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JUOZAPAS SKVIRECKAS
Arkivyskupas ir Metropolitas, ir kiti tremtyje esantieji Lietuvos Vyskupai.

Mylimiausiems musu Broliams Kristuje Lietuvos Katalikams Tėvynėje, tremtyje ir visuose pasaulio kraštuose išsklaidytiems.

Sveikinimą ir Cjanytojini Laiminima

MYUMIAUSIEJI KRISTUJE,
Kada Šventoji Žemė, kupoje gi

mė ir augo mūsų Išganytojas Dievo 
Sūnus Jėzus Kristus, ten kur jis 
pats buvo paskelbęs Gerąją Išga
nymo Naujieną — savo Evangeli
ją, po žiaurių ir atkaklių kovų 
buvo svetimųjų paimta, kada šv. 
Miestas Jeruzalė, kur Jis kentėjo, 
mirė ant kryžiaus, buvo palaidotas 
ir prisikėlė iš numirusiųjų, buvo 
sugriautas ir išniekintas, Kristaus 
mokslą priėmusieji žydai ir pago
nys jau buvo išsiskirstę kone vi
suose anuo metu žinomo pasaulio 
kraštuose. Apaštalų Kunigaikštis, 
Kristaus Vietininkas, taigi ir pir
masis krikščionių Šventasis Tėvas 
—. šv. Petras ir kiti Apaštalai, 
jiems rašydami laiškus, vadindavo 
juos tiesiog išsiskirsčiusiais. Ir 
mes, mylimieji mūsų Broliai, Lie
tuvos Katalikai, kreipdamies į jus, 
rašydami jums laišką, vadiname 
jus tuo pačiu vardu, vadiname 
„išsklaidytaisiais". Mes rašome 
jums atlikę savo pąreigą, kurią 

Vturi visi katalikų pasaulio vysku
pai, Apaštalų įpėdiniai, aplankę 
Apaštalų Kapus Šventajame Mies
te, Romoje.

Turėjome garbės pasimatyti su 
dabartiniu Kristaus Vietininku že
mėje, šv. Petro įpėdiniu, su šv. 
Tėvu Pijum XII. Būdami pas jį, 
mes pranešėme tiek, kiek mes ži
nojome apie Lietuvos katalikų 
Tėvynėje likusių ir išsiskirsčiusių 
religinę būklę. Mes turėjome lai
mės išgirsti šv. Tėvo žodžius, tai
komus mums, bet liečiančius ir jus 
visus, mylimiausieji. Šv. Tėvui 
apie mūsų Tėvynę maža ką naujo 
galėjome pranešti. Jis pats uoliai 
seka katalikų gyvenimą visame 
pasaulyje; jis negalėjo nežinoti ir 
apie lietuvių namie ir svetur esan
čių vargus ir kentėjimus. Tie var
gai ir kentėjimai, jei ir ne visai 
tie patys, tai labai panašūs yra ir 
kituose kraštuose, 1 kuriuos yra 
įsibrovęs bedieviškasis komuniz-* 
mas. Mes turėjome pranešti apie 
skurdą mūsų vientaučių, gyvenan
čių tremtyje, skurdą, kurį Jo Šven
tenybė ne tik žino, bet ir gausio
mis aukomis yra prisidėjęs prie 
jo sumažinimo; tai aukos, kurias 
taip rūpestingai dalino jo paskir
tieji pasiuntiniai; dovanos, kurias 
jis „dispersit, dedit pauperibus" 
(sklaidė ir davė beturčiams) — Ps. 
ill. Ne vieną gerą žinią turėjome 
pranešti šv. Tėvui apie jūsų reli
ginį nusiteikimą ir gyvenimą; apie 
gilų, iš tėvų paveldėtą, nuolat Die
vo žodžio stiprinamą ir giliai į 
jūsų širdis šaknis įleidusi tikėji
mą; į širdis, kuriose Dfevo ir ar
timo meilės liepsna neretai skais

čiau blykstelėja. Mes galėjome 
paminėti rr kultūrinį tremtyje esan
čių lietuvių gyvenimą ir pastan
gas neatsilikti nuo kitų, ypač 
krikščioniškų, tautų, nors ir sun
kiose sąlygose. Mes paminėjome 
jūsų artimo meilės darbus, kuriais 
stengiatės mažinti kiek galite savo 
artimo vargus. Ypatingą paminė
jimą padarėme apie dosnias širdis 
tų jau gana senai savo Tėvynę 
palikusių lietuvių, kurių skaičius 
vis didėja ir žada didėti, kurie gy
vendami karo nepaliestuose ar 
mažiau jo sunaikintuose kraštuose, 
ypač Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, kur jie, radę naują tėvynę, 
nemano užmiršti ir savo senosios 
Tėvynės brolių. Mes paminėjome, 
kad jūs Dievą mylėdami esat susi
būrę į mažesnes ar didesnes ben
druomenes, naudojatės gausingai

Dievo gailestingumu ir Apaštalu Sosto malone Kauno

iš Lietuvos ąu jumis išvykusių ku
nigų religine pagalba, kad jūs bent 
šventomis dienomis lankote Dievo 
namus, čia klausote šv. Mišių, 
einate sakramentų ir taip gražiai 
naudojatės tomis Dievo malonė
mis, be kurių pagalbos negalėtų 
išlikti sveikas jūsų katalikiškas 
gyvenimas; kad jūs, jei ne visi, tai 
žymi jūsų dauguma davėte gražų 
tikinčio ir Dievą mylinčio lietuvio 
pavyzdį savo silpnesniesiems, lyg 
daugiau pailsusiems arti jūsų arba 
su jumis gyvenantiems broliams, 
kurie jei ir bando ieškoti sau pa
guodos tai stengiasi ją rasti tuose 
šaltiniuose, 'kurie „gyvojo van
dens" neturi, jo palaikyti negali, 
kurie yra suteršti mūsų laikų gy
venimo blogybėmis^

Sujaudinta širdimi šv. Tėvas 
klausėsi to mūsų pranešimo. Jo

Kapų koplytėlė V. Augustino nuotr.

atsiliepimas į mus buvo tėviškas, 
tikro Ganytojo meilės pilnas. Jis 
pakartotinai sakė, kad visuomet 
atsimena Lietuvą ir lietuvius, kur 
jie bebūtų. Jis sakė, kad tikrai, 
nuoširdžiai myli tą nedidelę, kata
likišką tautą, Dievui ir Katalikų 
Eklezijai bei šv. Tėvui ištikimą 
tautą. Jis mums tvirtino, kad jis 
daro visa, kas tik jo galioje yra, 
kad palengvintų visų kenčiančiųjų 
vargus. Jis priminė ir pastangas, 
kad būtų grąžinta pasauliui taika, 
nes tik taika, teisinga, krikščio
niška taika, galės grąžinti pasau
liui ir mūsų Tėvynei, mūsų bro
liams, kartu su laisve taip pat ir 
trupinėlius tos žemiškos laimės, 
kurios lemta turėti žmogui, gyve
nančiam savo krašte, savųjų tarpe, 
savo kasdieniniu darbu pelnantis ir 
naudojantis kasdienine duona, ku-

rios taip dažnai prašome Viešpa
ties Maldoje.

Mes priminėme Jo Šventenybei 
ir mūsų brolius kunigus, skaudžiai 
kenčiančius dėl ištikimybės savo 
tikėjimui Tėvynėje ir sunkią trem
ties vargų naštą nešančius už jos 
ribų. Mes paminėjome, kiek mums 
džiaugsmo padaro jaunos kunigų 
kartos auklėjimas ir paruošimas 
net tremtyje, ar tai Vokietijoje, ar 
čia Romoje, kur turime nors ir ne
seną, bet jau gražių tikėjimo vai
sių duodančią įstaigą — šv. Kazi
miero Kolegiją, šv. Tėvas žino, 
kaip daug paramos ši dvasinio la
vinimo įstaiga susilaukia iš Ame
rikos Jungtinių Valstybių lietuvių.

Malonu mums čia dar priminti, 
kad tos Kolegijos ypatingas globė
jas šv. Kazimieras, mūsų visos tau
tos ypatingas patronas, iš šv. Tėvo 
yra sulaukęs ypatingo išskyrimo, 
nes Jo Šventenybė Pijus Xll šv. 
Kazimierą yra pripažinęs ypatingu 
Lietuvos jaunimo globėju ir pa
vyzdžiu. Šiais sunkiais laikais tas 
pripažinimas mums, mūsų jaunimui 
ir visai mūsų Tautai turi nepa
prastos reišmės. Šv. Kazimieras, 
dangiškasis Lietuvos globėjas, sa
vo tikėjimu ir krikščioniškomis 
dorybėmis švietęs savo laiko ka
talikams, buvo pakeltas į šventųjų 
skaičių. Šiandien mes turime ma
tyti jame skaisčiai spindinčią kel
rodę žvaigždę, kuri mus vestų šio 
gyvenimo sunkiais takais į amži
nosios laimės tėvynę.

Padarę šv. Tėvui pranešimą, iš
girdę Jo tėviškus žodžius, Jo užuo
jautą mūsų vargams, mes prašė
me Jo šventenybę ypatingo apaš
talinio palaiminimo, to tvirto dan
gaus malonių laido; malonių, ku
rių mums visiems taip dabar rei
kia. Šv. Tėvas vėl tėviška meile 
ir apaštaliniu uolumu, lyg norė
damas dar labiau palenkti dangiš
kojo Tėvo gerumą mums, kreip
damasis į švč. Jėzaus ir*Marijos 
Širdis, dar kartą palaimino mus. 
Tą palaiminimą teikdamas šv. Tė
vas sakė, kad jis jį. teikia ne tik 
mums, ne tik mūsų artimiems, pa
žįstamiems, bet ir visiems jo my
limiems lietuviams, vistiek, kur 
jie bebūtų — ar Tėvynėje, ar 
tremtyje, ar išsisklaidę po visą pa
saulį. Šitą Jo Šventenybės valią 
mes šiandien šito rašto žodžiais 
jums siunčiame, tuo palaiminimu 
norėdami padrąsinti visus vargstan
čius, kenčiančius ir gera darančius 
brolius, kad visame turėtumėte 
ištvermės, nes Dievas yra su ju
mis. Su šv. Tėvo palaiminimu mes 
jungiame jums, Brangūs Broliai, ir 
savo ganytojinį palaiminimą: Die
vo Visagalio Tėvo ir Sūnaus ir šv. 
Dvasios palaiminimas tenužengia 
ant jūsų ir tepasilieka visuomet. 
AMEN. 9
t JUOZAPAS SKVIRECKAS 

Kauno Arkivyskupas Metrčpolitas
f VINCENTAS PADOLSKIS 

Vilkaviškio Vyskupas Koadjutorius
i VINCENTAS BRIZGYS 

Kauno Vyskupas Aukzilijaras 
Roma, 1948 m. spalių mėn 23 d.
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Sovietu Sąjungą organizavo 
karini sabotaza Švedijoje

(Rašo musų korespondentas Švedijoje)

Ką tik neseniai viešumai paskelb
tas policijos raportas duoda labai 

' įdomių žinių apie nelegalų komu
nistų veikimą Švedijoje. Pirmai
siais karo metais gana dažnokai 
pasitaikydavo įvairių sprogimų, 
tai laivuose, lai fabrikuose. O kiek 
tokių šėtoniškų darbų nepavyk
davo. Apie juos buvo ligi šiol ne

žinoma, bet dabar .visuomenei pri-___ _ ______ ______ _
einamas policijos raportas daug danį "galutinai sustabdyti rūdos 
tokių detalių atskleidė. Tų šabo- gabenimą į Vokietiją, nutarė sa- 
tažų organizatorium buvo buvęs botažninkai paskandinti rūdos pri- 
vokiečių ręichstago narys Emst pjautą laivą Lulea uosto įplau- 
Wollweber, nelegaliai atvykęs^ i toje. Bet šio plano nespėjo įvyk- 

u t'*’" .
Shbotažninkai tykojo susprogdyti 

bet kurį laivą ir Stockholm© prie
miesčio Hammarby uoste. Aten
tatą vykdyti buvo paskirta me
talo darbininkui vokiečiu] Konrad 
Hagge ir švedui mūrininkui Jo-

prie elekrinės jėgos stulpų išilgai 
visą geležinkelio ruožą, kuriuo ga
benama rūda.

