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JAV neleis užplūsti Vakaru Europos
PREZ. TRUMANAS REIKALAUJA 1.450.000.000 DOL. KARINĖS PAGALBOS PROGRAMAI

Vašingtonas. Prez. Trumanas 
aną pirmadienį reikalavo JAV 
Kongresą pagreitinti 1,45 mili
jardų dol. ginklų pagalbos pro
gramos priėmimą užsieniui. Tru
manas pabrėžė, jog ši suma 
esanti reikalinga, kadangi drau
giškos tautos Vakarų Europoje ir 
kitur turinčios atstatyti savo 
gynybą prieš sovietų agresijos 
pavojų. Toliau prezidentas pa
reiškė, jog jo siūlymas atsižvel
giąs tik „į pačius būtiniausius 
mili tarinės pagalbos reikalavi
mus“. Iš savo patyrimo su ko
munizmu europiečiai įsitikino, 
jog reikalingas skydas prieš agre
siją, norint apsaugoti tiek savd 
politines institucijas, tiek savo 
ūkinio bei socialinio gyvenimo 
atgimimą, — kalbėjo prez. Tru
manas. Tos apsaugos dar nesą iš 
JT. Už tokią situaciją preziden
tas laiko atsakinga $ov. Sąjungą.

Prez. Trumanas pareiškė Kon
gresui, jog jis nenorįs pateikti 
duomenų, kiek atskiriems kraš
tams pristatytina ginklų. Jis rei
kalaująs bendro įgaliojimo gink
lais ir karine medžiaga aprūpin
ti Angliją, Prancūziją, Belgiją, 
Olandiją,| LuRsemburgą, Norve- 
giją, Daniją, Italiją. Graikiją, 
Turkiją, Persiją, Korėją, ir Fili
pinus. Papildomai JAV pagelbė
siančios Kanadai ir kitoms •Ame
rikos respublikoms sustiprinti 
savo gynybą. Aštuoni Europos 
kraštai planuoją kasmet išleisti 
5,5, milijardų dol. kariniams 
tikslams, — pažymėjo preziden
tas. „Aš siūlau“, sakė jis, „kad 

• tiems kraštams būtų teikiama 
trejopa pagalba: pirma, apibrėž
tų dolerių .sumų forma, kurio
mis jos būtų įgalintos pakelti 
savo ginklavimo produkciją,• ne- 
nukenčiant jų pastangoms ūki
škai atsistatyti. Antra, tiesioginis 
tam tikrų svarbių karinių apgink
lavimo dalykų pristatyn/as. Tre

ATLANTO PAKTAS - 300 milijonu žmonių santarvė
„TAI ŽINGSNIS KELYJE Į LAISVĄ PASAULĮ, LAISVĄ NUO BAIMĖS“

Vašingtonas. Prez. Trumanas 
pirmadienį pasirašė Siaur. At
lanto pakto ratifikacijos doku
mentus. Jis šį aktą pavadino 
žingsniu kelyje į „laisvą pasaulį, 
laisvą nuo baimės“.

„Didelė dauguma, kuria JAV 
senatas ratifikavo Atlanto paktą, 
yra džiugus įrodymas mūsų pa
siryžimui apsisaugoti nuo agresi
jos tuo, kad mes su kitomis 
valstybėmis kartu padarysime 
prieš ją bendrą pylimą“, taip 
komentavo JAV vyr. atstovas 
prie JT W. Austinas Atlanto 
pakto ratifikavimą JAV senate, 
kur iš 96 senatorių tik 13 balsavo 
prieš, būtent: fl respublikonų ir 
2 demokratai. „NewYork Times“ 
paktą vadina „pajėgiausia prie
mone, kuria JAV kada nors re
gimos taikos laikais yra parėmu-

čia, specialistų pagalba ginklus 
gaminant ir panaudojant ir lavi
namojo personalo pasiuntimas",- — 
kalbėjo prez.' Trumanas, pabrėž
damas, jog turi būti aišku, kad 
JAV agresijos atveju nežada lei
sti užplūsti Vakarų Europos tau
tų, kol JAV savo pačios pajėgas 
galėtų panaudoti. Kaip Atlanto 
paktas, taip ir ši programa esanti 
grynai defenzyvinio pobūdžio.

Vašingtonas. Ryšium su ginklų 
pagalbos programos projektu Va
šingtono Valst. Departamentas 
Kongresui pateikė išsamią oficia
lią pasaulio politinės, padėties 
analizę, kurioj sakoma, kad svar
biausioji siūlomosios ginklų pa
galbos užsieniui priežastis yra 
„Sov. Sąjungos politinė agresija* 
ir ekspansionistiniai tikslai“.

JAV generolai atvyksta Europon
LANKYSIS FRANKFURTE, LONDONE, PARYŽIUJE, VIENOJE

Vašingtonas. JAV karinė vyr. 
vadovybė penktadienį išskrenda 
Europon apsvarstyti ginklų pa
galbos programos sū Atlanto pak
to valstybių kariniais viršinin
kais. Atskrenda trys štabų virši
ninkai: armijos gen. O. Bradley, 
adm. L. Denfeld ir gen. H. Van
denberg, lydimi bendrojo štabo 
direktoriaus gen. maj. A. M. 
Gruenther. Per dešimtį dienų jie 
lankysis Frankfurte, Londone, 
Paryžiuje ir Vienoje. Dėl laiko 
stokos tai grupei nebūsią įma
noma aplankyti visų Atlanto 
pakto valstybių. Manoma, kad 
su kariniais kitų Atlanto pakto 
valstybių atstovais pasitarimams 
būsią galima skirti tinkamą vie
tą. Su Kanados štabo viršininko 
atstovu jau buvę neoficialūs pa
sitarimai dėl karinės organizaci
jos klausimų pagal Atlanto paktą.

Kariuomenės manevrai 
amerikiečiu zonoje

Heidelbergas. Rugsėjo 6—17 d. 
100.000 JAV karo laivyno ir 
aviacijos karių dalyvaujant pran
cūzų karinėms pajėgoms, atliks 
rudens manevrus amerikiečių 

sios. Jip sujungia per 300 milijo
nų žmonių Į santarvę, kurioj visi 
už vieną ir vienas už visus susi
jungia ginti taikos ir savo lais
vės ir saugumo“. BBC laiko ti
pingu tokį prancūzų komentaro 
balsą iš Paryžiaus: Atlanto pak
tas be karinės pagalbos būtų, 
girdi, įspėjimas „Dėmesio, pikti 
šūnės!“, nors šuns ir nebūtų.

Paryžius. Prancūzijos parla
mentas 398 balsais prieš 187 pe
reitą trečiadienį ratifikavo Atlan
to paktą. Opoziciją sudarė išskir
tinai komunistai, kurių' priešingą 
pasiūlymą, kad, girdi, paktas pa
didinsiąs 350 milijardų frankų 
Prancūzijos išlaidas, parlamentas 
atmetė 420 balsų prieš 187.

Priėš balsuojant, buvo audringi 
debatai, per kuriuos antradienį 
prieita net prie muštynių, iš ku

zonoje. Manevrų tikslas busiąs 
JAV karinių pajėgų stovinčių 
Vokietijoje, taktinio pajėgumo 
bandymas. Manevruose, kaip 
pranešama, dalyvaus taip pat 
sprausminių lėktuvų, bombone
šių ir kairo laivyno vienetų.

Viena. Austrijos vid. reik, mi
nisterija praneša, kad Vengrija, 
išilgai Austrijos sienos įrengė 
vad. „mirties sieną", kuri suda
ryta iš minų laukų ir aukštos 
įtampos elektros laidų aptvėrimų. 
Neseniai vengrų pasienio patru
lis, per neapsižiūrėjimą įžengęs į 
minų lauką, buvo sprogstančių 
minų sudraskytas. Pranešime sa
koma, kad minų laukai sudaro 
pavojų Austrijos pasienio gyven
tojams.

Stokholmas. Vienoje savo kal
boje Švedijos karinių pajėgų 
vyr. vadas gen. Jung paragino 
gyventojus būti pasiruošusiems 
apsaugoti savo laisvę, nes Šve
dijoj esanti maža, bet pavojinga 
grupė žmonių, kuri tarnaujanti 
vienai svetimai valstybei. Karo 
atvejų šie žmonės butų labai pa
vojingi, todėl jau dabar reika
linga imtis priemonių prieš 
penktąją koloną.

rių kai *kas išėjęs ąu mėlynais 
paakiais ir kruvinomis nosimis. 
Komunistai tvirtino, kad Atlanto 
paktas tarnaująs agresijai prieš 
Sov. Sąjungą. Pasirašydama 
Prancūzija būsianti įvelta į nau
ją karą. Kumunistas Duclos pa
reiškė, jog paktas esąs kapita
lizmo produktas, kuriuo rengia
mas naujas karas, kad apsau
gotų Ameriką nuo ūkinės krizės. 
„Paktas už karą, reakcijos pak
tas — štai kas yra Atlanto pak
tas !“x— šaukė jis.

Savo kalboje parlamente užs. 
reik. min. Schumanas aną pir
madienį pamatavo vyriausybės. 
nusistatymą ratifikuoti Atlanto 
paktui, kuris esąs geriausia ga
rantija Prancūzijos saugumui. 
Prancūzija nepageidaujanti nei 
izoliacijos, nei pasidavimo Sov.

ARTĖJAME PRIE LAISVES ŠALIES KRANTO. Jau tūkstančiai DP per 
Atlantą yra nukeliavę į JAV. Vaizde matyti dangoraižiai (plaukiant į New 
Yorką. Foto K. Daugėla

Sąjungai, o ypač norinti išvengti 
invazijos į savo sritį. Liaudies 
respublikonų atstovas P. P. Teit- 
gen taip pat pasisakė už pakto 
ratifikavimą. Komunistai ėmė 
šaukdami protestuoti, kai tas at
stovas pasakė: „Pagal Prūsijos 
karalių ir Rusijos carų pavyzdį 
taip pat Hitleris ir Stalinas pasi
dalijo tarp savęs Lenkiją“.

Lisabona. Portugalijos parla
mentas trečiadienį vakarą 80 
balsų prieš 3 ratifikavo Atlanto 
paktą.

LTB Apyg. Pirmininku 
suvažiavimas

Rugpiūčio 6 d. LTB Cen
tro Komitetas Stuttgarte — 
Fellbache Ludwigsburgstr. 
94 kviečia visų LTB Apy
gardų Pirmininkų suva
žiavimą, šia darbotvarke: 
10 vai. 1. LTB Centro 
Komiteto Pirmininko pra
nešimas, 2. LTB finansiniai 
reikalai, 3. LTB Apygar
dų Komitetų Pirmininkų 
pranešimai, 4. Apygardų 
reorganizacijos klausimas.. 
14 vai. 5. VLIKO atstovo 
pranešimas, 6. BALFo ir 
LRK Centro Valdybos atst. 
pranešimai, 7. Klausimai 
ir sumanymai.

Vašingtonas. Laukiama vėl pra- 
dėsiant veikti sustojusius munici- 
jos fabrikus Vakarų Europoj, jei
gu JAV Kongresas priims prez. 
Trumano pasiūlytąją karinės pa
galbos programą. Tų fabrikų ati
darymas duotų apylinkės gyven
tojams darbo.

JAV rengia komunistu 
kontrolės įstatymą

Vašingtonas. Kaip „N. Y. He
rald Tribūne“ rašo, JAV senato 
teisinė pakomisija patvirtino ko
munistų veiklos kontrolės įstaty
mą, numatantį 10 metų kalėjimo 
bausmę tiems, kurie planuotų 
J. A. Valstybėse įvesti sovietinio 
pavyzdžio diktatūrą. Šiuo įstaty
mu komunistams draudžiama už
imti valdžios vietas ir gauti pasą.

Berlynas. Britų licenzijuotas lai
kraštis „Socialdemokrat“ praneša, 
jog vienas buvęs Sachsenhauseno 
koncentr. stovyklos kalinys paklaus
tas pareiškė, kad šioje stovykloje, 
esančioje rusų zonoje, laikotarpyje 
nuo spalio mėn. 1946 m. iki 1949 m. 
pavasario išmirė 12.000 žmonių. Jis pa
pasakojo. kad daugelis kalinių nusi
žudė. šokdami ant aukštos (tampos 

.elektros laidų, kuriomis yra aptverta 
stovykla. Sovietai joje laiką poli
tiškai „nepageidaujamuosius“, kurių 
esą 27.000 kalinių. Transportai iš šios 
stovyklos ( Sov. Sąjungą vyksta du 
kartu per savaitę.

Maskva. Vienoje Tasso paskelbtoje 
notoje Sov. Sąjunga kaltina Jugosla
viją sudarius slaptą susitarimą su D. 
Britanija dėl atsisakymo nuo teritori
nių reikalavimų iš Austrijos.

1
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Kai skiriasi nuomonės dėl DP...
*

W. H. TUCK ATSISTATYDINIMO

Rengiamasi visuotiniam 
Amerikos lietuviu seimui

PRIEŽASTYS
IRO Tarybos sesija turėjo prasidėti birželio 

22d., bet dėl gen. direktoriaus W. H. Tuck 
atsistatydinimo ir dėl krizės IRO viršūnėse 
posėdžiai buvo atidėti iki birželio 28d. Vykd. 
Taryba buvo delegavusi sesijos eigos stebėti ir 
kitų reikalų atlikti D r. D. Jasaitį. Negalė
damas taip ilgai atidėtų posėdžių laukti, jis 
grįžo eilę reikalų sutvarkęs su atitinkamais 
pareigūnais, o posėdžių stebėti ir kur galima 
intervenuoti nuvyko,p. S. Garbačiaus
kas.

Birželio 20d. IRO centre W. H. Tucko at
sistatydinimas prilygo bombos sprogimui. Jau 
rytojaus dieną iš visų kraštų pradėjo plaukti 
telegramos laiškai. Buvo reiškiamas apgaile
stavimas dėl jo atsistatydinimo. Buvo prašo
mas tą atsistatydinimą atšaukti.

Iš atsistatydinimo motyvų pasakojama įvai
rių. Bet pagrindinis — tarpTucko ir W a - 
r e n o kilę nesusipratimų dėl IRO 
veiklos. Tuckas norėjo būtinai, jei ne metams, 
tai bent pusei metų IRO veiklą pratęsti, nes, 
jo manymu, jokiu būdu nebus galima žmoniš
kai "išspręsti ligonių, invalidų, senių ir eilės 
kitų DP klausimų. O JAV atstovas Warren pa
laiko nusistatymą, kad taupymo sumetimais 
reikia tą IRO aparatą ko greičiau likviduoti. 
Amerikos nusistatymą įtaigoja vienos 
tautybės nusistatymas, kad IRO 
savo misiją jau atlikusi. Del savo puikaus 
susiorganizavimo ir savo paslaugumo bei tur
tingumo tos tautybės DP jau baigia savo emi
graciją arba iki 1950 m. vasaros pabaigs. Tam 
tikrų nepalankių DP veiksnių yra taip pat 
nurodinėjama, kat tarp DP esą daug buvusių 
kolaborantų, kurie negalėdami emigruoti n o- 
rį ilgiau pagyventi Vokietijoj 
IRO pinigais. Šita akčija labai prie šir
dies ir kitom vyriausybėm, kuriom jau nusi
bodo DP klausimas ir kurios nebenori skirti

Kaip jau žinoma, naujasis DP bilius iš JAV Kongreso atstovų 
rūmų perduotas vienai komisijai, kurios pirmininkas yra 
M c C a r r a n. Sis naująjį bilių laiko „užsėdęs“, neduoda jam 
tolimesnės eigos, sakydamas, kad esą svarbesnių reikalų ir su 
naujuoju D.p bilium nesą jokio reikalo skubėti. Žydai dėl to 
pyksta ir laikraščiuose, kurie yra jų žinioj, nuolat klabina 
ši klausimą. McCarran užsispyrimą šitaip vaizduoja karika

tūra, kuri idėta „The Dayton Daily News“ (7,20).

Liepos 10 d. New Yorke įvyko doL Tuo tarpu pasiekta dar tik 
Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdo- apie 40% tos sumos. Manoma, kad 
mojo Komiteto pasitarimas su ry- iki seimo ir ypač paties seimo pro
tinių valstijų veikėjais. Dalyvavo ga vajus pasieks užsibrėžtąjį 
visas Vykdomas Komitetas — L. tikslą.
Simutis, A. Oils, P. Grigaitis ir M.
Vaidyla, beto apie 50 arčiau prie Visuotinis Amerikos lietuvių 
New Yorko gyvenančių veikėjų. 'Seimas šiemet, be abejo, bus įdo- 
Daugiaušia svarstyta šį rudenį nu- mus ir didelis. Visų pirma — toks 
matyto visuotinio Amerikos lietu- seimas pirmą kartą įvyks jau be 
vių seimo reikalas. Seimas bus diskusijų apie vienybės reikalingu- 
lapkričio 4—6 d. New Yorke, New mą, kadangi tas klausimas ne tik 
Yorker viešbutyje, tame pačiame, išspręstas, bet ir visuotinis vienin- 
kur gegužės mėnesį įvyko Ameri- gumo pageidavimas įvykdytas. Au
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos tra — galime būti tikri, kad šiame 
seimas. Nusistatyta toliau varyti seime jau gausingai dalyvaus ir 
Tarybos finansinį vajų ligi 100.000 naujai atvykusieji. (Drv.)

BALF direktorių suvažiavimas
Liepos 8—10d. New Yorke, Stat- Yorke pareigūnas, pateikė įdomių 

ler viešbutyje, įvyko BALF direk- žinių apie atvažiavusius trem- 
torių suvažiavimas, kuriam pir- tinius per šią katalikų organizaci- 
mininkavo pats BALFo pirmininkas ją. Per tą organizaciją atvažia- 
kun. Dr. J. Končius. Iš pranešimų vusių iki 'liepos mėn. tarpe lietu- 
paaiškėjo, jog BALFo finansinė viai pirmauja, būtent: lietuvių at- 
padėtis nėra tokia stipri, kaip vyko 6.142, lenkų 4.683, ukrainie- 
turėtų būti. Per penkis pastaruo- čių 2.968, latvių 517, estų 405. Iš 
sius mėnesius nuo vasario 1 d. viso maždaug iki liepos vidurio 
BALF piniginių aukų yra gavęs laukiama atvykstant per 9000 lie- 
16.925,82 dol., tuo pačiu laikotar- tuvių tremtinių. Taip pat pranešta, 
piu narių mokesčio gauta tik 736 kad visose Vokietijos zonose dar 
dol. Priskaičius kitas pajamas, yra likusių per 30.000 lietuvių. Bu- 
kaip našlaičių fondui aukas, namo to ir darbo garantijų dar turi apie 
rendų pajamas ir kt., iš viso su- 9000.

daugiau pinigų. Nuotaikas, ne
palankias DP, sudaro ir patys 
DP, nuvykę į emigracijos vietas 
ir blogai užsirekomen
davę. Kompromituojantieji žy
giai čia labai jautriai priimami 
ir virsta ginklu prieš visus DP.

