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ŠVIESĄ SKLINDA
D egime mes Sekminėse 
v Apaštalus lyg liepsnojan

čius žibintus ... Žibintus, ku
riuos įžiebė Sv. Dvasios ug
nis... ir kurios liepsnos 
šviesa išsklaidė stabmeldybės 
tamsas. Ir jau kartą nušvi

tusi, Sekminių šviesa nebe- 
geso: užkūrė pasaulyje didįjį 
Meilės gaisrą ... Milijonai 
širdžių, dangaus malonės gai
vinamų, ištvėrė didžiuose žy
giuose, pakėlė dideles savo 
gyvenimo aukas, skaudžias 
kančias, bet laimėjo...

Šiandien mūsų žemės kon
tinentuose krikščionys domi
nuoja. Jų vardai suregistruo
ti krikšto metrikų knygose.

Reikalas eina apie visa Rytu-Vakaru pasauli
BUVĘS SVARSTOMAS TRUMANO — STALINO — ATTLEE SUSITIKIMAS. — SUSIJAUDINI
MAS GEN. MACARTHURO ŠTABE TOKIO. — ŠIAUR. KINIJOJ PREKYBINIAI IR ŪKINIAI

SANTYKIAI SU VAKARAIS VISIŠKAI SUSTOJĘ.

Daugumas jų laukia Sv. Kalėdų ir Velykų. Tik koks 
to laukimo akstinas būna? Dažnai laukiama tų švenčių 
dėl to, kad jose apkraunami stalai skaniais valgiais, kad 
skamba visur dainos ir neblaiva galva ieškoma geresnio ūpo 
bei užsimiršimo. Ne vieno kambaryje kabo ir kryžius paka
bintas, bet ar jam dažnai duodama daugiau reikšmės, negu 
šalia sienoje kabančiam kino žvaigždės paveikslui. Šitokie, 
be abejo, nemato ir neieško Sekminių šviesos. Patenkinti be 
saulės gyvena, lyg kurmiai žemėje įsirausę.

Skaudžiai kartą apkaltino baltąjį žmogų vienos laukinės 
tautelės karaliukas, sugrįžęs iš kelionės po Europą. Baltasis 
žmogus mums atnešė šviesą, — kalbėjo jis, — šviesą, kuri 
jam jau seniai švietė. Tik keista, kad baltasis žmogus šią 
šviesą dar ir šiandien tebelaiko ištiestoje rankoje. Tiesa, ji 
šviečia kitiems, bet jis pats, jo visas kūnas dar tamsos ap
gaubtas. Baltojo žmogaus širdis toli nuo Dievo, nors jis Jo 
vardą visa burna šaukia. Jis mums atnešė Dievo žodį, bet 
pats dar jo nesuprato. Šviesa, kurią jis vadina artimo meile, 
jo dar nepergavo, kad iš jo spinduliuotų ir skleistų aplinkui 
šilumą. Vadintis krikščioniu reiškia pirmiausia liepsnoti meile 
Dievui ir artimui, tik po to save prisiminti. Meilė gi reiškia 
kitiems gera daryti. Baltasis žmogus apie ją garsiai kalba, 
bet jo širdis dažnai būna spindinčio apvalo metalo vergė, pra
bangos vergė, mašinos vergė. Blogas yra baltasis žmogus. Jis 
sakosi esąs Dievo vaikas ir mus tikėjimo moko. Bet jį gau
bia tamsa. Kaip jis ir nušvis, jei šviesą laiko ištiestoje rankoje!

New Yorkas. Puritoniškai rim
tas ir dideliai patikimu lai;- 
komas amerikiečių laikraštis 
„Christian Science Monitor“ pa
skelbė sensacingą pranešimą, jog 
anglosaksų sostinėse buvo svars
tomas Trumano — Attlee — Sta
lino susitikimo klausimas. Pra
dininkas buvęs britų Hector Mac 
Neil, kuris dalyvavo visuose už
kulisiniuose New Yorko pasitari
muose su sovietais. Buvę aptar
ta, jog trijų didžiųjų susitikimo 
vieta būtų Paryžiuje, nors pa
tys prancūzai, kaip nedalyvavę 
Teherane ir Jaltoj, nebūtų kvie
čiami.

Tačiau politiniuose sluogsniuo- 
se nurodoma, jog „trys didieji“ 
tesusitiktų (žinoma, jei Stalinas 
tą pasiūlymą priimtų) tuo atve
ju, jeigu Paryžiuj Višinskis pa
rodys geros valios ir įtikins Va
karus, kad su sovietais racionali 
kalba įmanoma. Šiuo metu toji 
Viltis menka; po gegužės 26 d. 
keturių užs. reik, ministerių po
sėdžio Paryžiaus diplomatiniai 
sluogsniai jau darė išvadą, kad 
apie politinį susitarimą su so
vietais negalį būti kalbos; dau
gių daugiausia būsią galima pa
siekti šiokį tokį ūkinių klausimų 
patvarkymą. Į labai mandagią ir 
korektišką konferencijos atmos

ferą jau įsimaišo tolydžio didė
jąs vakariečių ministerių susier
zinimas dėl sovietų „mažosios 
Berlyno blokados“, laužančios 
New Yorko susitarimus, kurių 
pagrindu Paryžiaus konferencija 
buvo sušaukta. „New York Ti
mes“ konstatuoja, jog Vyšinskio 
laikymasis Paryžiuj tik padidino 
prarają tarp Rytų ir Vakarų, o 
prancūzų „Figaro“ apibūdinda
mas konferenciją, palygina ją su 
keturiais pokerio lošėjais, kurie 
tik laukia tinkamo momento, ka
da padėti kortas ant stalo.

Kad Paryžiuj reikalas eina ne 
vien apie Vokietijos klausimą, 
bet apie visą pasaulinį Rytų — 
Vakarų problemos kompleksą, 
rodo susijaudinimas, kilęs gen. 
Mac Arthur© štabe Tokio ryšium 
su sovietų pasišovimu pasiekti 
taikos sutarti su Japonija. Ko
munistams laimint Kinijoj, so
vietai suskato judinti Japonijos 
klausimą,) aiškiai stengdamiesi 
nusikratyti jiems labai neparan
kaus ir net pavojingo gen. Mac 
Arthuro, kuris su dideliu nerimu 
seka raudonųjų žygiavimą pir
myn Tol. Rytų erdvėj. Gen. Mac 
Arthuras neduodąs ramybės ir 
Vašingtonui. kur jau esą nusis
tatyta dėl tolimesnės politikos 
Tol. Rytuose. Esą, JAV ir britai

rezignavę dėl Kinijos, bet nu
sistatę visomis priemonėmis iš
laikyti visas kitas Rytų Acijos 
pozicijas, ypač Burmą, kuriai kri
tus būtų baigta ir su Indija bei 
kitais to Azijos regijono kraštais.

Kas liečia Kiniją, * ypač britai 
dar tikisi rasią bendrą kalbą su 
komunistais ūkinėj srity; esą, 
komunistai jausiąsi priversti bent, 
tuo tarpu ūkiškai bendradarbiauti 
su Vakarais, be kurių talkos Ki
nija paskęsianti chaose ir bankru
tuosianti. Tačiau „Yorkshire Post“ 
ir dėl to abejoja, esą, Šiaurės Ki
nijoj prekyba ir ūkiniai santykiai 
su Vakarais visiškai sustoję, ir 
nesą vilties, kad jie atgytų. Tai 
esąs ženklas, ko reikia laukti.

Paryžiaus konferencijos stagna
cija rado nervingą atgarsį Čeko
slovakijoj. Šveicarų žiniomis, ten 
kursuoją sensacingiausi gandai 
apie konferencijos bankrotą, grei
tą Vakarų išlaisvinamąjį žygį J 
Rytus ir jau vykstančius pačių 
čekų patrijotų rezistencijos veik
smus. Priduriama, jog tie gandai 
be realaus pagrindo, bet jie su
kūrę Čekoslovakijoj tokį vidaus 
įtempimą, jog atrodą, lyg kraštas 
būtų vidaus neramumų išvakarėse. 
Dėl to vyriausybė ypatingai paaš
trinusi vidaus saugumo priemones.

Is uzs. reik, ministerių konferencijos Paryžiuje

Nerandama susitarimo dėl Vokietijos suvienijimo
Sovietai atmeta Vakarų planą.— Vyšinskis vėl naudoja konferenciją savo propagandai. — Ban

dyta įšmugeliuoti vokiečių „liaudies kongreso“ delegaciją konferencijom

T/-oks išsamus baltojo žmogaus dvasios apibūdinimas! Iš 
'"tikrųjų, kur gi tas krikščionis, kuris šviestų kaip žibintas 

nuo kalno? Pastarieji laikai Europoje žmoniją pavertė pilkąja 
mase, vergų minia, nes iš gyvenimo programos išbraukta 
sąžinė, kuri modernųjį žmogų lieptų klausyti Aukščiausiojo 
Pasaulio Teisėjo balso. Atmetus sąžinę, atmestas ir Dievo 
apreiškimas. Religija priskiriama žmogaus jausmų pasauliui 
ir tampa tik psichologinio tyrinėjimo dalyku. Ateizmas, pa
gimdytas liberalizmo, kuriuo mito inteligentinės sferos, pa
mažu užkrėtė ir liaudies sluogsnius. Ir kas iš to: minios, pri
sisotinusios liberalizmo evangelijos, išsiveržė iš tamsių prie
miesčio lūšnų ir tapo Dievo botagas naujųjų laikų žmogui.

„Žiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą“, — net sužavėti kalbė
davo stabmeldžiai apie pirmuosius krikščionius, kuriuos gaubė 
skaisti Sekminių šviesa. Meilės šiandien žmogus pasigenda. 
Jos jau pasigendama net tos pačios tautos vaikų, artimųjų 
vieno likimo brolių tremtinių tarpe. Kodėl varsto konsulatų 
duris mūsų brolis, nešdamas ■ prieš savo brolį neteisingą 
skundą?!

Ex Oriente lux — tikėjimo šviesa ėjo iš Rytų. Šiandien 
kitaip. Iš Rytų eina baisaus ateizmo naktis, ir jau milijonai 
joje paklydę klajoja... Reikia šviesos! Šviesos, kuri Sek
minių rytą Apaštalų širdis įkaitino. Reikia ugnies, kuri vėl 
visame pasaulyje sukeltų artimo meilės gaisrą..

K. V. Zakarauskas

Paryžius. Pirmąją konferenci
jos savaitę Vakarų delegatams 
buvo staigmena, kad nesulaukta 
jokių netikėtų Kremliaus pasiū
lymų, pvz., kad ir atitraukti 
okupaciniams kariuomenės da
liniams iš Vokietijos, ko buvo 
tikėtasi, turint galvoje 1948 m. 
sovietinio bloko Varšuvos dekla
raciją. Manoma, kad Višinskis 
šį reikalavimą bus laikinai su
laikęs dėl taktinių priežasčių ir, 
radęs progą, jį ištrauks iš dau
gybės portfelių bei dokumentų 
krepšių, kuriuos jo patarėjai bei 
asmens sargybiniai atsineša į 
kiekvieną posėdį. Nenukrypta 
konferencijos pradžioj nė nuo 
diplomatinio mandagumo: iš so
vietų pusės nebuvo girdėti jų 
(įprastinių kaltinimų Vakarams, 
net ir po to, kai JAV užs. reik, 
min. Achesonas aštriai atmetė
Vyšinskio siūlomąjį „grįžimą į 

Potsdamą“. Tiesa, ginčai buvo 
pasiekę tam tikrą kulminaciją, 
kada Bevinas į Vyšinskio tvirti
nimą, jog rytinėje Vokietijos 
zonoje klestįs ūkinis gyvenimas, 
pareiškė: „Tuos Vyšinskio aiš
kinimus tikrai reiktų pranešti 
šimtams tūkstančių, kurie jau 
metų metai ir dar šiandien bėga

į Vakarus iš sovietų okupuotųjų 
sričių“.

Vyšinskio pateiktuosius pen
kis punktus Vokietijos problemai 
spręsti, kuriuos atmeta vaka
riečiai, jau esame skelbę. Į tuos 
sovietų siūlymus atsakė Ache
sonas. pažymėdamas, jog po to, 
ką jis išgirdęs iš Vyšinskio, jo 
„viltys iš esmės atvėsusios“ pa
siekti vieningam susitarimui dėl 
Vokietijos. Savo žodyje JAV 
užs. reik, ministeris konstatavo, 
jog trečdalis rytinės zonos pra
monės esąs sovietų akcinių ben
drovių nuosavybė ir kai kurių 
stambiosios pramonės šakų ga
mybos 90 % pasiimą sovietai. 
Vyšinskis bandė atremti Ache- 
sono išvadžiojimus, pateikdamas 
daugybę statistikų, kuriomis 
kaip kokiu akrobatiniu menu 
stengėsi pavaizduoti rytinės zo
nos ūkinį atsigavimą, o vakari
nių zonų atsilikimą.

Anos savaitės posėdžiai baigti, 
pateikus Vakarų ministeriams 
savo pasiūlymus Vokietijos po
litinei ir ūkinei vienybei suda
ryti. Vakarų valstybių planas 
siūlo Bonnos pagrindinį įstaty
mą — konstituciją praplėsti visai 
Vokietijai, sudaryti okupacinį

statutą visoms keturioms zo
noms, be to, panaikinti politinės 
policijos formacijas, kaip kad 
rytinės zonos vad. „liaudies po
liciją“, atsisakyti reparacijų iš 
einamosios produkcijos ir kt. 
Pagaliau numato vietoje karinės 
valdžios Vokietijoje aukštąjį ko
misariatą, kuris sprendimus da
rytų balsų dauguma. Achesonas 
pareiškė: „Vokietijoje dabar pra
sideda nauja fazė — kontrolės 
fazė eina galop“, o Prancūzijos 
užs. reik. min. Schumanas tarp 
kitko pažymėjo, jog uždavinys 
esąs rasti ne modus vivendi, bet 
Vokietiją grąžinti į tautų ben
druomenę.

Vyšinskio atsakymo į Vakarų 
planą laukta su įtempimu, ypač 
dėl to, kad jau iš pirmųjų kon
ferencijos dienų buvę aiškų, jog 
sovietai nelinkę daryti nuolai
dų. Ir tikrai: iš Vyšinskio pusės 
susilaukta kategoriško „niet“. 
Jis pabrėžė jog Sov. Sąjunga 
niekad nesutiksianti, kad būtų 
sudaryta federalistinė Vokietija, 
ir aštriai kritikavo Bonnos įsta
tymą, kuris, girdi, atsiradęs Va
karų valstybėms spaudžiant vo
kiečius. Vyšinskis tiek toli nuėjo

(Perkelta į 8 psl.)
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Lietuvos laisvinimo vadovai Vašingtone
trūkimus mūsų ligoninėse: tvarsto
mosios medžiagos, vaistų, įrankių. 
Su maistu bėdos nesą. Amerikietės 
pareiškė pageidavimą apžiūrėti Ii-

Vysk. V. Brizgio 
atsisaukimas

Neseniai į Vašingtoną buvo su
važiavę ALT vykdomasis komite
tas, VLIK-o vadai ir Lietuvos kon
sulai Amerikoje. Visi jie turėjo 
svarbių pasitarimų Lietuvos vada
vimo klausimais. Buvo paruoštas 
memorandumas Lietuvos reikalais 
ir įteiktas valstybės sekretoriui 
Dean Acheson, prieš jam išvyk
stant į keturių didžiųjų konferenciją 
Paryžiuje. ALT vykdomojo komi
teto nariai ilgoką pasikalbėjimą 
turėjo su valstybės sekretoriaus 
padėjėju Ernest Gross. Jam plačiai

gonines ir įteikti pagal reikalą ir 
nuožiūrą dovanėlių iš atsigabentų 
išteklių. Tuo būdu jau sekančią die
ną aplankė dvi ligonines priešais 
Vytauto kalną. Pirmojoje atstoves 
pasitiko Dr. Brunza. Tenai gulėjo 
keliolika sužeistų savanorių ir ser
gančių mūsų kareivių, nes tuo metu 
dar neturėjome savos karo ligoninės. 
Greta mūsiškių sužeistųjų gulėjo ir 
vienas raudonarmietis. Jos buvo 
nustebusios ir kartu patenkintos, kad 
lietuvių žmoniškumas nedaro skir
tumo tarp sužeistojo priešo ir saviš
kio. Tad ir jos nedarė skirtumo. Vi
sus apdovanojo skanėstais.

Užjūrio viešnių apsilankymas ir 
gautos dovanėlės ligoninėse sukėlė 
daug džiaugsmo. Toji diena buvo 
nelyginant kokia kilni šventė. Pergy
ventas nuoširdžios padėkos jausmas. 
Atstovės gydytojų ir gailestingųjų 
seserų žinioj paliko tvarstomosios 
medžiagos ir kai kurių konservų li
goniams. Ypač dėkinga buvo ligo
ninės administracija už tvarstomąją 
medžiagą, nes jau keli metai buvo 
tekę naudotis vien vokiečių erzaco 
liekanomis. Atsisveikindamos, atsto
vės įteikė po plytelę šokolado gydy
tojams ir gailestingosims seserims. 
Panašiai elgesi ir kitas Kauno ligo
nines lankydamos. Amerikietės, su
žinojusios, kad žydai turi savo at
skirą ligoninę, neaplenkė ir jos. Čia 
administracija taip pat atrodė labai 
patenkinta viešnių apsilankymu.

