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L MUSU KILNŲJĮ GANYTOJA, ATSKLEIDUSI ŠV. RASTA LIETUVIU TAUTAI, 
AUKSINIO JUBILIEJAUS PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME!

Kauno Arkivyskupas Metropolitas, Sv. Rašto V ertėjas

Pirmasis Lietuvos Metropolitas J. E. Arkivys
kupas Juozapas Skvireckas, jau 30 metų 
konsekruotas vyskupu, sulaukė čia, trem

tyje, 70 metų amžiaus; čia jam atėjo ir jo ku
nigystės 50 metų sukaktis — jo Auksinis Jubi
liejus. Tuos didžius jubiliejus švenčia Jo Eksce
lencija toli nuo Tėvynės ir nuo savųjų, tik šir
dimi ir mintimi jungdamasis su jais. Birželio 
26 d. šiais metais savo laikinosios buveinės vie
toje, Zamse, jis aukos jubiliejines Šv. Mišias, 
skirdamas jas Tėvynei ir kviesdamas visus lie
tuvius, kur jie būtų, dalyvauti savo dvasia jo 
aukoje, melstis su juo tais pačiais Tėvynės rei
kalais.

Dėl antrojo pasaulinio karo aplinkybių, vo
kiečių Gestapo priverstas, arkivysk. Skvireckas 
turėjo palikti savo mylimąją Tėvynę — Lietuvą 
ir eiti į tremtį. Pirmuosius tos tremties mėne
sius praleido Vienoje — Austrijoje, o nuo 1945 m. 
Velykų rado sau buveinę, Irinsbrucko apaštalinio 
administratoriaus Dr. P. Rusch malone, Tyrelio 
kalnuose — Zamso Gailestingųjų Seserų Sv. 
Juozapo vienuolyne.

Nebegalėdamas atlikinėti tiesioginių Ganytojo 
pareigų, arkivysk. Skvireckas nesiliauja dirbęs 
raštu savo brolių lietuvių labui. Jo rūpesčiu yra 
išėję iš spaudos tremties metu keliolika tūks
tančių Naujojo Testamento V-osios laidos eg
zempliorių, kurie padalyti tremtiniams lietu
viams, ir naujas, iš naujo išversto, Psalmyno 
leidimas. Kaip arkivyskupas vertina vieną ir 
kitą čia paminėtųjų knygų, galima matyti iš jo 
paties žodžių Psalmyno prakalboje. Tenai skai
tome: „Vertimo Autorius trokšta, kad Psalmy
nas galėtų rasti sau vietos kiekvienoje lietuvių 
šeimoje, krikštasuolėje, ant stalo senu papročiu 
prie Kristaus Kančios, kartu su Naujuoju Testa
mentu ir kad pasidarytų viena mylimiausių lie
tuvių knygų, kad lietuviai turėtų progos kuo 
dažniausiai Psalmėmis naudotis savo tikėjimui 
stiprinti, Dievui šlovinti- ir savo išganymui 
siekti“. 

Lietuvai atgavus savo Nepriklausomybę, 1919 m. kovo 
10 d. Šventojo Tėvo Benedikto XV prof. prel. Juozapas 
J. Skvireckas buvo prekonizuotas tituliniu Keramo vys
kupu ir paskirtas augziliaru Žemaičių vyskupui Pr. 
Karevičiui. Konsekruotas jis buvo vysk. Antano Karoso 
tų pačių metų liepos 13 d., dalyvaujant Vilniaus vysku
pui Jurgiui Matulevičiui ir Žemaičių vyskupui Pr. Ka
revičiui.

1926 m., kada buvo įsteigta Eklezinė Kauno Provin
cija, vysk. Skvireckas buvo pakeltas Kauno Arkivysku
pu Metropolitu, ir tas pareigas iki šiol tebeina. Kaip 
arkivyskupas jis per daugelį metų tvarkė visus gana 
sudėtingus savo plačios vyskupijos reikalus, rūpinosi jos 
kleru, lankė dieceziją, teikė sutvirtinimo sakramentą, 
vadovavo Katalikų Akcijai, organizavo eucharistinius 
kongresus, sinodus, darė dekanų susirinkimus ir vadova
vo provincijos vyskupų konferencijoms, kuriose būdavo 
aptariami svarbiausieji visos Lietuvos Eklezijos reika
lai, taip pat palaikė glaudžius santykius su Apaštalų 
Sosto nuncijais.

JUOZAPAS SKVIRECKAS savo darbu pastatė amžiną paminklą lietuvių 
tautai, su kuria taip glaudžiai yra suaugęs.

J. E. Juozapas Jonas Skvireckas, Kauno Arki
vyskupas Metropolitas, gimė 1873 m. rugsėjo 20 d. 
mažame Pašiliečių kaimelyje ir buvo pakrikšty
tas parapijiniame Pumpėnų šventnamyje, Lietu
voje. Sutvirtinimo sakramentą su Jono vardu jis 
priėmė iš Žemaičių pavyskupio Aleksandro Be
resnevičiaus Krinčine.

Juzės, kaip anuomet jį vadino, tėvai buvo Vin- 
centas-Povilas, Justino, gimusio Pasvalio para
pijoje, sūnus, Skvireckas ir Elžbieta Krasauskaitė, 
gimusi Krinčino parapijos Girsūdų kaime. Vin
cento tėvas Justinas buvo kaimo puodžius. Mir
damas 1851 m. jis paliko savo amatą ir 3 ha ūkelį 
savo vyriausiam 15 metų sūnui Vincentui. Šitą ir 
jo jaunesniuosius brolius bei seseris augino velio- 
nies našlė Salomėja Juknaitė, mirusi 1872 m. bir
želio 16 d. Vedęs Vincentas Skvireckas, jau gi
mus sūnui Juozapui, savo ūkelį sukeitė su žmo
nos brolio valdomuoju nemažu, artį 30 ha, ūkiu, 
prisiėmęs išmokėti iš to ūkio dalis kitiems šei
mos nariams, ir persikėlė čia gyventi.

Mokytis Juzė pradėjo pas savo tėvą. Čia 
mokėsi tik lietuviškai. Anuo metu rusų caro 
valdomoje Lietuvoje buvo uždraustos visos lie
tuviškos knygos. Lietuviai negalėjo ‘turėti jo-1 
kios savo mokyklos. Visas mokyklas vedė rusai 
ir rusų kalba. Ir Juzei teko toliau eiti mokslą 
rusų kalba, Girsūdų pradžios mokykloje, kuri 
anuomet buvo Smilgių kaime. Išėjęs gimnazijos 
mokslą apskritiniame Panevėžio mieste, studi
javo teologinius mokslus Žemaičių Kunigų Se
minarijoje Kaune ir dvasinėje Romos Katalikų 
Akademijoje Petrapilyje, kurią baigė 1900 m. 
teologijos magistro laipsniu.

Po trumpo vikaravimo ir kapelionavimo Uk
mergėje vysk. Mečislovo Paliulionio buvo pa
skirtas Žemaičių Kunigų Seminarijos profeso
rium Kaune. Vėliau pakviestas profesoriauti į 
Vyt. Didžiojo Universitetą Teologijos Fakultetą, 
kur jam buvo pripažintas teologijos daktaro

laipsnis. Profesorium jis išbuvo 35 metus.
Prof. Dr. J. J. Skvireckas 1911 m. Žemaičių vysk. Gas

paro Felicijono Girtauto buvo pakeltas į Žemaičių Ka
pitulos kanauninkus ir paskirtas Dvasinės Konsistori
jos nariu. Naujas Žemaičių vyskupas Pr. Karevičius kan. 
Skvirecką 1914 m. pakėlė į Kapitulos prelatus.

Pirmajam pasauliniam karui kilus, prel. Skvereckui 
tais pačiais 1914 m. teko su Konsistorija keltis į Rusiją 
ir išbūti tenai — pradžioje Smolenske, paskui Tūloje — 
iki 1918 m. keliems mėnesiams jis buvo sugrįžęs į Se
minariją, kuri pirmais karo metais laikinai buvo perkel
ta į Vašakėnų dvarą.

Trumpai žvelgiant, toks buvo Garbingojo Jubiliato 
gyvenimo kelias nuo vaikystės iki to laiko, kada jis 
pasiekė vyskupo sostą. Sveiko lietuviškojo kaimo ber
niukas — Juzė, kuriam mokykloje buvo draudžiamas 
lietuviškas raštas, patapo Lietuvos katalikų vyriau
siuoju vadovu ir atskleidė jiems knygų knygą — 
Sv. Raštą.

Šventasis Tėvas Pijus XI 1931 m. suteikė jam visas 
privilegijas ir Popiežiaus Sosto Asistento bei Jo Šven
tenybės Rūmų Prelato garbę, pakėlė jį į Kilmingųjų 
laipsnį, papuošdamas Grafo Titulu.

Profesoriaudamas ir būdamas jau vyskupas bei ar
kivyskupas Jo Ekscelencija yra daug rašęs. Daugel sa
vo gana ilgo amžiaus valandų ir metų jis paskyrė Šven
tojo Rašto vertimui: tarp 1911 ir 1935 metų išvertė visą 
Šventąjį Raštą Senojo ir Naujojo Testamento į lietu
vių kalbą su plačiais komentarais. Lietuviai, kaip vė
liausiai priėmusieji Europoje krikščionybę, ilgiausiai už 
visas Europos tautas turėjo laukti Sv. Rašto vertimo. 
Tiesa, pirmasis v. Raštą į lietuvių kalbą XVI amžiuje 
yra išvertęs Bretkūnas, bet šis vertimas visų pirma tar
navo nuo Katalikų Eklezijos atskilusiems krikščioniams 
— protestantams. Psalmės pirmasis katalikams yra ver
tęs Žemaičių vysk. M. Valančius, tačiau pilno Sv. Rašto 
vertimo iki pat mūsų laikų lietuviai katalikai neturėjo. 
Tik arkivysk. J. Skvireckas dideliu, net 30 metų atėmu
siu, darbu išvertė visą Sv. Raštą lietuvių kalbon ir tuo 

Malda yra pasireiškimas tikėjimo į Dievą. Kas meldžiasi, tas tiki. Jėzus 
Kristus davė mums naują TEVE MŪSŲ maldą, bet jis anaiptol neatmetė, 
nepaniekino maldų ir giesmių, kurios buvo sudėtos pirm jo atėjimo, ku
riomis Dievo išrinktoji tauta, laukdama Kristaus atėjimo, meldėsi ir gar
bino Viešpatį ir kuriomis meldėsi atėjęs į šį pasaulį pats Dievo Sūnus, 
meldėsi vienas, meldėsi kartu su savo tauta . . Arkivysk. J. Skvireckas.

Klausykis, mano tauta, mano mokslo; * palenkite savo ausis prie mano 
burnos žodžių. * Aš praversiu savo burną palyginimams, * tarsiu slaptus 
dalykus senovės amžiaus. • Ką girdėjome ir sužinojome * ir ką pasakojo 
mums mūsų tėvai, * to nepaslėpsime nuo jų vaikų * būsimai kartai papasa
kosime * Viešpaties šlovę ir jo galybę • in stebuklus, kuriuos jis yra 
padaręs. (Psalmė 77, 1—4)
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Naujasis ir senasis Psalmių vertimas
Pasirodžius naujam lietuviš

kajam Psalmyno vertimui, Kau
no Arkivyskupo Dr. J. Skvirecko 
paruoštam iš naujo lotyniškojo 
vertimo, — kiekvienam įdomu 
bent paviršutiniškai patirti, kas 
naujo tame vertime ir kokie jo 
skirtumai nuo senojo. Aišku, 
mokslišką ir išsamų naujos Psal
mių Knygos palyginimą bei įver
tinimą galės padaryti tik Šv. 
Rašto specialistai.

Vos paėmęs į rankas nauja 
Psalmių Knygą, smalsumo trau
kiamas, atsiverčiau pirmiausia 
beveik visiems atmintinai mo
kamą, žinomąją 45 psalmę, kuri 
Lietuvoj mažne kas sekmadienį 
būdavo giedama dievnamyje — 
„Dievas mūsų prieglauda ir sti
prybė“ — ir perskaičiau be ato
dūsio. Ta pati atrodo, ir vis dėl
to ne ta pati. Bet spręsk pats, 
skaitytojau:

„Dievas mums tvirtovė ir stiprybė:
jis pasirodė ištikimas mūsų padėjėjas varguose.

Todėl mes nebijome, kad ir žemė drebėtų 
ir kalnai grimstų į jūros vidurį.

Gali sau kilti ir ūžti jos vandenys, 
gali drebėti kalnai nuo jos smarkumo;

kareivijų Viešpats su mumis,
tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas.

Upės srovės linksmina Dievo miestą,
švenčiausią Augščiausiojo padangtę.

Dievas yra jo viduje; jis nebus pajudintas;
jam padės Dievas anksti švintant.

Siautė pagonys, buvo pajudintos karalystės;
jis sugriaudė savo balsu, sudrebėjo žemė:

Kareivijų Viešpats su mumis, 
tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas,

Ateikite, matykite Viešpaties darbus,
kokių nuostabių dalykų jis yra padaręs žemėje.

Jis sustabdo karus iki žemės kraštui,
sutrupina lankus, sulaužo jietis ir sudegina ugnimi skydus.

Liaukitės ir pažinkite, jog aš Dievas.
kilnus tautose, kilnus žemėje.

Kareivijų Viešpats su mumis,
tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas.“

su šėlstančiomis jūros bangomis, 
kurioms sekančio] eilutėj prieš
priešais pastatoma ramiai tekan
čios upės srovė, linksminanti Die
vo miestą, t. y. Jeruzalės šven
tyklą ir tvirtovę padaranti lyg 
kad linksmybių sodu, rojumi, ku
riame pats Dievas gyvena ir 
duoda pergalę.

„Kyla tautos“, sename vertime 
turi visai priešingą prasmę, kaip 
„siautę pagonys“. Tauta kyla — 
reiškia labiau jos plėtojimąsi, 
augimą, negu kad sukilimą, siau
timą pagonių, kurie čia teisingai 
ir išversti, nes hebrajai čia var
toja ir lietuviams girdėtą žodį 
„goiim, goj'us“ pagonio, o ne tau
tos reikšme. Esamasis laikas „ky
la ... svyra“ neteisingai buvo 
vartojamas vietoje būtojo karti
nio: „siautė... buvo pajudintos“.

Visai iškreiptą prasmę turėjo 
ir eilutė, kur kalbama apie Dievo 
darbus ir „kokius stebuklus daro 
žemėje.“ Stebuklu mes juk sup
rantame nepaprastą — ekstraor
dinarinį Dievo įsikišimą į natū
ralinį gamtos vyksmą, kaip tik
rai mirusio prikėlimą, įvairiau
sių nepagydomų ligonių stebu
klingą pagydymą ir t. t. Gi karų 
sustabdymas, šautuvų, patrankų, 
tankų, lėktuvų ar karo laivų su
naikinimas nebūtinai turi būti 
stebuklas. Tai kaip reikiant mo
kėjo atlikti ir amerikonai su sa-

Kauno Arkikatedra Bazilika ir Vytauto D. bažnyčia

Baisioji naktis Baltijos kraštuose
Tokį straipsnį paskelbė vokie

čių „Jahrbuch d. St. Ansgarius- 
Werkes fur die nordischen Kirchen, 
1948". Žvilgtelėjus į Pabaltijo val
stybių nepriklausomojo meto lai
mingą gyvenimą, straipsnyje pa
reiškiama, jog tos respublikos „ta
po negailestingomis totalitaristinių 
režimų, nacizmo ir bolševizmo, au
komis". Pavaizduojama žiauri pir
moji bolševikų okupacija ir toliau 
rašoma: „1941 m. įžygiavo į šituos 
kraštus ir vokiečių kariuomenė. 
Vokiečiai pastatė čia savo nacisti
nę vyriausybę. Nacistinis režimas

Iš visų šių kančių kils didi per
galė. Ne be prasmės čia galima 
būtų prisiminti ani‘3 du apokalip
siniai žvėrys. Prisiminus nacizmo 
ir bolševizmo dūkimą prieš žmo
gaus laisvę ir jo vertę, reiktų paž
velgti į Apr. 13 skyr. Apokalipsi
niai žvėrys žus. Jų viešpatavimo 
pabaiga bus gėdinga. Jau vienas 
guli paguldytas ir antrojo likimas 
neaplenks. Tegu Dievo Apvaizda 
mūsų tikėjimo draugus Baltijos 
kraštuose jų baisiose kančiose 
guodžia ir stiprina, kol ateis iš
laisvinimo diena. Ji ateis. Šita vil-

Neiškentęs susiradau taip pat 
naujausią kan. Dr. F. Bartkaus 
paruoštą maldaknygę, išleistą tos 
pačios „Lux“ leidyklos 1948 m.,

ir pradėjau eilutę po eilutės ly
ginti. Ne mažas skirtumas. Mūsų 
iki šiol giedamoji psalmė juk 
skambą:

„Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė;
veikiausioji pagalba varguose.

Todėl nebijokime, kad ir žemė drebėtų;
ir kalnai virstų į jūrų gilumas.

Gali sau ūžti ir kilti jūrų vandens,
ir kalnai drebėti nuo jų galybės.

Upės srovė linksmina Dievo miestą,
šventąjį Augščiausiojo būstą.

Dievas jo viduje, todėl jis nesugriaunamas;
geibi jį Dievas anksti švinant.

Kyla tautos ir svyra karalystės,
Dievas leidžia balsą ir dreba žemė.

Galybių Viešpats su mumis;
mūsų globėjas Jokūbo Dievas.

