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Išsiparceliovimo keliu
vimo procesas. O kažkas kažkada 
mušėsi į krūtinę, žadėdami kovoti 
už tautos kompaktinės masės iš
laikymą, už užgrūdinto patriotin- 
gai nusiteikusio jaunimo sugrąži-

2ydinčio medžio nulaužta šaka 
kurį laiką tebežydi ir*tebekvepia, 
nes gyvena senomis sultimis. Ta
čiau netrukus žiedai ir lapeliai ima 
skirtis ir kristi šalin . . .

Dideliu kultūriniu veiklumu reiš
kėsi tremtinių bendruomenė pir
maisiais metais. Meno kolektyvai, 
mokyklos, spauda buvo to veiklu
mo pažibos. Jos rodė, kokio gy
vastingumo turėjo būti pats ka
mienas, iš kurio buvo atplėšta šita 
tautos dalis.

Tačiau bendruomenės nariai jau 
išblaškomi. Kultūriniai kolektyvai 
ima irti. Spauda atsiduria vis sun
kėjančiose sąlygose. Ją ir iš vi
daus vis daugiau pagauna nervin
gumas, kuris reiškiasi ir pačioje 
bendruomenėje. Gresia, pavojus ir 
didžiausiai tautinės dvasias gai
vintojai mokyklai.

Mokyklai pavojus gresia ne tik 
dėl to, kad lėšų nėra mokytojams 
ir mokykloms išlaikyti. Mokytojai 
parodė ir teberodo tylaus herojiz- 
mo: moka daug kur dirbti ir be 
atlyginimo. Grėsmė ateina iš tos 
pusės, iš kurios jos visai nesitikė
ta: ima pritrūkti lietuviškai mo-

likviduota, kai kuriems tėvams są
žinėje palengvės. Ramesne širdim 
galės bent kitiems pasakyti: nėra 
gi lietuviškos mokyklos, tai ir lei
džiame vaikus į svetimąsias . . . '

Be abejo, tėvams leisti vaikus 
į svetimąsias mokyklas nusveria 
rimtas motyvas: svetimojoj vaikas 
išmoksiąs kaip reikiant svetimąją 
kalbą; susigyvensiąs su svetima 
bendruomene; virsiąs „europiečiu" 
ir lengviau galėsiąs įsitrinti į sve
timųjų tarpą duonelei pelnyti ir—, 
gal Dievas duos — net karjerai 
daryti. Tėvai visą savo širdies gel
me nenorės prileisti minties, kad 
jų (kitų-gal, bet tik ne jų!) vaikas 
svetimoj mokykloj atpras nuo lie
tuviško žodžio, nuo lietuviško ’gal
vojimo ir lietuviško jautimo, nes 
jis neturės tam būtinos lietuviškos 
medžiagos, kurios tegali duoti tik 
lietuviška mokykla. Tokį tolimąjį 
rezultatą tėvai ginčys, neigs, nes 
jo tikrai nenori. Tačiau jis bus 
neišvengiamas. Ir jų vaikai bus iš 
Lietuvos ir lietuviai, bet su nus
kurdusiu lietuvišku mentalitetu, o 
toliau gal ir visai be jo . . .

Šitaip atsisakant nuo lietuviškos 
mokyklos, ją likviduojant, smel
kiantis į svetimąsias, paskubina
mas tautos nuotrupos išsiparcelia-

nimą tėvynei.
Pažymėtina, kad minėtose ribose 

į prancūzų, vokiečių gimnazijas 
leidžiami vaikai yra inteligentų

Uro Carus! pas Muucheno DP

tėvų. Karininkų, profesorių, advo
katų, visuomenės veikėjų . . . Tik 
vienas darbininko vaikas.

Registruojame čia liūdną faktą, 
kad šios rūšies, nutrupėjimo reiš
kiniai prasideda nuo inteligentų, 
nuo vadovaujančio tiesiogiai ar 
netiesiogiai sluoksnio, nuo sioyin;'. 
čių tautinio gyvenimo avangarde. 1 
Jie savo pačių pajėgas, vertingas 
ir vertinamas, atiduoda lietuvių 
bendruomenei ir jos kultūrai, bet 
savo vaikus jau atiduoda sveti
miesiems.

Avangardas! Ar neteks regis
truoti, kad lietuvybės tradicijų 
sargyboje stovės pilkasis tremti
nys, kaip pilkasis lietuvis jas sau
gojo gimtojoj žemėj caro priespau
dos laikais? . .

Registruojame su džiaugsmu pa
ragrafus ir skambius šūkius, ku
riais kuriama pasaulinė lietuvių 
bendruomenė. Registruojame, deja, 

' ir gyvenimą bei tylius faktus, ku
riais didingas bendruomenės pla
nas daromas bedvasis, kai iš jo 
išimamas gyvasis žmogus.

Be pykčio, be pagiežos regis
truojame brangius žiedus, atsis
kiriančius nuo atplėštos šakos. Jų 
bus dar ne vienas, iki kada ratas 
pasisuks atgal — tėvynės linkui.

R. D.

kyklai mokinių. Ir ne dėl to, kad 
mokyklinio amžiaus vaikų lietu
viai neturėtų, bet kad bendruome
nės nariai kai kur jau vaikus lei
džia j svetimąsias mokyklas.

Prancūzų zonoj yra dvi Metuviš-

BALFo įstaiga E.iiropoj atsako

Kodėl B ALF bendradarbiauja su NCWC
kos gimnazijos. Bet ne visi tėvai 
savo vaikus leidžia į jas. Prasidė
jo nuo vienų kitų tėvų. Pavyzdys 
padarė savo. Ir dabar priėjo iki to, 
kad vienos gimnazijos ribose apie 
30% gimnazinio amžiaus Vaikų* 
lanko prancūzų ar vokiečių gim
nazijas. Lietuviškajai gimnazijai 
dėl per mažo mokinių skaičiaus 
greičiausiai teks būti sulikviduo- 
tai. Būti sulikyiduotai pačių lie
tuvių!

Kai lietuviška gimnazija bus su-

Paskutihiu metu daug nerimo 
tremtinių tarpe sukėlė įvairios kal
bos ir neinformuotų asmenų 
straipsniai spaudoje apie NCWC ir 
BALF-o bendradarbiavimą. Norė
dama tremtinius šiuo klausimu tei
singai painformuoti, BALF-o įstai
ga Europoje randa reikalo pranešti 
šiuos faktus.

JV-bėse bendradarbiauti emi
gracijos reikalais, t. y. patikrinti 
vietoje privačių asmenų patiektas 
garantijas, jas kontrasignuoti, per-

Nauji transportai i JAV lapkričio mėn.
Patirta, kad kartu su pirmaisiais emigrantų transportais į 

JV-bes p. Carusi išvyksta į Ameriką. Tenai jis su savo bendra 
darbiais ir kitais suinteresuotais asmenimis nustatys biliaus 
vykdymo eigą.

Šiuo metu jau yra atvykusi eilė DP komisijos pareigūnų į 
centrinę tos komisijos įstaigą Europoje, kurios būstinė bus 
Frankfurte.

Numatoma, kad į JAV iš amerikiečių zonos vyks per esamas 
pereinamas stovyklas Mūnchene, Schweinfurte, Amberge, Lud- 
wigsburge, Augsburge ir Butzbache. Be to, numatoma steigti 
naujų pereinamųjų stovyklų.

Sekantieji transportai, kuriems numatoma parinkti emigran
tų mišriu būdu, t. y. iš dalies pagal naują procedūrą, o iš da
lies pagal seną, vyks lapkričio mėnesį.

Kadangi, emigracijai intensyvėjant, atsiras reikalo tampriau 
palaikyti ryšius su emigracinėmis įtaigomis ir įvairio
mis organizacijomis, tai BALF bus reikalingas didesnio skai
čiaus vadovaujančio personalo, galinčio tokius rašius palaikyti 
ir užmegsti naujus. Todėl BALF centras yra nutaręs dar at
siųsti savo bendradarbių iš JV-bių.

BALF ĮSTAIGA EUROPOJE

duoti DP komisijai Vašingtone, 
garantuoti kelionės išlaidas nuo 
Amerikos uosto iki paskyrimo vie
tos ir k., turi teisę tik trys organi
zacijos: Katalikų NCWC, įvairių 
krikščioniškų nekatalikų konfesi
jų — ChWS ir žydų — United Ser
vice for New Americans. Visos ki
tos organizacijos, norėdamos daly
vauti biliaus vykdyme, turi ben
dradarbiauti su aukščiau minė
tomis organizacijomis. ,

Kadangi dauguma lietuvių yra 
katalikai, tai BALF-o Centras pasi
rinko bendradarbiavimą su kata
likų organizacija — NCWC. To
liau, mezgami ryšiai ir su kitomis 
organizacijomis, o taip pat rūpina
masi gauti savarankiškos veiklos 
teisę, nors tatai sutinka nemaža 
kliūčių ir po pirmų žygių centre 
atrodo, kad, tatai pavyks ne anks
čiau, negu jau dabar esamomis 
sąlygomis vedama BALF-o veikla 
įrodys, kad BALF-as faktiškai bi
liaus vykdymo darbe bendradar
biauja. Tada galima bus didesniu 
pagrindu laukti, kad faktinė pa
dėtis bus ir formaliai pripažinta. 
Kad nežinančių reikalo kalbos ir 
straipsniai neklaidintų žmonių, čia 
dar kartą pabrėžiama, kad ben
dradarbiavimą su NCWC yra nu
statęs ir sutaręs BALF-o Centras 
Amerikoje, o ne jo įstaigos ar 
įgaliotiniai Vokietijoje.

Taip pat čia tenka pažymėti, kad 
yra nieku nepagrįsti būkštavimai, 
jog kai kuriems tremtiniams gali 
būti sutrukdytas ar uždelstas išvy

kimas į JV-bes dėl to, kad jų dar
bo ir buto garantijos yra siunčia
mos BALF-o Centro per NCWC. 
Su NCWC įstaigomis Vokietijoje 
yra išsiaiškinta, kad tų tremtinių 
bylos, kurie gauna iš savo giminių 
ar prietelių vardines buto ir darbo 
garantijas , eis ta .pačia tvarka, 
neatsižvelgiant į tai, kokios būtų 
klebono atestacijos. Vardinių ga
rantijų atvejų pasirinkimas yra td, 
kuris išduoda garantijas, todėl NC
WC nesirūpina, koks jis yra žmo
gus ir kokios yra tikybos. Todėl 
net nekatalikai gali vienodai su 
katalikais pasinaudoti NCWC tar
pininkavimu, jei jų giminės yra 
pasiuntę vienu ar kitu keliu darbo 
ir buto garantijas į NCWC Centrą 
New Yorke.

Jei nekatalikas gauna NCWC 
siuntinėjamus blankus, kuriuose 
reikalaujama klebonų atestacijos, 
tai jis turi kreiptis pas savo kon
fesijos dvasininką tokiai atestaci
jai gauti. Tačiau vis tiek kurio 
dvasininko atestacija būtų, ji turi 
reikšmės tik tada, kai tremtinys 
neturi Amerikoj nei giminių nei 
draugų, kurie jam galėtų parūpin
ti darbo ir buto garantijas, ir nori 
pasinaudoti tomis nevardinėmis 
garantijomis, kurias Amerikoje 
surenka NCWC organizacija. Šias 
garantijas NCWC organizacija 
nusistačiusi skirstyti katalikams. 
BALF-o surinktoms nevardinėms 
garantijoms skirstyti bus nusta
tyta kita tvarka.

Aukščiau minėtų vardinių ga

rantijų atveju yra dvi išimtys, t. y. 
dviem atvejais NCWC netarpinin
kauja, nors yra gavusi vardines 
garantijas. Tie atvejai yra i) išsis
kyrusios a^ karo įvykių išskirtos 
šeimos ir 2) katalikų kunigai, kai 
jie neturi Amerikos vyskupo kvie
timo savo tiesioginiam darbui. 
Šiais atvejais NCWC praneša ga
rantijų davėjui Amerikoje, kad ji 
netarpininkauja, ir garantijų davė
jas turi pradėti savo bylą kitu ke
liu. Todėl patartina visiems tiems, 
kurių šeimos yra išsiskyrusios ar 
išskirtos, kreiptis į savo gimines 
Amerikoje ir paprašyti, kad gimi
nės jų bylų nevestų per NCWC, o 
jei jau yra užvedę, tai kad pakar
totinai užvestų kitu keliu (betar
piškai DP Komisijoje Vašingtone

Tačiau šis klausimas yra .taip 
pat aiškinamas ir siekiama susi
tarti su NCWC, kad tais atvejais, 
kai garantijos į NCWC ateina per 
BALF-ą, būtų taikoma karo įvykių 
išskirtoms , ar legaliai išsiskyru
sioms šeimoms ta pati pažiūra, ko
kią turi BALF-as (nelegaliai išsis
kyrusios šeimos yra išskiriamos, 
nes jos negali emigruoti pagal 
bendr. emigracinius nuostatus).

