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Į o Ekscelencija Kauno Arkivyskupą ir Metropolitą JUOZAPA SKVIRECKĄ, Šv. Rasto i lietuviu kalba Vertėja, su 
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75 m. amžiaus sukakties proga, linkėdami Jam sveikatos ir jegu dar ilgai darbuotis Dievo garbei ir musu tautos gerovei.

Kad butu sukurta 
geros valios atmosfera

Po p. Tarnowskio žodžio

„Žiburių“ 42 nr. turėjome pro 
gą išgirsti Lenkijos egz. vyriau
sybės užs. r. ministerio p. A. Tar
nowskio pareiškimus ■ dėl santy
kių tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Oficialių asmenų pareiškimai 
įdomūs ir svarbūs jau tuo, kad 
jie saisto ne vieną asmenį ar 
grupę, bet visą oficialiąją politi
ką. Dėl to „Žiburių“ iniciatyvą 
tokiems pareiškimams gauti, o 
lygiai p. Tarnowskio pasisakymo 
faktą tenka vertinti teigiamai.

Aiškinantis tokius svarbius ir 
opius klausimus kaip santykiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, kai ku
riuos pareiškimo momentus lai
kome vertus ypatingo dėmesio 
tiek del praeities, tiek dėl dabar
ties ar ateities. — Apgailestauda
mas nesusipratimus tarp Lenki
jos ir Lietuvos praeityje, tarp 
dviejų karų, p. ministeris pa
stebi:

„Visuomet buvau ir esu karštas 
šalininkas Lietuvos-Lenkijos san
tykių kuo harmoniškesnio sutvar
kymo pagal abiejų valstybių in
teresus!“ ... Norime tuos žodžius 
pabrėžti... „abiejų valstybių in
teresus“, nes praeityje gero sugy
venimo santykiai buvo apnuo- 
dinti ir nuodijami tuo, kad jie 
buvo mėginami tvarkyti išeinant 
tik iš vienos šalies interesų.

Lygiai tenka priimti ir pritarti 
pareiškimo tezėms dėl dabarties 
bendradarbiavimo reikalo ir ga
limybių politinėje, diplomatinėje 
ir informacinėje veikloje kovo
jant dėl abiejų kraštų laisvės ar 
dėl tremtinių likimo.

Sveikintinas taip pat principas 
ateityje ginčijamiems klausimams 
tvarkyti: tvarkymas klausimų, 
„kokie gali kilti tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, abiems valstybėms’ at
gavus nepriklausomybes, turi 
būti atliktas tikrai taikiu būdu, 
teisėtumo, teisingumo ir draugiš
kumo dvasioje, atasižvelgiant į 
abiejų pusių reikalus ir intere
sus.“

Tačiau oficialių asmenų pareiš
kimai paprastai esti atsargūs, 
santūrūs, juo labiau diplomatų. 
Jie dažnai lieka tik principinių- 
pasisakymų plotmėje. Dažnai pa
liekamos atviros durys tiems pa
sisakymams komentuoti viena ar 
kita prasme, kada juos reikės 
taikyti konkretiems gyvenimo 
atvejams. Kas kita su pri
vataus pabūdžio pareiškimais.

Atskiro žurnalisto ar laikraščio 
pasisakymai nesti tokie autorite
tingi. Jie nesaisto ir neangažuo
ja oficialaus autoriteto. Bet jie 
esti drąsesni ir konkretesni.

Diplomatiškai santūrus yra ir 
p. Tarnowskis. Taip ir galima 
laukti iš diplomatijos šefo. Bet 
lygiai galima laukti, kad laikraš
tininkas nesitenkins principiniais 
pasisakymais ir brausis į tų prin
cipų praktinį taikymą gyvenime. 
Dėl to kai p. Tarnowskis skelbia 
labai teisingą principą ateities 
klausimams spręsti taikiu būdu, 
atsižiūrint abiejų valstybių in
teresų, mums kyla praktinio gy
venimo neaiškumas: ar tas prin
cipas turės būti taikomas visuo
tinai, ar tam tikriems įvykusiems 
ar įvyksiantiems faktams jo ne
manoma taikyti, „dialektiškai“ 
aiškinantis, kad jie nepridera ka
tegorijai klausimų, kurie turi bū
ti tojau būdu sprendžiami, kaip 
tokiu „dialektiniu“ būdu buvo 
teisinamas praeityje Želigovskio 
aktas, užnuodijęs Lietuvos Lenki
jos santykius ilgiems laikams.

Tebus atleista, kad su žurnali
stiniu atvirumu ir tiesumu ke
liamas praeities pavyzdys, kad 
keliamas abejojimas. Šitą abejo- 

I jimą kaip tik pažadino egzilinės 
lenkų spaudos, atsakingų asme
nų ir organizacijų pasisakymai
dėl Lenkijos rytinių sienų revizi
jos. Pabrėžiant revizijos reikalą 
ir spaudos ir atskirų asmenų (An
ders!) Lenkijos teritorinės aspi

Pasaulis prieš duonos problema
Alkanas žmogus už duoną parduoda savo laisvę. Didesnė pusė žmonijos alksta. Žmogus perdaug rei
kalauja iš žemės per mažai jai duodamas. Atlantropa ir kiti planai pasaulio maitinimui užtikrinti.

Nuo to laiko, kai žmogus apsigy
veno žemėje, maitinimosi klausi
mas yra jam viena iš svarbiausių 
problemų. Iš tikrųjų nėra pras
mės nė aiškinti, kad jokia žmoni
jos pažanga neįmanoma ten, kur 
žmogui nėra užtikrintas jo fizi
nės egzistencijos pagrindas. „Al
kani žmonės“, sako W. Lowder- 
mtik, „nesilaiko sutarčių ir ne 
brangina laisvės. Jei žmogus bus 
pastatytas prieš tragiškąją dile
mą: laisvė ar duona — už maistą 
jis atiduos savo laisvę. Neduokit!

racijos buvo vaizdingai išreiškia
mos šūkiu: „Wilno i Lwow“. Tai 
konkretus ir nedviprasmiškas pa

maisto — visa žmonijos kultūra 
virs griuvėsiais“.

Istorijos eigoje tiek mokslinin
kai, tiek valstybininkai stengėsi 
ir tebesistengia išspręsti maitini
mo klausimą, bet iki šiol jų pa
stangos wneatneše patenkinamų 
rezultatų. Kokioj kritiškoj būklėj 
šiandien yra pasaulio maitinimas, 
akyvaizdžiai parodo JTO specia
lios komisijos tuo klausimu su
rinkti duomenys. Pasirodo, jog 
1939 m. pusė pasaulio gyventojų 
negavo jų egzistencijai būtino 
maisto minimumo. Tik trečdalis 

sisakymas. Pono ministerio pa
reiškime kalbama taip pat apie 
rytinių sienų reviziją kaip apie

savaime aiškų nediskutuotiną 
ateities faktą. Kalbama apie to
kią reviziją, kurį įjungtų į Len
kijos teritoriją ir „nelenkų tau
tybės gyventojus“. Kokius — jis 
nepasako. Jis nemini nė ano len
kų populiaraus šūkio.

Dėl šitokio nevienodo pasisaky
mo oficialaus asmens ir spaudos 
ir kyla minėtas abejojimas: ar 
egzilinės vyriausybės užsienio po
litikos vairuotojo pažiūra rytinių 
sienų .revizijos klausimu, kiek' jis 
liečia Lietuvą, išsiskiria nuo len
kų publicistų šūkio, ar jis yra to 
paties nusistatymo, tik tas nusi
statymas diplomatiniais ir takto 
sumetimais nutylimas? Nutylėji
mas juo būdingesnis, kad dėl va
karinių Lietuvos sienų ministe
rio aiškiau pasisakoma nei dėl 
rytinių. y

Šitas' abejojimas būtų reika
lingas išaiškinimo, norint sukurti 
abiejose pusėse geros valios ir 
pasitikėjimo atmosferą, kurią p. 
ministeris laiko svarbiausiu da
bartiniu tarpusavio uždaviniu ir 
kuriam visiškai pritariame. Pa
sitikėjimas būtinas, gera valia 
taip pat. Jie laimimi nuoširdžiu 
išsiaiškinimu ir atvirumu. Iš lie
tuvių pusės mes visai neabejo
jame geros valios atmosfera ir 
atvirumu. Reiktų tokio pat atvi
rumo iš lenkų pusės, ar lenkų 
egz. vyriausybės vairuotojai soli
darizuoja su anuo lenkų spaudos 
mestu šūkiu į visuomenės rinką, 
ar vyriausybė, nepaisydama įsi- 
senėjusio masės psichozo, žiūri į 
politinius santykius tarp Lietuvos 
ir Lenkijos blaiviai ir vairuoda
ma į realias perspektyvas sugy
venti ir bendradarbiauti akivaiz
doje dabarties ir ateities bendrų 
uždavinių. A. R.
pasauly šiandien gyvena 150 mil. 
žmonių daugiau, negu 1938 m. 
Tokiu tempu augdamas, ateinan
čių 40—50 metų laikotarpy žmo
nių skaičius apytikriai padidės 
500 mil., 0 jei pasaulio sveikatos 
organizacijai pasiseks nugalėti 
kaikurias-ligas, tas skaičius gali 
pasiekti net 1 milijardą.

Tuo tarpu žemės našumas dėl 
neapdairaus jos eksploatavimo ir 
dėl žemės erozijos nuolat men
kėja. „Gamtai reikia 500 metų 
25 centimetrams derlingos žemės 
sudaryti, o savo beatodairišku 
naudojimu žmogus per 3 kartas* 
sunaikina iki 20 centimetrų*, sa
ko buvęs maitinimo ir žemės ūkio 
organizacijos prie JTO direkto
rius J. Orr. Šis naikinimo proce
sas šiandien vyksta aliarmuojan
čiu tempu.

Pasibaisėtiną vaizdą žmogaus, 
pasirinkusio moderniąją savižu- 
dystės priemonę — badą, piešia 
amerikiečių mokslininkas W. 
Vogt savo knygoje „Road to Sur-

buvo pakankamai maitinama ir 
mažiau kaip 10% gavo daugiau 
kaip 3000 kalorijų.

Kodėl trūksta maisto?

Viena iš svarbiausiųjų maisto 
trūkumo priežasčių yra gyvento
jų prieauglio ir žemės našumo 
lenktynės pastarojo nenaudai. 
Žmonės pasaulyje dauginasi žy
miai sparčiau, egu žemė, tokiu 
veidu, kokį ji šiandien turi, pajė
gia juos išmaitinti. Karo ir viso
kių kitų nelaimių nuniokotam
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Lietuvos partizanai tėvynės miškuose (dešinėje): L mok. kuopos I-mos laidos aprūpinimo skyriaus pareigūnai užkandžiauja. 1947 m. 2. (kairėje): | mok. kuopos vyrus žod) taria kuopos 
vadas. 1947 m. 3. (viduryje): (sakymo skaitymas. „Tauro“ Apygardos mokomosios kuopos I-ji laida. 1947 m. (Lietuvos rezistencijos atstovų pareiškimu šių nuotraukų skelbimas niekam 

pavojaus nesudaro — čia esančių visų artimieji yra jau nužudyti arba išvežti. Kam yra dar pavojaus, tie neslfotografuoja.)

viv^l“, sakydamas, jog žmogus 
per daug reikalauja iš motinos 
žemės, per mažai jai duodamas. 
Tai, ką žmogus vadina gamtos 
apvaldymu, yra ne kas kita, kaip 
kirtimas šakos, ant kurios jis pats 
sėdi, nes iškirtęs miškus, nusau
sinęs upes ir ežerus, žmogus atė
mė žemei jos gyvybės šaltinius, 
paversdamas, ją mirusia dykuhia.

