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SVEIKI SULAUKĖ VELYKŲ ŠVENČIU
galįs palaužti

pa g

čios

bandymas, lyginant 
morali-

a iZietuviiC

Niekada taip gyvai neatsinaujina ry
šys su Tėvyne, kaip didžiųjų Švenčių 
metu. Gražieji lietuviški papročiai, 
senos tradicijos, suristos su brangiųjų 
asmenų ir pamiltų vietų atminimais,

mėjimo.
žmonių gyvenime, jis veikia tautų ir 
visos žmonijos gyvenime. Ne visada, 
tiesa, jis vienodai ryškiai pasireiškia, 
bet jis yra neišvengiamas. „Amžius 
budėję laisvę laimėjom per aukas ir 
pasišventimą“ — mūsų tautinės švento
vės sienoje iškaltas parašas šį dėsnį pa
tvirtina mūsų tautos kelyje.

tome dar taip neseniai garbinusios mi- ’ Jei pats Kristus per- mirti tegalėjo 
nios paniekintą, pasmerktą ir savo tau- pasiekti visišką pergalę, tai ir žmoni- 
tos mirti nuteistą Kristų, su erškėčių jos kelias ar gali eiti 4ita kryptimi? 
vainiku ant galvos,
mi ant pečių kopiantį į Kalvarijos kal
ną, paskui matome Jo mirti tsrr AT? ji.

tvarkančią jėgą, mes ir šiomis nevilties 
dienomis dar rasime pagrindą prisikė
limo vilčiai. Atminkime, įei nebūtų 
mirties ir sunaikinimo, negalėtų būti 
ir prisikėlimo. Nepraraskime vilties, 
nes paprastai prisikėlimo varpai su
skamba tada, kai atrodo, jau viskas su
naikinta, viskas žuvę ė? prstaeta. T»C- 
buvo žmonijos atpirkimo istorijoje, 
taip kartojasi gyvenimo eigoje.

Mūsų tauta šiandien yra Golgotos ke
lyje, pasmerkta mirčiai ir sunaikini
mui, tačiau, tikėkime, Velykų varpai 
paskelbs jos prisikėlimą, išsigelbėjimą 
ir garbę. Tikėkime i • metafizinę 
skausmo prasmę, prisikeikime savo vi
duje ią sumenkėjimo, į kurį mus stu
mia nelemta gyvenimo aplinkuma. Tik 
didžios dvasios žmonės randa kelią į 
gyvenimą* Pr. Naujokaitis

Gal per daug yra likimo lemta mūsų 
tautai kentėti* O tokio naikinimo ir 
kančios, kaip šiuo istorijos momentu, 
dar kažin ar kuriai tautai kada nors 
yra tekę patirti* Visi pripažįstame, kad 

per didelis bt’«dy- 
pačias tautos gyvy-

ir savo tau- 
,, su erškėčių 

medžio kryžių- Daug galvota, daug išmintingų knygų 
parašyta, bet kito kelio iki šiol pasau- 
Tv*' riė-= " kentėjimo Hera gy* 

per galės ir l

ik^irnae ir 
principai, 

/enimas, 
gyvenimo 

kova. Ir niekur nėra taip' giliai iš
reikšta tos kovos prasmė, kaip Velykų 
misterijoje* ■ Čia yra didžiausias kan- 

ir kovos Su naikinančiomis jėgo* 
įpraspiinimas* Pasekdami žmoni- 

atpirkimo istorijos eigą, mes ma

las dėsnis veikia paskiri} bės šaknis, kad tas 
su kitų tautų nusikaltimais, 
niu atžvilgiu nėra užtarnautas, bet ar 
dėl to jis yra visai beprasmis ir turįs 
nustumti mus į visišką neviltį ir nusi
minimą? Svarstydami šį klausimą ma- 
terializmo pasaulėžiūros šviesoje, tiesa, 
šiuo momentu nerasime jo prasmės. Ta
čiau pripažindami aukštesnę pasaulį

imas prisimename 
gyvėjimu ir mokslu 

nusivylęs senis tT ...tas kėluT~prie lūpų 
nuodų taurę ir staiga išgirsta skambant 
Velykų varpus. Jis padeda nuodų tau
rę. jo jaunystės atsiminimai, kuriuos 
pažadina varpį- su Įrąži^
nu jam gyvenini:* ."Uiti. ir jF& e na į 
v® t *xat».*.o 7. ■ ve-

skelbtasis Evangeiiji-a Aoks’zs tuo yra 
sunaikintas. . Tači.ių Kristrua mirtis 
nėra joks pralaimejur.. Ta! yra tik
rasis atpirkimo ir p.^'ga’ts i. lias, nes 
i>o mirties seka prieik vii m. s i visiškas 
mirties ir sunaikinimo lufisiėjimas. Ta
čiau prisikėlimas pasiek, nas per kan
čią ir mirtį. Tokio kentė.' "nsmįni-
mo niekur nerasime pasauli- ie.

nostalgijos sparnais mus neSa ten, kur 
plačiosioe lygumos alsuoja iventa rim
timi, kur laukais žengia palaimą nešda
mas pavasaris . . •

Velykas 1 Kiek nuostabaus turinio 
tame žodyje! Tai gamtos ir žmogaus 
prisikėlimo šventė- Nė viena kita 
Šventė neturi tiek mistikos, tiek gai
vališkos jėgos ir nesulaikomo džiaugs
mo. Iš po žiemos ledo ir pusnių iš
lindusi gamta staiga kalasi iš šaltos 
žemės visais daigais- Tekanti beržo 
sula, padangėse iškilęs vėversėlis, prie 
inkilėlio švilpaująs varnėnas — visi 
jie skelbia pavasario pergalę ir inten
syvaus kūrybos darbo pradžią. Ir žmo
gus tada pasijunta lyg iš naujo gimęs- 
Jis su.savo dainiumi A. Strazdeliu gali 
sušukti*. „Pražuvo, pražuvo, pikti lai
kai pražuvo, bus kitaip neg buvo“.

O dar nuostabesnio džiaugsmo pri
pildo žmogaus širdį jo vidaus atsinau
jinimas, religinė pakili nuotaika. 
Didžiosios savaitės liturgija, skambėjusi 
skausmo ir mirties tonais, Velykų rytą 

- prasiveržia nesulaikomais triumfo ir 
pergalės džiaugsmo garsais. Visa tai 
taip pagauna žmogų ir taip šventai jį 
nuteikia, kad jie tampa tos didžiosios 
atpirkimo misterijos aktyvus dalyvis, 
drauge su Kristumi ėjęs j kentėjimų 
kalną ir drauge nudžiugęs jo neaprė
piamu džiaugsmu. Jei Lietuvai tiko 
šventosios Lietuvos vardas, tai tikrai 
tos sąvokos pilnybė įsikūnydavo Velykų 
rytą- šiandien vizijoje mes matome 
pilnus kelius ir kelelius žmonių, sku
bančių Velykų rytą namo, o su' jais 
kartu eina Lietuvos laukais ir prisikė
lusio' Kristaus palaima.

Savo atsiminimuose ne vienas šian
dien nuklystame į savo gimtinės jau
nimo pasilinksminimus, į sūpynes, atsi
duriame prieš kupinus įvairiaspalvių ir 
į alriaraščių margučių dubenis, esame 
liūliuojami muzikos garsų, supami pui
kiųjų lietuviškų sutartinių.

Visa tai šiandien yra taip toli nuo 
mūsų benamių, ne vienam atrodo, kad 
visa tai iš *. iso nėra net buvę, kad tai 
tik tolimas. sapnas. Stovyklų gyvenimo 
nuobodis ir neviltis užnuodijo jaus
mus ir širdį, išdžiovino emo
cijas, susmulkino buitį ir užsimo
jimus- Tačiau laiko audrose ir neiš
matuojamose nelaimėse Tėvynė nemirė. 
Ji gyva mūsų ilgesyje ir viltyse, gyva 
savoje kenčiančioje žemėje. Ji kenčia 
ir kovoja su demoniškomis mirtį ir su
naikinimą nešančiomis jėgomis, beriji 
kelsis, kaip galingas pavasario sriautas, 
kelsis savo galingos dvasios vidaus jė
gomis nugalėjusi fizinę prievartą.

Prisikėlimo ir vilties šventėje atgai
vinkime savo viltis, nuskaidrinkim 
dvasią, pabuskime iš mus naikinančios 
apatijos! -* lis—

tradicijomis
Ir nė vienai šventei taip ilgai nesi

ruošiama, kaip Velykoms, net — nuo 
Užgavėnių. Tada Kanapinis nugali ir 
išvaro Lašinių* Gana jam riebiais savo 
pertekliais paikinti žmones! A.teina 
dvasinio susitelkimo dienos — pasiruo
šimas Didžiajai Šventei* ^Mr^tekliuje 
būdamas ir smaguriaudamas, pamiršti, 
kas esi ir kas tavęs laukia. Stabtelėk, 
atsipalaiduok kurį laiką nuo viso to, 
kas atitraukia tavo mintis ^.ao didžiųjų 
klausimų ir uždavinių, pakreipk savo 
mintis ir valią į tą netolimą Saulę, 'kuri 
netrukus turi užtekėti,- .varnams ir iš- 
kiti iingMž^fiBbllB^^mažiant * . .
) Ir Kanapinis ištisas septynias savai
tes laiko savo režimą, sausą žmonių 
pasninką tik kanapiniu aliejum tepas- 
kanindamas.

Kristus 40 dienų pasninkavo tyruose, 
paskui tiktai ėjo skelbti nv$stabaus 
savo mokslo. Dabar tūli kad
pasninkas visai nereikalingas, tora gy
dytojai neretai užduoda pasninkauti. *.

Taigi Kanapinio režimas trukdavo 
ligi Velykų. Tada vėl pareidavo Laši
nius su visomis savo gėrybėmis. Tačiau 
nuostabu, kad Velykose niekas beveik 
apie Lašinių nekalba. Visų širdys ir 
sielos pilnos Velykų šventės, kuri dau
giau reiškia, nekaip. Lašiniaus patie
kalai. Visai gi aišku, savaime supran
tama, kad tokiose šventėse turi būti 
gausus stalas . * .

Velykų naktis — šventa naktis. Jau 
iš vakaro ir gulti eini, ypatingų jausmų 
veikiamas. Ir budintieji nieko nevalgo 
ir negeria, o visa savo esybe jaučia be
siartinančią neišsakomą didybę.Ta nuo
taika trunka ligi pat prisikėlimo iškil
mių, ligi aleliujos nuskambę j imo ir dar 

jlgiau.
Rytą, vos tiktai pramerkę akis, mes, 

vaikai, tuojau pasijusdavom kaip ki
tame pasaulyje. Didysis/ pasiruošimas 
Velykoms jau būdavo nuteikęs mus iš 
anksto.Ir viskas atrodydavo nepaprastai: 
ir kambarys, ir Stalas, ir žmonės, ir 
sodas, ir laukai, ir viskas. O jeigu ry
tas* saulėtas, tai — juo labiau. Tada 
stengdavomės pasibusti dar prieš sau
lės tekėjimą, nes Velykų rytą, sako, ir 
pati saulė iš džiaugsmo tris kartus 
pašokanti.

Mano tėviškėje (pietų raseiniškiuose) 
pirmoji Velykų diena būdavo tokia 
.šventa, kad ligi po dvyliktai valandai 
neleidžiama būdavo ugnies kurti ir 
nieko, panašaus į darbą, daryti, tik gy
vulius pašerti ir patiems gatavo valgio 
pasiimti. Iš vakaro būdavo iškūrenama 
krosnis, ir visi pusryčiams paruošti val
giai ten stovėdavo ligi ryto. Kai paš-

Ties Velykn
Tautą, praradus savo tradicijas ir 

papročius — kaip giria netekusi savo 
spalvos. Panaši ji būtų į pernykštį smil- 
gyną, po kurį švilpauja vėjas-

Ar mes turėjome savo tradicijas ir 
papročius? Ar išlaikėm juos? Turė
jom. (Tik ar visai išlaikėm — tenka 
suabejoti.

Lietuvių tautos kelias nuo neatmena
mų laikų, nuo pirmųjų didžiųjų kuni
gaikščių ligi, Vytauto didybės ir nuo 
krikščionybės pradžios ligi dabar labai 
svetimų galybių sunkinamas ir audrin
gas. Tačiau iš pradžios, savųjų tvar

doma ir valdoma, tauta tik dar sti
pt ėjo, kai grūmės ji su svetimomis ga
lybėmis* Tiktai kai prarado politinę 
savo nepriklausomybę ir atsirado nai
kinančioje svetimųjų priespaudoje, sus
vyravo tautos, kaip valstybės, tradici
jos ir ėmė nykti papročiai. Laimė dar, 
kad kaimas mažiau tenukentėjo*

Negalime manyti, kad žmonijos pro
gresas neturi liesti senųjų tautos gy
venimo formų. To negalima išvengti. 
Rytas turi savo veidą, diena — savo, 
nors ta pati saulė tiesia gyvybės spin
dulius ir rytui, ir dienai. Tačiau, ne
žiūrint laiko ir progreso, tautų skirtin
gumai lieka. Ir taip turi būti*

Užkliudytasis čia klausimas platus ir 
gilus, ir labai būtų pravartu, kad išsa
miau panagrinėtų jį atitinkami žinovai, 
aukštųjų mokyklų atstovai.1 Mes čia 
tiktai keliais sakiniais tekalba m tuo 
klausimu Velykų švenčių proga*

Velykos yra buvusi, rodos, ne tik 
didžiausia krikščionių šventė, bet ir 
pergalės šventė. Kovo mėnesio saulė, 
grįždama iš pietų krašto, pareina su 
pavasariu, viską prikaldama gyvent ir 
džiaugtis. Krikščionių Vėl y koše Kri
stūs prisikelia ir pažadina į amžiną gy* 
venimą. Tai yra prisikėlusios gyvybės 
triumfas, ir ar gali būti didesnė šventė 
už šią?

