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PAKELY IŠ OSLO I VASINGTONA Tik sovietų nepažįstąs galėjo ma
nyti, kad Kremlius pasitenkins to
kiu atsakymu. Užsienių reikalų

(Rašo musų korespondentas Skandinavijoje K. Rauklaukis)
misteriui Langei tuoj po jo prane- pasenusiu,

ji net prisidėjo išlaisvinti Norve
giją iš po fašistų priespaudos. Sa
vo notą sovietai vainikuoja jau

Šimo parlamente, kur jis, tarp kit-
nusususiu „nuoširdu-

Dar nespėjus baigti pasitarimų 
Oslo, norvegus aplankė naujas 
siurprizas — sovietų nota. Sovie
tai norėjo sužinoti, ar Norvegija 
tikrai kėsinsis grėsti sovietams, ar 
ji mano jungtis su kapitalistais, ar 
ji pasiryžus užleisti jiems* bazes. 
Bomba sprogo, bet labai dusliu 
balseliu, norvegų ji nenugąsdino, 
nes paskutinio karo patirtis — vo
kiečių okupacija ir siena su so
vietais — išvarė iš norvegų bet 
kokį defaitizmą.

Po nepasisekusių pasitarimų Os
lo ir po tos sovietų notos, nor
vegų sostinės nuotaikoje vyravo 
apsigalvojimas ir noras ištirti vi
sus naujai atsidariusius kelius. 
Norvegų darbo partijos (social
demokratų) vadovybė po ilgų 
pasitarimų pavedė vyriausybei iš
tirti prie Atlanto pakto prisijungi

mo turinį. Partijos vadovybėjebuvo 
gana toli einančių nuomonių skir
tumų, bet, kaip užsienių reikalų 
ministeris Lange spaudos kai ku
riems atstovams pareiškė, aiški 
dauguma pasisakė „už vyriausybės 
liniją”. Socialdemokratų spauda 
dar vis tikisi, kad durys vėl atsi
darys naujienos Skandinavijos 
pasitarimams.

Nelinksmiau ir Danijoje. Fiasko 
Oslo gali ir Danijos partijas sus
kaldyti. Iki pasitarimų Oslo visos 
partijos, išskyrus komunistus, pa
laikė vyriausybės liniją, stengian
tis sudaryti Skandinavijos karinę 
sąjungą. Dar ir dabar visos parti
jos nėra praradusios vilties, nors 
toji viltis labai ir labai silpnutė. 
Jeigu Norvegija prisidės prie At
lanto pakto, ir Danijoje atsiras 
didelis nuomonių skirtumas so
cialdemokratų partijoje. Kol ga
lima, atrodo, vyriausybė laikys 
klausimą atvirą, bet jeigu Hedtof- 
tas nuspręs pasekti norvegų pė
domis ir prisijungti prie Atlanto 
pakto, jis greičiausia mėgins tai 
pravesti kairiųjų (liberalų) ir kon
servatorių balsais. Tada, be abejo
jimo, iškils didelė opozicija social
demokratų partijoje. Nors partijos 
disciplina gal < ir sugebės neleisti 
tokiai socialdemokratiškai opozici
jai pasireikšti parlamente, bet 
vyriausybės partija turi skaitytis, 
kad ji susilauks stiprios reakcijos 
darbovietėse ir tuo būdu užpils 
gerokai vandens ant komunistiško 
malūno. Atsisakys Hedtoftas jung
tis prie Atlanto pakto, Vakarų ali- 
antąi gali spiauti į Daniją, o tada 
Danija atsidurs kaip beginklė izo
liuota sala pačiame fronto vidury.

Kiek pasitarimai dėl karinės są
jungos neužimponavo platesnės 
visuomenės, tiek sovietų nota ją 
šiek tiek visdėlto sukrėtė. Visi 
laukė, ką norvegų vyriausybė at
sakys sovietams. Ir štai vasario 
1 d. buvo sovietams atsakyta:

Sovietų ambasadoriaus demaršas 
sausio 29 d. užsienio reikalų mini
sterijoje davė Norvegijos vyriau

sybei gerą progą pareikšti Sovietų 
Sąjungos vyriausybei savo nuo
monę dėl Norvegijos saugumo 
problemų.

Norvegijos vyriausybė tikėjosi, 
kad JT organizacija bus pakanka
mai stipri taikai ir saugumui vi
suose kraštuose išlaikyti, bet įvy
kių raida dar neleido konstatuoti, 
kad toji viltis išsipildytų. Nor
vegų tautos rūpestis apsaugoti sa
vo laisvę įtikino Norvegijos 
vyriausybę, jog reikia stengtis 
surasti’ didesnį saugumą regiona- 
liai bendradarbiaujant saugumo 
srityje. Tokios rūšies regionalinės 
sutartys aiškiai pabrėžtos JT sta
tute ir, norvegų vyriausybės nuo-
mone, jos atitinka statuto tikslus, 
kai jomis norima užpuolimo iš
vengti.

Paskutiniu laiku norvegų, kaip 
ir danų bei švedų, vyriausybė mė
gino surasti galimumų padidinti tų 
trijų kraštų saugumą, sudarant 
šiaurės kraštų gynimosi sąjungą. 
Bet tų mėginimų rezultatai parodė, 
kad šiuo momentu nėra pakanka
mo sutarimo tokios sąjungos gali
mumams bei jos pasėkoms. Dėl šių 
aplinkybių norvegų vyriausybė, 
turėdama galvoje Norvegijos priė
jimą prie Atlanto ir jos, kaipo 
tipingos jūrų tautos, nori išmė
ginti ir išsiaiškinti, kokiomis for
momis ir kokiomis sąlygomis Nor
vegiją, jeigu tai būtų patogu, ga
lėtų įsijungti į regionalę saugumo 
sistemą, apimančią kraštus paliai 
Atlantą.

Norvegijos vyriausybė užtikrina 
Sovietų vyriausybę, kad Norvegi
ja niekada neprisidės prie agresy
vių tikslų turinčios politikos. Ji 
neikada neleis norvegų teritorijos 
panaudoti tokioms politinėms už-

mačioms. Norvegijos vyriausybė 
nenori prisijungti prie tokio susi
tarimo su kitomis valstybėmis, 
kuris įpareigotų Norvegiją užleisti 
bazes svetimų valstybių karinėms 
pajėgoms Norvegijos teritorijoje, 
kol Norvegija nėra užpulta arba 
kol jai negresia užpuolimo pavo
jus. Norvegija ir Sovietų Sąjunga 
gyveno taikoje ilgus laikus kaip 
kaimyniniai kraštai, ir Norvegijos 
vyriausybė įsitikinus, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė žino jų krašto 
nenutraukiamas tradicijas dirbti 
taikai, jų taikos troškimus ir troš
kimus palaikyti draugiškus santy
kius su visomis taiką mylinčiomis 
tautomis.

ko, nieko naujo sensacingo nepa
sakė apie pasitarimus Oslo, besi
ruošiant į Ameriką smulkiau pasi- 
informuoti, kol Norvegija galuti
nai pasakys savo nuomonę dėl pak
vietimo prisidėti prie Atlanto pak
to, sovietų ambasadorius Oslo 
Sergejus Afanasjevas įteikė atsa
kymo notą. Sovietų vyriausybė 
aiškiai iš Norvegijos notos išskai- 
čiusi, kad Norvegija prisidės prie 
Atlanto pakto, o su visais Norve
gijos išvedžiojimais ji nesutinkan
ti, Atlanto gi paktas tetarnaująs 
tik agresorių politikai prieš sovie
tus. Sovietų Sąjunga gi vasada bu
vo draugiškai nusiteikusi Norvegi
jos atžvilgiu, o per paskutinį karą

mu": jeigu Norvegijos vyriausybė
dar ir toliau abejoja Sovietų drau
giškumu, Sovietų Sąjunga, norė
dama kiekvieną abejonę elimi- 
muoti, siūlo Norvegijos vyriausy
bei pasirašyti nepuolimo paktą su 
Sovietų Sąjunga.

Prisidėjęs tokių malonių siurpri
zų pilną portfelį, Lange jau atskri
do į Ameriką. Jam nutūpus ana
pus Atlanto, šiapus Atlanto, Ko
penhagoje, pasklido gandai, be
rods iš Londono, kad visų trijų 
Skandinavijos kraštų vyriausybės 
pradėjo vėl iš naujo mėginti 
spręsti Skandinavijos gynimosi 
problema, bet šį kartą toji mėgini
mo akcija vykstanti ne namie, o 
Vašingtone ir Londone.

Kard. Mindszenty klausimas JT.
Vašingtonas. JAV užs. reik. min. 

Dean Acheson trečiadienį pareiškė, 
jog galimas dalykas, kad Amerika 
kartu su kitomis Vakarų valsty
bėmis ryšium su kard’Mindstzenty 
nuteisimu įteiks JT Saugumo 
Tarybai skundą, dėl nesiliaujan
čio taikos sutartyje numatytų lais
vių ir piliečių teisių laužymo. 
Kard. Mindstzenty byla ir nutei
simas yra grasymas laisvam pa
saulio veikimui. Už šį savo veiks
mą Vengrija neš pilną atsakomybę. 
Kard. Mindstzenty byloje ameri
kiečių tauta mato sovietų inspiruo
tų komunistų mažumos grasymą 
laisvoms pasaulio tautoms ir į jį 
žiūri su pasibaisėjimu ir pasiš
lykštėjimu. AP pranešimu, JT in
tervencijos kard. Mindstzenty klau
simu pareikalavo taip pat ir JAV 
atstovų rūmų užsienio politikos 
komisija. Kanados min. pirm. Louis

Saint Laurent pareiškė, jog Kana
da kartu su kitomis Vengrijos tai
kos sutartį pasirašiusiomis valsty
bėmis iškels bendrą protestą dėl 
kardinolo nuteisimo.

Tačiau pasigirsta ir kitokių bal
sų. Komunistų atstovas Vokiečių 
parlamentinėje taryboje H. Remer 
pareiškė, jog kardinolas buvo tei
siamas ne kaip dvasiškis ar kar
dinolas, bet kaip Vengrijos pilietis. 
Gi SĖD spaudos skyrius teigia, 
jog kardinolui bausmė esanti per 
lengva. Jis užsitarnavęs mirties 
bausmę.

Kard. Mindstzenty nekaltumu 
visi, išskiriant knmun’stus, nebe
joja. Jo nekaltumą bus galima 
įrodyti net dokumentais. UP pra
neša, jog neseniai į Vakarus su 
svarbiais dokumentais ir laiškais 
pabėgo „geltonojoj knygoj” pava
dintas Mindstzenty užsienio - kur

jeriu, grafas Zoltan Csaky, kuris 
yra asmeniškas kardinolo draugas. 
Viename pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Muenchene jis pareiškė, 
jog jis telegramomis painformavęs 
JT ir prez. Trumaną, kad kardinolo 
nekaltumą gali įrodyti dokumen
tais.

AUDRA DĖL KARD. MINDSZENTY 
NUTEISIMO

Budapeštas. Kardinolo Mindszen
ty nuteisimas kalėti iki gyvos gal
vos, anot AP, visame pasaulyje 
sukėlė didelę pasipiktinimo audrą.

Iš JAV užs. reik, ministerijos 
pranešama, jog ji iš visos Ameri
kos gavo daugiau negu 12.000 laiš
kų, kuriuose reikalaujama, k 
JAV griebtųsi prieš nuteisimą ko
kių nors priemonių arba šį reika
lą perduotų JT- Atstovų rūmų res
publikonų frakcija priėmė rez<

LTB Apygardų pirmininkų u važiavimo, įvykusio vasario 1 d. SeUgeustadte. dalyviai. Prmoje eilėj sėdi (vi
duriniai trys) LTB Centro Komiteto pirm. P. Gaudys, BALFo atstovas J. Valaitis, VT Kultūros Valdyt. A.

Novickis

ciją, kurioje išreiškia savo pasi
piktinimą ir teismo sprendimą pas
merkė. JAV nuolatinis atstovas 
JT Warren Austin pareiškė, jog 
kardinolo bylą yra „brutalus JT 
Chartoje numatytų žmogaus teisių 
sulaužymas". Protestuodami prieš 
šią bylą, iš savo pareigų pasitrau
kė vengrų konsulas New Yorke 
Bela Belassa su aštuoniais savo 
bendradarbiais ir paprašė leidimo 
pasilikti JAV.

Prieš šį nežmonišką sprendimą 
griežtai pasisakė taip pat New 
Yorko burmistras W. O. Dwyer, 
Bevinas ir Italijos premjeras de 
Gasperi. Olandijos parlamentas ry
šium su tuo priėmė rezoliuciją, 
kuria reiškiamas protestas prieš 
kardinolo nuteisimą. Prieš rezoliu
ciją balsavo tik komunistai.

Varšuva. Katovicų vyskupas 
Adamski ganytojiškam laiške kal
tina Lenkijos vyriausybę, kuri 
Pietų Lenkijos srityse uždraudė 
tikybos dėstymą mokyklose ir pa
šalino iš jų kryžius.
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Kravcenkos byla Paryžiuje
kuo Kravčenko buvo šmeižiamas, 
nes neskaitė Thomas straipsnio.

1949. 2. 12. 17 (212)

Kravcenkos liudininkai kalba
(Mūsų korespondento Paryžiuje pranešimas)

KOMUNISTAI NEDRĮSTA 
DUOTI KLAUSIMŲ

Pradėjus duoti parodymus bu
vusiems sovietų piliečiams, ko
munistai šaipėsi, kada šie pasa
kojo apie baisius pergyvenimus, 
apie badą, kaip nėščios moterys 
išmetamos į sniegą.

Ukrainietė Olga Marsenko, ku

du. Jam. pačiam redaktorius irgi 
liepdavęs nueiti į kurį nors fabri
ką. pasižymėti kurio nors darbi
ninko pavardę ir parašyti jo var
du pilną panegirikos straipsnį.