Kaip žmogus nualino žemę
Yra patirta, kad su mažom 

išimtim žemė yra blogiausiame 
stovy ten, kur žmogus ilgiausiai 
gyvena organizuotoj bendruome
nėj, nes, nuolat eksploatuojama, 
žemė negauna progos- pailsėti. 
Bet žemę galima nualinti ir grei
tu tempu. Tokio nualinimo ge
riausias pavyzdys yra JAV, kur 
palyginamai per trumpą laiką 
iškirsta apie pusė visų miškų. 
Moderniosios technikos pagelba 
Amerikos ūkininkai apie K der
lingos žemės pavertė nenaudo
jamais plotais. Skaitoma, kad dėl 
žemės erozijos Amerika kasmet 
netenka 20.000 ha geros žemės. 
Panašus naikinimo procesas vyk
sta ir kituose kraštuose — Pietų 
Afrikoj, Australijoj, kai kuriose 
Pietų Amerikos valstybėse, Kini
joj, Korėjoj, Siaur. Afrikoj ir Ar
tini. Rytuose. Š. Kinijoj, kur sa
vo laiku kinų kultūra pergyveno 
aukso amžių, šiandien trečdalis 
pirmos rūšies žemės artimoj atei
ty nebus galima dirbti. Klaikų 
vaizdą kelia Siaur. Afrikos bei 
Art. Rytų dykumos. Kur ankš
čiau buvo pasaulio duonos aruo
dai, kur klestėjo turtingos Timi- 
gad, Leptis Magna, Djemila ir kt. 
kolonijos, ten po arabiškųjų no
madų antplūdžio 7 amžiuje liko 
lekiančiu smėliu pridengti mie
stų griuvėsiai. Panašiai atsitiko
ir su „medum ir pienu tekančiu“ I 
Palestinos kraštu, kurį užkaria
vę žydai netruko paversti tyru
momis.

Charakteringa, kad minėtų plo
tų žemės nuskurdimo priežastim 
buvo ne klimato pasikeitimas ar 
kokios gamtos nelaimės, bet gy
ventojų ir jų kultūrų pasikeiti
mas.

pos maitinimo problemos ji neiš
sprendžia. Kol ECA kelias tęsis 
tik iki geležinės uždangos, tol bus 
galima kalbėti tik apie Vakarų 
Europos atgaivinimą.

Daugelis deda daug vilčių į 
ypatingai gerą šių metų derlių. 
Iš tikrųjų, Jon Orr. teigimu, šių 
metų derlius sušvelnins kritišką 
pasauliai maitinimo būklę, bet 
maisto produktų trūkumas vis- 
tiek bus jaučiamas pasaulyje, 
nors mes nuimtume visą eilę ge
rų derlių.

Is Lietuvos partizanu užrašu
(Tęsinys)

Pastangos išgelbėti Europą
Iš visų kontinentų Europa mai

tinimo atžvilgiu yra kritiškiau
sioj būklėj. Čia prie kitų mai
tinimo padėtį sunkinančių veiks
nių prisidėjo viską naikinantis 
karas. Negana to, po karo konti
nentas suskilo į Rytų.ir Vakarų 
blokus, kas trukdo jo ūkinį funk
cionavimą. Į Europos SOS šau
kimą atsiliepęs pasaulis sukūrė 
Europos Atgaivinimo Programą 
(ECA) ir Maitinimo ir Žemės 
Ūkio Organizaciją (FAO). Abiejų 
šių organizaciję tikslas padėti su- 

e krėstai Europai atsigauti.' Kaip 
ir kiekvienam krizę pergyvenu
siam ligoniui, Europai pirmiau
sia reikalingas maistas. Nors pa
gal ECA Europa privalėtų atsi
stoti ant kojų savo jėgomis, bet,' 
kol ji bent kiek sustiprės, ją tu-

• rėš maitinti JAV, Kanada, Au
stralija ir kt kraštai.

Neabejotina, kad ECA reikšmė 
yra milžiniška, bet visos Euro-

Ateities planai pasaulio maitini
mui užtikrinti

Maitinimo būkle susirūpinę 
mokslininkai vienu balsu skelbia 
apie padėties rimtumą, bet jų siū
lomos gelbėjimosi priemonės yra 
įvairios. Mūsų jau anksčiau mi
nėtas amerikiečių mokslininkas 
W. Vogt neranda nieko išmintin
gesnio, kaip grįžti prie T. Mal- 
thuso, kuris prieš 150 metų skel
bė, kėd vienintelė priemonė iš
gelbėti žmoniją nuo bado yra sa
vanoriškas sumažinimas gyven
tojų prieauglio. Tačiau kiti moks
lininkai (W. Lowdermilk ir kit.), 
pripažindami T. Malthusui tiesą, 
kad žmonių dauginimasis vyksta 
geometrine progresija, atmeta jo 
tvirtinimą, kad žemės gėrybes 
galima padauginti tik aritmetine 
progresija. Jų nuomone, sujun
gus visų pasaulio tautų pozityvią- 

I sias pastangas, žemės našumą ga
lima atitinkamai pakelti.

Visų pirma reikią panaudoti 
visus moderniojo mokslo išradi
mus augalų kultyvavimo srity. 
Toliau reikia kovoti su augalų 
ligomis bei jų kenkėjais naujau
siais metodais ir pritaikyti moks
lo žinias apie racionalų žemės ir 
vandens panaudojimą.

Būtų neteisinga teigti, jog šio
je srity nėra nieko nuveikta. Ats
kiruose kraštuose galima rasti 
gražių pavyzdžių, kaip žmogus 
savo sumania veikla laimėjo mi
lijonus tonų maisto iš jūrų, dy
kumų ir kt. nenaudingų plotų. 
Taip, pav., Olandijoje, įgyvendi
nus Ziudersee projektą, iš Siau
rės Jūros atkovota plotas derlin
gos žemės. Prancūzija, pavertusi 
savo pelkes ir smėlynus dirbama 
žeme, laimėjo apie 1 mil. ha plo
tą. Italija savo buvusį maliarijos 
lizdą Pontinijos pelkes pavertė 
žydinčiais ūkiais. JAV irrigacijos 
būdu laisto keletą milijonų ha 
dykumų. Britų 
įvedė milijonams 
gacijos sistemą.

Pirmoji kursantų pamaina nura
mina alkį. Jos vyrai pradeda dery
bas su Inžinu dėl „burnelės" 
geresniam virškinimui. Tačiau vel
tui — visi jų prašymai ir gudra
vimai atsimuša vis į tą patį, jau 
seniai įkyrėjusį atsakymą:

— Susiturėkit, vyrai. 'Gausit tik 
išleistuvėms. Dabar tik „načelstva" 
ir „ūkininkai" gauna į pagalbą 
skilviams skystimėlio ...

Prie stalų priartėja kursų vado
vas Rymantas, rinktinės vadas 
Uosis, mokomos kuopos vadas 
Ambo, kursų lektoriai: Šarvas ir 
Čempionas. Prie jų gretinuos ir aš 
su sąvo rinktinės vado pareigomis 
ir Daumanto slapyvardžiu. Sar
gybų viršininkas — Sargas atveda 
savo būrį. Čia pat vietas renkasi 
ir „ūkininkai"-

Inžinas iš po guolio ištraukia 
„dvikolkę su gyvate" ir užsvei- 
kina Rymantą. Sis išgėręs įsigei
džia ir sargybinius pavaišinti 
„smingamosios" stiklu.

— Na, Doleri, kas yra sargy
binis? — kreipiasi į sargybų sky
riaus kovotoją.

— Ginkluotas karys pastatytas 
poste su tikslu ką nors saugoti, — 
be jokių pataisų atšauna šis.

— Puikiai, — kursų vadovas iš
tiesia stiklinę „smingamosios".

valdžia Indijoj 
ha žemės irri-

Atlantropa ir

versti sausuma, kurioje galėtų 
įsikurti 50—60 mil. žmonių Be to, 
įkinkius į darbą vandenį, galima 
būtų laimėti 150 mil. PS, kurios 
ne tik patenkintų Europos ener
gijos reikalavimus, bet, įrengus 
milžiniškas pompas, galėtų palai
styti 3 mil. kvadr. km. Sacharos 
dykumos. Sis planas, sujungus 
Europą ir Afriką į vieną žemy
ną, sudaryti abiejų kontinentų 
gyventojmas geresnes gyvenimo 
sąlygas ir užtikrinti geresnes mai
tinimosi galimybes, yra paties jo 
autoriaus pavadintas Atlantropa. 
Jei jis būtų įgyvendintas, ilgiems 
laikams, būtų išspręstas ne tik 
pasaulio maitinimo, bet ir ne
darbo klausimas. Prancūzų moks
lininkas prof. J. Suvornin yra 
sudaręs planą panaudoti po Sa
charos dykuma esančio milžiniš
ko ežero vandenį naujoms ir se
noms oazėms drėkinti. Sis jo pla
nas prancūzų valdžios jau yra 
vykdomas. Per 10 metų yra nu
matyta įkurti' 1500 naujų oazių, 
kuriose galės apsigyventi 1,5 mil. 
naujakurių. Be $ių paminėtųjų 
planų yra visa eilė ir kitų pro
jektų, kuriuos įgyvendinus netektų 
nuogąstauti, kad pasaulyje 
bus- daugiau žmonių negu 
nos. Tačiau, jei. šie planai 
liks,tik popieriuje, pasaulis
vengiamai prieis prie katastro
fos. Alkani žmonės kelš maištus, 
revoliucijas ir lengvai pasiduos 
suvedžiojami įvairių. totalistų, 
kurie žadės jiems gerą gyvenimą. 
Vėliau, žinoma, jie pamatys, kad 
duona atsiranda iš darbo, o ne

Antrąją stiklinę vadovas nori 
įsiūlyti sargybiniui Audrai, tačiau 
šis atsakydamas suklumpa. Kursų 
vadovas pagal įsigyvenusią tra
diciją stiklinę išpila po stalu. Ry- 
mantui „išegzaminavus" visus sar
gybų skyriaus vyrus, vos pusė iš 
jų gauna skirtas porcijas. Būrio 
vadas —r Sargas piktai permeta 
savo vyrus akimis ir suniurna:

— Teks dat gerokai vyrukus 
patempti: antraip visos sąmanos 
po stalu pasigers . ..

Baigus pusryčius, vyrai turi 
trumpą pertrauką lig užsiėmimų. 
Jie pasiskirstę grupelėmis prade
da pasakotis savus pergyvenimus 
ar tyliai niūniuoja dainas. Iš kai
mo atvykęs ryšininkas Arturas, 
praneša, kad Naudžiuos siaučia 
valščiaus aktyvas, baigdamas ati
minėti pyliavas. Vyrų veiduos 
gimsta nerimas: kaip jiems ir vi
siems gyventojams tęks praleist: 
žiemą, pavasarį ir sulaukti sekan
tis derlius, jei jau dabar šluo
jamas paskutinis grūdas iš ūkinin
ko aruodų, toli perviršijant nusta
tytas normas, ir visiškai neat
sižvelgiant į nustatytus terminus.

Arturas pastebi vyrų susinervini
mą. Stipriai įremia savo storą 
ąžuolinę lazdą ir, giliai patraukęs 
pora dūmų iš „svarinęs" pypkės, 
pradeda raminti:

— Pramisim kaip nors, vyručiai. 
Kad tik Dievas duotų neišvežtų, 
rupūžės, į Sibirą. O Sibiras pla
tus .. • Ne kam ir dabar taip su 
tom pyliavom skuba. Atims pir
ma viską, o paskum veš be duonos 
kąsnio. 2ii\ąi, jiems, prakeiktiems, 
kad tik greičiau nusibaigtum ... 
Va, kad ir vakar Agurkiškėj: trū
ko kam kilo sviesto, tuoj juod
margę už ragų ir išvedė. Kas stri
bam, kad tai paskutinė karvutė, 
maitinanti penkis vaikus . ..

Skardus švilpukas nutraukiu Ar
turo pasakojimą, šaukdamas mo
komos komandos vyrus teore
tinėms pamokoms į auditoriją. Ar

turas’ 
būrio 
tremtų dukrų tik viena jauniausio
ji Jane telikusi... Panašūs skun
dai šiandien aidi kiekvienoje Lie
tuvos sodyboje — į juos tik re
tai kada teišgirstama vienas kitas 
paguodos ar užuojautos žodis. Ar
turas savo misiją baigia kursų va
dovui raportu ir pamažu slenka 
iš stovyklos. Pamiškėje kažką ryž
tingai suniurna, lazda nervingai 
suduoda į pušies liemenį ir pra
nyksta miško tankmėj ...