BALF-o Įstaiga yra nuolatiniame 
kontakte su NCWC lygiai kaip ir 
su kitomis organizacijomis ir apie 
kiekvieną pasikeitimą bei vedamų 
pasitarimų Vokietijoje ir JV-bėse 
eigą informūos tremtinius per 
spaudą.

Mūnchenas, 194B. X. 15.
BALF Įstaiga Europoje
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/taip sovietai išvogė ĮAV xrtwia jtastaftiis
Gen. Leslie R. Groves, bu v. 

JAV atominių bohibų gamybos 
viršininkas, liudija, kad dar prieš 
Jaltos konferenciją jis buvo pa
teikęs prez. Roose veltui saugumo 
organų parengtą pranešimą apie 
milžinišką sovietų špionažo tinklą 
Amerikoj. Rooseveltas, kuris tada 
svajojo savo asmeniniu patrauk
lumu atversiąs Staliną, į tą pra
nešimą nekreipė dėmesio. Nekrei
pė dėmesio vėliau ir Trumanas, 
ir dėlto JAV žvalgyba — FBI — 
leido ištrūkti vienam iš didžiau
sių sovietų agentų, Artūrui Alek
sandravičiui Adamsui, kuris, iš- 
nerdamas iš JAV, bus išsinešęs 
ir atominės bombos paslaptį. 
Tatai rugsėjo mėn. amerikiečių 
tautai atskleidė JAV senato ko
misija, pirmininkaujama Thomas.

NELAIMINGAS PARALITIKAS 
SENUKAS...

Vargiai kam galėjo ateiti į gal
vą, kad šnipinėjimu verstųsi 68 
metų paliegėlis Adams, paraly
žiaus prirakintas prie lovos vie
name iš prabangiausių New Yor- 
kd viešbučių. Tą ligą gavęs Si
biro tremty 1905 m, Adams nuo 
caro policijos buvo pabėgęs į 
Prancūziją ir Šveicariją pas savo 
draugus Leniną ir Trockį, 1917 m 
grįžo Rusijon į revoliucijos mai
šatį, bet po to pranyko slaptųjų 
komintemo misijų patamsy. Su 
padirbtu kanadišku pasu jis 1938 
m. pateko į JAV ir, dėdamasis 
radio inžinierium, ėmė tarnauti 
„Electronics Corporation of Ame
rika“. Vėliau paaiškėjo, kad tos 
didžiulės įmonės, kuri per karą 
gavo gaminti slaptus radarinius 
instrumentus, galva Samuelis No- 
vickas (Rusijos žydas, į JAV at
vykęs prieš 30 metų), buvęs taip 
pat sovietų agentas. Novickas ir 
Adams dirbo išvien. ,

BALTŲJŲ ROMŲ ĮSAKYMAS
1944 m. FBI Adamsą ėmė įtar

ti, besekdama nustatė, kad tas 
„inžinierius“ ypačiai domisi JAV 
atominiais tyrinėjimais ir dažnai 
susitinka su sovietų konsulu New 
Yorke Povilu Michailovu. Jam 
Adams 1944 m. spalių 25 d. įteikė 
visą lagaminą su slaptais doku
mentais. Bet suktas luošius su
uodė, kad jį seka, ir 1945 m. pra
džioj jis Seatle sėdo į sovietų lai
vą. FBI jį norėjo suimti, bet iš 
aukštų vietų — sako iš pačių 
Baltųjų Rūmų — atėjo įsakymas 
palikti jį ramybėj. Senatoriaus 
Thomas komisija dabar tyrinėja 
to įsakymo kilmę. Bet Adams su 
JAV atominėmis paslaptimis tada 
sklandžiai paspruko.

PROFESORIUS — ŠNIPAS 
IŠ MEILES

Nepaspruko Adams bendradar
biai. Vienas iš jų — Brooklyn© 
politechnikumo chemijos profeso
rius Clarence Francis Hiskey, 
prie kurio Adams buvo prista
tęs savo agentę Marsia Sand. 
Prof. Hiskey ją įsimylėjo ir ve
dė, o jinai jį suvedė su pačiu 
Adams. Hiskey 1942 m. buvo pra
dėjęs dirbti Columbia universi
teto atominių tyrinėjimų labora
torijoj, kur buvo parengtas „pla
nas K 5“, vėliau realizuotas Oak 
Ridge atominių ginklų dirbtuvė
se. Pas prof. Hiskey per kratą 
buvo rasta pilna dokumentacija 
apie atominę bombą.

Cleveland© laboratorijoj dirbęs 
prof. John Hilchcock Chapin se
natoriaus Thomas komisijai pa
pasakojo, kad jam prof. Hiskey 
buvo davęs slaptažodį susitikti su 
Adams ir jam perduoti atominių 
tyrinėjimų duomenis. Tačiau po 
kelių pasimatymų, jis, Chapin, 
nusigandęs su juo išsiskyrė, irtas

vargšas, iš meilės tapęs tėvynės 
išdaviku, galų gale pasirodė ir 
toj srity žiauriai apmulkintas.

GRANDINĖLĖ
Thomas komisija, betyrinėda

ma šią sovietų šnipinėjimo gran
dinę, susekė, kad iš Lenkijos ki
lusi žydė Rebeka Singer, Ameri
koj pasivadinusi Viktorija Stone, 
New Yorke turėjo didelį biznį, 
kurio „finansinis patarėjas“ buvo 
Adamas. Ji „biznio reikalais“ 
dažnai išvažiuodavo į užsienius.

Rebekos tautietis Julius Hei
mann turėjo didelį tekstilės fabri
ką ir „prekybos reikalais“ nuolat 
važiuodavo į Švediją. Ir jo fi
nansinis patarėjas atsitiktinai bu
vo paliegėlis Adams. Nebekalbant 
apie minėtąjį Novicką, Adams 
buvo „finansinis patarėjas“ ir pas

įspūdžiai is
Atvykęs vienas iš pirmųjų pa

sauliečių į Kolumbiją, noriu per
duoti savo įspūdžius iš Kolumbi
jos ir kaip galima realiau nu
piešti gyvenimo sąlygas šiame 
krašte, kad tie, kurie rengiasi 
vykti į Kolumbiją, žinotų iš anks
to, kokios čia yra įsikūrimo ga
limybės ir kas juos laukia čionai.

1. KLIMATAS.
Klimatas žemumose, kaip Ba- 

ranguillijoj, Kartagenoj, Bona
ventūroj ir pan., mums yra per 
karštas ir per drėgnas. Fiziškai 
dirbti tose srityse neįmanoma. 
Tenai ir nieko neveikdamas žmo
gus prakaituoji dieną ir naktį. 
Mums palankios klimatinės są
lygos yra tiktai Bogotos, Medel- 
lino ir Ibagues provincijose ir 
poroj kitų artimų šioms provin
cijų. Pačioj Bogotoj klimatas yra 
mums gana šaltokas. Atrodo pa
radoksas, vos 5* nuo ekvatoriaus 
ir per šalta. Bet taip yra. Bogota 
yra 2611 m. virš jūros lygio. Čia 
ištisus metus yra ta pati tempe-; 
ratūra: dienos metu vos viršija 
16* C, o vakare ir naktį apie 
12* C ir net žemiau. Vasara nuo 
žiemos skiriasi tik tuo, kad žiemą 
dažnai lyja, o vasarą yra sausa. 
Šiuo metu yra žiema. Vaikš
tom apsirengę vilnonėm kojinėm, 
šiltais baltiniais, apsivilkę meg-

Gaisro gesinimo pratimai Hochfeldo DP stovykloje priešgaisrinės savaitės 
proga. A. Kurkullo nuotr.

dar vieną jų tautietį, fonografų 
fabrikantą Erich Bernay.

Thomas komisija dideliai ste
bėjosi, kad' paralitikas senis su
gebėjo aptamhuti tiek daug stam
bių firmų. „Stebėjosi“ ir tie po
nai, kai sužinojo, jog Adams bu
vo stambus sovietų agentas jie 
apie tokią jo veiklą „nieko neži
noję“, o jį ekspertu samdę vien 
iš pasigailėjimo — norėdami, kad 
nelaimingas senukas turėtų duo
nos kąsnį....

Amerikiečių atomo ekspertai, 
kurie teigė, kad sovietai atominės 
bombos neturės anksčiau kaip 

i 1952 m., dabar už tą datą jau 
nebededa galvos. O Thomas ko
misija toliau raizgo sensacingai 
supintas sovietų špionažo gijas 
JAV, nesmagion padėtin pastaty
dama tūlą aukštą personą.

Kolumbijos
stukus ir šiltus paltus! Taip, kas 
ketinat į Bogotą, imkite visus 
šiltus baltinius, išskyrus kaili
nius. Čia taip pat juntamas ir oro 
skystumas. Kvėpavimas yra žy
miai gilesnis ir retkarčiais trūks
ta'oro. Bet su tuo per 2—3 mėn., 
atrodo, galima apsiprasti. Namai 
daugiausia neturi pečių, tad na
muose lygiai šalta kaip ir lauke. 
Geriausias klimatas — ne per 
karšta ir ne per šalta — yra Me- 
dellino provincijoj. Tenai yra am
žinas pavasaris, o Bogotoj — am
žinas ruduo, pagal Lietuvosi kli
matą.

2. ĮSIKURDINIMO GALIMYBĖS 
IR SĄLYGOS.

Kolumbijoje teko išsikalbėti su 
vietiniu komitetu, su vietoj gy
venančiais lietuviais ir svarbiau
sia patirti, viską ant savo kailio 
ir matyti, ką patyrė atvykusios 
kitos dvi (žemdirbių) šeimos.

Įsikūrimo sąlygos yra didelės 
tik ūkininkams ir tik mažam kie
kiui specialistų. Be profesijų žmo
nėms įsikūrimo sąlygos beveik ne
įmanomos. Tai pats patyriau ir 
noriu perspėti visus, kurie keti
na čia atvykti ir neturi aiškios 
ir čia reikalingos profesijos, ku
rias žemiau nurodysiu. Pradėsiu 
palaipsniui.

a) Įsikurdinimo sąlygos ūkinin
kams: Kolumbijos žemė yra la
bai derlinga. Bet, nepaisant to, 
Kolumbija importuoja 70% maisto
produktų, tuo tarpu, kad galėtų 
net eksportuoti. Priežastis yra ta, 
kad kolumbiečiai nemoka ūkinin
kauti. Todėl ž. ūkio minist. yra 
labai susirūpinusi įsileisti kuo 
daugiau europiečių ūkininkų, ku
rie išmokytų vietinius ūkinin
kauti. Kolumbijos ūkis atrodo 
taip: stovi vidury lauko trobelė 
(medinė) arba barakinio pobūdžio 
būda: tai gyvenamas namas ir iš 
viso visi ūkio pastatai. Laukuose 
didelė kaimenė gyvulių — ir tai 
viskas. Maždaug 1—5% ūkio že
mės yra apsėti javais arba bul
vėmis. 95% puikios žemės — tai 
pievos. Jokių žemės ūkio padargų 
ūkiuose nėra, nes žemė nėra dir
bama. Gyvenamoji troba tai kaž
kas baisaus, imant mūsų sąlygo
mis. Vietiniai ūkininkai atrodo 
baisiai, mes tokių driskių Lietu
voj nesam matę. Žemės arba 
ūkių savininkai daugiausia gyve
na miestuose, o prie ūkių gyve
na ž. ū. darbininkai — driskiai 
ir elgetos. Mums yra tiesiog ne
įtikėtinas dalykas, kad ž. ū. dar- siška stoka ž. ū. padargų ir pas- 
bininkai ir savininkai perkasi tatų. Atvykęs ūkininkas turi įti- 
maistą miestuose. Joks Kolum- kinti ž. ū. savininką, kad reikia 
bijos ūkis neišmaitina savo šei- nupirkti padargus, pastatyti tvar- 
mininkų ir darbininkų, nes nėra tus ir t. t. Žodžiu, pradžia labai 
iš ko išmaitinti, kai 95% žemės sunki, ir kiekvienas ketinąs at- 
yra neapdirbama. Tik gyvulių ir vykti ūkininkas turi tai turėti 
pieno užtenkamai. O žemės ūkio galvoj. Po 1—2 metų, kai ūkis 
produktų kainos yra labai aukš- pagamins tiek, kad nereikės mieš
tos, pav. centneris kviečių 20—25 te pirkti ž. ū. produktus, gyveni- 
pezos, bulvių — 12 pezų, litras mas ž. ūky gali būti visai geras, 
pieno 15 centavų, kiaušinis 10 jCia yra vienas ūkininkas, kuris 
centavų. Taigi, pastačius pav. 50 gyvena jau du metai ir turi įsigi- 
ha ūkį tokian lygin, kuris mums jęs savo ūkelį. Jis yra visai pa
buvo įprastas Lietuvoj, t. y. ap- tenkintas. (B. d.)

