
The Lithuanian 3 Times Weekly
THE LIGHTS

PubUshed under EUCOM Civil Attain 
Division Autorlzation Number UNDP IM
Responsible Publisher: K. MICKEVlClUS
Responsible Printer: Haas & Cle., Augsburg

Circulation: 4000

Leidėjas — K. MICKEVlClUS. Redaktoriai:
V. ZAKARAUSKAS ir J. MIKELI ON AS

Redakcija ir administracija: (13b) Augsburg- 
Hochfeld. Baltic DP Camp.

Ein. aąsk. Bayerische Vereinsbank. Filiale
Augsburg, Nr. 23073

Atskiro Nr. kaina 75 Pfg.

55 (250) AUGSBURGAS, šeštadienis, 1949 m. birželio 11d. V METAI

Nenugalimi skirtumai Paryžiuje
— Atrodo beveik neįmanoma per bedugnę nutiesti tilto, — pareiškė 
Bevinas, svarstant Berlyno klausim ą. — Rengiamasi nutraukti po

sėdžius mažiausiai trims mėnesiams.
Paryžius. Keturi didieji užs. reik, 

ministerial antradienį iš naujo 
gvildeno konferencijos darbotvar
kės antrąjį punktą — Berlyno 
klausimą po to, kada per tris 
slaptuosius posėdžius negalėjo pa
siekti tuo klausimu jokio susitari
mo. Mažne dvi valandas Vyšins- 
kis stengėsi pagrįsti sovietų pa
siūlymą, kurį jis pateikęs per vie
ną slaptąjį posėdį. Tuo tarpu kai 
Achesonas pareiškė, jog pagal so
vietų pasiūlymą kiekvienas Berly
no magistrato nutarimas komen
dantūros veto teise būtų paverčia
mas į nieką, Schumanas buvo nuo
monės, jog sovietų pasiūlymas yra 
sąmoningas bandymas vėl atstaty
ti 1946 m. sąlygas. Žinoma, šis

Laivai su tremtiniais
BIRŽELIO MEN. IŠPLAUKIA:
Iš Bremerhaveno: 15 d. „Jum
per" su 844 keleivių; 15 d. 
„Hersey" su 886 kel. į New 
Orleaną; 19 d. „Holbrook" 
su 1085 kel. į New Yorką; 
25 d. „Marlin" su 844 kel. į 
New Yorką; 29 d. „Blach- 
foęd“ su 900 kel. į Bostoną;
29 d. „Howze" su 943 kel. į 
New Yorką; 30 d. „McCrae" 
su 1003 kel. į New Yorką 
ir 30 d. „Sturgis" su 843 kel. 
į Bostoną. IŠ Cuxhaveno:
30 d. „Samana" su 1200 kel. 
į Ouebecką.

planas esąs gal geresnis už sovie
tų požiūrį dėl Vokietijos vienybės, 
kuris net grįžta ligi Potsdamo. 
Trys Vakarų užs. reik, ministerial, 
atmetę iš dvylikos punktų suside
dantį sovietų pasiūlymą. Acheso- 
nas jį atmetė visą iš karto, tarp 
kitko sakydamas: „Tas pasiūlymas 
sąjungininkų komendantūrai duo
da teisę iškelti „veto" prieš viską, 
išskyrus mirtį. Tai vienas dalykas, 
ką Berlyno pilietis gali dar daryti, 
nesusidurdamas su „veto" Bevinas 
pareiškė: „Dabar mes galime su
prasti, kaip toli nesiderina princi
pai. Atrodo beveik neįmanoma per 
bedugnę nutiesti tilto“.

Šeštadienio vakarą Achesonas 
buvo pakvietęs Vyšinskį vakarie
nės į JAV pasiuntinybės rūmus 
Paryžiuje. Vyšinskis, kuris buvęs

J. E. Arkivysk. J. Skvirecko jubiliejus
Kauno metropolinė kapitula ir 

Lietuvos vyskupijų atstovai pra
neša, kad J. E. Juozapas Jonas 
Svireckas, Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas (pirmasis Lietuvos 
Metropolitas), Dievo Visagalio ma
lonės padedamas, laimingai sulau
kęs 50 metų kunigystės jubiliejaus 
ir. 30 metų vyskupavimo sukakties, 
sekmadienį po Sv. Jono Krikšty
tojo šventės (1949. VI. 26) savo 
laikinės rezidencijos vietoje aukos 

kaip reikiant pasipuošęs — su juo
du kaklaraiščiu ir nublizgintais 
batais, pobūvyje griežtai atsisakęs 
kalbėti bet kokiais politiniais klau
simais, nors vakarienė užtrukusi 
iki pusiaunakčio.

Praėjusį trečiadienį ministerių 
konferencijos posėdyj Bevinas ne
dalyvavęs, nes jis turėjęs išvykti 
į Labour Party konferenciją Black- 
poole. Paryžiuje Vakarų valstybių 
sluogsniuose jau vyraujanti nuo
monė, kad bevaisės derybos Vo
kietijos ir Berlyno klausimais rei
kią nutraukti, nes per dvi pasitari
mų savaites tik pasitvirtinę Vaka
rų valstybių ir Sov. Sąjungos nuo
monių skirtumai tais klausimais. 
Pagal planą, kurį dabar svarstau^ 
čios trys Vakarų valstybių delega
cijos, užs. reik, ministerių taryba 
nutrauktų mažiausiai trims mėne
siams posėdžius, tam tikrą proble
mų skaičių pavesdama svarstyti 
ministerių įgaliotiniams, kurie ga
lėtų palaikyti kontaktą tarp Rytų 
ir Vakarų. Iš Vakarų pareiškiama, 
kad dabartinė situacija esanti pa
prasto nesusipratimo išdava. Va
karai iš Berlyno blokados pašali- 
ninfo buvę sprendę, jog Sov. są
jungą norinti daryti nuolaidų. Gi 
Sov. Sąjunga tikėjusi, jog Vakarų 
valstybės pasirengusios nusileisti, 
sutikdamos dalyvauti užs. reik, 
min. konferencijoje.

Kad Paryžiaus konferencijos 
reikšmė mažėjanti, sprendžiama >r 
iš to, jog iš Paryžiaus išskridęs 
atostogų Anglijon britų užs. reik, 
ministerijos spaudos skyriaus di
rektorius. Esą laukiama iš Pary
žiaus grįžtant ir sovietų gen Cui- 
kovo; o jo išvykimas esą reikštų, 
kad sovietai konferenciją praktiš
kai laiką pasibaigusia.

Antradienio posėdyje Vakarų 
ministerial iš naujo apeliavo į Sov. 
Sąjungą pritarti amerikiečių pla
nui, kuris reikškia kompromisinį 
susitarimą dėl vieningos Berlyno 
administracijos sukūrimo. Pagal tą 
planą, kurį Achesonas pirmadienį 
pateikė slaptajame posėdyje, oku
pacinių pajėgų kontrolė apsiribotų 
šiomis Vokietijos sritimis: 1. Nu
siginklavimas bei entmilitarizacija, 
2. Reparacijos, entkartelizacija ir 
užsienio interesų apsauga, 3. Są
jungininkų ginkluotųjų pajėgų ap-

(Perkelta į 8 psl.)

jubiliejines Šv. Mišias už savo Tė
vynę Lietuvą, visus brangiuosius 
brolius ir seses lietuvius Tėvynėje 
ir išsklaidytus visose pasaulio ša
lyse.

Prašoma visus Lietuvos Kunigus 
bent dvasioje (in Memento) daly
vauti nurodytą dieną šventoje Ju
biliato Aukoje, o visus Lietuvos 
Sūnus ir Dukras kartu su kitais jų 
vargų dalyviais pasimelsti .ta pa
čia intencija, klausant Šv. Mišių.

VLIK primininkas prel. M. Krupavi čius ir VT pirmininkas p. V .Sidzi
kauskas, prieš skrisdami Europon, atsisveikina su Amerika nuo lėktuvo 
laiptelių.

Sugrįžo M. Krupavičius ir V. Sidzikauskas
Birželio 5 d. VLIKo pirmininkas’ prel. M. Krupavičius ir Vykdo-

mosios Tarybos pirmininkas p. V. Sidzikauskas grįžo iš savo mi
sijos Amerikoje. Stuttgarto stotyje juos pasveikino ir gėlėmis ap
dalijo Fellbacho bendrupmenės atstovai.

Atsisveikinę Jungtines Valstybes gegužės 25 d., pirmininkai pa
keliui dar buvo sustoję Londone ir kiek ilgiau Paryžiuje. Grįžo 
išvargę, bet patenkinti kontaktais, kurie buvo sumegzti su Ame-
rikos lietuviais ir valdžios žmonėmis. Tarp lietuvių ne tik pasi-
informuota dėl padėties Lietuvoje ar tremtyje, bet iškelta visu 
platifmu ir lietuvybės išlaikymo problema Amerikoje. Pasikalbė
jimai valdžios įstaigose sustiprino pasitikėjimą savo dirbamo darbo 
teisingumu.

Pirmininkams grįžus, VLIKui teks apspręsti iš naujo organiza
cinio susitvarkymo klausimus prisitaikant prie nauju emigracijos 
sukurtų sąlygų. Spaudoje paskelbots žinios, kad VLIKas keliasi 
į Ameriką, pasirodė netikros. VLIKo buveinės klausimas galės būti
rik dabar svarstomas, turint visus davinius prieš akis. Tenka nu
girsti. kad tie daviniai kaip tik kalba už tąi, kad rezistencinis or
ganas liktų Europoje.

Savo įspūdžius pirmininkai papasakos specialioje spaudos kon
ferencijoje.

Spaudos konferencija su VLIK 
atstovais New Yorko aerodrome

(Pranešimas iš Amerikos)
New York (LAIC). Gegužės 25d., 

1:30 vai. p. p., iš La Guardia aero
dromo išskrido Londonon VLIK'o 
pirm. Msgr. Mykolas Krupavičius 
ir Vykdomosios Tarybos pirm. 
Vacys Sidzikauskas. •

Aerodrome įvyko spaudos kon
ferencija. Svečių išlydėti atvyko 
gražus būrys lietuvių, jų tarpe 
Lietuvos gen. konsulas Jonas Bu
drys, ALT nariai Msgr. Jonas Bai- 
kttnas, Alena Devenienė ir Juozas 
B. Laučka, Danielius Averka, New 
Yorko Tarybos sekretorius, LAIC 
direktorius adv. Kostas R. Jurgėla 
ir sekt. Marijona Kižytė, BALF-o 

pirmininko pareigas einąs Juozas 
Boley, BALF-o reikalų vedėjas 
Petras Minkūnas, generolas Jonas 
Černius, kun. J. Čekavičius, kun. 
Pakalniškis, kun. Burkus, Barbara 
Darlys, Vincė Jonuškaitė. Jurgėlų 
ir Laučkų šeimos.

Įgija daugiau jėgų
VLIK-o atstovai padarė jungtinį 

pareiškimą spaudai:
, „Lietuvių tauta tebesipriešina, 

prieš sovietinę tironiją, Ribbentro- 
po su Molotovu dalybų ant jos 
užkrautą. Lietuvos pogrindinė re- 
sistencija, tiek ginkluota kaip ir 

pasyvi, įgija’ daugiau jėgų, nepai
sant rusų vykdomų represijų klai
kumo ir genocido. Ne tik tas, bet
gi efektingas ryšys palaikomas su 
panašiais resastenciniais sąjūdžiais 
Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje ir 
Ukrainoje.

Žiauriausia Pabaltijyje
„Gyvenimo sąlygos po rusų 

okupacija yra nepalyginamai 
žiauresnės Baltijos valstybėse, ku
rias Rusija dedasi aneksavusi ne
gu Lenkijoje ar kituose satelitų 
kraštuose. Giliai įsišaknijusi Lie
tuvos katalikybė nustebino rusus 
savo stiprumu, besipriešinant prieš 
priverstiną sovietinimą ir ginkluo
tą bedievybę. Pavergtos tautos ka
la stiprią grandį, kad bendromis 
pastangomis laimėtų sau išsilais
vinimą. Mes buvome malonai pa
tenkinti pastebėję tokią pat nuo
taiką tarp okupuotųjų tautų vadų 
tremtyje, su kuriais mes turėjome 
progos aptarti, mums bendras prob
lemas.

„Mes tikime, kad artimoje 
ateityje mūsų kankinė tauta susi
lauks balso tarptautiniame forume. 
Mes grįžtame Europon pranešti 
mūsų tautai per pogrindžio šalti
nius ir padrąsinti tautiečių tęsti 
karžygišką kovą už Lietuvos lais
vę."

Laukia atviro žodžio
V. Sidzikauskas padarė ilgesnį 

pranešimą apie savo įspūdžius. 
Paprašytas tarti paskutinį žodį, 
Msgr. Krupavičius pasakė: „Lietu
vių tauta kovos ligi paskutiniųjų 
už išsilaisvinimą.“ Koresponden
tams paklausus, ar numatoma ki- 
tokia išsilaisvinimo priemonė be
karo VLIK-o pirmininkas atsakė: 
„Taip — atviras žodis iš Vašing
tono."

Netrukus po to milžiniškas ADA 
lėktuvas pakilo į padanges.

ATLANTO PAKTAS JAU LAUKIA 
JAV SENATO RATIFIKVIMO
Vašingtonas. JAV Senato užsie

nių politikos komisija birželio 6 >i. 
vienbalsiškai rekomendavo Sena
tui ratifikuoti ^iaur. Atlanto pak
tą. Užsienių politikos komisijos 
pirmininkas senat. Tom Connally 
pareiškė: „Nutarimas turės nepa
prastai palankių padarinių pasau
lio padėčiai. Jis pakto signatari-
nėms valstybėms duos vilties ir 
padrąsinimo ir žymiai prisidės prie 
tų tautų saugumo ir rems taiką ir 
padidins stabilumą ir vienybę S. 
Atlanto erdvėje."

„Nacionalinis komitetas 
laisvajai Europai"

New Yorkas, Birželio 1 d. New 
Yorke įsteigtas „Nacionalinis ko
mitetas laisvajai Europai", kuris 
pasistatė tikslą kovoti su komu
nizmu, ypač kraštuose už geleži
nės uždangos. Komitetui priklauso 
nariais buv. užs. reik, viceminis- 
teris Joseph Clark Crew, gen. Ei- 
senhoveris, „Time", „Life" ir „For
tune" žurnalų leidėjas Henry Lu
ce, „Readers Digest" leidėjas De
witt Wallace ir daugel kitų žino
mų asmenybių.
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Reikia šarvuotis nepalaužiama ištverme
pareiškė Anglijos lietuviams, grįždamas iš Amerikos VLIK pirmininkas 

(Mūsų bendradarbio pranešimas iš Londono)

Kai Londoną plovė švelnus ge
gužės pabaigos dienų lietutis, te
ko dundėti požeminiais traukini
ais j Lietuvos Pasiuntinybę. Joje 
buvo apsistoję mūsų tautos gar
bingieji svečiai:: VLIK pirminin
kas prel. M. Krupavičius ir VT 
pirmininkas min. V. Sidzikauskas, 
vos kelioms dienoms. Kadangi 
priešaky turėjo kitų svarbesnių 
pareigų, tai šie vadai britų že
mėje negalėjo aplankyti
niųjų lietuvių kolonijų, kurios 
tikėjosi kai kada jų sulaukti. Bu
vo uždaras posėdis su D. B. L.

Lietuvos reikalai JAV politi
nėse sferose dabar palankiau 
traktuojami, negu buvo seniau. 
Tenai buvo jautriai paaiškinti 
didžiausieji mūsų tautos troški
mai ir prašymai. Departamentas, 
priimdamas ir išleisdamas į Eu
ropą, sustiprino mūsų vilais atei
čiai. Tačiau Lietuvos ir lietuvių 
kryžiaus kelias dar neišeitas. Lie
tuviams būtinai reikalinga šar-

didės- -vuotis kieta ir nepalaužiama iš-

Sąjungos centro valdyba ir re
vizijos bei garbės teismo nariais, 
o gegužės 29 d. viešos prakalbos 
lietuvių klube, kur galėjo daly
vauti mūsiškiai iš artimesnių 
apylinkių. Radus trumpą progą 
buvo kreiptasi į VLIKO pirm. 
M. Krupavičių keliais aktualiais 
klausimais:

tverme, neprarasti laimėjimo vil
čių! Lieka budėti, veikti, grum
tis visokiose audrose, kad nepas-
kęstume didžiuliame vandenyne.

— Kas toliau numatoma vęikti 
Lietuvos laisvinimo darbe?

j"

prel. M. KRUPAVIČIUS

— Iš Londono greitai vykstame 
į Paryžių, kur dabar posėdžiauja 
keturių didžiųjų ministerių kon
ferencija. Tenai Lietuvos reika
lai kartais gali būti minimi, bet 
reikia tikėtis, kad ši konferenci
ja Lietuvai nieko bloga neatneš. 
Šios pusės konferencijos dalyviai, 
reikia manyti, nesileis apgaudi
nėjami. Lietuvos opiausieji rei
kalavimai ir klausimai yra pateik
ti memorandumuose pagal VLIK 
pagrindus J. A. Valstybių ir Ang
lijos vyriausybėms. Prancūzijos 
vyriausybei toks memorandumas
bus įteiktas, kai tik pasieksime 
Paryžių, — baigė VLIK pirminin
kas M. Krupavičius žį trumpą 
pasikalbėjimą. Bal. Brazdžionis

Argentina numato priimti 15.000 lietuviu

Hector McNeil
ATKIRTO GROMYKAI

Lietuvos skriaudų pavyzdžiais
(Autentiškas tekstas)

Lake Success (LAIC). Šiuo metu 
Jungtinės Tautos dar nemėgina 
liesti pavergtų tautų išlaisvinimo 
problemų. Netgi pagrindinių žmo
gaus teisių ir UN Carterio dėsnių 
paneigimas debatuose „apeina
mas". Pvz., žmogaus teisių paneigi
mas Balkanų valtybėse buvo nu
kreiptas Didžiųjų Valstybių nuo
žiūrai. Girdi, lai jos pačios pasitei
raus, ar laužomi taikos sutartyse 
nustatyti dėsniai, gi bolševikų pa
veržtos vyriausybės prašokos

sutarties, kuri buvo panaujinta 
1931 ir 1934 metais, ir aš manau, 
kad ji tebėra galiojanti ligi šian
dien. Joje ji sutiko gerbti Lietuvos 
suverenitetą ir jos teritorinę ne
liečiamybę, ir vėl nebuvo tame jo
kių šių frazių nudailinimų. Ši su
tartis buvo 1933 m. sustiprinta 
agresijos apibūdinimo sutartimi, 
kuri pareiškė, kad jokie politinio, 
karinio, ekonominio ar kitokio po
būdžio samprotavimai negalės būti 
agresijos pretekstu arba pateisini
mu. Niekas negalvotų, kad tame 
nebuvo gana plataus, gerai ratifi
kuoto supratimo, saugojančio Lie
tuvos sienas.

