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Amerika laukia dp
„Darbai laukia visų, kuriuos 

tik bus galima atgabenti per atei
nančius dvylika mėnesių.“

„Valstybės departamento parei
gūnai praneša, kad darbo pasiūla 
plaukia iš individualių asmenų, 
ūkininkų, prekybos firmų ir vi
suomenes organizacijų. Didžiau
sias pareikalavimas yra- žemės 
ūkio namų ruošos, kepėjų, siuvė
jų, mechanikų ir miško apdirbimo 
darbininkų“. Taip rašo „Stars 
and Straips“, rugpiūčio mėn. 
pradžioje, kalbėdamas apie DP 
įstatymo vykdymą. Atrodytų, 
kad DP įvažiavimo klausimas tū
rėtų greitu tempu pajudėti iš 
thirties taško, į kurį buvo pakliu
vęs dėl prez. Trumano užsispy
rimo naująjį DP įstatymą papil
dyti bei pataisyti ir delsimo pas
kirti DP komisiją.

Konusija, susidedanti iš Ūgo 
Carusi, buvusio imigracijos rei
kalams komisaro Teisingumo De
partamente, Edwardo O’Counor, 
socialinės srities darbuotojo, ir 
Harry Rosenfield, JAV delegaci
jos nario Jungtinių Tautų ekono
minėje ir socialinėje taryboje 
jau paskirta. Greičiausiai šį sąsta
tą patvirtins ir Senatas, nes jau 
ir anksčiau Carusi buvo Senato 
minimas kaip vienintelis ir tin
kamas tam postui kandidatas. Įs
tatymo šioje sesijoje, kaip iš 
Amerikos spaudos aiškėja, tur 
būt, iš esmės nesvarstys. Dau
giausia, ką gali pakeisti, tai DP 
atvykimo datą nukelti pusantrų 
metų vėliau, kad žydai, atvykę iš 
Rytų Europos, galėtų taip pat pa
tekti į JAV.

DEWEY KREIPIMASIS
Senatorius Chapmpn Revercomb 

iš West Virginijos perdavė Tho
mas E. Dewey, respublikonų kan
didato, prašymą Kongresui, kad 
spec, sesija, dar prieš išsiskirsty- 
dama atostogų, persvarstytų DP 
įstatymą, suteikiant jam daugiau 
liberališkumo žymių. Svarbiausia 
prašyme yra tai, kad DP tinka
mumo data būtų perkelta iš 1945 
m. gruodžio 2*7 į 1947 m. balan
džio 21 d. Tuo norima leisti įva
žiuoti daugiau žydų.

New York Herald Tribune savo 
rugpiūčio mėn. 8 d. numery pra
neša, kad Senato pakomisė šį pra
šymą atmetė.

NAUJOS BĖDOS
Jau girdėjome radio pranešimų 

ir skaitėme spaudos skiltyse, kad 
įstatymui vykdyti trūksta lėšų. 
Prez. Trumanas kreipėsi į Kon
gresą, prašydamas numatytąją 2 
mil. dol. sumą padidinti iki 4 mil. 
Dabar plačiai kalbama, kad per 
pirmuosius biudžetinius metus 

galės įvažiuoti tik 40—50.000 DP, 
nes jų perkeldinimui nėra pinigų. 
Sį teigimą patvirtino ir naujai 
paskirtasis DP komisaras Ugo Ca
rusi, Assosiated Press žinių agen
tūrai rugpiūčio 4 d. pareikšda
mas, kad per ateinančius 11 mėn. 
dėl ribotų lėšų galės įvažiuoti tik 
40.000 DP.

Čikagoje kiek anksčiau vyko 
JAV imigracijos pareigūnų kon
ferencija. Konferencija, trukusi 
tris dienas, taip pat priėjo išva
dos, kad šiais biudžetiniais metais 
bus įsileista tik ketvirtadalis nu
matytos 205.000 normos. Likusieji 
150.000 galėtų įvažiuoti ikul950 
m. liepos 1 d.

RUGSĖJO MEN. PRASIDĖS 
EMIGRACIJA

Baltųjų Rūmų kalbėtojas, kaip 
praneša UP, pareiškė, kad prez. 
Trumanas, paskyrę^DP komisiją, 
tikisi jog šiam mėnesiui Jjasibai- 

NAUJU EMIGRANTU DĖMESIUI
Kai šis pranešimas pasieks Jūsų ką, turėtų tuojau kreiptis į savo 

spaudą, iš Amerikos gal jau bus gimines ir pažįstamus, į organi- 
atvykę nauji pareigūnai, kuriems zacijas, prašydami sau tokių pa
bus pavesta parinkti iš tremtinių žymėjimų, kurie pri^blo būti už- 
pirmuosius imigrantus, vykdant pildyti BALF blankose ir persiųsti 
naująjį DP. įsileidimo įstatymą. BALF centrui.

Pagal naujojo įstatymo nuosta- Taip pat privalu žinoti, kad 
tus, 40% vizų turės atitekti trem- įstatymo vykdymo pasisekimas 
tiniams, kilusiems iš Pabalčio ir stambia dalimi priklausys nuo pa- 
rytinės Lenkijos už Kurzono lini- čių naujų imigrantų. Įstatymo pra
jos. Pirmenybė taikoma ir ūkinin- vedėjai tikisi, kad naujai atvyksią 
kams (30% vizų), įvairių amatų ir DP. bus pavyzdingi, darbštūs ir 
specialybių žmonėms. Be to, pir- pastovūs žmonės, kad jie laikysis 
menybė bus taikoma Amerikoje tos gyvenamos vietos, kuri jiems 
gyvenančių giminėms. bus paskirta, kaip nurodyta darbo

Visiems privalu žinoti, kad nė užtikrinimo pažymėjime.
vienas tremtinys negalės patekti į Yra visa eilė ūkių ir dirbtuvių, 
Ameriką, jei jis neturės darbo ir kurių vedėjai pasižadėjo-užtikrinti 
buto užtikrinimo pažymėjimo. To- butą ir darbą. Aišku, būtų di- 
dėl visi .norintieji atvykti į Amen- džiausiąs meškos patarnavimas

Hanau (vykusio lietuvių katalikų m t rų suvažiavimo dalyviai. Pirmoj eilėj sėdi: J. Pr. Taut. Deleg. kan. F. 
Kapočius,* VLIK© pirm. prof. M. Knpavičius, L.T.B. C. K-to pirm. P. Gaudys ir kt. (Aprašymą žiūr. 4 pusi.)

V. Noreikos nuotr.

priėmimą ir 21 valstybė — prieš.
Tarybų Rusijos delegatai pro

testavo prieš' tokį nutarimą, neva 
prieštaraujantį tarptaut. teisei, 
kuris komplikuosiąs rusų daly
vavimą kongrese. Diskusijos šiuo 
klausimu užsitęsė 6 valandas. Ven
grijos delegatas pareiškė protestą, 
kad jo žodžiai pr. posėdyje buvę 
žurnalistų iškraipyti. Kongreso pir
mininkas aiškino, kad Danijoj 
spauda stengias kuo tiksliausiai 
atpasakoti referatus kongrese, ta
čiau Danijoj skiriami referatai nuo 
komentarų, ir danų spauda vargu 
sutiks priimti direktyvas kaip 
komentarus redaguoti. Vengrų 
delegatas, eventualiai, galėtų duot 
savo pareiškimą spaudai. Tuo pa
tarimu vengrų delegatas pasinau
dojo. ELTA

gus, pirmieji DP bus įsodinti į 
laivus, nors, kol prasidės plataus 
masto imigracija, gali užtrukti 
keletą mėnesių. Paruošiamieji 
DP perkėlimo darbai jau baigia
mi. Paskirta 12 laivų ir šeši lėk
tuvai, kuriais Europos benamiai 
keliaus į naująja tėvynę.

Spaudos konferencijoje Frank
furte Max Newman, JAV Gero
vės organizacijų tarybos pirmi
ninkas, rugp. 4. pranešė, kad emi
gracija iš amerikiečių zonos į 
JAV visiškai sulaikyta nuo bir
želio 30 d. ir visi transportai iki 
rugsėjo mėn. 7 d.-išbraukti.

Kaip visa emigracinė proce
dūra vyks, dar nėra visiškai a’š- 
ku. Iš IRO pareigūnų pareiškimų 
aiškėja, kad atrankos komisija 
atvyks į visas didesnes stovyklas 
ir čia vietoje tinkamus atrinks. 
Pagal JAV imigracijos ir piliety
bės komisionieriaus Watson B. 
Miller pranešimą, Europoje bū
sianti įsteigta viena generalinė 
DP „sijoti“ komisija, o antra- 
Amerikoje, kuri atvykusius as
menis paskirstys po įvairius kraš? 
to punktus.

tremtinių imigracijos veiklai, jei 
tokių darboviečių kvietimu at
vykę tremtiniai tuojau iš jų pa-
sišalintų nepadirbę jose dvejų ar 
nors vienerių metų. Tai reikia 
gerai įsidėmėti.

Pačių pirmųjų atvykėlių elgsena 
ir darbas bus didžiausio stebėjimo 
akiratyje. Žinokite, netruks pro
vokatorių, norinčių tremtinių gerą 
vardą suteršti, apjuodinti, tad 
svarbu neduoti jiems progos pasi
reikšti. Vykdami į Ameriką, turė
kite minty, kad nuo pirmųjų imi
grantų pasirodymo priklausys DP.

Sovietu užmačios nepavyko
SOVIETINES PABALTIJO RESPU-BLIKOS NEPRIIMTOS Į PASAU

LINĮ RADIO

STOCKHOLMAS. Kopenhagoje 
pasauliniame radio kongrese lie
pos 13 d. buvo iškeltas klausimas 
priimti į kongresą ir delegatus 
tarybinių Pabaltijo valstybių, ru
siškos Karelijos ir Moldavijos. 
Britų delegatas pastebėjo, kad nė
vienas tų kraštų neturi tarptau- Vengrijos delegato aliuzija į 
tinio pripažinimo, nė savarankios Skandinavijos ^valstybių netikrą 
užsienio politikos vadovybės, ir padėtį sukėlė sensaciją danų spau- 
todėl tų kraštų atstovai negalį da- doje. Vėliau liepos 13 d., kongreso 
lyvauti tarptautiniame kongrese, pirmininkas p. Holmblad pakvietė 
Labai piktą repliką į tai padarė spaudos atstovus, kuriem išdėstė 
Vengrijos atstovas, kuris pareiškė, Jugoslavijos delegato pareiškimą, 
kad tokia pat situacija gali grei- padarytą neva tam, kad nedemon- 
tai susidaryti ir su eile kitų val-» struoti prieš Rusiją ir kitas liau- 
stybių, kurios yra atstovaujamos djes — demokratiškas valstybes, 
šiame kongrese. Ypatingai Skan- Pasitarimas su spaudos atstovais 
dinavijos valstybės turinčioj pa- turėjo tikslą išvengti tendencingų 
grindo tą reikalą suprasti. informacijų apie . kongreso deba-

Suomijos atstovas irgi pritarė tus. Žurnalistai iš savo pusės pa- 
priimti. tų 5 respublikų delegatus, reiškė, kad jie stengias būti ob- 
kad išvengtų kongreso susiskal- jektingi savo pranešimuose, ta- 
dymo į rytų ir vakarų blokus. čiau jie rezervuoja sau teisę daryt

Sov. Rusijos atstovas, remiamas išvadas iš delegatų kalbų.
Jugoslavijos atstovo, įrodinėjo, Liepos 14 d. posėdyje kongreso 
kad neįsileidimas visų tar. respu- dalyvių buvo nubalsuota
blikų atstovų sudarysiąs keblumų 5 tarybines respublikas (Lietuvą, 
Tarybų Rusijai dalyvauti būsi- Estija, Latviją, Moldavija, ir Tu
muose kongresuose. Ginčai šituo siškąją Kareliją) nepriimti į kon- 
klausimu buvo perkelti į kitos gresą
dienos posėdį. Satelitinės Rusijos „ rytų Woko va|styhil| balsavo už

įsileidimo įstatymo įvykdymas. 
Jei visuomenėje kiltų naujai at
vykusiais nepasitenkinimų judra,
aišku, DP. įstatymo vykdymas ga
lėtų būti sulaikytas.

Amerikoje nė vienam nebus 
pradžioje lengva. Bet ištesėkite, 
nes tik taip pagelbėsite likusiems 
atvykti į Ameriką!

Bet to, mes dedame pastangas, 
kad įstatymas būtų praplėstas ta 
prasme, kad vietoj 205,000 trem
tinių, būtų įsileista bent 400,000 
asmenų.

Kun. Dr. J. B. Končius

KONGRESĄ

atstovai įrodinėjo, kad jei kon
grese dalyvauja Ispanija, tai ir 
tarybinės respublikos turėtų būti 
įsileistos į kongresą. Rumunijos 
delegatas pažymėjo, kad bendra
darbiavimas su „fašistiniais elemen
tais" kliudysiąs kongreso . darbą.
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DP aprūpinimas darbu
KITUR IŠKELTI DP NENUMATOMA. KADA DP PRIIMAMAS Į 
STOVYKLĄ? IRO PADEDA ATSTATYTI PRARASTUS DOKUMEN

TUS. GYVENIMO SĄLYGOS VENECUELOJ.

Rugpiūčio 4 d. Bad Kissingene ciklinio draudimo paramą. Prie- 
įvyko devintoji DP spaudos kon-^varta jie negali būti į Vokietiją 
ferencija. Ją atidarė ir jai pirmin- 
kavo spaudos skyriaus šefo parei
gas einanti Miss Ruth S. Fe
ri e r. Taip pat konferencijoj daly
vavo ir į klausimus atsakinėjo 
amerikiečių zonos dir. pareigas 
einąs Mr. Dunn. Apskritai Visi 
klausimai, kaip ir anksčiau, buvo 
atsakinėjami atsakingų atitinka
mų skyrių pareigūnų.

Išvežimas DP iš Berlyno buvo 
DP su pasitenkinimu priimtas. Ar 
IRO neturi sudariusi panašių pla
nų evakuoti DP iškilus reikalui 
ateity?

Daugiau kaip prieš metus mes 
prašėme kariuomenę, aiškino Mr. 
Dunn, iškelti "
buvo didelių 
minis travimu 
bar, kai yra 
pristatymas į 
šį mūsų prašymą patenkino 
ir DP iškėlė. Iškelti jie buvo 
grynai del Berlyno maitinimo pa
lengvinimo, bet ne del rusų spau
dimo.

Į antrą kląusimo dalį atsakė Mo
vement and accomodation officer: 
mes nenumatom ateity jokio rei
kalo DP iškelti. Iš kitos pusės aš 
negaliu kalbėti už kariudmenę. , 
Gal kariuomenė ir turi kokių pla
nų. Jei reikalas iškiltų, tai kariuo- j 
menė mus laiku painformuotų, kad , 
mes galėtumėm tam pasiruošti.

Ar tiesa, kad vykdant suglaudi
nimą, stovyklos iŠ Bavarijos bus ■ 
perkeltos į Wūrttembergą-Badeną?

Tai gandas ir visai nepagrįstas. 
Mes neturim ten vietos. Aš nieko : 
nežinau apie tokius perkėlimus.

Ar IRO numato dalį DP perkelti 
į vokiečių ūkį? Jei taip, tai kokios 
kategorijos?

Apie tokius planus nieko neži
nau. Tai yra gandas be pagrindo. . 
Jei kas būtų, žinočiau.

Ar yra priimami į stovyklas DP, 
gyveną vokiečių ūky?

Taip, it dabar yra priimama, 
tačiau atsižvelgiama į prašančiojo 
padėtį. Norint, kad būtų priimtas 
į stovyklą, reikia kad prašančiojo 
būtų sunkį padėtis (hardship ca
ses).

Kas yra laikoma sunkia padėtim 
(hardship cases)?’

Priimama sunkiai, nes IRO ir 
esamiems išlaikyti turi mažai lėšų. 
Principe nepriimama į stovyklą 
jei į zona atvyko po 1947 m. ba^ 
landžio 21 d. Sąryšy su valiutos 
reforma gavom leidimą daugiau į 
stovyklas priimti, todėl didesnis 
skaičius ir priimtas. Tačiau tai 
nereiškia, kad kiekvienas, kuris 
per valiutos reformą neteko savo 
pinigų, yra jau tinkamas priimti į 
stovyklą. Čia yra žiūrima indivi
dualiai.

Emigracijos reikalams yra rei
kalaujama dokumentų, kurie dau
geliui yra žuvę. Kas gali šiame 
reikale padėti?

Kės neturi Vokietijoj savo kraš
to diplomatinių atstovų, tas gali 
kreiptis į IRO teisinius patarėjus 
(legal adviser), ir- jie padės atsta
tyti prarastus dokumentus.

Kokią pagalbą IRO suteikia tiems 
DP, kurie į Vokietiją grįžo iš kitų 
kraštų, kuriuose jie buvo įkurdin
ti, bet per nelaimingus atsitikimus 
neteko darbingumo?

Įkurdinti kituose kraštuose DP 
yra apdraudžiami pagal to krašto 
socialinio draudimo 
todėl jie nelaimingo 
veju turi teisę gauti

nes 
ad- 
Da-

DP iš Berlyno, 
sunkumų su jų 
ir aprūpinimu.

. apsunkintas maisto 
Berlyną, kariuomenė 

prašymą 
iškėlė. Iškelti

grąžinti. Prievarta grąžinami tik 
tie, kurie nesilaiko sudarytų darbo 
sutarčių. Netekę darbingumo į Vo
kietiją gali grįžti' laisvai, ir jie 
grįžę į Vokietiją nepraranda savo 
teisių į atitinkamo krašto socia
linio 'draudimo paramą. Tokiu at
veju nukentėjęs tuti kreiptis į 
IRO, ir jo draudimas bus išreika
lautas.

