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Nustatytos gairės artimiausiai ateičiai
WASHINGTON© PASITARIMŲ KOMUNIKATAS

ALT. — 1949 m. gegužės 17—21 d. d. Washingtone įvyko svarbūs 
pasitarimai Lietuvos valstybės laisvinimo ir lietuvių tautos reikalais. 
Dalyvavo: Lietuvos įgaliotas ministeris JAV P. Zadeikis, Pasiun
tinybės attache J. Kajeckas, Lietuvos, generalinis konsulas New 
Yorke J. Budrys, Lietuvos konsulas Čikagoje P. Daužvardis, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas Monsignoras 
M. Krupavičius, Lietuvos Vykdomosios Tarybos pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Kojniteto 
nariai: L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis ir M. Vaidyla.

Konstatuota visų pasitarimo dalyvių vienoda pažiūra į gyvena
mąjį politinį momentą ir nustatytos veiklos gairės artimiausiai 
ateičiai. J *•

Be ministerio P. Zadeikio, drauge su jo baltiškaisiais, kolegomis 
padaryto demaršo Valstybės Departamente ryšium su gegužės 23 d. 
Paryžiuje susirenkančia Keturių Didžiųjų Valstybių užsienių rei
kalų ministerių.konferencija, Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo 
Komiteto nariai gegužės 19 d., 2 vai. p. p. atsilankė Valstybės De
partamente, kur, Valstybės Sekretoriaus Dean Acheson pavedimu, 
juos priėmė jo padėjėjas Ernest Gross, dalyvaujant p. Thompson. 
ALT Vykdomojo Komiteto nariai įteikė p. Gross memorandumą, 
pavaizduojantį Amerikos lietuvių nusistatymą ryšium su Paryžiaus 
Konferencija, kuriame ypač pabrėžė Rytų Prūsų ir Mažosios Lie
tuvos klausimą.

Gegužės 20 d. 11:30 vai. VLIKo ir Vykdomosios Tarybos pirminin
kus, ministerio P. Zadeikio lydimus, priėmė p. Thompson, einąs 
Valstybės Departamento Europos skyriaus viršininko pareigas, ku
riem VLIKo atsfevr.!- Išdėstė Lietuvos postulatus ryšium su g? me
namu politiniu momentu ir specialiai ryšium su ruošiama taikos 
sutartimi su Vokietija.

•Tiek Ministeriui P. Zadeikiui, tiek ALT Vykdomojo Komiteto 
nariams, tiek VLIKo atstovams padaryti pareiškimai bei užtikrini
mai yra teigiami ir padrąsina lietuviškuosius veiksnius tęsti kovą 
dėl Lietuvos valstybės išlaisvinimo.

Washington© pasitarimo proga užmegsta glaudesnis ryšys su visų 
kitų valstybių, atsidūriusių, kaipir Lietuva, anoje geležinės už
dangos pusėje, veiksniais.

Ta proga tenka pasidžiaugti tuo teigiamu įspūdžiu, kurį savie
siems ir svetimiesiems padarė gyvenančios laisvės sutemas lietu
vių tautos susiklausymas bei jos organizacinis vieningumas.

Deportavimo metai niekad neisdils iš atminties
BALTIJOS MOTERŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS Į PASAULIO MOTERIS

Taikingoms ir darbščioms Baltijos Valstybėms, iški
lus II pasauliniam karui, nebuvo lemta išlikti laisvoms 
ir nepriklausomoms.

Lemtingieji 1940 ir 1941 metai niekad neišdils iš Balti
jos <autų atminties. 1940 m. birželio mėn. raudonoji 
armija okupavo Baltijos kraštus, o 1941 m. birželio 14 d. 
suėmė ir deportavo i Sibirą ir kitas tolimas koncen
tracijos stovyklas dešimtimis tūkstančių baltiečių: estų, 
latvių ir lietuvių. 
Todėl birželio 14 d. 
Baltijos tautos lai
ko gedulo diena. 
Tą dieną mes pri
simename visus 
tuos mūsų šeimų 
narius, brangius 
draugus, valstybi
ninkus ir visuome
nininkus, kurtuos 
sovietų valdovai 
deportavo t ne
pasiekiamas Sovie
tų Sąjungos tolu
mas. Šių žmonių 
likimas yra žiau
rus. 1944 m. antrą 
kartą okupavę Bal
tijos kraštus, sovie
tai tęsia Baltijos 
kraštų piliečių de
portacijas ir žudy
mus.

Šie liūdni Balti
jos mažų, demokra
tinių šalių patyri
mai turėtų būti 
(spėjimas visam 
plačiam pasauliui. 
Iš tikrųjų, bolševi
kinis tvanas gręsia 
užlieti visą Euro
pą, o toliau — ir 
visą pasaulil. Mes, estės, latvės ir lietuvės moterys, 
remdamosios Altanto Chartos principais, kreipiamės ji 
Jus pasaulio moterys ir* prašome pagelbėti mums su
žadinti pasaulio opiniją kovoje dėl mūsų teisės at
gauti Nepriklausomybę ir gyventi drauge su savo šei
momis savuose kraštuose. _ Mes prašome Vakarų de
mokratijas: užtikrinti mūsų kraštams demokratinę 
sant varką.

— pažymėjo M. Krupavičius. Ku
nigija — stipriausia jėga lietuviš
kumo palaikymui. Lietuviškumo 
reikalu taip pat uoliai rūpinasi 
mūsų seselės vienuolės: kazimie- 
rietės, Nukryžiuotojo Jėzaus, pran- 
ciškietės.

Buvusiųjų DP būklė Amerikoje 
tuo tarpu nelengva. Žmogus inteli
gentas yra menkų raumenų, todėl 
fabriko darbas jam gana sunkus. 
Ypač nelengva laisvųjų profesijų 
žmonėms. Tad kol jie prisitaikys 
prie naujų sąlygų, nelengva bus 
aktingai įsijungti kultūrinėn veik- 
lon. Dabar nuvykusiųjų uždavinys
— savo geru taktu suburti tenai 
visas lietuviškąsias pajėgas vie
nybėm būti tautybės apaštalais, 
suaugant su senąja karta, — pažy
mėjo VLIK pirmininkas. Gaila, se
nieji Amerikos lietuviai esą daug 
kur pastebėję buv. DP netaktingą 
elgesį ir iš to darą įvairių prie
kaištų, apibendrindami juos vi
siems

BALF reikalai tuo tarpu pablo
gėję, tad reikia laukti, kad tai 
neigiamai atsilieps čia į LRK rei
kalus.

Kelionė Amerikoje buvusi labai 
naudinga: ji bus prisidėjusi prie 
sunkios mūsų tautos laisvinimo

M. Krupavičius ir V. Sidzikauskas 
pasakoja apie kelione

Mūsų kelionės tikslas į JAV jau pakankamai paaiškėję, kad Lie- 
seniai buvo planuotas, bet įvairios tuva ir kiti Pabaltijo kraštai yra 
kliūtys, ypač Amerikos prezidento taip pat vienas iš Amerikos euro- 
rinkimai, neleido ten anksčiau iš- pinės politikos veiksnių.
vyku, kaip tik šiais metais sausio KeUonė neliko be algaIsiū lr 
mėnesį, — pareiškė Vykdomosios JAV spaudo]e. Mūsų pasiuntiny. 
Tarybos pirm. V. Sidzikauskas bėj<_ Vašingt0n6 buv0 sukviesta 
mūsų spaudos atstovams, kurtuos spaudos atstovų, kur
VLIK birželio 15d. buvo sukvietęs dalyvavo ir Valstybės Departa- 
Pfullingene konterencijon. — Keli- ment0 alslovas Lankant lietuvių 
onės uždaviniai buvo trejopl: 1) kolonijas visados tekdavo susitikti 
politiniai bei diplomatiniai, 2) tau- su spaudos žmonėmis Ir juos pa. 
tiniai ir 3) parupinimas lėšų musų kankamai informuoti mūsų valsty- 
tautos laisvinimo darbut bės likimo reikaiais. Ne vi€ną

Vykdant pirmąjį uždavinį, dary- kartą teko prabilti per Amerikos 
tos visos įmanomos pastangos pa- radiją ir platesnei visuomenei, 
gyvinti Lietuvos bylos reikalui. Daug kur teko susitikti su Ame- 
Tam tikslui stengtasi užmegzti rikos žymiomis asmenybėmis: 
glaudesnius ryšius su Amerikos gubernatoriais, burmistrais, politi- 
vyriausybe, sueiti į artimesnį kon- kieriais ir kt., iš kurių ne vienas 
taktą su JAV spauda ir - suartėti parodė susidomėjimą mūsų rei
su kitų kraštų egzilinėmjs vyriau- kalu. Po ilgoko buvimo Amerikoje 
sybėmis. VT pirminiu ka«A smarkiau mes isiffkf um \ k^d *>Sbm»* 
papasakojo apie apsilankymą Vai- užmiršti ir mūsų reikalai tenat 
stybės Departamente Vašingtone, pilnai suprantami, — kalbėjo VT 
kur buvo įteiktas mūsų bylos rei- pirm. V. Sidzikauskas.
kalu atatinkamas memorandumas. Artėjama su žaliuoju internacio- 
Per min. Zadeikį įteiktas memo- nalu. Kai prieš metus norėta su 
randumas ir JT, kurios prašytos juo sueiti į artimesnius ryšius, jis 
paremti mūsų kovą dėl žmogaus tuo reikalu teiravosi kompeten- 
teisių, ginti Baltijos tautas nuo tingų Amerikos asmenų. Jam buvo 
išnaikinimo, rūpintis Vokietijoj ir pasakyta palaukti. Šiandien jau 
Austrijoj esančių mūsų tremtinių aiškiai jam buvo patarta bendra- 
likimu, taip pat jų saugumu karo darbiauti su mumis.
atveju. Valstybės Departamente Jau esama kontakto ir su kitų 

šalių egzilinėmis vyriausybėmis. 
Gegužės 5d. buvo surengta Ame
rikoje priešsovietinė manifestacija, 
kurion susibūrė daugelis tautų, 
pradedant albanais ir baigiant bal
taisiais rusais. Tai buvo solida
rumo manifestacija. Džiugu, kad 
lietuviai,* nepaisydami pažiūrų skir
tumo, savo tautos reikale visur 
yra vieningi- ko pasigenda kitų 
tautų laisvės kovotojai, pvz.: len
kai, jugoslavai, čekai ir kt.

Apie Amerikos lietuviškąją vi
suomenę išsamų pranešimą padarė 
VLIK pirm. M. Krupavičius. Jų 
kelionės tikslas buvęs — išjudinti 
tą visuomenę ir sujungti ją ben
drai kovai dėl Lietuvos laisvės. 
Aplankyta iš 135 lietuviškų para
pijų 57 židiniai. Visų nespėta dėl 
laiko stokos. Buvo lenkama mūsų 
kovos reikalui piniginių aukų. 
Amerikos lietuviai gerai supranta 
mūsų tautos skaudžią būklę, šiam 
reikalui jau daug yra medžiagiškai 
padėję ir šį kartą neliko kurti į 
kreipimąsi. Tačiau, nors daug gerų 
norų ir didelis dosnumas, piniginė 
rinkliava nevisiškai pateisino tai, 
ko tikėtasi. Aukos perėjo į ALT 
fondą.

VLIK pirmininkas palietė Ameri
kos lietuvių tautiškumo reikalą: 
senojoj išeivių kartoj mūsų rei
kalų supratimas labai stiprus, bet 
daugumas jaunimo jau pradeda 
pamiršti savo tėvų kalbą. Reikia 
tikėtis, kad naujai nuvykusieji pa
darys labai daug ir šiuo atžvilgiu,

Mes šaukiamės | pasaulį reikalaudami pagalbos mū
sų kankinamiems deportuotiems. Mes reikalaujame jų 
grąžinimo savo tėvynėn, kur jie galėtų tęsti savo nu
trauktą darbą savo ir visos kultūringos žmonijos ger
ovei.
- Mes, Baltijos Moterų Taryba, kreipiamės į Jus, pa
saulio moters — sesės, turinčios jautrias širdis, kvies
damos jus drauge su 'mumis paminėti neteisingo ir 

neteisėto mūsų 
kraštų pagrbblmo 
ir masinės depor
tacijos metines, 
proklamuojant bir
želio mėn. 14 d. 
Baltijos Susimą
stymo Diena. Ta 
dieną prisijunkite 
prie musų, prašy
damos Aukščiau
siojo užtarimo.

Prašome pas
kelbti savo spau
doje tą blogį, ku
ris buvo padary
tas ir yra daro
mas mums. Mes 
prašome priminti 
abejingam pasau
liui mūsų šiurpią 
bylą, per Jūsų 
parlamen,to atsto
vus Jūsų kraštu
ose.

Kai visas demo
kratinis pasaulis 
įsisąmonins ir rea
liai stos į kovą už 
žmogaus teises — 
tada ir mes galė
sime atgauti savo 
Nepriklausomybę 

ir galėsime vėl 
tvarkytis demokratiniais principais. Tada mes grįšime 
į savo kraštus be Jokio raginimo ir vėl pradėsime 
laisvųjų žmonių gyvenimą.

Baltijos Moterų Taryba: 
Mali Jūrma, Tekia Erdmanis Endzina,

Esčių Moterų Pirmininkė Latvių Moterų Pirmininkė 
Birutė Novickienė, 

Lietuvių Moterų Pirmininkė

Važiuojantiems Amerikon 
atsiminti:

1. Prisisegti ant krūtinės 
tautinių spalvų ženklelį, kad 
pasitikusieji Amerikos kran
te galėtų tuojau pažinti lie
tuvius.

2. Parūpinti, tenai nuvy
kus, čia dar likusiems darbo 
ir buto garantijų. Amerikos 
lietuviai iki šiol tokių ga
rantijų parūpino 18.000, ir 
nuvykusiems tatai padaryti 
nelabai sunku.

kovos. Reikia pabrėžti ir tą faktą, 
jog kompetentingi Amerikos val
džios atstovai yra mums pareiškę, 
kad mes esame išsimušę į pirmą
sias eiles savo rezistencine veikla, 
savo vieningumu, gražiu mūsų DP 
elgesiu, — pažymėjo VLIK pirmi
ninkas, baigdamas pranešimą.

Lankytasi taip pat ir Kanadoje, 
kalbėtasi ir ten su aukštais val
džios pareigūnais, aplankyta lietu
viškų kolonijų, o grįžtant iš Ame
rikos buvo sustota Londone ir 
Paryžiuje. Ypač simpatingai mūsų 
atstovai buvę sutikti aukštųjų 
Prancūzijos valdžios pareigūnų. 
Visur mūsų tautos reikalu įteikti 
atitinkami raštai.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
— Kaip tik ką patyrėme, VLIK 

jau patvirtino Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės statutą.

Berlynas. Čilės komisija Vokie
tijoje užverbavo apie 5000 DP 
emigracijai į- Čilė.
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Krizės ir baimės politika
W. Lippmanno samprotavimai

Kiekvieną kartą, kai Europoje 
atsimenama, jog aprobavimo ko
misija JAV senate Europai skiria
mas pinigų sumas sumažino, kyla 
abejonė, ar galima pasitikėti tvir
ta ir pastovia Amerikos parama. 
Senasis Pasaulis dar neužmiršo 
Woodrow Wilsono europiečiams 
duotų pasižadėjimų ir ką iš jų se
natas ir jo įpėdiniai Harding ir 
Coolidge yra padarę. Neatsižvel
giant į tai, jog JAV senatas ir 
vienu balsu priėmė JT chartą, At
lanto paktą ir paramos programą 
Europai, senieji atsiminimai apie 
Amerikos santūrumą yra neuž
mirštini. Taip rašo garsusis ameri
kiečių žurnalistas ir politinis ko
mentatorius Walter Lippmann.

Tačiau vien šiuo, beveik istori
niu tapusiu nepasitikėjimų Euro
pos sostinėse vyraujantys ne
ramumai nepaaaiškinami. Walter 
Lippmannas viename iš savo 
paskutinių straipsnių rašo, jog 
Europos politikai savo šir
dies gilumoje, galvoja, kad 
tokia didelė valstybė, taip trumpu 
laiku persiorientavusi iš izoliacio- 
nizmo į globalizmą, gali kiekvienu 
momentu grįžti į senas vėžes. Eu
ropiečiai atsimena, jog dar 1939 
metais ginklų teikimas D. Britani
jai ir Prancūzijai būtų buvęs nusi
kaltimas prieš įstatymus. Nors j- 
žinoma, jog JAV nuo karo pabai
gos dovanų ir paskolų forma 
Marshallio plano kraštams išleido 
19 milijardų, vis tik kyla klausimas 
kiek gi Šis žaidimas tęsis. Lipp
manno nuomone, šita didžiulė JAV 
parama stovi ant solidarių ir svei
kų amerikiečių tautos pagrindų. 
.Ryšium su tuo jis rašo: „Mūsų pi
niginė programa grindžiama laiko 
kritiškumu ir daug mažiau galvo

jimu, jog ji yra būtina žmonijos 
ar mūsų reikalams ginti. Daugelis 
tvirtina, jo be Čekoslovakijos įvy
kių ir Masaryko mirties Europos 
pagalbos programa nebūtų taip 
greitai ir lengvai per kongresą 
praėjusi, lygiai kaip naujų sumų 
paskyrimo klausimas būtų susilau
kęs kongrese daug daugiau svars
tymo, jei Berlyno blokados klau
simas nebūtų vertęs reikalo sku
binti. Todėl yra pagrindo bijoti, 
kas pasidarys iš mūsų programos, 
jei sovietai iš tikrųjų nutartų Eu
ropos krizę sušvelninti arba savo 
kariuomenės iš Vokietijos atitrau
kimu ją visai panaikinti. Europos 
ir Amerikos problema ir yra, ko
kiu būdu rasti pastovų pagrindą 
dviem didiesiems JAV Europos 
politikos elementams. Pirmasis 
yra amerikiečių garantija, jog 
joks karinis užpuolimas, negalės 
įvykti be JAV įsikišimo , į karą. 
Antrasis — išlyginimas eksporto 
ir importo tarp Siaur. Amerikos .r 
Europos."

Iš to išeinant, yra lengviau lig
šiolinę krizės ir baimės politiką 
varyti ir toliau. Jei sovietai ir to
liau tokius neišmintingus pasiūly
mus darys, kokius darbar siūlo 
Vyšinskis, dalykai galėtų ta pras
me ir toliau vystytis. Tačiau rei

škia sutikti, jog sovietai vieną die
ną nustos varę savo neišmintingą 
politiką. Tuomet bus atėjęs laikas 
ir JAV savo paramos programą 
pagrįsti sveikais asmeniniais in
teresais, o ne padaryti priklauso
mą nuo baimės.