Jau ir anksčiau Tuckas tu
rėjo susikirtimų su savo 
padėjėjais. O tie padėjėjai 
tai buvo Prancūzijai atstovavęs 
neprancūzas Jacobsenas. Ameri
kai atstovavęs neamerikietis Co
hen, Anglijai atstovavęs anglas 
Rucker. Su jais nesutardavęs 
Tuck, nes jis į D P problemą 
žiūrėjo idealisto akim. 
Tuck į IRO buvo atėjęs ne dėl 
didelės algos. Ją atiduodavęs 
Raudonajam Kryžiui. Idealizmo 
jis norėjo ir iš savo bendradarbių 
bei iš vyriausybių. Savo atsista
tydinimo rašte jis atvirai ir kar
čiai pareiškė: „...nebuvo laiko, 
nebuvo pinigų teisingai DP klau
simui išspręsti, o dar mažiau 
krikščioniškos meilės ... Per daug 
rūpėjo tautiniai, finansiniai inte
resai.“ Jis turėjo galvoje, kad 
atskiros valstybės nenorėjo dau
giau tremtinių įsileisti, nedavė 
pinigų, nesudarė specialistam, 
inteligentijai sąlygų emigracijai. 
Tuck neleisdavo DP traktuoti 
kaip prekę. (E)

Stalinas nekariausias dėl kakao!
„Prieš Europą nėra reįkalo kelti 

jokio karo, nes Europa savaime 
sugriūsianti", paaiškino Stalinas į 
vieno britų žurnalisto klausimą, 
ar Sov. Sąjunga numato kelti nau
ją karą Europoje. Toliau jis pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga galinti

gaminti viską, kas jai reikalinga, 
išskyrus kakao. Todėl jis nematąs 
jokio pagrindo, kodėl šalis, kurios 
tautinis gėrimas yra arbata, pra
dėtų karą vien dėl to, kad įsigytų 
kakao. (SL). Išvada — kol. Sov. Są
jungą nepristigs arbatos,karo nebus.

sidarė 21.461,51 dol. Suprantama, 
čia dar ne viskas. Drabužių, ava
lynėm ir kitokių reikmenių suau
kota daugiau, negu grynais pini
gais. Tačiau turint galvoje tokį 
milžinišką darbą, kokį atlieka 
BALF, visuomehės parama nėra 
didelė;

Vienas iš BALF direktorių J. 
Laučka,- kuris yra ir National Ca
tholic Resettlement Counicl New

BALF seimas šiemet įvyks spa
lio 7—8 d. Philadelphijoje. BALF 
šiuo metu tenka rūpintis ne tik 
tremtiniais anapus vandenyno, bet 
ir į šią.pusę atvykusiais, ypač dėl 
to, kad kaip tik tuo metu, kai 
tremtinių daug atvyksta, labai 
pasunkėjo įsikūrimo sąlygos. (Dr. 
Drv.)

Kapelione, ne viską matei!
Rašo Angliakasys*)

Paryžius. Kaip UP praneša, gau- 
listų frakcijos parlamente pirminin
kas P. Giacobbi dėl nuomonių skir
tumų atsisakė iš savo pareigų ir iš
stojo iš sąjūdžio vykdomojo komite
to. Neseniai iš de Gaulle sąjūdžio 
išstojo 4 parlamentarai. Laukiama 
tolimesnių pasitarimų.

t Kun. Dr. J. Vaitkevičius, 
m. j. G

Liepos 17 d. Amerikoje mirė 
Marijonų Generalinės Tarybos 
.narys ir Marijonų Kunigų Semi-, 
narijos dvasios vadas kun. Juo
zapas Vaitkevičius, DD., MIC. Ve
lionis buvo gimęs 1880 m. kunigu 
išbuvęs 46 metus. Į Marijonų 
vienuoliją įstojo 1919 m. Tai bu
vo gilaus proto ir didelės širdies 
kunigą*.-Jo veiklos bei sumanumo

Sunku man imt plunksną į ran
kas: nuo grąžto pasidarė tokios 
nemiklios, kad kartais ir laišką 
sunku parašyti. Jau lengviau porą 
valandų anglį laužti, nei plunksną 
varinėti po baltą popierį... Ale 
kai jau kas baksteli jautrion vie
ton, imu kreivezoti.

So pasigardžiavimu skaičiau ap-_ 
rašymą „Lietuvis kapelionas 1.000 
mtr. požemy". Smagu buvo skaityti 
jau vien todėl, kad kunigai susi
domėjo ne tik mūsų maldom, bet 
ir darbu. Tik vietoj gali žmogus 
suprasti, kas do darbas kasyklose. 
Mano zemlioko žmona norėjo bū
tinai nusileist požemin; prašė 
direktorių leidimo, žadėdamas 
dirbti tris dienas už dyką, ale tas 
neleido Gaila, o moterims būtų 
naudinga. Mat, kai kada jos vyte 
išveja darban, o žmogus norėtum 
atsipūsti...

Dovanokit, nuslydau nuo temos. 
Taigi, apie kapelioną požemy. 
Linksma buvo skaityti, o vietomis 
šypsojaus tai pro vieną, tai pro 
kitą ūsą. Mat, įdomu žinoti, kaip 
atrodo mūsų darbas matančiam 
pirmą kartą. Padirbėjus kurį laiką, 
viskas ima rodytis kitaip žmogus 
apsipranti ir nei tie suodžiai tiek 
baisūs, nei urvai.

Gaila, kad aš nesutikau kapeli-

vedęs į tą vietą, kur užgriuvo 
mano bendradarbius, kur^vieniem 
šonkaulius aplamdė, kitiem rankas 
sulaužė, tretiem kojas. Šiurpas 
apima, kai patiri, kad štai už ko
kių dešimties metrų griuvo cent
nerinis klodas ir pataikė darbinin
kui į galvą. Užmiršti žmogus tokiu 
momentu ir „Amžiną atilsį" sukal- 
"bėti...

Tiesa, tų nelaimių ne kasdien 
įvyksta, o kai da žmogus pasisau- 
gai, tai nieko ir neatsitinka. Man 
pačiam tai ne tiek kasykla baisi, 
kiek žmonės. Ak yra gerų draugų 
ir svetimšalių tarpe, ale yra ir 
biaurybių. Žiūrėk kitas tau tai 
grąžtą nudžiaus, tai pjūklą, tai bu
terbrodų neberasi. Mat, Stalino 
garbintojų nestinga, o kas jiem 
padovanot vieną dypuką anam 
Tėvui...

O kiek reikia prisibarti su tais 
šteigeriais! Tegul juos devyni! Ro
dos va, šiandien, padarei tiek ir 
tiek metrų, da pasistengei, kad 
gautum daugiau pinigo, o atėjęs 
šteigeris užrašo dviem ar trim me
trais mažiau. Eini žmogus nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių ir nieko 
negauni: ėtranger, sako, ir baigta. 
Nueini pas direktorių, nepriima: 
užimtas. O jis „užimtas" visuomet. 
Jeigu ir pavyksta prieiti, tai sako

Aš visiškai nesistebiu, kad yra 
privisę raudonų sindikatų. Jei 
direkcijos būtų sukalbamos, tai ir 
to raudonumo būtų mažiau. Ak, aš 
jiem nepriklausau. Savo prakaitu 
uždirbto franko jiem nekišu. Enka
vedistai išvežė mano brolius, o aš 
čia jiem talkininkausiu? Kad jie 
nesulauktų! Tegu aš pakentėsiu, 
bet raudonumu nesusitepsiu. Šian
dien čia, o rytoj būsiu kitur. O 
emigruojant dabar kiekviena val
stybė tyrinėja, ar nepriklausei 
raudonom organizacijom.

Nu, aš ir vėl nuklydau, mat ne- 
simezga mintys. Grįžtu prie žmo
nių. Čia visi, gali sakyti, žiaurūs. 
Čia, mat, ne salionas. Ateis štei
geris, apšauks, aprėks ir nežinai 
už ką. Jei atsakei ką, paspirs ko
ja ir niekam nepasiskųsi. Ne kar
tą mačiau, kaip vyrai išsikelia 
viršun ir čia kumštimis suveda 
sąskaitas. Švelniam žmogui čia 
neįmanoma dirbti. Su mandagumu 
nepasirodysi. Tiktai kai inžinierius 
kartais prašliaužia per tąją, pra
kalbina, tai žmogus lyg ir vėl žmo
gum pasijunti. O šiaip tu čia esi 
ne žmogus, o numeris. Niekas ta
vo pavardės neklausia, o tik nu
merio.

Tausot, aš ir norėjau pasakyti 
gerb. kapelionui, kad ne viską ma-

dėka, kitiems padedant, buvo ono požemy: būčiau daugiau paro- 
pastatyti dideli Marijonų gimnazi- dęs nei inžinieriai. Būčiau nuvedęs 
jos rūmai. Amerikoj jis buvo gar-*parodyti, kur angliakasių prakai-
sus savo misijomis ir teikiamomis 
rekolekcijomis. Prieš ' savo mirtį 
baigė rašyti didelį veikalą —
„Mąstymai kiekvienai metų die
nai", kuris suskirstytas į keturis 
tomus, maždaug 2000 psl. Pirmasis 
tomas jau atiduotas spausdinti.

tas-varvėte varva. Ten leidi žmo
gus grąžtą, skyla anglies gabalai, 
kyla dulkių tiršti debesys, o kava

— išeik iš kasyklos. O kur išeisi, tei. Reiktų čia pamatyti ne tik 
kad niekas nepriima. ' darbą, bet ir žmogų, pavirtusį į 
______  numerį. Žinau, kad mes kai kada

•) Belgijoj einančioj „Gimtojoj Sa
lyje“ šis rašinys yra atsiliepimas į 
tame laikraštyje anksčiau išspaus-

padauginam „šnapso", bet tai ne 
iš gero. Kasykla pradeda, o šnap- 
sas pribaigia. Požemy kamuoja

Kun. Antanas
Briska - prelatas

J. A. Valstybėse jau 7 prelatai 
lietuviai

Popiežius Pijus XII Nekalto Prasi
dėjimo parapijos kleboną Čikago
je — kun. Antaną Brišką pakėlė į 
prelatus su Very Reverend Mon
signor titulu. Naujasis prelatas,yra 
Nekalto Prasidėjimo parapijos or
ganizatorius, bažnyčios, mokyklos 
ir kitų pastatų statytojas. Gyvai 
dalyvauja visuomeninėj veikloj, 
ypač žmonių blaivinimo srityje, ir 
bendradarbiauja spaudoje. Per 
pastaruosius dvejus metus lietuvių 
visuomenė turėjo progos išgirsti, 
kad Šv. Tėvas net keliais ordinais 
apdovanojo kun. A. Brišką. Už ką 
tie orderiai ir tas paaukštinimas į 
prelatus?

Turime atsiminti, kad dvejų me
tų laikotarpiu kun. A.' Brišką net 
du kartus aplankė Romą. Pirmąjį 
kartą tenai nuvykęs savo lėšomis 
apmokėjo skolas tų rūmų, kuriuose 
įsteigta Lietuvių Kolegija Romoje, 
tuo būdu nusipelnydamas Kolegi
jos steigėjo vardą. Antrą kartą 
nuvykęs Romon atliko kitus prak
tiškus darbus Lietuvių Kolegijai. 
Tų kun. A. Briškos nuopelnų ne
galėjo nepastebėti Apaštalų Sos
tas. Niekas šiandien neabejoja, 
kad Kolegijai yra lemta suvaidinti 
didelį ir garbingą vaidmenį lietu
vių tautoje. Jos tikslas — padėti 
išlaikyti religines ir tautines bran
genybes ir rengti Lietuvai, kai ji 
vėl bus laisva ir nepriklausoma, 
kunigų.

Reikia pažymėti,, kad J. A. Val
stybėse dabar jau yra 7 lietuviai

išeina prakaitu... Būčiau parodęs kun. Gaidos straipsnį „Lietu- , , , ... ... vis kapellbnas 1000 mtr. požemy". Pa-tają, kur mano kolega dirba įbn- našus kun. Gaidos str. paskelbtas ir 
dęs vandeny iki juostos, o iš vir- „žiburių“ Nr. 59. Kaip būdingą čia . . , perspausdiname ir angliakasio rašinįsaus irgi vanduo laša. Bučiau nu- iš „Gimtosios Šalies“. Red.

dulkės, o viršuj šnapsas. Reikėtų 
mums išsivaduoti nuo abiejų „prie- 
telių", bet reikia, kad mums kas 
padėtų.

prelatai, būtent: M. Krušas, J. Am- 
botas, K. Urbonavičius, J. Miliaus
kas, J. Lipkus, J. Balkūnas ir A. 
Brišką. (Dr.)
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Kiekviena žinia iš LIETUVOS PADANGES primena didžiąją skriaudą
BELAISVIO ĮSPŪDŽIAI IŠ 

LIETUVOS
Vienas vokiečių leitenantas, 

buvęs rusų nelaisvėje Lietuvo
je. 1949 m. birželio 14 d. atvy
kęs į Detmoldą papasakojo sa
vo (spūdžius. Geriausiai jam 
esąs pažįstamas Kaunas, nors 
pora dienų ir buvęs Vilniuje, 
artimesnėse kauno . apylinkėse 
ir vėliau Klaipėdoje. T Kauną 
jis atvykęs 1944 m. spalio 5 d. 
ir gyvenęs iki 1948 m. gruodžio 
5d. su mažom pertraukom tuo 
atveju, kai turėdąvo tarnybos 
reikalais 2—3 dienoms išvykti, 
pvz., į Vilnių. Gyvenęs vokie
čių belaisvių lageryje ir ten 
gavęs pirmąjį darbą kaip in
žinierius prie įvairių lagerio 
įrengimų. Čia skaitytojams pa
teikiame to vokiečio būdinges
nių įspūdžių, kuriuos jis yra 
patyręs per ketverius * _ 
Lietuvoje.

metus

Gyventojų palankumas 
laisviam. — Iš lagerio mes 
me kasdien kolonom ^argybinių 
vedami į darbus. Dirbti turėjo visi 
baigiant kapitonu. Majoras jau ga
lėjo nedirbti. Dirbti mielai ėjo .vi
si, kadangi buvo galima rasti pro
gų sueiti į santykius su vietos gy
ventojais lietuviais, kuriem na 
vienas iš mūsų belaisvių turi būti 
dėkingas už savo gyvybę. Man 
nepatiko Lietuvos oras, nes vis 
daug lydavo. Retas buvo gražus 
sekmadienis. Bet žmonės, tiek mo
terys tiek ir vyrai, buvo mums 
ypatingai malonūs ir paslaugūs. 
Pasitaikydavo, kad žygiuojant ko
lonoje į darbą, praeiviai nuo šali
gatvio mesdavo mum duonos ke
palėlį arba cigarečių ir kitokių 
maisto produktų. Tai buvo daroma 
neprašant, o jei kas prašydavo, 
neatsakydavo pagalbos niekas. 
Daugelis iš belaisvių turėjo vieną 
kitą pažįstamą šeimą, kurioje vi
sokiom progom gaudavo pietus ar 
šiaip pavalgyti.

Kauno fabrikuose. — Aš dėl sa
vo profesijos turėjau ypatingą 
laisvę, kai pradėjau dirbti už la-

•U^ri° r’bU- Mano nuolatinė darbo 
vieta buvo pas miesto architektą 
Kaune, kurio įstaiga buvę prie ka
tedros. Ten dažniausiai darydavau
reikalingus brėžinius ir planus. Te- . . . , . , , . .. ,. . • , , .. „ .
ko daryti projektus Daugelių ply- seimos pasitikėjimą. Mat iš belais- įrašyti į komsomolcus, ypač gau- ji diena buvo darbo dienos. Be to, 
tinei, Sarginių plytinei ir „Elta" vių tarpo buvo rusų užverbuotų domi j juos geri mokiniai. Kaip už bažnytines sutuoktuves reika- 
radio fabrikui Vilniuje. Be to. tar- ampmeti ne tik savo draugus vo- giliai i jaunuomenę yra jaugęs laujama iki 2000 rublių. Ant Žalio- 
nybiškai lankiausi Maiste" kuris kiečius belaisvius, bet jie buvo komunizmas, negalėčiau pasakyti, jo kalno naujai pastatyta bazny-

dalies iau atstatytas ir turi ru- siunčiami ir vietos gyventojų tar- Priklauso nuo to, kam vaikai dau- čia, jos vardo nežinau; bus įreng- 
no čnininoti TS lortorirt Jrinau no ei rl 11 nrl a ■ cavn tavu ar Vn- ta i hihlirttpkrl Pažaislio vif

be
buvo-

Sklendžia mūsų mintys, it debesys Vakarų vėjuje, per gimtuosius kalnelius, ežerus, miškus . .. pas tuos, kurie 
kenčia žiaurią priespaudą ir žūva dėl Laisvės. Fpto V. Augustinas

78—80 kapeikos, obuolių kg — 
10—12 rbl.

Daržovių maža. Languose matyti 
kartais net bananų ir vynuogių, 
bet labai brangu. Kortelės panai
kintos nuo .1947 m. Maisto pro
duktų užtenka. Kas turi pinigų, 
nereikia badauti.

Rūbai taip pat iSbai brangūs, 
pvz.: vyr. kostiumas (ir dar blo
gas) — 750 rbl.; mot. šilkinis apa
tinis labai paprastas 230 rbl.; Vil
niaus fabriko „Elfą" radio apara
tas 800—1000 rbl.; motociklas 6000 
rbl.; auto „Moskovic", kuris nuo 
motoro iki signalo mygtuko yra 
„Opel-Kadet" modelio kopija, 8000 
rbl.; alus — 3—4 rbl.; ,,Vodka" — 
90 rbl.; 10 cigarečių (papirosai 
baigia nykti) 75 kapeikos ligi 1 
rbl. Geriausios cigaretės „Kova".

Restoranai ir valgyklos (lietuviš
kai atsimenu pavadinimą „užkan
dinė") veikia. Galima gerai paval
gyti tik daug sumokėjus. Už 7 
rublius pietūs geri, bet dar nėra 
sotūs — maža porcija.

Teko matyti ūkininkus kolonom, 
su transparentais priešakyje, atve
žant derlių — pyliavas. Žinoma,- 
jie taip daro tik verčiami. Tos kai
nos, kurias gauna ūkininkai už 
duokles, yra labai žemos. Rugių 
centneris apie 5 rublius. Šiaip per
kant produktus iš ūkininkų, kai
nos aukštos. Pieno litras 1—2 
rubliai.

Suimtieji į Petrašiūnus. — Gir
dėjau apie Nuolatinius areštus. 
1948 m. gegužės mėn. buvo depor
tacijos. Sako, kad iš Kauno išvežė 
apie 20 000 lietuvių. Girdėjau, kad 
likusieji yra gavę laiškų nuo iš
vežtųjų iš jSachalino. Gyventojai 

i buvo vežami sunkvežimiais į Pe
trašiūnus, kur anksčiau buvo be- 

I laisvių stovykla. Iš ten kraujami 
į traukinius. Kaunas tas dienas 

buvo kaip išmiręs. Gatvėse nesi
matė žmonių. Mačiau, kaip veža
muosius sunkvežimiuose saugojo 
7—8 milicininkai. Nei verksmo, 
nei pasipriešinimo neteko matyti, 

j Žmonės susitaikę su likimu. • Tas 
' dienas lietuviai kalbėjo: „Gal ry- 

-------- -S.X.. Jcacj vežė 
tuos, kurie vokiečių okupacijos 
metu kokiu nors būdu turėjo san- 

iš dalies jau atstatytas ir turi ru- ‘’““j"““ ’r Syvemujų .ar- ™ .o. v.., tykių su vokiečiais ar jų jstaigo-sišką vardą,' ir Petrašiūnuose. Kau- Pe “>Pmeti. is musų lagerio žinau giau pasiduoda: savo tėvų ar ko- ta | biblioteką. Pažaislio vienuoly- J ų Be( lieĮu.
ne veikia ir kiti fabrikai, ypatingai Ypatingai pas- munistinių organizacijų jtakai. nas uždarytas. Gyvena rusa . Baz-
verpyklos. Prisimenu „Drobę", šnipinėjimu. Pastarųjų įtaka yra. didele, bet ne- nycia odos veik.a. Žinau apie kad vežamiBji
v •• Qn;nri..K** fakrivai Kai jau kartą įsigyji pasitikėji-teko niekados girdėti, kad tarp te-ją todėl, kad ten esu kartą su .. ' _„Koton , „Spindulį . Šie fabrikai ..... . , ... galėjo pasiimti tik rūbų ir qal kiekj mą, tai lietuviai pasidaro net per-vų ir vaikų butų kokių nesusipra- draugais buvęs. Du mano draugai Jdaug mašinų gavo is Saksonijos. **' . .. . .. , . 7 . , . . . __ i;-.,;;,. maisto. Likusius jų daiktus konfis-Darbo jėgos jiem užtenka. Dirbą dau9 neatsargus. Aš turėjau vieną Urnų. Manau, kad vaika> daug>au buvo katalikai .r ėjo ten spazin- j-a““ j '-**• __ 1___ 1____ 1._ 1____ : l_:t.__- ....a. tirto Knnizrai hinrrt zmalinnai miimc . ...

lietuviai darbininkai ir rusai. Tarp 
jų santykiai šalti, nes rusai yra 
favorizuojami. Jiem tenka visos 
geresnės vietos. Darbas įmonėse 
dažniausiai neproduktingas, nes 
trūksta anglies. Yra fabrikų, kurie 
dirba tik oficialiai, pvz. popieriaus 
fabrikas Klaipėdoje. Popietis buvo 
įvežtas iš Vokietijos, ir Klaipėdos 
popieriaus fabrike pridėti tik to 
fabriko štampai. Klaipėdos Želi- 
stoff-fabrikai dirba iš tiesų. Visuo
se fabrikuose trūksta specialistų.