Ar yra kas naujo DP aprūpini
me darbu?

Kaip kariuomenėje, taip IRO 
yra sumažintas
čius. Tačiau mes bandome su 
kariuomene išsiaiškinti, kad kiek
viena darbo galimybė pirmoj eilėj 
būtų išnaudota DP. Jau ir anksčiau 
kariuomenė darbo aprūpinimo

atžvilgiu DP davė pirmenybę prieš 
vokiečius.

Ar tiesa, kad Augsburgo IRO 
distrikte atleisti visi IRO tarnau
tojai?

Teisinga dalinai. Kadangi nuo 
rugsėjo mėn. 1 d. IRO tarnautojų 
skaičius visoj amerikiečių zonoj 
turi būti sumažintas 10%, o atlei
džiant tarnautoją jam apie tai turi 
būti prieš mėnesį pranešta, todėl, 
neturint laiko dabar specifikuoti 
visų tarnautojų, buvo rugpiūčio 
mėn. 1 d. visiems pranešta, kad 
jie yra atleidžiami. Suprantama, 
kad bus atleista tik 10%.

Iš Venecuelos gaunami labai 
skirtingi pranešimai. Ar IRO ne-, būtų galėjęs atlikti religinį paĮai- 
gali duoti čia paaiškinimų?

Šiuo metii IRO centras Ženevoj 
tiria gyvenimo sąlygas Venecue- 
loj. Tačiau reikia pažymėti, kad 
blogiausi pranešimai yra daugu- 

tamautojų skaidmoj anoniminiai. IRO būtų labai 
dėkinga, jei būtų išvykusių į Ve- 
necuelą prisiunčiami jų gyvenimo 
sąlygų aprašymai.

Kita konferencija numatyta su
šaukti rugsėjo 8 d. J. V.

ortodoksų bažnyčios velykinio 
himno garsus.

. „Christos voskres" — „Kristus 
kėlėsi".

Netrukus visa minia giedojo 
kartu su juo ...

Mieste, kuriame aš sutikau Feo- 
dorą ir jo -žmoną, iš viso nebuvo 
jokios bažnyčios. •

— Mes esame’ „pašto krikščio
nys", — pasakė jie man.

Miestuose, kur bažnyčios ne
buvo atidarytos, tikintieji atliki
nėjo sa^o religines pareigas per... 
paštą.

Kai mirė Feodoro senelis, arti 
nebuvo jokio dvisininko, kurs

anoj pusėj uždangos". (,,Mintis", 
Nr. 37 (420).

c. St Žymantas štr. „Pavojingas 
žaidimas" rašo: „Kiekvienas mū
sų, aišku, nori turėti savo vyriau
sybę ix turėti jos apsaugą, bet ne. 
tokią, kurios nariai ryt kokio 
okupacinio karininko vienu brūkš
niu gali būti įsakyti laikomi so
vietų piliečiais (I) Šitokiu būdu 
mes tik patys save ir valstybinius 
organus kompromituojame" („Min
tis", Nr. 74 (457).

Šitokių minčių būtų galima būtų 
pacituoti žymiai daugiau, tačiau ir 
tiek dėl vietos stokos užtenka . 
„Minties" spalvai parodyti. O kdip 
žinom, pagal paskutinį autentiškų 
šaltinių, patvirtinimą tik VLIKas 
užsieny turi teisę kalbėti kovo-

Dievo pogrindis Sovietu Rusijoje
PAGAL TĖVO GEORGE ATSIMINIMUS RAŠO GRETA PALMER

-(Pabaiga)

Pogrindžio kunigo istorija
Per Vovą aš susitikau su vienu 

iš „keliaujančiųjų kunigų". Sis 
dvasininkas man pasakė, kad jų 
skaičius siekiąs tūkstančius ir kad 
tie 5.665 registruotieji kunigai yra 
mažiau gausūs nei tie, kurie dirba 
slaptai. Aš kalbėjausi su juo 
viename namo rūsy. Mes sėdė
jome ant dėžių, apšviesti silpnos 
žvakelės šviesos. Senasis vyras, 
kurs turėjo kilnų ir giedrą veidą, 
papasakojo man, kad jis jau 15 
metų dirba kaip „neregistruotas" 
dvasininkas, prisidengęs keliaujan
čio prekiautojo profesija.

Sis pogrindžio didvyris buvo iš
vaikščiojęs beveik visą Rusiją, 
teikdamas sakramentus ir kitą reli
ginę pagalbą ten, kur bažnyčios 
buvo komunistų išgriautos. Kai aš 
klausiausi jo pasakojimų apie pa
vojus ir sėkmingus jų išvengimus, 
kažkas lengvai pabeldė į duris. Įėjo 
jo draugas, kurį jis man pristatė 
kaip kitą ortodoksų dvasininką. 
Jis atrodė esąs tiktai apie 25 metų 
amžiaus.

— Kaip jūs įgavote jūsų dva
sininko lavinimą? — paklausiau aš 
nustebęs.

prekybininkai. Miestuose jie susi
draugaudavo su jaunimu, organi
zuodavo futbolo komandas arba 
chorus. Tada, kai jie įgydavo'jau
nųjų pasitikėjimą, jie mokydavo 
juos tiesos apie Dievą.»

Sakramentai yra suteikiami slaptai
Šie slaptieji kunigai, dirbą Die- ' 

vo pogrindyje ir pasislėpę nuo 
NKVD akių įvairiais galimais bū
dais, ' krikštija, sutuokia, teikia 
komunijas ortodoksų tikintiesiems.

Vienok ne tik dvasininkai dirba 
šį apaštalavimo darbą. Viename 
kaime, netoli Samaros, aš buvau 
pakviestas paklausyti keliaujan
čio dainiaus. Ant ’ežero kranto 
degė didžiulis laužas. Čia truba
dūras griežė savo akordeonu, o 
valstiečiai pritarė jam savo balsais.

Kai vienas iš jų pradėjo dai
nuoti, mano krikščioniškasis drau
gas mane kumštelėjo. Daininkas 
— atrodė — dainavo kažkokią 
meilės dainą, .bet greit aš pagavau

dojimą Feodoro senelė paprašė 
vieno ‘toli gyvenančio dvasininko 
atsiųsti pašventintos žemės, kurią 
ji norėjo pabarstyti ant sayo vyro .jančios tautos vardu. Tat čia ir 
kapo. Tai buvo tik pati pradžia, ^norėtųsi paklausti H. Žemelį’jo pa- 
Nuo tada ir kiti dalykai buvo ‘s~ A™:
pasiunčiami pašventinti: vestuvi
niai žiedai, vanduo krikštijimui ...

Tokia yra religijos padėtis So
vietų Sąjungoje. Dauguma tikin
čiųjų turi būti atsargūs ir saugoti 
savo paslaptį, kaip kad Vania ir 
Elka ... Bet šiame „šaltajame ka
re”, kurs laiko pasaulį .įtampoje, 
mes — esantieji už Sovietų Sąjun
gos sienų — neturime maišyti Ru
sijos žmonių su maža valdančiąją 
komunistų klika. Aš pamačiau, 
kad Rusijoje yra milijonai žmonių, 
kurie, nežiūrint persekojimų, iš
laikė savyje gyvą krikščionybės 
tikėjimą, ir milijonai tą kurie 
trokšta jį pažinti.

Pagal „Colliers"
(May 29, 1948) spaudai paruošė.

M. L.

Vilniaus Kalvarijos koplytėlė
P. Ąžuolo nuotr.

įstatymus ir 
atsitikimo at- 
numatytą so

Kretingos dvaro rūmai ir palmių šilt
namis. A. Bendoriaus nuotr.

Jis nusišypsojo.
— Prieš keletą metų nei jokie 

kankinimai nebūtų mane privertę 
į tai' atsakyti, bet kadangi mūsų 
paslaptis yra NKVD jau susekta, 
man nebėra jokių varžtų tai pa
sakyti. Aš esu- buvęs Maskvos po
grindžio seminarijos auklėtinis. Ji 
buvo sunaikinta, kai policija ją 
susekė.

Ši pogrindžio ortodoksų teolo
ginė seminarija buvo vedama arki
vyskupo Bartholomėjaus. Kai kurie 
iš ją baigusiųjų tapo keliaują

„Minties“ veidą ryškinant
Į mano str. „Nebegalima leisti 

taip toliau žaisti" („Žib." Nr. 30 
(140) atsiliepė H. Žemelis str. „Prie 
ko veda partinis fariziejiškumas" 
(„Mintis", Nr. 79 (462), kuriame 
jis „išplaukia į plačiuosius van
denis" ir, lyg patekęs. į isteriją, 
puola nieko bendro su mano str. 
neturinčius organus, organizacijas 
bei asmehis. Nenoriu čia ginti šių 
H. Žemelio užpultųjų, nes manau, 
kad jie patys sugebės apsiginti, 
jei tik ras reikalo su juo ginčytis. 
Tuo tarpu tik trumpai atsakysiu 
į H. Žemelio iškeltus klausimus.

1. Mano įsitikinimu demokrati
jos (kaip ji suprantama Vakaruose) 
gali mokyti tik tas, kuris nuo- 
širdžiai ją brangina ir ja gyvena. 
Nieko nėra biauresnio, kaip gir
dėti demokratijos mokymą iš tų, 
kurie vakar garbino vadą ar tėvą, 
Atrodo, kad kas ne kas, bet ne 
„Mintis" gali mus mokyti demo
kratijos. Šio tvirtinimo esmės ne
keičia, jej joje per neapsižiūrėji
mą, nesusipratimą ir p. kartais 
bendradarbiauja žmonių, kuriems siems vadovaujantiems veiksniams 
tai ir nebūtų taikintina. beveik patogi geležinė uždanga,

2. Tvirtinimas, kad „Mintis" yra; visiškai nežinia ir spengiančia ty- 
„ joki a į politinei grupei" nepri- la uždengusi vyksmus, gyvenimą

ties žodžiais: „Argi tiek toli nu
žengei, jog pro savo partinius 
akinius neįstengi įžvelgti 
mūsų tautos nelaimės ir 
partinio fariziejiškumo 
šventos kovos reikalą?"

4. Yra charakteringa, kad iš visos 
laisvajame pasauly lietuvių spau
dos tik „Mintis" ir komunistų lie
tuviški laikraščiai taip neigiamai 
nusistatę mūsų 
veiksnių atžvilgiu. Kadangi Lietu
vos išlaisvinimo reikalui visos lie
tuvių grupės ir srovės susijungu
sios į VLIKą, tai toks neigiamas 
„Minties" nusistatymas jo' atžvil
giu savaime „Mintį" pastato ..anų 
pusėję". Kokia prasme „Mintis" 
stovi „anų pusėj",- paliekame tuo- 
tarpu jai pačiai išsiaiškinti.’

5. Netiesa, kaip H. Žemelis tvir
tina, kad buvo pasmerkta BDPS. 
Buvo pasmerkta tik vad. BDPS 
užsienio delegatūra. Eltos komuni
kate sakoma: „Iš biuletenio pa
reiškimų apie ilendro Demokra
tinio Pasipriešinimo Sąjūdį ir jo 
tariamai įgaliotą delęgatūrą maty
ti, kad toji delegatūra tegali būti 
padaras atslflrų asmenų ir negali 
būti siėjama su rezistuojančia tau
ta" (Žib." Nr. 11 (121). Tai pat
virtino ir atvykusieji iš Lietuvos: 
„Lietuvoje ... yra slapta karinė — 
politinė organizacija — BDPS. Jos 
vardu taip pat kai kas tremty pra
dėjo veikti be įgaliojimų. Pasta
ruoju laikii ir šis klausimas tinka
mai išspręstas" („Mūsų Kelias", 
Nr. 35 (147). Kaip žinia, ši BDPS 
užsienio delegatūros veikla, kaip 
pradėta be įgaliojimų, sutarta nu
traukti. Kaip dezorientuojančiai ir 
destruktyviai veikė mūsų visuo
menę šios vad. BDPS delegatūros 
akcija ir kokį vaidmenį joje turė
jo „Mintis", visiems gerai žinoma 
ir todėl plačiai rašyti netenka. 
Tad kuo dedasi H. Žemelis, rašy
damas, kad paskutiniajam Eltos-

didžios 
vardan 
aukoj i

vadovaujančių

klausąs laikraštis ir stovi aukščiau
partinių ginčų yra, terminas iš
mums labai girdėto ir girdimo žo- __ _  ___ __________ _____
dyno. Savo nusistatymu vadovau- komunikate „daug pripažinta fak- 

x..kuriuos savo laiku „Mintis"
*ar* buvo smerkiama"?

jančių veiksnių atžvilgiu „Mintis" 
labai gerai parodo, kam ji 
nauja.

3. Kaip „Mintis" atsiliepia 
„šiapus esančius veiksnius", 
liustruosim citatom iš tos pačios 
„Minties":

H. Jurgelionis
apie 
pai-

a. K. Stropus str. „Žvirbliai ir 
kaliausė" rašo: „Visų pirma visi 
turėtume pripažinti, kad kol kas 
niekas negali pretenduoti esąs 
tikrasis lietuvų tautos reprezeny 
tantas, sakau tautosj o ne valsty
bės. Juo nėra nei Aukščiausioji 
Taryba, nes ji ne pagal tautos va
lią išrinkta, bet juo nėra ir joks 
emigrantinis komitetas, nors jį su
darytų ir kažin kiek partijų“. 
(„Mintis", Nr. 48 (431).

b. L. Dovydėnas str. „Pakelkim 
geležinę uždangą" rašo: „Ir vi-

Red; pastaba. Dėl H. Žemelio 
man asmeniškai metamo kaltinimo 
noiįu pareikšti, kad mes labai 
nenorėjom pradėti ginčų su „Min
timi". Dėl.to p. J. Vasaitį jau ge
gužės mėn. įvykusioj spaudos kon
ferencijoj asmeniškai prašiau nu
traukti „Minties" pradėtą akciją ir 
pažymėjau, kad priešingu atveju 
ir mes turėsim leisti pasisakyti 
kitaip manantiems, negu .^Mintis" 
rašo. Tačiau tatai nedavė1 pagei
daujamų .vaisių, St. Žymanto str. 
„Pavojingas žaidimas” buvo pas
kutinis lašas į perpildytą taurę ir 
tai juo labiau, kadangi jis tilpo 
„Minty", kai jau buvo susitari
mais sustiprinta vienybė, nors ofi
cialiai apie tai dar nebuvo pas
kelbta. Ir ateity mes nepageidau
jame ginčų, jei tik nebūsim ne
pakeliamai provokuojami.

■- J. Vitėnas

2
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Pavergtoje Lietuvoje
Iš autentiškų šaltinių galėjome 

patikrinti žinias, įvairiais keliais 
ateinančias iš Lietuvos. Tenka pri
pažinti, kad informacijos, kurias 
mūsų centrinės įstaigos skelbdavo 
apie padėtį Lietuvoje pasauliui, 
buvo teisingos. — Kraštas visu 
tempu bolševikinamas, siekiant per 
keleris metus prilyginti Lietuvos 
gyvenimą prie tos padėties, kurią 
Sovietų Sąjunga „laimėjo" per ,30 
metų. Gyventojai tebedeportuojami 
sistemingai ir intensyviai; krašto 
administravimas laipsniškai- per
duodamos rusam. Individualaus 
ūkio sistema griaujama, kad ant 
jo griuvėsių galėtų organizuoti 
bolševikinį. kdlektyvinį gpkį. Sąži
nės laisvė intensyviai prięyartau- 
jama. Šitpm prievartavimui visa 
tauta atkakliai ir vieningai prie
šinasi. Pasipriešinimo priekyje yra 
judėjimas partizanų, kuriam nieko 
kito neliko kaip tik savo gyvy
bėm sulaikyti ar bent pristabdyti, 
uždelsti bolševikinio prievartavi
mo ir naikinimo procesą.

vulių, raguočių — tik trečdalis, 
ketvirtadalis to, kas būdavo. Taigi 
ir derlius menkas. Nepakeliamas 
dar ir dėl to, kad sąmoningai jis 
skiriamas ne tik valstybei reikia
mų maisto produktų sudaryti, bet 
ir pačiam ūkiui ūkininkų (kūlokų) 
klasei sunaikinti. Dėl to 1947 m. 
pyliavos buvo uždėtos po kelis 
kartus. Iš anksto paskelbtus pylia
vų atidavimo terminus staiga pa
keisdavo ir reikalaudavo pyliavas 
supilti anksčiau. Logiška sistemos 
išvada, kad neišpylusieji gabena
mi į. Rusiją šešeriem metam. Kas

Vilniaus fragment^

ŽEMĖS ŪKYJE
Grįžę į Lietuvą, sovietai atgai

vino žemės reformą. Kurie nacio
nalizuotąsias žemes buvo atgavę 
vokiečių laikais, tiem palikta da
bar tik 5 ha.

Tokia pat norma palikta tiem, 
kurie buvo gavę premijas, už uolų f, e“‘ū“ tokta būdu "naikinama
pyliavų išpildymų vokiečių oku- paa 5ubslancija. Neišpylu-
pacijos meta. Gyvasis ir šieji pyliavos negali vežu nieko

at.mfac . rink^ parduoti. Už pyliavas mo
kama. Bet atlyginimas toks, kad 

„Nubuožinamą" inventorių per- vietom gautas atlyginimas tesuda- 
duodavo „naujakuriam" arba so- rydavo vos keturioliktą dalį rei- 
vchozam. Partizanai leido dalyti kiamų valstybei mokėti mokesčių, 
„nubuožinamą" inventorių tik tų Supiltos pyliavos nesti racionaliai

• ūkių, kurie buvo didesni kaip 50 suvartojamos. Mariampolės sandė- 
ha. Mažesnių ūkių ihventorių, o liuose supilti javai sužaliavo. Kai 
taip pąt imti iš jų derlių parti
zanai draudė.

