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B ALFO ATSTOVE EUROPOJ I. RO VAITE:

BALFo visas dėmesys įkurdinimui
REIKALAS KURTI BALFO 

ĮSTAIGĄ EUROPOJ
Įkurdinimo klausimams aparti 

Rugsėjo 22—23 d.d. Felbache įvy
kusioj konferencijoj BALFo at
stovė Europoj J. Rovaitė, pasvei
kinusi susirinkusius į suvažia
vimą ir palinkėjusi sėkmingo dar- 
į>o, toliau kalbėjo: J"
} — Kolei BALFas galėjo dirbti 
lik šalpos darbą, nebuvo reikalo 
Įteigti atskiros BALFo organiza
cijos Europoje, ir jie tenkinosi 
fien tis savo įgaliotiniais, kurie 
rį informuodavo apie šalpos dar- 
>o eigą, tremtinių būklę ir pri
tūrėdavo tos šalpos vykdymą Eu
ropoje. Patį didįjį darbą — šal
nos skirstymą atlikdavo Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Tačiau, pa
aiškėjus, kad DP bilius bus pri- 
mtas ir kad prasidės platesnė 
imigracija į Ameriką, kilo reika- 

*ąs sukurti BALFo įstaigas Euro
poje, kurios turėto oficialų pri
pažinimą, galėtų atstovauti lietu
sius tremtinius įvairiose emigra
ciją ir įkurdinimą vykdančiose 
Įstaigose, teikti tremtiniams ju
ridinę globą ir- ginti jų interesus. 
Tokioms įstaigoms suorganizuoti 
pirmoje eilėje buvo reikalinga 
sutartis su IRO. Tam tikslui 
BALFO pavedimu man teko vyk
sti į Ženevą ir tartis su IRO 
centru, r

BALFO SUTARTIS SU IRO
Reikia pasakyti, kad sutarčiai 

sudaryti buvo visa eilė skunku- 
mų. Pirmiausiai tokios sutarties 
sudarymas uždeda pabėgėlių or
ganizacijai (IRO) pareigų, susiju
sių su išlaidomis (įstaigų tarnau
tojų išlaikymas, patalpos, trans
portas ir. kt.), o IRO lėšos gana 
kuklios, todėl ši organizacija ne 
mielai leidosi į derybas. Toliau 
nęnoras turėti oficialiai pripažin- 

' tas tautines organizacijas taip 
pat didino IRO nenorą pasira
šyti sutartį su BALFu. Čia ypač 
prisidėjo blogas patyrimas su 
ukrainiečiais, kurie jau anksčiau 

, buvo sudarę sutartį, o vėliau at
sirado tiek tos ukrainiečių orga- 

. nizacijos tarpusavy nesusičiulbė- 
• jusiu reprezentantų,, kad nebebu

vo galima susigaudyti, kurie jų 
yra tikri.

Trečia kliūtis sutarčiai sudaryti 
buvo IRO reikalavimas, kad 

, BALFo siunčiama šalpa, būtų vi
siems tremtiniams lygiai dalina
ma, neskiriant jos vien tik lietu- 

} viams.
Be šių didesnių kliūčių buvo 

j dar visa eilė kitų smulkių sun- 
| kūmų, kaip pavyzdžiui, IRO būk- 
1 štavimai, kad BALFo veikloje ne- 

sikartotų tie patys darbai, kurie 
yra dirbami kitų organizacijų ir 
tokiu būdu bereikalo nebūtų di
dinamas iš IRO lėšų apmokamas 
personalas ir dar kitos kliūtys. 
Tačiau prinicpe IRO pareigūnai 
nepasisakė prieš sutarties suda

rymą ir po gana ilgai užtrukusių 
derybų, pagaliau sutartis buvo 
pasirašyta liepos mėn. 20 d.

Pagal IRO nusistovėjusią tvar
ką, prieš sutartį pasirašant, kiek
vienos šalpos organizacijos atsto
vas, kuriam pavesta tokią sutartį 
sudaryti, turi vykti į vietą susi
pažinti su OP būkle ir darbo są
lygomis. Kaip paprastai, taip ir 
šiuo kartu buvo reikalauta tris 
mėnesius lankytis stovyklose ir 
IRO vietos įstaigose, o paskui 
patiekti savo darbo planą, kuris 
sudaro esminę sutarties dalį. Ka
dangi iš tokio pasivažinėjimo ne
buvo galima tikėtis daug naudos, 
tai teko derėtis dėl to tyrinėjimo 
laiko sutrumpinimo ir pagaliau 
buvo pasitenkinta vienu mėnesiu, 
kuris irk buvo sunaudotas mano 
pirmajam apsilankymui Vokieti
joje.

BALFO ĮSTAIGOS EUROPOJ 
DARBO PLANAS

Po šio apsilankymo vėl teko 
grįžti į Ženevą, ir vesti gana il
gus pasikalbėjimus su daugeliu 
IRO Centro pareigūnų, kol paga
liau buvo pasirašyta sutartis, ku
rią sudaro BALFo patiektas veik
los planas, IRO Vykdomojo Se
kretoriaus to plano patvirtinimas 
ir pareiškimas savo sąlygų tam 
planui vykdyti, ir pagaliau 
BALFo pranešimas, kad šis 
patvirtinimas gautas ir su pa
tiektomis sąlygomis sutinkama. 
Reikia pažymėti, kad po ilgesnių 
derybų pavyko pravesti mūsų no
rimą darbo planą, aiškiai pažy
mint, kad BALFas skirstys savo 
siunčiamas gėrybes tik lietuviams.

Salia bendros šalpos, ligonių 
globos ir paramos švietimui, kas 
praktiškai ir toliau bus vykdoma 
per Raudonąjį Kryžių kaip ir iki 
šiolei, nors oficialiai eis BALFo 
vardu, veiklos plane žymią dalį 
užima emigraciniai reikalai.

Si sutartis sudaro bendrąjį tei
sinį pagrindą BALFo veiklai. Pa

gal IRO nustatytas sąlygas, kurio5 
yra tos pačios visoms organizaci
joms dėl konkretaus darbo ir įstai
gų organizavimo tenka atskirai su
sitarti 5u vietos, t. y. zoninėmis 
IRO įstaigomis. Čia vėl tenka pa-

Naujasis amerikiečių zonos IRO Direktorius Philip E. Ryan

ruošti jau detalesnį ir konkre
tesnį veiklos ir organizacijos pla
ną, kurį IRO Centras perduoda 
tvirtinti vietos okupacinei karinei 
valdžiai.

Toks planas amerikiečių zonai 
yra patiektas jau beveik prieš

J. E. Vysk. V. Padolskis Mūnchene. Jo dešinėj BALFo atstovė Europoj 
I. Rovaitė, kairėj — BALFo Įg. Rugienius dek. kun. Paransevičius, LTB 

Mūncheno apyg. pirm. A. Kalvaitis ir kt.

mėnesį, tačiau dėl IRO zoninio 
direktoriaus pasikeitimo, šio pla
no perdavimas j Eucomą gerokai 
užtruko, todėl iki šiolei BALFas 
neturi dar patvirtintų etatų ir ne
gali pilnai suorganizuoti savo
įstaigų. Naujam zoniniam direk
toriui atvykus, šis reikalas susit
varkė ir, galimas daiktas, grįžę į 
Mūncheną jau rasime atsiųstą 
veiklos plano patvirtinimą.

Pagal šį planą numatomos 
BALFo įstaigos Mūnchene, Stutt-

garte ir Frankfurte. Centrinė 
įstaiga like Mūnchene. Jos buvei
nė tuo tarpu formaliai skaitoma 
Pasinge, Bismarckstr. 20. Tačiau 
daromi žygiai, kad būtų rekvizuo
tas iki šiol BALFo įgaliotinio 
kartu su Raudonuoju Kryžiumi 
naudotas namas Mūnchenejiauch-
str. 20, nes oficiali BALFo įstai
ga tegali būti vokiečių ūkiui ne
priklausančiose patalpose. Be to, 
rekvizavus šį namą, nebereikėtų 
už jį mokėti nuomos, nes tatai 
jau būtų IRO pareiga. Tačiau da
bar kiekviena nauja patalpa gali 
būti rekvizuota tik su Eucomo su
tikimu? dėl to visas tas reikalas 
kiek ilgiau užtrunka, nors jau 
turime žinių, kad atitinkamose 
įstaigose klausimas palankiai 
svarstomas ir greitai bus gautas 
jų sprendimas.

Prie Frankfurto BALFo tarnau
tojai dirbs dviejose vietose — pa
čiame Frankfurte in Hanau sto
vykloje. Nedidelis tų tarnautojų 
skaičius dirbs prie Stuttgarto ir 
atliks šios vietovės emigracinius 
reikalus.

Viso numatoma turėti JAV-bių 
zonoje apie 18 tarnautojų, kuriuos 

žymią dalimi apmokės IRO ir šiek 
tiek teks prisidėti BALFui. Ka
dangi BALFo veikimo plane yra 
numatytas ir šalpos darbas, tai 
dalis Raudonojo Kryžiaus tarnau
tojų, pasilikdami ir toliau dirbti 
savo darbą Kryžiaus organizaci
joje, formaliai bus įtraukti į 
BALFo tarnautojų skaičių ir to
kiu būdu jų išlaikymo išlaidos 
atkris. Reikalui esant šie tarnau
tojai talkininkaus ir naujai pri
imtiems, kurie dirbs emigracinį 

’darbą. Tokiu būdu, nors pagal 
IRO nuostatus BALFas ir turės 
kiek prisidėti prie tarnautojų at
lyginimų, tačiau rezultate šios iš
laidos žymiai sumažės, kadangi 
nebereikės apmokėti Raudonojo 
Kryžiaus tarnautojų, kaip sandė
lininkų, sąskaitininkų ir kt., be 
kurių negali vykti šalpos skirsty
mas.

Pagal sudarytą sutartį BALFas 
gauna ir tam tikrų transporto 
lengvatų. Pirmiausiai jis gale5 
gauti iš IRO sunkvežimius per
vežti savo siunčiamoms gerybėms 
į sandėlius ir iš sandėlių į sto
vyklas, gaus nemokamai benzino 
savo nuosavom5 mašinoms, jei 
jos bus gautos ne iš vokiečių ūkio, 
t. y. bus pirktos užsieny arba iš 
užsieniečių, kurie turi tokias ma
šinas atsigabenę iš užsienio. Vo
kiškomis ir iš vokiečių pirktomis 
transporto priemonėmis pagal 
IRO nuosatus neleidžiama naur 
dotis, lygiai kaip negalima steigti 
BALFo įstaigos vokiečių ūkiui 
priklausančiose patalpose.

Taip atrodo BALFo darbo pla
no techniškos detalės ir to darbo 
sąlygos amerikiečių zonoje. Ka
dangi amerikiečių zonoje lietuvių 
yrą daugiausia, o be to, jau ir 
anksčiau buvo galima numatyti, 
kad emigracija į JA Valstybes 
prasidės šioje ^zonoje, tai ir im
tasi organizuoti įstaigas pirmiau
siai šioje zonoje. Yra jau pradėti 
žygiai ir prancūzų zonoje reika
lingiems formalumams atlikti. 
Netrukus numatoma vykti šiam 
tikslui ir j anglų zoną.

ŠALPOS DARBE PAKEITIMŲ 
NENUMATOMA

Palietu5 techniškąsias darbo są
lygas, tenka dar kiek stabtelėti 
prie BALFui tenkančių uždavinių 
ir jų vykdymo sąlygų. Kaip jau 
minėta, šalpos darbe pakeitimų 
nenumatoma ir visas naujų įstai
gų dėmesys buš skiriamas įkur
dinimui apskritai ir ypač emigra
cijai j JAValstybe5.

Paskutiniu metu, prieš DP Ko
misijos pirmininkui p. Carusi at
vykstant į Vokietiją, buvo abejo
jama, ar turės kurios nors įtakos 
į biliaus vykdamą įvairios šalpos 
organizacijos ir, jei turės, tai kiek 
toli sieks ta jų įtaka, kiek biliaus 
vykdymo organai pageidaus tų 
organizacijų talkos; šis klausimas 
ir dabar dar nėra paaiškėjęs, ta
čiau nėra abejonės, kad daugiau 
ar mažiau šalpos organizacijos 
dalyvaus biliaus vydyme. Vos at
vykęs į Europą š. mėn. 9 d. p. 
Carusi turėjo pasitarimą su visų 

(Perkelta į 5 pusi.)