Baigdamas Walteris Lippmannas 
teigia, jog amerikiečių tauta turi 
įsitikinti, kad tik naujos europie- 
tiškos sistemos sukūrimas gali už
baigti jų išlaidas šaltajam karui.

Min. K. B. Balutis ir VLIK pirm. 
M. Krupavičius per susitikimą Lon

done gegužės 27 d.

vienų metų biudžetas nustato iš 
naujo tiek mokesčių didumą, tiek 
akcizų aukštį, tiek kainas atski
riems produktams. Šiemet visi 
laukė, kad ir mokesčiai ir kainos 
bus sumažinti. 1950 m. birželio 
mėn. esant normaliai tvarkai, turi 
įvykti parlamento rinkimai. Esama 
davinių, kad tie rinkimai gari 
įvykti š. m. spalio mėn., nes kitais 
metais čia laukiama didesnės ar 
mažesnės krizės. Dabartinė sociali
stinė vyriausybė, tai pramatydama, 
norinti paskubinti rinkimus, ka
dangi krizei prasidėjus galėtų 
nesurinkti daugumos parlamente. 
Kaip čia bus, kaip ne, vis dėlto 
prieš parlamento rinkimus norima 
pasigirti gerėjančiu ūkiu.

Bet finansų ministeris Sir Staf
ford Cripps* nėjo ieškoti populia
rumo anglų masėse, o labai atsar
giai pažiūrėjo į krašto ūkinius rei
kalus ir paskelbė visiškai nepopu- 
Jiarų biudžetą. Daug jam atsiėjo 
įtikinti pirmiausia parlamente sa
vo (Labpur Party) frakciją, o su

Anglija - atkutimo keliu
Rašo J. M. GOJUS iš Coventry

savo profesinėmis sąjungomis dar 
šiandien įąebaigęs kalbos. Jis išti
sai eilei produktų pakėlė kainas, 
o mokesčių nesumažino. Prof, są
jungos buvo pasirengusios nekelti

DP Įkurdinimas
Ženeva. UP pranešimu, IRO vyr. 

būstinė paskelbė, jog kovo mėn. 
įkurdinta 33,919 DP. Tuo būdu nuo 
IRO įkurdinimo operacijos pradžios 
pasiektas mėnesinis rekordas.

Tuo pačiu laiku gauta 21,814 
naujų prašymų globai gauti. Tai yra 
maždaug du trečdaliai per kovo 
mėn. emigravusių DP skaičiaus. 
Per paskutinius devynis mėnesius 
prašymų būdavo maždaug 26,340 
per mėnesį.

Iš kovo mėn. įkurdintų DP dau
giausia priėmė Izraelis — 13,449, 
toliau JAV ~ 7,780 ir Australija 
— 5,309 DP. (S&S).

GEGUŽES MEN. į KANADĄ 
IŠVYKO 12.669 DP

Bremerhavenas. Iš Bremerhaveno 
ir Cuxhaveno uostų gegužės mėn 
į Kanadą iš viso išvyko 12.669 DP. 
Tuo būdo gegužės mėn. į Kanadą 
emigravo maždaug 1000 DP dau
giau negu balandžio mėn. Šiuos 
12.669 DP sudaro 3.134 šeimos, 
įskaitant 3.087 vaikus iki 18 metų. 
(S&S).

birželio m£n. išvyks 11.193 dp
Bremerhavenas. BPE pranešimu, 

gegužės mėn. per Bremerhaveno 
uostą ’emigravo 10.537 DP. Tų pa
čių šaltinių pranešimais birželio 
mėn. DP į JAV veš 13 armijos lai
vų, kurie pergabens 11.193 DP.

Didžiausią ligsiol DP skaičių į 
Bostoną atgabeno kariuomenės 
transportinis laivas „Gen. Hol
brook". Jis atgabeno 1.085 DP. 
Pastarasis laivas buvo jau 15-tas, 
atgabenęs DP į Bostoną. Iš viso 
per Bostoną atgabenta 10.998 DP. 
(S&S).

Dėl Belgijos 
kasyklose dirbusiųjų

Birželio 10 d. Bad Kissingene 
IRO Vyr. Būstinėje per pripažintų 
tautinių komitetų ryšio pareigūnų 
konferenciją konstatuota, kad dau-

Vaikai ir moterys puola saldainius
Visas Anglijos pokarinis atku

timas ėjo laimingai, kol užkliuvo 
už vaikų ir moterų. Ir tikrai, per 
tuos dvejus metus, kuriuos čia 
praleidžiame kaip atvažiavusieji E. 
V. W., nesigilinant nė į statistikas, 
matoma didelė pažanga. Visas 
maistas buvo racionu©jamas, šian
dien beliko varžoma tik mėsa, tau- 

'• kai, sviestas bei margarinas, sūris, 
kiaušiniai, cukrus, arbata. Kiti gi 
maisto dalykai: duona, miltai įvai
rių rūšių marmeladai, kruopos, 
šiuo metu ir pienas, daržovės, vai
siai, žuvis, visokios alyvos bei„ 
aliejai laisvai parduodami kiek
vienam. Vyriausybė, įvairių veiks
nių spiriama, palaipsniui nori eiti 
prie galutinio racionavimo panai
kinimo. Iš eilės buvo prieita ir 
prie šokolado su saldainiais. Tai 
įvyko prieš mėnesį. Ir neapskai
čiavo. Moterys ir vaikai iškart api
puolė krautuves, susidarė eilės. 
Krautuvėse tų dalykų atsargos 
greit išsibaigė, nes buvo perkama 
stačiai urmu. Urmo krautuvės me
tė savo dideles atsargas į rinką. 
Neužteko ir to. Ištuštino savo 
sandėlius ir įmonės, o alkio ne
pasotino. Mat, anglai mėgsta sal
dumynus ir valgo juos dideliais 
kiekiais. Valgo ne tiek riebiai, 
kiek saldžiai. Ir šiandien, jei kur 
pamatai mieste prie krautuvių 
eiles, tai žinok, kad arba prie sal
dainių, arba prie cigarečių. Kitur 
eilių nėra. Dar retkarčiais pasi
taiko sekmadieniais ar šeštadieni
ais eilių prie kino. Eilės nepavo
jingos ir dėl jų Anglijos maitini
mo ministeris pareiškė: „Geriau

Krautuvės tų visų prekių pilnos 
ir vis daugėja. Tiek daugėja, kad 
baldai, pvz., parduodami net ligi 
dvejų metų išsimokėtinai, visiškai 
nieko arba mažai ką įmokant iš 
karto. Radijo aparatai jau vis daž
niau rinkoje pasirodančių televizi
jos aparatų akivaizdoje smarkiai 
atpigo — visu trečdaliu ir taip 
pat lengvo išsimokėjimo sąlygoms 
prieinami plačioms masėms.

Visose kitose ūkio srityse gy
venimas eina geryn. Marshallio 
planas daug pagelbėjo Anglijai. 
Pagelbėjo tiek, jog, jo terminui 
baigiantis, anglai tikisi visiškai at
sistoti ant kojų, t. y. subalansuoti 
savo importo ir eksporto reikalus. 
Tuoj po karo reikėjo daugiau 
pirkti iš užsienių negu patys ga
lėjo ką nors parduoti. Padidino sa
vo gamybą pramonėje ir žemės 
ūkyje, o tam ir prireikė darbinin
kų, kurių jie atsigabeno iš Euro
pos DP stovyklų. Dypukai savo 
uždavinį atliko: baigia išlyginti 
užsienio prekybos balansą.

Triukšmas dėl Crippso biudžeto
Šiemet daug triukšmo buvo su

kėlęs naujo biudžeto paskelbimas. 
Čia biudžetas turi daug didesnės 
reikšmės ir įtakos visam ūkiniam 
gyvenimui, negu Europos žemyne 
ir negu pas mus, buv. nepriklauso
mojoj Lietuvoj. Ir todėl anglai jo 
paskelbimo visada laukia su ne
kantrumu. Pas mus biudžetas bū
davo daugiau svarbus valsty
binėms įstaigoms. Mokesčiai buvo 
nustatyti atskirais įstatymais, mui
tai ir akcizai taip pat. Kainos vėl 
būdavo tvarkomos atskirais pot-

algų klausimo, bet po biudžeto 
paskelbimo nuo savo pažado atsi
sakė.

O tas biudžetas, kuriame paja
mos siekia daugiau kaip 3,7 mili
jardų svarų, sudarytas laikantis 
savotiškos politikos: maisto daly
kai ne tik neapkraunami mokes
čiais, bet dar milžiniškos sumos 
už juos primokamas iš valstybės 
iždo; liuksusinio pobūdžio dalykai 
gi apkraunami žiauriais mokes
čiais. Sakysim, sviesto tikroji kai
na 3 šil., o krautuvėse mes mo
kame pusę tos kainos — 1 šil. 6 
pensus; kiaušinių tuziną perkame 
už 3 šil., nors iš tikrųjų jis kaino- 
ja 4,6; duonos kepaliuko parduo
damoji kaino 4,5 penso, o tikroji 
kaina 7,5 ir t. t. Kitaip su praban
giniais dalykais: 20 cigarečių savi-, 
kaine 9 pensai, gi parduodamoji 
kaina 3 šil. 6 p.; už alaus puslitrį 
tenka mokėti 1 šil. 2 p., nors jo 
savikainė 6 p., ir t. t. Bet šieme
tinis biudžetas, ir kai kuriuos 
maisto produktus keliais pensais 
pabrangino, ir todėl kilo triukšmas.

Visi veltui, gydomi, draudžiami 
nuo nelaimių

Iš atskirų išlaidų tektų paminėti 
išlaidos sveikatos reikalams, so
cialiniam draudimui ir namų sta
tybai. Anglija yra pirmasis kra
štas, įsivedąs visuotinai nemoka
mą medicinos pagalbą. Tatai jiems 
per metus kainoja 263 mil. svarų. 
Sutiko labai didelį pasipriešinimą 
iš gydytojų, ypač iš dantų gydy
tojų pusės. Bet gydytojų opozicija 
palaužiama, ir reikia manyti, kad 
toks pažangus ir kartu radikalus

Gydytojai turėdavo savo rajonus. 
Naujas negalėdavo ateiti į esamo
jo gydytojo rajoną ir tenai pradėti 
darbą. Jis turėdavo vietą pirktis 
iš senojo gydytojo. Tai kainoda- 
vo, destis rajono vertė, nuo 2000 
ligi 4000 svarų. Taigi, kas norėda
vo tapti gydytoju, pirmiausia rei
kėjo turėti pinigų. Užtat honorarai 
būdavo nemaži ir gydytojo profe
sija duodavo gražaus pelno. Šian
dien su tais bizniais baigta.

Antras šios, socialistinės, vy
riausybės didelis darbas — tai 
visuotinio socialinio draudimo 
įvedimas. Prieš tai šiuo
atžvilgiu Anglija, tur būt, 
buvo paskutinėj valstybių vietoj. 
Dabar gi ir vėl atsistoja pirmon 
vieton, nes draudimas aprėpia vi
sus gyventojus ir draudžia nuo vi
sų galimų nelaimių: ligos, nedar
bo, invalidumo, senatvės, mirties. 
Prie nemažų, iš draudžiamųjų gy
ventojų kas savaitę renkamų, mo
kesčių turi gerokai prisidėti su 
savo įnašu ir valstybė, kuri tam 
reikalui šiemet biudžete numatė 
147 mil. svarų.

Anglija, kaip ir daugelis kitų 
valstybių, kenčia didelę butų sto
ką. Yra suplanuota, kad kiekviena 
anglų šeima turėtų atskirą butą, 
ne mažesnį kaip iš 4—6 kambarių. 
Ši vyriausybė nuo 1945 m. jau pa
sirūpino pastatydinti 800 000 tokių 
butų — namų. Ir šiemet biudžete 
numatoma namų statybai 66 mil. 
svarų iš.valstybės iždo. Tai prie
das prie įvairių privačių statybos 
bendrovių, kurios stato savo pini
gais ir tautos santaupomis. Tokie 
namai visai moderniai įrengiami

pasiekė rekordą
gelis tremtinių dėL sunkių darbo/ 
sąlygų ir blogo traktavimo Belgi
joj yra grįžę į Vokietiją ir čia nori 
iš naujo įsigyti išvažiuojant į Bel
giją nustotąjį DP statusą, norė
dami emigruoti į kitus kraštus. 
Globos ir aprūpinimo skyriaus 
viršininkas Mr. Braude pranešė, 
kad tie prašymai dėl DP statuso 
atgavimo siunčiami į Ženevą, kur 
apie tą asmenį ir iš Belgijos išrei
kalaujamas pranešimas, pagal ku- 
kurį prašymas apsprendžiamas. 
Kadangi Belgija yra vienas iš ak
tyviausių IRO narių ir rėmėjų, tai 
IRO negalinti netikėti tiems pra- 
nešimams. Dėl ligos ir nepajėgumo 
iš darbo Belgijoje atleistiesiems 
gali būti grąžinamos DP teisės. (Iš 
Lietuvių Ryšių Karininko prane
šimo).

Hard. Spellmanas padėkojo 

lietuviams uz dovana

Kaip jau esame pranešę, 'atvy
kusieji laivu „General M. L. Her
sey" lietuviai įteikė tremtinių do
vaną, gražiai sukurtą vazą, J. Em. 
kardinolui Francis Spellman ir 
pareiškė gilų dėkingumą už jo tė
višką globą ir rūpinimąsi lietu
viais tremtiniais.

BALF-o p’irmininkas kun. Dr. J. 
B. Končius gavo iš kardinolo ma
lonų laišką, kurio tekstas čia duo
tas:

Dear Doctor Končius:
I am very greatly touched and 

pleased to receive the vase from 
the Lithuanian people as an ex
pression of their appreciation of 
„the loving ‘interest and charitable 
intercession" of the American 
people in behalf of the suffering 
Lithuanian nation.

With continued prayers for the 
welfare of Lithuania and Lithua
nians, I am

Very sincerely yours in Christ.
F. Cardinal Spellman, 

Archbishop of New York (Dr.)

Sv. Tėvo vardadieniui
Vatikanas. Gegužės 2 d. Šv. Tėvas 

šventė savo vardadienį, kurio pro
ga daugelis valstybių vadų ar jų 
įgaliotų atstovų išreiškė jam savo 
linkėjimus ir padėką už teisingu
mo ir taikos srityje nuveiktus dar
bus. Katalikiškaji Italijos spauda 
gausiai paminėjo šią progą, nuš-, 
viesdami kilnų Popiežiaus asmenį 
ir jo sėkmingą pontifikato dešimt
metį. (IRVAT, 2. 6. 49). _

VOKIEČIŲ KUNIGAI SOVIETŲ 
ZONON

Paderborn. Centre Informations 
Catholiques paduodamomis žibio
mis, visi 1949 metų laidos Pader- 
bomo diecezijos, Westfalijoj, nau
jieji kunigai, pareiškė vieningą 
norą būt paskirti į rusų okupuotą 
Vokietijos zoną ir ten darbuotis. 
(IRVAT, 2. 6. 49).

MIRĖ PARYŽIAUS ARKI
VYSKUPAS

Paryžius. Gegužės mėn. 30 dieną, 
75 metų amžiaus sulaukęs, širdies 
atakos ištiktas mirė Paryžiaus Ar
kivyskupas Jo Em. Kardinolas 
Celestinas Suhard.

KIEK JAV IŠLEIDŽIA ALKO
HOLIUI IR KIEK ŠVIETIMUI
Wilmingtono mieste, Delaware 

valstybėje, vienas dienraštis įsi
dėjo tokį faktus sugretinantį skel- • 
bimą:

eilės prie saldainių, nęgu prie 
darbo biurų".

Panaikinti šiemet punktai ir 
visai aprangai. Pernai jau buvo 
panaikinta apavui ir baldams.

varkiais. Biudžetas jau rasdavo, 
kitaip sakant, tik konstatuodavo, 
kokios bus pajamos, ir jas skirsty
davo ministerijomis.

Čia, Anglijoj, jau nuo seno kiek-

spendimas ras pasekėjų ir kitų 
kraštų tarpe.

Prieš tai sveikatos reikalai Ang
lijoj buvo labai pamiršti. Tenai 
buvo savotiška koncesijų sistemą.

ir išnuomojami. Privačios bendro
vės, pastačiusios namus, stengiasi 
juos parduoti, duodamos kreditan 
ligi 20 metų ir iš anksto paimda- 
mos 5—10 %1.

Amerika per metus išleidžia 
alkoholiniams gėrimams dol. 
9,640,000,000. Švietimo reikalams 
Amerika išleidžia dol. 3,500,000,000.

Kurią pusę jūs paremsite? (Dr.)
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Palaimintas grįžimas Tėvu žemėn
Kiekvienos tautos pagrindas, toji 

gyvybinė ląstelė, iš kurios išauga 
tauta, yra šeima. Koks malonus 
gyvenimas ir kaip laiminga šeima, 
kuri gyvena tarpusavės meilės ir 
susiklausymo sutartinėje. Tokia 
šeima, lyg įvairiaspalvių gėlių 
darželis, puikiai klesti ir bujoja. 
Kaip atskiros gražios gėlės darže
lyje sudaro vieną menišką a ti
ri irų, _ taip kilniai darnios šei
mos nariai įneša tautos lobynam, 
ryškų dvasios žibintą, kuris nuš
viečia kilnų ateities kelią di
džioms tautos asmenybėms. Juo 
tauta išugdo daugiau asmenybių, 
juo ji — stipresnė. Gi pirmutinė 
ir pagrindinė asmenybių pavida- 
lintoja ar ugdytoja yra šeima. O 
idealus šių didžių šeimos parei
gų supratimas ir įgyvendinimas 
laiduoja ir vainikuoja tautos 
ateitį.

Kokios gi tėvų pareigos šeimoje? 
— Labai klystų ta mergaitė ir tas 
jaunikaitis, kurie leistųsi moterys
tės ryšiais surišami vien tik dėl 
asmeninių išskaičiavimų arba as
meninių malonumų. Pirmutinis es
minis moterystės tikslas yra ir pa
lieka — vaikai. Tėvai įprasmina 
savo gyvenimą idealiausiu būdu 
savo vaikuose. Pirmiesiems žmo
nijos tėvams Dievas įsakė: „Gy
venkite ir dauginkitės ... ir užva
ldykite žemę”. Deja, dvidešimtojo 
amžiaus žmogus per daug užmiršo 
ir paniekino šitą Dievo įsakymą.