Kadangi aš tik į tarnybą ir iš 
j'os buvau lydimas, o darbo metu 
buvau laisvas, turėjau progos ar
čiau susipažinti su vietos gyvento
jais. Prisimenu dar kai kurių as
menų pavardes (Jas praleidžiame 
žinomais sumetimais. E.) Esu ma
tęs net Kiprą Petrauską, kuris pe
reitais metais parsikvietęs žmoną 
iš Vokietijos. Jis net mašina va
žinėja ir, sako, gerai gyvena. Yra 
gavęs Stalino premiją. Esu daug tuose 
kartų buvęs operoje. Mačiau dau- bet yra ir ęivilių. Civiliai labai iš- 
gumoje itališkas operas, bet ir Go- siskiria iš vietos gyventojų savo 
unodo „Faustą". Paskutiniu laiku bolgu apsirengimu. K — ■**”.. ‘ *.* * .... nėšiui, iiizin
Kaune palikta tik operetė ir dra- lietuvių aš išskirčiau rusą civiliais moterėlės sėdi prie bažnyčios ir gailestingoji 
ma. rūbais.

Šnipai ir partizanai. — Aš esu Komjaunimas ir elgetos. — Lais- 
daug kartų lankęsis S. šeimoje, vės nėra jokios. Yra rengami poli- 
mat S. buvo taip pat inžinierius, ir tinio lavinimosi vakarai. I tokias 
mes dirbome kartu. Nors lietuviai paskaitas visi x - — 
yra labai malonūs, tačiau bent ket- tarpe yra ir komunistų, ypač jau-

. __ ____tris asmenis, kurie ypatingai pasi- munistinių organizacijų įtakai, nas uždarytas. Gyvena rusai. Baž-
4*r)robe" žymėjo šnipinėjimu. Pastarųjų įtaka yra didelė, bet ne- nyčia, rodos, veikia. Žinau apie

>ie "iauiikai Kai Jau kartą įsigyji pasitikėji- teko niekados girdėti, kad tarp tė- ją todėl, kad ten esu -- kartą su 
Saksoniios *a* ^e^uv’®i pasidaro net per- vų ir vaikų būtų kokių nesusipra- draugais buvęs. Du mano draugai 

Dirba ^au9 neatsargūs. Aš turėjau vieną timų. Manau, kad vaikai daugiau buvo katalikai ir ėjo ten išpažin- 
mergaitę, pas kurią lankydavausi, laikosi tėvų. Kad taip yra, manau, ties. Kunigai buvo ypatingai mums 
Ji gyveno visai viena, nes tė
vai buvo rusų išvežti. Kartą 
ji man rodė slaptos spaudos. 
Tai buvo brošiūra, ant kurios 
viršelio 
kardas, 
Manau, kad tai buvo partiza
nų išleista. Partizano vardą, 
aš naudoju plačia prasme, t.y. 
visus lietuvius, kurie kuriuo 
nors būdu kovoja prieš bolše
vikus. Partizanų veikla reiš
kėsi iki paskutinio laiko. Pa
sitaikydavo, kad partizanai, 
persirengę rusų karininkais, 
atvažiuoja į miestą sunkveži- 
niais ir pasiima pagal suklas- 
:otus dokumentus iš į-----:”
priekių, 
yra j 
bom 
postų.

Kuo

buvo atvaizduotas 
kertantis grandinę.

Partizanai 
pavojingi 

nes jas

jelaisviams malonūs ir sten- Išvežimo siaubas.— Bendra žmo- 
gėsi visur padėti. nįų nuotaika yra prislėgta, ne dėl

Ir rusam po žvakutę. — Te- to, kad jie blogai gyventų, bet dėl 
ko matyti laidotuvių su baž- to, kad jie bijo. Badaujančių, ma- 
aytinėm vėliavom ir kunigais, nau, nėra nors tenka dažnai maty- 
Kunigai daugiausia seni. Lie- ti eiles prie krautuvių. Bet taip

• '.uvių religingumas ypatingai yra todėl, kad kai kurių produktų, 
pasireiškė per Vėlines, kurios kaip pvz. cukraus, yra tik tam 
>uvo švenčiamos kapuose su tikrais tarpais.
visom senom tradicijom ir Apdriskusių žmonių, išskyrus 
pamaldom. Lankėsi daugybė elgetas, irgi nematyti. Bet apsiren- 
žmonių. Man krito į akis ta gimas, ypač vyrų, nuo 1947 metų 
aplinkybė, kad *
sų kapų, kurie 
pacijos metu 
ten palaidoti,
vo uždegta po žvakutę. Tas jje laukia karo. Jie tikisi, kad jis 
parodė tik lietuvišką reli- bus. Ypatingai jie daug kalba apie 
gingumą, nes simptijų rusam savo tautiečius Amerikoje ir tikisi, 

sargy- turi didelės reikšmės religija. Lie- lietuviai neturi jokių. kad jie padės Lietuvą išvaduoti.
nuo tuviai yra labai religingi. Aš tą Tik plnigų nėra. _ EkonomišlAi Šita nuolatinė vilus ir laukimas 

galėjau gerai P^teben, nes pries imas Jar būtų pakenčiamas, lietuvius dar stiprina. Tiktai po to- 
.. mano įstaigą buvo katedra. Tai Galima Kaune visko irkti tik kių Įvykių, kaip -po tos deporta- 

, vienintele bažnyčia, kuri Kaune kainos ,abai palyginti su cijos, dažnai teko girdėti pažįsta-
veikia. Taip man teko girdėti. Kas- uždarbiais. paprastas darbininkas mus lietuvius sakant: „Jei karo 

-j dien per visą dieną buvo matomi v,c noh"c »a! "»••«« čia noiiir«
Iš tūkstančio iš j°s >r i įeiną žmonės. Senos

iš Įmonių 
ypatingai 

rusų 
nuima

— Rusų- mies-rusą išskirs!.
daug: daugiausia kariškiai.

Ilgesys
BERN. BRAZDŽIONIS

Vis man rodos, ten šaukia kažin 
kas,

Vis man rodos, vadina vardu, — 
svirtis kaip senelė palinkus, 
sodybos prie Mūšos krantų,

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

piliakalnių lieknos pušelės, 
pagojai, ar ji, Baltija, 
pusnynuos šaltuos nesušalęs 

Tik skaudus ilgesys širdyje? ...
45.1.13

net ir ant ru- pasidarė blogesnis. Dėl viso to vis 
yra mirę oku- dar vietos žmonės galėtų, gyventų 
Lietuvoje, ir bet jie bijo, kad jie kiekvieną die? 
taip pat bu- ną galį būti suimti ir išvežti. Užtai

Tik pinigų nėra.
gyvenimas dar būtų pakenčiamas.
Galima Kaune visko j.............*

: „Jei karo 
mė_ dar vis nebus, tai mūsų čia neliks 
rbl nė vieno . .
kitų Lietuvių susiklausymas yra dl- 
Tuo delis, neteko girdėti, kad būtų ko- 

tarpų, maisto produktų, apsirengi' kių nesutikimų tarp jų. Bet man, 
mo ir kai kurių kitų daiktų kainos atrodo, kad pamažu jie pradeda ir 

ai vagiai * luikiao Prisikėlimo' bažnyčioj biblioteka. yra tokios: duonos juodos kg —tarp savęs būti atsargūs: bijo šni-
vengia eiti. Lietuvių — Oficialiai eiti į bažnyčią ne- 2,50 rbl., duonos baltos kg — 7.— pų. Žmonės yra taip prispausti, kad

_ __ draudžiama, bet praktiškai ne- rbl., sviesto kg — 45.— rbl., kiau-apie jokius sukilimus negalvoja,
virtis" metų''praėjo, ”koT įgijau tos nuomonės tarpe. Jaunimą'stengiasi leidžiama, nes. pvz., Kalėdų I ir II- lienos kg — 20—25 rbl.. bulvių kg Nesu nieko girdėjęs, kad kaip nors

uždarbiais.
uždirba apie 300—400 rublių 
nėšiui, inžinierius 1200—1400 
„_____ „.J sesuo 350 rb.,

kalbėdamos rožančių elgetauja. EI- profesijų uždarbių nežinau, 
getų matyti daug,, net ir rusų.
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butų pasipriešinę. Viskas, ką žmo- ko nužudymų, tikslas — apiplėšti 
nes verčia daryti, turi jie taryti rūbus. Nesaugu ypatingai Zaliakal- 
„laisva valia". Buvo paskelbta ny ir Ąžuolyne. Šiaip, kiek teko 
valstybinė paskola. Mano draugas girdėti, Kaunas yra ta Lietuvos 
inžinierius buvo baisįpi nusiminęs, vieta, kur lietuviai dar šiek tiek 
kai reikėjo pasirašyti „laisva va- laisviau jaučiasi. Kaunas, palygin- 
lia" paskolai auką — vieno mene- ti su VHniumi, dar yra lietuviškas, 
šio algą. O pasitaikydavo kartais Vilniuje labai daug rusų ir žydų, 
taip, kad algos būdavo tik už tris Yra žydų ir Kaune. Jie užima vi* 
mėnesius išmokamos. Priežastis — sas vietas, kurios tik kokiu nors 
nėra pinigų: jų reikia laukti 2—3 būdu yra surištos su didesniu pel- 
mėnesius. nu. (E.)

Kurie išbėgo į Vakanls, žinojo, 
ką daro. — S. šeima įprašė mane 
paieškoti Z. S., kuris turėtų būti 
Vokietijoje. Teko ir su kitais pa
sikalbėti apie pabėgusius artimuo
sius. Nė vienas nėra man pasakęs, 
kad tegul jie grįžta namo. Sako, 
tie, kurie tada bėgo, žinojo ką da
rą ir gerai padarė. Jeigu likusieji 
lietuviai galėtų, bėgtų į Vokietiją, 
nes gyvenimą čia įsivaizduoja 
kaip rojų, palyginus su savuoju 
dabartinėje Lietuvoje. Jeigu tai 
nuo manęs priklausytų, gali dar baigė dramos teatrų

Dėl vokiečiu literatūros žinovu
tas akademinis, specialiai dainavimą kultyvuojantis Yale Glee Club, kuris 
savo programoje užsibrėžęs platų sa
vo krašto liaudies ir individualios kūrybos pažinimą, kitų kraštų mu
zikinę kūrybą, koncertų keliones po

tnrAtn nanalvnti ar nekieta sakv- savo kraštą ir visame pasaulyje. Šio turėtų pagalvoti, ar neklysta, saxy- klubo vadovas ir choro dirigentas 
damas, jog ekstatinis menas nesi- nuo 1921 m. yra Marshall Barthoio- 
Mvi ičnrču; riaiktaic Tam narralian mew, muzikos mokslus daktaro laip- zavi išores daiktais. Jam pagaliau snJu balgęs ^^0^ lr ketverius 
ir tiek turėjo būti žinoma, jog im- metus gilinęs kompozicijos ir diriga- 
presionizmas artimas natūralizmui, vimo mokslus Berlyne. iz. v.
tik vietoj išorės pasaulio smulkaus  
vaizdavimo aprašinėja stelai pada- _ ▼
rytą įspūdį. Kaip ekspresionizme Materializmas - seimu 
dvasia viešpatauja materijai, taip 
impresionizme materija stelbia dva-

S. m. „Aidų" Nr. 23 H. Nagys, 
rašydamas „Apie vokiečių ’litera
tūros žinovus ir vertėjus”, įrikiavo 
ir mane į kaltinamųjų eiles. Ta
čiau, bekaitindamas kitus, jis' ir 
pats suklydo. Teigti, kad Rilke bū
tų esmiškai impresionistinis poe
tas, būtų tiek pat netikslu, kaip 
sakyti, kad jis perdėm ekspresio
nistas, neoromantikas ar simboli
kas. Rilke per daug didelis poetas, šia. Ekspresionizmui svarbu, kaip aš 
kad jį būtų galima sutalpinti į ku
rios srovės lovą. Mano recenzijoj 
apie Bradūno „Apeigas" („Žiburių“ 
Nr. 71, 1948 m.) buvo daugiau 
užuominom palyginta Bradūno eks- 
tatinės lyrikos vietos su besiper- 
šančia lyginti Rilkės ekstatine su
sižavėjimo lyrika. Nes ekstazė ir 
susižavėjimas yra būdingiausios 
ekspresionistinės lyrikos savybės.

Palyginimo baimė čia yra visiš-

irimo priežastis
Pijus XII kalbėjo Italijos moterims 

Vatikanas. Popiežius, kreipdama- 
ęfnFo 7r o"bjėk*tyvi7o "vaizdavimo į 15.000 Italijos „Katalikų akci- 
skirtumas). Iš vieno sakinio daug 1°®" moterų, įspąjo, kad matena- 
skaldęs, H. Nagys, rodos, jau tiek hzmas ir paskutiniųjų dviejų pa
turėjo žinoti ir perprasti. sauho karų išdavos turi neigia-

A. Tyruolis mos įtakos _ šeimos gyvenimui ir 
 jaunimo auklėjimui. Popiežius pa- 

v v » reiškė, kad materializmas, kuris
Amerikiečiai be dzazo paslre«kla tikėjimo neapykanta. 
,r , ... . . a yra vienai iš svarbiausių priežas-Yale universiteto studentų choro čjų §eimos suslskaldymūL Toliau 

koncerto proga jjs padarė priekaištus spaudai, ra-
jeigu viešoji europiečių nuomonė dijui ir teatrui, kurie taip pat turi 

^Sl.’^arSU^-re^iaml neigiamos Įtakos jaunimo mota- 
amerikiečių koncertai parodo visai liniam elgesiui. Prieš jaunimo nu- ką kita. - ..... —

___  _ _ __ ____ ____ _ Štai ne taip seniai „America Hou-
vo pasakojimą jie visados baigia: ristų partijos vaidmenį, vadovau- įtakas mVų’jaurie'siems poniams £ų kovojama pasitikėjimo pagilinimu
,',Tada dar mes gyvenome gerai, jant darbo žmonių kovai prieš iš- pražūtingos, kad jie, pasidavę toms vien negrų tautinių melodijų, vadina- 
Geriausiai, žinoma, buvo mums ta- naudotojus". Giriamas Telšių dra- įtakoms, prasiranda lietuviškajai ^“^““komSuEŽu

„Ne kolchozas“9 
bet „kolūkis“

Kolchozų vardas Lietuvoj pagal 
sovietinę terminologiją pakeistas 
kolūkiais, o kolchozinikai vadi
nami kolkūkiečiais. (E)

pasaulį matau, o impresionizmui— 
kaip aš pasaulį matau (shbjekty-

SOVIETINE „APŽIŪRA" LIETU
VOS TEATRUOSE

„Tiesa" 1949. yi. 21 rašo: Pasi-
„apžiūra".

šiandien visi lietuvia atsikelti čia, Pasirodė 6 teatrai, parodė dvi nau- kaį nepagrįsta: Bradūno lyrika 
į Vokietiją, nes aš esu daug ger? jas pjeses: J. Chlivicko ir J. Gu- §varesnė nuo svetimų įtakų už 

ir pagalbos iš jų gavęs. Jie yra staičio „Obelys žydi ir J. Pauk- Nagio, kuris Rilkės, jau ttek per- 
man pasakoję ir apie tas skilau- štelio „Audra ateina . Pastaroji sunktas, kad jo lyrikoj nebedaug 
das, kurias yra Lietuvoje padaręs vaizduoja „klasių kovą buržua- neką lietuviško kraujo. Aš jau ne 
vokiečių zivilverwaltungas, bet sa- zinėje Lietuvoje , iškelia kpmu- kartą esu pabrėžęs, kad svetimos krypimą į materializmą turi būti

tarp tėvų ir vaikų.

„ma-da, kai buvome visai vieni, atseit, mos teatras, kuris skleidžia „ma- poezijai. Ne tuo keliu ėjo 
sėje pažangiausias pasaulyje so- nis Baltrušaitis, 
cializmo idėjas". Puolamas. Kauno Niekas nenori

KOMPOZITORIUS GAIDELIS 
RAŠO NAUJĄ KURINĮ 

Kompozitorius Julius Gaidelis

Mairo- ritmika, gausi chromatika (pustoninė slinktis) ir artumas ketvirtatonių sis
temai parodė negrų folklorą kaip ne-

Nagini paprastai turtingą ir artjmą Europos
laisvi!"

Belaisvių dėkingumas. — Vokie- - -----. nuuipuaitviiua uuuus
čių belaisvių, buvusių Lietuvoje, teatras, kuris „pastaraisiais metais pasisekimo, kad jis Rilkę’ geriau- a pats^atlikimas "^pasižymė^o pradėjo rašyti naują styginį kvar-
grįžo ir daugiau. Aš stebiuosi, kad ““9*1 rigar . - ---------- ------- ---------- --- ------- ---------- ----- -----------------------------------•
esu pirmas, kuris pas Jus atsilan
kiau, nes dėkingumą Jūsų tautie
čiam mes jaučiame Visi, kurie tik 
patyrėme tokią didelę lietuvių pa
galbą. Negalėdamas kitaip pa- . -------- a------ — -------- 4,_., —r
reikšti savo dėkingumo lietuviam, tūlis, o pavaduotojas Žiugžda. Iš- Nagiui Bradūno. Jei tai būtų vien
džiaugiuosi, galėdamas Jums pa- rinkti institutų direktoriai: mate- abstrakcijos ir sąvokos poezija, vyrų iUlullsa ptosl«1U4. nu
pasakoti bent truputį apie gyveni- matikos .— gamtos ir taikomųjų kaip teigia Nagys, kokia tai bebu- skleidė visą šio choro darbo dvasią,
mą Lietuvoje. Jeigu kada ir buvo mokslų skyriaus akademiku sekre- tų poezija! Rūke įdeda į žodį dau- gaiį^
nesusipratimų tarp vokiečių ir lie- torium patvirtintas Lašas, _x_.. ............... ... .

atimti H.

pajautęs". Bet kad natūraliu, sakytume „afrikanišku" teta dviem smuikams, altui ir vio- 
tą poetą, kuriam KMSSJT ES lončelai. Visą veikai, nori para-

šiai „supratęs ir 
jis pats niekina

KAS VADOVAUJA LIETUX S vergiškai pasidavęs, irgi liūd- aukščiausio muzikalumo laipsnio in- jvti vienoje dalyje. Jo anksty- MOKSLU AKADEMIJA! jr £ls(as >esusipralima9s. Man vLni du kvartetai - pianas rašy-
Akademijos sesija buvo birželio Rilkės „Sonetų Orfėjui žodis ne ninių sąskambių. Taigi, tikroji negrų tas Lietuvoje, antrąs tremtyje —

na* ir kpictac npciisinratimac Man tonacijos, ritmo, precizijos atžvilgiu, nas ir Keistas nesusipratimas. Man Sunku įsivaizduoti švaresnių harmo-

23 d. Jos prezidentas tebėra Ma- mažiau gilus ir vaizdingas, kaip yra 611115 lr turlnin8as ”sPlri- 
t* t.. ... «—-sa.. Q štai vėl iiepOS 23d. Augsburge

koncertą davė Yale u-to studentų 
vyrų choras. Turtinga programa at-

Atsiusta paminėti. ... , t - • . . uaisiu ftuuaub maut ignių guucjviucnesusipratimų tarp vokiečių ir lie- tonum patvirtintas Lasas, visuo- giau magiškumo ir vaizdo, negu ir šių dienų moderniųjų kompo- 
tuvių, bet jų daugiau neturėtų bū- meninių mokslų — Budrys, eksperl- mūsų jaunajam poetui atrodo. SndemlthTk^',FomėnOC1'velka2;i pi - - _
ti, nes mes gerai pažinome, kas mentinės medicinos instituto direk- Neaišku pagaliau, kam minėtam Amerikos 'kraštų — Brazilijos, Peru, vių kalbon. Parūpino Dr. Juozapas1_1____ i__ r r . _. .. .. .h /"ŠIA.- ... .