1



2 PSL. ŽIBURIAI 1948 .IX. 20. 48 (158)

LOKIO GASTROLĖS SPAUDOJE
— Mes turime prieš ką nors ko

voti! — kalbos entuziazmo pagau
tas, šūktelėjo jaunas oratorius sa
vo vienminčiams Visi nusijuokė iš 
jo paradokso, bet jis buvo didelę 
tiesą pasakęs — kad energijos ne
prarastum, reikia nuolatos kovo
ti... Yra energingų žmonių, ku
rie kovą paverčia azartu, užmirš
dami ir kovos tikslus ir priemo
nes. Jiems prieš akis belieka tik 
pagrindinis šūkis — pirma nu
griauti, kas netinka, o paskui jau 
statysime... Apgailėtiniausia, kai 
azartu kova virsta ne dėl tėvynės, 
ne dėl jos laisvės, bet dėl ambi
cijos ir dėl „valdžios“. Pastarasis
tisklas toks neproporcingai men
kas palyginti su griaunamomis 
vertybėmis, palyginti su kovos 
energija bei aukomis, kad kovos 
dėl šio tikslo kitaip neišsiaškinsi 
kaip tik įsikarščiavimu, azartu, 
jei nenorėsim prileisti piktos va
lios.

Azartinę kovą „dėl valdžios“ 
pradėjo tremties laikais p. J. 
Gabrys. Jis buvo pasisiūlęs: pri- 
pažinsiąs VLIK-ą, jei pastarasis 
jį pripažinsiąs prezidentu. Tokio 
pripažinimo nesusilaukęs, p. Gab
rys paskelbė kovą „be pasigailė
jimo“ diplomatams, VLIK-ui, ats
kiriems asmenims, o save paskel-, 
bė tinkamiausiu kandidatu į Lie
tuvos prezidentus (žr. jo „Tautos 
Sargyboje“). Amerikos lietuvių 
kai kurie laikraščiai buvo tokie 
taktingi ir tokie politiškai apdai
rūs, kad įsidėjo net tariamojo pre
zidento atsišaukimą, pasirašytą 
prof, dr. Tautvyrio vardu.

Kiti kuklesni. Nedrįsdami pre
tenduoti į prezidento aureolę; 
tenkinasi mažesne garbe, bent 
pirmuoju po prezidento ar bent 
prezidento asmens reklamininku. 
Savo likimą jie staiga ėmė sieti 
su p. Lozoraičio likimu ir jo pre
zidentinėmis aspiracijomis ar, 
subjektyviai imant, įsipareigoji
mais. Mėgina įsikibti į jo laivelį, 
kad drauge išplauktų į palaimin
gus vandenis. Dėl to kai kurie iš 
tų žmonių jau apšaukė p. Lozo
raitį prezidentu ir ryžosi kalbinti, 
kad jis aktyviai imtų politinio 
gyvenimo vairą. Kiti puolėsi jam 
kelius nuvalyti, stengdaimesi dis
kredituoti ligi šiol tuose keliuose 
einančius ir laisvinimo akcijai 
vadovaujančius, ar sudarinėdami 
opiniją kad p. Loz. esąs kaip tik 
tas magiškasis vyras, kuris Lie
tuvą gelbsti ir išgelbėsiąs. P.
Smetona esą išnešęs Lietuvos vė
liavą, p. Lozoraitis ją pamešiąs ..

Šioji akcija tarp tremtinių va
roma tiek žodžiu, tiek jai talkinti 
pasišovė ir tam tikra tremtininė 
špauda, per vienerius metus susi
radusi net tris p. Lozoraičio su
kaktis, kurios duoda progą pris
tatyti jį kaip einantį prezidento 
pareigas, kaip vadovaujantį Lie
tuvos laisvinimo politikai.

Nėra reikalo visiems vienodai 
galvoti. Galima ir spaudoje vary
ti Skirtingą liniją, išsijungiant iš 
rezistencijos organų nusistatytos, 
tremtinių atstovų suvažiavimo 
pritartos linijos. Galima ir kitus 
ligšiol politinei laisvinimo akcijai 
vadovavusius organus diskredi- 
duoti, jeigu turima tam argu
mentų ar, kitokių tiklsų; jeigu 
visa tai sąžinė leidžia. >Vis tai su
prantama. Bet vargiai supranta
ma, kam imamasi diskredituoti 
tą, kurį norima pagerbti, išpopu
liarinti ir kurio vardu norima pa
tiems iškopti į viršūnes. O spau
da su p. Lozoraičiu taip pasielgė. 
Mums rodos, pasielgė ne visai 
gražiai.

Argi ne pasišaipymu skamba 
frazės, kuriomis apibūdinamas p. 
Lozoraitis? Akciją pradėjus per 
„Our Life“, estų leidžiamą vokiš
ką žurnalą, dar buvo rašoma: Lo
zoraitis „priklauso prie markair-

tiškiausių (!) asmenybių lietuvių 
diplomatijoj“. Jau „Mūsų Kelyje“ 
nuspręsta „podymat po vyše“, 
būtent: „p. L. esąs iš“... ne tik 
Lietuvos, bet ir visos Europos (!) 
naujosios diplomatijos markantiš- 
kiausių asmenybių“. O .gintyje“ 
nuspręsta dar pakelti: „St. Lozo
raitis yra didelio masto politikas, 
kurio darbas plačiai žinomas pa
saulyje“.

„Our Life“ paskelbė p. L. vie
nu iš svarbiausių vyrų Tautų Są
jungoje, kuris net penktai (politi
nei) komisijai pirmininkavęs. Pa
sakė ir apsižiūrėjo, kad gali būti

J. E. Vysk. V. Padolskio sutikimas Traunštein**

Traunšteino vaikų stovyklos Chiemin ge dalyviai su kunigais K. Dabiovol-
I skiu ir J. Riauba

jau perdaug pasakyta, ypač kad 
penktoji komisija nebuvo politi
nė, o tokia, kuri svarstė moterų 
ir vaikų prekybos, opiumo pre
kybos ir kitus humanitarinius 
klausimus. Apsižiūrėta, ir jau 
„Mūsų Kelyje“ pasitraukta atgal, 
padarant p. L. tik „įvairių tarp
tautinių komisijų pirmininku“. 
Už tat toliau lietuviškas laikraš
tis atsigriebia: p. L. esąs artimas 
bendradarbis su Churchiliu, Be- 
nešu, Briandu, Edenu, o ypatingai 
artimas Vatikanui (!)... P. Loz. 
„tarptautinė (!) spauda ir dauge
lio (!) kraštų publicistai dažnai (!) 
mini savo veikaluose“. P. L. pa
daromas „didžiųjų šveicarų, pran
cūzų, italų ir amerikiečių lai
kraščių bendradarbiu“ . . . Gali
ma taip teigti estų laikraštyje, 
nes jo skaitytojai padėties neži
no, bet lietuviams, kurie dalykus 
pažįsta, tokie teigimai yra provo
kacija šypsotis autoriaus sugebė
jimu „meluoti ir nerausti“ ar dar 
piktesnė provokacija prieš p. L., 
būtent, pagalvoti: va, ką jis ga
lėjo padaryti, o nepadarė . . .

Visa ką vainikuoja p. L. pris
kiriami santykiai su Lietuvos re
zistencija vokiečių metais: „Jo 
atsišaukimai ir instrukcijos į Lie
tuvos rezistencinį judėjimą vokie
čių okupacijos metais yra žinomi 
mūsų laisvės kovotojams“ ... Ar 

tai piktas pasijuokimas ar neži
nojimas? Taip juoktis nebūtų 
padoru nei iš p. Lozoraičio, nei 
iš rezistencijos. O toks nežinoji
mas būtų pateisinamas nebent tik 
žmogui, kuris pramokęs lietuviš
kai, plaukiojo tik gyvenimo ofi
cialiojo režimo sferose, čia įsiteik
damas lietuviškajam ano meto 
režimui, čia kaltindamas lietu
vius, kad jie neprisiderina prie 
paraudonijusio Kauno, čia jau 
bičiuliaudamasis su ruduoju oku
pantu, bet niekados nenusileisda
mas į tikrąjį lietuvišką gyvenimą, 
kuriame vyko toji rezistencija ...

Geras yra metodas savam žmo
gui įvertinti ir pagerbti tai duoti 
svetimųjų atsiliepimus. Ir „Min
tis“ duoda ištraukas iš „skaity
tojui mažai pažįstamos knygos“ 
„Fūhrende Kopfe der Baltischen 
Staaten“, parašytos Dr. V. Zing- 
hauzo. Tik ir vėl... Gal kai kam 
gali būti autoritetas tas Zinghau- 
zas, bet kaimiečiai gerai prisime
na tą žydelį. Žino, kaip jo ir kitų 
į jį panašių geras žodis apie Lie
tuvą ir lietuvius buvo pelnomas. 
Nepaslaptis buvo, kaip kitas jo 
tautietis Boris Oriečkinas per vi
są puslapį Rygos „Segodnia“ lai
kraštyje išgarbino p. Smetoną. 
Bet taip pat nepaslaptis, kaip 
bolševikų laikais tas pats Lietu
vos autoritetinio režimo repre
zentanto garbintojas pasidarė... 
„Truženiko“ redaktorium... Ši
tokie žmonės tam tikromis sąly
gomis p. Smetoną gali pavadinti 
pirmąja Lietuvos siela, p. Lozo
raitį antrąją Lietuvos siela, o są
lygoms pasikeitus jau apšauks 
Staliną Lietuvos sielų siela. Dėl 
to jų autoriteto šauktis Lietuvos 
reikalui koktu. Manyt, kad jo 
žodžiai apie p. L. patriotizmą ir 
talentus yra nuoširdūs, esama 
tiek pat pagrindo, kaip apie p. II- 
govskio lietuviško patriotizmo 
nuoširdumą spręsti iš to, kad jis 

buvo tam tikrų lietuviškų organi
zacijų mecenatas...

Gražu, kad pagerbiami jubilia
tai ir įvertinami jų nuopelnai. Ir 
tai yra teisinga ir tikslinga, nes 
organiškiau susicementuoja vi
suomenė. Bet negražu, kai azarto 
pagautas autorius „persistengia“. 
„Vri da mieru znaj“ (meluok, bet 
su saiku). Kai saikas peržengia
mas, tariamasis pagerbimas virsta 
sukarikatūrinimu. Vienas radio

IS BALFO IR ĮKURDINIMO TARNYBOS RUGSĖJO 22—23 D; 
D. FE LB ACH E SAUKTO SUVAŽIAVIMO ĮKURDINIMO REI

KALAIS REZOLIUCIJŲ

1. Kaip Amerikoje Balfas yra visų lietuvių pastangomis ir vieny
be įkurta ir veikianti organizacija, kurios vyr. vadovybė yra 
sudaryta koaliciniu visų lietuvių srovių atstovavimo principu, 
kuo yra pasiektas dideliems ir bendriems uždaviniams reikalin
gas pilnas visų lietuvių pasitikėjimas, - taip ir kuriamoje Balfo 
įstaigoje Europoje turį atsispindėti Amerikos Balfo organizavimo 
principai.

Pageidaujama sudaryti prie Balfo įstaigos ir vietose, tremtinių 
emigracijai parinkimo komisijas patariamuoju balsu; jas suda
rant turėtų būti vadovaujamasi Balfo organizacijos principais.

2. Suvažiavimas pageidauja, kad Balfas taptų bendrąją lietu
vių misija santykiuose lietuvių su emigracija besirūpinančiomis 
įstaigomis U.S.A, ir kitose valstybėse ir su tų valsybių konsu
latais ir IRO ir kitomis organizacijomis.
s 3. Balfo ir vietos tremtinių emigracijai- parinkimo komisijose 
sprendžiant emigruojančio profesinį statusą turi dalyvauti atitin
kamos profesines organizacijos atstovas.

4. Suvažiavimas konstatuoja, kad lietuvių tremtinių informa
cija emigracijos į įvairius kraštus reikalu iki šio laiko nebuvo 
centralizuota ir pakankamai tiksli.

Suvažiavimas pageidauja, kad tremtinių oficialų informavime 
vykdytų Įkurdinimo Tarnyba ir Balfo įstaiga.

