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Mūsų tremties švietimas derinasi 
prie emigracijos sąlygų

GIMNAZIJŲ DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMAS AUGSBURGE

kyklų tinklo klausimas ypač ak
tualus; nes, stovykloms mažėjant, 
atskiros gimnazijos neįstengia iš
silaikyti. Čia ir iškyla jų jungimo 
reikalas. Apsvarstęs visas sąlygas 
ir galimybes, suvažiavimas nuta
rė, stovyklas jungiant, amerik. zo 
noje! bazuotis Schwaeb. Gmuende,

Trumanas pateikę geroves programa
Vašingtonas. Savo pusmetinia

me pranešime apie JAV ūkį pe
reitą pirmadienį prez. Trumanas 
Kongresu} pareiškė, kad JAV

Emigracijai vis labiau įsisiū
buojant. pamažu irsta ir taip gra
žiai tremty j suklestėjęs kultūri
nis lietuvių gyvenimas. Si banga 
ypač palietė tremtinių švietimą. 
Vis daugiau mokytojų ir mokinių 
emigruoja, mokyklos pamažu sil
pnėja, menkėja. Šiems ir pana
šiems švietimo rūpesčiams ap
tarti bei ateities gairėms nus
maigstyti liepos 9 d. Augsburgo- 
Hochfeldo lietuvių stovykloje 
įvyko amerikiečių zonos lietuvių 
gimnazijų direktorių bei jų įga
liotinių konferencija. Joje daly
vavo: Švietimo Valdybos vyr. in
spektorius anglų zonai M. Kriš
čiūnas, Sv. Valdybos pradžios 
mokslo vadovas Martinėnas, Kul
tūros Tarnybos Švietimo ir Kul
tūros skyriaus vedėjas P. Balčiū
nas, LTB Centro Komiteto atsto
vas B. Vyliaudas ir aštuonių gim
nazijų diktoriai bei jų atstovai: 
J. Barkauskas (Augsburgas), J. 
Mockus (Ingolstadtas), Edv. Sta- 
nulis (Kemptenas), A. Ramonis 
(Memmingenas), Škudžinskas 
(Mittenwaldas), P. Ličkus (Muen- 
chenas), A. Orvydas (Scheinfel- 
das) ir Pr. Pauliukonis (Schw. 
Gmūuendė). Konferencijai pirmi
ninkavo Augsburgo lietuvių gim
nazijos dir. J. Barkauskas.

Pradžioj, dėl ligos neatvykus 
Švietimo Valdybos atstovui, apie 
jos dabartinę veiklą pranešimą 
padarė vyr. inspektorius M. Kriš
čiūnas. Švietimo Valdybą, kaip 
anksčiau, taip ir dabar yra atski
ras LTB CK dalinys, susidedąs iš 
aukštųjų, aukštesniųjų, pradžios 
mokyklų, kultūros ir kt. vadovų. 
Paskutiniame LTB Tarybos suva
žiavime, prisitaikant prie laiko 
dvasios padiktuotų sąlygų, nutar
ta, jog, reikalui esant, švietimo 
dalykus gali tvarkyti pats Centro 
Komitetas. Šiuo metu Švietimo 
Valdybos pirmininkas yra A. Kle
mas, kuris kartu eina ir LTB CK 
ryšininko pareigas prie IRO Cen
tro Bad Kissingene.

Tuo tarpu amerik. zonoj vei
kia aštuonios lietuvių gimnazijos. 
Ingolstadte — 7 mokytojai ir 22 
mokiniai; Hanau — 13 mokytojų 
ir 188 mok.; Memmingene — 12 
mokyt, ir 61 mok.; Schw. Gmuend 
— 21 mokyt, ir 126 mok.; Kemp- 
tene — 11 mokyt, ir 32 mok.; 
Muenchene — 16 mokyt, ir 87 
mok.; Scheinfelde — 13 mokyt, ir 
71 mok. ir Augsburge 11 mokyt, 
ir 49 mok. Mokslo lygis gimnazi
jose — vidutiniškas, bet, atsižvel
giant į tremties sąlygas, pakan
kamas. Per tremties metus bran
dos atestatus gavo 1945'46 m. m. 
199 abiturientai, 1946/47 — 13.), 
1947/48 — 127 ir 1948z49 metais 
yra 135 abiturientai.

Toliau vyr. inspektorius M. 
Kriščiūnas padarė išsamesnį pra- 
nešimą apie sviet’mo reikalus

anglų zonoje. Apskritai, švietimo 
st lygos tenai g.m t Heros, kai ka
riais atžvilgiai; net geresnės kalę 
c. merikiečių zonoje žinoma, buvo 
•r esama tam tikrų kliūčių. Vie
na iš tokių — mažos stovyklo.'. 
Daugelį švietimo įstaigų į kritiš
ką padėtį pastatė ta pati emigra
cija. Dabar anglų zonoj veikte 
šios lietuvių mokymo įstaigos 
(skliausteliuos mokymo įstaigų, 
mokytojų ir mokinių skaičiai 1947 
m. pavasarį, mokyklų žydėjimo 
anglų zonoj metu): vaikų darželių 
25 su 28 mokyt, ir 651 mok. (44— 
61—1038); pradžios mokyklų — 30 
su 67 mokyt, ir 1598 mok. (40 — 
125—1873); gimnazijų ir progim
nazijų 7 su 91 mokyt, ir 628 mok. 
(15—223—1198); amatų mokyklų 
1 su 11 mokyt, ir 157 mok. (3—47 
—339). Pinnebergo u-te dėsto 10 
lietuvių, studijuoja apie 100 (45— 
428); 13-oje vokiečių universitetų 
studijuoja apie 200 (1947 m. 361). 
Be to, ankščiau veikė dabar jau 
užsidariusios šios mokslo įstaigos: 
mokytojų kursai su 27 mokyt, ir 
31 mok.; dailės studija su 5 mo
kyt. ir 8 mok.; jūrininkų mokyk
los lietuvių sektorius su 6 mokyt, 
ir 32 mok. ir prekybos mokykla 
su 9 mokyt, ir 78 mok. Šie skai
čiai aiškiai rodo, jog ir anglų zo
noj mokyklos tik tuomet galės 
būti išlaikytos, jei bus sujungia
mos.

Suvažiavimui teko svarstyti ir 
išspręsti du aktualius klausimus, 
kuriais šiuo metu daugiausia su
sirūpinusi ir Švietimo Valdyba. 
Šie du klausimai yra: mokyklų 
tinklas ir pažymėjimų išdavimas 
emigruojantiems mokiniams. Mo-

Muencheno ir Augsburgo gimna
zijomis. Ryšium su tuo- stovyklų 
glaudinimo atveju nutarta atitin
kamas įstaigas prašyti, kad šei
mos, kuriose yra gimnazijinio am
žiaus vaikų, būtų keliamos tik į 
tas tris . vietoves. Ta proga pa
reikštas nepasitenkinimas kai ku
rių tremtinių „sėslumu“ — neno
ru keltis į kitas stovyklas, kuriose 
veikia gimnazijos, arba kėlimusi 
del kažkokių priežasčių į tokias 
stovyklas, kur jų nėra. Iš kitos 
pusės, jei gimnazija ar progimna
zija susiredukuoja iki kelių kla
sių, mokslas neturi būti nutrauk
tas, bet reikia jį toliau tęsti susi
jungus su pradžios mokykla.

Dabartiniu metu nemažiau ak
tualus ir pažymėjimų išdavimo 
emigruojantiems mokiniams klau
simas, Ligi šiol Švietimo Valdyba 
laikėsi savo ankstesnio nutarimo: 
jei kurios nors klasės mokinys 
yra baigęs du ketvirčius ir yra 
pažangus moksle, jis gali gauti 
tos klasės baigimo pažymėjimą. 
Ta pati taisyklė galiojo ir abitu
rientams. Kai kurie tėvai ir peda
gogai reikalavo pažymėjimus iš
duoti ir tiems mokiniams, kurie 
dviejų ketverčių nebaigę. Suva
žiavimas tačiau priėjo išvados, jog 
didesnių palengvinimų daryti ne
įmanoma ir nutarė toliau laikytis 
ankstesnio Švietimo Valdybos nu
tarimo.

turinčios ir toliau dėti pastangas, 
kad paremtų nuolat pažangėjan- 
čio pasaulinio ūkio atstatymą. 
Prezidentas pasiūlė priimti 11 
punktų programą, kuri, jo žo
džiais, siekianti didžiausios JAV 
istorijoje gerovės. JAV per ne
daugelį metų galėsiančios pakelti 
savo gamybą daugiau kaip iki 300 
milijardų dolerįų, jeigu pagrinde 
būsianti dabartinė kainų bazė. 
Prezidento siūlyme tarp kitko nu- 
matpma: priimti patobulintą pro
gramą farmerių pajamoms remti, 
pakelti minimalinį nuo valandos 
atlyginimą bent iki 75 centų ir

praplėsti to minimalinio atlygini
mo galiojimo sritį: sustiprinti be
darbių paramą padidintais para
mos įnašais ir pailgintu paramos

Pagaliau suvažiavimas pabrėžė 
tampresnio ryšio tarp Švietimo 
Valdybos ir atskirų švietimo įs
taigų reikalingumą. Mokslą nu
tarta pradėti rugsėjo 1 d. ir baigti 
prieš Kalėdas.

Apskritai, suvažiavimas praėjo 
darbingai.

A. Erdvilas

Laivai su tremtiniais
Liepos mėn. išplaukia:
Iš Bremerhaveno: 19 d. 

„Muir“ su 881 keleiviu; 
20 d. „Blachford“ su 900 
kel.; 24 d. „Holbrook“ su 
1085 kel.; 25 d. „Hersey“ su 
386 kel. ir 29 d. „McRae“ 
su 1003 keleiviais.

laiku ir kt. Trumanas kreipiasi 
savo programa į „kiekvieną pre
kybininką, darbininką ir farmen 
ir apskritai į kiekvieną, kuris yra 
atsakingas už JAV politikos for
mavimą“. Jis pabrėžia: „Mes ne
galėsime pasiekti jokios gerovės, 
jei pasiduosime depresijos min
tims.“ Tik „planavimu ir darbu 
gerovei JAV gali pakelti privačią 
investavimo veiklą, gamybą, dir
bančiųjų skaičių ir perkamąją 
galią ir pavaryti priekin svarbius 
vyriausybės sumanymus“.

Liesdamas darbo klausimą, 
prez. Trumanas savo pranešime 
konstatuoja, kad 1949 m. pirmąjį 
pusmetį kiek padidėję bedarbių. 
Dirbančiųjų skaičius vidutiniškai 
esąs 58 milijonai (š. m. birželio 
mėn. buvę 59.600), tuo tarpu kai 
1948 m. birželio mėn. buvę 
61.300.000. Lyginant su 1948 m. 
pirmuoju pusmečiu, bedarbių 
skaičius vidutiniškai esąs 3.200.000, 
ir tuo būdu apie 1.000.000 padi
dėjęs. Pereitų metų birželio mėn. 
civilinio darbo sektoriuje buvę 
3,4% bedarbių, o šių metų birže
lio mėn. susidarė 6 nuošimčiai.

v V

Naujos sovietu špionažo mokyklos
KAUNE RUOŠIAMI ŠNIPAI VAKARŲ KRAŠTAMS IR 

SKANDINAVIJAI

Stockholmas. Iš Stockholmo 
pranešama, jog sovietų valdomu
ose kraštuose įrengtos trys nau
jos šnipų mokyklos, kurioms va
dovauja sovietai. Mokyklose pa
ruošiami agentai, kurie vėliau, 
kaip antikomunistai įsikūrę šia
pus geležinės uždangos, dirba 
Maskvos naudai. Šios trys naujos

mokyklos įkurtos Berlyne, Buda
pešte ir Kaune. Oficialiai jos pri
klauso kominformui, praktiškai 
jas tvarko MVD šefas L. Berija. 
Kauno mokykloje ruošiami agen
tai Vakarų kraštams, o ypač 
Skandinavijai. Daugumas agentų 
į Vakarus „atbėga“ kartu su DP 
ar karo belaisvių transportais. 
Kiti į Vakarus atvyksta prisi

Amerikiečių zonos lietuvių gimnazijų direktorių suvažiavimo dalyviai (iš kairės j dešinę): Kempteno gim. dir. 
Edv. S t a n u 1 i s, Švietimo Vaidybos pradžios mokslo vadovas Martinėnas, Ingolstadto gim. dir. J. 
Mockus) Schwaebisch-Gmuend gim. dir. Pr. Pauliukonis. Scheinfeldo gim. dir. A. Orvydas, Kultūros 
Tarnybos atstotas P. Balčiūnas, Muencheno gim. dir. P. Ličkus, švietimo Valdybos vyr. inspektorius 
anglų zonai M. Kriščiūnas, Augsburgo gim. dir. J. Barkauskas, LTB Centro komiteto atstovas B. 
Vyliaudas ir Memmingeno gim. dir. A. R a m o n i s. j. wUozevičiaus nuotrauka

dengę diplomatų vardais.

Baigiama spiesti žydu 
DP problema

Jeruzalė. Žydų organizacijos Je- 
wisch Agency" atstovas Dr. I. 
Goldstein grįžęs iš savo kelionės 
po JAV ir Europą pareiškė, jog 
ligi rugsėjo 8 d. Vokietijoj neliks 
nė vienos žydų DP stovyklos. 
Praėjusių metų būvy iš JAV zo
nos Vokietijoj į Izraelį pergaben
ta 50 000 žydų. Pirmąjį 1949 m. 
pusmetį į Izraelį atvyko 150 000 
imigrantų, kai tuo tarpu antrąjį 
pusmetį skaičiuojama atvyks 
750 000 Dr. Goldsteino teigimu, 
tai e są todėl jog Iš Vokietijos 
emigracija jau beveik sustojusi.
Vengrija, Rumunija žydų emigra
ciją sustabdė, o iš Bulgarijos jau 
pernai į Izraelį atvyko 40 000 imi
grantų. »
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Dėl pi*aucuzu karinės misijos 
veiklos 1919 m. Lietuvoje

DR. GABRIO PASTABOS GEN. TAMAŠAUSKO ATSIMINIMAMS

Paruostas IRO likvidacijos planas

Gen. Pr. Tamašauskas savo atsi
minimuos „Kas buvo prieš 30 metų", 
kalbėdamas apie „Prancūzų karinę 
misiją Lietuvoje“ „Žiburių“ Nr. 49 
(244) yra padaręs nemaža esminių 
klaidų, turinčių istorinės reikšmės, 
kurias aš laikau savo priederme ati
taisyti.

1. Prancūzų karinė misija, vado
vaujama pulk. Įeit. Reboul’io, buvo 
mano išrūpinta Paryžiuje 1919 m. ir 
mano atgabenta kovo mėn. Kaunan. 
Misijos tikslas buvo padėti mums 
suorganizuoti mūs kariuomenę ir 
Įkurti karininkų mokyklą. Šią misiją 
aš galėjau išrūpinti mano prietelio 
prof. Painleve, buv. karo ministerio, 
paramos dėka per generolą Alleby, 
vyr. generalinio štabo šefą (plačiai 
apie tai rašiau savo „Atsiminimų 
4—tam tome su dokumentais priede). 
Tad neatsieina kalbėti apie mano 
„prišiplakimą“ prie tos misijos.

2. Pulk. Įeit. Reboul'iui nesilaikius 
mano padaryto su juo susitarimo 
prieš atvystant Lietuvon, kad ji nesi- 
kiš t mūsų politiką, ypač vengs san
tykiavimo su Lenkais, aš susipykau 
su juo ir apleidau misiją balandžio 
mėn. pradžioje. Ypač aš jį draudžiau 
nuo vykimo Varšuvon su Jurgiu 
Šauliu.

3. Mano patikimu asmeniu pranc. 
kar. misijoj buvo jos sekretorius Įeit. 
Padovani, juristas, baigęs Monpelier 
teisių skyrių. Jis dar Šveicarijoj karo 
metu, ten internuotas kaipo puska
rininkis, dirbo mano Lietuvių Infor
macijų biure, ir jau Šveicarijoj kun. 
V. Bartuška, mano bendradarbis, pra
dėjo jį mokyti lietuviškai. Kai aš iš
gavau Paryžiuje pranc. kar. misiją, 
tai prašiau, kad jį paskirtų prie tos 
misijos. Ir mano prietelio Franklin 
Bouillon’o užs. reik, komisijos pir
mininko parlamente, protekcijos dė
ka jis buvo pakeltas iš puskarininko 
j karininką — leitenantą, idant galė
tų dalyvauti misijoj.

Nors ir pasitraukęs iš misijos, aš 
buvau nuolat jo informuojamas apie 
jo šefo pulk. Įeit. Reboul’io veiklą, 
per jį aš sužinojau tiksliai apie Re
boul’io intrygas su lenkais. Maža to, 
per jį aš sužinojau nekorektingą Re
boul’io elgesį su p. Prusu (paskui 
Liet. Banko direktorium), kurio name 
jis gyveno, iškrausčius jį iš „Metro
polio". Per jį aš sužinojau apie kon
trabandą, kurią varė Reboul’is misi
jos vardu, atgabendamas prekes be 
muito Kaunan ir paskui parduodamas 
jas žydams, ir kitas jo malversacijas 
(apie tai plačiai 4—ame mano „Atsi
minimų“ tome).

Kadangi aš buvau atgabenęs pulk. 
Įeit. Reboul’į, tai laikiau savo prie
derme jį ir išgabenti, t. y. atšauk- 
dinti. Tuo tikslu aš nuvykau Pary
žiun ir įteikiau platų pranešimą P. 
Berthelot, užs. reik. min. gen. sekre
toriui. ėjusiam ministerio pareigas, ir 
nuorašą generolui Alleby, vyr. gen. 
štabo šefui. Paryžiuje nenorėta tikė
ti, kad Prancūzijos karininkas būtų 
galėjęs taip begėdiškai elgtis. Man 
buvo pareikšta, kad jeigu mano skun
do teigimai nepasitvirtins, tai vietoj 
Reboul’io aš būsiu karo teismo tei
siamas už Prancūzų karininko apš
meižimą. Sutikau. Per tris savaites 
buvau karo tardytojo dispozicijoj 
kol sugrįžo iš Kauno generolas (pa
vardės neatsimenu), pasiųstas gen. 
Alleby ištirti, ar mano skundas buvo 
teisingas. Sugrįžęs iš Kauno genero
las — tardytojas pareiškė, kad mano 
skundas buvo pilnai pagrįstas. Re-

IRO Generalinė Taryba Genevo- 
je liepos 7d. priėmė likvidacinį 
planą, kuris bus pradėtas vykdyti 
tuoj po IRO veiklos galo — 1950 
m. birželio 30 d.

Nutarta, jog paskutinė data 
registracijai tų DP, kurie nori gauti 
IRO paramą, yra 1949 m. rugpjū
čio 31 d. Po šios datos i lito sto
vyklas joks asmuo nebus priima
mas. Po 1950 m. kovo 31 d. nebus 
finansiškai šelpiami ir tie asmenys, 
kurie gyvena vietovėse, kur nėra 
IRO stovyklų. 1950 m. birželio 
30 d. IRO globa pasibaigs visiems 
tiems asmenims, kurie nebus emi
gracijos ar repatriacijos procese 
arba negulės ligoninėse ir nepri
klausys panašioms institucijoms, 
kur jiems numatyta ilgalaikė pa
rama.

Ryšium su 1949 rugpiūčio 31 d. 
terminu yra numatytos išimtys:
l. Našlaičiai, kuriuos Tarptautinė 
paieškojimų Įstaiga suras po 1940
m. rugiūčio 31 d., gali būti ir vė
liau priimami’ į IRO globą. 2. Pa
bėgėliai, kurie savo tėvynes pa
liko po 1949 m. rugpiūčio 31 d. 
gali ligi 1949 m. spalių 15 d. re
gistruotis IRO globai gauti. Po šios 
datos tokiems pabėgėliams IRO 
galės suteikti tik politinę ir juri
dinę apsaugą.