Didžiųjų laisvalaikis
Ir tie žmonės, vadovaują geriag 

ar blogiau savo kraštui, kurių var
dai nuolat linksniuojami pasaulio 
Spaudoje, turi savo privatų gyve
nimą ir, atitrūkdami vienai kitai 
valandai nuo tiesioginių pareigų, 
savo laisvalaikį praleidžia įvairiai,
lygiai taip pat, kaip ir eiliniai mėgsta 
žmonės. Pažiūrėkime gi, ką tie 
„didieji" veikia laisvalaikio metu.

Trumanas, JAV prezidentas, 
mieliausiai praleidžia savo lais
valaikį prie pianino. Žinoma, me
niškai jis neskambina, bet jam yra 
labai miela, kad jis gali pats po
puliaresnius dalykėlius atlikti ar
ba savo dukteriai dainuojant, pa
lydėti jos dainas pianinu. Be to, 
jis nepaprastai mėgsta meškerioti 
ir dažnai parsineša namo ne vieną 
lašišą ar kit. žuvį. Ne .paslaptis, 
kad jis taip pat yra puikus sąmo
jingų nuotykių bei atsitikimų pa
sakotojas.

Jurgis VI, dabartinis Anglijos 
karalius, yra vienas iš žymiųjų 
šiuometinių pasaulio filatelistų. 
Jis žaidžia nepaprastai puikiai 
bridžą ir apgailestauja, kad nega
lįs dalyvauti viešose bridžo žaidy
nėse.

Gustavas V, Švedijos karalius, 
yra taip pat didelis bridžo mėgė
jas bei žaidėjas, kuris kiekvieną 
dieną sužaidžia mažiausiai bent 
porą partijų.. Gustavas V nuo 
praėjusių metų turėjo atsisakyti 
dėl senatvės savo mėgiamiausio 
žaidimo — lauko teniso.

Frederikas IX, Danijos karalius, 
kiek galima daugiau laiko pralei
džiąs tyram ore-gamtoje. Irklavi
mas — mieliausias jo laisvalaikio 
užsiėmimas. Ne kartą jis yra da
lyvavęs ir irklavimo varžybose. 
Visa širdimi yra atsidavęs muzi
kai ir yra puikus dirigentas, kuris 
repeticijose mielai diriguoja kara
liškųjų rūmų kapelai.

Franco, dabartinis Ispanijos valA 
dovas, įdomaujasi ginklais ir he
raldika (herbų mokslu). Didelis 
mėgėjas muzikos, bet tik klasinės.

dirbus ir apsėjus 70% žemės kvie
čiais ir bulvėm, ūkininkas galė
tų važinėti puikiom USA maši
nom, o tuo tarpu šiandie ūkininr
kas yra driskius ir skurdaus: 
Pav., vietiniai ūkininkai laiko 
veršį prie karvės iki karvė jo nei 
varo. Iš kur tokia karvė duos 
pieno! Informacijos dėliai duosiu 
ž. ū. produktų kainas: 1 kg duo
nos 1 peza 20 ecntavų. (brangiau
sias produktas), 1 kg sviesto 3,20 
pezu, 1 kg. mėsos 1 peza, litras 
pieno apie 20 centavų, centneris 
bulvių 12 pezų.

Dabar parašysiu, kokios sąly-' 
gos duodamos atvykusiems ūki
ninkams, t. y. sąlygos, kurias 
gavo su manimi drauge atvyku
sios dvi ūkininkų šeimos. Sąlygos 
maždaug tokios: 150 pezų algos, iš 
kurios jis turi pirkti visą maistą 
Išeimai mieste, iš ūkio tegauna 3 
litrus pieno dienai, sklypą že
mės daržui ir 1—2 ha žemės, kur 
gali sėti sau. Tai viskas. Gy
venti turi toj lūšnoj. Taigi pra
dinės sąlygos nelengvos. Iš kai 
kurių, atrodo, galima bus išside
rėti tam tikrą nuošimtį nuo der
liaus. Didžiausi sunkumai yra vi-

Hirohito, Japonijos imeratorius, 
kuris su karo pralaimėjimu prara
do kartu ir panašumą į Dievą, šiuo 
metu įdomaujasi jūros biologija.

Stalinas, žiaurusis rytų azijatų 
diktatorius, savo laisvalaikį pra
leidžia prie šachmatų. Be to, jis 

savo artimųjų ratelyje 
dainuoti senąsias tautines slavų 
dainas, tik, žinoma, būdamas ge
roj nuotaikoje. O ar iš viso jis 
kada nors begali turėti gerą nuo
taiką?!

Bevinas, dabart. Anglijos užsie
nio reikalų ministras, savo laisva
laikį beveik visuomet praleidžia 
kine.

Marshall, generolas, dabart. JAV 
užsienio reikalų ministras, būda
mas JAV ypatingu pasiuntiniu 
Tol. Rytuose pamėgo kiniečių por- 
celaną bei jo išdirbinius. Mieliau
siai jis praleidžia savo laisvalaikį 
apžiūrinėdamas atsivežtuosius por- 
celano išdirbinius iš Kinijos bei 
sudarinėdamas jų sąrašus. Taip 
pat jis mėgėjas rinkti Tol. Rytų 
kraštų ginklų.

Attlee, Anglijos ministras pir
mininkas ir darbiečių partijos va
das, atvirai ’ pasisako, kad ne
paprastai mėgstąs skaityti roma
nus iš detektyvų-seklių gyvenimo. 
Iš profesijos jis yra juristas ir 
pasižymėjęs seniau ginamose by
lose.

Churchill, buv. Anglijos minis
tras pirmininkas ir dabartinis kon
servatorių partijos vadas, savo 
jaunystės metais ruošęsis mūrinin
ko specialybei, kuo puikiausiai iš
laikęs egzaminus ir įsigyjęs meis
terio vardą. Ir dabar dažnai mūri
jąs savo sode! Be to, jis yra nepa
prastų gabumų tapytojas- meninin
kas. Jo tapyti paveikslai yra tik
rai meniškai atlikti ir, toli gražu, 
nėra vertinami tik dėl to, kad turi 
apačioje Churchillio parašą.

Molotovas visą savo laisvalaikį 
praleidžia sode prie rožių augini
mo. Paskutiniu metu būk tai pra
dėjęs auginti ir baltąsias lelijas.

Spaudai paruošė L.R—tas
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PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS KONSULU ZUERICHE IR BALFO ĮGALIOTINIU ŠVEI
CARIJOJ BEI BALFO DELEGATU PRIE IRO CENTRO ŽENEVOJ STEPU GARBAČIAUSKUAtsilankius kons. St. Garbačiauskui Augsburge, jis buvo paprašytas pasidalinti mintimis su ,,Žib“. skaitytojais aktualiais lietuvių bei tremtinių gyvenimo klausimais. Kons. St. Garbačiauskas maloniai sutiko ir mielai atsakė į jam pastatytus klausimus.

— Kokiu tikslu atvykote į Vo
kietiją?— Kaip BALFo įgaliotinis Šveicarijoj bei KaLFo delegatas prie IRO noriu susipažinti su lietuvių tremtinių gyvenimu Vokietijoj, kad turėčiau vaizdą, ko-* kiose sąlygose jiems tenka čia gyventi. Kadangi visą laiką gyvenau Šveicarijoj, tai man buvo kartais padaromas priekaištas, kad 'aš, gindamas tremtinių reikalus, kalbu teoretiškai, pats jų gyvenimo savo akimis nematęs. Dabar man tokio priekaišto nebegalės padaryti. Ta pačia proga noriu išsiaiškinkinti ir dėl lietuvių tremtinių vaikų atostogų Šveicarijoj. Sis klausimas buvo iškeltas Caritas Intemationalis suvažiavime Luzemoj kovo mėn. ir dabar jau yra vykdomas. Numatyta priimti 200 lietuvių vaikų 4—12 m. amžiaus 3 mėn. atostogoms. Pirmoji vaikų partija (50 vaikų) iš prancūzų zonos išvyksta spalio 22 d. Vėliau bus imami vaikai iš amerikiečių ir britų zonų. Reikia pažymėti, kad tėvams išleisti vaikus į Šveicariją atostogų nėra ko bijoti. Ten jie tikrai nepražus. Vaikai bus apgyven

Po sutarties pasirašymo tarp BALFo 
ir IRO: kon. St. Garbačiauskas, IRO 
priklausančių šalpos organizacijų dir. 
Miss Bradford ir BALFo atstovė Eu

ropoj J. Rovaitė.

dinti šeimose, ir gerai prižiūrimi bei aprūpinami.
— Kokia yra Lietuvos diplo

matinių bei konsulariniti įstaigų 
padėtis Šveicarijoj?

— Nuo 1946 m. lapkričio 18 d. jos nebeveikia pagal Šveicarijos vyriausybės įsakymą. Visų Lietuvos atstovų statusai nebepripa- žistami.
— Kaip Šveicarijoj gyvena lie

tuviai tremtiniai?— Jų skaičius kasdien mažėja. Vieni išvyksta savo noruĮ kiti skatinami šveicarų įstaigų- Šveicarijoj visi tremtiniai turi dirbti. Jei kas pats nesusiranda darbo, tai jam jis yra surandamas. Dauguma lietuvių yra išėję apmokymo kursus. Šiaip visais atžvilgiais dirbantieji lietuviai yra lygiai traktuojami su šveicarų darbininkais. Prof. Sąjungos ir darbo biurai ’kontroliuoja, kad tremtiniai' nebūtų eksploatuojami ar blogiau atlyginami. Seneliai, ligoniai, vaikai ir moterys su mažais vaikais yra toliau išlaikomi šveicarų vyriausybės ir 

gyvena stovyklose, kurios nėra barakai, bet viešbučiai. Apskritai tremtinių ekonominė padėtis Šveicarijoj nėra bloga, nors gal ne tokia, kokios kiekvienas pageidautų.
— Kaip šveicarai žiūri į lietu

vius tremtinius?— Lietuviai Šveicarijoj turi gerą vardą, ir šveicarai į juos žiūri su prielankumu. Yra ir tokių, kurie kenkia lietuvių vardui, bet patys lietuviai jų negali suvaldyti. Tačiau tokių yra tik keli asmens. Yra Šveicarijoj įsisteigusi Lietuvių Sųjunga, bet del trumpo laiko jos veikla dar nespėjo plačiau pasireikšti. Jos centras yra Zuriche, kur daugiausia yra ir lietuvių susitelkę. Malonu, kad lietuvių dvasininkija rado reikalinga atsiųsti į Šveicariją tremtinį kunigą dr. Navicką, kuris yra tolerantingas ir mėgstamas ne tik katalikų, bet ir protestantų. Jis reguliariai apvažiuoja visas lietuvių gyvenamas vietoves ir laiko pamaldas.
— Kaip reiškiasi BALFo veikla 

