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LIETUVIU TREMTINIU
PASTORACIJOS PERTVARKYMAS

Iš vie tintųjų asmenų pastoraci
ja, Apaštalinio Sosto patvarky
mu, nuo 1946 metų pradžios buvo 
tvarkoma Popiežiaus Misijos Tau
tinių Delegatų. Visiems lietuvių 
tremtinių religiniams ir morali
niams reikalams tvarkyti tų pa
čių metų sausio mėn. 18 d. buvo 
paskirtas Tautinis Delegatas lie
tuviams Vokietijoj ir Austrijoj. 
Jo kompetencija apėmė visus mi
nėtuose kraštuose gyvenančius 
lietuvius kunigus ir tikinčiuosius. 
Tautinis Delegatas lietuvių pas
toraciją tvarkė glaudžiai bendra
darbiaudamas su J. E. Vysk. A. J. 
Muench, Apaštaliniu Vizitatorium 
ir Popiežiaus Misijos Šefu Vo
kietijoj. Tautinio Delegato juris
dikcijos galia buvo kumuliatyvi- 
nė su vokiečių vietos vyskupais 
(Ordinarais). Tačiau pastarieji 
praktiškai jų pagal Kanonų Tei
sės nuostatus turimą jurisdikcijos 
galią lietuvių tikinčiųjų ir kunigų 
atžvilgiu retai tevartodavo. Tau
tiniai Delegatai, tiek savo var
du, tiek kompetencija, sudarė iš
imtį iš Kanonų Taisės nustatytos 
bažnytinės administracijos tvar
kos. Kalbamąją išimtį Apaštalinis 
Sostas padarė atsižvelgdamas į 
ypatingą išvietintųjų asmenų pa
dėtį, kuri teisiškai, ūkiškai ir po
litiškai skyrėsi nuo vokiečių. 
Steigdamas Tautinių Delegatų in
stituciją, Apaštalinis Sostas svar
biausiai siekė tremtinių sielų ge
rovės, kuri to laiko sąlygose ge
riausiai galėjo būti patikinta au
tonomiškai tvarkant atskirų tau
tybių pastoraciją.

Praėjus trims metams, Apašta
linis Sostas, atsižvelgdamas į da
bartines sąlygas nutarė, kiek tai 
galima, šioje srityje grąžinti nor
malią teisinę padėtį, ir todėl Tau
tiniams Delegatams suteiktas spe- 
cialines galias atšaukti bei Išvie-

HESSENE MAŽĖJA DP SKAIČIUS
Wiesbadenas. Hesseno DP skai

čius kas mėnuo mažėja, pareiškė 
Hesseno karinės valdžios Hesseno 
viešosios gerovės dir. Francis E. 
Sheehan. Tik per gruodžio mėn. 
DP skaičius sumažėjo 1520 asme
nimis.

Daugiau negu pusė iš 1015 DP, 
kurie savo emigracinius reikalus 
tvarkė per Butzbacho IRO emi
gracinę stovyklą, išvyko į Kana
dą, 213 į Australiją, 133 į Belgiją, 
116 į Maroką, 30 į Turkiją, 26 į 
Prancūziją, 11 į JAV ir 7 į Angliją.

Iš 39.910 DP, kuriuos šiuo metu 
globoja IRO Hesseno krašte, be
veik pusė yra apgyvendinti Kasse- 
lio rajone, daugiau negu 10.000 
Frankfurto apygardoje, apie 6000 
Fuldos apylinkėse ir 3767 Bens- 
heime.

Dar apie 27.244 nevokiečiai gy
vena Hesseno privačiame ūky ir 
15.209 DP dirba darbo kuopose. 

tintųjų asmenų pastoraciją per
tvarkyti. Tuo būdu nuo š. m. sau
sio mėn. 1 dienos Tautinio Dele
gato lietuviams Vokietijoj ir Aus
trijoj turėtoji jurisdikcijos galia 
užsibaigė ir lietuvių tremtinių 
pastoracija jurisdikcijos atžvilgiu 
atiteko vokiečių vietos Vysku
pams (Ordinarams). Tačiau šis 
Apaštalinio Sosto patvarkymas ne 
visiškai panaikino atskirų tauty
bių pastoracijos autonomiją. Bu
vusiam Tautiniam Delegatui, kad 
ir atšaukus jo turėtą jurisdikcijos 
galią, yra pavesta toliau tvarkyti 
savo tautiečių pastoraciją nauju 
„Flūchtlingsoberseelsorger" titu
lu. Iki š. m. sausio mėn. 1 dienos 
Tautinis Delegatas lietuviams Vo
kietijoj ir Austrijoj nuo minėtos 
datos vadinasi Vyriausiu lietuvių 
tremtinių Vokietijoj ir Austrijoj 
sielovados tvarkytoju, o jo įstaiga, 
kuri ir toliau lieka Kirchheim- 
Teck (Wurtt.), Steingaustr. 18, va
dinama „Lietuvių Tremtinių Sie
lovados Tarnyba Vokietijoj ir 
Austrijoj“.

Vyriausiam Sielovados Tvarky
tojui priklauso savo tautiečių ku

A. TAMOŠAITIENE SU SAVO MOKINĖMIS KANADOJE AUD2IA LIETUVIŲ TAUTINIUS DRABUŽIUS
Žinoma lietuvių tautinių kostiumų ir kilimų audėja Anastazija Tamošaitienė, nuvykusi į Kanadą, suorganizavo 

studiją, kurią šiuo metu lanko apie 25 lietuvaitės. Praėjusių metų gruodžio 5 d. Montrealy ši A. Tamošaitienės stu
dija surengė savo darbų parodą, kurią atidarė Kanados rankdarbių gildijos pirmininkė Miss Lighthall. Parodą taip 
pat aprašė Kanados laikraščiai, įdėdami fotografijas iš studijos darbo. Laikraštis „The Ensign“ ilgesniame str. „DP 
rankdarbių grupė prisideda prie Kanados kultūros praturtinimo“ rašo: „Mūsų kraštas, kuris sudarė galimybę apsi
gyventi Europos išvietintiems asmenims, mato, kad naujieji piliečiai gali duoti daugiau, negu tik žmogaus darbo 
jėgą. Dėl to, kad senesnių kraštų kultūra, įleisdama šaknis, praturtina bei papildo geriausius Kanados gyvenimo 
elementus, lietuvių grupės suruošta Montrealy rankdarbių paroda labai patraukė visų dėmesį. Vietiniams gyven
tojams, kurie didžiuojasi prancūziškosios Kanados savitu liaudies menu, kuris iš visos dominijos pasireiškia tik 
Quebeco provincijoj, naujos kultūros pademonstravimas buvo įdomus. Meniškumas ir spalvingumas buvo komen
tuojami su nusistebėjimu. O sumanumas ir kantrybė lietuvių tarnaičių ir įmonių darbininkių buvo labai įvertintas.“

nigų ir pasauliečių kultūrinių, so
cialinių ir karitatyvinių reikalų 
tvarkymas, bendradarbiaujant su 
Popiežiaus Misija, kuri paliekama 
Kronberge. Jurisdikcijos galia, 
kaip jau minėta, priklauso vo
kiečių vietos vyskupams (Ordina
rams).

Pereitų metų gruodžio mėn. 17 
d. Tautiniam Delegatui aptarus 
naują padėtį su Vokietijos Vys
kupų Konferencijos Pirmininku 
J. Em. Kardinolu J. Frings ir šiuo 
metu jau gavus didelės daugu
mos vokiečių Vyskupų principinį 
sutikimą dėl Vyriausio Lietuvių 
Tremtinių Sielovados Tvarkytojo 
teisės lietuvius kunigus skirti, at-

Tamsus Izraelio užkulisiai
Prieš metus jauni Izraelio žydu

kai rankomis mėtydavo namie pa
sigamintas bombas iš pasenusių 
keleivinių lėktuvų. Šiandien išpru
sę Izraelio aviatoriai arabus gąs
dina skraidydami moderniomis 
Spitfire, Mosquito, Messerschmitt 

šaukti bei prižiūrėti, susidarė ga
limumo šį mūsų pastoracijos pat
varkymą paskelbti visuomenės 
žiniai.

Vyriausias tremtinių Sielovados 
Tvarkytojas lietuviams Vokieti
joj ir Austrijoj rūpinsis, kad ir 
toliau lietuvių tremtinių stovyklos 
bei kolonijos, mokyklos ir organi
zacijos būtų religiškai aprūpina
mos lietuvių kunigų. Iki šiol bu
vęs lietuvių tremtinių pastoraci
jos tinklas su Vyr. Sielovados 
Tvarkytojo įgaliotiniais Austrijoj 
ir britų okupuotoje Vokietijos zo
noj, Tautiniais Dekanais ir sto
vyklų bei kolonijų mokyklą ir or
ganizacijų kapelionais palieka ne
paliestas.

Kan. Feliksas KAPOČIUS 
VYRIAUSIAS LIETUVIŲ TREM

TINIŲ SIELOVADOS 
TVARKYTOJAS VOKIETIJOJE 

IR AUSTRIJOJE

mašinomis, kartais nuo karto pasi
rodo net skraidančių super-tvir- 
tovių.

Tą stebuklą padarė didžiausia 
žmonijos istorijoje kontrabandos 
organizacija, veikianti masoniniu 
principu ir pasauliniu mastu. Tatai 

„Le Monde" laikrašty konstatuoja 
vienas buvęs Izraelio armijos la
kūnas.

Toji organizacija vadinasi Izraeli 
Airtransport Command (trumpai 
ATC), kuriai vadovauja vienas 
praeitame kare išgarsėjęs ameri
kiečių laivyno lakūnas. Tos orga
nizacijos žinioje yra visas tinklas 
bazių, kurių vardai maskuoti, pav. 
Zatec (Čekoslovakijoj) vadinamas 
Zebra, Krusevo (Jugoslavijoj) — 
Alabama, Odesa (Rusijoj) ir t t

Daugiausia lėktuvų Izraelio agen
tai supirko Prancūzijoj iš JAV ka
ro meto išteklių, bet daug buvo 
nupirkta pačioj Amerikoj — ta
riamai didžiosioms tarptautinėms 
oro linijoms. Tačiau pats pagrindi
nis karo medžiagų tiekėjas Izrae
liui yra Čekoslovakija. Tiesą pasa
kius, iš pradžių Škodos fabrikai 
vienodai aprūpindavo ir žydus, ir 
arabus, tačiau po komunistų per
versmo praeitą pavasarį Maskva 
įsakė ginklus testatyti žydams. 
„Kasdien ATC iš Čekoslovakijos 
gabena į Izraelį Messerschmitt lėk
tuvus, bombas, municiją, visokią 
lengvąją karo medžiagą", liudija 
buvęs Izraelio lakūnas prancūzų 
laikrašty.

ATC personalą sudaro amerikie
čiai, rusai, švedai, pietų afrikiečiai, 
net keli britai ir prancūzai. Lakū
nus Izraelis prisivilioja doleriais. 
Išvykdamas į Palestiną, kiekvienas 
savanoris gauna 1000 dolerių, nu
vykęs į Tel Avivą 275 dolerius.

Į pietus nuo Romos, Italijoj, yra 
Izraelio aviacijos mokykla, kurios 
viršininkas yra vienas JAV pulki
ninkas. Iš čia lakūnai siunčiami 
arba į Čekoslovakiją, kur jie atlie
ka pratimus su Messerschmitt tipo 
naikintuvais, arba į Rusiją, kur 
skraido sprausminiais lėktuvais, 
arba į Palestiną, kur sodinami į 
bombonešius ir siunčiami arabų te
rorizuoti.

Maža kas turi taip puikiai suor
ganizuotą saugumo policiją kaip 
Izraelis, sako „Le Monde" prane
šėjas. Čia surankioti tūzai iš britų 
Intelligence Service, buvusio nacių 
Gestapo, dabartinio sovietų MVD, 
— įstaigų, kuriose (ypač pastaro
joj) žydai buvo gausiai atstovau
jami. Pats viršininkas esąs čekis
tas iš Rusijos,, kurį vadiną Benja
mino vardu. Benjaminui be kitko 
pavesta prižiūrėti Jungtinių Tautų 
priežiūros komisiją, kad ji nepa
matytų, ko nereikia. Jo pavaduo
toja esanti jauna žydukė, kurios 
pareiga yra teikti klaidingas ži
nias Jungtinių Tautų stebėtojams.