Rodos, numanu, kad krikščioniško
sios šventės, nore apytikriai savo laiku 
atitinkančios stabmeldiškąsias, stipriau 
tautos švenčiamos* Vienos iš tokių 
švenčių bene bus ir Velykos.

Velykos visai tautai tai nėra tiktai 
Kristaus prisikėlimas, bet Ir visų tau
tos narių, su siela ir kūnu, pavasariškas 
atbudimas. Žmdįus — dangaus ir že
mės sūnus* Tenkindamas sielos troški* 
mus, negali pamiršti w savo kūno, kurs 
gyvena šėmes gėrybėmis. Ar pavasa- 
saii*- pradžia nėra ir tų gėrybių pra
džia? Dėl to dvigubai iškilmingai ir 
,su didžiausia pagarba švenčiamos* 
Velykos.

iMiąi

JHil

Pirmosios lietuviškos pamaldos Aušros Vartuose 1939 m. lietuviams \iengus į 
Vilnių. Vyt. Matusevičiaus foto.

ventintus valgius parnešdavo iš bažny
čios, motina imdavo iš krosnies kep*- 
nis, kugelį ir kita ką ir nešdavo į baltą, 
kaip ,sniegas, drobe užtiestą stalą.

Tie Velykų pusryčiai ypatingai atmin
tini. Prasidėdavo jie malda, kuriai 
ženklą duodavo tėvas, pats pirmutinis 
atsistodamas, sudėdamas kryžiaus ženklą 
ir patylomis pradėdamas kalbėti. Pas
kui jį — ir kiti visi.

Tas iškilmingumas ir mažą privers
davo giliai pajusti šventės didybę* Juk 
kasdien valgydavom prie to paties stalo 
ir tie patys žmonės, bet tą rytą — ne 
taip. Ir joks paprastas šventadienis ne
galėjo būti nė panašus į šį rytą.

Po maldos tėvas padalindavo visiems 
po vieną baltą (nedažytą) kiaušinį. 
Būtinai nuo to turėdavom pradėti val

gyti* Kiaušinis čia būdavo Velykų sim
bolis. Tiktai po kiaušinio būdavo 
imami kiti valgiai, kuriuos dėliodavo 
jau motina.

Velykaičių Didįjį Šeštadienį nedary- 
davom (nedažydavom), o pirmajai Ve- 
Jykų dienai — tik tie balti, iš vakaro 
išvirti kiaušiniai* Ir dar Velykų pir
moji diena būdavo tokia šventa, kad 
ligi 12 valandai tėvas neleisdavo nei 
muzikuoti, nei kokio triukšmo kelti* 
Vaikai tik ramiai galėjom kalbėtis ir 
žaisti, knygas skaityti, naktį budėjusieji 
ir pamiegoti. Tiktai po dvyliktai te* 
leidžiama būdavo muzikuoti ir šiaip 
jau laisviau elgtis. Bet į svečius vaikš
čioti visą dieną ne valia* Dėl to pir
mąją Velykų dieną visas kaimas atro
dydavo tylus ir ramus, visi. savo na

muose, savo ‘ sodybose ramiai Švęsdavo.
Velykaičius darydavom tiktai an

trąją Velykų dieną iš ryto, ne ilgiau, 
kaip ligi pamaldų laiko* Po 12 vai* jau 
būdavo galima pradėt vaikščiot į sve
čius, vaikams — pas podžhis ir podes 
(krikšto tėvus) . . .

Bet tada būdavo švenčiama dar ir 
trečioji diena*

Ar ne keista? Technikos stebuklų 
amžiuje — trumpinamos šventės, kai 
žmogus turėtų būti laisvesnis! Kam gi 
ta technika, jei ne žmogaus gyvenimui 
palengvinti? Pasirodo — ne. Kai kitą
syk šimtus kilometrų arkliais važinė
davo, kai ūkininkai jaujose džiovintus 
javus spragilais kuldavo, daugiau turė- 

' davo laiko pašvęsti ir savaitinėms ve
stuvėms kelti, ir krikštynoms * . .

Tačiau dar ne tą norėčiau pasakyti. 
Susirūpinkime mūsų tradicijų- ir pa
pročių išlaikymu. Ir tas rūpestis tie be 
reikalo bus čia, svetimam krašte. Pra
dėkim tuojau nuo pačių švenčių. Štai 
Velykos. Prisiminkim, su kokiu iškil
mingumu ir pagarba būdavo švenčiama 
ta didžioji pavasario šventė mūsų tė
viškėje, pritinkamai atšvęskirii ją ir čia, 
o paskui ir kitas šventes* Ir išlaikykim 
visus su tomis šventėmis susijusius pa
pročius. Vyresnieji tegu pataria ir 
nurodo. Pradėkim nors nuo pagarbos 
šventei

Neretai tenka matyti, kaip viena.* 
kitas nesusipratėlis (dovanokit už tokį 
žodį) šventomis dienomis, net pamaldų 
laiku, pjaustos ir kertas malkų ar kitką 
dirba, lyg nebūtų buvę šeštadienio al
kilų dienų. Pagaliau, nors jau ne pa
maldų metu!

Mielas tautieti, jei tu negerbi Kri
staus bažnyčios įsakymų, tai dar nepa
miršk, kad ir pagonys lietuviai turėjo 
švenčių ir stipriai jas šventė, už šven
čių ir šventų vietų išnįekinimą bene 
mirtimi bausdavo. Ir giriniai žmonės 
turi švenčių, taip pat ir bedieviai* Jei 
tu tebesi tautos narys, tai ir eik su 
tauta, nesiskirk iš jos, taip šiaušdama- 
sis* Neužgauliok kito jausmų.

Taip. Šiandien mes pamaldų metu 
malkų prasiskaldysim, rytoj, tautos 
giesmę giedant, su kepure pastovėsim, 
poryt — dar ką nors paniekinsim* O 
jaunimas jau tuojau labos dienos savo 
dėdei ir mokytojui nesakys, seneliui ir 
ligoniui sėdimos vietos neužleis . . * 
Kam gi tai? Prietarai! Bene galvą 
skaudės, jei kepurės vyresniam nekil
stelėsi! . . .

Apsigalvokim* Liaukimės kiekinę 
tai, ką amžiai gerbė, kas šimtmečiais 
tautos sukurta** Išeikhn i$ tamsos į 
šviesą. Girmantas

1
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IRABU. PASAULIO ATBUUIMAS Bėgtinas is jlnglifos
Arabų tauta po gilaus daugelio 

ių miego vėl atbunda ir mėgina 
.auti savo vietą pasaulyje.

Nuostabus yra tos tautos likimas. 
/II amžiuje arabų užkariavimai sukrė
tė pasaulį. Jų didžiulė imperija nuo 
Mekos iki pietų Prancūzijos ir net ligi 
Kinijos sienų susikūrė ’ vieno amžiaus 
laikotarpyje, o šį žygį atliko visai ma- 
a kariuomenė, ši ekspansija nebuvo 

barbarų invazija, kaip kad buvo Džin- 
gis-Chano ar Tamerlano žygiai. Tai 
buvo daugiau pažangos žygis, su savim 
nešąs aukštą islamo civilizaciją, kuri 
užimtuose kraštuose susijungusi su vie
tos kultūra, paliko gilius ir ilgalaikius 

* pėdsakus tų kraštų mentalitetui ir kul
tūrai.

Masinis turkų užplūdimas Bagdado 
paėmimu 1055 m. užbaigė šios žydin
čios imperijos iširimą. Tačiau arabų 
kalba dar 5 šimtmečius buvo oficiali 
imperijos kalba ir savo vietą užleido 
turkų kalbai tik po Konstantinopolio 
paėmimo, nors administracinė turkų 
mašina dėjo pastangas užgniaužti ara
bų mokslui ir ištrinti visiems buvu- 
sienis rgarbingos praeities atsimini
mams*

O vis dėlto nuo 19 a. arabų tautinė 
idėja atgimsta. Ir nuostabiausia, kad ji 
atbunda Libano, Egipto ir “Sirijos 
krikščionių pastangomis^ Šie kraštai, 
pasiremdami dvasiniu stebuklingos ci
vilizacijos palikimu, duoda beveik mi
rusiai kalbai naują gyvenimą, nes ara
bų praeities atgimimas buvo jungiantis 
veiksnys kovoje prieš bendrą prispau
dėją- Jau prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, kad ir pasyviu būdu, veikė galinga 
arabų srovė/ kuri paruošė dirvą akty
viam ateities veikimui. 1914-18 m. ka
ro metu, arabų daliniams kariaujant 
šalia aliantų Allenby armijoj, ši veik
la ^prisideda prie sunaikinimo turkų 
viešpatavimo Palestinoje, Levante ir 
Irake.

Pulk. Lawrence yra laikomas legenda- 
riniu asmeniu, kurię asmenybė yra glau
džiai siejama su arabų politinio atgi
mimo pradžia* šis karys, būdamas ga
bus poetas ir protingas politikas, jau 
nuo"pirmo žingsnio numatė savo darbo 
vaisius. Nors ir ne visi Lawrance pro

jektai buvo įvykdyti, nors jis ir paty
rė kartaus nusivylimo, vis dėlto jis pa- 
juto atgimstančią arabų sielą.

Naujas politinis faktorius Artimuo
siuose ir Viduriniuose Rytuose (dėl 
šios zonos svarbos strateginiu, politi
niu ir ekonominiu atžvilgiu) buvo di
džiųjų valstybių Varžymasis dėl įtakos.

Laikotarpis tarp dviejų pasaulinių 
karų praėjo šios kovos ženkle. Prisi
mintina milžiniškos propagandos pa
stangos* ir varžytynės Romos—Berlyno 
ašies galybės metu. Ašis stengėsi vy
rauti šioje sferoje. . Berlynas savo pro
pagandos pagrindiniu įrankiu pasirinko 
antisemitizmą ir, panaudodamas tiky
binius skirtumu?, etengėri išplėsti ne
santaiką tarp arabų ir žydų. Roma pa
sirinko suktesnę linkmę. Dučė pasi
skelbė islamo globėju* Didžiuliame 

, krašte kuoplaČiausiai buvo išplėslas šni
pinėjimo tinklas. Didelės pinigų su
mos buvo metamos šiam veikimui ir 
pastangoms įsigyti arabų tautų palan
kumą. Kadangi didesnė arabų kraštų 

✓ dalis dar neturėjo visiškos nepriklauso- 
mybės, tad buvo kurstomi politiniai 
siekimai, nukreipti prieš D. Britaniją.

Ašies pastangos pasiekė kulminacinį 
tašką, kai Vokietija 1940 m* sumušė 
Prancūziją ir kai šio įvykio aidas atsi
mušė visuose Artimuosiuose ir Viduri
niuose Rytuose. Kritiškiausiame ko
vos momente, kada visi galvojo, jog 
Britų imperijos dienos yra suskaitytos netą.1 
ir kad priartėjo veikimo momentas, di
delį vaidmenį pradėjo vaidinti arabų 
pasaulio vadas Didysis Jeruzalės Muf
tis Haj Amin Hussein, fanatiškas ir 
neatlaidus D. Britanijos ir sionizmo 
priešas. Jfj, nuo. britų pabėgęs į Bag
dadą. pasiuntė savo specialų sekretorių 
į Ankarą su laišku Hitleriui. Von Pa- 
penas, vertindamas laiško svarbumą- 
kuo skubiausiai tai atliko*

Šiame laiške Didysis* Muftis pasiūlė 
Hitleriui arabų pasaulio sąjungą prieš 
D- Britaniją. Jis planavo Artimuose ir 

’ Viduriniuose Rytuose sukilimą, kuri 
tupėjo sekti kariuomenės maištas Irake 
Visa tai turėjo būti suderinta su Wehr- 
machto pasįrodvmu šioje zonoje* Di
dysis’ Muftis įkalbinėjo-Hitlerį, kad šis 
užpultų -Turkiją ir kad masinės vokie
čių pajėgos pereitų į Artimuosius Ry
tus*

Nors* Berlynas priėmė sąjungos prin
cipus, bet atmetė Mufčio karinės inva- 

. zijos pasiūlymą, nes 0KW pasisakė 
prieš Turkijos neutralumo pažeidima. 
Rašid Ali perankstvvo sukilimo nepa
sisekimas Irake ir Sirijos bei Libanone 
prancūzų su anglais okupacija galuti 
nai suardė Trečiojo Reicho ir Mufčio 
planus* Pastarasis pro Romą atvyko į 
Berlvną ir Hitleriui dar kartą pasiūlė 
sąjungą su Arabija* Jis teprašė, kad 
Vokietija paskelbtų arabų pasaulio vi
sišką nepriklausomybę. Nors vokiečių 
vadai ir buvo gyvai užinteresuoti arabų 
sąjunga, bet jie nerodė reikalingo entu
ziazmo dėl pagrindinės- Mufčio sąlvgos, 
t. y* ąrahų nepriklausomybės paskelbi
mo. Tai nesiderino su tikraisiais Vo
kiečių planais Artimuosiuose ir Vidu
riniuose Rytuose*

Mufčio reikalaujamas nepriklauso
mybės paskelbimas buvo priešingas ir 
Dučės siekimams, nes jam buvo 
dėta po karo įtaka šioje zonoje.