Visuotinis susirinkimas suteikė 
gen. direktoriui teisę daryti pasi
tarimus su vyriausybėmis, okupa
ciniais organais ir atskiromis or
ganizacijomis dėl tolimesnės glo
bos tų 160.000 DP, kurie spėjama 
dėl nesveikatos, ūkinių ar socia
linių sąlygų negalės būti įkurdinti. 
Gen.direktorius taip pat įgaliotas 
organizacijoms, kurios perimtų 
ilgalaikę pabėgėlių globą, perduoti 
tuos daiktus, kurie šiaip būtų IRO 
reikalingi tų pabėgėlių išlaikymui 
iki 1950 m. birželio 30 d. Finan
siniai pasitarimai bus ir su Belgi
ja, Prancūzija ir kitomis Europos 
valstybėmis, kurios suteikia dau
geliui DP prieglaudą.

Tiksliai nustatyti, kiek iš maž
daug 389.000 DP, kurie turės IRO 
globą 1949 m. rugpiūčio 31 d., re
patrijuos, emigruos ar bus įjungti 
į vokiečių ūkį, IRO mano su
daryti intensyvią patariamąją pro
gramą. Kiekvięnos šeimos galva 
bus apklausinėjamas, kad tuo bū
du galima būtų nustatyti, kuri iš 
tų trijų galimybių jam geriausiai 
patartina. Tiems, kurie vengs vyk
dyti nurodymus, IRO atims globą.

boul’is ‘„suteršęs ne tik karininko 
uniformą, bet ir Prancūzijos vėliavą“. 
Jis buvo atšauktas, pavarytas iš 
kariuomenės be teisės dėvėti karišką 
uniformą ir nepakeltas į aukštesnį 
laipsnį (kaip paprastai įprasta atlei
džiant iš kariuomenės). Reboul’is iš
vengė kariuomenės teismo ir kalė
jimo tik savo dėdės senatoriaus Re
boul’io protekcijos dėka.

Tad nėra mažiausio pagrindo įtari
nėti Įeit. Padovani nelojalumu Lietu
vai. Kaip žinoma, po pranc. kar. 
misijos atšaukimo, p. Padovani pasi
liko Kaune kaip Prancūzijos vyriau
sybės, atseit užs. reik, ministerijos 
delegatas. Į tą postą jis buvo paskir
tas mano prietelių Paryžiuje P. Ber
thelot ir Fr. Bouillon’o protekcijos 
dėka. Jis buvo šitame poste iki 1924 
m., kdl Lietuva buvo pripažinta de 
jure.

4. Kalbant apie karininkų vertikus 
prie pranc. kar. misijos reikia pasa
kyti, kad be Richterio buvo dar Tau
be. Abu Baltijos baronai. Ir viens ir 
kits man pasirodė įtartinas; aš nujau
čiau, kad jiedu šnipinėja ir misijos 
paslaptis išdavinėja . .. Kam? Vokie
čiam ar lenkam?

Netrukus man teko įsitikinti, kad 
jiedu buvo vokiečių šnipai. Balan
džio vidury aš nuvykau su grafu Ler- 
chenfeldu, Vokietijos atstovu Kaune, 
į Vokiečių generalinį štabą Barten- 
šteine ties Karaliaučium pas gen. 
Seecktą, kurio žinioj buvo visa vo
kiečių kariuomenė. besitraukianti 
tuomet iš Lietuvos. Gudijos ir Ukrai
nos. Mano kelionės tikslas buvo 
gauti jo sutikimą: a) remti mūsų besi
organizuojančią kariuomenę atlieka
mais ginklais (užuot ginklų sandėlius 
perdavus bolševikams), b) remti mū
sų karius jų rungtynėse su bolševi
kais. Po pusantros valandos pasikal
bėjimo su gen. Seecktu paaiškėjo, 
kad jis buvo prieš Lietuvos valsty
bės įsikūrimą ir atvirai man pasakė, 
kad mūsų kariuomenės prieš bolše
vikus nerems. Jis man pareiškė, kad 
Vokietijai patogiau turėti kaimy
nuose didelę Rusiją, neatskirtą jo
kiais puferstaatais. (Tai aš plačiau 
aiškinu savo „Atsiminimų" IV t.) 
Jam paklausus, ar aš esu tas pat Dr. 
Gabrys, kuris atgabeno Kaunan pran
cūzų kar. misiją, aš atsakiau:

— Taip, aš ją atgabenau, remti mū
sų kovai su bolševikais.

— Bet ,pulk. Reboul’is yra kitos nuo
monės.

— Kaip tai? — nustebęs paklau
siau aš. '

— Jo misijos tikslas yra kova su 
mumis, o ne su bolševikais, — at
sakė gen. Seecktas.

— Negal būt! — protestavau aš.
Čia gen. Seecktas, išėmęs iš krū

vos kartotekų ant savo skobnios rau
donu viršeliu kartoteką, atsiskleidęs, 
išėmė mašinėlę rašytą lakštą. Pasi
rodė. tai buvo Reboul’io laiško nuo
rašas, rašytas p. Merkiui, tuomet 
krašto apsaugos ministeriui. Ten bu
vo kalbama apie reikalingumą grei
čiau išvaryti vokiečius iš Lietuvos ir 
buvo sakoma, kad jis prašęs Clemen
ceau paspausti vokiečius. Tame lakšte 
buvo kelios pastabos, rašytos Rich
terio ranka. Kitame ministerio Mer
kio laiško nuoraše Reboul’iui pama
čiau pastabas, rašytas Taubės ranka.

— Sveikinu, mon General (kalbė
jomės prancūziškai), jūs turite puikią 
žvalgybą, — pusiau juokais pastebė
jau aš.

— Ar manai, tamsta, kad aš, turė-

damas didelę atsakomybę, atitraukti 
mūs kariuomenę, galiu veikti „a 
l’avenglette” (kaip aklas).

Tad aš įsitikinau, kad mano intui
cija dėl Richterio ir Taubės neištiki
mumo manęs neapvylė.

Deja, gen. Pr. Tamašausko atsi
minimai didele precizija ir faktų 
žinojimu nepasižymi. Aš atitaisęs fak
tines klaidas, turinčias istorinės 
reikšmės, nematau reikalo atsakyti į 
insinuacijas. Nors prancūzų karinė

GEN, TAMAŠAUSKO ŽODIS
Nors p. Gabrys priekaištauja, kad 

aš, rašydamas „Žiburiuose" atsimini
mų apie prancūzų karinės misijos 
veiklą 1919 m. Lietuvoj, esąs „padaręs 
nemaža esminių klaidų", tačiau, per
skaitęs ilgoką jo rašinį, negailiu su
sekti kokio nors konkretaus klaidų 
nurodymo, išskyrus ,gal ryškią pir
mąją pastabą, kad kalbamoji misija 
ne pati savarankiškai buvo atvykusi, 
bet p. Gabrio atgabenta Kaunan. Tad 
p. Gabrio pastabos, jei jos teisingos, 
greičiau tiktų mano prisiminimų pa
pildymui. Bet p. Gabrio teigimai su
kelia kai kurių abejonių, todėl norė
čiau iš savo pusės pridėti keletą 
pastabų, laikydamasis jo rašinio 
punktų:

1. Kauno laikraščiai anuomet pa
minėjo apie pranc. karin. misijos at
vykimą. apie jos susilaukimą. Tad 
kodėl p. Gabrys nesiteikė tada ati
taisyti tokios klaidos, pareikšdamas, 
kad jis ją atgabendinęs? Už tokį nuo
pelną būtų susilaukęs ovacijų ir di
delės pagarbos. Nebūtų buvę reikalo 
po kelių dienų negarbingai palikti 
„Metropolį“, o kiek vėliau ir Lie
tuvą.

2. Daug panašumo, kad pranc. karin. 
misijos šefas buvo p. Gabrio globoj 
ar priežiūroj (?). Ar ir čia klaidos 
atitaisymas?

3. Jei mano kas bloga pasakyta apie 
Įeit. Padovani, tai sugretinus su tuo,

misija, mano atgabenta 1919 m. besi- 
kuriant Lietuvai, ypatingo vaidmens 
nesuvaidino, tačiau ji turėjo istorinės 
reikšmės: 1. dėl to, kad jos atsiunti
mas Lietuvon reiškė Lietuvos pripa
žinimą de facto iš Prancūzijos pusės 
ir paskui kitų santarvės valstybių;
2. varžė vokiečių šeimininkavimą ir 
palengvino jų išvarymą iš Lietuvoj
3. sustiprino mus nepriklausomybės 
įdėją, nes Lietuvoj buvo nemaža 
abejojančių.

Dr. P. J. Gabrys
DEL DR. GABRIO PASTABŲ
kaip p. Gabrys aprašo to leitenanto 
vaidmenį kaip sekretoriaus prie 
pranc. karin. misijos ir misijos šefo,
— mano pasakymas virsta bespalviu 
šešėliu. Kaip gi žiūrėtų pranc. karin. 
valdžia į tokią savo karininko veik
lą? Kaip reaguotų pats Padovani, taip 
p. Gabriui apibudinant jo veiklą sa
vo šefo žinioj ir prancūzų misijoj?
— Kalba apie kontrabandas be muito, 
bet nežino, kad tuo metu Lietuvoj ir 
muitinės nebuvo.

4. Tikrai p. Gabrio nepaprasta in
tuicija. jei pora sykių pamatęs kal
bamus baronus (?), nujautęs juos 
esant šnipais. Tie gi baronai atsirado 
prie misijos šefo, kada p. Gabrio 
„Metropolyje" nebebuvo. — Misijos 
šefas nebuvo jau toks neapdairus 
„molio Motiejus“, kad būtų pasirin
kęs sau vokiečius šnipus. Iš kitos jiu- 
sės, ai vokiečių štabui iš viso buvo 
reikalingi panašūs „šnipai“ tuo me
tu. kada jų kariuomenė šeimininkavo 
Lietuvoje, kiek vėliau dirbo ir laikė 
frontą greta mūsų savanorių, o jų 
atskiri karininkai net tarnavo mūsų 
kariuomenėj, dažnai užimdami atsa
kingas vietas: štabuose, karo moky
kloj, technikos srityj. Kaip ryškesnis 
pavyzdys čia prisimintinas vokiečių 
generalinio štabo pulk. Schraeder, 
kuris svarbų vaidmenį atliko mūsų 
kariuomenės vado gen. Žukausko 
štabe.

Šią programą manoma baigti 1949 
m. lapkričio 1 d.

Jei vadinamąją DP „kietojo 
branduolio" grupę perims globoti 
kitos organizacijos, gen. direk
torius yra įgaliotas toms organi
zacijoms perduoti ir tokius įrengi
mus bei IRO turtą, kuris buvo 
skirtas tų žmonių išlaikymui. Pir
miausia čia turima galvoj TBC 
kaimo įrengimą, kuriame ta liga 
sergantieji galėtų gyventi ir dirbti 
atikinkamus darbus.

Generalinė Taryba išleido atsi
šaukimą į visas vyriausybes su 
prašymu sušvelninti emigracijos 
sąlygas, kad tuo būdu pagreitintų 
IRO baigti savo darbą, o tuo pa
čiu sumažintų „kietojo branduolio" 
grupę.

Galiausiai buvo nutarta Tarp
tautinę Paieškojimų Įstaigą (ITS) 
perduoti kitai, pastovesnei organi
zacijai.

IRO sukako dveji metai
Heidelbergas. Liepos ld. Tarp

tautinei Pabėgėlių Organizacijai 
— IRO sukako dveji metai. Ją 
įkūrė 1946 m. gruodžio mėn. JT

Nuo 1946 m. kovo 1d.
' Heidelbergas EUCOM Hq pra
nešimu, gegužės mėnesį iš DP 
stovyklų amerikiečių zonoj į 
užsienius emigravo 14.640 DP. 
Tuo būdu, dar 90 DP per tą lai
ką repatriavus, stovyklose liko 
191.519 DP. Tačiau apskritai DP 
skaičius amerikiečių zonoj yra 
beveik dvigubai didesnis, nes 
12.309 DP priklauso darbo kuo
poms ir 160.000 negauna IRO 
globos ir gyvena vokiečių ūky. 
Gegužės mėn. būvy DP stovyklos 
sumažėjo 19.493 asmenimis, įskai
tant 3,853 DP, kurie savo noru 
išėjo iš stovyklų. Per tą patį lai
ką repatriavo 628, įskaitant 459 
austrus ir 101 lenką, kurie pri
klausė vokiečių ūkiui.

Gegužės mėn. iš amerikiečių 
zonos emigravusių DP daugiau
sia priėmė JAV — 8.008 DP, to
liau Izraelis — 4041 žydą, Aus
tralija — 3.999 DP, Kanada — 
1460 ir kitos valstybės mažesnė
mis grupėmis.

EUCOM, remdamasis karinės 
valdžios ir IRO informacijomis, 
pranešė, jog per paskutiniuosius 
dvylika mėnesių amerikiečių 
zonos DP stovyklos sumažėjusios 
98.000 asmenų.

visumos susirinkimas. IRO savo 
veiklą amerikiečių zonoj pradėjo 
1947 m. liepos ld., perimdama į 
savo globą 336.710 DP, gyvenan
čių DP stovyklose, ir tūkstančius 
pabėgėlių už jų ribų.

Per paskutinius dvejus metus, 
vykdant repatriacijos ir emigra
cijos programą, IRO savo globo
jamų DP skaičių sumažino iki 
152.00 asmenų. Maždaug 242.QOO 
DP per tą laiką įkurdinti kituose 
kraštuose ir 20.000 repatrijuoti į 
savo kilmės kraštus.

Sukakties proga vyr. amerikie
čių kariuomenės vadas Europoj 
ir laikinasis Vokietijos karinis 
gubernatorius genJeit Clarence 
Huebner iškėlė IRO nuopelnus 
pabėgėlių įkurdinimo globos ir 
repatriacijos srityse.

Ženeva. Sukakties proga IRO 
Sveikino ir anglų užs. reik. min. 
E. Bevinas. Savo rašte, kurį į 
Ženevą pasiuntė per britų dele
gatą J. Edmonds, Bevinas gėrisi 
IRO nuveiktais darbais su kan
trybe ir žmoniškumu, sprendžiant 
vieną iš sunkiausių problemų, at
siradusių po antrojo pasaulinio 
karo. (S & S)

emigravo 237.300 DP
Nuo 1946 m. kovo ld., kai buvo 

pradėta vykdyti dabartinė emi
gracijos programa, iš JAV zonos 
emigravo 237.300 DP. Daugiausia 
priėmė JAV — 54.600, toliau Iz
raelis — 44.000, Kanada — 28.900, 
Belgija — 25.200, Australija — 
22.200, D.Britanija — 15.600, 
Prancūzija — 8.800, Venecuela — 
5.700, Brazilija — 4.500, Olandija 
— 3.300, Paragvajus — 2.900, Ar
gentina — 1.600, Švedija — 900. 
Bolivija '— 800, Turkija — 700, 
Marokas — 700, ir 400 likusių ki
tos valstybės.

Iš Bremerhaveno pranešama, 
jog birželio mėn. pe? Bremeno 
ir Cuxhaveno uostus iš ameri
kiečių zonos išvyko 12.383 DP. 
Iš ju 9525 DP nuvyko į JAV ir 
2.858 į Kanadą. (S&S)

— Vienuolika tremtinių vaikų, 
kurie mokėsi lietuvių parapijos 
mokykloje Baltimore, Md., pagerb
ti vietos anglų laikraščio mokyklos 
mokslo baigimo proga. Jų nuo
traukos su kun. Dr. L. Mendeliu 
įdėtos į laikraštį su ilgoku aprašy
mu, kur pažymima, kad visi trem
tinių vaikai yra gabūs ir kai ku
rie jau moka net po kelias kalbas.

Visas p. Gabrio pasakojimas apie 
jam vokiečių pirmaeilio pareigūno 
gen. Seeckto pateiktas slaptąsias kar
totekas — nuostabiai naivus. Tary
tum kariuomenės vadas ar štabo vir
šininkas panašios rūšies slaptus svar
bius dokumentus laiko savo kabine
to stalčiuose, kad galėtų kiekvienu 
laiku pateikti. .. Tokie dalykai ren
kami ir saugomi štabo specialiame 
skyriuje (paprastai D—jame arba in
formaciniame) Ir saviškiams tik pa
tiems išrinktiesiems tepatiekiami.

Panašiai atrodo ir jo pusantros 
vai .(!?) pasikalbėjimas su pirma
eiliu vokiečių kariuomenės pareigūnu 
gen. Seecktu. Negi gali kas patikėti, 
kad tas generolas jam taip atvirai 
(stačiokiškai) reikštų_ panašius sam
protavimus: girdi, musų kariuomenės 
prieš bolševikus vokiečiai neremšią. 
Gi iš tikrųjų rėmė ir sulaikė bolše
vikus. Toliau, argi galima patikėti, 
kad kalbamasis generolas jam butų 
sakęs taip atvirai: esą, Vokietijai pa
togiau turėti kaimynu Rusiją, neat
skirtą jokiomis valstybėmis. Toliau 
vėl generolo paklausimas, tarytum 
seno artimo pažįstamo: ar jis esąs 
tas pats Dr. Gabrys (tuo metu jis dar 
taip nesltitulavo), kuris atgabenęs 
prancūzų misiją? Pats p. Gabrio tiks
las Berlynan mūsų kariuomenės rei
kalais neįtikėtinas. Tai reiktų daug 
aiškinti.. .

Noriu dar pastebėti, kad mano at
siminimai dienoraščio forma buvo 
spausdinami „Panevėžio Garse“ be
veik ištisus ketverius metus (1936 — 
1939) ir iš dalies dienraštyje „XX Am
žiuje“. Apie juos, tuos atsiminimus, 
blogų atsiliepimų neteko nugirsti.

Gen. Pr. Tamašauskas
Redakcijos pastaba: Įdėję šiuos Dr. 
Gabrio ir gen. Tamašausko pasisaky
mus dėl prancūzų karinės misijos 
Lietuvoje prieš 30 metų, laikome da
lyką baigtu, kadangi reikalas labai 
nutolęs nuo šių dienų aktualijos.
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„Neleiskim suti stipriausiai musu tautos atžalai"
VLIKo Pirmininkas prel. M. KRUPAVIČIUS

K apie JAV lietuviu reikalus
(„ŽIBURIŲ“ korespondento pasikalbėjimas)

žandaras, o dažnai lenkas ar su
lenkėjęs vyskupas. Atvykęs į 
Amerikos laisvąją šalį ir radęs 
savo lietuviškajam darbui gerą 
dirvą, jis jį išvystė plačiai. Jo 
darbas buvo vystomas dviem 
linkmėmis — katalikiškąja ir 
tautine. Ten visa tai vyko tuo 
metu, kada pačioje Lietuvoje 
tautiniam darbui nebuvo jokių 
sąlygų ir galimybių. Lietuvis ku
nigas lietuviškoje parapijdje J. 
A. Valstybėse kūrė tautinę kul
tūrą ir valė bei išlaikė tautinius 
papročius. Tad mūsų tautai ir 
valstybei tie du veiksniai daug 
yra nusipelnę. Tie jų nuopelnai 
jau seniai laukia gabios plunks
nos Žalios medžiagos yra su
rinkta nemaža.

— Tai buvo seniai. O kaip lie
tuviškoji bažnyčia su lietuviu 
kunigu reiškiasi dabartiniais, lai
kais?