— Mes turime taip daryti, nes 
šie žmones yra pėrdaug užsiėmę, 
kad galėtų rašyti, — jam buvo aiš
kinama.

Prispirtas Kahn prisipažino, kad 
jis padaręs 3500 mylių kelio dėl 
to, kad prancūzų komunistai to 
prašė.

Kada jis bandė prikišti, jog 
Kravcenkos knygą išleido Hearst 
trestas, tai šis atkirto, jog Stalinas 
visai neseniai davė Hearst tele
gramų agentūrai interview ir dėl 
to jis nevadinamas išdaviku...

Teisėjas paprašė paaiškinti Kahn, 
ar jis lengyaj.^ buvo išleistas iš 
Amerikos ir, šiam tai patvirtinus, 
užklausė, kodėl tokiu atveju Sim 
Thomas negalėjęs Atvykti?

Tuo ir baigėsi antrosios savaitės 
audiencijos. Šią savaitę prabils iš 
Sovietų Rusijos atvykę liudinin
kai.

KUR SLAPSTOSI SOVIETŲ 
LIUDININKAI?

Jau savaitė laiko, kaip jie yra 
Paryžiuje, bet mažai kas juos te
matė. Sovietų ambasada iš aero
dromo juos tiesiog nusivežė į spe
cialiai jiems rezervuotą namą ša
lia ambasados, kurį sovietų agen
tai saugo, kad koks žurnalistas ne
bandytų įsiveržti.

Visi žurnalistai pastebėjo, kad 
tiek buvusioji Kravcenkos, žmona,

ri dabar gyvena Vokietijoje vie
noj DP stovykloj, paaiškino teisė
jui, kodėl ji atsisakanti dabar 
sugrįžti į Rusiją, nes ją laiko ku- 
laku. Kokia ji kulakas, jei su sa
vo vyru turėjo 5 hektarus žemės 
ir vieną karvę. Ji pati buvo lai
kyta su savo mažamečiu vaiku 
kalėjime už tai, kad bandė pra
šyti paleisti jos sūnų iš Sibiro 
Kada prasidėjo kolektivizacija, 
ūkis buvo atimtas ir išvaryti i 
lauką.

Vargšė moteris verkė prie tei
sėjo stalo, pasakodama savo pri
siminimus, tuo tarpu kai komu
nistų advokatas išsižiojęs juokėsi. 
Bet jų laikraščiai tą dieną nė 
vienu žodžiu jos parodymo ne
paminėjo. Jie bijo, kad nesuži
notų prancūzų ūkininkai, jog Ru
sijoje valstietis, turįs 5 ha žemės, 
laikomas kulaku.

VOS NEKILO MUŠTYNES 
TEISME

Komunistai stengėsi visaip kri
tikuoti Kravčenkos liudininkų 
parodymus, aiškindami, kad tai 
esą kolaborantai, kuriais negali
ma pasitikėti, kad tai žmonijos 
atmatos ir panašiai.

Kravčenko dėl to siuto ir tei
sėjas pasodino vidury ant gele-

■ Labai vaizdžiai jis nupasakojo 
didįjį badą Ukrainoje, kada lavo
nai visur mėtėsi ir pavasarį, nu
tirpus sniegui, kad nekiltų epide
mijos, reikėjo juos užkasti. Vyriau
sybė, atvežusi keletą sunkvežimių 
bulvių į miestelį, davė po 1 kg tam, 
kas palaidos lavoną...

AR YRA TOKS SIM THOMAS?
Paskutiniąją antrosios savaitės 

bylos dieną komunistai išstatė sa
vo liudininkus du atvykusius sve
čius: amerikietį Kahn, kuris yra 
parašęs „Didžioji konspiracija prieš 
Sovietų Rusiją” ir anglų parlamen
to atstovą kairįjį darbietį Zilliacus.

Kahn paaiškino, kad jis padaręs 
3500 mylių kelio ne dėl Kravčen
kos, kuris to nevertas, bet kad 
duotų parodymą iš kito taško, nes 
ši byla įgaunanti visai kitą pras
mę.

Kravčenkos advokato paklaus
tas, ar jis pažįstąs Sim Thomas, 
kuris rašė straipsnį prieš Kravčen
ko, šis pakratė galvą, atsakyda
mas, jog jis visai nebuvo girdėjęs 
iki šiai dienai nieko apie Sim Tho
mas, o taip pat neskaitęs nė jo 
straipsnio.

Kahn prisipažino, kad jis visai 
nebuvęs Rusijoje, jis net nežino,

Kodėl? Dėl to, kad toks asmuo 
Amerikoj visai neegzistuoja ir po 
tuo vardu slepiasi sovietų ambasa
dos darbas. Tai aišku kaip diena, 
ir nėra ko klausti.

RUSIJA 30 METŲ VĖLUOJASI
Paskutinysis liudininkas anglų 

parlamento atstovas Zilliacus, iš
vadinęs Kravčenką išdaviku, nieko 
ypatingo daugiau negalėjo pasa
kyti ir, kada Kravčenkos advoka
tas paklausė, ar Bevinas ir Chur- 
chillis taip pat esą išdavikai, nes 
Kominformas taip juos vadina, tai 
Zilliacus prisipažino, jog nežiūrint 
į tai, kad jis nepritariąs Bevino 
politikai, reiškiąs tiems žmonėms 
pagarbą ir tokiais žodžiais jų nesą 
galima vadinti.

— Bet komunistai taip daro, — 
sušuko advokatas, iškeldamas ran
koj „Humanite".

Zilliacus, kuris kitą dieną komu
nistų mitinge skaitė paskaitą 
„Kravčenko Prancūzijos priešas", 
pripažino, kad Rusijoje yra daug 
netvarkos, ir jis galvojąs, jog rei
kės mažiausiai 30 metų, kad šis 
kraštas galėtų pasivyti civilizuo
tus kraštus ir kur laisvė ir atskiro 
žmogaus teisės būtų taip supranta
mos kaip ir Vakaruose.

tiek kiti trys liudininkai, buvo nau
jai apsirengę, kada išlipo iš lėktu
vo. Zinaina Gorlova turėjo naują 
skrybėlaitę ir piniginę, gi vyrai 
visai naujutelaites pirštines. Vie
nas prancūzų žurnalistas juokais 
pastebėjo, kad jie buvo naujai 
aprengti prieš pasodinant į lėk
tuvą, kad nepadarytų gėdos užsie
ny, bet sugrįžę turės nusirengti, 
kad tais pačiais rūbais galėtų kiti 
vykstą į užsienį sovietų piliečiai 
apsirengti...

Prancūzai, kuriuos šeimyninės 
tragedijos labiau domina negu po
litinės bylos, klausia, kaip elgsis 
teisme buvusioji Kravčenkos žmo
na? Ką ji pasakys? Kokius senti
mentus parodys buvusiam vyrui?

Šiandien Bogomdlovas, sovietų 
ambasadorius Paryžiuje, davė jai 
savo diplomatinį autombilį ameri
koniškos markės, kad galėtų pa
matyti Paryžių iš automobilio. Aną 
dieną ji bandė su savo dviem pa
lydovais nueiti į operą, bet kadan
gi tą dieną šoko baletą Serge Lif- 
faras, tai negavo bilietų ir turėjo 
grįžti namo. Tačiau beslankiojęs 
prie operos vienas reporteris ją 
atpažino ir nufotografavo, kada ji 
užsidengusi rankom sėdosi į auto
mobilį.

žinės kėdės policininką, kad ne
leistų Kravčenkai susikibti į krū
tines su komunistų advokatu.

Inžinierius Kysilo nupasakojo, 
kaip jam teko sėdėti su 135 kali
niais tokioje mažoje kameroje, jog 
dėl vietos stokos, viena dalis tu
rėdavo pasilikti stovėti, kada kita 
dalis miegodavo. Būnant toje 
kameroje, marškiniai ' supuvo 
ant kūno ir jie maldavo visą lai
ką, kad perkeltų į kitą baraką 
Paskui jis buvo išvežtas į Sibirą, 
kur teko prie 40 laipsnių šalčio 
kirsti medžius ir, jei tik neišpil- 
dydavo normos, tai negaudavo 
valgyti.
Pasirodo, kad Sibiro stovyklos nė 
kiek ne geresnės už hitlerines 
Buchenwaldo ar Auschwitzo sto
vyklas.

Bet Kysilui pasitaikė laimė: 
kažkaip jo byla buvo peržiūrėta 
ir po pusantrų metų buvo paleis
tas kaip nekaltas.

Čia komunistų advokatas pra
dėjo duoti klausimus apie žu
vusiuosius, norėdamas tyčia liu
dininką supainioti datose, jog visi 
šie žiaurumai buvo padaryti vo
kiečių okupacijos metu ir padarė 
pastabą Kravčenkai, kad šis savo 
knygoje nė kiek nepaskyręs vie
tos, kiek rusų tauta kentėjo nuo 
nacių okupacijos.

Kravčenko supykęs pašoko ir 
puolė advokatą, jog šis išsigandęs 
atšoko, o įsiterpęs policininkas 
pasodino atgal Kravčenko į suolą.

— Kam meluoti? Kam kelti 
provokacijas? Ar negalite rim
čiau elgtis? — šaukė jis įsikarš
čiavęs.

UŽ PALAIDOJIMĄ NUMIRĖLIO 
DAVE 1 kg BULVIŲ

Buvęs sovietų žurnalistas Silen- 
ko paaiškino teisėjui, kodėl jis 
negrįžtąs į Rusiją, nes dar karo 
metu Stalinas buvo pareiškęs, kad 
visi sovietų armijos kariai, kurie 
pateko į nelaisvę, laikomi dezerty
rais ir, sugrįžę į Rusiją, ras virvę ..

Jis atidengė, kaip Rusijoje klas
tojami straipsniai. Jo draugas Ge- 
stenko ilgus metus rašė straips
nius Aleksiejaus Stachanovo var-

Amerikos spauda apie a. a. vysk. T. Matulionį
Dėl sovietų okupuotuose 

kraštuose tikybos persekiojimo 
jaudinasi visas kultūringas pa
saulis. Vengrijos primo kard. 
J. Mindszenty byla yra nau
jausias to persekiojimo aidas 
pasaulyje.

Čia duodamas iš plačiai 
skaitomo mėnesinio Amerikos 
žurnalo CATHOLIC DIGEST 
neseniai paskelbtas Fr. J. Ken
nedy straipsnis apie vieną žy
miausių ir pirmųjų po II-ojo 
pasaulinio karo religijos per
sekiojimo auką — a. a. Vysk. 
T. Matulionį. Anglų kalba 
straipsnis pavadintas dviem 
antraštėm Mišios meškos oloje 
ir Tik paprastas kankinys.

„Vašingtonas. — Žinios iš po
grindžio šaltinių tame krašte 
praneša, kad Kaišedorių diecezi
jos Lietuvoje Vyskupas Teofilius 
Matulionis mirė nukankintas so
vietų kalėjime“.

Nenustebau paskaitęs šią žinu
tę. Nuo to laiko, kai Rusija už
valdė Lietuvą prieš ketveris me
tus, aš kiekvieną kartą, peržiūrė
damas katalikų žinių agentūros 
Vašingtone žinios laukiau šių žo
džių. O vis dėlto buvau giliai pa
veiktas ne tiek vyskupo herojiš
kos mirties, kiek todėl, kad buvau 
pats su juo kalbėjęs ir pažinojau 
šį kankinį už tikėjimą.

1935 m. Vyskupas Matulionis 
lankėsi Sv. Gabrieliaus kleboni
joje Milwaukee. Tebematau jį sė
dintį priimamajame kambaryje, 
maloniai suteikiantį progą pasi
kalbėti. Nebuvo lengva ištraukti 
jo istorijos iš jo. Jam atrodė sa
vaime aišku, kad krikščionis mie
lai kenčia už Kristų. „Ar tarnas 
turėtų būti didesnis už savo Po
ną?“ — paklausė jis sU šypsena, 
kuri turėjo sumažinti pasigėrė
jimo žvilgsnį mano akyse

Įšventintas 1900 m. kunigu, kun. 
Matulionis 10 metų pastoracijos 
darbą dirbo Latvijoje, po to jis

buvo nukeltas į parapiją carų so
stinėje Petrapilyje. Komunistams 
atėjus į valdžią 1917 m., prasidėjo 
sistemingas tikybos persekioji
mas.

Ramiai, bet slaptai kun. Matu
lionis tęsė savo kunigiškąjį dar
bą. Po to, kai jis šešeris metus iš
laviravo nuo šnipų ir policijos, jį 
areštavo 1923 m.: jo nusikaltimas 
buvo vaikų tikybos mokymas. 
Dvejis metus jis turėjo dirbti 
sunkiuosius darbus Arktikos Ru
sijoje. 1925 m. jį paleido piktai 
įspėję, kad jis nebedrįstų atlikti 
kunigiškųjų pareigų. Bet jis grįžo 
prie savo kaimenės, išsirinkda
mas jos narius pagal geriausią sa
vo išmanymą ir teikdamas jiems 
sakramentus.

1929 m. dokumentas, parašytas 
vaškiniame popieriuje, kuriuo 
Roma paskyrė jį vyskupu, pasiekė 
vyskupą Matulionį slaptais ke
liais. Vyskupu buvo įšventintas 
už užrakintų durų vienoje mažu
tėje Leningrado bažnytėlėje. Tik
tai vienui vienas vyskupas atliko 
įšventinimo ceremoniją — reta 
išimtis iš taisyklės, kuri nustato, 
kad turi dalyvauti trys. Du kuni
gai buvo liudininkais.