Mufčiui buvo paaiškinta, kad 
nepriklausomybės deklaravimas 
paskelbtas užėmus Kaukazą i 
Tiflisui).

Tačiau tuo metu, kai Rašid 
Muftis be sąlygų rėmė ašį 
arabų nepriklausomybės planus, didžio
ji arabų vadų dalis nesekė jų pavyz
džiu ir liko ištikimi sąjungininkams. 
Egipte Nahas Paša, Iben Saud, Abda- 
lah ir tąip pat kitų arabų valstybių vy
rai teikė ' visokeriopą pagalbą demokra- 

• tinėms valstybėms.
1943 m. įvyko labai svarbus dalykas 

arabų gyvenime* Tais metais Nahas
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ai-

paža-

arabų 
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(kritus

Ali ir 
ir ruošė

Victor Henry susijusi su islamu* Jeigu būtų atskirtas 
islamas nuo arabų renesanso, tai būtų 
sunkiau palaikyti arabų tautas jun- 

Paša įkūrė Arabų- Lygą, kurios uždą-' giantį ryšį* Daug žymių arabų tvirtina, 
vinys yra sujungti visas arabų valstybes 
į pastovų bloką ir laiduoti 
klausančių arabų valstybių 
priklausomybę.

Per paskutinius 50 metų 
norėjo atsisakyti savo tradicinio izolia- 
cionizmo. Jis vengė vadovavimo arabų 
pasauliui* 1943 m- radikaliai pasikeitė

Lygai pri- 
visišką ne

Egiptas ne

Saudi Arabijos karalius Ibn Saud

kad arabo sąvoka sutampa su islamo 
sąvoka.* Esą, islamas įsteigė tikrąjį 
arabų nacionalizmą, kurio šaltinis reli
giniame jausme. Kairo, universiteto 
rektorius Al Azhar neseniai pareiškė: 
„Aš tikiu, kad arabų vienybė atidarys 
kelią islamo vienybei.'4 Kitas Kairo 
arabų profesorius pasakė: „Islamas 
liks universaline ideologija, jungiančia 
religiją ir valstybes“.

šio krašto politinė orientacija, ir Egip^ 
tas, kaip valstybė su 18 mil* gyventojų 
ir tauta turinti politinį, intelektualinį 
ir materialinį turtą, panarabų judėji
mui davė labai vertingą paramą.

Dabar arabų pasaulis turi politinį 
įrankį, kuris jam leidžia vaidinti tam-pasaulyje, 
tikrą vaidmenį tarptautiniame gyveni
me.

Arabų imperija, kaip ir visos di
džiosios imperijos, yra buvusi rasių ir. 
tautų mišinys. Dar ir šiandien mes su
prantame „arabų pasaulį“ kaip rasių ir 
tautų sambūrį, kuriuos dažnai ir riša 
tik kalbos saitai. Bet ar *šis ryšys yra 
pakankamas, kad užtikrintų darnų ara
bų * pasaulio bendradarbiavimą? Ar 
nereikia mėginti nustatyti vienalytį 
tautinį arabų charakterį? .Atrodo, kad 
Arabų Lyga deda dideles pastangas 
šioje srityje. Lygos kultūrinė komisi
ja yra įgaliota paruošti pirmą arabų 
kultūros kongresą. Po dviejų darbo 
metų ji paskelbė veikalą, skirtą visiems 
vyriausybių nariams. Jame raginami 
arabų pedagogai įtempti jėgas, k»d 
būtų pasiekta vienalytis arabų kraštų 
kultūrinis suklestėjimas* Arabų kultū
ra esąs tas pagrindas, kuriuo remiasi 
tautinis jaunimo mokymas ir riš kurio 
semiama dvasios stiprybė-

Pirmojo kultūros kongreso pareiga 
būsianti ntfstatyti bendrus kultūrinius 
pagrindus visame mokslo plane, kad. 
būtų pažadintas mokinių širdyse arabų 
tautinis jausmas* Pagaliau veikalas 
skelbia savo esminę dogmą: „Ypatingi 
ryšiai, esantieji tarp skirtingų arabų 
kraštų, ir arabų lygos konstitucija su 
savo kultūriniais ir politiniais sieki
mais privers mus žiūrėti į arabų pasau
lį ir jį studijuoti kaip nedalomą vie-

Be to, ir tie* patys Lygos . vadovai, 
kurie energingai neigia jos religinį po
būdį, šaukiasi viso musulmonų pasau
lio pagelbos vienokiems ar kitokiems 
jų siekimams paremti. Visi arabų 
kraštai, neskaitant Libanono, kurio 
struktūra yra specifiška, islamą laiko 
oficialia valstybės religija. Kalifato 
atgaivinimas, kaip manifestacija tauti
nei idėjai, taip pat remiasi islamu.

Egipte kyla „Brolių musulmonų“ 
vardu didžiulis judėjimas, ran
dąs palankų atgarsį arabų ma
sėse. Šis šeiko Hassan Al Banna va
dovaujamas sąjūdis turi daugiau kaip 
milijoną narių ir nėra paprasta politinė 
Egipto partija. Jis yra plačiai išsiliejęs * 
už Egipto sienų ir skverbiasi vis giliau i 
į Visus arabų kraštus- „Brolių musui- i 
inonų“ sąjūdis yra iš esmės islamiškas, I 
antikomunistinis ir tautinis. Jo vado
vai sako, kad komunizmas nėra suderi- i 
namas su Korano mokslu. Šio sąjūdžiu 1 
vadas turi didesnių užsimojimų, negu i 
arabų Lygos vadovai. Jis nori įgyven- i 
dinti dvasinę vienybę, sujungiant ne < 
tik arabų, bet ir visas islamiškas vals
tybes. ]

Has’san Al Banna pareiškė: „Europa 1 
islame tematė religiją, bet nesuprato, 1 
kad islamas yra socialinė 
doktrina“.

Arabų pasaulis pabudo, 
naujos idėjos, tezės stovi 
kitą. Priešingumai yra 
nauja jėga ieško sau kelio bejėgiame 

kuris drugio krečiamas 
įtemptai kovoja prieš materializmo 
potvynį.
„France Illustration“ Vertė V> S*

ir politinė

Šiuo pareiškimu aiškiai iškilo 
mieji arabų tikslai ir svajonės, 
siekia vis glaudžiau sugungti Visus 
bų kraštus į didžiulę federaciją, 
priartintų naujo politinio vieneto 
kūrimą.-

toli-
Jie 

ara- 
kuri

su-

Transjordanijos karalius Abdulah

Ir taip mes prieiname 
arabų tautų problemos: 
turi būti pagrindas šiems milžiniškiems 
planams realizuoti? Tie, kurie katego
riškai neigia bet kokį religinį faktorių 
arabų judėjime, tvirtina, kad Lyga tu
rinti tautinį 'pagrindą. Jie sako, kad 
nesama jokio musulmonų judėjimo. 
Tačiau visa arabų kultūra yra glaudžiai

KINUOS KOMUNISTAI RUOŠIA 
OFENZYVĄ

Nankingas, DPD. Kaip pranešama iš 
.Nankingo, kinų komunistai telkia savo 
dalinius į šiaurę ir šiaurės rytus nuo 
dabartinės savo sostinės* Jenano .ir 
ruošia didelę ofenzyvą.

AMERIKOS RADIO PUSVALAN
DŽIAI GRAIKIJAI IR TURKIJAI 
Filadelfija, DPD* Prancūzų žinių 

agentūra praneša, ryšium su Trumano 
paskelbta politika Graikijps ir Turki
jos atžvilgiu, JAV užsienių ministerija 
mano Graikijai ir Turkijai įvesti savo 
radio trumpųjų bangų tarnybą.

„Brite, arba dirbk sunkiau, arba blo- Kanados ir Australijos biurai Lon- 
giau gyvenk“. — Tokiu šūkiu kreipėsi done yra apgulti emigruoti norinčių 
Anglijos vyriausybė, profesinės sąjun
gos ir darbdaviai į Anglijos darbinin
kus, norėdami padidinti produkciją. 
Vyriausybė išleido „Baltąją knygą“, ku- 
rioje įrodinėja, kad Anglijos ūkiu rei
kia ypatingai susirūpinti, nes Anglijoje 
nesą pakankamai darbininkų, o tokia 
padėtis būsianti Ir ateityje; anglai pa
lieką blogiau atlyginamas darbovietes 
ir einą dirbti ten, kur mokamas aukš
tesnis atlyginimas; Anglija dėl to vis 
daugiau prasiskolinanti; pragyvenimo 
išlaidų mažinimas nesustabdęs algų bei 
atlyginimų kilimo.

Iš tos' knygos matyti, Itad pačiai An
glijai Šiose darbo šakose trūksta darbi* 
ninku:

Žemės ūkyje 
Anglių kasyklose 
Plytinėse ir čerpinėse 
Tekstilėje 
Nėryklose 
Aprangos pramonėje 
Baldų dirbtuvėse 
Popieriaus pramonėje 
Skalbyklose

33.000 
43.000 
29.000 
88000 
46.000 

125.000 
30-000 
90-000 
37.000

Atsiradusios' 
viena prieš 

stiprūs. Jie

Iš viso 521-000
• O vis dėlto, anot Mr. Goold-Adams 
straipsnio „Spectatoriuje“, apie vienas 
milijonas vyrų ir moterų nori emigruo
ti iš Anglijos į Imperijos platybes.

Ryšium su tuo rašoma, kad dėl dar
bo jėgos trūkumo Anglijos vyriausybė 
turėtų pilną teisę tuojau įsileisti nema
žiau 250.000 darbininkų iš užsienio. Jų 
tarpe mini 50.000 italų, 25*000 austrų ir 
50*000 vokiečių-

Kodėl milijonas nori emigruoti? Pa
leistas karys, kuriam dabar išmokamas 
Atlyginimas už jo šešerių metų karo 
tarnybą, nebenori grįžti prie savo bu
vusio darbo. Jis nori tapti savarankiš
ku ir savo pinigus investuoti ten, kur 
turi .vilties kapitalą padidinti- Angli
joje' jis, atrodo, neberanda tos galimy
bės. Todėl jo žvilgsnis nukrypo į do
minijas ir kolonijas, nes jį su 50 sva
rų kišenėje kiekviena dominija priima 
išskėstomis rankomis, kadangi jos, ypač 
Australija ir Kanada, šio karo įgąsdin
tos, užsibrėžė gerokai t padidinti savo 
gyventojų skaičių.

Persijos vyriausybės tankai išlaisvina A zerbeidžano sostinę Tebrisą

Naujoji Zelandija
Jaunuolis Naujoje Zelandijoje ras 

nepalyginamai aukštesnį gyvenimo stan
dartą negu Anglijoje. Nors amatuose 
jis ir neuždirbs daugiau pinigų, bet čia 
jis turės lengvesnes ir laisvesnes gyve
nimo sąlygas, skaidrų orą, geresnį kli
matą, daugiau erdvės savo veiklai, at 
lygintas atostogas — bendrai paėnius. 
didesnes galimybes savo asmenybės 
pasireiškimui.

Pagrindiniai sunkumai 
ka. O be to turiTna ir 
trūkumų.

Naujoji Zelandija su 
gyventojų — tai lyg Birminghamas, iš
mėtytas po visą Didžiąją Britaniją. Di
delis darbo jėgos trūkumas. Tačiau 
apie emigraciją nemanoma.

Emigrantas, ten greitai pajėgs įsigyti 
namuką tarp pievų ir žalumynų. JU f 
naudosis elektros energija netgi nuoša
liuose kaimeliuose, ir namas bus taip 
suprojektuotas, kad nereikės tanių, ku 
rių iš tikrųjų ten ir nebėra.

Žemės savininkas yra vyriausybė, ku
ri paskaitys iš emigranto savaitinę nuo* 
mą tarp 25 ir 40 šilingų^ Tačiau — 
už 1.800 svarų — emigrantas galėtų pa- 
sistatyti ir savo namuką savame sklype.

Pietų Afrikos Sąjunga
Emigrantas, vykstantis į Pietų Afri

ką, turi būti kvalifikuotas*
Keliant žemės ūkio produktingumą, 

neabejotinai kyla vandeni tiekimo 
problema. Britų inžinieriams čia yra 
plati dirva padėti išspręsti šią proble
mą.

Pietų Afrikoje trūksta ir jaunų •mo
tery. Laukiama ^tenotipisčių', teksti
lės mašinisčių, buhalterių, ,slaugytojų* 
Jaunoms moterims, paleistoms iš ka
riuomenės, Pietų Afrika, atrodo, 
pasiūlyti daugiau negu bet kuri 
dominija ar kolonija.

