.000 DP, pažadėdami jiems dar
bo ir patalpas.

IŠ KRIKŠČIONIŲ DP KATALIKAI 
SUDARO DIDŽIAUSI %

Stars & Stripes iš Bad Kissingeno 
IRO amerikiečių zonos vyr. būsti
nės liepos 24 d. praneša, kad krikš
čionys sudaro didžiausią religinę 
grupę iš visų DP, gyvenančių 
amerikiečių zonoje. Iš pranešimo 
matyti, kad žydų yra 190.651, bu
distų 680 ir mahonetų 168. Tarp 
krikščionių dominuoja Romos ka
talikai su 76.609 asmenimis. Pro
testantų yra 47.360 ir graikų orto
doksų 36.543-

KONFERENCIJA DP KLAUSIMU 
„Kalifornijos Lietuvis" savo š.

m. Nr. 6 rašo: Gegužės 27 d. Bal-

ŠIRDELA-NE AVELA
' (Perkelta iš 3 psl.)

timore Hotel patalpose įvyko Ka
lifornijos State katalikų organiza
cijų atstovų konferencija DP 
Amerikon įsileidimo reikalu. Kon
ferencijoj dalyvavo įvairių tautų 
ir vyskupijų atstovai. Taip pat da
lyvavo NSWC atstovas. Lietuvius 
katalikus atstovavo vietos kuni
gai, p. Starkienė ir redakt. X. Ski- 
rius. Lietuviai konferencijai pris
tatė 151 globojamųjų sąrašą ir 
apie 90 asmenų su affidevitais. 
Tuo būdu lietuviai laimėjo antrą
ja vietą. Juos pralenkė vengrai, 
kurie čia turi skaitlingu koloriiją. 
Konferenciją savo dalyvavimu pa
gerbė ir Los ’ Angeles Arkivysku
pas J. F. McIntyre, kuris išklausė 
atstovų pranešimų ir pasakė labai 
palankią DP atžvilgiu’ kalbą. Arki
vyskupas tarp kitko pasakė, kad 
Amerika savo didybės pasiekė tik 
įvairių tautų žmonių dėka. Tad 
kodėl vėl nepakartoti to paties. 
Nelaimingiems DP padėti mus 
įpareigoja pati krikščionybė, ku
ri yra Meilės religija. Be to, gar
bingasis svečias pasakojo, kad - ir 
jisai buvęs, 1945 m. grįžtant iš 
Romos, muitinės valdininko pava
dintas DP. Šio pavadinimo jisai 
tada dar gerai nesupratęs, ką tai 
reikštų. Šiandien, sakė toliau Ar
kivyskupas, aš tuo vardu didžiuo
juosi."

LIETUVIAI

pritilpti. Nei Nenorėk-..sunorma- 
linti" gyvenimą, pats atsidūręs ne
normalioj padėty. Kitaip tu apgau
dinėji save ir kitus, tu išduodi 
viešą ir bendrą reikalą. Būk bent 
tiek garbingas! Esi prasilenkėlis, 
nenorėk vaidinti .herojų. Kas su
maišo šias vertybes, tas sumaišo 
viską. Pasaulio tu nepakeisi! Gali 
tik savo aplinką apmarinti, gal net 
apnuodyti. Gali kitus — silpnes
nius — pastūmėti panašiu keliu. 
Tavo sąžinės balastas, be tiesio
ginių neleistinų priemonių, dar pa
didės šiais netiesioginiais apsunki
nimais.

Gal tu vadini save visuomeninin
ku ar visuomenės žmogum? Rodos,

dabar gi jau atsiradę daugiau. 
Laikas gal atneš kokių pataisų. 
Gal nelaisva pusė pasidarys vė
liau laisva. Kas žino, kaip bus 
atsitikę su tais, kurie liko už ge
ležinės uždangos?

Nepermaldaujamas patarimas tau 
atsako: susitvarkyk taip, kaip są
žinė, vieša dorovė ir teisė reika
lauja! Klysti žmogiška, bet klai
doje pasilikti — ne! Pareigų ne- 
beišvengsi tam, kurį gal apsunki
nai šeima. Turėsi savo uždarbiu 
jį remti, padėti jam pragyventi. 
Bet tai bus viešas pareigų1 išpildy
mas. Tai bus išpirkimas savo klai
dos. Tai savotiška vieša atgaila 
už viešą prasilenkimą su tvarka.

IŠVYKO PCIRO VIEŠOSIOS IN
FORMACIJOS SKRIAUS VIRŠI

NINKAS

Liepos 28 d. Bad Kissingene at
sisveikino ligšiolinis PCIRo vie
šosios informacijos skyriaus virsi; 
ninkas Mr. Sutherland Denlinger. 
Savo paskutiniame pareiškime 
Denlingeris nurodė, kad nei IRO 
direktoriaus Mr. Edwardso, nei jo 
pasitraukimas neturės jokios įta
kos į tolimesnį IRO viešosios in
formacijos bendradarbiavimą su 
DP spauda.

NAUJAS IRO AMERIKIEČIŲ 
ZONOS ŠEFAS

BALFO SIUNTOS TREMTINIAM 
BIRŽELIO MENESĮ

Šių metų birželio mėn., BALF 
drabužių vajaus metu, BALF į 
Europą lietuviams tremtiniams 
šelpti išsiuntė dvi drabužių ir ava
lynės siuntas, kurių bendras svo
ris yra 20,930 svarų, 20,405.25 dol. 
vertės. Pirmoji siunta, susidedanti 
iš 113 gabalų drabužių ir avaly
nės — 11,318 svarų, 10,983.25 dol. 
vertės buvo iš NewYorko išsiųsta 
birželio 30 d.

Be šių dviejų .stambesnių siun
tų, birželio mėn. buvo išsiųsti 34 
maži drabdžių ir maisto siuntiniai į 
tas Europos vietas, kur BALF ne
turi savo įgaliotinių.- Tie maži 
siuntiniai iš viso svėrė 571 sv., 
501.00 dol. vertės.

.Tokiu būdu birželio mėn. laiko
tarpyje BALF išviso lietuviams 
tremtiniams nesiuntė įvairios 
daiktinės pagalbos 21,511 svarų 
20,906.25 dol. vertės.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖ
JIMAS URUGVAJUJE ’

Urugvajaus Lietuvių Tautinė 
Taryba Montevideo surengė įspū
dingą Dariaus ir Girėno žygio su
kakties minėjimą, dalyvaujant Lie
tuvos ministeriui dr. K. Graužiniu! 
su sekretorium P. A. Grišonu ir 
gausiam būriui lietuvių draugų 
urugvajiečių inteligentų. Šventės 
programai vadovavo žinomas lie-

' tuvių veikėjas Miklovis—Daukšys. 
Ta proga kalbėjo ULTT pirminin
kas M. Krasinskas ir sekretorius 
A. Gumbaragis skaitė paskaitą 
apie garsiųjų lakūnų žygį. Ivįeni- 
nėj programos daly E. A. Balkutė 
ir stud. H. Bartninkaitė padekla
mavo, o V. E. Miklovis su savo 
mokslo draugais padainavo. Solo 
eilę arijų padainavo dain.^B. M. 
^aganevičiūtė.

Salė buvo papuošta Urugvajaus 
ir Lietuvos vėliavomis, o sienose 
kabėjo vytis, ir Vytauto Didžiojo, 
Mindaugo.ir J. Basanavičiaus pa
veikslai. Šventę baigiant, Tarybos 
vicepirmininkai priminė tremty 
vargstančius lietuvius ir visus ra
gino teikti jiems paramos. Šis pa
triotinis pasirodymas ten dalyva
vusiems Urugrajaus inteligentams 
padarė labai gerą įspūdį ir paro
dė, jog reikia skirti tikruosius lie
tuvių tautos atstovus nuo to būre
lio, kurie susitelkę į „Centro Li- 
tuano dė Arte y Cultura" tarnau
ja Stalinui. * —

RENGIASI IŠLEISTI LAIKRAŠTĮ

Urugvajaus Lietuvių Tautinė 
Taryba rengiasi greitu laiku iš
leisti savo laikraštį, pavadintu 
„Pietų Amerikos Lietuvis". Taip 
jie sielojasi tremtinių likimu įr 
renka lėšas padėti pirmoj eilėj 
tremtiniams našlaičiams, o paskui 
ir kitiems ypatingai pagalbos rei
kalingiems tautiečiams.