Patikrintomis žiniomis, Izraely 
yra daugiau kaip 300 sovietų ste
bėtojų ir ekspertų. Panašu į tiesą, 
kad sovietai „paskolino" Izraeliui 
vieną vokiečių generolą, kuris 
puikiai pravedė visiškai nelauktą 
arabų apsupimą. Kai kuriuose žy
dų daliniuose yra sovietų karinin
kų, kurie veikia kaip patarėjai. 
Manoma, kad ne keno kito, o so
vietų įkvėpti žydai ketina steigti 
aviacijos bazes Negebo tyruose, — 
toje raktinėje srityje naftos rajo
nams ir Suezo kanalo erdvei ap
valdyti. Nenuostabu, kad žydų ir 
arabų konfliktas nėra vien naminis 
semitinių brolių reikalas.
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„Tu nesupranti, kaip kenčia nekalti žmones!"
Taip barė jauna vokietė savo 

19 metų brolį. Ji grižo 1948 metų 
spalių jnėnesį iš Lietuvos su 3.500 
vokiečių transportu, kurie elge
tavo Lietuvoje. Tai ne pirmas 
toks vokiečių elgetų transportas 
iš Lietuvos. Ji tvirtino: „Tūkstan
čiai vokiečių turi būt dėkingi lie
tuviams už išgelbėjimą gyvybės“.

Kaip ji pateko Lietuvon? Ši 
moteris kilusi iš vakarų Vokieti
jos. Ištekėjusi Karaliaučiuj. 1945 
metais Karaliaučiui kritus, visi 
jo gyventojai kentė neapsakomą 
bolševikų siaubą. Likę gyvi žmo
nės buvo varomi į nelaisvę per 
lavonų krūvas. Kas pakliuvo, ka
riai ar civiliai, vaikai ar seneliai, 
visi buvo varomi šimtus kilome
trų į koncentracijos stovyklas. 
Tokiu būdu ir minimoji pasako
toja pateko Rusijon. Ji laukė kū
dikio. Pagimdžius buvo paleista 
namo. Transportas su belaisviais 
važiavo į Frankfurtą prie Oderio. 
Jai pavyko išsprukti Karaliau
čiuje. Tikėjosi ką nors rasti. Jos 
laimė! Susitiko savo vyrą, nese
niai paleistą iš nelaisvės. Jis bu
vo taip iškankintas, kad vos paė
jo. Nei namų nei pažįstamų Ka
raliaučiuje nerado. Absoliučiai 
jokios galimybės gyventi Kara
liaučiuje nebuvo. Sužinoję, kad 
Lietuvoje galima gauti maisto ir 
lietuviai gailestingos širdies, su 
kūdikiu ir vyru vargais negalais, 
slapstydamiesi prekiniuose vago- dešinę*?____ _ __ ____ ______ __
nuošė, pateko į Kauną. Čia pra- 5°į-*“s’1,o* \a,aitlenė« J* v^Us *r ’ , NCWC lietuviu skvriaus vedėjas irgyveno sešias dienas.

Kaunas mažai nukentėjęs nuo 
karo. Gatvėse maišosi rusiška ir apylinkės. Nors ir čia milicija 
lietuviška milicija. Lietuviai mi- persekiojo, bet geresnės buvo 
licininkai jauni pusberniai. Kau- pragyvenimo sąlygos. Partizanai 
ne buvo sunku išsilaikyti. Bandė vokiečiams elgetoms nuolaidūs, 
apsigyventi Marijampolėje bei Taip viešėjo Lietuvoje metus 
apylinkėse. Tenai dažni ir smar- ir keturis mėnesius. Dirbo 
kūs partizanų su komunistais su- ūkininkus arba susimesdavo

sirėmimai įvarė daug baimės. Me
tėsi į Šiaulių miestą bei jo apy
linkes. Čia irgi partizanų gausu
mas ir žiauri milicija neleido il
gai svečiuotis. Mėgiamiausia jų 
vieta buvo Dubysos pakrantės, 
gražieji jos miškai ir Kėdainių

BALF-o atstovo J. Valaičio Išleistuvės 
New-Yorko uoste. Stovi iš kairės i

* " BALF-o pirm, k u n. dr. J.

NCWC lietuviu skyriaus vedėjas ir 
BALF-o direktorius J. B. Laučka

pas 
vo-

Lietuviai Belgijoj laukia 
sutarčių pabaigos

Apie lietuvių gyvenimą Belgijoj 
taip rašo Belgijoj išeinąs rotato
rium spausdinamas lietuvių dvisa- 
vaitraštis „Gimtoji šalis" Nr. 1:

„Visose septyniose Limburgo ka
syklose yra daugiau ar mažiau lie
tuvių. Bet daugiausia jų susibūrę 
Waterschei, Zwartbergo ir Win- 
terslago kasyklų rajone, kurios 
yra labai arti viena kitos. Tuo 
tarpu Limburge yra 72 šeimos ir 
apie 140 viengungių. Vaikučių yra 
apie 76, iš jų 24 mokyklinio am
žiaus. Pastarieji lanko flamų mo
kyklas, jau gerokai pramokę vieti
nės kalbos ir be rūpesčių leidžia 
jaunas dienas.

Ir štai iš viso to gražaus lietuvių 
Skaičiaus dar neteko nė vieno už
tikti, kuris norėtų čia pasilikti. Ir 
kodėl gi? Labiausiai visus atbaido 
Šimkus, pavojingas ir nesveikas 
kasyklos darbas. Antra tai nepra- 
matymas šviesesnės ateities. Su
taupyti, kad nusipirkus sau namu
ką ar žemės gabaliuką — neįma
noma. Iš to, kas uždirbama, pa
kanka tik maistui ir rūbams. Darbą 
už kasyklos ribų gauti gana sun
ku, o ir gavus pragyvenimas sun
kus, nes mažiau uždirbama. Gi 
dirbti visą laiką tik už duoną ir 
rūbą, nesutaupant ateičiai ir se
natvei — tai jau kažkas prieš žmo
gaus savisaugos jausmą. Trečia,

jon, o iš ten — kur nors kitur lai
mės paieškoti, nes iš Belgijos bent 
iki šiolei masinės emigracijos 
perspektyvų nematyti.

Pagaliau atvykusiems svetimša
liams neduota palankių sąlygų 
grupuotis ir sudaryti tautines ben
druomenes.- Buvo norima juos 
įjungti į flamų gyvenimą: jų pa
pročius, tautines ir religines šven
tes. Buvo norėta, kad tie svetim
šaliai liktų čia kaip antroje tėvy
nėje. Bet jau dabar pastebėta, kad 
šitoks elgimosi būdas pagrindinai 
klaidingas. Ypač neprijunko lietu
viai, nes jiems flamų charakteris 
ir jų būdas nepakeliui, ypač, dar 
kad gyvenama tvirta laisvos Tėvy
nės viltimi.

Šeimos įkurdintos pakenčiamai. 
Gauna virtuvę ir 2—3 kambarius. 
Nuoma didinama pagal praleistų 
dienų skaičių. Anglių duodama 
pakankamai. Šviesa irgi neperbran- 
gi. Didesnė šeimų dalis gyvena na
muose, kitos dar barakuose dėlei 
namų stokos arba dėl mažesnės 
nuomos.

Viengungiai prisiglaudę daugiau
sia kur po kelis kavinėse arba pas 
šeimas. Yra dar gyvenančių bara
kuose, kurie savo išore ir vidumi 
daro nekokį įspūdį.

Kultūriniam gyvenimui — kaip 
bibliotekos, sporto aikščių įrengi-

kiečių būrys į nelaimingų išvež
tųjų ūkius, kurių dauguma tušti, 
apleisti griūva. Milicija, užtikusi 
„naujus gyventojus“, pasiųsdavo 
prie sunkių darbų arba grąžin
davo į Rytprūsius. Kadangi iš ten 
vėl grįžta, pradėjo vežti Vokieti
jon į rusų zoną. Pasakotoja ma
no, kad tie 3.500 vokiečių yra pas
kutiniai iš Lietuvos. Ji kalba lie
tuviškai, o mergaitė dar nemo
kanti gerai vokiškai, mėgstanti 
tik lietuviškai kalbėti. Pasakotoja 
mielai grįžtų Lietuvon. Argumen
tuoja, kad čia, savo tėvynėje, tarp 
savųjų neranda pagalbos. Lietu
viai, patys neturėdami, paskuti
niu kąsniu dalinasi su vargšais. 
Kada juos surinko vežti, lietuviai 
jiems nešė duonos ir lašinių. Ver
kė atsisveikindami. Visi manė, 
kad veš ne Vokietijon, bet Sibi
ran. Vežė užkaltuose gyvuliniuo
se vagonuose. Per tris savaites 
jokio aprūpinimo nedavė. Vežė 
žiauriau kaip gyvulius.

Kaip atrodo mūsų kenčiančioj i 
tėvynė? Pasakotoja kalbėjo ner
vingai. Be galo daug vargo, skur
do ir skausmo, ūkiai nuo 30 ha. 
be savininkų. Vieni stovi tušti ir 
griūva, kituose kalchozai arba 
sovchozai. Savininkų dauguma iš
vežta arba miškuose su partiza
nais. Taip pat ir inteligentai iš
vežti arba miškuose. Partizanų 
daug. Partizanai kovoja prieš ko
munistų žiaurų sauvaliavimą ir 
ūkių kolektivizaciją. Mirtis tam, 
kuris vers rašytis į kolchozus ar
ba savanoriu rašysis.

Miškai sparčiai kertami ir ve- 
1 žami į Rusiją, ūkininkai apdėti 

nepakeliamais mokesčiais ir py
liavomis. Už mažą trūkumą tre
miami Sibiran, ūkininkai dirba 
dieną ir naktį. „Mes vokiečiai ne-' 
pajėgiame tiek dirbti, kiek lietu
viai dirba. Vienas lietuvis padir
ba kiek 20 vokiečių“, tokiais žo
džiais vokietė garsino lietuvių 
darbštumą, ironiškai žvelgdama į 
bendrakeleivius vokiečius, ūki
ninkai viską turi pasigaminti na
muose. Tik tabakas ir degtinė 
gaunami laisvai. Kita visa reikia 
kortelėmis gauti, o kas ne komu
nistas, kortelių negauna. Mokes
čiai, pyliavos, taip ūkininką 
smaugia, kad dieną ir naktį dirb
damas vis tiek žiauriai skursta. 
Tačiau duonos, lašinių ir kiauši
nių elgetaujantieji gaudavo. „Pa
tys nevalgo, o mums duodavo.“ 
Mielai prisimena 1947 metų kū- 
čias ir Kalėdas. Lietuvių vaišin
gumas ir pamaldumas pasakoto
jai paliko gilų įspūdį.

Į bažnyčią draudžia eiti, bet žmo
nės eina. Labai daug elgetų, ypač 
iš Rusijos, ūkininkai jų nemėgsta, 
partizanai nepakenčia. Vokieči
ais pasitikėdavo. „Kur nueisi, vis 
klausia, ar greit bus karas.“ Visi 
laukia pasikeitimo. Dieną ir naktį 
žmonės kenčia baimę. Kariuome
nės labai daug.

Žiauriausias dalykas, ką ji ma
tė, tai buvo 1948 metų liepos mė
nesį masinis lietuvių vežimas. 
Anksti rytą NKVD apsupo ūkius 
ir grūdo žmones į mašinas. Vežė 
ūkininkus, kurie turėjo nemažiau 
kaip 30 ha. Vežė partizanų gimi
nes ir šeimas tų, kurie išbėgo va
karų Vokietijon. Žmonės klykė ir 
alpo. Moterys ir naujagimiai mi
rė sugrūsti į vagonus. Šią žiaurią 

, sceną dar labiau skaudino komu- 
. nistai, palydėdami su orkestru.

Popiežiaus Pijaus XII malda 
Šventiesiems Metams

Visagalis ir Amžinasis Dieve, visa savo siela mes dė
kojame Tau už didelę Šventųjų Metų dovaną.

O dangaus Tėve, kurs visa matai, kurs tyrinėji ir val
dai žmonių širdis, padaryk jas, šiuo malonių ir išganymo 
metu, klusnias savo Sūnaus balsui.