Gal daugiausia atstovės parodė 
susidomėjimo j o * 
Karmelituose, kur masiškai buvo su
talpinti lietuviai pabėgėliai, grįžusie
ji iš Rusijos, bet neturintieji tuoj 
pat kur prisiglausti. Tų žmonių' tar
pe buvo ir kitų valstybių piliečių, 
laikinai čia susimetusių ištisomis šei
momis, kurios dėl ligos ar kitų pre- 
žasčių negalėjo toliau važiuoti. Tai 
prieglaudai, kuri buvo laikoma pe
reinamąja, vadovavo Dr. Draugelis. 
Pabėgėlių šeimose buvo matyti daug 
mažamečių vaikų, net keletas nau
jagimių. Buvo šiurpus vaizdas. Tiek 
suaugusieji tiek ir vaikai retas kuris 
turėjo baltinius, visų drabužiai ap
driskę, nunešiota avalynė vos laikėsi 
ant basų kojų. Naujagimiai be vy
styklų, vien tik įvynioti į nešvarius 
skudurus. Daugybė visokių gyvių 
visus kankino. Oras kambariuose 
tvankus ir dvokiantis. Atstovės labai

'• Brizgys, JAV episkopato pakviestas, lanko dabar lietuvių parapi- l miandinhw   iVi atarti Anei•rikoj. Jau vizitavęs per 100 parapijų. Čia matome Sv. Kazimiero byvo sujaudintos iki ašarų. Apsi-
gindamos nuo dvokimo, iš mažu bu- 
lėliukų uostė stipriai veikiančius miesiems- Bračas aktingai dalyvauja 
kvepalus arba vartojo valerijoną, rezistentuos. judėjime. Jis laikomas 
Jos paskubomis paliko prieglaudą vienu genausių bolševizmo žinovu 
sėdo j mašiną ir ragino ko greičiau Pabaltli° kraštuose. Tremtyje jo pas
verti Į „Metropoli“. Iš karto jų ei- atnaujinta Latvių-Lietuvių
gesys padarė nemalonų įspūdį' sto- Vienybe, kurios pirmininku jis iš- 
vykios gyventojams, bet tik keliolika nnktas d'le«atM suvažiavime 1948 
minučių, kol paaiškėjo priežastis. 
Sustojus mašinai prie viešbučio, jos 
palydovą paprašė 
minučių, pačios nuskubėjo į savo Vl4

buvo išdėstyta dabartinė Lietuvos 
būklė ir nepriklausomybės reikalai.

Tais pačiais reikalais įteikė me
morandumus ir visų trijų .Baltijos 
valstybių pasiuntiniai. Valstybės 
departamente buvo priimti VLIK-o 
vadai prel. M. Krupavičius ir min. 
V. Sidzikauskas.

Dean Acheson įteiktame memo
randume primenama Lietuvos lais
vės reikalas, primenama Achesono 
pareiškimas 1949 m. vasario 2d., 
kad tautų likimas nebus sprendžia

mas be dalyvavimo jų pačių at
stovų, pabrėžiama, kad nusileidi
mai rusams Rytprūsiuose ir Pa
baltijy būtų teisingumo laužymas 
ir taikos nesukurtų tose srityse. 
Primenamas bolševikų dabar vyk
domas lietuvių tautos žudymas, 
genocido nusikaltimas ir reiškia
mos viltys, kad Amerikos delega
cija gins teisingumo principus.

Memorandumą pasirašė ALT 
vykdomasis komitetas: Simutis, 
Olis, Grigaitis, Vaidyla. (Dr.)

Tarp 20 milijonu kaliniu 100.000 lietuviu
kabo Lenino ir Stalino paveiks
lai, stengiamasi sistemingai jų 
sielas užnuodyti. Mokytojai kal
ba jiems: „Dievas nieko neduo
da“, o vaikai prieštarauja. Ir kai 
mokytojai jų nestebi, jie žegno
jasi ir kalba maldeles, kurias jų 
tėvai išmokė. Ir jie bus gyvieji

Vienas katalikų kunigas, kuriam 
pavyko iš Sibiro pasiekti Vokie
tiją. štai ką pareiškė apie kata
likų būklę Rusijos kacetuose. 
Pradedant nuo Uralo ir po visą 
Sibirą 'išmėtytose vergų stovy
klose priskaitoma per 20 mili
jonų žmonių, kurių tarpe esama 
200.000 lenkų, 100.000 lietuvių. 
70—30.000 latvių ir estų, tūkstan
čiai vengrų ir ukrainiečių, šim
tai tūkstančių vokiečių karo be
laisvių, net dar iš pirmojo pa
saulinio karo. Jų tarpe yra daug 
ir katalikų kunigų. Nors šie ver
gai saugomi nuo dantų iki kojų 
apsiginklavusių sargybinių, ta
čiau yra įsikūrusi Sibiro pogrin
džio Bažnyčia, kuri slaptai gy
vuoja ir veikia. Ji vengia bet 
kokio išorinio pasirodymo, nes 
jei kas nors pastebimas persiže- 
gnojant, sargybinių žiauriai mu
šamas ir nušaunamas. Tikintieji 
vienas kitą pažįsta. Jie susitinka 
miškuose, griovius kasdami, ka
syklose ar kitose saugesnėse vie
tose. Kristus jų tarpe gyvena ir 
juos guodžia. Tamsioje nakties 
tyloje jie renkasi slaptai maldai. 
Kada lauke ginkluoti sargybiniai 
slankioja nuo vieno krašto sto
vyklos iki kito, tai viename sto
vyklos kampe konsekruoja duo
ną į Viešpaties Kūną ir paslap
tingoje tyloje jį teikia tikintie
siems kaip Gyvenimo Duoną. 
Taip spindi šviesa iš aukšto dan
gaus viršum vergų kolonų. Taip 
sunkiasi jėga kankinių eilėsna, 
kuri gelbsti pasiekti laimėjimą. 
Taip pat ir daugybė vaikų pri
versti sunkiai dirbti, jei nenori YyslV v*. - ---- -------------- ir—
alkti. Prieglaudų mokyklose, kur Seserų Akademijoj Čikagoje.

Sibiro Bažnyčios nariai. Tūkstan
čiai žmonių kad dieną miršta 
Sibiro kacetuose dėl baisių gy
venimo sąlygų, ir dėl pragariškų 
metodų. Tačiau pragaro vartai jos 
(Bažnyčios) nenugalės. Tai ir Ru
sija įrodys. ( ,Die Kirche im hohen 
Norden“).

Kas buvo pries 30 metu

JAV Raud. Kryžiaus atstovės Lietuvoje
ŠIURPŪS VAIZDAI PABĖGĖLIU PRIEGLAUDOJ KARMELI- 
VELYKAS PAS MIN. MERKĮ. -----------------------------------

LANKO KAUNO LIGONINES. — 
TUOSE. — SVEČIUOSE PER

1919 m. pirmoje balandžio pusėje
— KAUNO MOKYKLOSE.

i Anier. lietuvius
Šiuo metu JAV lietuvių kolonijas 

lankydamas J. E. Vysk. V. Brizgys 
išleido atsišaukimą į Amerikos lie
tuvius. Jame J. E. Vyskupas teigia 
iš tikrų šaltinių patyręs, kad nuo 
dabar tremtiniai iš Europos į Ame
riką bus vežami dar gausiau, negu 
iki šiol. Ryšium su tuo toliau atsi
šaukime sakoma: „Aš kreipiuosi į 
kiekvieną Amerikos lietuvį, prašyda
mas padėti atvykti į Ameriką aniems 
lietuviams, dar neturintiems sutarčių. 
Reikia skubėti, nes, ilgiau to nepa
darius. gali būti per vėlu.“ Baigda
mas J. E. Vysk. V. Brizgys išreiškia 
pasitikėjimą Amerikos lietuviais ir 
linki jiems Dievo palaimos, pabrėž
damas, jog Lietuva jiems bus visa
da dėkinga.

DEPORTUOTAS ESTŲ 
ARKIVYSKUPAS

„Basler Nachrichten“ praneša, 
kad drauge su 10 kitų Estijos dva
sininkų į Sibirą deportuotas ir 
estų evang.-liut. bažnyčios arki
vyskupas Paen. (LLV/SB)

J. Braco 
40 metu sukaktis

Gegužės 21 d. sukako 40 metų 
latvių istorikui Juliui Bračui, 

pabėgėlių prieglauda»kuris plačiai pažįstamas ir lietuvių 
visuomenėje kaip lietuvių draugas. 
Jis gimęs 1909 m. Rygoje. Dar lan
kydamas gimnaziją, Bračas įstoja į' 
Latvių-Lietuvių Vienybę, išmoksta 
lietuvių kalbą, daug keliauja po Lie
tuvą. Studijų metu, kurias baigia 
1935. m. istorijos magistro laipsniu,, 
išrenkamas LLV akademinės sekci
jos pirmininku, o paskui — pasku
tiniuoju LLV pirmininku tėvynėje. 
Mokytojauja Rygos lietuvių gimna
zijoje, aktingai dalyvaują Vilniui 
Vaduoti Sąjungos veikloje ir dau
gely kitų visuomeninių organizacijų. 
Ypač didelį dėmesį kreipia į isto
rinę kartografiją. Savo knygoje „Iš 
aisčių istorijos“ plačiai nušviečia 
aisčių istorijos bendradarbiavimą, 
Lietuvos vaidmenį aisčių nacijos 
istorijoje ir ateities perspektyvas. 
Už savo veiklą apdovanotas Gedi<- 
mino ordenu. '

Gimtąjį kraštą okupavus sveti-gindamos nuo dvokimo, iš mažų bu
teliukų uostė s

Kaunan atvyko /Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovės: Miss Benton ir 
Mrs. Turczynowicz. Miss Benton pa
gal dokumentus buvo kažkurio uni
versiteto prpfesorius, o Mrs. Turczy
nowicz — gimimo anglė, ištekėjusi 
už lenkų aristokrato.

Atstovės atkeliavo ne tiesiog iš 
Amerikos, bet per Šveicariją ir Vo
kietiją. Svarbiausias jų tikslas buvo 
užmegzti ryšius su mūsų Raudonojo 
Kryžiaus atstovais ir susipažinti su 
šių žinioje esamomis įstaigomis. Jos 
atsigabeno su savimi vieną vagoną 
vertingo turto, susidedančio iš geros 
tvarstomosios medžiagos ir įvairių 
skanėstų Juoniams bei vaikams: šo
kolado. saldainių, marmelado. įvairių 
sausainių, džiovintų vaisių, kakao ir 
kai kurių konservų. Turtą jos daly
davo labai taupiai ir atsargiai, kada 
gaudavo pastebėti nepriteklius ligo
ninėse ir iš dalies mokyklose.

Skirdama ne mažą reikšmę JAV' 
atstovių apsilankymui, mūsų vyriau
sybė jų reikalams davė vieną iš 
susisiekimo ministerijos mašiną, kuri

parodysite? Taip įdomu! Kada nu-

m. Siam darbui jis aukoja didžiau- 
s*3 savo jėgų dalį, be to, dar ak- 

luktelėti keletą tin£a* dalyvaudamas lietuvių ir lat- 
spaudoje. (LLV/SB)

GEN. PR. TAMAŠAUSKAS

pavesta jų palydovo karin. T. prie
žiūrai. Išvykos būdavo daromos kas
dien. daugiausia į Kauno apylinkes, 
nors kai kada pasiekdavo ir Ukmer
gę. Marijampolę. Kėdainius. Kur 
važiuoti, atstovės tarp savęs ne taip 
jau lengvai susitardavo, kai kada 
net susiginčydavo. Mat. Miss Benton, 
būdama apysenė ir nestiprios svei
katos. mėgdavo pasivažinėti Kauno 
apylinkėse be sustojimų ir pasivaikš
čiojimų. Gi Mrs. Turczynowicz prie
šingai: būdama palygint dar jauna 
ir energinga, labai judri, turėjo pa
linkimą plačiau apsidairyti ir net 
pasivaikščioti tolimesnėse kelionėse. 
Ji mėgdavo susirasti naujų pažinčių
su žymesniais asmenimis, aplankyti 
naujas įdomesnes vietoves, pastatus, 
senesniųjų laikų griuvėsius. Jeigu 
nugirsdavo kur esant kokį įdomesnį 
dalyką, tai kiekviena proga gana 
įkyriai primindavo: ..Kada gi mums

vesite? Mes visados pasirengusios". 
Jos nelaimei Miss Benton kitaip gal
vodavo. ir nenoromis daug kartų 
tekdavo nusileisti savo negaluojan
čios draugės, kartu ir viršininkės 
palinkimams. Dar blogiau, kad Miss 
Benton niekad nesutikdavo pasilikti 
viešbutyje viena ir neleisdavo savo 
judrios draugės į kelionę vienos. 
Kelias dienas pailsėjusios, amerikie
tės rado reikalą padaryti keletą vi
zitų. Nusistatyta pirmiausia vizituoti 
vysk. Karevičių, paskui minister} 
pirmininką Šleževičių ir pagaliau 
minister} karin. Merkį. Nors jos ir 
vėliau atsilankydavo pas žymesniuo
sius mūsų asmenis, bet tie vizitai jau 
būdavo privataus pobūdžio, pvz.: pas 
kai kuriuos kapitulos narius, pro
fesorius, daktarus.

Mūsų Raudonojo Kryžiaus vado
vai. sužinoję, kad Kaunan atvyko 
JAV Raudonojo Kryžiaus atstovės, 
pirmieji jas aplankė „Metropolyje". 
Tai buvo Dr. R. Šliūpas ir Dr. 
Alekna, su kuriais viešnios turėjo 
ilgoką pasikalbėjimą apie įvairius

kambarius, sakydamos šį tą pamir- 
šusios ir tuoj grįšiančios prieglau- 
don. Pasirodo, jos norėjo iš savo 
baltinių parinkti kokių marškinių, 
tikamų vaikų vystyklams, be to, pa
siėmė vaikams skanėstų ir konden
suoto pieno. Žinoma, kai po to su
grįžo prieglaudon, visi tenai buvo 
pradžiuginti ir, nemokėdami anglų 
kalbos, savo padėką reiškė šyps
niais. Atstovės pareiškė skubiai pain
formuosiančios JAV Raudonojo Kry
žiaus šefą Europai, kuris buvo Ber
lyne, kad nieko nelaukiant būtų su
teikta Lietuvai atatinkama pagalba.

Krašto apsaugos ministeris karin. 
Merkys kvietė užsieniečius į savo 
privatų butą Velykų švenčių proga 
pasisvečiuoti, nenurodydamas nei 
dienos, nei valandos. Atseit, visi 
svečiai galėjo atsilankyti bet kuriuo 
laiku, kaip kam patogiau. Prancūzai 
lankėsi per abi dienas kiekvienas 
skyrium. Amerikietės nuėjo antrą
dieną abi kartu ir su palydovu.

Prie stalo, prašmatniai papuošto

(Perkelta į 7 psl.)

A. L. Tarybos 
vajaus daviniai

Amerikos Lietuvių Taryba ..prane
ša, kad š. m. balandžio 15 d. vyk
domasis vajus Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams įvairiose valstijose pasiekė 
tokias sumas dolerių:

Illinois — 6.645, Massachusetts — 
2.867,94, Connecticut — 2.410, Penn
sylvania— 2.226, Michigan 1.981,05, 
Ohio 1.532.69, Maryland — 1.111,75, 
New York — 1.025, Wisconsin — 
912,25, New Jersey 553,42, Califor
nia — 230,06, Indiajoa — 225, New 
Hampshire — 75, Florida — 50, 
Nebraska — 35, Maine — 35. Iš 
viso balandžio 15 d. balansas rodė 
surinktų aukų — 21.915,46 dol. 
ALT Vykdomasis- Komitetas visiems 
ALT skyriams, kolonijų komitetams 
ir kt. už darbą, o aukotojams už jų 
gražią paramą Lietuvos reikalui ta
ria nuoširdų ačiū!

Bet nustatytos vajaus kvotos dar 
toli nepasiektos.
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AMERIKIETIS yra susidaręs iš Senojo Pasaulio paveldėjimo
ir is Naujojo Pasaulio 
gyvenimo sąlygų —

Pažink jo 
charakteri

,.Kas gi iš tikrųjų yra amerikie
tis?“ — šį klausimą prieš keletą 
metų yra kėlęs Harvardo u—to 
istorijos, prof. Arthur M. Schlesin
ger savo straipsnyje „Amerikie
čio charakteris", su kurio mintimis 
dabar, kai daugelis tremtinių lie
tuvių plaukia į Laisvės Šalį, skai
tytojams bus ne pro šalį susipa
žinti. Tas profesorius, atsakyda
mas į keliamąjį klausimą, pasakė 
taip: „Atsakymas yra paprastas, 
kai jis pareiškiamas trumpai: ame
rikietis yra produktas iš Senojo 
Pasaulio paveldėjimo ir iš Naujo
jo Pasaulio gyvenimo sąlygų."

Senasis ir Naujasis Pasaulis
Senojo pasaulio paveldėjimą 

^udaro išskirtinai anoji Europos 
kultūros dalis, kurioj yra dalyva
vęs žmonių sluogsnis, koloniza
vęs Ameriką. Daugumas koloni
stų, lygiai ir vėlyvesnio meto imi
grantų, buvo amatininkai, versli
ninkai, ūkininkai, padieniai dar
bininkai. Jie ir yra tas platusis 
pamatas, kuriuo remiasi galingas 
Europos kultūros pastatas. Išskirti 
iš lobio, mūzų ir- estetinio pasis
maginimo atmosferos, jie buvo 
linkę kreiva akimi žiūrėti į auk
štesniųjų sluogsnių gyvenimą. Dėl 
tos pat priežasties jie pabrėždavo 
blaivumo, darbštumo ir taupumo 
dorybes, kurios buvo būdingos jų 
gyvenimo sferai. Net tada, kai 
daugelis jų, ypač Anglijoj, galėjo 
pagerinti savo ūkinę padėtį, — 
juk 16 ir 17 amžiuje pražydo pre
kyba ir pramonė, — nepaliovė jie 
aukštinę nuo seno įprastųjų do
rybių. Šis nusistatymas savo kla
sinę išraišką rado kalvinizme, ypač 
puritanizme.

Tokia buvo žmogaus padermė', 
kuri susidūrė su dar laukinio Nau
jojo Pasaulio įtakomis. Ne vien

dėl klimatinių ir geografinių skir
tumų vyko į Ameriką persodinto 
Europos žmogaus pakitimas: čia 
buvo ir kitų veiksnių, ypač gi 
naujakurių temperamentas. Jie, be 
abejo, labiau buvo pamėgę nuo
tykius, buvo didesni garbėtroškos 
arba maištininkai už tuos savo 
krašto žmones, kurie pasiliko na
mie — Europoje. Mat, pasiryži
mas jaukų ir sureguliuotą gyve
nimą pakeisti nepažįstamu ir pa
vojingu reikalauja nepaprasto sa
varankiškumo, užsigrūdinimo ir 
vaizduotės.

Žemdirbystės periodas
Žemdirbystė ateiviams buvo pir

masis darbas. Jis turėjo būti pir
masis, nes naujakuriams reikėjo 
gintis nuo nuogo bado, ir farma 
veikiai patapo gyvenimo pagrin
das. Nepriklausomybės karo metu 
iš 20 amerikiečių 19 buvo farme- 
rių. Dar ir sekančiame amžiuje 
kiekvienam reikėjo turėti geros 
žemės, ir žemės ūkis pasiliko 
apsprendžiamuoju veiksniu Ame
rikos gyvenimui ir mąstysenai, 
nors toji įtaka pamažėl mažėjo. 19 
amžiuje, kai iš Europos žemyno 
užplūdo milžiniškos imigrantų 
bangos, Amerika taip pat išliko 
farmerių šalis — mat, daugumas 
naujų ateivių krypo į žemės ūkį. 
Tas ilgas mokymosi laikas prie 
arklo ir žemės gabalo paliko ne- 
nykstamą įtaką amerikiečio cha
rakteryje, kurios ik šiandien neiš
dildė nė didmiesčio gyvenimas.