Modernusis žmogus, vaikydama-
sis savo malonumų, išgalvojo 
įvairių priemonių vengti vaikų. 
Šis gamtos dėsnio ir Dievo įsaky
mo iškreipimas nualino žmogų 
kūniškai ir padarė jį apgailėtiną 
dvasios skurdžių. Vaikų skaičiaus 
apribojimas padaugino silpnapro
čių paliegėlių ir nenormaliųjų gi
mimą. O visokių liguistų apsigimė
lių gydymas ir išlaikymas valsty
bei atneša labai daug nuostolių ir 
tokių būdu pamažu g rimsta į 
skurdą visas kraštas.

Kaip labai pasigendama dabar 
gausių ir sveikų šeimų! Ir lietu
vių tauta, ilgą laiką atkakliai ko
vojusi prieš visokias svetimybes, 
pagaliau ėmė svyruoti ir pasiduoti 
šeimų demoralizacijos bangai. Da
bar gausių šeimų ir lietuvių tau
toje vis mažiau bepamatai, nors 
prieš keliolika metų visur galėjai 
jomis džiaugtis. Dievas, įsakyda
mas pirmiesiems tėvams: „daugin
kitės ir užvaldykite žemę”, įsakė 
tuo pačiu visoms busimosioms 
žmonijos kartoms. Mes, lietuviai 
tremtiniai, netekome savo gimto-

T. Garbukas, O.F.M.

sios tėvų žemės, o į ją palaimin
tas grįžimo kelias — tik per gau
sias, sveikas šeimas ir per jų mo
ralinį, ideologinį pakėlimą!

Tėvai turėtų ko giliausiai įsisą
moninti ir nuolat rūpintis savo 
svarbiausiąja pareiga, kad jie turi 
iš švelnučių kūdikėlių išauklėti as
menybes. Motinos šventa pareiga 
yra tuo rūpintis jau nuo pat pra
dėjimo valandos, nes ji savo jaus
mus ir pergyvenimus ryškiai 
įspaudžia į busimojo kūdikėlio bū
dą. Bet kaip liūdna, kad tokios 
motinos ne kartą lengvabūdiškai 
žiūri į gyvenimą, uoliai dalyvauja 
neleistinuose pobūviuose, neatsi
sako stiklelio. ir kitų nuodijančių 
pradėtąją gyvybę ydų. Šitos mo
tinos nesuprato savo svarbiųjų, 
motiniškai šventų pareigų, kurių 
nepaisymas užtraukia baisų Dan
gaus kerštą visai giminei. Šitokios 
motinos neformuoja asmenybių, 
bet jas žiauriai sužaloja visam gy
venimui.

Viena mirštanti mergina — mo
tina prisipažino ją slaugančiam 
gydytojui savo nusikalsimą. Kada 
jai gimė sūnus, ji, stengdamosi 
išsilaisvinti iš gėdos ir pažemini
mo, bandė uždusinti savo kūdikį, 
prislėgdama jį sunkia pagalve. 
Norėdama įsitikinti, ar jau užtroš
kęs, pakėlė pagalvę. Baisiai iš

Gražus Jaunimo prieauglis — žiauriai naikinamos tautos vienintelė viltis. Čia matome buv. Kassel-Mattenbergo 
lietuvių tremtinių pradžios mokyklos mokinius su savo mokytojais

plėstos kūdikio akys su žiauriu 
priekaištu ir pagieža pervėrė jos 
sielos gelmes: ji nedrįso jo dau
giau žudyti. Užaugęs, tapęs valka
ta ir girtuoklis, jis atimdavo iš 
motinos paskutines santaupas ir 
pralėbaudavo. Kartą parėjęs gir
tas, reikalavo motinos pinigų. Ji 
visiška vargšė, neturėjo jokių pi
nigų, kuriais būtų galėjusi sūnų 
nuraminti. Tada jis įtūžęs puolė 
savo motiną: žiauriai ją sumušęs, 
suspardęs — paliko be sąmonės. 
Nugabenta ligoninėn • atgavo są
monę, bet mirties šešėliai vis ar
čiau ją gaubė. Išpasakojusi gydy
tojui savo gyvenimo tragediją, 
paskutines jėgas sutelkusi, sušun
ką: „Tik aš esu kalta, aš pražu
džiau savo sūnų!" Ir susmukusi 
užgeso amžinam poilsiui. Ar tai 
ne žiauri gyvenimo pamoka mūsų 
laikų motinoms?

Yra tėvų, kurie savo vaikus dėl 
menkniekių ir be reikalo bara ir 
išvadina labai banaliais epitetais. 
Toks auklėjimas yra labai peikti
nas, n'as kiekvienas vaikas ap
svarsto savo nusikaltimo ir bau
smės didumą. Neteisingas nubau
dimas gadina vaiką. Be to, nuola
tiniai barniai tiek pagraužia vai
kuose meilę tėvams, kad jie pa
galiau ne tik niekina savo ‘ėvus, 
bet ir kerštauja jiems. Dėl to tė
vai neturi vaikams nuolat link
sniuoti ketvirtojo Dievo įsakymo 
galios, bet karšta ir idealia savo

Dabar jis siekia, žvakės šviesos. Motinos ir tėvo tolimesnė pareiga — duoti 
jam gyvenimo ir tikėjimo šviesos.

meile- šildyti vaikus ir švelniai 
vesti prie to įsakymo. Ne žiauru
mas ir diktatūra, bet didi meilė 
vienija šeimą ir ugdo joje tikrai 
vertas asmenybes. Labai gražiai 
išsireiškė Heilmann: „Tik tai, kas 
kaip paveikslas nuskęsta į sielos 
gelmes, turi auklėjamosios reikš
mės ir yra mokymo priemonė sie
los kultūrai".

A.a.pulk.Grant-Sutfie,
Lietuvos generalinis konsulas 

Kanadoje
Lietuvos generalinis konsulas 

Kanadoje pulk. Gerald Lynhem 
Porte Grant-Suttie gegužės 24d. 
mirė nuo širdies smūgio. Palai
dotas šv. Jokūbo kapinėse Toronto 
mieste. Laidotuvės buvo kuklios 
ir lietuviškos. Toks buvo velionies 

noras. Anglikonų (velionis buvo 
tos bažnyčios narys) bažnyčioje 
buvo atliktos tikybinės ir tautinės 
apeigos: maldas paskaitė parapi
jos kunigas, vargoninkas pagrojo 
kelias giesmes ir Lietuvos himną 
bei kelias lietuviškas melodijas: 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka ir 
kt. Lietuvos konsulas P. Dauž- 
vardis tarė atsisveikinimo žodį. 
Buvęs parapijos klebonas ir To
ronto universiteto prezidentas Dr. 
N. J. Cody apibūdino velionies 
asmenį ir jo nuopelnus valstybei 
ir tautai, stipriai paliesdamas Lie
tuvą ir velionies prisirišimą prie 
jos.

Kanados lietuviai laidotuvėse la
bai gražiai pasirodė: gausiai daly
vavo ir gražius vainikus organiza
cijų vardu padėjo. Velionies gimi
nės nuoširdžiai ir jautriai tai įver
tino.

Velionis Grant-Suttie buvo dar, 
palyginti, nesenas: tik pradėjęs 
(vasario 17d.) šešiasdešimtuosius 
metus. Atrodė gerai. 1947 m. jis 
atšventė dešimtmetį Lietuvos tar
nyboje, kurioje už nuoširdžias pa
stangas ir rūpesčius jis buvo ap
dovanotas Gedimino ordinu. Pen
kiolikmetį žadėjo švęsti laisvoje 
Lietuvoje. Jis iš tikrųjų buvo nuo
širdus Lietuvos ir lietuvių bičiulis. 
Jam kiekvieni konsulystės metai 
atsieidavę, neskaitant jo paties 
darbo, apie po penkis tūkstančius 
dolerių. Sunkiomis Lietuvai die
nomis jis' parodė prisirišimą prie 
Lietuvos dar didesnį.

Ir Kanados visuomenėje velionis 
buvo populiarus. Jis buvo tarp
tautinės geografų sąjungos Kana
dos pirmininkas. Kaip Kanados 
atstovas buvo dalyvavęs tarptauti
niame geografų kongrese Varšu
voje 1934.

Velionies mirtį minime su dide
liu apgailestavimu ir gilia jam 
pagarba. J. B.

(6) ) Paulius JurkusVIENO AUKSINO ISTORIJA
Brolis pastatė žvakę ant stalo, 

senelis tėvas pasitraukė krėslą, 
kad pinigai nekristų tiesiai į akis 
ir įniko pusbalsiu poteriauti.

Nikodemas patrynė rankas ir 
gyvom akim bėginėjo per pinigų 
krūvą. Čia senelis kunigas atsi
suko į jį.

— Broli, kas tau, ar tik ne vel
nias gundo ...

— Tėve Boleslovai, juk tai šven
tojo Antano dovana... Koks geras 
jis, koks dosnus mums ...

— Be reikalo, broli Nikodemai, 
saugokis, kad neįpultum į pagun
dą... Velnias kaip liūtas slan
kioja aplink ir nežinai, nei diepos, 
nei valandos, kaip jis pakiš šiaudą, 
ir tu suklupsi... Laikykis, broli, 
aukokis ir... aš melsiuos ... — 
jis vėl nusisuko ir kinkuodamas, 
svarstydamasis savo krėsle mel
dėsi ir meldėsi.

Brolis paskleidė mus. Rinko pir
ma didžiuosius pinigus ir skaitė 
pamažėli, neskubėdamas, nes kurgi 

skubėti. Jie atleisti nuo visų nak
tinių maldų. O jei darbą pabaigsi, 
— galvojo, — tai ir vėl reikės 
skubėti su broliais aušrinių gie
doti. O suskaityti reikia. Reikia 
vienuolynui gerai žinoti savo tur
tus. O turtų irgi reikia. Tik vie
nam tėvui Boleslovui, o lia lia lia, 
tai tikrai nereikia ... Kiek meis
trų dirba, kiek gizelių, juk stato 
naujus prieglaudos namus ... Tie
sa, tai bus namai ir vienuolynui, 
bet jie prieglauda... o lia lia 
lia... Tai reikia pinigų. Reikia 
gerai suskaityti...

Statė bokštelį po bokštelio. Žva
kė blabėjo ir tirpo. Tėvas pote
riavo pusbalsiu. O broliukas žvel
gė į bokštelius ir džiaugėsi: lyg 
monstrancijos, lyg relikvioriai. Ir 
esama pasauly turtingų žmonių ... 
Ir gera būti turtingam, kiek gerų 
darbų gali padaryti, o jei nelaimė, 
kokie sumišimai, kur dingsi be 
pinigo, o lia lia lia, ... o vienuoly
nas turi, turi... Bokšteliai auga. 

Sidabriniai, variniai bokšteliai, bet 
jie pinigai.

Sulasė visus pažertus pinigus, 
pasisvėręs ant stalo, pirštais nu
griovė vėl krūvos viršų ir mane 
atidengė.

Žvakės šviesa puolė į mane ir 
linksmai suvirpėjo. Brolio akys 
sustojo ties manim. Lyg išsigandęs 
žiūrėjo ir nežinojo, ką daryti. Tė
vas, pastebėjęs, kad broliukas 
kažko žiūri į stalą, pasistūmė savo 
krėsle ir atsisuko. Čia jis pri
merktom akim pagavo mano žvilg
snį, bet tuo tarpu brolis trenkė 
delnu ir apvožė mane.

— Ką ten radai, — paklausė 
tėvas Boleslovas, žiūrėdamas į 
stalą.

— Naktinė peteliškė... pa
puolė ... — skubiai kalbėjo Niko
demas ir traukė ranką į save.

— Ai ai, nesulaužyk jai sparnų.
Brolis vilko mane nieko negirdė

damas. Rankomis užgavo pinigų 
bokštelius. Šie susverdėjo ir gri
uvo. Pinigai žvangėdami nusirito 
nuo stalo ir išsklido po visą kam
bary.

— O šventasis Antanai, — pa
šoko ir senelis tėvas, — ar nesa

kiau, kad velnias tyko mus į pa- 
gundinimą vesti... Ai, ai, toks 
darbas, toks darbas ... — Čia bro
lis, pritraukęs mane prie stalo 
briaunos, įspriegė į savo plačią 
rankovę, greit pakrapštė kita ran
ka, ir aš atsidūriau mažytėj ran
kovės kišenaitėj.

Kodėl mane slepia, svarsčiau. 
Juk mane paaukojo Dievui, ir 
mano likimas toks aiškus.

— Kur tas vabzdelis, broli Niko
demai? Paleisk, ... Atidaryk lan
gą ... — kalbėjo tėvas Boleslovas, 
priėjęs prie broliuko ...

— Kad jau... — švapėjo Niko
demas ir lenkėsi pinigų rinkti.

— Ai, ai. Ar ne šėtono darbas ... 
Ir vabzdelį... užpyks šventasis 
Pranciškus, kad mes tokie, kaip 
akmenys...

Bekalbėdamas ir betrepsėdams, 
jis pajuto, kad po kojomis čerška 
pinigai. Pašoko, lyg žarijas būti) 
užmynęs. — Na, matai, kaip juo
kiasi tas raguotasis, uodega viz
gindamas. Juk prisiekiau, kad nie
kada, ak, niekada nepaliesiu jokio 
pinigo ... Ak, štiš jūs piktos dva
sios ... štiš, —'mojavo rožančium 
ir žiūrėjo, į kampą pasitraukęs, 

kaip broliukas renka ... — Skubėk, 
broliuk, dar grindys gali išdegti. 
Jei skeltanagis jau dabar pristojo, 
tai ir toliau norės visa apžinoti.

Pamatęs broliuką išraudusį ir 
skubantį, tėvas su lazda irgi vėrė 
pinigus į krūvą. — Nepyk, mielas 
broli Nikodemai, pasilenkti negaliu, 
negaliu paliesti... Geriau, kur tas 
drugelis, išnešiu laukan, tegu lauke 
pasilaidoja...

— Kas-toks, tėve, ar auksinis ...
— Taigi, jis spindėjo kaip auk

sas, tas drugys ...
— A, drugys, jį sutryniau su 

koja ... Kažkur ...
— Negerai, negerai. Štai ir gula 

ant mūsų...
Subraukus pinigus ir vėl supylus 

ant stalo, tėvas Boleslovas nusira
minęs sėdosi į kėdę ir vėl kinkavo 
poteriaudamas. Broliukas skaitė 
visai nebetikrindamas, ar bokšteliai 
vienodi; nebesidžiaugė sidabrine 
spalva, nebežiūrėjo į šešėlius ir 
nelygino su monstrancija, o tik 
skubėjo ir skubėjo. Jau jis norėjo 
pabaigti iki pirmųjų maldų.

Brolio viduje kažkas kuždėjo ir 
nerimo. Jis lenkėsi prie stalo ir
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Išlydime tremties džiaugsmai 
„Čiurlionio“ ansambli

Ketverius metus ir devynis mė
nesius čiurlioniečiai garsino lie
tuviškąją dainą tremtyje. Šimtai 
tūkstančių užsieniečių ir mažne 
visos lietuvių stovyklos girdėjo 
jų darniai skambančias dainas, 
kankles, matė jų grakščius šokius. 
Mažas, bet toks tyras, toks savas, 
tolumoj paskendęs atsiskleisdavo 
Lietuvos kampelis, kai juos maty
davome scenoje.

Ciurlioniečių darbas liks trem
ties istorijoje įrašytas drauge su 
kitomis lietuvių tremtinių pastan
gomis kovoje dėl Lietuvos laisvės. 
Gegužės 28 d. paskutiniame visuo
tiniame susirinkime „Čiurlionio" 
ansamblio valdyba pateikė plato
ką savo veiklos tremtyje apžvalgą 
ir statistinių duomenų. Per visą 
tremties metą ligi šiol čiurlionie
čiai atliko 297 liaudies dainų bei 
šokių koncertus ir 120 religinių 
koncertų. Stuttgarto ir Muencheno 
radiofonuose čiurlioniečiai paliko 
savo koncertų juostas, iš kurių 
dar ne vieną kartą, jiems jau esant 
užjūryje, likusieji tremtiniai turės 
progos pasiklausyti jų dainų.

Ansamblio vadovas Alf. Mikul
skis, darydamas pranešimą, apžvel
gė ateities planus ir padėkojo vi
siems ansamblio nariams už jų 
garbingai tesėtą žygį. Ypač jau
triais žodžiais atsiąveikino vado
vas su Marija Baronaite — Grėb- 
liūniene, ansamblio tautinių šokių 
vadove, kuri atsiskiria nuo an

DP švietimo reikalai amerikiečiu zonoje
Apie dabartines DP švietimo 

įstaigas amerikiečių zonoje infor
mavo švietimo reikalų patarėjas 
Mr. Holliday birželio 10 d. Bad 
Kissingene IRO Vyr. Būstinėje, 
kurios administracija buvo susi
šaukusi pripažintųjų tautinių komi
tetų ryšio pareigūnus konferenci
jai. Šiuo metu amerikiečių zonoje 
turima 390 mokyklų su 26.294 mo
kiniais ir 1.311 mokytojų. Mokini
ais laikomi DP nuo 6 iki 16 matų 
amžiaus. Dabar mokinių amžiaus 
riba esanti pakelta iki 20 metų, 
o vienam mokytojui tenka 25 mo
kiniai. Iš to išeinant, būsią galima 
skirti daugiau etatų mokytojams 
ir jų padėtis pagerėsianti, nors 
mokytojų algos patiksiančios to
kio pat dydžio.

DP mokyklų išduotųjų pažymė
jimų pripažinimo reikalu jau dary

samblio ir su savo šeima išvyksta 
Australijon.

Čiurlioniečiai vyksta į JAV — į 
Clevelandą, Ohio. Pirmoji jų gru
pė su ansamblio vadovu ir'11 dai
nininkų birželio 7 d. iš Bremeno 
jau išplaukė New Yorko linkui. 
Nuvykus ir antrajai grupei į Cle
velandą, tenai čiurlioniečiai nu
mato vėl pradėti darbą. Sąlygos 
nėra žinomos, tačiau jie ten jau 
laukiami. Steponas Nasvytis išrū
pino visam ansambliui darbo su
tartis. Jo gražiomis pastangomis 
čiurlioniečiai’gegužės 30 d. paliko 
savo „Karališkąją aukštumą (K6- 
nigshdhe) Dettingene. VLIKo at
stovai: J. Brazaitis, B. Gaidžiūnas 
ir Valiukėnas, prancūzų karinės 
valdžios atstovai ir daugelis vie
tos vokiečių atvyko atsisveikinti 
ir padėkoti čiurlioniečiams už nu
veiktąjį darbą. BALFo įgaliotiniai 
Iz. Rovaitė ir Valaitis paspaudė 
visiems išvykstantiems čiurlionie
čiams rankas, linkėdami geriausios 
sėkmės naujoj laikinojoj tėvynėj.