5. Suvažiavimas reiškia padėką V.T. įkurdinimo Tarnybos Val
dytojui, Balfo General. įgaliotinei ir LTB. Centro Komitetui už
ligšiolines pastangas ir darbą

Berlynas sovietu 
perversmo grėsmėj

Rugsėjo 16 d. sovietų leidžia
mas Berlyno laikraštis „Tagliche 
Rundschau" išėjo žymiai pavėla
vęs. Technikinės priežastys po pa
sirodymo negalėjo sutrukdyti, nes 
toj pačioj spaustuvėj spausdina
mas kitas laikraštis „Neues 
Deutschland" išėjo „pagal planą". 
Susidomėję tuo reiškiniu vokiečiai, 
o taip pat ir tam tikros pokarinių 
sąjungininkų įstaigos ėmė tyrinėti 
kaip rašo „Der Abend", susekė 
štai ką:

Tą dieną „Tagliche Rundschau'' 
buvo įsidėjęs straipsnį „Rugsėjo 
9 d. fašistinė provokacija Ber
lyne", kuriame Berlyno savival
dybei ir demokratinių partijų va
dams buvo atvirai grasinama te
roru. Nors straipsnis buvo nepa
sirašytas, bet specialistai iš sti
liaus nustatė, kad autorius buvo 
ne kas kitas, kaip sovietų karinės 
valdžios propagandos šefas pulk. 
Tulpanovas. Jis prieš kelias dienas 
„fašizmo aukų" mitinge buvo pa
reiškęs, jog „laikas ir įvykiai mus 
privertė suprastinti politikos kal
bą if nebesirūpinti stiliaus gro
žiu". Minimasis „Tagl. Rundschau" 
straipsnis pasižymėjo „stiliaus 
grožiu" iš atvirkščios pusės. Bet 
pačią paskutinę akimirką sovietų 
karinė valdžia įssakė tą straipsnį 
išmesti ir jo vieton įdėti visai ne
kaltą straipsnį. 

Lietuviai Kolumbijoje

kalbėtojas citavo mirusio lietuvio 
poeto žodžius: esą norint „su
dirbti“ padorų žmogų reikia pa
vesti kokiam reporteriui aprašyti 
jo sukaktis, jubiliejus . . . Netin
kamai atliktas minėjimas jau yra 
lokio patarnavimas tam žmogui, 
kuris norima teisingai pagerbti- 
Tokio „patarnavimo“ nėra nusi
pelnęs nei p. Lozoraitis, nei lietu
viškoji visuomenė nėra pratus 
būti taip mulkinama. A. Z.

liet, tremt. emigracijos reikalais.

Kaip paskum paaiškėjo iš ko
munistinės SĖD partijos sluoksnių, 
tas Tulpanovo straipsnis turėjo 
būti ženklas komunistų smogikams 
ir „liaudies milicijai" pradėti te
rorą ir perversmą visuose ketu
riuose Berlyno sektoriuose. Tą per
versmą, kurio planą sovietų kari
nė valdžia buvo patvirtinusi, ’tu
rėjo vykdyti SĖD. Neaišku, tik ko
dėl patį paskutinį momentą so
vietų karinė valdžia perversmo 
vykdymą nutairė sulaikyti.

Tačiau demokratiniai Berlyno 
laikraščiai neturi iliuzijų ir mano, 
kad sovietai nuo to plano nėra 
atsisaka ir kad jie, ypač po Mas
kvos derybų bankroto, bet kuriuo 
metu gali bandyti Berlynui pri
mesti „liaudies valią" ir iš Vaka
rų sąjungininkų smurtu išveržti 
valdžią bei galią, kurią šie dar 
turi Berlyne. Kartu betgi vokiečių 
laikraščiai įspėja sovietus, kad 
berlyniečiai vieningai stos prieš 
komunistų perversmo bei teroro 
aktus. Jeigu sovietai tą pučą ak
tingai rems savo karinėmis pajė
gomis, nfesunku įsivaizduoti, kad 
tai būtų labai pavojinga kirbikštis.

Benelux užsienių reikalų mln. 
konferencija

Penkių Briuselio paktą pasi
rašiusių valstybių užsienių reikalų 
ministerial rugsėjo 27 d. susitiks 
Paryžiuje, kur apsvarstys glaudes
nio tarpusavio karinio bendradar
biavimo, ginklų standartizacijos ir 
galimų bendrų visų kraštų manev
rų klausimus.
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LAIKAU savo miela pareiga 
priminti „Žiburių“ skaityto
jams, kad šių metų rugsėjo 
18 d. sukako 75 metai, kai gimė 

mūsų dvasinis tėvas ir vadas 
tremtyje Arkivyskupas — Metro
politas Juozapas Skvireckas.

iMums katalikams brangus jisai 
ne vien dėl to, kad jis — aukš
čiausiasis hierarkas Lietuvos kata
likų bažnyčioje, bet dar ir dėl to, 
kad yra atlikęs labai didelį, tie
siog epochinį žygį dvasinės kul
tūros srity — pirmasis lietuvių ka
talikų vyras, išvertęs lietuviškai 
visą Šventąjį Raštą.

Kilęs jisai nuo Linkuvos (kaip 
ir antras mūsų branginamasis vys
kupas Kazimieras Paltarokas), va
dinas, šiaurės aukštaitis. Kaip ir 
kiti didieji mūsų atgimimo vysku
pai Valančius ar Baranauskas, ir 
Skvireckas — kaimiečių vaikas, 
giliausiomis šaknimis įaugęs į pa
čią tautos gelmę ir mylįs Lietuvą 
visa savo būtybe.

Busimasis bažnyčios didžiūnas 
mokėsi Panevėžio realinėje aukš
tesniojoje mokykloje. Ją baigęs, 
stojo į Žemaičių seminariją Kau
ne. Kadangi mokėsi labai gerai, o 
buvo ir šiaipjau pavyzdingas 
klierikas, dvasinės vyriausybės bu
vo skirtas eiti aukštuosius teologi
jos mokslus Peterburgo Dvasinėje 
Katalikų Akademijoje, kurią baigė 
Teologijos Magistro laipsniu.

Trumpai pakapelionavęs Pane
vėžy, pačioje 20 amžiaus pra
džioje, vyskupo Paliulionio buvo 
paskirtas Žemaičių seminarijos 
Kaune profesorium. Svarbiausiasis 
dalykas, kurį jis čia gavo dėstyti, 
buvo Šventojo Rašto mokslai. Tuo 
būdu pati Apvaizda lyg už rankos 
veste vedė jaunąjį mokslininką 
prie jo gyvenimo tikslo — Šven
tojo Rašto vertimo — apie kurį 
jisai jau seniai svajojo ir prie 
kurio rimtai rengės.

Reikia pažymėti, kad Šventąjį 
Raštą išversti tai ne keliasdešimt 
tomų romanų ar netgi paprastų 
mokslo veikalų išversti: tai — la
bai didelis ir labai sunkus darbas. 
Juk tai — paties Dievo žodis, tad 
vertėjas turi savo darbą atlikti su 
didžiausiu uolumu, atsidėjimu, 
tikslumu. Tas Dievo žodis buvo 
žmonėms paskelbtas- prieš kelis 
tūkstančius metų, tų laikų kalbo
mis, tų laikų žmonių supratimui. 
Ilgainiui kalbos bei jų žodžių 
prasmė pakito, žmonių papročiai.

J. E. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas

mąstysena, gyvenimo aplinkybės 
irgi, šventuosius tekstus perra- 
šinėjant, įsiskverbė į įvairius ko
deksus šiokie — tokie skirtumai, 
atsirandant vis daugiau vertimų, 
ėjo įvairyn ir įvairyn tam 
tikrų Biblijos vietų supratimas. 
Todėl, nors ir nepateisinama, 
tai bent suprantama, kodėl 
nė vienas lietuvių katalikų 
dvasinių vadų per penkis šimtus 
krikščionybės metų neišdrįso kibti 
į tą darbą ir išspausdinti ištisą 
lietuvišką Šventojo Rašto vertimą. 
Buvo vien parūpinta šventadieni
ams Evangelijų ištraukos, mal
daknygėms tam tikrų psalmių ver
timai ir pamokslininkai patys išsi
versdavo reikiamų Biblijos citatų.

Taip buvo lig 19 amžiaus pra
džios. Tuo metu Žemaičių vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnul-

I

m. K. Čiurlionis Fuga

(75 metu sukaktuvėms)

pas Giedraitis patiekė lietuviams 
katalikams Naująjį Įstatymą.

Vėliau didysis vyskupas Valan
čius išvertė ir išspausdino psal
mių. Pačiame 19 amžiaus gale

Kan. M. VAITKUS

kitas mūsų vyskupų pažiba Ba
ranauskas su įprastu sau atkakliu 
uolumu kibo versti visą Šventąjį 
Raštą ir dirbo tą darbą ligi mir
ties 1902 metais, bet nebesuspėjo 
baigti.

Tą milžinišką darbą ėmės tuo
kart atlikti jaunas kunigas Juoza
pas Skvireckas su tikrai lietu

višku ryžtumu ir ištverme. Dar
bavos eilę metų ir, kai Kaune įsi
kūrė Švento Kazimiero Draugija, 
ėmė išverstąsias dalis per ją 
spausdinti. Ligi pirmojo Pasau
linio karo išspausdino didoką dalį. 
Karas privertė -spausdinimą (bet ne 
tolesnį vertimą) nutraukti. Bet, lig 
tik įsikūrė nepriklausoma Lietuva, 
kun. Skvireckas (jau tuomet ka
nauninkas, nuo 1919 metų pradžios 
vyskupas — pagelbininkas, o nuo 
1926 m. vidurio Kauno arkivysku
pas — metropolitas) ėmė toliau 
leisdinti arba vėliau ir pats leisti 
tomą po tomo ir ligi antrojo Pa
saulinio karo suskubo baigti iš
versti ir išspausdinti visą Šventąjį 
Raštą. Buvo jau susitarta su Š. 
Kazimiero Draugija leisti antrą lei
dimą, bet užplūdo bolševikai ir 
tuos planus suardė, o vokiečiai 

okupantai patį‘vertėją ištrėmė į 
Reichą.

Tačiau ir tremty Arkivyskupas 
nesiliauja rūpinęsis savo gyveni
mo veikalu, savo vertimą tobu
linęs, dargi su Amerikos vyskupų 
pagalba pateikė mums čia brangią 
dovanėlę — 4 — jį Naujojo Testa
mento leidimą.

Bet brangusis Jubiliatas yra ne 
vien Šventojo Rašto vertėjas. Jis, 
savo gyvenime. atliko dar ir kitų 
didelių darbų. Jis ilgus metus bu
vo auklėtojas — mokytojas kuni
gų seminarijoje ir profesorius V. 
D. universiteto teologijos fakul
tete: didžiam skaičiui kunigų jis 
gausiai suteikė žinių iš savojo pla
čiojo žinyno ir jaunoms sieloms 
giliai įspaudė savo šviesios įtakos 
įspaudą.

Šalia mokytojo — auklėtojo dar
bo, Jubiliatas ilgus metus uoliai, 
išmintingai ir sėkmingai darbavosi 
vyskupijos administravimo srity: 
jau prieš pirmąjį Pasaulinį karą, 
vysk. Girtauto iškeltas į kanaunin
kus, darbavosi anuometinėje dva
sinėje konsisteracijoje, nuo 1919 
metų, Šv. Tėvo paskirtas Žemaičių 
vyskupijos vyskupu pagelbininku, 
padėjo vysk. Karevičiui dirbti 
sunkų darbą didžiulėje jo vysku
pijoje, o nuo 1926 m.,, kada Šv. 
Sostas pertvarkė Lietuvos bažny
tinį organizaciją ir įkūrė bažny
tinę Lietuvos provinciją, Jubiliatas 
liko pirmuoju jos aukščiausiuoju 
dignitorium — Kauno arkidiecezi- 
jos Arkivyskupu ir Metropolitu. 
Kokį didelį darbą Jubiliatas yra 
atlikęs kaip administratorius, — 
kas tai gali pasverti ar išmatuoti? 
Paliekame tai būsimam jo istori
kui.

Trumpumo dėliai, tik prabė
gomis paminiu, kad Jo Ekscelenci
ja yra sėkmingai dirbęs ir rašyto
jo bei publicisto darbą bei visuo
meninį įvairiose organizacijose.