Lydžiu akimis Artūrą — nepa
mainomą mūsų ryšio ir žinių šal
tinį, kol jį paslepia miško gelmė- 
Jau 67 metus skaito jis! Nežiūrint 
to, jis mums bemaž nepamaino
mas. Pro didžiausią apsupimą jis 
praeis su įsakymais ar- spaudos 
pundu. Nė vienas jo barzdos plau
kas neparodys baimės, kai MG- 
bistai pradeda krėsti jo apšepusią 
sermėgą. Tada jis suduos savo 
ąžuoline lazda kuriam per auto
matą ir sako: „Mainykim, drauge, 
— ir man tokia muškieta pravers
tų šeškams šaudyti" ... Ruskeliai 
net ir nepagalvoja jį „banditų 
agentu" esant...

Stovyklos gyvenimas ir vėl eina 
įprasta vaga. Prie virtuvės keturi 
sargybiniai, nakčia po tylos švil
puko besišnabždant sugauti, skuta 
bulves, budriai Inžino akiai sau
gant, kad nesuskųstos bulvės ne- 
sukristų atgal į maišą. Auditorijoj 
eina teoretinis su ginklu supažin
dinimas, drausmės nuostatų ir sta
tuto aiškinimas . . .

Prie virtuvės darbuojas senes
nio amžiaus moteris su penkioli
kamete mergaite, ruošdamos pries
konius pietums. Prieš porą dienų 
užklydo juodvi beuogaudamos į 
stovyklos rajoną. Kadangi- mer
gaitės brolis buvo stribas, saugu
mo sumetimais teko jas sulaikyti 
stovykloje, kol nepersikelsim ki
ton vieton. Nustebo moterėlė mus 
pamačiusi . . . (Bus daugiau)

savo skundą baigia ūkio 
vyrams: iš trijų Sibiran iš-

kiti pasauk 
maisto planai

Kadangi visi šie laimėjimai 
yra vis dėlto per maži, kad galė
tų efektyviau paveikti pasaulio 
maitinimą, yra kilę projektų, ku
riems įgyvendint tektų sujungti 
viso pasaulio pastangas, bet jų 
rezultatais galėtų pasinaudoti 
nebe keliasdešimt tūkstančių, bet 
keliasdešimt milijonų žmonių. 
Vienas iš tokių planų yra vokie
čių inž. H. Sorgel planas nusau
sinti Viduržefnio jūrą, uždarant 
Gibraltaro ir Dardanelų sąsiau- auona atsiranda iš daroo, o ne 
rius. Tuo būdu galima būtų | i§ gražių žodžių, bet bus jau per 
600.000 kvadr. km. vandens pa?, j vėlu. H. Br.

greit 
duo- 
pasi- 
neiš-

Aglasterhausenas yra užsieniečių vaikų IRO išlaikoma našlaičių prieglau
da. Per ją našlaičiai yra siuhčiami | USA. Iš čia Jau ir daugelis liet., 
našlaičių pasiekė užjūri Vienai buvusiai Aglasterhausene našlaitei Mari
jai Kukštaitei, išvykusiai | USA prieš pusantrų metų, pavyko gauti net 
stipendiją | Scranton universitetą, kuriam dabar ji mokosi. Dabartiniu 
metu Aglasterhauseno našlaičių prieglaudoj pavadintoj „Roosvelt house“ 
yra 17 liet, našlaičių, kurie beveik visi čia matyti su kun. Ant. Valiuškiu
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Lietuves tremtines moksluose ir literatūroje
Greta su vyrais mokslininkais ir 

literatais nemažai pasireiškė trem
tyje ir moterys mokslininkės bei 
literatės. Lietuvių Bibliografijos 
Taryba Memmingene rūpestingai 
registruoja kiekvieną (naują leidi
nį ir įtraukia jį į savo kartotekas. 
Šiuo metu Taryba parengė trem
tyje išleistų 1945—48 metais kny
gų katalogą, į kuq įtraukta taip 
pat daug spaudai parengtų ir ren
giamų knygų. Iš to katalogo ir 
skelbiamos žemiau dedamos žinios.

.Socialių mokslų (3) srityje pa
sireiškė: S. Narkeliūnaitė, kurt iš
leido 1946 m. albumą- „Lietuviai 
Montgomery stovykloje", o 1948 
m. „DP Baltic Camp At Seedorf",

PAULIUS JURKUS

Vasara
Pamiškėj keliai įkaitę 
Dega vasaros liepsnom, 
Griūte griūva žydinti pašlaitė 
Virpuliuojančiom šviesom. 
Miško kvepiančio sakai 
Žengiančius mus smilkol 
Beržynų nukaręs šilkas, 
Lyg mergaičių sriūvantįs plaukai, 
Glosto mus, o tu šypsais ... 
Vasara pas mus!
Vasara krūtinėj dega —
Stabdo paukščiai lekiančius spar

nus
Ir tavy ir ežere džiaugsmingai 

klega!
Kokias ošiančias dainas jie gieda! 
Skamba vandenys, miškai!
Žydi, kvepia žemė tartum žiedas, 
Tu ir aš — žiedai!

V. GIRDAUSKAS

Vakaras Atlante
Melsvo šilko liūliuojančios platu

mos /
Ir žibutės melsvumo dangus.
Tu nurimki, širdie, nors ramybę 

mums atėmė
Juodos dienos, praėję pro mus. 
Saulės aukso takelis mirgėdamas, 
Nuvingiuoja lig krašto dangaus, 
Eitum, rodos, palikęs pasaulį šį 

bėdiną,
Kur skausmai jau širdies neuž- 

gaut...
Skęsta saulė į mėlyną tylumu, — 
Nusileis vandenin ir užges.
Juoksis vakaras, juoksis žvaigž

dynų taip mylimas, 
Vandenynan pabėręs žvaigždes. 

O.M. Saulaitienė, išvertusi Baden 
PoweMio „Skautybę mergaitėms" 
ir „Skautų vadovui (drauge su A. 
Landsbergiu), o prieš tai išleidusi 
3 tomelių kompiliatyvihio po
būdžio veikalą „Skautybė mergai
tėms" (rotatorium). A. Nakaitė 
ruošia spaudai monografiją „Mer
gaitės auklėjimas Lietuvoje".*

Kalbamokslio (4) srityje išleista: 
A. ’ Skrupskelienės (drauge su J. 
Ambrazevičium ir A. Vaičiulaičiu) 
„Naujieji skaitymai" I klasei, M. 
M- Mykolaitytė (su J. Slavėnu) 
davė anglų kalbos skaitymo kny
gą — „Diek .Whittington", E. Ku- 
torgaitė išleido „Lietuviškai — 
prancūzišką — anglišką žodyną".

Griežtųjų (5) mokslų srityje A. 
Petraitienė paruošė spaudai „Fizi
nės geografijos vadovėlį".

Literatūros (8) srityje moterys 
labiausiai pasidarbavo. P. Janu
tienė išleido 2 visuotinės literatū
ros ir 1 lietuvių literatūros kons
pektus. Iš poečių išleido savo kū
rinius J. Augustaitylė — Vaičiū

M. PAŠKEVIČIUS Kristus (pastelė)

nienė „Skeveldras", M.M. Myko
laitytė (su M. Mažeika) „Po sve
timu dangumi", A. Rūta — Nakai
tė „Be tavęs". Paruošė spaudai 
eilėraščių rinkinius O. B. Audronė 
„Beržų pasakos", Baltijos Žuvėdra 
„Svetimos šalys", G. Tulauskaitė 
„Po savo dangum". Noveles iš
leido N. Mazalaitė-Kruminienė 
„Apversta valtis" P. Orintaitė 
„Marti iš miesto", A. Rūta-Nakaitė 
„Likimo keliu” ir Lr Šeštokienė 
„Po rūsčiuoju dangum". Spaudai 
paruošta M. Aukštaitės „Mirštan
čios akys", Baltijos žuvėdros ro
manas iš tremtinių gyvenimo, N. 
Mazalaitės „Miestelis, kuris buvo 
mano”, K. Požėraitės romanas, .De
mokratiškieji vėjai" ir „Liktūnas", 
K. Sakenaitės romanas, Šatrijos 
Raganos „Sename drave", Žemai
tės raštų rinkinys. Nemaža moterų 
rašytojų įdėjo savo kūrinius al
manache „Tremties keliu" ir kit. 
Vaikų literatūros B. Voveraitė da
vė 3 knygas: „Kiškio lūpa", „Lie
tuvos keliu" ir „Žirgonė ir Gailė".

Geografijos (91) srityje išleista 
F. Tarulienės „Europos geogrdfija” 
(rotatorium).

Istorijos (93, 99) šritiyje Dr.Phil 
M. Aiseikaitės-Gimbutienė išleido 
„Die Bestattung in Litauen in Vor- 
geschichtlicher Zeit" ir V. Dau- 
girdaitės-Sruogienė „Lietuvos isto
riją".

Iš dailininkių G. Grigaravičiūtė 
Jonelynienė iliustravo B. Dirmaus- 
ko eilėraščių rinkinį „Pavasaris 
ateina", G. Firinauskienė — A. 
Naruševičiūtė — Žmuidzinienė — 
A. Giedriaus „Taunienės bičiuliai" 
ir P. Imsrio „Vilkas meškerioto
jas".

Iš moterų redaktorių įvairių lai
kraščių žinomos: S. Narkeliūnaitė. 
E. Dervojedaitienė, A. Baužinskai 
tė ir kit.

Lietuvos partizanu dainos
Atėjo vakaras i giria

Atėjo vakaras į girią 
Atėjo ilgesys pas mus. 
Berželių šakos prasiskyrė, 
Ir pučia vėjas nuo namų.

Prie laužo rymo laisvės broliai, 
Akis įsmeigę į liepsnas.
Tai vėl prasmego girių toliuos 
Kovų ir nerimo diena . . .

Pašoka kibirkštys į aukštį 
Ir dingsta tamsoje staiga . . .
Šviesa tamsoj sau kelią randa, — 
Drąsiai mes žvelgiam ateitin . . .

Plevenk, plevenk, miela liepsnele, 
Ir su mumis drauge dainuok — 
Į laisvę veda mūsų kelias 
Į laisvės kupinas dienas.

Miškų tankmėj sumigo žvėrys, 
Sumigo paukščiai ant šakų — 
Tik mūsų akys liepsnom žėri, 
Širdis tik ilgisi namų . . .

Gal daugiau nesugrisiu
Pražydo jazminai po langu, 
Pasviro balti jų žiedai — 
Kam leidai, motule, kam leidai 
Išeiti man vargo keliu . . . 

Burkuoja balandis po langu. 
Mojuoja baltu sparneliu — 
Gal būt, jau daugiau nesugrįšiu 
Paruge baltu keliu • . .

Ta pat proga norėčiau dar pa
žymėti, kad dr. M. Alserkaitės— 
Gimbutienės veikalas ,,Die Bestat
tung in Litauen in der Vorge- 
schicbtlichen Zeit" jau yra pas
kelbtas biuletenyje Bibiiographie 
der deutschen Bibliothek, Frank
furt a. M. To leidinio tiražas 6000 
egz. Ateityje šios bibEotekgfe va
dovybė pažadėjo skelbti mūsų 
knygas tiek svetimomis, tiek lie
tuvių kalba rašytas.- Prie pastarų
jų reikia dar pridėti pavadinimo 
vertimą į vokiečių kalbą bei lei
dyklos adresą. Leidimus galima 
siųsti arba per Liet-- Bibliogr. Ta
rybą Memmingene arba betarpiai: 
Herrn Dr. Binder, Bibliotheksrat 
(16) Frankfurt a. M., Untermainkai 
15, Deutsche Bibliothek.

Bibliografas

DABAR ILGU ŽALIAJAM 
SODŽIUJ

Daina, skirta į Vakarus išklydusių 
• tremtinių prisiminimui

Toli už girių leidos saulė, 
Dainavo broliai ardami. 
Dainavo tėviškės artojai, 
Juodą arimą versdami.