„Nubuožinimo“ procedūra buvo 
ypačiai taikoma nuo 1946 m. ap
kaltinant ūkininkus fašistais, reak

sis inventorius jiem buvo atimtas. 
Tai vadinama „nubuožinimu".

cionieriais.
Buvę dvarai apie 100 ha paversti 

sovehozais. Sovchozais arba 
kolchozais vertė taip pat depor
tuotųjų ar pabėgusių ūkius, įkur
dindami juose rusus. Sovchozuose 
dažnai stovėdavo ir kariuomenės 
daliniai. Inventorių sovehozam, 
kaip minėta, surinkdavo iš ūki
ninkų arba sugabendavo iš Ryt
prūsių. Kolchozų nėra daug. Dau
giausia jų Klaipėdos krašte, kur 
partizanų veikimas silpniausias. 
Mažiausia jų Suvalkijoj. Tebuvo 
vienas- bet ir tą patį partizanai 
sulikvidavo, kolchozo inventorių 
„nubuožindanii", o paskui ir pa
tiem kolchozininkam įsakydami 
išsikraustyti. Susikinkę arkliukus, 
jie taip ir padarė.

Tarp individualaus ūkio ir kol
chozo yra pereinamasis laipsnis — 
„grupinės sodybos". Jose turtas 
dar nenusavinamas, bet tik pas
kirstomos funkcijos. Tai sistemin
gas pratinamas į kolchozus.

Salia' žemės reformos ir nubuo
žinimo,. kita sėkminga priemonė 
ūkininkų klasei likviduoti — py
liavos.

Pyliavos skiriamos už dirbamą 
ir nedirbamą žemę. Už nedirbamą, 
už žemę tų, kurie yra deportuoti, 
pyliavos išskirstomos valsčiaus 
ūkininkams. 1945 m. nuo pyliavų 
buvo atleidžiami buvę raudonar
miečiai ir naujakuriai.y'Dabar tos 
lengvatos panaikintos. Pyliavų 
kiekio išskaitinėjimaą neduotų 
tikro supratimo, ar tos pyliavos 
didelės ar mažos. Normaliais lai
kais jos būtų pakeliamos. Bėt da
bar jos' nepakeliamos dėl to, kad 
ūkis jau yra nenroduktyvus: tra
sos maža, darbo jėgos maža, gy-

nestengia išpilti javų gali duoti 
pakaitalą — gyvulį. Taip dažnai

apžiūrėjo, mėgino juos iškeisti su 
ūkininkais į sveikus, už 
grūdų centnerį duodami 7 
žaliavusių.

Ūkis negali būti našus ir dėl 
i to, kad nėra darbo jėgos.
; Daug vyrų yra išvežta, dalis 
i buvo pasitraukę į tokius darbus,
■ kurie atpalaidavo nuo karo tarny- 
: bos; dalis, bijodami išvežimo, pa- 
i si trauk ė iš namų. O samdytis iš 
, šalies galima tik teoretiškai. Salia 
; samdinio algos reikėjo už jį mo-
• keti dar ir valstybei iki 200 črv.
■ (2Q00 rb.). Tokių mokesčių ūkis 
; nepakelia, ir nuo samdiniu tenka 
> atsisakyti.

Tokios ūkinės, akcijos rezultatas 
ūkiniu atžvilgiu yra žiaurus. —

* 1947 m. neapdirbto žemės ploto 
buvo 40 %, gyventojų maitinimas 
net kaime sumenkėjęs. Idėjiškai 
tai yra bolževizmo doktrinai lai-, 
mėjimas, nes ūkio sunaikinimas ir 
žmonių marinimas turi vesti į to 
ūkio naują pavidalą — kolekty
vioj.

Praktiškai betgi to kolektyvinio 
ir sumechaninto ūkio pažanga ne
didelė. Dabar MT stočių tėra tik 
tiek kaip 1941 m. Arklių — maža, 
traktorių — maža. Kuliamos ma
šinos nacionalizuotos.

Ūkininkam skiriama dar ir kita 
viešoji prievolė: iškirsti ir per
vežti turi 30 erd. miško kas turi 
2 arklius. Kas turi 3, turi parga
benti iki 60 erd. Pažymėtina, kad 
miško kirstt varo ne į artimausią 
mišką, bet į •tolimesnį, o į artimą
jį mišką atvaro ūkininkus iš to
liau. 1944—5 m’. į miškus dirbti 
išvarydavo dviem mėnesiam.

Miškai kertami ir gabenami net 
į . . . Donbaso sritį. Kol partiza
nų miškuose buvo daugiau, miškų 
naikinimo planas buvo vykdomas 
silpniau. Miško gaisrų niekas ne
gesina. Kazlų Rūdos miškuose ty
čiom išdegino didelį plotą, beieš
kodami partizanų bunkerių, (b. d.)

sveiku ' 
et. su-

uranijaus rūdos šaltinių. Gal būt, 
kad jos yra netgi vienintelės. Tas 
taipgi parodo, kad sovietai deda 
milžiniškas pastangas kaip galima 
greičiau pasigaminti atominių 
ginklų.

Galima tik spėlioti apie jų jau 
gautą uranijaus kiekį. Labai ga
limas dalykas, kad jie iš Erzo iš-

Sovietu vergai kasa uranijų Vokietijoje

medinėmis kopėčiomis i seniai ap
leistas šachtas. Stovėdami iki kelių 
dvokiančiame dumble ir vandeny
je, jie turi pripildyti kibirus 
uolienos, turinčios mažą uranijaus 
rūdos kiekį, ir virvėmis iškelti 
juos į paviršių. Mediniai šachtų 
sutvirtinimai yra daug kur pa
puvę. Beveik kasdien įvyksta ne
laimingi atsitikimai. Yra įvykę ke- gavę jau nemažą kiekį uranijaus. 
lėtas didelių užgriuvimų. 1947 m. 
balandžio mėnesį 20 darbininkų

.buvo užgriuvusios žemės gyvi pa-

TOLIMAME Vokietijos už- spertų pasisiūlė dirbti. Kiti buvo 
kampyje, normaliai pasišven- priversti. Juodasis darbas yra at- 
tusiam papuošalų, žaislų ir liekamas vokiečių, daugiausia prie- 

Kalėdų eglutės dekoracijų gamini- varta suverbuotų įskaitant mo- 
mui, sovietai karštligiškai dirba, teris, jaunuolius ir netgi senus, 
kad pralenktų amerikiečius ato- netinkančius sunkiam darbui vy- 
minių ginklų gamyboje. rus.

Čia, kulkosvaidžių ir spygliuotų šių žmonių, kasančių sovietams 
vielų apsupti, tūkstančiai vokie- uranijaus rūdą Vokietijoje, Ceko- 
čių jau trejus metus kasa urani- Slovakijoje ir Lenkijoje, skaičius 
jaus rūdą savo sovietiškajam vai- siekia apie 100.000, iš kurių apie 
,dovui. Šiuo metu vien tik iš šios 65.000, dirba Erze. 
srities Stalino mokslininkai tikriau
siai yra gavę jau pakankamai 
uranijaus, kad galėtų pradėti di
delio masto atominius bandymus 
ir greičiausia — jei jie yra pa
kankamai tam techniškai pasiruo
šę — užtenkamai uranijaus ato
minių bombų gamybai.

Šios kasyklos yra Erzgebirge 
prie Saksonijos ir Čekoslovakijos 

’ sienos. Jau per šimtmečius» šie 
kalnai buvo garsūs savo bran
giausiais ir kitais metalais. Ta
čiau daugelis kasyklų kaip išsisė- Akmen^Dangė ties Gvildžiais 
musios buvo nebenaudojamos. So- A. Bendoriaus nuotr.
vietai pasiuntė čia šimtus savo 
specialistų ir inžinierių, ir dabar jų darbo sąlygos prilygsta na- 
jie verčia tonų .tonas žemės, kad cjų vartotom. Aliantų vadovybė 
priverstų Erzą atiduoti jiems jo Berlyne pavadino tuos sovietų 
paskutinius likučius to metalo, metodus „nusikaltimu prieš žmo
gulis tik vienas šiuo metu tetinka niškumą" ir apkaltino sovietus su- 
atominiam naikinimui. laužius Aliantų Kontrolės Tary-

Darbas vyksta dieną ir naktį, bos nuostatą, leidžiantį naudoti 
Nepaliaujanti traukinių srovė ve- priverstinį vokiečių darbą tiktai 
ža šią rūdą į Sovietų Sąjungą, „svarbiems atstatymo" tikslams, 
Erzo rūda yra tokios menkos ver- kas vargiai apima uranijaus kasi
tės, kad atrodo,, jog reikia viso mą sovietų atominėms bomboms., 
traukinio krovinio, kad išgavus Amerikiečiai ir britai turi galy- 
bent vieną kubinę pėdą uranijaus. bes įrodymų, ykad sovietai verčia

Jie įkūrė naują tyrinėjimo cen- vokiečius dirbti pavojingose ir 
trą Freiberge, prie Chemnizo. nežmoniškose sąlygose. Jie turi 

Tiktai nedaugelis vokiečių ek- lipti apie 80—130 metrų žemyn

laidoti, spalip mėn — 96.
Ir senosioms ir naujosioms 

šachtoms vienodai trūksta ele
mentariausių saugumo įrengimų. 
Pabėgęs vokietis inžinierius Hans 
Grassmann — sovietų priverstas 
ten dirbti kaip kalnų inžinierius — 
laiko ten esančias darbo sąlygas 
panašias į „viduramžių".

Ten nėra jokio apšvietimo nei 
apsaugos nišų. Jei darbininkai 
nusikalsta sovietinėm taisyklėm, 
jie yra sukemšami į Schneebergo 
kalėjimą: po 83 žmones į celes, 
pritaikytas 23. Jie yra purvini, ap
tekę* parazitais, išbadėję. Jei jie 
neatlieka savo darbo normas, 
jiems sumažinamas maisto da
vinys ir jie apšaukiami „Vokieti
jos vienybės išdavikais".

Rusų dešimtininkai varo vokie
čius į darbą spardymais ir smū
giais. Darbininkams yra pasakyta, 
jog, jei.jie pabėgs, jų vieton bus 
atsiųsti jų artimiausi giminės.

Vienok daugeliui jų pavyko pa
bėgti į amerikiečių ar britų zonas. 
Vienas amerikiečių valdininkas 
pasakė, kad jis pats iki šiol yra 
apie. šimtą tokių pabėgėlių ap- 
klausinėjęs. Visų jų pasakojimai 
buvo apsvarstomi, patikrinami ir 
palyginami.

Prieš karą sovietai — atrodo — 
neturėjo jokių uranijaus kasyklų. 
Tuoj po Hirošimos jie pradėjo jų 
ieškoti, ir dabar apie 60 grupių 
yra atsidėję uranijaus rūdos ieško
jimui.

Nežinoma, kiek sėkmės turi so
vietų ieškotojai, bet šis skubus, 
didelio masto, palyginant nepro
duktingas Erzo rūdos eksplotavi- 
mas rodo, kad šios kasyklos kol 
kas sudaro vieną iš svarbiausių jų

Kiek šio metalo yra reikalinga 
vienai atominei bombai pagaminti, 
yra, žinoma, paslaptis, vienok
spėjama, kad ligi reikia nuo 2 ligi 
110 kg. U—235 metalo.

Kiekvienu atsitikimu atrodo, 
kad sovietai turi dabar jau pa
kankamai uranijaus, kad galėtų 
sudaryti kelias grandininės reak
cijos atomines „krūvas".

Bombų gamyba, gal būt, yra dar 
tik ateityje, bet iš tų atominių 
„krūvų" reakcijos yra galima iš
gauti radioaktyvių nuodingų du
jų...

Sovietai, norėdami savo darbus 
toje Erzo srityje laikyti galimai 
didžiausioje paslaptyje, yra už
draudę bet kokį pašto susisiekimą 
su kasyklų apylinke. Nė vienas 
žmogus negali ten įeiti be ypatin
gų leidimų ir ginkluoti MVD 
agentai bei kariuomenė saugo 
visus kelius bei priėjimus.

Jų radijas iš. pradžių neigė, kad 
jie kasdina čia uranijų, vėliau jie 
paskelbė, kad viskas esą per daug 
„išpūsta". Dar kiele vėliau jie iš
leido įstatymą, kuriuo buvo pas
kelbta nusikaltimu iš viso duoti 
bet kokią mokslinę informaciją. 
Paskutinio apsilankymo sovietų 
zonoje metu amerikiečių žurnalis
tams buvo neleista aplankyti šią 
uranijaus kasyklų sritį.

SSSR atkaliai priešinusi Ameri
kos pasiūlymui — nepalyginamam 
dėl jo kilnumo — subordinuoti vi
sų tautų (įskaitant ir USA) visą 
atominį tyrinėjimą ir gamybą tarp
tautinei priežiūrai- bei kontrolei. 
Nesutarimas Jungtinių Tautų Ato
minės Energijos Komitete yra įvy
kęs faktas, ir Amerikos lyderiai 
karčiai mato artėjančias atominių 
ginklų gamybos lenktynes.

Pagal „Readers Digest“ 
(1948 July) spaudai paruošė 

M. L. •
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Katalikių moterų suvažiavimas
* ‘

kėlimą" — pareiškė kalbėtojas. Iš 
pranešimo daug kas paaiškėjo, 
kaip dabar gyvena ir kovoja mūsų 
tauta ir kokiomis viltimis guo-

L.T.K.A.C. Moterų Sekcijos ini
ciatyva rugpjūčio 1 ir 2 d. d. Ha
nau lietuvių stovykloje buvo su
šauktas lietuvių katalikių moterų 
suvažiavimas. Nežiūrint pablogė
jusių sąlygų ir valiutos reformos, 
į suvažiavimą atvyko nemažas 
skaičius atstovių iš visų trijų va
karinių zonų bei didesnių stovy
klų. Gi svečių tarpe matėme J. E. 
Vyskupą Padolskį, VLIKO pirmi
ninką profesorių Krupavičių, Tau
tini delegatą kan. Kapočių, kan. 
prof. Meškauską, kun. prof. Ylą 
ir kit. ' i

Suvažiavimas pradėtas sekma
dienį iškilmingomis J. E. vyskupo 
Padolskio atlaikytomis pamaldo
mis. Pamaldų metu Ekscelencija 
pasakė gražų, gilios prasmės pa
mokslą, iškeldamas moters katali
kės vaidmenį ir pareigas viešaja
me gyvenime. Pamaldas nuotaikin
gai paįvarinio „Dainavos” ansamb
lio, dadovaujant muz. Br. Jonušui, 
giedotos Sv. Mišios.

Oficialioji suvažiavimo dalis 
pradėta didžiojoje teatro salėje. 
Suvažiavimą atidarė p. Sužiedėlie- 
nė, trumpai apibūdindama šio su
važiavimo tikslus ir nuoširdžiai 
pasveikino svečius bei atstoves. I 
garbės prezidiumą pakviesta: J. E. 
vysk. Padolskis, J. Prakilnybė Sv. 
Sosto delegatas kan. Kapočius, 
VLIKO pirmininkas prof. Krupavi
čius, prof. kan. J. Meškauskas, 
LTB Centro Komiteto pirmininkas 
Gaučys, Gross Hesseno dekanas 
kun. Gelažius, Hanau Vokiečių 
klebonas kun. Diel, stovyklos va
dovas prof. Gylys, Schw. Gmuend 
atstovė Memėnienė ir Uchtės 
atstovė Pabedinskienė.

Darbo prezidiuman — ponios 
Liūlevičienė — Eichstaett, Šetikie- 
nė — Schw. Gmuend ir Dubrienė 
— Bliomberg atstovės. Sekretoria- 
tan — Kregždienė ir Dėdinienė.