Eikite ir regėkite Dievo darbus,
kokius stebuklus daro žemėje;

Jis stabdo karus ligi žemės krašto.
Trupina šaudykles, laužo ginklus: skydus degina ugnimi

Nurimkite ir veizdėkite, jog aš esu Dievas;
augštinamas tautose ir garbinamas žemėje.
Galybių Viešpats su mumis;
mūsų globėjas Jokūbo Dievas.“

Kaip žymiai originalinis hebra
jų tekstas skiriasi nuo mūsų 
anksčiau vartoto lietuviškojo 
vertimo, atlikto pagal senąjį lo
tyniškąjį Vulgatos vertimą, jau 
matome iš pirmosios eilutės: pra
žuvo „mūsų prieglauda“, kuri 
taip labai primindavo mums se
nelių ar našlaičių prieglaudą ir 
Dievą padarydavo lyg jos vedė
jų. Visai kas kita yra „Dievas 
mums tvirtovė“. Juk mes Dievo 
tvirtovės — Eklezijos — kariai, 
o ne senelių prieglaudos įna
miai.

Ir „veikiausioji pagalba“ nau
jojo vertimo antroje eilutėje vi
sai kitaip atrodo ir aiškiai pa
sako, kad Dievas yra ištikimas 
padėjėjas varguose. „Veikiausio
ji“ — visai neaiški forma: ne
žinia, ar ji šiuo atveju riština su 
žodžiu „veikti“, ar su „veikiai“, 
t. y. greitai, kas reikštų lyg „grei
tąją pagalbą“ su raudonu kry
žiumi, ūžiančiu motoru ir spie
giančiu signalu. Tai būtų jau 
per daug moderniškas palygini
mas, netinkamas Dievui ir jo
kiu būdu negalėjęs kilti primi
tyvioje žydų tautoje.

Esamasis laikas trečioje eilu
tėje: „nebijome“ yra kur kas 
stipresnis už „nebijokime“. „Ne
bijom nieko mes, kariai..." — 
juk kiek jėgos ir pasitikėjimo 
suteikdavo net paprastam žmo
gui ši žygiuojančių mūsų karių 
daina.

Naujame vertime pilnai atsta
tyta tikroji psalmės forma, lie
čianti refreną — kartojamąjį 
psalmės punktą, kuris senoje mū
sų giesmėje visiškai buvo iškritęs 
ir jo nebuvo nė lotyniškajame 
Vulgatos tekste. Tai gadino psal
mės formą, kuri iš tikrųjų, kaip 
rodo aukščiau išrašytas tekstas, 
po kiekvienos šeštos eilutės turi 
tą patį refreną, tris kartus kar
tojamą, o ne du, kaip seniau. Ir 
pats refreno tekstas naujame 
vertime kitoks, negu seniau. Čia 
„Galybių Viešpats“ (lot. Dominus 
virtutum) ištaisytas į „Kareivijų 
Viešpats“ (Dominus exercituum), 
kas tikrai derinasi su „Dievas 

■yra mums tvirtovė“, o ne globė
jas ar prieglauda.

Pati proga šiai psalmei sudėti, 
kaip skaitome naujos Psalmių 
Knygos arkivysk. Dr. J. Skvi
recko paaiškinimuose, buvo ti
kriausiai Senakeribo užpuolimas 
Jeruzalės. Kai Senakeribas jau 
buvo paėmęs visus judo miestus, 
rodėsi, kad žus ir Jeruzalė. Ka
ralius Senakeribas su pasity
čiojimu reikalavo pasiduoti, bet 
Dievas pažadėjo ginti tą miestą, 
nes jame buvo Jo buveinė. Tokia 
proga sukartoji psalmė tikrai 
turėjo palaikyti didesnį karingu
mo ūpą ir kelti tvirtovės gynė
jų dvasią. Naujasis refreno ver
timas kaip tik tat aiškiausiai ir 
iškelia. Karaliaus Senakeribo už
puolimas palyginimas -kaip tik

vo galinga aviacija ir pagaliau 
atomine bomba. Bet ar mes lai
kome amerikonus stebuklada
riais? Jie tikrai padarė nuosta
bių dalykų, bet ne stebuklų. Ir 
naujame šios psalmės eilutės 
vertime teisingai kalbama apie 
„nuostabius dalykus“, kuriuos 
Dievas yra padaręs, žinoma, tuo 
nepaneigiant Dievo stebuklo 
reikšmės.

„Trupina šaudykles, laužo gin
klus“, be abejo, buvo iškreiptas 
vertimas. Senovės hebrajai tikrai 
neturėjo šaudyklių ar ginklų mū
sų laikų prasme, o tik „lankus ... 
jietis ... skydus ...“, kaip tat 
gražiai ištaisyta naujajame ver
time.

Psalmės gale Dievas kreipiasi 
į sukilusias tautas, kad liautųsi 
kovoti prieš Jo tautą ir kad aiš
kiai suprastų, jog Jis vienas yra 
tikras Dievas, kurio turi klausy
ti ir pagonys, ir hebrajai, ir pa
kartojamas dar žinomas refrenas. 
Ir dabar tik Dievas vienas gali 
pasakyti sukilusiems pagoniams 
— komunistams: „Liaukitės ir 
pažinkite, jog aš Dievas, kilnus 
tautose ir kilnus žemėje“.

Kl. Razminas

Minčių paskirstymas 
kiekvienai dienai

(Iš rašytojo laiško)

Esu skaitęs ir seniau Sv. Raštą 
ir juo domėjausi, bet šiandien, 
metų naštos prislėgtam ir audrų 
sulamdytam, kiekvienas žodis, 
kiekviena mintis ir paslaptis gi
liau širdin sminga. Be to, J. E. 
Skvirecko vertimo Sv Raštas tai
syklinga kalba ir pavyzdinga re
dakcija įgauna lietuviui dar dau
giau reikšmės. Labai pravartu 
ir minčių paskirstymas kiekvie
nai dienai. Tai duoda galimybės 
kiekvienam, net ir užimtam žmo
gui, per metus pažinti visą Sv. 
Raštą, o rytą, perskaičius tai die
nai skirtą -posmelį, visai dienai 
lieka’ tema susimąstymui. Paim
kime kad ir šios ( x 1.10) dienos 
mintis: I Sv. Jono Apaštalo laiš
kas — „Mylimiausieji, ne kiek
vienai dvasiai tikėkite, bet ištir
kite dvasias, ar jos iš Dievo, nes 
daug netikrų pranašų įėjo į pa
saulį“.
Braunschweig, 1948. XI. 10

J. Mikuckis

Baltijos tautoms kainojo apie 
500.000 žmonių gyvybių. Daug tūk
stančių be jokios atodairos buvo 
išgabenta įvairiems prievartos dar
bams, kiti prievarta įjungti į ka
rinius. dalinius. Nesuskaitoma dau
gybė tapo gestapo aukomis. Šei
mos buvo suardytos. Kaimai išde
ginti. Kultūrinės vietos sunaikin
tos, bažnyčios ir muziejai apiplėšti. 
Baltijos šalys buvo virtusios griu
vėsių lauku, kai antrą kartą rusai 
jas užėmė. Ir vėl prasidėjo iš nau
jo pasmerkimai, deportacijos, bė
gimai. Įteiktame JT atsišaukime 
pareiškiama, kad jau 20 % žmonių 
sunaikinta. Vyrų liko mažai: vie
nam suaugusiam vyrui tenka 10 
moterų. Rusifikacija šiuose kraš
tuose varoma labai sparčiai. Atro
do, kad šios tautos yra paskirtos 
pražūčiai...

Katalikų Bažnyčia Baltijos kraš
tuose. Ji daug kentėjo nuo nacis
tinio ir kenčia nuo bolševikinio 
režimo. Arkivysk. Eduardas Pro- 
fittlich, reinlandietis, pasiliko per 
pirmąjį rusų įžygiavimą savo viš
toje. Bet tuojau buvo suimtas. Atė
jo žinių, kad jis buvo nugabentas 
prie Uralo. Bet jau 8 metai, kai 
apie jį jokių žinių nebėra. Trys 
Lietuvos vyskupai nacių buvo iš
tremti ir dar šiandien tremtyje gy
vena, guodžia savo tautiečius jų 
varguose. Tremtyje esą Lietuvos 
vyskupai — Kauno arkivysk. Skvi
reckas, Kauno vysk. Brizgys, Vil
kaviškio vysk. Padolskis. Trys kiti 
vyskupai ištremti į Sibirą. Kunigų 
visose šiose trijose valstybėse šim
tai suimta, ištremta arba išžudyta. 
Uždrausta religines šventes švęsti, 
bažnytinės sutuoktuvės, vaikų mo
kymas religijos, krikštyti, teologi
jos fakultetai, kunigų seminarijos 
uždarytos, vienuolynai suvalsty
binti. Klebonų turėtos žemės atim
tos ir suvalstybintos. Bažnyčios 
apkrautos mokesčiai, nesumokėju
sios turėjo būti uždaromos. Dva
siškiams bet kokia parama nu
traukta. Uždrausta dvasiškius bent 
kuo remti. „Pragaro vartai" siau
čia ir stengiasi bet kokią religinę 
kibirkštėlę užgesinti. Taip kenčia 
nekaltos, mąžosios tautos, slegia
mos nežmoniškos pragariškos so
vietinės priespaudos. Tūkstančiai 
miršta kankiniais už savo kraštp 
laisvę. Tūkstančiai kenčia Sibire 
už pergalę. Tūkstančiai gyvena Va
karų demokratiniuose kraštuose, 
misdami nenumalšinamu savo tė
vynės. ilgesių. ...

timi dalijamės su šių trijų Baltijos 
tautų kenčiančiaisiais, ištremtai
siais, suimtaisiais", — taip baigia
mas straipsnis. K. V. Z-

Vysk. V. Padolskio laiškas JAV 
lietuviams katalikams

Prieš kurį laiką JAV lietuvių 
laikraščiai išspausdino Vilkaviškio 
vyskupo koadjutoriaus V. Padols
kio laišką Amerikos lietuviams- 
katalikams.

Laiško pradžioje J. E. vysk. V. 
Padolskis, pabrėžęs, jog visi Kata
likų Bažnyčios vaikai sudaro viš
nu šeimą, vieną mistinį Kristaus 
kūną, pareiškė, jog lietuvių tautai 
bendradarbiavimo ir artimo meilės 
dvasios netrūksta.

Toliau J. E. Vyskupas rašo: „Ši
tai, sakant, man iškyla prieš akis 
,anas didysis užjūrio gerasis Sama
rietis ... Tas Samarietis esate Jūs, 
brangūs Amerikos lietuviai kata
likai. Jūsų broliai... jau kelinti 
metai jaučia maloningą Jūsų dė
mesį savo vargams ir skausmams". 
Ta proga vysk. V. Padolskis visų 
tremtyje esančių lietuvių vyskupų 
vardu Amerikos lietuviams išreiš
kia karščiausią padėką.

Pastebėjęs, jog Amerikos lietu
vių parama ir dabar dar reikalin
ga, J. E. Vyskupas nurodo tris 
svarbiausias sritis. Pirmiausia jis 
ragina paremti ’paruošimą dvasinio 
religinio gyvenimo vadų, kurių 
lietuvių tauta niekuomet neturė
jusi per daug. Ypatingas dėmesys, 
pasak vyskupo, turi būti kreipia
mas į studentiją, nes „Bažnyčiai 
reikalingi ir pasauliečiai inteligen
tai, uolūs ir išprusinti katalikiš
kosios akcijos darbininkai". Trečia 
labai svarbi ir remtina sritis — 
tai spauda, nes „spausdintas žodis 
visuomet yra geras apaštalas". J. 
E. Vysk. V. Padolskis ragina bent 
prenumeratos būdu tą spaudą rem
ti, ir laiško gale sako: „Nemanau, 
kad gali būti geresnis Kristaus 
sekimas, kaip eiti jo pėdomis, da
rant visiems, gera". A. K.

— Philadelphia, Pa., lietuvius 
džiugina nauja lietuvių radijo va
landėlė vadinama „Tėvynės Gar
sai". Valandėlės pranešėju yra 
Vyt. Volertas, buv. Lietuvoj jau
nimo radijo pusvalandžip. vedėjas-
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Didžiojo Vyro laisvalaikis
Brangus Redaktoriau,
Rąšai man, kad pažadėjau „Ži

buriams“ parašyti porą eilučių 
apie J. E. Metropolitą Arkivysk. 
J. Skvirecką jo garbingojo jubi
liejaus proga. Žinai, jaučiuosi 
per mažas ką nors rašyti apie 
brangų man hierarchą. Tiesa, 
būtų šis tas įdomu iš prisimini
mų iš tų laikų, kada teko dirbti 
jo vadovybėje. Čia ir bandau ką- 
ne-ką parašyti, pažadą tesėti.

Atsimenu kartą, dar studen
tas, nunešiau jam patvirtinti te
mas iš Šv. Rašto savo licencia
tui. Parašiau jas lotyniškai. No
rėjau pasirodyti. Jo Ekscelencija 
metė žvilgsnį į mano lapus, pa
kėlė akis viršum akinių stiklų, 
šyptelėjo ir tarė: „Temas tvir
tinu, bet rašybos klaidų — ne“, 
ir pieštuku pabraukė man loty
nišką žodį „Mateu“. Įsivaizduok, 
sudegiau iš gėdos: trys klaidos 
viename žodyje!

Po keleto metų susitinku Jo 
Ekscelenciją kunigų seminarijos 
profesorių kambary. „Na, ką gi 
čia veiki?“ — paklausė manęs. 
„Ekscelencija, Jūsų įsakymu pra
dėsiu klierikus mokyti lotynų 
kalbos“, — aiškinuosi. „Žiūrėk“, 
sako Ekscelencija, „kad klierikai 
bent evangelisto Mato vardą mo
kėtų lotyniškai be klaidos rašy
ti“. Gavau antrą kartą nurausti. 
Pagalvojau: tas senis turi gi at
mintį! Vėliau įsitikinau, kad var
gu ar buvo kas kitas Lietuvoj, 
kurs taip puikiai mokėtų loty
nų kalbą, kaip jis.

to spręsk, kas per vynuogynai 
buvo įtaisyti.

Jeigu Ekscelenciją pažinojai 
kaip mažakalbį viršininką, tai 
čia būtumei maloniai nustebin
tas. Būdavo, pradės aiškinti vy
nuogių auginimo būdą, tręšimą, 
rūšis ir t. t, tai ir galo nebuvo. 
Galvodavau tada, iš kur ir kada 
Ekscelencija spėjo visa tai pa
tirti. Visiems aiškinimams vaini
ką uždėdavo bonka savo gamy
bos vyno. Išartą pavaišinau vie
ną vokietį iš Reinlando, vyno ži
novą, žinoma, nesakydamas jam, 
iš kur tas vynas. Ragavo, uostė 
ir gyrė, o kai pasakiau, kad tai

Žinau, Brangus Redaktoriau, 
kad pažįsti Jo Ekscelenciją kaip 
aukščiausią Lietuvos bažnytinės 
vyresnybės hierarchą, profesorių, 
Šv. Rašto vertėją ir t. t., bet, 
.tur būt, Tau neteko matyti jo 
prie staliaus varstoto su pi ūkiu 
ir obliumi rankoje! Manau, šv. 
Juozapas danguje didžiuojasi sa
vo bendravardžiu ir jo staliaus 
sugebėjimais. Langai, durys ir 
kiti įrengimai namelio (Rotušės a. 
9), kur pradžioje Ekscelencija 
gyveno, padirbti jo ranka. Štai 
paslaptis, dėl ko mes retai kur 
viešumoj matydavome Ekscelen
ciją laisvalaikiu. Savo dirbtuvė
lėje jis praleisdavo atliekamą 
laiką.

Nežinau, ar Tau, Mielas Re
daktoriau, bus tekę būti Linku- 
vėlėje, netoli IX forto Kaune, 
Ekscelencijos vasaros rezidenci
joje. Taip buvo galima pavadinti 
tą apleistą ūkelį tik po to, kada 
kelis metus Ekscelencija tenai 
pašeimininkavo. Klystumei, jeigu 
manytume!, kad viską padarė 
prityrę inžinieriai ir meistrai. Ne, 
ir ne: Ekscelencija pats su pa
galba poros dirbininkų! Javų 
sandėlis pavirto į įmantrią vilą, 
apleistas sodas — į parką, tekąs 
upeliūkštis — į prūdą. O tie vy
nuogynai! Jau apie Šv. Joną 
būdavo prisirpusių vynuogių. Jei 
ne karas, tai būtų buvęs netoli 
laikas, kad kan. Dogelis su savo 
„Konkordija“ būtų susilikvida- 
vęs. Bažnytinio vyno būtų užtekę 
mums iš Ekscelencijos ūkio. Iš

Brangus Redaktoriau, būtų dar 
daugiau kas prisiminti apie Gar
bingąjį Jubiliatą, jo „sliesoriš- 
kus“ sugebėjimus ir kt. Kart^ 
nueinu su popieriais pas Eksce
lenciją gauti nurodymų bei in
strukcijų, o jis knibinėja paten
tuotą užraktą. Ar bandei kada 
atidaryti be rakto patentuotą už
raktą? Tur būt, ne. Padedu savo 
popierius, žiūriu pusvalandį, ma
ža ką suprantu, be rakto tikrai 
į Tavo butą neįsilaužčiau. o čia 
— prieš mano akis buvo įrodyta, 

-kad tai galima. Mūsų šaltkalviai 
sugadindavo duris, jei tokį pa
tentuotą užraktą reikėdavo ati
daryti ...

