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Kuriama Pasaulio Lietuviu Bendruomenė
Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

LIETUVIU CHARTA
IJETUVIŲ TAUTA,

užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepriklausomai 
gyventi savo tėvų žemėse,

vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines 
tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti,

kad, sava tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pažangai ben
dradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašau
kimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši LIETUVIŲ 
CHARTA:

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine bendruo

mene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenę.
2. ” '

Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tau
tybę.

Lietuvis lieka lietuvių visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tau tos gyvybę lietuvis perduoda atei

ties kartoms, kad amžinai gyventume.
X ■ 3..

Kalba yra stipriausias tautinės beridnioineįiės ryšys. -"••••••• 
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

4.
Seimą yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

5.
Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir bendravimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra, įneša savaimingą in

dėlį į visuotinius žmonių giminės laimėjimus.
Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei kultūrai.

6.
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir iš

likimo būtinoji sąlyga.
Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų 

ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.
7. ‘

Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos rė- 

, mėju.
8.

Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, savišalpos, 

profesines ir kitas lietuvių draugijas.

Istorinės reikšmės žingsnis
Tauta yra prigimtoji žmonių ben

druomenė. Žmogų su žmogum arti
mai jungia šeimos, giminystės, 
tautybės ryšys. Tatai ypačiai 
aiškiai pajaučia kiekvienas atsidū
ręs tarp svetimųjų. Svetimoj že
mėj kiekvienas sutiktas tautietis 
mielas kaip brolis.

Kad tautybės ryšys neatsileistų, 
būtų nuolat jaučiamas ir gyvas, 
reikia tautiečiams savo tarpe ben
drauti. Tauta yra gyva tik nuola- 

• tiniu savo narių bendravimu. Nu
lūžusi medžio šaka sudžiūsta. Nus
kintas žiedas suvysta. Nutraukęs 
ryšį su savąja tauta nugursta ir 
tautai žūsta. Tautinis bendrumas 
ir nuolatinis tautiečių bendravimas 
sudaro tafltinės bendruomenės pa
grindą ir turinį.

Kai tariame Lietuvių Bendruome
nė, turime minty ne kokią tam ti
krų lietuvių įsteigtą draugiją, klu
bą ar kitą organizaciją, bet kurios 
vietovės, kurio krašto ar viso pa
saulio visus lietuvius. Lietuvių Ben
druomenei priklauso savaime, be 
jokio pareiškimo, kiekvienas lietu
vis, kuriam plaka lietuviška širdis, 
kurio gyslomis sruvena lietuviškas 
kraujas, kuriam lietuviškumas reiš
kiasi būde, papročiuose, lietuviš
koje kilmėje. Draugiją sudaro no
rintieji joje būti nariai, bendruo
menę sudaro visi lietuviai. Žinoma, 
gali atsirasti užsispyrėlių, kurie 
vengs savo pareigų bendruomenei, 
atsisakys solidarumo įnašo. Gali 
atsirasti suklydėlių ir net atkritė- 
lių, kurie savo nusistatymu ir dar
bais kenks bendruomenei, kaip yra 
kenkiančių Lietuvai ir ją išduodan-. 
čių. Tokie negali būti prileidžiami 
bendruomenę tvarkyti, jos organi
zacijoje jie neturi balso, bet vis- 
tiek jie bendruomenėje pasilieka, 
nes dėl savo nusistatymo ir darbų 
nenustoja buvę lietuviai.

Lietuvių Bendruomenė yra nuo 
tada, kai atsirado lietuvių tauta.

9.
Musų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra testamentinis 

įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kartoms.
10.

Tautos istorija-yra geriausia tautos.mokytoja. .
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius.
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų pagarbų 

pasididžiavimą savo palikuoniams.
11.

Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė.
Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai.
Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiekvienas lie

tuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.
12.

Lietuvio tautinės spalvos: geltona — žalia — raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-ji diena.
Lietuvio šūkis: „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir 

būt!“
13.

Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė ir pagarba 

kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.
VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Tremtyje^ 1949 m. birželio 14 d.

'i Ji gali išnykti tik išnykus pasku-
tiniam lietuviui. Tačiau ligšiol Lie
tuvių Bendruomenė neturėjo orga
nizacijos. Buvo palaida. Teisybė, 
didžioji jos dalis turėjo pačią to
buląją organizaciją —: Lietuvos 
valstybę. Šiandien, kai Lietuva 
svetimųjų Okupuota, pasaulyje pas
klidę lietuviai ypač privalo vie
ningos ir veiksmingos savo ben
druomenei prganizacijos.

Pirmieji ledai šiuo reikalu buvo 
pralaužti 1946 m. kovo 4 d., vaka
rinėse Vokietijos zonose ir Austri
joje sudarius lietuvių tremtinių 
bendruomenės organizaciją. Ji pa
teisino visas į ją dėtas viltis ir 
tapo pavyzdžiu bei akstinu Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės organi
zacinei struktūrai. Savo apylinkė
mis _ apjungusi visus tremtinius, 
suorganizavusi šimtus mokyklų su 
tūkstančiais mokinių, rėmusi ir 
globojusi tautinės kultūros ugdy
mą, Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės organizacija yra padariusi 

didelį darbą Lietuvai ir lietuvybei. 
Tai buvo graži užuomazga.

Šiandien yra žengiamas tolimes
nis žingsnis į viso Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vieningą organi
zaciją. Tai istorinės reikšmes žings
nis. Kai kam senosios išeivijos jis 
atrodo naujas ir todėl gali kelti 
suprantamo santurumo ir net abe
jojimo. Teesie leista visiems abe
jingiesiems ir abejojantiesiems čia 
priminti Izraelio tautinės bendruo
menės organizacinis pavyzdys. 
Ištisus tūkstančius metų bendruo
menės organizacija įgalino Izraelio 
tautą išsilaikyti b’a savos valsty
bės. Mes tegalime ir privalome 
pasekti šiuo amžių išbandytu ir 
užgirtu pavyzdžiu.

Yra nuogąstaujančių, kad PLB 
organizacija prarysianti veikian
čias lietuvių išeivių draugijas. Bai
mė be mažiausio pagrindo. PLB or
ganizacija ateina ne esamos tvar
kos ir esamų draugijų keisti, griau
ti ar naikinti, bet tik jų veiklos 
paremti, papildyti ir apvainikuoti 
bendra visų lietuvių organizacija.

Yra nuogąstaujančių, kad kai 
kuriuos kraštuos PLB organizacijai 
kažin ar oficialiai būsią leista 
veikti. Gali kai kur pasitaikyti to
kių, totalistinių kėslų. Tačiau 1948 
m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tau
tų Organizacijos Visumos Susirin
kimo paskelbtoji Visuotinė Žmo
gaus Teisių Deklaracija laiduoja 
kiekvienam žmogui tautybės teisę 
(15 str.). Yra tad pagrindo laukti, 
kad valstybės — Jungtinių Tautų 
Organizacijos nariai savo pripažin
tąsias pagrindines žmogaus teises 
gerbs, nes tik veiksmingas tų tei
sių gerbimas sudaro pasaulio Lais

Amerikoj reikalaujama mobilizacijos plano
Vašingtonas. JAV gynybos min. 

L. A. Johnson kaip liudininkas 
kalbėjo JAV Kongreso gynybos 
klausimų komisijoj dėl įstatymo 
projekto atskiroms ginkluotosioms 
pajėgoms suvienyti. Antrasis pa
saulinis karas sudarė tokias sąly
gas, — pareiškė Johnsohn, — ku
rios JAV reikalauja išlaikyti sti
prią militarinę galybę. Trys iš to 
fakto įskylančios problemos Ame
rikos piliečiams turinčios reikšmės: 
Kaip turi būti išlaikoma civilinė 
kontrolė 1,5 milijonų vyrų gin
kluotosioms pajėgoms? Koks kom
petencijos bei įsakomosios galios 
paskirstymais gynyboje duotų 
sklandų bendradarbiavimą ir grei
tą techninį plėtojimąsi? Kaip ge
riausiai turėtų būti administruo
jamos gynybos lėšos Amerikos 
tautos interesams? Turįs būti ras
tas protingas tų klausimų sprendi
mas.

B. Baruchas, žinomas Amerikos 
valstybininkas, savo kalboje pa
darė priekaištų JAV vyriausybei, 
kad įi neturinti totalinio mobiliza--

vės, Teisingumo ir Taikos pagrin
dą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
santvarkoje organizacijos svorio 
centras paliekamas atskirų kraštų 
lietuvių bendruomenėse. Tūlame 
krašte b'andrumenė turi skirtingas 
sąlygas, todėl daug santvarkos da
lykų paliekama krašto organizaci
jos statutui. Tatai įgalins kiekvie
no krašto bendruomenę prisitaiky
ti prie vietos sąlygų ir suteiks jai 
savarankumo bei lankstumo.

1941 m. birželio 14 d. masinėmis 
deportacijomis Sovietų Sąjunga 
pradėjo Lietuvių Tautos beatodai- 
rinį naikinimą. Toji dieną yra nuo
lat gyva kiekvieno lietuvio sąmo
nėje, kaip skausmo ir susikaupi
mo diena. Šiandien, Vyriausiajam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
.paskelbus LIETUVIŲ CHARTĄ ir 
Laikinuosius Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Santvarkos nuostatus, 
birželio 14-j i įgauna naujos pras
mės. Ji tampa Lietuvių Tautos išsi
laikymo ir išsilaisvinimo kovų ir 
siekimų didžiosios vilties paskel
bimo diena.

LIETUVIŲ CHARTOS paskelbi
mu ir laikinosios PLB santvarkos 
nustatymu yra tartas naujas žodis 
viso pasaulio lietuviams. Netrukus 
pradeda veikti Vyriausiasis PLB 
Organizacinis Komitetas ir PLB or
ganizaciniai komitetai atskiriems 
kraštams. Reikia tik palankumo, 
noro, valios ir pasiryžimo visų do
rųjų lietuvių, be skirtumo lyties, 
amžiaus, verslo, religinių ir poli
tinių pažiūrų, ir suklestės Lietuvių 
Tautos gyvastingumas iš naujo, 
kai kiekvienas lietuvis pajaus, jog 
„Lietuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt!" 

ciįos plano, kuris kilus naujam ka
rui, tuojau galėtų veikti. Šaltasis
karas yra lygiai toks pat totalinis, 
kaip ir tikrasis karas, — pareiškė 
Baruchas, ir todėl tokio plano bū
tinumas niekad nebuvęs didesnis, 
kaip šiandien.

New Yorkas. „Newsweek" pra
neša apie tariamąjį sovietų ato
minės bombos bandymą. Vakarų 
Europos unijos karinė komisija ga
vusi žinių, kad registracijos in
strumentai J. A. Valstybėse per 
pastaruosius mėnesius esą pagavę 
keletą grandininių reakcijų, kurias 
galėję sukelti atominių bombų 
sprogimai Sibire ar sovietų centri
nėj Azijoj. Betgi ligi šiol nesą jo
kio patvirtinimo, kad sovietai ga
mintų reguliarias atomines bom
bas.

Berlynas. Jau nuo mėnesių so
vietai stato laivyno atramos punk
tus prie Vokietijos Baltijos pajū
rio. Sritis tarp Rostocko ir Stral- 
sundo atitverta vielų tvora ir 
griežtai saugoma.
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Lietuviais' esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

Laikinieji Pasaulio Lietuviu Bendruomenes
*

Vykdydamas Lietuvių Chartą, Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, pasirėmęs Jungtinių Tautų Or
ganizacijos Visumos Susirinkimo paskelbtąja Visuotine 
Žmogaus Teisių Deklaracija, nustatė šią laikinąją Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės santvarką:

I.
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES VIETOS

’ ORGANIZACIJA
1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės apylinkė

1. Kiekvienoje pasaulio vietoje, kur yra bent dešimt 
lietuvių, yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
apylinkė.

Prireikus krašto valdyba gali leisti sudaryti apylinkę 
ir mažesniam lietuvių skaičiui.

Apylinkės ribas nustato krašto valdyba.
2. Apylinkės reikalus sprendžia apylinkės susirinkimas. 
Jis:
a. renka apylinkės valdybą ir apylinkės kontrolės 

komisiją,
b. taria apylinkės veiklos planą,
c. tvirtina metinę apylinkės sąmatą ir apylinkės kon

trolės komisijos patikrinta sąmatos vykdymo apy
skaitą,

d. taria įmokas savo apylinkės reikalams,
e. taria kitus PLB krašto organizacijos statuto pa

vestus arba aukštesniųjų PLB organu ar susirinkimo 
pilnateisių dalyvių pasiūlytus klausimus

3. Apylinkės susirinkimas kviečiamas bent kartą per 
metus. Apylinkės valdyba gali kviesti apylinkės susi
rinkimą kiekvienu metu. Ketvirtadaliui apylinkės pil
nateisių lietuvių arba apylinkės kontrolės komisijai 
raštų pasiūlius ir svarstytinus dalykus nurodžius, apy
linkės valdyba turi sukviesti apylinkės susirinkimą ne 
vėliau kaip per dvi savaitės siūlymą gavus.

4. Susirinkimą kviesdama apylinkės valdyba bent 
prieš tris dienas praneša apylinkės pilnateisiams lietu
viams susirinkimo laiką, vietą, darbų tvarką ir 5 str. 
taisykles.

5. Susirinkimas įvyksta dalyvaujant ne mažiau kaip 
pusei pilnateisių apylinkės lietuvių.

Kviečiamu laiku reikalingam skaičiui nesusirinkus, 
po valandos susirinkimas įvyksta nežiūrint pilnateisių 
dalyvių kiekio, bet jis tegali tarti tuos dalykus, kurie 
buvo pažymėti susirinkimo kvietime.

6. Susirinkimą pradeda apylinkės valdybos pirminin
kas arba jo pavestas.

Susirinkimui vadovauja susirinkimo išsirinktas pir
mininkas.

7. Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pir
mininkas pasikviečia sekretorių.

Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir se
kretorius.

8. Susirinkimas taria paprasta pilnateisių dalyvių 
balsų dauguma. PLB krašto organizacijos statutas at
skiriems klausimams gali numatyti kvalifikuotą susi
rinkimo balsų daugumą.

9. Pilnateisis susirinkimo dalyvis yra kiekvienas apy
linkės lietuvis ne jaunesnis kaip 18 metų.

10. Ir turįs 18 metų apylinkės lietuvis nėra pilnatei- 
*sis, jeigu jis:

a. kenkia Lietuvių Tautai,
b. priešingas Lietuvos nepriklausomybei,
c. pritaria bolševikinei ar kitokiai Lietuvos okupacijai.
11. Kas pagal 10 str. nėra pilnateisis lietuvis, nustato 

krašto valdyba. Ji gali tatai pavesti apygardos valdybai.
12. Krašto valdybos pripažintas nepilnateisiu lietuvis, 

PLB krašto organizacijos statuto nustatyta tvarka, gali 
skųstis garbės teismui.

Garbės teismo sprendimas galutinis.
13. Pripažintam nepilnateisiu lietuviui teisių grąžini

mo tvarką nustato PLB krašto organizacijos statutas.
14. PLB apylinkei vadovauti yra apylinkės valdyba. 
Ji:
a. vykdo apylinkės susirinkimo nutarimus,
b. organizuoja lietuvių auklėjimo ir švietimo įstaigas 

ir rūpinasi jas išlaikyti,
c. rūpinasi apylinkės kultūrine ir socialine veikla,
d. moraliai ir materialiai remia lietuvius nelaimės 

atvejais,
e. rūpinasi lietuvių vardo orumu,
f. renka tautinio solidarumo įnašus,
g. atstovauja lietuviams' vietos valdžios ir privatinėse 

įstaigose,
h. tvarko apylinkės lietuvių kartoteką,
i. parengia ir pateikia apylinkės susirinkimui tvirtinti 

apylinkės sąmatą ir kontrolės komisijos patikrintą 
sąmatos vykdymo apyskaitą,

k. atlieka kitus šių nuostatų, PLB krašto organizacijos 
statuto arba aukštesniųjų PLB organų pavestus 
uždavinius.

15. Apylinkės Valdybą sudaro ne mažiau kaip trys 
nariai: pirmininkas, iždininkas ir sekretorius.

16. Apylinkės valdyba renkama vieneriems metams.
17. Apylinkės valdybos nariui mirus ar dėl kitų prie

žasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vienon įeina per 
valdybos narių rinkimus daugiausia iš eilės balsų gavęs 
kandidatas.

18. Esant mažiau kaip 20 pilnateisių lietuvių apylinkės 
susirinkimas gali nutarti vietoje apylinkės valdybos 
rinkti apylinkės seniūną.

19. Apylinkę likvidavus, jos turtas ir dokumentai per
duodami krašto valdybai.,

2. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės apygarda
20. Krašto valdyba gali apylinkes grupuoti į apygardas.
21. Apygardos reikalams tvarkyti yra apygardos su

važiavimas ir apygardos valdyba.
22. Apygardos suvažiavimą sudaro apylinkių valdybų 

pirmininkai ir seniūnai.

II.
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO 

ORGANIZACIJA

7. Pasaulio Lietuvių Seimas
<42. Vyriausias Pasaulio Lietuvių Bendruomenės rei

kalų sprendėjas yra Pasaulio Lietuvių Seimas.
Jis:
a. nustato Pasaulio Lietuvių Bendruomenei konsti

tuciją,
b. priima Pasaulio Lietuvių Bendruomenės centro or

ganizacijos statutą,
c. priima PLB Kultūros Fondo statutą,
d. renka Pasaulio Lietuvių Vyriausiąją Valdybą ir 

Vyriausiąją Kontrolės Komisiją,
e. nustato PLB veiklai bendrąsias gaires,
f. priima Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos 

veiklos apyskaitą,
g. taria kitus Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdy

bos, Vyriausiosios Kontrolės Komisijos, seimo na
rių ar kurios krašto valdybos siūlymus.

43. Pasaulio Lietuvių Seimą sudaro PLB '.raštų ta
rybų rinkti atstovai.

Atstovų rinkimo tvarką nustato PLB krašto organi
zacijos statutas.