Pirmąją paskaitą suvažiavimo 
dalyvėms ir gausiai susirinku
siems svečiams skaitė prof. Yla 
tema „Katalikiškoji Akcija ir mo
teris". Čia prelegentas nagrinėjo 
įvairius klausimus, susijusius \ su 
žmogaus gyvenimu bei katalikiš
kumu ir kokį vaidmenį veidina 
šioje akcijoje moteris. Antroje pas
kaitoje ponia Petrušauskienė pla
čiai nušvietė lietuvių katalikių 
moterų nuveiktus darbus per ke
turiasdešimt metų ir tuo pačiu pa-

____ x ' džiasi mūsų broliai ir sesės tėvy- JURGIS JANUSAITIS , nėje
Pirmoji suvažiavimo diena buvo 

minėta ši moters visuomeninio kaitienė ir solistas Sprindys pa- baigta jaukiu pobūviu, kurio me- 
darbo 40 metų sukaktis. dainavo po keletą dainų, N. Maža- tu aukštieji svečiai, LTB ir organi-

Po paskaitų jautriu žodžiu į su- laite paskaitė savąją kūrybą, o zacijų atstovai suvažiavimo daly- 
važiavimo dalyves prabilo VLIKO prof. Motiekaitis išpildė keletą ves paveikino ir pareiškė joms 
pirmininkas prof. Krupavičius, dalykų smuiku. Muz. Nomeika so- daug gražių linkėjimų. 
Sveikindamas suvažiavimą, jis pa- listus ir smuiką palydėjo pianinu. Antroji suvažiavimo diena pra- 
lietė moters nuopelnus Nepriklau- Koncertas paliko malonų įspūdį. dėta pamaldomis už žuvusias bei 
somybės laikais ir apibūdino lie- Tuojau po meninės dalies VLI- mirusias katalikes moteris. Jas at- 
tuvės katalikės moters kovą pries- KO pirmininkas ’prof. Krupavičius laikė Tautinis Delegatas kan. Ka- 
paudos laikais dėl Lietuvos lais- suvažiavimo dalyviams ir gausiai počius, tardamas jautrų žodį. Ant- 
vės. Jis dėkojo lietuvei moterei už susirinkusiai Hanau visuomenei rosios dienos posėdžiai buvo tę- 
gražiai ir patriotiškai išugdytą padarė labai reikšmingą praneši; siami lietuvių salėje. Ponia Jony- 
naująją kartą ir kvietė moteris su mą apie rezistericinę kovą tėvynė- nienė skaitė paskaitą tema „Mo
ta pačia meile bei užsidegimu ir je ir pasidžiaugė, kad dabar yra terš pareigos tremtyje ir emigraci- 
toliau dirbti kilnų visuomeninį pasiekta visų kovojančių grupių joje". Čia iškelta visa eilė sto- 
darbą čia tremtyje ir emigracijoje.* tremtyje ir tėvynėje konsolidacija, vyklinio gyvenimo negerovių, pa- 
Ypač šiais išsiblaškymo laikais Ta proga ragino kiekvieną lietuvį liesta jaunosios kartos auklėjimo
lietuvė katalikė moteris gali ir pasilikti tvirtu ir ryžtingu kovo- uždaviniai, šeimų moters įtaka šei-
turi atlikti daug svarbių ir mūsų toju už Lietuvos laisvę ir kad ta moję, griežtai pasisakyta prieš
tautai.lemiamos reikšmės darbų. kova turi būti tęsiama, kur mes mišrias vedybas ir iškelti lietuvės

Po paskaitų bei sveikinimų įvy- bebūtume‘išemigravę. „Tik tautos katalikės moters siekimai ir dar
ko meninė dalis. Solistė Iz. Motie- dezertyrai netiki į Lietuvos prisi- bas, išvykus į kitus kraštus.

Iš kacetoLIUDAS VILIMAS

Prof. kun. Yla suvažiavime davė 
naudingų patarimų bei • nuro
dymų veiklai suaktyvinti ir na
grinėjo sėkmingos veiklos išplėti
mą stovyklose ir bendrai gyveni
me.

Apie katalikiškosios akcijos vei
klą stovyklose padarė pranešimus 
atstovės iš Eichšteto, Kaselio. Di- 
lingeno, Spakenbergo, Freiburgo, 
Blombergo, Pinibergo, Hanau, 
Schweinfurto ir Uchtes. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad Katalikiškoji 
Akcija įvairiose parapijose gyvai 
veikia, ruošia paskaitas, ir kit Po 
pranešimų buvo plačiai išdisku
tuota visa eilė klausimų ir nutarta 
dar daugiau suaktyvinti Katalikiš
kosios Akcijos veiklą.

Suvažiavimas, aptaręs įvairius 
klausimus, priėmė atitinkalnas re
zoliucija  ̂ir sveikinimus.

Be to, nutarta išleisti programi
nio pobūdžio kun, prof. Ylos, Jo- 
nynienės ir Petrušauskienės pa
skaitas.

Suvažiavimas pasiuntė sveikini
mus Sv. Tėvui, Arkivyskupui Skvi
reckui, vysk. Brizųiui, Amerikos 
vyskupams, III misijos šefui vysk. 
Muench, BALF, p. Galdikienei, 
Amerikos katal. moterų draugijai, 
Tarptautiniei *motetų lygai, Mer
gaičių lygos pirmininkei ir kit.

Tautinis delegatas kan. Kapo
čius suvažiavimui baigiantis nuo
širdžiai padėkojo moterims už pa
rodytą susidomėjimą svarstytais 
klausimais, džiaugėsi gražia suva
žiavimo nuotaika, nuveiktais dar
bais ir linkėjo su pilnu pasitikė
jimu ir kantrybe žmoniškumo ir 
tikėjimo meilę nešti į viešumą. 
Suvažiavimą uždarė centro pirmi
ninkė Satikienė, padėkodama vi
siems suvažiavimą rengusiems ir 
bet kuo prisidėjusiems prie tokio 
jaukaus atstovįų priėmimo.

• Visą šio pavykusio suvažiavimo 
naštą išnešė rengėjos — jai. Dail. * 
J. Kaminskas nutapė puikų deko- 
ratyinį reginį, kuris sceną puošė 
posėdžių metu. Ponia Jasiukaitienė 
įrengė tikrai jaukią lietuvišką me
nę, kurioje pabuvoti valandėlę 
tikrai buvo gera ir miela. Sto
vyklos klebonui dek. kun. Gela
žiui teko išnešti patys didieji or
ganizaciniai suvažiavimo rūpesčiai 
tačiau visus sunkumus nugalėjo 
puikiai. Gi jo talkininkės ponios 
Maldeikienė, Dėdinienė, Sužiede- 
lienė, Gylienė, Strimaitienė ir dau
gelis kitų nuožirdžiai ir su pasiš
ventimu atliko techniškuosius su
važiavimo darbus. Malonus svečių 
ir atstovių'priėmimas užsitarnauja 
nuoširdžios padėkos vietos komi
tetui ir bendruomenei

Pulgis Andriušis

(Sąvokos aukštyn kojom

KAI po stovyklos kambarius 
vaikščioja tautiečiai su iš- 
linijuotu popieriaus lapu ir 
pieštuku už ausies, mes nenorom 

širdies gelmėse susiraukiam ir 
velnias šnabžda į ausį: •

— Šitas tautietis, aišku, jau kom
binuoja kur prie sandėlio užkabin
ti čiuptuvus į gėrybes ... Manai, 
kad taip sau už nieką varstytų jis 
duris, plėšdamas puspadžius* ir 
laiptais gadindamas širdį?

Atsigulę tol neužmiegam, kol 
įsitikinam galutinai, jog vis5 sto
vykloj pareigūnai yra vagys arba 

"mažiausiu atveju sukčiai, žiūri kad 
tik sau ir geriems draugams, o jį, 
vadinasi, gulintį nekaltą kūdikį, 
nuo pat lagerio įsisteigimo dienos 
skriaudžia bendrai ir atskirai veik
dami, neteisingai skiria kiemo dar
bams, braukia iš papildomo maisto 
sąrašų, meta už pakarpos iš džio
vininkų kandidatūros, kad net 
plaučiai dunda!

Net per miegą, sapnuodaruį šau
kiam:

— Aš ničnieko negavau iš Kry
žiaus, mano sąžinė gryna! Nič 
nieko, atstokite!

Matom sapne, kaip iš sandėlio 
su vežimėliais, kiti net su ma
šinomis velka pundus, apsidairy
dami aplinkui, krauna naujausias 
kelnes, kur net su žiburiu nesu
rasi skylutės, visos sagos savo 
vietoje, viskas- išprosyta britviniu 
kantų, o kišenėse pridėta adresų, 
girdi, prašom rašyti, siųsim pa- 
kietus ... Rodos, griebiam ir mes, 
bet pundai tolsta, tolsta, vejamės, 
bet kojos painiojasi, griūvame....

— Palaukit! — rėkiam suprakai
tavę vidurnaktį.

Vaizbūnai tai bent nevaidina 
veikėjų, nežaidžia komitetais. Ba
du nudvėstum, kad jų nebūtų. 
Ateina į namus, gražiai pasiūlo: 
neturi pinigų, tai ir neperki, bet 
žinai, kad, prisigyvenęs, visko pas" 
juos gausi. Gerai sau gyvena, iš
geria, kortom palošia, bet žinai, 
kad iš savų pinigų, uždirbtų apsu
krumu, rizika. Taip sakant, jie tau 
nepučia miglų į akis. Nunešė toj 
stovykloj, bet už tai atsigavau se-

kančioj ir turiu jau užplanavęs 
transportą, kuris mane pastatys 
ant kojų, jeigu praeis pro policiją. 
Juk reikia prasimanyti naujų pini
gu’ _

Žiūrėkit, jau įšalo mūsų Sta- 
dalninkas, buvo per drąsus, neš
davo net dienos metu iš stoties 
pro MP pirmąsias linijas. Bet ir 
teismas kai jau kirto, tai kirto! 
Pagalvokite tik: 6 mėnesius! Ma
tai blogą pasisamdė advokatą, 
prastai angliškai kalba. Bet ir pats 
Stadalninkas ne kaip gynėsi, vis 
vertė bėdą ant savo kompanijom), 
įtraukė visai nereikalingus žmo
nes. Manė, kad palengvins sau 
bąusmę. O dėl cigarečių tai rei
kėjo sakyti, kad gavo iš Ameri
kos, tuomet dar galima buvo lais
vai-siųsti. Ir dėl laikrodžių susi
maišė. Sakė pirkęs pas vokietį. Ar 
negalėjo įrodyti, kad atsivežė iš 
Lietuvos, juk pats kurį laiką bu
vo laikrodininku. Bet įdomu, kas 
pakišo liežuvį? Tai pagedo tautie
čiai, iš pavydo nuskandins savo 
tėvą ir motiną! Sakįąu, kad reikia 
pasisaugot net savo kambaryje, 
nežinai, su kuo turi reikalų net 
viename suole sėdėdamas per

atostogų. skundžiasi

elektrotechnikų kursus arba dai
nuodamas savo stovyklos tau
tiniame ansamblyje. Na, bet Sta
dalninkas nelabai skundžiasi, bro
liai neša į kalėjimą lašinius, rib 
kalus, net degtinės. Sako, galima, 
prižiūrėtojai tiktai lenkiasi, gavę 
po amerikonišką. Broliui pasakė, 
kad jau tokių ramių
neturėjęs daug metų, galėsia.s 
neblogai pramokti anglų kalbos

Bet kaip Točiliauskas įkrito, tai 
mūsų stovykla iki šiai dienai suka 
galvas. Toks ramus žmogus, toks 
kuklus gyventojas, kad net bijo
davo pareigūnams ir kitiems suk
čiams į akis teisybę pasakyti. Ir 
ne daug išgerdavo, o išgėręs, ty
liai atsiguldavo išsipagirioti. Ir, 
matąi, trenkė policininkui, su- 
piaustė praeiviams paltus! Nesi
sek tu man taip! Na, bef ir jam 
ne-taip jau blogai dabar. Iš Ame
rikos gauna brolio vardu pakietus, 
sako, perskaitęs daug knygų pra
mokęs angliškai (turi jau antrą 
kartą pratęstą affidevitą). Ir kaip 
kartais žmonėms nepavyksta! Ta
čiau, sako, bausmės dalį numuš 
pergalės sukakties proga ir netru
kus grįš stovyklom

— Metus? Ką tu sakai? Tai jau 
krovė be širdies!

— Tik mėnesį? Svariai išlindo, 
jo taip greit nepaimsi, žino kam 
Ir per ką duoti . . .

Kaip jūsų, taip ir mūsų stovy
kloje gyvena žmogelis, kurio nie
kaip nesiseka apibūdinti: nei jis 

prarastais lobiais, nei
didžiuojasi sunkiais titulais, nei 
taip jau karštai laukia karo, nei 
kolioja komitetines veiklas, nei 
skundžiasi beafidevityste, nei per
ka, nei parduoda. Dievas žino kas 
tai do žmogus!

— Laučkeli, ar negalėtum .man 
parvežti bulves namo, kol aš 
paimsiu rūkalus? — kreipiasi į jį 
eilėje prie krautuvės tautietis.

Įsikabinęs vežimėlį, Laučkelis 
nudarda. Namo nugabenęs, meke
no neprašytas, užsiverčia maišą 
ant kupros, neša laiptais, išpils į 
nurodytą vietą.

— Laučkeli, tai gal tuščią maišą 
būsi geras nuneši kapitonui, vakar 
pasiskolinau, žmona, tur būt, jau 
pyksta, prašo tautiečio ponia.

Laučkelis,. pasispraudęs 'prakiu
rusį maišą pažastim, bėga per kie
mą pas kapitonienę, kuri dar iš-
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Literatūrinis kabaretasAUGSBURGE N. Mazalaites „Apversta valtis”
A. GRAŽIŪNAS

net keistenybė, kurią mes ste
bime kreivai šyptelėdami ir kaltu 
susimąstydami, nes ir savo pačių 
šešėlį ten pastebime. Žinoma, kiti, 
nepergyvenę to, ką mes pergy-

Sekmadienį, rugpiūčio 8 d., pil
nutėlė salė Augsburgo lietuvių 
porą valandų širdingai juokėsi, 
tarpais įr susimąstydami. Links
mino naujai pasirodęs „Klumpės" 
literatūrinis kabaretas, kurio są
statą sudaro žinomi scenos ak
toriai H. Kačinskas, A. Brinką, A. 
Škėma ir V. Žukauskas.

Naujose sąlygose mūsų scenos 
darbininkai ryžosi' ieškoti kelio, 
kad mūsų visuomenė neliktų be 
lietuviškos scenos. Šiuo atveju jie 
ėmėsi naujo žanro — humoro ir 
satyros, visa tai parodydami dau
giau mažajai scenai charakteringu 
būdu. Net savo naująjį teatrą jie 
pavadino kabaretu, tiesa, litera
tūriniu. Bet vardas neturėtų .klai
dinti — nors savo meną ir rody
dami, kaip minėta, mažajai scenai Tikimės, 
charakteringu būdu, kiek iš pir
mojo pasirodymo galima spręsti, 
mūsų teatralai nemano nusileisti į 
visišką idėjinę plokštumą ir me
niniu atžvilgiu balaganinį lygį.

• Programą didžiąja dalimi sudarė 
mūsų pačių, DP, gyvenimas ir ak
tualiosios pasaulio problemos, į 
visa tai dirsteliant riš komiškos 
pusės, bet su aiškiu akcentu, jog 
siekiama duoti tikro jumoro ir sa-

tyros meno, o ne juokinti žiūrovą 
pigiais ir banaliais klouniškais 
triukais.

Tokį užsimojimą galima tik svei
kinti. Mūsų įsitikinimu, v pasirink
tas šios dienos sąlygose visai tei
singas kelias, ir mūsų visuomenėj 
toks teatras ne tik turės pasi-e kai 
sekimo, bet ir bus tikrai teigiamas 
reiškinys. Reikėtų tik • pažymėti, 
jog būtina, kad kolektyvo paro
dytas užsimojimas ir šiame žanre 
duoti tikrą meną nebūtų užmirštas 
ir nebūtų numota į jį ranka. Meno • Tai nemažo 
žanras nesako nieko apie to mpno 
vertę. Satyra ir humoras lygiai 
gali būti aukštę lygio menas kaip 
ir kiekvieno kito žanro. Svarbu, 
kad nebūtų pasiduota pagundai 
patiems nusileisti į žemesnį lygį, 

kad pradėtas darbas, 
kuriame dar jaučiama kelio ieško
jimas, ilgainiui įgaus visai ryškų 
charakterį ir bus dar vienas gra
žus įnašas į mūsų tremties kul
tūrininkų veiklą.

Nelė Mazalaitė - Krūminienė, 
„Apversta Valtis“. Vir
šelis dali. J. Steponavičiaus. 
Tekste eilėraščiai J. Krumino. 
Išleido „Sudavija“. 1948 m. 200 
psl. Kaina DM 2,50.

Ligi šiol tremtyje N. Mazalaitė 
su savo kūriniais tesirodė periodi
nėj spaudoj. Bet ir taip pasirodę, 

kurie tų jos kūrinių 'turėjo 
retą pasisekimą — jau spėti 
išversti į visą eilę svetimų kalbų. 
Tad ne be susidomėjimo imame į 
rankas naująjį 
versta valtis".

jos rinkinį ,,Ap-

formato 200 psl. 
randame 13 gana 
ir įvairaus žanro

knyga, kurioje
įvairaus 
kūrinių. 
„Baladė 
artimas 
liau įdėtieji 
„Devyni balai' 
landžio paukščiai" yra pasakoji
mai iš 
džiais 
vynas, 

A. G. ’ koma

ilgumo
Pirmuoju dalyku eina 

apie akmenį", kūrinėlis 
pasakai ir legendai. To- 

,Saulė", „Kaukė", 
„Sniegas" ir „Ba-

prieškario laikų, kada „di- 
dalykais rodės žvaigždės, 

žodžiai ir naktis", kaip sa- 
prieš juos įdėtame ir šią

L. Grigaliunaite
vokiečiu scenoj
S. m. VII. 18 d. Augsburgo Komčdie 

teatre Įvyko pedagogės Subklew me
no šokio mokyklos koncertas, kurio 
tikslas buvo atžymėti šios mokyklos 
dešimtmetĮ.

<įio koncerto programoje sunkiausią 
naštą nešė musų šokėja Liucija Gri
galiūnaitė (kaip viešnia), kuri be na- 
sirodymo įvairiuose grupiniuose šo
kiuose dar atliko solo „Arabišką šo
kt“ iš Čaikovskio „Spraktuko“. Jos 
išraiškingai atliktas solo numeris su
silaukė ypatingo žiūrovų dėmesio, ir 
šokėjai teko jj kartoti.

Liucija Grigaliūnaitė yra 1944 m. 
baigusi D. Nasvytytės ritminės gim
nastikos ir meno šokio studiją. Trem
tyje jau 3 metai sėkmingai rodo®! 
kaip talentinga šokėja. Ji yra aplan
kiusi Muencheną, anglų zonos lietu
vių stovyklas, o taip pat gastrolia
vusi Regensburgo apylinkių vieto
vėse.