Buvo lygiai vidurdienis, kada 
visi svečiai ir čiurlioniečiai išvyko 
į Dettingeno geležinkelio stotį, iš 
kur traukinys pajudėjo per Stutt- 
gartą, Rastattą į Bremeną. Į daug 
brangių veidų galėjai žiūrėti lik 
pro ašaras. Ilgai mojo išvykstan
čiųjų ir išlydinčiųjų rankos. Jau
tėme, lyg kažkas iš mūsų išplėšęs 
kokį brangų dalyką: lyg gerą 
draugą, lyg tremties metų džiaugs
mą, pagaliau lyg iš pat širdies gel
mių mielą Lietuvos kampelį. J. S. 

TAI NE AMŽIAMS
ta žygių. Baigiama tartis su ameri
kiečių karinės valdžios švietimo 
departamentu, kad tokioms DP 
pradžios ir vidurinėms mokykloms, 
kurių mokomojo personalo ir pro
gramos kokybės bus pakankamos, 
būtų suteiktas pripažinimas ir Kad 
jų išduotieji pažymėjimai galiotų 
ne tik Vokietijoje, bet ir įkur
dinimo kraštuose.

Reikalaujama ir norima daryti 
žygių, kad anglų kalbos mokymas 
DP mokyklose būtų sustiprinamas, 
nes daugumas kraštų, į kuriuos 
imigruos, yra angliškai kalbančių. 
Rengiamos mokyklos bei kursai 
anglų kalbos mokytojams parengti, 
kur dėstys prityrę mokytojai 
amerikiečiai.

Švietimo reikalų patarėjas prašė 
pateikti IRO Vyr. Būstinei sąrašus 
tokių studentų, kurie studijuoja

Tai ne amžiams saulė nusileido, 
Švino bonios auštant subyrės. 
Tau nubrauksiu! ašarą nuo veido, 
tau užspausim žaizdą geliančios širdies.

Kai paliaus orkanai Baltijoje pūtę, 
Nemunas krūtinę šniokšdamas pakels, 
kruvinoj pakrantėj mėlynuos žibutės, 
tyliai krausis žiedas tėviškės obels.

Vėl sudėtos rankos maldai rytmetinei, 
o varpų gaudimas plaukia pagiriais. 
Kryžkeles išrašė šūkis paskutinis: 
tremtiniais išėję karžygiais pareis.

Tai ne amžiams saulė nusileido, 
švino bonios auštant subyrės.
Nusilenks ir kalnai Tavo giesmės aidui, 
vardas gintarinis ugnimi žėrės.

aukštosiose mokyklose, esančiose 
likviduojamų IRO arijų ribose. 
Jiems gresia pavojus arba išstoti 
iš universiteto, jei vyktų kartu 
su likviduojama stovykla, arba 
netekti IRO globos ir pereiti į vo
kiečių ūkį, jei norėtų tęsti studi
jas.

Paklausus, ar privačiai gyvenan
tieji DP gali būti priimami į IRO 
išlaikomas specialias mokyklas — 
IRO Training school, globos ir 
aprūpinimo skyriaus viršininkas 
Mr. Braude atsakė, kad tatai kol 
kas neįmanoma, nes reikėtų to
kiems asmenims pradėti duoti
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ŠIRDIS PERGAMENTE

Nei žygių didelių, 
anei darbų — 
su kraiteliu mažu 
pirmyn skubu.
Kai pažvelgiu atgal, 
liūliuoja pievos margos, 
o pasitiks, o gal 
prie vartų juodas vargas: 
apdriskęs ir baisus 
kalens dantim, 
prie kojų hienos staugs: 
suplėšyti, atimt!
Ogi kraitely tam 
maža, maža širdis 
pergamente baltam 
skaisčiai krauju nušvis.

Nei žygių didelių, 
anei darbų.
Pergamente baltam 
dainon posmus renku. 

automatiškai ir IRO aprūpinimą, o 
tai pagal nuostatus negalima. Ta
čiau būsią išaiškinama, ar priva
čiai gyvenantieji DP negalėtų to
kiomis mokyklomis pasinaudoti, 
jei patys apsirūpintų ir savo lėšo
mis prie jų apsigyventų.

Diskusijose prieita prie reikalo 
įrengti mokyklų invalidams ir 
ypač akliesiems kad, jie galėtų 
išmokti sau pritaikyto amato. Mr. 
Braude patikino, kad dėl to iš 
IRO pusės jau daug kas padaryta 
ir netrukus tokios mokyklos jau 
pradėsiančios veikti. (Iš Lietuvių 
Ryšių Karininko pranešimo).

K. Grigaitytė-Graudu'Sie- 
n ė , nuoširdi „Žiburių“ bendrdarbė 

išvyko t Ameriką.

Lietuviai plačiame 
pasaulyje

TRYS MŪSIŠKIAI TREMTJNIŲ 
MENO PARODOJE ROMOJE

Roma. Romoje vyksta tremtinių 
meno paroda, kurioje dalyvauja ir 
trys čia gyvenantieji lietuviai, bū
tent: Antanas Melnikas, Petras 
Melnikas ir Petras Vaškys.

LIETUVIS SMUIKININKAS 
VENEZUELOJE

Venezuela. Žinomas Lietuvos 
smuikininkas Donatas Jakavičius, 
prieš pusmetį ‘atvykęs iš Vokieti-
jos, pakviestas solistu į geriausią 
Venezuelos radijofoną „Radio Ca
racas" garsina lietuvių vardą, at
likdamas ir lietuvių kompozitorių 
kūrinius. (Gimt, šalis, 31.5.49)

RIO DE JANEIRO SIMFONINIO 
ORKESTRO EKSPERTAS LIETUVIS

Buvęs Lietuvos valst. teatro or
kestro muz. J. Malaiška atvyko į 
Braziliją ir, laimėjęs konkursą, 
buvo pakviestas į Municipalinio 
Teatro orkestrą. Greit jis atkreipė 
orkestro dir. J. Siqueros dė
mesį, ir šis jį pakvietė ekspertu į 
organizuojamą galingą simfoninį 
orkestrą.

Mūsų tautiečio pareigos kon- 
traktuoti tiesiog iš Europos pa
žįstamus, Lietuvoje pagarsėjusi irs 
muzikus. Orkestras pradėjo veikti 
1949 m. kovo' mėų.

J. Malaiška (adr.: Rua Piratini, 
371, c. 1, S. Cristovas, Rio de Ja
neiro) pradėjo susirąšintėi ir kvie
čia žinomus muzikus. (N. L.)

LIETUVIS IŠRADĖJAS 
NOTRE DAME UNIVERSITETE
Amerikos katalikų (angliškoji) 

spauda paskelbė lietuviams malo
nia žinią Mūsų tautietis Dr. J. Val- 
chulis, prieš kiek laiko baigusis 
Notre Dame Universitetą, pagarsė
jo bedirbdamas mokslo darbą me
dicinos srityje. Jis išrado net du 
naujus būdus -dezinfektuoti, sulai
kyti typhoid'o plitimą. Smulkme
niški tyrinėjimai ir bandymai bu
vę daromi Manteno State Mental 
ligoninėj, Illinois pasirodė labai 
sėkmingais.

Notre Dame universiteto vadovy
bė džiaugiasi ir didžiuojasi lietu
vio pasiekimais medicinos moksle 
ir jo išradimais. Ta pačia proga 
katalikiškoji spauda pastebi ir tai, 
kad per paskutiniuosius kelis mė
nesius jau ketvirtas Notre Dame 
universiteto alumnietis pasižymi 
išradimais. Notre Dame universi
tetas yra katalikiška aukštoji 

/ mokslo įstaiga. (Dr.)

— Nieko neturėdamas, dar ge
riau tarnausi.

— Noriu duoti vargšams. Šis pi
nigas gulės kur nors paslėptas ir 
nebus niekam jokios naudos . . . 
O aš atiduosiu kam nors . . Taip, 
taip, jo nelaikysiu pas save. Tie
są pasakius, kam jo man ir reikia. 
Atiduosiu. Bus nauda ... Iš viso 
mūsų pinigai perdaug guli be dar
bo.

Priekaištaująs balsas pamažė
liais nurimo, brolis surado išeitį: 
atiduos. Jis skaitė ir skaitė, ir už
baigė, kai pirmieji broliai kėlėsi 
giedoti aušrinių.

Galėjo jis neiti su kitais melstis, 
bet patraukė su tėvu į bažnyčią.

Tėvas Boleslovas džiaugėsi bro
lio uolumu, gera širdimi ir gyrė jį 
prieš vyresnįjį, smulkiai nupasako
damas, kas atsitiko beskaitant pi
nigus.

Kai pateko į bažnyčią, vėl pa
budo brolio balsas. Su kiekviena 
choralo gaida augo jis pilnas ne
rimo, degina lyg ugnis ir žeidė 
brolį Nikodemą. Monotoniškuose 
vienuolių balsuose prasimušdavo 
spiegiąs šauksmas, šaltas, kietas

vėl atsišliejo lyg sušilęs. Tėvas 
tai pastebėjo ir atsisuko.

— Ir kokie keisti tie drugiai, — 
brolis Nikodemas, — naktį skrai
do...

— Taigi keisti.... — atsakė tė
vas Boleslovas, žiūrėdamas į suvar
gusį brolį ir suprasdamas, kad jį 
kažkas kankina ... — Nusiramink, 
broleli, niekis, atleis šventasis 
Pranciškus ... Skaityk, gal kaip 
nors baigsime ...

Brolis pasilenkė vėl prie stalo ir 
jsinkniaubė į darbą.

— Viskas nutilo, o aš girdėjau, 
kaip jo viduje kažkas ginčijosi:

— Padėk, juk tu prisiekei ne
turtą.

— O kodėl? Jie supils pinigus 
ir paslėps.

— Tu prisiekei paklusnybę, ne
svarbu, ką daro vyresnieji.

— Bet aš negaunu nė jokio pini
gėlio, o kartais taip man reikia.

— O kam gi tau reikia?
— Noriu bažnyčios tarnams do

vanoti ... Dabar toks nepakajus, 
plūsta žuvėdai iš užjūrio, ką val
gysiu, ką gersiu ... Galėsiu, turė
damas pinigą, Dievui geriau tar
nauti. 

kaip visos regulos, ir brolis išgir
do jame savo sąžinę. Paslėpė vei
dą rankose, užsikimšo ausis, kad 
negirdėtų nė aido, ir drebėdamas 
sulaukė maldų galo.

Parėjęs į savo celę, ištraukė 
mane ir įsiuvo į abito juosmenį.

— Tu nežinai, — guodėsi Niko
demas, — kas tavęs laukia. Ar ne 
'/ištiek, kur tas pinigas, ar pas ta
ve, ar vienuolyno ižde, vistiek jis 
priklauso ordinui...

Dabar aš viską supratau, kas 
man atsitiko. Mano žibėjimas su
gundė brolį, ir jis mane pavogė, 
įsiuvo į drabužius, kad vėl neičiau 
į žmones ir nesistengčiau nei 
jiems, nei Dievui tarnauti.

Kaskartą rečiau ir rečiau kilo jis 
naktį iš miego, kaskartą silpniau 
girdėjau vidaus . ginčus. Kėliaus 
anksti rytą, keliavau su broliu il
gais tamsiais koridoriais į koply
čią. bažnyčią, sėdėjau refekto
riume, ėjau į sodą, į stalių dirb
tuvę, į kalvę ir vakare grįžau j 
celę, broliams kalbant noktumus 
ir psalmes.

Kaip monotoniški ir kieti skam

tikrai mane ištrauks ir išvaduos 
brolius.

Užsirūstinę kareiviai suvarė bro
lius į bažnyčios požemius, pastatė 
sargybas, kad niekas neišeitų, ir 
pradėjo mūryti visas angas.

— Nikodemai, — pabudo brolio 
vidaus balsas, — skubėk atiduoti 
auksiną.

— Dar yra laiko ... Grįš gvardi
jonas su kariuomene ..

— O jei negrįš . -.
— Jis prižade j u...
— Jei nesuspės?
— Suspės. Koks bus džiaugsmas, 

kai parodysiu išgelbėtą pinigėlį-
— Nikodemai, girdi, kaip deda 

plytas, — lyg angelo trimitas rėkė 
balsas.

Sunkiai dejuodamos vėrės mūro 
angos. Kiekviena plyta krito lyg 
sunkus akmuo ir dusliai dundėjo 
požemyje.

— Ne! Taip negali būti! Aš turiu 
išgelbėti brolius! — sujudėjau, kad 
mane suprastų ir išgirstų. — Ati
duokite mane ir būsite laisvi! Ati
duokite! Aš juk auksas! Tačiau 
manęs niekas negirdėjo.

.(Bus daugiau)

balo dūžiai, kuriuos girdėjau visą 
laiką, pasidarė mano dienos. Pro 
abitą retai kada tepasirodė šviesa. 
Troškau vėl eiti į žmones ir pa
mėginti .iš naujo gyventi. Argi 
man nesiseks? Argi taip be naudos 
visą laiką ir gulėsiu. Pradėjau pa
mažu trinti medžiagą, kad galėčiau 
pasprukti. Bet čia atsitiko kiti di
deli įvykiai.

Atėjo žinios, kad iš jūros plūsta 
žuvėdai ir, siausdami per visą 
kraštą, artėja prie vienuolyno. Ne
gelbėjo nei brolių maldos, nei 
pasninkai. Ir vieną kartą išgirdau 
karo būgnus. Svetimų žemių karei
viai jau plėšikavo mieste ir atėjo 
į vienuolyną ieškoti aukso.

Kareiviai reikalavo atiduoti pini
gus, bet niekas nežinojo, kur jie. 
nes gvardijonas išvažiavo į kaž
kokius tolimus kraštus, žadėdamas 
su kariuomene greit sugrįžti. Tai 
išgirdę, kareiviai mušė brolius, ir 
kankino. Šie tylėjo ir nieko nega
lėjo duoti. Tada jie prašė bent vie
no gero pinigo, kad ant jų nesubar
tų viršininkai ir jie galėtų toliau 
keliauti. Bet niekas nieko neturėjo.

Tada pradžiugau. Nikodemas
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Laivu jau pakanka, 
tik emigrantai turi laiku pasirengti
Dabar jau atėjęs tas laikas, ka

da transporto priemonių emigra
cijos reikalams, ypač laivų, iš
vežt žmonėms į užjūrių kraštus 
esą pakankamai ir tik emigrantai 
nesą visada laiku parengti emi
gracijai bei išvežimui, — pareiš
kė IRO Vyr. Būstinėje, Bad Kis- 
singene, birželio 10 d. pripažin
tųjų tautinių komitetų ryšio pa
reigūnų konferencijoj emigracijos 
karininkas Mr. John F. Tho
mas. Kad IRO ir kitos emigra
cijai tarpininkaujančios organiza
cijos bei Įstaigos greičiau galėtų 
parengti žmones išvežimui, be 
anksčiau duotų direktyvų, prašo
ma kreipti dėmesį į šiuoš daly
kus:

1. Emigrantai, pakviesti vykti 
į emigracijos centrus bylų tvar
kymui, privalo su savim jau ir 
bagažą pasiimti. Tik tokie as
mens, kurie dėl kokios nors labai 
rimtos priežasties abejoja, ar ga
lės praeiti pro tikrinimus, — o 
tokių atsitikimų būna labai maža, 
tik 1:1000, pvz., dėl plaučių džio
vos, — gali ir be bagažo atvykti. 
Grįžimas į stovyklas atsivežti ba
gažo, pirma, apsunkina IRO biu
džetą dėl susidarančių kelionės 
išlaidų ir, antra, sutrukdo išvy
kimą emigranto nenaudai, dėl ko 
numatytos susisiekimo priemonės 
lieka neišnaudotos. Išvykimas 
emigrantams gali būti tik labai 
svarbiais, rimtais motyvais pag
rindžiant atidedamas, pvz,. jei 
emigrantas baigia laikyti uni

versiteto egzaminus ir nori gauti 
diplomą.

2. Emigranto bylos parengimo, 
ypač patikrinimo darbą labai su
trukdo ir kenkia emigracijai vi
sokie gaunami skundai, šmeižtai, 
daugiausia anoniminiai, nukreip
ti prieš emigracijos kandidatus. 
Tuos skundus patikrinus, dau
giausia ir beveik visada pasiro
dė, kad jie nepagrįsti, bepras
miai, blogos valios darbas. IRO 
iš savo pusės tokių skundų ne
nepageidauja ir prašo, kad ats
kirų tautybių komitetai iš savo 
pusės paveiktų savo žmones, kad 
šie vengtų tų kenksmingų ir ne
gražių būdų tvarkytis savo sąs
kaitoms su vienas kitu.

3. Prašoma, kad DP jau iki šio 
laiko būtų apsisprendę, kur emi
gruos, ypač tada, kai jau pradėjo 
tvarkyt emigracijos bylas, ir ne
simatyt, pradėdami vis naujas 
bylas į naujus kraštus. Tai labai 
nereikalingai apsunkina. įstaigos 
darbą ir kenkia kitiems emigran
tams, atimant galimas progas, 
kuriomis ne visi vienu metu gali 
pasinaudoti. Dėl to būtina jau ap
sispręsti, turint omenyje, kad ne
trukus delsiantiesiems nebebus 
ikišiolinio pasirinkimo, o vers 
emigruoti į ten, kur bus galimy
bė tuo ar kitu momentu, nebent' 
tas asmuo norėtų pasilikti gyventu 
Vokietijoje ir būti įjungtas į vo
kiečių ūkį.

Iškėlus klausimą dėl įvairaus 
DP įstatymo § 17 taikymo įvai

riuose emigracijos centruose, 
pranešta, jog šis straipsnis suš
velninamas ta prasme, kad tik 
tokie negalės emigruoti į USA, 
kurie sąmoningai kovojo prieš 
Vakarų demokratines Valstybes, 
ir jog atskirose vietovėse nus
kriaustieji asmenys dar turi pnP 
gos per globojančias organizaci
jas kreiptis į Europos DP Komi
siją Frankfurte.

