
The Lithuanian Weekly 
THE LIGHTS

Published under EUCOM Civil Affairs 
Division Autorization Number UNDP 206
Responsible Publisher: K. MICKEVlClUS
Responsible Printer: Haas & Cie., Augsburg 

Circulation: 4000

Leidėjas — K. MICKEVlClUS. Redaktoriai: 
V. ZAKARAUSKAS ir J. MIKELIŪNAS

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

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

Atskiro Nr. kaina 50 pf.

61 (256) AUGSBURGAS, šeštadienis, 1949 m. liepos 23 d. V METAI

Reikšmingas įvykis Kai. Bažnyčios istorijoj
Komunistu ekskomunikavimo dekreto atgarsiai pasaulyje

Vatikano dekretų dėl visų aktyvių komunistų ekskomunikavimo 
daugumas pasaulio laikraščių svarsto pirmoje vietoje. Beveik visi 
įžanginiai sutinka, kad šis dekretas įeisiąs į Bažnyčios istoriją kaip 
reikšmingas įvykis.

kluotomis rankomis ji ėmusis

Religijai ir civilizacijai ginti
Vatikanas. Dekretą dėl komuniS' 

tų ekskomunikavimo „Osservatore 
Romano" laiko būtina priemone 
prieš antikatalikiškąjį sąjūdį už 
„geležinės uždangos". Jis tarnau
jąs religijai ir krikščioniškajai ci
vilizacijai ginti. Jis galiojus visam 
pasauliui ir nukreipiamas prieš 
schizmatinį sąjūdį, ypač Rytų Eu
ropoje, kur komunistai stengiasi 
sukurti nacionalines bažnyčias. 
Vatikano radijas dekretą perdavė 
8 kalbomis, o londoniškis BBC 24 
Raibomis. Vatikane manoma, kad 
dekretas Vakaruose turėsiąs di
desnį poveikį, negu Sov. Sąjungos 
valdomoj srityje ir jos sąjunginin- 
3*ųose. Reikią atsižvelgti į ypatin
gas ląlygas už „geležinės uždan
gos", kur daugelis katalikų varu 
verčiama stoti į komunistų partiją. 
Tokiais atvejais tikintieji turį elg
tis pagal savo sąžinę.

Socialistu ir
nekataliku balsai

Italijos kairiųjų socialistų .vadas 
P. Nenni pateikė raštu nusistaty
mą dėl dekreto, pareikšdamas jog 
dekretas nesuderinamas su moder-

niųjų laikų dvasia. „Nesijaučiu 
kompetentingas spręsti, ar eksko- 
munikavimas liečia taip pat socia
listus ir socializmą", — pasakė 
Nenni.

Žymūs nekataliku bažnyčių va
dovai užpereitą penktadienį, pasi
baigus Pasaulio Bažnyčių Tarybos 
kongresui Chichesteryje, spaudos 
konferencijoj pareiškė, jog komu
nistas negalįs būti Krikščioniško
sios Bažnyčios narys. Chichesterio 
vysk. Dr. Bell pažymėjo, jog ko
munistų partija esanti ateistinė 
partija ir kaip tokia nesuderinama 
su krikščioniškuoju mokslu. Pran
cūzijos protestantų bažnyčių są
jungos prezidentas Dr. M. Boegner 
pasakė, kad jis nesutinkąs su tuo 
būdu, kaip Kat. Bažnyčia šaukianti 
į Kryžiaus žygį prieš komunizmą, 
nors jis irgi esąs nuomonės, kad 
komunizmas ir krikščioniškasis ti
kėjimas esą nesuderinami.

Per savo kalbą „Karališkoje 
Olandijos militarinėj draugijoj" 
Haagoje Vakarų unijos ginkluotų
jų pajėgų vyr. vadas feldm. Mont
gomery pasakė: „Kaip krikščionis 
kareivis prisipažįstu komunizmo ir 
visų jo tikslų priešu". Krikščiony
bę feldmaršalas pavadino Vakarų 
gyvenimožiūros pagrindu.

Italijoj ryšium su ekskomunika
vimo dekretu įyyko pirmas susi- ginti sąžinės laisvę prieš moralinį 
dūrimas. Vienas kunigas netoli 
nuo Fogios atsisakė laidoti numi
rėlį, kadangi jo karstas buvo pri
dengtas raudona vėliava. Kunigas 
buvo priverstas dalyvauti laidotu
vėse, paskui jį numirėlio giminės 
pavarė šalin, o demonstrantai iš- 
koliojo. Įsikišo policija ir suėmė 
organizatorius už religijos įžeidi
mą.

žmogaus tironizavimą, prieš paže
minančius smurto viešpatavimo 
reikalavimus.

Vašingtono laikraštis „Evening- 
Star" kalba apie jėgų išbandymą 
tarp Romos religinio internaciona
lizmo ir Maskvos raudpnojo inter
nacionalizmo.

ORTODOKSAI NEPLANUOJA 
EKSKOMUNIKAVIMO

Komunistai Roma vadina
„fašistinės barbarijos gynėja

Smarkiausia reakcija sukilo į 
kairę orientuotuose sluogsniuose. 
Kaip pirmas oficialus vadovaujan
čio valstybės vyro nusistatymas 
pasirodė Čekoslovakijos informa
cijų min. Dr. V. Kopecky pareiš
kimas, kuriame jis tarp kita ko 
pasakė, kad Roma esanti „fašisti
nės barbarijos gynėja", ir esą rei
kalinga pašalinti „maištinguosius 
kunigus". Oficiali Čekoslovakijos 
informacijų agentūra pranešė, jog 
Čekoslovakijos vyriausybė paren
gusi naują bažnyčios įstatymą, ku
ris valstybei pavešiąs 'kontroliuoti 
bažnytinius reikalus, dvasiškių 
skyrimą ir bažnyčių administravi
mą.

Kai kurie prancūzų komenta
toriai saikosi nesutinką su Vatika
no priemonę. F. Caussy socialistų 

. laikraštyje „Le Populaire" mano, 
jog drakoniškas ekskomunika vi
ntas alsuojąs „kiek perdaug 12-uo- 
jd amžiumi".

sis su komunistais į politinius gin
čus.

Komunistų orientacijos laikraš
čiai visi sutartinai kelia aikštėn 
tariamai politinį nutarimo charak
terį ir laiko jį kišimusi į valstybių 
reikalus.

Nerimas Italijos 
komunistu tarpe

Vatikano paskelbtas 
dekretas

Vatikanas. Sv. Oficijos 
Aukščiausios Kongregacijos de
kretas klausimui dėl Bažny
čios nusistatymo komunizmo 
atžvilgiu perskaitytas per Va
tikano radiją 1949 m. liepos 
14 d. Dekretas, kaip spauda 
pateikia, toks:

„Jų Prakilnybės Kardinolai, 
kuriems privalu saugoti tikė
jimą, išklausę Jų Prakilnybės 
Konsultatorių visumos susirin
kime birželio 28 d„ 1949 m. 
šeštajame mėnesyje, nuspren
dė, kad reikia atsakyti taip:

Kat. Bažnyčia 
pries totalitarizmo

Ankara^ Ortodoksų bažnyčia ne
seksianti Kat. Bažnyčios pavyz
džiu ir neskelbsianti jokio eksko
munikavimo komunistams, — taip 
pranešta liepos 19 d. bažnytinių

Paryžiaus dešiniųjų laikraštis sluogsnių Ankaroje. Patriarchas 
„L’Aurore-France Libre" į Vatika- Athenagoras esąs bandęs savo 
no nutarimą bando žiūrėti objek- Bažnyčią sujungti „grynai dvasi- 
tyviai ir kalba, kad Kat. Bažnyčia niais pagrindais", nenorėdamas 
tuo dekretu stojanti prieš totalita- įvairių tautinių bažnyčių atsisky- 
rizmo plitimą Europoje. Negin- rimo.

Čekoslovakijos dvasiški j a stoja 
už arkivysk. BERANĄ

IR LENKIJOJE AŠTRĖJA SPAUDIMAS KAT. BAŽNYČIAI

Praga. Daugelyje Pragos bažnyčių pereitą sekmadienį buvo perskai
tyta Čekoslovakijos katalikų kunigijos rezoliucija, kuri didžiausiu 
ryžtumu atmeta vyriausybės reikalavimus atsipalaiduoti nuo arkivysk. 
Berano ir nuo Vatikano. Tame lojalumo pareiškime, be to, vyriausybė 
kaltinama apgavyste, sudarius savo remiamą vad. „katalikiškąją akci
ją", taip pat nusižengimu konstitucijos garantuotai religijos laisvei. Ly
giai kaip popiežius ir arkivysk. Beranas, Čekoslovakijos kunigai pa
smerkia „katalikiškąją akciją" kaip „schizmatinę" ir daro priekaištų, 
jog parašai tai vyriausybės akcijai iš kunigų prievarta buvę renkami, 
kad suklaidintų tikinčiuosius.

Roma. Dekreto paskelbimas vi
soje Italijoje sukėlė didelį visuo
tinį nerimą, nes apie 20% krašto 
komunistų ir apie 70% jų šeimų 
narių, ypač moterų ir vaikų, yra 
susiję su katalikų tikėjimu. Itali
jos viešumai popiežiaus dekretas 
buvo staigmena, nors jau nuo se
no kalbėta, kad Vatikanas po Ry
tų Europos vyksmų vis didesne 
įtako daro didesnėms Italijos par
tijoms, kad pasiektų komunistų 
partijos uždraudimo. Min. pirm, de

Sovietų licenztjuotas „Berliner Gasperį daug kartu tuo reikalu ' 
Zedtung" rašo, jag popiežių ištik- taręsis su Vatikano atstovais ir su 
siąs pralaimėjimas, jeigu jis leisią- pačiu Šv. Tėvų.

įstoti į komunistų partiją na
riu arba Jai padėti?

Ne. Nes komunizmas yra 
materialistinis ir priešingas 
krikščionybei. Nors komunis
tų partijų vadai kartais žo
džiais patikina, kad Jie ne
kovoja su religija, tačiau sa
vo mokslu Ir savo darbais 
tikrovėje jie pasirodo nuož
mūs Dievo, tikrosios religi
jos ir Kristaus Bažnyčios 
priešai.
Į klausimą 2: Ar leidžia

ma knygas, žurnalus, laikraš
čius arba proklamacijas, kurie 
gina komunistų mokslą arba 
praktinį veikimą, leisti, arba 
r'-**“*:, arba
juose rašyti? Atsakymas toks:

Ne, kadangi jie jau yra už
drausti bažnytinės teisės. Pa
lygink Bažnytinio Teisyno ka
noną 1339.

platinti, arba skaityti,

Į klausimą 3: Ar tikin
tieji krikščionys, kurie sąmo
ningai ir savo noru yra nusi
kaltę 1. arba 2. klausime mi
nėtais veiksmais, gali būti lei
džiami prie Sakramentų? At
sakymas toks:

Ne. laikantis visuotinių prin
cipų dėl Sakramentų neteikt
ino stokojamos dispozicijos 
atveju.
Į klausimą 4: Ar tikin

tieji krikščionys, kurie išpa
žįstu materialistinį ir krikščio
nybei priešingą komunistų 
mokslą, ir ypač tie, kurie tą 
mokslą gina arba platina, pa
tenka savaime kaip katalikų 
tikėjimo atskalūnai ekskomu
nikai, kuri ypatingu būdu yra 
rezervuota Apaštališkajam Sos
tui? — Duotas teigiamas atsa
kymas.

Sekantį ketvirtadienį, birže
lio 30 d., 1949 m. šeštajame 
mėnesyje. Jo Šventenybė Po
piežius Pijus XII įprastinėje, 
Jo Prakilnybė Sv. Oficijos 
Asesoriui suteiktoje audienci
joje sutiko su Jam pateiktu 
Jų Prakilnybės Kardinolų 
sprendimu ir įsakė paskelbti 
oficialiame Actą Apostolicae 
Sedis. (AT)

Čekoslovakijos vyriausybė lie- būsią atsakingi ne tik atAiri dva- 
pos 17 d. pranešė Pragos dvasiški- siškiai, bet ir ordenai ir kongre- 
jai, ordenams ir kongregacijoms, gacijos kaip visumos. „Tai ne įs- 
kad bus griebiamasi represalijų, pėjimas, bet paskutinis praneši- 
jei 'bus vykdomas Vatikano eks- mas", — pareiškė vyriausybės kal- 
komunikavimo dekretas. Apie 80 bėtojas. 
kunigų ir kelios vienuolės parei- jr Lenkijoje aštrėja valstybės 
kalauta prisistatyti švietimo minis- spaudimas Bažnyčiai ryšium: su 
terijai, kur jiems pareikšta, kad, įvykiais aplink Liublino Madoną. __ _________ _ ,(|___
nesilaikant vyriausybės įsakymo, Sekmadienį policija su gaisrininkų manę istoriją apie verkiančą Liub“ 

žarnomis likvidavo dėl didelio lino Madoną, kuri verkusi kruvi- 
maldininkų susigrūdimo aplink ka- nomis ašaromis ir .pagydžiusi ligo- 
tedrą kilusias muštynes. Lenkijos nius". Tūkstančiai lenkų metę dar- 
spauda tvirtina kaip tvirtinusi, jog bą ir pėsčiomis ar viešojo susisie- 
Liubline, girdi, turima reikalo su kimo priemonėmis vykstą į Liub- 
organizuota akcija, kuri aukšto- liną pamatyti stebuklingos „ver- 
sios dvasiškijos vartojama religi- kiančios Madonos". Nuo liepos 
jos piktnaudojimui ir politinėms 10d. sulaukta jau per 500 000 mal- 
demonstracijoms. Spaudos agentu- dininkų.

Persitvarkė LTB 
Centro Komitetas

ra kaltina Lenkijos vadovaujan
čius dvasininkus, jog jie „prasi-

LTB Centro Komiteto pir
mininkui Antanui Kalvai
čiui išvykus į JAV, LTB 
Centro Komiteto nariai sa
vo š. m. liepos 17 d. posė
dyje pareigomis naujai pa
siskirstė taip: pirmininkas 
— B. Vyliaudas, vicepirmin
inkas ir iždininkas — adv. 
J. Šlepetys, sekretorius — 
Dr. E. Noakas ir nariai — J. 
Grigolaitis ir Dr. J. Bal
čiūnas.

JAVsenatas ratifikuoja Atlanto pakta
Vašingtonas. JAV senatas, kaip Dena praneša, ketvirtadienį rati

fikavo Atlanto paktą. Senat. T. Conally, senato užsienių politikos ko
misijos pirmininkas, iš anksto pareiškė, kad ne daugiau kaip 13 
senatorių balsuosią prieš paktą. Reikalinga dviejų trečdalių daugu
mos paktui ratifikuoti. Jau septynios valstybės yra ratifkavusios 
paktą: D. Britanija, Belgija, Kanada, Danija, Islandija, Luksem- 
burgas ir Norvegija. Italijos parlamentas ketvirtadienį 323 balsais 
prieš 160 taip pat ratifikavo Italijos prisidėjimą prie Atlanto pakto. 
Aštuoni Saragato socialistai susilaikė nuo balsavimo.
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Slcieįąti jhusu ĄauMMid itudiM MidiuidMfyte Auga susidomėjimas religiniu 
gyvenimu Amerikoje

Palydint j užjurį Dr. A. VASILIAUSKĄ

— Tamsta esi Augsburgo lietu
vių gimnazijos steigėjas, ilgą lai
ką jai vadovavęs ir ligi šiol joje 
dirbęs, (domu būtu patirti, kaip 
žiūrite | savo darbo vaisiusi Koks 
mūsų tremtinių moksleivių pažan
gumas moksle? Kiek per visą lai
ką mokinių baigę gimnaziją, ar 
daug jų studijavo bei studijuoja 
universitetuose? — paklausė jūsų 
korespondentas artimą „Žiburių“ 
bendradarbį ir bičiulį prof. Dr. A. 
Vasiliauską, kuris su savo šeima
išvyksta į JAV. Dr. A. Vasiliaus
kas trejus su viršum metus vado
vavo vietinei gimnazijai, tuo pat 
laiku profesoriavo 'Baltijos univer
sitete Hamburge, dirbo LTB Kultū
ros Taryboje (vicepirmininkas), 
pirmasis LT Mokytojų Sąjungos 
pirmininkas ir ASS Centro Valdy
bos pirmininkas. Jo rūpesčių 1945 
m. prie „Žiburių" buvo leidžiami 
„Skaitymai" — pirmasis tremtyje 
lietuviškas vadovėlis, kuriuo ilgai 
naudojosi tiek mūsų pradžios mo
kyklos, tiek ir gimnazijos. Jis yra 
dalyvavęs įvairiuose kultūriniuose 
sambūriuose. Ponia M. Vasiliaus
kienė, buv. „Saulės" gimnazijos 
inspektorė, taip pat aktyviai daly
vavo kultūriniame ir švietimo 
darbe. Ji įsteigė Augsburge pir
mąją lietuvišką mokyklą ir visą

gurnu. Tremtyje mes visi įsitikino
me, kad mūsų kaimynai latviai ir 
estai svetimųjų kalbų mokėjimu 
mus pralenkia. Lituanistinių daly
kų pažangumu tremtyje mes ne
galėtume nusiskųsti, nes šiems da
lykams turėjome prityrusių spe
cialistų. Tiek' mokytojai, tiek mo
kiniai lituanistiniams dalykams 
parodė daug meilės ir pagarbos.

— Kaip Tamsta žiūrite į mūsų 
jaunuomenės auklėjimosi ir švieti
mo galimybes emigracijoje?

ne kartą pasireiškia šlykštus vie
nas kito įskundimas. Ne vienas 
mūsų tautietis kenčia pereinamose 
stovyklose dėl melagingų įskundi
mų. Brolis už judošiaus skatiką 
parduoda brolį. Ir kaip gaila, kad 
skundėjų tarpe mes randame titu
luotų žmonių, kurie tos pačios 
lietuviškos visuomenės aukomis 
yra tuos titulus įsigiję.

Dalis mūsų tautiečių negalės 
emigruoti dėl senatvės, nesveikatos 
ar kitų priežasčių ir turės palikti

Dr. A. VASILIAUSKAS su šeima.
laiką dirbo gimnazijoje.
’ Į mūsų klausimą profesorius at

sakė: — Pirmieji tremties metai 
Vokietijoje buvo mums labai 
skaudus, tačiau vis dėlto čia mes 
galėjome išsaugoti mūsų tautinę 
gyvybę, galėjome organizuoti sa
vo tautinį gyvenimą, kurti savas 
mokyklas ir kitas kultūrines insti
tucijas. Kaip gražiai čia buvo 
suklestėjusi lietuviškoji spauda! 
Tuo būdu ne tiktai galėjome sau
goti savo tautinę individualybę, 
bet ir ją stiprinti, ugdyti. Tautines 
individualybės saugumas turi būti 
įskiepytas mūsų jaunimui, kuriam 
priklauso mūsų tautos ateitis. Šitą 
uždavinį atliko mūsų tremties mo
kyklą. Ji buvo pasiėmusi sau sun
kią moralinę atsakomybę prieš vi
są tautą ne tik už jaunimo iš
mokslinimą, bet ypač už jo auklė
jimą pagal mūsų tautinius ir re
liginius idealus. ’Šitą pareigą trem
ties mokykla atliko sąžiningai. To
dėl ir man tenka tik džiaugtis 
darbo vaisiais. Augsburgo lietuvių 
gimnazija, kurioje mokėsi per 200 
mūsų gražaus jaunimo, yra išlei
dusi daugiau kaip kapą abiturien
tų. Daugumas jų sėkmingai studi
javo ir dabar dar tebestudijuoja 
Vokietijos ar Amerikos universi
tetuose.