Tebūna Šventieji Metai visiems apsiplovimo ir šven
tėj imo, vidaus gyvenimo ir atsilyginimo metai, metai 
didelio gręžimos ir didelio dovanojimo.

Tiems, kurie kenčia persekiojimą už tikėjimą, duok 
savo stiprybės dvasią, kad jie būtų neatrišamai sujungti 
su Kristumi ir jo Eklezija.

Globok, o Viešpatie savo Sūnaus Vietininką čia že
mėje, Vyskupus, kunigus, vienuolius, vienuoles, tikin
čiuosius. Padaryk, kad visi, kunigai ir pasauliečiai, jau
nuoliai, suaugusieji ir seni, būdami glaudžioje dvasios ir 
širdies vienybėje, sudarytų nepajudinamą uolą, prieš ku
rią sulūžtų Tavo priešų siautimas.

Tegul Tavo malonė sužadina visuose žmonėse meilę 
tokiai daugybei nelaimingųjų, kuriuos neturtas ir skurdas 
nuveda į žmonių nevertas gyvenimo sąlygas.

■ Sielose tų, kurie vadina Tave Tėvo vardu, pagyvink 
alkį ir troškimą visuomeninio teisingumo ir broliškos 
meilės darbuose ir tiesoje.

Duok, Viešpatie, taiką mūsų metui, taiką sieloms, taiką 
šeimoms, taiką tėvynei, taiką tautose. Tegul suraminimo 
ir sutaikymo vaivorykštė savo skaisčios šviesos lanku 
apriečia žemę, pašventintą Tavo dieviškojo Sūnaus gyve
nimu ir kančia.

Visokio suraminimo. Dieve! Gili yra mūsų nelaimė, 
sunkūs yra mūsų nusikaltimai, nesuskaitomi mūsų rei
kalai, bet dar didesnis yra mūsų pasitikėjimas Tavimi!

Jausdami mūsų nevertumą, mes dedame visą mūsų 
likimą kaip sūnūs į Tavo rankas, sujungdami mūsų silp
nas maldas su užtarymu ir nuopelnais Garbingiausios 
Panos Marijos ir visų Šventųjų.

Duok ligoniams kantrumą ir sveikatą, mergaitėms 
skaistumą, jaunuoliams tikėjimo stiprybę, šeimų tėvams 
palaimą ir šeimos židinio šventumą, motinoms jų auklė
jamojo pašaukimo įvykdymą, našlaičiams meilingą globą, 
tremtiniams ir belaisviams jų tėvynę, visiems savo ma
lonę kaip paruošimą ir kaip amžinos laimės danguje 
laidą. Amen!

Pasakotoja kartojo savo broliui: 
„Tu nesupranti, kaip kenčia ne
kalti žmonės. Aš tai sakiau pir
majam valdininkui, patekus į 
laisvę, aš nerimsiu ir toliau“! Jos 
teigimu, praeitų metų liepos mė
nesį išvežta apie ip.000. Partiza
nai kai kuriuos ešelonus stengėsi 
sutrukdyti.

Reikėjo pertraukti pasikalbėji
mą, nes už kelių minučių mūsų 
traukiniai ėjo priešingomis kryp
timis. Pasakotoja buvo labai pa
tenkinta sutikus lietuvį. Ji pasi
ryžus dar kartą Lietuvoje pagy
venti. O jei galimybė būtų, negai
lėsianti net savo gyvybės gelbėti 
nekaltiems žmonėms. Pr. P.

Sao Paulo veikia tik dvi
lietuviu mokyklos

Brazilijos lietuvių laikraštis „Ži
nios" Nr. 78 rašo apie gruodžio 
15 d. įvykusį Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoj metinį susirinkimą, ku
riame tedalyvavę tik 17 narių.

,Pirm. Al Bagdonas pranešė, kad 
LSB Valdyba pardavė Parque das 
Naęoes buvusius Maironio mo
kyklos rūmus, nes jie buvę tokio
je teisinėje ir jų naudojimo padė
tyje, kad buvęs pavojus jiems su
nykti be naudos. Už juos esą gau
ta 50 000 kruzeirų, kurie laikomi 
banke. Juos norima panaudoti tik 
naujų LSB nuosavybių įgijimui ar
ba jau turimų reformavimui, pritai
kant praktiškiems reikalams.

Toliau iš pranešimo paaiškėjo, 
kad šiemet Sao Paulyje veikė dvi 
LSB išlaikomos braziliškos mo
kyklos — Moocoje ir Vila Anasta- 
cio. Trečiosios Mokyklos rūmai. 
Vila Belą lietuviams pastatytoji 
mokykla, buvo išnuomoti. Lietuvių 
kalbos pamokos Vila Anastacio 
yra nuo balandžio mėnesio vidu
rio, o Moocoje nuo rugsėjo pabai
gos. Esą daromi žygiai užregistruo
ti LSB įstaigoje vadinamoje De
partamento de Assistencia Social, 
kad ir LSB jos išlaikomoms mo
kykloms galėtų gauti valdžios ap
mokamus mokytojus, socialę para
mą ir labdaringoms švietimo bei 
kultūros organizacijoms teikiamų

tai nedraugiškas vietinių gyvento
jų elgesys su svetimšaliais tiek 
darbovietėje, ligoninėje, pas gydy
toją, tiek ir kasdieniame gyveni
me./Darbininkas dabar visai nebe
vertinamas: dar visai nepagijęs 
varomas į darbą, gana lengvai iš
metamas iš kasyklos, grąsoma Ve

rnui — vakarų ruošimui ir pan. 
jokios oficijalios paramos nesu
laukta. Dėl to daugelis laiką lei
džia savaip, kartais ir nederamai. 
Ir kas čia kaltas: aplinkybės, gal 
valios stoka . . . gal tie, kuriems 
yra pareiga šiais žmonėmis rūpin
tis? — Sunku sužinoti.

kietija. Taip ir leidžiama dienos svetur.
Dėl visų tų ir daugelio kitų Dienos pilkos, rytojus neaiškus, 

priežasčių laukiama darbo sutar- Tik viltis sugrįžti Tėvynėn duoda 
ties pabaigos. Tada atgal Vokieti-noro ir jėgos gyventi." J. Gaidžio surengtų fotografijos kursų kursantai EichstStte-Reodorfe

palengvinimų.

V. GRYBAUSKAS IŠVYKO 
PRANCŪZIJON

Kaip patirta, žymusis mūsų krep
šininkas Vyt. Grybauskas š. m. sau
sio 23 d. išvyko Prancūzijon. Jis 
yra pakviestas į Mulhousą, kuria
me treniruos vietos krepšinio eki
pą l’Esperance ir su jau seniau 
atvykusiu ten mūsų krepšininku 
Biručiu žais už vietos klubą. D.
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Raudonieji patriotai kelia baime Kremliui B. RUTKŪNAS

VIENATVĖJE
SOVIETU PAVERGTOS TAUTOS KRATOSI INTERNACIONALINIO KOMUNIZMO Kas mane išgelbės iš didžių kančių —

Savo duotame interview „US 
News & World Report“ žurnalui 
vienas iš vadovaujančių Ameri
kos užsienio politikų John Foster 
Dulles į klausimą, ar JAV savo 
vedama j a politika nesukelia so
vietų vadams baimės ir tuo ne
blogina šių valstybių santykių, 
atsakė: „Mūsų politikoje yra tam 
tikrų aspektų, kurie patarnauja 
Sovietų propagandai. Bet aš ma
nau kad sovietų vadai nėra ryž
tingai užsimoję ieškoti geresnių 
santykių su JAV.“ „Yra faktas, 
kad ne tik Sovietų Sąjungos, bet 
ir kitų komunistų kontroliuojamų 
valstybių vadai visą dėmesį yra 
nukreipę į tuos reiškinius, kurie 
priverčia juos labiau susikoncen
truoti, atliekant savo vidaus už
davinius ir užleisti užsienio bei 
komunizmo išplėtimo reikalus. 
Ypatingai tokie satelitiniai kraš
tai kaip Jugoslavija, Čekoslovaki
ja ir Lenkija, labai nori turėti 
geresnių ekonominių santykių su 
Vakarais, kad galėtų gauti tų pre
kių, kurių jiems negali patiekti 
Rusija.“

Toliau savo atsakymuose Ame
rikos politikas nurodo, kad Va
karų Europa, nors ir ne tokiu 
tempu, kokiu reikėtų, ginkluojasi, 
bet šiuo metu esanti pakankamai 
pajėgi komunizmo plėtimąsi Euro
poje bent trejiems metams su
laikyti. John Foster Dulles, sugrį
žęs iš kelionės po Europą, rašo, 
kad Vakarų Europos tautos dar te
besijaučią „nuogos“ ir labai bai
minasi Raudonosios armijos atžy- 
giavimo. Jis pats tuo netikįs. Bet 
tautos, kurios tiesioginiai ant sa
vo kailio patiriančios Rusijos įta
ką, esančios „labai įbaugintos 
dažniausiai todėl, kad tų kraštų 
komunistų vadai pranašauja, jog 
tai gali įvykti.“

Gal tai ir įvyktų greičiau, negu 
daugelis politikų mano, jei ne vi
si tie reiškiniai, kurie internacio
nalinį komunizmą nori pakeisti 
tautiniu.

Iš atsakingų asmenų gauti pra
nešimai, rašo, „C. Maily Mail“, 
Vakarų saugumo įstaigose rodo, 
kad Lenkijos bei Čekoslovakijos 
komunistų vadai gavo įsakymus 
„sutrypti“ „nacionalinius judėji
mus“ ir „antisovietines manifes
tacijas“. Panašų įsakymą gavę ir 
Vokietijos rusų zonos komunistų 
vadai.

„New York Herald Tribūne“ 
savo sausio mėn 25 d. numery ra
šo, kad ir Vakarų Vokietijos ko
munistai toliau daugiau užakcen-

B. GEDMINAS 

tuosią „vokiškąjį komunizmą“ ir 
jam duosią daugiau kryžiuočių or- 
deno anspalvį bei rūpinsiąsi vie
tiniais vidaus reikalais.

Maskvos akimis žiūrint „tauti
nis komunizmas“, kuris išsivystė 
Jugoslavijoje, esąs šlykštus Krem
liaus įžeidimas, rašo C.D.M. Ber
lyno korespondentas Emest Lei- 
ser. Si komunizmo forma, kaip 
žinome, atsisako nuo išgarsintų
principų, kad Sovietų Sąjungos 
suklestėjimas turįs būti kiekvieno 
gero komunisto pirmasis tikslas 
ir, kad nuo to išsivystymo pri
klausysią ir Rusijos „vaikų“ ge
rovė. Jugoslavijos komunizmas, 
anot titininkų, turįs grįstis jugo
slavų tautos charakteriu.

Maršalas Tito! rašė Stalinui: 
„Mes mokomės ir kaip pavyzdį 
paėmėm sovietų sistemą, bet so
cializmo išsivystymas eina kiek 
kitokiomis formomis.“

„Tarptautinis komunizmas“ bet
gi reikalauja aklai sekti Krem
liaus užgaidas. Tito buvo vienas 
iš pirmųjų ištikimųjų Stalino pa
sekėjų sulaužęs šį Maskvos dik
tatą.

Pagal gautas informacijas Ber
lyne, Lenkijoj vis labiau pasireiš
kia rezistencinis judėjimas, kurio

tikslas kuo greičiau atsikratyti 
sovietų jungo. Rezistencinis ele
mentas stengiasi kuo daugiausiai 
įsilieti į komunistų partiją. Pana
šūs reiškiniai vykstą ir Čekoslo
vakijoje, tik ne tokioje aštrioje 
formoje kaip Lenkijoje, nes kaip 
„Daily Mail“ rašo, ten esą „tradi
ciniai mažiau antirusiško senti
mento negu Lenkijoj ir todėl, kad 
čekoslovakai vėliau pateko į so
vietų kaimenę ir teturėję mažiau 
laiko pažiūrėti, kaip rusų direk
tyvos veikia į jų kasdieninį gyve
nimą“. Čekoslovakijos komunistų 
vadas įsakęs savo patikimiau- 
siems padėjėjams „išrauti“ bet ko
kias pastangas mėginti kritikuoti 
Sovietų Sąjungą arba leisti Čeko
slovakijoje išsivystyti nacional
socialistinio pobūdžio • socializmui. 
Bet kad ir Čekoslovakijoje šis 
tautinio-patrijotinio komunizmo 
judėjimas yra plačiai išsiplėtęs 
rodo paskutinieji suėmimai, pa
daryti neva perversmo rengėjų 
uždanga ir sąskaita.