Lulea komunistinė grupė gamino 
specialias prašmugeliavimo lie
menes, kurias pripildydavo sprog
stamosios medžiagos. Keliais atve
jais jos buvo jau ir į laivus įga
bentos, bet laiku buvo užtiktos ir 
nespėjo nuostolių padaryti. Nore-

Švediją Hans Koller vardu. Jau 
1942 m. teisiant Wollweberj, pro- 
kororas iškėlė, kad tiems sabo
tažams tiek Švedijoje, tiek kaimy
ninėse valstybėse vadovauja So
vietų Sąjunga.

Policijos raportas remiasi iš da
lies ir paties Wollweberio parody
mais. Įsakymą uždaviniams vyk
dyti jis gavęs iš kažkokio Rusi
joje gyvenančio Maximo, bet po
licijos tardymuose Wollweberis 
kartais prasitardavo ir apie visiems 
žinomą paukštelį — sabotažniką 
Georgi Dimitroff, dabartinį Bulgari
jos ministerį pirmininką.

Švedų komunistų partijos vadas 
senatorius (priklauso parlamento 
pirmiesiems rūmams) Sven Lin- 
derot, kurs taip pat yra ir komin- 
formo vykdomojo komiteto narys, 
pareiškė, kad švedų komunistų 
partija nieko bendro su sabotažo 
organizacija neturinti, bet danų 
policijos raportas aiškiai sako, 
kad Linderot buvo informuotas 
apie tą nelegalų veikimą.

Wollweberis, atvykęs i Švediją savo vyru ir dukrele Amerikos lie-
,, , . tuvių (Mr. C. Narklin ir Mrs. A.suklastotu pasu, pradėjo organi- Nafklln) šeimoje. Alė Nakaitė-Arba- 

zuoti 2—3 ~ —į— -‘--Z-zzz-
e- t., laiką skiria Vokietijoje likusiųjų trempęs visoje Švedijoje. Tų grupelių tinių moralinei ir materialinei para-

Tremtinių spaudos bendradarbė rašy
toja Alė Nakaitė-Arbačiausklenė su

tuvių (Mr. C. Narklin ir Mrs. A.

vyrų judomąsiaS gru- čiauskienė šiuo metu visą atliekamą 
- _ loilr4 cVirln XZrslzi oil Into Ii Ir nei ,1 i,i trom.

buvo visomis priėmo- mai, ąrganizuodama maisto siuntinių 
siuntimą ir darbo bei buto garantijų 
pąrūpinimą. Alė Nakaitė-Arbačiaus-

uždavinys
nėmis išmušti ginklą iš rankų vi- __  ___ .
siems komunizmo priešams. Kilus kienė pati iš mūsų tarpo yra neseniai 
karui, jie turėjo trukdyti karino- P^ekusi Amerikos krantus 
menės žygiavimą. Drausmė Woll-

Amerikoj 11 partivienas turėjo būti vietoje paklotas. W |
Grupiu nariai nežinojo viens kito
pavardžių, visi jie vadinosi slapy- Jau čia Pat VK« PasauIl domi- 
vardžiais. Ir visi daiktai turėjo ūmieji JAV prezidento rinkimai, 
slapyvardžius. Dinamitas, pvz. bu- bet ne visi nel lr žin(i. kiek Y“ 
vo vadinamas „mėsa", laiko de8- į““?1’ .°“’
tuvas — „laplandiečių peilis", or
ganizacijos narys — „mergiščia". 
Atsirasdavo naujas .narys, saky
davo, kad „gavo naują adresą".

Organizacijos centrais

nassonui. Hagge jau buvo įpratęs 
laivus skandinti per ispanų pilie
tinį karą. Jis pavedė Jonassonui 
šnipinėti Hammarby uoste, ar ne
pasitaikys patogus laivas, prikrau
tas ginklų ar amunicijos. Jonasso- 
nas padarė uosto škicą ir jame 
sužymėjo įvairius laivus. Pagaliau 
abu sabotažininkai apsistojo prie 
700 tonų laivo „Figge", kurs turė
jo išplaukti į Suomiją prisikrovęs 
geležies ir duonos. 30 kg dina
mito ir 100 m. stubino paslėpė ak
menų krūvoje gretimame parke. 
Kada Jonassonas ėmė abejoti, 
Hagge užtikrino, kad užteks laiko 
sūsirasti tikrą alibi, nes sprogimas 
teįvyks tik po keturių valandų 
viską įrengus.

Buvo tamsi naktis ir abu „drau
gai" įsileido išsprogdinti 14 mie
gančių jūrnininkų. Pavogtu irkliniu 
laiveliu plaukė jie „Figge" link. 
Viskas ėjo pagal apskaičiavimus. 
Ir jiems abiems besiruošiant pri
taisyti užtaisą, pasirodė vienas iš 
jūrininkų, atėjęs į laivo užpakalį 
tyru oru pakvėpuoti.

— Ką jūs čia veikiate! su
šuko jis.

— Ar nori pirkti cigarečių? — 
nukreipė Jonassonas kalbą, ką sa
botažininkai jau išanksto buvo 
susitarę, jeigu juos užtiktų.

— Ak jūs per plėšikai! Pasiša
linkite iš čia! — šaukė jūrininkas.

Viskas buvo baigta. Kuo grei
čiausiai abu skubėjo irtis atgal, 
paslėpė sprogimo įtaisus ir nubė
go ir artimiausį mišką, iš kur ap
linkiniais keliais movė į StOck- 
holmą.

Ši lyga turėjo ir kitų uždavinių. 
Jonassonas, pvz., buvo apsiėmęs 
surinkti žinias apie ginklų ir amu
nicijos transportus iš Boforso ir 
Karlskoga. Į lygos programą įėjo 
ir vokiečių kariuomenės ir me
džiagos transportas Ange, Gete
borge, Malmoje ir Halsingborge.

Iš to minėto policijos raporto 
aiškėja ir kitų įdomių dalykų. 
Pasirodo, kad plačiai buvo išplės
tas ir radijo špionažo tinklas. 1940 
m. rudenį ir 1941 m. Stockholme 
veikė radijo šnipų lyga, kurios už
davinys buvo rinkti žinias apie 
vokiečių transportus rusų sąskai-

♦ J. E. vysk. V. Brizgys
praneša:
Per USA Katalikų Episkopatą Amerikos lietuvių esu pakviestas atsi
lankyti USA. Paisydamas ne'savo asmeninės naudos ar malonumo, . 
bet tikėdamasis kuomi nors pasitarnauti tiek mūsų tautiečiams Ame
rikoje, tiek čia pasiliekantiems, šį tautiečius prašau per tą laiką nė 
visiškai ir ne ilgam laikui: po kelių mėnesių grįšiu atgal į Vokietiją 
į bendro likimo brolių tarpą. Visus Gerbiamus konfratrus it mielus 
tautiečius prašau per tą laiką nė į Scheinfeldo koloniją, nė į Re- 
gensburgą laiškų man nerašyti.Visiems linkiu Viešpaties globos ir 
tariu iki pasimatymo. Jūsų Vysk. V. Brizgys

ton. Įsakymus duodavo rusų agen
tas Pavel Fomenko, o iš švedų 
pats uoliausias buvo statybos dar
bininkas Bertil Erikssonas.

1940 m. rugpiūčio mėn.. Eriks- 
soną aplanko tūlas Anderssonas 
atseit Fomenko — ir po kelių to
kių pasimatymų. įteikė Fomenko 
jam čemodaną su pilnutėliu radi
jo įrengimu. Erikssonas buvo pa
ragintas surasti „patalpą" pas kurį 
nors iš pažįstamų. Iš jam patiektų 
instrukcijų, Erikssonas suprato, 
kad jam reikėjo susinešti su CDR 
stotimi Sovietų Sąjungoje.

Prasidėjus karui tarp Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos gavo Eriksso
nas schemą, kurioj buvo nurodyta, 
kad CDR stotis veikia pirmadieni
ais ir antradieniais lyginių skai
čių dienomis. Rusų tekstui išši
fruoti jis turėjo naudotis pirmuoju 
puslapiu Hašeko knygos „Šaunusis 
kareivis Šveikas". Pirmasis siųstas 
pranešimas iš Stockholm© prie
miesčio Midsommarkransen buvo 
radiograma, kad tuo laiku eina 
vokiečių kariuomenės transportas 
per Kryllbo stotį. Už „klapatą", 
kaip Erikssonas teisme pareiškė, 
gavo jis virš 3.000 kronų.

Bet ne vien tik sovietų agentai 
buvo aktyvūs radijo špionaže, ne
atsiliko ir vokiečiai. Ir tatai paaiš
kėjo iš to paties policijos raporto. 
Goteborgo uoste už radijos tele
gramas suimtas vokiečių laivo 
„Wartburg" šturmanas tardant pa
sakė, kad beveik kiekvienas vo
kiečių laivas turėjo slaptus siųstu
vus, siunčiančius žinias įvairioms 
vokiečių stotims tris kartus per 
dieną.

EMIGRANTŲ VARGAI

ninkus. O jų yra daugiau, negu 
tūlas mano.

JAV yra žinoma, kaip dviejų 
partijų valstybė. Praktiškai toji 
nuomonė pasitvirtina. Tačiau, kaip 

buvo Amerikos laikraščiai praneša, dėl 
Stockholmas, Goteborgas, Kiruna prezidento kėdės JAV šiandien 
ir Lulea (abu paskutiniai miestai varžosi visa eilė partijų, iš kurių 
pačioje šiaurėje). Wollweberio u yra oficialiai nominavusios sa- 
artimiausiu bendradarbiu buvo vo kandidatus į prezidentus. Šalia 
dirbtuvės darbininkas Gustav So- pirmaujančios respublikonų parti- 
der iš Goteborgo, karį Wollweberis jos su Dewey ir Wane ir demo- 
laikė „pačiu naudingiausiu draugu j^ratų Partijos su Trumanu ir Bark- 
yisoje Skandinavijoje. Soderis ak- ]ey daugiausia reiškiasi pažangiųjų 
tyviai dalyvavo ir keturių laivų partija su Wallace ir vadinamieji 
„Batory , „Felce , ,,Abrego ir Diksikratai su Thurmond ir Wright. 
„Cierzo sprogdinimo atentate Kitos septynios savo kandidatus 
Danijoje. Sprogimo užtaisus, kurie išstačiusios partijos yra mažai 
buvo ant tų laivų užnešti, paga- reikšmingos ir remiasi nedideliais 
mino švedas Nyberg net Kirunoje. savo šalininkų skaičiais.
Tuos užtaisus ir 15 kg dinamito, Pirmoje eilėje eina socialistų 
pavogto iš Akc. B vės Loussa- partįja, kurios pirmininkas Nor- 
vaara Kiirunavaara, gabeno So- man Thomas jau šeštą karįą kan- 
deris. didatuoja į prezidentus. Partija

Bet pats niekšiškiausias darbas,, siekia stambiosios pramonės bei 
kurį tie komunistai buvo pasiryžę 
padaryti, tai visą Švediją elektra 
aprūpinančios elektros jėgainės 
Porjuse išsprogtiinimas. Woll
weberis įsakė savo pakalikams 
iššprogdytf turbinas, bet tie jo pa
kalikai atkalbėjo jį nuo to, moty
vuodami, kad jėgainės saugumo 

. įtaisymai yra labaį efektyvūs. Įsa
kymas buvo pakeistas: sabotažnin- 
kai turėjo tada sukrauti kuo dau
giausia sprogstamosios medžiagos

metų. 1944 metais ji gavo 45.000 
balsų. Vadovaudamosi marksisti
nėm idėjom, partija atmeta Wal
lace dėlto, kad, jų puomone, jis 
norįs išlaikyti Amerikoj kapitalis
tinę santvarką.