Atstovams nusiskundus, kad kai 
kuriuose centruose yra daugiau 
asmenų nėščiomis moterimis, ne
gu kad lėktuvais per savaitę iš
vežama, atsakyta, kad tas reika
las jau tvarkomas taip, kad šei
mos su nėščiomis moterimis ne
turėtų laukti transporto.

Iš atstovų pusės pareiškus pa
geidavimą, kad dalį emigracijos 
darbų iš IRO galėtų pasiimti ko
mitetai, IRO pareigūnai tam pri
tarė, bet paliko tai ateityje per
svarstyti, nes vis dar esama abe
jonių dėl komitetų kompetencijos 
tokiuose reikaluose.

Paklausus, kodėl kai kurių as
menų emigraciniai prašymai ne
patenkinami, norint emigruoti į 
USA, ir kur sužinoti atmetimo 
priežastis, atsakyta, kad tik per 
globojančias organizacijas galima 
kreiptis į DP komisijas sužinoti 
priežasčiai ir išsiaiškinti, nors 
dėl atskirų atvejų didelio įvairu
mo sunku nusakyti, kaip išsiaiš
kinti. (Iš Lietuvių Ryšių Karinin
ko pranešimo.)

Amerikiečio farmoje. Farmeris turi ne tik traktorių, bet ir nuosavą lėk
tuvą, kuriuo, kai yra reikalas, per kelias valandas gali atsigabenti iš 
tolimų didmiesčių remonto dirbtuvių bei fabrikų savo mašinoms reikalingų 

pakaitinių dalių.

LAIŠKAI IŠ KELIONIŲ

Su Nemuno kranto akmenėliu Argentinoje
Menu, kaip -pakliuvau į An«B> nai nėra, todėl komunistai prie- ausų darbininkus, kurie judriai 

žemės ūkį ir jame skurdau pus- miesčiuose ant sienų prirašę šū- dirba. Daugumas per minutę pa-
antrų metų. Lupės viena po kitos 
pūslės nuo rankų. Graibsčiau lie
tuviškus laikraščius ir skaičiau 
apie kitus kraštus, kur būtų gali
ma geriau įsikurti. Užkliuvau už 
žavių straipsnių apie Argentiną, 
tenai ir nusprendžiau vykti.

Su Argentinos Lietuvių Imigra
cinio Komiteto išrūpintu leidimu, 
apsimokėdamas pats kelionę, prieš 
pusę metų įžengiau į saulėtos Ar
gentinos žemę, nešinas tuo pačiu 
aptrintu lagaminu, kurį prieš 
ketverius metus, išvaromas iš sa
vo tėvynės, išsinešiau. Jame nieko 
brangesnio nebuvo už akmenėlį, 
pasiimtą ties Jurbarku nuo Nemu
no kranto. Bet užtai širdyje nebe
tilpo skausmai ir kančios, kurių 
prisirinkau per ketverius tremties 
metus.

Išėjęs iš Argentinos uosto į gatvę, 
stebėjausi puikių automobilių gau
sumu, gera žmonių apranga ir rie
biais jų veidais. Visi sužiuro į 
imigrantus. Norėjai, žmogus, pa
bėgti nuo jų akių: juk tokie mes 
išvargę atrodėme.

kių: „Eikim su komunistais, tik 
jie mums pristatys barakų!” ir 
panašiai.

Statyba vyksta, bet nesant jo
kios butų kontrolės iš valdžios 
pusės, savininkei nenori išnuomoti 
butų. Tie, kurie seniau nuomoja, 
moka po 15—20 pezų už gerą kam
barį. Valdžios įstatymai draudžia 
kelti butų kainas ir išvaryti iš jų 
senus gyventojus. Bet nuominin
kui išėjus, savininkes, iš naujo 
išnuomodamas, gali imti kiek nori.

Darbų begalės, bet pelningiau 
specialistams

Darbo klausimą imigrantai laiko 
neaktualiausiu, nes darbų yra be
galės, kokių nori, kokius sugebi. 
O jei turi kapitalo, gali nedirbti 
arba pradėti prekybą ir įsigyti nuo
savybę. Čia niekas tau nekliudo, 
net policijoje ir niekur piliečiai 
neregistruojami pagal gyvenamą
sias vietas ir į asmens dokumentą 
neįrašoma gyvenamoji vieta. Išsky
rus pilietines teises, esi lygiateisis 
su vietiniais.

daro 6—8 plytas, bet pasitaiko ir 
tokių, kurie padaro 10—12 plytų. 
Tokiu būdu uždirba po 30—45 
pezus per 8 darbo valandas. Ilgiau 
dirbti valdžios įstatymai neleidžia. 
Ten ir ne akordu dirbant moka 
22 pezus už dieną. Atlyginimas 
patrauklus, bet ir dirbti reikia. 
Man nepatiko, ir aš tenai nesto
jau į darbą. Tiesa, netoli plytinės 
esančiame restorane už 6—8 pezus 
galima pramisti.

Galų gale pats pasiskelbiau ieš
kąs darbo anglų ar vokiečių įmo
nėse. Na, ir gavau pasiūlymų per 
akis, bet... su ’ mažais atlygini
mais. Tarp kitų buvo pasiūlymas 
dirbti didžiausiame Buenos Aires 
anglų viešbutyje, kur ir stojau. 
Gaunu 400 pezų per mėnesį ir 
visą gerą maistą. Dirbu švariai, 
nesunkiai, 8 vai. per dieną ir pus
antros dienos savaitėje turiu lais
vos. Čia mokantieji gerai angliš
kai, ispaniškai, vokiškai ir pran-. 
cūziškai gauna 600—800 pezų per 
mėnesį.

LAIVO KANTINOJE SPŪSTIS
Paprastai antrą kelionės dieną 

Atlantu kiekvienas suaugęs gau
na kuponų už 2,5 dolerio vertės, 
o mažamečiai vaikai — už 1.25 
dolerio. Už tuos kuponus laivo 
kantinoje galima gauti cigarečių, 
šokolado, paprastų saldainių ir 
šiaip įvairių niekniekių. Cigare
čių dėžutė (20 št.) kainoja 10 
centų, maža šokolado plytelė 5 
centai, moteriškos „Nylon“ koji
nės 1 doleris ir pan. Moteriškų 
kojinių, gaivinančių gėrimų ne 
visiems pakanka, todėl pirmomis 
dienomis yra didžiausia spūstis; 
reikia net policijai palaikyti 
tvarką. Citrinų ir apelsinų iš 
viso kantinoje nėra, ko dauguma, 
ypač sunegalavusieji, pasigenda. 
Tiesa, kiekvieniems pusryčiams 
visi gauna po apelsiną, vakarie
nei — po obuolį ar kriaušę, bet 
daugumas norėtų ko nors rūgš- 
tesnio, gaivinančio. Patartina pa
siimti į laivą citrinų, kokio nors 
gaivinančio gėrimo, kas- beveik 
kiekvienam praverčia. V. L.

„MUZIKANTAMS ClA GERAI 
MOKA..

Buv. Tautinio Ansamblio muz. 
dalies vedėjas B. Pakštas Daytone 
jau suskubo organizuoti iš naujai 
atvysusiųjų tarpo orkestrą — ka
pelą, kuri jau gražiai užsirekomen
davo, atkreipdama plataus ameri
kiečių būrio dėmesį. Šiuo metu ka
pelą sudaro: Pakštas, Bichnevi- 
čius, Mironas, J. Raštikis ir Stum
brys. Laukia dar dviejų atvykstant 
iš Vokietijos. Ši kapela birželio 5d. 
grojo vietos lietuvių moterų su
rengto pikniko šokiams, į kuriuos, 
be lietuvių, buvo atsilankę ir la
bai daug tikrųjCĮ amerikiečių. Mat,

piknikas buvo gerai mieste iš
reklamuotas, pažymint, kad šo
kiams gros tik ką iš Europos at
vykęs lietuvio Pakšto orkestras. •

Pikniko dalyviai pirmuoju or
kestro pasirodymu sužavėti ir dau
gelis sakė, kad tokios šokių muzi
kos jie nesą Daytone girdėję. Vi
są laiką didelis būrys amerikiečių 
jaunimo bei pačių lietuvių sustoję 
aplink „varvino seilę", besigėrė
dami lietuviais, kaip šie „plėšė" 
polkas, valsus ir kitus amerikiečių 
mėgstamus šokius. Tą patį vakarą 
lietuviai buvo užprašyti visai eilei 
piknikų šokiams groti. Gi muzi
kantams čia moka gerai. L.V.

Anglijoj lietuviai 
perkasi namus

Anglijoje, Bredforde, jau keli 
Jlietuviai nusipirko namus. J. Dir-. 
ginčius nusipirko namus už 150 
svarų. A. Švitra — už 750 ir Iva
nauskas — už 1000 svarų. įmokė
ję įžangą, jie su šeimomis persi
kėlė į nuosavus namus ir dabar 

r*ramiai gali gyventi. (N.L.)

E. GALVANAUSKAS PROFESO
RIAUJA MADAGASKARE

Prof. inž. Ernestas Galvanauskas, 
buv. Lietuvos ministerių pirminin
kas, organizatorius ir pirmasis 
Klaipėdos prekybos instituto rek
torius, Vykdomosios Tarybos pirm, 
tremtyje, dabar apsigyveno Mada
gaskare ir ten labai gražiai įsikūrė 
ir naudojasi dideliu vietos visuo
menės pasitikėjimu. Dabar jis ten 
yra vieno banko direktorius ir 
Madagaskaro universiteto profe
sorius. (N. L.).

apsirengti. Vaisių čia nestinga 
visus metus. Vynuogių kg kainoja

Rūpestis pastogei susirasti
Pirmutinis visų rūpestis susirasti 

pastogei, nes niekas 'tavimi nesi
rūpina: čia esi laisvas nuo darbo 
prievolės, na, ir nuo pastogės. Kas 
turi pažįstamų, tam geriau, o kas 
neturi, tam daug vargo. Daugelis, 
negaudami butų, ilgokai pragyvena 
imigrantų viešbutyje arba po pal
mėmis, netoli uosto esančiose aikš
telėse. Policija į -tai visiškai ne
kreipia! nė akies ir nedraudžia.

Vietiniai laikraščiai, ypač vo
kiškieji, >pilni skelbimų, siūlančių 
įvairaus darbo, butų ir kambarių. 
Kai nuėjęs pasiteirauji kurio siū
lomo kambario, tai užsiprašo tiek 
brangiai, jog neįmanoma išsinuo
moti, pvz. 70—150 pezų mėnesiui. 
Viengungiams kartais pasiseka ap
sigyventi' bendrabučiuose — pen
sionuose, kur ųž 150—200 pezų 
gauna lovą ir maistą. Barakų čio-

Turintiems specialybes, čia yra 
pelningesnių darbų. Neturinčius 
— kamuoja darbo ieškojimas su 
geresniu atlyginimu. Būdamas toks, 
blaškiausi apie pusę mėnesio po 
Buenos Aires ir 30 km aplink ją 
su žodynais ir miesto planais. Vi
sur girdėjau tą patį: 12—14 pezų 
už 8 darbo valandas. Čia visi dar
bininkai skirstomi trimis rūšimis, 
būtent: oficialius — specialistus, 
pusiau oficialius ir paprastus dar
bininkus. Oficialiųjų atlyginimas 
už dieną 20—35 pezai, pusiau ofi
cialių — 16—25 ir paprastųjų — 
11—14. Antvalandžiai apmokami 
dvigubai.

Buvau nuvykęs į vieną vokie
čių plytinę, kur plytos dirbamos 
rankomis ir moka už pagamintų 
ir į vėjo perpučiamus kūgius suk
rautų 1000 plytų 15 pezų. Molį 
paruošia ir plytas degina kiti. Su 
atsidėjimu žiūrėjau į purvinus iki

Valdžia užstoja darbininkus
Iš valdžios pusės darbininkai 

labai užstojami. Darbdavys ne
gali kada norėdamas darbininko 
atleisti. Per 6 mėnesius darbda
viui leidžiama darbininką išban
dyti. Per tą laiką jis gali kada 
nori jį atleisti. Po bandomojo 
laiko jeigu atleidžia, turi išmokėti 
trijų mėnesių algų — kompensa
ciją. O darbininkas darbdavį gali 
palikti visada, tik tokiu atveju 
negauna kompensacijos. Ligos at
veju darbininkas gauna pilną atly
ginimą, susižeidimo — pusę atly
ginimo. Valdinėse ligoninėse gy
domi ne tik darbininkai, bet ir 
bedarbiai nemokamai.

Taupo ir perkasi sklypelius
Įvairių prekių kainos Argenti

noje gana didelės, bet taupant 
nesunkiai galima kaip reikiant

1—1,50 pezų, bananų už vieną 
pezą 15—18 štukų ir t. t. Vyno 
bonka nuo 1,20 pez., cigarečių 10 
vienetų nuo 25 iki 40 centayų. 
•Gera angliškos medžiagos eilutė 
500—700 pezų. Yra ir pigesnių. 
Geri aukso laikrodžiai iki 1800 
pezų. Vietiniai netaupo: gerai 
valgo ir rengiasi. Užsieniečiai 
taupo, perkasi namus, sklypus 
arba pradeda prekybą. Užmiestyje 
žemės sklypeliai pardavinėjami 
dešimt metų išsimokėtinai, mokant 
5—8 pezus per mėnesį. Mieste 
brangiau.

Kamuoja šiluma ir uodai
Klimatas Buenos Aires apylin

kėse — neblogas, tačiau naujoką 
gerokai kamuoja šiluma tiek die
ną, tiek naktį. Kitur skirtingesnis 
klimatas. Žemesnėse miesto vie
tose naktimis neduoda ramybės 
įkyrūs uodai, kurie zvimbia apie

ausis. Tačiau nuo jų apsiginama 
tam tikromis spyruoklėmis, kurios
uždegus dega visą naktį ir savo 
dūmais nubaido uodus. Rudenė
jant oras šaltėja ir dažniau palyja. 
Medžiai ir žolynai vešliai žaliuoja 
ir gausiomis savo alėjomis puošia 
miestą. Klimato atžvilgiu Argen
tina europiečiui bus geresnė už 
Australiją, Venecuelą ir Braziliją.

Reikia .žinoti, jog ir sunkumų 
būna Argentinoje naujam ateiviui; 
bet sunkumų, emigruodami, niekur 
neišvengsime, o jokių darbo minis
terijų čia nėra, kurios verstų at
likti prievoles arba siūlytų šiokį 
ar tokį darbą. Čia viską tvarko 
mūsų.pačių pilvas. Tas pat būna 
ir su IRO atvežtaisiais. IRO, pa
leisdama į laisvę atvežtąjį DP. 
gyvenimo pradžiai dar jam duoda 
45 pezus ir išbraukia iš tremtinių 
sąrašų. DP raidės automatiškai 
nukrenta, nes čia ne tik vietiniai, 
bet ir daugumas lietuvių nežino jų' 
reikšmės. L. Kančauskas
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Gydytojas kalba su ligoniais

Apie streptomyciną
Kas tas streptomycinas, kuris 

šiuo metu pradėjo taip garsėti dži
ovos gydymui. Malonu čia prisi
minti, kad pirmos_ tų vaistų „la
boratorijos" buvo įsteigtos mūsų 
kaimo moterėlių samanotose lūš
nelėse. Ant langų stikliniuose in
duose tenai būdavo auginamas 
grybas. Iš jo gautas skystis buvo 
plačiai su pasisekimu naudojamas 
įvairioms ligoms gydyti. Pasirodo, 
kad lietuviškoji galva gera, tik 
■kišenė menka: negalėjo iš pagrin
do ištirti to grybo, veikimo galios. 
To pasiekė turtingieji užsieniai: 
ištyrė 3500 įvairių grybų rūšių, 
kol gauta veikli medžiaga.

Su streptomycinu, kuris veikliai 
žudo džiovos sėklas, kaip ir su 
kiekvienu nauju vaistu, daroma 
įvairių bandymų. Yra atrastas in
strumentas, tik reikia išmokti juo 
naudotis. Šiandien tikrai gerai 
naudotis dar niekas nemoka. Ban
domos visos ligos, visi atvejai, vi
sokiausios dozės. Patyrimo, paly
ginti, kol kas maža, todėl tebetiria
ma toliau.

Streptomycino, kaip ir kiek
vieno biologinio vaisto, pagamini
mas sunkus ir brangus, — jis ma
siškai negaminamas. Dėl to, kad 
maža pagaminama ir kad jis dar 
mažai ištirtas, streptomycinas šian
dien naudojamas tik toms ligoms 
bandyt gydyti, kurioms ligi šiol 
jokio kito gydymo nėra, pvz., visa
da mirtinas tuberkuliozinis sme
genų uždegimas. Jokiu būdu strep
tomycinas neatstoja senųjų džio
vos gydymo metodų: ramybės, gu
lėjimo ir kt. Jis tik padeda, paruo
šia,. o toliau organizmas ir gydy
tojas turi padaryti savo, kas rei
kia. Dažnai beviltišką būklę at
stato į tokią padėtį, iš kurios vė
liau pats organizmas sugeba su 
džiova kovoti ir ją nugalėti. Tik 
nemanykim, kad visoms džiovos 
formoms šis vaistas tinki? Šian
dien IRO sanatorijose streptomy
cinu gydomos šios džiovos formos: 
smegęnų džiova, greitoji džiova, 
šviežia plaučių uždegimo pobūdžio 
džiova, žarnų, gerklės ir kaulų 
džiova ir įvairios vidinės berrišoM 
rinės džiovos kilmės kiaurymės 
(fistulos). ’ Tomis ligomis sergąs 
automatiškai gydomas streptomy

cinu. Kitos džiovos formos irgi gali 
būti .gydomos, ypač parengiant 
ligonį operacijai. Leidimas gauna
mas pateikus extra prašymą i iš
turint atsargoje vaistų.

Streptomycinu gydoma tik ligo
ninėje, griežtoje gydytojo prieži
ūroje. Reikalingumą gydyti msta- 
to gydytojų komisija, kontroliuo
ja IRO atstovas. Jeigu nėra rei
kalo, streptomycino neduodama, 
nors ligonis ir pats nuosavo strep
tomycino turėtų ir prašytų gy
domas. Čia nieko nėra nauja, taip 
elgiasi gydytojas su kiekvienu 
vaistu: skiria tai, kas reikalinga, 
o ne tai, ko ligonis kartais prašo.

