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Amerikiečiu manevrai prieš tariamoji priešą
SOVIETŲ ZONOS LIAUDIES POLICIJA SU TANKAIS

Frankfurtas. Amerikiečių rudens 
manevruose, kurie bus nuo rug
sėjo 6 iki 17d. Vokietijos ameri
kiečių zonoje, stebėtojais daly
vaus taip pat Vakarų Europos uni
jos vyr. štabo ir kitų užsienio 
valstybių kariniai atstovai, be to, 
JAV aviacijos ir armijos vyr. šta
bo karininkai. Lauko pratybose 
dalyvaus apie 110.000 karių. No
rint padidinti manevrų realumą, 
amerikiečių daliniai pirmą kartą 
stos prieš tariamąjį priešą —„gen. 
ei Araby", kuris turi generolų 
Rommel ir Patton kovingumą. Jam 
priskiriami dy, taip pat tariamieji, 
generolai — Gullier ir Aeguinaldo. 
Gullier turįs būti geras taktikas, 
o Aeguinaldo gabus dalinių vadas, 
mokąs gerai panaudoti tankų dali
nius.

Berlynas. Britų karinė valdžia 
trečiadienį paskelbtajame praneši
me konstatuoja, kad rytinėj zonoj 
vokiečių policija, esanti išlavina

Kominformas apsitveria tvora
Pranešimai apie fortifikacijas nuo Baltijos iki Art. Rytų

Berlynas. Kaip „N. Y. Herald 
Tribune" (8. 25) rašo, sovietų or
bita nuo Baltijos jūros iki Art. Ry
tų pastaraisiais mėnesiais susti
prino saugumo priemones, įskai
tant minų laukų įrengimus kai 
kuriose Rytų — Vakarų sienos da
lyse ir nuo to pasienio kaimų iš
keldinimą rytų linkui. Kaip kai 
kurie stebėtojai iš Vakarų mano, 
paskutiniosios pastangos konsoli
duoti komunistų pajėgoms sovie
tinėj Europoje reikia rišti su Ru
sijos nervų karu, pradėtu prieš 
Jugoslaviją. Reikia esą spėti, kad 
Sov. Sąjunga, prieš pradedama 
diplomatinę ofensyvą prieš marš. 
Tito, norėjo padaryti kiek galint 
stipresnę savo poziciją. Didžiausių 
pastangų dedama Čekoslovakiją

ALT atstovai pas Achesona
PROTESTAS PRIES BAISIAS SOVIETŲ DEPORTACIJAS

Washington, rugp. 12. — Ame
rikos Lietuvių Tarybos prez. Leo
nardas Simutis ir sekr. Dr. P. 
Grigaitis šiandien įteikė valstybės 
sekr. Achesonui memorandumą, 
kuriame nuodugniai išdėstytos 
baisiosios sovietų okupantų ma
sinės lietuvių deportacijos iš Lie
tuvos į Sibirą.

Sekretoriui įteiktame memo
randume nusakyti nežmoniški 
žiaurumai, sovietų MGB-MVD 
kariams vykdant kiekvieną masi
nį lietuvių, latvių ir estų ištrė
mimą iš Baltijos valstybių į Si
birą ir kitas Rusijos dalis.

Taryba paragino J. A. Valsty
bių valdžią tuojau imtis žygių, 
kad sustabdytų sovietų daromus 
genocido kriminalus prieš lietu-

ma grynai kariniais požiūriais. 
Įvairūs policijos vienetai, galimas 
daiktas, net esą priskirti prie so
vietų T 34 tipo tankų. Tos polici
jos, amerikiečių apskaičiavimų, šį 
pavasarį buvę 80.000 vyrų.

JAV bombonešiai 
atskrido Anglijon
Sculthorpe. 28 milžiniški B50 ti

po stratobombonešiai, priklausan
tieji JAV orinių pajėgų 43-čiajai 
bombardavimo grupei, atskrido į 
Angliją, kur atliks 90 dienų apmo
kymo misiją. Tarp tų B50 yra ir 
„ Lucky Lady" bombonešis, kuris 
šiemet ankščiau apskrido žemės 
rutulį nesustodamas. Būdami Ang
lijoje, stratobombonešiai atliks 
skraidymus aplink Europą ir At
lantą. Kaip iš III orinių pajėgų di
vizijos pareikšta, ši misija atlieka 
normalų apmokymą, siekiant to, 
kad JAV orinės oajėgos bet ku

riuo laiku galėtų nuskristi į bet 
kurią pasaulio vietą.

JAV orinių pajėgų bombonešių 
komanda Anglijoj atšventė savo 
įsikūrimo metines. III-oji orinių 
pajėgų divizija dabar turi aprūpi
nimo sandėlį, didelį tyrimų sandė
li, tris B 29 bazes ir ištisą vyr. 
būstinę Londone. (NYHT)

Aliarmas Teherane
Teheranas. Ilgos motorizuotų 
pėstininkų kolonos praūžė antra

dienį popiet Teherano gatvėmis 
Persijos — Sov. Sąjungos pasienio 
linkui. Persijos kariniai sluogsniai, 
pasak UP, pareiškė, jog dabar so
vietų ginkluotosios pajėgos „rim
čiausiai, kaip bet kada ligi šiol, 
gresia Persijai". Vienas tik ką iš 
Persijos — Sov. Sąjungos pasienio 
sugrįžęs karinis stebėtojas prane
šė, jog tenai visu skubumu stato
mi sustiprinimai ir kasami apsau
giniai groviai.

ati tverti nuo Vakarų. Vasaros bū
vyje ties Vokietijos amerikiečių 
zonos siena įrengta minų laukų 
tinklas, pristatyta sargybų bokštų, 
nutempta spygliuotų vielų ir pa
daryta kitokių fortifikacijų.

NEKIENO ŽEMĖS RUOŽAI
Stengdamiesi pagriežtinti sau

gumo kontrolę, čekai kai kuriose 
vietose įrengė šešių mylių platu
mo nėkieno žemės ruožų tarp sa
vo krašto ir Vokietijos. Nuvalant 
tuos ruožus, iškeldinti kažkur kai 
kurie kaimai. Neseniai atbėgusieji 
iš Čekoslovakijos pabėgėliai pa
sakoja, kad pabėgimas dabar daug 
pavojingesnis, negu anksčiau ši
ais metais.

vių, latvių ir estų žmones.
Memorandume taip pat pasiū

lyta, kad vyriausybė oficialiai 
pasmerktų sovietų daromą ban
dymą visiškai išnaikinti Pabal- 
čio tautas.

Buvo taip pat prašyta, kad vy
riausybė duotų JAV delegacijai 
Jungtinėse Tautose instrukcijas 
pasiūlyti tai tarptautinei organi
zacijai ištirti sovietų žiaurumus 
Lietuvoje, Latvi]bje-i«- Estijoje.

Trečia, hnvfi-pcašyta. kad JAV 
valstybės departamentas dalyvau
tų užsienių_^Tunistrų"'larybos ir 
JT organizacijos^-TTrgeftuose, ku
riuose butų greičiau
siu laiku imtasi žygių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos suverenumo 
teisių atstatymui. (Dr.)

Vengrija taip pat griebėsi įrengti 
spygliuotų vielų užtvaras, kad ap
saugotų savo sienas nuo Austrijos 
pusės. Vakarų stebėtojai susidaro 
pažiūrą, kad, taip darant, meta
forinė „geležinė uždanga", apie 
kurią kalbėjo W. Churchillis, ga
linti tapti fizine tiktove.

Apie masinius vadinamųjų ne
patikimų mažumų išvežimus pra
nešama ne tik iš rytinės Europos, 
bet ir iš europinės Rusijos. Pasta- 
raisias mėnesiais žydai buvo so
vietų politikos aukomis, išgabe
nant juos į azijatinę Rusiją.

Berlynas. Neseniai Thueringijoje 
įvyko pirmasis vadovaujamųjų NKVD 
agentų pasitarimas, kuriame dalyva
vo vokiečių ir sovietų įstaigos drau
ge. Kaip amerik. lecenzijuotas Ber
lyno laikraštis „Der Abend" pranešė, 
esą galimybių, kad busiančios panai
kintos sovietų internavimo stovyklos 
rytinėje zonoje, pergabenus svar
biausius kalinius i Sov. Sąjunga". 
Pastarosiomis savaitėmis daug trans
portų su vokiečiais kaliniais iš tų 
stovyklų buvę išgabenu i Sov. Są
jungą. Sovietų transporto palydovai 
esą pareiškę, kad išgabenamieji bū
sią skiriami Liebau (Liepojos?) sri
tyje karinių atramos punktų bei 
įrengimų statybai. Rytinėj zonoj tuo 
tarpu yra trys internavimo stovy
klos: Buchenwalde, Sachsenhausene 
ir Bauzene.

„Kovos grupė prieš nežmoniškumą“ 
neseniai nustatė, kad nuo karo pa
baigos į tas stovyklas buvę pristatyta 
170 000 žmonių. Iš jų 35 000 deportuo- 
U į Sov. Sąjungą, o 90 000 mirę.

Berlynas. Thueringijos aprūpinimo 
ministeris G. Grosse su savo šeima 
pabėgo į vakarini Berlyną, kur jis 
pareiškė, jog visose rytinės zonos 
administracijos dalyse esą sovietų 
agentų. Jam buvęs primetamas ben
dradarbiavimas su Vakarais.

— Iš Čekoslovakijos pabėgusieji 
buv. Slovakijos gynybos ministeris 
Mikulas Ferjencik ir jo žmona, ku
rie nuvyko su DP transportu į New 
Yorką, JAV valdžios emigracinių 
Ištaigu suimti kaip ..užsimaskavę ko
munistai". Atplaukus transporto lai
vui | uostą, pasirodė demonstrantų 
ir „Slovakijos laisvės draugų" su 
plakatais, kuriuose Ferjencikas išva
dintas „kruvinuoju NKVD šefu".

Sakant sudiev
Šiandien „Žiburiai“ susijungia su „Aidais“.
Kone ketverius metus be pertraukos Vokietijoje ėjusieji „Ži

buriai“ šiandien paliauna ėję, emigracijai palietus jų dabartinį 
leidėją ir redakciją. Nutraukia savo darbą čia vienas iš seniau
siųjų lietuvių tremtinių laikraščių, kuris kiek galėdamas sten
gėsi padėti tautiečiams ar bent juos paguosti vargingoje trem
ties kelionėje į visų didžiausiąjį tikslą — į laisvą, nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvą. Palieka tik laikraščio komplektai, ne
lengvo darbo vaisius, jau kaip istorinės medžiagos pluoštas, ku
ris ateinančioms mūsų tautos kartoms daugiau ar mažiau galės 
mesti šviesos, kaip kadaise lietuvių tremtinių gyventa Vokieti
joje ir kitur, kas jų veikta ir kuo sielotasi, kiek pastangų padė
ta sunkioje kovoje už žiauriausią priespaudą kenčiančios ir nai
kinamos savo tautos gyvybės teises ir laisvę.

Laikraštis sustoja ne atsitiktinai, bet naujoms lietuvių trem- 
; tinių gyvenimo sąlygoms klostantis. Didele sparta dabar vyksta 

tremtiniu sklaidymasis iš Vokietijos po visą pasaulį. Savaitiniam 
laikraščiui iš Vokietijos laiku pasiekti juos daros nebeįmanoma, 
dėl to ypač jo bendrųjų politinių informacijų dalis, po kelių sa
vaičių pasiekusi skaitytoją, beveik nebetenka savo aktualumo. 
Šitą mūsų paskirties dalį lengvai dabar perima lietuviškoji spau
da tų šalių, kur lietuviai atsiduria. Kas kita su plačia prasme 
suprantamąja lituanistine laikraščio dalimi, liečiančia pačių vi
so pasaulio lietuvių visuomeninį ir kultūrinį darbą kaip įnašą į 
busimosios laisvos Lietuvos tautinės kultūros lobyną. Šiai savo 
paskirčiai toliau ir tiksliau tarnauti laikraštis rado kitą išeitį.

„Žiburiai“ nuo šios dienos sujungia savo pastangas su giliai 
ir rūpestingai tautinės kultūros vagą varančiais „Aidais“. Vi
siems mūsų skaitytojams, kuriems yra angažavęs! „Žiburiai“, 
tikimės, bus malonu toliau gauti turiningą, viso pasaulio lie
tuvių kultūrinį gyvenimą rėpiantį ..Aidų“ žurnalą. Taip pat 
manome, jog ir visi kiti ligšioliniai „Žiburių“ skaitytojai turės 
didelės naudos, užsisakydami ..Aidus ', kurie pasiryžę iš Euro
pos, būdami arčiau gimtųjų namų, lietuviškuoju žodžiu byloti į 
plačiam pasaulyje išblaškytus lietuvius, jungti bendran darban 
juos visus, su ilgesiu laukiančius dienos, kada nugrius gele
žinė uždanga nuo kelio į laisvąją Tėvynę.

Tariame sudiev ir nuoširdų ačiū visiems mūsų Rėmėjams, 
Bendradarbiams ir Skaitytojams. O savo mielam sąjungininkui 
— „Aidams“ nuoširdžiai linkime sėkmės toliau ryžtingai varyti 
gilią lietuviškosios krikščioniškosios kultūros vagą.

„Žiburių“ Leidėjas ir Redakcija

Laiškas „Žiburiams“
Ne su džiaugsmu atsiskiriam su Jūsų paskutiniu numeriu, 

mielieji „Žiburiai“, kurie per tiek metų tremtyje gaivinote lie
tuvių širdyse tėvynės ugnį ir stiprinote varge. Gęsta tremtyje 
kultūros židiniai, mes patys išsiblaškome po visas pasaulio ša
lis. Sąlygų verčiami, ir Jūs savo krivulę perleidžiate „Aidams“, 
kad šie, nors ir rečiau, lankytų tuos, kurie sielojas lietuviškąja 
kultūra ir Lietuvos išlikimu. Mes įvertiname Jūsų pastangas ir 
didelį darbą. Kas yra dirbęs spaudoje, supranta, koks tai sun
kus darbas, kiek jis reikalaują aukos.

Perimdami Jūsų mums patikėtus uždavinius — lietuvišku žo
džiu stiprinti mūsų tautinės bendruomenės ryšį, gaivinti tauti
nes tradicijas ir tautinę — krikščionišką kultūrą ir būti šaukliu 
dėl Lietuvos išlaisvinimo — mes ryžtamės daryti visa, kad tą 
misiją atliktume. Mes stengsimės apjungti visus pasaulio lietu
vius, kuriems rūpi lietuviškoji kūryba, tautinė-krikščioniškoji 
kultūra, Tėvynės laisvė. Ypatingą dėmesį skirsime lituanistikai, 
nes jai pasireikšti daros kas kartas sunkiau.

Mes kviečiame „Žiburių“ skaitytojus, rėmėjus, bendradarbius 
telktis prie lietuviškos kultūros žurnalo, remti jo pastangas ir 
kovą dėl lietuvybės , . A

. „A i d ų“ Sambūris

Sovietai neprileidžia laivu prie Lietuvos
Berlynas. Kaip „N.Y. Herald Tri

bune" (8.25) praneša, Anglija 
trumpai atmetė sovietų reikalavi
mus dėl teritorinių vandenų Balti
jos pajūryje. Su rusų reikalavimu 
praplėsti vandenyse jurisdikciją iš 
trijų mylių į dvylika sovietų pa
jūryje ir rusų administruojamose 
teritorijose anglai nesutinka. Maj. 
gen. G.K. Mę Lean iškėlė aikš

tėn, kad tam tikras vokiečių jūr- 
laivių skaičius, priplaukusių per 
6 mylias prie Lietuvos pajūrio, bu
vo sulaikytas ir areštuotas kelioms 

savaitėms. Gen. Me. Lean parašė 
sovietų štabo viršininkui gen. lt 
M. I. Dratvinui raštą, pažymėda
mas, kad buvo sulaikytas ir vie
nas britų laivas ir kad jo vyriau
sybė rezervuoja sau teise reika
lauti konpensacijos visais atve
jais. „Aš nežinau, ar sovietų vy
riausybė yra pranešusi kada savo 
siekimą taikyti tą pačią dvylikos 
mylių ribą ir neseniai buvusiai ne
priklausomai Lietuvos valstybei, 
kur iškilo kalbamieji incidentai", 
— pareiškė gen. Me Lean.
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Ieva fkUaifHMUHoa ,,Dtau^ui''
LAIKRAŠTIS RENGIASI PAMINĖTI SAVO ĖJIMO 40 METŲ SUKAK
TI. — LIETUVIS ŽURNALISTAS ST. PIEŽA KALBĖJOSI SU POPIE

ŽIUMI.

Castel Gandolio, rugp. 13 d. — 
Herald American korespondentas 
Stasys Pieža praneša iš Romos,
kad penki Amerikos spaudos ko
respondentai pereitą šeštadienį bu
vo priimti Sv. Tėvo Pijaus XII 
specialioje audiencijoje, jų tarpe 
buvo ir Stasys Pieža.

Audiencija buvo tuo nepaprasta, 
kad korespondentams buvo leista 
statyti klausimus ir Sv. Tėvas į 
juos atsakė.

Stasiui Piežai paklausus apie 
šventuosius metus, kurie prasidės 
Kalėdų išvakarėse, Sv. Tėvas at
sakė turįs vilties, kad jie prisidės 
prie pasaulio taikos sustiprinimo.

Stasiui Piežai priminus, kad jis 
atvyko į Romą kard. Strich čia 
lankymosi proga, Sv. Tėvas atsi
liepė apie kardinolą kaip apie iš
mintingą ir gabų žmogų.

Galop St. Pježa pranešė Sv. Tė
vui, kad dienraščio „Draugo" lei
dėjai prašė jo paprašyti Jo Šven
tenybės palaiminimo to katalikų 
dienraščio 40 metų jubiliejaus 
proga. Sv. Tėvas atsakė su džiaug
smu teikiąs palaiminimą „Draugo" 
leidėjams, redaktoriams ir skaity
tojams.

Sv. Tėvas užsiminė žurnalistams 
ir apie kard. Spellman su Mrs. 
Roosevelt ginčą Bardeno biliaus 
reikalu ir pareiškė nuomonę, kad 
ginčas buvo likviduotas patenki
namai. —

„Draugas" (VIII. 16) ta proga 
rašo: „Mes esame nuoširdžiai dė
kingi savo mielam bendradarbiui 
žurnalistui Stasiui Piežai, kad jis, 
besilankydamas pas Šventąjį Tė
vą drauge su kitais Amerikos žur
nalistais, paminėjo Jo Šventenybei 
apie „Draugo" jubiliejų ir gavo 
mūsų dienraščiui ir mums, viso 
personalo nariams, palaiminimą. 
Tai mes giliai vertiname. Neabejo
jame, kad tai vertina ir mūsų skai
tytojai.

Kad Popiežiaus Pijaus XII aki
vaizdoje buvo kalbama apie 
„Draugą”, rašo ne vien tik patsai 
p. Pieža, bet ir kitų dienraščių at
stovai. E. R. Moderer pranešė Chi-

Sumažės JAV bedarbių
Trumano patarėjai numato, kad 

iki rudens bedarbių skaičius iš da
bartinio 4 100 000 sumažės iki 
3 000 000. Daugelis ekonominio gy
venimo stebėtojų tvirtina, kad ga
mybos mažėjimas jau yra pasiekęs 
savo žemiausią lygį ir pamažu vėl 
pradės kilti. Baimė, kad ekonomi
nis gyvenimas vis blogės, neturin
ti tuo tarpu daug pagrindo. Tru- 
manas esąs nutaręs iki sekančios 
kongreso sesijos nesiūlyti jokių 
ypatingų priemonių krašto ūki
niam gyvenimui skatinti.

Šių metų rekordinis kukurūzų 
derlius sudarysiąs sąlygas išaugin
ti šiame krašte daugiau gyvulių ir 
todėl numatoma, kad apie rudenį 
mėsos kaina turėsianti kristi iki 
normalesnio lygio. (Dr.)

MARS. TITO IEŠKO SUSITAIKI
NIMO SU K AT. BAŽNYČIA?
Iš įvairių šaltinių tvirtinama, 

kad Jugoslavijos Tito ieško susi
taikinimo su savo krašto Katalikų 
Bažnyčia. Jis jau net turėjęs visą 
eilę pasikalbėjimų, kurių metu bu
vę paliesti šie klausimai: kalina
mų kunigų paleidimas iš kalėjimų, 
laisvė kunigams atlikti kunigiškas 
pareigas ir net vyriausybės pasi
žadėjimas nevaryti bedieviškos 
propagandos. Nors Zagrebo arkiv. 
Stepinac tebėra kalėjime, tačiau 
tvirtinama, kad jo gyvenimas ka
lėjime esąs labai palengvintas.

(Dr.)

cago Sunday Tribune šiais žodžiais: 
„He extended his blessing to 
Draugas, Lithuanian daily publi-
shed in Chicago, which will mark 
its 40th anniversary on Labor day. 
He also recalled his visit to Chi
cago in 1936."