Tačiau su vienu dalyku turi 
prasti kiekvienas emigrantas ar 
grantė Pietų Afrikoje: ta j yra 
maris su jos 8.000*000 čialfiįvių, 
apytikriai yra keturis kartus daugiau 
negu baltųjų. Teisingai ar . ne, čiabu- 
vys laikomas prastesniu žmogumi, at
skirtas nuo europiečių gyvenimo, gau
nąs nekvalifikuotą ar pu au^kvalifi- 
Jcuotą darbą. Kvalifikuoti oarbai yra 

at-z atliekami vien europiečių* ,
Ten kvalb'i'knotiems vyrams 

Lank, uai darbo marinų statybo 
IrSių štatu- ;n,i. 
r* ,*. -AT pramonėje, (New ,. rotežilmiko; i.

_ ■ , .q hutų ptopr inos,
j liauju visišku pa.
■; taisytum jaukv iv 

piągą vieiJo aul što 
ną tarną*

anglų* j
Ką siūlo Anglų Imperija '

Visa eilė žymių anglų Imperijos vai- • 
dininkų ir keliautojų, vadovaujami - 
laikraščio „Daily Express“, išdiskutavo, 
kokios dabarties ir artimos ateities per
spektyvos galimos dominijose ir kolo
nijose. jauniems vyrams ir moterims, 
koks uždarbis, kokios galimybės ir ' 
koks klimatas ten jų laukia.

Beveik viri ekspertai siūlė jauniems, . 
iš kariuomenės paleistiems vyrams, 
emigruoti.

Iš emigranto reikalaujama: patiki'* 
mumo ir pajėgumo daug dirbti, štai 
kiek žinių apie emigracijos kraštus.
Kanada

Prieš pirmąjį pasaulinį karą į Ka
nadą buvo žiūrima kaip į svarbų že
mės ūkio kraštą* O per paskutiniuo
sius 30 metų Kanada dar toliau pažen
gė; dabar žemės ūkyje yra visu tree*- 
daliu daugiau žmonių, negu anuomet 
Kanada turėjo gyventojų.

Nuo to laiko, kai Kanada vėl grįžo 
prie taikos meto ūkio, dirbančiųjų 
skaičius padidėjo 20%, o uždarbis pa
kilo maždaug 50%.

Kanada yra vystymosi stadijoje, to
dėl ji savo ūkį gali geriau ir lengviau 
planuoti negu Afiglija. Ambicingas 
jaunuolis gali Kanadoje savo darbą 
lengviau pakeisti ir pasinaudoti įvairio
mis-galimybėmis.

Svarbiausia — mokesčiai nedideli. 
Kanadietis, uždirbantis į metus iki 500

• svarui praktiškai mokesčių bevef ne
paliečiamas.

Kanados įmonėse trūksta apie 40-000 
darbininkų. Bet emigracijos klausimas 
dar atidedamas, nes pačios Kanados 
kariai vis dar’ grįžta.

Tačiau, jei kas gali pats pasirūpinti 
nuvykimu,, tai gali vį?k|i, bet tik turi 
būti sveikas ir turėti- p&kankamai pi
nigų, bent tiek, kad Kanadoje išlipęs į 
krantą dar turėtų 50 svarų.

Maršalas Montgomery ateityje Kana
dą mato *su 50.000.000 gyventojų — vie
toje dabartinių 12.000 000 
Kadangi šie maršalo ateities 
pradeda įgauti apčiuopiamą formą, 
laukiama, kad vieną gražįą dieną 
na didelė Anglijos 
vyks į Kanad.
Australija

Australija sūv.dėda 
tarp kairių Naujoji P 
South Wales) yra 
nės kraštas. Ten^i 
sios AiistrąliįOf' nre 
džiajai Britanijai < L 
giau, negu -pastai oji • 
g.

1926 m. N1"
4*1 valandą savaitę, o 
sa likusioji A "daliji 
-j.’iaPvA, rtvykę , Austraiijaj 
riausius štmgng nutrinės prai u 
hufaktūroje batų, 
tekstilės ir nu

Australija turi
žemės ūkyje, tačiau Naujoji Pietų Ve
lija planuoja įkišti ten pirma 10.000 sa
vo buvusių karių. Todėl manoma, kad

. kiek laiko užtruks, kol Australija svars
tys įsileidimą emigrantų į žemės ūkį.

Australijoje yra 8 000.000^ gyventojų, grobstyti, bet taip pat darbo yra dar 

ventojų ir tai pirmoj eilėj britų turėti. fr valdininkams. ’ * ’** / * ■
Šiuo metu britams veikia du emigra

cijos planai. Pagal pirmąjį planą Aus
tralijoje įsikurdinti norinčiam emigran
tui padeda vyriausybė, o už tai emi
grantas sumoka tik 10 svarų. Antrasis 
planas suteikia nemokamą., kelionę vy
rams ir moterims, paleistiems iš anglų 
kariuomenės. Tačiau abiejų planų vyk
dymas dar nepajudėjęs dėl tonažo sto
ke's.

yra butų sto 
didelių tonažo

savo 1.700.001'
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riflonnp'
1 pradedant administracijos

ir baigiant visokiausiais amatininkais. .
Reikalingi tik kvalifikuoti vyrai, nes, 

kaip ir Pietų Afrikos Sąjungoje, čiabu
viai atlieka visą nekvalifikuotą darbą. 
Statybos darbininkai bus tiesiog iŠ-EMIGRACINIAI RŪPESČIAI

Būtų didelė' bet jį nori keturis kartus daugiau gy- geležinkeliečiams, įstaigų tarnautojamsDažniau ir dažniau gitdime kalbas 
apie galimą emigraciją. Skaitome ir 
laikraščiuose vis dažnesnes žiniąs tuo 
pačiu reikalu. Atrodo, kad šiemet žū
klausimas tikrai- gali pajudėti, del to 
gyvas/1 susirūpinimas visai pamatuotas.

Principinis mūsų nusistatymas dėl 
emigracijos, tuo tarpu kad ir į netoli
mus kraštus, pav., Angliją, turėtų būti 
teigiamas. Mes žinome, kad pasilikti 
Vokietijoje bet kokiomis sąlygomis nė
ra nei galimybės, nei, pagaliau, pras
mės. Gyventi toliau stovyklose niekas 
nebenori. Visi trokšta darbu pelnytis 
duoną ir atgauti žmogaus tefses ir pa
reigas. Būtų geriausias dalykas, kad 
kuo artimiausiu laiku visi galėtume iš 
čia išvažiuoti. Čia nėra nei duonos, 
nei darbo, nei sąlygų žmogui pasireikš
ti, o grėsmė tuo tarpu labai didelė.

Pavienių asmenų išvažiavimas, kaip 
pav., mūsų moterų į Anglijos ligonines, 
iš vienos" pusės yra sveikintinas — tai 
pirmosios kregždės. Bet atskirai pa
vienių asmenų rankiojimns mums nėra 
pageidautinas. Mes* suprantam, kad visi 
kraštai, atidarą mums savo vartus, va
dovaujasi savo interesais, bet mes taip 
pat privalom turėti savo nuomonę ir jų 
atvirai pareikšti, šiuo atveju mūsų nu
sistatymas- yra, kad nebūtų rankiojami 
pavieniai dirbantieji, o būtų vežama su 
šeimomis. Palikimas &a Vokietijoje 

darbui netinkančių asmenų, šeimų ar- 
kurį 
oku- 

p r akt i- 
laikyti 
ir lai-

vežimais iš Lietuvos.
skriauda, jei jie, per daugelį pavojų iš- 
sauguję savo turto likučius, juos turė
tų palikti ir su lagaminėliu rankoje 
vykti į naują kraštą. Pagaliau, ir tam 
kraštui, į kurį vykstama, būtų intereso, 
kad atvyktų turtingesni 
jais mažiau reikėtų iš pirmos dienos 
rūpintis*

Tas pat pasakytina 
mu* Tremtiniai turi

žmonės, kad

dymas būtų panašus metodas, 
vartojo dar visai neseniai mūsų 
pantai, ir nenorėtume, kad tai 
kuotų tie, kuriuos mes norime 
savo draugais ir globėjais. Net 

prie sunkioj kinas dirbančiojo perskyrimas su šei- 
būtent, koks ma nebūtų pageidaujamas, nes ir šiuo 

atveju mes turime labai skaudžių paty
rimų. Mūsų vadovaujamieji veiksniai, 
mūsų komitetai tai turėtų laikyti prin
cipiniu reikalu. *

Siekdami, kad visi iš čia išvažiuotų, 
turime jau iš anksto galvoti ir apie tas 
šeimas ar asmenis, kurie negali dirbti. 
Jie jokiu būdu negali būti palikti ne
aiškiam likimui. Jie taip pat turėtų 
išvykti drauge su kitais, o dėl jų išlai
kymo naujose sąlygose jau šiandien tu
ri būti sudaromi planai. Jei jų šelpi
mu nesirūpintų jokios tarptautinės or 
ganizacijos, jie turėtų būti išlaikomi 
mūsų pačių* Apsidėjimas nedideliais 
mokesčiais sudarytų sumas, kuriomis 
galima būtų išlaikyti tuos, kurie tik
rai negalėtų užsidirbti sau duonos.

Taip pat svarbus yra ir turimo trem
tinių turto pervežimo klausimas. Ne
turėtų būti bagažo kiekis ribojamas 
kilogramais, nes praktika parodė, kad 
ką žmogus atsiveža, tą ir turi, o nieko 
nepasiėmęs žmogus ilgą laiką vargsta 
kęsdamas šaltį ir alkį. Yra žmonių, 
kurie į dabartinei stovyklas atvažiavo

pinigų klausi- 
dar Šiek tiek pi

nigų, atsivežtų iš Lietuvos ar čia teisė
tai užsidirbtų., Jie registruoti ir trem
tinio kartotekoj- Esantieji suvaržymai 
neturėtų sukliudyti mums išsivemti turi
mus pinigus. Be to, vokiečių markė 
biržos kurso neturi. Jos kursas nusta- 
tytas 40 RM už 1 anglų svarą, o turėtų 
būti 10 RM. Mes turime labai stiprių 
argumentų už teisingo kurso nustatymą, 
nes tai yra turtas, įsigytas Lietuvoje. Iš 
tokio kurso susidarę nuostoliai turėtų 
eiti reparacijų sąskaitom Mes esame 
labai smarkiai nukentėję nuo vokiečių 
okupacijos, kuri mūsų tautai padarė 
šimtus mdijonų aukso dolerių materia- 
linių nuostolių* Už tai gautas atlygini
mas sudarytų mums tvirtą materialinį 
pagrindą įsikurti naujose sąlygose...

Jau dabar reikėtų pagalvoti, kaip ttr 
retų atrodyti mūsų gyvenimas naujame 
krašte. Jei įvyktų tai, kas dabar pla
nuojama, tai Britų zonoje esą lietuviai 
rastų darbo Anglijoje* Ten mes norė
tume būti taip pat susiorganizavę į 
vieną! lietuvių; bendruomenę, /turinčią 
savo šalpos įstaigas, teikiančias paramą 
į nelaimę patekusiems, savo lietuvišką 
spaudą, lietuviškus vaikų darželius, lie
tuviškas pradžios ir aukštesniąsias 
kyklas* Vaikai mokslą turi gauti 
tąja kalba- Tie reikalai yra toki
kūs ir principinės reikšmės, kad apie 
juos ir daugiau kalbėli nėra reikalo.

Dar vienas labai svarbus pirmaeilės 
svarbos klausimas yra tinkamas mūsų 
pasirodymas svetimuose kraštuose. Eu
ropoj jau mus žino ir pažįsta. Ir tai 
ne iš blogos pusės- Kad ir pasitaikė 
kai kurių asmenų netinkamo elgesio, 
tačiau aplamai egzaminus išlaikėme. 
Važiuodami toliau, turėtume gerokai 
pamedituoti ties savo gyvenimo nukry
pimais ir pasiryžti individualiai ir ko
lektyviai vengti visa tai, kas žemina 
žmogaus vardą* Naujoje vietoje pir
miausia būsime darbo žmonės. Dėl to 
turime pasirodyti rimtais darbininkais. 
Kai norime, galime takiais būti. Sve
timuose kraštuose lietuvis pasistengia 
ir išlaiko konkurenciją su kitomis tau
tomis. šių susidariusių tradicijų ir 
tremtiniai nefuri pakeisti. Apie mus 
priešų yra paskleista nuomonė, kad mes 
gyveną stovyklose ir negrįžtą namo 
dėl to, kad nenorį dirbti ir gauną ne
mokamai maistą ir pastogę, ši klaidin-

ir

mo- 
gim- 
aiš-

Didysis Jeruzalės Muftis EI Husseini

Čiabuviai tiekia darbo jėgą žemės 
ūkiui,- todėl Pietų Rodezįjoje mažai 
laisvų vietų žemės ūkyje.