Kažin, Mielas Redaktoriau, ar 
teks mums išvysti Garbingąjį Ju
biliatą kada vėl Linkuvėlės dar
že? Jei taip kada bus, Tu turi 
pasiimti su savim „Retina“ II ir, 
nematant sodininkui, nutraukti 
keletą vaizdelių. Aš žinau, kad 
Ekscelencija išdaigas mėgsta ir 
jomis moka pasidžiaugti!

pinkiu Tau sėkmės
Kan. M. Sandanavičius

UŽDRAUSTA ŠOKTI NEBALSA
VUSIEMS UŽ KOMUNISTUS

Berlynas. Kaip britų licenzijuo- 
tas „Der Tag" laikraštis praneša, 
Mecklenburge Wareno miesto bur
mistras uždraudė visas šokių pra
mogas. Piežastis buvo, kad pereitą 
mėnesį įvykusiuose rinkimuose be
veik visi miesto gyventojai atmetė 
siūlomuosius vokiečių liaudies 
kongresui komunistus kandidatus.

M. Vaitkus

J. E. Arkivyskupui Juozapui I.
(50 m. kunigystės sukaktuvėse)

Išaušo rytas, Amžių Tėvo skirtas 
Į Vilnių žengia iškilmingai Kryžius — 
Lietuvis, Kristuj lenktis pasiryžęs, 
Jo Žodžio laukia, pagarbus ir tvirtas.

Tą Dievo Žodį neša puošnūs vyrai 
Iš svečio krašto spindulingų tolių — 
Švęstais drabužiais vyskupai, vienuoliai, 
Į naujo krašto slėpiningą girią.

Aukštoj bažnyčioj deda Žodžio Saulę 
Į brangakmenę perlom segtą skrynią 
Ir, aukso raktais jąją užrakinę,
Glūdėt palieka aukse, dramblio kaule ...

Ir plaukia amžiai, Lietuva vis laukia. 
Kas atrakins ją savo žodžio raktais? 
Banguoja kartos. Kyla, svyra kaktos — 
Vis nėra jojo... Tylūs amžiai plaukia_

Bet štai ateina Vyras, Dievo skirtas, 
AukŠton bažnyčion, prie auksinės skrynios 
Ir. gyvo žodžio raktais atrakinęs, 
Mum kelia Saulę, pagarbus ir tvirtas.

Kas gi tas vyras, didis, kilniadvasis. 
Kur mum atvėrė Dievo Žodžio skrynią, 
Kurio per amžius neužmirš Tėvynė?
Tai — mūsų Tėvas, Juozapas Pirmasis.

ALT žygis dėl naujo DP įstatymo
Įsileistinų tremtinių skaičius turi būti padidintas. — Pabaltječių kla uzulė turi būti palikta.

Kristaus Karaliaus statulėlė 
Linkuvėlės sode

Lietuvoj augintas ir darytas vy
nas, tai išvertė akis: netikėjo, 
kad mūsų krašte galima kas pa
našu pagaminti.

Linkuvėlės parko statulos bei 
paminklai — tai irgi Ekscelen
cijos kompozicija ir darbo vai
sius. Čia apie kiekvieną iš tų 
kūrinių būtų galima parašyti 
atskirą studijėlę. Dieve, kažin 
kas ir kieno kojos mindo dabar 
to sodo takelius! Būdavo, at
vyksti Linkuvėlėn, tai ieškok 
Ekscelencijos tik kur sode. O jis 
su lazda, kokios niekur kitur 
nemačiau. Iš viršaus kaip ir 
kiekviena lazda, bet apačioje — 
tai „technika“: peilis ne peilis, 
kalto pavidalo' prietaisas piktžo
lėms naikinti. Kalbiesi su Eksce
lencija, o jis vis su ta savo lazda 
dirba. Pamatęs piktžolę, smeigia 
ją savo „štiku“, ir ji jau daugiau 
nedigs — iš šaknų sunaikinta. 
Paramstis ir įrankis!.

Arkivysk. J. Skvirecko vasar os rezidencija Linkuvėlėje

ALT.—Kaip žinia, pernai priim- ALT telegramoje iškeliami šie 
tas DP įstatymas yra susilaukęs šeši reikalavimai: 1. padidinti įlei- 
daug kritikos, todėl yra nusistaty- stinų į JAV-es tremtinių skaičių 
ta jį pakeisti. Naujasis kongr. Cel- iki 400 tūkstančių; 2. atšaukti įsta- 
lerio projektas yra šiuo metu tymo nuostatą, pagal kurį atvyk- 
svarstomas Senato juridinės komi- stantieji tremtiniai įrašomi į ati- 
sijos. Atstovų Rūmų jis jau anks- tinkamų šalių kvotas, kurios, ypač 
čiau buvo apsvarstytas ir priim- Pabaltijo valstybių, jau ir taip yra 
tas. Dabar veikiančio įstatymo nuo- labai mažos; 3. palikti galioje da- 
statas, kuris pabaltiečiams patikri- bartinio įstatymo pabaltiečių klau- 
ną . visų atvykstančiųjų skaičiaus zulę, nes tiktai Pabaltijo kraštai 
40 %, numatomas yra panaikinti, ir yra visiškai Sovietų okupacijos 
tai gali neigiamai atsiliepti į pa- paglemžti, ir tremtinių grįžimas į 
baltiečių imigrantų skaičių. Sis rei- tuos kraštus dėl ten veikiančio re- 
kalas ir kiti numatomi pakeitimai žimo yra visai neįmanomas; 4. pa- 
paskatino Amerikos Lietuvių Ta
rybą pasiųsti į Vašingtoną telegra
mą, išdėstant mūsų reikalavimus 
ir pasiūlymus dėl svarstomo naujo 
DP įstatymo projekto. Telegrama 
pasiųsta sen. Pat McCorran, Sena
to jur. komisijos ir imigracijos 
reik, pakomisės pirm., kongr. Ema- ruucu^uiif paima uuum uuvjiiuu- 
“1 « amerikiečių pusės. Lietuvio

vardas pasjdarį (jar žinomesnis po 
VLIK pirm. M. Krupavičiaus- ir 
VT pirm. V. Sidzikausko apsilan
kymo Amerikoje: dabar beveik ne
rasi žmogaus, kuris nežinotų, kas 
tie lietuviai, ką jie yra pergyvenę, 
kiek kenčia nuoskaudos savo pa
vergtoj tėvynėj ir ištremtį į Sibi
rą. Ne tik žodžiais, bet ir darbais 
amerikiečiai rodo lietuviams daug 
palankumo.

naikinti įstatymo nuostatą, reika
laujantį iš anksto patikrinti darbą 
ir butą, pasitenkinant garantuotojo 
pasižadėjimu padėti, tremtiniui at
vykus, jam surasti darbą ir gyv. 
patalpą; 5. nedaryti skirtumo tarp 
tremtitiių, gyvenančių IRO stovyk
lose, ar už jų; 6. dabar veikiančio 
DP įstatymo nuostatus praplėsti 
ir tiems tremtiniams, kuria yra at
sidūrę kituose Europos kraštuose, 
ne vien Vokietijoje, Austrijoje ar 
Italijoje, nes ir jie yra to paties 
totalitarinio režimo ir II-jo pasau
linio karo aukos.

10.000 del. lietuviams itemiiuiams
NUSISEKUSI RINKLIAVA ČIKAGOJE

Lietuviai tremtiniai, nuvykusieji 
Amerikon, patiria daug nuoširdu-

kom. pirm., ir kongr. Francis Wal
ter, Atstovų Rūmų imigr. pakomi
sės pirm.

Aikivysk. J. Skvirecko 
rastai tremtyje

Naujasis Testamentas. IV laida. 
620 — XXIII psl. Stuttgart, 1947.

Psalmių knyga. Vertimas loty
nų kalbon iš pirmykščių tekstų 
parūpintas Biblinio • Popiežiaus 
Istituto profesorių. Vertimą lietu
vių kalbon su paaiškinimais pa
rūpino Dr. J. Skvireckas. 521 — 
XXIX psl. Stuttgart, 1949. . ... , .. , .

Psalmių knyga be komentarų. į1.™’110 10 hetuv.ų gyvenamose sklandžiai. 
223 - XIX psl. Stuttgart, 1949. C,kagos miesto dalyse. Tai pačiai Io 000 doI

Naujasis Testamentas. Apašta- dlenai Clcer° BALF velke)ai Savo 
lu laiškai. Su plačiais komenta- leidimą rinkliavai iš savo miesto

Illinois valstybės BALFo vajaus 
komiteto pirmininko adv. A. Olio 
pastangomis buvo gautas iš Čika
gos miesto valdžios leidimas įvyk
dyti viešai rinkliavai — „Tag Day"

lietuviams DP, visi aukojo. Buvo 
net tokių, kurie tuo tarpu neturėjo 
smulkių, tai nueidavo į krautuvę 
išsikeisti ir rinkėjai atnešdavo sa
vo skiriamą auką. Vienas ameri
kietis, skubėdamas į darbą, netu
rėjo prie savęs arti kišenėj pinigų. 
Negailėdamas laiko, pasidėjęs ne
šamą lagaminą ant šaligatvio, at
sirakino ir suradęs paaukojo 50 et 
Ar daug tokių žmonių rastume 
Europoj? Aukotojams buvo prise
gami žali lapukai su įrašu: „Thank 
you United Lithuanian Relief Fund 
of America Inc." Tokiais ženkliu
kais pasipuošę Čikagoje vaikščiojo 
aukotojai. Atėję į darbą, tuoj lie
tuviams parodydavo ir klausdavo, 
ar tu jau aukojai ir kt. Esant gra
žiam orui, rinkliava praėjo labai 

Iš viso buvo surinkta

_~ tremtiniai ir darbavie- 
rais, per 700~psL"(Spausdinamas) valdžios- Per trumpą laiką kolonija tėse susilaukia daug simpatijų, 

Dievo Motinos pasirodymas Fa- sugebėjo tinkamai pasiruošti: rink- ypač iš viršininkų. Kai nori gauti 
timoje ir ko ji laukia iš mūsų. liav°j dalyvavo 472 rinkėjos, kurių darbo, tai pirmiausia klausia, ko- 
Išvertė J. Skvireckas. Per 400 tarpe buvo ne maža ir tremtinių, kios esi tautybės. Kaip pasisakai 
psl. (Spaudoje) Rinkliava prasidėjo ankstyvą rytą, esąs lietuvis, daugiau nebesiteirau-

Novenos į šv. Kazimierą. Stutt- rinkėjoms išsiskirsčius po gatves, ja: jei yra laisva vi'ata, tuoj prii- 
gart, 1949. Kai kurios rinkėjos net nemokėjo ma, o jei ne, prašo užeiti vėliau.

Ganytojiškieji laiškai tremtyje anglų kalbos, bet amerikiečiams 
esantiems lietuviams. pakakdavo pasakyti, kad renkama

Lietuviai

Čikaga, 1949. VI. 14.
K. Bružas
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JAV žurnalistai Skundikai bus demaskuojami
apie Amerikon nuvykusius tremtinius

Santykiavimą trukdąs kalbos ne mokėjimas. — DP turėjo pagrindo skųstis. — Jie nesiskiria nuo 
amerikiečių ir tik geri apie juos atsiliepimai. — Neribotos darbo galimybės Čikagoje. — Trūksta 

ūkininkų

Lietuvių Tremtinių Benduomenės Centro Komitetą dažnai pasie
kia žinios apie skundus, kuriuos mūsų tremtiniai siunčia įvairioms 
mus globojančioms įstaigoms.

Patirta taip pat, kad šie skundai dažnai fabrikuojami, suvedant 
asmenines sąskaitas. Pasitaiko, kad tremtinys, išvykdmas iš Vokie
tijos ar jau būdamas užjūrio kraštuose, norėdamas atsiskaityti su 
savo asmeniniu priešu, rašo skundą, paremtą vien keršto motyvais,

IRO Vyr. Būstinėj, Bad Kissin- 
gene, birželio 17 d. per DP spau
dos konferenciją apsilankiusieji 
JAV žurnalistai papasakojo, ką 
jie yra patyrę apie įvažiavusius į 
JAV išvietintuosius asmenis.

Mr. VVolIy iš Teunessee pami
nėjo, kad jis turėjęs progos ste
bėti dviejų atskirų DP grupių 
įkurdinimą. Abiejų grupių santy
kiai su vietiniais amerikiečiais 
buvę geri, tik santykiavimą tru
putį trukdąs kalbos nemokėjimas. 
Pirmosios grupės žmonės buvo 
puikiai įsikūrę, bet iš antrosios 
grupės, kuri pateko į Mississippi, 
buvo gauta skundų, kurios išty
rus paaiškėjo, kad DP turėję pa
grindo skųstis. Vienas DP, pvz., 
buvo pasiskolinęs iš savo šeimi
ninko pinigų baldams pirkti ir 
turėjęs mokėti net 6% palūkanų.

Mr. Hennington iš New Jersy 
pažymėjo, kad į tą sritį įvažiuo
ja labai daug žemės ūkio ir pra
monės darbininkų. Esama įsikū
rusių daug atskirų tautinių gru
pių, kaip lenkų, ukrainiečių ir kt. 
Galima tvirtinti, kad nėra tokios 
žmonių grupės iš Rytų Europos 
tautų, kuri 50 km spinduliu apie 
New Yorką nesurastų savo baž
nyčių, klubų, bei kitų tautinių 
institucijų; bet esą, pvz., ukrai
niečių, kurie apie kitus ukrainie
čius nieko nenorį girdėti. Atvykę 
DP nesiskiria nuo amerikiečių ii 
niekas atsisukęs nepažiūri į juos, 
jei tik jie perima amerikiečių gy
venimo būdą ir formas.

amęrikiečiai nemėgsta gyventi 
ūkiuose, todėl Vidurinius Vaka
ruos trūksta ūkininkų. Ateiviams 
DP ūkininkams lengva įsikurti 
šioje srityje su šeimomis, tik ten
ka priminti, kad čia daug dirba
ma mašinomis, todėl reikia turėti 
supratimą apie mašinas. Sporto 
mėgėjams korespondentas pridū
rė, kad Čikaga turi 2-trą iš eilės 
geriausią beisbolo komandą.
Tolia JAV žurnalistai kėlė klau

simus DP spaudos atstovams apie 
jų laikraščius: ar jie turi pasau
lio politikos skyrių, ar tik rašo 
apie vietinius parapijinius reika
lus, ar mano DP žurnalistai emi
gravę dirbti tą patį spaudos dar
bą ir t. t. Buvo pastatytas klausi
mas, ar DP žurnalistų bendradar
biavimas buvo draugiškas a) su 
vokiečiais, b) su JAV kariuomene 
ir-c) su JAV karine vyriausybe. 
Į tai DP spaudos atstovai turėjo 
atsakyti balsavimu, pakeldami 
rankas.

Dėi elgesio su 
su emigrantais laivuose
DP spaudos konferencijoj gudų 

spaudos atstovas iškėlė klausimą 
apie labai blogą elgesį su emi
grantais JAV laivuose. Jis gavęs 
labai daug laiškų su nusiskundi
mais, kad elgesys esąs l&bai blo
gas, medicinos priežiūra esanti 
nepakankama, o ypačiai didelis 
medikamentų trūkumas. Norėtų

žinoti, kokias teises laivuose turi 
IRO palydovai ir ar organizacija 
yra patenkinta jų atliekamais 
darbais.

Atsakydamas į šį klausimą, IRO 
zoninis direktorius Mr. Ryan pas
tebėjo, kad berods didžiausią ne
patogumą sudaro reikalas patiems 
DP atlikti laivuose įvairius dar-* 
bus. Bet jei DP patys tų darbų 
nedirbtų, tai jiems atlikti reikėtų 
paimti į kiekvieną laivą maždaug 
po 350 žmonių, ir tuo skaičiumi 
reikėtų sumažinti kiekvieną DP 
transportą. IRO nėra paten kinta 
laivų palydovų atliekamomis pa
reigomis ir jiems instruktuoti 
ruošia mokyklą, kuri netrukus 
pradės veikti. K. S.

DP IŠ ŠVEDIJOS Į KANADĄ
Stockholmas. Iš čia pranešama, 

jog 60 baltiečių pabėgėlių su 18 
tonų „Brilijantin" laivu iš Gothe- 
burgo uosto vėl išplaukė į Kanadą. 
Pagal pranešimus, policija leidusi 
laivu plaukti ne daugiau kaip 18 
asmenų ir todėl 40 pabėgėlių buvo 
išsodinta. Kapitonas pareiškęs, jog 
jis plaukiąs į Udderallą prie Ste- 
nungund. Tačiau, pagal pranaši- 
mus, laivas vėliau pakeitė kryptį, 
ir viename kaimely vėl susisodinęs 
anuos 40 asmenų nuplaukė. Kaip 
pranešama, „Brilijantin" keleiviai 
neturi jokių maisto atsargų, tačiau 
jie mano jų nusipirkti vienoj ma
žoj saloj.

kurio turinys visai neatitinka tikrenybės.
Mus globojančios įstaigos-ne kartą priminė tremtinių atstovams 

apie didelį nepagrįstų skundų kiekį ir reiškė savo nusistebėjimą 
tokiais skundais.

Netenka aiškinti, kad skundai, paremti asmeniniais išskaičiavi
mais, yra žalingas veiksnys. Kiekvienas civilizuotas žmogus turi su
prasti, jog toks nepagrįstas skundimasis yra žemos, nekultūringos 
bei mažai civilizuotos asmenybės pažymys. Tai kenkia mūsų ben
druomenei, laikinai trukdo, be pagrindo apskųstiems tremtiniams 
emigraciją ir apsunkina įstaigų darbą. Tokie nepagrįstų skundų 
rašeivos, keldami nerimą mūsų tremtinių tarpe, varo pragaištingą 
darbą, užmiršdami esą lietuviai, tuo pasitarnaudami tik mūsų tėvy
nės priešams.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Centro Komitetas yra susi
rūpinęs šią taip žalingą ir negražią ydą iš mūsų bendruomenės narių 
tarpo išrauti ir darys visus galimus žygius skundėjams demaskuoti. 
Be to, visų žinomų melagingų skundėjų vardus ir jų dabartines 
gyvenamas vietas, neatsižvelgiant ar jie dar yra tremtyje ar jau 
įsikūrę, už perdėtų žinių skleidimą skelbs viso pasaulio lietuvių 
spaudoje kad visi lietuviai žinotų, su kuo turi reikalo ir galėtą 
nuo tokių žemos moralės žmonių apsisaugoti.