žinai, kokių pareigų tau uždeda 
ši privilegija. Jei kiekvienas yra 
įpareigotas būti kilniu visuomenės 
nariu, tai juo labiau tas, kurs nori 
būti jos rinktiniu nariu — visuo
menininku. Toks tu negali savęs 
laikyti, nes tu jau prasikaltęs pa
grindiniams visuomenės princi
pams. Nieko nepadės tavo užima
mos pareigos, tavo turėti kitados 
visuomenei nuopelnai, <jet tavo 
talentas, jeigu jį tau visuomenė 
yra pripažinusi. Juo blogiau, kad, 
visa tai turėdamas, esi prasilenkęs 
su tos pačios visuomenės pagrin
dais ir jos idealu. Tai ne tik 
krikščioniškas, bet ir žmogiškas 
mastas. Europa, kiek ji bebūtų pa
krikusi savyje, vis „dėlto lieka 
žmoniškumo ir krikščioniškumo 
ženkle. Haremų ir poligamijos dar 
ji nejsivedė savo gyvenimo siste
mom

Ar galima pateisint epidemiją, 
nors ji ir būtų virtusi taisykle, o 
sveikumas tik išimtimi! Pirmoji 
vis tiek, nevirs normalumu ir, kas 
gyvas, jaus reikalą su ja kovoti: 
stipriau ar silpniau, atviriau ar 
tyliau. Sveikas galvojimas turi su
rasti principams artimesnį spren
dimą ir išpreiptas gyvenimas turi 
grįžti į savo normas — kartais gal 
sunkiai bepakeliamas. ypač įpra
tus prie tam tikrų „patogumų”. -

PABAIGA REIKALAUJA AUKOS

ATAIKAUJANTIS patarimas 
būtų: leisti gyvenimui eiti to

liau, kaip jis nelaimingu atsitiki
mu prasidėjo. Gyvena žmonės su 
nupjautom kojom, kare netekę 
akių, gyvena su išnarintais sąna
riais, kodėl gi tu negalėtum šitoj 
pądėty pasilikti. Blogis lieka blo
giu, bet gal mažesnis blogis gy
venti su šiuo žmogum, negu jį 
mesti. Jei dar vienas būtų, gal, bet

Tavęs tai nepažemins. Jei norėsi 
šiais vargais kam pasiguosti, užuo
jautos tikrai sulauksi, gal net pa
galbos. Ir pateisinti tave, sukly
dusį, kiekvienas galės, nes kam 
gi tave smerkti, kai tu pats 
pasmerkei savo klaidą.

Aukos reikia abiem atvejais: tik 
viena daro tave vis tiek neteisų 
ir negarbingą, antra tave išlaisvina 
iš kaltės ir negarbės. Kam nors 
aukotis visuomet reikia: savo in
stinktui ir kaprizui, savo žmonai 
ir vaikams, savo tėvams ir tėvy
nei, savo klaidai ar dorybei. Kas 
nors turi mirti už kitus, dėl ko 
nors reikia sveikatingumo netekti, 
dienos7 šviesos nematyti, keletą 
laisvės ar laimės metų išbraukti 
iš savo gyvenimo. Teisingą auką 
visuomet lengviau pakelti. Gar
bingą auką lengviau ir įprasminti.

Ješkoti savo laimės — gražu! 
Bet kai nebūdamas laisvas, suriši 
rankas laisvajam, kai sukuri šei
mą, paženklintą netvarkos, argi ši 
laimė yra ta, kurios norėjai? Ko
dėl būtinai nori, kad su tavim 
kentėtų dar keletas, kai jie nė 
šiai aukai yra skjrti, aukai — 
dažnai neprasmingai, netelpančiai 
nei dorovės nei teisės rėmuose

Sirdela — ne a vela: jai šieno, 
matai, nepaduosi ... Garbingą, 
nors ir suklydusį, tave gal nebi
jos priimti paliktoji žmona ar iš
vežtasis vyras. Garbingai iš klai
dos išėjusio tavęs — laisvojo — 
gal nebijos ir kita moteris, su ku
ria norėtum sukurt! tvarkingą šei
mą. Kryžkelėj — kvailoj, suraiz
gytoj — pasilikęs, nebeturi jokios 
šviesesnės išeities. Dėmė ženklins 
ne tik tave, bet' tavo vaikus ir 
vaikų vaikus. Tavo gyvenimo krei
vė pasidarys nebe asmeninė, bet 
jau istorinė. Kas tau lieka? — Ap
sispręsti!

United Press praneša, kad Philip 
Ryan paskirtas - amerikiečių zonos 
IRO šefu vieton liejos mėn. 28 d. 
pasitraukusio Paul Edwards.

Plačiai žinomas tremtinių tarpe Izi
dorius Tarulis su ponia, kurie trem
tiniams yra pasiuntę 15 CARE ir ke- 
lioliką privačių siuntinėlių. Taip pat 
gausiai parėmę BALPo rūbų vajų ir 
yra aukavę pinigais. Šiaip p. Tarulių 
šeima yra veikli kultūrinėje ir labda
ringoje lietuviškoje veikloje. Jau 12 
metų, kaip p. Tarulis vadovauja Cbi- 
•cagos Zarasiškių klubui, aktyviai ben
dradarbiauja Chicagos lietuvių span- 
doje, pats yra sukūręs veikaliuką iš 
zarasiškių gyvenimo „Burbulių šei
ma“, kuris su dideliu pasisekimu bu
vo Zarsiškių klubo suvaidintas. Da
bar veikaliuką autorius dar nori pa
pildyti ir iš naujo suvaidinti minint 
Zarasų krašto patrijarcho dr. D. Bu
kanto 30 metų mirties sukakti.
P. Tarulio vadovaujamas Zaraslsklų 
klubas taip pat remia tremtinius. Pe
reitais metais klubas tremtiniams yra 
išsiuntęs 10 CARE paketų ir dar pas
kyręs aukų kitiems bendriems rei
kalams.

MUNCHENO LIET. TREMTINIŲ 
DELEGACIJA PAS’JAV KARINĮ 

GUBERNATORIŲ
S. m. liepos 27 d. MUncheno lietu

viai tremtiniai minėjo metinę su
kakti, kai 1922 m. liepos 27. d. JAV 
pripažino Lietuvą de jure.
. Tą dieną 14 vai. MUncheno Apylin
kės K-to delegacija, susidedanti iš p. 
Pranckonio ir p. J. Stiklioriaus apsi
lankė pas JAV karini gubernatorių 
Bavarijai, p Murray D. van Wago
ner! ir ta proga padėkojo jo asmeny 
JAV Vyriausybei už „1948 m. pP Bu
liaus“ priėmimą.

Delegacija Įteikė jam dovanų: mę- 
dinę lėkštę su Lietuvos miestų her
bais ir Vytimi ir du albumus, su uet. 
menininkų paveikslų reprodukcijomis 
ir liaudies meno dirbinių nuotrauko
mis. Taip pat buvo įteiktas rastas dėl 
emigracijos paskubinimo, aei eva
kuacijos pavojaus atveju — ypač 
moterų ir vaikų —, dėl darnu sutel
kimo, del priėmimo į stovyklas ir 
dėl finansinės paramos liet, organi
zacijoms, kad galėtų sušelpti ligo
nius, senius ir našles su varnais.

P» Gubernatorius maloniai priėmė 
delegaciją, padėkojo už dovaneles ir 
žadėjo susipažinti su rašte paliestais 
klausimais. Po to delegacija tuo pa
čiu tikslu buvo taip pat nuvykusi 
pas JAV. kariuomėnes atstu* <r pul
kininką J. Deckarį.

Vakare ivyko sukakties minėjimas 
mieste ir stovyklose, kur Duvu pa
daryti pranešimai apie šios sukak
ties reikšmę ir apskritai apie Ame
riką.