Panašiai pranešė ir Chicago Ti
mes korespondentas p. James O. 
Supple. Jis tik pridėjo „Draugo" 
adresą ir pažymėjo, kad jį leidžia 
Tėvai Marijonai.

Ypatingai tenka vertinti, kad ir 
tokių stiprių ir įtakingų (pasauli
nio masto) spaudos agentūrų, kaip 
Associated Press, korespondentai 
prie savo raportažų prijungė ir

Sovietu propaganda pries Lietuva Anglijoj
Sovietai braujasi į svetimus 

kraštus trim pagrindiniais bū
dais: jei gali, karine pajėga; jei 
dar to negali, pogrindiniu ar vie
šu kompartijos organizavimu ir 
stiprinimu; sovietinių bičiulių 
draugijų ar klubų organizavimu. 
Šitie visi trejopi būdai lietuviam 
gerai pažįstami. Bet savo laiku 
ir Lietuvoj nebuvo kaip reikiant 
demaskuotas tas trečiasis būdas 
— kultūrbolševizmas, varomas 
per draugiją sovietinių tautų 
kultūrai pažinti. Netenka stebė
tis, ligi šiol kiti kraštai dar la
biau nesiorientuoja ir savo kraš
te padeda organizuoti pastarojo 
tipo bolševizmo židinius. Štai 
Anglijoj veikia Britų-Sovietų 
Draugija, kuri leidžia žurnalpa- 
laikį „Russia Today“ Sis Russia 
Today 1949 m. gegužės sąsiuvi
nyje įsidėjo straipsnelį „Trys 
kraštai atgavo savo laisvę?“ 
„... iš vergijos į laisvę išėjusios 
Latvija, Estija ir Lietuva, baltiš
kosios respublikos, naudojasi ge
rovės pirmenybėm“ Panašiais so
vietinės redakcijos sakiniais dė
stoma Baltijos kraštų istorija, 
kaip jos moko sovietai. Būtent:

1) Aliantai su J V nenorėjo pri
pažinti naujų respblikų 1918 m., 
nes laukė, kad atsistatys ca- 
ristinė Rusija. Tik sovietai pir
mieji jas pripažino.

2) Per 20 metų Baltijos kraš
tai, ekonomiškai skursdami, su 
savo pronacinėm vyriausybėm 
buvo ruošiami tiltu Hitlerio šuo
liui į Sov. Sąjungą.

3) Liaudis pasipriešino mario
netinėm vyriausybėm, pareika
lavo gerų santykių su Sov. S-ga, 
ir tokiu būdu buvo vyriausybės
prispirtos pasirašyti su SS sa
vitarpinės pagalbos sutartis. Ta
da prasidėjo naujas gyvenimas.

PIRMASIS „LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVO" GARBES PRENUME

RATORIUS EUROPOJE

L. T. B. Centro Komitetas š. m. 
rugpjūčio 20. d. gavo iš Dr. Jono 
P a p 1 e n o iš pereinamosios sto
vyklos Wentorfe 50.— DM perlai
dą ir šio turinio laišką:

„Mieli Tautiečiai,
Išvykdamas iš Europos, atlieka
mo skatiko dalį siunčiu Lietuvių 
Kalbos Vadovui, kurio nekantriai 
lauksiu jau anapus Atlanto.

Tamstų Dr. J. Paplėnas."
Tokiu būdu Dr. J. Paplėnas gar

bingai įrašė savo vardą į Lietuvių 
Kalbos Vadovo garbės prenumera
torių eiles.

Dr. J. Paplėnui priklauso mūsų 
nuoširdi padėka.

L. T. B. Centro Komitetas.

„Draugo" jubiliejų bei Šventojo 
Tėvo duotą specialų palaiminimą 
dienraščio personalui. „The New 
York Times" sekmadienio laidoj 
pirmam puslapy įdėjo Associated 
Press atstovo, atsilankiusio drauge 
su kitais Amerikos žurnalistais 
pas Popiežių, raportažą, kuriame 
tarp kitko rašo: „The Pope gave 
a special blessing to Chicago's
Lithuanian language daily Drau
gas, which celebrates its fortieth 
anniversary on Labor Day. Its re
presentative told the Pope it was 
the only Lithuanian-language Ca
tholic paper in the world since 
suppression of the Lithuanian press 
by Lithuania's Communist Govern
ment."

Turėdami paties Šventojo Tėvo 
palaiminimą, dabar dar stropiau 
rengsimės prie „Draugo" sukaktu
vinės laidos ir sukaktuvėms minėti 
iškilmių."

Profesinės sąjungos (kompartija 
vadinama profesinėm sąjungom! 
E.) išėjo iš nelegalios padėties. 
Politiniai kaliniai paleisti. Fašis
tai pabėgo. Naujos vyriausybės, 
kurios nebuvo sovietinės (šitai 
rūpi bolševikams įkalti! E.) 1940 
m liepos vidury įvykdė rinkimus. 
Jie buvo tiek demokratiški, kad 
dalyvavo 90—95% rinkikų. Pas
kui liaudies seimai nutarė prisi
jungti prie Sov. S-gos. Ir visa tai 
padarė patys latviai, lietuviai, 
estai. (Primygtinai šitas karto
jama. E.).

4) Nauja aušra buvo aptemdy
ta Hitlerio, su kuriuo sugrįžo 
baltai baronai ir panaikino tri
jų valstybių nepriklausomybes. 
Jie gabeno gyventojus į vergų 
darbus Vokietijoj, ir tie kraštai 
niekada to neužmirš.

Ryšium su šita bolševikiška 
akcija iš mūsų pusės pasiųsta 
britų spaudai atitinkamas paaiš
kinimas, kuriame demaskuojami 
Maskvos pirštai tos draugijos 
laikraštėlyje. Netiesioginis atsa
kymas į tos rūšies sovietinę pro
pagandą yra duotas paskutinėm 
dienom lordo Vansittarto, kuris 
išleido knygą EVEN NOW. The 
Comunazi Menace (Net dabar. 
Komunacių grėsmė). Mūsų tau
tiečių J. Dėdino ir J. Stonio la
bai vertinga iniciatyva ir pastan
gomis, šioje .knygoje įdėtas prie
duose ir buv. radiofono dikto
riaus J. Stonio liudijimas apie 
„liaudies seimo“ posėdį, kuriame 
Lietuva buvo „nubalsuota“ Įjung
ti į Sovietų Sąjungą. Čia doku
mentaliai parodyta, kaip viskas 
buvo Maskvos režisuota, prie
varta vykdyta ir falsifikuota. (E)

BALE atstovė Europoje Izabelė Rovaitė neseniai susituokė su ve
terinarijos gydytoju Alfonsu Vileita. Čia jaunavedžius matome 
Muencheno Sv. Antano kapucinų bažnyčioje, kur juos sutuokė, ta proga 
iškilmingas mišias atlaikė ir pasakė pamokslą J. E. vysk. V. Padolskis.

Reikia kelti musu 
muzikine kultūra

ATSISVEIKINANT SU SMUIKININKU IZ. VASYLlONU 

Iš Augsburgo pereinamosios Gruodis; koncertai — Mozart, 
stovyklos šiomis dienomis į JAV Mendelssohn, Respighi; suita —
išvyko vienas žinomiausių Lie
tuvos smuikininkų, buv. Kauno 
konservatorijos mokytojas, Kau
no operos ir radiofono koncert- 
meiteris Izidorius Vasyliūnas, 
kuris čia, tremtyje, savo koncer
tais buvo žinomas ne tik lietu-

Izidorius Vasyliūnas

viams tremtiniams, bet plačiai 
garsėjo ir svetimtaučių, ypač vo
kiečių, tarpe. Iz. Vasyliūnas bu
vo taip pat artimas „Žiburių“ 
bendradarbis, yra parašęs tam 
laikraščiui nemaža straipsnių, o 
pastaruoju metu, kol per vargą 
atliko emigracinius formalumus 
Augsburgo stovykloje, net rado 
laiko pačiai redakcijai ateiti Į 
talką. j

— Ko siekėte, taip uoliai pasi- 
reikšdami lietuvių tremtinių mu
zikos meno gyvenime, — paklau
sė jūsų korespondentas išvyks
tantį Iz. Vasyliūną, kuris trem
ties laiką yra gyvenęs Dillin- 
gene.

— Tremties metu išryškinau 
sau tris pagrindinius uždavinius: 
brandinti save kaip menininką, 
kultyvuoti lietuvių kompozitorių 
kūrybą ir kelti lietuvių visuome
nės muzikinį skonį. Pirmuoju at
veju eita nuo vienos rimtos pro
gramos prie kitos. Sonatas — Co
relli, Tartini, Haendel, Bach, Mo
zart, Beethoven, Schumann, Schu
bert, Brahms, Grieg, Max Reger, 
Pfitzner, Wolf-Ferrari, Banaitis, 

Sinding; rondo — Saint-Saėns, 
ir kt. — buvo toji medžiaga, ku
rią mintant siekta aukštesnių 
meninių uždavinių. Antruoju at
veju — stengtasi į kiekvieną pro
gramą įtraukti lietuviškų veika
lų. Su kompozitoriais palaikytas 
kontaktas, norint pasitarnauti jų 
naujai kūrybai. Viena programa 
buvo specialiai sudaryta vien iš 
lietuvių kompozitorių veikalų, 
kartu parengiant ir platų tų vei
kalų paaiškinimą. Keliais atve
jais lietuvių kūrinių buvo pagro
ta Muencheno radiofone. Tre
čiuoju atveju — programos 
rengtos giliais muzikiniais pa
grindais, vengiant pigių, efekti
nių dalykų. Ne kartą teko gir
dėti net nusiskundimų dėl pro
gramos rimtumo, tačiau tatai ne
pajėgė atbaidyti nuo pasirinktos 
krypties. Laikas aiškiai kalba 
šios krypties naudai.

— Kokie ateities siekiniai? Ko 
pageidautumėte lietuvių muzikos 
menui?

— Išsitariant dėl ateities, gali
ma pareikšti tik savo pageidavi
mų. Jie rikiuotųsi tą pačia link
me, kaip ir visas darbas ligi šiol, 
būtent: stengtis palaikyti kiek 
galint gyvą koncertjnį gyvenimą; 
ugdyti meilę savųjų konpozito- 
rių kūrybai; formuoti visuome
nės muzikinį skonį rimtajai mu
zikai; palaikyti glaudų ryšį su 
spauda ir tuo būdu nuolat kelti 
mūsų muzikinę kultūrą, jeigu, 
žinoma, tatai leis susiklosčiusios 
naujojo gyvenimo sąlygos, — pa
reiškė Iz. Vasyliūnas.

Ryšium su neseniai buvusiu 
Dillingene Iz. Vasyliūno atsisvei
kinimo koncertu „Dillinger Ta- 
gespost“ (8. 16) Dr. H. S. tarp 
kitko rašo: „Su lietuvių smuiki
ninku Izidoriumi Vasyliūnu at
siskiria įstabi menininko asme
nybė iš mūsų miesto, kur jis ne 
kartą per savo buvimo trejus 
metus yra įrodęs toli vidutiniš
kumą prašokantį sugebėjimą. Ša
lia švarios technikos, kuri jį įga
lina be priekaišto atkurti vir
tuozinę smuiko literatūrą, ypač 
pagaudavo nuoširdus, skambus 
jo grojimo tonas. Be savo muzi
kalumo ir nuostabios atminties, 
jis turi platų repertuarą ... Da
bar mes jį girdėjome paskutinį 
kartą ... Kun. Homung nuošir
džioje, jaudinamoje atsisveikini
mo kalboje pabrėžė aukštas me
nines ir žmogiškąsias atsiskirian- 
čiojo kvalifikacijas, kuris, ne
paisydamas nepalankių gyvenimo 
aplinkybių, kuriose turėjo gy
venti nuo pabėgimo iš tėvynės, 
visados aukštumoj išlaikė savo 
meninį idealą; kunigas jam pa
dėkojo už altruizmą, kuriuo jis 
— kartu su jau emigravusiais 
menininkais lietuviais — visados 
pasitarnaudavo bažnytinei muzi
kai ir pareiškė jam nuoširdžių 
linkėjimų ateičiai.“ Mk.

IŠKABOS IR POMIRTINIS 
GYVENIMAS

Įspėjimas dėl važiavimų nelai
mių JAV gatvėse, taip pat Vo
kietijos ir Austrijos amerikiečių 
zonose įrašu: „Death is so per
manent!“ („Mirtis — amžina!“) 
neseniai ir Australijoj panaudo
tas, bet tenai susilaukė protesto 
iš krikščionių bažnyčių pusės. 
Protestas pagrindžiamas tuo, kad 
iškabos įrašas neigiąs pomirtinį 
gyvenimą. Dėl to paskui nutarta 
padaryti naujas iškabas su įrašu: 
„Life is so precious!“ („Gyvybė 
tokia brangi!“)
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LIETUVA VAKARU UŽKULISIUOSE
1948 m. šveicarų leidykla Thomas Ver lag išleido knygą, vardu Vergeblicher 
Sieg. Jos autorius Jan Ciechano w s k i, buvęs paskutinis laisvosios 
Lenkijos pasiuntinys Vašingtone, aprašinėja savo. Sikorskio. Mykolaičiko 
pasikalbėjimus su Amerikos prezidentu, valstybės departamento valdinin
kais. Churchilliu ir kitais. Politinis didžių žmonių naivumas dėl santykių 
su Sovietais, dekliamacija apie tauriuosius principus ir jų nevykdymas, 
politinis oportunizmas yra atskleistas knygoje ramiai, Įtikinamai, be. pa
giežos, bet su giliu širdies skausmu. Dramatiškas Lenkijos vyriausybės 
pastangas spirtis prieš sovietini rež7imą Lenkijoje, o iš kitos pusės ne
mokėjimą Įvertinti padėties ir atsisakyti nuo imperialistinių tradicijų au
torius baigia JV nota, kuria visos pastangos paverčiamos niekais — pri
pažįstama Maskvos pastatyta Lenkijos bolševikinė vyriausybė. Lenkijos 
likimas stipriai yra susijęs su Baltijos valstybių likimu. Dėl to knygoje 
dažnai figūruoja ir Baltijos valstybės ar specialiai Lietuva. Šias knygos 
vietas čia ir pateikiame. Red.

SIKORSKIS: ATEITIES 
FEDERACIJA SU PABALTIJU

1941 m. kovo pabaigoje Lenki
jos ministeris pirmininkas gen. 
Sikorskis lankėsi pas JV prezi
dentą Rooseveltą. Pasikalbėjime 
Sikorskis iškėlė reikalą Europą 
organizuoti ateityje federalisti- 
niais pagrindais. Siūlė pirmiau
sia

sukurti Lenkijos ir Čekoslova
kijos konfederaciją, paskiau 
prie Lenkijos prijungti tris 

.Baltijos valstybes, o ilgainiui 
galimai pritraukti Vengriją. 
Rumuniją, Graikiją ir Jugosla
viją.
Prezidentas šiai idėjai pritarė. 

Sikorskiui pakartotinai paklau
sus, kaip Rooseveltas žiūri i Bal
tijos valstybių pritraukimą į Len
kijos Čekoslovakijos sąjungą, 
Rooseveltas juokdamasis atsakė:

„Bet jūs turite skaitytis su tam 
tikrais sunkumais iš jūsų rytinio 
kaimyno pusės. Jis neseniai pas
kelbė, kad šitos mažosios demo
kratijos esančios Sovietų Sąjun
gos dalis“.

„Ar tai tenka laikyti galutiniu
sprendimu, pone prezidente?“

ROOSEVELTAS: NEPRIPAŽIN- 
SIM TERITORINIŲ PAKEITIMŲ.

„Tam nėra jokio pagrindo, — 
atsakė prezidentas. — Norėčiau 
jums priminti mūsų oficialųjį 
dėl Baltijos valstybių pareiški
mą, kurį Sumner Welles pernai 
paskelbė. Jūs, tu r būt, jį atsime
nate. Jungtinės Valstybės ir ši
andien jo tvirtai laikosi. Jūsų 
atstovas jums galės pasakyti, kad 
jo kolegos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pasiuntiniai išplėtojo Va
šingtone gyvą veiklą. Mūsų poli
tinis dėsnis — nepripažinti jokių 
vienašališkų pakeitimų, kurie 
buvo įvykdyti jėga ar grasini
mais, ypačiai karo metu. Mes ne
manome šito dėsnio išsižadėti. 
Jau dešimtmetis mes griežtai at
sisakome pripažinti Japonijos 
įvykdytą Mandžurijos aneksiją“
(30 p.). Taip badavo per rugiapjūtę Lietuvoj

SOVIETAI: TUO TARPU PRE
TENZIJOS TIK I BALTIJOS 

VALSTYBES
Santykiai tarp Lenkijos ir So

vietų Sąjungos buvo nutrūkę nuo 
Lenkijos okupavimo laikų. 1941 
m. britai ir amerikiečiai pradėjo 
lenkus spausti, kad su sovietais 
santykius atnaujintų. Santykiams 
atnaujinti iš lenkų pusės tarp 
kitko buvo reikalaujama, kad so
vietai dekliaruotų pripažįstą 
Lenkiją be jokių teritorinių pa
keitimų. Sovietai vengė šių pa
reiškimų. Kai Sikorskis Maskvo
je 1941 m. liepos 31 d. pasirašė 
su sovietais sutartį, tai teritori
niai klausimai joje buvo be jokio 
aiškumo. Lenkijos padėtį gelbė
dami, britai ta proga notoje Len
kų vyriausybei dekliaravo nepri- 
pažinsią jokių teritorinių pakei
timų, įvykusių po 1939 metų. Tą 
pat padarė, nors žodžiu, ir Jung
tinės Valstybės. Vadinas, abeji, 
ir britai ir amerikiečiai, atsisa
kė teritorinius pakeitimus pripa
žinti.

1942 m. eilė amerikiečių rašy
tojų, Maskvos įtaigojami, pradė
jo remti „etnografines Sovietų 

Sąjungos teises į tam tikras sri
tis“, rėmė pasenusią Curzono li
niją ir dėstė rusų teises į Balti
jos uostus ir tris mažas Baltijos 
respublikas — Lietuvą, Latviją 
ir Estiją“ (100 p.).

„Edeno atsilankymas Maskvo
je sutapo su regimais sovietų žie
mos kontrofensyvos pasiseki
mais. Man pranešė, kad tuo pat 
metu, kai Churchillis Vašingtone 
pasirašė Dekliaraciją JTO, kuri 
realizuotų Atlanto dekliaracijos 
principus. Edenui buvo pasiūlyta 
Maskvoje sudaryti rusų-britų- 
amerikiečių sutartį, kuri pripa
žintų Sovietams tarp kito nuo 
Suomijos per 1939—40 m. karą 
atplėštas sritis, visą trijų Balti
jos valstybių teritoriją, bemaž 
pusę Lenkijos, Rumunijos pro
vinciją Besarabiją ir Bukovina“. 
(100 p.).

Anglams, kurie buvo linkę ieš
koti visokio susitarimo su sovie
tais, šalto vandens pilstė ameri
konai. Sutartis nebuvo pasirašy
ta, ir Baltijos valstybės šiuo tar
pu nebuvo išduotos.

Bet sunku buvo atsilaikyti ir 
Jungtinių Valstybių vyrams. Net 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojui Berlei.

BERLE: RUSIJOS PRETENZI
JOS l MAŽĄSIAS VALSTYBES 

NATŪRALIOS...
1942 m. vasario 24 d. lenkų už

sienių reikalų ministeris Rac
zynskis buvo pas valstybės se
kretoriaus pavaduotoją Berle:

„Raczynskis pasikalbėjime pri
minė girdėjęs, kad sovietai Ede
nui jo vizito metu Maskvoje pa-

ALOYZAS BARONAS
SALA

Čia mūsų dangų neviltis apvilko
Ir slegia jį kasdien, kaip liepos .tvankuma, 
O matome mus glostančių klevų viršūnių šilką 
Ir, kaip mergaitės, vasaras praeinančias lanka.
Ir tie vaizdai vis dideli ir ryškūs,
Nes ji tenai visų minčių sala.
Ir stovi liūdesys toks nenueinantis, kaip miškas,
Ir laša skausmas, kaip pavasario pavargusių, beržų sula.
Chicago, 1949

reiškę tam tikrus teritorinius rei
kalavimus, ypatingai trijų Balti
jos valstybių atžvilgiu. Visai ne
lauktai Berle išreiškė profetišką 
pažiūrą: esą Rusija iš šio karo 
išeisianti kaip viena iš negausių 
didžiųjų galybių ir — pridėjo jis 
manąs, kad, galimas daiktas,

būsią neišvengiama patenkinti 
tokios galybės tam tikras pre
tenzijas. Dar pridėjo: sunku 
esą įsivaizduoti, kad mažųjų 
valstybių neribotas suverenu
mas tokia prasme, kaip ligi ka
ro, rimtai galėtų pastoti kelią 
didžiosios galybės netūraliai ir 
nepaneigiamai politinei bei 
ūkinei ekspansijai.
„Pirmusyk tokią pažiūrą išgir

dau — sako Ciechanowskis — 
iš amerikiečiu valdininko lūpų“ 
(101 p.).