Mūsų moksleivijos mokslo pa
žangumu netektų labai nusiskųsti. 
Keliolika mano abiturientų suge
bėjo vokiečių universitetuose išlai
kyti nelengvus konkursinius egza
minus. Daugumas jų vokiečių pro
fesorių tarpe jau suspėjo įsigyti 
gerą vardą. Tik galima būtų kiek 
nusiskųsti svetimųjų kalbų pažan-

— Tolimesnės mūsų jaunimo 
auklėjimosi ir švietimo galimybes 
emigracijoje sunku pramatyti. 
Vienok aš nesu pesimistas. Paži
nęs lietuvio mokytojo įdealizmą ir 
pasiaukojimą, kokį jis yra parodęs 
tremties mokykloje, aš su viltimi 
žiūriu į ateitį. Čia, be abejo, savo 
vaidmenį turės suvaidinti ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė.

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
lietuvių tremtinių emigracijos ei
gą? Ar patys lietuviai kartais ne
kliudo tos eigos? Kas linkėtina 
dar pasilikusiems ir iš viso nega
lėsiantiems emigruoti?

— Emigracijos ratas sukasi ga
na sparčiai. Mūsų tautiečiai vyks
ta į įvairius pasaulio .kraštus, bet 
daugiausia stengiasi patekti į 
JAV. Tai džiuginantis reiškinys. 
J. A. Valstybėse yra didžiausias 
lietuvių nuošimtis. Ten klesti lie
tuviškas kultūrinis gyvenimas, pa
laikąs mūsų tautinę individualybę. 
Ir mūsų kiekvieno, ten išvykstan
čio, šventa pareiga įsijungti į te
nykščių lietuvių bendruomenę, į 
tautinį kultūrinį darbą, į kovą už 
mūsų tėvynės greitesnį išlaisvini
mą.

Tačiau .dar daug mūsų tautiečių, 
neturėdami užjūriuose giminių ar 
pažįstamų, neturi vilties gauti dar
bo ir buto garantijų. Todėl kiek
vieno išvykstančiojo pareiga pa
gelbėti pasiliekantiesiems.

Klausiate apie emigracijos kliū
tis. Galėčiau pasakyti tik apie 
vieną kliūtį, kurią man pačiam te
ko išgyventi. Su apgailestavimu 
turiu pareikšti, kad mūsų tarpe

Europoje. Tačiau jie neprivalo nu
siminti: jie nebus palikti be glo
bos. Neleis jiems žūti dabartinės 
mūsų globojančios įstaigos ir pa
galiau mūsų visų pareiga jais pa
sirūpinti.

„Penkeri tremties metai"
PARENGTA TREMTIES PENKERIŲ 

METŲ APŽVALGA
Be liet, organizacijų ir įstaigų 

Vokietijoje, kurioms rūpėjo surin
kti visa medžiagą, liečiančią trem
ties gyvenimą Vokietijoje, šioje 
srity su savo iniciatyva pasirodė 
ir paskiri tremtiniai. Vienas jų — 
žurnalistas V. Alseika (Tubingen), 
susitaręs su Informacijos Tarnyba, 
parengė platų darbą „Penkeri 
Tremties Metai“. Darbas apima 
752 psl., rašytus mašinėle. Be tek
sto darbe idėta 25 statistinės len
telės, 8 diagramos ir du žemėla
piai, — juos atliko arch. Sk. Šla
pelis (USA).

V. Alseikos darbas „Penkeri 
Tremties Metai” apima tremtinių 
gyvenimą ir jų veiklą nuo 1944 m. 
vasaros ligi 1949 m. ne tik Vak. 
Vokietijoje, bet ir kitose valsty
bėse.

Darbas įteiktas Inf. Tarnybai. 
Tačiau autorius norėtu dar ji papil
dyti naujausiomis žiniomis iš įkur
dinimo kraštų, ypač iš P. Ameri
kos. Tam tikslui reikalingos žinios 
iš kultūrinės veiklos (švietimas, 
spauda, organizacijos, chorai, vieši 
pasirodymai, reprezentacija sveti
mųjų tarpe), ekonominės (kaip 
tremtiniai įsikūrę, uždarbiai ir

Hollywoodas suka filmą, kuri 
visus nustebino tuo, kad tai daro 
Hollywoodas — apie atgailos sak
ramentą. Ji bus pavadinta „I con
fess" („Prisipažįstu").

Šiais metais tik per kelias sa
vaites susilaukė trijų laidų reli
ginio turinio knyga „Seeds of 
Contemplation”, parašyta tėvo 
Tomo Merton, 34 metų vienuolio 
trapisto. Knygos pobūdį nusako 
jos posakis: „Daryk visa, ką tik 
gali, kad išvengtum žmonių link
smybės, triukšmo ir susirūpinimo 
kasdienybe. Laikykis kiek gali 
toliau nuo aikščių, kur žmonės 
susitinka vienas su kitu pasikal
bėti, vienas kito įžeisti, vienas 
kito išnaudoti arba vienas kito 
geriausiais laikyti, prisidengdami 
veidmainingo bičiuliškumo kauke. 
Neskaityk jų laikraščių, jei jų gali 
išvengti. Džiaukis, jeigu radijas 
tavęs nepasiekia... Saugok savo 
akis aiškias, ausis tylias ir dvasią 
rimtą." Tai patarimas vienūolio, 
kuris yra pasižadėjęs, kol gyvas, 
nekalbėti, nebent tik Dievui gar
binti. Tas pats autorius pernai 
parašė knygą „The Seven Story 
Mountain". Tai labiausiai Ame
rikoje skaitoma knyga. Milijonai 
skaitytojų gilinasi į pasakojimą 
kunigo, kaip jis iš modernios civi
lizacijos veržėsi į ramybę. Jeigu 
tokia knyga randa didžiulį pasise
kimą Amerikos visuomenėje, tai 
spauda kelia klausimą, ar tik Ame
rikos' žmogus nėra pradėjęs ilgėtis 
tylos ir ramybės. Pats autorius 
trapistas Merton pasisako: „Ame
rika yra pakeliui į kontempliaty- 
vinio gyvenimo atradimą”. O an
glų rašytoja Evelyn Waugh anam 
trapistui amerikonui rašo: „Esu 
įsitikinus, kad tūkstančiai vyrų ir 
moterų yra pasaulyje, kurie savo

temperamentu tiktų vienuolynui* 
bet niekad savo tikrojo pašaukimo 
nepajaučia dėl paprastos priežas
ties — nes jiems neateina į galvą, 
kad iš viso gali būti religinis gy
venimas. Gal būt, reiktų parašyti 
veikalą, kuris įrodytų, kad žmo
nija gali pasveikti tik tada,, kai 
susidarys pusiausvyra tarp skai
čiaus žmonių, kuriančių vienuoly
ne, ir tų, kurie yra pasaulyje".

Šalia Kalno knygos didelio pasi
sekimo turi* taip pat religinio turi
nio knyga „The Greates Story 
Ever Told", Fulton Oursler para
frazės Naujajam Testamentui, ir 
„The Big Fisherman". Prie jų pri
skirtina ir Tėvo James Kellerio 
knyga „You Can Change The 
World" (Jūs galite perkeisti pa
saulį")..

Ar tai yra kontempliatyvinio • 
gyvenimo tarp amerikiečių atgimi
mas, — sunku būtų pasakyti, bet 
viena yra tikra — sako „Vater- 
lando" korespondentas, — susido
mėjimas religiniu gyvenimu auga.

J. B.

J. A. valstybėse 
26 milijonai kataliku
Kasmet išeinanti oficialioji JAV 

katalikų knyga savo 1949 laidoj 
skelbia, kad J. A. Valstybėse yra 
26.718.000 katalikų. Pereitais me
tais tąs skaičius paaugo 642.646, 
jų tarpe — 117.130 atsivertusių iš 
kitų tikybų. Didžiausioji katalikų 
arkidiecezija yra Čikaga, turinti 
1.657.669 katalikus. J. A. Valsty
bėse yra 23 katalikų arkidiecezi- 
jos, 102 diecezijos; jose yra 4 
kardinolai, 20 arkivyskupų ir 157 
vyskupai bei 42.334 kunigai. Vie
nuolių — brolių yra 7.301, o sese- 
lių — 141.606; apie pusė seselių

Lietuviskuju leidiniu skaičius 
Vakaru Europos kraštuose

pan.) ir kt. Visos informacijos 
prašoma siųsti adr.: V. Alseika, 
(14b) Tūbingen, Herrenbergerstr. 49 
(b. Foss), French Zone, Germany.

Lietuvių Bibliografinės Tarnybos kartotekose nuo jos įsteigimo die
nos, t. y. nuo 1945. XI. H, iki 1949 m. birželio 1 d. buvo įregistruota 830 ne-
periodinių leidinių, išleistų Vakarų Europos kraštuose, tiek lietuvių trem-
tinių stovyklose, tiek uz jų ribų. Smulkesnė statistika tokia:

A. Knygų ir brošiūrų 1945 1946 1947 1948 1948 1949 Parengta
(decimai, klasif. skyriais) I—V I—V ar rengiama
0 Bendrybės 14 20 34 21 7 4 7
1 Filosofija 2 2 5 2 — 3
3 Religija 10 34 41 21 13 2 4
3 Socialiniai mokslai 6 54 23 30 12 13 12
4 Kalbamokslis 37 37 24 9 3 2 4
5 Griežtieji mokslai 1 8 6 1 — 1 19
6 Taikomieji mokslai i 16 10 10 3 1 11
7 Menas, pramogos 7 19 21 n 6 10 18
8 Literatūra 13 58 51 56 30 18 46

91 Geografija, kelionės — 8 5 2 1 1 1
92 Biografija, atsiminimai 1 3 10 3 — 14
93 94 Istorija 3 12 7 4 — — 2

IŠ viso 93 271 228 186 80 52 151
B. Laikraščių ir žurnalų 151 261 134 93 49 35 —

(„Knygų lentyna“ Nr. 5/12, 1949. V.)

— Frankfurte atnaujinta maso
nų „Vokietijos Jungtinės Didžio
sios Ložės“. Iškilmingai atidaryta 
birželio 19d. šv. Povilo bažnyčioje.

UKRAINIEČIŲ NACIONALINES 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Pastarosiomis dienomis viename 
Vakarų Europos mieste įvyko ant
rasis suvažiavimas Ukrainiečių 
Nacionalinės Tarybos, kuri suda
ryta susitarus visoms Europos kon
tinente esančioms ukrainiečių po
litinėms partijoms. Vykdomajam 
komitetui vadovauti paskirtas 
prof. Macepa.. (AT)

A. J. KASULAITIS, „Žiburių“ redak
cijos kolektyvo narys, reporteris ir 
vertėjas, metus laiko uoliai dirbęs 
laikraščiui, liepos 19 d. iš Augsburgo 
išvyko į JAV. Jis uoliai yra vadova
vęs ir Augsburgo moksleivių at-kų 
kuopai, kurios vėliavą dabar išgabe
na į Ameriką.

NETIKRŲ GYDYTOJŲ 
ANTPLŪDIS

Vakarų Vokietijoje pastarais 
keliais metais pastebėtas tikras 
netikrų gydytojų antplūdis. Išaiš
kinta apie tuzinas netikrų gydy
tojų vien tik metų laikotarpyje. 
Pas „stebuklinguosius“ daktarus 
būna ilgiausios ligonių eilės. Ne
seniai suimtasis naujų „stebuklin
gų“ tuberkuliozės vaistų „išradė
jas“ Bachas gaudavo tūkstančius 
laiškų iš pačios Vokietijos ir už
sienio. Net Anglijos sveikatos
ministerija telegrafu teiravosi vo
kiečių sveikatos įstaigų dėl Ba
cho vaistų. Paskiausiai pragarsė
jęs stebukladaris* praktikuoja 
Herforde, anglų zonoj. Jis gydąs 
malda, prireikus ir telefonu bei 
per radiją. Neseniai jis išgydęs 
per radiją vieną Amerikoje gy
venantį ligonį. Įdomu, kad šis ste
bukladaris (Gottlob Espenlaub) 
kadaise buvo raketinių lėktuvų 
lakūnas. - dem -

dirba mokyklose.
Iš viso katalikų mokyklos turi 

104.962 mokytojų. JAV katalikai 
turi 288 universitetus ir kolegija^,' 
401 kunigų seminariją ir vienuolių 
-mokyklą ar noviciatą, 2.385 aukš
tesniąsias mokyklas ir 8.318 pra
džios mokyklų.. Ligoninių turi 823, 
kuriose sutelpa 103.000 ligonių. Be 
to, iš viešųjų mokyklų ateina į 
katalikų įstaigas mokytis religijos 
1.157,702 vaikai. (Dr.)

„Krikscioniskosis socia
lizmas” eina is mados

Po pirmojo pasaulinio karo Vo
kietijoje ir Austrijoje buvo beįei
nanti mada krikščioniškąją socia
linę doktriną vadinti „krikščio
niškuoju socializmu“. Tas vardas 
sukėlė tarp katalikų ginčų. Tarp
tautinis institutas socialinių 
mokslų ir politikos klausimams 
savo filialės iniciatyva Žem. Ba
varijoj buvo surengęs studijų sa
vaitę. Joje Regensburgo aukšt 
mokyklos rektorius prof. Flecken- 
stemas teigė, kad „krikščioniško
jo socializmo“ pavadinimas supa
iniojęs žmones. Krikščionybė iš 
to'tik pralaimėjusi, o socializmas 
laimėjęs. Socializmas esą gavęs 
kaukę, kad tik jis vienas siekias 
socialinės teisybės. Tą terminą 
esąs pasmerkęs ir Pijus XI., at
mesdamas ir patį socializmą, kaip 
nesuderinamą su krikščionybe. 
Pijus XI. pakaltinęs ir tuos krikš
čioniškus sluogsnius, kurie, ne- 
vykdami socialinių Bažnyčios rei
kalavimų, o savo netikusias ma-
chinacijas norėdami dengti reli
gijos uždanga, kaip tik palaiko 
tą įspūdį, kad socialiniai reikala
vimai eina su socializmu. Cituoja 
Pijus XI.: „Mes niekada nenus
tosime kalbėję į tų žmonių sąži
nes. Jie yra tie, kurie turi prisi
imti kaltę, kad Banžyčiai meta
mas įtarimas, jog. ji remianti tur
tinguosius ir abejingai žiūrinti į 
šios žemės nuskriaustųjų vargą 
ir kentėjimus.“ (Vatėrland.) J. B.

2



1949. 7. 23. 61 (256) ŽIBURIAI 3 PSL.

NELEMTI PIRŠLIAI
arba

Rytietines mintys vakarietinese galvose
Dėmesio verta „Neue Internationale Bibliothek“, kurios centras yra Šve

dijoj. Tos bibliotekos pirmas veikalas buvo „Warming vor Friedensoptt- 
mismus“, parašytas Gunnar M y r d a 1, švedo, sovietų simpatiko, dabar 
aukšto pareigūno ekonominėje sekcijoje JTO, turinčio ten jį atitinkančius 
patarėjus. Antras tos serijos yra „Europaische Revolution“, pirmiausia 
išleistas švediškai, paskiau vokiškai Šveicarijoj „Europa-Verlag“ ZUriche 
1945 (girdėti, leidžiamas taip pat angliškai). Jo autorius yra Dr. Stephan 
S z e n d e iš Vengrijos. Abudu veikalai yra_ giminiški. Abudu taikomi 
paveikti opinijai tų, kurie pasaulį tvarko. Musų akimis, abudu yra pro- 
bolševikiški, tačiau bolševikiškas tendencijas nori užmaskuoti tariamu su
sirūpinimu dėl viso pasaulio likimo, ieškodami naujų pagrindų valsty
biniam gyvenimui ir tarpvalstybiniam santykiam.

Szende knyga yra nukreipta: a) prieš tautines valstybes, b) prieš tautų 
apsisprendimo teisę, c)'prieš visas 1918—20 metais Rytų Europoje susikūru
sias valstybes, d) prieš Pabaltijo valstybes, kurios atsiradusios be gyven- .
tojų valios, tik vokiečių ginklų dėka, e) ji pasisako už tautinių problemų nei atsirado nepriklausomos 
tobulą Išsprendimą sovietiniu pavyzdžiu f) už Sovietų Sąjungą, gurioj publikos — Suomija, Estija, Latvi- 
tautiniai ir žmogiškieji interesai apsaugoti taip kaip Šveicarijoj ir Jung- ; . T. . . , , . , . .,tinėse Valstybėse, g) už nutautintą valstybę. Ja lr Lietuva, ir padedant laimeto-

Sitos rūšies knygos skirtos paveikti Vakarų galvojimui sovietam pagei- jam aliantam atsirado Lenkijos 
dalijama linkme. Kad paaiškėtų, kokiais argumentais norima prieiti prie vakarietinio žmogaus ir jį laimėti savo tendencijom, kokius faktus ir kaip respuoiiKa pagal vakarines sovie- 
iškraipytus pristato nesiorientuojančiam skaitytojui, kaip sovietinės siste- tų valstybės ribas.“ 
mos antihumaniškumą stengiasi susukti ir užtušuoti, — duodame ilgesnes 
Szende knygos ištraukas atskirais klausimais. Šita argumentacija, nors 
paleista pirmaisiais po karo metais, randa kai kada naivaus pritarimo ir 
aukštų vakariečių intelektualų tarpe ir su ja neretai tenka susidurti pa
vergtosiom tautom ginant savo interesus.

tautų apsisprendimo principą, nes 
revoliucinėje kovoje jis pasirodė 
kaip aštrus ginklas prieš carų cen
tralizuotą valstybę ir paskesnes 
didžiarusių tendencijas. Bematant 
įsigalėjo padėtis, kad visi, kurie 
vienas prieš kitą su ginklų ranko
je kovojo, rėmėsi tautų apsispren- ■ 
dimo teise. Padedant reguliariai ir 
nereguliariai vokiečių kariuome- 

res-

„Suomija ir Lenkija buvo spe
cialūs kazusai. Abudu kraštai jau 
caro valstybės rėmuose turėjo- au
tonomines teises. Suomijos politi
nis savarankiškumas jau prieš 
1914 m. buvo palyginti platus. Tik 
100 metų šalis buvo sujungta su 
Rusija ir šio trumpo šimtmečio ne
pakako, kad būtų paraližiuoti šio 
krašto asmeniniai, ūkiniai ir dva- laiaiyuca paiiRU '

nekonsoliduotos. siniai rYšiai su Švedija. Stipri ir 
socialiniu ekonominiu atžvilgiu 
vyraujant švedų mažuma Suomijoj . .
giminystės ir tradicijų ryšiais buvo !U ?n\e»ektualų ratas stengėsi vietų kariuomenė sukliudė bet ku- 

a . .v. r— r “h— artimai susieta su Švedija Isau9lntl estišką ir latvišką nacio- riuos tautinio atsiskyrimo veiks-vartines priemones, kurias vartoja prendimo teisę, niekados nebuvo iaip orumai susieta su ovemja, nali7Tna .. . .............................. . ., s
kitos valstybės prieš jų mažumų pasireiškusi su tokiu intensyvumu, „i,
kalbas. Ir* vis dėlto čia kalbų su- apnuodijo valstybinį ir 
vienodėjimo procesas eina spar- gyvenimą 
čiau nei kur kitur, nes sovietų pi
liečiai patys yra apsisprendę įsi
jungti į rusų kalbos bendruomenę 
(! E.) Kad valstybė šitą procesą 
tam tikfbm kultūrinėm politinėm 
priemonėm remia, žinoma, negali 
būti paneigta. Visose sovietinėse 
mokyklose rusų kalba jau nuo 
daugelio metų yra mokomasis ob
jektas. Tačiau reikia abejoti, kad 

.Sovietų Sąjungos piliečiai nerusai 
čją įsižiūrėtų jų asmeninių ar tau
tiniu teisių esrpinį susiaurinimą" 
(277 p.).