1939 m. spalių 10 d. Lietuva pa
sirašė savitarpio pagalbos sufartj, 
pagal kurią Sovietų Sąjungos pa
jėgos įtaisė bazes Lietuvos žemėje.

— Kaip pasisekė kelionė J. A. 
Valstybėse?

— Kelione esu patenkintas, — 
tarė prel. M. Krupavičius. — Pa
lyginti, pasiekta daug. Mūsų se
nieji išeiviai J. A. Valstybėse gy
vena Lietuvos rūpesčiais ir jos 
vargais, laisvinimo darbe prisi
deda kiek galėdami ir išmany
dami. Suprantama, čia kalbu tik 
apie tuos, kurie nėra apsikrėtę 
bolševikinėmis bacilomis. Jų J. 
A. Valstybėse esama apstokai. 
Gaila, kad lietuvis negali prare
gėti ir savo Tėvų žemę pamynęs 
po kojų! Kiek sunkiau yra taip 
pat ir su Amerikos lietuvių jau
nimo dalimi, kuris nutolęs nuo 
lietuviškojo gyvenimo ir jo idea
lų. Reikia manyti, kad nuvyku- 
sieji mūsų tremtiniai padarys rei
kiamos įtakos tam jaunimui. Nu
tolusius ir nuklydusius nuo lie
tuviškųjų gal pajėgs sujungti 
bendron idėjon. bendran darban.

Lietuviškoji JAV visuomenė 
gyvai rūpinasi ir tremtinių, ir 
Lietuvos reikalais. BALF ir ALT 
tos visuomenės yra palaikomi. 
Tiesa, kartais pajuntama kiek jos 
nusilpimo, bet gera organizacija, 
gyvas žodis tą nusilpimą gali su
mažinti. Pasireiškęs nedarbas ir 
įvairios rinkliavos mažina aukas 
Lietuvai ir lietuviams. O tačiau 
Lietuvos laisvė be aukų neįma
noma, aukos jai reikalingos. Visi 
patriotai kiek tik išgali rėmė ir 
rems. Veiklos rezultatai visada 
bus tvirtesni, jei kiekvienas lie
tuvis tą reikalą jaus.

BALF-o ĮSTAIGA EUROPOJE 
prieš keletą mėnesių buvo suda
riusi lietuvių tremtinių sąrašus, 
kuriuos pasiuntė i Argentiną Lie
tuvių Imigraciniam Komitetui, pra
šydama išrūpinti leidimus Argen
tinos vizoms gauti. Dėl mums ne
žinomų priežasčių Argentinos vy
riausybė bet kokią imigraciją bu
vo sustabdžiusi ir naujų leidimų 
įvažiavimui i Argentiną pagal ko
lektyvinius sąrašus nė. vienai tau
tybei neišdavinėjo. Tačiau šiomis 
dienomis BALF-o Įstaiga gavo 
Lietuvių Imigracinio Komiteto pra
nešimą, kad buvo padaryta naujų 
žygių gauti leidimus 15.000 lietu
vių įvažiavimui į Argentiną. Minė
tam Komitetui Argentinos Prezi
dentūros ir Valstybės Kontrolės 
aukštų valdininkų užtikrinta, kad 
prašymas leisti įvažiuoti į Argen
tiną 15.000 lietuvių š. m. gegužės 
mėn. pabaigoje bus teigiamai iš
spręstas. Šiuo metu Imigracinis 
Lietuvių Komitetas Argentinoje tu
ri sąrašus, kuriuose įrašyta 10.000 
lietuvių, norinčių gauti vizų leidi
mą. Turint minty, kad leidimus 
numatoma duoti 15.000 lietuvių ir 
kad dalis seniau užsirašiusiųjų į 
Argentiną jau yra išvykę į kitas 
šalis, minėtas komitetas prašo at
siųsti naujus papildomus tremti

nių sąrašus. Tam tikslui BALF-o 
Įstaiga pradeda vykdyti tremtinių 
registraciją..

Todėl tie tremtiniai, kurie yra- 
anksčiau įsirašę į minėtą sarąšą, 
yra prašomi pranešti ar nori gauti 
leidimą vykti į Argentiną. Taip 
pat registruojami ir nauji kandida
tai. Pastarieji prašomi BALF-o 
Įstaigai atsiųsti apie save šias ži
nias: 1. Pavardė ir vardas, tėvo 
vardas. 2. Gimimo data ir vieta.
3. Giminystės santykis su šeimos

iš galva (žmona, sūnus, duktė ir 1.1.)
4. Profesija. 5. Dabartinis adresas.

Pareiškimus prašoma atsiųsti ne 
vėliau kaip iki š. m. birželio 30 d. 
šiuo adresu: BALF (13b) Mūn- 
cherf 27, Rauchstr. 20.

Argentinos Imigracinis Komitetas 
kartu informuoja, kad įvažiavimui 
leidimus gaus ir pavieniai asmens, 
turį daugiau 45 metų amžiaus, bet 
tik ribotas skaičius. Registruojan
tis šeimai, į amžių neatsižvelgia
ma, taigi jei šeimose bus vyresnio 
amžiaus narių, nei 45 metų, į Ar
gentiną galės išvykti. Bus laiko
masi principo šeimos neskaidyti, 
tačiau nepageidaujama tokių šei
mų, kurių jaunesnio amžiaus nariai 
išvažiuoja į kitas šalis, o senes
nieji pasirenka Argentiną.

BALF-o Įstaiga Europoje.

Jluilii toji HClVC GtyaMMuiįa?
— Labai įdomų, kas nuveikta 

politinėje srityje?
— Kai tik nuvykome, tuojau 

apsilankėme JAV Departamente, 
apsilankėme ir dabar, išvykdami. 
Valstybės Departamentas priėmė 
ir išleido gana draugiškai ir pa
lankiai. Buvome priimami ne 
kaip privatūs asmenys, bet kaip 
vyriausiųjų Lietuvos atstovauja
mųjų organų vadai — kaip VLIK 
ir VT atstovai.

„Puiki toji NCWC organizaci
ja“, — pasakojo būreliui naujųjų 
emigrantų New Yorko stoty buv. 
kemptenietis DP J. Kr. Jo įvažia
vimo į JAV dokumentai ėję tie
siog per DP Komisiją Vašingtone. 
Artėja laivas į New Yorką, pra
dedu galvoti, kaip čia bus iškėlus 
koją į krantą, — pasakoja toliau 
tas pats tautietis. — Giminės Či
kagoje, vargu ar atvyks pasitikti,

Deportuoja net zvens
Deportacijos liga kuria užsikrė

tę bolševikai, nepamiršta net 
žvėrių. Stokholme leidžiamas ko
munistų propagandos laikraštpa- 
laikis „Nyheter fran Sovjetunio- 
nen“ skelbia, kad seniau Sibire 
nebuve nė vieno zuikio. Per dau
gelį metų visagaliams sovietų 
mokslininkams nepavykę, net 
marksizmo, leninizmo ir mičuri- 
nizmo pagalba, išaiškinti, kodėl 
taip. Dabar šis klausimas išspręs
tas tikrai genialiai: zuikiai ne
įstengę peršokti Uralu kalnų. 
Matyt, kapitalistinė santvarka 
neleido jiems tinkamai išsivysty
ti. Tuojau Maskvos įsakymu Si
biran lėktuvais nugabenta keletą 
šimtų zuikių, o dabar ten jų visur 
pilna. Tur būt, tais pačiais lėk
tuvais, grįžtant, iš Sibiro atvežti

tie 700 vilkų Į Latviją, kurie ten 
dabar suskaičiuoti, o kurių ten 
pirma nebuvo. Deportuotieji žvė
rys, pasak laikraštuko, naujose 
gyvenimo vietose jaučiasi gerai, 
ko nebūtų galima pasakyti apie 
žmones. Pvz., šernai, pervežti į 
Kalinino ir Rjazaniaus sritis, ten 
jaučiasi dabar ko puikiausiai. 
Kasmet iš Voronežo į Pabaltijį ir 
Gudiją pergabeną šimtus Vėbrų, 
o iš Pietų Rusijos į Vid. Azijos 
respublikas — šeškus ir stepių, 
žiurkes. Kokia nauda iš to, kad 
ten prisiveisia žiurkių, — tai tuo 
tarpu dar Kremliaus militarinė 
paslaptis. Greičiausia jos ten rei
kalingos eksperimentams patirti, 
ar arti bolševikų valdžios galas, 
nes sakoma, kad nuo skęstančio 
laivo žiurkės bėga. (LLV,'SB)

o svarbiausia: kas išpirks bilietą 
man ir šeimai į Čikagą. Tik spė
jus išlipti į krantą, prieina vienas 
NCWC pareigūnas ir, pastebėjęs, 
kad aš neturiu NCWC ženkliuko, 
paklausia, ar aš esąs katalikas. 
Gavęs teigiamą atsakymą, tuoj 
mus visus nusiveda prie kitų 
NCWC pareigūnų, prisega vie
šiems trims NCWC ženkliukus, iš
duoda bilietus traukiniui į Čika
gą, įdeda dar 32 dolerius maistui. 
Kažin ką būčiau daręs priešingu 
atveju“, — baigia lietuvis J. K.

Tai tik vienas menkas pavyz
dėlis, parodas didelį tos organiza- 
cicjos rūpinimąsi naujai atvyku
siais emigrantais. Pradedant su
muštiniais ir kitokiais užkandžiais 
uoste, toliau — kelionės išlaidų 
apmokėjimu, įdėjimu kelionpini
gių maistui, nurodinėjimais bei 
patarimais stoty, pranešimais gi
minėms apie tikslų atvykimą, — 
tai vis tos katalikiškosios organi
zacijos pasitarnavimai naujie
siems emigrantams. Atvykstan
čiųjų giminės, sutarčių parūpin- 
tojai gal ne vienąs ir apmokėtų 
tas išlaidas, bet tik ne visi. Ar 
paskolos būdu teikiama šitoji pa
rama, nežinau, tačiau reikia pa
brėžti, kad tai yra kiekvienam 
naujam emigrantui didžiulė pasi- 
pirtis — parama.

L. Valiukas

Hector McNeil 
kalba JT suvažiavime

teiktis atsiliepti į „didžiųjų" pak
lausimus . . .

Visvien, apie tuos reikalus besi
ginčijant, neapsienama be prisimi
nimo apie dar baisesnę būklę'Lie
tuvoje ir oficialiai aneksuotose 
valstybėse.’ Štai, pagrindinėje ko
misijoje (Committee One), kuri 
nustato darbų eigą, sovietų atsto
vo Gromykos daromų priekaištų 
Amerikai ir Anglijai supykintas, 
britų atstovas, Valstybės Sekreto
rius Hector McNeil balandžio 21 d. 
priminė rusams apie jų baisius 
darbus Lietuvoje ir kitur. LAIC 
korespondentas klausėsi kalbos. 
Deja, komisijų posėdžių stenogra
mos nedalinamos ir p. McNeil kal
bėjo impromptu, be užrašų. Tik 
dabar pavyko iš Britų Delegacijos 
gauti autentišką tekstą, kuris čia 
paduodamas vertime:

„Leiskite man labai trumpai pri
minti Komisijai apie tai, kas atsi
tiko Lietuvoje. Sovietų Sąjungos 
vyriausybė išsižadėjo visų suvere
numo teisių visiems laikams — ir 
ten nebuvo atsargių, maloniai nu
dailintų advokatiškų frazių apie 
tai — laisvai suderėta sutartimi 
liepos 12 d. 19 ir pasirašyta 
1926 m. rugsėjo 26 d. (Pastaba: čia 
p. Ministeris supainiojo taikos su
tartį su nepuolimo ir draugingumo 
sutartimi, LAIC). Ji (sovietų vy
riausybė) buvo surišta nepuolimo

Visvien, 7-tas straipsnis laidrvo, 
kad ji (sutartis) „jokiu būdu ne
palies susitariančių pusių suvere
ninių teisių, ypatingai jų valstybi
nės organizacijos, jų ekonominių 
ir socialinių sistemų, jų kariškų 
patvarkymų ir, bendrai, nesikišimo 
į vidaus reikalus dėsnio."

Komisija žino likusią pasakoji
mo dalį. 1940 m. birželio 14 d. Lie
tuva gavo Sovietų Sąjungos ulti
matumą, reikalaujantį vyriausybės 
atsistatydinimo, policijos viršinin
ko suėmimo, vidaus reikalų minis- 
terio suėmimo ir nevaržomo Sovie
tų Sąjungos (karo) pajėgų įsileidi
mo. Raudonoji Armija užėmė visą 
šalį. Po to, liepos 14 d. jie atliko 
rinkimus, rinkimus, kurie nuvedė 
prie nutarimo šią šalį inkorpor loti 
Sovietų Sąjungos vidun.

Lietuviu - Latviu Vienybės 
kongresas Hannoveryje
Birželio 1 d. Hannoveryje Accti 

DP stovykloje buvo suvažiavęs 
Latvių — Lietuvių Vienybės kon
gresas. Apie 12 vai. įvyKo šiame 
kongrese dalyvaujančių tos orga
nizacijos skyrių atstovų konferen
cija, kurioje centro valdyba ir 
skyrių įgaliotiniai padarė iš savo 
veiklos išsamius pranešimus. Iš’ 
centro valdybos pranešimo paaiš
kėjo, kad LLV Vokietijoje turi 
vienuolika skyrių, taip pat įkurta 
skyrių Anglijoje, Kanadoje ir 
Australijoje. Per konferenciją iš
rinkta centro valdyba iš 8 asmenų.

Popiet 16 vai. buvo pats LLV 
kongresas, kurio dalyviai išklausė 
A. Nasvyčio, O. Liepinš ir J. Bra- 
čo referatų. Pabaigoje padaryta 
LLV laisvės dekoracija, kurioj pa
reiškiama, jog lietuviai ir latviai 
yra broliai, jų oendra praeitis ir 
jų vienybė — laisvės laidas. Mes 
niekad neišsižadėsim savo tėvy
nės, mes ir svetimuose kraštuose 
gyvendami kovosime dėl savo 
kraštų laisvės, — pabrėžiama 
deklaracijoje. K.V.Z.

VALOMA LABOUR PARTY
Londonas. Britų Labour Party 

išmetė du savo narius — K. Zil- 
liacus ir L. J. Solley dėl to, kad 
jie puolė vyriausybės užsienių 
politiką. Penki kiti partijos na
riai dėl nusižengimo partijos dis
ciplinai pašalinti iš kabineto na
rių privatinių sekretorių postų. 
Partijos metiniame pranešime sa
koma, kad ji turi 5.422.437.1947m. 
gale turėjo 4.685.000.

Pabalfieciai stovyklas palieka pavyzdingai
Laikraštis „Fuldaer Nachrichten“, 

rašydamas apie tai, kaip pabaltiečiai 
paliko Fuldos miestą, tarp kito sa
ko: „Patikrinant Konstantino karei
vines Fuldoje, radome, kad patalpos 
paliktos pavyzdingoje tvarkoje. Nie
kur nematėm tokių sunaikinimų, ko
kie buvo konstatuoti Bad Salzschlirf, 
kur buvo patalpinti žydų DP. Visi 
baldai, instaliacija ir kiti daiktai 
buvo savo vietose. Galima pabrėžti, 
kad dauguma pabaltiečių prieš pa

liekant patalpas buvo jas rūpestin
gai išvalę. Dabar kareivinėse patal
pins vokiečius, kurie neturi butų.“

BELGIJOJ LANKOSI POLITRUKAI
Kai kuriose. DP stovyklose Bel

gijoj lankosi sovietiniai politru- 
kai, lydimi belgų policijos, vertė
jų, ir maloniai kviečia grįžti į 
„tėvynę" pasibaigus darbo sutar
čiai. Kai kur šie lankytojai buvo 
puolami. (GŠ)
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ANTANAS RAMŪNAS

Apsiausk, Svety, mane šviesa žvaigždėta!
Sekminių - Devintiniu Lietuva

Tu iš dangaus, keleivi Visagali, 
Šviesa didi Tave išduoda ir išduos: 
Pabūk manu svečiu manam kukliam narvely 
Ir apsakyki, kad danguos . . .