44. Krašto taryba nuo vieno pilno ar nepilno 1009 
lietuvių “renka 1 atstovą, nuo tolimesnių 2000- lietuvių 
arba ne mažesnio kaip 1500 likučio renka antrą atstovą, 
nuo tolimesnių 3000 lietuvių arba ne mažesnio kaip 2500 
likučio renka trečią atstovą, nuo tolimesnių 4000 lie
tuvių arba ne mažesnio kaip 3500 likučio renka ketvirtą 
atstovą ir nuo kiekvienų tolimesnių 5000 lietuvių arba ne 
mažesnio kaip 4500 likučio renka dar po vieną atstovą,.

45. Rinkdama du ar daugiau atstovų krašto taryba 
laikosi proporcinės rinkimų tvarkos.

46. Atstovai į Pasaulio Lietuvių Seimą renkami ket- 
veriems metams.

Atstovui kadencijos metu mirus ar dėl kitų priežasčių 
nustojus atstovu būti, krašto taryba likusiajam kaden
cijos laikui renka naują atstovą.

47. Atstovu gali būti kiekvienas pilnateisis lietuvis 
ne jaunesnis kaip 21 metų.

48. Pasaulio Lietuvių Seimą sesijos šaukia Pasaulio 
Lietuvių Vyriausiosios Valdybos pirmininkas..

Paprastosios sesijos Pasaulio Lietuvių Seimas šau
kiamas kartą per dvejus metus.

Pasaulio Lietuvių Vyriausiajai Valdybai nutarus arba 
7’ seimo narių pasiūlius, Pasaulio Lietuvių Seimas šau
kiamas nepaprastosios sesijos.

49. Pasaulio Lietuvių Seimo sesija įvyksta susirinkus 
ne mažiau kaip V» Pasaulio Lietuvių Seimo narių.

50. Pasaulio Lietuvių Seimo sesijos šaukimo tvąrką, 
jo prezidiumo narių skaičių, jų pareigas bei rinkimo 
tvarką ir Pasaulio Lietuvių Seimo posėdžiavimo tvarką 
nustato PLB centro organizacijos statutas.

8. Pasaulio Lietuvių Vyriausioji Valdyba
51. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei atstovauti, jos 

veiklai instruktuoti, koordinuoti, skatinti ir plėsti yra 
Pasaulio Lietuvių Vyriausioji Valdyba.

Ji:
a. vykdo Pasaulio Lietuvių Seimo nutarimus,
b. siūlo priemonių kraštų valdyboms lietuvybei ug

dyti,
c. informuojasi ir informuoja kraštų valdybas apie 

lietuvių padėtį,
d. pateikia Pasaulio Lietuvių Seimui pranešimą apie 

pasaulio lietuvių kultūrinę ir socialinę padėtį,
e. organizuoja priemonių Lietuvių Tautai nelaimėse, 

padėti,
f. tvarko pasaulio lietuvių kartoteką,
g. nustato PLB ženklą,
h. nustato PLB garbės žyminį ir jo suteikimo tvarką,
i. tvirtina PLB Kultūros Fondo sąmatą ir sąmatos 

_ vykdymo apyskaita,
k. palaiko santykius su kitomis tautomis,
l. atlieka kitus šių nuostatų, PLB centro organizaci

jos statuto ar Pasaulio Lietuvių Seimo pavestus 
uždavinius.

52. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos nariu 
gali būti kiekvienas ne jaunesnis kaip 21 metų pilna
teisis lietuvis. ■

53. Pasaulio Lietuvių Seimui absoliutine visų sesijos 
atstovų balsų dauguma pareiškus nepasitikėjimą Pasau
lio Lietuvių Vyriausiajai Valdybai ar kuriam jos na
riui, nepasitikėjimą pareikštasis atsistatydina.

54. Pasaulio Lietuvių Vyriausioji Valdyba atsistatydina 
naujam Pasaulio Lietuvių Seimui susirinkus.

55. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos nariui 
mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti nariu, jo vie
ton iki artimiausios Pasaulio Lietuvių Seimo sesijos 
įeina per Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos na
rių rinkimus daugiausia iš eilės balsų gavęs kandidatas.

56. Pasaulio. Lietuvių Vyriausiosios Valdybos sudėtį, 
posėdžiavimo bei nutarimų darymo tvarką, jos narių 
kompetenciją bei pareigas, jai ar atskiriems jos nariams 
nepasitikėjimo reiškimo tvarką nustato PLB centro or
ganizacijos statutas.

9. Pasaulio Lietuvių Vyriausioji Kontrolės Komisija
57. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos ir kitų

PLB centro įstaigų turtui ir atsiskaitymui prižiūrėti ir 
tikrinti yra Pasaulio Lietuvių Vyriausioji Kontrolės Ko
misija. - .

58. Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Kontrolės Komisi
jos sudėtį ir darbo tvarką nustato PLB centro organiza
cijos statutas.

(Perkelta į 4 pusi.)

SANTVARKOS NUOSTATAI
Jis:
a. taria apygardos reikalus,
b. renka apygardos valdybą ir apygardos kontrolės 

komisiją.
23. Apygardos valdybą sudaro ne mažiau kaip trys 

nariai: pirmininkas, iždininkas ir sekretorius.
Ji:
a. prižiūri, derina ir skatina apylinkių veiklą,
b. atstovauja apygardos lietuviams vietos valdžios ir 

privatinėse įstaigose,
c. parengia ir pateikia krašto valdybai tvirtinti apy

gardos sąmatą ir kontrolės komisijos patikrintą-są
matos vykdymo apyskaitą.

24. Apygardos valdybos nariui mirus ar dėl kitų prie
žasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina per 
valdybos narių rinkimus daugiausia iš eilės balsų gavęs 
kandidatas.

25. Apygardos valdybos kadencijos laiką, sudėtį, po
sėdžiavimo bei nutarimų darymo tvarką ir jos -narių 
kompetenciją bei pareigas nustato PLB krašto organi
zacijos statutas.

26. Apygardą likvidavus, jos turtas ir dokumentai per
duodami krašto valdybai.

3. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės krašto taryba
27. Vyriausias PLB reikalų tvarkytojas kiekviename 

krašte yra krašto taryba.
Ji:
a. nustato PLB krašto organizacijos statutą,
b. renka krašto lietuvių atstovus į Pasaulio Lietuvių 

Seimą,
c. renka krašto valdybą ir krašto kontrolės komisiją,
d. nustato krašto valdybos būstinę,
e. nustato krašto lietuviams tautinio solidarumo įnašo 

normą,
f. tvirtina krašto valdybos sąmatą ir krašto kontrolės 

komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą,
g. taria kitus Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdy

bos, krašto valdybos, krašto kontrolės komisijos ar 
tarybos narių siūlymus.

28. Krašto tarybą sudaro krašto pilnateisių lietuvių > 
tiesioginiu ir slaptu balsavimu dvejiems metams rinkti 
nariai.

Krašto tarybos narių negali būti mažiau kaip devyni.
29. Krašto tarybos nariu gali būti kiekvienas pilna

teisis krašto lietuvis ne jaunesnis kaip 21 metų.
30. Krašto taryba paprastosios sesijos šaukiama kar

tą per metus.
Krašto valdybai nutarus arba M krašto tarybos na

rių *raštu pasiūlius ir svarstytinus dalykus nurodžius, 
krašto taryba šaukiama nepaprastosios sesijos.

31. Krašto tarybos sudėtį, jos narių rinkimo tvarką, 
jos prezidiumo narių skaičių, jų pareigas ir jų rinkimo 
tvarką, tarybos sesijos šaukimo ir tarybos posėdžiavimo 
tvarką nustato PLB krašto organizacijos statutas.

4. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba
32. Kiekviename krašte PLB veiklai organizuoti ir 

vadovauti yra krašto valdyba.
Ji:
a. prižiūri ir instruktuoja apylinkių ir apygardų veiklą,
b. rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo orumu,
c. rūpinasi švietimo ir kultūros reikalais,
d. atstovauja lietuviams krašto valdžios ir privatinėse 

įstaigose,
e. rūpinasi PLB lėšomis ir organizuoja aukų vajus,
f. tvarko krašto lietuvių kartoteką,
g. tvirtina apygardų sąmatas ir sąmatų vykdymo apy

skaitas,
h. palaiko ryšius su kitomis tautomis,
i. parengia ir pateikia krašto tarybai tvirtinti savo 

sąmatą ir krašto kontrolės komisijos patikrintą są
matos vykdymo apyskaitą,

k. vykdo krašto tarybos nutarimus,
l. vykdo kitus šių nuostatų, PLB krašto organizacijos 

statuto ar Pasaulio Lietuvių Vyriausiosios Valdybos 
pavestus uždavinius.

33. Krašto valdybą sudaro ne mažiau kaip trys na
riai: pirmininkas, iždininkas ir sekretorius.

34. Krašto valdybos nariu gali būti kiekvienas pilna
teisis krašto lietuvis ne jaunesnis kaip 21 metų.

35. Krašto valdybos nariui mirus ar dėl kitų prie
žasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina per 
krašto valdybos narių rinkimus daugiausia iš eilės bal
sų gavęs kandidatas.

36. Krašto valdybos sudėtį, kadencijos laiką, posėdžia
vimo bei nutarimų darymo tvarką ir jos narių kompe
tenciją bei pareigas nustato PLB krašto organizacijos 
statutas.

37. Likvidavus PLB krašto organizaciją, jos turtas ir 
dokumentai perduodami Pasaulio Lietuvių Vyriausiajai 
Valdybai.

5. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės krašto organizacijos 
kontrolė

38. Apylinkės, apygardos, krašto valdybos ir kitų PLB 
krašto įstaigų kasai, turtui ir atsiskaitymui prižiūrėti 
bei tikrinti yra apylinkės, apygardos ir krašto kontrolės 
komisijos.

39. Kontrolės komisijos sudėtį, kadencijos laiką ir 
darbo tvarką nustato PLB krašto organizacijos statutas.

6. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės teismas
40. Lietuvių tarpusavio nesusipratimams spręsti kiek

viename krašte yra PLB garbės teismas.
41. Garbės teismo santvarką, kompetenciją ir teiseną 

nustato PLB krašto organizacijos statutas.
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Lietuvybės išlaikymo ir ugdymo keliais
(PLB organizaciją pasitinkant)

Nors mūsų, broliai, nedaugei yra. 
Tačiau tvirti mes. jei riš vienybė.
Į darbą stokim vyras | vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

visus, nes visi gyvename vienų 
lietuviškuoju gyvenimu ir i_,ieiu 
vqs laimėmis bei nelaimėmis. Vi
suose lietuviuose plaka ta pati 
lietuviškoji širdis. Čia yra mūsų 
laimėjimo laidas ir Lietuvos iš
sigelbėjimas iš dabartinių nelai
mių ir pavojų.

Lietuvių vienybė Lietuvai ir 
patiems lietuviams yra visada 
gyvybinis reikalas. Jis yra visada 
tas pats nepriklausomai nuo to, 
kaip Lietuva gyvena — laimingai 
savo laisvu ir nepriklausomu gy
venimu, ar didelėse nelaimėse ir 
pavojuose, kaip dabar. Ji lietuvių 
tautai ypatingai reikalinga šian
dieną, kai tauta gyvena pavojin
giausius savo istorijos laikus. To
dėl Pasaulio Lietuvių Bendruo-

Šiais žodžiais kreipėsi mūsų 
tautos pranašas į lietuvius tuo 
metu, kai „didžios nelaimės spau
dė tėvynę, o priešas laukė jos 
prapuolimo“. Vincas Kudirka ne- 

. kitaip galvojo. Jis savo ,,Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi“ pas
kelbė lietuviams amžiais įsidėmė
tiną įpareigojimą. Ogi tolimosios 
praeities sutemų ir pavojų gady
nėje kunigaikštijomis suskilusią 
ir tarpusavy kovojančią Lietuvą 
varu suvarė į vienybę išmintingas 
ir toli matąs karalius Mindaugas. 
Jis, apjungęs Lietuvos valstybę, 
ją išgelbėjo nuo priešų, kurie pa
sinaudoję, Lietuvos susiskaldy
mu, tykojo ją pasiglemžti.

Vienybė teikia stiprybės. Vie
nybėje— galybė. Bet vien tik me
chaninės vienybės, vien tik su- menės vaidmuo, kai ji bus suor- 
jungtų rankų — per maža. Reikia, ganizuota, kai jos rėmuose aktin- ___ * ___ _____ ____~
kad mechaninę sujungtų rankų gai susiburs visi lietuviai ir veiks energijos, ir širdies, ir pinigo, ir 
vienybę gaivintų moralinė sielų Lietuvių Chartos dvasia, bus le- jp garbės, ir sveikatos, nes 
vienybę. Kasgi'sielas gali suvesti miamas, ir PLB organizacijos pa- įaį yra pirmaeilė tautinė pareiga, 
į tokią vienybę, kuri stebukladarę grindų sudarymo diena bus isto- Ta pareiga turi būti atlikta sąži- 
galybę gimdo?! Tai turi ir gali rinė Lietuvai. . ningiausiai, su visu atsidėjimu ir
padaryti bendrieji tautiniai idea- Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi- pasiaukojimu. Nebus atliktas 
lai, tėvų — protėvių papročiai, nimo Komitetas atliko didelį tau- plb organizacinis darbas — ne
gryna lietuviška šeima su gryna tai darbą, išleisdamas Lietuvių bus atlikta didžioji tautinė pa- 
nesudarkyta tėvelių lietuviškąja Chartą ir Laikinuosius Pasaulio rejgą. Tad 
kalba, tautinis solidarumas, ne- Lietuvių Bendruomenės Santvar- 
paisant jokių politinių, religinių kos nuostatus. Pati PLB organi- 
ar kitų skirtingumų, tarpusavio zacija ir jos veikla jau priklauso Į darbą stokim milžinais! 
meilė, broliška jautri savišalpa, visiems lietuviams, išblaškytiems • •. Ginkim, ką mūsų proseniai 
neleidžianti pavargti nė vienam po viso pasaulio plačiąsias erd- gynė!
savo tautiečiui, Lietuvos laisvė ir ves, pradedant nuo didžiųjų lie- Žadinkim brolius meile drąsia!“
nepriklausomybė. Šitie taigi yra 
sielų vienybės svarbiausieji pa
grindai.

Visa lietuvių tauta su visais sa
vo vaikais, kur jie bebūtų ir kaip 
begyventų — savoj tėvynėj ar bet 
kuriame pasaulio krašte, Lietu
voje būtų gimę ar svetimojoj že
mėj, — sudaro vieną gyvą lietu
viškąjį kūną, lietuvių bendruo
menę. Suskaudus mažiausiai kūno 
dalelei, jis visas kenčia. Jis su
kaupia visas jėgas tai nelaimei 
pašalinti. Lietuvių tautos kūnas, 
visa lietuvių bendruomenė ken
čia kartu su kenčiančiu kad ii 
mažiausiu savo nariu. Ne tik ken
čia, bet tuoj imasi reikiamų prie
monių tai savo nario kančiai pa
šalinti ar bent sumažinti. Ben
druomenė neleis savo broliui 
vargti. Visi už vieną, o vienas už

M. KRUPAVIČIUS

tuvių išeivių sambūrių JV ir ki
tur ir baigiant mažiausiais, kur 
tebus galima viena PLB apylinkė, 
pradedant nuo lietuvio darbinin
ko ir baigiant akademiku. Prie 
šio didelio ir atsakingo darbo turi 
prisidėti visi lietuviai, gyveną 
laisvės kraštuose, kur nepasiekia 
smaugliškoji bolševiko ranka.

Vienas pradedamojo darbo pa
sisekimo laidų — bendras darbas 
senojo išeivio su naujuoju. Nau
jieji ypatingu atsidėjimu prie jo 
turi prisidėti, nes jiems daugiau 
duota. Jie daugiau pasinaudojo 
savo laisvosios tėvynės gėrybė
mis. Jie, pagaliau, geriau žino sa
vo patyrimu laisvosios tėvynės 
vertę bei tautinės vienybės reikš
mę. Bet nemažiau prie to darbb 
turi prisidėti ir senieji išeiviai. 
Jie daugiau gali savo gyvenamu-

Naujas Pasaulio Lietuvių Bendruom
enės narys. Pirmieji žinglniai laisvoje 
Kanados žemėje.

ose kraštuose. Juos daugiau įga
lina jų turimos gygenamo krašto 
piliečio teisės, kalbos mokėjimas, 
turima įtaka ir pažintys, paga
liau, medžiaginis apsirūpinimas. 
Ko vieniems trūksta, turi antrieji. 
Krūvon sudėję, turės tai, kas ku
riamam darbui yra būtina. Nie
kam nevalia nuo PLB organiza
vimo darbo atsisakinėti dėl savo 
nepajėgumo, dėl svetimos piliety
bės, dėl priklausymo svetimai 
valstybei, nes „niekas negali būti 
prievartaujamas savo ryšį su tau
tine bendruomene nutraukti“. 
Kiekvienas ir visokiose sąlygose 
ras galimybių prie to darbo pri
sidėti ir ji dirbti pagal savo jėgas 
ir išgales. Lojalumas gyvenama
jam kraštui ir ištikimybė savajai 
tautai yra suderinami dalykai.

Tad „į darbą, į darbą, kaip Die
vas įsakė“. Viso pasaulio lietu
viams išmušė valanda sukrusti į 
naująjį lietuvių vienijimo ir lie
tuvybės išlaikymo bei ugdymo 
darbą. Į tą darbą reikia įdėti ir 

Tremtiniai sveikina 
.Komitetą Laisvajai Europai'
International Committee of Po

litical Refugees and Displaced 
Persons in Germany Muenchene 
praneša, jog „Komitetas Laisva
jai Europai“ J. A. Valstybėse, ku
riam priklauso žinomos amerikie
čių viešojo gyvenimo asmenybės, 
tremtyje gyvenantiems politini
ams pabėgėliams reiškia jų tikslų 
— jų tėvynės laisvės bei nepri
klausomybės — pripažinimą ir dėl 
to politiniams pabėgėliams Vo
kietijoje rado gyvą atgarsį.

INCPORE, kaip aukščiausioji 
Vokietijoj gyvenančių 18 tautinių 
grupių socialinė ir kultūrinė at- 

. Uždekim meilė ’sau krūtinę! stovybė, ta proga nutarė sušaukti 
iškilmingą posėdį, kuris įvyks 
liepos 2 d. 10 vai. Amerikos Na
muose Muenchene. (Ass. of the 
Auth. DP Publishers.)