Bet antisovietinė agitacija ir 
„pragaištingos tendencijos“ sti
priausiai pasireiškia Rytų Vokie
tijoje. Sis reikalas jau nekartą 
buvęs svarstytas ir pačioje Mask
voje. Vietiniai Vokietijos komu

žemėje bekraštį ilgesį kenčiu.
Vakar juokės saulė, šiandie jau tamsu — 
amžinai aš vienas, vienišas esu.

Žėri ryto rasos, šlamščia kadugiai, 
baldami linguoja ant kalnų rugiai: 
žada žemei derlių, džiaugsmo dovanų, 
su lazda keleivio prie tavęs einu.

Būki vainikuota, būki mylima, 
motin mano žeme, žiedus keldama — 
tavo veidas spindi meile ir viltim, 
aš sūnus tavasis kelsiuos su tavim. •

nistų vadai yra pabrėžę, kad „ne
gali būti specialaus Vokiškojo so
cializmo“, „mes savo dviejų metų 
planą turime įvykdyti griežtai pri
silaikydami Markso-Lenino lini
jos“. Norėdami pašalinti šiuos rie- 
pageidaujamus elementus, Rytų 
Vokietijos komunistų vadai gavo 
įsakymą apvalyti komunistų va
dovaujamą Socialistų Vienybės 
partiją.

Dabartinis Vokietijos komunis
tų vadas Walter Ulbrecht oficia- 
liniame sovietų laikrašty Tagli- 
che Rundschau“ rašo: „Vienas iš 
esminių faktorių, norint pakelti 
mūsų partijos ideologinį stand
artą, yra partijos narių auklėjimas 
pagal griežtas tarptautines lini

jas. Atsiminkime, kad Sovietų ar
mijos nugalėjo fašizmą ne vien 
dėl to, kad išvaduoti demokratinį 
pasaulį, bet jos taip pat atidarė 
kelius į pažangą...“. „Tuo gali 
įsitikinti tiktai dirbančios klasės, 
kad mūsų žmonių demokratija 
tarnauja mūsų kovos interesams 
už Vokietijos vienybę ir pilną su- 
demokratinimą.“

„Daily Mail“ čia priduria: „Ką 
ponas Ulbrecht sakė viešai, Len
kijos ir Čekoslovakijos komunis
tų partijos vadams tėra galima 
daugiau privačiai griežčiau pakal
bėti jų kraštų komunistų tary
bose. Yra įsakyta, kad Rusija turi 
būti vėl pastatyta ir įsodinta į tą 
patį balną, iš kurio buvo šiuose 
mėnesiuose išmesta.“

P. KIAULENAS Peisažas prie Lisabonos

DINGO 40 ESTŲ
Pereitą vasarą 40 estų motori- 

riniu laivu „Billy“ išvyko iš Ge
teborgo uosto Švedijoje, su tikslu 
pasiekti JAV. Paskutinės žinios 
apie juos gautos maždaug po mė
nesio po išvykimo iš Portugalijos 
pakrantės. Manoma, kad juos 
okeane bus užtikusi audra ir visi 
ous žuvę. Tačiau yra ir kitų nuo
monių. Turimomis žiniomis, Ska
gerake juos susitikęs vienas rusų 
laivas, plaukiąs į Geteborgą. Tas 
priplaukęs prie „Billy“ per 100 
metrų ir pareiškęs didelį susido
mėjimą šiuo emigrantų laiveliu. 
„Billy“, gero vėjo dėka, pavykę 
pasišalinti. Portugalijos pakran
tėj „Billy“ susitikęs kitą estų lai
vą, ir abu kartu pasileidę okea
nam Dabar emigrantai, plaukę 
antruoju laivų, kuris laimingai 
pasiekęs JAV, rašo, kad netoli 
Portugalijos jie susitikę kitą ru
sų laivą. Kadangi „Billy“ negalė
jęs taip greit plaukti, kaip jie, tai 
jiems pavykę pabėgti, tačiau kas 
atsitiko su „Billy“ ir jų tautie
čiais, jie nežiną.

LLV/SB

Jurgis Jankus

1P tušus
40

Pernakvoti daug kur buvo galima. Galėjom nueiti į Na
viko pirtelę arba į Valentino jaują. Pirtelė stovėjo prie 
upelio visiškai netoli miško, o jauja krūmučiuose toli nuo 
triobų, bet mes tebebuvome išgąsdinti rytmetinio gaudy
mo ir verčiau apsisprendėme miegoti čia pat.

Tėvas nueidamas nusivilko milinį ir paliko man. Jis pa
žadėjo rytoj vėl užeiti.

Naktis buvo tamsi ir tyli. Pasilikę tylėjom ir klausėm 
tėvo žingsnių, garsiai nutreškančių per sušalusią žemę. 
Vėl prasigiedrino. Pro medžių šakas mirgėjo žvaigždės ir 
jokios kitos šviesos čia nebuvo. Nebuvo tos šviesos ir 
širyse.

Kad nereikėtų gulti tiesiai ant sušalusios žemės, pasi- 
laužėm eglišakių, susimetėm po tankiom eglutėm ir taisė- 
mės gulti.

— Kaip tau koja? — paklausiau.
— Nežinau. Truputį dega, — atsakė.
— Se milinę. Susisuk, — pasakiau numesdamas tėvo 

milinę.
Bet Palys nesisuko. Jis pasiūlė nusivilkti kailinius, vie

nus pasitiesti, kitais užsikloti, o miline kojas abiem susi
sukti.

Sugulėm. Po eglutėm buvo nepaprastai tamsu ir nebuvo 
matyti nė menkiausios žvaigždelės. Buvau pavargęs, bet 
užmigti negalėjau. Jutau, kad nemiega ir Palys. Valandėlę 

gulėdavo ramiai, atsargiai atsargiai pajudindavo koją ir 
vėl nurimdavo.

— Skauda? — paklausiau.
— Ne. Tik taij> nepatogu.
Ir patylėjęs pridėjo:
— Ką tu galvoji?

Apie ką? — paklausiau. Aš nesupratau, apie ką jis kal
bėjo: apie koją, ar apie mūsų nelaimę.

— Kada tas viskas pasibaigs?
— Kad dar neprasidėjo, — trumpai pasakiau.
— Tu nesijuok. Pradžios užtenka, bet kada bus galas. 

Visą amžių miške neišsislapstysim.
— Karas amžinai nebus. Pasibaigs ir sugrįšim, — at

sakiau.
— Jis tai pasibaigs, bet vokiečiai ar po karo išeis ... 

Jeigu jie nebeišeis, negalėsim ir miško išeiti nė mes.
Valandėlę pagalvojau paskum pasakiau.
— Tada išeisim į Ameriką.
Iš mūsų prieš karą tiek daug buvo tenai išėjusių, kad 

aš nė pagalvoti nepagalvojau, jog po karo to nebūtų 
galima padaryti.

Ilgai gulėjom tylėdami. Gulėjau aukštielninkas ir žiūrė
jau į tamsą. Nieko nebuvo matyti. Nė jokios švieselės. 
Toli sulojo lapė ir vėl nutilo. Medžių viršūnėmis nušla
mėjo vėjelis.

— O aš galvoju kitaip, — staiga vėl prašneko Palys. — 
Vargus vargus vieną rytą reikės nueiti į žandarmeriją ir 
pasiduoti.

— To nesulauks, — atsiliepiau.
— Gal ir ne. Per vasarą nesulauks, bet ką darysim 

žiemą?

Tas buvo labai toli, ir aš vėl nieko nesakiau, bet Palys 
norėjo šnekėti.

— Tau gal ir bėgti nebuvo ko. Tu tik liudininkas. Ne 
tu mušei, tave mušė. Jeigu ir nueitum, gal nieko neat
siliktų, bet kas bus man? Jeigu jau suuostinėjo, manęs 
taip lengvai nebepaliks.

Jis buvo visiškai nusiminęs.
Užmigau tik apie rytmetį. Kai pabudau — brėško. Salti 

lašai nukrito ant veido ir apbudau. Lijo. Palys miegojo. 
Jis buvo užsiklojęs galvą ir nejuto, kaip vandens lašai 
sunkiasi per eglučių šakas ir krinta ant kailinių. Užsiklo
jau veidą ir aš, ir taip pasidarė begalo liūdna ir baugu, 
lyg kiekvieną akimirksnį išgirsi ateinant žandarą, o jei 
užmigsi, tai, pramerkęs akis, pamatysi jį priešais stovintį.

Nebegalėjau užmigti ir gailėjaus, kad nepaprašiau at
nešti šautuvą. Kai turėsi su kuo gintis, rodos, ir mirti 
nebebūtų taip baugu. O be ginklo ir mirti nenumirsi: 
ateis, pasiims ir nusivarys.

Begalvodamas buvau prisnūdęs zuikio miegu ir pašokau 
nuo žingsnių. Pašoko ir Palys. Pro šlapias eglučių šakas 
prasiskverbė tėvas ir brolis. Brolis turėjo rankoj kastuvą, 
lyg būtų pasirengęs į duobkasius.

— Nesušalot? — pasakė tėvas.
Palys nusijuokė ir plačiai nusižiovavo.
— Išmiegojom kaip užkrosny, — pasakė.
Kai kalbėjo, nei praeitos nakties liūdnumo, nei susi

rūpinimo nebuvo galima justi.
— O mums miegoti nedavė, — pasakė tėvas. — Naktį 

buvo ir pas jus ir pas mus. Kai tik sugulėm, tuoj ir atsi
beldė, o paskum visą naktį apie trobas išslampinėjo. 
Rytą už jaujos radom ištrypta — arkliai buvo pririšti. 
Kam daugiau — saugojo.
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Tapytojas-architektas Petras Kiaulėnas
VACLOVAS RATAS

Giliai įrašytas istorijos lapuose 
lietuvio vardas, tačiau ką sugeba 
lietuvis dailininkas, pasaulis pama
tė vos prieš kelias dešimtis metų. 
M. K. Čiurlionis buvo pirmoji 
ryški asmenybė, kuria susidomėjo 
bei įvertino tiek Rytai tiek Vaka
rai. Jis pirmas plačiai atidarė du
ris lietuviui dailininkui į užsienį. 
Šiandien džiaugiamės, matydami 
lietuvio kūrybą tarptautinėse meno 
parodose įvertintą aukščiausio 
laipsnio prizais ir susilaukusią ge
riausių atsiliepimų iš žinomų meno 
kritikų. Gyvendami tremty, sto
vyklose ir negalėdami pilnai nau
dotis’ laisvojo žmogaus teisėmis, 
gėrimės sužinoję, kad kūrybingas 
lietuvis dailininkas yra kitų įver
tintas. Jam pripažįstama lygi teisė 
su visų laisvųjų tautų dailininkais 
atsistoti tarptautinėje meno areno
je, kur jis pasirodo tvirtas ir pajė
gus.

Vienas iš tokių yra dailininkas- 
architektas Petras Kiaulėnas, ku
ris sausio mėn. atšventė savo 40 
metų amžiaus sukaktį, o ta proga 
„Patria" išleido ir jo monografiją.

Petras Kiaulėnas gimė 1909. I. 10 
Naniškių km., Pandėlio vals., Ro
kiškio aps. 1934 m. baigė Kauno 
meno mokyklą, gaudamas už tapy
bą pirmąją premiją. Tuo metu su
rengtoje parodoje debiutantas pa
sirodė esąs labai produktingas, ir 
jo kūriniai užėmė net atskirą pa
talpą. Čia jo peisažai buvo pilkos 
minorinės spalvų gamos, o figūri
nėje kompozicijoje jautėsi daug 
vidinės jėgos. Tolimesnėms studi
joms Kiaulėnas išvyko į Italiją ir 
1936 m. baigė Romos Karališkąją 
Meno Akademiją licencijato 
laipsniu. Šių studijų metu tarptoją 
labai sudomino italų renesanso ta
pybos meistrai, kas jo tolimesnei 
kūrybai turėjo didelės reikšmės. 
Kiaulėnas jautriai išvyvena mato
mą aplinką, tačiau ji jo nepaver
gia, kaip kad daugelį kitų, todėl ir 
jo „aš" neišblunka.