Stovėjai, mama, tu prie lango, 
Sakei, kad vakaras gražus. 
Ir per naktis tu memiegojai 
Prie lopšio, supdama vaikus.

Dabar ilgu žaliajam sodžiuj 
Toli išklydusių vaikų.
Ir vakarai dabar nuobodūs, 
Be jokio džiaugsmo, be dainų.

Bet lauk, motule, aš sugrįšiu, 
Sugrįšiu tave išbučiuot.
Kaip gera pas tave, mamyte, 
Pabūti ir pasisvečiuot.

Dievuliau, žvaigždėtoj padangėj 
Kiek daugel plevena žvaigždžių— . 
Kodėl pas motulę, pas brangią 
Pareiti daugiau negaliu . . .

no namus. Aš paliksiu ir kriokian
čią, sraunią slėnio upę, kuri savo 
tamsiu, šėlstančiu vandeniu neša 
tik negyvus drugius, išrautus me
džius, be paliovos grauždama smė
lėtą žemę, kur stovi mano kojos. 
Eisiu iš šitos bespalvės platumos 
tenai, kur daugybė spalvų žėri ne
sibaigiančiame saulės žaisme. Kaip 
aš taip ilgai dar galėjau būti gy
vas čia, maitindamasis be skonio 
maistu ir gerdamas tokį troškinan* 
tį gėrimą... ir žmogus, pasiėmęs 
ąžuolinę lazdą, pradėjo savo nuos 
tabųjį kelią; •

• Jis kopė į aukštuosius kalnus 
viršūnėmis saulėtomis ir ėjo 
neatsigrįždamas > paliktą slėnį. To
li paliko savo namus ir juodąją 
upę.

Atsisėdęs pailsėti, jis žiūrėjo že
myn ir liūdnai šypsojosi. Vos 
įžiūrimi dunksojo miškų ir medžių 
šešėliai, toki maži ir vargingi, lyg 
tai būtų tik nešvarios dėmelės di
deliame auksuotais rėmais pa
veiksle. O iš plačids kriokiančios 
upės teliko tik silpnas siūlelis ir 
greit nutrūkstanti šilko gija.

— Kur ten galėjo išsitekti mano 
širdis! —< sušuko žmogus. — Ką ji 
ten ligšiol veikė tarp tų dulkių ir 
dunksančių taškų? Koks aš dabar 
laimingas! — ,ir jis žiūrėjo, užver
tęs galvą, į kalnų viršūnes, dar 
šviesesnes ir labiau spindinčias. Di

Žmogus
VYT. TAMULAITIS

Šviesūs saulės paukščiai plasno 
jo iš atvirą degančios aušros lan
gų rytmečio danguje, ir leidosi ant 
aukštų kalnų viršūnių, kurių papė
dėje stovėjo liūdnas žmogus.

— Kas man iš šito slėnio, — kal
bėjo jis. — Čia yra tamsus kapi
nynas, kur guli akli žmonės mif 
tyje. O ten, — žiūrėjo jis į bliz
gančias dangaus spalva kalnų vir
šūnes, — ten teka laikas savo pir- 
'mapradžiame grožyje ir pikta 
skausmo angis neužnuodijo jo tėk
mės. Kaip ten puiku! Rožiniai lai
vai plaukia su plasdančiom vėlia
vom į rytus ir vakarus, nešdami 
šviesų buities likimą. Jie aplenkia 
mano slėnį, nes jo aušra be vardo 
ir ji- greit leidžiasi. Nieko daugiau 
man neatneša tik mirtį. Eisiu aš 
ten ir parsinešiu, džiaugsmą, ku
rio jokia širdis nepajuto, kurio jo
kia ranka dar nepalytėjo. Kas man 
iš šito slėnio! Niekas jau nesugrą
žins manęs iš ano- nemirštamo ma
no kelio, kurį ten susirasiu. Aš 
plauksiu saulės laivais virš šitos 
tamsios nakties, kuri ateina į ma

džiuliai šviesoso ratai, lyg ugnies 
jūros ir vandenynai, klūpojo virš 
jo galvos prieš saulėtekio kalno 
viešpatį, kuris buvo ištiesęs savo 
daugybę rankų į dangaus skliau
tus. Žvaigždės krito į jo pakeltų 
akių šviesą.

— Kaip gražu! — šaukė žmogus 
— Matau naujo laiko spindėjimą, 
kuris užbūrė mane ...

— Eisiu ten, — kalbėjo toliau 
žmogus. — Kopsiu dar aukščiau, 
kol mano žvilgsnis nesirems į že
mę, — ir jis pakilo ir vėl ėjo per 
kalnus ir skardžius, sužeisdamas 
kojas į aštrius akmenis ir nusi
degindamas padus ant įkaitusių 
plikų uolų. Bet aukštyn, vis aukš
tyn — šaukė širdies. Gardamas 
saulę ir kalnų alsavimą, veržėsi 
jis nesustodamas iš nykios gūdu
mos, kurtą atsinešė savo krūtinėje 
iš apleisto slėnio. Jo širdis nerimo 
ir nenugalimai jį traukė ten prie 
žvaigždžių, kurios turėjo užpildyti 
jo bespalvį akių tuštumą tuo nau
ju švitėjimu, kurio dar niekada 
nebuvo regėjęs.

— Negrįšiu dar atgal! — kalbė
jo žmogus, pavargęs ir pailsęs. — 
Negrįšiu, kol neišgirsiu saulės 
giesmės. Negrįšiu bė švyturio aky
se, kuris švies visas mano naktis! 
Kas iš to slėnio, kurį dar regiu -ten 
žemai. Nieko jame jau neliko, kas 
primintų jo pavidalą, jo formas ir 

kontūrus, jungiančius savyje ir 
mane. Kas dabar iš to bespalvio 
blyno, ant kurio kadaise rėmėsi 
mano kojos. O tu, niekingas žemės 
trupinėli! Palik sau vienas su savo 
šalta naktimi, aš einu ten, — žiū
rėjo pakėlęs akis, — ten, kur yra 
mano drąsios, dieviškos širdies vi
sų lūkesčių išsipildymas. Ar yra 
kas ūžėtai gražesnio visoje žemėje 
ir plačiame danguje? Ten aš rasiu 
laiko ir tylos užvertas akmenines 
duris, kurias tuojau atidarysiu. Pa
liesiu savo rankomis laiko pradžią 
ir pakreipsiu jo tėkmė. Aš atsisto
siu joje kaip naujas žmogus su 
dieviška šviesa akyse ir vietoje 
kruvinų kojų aš turėsiu saulėtekio 
paukščių sparnus. Nudegę mano 
kojų padai nelies daugiau kietojo 
kelio. Aš kaip žaibas praskrisiu že
mę, išgąsdindamas ten slėnyje 
snaudžiančią mirtį Ne, ne, negana 
to, kiek pasiekiau. Šita saulėtekio 
kalno šviesa, kuri dabar suklupo 
man po kojų, be savo apgaulingo 
spalvų žėrėjimo nieko daugiau ne
davė. Eisiu dar aukščiau, ten į pa
čią viršūnę! — ir vėl jis pakilęs 
kantriai žingsniavo. '— Aukštyn, 
tik aukštyn! — degė jo akyse 
neužgesinama ryžto ugnis,' o su
kąstuose dantyse laikėsi nepalen
kiama stiprybė. Jis taip vis ėjo, 
kilo aukštyn ir aukštyn pro rūs
čius tarpeklius, kabindamasis sli

džiomis uolomis, pakilusiomis ties 
pat mirties nasrais. Bet jis nežiū
rėjo į jas. Jo akys buvo įsmeigtos 
tik į aną aukštybę, kuri turėjo iš
kelti jį virš grasinančio rūstumo ir 
šaltos, akmeninės bedugnės kak
tos ...

Staiga žmogus sustojo. Spalvuo
ta, plati vaivorykštė išsitiesė po jo 
kojomis. Kokia ji buvo graži ten 
žemai, kai jo akių žvilgsnis galėjo 
kristi iš aukštybės į ją. Ten verkė 
žemė ... Tai jos ašaros dabar spin
dėjo tuo pačiu saulėtekio žėrėji
mu, kuris klūpojo ištiesęs rankas 
ant kalno viršūnės. Tie patys švie
sūs saulės paukščiai, vilioję jį 
aukštumon, leidosi dabar nuo kal
nų viršūnių žemyn ir tūpė ant to 
nuostabaus spalvuotojo rato.. Žmo
gus žiūrėjo žemyn labai nustebęs. 
Žemės jau nesimatė. Balzganas rū
kas tesisupo. po jo kojomis, pali
kęs jam tik aukštumos spindėjimą- 
Žmogus nusigandęs apsidairė. Ten, 
kur prieš valandėlę matė savo pa
liktą tamsų, beformį slėnį su juo
dais taškais ir šilko gijomis, teliko 
tik spindintis taškas spalvuotoje 
vaivorykštės juostoje. Kaip bran
gakmenio akelė žiede, jis dabar 
nedrąsiai švysčiojo dangaus aukš
tybės atspindyje, tai išnykdamas, 
tai vėl užsidegdamas nustebusio 
žmogaus akyse.

(Bus daugiau)
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VILKUTAITI - KETURAKI 
AMŽINYBĖN PALYDINT

(1869—1948)

Vienas po kito baigia trauktis 
iš mūsų arpo XIX a. pabaigos ir 
XXa pradžios mūsų tautos kovo
tojai ir kultūrininkai. Rugsėjo 11 
d. Augsburgd ligoninėj mirė vie
nas iš paskutiniųjų ano meto mū

J. Vilkutaitis-Keturakis su žmona

Rašytojas V. Ramonas atsiliepia
Iš nuvykusių Australijon ma

ža atsiliepimų. Dar vis žmonės 
nebaigė įsikurti ir susirišti su 
likusiais. O ir jų atsiliepimus 
tenka vertinti kaip atskiro- žmo
gaus pergyvenimus ir likimą, 
kurio nereiktų7 suplakti su kitų 
nuvykusių likimu. Bet mums 
brangus kiekvienas lietuvis, ir 
kiekvieno jų likimas tolimam 
krašte mums įdomus kaip tos 
pačios šeimos nario. Šiuo tarpu 
turim progos duoti fragmentą iš
rašytojo V. Ramono gyvenimo 
Australijoje! — Red.

Nuvažiavus iš pat pradžių „ne
reikėjo dirbti, nes visą tą laiką 
gyvenau Bonegi’.loj, stovykloj, kur 
mus mokė angliškai ir skirstė dar
bus. Vyrus iki 36 metų amžiaus 
siuntė į cukrinių nendrių plantaci
jas. Darbas tenai akordinis, už
dirbti gali daug, jeigu yra sveiki 
ir stiprūs, bet darbas labai sunkus 
ir be to, labai karšta. Kurie ne
norėjo į tą cukraus pramonę va
žiuoti, tai susilaukė grasinimų — 
siusią atgal į Vokietiją. Ką darysi
— vyrai sutiko. Uždirbt uždirbs, 
pakelt viską pakels, tik gaila, kad 
tarp jų daug yra tokių, kurie ką 
uždirbo, tą ir prašvilpė. Tai vis 
tie, kurie buvę ir rytuos, ir Itali
joj, ir Prancūzijoj ir , . . visur.

Aš pats pakliuvau į miškus. 
Vieną savaitę dirbau pušyne, ne
toli Australijos sostinės, kalnuos. 
Pjausčiau pušų šakas piūklu, pri
taisytu prie ilgos karties. Gyve
nom visi palapinėse. Klimatas ge
ras — 15 rugpiūčio buvo gražiai 
pasnigę. Padirbau savaitę, ir iš
kėlė į kitą vietą, kur jokių kalnų 
nėra! Į šią naują vietą vežė sunk
vežimiu dvi djenas. Išskyrė iš vi
sos grupės ir atvežė čia mus tris
— mane, vieną filos. daktarą, estą, 
vieną istorijos profesorių, irgi es

sų rašytojų J. Vilkutaitis-Ketura- 
kis, pagarsėjęs savo komedija 
„Amerika pirtyje“, kuriai mūsų 
dramos ir teatro istorijoj tenka 
žymi vieta.