Šveicarijoj?— BALFas Šveivarijoj neturi reikalo lietuvių-šelpti, nes dauguma užsidirba pragyvenimui, o kitus išlaiko šveicarai. Yra mažas skaičius studentų, kurie gauna BALFo stipendijas, kurios yra duodamos tik paskutinių semestrų studentams. BALFas nebegalėjo toliau duoti stipendijų studijas tik įpusėjusiems, bet šie savo iniciatyva bei BALFui tarpininkaujant išsirūpino stipendijas iš šveicarų organizacijų. Lietuviai studentai yra gerai užsirekomendavę ir kaip pažangūs studijose atleidžiami nuo mokesčių bei gauna kitokią paramą.
— Ką galėtumėte kaip BALFo 

delegatas prie IRO pasakyti iš 
šios tremtinių organizacijos veik
los?— Po sutarties sudarymo su IRO mes turim tokias pat teises kaip ir visos šalpos organizacijos. Mūsų, kaip ir visų pabaltie- čių, buvo ir yra tikslas, kad prie IRO būtų įsteigtas tremtinių pakariamasis organas, kurio IRO 

atsiklaustų tvarkydama tremtinių reikalus. Tuo reikalu paskutinėj IRO sesijoj buvo įteiktas memorandumas. Deja, šis klau simas nebuvo teigiamai išspręstas, tačiau gen. se'kr. Tuck pažadėjo* pasiūlyti, kad zonose IRO bendradarbiautų su tremtiniais. Bendrai reikia pasakyti, kad valstybių atstovai IRO persilaužė teigiamu tremtiniams atžvilgiu. Jaučiama, kad tikrai norima DP problema išspręsti ir tam yra sudaryti planai. Nusistatyta, kad daugiau nebegalima šeimų skaldyti. Taip pat norima sušvelninti sveikatos kontrolę, kad ir silpnesni galėtų išvykti.Po IRO konferencijos IX. 30 įvyko specialistų (intelektualų) įkurdinimo konferencija, kuri buvo uždara. Joj dalyvavo Vykdomasis Komitetas, išrinktas Gvatto konferencijos metu, ir šalpos organizacijų atstovai. Čia buvo iškelta, kad negalima specialistą atskirti nuo šeimos, kuri jokiu būdu neturi būti skaldoma. Pa- baltiečių iniciatyva, kaip IRO sesijoj Haip ir šioj konferencijoj, buvo iškeltas vokiečių markės keitimo klausimas ir buvo prašyta, kad ji būtų DP iškeista palankesniu kursu. IRO sesijos metu šio klausimo nepavyko pravesti, bet šioj specialistų įkurdinimo konferencijoj jis buvo net pačių IRO ' viršūnių .palankiai priimtas. Mūsų tikslas bus ir ateity šį klausimą privesti prie teigiamo sprendimo.Bendrai varoma tarptautinio masto propaganda už DP įkurd5- nimą. IRO įkurdinimo bei repatriacijos dir. Jakobseir bandė į 

Intelektualų įkurdinimo konferencijoj Gvatte dalyvavusieji lietuvių atsto
vai su Balio atstove I. Rovaite: (iš kairės I dešinę) konsul. St. Garba
čiauskas, inž. Dr. Brėdikis, Eimaitytė, dail. C. Janušas, inž. Rugys, I. Ro

vaitė ir prof. Dr. J. Meškauskas J. Meškauskas

šią akciją įtrauktrrir-prof. s-gų gen. sekretariatą, bet nepavyko, nes ši organizacija yra komunistų įtakoj.
Kokie santykiai Šveicarijoj su 

estais bei latviais?— Mūsų santykiai yra labai geri, ypač su latviais. Visi kalbam baltiečių vardu ir lygiai bandome švelninti bet kurios grupės veržimąsi į „šiltesnes vietas". Šitame klausime ypač iš latvių atstovo turim pilną pritarimą.
— Kokios nuotaikos Šveicarijoj 

dėl tarptautinės padėties?—Šveicarai, kurie nematė karo ir jokių sukrėtimų nori tik taikos ir ramybės. Gyvendami aukštos konjunktūros laikais, jie apie tai ir tegalvoja. Toliau matą, ypač kariškiai, jaučia, kad karas neišvengiamas ir atitinkamai ruošiasi, sudaromos atsargos. Žinoma, šveicarai norėtų išlik+i neutralūs. Kaip greit kils konfliktas, niekas nedrįsta pranašauti.
— Kokie įspūdžiai iš lietuvių 

gyvenimo Vokietijoj.’— Dar nedaug stovyklų esu aplankęs tačiau kiek mačiau, ypač Mūncheno SS kareivinėse, įspūdis yra slegiantis, tačiau švara ir tvarka yra gera. Moralė, nežiūrint visų įtempimų, taip pat aukšta. Galima buvo tikėtis, k=td moralinis stovis bus blogesnis. Taip pat į akis krenta geras su- siorganizavimas. Kur kreipies, tuoj visa surandi ir jauti, kad organizacija veikia. Kultūrinė veikla taip pat gera. Buvau nuste bintas, kad tremtinių tarpe atsiranda tiek meninių jėgų.

Jurgis Jankus

PUŠIS(Tęsinys)IVMūsų palaukėj -buvo irgi labai didelė pušis, labai panaši į tą, kur vakar nukirtom. Būdavo išvažiuoji iš miestelio, ligi namų dar dešimt kilometrų, miškas tolumoj vos mėlynuoja, o ji — lyg kerdžius vidury piemenų. Ir vardą turėjo ir taip pat paminklinė buvo. Visi vadino Damazo pušim ir, pro šalį eidami, kepures pakeldavo. Mat, per trisdešimt pirmųjų metų sukilimą kazokai mano prosenelį Damazą prie jos nukankino. Miške, buvo sukilėlių. Ateidavo jie ir į kaimą, užeidavo ir pas Damazą. Damazas daug jiems padėjo, bet pats niekur iš kaimo neišeidavo.' Jis surasdavo žmones, kurie naktimis nutreškindavo į mišką vežimus maisto, drabužių ir išvežiodavo į saugias vietas sužeistus. Jo paties niekas negalėjo įtarti. Jis dainuodamas vaikščiojo paskui jaučius, miestely išgerdavo su visokia valdžia, bet kažin kas suuodė. Aišku, kad kas iš pačių mūsiškių, ne iš kitų, bet to ir ligi šios dienos niekas nesužinčjo. Vieną •rytą atlėkė į kaimą būrelis kazo

kų, sulėkė į Damazo kiemą, jį patį rado jaučius besijungiant, nusitvė-' rė ir sako:— Rodyk, kur sukilėliai.— Nežinau, — sako Damazas. — Aš prastas ūkininkas ir man visiškai nerūpi, ką ponai daro.— Vesk ir rodyk! — šaukia kazokai ir suka apie galvą bizūną.Bet bamazas tik trauko pečiais.— Aš prastas žmogus, — sako.— Visi mato mane nuo ryto ligi vakaro>su jaučiais ir su žagre lauke. Ir dabar, matote, einu arti, kad būtų duonos ir man, ir jums, ir karaliui.Bet kazokai sumušė, kruvinai sukapojo ir nusivedė į pamiškę.— Parodysi, — sakė, — paleisim, neparodysi — gyvam kailį nulupsim ir po pušim džiūti paka- binsim.Damazas nerodė. Jis atsilklaupęs žegnojosi ir prisiekinėjo nieko nežinąs. Jis gerai žinojo, kad ant Akštųjų Kalnelių ilsisi keturiasdešimt vyrų ir laukia paramos, bet negalėjo jų atiduoti į kazokų rankas.Varinėjo jį kazokai pamiške iš vieno galo "į kitą, sustodavo prie kiekvieno tako ir klausia, ar tuo reikią joti, mušė ir vėl vedėsi prie kito, bet Damazas tik purtė galvą. Žodžio ištarti nebegalėjo, o gal bijojo, kad pradėjęs šnekėti, nebegalės susilaikyti.

šo vestis ir Damazą. Kažin kur jį būtų vedę ir ką būtų darę, bet jis nebegalėjo paeiti. Kai tik atleido raiščius, tai čia pat vietoj kaip maišas susmuko. Tada dar kelis kartus bizūnais sukirto, kojomis paspardė ir paliko.Tėvas gulėjo po pušiip, motina galudirvy, vaikai verkė, apie ją apsėdę, bet niekas nedrįso eiti ir paimti. Tik pasiuntė du pusberniukus iš tolo sekti, kur jos kazokai. Tik kai berniukai grįžę pasakė, kad kazokai niekur nebesustodami nujoję į vieškelį, o vieškeliu risčia nudulkėję ir nudulkėję, vyrai ėmė Rengtis eiti į pamiškę, bet moterys dar vis šaukė ir nė girdėti nenorėjo. Tai ir tenuėjo tik vakare, kai jau gerokai buvo pritemę.Damazą rado prie pušies nebegyvą. Damazienė dar buvo gyva, bet, parnešta namo, įpuolė į karštį ir trečią dieną paskutinį kartą užmerkė akis. Liko keturi vaikai. Vyriausias viską gerai atsiminė. Kai motina nebegalėjo paeiti, jis grįžo atgal. Vaikui galva visai apsisuko: norėjo nueiti ir paklausti tėvą, ką dabar daryti. Nėjo tiesiai per aikštę, bet pasuko pro krūmu- čius ir, kai priėjo nebetoli, matė, kaip kazokai tėvą atrišo, kaip mušė ir spardė. Paaugęs jis padirbdino koplytėlę su Rūpintojėliu ir įkėlė į 4ą pušį. Žmonės ir pirma

Pagaliau atsivedė prie didžiosios ’ pušies, išrengė nuogą ir pririšo. Paskum atvedė žmoną su vaikais, liepė žiūrėti, koks vyras, ir pasakyti, kur yra sukilėliai.Moteris su vaikais verkė, prašė, kad paleistų, paskum prašė jį patį, kad pasakytų, jeigu žino, bet jis liepė visiems eiti namo ir gyventi.— Kas iš to bus, kad mane vieną paleis, o keliasdešimt pakars, — sakė.— Ką sako? — klausė kazokai.— Aš pati nebegaliu suprasti, — kiek besugraibydama rusiškai aiškinosi Damazienė. — Jūs taip nukankinote nekaltą žmogų, kad ir liežuvio apversti nebegali.— Gerai, mes ir tau įkrėsim taip, kad liežuvis ištintų ir meluoti nebegalėtum.Pagavę, išrengė nuogą, prie vyro ir vaikų akių išniekino, o paskui kruvinai sukapojo bizūnais, liepė keltis ir eiti namo. Kai nepaėjo, liepė vaikams vesti ir kiekvienam vis kirto per nugarą, kad švarkeliai trūko per pusę.Vaikai vargais negalais atsivilko motiną per Laužus iki padirvio ir toliau nebegalėjo. Vyriausias tebuvo vos devynerių metų, b motina buvo stambi, pilna moteris.Damazas viską matė, bet lūpų nepravėrė. O gal ir nebegalėjo praverti. Kai tik vaikai motiną nusivedė, rusai irgi pakilo eiti. Atsiri

ją vadino Damazo, o kiti net Damazo kankinio pušim, bet dabar per Kryžiaus dienas visas kaimas, lankydamas kryžius, ir po ja ateidavo.Kuo tolyn tas įvykis bėgo į praeitį, tuo brangesnė darėsi apylinkei ir toji pušis, ir toji koplytėlė. Kai buvau piemenukas, matydavau ne kartą nelaimės ištiktą žmogų beklūpantį po pušim ir besišaukiantį kankinio Damazo užtarimo. Daugelis tikėjo, kad jis nuvedąs pro šalį ligas ir kitokias nelaimes.Paskum toj vietoj mišką kirto. Žmonės sakė, jog rusai norį lauką padaryti, kad sukilėliai neturėtų kur pasislėpti, bet kaimas gerai pavaišino eigulius bei darbų vadovus, ir pušis pasiliko stovėti. Ir liko viena, išbėginė, beveik pačioj palaukėj. Atsimenu, senelis pasakodavo, kad kai užeidavo vakaris vėjas, dvilinką prie žemės lenkdavęs, šakos švilpte švilpdavusios ir liemuo skambėdavęs kaip styga, bet nelūžusi.Per antrąjį sukilimą, kai būriai vyrų išėjo į miškus, net iš aplinkinių kaimų moterys ir vaikai su- * sirinkdavo po ja melstis, kad Damazas apsaugotų juos ir nuvestų kazokus pro šalį, ir niekas, sako, iš tų kaimų nežuvęs.Paskum miškas vėl užaugo, bet jos nepavijo nei ūgiu, nei drūtumu.(Bus daugiau)
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JUZĖS AUQAITYTES SUKAKTIS dąinuoja op. „Eglė žalių karalienė" 
— Eglę ir Baniutę, „Radvilos Per
kūno" op. - Sofiją, „Gražinoj" - Ra
munę. 1942 m. vasario mėn. persi-

komp. Stasiui Šimkui, J. Augaitytė 
suruošia Vilniuję grynai jo dainų 
koncertą, norėdama pagerbti jo 
atsiminimą, taip, kaip daro vaikas

SALOMĖJA NARKELIONAITĖ kelia į Vilnių ir čia dirba ligi pas
kutinių- dienų, kada likimas pri-

Juzę Augaitytę — vieną mūsų 
žymiųjų menininkių —tremtiniams 
dainuojant girdime įvairiose vieto
se ir įvairiomis progomis. Tiek 
viena, tiek kartu su kitais savo 
draugais, daininkė išeivijoje jau 
yra dainavusi keliuose šimtuose 
koncertų. Anksčiau visoje eilėje 
stovyklų gyvenusi ir dirbusi viena, 
vėliau ji persikėlė į Detmoldą, kur 
tuo metu organizavosi lietuviškoji 
opera. Tačiau šioje operoje ji savo 
partijos negavo dainuoti, nes dėl 
įvairių aplinkybių, gražiai švyste
lėjusi, operos šviesa užgeso. Tat 
ir toliau daininkė tenkinasi tik 
koncertais, kuriuose šalia lietuvių 
ir pasaulinių dainų atlieka ir ope
rinę programą.