— Taip, skirti senovę nuo da
barties reikia, tik. ne taip griež
tai. Tarp senovės ir dabarties 
ryšio esama ir dar visai ankšto. 
Šiandien lietuviui kunigui ir lie
tuviškajai - bažnyčiai veikti susi
darė kitokia veikimo aplinka ir 
kitokios sąlygos. Lietuviškos pa
rapijos kūrėsi tose miestų ar 
miestelių vietose, kur kompak
tiškai buvo apsigyvenę lietuviai. 
Ilgainiui labai daugely vietų lie
tuviai išsiskirstė po įvairius 
miesto kraštus, lietuviškąją' gi 
bažnyčią geležiniu lanku apjuosė 
kitų tautybių žmonės — airiai, 
italai, ispanai ir kiti. Jie veržiasi 
į artimiausias lietuviškas bažny
čias ir mokyklas ir sudaro jose 
kitokias darbo sąlygas. Jų gi ne
išvarysi. Salia lietuviškųjų pa
maldų lietuviškose bažnyčiose 
atsiranda svetima kalba — ang
liškoji. Tos tarpinės angliškosios 
kalbos lietuviškoj bažnyčioj rei
kalauja dar ir kitas naujai atsi
radęs veiksnys, tuo tarpu mums 
skaudesnis: nutaustantis ar jau 
nutautęs lietuviškasai jaunesnės 
kartos pavidalo lietuvis, ku
ris ar jau nebemoka lietuviš
kai visai, ar moka, bet nepakan
kamai, kad suprastų savo tėvų 
kalbą. Lietuvis klebonas jo visai 
pagrįstai iš savo tėvų statytos

Sugrįžęs iš JAV Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas M. Krupavičius apie 
savo kelionę darė kelis praneši
mus. Tačiau, nepaisant to, vis 
dar pasiliko klausimų ar visai 
nepaliestų spaudoje, ar reikalin
gų patikslinimų ir pataisymų.

Pirmininkas mielai mane, kai
po korespondentą, priėmė ir su
tiko į statomus klausimus atsa
kyti.

Tad pirmiausia paklausiau:
— Koks Katalikų Bažnyčios ir 

lietuviškosios parapijos buvo ir 
tebera vaidmuo lietuvystės išlai
kymo darbe J. A. Valstybėse?

— Katalikų Bažnyčia ir lietu
viškoji parapija su mokykla J. 
A. Valstybėse buvo lietuvystės 
stiprovės. Tų dviejų veiksnių su 
lietuviais kunigais vadovais prie
šakyje dėka lietuvystė taip ilgai 
išsilaikė lig šiol ir dar tebesilai
ko. Pirmieji lietuviai vyko į 
Ameriką tais laikais, kai pirmu 
pažvelgimu nebuvo nieko joje 
mylėti. Tačiau nepaisant vargto 
.savo tėvynėje vargo, nepaisant 
carų nualintos ir apiplėštos tė
vynės skurdo ir tamsybės, lietu
vis ateivis atsinešė su savim iš 
vargšės tėvynės savo tėvų kalbos 
ir tikėjimo meilę. Todėl jis nesi
gailėjo sunkiai uždirbto dolerio, 
bažnyčiai ir mokyklai pasistaty
dinti ir lietuviu kunigu bei lietu
vaitėmis seselėmis mokytojomis 
apsirūpinti. Į katalikiškas tautines 
stiprovės lietuvis sukrovė ne 
vieną milijoną dolerių. Sukurto
sios' stiprovės lietuvio neapvylė. 
Jos davė jam, ko jis iš jos reika
lavo ir laukė — sielos patenki
nimo per savąją kalbą. Bažny
čios lietuviškoji kalba davė jam 
stiprybės grumtis su įvairiomis 
lietuvystei svetimomis įtakomis. 
Jis grumtynes ir savo gyvena
mose sąlygose pusėtinais rezul
tatais laimėjo. To maža. Paskui 
tikintį lietuvį į Ameriką nusku
bėjo ir lietuvis kunigas. Tų ku
nigų didžiuma paliko savo tėvy
nę ir pasekė paskui savo tautietį 
į Naująjį Pasaulį tik dėl to, kad 
jis savo tautine ekspansija anais 
carų laikais netilpo Lietuvoje. Jo 
lietuviškąją sielą pančiojo caro 

bažnyčios neišstūmė, ir jis buvo 
tas antrasis veiksnys, dėl kurio 
lietuviškoj bažnyčioj buvo įvesta 
nelietuviškoji kalba. Lietuvis 
klebonas ne be pamato mano, 
kad toks bebaigiąs lietuviškąjį 
gyvenimą lietuvis, klausydamas 
savo lietuviškoj bažnyčioj dviem 
kalbom sakomų pamokslų — 
angliško ir lietuviško, kiek ilgė
liau pratęs savo tautybės mirtį, 
ilgiau plūduriuos tarp tautinės 
mirties ir gyvybės. Antra, para
pijos bažnyčia tokį lietuvį išlaiko 
lietuviškosios bendruomenės na
rių; kai tik jis nueina į svetimos 
tautos bažnyčią, jis galutinai sa
vajai tautai žūsta. Tuo būdu lie
tuviškoji bažnyčia nenoromis iš 
vienaliežuvės virto dviliežuve. 
Lietuvis klebonas ir šią būklę 
stengiasi panaudoti ne tik gęs
tančiai tautinei gyvybei išlaikyti, 
bet turimomis priemonėmis ko
voti su mirtimi ir gyvybę arba 
grąžinti ar ilgiau išlaikyti. Lie
tuviškoji bažnyčia tuo būdu ir 
šiandien dar nenustojo savo tau
tinės misijos variusi, nenustojo 
ir savo lietuviškojo vaidmens 
vaidinusi.

— Ar dabartinės parapijos 
priemonės tautiniams tikslams 
siekti yra pakankamos ir ar tiks
liai parinktos?

— Jau pirmiau minėjau, kad 
darbo sąlygos ir darbo aplinka 
gerokai pasikeitė lietuviškumo 
nenaudai. Tikslai pasiliko tie pa
tys. Tiems tikslams siekti sun- 
kesnėj aplinkoj reikalingos kie
tesnės ir radikalesnės priemonės. 
Tad prie to, kas buvo būtina se
niau tautiškdmui palaikyti, rei
kalinga pridėti kažkas nauja, 
nauji židinėliai. Renkant tuos 
naujus židinėlius, nieko nereik 
niekinti — nuo mažiausio, ligi di
džiausio. Bažnyčia neturi praras
ti lietuviško veido. Tokia turėtų 
būti ir klebonija — lietuviška, su 
lietuviais kalbėti tik lietuviškai. 
Inteligento — pasauliečio ar dva
sininko, ypač šio pastarojo, pa
vyzdys turi didelės užkrečiamo
sios ir patraukiamosios galios.

Viena kita pastabėlė. Tai nėra 
programa. Pagaliau aš nežinau, 
ar visa tai nėra vartojama. Juk

Krupavičius kalba amerikiečiamsM.

ir be manęs Amerikos lietuviai 
kunigai galvoja, gal dar geriau 
už mane. Jų tarpe yra daug pa
sigėrėtinai gerų lietuvių patrio
tų, net tų tarpe, kurie Lietuvos 
nėra matę, kurie Amerikoje yra 
gimę ir augę, vadinamų „ameri
konukų“ tarpe. Tokių randama 
nemaža net jauniausioj kunigų 
kartoj, kurie tik metai kiti kuni
gauja.

Lietuvybei palaikyti labai di
delį vaidmenį turėtų suvaidinti 
ir parapinės mokyklos. Tokias 
mokyklas turi tik katalikų para
pijos. Jokios kitos lietuviškosios 
grupės, kurios nepriklauso prie 
bažnyčių, jų nė nemanė steigti. 
Jos taip pat turėtų būti pritaiky
tos prie naujai susidariusių sąly
gų. Parapinėse mokyklose beveik 
išimtinai mokytojauja lietuvės 
seselės, vienuolės — kazimierie- 
tės, pranciškietės ir Nukryžiuo

tojo Jėzaus. Jų lietuviškumas dar 
yra patenkinamai gyvas. Reik tik 
duoti joms gerų darbo sąlygų ir 
jas moraliai palaikyti tautinio 
auklėjimo darbe. Teko girdėt, 
kad joms tokio palaikymo daž
nai trūksta; be to, dar atsiranda 
nemažas tėvų skaičius, kuris rei
kalauja savo vaikus nuo lietuvių 
kalbos mokymo atleisti, nors ir 
taip tam reikalui skiriama labai 
maža laiko.

— Norėčiau dar paklausti, ar 
yra nutautusių lietuvių kunigų 
ir ar galima steigti grynai lietu
viškas mokyklas, kokias kad 
mes čia, tremtyje, turime?

— Švento Rašto žodžiais tari
ant, kunigas iš žmonių paimtas 
ir žmonėms pastatytas. Vadinasi, 
jis yra toks, kokia yra ir pati 
visuomenė, iš. kurios jis yra pa
imtas. Lietuvių visuomenės jau-

(Perkelta į 4 pusi.)
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ŠULINIAKASYS
tik paauglys, o sesuo vos pajėgė 
paganyti žąsiukus. Tačiau tėvas 
nenusiminė: ko neįveikė pats su 
šeimyna, tai samdė, bet darbai nie
kur nesustojo.

Tuoj po šienapiūtės sutartą dieną 
dviračiu atvyko patsai šuliniaka- 
sys. Jis buvo iš trečios parapijos, 
niekeno nepažįstamas, išskyrus ma
no tėvą, kuris su juo susipažino 
dar anuomet, kada brolis apksrities 
mieste lankė gimnaziją. Nušokęs 
nuo dviračio, jis, plačiai šypsoda
masis, bičiuliškai pasisveikino su 
tėvu ir dairydamasis kalbėjo:

— Kelmai žino, kokioj tu čia Die
vo užmirštoj vietoj sėdi! Vos sura
dau sveiką. Bet graži vietelė, nie
ko nepasakysi: dirva lygi, kaip 
delnas, o ir ežeras po ranka. Tik 
medžių trūksta.

— Nepavargai iš kelio? — pasi
teiravo šeimyniškai tėvas.

— Ką čia pavargsi — keliai kaip 
stalas. Į kalnelį pasivedu, o pakal
nėn leidžiuos kaip vėjas.

Jis pametė dviratį į pasienį ir 
nuėjo su tėvu per kiemą kluono 
link. Dešinėje keliuko pusėje stie

Visą sekmadienio priešpietį pra
leidau sodelyje tarp* bičių. Namiš
kiai buvo išėję į bažnyčią, ir man 
vienam teko pasilikus prižiūrėti 
namus ir gyvulius, o jeigu spiestų 
bitės, jas susemti į tėvo parengtą 
rėtį. Kiek laiko dūlinėjęs po sode
lį, aš nejučiomis sustojau prie šu
linio, kuris stovėjo kiemo vidury, 
be anos romantiškos svirties, kaip 
kad įprasta mūsų kaimo sodybose. 
Pasilenkęs aš pažvelgiau į gilumo
je blizgantį vandenį, ir maloni vė
sa gaivinančiai padvelkė man į 
veidą. Jis buvo gilus ir tiesus kaip 
kerdžiaus trimitas. Ne kartą kai
mynai, baksnodami pirštais į beto
ną, su pavydu pratardavo:

— Tai šulinys, brol, kaip žiedas!
Dabar, rymodamas ant betoninio 

rentinio, prisiminiau aną vasarą, 
kada reikėjo kraustytis iš kaimo į 
vienkiemį. Sunki buvo vasara; dėr- 
bo rankų maža, o paties darbo tai 
per akis. Ir brolis kaip tyčia tą pa
vasarį išvyko į kariuomenę. Reikė
jo ir lauko darbų neapleisti, ir trio- 
besius perkelti. Bet visų svarbiau
sia — šulinys. Tuomet aš buvąu

rėti šulinį. Mane tuo tarpu tėvas 
pasiuntė pranešti darbininkams, 
kad rytoj ateitų į darbą. Rytojaus 
dieną prasidėjo darbas. Tėvas jį 
apvilko senais, sulopytais triny
čiais, apavė klumpėm ir užmaukšli
no brolio apdėvėtą kepurę. Iš 
tikrųjų kasti nebuvo taip labai 
sunku. Prakasus žvyruotą podirvį 
ir ploną molio sluogsnį, toliau ėjo 
ištisai baltas, purus smėlis. Viršu
je mes dirbom traukdami sunkius 
drėgno smėlio kibirus, gerokai pa
sitempdami. Kaitri birželio saulė 
dar labiau vargino. O jam kas: 
nei saulė kepina, nei pasitempti 
turi. Rodos, kad čia net jokio 
mokslo nei patyrimo nereikia: pri
pili kibirą žemės ir lauki švilpau
damas, kol kitas nusileis. O beto
niniai žiedai, vienas kito didžiuliu 
svoriu mygiami, patys slenka gi
lyn. Pakasus kiek laikp ir girdi: 
tik šlumšt ir smukteli per gerą 
uolektį. K

Susirinkę pasižiūrėjo pasižiūrėjo 
kaimynai, ir nutarė patys šulinius 
kasti.

— Didelis čia daiktas šulinį kas
ti, — pastebėjo vienas iš jų.

— Kol nedarai, tai ir nemoki.
— Žinoma, žinoma, — lipdamas 

iš šulinio juokėsi mūsų šuliniaka

pėsi jaunas, vos pavasarį už
veistas sodelis, kuriame lyg iš
barstyti matėsi gulsti ir status bi
čių aviliai.

— Negreit tau teks jo vaisiais 
pasidžiaugti, — pastebėjo svečias.

— Nebijok, po penkerių metų 
šios vietos neatpažinsi, — atsakė 
su pasitikėjimu tėvas. — Medis 
daug greičiau auga nei žmogus. — 
Toliau jam tėvas aiškino, kaip 
jis manąs čia tvarkytis, kokią ūkio 
šaką galvojąs labiau išplėsti.

— Žemę pavesiu sūnui, patsai 
paliksiu prie bičių. Čia mano an
trasis ūkis: išlaidų beveik jokių, o 
pelno kai kurią vasarą duoda dau
giau nei pati žemė.

Su įtemptu dėmesiu šuliniakasys 
klausėsi tėvo išvedžiojimų, vienu 
kitu klausimu pertraukdamas arba 
įterpdamas savo pastabų. Jis buvo 
už tėvą puse galvos, žemesnis, pa
prastai, tačiau švariai apsirengęs. 
Plaukai tamsūs ir tankūs lengva 
garbana krito ant dešinio smilki
nio, pridengdami ilgą, raudoną ran
dą. Veido bruožai buvo ryškūs ir 
griežti, o aštrus rusvų akių žvilgs
nis liudijo, kad vyras gana suma
nus ir kietas.

Buvo pavakarė. Pavalgę jie išėjo 
vėl į kiemą, apžiūrinėjo betoninius 
žiedus ir tarėsi, kur patogiau tu

sys. — Tegu meisterius samdo tas, 
kam pinigai per kraštus teka.

— Ne mums susidėti, va, su Mo
tiejum, — įsikišo kitas. — Žmogus 
ir prie,pinigo, ir galvą turi.

Kaimynai, sumetę vieną kitą žo
dį, išsiskirstė. Mes tęsėm darbą 
vieni. Vakarais, po darbo, tėvas su 
samdiniais triūsėsi apie gyvulius, o 
mudū su šuliniakasiu išeidavom 
prie ežero pasimaudyti, valtimi pa- 
plaukyti. Mes su juo taip greit 
apsipratom, kad rodės, jog jis nie
kad iš kitur neatvyko, bet gyveno 
visą laiką mūsų tarpe, sėdėjo už 
to paties stalo ir valgė iš vieno 
dubens. Mėgo pajuokauti, su vai
kais užsiimti,o ir su tėvu nuolat 
surasdavo bendrą šneką. Vieną 
kartą vakarieniaujant, jis juokais 
užsiminė:

— Kiek prisiklausiau iš tavo 
kaimynų, patsai prisilaikai gerokai 
pinigo. Daug kas net paties kiše* 
nėję sėdi. Toks sunkus metas, o 
pas tave viskas kaip ant mielių.

— Žinai, kol sveikatos yra, tai 
netrūksta nei duonos, nei prie 
duonos. Ką čia gali kalbėti apie 
turtą, sėdėdamas ant tokios že
mės, — atsakė rimtai tėvas. — 
Kad ir kiaura kišenė, bet vis 
vienas kitas centas užsilaiko. Ne, 
pinigą tausoju susispaūsdamas, bet
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nesnioji karta nutausta. Suprantama, kad ir kunigai, iš tos kartos išėję, tos nutautimo ligos yra paliesti. Tiesa, ne visi lygiai ir ne visi vienodai. Yra gražiai kalbančių lietuviškai su ne lietuviška dvasia; yra atvirkščiai, su apniokota kalba, bet grynai lietuviškos širdies žmonių. Sutikau tokių jaunų kunigų, kurių patriotizmu ir susirūpinimu savo tautos ir Lietuvos tėvynės reikalais stačiai grožėjausi ir didžia- vausi. Šis klausimas yra rimto dėmesio vertas klausimas. Tas faktas, kad, išmirus senajai lietuvių kunigų kartai, jų vietą užims jaunoji karta, pakankamai ryškiai nusako to klapsimo svarbą ir susirūpinimo juo reikalingumą.Ar galima steigti JAV grynai lietuviškas mokyklas, apie kokias Tamsta klausi, tikrai nežinau. Tamsta, nuvykęs ten, pats turėsi galimybės tai patyrinėti. Jei tai būtų galima padaryti ir jeigu lietuviams tai būtų pakeliama našta,# tai būtų viena stipriausių apsaugos nuo nutautimo priemonių, o antra, laimėti lietuvių tautai tie, kurie jau stovi pasprukimo nuo lietuvių tautos kelyje.

— Leisi man, Pone Pirminin
ke, paklausti dar dviem iš kata
likų gyvenimo klausimais ir, bū
tent, tokiais: ar yra katalikų pa
sauliečių inteligentų akademikų, 
koks jų vaidmuo lietuviškoje vi
suomenėje; ir, antra, koks ben
drai yra lietuvių katalikų vaid
muo lietuviškajame Amerikos 
gyvenime?— Lietuvių inteligentų akademikų JAV yra. Susidariau įspūdžio, kad tas būrys yra nemažas. Kuris jų nuošimtis priklauso katalikams, negalėčiau pasakyti, kaip lygiai negalėčiau pasakyti, kuri srovė jų daugiau turi. Žinau viena, kad inteligentų katalikai savo tarpe turi daug. Dalis jų dirba atsidėję įvairų visuomeninį darbą, kiti dėl tos ar kitos priežasties prie jo nesideda.Seniai esu girdėjęs, kad lietuviai katalikai Amerikos Jungtinėse Valstybėse yra gausingiausi iš visų kitų lietuviškųjų srovių, kad jie daugiausia Lietuvos reikalui suaukoja, pvz. Didžiojo karo metu Tautos Fondas. Katalikų teigimu, ir dabartiniais laikais katalikai daugiausia suaukoję Lietuvos laisvinimo reikalms ir tremtiniams šelpti. Man išvažiuojant į JAV, apie katalikų jė- gingumą ir stiprumą pasakojo dabar Vokietijoje esąs vienas Amerikos lietuvis, nepriklausąs katalikų grupei. Tai aš pats pastebėjau, nesunkiai lankydamasis po JAV įvairius kraštus. Iš to visai aiškėja ir toji lietuvių katalikų įtaka visam Amerikos lietuvių gyvenimui. Dairydamasis po

Musu skaitytojamsKurie išvykote iš Vokietijos ir nespėjote atsilyginti už laikraštį, prašome sumokėti senas skolas „Žiburių“ administracijai arba per nurodytus laikraštyje atstovus užjūriuose.
„Žiburių“ administracija

katalikų gyvenimą ir jų užsimojimus, priėjau išvados, kad dar ne visi turimi žmonių pajėgų šaltiniai jų yra išsemti ir panaudoti. Įrikiavus tas visas pajėgas į darbą, katalikai pasireikštų žymiai stipresni ir įtakingesni. Vadų katalikai turi gana gabių — ir kunigų, ir pasauliečių tarpe.
— Ar smarkiai jaučiamas lie

tuvių nutautimas JAV-se ir ar 
yra vilties tą nutautimo eigą sus
tabdyti ar susilpninti?— Klausiamas nutautimas smarkiai juntamas. Aš pats jaučiausi kaip tautoj be ateities. Tai mane labai slėgė. Juk JAV lietuviai sudaro mūsų tautos žymią dalį, kuria ne kartą lietuvių tauta savo nelaimių metu rėmėsi ir kuria dabartinių baisių nelaimių metu remiasi, kaip vienatine ir stipria ir nenuviliama atspara. Šis reiškinys man buvo labai skaudus, jį visur kietai ir visai aiškiai kėliau. Šis klausimas mano kelionėje po lietuvių kolonijas buvo pasidaręs vienu pagrin- diniųjų ir ne be reikalo. Į taip mano pastatytąjį klausimą žmonės reagavo. Vieniems atrodė, kad aš be reikalo tą klausimą iškėliau; kiti gi džiaugėsi, kad bent dabar tas klausimas pastatytas visu, tikruoju nuogumu ir baisumu, pripažindami, kad, jei tas klausimas būtų seniau pastatytas taip, kaip dabar statomai, šio šiurpaus klausimo šiandien nebūtų buvę. Amerika sujudo. Man to tereikėjo. Daugiau ar mažiau klausimas laimės. Sudaryti tai vienur, tai kitur tam klausimui gvildenti ir spręsti tam tikri kolektyvai. Tai pačios pradžios lai- ■mėjimai. Aš suprantu, kad te- nykščiose gyvenimo sąlygose kova su lietuvių nutautimu yra sunki, net labai, bet ne be vilties. Kovai organizuot ir vadovaut yra kam. Reikia tik pasiryžt. Tąme kovos fronte daug teigiamo ir naudingo gali padaryti nukeliavę ten tremtiniai. Bet jie tai padarys tik tada, kai susiras bendrąją kalbą su senaisiais emigrantais, kai nuo jų neatsivers geležinė tvora. Jei jie tos bendros kalbos neras, neatliks savo tautinės misijos, kokia jiems -yra privalu atlikti pakeliui į tėvynę, sustojus Jungtinėse Amerikos Valstylėse.