Kodėl garbingajam mūsų Arki
vyskupui teko atsidurti tremty j, 
tai — Dievo Apvaizdos paslaptis. 
Jei žmogui leista šiek tiek apie 
tai spėlioti, aš drįsčiau manyti, 
kad Aukštajam Bažnyčios Hierar- 
kui, kaip natūraliam nūn Lietuvių 
tautos Vadui, kai ateis lemiamas 
momentas, gal teks pakelti reikš
mingą savo balsą Lietuvos reikalu 
— ir pasaulis rimtai klausysis, nes 
instinktyviai dar jaučia gilios pa
garbos tai senajai, garbingajai, 
visapasaulinei organizacijai — Ka
talikų Bažnyčiai.

VYT. TAMULAITIS

Žmogus
(Pabaiga)

— Koks jis gražus! — sušuko 
žmogus. — Ir tas spindintis spalvų 
žiedas tik tiek man dabar brangus, 
kiek turi vertės ta nuostabi ake
lė... — ir atsiminęs krikštolinį 
šaltinį prie baltų akmenų, kurį ten 
paliko, pajuto deginantį troškulį 
savo gomuryje. Jo lūpos buvo iš
džiūvusios kaip kalnų žolė - ir ne 
nepajuto kaip garsiai sušuko: — 
Vandens! .. Ano tyro šaltinio 
vandens, kuris dabar taip greitai 
nuplautų man nuo lūpų gaižų kar
tumą ... galvojo žmogus ir užmir
šo viliojančias aukštųjų kalnų 
ugnis, besigėrėdamas po kojų liku
sia maža žvaigždele, kur paliko 
krikštolinį šaltinį...

Nepakeldamas daugiau akių į 
viršų, jis pirmą kartą pasižiūrėjo į 
savo kelią, kuriuo buvo atėjęs.

— O Viešpatie! — sušuko jis. — 
Argi aš galėjau užlipti taip aukš
tai! Kaip aš nemačiau, kokia bai
sia ir slidžia uola žengė mano ko
jos! ^Cur buvo mano protas, kad 
leido akims atvesti prie tokios be
dugnės kranto, kur dabar stoviu!

— ir jis nieko daugiau negalvojo, 
kaip nusileisti dabar žemyn.

Jis stovėjo drebėdamas ant pa
linkusios uolos smaigalio ir jo iš
didžią kaktą išpylė šaltas siaubo 
prakaitas. Tik dabar jis išgirdo al
kaną kiaurymių murmėjimą ir ten 
griūvančių akmenų gailų sudūž' 
tantį aidą.

Skaidri šviesa, kurią jis buvo 
pasiekęs, mirtinai jį išgąsdino, at
verdamas aiškjai iš visų pusių 
apšviestus prarajų nasrus. Jų rūs
taus nepermaldaujamo baisumo 
neuždengė dabaj joks šešėlis. 
Šlykštūs ir glitūs bedugnių liežu
viai tyso ir laižė jo kojas. Atrama, 
ant kurios dar laikėsi kūnas, pasi
darė slidi, kaip ledas, ir sprūstanti 
iš po netvirtų kojų kaip smėlio 
srovė.

— O, Viešpatie! — šaukė nusi
gandęs žmogus. — Kaip aš nusilei
siu žemyn? — ir jis dairėsi iškreipę 
tu siaubo veidu, šaukdamas ir mal
daudamas ištiesti pagalbos ranką 
nors gerai žinojo, kad ji niekada 
negalėjo jo pasiekti. Išbalęs jo 
veidas staiga pajuto mirties artu
mą, nes jam rodėsi, kad tuoj pas
lys koja inluš uolos skeveldra, į 
kurią įsikibęs pirštais dar laikėsi. 

*O, Viešpatie, štai jau siūbuoja ir 
juda akmuo, kuris jį laiko pasku
tinę akimirką ir, tuoj skaudžiai 
sudejavęs, nusineš jį į bežadę be
dugnės tylą...

Alkani kalnų arai išniro iš de
besų ir, nardydami ore, kruvino
mis akimis dairėsi į beginklį žmo
gų, savo aistros ir baimėš prikaltą 
prie pražuvimo uolos. Seniai jau 
buvo žmogus užmiršęs ir saulę, ir 
kalnų blizgančias viršūnes. Nepri
siminė jau nė rožinių laivų plas- 
dančiom vėliavom, kurie plaukė 
virš jo galvos. Skaistusis tolis, 
į kurį jis taip atkakliai veržėsi, da
bar virpėjo nuo beviltiško šauksmo:

— Žemyn, žemyn!
Kaip išgelbėjimo maldavo jo lū

pos ir širdis šito žodžio, kurį su 
panieka kartojo ir metė šalin nuo 
savęs kalnų šlaitai ir skardžių tyla.

— Žemyn, žemyn! — vis garsiau 
šaukėsi žmogus, tik tuo dabar te
gyvendamas, tik tą tematydamas 
ir jausdamas širdyje. Bet kiekvie
ną jo žodį be atbalsio ir aido daužė 
ir trupino akmeninė ir rūsti kalnų 
kakta. Ji vis grėsmingiau niaukėsi 
nepermaldaujamu šaltumu ir artė
jančios nakties jiiodu lėmimu.

— Kas dabar pasigailėtų manęs? 
— klausė nelaimingas žmogus pats 
savęs. — Kas, o kas grąžintų man 
slėnio siaurą takelį, kuris vingiuo
ja pro krikštolinį šaltinį! Ten da
bar krinta sidabrinė rasa ant balto 
žiedo, kuris ramiai užmerkia akis. 
O po kapo velėna vėl prasiveria 
lūpos ir mirusi širdis geria gaivi
nančią nakties tylą. Kas grąžins 
vėl man vardą, kurį numetęs ten 
palikau slėnyje. O Viešpatie, leisk 

man vėl grįžti j savo slėnį ir kaip 
viščiukui, numetusiam kietą lukš
tą, leisk vėl ciepsėti savo prarastą 
džiaugsmą. Argi nebūtų jau kelio 
atgal iš šitos plikos mirties aukš
tumos, argi nebūtų kelio žemyn, 
tik žemyn, kuris išgelbėtų mane!...

Ir tada iš juodžiausių kalnų pra
rajos gelmių išskrido nakties 
paukščiai. Tamsiais sparnais jie pa
mažu mojavo ir kilo aukštyn ge
sinti saulėtekio ugnies kalnų vir
šūnėse. Juodasis kelias, kuris tyso 
iš po jų sparnų buvo nubarstytas 
kruvinais šešėliais ir nuo jų atbula 
traukėsi skaisčios dienos šviesa.

Nakties paukščiai atskrido prie 
uolos, kur kabojo žmogus, ir jų 
akys, šaltos ir aštrios, kaip juodo
jo perlo blizgesys, sustojo ant jo 
veido.

— Koks jis nelaimingas, — tarė 
jie. — Ateis naktis, o jis tebeverks 
ir tebešauks glūdumoje. Jis drums 
tylą ir gąsdins mirgančių žvaigž
džių ramų spindėjimą. Geriau, kad 
jis grįžtų į savo slėnį.

— Bet kaip jis ras savąjį slėnį, 
jei čia paklydo saulėtekio švieso
je? Kaip jis žengs žingsnį, jei bai
mė surakino širdį ir atvėrė akis, 
parodydama jam pražūties kelią vi
same nuogume?

— Mes iškapokime jam akis, kad 
jis jo nematytų, — kalbėjo jie. Te
gu jis nemato nueito kelio baisu
mo, kad galėtų džiaugtis viltimi, 

stovėdamas ir prie pat savo pra
žuvimo kranto. Tegu jis eina pasi-' 
tikėdamas aklu likimu, nematyda
mas ir nežinodamas, kada jis pat
rauks jam iš po kojų viltingą 
atramą... ir jie iškapojo žmogui 
akis ir, palikę ant - uolos, užgesino 
saulėleidžio ugnis.

Tik aklas žmogus išdrįso dabar 
leistis žemyn savo baisiu keliu ... 
Jo širdis ėmė plakti iš džiaugsmo, 
kai štai, atsistojęs ant klibančio 
akmenėlio, jis žengė žingsnį žemyn 
ir dar nenugarmėjo bedugnėn. Įsi
kibęs į nuvytusią žolę, jis tikėjosi 
laikąsis už tvirtos virvės ir dėjo 
koją už kojos. Atsistojus ant sli
džios trupančios briaunos, kur jo 
jau laukė kaulėti giltinės pirštai, 
jam rodėsi, kad jis stovi ant tvir
tos atramos ir ramiai gali toliau 
grabinėtis rankomis, kur vėl taip 
tvirtai pastatys savo koją. Jam ro
dėsi, kad jis ėjo ir ėjo, nors buvo 
tenužengęs tik kelis žingsnius, tryp
damas vietoje ant pavojingo ir aš; 
traus smaigalio. O ’ ten apačioje 
vis labiau žiojosi jo pražuvim0 
nasrai, vis labiau kriokė juoda be
dugnės gerklė, prie kurios dabar 
ramus artinosi... Jam rodėsi, kad 
jis tuoj tuoj vėl išgirs ramų šaltinio 
čiurlenimą ir išvys baltą slėnio 
kelią, kurio buvo pats išsižadėjęs 
ir prakeikęs.

Ir žmogus vis labiau skubino, 
ėjo ir žengė, džiaugdamasis bent 
tuo, kad jis yra dabar aklas.

3
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A. o. kun. prof. dr. Pr. Petraitis
Skaudi žinia sukrėtė visą lietu- sušvelninta bausmė ar atšauktas

ninką. Šias sunkias, bet garbingas 
pareigas velionis su neišsenkama 
energija ėjo iki pat savo taip 
ankstyvos mirties.

Kiek velionis per tuos trejus

Seedorfo stovykla įamžino save
P. JURKUS

viškąją bendruomenę: žiauri mir
tis išplėšė iš mūsų tarpo nenuils
tantį kovotoją už Lietuvos laisvę, 
visuomenininką ir mokslo vyrą 
Červenės .kankinį kun. prof. dr. 
Pr. Petraitį.

Velionis gimė 1907 m. vasario 
5 d. Jokūbaičių kaime, Jurbarko 
valsčiuje. Mokslus ėjo Popiežiško
joj Saleziečių Akademijoj Torine. 
Jau studijų metu buvo vyriausias 
„Saleziečių Žinių" redaktorius 
(1929—1932 m.)

1932 m. baigė ^studijas ir buvo 
įšventintas kunigu. Grįžo tuomet 
Lietuvon ir nedelsdamas įsijungė 
į pastoracinį bei visuomeninį dar
bą. Jau pirmaisiais metais patiekė 
visuomenei, kapitalinį 800 psl. 
veikalą — „Sv. J. Bosko gyveni
mas", „Dievas, Pasaulis, Žmogus" 
ir eilę kitų.

A. a. kun. prof. Pr. Petraičio as
mens patrauklumas, europinio 
masto intelektas, gilus, plačiašir- 
dis žmogaus supratimas ir į kiek
vieno vargus įsijautimas vis dau
giau ir daugiau darė jį centrine, 
nepakeičiama asmenybe. Kai su 
Svč. Trejybės parapija kilo sunku
mų ir Kauno vyskupija kreipėsi 
į Saleziečius pagalbos, pastarieji 
pasiūlė a. a. dr. Pr. Petraitį, kurio 
dėka Švč. Trejybės parapija tapo 
viena iš pajėgiausių, pavyzdin
giausių, sociališkai pirmaujančių 
parapijų, kurios klebonijoje pas 
įgimtą ir didžiai- gabų kunigą 
diplomatą dr. Pr. Petraitį mielai 
ir dažnai būdavo ne tik mūsų vi- 
suomeninkai, bet ir užsieniečiai, 
kaip Vokietijos pasiuntinys Zech- 
linas, grafas Adelmann, nuncijus 
Centos, Italijos ministeris ir daug 
kitų.