Šį kartą dainininkę tenka sutikti 
Hamburge, dainuojant lietuviams 
studentams.

— Jaunimui visą laiką labai no
riai dainuodavau ir dabar dainuo
ju — sako Juzė Augaitytė.

Man čia pat prisimena visos tos 
virtinės koncertų, kuriuos daininkė 
yra skyrusi jaunimui, taip pat pri
simena ir tas didžiulis džiaugsmas, 
kuriuo jaunimas dainininkę sutin
ka. Tie dvasiniai ryšiai dar labiau 
stiprėja ištrėmime. Ji su tokia ga
linga, gal dar galingesne daina, 
negu tėviškėje, ateina pas juos po 
to, keri jie, pavargę po dienos pas
kaitų, palieka universiteto sales.

Dainininkė scenoje tautiniais 
drabužiais. Švelniai, kaip mūsų tė
viškės upeliukų čiurlenimas, ir ga
lingai skarpba jos daina šio sveti
mo mums miesto salėje. Pasąmo
nėje praslęnka visi prisiminimai iš 
tėviškės. Kažin, kokie ten sakalai 
dabar panemuniais lakioja? Galu-

pendiją mokytis Stasio Šimkaus 
vadovaujamoje Klaipėdos konser
vatorijoje. 1925 m. ji įstoja į Kon
servatoriją. Pirmoji dainavimo mo
kytoja yra Marija Cerkaskaja, Pe
trapilio Marinski operos prima
dona. 1929 m. Juzė Augaitytė iš
vyksta Italijon tęsti studijų. Mo
kosi Milane. Pirmuoju mokytoju

Juzė Augaitytė 
Kauno ir Vilniaus operos solistė

čia buvo garsus dainininkas Mario 
Sammarco, kuriam mirus, daininin
kei reikėjo daug ieškoti ir iš dau
gybės mokytojų (vien Milane jų 
buvo registuotų per 3000) susirasti 
sau tinkamą. Ypatingai dėkinga J. 
Augaitytė yra paskutiniajai savo 
mokytojai Anna Maria Kraisky, 
kuri, gal būt, geriausiai įstengė sa-

vo mokinę supras
ti. Ji lietuviams tu
rėjo ir tam tikrų 
simpatijų, gimi- 
niuodamosi su jais, 
tardama, kad jos 
vyras Algirdas Krai
sky buvęs' senos 
lietuvių kilmės ba
joras.

Baigusi studijas, 
Juzė Augaitytė 1932 
m. grįžta Lietuvon. 
1933 metais debiu
tuoja „Carmen" 
operoje Michaelios 
rolėje. Tais pačiais 
metais priimama į 
Valstybės Teatro 
operą. Nuo šio lai
ko J. Augaitytės 
kaip dainininkės ke
lias eina' dviem 
kryptim: šalia dar
bo operoje, ji labai 
daug dalyvauja kon
certuose. Operoje 
ji dainuoja „Fau
ste" — Margaritą, 
„Romeo ir Julijoj" 
— Juliją, „Jonas 
Skiki" — Lauretą 
ir kt. Lietuviškų 
operų repertuare

vertė skirtis su darbu ir miestu.
Vilniuje savo repertuare J. A. 

teturi tik dvi partijas operoje: 
„Fauste" — Margaritą ir „Madame 
Butterly” — Butterfly. Tačiau jas 
tekdavo labai dažnai dainuoti. 
Pvz., vien Margaritą per tą laiką 
teko dainuoti 45 kartus.

Mėgiamiausias J. Augaitytės vaid
muo- yra „Bohemos" Mimi, tačiau ji 
labai mėgsta ir Margaritą bei But
terfly.

Dainuodama operoje, dainininkė 
lygiagrečiai dainuodavo ir kon
certuose ir per radiją.
• Koncertuose ji yra dainavusi, be 
Kauno, Vilniaus ir kitų Lietuvos 
miestų, Milane, Romoje, Taline, 
Rygoje, Vienoje, Berlyne. Mirus

Tėvynės ilgesio
MARIJOS SIMS

Mūsų brolių bei sesių Amerikos 
lietuvių poezija mums ligišiol 
mažiau buvo žinoma. Tiesą pasa
kius, susidomėjimas mūsuose ja 
buvo ne per didžiausias dėl kito
kio jos lygio bei skonio. O vis 
dėlto ir ten galime nugirsti jau
trių lyros garsų.

Šit pateko mums į rankas nese
niai užjūry išėjusios Marijos Sims 
(Simoliūnienės) „Mano dainos“. 
Dailiai išleistas rinkinėlis, ku
riame telpa 45 eilėraščiai, ištisai 
kupinas tyro tėvynės ilgesio. Tai 
poezija jau seniau į Ameriką pa
tekusios lietuvės, kurios sieloj te
beaidi tėviškėj likusių dainų gar
sai ir kurią sunkiai slegia dabarti-

tėvui mirus, nes juk Augaitytė 
kaip dainininkė yra Stasio Šimkaus

gerklėje kartėlis graužia ... Tačiau 
lietuvis ištvers ... O daina taip 
drąsiai ir“ galingai skamba: „Am
žiais bus laisva Lietuva". Q

Kai į užkulisį grįžusią, gėlėmis

vaikas. Ištrėmimo metais ypač 
daug yra dainavusi ir dabar dai
nuoja lietuviams tremtiniams dau
gelyje vietovių, pradedant didžiai
siais liet.' gyvenamais centrais, bai
giant tolimais užkampiais, kur re
tai kuris nors menininkas užklysta. 
Kelis kartus jau čia yra dainavusi 
per Hamburgo ir britų karių radiją.

Ištrėmimo sąlygos daugeliui pa
kerta jėgas, tačiau daugelis dar 
didesne energija imasi ir dirba sa
vo darbą, nežiūrėdami sunkių gy
venimo ir darbo sąlygų. Prie šių 
paskutiniųjų priklauso ir Juzė 
Augaitytė, kuri ir pati pilna gie
drios nuotaikos, ir tą nuotaiką 
sudaro ten, kur nuskamba jos 
daina.

balsai isuzjurio
„MANO DAINOS“

nės tėvynės nelaimės. Nors poetę 
ir slegia tos nelaimės, nors ji ir 
nežino savo artimųjų likimo, ta
čiau ji tvirtai, ryžtingai tiki švie
sesniu rytojumi:

Motule upių, brangi Lietuva, 
Su Nemunėliu ir su Dauguva, 
Lai tavo vardas amžiuose 

būva, —
Suklupai šiandieu, kelsis 

rytoj, —
(Tėviškė šaukia, 10 pusi.)

Ir ji tiki, jeigu jau ne šios die
nos, tai bent kad ir tolimesnės 
ateities pergale, kada’ praūžus 
audrai, „gims nauja karta“.

Tačiau asmeninio pobūdžio 
egotistiniuose eilėraščiuose Marija 
Sims veikiau pasiduoda pesimis-

Stasio Liepo koncertas Augsburge
JERONIMAS KAČINSKAS-

nešiną, pasitinku, jaučiu, kad ji ir 
pati dega tuo karščiu, kuris po 
šios dainos jaučiamas visoje publi
koje. Ji ir pati dainą jautriai per
gyvena. Dar girdėti stiprus publi
kos plojimas — prašymas dainą 
pakartoti. Ji išeina, nusilenkia ir 
vėl skubiai grįžta. Ji jau baigė sa
vo programą, dabar dainuos Ipo
litas Nauragis, o aš tuo tarpu gal
voju: scenoje dainininkus matome 
ir girdime iš tolo. • Laikraščiuose 
skaitome apie jų koncertus, tačiau 
norisi ir arčiau pažinti tą žmogų, 
kurio dainomis gėriesi, ir todėl 
prašau daininkę papasakoti, apie 
save, apie jos darbą ir triūsą, ku
rio dėka šiandien dainininkę myli 
ir ja džiaugiasi ta gausi saviškių 
ir svetimtaučių auditorija. O tam 
pasikalbėjimui nemažos progos 
esama: šiemet dainininkei sueina 
penkiolika metų operos darbo.

Tačiau Juzė Augaitytė priklauso 
prie tos rūšies menininkų, kurie 
negreiti apie save pasakoti. Bet 
vis dėlto ji neatsisako.

— Dainuoju jau labai seniai. 
Dainuoju nuo pat kūdikystės. Sa
koma, kad turėjau stiprų balsą, 
būdama vaiku. O kai kompozito
rius Stasys Šimkus, tas žmogus, 
kurio duka aš gavau progos išeiti 
dainavimo mokslus, 1924 metais 
Tauragėje dainų šventės metu iš
girdo mane dainuojant, jis tuojau 
atkreipė dėmesį ir jo pirmieji žo
džiai buvo: „Tu, mažike, iš kur 
taip smarkiai rėki". Tat nuo to 
laiko ir pradėjau „rėkti".

Pastebėjęs jos balsą, Stasys Šim
kus stengėsi jai sudaryti sąlygas 
toliau lavintis. Jo paraginta, Juzė 
Augaitytė dalyvauja jo konkurse, 
parenkant iš visos Lietuvos operos 
skyriui dainininkus, ir iš 240 da
lyvių patenka į tą ketveriukę, ku
ri, išlaikiusi egzaminus, gauna sti-

Spalių 14 d. Augsburge perei
namosios stovyklos salėje įvyko 
plačiai jau ankstyvesniuose kpn- 
certuose pasižymėjusio Stasio 
Liepo dainų ir arijų vakaras. Tai 
buvo tikrai pasigėrėjimo verta 
valanda! Didoka stovyklos salė 
virš pusės buvo užpildyta rinkti
nės muzikos meną mėgstančios 
publikos, kuri, nors ir sunkiai 
nukovodama blankias stovyklos 
nuotaikas stengiasi neatitrūktu 
nuo to, kas tremtinio prislėgtą 
dvasią nukelia į gražesnį pasaulį.

Ačiū Dievvui, dar mūsų išvar
gintoje visuomenėje yra žmonių, 
kurie domisi literatūra, daile, 
muzika ir kitais žmogaus kūrybi
nės gyvybes pasireiškimais. Šiais 
giliausio materializmo laikais, 
kuomet dvasinis žmogaus gyveni
mas nuvertintas ligi nulio, tas 
faktas yra itin svarbus ir įsidė
mėtinas, nes rodo kai kurių mūsų 
visuomenės sluogsnių ypatingą 
atsparumą vyraujančiai aplinkui 
dvasinei tuštumai.

Stasį Liepą reikia skirti prie 
pirmos tremty gyvenančių daini
ninkų klasės. Gyva, logiška mu- 
zikaline išraiška jis net kai ku
riuos iš jų pralenkia. Visuose bal
so registruose St. Liepas tvirtai 
valdo vokalinę liniją. Išvystant 
jėgą, jame nematyti įtempimo. 
Ypatingai pažymėtini St. Liepo 
„crescendo“, kuriais jis pasiekia 
didelio, bet neperdėto efekto.

Pirmoje koncerto dalyje daini> 
ninkas atliko lietuvių ir svetimų 
kompozitorių dainas. Nelauktą įs
pūdį padarė jo sudainuota Tallat- 
Kelpšos „Mano sieloj šiandien 
šventė“. Klausytojai pratę šią 
dainą girdėti moterų balsui, bet 
St. Liepas įtikino, kad ir barito
nas gali tos dainos įmantrią me
lodinę liniją puikiai įveikti. La
bai išraiškingai buvo atlikta R.

Schumann „Du grenadieriai“. St.- 
Liepas perteikė grįžtančių iš ru
sų belaisvės dviejų grenadierių 
dvasinę kančią dėl pavojuje at
sidūrusių jų tėvynės ir valdovo.

Antrą programos dalį apėmė 
operų arijos. Jose St. Liepas pa
rodė visą savo balsę techniką, ga7 
lutinai užviešpataudamas klausy
tojų simpatijas. Po sunkios Rena
to arijos iš Verdi „Kaukių ba
liaus“, Figaro arijos iš Mozarto. 
„Figaro vestuvių“ ir Figaro Ka- 
vatinos iš Rossini „Sevilijos kir
pėjo“ kilo karšti aplodismentai. 
Koncertantas turėjo veikalus kar-

Juzė Augaitytė — Madam Butterfly 
Kauno Valst. Teatre

toti, arba dar padainuoti virš 
programos. Muzikas A. Kučiūnas 
tvirtai lydėjo St./ Liepą, sudary
damas jo dainavimui lygų muzi
kinį foną, arba vaizdingai tiškel- 
damas dramatines kūrinių nuo
taikas.