Ligonis gydymo metu būtinai 
turi gulėti. Leidžiama atsikelti 
nusiprausti ir netoliese kitus būt 
tinus reikalus atlikti. Gulėti reikia

Musu skaitytojams
Birželio mėnesį „Žibu

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

„Žiburių“ administracija

giau ligonių. Ir kam visa lai daro
ma? Sakysit, kad tai bandymai 
gydytojų smalsumui patenkini i. 
Visai ne! Daroma dėl to, kad būtų 
užfiksuotas vaisto veikimas, laiku 
pastebėtas jo naudingumas, kad 
būtų nustatyta, kada jis nutrauk- 
tinas, baciloms pasidarius atspari
oms vaistui.

Reikia pasakyti, kad streptomy
cinas yra nuodingas. Ne visiems 
vienodai jis atsiliepia. Nuo jo gali 
atsirasti mažakraujystė, raudonų 
kūnelių formos- pakitimų, baltųjų 
kūnelių sumažėjimas, net ir visiš
kas jų pranykimas. Šlapume gali 
atsirasti baltymo, odoj išbėrimas, 
silpnas regėjimas, pusiausvyros 
sutrikimas. Bent vieną iš tų kom
plikacijų pastebėjus, reikia vaistas 
nutraukti, toliau stebėti, kartais 
vėl paskui galima jo duoti. Lengvi 
galvos skausmai, ypač iš pradžios, 
dažnai praeina, netrukdo toliau 
duoti streptomyciną.

Kad bacilos tampa atsparios 
vaistui, jau seniau buvo žinoma. 
Panašiai yra buvę su vadinamais 
stebuklingais vaistais prieš tripe
rį. Kada tie vaistai — sulfamidai 
buvo išrasti, beveik visi kalbamą
ja liga sergą buvo pagydomi. 
Vaistas pakenkė ne visoms tos 
ligos sėkloms: silpnos • žuvo, sti
prios išliko, veisėsi ir dabar atėjo 
laikas, kad tie savo laiku buvę

STUDIJUOJA NEGALĖSIANČIU 
EMIGRUOTI DP KLAUSIMUS

Heidelbergas. Iš čia pranešama, 
jog yra įkurtas 5 asmenų komi
tetas svarstyti klausimui tų amen 
kiečių zonos DP, kurie dėl nesvei
katos ar politinių priežasčių ne
galės emigruoti. Šis komitetas 
ruošia planus tų asmenų globai ii 
išlaikymui po IRO likvidavimo — 
1950 m. birželio 30 d. Šalpos or
ganizacijų teigimu, po 1950 m. bir
želio 30 d. Vokietijos amerikiečių 
zonoj liks tarp 50—70.000 DP, 
kurie neturės vilties kur nors 
emigruoti. ,

Šiuo metu amerikiečių zonos DP 
stovyklose gyvena apie 200.000 as
menų. Po maždaug 10.000 DP kas 
mėnesį pastoviai įkurdinami ki
tuose kraštuose, o tam tikra dalis 
grįžta į savo kilmės kraštus. (S&S)

DAR APIE NEGALINČIUS EMI
GRUOTI

IRO Vyr. Būstinėje Bad Kissin-

gene birželio 10 d. per pripažintų 
tautinių komiteto ryšio pareigūnų 
konferenciją atstovai prašė IRO 
įvykdyti akciją ir propagandą, kad 
daugiau kraštų sutiktų priimti pas 
save dėl amžiaus, nesveikatos ar 
nedarbingumo netinkamų emigra
cijai DP, kaip tai padarė N. Zelan
dija arba Norvegija. Jeigu nebūtų 
kraštų, kurie sutiktų įsileisti tuos 
žmones, prašyta paveikti Bažny
čias, kad jos paimtų juos globoti 
ir nepaliktų neaiškiam likimui Vo
kietijoje, kur vietiniai globos or
ganai jau savo žmonių pertekę. 
Globos ir aprūpinimo skyriaus 
viršininkas Mr. Braude pareiškė, 
kad tų žmonių problema artimi
ausioje ateityje privalo būti iš
spręsta bendromis jėgomis, ir pra--1 
šė, kad komitetai duotų savo pa
siūlymų kiteli konferencijai.' (Iš 
Lietuvių Ryšių Karininko prane
šimo).

JAV Raudonasis Kryžius nori 
talkininkauti DP pagalbai

dar du mėnesius ir baigus gydymą 
streptomycinu. Savaime aišku, 
geras slaugymas ir maitinimas, 
taip pat ir dvasinė ramybė yra 
būtina.

Duodant streptomyciną, laiko
masi didžiausio steriliškumo, var
tojamos pirštinės, tik gydytojas 
bei patyrusi sesuo daro injekcijas. 
Per visą gydymo laiką ligonis 
stropiai stebimas: kasdien jo tem
peratūra, savijauta, odos pakiti
mai, bendroji būsena ir nusiskun
dimai pažymimi; kas trečia .diena 
tiriamas šlapumas; kas savaitė 
kraujo vaizdas, svoris, plaučių 
apžiūrėjimas; kas dvi savaitės 
kraujo sėdimo reakcija; kas mė
nuo tiriami skrepliai, daroma plau
čių nuotrauka. Pagaliau vienas iš 
sunkiausių stebėjimų, — kaip džio
vos bacilos atsparios prieš strep- 
tomyciną. Tai milžiniškas darbas, 
ypač jei vienu kartu gydoma dau-

geri nuo triperio vaistai, mažai vei
kia arba ir visiškai prieš tą ligą 
neveikia; tai ligai dabar naudo
jamas kitas vaistas — penicillinas.

Dėl to, kad neišeitų panaši istori
ja su streptomycinu, atskiri atsiti-
kimai yra išsamiai tiriami. Be to,
nepamirškime, kad nežinia, kaip 
naujasis vaistas paveiks žmogaus 
organus po kelių metų. Gal jis 
turės įtakos mūsų nervams, mūsų
palikuoniams. Tad su ugnimi nėra 
ko žaisti. Streptomycinas naudo
tinas tik ten, kur reikia, ir tik tam, 
kam reikia. Gyd. J. Adomavičius.

Į pripažintų tautinių komitetų 
ryšio pareigūnų konferenciją bir
želio 10 d. IRO Vyr. Būstinėje, 
Bad Kissingene, apsilankė JAV 
Raudonojo Kryžiaus atstovė Miss 
Newton, kuri, nuoširdžiai sveikin-

torių, 100.000 sąsiuvinių, 10.000 
kreidos pokelių ir 10.000 grafito 
pieštukų. Šios mokslo priemonės 
bus dalijamos mokykloms per ari
jų ir stovyklų globos karininkus. 
Manoma, dar mokyklas aprūpinti

dama DP tautybių atstovus, pra- kino- aparatais ir filmomis ir, pa-
nešė, kad ir Amerikos Raudonasis 
Kryžius nori talkininkauti DP pa
galbai, ypač švietimo ir auklėjimo 
reikaluose. A.R.C. paskyrė DP
mokykloms šių mokslo priemonių: 
1000 USA žemėlapių, 250 pasaulio 
atlasų, 500 anglų kalbos grama
tikų, 2000 anglų kalbos elemen-

SIS BEI TAS
Ir miegodamas užsidirbo. Įsi

gėręs alaus ir nuvargęs bevaikš
čiodamas po Passau mugę, vienas 
Bavarijos ūkininkas prisėdo ant 
parodos vietos laiptų ir snustelė
jo. Kada po valandėlės pabudo, 
rado 4.80 DM smulkių pinigų sa
vo skrybėlėje, kuri per miegą bu
vo nusiritusi prie kojų. Mugės 
lankytojai ūkininką bus palaikę 
elgeta.

Futbolininkai jaučiasi kaip na
mie. 30.000 kg žemių prekybos 
rūmai pasiuntė iš Oregono į Dal
ias Texase. Žemės turėjusios būti 
išbarstytos Dallaso futbolo aikš
tėje, kad Oregono komanda, 
rungtyniaudama su Dalias ko
manda, jaustųsi kaip namie ko
vojanti.

gal atstovų čia pat pareikštą pa
geidavimą, gimtosios kalbos ir 
anglų kalbos žodynais. (Iš Lietu
vių Ryšių Karininko pranešimo).

TRYS STEBUKLINGI PASVEIKIMAI MAI LIURDE
•Paryžius. Liurde veikiantis „Me

dical Bureau" tik baigė nagrinėti 
tris Marijos užtarymu įvykusius 
stebuklus — išgijimus. Jų negalima 
išaiškinti jokiu natūraliniu ar moks
liniu būdu. Tyrimų rezultatai pa
siųsti bažnytinei vyriausybei, kad 
ji patvirtintų jų rezoliuciją, t. y. 
šių išgijimų stebuklingumą. Išgi
jimai buvo: 8 metų aklo vaiko pra
regėjimas, džiova sirgusios moters 
staigus ir pilnas pasveikimas i: 
sunkia vėžio forma sirgusios mo
ters pasveikimas. (IRVAT, 1.6.49).

(Laiškas iš pereinamosios stovyklos)
Gerbiamoji Redakcija.
Mūsų stovykloje jis atsirado vėliau. Mes 

tada jau vąiščiojom su žaliomis kelinėmis, 
rūkėm tamsią švabišką taboką, kuri rėždavo 
žarnas, lyg būtum prarijęs keletą skutimosi 
peiliukų; tris kartus per dieną valgėme 
haferflokus ir kartą savaitėje rinkome nau
ją komitetą.

Aš gyvenau šeimos kambary, šeima buvo 
gan simpatiška. Du šviesiaplaukiai berniu
kai kaukdavo, palyginti, padoriai; .ponia sko
lindavo man prosą, o šeimos galva nuteik
davo optimistiškai, aiškindama?, kad po sa
vaitės tikrai bus karas. Pagal valdžių nuo
status musų kambary turėjo tilpti bevaikė 
šeima. Deja, mūsų stovykloje tebuvo dvi 
bevaikės šeimos, jos gyveno garaže ir at
kakliai priešinosi atkeliamos į šitą kam
barį. Pikti liežuviai aiškino, kad garažiečiai 
naktimis iš makaronų varo Snapsą. Tad, 
priešpaskutinis komiteto primininkas apgy
vendino mane, o viena amerikoniška lo
vutė laukė dar vieno gulėtojo.

Jis atsirado po pietų, kai aš ir ponia 
drybsojome lovose. Vyras buvo išvažiavęs, 
o berniukai visai dienai išėję žaisti su 
skautais i mišką. Jis pritrenkė mus Švie
siu kostiumu iš angliškos medžiagos, gelto
nos odos lagaminu, žvilgančiais plaukais ir 
ilgiausios „Camel“ nuorūkos sviedimu pro 
langą.

— Labas, tautiečiai, — tarė jis trenkda
mas lagaminą į lovą.

— Vargstate, ką? Dėl manęs galite būti 
ramūs, aš tik retkarčiais nakvosiu.

I mano lovą atskrido cigarečių pokelis:
— Rūkykite.
Kai mudu su .ponia godžiai traukėme vir- 

ginišką durną, jo rankose atsidūrė ’ knyga. 
Tuo laiku aš mokiausi ispanų kalbos ir 
rengiausi važiuoti i Venecuelą, nes visi sa
kė, kad ten labai gerai.

— He agui el texto autentico de la ley, — 
perskaitė jis ir baisiai ironiškai nusikvatojo.

— Ką dirbsi išvažiavęs
— Lankau šaltkalvių kursus. Sako, Vene- 

cueloje trūksta specialistų ... — iššveplenau.

Jleiiqvi amatai
ARBA 

REIKIA MOKĖTI GYVENTI

— Cha, cha, cha — nuaidėjo dar kartą 
kambary. Juoke aiškiai skambėjo potekstėj 
„Oi, koks tu durnas!“

— Štai aš nesimokau kalbų ir nenoriu 
girdėti apie purvinus amatus. Reikia, bran
gūs tautiečiai, mokėti gyventi.

Ir jis nubrėžė ranka ore elegantišką lini
ją, mokėjimo gyventi simboli.

Na, ir prasidėjo gyvenimas!
Du kartus .per savaitę jis išvykdavo į 

prancūzų zoną, o subatvakariais mes ger
davome prancūziškus konjakus, dainavome 
ir „Šėriau žirgeli:“ ir „Stenka' — Raziną“, 
šokome tautinius ir tarptautinius šokius, iš
mušėme garaže langą, „kam jie smirdanti 
Snapsą gamina", pakliuvome i daboklę iš
nertomis rankomis (mes kovojome, o sto
vyklos policininkai pakenčiamai vartojo 
džiu-džitsu), pralaimėjome garbės teisme. Jo 
šviesus kostiumas, mano žalios kelnės, šei
mos galvas rudas treningas, ponios kukliai 
mėlyna suknelė „dar iš tų laikų, kai pusė 
Laisvės alėjos paskui mane sekiojo“: — 
pražydėjo konjako, armonjako ir likerio 
gėlėmis.

— Pažvelgęs i tavo kelnes Galdikas nu
tapytų fantastišką nature-morte, — pasakė 
stovyklos dailininkas.

Kaip žinote, gyvenu pereinamojoje stovy
kloje, viengungių kambaryje. Važiuoju l 
U.S.A., nes visi sako, kad ten neperdaug 
blogai. Tiesa, man tenka pamiršti ispaniš
kąją ir kalti angliškąją, bet man jau žino
ma pirmosios mokymosi kančia, esu kon- 
diciškai paruoštas. Pajutau ir šaltkalvių 
kursų naudą. Pačiam bloko seniūnui patai
siau jo kambario durų užraktą. Jis pajuto 

- man simpatiją ir paskyrė lengviems dar
bams. Aš valiau dulkeles nuo palangių, 
tuštinau pelenines ir palengva brūžinau ce
mentines koridoriaus grindis. Aš buvau 
kambario vyresnis, ir mano lova stovėjo 
jaukiame kampe prie lango.

Tą vakarą mūsų kambarys buvo tuščias, 
kažkodėl pasitaikė gražus oras, sėdėjau vie
nas ir skaičiau Herlitą. Jis įėjo labai tyliai 
ir nedrąsiai kostelėjo. Atpažinau ne iš kar
to. Jis mūvėjo jau žaliomis kelnėmis, iš 
siauručio švarko rangoglių kyšojo violetinės 
letenos, veido raumenys buvo sudribę, tik 
plaukai blizgėjo sušlapinti vandeniu. Aną 
kartą mus išskyrė komitetas, paprašydamas 
ji išvažiuoti. Aš išvykau savo noru, nes 
šeimos galva pradėjo įtarinėti mane flirtuo
jant su žmona, nors aš jau seniai buvau 
baigęs.

— A, prietelius! — šūktelėjo jis. — Kaip 
gerai!, kad tamsta vienas. Emigruoji? Į Ame
riką? Aha. Aš taip pat. O kuri amatą moki?

Pasakiau, kad galiu pataisyti durų užrak
tą. Jo veide sušvytėjo senoji šypsena.

— Užraktą? . . . Na, ir nuvarys muterkių 
sukti l fabriką. Dienos šviesos nematysi 
suodinas ir nusikankinęs. Taip, tenka iš
mokti amato, bet lengvesnio, švaresnio, pa
doresnio. Aš, pavyzdžiui, mokausi kirpti. 
Reikia, prieteliau, mokėti gyventi.

Tik dabar pastebėjau, kad po pažastim jis 
pasikišęs dėžutę, o ant kaklo užsikabinęs 
du mėnesius neplautą rankšluosti.

— Leisk pabandysiu, tamstele? Supranti/ 
kol išmoksi, kirpėjui reikia daug praktikos. 
Už dyką, tamstele. Leisk.

Turiu vieninteli gražų dalyką: plaukus. Jie 
tankūs ir dailiai garbiniuojasi pagal ausis ir 
pakauši. Todėl pas kirpėją einu retai.

— Tik neperdaug, — paprašiau.
— Fason-Schnltt? Bus.
Jis išdėjo ant stalo dvi mašinėles, pur

vinas rankšluostis apsivyniojo aplink mano 
kaklą ir, kaip kadaise, ranka, laikant* žirk
les, nubraižė ore elegantišką liniją, mokė
jimo gyventi simboli-

— Kirpėjas turi saugotis ir neperdaug im
tis iš užpakalio. Apie ausis galima, bet kad

l viršų dailiai planetų. Laikyk ramiai galvą, 
tamstele.

Negalėjau ramiai laikyti galvos, nes ma
šinėlė gnybo, kando ir rovė mano paausius.

— Tik neperdaug, — dar kartą paprašiau, 
atkentėjęs penkiolika minučių.

— Dar paisysiu, — tarė jis, čerkštelėdama 
žirklėmis.

— Tik nperdaug, — suvaitojau, nes man
skaudėjo įkirpta ausis. .-h

— Nieko, nieko. Turiu puikų akmenėli 
kraujui sustabdyti. Stabdysim ir ji.

Akmenėlis degino, bet dabar man suskau
do širdis. Ant purvinų grindų gulėjo mano 
auksinės garbanos.

— Baigta, — tarė jis ir pakišo veidrodi- 
Pažvelgiau t ji, kraujas mušė t smegenis, o • 
kumštyš susigniaužė pačios.

Tuo laiku atsidarė durys ir t kambarį tėjo 
du petingi lenkai su juodomis uniformomis.

— Ot gdzie ten cholera, — pasakė vienas.
Lenkai atrodė dar baisiau. Kaip kupstais 

nusėtoje pelkynėje ant gaubrėlio augo vėjo 
nupustyti keli skurdus berželiai, taip ant 
jų nelygiai mašinėle nušienautų pakaušių 
lingavo vieniši plaukų kuokšteliai.

— Dam j emu po mordzie, — tarė lenkas, 
artėdamas į mus, o kitas sustojo prie durų 
sukryžiavęs rankas.

— Jūs nesimuškite, o pakvieskite policiją, 
-• pasakiau, nes man-pagailo kirpėjo.

— A ty kto?
-- Jo tautietis, lietuvis.
— To vy nam, psia krew, Wilno zapra- 

liscie, a teras vlosy otšigly!
— Ne my, a Želigovski zapral?
— Co!!!
Mes susimušėm. Atbėgo bloko seniūnas, 

kiek vėliau policija. . -
Stovyklos administratorius olandas, pirmos 

eilės IRO kavalierius, nubaudė mus darbams 
be eilės. Dabar aš, jis ir du lenkai (krau
nam iškraunam sunkvežimius bulvių ir, 
suspaudę nosis, tvarkom šiukšlyną. Plaukai 
auga iš lėto, bet mes susitaikėme ir suda
rėme uniją prieš Olandiją.