RACZYNSKIS: PABALTIJO 
PRIPAŽINIMAS SOVIETAMS — 

PAVOJINGAS LENKIJAI
1942 m. kovo 7 d. Raczynskis 

kalbėjosi su lordu Halifaxu apie 
britų sovietų derybas. Raczyns
kis priminė, kad Churchillis bu
vo skatinęs laišku Rooseveltą da
ryti su sovietais sutartį. Esą — 
kalbėjo toliau Raczynskis — 
Lenkai nestovį tų pasitarimų 
centre. Stalinas pabrėžęs tik pre
tenzijas į tris Baltijos valstybes. 
Besarabiją, Bukoviną. R. dėstė, 
kad tų Stalino reikalavimų pa
tenkinimas būtų pavojingas ir 
Lenkijai, nes ji būtų visai ap
supta (104 p.).

Kovo 13 d. tie' patys asmens 
Lenkijos pasiuntinybėje kalbė
josi dar ir su pasiuntiniu Wi
nant, atvykusiu iš Londono. Wi
nant taip pat buvo paveiktas 
bendros anglų opinijos tenkinti 
sovietų reikalavimus. Jis net mė
gino juos pateisinti:

„Pagaliau — tarė jis — nerei
kia užmiršti, kad Baltijos valsty
bės nepriklausomybę gavo prieš 
Rusijos valią. Carinė Rusija šiuos 
kraštus savo laiku buvo valdžiu
si. Kai dėl Lenkijos tai Stalinas 
reikalaująs srities iki Curzono 

linijos, o jo svarbiausias rūpes
tis esąs Rusijos saugumas“ 
(105 p.).

Raczynskis oponuodamas/ pri
minė, kad Baltijos valstybės sa
vo laisvę ir nepriklausomybę 
buvo išsikovojusios.

ROOSEVELTAS: KAI TIK VO
KIETIJA BUS NUGALĖTA, SO
VIETŲ GRŪSME BALTIJOS 

VALSTYBĖMS DINGS.
1942 m. kovo 24—6 d. gen. Si

korskis lankėsi pas Rooseveltą, 
ieškodamas pagalbos lenkų ko
vojančiam pogrindžiui. Preziden
tas paklausė Sikorskio nuomo
nės apie sovietų britų derybas ir 
sovietų reikalavimus. Sikorskis 
priminė savo pasikalbėjimą su 
Churchiliu ir Edenu. Jis bijąs, 
kad britų vyriausybė galinti pa
siduoti sovietų spaudžiama ir su
tikti su teritoriniais reikalavi
mais Baltijos valstybių ir prie 
Lenkijos prieinančių Rumunijos 
dalių atžvilgiu. Edenas jam pa
tikinęs, kad Lenkijos teritorijos 
tai neliečia. Bet tatai nepataiso 
padėties, nes Baltijos valstybių ir 
Rumunijos kaina Lenkija pasi
justų apsupta iš šiaurės ir pietų.

„Jis (Sikorskis) turįs pabrėžti 
ypatingą susiinteresavimą Bal
tijos valstybių nepriklauso
mybe.“
Prezidentas Rooseveltas atsakė 

pabrėždamas: J V esančios pasi- 
ryžusios nuo savo nusistatymo, 
jau anksčiau pareikšto, nenu
krypti ir nesiimti jokių teritori
nių sutarčių karo metu. Dabar 
sovietai tenkinusi,

reikalaudami sau Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Jei tik alian- 
tai pasiduotų spaudžiami šituo 
punktu, tai jis tikras, kad Ru
sija papildomai pareikalautų 
kitų žemių — Bukovinos, Bes
arabijos, Suomijos ir gal net 
Norvegijos.
„Noriu jus, pone generole, įti

kinti, — kalbėjo prezidentas — 
kad Amerikos vyriausybė nėra 
užmiršusi Atlanto dekliaracijos. 
Kai tik Vokietija bus nugalėta,

Grėsmingos Petrinės
A. GRAŽIŪNAS

— Ar laukiat melagio? — sušuk
davo jis, kur nuėjęs, dar tik kriu
kį kertėn statydamas.

— O ką gi pameluosi? Gal matei 
girnų akmenį plaukiant? — juok
davosi vyrai.

— Ne tik girnų akmenį mačiau 
plaukiant, bet ir girnakalys ant jo 
dar buvo padėtas, — atversdavo 
Lalas. — Bet ne tai svarbu. Pasi
taiko pasauly didesnių stebuklų. 
Matot, kartą buvo šitaip.

Ir jis pradėdavo savo pasako
jimus apie visokius nebūtus negir
dėtus dalykus.

Meluodavo jis, tur būt, daugiau, 
kaip tiesos pasakodavo. Kartais ir 
pats būtų gal negalėjęs pasakyti, 
iš iš kur jam tas ar kitas dalykas 
ateidavo į galvą. Kai tik prisi
minęs kokią smulkmeną pradė
davo pasakoti, jam išeidavo tokia 
istorija, jog pabaigus jau ir pa
čiam būtų sunku buvę atrinkti, ką 
jis buvo matęs pats, ką iš kitų 
girdėjo, o kas tik pasakojant kaž
kaip į galvą atėjo. Bet vis tiek 
įdomu buvo paklausyti. Ypač kad 
jis daugiausia pasakodavo apie 
tolimus kraštus, kurių niekas iš 
visos apylinkės nebuvo matęs. Keli 
kaimo vyrai, tiesa, buvo tarnavę 
Rusijoj kariuomenėj. Bet ką ten 

Rusija. Tamsus narodas — ir tiek, 
kaip sakydavo Daubaras. Nėra ką 
ir bepasakoti. O Lalas buvo Ameri
koje buvęs. Ir mažą dar pasakyti, 
kad Amerikoje buvęs. Pasitaiky
davo ir daugiau Amerikoje buvu
sių, bet kad buvo nieko nematę. 
Prabuvo kasyklose, kol dolerių 
prisirinko, ir parvažiavo. O kas 
kita buvo Lalas. Dolerių tai jis ne
parsivežė, bet už tai buvo pasaulį 
pamatęs.

Mat, Lalui su Amerika — kaip 
ir dažnai jam atsitikdavo — išėjo 
kitaip, negu daugumai. Kitas tose 
pačiose kasyklose ar tame pa
čiame fabrike dirbo, kol vėl namo 
išvažiavo, o Lalas pabandė visur 
ir visokio darbo.

Nuvažiavęs į Ameriką, tiesa, ir 
jis nuėjo į fabriką. Bet atsitiktinai 
jam po kurio laiko pasitaikė leng
vesnis darbas. Įgėrę ir Amerikoj 
žmonės pasidaro tokie pat kvaili 
kaip ir kitur — pradeda rėkaut, 
triukšmaut, kibti prie kitų. Tenka 
tad ne kartą tokį skėtriot pradė
jusį nusilakė!) imt už pakarpos ir 
išdrėbti laukan. Taip vieną dieną 
saliunininkas griebė jot lauk ir 
triukšmaut pradėjusį Lalą. Bet 
nors ir kauštelėjęs, būdamas tuo
met pačioj sveikatoj, Lalas išsisu

ko nelauktai iš saliunininko nagų, 
nutvėrė jį viena ranka už apykak
lės, antra už kelnių ir švilptelėjo 
patį pro duris.

Saliunininkas jau dvidešimt me
tų buvo metęs ir daugiau ir ma
žiau nusilakusius lauk, bet jam 
dar niekad nebuvo taip nutikę. 
Tad labai nustebęs pasižiūrėjo į 
vyruką, kuris jį taip dailiai nu
tėškė beveik ligi vidurio gatvės, 
ir net tik nešoko ant jo šaukti ar 
muštis su juo, bet priėjęs patapno
jo jį per petį ir tarė;

— Well, boy, tu man patinki. 
Jei nori, eik pas mane dirbti. 
Daug darbo neturėsi. Kur kiek 
pašluosi, ką nuneši ar atneši, ir 
tiek. Svarbiausias tavo darbas bus 
išmesti laukan tuos, kurie triukš
maus ar muštis norės. Ligi šiol aš 
pats tai atlikdavau, bet, matyt, pa
senau ir šiam darbui nebetinku.

Lalas ir sutiko. Saliunininko dar 
pamokytas, kaip reikia nutverti ir 
sudoroti triukšmadarį, jis taip vy
kusiai su jais apsidirbdavo, jog 
retai ir bereikėdavo saliunininkui 
jam pagelbėti. Tik kokiam labai 
atkakliam jis prišokęs dar kukštei- 
dėdavo kiek buteliu į maumuonį 
a»ba sunerdavo kumščiu į tuštimą, 
kad mažiau spardytųsi. Net ki
tiems gėrikams Lalo menas taip 
patikdavo, jog kvatodami pastaty
davo jam net alaus ir sakydavo:

— Very well, boy. Tu Džoną 

taip nugriebei, kad jis nė faito tau 
negalėjo duoti.

Bet kartą teko Lalui kibti į tokį 
pilvotą jaučiasprandį. Tai buvo to
kia mėsos kupeta, kad Lalui net 
nedrąsu pasidarė. Bet savo darbą 
reikėjo atlikti, nes tasai jau ren
gėsi sutašyti vyrukus, kuriuos 
įtarė, kad tie juokiasi iš jo. Tik 
kai įsidrąsinęs bandė jį griebti už 
pečių ir grūst pro duris, tasai 
nusipurtė jį lyg kokį šapą ir dvi- 
lokštėlėjo skersom, kas čia su juo 
tokius pokštus krečia.

— Ak, young fellow, tai tu, tur 
būt, norėjai mane išmesti?! — su
šuko jis, pamatęs Lalą, ir taip pra
dėjo atkvakomis žvengti, kad net 
jo pilvas dribsėjo. Paskui uždėjo 
savo vėtyklės dydžio ranką Lalui 
ant nugaros, suėmė už drabužių ir, 
pakėlęs nuo žemės lyg kokį ka
čiuką, ištrenkė jį lauk, beveik nė 
prie durų nėjęs.

Saliunininkas, pamatęs, kas nu
tiko, grįžtančiam Lalui sušuko:

— Boy, tu man nepatinki. Aš 
negaliu čia tave laikyti ir mokėt 
pinigą, kad mano svečiai turėtų 
ką mėtyt lauk. Tuomet jau galėtų 
mane patį mėtyt, tai bent nerei
kėtų man mokėti už tai pinigą. 
Gali sau eit, kur nori, man tavęs 
nereikia.

Paskui jis priėjo prie to išpam- 
pėlio, pačiupinėjo jo raumenis ir 
tarė: 

— Gal tu nori pas mane dirbti? 
Darbo tau daug nebus — išmesi 
tik, kurie trinkšmans ar mušis.

— Dirbti tai aš nenoriu. Nuo 
vienų ristynių ligi kitų aš mėgstu 
pasilsėti, — atsakė mėsos kupeta. 
— Bet jei tu man užmokėsi, kad 
aš čia pasėdėsiu, tai manau, jog 
nieko ir mėtyt nereikės. Matai, 
kai aš kam pasakau priėjęs, kad 
man nepatinka jo riksmas ar 
muštynės, net ir labai įsikarščiavę 
visuomet manęs paklauso ir pasi
daro visai ramūs.

Saliunininkui dar geriau patiko, 
kad bus jo saliune ramybė, ir ne
mėtant nieko lauk. Tad sumušė 
tuoj su naujuoju savo bendradar
biu rankas, o Lalas liko be darbo.

O darbo tuo metu nelengva buvo 
gauti. Tad ir Lalas ilgokai veltui 
puspadžius plėšė, jo beieškodamas. 
Neturėdamas kitos išeities, kiek 
laiko jis nuo bėdų gynėsi net pau
py meškeriotojams gaudydamas 
muses ir kasdamas sliekus. Mat, 
tais laikais ir amerikiečiai dar ne
buvo išgudrėję meškeriotojus ap
rūpinti konservuotomis musėmis ir 
auginti jiems sliekus specialiuose 
ūkiuose. O patys meškeriotojai, 
daugiausia labai kūningi ir išdri
busiais pilvais dėdės, nei tiek mi
trumo turėjo, kad būtų galėję mu
ses gaudyti, nei per pilvus galėjo 
tiek pasilenkti, kad pasiektų ant 
žemės besiraitantį slieką.
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Kompozitorius is Dievo malones
Juliaus Gaidelio tremties kūrybą charakterizuojant

IZIDORIUS VASYLIUNAS

Simfoninė muzika tremtyje
Nepalankiausia būklė tremties 

gyvenime susidarė aukščiausioms 
kultūrinėms apraiškoms. Simfo
ninė muzika tapo bemaž visai iš 
šio laikotarpio išbraukta. Tiesa, 
Jeronimo Kačinsko didelėmis 
pastangomis buvo suruošta kele
tas simfoninių koncertų. Tačiau 
dideli medžiaginiai sunkumai, 
kaip ir kitos techninės kliūtys, 
savajai simfoninei muzikai ne
leido šiuose koncertuose praskam
bėti. Nelengva buvo bildenti ir 
svetimas duris, kad jos atsidarytų 
mūsų sjmfoųjniams _kūnniapj§. r.

Tremties simfonistas
Nepaisydamas, taip didelio 

tremties laiko nepalankumo sim
foninei kūrybai, mūsų kompozi
torius simfonistas Julius Gaide
lis visas savo tremties meto jėgas 
skyrė šiai kūrybai. Didžiausiu sa
vęs atsižadėjimu, nuostabiu nepa
lankioms kūrybai sąlygoms ats
parumu bei ištvermingumu jis 
sukūrė visą eilę reikšmingų kū
rinių. Ir tai vis stambūs veikalai 
— simfoninės poemos, koncertai, 
kvartetai. Vien jų specifiškai mu
zikinė reikšmė be galo didelė, ka
dangi šiuo sunkiuoju laikotarpiu 
žymiai praturtino mūsų negau
sią muzikos literatūrą. Reikšmin
ga yra ir tai, kad šie veikalai 
gyvai išreiškia tremties meto 
nuotaikas, kurias daugelis mūsų 
išgyveno arba dar tebeišgyvena. 
Raudonu siūlu per visą Gaidelio 
kūrybą eina gyvas tremties meto 
gyvenimo atspindys.

Išgyventas siaubas
Pirmas jo tremties veikalas bu

vo simfoninė poema „Aliarmas“ 
(1945). Tai išdava tik ką išgyven
to siaubo ir karo beprotybės. Tai 
gyvas dokumentas šiurpių įvykių, 
užfiksuotas muzikine kalba. Iš
gyvenę visi tas pačias karo bai
sybes, tariamės kiekvienas savy
je tokią pat simfoninę poemą ne

šiojąs. Gal nenorėdami savų žaiz
dų atnaujinti, neskubėjome šio 
veikalo realizuoti. O gaila, nes 
autoriaus čia įdėta nepaprastai 
daug sielos ir talento. Kokiu už
sidegimu, kokiomis sąlygomis te
ko šią poemą kurti! Vien į ori
ginalo partitūrą pažiūrėjęs, nus
tembi, nes ji parašyta ant kažko
kių ranka linijuotų kariškų že
mėlapių. Nebuvo galimybės rū
pintis tinkamu popierium. Sku
bėta išlieti giliai sieloje susikro
vusį šiurpą.

Tėviškės Jata morgana
Bet štai pirmuosius įspūdžius 

išliejus, siela reikalinga atvangos. 
Nesąmoningai mintis klajoja pra
rastos tėviškės erdvėje, užklysta 
gimtųjų pasakų šalin. „Jūratė ir 
Kastytis“ — viena populiariausių 
liaudies legendų, Maironio poeti
nėm formom papuošta, Gruodžio 
baleto muzika pavaizduota, — įk
vėpia Juliui Gaideliui naują sim
foninę poemą „Jūratė ir Kasty
tis“ (1947). Jūros stichija su savo 
plastiniu paviršiumi, čia ramiai 
bežaidžiančiu saulės spinduliuose, 
čia audringai banguojančiu, su
daro šiai poemai dėkingą foną. 
Lietuvišku grožiu persunktas, 
pilnas gilaus ilgesio, jaunatvės ir 
jėgos Kastyčio motyvas pastaty
tas prieš pasakišką, vingiuotą, 
pilną vilionės Jūratės temą. Iš 
šių motyvų rutuliojasi didelė 
meilės poema, kurią rūsčiai nu
traukia įpykęs Perkūnas. Šiuo 
veikalu kompozitorius lyg svai
gina save dar taip jautriais pa
liktos tėvynės įspūdžiais.

Panašių tėvynės prisiminimo 
nuotaikų pilnas ir Gaidelio ant
ras styginis koncertas, rašytas 
1946 m.

Viltis atitolsta
Trečia J. Gaidelio simfoninis 

veikalas — smuiko koncertas 
(1948). Tai daugiau simfonija su 
solinio smuiko instrumentu, pa
sižyminti gyva faktūra, turtingu

originaliu koloritu. Šiame veikale 
atsispindi nauja dvasinio gyveni
mo fazė. Tai tremties laikotarpio 
slegiantis beviltiškumas, pakertąs 
visas gyvenimo jėgas. Perdaug 
ilgai užtruko tremtis, perdaug 
suniekino žmogų, nutolino lauk
tąjį optimistinį išsprendimą. Ben
dras vargas, asmeninio gyvenimo 
dramatiškumas, sunki ateities 
problema — visa tai sunkiu ak
meniu prislėgė sielą. Šių nuotai
kų kupinas yra smuiko koncer
tas, kurio kiekviena dalis per
sunkta dramatizmo. Kaip verdan
tis vulkanas kunkuliuoja didžiu
lis simfoninis orkestras, kaip su
žeistas žvėris rauda solinis smui
ko intrumentas.

Brangus įnašas
Paskutinėmis žiniomis, kom

pozitorius Gaidelis rašo naują 
styginį kvartetą. Žinant jo ligšio
linę kūrinių liniją, tektų laukti 
arba dar labiau pesimizman nu- 
grįmzdusio, arba nusigalėjimu ir 
viltim bei optimizmu nudažyto. 
kūrinio. Šiaip ar taip, Gaidelio 
kūryba — gyvas dokumentas 
tremties gyvenimo nuotaikų. Bet 
ji dar brangesnė mums grynai 
muzikine prasme. Savo veikalais 
Gaidelis neleido sustoti mūsų 
simfoninei kūrybai. Jis ją ne tik 
praturtino keliais naujais veika
lais, bet ir pastūmė pirmyn, tiek 
savo gyva kūrinių tematika, tiek 
lengva kompozicine technika, kaip 
lygiai šviežiu moderniuoju sti
liumi, lietuvišku holoritu, drąsiu 
užsimojimu ir polėkiu

Muz. VI. Jakubėnas i JAV
Rugp. 24 d. į JAV išvyko žino

mas mūsų muzikas prof. VI. Ja
kubėnas. Numato apsistoti Čika
goje, kur kompozitorius P. V. 
Sarpalius jam suteikia butą ap
sigyventi.

Iš Kempteno į JAV šiomis die
nomis išvyko violenčelistas muz. 
P. Armonas su šeima.

Muz. A. Vaičiulėnas į Kanadą
Kviečiamas St. John miesto 

vyskupo (New Brunswick provin
cijoje) drauge su šeima išvyko į 
Kanadą muz. A. Vaičiulėnas. St. 
Johne jis eis katedros chormeis
terio pareigas.

Su savo naujai parašytu muzi
kiniu kaimo buities vaizdeliu, pa
vadintu „Vestuvės be piršlybų", 
žurnalistas Al. Merkelis debiutavo 
lietuviškoje scenoje. Muzikas Stp. 
Sodeika priderino veikalui muzi
ką, apipavidalino jį scenai, o Ha
nau „Dainava" savo ketvertų metų 
sukakties proga parodė jį visuo
menei.

Įsisiūbavęs didysis lietuvių iš
blaškymas, užgesinęs visus trem
ties liet-ansamblius, palietė ir Dai
navą, bet nenuslopino. Balsingas ir 
ryžtingas Hanau stovyklos jauni
mas stojo talkon—premjeroje ga
lėjome pasidžiaugti gana gausiu 
dalyvių skaičiumi.

Ir nuostabu, kad su tiek naujų, 
žalių jėgų galima buvo pasiekti to
kio darnaus, gyvo bei laisvo išpil
dymo. Deja, pačiam veikalui yra 
daug kas prikiština. Neišvystyta 
intryga, neišryškinta dauguma 
personažų, atskiros scenos nesirišo 
su visuma, o visas veikalas 'buvo 
per trumpas, nelauktai ir per grei
tai nutrauktas, tesuvedant vieną 
porą. Taigi ir režisūra turėjo sun
kumų ieškodama logiškos bei nuo
seklios linijos, kurios jai ir nepa
vyko rasti. Atskirų scenų būta 
puikių, bet visumos nesusidarė. 
Tačiau viską išpirko muzikinė vei
kalo pusė: puikūs chorai bei solo 
dainos.