Tad kokios amerikiečių tautinio 
charakterio ypatybės yra kilusios 
iš to ilgo žemdirbystės periodo?

Gėda būti de darbo
Visų pirma ir ypač — įpratimas 

dirbti. Kolonizacijos meto farmeris 
dirbo plušo iki nusivarymo, kad

ČIKAGA — didysis Amerikos pramonės centras ir mūsų tautiečių didžioji susibūrimo vieta. Mičigano ežero 
miglose ateivių žemdirbių rankos kadaise statė šj miestą, o mūsų laikais jis tampa geležim ir dangoraižiais al
suojančiu didmiesčiu. Paveiksle matomas baigiamas statyti pakeliamasis plieno tiltas, kuris palengvins priė
jimą prie Čikagos prekybinio centro. Užpakaly matyti 42 aukštų Lincolno bokštas.

nuomonė vyravo iki pat Amerikos 
miestinio periodo.

prasimuštų plikame gyvenime. 
Nuo ankstaus ryto iki vėlyvo va
karo kiekvienas bendruomenės 
narys turėdavo būti ant kojų ir 
žiūrėti, kas pridera. Gal būt, joks 
paveldėjimas neturėjo tiek įtakos 
amerikiečių sielai, kaip šis. Ame
rikietis tiesiog negali būti be dar
bo, jis, ir darbo neturėdamas, turi 
ką nors veikti, judėti. Apie 1890 m. 
vienas keliauninkas iš Europos ra
do karikatūrą amerikiečių žurnale, 
kuri jam atrodė labai nusisekusi. 
Pavaizduotas užsienietis, kuris sa
vo amerikietei šeimininkei sako: 
„Jūsų krašto trūkumas, kad čia 
nėra luomo, kuris atsidėtų mūzai”. 
Ji gi atsako: „Bet tamsta klysti: 
mes tokių žmonių turime, tik 
juos vadiname — valkatomis". Ke
liauninkas priduria: „Amerika — 
tai vienintelis kraštas pasaulyje, 
kur gėda nieko neveikti". Tas dar
bo garbinimas ankstyvesniems 
amerikiečiams, be abejo, sunkino 
savo gyveniman įtraukti žaismą, 
poilsį ir estetinį pasismaginimą. 
Farmeriui medis buvo ne „gražus", 
bet šis tas, ką reikia nukirsti, kad 
pasidarytų vietos daržovių lysvei. 
Grožio kultas nieko bendra neturįs 
su sunkiu gyvenimo darbu, jis 
„nepraktiškas" — tokia nepalanki 

Nesunkiai keičiama profesija
Iš kitos pusės, sudėtingi uždavi

niai, kuriuos tie farmeriai gavo 
spręsti per pirmuosius du su puse 
šimtmečių, ugdė dar niekad nebu
vusį mechaninį gabumą išradi
mams. Tie pirmieji europiečiai ir 
jų palikuonys tapo kneiblių tauta, 
kurie kasdien taisydavo savo įran
kius, tobulindavo ir naujų prasi
manydavo, kol jiems, anot Emer- 
sono, „gabumas išradimams tapo 
antroji prigimtis“. Tai padarė far- 
merį net išdidų ir įpratino nie
kinti specialistą bei žinovą. Jis 
verčiau atlikdavo ką nors naudin
ga daugelyje sričių, negu ką ypa
tinga vienoje srityje. Tuo būdu 
prisitaikymo sugebėjimas tapo vy- 
raujanti-amerikiečio ypatybė. Vie
šajame gyvenime paprastas žmo
gus turėjo net nepasitikėjimo teo
retikams ir „politikuojantiems pro
fesoriams", pasikliaudamas savo 
paties pastebėjimu ir sveiku pro
tu. Dėl to profesiniame gyvenime 
amerikiečiui nesunku buvo pakeisti 
savo darbą, visiškai priešingai eu
ropiečių papročiui — išlikti visą

gyvenimą vienoj profesijoj ir pas
kui net ją perduoti savo sūnui.

Pagarba moterims
Moters atžvilgiu amerikietis 

anksti įgijo nusistatymą, kuris 
griežtai skyrėsi nuo Europoje 
įprastojo. Moterys, kaip ir kiekvie
name naujame krašte, turėjo didelę 
retenybės vertę tiek kolonizacijos 
metu, tiek vėliau kuriantis Ameri
kos vakaruose. Moterų teiravima- 
.sis buvo ne tik širdies, bet ir ūkio 
reikalas: jos gi atlikdavo niekad 
nesibaigiantį darbą namuose ir pa
gelbėdavo sunkiam darbui lauke. 
Tomis aplinkybėmis moteriai rodo
ma didelė pagarba ir skiriama to
kia vieta, kuri senesnėje visuome
nėje būtų nesuprantama.

Amžini keliautojai
Kadangi amerikietis ūkininkas į 

savo farmą žiūrėdavo tik kaip į 
laikinę buveinę — labiau kaip į 
kapitalo prasigyvenimą, negu kaip 
į namų židinį, tai jis patapo amži
nas keliautojas. Daugelis šeimų, 
kurios iš karto gyveno Atlanto 
pakrantėje, paskui keliavo skersai 
žemyno, iš vietos į vietą, kol an
troji ar trečioji karta priėjo Ra-

(4) Paulius Jurkus

VIENO AUKSINO ISTORIJA
Pietro sėdėjo tylus, savy pasken

dęs. Draugai rūkė, gėrė ir dainavo 
apie Florenciją, Romą, apie Itali
jos saulėtas dienas, ir Kalabrijos 
kalnus. Valandom nutildavo 
jie ir žiūrėdavo į vyno stiklus, į 
spalvotus smuklės langus, susi
mąstę, prislėgti.

Į smuklę rinkosi vis daugiau 
žmonių ir siuntė sveikinimus dai
lininkams. Pažįstamieji grupavosi 
prie jų stalo, liejosi į jų triukšmą 
ir nuotaiką.

Išgėręs stiklą, Pietro užsideng
davo rankom akis, papurtindavo 
galvą ir susimąstydavo. Draugai 
kvietė mergaites ir sodino aplink 
jį, kad ji's bent truputį pralinks
mėtų. Jos buvo jaunos, gražios, 
gražiai apsirengusios, mėgo dainas 
ir vyną. Juokaudamos sviro jos 
prie *Pietro, savo plaukais lietė jo 
rankas, bet jis pasiliko liūdnas ir 
susimąstęs.

Staiga jis išsitraukė pieštuką ir 
popieriaus, pradėjo piešti mergai

tės veidą ir ties akim įdėjo porą 
bruoželių, tų senai jieškomų ir ne
surandamų bruoželių.

— Štai, jau išsprendžiau, drau
gai, — jis nusijuokė kažkaip skau
smingai ir šūktelėjo: — Vyno! 
Vyno!

Pietro atsistojo, gėrė ir dainavo 
Ictyniškai studentiškas dainas 
Jam pritarė mergaitės, apsupusios 
jį rateliu, draugai ir visa smuklė.

— Išgerkim, draugai! — šaukė 
jis, gyvenimas toks trumpas ir ap
gaulus! Išgerkim. Skambėjo stiklai, 
ūžė visa smuklė ir pats smuklinin
kas, pasiėmęs ąsotį, drauge su vi
sais gėrė, dainavo ir gyrė dailinin
kus, kad jo smuklę kartų kartoms 
padarys garsią.

Staiga jie pakilo. Pietro ištraukė 
pinigų maišelį ir sušuko:

— Už visus sumoku! Jis pažėrė 
pinigus ant stako.

Visi stebėjosi jų plačiu mostu 
ir jų turtingumu, o tai buvo visi 
jų pinigai. Mane šitoks dailininkų

elgesys piktino. Kodėl jie mūsų 
netaupo, kodėl nepasilieka savo 
kūrybai, juk mes norime jiems pa
dėti sukurti šeimą, pasireikšti jų 
kūryboje, o ne į smuklininko ki
šenę nukristi.

Jie jau norėjo eiti, bet smukli
ninkas, gerbdamas dailininkus ir 
radęs, kad šie jam-perdaug pinigų 
paliko, dalį jų subraukė į saują ir 
supylė į Pietro kišenę. Aš skuoė- 
jau įlįsti į giliausią kišenės kampą, 
kad manęs vėl nesurastų ir taip 
veltui neišmestų.

Išėjęįgatvę, jie susikabino eilėn, 
įjungdami mergaites, ir dainuoda
mi ėjo tolyn. Čia Pietro išgirdo 
dar skambančius kišenėje pinigus, 
įkišo ranką ir šūktelėjo:

— Ne, dar negalime grįžti namo, 
dar turime pinigų.

— Į kitą smuklę! Midaus! — 
šaukė dailininkai.

— Praūžkime visa, juk ir mes 
už juos norėjome mergaitę pirkti. 
Jie tokie pat Judo pinigai, — iro
niškai šaipėsi Pietro.

— Tai neteisybė, — gatvojau. 
Jie mūsų nekenčia. Jie-mus nieki
na, išjuokia ir nori kuo greičiau 
nusikratyti. Štai, kokios tuščios ir 
kvailos buvo mano svajonės!

Dailininkai įgriuvo į kitą smuk
lę, ištraukė pinigus ir pažėrė ant 
stalo. Aš įsitraukiau į kišenės 
kampą, kad manęs nesurastų. Gar a 
man draugauti su pirkliais ir viso
kiais verteivomis, galvojau, geriau 
iškristi kur gatvėje ir pradėii nau
ją gyvenimą. Taip aš išsisukau, o 
visus mano draugus papylė ant 
stalo.

— Štai už tuos pinigus mergi
noms ir mums geros degtinės 
midaus! — šaukė jie ir stūmė pi
nigus kuo toliausiai nuo savęs.

Vėl jie gėrė įr dainavo, kol vis
ką praūžė. Tada išėjo į tamsią gat
vę ir traukė dainuodami namo. 
Valandėlei sustodavo ant tiltelių, 
žiūrėdavo į žvaigždes ir juokda
vosi. Priėjus katedros aikštę, Pie
tro atsiskyrė nuo visų ir vienas 
patraukė namo. Jis, būdamas dai
lininkų vyresnysis, gyveno vaiva
dos rūmuose.

— Kaip vilkas grįžtu vienas į 
savo gūžtą, — skundėsi jis. — Už 
pinigus jie meilę perka, o aš jos 
negaliu nupirkti... Du bruoželiai, 
du brūkšniai, cha, cha, cha. Mer
ginos, kokios jūs brangios ... cha, 
cha, cha, — juokėsi iš savęs, o jo

žingsniai vaiduokliškai skambėjo 
tuščiose gatvėse.

Praėjo vartų sargybas ir pasuko 
į savo butą. Prie durų laukė tar
nas Kristoforas. Šis nusilenkė sin
jorui Pietrui ir, šviesdamas žvake, 
vedė aukštyn plačiais ir ištaigin
gais laiptais. Dailininkui viskas 
svyravo, suposi, o jis juokėsi iš 
faunų, sutūpusių ant laiptų atra
mų.

— Du brūkšniai, Kristoforo, tik 
du brūkšniai, ir viskas bus baigta. 
Ir ko tyli, Kristoforo! Gal liūdna! 
Išgerti reikia, ir bus viskas gerai. 
Mes juk neturime pinigų, kad galė
tumėm turėti namus ...

— Gal but, pone, bet apie tai 
man uždrausta kalbėti.

Kai Kristoforas uždegė jo kam
baryje žvakes ir norėjo atsisvei
kinti, Pietro sulaikė jį.

— Aš turiu pinigų, pilnas kiše
nes, Kristoforo. — jis ieškojo ir 
nieko nerado, — o kur jie? Išėjo, 
išėjo pas Barbarą . . . cha, cha, 
cha ... O, štai dar vienas likęs, 
— jis užčiupo mane ir ištraukė, — 
eik ir pasigerk, pasigerk taip, kaip 
aš. Tada bus gera ...

Kristoforas paėmė mane, palin
kėjo ponui ramios nakties ir išėjo.
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miojo vandenyno krantą, mažne 
5000 km atstumo, o sekančioji 
karta jau vėl leidosi keliu atgal. 
Tas nuolatinis žmonių maišymasis 
davė tai, kad kraštas galėjo kurtis 
vieningas, sujungdamas milžinišką 
erdvę, išlygindamas ūkinius inte
resus ir tam tikrų imigracinių gru
pių iš Europas separatinę koncen
traciją. Tas amerikiečių tautos 
judrumas ir ligi šiandien nesuma- 
žėjęs. 1936 m. studija apie gyven
tojų kilnojimąsi parodė, jog pasta
raisiais dešimtmečiais gyvenamųjų 
vietų kaitaliojimas veikiau buvo 
padidėjęs, negu sumažėjęs. Žemės 
ūkio ministerijos žiniomis, taimerio 
šeima tepasilieka tik 5—6 metus 
toj pačioj farmoj ir kad beveik 
pusė farmerio vaikų susiranda dar
bo mieste. Gi miestiečiai taip pat 
lengvai kilnojasi iš vieno buto į 
kitą.

Vienodos galimybės visiems
Geografinis judrumas atitiko dar 

giliau amerikiečių gyvenime įsi- 
šaknijuį socialinį judrumą. Prie
šingai sustingusiai klasių struktū
rai, kurioj kiekvienas sluogsnis 
atlieka savo skirtąją funkciją, 
Amerikoje vyrauja pažiūra, kad 
kiekvienas žmogus gali ką pada
ryti, kad kiekvienas turi teisę 
tokiai pat pradmei. Iš to radosi 
reikalavimas vienodų galimybių 
visiems, kuris Amerikoje yra tapęs 
tam tikru tikėjimo dėsniu. Sis 
principas nieko bendra neturi su 
dogmatiniu, priverstiniu žmonių 
sulyginimu. Amerikietis savo pa
grindinį jausmą geriau pasakys 
žodžiais „Aš lygiai tokio gerumo, 
kaip visi kiti", negu žodžiais „Aš 
ne geresnis, kaip visi kiti". Bet 
kad žmogus turėtų naudos iš gali
mybių vienodumo, jis turi būti 
priaugęs savo galimybei. Vyriau
sybė buvo laikoma visų pirma tam 
tikru trečiųjų teismo nariu, kuri 
turėjo žiūrėti, kad žaidimas būtų 
žaidžiamas su minimumu žaidimo 
taisyklių. Iš to radosi demokratijos 
forma, kuri stipriai buvo pergauta 
individualistinių bruožų.

Visagalio dolerio garbinimas
Žinoma, būtų klaidinga ameri

kietį vaizduotis kaip tam tikrą 
automatą, kuris mikliai reaguoja į 
įmetamą pinigą. Svetimšaliui ste
bėtojui, sunku suderinti visagalio 
dolerio garbinimą su lygiai taip 
pat išplitusiu palinkimu lengvai iš
leisti ar padovanoti pinigą. Ameri
kiečiai niekados nėra užmiršę savo 
pirmtakų skurdo Senajame Pasau
lyje. Pinigas jiems yra žmoniško 
gyvenimo priemonė — jis jiems 
veikiau idealizmo, negu materia
lizmo simbolis. Dėl to jau anksty-

vojo meto amerikietis turėjo pri
gimtą užuojautą prispaustiesiems ir 
nuskriaustiesiems. Net nelabai pa
siturintieji žmonės dalydavosi, ką 
turėdami, su tais, kurie buvo ma
žiau laimingi. Remdavo labdaros 
draugijas, mokyklas, muziejus- ir 
ligonines didelėmis aukomis.

Optimizmas ir linksmumas
Be optimizmo išeivių masėms 

niekad nebūtų buvę įmanoma at
siskirti nuo savo tėvynės ir ban
dyti savo laimę svetimoje, tolimoje 
žemės dalyje. Optimistinė nuotaika 
padėjo išsilaikyti pionieriams fer
meriams, kuriems prieš akis buvo 
vien neįžengiamųjų girių vienatvė, 
pavojai ir baisumai. Tokioje dir
voje tikėjimas į pažangą augo su 
stipriomis šaknimis.

Savo šiurkštoką išraišką optimiz
mas rado amerikiečių palinkime 
girtis. Iš tikrųjų gi tas pasigyrimas 
kilo iš išdidumo dėl erdvaus krašto 
su savo galingais kalnais,, iš tikė
jimo į savo ateities galimybes, iš 
įsitikinimo, kad tas kraštas galėsiąs 
tapti didelis — ne tik erdvės pra
sme. Amerikietis garbina ateitį ta 
pačia prasme, kaip europietis pra
eitį — abudu tai, ko jie yra per
tekę. Ir paprastos vaizduotės pa
galba amerikiečiui lengvai ateina 
į galvą apie dalykus, kurių dar jis 
laukia, kalbėti taip, lyg jie būtų 
jau atsitikę.

Palinkimas perdėti paspalvina ir 
amerikiečių humorą, kuris neretai 
pilnas pasigyrimo ir šiurkštus, gė
risi nesąmonėmis, farsu ” ir savo 
viršūnės pasiekia vadinamajame 
„practical joke" (pritaikomajame 
humore) — išdaigose, kurias vieni 
kitiems iškrečia ne tik vaikai, bet 
ir suaugėliai.

Perėjus j miestinį periodą
Miestinė ir pramoninė fazė, ku

rioj šiandien yra Amerika, dar

„Aidu"
SKAITYTOJAMS IR PLA

TINTOJAMS
Pakartotinai pranešame, 

kad „Aidų" redakcija ir ad
ministracija yra persikėlusi 
į Schwaebisch Gmuend. To
dėl prašome nesikreipti nei 
į Žiburius'', nei senais adre
sais, bet tiesiog „Aidų“ re- 
dakcijon bei administracijon 
šiuo adresu:

„Aidai“ (pagal reikalą į re
dakciją arba administraciją) 

(14a) Schwaebisch Gmuend, 
Bismarckstr. 1.

„Aidų" administracija

gana jauna, palyginus su ilgu 
laiku, per kurį laukai ir kaimas 
apsprendė amerikiečių charakterį. 
Kad ir taip, vis dėlto toji fazė jau 
yra pakeitusi priešingon pusėn 
į vairias senąsias tendencijas.