Lietuva JAV enciklopedijoj
Tik dabar pasirodžiusiame JAV pavo ir pašalino jo teisėtą vyriau-

enciklopedijos „The Americana 
Annual 1949" tome yra išspaus
dinta straipsnių apie Pabaltijo val
stybes. Su pasitenkinimu tenka 
konstatuoti teisingos informacijos 
apie Lietuvą, kurių suteikimo nuo
pelnas priklauso Lietuvos konsu
lui Daužvardžiui. Enciklopedijoje 
tarp kitko rašoma taip: „Lietuva 
nuo 1940 m. birželio mėn. yra 
svetimos armijos okupuota ir val
doma. Vadovaudamiesi slaptais 
nacių-sovietų 1939m. susitarimais, 
sovietai 1939m. spalių mėn. pri
metė Lietuvai savo armijos įgulas, 
1940m. birželio mėn. kraštą oku-

sybę, liepos 1 d. paleido teisėtai 
išrinktą seimą, liepos 14—15 d. 
įvykdė „rinkimus" į marijonetinį 
seimą, liepos 21 d. išprievartavo 
iš jo sovietizacijos rezoliuciją ir, 
paneigdami tarptautinę teisę bei 
lietuvių tautos suverenines tei
ses, 1940 m. rugpiūčio 3d. Lietuvą 
inkorporavo į TSRS. Lietuvių tau
ta pasmerkė šią rezoliuciją ir 
aneksiją. Jos nepripažįsta JAV ir 
kitos vyriausybės. Lietuvos teisė
tą vyriausybę ir jos atstovus už
sieny pripažįsta JAV ir kitos lais
vos valstybės, jų tarpe ir Vati
kanas.“ (E)

Jysk. V. Brizgys 
apsilankė Winnipege
VEIKLUS KLS SKYRIUS

Didelis įvykis Winnipeg© lietu
vių kolonijoj buvo vysk. V. Bliz
gio apsilankymas. Džiaugėsi jo 
vizitu ne tik buv. dypukai, bet 
buvo patenkinti ir senieji lietu
viai, kurie po 30—40 metų pirmą 
kartą pamatė lietuvį vyskupą. 
Salėje prisirinko tiek lietuvių, 
kiek jokiomis kitomis progomis 
nesusirenka. Ryšium su vysk, 
apsilankymu nuskambėjo lietuvių 
vardas ir angliškoje spaudoje. Du 
kartus apie tai rašė didžiausias 
Winnipeg© laikraštis ,,The Winni
peg Free Press“, kartu įdėdamas 
nuotrauką, ir vienąkart rašė „The 
Winnipeg Tribūne“ — konserva
torių, kuris lietuvių klausiniu da
žniau parašo, negu aukščiau mi
nėtas liberalų.

„Žiburių“ skaitytojams jau ži
nomi Kanados lietuvių ginčai ir 
nesusipratimai. Trumpai reikia 
pasakyti, kad tuos ginčus pas
kleidė ir vienybę suardė vienos 
partijos noras tvarkyti visą Ka
nados lietuvių gyvenimą. Susida
rė daug nereikalingų ginčų ir net 
šmeižtų, energijos eikvojimo. Ži
noma, tie ginčai persimetė ir į 
Winnipegą. Lietuviai suskilo į dvi 
puses: Kanados Lietuvių Tarybos 
skyrių ir Kanados Lietuvių Są
jungos skyrių.

KLS skyrius turi 56 narius. 
Tuojau po susiorganizavimo jis 
pareiškė savo veiklą. Buvo para
šyta aukščiau minėtiems laikraš
čiams protestų prieš sovietų šmei
žtą JT, kad, girdi, DP vežami į 
Kanadą vergų darbams ir 11. 
Skyrius rengia arbatėles, kad 
jaunimas turėtų progos pabūti 
bendrai ir nenutolti nuo lietuvių. 
Skyriui vadovauja Jz. Simonavi- 
čius.

Vykstančius į Winnipegą ar pro 
jį, esant reikalui, KLS skyrius 
prašo kreiptis į vicepirm. Mykolą 
Janušką, gyv. Langside 137, telet 
36.483. Jis įpareigotas teikti viso
kią pagalbą naujai atvykstantiems 
lietuviams buto, darbo suradimo 
ir kitais klausimais. St. Bujokas

— Prof. dr. A. Liaugminas pra
dėjo profesoriauti naujai įsikūru
siam Andų Universitete, Bogotoje, 
Kolumbijoj, P. Amerikoj. Jo žmo
na ten pat Pedagogijos Institute 
yra akompanijatorė baleto skyriuje.

(8.) Paulius Jurkus

VIENO AUKSINO ISTORIJA
Gražiai jis kalbėjo, ir aš pano

rau būti pas šitą malonų poną.
— Žinoma, parduoti galima. 

Pas jus nežus... O mes už tuos 
pinigus galėsim tęsti tyrinėjimus.

— Malonu, ponai, — ištraukė 
piniginę ir sumokėjo pinigus. 
Sėkmės tyrinėjimuos, Džiugu, 
kad puoselėjamas mokslas. Mano 
parama jums! Sudie!

Paėmė mane ir išėjo.
Prie durų stovėjo blizganti ma

šina. Tokios dar nebuvau matęs, 
keliaudamas per žmones. Įsėdo. 
Pažiūrėjo į mane, ir abudu nu
sišypsojom. Įsidėjo į liemenės 
kišenę, ir paleido mašiną.

Skridom greit iš gatvės į gat
vę. Džiaugiausi ir svajojau. Pra
dėsiu naują, tikrą savo gyveni
mą.

Mašina sustojo prie pono na
mų. Įėjom į gražius kambarius, 
kur mane visiems parodė:

— Mūsų giminės talismanas!
Sužiuro smalsios akys. Nejau

kiai dairiausi. Visur stiklas, pa
veikslai, gėlės, margos suknelės, 
kostiumai ir linksmi veidai. 

— Nors brangiai sumokėjau, 
bet turėsiu kuo pasigirti. Reikia 
mokslas remti. Įsivaizduokit, po
žemiuos surado...

Ponas, gerai nusiteikęs, atidarė 
spintelę ir išgėrė brangaus gėri
mo taurelę. Įsidėjo mane ir nuė
jo į savo kabinetą.

Rado daug laiškų ir telegramų, 
kuriuose skelbė apie kylančias 
jo prekių kainas ir didelį parei
kalavimą.

Pradžiugęs sėdo į automobilį 
ir išvažiavo į fabriką.

Linksmas švilpavo, signalizavo 
ir svajojo apie naujus namus ir 
įmones.

Kely siūbavo elgeta ir, pama
tęs mašiną, sulaikė ją.

— Pone, — kalbėjo jis, — pa
sigailėk mano jaunystės...

— Prašau man netrukdyti... 
Aš moku labdaros draugijoms 
didžiausius pinigus ... kreipkis 
į jas...

— Pone,- juk dirbau jūsų fa
brike, kol netekau kojos ...

— Nepykink manęs, policiją 

pašauksiu, — paspaudė rankeną 
ir nuvažiavo.

Aš sudrebėjau. Kas gi čia? Ne
gi kartosis senosios istorijos?

Įėjęs į kontorą, liepė susirink
ti tarnautojams ir išklausyti nau
jų žinių. Pablyškę žmonės kėlės 
nuo stalų ir ėjo į direktoriaus 
kabinetą, nelaukdami nieko gero.

Ponas kalbėjo, kad prekių kai
na staigiai kritusi, tenką pusvel- 
čiai parduoti. Todėl reikią dar 
stropiau dirbti, kad išvengtų sko
lų. Jis apgailestavo, negalįs pa
daryti džiaugsmo ir pakelti algų, 
kaip buvo žadėta.

Apstulbęs klausiausi savo šei
mininko kalbos ir nesupratau, 
kodėl taip daro. Norėjau šnypš- 
telt tarnautojams, kad ponas juo
kauja, bet jis ėjo į fabriką, kur 
keli šimtai darbininkų audė dro
bes.

Oriai traukė tarp staklių, davė 
nurodymus ir įspėjimus, kad nie
kas netinginiautų ir nepasitrauk
tų iš darbo be laiko.

Ūžė, tratėjo visi namai, ir aš 
nieko nesupratau. Koks keistas 
gyvenimas: mano šeimininkas 
skundžiasi, kai tuo tarpu taip 
brangsta prekės. Kodėl?

Grįžo vėl į automobilį ir nuva
žiavo namo.

Savo kambary jis vėl buvo 
linksmas. Vikriai skaičiavo su
mas, svajojo, kiek šį mėnesį įp
lauks pinigų, kokiais kailiais ap- 
rėdys žmoną, dukrelę ir prieš 
guldamas išsiprausė kvepiančiam 
vandeny, atsistojus prieš veidro
dį, pasigimnastikavo.

Kitą rytą jis vėl pradėjo pana
šią dieną. Kalbėjo telefonais, va
žiavo automobiliais ir trauki
niais, skundėsi visiems krintan
čiomis kainomis, griežtai reika
lavo grąžinti skolas ir pats vengė 
sutikti skolintojų, o vakare rhšė 
knygutėn stambias pinigų sumas.

Diena dienon kartojos vis tas 
pats, ir man pabodo gyvenimas.

— Bėgsiu, — tariau, — bėgsiu, 
lįsiu į žemę, ne man su žmonė
mis gyventi. Jie manęs nesupran
ta! Ir ko ilgėjausi jų ir saulės! 
Juk ten požemiuose buvo man 
geriau amžinam miege gulėti. 
Taip, eisiu į žemę, nes tarp žmo
nių gyventi nyku ir — sunku! 
Ir tryniau liemenės kišenėlę, nes 
tai buvo vienintelė viltis. Jis re
čiau ir rečiau bežiūrėjo į mane, 
nes jo kambariuose ir seifuose 
augo turtai. Pasilikau vienas sa
vo darbe ir rūpesty.

Karta pamačiau šviesą. Ir kai 
mano šeimininkas skubėjo gatve, 

nusitaikiau ir išpuoliau. Švelniai 
briauna prisiliečiau žemę, kad 
nesuskambėčiau, ir bėgau sku
bėdamas, kad kuo toliausiai nu- 
sirisčiau.

— Sulauksiu čia vakaro, — gal
vojau puldamas į dulkes, — o 
naktį keliausiu tolyn kur nors į 
požemius, kad tik nepakliūčiau 
žmonėms.

Aplink miestas gražus, naujas, 
šviesiais papuoštais langais. Pra
eina gražūs žmonės. Ir kodėl man 
čia negyventi? Ak, ne! Pažįstu 
juk pasaulį, reikia man bėgti... 
Staiga kažkas praeidamas už
gavo mane. Išsigandau, kad ne
pastebėtų.

— Dieve, auksinis pinigas, — 
kalbėjo keldamas mane.

Žiūrėjau į jį abejingai, juk 
daug sutikau žmonių, ir visi jie 
vienas į kitą panašūs. Ką da
rys mano naujasis šeimininkas, 
bučiuos, myluos, įsisius, užmu- 
šinės, vogs, plėšikaus. Visa tai 
mačiau. Ir Vėl teks bėgti . . .

Žmogus pasileido tekinas gat
ve. Aplenkė keleivius, kliuvo už 
gražiai apsitaisiusių žmonių, vi
kriai raitėsi tarp mašinų ir vis 
bėgo ir bėgo, kol pasiekė auksa
kalio nedidelę dirbtuvėlę.

(Bus daugiau)
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Gražus musu menininku pasirodymai Romoje
Birželio 14 d. Romoje atidary

ta grafikų V. K. Jonyno, Viktoro 
Petravičiaus ir Eduardo Wiiral- 
to kūrinių paroda, kurią surengė 
A. Rannitas, globojant pasiunti
nybei prie Sv. Sosto ir su Italų 
Valstybinės Raižybos įstaigos, 
vad. Calcografia, direktoriaus 
nuoširdžia pagalba.

Calcografia — tai sena įstaiga, 
dar popiežių valstybės laikais įs
teigta, specialiai skirta grafikos

parodų galerijoje yra įvykusi da
bartinė baltiečių grafikų paro
da. Kalbamos įstaigos globa ir 
prezentacija yra oficialus jos pa
talpose išstatytų kūrinių ir jų 
autorių vertingumo pripažinimas,.

Bet to negana: šiuo kartu mū
sų dailininkų vertingumas pripa- 
ž įš tam as ne vien parodų suren
gusios įstaigos autoritetingumu. 
Ir jos direktorius prof. Petrucci 
expressis verbis yra iškėlęs ned-

zičnale .turi garbės prezentuoti 
publikai ir meno kritikams, be 
savo baltiškosios kilmės, turi 
bendrumo, kurį jie stropiai iš
saugojo ir kuris aiškiai matomas 
per visus tris; ir tobulumą, ku
rio jie pasiekė ekspresyvinėmis 
priemonėmis, taip pat rimtumą, 
su kuriuo kiekvienas jų kulty- 
vuoja savo meno šaką, nors ir 
ryškiai individualiais pagrindais. 
Jonyno ir ypač Wiiralto estam-

jos galėtų dar daugiau turėti, jei 
turėtume bent kiek lėšų lietu
viškajai kultūrinei propogandai 
ir galėtume ją, tą parodą, per
kelti į kitus žymius Italijos cen
trus, iš kur jau gauta eilė pak
vietimų.

Parodą oficialiai atidarė Itali
jos švietimo viceministeris Ma
rio Venditti paties ministenu 
Gonella, buvusio tuo metu par
tijos kongrese Venecijoje, vardu. 
Viceministerį lydėjo tos pačios

ministerijos fnuziejų ir meno de
partamento direktorius prof. De 
Angeli D’Ossat. Atidaryme da
lyvavo ministeris S. Lozoraitis 
su žmona, daug Romoje gyve
nančių lietuvių ir eilė žymių 
Italijos sostinės asmenybių, ita
lų ir kitataučių menininkų, meno 
kritikų, keli muziejų direktoriai, 
žymus skaičius spaudos atstovų 
ir gausus būrys rinktinės menu 
mėgėjų publikos.

Juozas F. Mačius

meno pažangai remti. Ji tuomet 
vadinosi Calcografia della Reve- 
renda Camera Apostolica. Romai 
tapus Italijos karalystės sostine, 
įstaigos vardas pasikeitė į Reale 
Calcografia, o dabar ji vadinasi 
Calcografia Nazionale.

Iš šių trumpų pastabų aišku, 
jog ne bet kurioje privačioje

viprasmiškai išskirtinį meistriš
kumą baltiečių menininkų, ku
rių kūrinius jis prezentuoja Ro
mos visuomenei puikiai išleisto 
katalogo įžangoje, kaip reto su
sidomėjimo ir net pasimokymo 
vertus grafikos meno pavyzdžius. 
Trys raižytojai, rašo prof. Pe
trucci, kuriuos Calcografia Na-

pai, sako profesorius, yra tech
niniu atžvilgiu verti dargi visai 
ypatingo dėmesio dėl išskirtinio 
meistriškumo, su kuriuo jie yra 
realizuoti.

Šioji Romos paroda, garsinanti 
Pabaltijo valstybių vardą, be savo 
kultūrinės reikšmės, turi taip pat 
nemažos politinės reikšmės, n

Hallmarko meno konkurse
Paryžiuje paskelbti Kansas-City 

(JAV) Hallmark organizacijos me
no konkurso prancūzų sekcijos re
zultatai. 1949 metų konkurso tema 
buvo „K a 1 ė d o s” ir pagal nusta
tytas taisykles kiekvienas prancū
zų ar Prancūzijoje gyvenantis dai
lininkas turėjo teisę-pristatyti tik
tai vieną paveikslą. Prancūzų sek-
rijos organizuojamose varžybose 
dalyvavo ir du Paryžiuje gyvenan-

dailininkų. Iš šios masės darbų Ju
ry komisija atrinko 200 geriausių 
kūrinių, kurių paroda iškilmingai 
atidaryta birželio 21 d. Beaux-Arts 
galerijoje Paryžiuje. Su malonumu 
skaitome prancūzų spaudoje, kad 
parodos dalyvių tarpe yra dailinin
kas Vytautas Kasiulis. Dešimt 
parodos dalyvių gavo premijas.
Speciali Jury komisija padarė dar 
atranką 50 darbų, kurie bus išsta-

Žvilgsnis 
nuo Nebelhorno

A. Tyruolis

Į jūrą banguojančio rūko nuskendo 
Viršūnės, ir briaunos, ir olos siaubingos.
Nutilo erdvė! Nebeaidi sustingus 
Nuo garso, kurs tykiai pabriaunėmis sklando.

Čia akys paklydo ir jau neberanda 
Sau kelio, kai tiek klaikumos prisirinko. 
Kaip jūros prarajon nuskendo ir dingo, 
Kas buvo taip saulėta, miela ir šventa.

O Tėviške mano, čia man tu brangiausia, 
panėrus į jūrą siaubingojo rūko, 
Kur atspindžio tavo jau man neišvysti!

Tavęs mano akys su ilgesiu klausia: 
Ar uždanga tavo kančios nepratrūko 
Ir saulėtas rytas nebando prašvisti? A. Sešplaukis — Tyruolis išeina iš 

Innsbrucko u-to, apgynęs doktoratą

tieji mūsų tapytojai — A. Galdi
kas ir V. Kasiulis.

Kad Prancūzijoje, kur taip yra 
propaguojamas abstraktinis menas, 
dailininkai labai domisi tema ir 
kompozicija, rodo didelis susido
mėjimas šiuo konkursu — jame su 
savo kūriniais dalyvavo per 5000

tyti JAV rengiamoje parodoje. Dai
lininko V. Kasiulio darbas pateko 
ir į šią atranką. JAV surengtos 
parodos metu iš prancūzų ir ame
rikiečių sekcijų premijuotų meni
ninkų tarpo bus išrinktas dar tarp
tautinės Hallmark premijos laurea
tas.

Dabartinė lietuviu kalba
PR. SKARDŽIUS

P. L. B. santvarkos nuostatai
Atkelta iš 2 pusi.

10. Pasaulio'Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondas
59. Tautinei kultūrai remti ir palaikyti yra PLB Kul

tūros Fondas.
Kultūros Fondas veikia Pasaulio Lietuvių Seimo nus

tatytu statutu.
60. PLB Kultūros Fondą valdo ir jo lėšomis rūpinasi 

Fondo Valdyba.
61. Kultūros Fondo lėšas sudaro:
a. 25% bendrųjų PLB lėšų,
b. aukos, palikimai, dovanos,
c. kitos pajamos.
62. Organizuoti kuriame krašte aukų vajų Kultūros 

Fondas gali tik PLB krašto valdybai sutikus.