Gyvendama Augsburge ir dirbdama 
vietinėje lietuvių gimnazijoje peda
gogės darbą. L. Grigaliūnaitė mažiau 
begali atitrūkti koncertinėms išvy
koms. nes nemažą laiko dali tenka 
skirti Įvairiems mokinių pasirody
mams. Bet šalia pedagoginio darbo L. 
Grigaliūnaitė neužmeta ir savo pašau
kimo: naudodamasi ponios Subklew 
studijos priemonėmis (patalpa, pia
ninu, biblioteka) ji ruošiasi netoli
moje ateityje' pasirodyti su naujos 
programos rečitaliu. A. L.

dalį turinčiame charkteri- 
Krumino eilėraštyje. Pag- 
jų visų motyvas — meilė.

venome, tai galės skaityti kitu 
jausmu, ir tos su talentu pavaiz
duotos meilės avantiūros tikrai su 
nemažu susidomėjimu- bus skaito
mos, nors kai kurios (pav. „Sau
lė") yra kiek perdaug ištęstos. 
Bet ir mūsų tarpe neabejotinai 
jos skaitytojų turės. Kada nors 
ateity jomis gal bus net daugiau 
domimasi, negu kitais šio- rinkinio 
dalykais, kurie daugiau liečia šios 
dienos aktualų gyvenimą. Bet 
mums į širdį daugiau prabyla pa

knygos 
zuoti J. 
rindinis

Šešetas tolimesnių dalykų jau
vaizduoja karo, okupacijų ir trem
ties dienas. Pagaliau rinkinys bai
giamas „Savonarolos" pasakojimu, 
kuris turi aiškios alegorinės pras
mės.

Toks rinkinio sudarymas negali
ma laikyti visai laimingai- pavyku
siu. Del žanrų įvairumo rinkinys 
nesudaro veningo įspūdžio, o vaiz- starieji. Juose atskleista su ryškiu 
duojamojo pasaulio didelis skir
tingumas kartais iškyla beveik rė
žiančiu kontrastu.

Žinoma, šis dalykas dar nieko 
nesako 
kūrinių 
vertę, 
knyga 
kitų paskutiniu laiku pasirodžiu
sių beletristinių knygų. Tiesa,, pen
ketas dalykėlių iš prieškarinių lai
kų su savo meilės kančiomis, kar
tais, be pagrindo, mums šiandien

sugebėjimu šiandieninė mūsų tra
giką. Mūsų skaitytojas juos skai
tys susikaupęs, iš naujo pergy
vendamas visą netolimą praeitį, 
kaip ir pati autorė tuos dalykus 
pasakoja. O užbaigiamąjį „Sa
vonarolos"' dalykėlį perskaitęs, ne 
vienas bus paskatintas pasižiūrėti 
ir į savo sąžinę, ar ir jis nebuvo 
tarp tų putlių ir fariziejiškų miesto 
piliečių, kurie su panieka klausė 
basojo vienuolio žodžių.

_____________,____ ______ ,Reikia tik pastebėti, jog autorė, 
beveik keista skaityti. Visa ta ro- mėgdama ligi rizikingumo žaisti 
mantika mums gerokai tolima, nes fraze, vis dėlto kartais turėtų būti 
po tų pergyvenimų, kurie mums apdairesnė. Pav., „Tilto pasako- 
teko pesgyventi, visa tai išrodo jimui motto paimta iš Evangelijos, 
„niekniekių niekniekis", ir mes ne- Tai turėtų būti vedamoji dalykėlio 
galime beveik suprasti, kad žmo- mintis. Bet ir labai liberaliai aiš- 
nės dėl tokių dalykų gali taip kan- kinant Evangeliją, vargu galima 
kintis. Bet Mazalaitė sugeba tai sutikti, jog ten pavaizduoti daly- 
taip papasakoti, kad mums, skai- kai atitinka tą Evangelijos mintį, 
tant apie tuos smulkiai miesčioniš- . Apskritai knygą įvertinant, len
kus ar naiviai romantiškus hero- ka pastebėti, jog ir nebūdama be 
jus, pasidaro įdomu, lyg suaugus šiokių tokių trūkumų — kuri gi 
bevartant jaunų dienų laiškus. yra be jų! — N. Mazalaites „Ap- 
Mes esam kiti tapę ir nebegalime versta valtis" yra vienas geriau- 

herojais dalintis jų šių tremtyje išleistų beletristikos 
ir kankintis. Bet rinkinių. Niekas, ją perskaitęs, ne- 
savotiška egzotika, galės sakyti tuščiai laiką sugaišęs.

apie šio rinkinio paskirų 
ar jo. dalių literatūrinę 

Šiuo atžvilgiu Mazalaites 
žymiai prašoka visą eilę

su autorės 
pergyvenimais 
jie mums yra

Išraiškos šokio solistė Liucija Grigaliūnaitė „Arabiškam 
šokyje“ iš Čaikovskio baleto „Spraktukas“.

Stasys Liepas Hanau stovykloje
Energingo ir sumanaus Hanau sto

vyklos kultūros vadovo J. Zygo dėka 
liepos“ 24 d stovyklos salėje įvyko 
daininko Stasio Liepo koncertas, tu
rėjęs didelio pasisekimo. Stasys Lie
pas. iki šiol nepažįstamas Hanau sto- 
Sklos visuomenei, kuo puikiausiai 

sirekomehdavo. Jis nustebino ne 
vien savo gražiu, skambiu, plataus 
diapozono balsu, bet ir tobulu balso 
valdymu, nustebino ne vien vokaline 
kultūra, bet ir dideliu muzikalumu 
bei Išraiškiu dainavimu. Dainos meno 
mėgėjai turėjo daug džiaugsmo ir, 
išprašę keleto „bisų“, daininkui. St. 
Llepui ilgai Ir nuoširdžiai .dėkojo. VI-

iniai nurodo, prie kurio bloko ry- ir primena, 'lead reikia paduoti 
toj sustos sunkvežimis paimti šąš-' kryžiui raštą vystyklėliams ir pa
la vų, kurią valandą paduoti as
mens žinias dėl emigracijos į Ka
nadą.

Laučkelis bėgioja po kiemą nuo 
ryto iki vakaro, iš vieno paim
damas, kitam įduodamas pundelį, 
prie vieno būrelio sustodamas 
pats, prie kito už rankos pritrau
kiamas: Laučkeli, norėčiau . . . 
Laučkeli, ar negalėtum] Priėjęs 
prie moters su vaikais, paglosto 
juos, paskui pamažu tardo motiną:

— Ponia, gal jums ko trūksta?

bara jį, kad taip vėlai grąžino, o 
paskui meiliai sako:

— Išvažiavo vyras tolimesnėn 
kelionėn, likau viena su vaikais. 
Nepatingėk man atnešti pieno.

Laučkelis, sudaręs dar iš kelių 
poniučių bidonėlius, nulekia per 
gatvę. Pakeliui sulaiko jį ponia, 
kemša į rankas receptą. Girdi, iš
nešiojęs pieną, paėjėk į vaistinę, 
vaikas su temperatūra, ji pati da
bar bėganti trumpam į komitetą 
dėl ligonio priedo, o paskui turė
sianti dar užbėgti pas nuovacįienę, 
jos vaikas ir gi panašiai sirgęs. 
Prie bleko durų kapoja malkas Vaikai, tur būt, marškinukų ne
pagyvenęs, bet dar tvirtas tautie- turi!
tis, prieš kirtį ilgai apglostydamas —Nieko neturi! Viską išsi- 
pliauskę. grobsto kryžiaus ponai savybėje!

• — Ponas mokytojau, tai kodėl — pradeda ponia motina, lyg pa- 
gi man nesakėt? — gailisi Laučke- glostyta užu širdies.
lis. Juk jums reikia pasiruošti, 1—Tai aš jau kalbėjau kryžiuje 
vaikams uždavinius ištaisyti. Duo- dėl jūsų ir prašiau, kad užrašytų 
kit man kirvį. pirmon vieton. Kai dalins, prane-

Laučkelis iki vakaro suskaldo šių poniai., O koki gražūs vai- 
davinį, paskui pasiteirauja, kur keliai! — paglostęs papūtžandžius, 
sunešti, vieną glėbį nutempia į nueina Laučkelis. 
virtuvę, šeimininkei dar sutaiso Atsiradus kuriam kambary nau- 
nusmukusį šluotos kotą, nuperka jam rėkiančiam gyventojui, Lauč- ' jusi. Po kelių dienų vėl ji ateina 
į kiną bilietą ir, išeidamas, įsak- kelis po bobutės pirmas atsilanko su pundeliu ir iš jo išdėlioja ant

pildomam maistui. /
— Nepamirškit užrašyti ir mui- 

lol — išeidamas priduria Laučke
lis. Aš ten jau viską iš anksto 
pranešiu.

Tai gal Laučkelis paskui kvie
čiamas į krikštynas, girdomas deg
tine, valgydinamas pyragais, rū- 
kydinamas amerikoniškomis?

Jūsų ir mūsų stovykloje visi 
gerai žino, kad Laučkelis nei ge
ria degtinės, nei rūko, nei turi pi
nigų, nei jų ima. Dažniausiai jau 
kitam paskolina. Neapibūdinamas’ 
tai žmogus. Taip jau, rodos, rfe- 
nušneka tiesiog į šąli, bet grei
čiausiai, bus kur spragtelėję jam.

Mūsų stovykloje buvo dar gra
žiau. Vietiniame R.*Kryžiaus san- 
dėlėly atsikėlęs (vadinasi, 
nespėjęs susitepti) tautietis, 
rinktas vedėju. Per visuotinį san
dėlio pratuštinimą (buvo laukiama 
nauja siunta), atėjo kukli moteris 
pasirinko, kas jai patiko ir išėjo 
su pundeliu,, mandagiai padėko-

dar 
iš-

suomenei pageidaujant, koncertas se
kančią dieną buvo pakartotas.

Koncerte be Stasio Liepo dalyvavo 
dar ir violončelistas Algimantas Mo- 
tiekaitis (smuikininko prof. VI. Mo- 
tiekaičio sūnus), jaunas, bet pajėgus 
muzikas, turis gražų toną ir gerokai 
pažengusią techniką. Alg. Motiekaitis 
pastaruoju metu studijavo Salzburgo 
Mozarteumo konservatorijoje, kur tu- 
rėoj progos pasimokyti pas Įžymius 
violončelistus. Malonu buvo išgirsti 
šitą simpatinga muziką, bene gra
žiausiai pasireiškusi rafinuotose pran
cūzų kompozitorių G. Faurė, C ' De
bussy ir M. Ravel kompozicijose. 
Abiems solistams jautriai akompona- 
vo Aleksandras Kučiūnas.

Švedijoj išėjo latvių kalba prof. N. 
N knyga „Latvijos istorija“, 340 psl. 
su 27 žemėlapiais ir 131 paveikslu. 
Iliustracinę dali redagavo buv. Lat
vijos Valstybinio Istorijos Muziejaus 
direktorius dr. Ginterts. Tai 'didžiau
sias tremty išėjęs mokslinis darbas 
latvių kalba. Jis apima laikotarpi iki 
1940 m.

Buv. Latvijos seimo atstovas ir pa
siuntinys Prancūzijoj Feliksas Cielens 
baigė rašyti atsiminimus apie Latvi
jos Steigiamąjį susirinkimą, kuris 
priėmė konstituciją ir paskelbė žemės 
reformą. Cielėns gyvena Stockholme 
ir savo atsiminimus atspaudė čia išei
nančiame „Latvju Žinąs“ laikrašty.

Naujos knygos
Laimė Šeštokienė. „Po rūsčiuoju 

dangum“ Novelės. Išleido knygų lei
dykla „Atžalynas“ 1948 m. Viršelis 
dail. P. Osmokslio. Kaina nepažy
mėta.

Jonas Burkus. Mažųjų dienelės. 
Iliustr. Stf. Statkevičiūtė. Dilltaagen/ 
Donau, 1948 m. 63 psl. Kaina pM 1.80.

Juozas Ambrazevičius. Literatūros

tesnėms mokyklos. (Atspausta iš antro 
leidimo) Lietuvių Gimnazijos Schein- 
feldo rotatorinis leid. 82 psl. Kaina 
DM 2.—.

V. Pietaris. „Algimantas“. II tomas. 
„Sūduvos“ leid. 305 psl. Kaina DM 3,5.

„Aušrinė“ 1949—1947, Mykolo Liu- 
berskio vedamo choro dviejų metų 
veiklai paminėti leidinys. 24 pusi., 
viršelis mokytojo A. Puodžiūno, gau
siai iliustruotas. Kaina nepažymėta.

Die Post. Nr. 1, savaitraštis vokie
čių kalba. Leidėjas Orests Berlings, 
vyr. redaktorius Aleksanders Liepa, 
kaina 50 pfg. 24 pusi., gausiai iliu
struotas, kaina 50 pfg.

i stalo gražiai sulopytus, išskalbtus
■ ir suprosytus tuos pačius drabu

žius, kuriuos buvo užvakar paė-
• muši. Ir sako: *

— Atiduokite, studentams ir
> mokiniams, kurie neturi motinų, 

negali patys apsitaisyti.
Vėl mandagiai atsisveikinusi, > 

išėjo, o vedėjas, lyg atomo trenk- 
' tas, atsilošė prie sienos. Girdi, 1 

visko mačiau, bet tokių neteko 
matyti. Ar tik kas šiai moteriškei 
nebus kritę ant smegenų!

Kai sekančiam klijentui, senam < 
stovyklos gyventojui, vedėjas pa- ‘ 
pasakojo šį nuostabų atsitikimą, i 
pirmasis mušė ranka į kaktą, gar- j 
šiai kvatodamas: 1

— A, taigi čia buvo .tikra be-, teorija. Poetika. Vidurinėms ir aukš- . ... . nIrvIr 1 „c (Atcnoncta ifi antroprote! O ponas vedėjas jau buvai 
. kažin ką pamanęs!

Tai tikrai buvo beprotė (mano 
stovyklos gyventojai neduos me
luoti). Gal po metų ji ėmė triukš
mauti ir buvo uždaryta beprotna
myje, Žiemos metu basa per ke
lias dešimt kilometrų buvo atbė
gusi į mūsų stovyklą ir po to jos 
daugiau nematėm.

5
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Moksleiviai ruošiasi ateities darbams
(TRECIOJI MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ KONFERENCIJA GARMISCHE)

HAMILTONO LIETUVIŲ VEIKLA
Sis turtingas Kanados pramonės 

centras sutraukė į save nemaža 
lietuvių. Vieni jų čia gyvena jau 
keliolika metų, o kiti yra neseniai 
atvykę. Viso šiuo metu Hamiltone

vių prašomas, sutiko įkurti lietu
vių parapijų Hamiltone. Parapija 
turi nedidelę bažnytėlę, pavadintą 
Vilniau* Aušros Vartų < Panelės 
Švenčiausios vardu.

Neseniai Hamiltone įsikųrė ir
Nors kiekviena diena po griu

vėsiais paverstą Vokietiją išsibar
sčiusius moksleivius ■ ateitininkus 
vis labiau verčia susirūpinti, ta
čiau jie nepasiduoda visa nai
kinančiai laiko dvasiai. Tai aiš
kiai parodė ir trečioji jų konferen
cija Garmische š. m. liepos mėn. 
29—30 d. d. ir ta pačia protja įvy
kusi ten pat stovykla VII. 31 —

moksleiviams at—ams ir toliau 
nenuvargstant žengti savo idealo 
keliu. Gale savo sveikinimus ir 
linkėjimus perdavė Sąjungos pir
mininkas (šioje konferencijoje tre
čią kartą perrinktas) Vyt. Žvirz> 
dys. Jo kalba buvo palydėta ilgai 
nenutylančiais plojimais. Iškilmin
gas posėdis buvo baigtas ateitinin
kų ir tautos himnais.

Karosaitė (Schwaebisch Gmuend). 
Pianinu vykusiai paskambino Iru
tė Žumbakytė, Dangira Laukytė ir 
Mickūnas (visi Kempteno). Savo 
kūrinius skaitė Vėlavičiūtė, Sa
baliauskas, Karosaitė ir. Cižauskas.

Baigiant tenka neužmiršti ir 
ekskursijų bei iškylų į įdomesnes* 
apylinkių vietas. ’Buvo aplankytas 
Alpspitzas, karaliaus Liudviko Lin-

priskaitoma apie 100 lietuvių šei
mų. -

Padidėjus lietuvių skaičiui Ha
miltone, Hamiltono vyskupas pak
vietė kun. dr. J. Tadarąuską įkurti 
lietuvių parapiją. Kun. dr. J. Ta- 
darauskas, neseniai Ottavos Un-te 
gavęs daktaro laipsnį, buvo pak
viestas į kunigų seminariją profe
soriauti; tačiau ‘vyskupo ir lietu-

Lietuvių Tarybos skyrius, kuris 
jau s$ėjo suruošti visą eilę susi
rinkimų, minėjimų, piknikų. Labai 
vykusiai buvo suorganizuotas 1941 
m. birželio 13 d. į Sibirą išvežtųjų 
lietuvių minėjimas. Vietos lietuvių 
jaunimas numato įsteigti jaunimo 
klubą. Taip pat organizuojama 
stipri krepšininkų komanda, teni
so mėgėjtį grupė ir vyrų choras.