Psalmių knyga. Vertimas lietu*

vra lietuviai. Lietuvoje rado prie- torius Girdzijauskas, biologijos in- straipsnyj autorius cituoja Soergs- Cilės;.. Ku^os Utu'stravo tų kraštų Skvireckas, Kaimo Arkivyskupas
__ J- • j____ ____1.i_z.r.. _S— ctitlltn   T va n All^k rhpmiin« ir o, TJ Rahm iranroetoni-rmn ir Tclairlzx T iit"' _ -j- r t , .... v. . . . . egzotiką, gerokai sumišusią su ispanų ..... , „ ,glaudą ir daug vokiečių civilių pa- stituto Ivanauskas, chemijos ir Uq ar H. Bahro impresionizmo ir kultūra, jav liaudies dainos buvo Metropolitas. Išleido „Lux leidyk-

bėgėlių, kai Rytprūsiuose hebuvo cheminės technologijos — Dauk- ekspresionizmo apibūdinimą: iš- ^°^entu^^indainųOVriaiml^alNe' la 1949, StuttgaYt, 224 psl.
2__  * spalių mėn. sas, geologijos ir geografijos — siaiškinti sau pačiam, paaiškinti praeita ir pro negrų „spirituals". Pa-
jie buvo surinkti ir išvežti atgal Bieliukas, i 

linskas, technikos mokslų —
_ driūnas, ekonomikos instituto — mokydamasis (nors galėtų tai ir romiečių dainos su būdingais faiceti- psl.

— . ................................ »»-. 1 .......... . . niais raliavimais, sukėlusiais vokie- . ... , ... .... ...r____ , ________ ____ A. Vaičiulaitis, Italijos vaizdai.
— irai pasitarnauja, o trečiu — be veikalai pasižymi techniniais sunku- išleido „Lux" leidykla, spaudos , . .. . , . . . ... mais, komplikuotais ritmais. , , .... , . ,, , . „reikalo vargsta: tie dalykai kalti- Gausus 60 asmenų choras parodė darbą atliko leidykla „Venta r 

namajam buvo žinomi kiek ank- aukštą muzikinę kultūrą. Darnus su- Stuttgart 1949, 92 psj. Viršelio .. , , . sidainavimas (viskas atmintinai, be . , . .. , .. . .....sčiau, negu jam spėta dabar pn- tono padavimo), ritminis precizišku- aplanką piešė dail. L. Vilimas, 
minti. mas, švari intonacija, jautrus reaga- p. Tulpė, Tilto sargas. Povilo.. . vimas į dirigento mostą — tai būdin- ..... ... ... , , .. , ,Is mano trumpos recenzijos kon- gos šio choro savybės. Pats vokalinis Abelkio lietuviškų knygų leidykla.
trakritikas priskaldė keleriopai. Be skambesys — savotiškas: jis nėra pa- Freiburgas 1949, 152 psl. Iliustravo ♦ .„-.i,.. ,= - vyzdingai klasinis, jame jausti šiekto, jam viskas atvirkščiai atrodp. ųek atvirumo. Bet jis perdėm išly-
kur aš randu ekspresionizmą, jis gintas ir laisvas ir leido tenorams. , naoiolrH „a* „aU.,randa impresionizmą, mano ekspre
sionizmo supratimą jis 
impresionizmo supratimu.

kas valgyti. 1948 m. Bernardas Brazdžionis, Per pasau-

į Rytprūsius.
Kaune nesaugu

Baigdamas turiu pridurti, kad visi 
mano įspūdžiai yra iš Kauno. Jis 
labai mažai nukentėjęs nuo karo. 
Tik patys namai apleisti, ypač 
viešieji. Man teko matyti klinikas, 
kurios kadaise turėjo būti labai 
gražios, bet apleistos nežmoniškai. 
„Laisvės Alėja" dabar Vadinasi 
Stalino prospektu. Kad būtų gra
žesni namai, jų fasadas nuo gat
vės pusės buvo ne nudažytas, bet 
iš švirkšto apipurkštas. Vakarais 
nelabai saugu vaikščioti. Pasitai-

vakarais.

žemės ūkio — Vaza- skaitytojui ar „pamokyti” kaltina- galiau studentų linksmos dainos suda- n keliauja žmogus. Rinktinė poe- ... _  i,.. . L. . .. , rė paskutini programos skirsnelį. .... ,chnikos mokslų — in- majam. Pirmu atveju jis gerai daro Kaip staigmena buvo padainuotos u- zija. Išleido „Lux leidykla 1949,
uiUAyuauraoių uuio mulkiu tui “ . .----‘ ~,--- į ,.„-„a nr.iom. • . - «... ... J , . -« niais raliavimais, sukėlusiais vokie-Budrys, teises instituto — Bulovas, ne viešai- atlikti), antru — gal but eių publikoj entuziazmo. Visi šie 

Lietuvos istorijos instituto “ ' ’’ ’ ..........................
Žiugžda, lietuvių kalbos instituto
— Balčikonis, lietuvių literatūros
— Korsakas. (E)

Frankfucias. Sekmadienį į Frank
furtą atvyko žinomas rašytojes Tho
mas Mann, lydimas savo žmonos. 
Spaudos atstovams jis pareiškė norįs 
viešėti Vokietijoje iki rugpiūčlo vidurio. Ta proga jis ketinąs aplankyti 
Weimarą, Muencheną ir Nuernbergą. 
Rašytojas pareiškė norįs Vokietijoje 
Išbūti daugiau kaip 36 valandas, nes 
vistik jis esąs vokietis. —K

R. Veselauskas.
„----- _ -------  .. ----- ---------- Tėvų Kelias. (Senda de los Pad-pasiekti net labai aukštų gaidų. . KT . ,. .Tale - vienas seniausių JAV unl- res-) Neperiodinis religines kultu- 

išverčia versitetų — savo dainavimo tradic:- ros ir informacijų leidinys. Vene- D„, jas pradėjo jau 1813 m., jas nuolat . - ,.. m. »Bet jis plėsdamas. 1863 m. buvo suorganizuo- cueloje. 1949 m. liepos men. Nr. 1.

A. VAIČIULAITIS

NEAPOLIS
nakčiai artėjant*)

Kol dar saulė visiškai neišny
ko, kol paskutiniai jos spinduliai 
Jdoją (aukso juostas įlankoj, ant 
baltų namų ir kalvų, Neapolis 
išplūdęs į gatves, nelyginant ko
kia upė — siūbuoja, vilnija žmo
nių banga po bangos, skamba, 
šūkauja, dainuoja. Visas didelis 
Neapolio miestas tartum kokiai 
procesijai ištvinęs. Eina ilgiau
siomis virtinėmis nuo vieno ga
tvės galo ligi kito, ir nematyti, 
kur prasideda, kur baigiasi tas 
žmonių tvanas. Dideli, maži, vai
kinai ir merginos, vieni su rei
kalais, kiti tik šiaip sau pasidai
ryti, visi jie vaikšto, šnekasi, 
dainuoja.

Štai gal kokios dešimt metų 
berniukas. Stumia jis įsiręžęs 
dviratį, platų vežimą. Pro pra- 
plyšusį vaiko drabužėlį išsišoku-

•) Iš neseniai „Lux“ išleisto leidinio 
„Italijos vaizdai“.

sios mentys. Juodas 'jis visas, 
kaip varnas, saulėj įdegęs ir toks 
jau nudriskęs, kad ne gailestis, 
o linksmumas ima į jį bežiūrint. 
Jo bliuzelė pusiau skarmalais 
nuėjus, viena kelnių kiška dar 
sveika ir ilga, pusiau blauzdų sie
kianti, bet antroji — tokia jau 
sudriskus, taip sutrumpėjus.

'Berniukas vikriai stumdo ra
tus, išsisukinėja pro žmones, — 
ir kad šaukia, kad skamba, visus 
triukšmus ir visas gerkles pra
rėkdamas. Dainuoja, greitai šo
kinėja basomis kojomis, nerū
pestingas, kaip žiogas. Saukia jis, 
įsigilinęs į savo „Santa Lucia“, iš 
visos krūtinės, iš visų plaučių 
— ir taip skardžiai, taip laisvai, 
taip švariai.

Vaikiukas su savo ratais pasu
ka į šalutinę gatvę, dar ankštes
nę ir siauresnę, ir jau tylią, apri
musią. Valandėlę toji tyla pa

krinka nuo berniuko dainos, kuri 
skamba vis tolyn, vis lėtyn, kol 
ją didžiosios gatvės balsai už
gožia.

Tose siaurose gatvėse gali ste
bėti neapoliečių gyvenimą. Visur 
namų durys atdaros. Viduj matai 
kambarį, kuriame išsitenka vi
sa šeima. Antai sienos kampe 
didelė lova, kurioje turbūt pusė 
šeimos sutelpa, kitur vėl veidro
dis, kėdės, stalas. Vienu akies už
metimu regi visą žmogaus mantą, 
turtingesnio kambarys esti erd
vesnis,dailiau išpuoštas, švariau 
apkuoptas, nuo blizgučių žėrintis. 
Ir visur knibžda žmonių. Štai kū
renasi ugnis, ir senutė samčiu 
maišo didelį puodą vakarienei. 
Kibirštys linksmai spraga, vai
kučiai erzeliuoja’ aplink duris ir 
laukia, kol galės kibti prie du
bens. Tenai jaunamartė prie pat 
slenksčio kepa čirškina tokius 
plačius, kaip skrybėlė, blynus.

Aname mažame kambarėly su
sigūžę prie ugniakuro sėdi du 
žili senutėliai: seni seni abu, žili 
žili jie, ilgą amžių išgyvenę ir 
šiame lizdely išauginę vaikų bū

rį. Išsisklaistęs dabar tas būrys. 
Ir vėl liko abu jie vieni, apleisti, 
raukšlėtais veidais, įdubusiomis 
akimis, prie ugnies susėdusiu, 
ilgo gyvenimo- ilgų vargų, rū
pesčių ir smulkių džiaugsmo va
landėlių bendrakeleiviai, palin
kusiu prie to paties darbo, kurį 
per dešimt, dvidešimt, penkiasde
šimt metų kruopštė:, jis batus 
taiso, jinai žiūri, kad puodas 
užvirtų. Taip prabėgo visos jų 
dienos, praskambėjo jaunystės 
daina, dingo naujagimių riksmas, 
išnyko jėgos ir saulės amžius, — 
sėdi jiedu prie ugnies šį vakarą 
pasenę, iškaršę ir mąsto sau 
vieni . . .

Už juodviejų, tartum kraujas 
gyslose, — plaka, nerimsta ir ūžia 
didžiojo miesto gyvenimas. Šau
kia ir klykauja vaikai, ant 
slenksčių susisėdę kortuoja vyrai 
ir moterys, kitur vėl kauliukais 
žaidžia, kitur kažkokia pramogą 
prasimanę su kreida išbrėžtomis 
linijomis, su lentomis . . . Skam
ba ir ūžia didysis miestas, ir tie 
balsai nenutilsta, kai tamsi nak
tis užeina, kai žvaigždės aukštai 
sužėri. Tamsoje Neapolis vistiek

nerimsta, šaukia ir alsuoja karš
tais, alpinančiais pietų krašto at
sidūsėjimais — tūkstančio vargų, 
žilų . senatvių, ugningo kraujo, 
gamtos grožybių, aistrų ir šven
tųjų, marių ir kalnų, Vezuvijaus 
ugniakalnio sumišusiais balsais..

O Vezuvijus šiandien giliai dū
sauja, tirštus debesis į padanges 
verčia. Iš tolo, iš traukinio lango 
nakčia ilgai matyti tas varinių, 
neramių debesų vainikas ties 
Vezuvijum, gi patsai kalno šonas 
viršuje perplėštas: lyg kruvinas 
pirštas, iškeltas į juodą naktį, de
ga tame šlaite ugnies liežuvis ir 
tartum grūmoja miestui, aplin
kiniams vynuogynams, žemdir
bių nameliams ir sapnuojantiems 
kūdikiams.

Seniai jau nematyti Neapolio, 
seniai jau dingo jo namai, įlan
kos, Santa Lucia.

Tik toli ten vis nenyksta ugni
nis Vezuvijaus stulpas, rūstus, 
nykus ir galingas.

Tik kai traukinys pasisuka, 
ugninis plyšys Vezuvijaus šone 
dingsta už pakelės medžių.
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Lėktuvu i Amerika
NUO HAMBURGO IKI AIRIJOS i

Jau daugelis tremtinių, pen
kerius metus išvargusių vargą 
karo sunaikintoje vokiečių žemė
je, šiandien turi laimės pasiekti 
laisvą ir klestinčią Amerikos šalį. 
Džiaugdamiesi šia laime, birželio 
23 d. mes, 53 žmonių būrelis, turė
jome progos iš Hamburgo lėktuvu 
pakilti ir kitą dieną nusileisti jau 
New Yorke. Šiame mūsų būrelyje 
buvo: 16 lenkų, 10 lietuvių, 9 žy
dai, 8 ukrainiečiai, 7 latviai, 2 
estai ir 1 ėdrų vokietis. Lėktuvas 
nuo žemės pakilo 12 vai. 30 min. 
(Laikas šiame straipsnyje dėl aiš
kumo visur bus skaičiuojamas pa
gal Vokietijos laikrodį).

Išėjus iš muitinės ir artinantis 
prie žemėje mūsų laukiančio ke- 
tunnotorio lėktuvo, visiems nera
miai plakė širdis. Greičiausia kiek
vienas iš mūsų pirmą kartą gy
venime sėsime į šį oro milžiną, ta
čiau kas gali drįsti šią akimirką 
mus įtikinėti, kad jos sparnai to
kioje ilgoje kelionėje nepalūš?! 
... Todėl neveltui visų veiduose 
lengvai galima įžūrėti rimtį ir 
susitelkimą. Priėję visiškai arti 
prie savo lėktuvo, stebimės jo di
dingumu, skaitome užrašus. Ne
trukus aukštais laiptais kopiame 
pro duris į jo vidų ir visi pasis- 
kirstome tarp 25 porų minkštų ir 
patogių kėdžių. Dieną šis didelis, 
keleiviams skirtas, ruimas gauna 
šviesos per 22 langus, o naktį 
šviečia aštuonios, gaubtais aptai
sytos lempos. Lėktuvo grindys iš
klotos raudona medžiaga, o snape

telpa jo „smegenys", t. y. tenai 
įtaisyti įvairiausi lėktuvą valdan
tieji padargai, radijo stotelė ir vir
tuvėlė.

Keleiviams suėjus į lėktuvą ir 
patogiai susėdus, paleidžiami į 
darbą galingi motorai, kurių ūže
sys viduje nėra toks baisus, kokį 
girdime lauke. Motorams suūžus 
,dar smarkiau, oro milžinas pra
deda judėti iš vietos. Šią akimir
ką mus pagauna tikrai keista nuo
taika, lyg būtų laukiama kokios 
nepaprastos staigmenos. Tačiau, 
nepaisydamas mūsų jaudinimosi, 
lėktuvas kaip pasiutęs smarkiai 
rieda kietu grindiniu ir, taip pabė
gėjęs, „sustoja žemėje. Milžinas 
tyčia sustoja, norėdamas prieš pa
kilimą išbandyti savo jėgas ir mū
sų drąsą! Tačiau paskui jau ne
juokaudamas, vėl iš naujo visu 
smarkumu rieda žeme ir, kelis 
sykius dunkstelėjęs guminiais ra
tais į grindinį, kaip iššauta ietis, 
baisiai naurodamas pakyla į orą. 
Prieš pasiekdami 6000 pėdų aukštį 
ir įvarydami 200 mylių greitį per 
valandą, Hamburgo apylinkėse 
lėktuvu netikėtai tris kartus giliai 
smingame žemyn. Šitokios akimir
kos keleiviams — neįprastos ir 
juos nuima keistas šiurpas. Ta
čiau staiga visi atsipeikėja, kada 
lėktuvas, lyg lengvutis sviedinys, 
kaip nematomo milžino rankos vėl 
sviedžiamas keliasdešimt pėdų į 
viršų. Šitokių lėktuvų smigimų 
žemyn, kurie įvyksta dėl vadina
mųjų oro duobių, toliau mūsų ke

lionėje beveik ir nebuvo, todėl „į 
Rygą važiuoti" niekam nereikėjo.

Valandą laiko laimingai paskri- 
dus, keleiviai su viskuo apsipran
ta: pradeda smelktis prie langų, iš 
didelės aukštybės godžiai dairytis 
į žemę, į debesis ir, lyg žadą at
gavę-, ima kalbėtis ir juokauti, e 
mažiukai vaikai mielai ritinėjasi 
ir žaidžia lėktuvo asloje. Skridimo 
metu pasitaiko ir tokių keistuolių, 
kuriems ilgas ir normalus skri
dimas pabosta. Tokie norėtų, kad 
lėktuvas patektų į oro duobes ir 
juos pasuptų. Iš tikro, kelionė nuo 
Airijos iki Amerikos per Atlantą 
gerokai pabosta, nes tai ilgiausias 
kelio tarpas.

Iš Hamburgo skrisdami, Angli
jos pakraščius pasiekėme 15 vai. 
Londoną, kurio- neteko iš viršaus 
pamatyti, palikome pietų pusėje. 
Anglijoje nenusileidome. Pirmą 
sykį šios kelionės metu 17 vai. 
15 min. nutūpėme Airijos vaka
ruose Shannon Airport vietovėje. 
Iš lėktuvo visi išlipome linksmi, 
geriausio ūpo ir „neapsijuokinę". 
Niekam nesisuko galva ir širdis 
nepyko, tik nosis ir gerklė buvo 
kiek išdžiūvusi, lyg važiavus prieš 
vėją atvirame automobilyje, nors 
lėktuve jokio vėjo nejautėme.