Anais priespaudos laikais slap-

tą. Naujoj vietoj kol kas dirbu gi
rininkijos raštinėj — su planimet- 
ru pagal brėžinius skaičiuoju‘nau
dingus ir nenaudingus miškų plo
tus. Vėliau gausiu kitokio darbo 
— tai lentpjūvėj kažką skaičiuoti, 
tai miške šiek tiek pakirtėti ir tt. 
Dirba čia dar keturi lietuviai — 
agronomas, matininkas ir du 
paprasti darbininkai. Kaip ilgai 
čia teks būti, nežinau. Gal vėl kur 
iškels, o aš taip nepakenčiu važi
nėjimų! Šitoj vietoj vasarą būna 
iki 47 Celsijaus, daug gyvačių, 
uodų ir tt. Gyvenam čia mes me- 
diniuos barakuos. Kiekvienas tu

Is Paryžiaus i provincija
Weltpresse praneša įdomų reiš- Į 

kinį pranzūzų spaudos raidoje. 
Palyginti su 1939 m., prieš prasi
dedant antrajam pasauliniam ka- 
rui, dabar Paryžiaus dienraščių 
skaičius nuo 28 nukrito iki 17. Jų 
bendras tiražas nuo 5,75 mil. egz. 
nukrito iki 4 mil. Įdomiausia, kad
Paryžiaus spauda mažiau skaito
ma provincijoje: iš 4,25 mil. nu
krito iki 2,5 mil. Bet tai nereiš- ( 
kia, kad prancūzų provincija ma
žiau skaito apskritai. Priešingai! 
Provincijoje išeinančių laikraščių 
tiražas per tą laiką pakilo nuo 
5,25 mil. iki 8 mil. Prieš karą I 
apie pusė prancūziškų dienraščių | 
buvo spausdinami Paryžiuje, šian- j 
dien tik trečdalis. Prieš karą 5 
prancūzai skaitė vieną provinci- I 
jos laikraštį, ir 4 vieną paryžinį; 
šiandien santykis labai pasikeitė: 
8 provincijos laikraščių egz. prieš 
2—3 paryžinių egz.

Turėdamas prieš akis tokį di
delį pasikeitimą per tuos devy- 
neris metus, laikraštis daro išva
dą, kad tai esąs ženklas, jog

prancūzų gyvenimas decemrali 
zuojasi, provincijos savaranku
mas auga, tai reiškiasi pirmiau
sia kultūrinėje srityje. Prancū
zams, kurie pripratę prie centra
lizacijos šimtmečiu^ šita dabar
tinė raida esanti ypačiai dėmesio 
verta.

ti, o vėliau ir vieši lietuviški vai
dinimai mūsų tautos atgijimo ir I 
susipratimo istorijoj turėjo dide- Į 
lės reikšmės. x Tai buvo ne tik 
kultūrinis pragiedrulys niūrioje 
to meto Lietuvos padangėj, bet 
ir proga lietuviams veikėjams su
sitikti, susipažinti, pasitarti, o'ki
tiems visiems sąmonėti, įgauti 
naujos dvasios. Lengva tad su
prasti, kokios svarboj turėjo kiek
vienas naujas lietuviškas dramos 
veikalas, kurių tuo metu labai 
trūko. Ypatingai, jei toks naujas 
kūrinys buvo geriau pasisękęs, 
aktualaus turinio, įmanomas vai
dinti mūsų to laiko teatre, kuris 
kūrėsi ir išaugo paprastoj Lietu
vos daržinėj. Tarp to meto mūsų 
dramos kūrinių ypatingai išsis
kyrė Keturakio 1895 m. išspaus
dinta komedija „Amerika pirty
je“, kuri susilaukė pavydėtino 
pasisekimo. 1898 m. jos vaidini
mas Palangoj buvo tikra tautinė
šventė, sutraukusi gausų būrį lie
tuvių inteligentų ir daugybę žiū
rovų iš Žemaičių krašto. Po to 
„Amerika pirtyje“ buvo vaidinta 
galima sakyt kiekvienoje Lietu
vos parapijoje, neliko Lietuvoj 
kampo, kuriame nebūtų žinomi 
Bekampis, Faibčikas ir kiti tos 
komedijos veikėjai. Pagerbiant jo 
nuopelnus, J. Vilkutaitis - Ketu
rakis pereitų metų suvažiavime 
buvo išrinktas Lietuvių Tremti
nių Rašytojų Sąjungos garbės 
nariu. x

Laimė lėmė J. Vilkutaičiui su
laukti Lietuvos nepriklausomy
bės, kuo, deja, daugelis mūsų ano 
meto kovotojų neturėjo laimės 
pasidžiaugti. Jis galėjo pasigėrėti 
gausiais vaisiais sėklos, kurią 
anuomet sėjo. Deja, jam teko per
gyventi ir naująją tautos nelai
mę, o pačiam baigti savo dienas 
tremtyje, nors taip troško nors 
bent numirti tėvų žemėje.

A. G.

I 
I

rim po kambariuką, bet po tokį 
mažą, kad <161 knygų ir drabužių 
nėra kur padėti — taip ir stovi 
dėžėse. Ramumėlis čia! Artimiau
sias miestelis (koks tūkstantis gy
ventojų) yrą už 40 kilometrų. Tie
sa, yra kaimelis už 10 kilometrų, 
kur mes galime šį tą nusipirkti, 
bet australai tą kaimelį miestu 
vadina.

Vadinasi, pradėsiu dirbti ir . 
gyventi.

Šandien rašau laiškus į visas 
pasaulio puses. Noriu susirišti su 
visais . . . Pažiūrėsiu, gal atsiras 
laiko šį tą parašyti . . .

logolstadto Uetuvių-ukrainiečių baleto mokykla

Eichstatto kunigų seminarijos lietuviai klierikai, užbaigę 1948 m vasaros 
semestrą, su seminarijos rektorium prel. dr. Evangelist Johann Stigler 
(sėdi trečias iš kairės) ir lietuvių rektorium kun. dr. Pranu Maneliu (sėdi 
ketvirtas iš kairės). j. Gaidžio nuotr.

Leidinys Vydūno 80m. amžiaus 
sukakčiai paminėti

„Mūsų Kelias“ ką tik išleido A. 
Merkelio redaguotą veikalėlį š. 
m. kovo 22 d. 80 metų amžiaus 
sulaukusiam mūsų rašytojui ir 
filosofui Vydūnui pagerbti. Trem
ties sąlygos bus neleidusios pil
nai ir išsamiai monografijai apie 
šį mūsų didįjį žmogų pasirodyti. 
Reik manyti, kad šis darbas vis 
dėlto bus atliktas.

Šioj daugiau brošiūrinio pobū
džio knygutėj surinkta eilė straips
nių, atsiminimų, dabar parašytų 
ar jau anksčiau spausdintų, apie 
Vydūną tremtyje, kurių paskuti
nysis supažindina su rašytojo pa
sitraukimu iš savo gyventų vietų 
Jr su šiurpiais nuotykiais to pasi- 
’traujdmo metu. Daugiau ar ma-
žiau betgi su jais buvom ir iš 
periodinės spaudos susipažinę. 
Atsiminimų apie Vydūną čia yra 
parašę Dr. J. Šaulys (Šveicarijoj), 
prof. J. Končius (savotišku stili
um, poetizuojančia forma), M.
Vaitkus apie Jakšto ir Vydūno 
susitikimą prie vieno stalo, gan 
lanksčia, jūmoristine forma), A. 
M. Katiliškis, J. Strolia, A. Krau
sas (apie Vydūno gyvenimą ir 
veiklą Telšių gimnazijoj). Svar
bus čia ir Pr. Markelio straipsnis 
„Kaip suprasti Vydūną?“, spaus
dintas „Varpuose“ 1943 m. Vydū
no 75 m. sukakties proga. Straips
nyje duota keletas reikšmingų 
mostų, kaip suprasti simbolinę 
Vydūno kūrybą. Literatūrą mo
kykloj dėstantiems šie analitiniai 
nagrinėjimai bus itin pravartus.

Iš atsiminimų, galima sakyti, 
susidarome vis dėlto ryškesnį ar 
blankesnį Vydūno vaizdą, tačiau, 
šalia Vydūno literatūrinio pana- 
grinėjimo, pasigendame pagrin
dinių jo filosofijos bruožų perž
valgos. Ji čia būtų buvus pra
varti ir vietoj. Tas būtų nau
dinga ir jaunimui, kuris su dera
mu supratimu turi ir gali prieiti 
prie vieno mūsų žymiausiųjų ra
šytojų.

Leidėjų nebuvo tai numatyta 
kaip reprezentacinis leidinys, nes*

išleista itin kukjiai, gal net per 
kukliai, palyginus su kitais leidi
niais, bet atsimenant, kad apie 
Vydūną šios reikšmingos sukak
ties proga turėtų pasirodyti ir 
pilnesnis . bei vientisas veikalas 
tebūnie jis kaip pakopa į tą lau
kiamą veikalą. A. T.

Kultūros pasauly
NAUJA KAZIO BRADŪNO 

KNYGA
Kazys Bradūnas parengė ir ati

davė spaudai naują savų eilėraš
čių rinkinį „Apeigos“. Knygą 
leidžia „Sodyba“ Mūnchene. ,

Nauja latvių opera
Latvių kompozitorius Bruno 

Skulte, gyvenąs Oldenburgo sto
vykloje, šiomis dienomis baigęs 
komponuoti naują operą „Vilka- 
te". Libretas parašytas dramos ar
tistės Tonijos Kalves pagal pra
garsėjusį Ilonos Leimanes romaną 
„Vilkačų mantiniece" (Vilkolakių 
įpėdinė). Šioje grynai latviško tu
rinio operoje atvaizduotas latvių 
kaimo žmonių gyvenimas pereito ( 
amžiaus pabaigoje. Opera tūri 3 
veiksmus, 5 paveikslus ir joje pa
naudota daug tautinio elemento, 
k. a. liaudies dainų, šokių, seno
vės papročių i. p. Jei leis sąlygos, 
operos pirmas paveikslas bus su
vaidintas Baltijos kultūros savai-' 
tėję Oldenburge, rugsėjo pabai
goje. Tenka pažymėti, kad B. Skul- 
tes, kaipo vieno aktingiausių lat
vių muzikų, pastangomis savo lai
ku Oldenburge susibūrė operos 
ansamblis, kuris jau suvaidinęs net 
keletą operų. LLVSB

Nepaprastas knygos pasisekimas
J3uv. Latvijos Seimo narys Bru

no Kalninš Švedijoje parašęs kny
gą (švedų kalboje) „Ar Sovietų 
Sąjunga yra socialistinė valstybė". 
Per dešimt dienų šios knygos iš
parduota 10.000 egz., kas Švedijos 
sąlygose laikoma rekordu. Savo 
knygoje autorius įrodo, kad So
vietų Sąjunga visiškai nutolusi 
nuo kadaise deklaruoto lygybės 
principo ir klasių socialinis skir
tumas dabar daug didesnis, negu 
caro laikais. LLVSB

„San Michelio knyga“ 41 kalba
Švedų rašytojo Axel Munthes 

„San Michelio knyga“ yra išvers
ta į 40 kalbų (tarp jų ir į lietuvių 
kalbą). Dabar ji verčiama į ara
bų kalbą. 90 metų amžiaus Axel 
Munthe, buvęs Švedijos karalie
nės Viktorijos ‘gydytojas, dabar 
gyvena Stockholm© karališkuose 
rūmuose kaip asmeninis kara
liaus Gustavo svečias.
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A. a. savanoris kūrėjas
kapitonas Bonaventūras Lapas

Rugsėjo 6 d.' gavau trumpą, 
skaudžią žinią, jog Ingolstadto 
ligoninėj po ilgos, sunkios ligos 
mirė kap. Bonaventūras Lapas, 
Dėl tolimos kelionės negalėda
mas atsisveikinti su velioniu, no
riu nors šiomis eilutėmis ^savo 
buvusį valdinį ir patikimiausią 
pareigūną prisiminti ir pagerbti.