„Naujojoj istorijoj socialinė ap
linka tik USA ir *Sovietų Sąjungo
je didesnes žmonių grupes (įgalino 
savu noru (E.) atsisakyti nuo gim
tosios kalbos" (279 p.).

TAUTŲ APSISPRENDIMAS — 
UTOPIJA! — „Tautų apsisprendi
mo teisė, kaip visų tautų teisė tu
rėti nuosavas suverenines valsty
bes, yra teisingas ir taurus princi
pas, bet jis turi tik vieną kliaudį: 
nei Europoj, nei greičiausiai už

SOVIETŲ SĄJUNGOJE TAUTOS 
SAVU NORU ATSISAKO NUO 
SAVO KALBOS! — „Rusifikacijos 
procesas eina ranka į ranką 
su urbanizacija ir industralizacija, 
ir jį remia sovietinės valstybės augą'

politiniu atžvilgiu buvo chaotinė 
padėtis, kuri kliudė susidaryti Eu
ropos solidarumo jausmus. Tautų 
apsisprendimo teisė sukūrė naują 
vastybinę tvarką, kurioje mažos 
ir vidutiniškos valstybės paliko 

ūkiniai ir politiniai laimėjimai, nepastovios 
Prievarta, kurią sovietinė valstybė “ 
vartoja tam, kad nerusus paverstų 1918 metus, 
rusais, yra daug mažesnė nei prie-

Tautinė neapykanta, kuri prieš 
prieš paskelbiant ir 

praktiškai vykdant tautinio apsis-

^^UJU EUROPOS TAUTŲ SUŽADĖTINĖ. Yra ir blaivai matančių, kaip 
vietai „globoja“ mažąsias tautas, piešinys paimtas iš „The. Chic. Tribūne“.sovietai „globoja“ mažąsias tautas. Piešinys

su Švedija, 
isyvuiuu ^d Suomija niekados nebuvo vir- 
socialinį tus' išskYrus politinę prasmę, carų 

valstybės dalimi. Ir tarp lenkų bu-
šauks- vo 9Yva intensyvi valstybinė są~ ____________ _ ....

monė, kuri liko gyva ir aktyvi ne TOJŲ VALIOS! — „Aliantai rėmė 
tik aukštuomenėje, bet ir plačiose visus tautinius sąjūdžius, 
masėse katalikybės, besiskirian- 
čios nuo ortodoksijos, dėka.“

. . . BET ESTIJA, LATVIJA —

tautinio atsiskyrimo veiks- 
Bolševikai sėkmingai veikėnalizmą, bet ligi 1914 m. jis tega- mus. ________________ ________

Įėjo pareikšti tik labai nedidelius Ukrainoj, kur tautiniai Šukiai buvo 
laimėjimus. panaudoti nacionalinėm grupėm

NEPRIKLAUSOMYBĖ BE GYVEN- Jie laimėjo Gruzijoj ir
— - Armėnijoj, bet jie buvo apveikti

Suomijoj ir Lenkijoj." Kovoje 
prieš atsiskyrimo tendencijas so
vietinei vyriausybei minėtais atve
jais pasisekė dėl to, kad antirevo- 
liuciniai nacionalistai rėmėsi už
sienine parama ir savame krašte 

tautinių nepriklausomu valstybių, Pamtunnaa1S1als luomam. Ukrai- 
alpalaiduolų nuo Rusijos; su tvirtu nos nacionalistai rėmėsi pirmiausia 
pagrindu galima abejoti, ar piliečiu vokiečiU Para™ kov°'c PrieS re' . 
dauguma Šiuose trijuose kraštuose voliuci«' ° Paskiau lenkų durtu- 
— •--- - vais. Bolševikam pasisekė sukliu

dyti, kad socialiniai revoliuciniai 
reikalavimai nebūtų sujungti su 
tautinės nepriklausomybės reikala
vimais, ir plačiosios nepisų masės 
įžiūrėjo sovietinėje revoliucijoje 
ne centralizuotosios caro valstybės 
įpėdinį, bet naują visuomeninę 

1 tvarką, duodančią laisvę vargšui 
ir ūkiniame gyvenime vyravo vo- SOVIETAI LAIMĖJO, IŠSKIR- ir pavergtajam. Taip raudonosios . 
kiečių ar rusų kalba, iš dalies DAMI SOCIALINIUS INTERESUS armijos pergalė prieš separatistus 
švedų ir suomių. Tik 50 metų prieš NUO TAUTINĖS NEPRIKLAUSO- Ukrainoj, Gruzijoj, Armėnijoj, Do- 
1914 metus išaugo latvių ir estų MYBĖS. — „Tose srityse, kur no kazokų ir Kaukazo- respubti- 
kalbos iki kultūrinių - literatūrinių aliantų parama dėl geografinių koše buvo sykiu ir bežemių kaimo 
kalbų. Mažas tautiškai nusiteiku- priežasčių nebuvo pakankama, so- (Perkelta į 4 pusi.)

120 milijonų žmonių.
Niekad nenurimo revanšo
mas. Pavydas ir nepasitikėjimas 
apvaldė politinį ir ūkinį gyvenimą 
visų valstybių tarp Vokietijos ir 
Rusijos. Aliansai ir sutartys buvo 
sudarinėjamos masiškai vienas su 
kitu ir vienas prieš kitą, bet visos JOKIA, O LIETUVA — NUTYLI
MOS buvo lydimos ir grindžiamos MA. — Daug silpnesni pagrindai 
neapykantos, baimės ir pavydo buvo trijų naujų Baltijos valsty- 
kaimynų atžvilgiu. Karo baimė ir bių, iš kurių nei Estija nei Latvija 
ruošimasis karui kliudė visam Eu- negalėjo atsiremti istorinėm tradi- 
ropos gyventojų trečdaliui kurti cijom. Niekados istorijoje jiedvi ... • ' ------------
jų socialinį ir ūkinį gyvenimą ant nebuvo savarankiškos valstybės; . ... a* savo nuomonę pasisa-
solidžių pagrindų. Dvylikoje ne- nebuvo nei ūkimų nei kultūrinių 
pastovių valstybių buvo suskaldy- argumentų, kurie paremtų jų vai
tą 120 milijonų gyventojų tarp stybinį nepriklausomumą. Kalbinis 
Rusijos ir Vokietijos didžiųjų po- argumentas buvo taip pat silpnes- 
litikų. Jos buvo per silpnos ir dez- nis nei kitur. Tiesa, kaimų gyven- 
organizuotos, kad jos galėtų išsi- tojai kalbėjo senosiom baltiškom 
laikyti ir virto didžiųjų kaimynų kalbom, bet miestuose, mokyklose 
ekspansijos aukom, kai išmušė va
landa."

ISTORINIO PAGRINDO EGZIS
TUOTI ŠIEK TIEK TURI LENKIJA, 
SUOMIJA. — „Bolševikai priėmė

Europos ribų jis nėra įvykdomas. 
Tautų ir nacionalizmo .problemos 
su ligšioliniais įsivaizdavimais ir 
jausminėm vertybėm, susijusiom 
su tautų suvokimu reikalauti sau 
nacionalinių valstybių, su kurio
mis identifikuojamos politinio, tei
sinio, ūkinio ir socialinio gyveni
mo problemos, negali būti išspręs
tos tautiškai diferencijuotų valsty
bių rėmuose." (335 p.).

TAUTŲ RIBOS NEAIŠKIOS! — 
„Srityje, kurią riboja šiaurėje Ry
tų jūra ir Suomių įlanka, rytuose 
maždaug linija nuo Leningrado 
Odesos link, pietuose Juodoji jū
ra ir Viduržemio jūra, vakaruose 
linija nuo Stetino link Venecijos 
ir Adrijos, yra negalima pravesti 
tautines ribas (! E.) Tačiau šitoje 
srityje gyveno laikotarpyje tarp 
dviejų karų apie 120 milijonų žmo
nių, vadinas, tiek pat kaip Angli
joj, Olandijoj, Belgijoj, Prancūzi
joj, Ispanijoj, Portugalijoj draugė 
arba kaip visoje vakarų Europoje" 
(339 p.).

MAŽOSIOS VALSTYBĖS KAL
TOS DĖL SUIRIMO! — „Šioje sri
tyje buVo pravestos sienos ir su
kurta 12 naujų valstybių. Buvo at
sižvelgta į tautų' apsisprendimo 
teisę, į neįvykdomą principą ir ga
lutinis to rezultatas nacionaliniu

VINCAS KAZOKAS

ŠULINIAKASYS
(Pabaiga)

Toliau sekė smulkesnis apra
šymas. Mano nustebimui nebuvo 
ribų. Šitas Bielskus, toks mielas 
ir patrauklus vyras! Ir mano vai
zduotėje vėl žaibu prabėgo anos 
dienos, kada jis buvo pas mus, 
nerūpestingai juokavo su vaikais 
ir rimtai kalbėdavosi su tėvu.

— Negali būti! — pareiškiau 
balsu savo nustebimą. Tuo tarpu 
tėvas pasuko durų link.

E, vaike, tu nežinai, — kal
bėjo jis viduje, nusivilkdamas 
švarką. — Taip jau yra pasau
lyje. Gerai šiandien kunigas pa
sak© per pamokslą: kas kardu 
kovoja, nuo kardo ir žūna. Nie
kad nereikia gundyti Dievo.

Tuo tarpu parsirado motina ir 
sesuo.

— Yra kas naujo? — pasitei
ravo mama.

— Taigi, apie mūsų šuliniakasĮ 
kalbu, — atsakė tėvas.

Sesuo tuo tarpu dėjo stalą. Mes 
visi susėdom valgyti tylėdami, 
lyg toji nelaimė, ištikusi šulinia- 
kasį, būtų tiesiog palietusi ir

- ------ ,,, kurie
siekė atsiskirti nuo rusų revolu- 
cijos. Maži estų, latvių ir lietuvių 
nacionalistų intelektualų sluOgs- 
niai, žinoma, negalėjo niekada įro
dyti, kad jų tautų dauguma nori

kę dėl naujų valstybių! (E.) Baltiš
kosios valstybės buvo sukurtos, 
nes stiprus antibolševikinis sąjūdis 
Anglijoj ir Prancūzijoj norėjo su
daryti „cordon sanitaire" prieš 
bolševizmą ir prie Baltijos jūrų' 
(340 p.).

mus. Pietaujant sunki nuotaika 
prasisklaidė. Buvo kalbama apie 
derlių, rytdienos darbus ir mie
stelio naujienas. Paskui, moteriš
kas palikę virtuvėj ę mudu su 
tėvu išėjome laukan. Saulė buvo 
gerokai pakrypus į vakarus. Mu
du susėdom po dviem augalotom 
liepom, kurias dar anais metais 
čia pasodinom. Dabar jos gero
kai buvo praaugėjusios namo 
stogą ir plačiai skleidė savo žie
dais vainikuotas šakas.

— Kokios didelės išaugo, — 
pastebėjo tėvas, ranka braukda
mas per liemenį. — O atsimeni, 
tik rykšteles pasodinom.

— Keista, j— atsakiau: —: aš 
visą priešpietį šiandien galvojau 
apie aną vasarą ir... apie šuli- 
niakasį.

Jis išsitraukė pypkę ir pradėjo 
pamažu, kimšti sukietėjusiais 
pirštais tabaką.

— Aha, — tarė patraukdamas 
dūmą tėvas. — Tokios dūšios 
žmogui paprastai būna ankšta po 
šiuo dangum. Anuomet mudu il

gokai vakarais prakaldbėdavom. 
Nuo tada aš jį kažkaip pamėgau. 
Pamačiau, kad jame suradau sau 
lygų. Gal ir gerai, kad su juo 
tuomet buvau nuširdus ir atvi
ras. Gal tas nuoširdupaas ir anie 
mudviejų prakalbėti vakarai man 
ir gyvybę išgelbėjo.

Aš krūptelėjau, išgirdęs pasku
tinius jo žodžius.

— Tai tu žinojai, tėve, — susi
jaudinęs paklausiau.

— Ir žinojau, ir nežinojau, 
Žmonės kalbėjo, bet aš nebuvau 
tikras. — Jis susimąstęs papūtė 
dūmus.

— Taip, taip, — kalbėjo jis, — 
aną naktį, atsimeni, kai pabai
giau šulinį, mano gyvybė ir jūsų 
visų likimas buvo jo rankos*. 
Dar tada, kai sutariau su juodei 
šulinio, vienas pažįstamas man 
pastebėjo: „Regis, bėdą pas save 
užsiprašei.“ Man paklausus, jis tik 
numojo ranka atsakydamas: „Et, 
nežinai dabar žmogus, su kuo 
kalbiesi ir ką į namus užsikvieti. 
Tokie dabar jau laikai.“ Ilgai 
man neišdilo iš atminties šie žo
džiai. Visaip aš juos aiškinau. Tik 
paskutinį vakarą, kai baigėm dar
bus, man viskas pilnai paaiškėjo. 
O žmogus daug ką nujauti. Ir aš 
tada, kai visi išsiskirstė, niekaip

negalėjau* užmigti. Man baisiai 
gėlė rankas, ir vakaras buvo ne
pakeliamai tvankus. Rytuose 
smarkokai žaibavo, bet negriau- 
dėjo. Aš tada atsikėliau, užsime
čiau ant pečių švarką ir išėjau 
laukan. Jau buvo vėlus laikas. 
Naktis buvo tokia tyli ir šilta. 
Eidamas per kiemą girdėjau, lyg 
šiandien, kaip arkliai, krimsdami 
pašarą, prunkštė ir šuo, susipur
vindamas, sužvangino grandinę. 
Tik žiūriu, kamaraitėje, kur mie
gojo šuliniakasys, blykstelėjo 
šviesa. Aš aiškiai pamačiau: prie 
lango stovėjo apsirengęs šulinia
kasys ir degėsi papirosą. Mano 
nugara perbėgo šalti šiurpuliai: 
ne todėl, kad nemiega; ne, bet 
kodėl jis apsirengęs? Įsivaizduok 
sau, tavo namuose apsirengęs 
svetimas žmogus, ir dar pačiam 
vidurnakty, ką? Mano pirmoji 
mintis buvo užsiglausti už kertės 
ir žiūrėti, kas bus toliau. Bet juk 
jis girdėjo, kai aš varsčiau išei
damas duris ir, gal būt, matė 
mane einantį per kiemą. Aš nu
galėjau baimę ir, priėjęs arčiau, 
užkalbinau:

— Nemiegi?
Netikėtai užšnekintas, jis kaž-

(Perkelta'į 4 pusi.)
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(Atkelta iš 3 psl.)
gyventojų bei pramonės darbinin
kų laimėjimas prieš intelektualus 
bei savininkų luomą. Kaip apsis-

L. K. Vadovas eina priekin
LTB Centro Komitetas ryžtingai remia jo išleidimą

prendimo evangelijos skelbėjai 
bolševikai nebuvo menkesni nacio
nalistai už kitus, bet jie mokėjo 
nacionalistinius jausmus apram- 
dyti arba nuveikti pagal tai, ar.jie 
revoliucinę tvarką stiprino ar silp
nino. Sovietinė vyriausybė davė 
kaimo vargšam žemės ir pažadėjo 
jiem taiką — jei apsisprendžian
čios tautos pasiliks sovietinės val
stybės rėmuose." (342—343 p.)

Salin apsisprendimo prin
cipai IR TAUTINES VALSTYBES! 
„Bet kuris valstybių sienų pertvar
kymas Europoje turės būti pagrįs
tas didžiųjų karą laimėjusių val
stybių jėgos ar susitarimo spren
dimu. Atsižvelgiant į dabartines 
politines ir psichologines prielai
das yra neišvengiama, kad būtų 
atstatytos tos valstybės, kurias pa
naikino ar sunaikino nacionalisti
nis karas. Bet, mum rodos, neiš
vengiama, kad taikos sutartys ir 
nauja tarpvalstybinė organizacija 
aiškiai pasisakytų, kad Europos 
valstybinis susitvarkymas remsis 
jau nebe apsisprendimo teisės prin
cipu, ne tautinės valstybės prin
cipu ir ne tautinių valstybių tau
tiniu suverenumu, kad nauja val
stybių santvarka bus pripažinta ir 
kodifikuota teisėta ne tautine." 
(374 p.) Tautinės valstybės mano, 
kad jų egzistencija geriausiai yra 
apsaugota piliečių kalbos vienin
gumu. Ar tai nėra naivaus pobū
džio prietaras, kaip yra buvęs nai
vus prietaras, kada buvo galvoja
ma, jog valstybinė egzistencija 
tiesiogiai priklauso nuo to, ar pi
liečiai yra religiškai vieningi ar 
ne?" (377 p.) Trys pavyzdžiai: 
Šveicarija, Jungtinės Valstybės ir 
Sovietų Sąjunga. (386 p.) (E)

Visiems gerai žinoma, kad gim
toji kalba yra geriausias tauty
bės atspindys ir laidas: jei ku
rios tautos žmonės vartoja savo 
gražią, nedarkytą gimtąją kalbą, 
tai jie ne tik gali tarpusavy ge
riausiai susikalbėti, vienas kitam 
pareikšti savo mintis bei jaus
mus, bet tuo pat metu jie dar 
jaučiasi esą ir vienos kalbinės 
bendruomenės nariaį, dalyvaują 
bendroje tautinėje kūryboje, ir 
tuo būdu geriausiai palaiko savo 
tautinę gyvybę. Jeigu kas nu
tolsta nuo savo gimtosios kalbos, 
jos nebevertina ir j jos kultūrą 
nebekreipia jokio dėmesio, tas 
pamažu atitrūksta ir nuo tauti
nės bendruomenės, ima sveti
mais keliais vaikščioti ir išsižada 
savo brangiausio turto, kuri jam 
yra sukrovę protėvių protėviai ir 
kuriuo paremta visa ligšiolinė jo 
tautos gyvybė.

Šitą tiesą labai gerai dabar ma
tome mes patys, išsiskirstydami 
po visą pasaulį ir susidurdami su 
senesniais mūsų išeiviais. Ten, 
kur jau nebekalbama lietuviškai, 
jau nebedaug berandama ir lie- 

“ tuviškb jausmo: čia lietuvybė 
dingsta beveik drauge su gim
tosios kalbos nykimu. Taigi da
bar yra vienas iš pirmiausių ir 
aktualiausių uždavinių — musų 
gimtosios kalbos išlaikymas. To
dėl L.T.B. Centro Komitetas, ge
rai suprasdamas šitą reikalą, 
yra pasiryžęs visomis galimomis 
priemonėmis paremti lietuvių 
kalbos gaivinimo ir palaikymo 
darbą. Tam tikslui jis š. m. lie
pos 7 d. savo posėdyje nutarė 
ryžtingai prisidėti prie „Lietu
vių Kalbos Vadovo“ leidimo, bū
tent — pasiimti tvarkyti ūkinę

Musu skaitytojams
Kurie išvykote iš Vokie

tijos ir nespėjote atsily
ginti už laikraštį, prašome 
sumokėti senas skolas „Ži
burių“ administracijai arba 
per nurodytus laikraštyje 
atstovus užjūriuose.

„Žiburių“ administracija

Maskva. Sovietų radijo pranešimu, 
Marksas ir Engelsas, kurie dar neper
seniausiai buvo laikomi „mokslo ko
rifėjais“, nebeturi jau pasisekimo 
Sov. Sąjungoje.

leidimo pusę, aktyviau organi
zuoti prenumeratų rinkimą, kiek 
galint greičiau paspartinti pati 
Vadovo spausdinimą ir kt. Kad 
visas darbas eitų tiesesniu ir 
sklandesnių keliu, į Vadovo leidi
mo koordinacinę komisiją, šalią 
prof. Pr. Skardžiaus bei B. Gai- 
džiūno, iš savo pusės yra pasky
ręs adv. J. Šlepetį Amerikon iš
važiavusio. P. Gaūčio vietoje. 
Taigi šituo būdu „Lietuvių Kal
bos Vadovo“ leidimo darbas yra 
dar daugiau suintensyvinamas ir 
paspartinamas.