III. 
BENDROJI DALIS

11. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės lėšos
63. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės lėšas sudaro:
a. tautinio solidarumo įnašai,
b. aukos, palikimai, dovanos,
c. įmokos apylinkės reikalams,
d. kitos pajdmos.
64. Bendrųjų lėšų (63 § pp. „a“, „b“ ir „d“) 50% eina 

PLB vietos organizacijai, 25% Pasaulio Lietuvių Vyriau
siajai Valdybai ir 25% PLB Kultūros Fondui.

Kuri dalis vietos organizacijai tenkančių lėšų eina 
apylinkei, kuri apygardai ir kuri krašto valdybai — 
nustato PLB krašto organizacijos statutas.

65. Iki Lietuva bus išlaisvinta, 40% bendrųjų lėšų 
(63 5 pp. „a“, „b“ ir „d“) eina į Tautos Fondą Lietuvos 
laisvinimo reikalams, 30% PLB vietos organizacijai, 
15% Pasaulio Lietuvių Vyriausiajai Valdybai ir 15%

Doktorantu darbai
Prieš išvykdamas į JAV, rašytojas bei lite

ratas A. Šešplaukis-Tyruolis neseniai Inns
brucko universitete gavo filosofijos daktaro 
vardą už disertaciją „Herder und die balti- 
sclien Voelker“, kuria jau 1945 m. buvo tenai 
baigęs pas prof. Enzinger. Dėl susisiekimo 
suvaržymų vėliau sunku buvo patekti Aus- 
trijoi, ir tik šiemet, atlikęs emigracinę pro
cedūrą, gavo leidimą nuvykti Innsbruckan 
išlaikyti doktorato egzaminų ir apginti diser
tacijos. Naujasis daktaras — 39 metų 1933 m. 
baigęs Vytauto D. Universitetą Kaune, kur 
pagrindu studijavo germanistiką. 1933—44 m. 
dirbo keliose Lietuvos gimnazijose, dėstyda
mas daugiausia vokiečių ir lietuvių kalbą. 
Dar studijų metais, prof. Eretho paskatintas, 
gilinosi į pasirinktąją dizertacijai temą ir ją 
pradėjo rašyti 1944 m. Vienoje pas prof. 
Nadlerį. Tremtyje, gyvendamas amerikiečių 
zonos Kempteno stovykloje, visą laiką uoliai 
dirbo mokytojo darbą tenykštėje lietuvių 
gimnazijoj, nepadėdamas į šalį ir plunksnos, 
kuria nemažą indėlį Lietuvoje ir čia ligi šiol 
yra davęs mūsų literatūrai bei spaudai savo 
poezija, Goethes, Schillerio, Šekspyro Bjoem- 
sono, Rilkės, W. Scotto ir kitų rašytojų kū
rybos dalykų vertimais, taip pat straipsniais 
ir recenzijomis mūsų laikraščiuose bei žur
naluose. Tremtyje mokykloms yra išleidęs 
porą vokiečių kalbos vadovėlių.

PLB Kultūros Fondui.

12. Įvedamieji nuostatai
66. Iki šių nuostatų tvarka bus sudaryta Pasaulio Lie

tuvių Vyriausioji Valdyba, Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas sudaro Laikinąjį Vyriausiąjį PLB Or
ganizacinį Komitetą.

67. Iki šių nuostatų tvarka bus sudarytos PLB kraštų 
valdybos, Laikinasis Vyriausiasis PLB Organizacinis 
Komitetas sudaro laikinuosius PLB organizacinius ko
mitetus atskiriems kraštams.

68. Šie laikinieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
santvarkos nuostatai veiks iki Pasaulio Lietuvių Šei
mas nustatys Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konsti
tuciją. t

Šie laikinieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės san
tvarkos nuostatai Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto yra priimti 1949 m. birželio 14 d. (Protokolas 
Nr. 250).

LIETUVĖ GYNĖ TEZĘ APIE MILAŠIŲ

Kalbos mokslas yra patyręs, 
kad lietuvių kalba yra viena iš 
seniausių indoeuropiečių kalbų. 
Tuo metu, kai daugelis kitų ide. 
kalbų yra labai nutolusios nuo 
savo pirmykščio šaltinio arba 
didžiai sumišusios su kitomis 
kalbomis (pvz. dabartinė anglų 
kalba yra viena iš mišriausių 
Europos kalbų), lietuvių kalba, 
dėl savo didžios izoliacijos seno
vėje lig šių dienų yra išlikusi ne 
tik homogeninė, bet vietomis se
nesnė net už pačias seniausias 
ide. kalbas. Pvz. liet, laukas 
yra daug geriau išlaikęs šaknies 
dvibalsį au (iš ide. o<i) negu 
sanskrito 1 o k a s arba lotynų 
1 ū c u s, kur senovinis ou yra 
paverstas į ilgą o arba ū. Kiti 
tokie žodžiai, iš ide. prokalbės 
lig šiol lietuvių kalboje išlikę, 
bet kitose ide. kalbose gerokai 
pakitėją arba daug kur net vi
sai išnykę, yra: ąsa (plg. lot. 
ansa), ausis (plg. lot. a u r i s iš 
* a u s i s), bebrus, (pig. sans
krito babhrus), Dievas (plg. 
skr. devas, lot. d e u s iš *d e i- 
u o s), dūmas (plg. skr. d h ū - 
m a s), javas (plg. skr. y a v a s), 
paršas (plg. lot. p o r c u s), ra
tas (plg. skr. rathas), sūnus 
(plg. skr. sūnus) ir kt. Visi 
šitos rūšies senoviniai žodžiai 
galėjo atsirasti tais laikais, kai 
ide. kalbos dar nebuvo suskilu
sios arba jų ryšiai su prokalbe 
dar tebebuvo visai tamprūs.

Būdama didžiai sena, lietuvių 
kalba laiko būvyje nėra pasida
riusi koks nors bespalvis miši
nys: ilgai plitusi atskirumoje rr 
pašalinių įtakų mažai veikiama, 
ji lig šių dienų galėjo išlikti vi
sai vienalytė (homogeninė), iš 
esmės nesumišusi su kitomis

svetimybių, bet jos čia perdaug 
neįleido šaknų, neigiamai nepa
veikė visos lietuvių kalbos struk
tūros, ir todėl reikiamam laikui 
atėjus, daugumas jų lengvai ga
lėjo būti pašalinta, nes šalia jų 
jau nuo senovės nemaža yra bu
vę ir visai tinkamų pakaitų; pvz. 
grieko, peklos, smerties ir kt. 
vietoje jau nuo senovės lietuvių 
kalboj -buvo vartojama nuodėmė 
arba nuodžia, pragaras, mirtis. 
Dar daugiau svetimybių buvo iš
guita paskutiniaisiais laikais, 
jau atbudus tautinei sąmonei; 
pvz.: vietoj akuliorai, dūšia, ga- 
zeta, gromata, nodieja, sūdąs, zer- 
kolas ir kt, dabar visuotinai yra 
naujadarai — akiniai, siela arba 
naujadarai — akiniai siela arba 
vėlė, laikraštis, laiškas, viltis, 
teismas, veidrodis. Tai buvo ga
lima lengvai padaryti dėl to, kad 
lietuvių kalba, kaip jau minėta, 
yra iš senovės išlikusi perdaug 
nesumišusi su kitomis kalbomis 
ir savyje išlaikiusi daug senų ir 
būdingų darinių, todėl daugelis 
naujų sąvokų be jokios sunkeny
bės galėjo būti nusakyta visai 
tinkamais paveldėtais žodžiais 
arba lengvai suprantamais ir vy
kusiais naujadarais; pvz.: dabar 
niekas nebejaučia, kad mokykla, 
pieštukas, skaitmuo, skustuvas, 
uždavinys ir kt. yra naujai su
daryti žodžiai.

Bet, nepaisant labai gilios lie
tuvių kalbos senovės, pati lietu
vių rašytinė literatūra yra prasi
dėjusi visai vėlai, tik XVI am
žiuje. Mat, ilgus amžius, net ir 
sukūrę savo didžią valstybę, ypač 
Vytauto Didžiojo laikais, lietuviai 
bendriems reikalams yra vartoję 
ne savo gimtąją, bet iš pradžios 
lotynų, vėliau gudų rusų ir pa
galiau lenkų kalbą. Tik prasidė-

Birželio 15 d. Sorbonoje G. Židonytė gynė 
tezę apie Milašių. Pravartu pastebėti, kad 
Milašiaus mirimo dešimtmečio proga vis dar 
pasirodo straipsnių. Sakysim, birželio 2 d. sa
vaitraštis „ Les Nouvelles Litteraires“ deda 
Francis de Miomandre straipsnį „Paradis per
dus“, kur autorius kelia klausimą apie Mila
šiaus gimimo vietovę. Savo straipsnyje jis 
pamini, kad Greta Prozor neseniai parašė 
straipsnį apie Milašių, kur nurodo, kad gegu
žės numeris „Mercure de France“ įdėjo 
straipnį apie Milašių Andre Lebois. Sekan
čios savaitės „Les Nuov. Litt.“ numeryje turi 
tilpti Mauclere straipsnis apie Milašių ir jo 
g imino vietą, remiantis Židonytės tezės iš
vadomis. (E)-/

kalbomis. Todėl labai senu sko
linių, paskolintų iš kitų kalbų, 
yra palyginti nedaug. Patys se
niausi iš jų yra negausūs kul
tūros žodžiai, paskolinti iš seno
vės germanų (pvz. gatvė, ku
nigas, pinigas, šarvas ir 
kt.) arba iš kaimyninių slavų 
(pvz. kubilas, pipiras, sti
klas, šilkas ir kt.). Vėlyves- 
niais laikais, ėmus daugiau san
tykiauti su Vak. Europos tauto
mis,,ypač XIV a. priimant krikš
čionybę, arba šiaip iš kaimynų 
ėmus smarkiau skverbtis sveti
mai įtakai, ypač per benutau- 
stantį augštajį luomą, į lietuvių 
kalbą pateko didesnis skaičius

jus reformacijai, buvo susirūpin
ta lietuvišku spausdintu žodžiu. 
Tam reikalui Martynas Mažvydas 
1547 m. Karaliaučiuje išleido pir
mąją lietuvišką knygą, -mažąjį 
Liuterio katekizmą ir. keletą gies
mių. Po to lietuvių raštų kalba 
ypač gražiai buvo pradėjusi kles
tėti į to pat amžiaus pabaigą ir 
beveik visame XVII amžiuje. Bet 
atslūgus reformacijos įkarščiui ir 
susilpnėjus katalikiškai reakcijai 
Didžiojoje Lietuvoje, XVIII am
žiuje lietuvių raštų kalba buvo 
beveik visai sunykus^ tiesiog 
merdėjo, niekieno nežiūrima n 
nepuoselėjama. (Pabaiga kitame 
nr.)
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LAIŠKAI IS

Amerika - viršum materializmo srovės
NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERŲ VIENUOLIJA

Dažnai regimas tiktai vienas 
Amerikos šonas, kaip skriejančio 
aplink žemę mėnulio. Ar pilnas jis 
būna ar nukirptas, žiūri į mus vis 
tuo pačiu dryžu veidu. Ar užeina 
karai ar praeina, Amerika daugu
mai vis ta pati. Ji — šalis pinigo ir 
gero gyvenimo, kraštas staigmenų 
ir dinamiško kvaitulio. Apkvaista 
ne vienas, nušokęs į Atlanto ar Pa- 
cifiko pamarį, lyg kokį kaitrų pa- 
plūdymį, didžių miestų nugultą. Čia 
pats gyviausias pulsas ir pats tirš
čiausias žmonių verpetas. Jis grei
tai ateivį pagauna ir susuka. Žiū
rėk, ir „grinorius" jau kabinasi už 
limuzino, už nuosavo namo, už 
banko sąskaitos ir visų gėrybių, 
kurios gyvenimą daro lengvą ir pa
togų. Patogu plaukti su visais, kaip 
vandens masei turbina, o savo rū
pesčius sudėti į kramtomą gumą ... 
Juk tai „Amerika" — „kad ir pa
lanki krikščionybei, vis dėlto dau
gumoje modernių pagonių kraštas“ 
(J. Prunskis).

Norėdamas pamatyti kitą jos šo
ną, kaip ir mėnulio, turėtumei kop
ti į aukštesnes sferas — ne tiktai 
pasistoti, bet ir- sustoti, susimąsty
ti. Galimas daiktas, kad „ameriko
niški popieriai" ir pirštų nuospau
dos, vardinės ar nevąrdinės, vieną 
antrą kilstels truputį „aukščiau" 
— nuves iki durų, už kurių slenk
sčio lieka visi žavesiai ir blizge
siai, visos lenktynės ir rekordai, 
visa paviršiaus politūra. Patekti 
gali į namus, kur žemės kvaitulys 
netenka savo traukos, kaip kritęs 
pinigas, kurį žmonės dar ima, kad 
gyventų, bet jo nebevertina ir ne
taupo. Ar taip gali būti ir Ame
rikoje, kuri turi stipriausią valiutą 
pasaulyje? O kodėl ne? Stiprumas 
stiprumui nelygus. Pats Amerikos 
senatas, rodos, pakankamai stiprus,

bet stipri ir gili, kaip „Nevėžis prie 
Raudono dvaro."

Prisiminė Lietuva, nes apie lietu
vius vienuolius mąstau. Prisimenu 
lankęs pranciškonus Maine valsti
joj, buvęs pas marijonus Thomp- 
sone ir pas vargdienes seseles 
Putname, aplankęs kazimierietes 
Čikagoje ir ten pat viešėjęs pas 
tėvus jėzuitus, kurie tiktai pernai 
įsikūrė savo lietuvišką židinį pa
keliui į tėvynę, ir dėl to jį pavedė 
globoti „Pakelės Marijai" (Maria 
della Strada)). Kasdien dar sutinku 
Nukryžiuotojo Jėzaus seseles, nes 
čia pat yra „vyriausia jų būstinė", 
kaip bičių spiečius su savo kara
liene. Lietuviams tremtiniams jos, 
tur būt, yra mažiausiai girdėtos. 
Štai jų trumputė mano nuvogta 
istorija:

„Tėvas Alfonsas Marija, lietuvis 
pasijonistas, susirūpinęs lietuvių 
senelių ir .našlaičių globa, prašė 
Scrantono vysk. M. Hobaną leisti 
tam reikalui įsteigti lietuvaičių se
selių kongregaciją. Gavus vyskupo 
leidimą pirmas kandidačių būrys 
pradėjo noviciatą pas Marijos Ne
kaltos Širdies seseris Scrantone. Po 
kelerių metų (1924. 1. 21.) buvo 
gautas ir popiežiaus leidimas; tada 
nupirktas namas Elmhurste, prie 
Scranto (Pensilvanijoje), į kur per
sikėlė pirmosios kandidatės: Mari
ja Bugailiškiūtė, Marija Dailidaitė, 
Uršulė Dailidieniūtė, Juozapina Ja- 
kuliūtė ir Ona Kairiūtė. Jos padarė 
vienuoliškus įžadus 1925. VIII. 24. 
Tai oficiali pradžia Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų kongregacijos. Po 
metų buvo įsteigta Elmhurste se
neliams ir našlaičiams prieglauda, 
o Cambridge — pirmoji mokykla. 
Toliau didėjo seselių skaičius, bet 
ir darbo gausėjo: mokyklose, para

pijose, prieglaudose. Vasaromis bu
vo rengiamos rekolekcijos mote
rims ir mergaitėms, bet vietos se
nose patalpose vis darėsi mažiau. 
O čia dar ugnis aplankė našlaityną 
(1943). Sudėjus lietuvių parapijoms 
pinigų, buvo nupirktas Brocktone 
didelis, erdvus namas, į kurį sese
rys persikėlė 1945 m. vasarą. Namą 
įgyti daug padėjo Bostono arkiv. 
R. J. Cushin, buv. Brock tono kle
bonas, kun. J. Švagždys, dabartinis 
vienuolyno kapelionas, ir veikli 
p—lė Julija Jakavonytė. Brocktone 
dabar yra vienuolyno rezidencija 
ir senelių vyrų prieglauda, Elm
hurste — moterų senelių prieglau
da. Abejose vietose yra nemaži 
ūkiai. Be to, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselės turi dar vienuolika židinių 
įvairiose parapijose — Bostono ir 
Philadelphijos arkidiecezijose ir 
Scrantono diecezijoje. Jos yra mo
kytojos, katachetės, vargonininkės, 
slaugės..." .

Tokia yra sausa istorija, kaip ir 
visos istorijos, lyg žievė nulupta 
nuo gyvo medžio — žmonių gyve
nimo. Kai jį stebi, viskas taip 
įvairu ir gyva, o kai surašai — 
sustingsta. Reikia bent valandėlę 
pabūti su Nukryžiuotojo Jėzaus se
selėmis, stebėti jų šypsnius, kuriais 
vaikosi aikštėse mokinukus arba 
guodžia senelius, įsiklausyti į jų 
giesmes bažnyčiose, matyti visada 
džiugias ir patenkintas, kad supra
stum, kokia palaima švyti jų gyve
nimas. Visose vienuolijose tas pats 
— lietuviškose ir nelietuviškose. 
Tai skaidrūs kalnų upokšniai, raižą 
materializmo lavą, sukietėjusią kaip 
titnagas. Jei kada pateksi į Ame
riką, nepamiršk į ją pažvelgti ir iš 
šio šono, daug šviesesnio už gatvių 
reklamas. ' S. Suž.

savo kapeliono lūpomis kartą pra
šęs Viešpaties tokio stiprumo, ku-: 
ris padėtų išspręsti „problemą ma
terializmo, to kabliuko, kuris nu
ryjamas su tokiu saugumo jaus
mu ..." Norint jį pastebėti ir neuž
sikabinti, reikia bent kiek iškišti 
gąlvą viršum sunkios materializmo 
srovės — to plokščioj© Amerikos 
veido.