Po šešių mėnesių vyskupas Ma
tulionis buvo suimtas ir uždary
tas metams į kalėjimą Lenin
grade. Ir vėl jis buvo pasiųstas i 
medkirčių stovyklą kalėti. Ten. 
Solovskų miškuose, 35 kunigai ir 
vyskupas buvo apgyvendinti 
pastogėje virš stovyklos viršinin
ko buto.

Neužilgo problema, kaip laikyt: 
mišias, buvo išspręsta. Vienas 
kunigų padarė kieliką ir pateną 
iš skardinių dėžučių. Iš slaptai 
gautų miltų jie darė Ostijas, o iš 
razinkų — vyną, kurio buvo taip 
maža, kad kiekvienom mišiom 
turėdavo užtekti 8—9 lašų. Prie 
improvizuoto altoriaus, vietoje 
uždangalo dengto rankšluosčiu, 
kunigai iš eilės aukojo mišias nuo

vidurnakčio ligi 6 vai. ryto. Išti
sus 3 metus vyko nuolatinės mi
šios pastogėje, primenančioje 
Kristaus pirmąją vargingą bu
veinę šioje žemėje, Betliejaus uo
loje.

Eidami į darbą ir grįždami iš jo. 
kunigai klausydavo savo draugų 
— bendraminčių išpažinčių. Ku
nigai, slapta įsukę Ostiją į me
džiagos arba popieriaus gabalė
lius, dalindavo Komuniją žmo
nėms* kurie, pasislėpę už medžių, 
priimdavo savo Viešpatį Dieva.

Vyskupas, kalbėdamas, buvo 
matomai susijaudintęs. „Tai bu
vo laimingiausios mano gyvenimo 
dienos.“ — sakė jis. Jos pasibaigė, 
kuomei vienas kunigų, beviltiškai 
susirgęs, kliedėdamas prasitarė 
apie mišias, kurias jis sakėsi lai
kęs Katedros palėpėje.

Stovyklos ponai nesigailėjo 
laiko kratyti kunigų buveine. 
„Mes buvome per gudrūs jiems“, 
nusišypsojo vyskupas. „Paslė
pėme taurę ir visa kitą po grin
dų lentomis, ir jie jų nerado“. Nu
sivylę komunistai išblaškė grupę 
po įvairias stovyklas.

1933 m. Lietuvos valdžia iškeitė 
jį, 12 kunigų ir 4 pasauliečius į 
politinius kalinius. Trys mėnesiai 
lėtos kelionės, daugiausia pėsčia, 
atvedė jį į Kauną, į Lietuvą ir į 
laisve. Ten Vyskupui, dar apsi
rengusiam kaimiečiu, buvo su
ruoštas didelis priėmimas.

Nedaug vyskupas tenorėjo pa
sakoti apie kalinimo sunkumus. 
Taip, jie turėję sunkiai dirbti 12 
—14 valandų miške. Taip, oras 
buvo labai šaltas ir jie neturėjo 
pakankamai šiltų drabužių, ' kai 
kurie sušalo. Taip, maisto davi
nys buvo menkas, jis vos palai
kydavo juos pajėgius dirbti. Taip, 
sargybiniai mušdavo už menkus 
nusižengimus taisyklėms.

Visus klausimus vyskupas sku
biai nustumdavo į šalį. Apie ką 
jis mielai kalbėjo, tai buvo anos

slaptosios mišios. „Dievas buvo 
geras man“, pasakė jis, „suteik^ 
damas man anas progas patirti 
Dievo malonę“.

Nenuostabu, kad 1935 m., sėdė
damas Sv. Gabrieliaus klebonijos 
priimamajame kambaryje, aš žiū
rėjau į vyskupą Matulionį kaip 
į kankinį. Jis buvo apsisprendęs 
verčiau tarnauti Dievui, negu 
žmonėms, ir buvo didžiai kentė
jęs už savo paklusnumą. Aš bu
vau sukrėstas jo tikėjimo ir jo 
dvasios stiprumo.

Taigi nė kiek nenustebau, pas
kaitęs pereitą sekmadienį, kad jis 
buvo komunistų nukankintas ii* 
nužudytas. Aš žinojau, kad hero
jiškas vyskupo Matulionio gyve
nimas po komunistų jungu per 
20 metų nenupelnys jam nieko 
mažesnio už kankinio mirties 
malonę. — O. S.

Koncertu pagerbtas 

suvažiavimas
LTB Apygardų Komitetų pirmi

ninkų suvažiavimo proga Sėligen- 
stadte 1949 m. vasario 1 d. LT An
samblis pasirodė su koncertu nau
joje sudėtyje. Stp. Sodeikai ir G. 
Veličkai išvykus į Hanau „Daina
va", vokalinę dalį LT Ansamblyje- 
tvarkyti pakviesta p. T* Prižgintie- 
nė, tautinius šokius — p. G. Zaga- 
nevičienė, instrumentinę dalį B. 
Pakštas ir administratorius — A- 
Mironąs.

Vos pasipildęs naujais nariais, 
LT Ansamblis per dvi savites pa
ruošė koncerto programą, kuri bu
vo tikrai įvairi ir įdomi: mišraus 
ir vyrų chorų dainos, B. Jacikevi- 
čienės (mezzo sopranas) ir L. So
deikos (baritonas) solo ir duetas, 
taut, šokių grupės šokiai, B. Pakš
to kapelos pasirodymas ir V. Rus- 
teikio cello solo.

Koncerto klausėsi minėto suva
žiavimo dalyviai, BALFo atstovas 
V. Valaitis ir tremties spaudos at
stovai. Po koncerto LTB Centro 
Komiteto pirmininkas P. Gaučys 
padėkojo LT Ansambliui už gražų 
koncertą, linkėdamas neiširti, o 
dirbti darniai taip toliau, kol pa
sieksime savo tėvynės žemę.

ANTISEMITIZMAS VOKIETIJOJ
Vašingtonas. Buvęs gen. Clay 

patarėjas žydų reikalams Michi- 
gano universiteto prof. Dr. W. Ha
ber pareiškė, jog antisemitizmas 
šiuo metu Vokietijoj yra nė kiek 
nesumažėjęs. Jis pasireiškia įvai
riais būdais. Vokiečiai visai nes
lėpdami teigia, jog po okupacinių 
kariuomenių atitraukimo Vokieti
joj žydų atžvilgiu gali įvykti di
delių nemalonumų. Taip pat ir 
dauguma Vokietijoj gimusių jau-' 
nu žydų yra numatę palikti šį 
kraštą ir išvykti į užsienius. To
liau Haber sako, jog antisemitiz
mas iš vokiečių tautos bus išrau
tas tik jai pačiai sudemokratėjus. 
Baigdamas jis pabrėžia, jog kol 
vokiečiai neužmirš gėdingos Hit
lerio žydų politikos, tol jie nega
lės įsijungti į kitų civilizuotų tau
tų eiles.

PANAMA PRAŠO JAV PARAMOS
Panama. AP praneša, jog Pana

ma yra pasiruošusi deryboms su 
JAV dėl Panamos kanalo apsau
gos. David Samudio, Panamos 
vyriausybės narys, kalbėdamas 
parlamente pareiškė, jog Pana
mos gyventojų nuomonė pasi
keitė. Prieš metus, Panamai reika
laujant, amerikiečiai iš kanalo 
zonos turėjo atitraukti visus sa
vo dalinius. Toliau kalbėdamas, 
Samudio pareiškė, jog Panama 
keičianti kursą, nes tauta „gerai 
žino naujas doktrinas ir mato im
perialistinės ambicijas, kurios 
trokšta užvaldyti mažųjų tautų 
veiksmus ir mintis. „Tai patvir
tino ir opozicijos atstovas Viktor’ 
Navas, pridurdamas, jog tuo būdu 
Panama „yra pasiruošusi dery
boms su Šiaurės Amerika".
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NAUJIEJI IMIGRANTAI TVARKOSI GERAI žiemą pasidarė sunkėlesnis, tai vil
tys susirasti tinkamą butą dabar 
didesnės negu kada nors anks
čiau. Brangių butų jau ir dabar 
yra pakankamai; stinga pigesnių
jų. Tačiau paskutiniu metu nau-Neseniai gavau laišką iš vieno 

lietuvio inžinieriaus, prieš kurį
laiką atvykusio iš tremties į Ame
riką. Laiške, be ko kita, jis rašo: 
„Man pavyko susitvarkyti daug 
geriau, nei čia keldamasis tikė
jausi. Nors daug nepasitikėjimo 
turėjau mūsų universiteto paruo
šimu, bet visai be pagrindo. Pra
dėjau dirbti braižytoju: labai 
greitai ir neprašęs buvau pakel
tas į projektuotojus, o dabar 
dirbu jau inžinieriaus darbą. Ne
mažai naujų dalykų, bet daug ir 
tokių, kur buvome modemiškes- 
ni. Bijojau, kad per tuos penke- 
ris bastymosi metus būsiu atsi- 

, likęs, bet pasirodė, kad ir tokio
mis sąlygomis gyvenęs vis dėlto 
galiu dirbti lygiomis su vietiniais 
inžinieriais. Tik kalba sudaro 
kiek keblumų, bet užtat ilgametė 
praktika ir gana gera Europos 
technikos pažintis išlygina“.

Teatleidžia mano pažįstamas 
inžinierius, jeigu čia skelbiu kai 
kūnas jo laiško ištraukas. Jos 
įdomios tuo, kad labai teisingai 
pavaizduoja daugelio lietuvių 
imigrantų pirmuosius patyrimus 
darbe. Kaip taisyklė, imigrantą, 
atvykusį iš mažai težinomos, o 
daugeliui ir visai negirdėtos Lie
tuvos, darbdaviai sutinka su ne
pasitikėjimu. Ne tiesa, kad Ame
rikoje diplomai visai nevertina
mi; tačiau jie ne viską nulemia, 
nes čia yra aukščiausias vietas 
pasiekusių valstybės vyrų ir biz
nierių, neturinčių jokių diplomų.

Užtat Amerikoje galioja kitas 
dėsnis, būtent: parodyk ką gali! 
Mano pažįstamas inžinierius susi
laukė įvertinimo tik todėl, kad 
jis galėjo parodyti, ką gali. Šis 
inžinierius nėra vienintelis lietu
vis imigrantas, sugebėjęs per. 
trumpą laiką užsitikrinti ateitį. 
Girdėjau apie kitą lietuvį inži
nierių vienoje milžiniško koncer
no įmonėje, kurio alga buvo pad
vigubinta, kai tik koncerno vado
vybė įsitikino, ką jis gali pada
ryti. O kad kiekvienas ryžtingas 
žmogus Amerikoje gali prasimuš
ti, yra daug pavyzdžių ne tik se
nojoje lietuvių imigrantų kartoje, 
bet ir tarp naujųjų ateivių.

Štai, nebe vienas Lietuvos „bal
tarankis“ (kaip čia sakoma, „bal- 
takalnierius“), neseniai pradėjęs 
nuo paprasčiausio, menkiausiai 
apmokamo fabriko darbininko, 
šiandieną jau valdo sudėtingas 
mašinas ir visai padoriai uždirba. 
Yra jau suskubusių tvirtai įsika
binti biznyje arba nusipirkusių 
namus. Yra kauniškių studentų, 
sugebėjusių baigti geriausias šio 
krašto mokyklas. Yra gydytojų, 
išlaikiusių valstybinius egzami-

Prof. Dr. ALBERTAS N. TARULIS 

nūs ir dirbančių savarankiškai. 
Yra lietuvių profesorių, kurie, at-
buvę bandomąjį laikotarpį, gavo 
ne tik algos pakėlimą, bet ir 
aukštesnį laipsnį ir Ilgametes su
tartis.

Tai tik keli pavyzdžiai, įrodą 
lietuvių imigrantų sugebėjimą 
dirbti lygiomis su vietiniais čia iš 
seno gyvenančiais žmonėmis. Ta
tai galima pasakyti tiek apie 
naujuosius, tiek apie senuosius 
Amerikos lietuvius. Kai kurie iš 
senųjų yra net labai gerai įsikūrę 
ir susikrovę gražaus turto. Taigi 
lietuviai nėra kilę iš kokio ne
vykėlių krašto. Jų įgimti gabu
mai, mokėjimas kietai dirbti, o 
kiek tai liečia naujuosius imi
grantus, tai ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje įgytas mokslas bei pa
tyrimas padeda ne tik išsilaikyti 
rungtynėse dėl dolerio, bet ir pra
simušti į paviršių.

Todėl ir kartas nuo karto, ypa
tingai iš komunistėlių pusės, pa
sigirstą balsai, kad atvažiuoją lie
tuviai „ponai“ tingėsią ar nesu
gebėsią dirbti jiems neįprasto 
darbo ir todėl sėdėsią globėjams 
ant sprando, yra visai nepagrįsti. 
Iki šiol niekas pirštu tokių pa
vyzdžių nurodyti negalėjo. Visi 
galį dirbti darbo gavo ir dirba.

Lietuviai dainininkai Anglijoje: (iŠ*ka irės i dešinę) A. Dambrauskaitė, St. Baranauskas (stovi), J. Nauragis, A. 
Kalvaitytė ir prof. VI. Jakubėnas

Jeigu jie nesitenkina blogiausiu 
darbu, bet stengiasi kopti aukš-
čiau, tai belieka prisiminti lietu
višką patarlę: „Žuvis ieško kur 
giliau, o žmogus — kur geriau“. 
Todėl pavydėti jiems geresnio 
darbo nėra ko. Deja, tokių kalbų 
kartais pasigirsta. Savaime su
prantama, labai nusikalstų tas, 
kuris gyventų nieko neveikdamas 
pas globėją ir lauktų pasitaikant 
geresnio, labiau patinkamo dar
bo. Bet tokių atsitikimų Ameri
kos lietuvių tarpe negirdėti, ar 
bent girdėtieji nepasitvirtina.