Šia proga L.T.B. Centro Komi
tetas kviečia visus lietuvius, tiek 
Europoje dar esančius, tiek į už
jūrį išvykusius arba seniau ten

įsikūrusius, ryžtingiau prisidėti 
prie „Lietuvių Kalbos Vadovo“ 
išleidimo, visų pirma jį užsipre
numeruojant. Europoje prenu
meratų ir kitokiais su Vadovu 
susijusiais reikalais reikia dabar 
kreiptis adresu: L.T.B. Centro 
Komitetas, Mūnchen 27, Lamont- 
str. 21. Kituose kraštuose geriau 
kreiptis į paskirtuosius atstovus.

Kviesdama^ visus nuoširdžius 
lietuvius į talką Centro Komite
tas prašo visus ankstyvesnius 
prenumeratorius, kurie yra kur į 
užjūrį išvykę arba šiaip pakeitę 
savo gyvenamą vietą, pranešti 
savo nuolatinius tikrus adresus, 
kad paskui būtų galima greičiau 
išspausdintą Vadovą pristatyti 
prenumeratoriams.

L.T.B. Centro Komitetas

Nepažįstamas ii 
pažįstamas artistas

St. Modzeliausko baletinė veikla 
tremtyje

Augsburgo gatvėse plakatai 
kviečia liepos 15d. į didelį baleto 
vakarą Goegingeno operetės teat
re. Dalyvauja to teatro baleto ar
tistai: Senta Kalnin, Gizela Gant- 
ert, Ferd. Kleebauer, Emmy Mayer, 
Teddy Richter, Lolo Muehlbach ir 
šokėjų grupė. Baletmeisteris Ste
ven Molika. Iš kitų kraštų atvy
kusiam ir į kitus kraštus vykstan
čiam nė vienos pažįstamos pavar
dės. Betgi pažiūrėkime spektaklio. 
Mozarto „Mažoji nakties muzika" 
ilgokame klasikiniame šokyje mus 
sujungia su bevardėmis įsimylėju
siųjų poromis, faunais ir amūrais

St. MODZELIAUSKAS Arlekino
rolėje

mėnesienoje. Bevardis smuiki
ninkas ir taip pat bevardė pianis
tė nuotaikingai atlieka Šuberto Al
legro moderato — Duo .op 162. Ir 
tik Sibeliaus Liūdname valse iš 
„Korsaro" iššifruojame vieną ne
pažįstamąjį, bųtent Steven Moliką. 
Tai mūsų senas pažįstamas, Kauno 
Valstybės Teatro baleto artistas 
Stasys Modzeliauskas. Keičiasi 
vaizdai ir dekoracijos. Čia jis 
vikrus špagos valdytojas, ten vėl 
desperatiškas arlekinas — Drigo 
serenadoje — arba mįslingas lėlių 
meisteris Delibeso „Coppelijos” 
antrajame veiksme. Gi baigiamojoj 
„Čigonų rapsodijoj" jauno čigono 
Bacharo rolėje savo aistra ir ugni
mi jis užkrečia visą trupę ir susi-

laukia pakartotinų plojimų ir gė
lių. Tas pats vaidybiškai įvairus, 
lengvas, su didele doze akrobatiš- 
kumo, tik brandesnis, labiau savim 
pasitikintis Modzeliauskas.

Spektaklis truko 2 valandas. 
Programa buvo įvairi ir skoninga, 
apdairiai paskirstyta pagal atlikė
jų pajėgumą ir choreografiškai ge
ra grupinėse scenose. Kaune Mo- 
dzeliauską pažinome tik kaip šo
kėją, čia matome ir kaip sumanų 
baletmeisterį.

Kaip čia įvyko ir nuo kada Ste
ven Molika? Stasys Modzeliaus
kas gryno kraujo baletininkas, iki 
šiol nepasidavęs jokiai kitai aistrai 
ir nesusigundęs jokiais kitais vers
lais. Per alkį, nepriteklių ir šaltį 
jis veržte veržiasi visur, kur tik 
gali šokti. Po kapituliacijos jis šo
ka su pasisekimu pas ajnerikiečių 
karius. Nė vienas amerikietis 
neištaria nei jo vardo, nei pa
vardės. Pakrikštija jį Steven Mo
lika, taip ir liko po šiai dienai, dir
bant ir vokiečių teatruose, nes ir 
vokiečiai nepasižymi gabumais iš
tarti tokias pavardes kaip Modze
liausko. i

♦
Modzeliauskas, kaip ir visi, ruošiasi 

j užjūrius, bet ir emigravęs jis tikisi 
nemesti savo profesijos. Tremties lai
ką, pradedant 1945 m., praleido dirb
damas be pertraukos.

Dirbta buvo daug ir Įvairiai. Pir
miausia ilO viešų pasirodymų su ba
leto grupe. Salia to organizuoja taut, 
šokių grupę iš Haunstetteno jaunimo. 
Šoka Augsburgo miesto teatre „Links
mose Vlndsoro kūmutėse“ ir balete 
„Lėlių fėja“. 1946 m. dalyvauja baleto 
vakare ir „Šikšnosparnio" operetėje, 
gastroliuoja su Augsburgo miesto 
teatru. Gegužės mėn. jau dirba Muen- 
cheno Prinz Regent Operoje. Šoka

Naujas Iz. Vasyliuno 
sonatų rečitalis

Emigracinės Augsburgo stovyklos 
YMCA salėje liepos 18 d. įvyko 
smuikininko Izidoriaus Vasylifino' 
ir pianistės Galinos Kybartienės 
kamerinės muzikos koncertas, ku
rio programą sudarė: Beethoveno 
Sonata op. 23, Schuberto Duo op. 
162 ir Griego Sonata op. 45. Pir
mieji du kūriniai, retai grojamos 
kompozicijos, buvo labai kruopš
čiai ir rūpestingai abiejų meninin
kų parengti ir atlikti. Bet vakaro 
kulminacinis punktas — tai Griego 
Sonata. Čia smuikininkas Vasyliū- 
nas parodė savo didelį meninį 
subrendimą. Interpretuodamas kū
rinį, menininkas apgalvotai iškėlė 
mažiausias veikalo detales. Klau
santis *šio menininko, galima justi, 
kad jame virtuoziškumas suderin
tas su didžiu nuoširdumu ir kuklu-

(Pabaiga)
, kaip sumišo, paskui atsakė kaž
kokiu svetimu balsu:

— Vieniems naktį poilsis, ki
tiems darbas.

Šitoks netikėtas atsakymas man 
sukėlė dar didesnį įtarimą ir ne
rimą. Nustebęs aš stovėjau prieš 
jį, nesurasdamas tinkamo žodžio. 
Tuo tarpu jis uždegė šviesą .ir 
pakvietė mane vidun. Lova buvo 
nepaliesta. Ant grindų gulėjo ke
lionei parengti jo daiktai.
. — Pasirengęs išvykti? Niekam 
žodžio nesakęs? — suvaldęs savo 
nerimą, kiek galima ramesniu 
balsu paklausiau. Jis susierzinęs 
vaikščiojo po kambarį, neištrauk
damas iš dantų papiroso. Aiškiai 
buvo matyti, kad jis rengėsi kaž
ką įvykdyti ir kovojo su savimi.

— Ne, ne! Jau per vėlu! Aš 
nepažįstu savęs. Dievaži, aš ne
galiu! — kalbėjo jis lyg karščiuo
damas, lyg teisindamasis prieš sa
ve. — Bet kas man trukdo? Kas 
neleidžia man pakelti rankos? Są
žinė? Bet juk seniai ją užmušiau! 
Užmušiau, nes ji tėra tik žmo
gaus polėkių stabdis. Draugas? 
Nuo kada tu man draugas? — 
staiga jis sustojo prieš mane 
klausdamas. Kvailas klausimas, 
— atsakė jis pats sau, nusisukda
mas prie lango.

Mano nugara pradėjo lakstyti 
skruzdėlės. Aš viską supratau ir 
todėl milžiniškom pastangom 
stengiausi save suvaldyti, kad 
neišsiduočiau, jog esu išsigandęs. 
Man buvo aišku, kad tik šaltas 
kraujas mane išgelbės. Aš jau
čiausi tartum liūto narve.

— Taip, taip. Tu stipresnis už 
mane. Tu nesi iš tų, kurie len
kiasi kito valiai, netgi ginkluotai 
peilių ar revolveriu. Spėjau tave 
pažinti. Tu ne toks, kaip visi kiti. 
Jie vertina pinigą, tu savo gerą, 
kaip sakai. Kiti dirba vergiškai, 
iš bado baimės arba kad pratur
tėtų, tu gi darbu pateisini save, 
savo buvimą. Štai kuo tu prana-* 
šesnis už visus kitus. Tokį aš ta
ve gerbiu. Ir todėl negaliu pakel
ti rankos.

Jis pasižiūrėjo į laikrodį. Buvo 
jau antra valanda. Vasaros rytu
ose dangus pamažu balo. Aš no
rėjau kažką tarti, bet jis rankos 
mostu mane nutraukė:

— Nė žodžio. Žinau, ką nori 
pasakyti. Tava jėga ne žodyje. 
Ligšiol maniau, kad visi yra bai
liai, ir juokiausi iš jų ir juos nie
kinau. Šiandien sutikau sau lygų, 
gal net stipresnį. Tarp mudviejų 
vyko kova, tyli, tačiau atkakli. 
Aš suklupau, o tu laimėjai. Dabar 
baigta.

Jis staigiu judesiu ištraukė iš 
kišenės revolverį ir padėjo ant 
stalo.

— Pasiimk jį. Šiandien jis man 
nereikalingas. Gal kada mudu su
sitiksim. Tuomet jis tau labiau 
pravers.

Šuliniakasys užsidegė naują 
papirosą, pasilenkęs pakėlė savo 
daiktus ir ištiesė atsisveikinti 
ranką.

— Sudie, Motiejau. Geriau, kad 
nesimatytume. Bet jeigu kada ... 
— ir jis reikšmingai parodė ran
ka ant stalo gulintį ginklą.

Ne, ne, tu neprivalai gailėtis 
šio vakaro, — suspėjau jam pa
sakyti palydėdamas. — Geriau ši
taip, geriau: gal tu dabar dau
giau laimėjai, negu...

Neatsiliepdamas jis sėdo ant 
dviračio ir išvažiavo. Jau švito.. 
Stovėdamas prie durų, aš jį lydė
jau akimis. Kelio vingy jis atsi
suko į mane ir pakėlė ranką. Aš 
negalėjau suprasti, ar tai buvo 
atsisveikinimo mostas, ar grasi
nimo.

Tėvas pabaigė. Aš neklausiau, 
kodėl šitą nuotykį su šuliniakasiu 
jis tik šiandien man papasakojo. 
Gal būt tėvas norėjo jį tuo ištei
sinti prieš save ir prieš mus. Gal 
būt. O man atsiminime teberibu- 
liavo šulinio vanduo.

vyr. rolę „Poloviečių šokiuose", „Kar
navale“, operose „Carmen", „Par-

mu. Menininko meninės priemo
nės tarnauja tik kūrinio grožiui 
atskleisti. Pianistė G. Kybartienė 
buvo sumani ir skoninga kon
certo talkininkė. Labai gaila, kad 
taip maža susidomėjimo tebuvo 
parodyta iš mūsų visuomenės 
šiam vertingam kamerinės muz
ikos koncertui. V. K.

1100 dainavimo 
mokiniu koncertas
Tokia antrašte birželid .mėn. pa

baigoj didžiuliai Augsburgo skelbi
mai nuviliojo į Ludwigsbau salę. 
Koncertas tikrai retas dr įdomus. 
Maždaug po 110 mokinių grupės 
davė po tris dalykėlius, pradedant 
lengvais, ramaus pobūdžio, toliau 
gyvų, ritmiškų iki visai sudėtingų 
ir sunkių, kaip Pichlerio „Velykų 
varpams gaudžiant" su simfoninio 
orkestro pritarimu. Specifinis „vo
kiškas" dainavimas be didesnių 
dinaminių niuansų, bet preciziškas 
ritmo ir intonavimo atžvilgiu -cha-f 
rakterizavo šio vakaro atlikimą. ‘

Kas tie „Singersdhūler" ir kokios 
tos dainavimo mokyklos, — rūpėjo 
sužinoti. Augsburge veikia 10 to
kių dainavimo mokyklų. Į jas ra
šosi su muzikaliom klausom pra
džios mokyklų mokiniai savanoriš
kai, nuo ketvirto skyriaus prade
dant iki aštunto. Pamokos būna 
popietinėmis valandomis triskart 
per savaitę po vieną valandą. Per 
penkerius metus jose išeinama 
gana plati dainavimo programa. 
Mokestis už mokslą tik 2,— DM 
mėnesiui, o nepasiturintiems tik

duotoji nuotaka“, „Eug. Oneginas“. 
Ten pat Muenchene suorganizuoja 15 
asmenų, studentų, taut, šokių grupę, 
kuri „Schaubude“ teatre ir kitur tu
rėjo per 100 viešų pasirodymų. 1947 m. 
Muencheno teatre Modzeliauskas su
sipažįsta su garsia Belgrado prima 
balerina N. Boskovitsch ir laisvu lai
ku su ja koncertuoja Karlsruhe, 
Kemptene, Hoffe, Kassely ir kitur. 
Rugpiūčio mėn. su Boskovitsch. duo
da parodomąjį koncertą Muencheno 
..Kammerspiele im' Schauspielhaus“ 
ir leidžiasi į gastroles po Vokietijos 
miestus. 1948 m. dalyvauja gastroliuo- 
jančioj „International“ trupėjė ir vė
liau gudų „Estrada“ teatre. Bet viską 
meta, kai išgirsta ' besikuriant savajį 
Liet. Tremties Baleto Teatrą. Vėl 
grįžta į Augsburgą, dalyvauja „Cop
pelijos“ premjeroj ir vyksta į gast
roles. Savam baletui išsiskirsCius, vėl 
tęsia gastroles su Boskovitsch ir gau
na kvietimą baletmeisteriu į Geogin- 
geno operetės teatrą. Čia išbuvo iki 
pastarųjų dienų ir yra davęs baleto 
pastatymus bei pats šokęs šiose ope
retėse: „Sezon in Salzburg“, „Der 
Bettelstudent“, „Viktoria und ihrHu- 
sar“, „Wo die Lerche singt", „Heim- 
kehr nach Mittenwald“ ir vaikams 
.,Stern Abenteuer“, „Schneemann“.

Tarp kitko St. Modzeliauskas per
nai sausio 7. d. šventė 20 metų savo 
baletinio darbo. Pirmas viešas pasiro
dymas įvyko Kauno Valstybės Teatro 
scenoje Čaikovkio balete „Spraktu- 
kas“. A. R.

AMERIKIEČIAI MOKOSI
Pereitais mokslo metais 1,788 

J. A. Valstybėse esančias aukštes
niąsias mokyklas lankė 2,4 mili
jono amerikiečių. Iš jų mokyklų 
baigimo diplomą gavo 320,000 as
menys — didžiausias skaičius, ka
da tik yra buvęs JAV istorijoje.

1,— DM arba jie ir visai atlei
džiami nuo mokesčio. Mokyklų 
tikslas — parengti kandidatų kon
servatorijoms ir išauklėti kultū
ringų parapijų ir oratorinių chorų 
dalyvių. Šias mokyklas išlaiko 
miestas. Žymus mokinių skaičius 
parodo *šių mokyklų populiarumą, 
kartu atskleidžia ir tą jautrų rū
pestį muzikinei savo miesto'kultū
rai. O Augsburgas — tai tik eili
nis muzikiniu atžvilgiu Vokietijos 
miestas. * Iz. V.

/
Atsiusta paminėti
Living in Freedom. A sketch ot^_ 

independent Lithuania's achieve
ments. Lietuvių Informacijos Tar
nybos leidinys, 96 psl., iš M. Kru
pavičiaus, Dr. Z. Ivinskio, Dr. A. 
Maceinos, A. Kučiūno, A. Rannit, 
Dr. J. Griniaus, Pr. Naujokaičio, 
Dr. J. Balio, J. Girniaus, B. Gai- 
džiūno, J. Pažemecko, Dr. J. Krik
ščiūno, V. Sidzikausko straipsnių 
ir su A. Varno, A. Galdiko, V. 
Petravičiaus, V. K. Jonyno, V. Ra- 
taiskio-Rato, P. Augiaus, L. Vili
mo, T. Valiaus paveikslų nuotrau
komis ir šiaip būdingais mūsų kra
što vaizdais. Dailiai išleistas lei
dinys — gera dovana svetimtau
čiams susipažinti su Lietuva. Kai
na nepažymėta:
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Mūsų tautiečiai Kanadoje. Paveiksle Winnipego lietuvių būrys prie St. Paulo koledžib, kur Jie pamaldoms laikyti gavo koplyčią.

Reikia pradėti nuo kuklesnio, 
bet tikresnio darbo

BALFo Emigracijos Komiteto pirm. A. Devenienė apie įsikūrimo

Anglu kalbos mokėjimo 
reikalas tikrovėje

sąlygas J.

Kas savaitę Amerikos krantus 
pasiekia iš Europos vis nauji trem
tinių transportai, kurių nemenką 
dalj sudaro mūsų tautiečiai lietu
viai.

Atvyksta tie, kuriems darbo ir 
buto garantijos buvo sudarytos pe
reitais metais arba šių metų pir
maisiais mėnesiais. Kam tos garan
tijos buvo duodamos, įsikūrimo 
sąlygos Amerikoje buvo dar žy
miai geresnės, negu dabar, kada 
garantijas gavę tremtiniai at
vyksta į šį kraštą ir čia jiems tuoj 
tenka susidurti su visais įsikūri
mo sunkumais, kuriuos iššaukia 
vis didėjąs paskutiniais mėnesiais 
nedarbas. Dažnam naujakuriui ten
ka bet koks darbas paieškoti ne 
tik kelias savaites, bet ir kelius 
mėnesius, ypač jei atvykusis ne 
bet kokį darbą nori dirbti ir sten
giasi pasilikti miestuose, kur su 
darbais ypač bloga.

Nereikia pamiršti, kad, pavyz
džiui, New Yorko valstijoje su
stoja. visų tautų atvykstančių trem
tinių 25%. Taigi, čia, tame Ameri
koje tirščiausiai apgyventame šta
te, darbo ieškosi ne vien lietuviai 
naujakuriai, bet ir kitataučiai. 
Darbo ieškančių atsiranda labai 
daug, o darbų maža ir todėl nau
jai atvykusiems čia arba visai ne
siseka įsikurti, arba tai vyksta la
bai palengva, kad dažnas nauja- 
kuris ir visai kantrybės netenka, 
besiverždamas kaip galima grei
čiau pats atsistoti ant savo kojų. 
Todėl net pradedama kalbėti, kad 
galima susilaukti nusistatymo, pa
gal kurį naujai atvykstanatiems 
tremtiniams nebūsią leista kurtis 
dideliuose centruose, kur darbo

Valstybėse

Visai suprantama, kad tremti
nys, kol yra Europoje ir kol neturi 
jokios išeities iš jos išvykti, jei 
jam pasiūloma nevardinė darbo ir 
buto garantija, sutinka su viskuo. 
Jam atrodo, kad štai jis gavo ne
vardinę darbo garantiją, pavyz
džiui, vykti kur nors Amerikoje 
darbams į farmą (žemės ūkį) ii 
kad tai jo visiškai nejpareigoja. 
Atplauks jis į New Yorko ar kurį 
kitą uostą, išlips iš laivo ir jau 
laisvas. Nori, pasilieka vietoje, jei 
čia susiras pažįstami, nori pava
žiuoja kur į kitą vietą pas pažįs
tamus, nori, pagaliau, nuvyksta į 
farmą, kurios savininko' darbo ir 
buto garantija tremtinys, jei ir ne 
tiesiogiai, tai per kurią nors or
ganizaciją yra pasinaudojęs.