Šia proga pranešama, kad vienoje stovykloje vienas skundėjas 
buvo demaskuotas, už melagingą skundą mus globojančių įstaigą 
jam atimtas DP statusas ir jis bus grąžintas į tarybinę Lietuvą.

LTB Centro Komitetas.

Žilagalvis Biitowo klebonas
NEUŽMIRŠTINI, KURIE MUS SUNKIOMIS VALANDOMIS 

PRIĖMĖ

Mr. Martin iš Colorado yra ke
liavęs iš Denver miesto į Vašing
toną aplankydamas keturių štatų 
DP komisijas ir girdėjęs apie DP 
tik gerus atsiliepimus. Važiuoda
mas per Jowos valstybėlę, radęs

JMdįa - kue Gderia iki fypas"
LONDONO LENKŲ SVAIČIOJIMAI

grupę latvių, kuriuos lankę ame
rikiečiai iš tolimų vietų pasižiū
rėti, kaip tie DP atrodo ir kaip 
jie dirba. Jokių skirtumų tarp 
amerikiečių ir įvažiavusių DP 
neradę. Vašingtone koresponden
tas aplankęs tarp kitų ir įvairias 
bažnytines šalpos organzacijas, iš 
kurių nėra girdėjęs jokių nemalo
nių patyrimų dėl išvietintųjų as
menų.

Mr. Jack Bell iš Čikagos pa
minėjo, kad šis miestas esąs ži
nomas mėsos ir grūdų centras 
prie didžiųjų ežerų, todėl turįs 
neribotas darbo galimybes. Čio
nai yra įsikūrę daug lenkų, ukrai
niečių, vokiečių ir negrų, o pasta
raisiais mėnesiais įvažiavęs dide
lis skaičius išvietintųjų asmenų. 
Bendrai paėmus, visas 205 tūks
tančių DP kontingentas yra toks 
mažas, prieš 150 milijonų Ameri
kos gyventojų, kad jis negalįs su
daryti jokios problemos. Kores
pondentas pastebėjo, kad jauni

Visai natūralu, jog sovietų pa
vergtų tautų tremtiniai, gyvenan
tieji laisvame pasaulyje, ne tik 
kovoja dėl savo valstybinės ne
priklausomybės, bet taip pat jau 
dabar svarsto planus išvaduotai 
Tėvynei atkurti ir būsimai ne
priklausomai valstybei valdyti. 
Protinga ir logiška, kad įvairių 
tautybių tremtiniai, siekdami to 
paties tikslo, veikia sutartinai. Šis 
faktas ypatingai pabrėžtinas, tu
rint galvoj tremtinių politiniuose 
sluogsniuose tam tikro atgarsio ra
dusią intermariumo idėją. Tačiau 
kartais kai kurių tautų tremtinių 
politiniai organai praskleidžia savo 
paslapčių dalį, iš kurių matyti, 
jog jie ir jų atstovaujama tremti
nių masė ne tik nesistengia siekti 
demokratinio bendradarbiavimo,, 

bet dar savo fantastiškais šovinis- 
tiškais planais užkerta kelią ben
dradarbiavimui ir ateity.

Neseniai, švelniai tariant, keistų

pretenzijų į Lietuvos teritoriją 
reiškė gūdų tremties politikos vai
ruotojai. Gi dabar lenkai, užmiršę 
ar sąmoningai nekreipdami dėme
sio į demokratinį tautų apsispren
dimo principą, rodo aiškiai gro
buoniškas ir šovinistines tenden si
jas.

Muenchene išeinantis savaitraš
tis „Echo der Woche" pereitos sa
vaitės numery rašo, jog „lenkų 
egzilinis prezidentas Augustas Za
leskis pasistengė Stalino kursą 
Oderio-Neissės linijos ir Balticumo 
atžvilgiu pralenkti." Laikraštyje 
rašoma: „ ... dabar Londone įsis
teigė naujas lenkų parlamentarinis 
organas „Lenkų Tautinė Taryba". 
Tarybai, kuriai priklauso tautiniai 
demokratai, socialistai ir krikščio
nys demokratai, pirmininkauja bu
vęs Lenkijos pasiuntinys JAV Ty- 
tus Filipovič. Atidaromojo posė
džio svečių tarpe buvo ir egzilinės 
vyriausybės atstovas socialistas 
Tomaševski, kuris savo kalboje

Kam anomis baisiomis bėgimo 
dienomis teko keliauti per Bueto- 
wą, Pomeranijoj, tas gerai prisi
mena žilagalvį šios vietos klebo
ną, kuris labai nuoširdžiai rūpi
nosi ne tik lietuviais pabėgėliais, 
bet ir jų arkliais ir vežimais. Kur 
tik būdavo reikaliga pagalbos, vi
sados atsirasdavo jisai, lyg ko
kios geros dvasios priesiųstas. Ir 
visur padėdavo: apsistoti, darbo 
susieškoti, iš Arbeitsamto ištrūkti 
ir kt. Jis daugiausia ir rūpinosi 
lietuviais, nes jo manymu, jais 
niekas nesirūpino. Savo parapijos 
salę Deutschritterstr. 40 buvo pa
vedęs gyventi tik lietuviams, ku
rie čia galėdavo keletą dienų pa
silsėti. Atėjus šalčiams, salę ap
kūrendavo savo anglimis, nors 
pats tuo tarpu šaldavo. Savo ma
žoje bažnytėlėje buvo įvedęs lie
tuviškas pamaldas su lietuviškais

Galymybės imigruoti Prancuzijon
DP spaudos konferencijoj bir

želio 17 d. atvykęs iš Ženevos 
įkurdinimo valdininkas Mr. Gur
bski padarė pranešimą apie imi
graciją į Prancūziją. Jis pažymė
jo, kad imigracija į Prancūziją 
yra labai nepopuliarus dalykas, 
bet Įkurdinimo skyrius Ženevoje 
mano, kad ne visiems DP pavyks 
išvažiuoti į užjūrio kraštus; be to, 
turima žinių, kad ne visi esą pa
tenkinti užjūrio kraštais. Žmo
nėms per 40 metų amžiaus pa
prastai labai sunku priprasti prie 
svetimo, ypač šiltųjų kraštų, kli
mato. Kadangi iki kitų metų bir
želio mėn. IRO turės užbaigti sa
vo darbą, tai esama pavojaus, 
kad daugeliui DP teks pasilikti 
Vokietijoje. Mr. Gurbski patarė 
ūkininkams vykti į Prancūziją, 
ypačiai asmenims su didelėmis 
šeimomis, nes sąlygos esančios

geros. Atvykusioms suteikiamos 
visos prancūzų žemės ūkio dar
bininkų teisės. Beto, ateivis gau
na teisę net iki trijų kartų keisti 
savo darbovietę. Važiuoją dirbti 
žemės ūkyje gali išsivežti visą, 
nors ir didžiausią, šeimą. IRO Pa
ryžiaus skyrius rūpinsis išvažia
vusiais į Prancūziją, o sugrįžu- 
siems į Vokietiją bus paliekamos 
DP teisės.

Zuralistams pareiškus abejonę, 
kad sugrįžusius iš Prancūzijos 
darbininkus gali ištikti toks pats 
likimas, koks ištinka grįžtančius 
iš Belgijos angliakasius, Mr. 
Gurbski pastebėjo, jog į Belgiją 
imigravusiems darbininkams ne
buvo IRO davus jokios garanti
jos, kad jiems bus paliktos DP 
teisės, jei jie grįžtų į Vokietiją.

K. S.

pareiškė, jog kova už demokratinę 
nepriklausomą, nuo Oderio-Neissės 
linijos iki Rygos esančią Lenkiją 
bus varoma ir toliau". Mūsų kai
mynų norai aiškiai pasakyti ir ko
mentarų nereikalinga. Visiškai 
teisingai pastebi straipsnelį baig
damas minėtas vokiečių laikraštis: 
„Latviams ir lietuviams kažin ar 
patiks, kad jų kraštai be nieko ii 
ni’ako bus deklaruoti kaip priklau
są laisvajai Lenkijai."

Apskritai, šis faktas pralestinas 
pro pirštus, nors,iš patyrimo žino
me, jog bet koks reagavimas kažin 
ar atneštų vaisių. Tačiau šia pro
ga vėl atsiminta tų pačių lenkų 
taip propaguojama intermariumo 
idėja. Atrodo, jog lenkai ir inter- 
mariumą supranta ne kaip laisvų 
valstybių demokratiniais principais 
besitvarkančią federaciją, bet kaip 
prievarta sujungtų valstybių są
jungą su sostine Varšuvoj.

A. Erdvilas

Pabaltiečių bičiulis kun. W. Genge 

pamokslais. Pamaldas čia laiky
davo kunigai Radžiūnas ir K. Pe
trauskas. Net ir choras buvo ten 
suorganizuotas, jam remiant

Tas geradaris Buetowo klebo
nas — tai kun. Walter Gonge, 
kuris, bolševikams artėjant, pats 
pasitraukė iš savo parapijos, at
sidūrė vakarinėj Vokietijoj ir, Pa_ 
dėborno vyskupijos pavedimu, 
dabar rūpinasi pabėgėlių vokie
čių dvasiniais reikalais. Savo lai
ške, tik ką rašytame vienam lie
tuviui mokytojui, jis sako: „Aš 
džiaugiuosi galėjęs pabėgti iš ko
munistinio krašto“, o sužinojęs 
apie vykstančią lietuvių emigra
ciją, sako: „Jus sakote, kad ap-

sisprendėte emigruoti. Gaila! Aš 
vis dar tikėjau, kad mano suvar
gusi tėvynė suteiks jums egzis
tenciją, saugumą ir laisvę. Bet 
mes raminkimės: absoliučiai vis
kas yra Dievo numatyta. Viskas, 
ką aš jūsų tautiečiams padariau, 
nedaug tereiškia, pagaliau, juk ir 
jūs patys kartu dirbote.“ Čia jis 
linki Dievo paramos ir dar nenu- 
rimęs teiraujasi, kur gyvena ir 
ką dirba anie trys lietuviai bro
liai, į Buetową atvykę gerais ar
kliais, kuriuos jiems SS ir S A 
norėję pavogti. Jau baigdamas 
laišką, jis įdeda spaustuvės da
žais tebekvepenčią iškarpą iš vo
kiečių „Neuer Westfaelischer Ku- 
rier“, kurioje jo raudonu pieštu
ku pabrėžtos eilutės, paimtos iš 
vokiečių karo belaisvio, sugrįžu
sio iš sovietų nelaisvės, pasakoji
mų: „Aš atvykstu iš Pabaltijo. 
Kurlandijoje mus užtiko kapitu
liacija. Masinėse belaisvių stovy
klose mirė tūkstančiai mūsų 
draugų. Netrukus buvome prista
tyti prie gatvių tvarkymo darbų. 
Oficialiai turėjome dirbti 8, bet 
dirbome 10 ir 12 valandų. Mūsų 
dienos davinį sudarė 1 Itr van
dens sriubos ir kartais gabalėlis 
duonos. Pagaliau pradėjome el
getauti pas pabaltiečius. Daugybė 
vokiečių jiems yra dėkingi už sa
vo gyvybę. Šitie žmonės su’ mu
mis dalydavosi paskutiniu duonos 
gabalėliu. Sykį aš nuėjau pas se
nutę. „Ak“, — sako ji — „bulvių 
aš jums visiškai negaliu duoti, 
nes jūs jau esate šiandien pen
kioliktasis, bet duonos aš dar tu
riu gabalėlį“. Ir ką šitie žmonės 
yra iškentėję! Beveik 60% jų iš
vežta į Sov. Sąjungos gilumą. Pa
kako vieno nuoširdaus žodžio vo
kiečių belaisviui, ir gauni Sibirą. 
O tie tamsūs vagonai, kurie eida
vo į Rytus!...“

Senasis Buetowo klebonas Wal
ter Gengė ne tik rūpinosi pabal- 
tiečiais, kai jie suvargę ir be 
poilsio dienų dienas keliavo iš 
savo tėvynės nuo raudonojo tero
ro, suteikdamas jiems šilto valgio 
ir apkūrentą patalpą; jis ir dabar 
seka žinias apie gyvenimą jų tė
vynėse ir jaudinasi visu kuo, kas 
ir mus jaudina.

Tegu kartais ir nemaloniai pri
siminsime Vokietiją, kurioje pa
tyrėme visko ir visaip, tačiau, iš 
jos išvykdami, neturėtume pa
miršti tų, kurie mus sunkiomis 
valandomis priėmė geru žodžiu ir 
dosnia ranka. O. Narkėliūnaitė

i
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Mes kartojame ir kartosime, kad pasaulis viena karta pamatytu
Visose lietuvių, latvių ir estų 

tremtinių stovyklose Vokietijoje, 
Austrijoje ir kitur pamaldomis, 
susirinkimais, paskaitomis ir pro
testo rezoliucijomis ryžtingai pa
minėta birželio 14-oji. Svarbiau
sias minėjimo punktas buvo 
Schw. Gmūndėj. Prieš trejetų 
metų susikūrusi Pabaltijo Moterų 
Sąjunga, kuri yra narė pasaulinės 
moterų lygos, kasmet rengia bir
želio 14-tos dienos — išvežimo bei 
ištrėmimo — minėjimą Pirmais 
metais po sąjungos įsikūrimo šią 
šventę surengė estės, pernai lat
vės, o šiemet — lietuvės. Į Schw. 
Gmūndę, kur yra dauguma šios 
sąjungos lietuvių tarybos narių, 
ir suvažiavo birželio 14 d. mūsų 
pajūrio tautų tremtiniai kartu pa
minėti savo ištremtųjų į Sibirą, 
žuvusių nuo raudonojo teroro ir 
kartu pareikšti protesto prieš da
romą šioms tautoms skriaudą, 
prieš sistemingą jų naikinimą, 
priimti rezoliucijų, kurios bus iš
siuntinėtos viso pasaulio moterų 
sąjungos vienetams.

Didelėje stovyklos aikštėje, 
Schw. Gmūndėj, buvo pastatyta 
tribūna su visų tautų vėliavomis, 
o šalia iš abiejų pusių, kiek to
liau, du altoriai: katalikų ir pro
testantų. Šios šventės prasidėjo 
pamaldomis už mūsų žuvusius ir 
mirusius ištrėmime. Katalikų ir 
evangelikų kunigai tuo pačiu me
tu atlaikė, atitinkamas pamaldas. 
Prie katalikų pamaldų vietos bu
vo parengtas gedulingas katafa- 
las, su juodu karstu, uždengtu 
trispalve tautine vėliava. Kun. 
Alf. Sušinskas pasakė pritaikytą 
pamokslą apie kančią ir vargo ke
lius, o stovyklos klebonas kun. 
J. Korsakas, apsuptas gedulingos 
asistos, atgiedojo Liberą.

Po gedulingų pamaldų visų tau
tybių minia susirinko prie tri
būnos su plakatais ir su organi
zacijų vėliavomis. Ponia Maša- 
laitienė, lietuvių moterų tarybos 
valdybos narė prie Pabaltijo Mo
terų Sąjungos, pasakė atidaromą
ją kalbą. „Jau devinti metai, kal
bėjo ji, kaip mes šaukiamės tei
sybės, bet mūsų balso niekas 
neišklauso. Mes kartojome ir kar
tosime, šaukėme ir šauksime, kad 
pasaulis vieną kartą pamatytų, 
kaip sovietų viską naikinanti ma
šina rieda per taikias ir laisvę 
mylinčias Pabaltijo tautas.“ Ji 
kreipėsi į visas pasaulio moteris, 
kurios šio karo metu taip pat 
daug kentėjo, kad bent jos su
prastų šių tautų kenčiančias mo-

Paballieciai vieningai protestuoja pries sovietu deportacijas

1941 m. birželio 14 d. išvežimu | Sibirą protesto mitingas Schw. Gmuende. Kalba B. Mašalaitienė, Baltijos. Mo
terų Tarybos prezidiumo narė. Transparente trimis kalbomis (rasas: „Protestuojame prieš žudynes ir deporta

cijas, sovietų vykdomas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“.

teris, kad jos budėtų, kad savo 
motiniškumu ir meile gelbėtų pa
saulį, nes jam gresia didelis pa
vojus būti sunaikintam tos pačios 
viską triuškinančios sovietinės 
mašinos.

Išvežtųjų minėjimas buvo baig
tas Lietuvos himnu. Šiuose iškil
mėse dalyvavo ir visų kalbų klau
sėsi vokiečių spaudos atstovai., ■

A. D.

tinas ir joms padėtų, padėtų tei
sybei įsiviešpatauti šiuose kraš
tuose; kad visos konferencijos, 
kuriose tiek daug kalbama apie 
žmoniškumą, vieną kartą jį pa
darytų realiu dalyku. Esčių mote
rų vardu kalbėjo p. Lelte, latvių 
p. Erdmanis Endzina. Po to ilgo
kas kalbas pasakė kiekvienos 
tautos astovai vyrai.