Scenoje, dail. J. Kaminsko pa
verstoje į jaukią lietuvišką sody
bą, žiūrovas išvydo kaimo „jauni
mėlį" . . dainos, šokiai, pokštai.. 
Bet gi amatininkas Jonas kažkodėl 
nesalinksmina kartu su kitais — 
kodėl, taip žiūrovui ir liko neaiš
ku, — sėdi paniuręs ir vienišas. 
Jam meilinasi merginos — jis ir to 
nepaiso, ketina net Amerikon 
dumti... Sulojo šunės: atvažiavo 
piršlys su jaunikiu pas šeimininko 
dukterį Marytę. Bet nė piršlio ap
sukrumas nepadėjo: jaunikis pasi
rodė visiškas glūšas besąs. Tuoj 
pat paaiškėjo, kad Marytė besimy- 
linti su Jonu. Piršliai, jaunimo iš- 
dukenti, turėjo nešdintis, o besi- 
mylintieji viso kaimo džiaugsmui 
suėjo į porą . . .

Visai puiki Marytės vaidmeny

Vestuvės be piršlybų 
Hanau stovykloje

buvo St. Klimaitė, laisvai, gyvai 
vaidinusi ir laisvai atlikusi solo 
dainas. Būdingų ūkininkų porą 
parodė J. Raudonis (tėvaę) ir E. 
Krasauskienė (motina). Prie sti
presnių aktorių priklauso ir A. 
Stočkus, vaizdžiai suvaidinęs pir
šlį. Kituose vaidmenyse buvo. V. 
Rukuiša (Jonas) M. Kiselaitytė ir 
K. Lašaitis (ūkininkaičiai Onytė ir 
Petras), B. Vindašius (jaunikis).

Taut% šokiams vadovavo V. Gie
drienė, akordeonu palydėjo L. 
Stankevičius.

Nepaisant veikalo trūkumų, 
premjeros spektaklis praėjo gyvai 
ir žiūrovų buvo džiaugsmingai pri
imtas. Dalyviai apdovanoti gėlė
mis, širdingai Komiteto.,pirm.,, A. 
Survilos pasveikinti.

VI. Adomavičius.

Vinco Ramono KRYŽIAI

latviškai
BALFo premijuotas Vinco Ra

mono romanas KRYŽIAI, kuris, sa
vo laiku sukėlė nepaprastai pla
čias ir gyvas diskusijas lietuvių 
spaudoje ir kurio dvi laidos per 
vienus metus išparduotos, dabar 
prieinamas ir latvių skaitytojams. 
Šiomis dienomis išėjo romano pir
mas tomas, o antrą tomą numatyta 
išleisti rugsėjo mėn. Romaną lat
viškai išvertė Em. Skujenieks ir 
išleido A. Sėlzemnieko leidykla 
Geesthachte. Šią knygą patartina 
įsigyti ir viešiems lietuviams, mo
kantiems latvių kalbą, taipgi ir 
tiems, kurie nori ją pramokti, nes 
abiejų tekstų skaitymai įdomiau
siu ir praktiškiausiu būdu supažin
dina skaitytoją su abiejų kalbų 
ypatybėmis. KRYŽIŲ pirmas to
mas kaino jo DM 3,50 ir jį galima 
gauti kiekvienos stovyklos latvių 
knygyne arba tiesiog leidykloje: 
Arv. Eglitis, (24a) Geesthacht/Elbe, 
D.P.C. Spakenberg III-

Vatikanas. Savo ganytojiniame laiš
ke Genujos arkivyskupas Giuseppe 
Siri pavadino moderniuosius rūbus 
nemoraliais. Tikintiesiems, kurie per
žengs padorumo ribą, nebus duoda
ma išrišimo išpažinties metu.

Pagaliau jis gavo darbo laidoji
mo įstaigoje, bet greit jį metė. Ma
nė, kad gausiąs ką kita dirbti, o 
pasirodė, kad jo darbas — skusti 
numirėliams barzdas.

Iš tiesų tai buvo nesunkus dar
bas, bet vis tiek Lalas ten neiš
tvėrė. Prisiklausęs apie juos viso
kių šiurpių pasakojimų, numirėlių 
jau nuo mažens jis bijojo. Gi čia 
jų vis buvo beveik pilnas kamba
rys priguldyta. Ir dar, žiūrėk, vie
nas, pramerkęs akies kampa, tarsi 
tave seka, kur eini ir ką dirbi. Ki
tas guli dantis sukandęs ir tokiu 
niauriu veidu, kad, rodos, toj atsi
sėdęs suriks, ko čia apie jį sukio- 
jies. Trečias vėl kreivai šypsosi.

Parėjęs iš darbo, jis nė valgyti 
negalėjo. Kai tik paimdavo į ranką 
duoną, jam tuoj vis prisimindavo, 
kad tais pirštais skusdamas laikė 
numirėlį už nosies, ir niekaip 
duona jam į gerklę nelindo. O 
vaikščiodamas tarp numirėlių ar 

. namo po darbo sugrįžęs, dar prisi
mindavo ir visokius siaubingus 
apie juos pasakojimus. Ypač kaip 
supykinti prie gyvųjų prikimbą. 
Kartą, sako, vienas žmogus girdi, 
jog naktį kažkas tik bar bar bai 
jam į langą.

— Kas ten? — sušukęs jis.
O čia, pasirodo, neseniai palai

dotas jo kaimynas, kuriam jis duo
bę kasė, už lango bestovįs.

— Klausyk, — sako — tų kai
myne, suslius tikras. ’ Kur tu man 
duobę iškasei! Argi aš galiu tokioj 
pelkėj gulėti? Vanduo laša ir laša 
man ant burnos. Žiūrėkit, kad per-

keltumėt mane kitur. Kitaip ne
duosiu aš jums ramybės.

Ir tol kasnakt brazdinęsis, kol 
tikrai jį kiton vieton perkėlė.

Kitas vėl prikibęs prie karsta
dirbio, kad negalįs jo sukaltam 
karste gulėti — išlindusi vinis nu- 
garon jam durianti. Pagaliau vie
nas net pakėlęs triukšmą, kam jo 
degtinės buteliuką duobkasiai iš
lakė. Kokiam to skystimėlio pa
traukti mėgusiam žmogeliui buvo, 
matyt, tas buteliukas kaidais se
novės papročiu į karstą įdėtas. O 
naują duobę toj vietoj kasdami, 
duobkasiai jį iškasė ir, žinoma, 
tuoj sveikas į sveikatą, kliukt 
kliukt, apsilaižė — ir reikalas at
liktas. Tokį buteliuką iškast se
nuose kapuose nebuvo pirmiena. 
Gi ilgai žemėj buvęs gėrimėlis, 
sako, labai jau skanus.

Bet jų pataikyta ant priekabaus 
negyvėlio. Naktį vienas tų duob
kasių girdi, kad kažkas klabena 
duris. Atsikėlęs dirstelėjo pro lan
gą — ogi stovi mėnesienoj kaž
koks vyras prie durų. Bet tik akį 
metęs suprato, kad tai vaiduoklis, 
nes buvo senovinėmis įkapėmis. 
Gal bijodamas, kad koks nenau- 
dėliš, kol jis su reikalais vaikšto, 
ir paskutinio jo turto nesudorotų, 
dar belaikąs rankoj ir pypkę su 
avinmašniu tabako, kurie jam, ma
tyt, taip pat į karstą buvo įdėti.

Kai tik duobkasys pro langą 
dirstelėjo, tuoj jis ir pradėjo šauk
ti. Girdi, tu ilgapiršti griebše ten 
nežvilgčiok pro kampą lango, bet

greičiau grąžink, ką nukniaukei. 
Žiūrėk, kad rytoj atneštumei ir 
padėtumei kur radai. Aš per gruo
dą ilgai čia nevaikščiosiu prašinė
damas.

Bernas nusigando.
— Nepyk, — sako, — dėde. Ne

žinojau, kad tai tavo — pirštu bū
čiau nepajudinęs. Bet grįžk tu at
gal. Rytoj aš tau atnešiu dar di
desnį butelį, ir net trejų devyne- 
rių.

Rytojaus dieną, žinoma reikia 
pažadėtą butelį numirėliui nuneš
ti. Bet pakeliui bernui pagailo tokį 
gerą daiktą lyg į balą mesti. Mano, 
nors nutrauksiu kokį gurkšnį. Už
teks negyvėliui, jei butelis ir ne
bus pilnas kaip akis. Bet taip po 
gurkšnį vis nutraukdamas kol ka
pines, priėjo, ir liko tik pusė bu
telio. Tad, jau būdamas kiek įsis
maginęs, bernas ir prisėmė iš kla
no vandens, kad vėl butelis būtų 
pilnas. Bus tau seni, mano, ir ne- 
tokia stipri gerai.

Vakare susirinkus pas kaimyną 
pakortuoti, tas bernas patenkintas 
juokiasi, kaip gražiai jis tą senį 
apmovęs. Bet jam taip bekalbant, 
kad paleis kažkas kietu daiktu į 
langą. Gerai, kad dar į rėmą pa
taikė, o būtų visi stiklai išteškėję.

Visi šoko žiūrėti, kas čia yra. 
O gi mato, kad vėl tas pats senis 
už lango stovi. Stovi jr įpykęs 
rėkia.

—Štai,—sako, — parše neskustas, 
atgal tau tavo pamazgos. Gerą 
mano gėrimą išlakęs, tu . man 

dumblo prisėmęs atnešei! Duok 
tuojau man, ką esi pažadėjęs. Ki
taip aš tave pamokysiu, kaip nu
mirėlius apgaudinėti.

Bernui kaip bematai praėjo juo
kas. Mato, kad reikia seniui ati
duoti butelį trejų devynerių. Tik 
kur jį paimsi? Šoko tad prašyti 
namų šeimininkės bene turinti pas
kolinti.

Šiaip ta gal ir nebūtų davusi, bet 
kai vaiduoklis po langu stovi, kaip 
bematai atnešė, kad tik greičiau 
jis šalin eitų.

Bijodamas butelį laukan nešti, 
bernas parišo jį ant žarsteklio galo 
ir jau norėjo, pravėręs duris, iš
kišti seniui. Bet čia vėl kažkas 
šniopuodamas pribėgo prie lango 
ir bar bar bar. Pasirodo, kad tai 
kaimynas,, kuriam jie duobę kasė, 
taip pat čia atsiradęs.

— Neduokit, — sako jis, — ši
tam plevėsai degtinės. Jo kapo jau 
ir žymės nebeliko. Dabar toj vietoj 
mano kapas. O aš, buvęs blaivi
ninkas, nesutinku, kad mano kape 
ta smarvė būtų laikoma.

Po tokių jo žodžių kilo tikras 
sąmyšis. Negyvėliai už lango susi
kibo taip bartis, jog nežinia buvo, 
nė kas daryti. Gerai, kad dar šei
mininkas pagaliau susigriebė. Pra
vėręs duris, padėjo lauke butelį ir 
tarė:

— Pasiimk, seni, kas tavo, ir 
eikite iš čia, triukšmo nekėlę. Nu
mirėlių reikalus kapinėse susitvar
kykite. Jūsų barniams čia ne vieta.

Tuomet tik senis, pasigriebęs 

butelį, pagaliau nuėjo, o paskui jį 
nuspudino ir atkaklisis blaivinin
kas, pūrydamas gyvuosius, kam jie 
seniui degtinės davė, ir bardama
sis su savo bendru, kuris jie tame 
kape šeimininkas, o kuris įnamis.

Tokius ir panašius pasakojimus 
prisiminus, visai šiušu Lalui pasi
darė. Įpiausi kurį skusdamas — 
žiūrėk, ir ateis ko gero naktį. 
Ypač jei koks nekrištas, savižuda, 
skenduolis ar šiaip koks nelaikis. 
Tokie esą ypatingai priekabūs. O 
kas tokie ir kaip mirę jo skuta
mieji, Lalas, aišku, nežinojo. Grei
čiausia visokių jų buvo.

Taip begąlvojant, tie numirėliai 
tiek įsidėjo Lalui į galvą, kad pa
galiau pradėjo jį baisūs sapnai 
kankinti. Vos tik sumerks akis — 
jau ir mato kokį negyvėlį. Vienas 
ateina priekaištaudamas, kad blo
gai jį nuskutęs, antras nori slogin
ti ir kraują jam siurbti, trečias 
kimba, kad eitų su juo imčių'. Kar
tais visą naktį sapne su numirė
liais galynėdavos ir, rytą pabudęs 
visas prakaito špiltas bei nuilsęs, 
nė pats pagaliau gerai nežinodavo, 
ar tai sapnas buvo, ar tikrai jis 
su vaiduokliu grūmėsi. Dėl to sub
logo, pradėjo bijot ir užmigti, o 
užmigęs taip blaškės ir šūkavo, 
kad kartu gyvenę du vyrukai net 
pasiūlė kur kitur jam išsikelti, gy
vent.

Tad pagaliau pamatęs, kad, tokį 
darbą bedirbdamas, ir iš galvos 
gali išsikraustyti, ryžosi jį mesti, 
nors ir nėžmojti, kur naują 'stiras.
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Apie emigruojančiu sveikata
Su Augsburgo pereinamosios stovyklos amerikiečių tarnybos gydytoju Dr. A. KRIGER pasikalbėjus

Emigracijos įkarštyje iš DP lū
pų ir mindų nenueina dvi sąvo
kos: daktaras ir konsulas. Dėl pa
sitaikančių atidėjimų ar šiaip už- 
kliuvimų įsitempia ir be to neper- 
tvarčiausi nervai. Nesunku tada 
pakaltinti sveikatą tikrinandus gy
dytojus dėl per griežtų reikalavi
mų. Pasiguodžiama šeimoje, para
šoma laiškas savo geradariams į 
užjūrį, žiūrėk, pakaltinimai paten
ka ir į spaudą. Perskaičius vieną 
tokią žinutę amerikiedų lietuvių 
„Drauge" š. m. 142 nr., „Žiburių" 
bendradarbis kreipėsi į Dr. A. Kri- 
gerį, amerikiedų tarnybos gydy
toją prie Augsburgo pereinamo
sios stovyklos, prašydamas infor
macijų apie sveikatos tikrinimo 
eigą ir išleidimą į Ameriką. Nors 
Jaukiamajame būriavosi 40 pa
šauktųjų išklausyti sprendimo, 'po- 
nas Daktaras surado keletą minu
čių laiko ir maloniai suteikė pa
aiškinimų.

Amerikos valdžia nėra pagriežti- 
nusi sveikatos reikalavimų imi
gruojantiems DP. Lieka galioje iki 
šiol išleistieji nuostatai. Deja, blo
gėja išvykstančiųjų sveikata. Juo 
tolyn eina emigracija, juo su pras
tesne sveikata DP ateina tikrintis. 
Lietuviai, procentiškai imant, iki 
šiol laikosi gana gerai. Bet iš viso 
sveikatos lygiui smunkant, sudė
tingesnis darosi ir jos tikrinimas.

Supratama, dažnesni yra atidė
jimai, negu anksčiau ,kai skubino
si išvažiuoti daugiausia sveikieji. 

300 siuntiniu vargstantiems tremtiniams
GERAŠIRDIŠKA P. VALIŲ ŠEIMA AMERIKOJ

Kada iš Vokietijos vykau i 
Ameriką, kai kurių lietuvių trem
tinių buvau prašomas aplankyti 
Mrs. Valius ir perduoti jų nuo
širdžiausią padėką lai poniai už 
materialinę paramą. Atvykęs į 
Čikagą, tuojau prašymą ir.įvyk
džiau.

— Kuo tie nelaimingieji jums, 
geroji ponia, galėtų atsilyginti? 
— paklausiu Mrs. Valius, pa
reiškęs padėką už gerą širdį.

— Kuo jie, vargšai, galės atsi
lyginti! Aš jokio atlyginimo ne
laukiu. Jeigu kuris jaučiasi sko
lingas, tegu pasimeldžia, — atsa
kė šypsodamosi ponia.

— Kiek gi, ponia, esate siunti
nių pasiuntusi? — nesulaikyda
mas smalsumo, vėl paklausiu.

— Jei įdomu, tai aš turiu susi
rašiusi ir galiu parodyti, — pa
ėmus sąrašus, ėmė man rodyti.

Pažiūrėjęs, buvau nustebintas 
skaičių: 322 siuntiniai išsiųsti 39 
šeimoms bei atskiriems asme
nims. 15 šeimų sudarė emigra
cinius dokumentus, ir iš jų jau 
dalis Amerikoje.

— Ar visi šelpiamieji jūsų gi
minaičiai? — klausiu toliau.

— Oi ne, pasirinkau šelpti 
tuos, kuriems pašalpa labiausiai 
reikalinga — kurie be sveikatos 
ar su gausiomis šeimomis. Dabar 
šelpiamųjų dar turiu 11 asmenų. 
Iš jų maža kas galės atvažiuoti 
Amerikon. Esu pasiryžusi juos 
šelpti, kol jiems bus pašalpa rei
kalinga. Žinoma, jei kurie gauna 
pašalpos iš kitur, tai galėtų man 
pranešti: likusią dalį aš nukreip
čiau tiems, kurie nieko negauna. 
Visų gi vis tiek negalėčiau viena 
sušelpti, — aiškino ponia.

— Kokį įspūdį jums daro nau
ji ateiviai — lietuviai tremtiniai 
Amerikoje? — nukreipiu kalbą į 
kitą dalyką.

— Neblogą. Bet kartais su
skauda širdį, kai išgirsti juos sa
votiškai galvojant. Antai, viena 
atvažiavusi ponia pasakė, kad ji 
Lietuvoje nieko nedirbusi ir čia

Dabar vis daugiau ir daugiau pa
sikartoja defektingų, kurių pati
krinimas reikalauja laiko. Yra ži
noma, kad, pavyzdžiui, džiovos 
aktyvavimą per tris mėnesius ne
galima patikrinti. Per tą laiką ba
cilų gah ir nebūti, o tikrinant ga
li vėl atsirasti. Bandomosis laiko
tarpis turi parodyti ar gerėja, ar 
blogėja, ar procesas yra stabiliza
vęsis. Tiktai palyginimo būdu tai 
galima pasiekti. Nustadus, k<*d 
turima reikalo su neaktyviu pro
cesu, asmuo gali būti leistas emi
gruoti; o jeigu randama pablogė
jus, atidedama pakartotinai iki 
vienerių metų. Kalbant apie senus 
procesus, gali palengvinti ir laiko
tarpį sutrupinti senos patikimos to- 
mogramos ir analizai. Yra praėję 
daug asmenų su senais neakty
viais procesais,. kai buvo įsitikin
ta, kad bent metus jie neturėjo 
pablogėjimų. Po pneumothoraxo 
nutraukimo turi praeiti taip pat 
nemažiau kaip metai. Neseniai bu
vo praleisti du asmenys net su 
thoracoplasticom, bet jie turėjo 
3 metų kontrolinius duomenis, kad 
procesas nebeaktyvus.

Nereikia prarasti kantrybės, jei 
randamas pablogėjimas ir atide
dama metams. Atidėjimas nerei
škia AG, t. y. atmetimo. Toks as
muo turi kas trys mėnesiai atvyk
ti pasitikrinimui, ir, jeigu bus ras
ta, kad sveikata pagerėjo, gali bū
ti leistas emigruoti ir anksčiau. 
Tačiau daktaras pabrėžė, kad su 

nieko nedirbsianti. Arba vėl kita 
ponia priekaištavo, kad, girdi, jei 
neturėjo man tinkamo buto, tai 
kam mane kvietė. Bet tokių pa
sitaiko nedaug. Daugumą (at
vyksta darbštūs, tuoj susiranda 
darbą ir nesudaro didelės naštos 
kvietėjui. Šiaip, tremtiniai man 
patinka. Taip pat patinka man jų 
spauda. „Žiburius“ skaitau su 
malonumu, kai kuriuos jų nume
rius pasiųsdama net Kanadon sa
vo giminaičiams.

Po malonaus pasikalbėjimo su 
ponia užsukom į jų maisto krau
tuvę, kur dirba jos vyras. Mr. 
Valius, du jų sūnūs ir duktė. 
Pastaroji yra kelis kartus buvu
si Lietuvoje ir aplankiusi visas 
gražiąsias Lietuvos vietas Jų 
krautuvėje — kaip Lietuvoj ku
rioj nors krautuvėj: čia naujokui 
nereikia laužyti liežuvio. Mr. Va
lius su ponia ir vaikais, kad ir 
čia gimę, visi ko puikiausiai kal
bą lietuviškai. K. Bružas

Lietuvi!
Atvažiuodamas į Augsbur
gą, nepamiršk atsilankyti 
į LRK Augsburgo skyriaus

KIOSKĄ
Ten rasi lietuviškų lai

kraščių, knygų ir meno 
dirbinių. Kioskas yra 
Hochfeldo stovykloje, 20 
bl„ skyriaus raštinės pa
talpose. Atidarytas nuo 
10—12 ir nuo 16—20 vai.