Kiekvienam naujai atvykusiam 
turi būti kaip pati pagrindinė tai
syklė: nedaryti čia Amerikoje nie
ko, kas galėtų pakenkti, tiesiogiai 
ar netiesiogiai kitiems' Europoje 
likusiems tautiečiams garantijas 
gauti, ir daryti viską, kas tokias 
garantijas išgauti palengvintų.

Reikia visuomet prieš akis turė
ti ne tik pat} save, bet ir kitus 
varge likusius ir pagalbos laukian
čius tremtinius. Niekas nesistebi/ 
jeigu net atvykę su vardinėmis 
giminių garantijomis inžinieriai ir 
kitokių inteligentinių profesijų 
žmonės, nesusiradę darbo mies
tuose, nuėjo dirbti į farmas. Ir 
tokių jau yra gana daug. Žinoma, 
nereikia atsisakyti jokios progos 
geriau įsiktirti, tačiau nereikia nu
sivilti, jei iš karto geriau įsikurti 
nesiseka, o reikia pradėti nuo ma
žesnio, kuklesnio, bet tikresnio 
darbo. (Gr.)

Šiandien aš labai apgailiu, kad, 
ruošdamasis į JAV, giedojau dau
gelio įprastą giesmę: „Išmoksiu 
angliškai, kada Amerikoje gyven
siu". Taip lengvai atrodo šis rei
kalas, kol Atlantas skiria stovy
klinį gyvenimą nuo Amerikos. Vos 
išlipus į Amerikos krantą, toji 
giesmelė keičiasi posmas po pos
mo. Iš pirmos dienos paaiškėja, 
jog be reikalo apsigaudinėjama iš
vedžiojimais: seniau tūkstančiai 
mūsų tautiečių plaukė už marių, 
nemokėdami nei skaityti nei ra
šyti, ir tai prasikūrė, išmoko kal
bos ir t. i. -

Nelengva ir Amerikoj mokytis
Kelerių metų tremtis, tur būt, 

kiekvieną įtikino, kad svetima 
kalba išmokti yra sunku, kad tam 
reikalinga daug laiko ir pastangų 
padėti. Jau bemaž penkeri metai, 
kai gyvenama Vokietijoje, o vo
kiškai gerai kalbančiųjų ar daug 
turime? Tiesa, Vokietijoj gyvena
me lietuviškomis bendruomenėmis, 
kalbamės savo gimtąja kalba ir 
nematome būtino reikalo mokytis 
svetimos. Tačiau nereikia užmir
štį, kad stovyklose laiko buvo 
pakankamai mokytis, ogi emigra
vus — maža tam belieka: visu pir
ma reikia užsidirbti duonutės, o 
sugrįžus iš darbo pasirūpinti kas
dieninio gyvenimo reikalais. Po 8 
ar 10 vai. fizinio darbo pagaliau 
nebėra nė noro mokytis. Tai sakau 
iš savo ir savųjų bičiulių patyri
mo. Kas turi išlaikyti šeimas, 
tiems dar sunkiau kalbos mokytis, 
nes šeimoje atsiranda dar įvaires
nių reikalų bei bėdų, kai tuo tarpu 
paroje valandų skaičius lieka vis 
tas pats.

Amerikoje galima lankyti ne-
problema visuome'; buvo ir yra aš- 

z trešne, bet bus pageidauta, kad 
jie kurtųsi mažesnėse vietovėse, 
kur lengviau ir darba susirasti ir 
įsikurti. Aiškų, kad taip gali būti 
padaryta dėl pačių atvykstančių 
tremtinių gerovės.

Savaime suprantama, kad kiek
vienas naujai atvykstąs lietuvis 
tremtinys jau iš anksto svajoja 
patekti į didesnes lietuvių kolo
nijas. Čia ir organizacijos ir mo
kyklos .ir visa kitą. Bet didesnės 
lietuvių kolonijos kaip tik ir yra 
prie didesnių centrų. Tačiau dėl to 
nereikia nusiminti. Lietuvių Ame
rikoje yra visur, net tolimiausiuo
se užkampiuose, ir veiklūs nauja
kuriai ras visur galimumus visuo
meninį, tautinį ir kultūrinį darbą 
dirbti, jeigu tik tam bus noro. Pa
čioje pradžioje svarbu užsikabinti 
bet už ko, kad pradėtum savaran
kiškai gyventi. Juk to ir patys 
naujakuriai trokšta. Taigi, išvada 
aiški: pirmai pradžiai pasitenkinti 
mažesnėmis vietovėmis ir bet ko
kiu darbu, nes joks darbas žmo
gaus nežemina. Be to, ir visi Ame
rikon seniau atvykę yra taip pat 
pradėję nuo pačios apačios ir išsi
mušę tik kalbą geriau pramokę 
ir parodę savo sugebėjimus darbe.

Lietuviai Anglijoj dirba įvairiausią darbą pramonėj ir žemės ūkyje. Čia 
matome vieną lietuvi bityne. B. Bradžionio nuotr.

Ilga sausra Anglijoje
Apie porą mėnesių užtrukusi saus

ra padarė daug nuostolių* bei rūpes
čių Anglijos‘gyventojams. Tik liepos 
14 d. pradėjo rodytis perkūnija ir 
žemę .plauti stambūs lietaus lašai. Iš
džiūvo ganyklos, upeliai. Gyvulius 
ūkininkai šėrė. Taip pat dėl karščių, 
kurie kai kuriomis dienomis buvo net 
90* F, vietomis trūko gyventojams 
vandens. Sveikatos ministeris krepėsi

i gyventojus, prašydamas kaip galima 
mažiau vartoti vandens.

Sienapiutė gana puiki. Visi ūkinin
kai susivežė šieną gražų. Bet kurie 
nesiskubino, tai nudžiūvo beaugdama 
žolė. Jos mažiau, negu pernai priaugo. 
Reikia pasakyti, kad Anglijos žemėj 
sausra labai pavojinga, nes podirvis 
— akmenų skalos. Plonas dirvožemio 
sluogsnis bematant išdžiūsta ir auga
lai turi žūti. Bal. Brazdžionis

mokamai anglų kalbos pamokas 
vakarais. Tačiau visiškai nemo
kantiems jos yra ilgas ir sunkus 
kelias. Kitam tokia mokykla bus 
ir tolokai, teks sugaišti laiko, 
nutraukiant nuo savo poilsio, kuris 
taip malonus ir reikalingas po 
sunkios darbo dienos prieš tokią 
pat kitą dieną.

Moki žodį — žinai kelią
Visai nemokėdamas anglų kal

bos Amerikoje žmogus negali tikė
tis geriau apmokamo, kad ir pa
prasčiausio fizinio darbo, darbo 
fabrike, ypač šiuo metu, kada 
darbų sumažėję. Geriau apmoka
mas darbas dažnai būna lengves
nis, tačiau sudėtingesnis ir reika
lingas paaiškinimų. O kaip su
prasi paaiškinimus, jei nemoki 
kalbos. Dėl to niekas Jokio darbo 
nepatikės, nors nemaža simpatijų 
reikštų buvusiam DP. Kad taip 
iš tikrųjų yra, čia duosiu keletą 
pavyzdžių iš savo patyrimo.

Į fabriką, kur ir dabar dirbu, 
mane priėmė tik dėl to, kad mokė
jau šiek tiek anglų kalbos, jau 
sugebėjau užpildyti anketą, šiaip 
taip sugrabaliojau atsakymus į 
man iškeltus klausimus. Kad ir 
silpnas kalbos mokėjimas, tačiau 
kaip naujai atvykusio teigiamai 
buvo įvertintas fabriko administra
cijos, ir aš gavau darbą, kai tuo 
pačiu metu čia negavo darbo kele
tas vietinių. Į tą patį fabriką pra
šėsi priimami du lietuviai, taip pat 
vos atvykusieji iš tremties. Vieną 
iš jų priėmė, nes šis truputį mokė
jo angliškai. Antrajam, per ma
žai mokančiam *anglų kalbos, pa
tarė išmokti. Pastarasis ir šian
dien dirba blogesnėj įmonėj, už 
darbo valandą gaudamas apie 40 
centų mažiau. Abiejų darbas yra 
fizinis ir maždaug vienodo sun
kumo. Išvada yra aiški!

Tik atvykęs lietuvis gydytojas 
negavo darbo gerai apmokamoje 
ligoninėje, nes per silpnai temo
kėjo angliškai. Tą vietą gavo 
tremtinys gydytojas, deja, nelie
tuvis, kuris mokėjo anglų kalbą.

Yra amerikiečių, atskirų asmenų 
ir organizacijų, kurie stengiasi 
sudaryti sąlygų studijuoti buvu
siems DP studentams. Tačiau ir 
čia daug kam pastoja kelią kalbos 
nemokėjimas, ir taip reta proga 
lieka neišnaudota. Kad vėliau kada 
kita tokia pasitaikytų, sunku tikė
tis. Už tai tokiomis progomis pa
sinaudojo dažniausiai kitų tauty
bių žmonės, moką anglų kalbą.

Naujieji emigrantai, mokėdami 
anglų kalbą, dažnai gali pasitar
nauti ir mūsų bendrajam svar
biausiam reikalui — Lietuvai. 
Kartais įtakingi asmens nori pasi
kalbėti su atvykusiu DP apie jo 
tėvynę, žmones, apie jo krašto 
istoriją, okupacijų metų patirtas 
neteisybes ir pergyvenimus. Tokių 
progų turi ir eilinis DP, ne vien 
buvę valdininkai ar profesoriai. O 
kaip tą misiją atliksi, jei esi ne
bylys?! Antanas S. Pocius

Mano sūnūs 
poteriauja braziliškai..

Aš pats darbu ir aplinka esu 
patenkintas. Firma manimi taip pat 
patenkinta ir per keturis darbo 
mėnesius jau dukart pakėlė algą. 
Tad dabar galima jau pragyventi 
gerai, tik be didelių perspektyvų 
santaupoms.

Dabar truputį pasiskųsiu. Čia, 
Brazilijoje, nutautimas vyksta grei
tai. Mokiniai visi mokomi ir pote
riauti, ir tikybos portugališkai. 
Mano sūnus, 7 metų, per du mėne
sius buvimo mokykloj taip subra
zdėjo, kad poteriauja tik braziliš
kai. Tai mažas pavyzdys. Gal būt, 
reikalai pagerės. Kaip žinote, {ve
dėme paišybą, braižybą ir lietuvių 
kalbą parapijos lietuvių pradžios 
mokykloje. Prašiau gerb. kleboną 
kun. Ragažinsko, kad sutiktų įvesti 
tikybos pamokas lietuviškai, bet 
kol kas tai nepavyko įgyvendinti. 
Tada susitariau su seselėmis vie
nuolėmis. Jos sutiko braziliukus 
lietuviukus parengti prie pirmos 
Sv. Komunijos lietuviškai, o vyre
sniesiems duoti tikybos pamokas 
lietuviškai. Mano įsitikinimu, val
džia tikybos dėstyti lietuviškai lie
tuviams uždrausti negali; tai kon
statavo ir mokyklos vadovybė. 
Gal reikėtų atkreipti mūsų dvasi
nės vyriausybės dėmesį, kad pa
skelbtų kokį paraginimą ar gany- 
tojinį raštą dėl jaunimo katechiza- 
cijos gimtąja lietuvių kalba.

Inž. M. L, Sao Paulo

Tikybiniai reikalai 
Benegilloje

Katalikų tikybinius reikalus 
tvarko kun. Kazys Kavaliauskas, 
paskirtas stovyklos kapelionu imi
gracijos ministerio 1948 V. 20 raš
tu. Viename barake įrengta koply
čia, ir ten visų tautybių katali
kams kalbamasis kunigas laiko 
pamaldas. Gegužės, mėn. vakarais 
būdavo gegužinės pamaldos. Daž
nai girdimas lietuviškas žodis — 
maldos ir giesmės. Vargonininkas
— latvis. Choro nėra.

Su kun. Kavaliausku man teko 
plačiai išsikalbėti, ir jis daug ką 
papasakojo. Australijos bažnyčia 
atskirta nuo valstybės. Dvasiškiai 
pragyvena iš surenkamųjų aukų. 
Tų aukų du trečdalius kunigai 
pasilieka sau, o trečdalį atiduoda 
vyskupijai. Iš gautų aukų jie turi 
tvarkyti pastoracijos reikalus ir 
įsigyti automobilių ligoniams lan
kyti.

Rom. katalikų Australijoje yra 
apie 2 milijonus ir jų skaičius vis 
didėjąs. Didmiesčių bažnyčios 
gražios — lenktyniauja su Euro
pos bažnyčiomis; bet provincijoje
— atsilikusios. Svetimšalių kuni
gų, dirbančių pastoracinį darbą, 
reikalai nėra dar sutvarkyti ir jų 
padėtis bloga. Bonegillos stovykla 
priklauso Sandhurst© diecezijai,

|bet kun. Kavaliauskas iš savo 
vyskupo jokios paramos negauna, 
pragyvena iš aukų kaip altaristas. 
Adelaido vyskupas alkvietė iš Ro
mos lietuvį kun. Jatulį, apgyven
dino jį vyskupijos rūmuose, dova
nojo motociklą, davė lietuviams 
salę ir padovanojo biblioteką. 
Sidnėjaus vyskupas į ateivius žiū
ri šaltai ir jų neremia. Dėl to kun. 
Balčiūnas, nerasdamas geresnių 
sąlygų, rengiąsis iš Sidnėjaus vy
kti Amerikon. Bathursto stovykloje 
tikybinius reikalus tvarko kun. 
Tamulis. Apie jo veiklą vietos lie
tuviai atsiliepia labai gražiai. Nau
jai atvykusieji lietuviai katalikai 
tikybiniuose reikaluose dažniau
siai esti pasyvūs. Kunigams iš Eu
ropos į Australiją vykti reikalinga 
gauti iš Romos leidimą.

J. S.
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O Vilniaus nepamiršk,Lietuvi!
Lenkų nuosaikesnė politika ir pretenzijos

J. KUZMICKIS

Jau kartą šio savaitraščio pus
lapiuose rašiau, kaip kranktelėjo 
„praskrendąs paukštis" apie Vilnių 
ir Lietuvius.

Ten buvo beletristiškai „pasisei- 
liota", taikliais Vaižganto žodžiais 
betariant. Tačiau ta pati mintis 
pastaruoju metu tęsiama ir ryški
nama lenkų emigracinėje spaudo
je.

■Mes bent susipažinkime su to
mis pakartotinomis lenkų sugesti
jomis.

Sveikintinas posūkis

Paskutiniu metu Lenkijos eg- 
zilinė vyriausybė Londone 
sudarė Tautinę Tarybą, kuri turės 

eiti parlamento pareigas. Tos Ta
rybos posėdyje (birželio 29 d.) 
Užsienio Reikalų Ministerijos var
du min. M. Sokolowski pasakė 
šiuos įsidėmėtinus žodžius apie 
lenkų užsienio politikos tikslus:

— Lenkų užsienio politikos tiks
las yra paprastas ir aiškus: mums 
rūpi iki 1939 metų sienos Rytuo
se .. .

— Stovime nesvyruodami de
mokratinių Vakarų — laisvų ir 
krikčioniškų — pusėje. Davėme 
pakankamai ištikimybės įrodymų 
bendriems Vakarų idealams, kad 
be kliūčių galėtume ginti lenkų 
reikalus, kurie yra bendri su Eu
ropos ir laisvojo pasaulio reika
lais. Suprantame ir karščiausiai 
simpatizuojame panašius potroš
kius kitų tautų, kurie yra panašio
je, kaip mes, situacijoje Vidurio- 
Rytų Europos erdvėje, arba t. v. 
„Tarpjūryje“. Dabartiniu metu nė
ra reikalo tiksliai aptarti to rajo
no geografinės apimties. Apie tai 
nuspręs pačios suinteresuotos tau
tos . . . (mano pabraukta. J. K.).

Ta proga reikia priminti, jog 
„Tarpjūrio Sąjūdis" siekia iš kraš-( 
tų, esančių tarp Baltijos, Adriati- 
kos, Egėjaus ir Juodųjų jūrių, su
daryti vienalytį politinį bloką.

Tame pačiame Tarybos posėdy
je S. Sopicki (Krikšč. Demokr.) 
pabrėžė, jog lenkai, neturėdami 
ginkluotos jėgos, neturėdami auk
so, neturėdami po kojomis nuosa
vos žemės, turi skelbti ir ginti 
dėsnius, kad tarptautiniame gyve
nime turi viešpatauti teisė, o ne 
jėja.

Posūkis tikrai sveikintinas.

Tuo pačiu metu .,Mysl Pols
ka" žurnale (Nr. 136) St.

Skrzypek apie „Tarpjūrinius klyst
kelius" taip pakalbėjo:

— Viena iš pagrindinių „Tarp
jūrio" įtakų mažos apimties prie

taUuątoMa sIgv^U
sutvarkymo formulę priims kuri ~
nors suinteresuota tauta, ypatin- Fallingbostelis laikomas dideliu krašto užėmimo vokiečių buvo 
gai gi, ar ją priims ukrainiečiai, emigracijos centru britų zonoje, prievarta mobilizuoti.
kurių patogumui ji buvo išgalvota. Įrengtas jis pusantro km nuo mie- Geriausia žmonių medžiaga vyks- 

Baigdamas, autorius klausia Len- stebo buvusiose vokiečių kareivi- ta į Kanadą ir Australiją. Liekano- 
kijos egzl. vyriausybės, kokia Yra nėse, kur pareidavo apie vieną di- mjs dalijasi prancūzai ir brazilie-

žasčių yra eilės teritorialinių gin
čų egzistavimas tarp atskirų tautų, 
kurios turi įeiti į „Tarpjūrio” sis
temos, sudėtį . . .

Toliau pajudinęs galimus nesu
sipratimus su Ukraina, autorius, 
kritikuoja Tarpjūrio ir dabartinės 
Lenkijos egzilinės vyriausybės po
litiką:

— Su savo koncepcija atsidūręs 
tarp kūjo ir priekalo, „Tarpjūris" 
priėmė nelaimingą taktiką nutylėti 
esamųjų sienos ginčų klausimus 
ir palikti juos išspręsti „po to". 
Tos politikos rezultatas tas,- jog 
lenkai buvo linkę galvoti, kad 
„Tarpjūrio" lyderių tylėjimas 
ukrainiečių, baltarusių ir lietuvių 
apetitų dėl mūsų rytinių žemių 
reikale reiškia, jog „Tarpjūrio" 
laikysena mūsų sienų integralumo 
rytuose reikale yra mažiausiai ne
tikra; ukrainiečiai, baltarusiai ir 
lietuviai tuo tarpu tame tylėjime 
įžiūrėjo kažin kokį lenkų gudravi
mą ir buvo linkę manyti, kad už 
„Tarpjūrio" koncepcijos slypi ka
žin kokia klasta (mano pabr. J. K.).

Pagaliau, tokios politikos laiky
mąsi St. Skrzypek vadina bankro
tu.

Ir nauji pasiūlymai

Tarpjūrio" biuletenio • (Inter
marium) paskutiniame nr. J. 

Poniatowski konstatuoja, jog tylos 
taktiką reikia revizuoti, nes susi
dariusi situacija,, kurioje „nutilo 
ar pritiko nuosaikūs ir proto žo
džiai, o pradėjo skambėti beveik 
išimtinai tautiniai ekskliuzivistinės 
ir maksimalistinės nuomonės".

Toliau J. P-kį formuluoja tokį 
pasiūlymą:

— Manome, jog daug sveikiau 
nuolatiniam bendradarbiavimui bū
tų abiejų šalių užimamos padėties 
atskleidimas, aiškus ginčo egzista
vimo fakto priėmimas, abipusė tei
sė skelbti savo racijas ir dėti pre
tenzijas į vėlybesnio tribunolo 
„bylą".