Panašiai yra ir su baime dėl 
nedarbo. Tiesa, šituo metu Ame
rikoje yra bedarbių. Bet jų yra 
kiekvieną žiemą. Visi, kas čia 
nedarbo klausimą rimtai svarsto, 
sutinka, kad pavasarį nedarbas 
išnyksiąs ir kad bent šiais me
tais gamybos sumažėjimo nebū
sią. Taigi galima turėti tvirtą 
viltį, kad visi šių metų imigran
tai darbo gaus. O po metų-kitų 
jau kiekvienas atvykėlis žinos, 
kaip suktis. Be ko kita, dabarti
nės darbo garantijos kvietėjui 
neuždeda tokios pačios atsako
mybės, kokią reikėjo prisiimti 
seniau, pasirašant Affidavit of 
Support.

Jeigu tinkamo darbo susiradimas 

jai iškelti sumanymai statyti pi
giuosius butus valstybės pinigais tus. Reikia neužmiršti, kad Ame- 
ar su valstybės pašalpa leidžia rikoje dirbantieji ir butai skai- 
tikėtis greitesnio palengvėjimo ir čiuojami ne šimtais tūkstančių, 
šioje srityje. Bet ir dabar, kiek o dešimtimis milijonų. Iš antros 
girdėti, nė vienas naujai atvyku- pusės, ikšiolinis patyrimas rodo, 
šiųjų savo globėjų tuo perdaug kad bent jau lietuviai naujieji 
nevargina. Kas negalėjo ilgiau emigrantai savo globėjams rū- 
gyventi pas globėją, tas susirado pėsčių tikrai nesudarys.

LTB apyg. pirmininku suvaziav. antroji diena
II-ji apygardų pirmininkų šuva- veikimą, Pasaulio Lietuvių Ben- 

žiavimo diena pradėta .diskusijo- druomenės organizavimą. Kultūros 
mis, kaip pertvarkyti kai kurias Fondo problemas, lietuvių kultū- 
apygardas US ir anglų zonose. rinį veikimą Anglijoj, Kanadoj ir 

Australijoj. Iš viso Kultūros Tar-Pritarta Vyr. K-to nutarimui at
spausdinti LTB statuto naują laidą.

Tautiečiams išemigruojant, bus 
priversti laikraščiai susisiaurinti 
arba likviduotis. Nusistatyta, kad 
Vyr. K-tas budės spaudos reika
luose ir. kai bus metas, kad neli
kus be laikraščių, perims kurią 
nors licenziją ir leis bendruomenei 
laikraštį Vokietijoje.

Vykd. Tarybos vardu pranešimą 
padarė inž. Novickis, daugiausia 
paliesdamas Kultūros Tarnybos 
sritį: Švietimo ir Kultūros Tarybos 

pastogę kitur. Toliau bus tikrai 
lengviau.

Iš viso gi kalbant, tie porą šim
tų tūkstančių tremtinių, kurie ke
tinama įsileisti per šiuos ir atei
nančius metus, negalės juntamai 
atsiliepti nei į darbus, nei į bu- 

nyba stovi prieš sunkius nežino
mose sąlygose darbus: išeivių ap
rūpinimu knygomis, švietimo ir 
kultūros organizacijų kūrimą ir 
ryšį su jomis palaikymą, inteligenti- 
nių pajėgų ugdymą, socialinės glo
bos ir sveikatos išlaikymą.

Pranešėjas, paliesdamas kai ku
riuos pasaulinės politikos klausi
mus, paminėjo reikšmingą faktą, 
kad į JAV išvyko VLIKo pirmi
ninkas prel. Krupavičius ir Vykd. 
Tarybos pirmininkas Sidzikauskas. 
Delegatams, išvykusiems į JAV,
suteikti platūs įgaliojimai politi
niuose. kultūriniuose, ūkiniuose, 
organizaciniuose ir kt. reikaluose. 
Jie aplankys JAV, Kanados ir 
Anglijos lietuvius, oficialias tų 
kraštų įstaigas ir įteiks plačiai pa
ruoštą mūsų tautos ir valstybės 
reikalais memorandumą.

Trumpą suvažiavimui praneši
mą padarė BALF atstovas J. Valai
tis.

Suvažiavimas priėmė keletą re
zoliucijų. Viena iš jų reikšminga 
mokesčių surinkimo reikalu. Mo
kesčius reikia sparčiai ir tiksliai 
išrinkti. Bus sudaromi mokesčių 
nemokančiųjų sąrašai, iš kurių bus 
matoma dabar ir ateityje, kas ir 
kiek yra prisidėjęs prie kovos už 
laisvę ir nepriklausomybę, o taip 
pat bus matoma ir visi tie, kurie 
mokesčiais tos kovos neremia.

Kita rezoliucija yra tuo reikš
minga, kad ji konstatuoja perilgai 
užsitęsusius ir bereikalingus gin
čus Maž. Lietuvos klausimu ir 
kviečia vad. veiksnius į vieningą 
kovą už bendrą reikalą.

Pasidižaugus plačiu lietuvių trem
tinių bendruomenės veikimu ir 
darniu suvažiavimu, padėkojus 
LTB Vyr. K-tui, o ypač jo ener
gingam pirm. p. Gaučiui, apygardų 
komitetams ir suvažiavimo daly
vius rūpestingai priglaudusiems 
šeimininkams, suvažiavimas buvo 
baigtas.

Jurgis Jankus

JPUSJ1S
46
Tiesiai per skynimus išėjau į kelutį ir pasileidau pilnu 

žingsniu. Visiškai negalvojau, kad galiu ką sutikti.
Išėjęs į pamiškę, stabtelėjau. Toli laukuose buvo dar 

matyti vienas žiburėlis, bet ir Stabulių ir mūsų buvo pa
tamsy. Nuėjau tiesiai per Stabulių kiemą. Vartai garsiai 
klebterėjo. Sustojau prie lango. Užuolaidos baltavo, bet 
viduj nebuvo nieko girdėti. Atrodė lyg langas buvo už
darytas. Buvau galvojęs užeit ir pasikalbėti su Stabu- 
liene, bet dabar, kai stabtelėjau prie lango, to nebegal
vojau. Aš dar netikėjau, kad Morta būtų galėjusi mus 
įduoti, bet staiga atėjo mintis, o jeigu ji tai būtų pada
riusi ir sužinojusi, kaa Palys serga ir guli miške, vėl pra
neštų, tada jis tikrai nebeišsisuktų. Žandarai po šiaudelį 
iškrėstų mišką ir pro nebaigtą slėptuvę tikrai nepraeitų.

Tiesiai per laukus nuėjau namo. Apsukau lanką ir prie 
trobų priėjau ne nuo tos, ne nuo miško pusės. Aš vėl 
galvojau, kad netoli namų gali kas stovėti ir saugoti.

Įėjus į kiemą, vamptelėjo šuo ir vėl nutilo. Pažino 
žingsnius. Priėjęs atkabinau grandinę. Jis pilnas džiaugs
mo pašoko, užmetė kojas ant pečių, palaižė veidą, nu
lėkė per kiemą ligi klėties, pasuko atgal, kaip kulka 
prašovė pro šalį ir nunėrė ligi kluono, o gal ir toliau, 
paskum per sodą ir per daržus šniukštinėdamas atbėgo 
vėl pas mane. Man pasidarė taip ramu, kad apkabinau 

ant krūtinės pašokusį šunį, suspaudžiau abiem rankom 
galvą, pabučiavau į kaktą ir vėl užkabinau grandinę. 
Apie namus tikrai nebuvo nė vieno svetimo žmogaus. 
Valandėsę pagalvojęs nuėjau prie lango, kuris buvo ties 
motinos lova, ir tyliai pabeldžiau. Neatsiliepė niekas. 
Pabeldžiau dar kartą ir stovėjau taip, kad motina, pa
kėlusi galvą, gerai pamatytų.

— Jonuti, ar tu? — išgirdau.
— Aš, įleiskit, — pasakiau, ir tuoji pasigirdo basų 

kojų žingsniai.
Tyliai prasivėrė durys, ir aš atsiradau viduj.
— Kaip tu dabar? Atsitiko kas?
Pirma pasakiau, kad apie namus nieko nėra, o po to 

papasakojau, kas darosi Paliui. Motina nusprendė, kad 
plaučių uždegimas, nors aš vis dar norėjau tikėti, kad 
koja. Tėvas tyliai klausė, paskum, išgirdau, atsisėdo 
lovoje.

— Reikia pakelti vaiką, tegu pasiėmęs šunį pavaikšto 
apie sodybą, kad kas netyčia neužeitų. O tu pirma gerai 
uždangstyk langus ir tik tada žiburį dek, — pasakė.

Užsidangstėm su motina langus. Ji, nuėjusi į virtuvę, 
žiebė žiburį ir, kai aš įėjau, ilgai žiūrėjo.

— Kas galėjo pamanyti, kad mano vaikui kaip vagiui 
ar žmogžudžiui reikės slapstytis miške, — tyliai pasakė, 
ir man nesmagu pasidarė, kad ji turi tai sakyti. Ji buvo 
kitokia, negu prieš tas kelias dienas, rodos, labiau su
menkusi ir žemyn palinkusi.

— Ar aš galėjau tai numatyti, — pasakiau. — Negalė
jau ramiai žiūrėti, kai vokietis kryžių daužė.

— Aš tavęs nekaltinu, tik negaliu suprasti, kam vis 
mums skirta kentėti. Buvo rusas — kankino, atėjo vo
kietis — kankina, ateitų dar kitas — kankintų. O per 
juos mes vieni kit’is kankinam, lyg nebegalėtume geru 
žodžiu susikalbėti.

Ji kalbėdama kūrė ugnį ir balsas buvo piktas, lyg aš 
būčiau ką kankinęs ir dabar mane reikėtų už tai barti.

— Žinau, mama, kad jum čia namie dėl manęs reikia 
labiau kankintis, negu man tenai miške, — pasakiau, 
norėdamas suraminti, — bet ką dabar padarysi. Juk jei
gu nuėjęs pasiduosiu, bus dar blogiau.

Motina staiga atsisuko į mane ir žiūrėjo nustebusi. Mes 
vienas kito nesupratom.

— Čia, vaike, nelaimė, — pasakė. — Čia niekas nekal
tas, kad reikia kentėti, bet kai patys vienas kitą imam 
ėsti, tada nebegerai.
Ir iš jos, o paskum iš tėvo ir dar iš brolio sužinojau, kad 
kitą dieną po mūsų pabėgimo vyrai sutarę ieškoti kal
tininko. Daugumas metė kaltę Mortai, ją Palys tą naktį 
išmetė iš Naviko, o Bladas ir Valys matė auštant grįž
tančią namo. Tada ir susibaudę Jonų Bladas, Mykolų 
Stasys su broliu ir tėvu, Medžpjaunių Valys su sūnumi, 
Valentinukai ir Stasys Pagarduvis. Jie buvo užėję ir pas 
mus, kad eitų tėvas su broliu, bet brolio nebuvo namie, 
o tėvas atsisakė.

— Ne dabar laikas kaltininkų ieškoti, — pasakęs. — Ir 
jūs neikite. Kai ateis laikas, surasime. Patys pasirodys. 
Niekas nežinojo, ką tėvas galvojo, tuos žodžius saky
damas, bet niekas jo ir nepaklausė.
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II. 11 sodininkų 16 metalininkų, 28 Žinome vokiečių nenorą priimti

Specialinės mokyklos
Joms steigtis tremtyje, neturė- 

joine gerų sąlygų, ir nuėjome 
bendrojo lavinimo mokyklų steigi
mo kryptimi.

1945—46 m. Švietimo Valdyboje 
turėjome įregistravę tik vieną spe- 
dalinę mokyklą — Cellės ,,Žibin
to" prekybos mokyklą su 7 moky
tojais ir 26 mokiniais, 1946 m. ši 
mokykla buvo nusikėlusi į Soest, 
vėliau į Greveną, išaugo iki 17 
mokytojų ir 81 mokinio, tačiau 
1947 metais likvidavosi dėl emi
gracijos į Angliją.
» Daugiau specialių mokyklų įsis
teigė nuo 1946—47 m. metų.

Anglų zonoje iki 1948—49 m. m. 
pradžios veikė Gross Hesepės ir 
Liubecko amatų mokyklos, kurios 
šiuo metu likviduotos. Taip pat 
išsibaigė lietuviškasis sektorius 
Flensburgo jūrininkų mokykloje, 
kuri gražiai veikė, kol jai vadova
vo Dr. P. Mažeika. Jam pasitraukus 

’■ ir mokinių skaičiui sumažėjus, mo
kykla baigė savo dienas. 1948 m. 
įsteigta nauja Diepholzo amatų 
mokykla su 16 mokytojų ir 160 
mokinių, joje veikia automechani- 
kų, radio mechanikų, elektromon
terių, moterų drabužių kirpimo- 
siuvimo ir batsiuvių skyriai.

Amerikiečių zonoje veikia Augs
burge aukštesnioji technikos mo
kykla, kurioje veikia I bendrasis 
kursas, II-jo kurso statybos, elek
trotechnikos skyriai ir III kur^o 
statybos, elektrotechnikos ir me
chanikos skyriai. Joje dirba 20 mo
kytojų ir 47 mokiniai.

Wiirttembergo apygardoje nuo
1946—47 m. m. iki 1948 m. vasario 
veikė Nūrtingene įsteigta, vėliau 
atkelta į Schwaebisch - Gmūndą, 
aukštesnioji technikos mokykla, 
kurią baigė 45 technikai — staty
bininkai, mechanikai, elektrotech
nikai, 1946-47 m. Ravensburge vei
kė prekybos mokykla, kuri, išlei
dusi 9 prekybininkus, likvidavosi.

Schwaebisch-Gmiinde nuo 1947 
m. veikia amatų mokykla su auto- 
mechanikos, moteriškų rūbų kirpė
jų bei siuvėjų, skrybėlių dirbėjų, 
šaltkalvių-tekintojų, šveisuotojų, 
laikrodininkų, statybinės braižy
bos ir matininkų skyriais.