K. Inčiūra

Sekminės. Šis vardas sukelia mū- pasauliui žinią: kas gali būt geres- 
atmintyje pavasario žalumynais ir nis, negu Tu? ... Apsiausk, Svety, 
žiedais pasipuošusią Lietuvą; žalius mane šviesa sava žvaigždėta — 
Lietuvos laukus, kur banguoja paslėpsiu savo degančius veidus ... 
rugių plotai; sodybas, soduose Ir siela svaigdama maldaut Tavęs 
paskendusias; prieangius, papuoši norėtų — nors tamsią naktį šią 
tus Sekminių berželiais; seklyčią, pasiliki pas mane!..."
kur palangėse stiebiasi bijūnai... Giliau įsižiūrėjus, pasirodo, kad

Mėgsta lietuvis Sekmines, mielos gventosios Dvasios gyvąja švento- 
' jos piemenaičiai, jau iš anksto jų ve u jr privalo Įapti ne tlk atski. 

rytmečiui besirengiančiam; mielos ,as žmogus. bet ir visa žmonių gi. 
jos žilagalviu! seneliui, močiutei minė visa žmonija. Šitoj vietoj ;r 
sengalvėlei, prieangyje ar sode s,ypį Sekminių šventės prasmė ir 
po baltai žydinčia obelimi ryman- jos gy)is; Sventoji Dvasia vykdo 
clal' ■' , tarsi Dangaus ir žemės sutaikinimo

Alyvų žiedai, baltas, it sniegas, bei suluokimo veikaią. plrmas ir 
vyšnių žydėjimas,,svaiginantis jas- Mtent _ individualus, atskiras te
minu kvapas ... Visa tai yra tas kių Dangaus ir žemės sutuoktuvių 
nuostabus apsiaustas,, kuriuo jau momentas buvo Dieviškasis Įsikū- 
pati gamta apsupa šią šventę. Bet nijimas kada Nekaltai Pradėtoji 
tai tik apsiaustas. Sekmimų apei- Mergelė Marija sav0 (sčiuje už. 
gos, Sekminių vainikai, gėlės, pa- sklendė Dievybę ir taip tapo gy- 
vasario žalumynai ir žiedai tai ypjj £ųev0 šventovė. Antras ir bū- 
tik regimas apdangalas, tai tik sint- tent — universalus, visuotinis tokių 
boliai, kurie gaubia ir slepia antlai- Dangaus ir žemės sutuoktuvių mo
kinį, anterdvinį turinį ir gilią die- m(!n,as buvo istorinė Sekminių die
viškąją prasmę. na Jeruzalėje, kada Sventoji Dva-

Sekminės yra Šventosios Dvasios sla „ Hežuviais nužengė iš 
šventė. Šventas Rastas mus moko, Dangaus į tlkindiųjų bendruome- 
kad žmogus gali tapti Šventosios nų, kada ,autas vlsa žmonių 

. Dvasios gyvąja buveine, tarsi gy- iminę apimanti| Šventojoj Dvasioj 
vąja šventove, bažnyčia (plg. 2 Kor. Bainyčia tapo vtenas ,nis.
6, 16). Is čia ir įsakymas: žmogų, unjs Kristaus Kūnas lr gyvoji Dle. 
šią retą šventovę, skaistų išlaikyti, vo žventovė Įsikūnijimo įvykiu 
saugoti, Dangiškam Svečiui durų į užmezgamas Dangaus ir žemės san- 
save neilždaryti. Ir tikrai, kas tuokūS pats pirmasIs dievažmogiš- 
zmogui gali būti didžiau, palaimiu- kasls ir dedamas pagrindas, 
giau , negu kad turėti savyje Dan- Q SeknIinių įvykiU| t y. Bažnyčios 
gų ir tapti jo gyvu nešiotoju? To- gimimu pradedamas staty ti pals 
del visiškai suprantamas žmogaus Djeviškosios Jeruzalės, arba Dan- 
ir būtent - moderniojo žmogaus Karalystės, rūmas. . 
karštas Dangaus ir Dangiškojo Sve
čio pasiilgimas, kuris gaivalingai Taigi, Sekminės yra Bažnyčios 
prasiveržia šiais poeto žodžiais: gimimo šventė. Bažnyčios paslap- 
„Myliu, Svety, Tave! Neužveriu tis yra didelė. Deja, tik šiandien 
langinių ir vakarais į vieškelį’ žiū- pamažu pradedama į ją įsigilinti, 
riu. Sulaukęs taip džiaugiuos, nešu Laikai jau praėjo, kada į Bažnyčią

buvo žiūrima kaip į.kokią išorinę 
juridinę instituciją bei administra
ciją. Pamatuotai pabrėžia rašytojas 
Werfelis: 20 šimtmečių žmonijai 
buvo dar per maža krikščionybės 
bei Bažnyčios vidiniam grožiui at
skleisti ...

Sekminių įvykis stovi priešprie
šais Babelio įvykiui, jeigu Babelis 
ženklina tautų ir visos žmonių gi
minės moralinę ir fizinę dezinte
graciją, visuotinį nesusipratimą, 
tai Bažnyčios gimimas Sekminių 
rytmetį, atvirkščiai, ženklina, ne
paisant kalbinių, tautinių, rasinių, 
profesinių, luominių, valstybinių ir 
kt. skirtumų, tautų ir visos žmo
nių giminės moralinę ir fizinę 
reintegraciją Kristuje ir per Kris
tų, ženklina visuotinį susipratimą 
ir aukščiausią vienybę, taip kad 
visi tampa vieni kitų ir to paties 
mistinio Kristaus Kūno, Šv. Dva
sios gaivinamo, sąnariai (plg. Ef. 4, 
1—25).

Iš to, kas sakyta, aiškėja tarp 
Sekminių šventės iš vienos pusės 
ir Dievo Kūno, arba Devintinių, 
šventės iš antros gilus vidinis są
ryšis. Gal ne atsitiktinis dalykas, 
kad šios abi šventės taikingos lie
tuvių tautos taip mėgiamos, nes 
iš tikrųjų — tai ne gegužės 1 d., 
paženklinta kūjo ir pjautuvo žen
klu, bet katalikiškosios, arba vi
suotinės, Bažnyčios užgimimo die-, 
na, paženklinta padangių ūžesiu ir 
liepsnos liežuviais, nusileidžian
čiais iš Dangaus. Tai yra tautų ir 
visos žmonijos dvasinio solidaru
mo, visuotinio susipratimo, susi
taikinimo šventė. Ogi Devintinės, 
arba Dievo Kūno šventė, yra tos 
dvasinės vienybės ir bendradar
biavimo per Kristų ir Kristuje re
gimoji išraiška. Čia slypti tikrojo 
tautų ir žmonijos susivienijimo 
raktas.

Sekminių dieną kiekvienas lie
tuvis ir visa lietuvių tauta turėtų 
pakelti savo mintį į dangų ir

Lieknieji mūsų gimtųjų laukų berželiai

melsti, kad Dieviškosios Meilės ir 
Kūrybos Dvasia, kuri pasaulio kū
rimo pradžioje sklendeno viršum 
vandenų, kuri įvykdė Dieviškąjį 
Įsikūnijimą, kuri Sekminių dieną 
liepsnos liežuviais nusileido ant 
tikinčiųjų, pradėdama žmonijos ir 
visos žemės veido atnaujinimo, at
kūrimo istorinį veikalą, - nušvies
tų tą tvirtą neperregimą dvasios 
tamsą ir kryžkeles, į kurias pa

teko šių laikų žmonija. Kaip nie
kad, tinka šiandien žmonijai šū-' 
kis, įrašytas Oksfordo universiteto 
įėjimo vartuose: „Deus illiumina- 
tio mea, Dievas — mano šviesa"; 
kaip niekad, tinka šiandien kiek
vienam žmogui, kiekvienai tautai, 
valstybei, kontinentui ir visai žmo
nijai malda: „Deus illiumina te- 
nebras meas! — Dieve, apšviesk 
mano tamsybes!"

(5) Paulius Jurkus

VIENO AUKSINO ISTORIJA
Nedrąsiai pradėdavo brėkšti ry

tas. Berniukui atrodydavo, kad ten 
anapus lango ateina gerieji žmo
nės iš senutės pasakų ir auksu 
paverčia degančią skalą. Tada jis 
pajusdavo džiaugsmą, kad turi na
mus, kur gera ir turtinga. Pagal
vodavo tuomet ir apie mane, mie
gantį skrynioje.

Languos prašvitus, senutė uš- 
pūsdavo skalą ir keldavo Myko- 
liuką. Jis pavalgęs, įsidėdavo duo
nelės į krepšiuką ir išeidavo vir
bų rinkti ar pas kunigą mokytis.

Dienomis skrynios sienose sutik- 
sėdavo vabalėlis. Ramiai vienodai 
kaleno jis, kol pasiekė audeklus. 
Uostinėdamas žygiavo per drabu
žius ir surado mane. Mudu susi
pažinom ir pradėjom draugauti.

Jis turėjo skrynios sienose ilgus 
kelius ir galėjo matyti, kas dedasi 
trobelėj ir lauke. Kraipydamas ūsus 
rimtai man pasakodavo, kad Rai
nis tinginys, negaudo pelių, ku
rios nori įsibrauti į šią skrynią. 
Ir plebys jis buvo nemažas, ir 
smalsus. Išgirdęs vištą kudakenant, 
tuoj išsiskubindavo ilgais takais 
pasižiūrėti. Apsidairęs vėl atpūks- 
nodavo pas mane užilsęs ir pasa
kodavo, kokį gražų kiaušinį padėjo 
vištytė.

Kartą vabaliukas man kalbėjo, 
kad jau laukai žaliuoja ir senoji 
obelis ties langu sužydo.

Tada senutė atidarė skrynią, pa
ėmė mane su skepetaite, įdėjo 
krepšin, kur buvo duonos, medaus

ir sūrio ir, pasiėmusi berniuką, 
išėjo.

Aš gi klausiau savęs, kur neša 
mane? Juk, visą žiemą šiltai ir jau
kiai išgulėjęs senutei daug padėti, 
kad jos trobelė ir apdaras • nebūtų 
taip skurdūs. Nekantriai laukiau, 
kas su manim atsitiks.

Ilgai keliavo jie mažom kalvom, 
kur garbiniavosi žolė ir nardė 
linksmi paukščiai. Perėjo daug upe
lių ir upių, miškų ir šilų.

Mykoliukas pavargęs paklausė:
— Ar dar toli iki šventojo An

tano?
— Palūkėk, vaikeli, pakentėk.
— O kodėl, senute, ten einame? 

Juk galėtų šventasis Antanas pas 
mus ateiti.

— Mykoliuk, šventasis Antanas 
yra geras vargšų patronas. Kur 
dingtume be jo. Žemė yra didelė 
ir gera, bet vargšų joje daug. Nie
kas jų nemyli ir jais nesirūpina. 
(O, senutė nežinojo, kaip aš ją 
mylėjau!) Mes niekam nereikalin
gi. Tik šventasis Antanas dalija 
mums duoną, suranda pamestus 
daiktus ir sėdasi drauge už mūsų 
stalo ... Jis per ištisus metus 
mus lanko, o mums reikia bent 
kartą pavasarį nueiti pas jį, kad 
mūsų nepamirštų. Dievulis turi 
daug rūpesčių: ponai barasi, kares 
skelbia, ir Dievulis neturi kada 
mumis pasirūpinti, mes prasti juk 
žmonės. Jis mums pastatė šventąjį 
Antaną...

Sustoję išsiimdavo iš terbelės

duonos, medaus ir sūrio, pasimeldę 
užkąsdavo ir. vėl, užsidėję krep
šius, lazdele pasiramstydami eida
vo tolyn. Vakarais sukdavo į kokį 
pakelės kiemą, susirasdavo nak- 
nyvę ir auštant vėl išeidavo ilgais, 
rodos, nesibaigiančiais keliais. Pa
galiau jie pamatė bažnyčios bok
štus ir miesto nmus. Senutė klau
pėsi, bučiavo žemę, kad šventasis 
Antanas dar' jos metuose leido 
ateiti pas jį, ir dėkojo Viešpačiui 
už pavasarį ir visa gera, kurį siun
čia žmonėms. Ji liepė ir Myko- 
liukui bučiuoti žemę, nes ji yra 
gera, ja vaikščiojo tiek daug šven
tųjų ir pats Išganytojas.

Dangaus pakrašty įsirėmę bok
štai kaskart didėjo ir blizgėjo va
karo šviesoje; ir kai jie geso, abu 
keliauninkai įėjo į šventojo Antano 
bažnyčią.

Senutė pastatė kampe savo laz
dą, nes nepagarba eiti su ramentu 
prie to gerojo šventojo. Nusivalė 
dulkes nuo kojų ir tylutėliais 
žingsniais trepseno į bažnyčios 
vidurį.

Šventasis Antanas žvelgė iš al
toriaus apsidengęsbrangiais sidabro 
rūbais, kukiais jį apvilko tie patys 
vargšai, kad jis būtų vienas pats 
turtingas tarp vargšų. Jis turėjo 
rankose pintinėlę duonos dalijo 
alkaniems, kurie grūdosi aplink.

Senutė atsiklaupė, paklupdė ir 
Mykoliuką ir pabučiavo grindis. 
Jie nedrįso žvelgti į šventąjį, kuris 
turi tiek daug vargšų aplink save.

Aš gulėjau kvepiančiame krep
šelyje ir laukiau, kas gi dabar bus?

Senutė meldėsi ir laukė, kol iš
siskirstys žmonės ir kiek daugiau 
subrėkš. Tada apėjo keliais aplink 

altorių, meldės, kad sugrąžintų į 
savą pastogę vaikus, kad neleistų 
jai vienai numirti.

Prie altoriaus laiptų buvo dė
žutė, kur maldininkai įmesdavo 
aukas. Senutė prislinko prie jos, 
pasilenkusi atrišo skarelę ir slapta, 
kad niekas nematytų, įmetė mane. 
Buvau vienintelis jos pinigas, ir 
tą patį atidavė šventajam Anta
nui!

įkritau tyliai, didelio džiaugsmo 
apimtas. Atėjau tarnauti Dievui! 
Tiek metų praklajojęs, būsiu ra
mus ir patenkintas. Įkals mane kur 
į monstranciją, šalia ostijos sto
vėsiu altoriuje visų pagarboje. Ei
siu didelėse procesijose, kur ant 
kelio kris žiedai, klaupsis žmonės, 
o virš jų galvų plevens vėliavos ir 
plauks altorėliai. Aš būsiu tylus, 
savo žvilgsniu kalbėsiu žmonėms 
apie paguodą ir ramybę.

Prisiritau prie dėžutės plyšio. 
Norėjau pamatyti senutę ir jai 
padėkoti, kad mane čia atnešė ir 
pabaigė neprasmingą mano ke
lionę.

Pro plyšį mačiau, kaip į bažny
čia įėjo gražiai apsirengęs ponas 
ir taip pat darė auką šventajam. 
Išdidžiai jis pasisukinėjo, kad visi 
matytų, garsiai sukrenkštė ir įmetė 
varinį pinigą.

Garsiai skambtelėjo šis ir pasi
pūtęs žvalgėsi, kodėl neatiduoda 
tinkamos pagarbos, juk jis turtingo 
bajoro pinigas. Čia pamatė mane ir 
nustebo:

— Auksas! Ar tik ne vaivada 
tave atsiuntė?!

Tylėjau ir glaudžiausi prie ply
šio, kur buvo galima matyti be- 

brėkštančią bažnyčią. Prislinko ir 
variokas pasižvalgyti.

Senutė ir Mykoliukas palengvė- 
liais krūpštino laukan. Pro šalį 
lenkė bajoras, praskleidęs raudoną 
apsiaustą.

Ir čia išvydau, kaip iš suolo pa
kilo žmogus, priėjo prie senutės ir 
įdėjo į krepšį duonos kepalėlį.

Džiūgavau, šokinėjau ir gyriau 
šv. Antaną, o variokas paniuręs 
nusirito į kampą, ir, kažką bambė
damas, snaudė.

Bažnyčioje nutilo visi žingsniai, 
brėška pripildė suolus ir užmigdė 
viškas. Tada atėjo broliukas vie
nuolis, atrakino dėžę, susipylė pi
nigus į skreitą ir nusinešė į vie
nuolyną,

VIENUOLYNE
Buvo šiltas vakaras. Topoliai 

miegojo, sustoję aplink šventorių. 
Iš tolimų lankų atėjo rami pava
sario šiluma ir kvepėjo ties vie
nuolyno langais.

Brolis, atnešęs mus į nedidelį 
kambarį, pažėrė ant stalo ir išėjo 
savais keliais. Gulėjau vidury 
krūvos prislėgtas ir galvojau, kur 
mano senutė atras nakčiai prie
glaudą.

Bokšto laikrodis skaitė valandas 
ir skelbė artėjantį vidurnaktį. Tada 
atčiužėjo vėl broliukas su žvake. 
Jį sekė senas tėvas, kalbėdamas 
poterius. Pamatęs ant stalo pinigų 
krūvą, jis užsidengė akis.

— Ir kam gvardijonas paskyrė 
mane tos mamonos skaityti, — 
skundėsi. — Skaityk, broleli Niko
demai, tu vienas, skaityk, prilaužk 
savo širdį prie to velnio raugo; 
aš poteriausiu.
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Is Červenės pragaro vėl prie ganytojiškojo darbo
KUN. ANTANO PETRAIČIO 25 METŲ KUNIGAVIMO SUKAKČIAI

Tai buvo 1918—1919 metais Kau
ne, Žemaičių Kunigų Seminarijos 
sode, pažinau Antaną Petraitį. Abu
du buvome tuose metuose, kada 
lengvas pūkelis pradėjo rodytis 
panosėje, — abu klierikai. Laikai 
buvo neramūs, pasaulinio karo aud
ra nebuvo visai dar nurimusi, mū
sų tėvynė rungėsi žūtbūtine kova
— gyventi ar mirti. Abu ryžomės 
būti Kristaus kovotojais.

— Greit prabėgo studijų laikas ir
— jau 25 kunigavimo metai. Ši
andien kun. Antanas Petraitis „si
dabrinis" jubiliatas, sidabru apsi
dengė ir jo galva . . .

Būdamas iš tų, kurie daugiau 
galėjo, baigęs seminariją ir teolo
gijos fakultetą, kun. Antanas ski
riamas didelių, kaip Zarasų, Ari
ogalos ir Šiaulių Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios vikaru. Ypač Šiau
liuose vikarauti galėjo ne bet kas: 
tik stiprios sveikatos, judrūs, ir 
gabus kunigai, o be to dar kan. 
Sarapo vadovybėje. Šiauliai buvo 
ta vieta, kur jaunas veržlumo kun. 
Antanas galėjo parodyti savo ne
išsemiamos energijos išteklius. Ne
veltui šiauliškiai jį praminė „Fren
kelio bėriu". Vežė jis ten neleng
vą naštą, kurią vėliau, padaugė
jus kunigų, dirbo keli.

Iš Šiaulių kūn. Antanas kelia
mas į Eržvilką jau kelbonu, ir — 
po kelių metų Eržvilko parapija 
sužydi: gražiai sutvarkoma ligi tol 
buvusi apleista beneficija, o svar
biausia — eržvilkiečiai nusikrato 
savo tariamosios laisvamanybės, 
kuri tenai buvo įsigalėjusi. Artimo 
meilės ir labdaros darbais, kurie 
geriau veikia už iškalbingiausius 
pamokslus, kun. Antanas sugri
auna stipriausią tariamųjų laisva
manių argumentą, kad kunigams 
terūpint! tik pilnoji kišenė. Bet 
kun. Antanas ir pamokslininkas: jis 
skelbiamąją tiesą moka įvilkti į 
visų suprantamą formą, dėl to jo

Taip atrodė kun. A. Petraitis, tik ką 
sugrįžęs iš Červenės

kun. Antanas vėl stoja prie gany
tojiškojo darbo.

Priežodis sako, jog kas veža, .tą 
ir plaka. J. E. Arkivyskupas Me
tropolitas, įžvelgęs kun. Antano 
organizatoriškus talentus, skiria 
dabar jį klebonu ir vicedekanu į 
Radviliškį, kur buvo begriūnanti 
bažnyčia ir suirę kiti triobesiai. 
Po kelių mėnesių jis Radvilišky pa
rengia planą naujai bažnyčiai ir 
net... visą medžiagą, nors buvo

kalba, nors nevengia griežtumo ir
net kartais kieto žodžio, pasiekia 
savo tikslą.