Vakariniame Airijos pakraštyje 
nuvedė mūs į aerodromo restoraną 
pasėdėti, kol lėktuvo motorai tru
putį atauš ir kol bus papildytos 
benzino atsargos. Mūsų čia niekas 
nevaišino, net šalto vandens ne
pasiūlė! Kai kas iš čia pasiuntė 
laiškų savo .mieliesiems, dar pjisili-

Lietuvių emigrantų grupė pakeliui į JAV pagerbia laivo „Ge
neral Muir“ karininkus: vyr. laivo inžinierių lietuvį Juozapą Kace- 
vičlų (vidury), Jo padėjėją (kairėj) taip pat lietuvį ir kapitono padėjėją 
(dešinėj). ’ Foto K. Daugėla

Apie Argentinos papročius

Wildfleckeno pereinamoji stovykla
DAR VIENAS ŽIEDAS EMIGRACIJOS GRANDINĖJ

Transportas iš Augsburgo vyks
ta ne į Grohną, kaip paprastai, bet 

..i-Aažkokią Wildfleckeno stovyklą. 
Kad nors tas vardas būtų bent 
kiek švelnesnis, neprimintų ir taip 
jau kai kuriais atžvilgiais laukiniš- 
ko DP gyvenimo. Nuobodžiai slin
ko nakties valandos. Traukinys, 
tarsi „skrajojantis olandas", nesu
valdomai lėkė pirmyn, užpakaly 
palikdamas Treuchtlingeną, Ans- 
bachą, Wuerzburgą, Gemuenden. 
Jau gerai prašvitus, pro užmiego
tas keleivių akis praslinko ir Jos- 
sa. 8 vai. traukinys sustojo mažu
tėj Wildfleckeno stotelėje. Smal
sios keleivių akys tuojau pastebė
jo savo kelionės tikslą: miškais 
apaugusiose kalvose išsimėčiusius 
kareivinių pastatus. Neprąėjo nė 
pusė valandos, ir emigrantai IRO 
mašinomis atvežti jau kvėpavo 
stovyklos orą.

Pijrmieji formalumai trunka taip 
pat neilgai. Užregistruoja, duoda 
maisto kortelę, užberia truputį 
„miltelių" už apikaklės ir viskas. 
Keleiviai, vėl iš „numerių" atvirtų 
DP, tuojau skuba į savo gyvena
mas patalpas, kurias paskiria re
gistracijos metu. Čia tuoj pasireiš
kia pirma stovyklos teigiamybė: 
asmenys, norintieji apsigyventi 
viename kambaryje, registracijos 
metu turi tai pareikšti ir prašymas 

' visuomet būna išsklausytas. Taip 
dažniausiai atskiruose kambariuo
se ir gyvena atskirų tautybių DP. 
Kambariai nedideli — nuo 6 iki 
16 kareiviškų lovų viename. Mote
rys ir vyrai gyvena atskirai. Kam
bariuose ir koridoriuose švara ga
na gera (žinoma pareina nuo to, 
kas kambariuose gyvena). Apskri
tai, stovykla daro gan malonų įs
pūdį. Kareivinės moderniškos — 
nedideli pastatai, su prausyklomis, 
dušais ir 1.1. Stovyklą administruo
ja daugiausia lenkai, o gyventojų 
didelę dalį sudaro žydų tautybės 
DP. Kiekvieną dieną į stovyklą at
vyksta naujų transportų iš perei
namųjų stovyklų, o tajp pat tam 
tikrą laiką „paatostogavę" DP. iš

vežami į Bremeną. Emigrantams 
čia tenka gyventi nuo 4 iki 7 die
nų.

Netrukus emigrantai pajunta ir 
stovyklos tamsesnę pusę. Maistas 
stovykloje yra ne tik blogas, bet 
jau pasigailėjimo vertas. Ne be 
reikalo juokiamasi, jog į šią sto
vyklą emigrantai įvežami tik dėl 
to, kad suvalgytų įsidėtus sumuš
tinius ir išvengtų tuo būdu nesusi
pratimų Grohne. Vaikai ir jaunuo
liai Iki 20 metų gauna žymiai ge
resnį maistą. Kūdikiai gauna taip 
pat pieno. Pravartu turėti šiek tiek 
pinigų, nes maisto galima nusi
pirkti už stovyklos esančiose krau
tuvėlėse. Kainos truputį aukštes
nės kaip paprastai.

Stovykloje jokių formalumų, be 
įsi registravimo ir išsiregistravimo, 
atlikti nereikia. Tenka tik patikrin
ti, ar sunkusis bagažas atėjęs ir 
sveikas. Patartina adresus užrašyti 
ant visų keturių dėžės sienų, nes, 
jei taip nepadaryta, tenka prira
šyti stovykloje. Leidžiama taip pat 
dėžes atidaryti ir į jas ką nors 
įdėti ar išimti.

Netrukus emigrantai pakviečia
mi atlikti ir „darbo tarnybos". Teo
retiškai kiekvienas vyras nuo 18 
iki 45 metų per dieną turi dirbti 
po 2—4 vai. Praktiškai tedirbama 
iš viso tik po vieną kartą. Darbų 
yra visokių: bagažo krovimas, sto
vyklos rajono tvarkymas, virtu
vėje malkų krovimas ir kt. Dirbti 
turi ir moterys, bet labai mažai — 
dažniausiai bulves skusti.

Apskritai, stovykloje gyvenimas 
neblogas, tik truputį keistai nu
teikia sovietų zonos artumas (apie 
24 km). Baimingesnieji emigrantai 
tvirtina tyliai vakarais net „girdį ‘ 
dainuojant katiušas, o kiti sakosi 
„matę" ir už kalvų kyšančius 
„pempukus". Greičiausiai tai sapnų 
padarinys, nes gulintieji viršutinė
se lovose visuomet turi skaitytis 
su galimybe, jog gali nudardėti že
myn. Išvada aiški — neramus mie
gas, baisūs sapnai, ypač, jog dar 
ir kelionės tik pradžia. A. Erdvilas.

kusiems Vokietijoje vargo vargti. 
Mūsų čia niekas nevaišino gal dėl 
to, kadangi šiokius tokius pietus 
užkandome 14 vai. 30 min.; skris
dami padangėmis viršum debesų.

Lėktuvu skristi visais atžvilgiais 
didelis patogumas ir malonumas. 
Gal viena tik blogybė, kad kelei
viams skridimo metu niekąs nesu
teikia jokių informacijų. Taip daž
nai būtų noro lėktuvo vadovų 
paklausti, kokiu greičiu skren
dame, kaip aukštai ir ant kokios 
vietovės esame. Bet lyg tyčia visa 
lėktuvo vadovybė sulindusi sky
rium į jo snapą ir į mūsų pusę 
pro siauras dureles retai kuris iš 
jų tepasirodo.

Skrendant 6000 pėdų aukštyje, 
iš lėktuvo Vokietijos, Anglijos ir 
Airijos žemėse bei jūrose matyti 
kai kurių skirtumų. Vokietijos na
mų stogai dažniausiai kaip žarijos 
nuo čerpių paraudę, tuo tarpu 
Anglijoje ir Airijoje, šalia rau
donų stogų, dažnai spindi šviesi 
skarda arba juoduoja smaluotas 
popierius. Vokietijoj laukuose ari
mų ir pievų linijos lygios ir tie
sios, nelyginant smuiko stygos; 
Anglijoje ir Airijoje to nepaste
bima. Bet užtat čia laukų mozaika 
gyvesnė ir įvairesnė, nes šalia ža
lios spalvos matyti nupiautų ru
gienų. Be to, Anglijos ir Airijos 
vandenyse žymiai daugiau laivų 
bei laivelių, kurie iš didelės auk
štybės atrodo kaip išbarstytos 
skiedros. Pagaliau Anglijoj ir Airi
joj nepastebima didelių ir ežerų, 
o patys kraštai netaip tirštai apgy
venti kaip Vokietijoj. (Pabaiga ki
tame nr.j

K. B. Zdanavičius

Frankfurtas. Karinių ištaigų prane
šimu vieno mėnesio būvyje iš rusų 
zonos atbėgo 41 rytų zonos policijos 
tarnautojai. Daugelis iš jų savo pa
bėgima motyvuoja tuo, kad rusai 
juos įtarę esant antikomunistinių 
nusistatymų, įtraukdami i juodąjį są
rašą. Kiti savo pabėgimą aiškiną 
nenoru dirbti jiems karu primestą 
darbą slaptoje rusų tarnyboje arba 
atsisakę vykti Graikijon. kur jie 
turėtų kariauti komunistų pusėje.

— Kaip „Times Herald“ praneša, 
Karpatuose vyksta ginkluotas rumu
nų sukilimas, kuriam vadovauja gen. 
Corneliu Dragalinia. Sukilimas nu
kreiptas prieš Rumunijos komuni
stinį režimą. '

Argentinos papročiai, puoselė
jami ypač krašto gilumoje, ski
riasi nuo europinių papročių.

Vykstantieji į Argentiną ne
turi pamiršti, kad čia beveik 
neįmanoma gyventi atsiskyrėlio 
gyvenimą. Čia reikia su žmonė
mis intensyviai bendrauti, ieško
ti pažinčių, nes nuo jų čia daug 
kas priklauso. Rekomendacija ir 
„opinija“ — atstoja prašmat
niausius diplomus.

Supažindinamas su trečiu as
meniu paprastai išgirsti — „con 
mucho gusto“ (labai malonu) ar
ba — „encantado“ (esu sužavė
tas). Šias mandagumo formules 
imigrantas turi pasisavinti. Res
torane ar kavinėje naujai pažin
tasis ramiai sumoka pirmąją 
sąskaitą. Jokiu būdu nepatartina 
priešintis ir reikalauti teisės su
mokėti savo dalį. Kita proga, su
sitikęs tą patį asmenį, kai pa
reikši norą apmokėti sąskaitą — 
pasipriešinimo nesutiksi. Mat, 
šiuo atveju čia laikomasi dėsnio: 
„šiandien aš, rytoj tu“.

Populiariausia kreipimosi for
ma į kitus asmenis yra — „Us- 
ted“. Be mandagumo formų čia 
apsieiti negalima. Niekam karū
na nuo galvos nenukris, jei ko 
nors prašydami, klausdami ar ši
aip kreipdamiesi, pridėsime du 
nekaltus žodelius — „por favor“.

Mieste nuolatos girdime garsą
— „tsss“. Šiuo garsu yra stab
doma taksi ir visa, kas tik juda. 
Restoranų ir kavinių padavėjai 
šiuo garsu yra kviečiami prie 
staliuko. Iš tramvajaus arba iš 
omnibuso norėdamas išlipti, pa
sakai „tsss“ arba „esųuina“ (kam
pas) — ir tramvajus sustoja. Ki
nematografuose rūkyti draudžia
ma. Reikia išeiti į „smoking 
room“. -Restoranuose, kavinėse
— nėra peleninių. Lėkščių nega
lima vartoti pelenams berti. Pe
lenai ir nuorūkos metamos ant 
grindų ir ten gesinamos. Buenos 
Aires miesto gyventojai per die
ną išrūko apie 50 milijonų ciga
rečių.

Provincijoje gyvenama kiek 
kitaip. Važiuodamas traukiniu 
ištisom valandom nematai nei 
Vieno gyvenamojo namo, nei 
žmogaus. Tik kartkartėmis tyra- 
laukiais prabėga strausas arba 
laukinių arklių kaimenė. Užkly
dęs pas pampos gyventoją („gau- 
cho“) — susitinki su nepaprastu 
vaišingumu. Gaučiai gyvena pa
prastose, iš molio sulipdytose lūš
nelėse. Bet šiaip jie yra gana 
turtingi žmonės. Svečiui pagerbti 
susėdama prie ugnies ir geriama 
„yerba mate“. Seimininkas pri
pila „bombilla“ (specialus indas), 
porą sykių patraukia ir paduoda 
svečiui. Matė yra geriama per 
specialų auksinį arba sidabrinį 
vamzdelį. Reikia iš jo „patrauk
ti“ ir duoti kaimynui. Tai savo
tiška „taikos pypkė“. Jeigu šei
mininkas tavęs nepavaišina ma
te, reikia eiti toliau, nes jis, ma
tomai, turi apčiuopiamą prie

žastį nepriimti svečio. Juo labiau, 
kąd kiekvienas „gaucho“ turi 
prisisegęs prie šono ilgą lenktą 

Peilį.
Jeigu keliaudamas per Argen

tinos lygumas pritruktum maisto, 
priėjęs pirmą sodybą gali, nepa
siklausęs nieko, užmušti aviną 
arba karvę (tai priklauso nuo tu
rimo apetito) ir pasisotinti, su 
viena sąlyga: odą reikia palikti 
ant tvoros. Argentinietis ūkinin
kas savo sodybą visuomet apt
veria spygliuota arba paprasta 
viela. Jeigu kas pasakytų, kad 
Argentina yra vielom aptvertas 
kraštas, — gal ir neklystų. Bet 
šiame „vielų krašte“ žmogus yra 
laisvas ir niekas jam netrukdo 
gyventi. Pr. B.

Lietuviai DP skaičiais
IRO Išlaiko 37.431

IRO globojamų ir išlaikomų lie
tuvių tremtinių 1949 m. vasario 1 
d. pasaulyje buvo 37.431: Vokieti- 
jos britų zonoje — 12.742, Vokieti
jos amerikiečių zonoje — 21.424, 
Vokietijos prancūzų zonoje — 
2233, Austrijos britų zonoje — 23, 
Austrijos amerikiečių zonoje — 
208, Austrijos prancūzų zonoje — 
59, Belgijoje — 8, Danijoje — 502, 
Italijoje — 145, Ispanijoje — 2, 
Šanchajuje — 16, Filipinuose — 2. 
Be to, Lietuvos piliečių ar iš Lie
tuvos kilusių žydų tremtinių tuo - 
pačiu metu buvo 1135: Vokietijos 
britų zonoje — 25, Vokietijos 
amerikiečių zonoje — 976, Vokie
tijos prancūzų zonoje — 5, Austri
jos amerikiečių zonoje — 13,' Itali
joje — 113, Ispanijoje — 3.

Iš viso IRO globojamų ir išlai
komų tremtinių 1949 m. vasario 
1 d. buvo 511.133, jų tarpe buvo 
65.487 latviai, 18.334 estai, 129.820 
lenkų, 90.546 žydai.’ (E).

IŠ BRITŲ ZONOS JAU EMI
GRAVO 11.960

Nuo emigracijos pradžios 1947 
m. balandžio mėn. iki 1949 m. bir
želio 1 d. iš Vokietijos britų zonos 
emigravo 11.960 lietuvių: į Angli
ją — 5.804, į Argentiną — 75 
Australiją — 1.957, į Belgiją — ' 
112, į Braziliją — 241, į Kanadą — 
3.038, į Kolumbiją — 5, į Marok- 
ko — 11, į N. Zelandiją — 116, į 
Olandiją — 8, į Prancūziją — 195, 
į Švediją — 5, į JAV — 292. (E)

REPATRIAVO PER 900
Iki 1949 m. birželio 1 d. iš Vo

kietijos britų zonos* repatriavo 
720 lietuvių: 1947 metais — 216,
1948 m, — 474, 1949 m. — 30. Iš 
Vokietijos amerikiečių zonos iki
1949 m. vasario 1 d. repatriavo 
199 lietuviai, iš prancūzų zonos — 
6 ir iš Italijos — 1.

Iš viso iš Vokietijos, Austrijos 
ir kitų šalių iki 1949 m. vasario 
1 d. repatriavo 60.866 tremtiniai, 
jų tarpe 1.817 latviu. 229 estai. 
34.070 lenku. (E).
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Lieka žmonės nežiniai • • •
(Iš vieno stovyklos kapeliono laiško)

... Mano stovykloje maža Jums 
pažįstamų beliko. Iš viso čia bėra 
kelios dešimtys senesnio .amžiaus 
žmonių ir eilė gausingų šeimų. 
Neblogai dabar veža Amerikon, 
bet tik sveikus. Labai žiūri plau
čių: jei tik pastebi kokį sukalkė- 
jimą, tuoj atideda trims mėnesiams 
ar visiems metams. Senus žmones, 
kurie vyksta be šeimų, irgi sti
priai nusijoja. Jei neranda tbc ba- 

. cilų nei plaučiuose, nei skrandyje 
prikabina dusulį, bronchitą — ir 
vėl atideda! Taip įvyko ir su ma
no senuku. Buvo pašauktas į pe
reinamąją stovyklą. Ten išbuvo 
visą mėnesį. Tyrė, tyrė ... Tbc ne
radę, prisikabino: galįs būti dusu
lys! Ir atidėjo trims mėnesiams. 
Po kelių dienų važiuosiu jo parsi
vežti ir su daktaru amerikonų iš
sikalbėti.

Gausioms šeimoms išvykti Ame
rikon taip pat maža galimybių. 
Niekas nenori joms garantijų duo
ti. Taip ir lieka žmonės nežiniai! 
Net kunigams ir tautos darbuoto
jams jiems dažnai prikaišioja: „Ra
ginote: auginkite, tik auginkite 
vaikučius! O dabar . . . Širdis iš 
skausmo sprogsta į juos žiūrint!” 
Kas kartą stovyklose" darosi vis 
apverktinesnė būklė. Daug pado
riausių žmonių liks čia.

— Dieve, Dieve, kur Tu dabar

tų balsų. Juk tai mūsų kenčiančių 
tautiečių balsas. Ką padės mums 
kalbėti gražius žodžius apie tautos 
meilę, kovą už tautą, už lietuvy
bės išlaikymą, jeigu nepadėtume 
čia, pat vargstančiam broliui ir se
sei lietuviui! Nenurimk, kol ne
būsi padėjęs skurstančiajam ar at
liekamo valgio kąsniu, ar sutau
pyta nuo atsisakyto malonumo 
marke! Nelaikyk savęs padoriu 
lietuviu, kol nebūsi jam ištiesęs 
pagalbos rankos, parodęs geros 
širdies' ir viską išmėginęs jam 
kaip nors padėti! Būk ta vargšė 
Evangelijos našlė, aukojanti savo 
skatikėlį. Būk lietuvis partizanas 
šiapus geležinės sienos savo bro
liams tautiečiams!

T. P. Daugintis, SJ.

Pirmasis DP 
kooperatyvas Brazilijoje
Brazilijos gilumoje, Coias provin

cijoje, kur baigiasi Brazilijos že
mės ūkio sodybų zona, 200 DP šei
mų įsigijo 30 000 ha žemės plotą. 
Šioje provincijoje 6 mėnesiai yra 
lietingi ir per šį periodą naktys 
šaltos. Per kitus 6 mėnesius užeina 
sausros metas su karštomis dieno
mis ir šaltomis naktimis. Daugiau
sia čia kultyvuojama ryžiai ir au-

šeima!
nuolat

laikas 
prūsui 
atva-

dingai? — tai nuolatinis stovyklų 
balsas. Našlė — su 3—4 vaikais, 
šeima — su 7—9 vaikais be feni- 
gio. Trims dienoms duotą maisto 
davinį tyrame vasaros ore išsi- 
lakstę vaikučiai per vieną kartą 
sušveičia. Ką turi jausti tėvai ry
tojaus dieną, neturėdami iš ko nė 
duonos kąsnio atsikėlusiems vai
kučiams pripirkti? y

Sis, anas, trečias važiuoja. Jie 
sveiki, darbingi, jų maža 
O kur mes dingsime? — 
girdėti aimanavimas.

— Aš jau dabar kuris 
nieko nebeturiu. Atidaviau 
du mažuosius. Pirmadienį
žiuos pasiimti. Jis bevaikis: gal 
mylės, badu nenumarins... O čia 
jau vis tiek neišlaikys: per pusę 
metų ne tik nepriaugo, bet 1—2 
svarus nukrito.

Kitas vėl pasakoja:
— Mano Nijolę vakar išvežė į 

sanatoriją. Džiova! O ji tik dvejų 
metelių •. . .

Išvykusiųjų vietgje vis atveža 
naujų žmonių. Bet tai vis dažniau
siai paliegėliai arba su didelėm 
šeimom Pirma būdavo triukšmingų 
susirinkimų salėse, net šokių. Da
bar niekas į juos neina. Žodžiu, 
mielasai, visur viešpatauja pesi
mizmas. Bet tikėkime, kad Dievas

ginami galvijai. Tačiau paskuti
niais metais su pasisekimu pradė
ta auginti kava. Įsigytame plote 
žemė yra tik iš dalies kultyvuo
jama. Šiuo metu naujieji kolonis
tai turi gyvenamų namų tik 20- 
čiai šeimų. Statoma laikinų pasto
gių dar 50-čiąi šeimų ir tikimasi 
gauti paskolą naujiems gyv. na
mams statyti. Taip pat planuojama 
pastatyti koloniją su atskiromis, 
mažomis sodybomis.