— Kaip patiko Amerikos lie
tuviai?— Yra dvejopų Amerikos lietuvių — emigravę iš Lietuvos ir Amerikoj gimę ir augę. Pirmieji pasilikę tie patys senieji patriarchališki lietuviai, kokie buvo anais laikais, savo išėjimo metu. Kaip iš akies trauktas, nors be milinės ir be klumpių, o moderniais Amerikos drabužiais dėvi. Bet siela pasiliko ta pati lietuviška — kalbus, širdingas, gailestingas, vaišingas, nors prie žaizdos dėk. Jis pasiliko su visais savo „kabliukais“, bet vis- tiek išbučiuoti norisi. Ot štai tas lietuvis — anų senųjų laikų lietuvis, kuris savo pinigais ir Lietuvos meile rėmė ir teberemia savo senąją tėvynę ir jos vargus švelnina. Tokiam lietuviui pri
klauso ta didžioji tėvynės ir is
torijos padėka.Nuo šių „senatarskų“ lietuvių, kurie nors savo būdu pasiliko beveik nepasikeitę, bet yra padarę didelės pažangos, apsikultū- rinę, didžiumoj nesiskiria, kaip peiliu užbrėžus „amerikonukai“, čia gimę ir augę. Šie pastarieji daugiau nuo senųjų skiriasi gavo savo išsiprusinimu, išsikultūri- nimu ir išviršine išvaizda; bet siela pasilikusi ta pati — lietuviška, tie patys papročiai, charakteris. Net toks lietuvis, kuris nebenori ar nebemoka lietuviš- kai kalbėti, net lietuviu prisipažinti, jis yra lietuvis visu kuo. rv ■ i Al/ • ■ '• A t' •Nebepaslėpsi Dievo duotos do- Pianistas A. Kuprevičius garsėja Argentinoje vanos, nebeišskusi to antspaudo, 1 •* *kurį yra prigimtis įspaudusi. Ir Birželio 28 d. „Odeon" teatro sa- Mozarto sonata re major. Sukūrė šis yra mielas ir savas, nors ne Įėję, Buenos Aires, mūsų pianistas subtilumo puošmeną išraiškoje ir kartą ir nemielą ir nelauktą žodį Kuprevičius surengė koncertą, mozartinės muzikos supratimo gi- pasako apie savo tėvelių žemę —. atlikdamas Mozarto, Šumano, Cho- lybę. Po šito veikalo sekė Šumano Lietuvą ir jos reikalus. pino, Debussy ir Ravel kūrinius, simfoniniai etiudai, atlikti su didin-

— Paskutinis klausimas: ar ti
krai Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviai yra be ateities?— Man tokį įspūdį padarė. Jei nieko nebus daroma lietuvystei gelbėti, tikrai bus be ateities. Dėl to aš nieko nežiūrėdamas visur šaukiau — sukruskim savo brolių lietuviškai sąmonei gaivinti. Neleiskim žūti stipriausiaimūsų tautos atžalai“. Aš tikiu, kad tautinei mirčiai užtvanka bus pastatyta, ji statyti yra kam. Aš jau esu minėjęs tuos ir kitus, kurie tai gali ir virvalo padaryti. Turiu jų tarpe dar paminėti ir LIETUVOS VYČIUS. Tai didelė jėga su labai gerais norais.ir pajėgomis. Tik jiems reikia ypatingai gerų atsidėjusių vadų. Vyčiuose dar slypi stiprūs tautinio susipratimo ir Tėvynės meilės ištekliai. Tas dovanas įrikiavus į lietuvystės gaivinimo darbą, stebuklai pasidarytų, nes „jei pasišventė jaunystė, kas pasaulyj gal išdrįsti jai užvenkt kelius“ (Putinas). Amerikoje Antroji Lietuva suspindėtų visu savo grožiu ir jėgingumu.

M. N.

Upton Sinclair pries sovietu „rojų“Daug rašytojų ir menininkų suvedžiojo ir mulkino visuomenę Vakaruose, liaupsindami sovietus ir jų gyvenimą,. Ilgai klaidinę kitus, ne vienas dabar patys pradeda atgauti sveiką protą. Jau seniau kritiškai pasisakė buvę bolševikų, simpatikai — Andrė Gide, Van Paassen. Neseniai iš Rusijos buvo išvyta komunistavusi žurnalistė Anna Strong. Ir britų slavų kultūros istorikas Bernard Pares atsisakė jau nuo bolševikų garbinimo.,Paskutiniu metu ir amerikiečių rašytojas Upton Sinclair, Sovietų Sąjungoje matęs pažadėtąjį rojų, dabar įžiūrėjo tame rojuje ir susirangiusį žaltį. Įvykiai Cekoslo- vakioje ir Balkanuose jam galutinai atidarė akis. ,,47 metus aš stovėjau už laisvą socialdemokratinę visuomenę, kuri turėjo būti laimėta auklėjimo ir tautos pritarimo keliu. Šiandien Rusija yra virtusi reakcine, nacionalistine ir imperialistine valstybe... Ir jei aš dar galiu turėti kiek įtakos rusų tautai, tai aš norėčiau jai pasakyti, kad dabartinė komunistų partijos veikla neišvengiamai veda į naują pasaulinį karą, kuris bus dar baisesnis nei paskutinis.“ Savo buvusį draugą rush „Literaturnaja Gazeta“ suti

Publika labai šiltai sutiko A. Kuprevičių. Po programos ilgai nesiliovė plojimai ir menininkas, atsidėkodamas, paskambino dar keletą dalykų. Vietinė kritika labai palanki. Štai viena išversta iš įtakingo ir seniausio dienraščio „La Prensa”: „Šis pianistas padarė labai malonu ispūdį nuo pat pirmojo programos veikalo, kuriuo buvo
Vokiečiai apie smuikininką I.VasyliunaApie neseniai Wertingene liepos 2 d. įvykusį smuikininko Iz. Vasyliūno ir pianistės Horta Wieser kamerinės muzikos koncertą labai gražiai atsiliepia vietiniai laikraščiai. „Dillinger Zeitung“ tarp kitko pažymi: „Iz. Vasyliūną galėjome pasveikinti kaip smuiko virtuozą, kuris kilęs iš Lietuvos ir netrukus su .savo šeima emigruos į užjūrį. Abudu labai gerai davė sonatų vakarą, kuris tobulu atlikimu tapo pirmaklasiu meno pasigėrėjimu.“ Ogi „Dillinger Ta- gespost“ (Nr. 77)‘rašo taip: „Sunku pasakyti, kuo p. Vasyliunas labiau kėlė nuotaiką: ar jautulin- 

ko naujais jam terminais: karjeristas, Wall-Street liokajus, Gobbelso ir Churchillio arsenalo propagandistas^ Fordo filantropinio kanibalizmo atstovas... J. B.

Rengiamasi tarptautinei 
kataliku spaudos 

konferencijaiTarptautinės katalikų spaudos nuolatinės komisijos suvažiavimas buvo Olandijoje. Dalyvavo Olandija, Prancūzija, Belgija, Italija, Ispanija, Austrija, Vokietija, Anglija, Luksemburgas ir Šveicarija. Buvo svarstomas pasiruošimas tarptautinei spaudos konferencijai, kuri numatoma 1950 m. sykiu su Šventaisiais metais. Buvo išrinktas naujas pirmininkas vietoj atsisa- kiuosio ir dėl ligos nesutikusio būti perrenkamo „La Croix” leidėjo Merklen, pačios organizacijos steigėjo ir ilgai jai vadovavusio. Dabar išrinktas to paties laikraščio vyr. redaktorius Albert Michelin. Suvažiavimas buvo sukviestas „Maasbode" laikraščio, kuris prieš karą buvo didžiausias katalikų laikraštis visame pasaulyje. J. B.

tju skambėjimu ir frazių platybe- Cia Kuprevičius pademostravo gerą skambesį, vyrišką ir damų pirštų smūgį, taip pat ir didelį ritmo pajautimą ... Paskutinė programos dalis buvo dedikuota Debussy , if Ravel veikalams, kurie leido Kuprevičiui sužibėti savo puikia technika ..Dalyvis 
ga jėga, kuria jis apipavidalino motyvines Brahmso sonatos kulminacijas, ar nepaprastu švelnumu ir grakščiu tono perdavimu, kuriuo Mozarto motyvai pasiekė klausą. Visai didelį dalyką solistas, be galo dėkingos publikos gausas pritarimo verčiamas, pateikė priedu — Caikowskio „Me- lancholine serenada“. Žodžių, p. Vasyliūnas yra didelė muziko asmenybė.“— Koelne įsteigta Vokietijos katalikų akademikų sąjunga. Pirmininkas—buvęs valstybės sekretorius Dr. Lammers.

savo gerą gerbiu. Todėl ir nesišvaistau be reikalo ...Dažnai vakarais mes išsivaikš- čiodavom gulti, o jiedu užsikalbėdavo ligi išnaktų. Matyt, vienas kitą suprato ir net pamėgo.Šeštadienio popietį šulinys buvo galutinai pabaigtas. Vakarienei tėvas pastatė litrą, apmokėjo darbininkams bei šuliniakasiui ir netrukus visi išsiskirstė. Sekmadienio rytą šuliniakasio jau nebebuvo. Paklausus tėvas trumpai paaiškino kad meisteris anksti išvažiavęs, norėdamas išvengti vidudienio kaitros. Man pasidarė truputį liūdna, nes mudu su šulinia- kasiu buvom nutarę kaip tik sekmadienio rytą plaukti į ežerą ir pamedžioti narų... Vakar jam, besivelkant švarku, netyčia iš kišenės išslydo nedidelis, juodas revolveris. Pasilenkęs jis pakėlė jį, p.avartė rankoje ir, mano didžiausiam džiaugsmui, ištraukęs apkabą, davė man pasižiūrėti į rankas. Paskui paaiškino, kaip reikia šauti

ir pakėlęs vamzdį pradėjo taikyti į lubas. Aš jau buvau išsižiojęs ir kietai pirštais užsikimšęs ausis, bet jis nešovė.— Nereikia, — tarė jis, ginklą pasidėdamas atgal į kišenę. — Dar tavo mama išsigąs. Geriau mudu sekmadienį išeisim į paežerę. Ten galėsim pašaudyti ir gal kokį narą sumedžiosim.Nieko neminėdamas tėvui, šio ryto laukiau su nekantrumu. Aš sau prikaišiojau, kodėl anksčiau neatsikėliau. Jis būtų atsiminęs savo pažadą ir tikrai neskubėjęs išvažiuoti. Paskui skubiai reikėjo pusryčiauti ir aš užsimiršau papasakoti tos naktis sapną, kurį kaip šiandien prisimenu. Rodos, mačiau tėvą ir šuliniakasį sėdinčius šulinio dugne už staliuko ir geriančius. Suliniakasys turėjo pasidėjęs šalia savęs revolverį ir kažką tėvui svarbaus aiškino. Paskui sėdo ant dviračio ir pakilo iš šulinift.Praslinko eilė metų, o mes nieko apie jį negirdėjome.

„Kur jis dabar?” pagalvojau stuksendamas pirštų galu į šulinio briauną. O tėvas tąsyk buvę teisus: sodybos vaizdas buvo gerokai pakitęs. Aplink namus stie- kėsi į dangų liepos ir klevai, pavieškelė berželiais nusodinta, o jaunas sodas, kuriame ošė spiečiai bičių, jau dabar nešė pirmuosius vaisius. Ir dirvos per tą laiką žymiai pakito: nebeliko jau rėžių žymių, kaip pirmaisiais metais, išrinkti akmenys ir pati žemė, rūpestingai dirbama, buvo- daug našesnė. Ir dabar aš dairiausi po banguojančią lygumą, akimis užkliudydamas šviesų ežero paviršių, žvelgiau į žalumynuose skendinčią sodybą su kažkokia nuostaba, lyg visa tai dabar matyčiau pirmą kartą.Galvodamas apie žemę, darbus ir kietą žemdirbio dalią, su pasigėrėjimu žiūrėjau į savo sukietėjusias, ligi alkūnių saulės nukaitintas rankas.— Ar sugylė? — išgirdau už sa

vęs tėvą.' Nė nepajutau, kaip jis parėjo iš bažnyčios ir dabar sustojo šalia manęs prie šulinio.— Ne, — atsakiau, nuleisdamas rankas. Matyt, tėvas, ėjo tiesiai per laukus: dantyse turėjo įsikandęs smilgą ir ant rankovės matėsi gelsvos rugių žiedadulkės. Dabar jis stovėjo atsirėmęs šulinio briaunos, kažko susimąstęs žiūrėjo į vandenį. Jis buvo jau gerokai gyvenimo naštos palenktas, pražilusiais tankiais plaukais. Tačiau akyse vis tebeblykčiojo kažkokia ugnis, kuri, gal būt, gaisru liepsnojo jo dvasioje, versdama jį daugiau siekti ir daryti, negu kiti. Ne vienas jam kartais pasakydavo: „Ko tu čia sėdi ant šito lopinio smiltyno. Šitą pardavęs, nusipirktum kur nors geros žemės skjypą ir gyventum kaip ponas”.—. Et, kalbi tu čia tai kaip maišu per tvorą,*— numodavo ranka tėvas. — Ant aruodo ir gaidys gaspadorius. Bet ot, pagyvenk čia, priversk, kad ši žemė tau paklustų

— štai kas. Pagaliau kiekviena žemė reikalauja pilnutinio jai pasiaukojimo ir atsidavimo. Niekur be darbo kepti karveliai nelekia į burną.IPo tokių pašnekesių kartais jis susvyruodavo, tačiau greit nuspręsdavo: Čia gyveno tėvai ir tėvų tėvai. Ir mano sveikatos čion įdėta”.Dabar jis stovėjo susimąstęs prie šulinio, glostė rankomis betoninę „ briauną ir, nagu iš Įlipęs akmenėlį, paleido gilumom Po se- -kundės vanduo gilumoje suribulia- vo ir pasigirdo garsus čekštelėjimas.— Numirė kas? — susidomėjęs paklausiau.— Mūsų šuliniakasį nušovė, — atsakė jis kimiu balsu, paduodamas man laikraštį. Atrodė, jog ši žinia jį labai skaudžiai palietė. Išvyniojęs laikraštį perskaičiau: „Nušautas žinomas plėšikas Pranas Bielskus". (Pabaiga kitame nr.)
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Ne visados taip, kaip Europoj reklamuoja
Įspūdžiai iš Australijos

Melbourno uostą pasiekėme 
balandžio 26 d. Vos tik laivui 
sustojus, tuojau jį apspito įvairūs 
Australijos valdininkai, laikraščių 
korespondentai, fotografai ir lau
kiantieji atvykstant savųjų bei 
pažįstamų. Australų gydytojas pa
tikrino visų sveikatą — tik ran
kas iki alkūnių, ir paskutinę nak
tį praleidome laive.

Kitą rytą prie pat laivo priva
žiavo du traukiniai — ekspresai, 
į kuriuos visus tiesiai iš laivo su
sodino ir vežė šiaurės rytų kryp
timi, Pakelyje Benallos stoties 
restorane gavome nemokamus 
pietus. Pateiktą maistą kiekvienas 
atydžiai apžiūrėjo ir rūpestingai 
ragavo, koks skonis jaučiamas 
burnoje, nes pirmą kartą valgėme 
Australijos maistą. Per pusvalan
dį papietavę važiavome toliau. 
Traukinių vagonai labai mažai te
pakilę nuo bėgių, todėl į juos 
įlipti nėra vargo. Pro langus ma
tėme didelius kalnuotus ir lygius 
žemės plotus, apaugusius išdžiū
vusia pilka žole. Juose ganėsi 
bandos galvijų ir avių. Tik kur- 
ne-kur sklypelis dirbamos žemės, 
kokia trobelė, išsikeroję žali arba 
sausi eukaliptai ir įvairūs krūmok
šniai.

Bonegillos stovykloje
’ Tą pat dieną popiet atvykome 
‘ į Bonegillos stovyklą------Immi
gration and Training Centre Bo- 
negilla, ir mūsų kelionė ilgesniam 
.laikui pasibaigė. Kitą dieną sto
vyklos direktorius — australas 
padarė pranešimą. Pagal anglų 
kalbos mokėjimą, egzaminavimo 
,būdU, buvome suskirstyti klasė
mis į mokyklą. Visų patikrinta 
sveikata, padarytos rentgeno nuo
traukos. Pateikta pasirašyti įvai
rių formuliarų. Paskui išduoti nau
ji asmens dokumentai, atlikta re
gistracija darbo paskirstymo biu- 
jre, ,o muitinėje tvarkomi bagažo 
atsiėmimo reikalai. Amerikėniskų 
cigarečių įsivežti leidžiama 10 po- 
kelių, bet rankinio bagažo, išli
pant iš laivo, niekas netikrino. 
Tik atvykus į stovyklą muitinės 
valdininkas patikrino kelių asme
nų lagaminus ir atėmė po keletą 
kartonų cigarečių. Pokelis ameri
koniškų cigarečių stovykloje kai- 
noja 2 šilingus. Sunktąjį bagažą iš 
stoties nugabena teisiai į sto
vykloje esančios muitinės sandėlį, 
reikia pasirašyti deklaracijas ir 
išduodant tikrina.