Be minėtosios partijos yra dar 
vadinamieji Socialistai Darbininkai. 
Jų vadis yra Farrell Dobbs. Tai 
trockistų grupė, susiorganizavusi 
1928 m., jų vadams atsiskyrus nuo 
komunistę partijos. 1941 m. Dobbs 
ir 17 kitų šios grupės, narių buvo 
suimti už pasikėsinimą nuversti 
krašto valdžią. Savo kandidatą į 
.prezidentus ši partija šiemet stato 
pirmą kartą.

Toliau seka Krikščionys Nacio
nalistai, kuriems vadovauja 50 me
tų amžiaus buvęs dvasininkas Ge

rald Smith. Ši partija pasisako už 
JAV išstojimą iš JTO ir užmezgi
mą draugiškų santykių su Franco 
Ispanija.

Craryvilles ūkininką John Scotts 
kandidatu į prezidentus išrinko 
„Greenback - Parįy" (amerikiečių 
liaudinėj kalboj „greenback" reiš
kia dolerio notą). Jų programą 
trumpai galima išreikšti šiais žo
džiais: „Konjunktūrų svyravimui 
išvengti pinigai turėtų būti spaus
dinami tik tada, kada reikia".

Pagaliau kandidatuoja dar vad. 
„Prohibicionistai". Jie savo kandi
datu išstatė 63 metų advokatą 
Claude Watson.' 1944 m. ši par
tija visgi surinko 74.758 balsų.

Paskutinioji iš smulkiųjų partijų 
yra Amerikos vegetarai. Juos at
stovauja Čikagos gydytojas John 
Maxwell. Šioji partija siekia pa
naikinti gyvulininkystę ir ganyklas 
paversti dirbama žeme.

Šalia šių savo kandidatus oficia
liai nominavusių partijų yra dar 
visa eilė smulkesnių partijų, ku
rios šiais metais savo kandidatų 
neišstatė, nors priešrinkiminėj kam
panijoj aktyviai dalyvavo. Jos sa
vo kandidatūras pasiliko ateičiai. 
Iš tokių partijų pažymėtina Mo
terų Partija, kurios tikslas išrinkti 
moterį į prezidentus. Ši parti 
kuri turi gana daug šalininkų ne 
tik moterų, bet net vyrų tarpe, 
platino šiuos šūkius: „Trys ketvir
tadaliai tautos turtų yra moterų 
rankosel" — „Kodėl Amerikai ne-

kredito įmonių suvalstybinimo, ta
čiau atmeta Henry Wallacę dėl jo 
Rusijai pataikavimo politikos. So
cialistų partija 1932 m. laimėjo 
884.000 balsų, bet 1944 m. jai teko 
vos 80.518 balsų.

Sekanti kandidatuojanti partija
yra ‘Socialistinė Darbininkų parti- Lietuviai Amerikoje. Worcester, Mass, 
ją, vadovaujama 44 metų plieno Aušros Vartų parapijos veteranų
pramones darbininko Edward Tei- is kairės | dešinę: K. Lapinskas,_________ _______ _________;--------
cherts'” Partija savo kandidatus į Vensiauskas, parapijos klebonas ^turėti moters prezidentu?" —„Mes 
prezidentus stato jau nuo 1892 Lapinskas nonm Eleanor RoosėVėlt ir kt.

Apie 1000 žmonių 
gražinama atgal
Keliaujančių į JAV ar norinčių 

ten patekti vargai nesiliauja. Ir 
vėl paskelbta nauja tvarka kan
didatams, pagal kurią, iš viso jų 
būrio, gyvenusio Mūnchene A 
bloke (vad, „emigracijos centre“), 
į naują transportą, komplektuo
jamą spalio pabaigoj ar lapkri
čio pradžioj, patenka palyginti 
tik nedidelis skaičius žmonių. 
Vėliau numatyti vežti kandidatai 
pagal senąją tvarką su iš Austri
jos iškviestaisiais iš Warnerio 
kareivinių iškeliami į Funk ka- » 
reivines, kur bus nuolatinis į 
JAV emigracijos centras. O vi
siems kitiems — iš viso apie 1000 
žmonių, iškviestų iš savo nuola
tinių gyven. vietų atlikti reika
lingų formalimų ir per. stovykloj 
kitų išgyvenusių jau net arti me
tų laiko — įsakyta grįžti į seną
sias gyvenamas vietas. Išimtis 
padaryta tik iš Austrijos iškvies
tiesiems ir dabar deramasi dėl tų, 
kurie seniau gyveno privačiai, 
kad juos kol paklius į Ameriką, 
bent laikinai priimtų per vad- 
Control Center gyventi į kurią 
nors stovyklą. Dėlto tarp emi
grantų viešpatauja didelis susi
jaudinimas ir jie 7 aukštų bokšte 
sekmadienį iškėlė net juodą vė
liavą.

Į Warner kareivines norima 
atkelti lietuvius iš Eichstaeto- 
Rebdorfo ir Ingolstadto, kur jų 
čia susidarytų apie 2000 žmonių^ 
Kadangi Warner kareivinėse, pa
lyginti, prasti būstai, tai norimi 
kelti lietuviai paskelbė bado , 
streiką ir dabar derasi, kad tas 1̂ 
įsakymas būtų atšauktas. Stovy
klose pagerintos maisto normos, 
duodama jau ir baltos duonos, 
taip pat daugiau. riebalų, užtat 
numatoma smarkiai apkarpyti 
etatus (kai kurių šakų iki 60%). 
Mažinimas ypač palies kultūrinę 
veiklą ir mokyklas.

Keliaujantieji į JAV su pir
muoju transportu buvo visi iš 
Stuttgardo ir kitų vietovių su
vežti į Mūncheną, čia filmuojami, 
fotografuojami, lydimi specialių 
pasiuntinių ir spaudos atstovų, 
kurie apie viską klausinėjo: ar 
iš meilės vedę, kiek turi vaikų, 
ar mylės Ameriką, ką daugiausia 
mėgsta valgyti, ką galvoja apie 
Naująjį Pasaulį jų senutės iv 
t. t. Būta ir kurjozų, kai ame
rikiečių žurnalistams kartais tek
davo pajusti kietą DP policinin
kų ar kitų pareigūnų ranką. Vie
nam,, pav., pasitaikė taip, kad 
palaikytas dyptlku ir kažko ne
supratęs iš jugoslavo policijos 
pareigūno gavo net į kuprą ir 
vos į bunkerį nepakliuvo. Tačiau 
kas galima daryti su vargšu dy- 
puku, kurie dėl tokių reiškinių 
paprastai tik savo tarpe padejuo- 
ja,, to negalima su amerikiečių 
žurnalistu: tuoj visi, kas reikia, 
buvo sukelti ant kojų, prade
dant policijos viršininku’ bai
giant stovyklos galvomis ir stor- - 
žievis policininkas beregint buvo 
atleistas iš pareigų.

Tarp kitų lietuvių išvykusių 
pirmuoju transportu, buvo dr. A. 
Šerkšnas su šeima, buvęs „Žai
bo“ direktorius J. R. Valaitis su 
šeima ir kt.
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Lietuva Sovietu valdžioj
Berlyno „Telegraf“ Nr. 225 

Alfred Peters patiekia žinių iš 
okupuotos Lietuvos. Jo duome
nys papildo jau mūsų turimas 
.žinias ir dar daugiau paryškina 
esamas Lietuvoje sąlygas.

Ten, kur pirma buvo Vokie
tijos — Lietuvos siena, rašo Pe
ters, dabar yra 800 metrų pločio 
žmonių negyvenamas žemės ruo
žas. Toliau yra 20—30 metrų plo
čio suartas ruožas -w- „negyva li
nija“. lUž keletos metrų visu pa
sieniu įrengta signalizacijos sis
tema. Dar už poros šimtų žings
nių nutiesta dviejų metrų aukš
čio vielų tvora, o dar už 200 
metrų nuo tvoros eina spygliuotų 
vielų užtvara. Tarp tvoros ir vie
lų užtvaros kas 250 ligi 500 metrų 
stovi sargybos bokštai, kuriuose 
budi sargybiniai. Be to, tam 
tikrose vietose įrengti bunkeriai 
su šaudymo prietaisais. Juose lai
komi šunes, kurie yra dresiruoti 
pulti žmones. Nakties metu jie 
laisvai laksto tarp tvorų. Taip 
atrodo geležines uždangos vakarų 
siena, už kurios gyvena lietuviai, 
latviai ir estai. Į rytus, į vidų 
Sovietų Sąjungos — keliai jiems
beveik atviri. Bet kas nori pa
tekti į vakarus, turi nugalėti šias 
kliūtis. O vis dėlto pasitaiko pa
vienių pabėgėlių, kuriems tai pa
siseka. Jų pranešimai duoda di
delio vargo vaizdą. Pagal tuos 
pranešimus — gyvenimas Balti
jos kraštuose svetimųjų valdžioj 
yra tik vegetavimas.

Lietuviai pamiršo juoktis. Nėra 
tos šeimos, kuri nesiskųstų nete
kusi savo artimųjų. Trėmimams 
nėra galo. Vien tik iš Lietuvos 
po karo ištremta už Uralo ir į 
šiaurines Sovietų Sąjungos sritis 
120.000 žmonių. Apie 140.000 žmo
nių skaitoma persikėlus į Lenki
ją. Prie šių skaičių dar reikia 
pridėti didelį skaičių koncentra
cijos stovyklų, kurių gyventojai 
dirba sunkiuosius darbus. Kad 
pastatytų požeminį kuro medžia
gų sandelį, netoli Kauno įrengta 
tokia stovykla 500 žmonių, kurie 
jau dvieji metai ten dirba po 
žeme.

Laukuose matyti tik seni žmo
nės ir vaikai. Net oficialiai nusta
tyta, kad tik 60% ariamos žemės 
yra dirbama, o kiti 40% dirvo- 

• nuoja. Bet prievolės skaitomos 
nuo viso naudotino ploto. Tuo 
būdu iš ūkininkų reikalaujama 

beveik dvigubai daugiau, negu jie 
gali pagaminti, ūkių savininkai 
visą laiką yra labai spaudžiami. 
Tikslas — panaikinti privačią 
nuosavybę. Kuliamosios mašinos 
ir visi stambesni žemės ūkio įran
kiai perduoti bendram naudoji
mui. Miškai kertami be pasigailė
jimo ir medžiai gabenami į So
vietų Sąjungą. Svarbi durpių ga
myba trečiadaliu atsilikus. Pie
ninės siunčia sviestą į Maskvą.
■ Miestų veidas yra pasikeitęs. 
27% Vilniaus ir 35% Kauno gy
ventojų jau sudaro rusai. Fabri
kai, kurie dirbo krašto reikalams 
ir gamino vidaus vartojimo pre
kes, daugiausia yra sustabdyti. 
Klaipėdos ir Kauno tekstilės fa
brikai dirba pilnu tempu, bet jie 
gamina medžiagas daugiausia ka
riuomenės reikalams. Fabrikai, 
kurie dirba kuriuomenėy ir gin
klavimo reikalams, yra perkrauti 
darbu. Ir apskritai beveik visas' 
ūkis'yra pajungtas karo reika
lams. Darbui tinkami įmonės tie
siog medžiojami. Pradedant vy
resniaisiais darbininkais, visą va
dovaujantį įmonių personalą su

Vilniaus Trijų Kryžių kalnas Vėlinių naktį.

daro žmonės atgabenti iš Sovietų 
Sąjungos. Visose svarbesnėse, 
pramonės, prekybos ir savival
dybių vietose sėdi svetimtaučiai. 
70% visų svarbiausių valstybinių 
tarnybų užimta rusų.