Reikia pasidžiaugti, kad niū
riose- tremties dienose retkarčiais 
dar turim progos* išgirsti savo 
dainininkus. St. Liepui augsbur- 
giškiai dėkingi už suteiktą ver
tingą meno valandą, kuri ilgai 
paliks atmintyje. Linkime St. Lie
pui ir ateityje džiuginti savo 
skambiu bals'u mūsų tautiečius, o, 
jei tektų persikelti į užjūrį, sėk
mingai garsinti lietuvių vardą 
svetimųjų tarpe.

Naujos knygos
Dr. J. Balys. LIETUVIŲ TAU

TOSAKOS SKAITYMAI, I ir H 
dalys. Išleido „Patria“, Tiražas 
4.000 egz. Iliustracijos ir viršelio 
aplankas dail. P. Osmolskio. 1948 
m. Kaina nepažymėta.

Kazys Bradūnas. APEIGOS (Ei
lėraščiai). Vinjetės M. K. Čiurlio
nio. Išleido „Sodyba“ 1948 m. 
Mūnchene, Tiražas 1.500 egz. Kai
na, nepažymėta.

Kard. Aug. Hlond. KRIKŠČIO
NIŠKIEJI VALSTYBINIO GY
VENIMO DĖSNIAI. Vertė G. 
Taučius. Tėvynės Sargo bibliote
ka Nr. 1. Išleido „Venta“ Schwein- 
furte 1948 m. Kaina DM 1.—

KALENDORIUS 1949 m. Išlei
do „Aistia“ Kassel-Mattenberg. 
Kaina DM 1.50.

Prof. Dr. R. Indreko. ORIGIN 
AND AREA OF SETTLEMENT OF 
THE FENNO-UGRIAN PEOPLES. 
Publications of the Scientific Quar
terly „Scholar" Nr. 1. 1948 jn. 24 
pusi. Kaina nepažymėta.

tinei nuotaikai. Ypač skyreliuose 
„Einu per pasaulį“ ir „Per gyve
nimo bangas“. Šviesią dieną ji jau
čia širdy naktį, be abejo, dėl ben
drųjų, ypač tėvynės, nelaimių. In
dividualinis skausmas susipina su 
bendruoju — visuotiniu. Ko^miš- 
kai ji tai išreiškia, sakydamas! 
esanti „liūdesio aidas“ tarp žemės 
ir saulės. Tačiau gamta, kad ir 
naiviai, kūdikiškai išjausta, poetę 
guodžia, ramina gydo:

Pažiūrėk, kiek daug pavasarį 
žiedų,

Lankos — marios ... Erdvu 
ir platu,

Man vietelės užteks tarp gėlių 
Pasiguosiu rytų vėjeliu.

(Tarp gėlių, 27 pusi.)
• Forminiu atžvilgiu Sims yra 
toninės eilėdaros atstovė. Liau
dies dainos ritmika jos poezijoj 
ypač žymi. Dėl to jos eilės dau
giau dainuotinio pobūdžio. Dėl to 
ji gal ir ypatingų poetinių prie
monių neieško. Ir taip viena kita 
vieta poetiškai blanksta. Ypač 
kur pasitaiko retorikos a la „Juk 
laisvė turi būti krauįu atpirkta“, 
ar net nulinkstama į visai pro
zinį pasakymą, su lyrika nieko 
bendro neturintį, kaip „Ant pa
mesto kieme rąsto, sėdėjo darb
štus tėvelis“. Laimei,tokių vietų 
rinkinėly nedaug, jas išperka poe
tės nuoširdumas, pasistengimas 
įsijausti į mūsų tautos dainuotinę 
poeziją. Pagaliau užjūrio poezijai, 
taikomai kito lygio skaitytojui’ 
tenka taikyti ir kito lygio mastelį. 
Reikia tik džiaugtis, kad ir aukso 
šaly ir šiais poezijai nepalankiais 
laikais atsiranda žmonių, paleid
žiančių lietuvišką poezijos žodį 
ne į ūžiančias marias, ne j klai
kius tyrus, bet į savų žmonių,' į 
lietuvių širdis, į tų mūsų brolių 
bei sesių širdis, kurias reikia gu
osti, gydyti, lietuviškumui išlai
kyti. Ą

(Marija Sims „Mano dainos“, 64 
pusi.. Spaudė „Vienybė“ Brook
lyn, N. Y., 1948.)

A. T.-
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Šelpia tremtiniu vaikus
DIEPHOLZO „AKTUALIŲJŲ IN
FORMACIJŲ" 1000—JĮ NUMERĮ 

SULAUKUS

Urugvajaus Lietuvaičių Tremti
nių Vaikams Globoti Draugija, 
teįsikūrusi tik prieš metus laiko, 
jau padarė gražių labdarybės dar
bų. Įvairiais būdais ši draugija 
surinko virš 1000 dolerių pinigais, 
už kuriuos buvo nusiųsta tremti
nių vaikams Europoje didesni kie
kiai mėsos ir kitų produktų. Šalia 
to daromos rinkliavos ir ’daiktais. 
Į tremtinių stovyklas jau išsiųsta 
dėžės drabužių ir avalynės.

Minėdama savo veiklos metinę 
sukaktį, ši draugija rugsėjo 5 d. 
kultūriečių sajėje surengė arbatė
lę, kur Dr. K. Graužinio, jo Po
nios ir K. Čibiro kalbų sujaudinti 
dalyviai dar kartą gausiai aukojo 
dėl raudonųjų tironų žiaurumo 
tremtyje kenčiantiems mūsų lietu
viukams. Nors beveik nėra Urug
vajuje šeimos (išskyrus Maskvos 
užkerėtąsias), kurios nesiuntinėtų 
savo giminėms ar pažįstamiems

Europoje siuntinių, tačiau niekas 
neatsisako aukoti, kai raginama 
gelbėti nekaltai kenčiančius vai
kučius.

U.L.T. Vaikams Globoti Draugi
jai vadovauja Laimutė Graužinie- 
nė, Lietuvos Ministro P. Amerikai 
žmona.

INDĖNAI laukia savo tau
tietės BEATIFIKACIJOS

Montrealis. Senosios indėnų iro- 
kėzų rasės palikuonys, kurie šian
dien gyvena Caughnawaga rezer
vate, neseniai buvo susirinkę į 
Montrealį, kur dalyvavo pamaldo
se, prašydami Dievo, kad greičiau 
būtų beatifikuota „Mohaukų Leli
ja", garbingoji Kotryna Tekakwi- 
tha. Tos indėnės mergaitės, kuri 
gyveno antroje 17-o šimtmečio pu
sėje, beatifikacijos byla yra už
vesta 1923 m.

Spalių 14 d Diepholzo lietuvių 
stovyklos rotatorinis biuletenis 
„Aktualiosios Informacijos" išleido 
1000—jį numerį.

„AJ" įteigtos 1945 m. birželio 
8 d. Hassendorfo (ties Rothenbur- 
gu) lietuvių stovykloje ' žurnalistės 
Narkeliūnaitės, L. Pilipavičiaus ir 
K. Povilaičio initiatyva. Tai buvo 
sieninis žinių biuletenis, pasirodęs 
kiekvieną dieną.

Hassendorfo lietuvius perkėlus 1 
Montgomery vardo stovyklą Doi 
verdene, „AJ" ten buvo kasdien 
iškabinamos sienoje ir informuo
davo skaitytojus.

„Montgomery" stovyklą perkė
lus į Seedorfą (ties Zevenu) ir su- 
sispietus gausiam lietuvių būriui 
(per 200), 1946 m. balandžio 12 d. 
„AJ" pasirodė kaip rotatorinis 
dienraštis, greitu laiku subūręs 
apie save daugiau kaip 400 pre
numeratorių.

Urugvajaus Lletavaičių Draugija Tremtinių Vaikams Globoti Montevideo 
mieste viename labdaros baliuje buvo pasistatę lietuvišką kioską, kuria 
savo originalumu labai sudomino svečius. Nuotraukoje matome tremtinių 

šelpimui pasidarbavusių Urugvajaus lietuvių būrelį

ATVIRAS
LAIŠKAS P. KEMPTENIŠKIUI

Kokias moteris amerikiečiai 
labiausiai gerbia

1947 m. prieš pat Velykas iš
sklaidžius Seedorfo stovyklą į ke
lias vietas, „AJ" kartu su didesne 
dalim buv. seedorfiškių persikėlė 
j Stadę (prie Elbės).

1948 m. sausio 20 d. „AJ" kartu
Neseniai amerikiečių žurnalas 

„Redbook" paskelbė Gallup insti
tuto tyrimo rezultatus apie 10 
Amerikos visuomenėje populiariau
sių moterų.

Pirmoji moteris populiarumo at
žvilgiu yra E. Rooswelt, kuri gavo 
tris kartus daugiau balsų už an
troje vietoje stovinčią gailestingą
ją seserį Kenny.' Pažymėtina,- kad 
populiariausiųjų moterų sąraše ne- 
figuruoja nei viena filmų žvaigž
dė, bet į jį pateko viena radio 
žvaigždė. Taip pat amerikiečių vi
suomenės mylimųjų tarpe neran
dame nei pedagogių, nei kolegijų 
direktorių, nei scenos meisterių, 
nei sportininkių, nei pagaliau vien 
visuomeniniam darbui pasišventu
sių moterų. Balsavimo rezultatai 
parodė, kad tiek vyrų, tiek mo
terų nuomonės maždaug sutampa.

Tarpe 10-ties išrinktųjų randami 
šie vardai:

1. Eleanor Roosevelt, kuri savo 
socialine veikla nusipelnė didžiau
sią garsą iš visų Amerikos mote
rų. Ji dirba žurnalistinį darbą ir 
iš, po jos plunksnos kasdien išeina 
aktualūs straipsniai, kuriuos spaus
dina didieji dienraščiai.

2. Elizabeth Kenny, Australijos 
kilimo gailestingoji sesuo. Ji yra 
pagarsėjusį vad. Kenny metodu, 
turinčiu didelės reikšmės kovoj su 
vaikų paralyžium.

3. Ponia Ciang-Kai-Šek, Welles
ley kolegijos absolventė, pasižy
mėjusi dvasios turtingumu, uoli 
savo vyro, Kinijos valdančiosios 
partijos vado, bendradarbė.

4. Clare Broothe Luce, poetė ir 
dramaturge. Ji visoj Amerikoj 
pagarsėjo, kai buvo du kartu iš
rinkta Connecticut atstove į Kong
resą.

5. Hellen Keller, akla, kurčia ir 
nebylė rašytoja, kuri, būdama taip 
skaudžiai gamtos nuskriausta, sa
vo raštais pagarsėjo net ir už savo 
tėvynės ribų.

6. Anglijos princesė Elizabeth, 
laimėjo amerikiečių tautos simpa
tijas savo žavumu ir kuklia laiky
sena.

7. Dorothy Thomson, nuo 1936 
m. įtakinga politiniu įvykių ko
mentatorė, garsi užsienio k irespon- 
dentė.

8. Kate Smith, milijonų radio 
dausytojų mylimoji. Dirba radio 
>rityj nuo 1931 m.

9. Bess Wallace Truman, prezi
dento Harry S. Truman žmona, 
plačiuose Amerikos visuomenės 
sluogsniuose gerbiama dėl savo

paprastumo ir pagarbos vertos lai
kysenos.

10. Olandijos karalienė Vilhel
mina, 50 metų valdžiusi kraštą ir 
nenustojanti juo rūpintis ir dabar. 
Ji siekia Olandiją iš kolonijinės 
valstybės paversti demokratinių 
valstybių sąjunga.

Ši. LIEPO 
koncertas Kempiene
Kemptenas. — SolistaszSt. Liepa 

spalių 16 d. aplankė kemptenie- 
čius ir vietos YMCA kino salėje 
davė dainų ir arijų koncertą. Dai
nų vakaras tikrai įspūdingu muzi
kos menu prablaivė klausytojams 
tremties rūpesčių dienas. Solistui 
fortepijonu palydėjo muzikas Alek
sandras Kučiūnas. Solistas, klausy
tojų karštai prašomas, keletą da
lykų pakartojo. Abiems meninin
kams įteikta gėlių, o vietos komi
teto pirm. N. Tautvilas lauktie
siems švečiams padėkojo už apsi
lankymą.