ę Bonegillos stovykla yra Austra
lijos Alpių kalnuose, prie Murray 

i upės, netoli nuo Albury miesto, 
stovinčio prie Melbourno — Sid-

I nejaus geležinkelio. Visiškai arti _______________________________ _
stovyklos yra didžiausias Austrą-

K. He msieun Mom it Ml* fMuase
ir ypatingos konstrukcijos 1914 m. (J 9
statyta užtvanka „Hume Dam". Mūsų tremtinių pasipylė į visas šaldytuvu ir elektrine plyta. Pini- 
Cia pat yra ir 1930 m. pastatytas Amerikos valstijas. Vieniems pa- gų pragyvenimui pakanka.
per Murray upę apie 300 m ilgu- vyko įsikurti geriau, kitiems blo- Bažnyčia nuo mūsų yra už 6 my- 
mo geležinis tiltas. Apylinkės la- giau. Štai BALFo administracija yų# į ją kas sekmadienį nusiveža 
baiy gražios, tik perdaug visur gavo laišką iš tremtinio A. Audro- parapijos klebonas kunigas H. Bur- 
pilka. Dabar čia žiema. Dieną nio, Bennettsville, Route 4, Box ke> Tai iabai malonus žmogus, vi- 
oras šiltas, panašiai kaip Lietu- 277, South Carolina, kuriame jis sur padeda. Esame viskuo paten- 
voje rugsėjo mėn, bet naktys šal- rašo: kinti ir laimingi. Klimatas iki šiol
tos. Dažnai būva stiprių šalnų. — Prieš tris mėnesius nevardine buvo jabai malonus ir geras: nei 
Visi labai džiaugiasi, kurie atsi- NCWC garantija atvykau į JAV per §iita, neį per šalta.
vežė šiltus baltinius, vilnonius South Carolina. Aš ir mano šeima Mz-TArz-
megztukus ir paltus. Saulė vidur- esame laimingi, kad ištrukome iš *esa' . uvo atvY
dienį ir mėnulis naktį — šiaurės Europos griuvėsių ir tiesioginės atst°vas lr teiravosi, ar geros gy- 
pusėje, taigi atvirkščiai kaip Eu- komunistų grėsmės. Maloniųjų ka- ven™° sąlygos, ir jei utU ogos, 
ropoję. Laiko skirtumas — 9 vai., talikų kunigų buvome apgyvendin- tai utume tučtuojau is e ti.
t. y., kada Europoje esti pirma ti ūkyje, kuris verčiasi tik mėsinių Vokietijoje liko mano giminių 
valanda nakties, tai Australijoje— karvių auginimu. Savinihkas pro- ir pažįstamų, čia atrandu gerų 
dešimta valanda dienos. Daugų- testantas Mr. Dan Nicholas yra la- žmonių, o ypač kleboną kun. Bur- 
mas naujųjų ateivių, kol prie vis- bai malonus ir kultūringas žmogus, ke,'kurie sutinka išduoti visas ga- 
ko pripranta, jaučia nemigą ir Mano šeima susideda iš 5 asme- rantijas pagal DP įsileidimo aktą, 
svaiguliavimą. nų: du vaikai, žmona, uošvė ir aš. tačiau nežino nei jie, nei aš tų fof-

Stovykla susideda iš daugelio Dirbu aš vienas. Gaunu per sa- malumų. Aš prašau, parašykite 
skardinių barakų, pastatytų ant vaitę 25 dol. Mr. Nicholas mums man ir prisiųskite atitinkamus 
medinių stulpelių apie 40 cm nuo nupirko karvę pienui. Pieno, sūrių blankus — formuliarus ir paaiški- 
žemės. Juose gyvena po 26—30 ir sviesto visai šeimai pilnai pa- nimus, kad išpildžius būtų galima 
žmonių Lovos metalinės, viena- kanka. Gyvename, nors ir mažame pasiųsti komisijon. Atsikviesti no- 
aukštės. Prie jų duodama po šiau- bute, bet su vishis patogumais, rime per NCWC. („Dirva“, VI. 24)

Ne visados taip, kaip Europoj 
reklamuoja

Teko išsikalbėti su įvairių pro
fesijų lietuviais, jau ilgą laiką 
dirbančiais visokius darbus įvai
riose Australijos vietovėse, taip 
pat su stovykloje esančiais įvairių 
tautybių imigrantais. Bendroji 
daugumos nuomonė yra ta, kad 
Australijoj svetimšaliams gyveni
mas — pakenčiamas ir kai kam, 
gal būt, geresnis, negu būtų kitose 
svetimose šalyse.

Bet anaiptol gyvenimas nėra toks 
geras, kaip Europoje jki šiam lai? 
kui buvo išreklamuotas atskirų 
asmenų pagyrais arba spaudoje. 
Nors čia uždarbis geras, bet žmo
nės gyvena labai primityviose są- 
lygose ir kiek anksčiau ar dabar 
atvykusiųjų, bet dar tebegyvenan
čių barakuose ar palapinėse, noras 
turėti bent kokį butą su papras
čiausiais baldais yra tik graži sva
jonė. Beveik visi dirba ne savo 
profesijose, suvaržyti darbo sutar
ties sąlygų ir nežino, kas bus toms 
sutartims pasibaigus. Teko nu
girsti, kad, darbo sutarčiai pasibai
gus, būsią pasiūlyta priimti Aus- 

’tralijos pilietybę arba sutartis bū
sianti prailginama. Daugumos, o 
ypač inteligentijos, — didžiausias 
noras, kad pasaulio valdovai kiek 
galiui greičiau išspęstu Europos li
kimą ir kad susidarytų sąlygos 
grįžti į savąjį kraštą.

J. Sasnauskas, Bonegilla

dinį čiužinį, po keturias viliones 
antklodes, dvi paklodes ir pagal
vėlį. Iškart atrodė juokinga, kad 
Australijoj reikia apsikloti ketu
riomis antklodėmis. Bet po keleto 
naktų pasirodė, kad ir jų dar per 
maža, nes naktimis labai šalta. 
Dažnai į barakus naktimis ateina 
pasišildyti maži meškėnukai.

Keletas barakų sudaro bloką. 
Blokai turi savo valgyklas ir vir
tuves, kuriose dirba iš imigrantų 
paskirti žmonės. Maisto produk
tai — dažniausiai aviena mėsa, 
pienas, daržovės ir vaisiai. Jie 
duodami geri, bet jų paruošimas 
nevisada geras, ir žmonės dažnai 
serga viduriais. Dėl to gegužės 
13“ d. daugumas V bloko gyvento
jų, protestuodami prieš prastą 
maisto pagaminimą, neėmė jo vi
siškai iš virtuvės ir įteikė direk
toriui skundą. Po to australai pa
tys grieštai kontroliavo ir sergan
čiųjų žymiai sumažėjo.

Socialinis aprūpinimas ir gydymas
Stovykloje socialinis aprūpini

mas neblogas. Kiekvienas, be mi
nėtojo buto, patalynės ir maisto, 
dar gauna po kostiumą, skrybėlę, 
batus, dvi poras baltinių, pižamą, 
dvi poras kojinių, petnešas ir 
muilo. Be to, suaugusieji, kurie 
atvyko pagal darbo sutarties, dar 
gauna per savaitę 5 šilingus, o jų 
vaikai po 2 šil. ir 6 pensus. Seni 
ir ligoti šeimos nariai pinigų ne
gauna. Atlikus visus priėmimo 
formalumus, žmonos, vaikai, tėvai 
ir kiti be atskirų darbo sutarčių 
atvykusieji šeimos nariai siunčia
mi į specialias šeimų stovyklas, o 
iš dirbančiojo tos šeimos nario 
atskaitoma išlaikymui suaugusio 
po 30 šilingų per savaitę, o vaiko 
— po 15 šil. Taigi, jeigu kas atsi
veža tris arba daugiau nedirban
čiųjų šeimos narių, tai pačiam už
darbio beveik nebelieka ir pragy
venti sunku. Jeigu kuriems pasi
seka prie darbovietės ar bent už 
keliolikos mylių gauti butą, tai 
tokioms šeimoms kiek geriau; ta
čiau labai maža kam tokia laimė 
pasitaiko.

Medicinos reikalai tvarkomi ne
visiškai gerai. Stovykloje yra me
dicinos skyrius, prižiūrimas aus
tralo gydytojo, ir steigiama ligo
ninė. Bet kam tenka susirgti, tai 
visi labai nusiskunžia. Svetimša
liams gydytojams verstis medici
nos praktika neleidžiama. Darbo
vietėse susirgusieji kreipiasi į pri
vačius gydytojus ir tai labai bran
giai kainoja. Tik už ligonines mo
kėti nereikia.

LAIŠKAI IS

Nubaudė Australijos streikininkus

Sidney. Reuterio pranešimu, 
Australijos kalnų darbininkų pro
fesinės sąjungos pirmininką _ ir 
gen.sekretorių teismas nubaudė 
po 1 metą kalėjimo. Pati sąjunga 
turį sumokėti 2000 svarų. Ryšium 
su tuo 23 000 streikuojančių kalnų 
darbininkų vienoje rezoliucijoje 
pareiškė, jog jie streikuos toliau 
ir tol nesutiks derėtis, kol jų va
dai nebus paleisti iš kalėjimo.

Milanas. Italijos metalo darbi
ninkų vienos dienos protesto 
streiko metu Turine ir Sesto San 
Giovani miestuose įvyko susirė
mimų tarp streikininkų ir streiko 
laužytojų. Streiką suorganizavo 
komunistų įtakoje esanti profesinė 
sąjunga reikalaudama padidinti 
algas. Nekomunistinė profesinė 
sąjunga kuriai priklauso tik dalis 
metalo darbininkų prie streiko 
neprisidėjo.

Kantonas. Kinijos Kuantungo ir 
Honano provincijose nuo potvynio 
žuvo 20.000 žmonių. Nelaimės palie
stos sritys kreipėsi į vyriausybę pa
galbos.

KELIONIŲ
no verstis žemės ūkiu, tiems pa
tartina važiuoti į pietinę Brazi
liją, kur klimatas panašus į Ar
gentinos. Ten jau ir sniego iš
krenta, ir obelys žydi...

Pirmiausia susitinki su uodais. 
Jų nakčia įkąstą vietą geriasia iš 
ryto patepti jodo tinktūra. Moti
nos turi prižiūrėti mažus vaikus, 
kurie miegodami nusispardo. Ge
riausia migdyti su ilgom kelnėm 
ir ilgom rankovėm marškinėliais, 
o ant rankyčių užmauti drobines 
pirštinytes. Po kelių dienų uodai 
aprimsta. Jie ir ne visus kanda: 
pasirenka saldesnį kraują.

Negerti nevirinto vandens, o 
virinto galima gauti iš virtuvės 
arba pačiam vogčiom su baklage 
per pusryčius ar vakarienę iš ten 
parsinešti po skvernu.

Atvykus į Sao Paulo išleidžia
mąją stovyklą, galima- atsipūsti. 
Bendrų informacijų galima gauti 
pas seniai atvažiavusį lietuvį 
įstaigos tarnautoją. Nors nelabai 
kalbus,' bet jis nuoširdus. Kiek
vienas iš šios stovyklos ko grei
čiausiai nori ištrūkti į laisvę. Vy
rams, ieškantiems darbo, duo
dami bendri geležinkelio bilietai 
į Sao Paulo miestą. Vakare rei
kia sugrįžti atgal. Ir tol važinėja
ma, kol susirandamas darbas ir 
butas. Niekas iš čia nevaro. Lie
tuviams patartina atvykus tuoj 
kreiptis į kun. Ragažinską, kuris 
gyvena Vila Zelina (tokia 
Sao Paulo miesto dalis). Avenida 
Zelina prie bažnyčios, kuri iš 
tolo matyti šiokią dieną, o sek
madieniais 11 vai. renkamės į pa
maldas. Čia iš visų užkampių su
sirenka tautiečių, kurie dažniau
siai vienas kitam pagelbsti.

J. M., Sao Paulo

MAISTO, KIEK NORI IR 
KOKIO NORI

Tur būt, nelengva būtų surasti 
pasauly kitą tokį kraštą, kaip 
Argentina, kur maistas ir gėri
mas taip pigiai gaunamas ir toks' 
įvairus. Maisto produktų čia gali 
gauti, kiek nori ir kokių nori, ir 
pigiausiomis kainomis. Argenti- 
niečiai giriasi, kad jie valgą ge
riausiai visame pasaulyje. Gali
ma tuo ir patikėti. Visa bėda, 
kad jie turi savo skonį ir savą 
virtuvę, kuri europiečiui ne la
bai patraukli. Pažymėtinas čia 
vaisių gausumas. Apelsinų, bana
nų, mandarinų, vynuogių, obuo
lių, kriaušių ir kt. vaisių čia 
nestinga per ištisus metus. Be tų, 
labai pigios ir įvairių vynų 
kainos. A. V„ Buenos Aires

..NEPTŪNO TEISMAS“ 
INDIJOS VANDENYNE

Pakeliui į Australiją Indijos 
vandenynas mums buvo padorus. 
Palingavo, pasupo truputį, bet nė 
vieno keleivio savo banga neper
bloškė, neišprausė. Net ir Nep
tūnas, ir tas nebuvo per daug ži
aurus. Prie pusiaujo pasirodė jis 
su tridantėmis šakėmis rankoje, 
būgnininkui į gongą skeliant, 
„arkliui“ paskui būgnininką be- 
krypuojant, keliems augalotiems 
sargybiniams — tikriems jūrų 
piratams kalavijais besiramsčio- 
jant, budeliams didelį skustuvą 
betempiant, besišypsančios kara
lienės lydimas, vaikučių būrio 
apsuptas. Ir vos ketvertą prasi
kaltėlių „miriop tenubaudė“. Net 
ir laivo vos nesupleškinusi vaikų 
virtuvės vedėja, latvaitė, ir ta 
nesusilaukė aštresnės bausmės. 
Buvo gi taip: per daug įsileido į 
flirtą su laivo karininkais. Už
kaitė vandenį, užsičiulbėjo, na, ir 
užsimiršo... Laivas vis dėl -to 
nesudegė. Dabar, per teismą, rei
kalauta tiesiog jai „nukirsdinti 
galvą“, ir gana. Paskelbus spren
dimą, budeliai šoko „nuskusti 
barzdos“ jai prieš mirtį. Išteplio
jo visą veidą kalkėmis, brūkšte
lėjo mediniu skustuvų ir paleido 
okeano vandens čiurkšlę, kad nė 
sauso šiūlo galo ant jos nebeliko. 
Spurdėdama, nusikaltėlė pakilo 
bėgti, bet, o nelaimė, ėmė ir už
mynė čia pat prigulusį „arklį“, o 
tas tuojau ir tvojo pora spyrių 
i... Na, ir plojom, leipom juo
kais, kol vėl atėjo eilė kitam nu
sikaltėliui. S. J.

PIRMIAUSIA SUSITINKI SU 
UODAIS

Tlhas das Floras, lietuviškai — 
„Gėlių sala“, taip vadinasi vieta, 
kurioj išlipome į Brazilijos kran
tą. Reikia čia stengtis prasimušti 
į pirmąsias eiles, kad gautum 
geresnį kampą. Taikyti į baraką, 
stovintį už vandens bokšto po 
dešine: ten mažiausia uodų ir 
švariausias. Neapsimoka tuoj 
keisti atsivežtų dolerių, nes po 
kelių dienų kiekvienam duoda 
vietinių pinigų po 185 kruzeirus, 
kuriuos reikia taupyti, mat, jie 
pagrindinis įsikūrimo kapitalas. 
Už 1 dol. gauni 30 kruzeirų.

Po kelių dienų šaukiami šeimų 
galvos ir klausihmi, kur nori va
žiuoti. Lietuviams, ypač amato 
žmonėms, patartina užsirašyti į 
Sao Paulo. Čia Ir klimatas pa
kenčiamas, ir daugiau lietuvių, ir 
nevaržo, profesijos keist b Kas ma-

•/

5



6 PSL. ŽIBURIAI 1949. 7. 16. 60 (255)

Čikagos ligoninėje sveikstanti garsų sportininką E. Vaitkų aplankė tremtinių atstovės ir atnešė jam do
vanų — gėlių ir tautinio meno dirbinių. Čia su Vaitkumi matome J. Rali e nę , J. Linkuvienę ir J. 
S i m a i t y t ę. Kaip mūsų skaitytojai prisimena, Vaitkus buvo peršautas pamišusios merginos Ruth Steinhagen 

Iš ,,Chicago Herald-American“

Amerikoniškoje gegužinėje

Kaip jiems sekasi Amerikoj....

Pas mus, Lietuvoje, į gegužines 
daugiausia eidavo jaunimas, no
rįs pasišokti, šnektelėti vieną ki
tą žodį su savo pasirinktosiomis 
ar pasirinktaisiais. Gi Amerikoje 
kitaip: į jų gegužines, vadina
mas piknikais, sugūžėją ir seni 
ir jauni, net iki keliasdešimt my
lių apylinkėse gyveną lietuviai. 
Piknikus ruošia ne vien lietu
viai, bet ir kitų tautybių ateiviai, 
o taip pat ir patys anglikai (taip 
vietos lietuviai vadina tuos, ku
rie bekalba tik angliškai).

Apie pirmą valandą po pietų 
jau ir pradeda judėti „karai“ 
(mašinos“ pikniko vietos link. 
Paprastai piknikai būna užmies
ty, — kokiam nors parke ar miš
kely, kur tam tyčia yra įrengta 
ii* patalpų. Amerikoje piknikas 
— tai lietuvių ar šiaip bendra
minčių susibėgimas į vieną vietą 
po savaitės darbų. Čia kiekvie
nas nori turėti „good time“, kaip 
jį supranta: senieji medžių 
paunksmėje „kozeriuoja“ ir 
gurkšnoja alutį; senesnio am
žiaus moterys, susėdusios rate
liais, dalijasi savaitės įspūdžiais; 
mėgėjai labiau įsigerti trinasi 
šokių patalpoj apie bufetą, laiks

nuo laiko įterpdami tarp alaus 
ir stikliuką ko nors stipresnio 
„dėl drąsos“.

Apie trečią — ketvirtą ir mu
zikantai atbildą. Tada pradeda 
savo programos dalį ir jaunimas, 
kuriam dažnai nenori nusileisti 
ir senesnieji. Retas iš vyriškių 
su švarkais. Visi vienmarškiniai, 
atsiraitoję rankoves. Po vieno 
kito šokio jau daugelis vyriškių, 
išsileidę marškinius (Lietuvoje 
rusai panašiai nešiodavo!), kad 
nebūtų, anot jų, taip karšta. Mo
terys bei mergaitės — su leng
vomis vasarinėmis suknelėmis, 
gi dalis iš jaunesniųjų kartais 
tik su maudymosi kostiumais. 
Mums, europiečiams, kiek keis
toka, bet jiems tai tvarkoj. Aps
kritai, apsirengimas labai pa
prastas: dalis vyriškių dažnai su 
darbinėmis kelnėmis, apatiniais 
be rankovių marškinukais.

Apie aštuntą ar devintą valan
dą vakaro pikniko veidas kei
čiasi: senieji ir vaikai išjuda su 
„karais“ namo, o į jų vietą vis 
daugiau suvažiuoja jaunimo — 
šokėjų. Besisukinėję apie bufetą, 
jau gerokai „pralinksmėję“, stve
ria kiekvieną naująjį ateivį už

skverno, traukia' į savo būrį ir 
klausia, ką gersi, gal nori užkąsti 
ir pan. Dažnai tarp savęs išsi
kalbam, patys sau duodami klau
simą: „Kaip ilgai mums senieji 
amerikonai „fundys“ bei vaiš
ins?“ Po vienos kitos bonkos 
alaus traukia pro duris laukan 
prie savo „karo“, kur jie turi už
slėpę ko nors stipresnio ir pri
sispyrę ragina vieną kitą stik
liuką išlenkti. Europoje buvo su
sidariusi tokia nuomonė, — jei 
tik amerikietis, tai ir šykštus, 
dolerio gerbėjas. Bet pasirodo, 
kad taip nėra. Lietuvio vaišin
gumas jaučiamas ir J. A. Vals
tybėse nė kiek ne mažiau, kaip 
ir Lietuvoje.

Paprastai į tokius pikniku? su
važiuoja ne vien tik kurios nors 
vienos tautybės žmonių, bet taip 
pat ir kitų tautybių bei tikrųjų 
anglikų. Suplaukia į tą daugiau 
žmonių, kur nujaučia, kad bus 
puikesnė muzika ir pan. Į pik
nikus kartkartėmis pasirodo ir 
miesto galvos, stengdamiesi kiek
vienam paduoti ranką bei sumes- 
dami su kiekvienu po porą žo
džių. Ir mane jau kartą pasvei
kino miesto burmistras (miestas

Teko išsikalbėti su daugeliu 
prieš du tris mėnesius atvykusių 
naujųjų emigrantų, duodant jiems 
klausimą: Kaip pasisekė įsikurti 
J. A. V-se ir ar patenkintas čio
nykščiu gyvenimu?“ Keletą cha- 
rakteringesnių atsakymų čia pa
teikiu.