Spaudžiu ranką ir
Mr. Dk. Camel.
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Emigruojantiems 
Kolumbijon

Emigracijos į Kolumbiją reikalu 
prašome atsiliepti sekančius asme
nis: Joną SepętT su šeima, An
taną Rugienių su šeima,. An
taną Končių su . šeima, Do
mą Končių, Antaną Žirlinską, 
Zigmą Grinką su šeima, Jadvygą 
Paliulionaitę, E. Paliulionaitę, Vik
torą Naudžių, Juozapą Kalvaitį su 
šeima, Kazimierą Stadaliuką, Joną 
Kazakevičių, J. Norkūną su šeima 
(anksčiau gyvenusį Stadėj), Joną 
Ksivicką, Justiną Rugienių, Stasį 
Kalvaitį, Bernardą Poderį, Valeri
joną Podžiūną, Juozą Kazakevičių 
su šeima, Albertą Bladzevičių su 
šeima, Juozą Mockaitį, Joną Gašlū
ną, Bronių Čepulį su šeima, Antaną 
Skudzinską, Antaną Šovą su šei
ma, Albiną Klemą su šeima. Pra
šome mums nevėliau kaip š. m. 
birželio 25 d. pranešti, ar dar esate 
suinteresuoti emigravimu Kolum
bijon ir, jei taip, — tikslų dabar
tinį adresą. Jei minėti asmenys jau 
būtų emigravę, prašome jų gimi
nes, pažįstamus bei stovyklų ko
mitetus mus apie tai painformuoti. 
Jei iki minėtos datos atsakymo 
negausim, skaitysim, kad jie' nuo 
važiavimo Kolumbijon atsisako.

BALF'o Įstaiga Europoje

„Mintis" afsiprasė 
LRK pirmininką Dr.D. Jasaiti

Prieš kiek laiko „Minties' 
straipsnyje buvo grubiai užpultas 
LRK, ypač jo pirmininkas Dr. D. 
Jasaitis. Kritika, pasirodo, buvo 
visiškai neteisinga. Ryšium su tuo 
„Minties" redakcija (Nr. 57, VI. 1) 
paskelbė tokį pareiškimą:

„Minties" redakcija ryšium su 
Nr. 35 (557) paskelbtu str. „Krizė 
Liet. R. Kryžiuje" patyrė:

LRK pirmininkas iš LRK nie
kados str. nurodyto dydžio algos 
negavo. Atlyginimas jam buvo 
mokamas pagal LRK Vyr. Val
dybos nutarimus. Gaudamas at
lyginimą iš LRK, pirmininkas iš 
Balfo arba IRO jokio atlyginimo 
negavo.

Apgailestaudami į minėtą str. 
įsispraudusius žalingus netiks- 

. lumus LRK pirmininką už jais 
padarytą moralinę skriaudą atsi
prašome. Red.

NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS
Erlangeno Friedrich - Alexander 

universitetas birželio 2 d. suteikė 
med. gyd. Adolfui Kuzui medici
nos daktaro laipsnį, apgynus „cum 
Įaudė" pas pagarsėjusį chirurgijos 
prof. O. Goetze inauguralinę dizer- 
taciją, tema „Die Behandlung der 
Arthrosis deformans in der Erlan
ger Chirurgischen Universitaets- 
Krtnik von 1937 bis 1948". Nauja
sis med. daktaras gimęs 1921 m. 
Dzūkijoj, mažažemio ūkininko šei
moj. Medicinos mokslus pradėjo 
eitj Vilniaus universitete, o baigė 
praėjusių metų vasarą Erlangeno 
universitete, išlaikydamas valsty
binius medicinos gydytojo egzami
nus. G. J.

NIEKAM NETRUKDOMA 
REPATRIUOTI

IRO Vyr. Būstinėje, Bad Kissin- 
gene, birželio 10 d. per pripažintų 
tautinių komitetų ryšio pareigūnų 
konferenciją repatriacijos karinin
kas Mr. P. Jarell nurodė, kad no
rintieji grįžti į savo tėvynes, kiek
vienu metu turi tam galimybių ir 
progos, kreipdamiesi į arijų repa- 
trijacijos karininkus. Pabaltiečių 
repatriaciniai reikalai sutvarkomi 
ir transportai siunčiami Ludwigs- 
burge — anglų zonoje, į kur as
mens, pareiškę norą repatriuoti. 
bus siunčiami. Visais atvejais nie
kam netrukdoma grįžti į savo tė
vynę, jei tik kas to pageidauja, ir 
niekas nuo grįžimo neatkalbinė- 
jamas (Iš Lietuvių Ryšių Karinin
ko pranešimo).

„AUŠRINES” PAVASARIO 
KONCERTAS

— Per Sekmines, birželio 5 d., 
Diepholzo lietuvių stovykloje įvy
ko „Aušrinės" choro pavasario 
koncertas. Nors, prasidėjus emi
gracijai į JAV, jau apie 300 asme
nų paliko šią koloniją ir kas sa
vaitę gyventojų eilės vis retėja, 
bet nepaprastos ištvermės ir ener
gijos žmogus -— dirig. Myk. Liu- 
berskis prieš žiūrovus "pastatė 
„Aušrinę" 7,1 dainininko sąstatu. 
Tiesa, senųjų, kurie prieš 3—2 
metus dainavo šiame chore, maža 
beliko, bet ir naujomis jėgomis 
papildyta „Aušrinė" kasdieninio 
intensyvaus repetavimo dėka (jau 
1180 repeticijų) šiame koncerte pa
siekė to paties dainavimo lygio, 
kaip savo žydėjimo laikais kada 
choristai buvo pastovūs ir jų ne
blaškė emigracijos. Žiūrovai tiek 
vyrų, tiek mišraus choro dainas 
(repertuare buvo 12) nuoširdžiai 
išklausė ir sukėlė dideles ovacijas.

Programą paįvairino „Aušrinės" 
tautinių šokių grupė, pašokdama 
„Kepurinę" ir „Blezdingėlę", „Auš
rinės" solistai M. Virbickienė, »r 
Alg. Caplinskas, padainuodami at
skiras solo partijas ir duetą.

Apie Algirdą C a p 1 i n s k ą 1944 
m. „Žemaičių žemė" rašė:__dar
nepagadinta ir daug žadanti balsi
nė medžiaga, tik dainininkas turi 
dirbti”. Kas sekė bass-baritono A. 
Caplinsko balso vystimąsi, tas gali 
patvirtinti, kad „Ž. ž." prieš 5 met.

Lietuvių Zoninės Amatų Moky
klos Diepholzo pirmos laidos egza
minai pradedami š. m. birželio 
27d., o liepos mėn. 9d. baigia mo
kymo kursą. Egzaminus laikys 
apie 130 mokinių.

Amatininkai turi didžiausią gali
mybę ’ emigruoti į užjūrio kraštus, 
o taip pat ir Lietuvoje turės už
tikrintą ateitį.

Mokykitės amato ir naudokitės 
progai Stokite į Lietuvių Zoninę 
Amatų Mokyklą Diepholze! Nau
jos laidos mokslo pradžia 1949m. 
liepos 18d. Kursas 6 mėnesiai.

Galite įstoti į šiuos veikiančius 
skyrius: 1. Automechanikų, 2. 
Elektromechanikų, 3. Radiomecha- 
nikų, 4. Dailidžių-stalių, 5. Mūri
ninkų, 6. Moteriškų rūbų siuvėjų,

Pranešimas
L.T.Ž.Ū.D. Sąjungos Centro Val

dyba praneša visų Sąjungos sky
rių valdybų ir mūsų išleisto leidi
nio „LIETUVOS ŽEMFS ŪKIS ir 
STATISTIKA" platintojų žiniai, 
kad minimo leidinio kaina galioja 
ir toliau, pagal pirmąjį mūsų pra
nešimą šiuo reikalu, iki atskiro at
šaukimo.

Visais knygos užsakymo ir at
siskaitymo reikalais kreiptis į 
L.T.Ž.Ū.D Sąjungos Centro Valdy
bą, Schwaeb. Gmūnd, Bismarck 
Kaserne, D.P. Litausches Lager.

L.T.Ž.Ū.D. Sąjungos Centro 
Valdyba

„Aušrinės“ choras, vadovaujamas dirig. M. Liuberskio, pamaldose

teisingai rašė: solistas tikrai pa- 
žangėja.

— Birželio 6 d. „Aušrinė" giedo
jo vokiečių katalikų pamaldose 
Diepholzo bažnyčioje. „Aušrinės' 
giesmės gausiai susirinkusių ir vo
kiečių, ir lietuvių širdis tikrai pa
kėlė arčiau prie Dievo. Vokiečių 
klebonas tos dienos pamoksle gra
žiai atsiliepė apie lietuvių tautą ii 
apie tą vienetą-chorą.

— Iš Diepholzo stovyklos išvy
ko į JAV žurnalistė Salomėja 
Narkeliūnaitė, buvusi (kar
tu su K. Kemėžiu) 1945. VII. 15 
pasirodžiusiojo pirmojo tremtyje 
spaustuvėj spausdinto savaitraš- 
.čio „Lietuvio" redaktorė, nuolati
nė „Žiburių", „Minties" ir kitų 
laikraščių bendradarbė, lit. žurn. 
„Gintaro" redakcinio kolekt. narė, 
išleidusi leidinį „Lietuviai Mont
gomery stovykloje" ir Seedorfo 
albumą. Vlad. B—s.

MITTENWALDIECIAI APLANKE 
BERCHTESGADENĄ

Prieš kurį laiką mittenwaldieciai 
DP aplankė Berchtesgadeną it jo 
apylinkes. Kelionėje ekskursantai 
apžiūrėjo XVIIa. kilimo druskos 
kasyklas su tamsiais urvais ir po
žeminiu ežerėliu. Iš čia iškilauto- 
jai nuvyko prie _ Chiemsee (di
džiausias Bavarijos ežeras ir apžiū
rėjo buv. Bavarijos karaliaus Liud
viko II pagal Versallio stilių pas
tatytą puošnią ir turtingą pilį. J.J.

Dar ne vėlu mokytis amato
7. Vyriškų rūbų siuvėjų, 8. Bat
siuvių.

Baigusieji mokyklą įgyja kvali
fikuoti amatininko specialybę ir 
gauna IRO pažymėjimą.

Į mokyklą priimami asmens 
18—50 met. amžiaus ir baigę ne 
mažiau kaip pradžios mokyklą, o 
į radiomechanikų skyr. ■— 4-ias 
gimnaz. klases.

Mokiniai apgyvendinami stovy
kloje bendra tvarka ir gauna sun
kiai dirbančiojo maistą ir kitus 
priedus.

Emigracijos ar repatriacijos at
vejais mokiniai nevaržomi.

Prašymai Įteikiami per savo vie
tinius DPACS-us iki 1949 m. 
liepos 1d. ir adresuojami Lietuvių 
Zoninei Amatų Mokyklai Diepholz 
36/75 DPACS.

Laiškas Redakcijai
Malonėkite p. Redaktoriau paskelbti 

Jūsų vadovaujamame laikraštyje šią 
viešą mano padėką:
Man rengiantis emigruoti i USA, 
kelių asmenų buvo duotas apie mane 
piktas pranešimas, kad aš esąs ko
munistas ir chroniškas alkoholikas. 
Prieš sėsdamas į laivą, asmenims, 
kurie padėjo man dėl tų kaltinimų 
pasiteisinti, reiškiu viešą širdingą pa
dėką:

1. USA vicekonsului p. Murphy, 
NCWC darbuotojui p. Tucci ir ki
tiems USA pareigūnams, kurie mano 
emigracinę bylą nuodugniai ištyrė, 
atnaujino ir patenkino.

2. IRO Sub-Area Kassel Welfare 
vadovui p. Rodgers ir Supply vado
vui dipl. inž. Bobrowski, davusiems 
man atitinkamus pažymėjimus, ku

riais remiantis mano reikalas buvo 
atnaujintas.

3. Kassel-Mattenbergo stovyklos: 
vadovui -Dr. Baltrukėnui, LTB Komi
teto pirm. dipl. teis. Petkevičiui, 
Welfare vadovui p. Miecevičiui, gim
nazijos direktoriui p. Košiui, klebo
nui kun. Kulveliui, kapel. kun. Jo
kūbaičiui, buvusiems DP policijos 
vadams p. p. Falkowskis ir Klyginlui 
ir ligonininės vadovui Dr. Geld- 
nerienei, parėmusiems mane teisin
gais pažymėjimais.

4. Gieseno universiteto klinikos p. 
p. daktarams, ištyrusiems mane al
koholizmo atžvilgiu.

5. „Mūsų Kelio“ Redakcijai ir jos 
bendr. E. Sulaičiui, teisingai Įverti
nusiems spaudoj mane ir mano švie
timo ir kt. darbus. Toji korespon
dencija taip pat buvo panaudota, gi
nant mano reikalus.

6. Kassel-Mattenbergo stovyklos gy
ventojams, ypatingai col. mokyto
jams, kurie pasmerkė skundėjus, 
širdingai mane atjautė ir parėmė 
moraliai.

7. Mano prieteliams p. p. Bereišai 
Jonui, dipl. inž. įlekiu! Alfonsui. 
Sirtautui Albinui. Jasiukevičiui Jonui 
ir Jakštui Stasiui, tvirtai (tikinu
siems Amerikos konsulą, kad aš joks 
komunistas.

Aiškinimas ir tyrimas Butzbache 
truko 3 savaites ir 3 savaites Grohne.

Tą pat proga, atsisveikindamas su 
mielais mattenbergiečiais, dėkoju vi
siems už malonų bendradarbiavimą, 
tvarkant stovyklos reikalus ir orga
nizuojant kultūrines įstaigas, ir lin
kiu visiems be kliūčių emigruoti ir 
vėliau gr|žti | mūsų Nepriklausomą 
Lietuvą.

Teikitės priimti, pone Redaktoriau, 
mano aukštos pagarbas pareiškimą

Dipl. inž. St. Skurvydas,
Kassely buvęs LTB. Komiteto pirmi
ninku. gimnazijos direktorium ir sto
vyklos inžinierium.

Bremen-Grohn, 1949 birželio 6 d.

Paieškojimai
Mr. George Urban, gyv. Route 3, 

Ludington. Michigan, USA. ieško: 
Kazio Urbanavičiaus iš Panemunės 
vis. Kauno aps. ir Juozo Jancevičiaus 
iš Vincentavo km. Tverų vis., Tel
šių aps.

IRO Tarptautinė paieškojimų (staiga, 
Arolsene prie Kasselio ieško šių 

asmenų:
Antuschvilsky Yechiel Elirzer, gim. 

maždaug 1935 m. Anykščiuose, pasku
tinės žinios iš Anykščių.

Bor Yechiel Eliezer, gim. 1930 m. 
Lietuvoje, paskutinės žinios iš Anykš
čių, Panevėžio aps.

Girts, gim. Kikutis Marle, gim. 1865 
m. Plikiuose, paskutiniu metu gyve
nusi Klaipėdoje, išvežta ( Vokietiją.

Goldblatt Josel, gim. ,1927 m. Tau
ragėje, paskutiniu metu gyvenęs 
Tauragėje, 1944 m. išvežtas ( Dachau.

Griškevičius Stasys, apie 35 metų 
amžiaus, paskutiniu metu gyvenęs 

Rudashevsky Yechiel Elirzer, gim. 
maždaug 1923 m. Anykščiuose, pasku
tinė gyvenamoji vieta Anykščiuose.

Rudaschevsky Shifra, gim. maždaug 
1924 m. Anykščiuose, paskutinės ži
nios iš Anykščių.

Sneideraitis Algirdas-John, gim. 
1918. VI. 6 JAV, paskutinės žinios iš 
Schlaws, Romelsburg, Pomeranijos.

Sneideraitis Maria-Valeria, gim. 
1914. IV. 14 JAV.

Stonkienė, gim. Pestėnaitė Ona, 
apie 33 metų amžiaus, gim. Lietu
voje, 1944 spalio mėn., buvo sužeista 
ir vokiečių nugabenta ( vieną lauko 
ligoninę.

it išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie-
Įf X>l M UI IUI niais. 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. Suraižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan. Vinnipeg; Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 

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

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

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje h Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se Ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6- doleriai 
metams.

MIKE RUZGIS — MADRIDE
— Ar girdėjai, kad tavo tautie

tis Ruzgis vakar atvažiavo į Ma
dridą? — paskambinęs nustebino 
mane komandos bendras.

— Negali būti! Juk dar neseniai 
kalbėta, kad jis tik rudenį atvyks, 
— vis dar nenorėjau tikėti ta ma
lonia staigmena.

Pasirodo, šią žinią išspausdino 
vienas Madrido sporto laikraštis. 
Tuojau nusipirkau — ir įsitikinau, 
kad tikrai taip yra, nes antraštė: 
„Michael Rouzgis atvyko į Madri
dą" negalėjo meluoti. Greit suži
nojau adresą ir nuskubėjau į vieš
butį susipažinti su krepšininku, 
apie kurį tiek daug kartų teko 
girdėti.

Iš karto nustebino toks geras 
lietuvių kalbos mokėjimas, nes jis 
lietuviškai geriau išmoko tik 1933 
m. atvažiavęs į Lietuvą, o iš Kau
no jau devyneri metai kaip išvy
kęs. Tuojau apibėriau klausimais; 
kaip, kada ir t. t. Paaiškėjo, kad 
tarp Ruzgio, kurio dėka Prancūzi
jos krepšinio rinktinė Londono 
Olimpiadoje išsikovojo antrąją 
vietą, ir Ispanijos krepšinio są
jungos vadovybės jau pora mėne
sių ėjo susirašinėjimas, po kurio 
mūsų tautietis štai atvyko treni
ruoti ispanų rinktinės ir parengti 
trenerių.

Pastaruosius dvejus metus Mi
kė Ruzgis treniravo Monako rink
tinę ir už -ją žaidė, o dabar, pasi
baigus pavasario sezonui, persi
kėlė Ispanijon, kur kol kas yra 
visiškai patenkintas ir susižavėjęs 
Madridu.