Šių dienų amerikietis didelę 
reikšmę skiria kultūrinam darbui, 
ir senasis „neprakliškumo” panie
kinimas neįstengė atsispirti did
miesčio galimybėms, kur atsirado 
geriausių mokyklų, laikraščių, baž
nyčių, knygynų, bibliotekų, lei
dyklų, koncerto salių, paveikslų 
galerijų, teatrų. Miestuose Ame
rika suėjo į glaudų ryšį su gyvąja 
Europos dvasia. Dingo- senasis spe
cializacijos jiiekinimas, bent iš 
dalies. Greit augančioje ir vis 
sudėtingyn einančioje civilizacijoje 
pradėta suprasti ir vertinti tikrai 
meistriško darbo, tikrai intensy
vaus išmanymo atskirose srityse 
reikalas. Specialus mokslas pra
dėjo vaidinti vis žymesnį vaid
menį.

Pakitėjus visuomenės struktūrai, 
iškilo grupinės bei draugijų vei
klos reikšmė. Prie laisvės ir lygy
bės, kurios buvo įsigyvenę kaime, 
miestas pridėjo dar brolybės dži
augsmą. Greit susiskaidę visi gy
ventojai į draugijų narius ir i 
draugijų veikėjus, kol pagaliau, — 
jei tikėtume W. Rogers, — prieita 
prie to, kad „amerikiečiai visur 
yra nariai, išskyrus savo šeimą. 
Kai dų amerikiečiai susitinka gat
vės kampe, vienas iš jų tuoj imasi 
pirmininkavimo ir šaukia antrąjį 
prie tvarkos".

Miestinis gyvenimas ėmė apri
boti ir individualizmą, kuris nebe
galioja kaip patentuotas vaistas 
nuo visų žmogiškojo gyvenimo 
blogybių. Vidutinis amerikietis vis 
labiau pažino, jog tikrosios tauti
nės vyriausybės pareiga yra vi
siems piliečiams suteikti vienodas 
galimybes. Jau 1893 m. AFL 
(American Federation of Labour), 
viena iš didžiųjų valstybės profe
sinių sąjungų, rezoliucija pareiškė: 
..Darbo teisė yra gyvenimo teisė". 
Jeigu privatus darbdavys nesuge
bąs ar nenorįs duoti darbo, tai tat 
turinti padaryti bendruomenė, at
skira krašto valstija arba sąjun
ginė vyriausybė.

Miestas davė ar paryškino taip 
pat kai kurias kitas amerikiečių 
ypatybes, kurios krinta svetim
šaliui į akį. Sakoma, amerikiečiai 
lepina savo vaikus. Tiesiog ste
bina visuotinis skubėjimas ir ne
rimas — pvz., greitas valgymas — 
ir įvairūs kiti pastebėjimai iš 
kasdieninio gyvenimo, kaip per- 
kūrenti namai, aistra sūpuojamoms 
kėdėms ir šaldytam vandeniui.

Santraukliai išvertė J. Vildūnas

Ne tiktai bibliofilai, bet ir pla
čioji visuomenė žino, jog pereitų 
metų rudenį su šiuo pasauliu at
siskyręs mūsų didysis valstybinin
kas Dr. Jurgis Šaulys paliko Lu
gano, -Šveicarijoje, turtingą bib
lioteką. Velionis visą savo amžių 
buvo didžiai prisirišęs prie kny
gos. Per eilę metų jis ypač 
kruopščiai rankiojo lituanistinio 
turinio leidinius. Ministeris Šaulys 
gana daug keliavo, o tatai jį įga
lino susirišti su įvairių šalių an
tikvarais, kurie jam siuntinėdavo, 
ką nutverdami iš lituanistikos. 
Tokiu būdu velionis surinko kelis 
tūkstančius vertingų knygų. Šian
dien, kai esame atskirti nuo Tėvy
nės, toji biblioteka bus bene tur
tingiausias lituanistiskos rinkinys 
laisvajame pasaulyje.

Bet lietuviškoji visuomenė turi 
žinoti, jog tam kultūriniam turtui 
gresia didelis pavojus. Padėtis to
kia:

Jau anksčiau velionies palikimu 
susidomėjo vienas Amerikos Jung
tinių Valstybių universitetas. Jo 
dėmesį pirmoje eilėje patraukė Dr. 
Šaulio lituanistikos rinkinys ir 
privatinis archyvas (mažiau žemė
lapiai ir bendroji istorija). Per 
tam tikrus asmenis anas universi
tetas sudarydino tikslų rinkinių 
sąrašą, o paskum jam įdomią rin
kinio dalį įvertino doleriais. Susi
darė suma, siekianti keliolikos 
tūkstančių dolerių. Galimas daly
kas, kad netrukus bus susitarta 
dėl rinkinio dalies (ir tatai ver
tingiausios: lituanistikos ir archy
vo!) perleidimo kainos!

Lietuvių visuomenei yra kuo 
rimtai susirūpinti. Velionies pali
kimas priklauso visai lietuvių tau
tai. Jis ir pats ne kartą draugams 
yra išsitaręs, jog norėtų, kad po 
jo mirties rinkinys neišsibarstytų, 
o svarbiausia, kad jis pasiliktų 
lietuvių rankose. Tiesa, dar gyvas 
būdamas, jis užmezgė korespon
denciją su anuo Amerikos univer
sitetu, tačiau dabar, kiek esame 
informuoti, reikalai pakrypo kito

Lietuvių Bibliografinės Tarnybos 
kartotekose (Memmingene) nuo 
jos įsteigimo dienos (1945. XI. 11) 
iki 1949 m. balandžio 30 d. įre
gistruota 818 neperiodinių leidinių 
(knygų bei brošiūrų), išleistų Va
karų Europos kraštuose tiek trem
tinių stovyklose, tie už jų ribų. 
Taigi vidutiniškai per ketverius 
metus nuo išlaisvinimo dienos 
(1945 m. balandžio mėn.) pasirody

A. a. Dr. J. Saulio bibliotekos likimas
kia linkme. Vienu žodžiu, paliki
mas gali patekti labai simpatingai 
institucijai, bet tuo atveju jis vi
siems laikams išslystų iš lietuvių 
rankų...

Ar galime tokio pavojaus aki
vaizdoje likti abejingi? Esame 
tikri, kad kiekvienas lietuvis kul
tūrininkas visa širdimi trokšta, kad 
palikimas pasiliktų lietuvių ran
kose. Kur ir kaip jis tektų sau
goti, tėra antraeilis reikalas. Šian
dien svarbu pasiekti, kad a. a. 
Varpininko ir Vasario 16-tosios 
Akto dalyvio per visą gyvenimą 
pasišventusiai rinktasis kultūrinis 
lobynas liktų lietuvių žinioje.

Atitinkamos lietuviškosios įstai
gos bei institucijos yra painfor
muotos apie susidariusiąją padėtį. 
Nusimanome, kad jos turi ir kito
kių rūpesčių. Bet norime tikėti, 
kad jos pajėgs išsaugoti ir didįjį 
kultūrinį turtą, kurį paliko velio
nis daktaras Jurgis Šaulys.

A. Gerutis,
Lietuvių Bibliografinio Archyvo 

Šveicarijoje vedėjas.

Leidžiama A. Šapokos 

„Lietuvos istorija'
Leidykla „Patria" Fellbach b. 

Stuttgart, Schwabstr. 105, telef. 
50726, leidžia A. Šapokos reda
guotą „Lietuvos istoriją**, 700 psl- 
veikalą, gausiai iliustruotą, su 
trimis spalvotais žemėlapiais. Pu» 
sė darbo jau atlikta. Veikalas 
išeis rugpiūčio mėn. Prenumera
toriams kaina 16.— DM.

Užsisakant, 10.— DM pasiun
čiama leidyklai pašto perlaida iki 
birželio 15 d., o likusias 6.— DM 
įsipareigojama pasiųsti ligi lie
pos 15 d. Kiekvienas laiku užsi
mokėjęs prenumeratą galės gauti 
iš kalbamos leidyklos pirkti leidi
nių su 25% nuolaidos. „Lietuvos 
istoriją" ir emigravusieji galės 
gauti, jei prieš išvykdami praneš 
leidyklai savo adresą.

Kiek tremtyje leidiniu
davo po 200 leidinių kasmet. Iš 
paskelbtų LKP suvažiavimo duo
menų matyti, kad per tuos pat 
ketverius metus Lietuvoje išleista 
apie 1500 neperiodinių leidinių, be 
to, spausdinama 49 laikraščiai ir 
žurnalai. Tremtyje spausdinamų 
spaustuvėje laikraščių ir žurnalų 
skaičius buvo toks: 1945 m. — 15, 
1946 m. — 43, 1947 m. — 26, 1948 
m. — 38 („Knygų lentyna" Nr. 4)

Už durų ištiesė delną ir pasižiūrė- 
jo į mane. Abejingas spindėjau, 
nežinodamas, ar džiaugtis, ar bėgti.

— Jis padarys didelį džiaugsmą, 
— kuždėjo tarnas. — Rytoj išduo
siu sargybom, ir jai nuveš.

Kas ji? Argi vėl kokia mergina? 
Ne, ne, aš viso to nebenoriu, gal
vojau. Nenoriu nė prisiminti apie 
tai. Šiandien buvo tiek daug 
triukšmo, tiek daug patyriau, da
bar turiu permąstyti, ar visą gyve
nimą ir būsiu toks nenaudingas.

Truputį prisnūdau. Tai buvo bene 
pirmasis mano miegas po tiekos 
metų. Pirmą kartą jaučiau savyje 
nuovargį ir keistą, dar nepatirtą 
šaltį. Pro miegus išgirdau Kristo
foro atodūsius ir supratau, kodėl 
jis liūdnas ir kur mane siųs. Jis 
turi senutę motiną, kuri kažkur 
vienui viena gyvena. Jis ilgis jos, 
bet niekas neleidžia ten vykti. Va
ru jį atvarė čia į miestą tarnauti 
ponams, ir jau keletą metų jos 
nematė.

Mane Kristoforas įdėjo į skepe-’ 
taitę ir surišo. Supratau, kad jis 
geras žmogus, ir kad man būtų 
miela su juo drauge gyventi, nors 
jo tarnyba man nežadėjo nei pla

čių pažinčių, nei įdomių vakarų su 
istorijomis, su pasakojimais apie 
tolimas keliones ir naujus kūri
nius. Tačiau tik kelioms valandoms 
mane tepriglaudė šisai žmogus.

Kai aušo, jis įdavė mane karei
viams, kurie lydėjo pono karietą 
į jo dvarus. Taip aš iškeliavau i 
krašto gilumą pas Kristoforo mo
tiną.

PAS SENUTĘ
Niekada nepamiršiu dienos, kaip 

atsiradau pas senutę. Kaip ji dė
kojo pono tarnams už skepetaitę, 
ir kaip - teiravosi apie sūnų. Pa
glostė skarelę, atrišo ir pažvelgė 
į mane.

Ji buvo sena, smailia nosim, ru
dom ir žiburiuojančiom akim, o jos 
veidas švietė keistu, man dar nie
kur nematytu džiaugsmu.

Ilgai braukė suskilusia ranka per 
skarelę, mane, ir veido raukšlėse 
suspindo ašara.

Lauke buvo balta. Žiema vėdino 
savo kailinius, ir vėjas žvalgėsi 
palangėje, piešdamas mažuose sti
kluose gėles. Molinės aslos vidury 
vaikštinėjo vištytė, o ant krosnies

snaudė katinas. Jis pramerkė vie
ną akį, pažvelgė į senutę ir, pa
matęs, kad ji turi kažka įdomaus, 
nušoko nuo krosnės ir šlaistėsi ap
link kojas.

— Žiūrėk, Rainiuk, ką Kristupė
lis atsiuntė, — kalbėjo senutė ka
tinui. Rainis pašoko ant krėslo, 
nuo jo — ant stalo. Senutė rodė 
mane, gulintį skepetaitėje. Šis 
pauostė, miauktelėjo ir burkuoda 
mas glaustėsi į senelės alkūnę.

Priėjo ir vištytė, pakraipė galvą, 
sukarkė. Senutė ir jai pakišo ske
petaitę. Knepštelėjo snapu, bet 
nepykau, kad ji negerbia mano 
karališkojo munduro. Nusistebė
jusi manim, kad nevalgomas viš
tytė kelis kartus apėjo aplink ir 
tyliai žiūrėjo į senutę. Tada mane 
vėl padėjo ant stalo, kur kvepėjo 
iš vasaros sunešti kmynai ir 
žolelės.

— Ačiū tau, Viešpatie, — kal
bėjo senutė, — kad manijh rūpi
niesi, ^aprūpink ir mano sūnelius.

Norėjau sakyti, kad jos Kristu
pėliui gerai klojasi, bet senelė 
nuėjo prie krosnės. Ji minėjo ir 
kitą sūnų, kurio nepažinau. Jį sve

timi kareiviai, eidami per kraštą, 
paėmė ir išsivedė kažkur toli, toli.

Senutė buvo viena, ir jai ne
patiko ši vienuma. Laikė ji sve
timą našlaitį berniuką, kurį mylėjo 
ir mokė rašto.

Greit parėjo ir jis su žabų kuk- 
šterėle. Kiek buvo džiaugsmo ir 
klegesio! Vėl susirinko aplink mane 
visi namiškiai: senutė, berniukas, 
kuris buvo vardus Mykoliukas, 
katinas ir vištytė. Žiūrėjo j mane, 
vėl kilnojo ir glostė.

Pradėjo brėkšti. Vištytė nuėjo 
pas krosnį, atsitūpė ir pakišo gal
vą po sparnu. Katinas užšoko ant 
šilto mūro, palenkė baltas lete- 
naites ir murkuodamas užsnūdo.

Mane surišo j tą pačią skepetaitę 
ir nunešė į skrynią, kuri stovėjo 
už krosnies. Skrynia buvo didelė, 
gėlėmis ir paukščiais papuošta, ir 
kai ją atidarė, dvelktelėjo malo
nus kvapas. Ten gulėjo medžia
gos rietimai ir drabužiai, dailiai 
kartomis suguldyti ir kvepian
čiomis žolelėmis pabarstyti. Padėjo 
mane į kamputį ant minkštų vil
nonių ir uždarė.
Minkštam savo guoly jaučiausi 
laimingas, galėdamas po tokių kla

jonių truputį pailsėti. Nieko ne
girdėjau per dienų dienas, tiktai 
senutės žingsniai čiužėjo grindy
se, tik ji kalbėjosi su katinu, viš
tyte ir berniuku.

Vakare, kai krosnyje spragsėjo 
ugnis, jiedu pasakojo viens kitam 
ilgas ilgas istorijas apie tolimus 
kraštus, jūras, kurios apjuosia vi- 
są-žemę. Senutė sekė pasakas apie 
žmones, kurie eina per pasaulį, 
darydami gera.

Daug visokiausių istorijų girdė
davau vakarais, ir man nebūdavo 
viėniša. ✓

Paskui nutildavo visa. Myko
liukas greit užmigdavo, o senutė 
ilgai galvodavo apie vaikus, kurie 
svetimuose miestuose ir kraštuose 
vaikštinėja, o pas ją nepareina...

Kai surikdavo ketvirtą kartą 
gaidys, trobelė vėl pabusdavo. Se
nutė keldavosi pirma įsižiebdavo 
skalelę ir susikurdavo ugnį. Nuo 
jos giesmių pabusdavo ir berniu
kas, bet jam neleisdavo keltis taip 
anksti. Ir Mykoliukui būdavo gera 
gulėti, žiūrėti į įsmeigtą lango 
stakton skalą.

(Bus daugiau)
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Kodėl keliamasi is Anglijos i Kanada
TREMTINIAMS PERSPEKTYVOS ANGLIJOJ NEDIDELES. — ANGLAI NEDARO KLlCClŲ, 

NET PADEDA PERSIKELTI Į KANADĄ. — PERSIKĖLIMO IR KANADOJ ĮSIKŪRIMO 
GALIMYBES.

turtingos ir stiprios bendrovės, 
pajėgiančios net gaminti prekes. 
Savo didelėmis, gražiai dekoruo
tomis krautuvėmis, įvairiausiu
prekių pasirinkimu ir net pigu
mu nukonkuruoja mažąsias.“

Taigi, po tokių konkrečių laiš-
Stovyklinis gyvenimas Vokie

tijoj visiems tremtiniams buvo 
tiek įgrisęs, kad 1947 m. pra
džioj, D. Britanijos vyriausybei 
pradėjus Europos savanorių dar
bininkų verbavimą pagal West
ward Ho schemą, britų zonos 
tremtinius pagavo tiesiog emi
gracinė karštligė. Daugelis ne
svarstė to plano imigracinių są
lygų, bet viską darė, kad greičiau 
patektų į Angliją. Tik po kurio 
laiko paaiškėjus, kad visi atvy
kusieji traktuojami kaip fizinė 
darbo jėga, neturį teisės dirbti 
savo profesijoj, o tik tuos dar
bus, kuriuos skiria neribotam 
laikui Darbo ir Tautinės Tarny
bos M-jos įstaigos, — ši emigra
cinė karštligė ėmė atslūgti. Be
veik tuo pačiu metu išryškėjo di
desni galimumai išvykti Į Kana
dą ir Australiją. Patikrintomis 
žiniomis, ligi šių metų vasario 
1 d. iš -britų zonos Vokietijoje iš 
viso atvyko į Angliją 5.794 lie
tuviai.

Atrodo, kad atvykusieji į Ang
liją pasijus laisvesni tik tada, kai 
jie gaus D„ Britanijos pilietybę. 
Gi pilietybė ne lengvai suteikia
ma šitame krašte. Pagal įstaty
mus svetimšalis pilietybę gali 
įgyti tik išgyvenęs penkerius me
tus, turi būti padoraus būdo, 
mokėti pakankamai anglų kalbą 
ir numatąs apsigyventi ateityje 
arba Suvienytoje Karalijoje arba 
J. Karališkos Didybės Dominijose 
užjūryje. Praktiškai padavus 
prašymą pilietybei gauti, jis 
svarstomas ilgą laiką ir reikalas 
nudelsiamas dar keletą metų. 
Pavyzdžiui, vieno lietuvio, išgy
venusio Anglijoj 10 metų, pilie
tybei gauti prašymas buvo svars
tomas net daugiau kaip trejus 
metus, nors žmogus buvo pado
raus būdo ir labai gerai mokėjo 
anglų kalbą. Dėl šių sunkumų 
daug svetimšalių, kurie šiame 
krašte gyvena daugiau kaip 10 
metų ir nėra surišti su varžan- 
čiom schemomis, nesirūpina gauti 
D. Britanijos pilietybės, nes prak
tiškame gyvenime nebūna varžy
mų jų verslui. Tačiau E. V. W. 
pilietybės gavimas yra labai 
•svarbus.