Bet didelė žmonių dauguma čia 
galvoja kitaip. Ji mano, kad ne
lemtas kabliukas, už kurio jaunas 
žmogus „užsikabina", yra vienuo
lynas — amerikoniško gyvenimo 
kontrastas ir kapinės. Nei čia žmo
gus bus „happy", nei jis turės 
„good time". Leisti vaikus mokyti 
vienuoliams — suprantama ir pa
geidaujama. Leisti vaikus stoti į 
vienuolijas — absurdiška. O tų 
„absurdų" vis dėlto pasitaiko ne
mažai ir dažnai. Čia ir švysteli 
Amerikos veidas iš kito šono — 
patenki į kitą srovę, ne mažiau di
namišką, kuri sruvi kita linkme, 
neburbuliuodama ir neputodama,

Kiekvienam, kas neturi turtingu dėdžių
Kam važiuoti į Argentiną? — 

Ogi kiekvienam, kas neturi tur
tingų tetų ar dėdžių kur nors ki
tur, kurių pašonėje jaustųsi taip, 
kaip savo tėvynėj. Bet kiekvienas 
kitas, kas nori dirbti ir šį tą su
geba, man atrodo, Argentinoj įsi
kurs net geriau, kaip kitur. Iš 
pradžių dėl kalbos nemokėjimo 
bus tam tikrų sunkumų, bet, jos 
pramokus, čia kiekvienas, ypač 
intelektualas, greičiau susiras sa
vo srityje darbo, negu kur kitur. 
Svarbiausia, kad čia niekas ne
trukdo pradėti darbą savarankiš
kai. Laisvės kraštas: jokių truk
dymų, jokių sutarčių, jokių sun
kumų iš prof, sąjungų pusės. Pvz., 
vienas prieš penkis mėnesius at
važiavęs karininkas jau savaran
kiškai dirba laikrodininku, pra
mokęs laikrodžius taisyti Vokie
tijoj. Prieš pora metų atvažiavęs 
inžinierius turi nuosavą fabrikėlį. 
Keli gydytojai, neseniai čia atki

lę, dirba savo srityje: vienas vi
siškai savarankiškai, kitas — kito 
gydytojo vardu, bet savarankiš
kai, trečias — asistentu ligoninėj. 
Vaistininkai susiranda darbo vai_ 
stinėse; inžinieriai gali gauti dar" 
bo kaip braižytojai; įstaigų tar
nautojai, buvusieji valdininkai, 
kalbos pramokę, tikisi gauti dar
bo vietinėse įstaigose;. Mokantieji 
kelias svetimas kalbas gali gauti 
darbo anglų ar vokiečių firmose. 
Visur lengviau tiems, kurie turi 
praktiškas specialybes. Net kuni
gams nereikėtų bijotis šito kra
što. Nuo atvažiavimo dienos gali 
gauti visą išlaikymą, aptarnavi
mą ir vidutinio darbininko atly
ginimą.

Argentinoje dabar apytikriai 
skaičiuojama 30—40 tūkstančių 
lietuvių. Daugiausia lietuvių-gy
vena Buenos Aires (priemiesči
uose, kurie turi savo namelius, 
krautuves, net fabrikus. Daugu-

LAIVE DAINAVOME DU 
KARTUS

Kaip matot, ir aš prisiyriau 
Amerikos krantus. Grohne su p. 
Nauragiu dar padainavome kon
certą. Tai paskutinis pasirodymas 
Vokietijoje. Kelionė praėjo be 
ypatingų vargų. „General Eltinge“ 
laivu plaukė 138 lietuviai, jų tar
pe ir op. sol. J. Augaitytė. Lietu
viai labai gražiai pasirodė ben
drajame tautų koncerte, kuris 
buvo pakartotas net dukart. Pro
gramą atlikome sol. J. Augaitytė 
ir aš. Turėjome laive ir kunigą — 
prof. Steponavičių. Paskutinį sek
madienį buvo pamaldos, per ku
rias giedojo abu solistai, palydint 
augsburgiškiui p. GriauzdeL Tiek 
pamaldose, tiek ir koncerte daly
vavo laivo kapitonas ir visi nuo 
tarnybos laisvi karininkai. Baigus 
lietuvišką programą, laivo' kapi
tonui ir IRO palydovui įteiktos 
dovanėlės: po knygą „Lithuania“, 
tautinę juostą ir tautinių juostų 
takelius. Kapitonas ir palydovas 
buvo labai patenkinti, pasakyda
mi kalbas, užjaučiančias lietuvius* 
kurie vieni iš visų tautybių įteikė 
dovanėles. Dar įdomus nuotykis 
padarė lietuvius garsius visame 
laive. Vienas karininkas susirgo 
apendicitu ir reikėjo greitos ope
racijos. Laivo gydytojas, jaunas 
ir neprityręs, bijojo daryti. Dr. D. 
Degesys, mūsų buvęs augsburgiš- 
kis chirurgas, tam karininkui pa“ 
darė operaciją, kuri labai gerai 
pavyko, ir jau penktą dieną pa
cientas patenkintas vaikščiojo, 
nežinodamas kaip atsidėkoti.

New Yorke puikiai, susiorgani
zavę lietuviai: išlipus į krantą, 
nereikia rūpintis jokiais formalu
mais viskas jau atlikta NCWC 
atstovų.

St. Baranauskas, Gary. Ind.

ITALIJOS LENTINIUOSE 
NAMELIUOSE

Būdami pakeliui į Australiją, 
.vieną savaitę praleidome Italijoje. 
Patalpino mus IRO stovykloje 
Carinaro kaime apie 18 km į šiaurę 
nuo Neapolio. Tai buvusios viena
aukštės lentinių namelių kareivi
nės. Dabar jose apie 1500 DP, at
vežtų iš Vokietijos ir laukiančių 
laivų į Australiją. Dauguma apgy
vendinti didelėse salėse ir tik lai
mingųjų saujelė 2—5 žmonių kam
barėliuose.

Gavę pp gerą žiupsnį utėlinių 
miltelių už apikaklės, po spyruok
linę lovą, čiužinį, tris antklodes, 
dubenėlį, šaukštą, šakutes ir peilį, 
greitosiomis apsiprausę, nuskubė
jome vakarienės. Pora samčių rie
bios, tirštos sriubos ir puskepalis 
baltos itališkos duonos — ir mes 
jau sotūs. Beje, tos riebios sriubos 
beveik visada per tirštos, būtų dar 
skanesnės, jei ne paprika. Turėda
vom vargo, kol išplaudavom tau
kus, prisimindami, kad indai plauti 
Vokietijoje būdavo kur kas leng
viau. Mūsų kasdieniniai pusryčiai 
— virintu vandeniu atskiestas kon
densuotas pienas ir puskepalis bal
tos duonos, skirtos visai dienai. 
Pietūs — tiršta makaronų ar dar
žovių sriuba su mėsgaliukais, o 
vakarienė — sriuba arba košė.

KELIONIŲ
Čia saulės, šilumos ir dulkių iki 

valiai. Vandens gi ne visada pa
kanka — ne tik plovimui, bet ir 
atsigerti. Apelsinai, citrinos, rie
šutai, vynas ir kitos pietinės gėry
bės gundyte gundo mus. Jų pilna 
visur. Pardavinėjamos be kortelių. 
Reikia tik pinigų.

Pirmąsias lirų šimtines dypu- 
kams pakišo apsukresnieji stovyk
los administracijos vyrukai, tei
raudamiesi cigarečių, už kurių 
amerikoniškųjų pokelį- mokėdavo 
100, o už turkiškųjų — 50 lirų. Ir 
taip prasidėjo bizniai, tokie ma
dingi, gyvi ir niekada nesibaigią 
Italijoje.

Pradėjom dairytis, kaip ištrūkti 
iš stovyklos. Paaiškėjo, kad pra
eiti pro italų ir DP policijos sau
gomus vartus reikalingas leidimas. 
Jį galima gauti stovykloje išgyve
nus ne mažiau kaip 24 vai. Tačiau 
apsukresnieji jau seniai švilpavo 
už spygliuotomis vielomis aptver
tos stovyklos rajono. Pasirodo, nei 
italų, nei DP policija netikrina 
iš stovyklos išeinančiųjų pavar
džių, o tik skaičių. Tuo pasinaudo
dami, greit būriai DP pasipylė po 
stovyklos apylinkes, kiekvienas 
tempdamasis su savimi šį bei tą 
parduoti. Kol kainos išaiškėjo, biz
niai dypukams buvo nuostolingi. 
Amerikoniškų cigarečių pokelis 
buvo parduodamas už 250—300 li
rų, turkiškųjų — už 150, dantų še
petėlis ar pastos tūbelė už 50, sal
dainių rutuliukas — už 30—40 lirų, 
padėvėti viršutiniai marškiniai už 
400—800 lirų ir kt. Italai didžiau
sio susidomėjimo rodė rūkalams, 
baltiniams ir skaisčių rėžiančių 
spalvų sijonėliams ar bliuskutėms. 
Tik retas gudruolis kartkartėmis 
iškeisdavo dolęriuką, gaudamas už 
jį 500—600 lirų.

Grįžtantieji stovyklon nešėsi po 
kelis kg. apelsinų, kurie čia piges
ni už obuolius, citrinų, riešutų, vy
no ir kt. Italijoj apelsinų kg 50— 
130 lirų, citrinų kg 60—120, riešu
tų kg 400, vyno litras pradedant 
nuo 100 lirų, o cinzano bonka 500 
lirų, bet galima nusiderėti net už 
350. Bene būdingiausias italų bruo
žas prekyboje — užsiprašyti dvi
gubai daugiau, o pasiūlyti dvigu
bai ir trigubai mažiau. Taigi lai
mėjo tie dypukai, kurie turėjo 
kantrybės ir drąsos pasiderėti.

Susidarę apie 2000 lirų, apsi
dairėme po įdomų Neapoli ir ap
lankėme įspūdingus Pompėjaus at
kastuosius griuvėsius. Išvykdami 
is Italijos, vėl žygiavome pro dak
tarus: rodėme raumenis ir akis.

J. Stepanas

mas susibūrę Avellanedoje, kur 
jie turi savo parapiją, mokyklą, 
salę. Toliau nemaža gyvena tru
putį tolėliau — Lanus, Temper- 
ley, Berise. Yra lietuvių kolonija 
Rosario, mažesnė Corduvoj. Ki
tuose miestuose bei miesteliuose 
taip pat gyvena atskirų lietuvių 
šeimų. Tolimojoj pietinės Argen
tinos provincijoj Chubute, naftos 
versmių mieste, Co>modoro Riva- 
davijoj, kuris apie 2000 km nuo 
Buenos Aires, yra taip pat nedi
delė lietuvių kolonija.

Kun. Ant. Valiuška
Buenos Aires, 1949. VI. 14.

SU VAIKAIS MOKYKLOJE

Turiu šiokį tokį darbą, bet ne
pastovų. Dirbu retkarčiais su 
tremtinių vaikais mokykloje. Lie" 
pos mėn. žadame pradėti mokyti 
lietuvių kalbos amerikiečių lietu
vių vaikus. Kai tai baigsiu, ne
žinau ką pradėsiu. Apįę teatrą, 
rodos, teks užmiršti, — čia ne 
madoj. Be to, seniai lietuviai bai
gia išmirti, o jaunieji lietuviškai 
nekalba. Kam gi bevaidinsi? At
rodo, teks eiti C. Čaplino pėdomis 
ir išmokti sukti kokią rankeną^ 
Darbo gauti kaskart sunkiau, ta
čiau dypukai įsitaiso. Mat, sąži
ningi darbininkai, netingi dirbti 
ir pasitenkina mažu atlyginimu. 
Pragyventi iš uždarbio galima ir 
dar atlieka, jei nesi apsunkintas 
gausesne šeima. Butų klausimas 
sunkokas. Ne dėl to, kad jų ne
būtų, bet amerikiečiai mėgsta gy
venti šešiuose ar septyniuose 
kambariuose ir nuomoja nenoriai. 
Šiuo metu pas mus pekliškai 
karšta, tikra Sachara. Laimė, kad 
gyveni prie jūros, tai gali atsi
gaivinti. .

H. Kačinskas, So Boston, Mass.
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Pasisaugokit,berneliai, 
arba pasiimkit su savim dypukes

Šiomis dienomis mano geras hagen pareiškė: „Dvejus metu tu
draugas, neseniai nuvykęs į 
Ameriką, atsiuntė labai storą laiš
ką. Jame buvo pridėta daugybė 
iškarpų iš amerikoniškų ir lie
tuviškų laikraščių su fotografi
jomis ir pranešimais. Išdėliojus 
iškarpas ant Viso stalo, galima 
buvo išvesti šitokią istoriją, kuri 
įvyko Čikagoje. \

Mūsų tautietis Eddie Vaitkus, žy
mus beisbolninkas, Philadelphijos 
komandos žvaigždė, grįžęs į sa
vo viešbutį, kur jis buvo laiki
nai apsistojęs, savo pašto dėžu
tėj rado laiškutį. Jame buvo pa
rašyta: „Nors aš jūsų ir nepa
žįstu, tačiau būtinai turiu su ju
mis susitikti, nes turiu kai ką 
svarbaus pasakyti“. Laiškutyje 
taip pat buvo nurodytas ir kam
barys tame pačiame viešbutyje, 
kur laiško autorė — Ruth Ann 
Burns jo laukianti. Lygiai 11,30 
vakaro Vaitkus pabeldė į nuro
dytas dvylikto aukšto duris. Įė
jęs į kambarį, jis paklausė kvie- 
tusios mergaitės, ko ji norinti. Ši 
paprašiusi Vaitkų truputį pa
laukti, nes ji turinti jam paruo
šusi staigmeną. Po kiek laiko ji 
grįžo į kambarį su šautuvu. Sus
kambėjo šūvis ir Vaitkus krito. 
Mergaitė prišoko prie jo, keletą 
sekundžių laikė jo ranką savojoj, 
paskiau atsistojo, paėmė telefo
no ragelį ir pranešė viešbučio 
tarnautojui, jog savo kambaryj 
ji nužudžiusi žmogų.

Kitą dieną paaiškėjo įvykio 
smulkmenos. Ruth Steinhagen,— 
taip tikrai vadinasi mergina, — 
19 metų mašininkė, jau dveji me
tai kaip „beprotiškai“ Vaitkų įsi
mylėjusi ir nepraleidžianti nė 
vienų rungtynių, kuriose jis žai
džia. Matydama, jog jis jos ne- 
mylįs, nutarė jį nušauti. Nes jei 
ji negalinti jo gauti, tai kad ir 
kitos negautų. Taip nusprendusi, 
ji nusipirko virtuvinį peilį ir 
šautuvą, nusisamdę tame pačia
me viešbutyje kambarį ir parašė 
laiškutį. Atėjus sutartam laikui, 
Vaitkus nesirodė. Ruth pradėjo 
nervintis ir išgėrė kelis stikle
lius whisky. Pusiau dvyliktą va
landą Vaitkus pabeldė į jos du
ris. Ji buvo nusprendusi jį nu
durti peiliu, o paskiau pati nusi
šauti, tačiau, Vaitkui staiga jė- 
jus, ji nespėjo ištraukti iš ran
kinuko peilio ir pakeitė žudymo 
planą. Atsinešusi šautuvą Stein-

mane varginai, o dabar turi mir
ti, ir paspaudė gaiduką“. „Baby; 
už ką tai padarei“, sušuko kris
damas Vaitkus. Ir tas šauksmas 
greičiausia išgelbėjo Steinhagen 
nuo savižudybės. Policijos tar
doma ir reporterių klausinėjama, 
Steinhagen pareiškė, jog dabar 
ji jaučiasi visiškai rami, nes ji 
turėjusi ką nors nužudyti, kad 
atgautų dvasinę ramybę. Šiuo 
metu ji pasodinta į kalėjimą. By
la eina.

E. Vaitkus tuo tarpu guli li
goninėj, kur turėjo jau dvi ope
racijas. Kulka yra visiškai prie 
širdies ir sunku išimti. Paklaus
tas, kaip jam atrodė Steinhagen 
tuo metu, kai ji šovė, jis atsakė, 
jog šaltesnio veido savo gyve
nime nematęs. Savo žudikę tą 
vakarą jis iš viso pirmą kartą 
pamatė, anksčiau jos niekad ne
pažinojo.

Šitokia istorija paaiškėjo iš 
storo laiško. Bet draugas ta pro
ga pridėjo savo komentarus. Štai 
jie:

„Amerikoj sportininkams, gra
žiems vyrams pavojinga. Čia mo
terys darbo beveik nedirba, o tik 
gražiai pasipuošusios, gerokai iš
sidažiusios mandravoja, ieško 
aukų. Nėra ko stebėtis, čia daug 
viengungių yra. Kiekvienas prieš 
vedybas pagalvoja, ar sugebės 
tarnu pas ponias būti. Be to, čia 
be mašinos beveik neįmanoma 
vesti. Sako,* koks čia vyras, kad 
neturi taksi. Kol gerai uždirbi, 
tai dar šiaip taip; bet jeigu fi
nansai sušlubavo, žiūrėk — tavo 
žmona jau dairosi apie turtinges
nius. Tremtiniams viengungiams 
reikėtų, kol laikas, pagalvoti, ar 
nevertėtų susirasti tremtinę lie
tuvaitę ir su savim pasiimti. Jos 
labai nuo amerikonkų skiriasi, 
laikosi lietuviškų papročių. Kas 
galvoja atvykęs į Ameriką susi
rasti amerikonką ir gerai gyven
ti, tas labai klysta. Paprastai čia 
vaikus gimdo moterys, bet au
gina ir nešioja vyrai.“

Žinoma, draugo laiške yra daug 
persūdymo, lygiai kaip ir įvyky
je su Vaitkum galima įžiūrėti ne
normalumų; bet mūsų berneliai, 
dobilėliai, gal galėtų kai kurių 
praktiškų išvadų čia pasidaryti.

Ant. Žvirblis

„JIE JUS VISUS NORĖTU...VA TAIP”
Sov. Sąjungoje gen. Gustaičiui mirties bausmė pakeista ištrėmimu. — 
— Stalinas Estijos ministeriui: ,Jie jus visus norėtų... va taip..

J. KUZMICKIS

E. Vaikus ligoninėj, o. R. Steinhagen už grotų. Įdomu, kas bus, kai jis visa darė, kad įtikintų baltus, jog 
Įžeis u ligoninės, o JI - Iš kalėjimo. tų kraštų nepriklausomybė nebus

Skaitau kritikos labai palankiai 
sutiktą Jozef C z a p s k i ’o knygą 
„Na nieludzkiej Zienai" (Nežmogiš
koj žemėj). Pats autorius įžangi
niame žodyje rašo:

— Ši knyga neduoda jokių išva
dų nei sintezių; ji yra tiktai pasa
kojimas apie lenko metų pergyve
nimus, stebėjimus ir mintis Sovie
tų Sąjungoje.