Tačiau St. Skrzypek, turėdamas 
galvoje dar siūlomą arbitražą, su 
visu tuo nesutinka:

— Arbitražo principo priėmimas 
stato reikalą visai naujoje plotmė
je. Dalykų esmėje tai yra reikalo 
išleidimas iš mūsų rankų ir turi 
būti laikomas nepatogiu pasitrau
kimu nuo mūsų rytinių sienų inte
gralumo principo. Mūsų rytinių 
žemių ateities „sudėjimas" į bylą 
kažin kokio arbitralinio tribunolo, 
kuriame nežinia kas sėdės, Lenki
jai yra nepriimtinas ir tenka abe
joti, ar p. Poniatowski'o pasiūlytą, 
o mūsų „tarpjūrininkų" priimtą

jų politika šiuo klausimu: ar ji 
mananti arbitrariniu būdu išspręsti, 
„ar mūsų rytinės žemės turi prik
lausyti Lenkijai, ar Ukrainai, Bal
tarusijai ir Lietuvai"; ar ji Rygos 
traktato ribose mananti laikytis 
visų tų erdvių integralumo . . .

Svarstant Vilniaus krašto klau
simą, lenkams turi būti žinomos 
lietuvių teisės į jį.

Įsikaršūčiavusiems gi publicis
tams ir politikams primintini jau 
minėto S. Sopicki'o žodžiai:

— Tiktai apgalvota ir nuosaiki 
politika, nesikeičiančiai paremta 
etikos principais, padidins mūsų 
(lenkų. J. K.) politinius šansus ir 
priartins pergalės dieną.

Taigi, atsimintini etikos princi
pai, consules!

Kada plaučiai kaip dumplės, metas 
jau ir skrynią kalti tolimon kelio
nėn i užjurj. Foto J. Grabauskas

Pabėgėliai su padirbtomis DM
Vis daugiau DP iš sovietų zonos 

perbėga į vakarines Vokietijos zonos. 
— rašo „Luzerner Neuste Nachrich- 
ten“. — Spėjama, kad tas bėgimas 
vyksta su rusų pritarimu, kadangi 
tie pabėgėliai aprūpinti padirbtomis 
DM. tikintis tuo būdu palaužti Va
karų Vokietijos moralę.

Muenchenas. savo lankymosi Muen- 
chene metu karinis Vokietijos gu
bernatorius ir aukštasis komisaras 
Me Cloy vizitavo ir Funk karei
vinėse. Neufreimane ir Passinge 
esančius DP ir vokiečių pabėgėlių 
stovyklas. 

viziją, o dabar tenai gyvena ligi 
10.000 žmonių, jų tarpe apie 1000 
tarnautojų. Stovykloje yra apie 60 
mūrinių blokų, kurie dalijasi į ve
dinamas rusų ir amerikiečių zonas. 
Pastaroji — pačiame miškelyje, jo
je gatvės asfaltuotos, maloniau gy
venti. Atvykstantieji DP patenka 
vienon ar kiton zonon visai atsi
tiktinai, kaip juos butininkas pa
skirsto.

Fallingbostelyje veikia šios ko
misijos: Australijos, Kanados, Bra
zilijos ir Prancūzijos, rinkdamos 
žmones emigracijai. Sveikatos ti
krinimas — labai griežtas*, ypač 
žiūri į plaučius, akis, kraujo spau
dimą, uriną. Pvz., kraujo spaudi
mas ypač australų komisijai, neturi 
peršokti 140, nepaisant amžiaus. 
Esant didesniam spaudimui, asmens 
nepraleidžiami. Kanados komisija 
tokiais atsitikimais darbininkų irgi 
nepraleidžia, be to, nepriima vy
resnių kaip 45 metų. Jeigu asmuo 
važiuoja pagal afidevitą, tuomet 
paklausiamas jo davėjas, ar jis 
sutinka priimti asmenį, turintį šitą 
trūkumą. Kol iš Kanados ateina at
sakymas į paklausimą, geriausiais 
atvejais praeina 3 mėnesiai. Tuo 
būdu dėl griežtos sveikatos žiūrė
jimo atkrenta apie 20% emigracijos 
kandidatų.

Gal kiek maloniau į emigrantus 
žiūri australų komisija. Pageidauja
ma, kad vyrai būtų ne vyresni kaip 
50 metų, kad turėtų vaikų ir tėvai 
būtų darbingi šeimai išlaikyti. Daug 
pareina nuo gydytojo ir konsulo, 
kurie kas trys mėnesiai keičiami, 
kad per daug nesusigyventų. Per 
australų komisiją pareina labai 
daug žmonių, ir jų dideli trans
portai kas savaitę pasiekia Seedor- 
fą, iš kur po trijų savaičių gele
žinkeliu vežami Italijon, o iš tenai 
laivais Australijon. Kanados komi
sija, praėjus konsulą, per tris ar 
keturias savaites išveža į Tirpitzo 
stovyklą, iš kur per savaitę gabena
ma į Bremerhaveną arba Cuxhave- 
ną. Nuo atvykimo į Fallingbostel- 
iki lipimo į laivą praeina 7—8 sa- 
vatės, jeigu emigrantai dėl sveiKd- 
tos niekur neužkliūva.

Kanados komisija dar turi atskirą 
saugumo valdininką (Security Offi
cer), kuris važiuojančius, prieš 
einant pas konsulą, tiria politiškai. 
Australų komisijoje šitas pareigas 
iš dalies atlieka pats konsulas.
Ypač kreipiama dėmesio į maskuo
tus komunistus ir. tarnavusius vo
kiečių kariuomenėj. Tokie asmtenys 
sulaikomi. Daugiausia pataiko klai
pėdiečius, kurie po Klaipėdos 

čiai. Prancūzai pageidauja tik aiš
kių juodadarbių, žiūrėdami kartais 
net į rankas, ar jos tikrai sudirb
tos. Pasislėpusio inteligento nepra
leidžia, aiškindami, jog toksvistiek 
nedirbsiąs sau paskirto darbo. Ten 
vyksta daug batsiuvių ir siuvėjų. 
Sveikatos reikalavimai žymiai ma
žesni.

Taip pat lengvai priima Brazili
jos komisija. Čia gana pasisakyti, 
jog esi farmeris ar kitas koks dar
bininkas. Sutarčių nereikalauja pa
sirašyti, kaip kad reikalaujama 
Australijos konsulo, įpareigojant 
temigrantą dvejus metus dirbti vy- 
riausybės paskirtoj vietoj. Kanadoj 
yra potvarkis, pagal kurį imigruo
jąs DP turi atidirbti 9 mėn. arba 
metus savo paskirtą darbą.

Savotiškas vaizdas, kai rytais 
prieš devintą valandą plūsta žmo
nių minios prie sveikatos tikrini
mo punktų ir į atskiras komisijas. 
Tik vakare apie pusę šešių sitos 
minios išsisklaido. Visas IRO ir 
sveikatos tikrinimo aparatas, taip 
pat įvairios komisijos dirba gana 
sunkiai, nesklandžiai. Tai didelės 
girnos, kurios pamažu sukasi, bet 
per du mėnesius vis dėlto iškiria 
pelus nuo grūdų ir pastaruosius 
gabena į atatinkamas, stovyklas, iš 
kurių emigrantai lips į laivą. To
dėl kiekvienam emigrantui patar
tina, atvykstant į Fallingbostelį, ap
sišarvuoti kantrybe.

Valgis stovykloje — silpnokas: 
duonos duoda pakankamai, bet la
bai maža riebalų. Kas gi gyvena 
iš oficialių davinių, per pora mė
nesių gerokai suliesėja. Reikia 
prisipirkti iš šalies, o tai nelengva, 
nes daugumas DP čia atvyksta tuš
čiomis kišenėmis.

Į stovyklą patartina pasiimti kai 
kurių rakandų, nies stovyklos kam
bariuose yra tik lovos, mažas sta
liukas ir didelė kareiviška krosnis, 
kurioje, vienerius pietus išviręs, 
gali sudeginti visą savaitinį anglių 
ar kokso davinį. Tenka teiti į ar
timus miškus rinktis šakų arba 
skaldyti kelmų, nors tai ir už
drausta.

Tvarka stovykloj — pavyzdinga. 
Ja labai rūpinasi dabartinis ko
mendantas Pulk. Barnes. Gatvės 
kaip išlaižytos, šaligatviai sutvar
kyti. Ten pat prie DAPCS diroąs 
lietuvis inž. Balčiūnas stovyklos
gyventojų pagelba šį pavasarį įren
gė vaikų aikšteles, supyklas, net 
maža maudymosi baseiną. IRO 
personalo tarpe yra ir keletas lite- 
tuvių. Dr. M. Anysas

ANTRAS EMIGRANTO SIAUBAS

Kojas išploviau du kartus. Į tarpupirščius 
prikaišiojau vatos, kad neprakaituotų. Ba
tus išblizginau puikiuoju buvusio poeto te
palu „Zirgūla“. Užsivilkau marškinius — 
baltus, kaip vyšnios viršūnė. Kelnaitės bu
vo amerikoniškos. Žydrame dugne žydėjo 
kraugeringos aguonos. Stovyklos kioske nu
sipirkau kramtomos gumos ir užsilipinau 
dvi skyles dantyse. Atrodė, kaip užplombuo
ta. Nuotaika buvo lyg Paryžiaus konferen
cijoje: nėra ko nusiminti, bus dar blogiau. 
Mano lovos kaimynas tarė paguodos žodį:

— Nieko baisaus. Vakar po pietų ėjo 20 ir 
visi užkliuvo.
Laukėme stati mažame kambarėlyje. Sa
lia manęs stovėjo rytietiškos išvaizdos mo
teris su berniuku ant rankų. Berniukas įžny
bo man į ausį, sutaršė plaukus ir atkakliai 
taikė murzinu piršteliu į akį. Mojavau gal
va tylėdamas ,nes vieną prašnekusį grąžino 
jau iš Bremeno už nacizmą. Grąžintasis tre
jus metus buvo išsėdėjęs kacete.

Pirmiausia tikrino akis. Liepė skaityti rai
des, kaip pradžios mokykloje. Skaitantieji 
painiojosi, kaip pradžios mokykloje. Viena 
lenkė pasakė:

— Dieve, mano Dieve, už ką tu mane 
baudi!

— Bausmė prasidės, kaip nusivilks!, — 
niūriai burbtelėjo jos vyras, taip pat lenkas.

Kai nusivilkome iki pusės, švietė plau
čius. Švietė seselės, kažkodėl rūsčios ir kaž
kodėl latvės. Vaikštinėjo balti daktarai, 
sprendžiant iš eisenos, ir jie buvo latviai. 
Plaučius švietė negailestingai. Laužė rankas 
ir reikalavo nekvėpuoti. Deja, ne visi mo
kėjo nerti po vandeniu. Aš taip pat. Todėl 
seselė, kuri švietė, suriko:

Apžiūri
— Tamsta neiškvėpk oro! — ir pridūrė 

gretima jai seselei perdžiūvusia koja:
— Jis tyčia išleidžia orą, kad skylės ne

aiškios būtų. Kai plaučiai pilni oro. — nuo
trauka ryškesnė. Visi skylėti šitaip kombi
nuoja.

— Esu skylėtas, taip. Tik mano skylės 
tokios pačios, kaip ir jūsų. Beveik tokios 
pačios, — pasakiau.

Paskui ėmė kraują. Dūrė bukomis adato
mis. tur būt. kad mažiau skaudėtų. Skaudė
jo taip sau. bet kraujas tryško nieko sau 
ir vienam jugoslavui apliejo triusikus. Ju- 

, goslavas panoro protestuoti, bet durėjas au
toritetingai tarė: .

— Nesijaudinkite. Kraują imame iŠ venų. 
Kaip visiems žinoma, veninis kraujas blo
gas. Juo daugiau nutekės, juo geriau.

Jugoslavas apsiramino, o viena ukrainietė 
paprašė, kad jei įdurtų į spuogą kaktoje. 
Jos nuomone, spuogas iškilo nuo blogo 
kraujo.

Nors dūrėjas moraliai ir nuramino, bet, 
atidavęs kraują, visiškai nebenorėjau duoti 
urinos. Teko ilgai susimąstyti už moljeriškų 
širmų, kol pagaliau padaviau uriną su ele
gantišku bokalu, skirtu šampanui, dailiai ir 
jaunai seselei. Paduodamas žaviai nusišy
psojau, o jinai atsilygino man dar žavinges
nių šypsniu. Vėliau buvau ją sutikęs rajone 
ir išdrįsau paklausti:

— Ar nežinote, kokia mano uriną?

— Dar ne, — atsakė ji, blykstelėdama 
akimis.

— Esu svetimas šiltame mieste. Kokia 
šiandien rodoma geriausia filmą?

— „Meilė gimsta netikėtai“.
— Ar galėčiau jus paprašyti nueiti su ma

nimi kartu? Esu toks vienišas, dar paklysiu.
— Gerai, — pasakė seselė, droviai išraus- 

dama, ir pridūrė:
— Dėl urinos nesijaudinkite. Aš pranešiu 

rezultatus.
Šitaip gimė dviejų širdžių serenada.
Atleiskite, mieli skaitytojai, už įtarpėlę. 

Tai buvo vienintelis poezijos blykstelėjimas 
šitoje apžiūrėjimų prozoje.

Mes suėjome į didoką kambarį. Laukėme 
paties IRO daktaro apžiūrėjimo. Po kant
raus tylėjimo visi prašneko garsėliau. Deja, 
ir čia rytietiškos išvaizdos berniukas neda
vė man ramybės. Jis užsirioglino ant kelių 
ir nutarė knistis kišenėse. Nusiramino ir 
nulipo atgal, suradęs 20 fenigių.

— Gudrus berniukas, — tarė motina, ihei- 
liai žvelgdama i sūnų. ,

— Hmm, — sutikau.
— Bus biznierius.
Fenigius berniukas įsidėjo į burną ir. nors 

labai motinos prašomas grąžinti, nesutiko. 
Mainais gavau iš motinos vokišką cigaretę 
10 fenigių vertės. Berniukas uždirbo 100 
procentų.

Kai mane patį pašaukė daktaras, berniu
kas buvo atėmęs iš manęs šukas, cheminį 
pieštuką, žalius akinius nuo saulės Ir baigė 
išvarstyti batų šniūrelius.

Daktaras paliepė tuojau nusirengti ir atsi
sėsti ant kilimėlio vidury kambario. Atsis
tojau nuogas prieš apsirengusį žmogų. Bu
vo sunku išlaikyti orumą, nes išnyko kiše
nės, kaklaraištis, cigarečių dėžutė, kurių ga
lima stvertis nesmagių pokalbių metu.

— Kodėl tokių plonų kaulų? — paklausė 
daktara.s žiūrėdamas į mano liemenį.

— Gimiau toje epochoje, kai moterys 
vaikščiojo įsinėrusios į gorsetus, — atsakiau.

— O kodės širdis dreba?
— Iš rasinės laimės.
— Ten kambary berniukas . . .
— Koks berniukas?
— Toks . . . juodas. . .
— A, šitas, — prašvepleno daktaras ir bai

liai žvilgterėjo į duris.
— Kalbėkime tyliau. Jis jau buvo čia, — 

prašnabždėjo daktaras. Pradėjome šnabždė-

— Kodėl jums trūksta dantų?
— Išoperuoti. Penkis išėmė bolševikai, ke

turis vokiečiai. Dantis išoperavo planingai.
Tuo laiku prasivėrė durys ir į kambarį įė

jo berniukas. Rankose Jis laikė kelis vamz
delius su veniniu krauju. Jis šypsojosi, kaip 
angelas, Ir laistė kraują ant grindų. Dak
taras atsistojo, išbalo kaip lavonas, suriko 
vaiduoklišku balsu ir išbėgo iš kambario. Iš
bėgau ir aš . . . Rytoj pakartotinai duosiu 
kraujo. Sumanus berniukas nudžiovė ir ma
no kraujo vamzdelį. __ ______’ Mr. Dk. CAMEL.
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BALF pasiūlo garantijų 
imigracijai i JAV

BALF Įstaiga Europoje yra ga
vusi iŠ NCWC savo dispozicijon 
nevardimų garantijų viengungiams 
— moterims ir vyrams išvykti į 
Ameriką. Daugumas garantijų į 
šiaurinius štatus šiems darbams: 
Moterims: Namų ruošos darbinin
kėms 18—50 m. amžiaus 109 garan
tijos; šeimininkėms klebonijoj ar 
pas seseles vienuoles — 4; mote
rims, mokančioms groti vargonais, 
pianinu ar smuiku, — 2; slaugėms 
ir gailestingoms seserims ligoni
nėse — 4; tarnaitėms bei auklėms, 
mylinčioms vaikus, — 1; auklei 
20—25 m. amžiaus — 1; asistentei 
rentgeno kabinete — 1; asistentei 
latjoratorijoj — 1; virėjoms resto
rane — 2; stenografei — n. mo
kytojai, galinčiai dėstyti fiziką ir 
chemiją ir mokančiai pakenčiamai

anglų kalbą. — 1; padavėjoms ka
vinėje bei restorane 18—25 m. am
žiaus — 2. Vyrams: Architektui — 
braižytojui, turinčiam aukštojo 
mokslo baigimo diplomą, — 1; ga
rantija; spaustuvininkui, gerai pažį
stančiam spaustuvės mašinas, — 1; 
sodininkui su žmona — tarnaite 
— 1; traktorininkui su šeima — 1; 
ūkvedžiui :— ūkiui ir pieninei (2 
suaugę, 2 vaikai) — 1. Norinčius 
gauti šių bet kurią nevardinę ga
rantiją prašau skubiai pranešti 
BALF Įstaigai Mūnchen 27, Rauch- 
str. 20, nurodant savo amžių, adre
są, anglų, vokiečių ir prancūzų 
kalbų mokėjimą, taip pat pažy
mint, kuria iš kalbamųjų garan
tijų norėtų pasinaudoti.

BALF Įstaigos Europoje 
Direktorius

LIETUVIAI PASAULYJE

Lietuviškas paminklas 
Freiburgo kapinėse

LTB Centro Komitetas sudaro 
negalėsiančiu emigruoti sarasus

Atėjo laikas rimtai susirūpinti tais 
tremtyje gyvenančiais tautiečiais, ku
rie dėl vienokių ar kitokių, priežasčių 
turės pasilikti Vokietijoje, — taip 
■kreipiasi aplinkraščiu LTB Centro 
Komitetas į KTB Apylinkių Komite
tų pirmininkus. — Iki šiol tremtinių 
ligonių registracija rūpindavosi LRK 
per savo skyrius. Tačiau LTB Centro 
Komitetas laiko, savo pareigą nustaty
ti liekančiųjų ar numatančių Vokie
tijoje •pasilikti tautiečių (ir ne ligo
nių) skaičių, taip pat pasilikimo prie
žastis. Tokiems tremtiniams LTB 
Centro Komitetas stengsis rūpinti ge
resnes gyvenimo sąlygas, sugrupuo
jant juos t daugiau ar mažiau tauti

nes stovyklas, ištirti visas galimybes 
jiems vistik kur nors emigruoti, spė- 
jant, jog tie kraštai, kurie priėmė ata" 
tinkamą skaičių sveikų bei darbingų 
žmonių, prisiimtų ir atatinkamą kieki 
ligonių, senelių ir našlaičių. Toks 
kalbamais tremtiniais rūpinimasis 
būtų įmanomas tariantis su IRO įs
taigomis, karitatyvinėmis organizaci
jomis, su BALF ir LRK. Dėl to Cen
tro Komitetas prašo visų LTB Apy
linkių Komitetų pirmininkus sudary
ti negalėsiančių emigruoti lietuvių 
tremtinių sąrašus, kaip nurodyta C. 
Komiteto aplinkraštyje, ir prisiųsti 
jam šiuo adresų: Muencheų 27. La- 
montstr. 21.