Baigęs studijas Romoje, tapyto
jas grįžta poilsiui į Lietuvą. Kai 
teko su juo susitikti, pastebėjau 
veide susimąstymą. Išsišnekėjome, 
ir sužinojau nelauktą staigmeną: 
jis esąs susirūpinęs lietuviškosios 
architektūros ateitimi ir yra nuta
ręs pradėti ją studijuoti. Buvau la
bai nustebintas ir prisipažinsiu 
suabejojau, ar šis talentingas ta
pytojas turės kantrybės savo nau
ją sumanymą įgyvendinti.

P. KIAULĖNAS Portretas

Kiaulėnas išvyko į Paryžių ir 
1940 m. baigė urbanizmo institutą 
prie Sorbonos universiteto. (Insti- 
tut d'Urbanisme de l'Uni versi te de 
Paris), o 1942 m. baigia Ecole Na- 
lionale Superieure des Arts Deco- 
ratifs ir gauna prancūzų vastybės 
architekto diplomą. 1945 m., jam 
prašant, Prancūzų švietimo ir užsie
nių reikalų ministerių nutarimu 
suteikta teisė praktikuoti archi
tekto profesiją Prancūzijoje (tokio
mis pat teisėmis kaip ir prancūzų 
piliečiams) ir Kiaulėnas čia buvo 
atidaręs savo įstaigą.

Gyvendamas Paryžiuje, Kiaulė
nas buvo surengęs tris savo tapy
bos kūrinių parodas: 1944 m. kar
tu su kitais dailininkais Visconti 
galerijoje, 1945 m. savo studijoje 
ir 1946 m. Charolin galerijoje. Jo

Impresionizmas dailėje ir literatūroje
LDI PIRMADIENIO DISKUSIJOS MENO IR KULTŪROS 

KLAUSIMAIS

J. AKSTINAS

Siam pirmadieniui pirmininkauja 
prof. Raulinaitis ir kviečia H. Nagį 
skaityti apie impresionizmą dailėje 
ir literatūroje.

Meninių sąjūdžių esmės, paste
bėjo referentas, reikia ieškoti kū
rėjo vidinėje būsenoje. Kūrėjo, gi
liausiai savo laikotarpį išgyvenan
čio žmogaus, laikysena pagrindi
nių žmogiškų situacijų atžvilgiu ir 
jo santykiavimas su išorine tikro
ve susumuoja visą to laikotarpio 
žmogaus pasaulėžiūrą. Savo laiko
tarpio dvasios ir siekimų kūrėjas 
tačiau neslepia savy, bet savo kū
rybinėmis priemonėmis apreiškia 
savajai ir ateinančioms- kartoms. 
Jo išsireiškimo stilius yra todėl 
konsekventiškai išaugęs iš jo vidi
nės laikysenos. Taip žvelgiant, im
presionizmas yra buvęs konsekven
tiškas užbaigimas pozitivistinio, 
išorinei tikrovei atsidavusio ir ja 
tikėjusio, laiko stilius. Jis buvo 
paskutinis visatos harmonijon pa
sinėrusio ir pojūčiais pasiekiamos 
tikrovės apviltojo žmogaus riks
mas ir mostas. Savo gelmėje im
presionizmas buvo tad mirštančio 
vienos epochos žmogaus dvasios 
apraiška. Pasyvus ir rezignuojantis 
žengė 18-tojo — proto — amžiaus 
žmogus į savo paties išsikastą 
kapą. 

tapyba plačiai žinomų prancūzų 
meno kritikų, k. a. M. Cherer, D. 
Canivet ir k., buvo aukštai įvertin
ta ir sugretinta su pasaulinio gar
so prancūzų koloristais.

1945 m. P. Kiaulėnas buvo priim
tas nariu į prancūzų „L'Ordre dės 
Architekts“ ir 1948 m. pakviestas 
nariu į Lietuvių Dailės Institutą, 
kurio šiandie yra įgaliotiniu USA, 
kur prieš porą metų yra nuvykęs 
ir perkėlęs savo architektūros 
įstaigą. Kiaulėno projektais yra 
pravesta eilė statybų Chicagoje, 
Floridoje ir kitur.

Jis nuolat sielojasi Vokietijoje 
vargstančių dailininkų būkle ir 
visokiais įmanomais būdais jiems 
padeda, tam skirdamas daug laiko 
ir energijos.

Visose meno srityse (literatūroje, 
dailėje, muzikoje) buvo ryški toji 
baigmės, begalino pasyvumo ir 
atsidavimo mirčiai tendencija: 
pasinėrimas į tariamosios realybės 
slapčiausius mažmožius, besąlygi
nis atsižadėjimas kovoti ir ieškoti 
naujos gyvenimo prasmės, rafinuo
tas mėgavimasis savo ir savosios 
epochos susmukimu bei merdėjimu 
ir galiausiai absoliutus išgujimas 
iš meno paties savęs — žmogaus.

Nors skirtingos meninio vaizda
vimo priemonės (žodis, spalva, 
garsas) iš esmės atrodo nepalygi
namos, tačiau noras jas padaryti 
vertybėmis, kurių vertė būtų tik 
jose pačiose (l’art pour l'art) ir 
gyva tik per jas pačias, nepajun
giant jų jokiais dinaminei idėjai 
ir jokiam dieviškojo žmogaus 
prado pasireiškimui, buvo charakte
ringas visoms impresionistinio 
meno šakoms. Jis pažinojo tik 
apraiškas, kurias jo pojūčiai jam 
suteikdavo, ir svaiginosi jomis. Jis 
buvo iki pat įmanomybės ribų nu
žengęs natūralizmas.

Impresionizmas baigė tokiu bū
du savąją epochą, kaip tipingiau- 
sias dekadentinis sąjūdis. Tiesa, 
iš jo išaugo nauji sąjūdžiai, kurie 
pradėjo vieton išorinės realybės 
akcentuoti vidinę realybę, vidaus 
pasaulį, kurio dėsniams turėjo nu
silenkti empyriškai suvokiamasai 
pasaulis. Impresionizmo išguitąjį iš 
meno žmogų imta vėl kelti visatos 
centran.

Forminiu atžvilgiu impresioniz
mas yra pasiekęs neginčijamo vir
tuoziškumo ir meistriškumo: žodis, 
spalva, garsas (Debussy, Ravel, 
Skrjabin) impresionistų išpuoselė- 
jami ligi neapsakomo subtilumo ir 
praturtinami nepakartojama gau
sybe naujų niuansų. Tai vienas 
didžiausių impresionistinio sąjū
džio palikimų. Tačiau po formos 
žėrėjimu visur slypi minėtasai 
dvasinis išsisėmimas ir žlungan
čios epochos paskutinis geismas 
„gražiai ir švytinčiai numirti".

Diskusijose sustota prie klausi
mo, ar impresionizmas yra deka
dentinis menas, ar pradžia naujos 
meninės epochos.

A. Germanavičius papildo H. Na- 
gio referatą, kalbėdamas apie im
presionizmą muzikoje. Jis galvoja, 
kad impresionizmo pradus galima 
rasti jau vėlyvųjų romantikų kū
ryboj, pav. Liszt ir R. Strauss. Nors 
impr. yra labai artimas romantikai, 
tačiau vietoje romantinėje muziko
je vyravusio išgyvenimų atkūrimo, 
literatūrinio vyksmo iliustravimo, 
impresionizme vyrauja regėjimo 
įspūdžių ir nuotaikų atkūrimas. 
Optiniai vaizdai ir gamtovaizdžiai 
yra dažna impresionistų tema. Svar
biausias impresionizmo įnašas yra

Dail. P. Kiaulėnas su žmona ir dukrele

modalinių ir naujų gamų panau
dojimas, naujas laisvas akordų 
jungimo būdas ir savita orkestrinė 
ir fortepioninė technika.

Dail. Vizgirda grįžta tiesiog prie 
referato ir nesutinka su Nagio 
samprotavimais apie impres. tapy
boje, literatūroje ir muzikoje. Jis 
sako, kad tektų skirti sąvokas li
teratūroj ir tapyboje, nes nors ir 
galima turėti panašius išgyveni-; 
mus, tačiau darbo priemonės yra 
skirtingos. Ir kas tinka literatūrai, 
ne visada tinka muzikai ir tapy
bai.

Dail. A. Tamošaitis pabrėžia, 
kad technika ir stilius tai dvi skir-

P. KIAULĖNAS Nature morte

tingos sąvokos. Apie impresioniz
mą reikia kaip apie stilių kalbėti, 
nes jis sukūrė pažiūras ir teorijas. 
Jei nebūtų impr. stiliaus, nebūtų 
jis pasireiškęs visose gyvenimo 
srityse.

Julius Kaupas nesutinka su V. 
Vizgirda. Jis sako, kad visos sro
vės eina lygiagrečiai ir turi tuos 
pačius pradus. Jei natūralistai do
misi objektyviu pasauliu, tai im
presionistui svarbus jo asmeninis 
įspūdis.

H. Nagys padaro keletą pasta
bų. Pirmiausiai jis tvirtina, kad 
impresionizmas kaip laiko stilius 
reiškėsi literatūroj, dailėj ir muzi
koj visiškai vienodai. Visų impre
sionistų kūryboje vyravo optinis 
santykis su išorine tikrove. Im
pres. reiškėsi dailėje, ir literatūroje 
ir muzikoje kaip išraiška pasyvios 
žmogaus vidinės būsenos skirtin
gomis priemonėmis, bet persunktas 
tos pačios dvasios.

Impresionizmas tai dekadentinis 
menas, nes jo aukščiausias tikslas 
gražiai mirti, ir tai pats giliausias 
impresionizmo bruožas.

Dail. A. Valeška žvelgia į im
presionizmą iš istorinio taško (Bi
zantija, rokoko) ir tvirtina, kad 
tai nėra 10 a. išradimas. Jis nesu
tinka, kad impresionizmas tam 
tikras akordas dekadanso. Kaip 
tik priešingai: natūralistinę epo
chą užbaigė dekadansas, o impre
sionizmas pradėjo naują stilių, 
kurio tendencija dar nėra pasibai
gusi.

Dekadansą negalime vertinti, 
kaip besąlygiškai blogą meną, nes 
dek. turi ir labai stiprių savo at

stovų kaip Toulouse-Lautree, M. 
K. Čiurlionis ir etc.

A. Nyka-Nyliūnas pabrėžia du 
skirtingus momentus. Esmėje ir 
idėjoje impres. visiškai tas pats 
dalykas, konsekventiškai išėjęs iš 
natūralizmo. N. Nyliūno manymu, 
dvi skirtingas sritis konkrečiai api
brėžti ir palyginti neįmanoma, to
dėl ir V. Vizgirda turįs tiesos.

O kad po impresionizmo ateina 
nauja epocha, kurios charakterin
giausia žymė tikrovės paneigimas, 
Nyka-Nyliūnas nesutinka ir sako, 
kad taip teigti negalima, nes, pav., 
kubizmo pagrinde yra kaip tik 
tikrovės pabrėžimas.

A. Valeška klausia, į kokius rė
mus formaliai Čiurlionį būtų ga
lima įdėti? Jis mano, kad meno 
istorijoje jis stovės dekadentų 
eilėse. Čiurlionis gyvenime kaip 
žmogus buvo irgi tipingas deka
dentas.

A. Nyka-Nyliūnas atsako, jog 
pirmiausia pažymėtinas nevieno
das dekadanso sąvokos suprati
mas. Juk menas menui yra gry
niausias dekadentizmas. Nereiktų 
pagaliau galvoti, kad žmogaus gy
venimas turi absoliučią įtaką jo 
kūrybai.

A. Nagys baigmėje sumuoja: — 
impresionizmas turi savyje vienos 
epochos baigmės ir kitos pradžios 
elementus. Subankrutavus impre
sionizmui su juo kartu subankru
tavo pozitivizmas ir materializmas. 
Tokiu būdu impr. savo esmėje 
dekadentiškas, nes tai yra pasku
tinis žingsnis iš natūralizmo į 
naujo meno epochą.