Visokiausios rūšies pramonė amar*' 
"kiai plečiama ir gerai atlyginama*

Trys ketvirtadaliai europiečių gyve
na miestuose, pusė jų gyvena Salisbury 
ir Bulawayo miestuose su visais pato
gumais*.. Gali būti gana gilta, bet re
tai kuomet daugiau 38 laipsnių Celzi* 
jaus*.. Klimatas vaikams geras... x

Praeitais metais 8*000 britu įsikūrė 
Piet. Rodezijoje* 1947 metais tam tik
ras skaičius iš kariuomenės paleistų 
vyrų ir moterų bus nemokamai ten nu
vežti. * V. ir

Kolonijos
Rytų Afrikoje laisvų vietų yra labai 

mažai. Pabrėžtini, kad čia tūri vykti 
tik rinktiniai emigrantai ir be to dar 
turį pinigų. Kolonijose nėra didestiėa 
manufaktūros pramonės, o .antrinė pra
monė užsiima tik pusiau apdirbimu. 
Europiečiams toje pramonėje yra labai 
mažai vietų.

Tanganika ugdo kasyklų pramonę ir 
žemės riešutų auginimą, bet laisvų vie
tų dar maža.

Kenya turi paruošusi du vyriausybės 
remiamus emigracijos planus- Vieną 
— žemės sklypų nuomininkams — ūki
ninkams, antrą — cefaliniams žemės 
savininkams- '• .

Į kitas kolonijas išvykstantieji pa
rinkti kvalifikuoti vyrai sudaro paskuti
niąją kolonijose įsikurtančiųjų genera
ciją. Sitų vyrų uždavinys yra padėti 
kolonijoms pasiekti nepriklausomybę 
ir padėti vyriausybės plano vykdymą 
vietinių tautų naudai.

Šiems administracijos uždaviniam/ 
reikalinga inteligentija, tvirta asmeny
bė ir bendrų reikalų supratimas.

ga pažiūra turi sugriūti pirmomis mū* 
sų Anglijoje buvimo dienomis.

Sunkiau bus susilaikyti nuo tų visų 
neigiamybių, kaip girtavimas, triukšma- 
vimaa ir kitos negerovės, kurios mus 
lydi per visas nelaimes- Tai yra juo
dos dėmės mūsų tremtinių gyvenime- 
Turime elemento, kuris kad ir supran
ta ir mato tų visų negerovių pasekmes, 
bet vis dėlto nesiliauja jų daręs. Ar
tai yra tam. tikros rūšies ligoniai, ar > 
Šiaip apsileidėliai, ar pagaliau net tam 
tikri agentai, įsibrovę į mūsų tarpą, bet 
su jais kova yra būtina* Jei patys jie 
nepajėgs susitvarkyti, tai pati bendruo
menė turės juos sutvarkyti net pačiomis 
aštriausiomis priemonėmis iki išmeti
mo iš bendruomenės. Juk nuvykę bū
sime. labai stropiai sekami, kas esame 
per žmonės. Tokį' vardą gausime, kokį 
sugebėsime susidaryti pirmaisiais mė-

DėT^o yra labai svarbu susi-
Ben- 
turi

neriais.
tvardyti ir pad orn?K-JQ’ vent b 
druomenių Vadovybės jau~dabar 
imtis žygių ir įsąmoninti žmonesf-ko- 
kią jie 
naujus 
didelės

atsakomybę turi išvažiuodami į 
kraštus- Tie klausimai turės 
reikšmės ne tik mūsų dabarti-

nei padėčiai palengvinti ir mūsų pačių 
tolimesnei ateičiai, bet taip pat ir visos 
mūsų Tautos ir Valstybės problemas 
sprendžiant. *

Nė vienas neturi teisės sakyti, kad 
jo elgesys yra jo vieno reikalas. Mus 
stebintieji iš vieno asmens gražaus ar 
blogo elgesio daro išvadas apie visą 
tautą. Mūsų Tautos draugai visame pa
saulyje už mus garantuoja. Mes turi* 
me taip elgtis, kad pateisintume savo 
draugų viltis, o sugėdintume priešus, 
kurie skleidžia piktą propagandą, ei
nančią iš mums žinomo centro. Kur
kime savo ateitį visu rimtumu ir tik 
tada galėsim tikėtis laimingo sugrįžimo,

J. M.
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PHBHLTIJO UNIVERSITETUI ANTRUOSIUS METUS PRAUEDANT
š. m. kovo mėn- 14 d. suėjo lygiai 

vieneri metai,' kaip Pabaltijo universi
tetas, jo steigėjams nugalėjus įvairius 
organizacinius sunkumus ir išviršines 
kliūtis, pagaliau galėjo pradėti savo 
pirmąjį semestrą- Formaliai universi
tetas buvo įsteigtas jau pora mėnesių 
anksčiau, būtent, 1946 m. sausio m. 
8 d„ kada, po ilgesnio, dar 1945 m. 
rudenį prasidėjusio paruošiamojo dar
bo h- gausių pasitarimų gavus princi
pinį britų valdžios sutikimą ir pavedus 
kuriamajam universitetui modernių ir 
didžiulių draudimo bendrovės „Deut- 
scher Ring“ rūmų dalį, buvo sušaukta 
Hamburge baltų profesorių konferen
cija, kurią atidarant dalyvavo ir kalbas 
pasakė miL gov. ir UNRROS atstovai, 
tuo suteikdami konferencijai oficialaus 
pobūdžio. Porą dienų užtrukusios kon
ferencijos metu buvo priimtas trijų 
tautų pariteto principu paremtas uni
versiteto statutas ir sudarytos laikinės 
visų aštuonių fakultetų vadovybės* 
Mokslas buvo numatyta pradėti jau 
sausio mėn. pabaigoje, nors iš pra- 

dar tik 4 fakultetuose, nesant tuo 
pakankamo skaičiaus paruoštų pa- 
universiteto personalui ir studen- 
gyventi paskirtame Zoo-lageryje. 
sausio m. 18 d. universitetas'ne

teko „Deutscher Ring“ rūmų, kur jau 
buvo pradėta įrenginėti auditorijos, 
darbo kambariai,* patalpos administra
cijai. Universitetas vėl pakibo ore, 
nes rasti bent kiek tinkamesnes patal
pas išgriautame ir gyventojų perpildy
tame Hamburge atrodė beviltiškas da
lykas. Tačiau nenusiminta bejėgiškai. 
Pavyko gauti kad ir apgriautus Ham
burgo miesto istorijos muziejaus rū* 
mus ir skubiai imta juos remotuoti.

Ligi kovo mėn. patalpų tvarkymas 
tiek pažengė, kad pirmieji studentai ir 
profesūros dalis jau galėjo važiuoti 
Hnmburgan* Universiteto organizaci
niam darbui jau ir taip ilgokai užsitę
sus, nebenorėta delsti ir todėl kovo 
mėn- 14 d. pradėtas pirmasis semestras, 
nors kai kurios 
būdžio paskaitos 
nuo kovo m. 7 d. 
atidarymas buvo 
laikui* Iškilmingas atidarymo aktas, da- 

, lyvaujant britų karinės valdžios atsto
vui, įvyko gegužės m. 25 d. Iškilmių 
proga jlniversiteto patalpose buvo su- 
organiztiota kukli trijų baltų tautų 
meno ir knygos paroda, poezijos vaka
ras, koncertas ir akademinė sporto 
šventė.' Pirmasis semestras baigtas bir
želio m. 8 d- Po trumpų atostogų pra
dėtas antrasis semestras, trukęs ligi 
rugsėjo m. 30 d. Taip buvo baigti pir
mieji mpkslo metai. Pirmieji du se
mestrai buvo trumpoki, kiek pafor* 
suota, ki*d antrieji mokslo metai ga
lėtų ir laiku prasidėti ir būti jau nor
malaus ilgumo. Trečiasis, 1946 m. lap
kričio m. 1 d. prasidėjęs, semestras tu
rėjo būti baigtas 1947 m. kovo m- 22 
d., tačiau dėi'susitrukdymų perkeliant 
universitetą iš Hamburgo į Pinne- 
bergą, nusistatyta semestras baigti ge- 

■K— fUžės 24
Nenormalios darbo sąlygos neleido 

Pabaltijo universitetui per pirmuosius 
savo gyvenimo metus pasiekti žymes
nių rezultatų. Betgi jau pats faktas, 
kad nežiūrint tikrai sunkių aplinkybių 
sugebėta suorganizuoti akademinio lyg
mens darbas visuose 8 fakultetuose, yra 
neabejotinas baltų tremtinių kultūrinis 
laimėjimas* Universitetas sėkmingai 
siekė savo pagrindinio tikslo — suteikti 
progos eiti aukštąjį mokslą baltų trem
tinių jaunimui, kurio tik dalis būtų ga
lėjusi patekti į vokiečių universitetus.

džių 
HM'tll 
talpų 
tams 
Deja,

paskiros bendro pu* 
buvo skaitomos jau 
Oficialus universiteto 
atidėtas patogesniam

Rašo V. Maciūnas
lyginti geriau aprūpinamos 
buvo visą laikų nepakankamai maitų 
narni; be to, nematė jie niekada nė gar
siųjų pakietėlių, negaudavo į rankas 
kavos, na ir su rūkalais čia būdavo 
žymiai šykščiau. Maisto trūkumas, be 
abejojimo, labai silpnino studentų dar
bingumą, net ir sveikatai grėsdamas. 
Ne vienam tai sunkino pasiryžimą ičt*

maistu, verti universitete, kurio, taip kitko, ir 
perspektyvos nebuvo aiškios. Kai kas 
dėl to ir atkrito iš universiteto. Ne, 
vienas ir mokslo personalo narys — ir 
iš kitų tautybių ir iš lietuvių tarpo — 
pabūgęs tų blogesnių gyvenimo sąlygų, 
nesiryžo susirišti su universitetu, tuo 
sunkindamas tokio svarbaus visoms 
trims tautybėms universiteto suorgani-

Adresas Šventajam Tėvui

to, nevienas ir 
rankraštis lau- 
veikalų spaus*

Burbo pradžių

pirmuosius metus Pabaltijo universite
tas davė galimybę baigti aukštąjį mokslą 
keliems asmenims, kuriems karas suk
liudė baigti universitetą savuose kra
štuose. Jų tarpe yra ir 4 lietuviai: filo
sofijos fak. lituanistikos skyrių baigė — 
A. Vaškelis, mechanikos fak- — P. Ma- 
sys, tei-sių fak. — S. Dzikas, žemės ūkio 
fak. — Ad. Ruibys- Jiems jau išspaus
dinti ar tebespausdinami Pabaltijo uni
versiteto baigimo pažymėjimai. Diplo
minį darbą yra jau įteikęs dar ir žemės 
ūkio fak. studentas A. Kaziūnas- šiuo 
metu Pabaltijo universitete studijuoja 
apie 1100 studentų.

Dėl šių laikų sąlygų negalėdamas 
šalia tiesioginio mokomojo darbo nor
maliai išplėtoti mokslo tiriamojo dar
bo, universitetas, vis dėlto pradėjo 
leisti kuklią mokslo straipsnių be tyri
nėjimų seriją „Contributions of Baltic 
University“, kurios ligi šiol išspaus
dinta 16 numerių vokiečių ir anglų kal
bomis ir vienas darbas ir lotyniškai 
(Dr- A. Rukšos tyrinėjimas iš klasinės 
filologijos). Šiuo metu toje serijoje 
baigiamas spausdinti Dr. J. Balio pla
tesnis rašinys apie lietuvių vestuvinius 
papročius. * Rūpindamies mokslo popu- 
liarizavimu, Pabaltijo universiteto per
sonalo nariai kartais aplanko su pas
kaitomis baltų stovyklas ir dalyvauja 
tremtinių spaudoje. Be 
didesnis jau parengtas 
kia palankesnių mokslo 
dinimui laikų.

Pabaltijo universiteto
beveik' sutapo su mums reikšmingos su
kakties data: 1943 m. kovo mėn. 17 d. 
vokiečių okupacinė valdžia, griebdamos 
represijų prieš mūsų kraštą, kurio 
jaunimas kategoriškai atsisakė stoti į 
SS dalinius, 
universitetus 
kyklas- Tai 
neparbloškė 
nei profesūros: 
kad ir nebelegalus, kad ir smarkiai 
apsunkintas ir susiaurintas bet anaiptol 
nebuvo nutrauktas- Taip pat ryžtingai 
dėl savo aukštojo mokslo kovojanti 
dvasia 
daugelį 
darbe.

Itin 
auditorijos nebaigtos rengti ir šaltos, 
knygų nebuvo, mokslo priemonių stigo 
net ir rašom, medžiagos nebuvo pakan
kamai. Ilgainiui betgi suorganizuota 
kelių tūkstančių tomų biblioteka, gavus 
knygų aukų iš tarptautinės studentų 
šalpos organizacijos Šveicarijoje, iš 
Amerikos lietuvių ir t. t. Lengvino 
darbą ir galėjimas naudotis Hamburgo 
universiteto ir jo seminarų biblioteko
mis, o lituanistams atėjo pagalbon prof. 
Fraenkelis au savo asmeniška biblio
teka. Gavus aukų iš baltų tremtinių 
tautinių bendruomenių, buvo įrengtas 
fototechnikos ir -hektografavimo biu
ras, kuris ligi šiol išspausdino jau 60 
visokių paskaitoms reikalingų tekstų ir 
įvairių profesorių skaitytų kursų san
traukų. Įrengti ilgainiui buvo chemi
jos, fizikos Ir 'gana turtingos mechanin- 
kos laboratorijos. Gauta galimybė pasi
naudoti ir vietos vokiečių universitete 
kai kuriais mokslo institutais, pav., me
dicinos fakulteto. Tokiu būdu, nors ir 
nelengvai, betgi mokslo darbas ėjo 
pirmyn.