Įsteigtasis kooperatyvas pradžio
je bus finansuojamas IRO-Brazil 
Joint Committee, o vėliau Brazili
jos žemės ir ūkio ministerijos, kuri 
duos paskolon žemės ūkio Maši
nas, traktorius ir sėklas. Brazilijos 
vyriausybė tikisi, kad, padėdama 
sudaryti šį kooperatyvą, ji prisi
dės ne tik prie DP gerovės, bet ir 
prie vietinių brazilų pažangos že
mės ūkio-srityje, kadangi pastarie
siems bus proga išmokti iš atvy
kusiųjų DP naujų žemės ūkio me
todų. (IRO)

Australijos stovykloj žiemojau!
šiuo laiku Australijoje žiema, našiai kaip koksas — labai kai- 

Sniego ir ledo nėra, bet šaltas vė
jas, dargana, naktimis stiprios šal
nos nemaža vargina. j<as išmetė 
šiltus žieminius drabužius Rau* 
donojon jūron, jau suspėjo pra
keikti, kalendamas dantimis, Au
straliją nuo pat kapitono Coock 
laikų. Bonegillos stovyklos bara
kuose krosnių nėra. Rusai. tiesiog 
laukuose susikuria laužus ir va
karuoja. Kiti, kur sumanesni, iš 
įvairių statinių ar geležinių dėžių 
pasidaro krosneles ir rūkina bara
kuose. Malkų nėra čia pat. Reikia 
parsitempti ant kupros iš laukų, 
kuriuose pilna privirtusių medžių, 
tačiau, neturint gerų įrankių su* 
piaustyti ar suskaldyti, — pasiten
kinama šakomis. Medis nuostabiai 
kietas. Raudonos spalvos, trapus. 
Paprastas kirvis greit išvirsta, 
kertant lekia kibirkštys. Dega

triąi. Pastaruoju laiku ėmė drausti 
neštis šias malkas, girdi, tai esanti 
privati nuosavybė. Tada naktimis 
ėmė plėšti negyvenamus barakus 
ir juos kūrenti.

Pati stovykla išmėtyta gana 
dideliame plote, kur praėjusio karo 
metu stovėjo australų ir amerikie
čių armijos. Apylinkės panašios į 
Freiburgo Schwarzwaldą — kloniai 
ir kalnelių virtinės. Didžiausi plo
tai negyvenami, po kuriuos valkio
jasi puslaukinių karvių, avių ban
dos, o kalneliuose urvų uryus 
rausia laukiniai triušiai. Stovyklos 
barakai geležiniai — iš storos 
skardos, panašios formos, kaip ma
tėme Vokietijoje. Labai apleisti: 
vietomis be langų .ir durų, arba 
kareivių durtuvais subadyti.. Pa-

*r slogėse anksčiau buvusieji tinklai 
Pa' išdraskyti ir pro skyles švilpia vė

jas ar teškia lietus. Naktimis atei
na gyvuliukai, tokie kaip vidutinis 
katinas . si? ilga voverės uodega, 
kuriuos mes vadiname meškėnu* 
kais. Jie nepaprastai jaukūs ir la- 

. bai mėgsta saldumynus. Iš viso 
Australijoj, toli laukusoe, paukš- 

• čiai ir žvėriukai labai stebi žmo-

NEOMYCINAS
- naujas vaistas nuo tb.

Stuttgarto radijas perdavė pra
nešimą iš Amerikos apie ten iš
rastą naująjį vaistą prieš tuber
kuliozę, pavadintą „Neomycin". 
Išrado tas pats mokslininkas prof. 
Waksmanas, kuris, kaip žinoma, 
yra išradęs ir garsųjį vaistą „Strep
tomycin”.

Kaip žinia, streptomycinas vei
kia tuberkuliozės bacilas tik tam 
tikrais atvejais ir būdais. Jis ne 
visas džiovos formas įveikia. Be 
to, jį vartojant, būna įvairių nei
giamų reiškinių. Naujasis vaistas 
kai kurias tų neigiamybių paša
linsiąs.

Pats svarbiausias skirtumas tarp 
streptomycino ir naujojo vaisto 
neomycino tai tas, kad pastarasis 
įveikia ir tas bacilas, kurios iš
likdavo streptomyciną vartojant.' 
Tos išlikusios bacilos dargi įgau
davo didesnį atsparumą. Naujasis 
vaistas, ir šias streptomycinui at
spariąsias bacilas sunaikinsiąs.

Tai būtų didelis laimėjimas ko
voje su džiova. Tačiau dar praeis 
kiek laiko, kol tas naujasis vaistas 
bus pradėtas plačiau vartoti, nes, 
kaip tame radijo pranešime pasa
kyta, bandymai padaryti kol kas 
tik su pelėmis. Bandymai su pelė
mis buvo labai reikšmingi. Buvo 
sudarytos trys bandomųjų pelių 
grupės, visos apkrėstos džiova. 
Pirmoji grupė visai negavo to 
vaisto ir visos tos grupės pelės 
išdvėsė. Antroji grupė gavo tik 
mažus vaisto kiekius ir iš tos gru
pės pagijo 78%, Trečioji grupė ga
vo didesnius vaisto kiekius, kurių 
dėka pelės pagijo visu šimtu nuo-* 
šimčių.

Tačiau džiova sergantiems rei
kės turėti kantrybės: dar gali ilgai 
trukti, kol šis naujas vaistas bus 
visiems pasiekiamas. —dem—

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

Nanseno sūnūs rūpinasi 
DP intelektualais

Žinomo poliarinės srities tyrinė
tojo Nanseno sūnus apsiėmė vado-

pasirūpins . .. vauti „Comite International d’Aide
-------- aux Intellectuals”. Šio komiteto 

Adresato prierašas: Brangus tau- uždavinys yra rūpintis DP intelek- 
tieti, mes neturime priprasti prie tualų emigracija ir rasti jiems ata-

tinkamo darbo. IRO daviniais, 
intelektualų skaičius siekiąs 40.000.

Situos laiškus parašė dvi mergaitės. 
Ir vienai, ir kitai — devyneri metai.

Mr. Dk. Camel

'‘Miela Kristino.
Pirmiausia mus atvežė | Muencheną. 

Traukiny mano tėvelis buvo labai linksmas. 
Jis gėrė su Ponu Vaineikių iš vienos bonkos 
ir sakė, kad Amerikoj atidarys saliūną. 
Važiuodama į Muencheną mačiau, kad rau
donos aguonos žydi. Mamytė verkė, nes pa
miršo paimti šniūrą nuo proso. Tėvelis juo
kėsi ir Ponas Vaineikis juokėsi. Arūnas iš
liejo kompotą vienai Poniai ant kelių. Tada 
aš juokiausi.

Muenchene buvo labai nešvaru. Aš mie
gojau su mamyte, o tėvelis su Ponu Vainei
kių. Ponia su raudonais plaukais pavogė 
mums paklodę, ir mamytė pažino, ir mamy
tė sudavė Poniai per ausi, ir Ponia suplėšė 
mamytei žalią suknelę, ir atėjo du mėlyni 
Ponai, ir išvedė mamytę ir' Ponią, ir aš 
labai verkiau. Valgyti davė neskaniai, o 
Arūnas prisivalgė kieme smėlio, ir vėmė. 
Paskui mus vežė į Bremeną. Aš nemačiau 
raudonų aguonų, o vienoje stoty mačiau be- 
koj|, kurs gražiai grojo armonikėle. Bremene 
davė skaniau valgyti, ir Arūnas persivalgė 
manų košės su razinkomis, ir vėl vėmė. Tė
velis nebeturėjo bonkos ir buvo labai liūd
nas. Jis ir Ponas Vaineikis pradėjo skaityti 
laikraštį.

DP

Komitetas tuo tarpu neturi dides
nių lėšų savo tikslams vykdyti, 
bet manoma, kad atsiras gerašir
džių žmonių, -kurie šį reikalą supras

gų, neturėdami supratimo, ar jis 
jiems draugas ar priešas.

Br. Zumeris, 
Puckapunyal, 1949. VII. 14.

Halifaksas. Amerikiečių žinių agen
tūra UP pranešė, kad Atlante be ži
nios dingo švedų laivas „Brillantin“, 
kuriuo birželio 9. d. plaukė iš Švedi
jos i Kanadą 60 latvių ir estų.

Tarp negrų ir baltųjų ivyko keletas 
aštrių susidūrimų vienoje viešoje Va
šingtono maudykloje, kai toje mau
dykloje neseniai buvo panaikintas 
rasių atskyrimas. (AT.)

Londonas. UP žiniomis. Maskvos 
radijas pranešė, jog sovietų vyriau
sybės organas „Izvestija“ dešimttūk
stantinio numerio proga buvo apdo
vanotas „Raudonosios darbo vėliavos 
ordenu“. Tuo pačiu ordenu apdo
vanoti ir 98 tame laikraštyje dirbą 
žurnalistai.

Bu laiškai
Paskui mes plaukėme laivu, ir Arūnas ne- 

vėmė. Užtat vėmė tėvelis, o mamytė verkė, 
nes jai buvo gaila Europos ir šniūro nuo 
proso. Vieną kartą mačiau, kaip plaukia 
žuvys. Jos buvo gražios, ir aš joms nume
čiau mūsų lėlę Laimą. Tu nepyk, miela 
Kristina — Laima buvo be galvos, galvą jai 
nutraukė Bremene vienas Ponas, kuris žiū
rėjo mūsų lagaminus. Laive davė skaniai 
valgyti, bet tėvelis ir Ponas Vaineikis ne
valgė. o mamytė daug valgė ir daug verkė.

New Yorke mačiau krūvas aukštų namų 
ir nešvarių laikraščių gatvėse. Nemačiau jo
kių gėlių, o Arūno vos nesuvažinėjo auto
mobilis. Vienas Ponas, kuris blogai šnekėjo 
lietuviškai, nuvežė mus i butą iš keturių 
kambarių ir virtuvės. Kitą dieną tėvelis 
nuėjo dirbti, o mamytė nėjo, — ji sėdėjo 
prie lango ir žiūrėjo | kitą namą. Daugiau 
iš musų lango nieko nematyti. Arūnas įkan
do man i pirštą, ir tuojau pradėjo pats 
verkti, — jis visados taip daro.

Vieną sekmadienį atvažiavo kitas Ponas, 
kuris labai šypsojosi ir nuvežė mus i Jūrą 
maudytis. Buvo labai linksma, o Arūnas 
prisirijo vandens ir vėmė. Daugiau šitas Po
nas nebeatvažiavo, ir mudvi sėdime su ma
myte prie lango.

Parašyk, ar pas Tave dar žydi raudonos 
aguonos? Bučiuoju Tave,

Tavo amžinoji draugė,
• Lilia.

Miela Lilia,
Rugius jau nukirto, todėl nebėra ir aguo

nų. Man labai gaila lėlės Laimos. Tur būt, 
žuvys jai nukando kojas. Bet, jeigu ji buvo 
be galvos, tegul. Kažin ar žuvys valgo piū- 
venas? Laimos pilvelis prikimštas piūvenų, 
— atsimeni. Lilia, tą sekmadienį, kai pra
plovėme ir vėl susiuvome.

Mano tėvelis ir mamyfė visą laiką barasi. 
Mamytė nenori j Ameriką. Ji sako, kad 
Amerikoje mes neturėsime namo, o Austra
lijoj turėsime. Tėvelis sako, kad Amerikoje 
daugiau kultūros. Ten kas sekmadienis ga
lima žiūrėti bokso rungtynių. Tu žinai, kaip 
mano tėvelis mėgsta kultūrą. Vakar jis pras
kėlė nosį Rimeikiui, aes šitas girtas triukš
mavo ir labai džiaugėsi.

Kur mes važiuosime, dar nežinome. Jei tė
velis ir mamytė taip barsis, aš visą laiką 
bijosiu, kaip kine. Vakar mačiau Kiną, ku
ris vadinasi „Grafas Montekristas“. Pinigų 
man davė dėdė Kostas, tas pats, kurs ateina 
pas mamą, kai tėvelis budi policijoje. Aš

apsiverkiau septynis kartus, — man buvo 
gaila vienos moters, kuri prašė, kad Monte- 
kristas nenušautų jos sunaus. Montekristas 
labai gražus ir turi daug pinigų. Dar kine
plauna su peiliu, taip pat labai gražu ir 
baisu, miela Lilia!!!

Musų aguonos, kurias nuskynėme Tavo 
išvažiavimo dieną, visai nuvyto. Jos pajuo
do, o vanduo pagelto. Aš jas išmesiu ten 
pat kur nuskynėme. Dabar aš rašau Tau laiš. 
ką lauke, nes dėdė Kostas dar neišėjo. Pro 
šalį ką tik praėjo Jonaitis ir pasakė, kad aš 
vargšė mergaitė. Aš jo nemyliu, — aš nesu 
vargšė, mano tėvelis gauna algą, o Jonaitis 
negauna.

Aš labai norėčiau, kad Tu sėdėtum šalia 
manęs ir mudvi žiūrėtume, kaip vaikščioja 
žmonės. Dabar storoji Gineikienė vėl par
davė ketvirtį sviesto Plikiui, o sviestas buvo 
senas. Aš žinau, nes padėjau Jai nešti svies
tą prieš savaitę. Senis Barulis stovi ir žiūri 
I antrą aukštą. Jis laukia, kad Kirdeikls dy
kai nupirktų jam alaus. Ponas Karosas nuė
jo į salę skaityti paskaitos, vaikai Jau tupi 
prie langų. į paskaitas mažai kas eina, net 
valkai, nes Ponas Karosas labai ilgai šneka 
ir visą laiką su tuo pačiu kostiumu.

Jau išėjo dėdė Kostas ir aš galiu grįžti 
namo. Greitai pavalgysiu vakarienės, atsi
gulsiu ir galvosiu apie Montekristą, kol su
grįš tėvelis ir pradės bartis. Bučiuoju Tave, 

Tavo taip pat amžinoji draugė
Kristina.

6
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LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. VALSTYBĖSE

— Vysk. Brizgys iš JAV Europon 
išvyksta liepos 21 d. laivu „Coronia“. 
Liepos 20 d. New Yorko Kunigų Vie
nybės provincija rengia atsisveikini
mo pietus Staler viešbutyje. (Dr.)

— Prancūzams švenčiant savo tau
tinę šventę, jų generalinis konsulas 
konsulato patalpose surengė atitinka
mą priėmimą, kuriame dalyvavo 
daug konsulų, jų tarpe ir Lietuvos 
konsulas Dr. P. D^užvardis su žmo
na. (Dr.)
i— Kompoz. Jeronimas Kačinskas šiuo 

metu sėkmingai vargonininkauja Bos
tone kun. Virmausko parapijoje. Su 
juo gyvena ir jo brolis Henrikas 
Kačinskas, Lietuvos dramos artistas. 
(Dr.)

— JAV lietuvių skautų vadu Kuni
gų Vienybės pirmininkas kun. Vasys 
paskyrė kun. Juozą Vaišnį, S. J. Tai 
padaryta prašant vyriausiajam lietu
vių tremties skautų dvasios vadui 
kun. Dr. Vaišnorai. (Dr.)
— Philadelphijoj gyvena violonče
listas Mykolas Saulius. (Dr.)
) — Dabar visas dienas prie piano 
praleidžia, rašydamas Piano Concerto 
Nr. 3 su simfoniniu orkestru, kompoz. 
Vytautas Bacevičius, kuris gyvena 
New Yorke. (Dr.)

— Puikų straipsnį, ginantį Lietuvos 
reikalus, pavadintą „Genocide on th.e 
Baltic“ išspausdino žinomas žurnalas 
„The New Leader“. Straipsnio auto
rius Carnegie Institute of Technolo
gic profesorius Dr. A. N. Tarutis. 
(Drj

— „Vienybės“ redakcijoj, kuri išei
na Brooklyne, įvyko pasikeitimų. Iš 
redakcijos išėjo Bronys Raila, o nau
ju redaktorium pakviestas žurnalis
tas Juozas Petrėnas — Petras Tarulis. 
Vyriausiu redaktorium buvo ir liko 
poetas Juozas Tysliava. (Dr.)

— „Amerikos Lietuvio“ redakcijon 
pakviestas dirbti tremtyje t/uvęs 
„Mūsų Kelio“ vyr redaktorius Domas 
Penikas. (Dr.)

— L. K. Spaudos Draugija per atei- 
nančius 12 mėnesių numato išleisti 
prof. J. Balio „Istorinius padavimus", 
A. Vaičiulaičio naują novelių rinkinį, 
Fr. v. Lama „Angelus“. Prof. St. Ko
lupaila rengia veikalą „Nemunas“. 
Siūloma išleisti iš Lietuvos gauti par
tizanų kovų nuotykiai; parašyta nauja 
maldaknygė; rengiama A. Gervydžio 
„Už spygliuotų vielų“ pergyvenimai 
ir kitos knygos. (Dr.)

— „Laisvė“, Brooklyne leidžiamas 
lietuvių bolševikų dienraštis, beišeis 
tik,penkias dienas savaitėje. Tai pra- 
nešddtna, direkcija nusiskundžia sun
kia finansine būkle. Ji nebegalinti 
„galo su galu suvesti". (Dr.)

je laikomos kasdien Sv. Mišios. 
Klebonas čia jau keletą metų kun. 
J. Sakevičius, kuris nuoširdžiai 
rūpinasi parapija, todėl parapijie
čiai labai įvertino jo darbus. Štai 
rengiami nauji vargonai ir galerija 
Reikia apie 900 svarų. Padaro lo
teriją, ji pasiseka puikiai. Aukoja 
parapijiečiai. Vargonams juk rei
kia. Visi nuoširdieji katalikai, gy
vendami plačioj britų žemėj, tai 
supranta ir aukoja.

Yra bažnyčios choras, kuriam 
vadovauja chorvd. V. Mamaitis. 
Ne tik bažnyčioje gražiai pagieda, 
bet ir dainų nemaža išmokęs. Bal. 
Brazdžionis.

VENECUELOJE
— Caracaso mieste lietuviai pra

dėjo# leisti gražiai redaguojamą

laikraštuką „Tėvų Kelias". Lai
kraštis neperiodinis. Jį redaguoja 
lietuviai saleziečiai, kurie jau 
ilgus melus darbuojasi venecuelo- 
je. (Dr.)

— Kaip nustebo Venecuelos gy
ventojai, kurių daugumas kata
likai, kada katedroje išgirdo iš 
kun. Sabaliausko lūpų ispaniškai 
apie lietuvius, Lietuvą, apie ken
čiančią dabar po baisiu komuniz
mo jungu tautą. Straipsniai pasi- 
.pylė Venecuelos periodinėj spau
doj, iškeldami Lietuvos vardą kaip 
kankinės. Gražiai objektyviai api
būdino kun. Sabaliausko asmenį, 
įdėdami jo atvaizdą ir ilgame 
straipsnyje įvertindami lietuvius 
kaip katalikus ir darbščius žmonės. 
(Dr.)

— Kun. J. Kidykas, S. J., lanko 
Brazilijos ir Uragvajaus lietuvių 
kolonijas. Rugpiūčio pradžioje ža
da aplankyti ir Venecuelos lietu
vius. (Dr.)

Lietuvių salė Avellanedo J e, Argentinoj. Čia vyksta tautinių 
švenčių minėjimai, iškilmingi aktai ir kultūriniai vakarai. ^Neseniai čia 
buvo O. V. Milašiaus mirties dešimtmečio paminėjimas. Si salė turi le
miamos reikšmės Argentinos lietuvių kolonijos kultūrinio gyvenimo atgi
mimui. Ją pastatydino 1948 m. Argentinos lietuviai Tėvų Marijonų ini

ciatyva.