PALAIDOJO BUVUSĮ KAUNO 
DARBO INSPEKTORIŲ

Liepos 21 dieną Memmingeno lietu
vių stovyklos gyventojai palaidojo 
vietos ligoninėj mirusį buvusį Kauno 
miesto darbo inspektorių Martyną 
Liutermozą. Velionis gimęs 1898 m. 
Suv. Kalvarijoj, kur baigė dviklasę 
mokyklą, po to — Veiverių mok. se
minarijoj I didž. karo metu kaip 
tremtinis Voroneže baigė mokytojų 
institutą. 1918 m. grįžęs Lietuvon, 
stojo dirbti Darbo Ir Socialinės Ap
saugos ministerijon ir netrukus buąo 
paskirtas Kauno m. darbo inspekto
rium. Velionis studijavę Kauno uni
versitete. kuri baigė įgydamas dipl. 
teisininko vardą M. Liuternjoza, bū
damas darbo inspektorium, nemaža 
aštrių darbininkų ir darbdavių kon
fliktų taikiu būdu likvidavo. Jis daž. 
nai atstovaudavo Vid. Reikalų Mini
steriją Kauno m. ligonių kasos tary
boj ir valdyboj, kur taip pat buvo 
geru darbininkų ir darbdavių atsto
vų tarpininku. M. Liutermozos ini
ciatyva 1934 m. vasario mėn., kai 
Lietuvoj Siautė ekonominė krizė ir 
dažniau kildavo tarp darbininkų ir

darbdavių konfliktų, buvo sušaukta 
I-oji darbininkų, dirbančių prekyboj, 
pramonėj ir transporte, atstovų kon
ferencija. Velionis daug prisidėjo 
prie Darbo rūmų įstatymo išleidimo 
ir įsteigimo. M. Liutermozos inicia
tyva įsteigta Draudimo nuo Nelai
mingų Atsitikimų kasa, gurios pir
muoju pirmininku jis ir buvo iki 
Lietuvos sovietizacijos. Dabar gi su 
kitais tautiečiais vargo tremtyje, lauk
damas grįžimo tėvynėn. Bet, matyt, 
buvo taip lemta, kad Martynas Liu- 
termoza. turėjo pasirinkti Bavarijos 
žemę sau amžinąja poilsio vieta. Ve
lionis paliko nuliudusią žmoną, ir du 
mažamečius vaikus.

Pranas Petitas.

ANTROJI P. BUTĖNO MOKY
TOJŲ KURSŲ LAIDA

Jaučiant tremties mokyklai, ypač 
anglų zonoje, pradžios mokyklos mo
kytojų trūkumą, žinomas pedagogas 
ir kalbininkas Petras Būtėnas, • švie
timo Vadybos Įgaliotiniui Anglų Zo
nai sutikus, 1945/46 m. m. Flensburge 
suorganizayo mokytojų kursus. Už
baigęs savo darbą Flensburge, Petras 
Būtėnas, atsikėlęs gyventi 1946 m. 
Seedorfo stovyklon, padedamas agr. 
A. Kasperavičiaus suruošė antrą šių 
kursų laidą. Į kursus priimta asmens, 
baigę ne mažiau kaip aukštesniosios 
mokyklos 4 klases arba tolygų moks
lą. Tačiau kursantų tarpe buvo ir 
gimnaziją baigusių arba mokytojų se
minarijos 4-me kurse buvusių. Pra
džioje i kursus įstojo 33 asmens iš 
Seedorfo stovyklos. Ilgainiui, kelian
tis stovyklai į Stadę, kursuose buvo 
likę 24 asmens, o iš čia į Dedelstorfą 
atvyko 21, kurių visi ištvėrė savo 
darbe ligi galo.. Galutinai kursus bai
gė, išlaikydami visus egzaminus, 17 
asmenų. Kiti dėl emigracijos ir kt. 
priežasčių nespėjo baigti egzaminų.

Kursuose buvo dėstoma iš viso 45 
mokslo dalykai. Kasdieną būdavo po 
6 teorines ir 2 praktines pamokas 
pradžios mokykloje. Kuršininkai dir
bo gana įtemptai. Vien 1947 m. spe
cialiųjų mokslų kuršininkai turėjo 567 
pamokas, bendrojo lavinimo — 1059, 
įvairių praktikos pamokų — 111 ir 
muzikos — 200. Kursuose dėstė per 
20 lektorių.

Keli baigę kuršininkai jau dirba 
mokyklose.

Kempteno naujienos
— Prie Pirmos Komunijos liepos 

mėn. 18 d. stovyklos koplyčioje iš
kilmingai priėjo 14 vaikučių. Per mi
šias keli vaikai balsu skaitė atitin
kamas maldas Jiems pritaikintą pa
mokslą pasakė mišias laikąs kleb. 
kun. Stanevičius.

. -■ - , .. , . ■'
■
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XIV PASAULIO OLYMPIAD A LONDONE
OLIMPINIUOSE ŽAIDIMUOSE NE LAIMĖTI YRA SVARBIAU, 

BET RITERIŠKUMAS
BETDALYVAUTI. TIKSLAS — NE KOVA,

Antrą kartą vienos kartos laikotar
pyje AngUjos sostinėj susibūrė atle
tiškasis pasaulio jaunimas. 1948 m. 
liepos 29 d. Anglijos Karalius Jurgis 
VII atidarė XIV pasauUo olimpiadą 
Londone. ,4

Su dideliu dvasios pakilimu 15.30 
vai. sutinkami tarptautinio oHmpinio 
komiteto nariai su prezidentu Ed- 
stroem priešakyje, britų organizaci
nio komisteto nariai ir, keletą minu
čių vėliau, visi pakyla iš savo vietų, 
pasigirsta D. Britanijos himnas — 
Anglijos karalius ir karalienė (žengia 
į stadioną.

Lygiai 16 vai. į stationą įžengia 
graikai, olimpinių žaidimų protėviai, 
pradėdami ilgą dalyvaujančių tautų 
paradą, trukusi 55 min.

Lordas Burghley sveikina pasaulio 
jaunimą, susirinkusį Londone. XIV pa
saulinės ollmpados prezidentas lordas 
Portal kreipiasi į Anglijos karalių 
ir prašo atidaryti olimpinius žaidi
mus. Milžiniškų ovacijų lydimas ka
ralius Jurgis skelbia:* „Aš skelbiu 
XIV olimpines .moderniųjų laikų žai
dynes atidarytomis“. Fanfaroms ai
dint, virš stadiono pakykla 7.000 kar
velių nešdami pasauliui žinią apie 
olimpinę taiką. Palengva kyla baltoji 
olimpinė vėliava. Stadione milžiniš
kas (tempimas. Nuaidėjus paskuti
niam artilerijos saHuto šūviui, į sta
dioną (bėga paskutinis olimpinės ug
nies nešėjas ir olimpinis aukuras įsi
liepsnoja. Stadione aidi olimpinis 
himnas. Anglijos internacionalas, 
kliūtinis bėgikas ir trijų olimpiadų 
dalyvis Donald Finlay prieš puslan
kiu suneštas ir palenktas vėliavas 
taria olimpinės priesaikos žodžius:

_____________ _____ _ ______ , (Aus
tralija) — 1.98 m., 2. Paulssen (Nor
vegija) — 1.95 m. 3. Samedi (USA) —
aukso medaliai teko: 1. Winter tralii; - - - •
vegijt

MOTERŲ DISKAS
Pirmoji moterų konkurencija lengv. 

atletikoj buvo diskas. Prancūzė Os- 
termeyer laimėjo aukso medali pa
sekme 41,92 m. Antroji buvo italė 
Cordiale — 41,1 7m. ir prancūzė Mat- 
theas — 40,47.

STEELE (USA) — 7.82,5 m.
Po garsiojo Owenso šuolio Berlyne 

per 8 m. daugelis tikėjosi Londone 
pamatyti panašų skridimą. Jau šeš
tadienio rytą, darant privalomus šuo
lius, mulatas Steele pasiekė 7,84 m. ir 
turėta skaptų vilčių, kad popiet jis 
peržengs 8 m. ribą. Viltis neišsipildė, 
nors Steele laimėjo aukso medalį —
7.82.5 m., 2. Bruce (Australija) —
7.55.5 m., 3. Douglas (USA.) 7.54,5 m-, 
4. Wright (USA.) 7.45,0 m., 5. Adedoin 
(Angį.) 7.27 rti., 6. Damltio (Prancū
zija) 7.07 m.

PRANCŪZIJA — INDIJA 2:1 (1:0)
Nemažiau (tempta kova (vyko tarp 

minėtų abiejų rinktinių. Ir tik lai
mingai antrame puslaiky prancūzai 
pasiekė sunkų laimėjimą 2:1.

DANIJA — Egiptas 3:1 (0:0)
• Didžiausią nustebimą sukėlė Dani
jos rinktinė, nugalėjusi egiptiečius, 
kurie žinomi kaip aukštos klasės žai
dėjai. Pirmas puslaikis neduoda jo
kios pasekmės. Antrame puslaikyje

. danams pavyksta geresnio susižaidi- 
mo dėka rungtynes laimėti.