Dar 1947 m. inž. Viliušio vado
vaujamas apylinkės komitetas iš
kėlė sumanymą Freiburge pasta
tyti lietuvišką paminklą, kuriam 
pagrindą davė mirusiojo Augustino 
Bario paliktas 13,000 RM turtas. 
Vėliau lietuvių patikėtinio adv. M. 
Varaniaus buvo išnuomotas 30-čiai

J. A. VALSTYBĖSE
— Philadelphia. Pa., spausdinamas 

įtakingas ir plačiai skaitomas Ukrai
ną laikraštis „Amerika" gražiai ir 
plačiai paminėjo J. E. Vyskupo Pe- 
tro-Pranciškaus Bučio auksinį kuni
gystės jubiliejų. Prie įdomaus straips
nio įdėtas ir garbingojo Jubiliato at
vaizdas. Lenkų katalikų dienraštis 
„Dziennik Chicagoski" taip pat davė 
žinių apie vysk. Bučį jubiliejaus ir 
Amerikon atsilankymo progomis. (Dr.)

— Lenkų laikraštis „Jednosc“ spaus
dinamas Philadelphia, Pa., parašė ve
damąjį straipsnį apie J. E. vyskupo 
V. Brizgio misiją Amerikoje. Veda
mąjį pavadino: „Vyskupas Brizgys 
pavaizdavo lietuvių tautos belais
vę“. (Dr.)

— „The Philadelphia Inquirer" įdė
jo senatoriaus Martino raštą, kuri
ame aštriai kritikuojama JAV vyriau
sybė dėl tupčlojimo prieš Maskvos 
ateistinį bolševizmą, pavergusį visą 
eilę tautų. Sen. Martino rašte yra pa
minėtas ir bolševikų pavergtosios Lie
tuvos vardas. (Dr.)

LKJ primininkas kun. P. M. Juras 
paskelbė konkursą ir dovanas už 
geriausius straipsnius lietuvybės ug
dymo reikalu, kurie tilps Amerikos 
lietuvių katalikiškuose laikraščiuose 
iki rugsėjo 1 d. Temą laisvai pasi
renka kiekvienas rašantysis. Strai
psnius pasirašinėti tik slapyvardžiais.

Dovanos skiriamos tokios: pirma — 
25 dol., antra — 15 trečia — 10, ket
virta ir penkta dovanna po 10 dol. 
vertės knygų. Stipendijų komisiją 
sudaro prel. K. Urbonavičius. „Drau
go" redaktorius L. Simutis, „Garso“ 
redaktorius M. Zujus, „Darbininko" 
redaktorius A. Knežys ir „Amerikos" 
redaktorius A. Šerkšnas. (A.)

KANADOJE

generalinio konsulo New Yorke J. 
Budrio didelė nuotrauka. (Dr.)

— „The Ensign", Ottawa (Kanado
je) katalikų savaitraštis, savo 36 nu
merio (liepos 2 d.) visą 16-tąjį puslapį 
paskiria žinioms apie bolševikų oku
puotosios Lietuvos vargus ir Ameri
kos lietuvių veiklą jai išlaisvinti. 
Minimas prel. M. Krupavičiaus, min. 
Sidzikausko ir vysk. V. Brizgio lan
kymasis Amerikoje ir jų čia padaryti 
žygiai visuomenei ir vyriausybei pain
formuoti apie dabartinę Lietuvos 
būklę.

Toje pačioje „The Ensign" laidoje 
yra išspausdintas (lietuviškai) J. Bu
drio laiškas, kuriuo Jis skatina į Ka
nadą atvykusius tremtinius tą Lietu
vai ir lietuviams prielankų savaitraš
tį prenumeruoti. (Dr.)

— „Winnipeg Tribune" birželio 21d. 
įsidėjo gen. St. Raštikio fotografiją: 
rašoma, jog jis neseniai yra atvykęs 
iš tremties į JAV ir kad generolas 
pareiškęs, jog karas esąs neišvengia
mas. (Dr.)

— „Skautų Aido“, kuris netrukus 
žada pasirodyti Kanadoj, vyriausiu 
redaktorium pakviestas sktn. kap. 
Petras Jurgėla-Jurgelevičius. Atsako
muoju redaktoriumi bus V, Šarūnas. 
Redakcijos adresas: 37 Indian Trail, 
Toronto. Ont., Canada. (Dr.)

PRANCŪZIJOJE
— Genovaitė Irena Židonytė nese

niai vykusiai Sorbonnos universitete, 
Paryžiuje, apgynė tėzę apie garsų 
lietuvį poetą O. V. Milosz ir gavo 
doktoratą. Po to tuojau kai kurie 
Šveicarijos laikraščiai kreipėsi į nau
ją daktarę, prašydami straipsnio apie 
Mllosz’ių, nes Šveicarijoj labai skai
tomos Jo leidžiamos knygos ir lanko
mi teatrai, kuriuose vaidinami jo 
veikalai.

KOLUMBIJOJE

Amalu mokykla duoda darbą 
i rankas

AMATŲ MOKYMOSI' ANGLŲ ZONOJE REIKALU

Liepos 6 d. anglų zonos lietuvių 
ęsąatų mokykla Diepholze išleido 
pirmąją laidą — iš viso 105 asme
nis (šiuvejų, batsiuvių, dailidžių, 
murininku, automechanikų, elektro
technikų ir radijo technikų spe
cialybių). Akto proga buvo suren
gta mokinių darbų parodėlė, • kuri 
iškalbingai demonstravo įgytus 
sugebėjimus. Visos sąlygos yra 
sėkmingam antros laidos darbui, 
tiktai trūksta mokinių. Kol kas i 
sekančią laidą atsiuntė prašymus 
tik 30 asmenų. Į amatų mokyklą 
priimami asmenys tarp 18—50 
metų.

Šiandien anglų zonoje dar yra 
apie 10.000 lietuvių. Tad tokį ma
žą mokinių skaičių galima laikyti 
mūsų visuomenės visiško amatais 
nesidomejimo išraiška. Tai labai 
liūdnas reiškinys, nes 90% mūsų 
emigrantų užjūriuose tegaus fizinį 
darbą ir, neturėdami amatų žinių, 
gali būti tik juodadarbiai darbi
ninkai ir didesnes pajamas galės 
gauti tik įtempdami savo fizines 
jėgas — dirbdami fiziškai sunkesnį 
ar nesveiką darbą. Bendras išsila
vinimas, teisės ar filosofijos diplo
mai ir kt. tik išimtinais atvejais 
gali šiek tiek padėti. Daugumas 
lietuvių galvoja išvykti į USA ir 
praleidžia progą pramokti statybos 
amatų — geriausiai apmokamo 
USA darbo ir darbo, kuriam ne
graso nedarbo pavojus.

Šiomis dienomis Diepholzo ama
tų mokyklos direktorius inž. Kutka 
gavo iš vieno buv. amatų mokyk
los mokinio A. P. laišką, kuris, tik 
įpusėjęs mokyklos kursą, emigravo 
į JAV. Šio aktualaus laiško iš
trauką čia pateikiame: „Vis dėlto 
aš pasiekiau savo užsibrėžto tikslo, 
— tapau mūrininku. Jau penkios 
dienos, kai dirbu Amerikoje ir vis 
prie mūrijimo. Ir kaip atrodo, aš 
geriausiai padariau, pasirinkdamas 
mūrininko amatą. Dar neblogai 
stalių. Taip, atrodo iš pirmųjų 
vaizdų. Unijos lįums tik padeda 
ta prasme, kad jie dirba uz 2,5 dol. 
per vai., o mes gauname mažiau.

Prileiskim žmogus turi pastovų 
darbą ir dirba 8 vai., o po jų dar 

'gali privačiai 3—4 vai. mūryti — 
kaminus, sienas, laiptus, gali bal
tinti, tinkuoti, o tokiu darbu labai 
daug ir už valandžiukę po 1,5 dol. 
Taip kad Diepholzo amatų mo- 
kykla davė darbą į rankas, kuris 
man bus labai ir labai naudingas. 
Baigusius mokykla, kaip pasakoja 
vietiniai gyventojai, Unija turi pri
imti. Todėl aš prašau Jūsų, jeigu 
yra galimybe, išrašykite ir prisiųs- 
kite man pažymėjimą. Visiems 
mokiniams turėčiau patarti lankyti 
mūrininkų ir stalių skyrius ir dir
bti įtemptai, ries darbo nemokė
jimas atima duoną. Mokykitės 
anglų kalbos, nes čia tam laiko 
nėra, o kalbėti reikia iš pirmos 
dienos."

Tad kreipiuos į anglų zonos tau
tiečius, siūlydamas nepraleisti taip 
naudingos progos. Nesvarbu, kad 
tikitės po trijų menesių emigruoti; 
kaip iš pateikto laiško matyti, ir 
keli mėnėšiai gali būti naudingi.

Dėl mažo mokinių skaičiaus 
amatų mokyklai graso uždarymas. 
Kol kas pasisekė įstojimo į mo
kyklą terminą prailginti iki liepos 
men. 25 d. Tikiuos, kad laikraštis 
su šiuo paraginimu pasieks jus dar 
prieš liepos m. 25 d.

Negaišdami registruokitės vietos 
DPACSe. Sąlygas ir kitas detales 
apie amatų mokyklą galite suži
noti vietos komitete. Yra pasirū
pinta, kad persikėlimas į Diep
holzo amatų mokyklą neturėtų jo
kios blogos įtakos mokinių emi
gracijai ar emigracijos dokumentų 
sudarymui net ir tuo atveju, jei 
mokinio šeima lieka senoje sto
vykloje. Stodami į mokykla, turė
site naudos patys, padėsite išlai
kyti šį švietimo centrą ir tuo 
pačiu sudarysite sąlygas ir kitiems 
pramokti amato.

Dipl. inž. A. Nasvytis, 
Anglų zonos spec, mokyklų 

inspektorius

metų 16 kapų vietai sklypas ir su
daryta paminklui statyti sutartis. 
Bet tik po pinigų reformos dosnių
jų tautiečių aukų dėka ir ypatin
gų M. Varaniaus pasiaukojimų pa
minklas pradėtas statyti, o Varani- 
ui išvykus šį pavasarį Australijon, 
jis pabaigtas naujojo patikėtino 
stud. St. Tiškevičiaus rūpesčiu.

Paminklas pastatytas pagal dail. 
V. K. Jonyno ir P. Valiaus projek-' 
tą ir atsiėjo 4000.— DM. Čia palai
doti 7 tautiečiai; 10 žuvusiųjų per 
1944 m. bombordavimus palaidoti 
bendrajame kape, o kiti 4 miesto 
kapinėse. Paminklo apatinė dalis 
— koplytėlė pagaminta iš dirb
tinio akmens, o viršutinė — su 
saulė viršuje — iš geležies. Pa
minkle yra įrašas: „Cruce signasti 
viam Lithuaniae, 1949." Techninę 
statybos priežiūrą kruopščiai at
liko inž. Edv. Kirsnauskas, gi že
mės darbus — pasiaukoję tautie
čiai.

Tuo bendru lietuviškojo solidaru
mo ženklu birželio 26 d. iškilmin
gai atidarytas šis įnirusiems trem
tyje lietuviams pagerbti pamink
las, dalyvaujant vietos lietuvių 
kolonijai ir kitų tautybių svečiams. 
Turiningas kalbas pasakė patikė- 
zinis St. Tiškevičius ir klebonas 
kun. Kaunas, pašventinęs šį pa
minklą. Kalbėjo ir miesto valdy
bos atstovas, kuris teigiamai ver
tino lietuvių tautos prisirišimą 
prie tikybos, pasveikino vyr. bur
mistro vardu ir pažadėjo rūpintis 
šio paminklo ir kapų priežiūra, kai' 
lietuviai emigruos iš Freiburgo. 
Gražią kalbą pasakė DP karinin
kas p. Mercier, tarp kitko pažy
mėdamas, kad paminklas vaizduo
jąs lietuvių tautos kalvarijas ir 
kad šiuose kapuose guli suklupu
sieji beeidami tas kalvarijas. Į tas 
kalbas jautriais žodžiais atsakė 
studentų kapelionas dekanas kun. 
F. Gureckas, tarpkitko pažymėda
mas, kad Freiburgo mieste lietu
viai tremtiniai jautęsi bene geriau
siai, kaip kitur Vokietijoj.

A. Čepulis

— Toronte kun., dr. J. Gutausko ini
ciatyva organizuojami parapijos lie
tuviai vaikučiai siekiant juose ug
dyti tautinius ir religinius idealus. 
Siam sąjūdžiui pritaria lietuviai mo
kytojai ir žada talkininkauti (Dr.)

— Kanadoje einąs didžiausias anglų 
kalba leidžiamas katalikiškas laikraš
tis „ENSIGN" išspausdino lietuvių 
kalba atsišaukimą, kviesdamas lietu
vius įvesti jame lietuvių kalba lietu
višką skyrių. Ten pat įdėta Lietuvos

Collegas
odon. cand. Pelagiją Bra- 

siūnaitę ir dipl. inž.. Stepą 
Leveckj, sukūrusius lietu
višką šeimą, sveikiname ir 
linkime daug laimės.

Julija ir Zigmas 
Smilgevičiai

Is Heilbronno lietuviu

SKELBIMAI

— Nesenai Kolumbijon atvykę 
aukštąjį mokslą baigę lietuviai gavo 
atsakingus darbus savo srityje. Dr. 
Liaugminas skaito Bogotos universi
tete filosofijos paskaitas, agr. Balse
vičius gavo atsakingą vietą sėklų 
sekcijos stoty Bogotoje, veter. dr. 
Karnauskas dirba Medellin žemės 
ūkio rūmuose, odont. dr. Petrutė To- 
toraitienė dirba Antijokijos universi
teto odontologijos klinikoj, dr. fil. D. 
Narutavičiutė pakviesta organizuoti 
žurnalistikos katedrą tame pačiame 
Antijokijos universitete. Inžinieriai, 
kurie sudarė Liet. Inžinierių Sąjungos 
skyrių Bogotoje, beveik visi dirba sa
vo srity. (Dr.)

l'ENECUELOJE
Gegužės 1—8 d. San Feline įvyko 

žemės ūkio gaminių paroda, kurioj 
su savo gaminiais dalyvavo ir dvi 
lietuviškos įmonės iš Cevakovos: inž. 
Deveikiai su savo šaldomu ir valgo
mų Jedų gaminiais ir Aušrota-Raze- 
vičius su lietuviškų dešrų gaminiais. 
Abi įmonės gavo diplomus bei premi* 
Jas: Deveikiai — diplomą ir 100 Bs., 
o Aušrota-Radzevičius — diplomą ir 
200 Bs. E. J.

LIETUVIAI GYDYTOJAI 
perkasi LĖKTUVUS

Amerikos lietuvis gydytojas 
chirurgas Aleksandras Braze- 
Brazevičius, Amerikos Chirurgų

ligoniu kolonijos
— Čia IRO sanatorijoj esančius ___ ______________

lietuvius ligonius aplankė Tėvas Kolegijos narys, jau kuris laikas 
Gutauskas, SJ. Bendravo su jais 
ištisą savaitę. Buvo atsivežęs apa
ratą šviesiniams paveikslams. Jo 
religinėse paskaitose lankėsi ne 
tik lietuviai, bet ir daugelis kita
taučių.

— Heilbronno IRO sanatorijos seansus davė plačiai pasaulyje 
drabužių sandėlio vedėju paskir- P^r^jęs burtininkas Kalang, 
tas lietuvis Pr. Gaižauskas. Tarp 
šimtų kitų tautybių tarnautojų

• šiuo metų sanatorijoj yra tik trys 
lietuviai.

— Tarp lietuvių ligonių yra ke
letas studentų, kurie, nepaisydami 
savo ligos, stengiasi tęsti savo

. studijas, nors ir lovoj gulėdami.
— Iš šios sanatorijos išėjo pir-

, mas ligonių transportas į Schloss 
, Elmau sanatoriją netoli Garmischo, n ■ 1 ■■ ■

Bavarijon. Išgabenta keliasdešimt, Paieškojimai 
vėliau numatoma ir daugiau. Bu- Mrs Anna S17ū st„
vo numatyta perkeldinti ir keletą Pittsburgh, 4, pa., ieško Povilo Kriu- 
lietuvių, bet kol kas dar palikta. *• ‘%

—dem— vis. Milaišių km.

kaip yra nusipirkęs nuosavą lėk
tuvą ir juo skraido pas pacientus 
ar šiaip pramogai. - dem -

MODERNIŠKAS KERĖTOJAS
Karlsruhė j e pastaruoju laiku

kurio seansus jau yra žiūrėję 
Anglijos karalius ir kiti žymūs 
asmens. Jis žiūrovų akyse leidžia 
išnykti gyviems žmonėms, išau
gina medžius, susmulkina žmo
gaus kūną į kelias dalis ir parodo 
e’lę kitų fakiriškų monų. Ir nie
kas negali išaiškinti, kaip jis tai 
padaro. - dem -

REIKALINGAS DAILIDĖ AMERIKOJ
Man reikalingas carpenter (dailidė) 

namui pristatyti. Tuojau jam bus su
daryti dokumentai per NCWC imi
gracijai į JAV. Kandidatas turi būti 
doras žmogus ir jau Lietuvoje dirbęs 
dailidės darbą. Amžiaus riba — 50 
metų. Gali būti ir vedęs, bet su ma-. 
ža šeima. Su stovyklos klebono ates
tacija suinteresuotieji gali kreiptis 
šiuo adresu: Antanina Malcevičienė, 
43 Alphonse St., Rochester 5, N.Y.

išeina šeštadieniais. Atskiro numerio kaina 50 pf. 
pLIUUIIUI 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 KiWonan, Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 

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

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

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje lt Australijoje — 3 šilingai, 
visur kitur užsieniuose atsiskaitoma pagal DM kursą.
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Sovietai kaltina Italija 
prisidėjus prie Atlanto pakto
Iš Italijos pusės kaltinimai laikomi „absurdiškais ir juokingais", o 

iš britų pusės — „liguistais".

kad jų gamybos ir panaudojimo 
bazės išplečiamos i vis platesnes 
sritis (pačioje Amerikoje taip pat 
statoma naujų dirbtuvių tiems 
ginklams), rodo, kad Vakarų val
stybių vadai ir tautų atstovai laiko 
šitokį ginklavimąsi reikalingu. Ar
gi galima manyti, kad visi tie 
milijardinių kaštų pasirengimai da
romi tik „dėl akių", tariant žvirb
liams šaudyti? . . .

Slapti pasitarimai šiomis dieno
mis vyko ir kitur. Anglijos prem
jero Attlee sušauktas slaptas pa
sitarimas su opozicijos vadais 
buvo įdomus tuo, kad pereitojo 
„karo vedimo tėvas"

VVinstonasChurchillis buvo kvies-

Trumanas tiki patvaria taika
Prezidentas kalbėjo masonų ložės jubiliejaus proga

Čikaga. Prez. Trumanas čia ma- ir teisę laisvai išpažinti religijai.. 
šonų ložės, kurios jis yra narys, Ji nepadaro nei valstybės, nei žmo- 
deimantinio jubiliejaus proga pa- gaus arba kokio nors žmonių kū- 
sakė kalbą, iškeldamas aikštėn rinio Dievu“. Prezidentas pabrėžė: 
skirtumą tarp demokratinės tautų „Viso pasaulio tautos laukia, kad 
santvarkos ir' totalitarinės pašau- JAV vadovautų didžiausiajam kry- 
lio diktatūros. „Mes esame nuo- žiaus žygiui už taiką. Nelengvai 
monės, kad žmonės visame pašau* mes to uždavinio ėmėmės, ir mes 
lyje turi patirti tiesą ne tik apie jį vykdysime iki galo." 
mus, bet ir apie visus dalykus, ku
rie giliausiai juos liečia. Tik kai TĄ V w nnJi ifi
Žmonės pažįsta tiesą, jie įstengia U VFremaiiaija
dirbti už taikingą pasaulį... Mū- ’Vašingtonas. JAV susirupinu-

Berlynas. So v. Sąjunga savo no
toje, paskelbtoje per Maskvos ra

diją, kaltina Italiją prisidėjus prie 
Atlanto pakto. Notoje sakoma, 
kad sudarytoji tarkos sutartis su 
Italija įpareigojanti ją draugišku
mo santykiams su visomis sutartį 
pasirašiusiomis valstybėmis ir ne
siimti jokių priemonių, kurios bū
tų nukreiptos prieš bet kurią iš 
šių valstybių. Sov. Sąjunga laiko, 
sakoma toliau notoje, kad prisidė
jusi prie Atlanto pakto Italija įs
tojo į militarinę sąjungą, kuri yra 
nukreipta prieš Sov. Sąjungą ir 
prieš liaudies demokratijas.