Likime ištikimi savo tautai!
Vyr. FASK-tas baigia savo darbą Vokietijoj.

Gyvenamas metas pareikalavo goms, kurios savo pagalba paleng- 
apleisti esamas vietoves ir ieško- ’ ’
tis pastovesnio pagrindo. Masiškai 
vykdoma emigracija praretino mū
sų eiles. Daugelis jau pastoviai 
apsistojo naujose tėvynėse kur
dami naują gyvenimą. Vyr. FA£>K- 
tas irgi baigia savo darbą Vokieti
joje. Su pasitenkinimu galime 
žvelgti atgal ir dar su tvirtesniu 
tikėjimu žengti ateitin. Lietuviškas 
sportas tremtyje savo misiją Lie
tuvos propagavimo srityje atliko. 
Apie lietuvį sportininką su pagar
ba prisimins svetimtaučiai ir, 
esant laisviems, ieškos kelių tam
priems tarptautiniams ryšiams už
megs ti.

Ilgą kelerių metų darbą baigus, 
nuoširdi padėka priklauso lietu
viui sportininkui, kuris savo as
menybe sugebėjo praskinti kelius 
į viešumą; mus globojusioms įstai-

VYRIAUSIAS FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO KOMITETAS
Vokietija, 1949 liepos 15 d.

Lietuviu pėdsakai
Offenburge

vino kelią į pasiektus laimėjimus, 
ir visai lietuviškajai visuomenei, 
kuri šilta parama įgalino mus 
dirbti. ,

Vyr. FASK-tas persikelia į JAV, 
kur, susirišęs su PLB centru, nusta
tys tolimesnio veikimo gaires.

Vyr. FASK-tas tiki, kad pradėtas 
Lietuvos reprezentacijos darbas 
visuose kraštuose bus tęsiamas su 
nemažesniu atkaklumu toliau, ir 
lietuvis sportininkas, pats fiziškai 
ir morališkai tobulėdamas, liks at
kaklus prieš visas svetimybes bei 
ydas. Mes reikalaujame iš lietu
viško spprtuojančio jaunimo išti
kimybės savai Tautai, kad, išau
šus Laisvės Rytui, būtume verti 
pažvelgti į akis saviems iškentė- 
jusiems broliams Tėvynėje.

Ir šviesa ir tiesa 
Mus žingsnius telydi!

ANGLIJOJE
Lietuvių katalikų skaičius bri

tų žemėje nėra visai mažas. Tik 
labai negera, kad jie išblaškyti po 
įvairius kampelius. Dvasiškai at
sigaivinti ir savo sielos sustiprinti 
tokioje padėty negalima, nors ii 
geriausius norus turint. Dvasiškių 
buvo maža. Kartu atvyko tik trys. 
Iš seniau čia gyveno du. Vienas 
Londone — kun. J. Sakevičius, ki
tas Škotijoje — kun. J. Gutauskas. 
Tremtiniai: kun. J. Kuzmickis, kun 
P. Kairiūnas ir kun. A. Petraitis 
išsiskirstė Anglijoje po dideles 
apylinkes, ir jie turi daug. kelio
nės ir išlaidų padaryti, lankydami 
lietuvius. Neperseniai atvyko kun. 
J. Steponaitis ir kun. L. Gronis. 
Pirmasis pasinešė labiau į vaka
rus — Alsager lietuvių šeimų sto
vyklom antrasis — į Ballshill Ško
tijoje

Liepos 10 d. įšventintas Londo
ne dijakonas J. Galčius į kunigus 
anglų bažnyčioje. Liepos 17 d. lai
kė jis Londono lietuvių S. Kaži 
miero bažnyčioje pirmąsias iškil
mingas S. Mišias. Sv. Onos Mote 
rų Draugija, vadovaujama p. Liū- 
džiuvienės, suruošė priėmirną lie
tuvių parapijos salėje.

Be to, Britų žemėj vieši Tėvas 
Bružikas, kuris lankos su misijo
mis. Tėv. Markaitis ir Tėv. Kaz
lauskas daugiau apsistoję Londo
ne. Bal. B.

— Visoje Britų žemėje tėra tik 
viena lietuvių katalikų bažnyčia — 
Londone. Senieji išeiviai pastaty
dino savo aukomis, išpuošdami 
tautiškai, religiškai taip patrauk
liai. Altorius įrengtas gana dailiai. 
Šonai — stacijomis ir altorėliais, 
prie kurių žiba žvakutės. Viename 
šone stovi didelis Kryžius, po jo 
parašas: „Taip Dievas numylėjo 
pasaulį".

Bąžnyčią aplanko daug ekskur- 
t- dvasiškių net ir vyskupų, 
autų žmonės. Ja labai domisi 
\lai teiraujasi apie religinę 
lietuvių bendruomenėje. Jo-

Paieškojimai
Mrs. Magdalena Stanaitienė-Zizytė, 

kilusi iš Kauno aps. Vilkijos vis. Bu- 
bių km, dabar gyvenanti J. A. Valsty
bėse, paieško savo giminaičių — bro
lio Zizo ir sesers Pranckevičienės 
vaikų. Atsiliepti šiuo adresu: Rev. 
Juozas Kluonius, 1975 — 25th Street, 
Detroit 16, Mich., U. S. A.

Paieškomas Gediminas Žemaitis, 
maždaug 25 m. amžiaus, kilęs iš Vil
kaviškio vis. Varpininkų km. Jo ieško 
giminaičiai Amerikoje. Atsiliepti šiuo 
adresu: Rev. Juozas Kluonius, 1975- 
25th. Street, Detroit 16. Mich., U.S.A.

Kas žino, kur dabar yra Juozas 
Saplys, anksčiau gyvenęs Garmisch- 
Partenkirchen, Jaeger-Kaserne, Bal
tic DP Camp. Pranešti šiuo adresu: 
Rev. Juozas Kluonius, 1975 — 25 th. 
Street, Detroit 16, Mich. U. S. A.

IRO Tarptautinė Paieškojimų Įstaiga 
Arolsene prie Kasselio ieško šių 

asmenų:
Dirmantienė Tina (Evi), gim. Pe- 

tersburge (dabartiniam Leningrade), 
1944 m. rugpiūčio mėn. vokiečių išvež
ta iš Kauno. Gyvenusi Linze, Bahn- 
hofstr. 5.

Dirmantienė Valentina gim. 1921 
m. Kaune. 1944 m. rugpiūčio mėn. vo
kiečių išvežta, gyvenusi Linze. Bahn- 
hofstr. 5.

Karvelis Julius, apie 50 metų am
žiaus, gyvenęs Antschwendten,'-Tilžės 
aps. gestapo suimtas ir išvežtas i 
Koenigsbergą, paskutinės žinios iš 
Berlyno apylinkių.

Kundrotienė Marijona, apie 50 me
tų amžiaus, gim. Mediniuose, gyvenusi 
taip pat Mediniuose. Pasvalio aps. 
Lietuvoje, vokiečių išvežta.

Malakauskas (vardas nežinomas>, 
apie 17 metų amžiaus, gim. Mažei
kiuose, iš Linkuvos rusų išvežtas į 
Sibirą, paskutinė žinia 1941. VI. 13— 
15 d. - '

Malakauskas Martynas apie 50 me
tų amžiaus, gim. Švenčionių aps., iš 
Linkuvos rusų išvežtas į Sibirą, pas
kutinė žinia 1941. VI. 13—15 d.

Malakauskienė, gim. Višniauskaitė, 
Ona, apie 45 metų amžiaus, gim. Pas
valyje, iš Linkuvos rusų išvežta į 
Sibirą, paskutinė žinia 1941. VI. 13— 
15 d.

Marukas arba Marukienė. gim. Viš- 
niauskitė Maria, gim. 1909, V. 10 
Virbalis (Kybartai), 1944 m. su Dr. 
Griniaus sanatorija iš Kauno į Vo
kietiją transportuota.

Nainytė Birutė, gim. 1930. IV. 19 
Žeimelyje, 1941. VI. 3 išvežta į Sibirą.

Oseryte Eta. apie 16 metų amžiaus, 
gyvenusi Upinoj, Telšių aps.

Ženeva. Ženevoje vykstančioje 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
konferencijoje sovietai pareikalavo 
atominių, bakteriologinių ir kitokių 
masinio žudymo ginklų uždraudimo. 
Komisija, kuriai šis pasiūlymas bu
vo pateiktas, pareiškė, jog ji šį 
klausimą spręsti yra nekompetentin
ga. ir jį perdavė plenumui.

Numeruoti valgiai 
ir DP padavėjos

— Naujai atidarytame hostlyje 
Cannberoje valgiaraštyje visi 
valgiai yra sunumeruoti. Tai pa
daryta todėl, kad padavėjos yra 
DP ir nesupranta angliškai. Te
reikia svečiui pirštu parodyti val
gio Nr. (AL)

— Vienas Sidnėjaus savaitraš
tis, Australijoj, rašo: Parke po
licija suėmė vieną perdaug be
simyluojančią porelę ir rengėsi 
bausti dėl nemoralumo ir valkio- 
jimosi. Bet paaiškėjo, kad tai 
buvo susituokusi pora, kuri ne
turinti galimybės susitikti kur ki
tur. Nubausti jie nebuvo, bet po
licija įspėjo, kad parkas vis 
dėlto ne jaunavedžių miegama
sis. (AL)

— Gegužės 19 d. federaliniame 
parlamente kilo diskusijos dėl 
„baltosios“ Australijos politikos 
tikslingumo. Buvo klausiama, ar 
neįsileidimas nebaltosios rasės 
žmonių į Australiją yra tik eko
nominė priemonė, ar ir rasinė 
diskriminacija. Imigracijos mi- 
nisteris Mr. Calwell atrėmė jam 
daromus priekaištus. Jis pareiš
kė, kad „baltoji“ politika yra re
miama visų partijų ir vykdoma 
nuo pat federacijos pradžios. Da
ryti išimtis paskirais atvejais jis 
negalįs, nes tada tų išimčių bus 
tiek, kad nebeliks, jokios politi
kos. (AL)

Švarcvaldo kalnų papėdėje esan
čiam Offenburgo mieste lietuvių 
„bendruomenė" niekad neprašoko 
dešimties galvų, o pastaruoju lai
ku ji sumažėjo iki šešių. Nors čia 
lietuvių negarsu, vis dėlto jie su
geba pasireikšti kultūriškai ir at
kreipti dėmesį tiek savų globėjų— 
prancūzų, tiek ir vietos gyvento
jų vokiečių. Lietuvių vardui tame 
mieste gražiai reprezentuoja daini
ninkė Nora Braziulfenė — Žebry- 
tė, prieš kelis mėnesius atsikėlusi 
gyventi į šią vietą iš Ravensbur- 
go. Dainininkė šiuo metu studi
juoja dainavimą ir rengia arijų bei 
koncertinių veikalų repertuarą pas 
Offenburgo muzikos mokyklos 
prof. Seeger, taip pat nevengia su 
dainavimo menu pasirodyti ir už 
studijų ribos.

Offenburgo kapinėse yra palai
dotas vienas mūsų tautietis — An
tanas Bagdonas, miręs nuo širdies 
smūgio 1947 m. kovo 23 d. Velio
nis buvo ne eilinis tremtinys, bet 
žinomas smuikininkas ir ilgametis 
Kauno Valstybinio Teatro operos 
orkestro artistas. Velionies žmona, 
kad ir sunkiai kovodama su trem
ties vargais, sugebėjo tinkamai 
pagerbti savo vyro atminimą, ant 
jo kapo pastatydindama gražų pa
minklą — lietuvišką koplytėlę, 
kurios projektą padarė ir statybos 
darbą be jokio atlyginimo prižiū
rėjo dipl. inž. Ed. Kirsnauskas. Frei- 
burgo lietuvių klebonas kun. Kau
nas neseniai tą paminklą pašven
tino. Edm. Vingėla.

ŽYMIUOSIUS SPORTININKUS
IŠLEIDŽIANT

Sportininkų būrys Vokietijoje 
mažėja. Šiomis dienomis į Čikagą 
išvyksta vienas žymiausių trem
ties lengvaatlečių — V. Adamka- 
vičius. Maža tėra mūsų tautiečių 
nematę jo sporto aikštėje. V. 
Adamkavičius atstovavo Lietuvai 
per Pabaltijo olimpiadą Augsburge, 
rinktinės dalyvis Pavergtųjų Tau
tų Olimpiadoje, laimėjęs Lietuvai 
2 aukso ir 2 sidabro medalius. 
Nuolat dalyvavo įvairiose vokie
čių pirmenybėse, kaip Muenchene, 
Rosenheime, Augsburge, Bad-Rei- 
chenhalyje pr daug kur anglų zo
noje. Tremties 100 m. ir šuolio į 
tolį 1947, 1948 ir 1949 metų mei
steris. V. Adamkavičius taip pat 
vyr. FASK vadovybės narys, daug 
nusipelnęs lietuvių sporto tvar
kyme tremtyje. Paskutiniu metu 
dirbo, kaip pasaulinės YMCA-os 
inspektorius Augsburgo pereina
moje stovykloje.

Iš lietuvių lengvatlečių šeimos 
išvyko jaunoji sportininkė D. To- 
čilauskaitė. Si sportininkė, išau
gusi tremties sporto eilėse, trene
rio A. Bielskaus priežiūroje, yra 
pasiekusį vertingų pergalių. Daly
vavo kaip rinktinės dalyvė Pa
vergtųjų Tautų Olimpiadoje, lai
mėjo bronzos medalį šuolyje į 
tolį. Savo sąskaitoje turi ne vieną 
laimėjimą varžytinėse su vokie
čiais. B.

Pranešimas Schw. Gniuendo sportinės naujienos

Lietuvių Gydytojų Tremtinių 
Sąjungos Valdybos ir Tarybos 
daugumai išvykus į JAV, kartu 
perkeliamas ten ir Sąjungos cen
tras.

Informaciniais reikalais Vokieti
joj kreiptis į įgaliotinius: Dr. Ha- 
gentorną ir Dr. Aželį Augsburge, 
DP. Hospital.
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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.
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— Liepos 16 d. (vykusiose krepšinio 
rungtynėse „Lituanica“ įveikė vietos 
Gimnazijos krepšininkus 32:31.

— Stovyklos šachmatų pirmenybių 
baigminės grupės varžybos jau pasi
baigė. Dalyviai pasiskirstė vietomis 
taip: L K. Jankauskas 7t. 2. J. Kau
nas 6t., 3. A. Gražulis 5t., 4.—5. Edv. 
Sulaitis ir V. Ogilvis 3t., 6.-7. A. 
Bagdžiūnas ir P. Roževičius 2t., 8. A. 
Kazakevičius Ot.

— Liepos 17 d. „Lituanicos“ .futbolo 
komanda susitiko su stovyklos fut
bolininkų „senių“ vienuolike „Archy
vu“, kurį nugalėjo net 7:2.

— Liepos 23 d. stovykloje svečiavosi 
Stuttgarto Darbo Kuopos lietuviai 
sportininkai, kurie čia sužaidė fut
bolo ir krepšinio rungtynes prieš vie. 
tos „Lituanicą“. Krepšinio susitikime 
vyravo šeimininkai ir be didelio var
go laimėjo gana įtikinančiu rezultatu 
37:26 (18:14). Taškus pelnė „Lituani
ca“ — K. Miškinis 17. Paukštys 8, 
Bagdžiūnas 6, A. Kazakevičius 4 ir 
Montvilas 2; Darbo Kuopai — Kun
drotas 8, Gylys 8, Žukas 5, Simutis 3 
ir Simanavičius 2. Futbole priešinin
kai pasirodė esą apylygių jėgų todėl 
ir‘rezultatai išėjo lygus — 4:4.

— Liepos 24 d. mūsų žymusis šach
matininkas V. Skibiniauskas davė si
multaną vienuolikai stovyklos žaidė
jų. Po trijų valandų kovos simulta
nas baigėsi rezultatu 7,5:3,5 Skibi 
niausko naudai. Edv. S
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Ar Sov. Sąjungą aktyviai rengiasi karui?
Vašingtonas. JAV užs. reik. min. 

Achesonas apeliavo trečiadienį į 
Kongresą, kad šis tol palauktų su 
savo sprendimu dėl karinės pagal
bos projekto, kol jam būsią iš
dėstyti visi dokumentai. Dokumen
tai, apie kuriuos kalbėjo Acheso
nas, •turėjo būti Kongresui pa
teikti ketvirtadienį. Achesonas ne
sutiko tiesiogiai atsakyti į spau
dos atstovų klausimus, ar Ameri
kos vyriausybė turinti informaci
jų kad Sov. Sąjunga aktyviai ren
giantis karui. Užs. reik, ministeris 
pasakė, kad Kongresui būsianti 
pateikta visa medžiaga, kurią tu
rįs valstybės departementas apie 
sovietų padėtį. Neatitinka tikreny
bės, sakė Achesonas, kad užs. reik, 
ministerija turinti apie Sov. Są
jungą slaptų informacijų, kuriomis 
turėtų būti remiamas JAV karinės 
pagalbos programa. Vienas repor
teris paklausė, ar tiesa, kad užs.

3 atominės bombos sprogimai 
azijatinėj Rusijoj?

VYKSTA SMARKIOS VARŽYBOS ATOMINES ENERGIJOS 
GAMYBOJ

Prancūzų savaitraštis „Samedi iliuzijoms, manydami, kad jie tik jau apsipranta ir su tuo, kad Ry- 
Soir“ tvirtina, kad Amerikoj lie- vieni turį atomo energijos bei tų Vokietija liks sovietų įtakoje, 
pos 10 d. užregistruota trys ato- atominės bombos paslaptis. Kalbos apie „vieningą Vokietiją" 
minės Bombos sprogimai, kurie Vašingtonas. Didžiausi JAV šiandien jau yra tik tuščių šiaudų 
įvykę azijatinėj Rusijoj. Laikraš- istorijoje taikos meto statybos kūlimas. Rugpiūčio 14 d. visose 
tis, kuris dažnai pateikia sensa- projektai vykdomi Hanforde, kur trijose Vakarų Vokietijos zonose 
cijų. sakosi žinąs, kad tos eks- įrengiamos dvi naujos atomo įvyks pirmieji visuotinieji rinki- 
plozijos buvęs akstinas neseniai baterijos plutoniaus gamybai, mai į parlamentą, vadinamą Bun- 
prez. Trumano sušauktąja! slap- Statyba atsegsianti 700 mil. dol. desstagą. Rinkiminė kova jau pra- 
tajai konferencijai. Vokiečių Atominės energijos gamyba nuo sidėjo ir kasdien karštėja. Stebint 
mokslininkas H. Laker pranešęs jos pradžios išaugo į 3,5 milijar- įvairių pakraipų politikų pasisaky- 
britų gynybos tarnybai, jog so- dų dol. projektą, iš kurių 1,5 mi- mus ir'ginčus, nesunku prieiti iš
vietei esą jau susekę atominės lijardų investuota karui pasi- Vada, jog 
bombos degiklio paslaptį. baigus. ' 1 . ,. ,.