Dėl šių priežasčių tremtiniams 
perspektyvos Anglijoj nedidelės. 
Todėl ne vienas iš jų jau išvyko 
į Kanadą, gi kiti svarsto galimu-

klaidingai mano Anglijoj gyve
nantieji DP viegungiai ir iš dalies 
šeimos. Aš susirašinėju su savo 
buvusiais draugais, antrus metus 
gyvenančiais Anglijoj, ir nėra iš 
jų nė vieno, kuris būtų patenkin
tas ar bent jaustųsi sukūręs men
ką savo gyvenimo ekonominį 
pagrindą. Tiesa, taupumu jie ne
pasižymi, bent iš jų laiškų taip 
galima spręsti.’ Kai kurie iš jų 
dabar jaučiasi ne geriau kaip 
Vokietijoj. Priežastis ta, kad ma
ža teuždirba ir tas mažas likutis 
savaitgaliais nejučiomis išnyksta. 
Taip yra su tais, kurie dirba že
mės ūkyje ir net anglies kasyk
lose. Aš esu nuomonės, kad mū
sų tautiečiai turėtų, dėti pastan
gų susitaupyti kelionei ir steng
tis "persikelti į Kanadą. Net ir 
darbingesnės šeimos galėtų gan 
greitai savo kelionės deficitą iš
lyginti. Šeimoms su mažais vai
kais čia yra daug sunkumų mies
tuose gauti butą. Tad tokioms 
šeimoms gal ir būtų rizikinga iš
leisti savo santaupas gan tolimai 
kelionei.

Praeitą vasarą atvažiavo iš 
Anglijos vienas mano pažįstamas 
agr. S. su žmona Kanadon ir štai 
ką jis gruodžio m. rašo: „Kelionė 
mums dviem kainavo 120 svarų 
ir į Kanadą atsivežiau 20 sva
rų. Tai ir buvo visas mūsų ka
pitalas, sutaupytas per 9 mėn. 
gyvenimo Anglijoj. Žinoma, nė 
kiek nesigailiu tų santaupų, ke
lionėj išleistų, nes čia per 2 mėn. 
ir 8 d. tabako farmoj uždirbau 
tuos pinigus. Bet gaila, kad tas 
visas malonumas, tiek daug už
dirbti, tebuvo tik du mėnesiai...“ 
Šiuo metu jis dirba viename plie
no fabrike su 94 et. atlyginimu 
valandai.

Aš esu nuomonės, kad ir dau
gelis kitų galėtų taip padaryti.

Pamėginsiu trumpai apibūdin
ti darbo ir ateities galimybes 
Kanadoj.

Tabako farmose yra didžiausi 
uždarbio galimumai. Tai yra se
zoninis rugpiūčio-rugsėjo mėn. 
tabako derliaus suėmimo darbas, 
apmokamas po 10 dol dienai, kar
tu gaunant butą ir maistą. Darbas 
sunkus, bet pakeliamas. Nema
žesni uždarbio galimumai yra ka
syklose. Jose galima uždirbti apie 
1 dol. valandai, tad per mėnesį

sudarytų iki 150—200 dol. Bet tai 
sunkus ir pavojingas darbas, ku
rį gali dirbti tik įpratę ir stip
rūs darbininkai.

Fabrikai — įvairios rūšies lie
jyklos ir kt. panašios įmonės. Už
darbio dydis labai nevienodas, 
priklauso įmonės dydžio ir vie
tovės. Darbas nėra sunkus, nors 
dažnai mažesnėse įmonėse kenks
mingas oras sveikatai. Dirbant 
šios rūšies įmonėse, gali likti san
taupų apie 100 dol. mėn., atskai
čius butą ir maistą. Be šių darbų, 
dažnai galima gauti lengvesnį, 
švaresnį ir neblogai apmokamą 
darbą didesniuose miestuose. Są
lyga — neblogas kalbos mokėji
mas. Mokant kalbą ar amatą, ga
limybių daugiau ir jos geresnės.

Sutaupius apie 1500—2000 do
lerių jau galima mieste pirkti 
sklypą žemės arba ir namą išsi- 
mokėjimui. Neblogoj vietoj dide
lis namas jau duoda gerą pelną 
jį išnuomojant, nes Kanadoj jau
čiama didelė butų stoka.

Kitas neblogas verslas — že
mės ūkis. Jis įsigyti nėra taip 
sunku, perkant kooperatiniu bū
du. Gerai tvarkomas tabako ūkis 
gero derliaus metais duoda iki 
20.000 dol. pajamų metams Gyvu
lių ūkis duoda mažiau pelno, bet 
irgi esama nemažų galimybių. 
Tokius verslo objektus nesunkiai 
galima nusipirkti, susidėjus ke
turiems po 1000—1500. dol.

Prekyba Kanadoj sunkiau vers
tis, nebent kur daugiau lietuvių 
gyvena. Čia prekyboj vyrauja

kų, maža kas beabejoja dėl emi- 
graęijos į Kanadą; tik kelionės 
išlaidos sulaiko nuo greito išvy
kimo. Išvada aiški: lietuvių ko
lonija Anglijoj, dabartinėmis są
lygomis po kurio laiko gali su
mažėti iki pusės dabartinio skai
čiaus, nes ypač viengungiai, ku
rių čia yra dauguma, ir Kana
doj nedirbs už du, bet tik už 
save vieną. J. Varčius

DP kuria
Australijos istorija
Gegužės mėnuo — tai didžiausis 

imigracijos mėnuo Australijos isto
rijoje. Daugiau nei 25.000 imigrantų 
pakeliui. 12 garlaivių veža apie 
13.000 bitų, o 13 laivų — daugiau 
nei 11.000 DP. /\pskaičiuota. kad 
per dvejus metus visi numatytieji 
DP bus pervežti, bet britų imigran
tų tūkstančiai vis dar tebeplauks. 
Dauguma DP įkurdinami kaime, ta
čiau praktiškai visi, išskyrus nedau
gelį moterų, dirba pramonėje. Perei
tame sezone apie 1000 DP dirbo cu
krinių nendrių plantacijose, kur jų 
darbą aukštai vertino; arti 2000 dir
ba ligoninėse, 1500 miško darbuose. 
1400 prie vandentiekio. 1400 gele
žinkeliuose, apie 800 sezono darbi
ninkų renka vaisių ir daržovių der
lių. apie 50 valdžios ir privačiuose 
viešbučiuose, pansionuose ir užeigo
se. 300 molio pramonėje (plytų ir 
vamzdžių gamyboje) ir 200 staty
boje. (LLV/SB)

Lietuviai tremtiniai laive per Atlantą.
mus į ten išvykti, nes šis kraštas 
daugeliui yra simpatiškiausias. 
Išvykti į Kanadą britų įstaigos 
ne tik nedaro kliūčių, bet prie
šingai — stengiasi visais atve
jais padėti. Tik kelionės išlaidos 
sudaro sunkumų išvykti, nes jas 
turi apsimokėti pats emigrantas 
arba tas, kuris jį kviečia.

Kanada — daug žadantis kraš
tas. Šia proga noriu duoti savo 
gero pažįstamo laiško ištrauką, 
kuri konkrečiai kalba apie darbo 
ir gyvenimo sąlygas Kanadoj. 
Manau, kad laiško autorius, kuris 
šiuo metu pagal darbo sutartį 
dirba viename Kanados žemės 
ūkio mašinų fabrike ir gerai pa
žįsta darbo ir gyvenimo sąlygas 
Anglijoj ir Kanadoj, man atleis 
už jo laiško panaudojimą spau
doj, nes jis konkrečiai paliečia 
mums visiems rūpimus klausi
mus. .«

Laiško autorius P. G. rašo:
„Man labai keista, kad Anglijoj 

dar nepagerėjo gyvenimo sąly
gos. Tuo tarpu Kanados laikraš
čiuose nė žodžio apie tai nemini
ma, nors vietos menki sunkumai,

Socialinė globa Australijoje
Australijoje darbininkų socia

linė globa yra viena geriausių 
pasaulyje. Šioje srityje su Aus
tralija gal gali lygintis tik Ang
lija, kuri darbininkų socialinę 
globą įsivedė vėliausiai pasaulyje 
ir dėl to galėjo parinkti pačius 
tobuliausius būdus, kurie kituose 
kraštuose jau išmėginti ir ge
riausiai veikia.

Australijos darbininkas nei 
nelaimės, nei ligos, nei nedarbo 
atveju nepasijus išmestas gat
vėn be duonos kąsnio ir globos. 
Visasi atvejais jis gauna tiek, 
kiek reikalinga minimaliam žmo
gaus pragyvenimui, ir toji para
ma yra įstatymais garantuota.

Motinystės pašalpa (1946). Kiek
viena australe motina už pirmą 
pagimdytą vaiką iš Tautos Ge
rovės Fondo (National Welfare 
Fond) gauna 15 svarų motinystės 
pašalpos. Už antrą ir trečią vai
ką gauna po 16 svarų, už ketvir-

ką priedų nemokama), po 10 ši
lingų per savaitę.

Invalidumo pensija (1949). Kiek
vienas australas darbininkas, su
kakęs 16 metų (jaunesni nedir
ba), kuris Australijoje be per
traukos yra išgyvenęs ne mažiau 
kaip 5 metus, . jei nustoja 85% 
darbingumo arba aklumo atve
ju, patikrinus, gauna savaitinės 
pensijos 2,2/6 sv. Invalidų žmo
nos taip pat gauna pensijos iki 
15 šilingų savaitei ir už pirmąjį 
vaiką 5 šilingus savaitei. Už se
kančius vaikus gauna po 10 ši
lingų savaitinio vaikų priedo.

Senatvės pensija (1949). Vyrai, 
sukakę 65 metus, ir moterys — 
60 metų' amžiaus, jei yra išgy
venę Australijoje 20 metų, pati
krinus, gauna pensijos savaitei 
2,2/6 sv.

Našlių pensijos (1946). Našlės, 
norinčios gauti pensiją, iki pra
šymo įteikimo dienos Australi-

pensijos 1,7 sv. per savaitę. Naš
lės, jaunesnės kaip 50 metų, ku
rios neišlaiko nė vieno vaiko, bet 
yra reikalingos pagelbos, gali 
gauti pašalpos 1,12/6 sv.. savai
tei, bet ne ilgiau kaip 25 savai
tes, skaitant nuo vyro mirties.

Nedarbo ir sirgimo pašalpos 
(1946). Vyrai nuo 16 iki 65 metų 
ir moterys iki 60 metų, netekę 
darbo ar ligos atveju, gauna pa
šalpos: suaugęs arba nepilname
tis, bet vedęs, 1,5 s v. per savai
tę, žmonos išlaikymui 1 sv., už 
pirmą vaiką jaunesnį kaip 16 
metų 0,5 sv., iš viso 2,10 svarų; 
Be to, leidžiama turėti pajamų 
1 sv., tuo būdu iš viso susidaro 
3,10 sv., plus po 10 šilingų už 
antrą ir tolimesnius vaikus.

Nepilnamečiai tarp 16 ir 18 
metų pašalpos gauna 15 šilingų 
ir nuo 18 iki 21 metų amžiaus 
pašalpos gauna 1 svarą.

A. Pleškys

Laiškai įskelioniu
v
Šauni lietuvaitė 

New Yorko uoste
Tik spėjęs iškelti koją JAV, tuoj 

pajunti amerikiečių spartą. Norė
tum čia dar šnektelėti prieš iš
sklisdamas po plačiąją Ameriką 
su pažįstamais- ar laive suėjusiais 
į pažintį, bet NCWC pareigūnas 
tempia už skverno ir sako angliš
kai: „Paskubėk, brolau, nėra čia 
laiko kada lūkuriuoti!" Viena iš 
tokių, kuri New Yorko uoste ne
leido man nė apsižvalgyti ir timp
telėjo už skverno, kviesdama vyk
ti į stotį tolimesnei kelionei, kaip 
kad vėliau patyriau, buvo lietu
vaitė. Į kiekvieną kreipiasi ang
liškai, o jei kuris išsižioja nesu
prasdamas nė žodžio, tada ji įmai
šo vieną kitą žodį vokiškai, ir 
taip su kiekvienu buv. dypuku 
susikalba.

Pasirodo, ši šaunioji mergina 
besanti lietuvaitė — Elena Puo- 
džiūtė iš Brooklyn©. Visus, vyks
tančius . per NCWC ji surenka 
uoste, ir senoviškiausiais autobu
sais dypukai vežami į stotį. Di
džiulėj laukiamoj New Yorko sto
ties halėj naujieji imigrantai 
užima gerą kampą ir čia šitoji 
mieloji lietuvaitė skirsto visus į 
grupes pagal išvykimo laiką, ma
žiau mokantiems kalbos padeda 
nusipirkti užkandžių už iš NCWC 
gautus „kelionpinigius" ir palydi 
išvykstančius iki atitinkamų trau
kinių, nurodydama jiems ten 
vietas, pasakydama, kur kam rei
kės persėsti ir pagaliau palinkė
dama gerai įsikurti naujoje vie
toje. Darbo jai tiek, kad nėra nė 
valandėlės laiko stabtelėti.

— Dovanokite, kad trukdau. 
Noiėčiau sužinoti, ar esate iš 
tremties, ar tik prieš karą atvy
kusi iš Lietuvos, kad taip puikiai 
kalbate lietuviškai? — neišken
čiau neužkalbinęs tos uolios mer
ginos, turėdamas dar apie pusan
tros valandos laiko iki savo trau
kinio.

— O ne, — maloniai nusišypso
jusi ir paprašiusi sėstis, atsako 
ji. — Gimusi ir augusi esu čia. 
Tik tėvai atvykę iš Lietuvos. Na
muose kalbame lietuviškai, seka
me Amerikos ir tremties lietuviš
kąją spaudą, todėl nepamirštu sa
vo tėvų kalbos.
— Užsiminėte apie tremties spau
dą. Kokius laikraščius labiau 
mėgstate ir skaitote?

— Giminės bei pažįstami pri
siunčia visus tremty išeinančius 
laikraščius. Mieliausiai imu į ran
kas „Žiburius" dėl puikių nuo
traukų iš mielosios tėvynės ir 
tremtinių gyvenimo. Gaila, kad 
„Dievo Paukštelis" retai tepasiro
do. Puikus juokų laikraštukas.

— Kaip sekasi darbas?
— Ačiū, gerai! Darbo turiu 

daug. Kai atplaukia laivas su DP, 
turiu būti čia, o šiaip dirbu 
NCWC įstaigoje. Yra kiek bėdos 
su lenkais ir ukrainiečiais, nes 
nesuprantu jų kalbos, o jie nesu
pranta angliškai. Mokausi vokie
čių kalbos, kad galėčiau su jais 
nors šiek tiek susikalbėti.

Taip E. Puodžiūtei bepasakojant 
apie gyvenimą JAV, lietuvius ir 
k t., ateina ir man laikas pajudėti 
iš New Yorko. Palydi iki trauki
nio, paprašo konduktoriaus, kad 
šiam „misteriui" nurodytų geriau
sią vagoną ir pasakius „Bye-bye" 
bei palinkėjusi gerai įsikurti, nu
skuba vėl į laukiamąjį, nes aš bu
vau dar nepaskutinis tą dieną.

L. Valiukas
pvz., nežymus kainos pakilimas 
pienui ir riebalams, menkas 
elektros taupymas ir kt. smulk
menos, kartais užima didelę dalį 
dienraščių skilčių. Atrodo, kad 
dominijoms imperijos reikalai vi
sai svetimi. Man atrodo, kad

tą vaiką 17,10 svarų. Jei gimsta 
dvynukai, tada pašalpos išmo
koma 5 sv. daugiau, jei trynu
kai tai 10 sv. daugiau.

Vaikų priedas (1949) yra mo
kamas už kiekvieną vaiką pra
dedant nuo antro (už pirmą vai-

joje turi būti išgyvenusios 5 me
tus. Našlės, kurios išlaiko vieną 
arba du vaikus, jaunesnius kaip 
16 metų, turi teisę gauti pensi
jos 1,17/6 sv. savaitėje. Našlės, 
kurios yra per 50 metų ir neiš
laiko nė vieno vaiko, gali gauti

KUR RUSI, KUR KELIAUSI
savo įspūdžiais ir patyrimais visuomet dalinkis su kitais Skaityto
jais. „Žiburių" puslapiai Tau atviri. Jei turi — pasiųsk ir nuo
traukų.
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Ligoniams kalba gydytojasIr sirgdami galvokim apie emigracija
KO GALI TIKĖTIS MŪSŲ DŽIOVININKAI AMERIKIEČIŲ ZONOJE

Šiandien sunku sveikiems ner
vus išlaikyti. Juo sunkiau ligo
niams gerą nuotaiką turėti, be
žiūrint į besipakuojančius tautie
čius. O mums reikia nepasimesti, 
nes pasveikti norime. Nusiminti 
nėra ko, tik iki galo lietuviais 
ištverkime. Ir tai mums padės. 
Daug grumtynių laimėję, nugalė- 
sim ir pastarąją — kovą su džio
va. Priešas rimtas — liga ilgai už
trunka ir geriausiai gydant. Dėl 
to nepasitenkinama. Ieškoma pa
galbos, kur tik ji galima. Neretai 
nukrypstama į šunkelius ir susi
laukiama, ko netikėta.

Ir sergą galvokime apie emigra
ciją. Sutvarkykim dokumentus, 
mokykimės kalbų ir galimų ama
tų. Nenusiminkim, jei emigracijos 
gydytojas pasiųs į sanatoriją išty
rimui. Dažnai pasiunčia visai 
pasveikusius, ypač tuos, kurie 
sirgę ir neturi ankstyvesnių plau
čių nuotraukų. Tokie sanatorijoje 
pagreitintai tiriami, po kelių die
nų su atitinkamu, dažniausiai ge
ru, pažymėjimu išleidžiami ir daž
niausiai praleada. Sanatorijoje gy
dytojas visada jūsų pusę palaikys 
ir tai be jokios monetos bei do
vanos.

Jei atsitiko, kad sanatorijos gy
dytojas pataria ilgesnį laiką pasi
likti, žinok, kad 100% laikydama
sis gydytojo nurodymų garantuosi 
sau pagijimą, ir dar greitą.

Vienas džiovininkų nepasiten
kinimas, pasakysime, yra istorinis 
— tai mintis, kad džiova yra ne
pagydoma. Nesąmonė: kas buvo 
seniau, dabar nė šešėlio neliko! 
Tik, prašom, netrukdykit patys, ir 
jūs sveiksit taip, kaip ir visi kiti 
kitom ligom sergą.