1940 m. sovietams Lietuvą oku
pavus, a. a. kun. dr. Pr. Petraitis 
aktyviai įsijungia į krašto rezis
tenciją ne tik patarnavimais, pro
jektais ar, nelaimės atveju, globa 
ir pagalba, bet ir pats asmeniškai 
stodamas į aktyvią kovą. Aišku, 
NKVD negalėjo tylomis praeiti ir 
nesidomėti velionies veikla, ir 
1941 m. balandžio mėn. a. a. kun. 
Pr. Petraitis suimamas. Du mėne
sius žiauriai tardomasiš viso ke
turiasdešimt du tardymus pergy-

tremties sprendimas.
A. a. kun. Pr. Petraitis gyvai 

jautė, kad jis, kaip ir visa tauta, 
be jokių raginimų nuo 1940 m. 
birželio 15 d. privalo būti pareng
tyje, kad žūtbūtinėje kovoį už 
Valstybės bei Tautos laisvę ir 
nepriklausomybę kuo daugiausia 
padarytų. Šioj mobilizacinėj dva
sioj matom mes, nors širdimi ne- 
galuęjantį, bet nepalūžusį bei 
pareigos pajautimu mokantį ir 
daugelį jaunųjų sugėdinantį, ve
lionį Lietuvoje ir vėliau tremtyje, 
antrą kartą raudonajam marui Lie
tuvą užplūdūs. 1945 m., dar Bre-

tremties metus yra tremtinių nau
dai nudirbęs, jiems 
patarnavęs daugelis 
žino.

Ypatingai velionies 
darbas atnešė vaisių 1945—7 m.m. 
laikotarpy, kai tremties lietuviš
koji bendruomenė buvo beveik 
visiškai atskirta nuo pasaulio. A. 
a. kun. dr. Pr. Petraitis buvo tuo
met t^ne pagrindinis ryšininkas 
tarp tremtinių ir pasaulio. Lietu
vių Bibliografinis Archyvas Berne 
taip pat velionies dėka įkurtas. 
Kelis kartus per dieną jis bėgdavo 
per sieną, visuomet nešdamas pil-

padėjęs ir 
labai gerai

profesoriaus

DP BALTIC CAMP AT SEE- 
DORF. Prepared by S. Narke- 
lidnaitė. Artist J. Steponavičius, 
Published by UNRRA Team 295. 
184 puslapiai su 249 nuotrauko
mis. Kaina nepažymėta.

A. A. KUN. PROF. DR. PR. PETRAITIS

Dokumentinė mūsų stovyklų 
medžiaga yra brangi ir vertinga. 
Ypač ji bus įdomi ir reikalinga 
ateityje, kai nebebus stovyklų, ir 
mes patys jau kitur gyvensime. 
Sitai suprasdamos, jau -anksčiau 
buvo kai kurios stovyklos išleidu
sios savo metraščius (Wurzburgas, 
Flensburgas). Tačiau visus šiuos 
leidinius .pralenkia neseniai pasi
rodęs leidinys apie baltų stovyklą 
Seedorfe. Žurnalistės Salomėjos 
Narkeliūnaitės pastangomis ir rū
pesčiu jis yra išaugęs ir susifor
mavęs į gražią knygą. Jai talki
ninkavo dailininkas J. Steponavi
čius.

Statistikos ir įvairių straipsnių 
čia beveik nerandame. Yra tik 
trumpi straipsneliai prie kiekvieno 
skyriaus, nes redaktorių tikslas 
buvo duoti stovyklos foto vaizdą. 
Todėl čia yra sutelkta 249 nuo
traukos, daugiausia S. Narkeliū
naitės. Tekstai parengti dviem kal-

- bom: anglų ir viena kuria Pabal
tijo kalba: prie lietuvių skyriaus tikrai reikalinga.

lietuviškai, prie latvių — latviš
kai, estų — estiškai.

Nors leidinys skirtas visoms 
trims tautoms, bet lietuviai užima 
daugiausia vietos. Pirmiausią kny
goje randame UNRRĄ su savo 
valdininkais, administracija, įstai
gomis ir darbu. Po to eina lietu
vių skyrius. Jis apima bažnytinį 
gyvenimą, komitetą su kultūrinin
kų atvaizdais (soliste J. Augai- 
tyte, kalbininku P. Butėnu, gen. 
T. Daukantu, rašytoju J. Jankum, 
žurnaliste S. Narkeliūnaite, dail. 
J. Steponavičium), švietimą, skau
tus, parodas, spaudą ir raštą, cho
rą, tautinius šokius, teatrą, spor
tą, darbą miške, darbą stovykloje, 
kasdieninį gyvenimą. Tuo būdu 
yra apimtos visos mūsų gyvenimo 
svarbiosios sritys. Latvių ir estų 
skyriai daug mažesni. Juose ir 
iliustracinės medžiagos mažiau su
telkta.

Knyga atskausdinta giliaspaude. 
Todėl ir visos nuotraukos yra gra
žiai išėjusios. Suredagavimo dar
bas ir sutvarkymas rūpestingas ir 
skoningas. Kaip foto dokumentinė 
medžiaga, vaizduojanti mūsų sto
vyklinį gyvenimą, ši knyga yra 
tikrai vertinga ir verta dėmesio, 
o mūsų gyvenimo stebėtojams

medalių kolekcijos, nemaža foto
grafijų vaizdavo Lietuvos kariuo
menės gyvenimą, o lyg relikvija 
padėtas gabalėlis lietuviškos duo
nos priminė žaliuosius Lietuvos 
laukus.

Atskirus skyrius turėjo Gross 
Hesepes ir Dedelstorfo gimnazijos, 
ateitininkai, skautai, mokytojų 
kursai, „Aušrinė“ ir kultūros žur
nalas „Žingsniai“, apie kurio

KAZYS BRADUNAS

MilzinkapisiiAETuvojE

Aš mažas žemės kauburėlis 
Platybėj nokstančių laukų.
Prabėga debesio šešėlis,
Keleivis praslenka taku.

veno, kiekvieną kartą ligi aštuo- 
nių valandų. 1941 m. iš birželio 
22 į 23 naktį kartu su daugeliu 
•kitų išvežamas iš Kauno kalėjimo 
Minskan, iš kur su visa kolona 
varomas Mogilevo link ir pakeliui 
pergyvena klaikias Červenės žu
dynes, likdamas vienas iš nedau
gelio gyvų jų liudininkų. Miškuo
se besislapstydamas, šaknimis mis
damas, pagaliau pasiekė Lietuvą. 
Kalėjimas ir Červenės žudynės 
pakenkė vielionies širdžiai, tačiau, 
to nežiūrėdamas, a. a. kun. Pf. 
Petraitis, save užmiršdamas, ėjo 
ten', kur gyvenamasis metas jį 
šaukdavo, kad tik daugiau -tėvy
nei, tautai ir žmogui padėtų, ne
žiūrėdamas, ar tai turtuolis, ar 
vargšas.

Kai 1941 m. liepos mėn. Kauno 
vyskupija paskelbė kunigų semi
narijos mokslo metus, Kauno ko
misaras Krammer laikė, kad* toki 
kursai nepageidaujami. Tuomet 
įvykusioj vyskupų konferencijoj 
iškilo seminarijos rektoriaus klausi
mas ir buvo sustota prie a. a. kun. 
Petraičio asmens, nes išrodė, kad 
jis geriausiai galėjo tokiose sun
kiose sąlygose pasipriešinti nacių 
kėslams ir išlaikyti seminariją 
neuždarytą. Ir nesuklysta. Šiose 
pareigose būdamas, velionis dar 
.kartą įrodė; kad jis yra nepakei
čiamas retai sutinkamo masto 
diplomatas. Ne vienas iš dabar 
esančių tremtyje buvo kun. Pr. 
Petraičio pastangomis ištrauktas 
iš kalėjimo, ne vienam buvo

genze gyvendamas, velionis jau 
pradėjo austi planus, kaip geriau 
galėtų padėti tremtiniams. Na
ciams kapituliavus, nieko nedels
damas, savo iniciatyva išsikovojo 
leidimus ir per Šveicariją nuvyko 
Romon tremtiniams pagalbos or
ganizuoti. 1945. XI. 13 d. rekomen
daciniam laiške Monsignoras P. 
Bernardini, Apaštališkasis Nunci
jus. Šveicarijai, pristatė sąjungi
ninkų okupaciniams organams a. 
a. kun. prof. dr. Pr. Petraitį kaip 
Lietuvių Caritas Komisijos pirmi

nę portfelį spaudinių naujajam 
archyvui.

Velionies atliktam darbui, jo 
nenuilstamai energijai priklauso 
visos lietuvių tautos pagarba. Dėl 
to visa lietuvių visuomenė, jo ne
tekusi, giliai liūdi.

Kun. prof. dr. Pr. Petraitis mirė. 
Mirė pačiam kūrybinio darbo am
žiuje. Tačiau lietuvių širdyse jis 
gyvena kaip nenuilstamas kovoto
jas už tėvynės laisvę, žmogaus 
laimę ir tiesos pergalę. A. P.

Parotla Diepliolze
Sukėlus į Diepholzą lietuvius iš 

Gross Hesepes, Dedelstorfo, Han- 
noverio ir Gottingeno, čia įsikūrė 
gausi lietuvių taut, stovykla. Vei
kia gimnazija, amatų mokykla, 
pradž. mokykla, o stovyklos gy
ventojų nuotaikas lietuviškomis 
dainomis praskaidrina M. Liu- 
berskio „Aušrinės“ choras, jau be
ne į šeštą stovyklą tremties audrų 
atblokštas.

Tautos šventės proga, su kuria 
sutapo ir stovyklos atidarymas, 
buvo surengta tautodailės, meno 
dirbinių ir spaudos paroda, kurią 
suorganizavo Diepholzo gim. mo
kytojai P. Būtėnas, A. Gintautas, 
kun. Kirvelaitis ir kiti, talkinin
kaujant stovyklos gyventojams.

Gausūs eksponatai buvo išdės
tyti penkiuose dideliuose kamba

riuose. Lankytojui į akis krito 
gausus kiekis įvairiaraščių juos
tų, staltiesių, pirštinių, nertinių, 
tautinių drabužių. Visuose dirbi
niuose atsispindėjo sesių lietu
vaičių kruopštumas ir nuoširdu
mas. Spaudos skyriuje buvo dar 
iš Lietuvos atsivežtos knygos ir 
veik visos tremtyje išleistos, žur
nalai, laikraščiai ir šiaip spaudi
niai. Lankytoją stebino ir kartu 
džiugino gausus skaičius leidinių, 
išleistų Stadės, o vėliau Dedels
torfo stovyklose. Sienas puošė 
daugelis diagramų, kur atvaiz
duota lietuviškos knygos augimas 
per 400 metų, literatūra nepri
klausomoj Lietuvoj-, žemėlapis, 
kuriame pažymėtos lietuvių ra
šytojų kilimo vietos ir t. t. Tur
tingos buvo lietuviškų pinigų ir

Ir vėliai vienišas lieku
Platybėj nokstančių laukų.

O tolumoj, prie krašto girios 
Sodybų rūksta kaminai.
Iš ten kregždutė atsiskyrus 
Į mane atskrenda dažnai, 
Atnešdama žmonių mintis, 
Šventas, kaip mano paslaptis.

O aš tik žemės kauburėlis, 
Toksai buvau, toksai lieku. 
Bet plazda milžino šešėlis 
Ir ant manęs ir ant laukų. 
Klausai — lyg šnekintų tėvai — 
Tai mano urnų pelenai.

Praeina amžiai kaip nebūta, 
Keleiviai dingota tolumoj. 
„Sudie“ pasakiusi kregždutė 
Su saule skubinas namo... 
Ir vėliai vienišas lieku 
Sargyboj miegančių laukų.

. (Iš spausdinamo rinkinio 
„Apeigos“)

sunkų vargo kelią, besikilnojant 
iš stovyklos į stovyklą, bylojo 
schema, vaizduojanti „Žingsnių“ 
keliones. Visus skyrius paįvairino 
fotografijos. Buvo ir medžio dir
binių.

Lankytojui paroda padarė pui
kų ir ilgai neišdilstantį įspūdį. 
Ypatingai pavyzdingam parodos 
sutvarkyme švytėjo energija ir 
entuziastiškas darbas parodos or
ganizatorių. Pavarčius parodos 
lankytojų knygą, matyti, kad pa
roda sukėlė nemažą susidomėjimą

anglų ir yokiečių t^rpe. Jų įrašai, 
palikti parodos lankytojų knygoje, 
byloja apie teigiamą jos įverti
nimą.