VIII. 6 d. d.
Konferenciją įžangine kalba ati

darė MAS Centro Valdybos pir
mininkas stud. Vyt. Žvirzdys. Po 
to buvo sudarytas prezidiumas iš 
Ant Sabaliausko (Eichst.) ir J. 
Spurgio (Memingenas) ir sekre
toriatas. Išrinkus rezoliucijų ir 
mandatų komisijas, konferencija 
pradėjo savo darbus. Pirmiausiai 
buvo išklausytas Centro Valdybos 
pirmininko pranešimas. Po to pra
nešimą Revizijos Komisijos vardu 
padarė Dr. P. Kisielius, iškeldamas 
kai kuriuos techninio pobūdžio 
nesklandumas ir ypač valdybos 
bei pirmininko didelį pasiauko
jimą, tokį sunkų darbą dirbant. Po 
to pranešimus apie savo veiklą 
padarė rajonų vadovai: Pr. Joga 
(Eichstaetto ir Augsburgo), Gru- 
šauskas (Hanau) ir Petkauskas 
(Hamburgo). Tuo pirmasis posėdis 
ir buvo baigtas. Po pietų prane
šimus padarė kuopų atstovai, iš
keldami juose savo vargus ir 
pasisekimus. Kiek ilgiau sustota 
ties diskusijomis veikimo klau
simais. Apsvarsčius religinius, so
cialinius, organizacinius, spaudos 
ir emigracinius reikalus, šis posė
dis buvo baigtas. Tuo tarpu kai 
kuopų atstovai ir vyr. at—kai 
posėdžiavo, jaunesnieji, vadovau
jami savo vadovų, iškilavo. Va
kare visi susirinko tylioje miško 
aikštelėje ir iš šimto at—kų krū
tinių kilo tyra vakaro malda 
Viešpačiui.

Antrąją konferencijos dieną, iš
klausius šv. Mišių ir pripmus šv. 
Komuniją, konferencija buvo tę
siama toliau. Sis posėdis paskir
tas paskaitoms. Pirmąją paskaitą 
„Jaunimo įsipareigojimai kovo
jančiam kraštui" skaitė prof. Bra
zaitis. Joje jis iškėlė tremties jau
nimo ateities kelius ir pareigas. 
Antrąją paskaitą vyrams, tema 
„Vyriškumo esmė”, prof. Mali
nauskas, gi tuo pačiu metu mer
gaitėms paskaitą „Mergaitė prieš 
naujas šeimos problemas" skaitė 
poetė Vlada Prosčiūnaitė. Tiek pir
moji tiek abi kitos paskaitos bu
vo labai išsamios ir sukaupusios 
savyje daug gilių minčių.

Popietiniame posėdyje buvo 
pradėtas svarstyti naujojo ' Sąjun
gos statuto projektas. Po trumpų 
diskusijų nutarta statutui svarsty
ti sudaryti komisiją, kuri jį, ati
tinkamai pakoregavus, patiektų 
konferencijai priimti. Dar išrinkus 
naują Centro Valdybą, visi skuba 
į iškilmingą užbaigiamąjį posėdį. 
Ga į konferencijos dalyvius ir 
svečius prabyla At—kų Federaci
jos Vyr. Tarybos narys prof. 
Ivinskis, ASS Centro Valdybos 
pirmininkas Dr. Viliamas, Feder
acijos gen. sekretorius Natke
vičius? Garmischo lietuvių gim
nazijos direktorius Dr. Januške
vičius ir LSS vyr. Dvasios Vadas 
kun. Dr. Vaišnora. Raštu gauti svei
kinimai iš Jų Eksc, vyskupų Dr. 
V. Brizgio ir Dr. V; Padolskio, 
Tautinio Delegato Jo Prakilnybės

Vakare susikaupimo valandėle 
buvo pagerbti at—kai žuvę dėl tė
vynės laisvės. ’ x

Ypatingai paminėtinas yra MAS 
literatūros — meno vakaras, kuri
ame pasirodė jaunieji at—kai 
menininkai. Šokių mene gražiai 
užsirekomendavo daug žadančios 
pajėgos Danguolė 2umbakytė ir 
Regina Vyšniauskaitė (Kemptenas) 
bei Jūratė Skaudytė ir Violeta

derhofo pilis, Hoellental, Eibsee, 
Oberammergau (Kristaus kančių 
vaidinimų vieta) Etai vienuolyno 
bažnyčia ir kt.

Puikūs gamtos vaizdai, pakilusi 
nuotaika, geras maistas sustiprino 
jaunuosius at—kus ir fiziškai ir 
dvasiškai. Tenka tik palinkėti 
jiems ir toliau išlikti naujoj šili
mos nešėjais į mūsų šaltą trem
tinių gyvenimą.

Algis Erdvilas

Is moterų gyvenimo

GARMISCHE (vykusio moksleivių ateitininkų suvažiavimo dalyviai.

P. STOŠKlOTES KONCERTAS 
ČIKAGOJE

Amerikos lietuvių spauda pra
neša apie nuolat augantį Metropo
litan operos solistės Polynos Stos- 
kos-Stoškiūtės pasisekimą JAV. 
Neseniai ji dalyvavo Čikagos 
Grand Parko simfoninio orkestro 
14-to sezono atidarymo koncerte, 
kur šalia F. Sugerto, R. Wagnerio 
operų arijų bei kitų dainų solistė 
milžiniškai auditorijai padainavo 
dvi lietuviškas danas: St. Šimkaus 
„Kur bakūžė samanota ir A. Ka- 
čanausko „Mano rožė". Be to, dai
nininkė šią vasarą atliko visą eilę 
gastrolių didžiuosiuose JAVj mies
tuose.

DAR VIENA AMERIKOS LIETUVE 
BAIGĖ UN-TĄ

Lietuvaitė Sylvia Sitavich šiais 
metais baigė Illinois Un-to Muzi
kos skyrių Bachelor of Music laip 
shin

BERLYNO MOTERYS PAGERBĖ
ŽUVUSIUS AMERIKIEČIŲ 

LAKŪNUS

Svarbiausią vaidmenį vaidina In
grid Bergmfn.

REIKALAUJA AUSTRIJOS MO
TERŲ BELAISVIŲ GRĄŽINIMO

Austrijos žmogaus ■ teisių lyga 
išleido atsišaukimą į pasaulio są
žinę, reikalaudama grąžinti prieš 
trejus metus į sovietų nelaisvę 
patekusias austres, dirbusias ryšių 
tarnyboje ir karo ligoninėse. At
sišaukimą pasirašė žymūs Austri
jos politikai, mokslininkai ir me
nininkai.

IŠ EUROPOS IŠVYKO 65 883 
AMERIKIEČIŲ KARIŲ SUŽADE-

TINES, ŽMONOS IR VAIKAI
Nuo 1947 m. vasario 27 d. iki š. 

m. liepos 10 d. į JAV pas savo 
vyrus bei sužadėtinius išvyko 
65 883 europietės su vaikai?. Šį 
skaičių sudaro 47 818 anglių 15 
šveicarių, 132 luksemb’ jgietės, 174 
olandės, 2152 belgės, 6484 prancū
zės ir 9005 vokietės bei kitų tau- 

moterys.

LIETUVIAI
ANGLIJOS VISUOMENE GĖRĖ
JOSI LIETUVIŲ RANKDARBIAIS

IŠ BELGIJOS LIETUVIŲ GYVE
NIMO

— Prieš karą Belgijoj studijuo
davo nemažas skaičius lietuvių. 
Bet ir šiuo metu Belgijos aukšto
siose mokyklose dar eilė lietuvių
studijuoja. Liuveno un-te studijuo
ja S. Mironaitė ir J. Zaranka. P. 
Povilaitis baigė Brain l'Allend ko
legijos prekybos skyrių, Dominai-

5000 Berlyno moterų pagerbė du 
amerikiečių lakūnus, kurie žuvo, 
transportuodami maistą Berlyno 
civiliniams gyventojams.

■i ' •

IŠ RUSIJOS GRĮŽO PIRMAS 
VOKIEČIŲ MOTERŲ BELAISVIŲ 

TRANSPORTAS
Į Friedlando pereinamąją sto

vyklą iš Sov. Sąjungos grįžo pir
mas 375 vokiečių moterų karo be-

1945 m. šios

Y.M.C.A. Eimbridge Hostely, ne
toli Gloucester io, nuo birželio 24 
iki liepos 4 d. vyko paroda.

Parodą ruošė YMCA supervisor laisvių transportas.

tė lanko Briuselio aukšt. meno 
mokyklą,. V. Kazlauskaitė Briuse
lio un-tą, brolis Ambroziejus, 
pranciškonas, St. Tirond vienuo
lyne tęsia teologijos studijas. Liu
vene teologiją studijavo ir D. Bri
tanijos lietuvis Galčius, kuris pas
kutiniu laiku išvyko atgal į Bri
taniją.

— Po ilgų pastangų Belgijos lie
tuviams pasisekė gauti Darbo Mi
nisterijos sutikimą išmokėti vaikų 
priedus už tris mėnesius, kol dar 
•vaikai tebebuvo Vokietijoje. Iš
mokama bus už 90 dienų tiems, 
kurie pagal sutartį dirbo belgų 
anglių kasyklose ir kurių vaikai 
negalėjo anksčiau atvykti.

— Belgijoje gyvenantieji lietu
viai jaučiasi apvilti, nes IRO cen
tro pareiškimu jie yra laikomi
Belgijoj galutinai įkurdinti ir 
jiems atimtateisė pasinaudoti JAV 
DP įstatymu. Vykdami į Belgiją ir 
pasirašydami sutartį dviems me
tams, šie lietuviai apie pastovų

kau. -Kapočiaus, VLIKo Pirminin
ko kun. prof. Krupavičiaus, At— 
kų Federacijos Vyr. Tarybos pir
mininko prof. Maceinos, ASS Dva
sios Vado kun. prof. Meškausko
ir kt Visi sveikintojai linkėjo norės.

įsikurrdinimą Belgijoje visai ne
galvojo. Tiek UNRRA tiek verba
vimo komisijos jiems tvirtino,, kad 
Jie vyksta laikinai ir masinės emi
gracijos atveju galės vykti, kur

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ 150 NUO 

KARO NUKENTĖJUSIU VAIKU

Šv. Tėvas priėmė 150 vaikų ka
ro invalidų, kurie avtyko padėko
ti jam už jo tėvišką globą. Kreip
damas į nelaiminguosius, Šv. Tė
vas išreiškė jiems užuojautą ir 
sustiprino viltį šiais žodžiais: 
Kas turi Kristų, tam nieko ne
trūksta."

Mr. Sursham, remiant visų tauti- moterys buvo paimtos į nelaisvę
nių grupių atstovams. ir nuvežtos į Sibirą, kur turėjo

Parodoje buvo išstatyti lietuvių dirbti anglių kasyklose ir plytų 
estų, latvių, ukrainiečių ir vengrų dirbtuvėse. Grįžusios yra labai šu

Fellbacho lietuvių kolonijos vaikai po pirmosios šv. Komunijos. Jie dė
kingi savo dvasios vadui ir kolonijos kapelionui (pirmas iš kairės) kun. 
P. Juknevičiui, svečiams: Tėv. Tomui Žiūraičiui, O. P. ir kun. J. Gasiūnui.

LAUN — DULKER nuotr.

įvairių rankdarbių eksponatai. Lie
tuviški rankdarbiai, ypač moteriš
ki tautiniai rūbai, atkreipė ypatin
gą besilankančių parodoje anglų

.nykusios ir apsirengusios nudėvė
tais skudurais. Jų pranešimu, di
džioji dalis karo belaisvių mote
rų tuose darbuose dėl blogų sąly-

dėmesį. Parodos tikslas — supa
žindinti anglų visuomenę su šių 
tautų kultūriniu' gyvenimu ir me
nu, sprendžiant iš gražių atsiliepi
mų vietinėje spaudoje, pavyko
pasiekti.

gų išmirusios.

FILMĄ IŠ JOAN d’ARC GYVE
NIMO

; Hollywoodas baigė sukti spalvo-

mirE kardinolas sibilia
Vyriausias Vatikano kar.dinolų 

kolegijos narys Enrico Sibilia mi
rė, sulaukęs 87 m. amžiaus.

PREZIDENTO TRUMANO ĮGALIO
TINIS VATIKANE IŠVYKSTA Į 

JAV
Asmeninis prez. Trumano įgalio

tinis Vatikane Myron Taylor iš
vyksta neribotam laikui į JAV. Jo 
pareigas perima Franklin C. Go
vern

PRANCŪZIJOS SOCIALISTAI PA
SISAKO UŽ TAIKĄ SU KATA

LIKAIS
Socialistų partijos suvažiavime 

Paryžiuje sucialistų vadas Leonas 
Bliumas paragino partiją palaidoti 
senus nesusipratimus su katalikais. 
Priešingu atveju, jo nūomone, 
kraštui gresia bolševizmas arba 
kitos rūšies diktatūra.

LENKAI PRIEŠINASI CIVILINIŲ 
SUTUOKTUVIŲ ĮSTATYMUI

Prieš dvejus metus lenkų vy
riausybės išleistas civilinių su

tą filmą iš Joan d'Arc gyvenimo, tuoktuvių.

tuoktuvių įstatymas gyventojų 
tarpe sutiko tokį pasipriešinimą, 
kad*teko vėliau išleisti potvarkį, 
pagal kurį bažnytinės sutuoktuvės 
tegali įvykti tik po civilinių su-

/
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BALFAS RUOŠIASI PINIGINEI 
RINKLIAVAI

NAUJASIS AMERIKIEČIŲ ZO
NOS IRO DIREKTORIUS PHI

LIPS E. RYAN
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

tarptautinių reikalų skyriaus di
rektorius IRO paskirtas amerikie
čių zonos Tarptautinės Pabėgėlių 
Organizacijos direktoriumi.

Pagal IRO gen. sekretoriaus 
■William Hallam Tuck pranešimą, 
Ryan amerikiečių zonos IRO va
dovybę Bad Kissingene perims š. 
m. rugsėjo mėn. 1 d.

Karo metu naujasis direktorius 
dirbo kaip Amerikos R. K. užsie
niui pagalbos direktorius, o nuo 
1946 m. rugsėjo mėn. kaip direk
torius Ą. R. K. tarptautiniams 
reikalams.

1931 m. baigė Fordhm univer
sitetą ir 1932 m. Notre-Dame uni
versitete gavo socialinių mokslų 
daktaro laipsnį. Po to dar studi
javo New Yorke specialioje so
cialiniam darbui pasirengti mo
kykloje ir George Pown moky
kloje gilinosi į konsuliarinį dar-» 
bą. Katalikų universitete ir Ksa
vero darbo mokykloje dėstė so
cialinio aprūpinimo ir retorikos 
kursą.

Savo karjerą Ryan pradėjo 
1932 m., dirbdamas South Bend, 
Indianoje, patikrinimo skyriuje. 
Nuo to laiko jis nepertraukiamai 
dirbo valstybinėse ir privačiose 
įstaigose, kurios rūpinosi stovy
klų ir prieglaudų laikymu prava
žiuojantiems ir benamiams asme
nims. Karo metu Ryan dirbo A. 
Raudonajame Kryžiuje, kur su 
dideliu užjūrių personalu vedė 
svarbų karo socialinių reikalų 
skyrių. Jo veikla Raudonajame 
Kryžiuje, darbas karo ir pokari
niu metu vertė jį turėti artimus 
ryšius su kitomis tarptautinėmis 
valstybinėmis ir privačiomis or
ganizacijomis, apkeliauti Europą, 
Afriką ir Tolimuosius Rytus.

Ryan yra daugelio knygų ir : 
straipsnių socialiniais klausimais 
autorius. Jis yra Amerikos dar
bininkų suvienijimo ir Amerikos 
socialinių darbų sąjungos narys, 
bendruomeninėms organizacijoms 
studijuoti registruotas narys ir 
valdininkas.

Ryan yra 38 m. amžiaus, vedęs 
1 ir turi du vaikus.

straliją išvyko aštuntasis DP 
transportas susidedąs iš 87 as
menų, kuriiį tarpe 30 lietuvių. 
Augsburgo Resetlement Centro, 
kuris tvarko amerikiečių zonos 
trijų Area emigracinius reikalus į 
Australiją, šis transportas yra pir
mutinis.

Pagal Australijos ir IRO susi- 
tarimą, emigrantais priimami pa- 
baltiečiai, ukrainiečiai, čekai bei 
jugoslavai ir išskirtiniais .atsiti
kimais lenkų moterys.

BALFas nuo rugsėjo mėn. 1 d. 
pradeda JAV plataus masto pini
ginę rinkliavą tremtiniams šelpti. 
Šiuo, metu vyksta jai pasiruošimas 
— sudaromos rinkliavos komisi
jos, ruošiamas p ra vedimo planas

Šiuo
maisto

Taip

metu tebevykdomos rūbų, 
ir kitų daiktų rinkliavos.
pat BALFas vykdo registra

ciją, ir blankų užpildymą, kas
tremtiniams pasižada suteikti dar
bo ir butą, kaip to reikalauja nau
jasis tremtiniams į JAV įsileisti 
įstatymas.

Lietuvaičių grupė, baigusi gailestingųjų seserų kursus Eichstštto DP li
goninėje, su kursų vedėju prof. dr. Kanauka (trečias iš kairės pirmoj ei
lėj), L. R. K. atstovu Matuku (penktas iš kairės pirmoj eilėj) ir kursų lek
toriais. J. Gaidžio nuotr.

Paieškojimai
Skelbimas Nr. 44 _

Siame skelbime išvardinti ieškomie
ji, arba Jų likimą žinantieji, yra pra
šomi atsiliepti C/Kartotekon, kartų, 
nurodant .skelbimo (bet ne laikraščio) 
eilės numeri ir savo adresą.

670. Kulakauskas Stasys; Drazdaus- 
kas Vytautas; Jokubaitienė ar Joku- 
baitytė Petrė iš Undelių; Matinis Wi- 
lius-Zigfridas (1915) iš Klaipėdos, Ma
linauskas Romualdas.

671. Mrs. Magdalena Strupeikienė- 
Kavaliauskaitė, 386 Stockholm St., 
Brooklyn 27, N.Y./USA — ieško gimi
nių iš Vinkštupių bei Skemonių.