Lietuviškos spaudos 
leidėjai!

Mes mielai sutinkame 
platinti Jūsų pasirodžiu
sius leidinius. Spaudos rei
kalu rašykite mūsų vardu.

LuR.K. Augsburgo Skyr. 
Valdyba.

(13b) Augsburg, Camp 
Hochfeld 

atviru procesu, su kavernom plau- 
duose niekas negali praeiti, ir jų 
nusiskundimai dėl per griežtų rei
kalavimų, reiškiami privadai arba 
spaudoje, yra grynas nesusiprati
mas arba reikalo neišmanymas. 
Reikia nepamiršti, kad toks asmuo 
(su aktyviu procesu) gali būti dar 
patikrintas Bremene arba Vašing
tone, o tada būtų labai stambių 
nemalonumų.

Iš gydytojo pusės yra visados 
dedamos pastangos išvykstantiems 
padėti susitvarkyti savo sveikatos 
reikalus palankiausia prasme ir 
nieko nereikalingo nereikalauja
ma. Bet ko reikalaujama, tai yra 
svarbu ir turi būti atlikta pačių 
emigrantų labui. Nuo lapkričio li
gi liepos mėn. per amerikiedų gy
dytoją praėjo 7.000 asmenų ir tik 
15 buvo atmesta. Tie skaidai ge
riausiai pasako tikrąją padėtį, at
simenant, kad 70% visų žmonių 
turi tb pėdsakų.

Daug kas iš interesantų kreipia
si pas amerikiečių gydytoją, norė
dami asmeniškai pasikalbėti savo 
bylos reikalu. Kiekvienas, atėjus 
laikui, bus pakviestas ir turi lauk
ti. Daktaras neturi laiko su kiek
vienu diskutuoti ir teikia informa
cijas tik organizacijoms ir įstai
goms.

Paklausus, ką patys DP turėtų 
daryti, kad palengvintų medicini
nį patikrinimą, Dr. A. Kriger pata
rė suprasti reikalo atsakingumą ir 
neprarasti kantrybės. Tai paleng
vina darbų eigą ir gydytojui, ir
emigrantui. A. R.

Šioje Blombergo R. kat. bažnyčioje 
gyvenusieji lietuviai.

VI. Adomavičiaus nuotr.

Naujas Švietimo Vadovas
L.T.B. Centro Komitetas pra

neša, jog š. m. rugpjūčio 9 d., iš
vykus į USA Švietimo Vadovui 
A. Klemui, nauju Švietimo Va
dovu paskirtas Pranks Pauliu- 
konis.

Švietimo Valdybos būstinė iš 
Hanau perkelta į Schwabisch- 
Gmūnd.

Naujo Švietimo Vadovo adre
sas: Pr. Pauliukonis, (14a) Schwa- 
bisch-Gmūnd, Bismarck-Kaserne, 
5—69, Litauisches DP-Lager.

LTB Centro Komitetas

Paieškojimai
Matusevičiaus Juozo, 1946—1948 m. 

gyvenusio Dilingeno stovykloje ir 
1948 m. iėėjusio i darbo kuopą Frank
furte, ieško Juozas Šimkus, gyv. 1535 
— 25th St.. Detroit 16, Mich., USA.

Sutkaus Vinco ir Marijonos ir Elz
bietos Sutkaičių, kilusių iš Laugalio 
k., Kelmės v., Raseinių apskr. ieško 
Povilas Norkus. Ieškomieji ar apie 
juos žinantieji prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Juozas Cėsna, 2857 So 
Ewerald Ave, Chicago 16. Ill, USA.

Cižausko Valentino, kilusio iš Ky
bartų miesto, ilgą laiką gyvenusio 
Veideno lietuvių stovykloje, ieško Jo
nas Dvilinskas, gyv. 1016 Bank str„ 
Waterbury, Conn., USA.

Lietuvių įsteigtoji šv. Kryžiaus ligoninė Cikadoje.
V. Jakaičio nuotr.

Bibliografinis Archyvas 
Šveicarijoj dirba ir toliau

Lietuvių Bibliografinis Archy- pavyko surinkti didelę dalį per 
vas Šveicarijoje turėjo iki pa- paskutiniuosius kelerius metus 
skutimo laiko Vokietijoje ir Au- išėjusių leidinių.
strijoje savo talkininkus, per ku- Lietuvių Bibliografinis Archy- 
riuos gaudavo tuose kraštuose vas ir toliau lieka Šveicarijoje, 
leidžiamus lietuviškus leidinius. Dėkodamas pp. leidėjams už lig- 
Tačiau vienas talkininkas po ki- šiol pareikštą palankumą, Biblio- 
to emigravo į užjūrį. Prieš kurį grafinis Archyvas prašo visus 
laiką į Amerikos Jungtines Vals- jam skiriamus leidinius ateityje 
tybes išvyko p. A. Ružancovas, siuntinėti tiesiogiai šiuo adresu: 
Lietuvių Bibliografijos Tarnybos Archives Bibliographiques Li- 
Memmingene vedėjas. Surašiusi thuaniennes, Spittelerstr. 22, Ber- 
apie gautus leidinius kortelę, Tar- ne (Suisse-Switzerland).
nyba pačius leidinius siuntinėjo Archyvas renka visų leidinių 
į Šveicariją Bibliografiniam Ar- bent po du egzempliorius, kurių 
chyvui. Dabar, išvykus p. Ru- vienas numatytas Nepriklausomos 
žancovui, ryšys su Bibliografijos Lietuvos valstybinei bibliotekai. 
Tarnyba bent laikinai nutrūko. Todėl Bibliografinis Archyvas 
Netrukus rengiasi išvažiuoti į prašo jam siuntinėti po 2 egz.
Amerikos Jungtines Valstybes p. Archyvas renka visų leidinių 
A. Braziulis, vyriausias Biblio- savo Pabaltijo skyrių. Archyvas 
grafinio Archyvo įgaliotinis Vo- įsigijo buv. Suomijos užsienių 
kietijoje. Tokiu būdu Archyvas reikalų ministerio Dr. R. Holsti 
neteks savo paskutinio nuolatinio bibliotekos rinkinį apie Pabaltijį, 
talkininko, kuris šalia p. Ružan- Velionis, savo laiku atstovavęs 
covo didžiai nusipelnė, telkdamas Suomijai Talline ir Rygoje, buvo 
neutralion Šveicarijon emigraci- surinkęs vertingų leidinių apie 
joje pasirodžiusius lietuviškus-Lietuvos šiaurės kaimynus, 
leidinius. Jų ir kitų talkininkų 
dėka (šia proga dar ypač pami- ' Gerut,s’
nėtinas a. a. kun. prof. dr. P. Pe- Lietuvių Bibliografinio Archyvo 
traitis) Bibliografiniam Archyvui Šveicarijoje vedėjas.

Stalinas gali susilaukti Hitlerio likimo
Miami. JAV ypatingasis pasiun

tinys Dr. P. C. Jessup ’reikalau
ja vadovaujančius Sov. Sąjungos 
vyrus mesti savo sapną užvaldyti 
pasauliui, kol jų neužklupo pana
šus likimas kaip kitų valdžios 
trokštančiųjų. Dr. Jessup, kalbėda
mas amerikiečių karo veteranų 
konventui, pareiškė, jog JAV esan
čios pasirengusios bendradarbiauti 
su Maskva, jei Sov. Sąjunga nori 
gyventi taikoje su kitomis tauto
mis. Bet iš tuščių pažadų nieko 
neišeisią. Sov. Sąjunga, kalbėjo 
Dr. Jessup, ligi šiol laikėsi ne tik 
obstruktyvios, bet ir agresyvios 
politikos, priešindamasi, kad taika 
ir tarptaaitinis saugumas būtų ga
rantuotas net tokio organo, kaip 
Jungtinės Tautos. Esąs faktas, kad 
Sov. Sąjunga niekiną silpnumą ir 
respektuoja tik stiprumą, — sakė 
Dr. Jessup ir pareiškė baigdamas: 
„mes nenorime užimti Rusijos. Mes 
nesame jokie riValentai dėl pasau
linės valdžios troškimo, kadangi 
mes nenorime užvaldyti pasaulio".

Dešimt metu nuo Stalino 

ir Hitlerio dalybų
Rugpiūčio 24. sukako 10 me

tų nuo to laiko, kai tarp Sov. Są
jungos ir nacinės Vokietijos pasi
rašytas daraugiškumo paktas, pa
gal kurį Stalinas ir Hitleris dalijo
si Pabaltijo sritimis ir kurio pasė
koje rugsėjo 1d. prasidėjo antra
sis pasaulinis karas. Kai gavo iš 
Stalino sutikimą priimti Maskvoj 

Ribbentropą, Hitleris anuomet :š 
džiaugsmo sušuko: „Aš pasaulį tu
riu kišenėje!" Stalinas gi, vaišin
damas 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
Maskvoje Ribbentropą, tuomet pa
kėlė tostą už Hitlerį žodžiais: „Aš 
žinau, kaip vokiečių tauta myli 
savo vadą, dėl to norėčiau išgerti 
į jo sveikatą." (DNZ)

NUSIGERĖLIS ir trys 
POLICININKAI

Britų iliustruotas laikraštis 
„Sunday Pictorial“ paskutiniame 
savo numeryje pateikia mažą 
pamoką propagandos metodams. 
Po vienu paveikslu, kuris vaiz
duoja tris amerikiečių karinės 
policijos karius ir vieną vokietį, 
kurie rengiasi nuginkluotą girtą 
sovietų kareivį, randami tokie 
komentarai:

Maskva: „Šaunus Lenino sūnus 
trijų amerikiečių liurbių baisiau
siu būdu primuštas“.

New Yorkas: „Sunkenybės, 
mūsų jaunuoliams sudaromos 
raudonųjų, kuriems pistoletas 
kiek palaidai sėdi prie diržo... 
Šitas čia pamokomas, kad Dėdė 
Samas išdaigių nekrečia“.

Berlynas: „Šaunus vokietis 
tarpininkauja tarp mėgstančių 
ginčytis sąjungininkų“.

Ištikrųjų: Nusigėrėlis ir trys 
policininkai, tai ir viskas.

Bremenhavenas. Bremene buvo 
sulaikytas Izraelio laivas, kuriame 
rastas didelis kontrabandos krovinys. 
Dėžėse, kuriose, pagal IRO parei
gūnų pažymėjimus, buvo sukrauta 
namų apyvokos daiktai, rasta trak
toriai, automobiliai ir cemento mai
šymo mašinos, šis kontrabandos kro
vinys įvertintas 3.000.000 DM.
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bet kokia Rusijos grėsmė Balti
jos valstybėms dings“ (108).

WELLES: SUNKU SULAIKYTI 
BRITUS NUO NUSILEIDIMŲ.

1942 m. balandžio mėn. 18 d. 
Ciechanowskis kalbėjosi su Wel
les

„Welles bainunosi. kad britų 
vyriausybei vargiai bebus gali
ma atsisakyti nuo savo ligšioli
nio nusistatymo, nes ji toli pa
žengusi, pasiduodama sovietų 
spaudimui. Jis tikisi dar, kad 
būsią įmanoma britų vyriausybę 
sulaikyti nuo galutinių nusilei
dimų Rusijos teritoriniams rei
kalavimams Baltijos valstybių, 
Lenkijos, Besarabijos, Bukovinos 
atžvilgiu“ (113 p.).

ROOSEVELTAS JAU: MES OI 
NEGALIME KARIAUTI SU 

RUSIJA
1943 m. birželio pabaigoje Roo

se veltą aplankė Ciechanowskis 
su lenkų pogrindžio atstovu Kars- 
kiu. Kalbėdamas apie Europos 
ateitį, Rooseveltas pasisakė:

„Rytprūsiai priklausys Lenki
jai. Baigta su lenkišku korido
rium. Pone atstove, jokio korido
riaus daugiau nebebus. — Ir pa
skui kalbėdamas lyg pats sau, 
prezidentas tęsė: —

Baltijos valstybių, ypatingai 
Lietuvos, problema bus dar sun
kesnė.

Jūs žinote, pone atstove, — jis 
pasisuko ir garsiau prakalbo, — 
kad aš vis dar negaliu susitikti 
su Stalinu, ir tai nepaprastai pa
sunkina daugelio problemų spren
dimą. Mes turėsime su tais žmo
nėmis diskutuoti. Bet vienas rū
pestis mane spaudžia“.

Prezidentas aštriai pažiūrėjo 
man į akis, lyg stebėdamas, kaip 
aš reaguosiu, ir tęsė kiekvieną 
žodį pabrėždamas: „Ką mes ga
lime padaryti, jeigu Stalinas, pa
vyzdžiui, visai ramiai paaiškins, 
kad Lietuvos klausimas stovi 
anapus diskusijų?

Aš manau, kad jis pareikš sa
vo reikalavimus ir į Lenkijos 
rytines sienas ... Bijau, kad Sta
linas iškels klausimą, kuris ga
lėtų sudaryti mums daug sunku
mo: kompensacijos klausimą už 
Rytprūsių perleidimą Lenkijai.“ 

Kai Ciechanowskis pasakė, kad 
Sovietų apetitai niekados nega
les būti patenkinti, ir į jų reika
lavimu? turėtų būti tik griežtas 
ne, Rooseveltas atsakė:

„Taip, bet mes negalime gi ka
riauti su Rusija“ (183 p.).

ROOSEVELTAS TEHERANE 
DfiL PABALTIJO TEDRĮSO TIK 

KLAUSTI. ..
Po Teherano konferencijos Cie

chanowskis iš savo draugų paty
rė, kad konferencijoje visą ini
ciatyvą turėjo Stalinas. Roosevel- 
tas „visaip mėgino iškelti pro
blemas, kurias jis buvo paren
gęs susitikimui su Stalinu. Jis 
pareiškė savo susiinteresavimą 
Suomijos ir trijų Baltijos valsty
bių likimu“.

STALINAS: LENKIJAI GAL 
DAR LEMBERGAS...

Parvykęs iš Maskvos, Myko
laičikas painformavo ir Roose- 
veltą apie pasitarimų eigą tarp 
Mykolaičiko ir Maskvos. Stalinas 
esą pareiškęs, kad jis „pasirū
pinsiąs, kad Lenkija gautų visas 
sritis ligi Oderio ir Neisės, įskai- 
tytinai ir Breslau, o šiaurės va
karuose ligi Štetino. Jis taip pat 
pasakė išvalysiąs tas sritis nuo 
vokiečių. Rytprūsiai teksią taip 
pat Lenkijai,

bet ne Karaliaučius ir jo šiau
rinis rytinis užnugaris, kuris 
bus įjungtas į Sovietų Sąjungą. 
Stalinas laikėsi Curzono lini

jos kaip busimosios Sovietinės 
sienos su lenkais, bet laikė dis
kusijas nebaigtas dėl Lembergo, 
atskirų Lenkijos naftos laukų 
Drohobyčo srityje“ (325 p.).

STALINAS: LENKAMS NĖ 
LEMBERGO

1944 m. britai prispyrė Myko- 
laičiką derėtis su Maskva. Spa
lių 13 d. Mykolaičikas nuvyko į 
Maskvą. Pasitarimuose dalyvavo 
ir Churchillis su Edenu ir Ame
rikos atstovas. Mykolaičikas iš
dėstė lenkų norą sudaryti su so
vietais karo sąjungą kovoje prieš 
vokiečius. „Bet lenkų vyriausy
bės ir pogrindžio atstovai nesu
tiko atsisakyti nuo Lenkijos ry
tinių sričių“ (328 p.). Atsakyda
mas į tai, Stalinas pareiškė: jei
gu lenkų vyriausybė nori palai
kyti su Sov. Sąjunga santykius, 
to gali ji pasiekti tik pripažin
dama Curzono liniją galutine So
vietų Sąjungos - Lenkijos siena.

CHURCHILLIS SPAUDŽIA 
LENKUS UŽ CURZONO LINIJĄ

Churchillis parėmė Staliną. Jis 
sakė: ■>

„Sov. S-gos didžios aukos Len
kijai atvaduoti duoda pagrindą 
jos pretenzijoms į Curzono lini
ją, bet Lenkija, žinoma, turėtų 
gauti atitinkamą kompensaciją 
šiaurėje ir vakaruose, o tai būtų 
galima perleidžiant jai Rytprū
sius ir Sileziją“ (329 p.) Myko- 
laičikui priešinantis ir deryboms 
įsitempus, Churchillis formulavo 
kompromisą: praktiniais sumeti
mais Lenkija turi priimti Curzo
no liniją, bet ji pasilaiko teisę 
busimojoj taikos konferencijoje 
po klausimą atnaujinti.

Bet čia visus nustebino Molo
tovas, primindamas, kad

prezidentas Rooseveltas Tehe
rane buvo sutikęs su Curzono 
linija, kaip Sovietų Sąjungos 
Lenkijos siena, ir laikęs tai 
teisingu sprendimu. Preziden
tas tada tik pridūręs, jog lai
kinai jis nenorėtų, kad tas 
jo sutikimas būtų paskelbtas 
(329 p.).
IŠ to Molotovas padarė išvadą, 

kad Curzono liniją palaiko visos 
trys didžiosios galybės. Ar jis ne 
taip nusakęs prezidento mintį, 
tegul tai pasako Churchillis ir 
Harrimanas. Bet tiedu tylėjo, ir 
tada diskusijos nukrypo į vaka
rines sienas. Churchillis ir Sta
linas pareiškė savo pasiryžimą 

„Kai dėl Baltijos valstybių 
Stalinas jokių pažadų nedavęs. 
Dar jis neapsisprendęs dėl jų 
ateities. Neaiškiai pasisakė, ar 
jas paliks atskirtas viena nuo 
kitos, atskiras valstybes, ar jas 
sujungs į vieną 'valstybę. Bet jis 
pabrėžė: šitie kraštai turį liktis 
glaudžiausiai sujungti su Sovietų 
Sąjunga, ypatingai dėl jų strate
ginės ir ūkinės reikšmės. Tatai 
nebūtinai turėtų reikšti — jis 
pridūrė — kad jos turėtų įeiti į 
Sovietų Sąjungą; gal būt, bus 
galima šiems kraštams surasti 
naują ryšių būdą su Sovietų Są
junga, bet jis negalįs pasakyti, 
kiek tas ryšys turėtų būti glau
dus.“

Atsakydamas į Churchillio 
klausimą, jis pasakęs: žinoma, 
sovietai steigsią sau oro, jūros ir 
sausumo bazes Baltijos valsty
bių teritorijoje. O kai dėl vyriau
sybių, jų nelaikąs svarbiu dalyku 
ir nesą negalima, kad ten ir to
liau egzistuotų kapitalistinės vy
riausybės. — Šiap ar taip — jis 
užtikrino prezidentą ir Churchillį 
— joms Įeisiąs vidaus savivaldą.

Į tai prezidentas paklausė Sta
liną, nuo ko priklausys jo galu
tinis sprendimas Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Stalinas jį nugink
lavo atsakydamas, kad tai pri
klausys nuo davinių, kai jis iš
tirs vietiniu gyventojų norus“ 
(248 p.).

ROOSEVELTAS NEBEKALBA 
APIE TERITORINIŲ PAKEI

TIMŲ NEPRIPAŽINIMĄ
t944 m. birželio mėn. Lenkijos 

ministeris pirmininkas Mykolai- 
čikas ieškojo Roosevelto pagalbos 
dėl Lenkijos derybų su Sovietais. 
Prezidentas „nukreipė kalbą į 
busimąsias Lenkijos ’ sienas. Jis 
buvo nuomonės: jei sąlytis su 
Stalinu bus sėkmingas ir galės 
susidaryti drauginga atmosfera, 
Stalinas nebus toks užsispyręs su 
savo teritoriniais reikalavimas. 
Prezidentas manė, jei bus geres
ni asmeniniai sankykiai, pats 
galėsiąs veikti Staliną, kad

Lenkijai perleistų Lembergą 
(Lvovą), Drohobyčo naftos lau
kus ir Stanislavovo sritis. Dėl 
Vilniaus reikalas būtų sunkes
nis, bet vis dėlto jis nelaikąs 
negalimu dalykų, kad Stalinas 
neperleistų pagaliau Lenkijai 
ir Vilniaus.
Paskui jis perėjo prie Lenkijos 

vakarų sienos ir pasakė, kad 
Rytprūsįai turį tekti Lenkijai. 
Kai Mykolaičikas pareiškė, kad 
Stalinas reikalaująs Sovietų Są
jungai Karaliaučiaus, preziden
tas pasakė: jis manąs, kad Sta
lino pretenzijos į šį miestą ne
turi būti suprastos kaip galuti
nės ir gerai progai pasitaikius, 
jis, Rooseveltas, pats jį mokė
siąs perkalbėti atsisakyti nuo Ka
raliaučiaus.