Estų vardų kalbėjo buvęs karo 
ministeris p. Holberg. Jis primine 
sovietų okupantų sistemingą ūkio 
likvidavimą ir kvietė visus turėti 
viltį ir tikėti į teisingumą, „nes 
tie, kurie nebetenka vilties, kal
bėjo p. Holberg, nebetinka kovai. 
Mes turime kovoti, kol ateis mūsų 
laisvės diena.“ Latvių vardu kal- 
bė jo dr. Asars, latvių stovyklos 
komiteto pirmininkas. „Jau vie
nas trečdalis mūsų tautos išnai
kintas. Mūsų kraštuose prievar
taujamos sielos ir kūnai, išveža
mi mūsų brangiausi žmonės ver
gų darbams į tolimąją Rusiją. Mes 
meldžiame Dievą, kad pasaulio 
vyrai, kurie laiko rankose Evan
geliją, pamatytų, kokios kruvinos 
rankos tų, su kuriais jie draugiš

kai šnekasi ir jiems pataikauja“. 
Jis šaukėsi į pasaulį; kad gelbėtų 
šias tautas, nes paskui gali būti 
per vėlu. Po estų ir latvių kalbų 
buvo sugiedoti tų tautų himnai.

Lietuvių visuomenės vardu kal
bėjo Schw. Gmūndės stovyklos 
komiteto pirmininkas dr. J. Gri
nius. „Mes tikime, kad vieną kar
tą ateis teisingumo valanda ir bus 
baudžiami visi karo kaltininkai, 
kada ne dešimtis, ne šimtai, bet

ŠVIETIMO VALDYBOS 
ADRESAS

LTB Centro Komitetas praneša 
visuomenės žiniai, kad LTB Švie
timo Valdyba yra Hanau, Lam- 
boystr. 84.

Visais švietimo reikalais pra
šoma kreiptis į Švietimo Vadovą 
p. A. Klemą minėtu adresu.

Norint gauti karo metu prara
stiems pažymėjimams pakaitalų, 
prašome kreiptis į p. M. K r i k š- 
čiūną, (21a) Dettmold, Witties- 
str. 14.

LTB Centro Komitetas 

tūkstančių tūkstančiai liudininkų 
iš Pabaltijo kraštų stos prieš 
aukščiausią pasaulio tribunolą ir 
paliudys apie difr negirdėtus isto
rijoje nusikaltimus prieš žmogiš
kumą, apie skriaudas, kurias pa
darė mūsų tautoms sovietiniai 
okupantai. Čia susirinkome šio 
tcsingumo reikalauti, kalbėjo dr. 
J. Grinius, kad ir tikrieji karo 
kaltininkai susilauktų teismo, su
sirinkome savo reikalavimo pa
liudyti ir viešai pareikšti protes
tą. Protestuojame prieš žiaurybes, 
prieš Maskvos komunizmą, prieš 
jo primestą diktatūrą, prieš žnu» 
gaus nuvertinimą ir pavertimą jo 
mechanizmu, prieš materializmą, 
kuris užmuša žmogaus dvasią.“

Po ugningos dr. J. Griniaus 
kalbos buvo paskaitytos rezoliu
cijos, kurios išsiuntinėtos viso pa
saulio moterų sąjungoms. Jose 
pareiškiami protestai prieš daro
mas mūsų tautoms skriaudas, 
prieš žudynes ir neteisybes bei 
visokius žiaurumus, prieš sąmo
ningą ir suplanuotą Pabaltijo pa
naikinimą, jo kolonizavimą rusais. 
Jos kreipiasi į viso pasaulio mo-

KANADOS BALTŲ FEDERACIJA
Torontąs. Susitarus su latvių 

ir estų centrinėmis organizacijo
mis, visų trijų tautybių veiklai 
derinti ir organizuoti bendra ak
cija dėl pavergtųjų tėvynių lais
vinimo, yra sukurtas bendras 
pabaltiečių organas, angliškai pa
sivadinęs „Baltic Federation of 
Canada“. Ji sudaro 15 asmenų — 
po penkis nuo kiekvienos tauty
bės. Jo būstinė Toronte. Globė
jais pakviesti visų trijų respu
blikų generaliniai konsulai, ku
rie taip pat reziduoja Torante. 
(Kanados Liet. S. Biul. (19. 5. 49)

J. FELDMANIS LATVIJOS PA
SIUNTINYS VAŠINGTONE

Vietoj mirusio Latvijos pasiun
tinio a. a. Alfredo Bilmanio, ve- 
lionies vietoje paskirtas J, Feld- 
manis, ilgus metus buvęs Latvi
jos pasiuntiniu Šveicarijoje. Pa
staruoju metu jis dirbo IRO cen
tre Ženevoje. J. Feldmanis visuo
met buvo laikomas nuoširdžiu Lie
tuvos draugu ir bendradarbiavimo 
šalininku. Šiom dienom jau jo 
laukiama nuvykstant į Vašingtoną, 
kur ligi šiol, mirus Dr. Bilmaniui, 
Latvijos pasiuntinybę globojo A. 
Dinbergs. (E)

Pasigedo lietuviu

Dievo Kūno procesijoj
Augsburge išeinąs krikščioniš

kosios kultūros ir socialinės poli
tikos laikraštis ,,Augsburger Ta- 
gespost“, aprašydamas šių metų 
Dievo Kūno procesiją Augsburge, 
tarp kitko rašo: „Lietuvių, kurie 
pernai, ypač moterys su tautini
ais rūbais taip garbingai ir labai 
gražiai pasirodė, šiemet trūko, 
nes daugelis lietuvių katalikų 
jau iš Augsburgo išvykę“. Tai dar 
kartą patvirtina faktą, jog kultū
ringą lietuvių pasirodymą sve
timtaučiai ilgai atsimena ir gra
žiai pamini.

(7) Paulius Jurkus

VIENO AUKSINO ISTORIJA
Broliai stovėjo būrely prigludę 

prie sienos ir, siaubo apimti, žiūrė
jo į mažėjančią šviesą. Jie tikėjo, 
kad šią akimirką grįš vienuolyno 
viršininkas ir juos išgelbės. Bet 
niekas nevežė patrankų, nešaudė 
nuo aukštumėlių į miestą ir nevijo 
priešų.

Pradėjo mūryti paskutinę angą.
— Nikodemai, skubėk! — sušuko 

dedama plyta.
Brolis žvelgė į tamsią erdvę. į 

išsigandusius vienuolius ir mažė
jančią šviesą. Drebėjo visas kūnas, 
o vidaus balsas ir dedamos plytos 
šaukė:

— Atiduok! Gal išgelbėsi brolius. 
Atiduok! Bus tau lengviau, jei pri
sipažinsi. Jūs liksit mirčiai ir ba
dui ... Ir kaip tu pasiteisinsi šv. 
Antanui? ...

Mūre bepaliko tik vienos plytos 
skylė. Balkšva šviesa krito iš 
erdvios bažnyčios, lyg atsisveikin
dama lūkuriavo ir virpėjo grindų 
dulkėse. Sužiuro broliai į šią švie
sos pirš.tą ir sudrebėjo.

— Nikodemai, skubėk! — blaš
kiausi abite ir norėjau iškristi, kad 
mane pastebėtų. Ši akimirka gali 
pateisinti visą mano gyvenimą. Pa
sigailėkite manęs, nebūkite tokie 
kietaširdžiai. Juk tik akimirka, ir 
jūs būsite laisvi arba mirčiai pas
merkti. Nikodemai!

Nikodemas pribėgo prie skylės, 
kur vaikščiojo kareiviai. Šie rūstūs 
pažiūrėjo į brolį, ir Nikodemas 
suklupo prie mūro, visas suprakai
tavęs ir išvargęs.

Plyta nukrito dundėdama ir nu
kirto paskutinį šviesos pluoštą.
. Broliai likosi požemy tamsai ir 

mirčiai.
Drebėjau. Jei būčiau galėjęs 

verkti, būčiau stūgaute stūgavęs, 
ežerus, marias priverkęs. Kaip nie
kas manęs nesupranta! Prisipažin
siu, keikiau save, kam nešu žmo
nėms nelaimes ir mirtį, kam dėl 
manęs mylimoji atsisako mylimojo 
ir pasirenka mane, kam dėl manęs 
atsisako gyvenimo ir mirtį pasi
renka?!

Kur šituose požemiuose mano 
saulė, žmonės? Ir aš turėsiu būti su 
mirusiais per nepabaigiamus am
žius. Taip bijojau savo jaunystėje 
ir žibėjime žengti į kapą, apdulkėti 
ir būti užmirštas!

Didysis požemių miegas
Užmūryti broliai žinojo, kas jų 

laukia. Tylūs ir susimąstę vaikš 
čiojo pasieniais, susitikdami vie 
nas su kitu ir nesikalbėdami. Tary
tum laukė jie, kad grįš jų virši
ninkas su kariuomene, juos suras 
ir išvaduos. Bet niekas neardė 
mūro. Tada klupo visi ant žemės 
ir kalbėjo:

— O gerasis Viešpatie, tavo 
mažiausieji tarnai laukia tavo 
veido . . .

Jie “giedojo šventas giesmes va
landų valandomis ir nežinojo, 
kada prasideda diena ar naktis: 
Bet niekas negirdėjo jų balso .

Greit atėjo badas. Nutilę slinko 
vienas paskui kitą, kaip eidavo 
kadaise į bažnyčią, ir darėsi vis 
neramesni. Badas silpnino kojas, 
rankas, ir kalbėti jau buvo sunku.

Tada Nikodemo vidus vėl sukilo.
— Pasisakyk broliams, pasi

sakyk, juk tu mirsi . . .

— Dar ateis išsigeibėj:mas 
Tik kantrybės, mus surąs ...

Broliai slinko aplink ir kuždėjo:
— Už ką, Dieve, oandai, kas iš 

mūsų tau nusidėjo? *
Brolis Nikodemas nebeišlaikė ir 

sukliko:
— Aš! Aš nešiojuos su savim 

auksinį pinigėlį . . .
— Teatleidžia tau Viešpats, — 

atsakė broliai.
Nikodemas puolė žemės, pabu

čiavo grindis, visas drebėjo ir 
meldės. Jis prašė brolių jam dova
noti, gal būtų jo pinigėlis išgelbė
jęs, ir staiga nutilo.

Priėjo broliai, palietė jį, kad 
keltųsi, neš tokia Viešpaties ran
ka, bet jis —'■ nesikėlė. Mažai aki
mirkai nutilo visi požemiai. '

— O Viešpatie, — kalbėjo bro
liai, — tegu mūsų vargas atperka 
mūsų visų nedorybes, tegu . . O 
sesuo mirtie, geroji šaltoji sesuo, 
kurią sutvėrė mūsų Viešpats, kad 
tu mus nuvestum į rojų, ateik ir 
būk su n’umis, idant galėtume 
garbinti Dievą. O mirtie, sesele, 
būk mums maloni ir nekankink 
mūsų labiau, negu mes galėsime 
ištverti.

Išgiedojo visas psalmes, noktur-

nus, kuriuos mokėjo mintinai, ir 
kėlėsi nuo žemės, vienas į kitą pasi
remdami. Tamsoje jieškojo vienas 
kito, vadino vardu, bučiavosi, ats!- 
prašė už visa, kas gyvenime ne
gero tarp jų nutiko, ir atsisveiki
no. Išbučiavo ir numirusįjį brolį, 
pasiėmė drauge su savim ir Susto
jo pasieniais, susikabinę vienas su 
kitu, kad vjsus rastų budinčius.

Nutilo didelė ir sunki tamsa. 
Retkarčiais girdėjau tik prislopin
tą dūsavimą, ir pamažėliais visa 
tilo, tilo . . .

Pajutau, kad esu palikęs vienas, 
o mano broliai nuėjo pas šventąjį 
Antaną.

Ką veiksiu čia? Su kuo kalbė
siuos, kaip gyvensiu šitoje didžio
je naktyje. Tyla sunkėsi į mūrus’, 
ir viskas migo ilgam nesibaigia
mam miegui. Ir aš pats užmigau. 
Retkarčiais išgirsdavau silpną mū
rų drebėjimą. Tai griaustinis nešė 
pavasarį. Ir tai buvo visa, ką ga
lėjau girdėti. Įpratau miegoti ir 
nieko negalvoti. Ar ne visti'ak. 
juk mano gyvenimas beprasmis, 
juk amžinas ir tylus mano ir ma 
no brolių miegas.

Sudūlėjo vienuolių
kartą abite sujudėjau. Norėjau
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Pasiliekanciuju reikalu
Tokių faktų akivaizdoje reikėtų 
gal ir L. R. Kryžiui persitvarky
ti, t. y. vieton reguliarių maisto 
priedų Balfo ir R. Kryžiaus tar-

Lietuviai Anglijoj prasigyvena 
ir perkasi namus

Dvejopi rūpesčiai kankina šiuo jus; jei negalima pastovesnių, te- nautojams skirti jo daugiau Ii- Kad j varčiaus straipsnis („Ži- 
metu tremtinius: emigruojančius būnie nors laikini; jei ir tokie g°niams 'ir sanatorijų džiovinin- į>urįų<« 54) nesuklaidintų D.
emigracija, o negalinčius emi- negalimi, gal tada reikėtų kreip- kams. Juk tas maistas, Amerikos Britanijoj gyvenančių lietuvių,
gruoti tolimesnė jų globa. Savai- tis Į parapijos vadovus, kapelio- suaukotas, tokiems pir- pats tenai gyvendamas ir
me suprantama, kad daug liūd- nūs, kad jie, apeliuodami į tė- miaysia ir yra skiriamas Tar- dirbdamas, norėčiau pridėti bept
nesnė padėtis yra šių pastarųjų, vynės ir artimo meilės jausmus, naut°Jul» yra sveikas ir trumpų paaiškinimą.
t y. negalinčių emigruoti, juoba, organizuotų pagalbą ir globą lie- ga“na algą* to2ia PašaIPa Nesi ginčijame dėl nuomonės, kad
kad jie yra arba ligonys, arba kantiems ligoniams ir aplamai reikalinga. Pagaliau reikėtų xana(joje geresnės perspektyvos, 
seni ir nedarbingi žmonės. Šių tos globos reikalingiems. Tiek neužmiršti ir bebaigiančių stu- kaip Anglijoje. Ir mes taip linkę 
žmonių nuotaika šiuo metu ypač kunigams, tiek pasauliečiams bū- dentų’ kuriems kartais iki pabai- manyti Bet — visur gera, kur 
prislėgta, matant, kaip visi svei- tų dar gera proga darbais įro- gos #t™ksta. kellų mėnesių darbo, mūsų nėra, be to, „keliauti toliau“ 
kiėji emigruoja, palikdami juos dyti savo tėvynės ir artimo meilę. 0 Pimgų nėra ne tik už mokslą pradeda tapti lyg ir mūsų cha- 
nežinomam likimui. Tiesa, žada- Ta pati p. Vaišnoraitė pasako- uzmoketl> °et kartais ir uz butą. rakterjo bruožu.
ma jiems valdinė IRO globa, bet ja, kad yra ligoninėse ligonių ir Žodžiu, atsiranda naujų rūpės- Netiesa, kad britų įstaigos bū- 
tokia valdinė globa, suprantama, sanatorijose besigydančių džiovi- čių, naujų problemų šio meto tų padėjusios ar skatinusios iš šio 
tegali būti pusiau globa. Visi lie- ninku, kurie nusiskundžia mais- tremtinių gyvenime, kurios turf krašto išvykti. Netrukdė — dau- 
kantieji yra susirūpinę, kad ir to stoka ar jo kokybe. Atsigau- būti sprendžiamos. Niekas nepri- giausia galima pasakyti. Dides- 
savieji jų neapleistų, neužmirštų, nančiam organizmui geras ir pa- valo būti tam ąj>ejingas, bet pir- niam keliautojų skaičiui atsira- 
nepaliktų svetimųjų malonei ar kankamas maistas yra pagrindi- moji‘pareiga tų, kurie stovi ati- dus, trukdymai prasidėjo, ir jau 
nemalonei. nis vaistas. O jo kartais trūksta, tinkamuose postuose. L. D. keletas mėnesių kai durys užsi-

Iki šiol daugiausia šių nelaimin
gųjų — ligonių, kalinių šiaip į 
vargą patekusių žmonių reikalais 
rūpinosi prie L. R. Kryžiaus vei
kiantieji moterų komitetai. Mo
terys čia dirbo tą tikrąjį gai
lestingumo darbą: lankydavo li
gonius, švenčių proga nunešdavo 
dovanėlių, sušelpdavo maistu, jei 
tik jo kur gaudavo; kur daugiau 
būdavo lietuvių, suruošdavo ko
kį koncertą ar paskaitą. Bet da
bar ir šie moterų komitetai yra, 
nes jų nariai taip pat emigruoja. 
Atsitiktinai sutikau Muencheno 
Rajoninio Moterų komiteto pir
mininkę p. Emiliją Vaišnoraitę. 
Ji dirbo tame komitete visą trem
ties laiką. Nesimokė jokio naujo 
amato, nesimokė anglų kalbos, 
nes neturėjo kada — visas savo 
jėgas ir laiką skyrė komiteto 
reikalams. Bet dabar ir ji, kaip 
ir jos bendradarbės, yra jau per- 
einamojoj stovykloj. Ji lanko dar 
ligonius, bet šie jaučia, kad gre
itai jos nebematys. Liūdnos nuo
taikos prislėgta pasakojo p. Vaiš
noraitė, kaip kiekvienas ligonis 
pasitikdamas ir atsisveikindamas 
vis tą patį klausimą stato: Kas 
toliau mus globos? O atsakyti 
jiems į tai nieko negalima.