Aiški pergalė buvo Iškovota Jugos
lavijos prieš Lluksenburgą 6:1.

MOTERŲ IETIS
Su didelėmis ovacijomis buvo pas

veikinta ieties nugalėtoja austrė Her
ma Bauma, pasiekusi naują olimpinį 
rekordą — 45,57 m., 2. Suomė Parsi- 
varnen, 3. Danė Carlstedt, 4 Dodson 
(USA. )ir 5. Tewnlssen (Oland.).

KŪJO METIMAS
Neperseniausiai nuskambėjo 

pasauli žinia apie naują pasaulio me
tama mimninei nriesaiKos zoazius timo kūJ° rekordą. Šiandien vėl tas
muosf būti garbingi kovotojai Ir- .,.“5^.. °""®
gerbti visas žaidimų taisykles. Mes 
dalyvaujame su riteriška dvasia mu
sų kraštų garbei ir sporto labui.“ 
Nuskambėjus Anglijos tautiniam 
himnui oficialioji dalis baigta. Prieš 
visų akis ant didžiosios rezultatų 
lentos spindi prancūzo Pierre de 
Coubertin žodžiai: „Olimpinių žaidi
mų prasmė — ne pergalė bet dalyva
vimas. Tikslas — ne kova, bet rite
riškumas."

Bulgarija Ir Rumunija atšaukė 
savuosius sportininkus

Organizacinis olimpinis komitetas 
gavo iš bulgarų olimpinio komiteto 
oficialų pranešimą, kad dėl „nenu
matytų sunkumų" bulgarai olimpi
niuose žaidimuose nedalyvaus. Bul
garų nedalyvavimas Londone yra ri
šamas su finansiniais sunkumais. Bul
garų spauda Londone, radijo prane
šimu, sako, kad Anglija turėjusi var
gingesnėms šalims kelionės ir išlai
kymo išlaidas padengti.

Rumunijos olimpinis komitetas irgi 
pranešė, kad olimpijadoj nedalyvaus. 
Sportininkai Bukarešte jau buvo pa
siruošę vykti, tik staiga dėl techniš
kų kliūčių turėjo likti namie.

V. Jaunius
per

___ _____„____ 5 rankose olimpini 
aukso medalį. Jis vėl pirmasis. 1. Ne
meth (Veųgrija) 56,4 9m., 2. Dubigan 
(Jugosl.) 54,2 7m., 3. Dennet (USA) 
53,73 m.

, L. Atletikos vadovo pranešimas
Pakartotiniai pranešame, kad rug- 

piūčio 14—15 d. d. Augsburge įvyksta 
Lietuvos 1. atletikos pirmenybės.

L. Atletikos Vadovas.

Gilaus liūdesio valandą, 
brangiam sūneliui GINTA
RĖLIUI mirus, kolegą JONĄ 
INDRIŪNĄ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

Lietuvių Paštininkų 
Sąjungos

Centro Valdyba ir 
Lietuviai paštininkai 

tremtyje

Ponui Viliui Peteraičiui, 
Arijadnai Peteraitienei-Mik- 
nevičiutei ir jų dukrelei Re
ginai, uošviui, tėvui ir se
neliui MIKNEVICIUI VLA
DUI mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.
Augsburgo L.T.B. Apylinkės 
Hochfeldo ir Haunstetteno 

Stovyklų Komitetai.

Staiga mirus fūpestingam 
Augsburgo - Hochfeldo liet, 
kooperatyvo, nariui A. A.

VLADUI MIKNEVICIUI, 
reiškiame nuoširdžią užuo
jautą liūdesio valandoje 
našlei p. Miknevidienei, jo 
dukrelei Peteraitienei, žen
tui Peteraičiui V. ir vaikai
tei.

LENGVOJI ATLETIKA
85.000 žiūrovų didžiausiam karšty 

turėjo progos sekti pirmą dieną pra
sidedančias lengvosios atletikos ko-

'pirmosios dienos dėmesio centre — 
10,000 m. bėgimas. 31 bėgikas starte. 
Ilgus metus dominavę šiauriečiai ši 

. kartą kapituliavo prieš 24 metų čeką 
leitenantą Zatopek. Po starto Zato- 
pek bėga viduryje, gi Suomiai Heino 
ir Heimstrdm pasikeisdami bėga pir
maisiais. Aštuonis ratus vaizdas nesi
keičia, ir .-prisiminė tradicinis suomių 
laimėjimas „savoje" distancijoje. Tik 
staiga 9 rate Zatopek veržiasi 1 prie
ki, ir 10 rate pirmą kartą perima va
dovavimą. Hei«o jaučia kritišką si
tuaciją, laikosi tačiau prie čeko, dar 
porą kartų vienas kitą lenkia, bet 13 
rate, staiga Heino atsilieka 5—10—20 
m. ir sekančiam rate .. . išeina iš ta
ko. Zatopek pirmuoju pasiekia tikslą 
nauju olimpiniu rekordiniu laiku — 
29:59,6 min.

10.000 m. — 1. Zatopek-Cekoslovaki- 
> ja 29:59,6 min., 2. Minou-Prancūzija 
30:47,4 min., 3. Albertsson-Svedija 
30:53,6 mini

ĖJIMO MARATONAS
Trečią kartą, olimpinėje programo

je pravedamas sunkus 50 km. ėjimo 
nuotolis. Trečią kartą turėjo anglas 
apginti tradicinę anglų pergalę. Tik 
ši kartą nepavyko. Švedas Ljuggren - 
išsklaidė visas iliuzijas, pirmuoju 
pasiekdamas baigmę per 4:51,52 vai. 
Antrasis buvo šveicaras Gogel. Tre
čiasis anglas Johnson. Nugalėtojo vi
dutinis valandos greitis buvo 10,5 km.

800 m. BĖGIMAS
Prasidėję 800 m. užbėgimai neat

nešė staigmenų. Europos favoritai 
prancūzas Hansenne ir danas Soren
sen pateko į pasiaufinalį. Užbėgi
muose pirmieji buvo: Hansenne 
(Prane.) 1:54,1, Barten (USA.) 1:55,6, 
Sorensen (Danija) 1:54,2, Wint (Ya- 
maika) 1:53,9. Lunggren (Švedija) 
1:56,1, Whitfield (USA.) 1:53,8. Finali
nių susitikimų iki šio straipsnio ra
šymo dar nebuvo.

JANYS — EUROPOS VILTIS — 
TIK 5-TASIS 

Eriipire-Swlmming-Pool pradėjo di
džiąsias , kovas vandeny. Ką 100 m. 
bėgimas reiškia lengvaatletul, tas 
plaukikui 100 kraul. Visi nekantriai 
laukė Europos plaukymo pažibos 
prancūzo Alex Jany kovos prieš 
amerikiečius Užplaukimuose- Jany 
praplaukia per 58,1 sek. Tą pat laiką 
pasiekia ir amerikietis Ris. Be šių 
dviejų favoritų i pusiaufinalį paten
ka australas Burke, Carter (USA.) ir 
eilė kitų.

Tačiau kai Jany finale stovėjo ša-
TRYS NEGRAI GREIČIAUSI PA-

PASAULYJE. 100 m BĖGIMAS _____
12 užbėglmų reikėjo išaiškinimui Ha savo 7 konkuretų. buvo matyti 

pirmųjų greičiausių, kurie pateks ryškus nervingumas. Ir visų finalistų 
pusfinaHn ir iš ten likę 6 t finalą. •
Kaip buvo laukta, dominavo negrai.

Finalinė kova buvo ypač (tempta. 
4 negrai ir 2 baltieji stojo kovon. 
Pirmas startas nepavyksta. Antrasis 
išeina gerai ir Dlllardas (USA.) laimi 
100 m. bėgimą ir olimp. aukso medali 
per 10,3 sek. Antrasis Ewell (USA.) 
— 10,4 sek., 3. La Beach — 10,6 sek. 
ketvirtuoju baltasis Colergouda 
(Angį.).

nustebimui prieš startą Jany šoka t 
vandeni, norėdamas pašalinti nervin
gumą. Ris fUSA.) stovi šalia ir krai
po galvą. Štai šūvis — visi neria t 
vandenį. Jany pirmauja 50 m., bet 
puiki amerikiečių baigmė: 1. Ris 
(USA.) — 57,3 sek., 2. Ford (USA.), 
3. Čadas (Vengrija) 58,1 sek.