Ateina bolševikmetis. Mūsų jubi-
liatas atsiduria NKVD kalėjime.
Išgyvena Červenės pragarą. Iš 800
sulikviduotųjų išlieka tik llf jų 
tarpe ir mūsų. Antanas. Aprašyti 
įvykiams trūksta žodžių, apie tai 
kada nors kalbės istorija. Taigi, 
Dievo lėmimu, kun. Antanas lieka 
gyvas, ir reikėjo jį matyti ką tik 
grįžusį iš Červenės!.., Kiek ap
lopęs suardytus nervus ir sveikatą,Atsiusta paminėti

Kun. J. Prunskis, Aušros Var
tai. Faktai, padavimai, maldos ir 
poezija apie garsiąją Vilniaus 
šventovę. Chicago, Ill., 1949 m., 
40 psl.

P. Tauragniškis, Kelionė į pek
lą. Jumoro, politikos ir kritikos 
pasakėčia iš dabartinių laikų. 
Buenos Aires 1949 m., 16 psl.

KURIS PIRMASIS TREMTINIŲ 
LAIKRAŠTIS

„Aidai”, pasirodę Muenchene 
1944 m. gruodžio mėn., iki šiol bu
vo laikomi pirmuoju tremtinių 
periodiniu leidiniu, nes Vokieti
joje tuo laiku leidžiami kiti lai
kraščiai iš esmės buvo vokiški, 
skiriami lietuviams. Tačiau vienas 
iš mūsų bibliofilų Stasys Pilka ko
vo 3 d. L. B. Tarnybai pranešė, jog 
1944 m. rugpiūčio 6 d. „Vaidylos” 
laive buvo išleistas jo redaguotas, 
mašinėle rašytas 2 psl. laikraštėlis 
„Emigrantai". Jo išėjęs 1 egz. ke
lyje iš Jurbarko į Karaliaučių, 
iliustruotas ranka. („Knygų len
tyna" N r. 4 (11).

vokiečių okupacijos metas, kada 
drausta bet kokia statyba, juoba 
bažnyčios. Kun. Antanas savo as
mens savybėmis mokėjo palenkti 
ir nepalenkiamus Hitlerio valdžios 
vietos pareigūnus.

Dabar kun. Antanas, kaip ir dau
gelis kitų, dypukas ir dalijasi ži
noma tremtino dalia. Nerimsta jis 
ir čia be darbo: jo stovyklos ko
plyčia jau kelis kartus remontuota 
ir dekoruota. Jo santykiai su stovy
klos didžiaisiais ir mažaisiais pui
kiausi. Puikiai jis sugyvena ir su 
vokiečių dvasine ir pasauline vy
resnybe. Gyvenamasis kambarėlis, 
kurį jis dalosi su savo neatskiria
muoju „senuku", — tai tikras 
skruzdėlynas: vieni ateina, „ant 
rodos", kiti poros pfenigų, kiti vėl 
laikraščio ar žinių, kiti vėl ret
karčiais „pulkutės" sudrožti . . . 
Ir reikia stebėtis: kiekvienas gau
na savo . . .

Galop kelios datos: kun. Anta-

-------  O)t toks ranka —
M. VAITKUS

Kai dangūs rūsčiai apsiniaukę, 
kai tvįsta kerštas, jūros kraujo, 
ir išsigandę žmonės laukia, 
ką rytas neša bloga nauja, — 
ištiesk man ranką, mano drauge, 
ir tark: „Tai vyrų žygiams dienos!“ — 
ir te sau audros šėlsta, staugia — 
nebūsiu taip siaubingai vienas.

nas Petraitis gimęs 1896m. birželio 
13. d. Jokūbaičių km., Jurbarko 
vis. Baigęs kunigų seminariją ir 
teologijos fakultetą, 1924m. .birže
lio 13 d. įšventintas į kunigus.

Baigdamas linkiu Brangiam Ju
biliatui, Dievo Apvaizdai leidžiant, 
susilaukti laikų pasidarbuoti lais
vosios Tėvynės dirvonuose!

Kan. M. Sandanavičius

V. Krėvės „Šiaudinėj pastogėj" pasirodant
Daug žodžių, gražių žodžių pri

rašyta apie lietuviškąją knygą. 
Ir prašyta, ir graudenta, ir piktin
tas!: kad tiražas nusmukęs, kad 
leidėjai bankrutuoja, kad lietuvis 
emigrantas nepaskiria knygai ker
telės savo lagamine ... O iš už
jūrių atklysta nusidėjėlių atgaila: 
„Esu apsirengęs, valgyti turiu, jau 
taupau, ateičiai, tik . . . duokite 
lietuvišką knygą!"

Teko šgirsti iš kai kurių trem
tinių šitokią nuomonę: — Tegul 
leidėjai nenusimena. Dabar žmo
nės susirūpinę kasdieninėmis reik- 
menėmis. Kai susitvarkys užjū
riuose, visi šauks: Duokite lietu
višką knygą! Garantuojame!

Pranašytė gal ir optimistinė, bet 
leidėjas ramiai galėtų laukti at
eities, jei jis turėtų susikrovęs ka
pitalus. Dabar gi atsidūręs ap
verktinoje padėtyje. Dažnas atsi
tikimas, kad jis pradėtos spaus
dinti knygos nebepajėgia iš spaus
tuvės išpirkti. Iš tikrųjų, anot J.

Cicėno, gali tekti vargšui leidėjui 
už visą triūsą pasivaikščioti į teis
mą. Tegul kiekvienas tremtinys 
įsisąmonina šią padėtį. Kitaip jo 
šauksmas užjūriuose „Duokite lie
tuvišką knygą t" gali likti neiš
girstas.

Nemaža ligšiol tremtyje, kad ir 
per vargą, yra išėjusių vertingų 
lietuviškų knygų, kurios gali būti 
geri palydovai pailgėjusio) trem
ties kelionėje. Šiomis dienomis 
štai pasirodė „Sūdavijos" išleistas 
V. Krėvės — Mickevičiaus „Šiau
dinės pastogės" naujas leidimas, 
kurio vieta — kiekvieno lietuvio 
tremtinio lagamine. Tai knyga, ku
ri ilgai primins jam ir jo vaikams, 
į kurį pasaulio pakraštį jis atsi
durtų, senąjį mylimą lietuvišką 
kaimą. Ar pamos jis ranka ir į šią 
knygą, kaip ir į kitas, kurios pa
liekamos Vokietijoj sandėliuose

Lietuviškos knygos išlaikymas 
— geriausias laidas, kad Lietuvių 
'tauta per amžius bus gyva. A. S.

turgo R. E. Sherwood praskamba 
patosas: I’ve been hoping to find 
something that’s worth living for 
and dying for. Juk tas patosas, 
kad scena yra verta joje gyventi 
ir dėl jos mirti nuo pat jaunystės- 
dienų pasamonyje ruseno ir są
monėj iškildavo. O čia dar klo
jimų vaidinimai artimame bažnyt
kaimyje, pirmieji Petrapilio lietu
viškos scenos įspūdžiai . . .

Anoji kryžkelė nemaža lėmė. 
Nulėmė, kad vėrėsi lietuviško te
atro linkui durys ir pabiro gyve
nimiškųjų tikslų margieji karoliai.

Todėl apie šią kryžkelę visų pir
miausia teko prabilti.

SEKANČIO VEIKSMO FINALE
Kiekvieną sykį, kai iš savo ba

variško miestelio ramybės vykdą- 
vau Muencheno linkui, aš vis ma
čiau juos. Suardytus, sugniaužytus,' 
iškoneveiktus. Anądien traukia
mus, stumiamus jėgos, o nūdien be
jėgius — simbolius. Bombos tos 
garvežius suglamžė, sustabdė. Bet- 
ant kiekvieno liko taip pažįstamas, 
akims toks įprastas L. G. ženklas. 
Ir Heimatbahnhofu paženklinta 
Radviliškio stotis. »

Sielos akimis regiu dar kitokį, 
iš vaikystės dienų Aukštaitijos 
pievom būdingą vaizdą. Geležiniais 
pančiais surakinti arkliai pamiš
kės pievoje braido. Arklius gele
žim ūkininkas turėjo pančioti, nes 
juos naktim vogdavo. Čigonai, bui- 
liokai ar panašūs niekadėjai.

|— Pasikalbėjimas su pačiu savim —į
, Ištraukos iš autobiografinio rašinio

Living is an art. It's not book
keeping. It takes a lot of rehe
arsing for. a man to get to be 
himself. William Saroyan

KELIAS Į GYVENIMĄ IR Į LIE
TUVIŠKĄJĄ SCENĄ

Anoji kryžkelė. Dulkių kamuo
liais <iave dengdamas Kauno — 
Zarasų keleivinis autobusas jau 
pasinėrė pakalnėn. Kol vis mažė
jančiu objektu iš akių išnyksta ir 
visiškai pradingsta.

Štai jinai — anoji kryžkelė. Šiek 
tiek tapybinė, bet literatūrinei 
inspiracijai netinkama, neš, deja, 
be kryžiaus ir be rūpintojėlio.
Iš kairės: nusmukusio dvarelio ap
leista soda, vis dar saugoti pasi
ryžusi, o jau galutinai sunykti pa
siruošusi, apipuvusi, suirusi tvora.

Gi iš dešinės: grikiai, žirniai, 
ar koks kitas, žydėjimo metu me
dalininkais neišpasakytai smagiai 
kvepiąs augalas. Ir oras čia toks 
padūkusiai tyras, visvien ar žie
mos šalčiais, rudeninėje dargano
je, ar pavasariniame džiaugsme 
saldžiai svaiginąs. Jau nekalbėkime, 
prašau, apie metų laiką, kai tin
giai atsigulusios žalio šieno pra
dalgės pačios prašosi apverčiamos. 
Arba kai dobilai netoliese žydi — 
kuklūs, drovūs baltieji dobiliukai.

Ak, lyg vasaršilčiū vandeniu sie
lą kas nuprausęs būtų!

Arklys prunkščia. Reikėtų jau į 
vežimą sėsti. Likusius penkis ki
lometrus surėžti. Bet dar palau
kim! Atsibučiavus, — parūkykim, 
pa ty lėkim. Visvien ar linksmas

STASYS PILKA

šaltis ausis kanda, ar žydintis svai
gulys baigia širdį užkutenti. Leis
kit dar ir dar anąja kryžkele dva
sią pasmaginti, nors mintim.

Ir kūdikis, ir gimnazistas, ir 
studentas, ir vėlyvesnės gyvenimo 
prasmės ieškodamas, visokiais me
tų mėnesiais pro tą vietą prava
žiuodavau, praeidavau, prajoda
vau.

Su mama su uogienių puodais į 
Petrapilį sugrįždavome. Vis pro 
aną kryžkelę. Kiek kartų pro ją 
iš ųjyčios duobėto kelio į lygų
jį vieškelį kalamaška kad išspruk
davo — vaje, tai buvo važiavimas: 
su žvaguliais, su skambalais, su 
dzinguliukais — kuri katrą pra
lenks!

Su mylimąja gramafono plok
štelę tos kryžkelės garbei užsuko
me — ne iš nusiminimo, aišku..

Eglėšakėm apkaišytas, tėvo kū
ną uždaręs, juodas karstas pra
važiavo. Lėtai, lėtai, vežimų vilk
stinę traukdamas, giesmėmis pa
lydimas.

Gyvenime, kas buvo svarbiausia, 
rodos, pro ją praėjo — pro aną to
limą kryžkelę.

Kelias į Lietuvą. — Vaikystėje 
buvo jinai, dabar aprašomoji.

Pakely juokinga kirpėjo, turko 
su feska, iškaba „Strižka — bri- 
žka į zavižka” tikino, kad esame 
šiaurės-vakarinėje rusiškosios ek- 
spančijos zonoje. Paslaugus mie

stelio žydelis siūlė savo energin
gus patarnavimus lenkų kalbos 
žargonu. Oi, daug kas šitoje pusėje 
buvo primetama, svetima ir nesava. 
Bet štai atėjo riba — šiuo metu 
šlovinama kryžkelė — ir baigta! 
Jokios kitos kalbos, be savos — 
lietuviškos — niekas čia nesupra
to ir suprasti nesistengė. Kai ma
ma metė nuo bričkos „Padėk 
Dieve!" — ir arklas, ir akėčios, ir 
grėbliai aidu atsiliepdavo: ,J)ė- 
kui’’. Dar ir aš sušukdavau — ir 
vėl tas pats „Dėkui" nuaidėdavo. 
Kad ir su nuolaidžia šypsena, kad 
ir ne per garsiai, bet lygiai švie
siai, svetingai.

Anoje kryžkelės pusėje pirmą 
kartą gyvenime pajutau teatro tei
kiamą džiaugsmą. Iš pradžių tai 
buvo Iiętuviškųjų vestuvių impro
vizacinė vaidyba. Ištisą savaitę 
anąsyk pusbrolio vestuves kėlėm: 
valgėm; gėrėm, važinėjom! Vestu
vės buvo senobinės, aukštaitiškos. 
Ir teatrinis mikrobas į procedūrą 
tinkama doze buvo įšvirkštas. Ka
da, pagaliau, pro kryžkelę į kas
dieninę / buitį grįžome, man, vai
kui, baisiai panoro, kad kasdien 
taip būtų! Ne vestuviniai patie
kalai su pyragais ir arielka, bet 
kad visi gyvenimiškose pareigose 
pasiliktų smagiai išradingi, tokie, 
kaip vestuvinėje improvizacijos 
puotoje. Mano imunitetas, pasiro
do, buvo silpnas, dėl to ta teatri
ne liga ir teko’ neišgydomai su
sirgti. ,

Citatoje iš amerikiečių drama-

Paskui gyvenimas savaime pa
sikeitė. Žvangantieji arkliams pan
čiai tapo anachroniškas muziejinis 
daiktas. Realybėje pakako kanapi
nio. Nei arklių, nei karvių iš lau
kų svetimas nebesisavino. Net 
tamsiausiom naktim ir net pačiom 
patogiausiom progom. Pasikeitė ap
linka, pakito pats žemėvąizdis, pats 
žmogus gimtoje aplinkumoje pa
bandė — ir pasidarė tobulesnis. Į 
buitį atėjo daug nauja, kas buvo 
sveika, kas ugdė ir brandino.

Bet suglamžyto gyvenimo fone 
ir vėl gūdžiai žvanga geležiniai 
pančiai. Ir ne galvijui, o žmogui 
skirti. Kur apsižvalgai — riogso 
suardyti, ant svetimų atsarginių 
bėgių sustoję garvežiai. Tarp mi
nų, pažeminime ir kančioje — žmo
giškų širdžių griuvėsiai. Ir koš
marų, šmėklų vejamos alkanų, iš
niekintųjų minių minios. Ir kiek
vienam jų juk vienodai skauda. Ir 
čia pat žmogiška širdis prarado ne
suskaitomus pasiaukojimo heroiz
mo epizodus, ji ieško tikresnės tei- , 
sybės, veržiasi į tobulybę, į meilės 
šilumą. Žmogaus nerami, taip 
trumpai gyvenanti širdis atsiliepia 
į epochos vakchanaliją. Ji susi
spaudžia ir pagreitintai taksi — 
taksi iš baimės,, iš sielvarto, dėl 
beviltiškumo. O geležiniai pančiai 
tebeskamba . . .1

Musu skaitytojams
Birželio mėnesį „Žibu

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

„Žiburių“ administracija
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BUQI-BVQI IR MILAŠIUS
Rašo PR. BUDRYS iš Argentinos

LAIŠKAI IŠ KELIONIŲ

Šalis kurioje gyvename. Mūsų 
naujoji tėvynė — staigmenų, malo
numų, nemalonumų ir kontrastų 
kraštas. Eini, pvz., sostinės gatve, 
pasuki į kairę arba į dešinę pora 
„kvadrų" — ir matai: didelė, be
namė tuštuma ir pelkynas, po kurį 
ganosi arkliai ir kvarkia varlės.

Arba vžiuoji per Patagoniją ir 
Pampą, važiuoji valandą, dvi va
landas, važiuoji dieną, dvi dienas 

— bekraštė monotonija ir lyguma, 
kur žvilgsnis nekabina nei dango
raižio, nei kalno, nei kalvelės. Ir 
staiga — atsimuši į Barilochę ar į 
Mendozą, į granitinį masyvą An- 
dų.

Pasisotinimo seansai ir kultūra. 
Sueina žmonės, papjauna šiokį to
kį atfiną arba jautį, užkuria laužą, 
prisikepa mėsos, susėda aplink ją 
ir sotinasi. Šiltą dieną puošia sta
tinės alaus arba „purenai". Geria
ma irgi ik valiai. Vietiniai ("krio- 
žiai") ta proga geria taip pat , yer
ba mate". Mūsiškiai ją irgi mėg
sta.'Ji žmogų pagyvina, „sukelia 
nervus" (padorus pasisotinimas žmo
gų susnūdina), — ir taip su sočia 
ir jaukia nuotaika praeina sekma
dienio priešpietis, pietūs ir popie
tis.

Jaunimas turi daugiau polėkio. 
Jis į puotos aikštę susirenka die
nai vakarėjant, kai laužas jau bai
gia prigesti, o iš puikių avinų pa
lieka tik nedagraužti kaulai. Tė
vai tuomet užleidžia vietą vaikams: 
aikštelėje prasideda populiarusis 
„Bugi-bugi".

Asadai (jaučių ir avinų valgymo 
seansai), lygiai kaip ir bufetiniai 
vakarai vietos lietuvių klube, buvo 
čia iki šiol vadinami „kultūrinių 
parengimų" vardu. Žinoma: so

Amerika laukia mergaičių
Rašo SESUO MARIJA AUGUSTA

Tremtyje yra daug kilnaus jau
nimo, norinčio aukotis Dievui ir 
savo Tėvynei. Siam idealizmui 
įkūnyti ne kiekvienas tačiau ran
da tinkamą formą. Čia noriu kal
bėti apie mergaites. Ne viena iš 
jų svajoja rinktis vienuolės kelią 
ir kartais susižavi svetimtaučių 
vienuolynais. Iš anksto galima 
pasakyti, kad didelė dalis tokių 
mergaičių nesijaus laimingos, o 
ne viena žus savajai tautai. Au
kos’ kelias geriausiai save įpras
mina, kai pasišvenčiama savo 
tautiečių labui. Šiuo metu tokia 
auka Įgyja dar didesnės prasmės, 
kai lietuviškos vienuolijos emi
gracijoje pasidaro nepakeičiami 
židiniai lietuviškajai kultūrai iš
saugoti ir plėsti, o kai kur ir 
gęstančiai Ifetuvybei išsaugoti.