Lake Success. JT nusiginkla- Nepatvirtintais pranešimais, D. vakarų Vokietija dešinėja, 
vimo komisijos posėdyje Ukrai- Britanija daranti greitą pažangą, Ne tik aiškiai dešiniosios parti
nes atstovas D. Manuilskis pa- ir gal greit pagaminsianti pirmą- jos< kaįp CDU, CSU ir.FDP, bet ir 
reiškė, jog amerikiečiai pasiduodą ją savo atominę bombą. socialdemokratų vadai gieda, tari

ant, gana tautines, jei nepasaky-
1 • 11 • 1 — *_ 1 • _  turn, nacionalistines giesmes. Ma-Churchillis puola socializmą >u minioj

A t buvusių nacionalsocialistų ir jų se-
anglijos konservatoriai pradėjo rinkiminę kampaniją kuriems jau vėl yra teisė

dalyvauti balsavimuose. Partijų
Voiverhamptonas. W. Churchillis, 

atidarydamas konservatorių partijos 
rinkiminę kampaniją busimajam par
lamentui. smarkiai puolė darbiečių 
vyriausybę ir socializmą, kuris, kaip 
jis pareiškė, stumiąs i „chaosą ir ko
munizmą“ ne tik D. Britaniją bet ir 
daugelį kitų kraštų. Tarp komunizmo 
ir socializmo nesą didelio skirtumo. 
Tik metodai esą skirtingi, nes so
cialistai savo tikslams pasiekti eina 
įstatyminiu keliu, kai tuo tarpu ko
munistai yra svetimos jėgos įrankiai, 
kurių tikslas paglemžti D. Britiniją 
Maskvos valiai. Komunistai, kalbėjo 
Ckurchillis. panaudotų. kiekvieną 
nusikaltimą ir žiaurumą, kad tik pa
siektų absoliutų viešpatavimą, kas 
reikštų chaosą ne tik D. Britanijai, 
bet ir daugeliui kitų valstybių.

Konservatorių partijos išleistoje 
brošiūroje „Teisingas kelias D. Bri-

I_______ _  Kas nauja politikoj šia savaite .___ !
v — V

Neaiškus užkulisiai
Sugretinus- visą eilę paskutinių 

dienų ir savaičių faktų, tikrai pa
sidaro neaišku, kurią kryptimi Va
karų didžiųjų valstybių politika 
suka. Tuo tarpu, kai Amerikoje, 
ir kitur įvykiai rodo prieškomu- 
nistinio fronto stiprėjimą, kai Ame
rikoje reta balsų dauguma ratifi
kuotas Atlanto paktas ir prez. Tru
mano skubiai įneštas į Kongresą 
Europos apginklavimo pagalbos 
projektas, tuo tarpu, kai Anglijoje 
lygiai šiomis dienomis posėdžiau- 

reik, ministerija apie Sov. Sąjun
gos ginkluotąsias pajėgas turinti 
informacijų, kurios ligi šiol nebu
vę žinomos. Achesonas pasakė, 
kad taip esą, bet JAV, pridūrė 
šypsodamasis Achesonas, turinčios 
taip pat ir apie D. Britanijos, 
Prancūzijos ir kitų kraštų ginkluo
tąsias pajėgas informacijų, kurios 
niekad neskelbiamos.

Londonas. Atlanto pakto part
neriai pradėjo pasitarimus apie 
Atlanto pakto tarybos sudarymą. 
Tarybos pirmasis uždavinys bū
siąs sudaryti gynybos komitetą, 
kuris pradėtų plėtoti ir koordi
nuoti signatarinių valstybių karini
us išteklius.

Frankfurtas. Amerikiečių karinis 
gubernatorius Me Cloy dementavo 
antradieni, kad amerikiečių vyriau
sia būstinė būsianti perkelta iš 
Berlyno į vakarinę Vokietiją.

tanijai“, kurioje nagrinėjama kon- 
serv. partijos vidaus ir užsienio poli
tika, patariama vakarų Vokietijai su
daryti „sveiką demokratinę" vyriau
sybę, ir paskui suvienyti rytų ir 
vakarų Vokietiją, kai rytų Vokie
tijoje bus atstatyta tikroji demokrati
ja, kuri sustabdys viską prievartau
jantį komunizmą. Vokietija nėra vien 
raktas santykiams tarp. Vakarų ir 
Sov. Sąjungos palaikyti, bet yra 
europinės problemos branduolys. Sa
vo rinkiminėj programoj 1950 m. 
Anglijos rinkimams konservatoriai ža
da „sustabdyti socializmą krašte ir 
kovoti su komunizmu visame pa- 
lyje“.

Britų min. pirm. Attlee pavadino 
naująją konservatorių programą ,.ne- 
nuoširdžiausiu dokumentu'’ kokį jam 
kada nors teko skaityti.

ja parengiamoji taryba steigti ne
priklausomam nuo komunistų 
profsąjungų internacionalui, — kiti 
ženklai rodo gerokai priešingą 
vaizdą. Pvz., Anglija intensyviai 
ruošia dirvą platesniems susitari
mams su Sov.jSąjunga; o kad būtų 
palankesnė dirva, šneka jau apie 
reikalingumą atnaujinti reparaci- 
nių mašinų gabenimą iš vakarų 
Vokietijos i Sov. Sąjungą, tam 
tikslui spartindama ir įmonių de- 
montažą, nors tuo erzinami ne tik

vokiečiai, bet ir amerikiečiai. Kal
bami net jau apie slaptus sovietų 
anglų susitarimus Vokietijos at
žvilgiu, Bet ir amerikiečiuose esa
ma keistų reiškinių. „Taikos su 
sovietais" šalininkai Amerikoje 
toli gražu neišmirė. Net toks sena
torius Vandenbergas siūlo susitar
ti su sovietais dėl — abipusio nu
siginklavimo, nors jo partijos dau
guma, respublikonai, dar tik šio
mis dienomis balsavo, už priešbol- 
ševikinį Atlanto paktą ir norš-neL 
mažam vaikui turėtų būti žinoma, 
kad sovietai jokių sutarčių ir jo
kios taikos nesilaikys, jei matys 
progą Vakarų pasauliui pulti. Kai 
kuriems Anglijos ir Amerikos 
sluogsniams niežti daryti biznį su 
sovietais ir tiek. Ar tiems sluogs
niams pavyks palenkti savo tiks
lams ir oficialiąją tų kraštų politi
ką, parodys ateitis.

Sovietai nenustoja mulkinę va
kariečių tai vienokiais, tai kito
kiais įnagiais, bet labiausiai — biz

nio viliojimais.
Kur reikia, įsikiša patsai Sta

linas, pavyzdžiui, šiomis dienomis 
pareikšdamas britų žurnalistei For
bes, kad karas, girdi, šiuo metu 
nesąs galimas; vadinasi, prašom, 
galime tuo tarpu varyti biznį. Kiek
vienas biznis su sovietais, jau net 
tik viltis tortų biznių susilaukti, 
savaime aišku, laimina vakariečių 
spartą patiems ginkluotis. O to 
Stalinui tik ir tereikia.

Dabar jau nelieka abejonių, kad 
Vokietija ilgam liks padalyta į Va
karų ir Rytų Vokietiją. Iš viso ko 
matyti, kad sovietai jau nebesi
priešina Vakarų Vokietijos Bun- 
desstaatui, o» vakariečiai, matomai, 

mitinguose pasirodo „nusipelnę" 
generolai ir kitokie kariai, gina, 
kaip ir po ano karo, vokiečių „ka
rinę garbę" O britų zonoje neseni
ai įsikūrusi „Rechtspartei" savo 
vadų lūpomis stačiai skelbia, kad 
Vokietijai vėl privalo būti vado
vaujama — karių! Pašaliečiui to
kie svaičiojimai, žinoma, turi atro
dyti beprotiški. Lyg šitos bepro
tystės pavaizdavimui kaip tik šio
mis dienomis pranešama apie tai 
kad žinomasis dešiniųjų radikalų 
vadas Leck, vad. vokiečių bloko 
vadas, dar neseniai pasižymėjęs 
įvairiais įsišokimais, esąs patal
pintas — bepročių ligoninėn. Sa
vaime aišku, kad vokiečiai savo at
kritimu į kareivinių režimą ken
kia patys sau ir užsikerta kelią 
laimėti sau draugų, be kurių jie 
juk jokiu būdu negalės greitai at
statyti savo ūkio ir gerovės. Rin
kiminė kova rodo ir dar ką kita.

Rinkiminė kova Vokietijoje dar 
atskleidžia varžybas tarp angliškos 

ir amerikoniškos ūkio sistemos.
Krikščionys demokratai ir demo

kratai bei kitos dešiniosios ir vi
durines grupės vis aiškiau . pasi
sako už „amerikonišką" sistemą, 
vadinasi, už kiek galint laisvą, 
valstybės nesuvaržytą ūkį, už 
visų ikšiolinių „prievartos prie
monių“ pašalinimą, pvz., maisto

„Senas varnas“, Mansteinas 
ir „Pravda“

Maskva. Sovietų spauda su nepa- nas nori apmulkinti viešąją nuomonę, 
prastu pasipiktinimu praneša apie surengus teismo komediją, bet jam 
vadinamą britų malonės kampaniją nepavyks apgauti. Priešingai, neap- 
buv. vokiečių feldmarš. von Man- kenčiamas Churchillio vardas bus 
šteino atžvilgiu. Ypač puolamas Chur- įspėjimo ženklas viešajai opinijai ir 
chillis, kuris esą paaukojęs 25 sv. visiems garbingiems Anglijos bei pa- 
sterlingų Mansteino gynimo fondui, šaulio žmonėms. Kiekvienam yra 
„Pravda" rašo: „Karo kurstytojas žinoma, kad Mansteino asmenyje 
(Churchillis) vaidina humanisto rolę Churchillis mato savo busimąjį są- 
prieš nacišką koriką. Sis senas var- jungininką.“

Izraelis nepatvirtina 400000 žydu deportacijos i Sibire
Telavivas. Izraelio politiniai sluogs- 

niai pareiškė susilaiką nuo antisovie- 
tinės propogandos. Dėl „Amerikos 
žydų lygos prieš komunizmą“ mani
festo, kuriame buvo tvirtinama, jog 
neseniai Rusijos 400 000 žydų depor
tuota į Sibirą, Izraelio užs. reik, mi
nisterijos kalbėtojas pareiškė, jog 
įstaiga neturinti’ jokio patvirtininto, 
kad Sov. Sąjungoje įvykusios žydų 
masinės deportacijos.

Berlynas. Stiprus sprogimas buvo 
girdėti naktį į pereitą pi’-madienį 
Potsdamo miesto srityje. Kaip flįVelt* 
praneša, Marmuro pilyje prie Heili- 
gen See ties Potsdamu, kur esančios 
sovietų įstaigos ir kasino, buvęs 
įvykdytas pasikėsinimas su sprogsta
mąja medžiaga. Ryšium su tuo esą 
suimta 20. vokiečių. Marmuro pilis — 
prieš Babelsbergo pilį, kur gyvena 
gen. Cuikovas.

„Oiserv. Romano“ apie 
Popiežiaus dekretą

Vatikanas. Vatikano organas „Osser- 
vatore Romano“ antradienio laidoj 
duoda smulkesnių paaiškinimų apie 
popiežiaus Pijaus XII ekskomunika- 
vimo dekretą. Dekretas netaikomas 
Rytų Europos valstybėse tiems kata
likams, kurie A— nepaateavinę ko
munistinio mokslo — vis pėlto remia 
komunizmą, būdami komunistų vadų 
apgauti ar užsidegę socialinėmis re
formomis. Bet visi tokie katalikai 
turi imtis sunkią atsakomybę už tą 
rėmimą, kuriuo jie prisidedą prie 
nuožmaus krikščionių religijos priešo.

Dėl antrojo dekreto punkto — už
draudimo skaityti komunistinę spau
dą ir joj rašyti, „Osservatore Ro
mano“ rašo, kad visi katalikai, kurie 
komunistiniams laikraščiams rašo 
straipsnių, net jeigu tie straipsniai 
būtų teatro kritika arba sporto ko
mentaras, atlieka neleistą darbą, nes 
tuo būdu savo gabumais pasitarnau
ja komunistų partijai. Visi katalikai, 
kurie nori likti komunistinių or- 
ganlzcijų nariais, kurie pritaria ko
munizmui, kurie tuo būdu tikėjimą 
stato į pavojų, kad skaito komuni
stinius laikraščius ir remia komuni
stinę spaudą, — negali priimti sakra-

kortelių. Anglų darbiečių įtakoje 
esą socialdemokratai, priešingai, 
agituoja už „planingą ūkį", prie
šinasi ūkio „sulaisviniznui", girdi, 
nuo to nukentėsią darbo masės. 
Tačiau, kadangi gyvenimas va
karuose po valiutų reformos aiš
kiai parodė laisvojo ūkio prana
šumą prieš „planingąjį ūkį", tai 
socialdemokratams sunku mases 
įtikinti, kad socialistiniame pla
ningume išganymas. Be to, kažkaip 
reikalai susipainiojo, kad ir patys 
socialdemokratai jaučiasi savų 
angliškų draugų iš pasalų užpulti, 
būtent, vokiečių įmonių demon- 
tažo (išardymo) klausimu. Anglai 
visu griežtumu ėmėsi to išardymo, 
dėl kurio daugelis vokiečių dar
bininkų liks be darbo ir apskritai 
vokiečių ūkio atstatymas bus su
trukdytas — bėdavoja vokiečiai. 
Tai, mat, ką daro jūsų draugai, 
darbiečiai, — prikaišioja dešinio
sios partijos socialdemokratams. 
Tikrai sunku jiems bus- šioje rin
kiminėje kovoje.

Dar sunkiau komunistams, ku
riems šioje rinkiminėje kampanijo
je teks aiškintis, dėl ko jų dva
sios vadė Maskva terorizuoja Ry
tų Vokietiją, dėl ko nepaleidžia į 
namus vokiečių belaisvių ir t. t. 
Būdingas vaizdelis buvo pereitą 
sekmadienį Stuttgarte, kur susirin
kusi buvusių karo belaisvių ir jų 
artimųjų minia protestavo prieš so
vietų nežmonišką elgesį su belais
viais ir norinčiam pasireikšti ko- 
znunistų atstovui net neleido pasi
rašyti po priimta rezoliucija. An
glijos sunkumai su savo socia
listiniais eksperimentais ir Sov. 
Sąjungos nežmoniškumai, atrodo, 
rugpiūčio 14 d. rinkimuose su
mažins socialdemokratų ir komu
nistų balsus. J. D. 

mentų, kadangi jie morališkai jų ne
są verti. Be abejo, Bažnyčia supran
tanti. kad yra tikinčiųjų, kurie prieš 
sąvo įsitikinimą moraliniu arba fi
ziniu spaudimu tapę komunistų par
tijos nariais. Tokiais atvejais reikią 
atsižvelgti į aplinkybes, kuriomis tie 
katalikai buvo priversti.

Lenkijos vyriausybė, BBC žiniomis, 
aštriai puola popiežiaus dekretą prieš 
komunizmą. Sovietai uždraudė savo 
zonoje, Vokietijoj, katalikais pas
kelbti popiežiaus dekretą.

ROMA AR MASKVA?
Praga. Čekoslovakijos min. pirm. 

Zapotocki. kalbėdamas viename prof, 
sąjungų susirinkime, pareiškė: „Mes 
neleisime jokiai reakcionierinei jėgai, 
o taip pat ir Vatikanui kištis į mū
sų vidaus reikalus“. Jei popiežius 
girdi, šiandien ekskomunikuotų visus 
komunistus ir kartu su jais tikin
čiuosius krikščionis, tai tas reikštų 
visos čekų tautos ekskomunikavimą“. 
Mes niekad nestatėm klausimo „Ro
ma ’arba Maskva“, pareiškė Zapo
tocki, „bet jei mes turėtume J šį 
klausimą atsakyti, tai jis skambėtų: 
Maskva. Stalinas ir socializmas“.

Sovietai lebereikalauja 
priverstinės repatriacijos

Londonas. Rengiamojoje Austrijos 
taikos sutartyje sovietai pareikalavo 
įterpti nuostatus dėl priverstinės re
patriacijos. Sovietų atstovas pasiūlė, 
kad visiems pabėgėliams ir išvietin- 
tiems asmenims, kurie teikė pagalbą 
sąjungininkų priešams, tarnavo nacių 
kariuomenėje arba bendradarbiavo su 
Hitlerio karinėmis pajėgomis, būtų 
nutraukta bet kokia parama, jei jie 
atsisakytų vyktti į savo kilmės kraš
tus. Britų atstovas keturių didžiųjų 
užs. reik. min. pavaduotojų kon
ferencijoj pareiškė, kad jo vyriausy
bė šiam pasiūlymui niekad nepaJt&rs- 
JAV atstovas pareiškė tą pat.

TRUMPOS ŽINIOS
Berlynas. Kaip praneša prancūzų 

licenzijuotas „Kurier“, antisovietinė 
grupė, pasivadinus „Kovotojai prieš 
nežmoniškumą“, paskelbė „F" kam
paniją sovietų okupuotoje Vokietijos 
zonoje. Si rezistencinio pobūdžio 
grupė daugelyje sovietų zonos miestų 
pradėjo rašinėti „F“ raides, kas 
reikštų „Frelheit“.

Regensburgas. Bavarų partijos vice- 
pirm. Dr. Etzel čia viename rinki
miniame susirinkime pareiškė, jog 
bavarų tauta niekad neleis, kad juos 
valdytų „Herrenmenschen“ iš šiaurės. 
„Jei bavarai šiame kare būtų eva
kuoti į šiaurės Vokietiją“, kalbėjo 
jis, „tai jie paliktų kuklūs ir pasiten
kintų tuo, kas jiems būtų šeimininkų 
pasiūlyta, bet nebandytų pagrobti 
sau visų svarbiausių vietų.,,

Londonas. Kaip praneša DĘNA, 
aną penktadienį pasibaigė 25 dienų 
dokų darbininkų streikas ir 15.000 dar
bininkų grįžo prie darbo. Ryšium su 
streiku padaryta nuostolių už 5,5 mil. 
sv. sterlingų.

Praga. Jugoslavijos profesinės są
jungos pareiškė Kanados atstovui 
Belgrade, kad jugoslavų darbininkai 
solidarizuoja Anglijoje streikuojan
tiems jūreiviams ir kad. Jugoslavijos 
prof, s-gos nutartosios skirti 500.000 
dinarų (apie 10.000 dol.) streikuojan
tiems kanadiečiams.

viena. Šiomis dienomis Vienoje 
įsteigtas krikščioniškų partijų infor
macinis biuras, kuris kovos prieš ko
munizmą. Į šį biurą įeina Austrijos, 
Vokietijos ir Italijos krikščlęnių de
mokratų partijos. Politinėse sferose ši 
institucija vadinama „juoduoju ko- 
minformu“.

Berlynas. Keturių sąjungininkų ka
rinių gubernatorių pavaduotojai čia 
antradienį buvo susirinkę trečio po
sėdžio. kurį, jie turėjo po Paryžiaus 
konferencijos, ir esą susitarę dėl pro
cedūros Vokietijos problemai svar
styti. Amerikiečių gubernatoriaus pa
vaduotojas gen. maj. Hays pareiškė, 
jog susirinkimas praėjęs „nuošir
džioj“ atmosferoj. „Mes darome kaip 
tik tai, ko iš musų reikalauja Pary
žiaus komunikatas“ — pasakė jis.

New Yorkas. Kardinolas Spellmanas 
savo laiške p. Rooseveltienei priekaiš
tauja dėl jos opozicijos, kad valdinė 
parama būtų suteikta konfesinėms 
mokykloms. Kardinolas pareiškia,kad 
jos pažiūros šiame reikale esančios 
„diskriminacijos dokumentas, never
tas amerikietės motinos**^

Vašingtonas. JAV užs. reik, minis
terija pareikalavo 100 savo piliečių 
palikti Kantoną. Tuo pačiu reikalu 
buvo įspėti visi amerikiečiai, gy”*”' • 
pietų Kinijoje. JAV konsulas : 
tone nurodė, kad Kinų kom 
nėra pajėgūs ar nerodo noro 
goti užsieniečių ir garantuoti; 
laisvę. AP pranešimu, Kinijoj 
metu gyvena 3873 JAV plliečia
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