LTB Švietimo skyriai buvo suor
ganizavę įvairiausių kursų vietose.

Tenka pažymėti stambesnius 
kursus. Tai Wurzburgo—Schwein- 
furto Suaugusių Švietimo Institu
tas, dantų technikų mokykla Augs
burge, radio technikų mokykla 
Eichstaette.

Švietimo Valdyba teigiamai ir 
dėkingai vertina pradžios mokyklų 
mokytojų kursus, kurie, pedago
gui P. Butėnui vadovaujant, pa
rengė naujų mokytojų mūsų mo
kykloms anglų zonoje.

1947—48 m. m. švietimo Valdy
ba buvo išdirbusi planą, pagal kurį 
sudaroma galimybė gimnazijų 
moksleiviams pramokti kurio ama
to. Tas planas buvo gimnazijų 
vykdomas ir buvo gauti toki re
zultatai:

Amerikiečių zonoje specialybių 
mokėsi 447 mokiniai: 
46 gailestingos seserys, 11 stalių, 
48 radio technikai, 5 batsiuviai, 81 
elektra technikas, 31 dailydė, 2 
kepėjai, 5 kirpėjai, 141 siuvėjas, 
5 tekstilininkai, 25 muzik., 22 au- 
tomech., 3 metai., 14 modisčių, 8 
vaistininkai.

Anglų zonoje specialybių mokėsi 
258 mokiniai:
10 traktoristų, 10 žem.lik., 14 sta
lių, 7 kirpėjai, 94 elektrotechnikai, 
15 modisčių, 10 tapytojų, 17 staty
bininkų, 53 siuvėjų, 11 braižytojų, 
27 gailestingos seserys.

Prancūzų zonoje specialybių mo
kėsi 55 mokiniai:

siuvėjų.
Tenka apgailestauti, kad šitas 

specialybių propagavimas nei mo
kytojų, nei mokinių tarpe didesnio 
sąjūdžio nesusilaukė ir palankesnių 
sąlygų neturėjo.

Kur buvo galima naudotis vo
kiečių dirbtuvėmis, ten susidomė
jimas buvo didesnis. Daug kur trū
ko specialistų, dirbtuvių, įrankių. 
Reikėjo samdyti vokiečius, o jie 
už RM. nelabai norėjo eiti, reika
lavo kitokių dovanų. Po piniginės 
reformos iš viso nėra iš ko samdy
tis specialistų kalbamiems specia- 
liniams dalykams dėstyti.

Specialiniams dalykams propa
guoti ir instruktuoti turime tris

j. penCyla Mergaitės galva 

inspektorius: dipl. inž. K. Kruliką 
ir dipl. inž. Tamošiūną amerikiečių 
zonoje ir dipl. inž. D. Nasvytį — 
anglų zonoje.

Specialybėms mokytis IRO turi 
eilę savo mokyklų, kuriose mokosi 
mūsų žmonės amatų. Tos mokyklos 
nėra Švietimo Valdybos žinioje.

Išsamią studiją apie profesinį 
tremtinių parengimą paskelbė Švie
timo Valdybos inspektorius dipl. 
inž. K. Krulikas, todėl aš čia šio 
dalyko nedėstysiu. Su dėkingumu 
•turiu pažymėti, kad specialinių da
lykų mokymosi mintį 'kėlė, progra
mas rengė, mokytojų davė ir kito
kią savo iniciatyvą rodė ir darbu 
prisidėjo Lietuvių inžinierių Trem
tinių Draugija.

Jai priklauso visos bendruome
nės padėka.
Teisinė tremtinių švietimo globa
Dzūkų patarlė sako — bepiga 

ugnį kūrenti prie kelmo. Globojo 
mus UNRRA, dabar IRO. Vokiečių 
žemėje gyvename. Virš visų — 
karinės okupacinės valdžios. Su 
visais tenka turėti .reikalų, prie vi
sų derintis.

Pirmiausia turime konstatuoti, 
kad nuo pat 1945 m. vasaros, kada 
buvo pradėtos kurti pirmosios mū
sų švietimo įstaigos ir kada Lietu
vių S-gos Valdyba ėmėsi centrali
zuoti lietuvių švietimą Vokietijoje, 
iki šios dienos mes šildomės prie 
ugnelės, kurią atsivežėme į čia iš 
Nepriklausomos Lietuvos.

Mes nenukrypome nuo Gavo pa
grindinio teisinio nusistatymo — 
vadovaujamės Lietuvos įstatymais 
ir Lietuvos mokyklų programomis 
bei tradicijomis.

Malonu konstatuoti, kad šitą 
mūsų nusistatymą pagerbė ir 
UNRRA, ir IRO ir visos okupaci
nės valdžios. Su šitais veiksniais 
jokių nesusipratimų neturėjome, 
nor mūsų Vyr. Komitetas vos tik 
šiomis dienomis oficialiai tepripa- 
žintas.

Deja, iš vokiečių pusės jaučiame 
nepalankumą ir savo pozicijose iš
silaikome tik karinių valdžių dėka. 

mūsų studentus į vietos universi
tetus. Pirmiausia tas pasireiškė Tū- 
bingene — prancūzų zonoje. Ten 
reikalas buvo išspręstas mūsų nau
dai, tik karinei, valdžiai įsikišus.

Bavarijos Švietimo Ministerija 
mūsų gimnazijų nepripažįsta ir pa
siūlė mums, kad duotume jiems 
prašymus, jei norime, kad pripa
žintų mūsų gimnazijas. Jie, gavę 
tokius prašymus, patikrinsią mūsų 
mokytojų cenzą bei nunacinimą, 
patikrinsią mokyklų būstus, in
spektuosią mokyklas, egzaminuo
sią abiturientus ir tuomet pripa
žinsią brandos atestatus, arba ne. 
Į tai Švietimo Valdyba jiems raš
tu išdėstė mūsų švietimo santvarką, 
įteikė savo programų vertimus, pa
darė Bavarijos gimnazijų sąrašą, 
sudarė gimnazijų direktorių sąrašą, 
nurodė jų mokslo cenzą bei stažą, 
davė vardinius visų absolventų 
sąrašus it paprašė nekliudyti tame 
sąraše išvardintiems absolventams 
studijuoti Bavarijos universitetuo
se. Po to Bavarijos Švietimo Mini
sterija mums pareiškė, kad jie lei
sią stoti j universitetus tik tiems 
mūsų gimnazijų absolventams, ku
rie išlaikys Ministerijos nustatyta 
tvarka patikrinamuosius egzaminus. 
Mes paskelbėme apie tai suintere
suotiems, tačiau norinčių neatsira
do. Iki šiol mes savo nusistatymo 
nepakeitėme ir manome, kad pave
dimas Bavarijos krašte lietuvių 
gimnazijų vokiečių jurisdikcijai 
būtų perankstyvas ir nenaudingas 
precedentas visos Vokietijos lietu
vių švietimui. Tuo tarpu kituose 
Vokietijos kraštuose dėl atestatų 
pripažinimo neturime jokių kliū
čių.

Iš visų trijų zonų tremtinių švie
timas daugiausia domina anglų ka
rinę valdžią. Švietimo Valdyba, 
kaip ir Centro Komitetas, priside
rino prie anglų administracinio su
sitvarkymo ir toje zonoje lietuvių 
švietimo reikalams atstovauti ir 
juos tvarkyti prie Baltų Centro Ta
rybos turi savo Vyriausiąjį Inspek
torių p. Matą Krikščiūną, kuris dir

Vladas Butėnas

PASIENIO STOTELĖJE
Paūnksmėj girių prisiglaudusi 
O tolima, svečia stotele!
Ar tavo padangėj įraudusioj 
Pasibaigė klajonių kelias? . . .

Ar eis dar traukinys link Nemuno? 
(Ak, semaforo nematyti ! . .) 
Tik žalios, žalios žemumos 
Raibuoja girioms iškaišytos . . .

Sudyla bėgiai geležinkelio 
Į tolumą, į klaikią-nykią . . . 
O jūs, įniršę dienos, ar belinkite 
Man pamatyt Neries vainiką!?

ba kontakte su Švietimo Valdyba 
ir pats yra Švietimo Valdybos na
rys. Turime inspektorius ir anglų 
zonos apygardose.

Anglų valdžios pareigūnai dažnai 
konferuoja su mūsų inspektoriais, 
kurie stengiasi įtikinti pirmuosius, 
kaip reikalus tvarkyti, kad jie bū
tų švietiniui naudingi. 1948 m. va
sarą mums naudingu būdu buvo 
sukilnota ir sujungta keletas gim
nazijų bei progimnazijų ir suda
rytos stipresnės Diepholzo ir Ol- 
denburgo gimnazijos su tinkamų 
kvalifikacijų mokytojais ir dides
niu mokinių skaičium. Diepholze 

įsteigta amatų mokykla su 16 eta
tinių mokytojų ir 160 mokinių.

Malonu pažymėti, kad tuos nau
dingus sukilnojimus sumaniai įvyk
dė Žem. Saksonijos apygardos pir
mininkas Švietimo Valdybos in
spektorius dipl. inž. Algirdas Nas- 
vytis.

Anglų patvarkymu įsteigta Neu- 
stadto gimnazija. Anglai norėjo 
mums parodyti, kaip jų atitinka
mos mokyklos tvarkomos. Mokyto
jai atlyginami pagal pilnus etatus, 
mokiniai gauna gerą bendrabutinį 
išlaikymą bei priežiūrą. Į mokslo 
bei auklėjimo programas nesikiša. 
Mes tokia tvarka esame patenkinti 
ir apgailestaujame,kad daugiau 
tokių gimnazijų neturime.

Anglų zonoje turime savą Pinne- 
benjo universitetą, kuris, teišsilai
kys iki š. m. rudens. Studentai 
anglų zonoje, be akademinių sto
vyklų išlaikymo, gauna kas mėnuo 
ir pinigines subsidijas, kitose zo
nose studentų padėtis sunkesnė, o 
po piniginės reformos' pasidarė vi
sai kritiška.

Tiek anglų, tiek amerikiečių zo
nose nepalankiai sprendžiami mo
kytojų etatų klausimai. Anglų zo
noje bent pripažįstami visi moki
niai ir etatų duodama santykiu: 1 
mokytojas 25 pradžios mokyklos 
mokiniams, 1 mokytojas 20-čiai 
gimnazijos mokinių, 1 profesorius 
15 studentų (Pinnebergo universi
tete)..

Amerikiečių zonoje tepripažįsta- 
mi vaikais nuo 3 iki 17 metų ir 
skiriamas 1 etatas 25 mokiniams. 
Blogiausia padėti prancūzų zonoje, 
kur net pradžios mokyklų mokyto
jams neskiriami joki atlyginimai, 
kitaip sakant, tremtiniams nesuda
roma galimybė nė rašto savo gim
tąja kalba pramokti.

Nė vienoje zonoje tremtinių mo
kyklos negauna vadovėlių nė 
mokslo priemonių. Tuos reikalus 
reikia patiems rūpinti. Prieš pini
gų reformą nedavė leidimų ir 
patiems vadovėlių spausdintis, esą 
del popieriau:; trūkumo, o da
bar vadovėlių spausdinimas sun
kiai įmanomas dėl lėšų trūku
mo. Taigi, nors teisinė švietimo 
globa yra patenkinama (nekliudan
ti), tačiau finansinė parama nepa
kankama. o prancūzų zonoje — jo 
kios neturime.

Knygų Leidimo Komisijos veikla.
Tai yra statutinė Švietimo Val

dybos institucija, turinti uždavinį 
rūpintis tinkamais mokyklai vado
vėliais, lektūra, knygomis biblote- 
koms papildyti ir t. t

1948 m. Knygų Leidimo Komisija 
patikrino ir aprobavo šias knygas: 
1. A. Šešplaukio „Vokiečių k. va
dovėlį", 2. Minkūno „Anglų k. 
skaitymus", Meko „Aguoniniai py
ragaičiai", A. Bendoriaus „Europos 
geografija", V. Liulevičiaus „Se
nojo pasaulio istorija".

Iki šio laiko tremtyje mūsų mo
kykloms išleisti šie vadovėliai:

a) Pradžios mokyklai: tikybos 
vad., „Aušrelės" I, II ir III <f., skai
tymų kn., gramatika, sintaksė, arit
metikos uždavinynai II, III, IV ir 
VI skyr., istorijos vad., gamtos 
mokslo vad., geografijos;

b) Aukšt. mokyklai: tikybos va- 
dov., skaitymų knyga, lietuvių kal
bos gramatika, sintaksė, lietuvių 
literatūros istorija, visuotinės lite
ratūros istorija, literatūros teorija, 
algebra, Lietuvos istorija, vidurinių 
amžių istorija, žmogaus kūno vad., 
Europos geografijos, lotynų kalbos 
vad., anglų kalbos vadovėlis ir 
skaitymai, vokiečių kalbos vad. ir 
skaitymai, visuom. mokslo vad.

Išleista mokyklai reikalingų kny
gų (knygų leidyklų nuopelnas!):

Dr. J. Balio „Liet, tautosakos 
skaitymai", Pietario „Algimantas", 
V. Krėvės „Raganius", „Dainavos 
šalies senų žmonių padavimai", 
Vaižganto „Pragiedruliai", Mairo
nio „Pavasario Balsai", Donelaičio 
„Metai". Išleista ir pr. mokyklos 
vaikams naudingų knygų.

Numatoma išleisti A. Šapokos 
„Lietuvos istorija", Lietuvos geo
grafija, Lazdynų Pelėdos, B. Sruo
gos, Vaičiulaičio rinktiniai raštai, 
Fizikos vadovėlis, „Rūtelės" ele
mentorius.