Antras nepasitenkinimas — jau 
modemus: „Negaunu streptomy
cino", — dejuoja. Bomborduoja 
tautiečius užsieny, pyksta ant gy
dytojų santorijoje, keikia IRO, 
kad negauna šio vaisto. Ta visa 
nerimastis yra be reikalo, nes pa
tys nežino, ką sako. Čia, žinoma, 
nesunku ir suklysti, nes strepto
mycinu dabar pradedama medicinoj

nauja epocha. Kaip visada nau
jiems vaistams, taip ir dabar daug 
nepamatuotos veikimo galios pri
skiriama. Pamažu apsiprantama ir 
tik vėliau protauti sugebama. Pa
matoma; kad vaistas ne stebuklas, 
bet kaip ir kiti vaistai turi savas 
indikacijas, pliusus ir minusus. 
Juk ir saulės spinduliai, kaip jie 
naudingi būtų, jei jie vaistu ima
mi, tai ir dozuotini ir tik tam ti
kriems ligoniams patartini, o ki
tiems net draudžiami. Taip yra ir 
su nauju prieš džiovą vaistu — 
streptomycinu. Kas tas streptomi- 
cinas ir kaip jis vartojamas, pa
rašysiu tolimesniuose „Žiburių" 
numeriuose.

Gi dabar tyriu priminti, kad vi
sai amerikiečių zonai pusei metų 
gauta streptomycin© 35.000 gramų. 
1000 gr. bus padėta atsargai, kiti 
bus proporcingai išdalyti. Pvz., 
Nellingen apylinkė kas mėnesį 
gaus 1000 gramų, tai maždaug 30 
pacientų gydymo pradžiai. Tas 
kiekis bus išduodamas tam, kam 
teikia, bet ne tam, kuris daugiau
sia rėkia. Tas pats ir su privačiai 
gautu streptomycinu. NCWC gra
žiai bendradarbiauja — duoda pa
gal gydytojo paskyrimą, pvz., 
Heilbrono ligoninėj streptomycino 
net 9 ligoniams po 30 gramų. Ne
atsižvelgiama net į tautybę, nei 
tikybą, pvz. gauna viena SSSR pi
lietė. Tai labai didelis dalykas ži
nant, kad iki šiol IRO davė kur 
kas mažiau šio vaisto. Daug pri
sideda energingas kapelionas, len
kas. Gražiai pasielgė nuvykę į 
Ameriką lenkų gydytojai — po 
didelių pastangų atsiuntė per 
NCWC streptomycino, kuris buvo 
išdalytas be tautybės skirtumo vi
siems jo reikalingiems. Per minėtą 
organizaciją siųsti pigiau atseina, 
nes ji turi iš valdžios palengvini
mų.

Negalima pradėti streptomycinu 
gydyti, jei vaisto nepakankamai 
turima, pvz. 10 gramų. Mažiausia 
pradžiai reikalinga bent 30 gramų 
turėti. To kiekio gali ir pakakti, 
jei tik pacientas bus operacijai pa

rengiamas, norint sumažinti kom
plikacijų pavojų. Galės šį vaistą 
gauti ir vokiečių ligoninėse gulį 
DP, jei jų liga atatinka aukščiau 
minėtas ligos formas. Tokie ligo
niai kiek galint greičiau, kur bus 
galima, bus perkelti į IRO ligoni
nes. Susitvarkykit DP statusą, ku
rie neturit, ir galėsit pasinaudoti 
šiuo naudingu brangiu vaistu.

IRO ir vokiečių ligoninėse dar 
yra naudojama džiovai gydyti vo
kiškos tabletės arba milteliai, va
dinami TB I 698. Šis vaistas vei
kia panašiai, kaip streptomycinas, 
tik, dar, mūsų patyrimu, sunkiau 
pakeliamas, kaip streptomycinas, 
nors vokiečių gydytojai labiau 
amerikoniško vaisto baidosi dėl 
suprantamų priežasčių. Vokiško 
vaisto dieninė dozė 0,1 gramo, 
imama geriant iš karto. Nors pa
togus priėmimas, visvien gydytojo 
kontrolė būtina. Visos aukščiau 
minėtos atsargumo priemonės šį 
vaistą vartojant būtinos. TB I 698 
yra pigus: 500 tablečių kainoja 
30 markių, maždaug vienam gydy
muisi 10 DM. Jį galima užsakyti 
vaistinėse arba tiesiog iš Bamber
go.

Sanatorija yra kalėjimas visiems 
tiems, kurie neturi ir nenori turėti 
jokio protinio darbo. Kiekvie
nas nereikalingas jaudinimsis, bei 
gydytojo paskyrimo nevykdymas 
yra žingsnis atgal. DP sanatori
jose yra tvarkos trūkumas dėl to, 
kad geros širdies buvo gydytojai 
ir laikė netvarkinguosius su tvar
kingais. Nedarė atrankos, laukė 
pjūties. Ir tokiomis sąlygomis vis 
dar galėjo tvarkingieji gyti nor
maliai. Dabar, atrodo, piūtis atėjo, 
IRO suglaudžia ligonines, įsako 
atleisti atleistinuosius, pirmoj eilėj 
nedrausminguosius.

Bus uždaroma Merxhausen sana
torija. Liks Gautingo rasiškai per- 
sekiotiem, Ambergo ir Heilbronno. 
Pastaroji IRO žmonių laikoma ge
riausioji, bent tikima ją tokią bū
siant. Jos dar mažiausia 2 metus 
laikysis. IRO nori ne tik gydyti, 
bet ir persirgusius emigracijai pa-

Močiutė dar stovykloj ir nežino, ar galės emigruoti.
Foto J. Grabauskas

rengti. Dabar per ilgai pacientai 
buvo laikomi sanatorijoje. Tokie 
žmonės, sveiki jausdamiesi, trukdė 
ligoniams. Sveiki bus į stovyklas 
atleidžiami, o sveikstantieji, nerei
kalingi san. gydymo, bus atleidžia
mi į Schloss Elmau; ten prie rasiš
kai persekiotųjų bus 100 lovų ir 
kitiems DP, dar poilsio reikalin
giems, pvz. po operacijų ir kt.

Į stovyklą atleisti, .ypač viengun
giai, labai blogai pasijaučia: jie 
ten turi patys virtis, skalbtis, kar
tu su kitais visada buvusiais svei
kais gyventi. Staiga pakitus sąly
goms, palikus sanatoriją, žmogus 
sunkiai prisitaiko. Valgis stovyklo
je — blogas: savaitės davinio, so
čiai pavalgant, tik vos 3 dienom 
užtenka. Maža ką pataiso gauna
mas 1000 kai. priedas. Todėl IRO 
organizuoja Wartenberge prie 
Muencheno 150 lovų ir Lutensee 
prie Mittenwaldo 500 lovų negaty
viems ligonines. Ten mokysis ir 
amatų. Taip pat planuojama buv. 
džiovininkams kartu ir jų šeimoms 
apgyvendinti atskira stovykla.

Iš amerikiečių srity 8000 regis
truotų džiovininkų ketvirtis atkris, 
kaip ne ligoniai; 50% galės emi- 
guoti, kiti toliau bus globojami. 
Lanką TB klinikas — ambulatori
jas bus suregistruoti į dvi grupes: 
„sergą” ir „persirgę"; pastarieji 
tik maisto priedui gauti, pvz., vai
kai su plaučių padidintom liaukom.

Daroma žygių, kad IRO įsakytų 
stovyklose turėti patalpas, skirtas 
džiovininkams. Ten galės ir vien
gungiai, atleisti iš sanatorijoc, ge
riau jaustis. Tai dabar nesunkiai 
galima, nes stovyklos retėja: tik 
tegu geros valios netrūksta sto
vyklų tvarkytojams.

Paskirtas gydytojas, plaučių ligų 
specialistas, anglas, visai amerikie
čių sričiai streptomycinu gydymo 
reikalams. Energingas žmogus, 
daug iš jo galima tikėtis. Jo dėka 
Heilbronno sanatorija per kelias 
valandas gavo streptomycino, o 
anksčiau, to paties negalėdavo per 
kelias savaites gauti.

Paskirtas dr. Luis, žinomas ame
rikietis, 20 metų praktikos turįs 
chirurgas. Jis visos amerikiečių 
srityje operuos džiovininkus, nuo
lat gyvens ir dirbs Gautinge. Ma
žiau ar ir visai nebus kviečiami 
vokiečių chirurgai. ,

Taigi nusiminti lietuviams džio
vininkams visai nėra pagrindo. Vi
sos paskutinių laikų priemonės 
yra panaudojamos jiems ko grei
čiausiai sugrąžinti į sveikųjų tar
pą. Tik leiskit, klausydami gero 
patarimo, savo gerui toms priemo
nėms pasinaudoti. Jūsų sveikatai 
grįžus, o mums sveikiems svetur 
įsišaknijus, Jūs, mieli džiovininkai, 
atvyksit kaip rekonvalescentai pas 
mus ir mūsų, sveikųjų, remiami ir 
globojami, jausitės kaip savame 
krašte. Gyd. J. Adomavičius

/^triniausia tenka pasveikinti mėlyną DP 
policininką. Jis užsimaukšlinęs baltą šalmą 
ant kaktos ir dažniausiai rūko susuktinį iš 
skardinės dėžutės. Jei ankstus rytas, o poli
cininkas jaunas, jis snaudžia padėjęs galvą 
ant stalo. Nuvirtęs šalmas guli toliau.

— Kur einate?
— Aš atvažiavau, — sako ateivis, apkrau

tas lagaminais, žmona ir vaikučiais.
— Gerai, kad atvaživote, — nubaikauja po

licininkas ir baksteli pirštu trečio bloko lin
kui:

— Tenai.
Nuo „tenai“ ir prasideda.
Palikęs panelei su dryžiuotu sijonu DP 

kortelę ir gavęs dvejus baltus lapelius, atei
vis velkasi aikšte. Po jo kojomis barška me
talinės plokštės, šalimais plevėsuoja suka
binti baltiniai, ir triaukštis dešimtas blokas 
artėja raudonas ir grėsmingas.

„Prasideda“, nykiai mąsto ateivis, žiūrė
damas | pravirus langus, kuriuose šmėkščioja 
žmonės ir styro dviaukščių lovų galai.

Per dešimtą bloką (visi pastatai čia sužy
mėti skaičiais) sauja platūs vartai ir viduj, 
sienose, pritvirtintos juodos lentos, o lento
se prismaigstyti popieriaus lapai: sąrašai pas 
gydytojus ir konsulus, pamaldų ir koncertų 
plakatai, kirpyklų ir šachmatų turnyrų skel
bimai. Čia būriuojasi emigrantai ir užvertę 
galvas ieško juodose raidėse savo pavardžių, 
o nesuradę dar ilgai spokso i gerai pažįsta
mą kirpyklos skelbimą, kol pagaliau nueina 
į šalį. Iškviestieji dažniausiai bejėgiškai nu
sišypso ir pažįstamui sako:

— Rytoj jau einu pas konsulą. Ačiū Die
vui!

Ankstų rytą prie dešimto bloko renkasi 
pašauktieji stovyklos darbams. Salia teatra
liškai pražilusio smuikininko, pavargusiomis 
akimis, stovi plačiapetis vyrukas su juoda 
uniforma ir D.P-deutsch šnekta aiškina, kaip 
gerai ir sunkiai jo draugas uždirba, staty
damas Australijoje užtvankas.

— Zuerst nicht gut. fiaende schmerzen. 
Blut auf die Haende. L'nd noch zwei Woche, 
auf die Haende dičke Haut und alles o-key, 
und mein Kamerad hat Geld gesparrt.

Paskui juodasis vyras nusijuokia: jo dan
tys balti, stiprūs.

— y h (įsideda —
NMXDM AUGSBURGO PEREINAMOSIOS STOVYKLOS GYVENIMO

.— Kamerad hat Maedchen gefunden. šie 
ist auch dick und wollen heiraten.

Smuikininkas žiūri į savo plonus pirštus, 
o jo akys dar liūdnesnės: tur būt, jį gąsdina 
„dičke Haut und dičkes Maedchen“ perspek
tyva.

Tarp laukiančiųjų siuva žmogus šviesiu 
apsiaustu. Rankoje jis turi sąrašą ir, kai 
saulė lyžteri metalines plokštes, o susirin
kusiųjų būrys ne mažas, skaito pavardes: 
Michailuk Idislaw, Abbas — Oglu Ibrahim, 
Dočy Thodor, Z.elmenis Jans, Pick Jiri, Pe
traitis Vytautas*.. .

Ir sekantis, ir sekantis, ir sekantis ...
Vengras nuvalo totoriui išbaltintą nugarą 

ir lenkas suka bankrutkę iš lietuvio tabako 
dėžutės.

— Mes galime spręsti pusės pasaulio liki
mą. Štai keliolikos tautų parlamentas, — 
sako kažkas.

Kambariai aukšti, tamsus, languose — gro
tai. Kambariuose lovos, stalas, taburetės, 
daug žmonių ir lagaminų. Seimų kambariuose 
iki dvidešimties, viengungių — iki penkias
dešimties gyventojų. Koridoriais laksto bloko 
seniūnai ir šaukia keliomis kalbomis: „Prašau 
išplauti koridorių! Prašau iššluoti grindis! 
Miela ponia, nedžiaukite baltinių lange! Jie 
plėvesuoja kaip vėliavos, dideliam vokiečių 
džiaugsmui. Nedrybsokite su batais lovose, 
jus nubaus! Prašau išplauti koridorių, prašau 
iššluoti grindis!“

Emigrantai įsikimba j šluotas, kibirus ir 
šepečius. Po kurio laiko koridoriai blizga. 
Tuomet viena moteris uždaro langą, kita 
tuoj pat atidaro. Atidariusioji turi sveiką 
berniuką, uždariusioji rytoj eina per dak
tarus ir jai duria šoną. Jos neperdaug su
sišneka valstybine vokiečių kalba ir, kai 
ginčai pasiekia fortissimo, abi šaukia gimto
siomis kalbomis ir negirdi viena kitos, stai
ga pašoka nuo stalo aukštas totorius:

— Warum schreien šie, ich frage, warum? 
— paberia eilę gerklinių ir paslaptingų to
toriškų žodžių ir iškelia taburetę viršum 
galvos. Moterys nutyla ir, totoriui tarpinin
kaujant, pasiekiamas kompromisas, uždaro

mas langas ir atidaromas viršutinis langutis. 
Moterys dar ilgai šaudo vieną kitą žlugdan
čiais žvilgsniais.

Visas gyvenimas vyksta lovose ir prie jų. 
Ant lovų sėdima, valgoma ir miegama. Kad 
tilptų ko daugiau emigrantų, lovos daugiau
sia dviaukštės. Mat, visą laiką pribuna nau
jų, o Australija delsia. Australija mėgsta su
rinkti gausius transportus, tad susikimšimas 
didelis.

Šeimos kambary gyvena du lietuviai: vy
ras ir žmona. Jų lovos stovi greta dailiai 
užklotos viena antklode. Atvyksta nauji įna
miai, ir negailestingas seniūnas įsako vieną 
lovą užkelti ant kitos.

— Ar negalima būtų palikti šalia, — dro
viai prašo vyras.

— Kiek metų judu vedę? — klausia seniū
nas.

— Tik penkeri metai, — sako vyras ir at
sidūsta.

— Senokai. Teks užkelti, — nusprendžia 
seniūnas.

Ištysusiu veidu lietuvis ardo šeimos guolį.

Pas bloko seniūną nuolatos stovi eilė in
teresantų. Jie įsiregistruoja, išsiregistruoja, 
ateina antklodžių, prašo atostogų, jie skun
džiasi kaimynais ir skirstymu Į darbus, pa
siima laiškus.

Aukštas ir nutukęs lenkas primygtinai rei
kalauja dviejų antklodžių. Ant rankų blizga 
dideli ir pigūs žiedai, pakaušy plikė, auksi
niuose dantyse kyšo cigaras.

— Man reikia dviejų antklodžių, — įžūliai 
taria jis.

— Mes teduodame vieną. Toks įsakymas, — 
atsako seniūnas.

— Aš neįpratęs, o man dar skauda ranką, 
— sako lenkas.

— Ką bendro turi ranka su antklode? — 
klausia seniūnas.

— Tamsta privalai man patarnauti! — šau
kia lenkas ir pastato koją ant kėdės.

— Kodėl tamsta neatvykai vakar į darbus? 
Teks bausti, — keičia temą seniūnas.

Lenkas niurna koją, ištraukia iš kišenės ci
garą ir pasiūlo seniūnui. Konfliktas baigtas.

Pablyškusi estė kiekvieną priešpietį ateina 
laiškų. Ji sklaido pabertą ant stalo pluoštą. 
Iš pradžių rankos juda greitai, o kai pluo
štas mažėja, žymiai lėčiau. Palieka trys 
laiškai, ir ji nedrįsta jų žiūrėti. Ji stovi 
prie stalo dar labiau paplyškusi.

— Jums nėra laiškų, — sako seniūnas. Mer
gina apsisuka, eina prie durų ir, nusitvėrusi 
rankenos, sako:

— Gal laiškas nuklydęs į kitą bloką?
— Ne.
Ji išeina.
Laišką ji gauna po geros savaitės. Seniūno 

kambaryje daug interesantų, niekas ne
pastebi pablyškusios estės, ir linksmas 
šauksmas „yra“ priverčia visus atsigrįžti. 
Estė stovi vidury kambario, melsvu voku 
rankoje. Ji plačiai šypsosi, o . skruostuose 
išplaukia raudonos dėmės.

Ir žmonės kambary nusišypso, sublizga ke
lios dešimtys dantų, gi sumišusi estė bėga 
į koridorių ir pamiršta uždaryti duris. Jai 
išėjus, labai greitai ir draugiškai seniūnas ir 
interesantai’ sutvarko reikalus.

*

Vakarais, jei gražus oras, stovyklos kieme 
metalo balsu groja garsiakalbis. Iš virtuvės 
bloko gyventojai neša duoną kasdieninę su 
dviem sviesto kvadratėliais.

YMCA’os salėje rodoma amerikoniška 
filmą. Gražuolis kovbojus trenkia j paa- 
makrę apžėlusiam barzda niekšui, ir pasiso
dinęs ant žirgo merginą, išpešiotais anta
kiais, mauna per laukinių vakarų preriją, o 
vaikučiai sutupę prie ekrano klykia iš pa
sitenkinimo.

Stovyklos koplyčioje vyksta gegužinės pa
maldos, ir giesmės aidas liejasi su swingo 
melodija, kurią rėkiančiai svaido garsiakal
bis. Prie subombarduoto pastato, pačiame 
stovyklos užkampyje, vaikšto suvargęs ven
gras kunigas ir skaito brevijorių.

Įsimylėjusios porelės tauškia įvairiausius 
niekus ir valandomis laikosi už rankų.