— Apie 80 vokiečių, lietuvių ir 
latvių skautų, pakviesti katalikų 
skautų šv. Jurgio draugovės, sek
madienį popiet susitiko susipažinti 
linksmais varžybiniais žaidimais ir 
bendru dainavimu prie stovyklos 
laužo. Vakaro iškilmės prie ugnies 
po žvaigždėtu dangumi tiko prisi
minti „linksmajam broliui" Pran
ciškui Asyžiečiui, linksmo dievo
tumo šventajam. Kapelionas Dr. 
Pfliester paprastais žodžiais pa
gerbė didįjį švedų skautą grafą 
Folke Bernadotte, — taip rašo 
Kempteno vokiečių laikraštis „Der 
Allgaeuer", X. 7 d. ea.

PADĖKA
Tūbingeno skautų sambūris „Vy

tis" nuo 1948. 9. 18. ligi 1948. 9. 29. 
darė piniginę rinkliavą Tūbingeno 
ir Reutlingeno tautiečių tarpe Tū
bingeno lietuviams studentams li
goniams, gulintiems ligoninėse ir 
sanatorijose. Surinkta DM 451,80. 
Visi tautiečiai, net ir patys stu
dentai, neturėdami jokių pajamų, 
puikiai suprato savo kolegų ligo
nių sunkią! materialinę būklę ir 
gausiai rėmė šį piniginį vajų. Vi
siems aukojusiems S! Vytis taria 
nuoširdų ačių, o ypač p. K. Žir- 
gulevičiui, kuris net 50 DM pa
aukojo. Surinktosios aukos yra 
skirstomos visiškai neatsižvel
giant nei į pasaulėžiūros skirtu
mus, nei į priklausomumą vienai 
ar*kitai organizacijai, bet grynai 
pagal materialinę būklę.

Tūbingeno S! Vytis Valdyba.

su stovykla persikėlė į Dedelsdor- 
fą (prie Cellek) ir 1948 m. rugpiū- 
čio 10 d. „AJ" vėl teko keltis į 
Diepholzą. Nuo tos dienos, išvyk
damas į emigracinę stovyklą, pa
sitraukė iš pareigų „AJ" redakto-

Didelė tremtinių globėja Sofija Ro- 
kužienė Chicagoje, jau issiuntusi 120 
siuntinių visai nepązistamiems trem
tiniams. Taip pat suteikusi kelius 

affidavitus.

rius, jas ištobulinęs ir padaręs ga
na patraukliu rotatoriniu dienraš
čiu.

„AJ" redagavimą perėmus ener
gingai žurnalistei S. Narkeliūnai- 
tei, jos pasirodė jau šeštoje sto
vykloje, Diepholze, kur išleido sa
vo 1000—jį numerį, tremtinių kul
tūros ir istorijos lapus atžymėda- 
mos gražia pergale.

Su „AJ" artimai susietas ir J. 
Minelgos vardas., kuris jau ket
virti metai su nepaprastu kantru
mu atlieka visą techniškąjį darbą.

Per savo gyvavimo laikotarpį 
„AJ" dar talkininkavo A. Dumčius 
ir J. Silainis. VI. B—s

ATITAISYMAS

„Žiburių" Nr, 57 1 pusi., įvyko 
korektūros klaida: po nuotraukos 
„Tėvynėj laisvės laikais", turi būti 
parašas: „Svetimame krašte pasiil
gus tėvynės".

„Mūsų Kelio“ nr. 48 kažkoks 
„Kempteniškis“ kaltina mane 
neobjektyvumu aprašant Kemp
teno stovyklos nedirbančiųjų su
sirinkimą, įvykusį š. m. rugpiūčio 
2 d. Kadangi ten daug kas p. 
Kempteniškio, atrodo, sąmonin
gai sujaukta ir iškreipta, tat ma
loniai prašau poną „Žiburių“ re
daktorių neatsisakyti paskelbti 
visa taip, kaip iš tikrųjų buvo.

1. Minėtam susirinkime jokio 
nutarimo nė rezoliucijos nebuvo 
priimta, nes nebuvo net balsuo
jama. Gal p. Kempteniškis rezo
liucijomis laiko pirmininkaujan
čio išsireiškimą: „Pąves’m tai 
pačiai komisijai", nes tik taip 
visi klausimai buvo baigiami.

2. P. Kempteniškiui nepatinka 
išsireiškimas, kad „pakviestasis 
susirinkimą vesti asmuo iš rimto 
dalyko padarė vien tik juoką“ — 
deja, nėra tai tik mano nuomonė 
ir absoliučios daugumos susirin
kimo dalyvių, bet net ir susirin
kimo iniciatorių.

3. Nežinau, kodėl p. Kempteniš
kis nepaminėjo, kad Dr. Kaškeliui 
„gražiai vadovauti" trukdžiau ne 
tik aš, bet ir visą eilė kitų „de
magogų profesionalų", k. a. VLIK- 
as,. V. Taryba, LTB Vyr. Valdyba, 
Bažnyčia, Delegatūra, LRK, Cari
tas, mokyklos etc. O juk cituoja
moje Dr. Kaškelio kalboje tikrai 
su demagogišku profesionališkumu 
visa tai buvo puolama ir kalti
nama.

4. Nesuprantamas ir kaltinimas, 
kad dirbantieji „nenoriai moka mo
kesčius". Jau nekalbąnt apie šio 
kaltinimo teisingumą, gal atsakys 
man p. Kempteniškis, kaip gali tas 
noras atsirasti, kad ne tie, kurie 
uždirba, bet visai nieko neuždir
bantieji pradeda svetimą uždarbį 
skirstyti. Argi ir čia viskas prik
lauso „liaudžiai"? Dirbantieji pa
tys buvo susitarę, mokesčius nusi
statę ir išmokėję. Tad kuriam .tiks
lui reikėjo organizuoti nedirban
čius prieš dirbančius? Nedirban
čiųjų susirinkimo skelbimas buvo 
iškabintas su Dr. Kaškelio leidimu, 
— argi tai pasitarnavo Dr. Kaš
kelio skelbiamam „vienybės ir ne- 
siskaldymo" šūkiui? Ir visa tai 
nežinantiems Kempteno stovyklos 
nuotaikų, p. Kempteniškis vaizduo
ja kaip „gražų vadovavimą".

5. Cituojamieji Dr. Kaškelio 
nurodymai korespondentams atro
dytų taip pat ne man ir kitiems 
tokiems, bet p. Kempteniškiui ir

pačiam Dr. Kaškeliui tegali būti 
taikomi, nes:

a) tų ponų nuomone, aš nemp- 
ku net savo spaudai parašyti ir 
kaip atrodytų, jei svetimoje spau
doje mes imtume kaltinti vienas 
kitą ne dėl žinutės teisingumo, o 
tik todėl, kad kam nors tai nepa
tinka?

b) Dr. Kaškelis paskutinės savo 
kaipo pirmininko kadencijos pra
džioje buvo aiškiai pasisakęs, kad 
jis bus pirmininkas „tik užsienio 
reikalams". Taigi užsienius infor
muoti buvo tiesioginė jo pareiga. 
Argi tat esu aš kaltas, jei neatli
kau Dr. Kaškelio pareigų? Be to, 
propagandinėje srityje Dr. Kaškelis 
turi nepalyginamai daugiau už 
mane patyrimo ir žinių iš netoli
mos praeities.

P. Kempteniški, mokydamas manę 
objektyvumo, būk Tamsta pats 
šiek tiek objektyvesnis ir logiškes
nis. Nesu aš teisingumo monopolis 
ir mielai priimsiu nurodymus, kur 
tikrai mano suklysta, bet pagal 
„liniją" nemoku dar galvoti.

V. Valiukas

Literatūros
vakaras Augsburge

Spalio 19 d. Augsburgo-Hoch- 
feldo lietuvių stovyklos salėje, da
lyvaujant gausiam būriui stovyklos 
gyventojų, įvyko literatūros vaka
ras, kuriame savo kūrinius skaitė 
rašytojai St. Santvaras, Pulgis An
driušis ir Ant. Gustaitis.

St. Santvaras paskaitė pluoštą 
savo naujausių eilėraščių.

Pulgis Andriušis savo apysakos 
fragmente dar kartą parodė nea
bejotinus pastabaus ir gero pasa
kotojo bei puikaus stilisto gabu
mus.

Savo humoristika plačiai žino
mai Ant. Gustaitis šį kartą klau
sytojus džiugino naujais humoris
tiniais eilėraščiais.

Apskritai vakaras paliko malo
nų įspūdį. A. K.

LIETUVOS KATALIKŲ LAIŠ
KAS PER VATIKANO RADIJĄ

Vatikano radijas per lietuvių 
valandėlę paskelbė „Žiburių“ 
skaitytojams jau žinomąjį Lietu
vos katalikų Jaišką Popiežiui.

TlL.,.-* išeina antrad'enials, ketvirtadieniais Ir šeštadle-
„LlDUriQI nlals. Antrad enlo Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesio* prennme- - 
rate DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
..Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Plečaitls. 6668 Delorlmler Ave., Montreal 38, Quebec, 
„žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sovietu planas:

Parblokšti Vakarus chaosu
Paskutiniu metų žymiai patobu

lėjo gavimas žinių apie tai, kas 
vyksta sovietų politikos užkuli
siuose, konstatuoja a merikiečių 
„Newsweek" ir pateikia šių duo
menų garsiosios „super-slaptos" 
Soči konferencijas (Stalino ir sate
litų bei kominfonno vyrų) nutari
mus:

Satelitams buvę įsakyta pasku
binti žemės ūkio sukolektyvinimą, 
kad būtų sunaikintas ūkininkų luo
mas ir tuo būdu pašalintas anti
komunistinio ūkininkų pasiprieši
nimo pavojus. Tik po to sovietai 
savo satelitus ir formaliai prisi
jungsią: Sovietų S-ga nori išveng
ti, kad ant jos nekristų ūkininkų 
neapykanta už jų suvarymą į kol
chozus. „Juodą darbą" turi atlikti 
pačių satelitų valdžios.

Toliau, satelitams buvę liepta 
atidėti savo pramonės planų vyk
dymą: sovietams labiau tinka, kad 
satelitiniai kraštai jiems būtų že
mės ūkio žaliavų šaltinis. Prieš tai 
pasišiaušęs lenkų vicepremjeras 
Gomulka ir šį sovietų įsakymą pa
vadinęs „Rytų Europos Morgen- 
thau planu". (Karo metu Morgen- 
thau planas numatė atimti Vokie
tijai pramonę ir palikti ją tik že
mės ūkio kraštu.) Už tą purkšta- 
vimą Gomulka vėliau buvo „nuso
dintas".

Tiek apie sovietinės sferos „vi
daus reikalus". Bendroji linkmė —

stipriau pririšti satelitus prie „Mo
tinos Maskvos".

Tarptautiniais klausimais komin-
formo vyrams buvę pranešta, jog

Kokie vardai sekančių sovietinės 
grandinės narių

Višinskis nuvežęs į Paryžių įsaky
mą prancūzų komunistų partijai 
suorganizuoti revoliucinį komitetą, 
kuris, neramumams ir streikams 
pakankamai išsiplėtus, turėsiąs 
paimti Prancūzijos valdžią. (Ko- 
minforminę dabartinių streikų kil
mę oficialiai konstatavo ir prancū
zų vidaus reik. min. Jules Moch.) 
Esą, jeigu de Gaulle, kaip tenką 
laukti, bandys paimti valdžią, tada 
komunistams šaukštai jau bus po 
pietų.

Pagaliau, Soči konferencijos da
lyviams buvę pasakyta, jog gerai,

kad Vakarai Berlyno bylą iškėlė. 
Saugumo Taryboj-: ši vis tiek jos 
neišspręsianti, bet JTO prestižas 
dėl to visiškai smuks. Sovietams 
būtų neparanku demonstratyviai 
išstoti iš JTO, nes tada ji tapti} 
vienlyte pasauline koalicija prieš 
Sovietų S-gą. Gi bankrotuojanti ir 
neveiksminga JTO, kurioje sovie
tai vis tiek dalyvautų, tik palaikys 
Maskvai taip naudingą visuotinį 
chaosą.

Vakarų sostinėse, anot „News
week", šios informacijos sustipri
no pažiūrą, kad sovietai vis dar 
svyruoja ir nedrįsta apsispręsti už 
akivaizdų jėgos panaudojimą, tar
dami, kad jiems pasiseks dar iš
plėsti chaosą Vakaruose ir tuo bū
du juos parblokšti. Vakarų- politi
nių sluoksnių manymu, tiesioginis 
pavojus staiga iškilti galėtų tuo 
atveju, jeigu Vakarai imtų trauk
tis arba jeigu jų „oro tiltas" į Ber
lyną pradėtų krikti. Tada sovietai 
įsidrąsinę galį padaryti neatšau
kiamų žygių, kurie Vakarus pri
verstų reaguoti tiesioginiais veiks
mais.