Svarbi kliūtis normaliam universite
tiniam darbui buvo ir visų mūsų ant 
savo kailio patiriami DP gyvenimo var
gai. Jeigu nė vienam nėra malonu 
spaustis ankštose stovyklų patalpose, 
tai gyvenimas po kelius žmones viename 
kambaryje mediniuose ir jau baisiai

brutaliai uždarė Lietuvos 
ir kitas aukštąsias ino- 
tačiau, kaip atsimename, 
nei akademinio jaunimo 

universitetinis darbas,

padėjo ncpalūžus nugalėti ir 
sunkumų Pabaltijo universiteto

nelengva buvo pati pradžia:
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Detmoldo lietuviai 1946 m., atsidėkodami už Apaštališkosios Delegatūros 
įsteigimą Vokietijoje ir Austrijoje gyvenantiems lietuviams, šv. Tėvui pa
siuntė gražiai paruoštą adresą. Čia matome to adreso tekstą ir paraSų pradžią* 

Adresą meniškai atliko dail. V. Andriušis

Šventasis Tėve,
Lietuvių tauta, kuri, atsispyrusi rytų 

schizmos puolimams bei protestantiz
mo bangoms, beveik šešis šimtus me* 
tų ištvėrė katalikų tikėjime, šio bai
saus karo metu jau trečią kartą kenčia 
nuo kieto žiauraus priešo. valdymo- 
Dėl to daugelis lietuvių neteko savo 
tėvynės ir, kaipo karo aukos, yra iš
blaškyti Vokietijoje, Austrijoje ir ki
tose Europos valstybėse.

Skaudžių išgyvenimų valandomis, ieš
kodamos paguodos bei pagalbos, tikin
čiųjų lietuvių širdys ir akys’ krypdavo 
nekartą į Šventąjį Sostą, ir jie niekad 
nebuvo apvilti. Pastarosiomis dienomis 
ypatingai 
paskyrimas 
tojo Sosto 
Austrijoje.

didelio džiaugsmo suteikė 
lietuviams Tautinio §ven- 
Delegato Vokietijoje ir

Be to, vokiečių universitetuose jie ne- primityviuose Zoo-lagerio ir Alster- 
būtų galėję studijuoti tokių mums dorfo (antros universitetinės stovyklos) 
svarbių mokslų, kaip savojo krašto barakuose, kurių didžioji dalis buvo 
istorija, archeologija, kalba, literatūra, žiemą labai menkai teapšildoma, — 
tautotyra . . . Dar čia reikia pažymėti, buvo rimta kliūtis sėkmingesniam
kad Pabaltijo universitetas, tęsdamas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos universi
tetų tradicijas, geriau gali įvertinti ir 
pilnai užskaityti studentų dar savo tė
vynės universitetuose pradėtą*, įpusėtą 
ar net ir bebaigiamą darbą. Per šiuos

mokslo darbui tiek studentams tiek ir 
profesoriams* Negalima nutylėti ir 
maitinimo trūkumų. Jei dabar jau visur 
DP maitinimas yra pablogėjęs, tai Zoo- 
lagerio ir Alsterdorfo gyventojai net ir 
tada, kada kitos stovyklos dar buvo pa-

Panelė Kristina buvo susirūpinusi. 
Niekas šiandien negirdėjo jos mielo, 
sidabrinio juoko. Pusryčiams išgėrė 
tik stiklą arbatos, nieko daugiau nera
gavusi. Baltą, šviesią kaktą temdė rū
pesčio raukšlė, mažu, bet giliu lanku 
supdama svajingas akis. Nuo pat ryto 
Ji sėdėjo fotelyje, vaikiškai patraukusi 
kojas, tyli ir rami. Visai ne ta buvo 
Kristina* Žvilgsnyje staiga užgęso 
ugnis, ir tie slaptingi jaunystės pavasa
rio žiburėliai, kurie taip ryškiai spin
dėjo jos tamsių akių kampučiuose, bu
vo dabar šalto, nežinomo šešėlio pavė
syje. Neryžtingas ir abejingas žvilgs
nis, kuriuo ji dabar žvelgė, sunkiai ki
lo nuo lango į šviesų dangaus mėlynu
mą ir pasiliko giliai įsmigęs ten tolyje. 
Atrodė,' lyg jos akys būtų ieškojusios 
ten viltingos atramos, aiškumo ir atsa
kymo į sunkų klausimą, dėl kurio ji 
dabar sielojosi.

Niekados Kristina nemėgo apie ką 
nors ilgai galvoti ir spręsti painių 
klausimų. Bet šį kartą taip atsitiko, o 
šiame pasaulyje daug nuostabių dalykų 
atsitinka, kad ir nenorėdama ji anali
zavo ir svarstė visas smulkmenas, ku
rios bent kiek galėjo įnešti aiškumo į 
šitą sunkų abejojimą.

Rodos, tai buvo visai lengva, papras
ta mįslė: kurį ji turėjo pasirinkti? 
Tik vieną iš dviejų. Vieną iš dviejų, 
jos širdžiai lygiai vienodai mielų ir 
priimtinų. Argi taip sunku buvo tas 
įspėti? Rodos, toks lengvas buvo šitas 
klausimas* Bet Kristinai tai buvo di
delė, sunki kančia. Ji ilgai jį*atidė
liojo ir stūmė nuo savęs, laukdama, 
kas palengvintų jo išsprendimą. Bet 
vietoje aiškumo, kurį turėjo atnešti 
laukimas, dar didesnėje tamsoje pa
skandino jos širdį. Atidėliojimas pra- 
džioje ją įvedė į šitą kryžkelę, kurioje 
stovėjo dabar nusigandusi, baili ir ne
ryžtinga.

Muzikas Andrius Gaudrimas, apie 
kurį dabar galvojo ir kurio juodas 
akis matė žvelgiančias į ją Iš tolumos, 
buvo vyras, kuriam ji nesurado prie*

kaištų. Aukštas ir tiesus, juodom gar
banom ant pakilusios kaktos, pasitikin
tis savimi ir aplinka, ją traukė prie sa
vęs dvasios gajumu ir didumu. Mėgda- 
ma muziką, ji praleido jo draugystėje 
daug neužmirštamų valandų.

„Kristina“, atsiminė jo paskutinius
žodžius, „ar mūsų gvyenimas ne lygiai 
toks pat, kaip ir tie švelnūs akordai. 
Suskamba pradžioje tyliai, švelniai, 
paskui galingai ir stipriai, ant galo už* 
gesdami ir klupdami su nutrukusios 
stygos paskutiniais virpėjiamis... O 
miela Kristina! Argi tai tiesa!? Ne, 
ne. ne... Gyvenimo stygos amžinos ir 
jų akordai netilsta niekada- Tai kas, 
kad mūsų akys užgęsta ir širdis nu
rimsta. Bet mes amžinai gyvename 
dainos skambėjime, pavasario dvelki
me, vėjo ūžesy ir žvaigždžių mirgėji-
me. Amžinai gyvename ir mylime... 
Kristina, rytoj tavo gimimo diena. Aš 
tau atnešiu ir pirmą kartą paskambin
siu simfoniją „Amžinasis pavasaris“,

Taip didelės meilės bei prielankumo 
sujaudinti, mes, tremtiniai lietuviai, lai
kinai gyvenantieji Detmolde ir jo apy
linkėje, sukniubę prie Jūsų Šventeny
bės kojų, visa širdimi dėkojame už 
patirtas geradarybes ir, reikšdami Šven
čiam Sostui sūnišką paklusnumą, šio
je taip didelėje lietuvių tautą ištikusio
je nelaimėje prašome pagalbos bei 
Apaštališkojo Palaiminimo*

Vokietija, Detmoldas (Lippe), 
metais šv. 
šventėje*

1946 
Apaštalų Petrb ir Povilo 

(pas.) Ign. Starkus 
Stovyklos Kapelionas 

(pas.) Kun. A. Račkauskas 
Gimnazijos Kapelionas

(Kolonijos Klebono 
antspaudas) 

Detmoldo lietuvių visuomenės vdrdu 
(seka parašai antrame puslapyje)

'{’RYS TAUTOS MELDŽIASI
Šių metų kovo mėn. 11 d. špaken- loję jau nebepirmas- 

bergo stovyklos didžiojoje salėje lie- Po pamaldų įvyko stovyklos gyven- 
tuviai, latviai ir estai bendrai meldėsi tojų sueiga.

žavimą Ir jo pilną darbą- Dėl tų pa
čių priežasčių kai kurie, net ir pradėję 
darbą, ilgainiui neištesėjo akademinėse 
pareigose ir pasitraukė iš universiteto, 
padarydami bent kuriam laikui opių 
spragų mokymo darbe*

Vis dėlto, visi aukščiau suminėti sun
kumai nesugriovė universiteto. Jis iš
liko, nors pernai vasarą vienas mūsų 
laikraštis buvo jau paskleidęs žinią 
apie jo mirtį.

Susilaukė universitetas ir dar pavo
jingesnių kliūčių, besireiškiant nepa
lankių DP reikalams jėgų įtakoms- 
Pav.,mūsų tikslas turėti tikrą akademinę 
instituciją, nekartą susidūrė su prie
šingu nusistatymu- Antai netgi buvo 
pasiūlyta universitetą paversti įvairių 
naudingų profesijų ar net ir amatų 
kursais, nors juos galima buvo organi
zuoti bet kurioje kitoje stovykloje, 

• universitetinio darbo netrukdant.
Negalima tačiau nutylėti, kad, antra 

vertus, universitetas susilaukia ir ne
abejotino palankumo ir realios para
mos, leidžiančios jam ir toliau tęsti 
savo darbą. Ir štai universitetui pa
vestos puikios kareivinės Pinneberge, 
personalui pradėta mokėti šioks toks 
atlyginimas, studentai ir personalas jau 
gauna kad ir labai nedideles dirbančių
jų normas, kurių ilgą laiką nenorėta 
pripažinti-

Skatinančiai veikia ir tie simpatijos 
pareiškimai, išgirstami iš kartais apsi
lankančių užsienio svečių ar atsiun
čiami įvairių ne tik vietinių Vokietijos, 
bet ir Anglijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Olandijos, USA, Kanados, Meksikos, 
Pietų Afrikos ir kt*, net ir tolimosios 
Australijos universitetų, su kuriais 
sueinama sąryšiu, siunčiant jiems „Con
tribution * - * 
minėtųjų 
gaunami 
įstaigtam 
Goteborgo universitetas tiki, kad 
joji seseriška institucija, 
svetimoje! žemėje, sėkmingai vystysią, 
ir mes džiaugsimės galėdami pagal iš
gales paremti jos reikalus“. Vienos 
universitetas sveikina, pasiekus žymų 
laimėjimą, iškovotą tokiose sunkiose 
aplinkybėse“. Žinomasis Harvardo uni
versitetas JAV sveikina naujai atida- 

. rytą Pabaltijo universitetą, kurio glo
boje trijų Pabaltijo valstybių jaunimas 
laimingai turės galimybę tęsti savo 
studijas. Pietų Afrikos Grahamstown’o 
universitetas, sveikindamas ir linkėda
mas sėkmės, pažymi: „Mes labai sim
patizuojame Jūsų pastangoms duoti 
progos Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
jaunimui tęsti savo mokymąsi, kuris 
buvo karo nutrauktas. Džiaugiuos, kad 
Jūs sėkmingai nugalėjote pradinius 
^unkumus . • .“ Daugelis universitetų, 
dėkodami už atsiųstuosius „Contribu
tion“, žada siųsti savo mokslo leidinius, 
o kai ką jau ir atsiuntė.

Visi tie kad ir platoniškoje prasmėje 
simpatijos mūsų darbui pareiškimai 
prisidegta prie pasaulio dėmelio atkrei- 

, pimo į Pabaltijo tautų ir jų tremtinių 
reikalus. Gražiai, pav., rašė Baltų Hu
manitarinės dr-jos Švedijoje 1946 iš- 

| spausdintame leid. „Humanitas“ mūsų 
( universiteto globėjas Principal Welfare 

Officer R- C. Riggle, kad tokiomis sun- 
k kiomis sąlygomis, parodžius kietos 

energijos, didelio sugebėjimo ir karšto 
idealizmo, įsteigtasis universitetas tu- 

, rėtų įtikinti, „kad baltų tautos, kurių 
kultūriniai siekimai turi tiek dvasin
gumo ir gilumo ir kurios net tremtyje 
gali tokius dalykus suorganizuoti, pri
valo turėti pilną savarankiško ir laisvo

of Baltic University“. Be jau 
„Lietuvių Žodyje“ 1946 Nr. 2 
via dar nauji sveikinimai, 
naujajam universitetuL Pa v., 

___ „nau
dai) a r esanti

gyvenimo teisę“, šie gražūs žodžiai 
leidžia mums tikėti, kad R. C. Riggle 
asmenyje baltų tautos ir jų tremtyje iš
ugdytas universitetas turės tikrą drau
gą ir jų reikalų gynėją JAV visuomenė-

už pavergtose tėvynėse likusius ir ken
čiančius brolius bei seseris* Buvo pa
sakyti atatinkami pamokslai. Vietoje 
vargonų giesmes lydėjo dūdų orkes
tras* Toks gražus broliškų tautų tiky
binis bendradarbiavimas mūsų stovyk-

Kalbėtojai apibūdino dienos badavi
mo ir streiko tikslą, o po to buvo pri
imtos rezoliucijos, kuriomis kreipia
masi į demokratinio pasaulio valstybių 
vyrus, prašant laisvės mylimai tėvynei 
ir pagalbos tremtiniams* V. KlausutU

je ir akademiniuose sluoksniuose* R. 
C. Riggle po daugiau kaip metų nuo
širdaus • ir net tiesiog entuziastingo 
darbo, kuriant ir išleidžiant Pabaltijo 
universitetą, jau išvyksta tėvynėn, kur 
prieš karą dirbo viename universitete.