Temsta. Įsižiebia elektrinės lemputės, 
apšviečia dviaukštes lovas ir moteris guldan
čias vaikus. Ant geležinių užtvarų tebesėdi 
du seniai ir vienas monotoniškai kartoja:

— Atidėjo pusei metų. Kas man veikti, a?
Mr. Dk. Camel
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JAV RAUD. KRYŽIAUS 
ATSTOVES LIETUVOJE

Atkelta iš 2 pusi.

gėlėmis ir nukrauto Velykų valgiais 
bei gėrimais, šęimininkų ir poros 
svečiu darugijoj įvyko’ savotiškas, 
pusiau tarnybinis pasitarimas. Mūsų 
valdžia, krašto apsaugos nrinisterio 
iniciatyva, buvo nusistačiusi Ameri
kon pasiųsti delegaciją iš dviejų 
karininkų propagandos tikslu te
nykščių lietuvių tarpe. Tuo gyvai 
susidomėjo Mrs. Turczynowicz. Ka
rin. Merkys žodžiu supažindino su 
asmenimis, kurie tam tiksluo numa
tomi. būtent: karininkai K. ir N. 
Karininką N., kuris dažnai užsuk
davo „Metropolin“, atstovės jau pa
žinojo; o dėl antrojo, karin. K., teko 
ilgiau aiškintis, kol Mrs. Turczyno
wicz prisiminė turėjusi progą susi
pažinti su juo ..Metropolio" valgy
kloje. Giliai atsiduso, nusijuokė ir 
atvirai pasakė: ..Tokie vyrai dele
gacijai į Ameriką visiškai netinka, 
nes tenai reprezentacija turi pir
maeilę reikšmę. Argi jūs. ponai, ir 
dar kariškiai, nematote, kad vienas 
jų turi negeras akis, o kitas su krei
vomis kojomis." Čia visi gardžiai 
nusijuokė, o ponia Merkienė su pasi
tenkinimu pabrėžė: ..Senai aš tos 
nuomonės, kad vyrai tokiais atvejais 
nesugeba parinkti žmonių.. Tokius 
parinkimus turėtų palikti ponioms, 
kurios geriau nusimano apie vyrų 
tinkamumą reprezentacijai". Tokiai 
drąsiai nuomonei visi linksmai pri
tarė. Nusileido ir min. Merkys, čia 
pat pareikšdamas, jog tuo tarpu su
silaikoma nuo tokios delegacijos siun
timo į užjūrį. Iš savo pusės Mrs. 
Turczynowicz aiškino savo nuomonę, 
kas tiktų reprezentacijai. Ji nežinojo 
pasirinktojo pavardės, bet iš jos api
būdinimo aiškėjo, kad tai bus se
nas karin. Galvydis-Bykauskas. Tam 
visi pritarė, bet ministeris pastebė
jo, kad siūlomasis eina atsakingas 
karo mokyklos viršininko pareigas ir 
dėlto jo siųsti į tokią ilgą kelionę 
nebūsią galima.

Amerikos atstovių atsivežtiniai 
skanėstai ėjo galop. Visos Kauno 
ligoninės jau buvo aplankytos. Dabar 
nusistatyta lankyti tik pradžios mo
kyklas ir likusius saldumynus išda
linti mokiniams. Visų pirma jos ap
silankė Šančių pradžios mokykloje, 
kuriai buvo didelė staigmena, pamo
kų metu. Mokytojų buvo trys, visos 
moterys. Vaikų — nepilni du šim
tai. Tokiam vaikų skaičiui trijų mo- 
tojų rodėsi per maža. Patalpos vi
siškai menkos, ankštos: buvo vie
naukštis medinis, vidutinio dydžio 
namas. Mokytojos skundėsi dideliu 
vadovėlių ir rašomųjų reikmenių 
trūkumu. Daliai vaikai stigo ir sėdi
mųjų vietų. Dėl perpildymo mo
kyklon daugiau vaikų nebepriimamą, 
nors norinčių ją lankyti dar esą ga
na daug. Aplamai, patalpos mokyklai 
nepritaikytos. Viduje nehigieniška ir 
tvanku, nes bijota vėdinti, kad ne
peršaltų menkai aprengti vaikai. 
Prie mokyklos — per mažas kiemas 
vaikams pabėgioti ar pažaisti. Tei
sybė, iš trijų mokyklos jsonų buvo 
laisvo plotelio, bet jis labiau pane
šėjo į išminkytą purvyną arba ne
grįstą kaimo gatvelę. Vaikų drabu
žiai apdriskę, nors, daugumo rūpes
tingai užlopyti. Dar blogiau su ava
lyne: daugelis basų, nors oras ba
landžio gale buvo dar vėsus.

Visas tas mokyklos reginys atsto
ves labai sujaudino. Jos įtikinėja 
mokytojas, kad taip ilgiau negali 
būti. Amerika turinti surasti prie
monių pagelbėti. Svarbiausia — pa
rūpinti vaikams aprangos ir page
rinto maisto. Pati Lietuvos valdžia, 
girdi, turėtų surasti tinkamesnių mo
kykloms patalpų, taip pat parūpinti 
mokslo priemonių — vadovėlių. 
Viešnios su savim šokolado tebuvo 
pasiėmusios tiek, kiek jo būtų užte
kę normaliai mokyklai. Tad teko 
plyteles laužyti smulkiomis dalimis. 
Iš kiekvienos plytelės, apytikriai 100 
gr svorio, išėjo po dvylika gabaliu
kų, ir po tokį gabaliuką gavo kiek-

Lietuviu inžinierių ir architektu 
suvažiavimas Keinptene

Gegužės 21—22 d. d. Kempteno lie
tuvių stovykloje Įvyko Liet. Inžinierių 
Sąjungos Užsienyje metinis skyrių 
atstovų suvažiavimas. Posėdžiams pir
mininkavo prof. S. Dirmantas. Suva
žiavime nustatytas kitas sąjungos 
pavadinimas būtent: „Pasaulio lietu
vių inžinierių ir architektų sąjunga**. 
Įdomią paskaitą apie urbanisto ir 
architekto uždavinius skaitė prof. K. 
Kriščiukaitis.

Iš centro valdybos pranešimo pa
aiškėjo, jog sėkmingai veikia šie Są
jungos skyriai: Anglijoj, Švedijoj, 
Italijoj, Prancūzijoj, Australijoj, Ko
lumbijoj, Brazilijoj, Argentinoj. Su
važiavimo metu platų pranešimą 
apie esamą politinę padėt) ir atliktus 
planavimo darbus padarė prof. J. Ka
minskas.

Antrąją posėdžių dieną nutarta pri
imti pakvietimą Įstoti nariu į Tarp
tautinę DP inžinierių ir architektų 
s—gą. Lietuviams inžinieriams šioje 
sąjungoje atstovauti išrinktas dipl. 
inž. Banėnas ir dipl. arch. Vizgirda.

Suvažiavimo pabaigoj išrinktas nau
jas garbės teismas (prof. S. Dirman
tas, dipl. inž. Sirutavičius ir dipl. inž. 
Okunis) ir revizijos komisija (inž. 
Riauba, dipl. inž. Silvestravičius ir 
dipl. inž. Mikoliūnas). Centro Valdyba, 
kur pirmininkauja prof. J. Simoliū- 
nas, savo pareigas eis tol. kol bus 
sušauktas kitas suvažiavimas J. A.

Valstybėse. Nutarta ir toliau leisti 
s-gos nariams biuleteni ir žurnalą 
„Inžinieriaus Kelias“. Justa

SUMAŽĖJO LIETUVIŲ KEMPTENE -
— Kempteno stovykloje š. m. sausio 

mėn. dar buvo 1049 lietuviai, o gegu
žės 1 d. beliko 514. Nuo 1947 m. sau
sio 1 d. iki š. m. gegužės 1 d. iš 
Kempteno emigravo 539 lietuviai: j 
JAV — 264, į Kanadą — 133, Į Austra
liją — 85, į Braziliją — 23, Į Argen
tiną — 13, Į Venecuelą — 11 ir Į 
Belgiją — 10. Bendruomenė neteko 
beveik viso savo senojo komiteto 
sąstato: mažne keturis metus dirbęs 
uoliai bendruomenės labui komiteto 
pirmininkas pulk. N. Tautvilas išvyk
sta Į JAV, vicepirm. inž. A. Rimka 
išvyko Į Australiją, Į JAV išvyko 
komiteto narys L. Pračkaila, o šiomis 
dienomis tenai išvyksta stovyklos va
dovas V. Bačinskas. Gegužės 8 d. 
bendruomenė išsirinko naują komi
tetą, kuris pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. inž. A. Dovoina — Silves
travičius, šviet. reikalų vedėjas mokyt. 
A. Radžius, ižd. J. Skladaitis, sek r. 
M. Augutis, narys — stovyklos vado
vas J. Pročkys. Bendruomenė laukia 
atsikeliant naujų lietuvių, kurie čia 
rastų neblogas gyvenimo sąlygas.

— ..A. B. Dienos naujienos", dieni
nis informacijos biuletenis, gegužės 
21 d. pradėjo penktuosius savo ėjimo 
metus, išleisdamas jau 1200-ąjĮ nume
ri- Nuo š. m. balandžio 1 d. jĮ reda
guoja mokyt.' A. Radžius. V. Mis.

gos didesnės, galima gauti darbo ir 
maisto prisipirkti, kuris čia esąs pi
gesnis.

Likviduojant stovyklą, kartu užsi
darė ir Eichstaetto lietuvių gimnazija. 
Tai viena iš seniausių lietuvių trem
ties gimnazijų. Įsikūrusi 1945 m. bir
želio 28 d. Prie jos Įsisteigimo ypač 
prisidėjo tuometinis liet. kom. pirm, 
prof. kun. V. Tulaba ir buv. pr. mo
kyklų inspektorius K. Meškonis, o 
taip pat ir pirmieji jos mokytojai. 
Per ketverius mokslo metus gimnazi
jai vadovavo P. Balčiūnas ir St. Ru
dys. Ji išleido bene didžiausią absol
ventų skaičių — 122. Iš viso gimna
zijoj yra dirbę 57 mokytojai. Nega
lima tylomis praeiti ir pro gimnazi
jos mokytojų individualius darbus 
švietimo srityje, ypač tuo metu taip 
trūkstamų vadovėlių ir konspektų 
paruošimo srityje. I tą darba Įsijungė 
ir atitinkamų sričių vadovėlius pa
ruošė St. Barzdukas. P. Ličkus, V. 
Liulevičius, K. Meškonis ir Pr. Pau- 
liukonis.

Keliais sakiniais sunku ir neĮmano- 
ma pavaizduoti šio taip sunkiai Įsi
kūrusio. taip vargingai dirbusio ir 
vistik tiek daug tremties švietiiųui 
davusio kultūros židinio veiklą, var
gus ir džiaugsmus. Gaila, kad dar 
vienas tremties švietimo židinys už
geso. B. G.

DAINININKAI ŠEŠTAKAUSKIENĖ 
IR BARANAUSKAS IŠVYKO į JAV

Augsburg iečiai' dainininkai Šešta
kauskienė ir St. Baranauskas gegužės 
pabaigoje paliko Hochfeldo lietuvių 
stovyklą Augsburge. Jiedu visokio
mis pragomis yra giedoję bažnyčioje 
ir koncertuose. Savo puikiais balsais

AR NE VĖLAI DEJUOJAMA?

Kassel-Mattenbergo stovykla panaikinant
Gegužės 24 d. prasidėjo didelės Kas

sel-Mattenbergo DP stovyklos, turė
jusios lietuvių persvarą, likvidavimas: 
apie 400 lietuvių iškeliama į Memmin- 
geną. apie 300 — Į Schw. Gmuend, 
kiti Į Muencheną ir kitur.

Lietuvių gimnazijos branduolys su 
mokytojų likučiais ir mokslo prie
monėmis išvyksta į Schw. Gmuendą. 
Iš 24 mokytojų keliasi tik 4, o kiti 
jau emigravę ar emigruoja. Si gim
nazija buvo viena didžiausių vakari
nėj Vokietijoj, savo laiku turėjo net 
apie 200 mokinių. Stovyklą panaiki
nant. turėjo dar apie 120 mokinių. 
Tai rodo, jog emigracija labiau palie
čia mokytojus, negu mokinius. Toji 
gimnazija yra išdavusi 51 brandos 
atestatą ir 505 -Įvairių klasių baigimo 
oažymėjimus. Ji absorbavusi Fuldos 
lietuvių progimnaziją ir Wiesbadeno 
gimnaziją.

Kasselio pradinė mokykla yra ab
sorbavusi Wiesbadeno. Fuldos ir Ba- 
benhauseno lietuvių pradines mokyk
las. 1946-47 m. yra turėjusi 10 kom
plektų su 17 mokytojų ir 250 mokinių.

Savo gyvavimą baigė su 4 komplek
tais ir 140 mokinių. Per ketverius me
tus tą mokyklą baigė 120 mokinių.

GO.

Palikome Eichstnetta
Eichstaetto-Rebdorfo lietuvių sto

vykla. kuri buvo Įsikūrusi senose, ka
lėjimu paverstose buvusio vienuolyno 
patalpose, gegužės pradžioj išskirstyta 
po kitas Pietų Vokietijos stovyklas. 
Didžiausia rebdorfiečių grupė — 200 
perkelta Į Warner DP stovyklą Muen- 
chene. Apie 70 lietuvių iškelta Į Dil- 
lingeną, kai tuo tarpu Į Schwaeb. 
Gmuendą pateko tik kelios šeimos. Į 
Scheinfeldo lietuvių stovyklą iškelti' 
visi tie. kurių yra pradėtos emigra
cijos bylos.

Prieš stovyklos panaikinimą griež
tai kovoję rebdorfiečiai naujose vieto
vėse įsikūrė visai neblogai. Patekę į 
Warner DP stovyklą Muenchene jau
čiasi net patenkinti, nes esą čia al-

tautiečių dvasi?; keldami, jie teikė 
pasigėrėjimo ir svetimtaučiams. Ga
vome patirti, jog p. Šeštakauskienė 
ir kelionėje nenutraukia savo bal
sinės ir lietuviškos veiklos. Grohno 
stovykloje, kun. Šarkos pakviesta, 
solistė giedojo lietuviškai per pam 
das. Linkėtina, kad nuvykę j Nau
jąjį Pasaulį dainos atstovai sėkmin
gai tęstų savo darbą. C. K.

Paieškojimai
Mrs. Mary Stulginskį, 2515 East 

Cook Str., Springfield, 11.., USA. 
ieško savo brolio Antano Ciūnio 
vaikų, kurių vardų nežino, ir savo 
sesers Miliūnavičienės vaikų, ku
rių vardų taip pat neatsimena. Jie 
kilę iš Perlojo miestelio.

IRO tarptautinė paieškojimų Įstaiga 
Arolsen prie Kasselio ieško šių

Vokietijoj mūsų sportinis gy
venimas baigiasi. Vis daugiau ir 
daugiau netenkame sportininkų ir 
sporto darbuotojų. Šių žmonių nu
veiktas darbas bus vertintinas 
mūsų tremties gyvenimo istorijoj. 
Tuo tarpu retkarčiais ij spaudoje 
pasirodo atskirų asmenų pasisa
kymų vienu ar kitu sportą liečian
čiu klausimu. Štai, gegužės 5d. 
„Žiburių" sporto skyriuje perskai
tėme p. Argaus straipsnelį: „Kas 
surinks nuopelnus ir dovanas?" 
Tema labai įdomi, tačiau autorius 
randa progą ir kai ką šiame straips
nelyje nepelnytai „užkabinti", to
dėl yra reikalo atsiliepti.

Pasidžiaugęs sportininkų įdėtu 
„indėliu į mūsų tremties gyveni
mą", autorius pamini keletą klubų 
ir išvardija eilę „žymiausių" mū
sų sportininkų ir, dėl šventos 
ramybės, po pavardžių prideda" 
ir kt." . . Kyla klausimas — o
kur kiti? Ar daugiau mes neturė
jome žymių sportininkų? O kokiu 
saiku vadovaudamasis p. Argus 
nustatė šių, o ne kitų žmonių pa
jėgumą? •

Toliau p. Argus su didele pesi
mizmo priemaiša kalba apie trem
ties sportinio gyvenimo istorijos 
rašymą ir, lyg įpuolęs į nusimini
mą, „nemato tam atsidėjusių žmo
nių." Ką gi, labai gaila, p. Argau, 
kad dar iki šiol nematėte dirban
čių ir norinčių dirbti šį darbą as
menų ... O jų buvo ir dabar dar 
esama. Čia vėl iškyla mūsų nelem
tas sportinis spaudos reikalas. Bu
vo, p. Argau, žmonių, kurie jau 
prieš kelis metus buvo pradėję 
daryti žygių, tačiau, šis reikalas 
atkrito, kadangi -stoka lėšų su
jaukė visus planus. Ir rimtai da
bar pagalvokime, ar nebūtų buvę 
racionaliau ir daug pozityviau, jei
gu prieš trejus metus sportiniam

Unterem Berg (Oldenburg) stovyklos bažnytinis choras su dirigentu valst. 
op. sol. VI. Baltrušaičiu. Nuotraukoj ta.-p kitų valst. operos ir baleto solistai: 
J. Augaitytė, J. Vencevičaitė — Kutkuvienė, O. Nauragienė, A. Kutkus, 

Ip. Nau ragis.

asmenų:
e Gailus Danni, buvo Halle Saale, Det- 

rholde. ir spėjama esąs Wernigerode.
Krekoveckaitė Adolfina - Tamara, 

gim. 1927. 1. 2. Šiauliuose, paskutinė 
žinia iš Kauno.

Lenkevičienė Ona, gim. 1900 Essene, 
gyveno Kaune.

Šapiro Nechame, gim. 1862. 3. 14 
Lietuvoje, paskutinė žinia iš Raseinių.

Savickas Romualdas, gim. 1912 Ru
sijoj, gyveno Kaune, išvyko į Vokie
tiją.

Schartneris Otto, gim. 1916 m. Gluo- 
biuose, Sakių apskr., paskutinė žinia 
iš Prancūzijos.

Šulinskas Janė. maždaug 16 m. am
žiaus. gyveno Vilkijoj. Lietuvoje.

Schuster Lipa,maždaug 28 metų am
žiaus, gimusi Lietuvoje, paskutinė 
gyvenamoji vieta — Vilnius.

Senkevičius Jeronimas, gim. 1905 
m. Kaune, paskutinė žinia iš Kauno- 
Sančių.

Trivskinas Moshe, gim. 1915 m. Kė
dainiuose. ligi 1941 m. gyveno Vil
niuj, o vėliau Kaune.