Prezidento nuomone, Lenkijai 
turį tekti visi Rytprūsiai, imtinai 
su Karaliaučium ... Lenkija tu
rinti gauti ir Sileziją. Jis žinąs, 
kad Stalinas buvo pasiūlęs iš-.

Lenkijos vakarines sienas nukel
ti iki Oderio. Stalinas pridūrė: 
„Imtinai Stetiną, o šiauriniuose 
Rytprūsiuose ligi linijos į šiau
rės vakarus ir pietus nuo Kara
liaučiaus, kuris bus įjungtas į 
Sovietų Sąjungą“ (330 p.).

Dar sykį Churchillis mėgino 
surasti susitarimui pagrindą: 
Curzono linija kaip rytinė Len- 
kijo siena de facto su Lenkijos 
teise problemą kelti taikos kon
ferencijoje. Nesutiko su tokiu 
sienų pakeitimu nei Mykolaiči
kas, nei Stalinas, kuris reikalavo 
Curzono liniją laikyti galutine 
siena. Tada privačiai Churchillis 
ir Edenas darė visa, kad palauž
tų Mykolaičiką. Churchillis: jis 
nusiplaunąs rankas dėl Mykolai
čiko tokio užsispyrimo pasekmių. 
Dėl Lenkijos jis neaukosiąs Eu
ropos taikos. Pasauliui paskelb
siąs, kokia neišmintinga buvusi 
Lenkijos vyriausybė. Lenkija bū
sianti atsakinga už naują karą, 
kuris kaštuosiąs 25 mil. gyvybių. 
Ir ką iš to laimėsianti Lenkija? 
Prieš 25 metus Anglija pagelbė- 
jusi Lenkiją atstatyti, šiandien 
ji norinti sukliudyti, kad Lenkija 
visai nedingtų, bet Mykolaičikas 
tam priešinasi. Jis esąs visiškas 
beprotis. Jei jis nepriimsiąs šių 
sienų, jis būsiąs visiems laikams 
išstumtas iš valdžios. „Rusai jū
sų kraštą užtvindys ir jūsų tau
tą sunaikins! Jūs stovite prie pat 
sunaikinimo prarajos!“ — šaukė 
Churchillis. „Pagaliau Lenkijos 
vyriausybė ne viską prakiša, nes 
rusai ir taip yra Lenkijoje“, — 
pridėjo jis, atgaudamas kvapą.

Mykolaičikas: šiaip ar taip 
Lenkija viską praras ...

Churchillis: Lenkija praras tik 
Pripetės balas ir 5 milijonus 
žmonių, kurių dauguma yra 
ukrainiečiai ir jokiu būdu ne 
lenkai.

Edenas įsikišo, pasiūlydmas 
sudaryti sutartį, protestuojant 
Lenkijos vyriausybei ir atsako
mybę suverčiant trims didie
siems. Mokylaičikas paklausė 
Churchillį, ar jis pasiūlymus pri
imtų, jeigu Britanija būtų pana
šioje padėtyje. Churchillis atsi
kirto: tegul Mykolaičikas juo ne
sirūpinąs. Kai Churchillį paklau
sė ir lenkų pasiuntinys Romeriš, 
ar jis sutiktų paaukoti Britani
jos teritorijos dalį, jis atsakė: 
„Žinoma. Ir paskesnės kartos 
man būtų už tai dėkingos! Nėra 
jokio pasirinkimo. Lenkijai gre
sia pilna žodžio prasme sunaiki
nimas, ir ji kaip tauta bus su
naikinta“.

Grabskis Lenkijos tarybos var
du pasakė, kad parlamentas tam 
nepritars.

„Tai Lenkijos niekas nesulai
kys, kad ji nepaskelbtu karo Ru
sijai, — ironiškai kalbėjo Chur
chillis, — kai ji neteks didžiųjų 
galybių paramos... Tikrai dėl 
ko jūs kovojate? Dėl teisės būti 
sunaikintiems? O aš noriu lenkų 
tautą išgelbėti!“ užbaigė Chur
chillis.

Sis aktas Mykolaičiko dar ne
palaužė. Bet------------

MYKOLAIČIKAS SUTIKO SU 
LENKIJA BE VILNIAUS...
Kitą dieną naujas Churchillio 

pasiūlymas Stalinui: laikyti Cur

zono liniją demarkacijos linija. 
Stalinas atmetė. Tada Churchillis 
dar labiau ėmė spausti lenkus. 
Mykolaičikas pagaliau sutiko su 
Churchillio formule:

Būsimoji Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos siena turi būti pra
vesta Curzono linijos pagrindų, 
tačiau Lenkijai paliekamas 
Lembergas ir lenkiškieji naftos 
laukai (335 p.).
Grabskis ėmėsi įtikinėti Molo

tovą, kaip Lenkijai svarbus yra 
Lembergas. Bet ir Molotovas ir 
Stalinas nuolaidų nedarė. Atme-- 
tė ir šią formulų. Pasitarimai 
atidėti.

1944. 10. 27 Mykolaičikas pra
nešė apie nesėkmingas derybas 
Rooseveltui ir prašė jį pavartoti 
savo autoritetą Stalino ’ akyse, 
kad

„Lenkijai būtų paliktas bent 
Lembergas ir Galicijos naftos 
laukai“ (339 p.).
Rooseveltas nieko nepajėgė pa

daryti. Baigėsi visišku Stalino 
laimėjimu. Jungtinės Valstybės 
pripažino Stalino sudarydintą 
Lenkijos vyriausybę.

APPEASEMENTUI SKLAI
DANTIS

Apžvelgti tie metai, kuriuose 
Vakarai parodė didžiausio appe- 
asemęnto Sovietų Sąjungos at
žvilgiu. Tuo metu reiškėsi dve
jopos anglosaksinės politikos li
nijos. Jungtinės Valstybės laikė
si tradicinės idealistinės politi
kos, pasisakančios už principus, 
nors ir nestengdamos jų ginti nei 
į gyvenimą įvesti. Britanija lai
kėsi taip pat tradicinės realisti
nės politikos, oportunistiškai žiū
rinčios į visus vakarykščius prin
cipus, kuriuos šiandien tenka 
paaukoti vardan šios dienos 
praktinės naudos. Pabaltijo lai
mė, kad Amerikos politika darė 
įtakos britų politikai, ir per tuos 
tamsiausius metus buvo išvengta 
formalaus Baltijos valstybių pri
pažinimo Sovietams.

Šiandien appeasemento dūmai 
sklaidosi. Tie patys britai ir JV 
kapitalistai, tiesa, kimba ant ūki
nių sutarčių su Sovietų Sąjunga 
kabliuko. Bet abeji anglosaksai 
virto didesniais realistais bent 
šia prasme: žino, kad Baltijos 
valstybių pripažinimas tik padi
dintų sovietų apetitą. Žino jau, 
kas Stalinas skaitosi tik su tais 
argumentais, kurie yra pagrįsti 
kumštimi. Praktiškai JV ėmėsi 
energingai organizuoti tą kumštį. 
Dar trūksta vieno žinojimo — 
kad Stalinas darysis sukalbamas 
ne tada, kai kumštis bus pakelta 
grasyti, bet tik tada, kai ji bus 
nuleista ten, kur ji seniai buvo 
reikalinga. Išmoks Vakarai ir to. 
Tada lengvai išsispręs ir Lietu
vos problema. Tik ir šitas moks
las labai bus brangus.

Išmokti dar reikės ir lenkams 
vienos išminties: kai prievarta 
išgautas iš Mykolaičiko sutiki
mas reviduoti rytines buvusias 
sienas pavirs lenkų geros valios 
sutikimu, prasidės visai nauji 
pozityvūs santykiai su kaimy
nais. Ar šitos išminties negalės 
būti prieita? Tuo tarpu nėra pa
grindo optimistiškai teigti, bet 
ateičiai negalima užsibarikaduoti 
pesimizme.

!__  Paskutinio žmogaus galas __ !
NIŪRŪS SATYRIKO ŽVILGSNIS Į ŽMONIJOS ATEITĮ

Anglų rašytojas George Orwell buvo 
pagarsėjęs savo satyriniu veikalu „Ani- 
nal Farm“ (Gyvulių farma). Joje pasa
koja apie alegorinius gyvulius, kurie pa
tarė revoliuciją prieš Žmogaus valdžią, 
kad prisiimtų dar nemalonesnę Kiaulių 
valdžią. „Gyvulių Farma“ baigėsi trium- 
faliu įsigalėjimu ’ kiaulių, kurios yra in
teligentiškiausios ir begėdiškiausios iš 
visų gyvulių.

Dabar triukšmą kelia to paties autori
aus kita knyga, fantastinė, kurioje jis 
mėgina įspėti, kokia bus visuomenė 1984 
metais. Dėl to ir knyga pavadinta „Nine
teen — eighty — four“. Joje tęsiamas 
„Gyvulių farmos“ pasakojimas, nors jau 
kalba tiesiog apie žmones. — Kiaulių 
įvestas režimas konsoliduotas, ir valdžia 
neribota. Atėjo jau 1984 metai. Pasaulyje 
yra trys galybės. Viena iš jų vadinasi 
Oceania ir turi 300 mil. gyventojų, dar 
žmonių. Bet šitie žmonės jau kitokie nei 
anksčiau. Jie yra trijų rūšių: 6 mil. ant
žmogių, komanduojančių, šnipinėjančių 
ir egzekucijas vykdančių; 40 mil. antros 
rūšies antžmogiu, klausančių ir negalvo

jančių. Visi kiti yra požmogiai, amorfinė, 
analfabetinė masė, kuri 1984 metų kal
boje vadinama proles ar proletais. Pro- 
letai iš esmės geriau jaučiasi nei antros 
rūšies antžmogiai, nes jie palikti ramy
bėje. Jų nesaugoja teleskrynai — televi
zijos aparatai, kurie automatiškai apie 
sekamuosius žinias priima ir perduoda. 
Proletai gyvena griuvėsiuose urvuose, 
skylėti, nudriskę. Jeigu jie kai kada ir 
nepatenkinti, tai jie nesiima' jokios revo
liucijos, nes yra tokioje padėtyje, kad 
jiems negali kilti jokių idėjų. Partija, ku
riai priklauso abiejų rūšių antžmogiai, 
suteikia jiems net intelektualinę laisvę, 
nes jie žino, kad proletai ja negalės pa
sinaudoti, nes jie neturi intelekto. Par
tijos terminologijoj populiarūs šūkiai: 
Gyvuliai ir proletai yra laisvi!

Pati partija nėra fašistiška. Ji yra 
išaugusi iš angliškojo socializmo ir darbi
ninkų judėjimo. Jos doktrina vadinasi 
I n g s o c, tai reiškia maždaug angliškąjį 
socializmą. Pagrindinis jos punktas tai 
„oligarchinio kolektyvizmo kultas. Skir

tumas tarp kairės ir dešinės nepažįsta
mas, ir tie terminai išėję, iš apyvartos. 
Labiausiai populiarus terminas totai- 
valdžios, minties totalizmas. Tiltu su pra
eitimi naujoji doktrina laiko nacizmą ir 
komunizmą. Jie esą Ingsoc pirmatakai, 
nors netobuli ir nenuoseklūs. 1984 m. val
dantieji apie juos galvoja: „Jie dėjosi ar 
tikėjo, kad jie pasigrobė valdžią prieš 
savo valią ir tik trumpam laikui ir kad 
čia pat už kampo yra rojus, kuriame 
visi žmonės bus laisvi ir lygūs“. — „Mes 
nesame tokie — aiškina vienas partietis 
savo aukai kankinimo pertraukų metu. 
— Mes žinome, kad valdžia nėra priemo
nė, o pats tikslas. Diktatūrą sukuria ne 
tam, kad revoliuciją įvykdytų, bet revo
liuciją padaro, kad diktatūrą įvykdytų. 
Persekiojimo tikslas yra persekiojimas. 
Kankinimo tikslas yra kankinimas. Val
džios tikslas yra valdžia. — Dabar tu pra
dėsi mane suprasti“.

Taip kalbama knygos herojui, kuris 
veiksmo auka, tas „paskutinis žmogus“ 
Winston Smith, tarnautojas „teisybės mi
nisterijos,“ kuri produkuoja rafinuočiau
sius istorijos falsifikatus. Nors jis partie
tis, bet savo jausmų ir proto gilumoje jis 
priešinasi pagrindiniam Ingsoc punktui 
„oligarchiniam kolektyvizmui“. Jis tebe
sižavi proletais, kuriuose randa tai, ko 
partiečiai visiškai neturi: kažkokį pado

rumą, kažkokį taurumą, o dėsniai, kurių 
jie klauso, yra nuosavus, iš vidaus, ir ne
gali niekas pakeisti šalies. Šitoks gal- 
vajimas partiečiu! neleistinas. Televizi
nis aparatas Smithą {skundžia. Jo klai
das stengiasi atitaisyti „meilės ministeri
ja“, kurioje „minčių policija“ turi įsitai
siusi savo kankinimo rūsius. Tortūrų ir 
šokų terapijos priemonėmis „meilės mi
nisterijos“ tarnai pakeičia Smitho nevy
kusį, senovišką galvojimą apie laisvę, ly
gybę, tikrovę. Įtikina jį, kad jis klaida
tikis. Įtikina, kad tikrovė esą tai, ką žmo
gus realizuoja. O jis realizuoja tik tai, ką 
kolektyvas, partija per jį realizuoja. Taigi 
visa, kas prieštarauja partijos valiai, ne
gali būti tikrovė, ar tai būtų nuomonės, 
ar daiktai, ar žmonės. Visos tos fikcijos 
turi būti išrautos ...

Jeigu komunizmas kankino savo prie
šus ir juos žudė, darydamas kankinius, 
kurie ir negyvi byloja, tai Ingsoc visus 
savo priešus „meilės ministerijoje“ at
verčia. Ir Winston Smith, paskutinis žmo
gus, neišvengia savo likimo. Jausdamas, 
kad jis bus atverstas ir nustos buvęs 
žmogus, o taip pat žinodamas, kad jau 
nebus kas rašo jo nekrologą, pats sau, 
paskutiniam žmogui, jį pasirašo. Taigi po 
35 metų dabartinio tempo, kuriuo bėga 
žmonija su savo dvasia, išnyks paskuti
nis žmogus.
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LIETUVIAI PASAULYJE ir, į rankas padavusi Įrankius, pasa
kė. kad čia turėsiu vagonus valyti du 
metus. Daug mokslo šiai specialybei 
nereikia ir jau ant rytojaus savu 
naująjį amatą neblogiau mokėjau.

J. A. Valstybėse
• — „Evening Herald“ išeinantis She 
nandoah, Pa., rugpjūčio 1 d. veda
muoju Įdėjo straipsni „Lithuanian 
Persecutions“, kuriame atpasakota 
visi bolševikų žiaurumai su tikinčiais 
Lietuvoje, pradedant vyskupais, ku
nigai ir baigiant paprastais žmonė
mis.

— A. Mikulskio vadovaujama dai
nininkų ir šokėjų grupė, užsireko
mendavusi puikiai per tarptautinę 
kultūrinių darželių dieną Clevelande, 
tęsia savo darbus ir toliau. Dainų 
repeticijos vyksta kas savaitė kelis 
kartus Lietuvių .salėje.

— Dr. V. Jodeika pakviestas pro
fesoriauti į Portland universitetą, 
Oregon valstybėje, ekstraordinarinio 
profesoriaus teisėmis.

—• v. Atlantas, buvęs „Lietuvos 
Aido“ redaktorius, atvykęs Į De
troit gavo darbo Fordo fabrike.

— Jurgis Blekaitis. jaunas, bet jau 
pasižymėjęs skoningais pastatymais

Pranešimas
Lietuviai kandidatai priimami t 

Eichstaetto Kunigų Seminariją šito
mis sąlygomis: 1) Prašymas vokiečių 
kalba Filosofijos-Teologijos Aukšto
sios Mokyklos Rektoriui. 2) Gimnazi
jos baigimo atestatas. 3) Gimnazijos 
kapeliono ar stovyklos klebono liu
dijimas, prašytas vokiečių arba lo
tynų k. 4) Sveikatos liudijimas.

Įstojimo j seminariją reikalais pir
moje eilėje kreiptis Į lietuvių klieri
kų rektorių kun. Dr. Praną Manelį, 
kurio adresas šis: (13a) Eichstaett 
(Bayern), Priesterseminar.

Norintieji patekti į 1949 metų žie
mos semestrą, kuris prasidės spalių 
mėn. 12 dieną, prašomi vėliausiai iki 
mėn. rugsėjo 20 dienos susitvarkyti 
priėmimui reikalingus dokumentus ir 
su jais asmeniškai atvykti į Eich- 
staettą.

Kun. Dr. Pr. Manelis

režisierius, atvyko iš tremties ir ma
no prisidėti prie Brooklyne planuo
jamo teatralų kolektyvo. (V.)

— Narkeliunaitė, neseniai atvykusi 
iš tremties žurnalistė, paviešėjusi pas 
savo dėdę Detroite, stojo į darbą 
„Vienybėje.“

— Tremtinys Ivanauskas, dar nese
niai atvykęs į Clevelandą, atidarė 
savo batų taisymo dirbtuvėlę „Kau
nas“, Addison ir Wade Park gatvių 
sankryžoje.

KANADOJE
— „Užeina naktis iš rytų“, — tokia 

antrašte Kanadoj einantis žurnalas 
..Relations“ įdėjo Dr. Paplausko- 
Ramūno straipsnį, kuriame jis iš
kėlė viršum galvos kybančią bolše
vizmo grėsmę Kanadai, Amerikai ir 
visam pasauliui. Dr. Paplauskas • lie
pos 28 ir 29 dienomis Ottawos uni
versitete, Kanadoj, skaitė paskaitas 
Europos ir Pabaltijo klausimais.

Anglijoje
— Lietuvių stovykloj Alsager, Ang

lijoj, šįmet buvo suruošta pirmoji 
vaikų Sv. Komunijos diena. Suvažia
vę iš darbaviečių vaikų tėvai koply
čią išpuošė ąžuolų vainikais ir kito
kiomis gėlėmis. Vaikus tai dvasinei 
šventei priruošė mokytoja B. Jacevi
čienė.

Australijoje
— Pulgis Andriušis Amerikos ..Vie

nybėje“ tarp kitko iš Australijos ra
šo: „Mane darbo įstaiga pristatė į 
Sidnėjaus centrinę geležinkelio stotį

kaip senieji darbininkai. Nors ir ne
žinodami. darbo įstaigos raštininkai 
pataikė man, senam keliautojui, sta
čia! į širdį, paskirdami geležinkelie
čiu. Pažadėjo duoti į metus keturis 
nemokamus bilietus į bet kurią Au
stralijos vietą, tik durk pirštu į že
mėlapį !

Pragyventi su penkių gyvybių šei
ma galiu be trūkumų, sočiai ir vaik
ščiojant po palmių bulvarą vis su 
nauju žiponėliu, blizgančiais čebatais 
— kas gi tuomet pagalvos, kad esu 
Sidnėjaus centrinės stoties valyto
jas?“

Venecueloje
— Juoz. Kukanauza, Vokietijoj bu

vęs Aukštesniosios Prekybos Moky
klos „Žibintas" vicedirektorius, liet.- 
anglų kalbos vadovėlio autorius, dve
jus metus išgyvenęs Anglijoje, su 
žmona atvyko į Venecuela ir apsisto
jo Caracase. Tai uolus lietuviškosios 
spaudos palaikytojas ir platintojas. 
Nors turi pelningą tarnybą, bet grei
tu laiku ruošiasi atidaryti Venecue- 
los sostinėje įvairių kalbų mokslinių 
ir katalikiškos literatūros knygų 
krautuvę. Čia bus galima gauti ir 
lietuviškų knygų bei laikraščių.

Kolumbijoje
— Inž. Sviedrys turi nuosavą me

dicinos įrankių fabrikėlį Kolumbi
joj, kur jau dirba du darbininkai. 
Perspektyvos įmonei plėstis kuo ge
riausios. Gi inž. Didžiulis pradėjo or
ganizuoti dailiųjų medžio dirbinių 
fabriką.

Tremties sportiniu keliu
„LITUANICOS" SPORTO KLUBO KETVERIŲ METŲ SUKAKTĮ 

MININT

„Lituanicos“ sukaktuvinė futbolo komanda prieš rungtynes su Kaiserslau- 
terno sargybų kuopų vyrais.

LIETUVOS ANTINACINES 
REZISTENCIJOS

buvusių politinių kalinių Sąjungos 
Centro Valdybos pranešimas

Iki šio laiko didžioji LAR b. p. k. 
S-gos narių dauguma iš Vokietijos 
jau emigravo į užjūrį. Centro Val
dybos nariai taip pat paliko Vokieti
ją. Savo paskutini a j amę posėdyje 
Centro Valdyba yra priėmusi ši nu
tarimą: „Absoliučiai Centro Valdy
bos narių daugumai išvykus į JAV, 
ten perkeliama ir pati Centro Val
dyba.“

Šiuo metu taip pat jau išvyko į 
jav kun; v. Pikturna; p. p. Alksni
nis. Zičkus, Kojelis ir Rimašauskas. 
Šiuo tad pranešimu ir skelbiu visu 
LAR b. p. S-gos narių žiniai, kad 
nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 d. mūsų 
Sąjungos Centro Valdyba savo darbą 
pradeda Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Centro Valdybos laikinis 
adresas yra toks: Rev. Vytautas Pik
turna, 72 James St., Hartford 6, 
Conn., USA.