KRISTINOS MIMIS
toj*.. Nejau tu nežinojai ir nematei 
šito mano akyse, mano žvilgsnyje, ma
no širdyje?..“

„Gal būt ir mačiau“, atsakė ji bai
liai, „bet netikėjau-..“.

„Kristina“, sušuko apkabindamas ją, 
„tikėk ir laimė įžengs į šitą kampelį, 
skęstantį dainos skambėjime, kuriame 
abudu būsiva amžinai gyvi...“.

„Tai gražu...“, pasakė ji. „Kodėl 
man anksčiau to nesakei, Andriau. •.“.

rudenį paprasta šalna... Bet kas tai 
yra laimė, Andriau. Ar pasiaukojimas 
ir išsižadėjimas savęs, ar tikėjimas 
ateitimi, ar gyvenimo grožis, ar tik ne
buvimas kančios? Ar ji taip pat am
žina, ar ji keičiasi kaip ir viskas pa
saulyje? Ar ji pastovumas, gyvenimo 
lūkesčių išsipildymas, ar tik žmogaus 
jausmų apgaulinga išdava? Kodėl kar- 
tais, ką mes ilgai vadiname laime, stai
ga sakome: ne, tai ne tas..'. Kodėl,

RUSO VYTAUTAS TAMULniTIS
kurią sukūriau tau, tik tau. Noriu, 
kad tą iŠ kalno žinotum. Jei tu ją 
priimsi kaip dovaną, tada žinosiu, 
kad...“.

„Ką tu tada Žinosi, ponas Andriau?“, 
nusigando ji.

„Kad tu būsi mano žmona..atsa
kė ryžtingai ir tiesiai.

Jos širdis užkaito ir ėmė plazdėti, 
nustebinta šitų žodžių aiškumu. Ji 
nežinojo, ar turėjo dėl to liūdėti ar 
džiaugtis.

„Kodėl tu tyli?“, paklausė jis, švel
niai paliesdamas ranka jos pečius.

„Man tai netikėta“, ataskė giliai pa
žvelgdama į jo degančias akis.

„Lyg* tu nežinojai, kad aš tave my
liu, Kristina?“, ištarė liūdnai ir jo bal- 
se suskambėjo priekaištas. „Lyg neži*

„Argi būtų per vėlu?“, nusigando 
jis.

„Ne“, atsakė ji* „Tik plaktų dabar 
mano širdis daug ramiau...“.

„Aš tikiu, kad rytoj, tavo gimimo 
dieną, galėsiu ištarti savo lūpomis, kad 
tu gimei mano laimei ir gyveni mano 
meilei...“, ir tvirta ranka norėjo pri
spausti ją prie krūtinės, bet ji išsiva
davo iš jo glėbio.

„Palaukime rytojaus“, atsakė švel
niai, „aš jums rytoj į tai atsakysiu“...

Atsisveikindamas jis stipriai suspau
dė jos ranką ir pasakė: „Lauksiu jo, 
kaip savo laimės rytmečio..

„Taip, mielas Andriau“, galvojo ji 
dabar, „kiekvienas laukiame savo lai
mės rytmečio ir tikime juo... Aš ži
nau, kad tu mane myli, aš tikiu, ką tu

kodėl, taip, mielas Andriau?... O, 
vis dėlto, nors nesuprantu to, aš noriu 
būti laiminga..

Ir ji galvojo, kokį būtent žodį ištars, 
kai jis ateis su kūriniu rytoj jos gi
mimo dieną.

Ji nuleido akis, pastebėjusi bėgančias 
mintis prie mažo, šviesiai žaliai dažyto 
namo Sodo gatvėje, kur prie apipintos 
žalių apynių verandos stovėjo inžinie
rius Povilas Daunys, atsekta tamsiai 
mėlynų marškinių apykakle:

„Kristina“, liūdnai šypsojosi jai iš 
tolo. „Nejau neišsipildytų mano troš
kimas“, atsiminė jo žodžius, kai jis ly
dėjo ją vakar pripuolamai sutikęs gat
vėje.

„Koksai troškimas?“, paklausė ji, 
nieko nesuprasdama.

širdies... Rytoj tavo gimimo diena. 
Aš atnešiu tau dovaną, naujausios lai
dos automobilio raktelius. Pasakau 
tai iš kalno, kad pagalvotum apie atsa
kymą. ..

„Apie kokį atsakymą, Povilai“, su
stojusi staiga pažiūrėjo į jo drebančias 
lūpas*

„Apie kokį?“, nustebo jis. „Lyg ne
žinai, ko galėčiau tavęs klausti?“.

„Ne...“.
^Ar sutiksi būti mano žmona?“
Ji nuleido akis ir ėjo tylėdama šalia 

jo.
„Kodėl apie tai anksčiau neužsimi

nei?“ paklausė ji.
„Argi būtų vėlu?“ sustojo ir pagrie

bė jos rankas.
„Ne“, atsakė ji* „Bet būčiau ramiai 

galėjusi apie tai pagalvoti... Man tai 
netikėta! Mūsų draugystė buvo graži, 
bet aš buvau įsitikinusi, kad ji iš bi- 
čiuliškumo ribų neišsiplės į...“

„Į meilę...“, pabaigė jis, spausda
mas ranką* „Į gražią, gilią meilę, kuri 
dega mano širdyje tau, Kristina... Aš 
toks laimingas! Aš taip laukiu rytdie
nos, kada galėsiu tau pasakyti: tu ma
no!.. Vienišam namelyje taip trūksta 
tavęs ir tavo šviesių akių meilaus 
žvilgsnio. •. Ten įžengusi laimė gy
vens sykiu su mumis ir žydės palangių 
žolynuose. Aš taip £ia laukiu tavęs...

Jis neištarė daugiau nė žodžio ir ėjo 
tylėdamas. Tik atsisveikindamas prie 
namų, švelniai pasakė:

„Juk tu myli mane? Ar ne tiesa, 
Kristina?“

„Leisk atsakyti rytoj, mielas Povilai“, 
pasakė ir lengvu šuoliu atsidūrė prie 
durų.

Ji mąstė dabar apie jį, liūdnai šypso
dama.

nojai“, tęsė jis, „kad mano sielos akor
duose skamba tavo vardas, jau neišdil
domai susipynęs su mano širdies lūkes
čiais ir ilgesiu. •. Lyg nežinojai, Kris
tina, kad jis nenutils niekada žadinęs 
ir kėlęs mane didžiam prisikėlimui, 
kurio preliudą tau padovanosiu ry-

man pasakei... Tikiu, kad mano var
das bus įpintas tavo kūrybos žibėjime, 
tavo sielos nemarume, tavo kūrinių 
skausmingam virpėjime ir džiaugsmin- 
gam pakilime. Aš žinau, kad ir aš su 
jais gyvenčiau ilgiau, nemirčiau, gal 
būt, sykiu su gėlės žiedu, kuri nuskina

„Nejau nesupranti, be ko mano šir
dis trokšta?“

„Ne-..“, atsakė ji abejingai.
„Be tavęs*..“, sušnibždėjo, palenk- 

damas galvą prie jos plaukų garbanų. 
„Žaliam namely, kurį savo rankomis iš- 
puošiau tau, trūksta tik tavo mylinčios

„Ar ilgai žydi laimė, mielas Povilai“, 
galvojo ji. ^r ilgai žydi sodo šakelė 
ir žaliuoja apynėlio drebantis lapas 
palangėje- Kodėl mes negalime visa
da žydėti ir žaliuoti?.. O gal galime 
ir tik nemokame. Kas į tai atsakytų, 
Povilai?“

Ir taip bedirbdamas kasdieninį save 
darbą, besigrumdamas su kliūtimis, • 
kartais ir palankaus žodžio palydimas, 
Pabaltijo universitetas baigė pirmuo
sius savo gyvenimo metus. Antruosius 
pradėjo jau išsikėlęs į Pinnebergą, 
esantį netoli tųio Hamburgo ir turintį 
gana patogų priemiestinį susisiekinul 
Universitetui pavestas nemažas neseniai 
statytų ir moderniai įrengtų kareivinių 
rajonas, kuriame yra šeši dideli gyve
namieji blokai ir specialūs pastatai 
administracijos įstaigoms, auditorijoms, 
virtuvei «u valgykla, ambulatorijos ba
rakas ir t- t*

Mintis kelti universitetą Pinnebergan 
kilo jau 1946 m. rudenį. Bet kol buvo 
atsiųsti reikalingi patvarkymai, atėjo 
sausio mėnuo, ir teko keltis nepalan
kiausiu žiemos metu. Daug bėdos buvo 
pridarę ir dėl šalčių susprogę centrinio 
šildymo įrengimai dviejuose blokuose. 
Dėl kuro stokos negalint apkūrenti 
visų pastatų, jų tarpe ir auditorijų, 
teko labai susispausti. Tačiau nenorint 
ilgesniam laikui pertraukti mokslo, 
buvo įrengtos laikinės auditorijos apšil
domųjų blokų koridorių halėse, rū
siuose ir kt. Tuo būdu, kada daugelis 
Vokietijos universitetų buvo dėl šal
čiu padarę priverstinas atstogas, Pabal
tijo universiteto darbas nenutrūko. Šal
tis, šviesos trukumai (dažnas šviesos 
nutraukimas, o bemaž ištisą savaitę ir 
visiškas išjungimas), na ir silpnas val
gis darė mūsų studentų būklę panašią 
į tą, kurioje buvo pastoriaus šimel- 
peniko prieš porą šimtų metų aprašy
tasis Karaliaučiaus studentas:

Tikt badu jis mirt turės, 
Vakarais be likties (= žvakės) jis 
Lindos kaip šikšnosparnis, 
Ir be malkos pagalio 
Ir per Žiemą netrivo.

Bėdžiaus to pasigailėk

Na, bot pagaliau žiemos šalčiai nu
galėti ir gyvenimas eina į normalias 
vėžes* Kad ir toliau nuo Hamburgo 
bibliotekų ir kai kurių kitų reikalingų 
mokslo įstaigų, bet drauge ir toliau nuo 
laiką taip greit ėdančių didmiesčių 
pramogų, ramesnis gyvenimas Pinne
berge leis labiau susikaupti ir atsidėti! 
studijų darbui.

Stovyklinis gyvenimas naujoje vie
toje jau kuria savo tradicijas* Antai 
buvo sumanyta eiliniais numeriais va
dinamus pastatus pakrikštyti prasmin
gais vardais. Ir taip gyvenamieji I—VI 
blokai gavo Tartu, Rygos, Vilniaus, 
Talino, Jelgavos ir Kauno vardus, audi
torijų pastatas — Aula Magna, ambu
latorija — Aesculapius^ vandentiekio 
stotis — Neptūnus, namai, kur yra la
gerio policijos būstinė — Cerberus ir 
t. L

Stovyklos lietuvių centras — tai Vii- 
niaus blokas (Vilnius-Hall) vienų lie
tuvių gyvenamas* Čia be kai kurių kitų 
profesorių gyvena lietuviškojo univer
siteto vadovybės dalis: lietuvių rekto
rius V. Manelis, mechanikos fak. deka
nas J. čiurlys, teisių — V. Stanka, 
žemės ūkio — B. Povilaitis, chemijos 
fak. — S. Kairys. Prodekanai: filo- 
sofijos fak. — J. Puzinas, matematikos 
—- gamtos fak. Vikt. Biržiška, medici- f 
nos fak. — K. Valteris- Čia yra ir 
lietuvių studentų atstovybė, kurios pir
mininkas P. Augustinavičius yra šiuo 
metu ir bendrosios Pabaltijo univer
siteto studentų atstovybės pirmininkas.

Kad Vilniaus blokas sunkiausiais 
žiemos mėnesiais neabejotinai geriau 
susitvarkė švaros ir kitais atžvilgiais už 
kitus blokus, tapdamas lyg ir pavyz-
diniu, buvo neginčijamas jo uoliojo 
seniūno K* Survilos nuopelnas*

Bendras gyvenimas viename bloke 
sudarė gražią tradiciją rengti korido
riaus halėje popietes, kur studentai, o
kartais ir profesoriai, pasirodo su pra
nešimais, poezija, muzika ir daina. 
Bendras gyvenimas, be to, labiau suar
tina profesūrą ir studentiją ir kuria 
tampresnę lietuvių akademinę benduo- 
menę.

Ir ji galvojo dabar tik apie jį ir ža
lius apynėlio lapus prie šviesaus lango- 
Ji tebematė jį stovintį ant verandos ir 
laukiantį jos. Tiesus, šviesiais plau
kais ir mėlynomis akimis, jis žiūrėjo į 
ramią gatvę ir akmeninius laipteliusr 
kur, tvirtai jis tikėjo, smulkiais žings
neliais bėgs kasdieną ji. Jis buvo jai 
lygiai toks pat mielas ir brangus. Taip 
sunku buvo jai matyti dabar ištiestą jo 
ranką, kurią turėjo arba paskutinį kar
tą paspausti atsisveikinimui arba am
žinai ją sujungti su savąja.