Kyla liūdnas klausimas: ne
jaugi taip viskas ir bus palikta v asingtpnas. AP pranešimu, DP pareiškė, jog skundai tepaliečia goję š. m. gegužės mėn. įregis- 
Dievo valiai? Juk lieka dar cęn- Komisija Vašingtone svarstanti tik menką dalį iš 31,772 DP ben- truota Illinois valstybės sekreto-
trinės ir provincinės L. R. Kry- visą eilę skundų, pagal kuriuos dro skaičiaus. Vienam reporteriui riate ir gavo juridines veikimo
žiaus įstaigos, tautiniai komite- kai kurie iš Europos ūkininkais Chase pasakė, jog šie sunkumai teises. Pati draugija yra kultūri-
tai, tautinės parapijos stovyklose, atvykę DP yra kaltinami vos mo- bus greit nugalėti, o daugumas nio pobūdžio. Iki šiol jai pirmi-
lieka dar daug kunigų, negalin- ką elgtis su plūgu. Valdininkai pernai atvykusių tremtinių ,,dir- ninkavo energingas p. Šimaitis, 
čių emigruoti, žodžiu, liks dar šiuo metu tiria pranešimus: esą į ba stebėtinai gerai“.
lietuvių ir krikščionių. Nešino- Vakarinį Marylandą atvykusių Birželio 12 d. Čikagoje „Vyčių“
retų tikėti, kad iš liekančių ar kelių šimtų ukrainiečių tarpe yra Jei išryškėja, kad jie yra „bal- salėje įvyko tos draugijos visuo- 
negreit emigruosiančių negalima ir medicinos studentas, veterina- tarankiai“, ar keletą savaičių pa- tinis susirinkimas išsirinkti sau 
būtų suorganizuoti pagalbos rijos gydytojas, grožio saliono dirbę jie persikelia gyventi į vadovybės pagal vietinių draugijų 
tiems, kurie tos pagalbos labiau- specialistas ir kitokių „baltaran- miestus, jokios jėgos priemonės įstatymus. Dalyvavo per du šim- 
siai reikalingi. Bet, žinoma, rei- kių“. Panašūs skundai ateiną iš ryšium su tuo negali būti naudo- tus asmenų, kurie iš išvaizdos dar 
kia kad kas tuo darbu rūpintųsi, kitų valstijų. jamos prieš juos ligi tol, kol jie neatrodo amerikonai, laikui dar
jam toliau vadovautų. Jei seni Į tai reaguodamas, komisijos nėra įvykdę kokio nors viešo nu- nespėjus jų pakeisti. Ir pačiame
komitetai yra, reikia kurti nau- įkurdinimo valdininkas J. . Chase sikaltimo. (S&S) susirinkime jautėsi įprastinė lie-

Vienos tremtinių šeimos „kambarys“ niūriame ir tamsiame pastogės kampe. 
Jau ketveri metai kai ankštam? kampelyje reikia gamintis valgi ant elek
trinės plytelės, grižus iš darbo laisvalaiki praleisti ir ilsėtis naktį.

Foto Daugėla

Skundoi pries tariamuosius DP ūkininkus]

darė: išvykti gali tik pas artimus 
gimines arba turintieji kapitalo ir 
patyrimo savarankiškai verstis 
Kanados žemės ūkyje. Kelionės 
išlaidos gal ir nesudarytų sunku
mų: 50 svarų kiekvienas viengun
gis galėjo susitaupyti.

Tiesa, Anglijoje mes pasigenda
me pilnos laisvės darbui pasirink, 
ti. Čia kenčia specialistai. Eili
niam darbininkui be apsukrumo 
ir kalbos mokėjimo jau ir dabar 
maža kur įmanoma patekti. Ne
džiugina ir perspektyvos, nors so
cialinio draudimo taisyklės neleis 
žūti nė vienam, net ir ūkinės kri
zės metu.

Negalima sakyti, kad Anglijoje 
gyventi būtų taip bloga, kad reik
tų iš čia keltis. Perkamės ir mes

namus, nemažiau kaip Kanadoj. 
Beveik kiekvienas viengungis, 
dvejus metus labai taupęs, čia ga
lėjo pirkti namus. Įmokama 20%, 
paskui išsimokant labai lengvo
mis sąlygomis: po 5 svarus per 
mėnesį. Ogi netaupant, — nesvar
bu, koks uždarbis, — išleisti pajė
giame. Metalo fabrike dirbęs vy
ras per metus į rankas gavo 400 
svarų, o metų gale jis dar skolos 
turėjo. Kotelio valytojas gi iš 
mažo atlyginimo per dvejus me
tus pasidėjo bankan 300 svarų ir 
šiandien pats vienas gali pirktis 
namus. Ir perkame ir pirksime! 
Jei vyriausybė išplės mažesnių 
ūkių skatinimo programą, pirksi
me ir ūkius. O kuriam gi krašte 
ūkininkui geresnės perspektyvos, 
kaip Anglijoj?
, Daugiausia pareina nuo atskiro 
žmogaus pastangų kabintis į gy
venimą. Labiausiai skundžiasi tas, 
kuris išgeria, pakortuoja, per dve
jus metus neišmoko susikalbėti 
angliškai. Tokiam visur bus sun
ku. Tikrai nelengva yra ir tiems, 
kur su gausesnėmis šeimomis. Bet 
ar ne visur tas pats?

Didžiausias inteligentijos nuošim
tis nejuodą darbą dirba kaip tik 
Anglijoje, ne Kanadoj ir ne JAV. 
Mūsų gydytojai jau dirba ligoni
nėse, savo specialybėj, kas pra
džioje atrodė neįmanoma.

Taigi iš Anglijos į Kanadą tuo 
tarpu nesikeliama. Jeigu norėtume, 
bent tuo tarpu negalėtume. J. D.

lietuviu LMfHiiniu
Tremtiniai — gajus elementas. 

Kad ir nustoja DP atspalvio, ta
čiau tiek metų suaugę su tremti
nio dalia, atsidūrę laisvoje JAV 
šalyje, vėl to paties likimo suve
dami į vieną organizaciją. Jau 
prieš kurį laiką ėmusi veikti Lie
tuvių Tremtinių Draugija Cika-

Dtau^iįa CiliaęGįe
tuviška dvasia. Tik veikiąs bufe
tas ir gatvės vaizdas priminė, kad 
čia jau ne DP stovykla, bet lais
vo ir savarankiško gyvenimo 
kraštas.

Aptarę įvairius reikalus, pasiš
nekučiavę, pasivaišinę, susirinki
mo dalyviai išrinko Draugijos 
vadovybę. Į valdybą išrinkti: kun. 
Stašys, Kleiva, Kazakaitienė, Lin
kus ir Tarulis. Į garbės teismą 
išrinkti konsulas Daudžvardis, 
Skipitis, Dailydė. Nariai jau pasi
ryžo įmokėti 5 dol. A. L. Tarybai 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Nereiktų daryti kokios klaidin
gos išvados, kad tremtiniai norį 
skirtis ir kurti tik savo organiza
cijas. Priešingai, tremtiniai randa 
reikalo jungtis į esamas Ameri
kos lietuvių organizacijas, kurios 
yra: kultūrinės, religinės, šalpos, 
politinės ir kt. Kor.

sisukti ant kito šono, bet ėmiau ir 
iškritau. Atsidaužiau į grindų ply
tas, ir nuo mano balso aiktelėjo 
požemio tyla. Suūžė skliautai ir 
ilgai skardenos!. Pagalvojau, gal 
išgirs šį ūžesį koks vabalėlis, ko
kia nors kirvarpėlė ir ateis manęs 
aplankyti, bet .niekas negirdėjo. 
Gulėjau ant šaltų grindų. Buvau 
prie visako pripratęs, todėl užmi
gau, o dulkės mane apklojo, kad 
nešalčiau ir nekliedėčiau apie kaž
kokią saulę, kurios negaliu pa
siekti, apie žmones, su kuriais ne
galiu būti drauge.

Metai krito kaip dulkės. Neži
nau, kiek ten gulėjau ir kiek dar 
būčiau snūduriavęs, jei ne mokyti 
žmonės. Jie, vartydami archyvų 
popierius, užtiko žinių, kad se
nuose metuose buvo čia švedai ir, 
neradę vienuolyno turtų, kažkur 
užmūrijo brolius. Mokytieji vyrai 
atvažiavę matavo mūro sienas, su
jungimus, barškino plaktukais, ar 
nepasigirs kur tuštuma.

Ir kartą išgirdau: tuk, tuk, tuk, 
kažkas daužė vieną angą. Ne, tai 
nebuvo perkūnas. Tai kalė mūrą. 
Kas kartą garsiau ir garsiau skar
dėjo kūjų balsas, ir supratau, kaž
kas ateina į šitą brolių karalystę.

ūžė visi skliautai, lyg perkūnas 
dundėtų ir neštų pavasarį. Staiga 
įgriuvo silpna šviesa. Krūptelėjau: 
ateina. Kas ateina, nežinojau. Ar 

'po tiek metų, kuriuos praleidau 
miege, rasiu vėl tą patį gyveni
mą. Gal siautę karai bus išnaikinę 
mano karalystę, gal nė mano ka
ralių nebeliko.

Iškirtus skylę, girdėjau kalbas. 
Taip, tai žmonės. Su jais susitiksiu 
ir pasimatysiu po tįek. laiko. Bet 
jie nežengė į požemius ir lūkuria
vo. įleido ant virvės pririštą žva
kę. Si nušvietė požemius ir pas
veikino mane.

Žvakei neužgesus, .įlindo pir
mieji žmonės su keistais žiburiais. 
Jie nebeturėjo deglų rankose, bet 
nešėsi mažas dėžutes, kurios svie
dė iš savęs linksmą šviesą. Ji bu
vo daug stipresnė už šviesą, kurią 
kadaise mačiau dideliuose mies
tuose.

Įėję žmonės apšvietė visą erdvę 
ir sienas. Ir staiga, pamatę vienuo
lius, nutilo ir pasiliko savo vie
tose. Aplink sustoję ir susikabinę 
rankomis, šypsojos broliai . . .

Žmonės ėjo požemiu, apšvies- 
dami griaučius stebėdami drabužių 
likučius ir ramią veidų šypseną.

Jie ėjo tolyn ir tolyn ir pasiekė 
mano brolį. Pašvietė į jo įdubu
sias akis ir rado liūdesį ir skaus
mą.

— Žiūrėkite, koks liūdnas vei
das, — kalbėjo vienas. Atėjo drau
gai ir mane užmynė kojomis. Cyp
telėjau aiškiu metaliniu balsu. Paš
vietė į grindis ir pamatė.

Auksas! — sušuko.
Buvau vėl žmonių rankose. Tiek 

metų jų nemačiau! Jie žiūrėjo į 
mane, į broliuką , ir viską suprato. 
Jie buvo gudresni ir mokytesni 
už tuos, kuriuos paskutiniį kartą 
mačiau.

Pas' naujuosius žmones
Išnešė į saulę. Nutvieskė ma

lonūs spinduliai, ir pajutau ši
lumą savyje. Galiu vėl gyventi 
ir būti šilumoje.

Per mano viršų skrido, rodos, 
tie patys paukščiai, kuriuos aš 
palikau, žvelgė tie patys namai, 
bet žmonės buvo kiti. Kitaip dė
vėjo ir kitaip kalbėjo, bet aš su
pratau, kad jie kalba ta pačia 
kalba, kaip ir mano kadaise su
tiktieji. Ir kokie jų malonūs vei
dai, švariai nuskusti, šypsosi vie
nas kitam, ir nebenešioja nei ka

lavijų, nei pentinų. Jie tikrai yra 
užmiršę senus laikus, kai buvo 
karai ir žmogus žmogų žudė.

Ėjau per rankas ir sveikinau 
visus. Štai mano tikrasis gyveni
mas! Štai mano žmonės! Buvau 
per anksti gimęs, ir manęs tada 
niekas nesuprato. O šie naujieji 
žmonės išgelbėjo mane ir atnešė 
į šią puikią draugiją.

Gulėdamas ant stalo, pastebė
jau kabantį tokį pat raitelį, koks 
buvo manyje įmuštas, ir po juo 
įrašą, kurį ir dabar prisimenu: 
LIETUVOS RESPUBLIKA. Ta 
pati šalis, kurioje gimiau ir ku
riai atėjau tarnauti. Apačioje 
raitelio kabojo kalendorius, ir 
pamačiau metus: 192.. Tai apie 
porą šimtų metų mano miegota 
požemiuose. Nieko sau laikelis. 
Ir tvirtas esu, galvojau, kad tiek 
laiko išgulėjau, o nei’ šonai pa- 
gėlė, nei nusitryniau, nei noro 
gyventi nepraradau.

Žmonių tarpe buvo vienas, ku
rį visi vadino profesorium. Jis 
ilgai mane vartė, žiūrinėjo ir gy
rė mano karalių.

— Padėsim į muziejų, po stik
lu, tegu mato visi žmonės, kokį 
graižų pinigą kadaise nukalė mū
sų karalius.

Po stiklu! — nustebau. Kodėl? 
Juk noriu būti žmonėse, o ne 
vėl tūnoti kokioj skylėj. Gal jie 
apsiriko, ne taip norėjo pasakyti.

Bekalbant apie brolius ir mane, 
kambarin įėjo gražiai apsirengės, 
išsiskutęs, putlus ponas. Visi ma
loniai su juo sveikinosi, pasakojo 
apie požemius ir parodė mane.

— Parduokite, — pasiūlė įėju
sysis.

— Tai brangus pinigas — gyrė 
profesorius.

— Perku... Duodu penkis 
šimtus litų.

— Ką jūs, pone... Jį reikia į 
muziejų.

— Ten rasis ir daugiau tokių 
pinigėlių o aš noriu paremti jū
sų mokslinius tyrinėjimus. Be to, 
yra dar ir toks reikalas. Jūs ži- 
.note mano seną giminę. Metrikų 
knygose radau parašyta, kad vie
nas iš mano prosenolių tuo me
tų buvo čia vienuolis. O gal jį 
irgi užmūrijo, gal jis ir turėjo 
šitą pinigėlį. Gerbiamieji, ar neį
domu man, biznieriui, turėti gi
minės talismarią?

(Bus daugiau)
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Dirbusiems Belgijos kasyklose
bedarbiams, nepriimantiems tin
kamo darbo (negaus bedarbio pa
šalpos).

6. Eina derybos tarp užs. reika
lų ministerio ir IRO delegacijos 
dėl emigracijos, kuri būtų vykdo
ma ne vyriausybės, o IRO lėšo
mis. Belgų vyriausybė nepadeda 
emigruoti nė savo piliečiams.

7 DP samdos išlaidos Vokieti
joj buvo atlygintos IRO (siunti
mas ir transportas Vokietijoj) ir 
anglių kasyklų Federacijos (siun
timas ir transportas Belgijoj). Vy
riausybė atlygino išlaidas tiktai 
savo valdininkų, siųstų samdos 
kontrolei.

8. Darbininkų (svetimšalių) ėmi
mas šiuo metu sustabdytas. Jei 
betgi anglies gamyba smuktų, vy
riausybė savo nusistatymą, žino
ma, persvarstytų. (Gš)

Hannoverio „Accu“ pabaltiečių stovykloje: viršuj lietuvių tremtinių bažny
tėlė, apačioj — gyvenamasis blokas. Nuotr. K. V. Zakarausko

Lietuviams, 1947—48 metais dir
busiems Belgijos kasyklose ir grį- 
žusiems į Vokietiją, priklauso ii 
gali būti grąžintas atostogų mo
kestis, kuris sudaro 4% atlygini
mo, gauto per Išdirbtą laiką, ii 
galės būti išmokamas, jei jie to 
pareikalautų, užpildydami nusta
tytos formos blanką, gaunamą 
LTB Centro Komitete Muenchen, 
Lamonstr. 21.

Pinigų grąžinimas dingtų Belgi
jos valstybės naudai, jei dirbusie_ 
ji jų iki 1949 m. pabaigos nepa- 
rerkalautų. Iš grąžinamų pinigų 
25% atskaitomi šiame reikale tar
pininkaujančios Belgų profesinės 
sąjungos naudai, o 75% galės būti 
išmokami dirbusiam.

Asmens, dirbusieji Belgijoje 
kasyklose ir tuo reikalu suinter
esuoti, gali kreiptis asmeniškai 
arba raštu, pridėdami pašto ženk
lų atsakymui ir blankų prisiunti- 
mui, į LTB Centro Komitetą, nu
rodydami keliose vietose Belgi
joj dirbta, nes reikalinga kiekvie
nai darbavietei užpildyti atskirus 
blankus,-kuriems po to iš Centro 
Komiteto bus duodama tolimesnė 
eiga. LTB Apylinkės, kur daugiau 
suinteresuotų esama, gali pri
siųsti suregistruotų asmenų sąra
šus.

Antanas B. Kalvaitis, 
LTB Centro Komiteto Pirmininkas

Belgijos darbo 
ministeris DP reikalu
Parlamento atstovo paklaustas, 

Darbo Ministeris davė tokį pa
reiškimą DP reikalu:

1. Vokietijoj buvo pasamdyta 
21.906 darbininkų DP.

2. Iki kovo 31 d. 1949 m. grįžo 
6.035.

3. Pirmosios darbo sutartys bai
gėsi balandžio mėn. 1949 m. 176 
DP atsisakė atnaujinti sutartį.

4. DP, atsisakę atnaujinti darbo 
sutartį (po dviejų metų), gali: a) 
pasibaigus sutarčiai, palikti kasy
klą; b) įsipareigoti kasyklų dar
bams neribotam terminui; c) ieš
koti per darbo įstaigą užsiėmimo 
kitose srityse, kurios yra atviros 
ateiviams. Jie betgi gali rasti dar
bo tik galimybės ribose.