Buv. mokytojas: „Paatostogau
ti teko tik keletą dienų, nes 
greit pradėjau dirbti. Uždarbis 
menkokas — 70 centų per valan
dą, tačiau būdamas vienas — iš
siversiu. Būdamas žmogus Eu
ropoje, nueidavai į koncertą, ope
rą, futbolo rungtynes, o čia visa 
tai atpuola, nes to nėra, nors 
miestas apie 300.000 gyventojų. 
Valgio problema nebeegzistuoja, 
bet dvasia alksta.

Buv. tarnautojas: „Pradinis 
darbas buvo man per sunkas, 
mečiau jį. Dabar dirbu vienam 
fabrike, per valandą gaunu 1.15 
dol. Protarpiais tenka gerokai 
paprakaituoti. Gyvenimai J.A.V-se 
esu visiškai patenkintas.“

Buv. Universiteto profesorius: 
„Kol pavyko gauti darbo, teko 
apie mėnesi paatostogauti. ‘Pra
džioj ir darbo valandų skaičius 
per dieną, o tuo pačiu ir uždarbis 
buvo ne mažas. Po kurio laiko 
mūsų gaminių pareikalavimas 
taip sumažėjo, kad nebegalėjau 
iš uždarbio išsiversti, — teko ieš
kotis kito darbo. Ir štai, po trijų 
savaičių jau antrų atostogų vėl 
dirbu. Darbas visiškai ne prie 
širdies, o uždarbis taip pat men
kas. Važiavau į J.A.V-bes, kad 
nebuvo kitur kur važiuoti. Pali
kau Europą su prislėgta nuotai
ka, ir ji, tur būt, nepasitaisys, 
kol neatsirasim gimtajam kraš
te:“

Buv. karininkas: „Gavau dže- 
nitoriaus (sargas, patalpos apva- 
lytojas) darbą viename lietuvio 
restorane. Nepersidirbu, gaunu 
25 dol. per savaitę ir maistą. Sa
vo darbu aš patenkintas, o šei
mininkai, kiek pastebiu, manimi.

Australija gražina penkis DP
Bathurst, Australija, birž. 19 d. 

— Bathursto teismas nuteisė 
penkis neseniai atvykusius iš- 
vietintus asmenis po šešis mėne
sius kalėjimo. Vėliau tas pats 
teismas pakeitė sprendimą. Vie
toje kalėjimo nutarė visus nusi
kaltusius išdeportuoti iš Austra
lijos.

Valdžia reikalauja, kad kiek
vienas tremtinys tesėtų pasiža
dėjimus, tuo tarpu nuteistieji at
sisakė dirbti sutartyje numaty- 

apie 300.000 gyv.) Iš tokių pik
nikų rengėjai susilaukia gražaus 
pelno, kuris dažnai prašoka tūks
tančio ar dviejų ribas ir jis ski
riamas mokyklų bei parapijų 
fondams ar tremtinių šelpimui.

L. Valiukas 

Kaip matai, esu jau gerai apsi
rengęs ir turiu jau vieną kitą 
daiktelį įsigijęs. Po metų pėsčias 
nebevaikščiosiu, o važinėsiu ka
ru (mašina). Gyvenimu J.A.V-se 
patenkintas.“

Buv. muzikantas orkestre: 
„Dirbu beveik iš pirmos atvyki
mo dienos. Darbas nėra iš leng
vųjų (skalbykloje); per savaitę 
gaunu grynais arti 40 dolerių. 
Jei būčiau su savo artimaisiais 
kartu, būtų viskas tvarkoj; bet 
dabar... Šiaip }<o nors geresnio 
čia J.A.V-se ir nesitikėjau.“

Buv. stalius: „Dirbu prie na
mų dažymo, per valandą gaunu' 
80 centų. Darbas, žinoma, sezo
ninis, tad žvalgaus kito ir geriau 
apmokamo. Dabartinio atlygini
mu, būdami dviese, šiaip taip 
dar išsiverčiam. Kai dėl gyveni
mo J.Ą,V-se, — tai, žinoma, ge
riau, kaip DP stovyklose Vokie
tijoje.“

Buv. tarnautojas: „Atvykau 
maždaug prieš du mėnesius. Pra
džioj dirbau vienam restorane 
prie indų plovimo. Uždarbis bu
vo labai menkas, o antra, — 
dirbdamas naktinėj pamainoj, 
negalėjau atlikti kitų savo įsi
pareigojimų. Dabar dirbu valgy
kloj, paprakaituoti tenka gero
kai, bet ką gi žmogus padarysi. 
Per valandą moka 80 centų, ant 
valandžių nemoka. Iš vieno sa
vaitinio atlyginimo nusipirkau 
eilutę ir susimokėjau šeiminin
kei už maistą ir kambarį. Vienu 
žodžiu, vargti galima“.

Buv. vargonininkas: „Pradžioj 
dirbau pas daržininką. Sesios 
darbo dienos per savaitę, po 12— 
14 vai. kasdien ir už visa tai 
tik 30 dol. Dabar dirbu vienoj 
įmonėlėj, kur per savaitę gaunu 
apie 26—27 dol. Darbas nebūtų 
sunkus, bet tik visą darbo laiką 
ant kojų. Be to, kartu dirbu ir 
savo profesijoj. Dabar, žinoma, 
būdami ir trys lengvai išsiver- 
sim.“ L. Rytas 

tą darbą. Legaliai, imigravusiu 
laikomas tiktai tas tremtinys, 
kuris pildo sutartį. Kas sulaužo 
susitarimą, nelaikomas legaliai 
kraštan įvažiavusiu žmogumi. 
Jis suimamas ir pirmu laivu vėl 
išvežamas į Vokietiją.

Teismas nutarė išsiųsti tris 
lenkus, vieną čeką ir vieną latvį. 
Tie asmenys buvo pasiųsti prie 
statybos darbų, tačiau jie paliko 
savo darbo vietą ir grįžo į sto
vyklą. Kiekvienas tremtinys, 
prieš vykdamas į darbo vietą, su
pažindamas su Australija ir ap
mokomas amato. Valdžia neišlei
džia nė vieno žmogaus, kuris ne
galėtų dirbti pasirinkto amato. 
Kai tremtiniai vis dėlto pabėga 
nuo darbo, tai tada teismas išna
grinėja jų bylą ir, jei nusikalto, 
siunčia atgal į Vokietiją (N.)

inioio D P likimas
pagaliau laimės pasaulyje. Jei tiesa laimės, tai 
aš grįšiu tėvynėn ir man anglų kalba nebus 
daug reikalinga. O jei netiesa — tai taip pati 
anglų kalba nebus reikalinga, nes ir jums tada 
teks mokytis rusų kalbos, kurią aš jau šiek

Išsiskirstė, išvažinėjo broliai tremtiniai ( visus mažesni, Jurgitos šeimai. Seimą atkuto, atsi- 
pasaulio pakraščius. Vieni atsidūrė tarp Ameri- ganė, žmona mažne kas savaitę turėjo sukneles 
kos dangoraižių, kiti nuvažiavo susipažinti su platinti. O komiteto pirmininkui darbo vis buvo. 
Kanados miškų lokiais, treti — savo nervų už- Reikėjo gi padėkoti už siuntinius, prašyti naujų, 
grūdinti Australijos gyvatynuose, ketvirti — Atsirado ir laiko. Likus vienam, niekur nebe- 
Brazilijos saulėje pakeisti savo baltos odos ir reikėjo gaišti eilėse, visur jis buvo laukiamas, 
t. t. Nespėjo apsidairyti Jurgilas, kai pasijuto Ar aprangos sandėly, ar prie maisto — kada 

beesąs vienas ištuštėjusioje stovykloje. Kodėl ateisi, vis būsi pirmutinis. Mat. visas aparatas 
taip atsitiko? Nežinia. Tiesa, Jurgilas ir šeimoje tremtiniams globoti vis dar sukosi pirmykščiu 
atsirado paskutinis, todėl pagranduku buvo va- smarkumu, 
dinamas. Pagaliau, ir taip aišku, kad kas nors Bet viena kartą globos pareigūnui nusibodo 
turi likti paskutiniu. žiovauti ar stebėti ( mašininkės kojas. Panorė-

Taip pasisukus likimo ratui, Jurgilas nenusi- io Jis pats pamatyti paskutini likus} savo globo- 
minė. Jis tuoj pat sušaukė visuotinf stovyklos Ūn( dypuką ir, gal būt, naują veikimo planą 
gyventojų susirinkimą. Į susirinkimą atvyko jis įdaryti. Ir liepė pašaukti Jurgitą.

tiek moku, — ramiai paaiškino Jurgilas.
Audiencija pasibaigė. Pareigūnas nepatenkin

tas užsirūkė ir pradėjo įgalvoti, kaip čia pas
kutiniajam DP apkartinus dienas stovykloj, 
puiki mintis atėjo: skryningas! Ir (staiga pagy
vės, nes tarnautojams bus darbo.

Išgirdęs apie naują skryninga. Jurgilas ne
labai susirūpino. Tuščia jo! Kiek jau tokių ap
klausinėjimų buvo, o jis vis sausas išėjo. Bet 
dėl viso pikto vėl pradėjo dėliotis savo popie
rius. O jų turėjo visą pluoštą. Nekalbant jau 
apie ankstybesniuose skryninguose rodytus nuo 
čiupinėjimo pajuodusius dokumentus, per sto
vyklos buvimo laiką prisidėjo ir daug nauju. 
Štai siuvėjo diplomas, automevhanlko. mūrinin
ko. elektrotechniko pažymėjimai, ūkininko liu
dijimas ir kt. Atsiminė dar. kad kadaise mo
kėdavo namie "naktimis per vamzdelius puikiau-

pats ir visa jo šeima. Atlikus demokratinius Sujudo visa (staiga, sukruto pasiuntiniai, ir>šią samagoną varyti. Gal iš tikrųjų užsirašyti 
rinkimus, Jurgilas pateko i komiteto pirminių- netrukus automobilis atvežė Jurgitą, gerai ne- spirito varytoju? Dėl sveikatos liudijimo nėra....... v •.•B*"—-' , AVlUl.d, Ųl.UUUIII----------------- -----------... ■'     O „ r,--“. — ■ .UU...U1V -v. <*
kus, jo žmona — komiteto sekretore, o paaug- žinanti kuriam tikslui kviečiamas. bėdos: turėjo dvi plaučių nuotraukas. Vienoje
lys sūnus liko komiteto pasiuntiniu. Darnią rin- — Kur rengiesi emigruoti? — paklausė angliš- plaučiai aiškiai džiovos bakterijų sukramtyti, o 
kimų nuotaiką kiek sugadino uošvės pasisiuly- kai. Vertėja išvertė. kitoje — pasak paties gydytojo, plaučiai kaip
mas būti revizijos komisijoj, jurgilas pasiprie-^ — Niekur nesirengiu. Man ir čia gerai, — pa- dumplės.
šino, bet žmonai stojus motinos pusėje, negavo aiškino Jurgilas. Bet iš dokumentų krūvos apsispręsti nebė
jo partija balsų daugumos. i — Kodėl nesimokai angliškai, — pakeitė temą buvo kada: tuojau reikėjo stoti prieš skry-,

. — .... 2*- pareigūnas. ningo komisiją. Tos komisijos pirmininkas pa-J
Į — Yra dvi priežastys, dėl kurių neverta mo-Į tapnojo jam per petį ir pranešė, kad dabar ne- 

kytis anglų kalbos. iklausinėsią nei kada jis gimęs, nei kodėl gimęs.!
i — Kokios tos- priežastys? — pasidomėjo. (Visa tai Jau esą atmintinai žinoma. Juk jis esąs

— Matai, aš eta. Vokietijoj, vis laukiu, kas paskutinis Mohikanas iš gausios ir kadaise gar-1

Naujasis komitetas griebėsi darbo. Tuojau iš-] 
leido ( užjurius labdaros organizacijoms daugeli 
laišku, patvirtintų komiteto antspaudu ir pir- ! 

minlnko bei sekretoriaus parašais, ir — kaip 
iš maišo pradėjo plaukti siuntinėliai, didesni ir

1
sios DP padermės. Todėl jam būsiąs iškeltas tik 
vienui vienas klausimas. Jurgilas visomis išga
lėmis (tempė ausis, o komisijos pirmininkas 
pradėjo:

— Paaiškink, Mr. Jurgilas. kokiu budu suge
bėjai pralįsti pro visas apklausinėjimp komisi
jas, ligi šiol likai neišskryninguotas ir net pa
silikai paskutinis stovykloje?

Susiūbavo žemė po Jurgilo kojomis. Klausi
mas atrodė toks suktas, jog jis nieko negalėjo 
atsakyti ir tylėjo. To buvo ir gana: tylėjimas 
komisijai (rodė jo kaltumą, ir pirmininkas jau 
rengėsi daryti nutarimą atimti DP statusui ir 
globai.

Bet (vyko kažkas netikėta. Komisijos nariai, 
užraudę, kažką ėmė pirmininkui potyliai ( ausį 
aiškinti. Šio nuotaika atslūgo. Ir Jurgita išgirdo 
sprendimą: Dėl nesugebėjimo atsakyti 1 klau
simą, Jurgilas rastas kaltu. Bet atsižvelgiant į 
lengvinamas aplinkybes (čia pirmininkas užsi
kosėjo), gali paduoti apeliaciją. Apeliacijai (teikti 
skiriama metai laiko. O ligi to termino Jur
gitai paliekama ir statusas, ir globa. t

Su gera nuotaika Jurgilas išeidamas iš globė
jų (staigos, niekaip neatėjo išsiaiškinti, kodėl 
taip gerai pasisekė ir šį kartą pralįsti. Pirmą 
kartą ėmė gailėtis, kad angliškai nemoka: būtų 
gi supratęs, ką komisijos nariai šnabždėjo* pir
mininkui ( aus). Tik parėjus į tuščią stovyklą, 
uošvė — kaip žinom, opozicijos išrinktoji į ko
miteto revizijos komisiją —> nė nepagalvojusi, 
rodos, teisingai atspėjo tą sunkią mįslę, saky
dama:

— Na, ir vyro galva! Juk viskas čia aišku: 
jei tavęs nebebūtų, tai ir jų nebebūtų.

J. Tamaitis.
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LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. VALSTYBĖSE

— Nuo liepos mėn. „Kaliforni
jos Lietuvio" redagavimą perima 
Juozas Vitėnas, buvusis „Ži
burių" redaktorius tremtyje. Spaus
tuvei, kur laikraštis spausdinamas, 
užsakytas naujas lino tipas ir lie
tuviški ženklai. Jei viskas eis ge
rai, nuo ateinančių metų „Kalifor
nijos Lietuvis" numatomas padary
ti savaitiniu. (Dr.)

—- Vi Marijošius, buv. Kauno 
Valstybinio Teatro operos dirigen
tas, atvykęs Amerikon ir apsigy
venęs New Britain, Conn., §v. An
driejaus parapijos vargonininku, 
jau turėjo keletą pasirodymų su 
savo choru, net per radiją Motinos 

• Dieną. Choras geras ir numatąs 
ateinanti rudenį plačiau pasirody
ti. (Dr.)

— Kazimieras Sruoga, raštuose 
žinomas Veržiko vardu, gavo Či
kagos universitete stipendiją stu
dijuoti germanistikai ir JAV pe
dagogikos metodams. (Dr.)

— Kun. J. Gasiūnas, neseniai at
vykęs iš Vokietijos, yra pakvies
tas vienos ligoninės kapelionu ne
toli East St. Louis. (Dr.)

— Muz. B. Budriūnas, neseniai 
atvykęs iš tremties ir apsistojęs 
Detroit, Mich., tuojau pakviestas 
vadovauti lietuvių radio chorui ir 
jau galvoja rudenį surengti kon
certą. (Dr.)
— Kun. A. Briška laimingai sugrįžo 
iš savo kelionės po Europą, kur 
prabuvo tris mėnesius. Aplankė 
Prancūziją, Austriją, Šveicariją ir 
Italiją. Ilgiausiai išbuvo Romoje. 
Keturis kartus matėsi su Vatikano 
švietimo ministeriu — kard. Piz- 
zardo, kalbėjosi Baltijos valstybių 
reikalais. Vatikane didelis susido
mėjimas Lietuvos likimu. Kun. A. 
Briška tarėsi su ministeriaįs Gird- 

'vhiniu ir Lozoraičiu, o Paryžiuje 
su Lietuvos atstovu Dr. St. Bačkiu. 
Įvertinant kun. A. Briškos nuopel
nus už Sv. Kazimiero Kolegijos įs
teigimą Romoje, jam įteiktas Di
džiojo Kryžiaus ordenas. (Dr.)

— Gen. J. Černiaus sūnus V. 
Černius Brunswick vardo aukštes
niąją mokyklą Greenwich, Conn., 
baigė pirmuoju studentu ir gavo 
stipendiją į Dartmouth College, 
kur žada specializuotis chemijoje.

(Dr.)
— Indiana Harbor Sv. Pranciš

kaus lietuvių parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Bičkauskas birže
lio 18 d. sukvietė parapijos salėn 
neseniai atvykusius tremtinius ir 
čia apsigyvenusius ir juos pasvei
kino šilta kalba, pasidžiaugdamas, 
kad atvykę lietuviai pasirodė pa
vyzdingi ir savo gera elgsena iš
blaškė visas abejones, kurios 
anksčiau kai kam kildavo dėl at
vykstančių. Jis ypatingai nurodė, 
kad naujai atvykę lietuviai verža- 
si į darbą, kurį suranda padedant 
klebonui, A.’ Vinikui (East Chica- 
gos vandens departamento pirmi
ninkui) ir kitiems vietos lietu
viams. Baigdamas savo kalbą, kle
bonas pasiūlė susirinkusiems išsi
rinkti laikiną vadovybę, kuri pras
kintų kelią naujiems gyventojams 
toliau organizuotis ir veikti. Sis 
pasiūlymas džiaugsmingai buvo 
priimtas ir gausiai susirinkę buvę 
DP išsirinko savo valdybą ir kon
trolės komisiją. Į valdybą buvo iš
rinkti: J. Tijūnėlis, V. Daukantas 
Ir G. Steikūnaitė, o į kontrolės 
komisiją: P. Bičkienė ir P. Steikū-

nas. Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. (Dr.)

KANADOJE

— Baltic Federation of Canada 
birželio 14 d. išleido anglų kalba 
keturių puslapių plakatą apie ko
munistų terorą Baltijos valstybėse 
naktį iš birželio 13 į 14 d. 1941 m. 
Plakato viršelis papuoštas reikš
mingu dail. Saarnitt piešiniu. (Dr.)

ANGLIJOJE Z

— Liepos 2—3 d. Londone, Lie
tuvių Sąjungos patalpose, įvyko 
organizacinis Anglijoj gyvenančių 
lietuvių plunksnos darbininkų su
važiavimas.. Jį savo atsilankymu 
pagerbė ir turiningas kalbas pasa
kė ministeris B. K. Balutis ir Lie
tuvių Sąjungos pirmininkas P. B. 
Varkala. Suvažiavimą atidarė įga
liotinis F. Neveravičius. Suvažiavi
me buvo 14 dalyvių. Į Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos D. Britanijos 
skyriaus valdybą išrinkti: K. Obo- 
lėnas — pirm., F. Neveravičius — 
sekr. ir S. Kuzminskas — ižd. Į 
Garbės Teismą: S. Laucius, i. Kuz- 
mickis ir K. Barėnas. Į Revizijos 
Komisiją,: Izbickas, Laumakys ir 
Vilkaitis. Buvo plačiai aptarti „D. 
Britanijos Lietuvio" reikalai.