Kadangi knygoje liečiami ir lie
tuviai, duodu parengęs būdinges
nes vieno skyriaus ištraukas, su
skirstęs jas savo antraštėmis.

Mirties vienutėje

Temo, Juozas nutilo — reikėjo 
jau grįžti, bet prikalbėjau jį, kad 
baigtų dar savo paties kalėjiminę 
istoriją.

„Kaip tau sakiau, naktį į pirmą 
rugpiūtį (knyga rašyta 1942—47 m. 
J. Kz.) išvedė mane iš mirties vie,- 
nutės, bet vietoj į požemio dėžu
tes, kaip pirmąjį kartą, į didelę 
celę, kur buvo apie 40 žmonių, ku
rių tarpe apie 20 lenkų, keliolika 
rusų ir vienas lietuvis.

Pirmasis lenkas, kurį sutikau, 
buvo lvovietis kunigas Cienski. 
Vaikščiojo tarp mūsų, klausė iš
pažinties, davė išrišimą. Kunigas 
ne tik buvo kankintas Lvove, bet 
jo akivaizdoje buvo kankinama 

*) Lietuvių aviacijos šefas, inži
nierius konstruktorius, gen. Gustatis 
(J. Czapski’o prierašas. J. Kz.).

žinios, nes tai buvo ypatingai aukš
to mokslo žmonės, galės dar būti 
naudingos mirties pavojuje esan
čiai Sovietų Sąjungai? Taip kiek
vienu atveju galvojo du, tur būt, 
šauniausi rusai, kokius sutikau 
kalėjime, o kurių abu praleido su 
mumis pora savaičių — mąn pas
kutinių — Butirkose.

Estijos ministeris ir Stalinas
„Tose Butirkose sėdėjo nuteistas 

vienas estų ministeris, vienas iš 
svarbiųjų Estijos kooperatinio są
jūdžio organizatorių. Kaip žinai, 
estų, latvių ir lietuvių koopera
cijos buvo vienos iš geriausiųjų 
Europoje. Sovietų — baltų santy
kių madaus mėnesių mėtų, 1940 
metais, kada tos valstybės buvo 
jau priverstos sutikti su sovietų 
bazėmis, o sovietų vyriausybė dar

jauna moteris, kurios nepažino, 
kad tuo keliu priverstų jį papasa
koti apie lenkų pogrindinę kovą.

„Po valandos durys atsidarė ir 
pradėjo mus, lenkus; po vieną vesti 
į kitą celę. Ten už stalo sėdėjo 
enkavedistai, apkabinėti ordenais 
ir kiekvienam iš mūsų skelbė tą 
patį:

— Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Lenkija bendrai kovoja su bendru 
priešu; nežudysime jūsų, nebijo
kite ir kantriai laukite."

Amnestuojamas gen. Gustaitis

„Paskum mes lenkai vėl susitiko
me bendroje celėje. Po metų ma
čiau lenkus, po metų galėjau kal
bėti lenkiškai ir tik dabar supratau, 
kodėl man nebuvo įvykdytas (mir
ties. J. Kz.) sprendimas. Visi mano 
bendrakaliniaj lenkai buvo taip 
pat, kaip aš, nuteisti mirti ir taip 
pat, kaip man, sprendimai buvo 
staiga sustabdyti ryšium su vyks
tančiais Sikorski'© — Maiski'o pa
sitarimais Londone. Tuo pačiu me
tu mirties bausmė pakeista ištrė
mimu porai rusų ir lietuviui1), ku
riuos dabar atvedė į bendrą celę.

„Gal laikyta, jog jų profesinės

SSSR paliesta, eilė estų ministerių 
ir to krašto garsių veikėjų pakvie
sta į Maskvą. Stalinas Kremliuje 
priėmė juos su dideliais pietumis. 
Tame priėmime Stalinas klausinėjo 
ministerį apie estų kooperaciją, ir 
ministeris apie valandą pasakojo 
jam apie kooperatyvų plitimą bal
tų kraštuose."

„Stalinas klausėsi labai susido
mėjęs."

— Charašo, charašo, vi eto sdie- 
lali, — pasakė, paskum paėmė po 
ranka tą estų ministerį ir perėjo 
su juo per salę. Lenkė Ždanovą ir 
Molotovą, kurie, sėdėdami vienas 
šalia kito, gyvai tarpusavyje kal
bėjosi.

„Stalinas parodė juos pirštu ir 
šypsodamasis pasakė:

— Jie jus visus norėtų... va 
taip, — ir padarė ranka judesį, 
tartum užgrobiantį, — nes jie yra 
didžiarusai, o jų ruki zagriebuš- 
čije, bet aš jiems neduosiu."

„Praėjo vos trys mėnesiai po to 
pasikalbėjimo, — Estija buvo anek
suota," o svetingai Kremliuje pri
imtas kooperacinio sąjūdžio orga
nizatorius Estijoje vėl atvažiavo į 
Maskvą, bet jau apkaltame vagone 
į Butirkas."

„Ruki zagriebuščije sunku išver
sti, o nemanau, kad tie rusiški 
žodžiai būtų žodyne; be abejo, čia 
kalbama apie rankas, kurios yra 
jcaip grėbliai."

Tokia Sovietų Sąjungos tikrovė.
Tačiau autorius vienoje vietoje 

pastebi:
— Nepaisydami trėmimo, -žiauru

mo ir skriaudos, daugelis net nu
skriaustųjų nuolat dar tikėjo į 
Sovietų Revoliucijos „tiesą".

Pranešu mieliesiems skaitytojams, kad 
bausmę atidirbau. Pabaigtuvėms — aš, jis 
ir du lenkai (kaip atsimenate buvome admi
nistratoriaus olando nubausti už muštynes, 
kilusias dėl plaukų kirpimo) išgėrėme du
butelius klaikaus prancūziško armonjako, pa
sibučiavome ir sudainavome keletą folklori
nių dainų.

Dabar turiu daugiau laiko ir kartais ateinu 
| svečius Hochfeldo stovyklon. Mano pažįsta
mi, gavę numeriukus, teiraujasi, kaip aš 
praėjau pro CIC. štai trumpa išpažintis.

CIC buvo užkluptas netikėtai. Iš komiteto 
atbėgo jaunas vaikinas, mėgstąs žaisti ping- 
pongą, ir suriko paslaptingu balsu:

— Greičiau, „jie“ atvažiavo!
— Kas tokie „jie“? — paklausiau.
„Jie“... — pradėjo jis, užspringo ir iš

dūmė.
Išėjau 1 kiemą, švietė saulė, vienintelis 

stovyklos gaidys pešėsi su dviem vištom, 
profesorius Katkus rodė špygą architektienei 
Gutkauskienei, priešais komitetą stovėjo 
naujėtelaitis džipas. Kažkas diegtelėjo mano 
širdy, kažkas pakuteno mano viršugalvio 
plaukus ir kažkodėl nutirpo mano kairioji 
koja. „Jie“ atvažiavo, — spirgino smegenis 
ping-pongisto sakinys.

Įėjau i komitetą. Ant nedažytų taborečių 
jau buvo sutupę keletas latvių ir estų. Jie 
gailiai šypsojosi ir bandė tyliai šnekėtis. Bu
vau vienintelis lietuvis ir, pasakęs „Guten 
Tag“, atsisėdau šalia apystorio pono, kuris 
kairėje rankoje laikė besibaigiančią nuorū
ką, o dešinėje nepradėtą cigaretę.

— Schlecht. Nerven nichts gut, — pradėjau 
pokalbi.

— Ausverkauft, — atsakė ponas ir palinga
vo galvą.

— Haben Šie Angst? — paklausiau kaimy
nės, dažytos ponios, kokių keturiasdešimt 
penkerių metų.

— Užasno. Daže golova bolit, — atsakė 
ponia ir pasidažė lūpas.

Priešais dvi jaunos panelės vartė prospek
tą apie Australiją. Viršelyje, tarp nutriušu
sių žolių, stovėjo raumeningas vyrukas ir 
badė pirštu į plikus kalnus.

— Tavo naujoji tėvynė, — buvo užrašyta.

PIRMAS EMIGRANTO SIAUBAS

Apklausinėja
„Kodėl aš neturiu raumenų“, — liūdnai 

pagalvojau ir beveik užsimaniau į Austra
liją.

Tada atsidarė durys ir jėjo vertėjas, jau
nas elegantiškas vyrukas, amerikoniškai 
trumpomis kelnėmis ir vaivorykštinėmis ko
jinėmis.

— Tark Veera, — perskaitė pavardę ir 
dingo.

Dažyta ponia atsikėlė, lediniu balso ištarė 
„Jėzus Marija!“ ir taip pat dingo. Kamba
ryje įsiviešpatavo mirtina tyla. Buvo girdėti, 
kaip čežėjo panelės „Nylon“ kojinės, ji vie
na koja trynė kitą, ir kaip toli kieme J>aukė 
profesorius Kutkus:

— Aš tau, bjaurybe, parodysiu į mano ku
bilą nesuvalgytus makaronus pilti!

Mane užpuolė nerviškas žiovulys, ir kada 
vertėjas ištarė mano pavardė, pabudau lyg 
iš gilaus miego. Apsvaigęs tėjau j nedidutį 
kambarėlį, kur už stalo sėdėjo CIC kari
ninkas juodais ūseliais, labai panašus į kino 
aktorių iš meilės filmos. Priešais jį gulėjo 
mano byla, „Viešpatie, iš kur tiek popierių 
prisirinko, juk turiu tik lietuvišką pasą“, o 
vertėjas pasakė:

— Sėskite.
— D.9 you speak English? — gomuriu 

prašneko karininkas, nusitvėręs parkeri ir 
pasiruošęs rašyti.

— Dar ne. Mokiausi. Išmoksiu. Prižadu, — 
ir maldaujančiai pažvelgiau j vertėją. Dieve 
mano, koks žemas ir aksominis buvo mano 
balsas!

Šitaip prasidėjo apklausinėjimas. Karinin
kas svaidėsi klausimais, vertėjas vertė, o aš 
skubėjau atsakyti, klausimų ratai sukosi, 
kaip įsismaginusi karuselė.

— Kada gimęs?
— 1911.
— Kodėl DP kortelėje {rašyta 1911 metais 

kovo pirmą, o darbo liudijime lapkričio dvi
dešimt devintoji?

— Mano tėvas neprisiminė mano gimimo 
mėnesio. Jis turėjo penkis tikrus vaikus ir 
septynis netikrus.

— Kokius netikrus?
— Tokius ... iš šalies.
Mano tėvas buvo perkūnsargių meisteris ir 

ėjo per žmones. Jis ūkininkams {rengė šim
tą dvidešimt perkūnsargių. Tiek sodybų apė
jus, gali įvykti septyni nelaimingi atsitiki
mai.

— O jūs koks?
— Mama ilgai galvojo, bet nusprendė, kad 

tikras.

— Kodėl stojai i vokiečių kariuomenę?
— Aš nebuvau vokiečių kariuomenėje.
— O kurioj buvai? Kodėl tyli? Prašom at

sakyti !
— Aš .. . dalyvavau Volkssturme ...

— Taip, prisipažįstu ir gailiuos. Mažame 
Tiuringijos miestelyje. Kai volksšturmiečiai 
sužinojo, kad amerikonai už penkiolikos ki
lometrų, jie pakvietė mane išgerti butelį 
snapso. Gėrėme keturiese. Volksšturmiecius 
išmokiau vienintelių angliškų žodžių, ku
riuos žinojau: Gadem sanąvabič.

— Kodėl bėgai iš Lietuvos?
— Bijojau vokiečių.
— Ir pabėgai į Vokietiją?
— Žinoma. Pasieny vokiečiai varė prie ap

kasų.
— O Vokietijoje?
— Nuvarė { fabriką.
— Fabrike buvo geriau nei apkasuose?
— Trupučiuką geriau. Apkasuose dirbama 

rankomis ir kojomis, fabrike tik rankomis 
ir dar bolševikai nebaisūs.

— Vadinasi, savo noru pabėgote?
Tylėjau.
— Vadinasi, jus — koloborantas.

— O jūs — negras.
Čia karininkas pirmą kartą pakėlė galvą 

nuro poperių ir nustebęs pažvelgė į mane.
— Aš nesu negras. Aš amerikonas.
O aš nesu koloborantas. Aš lietuvis.
Praslinko keletas tylos sekundžių, tarytum 

amžinybė. Girdėjau, kaip tvasėjo mano šir
dis ir toli kieme šaukė architektienė Gut-

— Žinau, žinau, koks tu profeee . .. ssso- 
rius! Laisvės alėjoje dešreles pardavinėjai, 
štai kas tu!

Paskutinis klausimų ratas buvo greičiau
sias:

— Kurioje pusėje kariausi,, jei Amerika 
paskelbtų karą Lietuvai?

— Marsiečių pusėje.
— !
— Kai Amerika kariaus su Lietuva, tai į 

šitą purviną reikalą įsimaišys marsiečiai, 
veneriečiai, jupiteriečiai ir dar velniai žino 
kas! Karas įgaus tarplanetini mastą. Labai 
tolima epocha.

— Ar buvai vedęs?
— Ne.
— Kodėl?
— Nemėgstu, kai šalimais kas nors knar

kia.
— Ar buvai suimtas?
— Buvau.
— Už ką?
—• Už obuolius.

. — Sėdėjai kalėjime?
— Ne. Dėdė Motiejus prilupo ir pasakė 

mamai. Mama dar kartą prilupo. Turėjau 
septynerius metus. Tokių į kalėjimą netupdo.

— Kas yra demokratija?
— Nežinau. •
— Kodėl?
— Dar nesu matęs.
— Ačiū.
Išėjau ir galvoje sproginėjo mintys. „Ką 

aš pripainiojau! Nepraleis, tikrai nepraleis!“ 
Kieme švietė saulė, o profesorius Katkus 

aiškino susirinkusiai bendruomenei:
— Argi Gutkauskas architektas? Pažvelkite 

j jo pašiurę triušiams. Aišku, kad meluoja!
Vis dėlto mane praleido.

Mr. Dr. Camel
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Tikras zmoniskumas mažose tautose
Amerikiečių Muenchene leidžia

mame žurnale „Der Monat" (Nr. 6 
1949 m.) žinomas publicistas F. Bor- 
kenau recenzuoja knygą, kurią 
parašė buv. žymaus Vokietijos ko- 

.munistų vado Neumann našlė Mar
garete Buber — Neumann. Knygos 
titulas: „Als Gefangene bei Stalin 
und HiUer“ (Verlag der Zwoelf, 
Muenchen ir Oprecht Verlag Zue- 
rich).

Recenzijoje tarp kitko pabrėiia- 
ma: „... Kai pereini ilgą eilę as
menų, kurie pratraukia pro Grėtės 
Neumann akis, linksti tikėti, kad 
tikras žmoniškumas šiandien aptin
kamas bemaž jau tik mažosiose 
tautose .... Atrodo, kad išgėdinta 
žmonija pajėgia iškilti viršum sa
vo engėjų jau tik lietuviuose, če
kuose, gruzinuose, čigonuose, žy
duose." —dem—

Heilbronno IRO sanatorijoje pasižvalgius
Padaugėjo lietuvių skaičius

Heilbronno IRO sanatorijoje lie
tuvių pacientų skaičius pastaruoju 
laiku padidėjo ligi 37 tarp bendro 
400 ligonių skaičiaus. Kai kurie at
vyko iš emigracinių stovyklų plau
čių smulkiau patikrinti, o 7 nese
niai atkelti iš likviduojamos sana
torijos prie Kasselio, kur buvę per 
50 lietuvių. Kad lietuvių pacientų 

: skaičius didėja, nėra ko džiaugtis. 
Tačiau yra ir pasveikstančių ir net 
emigruojančių. Vieni gydosi mė
nesius/ kiti net kelis metus sana
torijose išbūna. Kartais būna pa
sveikimų, panašių į stebuklą. Ne
trukus iš čia išvyks vienas pasvei
kęs lietuvis, kurio ligos pobūdis 
buvo toks, jog tik vienas iš tūks
tančio f“' '

L'-Jld gulėjimu, viltinga nuū^ 
taika ir geru maistu.

Pasaulio spaudoje kartkartėmis 
pranešama apie naujus tbc gydymo 
būdus ir vaistus. Gal jau esame 
tikro perversmo išvakarėse toje 
srityje. Gi kol kas mūsų sanatori- 
ninkai gyvena viltimi pasinaudoti 
bent iki šiol įprastais vaistais. O 
čia galėtų kai kurios mūsų orga
nizacijos tam, palyginti, nedide
liam mūsų tos rūšies ligonių skai
čiui daug padėti ir palengvinti

Paieškojimai
Povilas Mikelionis, kilęs iŠ Veisie

jų parap. Smarliūnų kaimo, ieško 
tėvo Juozo ir motinos, taip pat bro
lių Antano ir Jono Mikelionių. Ra
šyti: Paul Mikelionis- (Michaels), 4763 
Springwell, Detroit 10, Mich., USA.

Viktorija Ankudavičienė — Abro
maitytė, kilusi iš BuckUnų km., Sim
no vis., Alytaus aps., ieško giminių 
bei pažįstamų. Rašyti: Ruth Boling, 
14295 Washburn, Detroit 4, Mich., 
USA.

Kazimiera Apulskaitė — Genčius, 
ieško Vilkaitės, kilusios iš Kalnėnų. 
Ieškomosios tėvo vardas Juozas ar 
Pranas. Ištekėjusi už gydytojo, kurio 
pavardė nežinoma. Rašyti: Mrs. Ka
zimiera Apulskaitė-Genčius, 664 
Adam St. Gary/Indiana, USA.

Marijona Kalpokas — Vaikšnoraitė, 
kilusi iš Lipliunų km., Leipalingio 
vis., Lazdijų aps., ieško savo brolių 
Vaišnorų ir kitų giminių. Rašyti: 
Mar. Kalpokas, 3721 North 5th Str., 
Phila Pa., USA.

IRO tarptautinė paieškojimų įstaigą, 
Arolsene prie Kasselio, ieško šių 

asmenų:
Doveikaitė Regipą, gim. 1921. V. 5, 

Kaune.
Bor Yėchiel Eiliezer, gim. 1930 m. 