Čia noriu atkreipti dėmesį į 
vieną lietuviškiausių vienuolijų 
Amerikoje, būtent — Nekalto 
Prasidėjimo Marijos Seseris. Si 
mergaičių vienuolija yra išaugusi 
Lietuvos žemėje. Ją įkūrė šven
tasis mūsų arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius kaip tik tuo metu, 
kai kūrėsi mūsų rfepriklausoma 
valstybė — 1918 m. Ligi šio karo 
ši vienuolija turėjo' 200 seserų ir 
32 savo įvairaus darbo židinius, 
išsklaidytus po visą Lietuvą.

Kaip kitados šv. Kazimiero se
serys atkilo iš Amerikos į Lietu
vą, taip Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserys iš Lietuvos perkėlė 
savo židinių dalį į Amerikos lie
tuvių pasaulį. Sitai padaryti jos 
dar spėjo prieš šį karą, o dabar 
sparčiu žingsniu užkariauja Ame
rikos lietuvių simpatijas savo 
lietuvišku katalikišku darbu. O 
tų darbų barai: jaunimo auklėji

Kerbelienė, E. Vilčinskaitė-Ryse- 
lienė, St. Džiugis, A. Valentina
vičius ir kt.

Muzikai: pianistas Andrius Kup
revičius, Vyt. Kerbelis, smuiki
ninkė E. Kuprevičiūtė; chorvedžiai 
V. Rymavičius, L. Stasiulię ir kt.

Dailininkai: R. Kuprevičius, O. 
Jablonskytė.

Baletas: Rosita Ryliškaitė, Colon 
teatro balerina-, Vyt. Namiko va
dovaujamas stiprus tautinių šokių 
ansamblis.

Iš gyvesniųjų visuomenininkų 
paminėtas Alf. Grauslys. Jo inici
atyva neseniai čia įvyko Oskaro 
Milašiaus mirties dešimtmečio pa
minėjimas. Tai buvo gal pirmas, 
tikrai kultūringas vakaras, suruoš
tas Argentinos lietuvių kolonijai. 
Nors paskaitininko neramiai pate
tiškas kalbos stilius ir nelabai tiko 
kalbėti apie ramų kenčiančios sie
los poetą, — programa praėjo gra
žiai jr įdomiai. Ypač stiprios pa
sirodė deklamatorės: M. Mikal
čienė, vakaro įžangoje padeklama
vusi J. Aisčio „Poetui", ir L. Petra
vičienė, užsirekomendavusi giliu 
Milašiaus dvasios supratimu, pa- 
skaitydama „Rugsėjo simfoniją" ir 
,.Miguel Manaros" fragmentą (Gi
rolamos ir Miguelio dialogas).

Šuolis gal ir per daug staigus. 
Tarp asado ir ligšiolinių, vietinių, 
silpnučių scenos mėginimų ir O. V. 
Milašiaus — bedugnė per daug 
gili ir plati. Pereinamojo tilto sto
ka yra aiškiai jaučiama. Bet -graži 
iniciatyva pripažinta ir darbas 
sveikintinas.

Artimiausioje ateityje numato
ma: A. Kuprevičiaus koncertai 
Kordoboje argentiniškajai publi
kai; saviesiems — E. Kuprevičiū- 
tės ir A. Kuprevičiaus koncertas 
Avellanedoje; J. Kėkšto autoriš- 
kas vakaras Avellanedoje; Poezi
jos vakaras (žymesniųjų tremties 
poetų kūryba) Avellanedoje.

Daroma mėginimų suorganizuoti 
rimtam teatrui. Po nepavykusio 
dėl kai kurių, ne nuo jo pareinan
čių priežasčių „Garnio” eksperi
mento, J. Valentinas žada parodyti 
J. Grušo „Tėvą” ir K. Binkio „At
žalyną" Avellanedos scenoje.

Spauda: Argentinos lietuviai turi 
šiuo metu du laikraščius: „Laiką" 
ir „Arg. Liet. Balsą". Jeigu „Lai
kas“ pajėgtų pavirsti į gerą kul
tūros žurnalą, o „Balso" leidėjas 
Pr. Ožinskas galų gale suprastų, 
kad prie’ jo turimo linotipo ir po
pieriaus reikia pridėti dar mažytę 
smulkmeną — gerą ir padorų laik- 
raščjo redagavimą, — šiedu spau
dos organai galėtų gerai atlikti 
savo pareigas.

Sunkumai ir išvada. Darbas -nėra 
lengvas. Didžiausias sunkumas — 
stoka jėgų ir laiko medžiaginiam 
kultūrininkų susitvarkymui. Poetas 
dirba stiklo arba cemento fabrike; 
pianistas eina sargo pareigas-, 
smuikininkei gresia eventualumas 
pakabinti smuiką sienoj ir kelias 
i krautuvės pardavėjų eiles atvi
ras; aktorius dirba metalo fabrike, 
aktorė siuvyklose. Visa tąi vyk
sta keliasdešimt tūkstančių lietu
vių kolonijoje.

Tokia yra tikrovė. Bet mes nie
ko nekaltiname. Mes tik konsta
tuojame faktą. Ir darome išvadą: 
eisime savo pareigas, nors jėgų ir 
laiko stigtų.

Mūsų kultūrininkai Argentinoje 
yra pasiryžę pakelti sunkumus ir 
vasarą. Jų darbus žymės meilė 
savam kraštui ir lojalumas juos 
priglaudusiai svetingajai Argen
tinai.

Buenos Aires,
1949 m. gegužės mėn.

čiai pavalgyti yra naudinga ir 
gera, susitikti ta proga su senu 
bičiuliu ir iš „širdies" su juo iš
sišnekėti yra nebloga ir būtina; 
jaunimas turi, „galingiems orkes
trams" grojant, ir pašokti ir pa
silinksminti. Bet mums iki šiai 
dienai neaišku, kodėl visa tai buvo 
vadinama nesavu vardu. Ir tvirti
nama, kad „kitaip negali būti."

Jėgos ir galimumai. Visa tai no
rėtume šiandien palikti praeityje, 
kaip nesusipratimų ir sąvokų ne
supratimo pasireiškimą. Juk Ar
gentinos lietuvių kolonija aiškiai 
žengia į naują etapą ir niekas jau 
to sutrukdyti negali. Medžiagiškai 
susitvarkiusi senoji išeivija plius 
gražus, nors dar negausus, kultū
rininkų būrelis — turi duoti gerą 
rezultatą. Tuo mes šventai tikime. 
Pirmieji vaisiai jau noksta ir bręs- 
dami gaivina ir grožio ištroškusį 
darbo žmogų.

Vienas iš didžiausių darbų, ko
kius padarė paskutiniu laiku Ar
gentinos lietuviai, yra gražios, tal
pios salės, ir mokyklos pastatymas 
Avellanedoje. Turime taip pat kul
tūrininkų kadrą, susidendantį iš 
kelių senų, užsikonservavusių išei
vių, ir naujai atvykusių tremtinių.

Rašto žmonės. Be Juozo Kėkšto, 
turime čia publicistą K. Čibirą 
(Verax), laikinai persikėlusį į 
Montevideo; K. Kliaugą ir Ant. 
Vilutį. Du paskutinieji, savo metu 
išleidę čia po vieną eilėraščių 
knygą ir nutilę, rodo tendencijų 
grįžti prie eilėraščių ir reikštis 
vietos lietuvių spaudoje.

Scenos darbininkai: aktorius ir 
režisierius J. Valentinas, aktoriai 
— L. Petravičienė, V. Petravičius, 
M. Mikalčienė, J. Kuncaitienė, B.

mas, lietuviška spauda, labdara, 
socialiniai patarnavimai. Jos lai
ko kūdikių ir senelių namus, mer
gaičių vasaros stovyklą, rekolek
cijų namus, turi savo lietuvišką 
spaustuvę. Vienuolija savo narius 
stengiasi išmokslinti — paruošti 
juos ateities darbams. Kartu jos 
rūpinasi ugdyti asmenybes, ku
riose žėrėtų kilni apaštališkoji 
dvasia.

Be Amerikos ši vienuolija jau 
kuriasi Kanadoje, nes ir ten mū
sų tautiečiai reikalingi talkos lie
tuviškame katalikiškame darbe. 
Tačiau vienuolija nepameta iš 
akių vienos pagrindinės minties 
— pasiruošti būsimiems darbams 
Liętuvoje. Ji telkia naujus narius, 
juos mokslina, ugdo jų talentus 
ir praktinius sugebėjimus, kad, 
atėjus laikui, galėtų juos pasių
sti į atsikūrusią Tėvynę.

Dėl to mergaitės, kurios savo 
idealizmą nori giliai įprasminti, 
kviečiamos įsijungti į šios vie
nuolijos šeimą ir jos darbus, kaip 
tai yra padariusi jau ne vieną, 

•tremties lietuvaitė. Priimamos 
mergaitės' nuo 15 iki 30 metų; 
vyresniojo amžiaus turi turėti 
aukštesnį ar aukštąjį išsilavinimą. 
Prašymus siųsti su trumpu gyve
nimo aprašymu, išeito mokslo 
pažymėjimu, gimimo ir sutvir
tinimo metrikais, elgesio ir svei
katos liudijimais, šiuo adresu: 
Rev. Sister Superior, Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, Put
nam, Conn. USA. Kandidatės bus 
aprūpinamos atvykimui reikalin
gomis garantijomis.

Mes laukiame Jūsų Amerikoje, 
Brangiosios Mergaitės!

O VIS DĖLTO „RAITO“ 
DEŠRAS...

Rankinio bagažo oficialiai pasi
imti į laivą teleidžiama tik vieną 
gabalą asmeniui. Tačiau, kiek 
man teko pastebėti, neturėjo 
sunkumų ir tie, kurie nešėsi su 
savim ir po du didžiulius lagami
nus, neturėdami daugiau šeimos 
— viengungiai. Viskas leidžiama 
pasiimti į kajutes: nei Grohne, 
nei Bremerhavene rankinis ba
gažas netikrinamas. Tik išvyk
stant" iš Grohno keletą kartų 
perspėjama, kad niekas nesiimtų 
su savim maisto i laivą. Bet ne 
vienas nepaklauso ir to peršėji
mo, ir, žiūrėk — jau „beraitąs“ 
laive dešros galą ar ką, jei tik 
čia nepraranda apetito. V. L.

KAS MĖGSTA GENTĮ, TENE- 
BANDO BRAZILIJON

Daug žmonių apklausinėjęs, ilgai 
galvoje nešiojęs, daug kartų ant 
savęs ‘ ir informatorių supykęs, 
pagaliau priėjau šios išvados:

Į Braziliją patartina važiuoti 
tik tiems, kurie turi realų amatą 
rankoje, pvz.: įvairios rūšieš inži-

SAO PAULO — Saulės ir karščio 
svilinama Brazilijos didmiesčio gatvė 

nieriams, automechanikams, me
chanikams, šaltkalviams, staliams, 
tekstilės specialistams (bet ne 
darbininkams), batsiuviams, siu
vėjams, plaukų šukuotojams ir kt. 
Tos rūšies imigrantai be didelio 
vargo įsikurs ir gyvens gerai. Ki
tos profesijos žmonėms reikia ge
rai mokėti anglų kalbą, tada tar
nybą galima susirasti. Gydytojai 
gali rizikuoti, jei turi pažįstamų, 
kur galėtų apsistoti ir kurį laiką 
pragyventi veltui. Bet tai jau lai
mės dalykas. Lietuvių kolonijai 
lietuvis gydytojas būtų reikalin
gas. Tačiau gydyti turėtų nelega
liai arba dirbti kurioj nors klini
koj už mažą atlyginimą. Trūksta ir 
kunigų... O čia dirva tai didelė 
Nereikia ieškoti nei Afrikos, nei 
Japonų salų. Čia, brolių- europie
čių tarpe ... piūtis didelė — dar
bininkų maža.

Pas gimines rekomenduotina 
taip pat važiuoti tik aukščiau pa
sakytiems specialistams. Mat, su 
giminėmis dėl įvairiausių priežas
čių tenka dažniausiai išsiskirti. 
Negi giminė visą laiką šelps. Ji 
tik laikinė pastogė — vienam ar 
dviem mėnesiams, o vėliau reikia 
visą naštą ant savo pečių išnešti.

Pietų šalyse prasčiausiai atly
ginamas sunkiausas darbas. Taigi 
čia europiečiui juodarbiui uždirbti 
savo šeimai pragyvenimą yra tik 
savęs žudymas ir šeimos skandi
nimas. Apie žemės ūkį nėra nė 
kalbos. Tai ne tiems kurie per- 
kentėję bolševikų ir vokiečių 

okupacijas. Geriau jau pasirinkti 
Europos nežinią.

Kas mėgsta gerti, tenebando 
kraustytis Brazilijon? Šilumos po
veikiu girtuokliavimas ir- dažnas 
degtinės vartojimas nuveda ateivį 
į bepročių namus. 1939—1945 m. 
laikotarpy į bepročių namus Sao 
Paulyje pateko 36 lietuviai gir
tuokliai. Iš viso svetimšalių per tą 
laiką tenai pakliuvo 237. O kur 
dar blogas pavyzdys? Vienas gir
tuoklis gadina visiems DP vardą 
ir pasitikėjimą, — taip rašo mūsų 
bendradarbis inž M. Ivanauskas 
iš Brazilijos.

BAGAŽĄ RANDI PO SAVO 
PAVARDES PIRMĄJA RAIDE
Kelionės metu tenka užpildyti 

laive tam tikrus muito blankus 
apie visą vežamąsi iš Europos 
„lobį“. Tuose blankuose tereika
laujama įrašyti tik auksiniai 
daiktai, profesijos įrankiai, foto 
aparatai, laikrodžiai, muzikos in
strumentai, meno kūriniai bei 
dirbiniai ir pan. Visiems tiems, 
kurie tokių daiktų nesiveža, pa
žymimas tik lagaminų ar dėžių 
skaičius, — ir tas formalumas at
liktas. Prieš išlipant į krantą, rei
kia atiduoti ir rankinį bagažą, 
pasiliekant tik portfelį, rankinu
ką ar pan.j kad nereikėtų atlie
kant laive paskutinių formalumų, 
tąsytis su sunkiais lagaminais. Iš
lipęs į krantą savo rankinį baga
žą, dėžes bei lagaminus randi di
džiulėj halėj toje vietoje, kur ka
bo tavo pavardės pirmoji raidė. 
Muitinės valdininkui patikrinus, 
gali viską pasiųsti traukiniu ar 
kai ką pasiimti su savim. Ypač 
vykstantiems į krašto gilumą pa
tartina ko mažiau save apsisun
kinti, o viską pasiųsti geležinke
liu. Tačiau įsidėmėtina tai, kad 
už bagažo pervežimą reikia at
siimant pačiam apsimokėti. Apie 
60 kg dėžės pervežimas nuo New 
Yorko iki Dayton, Ohio, atsiėjo 
2 dol. Tad, iš to taško žiūrint, jei 
tik nėra mažamečių šeimoj, gali7 
ma, žinoma, ir daugiau su savim 
pasiimti, kas dolerių neištraukia, 
o tik sveikatos. L. Valiukas

SUNKIAUSIA DIRBTI LAIVO 
VIRTUVĖJE

Padykinėti laive ar truputį 
pailsėti laiko nėra. Dirbti reikia 
visiems: vieniems lengvą, o ki
tiems ir labai sunkų darbą. Sun
kų ta prasme, kad tenka dirbti 
karštyje, kas dažnai esti ir įpra
sto laive sunegalavimo priežas
tis. Iš sunkesnių darbų laive yra 
darbas virtuvėje. Didele dalis 
vykstančiųjų yra skiriama kiek
vieną dieną tvarkai laive palai
kyti: iššluoti visas patalpas, jas 
išplauti. Treti triūsia prie laivo 
dažymo. Gi laivas paprastai yra 
dažomas ir dažomas be pertrau
kos: tai patalpų grindys, tai sie
nos, tai išorinė pusė ir kt. Jei 
tik dienos metu pasisuksi kur 
nors ant denio, žiūrėk, prisistato 
koks nors laivo pareigūnas, o ta
da be kelių valandų nebeištrūksi. 
Visi tie darbai nebūtų taip jau 
baisūs, bet dažnai netinkama ad
ministracija iš tremtinių tarpo 
visą padėtį pasunkina. V. L.

MIRĖ BUVĘS DP JUOZAS 
GRINCIUS

Dayton, Ohio. Juozas Grincius, 
83 metų amžiaus, atvykęs į JAV 
1948 metais lapkričio mėnesį iš 
Ingolstadto DP lietuvių stovyklos, 
pasimirė gegužės mėn. 24 d. Pa
laidotas vietos katalikių kapinėse. 
Velionis buvo vienas iš seniausių 
DP, atvykusių į JAV. Gyveno pas 
savo sūnų, esantį čia, Daytone, iš 
senesnių laikų. Velionies J. Grin- 
ciaus Daytone buvo ir duktė, o 
tremty, besiruošiąs taip pat vykti 
į JAV,, sūnus. V.
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Praskrendantis paukštis
OPIUOJU VILNIAUS KLAUSIMU LENKŲ SPAUDOJE

J. KUZMICKIS

Vokietijoje lietuvių tremtinių 
emigracija siekia, gal būt, savo 
kulminaciją: laikraščiai daug vie
tos skiria įvairioms aktualioms in
formacijoms, mūsų veikėjai ir žur
nalistai rūpinasi neatsilikti nuo 
emigruojančių ir jų skaičius Vo
kietijoje pastebimai sumažėjo.

Tiesa, stiprėja spauda kituose 
kraštuose. Jau ir Britanijos lietu
viai gali pasidžiaugti savo savait
raščiu, išeinančiu iš spaustuvės. 
Puikią pažangą daro Australijos, 
Amerikos, Kanados (nors su įky
rėjusiais ginčais) lietuvių laikraš
čiai. Lietuviškasis žodis tarpsta Ar
gentinoje, net Brazilijoje . . .

O tačiau labai pravartu kai ka
da peržvelgti ne tik saviškius, bet 
ir kitų laikraščius, juoba, kad juose 
liečiame mums nepaprastai opūs 
reikalai.