Vokietijoje pasilieka Vyriausias Są
jungos Įgaliotinis kun. Jurgis Paran
sevičius, kurio adresas yra toks: 
Mūnchen, Unterer Anger 16/1.

Visus Sąjungos narius prašome ne
delsiant pranešti savo adresus Centro 
Valdybai (Kun. V. Pikturnos vardu,. 
Vokietijoje pasiliekantieji Sąjungos 
nariai, kurie neturi darbo ir buto 
garantijų, o norėtų išvykti Į JAV, te
suteikia apie save šias žinias: 1. Var
das ir pavardė, 2. Gimimo data ir 
vieta, 3. Profesija, 4. Šeimos nariai 
(jų gimimo data, vieta, profesija), 5. 
Tikslus adresas.

Emigruoti galintiems, bet iki šiol 
sutarčių neturintiems, bus stengia
masi tokias sutartis artimiausiu laiku 
prisiųsti. Emigruoti negalintieji taip 
pat tepranėša tikslų savo adresą ir 
tenurodo emigruoti kliudančias ap
linkybes.

„Lituanica" įsisteigė 1945 m. rug
pjūčio mėn., kada Viesbadene su
sispietusi lietuviškosios bendruo
menės dalis pasigedo savojo spor
tinio vieneto. Prieš tai kurį laiką 
buvo žaidžiama, rungtynes organi
zuojant stovyklos sporto sekcijai, 
bet toks rungtyniavimas, savaime 
suprantama, negalėjo atnešti di
desnės naudos. Tad 1945 m. rug- 
piūčio 30 d. įvyko visuotinis sto
vyklos sportininkų susirinkimas, 
kuris įsteigė klubą ir išrinko jam 
valdybą su Pr. Turūta pryšakyje.

Klubas buvo pavadintas „LI
TUANICA“, šūkis — „LIETUVOS 
GARBEI".

Tik įsikūrusi, „Lituanica" tuoj 
pasiekė neblogų laimėjimų. Ru
dens sezono uždarymo sporto 
šventėje klubo nariai laimėjo dau
gumą pirmų vietų lengv. atletiko
je, o futbole, krepšinyje, tinkliny
je ir stalo tenise gavo visas pir
mąsias vietas.

Per Naujus Metus klubas paš
ventino savo vėliavą, o keletą die
nų prieš tai išrinko naują valdy
bos pirmininką, kuriuo tapo inž. 
Lingys. 1946 m. „Lituanica" dar 
daugiau sustiprėjo ir pasiekė savo 
žydėjimo laikotarpį. Su pavasarine 
saule klubas sparčiai žengė į nau
jus laimėjimus: krepšininkaiKemp-

komanda Kasselio apygardos YM- 
CA’os pirmenybėse laimi I vietą, 
o lietuvių L kl. pirmenybėse III 
vietą. Futbolninkai sužaidžia ne
maža rungtynių, daugiausia su vo
kiečių komandomis, iš kurių dau
gumą laimi.

1948 m. Šlubas taip pat aktin
gai veikė. Sausio 21 d. viešėta Se- 
lingenstadte, kur klubo fotbolinin- 
kai įveikė Š. Bavarijos lietuvių 
rinktinę. Gegužės mėn. pabaigoje 
įvyksta sporto savaitė, kurios metu 
suruošta įvairių sporto šakų var
žybų. Vasaros mėnesiais sportinis 
gyvenimas trupučiuką aptilo, ta
čiau rudeniui atėjus, jis ir vėl su
normalėjo. Rugsėjo 9—10 d. d. iš
kilmingai paminėta klubo 3-jų me
tų gyvavimo sukaktis, kurios pro
gramą sudarė oficialoji dalis, o 
taip pat ir sportiniai bei meniniai 
pasirodymai.

1949 m. „Lituanicos“ buvo pra
dėti su žymiu netikrumo atspalviu, 
nes dalis klubo narių jau buvo 
emigravę, o kai kurie ruošėsi pa
kilti į svečias šalis. Prie to prisi
dėjo ir stovyklos išsklaidymo klau
simas, kuris mėnesds po mėnesio 
būdavo vis nukeliamas. Tačiau, 
kiek sąlygos leido, našiai dirbta 
iki paskutinės akimirkos, kol bir
želio 1 d. klubas su saujale savų 
narių pajudėjo Schw. Gmūndo lin-

82 rungt., 24 įv., V. Sabaliauskas 
69 (60), VI. Adomavičius 65 (64), 
M. Moleris 61 (23), L. Afanasjevas 
56 (3), V. Gotautas 56 (—), K. Miš
kinis 56 (27), K. Baltramonaitis 42 
(8), Br. Petravičius 38 (1), A. Melys 
36 (8), A. Gražys 35 (9), ir t. t.

Klubo krepšinio komanda turėjo 
88 rungtynes ( + 53. = 1, —34). 
Taškai 3242:2721 „Lituanicos" nau
dai. Daugiausia kartų žaidė ir taš
kų pelnė: K. Miškinis 82 (931), 
Landsbergis I 52 (488), V. Miškinis 
44 (204), L. Afanasjevas 28 (95), 
Varkala 26 (95), J. Blankus 24

(123), K. Labanauskas 22 (191), Z. 
Ratkevičius 22 (180) ir tt.

Stalo teniso turėta 26 rungtynės 
(+ 19, —7). Geriausi tenisininkai 
yra buvę: VI. Adomavičius, Bran
tas, Raudys, Mandeikis, Varkala ir 
kt.

Tinklinio turėta 25 rungtynės: 
vyrų grupėje 18 (+ 10, — 8) ir mo
terių grupėje 7 rungt. (+4, —3).

Kitose sporto šakose — bokse, 
šachmatuose, lengvoje atletikoje — 
daugiausia varžtasi tarpusavyje ir 
taip pat pasiekta puikių pasekmių.

Eduardas bulaitis

Paieškojimai

Kun. Vytautas Pikturna,
Lietuvos Antlnacinės Rezistencijos 

buvusių politinių kalinių 
Sąjungos Pirmininkas.

LIETUVOS MIŠKININKAI
savo laiku sudarė vieną labiausiai 
susiklaususią profesinę organizaciją, 
kuri tremtyje nepakriko ir turėjo sa
vo spaudos organą.

Iš Vokietijos į (vairius kraštus na
riams išsiskirsčius, miškininkų gretos 
pairo. Šiuo metu norima miškininkų 
veiklą vėl atgaivinti. Todėl Ameri
koje, Chicagoje, steigiamas yra pas 
Kazimierą Sčesnulevičių, 5604 s. Bis
hop st., Chicago 36, Illinois, USA. 
Lietuvos miškininkų susižinojimo 
punktas. Visi miškininkai, - kur jie 
bebūtų, prašomi pranešti savo ir savo 
draugų-miškininkų adresus.

Darant pranešimą, prašoma prane
šti tų, kurie yra įsikūrę ne Vokieti
joje (emigravę): 1) kur dirba, 2) jo 
materialinė būklė 3) ar gali padėti 
naujai atvykstantiems miškininkams 
surasti butą ir darbą.

Salia šio darbo, norima atskiru lei
diniu paminėti Lietuvos miškų admi
nistracijos įkūrimą 1918 metais. Visi, 
kas turi iš tų laikų prisiminimų, nuo
traukų bei šiaip medžiagos, prašomi 
pristųsti (nuotraukos, knygos, doku
mentai bus grąžinti) tuo pačiu adresu.

Siunčiant susižinojimo punktui pa
klausimus, į kuriuos reik duoti at
sakymas, prašoma pridėti atsakymui 
pašto ženklus (Amerikoje ir Kanadoje 
6c, kitur tarptautinio pašto susiekimo 
ženklą).

teno turnyre užima 3 vietą, o leng
vaatlečiai stovyklos pirmenybėse 
daugelį pirmų vietų. Ir su tokiu 
našumu buvo dirbta iki lapkričio 
mėn., kada, panaikinus stovyklą,
klubas su savo nariais persikėlė į 
Kasselį.

Kasselyje buvo rastas vietinis 
sporto klubas „NERIS", kuris, at
vykus naujiems sportininkams iš 
Viesbadeno, priėmė „Lituanicos" 
vardą bei įstatus ir tokių būdu su
darė vieną pajėgų sporto klubą. 
Tuojau buvo išrinkta ir nauja val
dyba, kuriai vadovavo Pr. Šal
kauskas. Nors ir buvo jau vėlyvas 
ruduo, tačiau pradėta ir čia akty
viai veikti. Sužaista visa eilė fut
bolo rungtynių ir atliktos kont
rolinės bokso varžybos. Tik krep
šinio fronte, neturint salės, pasi
tenkinta retomis išvykomis.

1947 m. pavasarį sportinė veikla 
vėl pagyvėja. Aktyviausiai dirba
ma futbole, ir surengtame pavasario 
žaibiniame futbole turnyre iš 5 ko
mandų laimima I vieta. Birželio 
mėn. klubas dar labiau sutvirtėja, 
nes į jį įsijungia iš Fuldos atkelti 
„VYTIES" sportininkai. Suruošiamos 
stovyklos krepšinio pirmenybės, 
kuriose dalyvauja daugiau kaip 40 
krepšininkų. „Lituanicos" I krepš.

kui. Čia prasidėjo naujas „Litua
nicos" veiklos etapas, kuris tęsiasi 
iki šios dienos.

Per savo 4 metų gyvavimo laiko
tarpį „Lituanica" išviso turėjo 99
futbolo susitikimus, iš kurių 46 
laimėjo, 20 sužaidė lygiomis ir 23 
pralaimėjo. Įvarčių santykis 350: 
247. Daugiausia kartų komandoje 
žaidė ir taškų pelnė: V. Sipavičius

DOTNUVOS ŽEMES ŪKIO TECHNI
KUMAS

1919 metais lapkričio men. įkurtas, 
buvo skiriamas oemės ūkio ir miškų 
specialistams ruošti. Jis tą uždavinį 
pilnai atliko, paruošdamas 8 metų 
būvyje kelis šimtus tų taip reikalin
gų Lietuvos ūkio atstatymui darbi
ninkų.

Dotnuviečių tarpe buvo įsivyravusi 
tradicija, kad kas 10 metų (skaitant 
nuo technikumo uždarymo dienos) 
visi jo auklėtojai ir auklėtiniai susi
renka Dotnuvoje, pasimato, pasikal
ba ir leidžia savo atsiminimų alma
nachą. Dėja dėl karo tos tradicijos 
negalima buvo vykdyti.

Iniciatorių grupė pasiryžo bent 30 
metų įkūrimo sukaktį paminėti spe
cialiu leidiniu ir todėl prašo visų 
laisvajame pasaulyje esančių techni
kumo pedagogų, simpatikų ir auklė
tinių siųsti jiems atsiminimų, žinių 
apie mirusius, išvežtus į Sibirą ir 
dingusius draugus bei turimų nuo
traukų (pastarosios bus grąžintos) 
Kazimierui Sčesnulevičiui, 5604 S, 
Bishop st. Chicago 36, Jll, USA. 
Pranešant savo adresus, prašoma 
pranešti ir žinomų draugų — tech- 
nikumiečių gyvenamas vietas.

SKELBIMAS Nr. 70
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime išvardinti asmenys. 
Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
malonėkite atsiliepti C Kartoekai per 
artimiausius LTB skyrius, kartu nu
rodant skelbimo eilės Nr. ir įdedant 
reikalingą kiekį pašto ženklų atsaky
mui apmokėti.
154. A. Ram (Ramanauskas), gyv. 

JAV, ieško J. Purvio, buv. mo
kytojo Kybartuose ir anksčiaus 
stoties komend. Kretingoje (1922— 
3 metais).

155. Mrs. Mary Balttriionis, gyv. JAV, 
ieško tremtinių, kilusių nuo ar 
iš Skriaudžių, Marijampolės aps.

156. Mr. Juozas Bernotas, iš Brazavo 
ar Biazavo km., Kalvarijos vi., 
Marijampolės aps. ieško savo gi
minių.

157. Ignas Shimkus, gyv. JAV, ieško 
Šimkienės - Pupalelgytes Veroni- 
kos-Birutės, d. Andriaus, gim. 
1918 m. Trakų aps.

158. Kazys Prataps, gyv. JAV, ieško 
Broniaus Mockaus. 25 m. amž„ 
gimusio Taubučių’ km., Skaud
vilės vi., ir Kazio, Juozo, Antano 
Pratapų iš Balaudžių km., Erž
vilko vi.

159. Mrs. Bernice Adams, gyv. JAV, 
ieško tremtinių, kilusių iš Suba
čiaus.

160. Frank Petronaitis, gyv. JAV, ieš
ko savo giminių, kilusių iš Pap- 
lušių km., Kražių vi. Jų tarpe 
brolio vaikų kun. Ahtano Petro- 
naičio, Felicijos Petronaitytės, 
taip pat savo žmonos giminių: 
Veronikos ir Juozapo Baristo vai
kų iš Kuršėnų vi., Pakubelių km.

161. Mrs. Margaret Labeskis. gyv. 
JAV. ieško savo motinos brolio 
K. Jasinsko.

162. Mr. Antanas Kasmauskas, gyv. 
JAV, ieško Onos Puteikaitės ir 
Antano arba Kazimiero Puteikių 
vaikų, kilusių iš MickiŠkių km , 
Batakių pr., Antano Kasmauskio 
iš Batakių pr., Griklaukio km.. 
Juozapo Pužausko arba jų vaikų 
bei anūkų.

163. Mr. Anthony Giraitis, gyv. JAV. 
ieško Kazio ir Liudviko Giraičių 
iš Paežerių vi., Vilkaviškio ap., 
arba jų vaikų.

164. Mr. Toni Ralis, gyv. JAV ieško 
Ralių, kurių vardu nežino, iš 
Raseinių ap., Viduklės vi., Lio
lių pr.. Žalpių km., ir asmenų 
kilusių iš Raseinių ap., Viduklės 
vi., Žalpių ir Mažučių km.

165. Saliomeja Mincikė - Pašluostienė 
(Palucky), duktė Pranciškaus ir 
Kristinos Minčių, gimusi Levan- 
tiškių km. Ukmergės ap., ieško 
savo brolių Povilo. Petro. Alfon
so, sesers Stefanijos, gimusių Le_ 
vantiškių km.. Ukmergės ap. ir 
brolio Jono, gimusio Šiaulėnų vi., 
Šiaulių ap.. kur Minčių šeima 
gyveno savo nupirktame vienkie
myje.

166. Mrs. Ona Alijošienė, gim. Riekš- 
dutė kilusi iš Kurmių km., 
Švėkšnos vi.. Tauragės ap.. ieš
ko motinos Barboros Simalienės, 
sesers Marijonos Riekšdutės, bro
lių Jono, Tadeušo Pranciškaus 
Riekždų ar Riekšdų iš Kurmių 
km.. Švėkšnos vi., Tauragės ap.

167. Mrs. John Jurgelevič, gyv. JAV, 
ieško Onos Šilingaitės Onos Bac_ 
vinkaitės. Jono Kazlausko iš 
Iglaukos vi., Marijampolės ap.

168. Mr. Vincas Zemantauskas, gyv. 
JAV, ieško savo brolio Vinco 
Zemantausko, sesers Puodžiūnie
nės iš Kregždžių km. Gražiškių 
vi., ar jų vaikų.

169. Mrs. Paulina Spaustinaitis - Šim
kutė. gyv. JAV, ieško savo bro
lių Vinco. Juozo. Aniceto Šimkų 
iš Nenakščių km., Raseinių ap., 
arba jų vaikų.

170. Mrs. Agota Sakalas, gyv. Angli
joje, ieško savo sesers Magde- 
lenos Jurevičienės-Kazakauskai- 
tės .gyv. Bardauskų km., Vilka
viškio ap.

171. Gauti adresai: Juozui Dlugaus- 
kui Julijai Kavaliauskaitei-Sa- 
dovy, Elenai Kryžiausklenei-Do- 
nerstagaitei, Juozui Liaukevičiui, 
Jonui Mažeikai, Ignui Smigels- 
kiur, Marijai SpruogiMUrt AMįg 
šauskaitei. Juliui Sneideriui, Ka
ziui Tamašauskui, Marijai Traki- 
mienei-Babiniūtei.

172. Mr. George Moritz, gyv. JAV, 
ieško brolio Adolfo Moritzo ir jo 
šeimos.

173. Mr. Julius Juozefavičius, gyv. 
Kanadoje ieško Mečio Ivanaus
ko. Sūnaus Paulinos ir Boleslavo 
Ivanauskų, iš Ukmergės m.

174. Mrs. Salomėja Bielaskas (Trum- 
pytė), gyv. JAV, ieško brolio 
Juozapo ir jo žmonos Olesės 
Trumpių, gyv. Šeduvos m., Pa
nevėžio ap.

175. Mrs. Petronė Baltrušaitis (Ruge- 
niūtė), gyv. JAV. ieško savo se
serų Agotos Segevičienės ir Teo
filės Morkevičienės iš Bažnytgi- 
rių km.. Griškabūdžio pr. Sakių 
ap.

176. Mrs. Leokadija Markūnas-Kocai- 
tė. gim. Didžiųjų Rušopių km., 
Skuodo vi., Kretingos ap., duk
tė, Kajetono ir Marcijonos Ro
čių. ieško giminių ir pažįstamų.

177. Mr. Pertas Luolia, gyv. JAV, 
ieško brolio Motiejaus Liuolos.

178. Jonas Adomaitis, gyv. Dlebholz, 
Germany, ieško Juozo Miekšrai- 
cio, s. Jono, iš Turčinų km., Bu- 
blelių vi.. Sakių ap.

179. Gauti adresai: Vytautui Bytau
tui. Mikui Žaliauskui, Antanui 
Sakavičiui, Aleksandrui Janavi
čiui, Jonui Mažeikai, Martai 
Nejienei-Slionytei, Mykolui Ge- 
čiauskui, Kazimierui Valaičiui ir 
Onai Savickaitei-Valaitis. Justi
nui Stanaičiui, Antanui Brokevi. 
čiui. Gautas laiškas P. Traškevi- 
čiui.

Mielas Tautieti, išvažiuo
damas į svetimą kraštą, 
nepamiršk pasiimti viemą 
vertingiausų knygų: V. 
PETERAlClO LIETUVIŠ
KAI ANGLIŠKĄ ŽODY
NĄ. Sis žodynas bus tau 
ištikimiausias draugas ir 
patarėjas tarp svetimųjų.

Žodyno kair#X*22,30 DM. 
ir galima gauti pas sto
vyklų platintojus arba tie
siogiai pas mane. Skubios 
emigracios atveju užsa
kymus išpildysiu tuojau.

M. Sutkevičius
Muenchen 9, Pilgers- 
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Sovietu tankai prie Jugoslavijos
Tito traukia savo divizijas Makedonijon. — Vakarų valstybės ren

giu bendrų akciją. — Jugoslavija prašo iš JAV kreditų.
Belgradas. (UP). Iš Jugoslavijos 

šaltinių buvę patirta, kad prie 
Šiaurinės Jugoslavijos sienos iš
sidėsčiusius penkios sovietų tan
kų divizijos, kurios sustiprintos 
pėstininkų daliniais ir kariniais 
lėktuvais. Dideliu pusiauračiu ap
link Jugoslaviją sutelktų sovietų 
kareivių skaičius siekiąs 50.000. 
Mažiausia 500 tankų išstatyta tų 
dalinių priešaky. Sovietų dalinių 
sudarytas lankas einąs nuo Timi- 
soare j Rumuniją iki Mohac Ven
grijoje.

Istambulas. (AP) Marš. Tito su
traukia kariuomenės dalinius Ju
goslavijos Makedonijon, kad pasi
priešintų tenai kominformo pla
nuojamam sukilimui. Prie Bulgari
jos ir Albanijos sienų esą šiuo 
metu sukoncentruota Jugoslavijos 
10 pėstinikų divizijų ir viena tan
kų divizija, be to, viena aviacijos 
divizija Skoplje.

Londonas. Iš čia diplomatiniai 
sluogsniai praneša, kad Vakarų 
valstybės dabar tariasi dėl prie
monių išlaikyti taikai Balkanuose. 
D. Britanija, JAV ir Prancūzija 
tarp kitko svarstančios bendra ak

Balkanuose gali kilti karas ?
„Priešingumai pasiekė tokį laip

snį, kad niekas nebūtų nustebin
tas, jei kiltų karas", tiesiai taria 

^ąaitftų laikraštis , Daily Mail", ver
tindamas įtempimą, kuris atsirado 
ir vis dar didėja tarp Sovietų Są- 
jugos ir Tito vadovaujamos Ju
goslavijos. O žymusis Amerikos 
laikraštis „New York Times" pas
tebi: „Konfliktas tarp Stalino ir 
Tito pasidarė viena reikšmingiau
sių pokarinių problemų". Stalino 
valios vykdytoja Rumunijoje, Ana 
Pauker, šiomis dienomis atvirai 
pagrasino:

„Tito dienos suskaitytos, nebeilgai 
jis galės vaidinti savo rolę".