Lietuvoje, gyveno Anykščiuose.
Borowsky David, apie 10 metų am

žiaus Lenkijoj.
Garzon Moisei, ąpie 50 metų am

žiaus, gim. Kaune, paskutinės žinios 
iš Dachau.

Gross- Shulamit, gim. 1921 m. Lie
tuvoje, gyveno Anykščiuose.

Janokaitis Stefanija, apie 50 metų 
amžiaus, spėjama esanti Vokietijoj.

Kentra Boleslaw, gim. 1895 m. Pa
langoje.

Matulaitis Kostas, spėjama esąs 
Vokietijoj.

Permand Anawa, gim. 1938. IX. 30 
Kaune, gyveno Sauliuose.

Pozus (Pocius?) Gertrud, gim. 1927 
arba 1928 m., gyveno Berlyne, pas
kutinės žinios iš Kauno.

NUOSTABUS AKLOSIOS 
PRAREGĖJIMAS

Schw. Gmuend miestelyje (kur 
yra ir didoka lietuvių tremtinių 
kolonija) 81 metų amžiaus mote
ris, kuri jau dešimtį metų buvo 
visiškai akla, šiomis dienomis stai
ga praregėjo, kai toje apylinkėje 
sugriaudė griaustinis. Jau prraš 40 
metų ji viena akimi pradėjo nema
tyti, o vėliau apako ir antroji. Po 
griaustinio senutė pradėjo vėl at
skirti daiktus ir žmones, pamažu 
atgauti regėjimą. Ji dabar nuolat 
sėdi-prie lango ir stebi judėjimą 
gatvėje. Užklaustas vienas akių 
gydytojas dėl šito nuostabaus pra
regėjimo pareiškė, kad, gal būt, 
staiga plyšo negyvosios akies plė
velė ir pro susidariusį plyšį senutė 
vėl pradėjo regėti. —dem— 

jiems lenktynes tarp gyvybės ir 
mirties. Deja, daug kas lieka tik 
viltimi.

Komisijų komisijos

Nuo „skryningų" nėra apsaugoti 
nė sanatorijų ligoniai. Žmogus guli 
gal jau mirties patale/ bet IRO 
įstaigos atsiunčia net prie lovos 
tikrinimo komisijas dešimties 
puslapių blankams užpildyti. Kita 
komisija eina per sanatoriją ir 
nustatinėja pacientų būsimą dar
bingumą. Dar kita „persijoja" pa
cientus ta prasme, ar tinkas 
išsiųsti į Pietų Bavarijos „leng
vesnes“ sanatorijas, kur ligonis, 
baigdamas savo gydymą, gali pra-. 
dėti vėl darbuotis, mokytis kurio 

eventualiai ruoštis 
' ta laikro- 

, 'lotografų, 
os ir kitokių 

:Xo ir kai kurie

Išvyks paskutinis lietuvis 
gydytojas

Iš šios sanatorijos netrukus emi
gruos į užjūrį paskutinis lietuvis 
gydytojas — Dr. J. Adomavičius. 
Nors jis dirbo tik moterų skyriuje, 
tačiau neatsisakydavo kartkartė
mis surengti paskaitų gydymo 
klausimais ir bendrai visiems mū
sų tautiečiams.

Šiaipjau gydytojų sąstate tikras 
mišinys, panašiai kaip ir ligonių: 
yra latvių, estų, vengrų, čekų, vo
kiečių gydytojų. Tik lietuvių gydy
tojų greit neliks jau nė vieno. Ir 
sesučių tarpe neliko jau nė vienos 
lietuvės. Šiaip tarp šimtų sanatori
jos tarnautojų pastaruoju metu be- 
buvtf likęs tik vienas lietuvis; bet 
numatoma, kad netrukus dar kelis 
priims. Blogai daryta, kad per ma
žai domėtasi tokiomis tarnybomis: 
čia juk pakenčiamas atlyginimas 
ir geras valgis. Tuo tarpu į geras 
tarnybas vis daugiau priimama vo
kiečių. e

. Savo bažnyčia, kinas, numatomas 
net teatras

Sanatorijoje yra maldykla, kurioj 
pamaldos laikomos įvairių tauty
bių apeigomis.

Vieną kitą kartą per savaitę ga
raže būna kino filmos. Direkcija 
daranti žygių net savam mėgėjų 
teatrui įrengti.

Lietuviai vienokiu ar kitokiu ke
liu gauna savų laikraščių nuolat, 
o naujų lietuviškų knygų tik retai 
kada. Geriau tiems, kas turi radijo 
aparatą arba bent ausines gali 
įsijungti į kolektyvinį Stuttgarto 
radijo transliacijų priėmimą. Visa 
tai padeda sudaryti ir išlaikyti ge
rą nuotaiką net dalyvaujantiems 
lenktynėse tarp gyvybės ir mirties. 
O gera nuotaika čia brangesnė už 
auksą. J. Demostėnas

Admirolas Diepholzo 
lietuviu stovykloje

Ateitininkisku keliu
MOKSL. ATEITININKŲ PRO

GRAMINIS VADOVAS

Emigracijos banga, kuri palietė 
visas kultūrines sritis, neaplenkė 
ir Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos, tremtyje išplėtojusios tokį 
gražų veikimą. Atrodo, jog vis 
daugiau narių emigruojant į už
jūrius, ten susikurs ir ateitininkų 
židiniai, kaip jau susikūrė Ame
rikoje, Anglijoje ir kitur. Išva
žiuojantiems moksl. ateitininkams 
NtAS Centro Valdyba visai laiku 
išleido moksleivio ateitininko 
programinį vadovą, pavadintą 
,,Ateitininkišku keliu“. Knyga di
delio formato, turi 103 puslapių, 
spausta rotatorium. Priede Moksl. 
At-kų S-gos Ceremonialo Statu
tas ir Moksl. At-kų S-gos veiki
mo programos. Atsimenant ko
kiomis sunkiomis sąlygomis ji iš
leista, atleistini ir kai kurie trū
kumai: rotatorinė, ne visai švari 
spauda, didelis formatas ir kt. 
Neužmirština, jog knygą iliustra
vo ir techniškuosius darbus atli
ko gimnazijos moksleiviai.

Knygoje gana daug medžiagos, 
kuri suskirstyta į keturias sritis: 
religinę, organizacinę, tautinę ir 
bendrąją. Religinėje dalyje nagri
nėjamos moksl. at-ko pareigos 
Kat. Bažnyčiai, rašoma apie pir
muosius mėnesių penktadienius 
ir šeštadienius, Kat., Bažnyčios 
nuopelnus Lietuvai, misijas, reli
ginius ir visuomeninius katalikų 
sąjūdžius ir kt. Organizacinė da
lis apima moksl. at-kų organiza
cijos santvarką, trumpą istoriją, 
žymiausių vadų biografijas, spau_ 
dą ir veikimą.'

Apie pagrindinius laisvės kovų 
bruožus, tris Lietuvos preziden
tus, švietimo įstaigas, konstituci
ją, politines partijas ir kt. kal
bama tautinėj dalyj. Paskutinė — 
bendroji sritis pateikia žinių apie 
at-ko elgesį, knygas, pirmąją pa
galbą, sportą, žaidimus ir 1.1.

Tenka pastebėti, jog visi klau
simai svarstomi įmanomu stiliumi 
parašytuose trumpuose straipsne 
liuose ir dėl to patrauklūs ir mie- 
lai skaitomi. Apskritai, „Ateiti- 
ninkišku keliu“ yra tarsi mažoji 
moksl. at-ko enciklopedija, api
manti pačias svarbiausias sritis ir 
pateikianti * gana daug pačių pa
grindinių bendrojo išsilavinimo 
žinių. Ypač vertinga ši knyga 
šiuo išsisklaidymo metu. Pasku
tinių pr. mokyklos skyrių ir pir
mųjų gimnazijos klasių mokiniai, 
neturėdami po ranka reikiamų 
vadovėlių, šia knyga galės nau
dotis kaip tam tikru vadovėliu. 
Iš to taško žiūrint, ji turėtų sau 
rasti vietos ne tik kiekvieno at- 
ko knygų lentynoje, bet ir aps
kritai jaunimo knygų ryšulėly.

A. Erdvilas

PADĖKA
Dėkojame tautiečiams K. Klei

vai, Poniai Musteikienei ir ki
tiems, išvykusiems „Steward“ lai
vu, už auką pasilikusiems tautie
čiams DM 36,60 sumai ir gerai 
lietuviškai spaudai DM 125, su
rinktas Sekminių proga bažny
čioje ir atsiųstas per Grohno pe- 
rein. stovyklos kapelioną Kun. V. 
Šarka.

LT SIELOVADOS TARNYBA 
ir Sp. Skyrius

lietuviai sutinka adm. 
Jackson

— Birželio 15d. Diepholze lan
kėsi admirolas Jackson. Aukšta
sis svečias apžiūrėjo gimnaziją, 
amatų mokyklą, pradž. mokyklą, 
vaikų darželį ir gėrėjosi gražiai 
sutvarkyta stovykla, išsiveždamas 
gerą įspūdį apie lietuvius. Už sto
vyklos pavyzdingą sutvarkymą 
padėka tenka stovyklos vadovui 
Pimpei.

— Dievo Kūno šventės procesi
joje dalyvavo gausus būrys tikin
čiųjų. Procesija buvo erdviame 
stovyklos rajone. Baldakimą ne
šė stovyklos vadovas ir komiteto 
narįai. Altorius parengė ateitinin
kai, skautai, tretininkės ir amatų 
mokykla. VI. B-s.

Pranešimas
COLL. TEISININKAMS!

Lietuvos Teisininkų Draugija Už
sienyje per įvykdytą skyrių at- 
si klausimą dėl metinio skyrių at
stovų suvažiavimo patyrė, kad tei
sininkų suvažiavimo šiais metais Vo
kietijoje nebus įmanoma sušaukti, 
todėl pagal 1948 m. balandžio 3—4 d. 
suvažiavimo nutarimą Centro Val
dyba, susidėjus naujoms aplinky
bėms, akivaizdoje emigracinės raidos 
ir teisininkų išsiskirstymo, apspręs, 
kokiu budu artimiausiu laiku tokį 
suvažiavimą bus galima padaryti ir 
kur.

Centro Valdyba, svarstydama toli
mesnės veiklos planus, priėjo išva
dos, kad dėl sėkmingesnės veiklos ir 
turint galvoje, kad dauguma teisi
ninkų keliasi į USA, — visas teisi- 

’ ninku organizacinio gyvenimo cen
tras perkeltinas USA. Visos bylos 
bei dokumentai persiunčiami į USA, 
kur jau yra persikėlęs Centro Val
dybos vicepirmininkas, šiuo adresu: 
Mr. M. V a m b u t a s, c/o P. Klybas, 
253 Scholes St., Brooklyn, 
N. Y., U S A.

Egzistuojantieji skyriai prašomi 
kiek galint greitesniu laiku atsiskai
tyti tiek dėl nario mokesčio, tiek 
dėl prisiųstos platinti knygos „Lie
tuvos Sovietizacija“. Dėl šios knygos 
prašome atsiskaityti visus platinto
jus. Kiekviena praleista neatsiskai- 
tymo diena nutolina musų pagrin
dinį tikslą — tos knygos išleidimą 
svetimomis kalbomis; tą darbą at
likti reikėtų dar čia bebūnant.

Visus skyrius ir atskirus collegas, 
o ypač tuos, kurie buvo specialiai 
prašyti, — prašome atsiliepti į kvie
timą rašyti mūsų laikraščiui, kuris 
turėtų būti ryšininkas mums, išsi- 
barsčius po platų pasaulį, ir palai
kytų tą dvasinį saitą, kuris tarp mūsų 
egzistuoja iš Lietuvos laikų. Tas 
laikraštis nušvies mums tremtyje 
mūsų collegų gyvenimo dvasinę ir 
materialinę pusę.

Išvykusius collegas ir apsigyvenu
sius įvairiuose kraštuose kviečiame 
jungtis prie mūsų organizacijos 
darbo: 1. tęsti Lietuvos laisvinimo 
bylą ligi jos galutinio laimėjimo, 
2. teikti teisinę pagalbą svetur atsi- 
radusiems tautiečiams. 3. būti visuo
met tikraisiais lietuviško teisingumo 
atstovais.

• Visus collegas, sergančius arba ne
galinčius dirbti dėl senatvės ar inva
lidumo, — prašome iš naujo užsire
gistruoti Centro Valdyboje čia, Vo
kietijoje, suteikiant žinių apie ligos 
būklę, dabartinį adresą, ar numato 
ir kada emigruoti ir paramos reika
lingumą.

Lietuvos Teisininkų Draugijos 
Užsienyje Centro Valdyba.

Pranešimas
L.R.K. Augsburgo skyrius pra

neša, kad spaudos platinimo kios
kas Hochfeldo stovykloje, išvy
kus p. Žukui į USA perėjo mūsų 
žinion. Raštus siųsti skyriaus var
du. Kiosko vedėja J. K. Vilu- 
tienė.

L.R.K. Augsburgo Skyriaus 
Valdyba

išeina šeštadieniais. Atskiro numerio kaina 50 pf. 
pLlUUlIUI Mėnesinė prenumerata 2.— DM, užsieniui 4.— DM. 
Platintojams duodama 10% nuolaidos. Skelbimai, pranešimai, sveikini
mai, užuojautos spausdinami tik apmokėjus. Iki 10 petito eilučių mo
kama 4.— DM, už kiekvieną paieškomą asmenį 0.50 DM.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

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

ir Mr. Pr. Urbutis. 2024 Canalport Ave. Chicago 16. Bl, 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.

SCHW. GMUEND SPORTINĖS 
NAUJIENOS

— Birželio 11d. stovyklos fut
bolo rinktinė, kurią sudarė buv. 
Kasselio „Lituanicos“ žaidėjai ir 
keli vietiniai futbolininkai, turėjo 
susitikimą su latvių CMCA’os ko
manda. Rungtynes laimėjo lietu
viai santykiu 4:3. Visus keturis 
įvarčius mūsiškiams pelnė Saba
liauskas.

— Birželio 15d. įvyko pirmasis 
visuotinis „Lituanicos“ sporto klu
bo narių susirinkimas naujoje 
vietoje. Jame išnagrinėta eilė ak- 
tualių klausimų bei sumanymų. 
Išrinkti taip pat ir nauji valdo
mieji organai. Naująją valdyba 
sudaro: Bagdžiūnas, Sipavičiuj, 
V. Miškinis. Revizijos komisijon 
išrinkti Brandtas, Melys ir Be- 
rentas. Atskiroms sporto šakoms 
vadovauti paskirti: K. Miškinis — 
krepšinio ir tinklinio sekcijai, Si
pavičius futbolui, Edv. Sulaitis 
šachmatams ir šaškėms, Bagdžiū
nas stalo tenisui.

— Birželio 18 d. „Lituanicos“ 
futbolininkai pakartotinai nuga
lėjo latvių ir YMCA’os komandą 
net 8:1 santykiu. Edv. S.

Kviečia i Lenkija -
‘v ‘

bei nevažiuoja
Lenkų repatriacinės misijos pa

kartotinai ragino savo tautiečius, 
esančius ligoninėse ar sanatorijose 
Vokietijoje, grįžti į Lenkiją. Kart
kartėmis tam tikslui kursuoja net 
specialūs Raud. Kryžiaus trauki
niai. Tačiau iš apie 100 lenkų, be
sigydančių, pvz., tokioje Heilbron- 
no sanatorijoje, neseniai tokiu spe
cialiu traukiniu į Lenkiją išvyko 
vos tik penketas lenkų. Išvyko ge
rokai prislėgto ūpo, nors IRO jiems 
davė po naują drabužių - eilutę, 
paltą ir kitko ir nors lenkų misija 
jiems patikrino tolimesnį gydymą 
Lenkijos ligoninėse ir sanatorijose.

—dem—

PASKUTINIEJI DP MEDICINI
NIO PERSONALO EGZAMINAI

Health Department iš IRO Vyr. 
Būstinės praneša, kad artimiau
siu laiku paskutinį kartą susi
rinks medicinos egzaminų komi
sija. Visas DP medicininis perso
nalas, kuris dar nėra tos komisi
jos egzaminuotas „privalo kiek 
galint greičiau pateikti IRO Me
dical Screening Board, Manteuf
fel Kaserne, Bad Kissingen šiuos 
duomenis: pavardę ir vardą, adre
są, profesinę kategoriją. Suinte
resuotiesiems bus raštu pranešta, 
kada ir kur jie turi atvykti į 
komisijos egzaminus. Tai bus pas
kutinė proga komisijoje egzami- 
nuotis kvalifikuotam medicinos 
personalui. Egzaminuotis leidžia
ma šioms kategorijoms: gydyto
jams, dantistams, dantų gydyto
jams, vaistininkams (farmaceu
tams), laborantams, laboratorijų 
technikams, veterinoriams, far
macijos asistentams, dantų tech
nikams, rentgeno technikams, fi
zioterapeutams ir Felčeriams. (Ass. 
of the Auth. DP Publishers).
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Kas nauja politikoj šią savaitę

0 dabar * skubiai ginkluotis
Kai rašoma šioji apžvalga, ang

lai, dalyvaujant kitoms Vakarų 
Europos unijos valstybėms, daro 
didelius, jei ne pačius didžiausius 
karinius oro manevrus, kokie 
kad yra buvę iki šiol. Jie prasi
dėjo keletas dienų po Paryžiaus 
konferencijos, tiek dviprasmiškai 
pasibaigusios. Oro tvirtovių, 
sprausminių lėktuvų, priešatomi- 
nių aparatų ir kitų padargų ūži
mas, girdimas manevrų metu, yra 
lyg tęsinys tos pagrindinės mu
zikos, kuri prasiskverbė pro kiek
vieno nepasisekusio Paryžiaus 
konferencijos posėdžio duris. Su

per savo parlamentą šiomis die
nomis vėl papildomai paskyrė 
384 milijardus frankų gynybai. 
JAV Graikijai iš naujo skiria 
150 mil. dolerių karo laivams ir 
lėktuvams įsigyti. Anglijoje, Nor
vegijoje ir kitur leidžiami nauji 
potvarkiai civilinių gyventojų 
apsaugai prieš galimus netikėtus 
ateities pavojus. Ir visa tai da
roma nepaisant to, kad sovietai 
artimoje ateityje, kaip manoma, 
vargu ar norėtų ir galėtų pradė
ti atvirą karą. Tačiau visur yra 
įsigalėjęs atsargumas ir nepasi
tikėjimas. Tatai ryšku net ir to-

Talkos balandis narvelyje su keturių didžiųjų užraktu

Atominė bomba — 
jokia patvari apsauga

JAV GYNYBOS MINISTERIO 
PAREIŠKIMAI

Vašingtonas. „Per kelis metus 
galėsime gal mes pergyventi ato
mo paslapties laikmečio galą", — 
pasakė JAV gynybos min L. A. 
Johnson birželio 21d. kandidatams 
į karininkus Amerikos karo aka
demijoj. „Tos eros galas", kalbėjo 
toliau Johnsonas, „bus paženklin- 
taj kurio nors kito krašto atomi
nės bombos eksplozicija. Nuo tos 
dienos Amerika turės viršų tik di
desne bombų atsarga, gamybos 
apimtimi, taip pat panaudojimu ir 
atominių bombų puolimams reika
lingų lėktuvų skaičiumi."