„Keliaujantis paukštis"

Lenkų emigrantų spauda vis dar 
nepamiršta Vilniaus (turėdama daug 
svarbių Tėvynės ir emigracijos 
opų!) ir kiekviena proga pabrėžia, 
kad jie neįsivaizduoją nepriklauso
mos Lenkijos be Vilniaus . . .

Londone išeinąs savaitinis lite
ratūros laikraštis „Wiadomosci" š. 
m. 22 nr. pirmoje vietoje išspaus
dino vieno „keliaujančio paukščio" 
įspūdžius, aplankius Vilnių ir jo 
apylinkę (Maria Czapska: „Wę- 
drowny ptak"). Tie įspūdžiai įspū
džiais ir galėtų pasilikti, jei ne 
aiški tendencija. O ta tendencija 
bendra ir „paukščiui", ir jo sura
šytų įspūdžių autorei:

— Ponia pažįsta mūsų kraštą, 
tad ponia mane supras ...

Ir štai prasideda pasikalbėjimas 
apie Vilnių:

— Na o Vilnius? — paklausiau 
— Vilnius po Romos?

Žvilgterėjo į mane t artum su 
priekaištu.
' — Nelyginau. Per daug Vilnių 
myliu . . . Bet ir ten ta pati baimė 
kaip visur, sovietinė baimė. Kiek
vienas eina, į žemę žiūri. Gatvėse
negirdėti lenkiškai, tik lietuviškai, 
užeigos namuose daugiau rusiškai 
ir daugybė sovietų.

Sensacija: lietuvių netremia!

Juo toliau, juo tendencija di
desnė:

— Apsigyvenau aš tada pas vie
ną, namo prižiūrėtoją, seną pažį
stamą. Nes mano- motina kasmet

OteLioiiv su „Ocuuel”
3-JŲ VEIKSMŲ DRAMA

Veikia: Jonas Petraitis, Magdalena 
Petruitienė, Raselė Petruitytė, Pane
lė dryžu sijonu. Bloko seniūnas ir 
kambario vyresnysis. Veiksmas vyks
ta pereinamojoje stovykloje.

I VEIKSMAS
Registracijos blokas. Keletas vidu

tinio grožio panelių dryžais sijonais. 
Jonas stovi prie staliuko, Magdalena 
sėdi ant lagamino, Raselė krapšto no
sytę.
JONAS: Laba diena, gerbiamoji pa

nele!
PANELE: Mrrr . .. (rašo).
MAGDALENA: Rasele, nustok! Ne

gražu krapštyti nosytę.
RASELE: O kodėl šita panelė krap

što?
MAGDALENA: Ji suaugusi. Jai ga

lima.
JONAS: Dovanokite, gerbiamoji pa

nele, kur aš turėsiu eiti, kai jūsų 
daili rankutė išrašys man šituos 
popierėlius?

PANELE: Brrr.... (čiupinėja šalia 
gulinčią tuščią „Diamond" dėžutę).

JONAS (žmonai): Rūko...
MAGDALENA (atsidūsta): Rūko .... 
JONAS: Ruko, bet neduosiu. Jau bai

gia rašyti. (Panelė pastumia popie
rėlius). O kur dabar, gerbiamoji?

PANELE: Krrr . ..
JONAS: Atleiskite, nevisiškai supra

tau.
PANELE: Mrrr . . . Brrr . . . Krrr . . .
JONAS (žmonai): Reikia duoti. (Iš

sitraukia .,Camel" dėžutę ir pasiū
lo cigaretę panelei. Šita ima.) 

keliaudavo prie Aušros Vartų su 
kitomis moterimis iš sodžiaus, ėjo 
pėsčia ir su sugrįžimu — kažkada 
apskaičiavau — buvo apie 120 km.

— Taigi, kai būdavo Vilniuje, 
sustodavo pas <ą prižiūrėtoją, ir 
aš taip pat jį pažinau. Tai buvo se
nas vilnietis, bet lietuvis pavarde ir 
kalbėjo lietuviškai, tai dėl to, tur 
būt, jo ir neužrašė išvežimui. Bet 
nors lietuvis, nemėgo kauniškių 
lietuvių, sakė, kad jų nesupranta, 
kad liaudis kažkokia svetima ir 
net kalba kitokia . . .

— O bažnyčios?
— Bažnyčiose, tai prisipažinsiu 

poniai, nevaikštinėjau. Tik kartą, 
kai ėjau su prekėmis pro Aušros 
Vartus, buvo pamaldos, tai pasi
meldžiau. Tais Aušros Vartais tai 
lietuviai labai rūpinasi ir bažny
čiomis taip pat; visos atidarytos. 
Bet pamaldos tiktai lietuviškos ir 
pamokslai taip pat.

— O Rasos?
— Ponia klausia apie Motinos 

Karstą ir Sūnaus Širdį (Pilsudskių. 
J. K.)? . . . Tur būt, lietuviai iš
metė, jie nekenčia -Maršalo; o gal 
ir pasiliko tie kapai, tiktai apleisti, 
užmiršti? Prisipažinsiu, kad neži
nau ir neklausiau.

Mes nesistebime praskrendan
čio paukščio kranktelėjimu: jis 
kranksi, pats nežinodamas ką. Ta
čiau kad ir p. M. Czapska tokius 
niekus kartoja, — nėra garbės nei 
literatūriniam laikraščiui, nei len
kams emigrantams. Juk nereikia 
piktesnio ir naivesnio argumento, 
kaip —

— Tur būt, lietuviai išmetė . . . 
O gal ir pasiliko . . . nežinau ir 
neklausiau . . .

Kokiam tikslui visa tai rašoma, 
jei nežinoma ir nesidomima?!

Tas pats su lietuvių, neištrėmimu 
ir lietuviu namų prižiūrėtoju. O 
taip užėjo ant seilės ir parašė...

Sovietų avangardas

Nors sunku tikėti žmogui, ku
ris nieko nematė ir nepasiklausė, 
o vis dėlto pasakoja, tačiau įdo
mūs jo žodžiai apie tolimesnę ke
lionę Dūkšto — Braslavo link:

Na, o miškai ir vandenys li
ko?

— Miškai? Oi ne! Vokiečiai iš
kirto tūkstančius hektarų, perg- 
riozdė visus tyrus, tik vandenys 
tie patys liko ir laukų dirvonai. 
Dabar kaimus ir dvarus sujungė į 

PANELE: Dabar eikite į 10 bloką. 
Ten prisistatysite seniūnui. Ant du
rų rasite iškabą.

JONAS: Labai ačiū.
,MAGDALENA: Dėkojame.
RASELE (parodo panelei liežuvi): 

Beee . .. (striksi ant vienos kojos).

Uždanga
II VEIKSMAS

Bloko seniūno kambarys. Seniūnas 
sėdi. Jonas ir Magdalena stovi, Ra
selė tebestriksi ant vienos kojos. 
JONAS: Pagarba ponui direktoriui! 
SENIŪNAS: Pagarba ponui pulkinin

kui!
JONAS: Aš nesu pulkininkas. 
SENIŪNAS: O aš nesu direktorius. 
JONAS: Bet jūs labai panašus i di

rektorių. (Seniūnas, kuris panašus i 
boksininką, žaviai nusišypso. Tuoj 
pat nusišypso ir Petraičiai. Raselė 
išverčia bonkutę su rašalu ir pra
deda verkti. Visi nustoja šypsotis. 
Magdalena išsitraukia žalią nosinę 
ir valo stalą.)

MAGDALENA (valydama): Rasele, 
nusiramink, mažulėle, neverk!

RASELE (nusiramina ir baksnoja 
piršteliu į tėvus ir seniūną): Eni 
mini mito, kolorito šito, es posito 
kolorito, aus! Tau slėptis, dėde! 
(Tempia seniūną už rankovės. Jo
nas tempia Raselę nuo seniūno. Ra
selė vėl graudžiai verkia.) 

SENIŪNAS (paduoda rašteliukštį Jo
nui): Su šituo gausite magazine ant
klodes, o paskui eisite į šešiasdešimt 
šeštąjį kambarį.

JONAS: Atleiskite, kiek ten žmonių 
gyvena?

SENIŪNAS: Jus prijungus, bus dvi
dešimt septyni. (Jonas kosti, Mag
dalena čiaudo, Raselė suplėšo kaž
kokį raštą)/

SENIŪNAS: Vaikeli, ką tu darai?!
RASELE: O kodėl nepasislėpei? Zinai, 

kas tu toks?
SENIŪNAS: Na?
RASELE: Japas.
PETRUICIAI (susigūžę ir šnypščia): 

Sššš...
MAGDALENA: Ar negalima patekti į 

mažesnį kambarį? Raselė tokia jau
tri, tokia silpnutė, ją nuskriaus kiti 
vaikai.

SENIŪNAS: Mažesniuose kambariuo
se nėra vietos. (Magdalena mirksi 
Jonui. Jonas išsitraukia ,,Camel" 
dėžutę ir pasiūlo cigaretę seniūnui. 
Šitas ima.)

JONAS: O gal, kartais? 
SENIŪNAS: Beviltiškas reikalas. 
JONAS (pasiūlo antrą cigaretę se

niūnui, o šis ima): O vis dėlto?
SENIŪNAS: Nėra.
JONAS (pasiūlo trečią cigaretę se

niūnui, o šis ima): O jeigu?
SENIŪNAS: Nebent. . .
JONAS (pasiūlo ketvirtą cigaretę se

niūnui, o šis ima): Vadinasi, jeigu 
kaip nors, taigi?

SENIŪNAS: Eikite | šešiasdešimt 
penktąjį.

MAGDALENA: O ten klek žmonių. 
SENIŪNAS: Šešiolika. (Petraičiai dė

koja, seniūnas rūko, Raselė barsto 
popieriaus skiauteles po visą kam
barį).

Uždanga 
III VEIKSMAS 

65 kambarys, prigrūstas emigrantų. 
Keturi sėdi prie stalo ir lošia korto
mis. Du srebia bulvienę, du garsiai 
knarkia, du tyliai bučiuojasi, vienas 
su apatinėmis kelinėmis prosija viršu

kolchozus, atsiunčia darbams nau
jus kolonistus nuo Leningrado, iš 
Rusijos ir Azijos gilumos, puskir- 
gizius ir pusturkius. Ir tai tiktai to
kius, kurie perėjo tą „atiečeską 
karą", girdi, už nuopelnus ... O 
visi atitinkamai politiškai parengti 
sovietų avangardui, įkalė jiems tai 
į galvą, tad nuolat tai kartoja ir 
tuo giriasi . . .

— Jie tie naujieji, sovietiškai 
išauklėti, " skaitosi, jie tarnybose 
sėdi, jie predsiedatieliai kolchozu
ose, vietiniai žmonės užpakalyje.

Apie partizanus taip rašoma:
— ... Kaimuose — kolchozuose 

šiandien ten labai mažai jaunimo, 
— arba šuniokai (szczeniaki), ar
ba seniai, taip apie keturiasdešimts, 
penkiasdešimts. Jaunesnieji pasau
lyje arba žuvo kare, stovyklose, 
kalėjimuose, arba klajoja taip, kaip 
aš. Kai kurie kažin kur Sovietuose 
kariuomenėj tarnauja; jei buvo ko
munistais 1939 m., šiandien tarny
bose, bet taipgi ne pas mus! Sve
timų, tų atvykėlių iš Rusijos, mer
gaitės nemėgsta. „Maskolius!" — 
sako, ir už tokio nė viena nenori 
tekėti . . .

bP vaikas
Foto J. Grabauskas

DP seneliu stovykloje
(OLD PERSONS HOME)

DP seneliams, negalingiems ir į senelius prabyla jų gimtosiomis
paliegusiems, Bodenteiche, anglų 
zonoje, yra įsteigta stovykla, kuri 
vadinasi Old persons home. Į ją 
suvežta senelių iš įvairių anglų 
zonos stovyklų jau iki 200, o nu-, 
matyta įkurdinti 250. Tie seni žmo
nės įvairių tautybių: lietuvių, lat
vių, lenkų, ukrainiečių, jugoslavų, 
ir be pilietybės — nanseniečių. Jų 
tarpe gana didelis procentas ser
gančių.

Stovyklos direktorius, anglas 
Mr. T. H. Baker, mielai sutiko pa
informuoti apie tų senelių būklę 
„Žiburių” redaktorių, radusį pro
gos tenai apsilankyti.

Direktorius, paklaustas, kas ma
noma daryti ateityje su tais, ku
rie negalės iš Vokietijos emigru
oti, atsakė jog šiuo reikalu rūpi
nasi IRO, kuri betgi iki šiol dar 
nėra paskelbusi savo plano. Šiuo 
metu seneliai čia gerai aprūpinami 
ir globojami. Turima čia 48 ligo
niams įrengta ligoninę, gydytoją, 
pakankamai vaistų ir pritaikytą 
maistą.

Ar turi progą čia seneliai pasi
naudoti kultūrinėmis priemonėmis: 

•knygomis, laikraščiais, radiju, te
atru, kinu ir kt., ar jie gauna dva
sinį aptarnavimą?. Į tai direktorius 
atsakė, pažymėdamas, jog stengia
masi, kad bent du kartus per sa
vaite seneliai galėtų apsilankyti 
kine, kuris turimas vietoje. Sto
vykla aplankančios ir menininkų 
trupės. Gaila iš lietuvių menininkų 
niekas dar nebuvo čia apsilankęs, 
nors kitų tautybių jau ne kartą 
pasirodė. Religinį aptarnavimą at
lieka įvairių (religijų dvasiškiai. 
Katalikus — tiek lietuvius, tiek 
lenkus, tiek latvius ir ukrainiečius 
— aprūpina kan. M. Sandanavi- 
čius, kuris čia dažnai apsilanko ir

„Rausvojo marmuro“ rūmai,
KUR DIDIEJI POSĖDŽIAUJA

„Rausvojo marmuro“ rūmai 
Paryžiuje, kur dabar posėdžiau
ja keturi didieji užs. reik, mi
nisterial, yra garsūs tuo, kad čia 
prieš pirmąjį pasaulinį karą su
sitikdavo visa Paryžiaus ir Euro
pos „grietinėlė“. Čia flirtavo su 
Neapolio karaliene Ispanijos ka
ralius Alfonsas XIII, lankėsi Car
los I, Ispanijos karalienė Izabe
lė II, Portugalijos karalius, žy
mių poetų, rašytojų, muzikų.

Grafas Boni de Castellane tuos 
rūmus pastatė specialiai savo

tines, vienas su viršutinėmis kelnė
mis lopo apatines, kiti išėję pasivaikš
čioti.
JONAS: Labas!
KAMBARIO VYRESNYSIS: Aha.

(Purškia vandėnį ant viršutinių kel
nių)

JONAS: Kažin kur čia musų lovos?
VYRESNYSIS: Štai. (Petruičiai spokso 

į lovas, kuriose) nėra lentelių .ir 
čiužinių.)

MAGDALENA: O kur lentelės ir čiu
žiniai?

VYRESNYSIS: Lenteles sukūrenome, 
kai lijo, o iš čiužinių ponas Zach- 
vytal, va tas, kur miega, pasisiuvo 
darbo drabužius.

MAGDALENA: Kaip gi mes miego-, 
sime?

RASELE: Mama, pasakyk man pasa
ką. Mama, apie septynius nykštu
kus, gerai?

MAGDALENA: Vėliau, vaikeli.
RASELE: D.abar, mama. Aš noriu da

bar. Mama, aš noriu apie nykštu
kus. Mama . . . (atsigula į svetimą 
lovą ir užmiega).

JONAS: Gal yra nors dvejetas čiu
žinių?

VYRESNYSIS: Rūkyti turi?
JONAS: Trupučiuką. (Vėl išsitraukia 

„Camel“ ir atiduoda dvi paskutines 
cigaretes vyresniajam, šis nutrau
kia antklodę nuo savo lovos. Po 
antklode sudėti šeši čiužiniai.)

VYRESNYSIS: Imkite du. O lenteles 
sumeslme kaip nors. Ei, chebra, 
duokite kiekvienas po lentelę! (Che
bra duoda, leidžiasi saulė, rūgščiai 
kvepia.)

TAS, KURIS LOPO apatines kelnes, 
uždainuoja: Ty zabudeš menia očen 
skoro, kak pročytanyj, staryj ro
man . . .

Uždanga krinta iš lėto
Mr. D k. Camel

kalbomis.
Puikiai (rengta skaitykla. Stalai, 

minkštos kėdės, knygų pilnos 
spintos, tik — maža lietuviškų lai
kraščių. Šios stovyklos komendan
tas, latvis p. Krauzė, pažadėjo atei
tyje parūpinti daugiau lietuviškų 
laikraščių. Skaitykloje įtaisytas ir 
radijo aparatas. Seneliams veikia 
taip pat anglų kalbos kursai, kuri
uose dalyvauja gana didelis jų 
skaičius, uoliai mokydamiesi ang
liškai. Seneliai turi ir pirtį.

Sveikesnieji ir stipresnieji se
neliai gauna po mažą sklypelį že
mės, kurioje jie pasisėja ar pasi
sodina įvairių daržovių ir gėlių. 
Gražūs tie senelių darželiai! Auga 
juose daržovės, žydi gėlės. Kai 
gražus oras, čia seneliai praleidžia 
laiką nuo ryto iki vakaro. Stovy- 
kos direktorius yra pažadėjęs net 
premiją už geriausiai prižiūrimą 
darželį.

Malonus Dr. Briedis, latvis, kurį 
seneliai vadina „mūsų tėvas“, tei
kėsi nuvesti ir pas ligonius, ku
rių tarpe esama ne vieno lietuvio 
bei lietuvės. Guli jie ramiai lo
vose. Kai prakalbini, nušvinta jų 
akys iš džiaugsmo. Paklausus ar 
jie nenorėtų grįžti tėvynėn, visi 
atsakė tą pat: Ne! Ten bolševi
kai, ir kol jie ten bus, mes neno
rime grįžti, — kalbėjo seneliai. 
Paklausus, kas gali mūsų tėvynę 
išlaisvinti atsakė: Tik amerikonai! 
Viena senelė turinti jau 73 metus, 
rengiasi emigruoti į JAV. Paklau
sta, ką ji ten veiks, atsakė dirb
sianti fabrike, nes Amerikos fa
brikuose esą visokių darbų.

Šiuo metu DP senelių stovykloj 
lietuvių reikalus tvarko malonus 
mūsų tautietis A. Andziulis.