Pirmieji visi trys praplaukia olim
piniu rekordiniu laiku. Janys pralai
mi Carter (USA.) 58,2 sek. ir atsidu
ria su 58,3 sek. penktoje vietoje.

ATNAUJINAMOS VARŽYBOS 
. DĖL „LITUANICA" TAURĖS

Koop. Valdyba

LIETUVILondono Lietuvių Socialinio 
Klubo sporto sekcija šiais metais 
vėl atnaujina Anglijos lietuvių 
futbolo varžybas dėl pereinamo
sios „Lituanich” taurės.

Taurė buvo paskirta 1936 m. ____ __ _ „____ ______
tuometinio Londono lietuvių baž- ' išblėsti paskutinei iš protėvių pąyel-

HAtnl 1 dvasinu IrlhirkšiHai.
nyčios klebono kun, K. Matulai
čio. Dėl jos buvo rungiasi tik tris 
kartus, būtent: 1936-37-38 metais 
ir visus tuos tris kartus taurę lai
mėjo Londono lietuvių futbolo ko
manda.

Stuttgarto Studentų Ate!- 
' tininku draugovės oirminin-

; ką DONATĄ BIELSKŲ ir
ir EUGENIJĄ BlClUNAITĘ 

1 sukūrusius šeimos židinį
, nuoširdžiai sveikiname.

Draugovė ir „Grandis"

Jau išleistas Pabaltijo Filat. S- 
gos „Baltia" Lietuvos, Estijos, Lat
vijos, Klaipėdos p. ž. katalogas 
1948—49, 200 psl. Kaina DM 3.— 
Platintojams nuolaida. Užsakymus 
siųsti S-gos kas. J. Liubinskui, 
Augsburg, v. Richthofenstr. 34.

Nepalankiai susidėjus istorinėms ap
linkybėms, Mažosios .Lietuvos lietu
viai senai jau buvo atplėšti, nud Di
džiosios Lietuvos.. Vienintelis ryšys, 
kuris rišo juos su.tautiniu kamienu, 
buvo lietuviška spauda. Ji neleido 
dėtai lietuviškos dvasios kibirkščiai. 
Lietuviškos spaudos lopšys buvo Til
žė — Mažosios Lietuvos sostinė. Jeigu 
lietuviška spauda turėjo tiek daug 
reikšmės seniau: dar didesnė jos 
reikšmė šiandien, kai Mažosios Lie
tuvos lietuviai, praradę savo tėviškes, 
nublokšti nuo Lietuvos sienų, var
gingai ir be globos gyvena išblaškyti 
po visą Vakarų, Europą. Nežiūrint to 
jie tiki į Lietuvos ateitį ir įsijungę į 
kovą už Lietuvos laisvę.

Mažosios Lietuvos. Tarybos Spaudos 
Komisija, kuri artimiausiai bendra
darbiauja su Dr. Vydūnu ir kitais 
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos, rašy
tojais, savo lėšomis ir pastangomis 
paruošė kelis leidinius Prūsų lietu* 
viams jų dvasiai sustiprinti ir išlai
kyti jų tautini kovingumą.

Šitie leidiniai baigiami spausdinti. 
Bet del valiutos pakeitimo Spaudos 
Komisija neteko lėšų apmokėti spaus
dinimo išlaidas. ^Spaudos Komisija, 
nenorėdama sustoti pusiaukelyje prie 
savo tikslo . ir . turėti materialinių Ir 
moralinių nuostolių, nerado kitos išei
ties, kaip tik kreiptis t brolius lietu
vius. kad jie savo aukomis paremtų 
Mažosios Lietuvos lietuviškąją spau
dą.

Mes žinome, kad visi dabar var
gingai gyvena, bet nelaimėje lietu
viai visados mokėjo vienas kitam pa
dėti. Užtat ir dabar drįstame prašyti

PRANEŠIMAI
400 m. KLIŪTINIS — NAUJAS 

OLIMPINIS REKORDAS
28 dalyviai kovoja užbėgimuose, iš 

kurių 12 patenka į pusiaufinaų. Ne
tikėtai mažasis ceilonietis White per 
53,6 sek. pasiekia .geriausią užbėgimo 
laiką prieš favoritą Cochran (USA.) 
ir Italą Missoni — 54,6 sek.

Pusiaufinalyje švedas Larsson per 
51,99 sek. pasiekia naują olimpini re
kordą. Ir štai finalas: Amerikos spor
to kpledžo studentas Cochran iš Los 
Angeles laimi nauju olimpiniu rekęr- 
diniu laiku — 51,1 sek.

Mažai pažįstamas mažasis ceilonie
tis Withe ipgi prabėga rekordiniu lai
ku ir atneša savajai salai Indijos 
vandenyne sidabro medali prieš šve
dą Larsson.

1. Cochran (USA.) — 51,1 sek., 2. 
White (Ceylon) — 51,8 sek., 3. Lars
son (Sved.) — 52,2 sek

VANDENSVYDIS
Pirmieji susitikimai vandensvydy 

baigėsi sekančiomis pasekmėmis: Šve
dija — Ispanija 4:1. Jugoslavija -t Au
stralija 12:3. Belgija — Uragvajus 10:1, 
Švedija — Šveicarija 6:1, Olandija — 
Indija 12:1, Italija — Australija 9:0, 
Prancūzija — Argentina 4:1, Argen
tina — Graikija 6:2, Amerika-*■ Ura g- 
vajus 7:0.

KREPŠINIS
Krepšinio žaidynėse Philipinai aukš

ta pasekme įveikia Iraką 102:30. Ame
rika — Šveicarija 86:21, Uragvajus — 
Anglija 69:17, Čekoslovakija — Peru 
38:30, Korea — Belgija 29:27, Brazilija 
— Vengrija 45:41, Čilė — Kinija 44:39.

Pranešame visuomenės dėmesiui, kad jau išėjo pirmoji kapitalinė knyga 
anglų kalba iš ciklo „Lithuania, Country and Nation“:

Vol. III Lithuanian Folk Art by J. Baltrušaitis, Ph. D., 256 Iliustracijos 
Neužilgo išeina sekantieji tomai:

Vol. I Lithuania Through the Ages by Dr. A. Šapoka
Vol. II Vilnius, the Capital of Lithuania by T. J. Vizgirda.
Vol. VU Lithuanian Rustic Art-Weaving by A. ‘ Tamošaitis

Knygų pardavimo kaina po 10.— DM./tdmas. Mokytojams ir moksleiviams, 
pagal patvirtintus mokyklų vadovų -sąrašus, po 8— DM^tomas. Užjūriuose 
(neužilgo tikimasi gauti licenzija masiniam  ------- ------- M*—** '—’—‘
pinigus mūsų atstovams:
Jungt. Amer. Valstybėse:

S. Zobarskas
, 131 Sunnslde Avė.

Waterbury, Conn.

knygų pervežimui), {mokant

Kanadoje:
P. Rudinskas 

214 Second Ave.
Ville Lasalle 

Montreal 32, Que.
Canada

Anglijoje:
E. Senkus

E. V. W. Hostel' 
West Wrating, Cambs 

England

P.o

FUTBOLAS 
Anglija — Olandija 4:3 (1:1)

Pirmasis susitikimas anglams kai
navo nemaža nervų, nes greitieji 
olandai pasiryžo lengvai nepasiduoti. 
Pirmas puslaikis baigėsi lygiomis 1:1. 
Antrame puslaiky abi pusės narsiai 
kovoja Ir 90 min. rezultatas 3:3. ir

Pardavimo kaina ((skaitant persiuntimo išlaidas) USA ir Kanadoje
2,5 dol., Anglijoje 18/6 šilingo. Kreditan knygos neslunčiamos.

Be to, pranešame kooperatyvų ir spaudos platintojų dėmesiui, jog nuo . —----- ------ «„ medžiagos išpardavima (iki šiol

Šuolis į aukštį
Su dideliu nustebimu pasibaigė 

olimpinis šuolis į aukšti. Si kartą i 
aukščiausią bokštą pakilo Australijos 
vėliava. Pradžios aukštis — 1.87 m. 
Amerikiečiai yra tiek savimi pasitiki, ___ .. ....
kad neišsirengia iš treningų. Tačiau tik pratęsus anglams pavyksta re’zul- 
finalas yra dramatiškas. Pergalė ir tatą nusverti savo naudai 4:3.