Fabrikai ir skerdyklos aptverti 
apygliuotų vielų tvoromis. Dar
bininkus, išeinančius po darbo iš 
įmonės, iškrato. Nežiūrint į tai, 
visur ir labai vagiama, nes labai 
trūksta pirmo reikalingumo pre
kių. Amatininkai suvaryti į arte
les. Specialistas darbininkas į 
mėnesį uždirba iki 450 rublių, 
vyr. mokytojas 600 rublių, pro
fesoriai ir žurnalistai- nuo 1000 
iki 2000 rubilų. Bet maisto i> 
kasdieninio vartojimo prekių kai
nos yra taip aukštos, kad joks 
žmogus iš savo uždarbio negali 
išsiversti. Pavyzdžiui, batai kai
nuoja 400 rublių, klgr. sviesto 120 
rubl-, mėsa 30 rublių. Nieko ste
bėtino, kad ir dirbančiųjų tarpe 
yra nepasitenkinimas.

Dvasinis gyvenimas yra supa- 
raližuotas. Profesoriai, rašytojai 
ir žurnalistai dažnai randa savo 
vardus po straipsniais, kurių jie

niekada nėra rašę. Į aukštąsias 
mokyklas priimami tik tie stu
dentai, kurie pristato savo gyve
namos vietos komunistų partijos 
skyriaus politinės ištikimybės pa
žymėjimą. Humanitariniai moks
lai beveik visur pajungti mark
sizmo ir leninizmo mokslo pro- 
pogandai. Didelis skaičius vysku
pų ir kunigų yra suimti. Dėl di
delių mokesčių bažnytinių ben
druomenių egzistencijai gręsia 
pavojus.

Susisiekimo tinklas yra suar
dytas. Didžiomis susisiekimo lini
jomis eina daug kariškų trans
portų, bet civilio susisiekimo kaip 
ir nėra. Tarp Kauno ir Vilniaus, 
kur anksiau buvo pats didžiausias 
judėjimas, per diena eina tik vie
nas traukinys, o mažesniuose 
ruožuose vienas ar du traukiniai 
eina per savaitę. Dėl.to benamiai, 
badaujantieji ir apleistieji raižo 
kraštą. Užpuolimai ir plėšimai — 
kasdieninis reiškinys. Ypatingai 
pavojingos gaujos jaunųjų nusi
kaltėlių. Taip pat iš Rytprūsių, 
ypatingai Karaliaučiaus, traukia 
badaujantieji žmonės per Baltijos 
kraštus.

Klaipėdos uostas ruošiamas di
delei povandeninių laivų bazei. 
Povandeniniams laivams . sutal
pinti ruošiama daugybė bunke
rių. Ruošiami nauji ir atstatomi

seni aerodromai. Pas Vilnių, Ma
žeikius ir Prienus daromi įrengi
mai V — ginklų vartojimui. Prie 
Kauno ir Vilniaus sovietai yra 
įkūrę parašiutininkų mokyklas. 
Stiprūs įtvirtinimai daromi visu 
pajūriu nuo Talino iki Klaipėdos 
ir Pilavos. Kareivinės perpildytos. 
Neseniai buvo paimti trejų metų 
naujokai, kurie turėtų likti Lie
tuvoje ir Rytprūsiuose.

Partizanų veikimas sudaro įs
pūdį, kad Baltijos kraštai dabar 
yra karo stovyje. Vien Lietuvoje 
oficialiai skaitoma 40 000 partiza
nų, o iš tikrųjų jų turi būti žy
miai daugiau. Partizanų nuosto
liai dažnai būna labai dideli. Net 
ir žiauriausios atgrasinimo prie
monės šių vyrų neišgąsdina, nes 
juos gyventojai visais atžvilgiais 
remia. Valstybiniai saugumo or
ganai nėra padėties viešpačiai, 
nors ir turi stiprius kariuomenės 
būrius visose krašto vietovėse. 
Partizanai taip pat saugo vietos 
gyventojus nuo plėšikų užpuoli
mų. Jie taip pat bando trukdyti 
krašto kolonizaciją rusišku ele
mentu.

ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS 
MUENCHENE

Įspūdingą arkivysk. Skvirecko 
minėjimą Mūncheno visuomenė 
suruošė Bavarų ūkio ministerijos 
rūmuose. Kaip pažymėjo apyl. 
kom. pirmininkas Sugintas savo 
trumpu žodžiu minėjimą pradėjęs 
ir baigęs, tai buvo tikra dvasinė 
puota — tiek savo turiningu pra
nešimu, kurį apie sukaktuvininką 
skaitė kan. M. Vaitkus, tiek meni
ne dalim, kurią atliko Vilniaus 
operos solistė p. Pupėnaitė, Kauno 
konservatorijos prof, pianistas Ru- 
žickis, smuikininkas Iz. Vasiliūnas 
ir čelistas Motekaitis.

Kan. M. Vaitkaus paskaita buvo 
ypačiai turininga ir vertinga. Nors 
tremtiniai netenka tokių veikėjų, 
kfeip a. a. M. Jankus, Dr. J. Šliu
pas, arba kad ir paskiausiai Dr. 
J. Šaulys ir visa eilė kitų, tačiau 
iš kitos pusės gali pasidžiaugti to
kio gražaus amžiaus sulaukusiais 
sukaktuvininkais, kaip Vydūnas, 
Dr. Kazys Grinius arba arkivysk. 
Skvireckas. (Ir pačiam paskaitinin
kui kan. M. Vaitkui spalio 27 d. 
sueina taip pat 65 metai.) Paskaiti
ninkas ypačiai iškėlė arkivysk. 
Skvirecko reikšmę lietuvių tautai 
kaip vieno iš jos nepriklausomy
bės šulų — kaip pirmojo Lietuvos 
arkivyskupo — metropolito ir pir
mojo dvasininko davusio į lietuvių 
kalbą ištisinį viso Sv. Rašto ver
timą.

Jurgis Jankus

PILIMS
(Tęsinys)

—r Kodėl manęs neišvežė namo? — paklausiau ir pa
sukau galvą į krosnį, kur Morta taisė gerti.

— Tik nesijudink ir nemėgink keltis! — sušuko mer
gaitė ir vėl pribėgo prie lovos.

— Visą amžių juk negulėsiu, — norėjau nusijuokti.
— Visą amžių negulėsi, bet, jei neklaiisysi, gali ir 

atsigulti. Stankus liepė nejudėti, kad ant smegenų krau
jas neišsilietų. Jis nežino, kiek pramušta, ir nieko ne
gali pasakyti. Neseniai nuėjo namo dar ko atsinešti.

— Bet ar tėvai žino?
— Žino. Motina per naktį išsėdėjo. Ji neseniai išėjo. 

Kad ne Stankus, būtų tuoj namo išvežę, bet tas neleido. 
Sako, verčiau tegu paguli ramus, kol paaiškės, kas da
rysis.

— Ar labai skauda? Tur būt, galvą plėšia. .
Skaudėjo,‘bet pasistengiau nusišypsoti.
— Ne, — atsakiau, — tik kaktą truputį peršti. Ir silpna.
— Užtat nejudėk ir nekalbėk.
Ji atsinešė puodelį, atsisėdo ant lovos krašto ir ėmė 

valgydinti kaip vaiką. Arbata buvo truputį rūgštelėjusi, 
kvepėjo aviatėmis ir gaivino. Rydamas mažyčius gurkš
nelius, žiūrėjau į mergaitę, ir ji dabar man atrodė visai 
kitokia, lyg galvoje būtų ką atitrenkę. Ji buvo nebe ta 
galulaukės Stabulių Mortelė, bet moteris su motiniškai 
apgaubiančia šiluma. Niekada nebuvau pagalvojęs, kad 
ji galėtų būti tokia, jog norėtum, kad visada taip sėdėtų 
ant lovos krašto ir lengva ranka nešiotų šaukštelį iš 

puodelio į burną. Norėjau pakelti ranką ir padėti jai 
ant kelių, bet ranka buvo tokia sunki ir nutirpusi, o 
Morta arbatą su šaukšteliu vis pylė ir pylė ir niekaip 
negalėjo nustoti.

Visiškai šalia manęs krito Damazo pušis, ir aš pašo
kau. Nežinau, kas ją nuvertė, vėjas ar vokiečiai, tenai 
maišėsi daug visa ko, bet ji krito taip smarkiai, kaip 
perkūnas.

— Kas yra? — išgirdau.
Aš pasigavau už galvos.
— Man galvą sutrenkė.
— Kas?
— Pušis. Ne pati pušis, bet šaka.
— Nusiramink. Čia tik vėjas duris trenkė.
Man pasidarė blaiviau/ ir pamačiau, kad prie lovos 

stovi Mortą, viena ranka laiko už rankos, o kitą padė
jusi ant veido. Calia jos stovėjo motina. Ne mano, bet 
Stabulienė. Jos veide irgi buvo pilna rūpesčio.

— Ko jis dabar ten trankosi?! — piktai pasako Morta 
ir pažiūri į duris.

Dabar ir aš išgirstu, kad priemenėj kažin kas daužo 
kojomis į aslą, sniegus valo.

— O aš maniau, kad Damazo pušis nori mane užmušti, 
— pasakau.

Pasidaro visiškai aišku, kad sapnavau ir mėginu nusi
šypsoti, nors su kiekvienu kojos trinktelėjimu smailūs 
dieguliai kaip karštos vinys eina per cjalvą.

— Tik susimildamas nieko apie pušį nešnekėk. Geriau 
visiškai nieko nešnekėk, — prie veido pasilenkusi praš
nibždėjo Morta ir greitai atsitiesė. Tuo tarpu atsidarė 
durys ir šmėkštelėjo mėlyna vokiečio uniforma. Aš jį 
tegalėjau matyti tik labai trumpą laiką pro akių kampą, 
bet to užteko, kad nusmelktų Per .tą trumpą pirmąjį at
budimą visai nebuvau pagalvojęs, kad to, kas atsitiko, 

dar galėtų neužtekti. Dabar smelktelėjo, kad paims ir iš
veš. Galvojau, kad reikėtų bėgti, bet galva buvo sunki 
ir atsiminiau, ką buvo sakęs Stankus. Bet jeigu jie paims 
vežti, ar patikės, kad negalima judinti, kad gali kraujas 
į smegenis išsilieti.

Vokietis garsiai pasisveikino, o paskum ėmė tyliai šnib
ždėtis su Morta. Kai tik jis įėjo, ji nuėjo pas jį ir dabar 
buvo prie stalo tiesiai gale mano galvos. Motina irgi nuė
jo. Aš supratau tik pasisveikinimą, o kiti žodžiai buvo 
tokie tylūs, kad visiškai paskendo galvos ūžime. Kartais 
nusijuokdavo jis arba Morta, o su ja ir motina. Joms ne
buvo liūdna, ir aš galvojau, kad jos tik nori vokietį nuš- 
nekinti, kad manęs nepastebėtų. Bet po valandos vokietis 
priėjo prie lovos ir paklausė:

— Sergi?
Pažinau jį. Buvo gefreiteris, miške dirbančių belaisvių 

prižiūrėtojas. Visa apylinkė jį pažino ii* geru žmogumi 
laikė. Ir belaisviai taip pat mylėjo. Jis ir nesaugojo jų. 
Palikdavo vienus miške, o pats eidavo į kaimus. Sau pa
sirinkdavo lašinių, o belaisviams atnešdavo duonos. Kar
tais, kai tikėdavosi gauti daugiau duonos, pasiimdavo kar- . 
tu ir porą belaisvių, o atsitikdavo, kad pasiduoneliauti 
net ir vienus belaisvius išleisdavo. Belaisviai bėgdavo vi
sada. Nebuvo savaitės, kad vienas kitas nepabėgtų, bet 
iš jo grupės nebėgdavo nė vienas.