672. Mrs. Agnes Banevičius, 180 Oak
land Street, Brooklyn, N.Y./USA — 
brolių Adasiūnų Jono ir Juozo bei jų 
šeimų, gyvenusių Šiauliuose.

673. Mr. J. Cypas, R.R 1, Paris, Ont./ 
Canada — Ieško savo giminių, kilu
sių iš Sodelių, Rokiškio apskr.

674. Mr. Stanislovas Petruškevičius, 
304 So. Beech Str. Mt. Carmel, Pa./ 
USA — ieško Kijoką Vincą ir jo 
žmoną, Bronę, gyvenusių Žiegždva- 
riuose.

675. JAV mirusio Jono Bugailiškio 
palikimo byloje yra paieškomi: jo 
pusseserės bei pusbroliai ar jų šei
mos — Uršulė Skačkauskięnė nuo Še
duvos, Valerija Bugailiškiūtė, Elizas 
Bugailiškis nuo Grunkišklų, Petras ir 
Feliksas Bugailiškiai iš Taukūnų, 
Juozas Bugailiškis nuo Šeduvos ir 
Veronika Skorulis nuo Šeduvos. Pa
likimo reikalu kreiptis adresu: Con
sulate General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York 24, N.Y./USA, 
nurodant jų rašto Nr. 11572, rašytą 
C/Kartotekai.

Susirašinėjant su C/Kartoteka pra
šoma nepamiršti ir. t laiškus (dėti 
reikiamą kieki pašto ženklų kore
spondencijos išlaidų padengimui, kaip 
kad nurodyta skelbime Nr. .41.

TREJI METAI LIETUVIŲ 
GIMNAZIJAI

KONCERTAI, MINĖJIMAI

60% DP DARBINGI
EUCOM civilinių reikalų sky

rius, norėdamas tiksliai sužinoti 
DP asmenų profesinį pasiruošimą 
ir jų tinkamumą darbui, surinko 
visos amerikiečių zonos duome
nis. Pagal surašymą išeina, kad 
60% visų DP yra tinkami darbui. 
DP tarpe yra 226 profesijų žmo
nių.

Apie 40% visų darbingų DP 
dirba ir dabar. Prie nedarbingų 
priskaitomi visi asmens jaunesni 
negu 18 m. ir vyresni negu 65, 
namų šeimininkės, invalidai ir 
laikomi negalį dirbti asmens.

Apie 40% darbingų DP, gyve
nančių DP stovyklose, dirba IRO, 
kariuomenėje arba vokiečių ūky. 
Nors IRO ir deda visas pastangas 
surasti didesniam DP skaičiui 
darbo, karinė valdžia mano, kad 
tokios darbo galimybės esančios 
labai ribotos. Pilnam rankų dar
bo išnaudojimui trukdo ir stovy
klų geografinis išdėstymas.

Šiemet vasarą Dedelstorfo Uetuvių 
gimnazija mini trejus savo aarbo 
metus. Tai yra pilna žodžio prasme 
tremties gimnazija, nes nuo savo įsi
kūrimo šiuo metu dirba jau penktoje 
vietoje. Gimnazija įsikūrė Hassendor- 
fe, kur ją keturiose klasėse lankė 38 
mokiniai. Persikėlus stovyklai l Doer- 
verdena (Montgomery vardo stovy
kla), gimnazija atidaro ir aukštesnes 
klases. Naujai performuotoje gimna
zijoje jau mokosi 106 mokiniai. Dėl 
kėlimosi t naują vietovę gimnazija 
čia Užbaigia savo darbą anksčiau, iš
leisdama 16 abiturientų ir vieną eks
terną. Naujuosius mokslo metus gim
nazija pradeda jau Seedorfe. Čia kuri 
laiką gimnaziją lanko 161 mokinys. 
Mokslo .metų pabaigoje yra 151. See- 
dorfo stovyklos pavertimas tranzitine 
l Angliją nykstantiems stovykla vėl 
gimnaziją privertė savo darbą anks
čiau užbaigti. Antruosius savo darbo 
metus gimnazija baigė, išleisdama 10 
abiturientų. Tretieji mokslo metai 
pradėti Štadėje. Čia mokėsi 131 moki
nys. Tačiau ir čia gimnazijai nebuvo 
lemta savo mokslo metų užbaigti. Jie 
užbaigti jau naujoje Dedelstorfo sto
vykloje. šiuo metu gimnazijoje mo
kosi 103 mokiniai. Stovyklų kilnoji
mas, o dabar emigracija mažina gim
nazijos šeimos narių, skaičių. Jau 
emigravo 9 mokiniai, o emigracinėse 
stovyklose taip pat savo eilės laukia 
9. Per tą laiką mirė 2 mokiniai. Gim
nazijoje moko 23 mokytojai. Gimna
zijos direktoriumi yra jos organiza
torius ir steigėjas J. Vedegys, gimn>

’ inspektorius — Alf. Samušis.
Be mokslo, gimnazijos mokiniai yra 

aktyviai įsijungę ir į kultūrini bei 
sporto darbą tiek gimnazijos ribose, 
tiek ir stovykloje. Didelė dalis aukš
tesniųjų klasių mokinių dainuoja 
„Aušrinėje“, cf žemesniųjų klasių 
mergaitės — „Aušrelės“ choruose, ku
riuos čia sėkmingai veda gimn. mu
zikos mokytojas dirig. Mykolas Liu- 
berskis.

Mielą buv. Brunnbergo 
stovyklos gyventoją DO
NATĄ BIELSKŲ, sukūrusį 
lietuvišką šeimą su EUGENI
JA BlClūNAITE nuoširdžai 
sveikina

AŠTUNTASIS TRANSPORTAS Į 
AUSTRALIJĄ

Rugpiūčio 5 ir 6 d. d. iš Augs
burgo emigracinės stovyklos į Au-

Buv. Brunnbergo stovyklos 
gyventojai ir seniūnas

Lietuva—EsUja 2:0 (1:0)
Rugpūčio 8 d. Augsburgo sporto vi

suomenė turėjo progos vėl stebėti 
Lletuvos-Estijos susitikimą futbole. 
ŠI kartą rungtynės tesutraųkė 1 „Vik
torijos“ stadioną tik keletą šimtų en
tuziastų.

Lietuvai atstovavo Perkūnas, Bazl- 
liauskas, Kitas n, Kitas I, Bašinskas, 
Jeršovas, 1 Langevičius, Grybauskas, 
Jokūbaitis, Kitas III, Stupelis. \ 
'Su pirmojo teisėjo (vokiečio)- švil

puko, mūsų komanda užtikrintai pe
rima žaidimo dirigavimą l savo ran
kas. Estai, lyg ir jausdami būsimą 
pralaimėjimą, savo pusiau kraštinius 
puolikus, nuolat laiko arčiau vartų 
— padėti gynikams. Jau šeštoj minu
tėj teisėjo priteistą baudą, nors ir 
per estų padarytą užtvarą, Kitas III 
pavyzdingų šūviu pasiunčia po virps- 
tu. 1:0 lietuvių naudai. Po įvarčio 
mūsiškiai dar daugiau sukrunta. De
rinys seka derini, tačiau tikro šūvio 
tikslui pasiekti trūksta! Mūsų puoli
kai stengiasi šaudyti iš visokių padė
čių ir iš įvairaus atstumo, bet estų 
vartai lyg užburti. Taip pirmas kė
linys ir baigiasi 1:0 mūsiškių naudai.

Antrame kėlinyje vaizdas toks pats. 
Mūsiškių deriniai dar rūpestingiau 
sukombinuojami, tačiau visą eilę visų 
puolikų net ir saugu (!) aštrių ir silp
nų šūvių lydi nesėkmė. Taip pat Kitą 
III lydi nesėkmė mušant 11 mtr. bau
dini! Estai, išskyrus kelis pavienus ir 
nereikšmingus antpuolius, teįstengia 
tik gintis. O įvarčio nėra! Pagaliau 
II-me kėlinio 42 min. Grybauskas nuo 
pat galinės linijos sunkų kamuolį 
siunčia į kamputi. Rezultatas 2:0. šiuo 
įvarčiu ir baigiamos Lietuva — Estija 

Ą rungtynės.
Si kartą musų vyrai žaidė su ma

žesne kovos dvasia kaip prieš ukrai
niečius. Gal but permažas priešo 
įvertinimas, gal but, pergera apie 
save nuomonė? . .. Gynimas sužaidė 
savo įprastinėje formoje, bet puoli
mo- nors deriniai ir rūpestingiau bu
vo sukuriami, tačiau buvo neproduk
tingi. Dalius.

Lietuviai įveikė Ludwigsburgą
Schw. Gmūndo lietuvių šachmatinin- 8axxxxxc pxaxxcaxx vnicllia ux»««.axu- 

kai, besirungdami _ dėl WUrttembergo siems. kad darbas baigiamas ir žo- 
pirmenybių, rugpiučio 1d. susitiko su ųynas netrukus bus patiektas už- 
T Rungtynės sakytojams. Žodynas apima 1200 pus

lapių, turi apie 47 tūkstančius žodžių, 
atspaustas gerame popleryje, įrištas 
kietais kalenkoro viršeliais ir sveria 
650 gramų. Kaina 20 DM.

duoti Nageli; Skibniauskas gražioj ■ Tai tikra enciklopedija, kurioje 
partijoj sudoroja Locherį. Markevi- kiekvienos srities specialistas ras reU 
čius baigia lygiomis su Franku, Stan- kalingus žodžius bei paaiškinimus, 
čius laimėjęs pėstininką, įveikia Wei- prityrusių specialistų patikrintus.
Bą, Anskolis paskutiniu akimirksniu Užsisakiusius prašome pas savo 
praleidžia progą' 1 ėjimu užmatuoti stovyklos spaudos platintoją įmokėti 
SchmSh ir rodyklei nukritus, praran- io DM, nes tik tie užsakymai bus pil-» 
dą tašką, Zenkevičius laimi prieš Jai- domi, kurie bus Įmokėję avansą. Li- 
sert, o Stančius jun. vykusiai pagau- kusią bus galima sumokėti žodyną 
na dr. Mūllerio bokštą ir lengvlal lai- atsiimant. Spaudos platintojams ko
mi prieš jj. • -K. M-čius mjsan žodynas nebus siuntinėjamas.

Gyvenantieji už stovyklos ribų 
pinigus gali siųsti tiesiai leidyklai, 
tačiau visos persiuntimo išlaidos bus 
priskaitytos užsakytojui.

Asmenys, kurie numato greitai iš 
Vokietijos išvykti, prašomi iš karto 
arba prieš išvykstant apmokėti ir 
likusią dali bei 1,50 DM. persiuntimo 
išlaidoms padengti. Taip pat per sa
vo stovyklos platintoją prisiųsti lei
dyklai tikslų adresą, kuriuo žodynas 
turės būti pasiųstas, nes tokius už
sakymus išpildys leidykla betarpiai.

Gerbiamus užsakytojus prašome su 
(mokėjimu paskubėti, 
nukentės 
bendrieji 
kalal.

Ludwigsburgo vokiečiais.
(vyko Bad Cannstatte.

Rungtynių pasekmės tokios: 1. len
tos taškas atitenka vokiečiui -Hees, 
nes Tautvaišas nestojo, 2 lentoj Bra
zauskas po 90 ėjimų priverčia pasi
duoti Nageli; —**■*

Dedelstorfo stovykla geografine sa
vo . padėtimi yra gana blogoje vie
toje, todėl keliaujančioms liet, meni
ninkų grupėms yra sunkiau pasiekia
ma. Vienintėlis koncertas kviestinė
mis meno pajėgomis Įvyko gegužės 
pabaigoje, koncertuojant op. sol. Ju
zei Augaitytei, smuikininkui Iz. Va- 
syllūnui ir prof. V. Ružickiui. Tai 
buvo tikra meno šventė stovykloje, 
šiaip daugiausia buvo tenkinamasi 
vietiniais meno mėgėjais. „Aušrinė“, 
jaunųjų choras „Aušrelė", ved. diri
gento Myk. Liuberskio, tautinių šo
kių grupė, ved. mokyt. St. Cilvinai- 
tės, tai yra mūsų duona ir druska.

Stovykloje yra minimos visos svar
besnės liet, gyvenimo datos Birželio 
14 — toji buvo minima kartu su lat
viais, kartu atliekant programą ir 
priimant atitinkamas rezoliucijas.

Dariaus ir Girėno tragiškos mirties 
sukakties,minėjimui dali J. Stepona
vičiaus buvo specialiai nupiešti lakū
nų portretai, kurie puošė skoningai 
parengtą sceną. Sal. Narkėliunaitė 
skaitė paskaitą apie Darių ir Girėną 
ir jų istorini žygi per Atlantą. Po V. 
Girdausko ir VI. Būtėno deklamacijų, 
„Aušrinė", ved. M. Liuberskio, pa
dainavo tai dienai naujai išmoktų 
dainų, o jų tarpe ir „Atskrend saka
lėlis“.

Besiskirstant jaunimui, kuris čia 
buvo veikliausias elementas, l įvairias 
puses — tai emigruojant, tai išvyks
tant t kuopas ar užjūrius, atsisveiki
nimo koncerte dar syki vlenan dar- 
nian vienetam sujungti chorai pasi
rodė stovyklos gyventojams ir sve
čiams, ragindami nepamiršti kultūri
nės veiklos.

Eina girdas, kad vėl netrukus sto
vykla gaus keltis naujon vietovėn. 
Šituo — pirmą syki jau penkis kar
tus prievarta keliant — šeštuoju kar
tu stovykla butų labai patenkinta. 
Būtų visais atžvilgiais geriau prisi
glausti kur nors prie didesnio lietu
viško vieneto, kuri, kaip girdėti, ang
lų zonoje suorganizuoti pasišovęs 
apygardos pirmininkas inž. A. Nas- 
vytis. . S. N.

§. m. rugpiūčio 1 d. Nec- 
kare ties Mannheimu žuvo 
mūsų pavyzdingas bendra
darbis, geras draugas

STASYS ŽALYS, 
gimęs 1918. 4, 28 Daržiš- 
kiuose prie Kuršėnų.

8184 LSC 
Inž. Petro Vileišio Vardo 

Kuopa

Kempteno naujienos
— Liepos mėn. 25 d. prieš šešius 

mėnesius išrinktas komitetas baigė 
savo kadenciją. Tą dieną tvykp kolo
nijos narių visuotinis susirinkimas, 
kurio metų buvo išrinkta komisija 
naujojo komiteto bei kontrolės komi
sijos rinkimams pravesti.

— 28 moterys liepos mėn. 27 d. 
baigė ketvirtuosius siuvimo kursus 
(tretieji buvo vyrų), užtrukusius be
veik keturis mėnesius. Iš karto buvo 
įstoję 62 moterys. Kursams vadovavo 
Pulkauninkienė.

EA.

SKELBIMAI
Dėmesio vokiškai — lietuviško 

žodyno reikalu!
Po 22 mėnesių intensyvaus darbo 

galime pranešti visiems užsisakiu-

. r_________ nes delsiant
tik patys užsakytojai ir 
lietuviškosios knygos fei-

Leidykla „PATRIA“
(14a) Fellbach/Stuttgart 
Schwabstr. 105

PRANEŠIMAI
Prariešame visuomenės dėmesiui, kad jau išėjo pirmoji kapitalinė knyga 

anglų kalba Iš ciklo „Lithuania, Country and Nątion":
Vol. Ill 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. VII Lithuanian Rustic Art-Weaving by A. Tamošaitis

Knygų pardavimo kaina po 10.— DM./tomas. Mokytojams ir moksleiviams, 
pagal patvirtintus mokyklų vadovų sąrašus, po 8.— DM^tomas. Užjūriuose 
(neužilgo tikimasi gauti licenzija masiniam knygų pervežimui), įmokant 
pinigus mūsų atstovams:
Jungt. Amer. Valstybėse:

S. Zobarskas
131 Sunnside Avė.

Waterbury, Conn.

licenzija masiniam knygų pervežimui), įmokant

Kanadoje:
P. Rudlnskas 

214 Second Ave.
Ville Lasalle 

Montreal 32, Que.
Canada

Anglijoje:
' E. Senkus

West Wrating, Cambs 
England

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

Be to, pranešame kooperatyvų ir spaudos platintojų dėmesiui, jog nuo 
š. m. rugpiūčia 1 d. skelbiame rašomosios medžiagos išpardavima (iki šiol 
išsiųsti m'kainoraščiai nustoja galios);

1. Žalgirio mūšis, 4-rių spalvų
2. Lietuvos Vytis, 4-rlų 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 neatsiskaičiusiems susidarys bereikalingų ieškinio išlaidų.