— Anglijoje susiorganizavusius 
lietuvius skautus aplankė vyr. skt. 
Dr. Čepas. Tuo metu Halifaxe kaip 
tik vyko apylinkės skautų sąskry
dis, vadovaujamas R. Spalio. Ang
lijos lietuvių skautų dvasios vadu 
pakviestas kun. J. Kuzmickis.

CILEJE

— Santiago mieste dabar yra 
trys lietuviai studentai: Julius Ka- 
karieka, kuris studijuoja istoriją 
valstybiniame universitete; Pau
lius Stelingis — studijuoja ispanų 
kalbą katalikų universitete ir kun. 
Leonas Zaremba — teologijos fa
kultete rengia doktoratą. (Dr.)

— Kun. T. Narbutas, dirbęs vie
noje parapijoje Santiago, paskir
tas Santiago katedros rektoriumi. 
Į jo vietą parapijon paskirtas ki
tas lietuvis kun. L. Zaremba. San
tiago katedra yra didelė, primena 
Romos bazilikas, turi 16 altorių ir 
labai gražią Švenčiausiojo koply
čią. (Dr.)

BRAZILIJOJE

— Šiomis dienomis sukako dve
ji metai nuo dvisavaitinio lietuvių 
laikraščio „Mūsų Lietuva" įkūri
mo. Sukakčiai paminėti šiemet, 
kaip ir pernai, buvo surengtas 
spaudos balius su meniška progra
ma birželio 25 d. Sao Paulo prie
miesčio — Mokos Dariaus ir Girė
no salėje. Suvaidinta Vilkutaičio 
„Amerika pirtyje", kurią režisavo 
neseniai čia iš Vokietijos atvykęs 
žinomas Letuvoj fotografas bei 
filmuotojas A. žibąs. Dekoracijas 
nupiešė dailininkai V. Stančikaitė 
— Abraitienė ir A. Kairys. Nors 
vaidino mėgėjai, bet kai kurie vi
sai gerai pasirodė, ypač B. Stan
kevičius Bekampio rolėje. Prieš 
vaidinimą H. Valavičius pasakė 
įžengiamąjį žodį, apibūdindamas 
komedijos autorių 'ir pačią kome
diją, taip pat anuos sunkius spau
dos draudimo laikus. Antruoju 
programos punktu buvo tautiniai 
šokiai, vadovaujami J. Guigos. Po 
to jaunimas gavo pasišokti iki ry
to. Reikia pastebėti, kad lietuvių 
kolonijos Sao Pauly j e pulsas juo 
toliau, juo smarkiau plaka. K. P.

Skaudaus liūdesio prislėgtiems
f A. ir J. Š AI KŪNAMS,

tragiškai žuvus jų mylimam sūneliui Rimantui, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

\ O. J. Liubinskai

—-+---
LRK Augsburgo skyrius 

š. m. liepos 16—17 d. ren
gia Hochfelde, lietuvių pra
džios mokykloje, vertingą 

daiktinę loteriją.
Loterijos tikslas — sušelpti 
į vargą patekusius mūsų 
tautiečius. Loterija atida
ryta nuo 10 iki 23 vai.

LRK Augsburgo Skyrius

Nauji pabėgėliai 
iš Švedijos i JAV

Bostonas. UP pranešimų, JAV 
imigracijos įstaigos perėmė į sa
vo globą 84 baltiečius, pabėgė
lius, kurie liepos 7 d., bijodami, 
kad vyriausybė neišduotų sovie
tams, mažu žvejų laivu pabėgo 
iš Švedijos į JAV. Imigracijos 
valdininkų pareiškimu, jų likimą 
turės nuspręsti Vašingtono įstai
gos.

Pabėgėliai, kurių jauniausia 
yra 3 mėn. mergaitė, audringą 
kelionę iš Goteborg į Bostoną at
liko per 28 dienas. Kelionės pa
baigoj jie jau neturėjo nei duo
nos, nei vandens ir gėrė jūros 
vandenį. Pirmąją naktį, pasiekę 
Amerikos krantus, pabėgėliai — 
64 latviai, 16 estų, du lenkai, lie
tuvis ir norvegas — praleido sa
vo laive. (S & S)

Nuo gegužės 30 d.
Kukanauzos .

„ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKOS LIETUVIAMS“
platinimą, išvykus ligšioli
niams gen. platintojui Vo
kietijoj J. Seputai į JAV, 
perėmė LRK Muencheno 
skyrius. Nuo minėtos die
nos gramatikos nauja kaina 
— 5.— DM, platintojams 
10% nuolaidos. Užsakymus 
siųsti ūiuo adresų :Litauische 
Rotes Kreuz Zweigstelle 
Muenchen, Rauchstr. 20, 
Muenchen 27.

Metinė ateitininku šventė 

Diepholze
Diepholzo moksleivių ateiti

ninkų kuopa birželio 26 d. savo 
metinę šventę pradėjo iškilmin
gomis pamaldomis, per kurias 
beveik visi nariai priėmė Sv. 
Komuniją. Popiet iškilmingą su
sirinkimą atidarė A. Kezys, pak
viesdamas į garbės prezidiumą 
stovyklos komiteto atstovą, gim
nazijos direktorių, kleboną, skau
tų atstovus ir kt. A. Valavičius 
savo paskaitoje trumpai paaiški
no ateitininkų organizacijos tiks
lus. Paskui kapeliono žodis tiems, 
kurie šiandien pasiryžo stoti į 
kovą, vadovaudamiesi šūkiu 
„Visa atnaujinti Kristuje!“ „Ne
bijokite gyvenimo kovos, nes 
jūsų vadas yra Kristus“, — pa
reiškė kapelionas jauniesiems, 
kurių 30 atliko pasižadėjimą, įsto
dami kuopon. Jasius

Skautu dėmesiui
L.S.S. „Trakų“ Vietininkija, 

Tuebingene, rengia rugpiūčio 1— 
14 d. Hohenentringene (7 km nuo 
Tubingeno)) oęp skautų kursus — 
tarptautinę stovyklą. Broliai, no
rintieji stovykloje dalyvauti, ko 
greičiausiai ir laiku praneša 
adresu: E. Basaitis. Tuebingen, 
Kepierstr. 16, šias žinias: 1. pa
vardė ir vardas, 2. DPACC arba 
PDR Nr. ir vietas, 3. adresas, 4. 
gimimo data, 5. Id. Card Nr., 
6. iš. kur vyksta. Stovyklos mo
kestis nebus imamas; maistas, 
palapinės ir antklodės vietoje.

„Trakų Vietininkija“

Paieškojimai
Ieškomi broliai Jonas,. Juozas ir 

Viktoras Radzevičiai, seserys — Mo
nika Radzevičiūtė ir Magdalena Ra- 
dzevičiūtė-Reklaitienė (našlė). Ieško 
Anelė Radzevičiūtė-Laukaitienė, ki
lusi iš Žagariu km, Ūdrijos p. Aly
taus aps. Atsiliepti: Mrs. Nellie Lau
kaitis, 23 Hollywood St, Worcester, 
Mass. U.S.A.

Marija Paukštytė-Dockaltienė, gy
venanti Anglijoje (14 Prospect Mount 
Windhill, Shipley, Yorks, England), 
ieško brolio Augustino Paukščio, 26 
m. amžiaus, kilusio iš Zygėnų km, 
Gelgaudiškio vis.. Sakių aps. pasku
tinės žinios gautos 1945 m. sausio 
mėn. iš Kueper ueber Sagan (Vokie
tijoje).

SKELBIMAS Nr. 68
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šia

me skelbime išvardyti asmenys. Ieš
komieji ar apie juos žinantieji malo
nėkite atsiliepti C/Kartotekai per ar
timiausius LTB skyrius, kartu nuro
dant skelbimo eilės Nr. ir įdedant 
reikiamą kiekį pašto ženklų atsaky
mui apmokėti.

114. Liet. Gen. Konsulato palikimo 
bylos reikalu paieškomi tarp trem
tinių: Vladislovas Yauga (Jauga); iš 
Tirkšlių m. Mažeikių ap., Veronika 
Yaugite (Jaugaitė) iš Zem. Kalvari
jos, Sėdos bažn. ir Liudvise Jaugaitė/ 
Bekštienė iš Mažeikių m. Pušyno gv.

115. Miss Magdė Whites (duktė Do
micėlės Arlauskaitės-Zilinslienės-Vait- 
kūnienės) gyv. JAV paieško Vincento 
Siaurio ir jo žmonos Natalijos Ar
lauskaitės, lietuvoje gyvenusių Viša
kio Rudoj, Marijampolės ap.

116. Mrs. Albina Moczūnas, gyv. 
JAV, paieško savo brolio Jono Kiš- 
kiūno, kil. iš Šventežerio vi.. Šeinių 
ap., paskutiniu laiku gyvenusio Ky
bartuose.

117. Mrs. Anna Zopelis-Drąsutytė, 
kil. iš Silgalių km.. Panevėžio ap.,

•gyv. JAV paieško: Paulinos Kuodie- 
nės šeimos 15 Naujamiesčio vi. Pane
vėžio ap.; Rozalijos Janušauskienės 
šeimos: Karolinos Steponavičienės 
šeimos iš Raseinių ap., Zopelių bei 
Drąsučių šeimų.

118. Mrs. Kazimiera Vitkauskienė- 
Bruškaitė kil. iš Telšių, gyv. JAV, 
paieško giminių, ypač motinos Ane
lės Bruškienės, Petronėlės Bruškaitės 
ir Alberto Bruškio.

119. Mr. Joe K. Simons (Petras 
Kondratavičius), kil. iš Jėzno par. 
Alytaus ap., gyv. JAV, paieško savo 
sūnaus ir kitų giminių.

120. Mrs. Anastazija Floyd-Norvai- 
šaitė, kil. iš Zidikių mst. Mažeikių 
ap-, gyv. JAV paieško Norvaišų, ki
lusių iš tos pat vietoves.

121. Mr. John Ravgiala (Raugėta ar 
Raugalas), kil. iš Janonių km. Mer
kinės vi. Trakų ap., ir jo žmona Rav
giala.Vainikevičiūtė kil. iš Darsūniš
kiu, gyv. JAV, paieško savo gimi
nių Ravgialų, Tamošiaus Rutkausko, 
vaikų, Baltrų ir Simoną Vainikevi- 
Čius.

122. Mr. Peter Traygis, kil. iš Lip- 
niūnų km. Leipalingio vi., gyv. JAV, 
paieško savo sesers Paikos Traygytės 
dukters. Paikos Traygytės motinos 
mergautinė pavardė buvo Teofilė 
Grigieliūtė.

123. Meri Leskevičiūtė, gyv. JAV, 
paieško giminių ir pažįstamų.

124. Magdalena Asipauskaitė-Sereiči- 
kienė ir Antanina Asipauskaitė, gyv. 
JAV, paieško: Juozo Asipausko, iš 
Būdviečių km. Keturvalakių parap. 
ir Onos Maišatienės-Asipauskaitės.

125. Jonas Širmulis su šeima.
126. Walter Kawohl, g. 1924. 9. 4, gy

venęs Klaipėdoj.
127. Ašmontaitė Kazimiera, g. 1927. 

9. 12 Sausių km. Andriejavo v). Kre
tingos ap.

128. Mečys-Juozas Sliažinskas, Juo
zas Maskoliūnas, Llutavaras Budrec- 
kas. Jonas Baltramas ir Bielkienė su 
dukra Alfreda.

129. Gydytojas Vladas Rutkauskas.
130. Erna Meržvinskas-Berneker, 

kil. iš Želvių, Vilkaviškio ap., gyv. 
Brazilijoje, paieško savo tėvų, brolių 
bei seserų.

131. Agota Sakalienė-Kazakauskaitė, 
gyv. Anglijoje, paieško sesers Mag
dalenos Kazlauskaitės - Jurevičienės, 
gyvenusios Goettingene.

132. Gauti adresai: Onai Antanavi
čiūtei, Vladui Bigeniui, Broniui Bra- 
siūnui, Petrui Ciapui. Liudvikai Pa- 
vilonytei-Eidukienei, Petrui Kaušui, 
V. Koppui. Gauti laiškai: Alfonsui 
Bražiunui.

LTBC/Kartotekos vedėjas

ŠACHMATININKUI 
E. PAŽĖRAI AUKSO MEDALIS 

(Laiškas iš Brazilijos)
Mūsų tautietis Edvardas Pa

žėra Sao Paulo lietuvių koloni
joje senesniais laikais buvo ži
nomas kaip mokytojas, sporti
ninkas, vietinės spaudos,, bendra
darbis ir lietuvių skautų veikė
jas. Dabar, būdamas vienas 
stambesnių lietuvių biznierių, 
neturi laiko futbolo spardyti, 
tačiau neužmiršta sporto. Tai 
jau kitos rūšies sportas. Caieiras 
mieste jis dalyvauja vietos šach
matų pirmenybėse. Jose daly
vauja gana žymios pajėgos, va
dovaujamos klubo , techniko 
austro Hans Schwarz, kuris savo 
laiku (1935 m.) buvo Mina Ge
rais valstybės (vienos iš 22 Bra
zilijos valstybių) šachmatų mei
steris.

Praeitais metais Pažėra pir
menybėse buvo gavęs trečią vie
tą. Šiais metais į pirmenybes 
buvo įsirašę 20 konkurentų. Pir
mam rate Pažėra nugalėjo iš ei
les visus, nepralošdamas nė vie
nos partijos, surinkęs 14 tašku, o 
jo konkurentas-šachmatų tech
nikas austras — 13. Antrame 
rate Pažėrai teko smarkiai pasi
darbuoti. nes visi stengėsi jį iš 
pirmos vietos išmušti. Jis turėjęs 
dvi sunkias partijas: vieną su 
praeitų metų čempijonu, kurį 
nugalėjo po 70 ėjimų; kitą su 
austru, kurią, nors ir būdamas 
persvaroje, Pažėra pasiūlęs baig
ti lygiomis, nes ‘ji užtruko per 4 
valandas. Iš galimu 27 taškų 
Pažėra surinko 25*/i, austras 
Hans Schwarz 23’/s, Ozorio Ca
margo 22, kiti mažiau. Per šv. 
Petrą klubo šventėje buvo įteik
ta Edvardui Pažėrai vertingas 
aukso medalis. J. V.

LIETUVAITES ATSILIEPKITE
Esu 26 metų, vidutinio ūgio, blon

dinas, mėlynomis akimis. Noriu su
sipažinti su lietuvaite vedybų tikslui. 
Rašykite šiuo adresu, pridėdamos sa
vo foto: Tomas Renaitis, P.W.D.W. 
Australia.

įspėjimas visuomenei
Tris kartus prašomas raštu 

ir kartą žodžiu, Fellbacho 
lietuvių kolonijos spaudos 
platintojas E. Gedgaudas ne
siteikė net dalimis mums at
silyginti už spaudą 212.— DM 
sumai. Paskutinį kartą jam 
buvo skirtas terminas, po 
kurio pažadėta kreiptis į vi
suomenę, įspėjant dėl jo nesą
žiningumo. Šiuo tai ir daroma.

• Sielovados Tarnybos Sp. Skyrius

SKELBIMAS
Augsburge Hochfeldo lietuvių 

kooperatyvo likvidacinė komisija 
skelbia, kad asmenys, turintieji 
pretenzijų kooperatyvui, turi jas 
pareikšti komisijai iki š. m. rug- 
piūčio 1d. Vėliau pareikštos pre
tenzijos nebus priimamos.

Kooperatyvo Likvidacinė Komisija

PIRMADIENĮ VASYLlONO 
KONCERTAS

Augsburgo pereinamosios 
stovyklos teatro salėje pirma
dienį, liepos 18d., 20 vai. įvyks 
kamerinės muzikos koncertas. 
Dalyvauja: Izidorius Vasy- 
liūnas — smuiku, Galina Ky
bartienė — fortepijonu. Pro
gramoje: Bethoveno sonata A 
moll, Schuberto Duo A dur ir 
Griego sonata ę moli.

7al>iišeina šeštadieniais. Atskiro numerio kaina 50 pf. 
IUI 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. Skirtus, 9204 So. Broadway. Los Angeles 3, Cal. USA. 

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

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

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje h Australijoje — 3 šilingai, 
visur kitur užsieniuose atsiskaitoma pagal DM kursą.
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J. D. Kingsley
naujas IRO generalinis direktorius

__ Kas nauja politikoj šia savaite___

Bloku ir blokadų sūkuryje
Siuo metu jau laukiama JAV' 

senate ratifikuojant Atlanto pak
tą. Tai bus pats stambiausias 
valstybių ir karinių bei ūkinių 
pajėgų blokas, kuris kada nors 
yra buvęs sudarytas. Dar ne visi 
tą paktą patvirtino. Trūksta, pa
vyzdžiui, dar Prancūzijos ratifi
kacijos. Prancūzų komunistai jau 
dabar numato parlamente sukelti 
didelį pasipriešinimą, kad pakto 
svarstymas, priėmimas ir galuti
nis įsigaliojimas ki> toliau nusivil- 
kintų. Bet ir Prancūzijoje opozi
cija prieš paktą liks mažumoje. 
Pakto ir Paryžiuje laukiama pri
imant ir greit įsigaliojant.

Pastarosibmiš dienomis, svars
tant Atlanto paktą JAV senate, 
opozicija prieš jį buvo kiek susti
prėjusi, nors tai, žinoma, negalėjo 
nulemti pakto priėmimo. Žino
masis senat. .Taftas ir kiti opozi
cionieriai pasisakė prieš Atlanto 
pakto patvirtinimą, tačiau ne dėl

to kad jie būtų prieš patį pak
tą, bet dėl to’ kad jis Amerikai 
kaštuos daug pinigo.

Juk tuoj po Atlanto pakto priė
mimo Amerikai teks galutinai 
priimti 1,5 milijardo dolerių apsi- 
ginklavimo pagalbos planą. Toji 
apsiginklavimo pagalba Amerikos 
vadovaujamo bloko sąjunginin
kams, galima atvirai sakyti, yra 
tokįos pat svarbos, kaip ir patsai 
Atlanto paktas. Kas būtų iš Ame
rikos ir Kanados sąjungininkių 
Anglijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos, Danijos, Norvegijos- ir 
kt., jeigu šie kraštai negautų lėšų 
pastatyti ant kojų savo kariuo
menei ir įsigyti modernių ginklų!

JAV prez. Trumanas šiomis 
dienomis atsišaukė Į savo tautie
čius, ragindamas palaikyti gerą 
ūpą, nepasiduoti depresijos bai
mei ir turėti galvoje, kad ameri
kiečių pagalba kitoms už laisvę 
apsisprendusioms tautoms išeis 
pačios Amerikos naudai (žr. šio 
laikraščio 1 psl.)

Atlanto blokas nebūtų tobulas, 
jei jo grandinėje liktų spragų. 
Tokia spraga iki šiol buvo Ispa
nija. Vien tik dėl to, kad gen. 
Franko ir jo režimas kai kur yra 
nemėgiamas, Ispanija iki šiol bu
vo palikta nuošaliai nuo visų 
„aukštųjų kombinacijų“. Taikos 
metu, žinoma, tai būtų pusė bė
dos; bet karo atveju nuošaliai
stovinti Ispanija Vakaru Europos drumsčia Senate balsavimą dėl
strategijai galėtų suvaidinti labai 
nepageidaujamą vaidmenį. Juk, 
jei Prancūzija iš vieno, o Portu
galija iš kito šono priklausoAtlan- 
to blokui, kaip gali Ispanija likti 
nuošaliai? Jau seniai buvo pri
brendęs Ispanijon ąpilietinimo“ į 
Atlanto sąjunga klausimas.