Naujos knygos
PETRAS KIAULĖNAS Preface de 

Maurice Scherer. Edition „Patria" 
Tubingen, 71 pusi. Kaina nepažy
mėta.

Nelė Mazalaitė, LEGENDOS 
APIE ILGESĮ. Išleista Povilo 
Abelkio Lietuviškų Knygų Leidy
klos, 128 pusi., viršelis dail. A. 
Pociaus, atspausta 1500 egz. Kaina 
3,50 DM.

1949 MĖNESINIS KALENDO
RIUS „Gabijos“ leid.

Vydūnas, GYVENIMAS PRŪSŲ 
LIETUVOJE APIE 1770 m. KAIP 
JĮ VAIZDAVO KRISTIJONAS 
DONELAITIS. Spaudė leidykla ir 
spaustuvė „Aistia“, Kassel-Mat- 
tenberg, iliustracijos dail. V. K. 
Jonyno, viršelį piešė dail. I. Ral- 
kevičiūtė, išleido Mažosios Lietu
vos Tarybos Spaudos Komisija. 
Kaina nepažymėta.

Vytautas Tamulaitis SUGRĮŽI
MAS. Apysakos jaunimui. Išleido 
„Patria“, ilistracijos P. Osmolskio, 
143 pusi. Kaina nepažymėta.

DEMOKRATINIO SOCIALIZ
MO PRADAI. Išleido LSDJ Cen
tro Komitetas, 65 pusi. Kaina 
0,75 DM.

Dr. Wilhelm Storost-Vydūnas 
EIN NACHLASS SCHLICHTER 
LITAUISCHER MENSCHEN. 28 
pusi., išleido Mažosios Lietuvos 
Tarybos Spaudos Komisija. Kaina 
nepažymėta.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 4.
Kaina 3,50 DM.
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Hanau lietuvių gimnazijos „Caritas Junior** valdyba su savo globėju kun. 
A Jankausku

i . ‘ ' t

„CARITAS JUNIOR“ HANAU 
LIETUVIU GIMNAZIJOJE

Krikščioniškosios artimo meilės 
darbams moksleivių tarpe organi
zuotai vykdyti Hanau gimnazijoj 
veikia „Caritas Junior". Patys 
mokiniai per seniūnus išsirinko 
valdybą, kuri veikia kapeliono 
priežiūroje. Visi mokiniai jai nuo
širdžiai talkininkauja.

Mokiniai lankė ligonius, ypač 
sergančius mokinius, vežė ir nešė 
didesnių švenčių proga jiems pa
ketėlius, rinko aukas ir jas skirstė. 

-Pažymėtina, kad didelę dalį aukų 
sudėjo patys mokiniai, atsižadėda
mi saldainių ir šokolado, kurį 
jiems duodavo globos įstaigos. 
Per metus laiko „Caritas Junior" 
valdyba išskirstė patiems netur- 
tingiausiems mokiniams daugiau 
kaip 15 000 markių, padalino 25 
paketėlius, gautus privačia- ini
ciatyva iš brolių amerikiečių. „Ca
ritas Junior" veikla džiaugiasi ir 
Carito branduolys, ir gimnazijos

SAUSIO 15 D. MINĖJIMAS

Tubingen. Sausio 23 d. AJS 
„Šviesa" Tūbingene surengė sausio 
15-sios minėjimą. Apie 1923 m. 
įvykius Klaipėdos krašte ir sukili
mo reikšmę padarė pranešimą V. 
Pitkunigis. Po jo kun. A. Trakis 
jautriais žodžiais kreipėsi į susirin
kusius ir drauge visus tremtinius, 
apeliuodamas į kiekvieną lietuvį 
tremtinį, ar jis būtų kilęs iš 
Didžiosios ar Mažosios Lietuvos,
traktuoti su meile. Jis nurodė į vi
są eilę skaudžių pavyzdžių, kai 
mūsų stovyklose klaipėdiškiai bu
vo šalinami, palaikomi vokiečiais, 
įžeidinėjami ir pan. Gražiai pavy
kusį minėjimą paįvairino meninė— 
koncertinė dalis. Stud. Ditkus pa
skaitė mūsų poetų eilėraščių. Sol. 
Kazėnas (baritonas), sėkmingai bai
gęs Stuttgarto muz. mokyklą, pa
dainavo liaudies dainų ir operų 
arijų. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu, (rim.)

PADĖKA
•Turime didelę garbę nuošir

džiai padėkoti didžiai gerbiamą
ja! Leidyklos „Patria“ Valdybai 
už padovanotąsias mūsų skyriui 
šias knygas: 1. D. V. Jungfer „Li- 
tauisches Liederschrein“, 2. Dr. V. 
Jungfer „Antlitz eines Volkes“, 3. 
M. Scherer „P. Kiaulėnas“, 4. J. 
Pašilaičio „Hearken then judge“, 
5. Pr. Naujokaičio „Lietuvių li
teratūra“ ir 6. Dr. F. Balio „Lie
tuvių Tautosakos Skaitymai“, ku
rias įteikėme Augsburgo „Ameri
kiečių Namų“ skaityklai — bib
liotekai, kad ten šios knygos re
prezentuotų mūsų tautinę kultūrą 
svetimtaučių tarpe.

Minėtosios leidyklos didžiai 
gerbiamajai Valdybai reiškiame 
nuoširdžiausią lietuvišką padėką 
bei pagarbą.

L. K. F.
Augsburgo Skyriaus 

Valdyba. 

vadovybė, bet labiausiai sušelptieji 
mokiniai.

1949 metams sudaryta nauja 
CJ valdyba, kuri pasiryžusi dar la
biau krutėti, nes pašalpos reikalin
gųjų skaičių gimnazijoje ne mažė
ja bet didėja.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
STEIGIAMASIS SUSIRINKI

MAS FELLBACHE
Susirinkimas įvyko sausio 16 d. 

Dalyvavo 40 sendraugių. Dalis jų 
negalėjo atvykti.

Kun. kan. P. Juknevičius savo 
įžanginėje kalboje pabrėžė sen
draugių organizuotumo ir idėji
nės kovos būtinumą, „Įdarai gal 
visą laiką nesikartos, tačiau idė
jinės kovos nesibaigs. Būkime už
grūdinti ir pasiruošę toms ko
voms“, — baigė kanauninkas. Su
sirinkimui vadovavo Pr. Vainaus
kas, sekretoriavo Aid. Audronie- 
nė. Valdybon išrinkti: kun. kan. 
P. Juknevičius, Pr. Vainauskas ir 
St. Vilūnienė. Revizijos komisiją 
sudaro: kun. J. Gasiūnas, Dr. K. 
Bobelis ir O. Bilerienė.

Nutarta: 1) susirinkimus daryti 
kas antrą kiekvieno mėnesio sek
madienį. 2) Šelpti studentus atei
tininkus. Tos šalpos pradžiai susi
rinkusieji paaukojo DM. 51,50. 
3) Įsteigti knygynėlį, kuris rinks 
lietuviškus leidinius ir juos Per
duos Centro Valdybai. 4) Rinkti 
laikraščių komplektus, daryti re
liginių, kultūrinių ir tautinių 
straipsnių iškarpas, kurios bus 
reikalingos čia ir užjūriuose. 5) 
Nutarta suruošti pamaldas už mi
rusius ateitininkus ir tautos dar
buotojus. Pamaldos bus sausio 
mėn. 29 d. stovyklos koplyčioje.

Steigiamasis susirinkimas baig
tas malda už tautos kankinius 
ir partizanus.

Vyt. Zarėnas

JAV lietuviai St. ir M. Senka! (Wat- 
terbury), pasižymėję tremtinių šelpė
jai; visai eilei šeimų suteikę jau ne

mažos paramos

NAUJA‘LIETUVE DAINININKE 
BRAZILIJOJ

Sao Paulo miesto teatre neseniai 
dainavo lietuvė dainininkė Ma
ria Kareska. Vietos brazilų
laikraščiai ją įvertino kaip vieną 
iš gabiausių brazilų liaudies dainų 
interpretatorę. Vienas brazilų lai
kraštis taip rašė: „Maria Kareska, 
lietuvaitė, į Braziliją atvyko dar 
mažutė ir pirmuosius savo artisti
nius pasiruošimus gavo Porto Ale
gre. Išvykusi į Argentiną ir Uru- 
guajų, kelerius metus ten gilino 
savo studijas ir su dideliu pasise
kimu dainavo koncertų salėse ir 
radiofonuose. Grįžusi į Braziliją, 
Maria Kareska tampa garsaus 
komp. maestro Ernani Braga moki
ne ir dalyvauja jo koncertuose S. 
Paulo miesto teatre. — Maria Ka- 

..reska yra lengvas sopranas. Jos 
balsas lankstus, malonus, bet tvir
tas. Dainininkė laisvai paima aukš
tas ir žemas gaidas". (>>£*")

LONDONO LIETUVIŲ BAŽNYČIAI 
ĮRENGIAMI NAUJI VARGONAI

Svarbiausias šių metų uždavinys 
— įtaisyti naujus vargonus, kurie 
kainuos st. 845 ir, jei bus gau-

Kempteno „Margio“ ir amerikiečių „Intra Murai Ali Star^r Krepšininkai 
K. Daugėlos nuotr.

tas iš valdžios leidimas, įrengti 
naują galeriją. Vargonai jau užsa
kyti ir darbas pradėtaš, bet išmo
kėjus sutartį darant 169 svarus, 
šiuo laiku vargonų fondas tuščias. 
Siam reikalui numatyta padaryti 
loteriją. Norint pagyvinti bažnyti-
nes pamaldas, reikalingas choras 
ir vargoninkas. Sutarta vargonin- 
kui duoti savaitinį I svaro atlygi
nimą. C.J- D.")

BRAZILIOS LIETUVIŲ AUKOS 
TREMTINIAMS VOKIETIJOJ

„Žinios" rašo, jog per Brazilijos 
lietuvių pravestą rinkliavą tremti
nių Vokietijoj naudai buvo su
rinkta 6.874,10 kruzeirų, už ku
riuos nupirkta 120 kg kiaulienos 
taukų, 115 kg cukraus ir 25 kg 
kavos ir visa tai pasiųsta į Vokie
tiją Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
vardu. Pasiuntimo operaciją at
likti lietuviškų įstaigų ir organi
zacijų Sao Paulo buvo įgaliotas 
Juozas Matelionis ir Henrikas Va
lavičius.

VAIČAITIS
7 Original-Li tliographien

Tokiu vardu išėjo didelio forma
to meno leidinys, kuriame yra til
pusius 7 dail. Adolfo Vaičaičio 
originalių litografijų, padarytų 1948 
metais. Leidinys atrodo liuksusiniai 
ir skoningai sutvarkytas. Litogra- 
finės nuospaudos įklijuotos tarp 
dviejų išimamų lapų. Kiekviena 
litografija turi grafiko parašą, datą 
ir eilės numerį. Įžangos žodį pa
rašė A. Rannitas, vertimą į anglų 
kalbą padarė dr. Thomas Sommer. 
Tiražas — 100 egz. Dalis egz. nu
matyta parduoti. Suinteresuoti ra
šo dail. A. Vaičaičiui, (7 b) Frei
burg i. Br., Lorettostr. 58. Leidinys 
labai tinka įvairiems reprezenta
ciniams reikalams.