Ryšium su tuo gynybos mini- 
steris paskelbė, jog prez. Truma- 
nas davęs sutikimą modernizuoti 
dviems dideliems lėktuvnešiams.

V V v

Kominformas pradėjo visuofinekovapriesKaLBaznycia
NUMATOMAS RYTŲ „POPIEŽIUS". — EKSKUNIGAS PLOJHAR KANDITATAS

sitarimai, pasiekti Vakarų vals
tybių su sovietais Paryžiuje Vo
kietijos, tikriau tariant, Berlyno 
klausimais yra tokie liesi, ploni, 
trapūs, kad gali ir vėl greitai 
trūkti, pareiškė buv. amerikiečių 
gubernatorius gen. Clay, sužino
jęs apie konferencijos duomenis; 
o susitarimas dėl greito sutarties 
sudarymo su Austrija, dėl kurio 
austrai tiek džiaugiasi, irgi pri
klausys nuo to, ar sovietai jį vyk
dys. Austrų valdžios kanceliari
jose skubiai sudaromi planai su
kurti 53.000 vyrų kariuomenei, 
bet argi sovietai jau ryžtųsi taip 
greitai išsikraustyti iš Austrijos?

Turint prieš akis tai, kad Pary
žiaus konferencija dar labiau iš
ryškino reikalą Vakarų pasauliui 
būti stipriam, nėra ko stebėtis ir 
dėl Amerikos užs. reik. min. 
Achesono gan būdingo ir įsak
maus raginimo savojo krašto par
lamentui

ko greičiau įgyvendnti Atlanto 
paktą ir paskirti 1.450.000.000 
dolerių Vakarų Europai apgin
kluoti.

Amerikai, kuri savo karinius 
biudžetus skaičiuoja dešimtimis 
milijardų, skirti apie pusantro 
milijardo Vakarų sąjungininkų 
apginklavimui yra lengvai įma
noma, ogi Vakarų Europai .šios 
lėšos ir vėliau numatomosios tu
rės labai didelės reikšmės. Va
karų Europos sąjungos vyriau
sias karinių pajėgų tvarkytojas 
marš. Montgomery tik tada gaus 
į rankas apčiuopiamą įnagį, kai
bus iš ko aprengti ir išlaikyti 
naujas divizijas ir armijas, pri
pildyti aikštes naujų šarvuočių, 
aeredromus naujų lėktuvų, visą 
Europos dangų, apsupti naujų 
Radaro stočių tinklu. Esamomis 
žiniomis

Vakarų Europa bus aprūpinta 
moderniais ir net pačiais „slap
taisiais“ ginklais,

apie kurių pobūdį vos tik spėlio
ti galima. Kas kartkartėmis apie 
tai nugirstama per spaudą, tai 
tik spėliojimų trupiniai. Ne tik 
atomines bombas supa paslaptys, 
bet, savaime aišku, ir visą Va
karų Europos gynybos planą. 
Kur būtų tikroji gynybos linija 
karo atveju: ties Elbe, ties Reinu 
ar ties Ispanijos siena — bergž
džia tai šiandien spėlioti. Viena 
yra labai būdinga, kad, nepai
sant raminančių taikos sirenų 
visos Vakarų Europos valstybės 
yra susirūpinusios — kiekviena 
ir visos bendrai kiek tik galima 
sustiprinti savo karinį pajėgumą. 
Tai daug pinigo reikalaują užsi
mojimai ir milijardai, sukišami 
dabar į ginklus ir paraką, tikrai 
praverstų gyventojų gerovei kel
ti — ir vistik laikoma būtina 
tuos milijardus panaudoti tam, o 
ne kitam reikalui. Prancūzai, ku
rie vis dar sunkiai kovoja už sa
vo ūkinio gyvenimo sutvirtinimą,

_ kio vietinio pobūdžio kaip Ber- 
_ lyno reikaluose.
o Berlyno blokados žaismas 
į, tęsiamas ir neva nuėmus bloka- 
I dą. Šiomis dienomis Berlyne, po 
I mėnesių pertraukos, tarėsi ke

turių valstybių gubernatorių pa- 
. dėjėjai, kaip įgyvendinti bent 
j tuos liesus Paryžiaus susitarimus 
-j dėl bendro Berlyno miesto val

dymo ir dėl ūkinių santykių tarp 
rytinės ir vakarinių zonų. Vi
siems aišku, kad sovietai nusi
leis tiek, kiek jiems atrodys nau
dinga. Oro tiltas, kuriam suėjo 

į vieneri metai, ir toliau tebevei
kia, nors traukiniai vėl vaikš
čioja į Berlyną. Į vokiečių in
teresus sovietai vargu ar beat- 
sižvelgs. Per daug jie jau vokie-

‘ čiais apsivylė. Jie jau, tur būt, 
nesitiki jų simpatijų laimėti. Ta
čiau ne tik Vokietijoje, bet ir ki-

’ tur
visur komunistų simpatikų 

skaičius mažėja.
' Būdingi čia tokios pramoningos
• šalies kaip Belgijos su gausia
• darbininkija parlamento rinkimų 

duomenys. Iš 212 atstovų komu-
> nistai begavo jau tik keliolika, 
s Rinkimuose krikščionys demo-
> kratai surinko daugumą. Su 
[ kiekvienais rinkimais Vakarų

Europoje komunistai gauna vis 
s mažiau balsų. Nuotaikos prieš 
■ komunistus ir sovietus yra to

kios stiprios, kad, pavyzdžiui 
Anglijos konservatorių partija, 
ruošdamasi naujiems parlamento 
rinkimams net į savo rinkiminę 
ir partinę programą įrašė

reikalingumą stiprinti prieško- 
munistini frontą visose pasau
lio dalyse.
Sovietų satelitų kraštuose ir 

toliau „braška“: tai vienur, tai 
kitur reiškiasi nelemtoji Maskvai 
„atskalūniškos“ krypties Tito 
dvasia. Šiomis dienomis Maskva 
atšaukė savo pasiuntinį iš Buda
pešto — Puškiną, kuris, spėjama, 
esąs įpintas į areštuotojo buv. 
Vengrijos užs. reik. min. Rajko 
„špionažo“ bylą. „Valymai“ te
beina ir kituose satelitų kraš
tuose.

Įdomios paskutinių dienų ži
nios, kad naujai jsukomunistintos 
Kinijos plačiuose rajonuose pra
sidėjusios valstiečių riaušės. J. A. 
Valstybėse vis labiau ima reikš
tis nusistatymas vėl labiau do
mėtis Kinijos įvykiais ir stiprin
ti tas galias, kurios neleistų 
Maskvai plėsti tolyn savo įtakos 
Azijoje. Jau nugirstama žinių, 
kad, panašiai kaip Jugoslavijoje,

Kinijoje gali atsirasti antras 
Tito,

kuris raudonąją Kiniją galėtų 
pakreipti į „tautines“ vėžes ir 
nusikreipti nuo Maskvos, stengi
antis vykdyti nepriklausomą nuo 
Kremliaus politiką. Nėra abejo
nės, kad į šį stambųjį žaidimą Tol. 
Rytuose nevengs įsijungti ir ang
lai bei amerikiečiai,

Zuerichas. Kominfonno „religinė 
programa" pradėjo visuotinę ko-
vą prieš Kat. Bažnyčią, tuo tarpu 
kai naujas raudonasis antpuolis 
prieš čekų katalikybę sudaro tik 
epizodą, — rašo Zuericho „Welt- 
woche”. Toji religinė programa 
buvusi parengta per kominfonno 
suvažiavimą vasario 11—42 d. 
Karlsbado didžiajame „Pupp" vieš
butyje. Programa pasiekė kulmina
cijos, numatydama paskirti Rytų 
„popiežių".

Rytų „popiežiaus" paskyrimas 
bei pasodinimas į sostą ir su tuo 
susijusios ceremonijos bei iškilmės 
turėsiančios susilpninti reakcijas, 
kurias Rytų Europos liaudies ma
sėse galį sukelti Šv. Metai. Iš pra
džios buvo kalba naujos katalikų 
Rytų bažnyčios būstinę įsteigti 
Varšuvoje. Bet po ilgokų debatų 
nuo to atsisakyta. Didelė Lenkijos 
katalikų ištikimybė savo religijai 
iš vienos pusės ir atitinkamo „kan
didato į popiežius" nebuvimas iš 
kitos pusės privertė kominformą 
rasti kitą sprendimą. Nors Čeko
slovakijoj katalikybė irgi giliai 
įleidusi šaknis, bet jau husitų ka
rų metu Bohemijoje buvo paaiškėję, 
jog nacionalinis bažnyčios sąjūdis 
įstengė uždegti liaudį kovai prieš 
bažnytinį Romos autoritetą. Tiki
ma, kad liepsna, kuri kadaise hu
situs vedė į pasisekimus bei perga-

les, dar neišblėsusi. Dėl to sutarta Neramumai prasidėjo, kai pasirodė 
Pragą padaryti Rytų katalikybės, policija su sunkvežimiais’įvairiose
centru, kadangi tenai esą galima 
rasti atramos husitų tradicijoje, ly
giai ir socialinėj galvosenoj, ku
rioms ypač atstovauja Jono Huso 
pasekėjai.

Dar viena aplinkybė vertė pasi
rinkti. Pragą. Čekai galėjo pasta
tyti tinkamą „kandidatą į popie
žius". Kun. Juozapas Plojhar, da
bartinis Čekijos liaudies sveikatos 
ministeris, jau 1948 m. vasario
mėn. yra parodęs komunistams di
delį ir lemiamą pasitarnavimą. Jo 
dėka taip pat čekų katalikų liau
dies partija, visiškai suardyta bei 
demoralizuota 
liūtinį n 
bai pagelti..

Rumunija be ,
Vatikanas. Rumunijos policija 

birželio 28 d. suėmė du paskutinius 
krašto Romos katalikų vyskupus 
— monsg. A. Marton ir monsg. A. 
Durcovici. Visi kiti vyskupai jau 
anksčiau buvo suimti arba atsta
tydinti.

Praga. Pastarosiomis dienomis 
rimtų neramumų įvyko Slovaki
joje, taip kad valdžios įstaigos 
paskelbusios išimties būvį. Komu
nistinė „darbo milicija" su auto
matiniais pistoletais vaikė žmones.

Sukilimai komunistinėj Kinijoj
Šanchajus. Oficialios kinų komu

nistų žinių agentūros pranešimu, 
birželio 26 d. kai kuriuose jų 
užimtose srityse įvyko ūkininkų 
sukilimai. Kitose vietovėse gyven
tojai užpuolę komunistams lojalius 
vietos organus. Agentūros prane
šimu, tai esąs „užsienio imperia
listų ir kinų reakcionierių darbas.”

Ryšium ku kinų nacionalistų bir
želio 26 d. paskelbtąja ' juros 
blokada amerikiečiai su anglais 
turėjo keletą pasikalbėjimų. Lon
dono „Times” diplomatinis kores
pondentas pareiškė, jog JAV ir D. 
Britanija Kinijos nacionalistų vy-. 
riausybės mandagiai pranešianti, 
kad jos blokados nepripažinsian- 
čios. Toliau „Times” pastebi, jog 
anglo-saksų prekiniai laivai, plau
kią į komunistų, uostus nebus sau
gojami nei karo laivų, nei lėktuvų. 
Visai priešingi pareiškimai ateina 
iš Hongkongo. Juose sakoma, jog 
britų prekiniai laivai bus saugo
jami nuo visokių užpuolimų.

Blokados įvedimas buvo akstinas 
Vašingtonui iš naujo pagrindinai 
persvarstyti Kinijos reikalus. Se
natorius Taftas įtarė JAV vyriau
sybę, esą ši planuojanti visišką 
diplomatinį pripažinimą kinų ko
munistams. Taftas su tuo nesutin
ka, kaip ir 21 senatoriai, kurie

raštu reikalavo prez. Trumaną ki
nų komunistų vyriausybės nepri
pažinti_

Tam tikrų pasikeitimų įvyko ir 
kinų nacionalistuose. Atsistatydi
nus vyr. sausumos kariuomenės 
vadui Šang-Fak-Wei, jo vietą 
užėmė gen. Ku-Šu-Tung.

KONSERVATORIŲ COMMEN- 
WEALTHO PROGRAMA

Londonas. UP pranešimu, Angli
jos konservatorių partija išleido 
platų pareiškimą apie savo laiky
seną kai kurių užsieniu politikos 
klausimų atžvilgiu tuo atveju, jei 
ji ateinančiuose parlamentariniuose 
rinkimuose laimėtų daugumą. Pa
reiškime tarp kitko sakoma, jog 
konservatoriai sutinka su regioni
niais gynybos paktais. Toliau pa
brėžiama, jog konservatorių vy
riausybė griebtųsi kolonijiniuose 
kraštuose nugalėti komunistinius 
sąjūdžius. Darbiečių vyriausybė 
kaltinama, jog ji per savo neapsi
žiūrėjimą nesutrukdė komunistų 
sukilimo Malajuose. Konservatoriai 
vyriausybės perėmimo į savas ran
kas atveju numato kolonijose 
įvykdyti didelę antikomunistinę 
propogandos kompaniją, panaudo
dami radiją, kiną ir visas kitas 
priemones.

vietovėse suimti kunigų. Policijai 
braunantis į klebonijas, pasirody
davo gyventojai su brūkliais ir 
puldavo valdininkus. Keli polici
ninkai buvo išperti. Policija ne
šaudė, palikdavo kunigus ramybė
je ir dingdavo. Vėliau darbo mili
cija pasirodė kaimuose ir suėmė 
tam tikrą skaičių gyventojų, kurie 
ėjo sargybas aplink klebonijas, 
norėdami apsaugoti kunigus.

Į TRUMPOS ŽlNlOsJ

rodo gaires Vakarų sąjungininkų auka-' 
tiesiems komisarams ir Jiems priklau
sysiančioms įstaigoms. Toji sąjungi
ninkų komisija savo kontrolinius įga
liojimus ims vykdyti ne anksčiau kaip 
orieš rugsėjo mėn.. t. y. ne prieš nu
matytą terminą vakarinės Vokietijos 
federacinei vyriausybei sudaryti.

Berlynas. Keturi karinių gubernato
rių pavaduotojai: gen. Hays, McLean, 
Bapst ir Dratvin čia birželio 28 d. 
Kontr. Tarybos rūmuose amerikiečių 
sektoriuje buvo susirinkę pirmojo 
posėdžio. Trumpu komunikatu pas
kelbta, jog jie kalbėjosi apie susita
rimus, kurie turi būti padaryti, kad 
būtų įgyvendinti keturių užs. reik, 
ministerių nutarimai.

Maskva. Naujasis JAV pasiuntinys 
Maskvai admirolas A. Kirk jau nu
vyko i Sov. Sąjungos sostinę. Jį ly
dėjo žmona ir sūnus. Jo bagaže buvę 
12 000 svarų mėsos, sviesto ir kiau
šinių.

Briuselis. Belgijoje per aną sekma
dienį įvykusius parlamento ir provin
cinių tarėjų rinkimus krikščionių so
cialų partija surinko daugiausia balsų 
ir gavo 356 vietas (1946 m. rinkimuose 
buvo gavusi 344). Liberalai gavo 102 
(53), socialistai 201 (231), komunistai 
tik 35 (58). ___ .

Ottava. Per Kanados parlamento 
rinkimus birželio 27 d. žymia persvara 
pasiekė pergalės liberalų partija, iš 
262 parlamento vietų gaudama 193 (tu
rėjo 127). Pažangieji konservatoriai 
gavo 42 (turėjo 69). CCF socialistai 12 
(32) ir kitos partijos 15 (17). Ligi šiol 
Kanados parlamentas turėjo 245 vie
tas; bet. prie Kanados dominijos pri
sijungus dešimtai provincijai — Neu- 
fundlandui, vietų skaičius padidintas 
iki 262.

Kopenhaga. Būdinga komunistinės 
įtakos išstūmimui Suomijoje yra ne
seniai įvykęs Suomijos radijo direk
torės — komunistės H. Wuolijoki 
atstatymas. Ji nuo 1944 m. buvo di
rektorė ir neribota Suomijos valsty
binės racįijo organizacijos valdovė.

Sidnėjus. Australijoje 23.500 anglia
kasių pirmadienį metė darbą. Dėl to 
laukiama pramonės krizės, kokios ne
bebuvo jau nuo 1917 m. Pasitarimai 
tarp prof, sąjungų tarybos, anglių 
valdybos ir komunistų vadovaujamų 
angliakasių nedavė vaisių, kadangi 
pastarieji reikalauja įvykdyti visus 
savo pageidavimus: 35val. darbo sa
vaitės. pakelti savaitinį atlyginimą 
4,84 doleriais ir ilgesnių apmokamų 
atostogų. Min. pirm. Chifley garan
tavo, kad streikas nepadarysiąs įta
kos vyriausybės politikai. Taupant 
anglis, ligi šiol jau atleista 500.000 pra
monės darbininkų. Sidnėjaus gyven
tojai. nors dideli šalčiai, negali kū
renti butų.

Vašingtonas. Prez. Trumanas prašė 
JAV kongresą skirti 45 mil. dolerių 
kaip pirmąją paramą ūkiškai atsili
kusioms pasaulio sritims remti.
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