Paskutinėmis žiniomis, jau ir 
Ispanija rengiamasi įtraukti į 

Atlanto bloką.
Tai atliekama palaipsniui. Štai, 
šiomis dienomis JAV senato ko
misija nutarė suteikti Ispanijai 50 
milijonų dolerių paskolos, o Pran
cūzija iš savo pusės savo kaimy
nams — ispanams suteikia 150 
mil. frankų paskolą. Tai tik pra
džia. bet, šiaip ar taip, reikia lai
kyti būdingu faktą, kad skubama 
dabar jau ir Ispaniją įtraukti į 
bendrąjį Vakarų frontą. Argi pa
saulio politikos laikrodžio rodyk
lė jau būtų tiek pasisukusi, kad 
būtų bijomasi pasivėlinti toje 
Europos kertėje sutvarkyti tvorą 

ir pylimus? Beje, mažas, bet bū
dingas vaizdelis, kad kaimynai 
portugalai kaip tik dabar suska- 
ta„-įsteigti ypatingą saugumo ta
rybą.

Jei visi šie ir panašūs pasiren
gimai nukreipiami prieš Europos ir 
viso kultūringo pasaulio priešą — 
Sov. Sąjungą, tai sovietų penkto
ji kolona, komunistai, savo ruož
tu jau dabar varo partizaninį ka
rą visur ten, kur jiems tai įma
noma. Būdingiausias jų pasireiš
kimas pastarosiomis savaitėmis - — 
tai Anglijos uostų darbininkų 
streiko sukurstymas (kaip tęsinio 
Kanados uostų darbininkų strei
ko). Vien tik Londono uoste pri
sirinko jau apie 120 jūros laivų, 
kurie dėl streiko negali būti iš
kraunami. Visai aišku, kad šiuo 
komunistų kurstomu ir rubliais 
finansuojamu streiku norima pa
kenkti Anglijos ir apskritai Va
karų Europos ūkiui. Prieita prie 
tokio padėties paaštrėjimo, kad 
ung.ų valdžia

Londono uoste paskelbė išim
ties padėtį ir įvedė ginkluotą 

kariuomenę.
Gal dabar anglai praregės, kad

Achesonas uz Triesto grąžinimą Italijai
Draugiškumo paktas su Roma. —Už karinę pagalbą Vakaru Europai. 

Jokio priekaišto dėl paskolos Ispanijai.

Vašingtonas. JAV užs. reik, 
min. Achesonas trečiadienį spau
dos konferencijoj pareiškė, jog 
JAV pritaria, kad laisvoji Triesto 
sritis būtų grąžinta Italijai. Tai jis 
pareiškė atsižvelgdamas į marš. 
Tito pereitą sekmadienį pasakytą 
kalbą, kurioj iš naujo iškeltos Ju
goslavijos pretenzijos į Triestą. 
Drauge Achesonas pareiškė, kad 
naujasis JAV ir Italijos draugiš
kumo, prekybos ir laivininkystės 
paktas, galimas daiktas, būsiąs ra- 
tifikuotas liepos 15 d. ir abudu 
kraštus dar labiau suartinsiąs.

Achesonas pasisakė prieš siūlo
mos JAV militarinės pagalbos, 
siekiančios 1450 mil. dol., Vakarų 
Europai apkarpymą. Toji suma 
esanti minimumas, ko reikalinga 
Vakarų Europai ir kitoms sritims. 
Tai jis pareiškė tuo metu, kai opo
zicija, vadovaujama senat. Tafto,

Atlanto pakto ratifikavimo. Be to. 
Achesonas pažymėjo, jog Valst. 
Departamentas neturįs jokių poli
tinių priekaištų dėl JAV paskolos 
teikimo Ispanijai.

Tito prisipažįsta 
reikalingas paramos

Bielgradas. Marš. Tito savo kalboj? 
buv. italų Polos uostamiestyje pa
reiškė. jog Jugoslavija stengiasi iš
laikyti su Vakarais gerus ūkinius 
santykius, nedarydama tačiau jokių 
politinių įsipareigojimų. Jis pabrėžė, 
jog klaidinga yra ūkiniams Jugosla
vijos siekimams teikti politinį atspal
vį. Jugoslavija ligšiol iš Vakarų ne
gavusi jokios paramos, tačiau dabar 
ji jos prašiusi, nes ji yra reikalinga.

Nagrinėdamas užsienio politikos 
klausimus. Tito atmetė* sovietų užs. 
reik. min. A. Višinskio kaltinimus, 
esą, Jugoslavija jau prieš vienerius ar 
net dvejus metus už sovietų pečių 
susitarusi su imperialistais. Toliau 
Tito pareiškė, jog Jugoslavija savo 
teisių Karintijos sričiai neatsisakė ir, 
niekad neatsisakys. %

Užsiminęs, graikų pilietinį' karą, 
marš. Tito aštriai kritikavo tiek su-

jų ligšiolinis, pernelyg didelis 
nuolaidumas komunistams blogai 
apsimoka...

Kas Atlanto blokas šioje pasau
lio dalyje, tai „Pacifico paktas“ 
bus Tol. Rytuose ir Ramiojo van
denyno srityje. JAV užš. reik, mi
nisterija kaip tik šiomis dienomis 
pusiau oficialiai pareiškė, kad ji 
sveikintų tokio bloko sudarymą. 
Atrodo, kad ir ten toks blokas
susidarys. Tuomet visas pasaulis 
būtų apipintas priešsovi etine 
grandine.

Berlyno blokados reikalas pa
sidarė savotiškai komiškas, 

stačiai pasijuokimas iš visų geros 
valios „taiką mylinčiųjų“.. Ogi blo-
kados „nuėmimas“ juk buvo sta
čiai varpais garsinamas. Pasirodė, 
kad ir šį kartą sovietai nori lyg 
išdaigas krėsti ir Vakarų sąjungi
ninkus vadžioti už nosies. Sunkiai 
praeina traukiniai, dar didesni 
sunkumai daromi sunkvežimių 
transportui tarp Berlyno ir va
karinių zonų. Kai kuriuos plentus 
sovietai visiškai uždarė, o ties 
Helmstedo perėjimo punktu pas
tarosiomis dienomis užsikimšo 
šimtai sunkvežimių, nes sovietai 
užsimanė „patikrinti“ ir praleidi
nėti tik po vieną sunkvežimį per 
15 min. Amerikiečiai ir anglai 
protestuoja, kviečia komandantus 
į posėdį pasiaiškinti, bet sovietai 
vis vilkina. Jiems, matyt, visai 
nepageidaujama, kad Vakarai 
prekes gabentų į Berlyną. Iš viso 
jie, matyt, nelabai pasitiki taikin
gais Paryžiaus susitarimais. Kai 
kurie rimti stebėtojai linkę ma
nyti, kad sovietai neketina atnau
jinti visuotinės Berlyno blokados, 
bet jie ‘vykdysią „mažąją bloka
dą“, siekdami amerikiečiams, 
anglams ir prancūzams sudaryti 
kiek galint nuolatinių nemalonu
mų. Nervų karas tęsiamas.

kilėlius. tiek vyriausybininkus ir pa
reiškė. jog Jugoslavija greičiausia 
savo sienas su Graikija uždarys, kad 
apsisaugotų nuo abiejų pusių užpul
dinėjimų. Savo kalboje jis apkaltino 
ir Rytų satelitines valstybes, ypač 
Bulgariją, Rumuniją ir Albaniją, 
kurios neleistinai elgiasi su Jugosla
vijos piliečiais. Anot jo, tų valsty
bių sostinėse veikia džiunglių teisė.

GRAIKŲ PARTIZANAI PRIES TITO
Triestas. AP žiniomis, graikų su

kilėlių radijas pranešė, jog graikų 
komunistų vadai apkaltino maršalą 
Tito provizorinės „laisvosios Graiki
jos“ vyriausybės politikos sabotavi- 
mu. Pareiškime sakoma, jog Tito 
norįs nuslopinti, sukilėlių „išvada
vimo frontą“ ir tuo būdu Makedoni
ją prisijungti sau.

ClANGKAlSEKAS NEPAMETA 
VILTIES

Hongongas. Reuterio pranešimu, ge
neralissimus Ciangkaišekas iš Fili
pinų vėl grįžo į Formozos salą. Iš 
jam artimų sluogsnių pranešama. Jog 
jis tuoj pradėsiąs vykdyti komunistų 
atmušimo akciją. Generalissimus gal
voja galįs Mao-Ce-tungo armijas per 
penkerius metus galutinai nugalėti.

JAV finansų ir ūkio vyrai lankosi Europoje
AR. B. BARUCHAS NEPASUKS MASKVON?

New Yorkas. Ir šiemet beveik ne
belaukiama politinės kaitros dienų. 
Amerikiečių finansų ir ūkio vyrų ke
lionės Europon ir visi komentarai, 
kurie ryšium su jomis pateikiami, 
duoda spręsti, kad laikas iki rudens 
ir gal toliau bus skirtas, sprendi
mams. kurie Europos likimui nebus 
be reikšmės.

JAV finansų min. J. Snyder, kurį 
lydi Eksporto ir Iipporto Banko pre
zidentas. tariasi visose vakarų Euro
pos sostinėse tuo dalyku, kuris jau 
dabar vadinamas „naujuoju Marshal- 
lio planu“. Paskui jį vyksta B. Ba
ruchas. vyras, kuris jokios pagal kon
stituciją apibrėžtos funkcijos neturi, 
bet kurį kalbama turint plačios įta
kos JAV politikai ir ypač ūkinio po
būdžio sprendimams ir kuris ne be 
pagrindo vadinamas „old statesman".

Didelis klausimas, ar Baruchas, va
žinėdamas po Europą, nepasuks Ir 
Maskvon. Tvirtinama, kad Baruchas 
turįs vizą įvažiuoti Rusijon. Ko atro
dą reikšmingiau, tai faktas, kad Ba
ruchas buv. sovietų atstovą prie JT 
ir dabar užs. reik, vicemin. Gromyką 
esąs rimtai įtikinęs, jog reikią išlygi
nimo tarp sovietų ir amerikiečių, ir 
tą įtaką Gromyko perdavęs Stalinui. 

Ženeva. Per pastarąją savo sesi
ją IRO generalinė taryba vietoj 
buvusio ligi šiol W. H. Tuck nau
juoju IRO gen.direktorium išrinko 
J. Donaldą Kingsley, kuris savo

Patvirtinta bausmė kard.Mindszenty
Budapeštas. Iš čia pranešama, jog Šime toliau sakoma, jog kardinolas 

aukščiausias Budapešto teismas pa- šiuo metu iš kalėjimo pervežtas į be- 
tvirtino kardinolo Mindszenty baus- pročių namus. Kardinolas dabar esąs 
mę. Iš šešių kartu su kardinolu nu- deliriumo (kliedėjimo) stadijoje. Po 
teistų asmenų tik trims busmės su- suėmimo dvi savaites jis buvęs mai- 
mažiutos, kitiems trims patvirtiutos. tinamas tik sūdyta žuvim, nuo ko jis 
tos pačios. netekęs skonio jausmo. Po to staiga

Berlynas. AP pranešimu, amerikie- jam buvę duota gėrimo. į kurį įmai- 
čių slaptajai tarnybai įteiktas pareiš- Syta actedrono tablečių. Sis vaistas 
kimas. kuriame sakoma, jog kardino- turįs ypatybę, jog jo vartotojui su
las Mindszenty nuo cheminių įšvirk- keliąs baimės jausmą. ir priverčia 
štimų yra psichiškai susirgęs. Prane- klausyti bet kokio įsakymo.

Vatikanas ekskomunikuoja 
aktyvius komunistus

Vatikanas. Liepos 31 d. Vatika- kia ipso facto ekskomuniką“. Šiuo 
nas išleido dekretu kur rašoma, dekretu ekskomunikuojami visi 
jog „krikščionys, kurie materia- Ue komunistai. kurie
listišką ir antikrikscionišką komu
nizmo mokslą išpažįsta, ypač tie, lanko Sv- Mišias A. neatsižvelgda- 
kurie jį gina ir platina, užsitrau- mi į tai, dirba komunistų partijai.

------- = TRUMPOS ŽINIOS =
Lake Success. UP pranešimu. JT 

gen. sekretorius Trygve Lie pasiūlė 
įkurti tarptautinį organą be piliety
bės asmenims globoti, 'kuriems tuo 
pačiu turėtų būti garantuotos pagrin
dinės žmogaus teisės. Sį pasiūlymą 
Lie pateikė Ekonominei ir Socialinei 
Tarybai.

Vašingtonas. JAV senatas antrie
siems Europos pagalbos metams pat
virtino 2.778.380.000 dolerių biudžetą. 
Jis yra 10% mažesnis už Europos pa
galbos vadovo P. Hoffmano pasiūly
tąjį biudžetą.

New Yorkas. „Amerikos balsas“ sa
vo siuntas, skiriamas Sov. Sąjungai, 
nuo gegužės 19 d. pradėjo siųsti ir 
Morzės abėcėle. Teigiama, jog tuo 
būdu bus galima lengviau prasiveržti 
pro sovietų trukdymus.

Paryžius. UP pranešimu, prancūzų 
vidaus reikalų mlhisteris socialistas 
Jules Moch viename susirinkime pa
reiškė. jog „trečioji pajėga“ turi 
likti valdžioje, kad galėtų ir toliau 
varyti sėkmingą kovą prieš komu
nistus ir degaullistus.

Birmingham. Westministerio kata
likų arkivyskupas kardinolas B. Grif- 
finas masiniame katalikų susirinkime 
pareiškė, jog jis britų prekybos mi
nisterijos reikalavęs prekybinius 
pasitarimus su Čekoslovakija nu
traukti, kol čekoslovakų tauta neat
gaus religijos laisvės.

Atėnai. Graikijos armijos gen. šta
bas paskelbė pilietinio karo 1949 m. 
pirmojo pusmečio davinius. Kovose 
žuvę 4.977 vyriausybės kariai, tuo 
tarpu sukilėliai neteko 19.140 vyrų.

Varšuva. Varšuvos radijo prane
šimu, buvusiose Rytprūsių provinci-

Ingrid Bergmann - 
lietuvaitė DP

Kaip „Neue Zeitung" liepos 5 d. 
nr. rašo, garsioji filmų žvaigždė 
Ingrid Bergmann pastarosiomis 
dienomis išvyko į Stromboli, knr 
sukama nauja filmą — „Dievo Že
mė“ (God s Earth). Ji šioje filmoje 
vaidins lietuvaitės pabėgėlės roję.

Barucho kėslai sukelia daug spėlio
jimų. Neseniai jis per savo kalbą Va
šingtono ..War College" puolė Tru- 
maną kad šis nepakankamai veikiąs 
dėl pramonės mobilizacijos. Be to, 
priekaištavo kad JAV po ketverių 
šaltojo karo metų varančios svyruo
jančią politiką be aiškiai nustatytos 
taikos programos.

Anglai derasi su sovietais
Londonas. Iš oficialių Londono 

sluogsnių pranešama, jog tarp Angli
jos ir Sov. Rusijos įvykusiuose slap
tuose pasitarimuose nutarta, jog 
ateinančiais metais Anglija iš Rusi
jos pirks apie milijoną tonų javų. 
Sis susitarimas padarytas Maskvoj 
keletą dienų prieš britų finansų 
ministerio paskelbtąjį 3 mėn. dolerio 
užtvarą. Spėjama, jog artimoj atei
tyje bus daromi pasitarimai dėl ilga
laikio anglų-sovietų susitarimo. At
sižvelgiant į dabartinę dolerio krizę, 
šie susitarimai įgauna didelės svar
bos, nes sovietai už savo prekes rei
kalauja ne dolerių, o mašinų ir kitų 
gėrybių, kurių iš Anglijos už do
lerius mažai kas perka. 

pareigas pradės eiti nuo liepos 
31 d. Kingsley gimęs 1908 m. New 
Yorko valstijoj, studijavęs Sirakur 
zų u-te.

Jose šiuo metu vyksta didelis sovietų 
kariuomenės manevrai, kuriems va
dovauja maršalas K. Rokosowskis. 
Manevruose. be sovietų vakarų 
armijos dalinių, dalyvauja ir gudų, 
ukrainiečių, o taip pat ir lenkų pė
stininkų ir kavalerijos dalinių.

Berlynas. Berlyno „Die Tag4' rašo, 
jog dar šiemet iš centrinės Lenkijos 
į buv. Vokietijos žemes prievartos 
budu bus įvežta apie 100.000 žmonių. 
Siam planui ypač priešinasi ūkinin
kai, kurie turės palikti savo ūkius 
ir dirbti kolchozuose.

Vašingtonas. Iš patikimų šaltinių 
pranešama, jog iš pietinio Kaukazo 
pasienio sričių birželio 13 d. ištrem
ta tūkstančiai užsienio kilimo gyven
tojų. Vien graikų kilmės žmonių iš
vežta per 16.000. Deportacijos neiš
vengė ir karo veteranai.

Vašingtonas. AP pranešimu, JAV 
atominės energijos komisijos pir
mininkas brig. gen. J. Mc Cormac 
kongreso tyrinėjimo komisijai prane
šė, jog ligšiol. buvusieji atominės., 
bombos gamybos sunkumai nugalėti. 
Visose JAV dalyse es įrengta ato
minių ginklų fabrikų.

Varšuva. Lenkijos vyriusybė nu
tarė nutraukti bet kokią prekybą su 
Jugoslavija. Ji tai daranti, norė
dama „bausti“ Tito už nesilaikymą 
Kominformo linijos.

Vašingtonas. JAV senato komisija 
armijos reikalams davė laikinį suti
kimą į kariuomenę įtraukti 10.000 ali- 
jantų. kurie eitų vertėjų ir technikų 
pareigas.

Vašingtonas. JAV Kongresas perei
tą savaitę paskelbė ligi šiol JAV lai
vyno žinovų slaptumoj laikytus duo
menis apie sovietų laivyno stiprumą, 
pagal kuriuos Rusija turinti 250 iki 
300 supermoderniųjų povandeninių 
laivų. Remdamiesi tais duomenimis, 
kompetentingi JAV laivyno vadovy
bės vyrai pareiškę, jog esą skiriama 
didžiausios svarbos pasirengimams 
eventualiame kare sėkmingai kovoti 
su tais povandeniniais laivais.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
SUNKVEŽIMIO KATASTROFOJ 

ŽUVO 3 DP

Buchloe. Čia įvyko sunki auto 
nelaimė. Trečiadienį 8val. dideliu
greičiu važiavęs IRO sunkvežimis 
prieš pat Buchloe atsimušė į medį 
ir nusirito į griovį. Iš 12 keleivių, 
daugiausia lietuvių, vienas tuoj 
mirė, o 5 sunkiai sužeisti ir nuga
benti į Waal ligoninę, kur du irgi 
mirę. Šoferis likęs nesužeistas. 
Kelevių pavardžių dar tiksliai ne
pranešta.

N. Delhi. Olandų orinės bendrovės 
KLM keleivinis lėktuvas su 14 ameri
kiečių žurnalistų, 20 kitų keleivių ir 
11 asmenų įgula nukrito antradienį 
ties Bombėjumi. Visi skridusieji žmo
nės žuvo. Lėktuvas buvo pakeliui iš 
Indonezijos į JAV. „N.Y. Herald Tri
bune „žurnalistė D. Brandan atsisa
kiusi lėktuvu skristi, bijodama sabo
tažo akto. Tarp katastrofos aukų yra 
ir žymus žurnalistas H. R. Knicker- \ 
boker. kuris pagarsėjo savo knygo
mis apie Sov. Sąjungą ir Hitlerį. Ve
lionis yra ne kartą lankęsis ir Lie
tuvoje. -

Pastarosiomis dienomis pasaulyje 
įvyko dar penkios lėktuvų avarijos, 
per kurias žuvo* 59 žmonės. Čia pris- 
kaitomas ir „Skymaster“ kuris antra
dienį, skrisdamas Berlynan su 10 t 
anglių, nukrito sovietų žonoje ties 
Raithenowu. Žuvo 3 pilotai. Tuo bū
du. tarnaudami Berlyno oriniam tll- , 
tui. jau yra žuvę 54 lakūnai.
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