KetHĮdeM „Hiatais" - HaufieiMM
kadai 49:22 (21:11)

Sausio 21 d. Kaufbeurene Kemp- 
teno margiečiai krepšininkai pelnė 
gražią pergalę prieš tenykštę ame
rikiečių aviacijos rinktinę „Intra 
Mural All Stars", nugalėdami ją 
pasekme 49:22 (21:11). „Iš visų de
vynių mūsų pirmenybėse dalyvau
jančių komandų jūsiškė (suprask 
„Margis“!) būtų pirmoji", — pa
reiškė aviacijos kpt. Roeįofs, Kauf- 
beureno karių krepšininkų vado
vas. Dar kartą „Margio" komanda, 
susidedanti iš Norkaus I, Nor
kaus II, Andrulio II, Andrulio III, 
Sventicko ir Ringio, parodė, kad 
lietuviai krepšinyje ir toliau tebe
pirmauja vakarinėje Europoje ir 
kapituliuoti’ dar greitai nemano. 
Rungtynės praėjo gyvai, dalyvau
jant būriui amerikiečių žiūrovų. 
Pradžioj margiečiai veda 4:0. Ame
rikiečiai pasekmę greitai išlygina 
ir persveria 5:4 savo naudai. Mū
siškiai nenusileidžia, pasekmė vėl 
9:5 „Margio" naudai. Amerikiečiai 
vėl pasekmę švelnina, ir pirmas 
ketvirtis baigiamas tik vieno taško

skirtumu nūsiškių naudai — 11:10. 
Antrame ketvirtyje mūsiškiai pa
sekmę gerokai kelia, o amerikie
čiams tepavyksta pelnyti tik vieną 
tašką. Ketvirčio pasekmė 21:11 
„Margio" naudai. Trečiame ketvir

)P)RA\1M)EŠ)IMA\JI
Žemės ūkio darbuotojams

1. Sekmingesniam darbo ir buto 
sutarčių sudarymui L.T.Ž.Ū.D. Są
jungos atstovai ir įgaliotiniai USA 
prašo visus ūkininkus, ž. ū. darbi
ninkus ir ž. ū. specialistus, kurie 
per Sąjungos Skyrius, LTB Apy
linkių Komitetus ar pavieniui pa
reiškė norą vykti į USA žemės 
ūkio darbams, tarpininkaujant L.T. 
Ž.Ū.D. Sąjungai, ir kurie per Są
jungą dar nėra gavę pranešimo 
apie sutarties sudarymo eigą USA.

Prašomi kuo skubiausiai prisiųs
ti Sąjungos Centro Valdybai šei
mos galvos IRO žemės ūkio spe
cialybės pažymėjimą.

Apylinkėse, kur IRO egzaminų 
komisijos nebuvo ir IRO specialy
bės pažymėjimai nebuvo išduoti, 
stengtis gauti tokius pažymėjimus 
anglų kalba su IRO administraci
jos antspauda.

Kitoje pažymėjimo pusėje smul
kiai nurodyti adresą (pažymint ir 
zoną).

Tiems, kurie minėtų pažymėjimų 
nepristatys iki š. m. vasario 28 d., 
nebus tarpininkaujama sutarčių ga
vimo reikalu.

7iUki išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle-
z<Z.IDUnCll nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o šeštadienio — JO pfg. Visą trijų laidą mėnesinė prenume
rata 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. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York. England.
Kanadoj: Mr. J. Sma-žys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vlnnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

tyje margiečiai atskaito vėl nema
ža krepšių savo priešininkams, o 
amerikiečiams tepavyksta pelnyti 
vėl tik vieną tašką — ketvirčio 
pasekmė 35:12 mūsiškių naudai. 
Paskutiniame ketvirtyje margiečiai 
truputį atleidžia, o amerikiečiai 
naudojasi proga ir pasekmę švel
nina. Rungtynės baigiamos 49:22 
(21:11) „Margio" naudai. Taškų 
pelnė „Margiui": Norkus II—16, 
Andrulis III—11, Andrulis II—8, 
Sventickas 8 ir Norkus I—6. 
„Stars and Stripes" koresponden
tas buvo sužavėtas lietuvių DP iš 
Kempteno žaidimu ir teiravosi, kuo 
vardu Norkus II, kuris jiems ge
riausiai patikęs. Rungtynių pradžioj 
amerikiečiai griebėsi spartos, bet 
jiems buvo tuo pat atsakyta. Per 
visą rungtynių' laiką jie kas kelios 
minutės žaidėjus keitė, turėdami 
atsargoje apie 10,0 mūsiškiai turė
jo atlaikyti šešiese. Tad čia turime 
taip pat pripažinti ir žymų mūsų 
žaidėjų kondicinį pranašumą. Šis 
šaunus margiečių pasirodymas bu
vo jau, tur būt, vienas iš paskuti
niųjų, nes broliai Norkai ir Andru
lis III gali kiekvieną dieną pajudė
ti JAV-bių link. L. V-kas.

KAS KOKĮ SPORTĄ MĖGSTA
Lygiai, kaip kiekviena tauta ar Ša

lis turi savo specifinius valgius, ly
giai taip ir su sporto Sakom.

Anglai yra žinomi kaipo futbolo 
mėgėjai. Anglijoje yra daugelis pro
fesionalių futbolo komandų, kurios 
iš to gyvena. Anglai yra vieni Iš 
geriausių futbolininkų pasaulyje.

Indijos tautinis žaidimas yra hockey. 
Šiuo daidimu indams niekas negali 
prilygti.

Kanadiečiai pasižymi ledo ritulio 
rungtynėmis. Jau visa eilė metų, Ka
nada laikoma ledo ritulio pasauliniu 
meisteriu.

Suomijoje — mėgstamiausios leng
vosios atletikos sporto šakos. įvairių 
atstumų bėgimuose nuo seniai tar
pusavyje rungtyniauja suomiai, šve
dai, norvegai ir danai. Tai vis skan
dinavai. Skandinavai taip pat laiko
mi geriausiais pasaulyje pašliūžlnln- 
kais ir čiuožėjals.

Japonai laikomi taip pat gėri plau
kikai. Japonės Irgi pasižymi plaukio
jimo rekordais. Po Olandijos Japoni
jos moterys užima antrą vietą.

Amerikoje — daugiausia bokso mė
gėjų. Taip pat Amerika gali didžiuo
tis savo lengvaatletais. Iš viso apie 
Amerika galima pasakyti, kad ten 
praktikuojamos įvairiausios sporto 
šakos ir kad jos turi daug šalininkų.

2. Visų žemės ūkio darbuotojų 
žinios, kurios buvo prisiųstos Są
jungai tarpininkauti sutarčių suda
ryme, yra persiųstos į USA.

L.T.Ž.Ū.D. Sąjungos
Centro Valdyba

■ (14a) Schw. Gmuend, Bismarck- 
Kaseme

PRESSE-FOTO PAULAITIS WAN- 
GEN/ALLGAU.HERFATZ 6 FOTO 
IR OPTIKOS REIKMENŲ PREKY

BA SIŪLO:

Foto aparatus „Linhof-Technika 
III E", 9X12, su įjungtu atstumo 
matuotųjų, objektyvu, Schneider 
Xenar 1:4,5 f = 15 cm su 6 kasetė
mis kaina 1.365.— Katalogą „Pho
to - Kino - Industrie Deutschlands" 
kaina 4.50 DM ir katalogą „Deut
sche Photo-Kameras" kaina 1.50 
DM. Katalogai yra iliustruoti ir su 
aparatų bei kitų reikmenų kaino

mis. Užsisakiusiems didesnį kiekį 
katalogų vėl pardavimui, duodama 
10% nuolaida. Tiekimas atliekamas 
iš anksto apmokėjus ar siunčiama 
išperkamuoju mokesčiu.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Palestinos politikos kritika Žem. Romuose

Partizanu kova dėl Lietuvos
VISO PABALTIJO PARTIZANŲ VADAS YRA LIETUVIS

sio mėn. 25 d. „Wiener Kurier" 
korespondentas ilgame pranešime 
iš Berlyno rašo apie negailestingai 
vedamą partizaninį karą Pabaltijo 
kraštuose.

Autorius, nurodęs, kad pabaltie- 
čiai savo nepriklausomybėmis vos 
dvidešimt metų tegalėję džiaugtis, 
bet savarankiškumo idėjos dar ne
atsisakę ir nemaža lietuvių, latvių 
ir estų, okupavus jų kraštus, pa
sirinkę azijinį gyvenimą arba jau 
1944 m. sudarę partizanines gru
pes. Šios pavienės grupės greitai 
išsaugo į partizanų armiją, kuri 
esanti gerai organizuota ir veda
ma. „Į ją pateko ne tik priešingai 
nusistatę intelektuolai, kurie turė
jo slėptis nuo NKDV persekiojimų, 
bet ir ūkininkai, kurie nesileido 
suvaromi į kolchozus, raudonosios 
armijos dezertyrai, sovietų minis
terijų valdininkai, kurie norėjo pra
simušti j Vakarų Europą ir atsi
mušė į paskiras partizanų grupes 
Lietuvos miškuose, toliau lenkai, 
ukrainiečiai ir didelis skaičius vo
kiečių karių, kurie po kapituliaci
jos Kurše nenorėjo pasiduoti į so
vietų nelaisvę.

Toliau laikraštis rašo: „Pasiprie
šinimo judėjimo politinis vadas 
yra lietuvis, kurio vyr. būstinė yra 
miškuose apie Šiaulius. Ją sudaro 
daugiau negu tūkstantis žmonių, 
kurių tarpe tam tikras skaičius 
moterų, buvusių mokytojų ir stu
denčių.

Vyr. būstinės štabas ryšius su 
savo agentais svarbiausiuose mies
tuose palaikąs radio pagalba, o su 
mažesnėmis stovyklomis netolimo
je apylinkėje tiesiog telefonu.

„Mažesniuosius atramos punktus 
vidutiniškai sudaro nuo 50 iki 100 
vyrų. Jie, kaip ir pagrindinė sto
vykla, maitinosi iš savo galvijų 
kaimenių, kurios' ganosi miškų 
skynimuose, iš užpuolamų sovietų 
maisto transportų ir iš užpirkimų 
miesto krautuvėse.

Gyventojų tarpe apie rezistenci- 
cijos kovotojus eina visa legendų 
serija, kaip kitados apie Stenka 
Rasin Wolgos žiotyse. Ūkininkai 
žiemos vakarais pasakoja apie 
suodžiais nudažytais veidais vyrus, 
kurie naktimis slenka per kaimus, 
persekiodami sovietų kareivius ir 
padėdami gyventojams. Iš tikrųjų 
partizanai, kada nori, atrodo daug 
paprastesni arba daug romantiš- 
kesni. Jie sovietiškose uniformose 
nuvyksta į miestus, jų ryšininkai 
sėdi kaip komisarai NKVD įstaigo
se arba kaip aukšti pareigūnai mi

nisterijose. Dažnai jie kariuome
nės susisiekimo priemonėmis pase
ka sovietišką sunkvežimį, pralen
kia jį nepastebimoje vietoje ir gra
natomis priverčia sustoti. Kitą ry
tą apie jų buvimą paliudija išde
gusios auto dalys.

Pereitais metais jų veikla beveik 
ir ribojosi tokiomis mažomis akci
jomis, kurios sovietų aprūpinimą 
žymiai trukdė. NKWD atramos 
punktai — mažesni geležinkelių 
mazgai ir silpnesnės įgulos dažnai 
būdavo jų aukos. Dėl tiltų ir ge-

Skanus „kąsnelis“ 

ležinkelių linijų išsprogdinimo su
sisiekimas ilgam laikui sutrukdo
mas. Didesnė operacija įvyko 1945 
m., kai partizanai vykdė didįjį Vil
niaus puolimą, kuris, deja, nepa
sisekė, nes sostinę gynė 80 000 
raudonarmiečių.

Visos sovietų pastangos likvi
duoti „mažąjį karą", anot laikraš
čio, mažai tepasisekusios. Jei pasi
sekdavo kur surasti ir išsklaidyti 
kokią partizanų stovyklą, jos vie
ton kitur nauja išdygdavo. Sovie
tams nepasiseks sulikviduoti nei 
vyr. būstinę, nei surasti ginklų 
sandėlius. Tai nesiseka padaryti, 
kadangi partizanų tarpe vyrauja 
griežta disciplina.

Į partizanus priimami tik sava
noriai. Kas nori kovoti, turi įsipa
reigoti išsilaikyti partizanų eilėse 
iki mirties arba pergalės.

„Laisvės sąjūdžio tikslas yra 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomų respublikų atstatymas", 
baigia laikraštis.

19 valstybių remia Indonezija
^' New Delhi. Čia įvykusi Indone
zijos reikalų konferencija, kurioje 
dalyvavo 19 Vid. Rytų, Azijos ir 
Padfiko valstybių, sausio 23 d. pa- 
sibaigė. Buvo laukiama, jog konfe
rencija nutars imtis ūkinių sank
cijų prieš Olandiją, tačiau priim
tose rezoliucijose tas neminima, 
tik pažymima, jog šis olandų žings
nis yra aiškus JT chartos sulaužy
mas. Iš gerai informuotų šaltinių 
pranešama, jog konferencijoj da
lyvavusios valstybės* nutarė remti 
Indoneziją, kad tuo būdu sustab
dytų komunizmo plitimą Azijoje.