Tuo būdu mokyklų aprūpinimas 
vadovėliais ir lektūra pažengė į 
priekį. Deja, piniginė reforma šiam 
darbui sudavė skaudų smūgį.

Švietimo Valdybos centrinė (buv. 
Kybartų gimnazijos) biblioteka iš 
Wurzburgo — Schweinfurto per
vežta į Hanau ir tvarkoma Kny
gų Leidimo Komisijos. Ta biblio
teka, kuri nuolat papildoma^ nau
jais leidiniais, naudojasi tremtinių 
gimnazijos ir mokslo — kultūros 
sričių uarbuolojai. Pagal Švietimo 
Valdybos finansines išgales ir gim
nazijų bibliotekos papildomos nau
jais leidiniais.

Knygų Leidimo Komisija rūpinasi 
sudaryti knygų fondą ir paskirstyti 
lietuvių kolonijoms. Paskelbta kny
gų rinkimo vajus, knygos renka
mos stovyklose, siunčiamos Knygų 
Leidimo Komisijai Hanau1, kur rū
šiuojamos ir sutvarkomos persiun
timui į užjūrius.

Kultūros reikalai.
Kultūrinis mūsų bendruomenės 

darbas rūpėjo ir teberūpi ir Cen
tro Komitetui ir Švietimo Valdybai. 
Mūsų uždavinys padėti kultūros 
darbuotojams, remti gražią kultū
rininkų iniciatyvą bei naudingas 
pastangas ir žiūrėti, kad netinkama 
veikla nekenktų bendruomenės 
auklėjimui ir tautinei reprezenta
cijai. Pagal bendruomenės finansi
nes išgales Švietimo - Valdyba iki 
šiol rėmė savo subsidijomis bei 
premijomis rašytojų, scenos dar
buotojų, dailininkų, muzikų, an
samblių, chorų, sportininkų, moky
tojų, profesūros, studentų atstovy
bių ir kitų kultūrinių organizacijų 
veiklą. Kultūrinei veiklai planuoti, 
derinti bei atstovauti Švietimo Val
dyba yra sudariusi Kultūros Tary
bą, kurioje atstovaujamos visos 
mūsų kultūrinio gyvenimo sritys. 
Tai specialus pagelbinis Švietimo 
Valdybos organas kultūros reika
lams. Anglų zonoje tais rei
kalais rūpintis Švietimo Vai
dyba turi specialų savo įgalio
tinį p. Vaclovą Cižiūną. Švietimo 
Valdybos centre turime kultūros 
reikalų vadovą p. Povilą Gaučį. 
Organizacija pakankama. Kultūri
nė veikla 1946—1947 metais buvo 
suklestėjusi. Didžiavomės opera, 
baletų, teatrais, chorais, ansam
bliais. Deja, 1948 m. po piniginės 
reformos visas darbas smuko. Iš 
vienos pusės emigracija, iš antros 
— piniginiai sunkumai visas kul
tūrinio darbo sritis sulaikė. 1948 
m. surengėme dailės parodą Hanau, 
buvom paskyrę premijų už geriau
sius dailės kūrinius, tačiau dėl pi
niginės reformos dailininkai pre
mijų neišnaudojo. Kalbama paroda 
bus išvežta į JAV, kai tik bus 
sutvarkyti išvežimo formalumai.
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Būtų didelis dalykas, jei knygų 
leidimas pavyktų išlaikyti Vokie
tijoj. .

Dailiosios literatūros premijai 
šiemet tegailėjome paskirti 700 DM, 
Visomis išgalėmis perkame knygas 
savo centriniam knygynui naujais 
leidiniais papildyti.

Didžiausias Švietimo Valdybos 
kultūibs reikalų vadovo rūpestis 
šiuo metu — išleisti „Lietuvių Kal
bos Vadovą”, kuris jau visai pa
rengtas spaudai, o išlaidoms ren
kamos prenumeratos.

Kultūros Tarybos šiuo metu di
džiausiais rūpestis, kaip padėti kul
tūrininkų emigracijai, kad įsikurtų 
kitur.

Finansiniai reikalai.
Lėšas savo įstaigoms išlaikyti 

Švietimo Valdyba, kaip LTB Cen
tro Komiteto padalinys, gauna iš 
LTB Centro Komiteto.

Kas metų ketvirtis Švietimo Val
dyba sudaro sąmatą ir įneša Cen
tro Komiteto posėdžiui tvirtinti. *

Iš šio pranešimo Tamstos girdė
jote ir patys žinote, kokius skai
čius mokyklų ir mokytojų tenka 
išlaikyti ir kultūrinius reikalus 
subsidijuoti. Sąmata susidaro dide
lė, ir LTB tokios sumos iš sudėto 
solidarumo mokesčio nepadengia. 
Sąmatą Centro Komitetas siunčia 
BALF-ui ir prašo pašalpos. BALFo 
pašalpos, kurias Švietimo Valdyba 
gauna per C. Komitetą, nenuolati
nės, nepastovios ir nepakankamos. 
Tai yra kiekvieną kartą tik vien
kartinė pašalpa, kurią gavęs ne
žinai, kuriam laikui ji skirta, ar 
bus kada nors daugiau gauta, ar 
gal reikia taupyti neribotam laikui. 
Toks finansavimas apsunkina visą 
veiklą ir darbų planavimą padaro 
neįmanomą. Paskutinį kartą pašal
pą iš BALF-o per C. Komitetą Švie
timo Valdyba gavo 1948 m. gegu
žės 31 — birželio 21 d. laikotarpy, 
t. y. valiutos keitimo išvakarėse.

Teko skubiai paskirstyti pinigus, 
nes Švietimo Valdyba neturėjo tei
sėto titulo tokias sumas deponuoti. 
Likučius deponavome įstaigose, ku
rios tokį titulą turėjo. Iš deponuo
tų sumų nuostolių neturime, iš jų 
Švietimo Valdyba laiko savo Cen
trinę įstaigą ir papildo biblioteką. 
Deja, tos sumos per menkos, kad 
galėtume paremti švietimo įstaigų 
darbuotojus bei kultūrininkų darbą. 
Net mokyklų inspektuoti negalima 
dėl lėšų trūkumo. Negalime su
šaukti mokyklų darbuotojų suva
žiavimų ir t. t. .Jei reikalai šiuo 
atžvilgiu nepagerės, mūsų švieti
mas pradės smukti.

Baigiamosios pastabos.
. 1. Šiuos ketvirtuosius mokslo me

tus baigiame beveik normaliai. 
Esame numdtę tam tikrų paleng
vinimų emigruojantiems abiturien
tams brandos atestams išduoti, bet, 
atrodo, išimčių nedaug turėsime 
daryti.

2. Naujieji mokslo metai prasi
dės mūsų bendruomenės didesnės 
emigracijos ženkle. Be to, numa
toma visas šiaurinės amerikiečių 
zonos (Gross-Hesseno) stovyklas iš
kelti į pietus. Centro Komitetas, 
žinoma, į tas operacijas turės ak
tyviai įsikišti ir per savo ryšinin
ką kovos už didesnių tautinių sto
vyklų sudarymą. *

Švietimo Valdybai teks tame 
plane taip pat aktyviai dalyvauti, 
kad gautume suglaudinti savo gim
nazijas, nes yra tikras dalykas, 
kad dėl mokytojų emigracijos gim
nazijos pritruks specialistų. Gim
nazijų ir mokyklų suglaudinimas 
palengvins išspręsti ir finansinį 
klausimą.

3. Pagyvėjusi emigracija palies 
mūsų mokomąjį personalą, ir jis 
pradės irti, tačiau mokslo nenu
trauksime. Naujų mokslo metų pla
ną, žinoma, teks ištęsėti. Ta pramė 
turime nuteikti visuomenę kad 
emigracinė karštligė neištrauktų 
be reikalo iš mokyklinių suolų 
vaikų, kol jie gali jais naudotis.

4. Lietuvių bendruomenė iš Vo
kietijos išsikelia, krinka. Nema

nome, kad išvyks visi, bent ne 
vienu inetu. LTB Vadovybė ir Švie
timo Valdyba, turi planuoti, kaip 
tvarkytis Vokietijoje pasilikusiems 
tremtinių bendruomenės likučiams. 
Turėsime prisiderinti prie vokiečių 
įstatymų, bet reikia išlaikyti savo 
mokyklas, spaudą bei kultūrinį gy
venimą.

Lyg ir įspėjimą ateinančioms 
problemoms jau dabar turime anglų 
zonoje. Turime Mažosios Lietuvos 
lietuvių, kurie yra verčiami savo 
vaikus leisti į vokiečių mokyklas, 
o vakarais atsiunčia juos į lietu
višką mokyklą lituanistinių dalykų

mokytis. Iš tokių santykių iškils ir 
teisiniai, ir finansiniai sunkumai.

5. Švietimo Valdyba kviečia mo
kyklų darbuotojus suaktyvinti tau
tinį bei bendruomeninį auklėjimą 
mokyklose, kurios leidžia vis nau
jus spiečius. Išlydėdamos į užjū
rius savo auklėtinius, LTB mokyk
los išleidžia juos su širdingiausiais 
linkėjimais ir nurodymais, kaip iš
laikyti lietuvybę — lietuvių kalbą, 
savas dainas, tėvynės meilę, tauti
nes tradicijas, — visa tai, kas mus 
jungia į Pasaulinę Lietuvių Bend
ruomenę ir sudaro pagrindą Lietu
vos laisvei atstatyti.

Ne veltui jie yra Vienos mylimieji Lietuvių stovykla Rothenburg? o. T. Wildbad Kun. J. DomeiJcos nuotrauka

Augsburge prie ledo ritulio sta
diono kasos milžiniška žmonių 
spūstis. Kiekvienas kuo skubiausiai 
nori įsigyti bilietą ir užimti pato
gią vietą stebėjimui Vienos dailio
jo čiuožimo ansamblio. Vargais ne
galais įsigrūdęs į vidų, nors ko
jom ir šalta, lauki garsiųjų visoje 
Europoje vieniečių pasirodymo. 
Staigą prie mikrofono prieina vie- 
nietis Helmut May, Austrijos dai
liojo čiuožimo rinktinės dalyvis 
pasaulio olimpiadose Garmische ir 
Moritze, ir publiką trumpais žo
džiais supažindina su pirmąja ledo 
reviu dalimi. Ji pavadinta „Kasa- 
nova buvo, yra ir visuomet bus”.

Pasirodymas prasideda. Puikiais 
senoviškais rūbais dailios vienie- 
tės žvilgančiame ledo parkete at
lieka menuetą. Kiekvienas judesys, 
figūra, posūkis yra pilnai išbaigti. 
Programos numeriai keičiasi tie
siog kaleidoskopiškai. Į programą 
tuoj įsijungia visas ansamblis ir 
žiūrovą nejučiomis įtraukia į vie- 
nietišką gyvenimą. Čia matome ir 
Vienos linksmintoją, dailiojo čiuo
žimo komiką Alexander Balach, 
kuris „įsigeidė meilės ieškoti" ir 
„visiškai pasigėrusį", taip pat dvi 
Austrijos kaimo mergaites su tau-

AUKSINES VESTUVES WEHNEN 
STOVYKLOJE

Wehnen stovyklos gyventojai 
Jonas ir Uršulė Kupčiūnaitė Karaš- 
kai neseniai šventė retą šeimyni
nę šventę-auksines vestuves. Prieš 
50 m. Pajevonio parapijos bažny
čioje jie susirišo moterystės ryšiu, 
kurį dabar kuklioje stovyklos kop
lyčioje atnaujino klebonas kun. A. 
Petraitis. Seniukai dar gana stip
rūs, nors gyvenimo naštos jau pa
lenkti. Jų gyvenimo kelias neleng
vas. Jonas Karaška gim. 1877 m. 
sausio 11 d. Šilsodžio kaime Gra
žiškių parapijoj, Vilkaviškio apsk. 
Žmona — 1873 m. balandžio 3 d. 
Mėšlinių kaime, Pajevonio parapi
joj. Jaunystėje dirbo pas ūkinin
kus, vėliau išvyko į Esseną ir dir
bo pramonėje. Nuvykę Anglijon 
dirbo plieno fabrike. Susitaupę pi
nigų, grįžo į tėvynę ir nusipirko 
Būdviečių kaime 30 margų ūkį, 
kuriame gyveno iki pasitraukimo 
Vokietijon.

Sulaukė 9 vaikų, tačiau tik trys 
užaugo, kurių vienas taip pat 
tremtyje. Jubiliatai tremtyje jau
čiasi neblogai. Tačiau ir jie laukia, 
kada atsivers laisvi vartai į myli
mą tėvynę. Vi. Si.

Naujos knygos
LIETUVIŲ KNYGA TREMTYJE. 

(1945—1948). Sudarė Lietuvių Bib
liografinė Tarnyba Memmingene. 
52 psl. Kaina DM 0,50.

JURGIS JANKUS. NAKTIS ANT 
MORŲ. Išleido „Patria" Tūbingene, 
1948 m. Iliustravo dail. L. Vilimas. 
Tiražas 4000 egz. 346 psl. Kaina 
nepažymėta.

KAROLĖ PAŽĖRAITE. LIKTU- 
NAS. Romanas. Išleido „Sūduva". 
1948 m. Viršelis dailin. B. Vilku- 
taitytės-Gedvilienės. 198 psl. Kai* 
na 3,— DM.

tiniu šokiu ir nepaprastai orgina- 
liai atliktą 11 „Micky mausų" šo
kį. Pirmoji dalis buvo atlikta po
riniu čiuožimu Bjoemstad (buvusi 
Norvegijos ir Skandinavijos d. 
čiuožimo meisterė) kaip primaba
lerinos ir minėtojo H. May — kaip 
Kasanovos

Antroji vakaro dalis susidėjo 
grynai iš dailiojo čiuožimo. Čia 
buvo pademonstruotas aukštas d. 
čiuožimo menas Melos Krajc (buv. 
Čekoslovakijos meisterės), Gerdos 
Bjoemstadt, May, Balesch ir visos 
eilės kitų. Visi atliktieji šokiai, 
tiek poriniai, tiek paskirai yra be 
priekaištų.