A. a. Bonaventūras Lapas gimė 
ir augo Šiaulių apskrityje. Kari
nę prievolę atliko prieš pat pir
mąjį Pasaulinį karą Petrapilyje. 
Už sąžiningumu ir drausmingu
mą, paleidžiant į atsargą, buvo 
pakeltas į „zauriad - činovniko“ 
laipsnį. Įstojęs į Lietuvos kariuo
menę karo valdininku, vėliau bu
vo pakeltas administracijos lei
tenantu. Daugiausia tarnavo 4 
pėst. pulke ir pirmosios divizijos 
štabe, kur ėjo įvairias pareigas. 
Vėliau jam buvo patikėtos aukš
tesnės pareigos, atitinkančios ka
pitono laipsniui. Kaip užsitarna
vęs karys, atsidavęs pareigoms, 
aukštos moralės pareigūnas a. a. 
Lapas bent tris kartus buvo pri
statomas pakėlimui į kapitono 
laipsnį, tačiau kiekvieną kartą, 
kai kandidatai būdavo patiekia
mi valstybės prezidentui pasira
šyti, jo. pavardė būdavo išbrau
kiama. Vėliau teko patirti ir to
kio elgesio motyvai: esą iš pati-

Krašto ūkio atstatymo reikalu suvažiavimas
Schw. Gmuendėje rugsėjo 9-11 d. 

įvyko antrasis šios rūšies suvažia
vimas. Pirmasis buvo sušauktas 
užpernai Augsburge.

Kai kas nustebęs klausia: — 
Kam iš viso toks suvažiavimas 
reikalingas? Juk savojo krašto ne
turime? — Bet užtat kiekvienas 
nenustojame vilties, kad sugrįši
me į savąjį kraštą, todėl ir tenka 
ruoštis tam grįžimui iš anksto. Ir 
į šį suvažiavimą susirinko ne kaž
kokie svajotojai. Čia atvyko veik 
išskirtinai inžinieriai, agronomai, 
ekonomistai, — taigi praktiškų 
specialybių realizmą mėgstą žmo
nės. Dėl tos pačios priežasties ir 
visas 3-jų dienų suvažiavimas įvy
ko darniai, labai darbščia nuotai
ka, šūkiu: „Tau tėvyne". Mūsų 
vadovaujantieji veiksniai šiam su
važiavimui rūpestingai ruošėsi, 
sumaniai parengdami darbų tvar
ką.

Pirmąją suvažiavimo dieną įvy
ko suvažiavimo atidarymas, svei
kinimai. Toliau sekė mūsų vado
vaujančių veiksnių ir kitų asmenų 
platūs ir išsamūs pranešimai.

Tikrąs ir esminis suvažiavimo 
darbas vyko antrąją dieną, kai 
dalyviai pasidalino sekcijomis, t. 
y. Šiauresniais specialistų rateliais 
svarstyti savo srities specifiniams 
reikalams. Sekcijos apėmė veik 
visas krašto ūkio šakas:, susisie
kimą, energetiką, žemės ūkį, miš
kininkystę, statybą, pramonę, ama
tus ir kt. /

Sekcijų posėdžiams buvo pa
naudotos visos laisvos salės ir 
patalpos. Stovyklos gyventojai ste
bėjo neįprastą vaizdą, kai kiemo 
viduryje, medžio paunksmėje prie 
bylomis apkrauto stalo sėdi žmo
nės ir kalba, tariasi. Tai agrono
mų sekcija pasirinko sail posė
džiams vietą gryname ore, nes 
laisvų patalpų neužteko.

Sekcijų posėdžiuose skaityti 
išsamūs, rūpestingai paruošti re
feratai. Juose buvo iškelti krašte 
esami trūkummai, jų pašalinimo 
būdai, ateities veikimo gairės. Re
feratai čia pat sukeldavo diskusi
jas, ginčus, suprantamus šio siau
ro ratelio specialistams. Klausi
mui visiškai išryškėjus, buvo da- 

kimų šaltinių sužinota, kad lt. 
Lapas yra lenkiškos kilmės, len
kiškos orientacijos. Tačiau tai

A. a. kapit. B. Lapas

buvo netiesa. Penkeris metus bu
vęs jb pulko vadas ir 10 metų | 
divizijos vadas geriau pažino už 
„patikimus“ šaltinius savo valdi
nį, kuris iš tiesų buvo tikras lie
tuvis, praktikuojąs katalikas ir 
garbingas karys.

romos išvados ir priimamos rezo
liucijos. Trečią dieną vėl plenu
mo posėdis. Sekcijų pirmininkai 
praneša sekcijų rezoliucijas. Po to 
seka bendros diskusijos, kurios 
užėmė daug laiko.

Suvažiavimą baigiant, jo pirmi

RUGSĖJO AŠTUNTOJI KEMPTENE
Raudonajai lavai plaukiant, mes 

su nedrebančia širdimi stovėkime 
kaip senovės Romos karys savo 
poste, Vezuvijaus lavai išsiveržus, 
— pareiškė komiteto xpirm. pik- 
N. Tautvilas savo kalboje iškil
mingam tos dienos minėjime, gau
siai dalyvaujant vietos bendruo
menės nariams. Po pirmininko kal
bos buvo gana įvairi meninė pro
grama, kurią išpildė solistai Ar- 
monienė, Daugėlienė ir Ciemenis, 
muz. P. Armonas >r jo vadovau
jami mišrus ir vyrų chorai ir gim
nazijos mokiniai, pašokdami kele
tą tautinių šokių. Iš ryto, pake
liant vėliavą stovyklos kieme, kur 
buvo susirinkę organizuoti skau
tai ir apstokas būrys tautiečių, 
žodį tarė prof. Paltarokas, iškel
damas aikštėn tos šventės reikš
mę, skatindamas pasitikėti lietuvių 
tautos genijum. Pamaldų metu tu
riningą pamokslą pasakė prol. 
kan. J. Meškauskas, primindamas 
tremtinių pareigas savo tėvynei, 
kuri laukianti, kad grįždami par- 
vežtumėm dovanų savo gyvybę, 
sveikatą ir taip pat gražų jaunimo 
prieauglį. Tautos Šventės proga 
gimnazijos mokiniams turiningą 
pasakytą skaitė vicedir. J. Eidėnas. 
GRAŽUS KONCERTAS DARBO

KUOPOS VYRAMS
Hanau lietuvių stovyklos meno 

ansamblis „Dainava“ ir pučia
mųjų orkestras „Lithuanica“ rug
sėjo 10 d. Langendiebach darbo 
kuopų vyrams davė puikų aukšto 
meninio lygio koncertą. Koncer
tas įvyko gamtoje, prožektorių 
šviesoje, Į šį retą koncertą atsi
lankė amerikiečių armijos vietos 
įgulos karininkai ir kariai ii* mū
sų vyrai. Koncertas praėjo su di
deliu pasisekimu. Puikiai paruo
šti „Dainavos“ vyrų ir mišrus 
chorai, vadovaujami muz. Br. Jo-

A. a. Bonaventūras Lapas, 20 
metų ištarnavęs leitenantu, pa
galiau buvo atleistas atsargon 
kapitono laipsniu. Tačiau tas 
praktiškos reikšmės neturėjo, ir 
kap. Lapas mieliau būtų likęs 
leitenanto laipsny, kaip’ per 20 
sąžiningos tarnybos metų.

Išėjęs atsargon ir gyvendamas 
savo ūkyje netoli Telšių, kap. 
Lapas ryškiai įrodė, kad jis yra 
tikras karys ir savo tėvynės sū
nus. Išmušus 1941 m. birželio 
mėn. 22 d., jis vienas iš pirmųjų 
įsijungė į partizanų eiles ir akty
viai veikė kaip partizanų dalinio 
vadas Luokės rajone.

Tuo tarpu ne paslaptis, jog da
lis tų generolų, pulkininkų, ma
jorų ir kt., kuriems nesudrebėjo 
ranka, atstumiant sąžiningą karį 
nuo užpelnytos garbės, užmiršo, 
kas esą, ir nuėjo tarnauti sveti
miesiems.

Bonaventūrai, savo amžiaus 
gražiausius metus tu paaukojai 
savo tėvynės ir tautos gerovei. 
Tu stovėjai savanorių — kūrėjų 
eilėse ir vėliau ištikimai tarnavai 
tik savo tėvynei. 15 metų man 
buvai patikimiausiu valdiniu ir 
pareigūnu. Tebūnie Tau lengva 
Bavarijos žemelė“.

Tuo pačiu velionies šeimai reiš
kiu nuoširdžios užuojautos jaus
mus. Tepalengvina Jūsų skaus
mą ir liūdesį žinojimas, jog jūsų 
vyras ir tėvas buvo ištikimas tė- , 
vynės sūnus, praktikuojąs kata
likas ir garbingas karys.

Pranas Tamašauskas

ninkas prof. dr. Kolupaila pabrėžė 
padarytų nutarimų svarbą ir ak
tualumą, kvietė planavimo darbus 
tęsti net jr išemigravus į platųjį 
pasaulį ir linkėjo tretįjį suvažia
vimą sušaukti Vilniuje.

J. Tamaitis

nušo, davė lietuvių kompozitoriii 
gražių dainų, gi pučiamųjų orke
stras „Lithuanica“, taip“ pat va
dovaujamas muz. Z. Jonušo, iš
pildytais kūriniais programą pra
turtino. Pabaigoje „Dainavos“ 
ansamblis davė dainų ir tautinių 
Šokių pynę A. Škėmos „Kryžke
lė“, kuri paliko žiūrovams malo
nų įspūdį, gi kitataučiai žavėjosi 
mūsų liaudies meno gražumu. 
Amerikiečiai visą programą nu
filmavo ir įrašė į plokšteles.

J. Vargūnas

Lietuvių ir vokiečių krepšinio komandos dalyvavę š. m. rugsėjo 10 d. 
tarpvalstybinėse rungtynėse. (Viršuje — lietuviai, apačioje — vokiečiai.)

K. Daugėlos nuotr.

Kanadoj kuriasi Vargdieniu
Seserys - lietuvaites

JAV keletas Vargdienių Se- 
(marijampoliškių) persikėlė įserų

Kanadą ir Toronto kardinolas per
davė joms vesti vienintelį jo vys
kupijoje modernišką vaikų lop
šelį. Į šį besikuriantį naują lietu
vaičių vienuolyną pareiškė norą 
įstoti naujų, iš DP mergaičių. To
ronte attikusios postulatą, jo^ per
sikels į JAV atlikti novicijatą ir 
vėl galės grįžti į Kanadą arba pa
silikti dirŲti JAV, nes ši vienuo
lija, nors dar jauna Amerikoje, 
tačiau turi plačių užsimojimų lie
tuviškoje religinėje dirvoje. Be 
kitko, jos įsitaisė savo spaustuvę, 
pradeda leisti naują religinį lai
kraštį, imasi platinti vietoj ir čia 
Vokietijoje leidžiamas • religines 
knygas.

Vargdienių Seserys labai domi
si naujomis kandidatėmis ir siūlo 
norinčioms pasirinkti vienuolyninį 
gyvenimą stoti ne į kurį svetim- žvejys 
taučių vienuolyną, bet pas jas. | viškai laiminame".

PERMALDAVIMO IR MALDOS 
DIENOS

Kemptenas. — Partizanai kovo
ja ginklu ir aukoja gyvybę dėl 
Tėvynės laisvės, mes, tremtiniai, 
prisidėkime prie tos kovos mal
domis ir šv. Komunijos priėmi
mu, — kreipėsi per stovyklos ži
nių biuletenį parapijos klebonas 
kun. Stanevičius į kempteniečius, 
ragindamas devynis pirmuosius 
kiekvieno mėnesio sekmadienius 
paskirti nuo rugsėjo pradžios 
permaldavimo ir maldos dienomis 
už mūsų vargstančią tautą ir 
kenčiančius ir kovojančius bro
lius bei seseris. Rugsėjo 5 d. di
delė dalis kempteniečių, paklau
sę savo dvasios vado, priėjo iš
pažinties ir priėmė šv. Komuniją, 
— ypač daug prie Dievo stalo 
artinosi vyrų.