— Negalim tokio žmogaus erzinti, — sakydavo. Vi
si nepabėgsim, o kai kitą pristatys badu dvėsti reikės.

Dabar jis stovėjo prie mano lovos, aukštas, platus, storu 
sprandu, plačiu įraudusiu veidu ir šypsojosi. Nežinojau, 
kuris dabar dienos metas ir-kur dabar jo belaisviai, bet 
greičiausia vienus paliko iš po sniego graibyti rąstus, o 
pats atėjo pasišildyti. Jis buvo toks pat stiprus, kaip Pa
lys, bet man visiškai nebuvo baisus.

(Bus daugiau)
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Vytauto Augustino fotografino 
darbo 15 metu sukaktis

K. DAUGĖLA

Fotografai pasaulį kitaip mato. 
Vieni jų fiksuoja aplinką būtinai 
taip, kad jie patys ar jų artimie
ji joje figūruotų ir būtų, jei ne 
pagrindinė, tai bent labai svarbi 
temos dalis. Kiti randa vertais 
užfiksuoti tik tokius įvykius, ku
rie yra aktualūs plačioms žiūro
vų ar skaitytojų masėms, — jie 
daro reportažines nuotraukas. 
Treti vėl pasaulį mato kaip meno 
kūrinį, kurį jie savaip perteikia. 
Kraštovaizdis, statyba, dangus, 
žmonės, gyvuliai — jiems grožis, 
formos, kurios gali būti fiksuoja
mos šimtais varijantų. Prie šių 
pastarųjų tenka priskaityti ir Vy
tautą Augustiną — fotografą me
nininką — kurs, dalydamasis su 
mumis tremties dalia, šiais me-, 
tais mini savo, fotografinio meno 
darbo 15 — mėtį.

Vytautas Augustinas, 36 metų 
amžiaus kilimo leliūnietis. Jau
nystę praleido prie Rubikių eže
ro. 17 metų sulaukęs, svajodamas 
apie tapybą, išvyko į Kauną. De
ja, aplinkybės neleido jam šį da
lyką studijuoti. Nuo tada jis me
tasi į fotografijos sritį. Tapęs Lie
tuvių Foto Mėgėjų Draugijos na
riu, dalyvauja visose Lietuvoj 
suruoštose foto parodose, užim
damas pirmaujančias vietas. Jo 
nuotraukas nuo 1937 m. matome 
tuo laiku leidžiamuose tarptauti
nės apimties fotografijos žurna
luose — Zurich© „Camera“, ir 
septyniomis kalbomis spausdina
moj „Die Galerie“. Keleri metai 
prieš antrąjį pasaulinį karą Au
gustinui buvo patys produktin- 
gieji. Jo nuotraukos atrenkamos 
Antverpeno parodai, už etnogra
finius motyvus Paryžiaus tarp,- 
tautinėj parodoj gauna aukso me

dalį, New Yorko pasaulinėj pa
rodoj puošia lietuviškąjį paviljo
ną, 1939 m. jį randame laimėtojų 
skaičiuje tarp 30000 eksponatų 
Braunschweig© fotografijos „olim
piadoj“ ir, pagaliau, jau karui 
kilus, Bostono tarptautinėse foto-, 
grafijds varžybose, kur iš 40 000 
eksponatų atrinktose 60 nuotrau
kų randame V. Augustino „Lie
tuvaites“. Be to, vargu ar Lietu
voj apie dešimtį metų buvo iš
leistas bent vienas iliustruotas 
laikraštis, be V. Augustino nuo-

VYTAUTAS AUGUSTINAS
traukų. Sudaręs vien Lietuvos 
gyvenimo ir vaizdų 5000 negatyvų 
archyvą, jis pajėgė aprūpinti bet 
kurios rūšies spaudą reikalingo
mis fotografinėmis nuotraukomis.

Meniškoji fotografija yra V. 
Augustino kūrybos pagrindinė 
^Sritis. Jis turi tą Dievo dovaną, 
kuri jam leidžia nuolat sekti ir 
stebėti visų daiktų ir visos gam-

tos keitimąsi šviesoje. Tai geram 
fotografui tiek pat svarbu, kiek 
ir dailininkui spalvų matymas, 
nes gera fotografija yra ne kas 
kita, kaip šviesos ir šešėlių sude
rintas žaismas, pagrįstas minti
mi. Visose V. Augustino meninėse 
nuotraukose matome šį šviesos ir 
šešėlių žaismą. Jo portretai, ku
rie dažnai po ištisų savaičių ar 
net mėnesių studijų surežisuoja
mi, pilni apšvietimo „plonybių“. 
Ten, kur šviesos šaltiniais rei
kiami efektai neišgaunami, jis 
panaudoja negatyvo išdidinimo 
techniką, tuo būdu galėdamas 
pieštuku iššviesinti ar sutamsinti 

z atitinkamas objekto vietas (Nau- 
ragio portretas Boriso Godunovo 
rolėj). Kontūrų sušvelninimas, 
panaudojant „Duto“ linzes ir de
rinant fotografinį efektą prie ta
pybinio, yra tolimesnė techninė jo 

•darbo priemonė. (Susimąstymas).
Su gamta V. Augustinas susi

jęs nuo vaikystės dienų. Dėlto 
daugely jo nuotraukų aiškios ri
bos tarp kraštovaizdžio ir žmo
nių, bei to paties portreto, kurs 
dažnai tampa neatskiriama plačių 
laukų, bei gilaus dangaus dalimi. 
Lietuviškas kraštovaizdis V. Au
gustino nuotraukose vaizduoja
mas įvairiausiais niuansais. Vie
nur matome savo mielas šiaudas- 
toges pirkeles, susigūžusias pahori- 
zontėj po audringu dangumi, už
stotas vešlaus derliaus lapų bei 
varpų, kitur tą patį kaimą, pro 
tirštą ryto rūką bundantį prasi
mušančiuose tekančios saulės 
spinduliuose. Trečiur vėl margu
liuojantį šviesomis, iki saldumo 
išpuoštą jaunimą, pozose, kurios 
užsieniui parodo reto grožio 
žmones iš mažo Lietuvos krašto. 
Ir dar toliau — Augustinas vėl

įsteigta pasaulio lietuviu dailininku

persimeta į senąją Lietuvą, į 
kryžius, žvelgia teleobjektyvu per 
gausius Vilniaus miesto bokštus 
bei užkliūva už Širvintų valsčiaus 
kapt} koplytėlės, iš kurios ne sau
sa etnografija, bet jau gilus mis
ticizmas dvelkia. („Kapų koply
tėlė“).

Tai V. Augustinas matė Lietu-

ir architektu sąjungą

voj savo akimi ir kūrė pagal sa
vo pastabumą. Nes juk svarbu ne Ir
objektyvo kokybė, bet tai, kas už *r
jo stovi. V. Augustinas ir t re m- Ir

Bandai atsikratyt ir ieškai priežasties ir veiksmo, 
Kas ima šitoje nostalgijoj keistoj Jave kankint.
Pro mėlynų akių bekraštį viliojimą ir verksmą

Tu giedrumas šaukięsi lūpom drebančiom artyn,

Kad jos ateit lengvai, kaip karšto smėlio dykumos, 
To besidaužančio bekraščio ežero užliet.
Ir eina prieblandom graudžiom veidai šilti ir tykūs 
Tavęs anksti gėloj suklupusio paliest,

pasakyt: „Ziūėk pavasaris į aukštą liepą kopia 
supas didelė šviesių beržų daina.
tu dainuok pavasarį be krašto širdžiai sopant,

Dailininkų iniciatorių pastan
gomis š. m. spalių 23 ir 24 d. d. 
Schwabisch Gmūnd lietuvių sto
vykloje buvo sušauktas dailinin
kų ir architektų suvažiavimas. 
Šio suvažiavimo tikslas buvo 
įkurti sąjungą, kuri apimtų lie
tuvius dailininkus ir architektus, 
gyvenančius ne tik Vokietijoje, 
bet ir visame pasaulyje.

Maždaug prieš metus Freibur- 
ge i. Br. buvo įsteigtas Lietuvių 
Dailės Institutas — organizacija, 
apimanti tam tikro lygio ir^ ati
tinkamai pasireiškusius dailinin
kus. Instituto nariais gali būti 
tik kviestieji nariai, tuo būdu 
ši organizacija apima nedidelį 
skaičių. Šiuo metu už Lietuvos 
ribų yra 76 dailininkai (tėvynėje 
turėjome iš viso apie 130). Šis 
motyvas, nors ir pavėluotai, pa
skatino dailininkus susiburti į or
ganizaciją, kuri padėtų spręsti 
mūsų meno kultūros, reprezenta
cijos svetimųjų tarpe bei profe
sinius reikalus.

Gražiai dekoruotame skautų 
būkle 23 d.< 10 vai. buvo atidary
tas suvažiavimas, pagerbiant mi
rusius, ištremtus Sibiran ir, gal 
būt, kovojančius partizanų eilėse 
dailininkus. Darbo prezidijumą 
sudarė: pirmininkas — mūsų dai
lės veteranas dail. Adomas Var
nas ir sekretorius — dail. K. Ži
linskas. Po visos eilės sveikini
mų žodžiu ir raštu dail. A. Rūkš-. 
telė padarė trumpą dailininku 
veiklos tremtyje apžvalgą, pri-l 
mindamas dailininkų nuveiktus 
darbus, suorganizuotas pavieniui, 
grupėmis ir kolektyviai» parodas. 
Iš tos apžvalgos buvo ryškiai 
matyti, kiek daug dailininkai yra

nuveikę mūsų meno kultūros ir 
jos reprezentacijos srityje.

Po to organizacinis komitetas 
padarė pranešimą, kuriam tiks
lui yra sušauktas šis dailininkų 
suvažiavimas. Po diskusijų buvo 
svarstomi įstatai ir išrinkta val
dyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas dail. A. Var
das, vicepirmininkas dail. V. K. 
Jonynas, gen. sekretorius dail.

Spalių 24 d. posėdis buvo tę
siamas toliau. Aptarus einamuo
sius reikalus, nutarta suvažiavi
mo vardu pasiųsti eilę sveikinimų 
mūsų vadovaujantiems veiks
niams, kultūros organizacijoms 
ir paskiriems asmenims. Baigia
mąjį žodį pasakė Kultūros Tar
nybos Valdytojas inž. Novic
kis, palinkėdamas naujai gimu
siai organizacijai kuo geriausios 
kloties, o dailininkams sėkmin
gos kūrybos.

17 vai. stovyklos salėje suva
žiavimo dalyviams ir gausiai su
sirinkusiai stovyklos visuomenei 
dail V. K. J o n y n a s skaitė pa
skaitą apie šių dienų meną ir jo 
santykį su visuomene. Prelegen
tas populiariu būdu išdėstė mo
deminio meno pasaulį ir nušvie
tė tas priežastis, dėl kurių' da
barties žmogus nebesidomi menu, 
sakosi jo nesuprantąs ir, iš anks
to jį pasmerkiąs.