Džiaugiantis puikiai pavykusia 
paroda, vis dėlto tenka apgailes
tauti stoką darnaus sugyvenimo 
stovykloje. Nepaslaptis,“ kad buv. 
dedelstorfiškiai, kurie į Diepholzą 
atsivežė „Aušrinės“ chorą su ne
nuilstamuoju dirigentu Myk. Liu- 
berskiu, nepavargstančiuosius kul
tūrininkus rašyt. J. Jankų, kalb. P, 
Būtėną, žum. S. Narkeliūnaitę, 
savąjį žinių biuletenį, vienintelį 
anglų zonoje žurnalą ir gausų būrį 
intelektualų bei kultūrininkų (jų 
nuveiktas kultūrinis darbas ypač 
atspindi parodoje) yra vietos LTB 
komiteto kaž kaip nustumti, o 
stovyklos etatinių tarnautojų są
rašuose mažai dedelstorfiečių fi-
guruoja. Argi vietos LTB komi-
tetas, kurį atstovauja visi buv. 
Gross Hesepes stovyklos gyven
tojai, negalėtų to reikalo sutvar
kyti, kad ir dedelstorfiškiai nebū
tų nuskriausti?... VI. B-s

William Sarojan, Meilė 
priklauso mylintiesiems. Novelė, 
16 psl. Kaina 20 pf. Išleido „Gabi
ja" 1948.

Knut Hamsun, Piemenų tro
belė. Ištrauka iš romano „Pasku
tinis perskyrimas". 20 psl. Kaina 
20 pf. Išleido „Gabija" 1948 m.

Studentų Dienos. Neperiodinis 
studentų žurnalas Nr. 1—2. Išleido 
„Žalgiris" Schweinfurte. 1948 m„ 
28 psl. Kaina nepažymėta

„Ateitis." Moksleivių ateitinin
kų žurnalas. Nr. 5—6. Išleido 
LUX. Stuttgart-Fellbach 1948 m. 
48 psl. Kaina nepažymėta.

Naujoji Aušra. Kultūros žurna
las. Leidžia Lietuvių Kultūros Ins
titutas. Chicago 1948 m. Liepa — 
rugpjūtis.

Tropenmedizinische Vortragsfol- 
ge fur die litauische 
Aerztevereinigung, von 
Prof. Dr. Ludolf Fischer, 
Tuebingen, 120 psl. Kaina nepa- 

’ žymėta. '
Tihamer T o t h, Jaunuolio 

kovos. Vertė Antanas Ma
ceina. Sv. Sosto Delegatūros 
leidinys Nr 15. Kirchheim, 1948 m. 
77 psl. Kaina DM 2.
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BALFo visas dėmesys Įkurdinimui
(Atkelta iš 1 psl.)

šalpos organizacijų direktoriais 
Vokietijoje ir su jais aiškinosi to 
bendradarbiavimo rėmus Sis pa
sikalbėjimas tebuvo preliminari
nis, galima sakyti, tik pasikeiti
mas nuomonėmis.
Šalpos organizacijų ben

dradarbiavimo SRITYS
Sekančią dieną, būtent, rugsėjo 

10 d., Heidelberge įvyko antras 
pasikalbėjimas, kuriams dalyvavo 
EUCOMo atstovai ir jau tik kai 
kurių šalpos organizacijų direkto
riau Siame pasitarime, kuriame 
teko ir man dalyvauti, buvo nus
tatytos trys šalpos organizacijų 
bendradarbiavimo sritys vyk
dant DP bilių:

1) darbo ir buto užtikrinimų pa- 
rūpinimas ir talkininkavimas DP 
Komisijos valdininkams, paren
kant ir paruošiant emigrantus pa
gal tuos užtikrinimus,

2) emigrantų globa, jiems pa
siekus JAValstybių uostus, iki jie 
nuvyks į savo paskirtą vietą ir 
gaus darbo,

3) bendradarbiavimas su DP 
Komisijos valdininkai5, parenkant 
kandidatus (vairiems ne vardi
niams buto ir darbo užtikrini
mams, kai tokius turės gavusi DP 
komisija. Tokiose garantijose gali 
būti nurodyta pageidaujama emi
granto specialybė, tautybė, tiky
ba, lytis, amžius ar kas kita.

Rugsėjo mėnesio 15 d. Pasinge 
buvo susirinkę visų šalpos orga
nizacijų atstovai šiems uždavi
niams aptarti. Pasikeitus nuomo
nėmis ir informacijomis, buVo iš
rinkta komisija nustatyti visoms 
šalpos organizacijoms priimtiną 
vienodą būdą šiems uždaviniams 
vykdyti.

BILIAUS VYKDYMO TVARKA
DAR NEPAAISKEJUSI

Tuo tarpu dar nėra paaiškė
jusi biliaus vykdymo tvarka. Pas
kelbtos preliminarinė5 taisyklės 
pirmiausiai duoda smulkią defi
niciją,* kas yra žemės ūkio dar
bai, kas yra šeima, kurioms teri
torijoms tos taisyklės ir DP bi- 
lius yra taikomas, kas apima gi
minystę iki trečiojo laipsnio ir 
kt. Toliau bendrais bruožais nu
sakomas bilius, vykdymo organi
zacija, sąlygos, kurias turi paten
kinti norintieji vykti į JA Valsty
bes pagal tą bilių, kas turės pre
ferenciją ir pirmumą vizoms gau
ti, o taip pat ir bendrais bruožais 
biliaus vykdymo procedūra. Ta
čiau šiose taisyklėse daug kas, o 
ypač vydymo organizacija, proce
dūra ir kandidatams statomi rei
kalavimai yra nusakyti labai ben
dromis sąvokomis ir neduoda aiš
kaus atsakymo į daugelį mums 
rūpimų ir aktualių klausimų, kaip, 
pavyzdžiui, afidavitų reikšmė, 
darbo ir buto garantijų forma, 
registracijos tvarka ir kt. Šiuos 
visus reikalus DP komisija nori 
išspręsti, susipažinusi vietoje su 
sąlygomis ir įgijusi kiek patyrimo 
pradiniame vykdyme, kuris apims 
pirmuosius du emigrantų trans
portus — pirma spalių 12 d. ir 
antrą spalių 17 d.

Vykdymo tvarkai skirtingų pa
siūlymų yra padarę šalpos orga
nizacijos ir IRO, dar kitokių Eu- 
cumo atstovai. Kaip apsispręs pa
ti komisija ir kaip sutvarkys bi
liaus vykdymą, šiuo tarpu dar 
nėra nustatyta.

Yra tik paaiškėję, kad reikalau
jamas darbo ir buto užtikrinimas 
— atstos atitinkamų organizacijų, 
kurioms DP komisijos yra pri
pažinta ši teisė, raštu patiektas 
pažadas, kad tas ar kitas emi
grantas bus aprūpintas butu ir 
darbu. Šitokiuose pažaduose ne
būtina nurodyti konkretų darbą, 
kuri emigrantas nuvykęs į JA 
Valstybes dirbs, arba konkretų

butą, kuriame jisai apsigyvens. 
Duoti pažadai teuždės tik tai or
ganizacijai pareigą globoti trem
tinį, t. y. apmokėti kelionės iš
laidas nuo atitinkamo Amerikos 
uosto iki tremtinio apsigyvenimo 
vietos, apgyvendinti jį viešbuty, 
duoti išlaikynją, kol jis pats sa
varankiškai ar tos organizacijos 
padedamas susiras sau darbo; ži
noma, šitokia globa pareikalaus 
iš organizacijos nemažų išlaidų, 
todėl šalpos organizacijos nepa
jėgs išdavinėti atitinkamų garan
tijų neribotai5 skaičiais. NCWC, 
norėdams padidinti savo galimu
mus padėti didesniam tremtinių 
skaičiui nuvykti į JA Valstybes, 
jau seniai panašiai .kaip ir 
BALFas, organizuoja privačius 
darbo ir buto užtikrinimus, prie 
kurių dažnai pridedami ir pasi
žadėjimai apmokėti reikalingas 
kelionę5 išlaidas Amerikos teri
torijoje. Reikia namyti, kad NCWC

Lietuviai iš Augsburgo emigracinės stovyklos vyksta | Australija

Jau yra užmegstas kontaktas su 
Kanados emigracine misija ir 
konsulatu Mūnchene. Besiaiški
nant lietuvių reikalus, gautas 
pažadas, kad artimiausiu trans
portu bu5 išgabenta 20 lietuvai
čių, kurios jau nuo balandžio mė
nesio laukia savo eilės pereina
mojoje stovykloje. Be to, pavyko 
gauti trims lietuviams darbo prie 
Kanados konsulato ir dar tikimasi 
toje įstaigoje lietuvių tarnautoją 
skaičių artimiausioje ateityje pa
didinti. Nors šie lietuviai nebus 
BALFO tarnautojais, tačiau per 
juos bus galima gauti reikalingų 
ir tikslių informacijų apie gali
mumus ir reikalą lietuviams pa
dėti, jiems vykstant į Kanadą. 
Apskritai, toje įstaigoje rasta pa
lankumo, kuris bus stengiamasi 
plėsti ir panaudoti, kad būtų ga
lima didesniam lietuvių skaičiui 
padėti.

Toliau artimesių uždavinių tar-

pavyzdžiu greitai paseks ir kitos 
Amerikos šalpos organizacijos.

DARBO IR BUTO GARANTIJŲ 
ORGANIZAVIMAS

Tuo tarpu tokias, organizacijų 
išduodamas, darbo ir buto garan
tijas turi teisę išduoti NCWC 
ChWS, žydų IIJAS ir dar kai ku
rios kitos. BALFas tokios tei5ės 
dar neturi, ir yra daromi žygiai, 
kad DP kpmisija Vašingtone pri
pažintų šitą teisę ir mūsų organi
zacijai. Kol tatai įvyks, lietu
viams teks naudotis kitų organi
zacijų teikiamom garantijom ir 
BALFo surinktais privačių asme
nų darbo ir buto užtikrinimais. 
Tačiau ir vėliau, jei BALFas ir 
gaus šią teisę, reikės dėti pastan
gų kiek galima plačiau pasinau
doti kitų organizacijų teikiama 
parama; nes, kaip jau minėjau, ši 
parama yra susijusi su nemažo
mis išlaidomis ir BALFas vien 
savo resursais nepajėgs padėti 
visiems lietuviam5, kuriems to
kia parama yra reikalinga. Todėl 
jau dabar tariamasi su kitomis 
organizacijomis dėl bendradarbia
vimo formos ir lietuvių reikalų 
atstovavimo. Šie pasitarimai to
liausiai yra nuėję su NCWC, nes 
BALFo centras glaudžiai bendra
darbiauja su NCWC centru New 
Yorke ir tokiu būdu ryšiai su šia 
organizacija yra tampresni. Ka
dangi DP bilių vykdyti prade
dama amerikiečių zonoje, tai ir 
reikalingi ryšiai su kitomis orga
nizacijomis stengiamasi pirmiau
siai čia užmegsti. Yra susitarta, 
kad kiekvienoje NCWC įstaigoje, 
amerikiečių zonoje, bus BALFo 
atstovai, kurie tvarkys visų lietu
vių užsiregistruojančių emigraci
jai per NCWC, bylas, Jau dabar 
dirba vienas BALFo tarnautojas 
Frankfurte ir du Mūnchene. Ne
trukus vienas bus paskirtas Stutt- 
garte, su ChWS ir kai kuriomis 
organizacijomis. Yra malonu kon
statuoti, kad lietuvių Liuteronų

pe yra Brazilija. Yra visa eilė lie
tuvių, kurie turi Brazilijoje gerai 
įsikūrusių giminių, sutinkančių 
jiems padėti ir atsiuntusių afidavl- 
tus. Tačiau Vokietijoje vienintelė 
įstaiga, išduodanti Brazilijos vizas 
ir esanti Bremene, duoda jas tik 
tiems, kurie vyksta į tą kraštą pa
gal IRO ir Brazilijos’ vyriausybės 
sutartą emigracijos schemą. Todėl 
tų žmonių reikalus, kurie turi afi- 
devitus ir nori vykti į Braziliją, 
teks tvarkyti Šveicarijoje esančia
me Brazilijos Consulate ir Indivi
dualinės Emigracijos Įstaigoje 
Frankfurte.