Trečioji vakaro dalis pavadinta 
„Marieta" yra ilgiausia ir pati ge
riausia. Marieta, žavi vienietė mer
gaitė, savo čiuožimo karjerą pra
deda gana skurdžioje Paryžiaus 
smuklėje. Netrukus ji pagarsėja ir 
pradeda savo tumee po visą pa
saulį. Matome ją solo šokančią 
tango „Bollero" Ispanijoje, apsuptą 
juodai žvilgančių ispanių, matome 
gaivalingai šokančią Budapešte 
„Cardašą", taip pat apsilanko ir 
Vienos „Prateryje", kuriame atsis
pindi visas Vienos miesto gyveni
mas, pagaliau ji išvyksta į Indiją, 
kur turtingoje macharadžų aplin
koje šoka egzotiškus šokius, nu
keliauja į Kiniją, ten turi pasiro
dymus „kinų prekyvietėje" ir ga
liausiai elegantiška mažutė Marie
ta, apsupta japonų, apsirengusių 
jiems charakteringais rūbais, mis
tišku susimąstymu sveikina Japo
nijoje patekančią saulę.

Šia dalimi ir buvo baigtas Vie
nos dailiojo čiuožimo ledo reviu. 
Šis ansamblis yra aplankęs daugelį 
Vakarų Europos sostinių ir visur 
buvo sutiktas su didžiulėmis ova
cijomis. Lietuviams, kurie šioje 
srityje esame dar visai jauni, jis 
paliko neišdildomą įspūdį. Ansam
blio pasirodyme neteko pastebėti 
nė vienos silpnos vietos. Tiek pas
kirų solistų, tiek kordebaleto at
likti numeriai byloja už veikalo 
esmės supratimą, įsigilinimą ir 
puikų pasiruošimą. Muzika ir kei
čiamos prožektorių spalvos visiškai 
atiteko išpildytų dalykų charakterį. 
Tenka kartu ir apgailestauti, kad 
lietuvių šiame ledo reviu buvo 
tik keletas. Čia turėjome progos 
įsitikinti, kokioje aukštumoje stovi 
sportas Vakarų Europje.

Dalius

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
Austin Heinrichs, 20 m., pasku

tinės žinios, iš Poggelon, Mecklen
burg.

Balbach Anatol, gimęs 1927 m. 
. Boyne.

Augsburg-Hochfeldo vai
kų darželio auklėtoją p. Re
giną Mickevičienę-Andriu- 
šytę, jos mielam tėveliui 
tremty mirus, liūdesio va
landoj nuoširdžiai užjaučia 
bendradarbės

Br. Prapuolenienė ir 
VI. Mažeikienė

| IP IR ATMIEŠ II M AII Į
„GAJOS" KORPORACIJOS FILIS

TERIAMS IR STUDENTAMS
Dar kartą primename, kad vasa

rio 19—21 dienomis šaukiamas 
Garmische korporacijos „Gaja" fi
listerių ir studentų suvažiavimas. 
Suvažiavimas šaukiamas 20 metų 
korporacijos sukakčiai' paminėti, 
organizaciniams ir emigraciniams 
reikalams aptarti. „Gajos" korpo
racijos filisterius, gydytojus, dantų 

gydytojus, veterinarijos gydytojus 
ir studentus visų korporacijų ga- 
jininkus suvažiavime kviečiame 
dalyvauti. Šį skelbimą prašome 
laikyti kvietimu, nes adresai dau
gelio nežinomi ir neturimė galimy
bės išsiuntinėti asmeniškai kvieti
mus. Suvažiavimą pradedame va
sario mėn. 19 d. 14 vai. Garmische 
lietuvių stovykloje Jaeger-Kaserne.

Gydytojų korp. „Gaja"

Medicinos seseru žiniai

Knygą išleido Žemės ūkio Dar
buotojų Sąjunga. Platinimas vyks 
per jos įgaliotinį dipl. agr. A. Mus- 
teikį. Knygos išleidimas yra labai 
brangus, nes labai daug statistinės 
medžiagos, kuri būtina kiekvie
nam lietuviui turėti.

Užsisakiusiems iki kovo 5 dienos, 
įbrošiūruota atsieis 8 DM, o kietais 
viršeliais — 9 DM. Laisvai vėliau 
bus pardavinėjama po 10 DM.

Ž.U.D. S-gos nariai, įmokėję Są
jungai po 15 DM, dabar moka po 
6,5 DM, jei jie atsiųs užsakymus 
ir pinigus iki kovo 5 dienos. Są
jungos narių, įmokėjusių po 15 
DM, sąrašai turi būti patvirtinti 
Valdybos. Šie atskiros nuolaidos 
negauna.

Platintojai, užsakę daugiau negu 
10 egz., gauna 10% nuolaidos. 
Gautas pelnas, jei toks bus, eis 
Ž.U.D. S-gos naudai.

Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo 
adresu: A. Musteikis, (13b) Dillin- 
gen/D., Litauisches Lager

Ž.O.D. SĄJUNGA

Med. seserys, kurios neturi dar
bo ir buto garantijų, bet nori vyk
ti į JAV, yra prašomos suteikti 
kuo greičiau šias žinias: vardas, 
pavardė, gimimo data ir vieta, pi
lietybė, tautybė, kada baigė ir kur, 
dabartinė gyv. vieta. Šeimos sudė
tis: vyro ir vaikų vardai ir gimi
mo datos, vyro specialybė (vaikai 
įrašomi tik iki 18 metų amžiaus); 
motina ar tėvas, jų vardai ir gim. 
datos, brolių bei seserų pavardės 
ir vardai, gim. datos ir specialy
bės.

Žinias siųsti: Augsburg, DP 
Hospital Servatius-Stift, Lindauer 
Strasse 32, dr. Stankaitis.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Visuotinis LSS vadų ir vadovių 
suvažiavimas įvyks š. m. vasario 
mėn. 19—20 d. d. Scheinfeldo lie
tuvių stovykloje. Suvažiavimo rei
kalais informacijos yra paskelbtos 
LSS Biuletenio Nr. 30.

Tarybos posėdis įvyks š. m. II. 
18 ten pat.

Atitinkami skautų vadai ir 
skaučių vadovės kviečiami pa
sistengti būtinai suvažiavime da
lyvauti.

LLS Tarybos Pirmija

SENIAI LAUKTA KNYGA
Seniai lauktoji knyga — LIETU

VOS ŽEMĖS ŪKIS IR STATISTI
KA — greit išeina į žmones. 300 
puslapių jau galutinai išspausdin
ta, baigiami paskutinieji 50—60 
pusi.

Šioje knygoje ras būtinos me
džiagos ne tik žemes ūkio srityje 
dirbantieji ar besiruošią joje dirbti 
emigracijoje, bet be jos negalės 
apsieiti nė vienas lietuvis, nekal
bant apie inteligentą. Ji bus mūsų 
krašto priešokupacinio gyvenimo 
veidrodis.

Joje rašoma apie laukų, gyvulių, 
sodų, daržų ūkį, inspektus, tabaką, 
gyvulių šėrimą, paukščių laikymą, 
trobesių statybą, dažymą ir tt.

Statistinėje dalyje ras apie mū
sų krašto ūkinį, socialinį ir kultū
rinį gyvenimą.

DĖMESIO, SKAUTŲ RADIJAS
Lietuviai skautai iš Australijos 

mus informuoja, kad bus neseniai 
įvykusios Australijos skautų jam
boree (kurioje sėkmingai dalyva
vo ir lietuviai skautai) radijo 
trarisliacija.

Transliacija įvyks š. m. vasario 
20 d. (vidur. Europos laiku) 18 vai. 
bangomis VLA 25 m, VLB 31 m ir 
VLC 16 m.

Mūsų skautai-ės ir šiuo įvykiu 
susidomėjusi lietuvių visuomenė 
kviečiama pasiklausyti. Tikėkimės 
išgirsti mūsų brolius iš tolimosios 
Australijos.

Radijo mėgėjai stovyklose galė
tų patalkininkauti nustatydami ra
dijo aparatus, kad būtų galima gir
dėti šią transliaciją..

LSS Tarybos Pirmija.

išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadie- 
„Z-IDUnd! niais. 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, Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Sklrius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

daryti, kai tik komunistų užimtos 
sritys susitvarkys.

JAV POLITIKA KINIJOJ
Vašingtonas. Aukšti užs. reik, 

ministerijos valdininkai mano, jog 
JAV savo pasiuntinį Kinijai Dr. 
Stuart laikys Nankinge ir tuo at
veju, jei nacionalistų vyriausybė 
turėtų trauktis ir iš Kantono.

JAV suaktyvina užsienio politika

---------------------------------------------------------------- ------- *------------------- Amerikiečiai mano, jog Dr. Stuart

JAV Kinija rems ir toliau
Vašingtonas. Vašingtone vis dau

giau kalbama, jog, nežiūrint 
Ciangkaišeko atsistatydinimo ir 
vyriausybės persikėlimo į Kanto
ną. JAV kokia nors forma nacio
nalinę Kiniją kariškai rems. Jei 
tai bus vyriausybės oficialiai pat
virtinta, šis faktas turės didelės 
reikšmės Europai ir visam pasau
liui. Ryšium su tuo yra prileidžia
mos šios galimybės: 1. JAV, ne
žiūrėdamos komunistų karinių lai
mėjimų, kinų komunistų vyriau
sybės nepripažins, 2. sovietų blo
kas galvoja, jog komunistų per-
galės atveju jų blokas JT padidės 
vienu nariu, o kadangi Kinija yra 
nuolatinis Saugumo Tarybos narys, 
jie galvoja ir Taryboj turėti vienu 
satelitu daugiau; atrodo, kad prie 
šio JAV neprileis, 3. europiečiai ir 
amerikiečiai biznieriai, kurie mano 
'komunistų užimtose srityse ir to
liau veikti, turės skaitytis su ga
limybe, jog jie bus palikti savo 
valiai ir turės daug sunkumų, 4. 
skaitomasi su galimybe, jog pietų 
Kinijos provincijų atstatymui bū
sią paskirta vienas milijardas do
lerių pagal naują Kinijos pagalbos 
programą.

Prieš kurį laiką senatorius Pat 
Mc Carran pareiškė, jog Kinija 
yra Azijos raktas. Jis visai nežino
damas pasakė daugelio atsakingų 
JAV politikų nuomonę. Anot jo, 
Japonija tai pastebėjo jau 1931 m. 
Šiandien Japonijos pėdomis eina 
Sovietų Rusija. Senatorius reika
lavo paskirti nacionalinei vyriau
sybei 600—700 mil. dolerių, su są
lyga tačiau, kad būtų padaryta 
kai kurių reformų. 200—300 mil. 
dolerių turėtų būti paskirta kaip 
parama Kinijos ūkiui. Jis pabrėžė, 
jog ši parama kada nors labai a^ 
simokės. „Paviršutiniškai žiūrint,
atrodo, jog JAV spauda „nurašo” nigus Bažnyčios persekiojimo at- žodžių.

Revoliucija Suomijos komunistu partijoj
Suomių laikraštis Sosiali Demo- 

kraatti rašo, kad Suomijos komu
nistų partijoj greit įvyksianti re
voliucija. Laikraščio pranešimu, 
Hertta Kuusinen pirmasis vyras ir 
buvęs vidaus reikalų ministeris 
Kuusino Terijoki vyriausybėje 
Ture Lehen bus netrukus išrinktas 
visų Suomijos komunistų vyriau
siu vadu.

Pagal tą patį šaltinį, šis klausi
mas buvo diskutuojamas Hertta 
Kuusinen paskutiniu kartu lankan
tis Maskvoje, kur ji „dėl ligos" 
turėjo ilgiau išbūti, negu kad buvo 
numatyta. Komunistų partijos da
bartinis vadas, buvęs valstybinės 
policijos vicešefas ir seimo narys, 
Aimo Aaltonen dar nepasirodė 
Suomijos seimo pavasario sesijoje.

NAUJI LIETUVIAI?
Muenchen. Vasario 10 d. „Die 

Neue Zeitung" rašo, kad praside
danti Muenchene amerikiečių teis
me byla prieš didelį tarptautin'r 
masto spekuliantų būrį. Šiam spe
kuliantų būriui priklausę apie 50 
asmenų. Įtariamųjų tarpe esą ir 
amerikiečių. Tarp kaltinamųjų su
minėti ir tariami lietuviai Šmer 
Lipses, Vulf Abromavič ir Michael 
Slesin.

Galima tvirtinti, kad niekas nėra 
girdėjęs panašiomis pavardėmis 
bei vardais lietuvių.

Kiniją į nuostolius, tačiau, giliau 
įžvelgus, susidaro įspūdis, jog 
senatorius nejučiomis nušvietė pa
grindinius ruošiamo plano bruo
žus", rašo „Die Neue Zeitung" 
'korespondentas iš Vašingtono.