11 Vakare 8 vai. dailininkų kūri- 
_■ iriais dekoruotoje svetainėje įvy

ko bendra vakarienė.
Suvažiavimas praėjo geroje ir 

pakilioje nuotaikoje; buvo ieško
ta tų veiksnių, kurie dailininkus 
jungia, o ne skaldo. "P. J—us.

tyje tebestovi už savo įran
kio. Tik neseniai atgavęs sa
vo negatyvų archyvą ruošia

Susimąstymas V. Augustino nuotr.

reprezentacinėms įstaigoms nuo
traukų komplektus. Jau pa
ruošė ir leidyklai atidavė Lie
tuvos vaizdų albumą, kuriame 
tilps daugiau kaip du šimtai di
desnio formato nuotraukų. Mono
grafijai medžiaga, Lietuvos ar
chitektūrinių nuotraukų atranka, 
Lietuva pasakose, — tai temos, 
reikalaujančios darbo ir pasiryži
mo. Tikėkimės V. Augustinui to 
netruks.

Įsteigtas krikščioniškas kabaretas 
Paderbomo pedagoginės akade

mijos docentai ir studentai įstei
gė krikščioniškais pagrindais li
teratūrinį kabaretą, kurio veikla 
pradėta W. Winkelmano ,,Knūp- 
pel“ kantata.

Ir tu dainuok, štai švintanti padangė svetima, 
Užmiršdamas, kad kažin kur stirnelė bėga kopom, 
Kad kažin kur gilian svirties girgždėjiman atėjo tyluma."LIETUVIU LEIDINIAI VOKIEČIU * VALSTYBINĖJE BIBLIOGRAFIJOJE

„Bibliographic der Deutschen 
Bibliothek, Frankfurt am Main" 
pradėjo skelbti mūsų leidinių apra
šymą. Štai pav. 21 Nr. (1948. X:9.) 
paskelbta:

319 Škėma Antanas: Nuodėgu
liai ir kibirkštys. Novelės. — Tū- 
bingene. Patria 1947. 128 S. 8° (Lit.) 
(Feuerbrande u. Funken. Novellen.)

Bibliothekos tarėjas Dr. Binderis 
pranešė Lietuvių Bibliografijos Tar
nybai, kad artimiausiuose biulete
nio sąsiuviniuose bus paskelbti 
aprašymai visų jau gautų per Tar
nybą ir betarpiški iš leidėjų kny
gų, žurnalų ir laikraščių aprašymai. 
Leidinius reikia adresuoti: Herm 
Dr. Binder, Bibliotheksrat, (16) 
Frankfurt am Main, Untennainkai 
14/15, Deutsche Bibliothek. Būtinai 
reikia pridėti kortelę su knygos ar 
laikraščio pavadinimo vertimu į 
vokiečių kalbą (leidiniams lietuvių 
kalba). Biuletinio tiražas 4200 egz. 
Papildomuose sąsiuviiūuose skel
biami ir rotatoriniai leidiniai. Tuo 
tarpu iš tremtinių leidinių buvo 
paskelbti lietuvių ir žydų (idiš) 
kalbomis leidiniai.
W. Churchillio romanas vokiečių 

kalba
Berne išleistas vokiečių kalba W. 

Churchillio romanas „Savrola“ Anglų 
knygų rinkoj šis romanas yra reteny
bė, nes JI Churchillls parašė turė-.

damas tik 23 metus amžiaus. Romane 
vaizduojama diktatūros nuvertimas.

Sartres „Musių" žiūrėjo 12 žiūrovų
Pagarsėjusių prancūzų egzistencia

listų vado Sartres „Musių“ žinomam 
Vienos Kammerspiele teatre susirinko 
žiūrėti vos dvylika žiūrovų. Scenoje 
buvo daugiau aktorių, negu salėje 
žiūrovų.

Kaw'tfr A

Adjunkt Dr. med. Jonas Stankai
tis. DAS OVARIALCARCINOM 
UND DIE VERAENDERUNGEN 
DER GEBAERMUTTERSCHLHM- 
HAUT. „Scholar" leid. 1948 m. 88 
pusi. Tekste 18 paveikslų. Kaina 
nepažymėta.

Tėvynės Sargas, kultūros, visuo
menės, politikos "ir socialinių 
mokslų žurnalas. Nr. 2—3, 1948 m., 
137 psl. Kaina DM 3,50.

Krivūlė. Mažosios Lietuvos Ta
rybos Spaudos Komisijos leidinys 
lietuvių ir vokiečių kalbomis. Re
dagavo Albertas Puskepalaitis. 136
psl. Kaina DM 3;—.

Kalifornijos Lietuvis. Nr. 9; Ca
lifornia Lithuanian, A Monthly 
Journal. September 1948 Volume 
111, 15 psl.
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Emigruojančiu lietuvaičiu dėmesiui
Vis gausesniais būriais Jūs pa

liekate Europą ir išsisklaidote toli
muose žemynuose. Ne viena va
žiuojate ten, kur veža, kur širdis 
visai netraukia — pasirinkimo 
nėra, tenka skubėti vis toliau nuo 
tėvynės, į nežinomus kraštus, tarp 
nepažįstamų žmonių

Tačiau Jums, mielos Lietuvaitės, 
stovinčioms didžiojo išsisklaidymo 
išvakarėse, norime padėti. Čia 

. duodame keletą žinių ir pasiūlymų. 
Jūs galite tai įvertinti ir padaryti 
vienokį ar kitokį sprendimą.

Thompson, Conn. Netrukus se- ■ 
serys gauna valstybines inkorpora
vimo teises ir Hartfordo vyskupo 
leidimą atidaryti novicijatą. Dar 
vėliau įsigytas ir Motiniškasis na
mas b*ei Novicijatas, kuris ir šian
dien yra Putnam, Conn., netoli 
Marianapolio Kolegijos.

• Nekalto Prasidėjimo Seserų 
(Vargdienių Sės.) darbo laukas vis 
labiau plečiasi. .Prie Motiniškojo 
namo kasmet rengiama keturių 
savaičių stovykla Amerikos lietu
vaitėms. Čia jos mokomos lietu
vių kalbos, lietuviškųjų papročių, 
žaidimų, dainų; čia jos, trumpai 
tariant, auklėjamos religinėj ir 
patriotinėj nuotaikoj, kartu pailsė- 
damos ir sustiprindamos savo svei
katą, nes Mot. Namas yra tarp 
gražių miškelių, sodų, toliau nuo 
miesto dulkių, triukšmo.

Šio karo metu atvykus į šį 
kraštą tėvams pranciškonams, se- ' 
serys perima jų leidžiamo „Šv. 
Pranciškaus Varpelio" administra- : 
ciją.

IS DIDŽIŲJŲ DARBŲ PRAEITIES
Be abejojimo Jūs esate gedė

jusios apie Vargdienių Seselių 
Kongregaciją Lietuvoje, kurios 
centras buvo Marijampolėj. Šitos 
Kongregacijos seselių dalis jau 
prieš šį karą atkilogį Jungtines 
Amerikos Valstybes ir čia įsteigė 
savo skyrių; kuris šiandien pla
čiai išsišakojo ir užėmė veiklius 
religinio ir lietuviškai visuomeni
nio darbo barus.

Lietuvoj Vargdienių Seserų arba 
Nekalto Prasidėjimo Kongregacija 
yra atlikusi didelių ir neužmiršta
mų darbų. Didelius nuopelnus ji 
yra įsirašiusi religinio auklėjimo, 
lietuviškosios kultūros, labdarybės, 
švietimo ir kitose srityse..

Kongregaciją, 1918 m. įsteigė 
garbingo atminimo arkiv. Jurgis 
Matulevičius. Eidama Dievo gar
bės, Tėvynės gerovės ir savęs to
bulinimo keliu, Kongregacija veik
liai dalyvavo ir už vienuolyno 
sienų — ten, kur stigo pasaulinin- 
kų veiklumo ar patvarumo. Štai 
pluoštas duomenų. Ligi bolševikų 
okupacijos Kongregacija turėjo 
200 seserų, kurios dirbo 32—juose 
punktuose — misijose. Seserų ži
nioje buvo 14 vaikų darželių pen- * 
kios našlaičių prieglaudos, Vil
niuje Motinų Globos punktas ir 
vaikų židinys, 10 senelių prieglau
dų, mergaičių ūkio mokykla, trys 
pensionatai, 2 mokyklos, „Šešupės" 
spaustuvė ir knygynas, Telšių vys
kupijos spaustuvė ir kt. Čia pa
minėtos įstaigos, buvo išsklaidytos 
po visą Lietuvą: Kaune, Telšiuose, 
Utenoj, Vilkavišky, Šilalėj, Kudir
kos Naumiesty, Šakiuose, Alytuje, 
Keturvalakiuose, Švėkšnoj ir dar 
kitur. Daugelis taip pat prisimena kasmet 
mergaičių katalikių savaitraštį gausios lietuvių susiartinimo šven- 
,.Liepsnas", kurį leido ir spaus- tės ir kitoki religiškai patriotinės 
dino taip pat šioji Kongregacija, nuotaikos suėjimai.
Ir dar daug kitų darbų yra atliku- 
sios šios Kongregacijos seserys.

pašaukimą, mielai čia laukiamos. 
Jei Jūs brandinate tokio gyveni
mo mintis, nepaaukokit jų nelie
tuviškiems vienuolynams, bet nu
kreipkite savo žingsnius į šią jau
niausią ir lietuviškiausią kongre
gaciją. Jūsų atvykimui bus pada
ryti atitinkami žygiai.

Smulkiau dėl įstojimo galima 
susitarti laiškais, tačiau pagrin
dinės sąlygos yra šios. — Am
žius — tarp 16—30 metų. Vyres
nio amžiaus priimamos tik tos, 
kurios yra išėjusios gimnazijos' ar 
aukštąjį 'mokslą. Kandidatės turi 
būti pakankamos sveikatos nesir- 
gušios protinėmis ligomis, doro ir 
pamaldaus būdo, rimtai pasiryžu- 
sios save skirti vienuoliniam gy
venimui, sąmoningos lietuvaitės. 
Savaime suprantama, kartu reika
linga ir atitinkami dokumentai:- 
krikšto, ■ sutvirtinimo, sveikatos, 
elgesio ir tt.

Visos, kurios yra susidomėjusios 
šia Kongregacija ir norėtų rimtai 
į ją įstoti, smulkesnių informacijų 
reikalu gali kreiptis šiuo adresu: 
Rev. Sister Superior, Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, Put
nam, Connecticut, USA.

K. St. B.

Eutino stovyklos lėlių ir rankdarbių dirbtuvės moterys darbo metu

Šiuo metu prie minėtos Villa 
Maria jau yra plačiai išaugusi. Sv. 
Juozapo prieglauda, kur mūsų 
senoji lietuvių karta randa poilsį 
ir globą.

Motiniškajame name dažnai ren
giamos moterų ir mergaičių už
darosios rekolekcijos, kurių metu 
gausiai susirenka net tolimesnių 
apylinkių lietuvės. Čia taip pat 

ruošiami 'suvažiavimai,

KONGREGACIJOS SESERYS 
AMERIKOJ

Paskutiniu metu seserys baigia 
įrengti nuosavą spaustuvę, kuri 
patarnaus visokiam lietuviškam 
šio krašto reikalui.

Anksčiau ir paskutiniaisiais me-
Kaip jau minėta, šios Kongre- tais yra čia atvykusių seserų iš 

gacijos seserų dalis atvyko į lietuviškosios tremties ir įsijungia 
Ameriką (1936 m.). Pirmiausia jos į darbą, 
apsistojo Marianapoly ir padėjo 
tėvams marijonams. Čia jos ir 
šiandien tebedirba. Po pusmečio 
dalis jų išsikėlė į. marijonų kunigų 
seminariją Hinsdale, netoli Čika
gos. 1939 m. jos įsigyja pirmąjį dingo elgesio lietuvaitės tremtinės, 
Seserų namą —< Villa Maria, kurios turi vienuolinio gyvenimo

KONGREGACIJA LAUKIA NAU
JŲ KANDIDAČIŲ

Taip, pamaldžiosios ir pavyz-

Eutino stovyklos pabaltiacių moterų

KQSiMlG korp. atšventė 22 melu sukakti

„Kęstučio" korporacija Mūnche- 
ne minėjo savo 22 metinę šventę. 
Korporacija buvo įsteigta 1926 m. 
I šventės iškilmes, gražiai praėju
sias Warner kareivinėse, atvyko 
VLIKo pirmininkas ir korporacijos 
garbės narys kun. M. Krupavičius 
kons. St. Garbačiauskas, BALFo 
įgaliotinė Europai I. Rovaitė, buv. 