Tai nepirmas toks grasinimas. 
Maskvos spauda ir radijas diena 
iš dienos sustiprina ir pariebina 
savo puolimus prieš maršalą Tito 
ir apšaukia jį ir jo vadovaujamą 
Jugoslaviją tikru ir atviru priešu 
Maskva ieško tokių pat priekabių, 
kaip savo laiku Lietuvos atžvil
giu, būtent, kad suimti ir kankinti 
sovietų piliečiai. Sovietai tiesiogi
nių sienų su Jugoslavija neturi, 
tad jiems sunku panaudoti įpras
tinį tokiais atvejais ginklą — „pa
sienio incidentą". Tad jie kaltina 
Tjto, kad tas suiminėjęs ir kanki
nęs sovietų piliečius Jugoslavijo
je, tuo tarpu Tit.o sako, kad tai 
buvę Maskvos šnipai. Kaltinamas 
Tito dar ir visa eilė kitų „nusidė
jimų", būtent kad slaptai ir atvirai 
tariasi ir eina į sąjungas su Va
karų valstybėmis, tariant „parsi
duoda amerikiečių kapitalui", kad 
gauna iš jų ginklų ir apskritai kad 
veda sovietams nedraugišką poli
tiką.

Yra teisybė, kad Tito pastaruo
ju metu gerokai priartėjo j Va
karus. Tikrai Amerika ima Tito 
remti tai paskolomis, tai pažadu 
atsiųsti ir įrengti Jugoslavijoje 
stambius plieno fabrikus.

Ginkluose skendėjanti Jugosla
vija, kuri šiandien turi didžiausią 
kariuomenę visuose Balkanuose, 
ilgainiui, Vakarų dar labiau re

cija sulaikyti Sov. Sąjungą nuo 
intervencijos Jugoslavijoj ir pada
ryti žygių, kad sovietai baigtų sa
vo taiką drumsčiamčią kampaniją 
Balkanuose.

Vašingtonas. Prieš kelis mėne
sius Jugoslavija prašiusi paskolos 
iš Pasaulinio Banko, dabar patei
kė prašymą ir JAV Importo ir Eks
porto Bankui, prašydama pasko
linti 25 mil dolerių. JAV užs. reik, 
min. Achesonas palaikąs Jugosla
vijos prašymą, kadangi tuo būdu 
būtų galima pagelbėti marš. Titui 
priešintis Sov. Sąjungos ir jos sa
telitų ūkinei blokadai.

Kompetentingos įstaigos Vašing
tone esančios nuomonės, kad nuo 
sekmadienio padaugėję gandai a- 
pie sovietų kariuomenės telkimą 
prie Jugoslavijos sienos nereikią 
laikyti kokiais ženklais rimtoms 
komplikacijoms Balkanuose. Mask
va, žinoma, dar smarkiau bandy
sianti Tito įbauginti, bet Kremlius 
tikrai nesiimsiąs priemonių, kurios 
galėtų reikšti rimtą pavojų taikai. 
D. Britanija palaikysianti Jugosla
vijos pusę, jei ji šį visą ginčą per- 
duosianti Jung. Tautoms.

miama, gali pasidaryti tikra grės
mė visiems sovietų planams Bal
kanuose.

Tad sovietai turi dabar apsis
pręsti, arba veikti tuoj, arba 
nuo visų Balkanų atsisakyti.

Delsdami, sovietai pamažu gali 
nustoti visos savo įtakos Balka
nuose. O žygiavimui turi jie šian
dien dar keletą palankių aplinky
bių: gali panaudoti savo aviantiu- 
rai Rumunija, Bulgariją, Albaniją 
ir kitus savo satelitus. Be to, karas 
Balkanuose gali būti lokalizuotas, 
tad sovietai daug nerizikuoja, 
bent jie taip tikisi. Žinoma, jie 
vieno nėra tikri. Kaip iš Sarajavo 
šūvio prasidėjo pirmasis Pasauli
nis karas, kaip iš menkučio Dan
cigo reikalo kilo antrasis karas, 
taip galėtų ir iš Balkanų karo kil
ti visuotinis naujas karas.

Tačiau pasaulio viešosios nuomo
nės daugumos nuomone, Balkanų 
karas galėtų, bent kol kas, apsi
riboti Balkanais. Tuo tarpu, kai 
baigiasi Graikų sukilėlių dienos, 
Maskva norėtų įžiebti naujas ža
rijas kitoje Balkanų vietoje.

Įdomu, kad ir santykiai tarp 
Italijos ir Jugoslavijos, kadaise 
buvę labai aštrūs, dabar jau tiek 
sušvelnėjo, kad kalbama ne tik 
apie naujas sutartis, bet ir apie 
sąjungą tarp tų valstybių. Nėra 
abejonės, kad, karui kilus, Tito 
Jugoslavija būtų remiama ne tik 
Italijos, bet ir visų Vakarų.

J. D—nas.

^Ihiiillliiiiiillliiiilllliiiiilhiiiillliiiiiilliiiiiilliiiiiilhiiiilllliiiiilllg

PRANEŠIMAS
Pranešama visuomenės žiniai, 

kad BREMENO radiofonas ma
loniai sutiko transliuoti Tautos 
Šventės proga š. m. rugsėjo mėn. 
8 d. nuo 19,30 iki 19,45 vai. lie
tuviškas dainas, įdainuotas kvar
teto ir „AUŠRINĖS“ choro, vado
vaujamo P. Liuberskio.

LTB. Diepholzo Apylinkės 
Komitetas.

DIDŽIAUSIA „MAŽUMŲ" 
DEPORTACIJA

Didžiausią „mažumų" deportaci
ja šią vasarą įvyko Kaukazo sry- 
tyje, kur nuo seno įsikūrusios gy
veno nepriklausomos tautelės, kai 
kurios iš jų dar nomadiškos, dėl 
kurių simpatijų Rusija turėjo abe
jonių. Liepos viduryje didelis tų 
tautelių žmonių skaičius staiga bu
vo susodintas į lėktuvus ir išga
bentas į tolimus centrinės Azijos 
miestus. Apie tai „N. Y. Herald 
Tribune” rašo: „Kitos sritys, iš kur 
gauta pranešimų apie neseniai bu
vusį gyventojų gabenimą, yra 
Gudija, Ukraina ir Besarabija. 
Šiaurėje, pasienio valstybės — 
Estija, Latvija ir Lietuva, kurios 
buvo Rusijos aneksuotos per an
trąjį pasaulinį karą, taip pat per
gyvena masinius gyventojų ga
benimus".

Toji rusų procedūra turi tikslą 
„nepatikimą elementą" pakeisti 
visiškai apmokytais sovietiniais 
piliečiais. Tuo būdu, pavz., Kali
ningradas (Karaliaučius) visiškai 
surusintas. Pagal Vakarų infor
macinius šaltinius, rusai siekia 
tol tęsti gyventojų išgabenimą, 
kol jų pasieniai su Vakarais bus 
apgyvendinti ištikimais komunis
tais.

Keleiviai ir pabėgėliai iš Bal
kanų pasakoja, jog tenai taip pat 
šią vasarą pastiprintas saugumas, 
Pvz., Rumunijoj įvesti nauji ir 
griežti suvaržymai užsienio kelei
viams, kurie negali važinėti po 
kraštą be specialaus leidimo. Iš
duoti nauji asmens pažymėjimai 
Rumunijos piliečiams, įvesta jų 
nauja registracijos kontrolė. Bul
garijoj diplomatams davė smūgį 
rusų kontrolė, suvaržius jiems tei
ses be leidimo važinėti po kraštą. 
Bulgarijos sostinėje, Sofijoje, įve
stas draudžiamasis vaikščiojimo 
laikas. Komunistų SĖD partija iš
leido įsakymą, kad visi tarnauto
jai, gyvenantieji vakarinėj Ber
lyno dalyje, išsikeltų į sovietų 
zoną.

Apie Pabaltijo atstovus 
Sfrassburge

Iš Strassburge vykstančio Euro
pos Tarybos suvašiavimo „Die 
Neue Zeitung“ (8.22) tarp kitko 
rašo: Konferencijoj visados būna 
prisiplakėlių, kurie tenai iš tikrų
jų neturi ko veikti, bet dėl kokio 
nors dalyko, kuriam jie atstovau
ja, nori padaryti propagandos. Kad 
laisvieji visų liaudies demokratijų 
atstovai, įskaitant Jugoslavijos, 
taip pat Sov. Sąjungos aneksuotų
jų Baltijos valstybių ir Ukrainos 
delegatai ir žurnalistai atkreipia 
dėmesį į padėtį tautų, kurios no
rėtų atsipalaiduoti nuo Maskvos 
jungo, tatai visiškai priklauso 
konferencijos rėmams."

Vašingtonas. Atlanto gynybos pak
tas tarp dvylikos Siaur. Amerikos ir 
Vakarų Europos valstybių rugpjūčio 
24 d. tuoj po to, kai Prancūzija pas
kutinioji jį ratifikavo, per iškilmin
gą aktą Vašingtone prez. Trumanui 
pasirašius, formaliai įgijo galią. Savo 
kalboje prezidentas iš naujo pabrėžė 
defenesyvinį ir taikingą Siaurės At
lanto pakto charakterį- „Šiandien, 
kada įsigalioja Atlanto paktas, atrodo 
ypač tinka išpažinti JT nuostatus. 
Tie nuostatai mus įpareigoja tarp
tautinius ginčus reguliuoti taikingu 
būdu ir remti kiekviną JT akciją, 
kuri imasi išsaugoti taiką“. — pa
reiškė Trumanas.

REIK ALUJ A CHURCHILLĮ 
GRĮŽTI VALDŽION

Londonas. Nepriklausomas konser
vatorių laikraštis „Daily Epress“ rei
kalauja vėl pastatyti Churchillį į 
ministerio pirmininko postą, nes tik 
jis galįs „suvienyti visus geros va
lios žmones ir juos privesti prie to, 
kad drauge išvestų kraštą per sunk- 
eryoes. kaip kad jis darė 1940 m.“ 
Tuo būdu britų spaudoje pirmą kar
tą viešai reikalaujama Churchillic 
grįžimo. „Ko daugiausia reikia D. 
Britanijai šioje krizėje?" — klausia 
laikraštis ir atsako: „Tai vadovavimo. 
Ryžtingo, tvirto ir drąsaus vadova
vimo“.

Graikijos pilietinio 
karo nuostoliai

Milanas. Jau trejus metus trunkan
čiame Graikijos pilietiniame kare žu
vo iš viso 44.000 vyriausybės kariuo
menės, susilėlių ir civilinių žmonių. 
Komunistai yra pagrobę 28 000 vaikų, 
kurie išgabenti į kaimyninius kra
štus. Iš 7,5 mil. krašto gyventojų 
703.000 turėjo pasitraukti iš pilietinio 
karo pavojun patekusių zonų. Pagal 
Graikijos gen. štabo pranešimus, ko
munistų daliniai per trejus metus iš
sprogdino 402 geležinkelio tiltus, 460 
kelių tiltų ir sunaikino 151 viešąjį 
įrengimą. Padegta arba sunaikinta 
11.750 privačių namų, 54 mokyklos. 
85 geležinkelių stotys. Nuleisti 83 
traukiniai nuo bėgių, nuversta 969 
telegrafo stiebų išplėšti 6892 kaimai, 
pagrobta 31.090 raguočių, 40.000 asilų 
ir 1.253.580 avių. Iš viso nužudyti 275 
kunigai.

ATOMINE BOMBA UŽMUŠĖ 
240 000 ŽMONIŲ

New Yorkas. Hirošimos burmistras 
per JAV radiją pareiškė, jog 1945 m. 
rugpiučio 6 d., numetus atominę 
bombą ant Hirošimos, žuvusiųjų skai
čius buvo dvigubai didesnis, negu 
anksčiau manyta. Jis pranešė, kad 
240 OOo žmonių, jų tarpe 30 000 karių,

TIK DVIDEŠIMT IŠ 
KETURIŲ TŪKSTANČIŲ

Susekti pučo planai Pragoję
Vatikanas. Aukštas Vatikano valdi

ninkas pareiškė, jog Čekoslovakijoj 
iš 4 000 katalikų kunigų tik 20 virto 
atskalūnais. Čekoslovakijos katalikų 
ištikimybė tikėjimui esanti nepaju
dinama, ir tikintieji vis tvirčiau tel
kiasi apie savo kunigus ir vyskupus. 
Visa komunistinė propaganda nieko 
neįveikia padaryti. ,

Praga. Oficiali Čekoslovakijos in
formacijų agentūra „Ceteka" antra
dienį pranešė, kad paskutinę akimir
ką susekta „teroristų grupė“, kuri 
buvusi pasirengusi Pragoję pradėti 
„gerai parengtą perversmo bandy
mą“. Tie teroristai kesinsęsi parengti 

ginkluotą sąmokslą, bendradarbiau
dami su viena „užsienio valstybę“.' 
Ligi minutės tikslumo sudarytoji pro
grama buvusi perduota vienai" Va
karų pasiuntinybei“ Pragoję. Šeši to 
sąjūdžio vadai esą jau nuteisti mir
ties bausme, o kiti asmens, jų tarpe 
ir trys moterys, gavę iki gyvoš gal
vos kalėjimo. Bet nepranešama, kada 
tas sukilimo sąjūdis susektas ir kada 
įvyko teismas.

Iš JAV pasiuntinybės Pragoję pa
reikšta, kad apie oficialiai pareikštą 
kaltinimą, jog pučo bandyme daly
vavęs nepasakomas „Vakarų imperia
listas“, jai nieko nežinoma.

Skaitytojams ir Bendradarbiams
Ryšium su „Žiburių" susijungimu su „Aidais" pranešama:
1. „Aidai" siunčia savo žurnalą „Žiburių" skaitytojams, kurie yra 

sumokėję prenumeratą bent už mėnesį avansu į priekį.
2. „Žiburių" skaitytojai ir platintojai Vokietijoje, kurie likę sko

lingi laikraščiui prenumeratos mokesčio, savo skolas iki š. m. rug
sėjo 15 d. prašomi atlyginti red. nariui kan. V. Zakarauskui, Augs
burg—Hochfeld, Baltic DP Camp, o paskui — tiesiog „Aidams", 
kuriems perduodamas „Žiburių" skolininkų sąrašas ir skolos iško- 
jimo teisės.

3. Kituose kraštuose gyvenantieji „Žiburių", skaitytojai savo pre
numeratos skolas sumoka „Žiburių" įgaliotiniams, būtent:

J. A. Valstybėse — Mr. Pr. Urbučiui 3415 So. Leavit St, Chicago 8, 
Ill., U.S.A. ir Mr. A. F. Skyriui, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, 
Calif. U.S.A.

Anglijoje — Mr. J. Dėdinui, Full Sutton Hostel Stamford Bridge, 
Yorks., England.

Kanadoje — Rev. Dr. J. Gutauskui, 941 N. Toronto, Ont., Canada 
ir Mr. J. Smaižui, Box 18, RRl, Winnipeg, Mohn., Canada.

Australijoje — Rv. John Tamuliui, Federal Catholic Immigration 
Committee, 150 Elizabeth Street, Sydney, Australia.

Pietų Amerikoje — Rev. P. Ragažinskui, Caixa Postal 4118 Sao 
Paulo, Brasil.

Čia paminėtieji „Žiburių“ įgaliotiniai surinktus pinigus įmokės į 
sąskaitas, kurios jiems bus nurodytos „Žiburių" leidėjo ir redakcijos 
specialiais laiškais. Įgaliotiniai savo ruožtu laisvai gali tartis su 
„Aidais" dėl to žurnalo platinimo.

„Žiburių" skaitytojai tų kraštų, kur nėra buvę įgaliotinių, savo 
skolas už „Žiburius" sumoka tiesiog „Aidams".

4. Bendradarbiai dėl jau „Žiburiams" atsiųstųjų straipsnių ir ki
tais redakciniais reikalais iki rugsėjo 30 d. gali kreiptis į redakci
jos narį kan. V. Zakarauską antrame šio pranešimo punkte nuro
dytuoju adresu. Toliau straipsnius prašom siųsti „Aidams".

„Aidų" redakcijos ir administracijos adresas:
„Aidai", (14a) Schwaeb. Gmuend, Bismarckkaserne, DP Lager, U.S. 

Zone, Germany. „ŽIBURIŲ" LEIDĖJAS

Atlanto paktas jau galioja
TRUMANAS PABRĖŽĖ, KAD PAKTAS TARNAUS TAIKAI

buvę nužudyta arba mirę nuo eks
plozijos paveikio. Japonijos vyriau
sybė anksčiau teskelbusi 70 000, kad 
amerikiečių viešuma nepatirtų, koks 
buvęs veiksmingas atominės bombos 
sprogimas.

trumpos Žinios
Lake Success. JT gen. sekretorius 

Trygve Lie ateinantiems finansiniams 
metams JT biudžetą pasiūlė 44,3 mil. 
dol. sumai. Iš jo pranešimo aiškėja, 
kad JT personalą numatoma padi
dinti iš 3717 asmenų ligi 3912.

Berlynas. Sovietų zonos geležinke
lių vyr. direkcija sudariusi planą, 
norėdama konstatuoti, kada tos zo
nos svarbiųjų geležinkelių ruožų bė
giai praplatitini ligi sovietų geležin
kelių pločio.

Londonas. Sov. Sąjunga ir Vakarai 
esminiuose Austrijos taikos sutarties 
punktuose ir dėl smulkmenų vienin
gi, — pareiškė Londone vienas Vaka
rų diplomatas. Tos sutarties paren
gimas jau einąs prie galo.

— Įsiutusi žmonių minia Vienoje 
išvadavo vieną austrą iš kelių sovie
tų karininkų rankų, kurie rengėsi su 
automašina tą austrą pagrobę išvežti 
iš britų sektoriaus. Pagal policijos 
pranešimą, sovietų džypo, kuriame 
be suimtojo K. Sondermanno buvo 
dar sovietų pulkininkas ir du leite
nantai, vežėjas gatvių kryžkelėje 
klausė policininką kelio į Maedlingą 
sovietų sektoriuje, kai tuo tarpu su
imtasis staiga ėmė šauktis pagalbos. 
Viena privati automašina ir vienas 
sunkvežimis su austrais vežėjais, tuo
jau užblokavo sovietų automašiną. 
Subėgę praeiviai ištraukė Sonder- 
manną iš džypo ir nugabeno į grei
tosios pagalbos mašiną, kuri atsitikti
nai stovėjo netoliese. Po to praeiviai 
čiuoo sovietų karininkus ir ėmė tą
syti juos čia pat gatvėje.

Tik brtų karinės policijos įsikišimui 
turėjo būti dėkingi sovietų karinin
kai, kad jų nenulinčavo įsiutę vie- 
n iečiai. (UP)

Berlynas. Bedarbių skaičius Vokie-1 
tijos britų ir amerikiečių zonose apie 
liepos vidurį pasiekęs 1.264.263,— 
skelbiama amerikiečių karinės val
džios pusmėnesiniame pranešime lai
kotarpiui iki liepos 15 d.

Madridas. Ispanijos parlamentui pa
teiktas įstatymo projektas dėl naujų 
5 pezetų monetų kalimo. Vienoje mo
netos pusėje būsiąs valstybės galvos 
atvaizdas su įrašu: „Franco iš Dievo 
malonės, Ispanijos Vadas“ Gandai, 
esą Ispanų dvasiškija prieš šį įrašą 
protestavusi, nepasitvirtino.

Dėl DP darbo kuopu
Lenkų laikraštis „Zjednoczenije“ 

liepos 8 d. paskelbė, kas amerikie
čių armija ketinanti sudaryti naujas 
darbo tarnybos kuopas Vokietijoj pa
siliekantiems DP. Kaip iš IRO vyr. 
būstinės pareikšta, tas pranešimas 
absoliutiškai klaidingas ir neatitinka 
faktų. Iš EUCOM liepos 28 d. kaip tik 
gauta žinių, jog armija neketina po 
1950 m. darbu aprūpinti DP darbo 
kuopose, išskiriant tuos, kurie įsak

miai nori pasilikti Vokietijoj. Mr. 
Moxley, iš IRO Employment and Vo- 
ciatonal Training Division, nurodė, 
jog armija esanti suinteresuota gauti 
pavardes tų tinkamų (iki 45 metų) 
DP, kurie norėtų stoti į darbo kuo
pas ir dar mažiausiai 6 mėnesius pa
silikti Vokietijoj. Jis pabrėžė, kad 
kuopų tarnybai pageidaujami tik len
kai, ukrainiečiai ir baltai.
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