Daugelis JAV politikų yra nuo
monės, jog Kiniją išgelbėti dar ne 
vėlu. Karinis ir ūkinis dar laisvos 
nuo komunistų Kinijos dalies rė
mimas kaip tik ir būtų jos išgelbė
jimas. Tuo pačiu būtų iš anksto 
užkirstas kelias komunistinei Kini
jai įsijungti į JT, nes manoma, j> 
Sovietai tokį pasiūlymą gali pa-Popiežius saukia slapta kardinolu kolegijos posėdi

VaUkanas. AP iš Vatikano pra
neša, jog ateinantį pirmadienį po
piežius šaukia „nepaprastą slaptą 
posėdį”. Informuoti Vatikano 
sluoksniai ta proga pareiškė, jog 
Šventasis Tėvas neabejotinai kal
bės tame posėdyje kard. Mind- 
szenty klausimu. Smulkesnių žinių 
apie įvykstantį kolegijos posėdį 
neturima. Žinoma tik, jog posėdyje 
dalyvaus, be popiežiaus, tik kardi
nolai. Paprastai toki susirinkimai 
atidaromi popiežiaus kalba, kurioje 
jis iškelia apskritai Kat. Bažnyčios 
ar kurio nors krašto KaL Bažny
čios išspręstiną klausimą ir pasiū
lo tam priemones. Popiežius Pijus 
XII jau sausio mėn. specialiu raštu 
Vengrijos vyriausybei protestavo 
prieš kard. Mindszenty suėmimą. 
Tame rašte jis iškėlė kardinolą 
kaip „religijos teisių gynėją" ir 
labai apgailestavo vyriausybės el
gesį. Toliau jis skatino vengrų ku-

Sakoma, kad jjs išvyko į Maskvą 
„sveikatos pataisyti”.

Kadangi Kominformas nepaten
kintas Skandinavijos komunistų 
partijų labai mizemia pažanga, tai 
manoma, kad bus sudarytas nau
jas priežiūros organas, susidedąs 
iš Frithof Lager (faktinasis švedų 
komunistų diktatorius), Martin 
Nielsen (Danija), Rudolf Andreasen 
(Norvegija) ir Ture Lehen (Suomi
ja). K. R—Is

MASKVA PALAIKO TITO REI
KALAVIMUS

Londonas. Vasario 9 d. prasidė
jo keturių didžiųjų užs. reik. min. 
pavaduotojų konferencija Londone, 
kurioje bus sprendžiamas su Au
strija taikos sudarymo klausimas. 
Politiniuose sluoksniuose ši kon
ferencija stebima su dideliu susi
domėjimu. Pirmiausia joje turėtų 
išryškėti Stalino ir Tito kivirčo 
rimtumas. Paskutiniu metu buvo 
laukiama, jog Sovietai nerems Ju
goslavijos reikalavimų į Austrijos.
Kaernteno sritį. Tačiau įvyko ki
taip. Sovietų atsovas tuoj po kon
ferencijos atidarymo pareikalavo, 
kad konferencija turinti atsižvelgti 
į Jugoslavijos reikalavimus. Kon
ferencija tuo klausimu nepasisakė 
ir posėdis buvo nukeltas.

Vakarinių valstybių vicemini- 
steriai tvirtai laikosi nuomonės, 

bus labai naudingas vesti su ko-
munistais pasitarimus, nes būda
mas Yenchino universiteto Pei- 
pinge rektorius jis daug mokė da
bartinių komunistų vadų. * So ko
munistais susitikti prie žalio stalo 
vistiek reiks, nes Nankingui ir 
Šanchajui kritus (tuo amerikiečiai, 
anot „Newsweek” neabejoja, ne
žiūrint kokia linkme eis taikos pa
sitarimai), didelė Kinijos dalis ir 
kartu įstaigos ir vietovės su kurio
mis amerikiečiai prekiauja ir pa
laiko kitokius ryšius atsidurs ko
munistų rankose. Amerikiečiai 
taip pat tvirtai įsitikinę, jog so
vietų pasiuntinybė trauksis kartu 
su nacionalistų vyriausybe ir to
liau.

žvilgiu laikytis tvirtai ir nepalau
žiamai.

MIRĖ TREMTINIŲ BIČIULIS
Augsburgas. Vasario 9 d. 17.30 

vai. vyskupų rūmuose mirė Augs
burgo vyskupas Dr. Juozapas 
Kumpfmueller. Mirties. priežastis 
— metus užtrukusi sunki liga, ku
rios atsinaujinimas atnešė Augs
burgo ganytojui mirtį. Vyskupas 
Juozapas gimė 1869 m. Bavarijos 
miškų rajone, daugiavaikio mo
kytojo šeimoje.

A. a. Vysk. Dr. J. Kumpfmueller 
pažįstamas ir Augsburgo lietuviams 
katalikams. Atjausdamas sunkią 
ir beviltišką tremtinių katalikų 
padėtį jų suraminimui jis kartą 
atlaikė specialias pamaldas trem
tiniams kurių metu pasakytame 
nuoširdžiame pamoksle pareiškė 
tremtiniams daug pastiprinančių 

jog Austrijos sienos negali būti 
keičiamos ir turi likti tokios, ko
kios buvo 1938 m. Dėl jugoslavų 
atstovų įsileidimo į konferenciją 
taip pat dar nenusistatyta.

SOVIETAI GREITINA ATLANTO 
PAKTO PASIRAŠYMĄ

Londonas. Londone su didėliu 
susidomėjimu stebimas Sovietų 
spaudimas į Norvegiją ir netiesio
giai į visą Skandinaviją. Manoma, 
jog rusai deda paskutines pastan
gas iš Atlanto pakto išjungti šiau
rinį sparną. Iš to daroma išvada, 
jog šis sovietų spaudimas tik pa
greitins Šiaurės Atlanto pakto 
pasirašymą.

SUPERTVIRTOVES į EUROPĄ 
APMOKYMUI

Londonas. AP praneša, jog še
šios supertvirtovės po nuotykingo 
Atlanto perskridimo nusileido Ly- 
neham areodrome. Nors jų paskir
ties vieta buvo Sculthorp, Nor- 
folke, tačiau didelis rūkas jiems 
neleido toliau skristi. Artimoj 
ateity į Angliją atskris dar kelios 
grupės supertvirtovių, kurios Eu
ropoje darys bandomuosius skri
dimus. Turėjusios atskristi kelios 
grupės to negalėjo padaryti dėl 
audrų.

Vašingtonas. Politiniuose sluoks
niuose didelio susidomėjimo su
kėlė Trumano planas sukurti paty
rusių diplomatų štabą, kuris atsto
vautų JAV visose tarptautinėse 
konferencijose. Daug kas šio fakto 
nepastebėjo, nes tai įvyko tik tuo 
metu, kai Trumanas į Stalino pa
siūlymus atsakė griežtu „Ne".

Šio „Super Team" sukūrimas, 
stebėtojų nuomone, reiškia JA\ 
užsienio poli likos suak tyvinimą. Į 
šį štabą numatyti šie patyrę ir 
Trumanui atsidavę diplomatai: Ro
bert Lovett Philipp Jessup, Will 
Clayton, John Foster Dulles ir Ja
mes Byrnes. Šis diplomatų štabas 
padės išvystyti JAV užsienio poli
tikos veiklą pasauliniu mastu, nes 
jis atstovaus Ameriką visose už 
sienio konferencijose. Aukštieji 
JAV užs. politikos valdininkai visą 
laiką veiks Vašingtone šalia Tru
mano ir Achesono. Žinoma, pasku
tinį žodį turės Vašingtonas, ta
čiau planų paruošimas ir jų pra
vedamas priklausys „Super-Tea- 
mui". Jo uždavinys bus taip pat 
vesti pasitarimus ir su Kremlium. 
Tačiau šiuo metu svarbiausias už
davinys yra kuo skubiau pasira
šyti Šiaurės Atlanto paktą ir susi
rūpinti Vakarų valstybių drau
gyste. Prie degančių problemų 
priklauso taip pat ir Tolimųjų Ry
tų klausimas. Manoma, jog ameri
kiečiai turėtų. ToL Rytų politikos 
kursą keisti. Rytų Azijos proble-

„Berlyno markė" 
Berlyne?

Ženeva. Ženevoj posėdžiaujan
tis šešių neutraliųjų Saugumo Ta
rybos narių komitetas Berlyno va
liutos klausimui sureguliuoti iš
dirbo planą, pagal kurį Berlyne 
turėtų būti įvesta visų keturių 
opupacinių pajėgų kontroliuojama 
„Berlyno markė“. Sovietai šį pla
ną priėmę kaip diskusijų bazę, 
anglai ir prancūzai su daugeliu 
plano punktų taip pat sutikę, bet 
amerikiečiai yra patiekę savo 
planą, kuris tačiau kai kurių ko
miteto narių laikomas neįgyvendi
namu. Pranešama, jog jeigu ko
mitetui nepasiseks prieiti kon
kretaus sprendimo, jie apie tai 
praneš Saugumo Tarybai ir po
sėdžius baigs.

„DIE NEUE ZEITUNG" LINIJA 
NESIKEIČIA

Berlynas. Karinės valdžios in
formacijos skyriaus direktorius 
pulk. Gordone Textor pareiškė, 
jog karinės valdžios leidžiamo vo
kiečiams „Die Neue Zeitung" pa
grindinė linija nesikeisianti. Lai
kraščio tikslas visuomet buvo at
stovauti amerikiečių nuomonę, o 
ne vokiečių. Ligi tam tikros ribos 
jis gali atstovauti ir vokiečių nuo
monę, tačiau pirmutinis jo tikslas 
amerikiečių nuomonės pareiškimas. 
Šiuo metu „Die Neue Zeitung" per
gyvena tam tikrą krizę. Politinis 
redaktorius ir visa eilė redakcijos 
štabo narių atleista. Textor pa
reiškimas buvo oficialus patvir
tinimas lig šiol vestos laikraščio 
linijos.

Lietuviška simfoninė muzika per radija
1949 m. vasario mėn. 16 nuo 

12.00—12.25 per NWDR radijo 
stotis transliuojami šie lietuviš
kos muzikos kūriniai: M. K. Či
urlionis' — „Miške“ (Simf. Poema) 
ir J. Pakalnio „Romantiškoji 
Uvertiūra“. Programa transliuo
jama šių stočių: Hamburgas — 
322 m.. Berlinas — 225,6, Kolnas 
— 904 kHz, Hannover. Flensburg 
Osnabruck — 1330 kHz, Trum
pom bangom — 41,15 = 7290 
kHz. Transliuojami karo metu pa

mos kiekvieną dieną vis daugiau 
įsijungia į Europos problemų kom
pleksą, nes abiejuose regijonuose 
kontrahentas yra Sovietų Sąjunga.

PASIRUOŠIMAI KARU!
VENGRIJOJE

Budapeštas. JAV slaptosios tar
nybos valdininkai yra gavę pra
nešimų apie vykstančius skubius 
pasiruošimus karui Vengrijoje. 
Pranešimuose sakoma, jog orinio 
pavojaus slėptuvės vėl yra atsta
tomos, o geležinkelių darbininkai 
gavo įsakymą būti pasiruošę pa
vojams.

Tauuuuu is visut
Vašingtonas. Marshallio plano 

-administratorius trečiadienio va
kare pareiškė, jog didžioji dalis 
ERP antriems metams paskirtų 
4.280.000.000 dolerių teks Didž. 
Britanijai, Prancūzijai, Vakarų Vo
kietijai ir Italijai. Vakarų Vokieti
jai numatoma 404 mil. dgjerių.

Šapuras. Pirmasis JAV karinių 
medžiagų krovinys Iranui atplau
kė į Šapuro uostą.

Paryžius. Pranešama, jog kai 
kurie jauni vokiečiai, atvykę į 
Prancūziją darbams, stoja į svetim
šalių iegijonus.

Goerlitzas. Iš Sovietų zonos pra
nešama, jog Goerlitze, Rotenburge 
ir Weisswaneryje susektos špijo- 
nažo grupės veikusios prieš liaudį.

Vašingtonas. Ateinančius du mė
nesius Kolumbijos universiteto 
rektorius gen. D. Eiseuhoweris sa
vo pareigų neis ir dalyvaus JAV 
gynybos planų išdirbime.

New Yorkas. Pirmoj savo dides
nėj kalboj po prezidento rinkimų 
gub. Dewey apkaltino Trumano 
vyriausybę, esą ji Kinijos ir Tol. 
Rytų politikoj pasirodė visiškai 
negabi.

Vašingtonas. 60 tonų sunkusis 
JAV sprausminis bombonešis „Bo
ling X B 47" 3663 kin. nuotolį nus
krido per 3 vai. 46 min. Tuo būdu 
jis pasekė 971,5 km. greitį per va
landą. Lėktuvui nusileidžiant, grei
čiui sumažinti panaudojamas tam 
tikras parašiutas.

Lake Success. ^>avo pranešime 
JT Balkanų komisija pareiškė, jog, 
jų stebėtojų nuomone, graikų su
kilėliai iš Graikijos pagrobė apie 
23.000 vaikų. Pagrobtieji vaikai 
dabar yra Albanijoj, Jugoslavijoj, 
Bulgarijoj, Rumunijoj, Vengrijoj, 
Cekosloyakijoj ir Lenkijoj.

Frankfurtas. Vokiečių ūkio ad
ministracija pranešė smulkmenas 
apie vad. „Jedermann" programos 
pobūdį. Pagal šią programą į vo
kiečių rinką bus paleista pirmiau
siai papigintomis kainomis indų. 
Numatyta padidinti kontingentą 
taip pat virimo plytų, krosnių, ge
ležinių lovų, kibirų, raktų, vonių 
ir kt. Pusė visų pagaminamų vai
kų vežimėlių bus paleista į vietinę 
rinką su 30 proc. nuolaida. Siu
vamų mašinų kaina numušama pa
gal programą 20 proc. Į šį planą 
numatoma taip pat įjungti ir rašo
mąsias mašinėles.

daryti jgrojimai — Berlyno mies
to simfoniniam orkestrui diriguo
ja Vytautas Marijošius.

Šie kūriniai (prie jų priskaity- 
tina dar ir J. Kamavičiaus „Phan- 
taisie Lithuanienne“) bene bus 
pirmieji lietuviškos simfon. mu
zikos veikalai, įgroti į patefono 
plokšteles. Juos pagamino Deut
sche Grammophon Gesellschaft 
firma ir išleido su ..Polydor“ eti
ketėmis.
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