— Kun. Juozas Panavas, nuo 
1945 metų gruodžio mėn. 1d. bu
vęs vietos „Maironio“ vardo gim
nazijos kapelionu ir apie pusan
trų metų LRK vietos skyriaus 
valdybos nariu, rugsėjo 6d. išvy
ko į naujas pareigas darbo kuo-

į Coli. PETRĄ BRIZGI ir 
dantų gydytoją EMILIJĄ 
BANIUKAITYTIj, sukūrusius

| lietuvišką šeimos židinį nu?- 

Kreiptis tuo reikalu į Sister M. 
Apollinara, 9 Wellesly Place, To
ronto, Canada arba Sister M. Au
gusta Immaculate Conception Con
vent, R. F. D. 2, Putnam, Conn. 
USA.

POPIEŽIAUS ŽODIS ITALIJOS 
KATALIKAMS MERGAITĖMS

Šv. Tėvas nusiųsdino Italų Ka
talikų Akcijos Mergaičių Sąjungos 
Centro Valdybos pirmininkei dak
tarei Karmelai Rossi savo foto
grafiją su autografu trisdešimties ‘ 
metų Mergaičių S-gos" sukakties 
protja. Sv. Tėvo užrašyti žodžiai 
yra tokie: „Tyro elgesio, tvirto 
tikėjimo, deganti Kristaus meile, 
karšta apaštalavime, gailestinga 
vargšams ir nužemintiesiems, ne
pabūgstanti kovoje su Dievo ir 
Bažnyčios priešais: tai šūkis Kat- 
Akcijos Mergaičių S-gai, kurią tė-

pų kapelionu. Moksleivių ateiti
ninkų prof. St. Šalkauskio vardo 
kuopa savo dvasios vadui išvy
kimo išvakarėse surengė išleistu
ves naujai įrengtoje moksleivių 
ateitininkų romovėje. Moksleiviai 
išvykstančiam kapelionui įteikė 
adresą ir gėlių. Čia su buv.‘ ka
pelionu buvo atsisveikinta kolo
nijos, gimnazijos ir bendramin
čių, vardu. Naujuoju gimnazijos 
kapelionu skiriamas iš Kasselio - 
kun. Jonas Klimas. ea.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ TARPPARLA
MENTINES UNIJOS DELEGATUS

Trečiadieni, rugsėjo 8 d., popie
žius savo vasaros rezidencijoje 
priėmė 400 šiuo metu Romoje 
vykstančios tarpparlamentinės uni
jos konferencijos atstovų. Savo 
trumpam žody, pasakytam prancū
zų kalba, popiežius ragino delega
tus dirbti „tikrojo teisingumo tarp 
visų tautų ir visų žmonių“ labui-

Šioje audiencijoje, trūko delega
tų Rytų Sovietų orbitos valstybių 
ir Suomijos bei Ispanijos. (CDM)

JAU IŠĖJO NAUJAS „AIDŲ“ 
NUMERIS

Turinyje: Kun. V. Balčiū
nas — Gyvoji dvasia“, Stasys 
Yla — „Maldos“, Juozas Gir
nius — „Gamtos praradimas“, 
Jonas Aistis — „Poeto da
lia“ (eilėraštis), Antanai Vai
čiulaitis — „Italijos vaizdai“,

n i s — Vytautą Didijį prisimi
nus“, Kazys Bradūnas — 
„Protėvių dausos, Žirgas, Tauto
dailė, Ištroškus, Tėviškės papė
dėj“ (eilėraščiai), P. Juozai
tis — „Valstybinė ir privatinė 
iniciatyva ūkyje“, Aloyzas 
Baronas — „Vakare“ (eilėraš
tis), O. M i 1 a š i u s „Rugsėjo Sim
fonija“ (išvertė A. Vaičiulaitis), 
P. Jurgėla — „Amerikos užsie
nių politika“, V. Kazokas — 
„Audra stiklinėje“. KŪRYBOS 
PASAULY — Le on as M iš ki
nas — „Pulgio Andriušio lyri
nės apysakos“, Algirdas Mi
ku 1 ė n a s „Naujų kelių ilgesys, 
arba žvilgsnis į „Žvilgsnius“, V a- 
clovas Biržiška — „Prie St 
Barzduko straipsnio apie Kaži-’ 
mierą Jaunių“, Prof. Stepo
nas Kolupaila — „Įdomios 
smulkmenos iš didžiųjų žmonių 
gyvenimo“, D r. J. Orinius — 
„Lietuvių kultūros muziejus Ame
rikoje“, Vaclovas Biržiška 
— „Atsakymas p. J. Griniui“ ir 
K. — Amerikiečių teatras.

PADĖKA

Ponui J. S. Kemptene, paauko
jusiam „Žiburiams'' 10 DM, nuo
širdžiai dėkojame.

Administracija
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALF-o pranešimas emigracijos reikalu
Neseniai atvykęs j Vokietiją 

Jungtinių Valstybių DP Komisijos 
pirmininkas p. U. Carusi šio mėn. 
9 d. turėjo pasitarimą su visų šal
pos orgąnizacijų direktoriais 
Frankfurte ir sekančių dieną Hei
delberge su Eucomo atstovais ir 
kai kurių šalpos organizacijų 
direktoriais. Šiuose pasitarimuose, 
kuriuose dalyvavo ir BALF—o at
stovė, buvo suteiktos prelimina
rinės informacijos apie DP biliaus 
vykdymą.

Norintieji važiuoti pagal tą bi- 
lių į JV—bes privalo turėti darbo 
ir buto garantijas, kurios gali ir 
nebūti samdos ar atitinkamai nuo
mos sutarčių formoje, o gali būti 
ir bendresnio pobūdžio notaro pat-, 
virtinti pasižadėjimai. Tokie dar
bo ir buto patikinimai turi būti 
davėjų dviejuose egzemplioriuose 
pasiųsti DP Komisijai Vašingtone 
(DP Commission, Washington, DC.). 
Geriausiai tai padaryti per BALF-o
Centrą (105 prand Street, Brook
lyn, 11, N.Y.), kad BALF—as galė
tų apie tai painformuoti savo 
Įstaigą Vokietijoje, kuri seks ati
tinkamos bylos eigą.

Biliui vykdyti DP Komisija 
paskirs visą eilę selektorių (iš 
Amerikos * piliečių tarpo), kurie 
parinks pagal išleistas instrukcijas 
ir pagal patiektus darbo ir buto 
užtikrinimus emigrantus. Toliau 
parinktuosius tirs CIC tokia pat 
tvarka kaip ir iki šiolei ir, be to, 
ims aplikantų pirštų atspaudus, 
kuriuos lygins su savo centrine 
kartoteka Vokietijoje, apimančia 
nusikaltusių asmenų pirštų atspau
dus. Tjems tremtiniams, kurie bu
vo jau labai seniai CIC klausinėti, 
bus atliktas papildomas tyrimas. 
Toliau eis gydytojų patikrinimas 
ir visos bylos peržiūrėjimas, kurį 
atliks specialūs DP Komisijos pas
kirti valdininkai (case ,,analysts"), 
šie perduos bylas konsulatams, 
kad pastarieji išduotų vizas. Gali 
būti, kad konsulų atstovai lankys 
pereinamas stovyklas ir tenai iš
davinės vizas, tačiau tatai dar ga
lutinai nenustatyta.

Siame darbe šalpos organizaci
jos talkininkaus, perduodamos dar
bo ir buto užtikrinimus DP Komi
sijai, informuodamos ir paruoš- 
damos tuose užtikrinimuose pažy
mėtus asmenis ir šeimas; parūpin- 
damos darbo ir buto užtikrinimus 
tiems, kurie patys jų negali pa
sirūpinti; patiekdamos kandidatus 
DP Komisijos atstovams tais atve
jais, kai pastarieji gaus iš savo 
komisijos nevardinius pareikala
vimus emigrantams (nevardinis 
darbo ir buto užtikrinimas); tflobo- 
damos tremtinius nuo to momen
to, kai jie pasieks atitinkamą 
Amerikos uostą ir kt.

Biliaus vykdymp programa da
bar susideda iš dviejų dalių. Pir
mą dalį sudaro trumpalaikė pro
grama, kurios tikslas paruošti ir 
išgabenti du laivu (apie 1200 as
menų), kurių vienas turi išplaukti 
spalių 12 d., o antras spalių 17 d. 
Šiems laivams užpildyti bus paimti 
tie tremtiniai, kurių bylos konsu- 

. latuose jau anksčiau tiek paruoš
tos, kad jų išvažiavimas nebūvi 
galimąs tik dėl kvotos numerių 
trūkumo, vadinasi, tų, kurie yra 
CIC apklausinėti, gydytojų pati
krinti ir kitus formalumus atlikę. 
Jeigu jie neturės reikalingų buto 
ir darbo užtikrinimų, tai jų sąrašai

bus pristatyti atitinkamoms šalpos 
organizacijoms, kurios 'turi teisę 
išduoti tokius užtikrinimus, kad ir 
nenurodydamos konkretaus buto 
ar darbo.Jei tokių paruoštom by
lom kandidatų nesusidarys pakan
kamas skaičius, tai papildomai bus 
imami tie, kuriems yra įteikti dar
bo ir buto užtikrinimai DP Komisi
jai Vašingtone, o antroje eilėje ir 
tie, kurie čia patys betarpiškai to
kius užtikrinimus pristatys. Todėl 
visi lietuviai tremtiniai, kurie to
kius užtikrinimus yra gavę iš sa
vo giminių ir draugų, iš kurių ati
tinkamas egzempliorių skaičius 
nėra užtikrinimų davėjų pasiųstas 
DP Komisijai Vašingtone, kvie
čiami tuojau atsiųsti paštu savo 
darbo ir buto užtikrinimus BALF-o 
Įstaigai (Mūnchen, 27,. Rauchstr. 
20), kuri juos patieks ‘atitin
kamiems organams. Kartu čia pa
brėžiama, kad tuo tarpu nevyk-1

Amerikos „didieji" apie rimta tarptautine padėti
VAŠINGTONAS. Paskutinių die

nų žymiausių JAV asmenybių pa
reiškimai rodo, kad tik tvirtu 
pasiryžimu ir Amerikos karinių, 
pajėgų stiprinimu gali būti išsau
gota taika.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
užšienio reikalų min. George C. 
Maršalis, pablogėjusios tarptau
tinės padėties akyvaizdoje, atei
nančiame JT visuotiniame suvą-

PRANCŪZIJOJE PADĖTIS 
TEMPIASI

Paryžius. Paryžiuje 9.15 įvyko 
gatvių kovų tarp streikuojančių ir 
policijos. Abiejose pusėse buvo 
sužeistų. Lėktuvų įmonių 13 000 
darbininkų ir Renault įmonės 
31 000 darbininkų išėjo į streiką. 
Apie streikus pranešama ir kitose 
vietose. Prancūzijoje pakeltos 
duonos, pašto ženklų, rūkalų, al
koholio, geležinkelių ir kuro kai
nos.

Gen. de Gaulle rugsėjo 15 d. 
pradėjo propagandos kompaniją 
kurios metu anot de gaulistų parti
jos sekretoriaus, bus įvykdytas 
neoficialus tautos balsavimas. Vi
same krašte galima pirkti už 50 
frankų markutę, kurią prašo siųsti 
de Gaulliui. Ženklelių atspausdin
ta 10 mil. su įrašu: „Tautos labui
— taip". Iš gautų ženklelių de 
Gaulle galėsiąs spręsti apie savo 
pritarėjų skaičių. Visame krašte 
paskleista tūkstančiai plakatų, 
kviečiančių pasisakyti už de Gaul
le. Pats generolas pietų Prancūci- 
joje išvystė didelę veiklą, aplan
kydamas Tuloną, Aix, Avinjoną ir 
kitus .miestus. Orange gen. tarp 
kitko pareiškė: „Mums dar reikia 
daug atlikti. Aš esu pasiryžęs 
krašto likimą paimti į savo ran
kas ir esu tikras, kad atsiklausimo 
dieną tauta „taip" pasakys.