Roma. Italijos ižs. reik, ministe
rijos kalbėtojas, rusų notą, pava
dino „absurdiška ir juokinga" ir 
pažymėjo, kad protestui nėra jo
kio pagrindo.

Londonas. D. Britanija paneigė 
sovietų tvirtinimus, kad Italija, 
prisidėjus prie Atlanto pakto, pa

žeidė taikos sutartį, Britų užs. reik, 
ministerijos kalbėtojas pareiškė, 
kad Vakarų valstybės nemanan
čios Italijos karinių pajėgų didinti 
ir apginkluoti, išeidamos iš taikos 
sutarties nustatytų ribų. Sovietų 
tvirtinimus, esą Italija, prisidėjus 
prie Atlanto pakto, įsijungė į 
agresyvius tikslus turinčią sąjun
gą, jis pavadino „liguistais”'.

Buv. JAV užs. reik. min. Mar- 
shallis per interview pareiškė, 
kad Atlanto paktas labai pageri
na JAV saugumą ir drauge pat
varios taikos perspektyyas. Dvy
lika antikomunistinių Atlanto 
pakto valstybių davė savo įįnašą 
tuo paktu pasaulio taikai tuo, 
kad jos vienaprasmiškai pareiš
kia, jog joks eventuolus užpuoli
kas negalėtų laimėti trečiojo pa
saulinio karo. Ryšium su paktu 
Marshallis taip pat pritarė JAV 
vyriausybės planui dėl ginklų 
pagalbos Europai.

tas pasisakyti svarbiais gynybos 
klausimais.

Churchillis, kaip žinome, vyriau
sias opozicijos vadas, kartu su 
Edenu, kuris irgi tame pasitarime 
dalyvavo. Nors šiuo metu jau eina 
rinkiminė kova dėl busimųjų par
lamento rinkimų, nors darbiečių 
vyriausybė tikrai neturėtų parti
nio intereso šauktis pagalbos savo 
žymiausio partinio priešo, Chur- 
chillio, tačiau ji jo šaukiasi, kai 
eina reikalas apie svarbiuosius 
krašto gynybos klausimus. Matyt, 
krašto gynybos ir tarptautinė pa
dėtis laikoma tokia, kad reikalin
ga siekti viso krašto ir visokių 
pakraipų lyderių bendradarbiavi
mo. Galima spėti, kad ir tame slap
tame posėdyje buvo paliestas tarp 
kitko ir atominių bombų reikalas. 
Prisimintinas čia Churchillio pasi
sakymas neseniai: Jei Amerika 
nebūtų turėjusi atominės bombos, 
tai priešo — suprask: bolševikų —

sų užsienių politika remiasi išaiš
kinama viešąja nuomone, ir ji yra 
demokratinio proceso išdava, kur 
turi galios bendroji visos tautos 
pažiūra ... Užsienių politikos for
mavimas iš demokratinių kraštų 
pusės tegu būna lėtesnis ir ilgai 
trunkąs, bet išdava turi patvarumo. 
Tik totalitarinėse valstybėse užsie
nio politika gali būti perversmin- 
ga arba slapta radikaliai pakeičia
ma. Tarp totalitarinių valstybių 
nuomonių skirtumai staiga gali 
patapti viešais konfliktais ir są
jungininkai per naktį gali pavirsti 
į priešus". Toliau prez. Trumanas 
pareiškė: „Aš optimistiškai žiūriu, 
į ateitį, nes tikiu, kad demokrati
niai principai, kurie išbandyti lais
vose valstybėse ir dabar laimi vi
same pasaulyje šalininkų, turi di
džiausios patraukiamosios jėgos 
žmonių dvasiai.. Nes demokratija 
kalba apie galimybę, kuri visiems 
turi būti pasiūloma, sąžinės laisvę

sios pagerinti savo karines pozi
cijas tolimoje šiaurėje. Jų tarpe 
minimas projektas įrengti opera
tyvinei bazei Grondal fijorde, 
esančiame prie pietvakarinio 
Grenlandijos iškyšulio. Šia baze 
naudotųsi amerikiečių laivai, ope
ruoją šiaurės srityje. Derybos šiuo 
klausimu tarp JAV ir Danijos, 
kuriai priklauso Grenlandija, tę
siasi jau dveji metai,-nes Danija, 
būdama prie pat Sov. Sąjungos, 
delsia sudaryti su JAV įsiparei
gojimus, liečiančius apsigynimo 
bazių įrengimą. Nuo karo pabai
gos tfAV neturi savo kariuome
nės Grenlandijoje.

Kopenhaga. Danų užs. reik, mi
nistras pareiškė, jog jis nežinąs 
apie jokią, Vašingtono pranešime 
kalbamą, amerikiečių operaty
vinę bazę Grenlandijoje. Gren
landijos administravimo reika
lams kalbėtojas šiame reikale 
įžiūri gryną nesusipratimą.

Kinijoj komunistai vėl puola
JAV RENGIASI SUSTABDYTI KOMUNISTŲ EKSPANSIJĄ TOL.

RYTUOSE

Honkongas. Komunistų karinės 
pajėgos, kurios dėl milžiniško 
Jagtsės upės potvinio buvo sulai
kytos, pradėjo seniai lauktą puo
limą prieš pietinę Kiniją.

pficialioji kinų komunistų žinių 
agentūra praneša, kad per pasta
ruosius tris karo metus komunistų 
armijos neteko 1 400 000 karių, jų 
tarpe 243 000 užmuštų, 982 000 su
žeistų, 140 000 patekusių į nelaisvę 
ir 188 000 dingusių.

Vašingtonas. Užs. reik- min. 
Achesonas artimiausiu laiku pa
tieksiąs pasiūlymus Kongresui ki
nų krizei aptarti. Aukštuose JAV

politiniuose sluogsniuose manoma, 
kad amerikiečių iki šiol varomoji 
beviltiškumo politika Kinijos atž
vilgiu turėtų būti pakeista dau
giau pozityvine laikysena. Ache
sonas ir prez. Trumanas mano pra
šyti Kongresą patvirtinti slaptą 
100 iki 150 mil. dol. fondą, kurie 
būtų panaudoti Tolimuose Rytuose 
komunizmo ekspansijai sulaikyti.

Komunistų radijas pranešė, kad 
įsteigtoji kiniečių — rusų draugiš
kumo sąjunga pasiuntė padėkos 
raštą Stalinui už jo „simpatiją ki
niečių išlaisvinimo sąjūdžiui ir už 
nuteiktą paramą".

Kas nauja politikoj šia savaite

lėktuvai jau būtų bombardavę Lon
doną! Taip, nežinia, kokia būtų 
buvusi pokarinės politikos raida, 
jei ne ta atominė bomba. Žinoma, 
niekas neabejoja, kad ir sovietai 
visą laiką krapštosi aplink savąją 
atominę bombą; bet taip pat nie
kas neabejoja, kad sovietai šiuo 
atžvilgiu yra dar žymiai atsilikę nuo 
Amerikos ir jos sąjungininkų. Ar 
galima manyti, kad Vakarų pasau
lis rankas sudėjęs lauks, kol so
vietai bus pasigaminę tiek tų bom
bų, kad galės griuvėsiais paversti 
Londoną, New Yorką ir dar ką?

Atlanto paktas
vis dėl to pereitos savaitės gale 
Amerikos senato dar nebuvo rati
fikuotas, nubalsavimas senate galų 
gale buvo numatytas liepos 21 d. 
Ilguose svarstymuose respubliko
nų senatorius Cain įnešė įdomų 
pakeitimo projektą. Pagal esamąjį 
projektą (10 §) nauji Atlanto pak
to organizacijos nariai gali būti 
priimti tik visiems pirmykščiams 
pakto pasirašytojams vienbalsiškai

TRUMPOS ŽINIOS

Slapti pasitarimai
Beveik nėra tos paslapties, kuri 

neišeitų į dienos šviesą, nors tai 
kartais gali ir ilgai trukti. Tačiau 
apie slaptąjį posėdį, į kurį šiomis 
dienomis JAV prezidentas buvo 
pakvietęs savo užs. reikalų mi
nister}, vyriausius karinius vado
vus ir keletą kitų svarbiu asme
nybių, tariamasi paslaptį sužinojus 
jau tuoj pat. O praėjus kelioms 
dienoms, jau ir visai atvirai buvo 
pranešama, jog

tame slaptame posėdyje buvo 
kalbama svarbiais

atominių bombų gaminimo ir 
panaudojimo klausimais.

Kiek šimtų ar tūkstančių atominių 
bombų ir kokio veikimo bombų 
Amerika šiuo metu jau turi, apie 
tai, žinoma, tuo tarpu dar niekas 
negalės pranešti. Taip pat mažai 
tikėtina, kad bus paskelbti ištisi 
anojo slaptojo posėdžio arba ne
trukus įvyksiančio Kongreso ato
miniams reikalams komisijos posė
džio protokolai. Tačiau laikoma 
tikru dalyku, kad slaptame pasita
rime pas prez. Trumaną buvo ap
tartas reikalas perduoti atominės 
bombos gamybos paslaptį sąjungi
ninkei Anglijai. Dar daugiau, spė-

-atviri pareiškimai
jama, kad Amerika ir Anglija su
sitars dėl būdų Anglijoje arba 
anglų įtakoje esančiuose kraštuose 
įrengti naujas atominių bombų 
arba bent jų dalių gamyklas. Ga
lėtų kas stebėtis, negi amerikie
čiai anglams, savo artimiausiems 
draugams, iki šiol nebūtų patikėję 
tos paslapties? Niekas iš pašali
nių to negali susekti. Tik žinoma, 
kad Amerikoje ir dabar dar veikia 
1946 metais priimtas įstatymas, pa
gal kurį Amerika sau draudžia 
perleisti atomines bombas arba jų 
gamybos priemones kuriam nors 
kitam kraštui. Tasai oficialusis ato
minės bombos monopolis taigi 
veikia iki dabar. Gal būt Ameri
kos Kongrese dabar bus įneštas 
projektas panaikinti tam monopo
liniam įstatymui. Yra aišku, kad 
JAV, Kanada ir Anglija, prireikus, 
ras būdų pasidalyti ne tik atomi
nėmis paslaptimis, bet ir bombo
mis bei ju gamybos ir panaudoji
mo priemonėmis. Vis dėlto

būdinga tai, kad dabar jau ir 
Anglija apginkluojama atominiais 
ginklais.

Kad tokie siaubingi ginklai, kaip 
atominės bombos, gaminami, ir

nutarus. Senatorius tad ir pasiūlė 
tą vienbalsiškumo veto teisę paša
linti, kad nesusidarytų kliūčių 
priimti į pakto narius tokias val
stybes, dėl kurių priėmimo vien
balsiškumas sunkiai galėtų būti 
pasiektas, pvz. dėl Ispanijos. Be 
to, numatoma į pakto narius kvies
ti dar ir Švediją, Graikiją, net 
Turkiją. Kad tomis valstybėmis 
domimasi, rodo ir tas faktas, kad 
kaip tik šiomis dienomis Amerikos 
finansų ministeris buvo nuvažia
vęs ne tik iki Romos, bet ir iki* 
Turkijos. Juk šiandien finansai, 
ūkis su politika ir karine strate
gija yra gerokai ankštai susiję. Kai 
ruošiamasi kam nors svarbiam, 
šalia generolų važinėja ir finansų 
bei prekybos ministerial . . .

J. D.

Sprogo municijos 
sandėlis Prūeme
Baden Badenas. Liepos 15d. vakare 

mažame Pruem. miestelyje susprogo 
municijos sandėlis, kuriame buvo lai
koma prancūzų kariuomenės sprogsta
moji medžiaga ir šaudmenys. Sprogi- 
jnas buvo toks stiprus, kad daugelio 
kilometrų spinduliu išbyrėjo langų 
stiklai. Pačiame Pruem miestelyje 
visai sunaikinta 76 namai, jų tarpe 
ligoninė. Ligi šiol turimomis žiniomis, 
žuvo 12 asmenų ir 150 sunkiai ar leng
vai sužeisti. Per tūkstantį žmonių liko 
be pastogės.

New Yorkas. Buv. amerikiečių ka
rinis gubernatorius Vokietijai g e n. 
Clay ir JAV atominės energijos 
komisijos pirmininkas D. A. L i 1 i e n- 
t h a 1 už ypatingus nuopelnus pasau
lio laisvei įgyvendinti, apdovanoti 
„laisvės medaliais“. Medalius įteikė 
buv. JAV karo min. Petterson, ku
ris šiuo metu yra prezidentas “Free
dom House“ — organizacijos, kovo
jančios dėl žmogaus teisių įgyvendi
nimo ir prieš diktatūrą.

New Yorkas. NYKT pranešimu, gen. 
Clay paruošė rankraštį savo knygai 
„Sprendįmas Vokietijoje“. Clay pa
reiškė, kad šioje knygoje bus paliesti 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos ap
sisprendimai dėl tolimesnės Sov. Są
jungos ekspansijos sulaikymo.

Vašingtonas. JAV senato komisija 
vienbalsiškai nutarė sumažinti išlai
das, skirtas karinėms pajėgoms 1010 
mil. dol. Ligšiolinis JAV karinis 
biudžetas buvo numatytas 14,2 mili
jardų dolerių.

Atėnai. JAV karo laivyno daliniai, 
vadovaujami viceadmirolo Forrest P. 
S her ma n n per manevrus Viduržemio 
jūroje aplankys Kretą, gavę tam 
Graikijos vyriausybės- sutikimą. To
liau šis laivynas, susidedąs iš 18 'vie
netų, padarys mandagumo vizitą Atė 
nuošė nuo liepos mėn. 21 iki 25 d.

Hcllywoodas. Buv. JT tarpininkas 
Palestinai Dr. Ralph Bunche apdo- 
vantas „Verpalinės gijos“ medaliu. 
Sis medalis kiekvienais metais įtei
kiamas vienam JAV negrui už nuo
pelnus demokratijos įgyvendinimui ir 
už rasinės intolerancijos švelninimą.

Briuselis. Frans -von Cauwelaert 
pastangos sudaryti naujajai Belgijos

vyriausybei liepos 17 d. atsidūrė mir
ties taške. Socialistai ir liberalai Cau- 
welaerto pasiūlymus atmetė/Sios par
tijos pabrėžė, kad jų nusistatymai dėl 
karaliaus Leopoldo III grįžimo nėra 
pasikeitusios.

Paryžius. Dalis streikuojančių au
stralų kasyklų darbininkų pirmadienį 
grįžo prie darbo. Australijos min. 
pirm. Chiefly atsišaukime į kasyklų 
darbininkus pareiškė: „Jus turite ap
sispręsti ir atsisakyti nuo džiūnjtf/ 
įstatymų, kurie yra komunistų tikė
jimas, arba stoti komunistų pusėje.*

Canberra. Australijos sostinėje? an
tradienį iškrito 30 cm sniego. Can
berra j e jau 20 metų nebuvo prisnlgę 
tiek daug sniego.

Lurdas. Čia liepos 21-25 d. vyksta 
Pax Christi kongresas. Iš vokietijos 
nuvykę apie 1200 maldininkų.

Paryžius. Prancūzijos užs. reik. min. 
Schumanas su atostogaujančiu Bevinu 
šį šeštadienį Paryžiuje turės pasikal
bėjimą apie rugsėjo mėn. numato
mus pasitarimus Vašingtone.

Bukareštas. Penkiems Rumunijos 
pogrindžio sąjūdžio vadams, kuriuos 
karinis tribunolas nuteisė birželio 
25 d., trečiadienį jau įvykdyta mirties 
bausmė. i

Maskva. Stalinas, dalyvaujant ir 
užs. reik. min. Vyšinskiui, priėmė 
britų pasiuntinį Maskvoje Sir D. Kel
ly. Tai pirmas Stalino susitikimas su 
britų diplomatu nuo 1948 m. Maskvos 
konferencijos.

Sofija. Bulgarijos parlamentas lig
šiolinį užs. reik. min. W. Kolarova, 
išrinko mirusio Dimitravo įpėdiniu 
— minsteriu pirminiku.

Svetimųjų valstybių atstovai < 
šnipinėja J. A. Valstybėse

Vašingtonas. Centrinė kontržvalgy
bos įstaiga Vašingtone pranešė Kon
gresui, kad 32 svetimųjų vyriausybių 
atstovai, kurie gavo įvažiavimo leidi
mus į JAV, esą šnipai. Kontržvalgy
ba nurodė, kad 29 asmens yra aukš
tieji komunistų partijos pareigūnai. 
Ryšium su tuo JAV teisingumo min. 
Tom Clark pranešė senato juridinei 
komisijai, kad Amerikos policija šiuo 
metu tikrina 28 užsienio JT tarnau
tojus. ar jie nėra įvelti į špionažo 
veiklą.

VOKIEČIŲ PABĖGĖLIAI NORI 
SUDARYTI EGZILINĘ VYRIAU

SYBĘ
Frankfurtas. Pabėgę iš sovietų 

zonos vokiečiai numato sudaryti 
sovietų okupuotosios Vokietijos 
egzilinę vyriausybę su savo būs
tine Bonnos mieste. Vadovaujan
tieji vokiečių politikai, pabėgę iš 
sovietų zonos, buvo slaptai susi
rinkę konferencijon, kurioje tu
rėjo būti išdirbtos detalės vyriau
sybei fudaryti. Šioji „vyriausybė“ 
atstovautų pabėgėlių iš rytų zo
nos interesams ir bendradarbiau

tų su federaline vyriausybe Vo
kietijos suvienijimo klausimais. 
Vyriausybės galva numatomas 
buv. Tiuringijos min. pirm. H. 
Brill, kuris šiuo metu yra Hesseno 
valst. sekretorius. Šioji grupė, 
kaip pranešama, būtų finansuo
jama rytu Vokietijos pramoni
ninkų.

Du milijonai vokiečių belaisvių 
Sov. Sąjungoje

Londonas. Lordo Vansitarto įtakoje 
esąs „Tarptautinis komitetas europi
niams klausimams nagrinėti“ savo 
pareiškime, nukreiptame į Vakarų 
valstybių vyriausybių šefus ir užsie
nio ministerius, o taip pat į popiežių 
bei į kitas bažnytinį gyvenimą vai
ruojančias asmenybes, pažymi, kad 
Sov. Sąjungoje laikomi du milijonai 
vokiečių karo belaisvių, bet ne 890.000, 
kaip tai buvo tvirtinęs Molotovas 
1947 m. kovo mėn. Toliau pažymima, 
kad koncentracijos stovyklose, sovie
tų okupuotoje Vokietijos zonoje, lai
koma 300.000 vyrų Mr moterų. Pareiš
kime reikalaujama sudaryti komisiją 
iš Vokietijos partijų atstovų ir JT 
delegato šiems reikalams ištirti.
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