K. V. Zakarauskas

žmonai, kurios gyslose nors ir 
netekėjo aristokratiškas kraujas, 
bet buvo iš karališkos šeimos: jos 
tėvas Gould buvo Amerikos ge
ležinkelių karalius. Tačiau jų 
vedybos buvo nelaimingos. Gra
fas buvo perdaug didelis Don 
Juanas, ir vieną kartą, radusi 
kompromituojantį vienos jo mei
lužės laišką, Ona atsiskyrė, gi 
kiek vėliau ištekėjo už princo 
Talleyraud. Šiam mirus, nuo 1939 
m. persikėlė gyventi Amerikon.

Rūmai iš lauko pusės dengti 
raudono marmuro plytelėmis, o
viduje yra rausvo marmuro ko
lonos ir laiptai, kuriais ministe
rial kasdien turi lipti į posėdžių 
salę.

Reikėjo nemaža galvą pasukti, 
kad sutalpintų visas delegacijas. 
Kiekvienai iš jų paskirta po tris 
kambarius. Pirmajame aukšte 
šalia posėdžių salės yra dar ko
misijų posėdžių salė. Kitame rū
mų sparne — didelis baras, kur 
delegacijos gali veltui, Prancūzi
jos vyriausybės sąskaita, išgerti 
whisky, vodka ar coca-cola.

Prancūzų delegacijos kamba
ryje yra didelė maudykla — deš
imties metrų ilgio, kuri dabar 
tuščia, bet jei būsią karšta, mi
nisterial galėsią susirinkti j’on 
posėdžiauti. Bevinas apsistojo 
kunigaikštienės miegamajame, 
kuris yra buvęs ir gen. Stulpna- 
gelio miegamasis. Vyšinskis gi 
įsitaisė kunigaikščio miegama
jame, kur buvusios keliamos di
džiausios orgijos. Sovietų dele
gacija turi visus patogumus: dvi 
vonias ir tris išeinamąsias vie
tas...

Bet nė vienas iš delegacijų na
rių čia negyvena. Visi jie apsis
toję viešbučiuose. Sovietai, kaip 
įprasta, būna sovietų ambasa
doje. V. Arūnas
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Pasiekę Amerika, neperlraukit keliones!
ĮSPĖJA BALF IMIGRACIJOS KOMITETAS

Atvykstančiųjų į Ameriką trem
tinių tarpe pasitaiko labai daug to
kių. kurie turi važiuoti j tolimes
nes vietas, tačiau nebūdami tikri 
dėl savo įsikūrimo, nori pasilikti 
kai kurį laiką čia pat vietoje ar 
sustoti pakeliuje tikslu apsidairyti, 
dėl geresnių apsigyvenimo sąlygų. 
Taip pat dažnai pasitaiko, kad gi
minės ar draugai nori tremtinius 
užlaikyti pas save ilgesnį ar trum
pesnį laiką paviešėjimui.

Tuo atveju kreipiamasi, dažniau
siai jau atvykimo uoste, į organi
zacijas, kad jos leistų tiems tremti
niams čia pasilikti. Tačiau organi
zacijos labai sunkiai pakeičia pas
kyrimo vietą. Reikia suprasti, kad 
toks kaitaliojimas, kada atvyksta 
tūkstančiai tremtinių, nėra leng
vas ir sudaro tiek uosto admini
stracijai, tiek organizacijoms žymių 
kliūčių. Juk iš anksto esti išpirkti 
bilietai, telegrama pranešta „spon- 
soriui" jų atvykimo laikas, doku
mentuose visur įrašyta atvykimo 
vieta, kur dažniausiai padaryti žy
giai pasitikti stotyje ir t t.

Iš kitos pusės, negalima kaita
lioti „sponsorių" su jais nesusiži
nojus. Visgi yra toks farmeris ar 
šiaip samdytojas, kuris pasirašė 
įvažiavimo dokumentus ir įstaty
mais reikalaujamas garantijas, kuris 
laukė tremtinio kaip darbo jėgos,

tai kaip gi galima čia uoste, su 
kvietėju » nesusižinojus, išsiųsti 
tremtinius kur kitur įsikurti? Kar
tais taip pasielgus, apviltas „spon- 
sorius” 'nusiskundžia kaimynams 
ir tuo būdu, vienas nuo kito su
žinoję apie suvedžiojimą, numoja 
ranka į visą D. P. parsikvietimo 
reikalą. Todėl toks kaitaliojimas 
kartais turi teigiamos Jėikšmės 
visai imigracijai. O tuo tarpu tas 
giminė ar draugas, kuris gal ir ne
galėjo dėl įvairių priežasčių pats 
atsikviesti tremtinio, šiandien jau 
norėtų padėti, pyksta ant organi
zacijų ir visos imigracijos tvar
kos.

Todėl lolimesniams nesusipra
timams išvengti mes ir pranešame 
visuomenei, kad ji suprastų abi 
puses ir bent šioje keblioje bū
klėje imtų dalykus taip, kaip yra 
galima. Mes visada, kur tik galima 
stengiamės padėti, ir jeigu jau yra 
būtinas reikalas padaryti pakeiti
mus, tai reikia iš anksto apie tai 
pasirūpinti, kad būtų laiko susi
žinoti su „sponsorium” ir ištirti 
visas aplinkybes.

Būtų daug geriau, kad giminės 
ir pažįstami patys sudarytų garan
tijas ir iškviestų tremtinį. Tada 
nebūtų nesusipratimų ir visas rei
kalas vyktų sklandžiai. (Dr.)

ANGLIJOS

* M ® t

e
Dr. J. Basanavičiaus vardo gimnazija Mittenwalde su direktoriumi 

Dr. J. Januškevičium priešaky

Smarkiai mažėja DP stovyklose

Gegužės 24 d. sukako vieneri 
metai nuo Anglijoj gyvenančių 
lietuvių krepšinio komandos „Ko
vo“ pirmųjų rungtynių. Šiandien 
lietuvių „Kovo“ penketukas žino
mas visuose Anglijos krepšinio 
sluogsniuose kaip rimtas preten
dentas į Anglijos krepšinio meis
terius.

„Kovo“ sukūrimo garbė gal 
daugiausia tenka manchesterie- 
čiams Glatkauskui ir Puzinui. Į 
organizavimo darbą įsijungus 
Kvederavičiui, netrukus naujoji 
komanda ir sužaidžia minėtąsias 
pirmąsias rungtynes prieš Roch- 
dal amerikiečius, kurios deja 
pralaimimos 13:30. Neatsižvelg
damas į pralaimėjimą, „Kovas“

Jai nice vyrai, fine muzikantai ir daininykai"!
Į nedidelę Daytono, Ohio, lie

tuvių koloniją jau įsijungė apie
20 naujai atvykusių lietuvių 
tremtinių iš Vokietijos. Ir kultū
rinis gyvenimas paskutiniu metu 
pasidarė čia gyvesnis: surengia
ma paminėjimų, vakarų su dide
le menine programa. Gegužės
21 d. vietos lietuviai turėjo pro
gos vėl pasigėrėti gražiu paren
gimu — vakaru, kurio meninėj 
programoj dalyvavo ir naujai at
vykusieji. Buv. Tautinio Ans
amblio muzikinės dalies vedėjo 
Pakšto pastangomis suorgani
zuotas iš naujai atvykusiųjų or
kestrėlis — kapela, sudarytas 
kvartetas. Tiek orkestro pasiro
dymu, o lygiai taip pat ir kvar
teto dainomis vietiniai lietuviai 
buvo labai patenkinti ir kalbėjo 
tarp savęs: „Tai nice vyrai, fine 
muzikantai ir daininykai! Mes 
atvykę anais laikais to padaryti

144 DP pereina
I vokiečiu ūki

Frankfurtas. Frankfurto karinio 
posto S 5 skyriaus viršininkas kap. 
R. N. Gezell pranešė, jog Lampeit- 
heime (tarp Darmstadto ir Heidel
bergo) esanti DP stovykla panai
kinta. 969 jos gyventojai iškeliami 
į kitas stovyklas. Iš jų 402 perkelti 
į netoli Muencheno esančias sto
vyklas. 269 — į Badinghauseno 
stovyklą pasiruošimui išvykti į 
USA, 50 — į Butzbacho pereina
mąją stovyklą, 25 į vokiečių ligo
ninę prie Heidenheimo ir 89 — į 
prie Ulmo esančias stovyklas. ’.44 
DP apsisprendė pereiti į vokiečių 
ūkį. (S & S)
BRITŲ ZONOJE DAR REPATRI

JUOJAMA
Associated Press pranešimu, perei

tais metais Sovietų Sąjungos repa
triacijos misija britų zonoje prikal
bėjusi grįžti 799 DP. Statistikos da
viniais, dauguma jų buvę pabaltie- 
čiai. Kaip žinoma, panašiai komisi
jai amerikiečių zonoje gen. Clay už
draudė veikti. Tačiau britų zonoje 
vis dar veikia 6 sovietų biurai su 
21 karininku ir 8 kareiviais, kurių 
pareiga verbuoti norinčius važiuoti 
į Sovietų Sąjungą. (LLV/SB)

negalėjom*. Kapelą ir kvartetą 
sudaro: Pakštas, Bichnevičius, 
Mironas ir Stumbrys.

Be šių buv. dypukų, kitoj va
karo programos daly dalyvavo 
dar Dr. Viliamas (artistas!), ponia 
Viliamienė — tautinių šokių šo
kėja. Gražiai pasirodė ir vieti
niai lietuviai, suvaidindami trum
pą veikaliuką, pašokdami tauti
nių šakių, pagelbint buv. dypu- 
kams. Žiūrovų buvo pilna para
pijos salė. Ta proga į vietos lie
tuvius žodį tarė prieš pora dienų 
atvykęs į Dayton buv. tremty 
mokytoju ir „Žiburių“ redakto
rium L. Valiukas, padėkodamas 
JAV lietuviams už teiktą ir tei
kiamą tremtiniams visokeriopą 
pagalbą, už padedamas pastangas 
kovoje dėl Lietuvos laisvės.

Didieji šios kolonijos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo judintojai 
yra: Mr. Pranas Gudelis ir kun. 
V. Katarskiš, kurie yra parūpinę 
apie 40 lietuvių įvažiavimo do
kumentus, remia daug tremtinių 
Vokietijoj, visą savo laisvalaikį 
praleidžia prie programų paruo
šimo įvairiems parengimams, pa
deda kiekvienam susirasti pa- 
kenčiamesnį darbą, geriau įsi
kurti. Senesnioji karta kalba vi
sai puikiai lietuviškai, gi su jau
nesniąja karta lietuviškai susi
kalbėti jau sunkiau. Sutikau vie
ną iš senosios kartos atstovų, ku
ris skaito visus tremty išeinan
čius lietuvių laikraščius, kalba 
pasigėrėtinai lietuviškai, nors iš
vykęs prieš Did. karą R.

ST. BARZDUKAS IŠVYKSTA 
Į JAV.

Šiomis dienomis į JAV išvyksta 
artimas „Žiburių“ bendradarbis 
St. Barzdukas su šeima. Didelį 
darbo barą St. Barzdukas iki šiol 
yra išvaręs tremtyje: jis buvo ne 
tik spaudos bendradarbis, bet ir 
Eichstaetto lietuvių gimnazijos 
mokytojas, Lietuvių Kalbos Drau
gijos uolus narys, vienas iš „Lie
tuvių kalbos vadovo“ redaktorių, 
Ateitininkų Sendraugių Sąjungos 
Centro Valdybos pirmininkas 
Švietimo Valdybos inspektorius ir 
kt. Mūsų mielajam bendradarbiui 
linkime laimingai įsikurti Nauja
jame Pasaulyje, kol bus galima 
sugrįžti į visų taip pasiilgtąją lais
vąją Tėvynę.

Heidelbergas. EUCOM pi e neri
mu, paskutinių šešių mėn. būvy 
DP stovyklose sumažėdavo vidu
tiniškai po 10.052 asmenis per mė
nesį. Tų pačių šaltinių praneši
mais, per tą patį laiką DP darbo 
■kuopos sumažėjo 2.136 asmenimis 
ir vokiečių ūky gyveną DP — 
11.821 asmeniu.

Karinės valdžios ir IRO prane
šimais, gegužės 1 d. DP stovyklose 
gyveno 205.561 asmuo. Tuo pačiu 
metu darbo kuopose dirbo 13.358 
DP ir vokiečių ūky, be IRO glo
bos, gyveno 163.554 asmenys.

Balandžio mėn. būvy emigravo 
16.971 DP, o repatriavo per tą mė
nesį 675 DP. Iš amerikiečių zonos 
į JAV išvyko 2.998 pabaltiečiai, 
2.303 lenkai ir 1.804 žydai. (S & S)

SU FELLBACHO STOVYKLA AT
SISVEIKINO DAR 49 LIETUVIAI

Visą laT- j Fellbacho (Stuttgart) 
stovykloj^/‘remties dienas vargo 
apie 600 lietuvių. Dabar čia tautie
čių liko žymiai mažiau, nes išva
žiavusiųjų eiles daugiausia latviai 
užpildo. Daugumas mūsų žmonių 
vyksta į JAV. Nemaža išvyko 
Australijon.

Dar niekada tiek daug lietuvių 
iš Fellbacho stovyklos Amerikon 
neišvyko, kaip šį. kartą — birželio 
1 d.: iš karto 49 tautiečiai baigė 
tremties dienas. Jų tarpe užtinka
me žinomą poetę, noveiistę, apy
sakų rašytoją ir muz. Kavecko 
operai „N i j o 1 ė" libreto autorę 
Kotryną Grigaitytę - Graudušienę. 
Palinkėjome laimingos kelionės 
nusipelniusiam stovyklos gydyto
jui Dr. VI. Ramanauskui, buv. Pa-

Pranešimas

langos burmistrui Jurevičiui ir vi
siems kitiems išvykstantiems. Kiek 
anksčiau su stovykla atsisveikino 
buv. J. E. Vysk. Paltaroko ilgame
tis kancleris, teol. lie. kun. Jonas 
Gasiūnas ir visuomenininkas Dr. 
G. Valančius.

Įdomu ir tai, kad šiame Ludwigs
burg pereinamos stovyklos trans
porte į JAV pirmą kartą didžiau
sią procentą’sudarė lietuviai: 
iš 415 emigrantų buvo, per 100 lie
tuvių. Vyt. Žarėnas
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IŠVYKDAMAS NEUŽMIRŠK 
UŽSISAKYTI „ŽIBURIUS“
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UŽSIDARĖ DAR VIENAS 
ŠVIETIMO ŽIDINYS

1946 m. vasario mėn. Bamberge 
buvo įsteigta Dr. J. Basanavičiaus 
vardo progimnazija. Pradėjusi dal
bą su trimis klasėmis ir 18 moki
nių, 1947 m. gimnazija jau turėto 
septynias klases su 65 mokiniais. 
Vėliau gimnazija dar sustiprėjo iš 
Wunsiedelio sulikviduotos pro
gimnazijos atsikėlusiais mokyto
jais ir mokiniais.

Jau 1948 m. vasario mėn. gim
nazija patyrė pirmą nepasisekimą, 
kai, Bambergo stovyklą perkeliant 
į Garmisch-Partenkircheną, dil:s 
mokytojų turėjo pasilikti senojoje 
stovykloje. Dar vienas smūgis iš
tiko gimnaziją, kai likusieji moky
tojai pradėjo emigruoti į užjūrius. 
Emigracijos banga pagavo taip pa*, 
ir mokinius. Tačiau atrodė, jog 
mokslo metus dar bus galima už
baigti. Bet, panaikinus Garmisch- 
Partenkircheno stovyklą, dalis mo
kytojų ir mokinių išsikėlė į Schw. 
Gmuendą, o kita dalis į Mitten- 
waldą. Čia gimnazija dar kurį lai-

įstoja į prasidedančias Anglijos 
pirmenybes ir skina pergalę po 
pergalės.

Šiek tiek statistinių žinių. Šiuo 
metu komandą sudaro: Glatkaus- 
kas (kapitonas), Puzinas, Butkus, 
Steponavičius, Kakeranas. Dar- 
gis, Kelmistraitis, Radauskas. Iš 
viso sužaistos 31 rungtynės, iš 
kurių 24 laimėtos, 1 sužaistos ly
giom ir 6 pralaimėtos. Bendras 
krepšių santykis — 1161:731 „Ko
vo“ naudai. Daugiausia krepšių 
įmetė Glatkauskas — 363.

Sukaktuvių proga „Kovui“ 
linkėtina ištvermės sunkiose pir
menybių rungtynėse iki galuti
nės pergalės.

J. ŽALYS PIRMAUJA ŠACH
MATUOSE MONTREALYJE
Montreal, Que. Lietuvis šach

matininkas Ignas Žalys, kuris 
sėkmingai dalyvauja Montrealio 
miesto šachmatų pirmenybėse, 
pasiekė dar vienos pažymėtinos, 
pergalės, įveikdamas Montrealio 
meisterį Fox. Partija buvo lošta 
su pertraukomis ir po atidėjimo 
Žalys jau turėjo pėstininko pers
varą, kurio užteko, kad įveiktų 
meisterį Fox.

Montrealio pirmenybių dabar
tinė padėtis yra tokia: Žalys 9—2, 
Dr. Rauch 8,5—1,5. Davis 8—2, 
Fox 7,5—1,5, Brunet 7—4 ir Ga- 
relick 6—3. Pabrėžtina, kad Ža
lys laimėjo prieš pirmaujančius 
Davus, Garelick ir Fox. (Dr.)

SPORTAS DIEPHOLZE
— Gegužės 20 d. stovyklos jau

niai žaidė futbolo rungtynes su 
vietos vokiečių jauniu komanda. 
Rungtynes lengvai laimėjo lietu
viai santykiu 6:1. Įvarčius pelnė 
Klemas 2, Petraitis 2, Druskis 1 ir 
Mileris 1.

INŽINIERIAMS IR ARCHITEK
TAMS

Lietuvių inžinierių ir architektų 
4-tas metinis suvažiavimas Kemp- 
tene (Bavarijoj), įvykęs š. m. ge
gužės mėn. 21—22 dienomis, nu
tarė:

1. Inžinierių sąjungos pavadini
mą LISU pakeisti į PLIAS-Pasau- 
linė Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga.
2. Vykstant sąjungos narių inten
syviai emigracijai ir priimant dė
mesin, kad dauguma narių kuriasi 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
(USA), Sąjungos Centro Valdyba 
perkelti į JAV.
3. Senoji Centro Valdyba įparei
gojama laikinai pareigas eiti to
liau ir artimiausi laiku išleisti „In
formacinį Biuletenį" Nr. 4, išplati
nant jį Sąjungos narių tarpe.