Po dienos nuo jo atvykimo po
puliariausias Ispanijos sporto dien
raštis „Marca" įsidėjo savo ben
dradarbio pasikalbėjimą su mūsų 
tautiečiu šia antrašte: „Michael 
Ruzgis, turėdamas 18 metų, jau 
buvo Europos meisteris". Toliau: 
„Treneris Lietuvoje, o Prancūzi
joje vadovauja vietinei rinkti
nei . . ." Tokiomis ir panašiomis 
antraštėmis nusagstytas visas 
traipsnis, aprašąs mūsų krepšinin
ko karjerą nuo Čikagos iki Mona
co ir Madrido. Tokiu būdu Mikė 
Ruzgis, garsinęs lietuvio krepši
ninko vardą beveik visuose Va
karų Europos kraštuose, tinkamai 
buvo paženklintas ir įvertintas 
Ispanijos spaudoje, vos jam atvy
kus į Madridą.

Madridas, 49. VI. 6.
J. Pabedinskas

SPORTAS 
SCHWAEBISCH GMUEND

Su atkeltais iš Kasselio sto
vyklos lietuviais į Schw. Gmuend 
atsikėlė ir „Lituanicos" sporto klu
bas. Vietinis „Neries" sporto klu
bas buvo jau bemirštąs, bet dabar, 
sujungus abu klubus į vieną, spor
tinį gyvenimą manoma vėl suakty
vinti.

Birželio 6 d. tarp abiejų klubų 
įvyko krepšinio rungtynės. Po 
karštos kovos „Neri'as" krepši
ninkai. geriau jausdamiesi sve
čiams neįprastoje salės aikštėje, 
rungtynes laimėjo 48:31 (20:15). 
Pažymėtini „Neries" komandos de
riniai ir sparta. Edv S.

I
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Is uzs. reik, ministeriu konferencijos Paryžiuje

Bandoma „slaptoji diplomatija44
Nesusitariama dėl Berlyno administravimo. — Nenorima, kad konferencija nueitų visiškai niekais.— 

Sovietų propaganda dėl Vokietijos taikos sutarties. — Vyšinskis cituoja iš Biblijos. — „Šaltasis ka
ras“ gal sušvelnėsiąs.

Ar Bevinas pasitrauks?
ANGLIJOS DARBO PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS

Po nesėkmingų derybų dėl Vo
kietijos vienybės ir Berlyno admi
nistravimo, užuot ėjus prie tre
čiojo darbotvarkės punkto — Vo
kietijos taikos sutarties, ministe-

prieš savaitę per vakarienę paj 
Achęsoną. Po to sekmadienį Ache- 
sonas susitiko su savo kolegomis 
Schumanu ir Bevinu. Nors tie 
slaptieji pasitarimai nedavę kokių

nes įgulas atitraukti iš Vokietijos. 
Apyaštriai Achesonas pareiškė, 
jog jis laikąs laiko eikvojimu Vy- 
šinskio siūlymo svarstymą, kol jis 
nežinąs, kokia gi bus Vokietija,

Londonas. Pereitą savaitę įvy
kęs Anglijos darbo partijos (La
bour Party) suvažiavimas, pavir
šutiniškai žiūrint, yra visiškai pa
sisekęs. „Konsoliduojančio socia
lizmo" politika priimta visuose 
punktuose. Pritarta net Stafford 
Crippso politikai, kuri Anglijoj 
paskutiniu laiku sukėlė nemaža 
triukšmo.

Daugiausia gal netikėtumų jis 
suteikė tiems darbiečių politikams, 

.kurie savo politiką grindžia socia
linėmis ir ūkinėmis reformomis 
ir savo uždavinius laiko auklė
jamo pobūdžio. Suvažiavimo metu 
išryškėjo, jog tiek profesinių są
jungų, tiek rinkiminių apygardų 
atstovai apie socialistinės valsty
bės darbininkijos teises ir parei
gas mažai tenusivokia. Ir darbi
ninkijos domėjimasis užs. politika

esąs toks mažas, jog net keliąs 
susirūpinimo. Todėl reikią žmo
gaus, kuris išjudintų darbininkiją. 
Toks žmogus galėtų būti tik Bevi
nas, nes tik jis esąs masėms auto- 
ritėtės. Dėl to manoma, jog, jei 
tik jam pasiseks surasti su sovie
tais modus vivendi, jis paliksiąs 
užs. reik, ministeriją ir, gal būt, 
kaip ministeris be portfelio įsi
jungsiąs į darbininkijos švietimo 
ir auklėjimo darbą, be ko angliško 
socializmo konsolidacija neįma
noma. Ryšium su tuo iškyla klau
simas, kas užims jo — užs. reik, 
ministerio vietą? Be Daltono, ku
ris užs. politikos debatuose tarė 
paskutinį žodį, dar
ir Herbert Morrisonas su Aneurin 
Bevanu. Minimas taip pat ir par
lamentarinis valstybės sekretorius 
užs. reik, ministerijoj Hector Mc
Neil.

kandidatuoja . buvo

riai jautė reikalą dar grybštelėti 
šio konferencijos sušaukimo aksti
ną — Berlyno blokados atšaukimą 
ir konstatuoti, jog sąlygos, dėl 
kurių susitarta Lake Success, dar 
neįvykdytos. Tad Achesonas pasiū
lė, kad užs. reik. min. taryba duotų 
įsakymą savo astovams Berlyne 
iki birželio 13 d. atsiųsti konfe
rencijai išsamų pranešimą, Kaip į 
tenai dabar eina transportas ir 
prekyba po blokados pašalinimo. 
Vyšinskis, nors ir vinguriuodamas, 
bet po Achesono griežto pasisaky
mo prieš tuščius debatus vis dėl
to pritarė su tam tikrais aprbnH- 
mais tam pasiūlymui. O kada vėl 

paliestas Berlyno valiu tos
klausimas, Vyšinskis tiek įs karš
čiavęs, jog atrodę, kad konferen
cija tikrai einanti prie galo. Va
kariečiai šiuo klausimu liko, ka p 
buvę, vieningi: padalytas miestas 
negalįs turėti vienos valiutos. Vie-

naujų vilčių, bet buvo norima 
kaip nors gelbėtis, kad ši konfe- 
rencija nenueitų visiškai niekais, 
kaip nuėjo londoniškę konferenci
ja 1947 m. g’ruodžio mėn. Susida
ręs įspūdis, jog sovietai, bent dėl

Jugoslavija derasi su Vakarais
ningai jie nusistatę ir dėl preky
bos: ji neįmanoma tarp vakarinės 
Vokietijos ir rytinės zonos, kol

SOVIETŲ SATELITAI SUSTIPS

Paryžius. • Jugoslavijos ūkiniai 
santykiai su Vakarais buvo pa
grindu eilės pastarosiomis dieno
mis įvykusių pasitarimų tarp JAV, 
D.Britanijos ir Jugoslavijos. Bir
želio 13d. JAV pasiuntinys Jugo
slavijai C. Cannon turėjo pasitari
mą su Dean Achesonu, spėjama, 
Jugoslavijos paramos klausim-iis. 
Cannon esą pataręs su Jugosla
vija bendradarbiauti. Ryšium su 
tuo laukiame tam tiki o ūkinių san
tykių tarp JAV ir Jugoslavijos su- 
normalėjimo.

Tos pačios dienos rytą su Jugo
slavijos pasiuntiniu Paryžiuje pa
sikalbėjimą turėjo ir Bevinas, ku
ris prieš tai tarėsi su anglų pa
siuntiniu Jugoslavijai prekybos 
sutarties sudarymo klausimais. Su
tartis truktų penkerius metus ir. 
■siektų 200 mil. svarų sterlingų 
apyvartą.

UP pranešimu. Varšuvoje sklinda

LINO PUOLIMUS PRIEŠ TITO 

vai tuo reikalu, esą, būtų betiks
lis.

Sov. Sąjunga savo trukdomųjų 
siųstuvų veikimą neseniai dar 
pastiprino, kadangi sovietų vy
riausybė suprantanti „Amerikos 
balso“ propagandos vertę ir dėl 
to nenorinti leisti rusų tautai 
klausytis amerikiečių siuntų ru
sų kalba.

„Amerikos balso“ siuntos eina 
iš New Yorko. Jos duodamos 
įvairiomis kalbomis. Ypač gyvai 
dirbanti rusų redakcija, kur esą 
26 specialistai — visi rusai ir tik 
neseniai pabėgusieji iš Sov. Są
jungos. Jie atsakingi už progra
mą, kuri siunčiama per radiją į 
Rytų Europą ir tolimiausias Si
biro vietas.

Sovietai esą paleidę ne mažiau 
kaip 150 trukdomųjų siųstuvų, 
kurie pragarišku sirenų, švilpi
mo, kaukimo koncertu nori per
rėkti „Amerikos balsą**.

tebeinąs Berlyne geležinkelininkų' 
streikas. Achesonos pagaliau pa
siūlė, praleidus trečiąjį darbotvar
kės punktą — Vokietijos sutarties 
taikos klausimą, dėl kurio dabar
tinėmis sąlygomis, girdi, būtų tei- 
manomas, „grynai 9 akademia-s 
svarstymas", eiti prie ketvirtojo 
punkto — Austrijos klausimo ir 
bent kartą rimtai pradėti darbą,- 
užuot varginusia bevaisiais deba
tais'.

Bet, kai viešai susitarti nebeį
manoma, pabandyta griebtis „sla
ptosios diplomatijos". Vyšinsk.’s 
pereitą šeštadienį pareiškė negalė
siąs posėdžiauti „dėl daug darbo', 
tačiau tą dieną įvyko du slapti 
svarbūs pasitarimai: Bevinas turė
jo dviejų valandų privatų pasikal
bėjimą su Vyšinskiu, o vakare 
Achesonas su savo palydovais Dr. 
Jesupp, Bohlen ir Murphy buvo 
pas Vyšinskį vakarienės, per ku
rią Vyšinskis nebuvęs taip atkak
lus vengti politinių temų, kaip

Naujosios Vokietijos valstybės laisty
tojas ir stebėtojas.

Chase „The New Orleans Star“ 

egoistinių priežasčių, norį pasiek
ti prekybinio susitarimo tarp va
karinės Vokietijos ir rytinės zo
nos.

Nebebuvo naujas Vyšinskio pa
siūlymas ir dėl Vokietijos taikos 
sutarties, nes jis 1948 m. birželio 
mėn. Rytų bloko konferencijoje 
Varšuvoje buvo jau suformuluo
tas. Nauja buvo tik tai, kad šiuo 
momentu jis buvo konferencijai 
pateiktas. Laukta, kad Vyšinskis 
bandys iš to padaryti propogan 
dos, siūlydamas per metus po tai
kos sutarties sudarymo okupaci-

gandai, esą šiuo metu netoli Bres
lau vykstąs kominformo suvažia
vimas, kuriame svarstomas galu
tinis diplomatinių ir ūkinių santy-
kių nutraukimas tarp Rytų sate
litų ir Jugoslavijos. Pakartotinai 
Tito užpuolė ir Lenkų užs. reik, 
ministerija ryšium su jų informa- 

• cijos biuro Belgrade uždarymu.

Sovietai bijo Vakaru radijo
Vašingtonas. JAV užs. reik, 

vicęmin. G. B. Allen birželio 13 
d. čia pareiškė, jog D. Britanija 
ir JAV dabar svarstančios nau
jas priemones, kuriomis būtų ga
lima priešintis trukdymams, da
romiems radijo siuntoms Sov. 
Sąjungai. Alienas atsisakė pain
formuoti apie svarstomas prie
mones. Oficialus protestas Mask-

Trys sąlygos pasaulio taikai
PREZ. TRUMANAS IŠKELIA JAV VAIDMENĮ PASAULIO POLITIKOJE

su kuria norima sudaryti taikos 
sutartį. Kol sovietai visuose esmi
niuose klausimuose, laikosi delsi
mo taktikos, esanti gryna propa
ganda kalbėti apie pasitraukimą 
iš Vokietijos per metus. Kada gi 
būsianti „tų metų" pirmoji diena? 
Dabartiniu tempu derybos galin
čios trukti 50 metų, kol tie „vie- 
neri metai“ prasidėsią. Bevinas ir 
Schumanas pritarė Achesono pa
reiškimams.

Linksmas tarpžaismis buvo sek
madienį, kada Achesonas Vy
šinskio pasiūlymą su . visais jo 
propagandos momentais palygi
no su šunimi, kurį per gau
siai palaiminusios blusos. „Beveik 
nebematau šuns, bet tik blusas“, 
— pasakė jis. Vyšinskis gi atsa
kė: „Aš randu Achesono pastabą 
labai sąmojingą. Gal galėčiau prie 
to pridėti dar Biblijos citatą: „Ne
bandyk blusų gaudyti, — nes tau 
gali kupranugaris išsprūsti iš pirš
tų“. Čia Bevinas pareiškė: „To
kios Biblijos vietos aš nežinau. 
Rusų Biblija atrodo žymiai nukry
pusi nuo St. James angliškosios 
Biblijos redakcijos“. Tada vėl Vy
šinskis: „Tai Tikra citata iš Sv. 
Vladimiro išverstos Biblijos". 
Schumanas pagaliau baigė disku
sijas, sakydamas: „Perduokim vi
są blusos klausimą savo pavaduo
tojams". Dėl šio pasiūlymo visi 
susitarę be balsavimo.

Nors konferencija kelia apsivy
limo ne tik vokiečiams, bet ir vi
sam pasauliui, tačiau manoma ji 
išvengsianti pavojaus baigtis visi
škai niekais. Laukiama, kad bus 
pasiekta susitarimo bent dėl poros 
techninio pobūdžio smulkmenų, ti
kintis kompromiso dėl Berlyno: 
sureguliuoti su juo susisiekimą iš 
vakarinių zonų; didesnės prekybi
nės laisvės tarp vakarinės Vokie
tijos ir rytinės zonos ir gal dar 
kontakto palaikymo tarp 'karinių 
gubernatorių Berlyne. Bendras gi 
įspūdis toks, kad „šaltojo karo“ 
baigti nepavyksią, be to karo for
mos, bent šiuo metu, sušvelnė- 
siančios. Bet gal žymiausias šios 
užs. reik, ministeriu tarybos kon
ferencijos pažymys esąs — Vaka
rų galybių vienybė, kokios kad 
niekad nebuvę ankstybesnėse šios 
rūsies konferencijose.

Vašingtonas. „Mes ėmėmės at
sakomybės, kurią Dievas, mano
nuomone, po pirmojo pasaulinio 
karo skyrė mūsų didelei respubli
kai", — pareiškė prez. Trumanas 
savo kalboje, kurią jis pasakė 
Little Rock'e (Arkanse) pašventi
nant paminklą pirmajame ir an
trajame pasaulio kare .kritusioms 
pagerbti. Pasisakydamas prieš izo- 
liacionizmo politiką, į kurią JAV 
po pirmojo karo buvo pakrypusios, 
prezidentas pasakė: „Šį kartą klai
dą, kurią mes ligi šiol darėme, 
esame įsisąmoninę. Mes saugomės 
nuo abejingumo ir izoliacionizmo.

kurie vestų tik prie karo tragedi-kuris veda į taiką. Uždavinys yra 
jos. šiuokart mes griebėmės ener-sunkus, reikalauja ryžtumo ir tvit- 
gingų priemonių taikai išlaikyti tumo. Tris iš pagrindo svarbias są- 
ir vesti visam pasauliui į gerovę." lygas mes turime sudaryti, jeigu

„Mums dar ilgas kelias prie- norime duoti pasauliui pastovią 
šaky", — kalbėjo toliau prez. Tru- taiką: 1. Amerikiečių tauta turi 
manas,,— „jeigu mes norime ap- būti stipri ir ūkiškai ^sveika. 2. Ki- 
saugoti pasaulį nuo socialinių ir tos tautos, kurios dirba taikai ir 
politinių blogumų, kuriuose tarp- laisvei, taip pat turi būti stiprios 
sta komunizmas. Taikai ir- laisvei ir sveikos. 3. Reikia tarptautinės 
tebėr, kaip buvo, pavojų . . . Mes organizacijos, kuri įstengtų pama
žinome, kad trumparegiškas kelias linti tarptautinius kivirčus ir ap- 

— lengvas ir patogus — nėra tas, saugoti taiką." .

Berlyno geležinkeliai streikuoja toliau

trumpos Žinios

„Sovietai pageidauja blokados tęsimo“, — pareiškė gen. Howley

MIELI SKAITYTOJAI,
kurie išvykote iš Vokietijos ir nespėjote atsilyginti už laikra
štį, prašom kiek galint greičiau sumokėti senas skolas „Ži
burių*- administracijai tiesiogiai arba per nurodytus laikraš
tyje atstovus užjūriuose. Kurie išvažiuojate, nepamirškite at
silyginti už pereitą laiką skolas ir laikraštį užsisakyti nauju 
adresu. -•

„Žiburių“ administracija

Berlynas. Berlyno streikuoją 
geležinkelininkai antradienį bal
suodami, ar pagal gen. Howley 
kompromisinį pasiūlymą vėl pra
dėti darbą, 11.922 balsais pasi
sakė „ne“ ir tik 1973 balsais 
„taip“. Streikuojančių geležinke
lininkų prof, sąjungos pirminin
kas pareiškė, jog darbininkai 
nepasitikį sovietų pažadais.'

Gen. Howley, amerikiečių ko
mendantas Berlyne, spaudos at

stovams pareiškė, jog sovietai 
„atšaukę" savo kompromisinį pa
siūlymą streikui baigti, nes jie 
pageidaują tęsti Berlyno bloka
dą. „Rusai Lake Succese sakė 
panaikinsią blokadą, bet jie to 
nepadarė. Streikas jiems yra 
stebuklinga išeitis. Tai naujas 
kelias blokadai“, — pasakė ge
nerolas. Panašios nuomonės ir 
britų komendantas.

Schlangenbadas. Po septynių va
landų posėdžio čia vienuolika va
karinės Vokietijos ministeriu pir
mininku trečiadienio rytą išleido 
bendrą komunikatą, kuriuo pirma
jam Vokietijos federaciniam par
lamentui rinkti terminas nustato
mas rugpiūčio 14d. Min. pirminin
kai taip pat įgalino ir rinkimų 
įstatymą.

Oslo. Norvegijos poetė ir No
belio. premijos už literatūrą laimė
toja Sigrid Undset po trumpos li
gos mirė pereitą penktadienį Os- 
loję, sulaukusi 67 metų amžiaus. 
S. Undset, kuri 1925 m. perėjo į 
katalikų tikėjimą, visame pasauly
je išgarsėjo savo romanu „Kri
stina, Lavranso duktė".

Cambera. Australijos užs. reik, 
ministeris Dr. Evatt Sidnėjuj parei
škė, jog JT jau esančios tiek pa
jėgios, kad galinčios trečią pasau
linį karą sustabdyti. Panašiai iš
sireiškė ir JT gen sekretorius 
Trygve Lie.
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