Pranešimas

vienas vaikas. Bet ir toks mažmožis 
neišlepintiems vaikams buvo džiaugs
minga staigmena. Tai aiškiai galėjai 
matyti iš jų palinksmėjusių veidelių, 
blizgančių akučių ir susirūpinimo ko 
greičiau gauti saldaus daiktelio, kad 
kartais nepristigtų. Kai kurie vaiku
čiai gal pirmą sykį gavo paragauti 
šokolado, ir tos dienos įvykis bus 
ilgai neišdilęs iš atminties. Panašiai 
atstovės lankė dar tris ar keturias 
pradžios mokyklas Kaune, kur patir
tieji vaizdai buvo panašūs vienas į 
kitą.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus at
stovės. besirengdamos grįžti į Ame
riką, sumanė pasiimti keletą lietu
vaičių ir sudaryti joms sąlygas tenai 
eiti aukštąjį mokslą. Sumanymas bu
vo gražus, ypač kad jam įvykdyti 
nereikėjo jokių išlaidų. Norinčių 
keliauti į užjūrį susirado daugiau 
kaip 10 rinktinių lietuvaičių. Ameri

kietės teišsirinko tik vieną gerai kal
bančią prancūziškai, bet labai abe
jotina kaip lietuvaitė — jauną Dr. 
Balčikonio našlę. Kalbėjo ji lenkiš
kai. rusiškai ir. kaip sakyta, pran
cūziškai. bet lietuviškai visiškai ne
mokėjo. Pasakojo. Miss Benton ją 
pasirinko savo patogumui kelionėje, 
kaip kalbančią prancūziškai. Balči- 
konienė paskutines dienas praleido 
„Metropolyje“' ir sėsdavo prie ben
dro stalo greta viešnių.

Išlydėti užjūrio viešnių ..Metro
polin“ susirinko mūsų Raudonojo 
Kryžiaus vadovai su Dr. R. Šliūpu 
priešaky. Tarp žymesnių asmenų bu
vo min. Merkys su žmona prel. Ol
šauskas ir kt. Atsisveikinimo vaka
rienė praėjo su jaukia, nuoširdžia 
nuotaika. Stotyje atstovėms įteikta 
puokštės gėlių Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus vardu.

GEN. PR. TAMAŠAUSKAS

V. A. PETRAVIČIAUS MONO
GRAFIJOS REIKALU

Sąryšyje su paaiškėjusiais šalti
niais anoniminių laiškų Lietuvių dai
lės parodos metu Freiburge. prane
šame. kad numatytoji išleisti dail. 
V. A. Petravičiaus monografija 
su estų žurnalisto p. Aleksio 
R a n n i t o Įžanga yra atidėta neri
botam laikui, kol bus surastas tin
kamas meno kritikas šios monogra
fijos įžangai parašyti.

Pranešame taip pat, jog prieš kurį 
laiką tilpusi spaudoje koresponden
cija (ž. „M. K.“ Nr. 20 21). kur yra 
rašoma, kad ,p. A. Rannitas atidavė 
Į spaudą grafiko Viktoro Petravi
čiaus monografiją, yra patalpinta be 
mūsų žinios. B-vė „Atstatymas“

reikalui surinktas lėšas būtume į 
sportinę spaudą įdėję? Tada ši
andien nebūtų reikalo dejuoti dėl 
sportinio gyvenimo istorijos para
šymo ...

Dovanų reikalas yra per daug 
jautrus, kad apie jį- galima būtų 
ką nors konkrečiai pasakyti. Ypač 
dėl tų, kurios yra laimėtos atskirų 
sportininkų. Visai kitas reikalas 
yra su tom, kurios yra klubų ar 
vienetų nuosavybėje. Bet visa bė
da, kad ir čia reikalas jau, atrodo, 
yra pavėlintas.

Iš viso p. Argaus straipsnelyje 
raudonu siūlu driekiasi kažkam 
kartūs priekaištai. Tą „kažką" gal 
galima nujausti. Vis dėl to norė
tume paklausti: Kur buvote su 
savo gražiom įdėjom anksčiau? 
Turėjome ketverius .metus gra
žaus laikp savo sugebėjimams pa
rodyti. Dalius

KASSELIO ąUTUANICOS" LAI
MĖJIMAI

— Gegužės 18d. „Lituaniccs" fut
bolo komanda, sustiprinta keliais 
jugoslavais, sužaidė revanšines 
rungtynes su stipria TuSpo Gre- 
benstein vienuolike, kurias leng
vai laimėjo 6:2. įvarčius pelnė 
Norvilaitis 2, Elingeris 2, Burba 1 
ir Breneizeris i. Edv. S

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
IkJi nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 

po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinamos tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM ė.2-, 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. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius. 9204 So. Broadway. Los Angeles 3, Cal. USA. 

ir Mr. Pr. Urbutis, 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Ill, USA.
Australijoje: Rev. J. Tamulis. Federal Cathdlic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažlnskas, Calxa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje lt Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.
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Bolševiku atsitraukimo taktika
Berlynas. ..Bolševikinė strate

gija ir stiprybė“ — tokia tema 
paskaitą čia skaitė ..Sovietų kul
tūros namuose" sovietų maj. Pa
tent. Jis pareiškė, jog pasaulinė 
utvolųicija esanti nepakeičiamas 
komur.izmo tikslas, keičiamos 
tik taiktinės priemonės įsivieš
patauti pasaulyje. Majoras kon
statavo, jog bolševikai „organi
zuoto *' atsitraukimo" taktikos 
griebiasi „revoliucinių galimy
bių smukimo" laikais. Pagal tą 
receptą 1939 metais buvę pasi
naudota „imperialistų" stovyk
loje vyravusiomis priešingybė
mis; tai Įgalinę britus ir ameri
kiečius prieš savo valią bendra
darbiauti su Sov. Sąjunga.

„Pagal panašų receptą", kal
bėjo toliau Patent, „turi būti 
veikiama dabar ir Vokietijo
je ...“ Dėl to komunistams rei
kią turėti kantrybės, nes atsi
traukimas esąs ne pralaimėji
mas, bet aktyvus gynimas.

Čekoslovakijos 
KOMUNISTŲ KONGRESAS 
Viena. IX čekoslovakų komu

nistų partijos kongresas praėjo 
ypatingai „iškilminga“ nuotaika. 
Visa Praga skendo raudonų vė
liavų jūroje. Vaclovo aikštėje 
buvo pastatytas 110 kvadr. me-

Sven Medinas baiminasi treciojo karo
Kaip švedų laikraščiai prane

ša, Dr. Sven Hedin, garsusis 
Azijos tyrinėtojas ir Nobelio pre
mijos laimėtojas, parašė knygą, 
vardu „Be pavedimo Berlyne“, 
kurioj jis vaizduoja savo buvu
sius santykius su Trečiojo Rei
cho vadovaujančiomis asmeny
bėmis. Per vieną interview Dr. 
Hedin gana pesimistiškai atsilie-

Musu skaitytojams
Birželio mėnesį „Žibu

riai“ dėl techninių kliūčių 
teišeis kartą per savaitę — 
šeštadieniais, padidinti ir 
iliustruoti. Šio numerio 
kaina 75 Pf.

„Žiburių“ administracija

Churchillis apie 
vokiečiu tauta
Londonas. AP pranešimu, karo 

meto britų premjeras Winston 
Churchillis savo kalboje Ken- 
singtone pareiškė, jog „Jungtinė 
Europa negali būti sukurta, be 
vokiečių tautos garbingos para
mos“. Churchillis pareiškė, jog 
jis kreipiasi Į ištikimą karo me
to sąjungininką Prancūziją, kad 
ši ištiestų susitaikinimo ranką.
Toliau kalbėdamas, jis pastebėjo 
turįs viltį, jog trečiojo karo bus 
išvengta.

RADIJO „KARAS“
Vašingtonas. Oro „karas" tarp 

Rytų ir Vakarų pasiekė savo 
viršūnę. Sovietai prieš „Ameri
kos balso" transliacijas naudoja 
205 trukdomųjų radijo siųstuvų. 
Tuo būdu sovietams pasisekė 
„Amerikos balso“ transliacijas 

rusų kalba beveik visai užslo
pinti. 

trų dydžio prez. Gottwaldo pa
veikslas. Į akis krito ir nepa
prastos saugumo priemonės, ku
rių buvo griebtasi, kad apsaugo
tų 55 komunistų delegatus iš 29 
kraštų.

Šiuo metu čekoslovakų Polit- 
biuras turi labai daug rūpesčio, ry
šiu su galimu santykių sunor- 
malėjimu tarp Rytų ir Vakarų. 
Jei tai įvyktų, galimas dalykas, 
jog sovietų santykiai su sateli
tais pasidarytų šaltesni. To Če
koslovakija kaip tik ir bijosi. 
Šiuo metu Pragos komunistinis 
režimas neparemtas jokia socia
line klase, net nei darbininkija. 
Patys čekoslovakų komunistai 
ryšium su eventualiu sovietų 
pasitraukimu svarsto dvi galimy
bes: ar likti ir toliau vadovau
jančioje vietoje, ar kaip mažai, 
gerai suorganizuotu pogrindžiu 
partija, veikti slaptai.

Spėjama, jog kongreso metu 
Pragoję įvyko ir Kominformo 
konferencija, kuriai skiriama ne-
maža reikšmės. Galvojama, jog 
joje buvo svarstomas ir politikos 
kurso keitimas ryšium su Pa
ryžiaus konferencija. Toliau esą 
buvo svarstomas Austrijos ko
munistų rėmimo klausimas ry
šium su artėjančiais rinkimais, o 
taip pat apkalbėta ir koordinuo
ta tolimesnė veikla prieš Tito.

pė apie busimąją pasaulio poli
tiką šitaip: „Ateities perspekty
vos? Viskas vis dėlto taip atro
do, tartum būtų einama prie tre
čiojo pasaulinio karo, ir negaliu 
suprasti, kaip tam galėtume pa
sipriešinti. Aš netikiu, kad gegu
žės 12 d. ir 23 d. įvykiai — Ber
lyno blokados pašalinimas ir užs. 
reik, ministerių konferencija — 
pagerins situaciją. Sov. Sąjunga 
nekeičia savo politikos! Tai ma
toma Kinijoje. Komunistų susi
jungimas Kinijoj, Korėjoj ir 
Burmoje prieš anglosaksus tėra 
tik narelis sovietų rengimosi ka
rui grandinėje. To Vakaruose per 
maža tepaisoma. Kai dėl Kinijos, 
tai aš manau, kad ji visados pa
siliks Kinija. Kinai jau dažnai 
yra buvę užimti kitų tautų, bet 
visados asimiliuodavo įsibrovė
lius. Kraštas yra per didelis ir 
turi ilgą istoriją. Dar bus daug 
kovų ir komunistinių pasisekimų, 
bet aš netikiu, kad gyvuos ko
munistinė Kinija — lygiai maža 
aš galiu tikėti komunistine .Ru
sija visai ateičiai“. (AT)

Gen. Robertson - 
ankstasis komisaras

Londonas. AP pranešimu, pir
muoju anglų aukštuoju komi
saru Vokietijai paskirtas dabar
tinis karinis gubernatorius gen. 
Sir. Brian Robertson.

Pabaltijy! - sovietu bausmės kolonija
Tokia antrašte amerikiečių 

karinės valdžios Vokietijoje lei
džiamas milijoninio tiražo laik
raštis „Die Neue Zeitung“ įsidė
jo platų straipsnį apie Baltijos 
tautų tragišką likimą po sovietų 
letena. Straipsnyje rašoma, jog 
320.000 estų, latvių ir lietuvių jau 
ištremta j Sibirą. Paliečiamas 
taip pat ir istorijoj pavyzdžio

neturįs priverstinių vedybų rei
kalas, o taip pat kova prieš baž
nyčią ir kultūrą. Pažymima, jog 
į išvežtųjų Sibiran vietas iš gi
lumos Rusijos atgabenami ru
sai. Aplamai, straipsnis yra pa
rašytas labai objektyviai ir tei
singai nušviečia trijų nekaltų 
Baltijos valstybių tragediją.

ŽIBURIAI

RAUDONOJI BANGA LIEJASI PER AZIJĄ. Komunistai su ginklais ir propoganda plūsta į Šanchajų. Pagal 
išbandytą Maskvos pavyzdį: su kariuomene politrukai, raudonos vėliavos, transparentai, vadų paveikslai. Prie 
Raudonosios Žvaigždės ant automašin os komunistų vado Mao-Ce-tung portretas.

(Atkelta iš 1 psl.)

su savo tvirtinimais, jog net tei
gė. kad Vakarų planas neatsakąs 
vokiečių tautos pageidavimams 
ir visiškai prieštaraująs Jaltos ir 
Potsdamo susitarimams.

Taigi ministerių diskusijos už
kliuvo jau pirmajame konferen-
cijos darbotvarkės punkte: ne
randama susitarimo dėl Vokieti
jos politinės ir ūkinės vienybės. 
Po praėjusio antradienio posė
džio iš amerikiečių delegatų pu
sės pareikšta, jog tolimesnis to 
klausymo svarstymas nė naudos 
nebeturėtų. Sintezė tarp Vakarų 
ir Rytų tezių, susidūrus nuomo
nių skirtumams, atrodanti nebeį
manoma. Dėl to ministeriai tre
čiadienį jau griebęsi antrojo dar
botvarkės punkto — Berlyno 
problemos.

Rami palyginti pirmosios sa
vaitės atmosfera palengva pasi
keitė į ledinį mandagumą, — 
rašo DNZ korespondentas. So-

Anglija rengiasi 
atominiam karui

Camberley. Britų armija per
eitą savaitę atidarė armijos štabo 
kolegijoj penkių dienų slaptus 
kursus „exercise britannia“ Ang
lijos gynybai atominiame kare 
Jūrų ir oro pajėgos pasiuntė ste
bėtojų į tuos kursus, kuriems 
atstovauja, be to. 13 civilinių 
ministerijų. Per kursus nagrinė
jama atominio karo vedimo ga
limybės, gynybos nuo atominių 
ginklų klausimas, o ypač britų 
civilinė gynyba.

Berlynas. AP žiniomis, sovie
tų okupacinė valdžia — SMA 
įsakiusi sovietų zonos vokiečių 
policiją 3 mėn. būvy sustiprinti 
iki 650.000 vyrų.

IŠ UŽS. REIK. MINISTERIŲ KONFERENCIJOS PARYŽIUJE

vietų atstovas, kuris pirmomis 
dienomis gyvai ir linksmai pa
leisdavo vadžias savo per daug 
turimam humorui, grįžo prie sa
vo ankstybesnių nemalonių de
rybų metodų. Višinskis naudoja 
konferenciją kaip savo propo- 
gandos platformą. Faktai jam 
maža reikšmės teturi: be atodai
ros jis per juos eina ir.bando 
sąmoningais iškraipymais savo 
nuomonę performuoti į dogmą. 
Po ilgos savo kalbos antradie
nio posėdyje, kurią nutraukdavo, 
duodamas vertikams progos iš
versti į anglų ir prancūzų kal
bas, gal norėdamas sudaryti 
propogandos efektą — staiga 
Vyšinskis išsitraukęs perskaito iš 
Berlyno telegramą, kuria rytinės 
Girnos „liaudies kongreso“ dele
gacija prašosi įleidžiama minis
terių konferencijon. kad pateik
tų tariamuosius „vokiečių taikos 
pasiūlymus“. Vyšinskio bandy
mas vad. „liaudies kongreso“ 
bendrininkus įšmugeliuoti į kon
ferencijos posėdį padarytas po jo 
ilgo ir varginamo pareiškimo ir 
kiekvienam, kuris girdėjo to ber
lyniečių prašymo tekstą, tuojau 
buvo aišku, kas čia per reikalas: 
Vyšinskis tuo būdu norėjo ap
lenkti vokiečių tautą ir suklai
dinti pasaulio nuomonę tuo, kad 
bandė pagal :dealoginius požiū
rius atsijotuosius savo šalinin
kus bei satelitus pristatyti kaip 
tikruosius vokiečių tautos atsto-

Kontrolės pavadis
Chase ..New Orleans States“

1949. 6. 4. 54 (249)

vus. Achesonas, kuris pirminin
kavo trečiadienio posėdžiui, ap- 
būdino Vyšinskio manevrą tarp 
kitko šiais žodžiais: „Aš netikiu, 
kad trečiojo vokiečių liaudies 
kongreso delegacija galėtų pa
reikšti kitokią nuomonę, negu tą, 
kurią pare:škia Vyšinskis. Aš 
verčiau norėčiau pasikliauti Vy
šinskio oficialiu sovietų pažiūrų 
pareiškimu“. Berlyniečių pra
šymą Achesonas ir jo kolegos 
Bevinas ir Schumanas atmetė. 
Vienintelis prašymo gynėjas bu
vo Vyšinskis, po kurio kalbos 
buvo sumišusi tyla.

Prieš antradienio posėdį Pran
cūzijos užs. reik, ministerijoj bu
vo pasitarimas tarp Achesono, 
Bevino ir Schumano. Jokio ko
munikato nepaskelbta, bet spė
jama, kad trys Vakarų ministe
riai bus taręsi, kokius pateikti 
pasiūlymus dėl laisvo priėjimo 
prie Berlyno.

Komunistu okupuotosios 
Kinijos vaizdus

Roma. Agentūra „Fides“ per
duoda pasikalbėjimą su vienu 
kinų pabėgėliu Šanchajuje pra
eitą mėnesį. Jo pasakojimu, 
vaizdas yra labai baisus ir liūd
nas: ..Miestuose buvęs gyvu
mas pranyko. Liūdni ir apiplyšę 
keleiviai • bastosi aplinkui. Jie 
tylūs ir susirūpinę. Galioja tik 
nauji komunistų išleistieji pini
gai, o jų labai maža. Prekyba — 
mirusi. Komunistai nusavina na
mus, daiktus. Kas drįsta ginčy
tis ar skųstis — dingsta be ži
nios. Draugas bijo kalbėti drau
gai apie vykstančius dalykus. 
Kaimuose padėtis dar baisesnė, 
nors miestuose komunistai sten
giasi kiek galėdami palaikyti 
įmanomas gyvenimo sąlygas. 
Provincijoje rekvizuojama ne 
tik daiktai ar gyvuliai, bet ir 
žmonės. Tam tikras skaičius 
jaunuolių-vyrų ir mergaičių- 
nuo 15 iki 20 metų amžiaus mo
bilizuojami ir kažkur išgabena
mi. Kur — nieks nežino. Spė
jama, kad karių aptarnavimui. 
Teroras viešpatauja visur“, bai
gia pabėgėlis iš komunistų oku
puotosios Kinijos dalies.

(IRVAT, 18. 5. 49)
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