Dadžiai apgailestaudami
A. A. KUN. DR. P. PETRAIČIO

mirtį, taip anksti išplėšiusią jį iš tautos kovotojų ir darbinin-. 
kų tarpo,' Velionies artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

„Žiburių" Redakcija

doma dar jokia registracija ir nė- Pradžioje pagal DP bilių bus Ve
ra prasmės asmeniškai vykti į 
BALF-o Įstaigą registruotis arba 
informuotis. Visos reikalingos in
formacijos bus patiektos tuojau, 
kai tik bus gautos, per spaudą ir 
per Tremtinių Bendruomenės Or
ganizaciją. Taip pat ir registraci
ja, jeigu ji bus BALF-o vykdoma, 
vyks per Apylinkių Komitetus. 
Nedarykime nereikalingų išlaidų 
važinėjimams, kurie vis tiek nieko 
nepagelbės.

BALF-o Centras, turėdamas la
bai ribotus finansinius išteklius į 
JV-bes nuvykusiais tremtiniais rū
pintis, glaudžiai bendradarbiauja 
su žymiai turtingesne organizacija 
NCWC, ir tuo tarpu dar neturi 
teisės išdavinėti savo vardu buto 
ir darbo garantijų, "O tik organi
zuoja privačių asmenų garantijas. 
Organizacijų garantijas tuo tarpu 
teks parūpinti per NCWC ir kitas 
šalpos organizacijas, su kuriomis 
BALF—as bendradarbiauja. Daromi 
žygiai išgauti tokias teises ir 
BALF—ui. Šias teises turi pripa
žinti DP Komisija Vašingtone. Kai 
tik bus galimas vienoks ar kitoks 
minėtų garantijų išdavimas, trem
tiniai bus tuojau painformuoti apie 
jų gavimo tvarką.

Šiuo metu tokia prie pabaigos 
esančių bylų atranka vykdoma 
Frankfurto konsulate. Maždaug po 
savaitės p. Carusi bendradarbiai 
tam pačiam darbui atlikti persikels 
į Stuttgartą, o tenai pabaigę dirbs 
Mūncheno Konsulate.

žiavime pasiūlys tarptautinį gyny
bos paktą, kuris bus kaip ir Va
karų Europos Sąjungos papil
dymas. Prezidentas Trumanas ir 
žymūs JAV respublikonų politikai 
šiuo metu šį planą studijuoja.

Europos pagalbos plano admini
stratorius Paul G. Hoffmanas, rug
sėjo 14 d. kalbėdamas Amerikos 
laikraščių leidėjams, pabrėžė Mars- 
hallio plano reikšmę, apsaugojant 
Vakarų "Europą nuo jęomunizmo. 
Jei Europa taps komunistiška, 
JAV savo laisvę galės išsaugoti 
tiktai tapdamos karine valstybe. 
Bet tas pareikalautų tokių didelių 
išlaidų, kad .būtų priversta grieb
tis tam tikrų suvaržymy preky
boje, pramonėje ir net spaudoje.

Rugsėjo 13 d. Amerikos Moks
lui Skatinti Akademijoje pasaky
toje kalboje prez. Trumanas pa
reiškė: „Mes dar tebegyvename 
pavojingą laiką ir privalome taip, 
kaip niekada prieš tai, stengtis iš
laikyti mūsų karinį pajėgumą". 
Kariuomenės ir jūrų laivyno min. 
K. C. Royall ir J. L. Sullivan vie
šuose susirinkimuose pareiškė, kad 
geriaiišia priemonė užtikrinti tai
kai esančios striprios ginkluotos 
pajėgos.

AP iš Albany praneša, kad 
respublikonų prez. kandidatas

Maskvoje bus deramasi toliau
LONDONAS. Britų sluogsniuose 

manoma, kad Vakarų įgaliotiniai 
paskutiniojo rugsėjo 14 d. pasi
kalbėjimo metu įteikė Molotovui 
notą, kur reikalaujama, kad komu
nistų teroro veiksmai, kurių tiks
las trukdyti Berlyno miesto savi
valdybės darbą, nebebūtų toliau 
remiami. Tuose pat sluogsniuose

iMHtįioi is visut
Berlynas. Sovietų oficiozas „Tag- 

liche Rundschau" ketvirtadienį 
išėjo su 5 vai. pavėlavimu. Redak
cija paaiškino, kad tai įvykę dėl 
techniškų kliūčių spaustuvėj. Ko
respondentai praneša, kad laikraš
tis buvo sovietų sulaikytas dėl 
Vakarų valstybes puolančio 
straipsnio. Jo vietoj buvęs įdėtas 
nekaltas str. apie atstatymo pro
gramą sovietų ’ zonoj.

Berlynas. Aliantų policija, kaip 
praneša AP, griebėsi priemonių 
keturis vokiečių politikus — Dr. 
Suhr, Dr. Friedensburg, Neumann 
ir prof. Reuter — paimti ypatin- . 
gon savo globon/ nes sovietai no
ri juos suimti ir išvežti. Toliau 
pranešama, kad tie keturi vokie
čių politikai rusų yra kaltinami 
demonstrantų kurstymu ir šnipi
nėjimo . tinklo plėtimu prieš sovie
tus.

Frankfurtas. Amerikiečių, gene- , 
ralgubernatorius Lucius Clay spau
dos konferencijoj pareiškė, esąs 

-galimas dalykas, jog Amerika pa
reikš sovietam 'protestą prieš pen
kių vokiečių žiaurų nuteisimą. 
„Apskritai būtų keista kištis į sve
timos zonos vidaus reikalus, ypač 
kad amerikiečiai ten nėra įmaišy
ti, tačiau nepaprastos aplinkybės 
apie tokį protestą leidžia galvoti", 
pareiškė jis.

Londonas. Anglijos užs. reikalų 
min. Žemuosiuose Rūmuose savo 
kalboje pareiškė: „Jei mes pajėg
sime sukurti stiprią, laisvą, nau
ją Europą ir įstengsime atstatyti 
abiejų karų sugriovimus, tai gal’-' 
irias dalykas, kad pasaulis vėl 
įgautų lygsvarą. Buvęs užs. reika
lų min. Anthony Edenas tarp kit
ko pareiškė, kad dabartinė padė
tis rodo, jog gera valia pasaulyj 
dingsta. Cinitkas žiūrėjimas į vi
sus tarptautinius įsipareigojimus 
taiką dar nutolina.

Paryžius, IX. 16. 15,30 vai. Sau
gumo Taryba pirmą kartą Europo- 
je-Paryžiuje buvo susirinkusi •po
sėdžiui, kuriame buvo tartasi In
dijos ir Haidarabado karo klausi
mu. | t

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Paryžius. Jau Paryžiuj susirin

kusi Saugumo Taryba nutarė Hai- 
derabado klausimą įtraukti į savo 
darbotvarkę. Už balsavo 8, niekas 
nebalsavo prieš, o Sov. Rusija ir 
Kinija susilaikė.

Paryžius. Prancūzų vyriausybė 
patiekė parlamentui naują mokes
čių programą.'

Londonas. Britų imperijos’štabo 
šefas feldm. .Montgomery atsisakė 
nuo visų įsipareigojimų už Lon
dono, nes jis dėl įtemptos padė
ties esąs labai užimtas rūpinimusi 
gynybos reikalais. Taip pat britų 
sausumos ir jūrų pajėgų štefai tu
rėjo specialų posėdį su min. pirm. 
C. Atlee.

Londonas. Užs. reik. min. Bevi- 
nas Žem. Rūmuose-pareiškė, kad 
britai darys visa, kad sutriuškinus 
komunizmą, kur tik jis brausis.

Berlynas. Apie 2000 asmenų da
lyvavo laidotuvėse 15 metų vaiko, 
kuris žuvo per antikomunistines 
demonstracijas Berlyne. Taip pat 
pranešama, kad sovietai sustiprino 
sektorių sienų sargybas. Sovietų 
komendantas Kotikovas inspekta
vo sektoriaus pasienio sargybas.

Londonas. Bevinas gavo antrą 
pranešimą iš britų atstovo Mas
kvoj apie pasitarimą su Moloto
vu antradienį. Laukiama, kad ne
trukus įvyks naujas susitikimas 
su Molotovu.

GERB. SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Antradienio Nr. 46 pradedame 

spausdinti DP imigracijos į JAV 
įstatymo vykdymo taisykles. Pra
šome sekti visus „Žiburių" nume
rius. Redakcija

žami tremtiniai tik iš JV—bių zo
nos Vokietijoje, kur yra Amerikos 
konsulatai, CIC ir kitos reikalin
gos institucijos. Kai visas darbas 
bus pilnai suorganizuotas JV—bių 
zonoje, tai tuomet bus išplėstas 
biliaus vykdymas ir į kitas zonas.

Antrąją DP biliaus vykdymo 
dalį sudaro ilgalaikė programa, pa
gal kurią per vieną mėnesį iš
vežamųjų DP skaičius turės toly
džiai augti, kol pasieks 10.000. Iki 
bus įvykdyta trumpalaikė progra
ma, t. y. išsiųst) abu laivai spalių 
12 ir . 17 d. d., p. U. Carusi. pasi
liks Vokietijdje šios dalies vyk
dymui prižiūrėti ir per tą laiką 
paruoš instrukcijas antrajai, pa
grindinei, programos daliai vyk
dyti. Tuo tarpu šios dalies vyk
dymo tvarka nėra žinoma. Šio 
pranešimo pradžioje' išdėstyti ben
drieji principai (darbo ir buto už
tikrinimas, bylos procedūra, or
ganizacijų uždaviniai), atrodo, liks 
galioje ir antrajai programos da
liai. Yra duomenų manyti, kad iki 
šiolei užsiregistravę konsulatuose 
ar šalpos organizacijose vizoms 
gauti turės kiek pirmenybių prieš 
tuos, kurie nėra dar užsiregistra
vę, tačiau DP bilius, kaip žinome, 
numato ir kitas preferencijas 
(ūkininkai, giminės iki trečios 
eilės, t. y. iki trečios kartos, va
dinasi, iki antros eilės pusbrolių, 
motinos ar tėvo tetos arba dėdės 
ir P )-

BALF—o Įstaiga Europoje

Thomas E. Dewey, dalyvaudamas 
lėktuvų mėginimų, pratimuose, 
nurodė, kad JAV turi būti taip 
kariškai tvirtos, kad jokia kita 
jėga nemėgintų jos užpulti.

JAV gynybos min. J. V. Forres- 
tal patvirtino 103,6 mil. dolerių 
bombonešių ir sprausminių naikin
tuvų gamybai. Amerikos oro pa
jėgų vyr. būstinė užtikrino, kad 
visi gen. Clay reikalavimai susti
printi oro tiltą tarp Vakarų zonų 
ir Berlyno bus išpildyti. Kalbėto
jas nurodė, kad reikalautas 40% 
padidinimąs bus įvykdytas pasiun- 
čiant dar 50 skymaster lėktuvų.

NERAMUMAI JUGOSLAVIJOJE

Roma. Rugsėjo 15 d. „II Tempo" 
iš Triesto praneša, kad Jugoslavi
joje vyksta „rimti susidūrimai"' 
tarp Tito ir kominformo šalinin
kų. Pranešime nurodoma, kad Du
bos, Borikos ir Sokolovic miestuo
se policija buvusi priversta ati
dengti ugnį, kur nemaža asmenų 
esą užmušta ir sužeista. Agrame 
įvykusios prieš Tito nukreiptos 
demonstracijos. Novisados ir Som- 
boros koncentracijos stovyklose 
įvykę sukilimai.

vyriauja įsitikinimas, kad Krem
liuje mažiausiai įvyks dar vienas 
pasikalbėjimas Berlyno klausimu. 
Jų įsitikinimas grindžiamas tuo, 
kad ir dabar nepaskelbta jokio 
komunikato. Iš kitos pusės nėra 
visai ženklų, rodančių, kad pasi
tarimai vėl būtų perduoti ke
turiems gubernatoriams tęsti, nes 
esą būtina šiuos klausimus pirma 
detaliai išsiaiškinti su Stalinu ar 
Molotovu.

Nors Stalinas visam mėnesiui iš
vyksta į Soči, kurortą atostogų, 
tačiau, pagal Reuterį, pasikalbė
jimai Maskvoj turėtų nenutrūkti, 
nes Vakarų valstybės tariasi nesu 
Stalinu, bet su Sovietų Sąjunga.
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