Korporantą DONATĄ BIELSKŲ ir coli. EUGENIJĄ BlClCNAITĘ 
sukūrushis lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina

, KorpI Grandis V-ba

š. m. rugpiūčio 1 d. skelbiame rašomosios 
išsiųsti m-'kainoraščiai nustoja gaHos):

1. Žalgirio mūšis, 4-rių . spalvų
2. Lietuvos Vytis, 4-rių spalvų 

,3. Atvirlaiškiai (naujos laidos)
4. Atvirlaiškiai (senos laidos)
5. Oro paštui vokai
6. Oro paštui popietis
7. Vokai paprasti
8. Sąsiuviniai mokykloms, viengubi
9. Sąsiuviniai mokykloms, dvigubi

Nuo šių kainų duodame m, nustatytą 20% nuolaidą. Be to, prašome visus 
m) skolininkus iki š. m. rugpiūčio 20 d. nėatidėliojant ir laiku atsiskaityti 
už senus užsakymus, santykiu 1:10 naujomis DM. Gyvenantieji užsieniuose 
bei išvykusieji atsiskaito per m) atstovus. Atskirų paraginimų tuo reikalu 
nesiūsime ir laiku neatsiskalčiusiems susidarys bereikalingų ieškinio Išlaidų.

Fma „A u f b a u“
» Fr.-Heršchel-Str. 16

1000 St.
1000 St.
1000 st.
1000 lapų
1000 St.
1000 st.
1000 st.

DM. 2.— 
1.50 

, 30.— 
„ 20.— 
,, 30.— 
„ 30.— 
., 20.— 
„ 150.— 
„ 250 —

Germany — US-Zpne

paremti mūsų darbą aukomis arba 
užsakant ir išlanksto apmokant mūsų 
leidinius, kad lietuviškąją spaudą 
galėtų gauti — dovanai ir tie Prūsų 
lietuviai, kurie ne(stengia patys už 
ją sumokėti.
• Mūsų reikalą žino Vyr. LTB Komi
tetas ir Britų Zonos LTB Taryba, 
jam pritaria ir jį remia, tvirtindama 
savo antspaudu visus reikalingus (ga
liojimus ir aukų lapus

Ir už mažiausią auką būsime dė
kingi ir tariame iš anksto lietuvišką 
nuoširdžią padėką.

Užsakyti galima šiuos leidinius:
1. „Krivūlė" — iliustruotas 140 psl. 

žurnalo formato leidinys.
Jame Mažosios ir Didžiosios Lietu

vos rašytojai pasisako del Mažosios 
Lietuvos praeities, dabarties ir atei
ties problemų. Kaina: DM 3.—.

2. Dr. Vydūnas: „Gyvenimas Prūsų 
Lietuvoje apie 1770 m„ kaip Jį vaiz
davo Kristijonas Duonelaitis. Kaina: 
DM. 1.20.

3. Tas pats vokiečių kalba. Kaina: 
1.20

4. Dr. Vydūnas: „EinNachlaB schlich- 
ter litauischer Menschen“. Kaina: 
DM. 0.60. s

Detmold. 1948. VII. 24.
M. L. Tarybos Spaudos Komisijos 

Pirmininkas
LTB Centro Komitetas primena vi

siems tautiečiams, kad prašymus už
sienio pasą 'gauti reikia siųsti per sa
vo Apylinkių Komitetus LTB Centro 
Komitetui, bet ne tiesiog Konsulatui.

Pasus siunčiant tiesiog Konsulatui, 
p. Konsulas kiekvienu atvėju atsi
klausia LTB Centro Komiteto Tas 
sudaro tik bereikalingą susirašinėji
mą, trukdo laiką ir sudaro išlaidų. 
Tas išlaidas turės sumokėti asmens, 
nesilaikantieji nustatytos tyarkos.

LTB.
Scheinfeldo Spaudos Platinimo 

Skyrius yra išleidęs rotatorium doc. 
Jono ParŠeliūno Sodinkikystės-Darži. 
ninkystės kursų paskaitas. Knyga su 
programa sudaro 100 puslapių, su 
braižiniais ir spaustuvėje spausdintu 
viršeliu. Knygos kaina 2.50 DM. Pla
tintojams 10% nuolaida. Knygos dar 
yra likęs tam tikras skaičius egzemp- 
Uorių. Jei kas nors pageidautų ją įsi
gyti, prašome rašyti: V. Agurkis, 
(13a) Scheinfeld, Zw.-Postamt DP.- 
Camp. t

SKELBIMAS
Lietusiai kandidatai priimami į 

Eichsiaetto Katalikų Kunigų Semina
riją šiomis sąlygomis:

1. Prašymas vokiečių kalba Filoso- 
fijos-Teologijos Aukštosios Mokyklos 
Rektoriui.

2. Gimimo metrikai.
3. Gimnazijos baigimo atestatas
4. Gimnazijos kapeliono ar stovyk

los klebono liudijimas, parašytas vo
kiečių arba lotynu k.

5. Sveikatos liudijimas.
Įstojimo l seminariją reikalais pir

moje eilėje kreiptis l lietuvių klieri
kų rektorių kun. Dr. Pr. Maneli, ku
rio adresas šis: (13aj Eichstaett (Bay
ern), Priesterseminar.

Norintieji patekti į. žiemos semes
trą, kuris prasidės spalių mėn. 6 die
ną, prašomi vėliausiai iki rugsėjo 
mėn. 1 dienos susitvarkyti priėmimui 
reikalingus dokumentus ir su jais as
meniškai atvykti i Eichsaettą. Vėliau 
prisistačiusieji į žiemos semestrą ga
li būti tik išimties keliu priimami.

Kun. Dr. Pr. Manelis
SKELBIMAS Nr. 42

Siame skelbime išvardinti ieškomie
ji, arba jų likimą žinantieji, yra pra
šomi atsiliepti C/Kartotekon per savo 
LTB komitetus, kartu nurodant skel
bimo (bet ne laikraščio!) eilės numeri 
ir savo adresą.

660. RAMASAUSKIENE STEfa. jos 
duktė Ona ir sūnus Jonas -r- iš Vilka
viškio; RADZINEVICIUTE Aldona iš 
Gižų; PERLIBA Petras (1923) iš So- 
dėnų.

661. NAUSĖDAS Povilas su žmona
Veronika iš Stemplių: BAUBLIAI nuo 
Vainuto: ERČIUS Nikodemas su šei
ma iš Spraudaičių; KARKLYTE Na
talija (46 mt.). .

662. ŠIMKUVIENE — Stefanavičiūtė 
Elena su šeima iš Vilniaus; KUPRAI- 
TIS Richardas (1922) iš Mintvilaičių; 
BENDORAITIS Juozas su žmona Ona.

663. Iš JAV gauti giminių adresai: 
Vitui Vasiliauskui, Ed. Karabevičiui, 
Stasiui Kirdeikai. Onai Zagžeckienei 
— Selevičiūtei Elenai Grigaliūnienei, 
Vincui Suopiui, Amelijai Lebedienei, 
Stasei Zigmantaitei, Antanui Pole- 
kauskui, Eleonorai Samauskienei, 
Juozui Macenui, Vitoldul Brylingui, 
Algirdui’ Kačanausljui, Onai — Ger
trūdai Amolevičienei, Elenai Merfel- 
dienei, Antonie Zotzmann Elzbietai 
Baškienei — Ruzaitei, Pranui Cetkaus- 
kui, Pranui Baleišiui, Valentinui Bu- 
žinskui, Vladzel Plerpsite!. Algirdui 
Beniušiui ir laiškai — Kristinai Sta
šaitytei bei Joanai Bertašienei. Kartu 
su atsiliepimu prašoma (dėti reikiamą 
kiekį pašto ženklų atsakymui apmo, 
kėti.
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
GLODENIS Anelė, gim 1910; 
GLODENIS Zenonas, gim. 1897. 8. 10; 
GORBUNOV AITE, gim. 1924. 7. 4., iš 

Coburg;
GRAUROKAS Vytautas, gim. '7925; 
GRINCEVICIUS Mečislovas, iš Pom- 

mern;
GAUDAITIS-GUDAT Herbert, 26 m., 

iš Berlyno;
INTERBERG Eduard. 65 metų, iš Lodz; 
JAGOMASTAS Jurgis, gim. 1917? 5.13, 

iš Vilniaus:
JATZMAN Mina, gim. 1941. 1. 8, iš 

Stutthof.
Adam Valauskls, 1550 S. Ridgeway 

Ave. Chicago Ill., USA, ieško Antano 
Blrškio anksčiau gyv. Schw. GmuendL

i
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LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

Kai Vakaru diplomatai šnekasi Kremliuj
APKASAI LONDONO PARKUOSE DAR NEKASAtil 

P. Jagminas

moningai yra iššaukę Berlyno 
krizę.