5. DP, kurie pasibaigus darbo 
sutarčiai atsisako įsipareigoti ka
syklų darbui neribotam terminui 
ir kuriems oficiali darbo įstaiga 
dėl darbo krizės negali pasiūlyti 
kito užsiėmimo, leisto ateiviams, 
— gaus pasiūlymą iš naujo eiti i 
anglių kasyklas (jei fiziškai tinka-> 
mi); atsisakymo atveju jie prilygs

Hanau DP demonstracija 
plačiai nuskambėjo

Hanau. Apie Hanau gyvenančių 
pabaltiečių ir ukrainiečių suruoš
tą antikomunistinę demonstraciją 
daug rašė ne tik vokiečių spauda; 
šis įvykis buvo paminėtas ir JAV 
Europoje esančių karių „Stars & 
Stripes." laikraščio dviejuose nume
riuose, įdedant demonstrantų nuo
trauką ir įvykio aprašymą.

Straipsnyje rašoma, jog DP de
monstravo prieš sovietų žiaurnmus 
ir represiją, vykdomus jų pagrob
tose tėvynėse, taip pat išvardijami 
plakatų užrašai ir priimtoji rezo
liucija.

LIETUVIS PASIEKĖ BADA
VIMO REKORDĄ

Net ir svetimtaučiuose pasklido 
garsas apie lietuvį tremtinį Jur
gaitį (buv. Seligenstadto lietuvių 
komiteto pirmininką), kuris šie
met pasiekė badavimo rekordą — 
išbuvo be valgio 32 dienas. Eu
ropoje jį badavimu pralenkia tik 
Teresė Neumanaitė Konners- 
reuthe, kuri, kaip žinoma, be 
valgio gyvena jau keliolika me
tų. Jurgaitis badavo sveikatos 
sumetimais. —dem—

Ka gali vienas žmogus
Rosenheimo lietuvių bendruo

menė iš daugelio emigravusių ir 
DP gyvenimą pamiršusių turi ir 

.tokių, kurie atsidėję tebedirba 
pasilikusiųjų gerovei. Vienas iš jų 
yra N. Cerekas, kuris per 5 men. 
nuo išvykimo dienos atliekamu 
nuo darbo laiku Stamford mieste 
ir apylinkėje parūpino 9 šeimoms 
ir 6 viengungiams darbo ir buto 
garantijas, arba bendrai — 15 
garantijų, kurios apima 34 žmonių 
kolektyvą. Žmonės, kurie tuo tar
pu neturėjo nė vilčių patekti į 
JAV, šiandien jau kalasi dėžes ir 
pakuojasi daiktus. Jei ir kiti emi
gravusieji lietuviai būtų toki rū
pestingi, gal visiškai neliktų sto
vyklose žmonių, neturinčių vilties 
emigracijai. Jul.

Lietuvybė gaivinama Amerikoje
NEW YORKE SUSIRINKO 
KATALIKŲ VISUOMENES 

VADOVAI
Pries kiek laiko Hotel New 

Yorker, New Yorke, ivyko kata
likų visuomenei vadovaujančių 
asmenų pasitarimas. Pasitarime 
dalyvavo prel. M. Krupavičius, J. 
E. vysk. V. Brizgys, prel. Jonas 
Balkūnas, Kunigų Vienybės pirm, 
kun. Vasys ir apie 50 kitų žino
mų mūsų katalikiškos visuome
nės veikėjų, kunigų ir pasaulie
čių, senų amerikonų ir naujai 
atvykusių. Konferencijai pirmi
ninkavo J. B. Laučka.

Konferencijos tikslas—išklau
syti vyriausių katalikiškos visuo
menės vadų mintis ir suformu
luoti artimiausius mūsų uždavi
nius tautos vadavimo ir lietuvy
bės puoselėjimo Amerikoje at
žvilgiu.

Pagrindines kalbas pasakė prel. 
M. Krupavičius, J. E. vysk. V. 
Brizgys, kun. Vasys ir prel. J. 
Balkonas. Be jų, diskusijose da
lyvavo didelis skaičius žmonių. 
Suformuluota toki pagrindiniai 
Amerikos lietuvių katalikų arti
miausi uždaviniai: 1. Sudaryti 
lietuvybei gaivinti specialus or
ganas; 2. Aiškiai paremti Lietu
vos katalikiškosios politikos pa
stangas; 3. Siekti sudarymo ben
dros katalikų spaudos agentūros; 
4. Gaivinti ir stiprinti katalikiš
kas organizącijas ALRK Fede
racijos rėmuose. (A)

Lietuviškos giesmės 
žavi veuecueliecius

Venecuelon įvažiavusių lietuvių 
didesnės grupės yra apsigyvenu
sios šiuose miestuose bei apylin
kėse: Caracas — apie 300, Valen- 
cija — 350, Maracay — 250, Bar- 
quisimeto — 200, Maracaibo —« 
100 ir mažesniais skaičiais išsimė
čiusios po visą plačiąją, turtingą 
respublikos teritoriją. Visi pluša 
dirba. Nors ir karštame klimate, 
nors' dažnai nesavojoj, bet naujai 
įgytoje profesijoje, visi atrodo ge
ros sveikatos, pakankamai užsi
dirba, ir iš santaupų daug kas 

stengiasi įsigyti kokią įmonėlę ar 
nejudomo turto.

Visose minėtose vietovėse kartą 
per mėnesį apsilanko lietuvių ka
pelionas ir atlaiko lietuviams pa
maldas. Mažose ir didelėse bažny
čiose sutartinai skamba visų gie
damos lietuviškos giesmės, kurio
mis gėrisi gausi vietinių •gyvento
jų pasiklausyti susirinkusi publi
ka. Caracase išeinąs didelio tiražo 
dienraštis „Religion“ įsidėjo stam
bia antrašte straipsnį: „Venecue- 
loje gyvenantieji lietuviai duoda 
katalikybės pavyzdį“, kuris taip 
baigiamas: „Tų svetimšalių elge
sys ir giesmės bažnyčioje nusipel
no aukščiausio pagyrimo ir, tiki
mės, pasitarnaus pavyzdžiu vieti
niams gyventojams“. Panašių 
minčių pareiškė ir kitas, Barqui- 
simete išeinąs, dienraštis „EI Im
pulso“ apie tenai įvykusias lietu
vių pamaldas ir giedotas giesmes. 
Kai kuriuose miestuose, kaip Ma
racay ir Barquisimete vietiniai 
dvasiškiai per pamokslą ir laikra
ščius ragino savuosius apsilankyti 
į lietuvių pamaldas. Lietuvių ka
pelionas panaudojo ta proga pra
bilti į susirinkusius čiabuvius is
paniškai ir paaiškino jiems mūsų 
Tėvynės didžiąją tragediją.

Imsriškis

Gen. Raštikis 
dirba Kalifornijoj
„Aš jaučiuosi visiškai laimin

gas", — pareiškė, kaip Dena pra
neša, buv. Lietuvos armijos vyr. 
vadas gen. Stasys Raštikis, gavęs 
paprasto darbininko vietą maža
me Kalifornijos fabrike. („Augs- 
burger Tagespost,,.)

REIKALAUJA ĮSILEISTI
• DAUGIAU DP
Paryžius/Vašingtonas. ,,DP sto

vyklų ištuštinimas yra tiesioginis 
uždavinys Europoje“, — pareiškė 
iš Izraelio grįždamas JAV atstovų 
rūmų paryš Franklin D. Roose- 
veltas, jun. Toliau jis pareiškė, 
jog Izraelis numatęs priimti dar 
daugiau DP. „Aš tikiu, — tęsė to
liau Rooseveltas,. — jog ir JAV 
pakeis diskriminuojančias DP įs
tatymo dalis, kad tuo būdu dau-
giau DP galėtų atvykti į Ameri- 
ką“.

UP pranešimu, ir JAV senato 
nagrinėjimo pakomisė reikalavo 
griebtis efektingesnių priemonių, 
siekiant išvietintų asmenų greites
nio ir lengvesnėmis sąlygomis 
priėmimo. Smulkiai išnagrinėjusi 
IRO emigracijos veiklą, pakomisė 
priėjusi išvados, jog DP įkurdini
mas nevykstąs pagal taisykles. 
Pasak pakomisės, IRO iki savo 
veiklos baigimo (1952 m. birželio 
30 d.) savo misijos neįvykdys. To
dėl pakomisė siūlanti sudaryti 
planus prailginti veiklai vienerius 
metus. (S&S).

JAUNIŲ LENGVOSIOS ATLE
TIKOS PIRMENYBES 1949 m.
Liepos 2—3 d. Rosenheime „Da

riaus ir Girėno“ Sambūris ren
gia 1949 m. Lengvosios Atletikos 
Pirmenybes jauniams. Programa 
numatyta ši:

Jauniams A kl. (1931—32 m.): 
100 m, 1000 m, į tolį, į aukštį, ru
tulys (6,25 kg), diskas (1,5 kg), 
ietis.

Jaunimas B kl. (1933 - ir jaun.): 
100 m, į tolį, į aukštį, rutulys (5 
kg), diskas (1,5 kg), ietis (600 g).

Mergaitėms (neriboto amžiaus): 
60 m, į tolį, į aukštį, rutulys, dis
kas. . t

Norintieji dalyvauti registruo
jasi, prisiūsdami savo gimimo da
tas ir DP Kort. Nr., šiuo adresu: 
A. BIELSKUS, Litauisches Lager, 
(13b) ROSENHEIM/Inn, Pichi- 
mayrstr. 22.

Dalyviai bus aprūpinti maistu, 
nakvyne ir, kiek leis sąlygos, ne
mokamais kelionės bilietais. Ne
gavusiems nemokamų bilietų, ke
lionės išlaidos, iš anksto susita
rus su rengėjais, bus stengiamasi 
atlyginti 50—100%. Todėl prašo
ma ko greičiau registruotis, nes 
pavėlavusiems nebus suteikta jo
kių lengvatų.

Pirmenybes globoja Lietuvių 
YMCA YWCA US-Zonos Komite
tas.

„Dariaus ir Gfireno“ Sambūris.

P. VAITONIS PEREINA 
Į KANADOS ŠACHMATŲ 

PIRMENYBES
Balandžio mėn. 14,15 ir 16 To

ronte įvyko Ontario provincijos 
šachmatų turnyras, kuriame da
lyvavo ir žinomas Lietuvos šach
matininkas P. Vaitonis. Būdamas 
blogos formos, P. Vaitonis, iš 
dalyvavusių 16 žaidėjų, turnyre 
laimėjo II-ją vietą, tuo pačiu 
kvalifikuodamasis į Kanados 
šachmatų pirmenybes. Pirmoji 
vieta atiteko anglui Andersonui. 
(N. L.)

JUNGIASI
LATVIŲ LAIKRAŠČIAI

„Latviešu Žinąs“ nuo birželio 
15 d. susijungė su „Latvija“, ku
ri nuo šiol eis Esslingene dukart 
per savaitę: trečiadieniais ir šeš
tadieniais. „Latviją“ leidžia Lat
vių Centrinis Komitetas. Laikraš
čio vyr. redaktorius; V. Lam- 
bergs. jo pavaduotojai: M. Culi- 
tis, ir A. Klavsons. Kiti redakto
riai: A. Bolšteins, F. Igals, J. Je- 
kabsoris, F. Kruša, B. Kiselis, H. 
Mindenbergs, A. Ozols, E. Rais- 
ters, L. Švarės.

„L. Z.“ paskutiniame (48-tame) 
numeryje yra įdėtas to laikraščio 
atstovo pasikalbėjimas su VLIKo 
pirmininku prel. M. Krupavičium 
antrašte: „Įspūdinga lietuvių val
stybės vyrų kelionė per Ameri
ką“. —dem—

IS AUSTRIJOS Į JAV IŠVYKO 
3016 DP

Viena. Iš Vienos JT išvietintų 
asmenų komisijos Austrijoj šefas 
Richard Dervan pranešė, jog pas
kutiniu transportu į JAV išvyko 
230 DP. Tuo būdu nuo pereitų me
tų spalio mėn. pagal JAV specialų 
DP įstatymą iš Austrijos išvyko 
3016 DP.

Iš Mu'encheno pranešama, jog 
nuo gegužės 31 d. iki birželio 6 d. 
iš Muencheno pereinamosios sto
vyklos išvyko 1245 DP į užjūrio 
kraštus. Iš jų 1066 emigravo j JAV 
ir 179 į Kanadą. (S & S)

Paieškojimai
Ieškomas Stasys Kajauskas, 

Biržų apskr.. Baluškų naujasodžio, 
Daujienų paštas. Dukros: Stasė, Bro
nė ir Kazė. Sunūs: Kazys ir Vytau
tas. Atsiliepti Amerikon — Steve 
Geonitas-Geonaitis, P.O. Box 1108, Wa
terbury 89, Conn.

Palikimo tikslais ieškomi 1944m. rug- 
p'.ūčto 12d. Amerikoje mirusio lietu
vio Ignaco Jančiauskio gimines: Anta
nas Jančiauskis. gyv. Kretingoje; 
Feliksas, Jonas ir Klemas Gurauskai; 
Kazimiera Beniulienė — Gurauskaitė. 
Nesant minimųjn, asmenų, prašomi 
atsiliepti jų vaikai. Be to, paieškomi: 
Petronėlės Norvaišienės vaikai ir Elz
bieta Gurauskienė, nors jai palikimo 
ir nėra. Atsiliepti šiuo adresu: Ildi- 
fonsas Stonis, 26 Hedley Str., Provi
dence 4, R. I., U.S.A,

Atsiusta paminėti
A. Vaičiulaitis, Italijos vaizdai. 

Viršelio aplanką piešė dail. L. Vi
limas. Išleido „Lux“ leidykla 1949 
m., 84 psl.

Pragiedruliai. Nr. 1/25 sausis — 
vasaris — kovas. Lietuvių Draugi
jos Švedijoje rotatoriumi spaustas 
žurnalas. Stockholmas 1949, 110 psl.

Seligenstadto lietuvių tremtinių 
stovyklos metraštis. Seligenstadt b. 
Wuarzburg, 1949. Su 50 iliustraci
jų, didelio formato, 80 psl. Išleista 
stovyklos trejų metų sukakčiai pa
minėti. Redagavo Redakcinė Komi
sija: M. Jasinskas, A. Mironas, P. 
Žilys ir K. Žygas.

Ateitinlnkišku keliu. Moksleivio 
ateitininko programinis vadovas. 
Išleido MAS Centro Valdyba 1949 
m. Išspausta rotatorium, 103 didelio 
formato puslapių. Kaina DM 2,50.

Lietuvos teisininkas. The Lithua
nian Lawyer. 1949 m., Nr. 1. LTTD 
rotatorium išspaustas leidinys. Eina 
kas trys mėnesiai. 17600 Lindsay 
Ave, Detroit 19, Mich., USA.

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle- 
l-JI 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. šmaižys, Box 18. Lot 38, Old Kildonan. Vlnnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirlus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 

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

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

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

l
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS '

J. Būtėnas

Is uzs. reik, ministeriu konferencijos Paryžiuje

Bardamasis susitarimas del Ifakietiįas it Ansiriįas
SOVIETAI PATVIRTINA BERLYNO BLOKADOS PAŠALINIMĄ. — AUSTRIJA 1938M. SIENOMIS IR 
NEMOKĖSIANTI REPARACIJŲ. — ACHESONAS NETIKI, KAD PER DAUG PASIEKTA. — JUGOSLA

VIJA NEPATENKINTA SUSITARIMU DEL AUSTRIJOS.

SMitacimas su^fvadi msomUmu
tarsis patys vokiečiai (vakarinių 
zonų politikai ir sovietiniai Rytų 
Vokietijos iškamšos), JTO visumos 
sesijoj rugsėjo mėn. vėl. derėsis 
keturi didieji . . . žodžiu, nusista
tyta bergždžiąją karuselę toliau 
sukti — peilio vieni kitiems po 
kaklu dar nekišti.

Griebtis peilio, t. y. atviro karo, 
dar ir drovu, ir taktiškai netikslin
ga. Verčiau oponentą įmanevruoti 
į tokią poziciją, kad jis pargriūtų 
nejučiom pakišus koją. Vakarai 
trina rankas, kad sovietams taip 
rimta namie ir karšta su satelitais; 
žadą būti dar sunkiau. Užtat Va
šingtonas nebesitiki žaibinio rau
donosios armijos smūgio į Vaka
rus, nebelaukia Vakarų Europos 
bankroto ir, sako, rimtai svarstąs 
apkarpti Marshallio pagalbos su
mas bei ligi nereikšmingumo apri
boti Vakarų Europos ginklavimą. 
Sovietai trina rankas pastebėję 
pradmenis ūkinės JAV depresijos, 
kuri katastrofiškai paliesianti visą 
buržuazinį pasaulį. Progos abiem

Koks kelias nuo 1945 m. Pots
damo ligi 1949 m. Paryžiaus! Anuo
met Stalinas salioniuose pobūviuo
se skendėjo subtiliame muzikos iš
gyvenime, pagautas pianistinio Tru- 
mano virtuoziškumo, o posėdžiuose 
Vakarų vyrai, pasinėrę brolybės 
iliuzijose, šypsodamies pasirašinė
jo po sovietų diktatais. Po to buvo 
konferencijos Londone, Maskvoj, 
tame pačiame Paryžiuj. Ten Byr
nes juridine logika, o Bevinas svei
ko proto argumentais įniršę griovė 
regimai neracionalinę Kremliaus 
diplomatų dialektiką, įrodinėdami, 
kokia neįmanoma Stalino politika. 
Šiemet Paryžiuje nebebuvo nei sva
jingų Potsdamo iliuzijų, nei opti
mistinio vėlesnių susitikimų kovin
gumo. Visi keturi ministeriai, tiesa, 
buvo be galo mandagūs. Acheso
nas jau nebesidraskė, kaip 1946 m. 
Paryžiuj Byrnes, kuris nuolat rijo 
vitaminines tabletes savo energijai 
ir budrumui palaikyti. Bevinas kar
tą nebesidrovėjo net prisipažinti 
niekur taip gerai neišsimiegąs,_____ _ t t____ t. __
kaip per Višinskio oracijas. Vaka- pasaulinės politikos oponentam ... 
rų ministeriai savo olimpinį ramu- Tamsiuose tų progų užkampiuo- 
mą pagyvindavo nebent taikliais se ir bus veiksminamas Paryžiaus 
humoro gabaliukais, kurie kaip „susitarimas sugyventi nesando- 
žaibo blykstelėjimas paryškindavo roj". Ir ko cinikams neskelbti, jog 
satyrinį konferencijos pobūdį. Ko keturi ministeriai sutarę nekariau- 
jiems ir besijaudinti, jeigu, kaip ti — ligi trečiojo pasaulinio ka- 
I konferencijos pabaigą pastebėjo ro? . . .
„Times", jie iš anksto žinojo susi
renku pilstyti iš tuščio į kiaurą.