. Pax Romana vice-pirmininkas 
amerikietis Mr. Kirchner, pažadė
jęs padėti išrūpinti keliolikai lie
tuvių stipendijas, kad jie galėtų 

’ baigti savo studijas svetur (JAV, 
Kanadoj, Olandijoj, Belgijoj), vie
nas iš korporacijos steigėjų p. Pr. 
Vainauskas ir kt. Minėjimo išva
karėse kun. M. Krupavičius skaitė 
stovyklos gyventojams aktualią 
paskaitą apie Lietuvą.

GRAŽUS MOTERŲ DIRBINIŲ 
PASISEKIMAS

1946 m. rugsėjo 1d. Eutino (Šles- 
vig-Holsteino) stovykloje O. Rauk- 
lienė suorganizavo pabaltieotų tau
tinių lėlių ir šiaip įvairių rank
darbių dirbtuvę, kurioje pradžioje 
dirbo 18 visų tautybių moterų. 
Nuo pat pradžios dirbtuvės dir
biniai turi didelį pasisekimą, bet 
didžiausio susidomėjimo susilaukė 
lietuviškos tautinės lėlės. Didžioji 
dalis lėlių iškeliavo į Angliją ir 
USA, mažesnė — į Belgiją, Pran
cūziją, Australiją, Argentiną ir 
Kanadą. r

S. m. rugsėjį 8 d. išvakarėse 
dirbtuvė suruošė savo dirbinių pa
rodėlę. Ją aplankė stovyklos ad
ministratoriai anglai, Lūbecko ang
lų Raud. Kryžiaus atstovai, vietos 
vokiečiai ir stovyklos gyventojai. 
Parodėlė paliko visiems gerą įpūdj. 

■ Lietuvės ’moterys, turėdamos

Lietuviai—Vakarų Australija 61:40
Ir Australijoje mūsiškiai krepši

ninkai suspėjo jau gražiai užsire
komenduoti, laimėdami rugsėjo 
mėn. 18 d. Perth mieste prieš Va
karų Australijos krepšinio rinktinę 
pfsekme 61:40. „ ... Nors ir tolima 
buvo mūsų kelionė, — rašo spalių

GRAŽI MEMMINGENO MOKSLEI
VIŲ ATEITININKŲ ŠVENTE 
Spalio 24 d. Memmingeno moksl. 

at-kai šventė savo veiklos metinę 
sukaktį, šventų Mišių metu susi
jungę šv. Komunijoje su zTuo, Ku
ris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, 
ir paprašę Jo stiprybės kovoje už'' 
idealo triumfą, 2 vai. teatro salėje, 
dalyvaujant Vyr. At-kų Fed. Ta
rybos pirmininkui prof. dr. J. Meš
kauskui, gimnazijos direktoriui, 
komiteto pirmininkui, MAS Cen
tro Valdybos atstovui, skautų va
dovybės atstovams, vietos lietuvių 
visuomenei, 12 moksl. at-kų davė 
iškilmingą at-ko pasižadėjj|pą ir, 
bučiuodami. vėliavą, prisiekė visa
da ištikimai tarnauti at-kų sieki
mui „Visa, atnaujinti Kristuje". Vi
si garbės prezidiumo nariai širdin
gai sveikino naujuosius pasiryžė
lius ir linkėjo nesuklupti gyveni
mo kelyje, siekiant idealo. Po to 
sekė skoningai paruošta meninė 
dalis, dalyvaujant iš Kempteno at
vykusiai solistei p. Bičkienei, gra
žiai derinosi į bendrą šventės nuo
taiką.

4 d. laiške St. Krutulis, buvęs < 
Kempteno GSK krepšinio koman
dos dalyvis, o dabar tuo pat vardu 
suorganizavęs ir ten krepšinio ko-

NAUJI TRANSPORTAI IŠ 
FALLINGBOSTELIO

— Spalio 10 d. tūkstantinė žmo
nių minia išlydėjo iš Fallingbos-
telio gelež. stoties į Genua išva
žiuojantį 11-tą australiečių trans
portą, viso 316 žmonių, jų tarpe 
76 lietuvius.

Pažymėtina, kad šiuo trans
portu išvyko ir šeimų su vaikais.

Prieš pajudant traukiniui, bu
vo matyti ir gana jautrių scenų, 
kaip žmonos ir vaikučiai pergy
veno sunkią išsiskyrimo valandą 
su šeimų gaivomis, kurie tegali 
kol kas tik vieni į Australiją iš
vykti.
. Spalio 11 d. iš Fallingbostelio į 
Grohną, prie Bremeno, išvyko 10 
australiečių transportas ilgokai 
turėjęs palaukti kažkur užkliū

vi. B-s
Buv. Kempteno GSK krepšinio ko- 

Prieš akis gražius tautinių drabu- “andost dalyvis Krutulis Australijoje -y, ... tuo Pat vardu sudarė krepšinio ko- VUS1O laivo,žiu pavyzdžius, pradėjo austi U mandą, kuri esanti jau pasiekusi gra- 
sau tautinius drabužius. Suėjus i ?>■> P"s»lbt lenkystes krepšinio . • , . r. komandaskontaktą su vietos vokiečių firma 
„Sagga Handweberei" tautinius 
drabužius pradėta austi fabrike.
Tai įgalino beveik visas moteris 
įsigyti tautinius drabužius, o vo
kiečių gyventojų tarpe kilo ne
mažas susidomėjimas.

Stovyklą aplankė net vokiečių manas, Rutkūnas, Kalninis ir Kaz- Binkevičius, .._______ ,__
žurnalistai ir š. m. rugsėjo 28 d. lauskas. Linkėtina jiems ir toliau meckas ir K. Musteikis. J. Len- 
„Kieler Nachrichten" gražiai apra- kuo puikiausios sėkmės ir daug kevičius, St. Balsys ir Kazakas iš- 
šė Eutine audžiamus lietuvių tau- dar gražių laimėjimų. LV. rinkti į revijzijos komisiją,
tinius drabužius ir dirbamas tau
tines lėles.

Be to, Plone įvykusio vokiečių 
universitetuose studijuojančių sve
timšalių kongreso proga apie 40 
asmenų aplankė Eutino DP sto
vyklą ir ypatingai gėrėjosi tauti
nėmis baltiečių lėlėmis ir kitais 
dirbiniais. ' Buvo padaryta daug 
.nuotraukų, kurias svečiai žadėjo 
pasiųsti savo kraštų spaudai.

Naujas Hochfeldo komitetas
Augsburgas. S- m. spalio 29 d- 

mandą, — t. y. 180 mylių nuo Augsburgo - Hochfeldo lietuvių 
mūsų, bet susikibom su jais stovyklos komitetas baigė savo 
(suprask: Vak. Australijos rinkti- kadenciją. Po apyskaitinio komi- 
ne) ir laimėjome rezultatu 61:40..” teto pranešimo įvyko komiteto 
Lietuvių komandą sudarė ir žaidė: rinkimai. Į naują stovyklos ko- 
Kru tūlis, Metrikis, Blažonis, Bušer- mitetą išrinkti Po v. Žičkus, Edm.

" ” " ....................... ....... , V. Pėteraitis, ,Uže-

Belna antrad'eniais. ketvirtadieniais ir Seštadie- 
IDUlIQI nials. Antrad enio 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 eilu&ų mokama DM1 4.—, už kiekvieną paieško
ma asmenį DM 0.50.
..Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. PleCaltis. 6668 Delorlmler Ave., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje
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SOVIETAI TURI BŪTI 
NUBLOKŠTI UŽ NEMUNO
JAV RENGIASI TOTALINEI ŽMONIŲ IR GĖRYBIŲ MOBILI

ZACIJAI
„Ar JAV numato karą artimoj 

ateity? Kaip atrinkti tiesą pai
niavoj pažiūrų apie amerikiečių 
planus?“ — Šveicarų „Basler 
Nachrichten" Vašingtono kore
spondentas Georges-Henri Mar
tin į šį klausimą netiesiogiai at
sako konstatuodamas šiuos savo 
pastebėtus faktus:

„1. Vašingtone yra karo par
tija; grupė karininkų laiko karą 
neišvengiamą. Tačiau tai nereiš
kia, kad karą provokuotų. Gene
rolai visur turi tą bendrą bruo
žą, kad jie savęs niekad nelaiko 
pakankamai pasiruošusiais ir vi
sada tiki, kad laiko užtęsimas 
esmingai padidins jų pirmenybes.

2. Plačiųjų Amerikos masių nu
sistatymas prieš karą tirpsta. Jau 
visuotinai sutinkama su karo ga
limumu, ir daugelis buvusių 
fronto karių kalba: „Geriau da
bar nei vėliau“.

3. Kai kurie universitetų pro- 
fesoriBi bei strategai pasisako už 
„ribotą karą“. Sovietai turį būti 
nublokšti už Nemuno, o jų pra
monę sunaikinus jie Europoj ne- 
beišsilaikysią ir patys pasitrau
ksią iš Balkanų... Į pačią So
vietų S-gos teritoriją įsiveržti jos 
priešai nebandysią.

4. Atydžiausi stebėtojai mano,
kad tikrasis amerikiečių planų 
barometras yra žaliavų atsargų 
sudarymas. 'Karui vesti JAV rei
kia retųjų žaliavų, kaip chromo, 
vario ir kt., kurių sąrašą sudaro 
bene 57 pozicijos. Kada privačioji 
pramonė pradės tų žaliavų trūkti, 
nes vyriausybė ims sudarinėti jų 
atsargas, tada jau reikės tarti, 1 
kad karas čia pat.“

G.-H. Martin sako, jog tas me- 1 
tas dar nėra atėjęs, nes JAV s 
privačioji pramonė dar tebeturi 1 
pirmenybes toms žaliavoms įsi- 1 
gyti. Tačiau taip tėra šiandien, * 
o jau kitaip žada būti po kelių f 
mėnesių, nes JAV pramonė nuo- 1 
stabiu tempu žengia į mobiliza- ‘ 
cijos padėtį. Ne ką kita kaip to- 1 
kią totalinę JAV išteklių mobili- 1 
zaciją ir reiškia priemonės, ku- 1 
rios minimos „Žiburių“ jau pas- ! 
kelbtame pranešime apie naująjį ' 
didžiulį Marshallio planą ir ku- * 
rios bus pateiktos kongresui pri- 1 
imti. „Pasirengimų mastai tokie ' 
milžiniški, kad stačiai sunku ir . 
įsivaizduoti“, pastebi „B. N.“ ko
respondentas. Tiesa, tuo tarpu 
masinė naujų karo medžiagų ga
myba dar neina; šalia tyrinėjimų 
ir bandymų visos pastangos kol 
kas nukreiptos į turimosios me
džiagos sumoderninimą.

Prancūzų „Le Monde“ infor
macijomis, 1947 m. sudarytoji 
JAV ginklavimo vadyba — „Mu- . 
nitions Board“ — gruodžio m. 
baigs parengti „JAV pramonės 
mobilizacijos planą 1949 m.“ Kar
tu su JAV saugumui reikalingų 
išteklių žinyba — „National Se
curity Resources Board" — anoji 
vadyba išsamių tyrinėjimų bei 
studijų būdu sudarinėja palygi
namąjį krašte išteklių ir paklau
sų balansą: nustatoma, kas būti
nai reikalinga civiliniam sekto
riui, ir sudaroma kariniam sek
toriui reikalingų išteklių sąmata. 
Pastaroji sudaroma pagal JAV 
štabo pateiktus reikalavimus, ku-

rie savo, ruožtu išplaukia iš šta
bo strateginių'planų.