„Pavojus, kad Maskva gali 
žmonijai primesti naują karą", ra
šo jis, „glūdi įsitikinime, kad so
vietų komunizmas nebegalės plės
tis, jei Europos atstatymo progra
ma pasiseks. Todėl yra galima, 
kad Kremlius gali griebtis dikta
torių mėgiamos priemonės — ka
ro."

Taip pat anot S. Welles, „yn 
žinių, kad nesutarimai politbiure. 
apie kuriuos jau senai buvo kal
bama, susilpnino komunistų parti
jos drausmę. Skilimas tarp Molo
tovo ir Ždanovo grupių dar labiau 
padidėjo po kominformo paskelb
tos Tito ekskomunikacijos. Tačiau 
nėra mažiausios abejonės, kad
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Amerika mobilizuojasi. 18-mečiai naujokai registruojasi sausumos kariuo
menės naujokų priėmimo biure

Tuo tarpu, kai Vakarų valstybių 
diplomatai po pasitarimų Londone 
atvykę į Maskvą kalbasi, su Molo
tovu bei Stalinu, „NYHT" Londo
no korespondentas taip aprašo 
britų nuotaikas: „Londono vasa
ros saulės karšty pasirodo ženklų, 
kad britai jau pavargsta nuo lau
kimo (išsisprendžiant Berlyno kri
zei). Netekę kantrybės, jie prade
da murmėti klausdami, kur tatai 
veda. Atgal į apkasus? Atgal į 
slėptuves? Ar atgal į municijos 
fabrikus?" ... Žmonės pradeda 
kalbėti apie karo galimybę. Tačiau 
nesimato jokių išorinių karo pani
kos ženklų. Apkasai Londono par
kuose dar nekasami. Taip pat ne
daug kalbama apie dujokaukes ar 
apskritai priešlėktuvinę apsaugą. 
Bet namai paruošiami atominiam 
pavojui. Privačių ir viešųjų *hamų 
spalvos užtepamos . .

BRITU VYRIAUSYBĖ PASIRYŽUSI 
IMTIS REIKIAMŲ PRIEMONIŲ

Suprantama, kad gyventojų nuo
taikoms susidarytP daug reiškia 
vyriausybės laikysena. Paskuti
niuose debatuose Žemuose Rū
muose Berlyno klausimu užs. reik, 
min. E. Bevinas pareiškė: „Kai 
mes pripažinome, kad padėtis gali 
pasidaryti sunki, aš turiu Rūmams 
pranešti, kad pagal mūsų apskai
čiavimus mes nemanėme, kad mū
sų karo meto sąjungininko poli
tika galėtų privesti prie padėties, 
kuri iššauktų jėgos panaudojimą". 
Tačiau „padėtis, kuri dabar susi-

janga~ ir „gali lengvai tapti gyve
nimo ir mirties klausimu".

ĮSPĖJIMAI APIE KARĄ PASI- * 
TEISINA

Karo galimybę švaisto taip pat 
JAV buv. valstybės pasekretoris 
Summer Welles savo str. „Ar bus 
karas?", tilpusiame „NYHT“ lai
krašty. Anot jo pranešimai, ku
riuos jis buvo paskelbęs, kad 
Kremlftis yra. nutaręs smogti prieš 
rudenį (apie tai taip pat buvo sa
vo laiku rašyta „Žiburiuose"), da
bartinių Rusijos veiksmų yra pa
teisinami. Sovietų diktatoriai są-

nuo karo pavargusi rusų tauta no
riai parems agresyvaus imperializ
mo politiką, kurią ^ykdo jos 
viešpačiai, jei Stalinas ją įtikins, 
kad ji yra šaukiama j kovą atrem
ti užpuolimą iš užsienio."

Tokių-straipsnių apie karą britų 
ir amerikiečių spaudoj pastaruoju 
metu galima užtikti daugiau kaip 
bet kada. Ypač britai rūpestingai 
svarsto sovietų dabartinį karinį 
pajėgumą ir jų galimybes įsiveržt: 
net į pačią Angliją. Po tokių 
straipsnių ir vakarų diplomatų 
šnekos Kremliuj įgauna savo ats
palvį.

darė, žinoma, mus privertė peržiū
rėti visą situaciją. Vyriausybė yrą 
pilnai pasiryžusi griebtis visų prie
monių, kurios atrodys reikalingos 
esamoj padėty". Toliau Bevinas 
pranešė, kad kai kurie aviacijos 
specialistai yra palikti nedemobi
lizuoti ir kad apskritai demobili
zacijos planas gali būti pakeistas.

„NYHT" korespondento praneši
mu ši Bevino kalba buvusi pirmas 
britų vyriausybės prileidimas, kad 
Berlyno krizė gali privesti prie 
karo su Sovietų Sąjunga.

Diskusijose dalyvavęs W. Chur- 
chillis pažymėjo, kad jo įsitikini
mu padėtis yra nepaprastai pavo-

DEWEY PERGALE ATNEŠ RYTŲ 
IR VAKARŲ SANTYKIŲ ĮTEM

PIMĄ
Europos politiniai stebėtojai nuro

do, kad 1949 m. bus pasiektas aukštas 
Rytų ir Vakarų j tempimo laipsnis. 
Ta galvosena grindžiama Dewey per
gale, nes, ji išrinkus JAV prezidentu, 
užsienio reikalų ' min. postą užimtų 
John Foster Dulles, kurio smarkiai 
nekenčia Maskvos ir kominformo 
valdovai.

Prieš komunistus nusistatę rumunai 
nfano, kad kontrevoliucija Rumuni
joje turi įvykti dviejų metų laiko
tarpy, nes vėliau gali būti pervėlu. 
Tikrųjų komunistų skaičius Rumuni
joje esąs mažas. Daugumą Jų narių 
sudaro asmens, kurie stojo l partiją

pratimus. Pratimuose dalyvavo per 
60 dabar Anglijoje esančių JAV oro 
tvirtovių ir 35 Lincolno ir Lancaste- 
rio tipo bombonešiai. Manevruose 
dalyvavo ir dideli naikintuvų skai
čiai.

„VIENA NE BERLYNAS"
Liepos 27 d. Austrijos kancleris 

Leopold Figl, kalbėdamas Liaudies 
Partijos susirinkime Neustadte, So
vietų zonoje, pareiškė, kad „Austri
joje“ nebus „žaibinio karo“ ir kad 
„Viena nėra Berlynas“ Savo kalboje 
kancleris pabrėžė, kad Austrija nėra 
suinteresuota viena kuria valstybe, 
bet vyriausiąja valdžia pripažįsta Są
jungininkų Tarybą“. Austrijos taikos 
sutarties sudarymas užsitęsė „dėl 
dviejų galingų ideologijų kovų“.

, Amerikos jaunimas stoja karo laivyno tarnybon.

doti JAV kariuomenės įrengimų per- 
tekliams pirkti. Likusiais 16 mil. bū
tų padengti reparatūros kaštai, gink
lų supakavimas ir persiuntimas bei 
kitos siuntos.

Valstybės departamentas praneša, 
kad Persija gaus tik lengvuosius gin
klus. kaip kovos lėktuvus ir leng
vuosius tankus, kurie nebūtų tokio 
dydžio, kad galėtų būti panaudoti 
ofenzyvai prieš svetimą kraštą. Tiek
damos ginklus Persijai, JAV norin
čios išlaikyti tarptautini saugumą Vi
duriniuose Rytuose.

JUNGTINES TAUTOS — SLAPTŲ 
AGENTŲ LIZDAS

Baimė, kad Jungtinės Tautos i JAV 
atsigabena žmonių, kurie yra pavo
jingi Amerikos saugumui, privertė 
užs. reikalų min. George Marshalll 
paskirti „trijų narių komitetą“ at
vykstantiems asmenims patikrinti. Ko
kie asmens, paskirti, užs. reikalų min. 
atsisakė pranešti.