Šveicarų „Neue Zūrcher Zeitung“ 
rašo, jog Trumano planas siųsti 
vyr. teisėją Vinsoną į Maskvą,

Mirė dr. Jurgis Šaulys
S. m. spalių 18 d. Šveicarijoje, Luganoje, mirė Lietuvos ne

paprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Dr. JURGIS ŠAULYS. 
Velionis gimė 1879. 4. 23. Švėkšnos valsčiuje, Tauragės apskr. 
Nuo pat jaunų dienų Šaulys aktyviai dalyvavo lietuvių organi
zacijose ir bendradarbiavo tuometinėje lietuvių spaudoje: „Var
pe", „ūkininke", „Tėvynės Sarge“, „Vilniaus žiniose" ir kitur. 
Velionis yra ir Nepriklausomybės Akto dalyvis.

Atgavus nepriklausomybę, velionis dirbo įvairų valstybinį 
darbą, o vėliau perėjo į diplomatinę tarnybą, kur išbuvo iki 
pat mirties.

Dr. J. Šaulys ir paskutiniu metu sielojosi pavergtos tėvynės 
reikalais, aktyviai su visais diplomatais judino Lietuvos išlais
vinimo reikalus, dalyvaudavo visose vadovaujančių veiksnių 
konferencijose. Staigi mirtis per anksti išrovė jį iš mūsų dėl 
Nepriklausomybės kovojančių vyrų tarpo.

nors ir neįvykdytas, stipriai pasi
tarnavo sovietams, pakurstydamas 
jų nachališkumą dr duodamas aks
tiną Europos demokratijoms sua
bejoti, ar Kraštutinio pavojaus at
veju JAV nenumos į Europą ran
ka. Sovietų propaganda tą baimę 
kursto, neutraliais kanalais leisda
ma gandus, kad Dewey, išrinktas 
prezidentu, pats tuoj pasiusiąs tai
kos emisarą pas Staliną.

PASKUTINĖSNAUJIENOS

Reikšminga JAV 
žvalgybos viršininko kelionė

„Basler Nachrichten" praneša, 
jog Vašingtone įtemptai laukiama, 
ką duos JAV žvalgybos viršinin
ko admirolo Hillenkoetterio kelio
nė po Europą. Į tą kelionę, kuri 
rodanti tolydžio didėjantį JAV dė
mesį Viduržemio jūrai ir Pirėnų 
pusiasaliui, adm. Hillenkoetterį iš
siuntė JAV tautinė saugumo tary
ba, aukščiausias JAV politikos 
planavimo organas. Vienas iš jo 
uždavinių esąs nustatyti atomines 
bazes Viduržemio jūroje ir strate
giniu atžvilgiu ištirtą visą Europos 
padėtį. Ypačiai domimasi jo apsi
lankymu Madride, kur jis turėjo

ištirti karinio bendradarbiavimo su 
Ispanija galimumus, tačiau nekei- . 
čiant JAV politikos gen. Franco 
atžvilgiu. Manoma, kad tai bus ga
lima padaryti sudarant slaptą ka
rinę sutartį tarp JAV ir Ispanijos 1 
generalinių štabų. ‘

Organizuojamas milziniskas frontas pries sovietus
fronto 

plačiai,

VAŠINGTONAS. JAV karinis 
gub. Vokietijoj gen. Clay spaudos 
konferencijoj pareiškė, kad sovie
tai savo zonoj tūri sudarę 200— 
300.000 vyrų komunistinę policiją, 
kuri kasdien didinama. Toliau jis 
pažymėjo, kad jis neturi davinių, 
kad rusai ruošiasi karui.

PARYŽIUS. Vidurio Prancūzijoj 
įvyko streikininkų susirėmimas su 
policija. Abiejose pusėse yra su
žeistų. Pastiprinimai policijai gabe
nami lėktuvais.

LONDONAS. Britų karinis gub. 
Vokietijoj gen. Robertsonas atvy
ko į Londoną.

JERUZALĖ. Nežiūrint JTO įsa
kymo nutraukti veiksmus, kauty
nės Palestinoj eina toliau.

FRANKFURTAS. JAV supertvir- 
tovės, kurios stpvėjo Vokietijoj, 
daro' skraidymo pratimus Vakarų 
Afrikoj.

PARYŽIUS. Vakarų valstybės 
sutiko atsisakyti formalaus Sov. 
Rusijos pasmerkimo dėl Berlyno 
blokados, jei tik ši blokada bus 
panaikinta.

Soči nutarimų vykdymas ryš
kiausiai matyti Prancūzijoj, kur 
streikai duoda mirtinį smūgį to 
krašto pramonės gamybai. „Jour
nal de Genėve" rašo:

„Be Prancūzijos neįmanoma 
tvirta Vakarų santarvė. Be pran
cūzų armijos atstatymo neįsivaiz
duojamas veiksmingas kontinehto 
gynimas. Ptancūzija, kurios pra
monė reikalinga pagrindinių žalia
vų iš užsienių, negali išsiversti be 
JAV kreditų. Kai prancūzai ne
dirba, JAV avansuotas jiems kapi
talas lieka neproduktingas, ir labai 
galimas daiktas, kad kongresas 
nebeduos daugiau dolerių ūkinio 
ir socialinio chaoso paraližuotam 
kraštui. Išgriovę Prancūziją kaip 
kertinį Vakarų Europos stulpą, so
vietai bus pasiekę stambią perga
lę .. . Galima laukti, kad sovietai 
tokį pat lošimą pradės ir Italijoj".

lAUHtfKU IS WSW
Ta rentas. Keli tūkstančiai italų 

policininkų, karabinierių ir karinės j 
policijos Tarento uosto ir arsenalo 
rajonuose įvykdė kombinuotus 
saugumo manevrus, kuriuos stebė
jo vadovaujantieji kariuomenės ir 
policijos pareigūnai. Pagal dar ne-, 
patvirtintus pranešimus, manevraij 
buvo atlikti, gavus įpsėjima, kad • 
komunistai rengia sukilimą tuo at- i 
veju, jei Italija prisidės prie Va-. 
karų Europos karinės sąjungos.

Paryžius. AFP iš gerai informuo
tų šaltinių praneša, kad sovietai 
sutinką panaikinti Berlyno bloką-' 
dą, jei keturių didžiųjų pasikalbę- į 
jimai dėl visoms keturioms Vokie-• 
tijos zonoms bendros valiutos vėl ' 
bus pradėti. ‘Toliau taip pat pa- j 
reiškiama, kad ryšium su nauja 
rusų taktika, šeši neitralieji Sau- j 
gumo Tarybos nariai susitarė dėl < 
rezoliucijos, kurioje Sovietų Są
junga nėra pasmerkiama dėl Berly
no krizės.

Soeul. Kai komunistų kariai užė
mė Suchon ir Yosu miestus, vidaus 
reikalų ministeris visoj Pietų Ko- j 
rėjoj paskelbė išimties stovį. Seul 
policija suėmė visą eilę komunis
tų, kurie rengė atentatą nužudyti ■ 
pietų Korėjos prezidentą.

P. Korėjos vidaus reikalų min. 
T. Y. Yoon praneša, kad jis buvo 
priverstas pasiųsti kariuomenės 
sustiprinimą į Suchon, kad dar ko
vojančius dalinius galėtų paremti. 
Yosu mieste kovos tebevykstai. 
Kovose amerikiečiai nedalyvauja.

Maskvos radio praneša, kad Rau
donoji Armija pradėjo traukis iš 
įvairių šiaurinės Korėjos provin
cijų.

Madridas. Apie 100 rinktinių 
Ispanijos karininkų gavo įsakymą 
būti pasirengusiems vykti į JAV.

darbiauti su Vakarų Europos Uni- tuo atitinkamus politinius įsiparei- 
ja. Bet labai kietas pasirodęs Šve- gojimus, kurių kratosi švedai, 
dijos užs. reik, ministeris Undėn, 
kuris nuro'dinėjo į tradicinį Švedi
jos neutralumą. Nei jam, nei nor
vegų ir danų ministeriams Mar- 
shallis nepateikęs kategoriškų rei
kalavimų, tik pareiškęs JAV norą, 
kad Skandinavijos kraštai glau
džiau derintų savo gynimo planus 
su Vakarų Europa. Kartu jis pa
reiškęs Undėnui, jog jis netikįs, 
kad demokratinė valstybė galėtų 
išlikti neutrali Rytų-Vakarų kon
flikte, kur reikalas eina apie visai 
žmonijai gyvybinių laisvės inte
resų išgelbėjimą. Jis davęs suprasti, 
kad JAV sutinka garantuoti Skan
dinavijos valstybes nuo užpuolimo. 
Danai su norvegais, kaip infor
muoja „Basler Nachrichten", linkę 
tas garantijas priimti, bet tuo tar
pu susilaiką, laukdami, kad gal

Vakarinių demokratijų 
organizavimas eina labai 
bet kol kas gana palaidai.

„United Press" praneša, . „ 
tų Imperijos ministerių pirmininkų 
konferencija svarstė sudarymą di
džiulio antisovietinio bloko, kuris 
nuo Vakarų Europos per Afriką 
eitų ligi Rytų Azijos. Svarbiausi to 
plano punktai, anot UP, buvo:

Indiją sulaikyti nuo pasiskelbimo 
respublika, nes tada sovietai ją 
tuoj per savo penktąją koloną pa
verstų savo satelitu. Paryžiuj pats 
Marshallis ilgai įtikinėjęs Indijos 
premjerą Nehru, kad prisidėtų prie 
to bloko. Ta linkme veikė^ ir 
Australijos užs. reik, ministeris 
Evatt ir N. Zelandijos Frazer.

Antras punktas — visomis leisti
nomis priemonėmis prikalbinti 
Burmą, kad grįžtų į Britų Com- _____________,___
monwealth. Išsijungusi iš Britų Im- (janams tarpininkaujant pasiseks 
perijos, Burma paskendo kpmunis- perkaibėti ir Švediją.
tų sukurstytame chaose. Tuo tarpu Oslo susirinkę švedų,

Lengviausia buvę su Pietų Afri- danų ir norvegų karo ministerial 
ka, kurios premjeras Dr. Malian svarstė, anot „Exchange", techni- 
•stebėtinai noriai sutikęs prisidėti kinius Skandinavijos gynimo pla- 
prie tos antisovietinės kombinaci- nūs, kaip vad. „Bodeno linijos" 
jos. gynimą, Danijos apginklavimą pie-

Marshallis, kuris prikišęs pirštus tų Švedijai apsaugoti nuo amfi- 
ir prie tos kombinacijos, Paryžiuj binio sovietų užpuolimo iš Vokie- 
vedė eilę slaptų — „privačių" — tijos ir pan. Didžiausia problema 
derybų Vakarų Europos gynimo švedams — apginkluoti ir aprū- 
sistemai išplėsti į pietus (Vjdurže- pinti danų ir norvegų kariuomenes: 
mio jūrą) ir šiaurę (Skandinaviją), norėdami sąžiningai pildyti pramo- 
Iš pasikalbėjimų su Norvegijos nės tiekimus sovietams/ švedai 
užs. reik, ministerių Dr. Lange ir pritrūksta kvapo savo skandina- 
Danijos Rasmussenu paaiškėję, viniams kaimynams paremti, ir dėl 
kad tie kraštai nemato principinių to šie vis labiau linksta priimti 
kliūčių glaudžiau kariškai bendra- JAV siūlomą pagalbą ir kartu su

jogBri-
Vakarų Europos karinį apsijun- 

gimą skatina ir JAV finansų 
sluoksniai. New Yorko „Chase Na
tional Bank" prezidentas Winthrop 
Aldrich, įtakingiausias \Vallstreeto 
(JAV finansų metropolijos) šulas, 
kurį 
JAV 
kad 
JAV 
sėlio 
pa karinę sąjungą ir ją ginkluoti 
naujos „skolinimo ir nuomojimo" 
sistemos pagrindu.

Dewey numatąs pasiskirti 
iždo sekretorium, pareiškė, 
Dewey išrinkus prezidentu 
turės tuoj prisidėti prie Briu- 
pakto, sudaryti su Vak. Euro-

Londonas. Tarptautinis laivyno 
metraštis „Jones fighting ships" 
praneša, kad šiuo metu Sovietų 
Sąjunga turinti 250 povandeninių 
laivų ir nemažiau, kaip 100 yra 
statyboje.
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