Laikinai tęsiančios savo darbą 
PLIAS Centro Valdybos Europoje 
adresas: PLIAS Centro Valdyba, 
Kempten/Allgau, Schlosskaseme, 
DP.-Camp, Germany, US.-Zone. 
Besiorganizuojančios naujos PLIAS 
Centro Valdybos JAV laikinas 
adresas: Prof. Dr. Eng. St. Kolu
paila, PLIAS CV., College of En
gineering University, Notre Dame, 
Ind., USA. PLIAS Centro Valdyba

ką veikė, bet tolimesnė emigracija 
ir nemokėjimas mokytojams algų 
gimnazijos veiklą galutinai sus
tabdė. Tuo būdu dar vienas trem
ties kultūrinis židinys nustojo 
švietęs. Ypatingai gaila aštuntos 
klasės mokinių, kurie ba’igę vos 
vieną ketvirtį atsidūrė keblioje 
padėtyje. Pagal paskutinį Švie
timo Valdybos aplinkraštį abitu
rientai tam tikromis sąlygomis ga
lėtų gauti brandos atestatus, bai
gę du aštuntos klasės ketvirčius. 
Ar nereiktų ir vieną ketvirtį bai
gusiems abiturientams leisti pasi
ruošti egzaminams brandos ates a- 
tui įgyti? Lit.

— Gegužės 22 d. Diepholze vie
šėjo Neustadto pabaltiečių gimna
zijos sportininkai. Krepšini po 
sunkios ir permainingos kovos lai
mėjo svečiai 38:24 (10:10). O.inyje 
vietinė gimnazija svečius nugalė
jo 2:0 (15:11) (15:2). Stalo teniso 
rungtynes laimėjo taip pat Diep- 
holzas 5:1.

— Gegužės 27 d. stovyklos jau
niai žaidė revanšo rungtynes prieš 
Diepholzo vokiečių jaunių koman
dą. Nors vokiečiai savo vienuoli
kę buvo sustiprinę naujais žaidė
jais, bet po sunkios ir įtemptos 
kovos rungtynes laimėjo' lietuviai 
santykiu 3:2 (0:1). # Jasius

7iL>i išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie-
mals. 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 4.—. už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan. Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Sklrius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3,’ Cal. USA.

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

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

Paulo, Brasil.
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje ii Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.
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ūangkaisekas žada atsiimti Šanchajų
Britai stiprinasi Hongkonge. — Šanchajuje komunistai konfiskuoja 
turtus ir įveda mirties bausmę. — Sovietai greit keisią laikyseną

Kinijos komunistų atžvilgiu.

Kantonas. Marš. Jen Hsišanas, 
naujai paskirtasis Kinijos nac. vy
riausybės min. pirmininkas, vis 
dar nesudarąs naujo kabineto. 
Spaudos konferencijoj birželio 7 d. 
jis betgi pareiškęs, jog jo kabine
tas būsiąs „kovos kabinetas". 
Kiekviena žemės pėda, kuri dar 
likusi nacionalinei Kinijai, ryžtin
gai būsianti ginama. Jo vyriausy
bė nenorėsianti ir tada tartis dėl 
taikos, jei komunistai ir prašytų.

Per Fonnozos radiją nac. vyriau
sybės kalbėtojas — kaip UP ma
no, gal pats marš. Ciankaišekas — 
pareiškė, kad Kinijos nac. ginkluo
tosios pajėgos per sekančius ke- 
turius mėnesius vėl atsiimsiančios 
Šanchajų. Jeigu jis to pažado 
neišlaikysiąs, tai pats pasidarysiąs 
galą. Savo pasiryžimo ginti mies
tui iki paskutiniųjų jis neįvykdęs, 
— kalbėjo toliau Ciangkaišekas,— 
kadangi jo rezerviniai kariuome
nės daliniai „buvo nupirkti komu
nistų". Spėjama, kad dabar Ciang- 
kaišekas planuoja reorganizuoti 
kuomintango partiją, norėdamas 
pašalinti nuomonių skirtumus tarp 
jos grupių — liberalų ir konserva
torių.

Britų karūnos kolonija — Hong- 
kongas stiprinamas. Tenai birželio 
2 d. nuvyko britų gynybos min. 
Alexander, norėdamas padėtį iš
tirti vietoje. Birželio 6 d. Kinijos 
komunistų radijas iš Pekingo aš
triai puolė anglus, kad jie „provo
kuoją pergalingą kinų liaudį". 
Visas draugijas bei organizacijas, 
kurios palaiko ryšius su politinė
mis užsienio partijomis arba ken
kia taikai, britai uždraudė Hong- 
konge.

Iš Šanchajaus praneša AP, jog 
tenai Kinijos komunistai konfis
kavo keturių kinų nacionalistų 
didžturčių šeimų nuosavybę. Du 
tų šeimų nariai — Sung ir Kung 
laikomi turtingiausiais pasaulio 
žmonėmis. Kung yra iš 75 — tos

lladelcune ftasutywsieHts tesėti
Šiandieną, kai mūsų bendruome

ninis gyvenimas kas valandą siau
rėja, kai vis didesni lietuvių bū
riai emigruoja į užsienius, daugelis 
mūsų tautinės bendruomenės ak
tualių ir svarbių reikalų nustu
miami į šalį arba visai užmirštami.

Vienas iš svarbiausių lietuviu 
tremtinių visuomenės Vokietijoj 
reikalų yra mūsų studentų likimas. 
Tarp daugelio tūkstančių tremti
nių Vokietijoje atsidūrė nemažas 
skaičius ir akademinio jaunimo. 
Vieni iš jų aukštąjį mokslą buvo 
pradėję čfrba įpusėję Lietuvoje, 
kiti atvyko į Vokietiją, tik baigę 
vidurines mokyklas, treti vidurinę 
mokyklą baigė čia, Vokietijoje. 
Pidelis nuošimtis Lietuvoje pra
dėjusių aukšąjį mokslą arba čia, 
Vokietijoje, pabaigusių vidurines 
mokyklas įstojo į vokiečių univer
sitetus ir dideliu atkaklumu, pasi
ryžimu ir pasiaukojirųu tęsė pra
dėtąjį mokslą. Iš tikrųjų reikėjo 
atkaklumo, pasiryžimo ir pasiau
kojimo! Nei tinkamų darbo sąlygų, 
nei užtenkamai maisto, nei reika
lingos moksliniam darbui ramybės. 
Nežiūrint tų visų trūkumų ir sun
kumų, akademinis jaunimas, kuk

kartos garsiojo kinų filosofo Kung 
Fu-ce (Konfucijaus), gyvenusio 5 
amž. prieš Kristų, palikuonis. Abi 
kalbamos šeimos giminiuojasi su 
Ciangkaišeku.

Komunistinė valdžia Šanchajuje 
nusikaltusiems dėl susisiekimo ne
laimių, kuriose žūva žmonių, įve
dė mirties bausmę.

Kaip AP praneša, atsakingas 
Rytų Europos diplomatas Paryžiuje 
birželio 6 d. pareiškė, jog Sov. Są
jungos ministerio pirmininko, pa
vaduotojui Molotovui pavesta so
vietų politika Kinijoje ir Tol. Ry
tuose. Esą sovietai greit keisią sa
vo diplomatinio nuošalumo laiky
seną Kinijos komunistų atžvilgiu. 
Bet iš sovietų pusės Paryžiuje tai 
oficialiai nepatvirtinama. Nurodo
ma, jog Sov. Sąjunga ligi šiol 
stengėsi pagal prieš penkerius me
tus didžiųjų valstybių Maskvoj 
nustatytus principus laikytis nesi
kišimo į Kinijos vidaus politikos 
reikalus. Dėl to ir sovietų pasiun
tinys, faktiškai tik vienintelis di
džiųjų valstybių užsienio diploma
tas prie Kinijos nac. vyriausybės, 
išskridęs iš Nankingo į Kantoną.

Aštrėja kova su Bažnyčia Čekoslovakijoje
GOTTWALDO VYRIAUSYBĖ NORI KONTROLIUOTI KUNIGŲ SKYRIMĄ. — DRĄSIAI PRIEŠINASI 

PRAGOS ARKIVYSK. BERANAS.

Raudonoji srovė, kuri graso pa
laužti už religiją ir laisvę pasisa
kančias čekoslovakų pajėgas, su
kėlė taip pat pasipriešinimą, ir 
daug stipresnį, negu bet kada tame 
krašte. Pasipriešinimo vadovu pas
tarosiomis dienomis galutinai tapo 
Pragos arkivyskupas monsg. Juozas 
Beranas.

Vos komunistas informacijos min. 
V. Kopecky savo partijos vadams 
įsakė pradėti kovą prieš Bažnyčią, 
Gottwaldo vyriausybė, nepaisyda

liai iki šiol šelpiamas, nenuilsta
mai dirbo sunkų studijų darbą. Ne
mažas skaičius jau baigė. Kiti dar 
tebestudijuoja. Dalis iš jų yra pas
kutiniuose arba paskutiniame se
mestre. Dar du trys mėnesiai, ir 
studijos bus baigtos.

Bet, kaip pradžioje minėjome, 
šiandien dėl emigracijos daugelis 
pirmos eilės reikalų nustumiami j 
šalį arba visai užmirštami. Toks 
likimas ištinka ir mūsų akademini 
jaunimą — jis paliekamas ir be 
tos kuklios finansinės paramos, 
kuri jam iki šiol buvo teikiama

Ypač skaudžiai tai paliečia tuos, 
kuriems studijas baigti bereikia 
dviejų-trijų mėnesių. Neužsimokė
jęs už mokslą universiteto nebaig
si. Todėl lietuvių studentų atsto
vybė, nerasdama išeities, kreipiasi 
į lietuvių visuomenę, prašydama 
paremti baigiančius studijas kad ir 
kukliomis aukomis.

Lietuvių visuomenė yra daug 
kartų pasirodžiusi jautri mūsų 
bendriesiems reikalams, ir todėl 
tikime, kad ir šį kartą ji teisingai 
įvertins reikalo svarbumą

Liet. Stud. Rajoninė Atstovybė 
Mūnchene

ŽIBURIAI

Paryžiuje. Elyziejaus rūmuose. Prancūzijos Valstybės prez. Auriol priėmė tenai dabar Vokietijos ir Austrijos 
klausimus svarstančius didžiuosius užs.reik. ministerius. Paveiksle iš kairės dešinėn: Schumanas, prez. Auriol, 

Vyšinskis, Achesonas, Bevinas.

(Atkelta iš 1

sauga ir garantija, 4. Kontrolė 
baudžiamųjų kalinių, kurie nutei 
siami okupacinės valdžios teismų, 
5. Rinkimų priežiūra. Bet visa įsta
tymų leidžiamoji, vykdomoji ir 
teisminė galia turėtų būti perduo
dama vokiečių valdžios įstaigoms.

Sovietų siūlomieji 12 punktų, UP 
pranešimu, tokie: 1. Laisvi rinki
mai viso Berlyno srityje keturių 
valstybių kontrolėj pagal nuo 1946 
m. spalio mėn. esamąją rinkimų 
procedūrą. 2. Rinkimai parengiami 

ma vyskupų protesto, griebėsi toli
mesnių priemonių, kad paimtų sa
vo valdžion dvasiškius. Episkopato 
nepripažįstamame „Informacijų biu
letenyje katalikų klerui" Čekoslo
vakijos švietimo ministeris paskel
bė, jog ateityje naujų kunigų 
skyrimas į vietas ir kitos admini
stracinės bei personalinės priemo
nės būsiančios kontroliuojamos. 
Kiekviena laisva kunigo vieta turi 
būti registruojama vyriausybės vie
tiniuose akcijos komitetuose. Liau
dies partijos organas „Lidova De-
mokracie" viename savo straips
nyje, kurį parašė atstatytas kun. 
J. Lukacovic, apeliuoja į katalikų 
•dvasiškius atsisakyti savo ligšio
linės „negatyvios laikysenos" ir 
bendradarbiauti su vyriausybe. 
Norima įvaryti pleištą tarp kunigų 
ir vyskupų.

Bet arkivysk. Beranas, ilgus me
tus užgrūdintas koncentracijos sto
vyklose ir patyręs kovotojas prieš 
totalitarinę tironiją, nenusileidžia. 
Laiške savo dvasiškiams Bohemi
joj, Moravijoj ir Slovakijoj jis 
atremia komunistų partijos kon-

Tiumanas: 

Didysis bandymas dar pries akis
Vašingtonas. „Jei kada nors 

mūsų laikai bus iš istorinio taško 
vertinami, tai gen. Marshallio var
das bus visuomet dažniau atsime
namas ryšium su taikos siekimu, 
ne kaip su karo nuopelnais, nors 
ir šie pastarieji yra didelės svarT 
bos," — pareiškė JAV prez. H. S. 
Trumanas ERP atstovams Marshal
lio garsiosios kalbos dvejų metų 
sukakties proga. Gen. Marshallis, 
toliau pareiškė Trumanas, istori
joj bus pažymėtas kaip vienas tų 
vyrų, kurie sukūrė naują, žmonijos

gerovės pagerinimo erą. Jis tačiau 
buvo pirmasis, kuris matė, jog tai 
yra didesnis reikalas, negu valsty
bininko darbas. • Tai dalykas, iš
plaukiąs iš tautų širdžių ir jų 
prasmės. Mūsų tautos kovoje 
prieš gyvenimo problemas yra 
vieningos. Ligšiol mes padarėme 
didelį žingsnį pirmyn. Tačiau di
dįjį bandymą dar turėsime išlaiky
ti. Mes pasimokėme, jog laisvos 
pasaulio tautos, kai jos bendra
darbiauja, negali Jbūti nugalėtos, 
pabrėžė prez. Trumanas.

psl.) NENUGALIMI SKIRTI

iš vokiečių susidedančios komisi
jos, kuri sudaroma politinių parti
jų pagrindu ir veikia sąjunginin
kų- komendantūros kontrolėje. 3. 
Komendantūra revizuoja rinkikų 
sąrašus tuo būdu, kad ir visi bu
vusieji naciai,- išskyrus tuos, ku
riems teismo nutarimu įsakmiai 
atimta rinkimų teisė, galėtų rinkti. 
4. Visos politinės partijos, kurios 
leistos Berlyno srityje, turi teisą 
kondidatams pastatyti. 5. Naujasis 
magistratas būtų provizorinis. 5.

greso paskelbtąją kovą. Jei vy
riausybė jaunimą norinti auklėti 
tik marksistiniais pagrindais, lai 
su ja toliau tartis esą „beviltiška 
ir veltui". Aštriais žodžiais arki
vyskupas pasmerkia tariamai „ka
talikišką" liaudies partiją ir drau
džia tos partijos skelbimus platinti 
bažnyčių aplinkumoje. „Aš tikiu, 
kad jūs neparduosite savo kuni
giškos garbės ir neišduosite Kris
taus už 30 auksinių", — kreipiasi 
arkivysk. Beranas į dvasiškius.

(DNZ)

DP prisieks, kad jie ne komunistai
New Yorkas. (BBC). — JAV 

Atstovų Rūmuose aną ketvirta
dienį vakare priimtas JAV imi
gracinio DP įstatymo (biliaus) pa
keitimai. Svarbiausias pakeitimų 
punktas, kad DP imigracijos kvo
tą į JAV numatoma padidinti iš 
205 000 iki 339 000. Atšaukiami 
ankstybesniame įstatyme apibrėž
tieji suvaržymai, liečiantieji ats
kirų DP grupių išskyrimą bei pro-

1949. 6. 11. 55 (250)

IMAI PARYŽIUJE
Naujasis magistratas būtų sąjun
gininkų komendantūros kontrolėj. 
7. Naujasis miesto atstovų seimas 
sudaro naują Berlyno srities kons
tituciją. 8. Keturių sąjungininkų 
komendantūra iš naujo susirenka 
ir prižiūri 1946 m. miesto konstitu
ciją, viešąjį saugumą, miesto val
dininkų paskyrimą ir atleidimą, 
nuteistuosius karo nusikaltėlius, 
aprūpinimą, miesto transporto ir 
susisiekimo priemones, finansus, 
kuro ir elektros aprūpinimą. 9.
Miesto atstovų seimas ir magistra
tas komendantūros priežiūroje at
sakingas už: aprūpinimą, finansus, 
kurą, transporto ir susisiekimo 
priemones, policiją, užsienio pre
kybą ir miesto valdinininkų skyri
mą ir atleidimą. 10. Kiti reikalai, ' * 
kaip butų, vietiniai reikalai, juri
diniai reikalai, švietimas ir menas, 
viešoji sveikata, darbo ir perso
nalo klausimai, socialinis draudi
mas, viešosios tarnybos, prekyoa 
ir pramonė tik tada esti sąjungi
ninkų komendantūros' kontrolėj, 
kai kuris iš sąjungininkų komen
dantų iškelia priekaištų prieš 
miesto atstovų seimo arba magis
trato nutarimą. 11. Visi komendan
tūros nutarimai daromi vienbal- 
siškai. 12. Okupacinės išlaidos su
mažinamos iki minimumo.

tegavimą. Priimtas įstatymo papil
dymas, pagal kurį kiekvienas į 
JAV imigruojąs DP turės prisiekti, 
kad jis nėra komunistas.

Priimtasis Atstovų Rūmuose įs
tatymas parduotas Senatui.

Siūloma pasauline 
vyriausybė

Vašingtonas. JT organizaciją pa
keisti pasaulio federacija reikalau
jama rezoliucijoje, kurią 84 atsto
vai pateikė JAV Atstovų Rū
mams. Siūloma sudaryti pasaulio 
federacinę vyriausybę, kuri galėtų 
leisti įstatymus apsaugoti nuo 
ginkluotų agresijų. Tie įstatymai 
įpareigotų visas sjgnatarines vals
tybes. Visos tautos' būtų kviečia
mos prisidėti. Visuose klausimuo
se, kurie liečia taiką arba priemo
nes prieš užpuolimus, negaliotų 
„veto". Norint įstatymų leidžiamie
siems organams duoti .reikalingos 
apsaugos, būtų sudaryta tarptau
tinė policija. Įstatymų leidimui ai
škinti būtų skirtas tarptautinis 
teismas. Pabrėžiama, jog pasaulio 
federacija turinti būti JAV užsie
nių politikos vienas „pagrindinių 
tikslų".
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