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

Fr.-Herschel-Str. 16
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ŽIBURIAI

LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Berlyno krize gali būti
išspręsta tik pasauliniu mastu

JEI PASITARIMAI MASKVOJ IR PRIVESTŲ PRIE KETURIŲ 
KONFERENCIJOS, TAI KOMUNISTAI BANDYTŲ PASISTŪMĖTI 

AZIJOJ, AFRIKOJ BEI ARTIMUOSE RYTUOSE

Nors dauguma ima jtikėti, kad 
pasitarimais Maskvoje išvengta 
katastrofos, tačiau kaip visada, 
taip ir šiuo klausimu, greta opti
mistų yra ir pasimistų. „DM“ ko
respondentas iš Stockholm© pra
neša, kad giedriame Maskvos pa
sitarimų danguje pesimistai mato 
kylančius debesis ir vienu iš to
kių didžiausių debesų jiė laiko 
dabar Rusijoj varomą milžinišką 
spaudos kampaniją sudoroti der
lių kaip galima greičiau. Ragini
mai kolchozininkams eiti į laukus 
piauti kviečių net lietingomis die
nomis, jei yra reikalinga, užėmė 
laikraščių pirmuose puslapiuose 
daugiau vietos negu Bei%no kri
zė, Londono olimpiada ir Lenin
grado kailių jomarkas kartu. Pra
našai, .nurodą audrą, aiškina, kad 
kviečių nuėmimas yra istorinis 
rusų pasiruošimas karui, ir jie

J. Jurgaitis

yra tautos, kuriose sukilimai pa
sireiškia — Graikija, Malajai, Ki
nija,-Indonezija. Tai niekuomet 
nesikeičia. Sukilimų, infiltracijos 
ir nepasitenkinimo metodai visur 
yra tie patys. Visame pasauly 
žmonės yra mokomi, kad yra du 
pasauliai kapitalistinis ir k&rnu- 
nistins, ir kad jie yra nesutai
komi. Sitai ir sudaro plyšį, kuris 
turi būti panaikintas prieš suda
rant galutinę taiką“.

Visiems aišku, kad pasaulio tai
ka ar karas priklauso nuo ame
rikiečių ir sovietų santykių. Ir 
kaip rodo amerikiečių viešosios 
nuomonės stebėjimai, nežiūrint, 
kad šių dviejų tautų santykiai 
paskutiniu metu vis labiau tem- 

., besi, . amerikiečiai vis daugiau 
linksta, kad Rusijos atžvilgiu būtų

„Pasaulis laukia, prie ko bus 
prieita Maskvoj, bet ar Maskva 
laukia pamatyti, prie ko prieis 
pasaulis“, klausia britų laikraštis 
„Daily Mail“. „Gali būti, kad Va
karų valstybių pasiuntiniai įtiki
no Staliną, kad mes galime susi
tarti. Tačiau jei būtų sutarta ke
turių konferenciją, tai mums turi 
būti dovanota, jei mes pareikšime 
rezervą“, rašo toliau minėtas lai
kraštis ir paaiškina: „Klausimai, 
skirią Vakarų demokratijas ir So
vietų Rusiją yra daug platesni ir 
gilesni negu traukinių praleidi
mas į Berlyną ar vokiečių valiu
tos klausimas. Jei nebūtų byvę 
taip aštrių skirtumų, tai nebūtų 
buvęs nepasiektas susitarimas per 
paskutinius trejus metus. Konfe
rencija po konferencijos buvo nu
traukta del Rusijos užsispyrimo.“

„Pažiūrėk į ^Indijos imperijos ]aikornasj kietesnes politikos. Nėr 
x * t_ ... sena- nyhT“ paskelbtas „For

tune“ pravestas balandžio mėn. 
klausimas, ar manai, kad JAV da
bar tinkamai laikosi Rusijos at
žvilgiu, taip atsakė 27,7%, ne — 
52% ir nuomonės nepareiškė 20,3. 
Tuo tarpu kai į tą patį klaųšimą

žemėlapį. Siaurinėj Indijos srity 
— Pakistane, Baluchistane ir Af
ganistane — komunistai ruošia 
sau kelius. Pietuose—> Malajuose 

*— bandymas sukurti sovietinę 
respubliką v (/trukdytas, ta
čiau pavojus ii būdu ‘dar nėra
praėjęs. Nesenai rusų pasiuntiny- 1947 m buvo atsakyta ‘,\taip“ lie-1 pareikalavimą, ne taip greitai suiau- 
bės pajėgumas Bangkoke padi- pOs 41%- ir gruodžio mėn. 
dintas 200 asmenų. Dauguma šių 32,9%, atsakyta „ne“ liepos mėn. 
naujų ateivių užmaskuąti kaip 31,6%, gruodžio mėn: 39,1% ir 
„atachės“. Bet kai tik jie atvyks- nuomonės nepareiškė liepos mėn. 
ta, tuoj tampa „detachės“ — įga- 27,4% ir gruodžio mėn. 28%. Ta- 
liotiniai organizuoti kęmunistų taį aiškiu būdu rodo amerikiečių 
veiklą Siame, Pietų Kinijoj, In- visuomenės didėjantį nepasitenki- 
do-Kinijoj. Malajuose, Burmoj ir nįmą savo vyriausybės vedama 
Indonezijoj1'. politika Rusijos atžvilgiu. Apklau-

„Mes laukiame geriausio iš da- siant tuos asmenis, kurie balan- 
bartinių diskusijų Maskvoje, mes džio .mėn. pareiškė esą nepaten- 
nuoširdžiai tikime, kad susitari- kinti JAV politika Rusijos atžvil- 
mas del Vokietijos gali būti pa- giu, pasirodė, kad iš jų 42,7% 
siektas, bet mes suprantame, kad reikalauja kietesnės politikos su 
kai vyks keturių valstybių kon- Rusija, o tik 7,5% pasisako už 
ferencija, komunistai žygiuės pir- švelnesnę politiką. Tokiu būdu 
myn Azijoj, Afrikoj ir Artimuose pasirodo, kad didesnė amerikiečių 
Rytuose.“ • dauguma pasisako už kietesrię po-

„TodeF jokio galutinio- susitari- litiką su Rusija. Tačiau tai ne
mo negali būti pasiekta spren- reiškia,, kad amerikiečiai nori 
džiant tiktai Europos klausimą, karo. Už karą dabar su Rusija 
Rusijos aspiracijos yra pasauli- pasisako nedaugiau kaip 1% visų 
nės. Paprasčiausias to įrodymas amerikiečių. Dauguma, reikalau-

krizės.“

karas Graikijoje eina prie 
galo

sukilėlių vakarų gynybosGraikų ------------. _______ _______
linijos galutinai pralaužtos, sukilėliai 
dezorganizuotai bėga į Albaniją. Ma
noma, kad Markos daliniai mėgins 
dar priešintis Grammos kelnuose. Vy
riausioji sukilėlių vadovybė savo būs
tinę perkėlė į Albaniją. Taip praneša 
C. Daily Mail. Radio žiniomis, šitas 
žinias patvirtinęs ir pats gen. Markos,

Devynerius metus budinti turkų kariuomenė

■r. i
L t' i , i 

.aldUii

1948. VHI. 14. 32 (142)

janti kietesnės politikos, mano, mano, kad tikrasis bandymo lai- 
kad taika gali būti išlaikyta esant 
Amerikai kariškai pasiruošusiai. 
Jie mano, kad tai yra vienintelė 
kalba, kurią sovietai supranta.

kas ateis rugpiūčio mėn. pabaigoj, 
kaį bus nuimtas derlius.

Į optimistų nurodymą, kad del 
Rusijos naftos stovio karas neį
manomas šiais ar kitais metais, 
pesimistai kviečia prisiminti kal
bas, kurios buvo girdimos tuo 
klausimu ėpie Vokietiją prieš 
karą.

Ant dvieju kedziu
* ■ v •

Anglų biznis su sovietais

Ant uolos

Rusai apsivylė greita JAV ūkine 
depresija

Paraližuojanti JAV depresija, ku
rią nuo pat paro pabaigos pranašauja 
Rusija, iki pat šios dienos nė kiek 
nepažengė i prffešį. Vyriausybės sta
tistika rodo, kad Amerikos pramonės 
mašinos ūžia nemažiau, kaip ir anks
čiau, ir vartotojų perkamoji galia pa
siekė rekordini aukštį.

Dirbančiųjų skaičius Amerikoje pa
siekė savo aukščiausi tašką, būtent, 
61.296.000 asmenų, pralenkdamas pra
eitųjų metų rekordą — 60.055.000, ku
ris prieš keletą metų buvo laikomas 
tik fantazija. Su tokia milžiniška dar
bininkų armija, užsidirbančia sau pi
nigų ir pajėgiančia pirktis ūkio ir fa
brikų produktų, kurie patenkina* jų 

kiama depresijos.
Priešingai, dabartinė padėtis rodo 

tendencijos eiti prie infliacijos ir ne 
tik todėl, kad yra tiek daug pirkėjų, 
bet ir todėl, kad dauguma tų pirkėjų 
dirbo tuo metu ir tokiose įmonėse, 
kai algos buvo pakeltos. Automobilių, 
statybinių medžiagų, žemės ūkio ma
šinų, geležinkelių įrengimų ir kitų 
plieno gaminių užsakymai viršija ke
lių* metų gamybą.

Kremlius, kuris tuos gandus per 
savo politinius biurus skleidė pasau
ly, norėdamas Rytų ir Vakarų plyšį 
dar padidinti, pagaliau prisipažino, 
kad tai buvo visai klaidinantis triukš
mas. Oficialusis komunistų partijos 
drganas dar vėl triukšmauja, kad 
„naujieji kariniai kreditai, suteikti 
pagal Marshallio planą, dirbtinai iš
judino JAV ūkinį aktyvumą, ir kuris 
vėl privers prieš neišvengiamos eko
nominėse *-x- “

Pilietinis

radio kalboje pranešęs, kad „laisvo
sios GraiKijos" Kariuomene, spaudžia
ma Aienų vyriausyoes kariuomenės, 
„tvarkingai.“ traukiasi. Atrodo, Kad 
gen. MarKOS kalbėjo Jau iš naujosios 
savo būstines už uraiKijos teritorijos 
ribų.

Sovietai reikalauja povandeninių laivų 
oazių vaimacijos pakrašty

Belgrado diplomatiniuose sluoks
niuose pareiškiama, Kad pagrindinė 
tarp Sovietų Sąjungos ir Jugoslavijos 
nesutarimų priežastis esanti ta, kad 
Jugoslavijos vyriausybe delsia per
leisti sovietams septynias povanaeni- 
mų laivų bazes Daimacijoje. Užsienio 
steoėtojai mano, kad šiuo metu pas
tatytieji Albanijos pakrašty povande
ninių laivų uostai dėl biogų Kelių ir 
menKo Albanijos geiežineKiių ginKlo 
tsą žymiai mažesnes reikšmes, negu 
numatytieji Jugoslavijos atramos 
punktai.

Tito rugpiūčio pradžioje priėmė tris 
amerikiečių,.' procesinių sąjungų va
dovus. Priėmimas, visai net neprane
šus JAV pasiuntiniui, slaptai (vyko 
Tuo vasaros rezidencijoje.

Čekų 15% komunistų ,
Čekoslovakijos pabėgėliai neseniai 

anglams ir ameriikeeiams suteikė 
naujų duomenų apie Komunistų va
sario men. Įvykdytą perversmą. Gau
tos informacijos laiKomos laoai svar
biomis ir jos bus perduotos JT Sau
gumo Tarybai, kai Ji svarstys Čeko
slovakijos bylą. i

Geriausios žinios, pasiekusios Lon
doną, yra tai, kad lojaliai komunis
tams nusiteikusių čekų skaičius da
bar nesiekiąs daugiau Kaip. 15% visų 
gyventojų. Prieš vasario mėn. per
versmą jų skaičių sudarė daugiau 
negu 20%.

Nepopuliari sesija

Misteris Bevinas iš estrados 
skelbia trankias kalbas prieš so
vietus, jam akompanuoja lėktuvų, 
net sunkiųjų bombonešių, ūžimas. 
Tuo pačiu metu, užsidaręs greti
mam kambary, prekybos ministeris 
Wilsonas su sovietų pasiuntiniu 
Zarubinu ištisas 24 valandas mei
lingai tariasi dėl naujos preky-; 
binės sutarties.

Tai konstatuodamas, „Die Tat“ 
klausia: kas yra didesnis realistas 
— ar užsienių reikalų ministeris. 
Bevinas, ar prekybos ministeris 
Wilsonas. Specialistas — atsako 
pats laikraštis — nesistebi. Angli
ja, kaip ir anksčiau, labai bran-, 
gina prekybinius ryšius su Sovie
tų Sąjunga ir. su kitais raudonai
siais Rytais, krie jai padeda su- ‘ 
taupyti dolerius. Amerikiečiai krei- 

, vomis akimis stebi, kaip sovietai 
stengiasi išgauti sunkiųjų mašinų, 
kaip birželio pabaigoj vienai anglų 
firmai užsakė plieno ir «mašinų už; 
300.000 svartį. Tuo metu Wašing- 
4006 senato vienoje pakomisėje.' 
kilo reikalavimas: pakontroliuoti; 
britų prekybą su Sovietų Sąjunga 
ir kitais Rytų kraštais.

Kai taip amerikiečiai šiauštai 
dėl Britų prekybos su Sovietais, 
tai pikantiška priminti, kad karo 
metu Churchilio suorganizuota pa
galba Rusijai tebeveikia: kas sa-^ 
vaite medikamentų ir mediciniųj 
reikmenų gabenama Rusijai už. 
50.000 svarų.

Britai susidomėję ne tik preky-j 
ba Su sovietais. Jiems svarbios: 
taip pat Lenkija ir Vengrija. S. m., 
balandžio mėn. britų bankai su
teikė Lenkijos tautiniam bankui 
kredito 6 milijonus svarų. Liepos 

’ pradžioje Lenkija užsakė Angli- 
1 joje pramonės gaminių už 4 mil.; 
i svarų, artimiausiems trims mene-. 
' siams pasižadėta pirkti dar už 5 
’ mil. Jie užpirko tekstilės dirbtu- 
’ vių, anglių kasyklų įrengimus,; 
1 automobilių šasi ir įrankiam dirbti 
1 mašinų. Anglų prekybos minis-! 

terija liepos 16 dieną Varšuvoje 
pasirašė prekybos sutartį 1948 me- 

; tams su Lenkija. Bendras pasiten
kinimas toks didelis, kad norima' 
tą sutartį pratęsti dar vieneriems 

. metams. ,
Dėl tokios eigos prekybos mini-J 

steriui dangus nėra toks apsiniau- 
’ kęs, kaip užsienio reikalų mini- 
■ steriui.

Mums keista tokia eiga, kada 
; politinėj srity riejasiį-^ikinėj biz- 
1 niauja. Bet Amerikoj ir Anglijoj 
J visą laiką buvo kalbama, kad poli

tinė uždanga neturinti kliudyti 
prekybos, kad prekybiniai santy- 

Niekada nepaprasta Kongreso sesi- kiai prakiurdinsią uždangą, o pro 
J!ėra l2iv!isi.«tl^ Jle^°pul?rL.V?.‘ tuos plyšius susimegsiąs paskui ir šingtone, kiek liepos 26 d. sušauktoji. , ...

Senatorių ir atstovų sekretoriai turė- politinis bendradarbiavimas. Jiems 
Jo nutraukti atostogas, kurias jie bu- vra ve;sta mnc.. mintis kad Dro vo užplanavę nuo paprastos sesijos rra Keisia musų minus, pru 
pabaigos iki rudens kompanijos pra- prekybinių santykių prakiurdytąs 
įžios. Ir šimtai aukštųjų vyriausybė ckv’oc ims srovėti noli-pareigūnų, kurie tikėjosi per liepos uždangos sKy.es ims sroveu pon
ir rugpiūčio mėn. turėti atostogų, da- tiniai vandenys ne į rytus, bet iš, 
bar pačiu karščiausiu vasaros metu . . • mūsų mintis vraturi sėdėti Vašingtone. Ir visi žur- rYtM- Ar JU ar mus4 minus yra
nalistai bei radio personalas, kurie realesnė — teparodys ateitis, 
norėjo pailsėti prieš rudens rinkiminę 
kompaniją, turėjo pakeisti savo pla- _______ __________________ _____________
nūs ir atostogas galės turėti tik po 
rinkimų lapkričio mėn. ir prieš pa- x ,. „ . ,
prastą Kongreso sesiją sausio mėn. yra p,er.dJlo!?s JAV plnb5U spausdini- 

Tikimasi, kad nepaprastoji Kongre- mo plokštelės.
so sesija darbą baigs šio mėn. 13 d- Kongreso komisijos priešiškai veik

lai sekti pirmininkas Kari E. Mundt 
Špionažas Amerikoje nurodo, kad galimas dalykas, jog šiuo

Respublikonų atstovas John Modo- ”>«" Vašingtone dirba platus komu- 
well Atstovų rūmų priešamerikoniš- nistU špionažo tinklas. (AP) 
kai veiklai sekti komisijai pareiškė, 
kad 1943 m. dvi uranijaus rudų siun
tos po 300 ir 1000 svarų buvo iš vieno 
nuošaly esančio aerodromo pavogtos 
ir išsiųstos i Rusiją. ________________ ______ ______

Žinomi rusų agentai ir kitos įval- t^”trūkumą7 Jugoslavijos vyriausybė 
rios misteriškos asmenybės yra įsi- kreipėsi į Anglo-Iranian Oil b-v$. 
brovę į svarbius postus ir yra iš- prašydama tiekti nevalytos naftos, už 
vystę stiprų spaudimą kai kuriems kurią Jie sutinka mokėti Amerikos 
vyriausybės asmenims. Modowell taip doleriais, JAV valstybės departamen- 
pat „beveik neabejotirfai įrodė“, kad tas prieš tokį Jugoslavijos relkalavi- 
karo metu Sovietų Sąjunga yra ga- mą nieko prieš neturįs. Departamen- 
vusi iš Amerikos sunkiojo vandens, tas šiuo metu studijuojąs Jugoslavi- 
Vienas „sąžinės kankinamas vaidinta- jos' dalyvavimo Europos atstatyme 
kas“ telefonu painformavęs atstovą, galimybes ir bendrai JAV ir Jugosla- 
kad sovietų valdžiai rytų Vokietijoje vijos santykių peržiūrėjimu. (NW)

Europos atstatymo planas Ir 
Jugoslavija

Jugoslavija dėl Rumunijos ir Alba
nijos boikoto labai jaučia didelį naf-
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