Įkurdinimo Tarnybai tarpinin
kaujant, Argentinos Lietuvių Imi
gracinis Komitetas yra parūpinęs 
daugiau kaip 1300 — Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių leidimus Ar
gentinos vizoms gauti. BALFas da
rys reikėlingų žygių karinėse ir 
kitose įstaigose, kad būtų pagrei
tintas norinčiųjų išvykimas. Iki 
šiol nemažų sunkumų vizai gauti 
buvo dėl to, kad užsieny esą Ar
gentinos konsulai buvo sunkiai pa
siekiami, o vizos tegali būti išduo
damos asmeniškai prisistačius į 
konsulatą. Dabar Argentinos kon
sulatas yra Frankfurte ir tų sun
kumų nebūtų, tačiau lieka kita 

* didelė kliūtis, tai vizų mokestis. Už 
kiekvieno asmens vizą reikalauja 
50 dolerių. 'Aišku, kad tremtiniai 
patys tokio mokesčio sumokėti ne
gali. IRO taip pat atsisako mokėti, 
nors kelionės išlaidas ši organi
zacija ir prisiima. Lietuviškoms 
organizacijoms, esančioms užsieny, 
tas mokestis taip pat nerd pakelia
mas, nes vien tik iki šiol leistoms 
vizoms apmokėti reikėtų per 
60.000 dolerių. Šiuo metu Žene
voje vyksta derybos tarp IRO ir 
Argentinos atstovų dėl tremtinių 
atleidimo nuo šio mokesčio. Tiki
masi, kad tos derybos daugiau ar 
mažįau pavyks. Tada būtų leng
viau norintiems išvykti į Argen
tiną.

Panašiai kaip ir Argentinoje, 
taip ir Kolumbijoje esąs »lietuvių 
emigracinis komitetas yra pasirū
pinęs visą eilę leidinimų vizoms 
gauti. Šie leidimai yra persiimti į 
Kolumbijos konsulatą, Šveicarijo

Bažnyčios Taryba yra užmezgu5! 
ryšį su Lutheran Mission ir tin
kamai atstovauja atitinkamos 
lietuvių grupės-reikalus.

BALFas taip pat yra užmezgęs 
ryšius su šios misijos šefu dr. 
Hong. Visiems tiems lietuviams, 
kurie negales gauti kurios nors 
svetimos organizacijos paramo5, 
BALFas pirmoje eilėje stengsis 
betarpiai padėti, parūpindamas 
pagal galimums darbo ir buto 
garantijas, patiekdamas jų bylas 
vadinamiems selektoriams, kurie 
bus DP komisijos paskirti emi
grantams atrinkti, sekdamas tų 
bylų eigą, kur reikia duodamas 
atitinkamų paaiškinimų ir infor
muodamas tremtinius apie jų by
lų eigą, o taip pat, žinoma, teik
damas reikalingą globą jiems pa
siekus Amerikos krantą, kiek ta
tai leis BALFo ištekliai.

BALFO RŪPINIMASIS ĮKUR
DINIMU KANADOJ, BRAZILI

JOJ IR ARGENTINOJ
Salia emigracijos į JA Valsty

bes BALFas taip pat rūpinsis 
įkurdinimu ir kituose kraštuose.

Gerb. Wehnen lietuvių 
stovyklos klebonui kun. An
tanui Petraičiui, jo broliui 
a. a. kun. DR. PRANCIŠKUI 
PETRAIČIUI mirus, širdingą 
užuojautą reiškia

Jonas ir Vincas
Simanavičiai su šeimomis

Tauriam lietuviui JUOZUI 
VJLKUTAlClUI — KETURA- 
KIUI mirus, jo žmonai, duk
terims, sūnums ir jų šei
moms reiškiame gilią užuo
jautą. A. K. Rimai

Anglų k. lektorę P. LAMP- 
SAITIENĘ, mirus jos tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame

Augsburgo-Hochleldo 
angį. k. kursų klausytojai 

je. Jau dabar BALFui tenka palai
kyti ryšį su tuo konsulatu ir teikti 
įvairių papildomų informacijų, 
kurių yra reikalingas šis konsula
tas prieš nuspręsdamas išduoti, vi
zas. Reikalui esant BALFas numa
to panaudoti savo turimus ryšius 
su šiuo konsulatu lietuviams at
stovauti ir teikti jiems juridinės 
paramos. Kiek sąlygos leis, BALFas 
stengsis padėti ir į kitus kraštus 
emigruojantiems lietuviams.

BALFO PINIGINIS VAJUS
Po valiutos reformos Vokietijoje 

tremtiniai dar labiau reikalingi šal
pos, negu ziki šiolei, todėl BALFui 
teks nemaža jėgų skirti šalpai or
ganizuoti. Vykdytas AOA vajus 
nepateisino nei pačių kukliausių 
vilčių, todėl BALFas, būdamas tos 
organizacijos nariu, negavo nu
matytų sumų ir jo finansinę būklė 
nebuvo tokia, kokios mes norė
tume. Iš kitos pusės sąlygoms Vo
kietijoje pasikeitus, kur kaip tik 
yra didžiausias tremtinių skaičius, 
tam pačiam šalpos lygiui išlaikyti, 
koks buvo iki šiolei, reikalinga 
žymiai didesnių išteklių. Tikimasi, 
kad dabar vykdomas BALFo pini
ginis vajus duos gerų rezultatų, 
tačiau šiuo metu emigracija yra 
pirmos svarbos reikalas ir todėl 
šiam tikslui tenka pirmoje eilėje 
skirti lėšų. Reikia tikėtis, kad 
BALFas ir ateity pajėgs perduoti 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui ne
mažiau gėrybių, kaip buvo per
duodama iki šiolei, tačiau visų pa
didėjusių šalpos reikalavimų ne
galima bus patenkinti. Esamą trem
tinių vargą tegalėsime sumažinti 
ir šalpos problemą išspręsti, jeigu 
emigracija vyks patenkinamu tem
pu ir tremtiniams pavyks įsikurti 
tuose kraštuose, kur jie galės su
daryti sau pakenčiamas gyvenimo, 
sąlygas. BALFo įstaiga Europoje 
steigiama kaip tik padėti trem- 
tiniamš šio tikslo siekti.

Padėka
Augsburgo - Hochfeldo Lietuvių 

stovyklos Komitetui, įvertinusiam 
sunkias redakcijos darbo sąlygas 
ir paskyrusiam dar vieną kambarį 
„Žiburių" reikalams, nuoširdžiai 

dėkojame Redakcija.

t

Rašytojo Vilkutaiėio-Keturakio laidotuvės Augsburge-Pfersees kapuose

Poniai Vilkutaitienei, p-lei 
D. Vilkutaitytei, p. p. V. ir 
V. Vilkutaičiams, Ambra- 
zams, Gedvilams ir Civins- 
kams dėl jų vyro, tėvo ir 
uošvio a. a. J. VILKUTAI- 
ClO - KETURAKIO mirties 
reiškiame gilios užuojautos

v H. ir A. Gražiūnai

Mielai poniai Vilkutaitienei, 
p-lėi Vilkutaitytei, p. p. V. 
ir V. Vilkutaičiams, Gedvi
lams ir Civinskams gilaus 
liūdesio valandoje, myli
mam vyrui, tėveliui ir uoš
viui a. a. J. VILKUTAICIUI- 
KETURAKIUI mirus, ' reiš
kiame širdingą užuojautą ir 
kartu liūdime

E. V. Garbeniai

7ilti ISelna antradenials, ketvirtadieriUis Ir šeštadie-
/r^lDUlIOl ntais. Antrad cnio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5 — Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eiluftlų mokama DM 4.—, už kiekvienų paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Full Sutton, Hostel 
Staff, SUmford Bridge. Near York.
Kanadoj: Mr. P. PleCaitis. 6668 Deiorimier Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JA,V —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Vidaus sunkumai '

Sovietus stumia i kara
Politbiuras ilgai svarstė padėtį ir priėjo išvados, kad ...

„Tuoj po karo didieji sovietų pramonės ugdymas, komunistinės 
ekspansinės politikos laimėjimai penkosios kolonos perorganiza- 
tarnavo tam, kad didintų Sovietų vimas visame pasauly ir fcaro pro- 
S-gos galybę. Šiandien ekspansija paganda viduj rodo, kad sovietai 
sovietams yra pasidariusi gyvy- tiki Į karą... Kremliaus kursto- 
biškai būtinas reikalas. mas komunistų veiklumas Kinijoj

Tatai konstatuoja šveicarų laik- vis didėja. Afganistane tolyžio 
rastis „Journal de Geneve" ir tam auga sovietų įtaka. Afganistano
pagrįsti šiaip rašo:

„Sovietų vidaus padėtis sparčiai 
evoliucionuoja. Tolydžio didėja 
skaičius žmonių, drįstančių galvoti 
savarankiai, ne pagal propagandos 
įsakymus. Tie žmonės, taip pat 
darosi drąsesni. Iš gyventojų rei
kalaujama, kad jie dar turėtų

pasieny sovietai iškraustė gyven
tojus ir daro didelius karinius

■įrengimus. Burmoj siaučia pilieti
nis karas tarp vyriausybės ir ko
munistų. Piet. Azijoj Kremlius ke
leriopai padidino savo diplomati
nes misijas, kurios tarnauja kaip 
propagandos centrai... Orinio su
sisiekimo centre Bongkoke, turin
čiame neįkainojamos strategies 

‘reikšmės, sovietų pasiuntinybė tu
ri 680 narių. Iš čia diriguojama 
agitacija Indonezijoje ir Malajuo
se. Visa tai rodo, kad sovietai nu
sistatę užvaldyti Kiniją.

Dar labiau sovietams rūpi Ira
nas, Irakas ir Arabija. Tam reika
lui Turkija turi būti pašalinta kaip 
nepriklausoma valstybė. Pagal 
Turkijos sieną ir Odesos srity 
vykdomi didelio masto kariniai 
pasirengimai. Jeigu Rusija tenai 
savo tikslus pasieks, Amerikos ir 
Anglijos vaidmuo bus baigtas. 
Abiejose anglosaksinėse sostinėse 
vyrauja įsitikinimas, kad gal so
vietai savo planų realizavimą už- 
dels bet niekad nuo jų neatsisa-, 
kys ... Intensyvios komunistų pro
pagandos dėka sovietų gyventojai 
yra įsitikinę, kad karas tarp Sp-
vietų S-gos ir anglosaksų kraštų 
yra iš S-gos neišvengiamas".

Sovietu runku Izraelyje
P- 0 •

kantrybės palaukti gyvenimo są
lygų pagerėjimo, bet laukti jie 
jau nebegali. Suvargę ir išsekę jie 
dažnai jau nebebijo nė MVD tero
ro. Policijos priemonių jau nebe
pakanka augančiam nepasitenkini
mui užslopinti."

Šveicarų laikraštis sumini prie
žastis, privedusias prie tokios pa
dėties. Pirmoji — liudijimai sovie
tų karių ir karo belaisvių, savo 
akimis mačiusių „kapitalistinę" 
tvarką Vidurio ir Vakarų Europo
je. Dėl to apie 90 proc. buvusių 
belaisvių išgabenti prievartos dar
bams į Sibirą, o okupacinių pajė
gų kariams Vokietijoj ir Austrijoj 
neleidžiama grįžti į Sovietų S-gą 
atostogų. Tatai savo ruožtu sukė
lė kariuomenėj gyvą nepasitenki
nimą. Be to, „prabangingas įmonių 
direktorių ir aukštųjų režimo bon
zų gyvenimas bei nežmoniškas 
okupuotų tautų išnaudojimas su
kelia daug kartumo".

„Journal de Geneve" toliau in
formuoja, jog „pirmąsyk Sovietų 
S-gos istorijoj šių metų gegužės, 
birželio ir liepos mėnesiais buvo 
kilę streikų Ukrainos bei Kazaks- 
tano žemės ūkio srityse ir šešio- 
likoj pramojiės miestų. Tiumenėj, 
Jizny-Tagirske, Katlase, Kirovė ir 
Engelse tie streikai buvo ypatin
gai rimto pobūdžio. Tai nebuvo 
Organizuota akcija, bet savaimin
gas masių nepasitenkinimo prasi
veržimas. Tatai toli gražu nesuda
rė pavojaus režimui, bet vis dėlto 
Kremlius dėl -to susirūpino. Val
džios organams buvo įsakyta ne
siimti ypačiai griežtų priemonių 
prieš streikininkus, represalijų te
buvo imtasi tik kai kurioje žemės 
ūkio srityse — Sisko, Staniko. Pa
tikimomis žiniomis, politbiuras il
gai svarstė dabartinę Sovietų S- 
gos vidaus padėtį ir priėjęs išva
dos, kad piliečių nepasitenkinimo 
jau nebeįmanoma užslopinti. Jam 
neutralizuoti reikia nepaliaujamų 
ekspąnsinių laimėjimų, kurie įti
kintų žmones, kad pakentėti ver
ta".