Tikrinimas patiesiąs visų klasių 
žmones, dirbančius ir turinčius rei
kalų su Jungtinėmis Tautomis. Tokio 
tikrinimo neišvengs nė užsienio de
legacijos ir jų štabai, nei žurnalistai, 
nei specialios JT agentūros. It gene
ralinio sekretoriaus Trygve Lie šta
bas bus ištardytas. Tų priemonių 
griebtis privertė dviejų aukštų vals
tybės departamento valdininkų kon
greso komisijai pranešimas, kad šim
tai slaptu agentų iš Europos komu
nistinių kraštų pasinaudodami JT 
kredencialais, atvyksta i JAV.

Apie šiuos JAV nutarimus paklaus
tas. JT gener. sekretoriaus pavaduo
tojas z*rkadi Sobolev pareiškė, kad 
Jungtinės Tautos neturinčios ko slėp
ti. bet nei JAV, nei kuri kita tauta 
neturinti teisės tikrinti Jungtinių 
Tautų pareigūnų bei JT nuosavybės.

(CDM)

tam, kad gautų maisto korteles.

ITALIJOS ŽEMĖS ttKIO PLANAI
Europos atstatymo programa įga

lins Italiją (vykdyti didelio masto 
kelių statymo, vandens elektrinių ir 
irigacijos programą. Italijos žemės 
ūkio žinovai teigia, kad (temptą 
pietų Italijos padėti galima sušvel
ninti tik didžiuosius ūkius padalinus 
smulkiems žemdirbiams. Šiai progra
mai įvykdyti trukdo: 1. ūkių nuo
mos sistema, pagal kurią žemvaldžiai 
už tam tikrą mokesti leidžia nuomo
tojams išspausti visa, kas tik galima 
iš ūkininkų, ir 2. trūkumas gerų 
kelių ir nepanaudojimas vandens jė
gos. Italija planuoja reformuoti nuo
mos sistemą, bet antrosios - progra
mos fazės (vykdymas priklauso nuo 
ERP finansavimo.

SUOMIJA IŠTIKIMA SAVO 
IDEALAMS

Socialdemokratų min. pirmininko 
Karolio A. Fagerholmo sudarytasis 
naujasis Suomijos min. kabinetas 
paskelbė savo darbų programą. Svar
biausieji deklaracijos punktai yra šie: 
1. išlaikyti nepakeistą užsienio poli
tikos kursą. 2. sustiprinti min. kabi
neto demokratinę sistemą, 3. užti
krinti politinių ir teisinių organų ne
priklausomumą ir laisvę, 4. stabili
zuoti ekonomini gyvenimą, sulaikyti 
infliaciją ir išlaikyti pusiausvyrą tarp 
kainų ir algų, 5. mažinti mokesčius, 
6. palaipsniui naikinti normavimo sis
temą.

Socialdemokratų min. kabineto pro
gramoje nė žodžio nesakoma apie 
pramonės nacionalizavimą.

*Rytų Ir Vakarų santykių problema

JAV IR D. BRITANIJOS ORO PERSIJA GAUNA JAV GINKLŲ 
MANEVRAI up « Vašingtono praneša, kad JAV

paskolino Persijai 26 mil. dolerių, už 
Pirmomis rugpiūčio mėn. dienomis kuriuos galės pirkti ginklų jos ka- 

vlršum Anglijos didelės Royal Air riuomenei ir policijai apginkluoti. 
Force ir JAV oro pajėgos vykdė oro Persija 10 mil. dol. norėtų sunau-

VLIKas vienintelis kovos uz Lietuvos laisve vadovas

Įvykusiame reikšmingame pasi
tarime tarp vadovaujančių organų 
išaiškinti buvo neaiškumai, pasiek
tas visiškas susipratimas ir nusta
tytas akcijos vieningumas.

Ligšiolinėms Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pastan
goms rastas pilnas pritarimas. To
limesnei veiklai užsienyje Lietuvos 
vardu jam panaujinti krašto įgalio
jimai ir tik jam pripažįstama teisė 
kalbėti kovojančios tautos vardu.

ELTA
LIETUVIŲ SPAUDOS

• KONFERENCIJA
Liepos mėn, 29 d. Memmingene,

„Minties" redakcijos patalpose, 
įvyko Informacijos Tarnybos su
šaukta lietuvių spaudos konferen
cija, kurioj dalyvavo visi ameri
kiečių zonoj išeiną lietuyų laikraš
čiai. Inf. Tarnybos Valdyba plačiai 
painfonųavo apie įvykusį tarp va
dovaujančių organų pasitarimą, ku
riame buvo išsiaiškinta, kad vad. 
BDPS užsienio delegatūra nutrau
kia savo veiklą, o VLIKas ir toliau 
pasilieka užsieny venintėlis orga
nas kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą* Taip pat pasitarta dėl pasunkė
jusios tremtinių laikraščių padėties.

DP ISDETDTMAS I JAV VIS 
DĄR ATIDĖLIOJAMAS 

' *
Išvietintųjų asmenų vargo kelio 

galo dar nematyti. Gražusis JAV 
kongreso žestas — 205.000 DP įsi
leidimo įstatymas — vėl aptemdo
mas naujais, skambiais projektais 
bei senojo įstatymo papildymais ir 
pataisymais.

Association Press iš Vašingtono 
praneša, kad prez. Trumanas Kon
gresui pasiūlė projektą, leidžiantį 
402.000 DP per ketverius metus 
atvykti į JAV. Patiekdamas šį pro
jektą, prez. Trumanas pareiškė, 
kad šiuo įstatymo papildymu būtų 
atitaisyta neteisybė žydams ir kai 
kuriems katalikams.

NAUJOS PATAISOS
Naujasis įstatymo projektas nu

mato keturias pataisas, kuries 
prieš pusantro mėn. priimtąjį įsta
tymą beveis iš esmės pakeičia.

Sįos pataisos yra:
1. pašalinti visus įstatymo nuos

tatus, kuriais diskriminuojami DP 
dėl jų rasės ir* re ligijos,

2. aiškiai apibrėžti visas taisyk
les, nes dabartinis įstatymas esąs 
„administratyviai sunkiai įvykdo
mas",

3. panaikinti taip vadinamą 
„nurašymo nuo ateities kvotų“ 
nuostatą,

4. DP komisijos egzistavimo lai
ką iš dvejų metų pratęsti iki ke
tvertų metų. '

Ko šiais nuostatais Trumanas ir 
kai kurie senatoriai bei atstovai 
nori, aiškėja iš jų pasisakymų.

Demokratų senatoriai J. Howard 
Mc Grath iš Rhode Island ir tari 
Hatch iš New Mexiko siūlo, kad 
būtų pakeista „tinkamumo dienos" 
data iš 1945 m. gruodžio 22 d. į 
1947 m- balandžio 21 d. Tuo pa- ■ 
keitimu, kaip senatorius H. Alex
ander Smith išsireiškė, norima, 
kad (• JAV galėtų įvažiuoti netik 
tie žydai, kurie Vokietijon ir Aus- 
rijoh atbėgo prieš 1945 m. gruodžio 
22 d., bet ir tie Lenkijos žydai, ku
rie, bijodami persekiojimų, buvo- 
priversti tą kraštą ir vėliau palikt*

PABALTIECIŲ NENAUDAI
Toliau Mc Gratį-Hatch pakeiti

mai numato: 1. panaikinti reika
lavimą, kad 40% imigrantų būtų 
kilę iš Pabaltijo 'kraštų, nes tenai 
dominuoją protestantai (nesiorien- 
tavimas padėty'ar fatctų iškraipy
mas; žiūr „DP klausimais"); panai
kinti nuostatą, kad 30% būtų^ že
mės ūkio darbininkų, 2. panaikinti 
reikalavimą, pagal kurį visiems 
DP, dar prieš atvykimą į JAV, 
būtų garantuotos patalpos ir dar
bas ir 3. šį įstatymą laikyti bėdos
Įstatymu ir reguliarių paskirų 
kraštų kvotų neturėtų paliesti.

RESPUBLIKONAI SKEPTIŠKI

Iš Vašingtoną gautomis žiniomis, 
tik viena tų pataisų gali būti ir 
respublikonų „stipriai paremta", 
būtent tinkamumo datos „nukėli
mas iš 1945. XII. 22 į 1947. VI. 21." 
Už šį pakeitimą pasisakė šeši re
spublikonų senatoriai. Daugelis 
žymesniųjų respublikonų partijos 
šulų pasisako prieš to įstatymo 
peržiūrėjimą ir bendrai prieš ne
paprastos sesijos sušaukimą.
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