Taip ir pilstė jie per visus 25 
posėdžius, o po jų paskelbė dviejų 
puslapėlių komunikatą — praneši
mą apie tai, kaip jie nesustodami 
karusele važinėjo aplink pagrindi
nius savo pasitarimų ir pasaulio 
politikos klasinius.

Kai kurie publicistai, negalėdami 
atsikratyti šabloninių frazių, pu
siau burnos murma apie „dalinį" 
konferencijos pasisekimą bei „pe
reinamąsias formules". Bet jokia 
kazuistika iš to komunikato teiš
spaus pozityvių metmenų ateities 
optimizmui, jeigu optimizmu nelai
kysim „Daily Herald" pastabos, 
jog „sutarta gyventi nesandoroj 
nepatraukiant vieni kitiems peiliu 
per gerklę". Bet nesutarta peilį iš
mesti iš rankos, ir menka paguoda, 
jeigu, anot „New York Times", so
vietai pasirodę tuo tarpu nenorį nešama, jog komunistinė policija 
šaltojo karo įkaitinti. Keturi mini- jau pereitos savaitės vidury buvo 
eteriai „sutarė" negalį susitarti dėl įsibrovusi į arkivysk. Berano rū- 
politinio bei ūkinio Vokietijos su- mus ir reikalavo atiduoti bylas 
vienijimo; tiesiogine kalba tai reiš- su bažnytiniais dokumentais. Ken
kia pripažinimą, kad sovietai užsi- sistorijos kancleris Dr. R. Doer- 
spyrę Rytų Vokietiją paversti neriso be arkivyskup leidimo at- 
„liaudies demokratine", t. y. savo sisakė išduoti bet kokius dokuųien- 
satelitine, valstybe. Nebereikia tus. Sekančią dieną jis buvo suim- 
šimtąjį kartą aiškinti aksiomos, tas. Tą pat dieną, birželio 15d. 10 
kad tai keras, verčiąs visą Rytų— komunistų policininkų įsiveržė į 
Vakarų sugyvenimo vežimą, ir po rūmus tuo metu, kai arkivysk. Be- 
senovej pasilieka alternatyva — ranas konferavo su Cekoslovaki- 
išrauti tą kerą, arba vežimas bus jos vyskupais. Policija rūmuos iš- 
apverstas. Apvirtimui išvengti nu- buvo visą dieną, padarė kratą ir 
matyta „pereinamoji procedūra" — suėmė kun. Kucerą.

Paryžius. Didžiųjų valstybių užs. 
reik, ministerial po keturių savai
čių birželio 20d. pavakary baigė 
savo pasitarimus Paryžiuje, tą 
pat dieną paskelbdami komuni
katą, kad jie radę „modus viven- 
di" tarp keturių okupacinių val
džių Vokietijoje ir pasiekę vieny
bės dėl Austrijos taikos sutarties. 
Konstatuoja, kad turį būti laiko
masi New Yorko susitarimo dėl 
Berlyno blokados bei priešbloka- 
dos pašalinimo ir imamasi tolimes
nių žygių Berlyne Rytų-Vakarų 
prekybiniams santykiams plėtoti. 
Rugsėjo mėn. numatomi tolimesni 
pasitarimai dėl sekančios užs. reik, 
ministeriu 'konferencijos galuti
niam Vokietijos klausimo išaiš
kinimui. Dėl Austrijos valstybės 
sutarties ministeriai paskelbė, kad 
Austrijos sienos turinčios likti, 
kokios buvo 1938m. sausio 1d., ir 
kad Austrijai nereikėsią mokėti 
jokių reparacijų. Užs. reik, mini
steriu pavaduotojai birželio 30d. 
vėl pradės Londone savo darbą, 
kad Austrijos sutartis galutinai 
būtų parengta iki 1949m. rugsėjo 
1d.

Achesonas, Bevinas ir Vyšinskis 
naktį į antradienį išvyko iš Pary
žiaus. Prancūzijos užs. reik. min. 
Schumanas,. pasibaigus konferenci
jai, pareiškė: „Nors komunikatas 
įsakmiai nekonstatuoja, kad Sov. 
Sąjunga dabar jau priima režimą 
vakarinėse zonose, bet reikia sprę
sti, kad Sov. Sąjunga nebekels jo-

kių prieštaravimų. Mes iš savo pu
sės nieko nebepriekaištausime ry
tinėj Vokietijos zonoj vyraujan
čiam režimui. Dabar mes turime 
įsitikinimą, jog blokada nebebus 
užkrauta". Apskritai pabrėžiama, 
jog konferencija pasiekusi geres
nių išdavų, negu iš pradžios lauk
ta. Bevinas, nuvykęs į Londoną, 
Paryžiuje pasiektą susitarimą pa
vadino „bandymu susitarimui ir 
pasaulio taikoslaidavimui“. Dabar 
esąs Sov. Sąjungos reikalas tą 
bandymą padaryti sėkmingą." Pa
matas padėtas ir mums reikia da
bar imtis statymo", — pareiškė 
Bevinas.

Vašingtonas. JAV užs. reik. min.

Achesoną Vašingtono aerodrome 
sutiko prez. Trumanas ir vtčeprez. 
Barkley*. Trumanas pasveikino 
Achesoną už jo žymų darbą, tari
antis su Sov. Sąjunga. Bet užs. 
reik, ministeris atsakė: „Aš neti
kiu, kad mes per daug galėjome 
pasiekti". Trumanas ir Achesonas 
tuoj pat nuvyko į Baltuosisu Rū
mus.

Belgradas. Jugoslavijos oficialių 
sluogsnių pareiškimu, keturių užs. 
reik, ministeriu susitarimas dėl 
Austrijos laikomas „nepriimtinu 
diktatu". Jugoslavija niekados 
neatsisakysianti savo teritorinių 
reikalavimų ir reparacijų iš Austri
jos.

Trumanas apie Paryžiaus konferencija
Vašingtonas. Reikšmė, kuriąJAV 

vyriausybė skiria tik ką pasibai- visos širdies konferencijos išdavas 
gūsiai Paryžiaus užs. reik, mini- dėl Austrijos", — pareiškė prezi- 
sterių konferencijai, ir asmeninis • dentas ir kalbėjo toliau: „Apie Vo- 
dalyvavimas, kurio imasi prez. 
Trumanas JAV užsienių politikos 
vadovavimui, ypatingu 'būdu pa- 
brėžtas faktu, kad prezidentas pats, 
vos grįžus Achesonui iš Paryžiaus, 
po kelių valandų davė pareiškimą 
apie užs. reik, ministeriu pasitari
mų išdavas. Ligi šiol prez. Truma- 
no valdžios metu būdavo įprasta, 
kad pats JAV užs. reik, ministe
ris, sugrįžęs iš tokių pasitarimų, 
duodavo Amerikos viešumai pa
reiškimą.

Ar ištikš Berana Mindszenty likimas?
ARKIVYSK. BERANO RŪMUS SAUGO KOMUNISTINE POLICIJA. — KRATOS IR SUĖMIMAI. — 
KOMUNISTŲ RIAUŠĖS KATEDROJE. — ARKIVYSKUPAS PERSPĖJA TIKINČIUOSIUS. — ZAPO

TOCKY KALTINA BERANĄ. — „VILKAI AVIES KAILYJE!"

Praga. Sulikvidavus Vengrijos 
Katalikų Bažnyčios pasipriešinimą, 
kominformo akys nukrypo į Ceko- 

.. Slovakijos katalikus, vadovauja
mus Pragos arkivyskupo Berano. 
Kova prieš arkivyskupą ir Čeko
slovakijos Bažnyčią pereitos sa
vaitės gale įėjo į lemiamą fazę, 
kai komunistinė policija apstojo 
arkivyskupo rūmus, tuo būdu 

’’ paimdami jį į „namų areštą". Tą 
pačią dieną policija, krėsdama da
lį rūmų, suėmė du arkivyskupijos 
konsistorijos narius.

Iš diplomatinių sluogsnių pra-

„ŽIBURIAI” 2.-DM mėnesiui
„Žiburiai” nuo liepos mėn. išeis kartą per savaitę, šeštadieni
ais, padidinti ir iliustruoti.

Prenumeratos mokestis sumažinamas iki 2.— DM užsienyje 
4.— DM mėnesiui. Atskiras „Žiburių" numeris kainos 50 pf.

Skaitytojai, kurie išvykdami iš Vokietijos nespėjote atsily
ginti už laikraštį, prašomi kiek galint greičiau sumokėti se
nas skolas administracijai tiesiogiai arba per nurodytus lai
kraštyje atstovus užjūriuose. Kurie išvažiuojate, nepamirškite 
atsilyginti už pereitą laiką skolų ir laikraštį užsisakyti nauju 
adresu. _ , „ . , , .„Žiburių administracija

„JAV vyriausybė sveikina iš

kietiją to pat negalima pasakyti. 
Reikia atvirai pripažinti, kad, nors 
Vąkarų valstybių programa kaip 
pagrindas buvo apžvalgi, tik ma
ža pažangos pasiekta susitarimui 
. . . Sov. Sąjunga siekė grįžimo 
Į Potsdamą ir kartu prie tos siste
mos, kuri, sovietams naudojant 
piktam neribotą „veto", pasirodė 
netinkama darbui. Ji vengė pripa
žinti reikšmingą pažangą, kuri nuo 
1945m. -galėjo būti padaryta Va
karų Vokietijoje. Bet buvo geriau
sia, kas galėjo būti pasiekta, — 
darbo susitarimas, skiriamas tam, 
kad palengvintų dar vis padalytoj 
Vokietijoj situaciją, — pagelbinė 
priemonė susidoroti su dabartine 
situacija. Paryžiaus išdavos iš nau
ja pabrėžia būtinumą ramiai ir 
tvirtai laikytis toliau savo politi
kos kaip vienintelio tikro kelio 
sukurti pasaulyje sąlygoms, ku
rios garantuotų taiką ir laisvę", — 
pabrėžė prez. Trumanas.

cija. Švilpimams nesiliaujant, tūk
stantinė tikinčiųjų minia pradėjo 
giedoti Čekoslovakijos himną ir 
šventas giesmes. Arkivyskupas, 
negalėdamas toliau kalbėti, išvyko 
atgal į savo rūmus. Tūkstantinė 
minia, susirinkusi aikštėje prieš 
jo rūmus, dar ilgai kėlė ovacijas. zcneva „ kenevos pranBsa.

Ryšium su Čekoslovakijos min. jOg iš savo pareigų pasitraukė iro 
pirm A. Zapotocky kaltinimu, esą ” m.—
dėl nenormalių santykių tarp Baž
nyčios ir valstybės esą kalti auk
štieji katalikų dvasininkai su ar
kivysk. Beranu prieky, pastarasis 
savo šeštadienio pamoksle pareiš- ■ . .VldOV.. ..u...
kė: „As ateinu pas jus ir prisie- pertvarkymui.
kiv, ioq niekad nepasirašysiu su- Vašingtonas. Valdinės statistikos ži- .. . . . . . niomls, JAV bedarbiu skaičius pakilosutarimo, kuris bus nukreiptas pries jltl 3.289.000. Prez. Trumanas lyšium 
Bažnyčios įstatymus. Jei ateinan- su tuo pareiškė, jog tokia padėtis dar 
čiomis dienomis per radiją išgir- nėra kritiškaH Vatikanas. Romos Katalikų Bažny-site, jog aš tokį susitarimą pasi- tia ekskomunikavo komunistų remia- 
rašiau — netikėkite". Tą patį jis mos vadinamos čekoslovakų „katali- . .... , ... kų akcijos" narius.rase ir savo ganytojiškam lamke, praokturUs. Dle Bank Deutscher 
kurį komunistai uždraudė skaity- Laender perspėja nuo sulipintų pini- 
ti. Neatsižvelgdami j grasinimus, eu ėmimo, yra Itarlafna Jog tokios u. 1 rau> y i u DM padirbtos ir sulipintos,- norint
daugelis Pragos klebonų jį savo paslėpti skirtingumą nuo tikrų DM. 
bažnyčiose perskaitė. Jame arki- Daug tokių banknotų pasklidę Wles-7 r ... badeno ir Mainzo rajonuose.
vyskupas čekoslovakų katalikų Paryžius. Reuterio pranešimu, pir- 
priešus pa vadino,, vilkais avies masis Europos Tarybos parlamento 
IrailviA" suvažiavimas įvyks rugpiūčio 11d.Kailyje . strasbourge. Jame dalyvaus 90 dele-

---------- gatų iš įvairių Europos kraštų. Suva- 
žiavamas truks apie tris savaites. Mi-

, ,. , . . . nisterių komitetas susirinks rugpiūčioŽeneva. Aštuonių Azijos valstybių g jr posėdžiaus apie 6 dienas darbo organizacijų įgalioti atstovai 
Ženevoje įsteigė Azijos darbo federa- 

Nors kiekvienas į rūmus įeioan- cii4- Ja1 šiuo metu priklauso Indija, ... 1 , ... Pakistanas. Kinija. Japonija, Iranas,tis ar išeinantis asmuo buvo tikri- Turkija. Filipinai ir Indonezija. Ma- 
namas, arkivyskupas sekmadienį nomą BurmS. Cel- P^uIu itai^MŪnEJS'da naujo
nuvyko į Sv. Vaitiekaus katedrą, kmo‘r Arganls°t'.noyrirO5’siamo'n kS;.Steū E‘u\Oon'įXtub^maObnma'U^.S.‘iaem‘S■ į°8 
kur jis turėjo sakyti pamoks^. «»•«
Tačiau, vos jam pradėjus kalbėti, venimo lygi, apsaugoti Aziją nuo bombos- - 
katedroi nrasidėio šviloimai ir užsienio eksploatacijos ir nuo komu- Helsinkis. Suomijos Fi.’erholmo ka- , , , J. , . J. • i nistų. binetui penktą kartą 94 balsais prieškaukimai, kurie tolimesnį kalbe- Berlynas. Neseniai Berlyno rytų 82 buvo pareikštas pasitikėjimas. Ne- 
iima padarė neįmanoma Trukdv- sektoriuj buvo suimtas ir 6 mėnesius socialistinės partijos vyriausybę kritl- “ H .... , . . . , nuteistas Berlyno socialistinio jauni- kavo už tai, kad ji per daug pinigųmai prasidėjo po to, kai arkivysk. mo pirmasis pirmininkas Heinz West- išleidusi darb'nlnkams, kuriems buvo 
Beranas pareiškė, joq „katalikų phal. Jis kaltinamas „pasipriešinimu suteikta darbo, kad sumažintų ne- 
i -v •♦• •• L- • • prieš valstybę". Už vakarinių laikraš- darbą.laiKrastlS , KUns yra prie Kaie- platinimą pustrečių metų kalėti Varšuva. Lenkijos vyriausybė pat- 
dros vartų, pardavinėjamas ir „ka- nuteistas ir antrasis minėtos organi- virtino žinias, jog ji nusavinusi ka-. . ... , .. „ . . ... i, zacijos pirmininkas 20 m. amžiaus tallklškas spaustuves. Tai padaryta,taukų akcija yra ne katalikų ak- juergen Geruli. esą. vykdant suvalstyblnlmo įstatymą;

Čekoslovakijos arkivysk Juozapas 
Beranas. drąsiai ginąs krašto kata

likų teises

Patikimi Vatikano šaltiniai ry
šium su birželio 17d. įvykiais pa
reiškė, jog „atrodo laikas pribren
do ir Čekoslovakijoj tam kas Ven
grijoj jau atlikta". Apskritai, Va
tikano sluogsniuose Pragos įvy
kiai nesukėlė didelio nusistebė
jimo — atrodo, jog jų buvo lauki
ama.

TRUMPOS ŽINIOS
Ženeva. AP iš Ženevos praneša, 

gen.direktorius William H. Tuck- 
šiose pareigose jis buvo nuo 1947 m. 
rugpiūčio mėn. Mr. Tuck pareiškimu, jis pasitraukęs dėl nuomonių skirtu
mų tarp jo ir IRO kai kurių narių — 
valstybių.

Vašingtonas. JAV senatas ir atstovų 
rūmai suteikė prez. Trumanui plačių igaliojimų tolimesniam vyriausybės

Vašingtonas. JAV atominės eneigi
jos komisijos pirmininkas David Li- lienthalis pareiškė, jog pernai Pad
rikę išbandytoji atominė oomba buvo 
visiškai naujo tipo ir galingesnė. Tuo

8


	C1B0002139329-1949-Birz.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1949-Birz.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1949-Birz.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1949-Birz.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1949-Birz.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1949-Birz.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006
	C1B0002139329-1949-Birz.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0007
	C1B0002139329-1949-Birz.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0008