Konferencija priėmė tpis nutari
mus, kuriuose reikalaujama paleis
ti Indonezijos vyriausybę, suteikti

jai pilną veikimo laisvę, grąžinti 
Javos, Sumatros ir 'Maduros salų 
rajonus Indonezijai, ligi 1949 m. 
III. 15 JT priežiūroje atitraukti 
Olandijos karines pajėgas, atšaukti 
ūkinę blokadą ir sudaryti provi
zorinę vyriausybę, ligi 1949. spa
lio 1 d. pravesti parlamento rinki
mus ir ligi 1950 m. sausio 1 d. per
duoti suverenitetą Indonezijos 
Jungtinėms Valstybėms.

Tel Avivas. Jungtinių Tautų būs
tinėje Tel Avive atrasta paslėptas 
mikrofonas, kurį žydai buvo įmū- 
rinę į sieną.

Londonas. Žem. Rūmuose įvyko 
debatai Palestinos klausimu. Be- 
vinas pareiškė, kad D. Britanija 
Izraelį tik tada pripažins, kai tuo 
klausimu pasisakys visos Com
monwealth© valstybės. Churchil- 
lis Bevino Palestinos politiką pa
vadino „nuostabiu nesusipratimu“ 
ir reikalavo, kad Izraelis iš britų 
pusės būtų nedelsiant pripažintas. 
Taip pat Beviną dėl Palestinos 
politikos puolė ir kairiųjų darbie- 
čių lyderis Crossmanas. Bevinui 
paremtė į debatus įsikišo min. 
pirm. Attlee ir savo kalboj jis 
pareiškė, kad balsavimą šiuo 
klausimu vyriausybė laikysianti 
kaip pasitikėjimo sprendimą. Bal
suojant už pasisakė 283 ir prieš 
193 atstovai. Manoma, 60 darbie- 
čių atstovų susilaikė.

Iš kitos pusės yra pranešama, 
kad britų darbiečių partija svars
tanti disciplinares bausmes tiems 
atstovams, kurie neparėmė vy
riausybės politikos Palestinos 
klausimu Žem. Rūmuose. Daugu
ma, pasisakiusi už Bevino poli
tiką, buvo mažiausia, kokią dar
biečių vyriausybė Žem. Rūmuose 
ligi šiol yra gavusi.

„VOKIETIJOS PROBLEMĄ 
ISSPRĘS TIK PASAULINE 

VYRIAUSYBE“
New Yorkas. Karo metu buvęs 

aukštas JAV gynybos ministerijos 
informacijos skyriaus valdininkas, 
rašytojas, docentas ir bankininkas 
James P. Warburg pareiškė, jog 
Vokietijos problemą gali išspręsti 
.tik pasaulinė vyriausybė, kuri gali 
būti sudaryta tik pasauliui persior
ganizavus. Jei amerikiečiai nori 
Vokietijai pritaikinti pilną keršto 
Morgenthau planą, jie turį atsi
minti, jog atsikuriančiai Europai 
ekonomiškai tvirta Vokietija yra 
svarbus veiksnys. Jis taip pat rei
kalavo grąžinti Vokietijai Žemo

sios Silezijos ir Pomeranijos žemės 
ūkio sritis, tačiau pritarė Vokieti
jos pramonės kontrolei.

Berlynas. Dėl paskutiniu laiku 
pasireiškusių nacionalistinių ten
dencijų Vakarų Vokietijoje gen.

Pasikeitimas JAV užsienių reikalų 
ministerijoje

Clay pareiškė, kad kol kas tėra 
žinoma apie mažas, nereikšmingas 
grupes, kaip, pav., Strasser judė
jimas. Gen Clay nuomone, nacio
nalizmas Vokietijoje pasireiškia 
dviem formomis: 1. siekia stiprios 
ir centralizuotos vyriausybės su
darymo, kad Vokietija karinės jė
gos pagalba vėl galėtų išsikovoti 
atitinkamą vietą pasulyje ir 2. na
cionalizmas, pasireiškiąs vokiečių 
meile savo kraštui. Pagal gen. 
Clay, pirmoji forma esanti gan 
pavojinga, o antroji laikoma svei
ka ir natūralia.

Palietus gandus apie gen.. Clay 
atšaukimą, pareikšta, kad šiuo 
klausimu galutinį sprendimą duos 
JAV gynybos ministerijos vado
vybė.

Nankingas. Kinų komunistams 
pareikalavus išduoti „karo nusikal
tėlius“ kaip sąlygą pradėti taikos 
deryboms, Nankingo politiniuose 
sluogsniuose pesimistiškai žiūrima 
į taikos sudarymą.

„Sov. S-ga yra darbininku priešas"
KRAVCENKOS BYLA PRASIDĖJO

Paryžius. Su visais sensacingų 
procesų pažymiais Paryžiuje pra
sidėjo byla, kurią komunistų sa
vaitraščiui „Lettres Francaises“ 
iškėlė pasauly pagarsėjusios kny
gos „Aš pasirinkau laisvę“ auto
rius Viktoras Kravčenko dėl įžei
dimo. Nuo Dreyfuso bylos Pary
žiuje dar nebuvo visus taip sudo
minusios bylos kaip ši. Byloj liu
dininkais pašaukta visa eilė žino
mų asmenybių, kaip, pav., žino
mas prancūzų atomo tyrinėtojas 
ir vadovaujantis komunistas Jo- 
liot-Curie.

Kravčenkai pasirodžius salėje, 
dalis žiūrovų sutiko jį gyvu pri
tarimu, o kiti švilpimais.

Vos pradėjus bylą, tuojaus pa
aiškėjo, kad čia mažiau sveria 
paskiras įžeidimas, kaip principi
niai ideologiniai priešingumai.

Kai Kravčenko pradėjo savo 
pareiškimą, salėje buvo įtempto 
susidomėjimo nuotaika. Čia buvo 
atstovaujami visi didieji laikraš
čiai ir žinių agentūros, tik TASS 
rezervuotos vietos buvo tuščios.

„AŠ noriu viso pasaulio darbi
ninkams pasakyti“, kalbėjo Krav
čenko, „kad Sovietų Sąjunga yra 
jų priešas. Aš reikalauju teismą, 
kad Sovietų Sąjunga būtų pašauk
ta atsakyti prieš demokratinį tri
bunolą.“ Kreipdamasis į kaltina
mąjį, jis paklausė: „Ar yra iš vi
so Rusijoj tos rūšies principinė 
laisvė, kokia naudojasi prancūzų 
komunistai? Ar jūs esate priešai, 
ar draugai prancūzų tautos? Jei 
jūs draugai esate, kodėl pataikau
jate Sovietų Sąjungai?“ Toliau 
savo kalboj jis pabrėžė, kad jis 
nėra nusistatęs prieš rusus, bet 
išskirtinai prieš sovietus ir kad 
jis myli savo tėvynę. Bet kadangi

jis savo tėvynėj matė, kaip sovie
tų režimas terorizuoja tautą, jau
tėsi priverstas visų šalių darbi
ninkams atverti akis ir juos pa
informuoti apie padėtį Sovietų Są
jungoj. Kada jis savo knygą „Aš 
pasirinkau laisvę“ rašė, pažymėjo 
Kravčenko, turėjęs būti saugoja-

Viliojantys saldumynai

mas, kadangi jis buvo sovietų 
agentų grasomas.

Toliau Kravčenko prašė leisti 
jam pridėti įrodymus, kad visas 
teismo išlaidas ir savo liudinin
kus jis pats apmoka. Kartu jis 
pabrėžė, kad „Lettres Francaises“ 
be rusų pagalbos būtų visai ne
sugebėjęs gynybos organizuoti. 
Kaltinamojo liudininkai tik todėl 
gavo leidimą iš Sovietų Sąjungos 
į Prancūziją atvykti, kad Sovietų 
vyriausybė pasiliko savo žinioj jų 
artimuosius.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
BERLYNAS. Pulk. Tulpanovo kal

ba, pasakyta SĖD partijos suvažia
vime, yra uždrausta platinti. Už
draudimas atėjęs iš Maskvos. Va
karų politiniuose sluogsniuose 
šiam uždraudimui skiriama didelė 
reikšmė.

PRAHA. Višinskis, kuris šiuo 
metu yra Karlsbade, kaip prane
šama, veda slaptus pasitarimus su 
Rytų Europos komunistų vadais 
dėl nuomonių išlyginimo politiniais 
bei ekonominiais klausimais. Esą 
pirmiausia tariamasi dėl sovietų 
Vokietijos zonos įjungimo į Rytų 
Europos bloką.

TEL AVIVAS. Pagal ligšiolinius 
davinius parlamento rinkimuose 
Palestinoj pirmauja socialistų Ben 
Gurion partija (Mapai), gavusi 50 
atstovų iš 120. Antroj vietoj eina 
Jungtinė Darbininkų partija (Ma- 
pau) ir k. Manoma, kad Ben Gu
rion paliks min. pirmininku.

VAŠINGTONAS. Užs. reik. min. 
Achesonas pareiškė, kad Šiaurės 
Atlanto svarbiausias tikslas yra 
parodyti, kad jo dalyviai yra pa
siruošę atremti kiekvieną jų kraš
tų užpuolimą.

Vašingtonas. Užs. reik. min. 
Achesonas pareiškė, jog yra svar
stoma įvesti civilinę valdžią JAV 
zonoj Vokietijoj ir Japonijoj.

Londonas. Viso pasaulio ekzili- 
niai politikai posėdžiavo Londone 
ir įkūrė „Liberalinį Internacionalą". 
Judėjimo tikslas kovoti su totali
tariniais režimais pasauly.

UlUHflCU is vi$W
Roma. Agentūros ARI praneši

mu, paskutiniu laiku Lietuvoje 
labai paaštrėjo katalikų persekio
jimas. Kas mėnuo vidutiniškai į 
Sibirą išvežamh 30.000 asmenų tik 
todėl, kad jie yra ištikimi kata
likai. Siu priemonių tikslas Lie
tuvoj sumažinti 500.000 tikinčiųjų.

Šanchajus. Per Šanchajaus radio 
trečiadienį einančiam prezidento 
pareigas Li Tsung-Jen komunistai 
pranešė ir kartu pareikalavo, kad 
maršalas Ciangkaišekas ir kiti „ka
ro nusikaltėliai" būtų suimti. Tuo 
būdu jis įrodysiąs, kad apie 8 ko
munistų pastatytų ginklų sąlygas 
rimtai galvojama.

Maskva. Sovietų Sąjunga ir ki
tos penkios Rytų Europos valsty
bės (be Jugoslavijos) sudarė „abi
pusės ūkinės pagalbos tarybą", nes 
šie kraštai nenorį nusilenkti „Mar- 
shallio plano diktatūrai". Tarybos 
svarbiausias uždavinys būsiąs pa
sikeitimas žiniomis ūkio klausi
mais ir abipusis žaliavomis, maisto 
produktais, mašinomis ir įrankiais 
pasikeitimas. Vašingtono diploma
tiniuose sluoksniuose į šias Mask
vos priemones žiūri kaip į ryžtin
gas Maskvos pastangas sulaikyti 
Tito šalininkų augimą ir ūkinės 
kontrolės sustiprinimą satelitų val
stybėse.

Roma. Italija pripažino Izraelį 
de facto.

Briuselis. Penktadienį ir šešta
dienį Londone susirenka Vakarų 
Europos Unijos užs. reik, ministe
rial į konferenciją, kur svarstys 
Izraelio pripažinimo klausimą.

Varšuva. Naujasis Lenkijos pri
mas kardinolas Stefah Višinskį su
šaukė Lenkijos arkivyskupų ir vys
kupų konferenciją Krokuvoje, kur 
bus aptartas Lenkijos Bažnyčios 
tolimesnės politikos klausimas ir 
kalba, kurią kardinolas pasakys 
oficialiai perimdamas primo parei
gas.

Rai - Ju. Iš Korėjos pranešama, 
jog antikoministiniai sukilėliai 
užėmė ant Siaurės ir Pietų Korė
jos sienos esančiame Rai-Ju mies
te įsikūrusios šiaurės Korėjos 
„liaudies armijos" vyriausią būs
tinę.
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