Esminę JAV pramonės mobili
zacijos plano dalį sudaro „ypa
tingų įgaliojimų aktas“ — pla
tus įstatymo projektas, kuris bus 
pateiktas kongresui priimti arti
miausioje sesijoje. Jį priėmus 
JAV prezidentas galės bet kuriuo 
metu vienu savo parašo padėjimu 
paleisti į darbą visą didžiulį to
talinės JAV žmonių ir išteklių 
mobilizacijos mechanizmą.

Rūpindamasi, kad bėdos atveju 
nebūtų jokių tos mobilizacijos 
sutrikimų, ginklavimo vadyba — 
„Munitions Board“ — jau dabar 
organizuoja karo pramonę ir 
vykdo tikrus pramonės mobiliza
cijos manevrus. Kokie 300 firmų 
gavo fiktyvius užsakymus, kad 
galėtų apskaičiuoti savo pajėgu
mą ir susivokti, ko iš jų laukia
ma bėdos atveju. Jau dabar apie 
15.000 įmonių yra pasirengusios 
kiekvieną momentą pereiti karo 
meto garnybon; tą skaičių nu
matoma padidinti ligi 30.000. To
liau, 156 karo metu pastatyti 
didžiuliai fabrikai nors tuo tar
pu ir neveikia, bet yra visiškos 
parengties padėty. Kiti 245 fabri
kai, išdygę taip pat per karą, ga
lės pradėti karinę gamybą il-

giausiai per 120 dienų. Sudaromi 
sąrašai pagrindinių ekspertų, ku
rie vadovaus civiliniam ūkiui ka
ro metu. Stengiamasi iš anksto 
viską pramatyti ir nieko nepalik
ti atsitiktinumui bei improviza
cijai.

„Munitions Board“ plane nu
matomas ir ginklavimo pramonei 
būtinų „strateginių žaliavų“ at
sargų sudarymas. Kol šis planas 
nepriimtas kaip įstatymas, JAV
pramonė prašoma savanoriškai 
tas žaliavas taupyti ir sudarinėti 
jų atsargas. Propaganda JAV vi
suomenei kalte kala taupyti, nes 
ir JAV ištekliai nesą neišsemia
mi. Šalia savųjų „strateginių ža
liavų“ taupymo numatyta jų pirk
ti ir užsieniuose už 3.500 000.000 
dolerių; už 700.000.000 dol. jau 
nupirkta.

Beje, Kongrese visiems tiems 
planams teks praeiti pro vidaus 
politikos sumetimų kliūtis. De
wey ir jo respublikomų partija, 
kad ir pasišovę taupyti, negalės 
drįsti apluošinti karo biudžetą, 
tačiau reikia skaitytis, kad bus 
įvesta ginklavimo išlaidų kon
trolė jau vien mokesčių mokėto

Gerb. Tautieti,
Jei nori būti greit ir tiksliai informuotas, kas dedasi pasauly, 
kas vyksta Tėvynėje bei kaip stovi emigracijos reikalai, skai
tyk tris kartus per savaitę išeinančius

„ŽIBURIU S“.
Užsisakyti kiekvienu metu galima pas spaudos platintojus arba 
tiesiog administracijoje 'Augsburg -II ochfeld, DP Baltic 
Camp. Prenumeratos kaina vienam mėnesiui 
D M 3,—, užsieny — DM 5,— Susipažinti atsiuntusiems adre
sus siunčiamas vienas egz. nemokamai.

Administracija.

jams nuraminti. Kontrolė apims 
ir žaliavų bei darbo jėgos pas
kirstymą, ir įmonių pelno apri
bojimą; tai priemonės, priešingos 
amerikietinėms laisvės tradici
joms ir dėl to nepopuliarios. Ne 
be reikalo karo ministeris For- 
restalis numato gruodžio m. pra
dėti „švietimo kursą“ — uždaras 
konferencijas pramonės, intelek
tualų, dvasininkų, spaudos elitui, 
kad per juos pripratintų JAV 
mases Prie totalinio karo minties 
ir sukurtų atitinkamą moralinę 
atmosferą, be kurios nebus įma
noma įvykdyti tuos dar nebūto 
masto pasiruošimus.

U.dS.S.R

i Vakarų Europos Gynybos blokas: 
Anglija, Prancūzija, Belgija, Olandija 

ir Luksenburgas.
Planuojamo Oriento bloko valstybės: 
Graikija. Turkija, Afganistanas, Egip
tas, Abisinija, Irakas, Iranas, Libano- 

; nas, Pakistanas, Saudi Arabija, Syrija, 
Jemenas ir Transjordanija.

j Skandinavijos gynybos blokas: Nor- 
’ vegija, Švedija, Danija.

, Rytų bloko valstybės: Rusija, Rumu- 
' nija, Čekoslovakija, Vengrija, Jugos- 

■ lavija, Bulgarija, Lenkija, Albanija, 
' Estija Latvija ir Lietuva (sovietinės)

sį'f’LMmn- 
hitu = 

Rimto pikta.

Kremliaus ūkine ofenzyva pries Vakarus
„Newsweek“ rašo, jog diploma

tinės ir karinės vakarinių demo
kratijų žvalgybos žiniomis Krem
lius per Kominformą pradėjo pa
saulinio masto ūkinę ofenzyvą^ 
kurios tikslas esąs trigubas: ne
komunistiniuose kraštuose su
kurti politinį nepastovumą, su
griauti pagrindus Marshallio pla
no vykdymui bei tuo patim pa
daryti neįmanomą ūkinį Europos 
atsigavimą ir sukliudyti JAV ir 
Vakarų Europos apsiginklavimą. 
Pagrindinis smūgis nukreiptas į 
sritis kaip Pietų-Rytų Azija ir 
Pietų Amerika; tikslas — kad 
JAV negalėtų iš ten gauti vadi
namųjų „strateginių žaliavų“, 
ypačiai cino ir kaučuko. Londone 
gaunamos žinios, jog panašūs ne
ramumai kaip Pietų-Rytų Azi
joje žada prasidėti ir Rytų Afri-

koje; kurstymo židinys tenai yra t 
Adls-Abeboje sėdinti sovietų am- j 
basada ir prie jos prisiglaudusi ’ 
„sveikatos misija“ su milžinišku ’ 
personalu, kuris vietoj kovojęs i 
su tropikinių ligų bacilomis pla- j 
tina raudonojo chaoso bakterijas, j 

Kad šitoji ofenzyva sklandžiau 
eitų, komunistų partijos valomos • 
ne tik satelitiniuose kraštuose, bet 
ir visame pasaulyje. Vąetoj apsi
blaususių bei už^s va jojusių „są- 
lioninių komunistų“ į strategines 
pozicijas įstatomi agentai, Lenino 
institute, Maskvoj, išėję šnipinė
jimo, sabotažo bei revoliucijų 
kurstymo mokslus. JAV kontra- 
žvalgyba yra nustačiusi, kad ; 
Amerikoj yra jau apie 2.000 tokių 
agentų t- ekspertų, paskirstytų 
po raktines ūkio bei pramonės ; 
pozicijas. Jiems duotas uždavinys

tepasireikšti tada, kai Kremlius 
per kominformą duos ženklą. 
Tuo būdu kremlius 'tikįsis pa
versti niekais visą didžiulį JAV 
ir Vakarų Europos politinio apsi- 
jungimo ir karinio pasirengimo 
planą.

Prancūzijoj tankai 
ir artilerija pries • 

streikininkus

Dabartinis karinis valstybių stiprumas.

Paryžius. Po to, kai šiaurinės 
Prancūzijos anglių kasyklas užėmė 
30.000 kariuomenės ir policijos 
vyrų, vyriausybė, panašią akciją 
pravedė ir pietų Prancūzijoj, Ales 
rajone, netoli Marselio. Vyriausy
bės reikalvimą baigti streikus ko
munistinė profesinė sąjunga at
metė ir Gard apygardoje paskelbė 
24 vai. generalinį streiką. Be to, 
profesinės sąjungos davė tam tik
rų nurodymų Paryžiaus ir kitų 
didmiesčių dujų bei elektros dar
bininkams

Pas de Calais rajone streikuo
jantieji pasistatė barikadas ir už
tvėrė įėjimus į šachtas. Ales mieste 
kariuomenė ir policija turėjo pa
vartoti tankus ir artileriją. Besi
veržiančią kariuomenę streikuo
jantieji pasitiko vokiškos kilmės 
granatomis ir norėjo užimti prefek
tūrą; policijos būstinę ir paštą.

Prancūzijos mimsterių kabinetas 
nutarė nebevest! jokių derybų su 
komunistine profesine sąjungą. 
Vyriausybė tarsis tik su nekomu
nistine profesine ’ sąjunga dėl 
angliakasių darbo ir gyvenimo 
sąlygų pagerinimo.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Maskva. „Pravdai" duotame 

pasikalbėjime Staliųas apkaltino 
JAV, D. Britaniją ir Prancūzija, 
kad jos Berlyno klausimą svars
tant neparodžiusios noro susitartL 
Debatai Saugumo Taryboj parodę 
JAV agresinę politiką ir Jų ruo
šimąsi karui.

Londonas. Britų už?, reik, 
min. kalbėAjas pareiškė, kad Sta
lino pareiškimai „Pravdai“ neati
tinka faktų.

Paryžius. D.Britanija ir Kini
ja Saugumo Taryboj pasiūlė ara
bams ir žydams. Palestinoj taikyti 
ekonomines Sankcijas, jei jie ne
vykdys JTO nutarimų.

NUTARTA SUDARYTI S. ATLAN
TO GYNYBOS PAKTĄ

Paryžius. Penkių Vakarų Euro- 
pės valstybių užsienių reikalų 
ministerial, kaip iš Paryžiaus ofi
cialiai . pranešama, nutarė sudaryti 
šiaurinio Atlanto gynybos paktą/ 
Specialistų komisija turinti ištirti 
su Vakarų Europos. gynyba suriš
tus ūkinius ir finansinius klausi
mus. Beto, turi būti sukurtas pen
kių valstybių komitetas, kurio už
davinys būtų nagrinėti visas ga
limybes didesnio masto Europos 
kraštų vienybei.

Beneluxo užsienio reikalų mini
sterial priėmė Bevino projektą su
kurti Europos ministerių tarybą.

Vašingtono diplomatiniai sluogs- 
niai tikisi, kad ir Skandinavijos 
valstybės prisidės prie šio šiaurės 
Atlanto pakto, nes esą kitu atve
ju joms nebus gailina pakankamai 
apsirūpinti moderniais ginklais.

SEKANTIS „ŽIB.“ NR. 
dėl švenčių išeis ketvirtadienį, 
lapkričio 4 d.

A. a. Generolui inž. KLE
MENSUI POPELIUCKAI, buv. 
L. T. B. Augsburgo Apylin
kės Komiteto Pirmininkui, 
mirus, jo žmonai, giminėms 
ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia
L. T. B. Augsburgo Apylin

kės Komitetas

A t A
Buv. Haunstetteno Stovyklos 
Lietuvių Komiteto Pirminin
kui, generolui inž. Klemen
sui POPELIUCKAI š. m. spa
lių mėn. 25 d. mirus,
jo žmonai Vandai Pope- 
liučkienei ir giminėms gi
laus liūdesio valandoje reiš
kia nuoširdžią užuojautą

Haunstetteno Stovyklos 
Lietuvių Komitetas

Mūsų nariui ihž. genero
lui KLEMENSUI POPELIUC
KAI "mirus, jo žmonai po
niai Vandai Popeliučkienei 
gilą užuojautą reiškia .

„Alkos“ kultūrininkų 
sambūris.
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