šveicarų laikraštis baigia:
„Juo sunkesnė darosi sovietų 

vidaus padėtis ir juo labiau braška 
Rytų blokas, juo - labiau sovietai 
yra reikalingi ekspansinių pasise
kimų. Tokiu būdu įvykiai, kurie 
darosi anapus geležinės uždangos, 
pasaulio taikai yra dar lemtinges- 
ni negu Berlyno incidentai".

Kitame straipsnyje tas pats 
„Journal de Geneve" rašo: „Armi
jos stiprinimas, karo medžiagų 
gamybos didinimas, visos karo*

Buvęs britų karininkas, jau il
gus metus Transjordanijos „arabų 
legijono" vadas Glubb Paša, grįžęs 
iš kelionės po Angliją, pareiškė, 
jog Sovietų S-ga palaiko Izraelio 
valstybės pastangas jėga įsigalėti 
Palestinoje. Jeigu žydams pasi
sektų įgyvendinti savo planus, so
vietai, anot Glubb Pašos, turėtų 
atramą vyrauti visuose Vidur. Ry
tuose. „Iš anapus geležinės uždan
gos ginklai kontrabanda gabenami 
į Izraelio valstybę", pareiškė Glubb 
Paša. „Sovietų ir jų satelitų kraš
tuose jauni žydai parengiami ka
riškai. Už pinigus, kurių žydai 
apsčiai gauna iš Amerikos, jie per
ka, pas sovietus ginklų. Faktas, 
kad žydams pasisekė pavogti iš D. 
Britanijos visą eilę lėktuvų, rodo, 
kokie sėkimingi jų metodai. Juo 
ilgam dabartinis chaosas užtruks 
Palestinoj, juo didesnė ’pasidarys 
sovietų įtaka tame krašte ir vi-
suose Art. Rytuose."

Dabartinė Izraelio valdžios par
tija, kuriai • priklauso min. pirm. 
Ben-Gurion, yra vieno JAV žur-
nalo žodžiais" atsargiai antikomu
nistinė". Vidur. Rytuose padėtis 
yra tokia, kad totalinis žydų sie
kimų patenkinimas reikštų mirtinį

Slapta konferencija Sovietu Sąjungoje
VAŠINGTONAS. Kaio iš ameri

kiečių diplomatinių šaltinių prane
šama Sovietų Rusijoje įvyko ar 
dar tebevyksta Sovietų Sąjungos 
ir jos satelitinių kraštų diplomatų 
konferencija. Tai sprendžiama dar 
ir iš to, jog tik vienas Molotovas 
iš „keturių didžiųjų" užsienio reik, 
ministerių nedalyvauja UNO pil
naties posėdžiuose.' Rumunų užs. 
reik; ministeris Anna Pauker ir 
bulgarų ministeris pirmininkas Ge- 
orgij Dimitroff šiuo metu iš savo 
kraštų yra išvykę. Čekoslovakijos 
prezidentas Gottvaldas atsostogau- 
ja Kryme. Kažkur iš Budapešto 
buvo išvykęs ir minisjerio pirmi
ninko pavaduotojas M. Racosi.

Kaip amerikiečių vyriausybės 
valdininkai praneša, amerikiečiai 
šiuos įvykius stebi su dideliu su
sidomėjimu, nes, pasak jų, po 
kiekvienos panašios konferencijos 
Sovietų Sąjunga pakeisdavo savo 
politiką.
AMERIKIEČIŲ SUSTIPRINIMAI 

VAKARŲ VOKIETIJOJE?
Kaip britų Admiraliteto pirma

sis lordas praneša, Anglijoj sto
vinti karo laivų flotilija išplaukė 
į Indijos vandenyną, kur vykdys 
didžiausius po karo manevrus. 
Toliau lordas pareiškė, jog esą

arabų tautų pažeidimą, dar padi
dintų tos srities chaosą ir tuo pa
liestų britų ir JAV naftos intere
sus. Tatai savo juožtu padidintų 
visuotinio karo pavojų. Iš chaoso 
sovietai tikisi pasipelnysią, dėl to 
prosovietinė • Stem gauja nužudė 
grafą Bernadotte, kuris norėjo pa
siekti kompromisinį sprendimą. 
Stern nori, kad žydai gautų tota
linį savo siekimų patenkinimą 
arabų sąskaita. Tačiau toks Izrae
lis turėtų visiškai atsiremti į so
vietus. Pays žydai — nuosaikieji 
— gerai mato, kad tuo atveju 
Izraelis būtų tik sovietų satelitas.

NEWYORKAS. Rugsėjo 1 d. JAV 
buvo tik 230 sovietų piliečių. Tuo 
tarpu 1945 m. buvo 2.500. Didžiau
sia sovietų piliečių grupė Ameri
koj yra Amtorg-sovietų prekybos 
organizacija, kurią sudaro 81 žmo
gus.

numatoma sudaryti kariuomenės 
rezervus ir tikimasi, kad even
tualaus pavojaus atveju 2.000.000 
vyrų stos prie ginklų.

Londone taip pat kursuoja nuo
monė, jog Amerika numačiusi 
sustiprinti savo karines pajėgas 
Vakarų Vokietijoje. Kalbama ir 
apie naujų areodromų statymą 
Beneluxo kraštuose.

VAKARIEČIAI IR TOLIAU TVIR
TAI LAIKYSIS SAVO NUSISTA- 

STYMO
LONDONAS. Trečiadienį įvy

kusio ypatingo britų mini
sterių kabineto posėdžio me
tu Bevinas kalbėjo Anglijos už
sienio politikos klausimais. Kal
bėdamas apie Berlyną, jis pa
reiškė: „Buvo pasklidę gandų apie 
nuomonių skirtumus tarp trijų va
karų valstybių. Tačiau mes esame

įkurdinimo klausimams aptarti konferencija
BALFo Įstaiga Europoj ir Įkur

dinimo Tarnyba rugsėjo mėn. 22— 
23 d. d. Fellbache sušaukė įkur
dinimo klausimams aptarti kon-

Myu. nemyli ...

ferenciją. Joje BALFo atstovė Eu
ropoj I. ROVAITE padarė *prane- 
šimą apie jos įstaigos įsikūrimą, 
darbą bei uždavinius (pranešimą 
spausdiname 1 psl.) Po to atskirus 
pranešimus padarė LTB Centro 
Komiteto pirm. P. Gaučys: „Įkur
dinimo darbo organizavimas Vo
kietijoj", LTB Wurttembergo apy
gardos pirm. J. Šlepetys: „Trem
tinių statistikos sudarymas", dr. 
VI. Viliamas: „Lietuviškų židinių 
sudarymas emigracijoj", prof. M. 
Kriščiūnas: „Emigracija j D. Bri
taniją ir Australiją", prof. L Ma
linauskas: „Artimiausieji švietimo 
uždaviniai tremty ir emigravus", 
kun. dr. Vaišnora: „Dvasiniai trem
tinių reikalai", LRK vyr. valdybos 
pirm. dr. D. Jasaitis: „Negalinčių 
emigruoti problema", prof. J. Pa- 
žemeckas: „Išvykstančių- palikimo 
ir turto klausimas". Po kiekvieno 
šių pranešimų įvyko plačios disku
sijos. Baigiant konferenciją buvo 
priimtos rezoliucijos (žiūr, 2 pusi.) 
Konferencijoj be eilės įkur
dinimo klausimo specialistų taip 
pat dalyvavo VLIKO bei Vykdo
mosios Tarybos nariai ir žymiau
sių mūsų tremties organizacijų at
stovai. Konferencijai atidarė Įkur
dinimo Tarnybos valdytojas C. 
Masaitis. Į prezidiumą buvo iš
rinkti A. Kalvaitis, M. Kriščiūnas 
ir S. Balčiūnas.

Platesnį pranešimų atpasako
jimą ir diskusijas duosime sekan
čiame „Žib." numery.

absoliučiai vienos nuomonės ne 
tik dėl Berlyno, bet ir dėl tos 
politikos, kurią mes kartu vesime, 
jei ji, dabartinė ,mūsų laikysena 
neatsiektų savo tikslo. Tuo aš ne
noriu pasakyti, kad esame apsis
prendę kariauti. Tos stadijos mes 
dar nepasiekėme. Mes turime savo 
nusistatymą aiškiai ir tvirtai pa
reikšti. Berlynas šiandien stovi kaip 
avangardas, kaip pasipriešinimo 
simbolis. Kai buvo pradėta bloka
da, aš jaučiau, kad tenka rimtai 
apsispręsti. Mes tai padarėme. Mes 
privalėjome arba likti tvirti, arba 
susvyruoti ir tuo prieiti prie naujo 
Mūncheno. Aš tikiu, kad Rytai ir 
Vakarai turi gyventi kartu. Aš 
esu šiam gyvenimui pasiruošęs ir 
taip pat esu pasiruošęs pasakyt/ 
„Gyvenk ramiai tame krašte, kuris 
tau priklauso."

Maskvos pasitarimų klausimu 
Bevinas pareiškė, turįs tautos at
stovams suteikti nusivylimo. Dar
nesąs atėjęs laikas, ką nors kon
kretaus apie juos pasakyti. „Pa; 
grindine susitarimo sąlyga mes 
laikome Berlyno blokados panai
kinimą," — pareiškė Bevinas.

f

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Paryžius. JAV užsienių rei

kalų min. Marshallis ketvirtadienio 
priešpietiniame posėdy pasakė kal
bą apie JAV politiką Europoje ir 
Azijoje. Marshallis reikalavo, kad 
Transjordanija, Korėja ir Izraelis 
būtų priimti į JT, paskubinti tai
kos sutarčių sudarymą su Vokie
tija ir Japonija ir vėliau priimti 
į JT, sudaryti tarptautinės atomi
nės kontrolės organą, panaikinti 
ginklavimąsi. JAV darys viską, 
kad būtų pasiektas tautų bendra
darbiavimas, bet pagrindiniais 
dalykais kompromisų nebus. JAV 
tų tautų teisių nestatys ant 
kortų. ■ •

Paryžius. Bevinas vėl su
grįžo Į Paryžių ir turėjo pasikalbė
jimą su Anglijos ambasadoriumi 
Frank Robert, Strang ir gen. Sir 
Robertson. Pranešama, kad Frank 
Robert laikinai negrįš į Maskvą. 
Trečiadienio įteiktosios notos So
vietams tekstas greit būsiąs pas
kelbtas.

Londonas. Britų gynybos 
min. Alexander pranešė apie Didž. 
Britanijos kariuomenės pasirengi
mą bėdos atvejui. Atnaujinta mo
bilizacijos sistema, kuri puikiai 
funkcijonuoja. Pašaukti oro lai
vyno, jūrų laivyno ir sausumos 
kariuomenės papildymai. Kilus pa
vojui, jau dabar britų pajėgos 
esančios viskam pasirengusios. 
Suorganizuota civilinė gynyba. 
Šiuo metu negalima esą kalbėti 
ape kolektyvinį gynimąsi, todėl, 
kad tautą nebūtų nepastatytą į 
pavojų, reika'ginkluotąsias pajė
gas laikyti parengties stovy.

Gen. štabo virš. Montgomery 
savo kalboje pareiškė, kad jis ne
nori kalbėti apie karo pavojų, bet 
nenori jo ir nepakankamai ver
tinti. Kariniam saugumui užtik
rinti reikalingi stiprūs rezervai, 
kurie jau sudaromi.

Tel Avivas. Izraelio min. 
kabinetas paskyrė 500.000 svarų 
sterlingų tam, kas nurodys grafo 
Bernadotte žudikus. Visi Izraelio 
ministerial gavo anoniminius laiš
kus, kuriuose grasoma mirtimi, jei 
nenustos terorizavę „Stern" narių.

Paryžius. Prancūzijos parla
mentas maža balsų 291:286 dau
guma nubalsavo kantonalinius rin
kimus, kurie turėjo įvykti spalių 
mėn., atidėti iki ateinančių metų 
kovo mėn. Parlamentas taip pat 
priėmė įstatymą, kuriuo pakeliama 
tarnautojams atlyginimas 15*\

l

6


	C1B0002139329-1948-Rugs.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1948-Rugs.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1948-Rugs.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1948-Rugs.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1948-Rugs.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1948-Rugs.25-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006