Ką ji turėjo jam atsakyti rytoj? Ji 
galvojo, kokį žodį ištars, kai jis Švel
niai pabels į duris ir padės ant stalo 
žadėtąją dovaną šalia muziko simfoni
jos. Kasgi jai buvo tikriau, ar nema
rumas, ar reali dabartis, ar gražūs skam
bantys akordai, užburiantieji žmonių 
širdis, ar šviesioj palangėj žydinčiom 
gėlės su blizgančia vidurnakčio rasa? 
Ją žavėjo lygiai pirma svajonė, kaip ir 
antra- Jei ji būtų galėjusi, ji būtų ne- 
atstūmusi nei pirmo, nei antro. Bet 
čia pasirinkimas turėjo būti aiškus ir 
tiesus, nevilkinamas ir neatidėliojamas. 
Staiga, rodos, ji išgirdo juodu abudu 
ateinančius gatve* Tikrai, tikrai- -. 
Žingsniai pasigirdo koridoriuj, tyliai 
pravėrė duris ir nė žodžio netarę padė* 
jo ant stalo prieš jos akis savo dova
nas ir vėl išėjo. Ji žiūrėjo iš tolo į 
jas labai trumpai ir staiga pakilusi pri
ėjo prie stalo. Ramiai paėmė savo 
plonais pirštais tą, kuri jos širdžiai 
staiga pasidarė mieliausia ir, nejautida- 
ma jokios abejonės, stipriai prispaudė 
ją prie lūpų-

— Šitą, tik šitą, — sušnibždėjo deg
dama džiaugsmu, pati stebėdamosi sa
vim, argi buvo dėl ko tiek daug abeju- 
ti ir galvoti...

Kodėl šitą, o ne aną, dar bandė 
smelktis galvon prabėganti mintis. Bet 
Kristina greitai išėjo Iš kambario, ra
miai laukdama rytojaus, nea buvo ly
giai tokios pat nuomonės, kaip ir tu<, 
miela skaitytoja. J?

3
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ATOMO SKALDYMAS IR ATEITIS
Pusė milijono, gal būt, milijonas metų, RaSO William L* LaiiranCC llc didelių sunkumų išgauti 20.000 to
kai žemėje gyvena žmogus, kartas nuo ______________________ nų uranijaus, kurio pusė yra JAV-bėse
karto įviriais būdais bandydamas pasi
daryti erdvės ir laiko viešpačiu. Šiandie 
jis savo tikslą pasiekė. Atominė ener
gija priartina jo senąsias pastangas prie 
jų išsipildymo. Surasta formulė, kuri ne 
tik elementus pakeičia ir už auksą 
brangesnes vertybes sukuria, bet ir įga
lina įžvelgti į paslaptingiausius gyvybės 
proceso reiškinius.

Tik apie tai, bet ne apie atominės 
bombos paslaptį tenka kalbėti, norint 
nuprasti, ką reiškia pažaboti atomo jėgą 
ir ją pajungti žmonijos tarnybai.

Prieš išsiaiškinant šią labai bendro 
pobūdžio sąvoką, privalome atsikratyti 
plačiai paplitusių klaidingų įsitikinimų. 
Viešumai pripasakota fantastiškiausių 
istorijų apie „žirnio didumo atomo pi
liule#4*, kuriomis būtų energija aprūpi
nami autovežimiai ir lėktuvai, apšvie
čiami ir šildomi gyvenamieji namai bei 
fabrikai, aptarnaujami Šaldymo ir kli-» 
mato įrengimai, radio ir ūkinės mašinos, 
traukiniai ir laivai. Akmeninės anglys 
tebūtų naudojamos tik parfumo, aspi
rino, moteriškų kojinių ir panašių da
lykų gamybai; žibalo pramonei būtų 
pavestos antraeilės reikšmės funkcijos.

Visi mokslininkai, kurie jaučiasi esą 
atsakingi, yra vienodos ųu omon ė s, kad 
panašios fantazijos remiasi nežinojimu 
elemcntariškiausių faktų-

Energijos piliules

Pirmiausia pakalbėkime apie „jėgos 
piliules“ Panašių piliulių iš viso ne
gali būti, kadangi, atominės energijos 
paganimimui perdaug mažas kiekis 
uranijaus arba nlutonijaus /abi vienin
telės medžiagos, kurios gali būti pa
naudotos atominės energijos gamybai/ 
nėra pakankamas, šus mažiausias kiekis 
vadinamas „kritiškuoju kiekiu“. Kie
kiai, kurie yra mažesni už kritiškąjį 
kiekį, neteikia atominės energijos, ka
dangi tokiu atveju neutronai, kurie 
reikalingi grandies reakcijos sudary
mui, ne į kaimyninius atomo bran
duolius patenka. J>et lekia be jokios 
praktiškos reikšmės.

Kaip didelis yra šis kritiškasis kiekis? 
Atominėje bomboje tas kiekis yra tarp 
1 ir 100 kg: tai reiškia, kad mažesniu 
kiekiu kaip 1 kg uranijaus arba pluto- 
nijaus nebūtų pasiekta jokių rezultatų; 
bet taip pat kritiškasis kiekis gali būti 
ir 100 kg. Net ir tokiu atveju, kai kri
tiškasis kiekis tebūtų tik 1 kg, turė
tume kitką, tik ne piliulę.

Sis kritiškasis kiekis tinka nekon
troliuojamai grandies reakcijai sukel
ti pagalba greitųjų neutronų; energija 
paleidžiama tam, kad sukeltų milžiniš- 

« ką sprogimo jėgą. Tačiau, kad gau
tume kontroliuojamą reakciją, kuri 
tiktų normalios energijos pagamini
mui, galima naudoti tik lėtuosius neu
tronus. Neutronų greičio sulėtinimui 
yra reikalingas „moderatorius“, neu
tronų stabdis, kurio svoris būtų dau
gelį kartų didesnis už uranijaus 235 
arba plutonijaus svorį.

Bet piliulė turėtų būti dar didesnė- 
Susidarant* atominei energijai, iškyla 
radioaktyvus spinduliavimas, kuris in
tensyvumu lygus daugelio tonų radiu- 
mo spinduliavimui.
ris drįstų prisiartinti, tas reikštų stai
gią mirtį- Apsaugai nuo mirtinai 
vojingo spinduliavimo reikalingi be
veik metro storumo plieno šarvai; jei 
būtų naudojamas cementas, tai tie šar
vai turėtų būti kelių metrų storio* 
Neutronų stabdis ir apsauginiai įtai
sai padidina įrengimų svorį tiek, kąd 
jų pritaikymas autovežimiams ir lėk
tuvams būtų neįmanomas.

Panašios išvados prieina Vašingtono 
universiteto rektorius Arthur H. 
Compton, kurio žinioje yra, plutoni-

jaus išgavimo priežiūra Čikagos uni
versitete, ir kuris apskaičiavo, kad 
atominės energijos gamybai įrengimai, 
norint išvystyti 100 PS, turėtų mažiau
siai sverti 50 tonų.

O gal atominė energija galėtų būti 
panaudota didiesiems laivams? 17.000 
tonų laivo degamosios medžiagos iš
laidos sudaro maždaug 12% visų išlai
dų. Net jei atominės energijos tech
niškasis jėgainių įrengimas būtų gali*- 
mas, ūkiškai galvojant, pasirodytų ne
praktiškas.

Neišmanėlis gali būti nuomonės; 
kad atominė energija, kuri galima 
panaudoti atominei bombai, galėti] 
būti pritaikyta ir nekariniams tiks
lams, — jėgos išvystymui, 
taip nėra. Tiesa, šiuo metu 
bokštuose“, kuriuose gaminamas 
tonijus, atsipalaiduoja milžiniški 
mos kiekiai, tačiau temperatūra 
pakankama, kad 
šaltiniu.

Mes šiandien 
grandies reakcija 
— ' vienintelis įrengimas, kuriame at
sipalaiduoja atominė energija — būtų 
varomas aukštoje temperatūroje. Re
miantis gen. Itn. Leslie N. Groves, žy
miu šios srities specialistu, praeis dar 
keliasdešimt metų, ligi Jjus pagamin
ti tokie įrengimai; kitigi, galvoja, kad 
šis tikslas būtų pasiekiamas per 3 ar 
10 metų, 
mu, kokį 
energijos 
tikslams 
kad truko ją panaudoti karui, tačiau 
tam yra sąlyga, kad šiam reikalui bū- 

tokios pat pastangos, kaip tai bu
dė! atominės bombos pagaminimo.

būtų skaitoma

Tačiau 
„atomo 

plū- 
šili- 

nėra 
jėgos

dar nežinome, 
paremtas įrengimas

kaip

Tiesą sakant, tokiu žinoji* 
šiandien turime, atominės 

pritaikytinas nekariniams 
turėtų trukti neilgiau, kaip

>

Jeronimas Cicėnai

Prieš didelį žygį sau ir tėvynei

tų
vo

Išlaidos ir ištekliai

Kad apsimokėtų koncentruotos 
bo jėgos panaudojimas^ reikia 
anksto žinoti, jog bandymo rezultatai 
privestų prie sutaupų, lyginant su 
Šiandieninėmis -išlaidomis šviesai ir 
jėgai. Ligi šiol darytieji apskaičiavi
mai parodo, kad taip nėra.

Vienos mokslininkų grupės narys, 
dirbęs atominės energijos gamyboje, 
prieina išvados, kad svaras uranijaus 
235 atliktų tiek pat darbo, kaip 1.500 
tonų anglies arba 250.000 galionų ben* 
žino, ir kad svarūs uranijaus 235, no
rint sudaryti konkurenciją anglims, 
turėtų kainuoti nedaugiau 7.500 dole
rių, o lyginant su benzinu — nedau
giau 37.500 dolerių. Kiek koncen
truoto uranijaus svaras kainuotų, ne
gali būti patiekta. Columbijos univer
siteto profesorius John R. Dunning 
apskaičiuoja tarp 10.000—50.000 dole
rių už svarą. Net jei skaičiuojant, 
kad 'uranijus visai nekainuoja, 
taupos, kurios būtų galimos 
sudarytų nedaugiau 3—17%. 
tis yra tame, kad degamosios 
gos išlaidos sudaro tik mažą 
laidų, kurias paprastai vartotojas tu
rėtų sumokėti. Net jei elektros ben
drovėms už anglis iš viso nereikėtų 
mokėti, 
piginta 
ti 97% 
įmonės

dar 
iš

tai su- 
išgauti, 

Priežas- 
medžia- 
dalį iš

elektros srovė galėtų būti at
tik trimis procentais, o visi ki- 
visų išlaidų, tenka statybai ir 
išlaidoms, kapitalo nuošiin- 

Kiekvienam, ku- čiams ir pelnui, kas pesikeistų, ar de
gamoji medžiaga vadintųsi anglimi, ar 
uranijum.

Dr. Katzin patiekia tolimesnius 
lyginimus apie bendrą degamosios 
džiagos sunaudojimą JAV-bėse ir 
prieškariniu turėtuoju uranijaus 
kiu. Visa energija, kurią kasmet 
naudoja JAV-bės, sudarė 300 tonų 
uranijaus 235. Kraštai, kuriuose prieš 
karą daugiausia buvo uranijaus išgau
nama, - buvo JAV, Kanada, Belgų Kon
gas ir Čekoslovakija. Remiantis prieš* 
kariniais apskaičiavimais, būtųi galima

pa-

pa-, 
mė

sų 
kie-
su-

ir Kanadoje. Kadangi kiekvienoje to
noje uranijaus y/i tik 14 svarų urani
jaus 235, tai išeina, kad prieš karą te
buvo 140 t uranijaus 235. Netr jei vi
sas turimas uranijus 235 išimtinai bū
tų panaudotas jėgos gamybai, tai visi 
jo ištekliai būtų išsemti per 66 metus. 
Thorijus, kurio užtinkami didesni kie
kiai, negali būti panaudotas, kadangi 
jo reakcija pasireiškia tik panaudojus 
greituosius neutronus. Todėl šiuo is
torijos momentu nei vienas elementas 
nėra taip godžiai ieškomas, kaip 
nijus. Prieš karą vienas 
nijaus kainavo 7 dolerius, 
šinyje su azotu, kadangi 
elemento nebuvo galima 
dien jis virto vertingesnių 
^natūraliuosius elementus, vertingesni/u 
už auksą, deimantus, platiną ir netgi 
radiumą. Taigi yra dvi priežastys, 
dėl kurių negalime galvoti, kad ato
minė energija būtų greitu laiku pla
tesniu mastu panaudota; turėtų praei-' 
ti penki, gal būt ir keliasdešimt metų 
ligi bus techniškai • įmanoma įtaisyti 
tokius atominės energijos įrengimus, 
kurie galėtų darbą atlikti aukštoje 
temperatūroje. Ūkiškai galvojant, 
nėra pagrindo investuoti milžiniškas 
sumas tokių įrengimų įtaisymui. Pa
saulio uranijaus ištekliai yra riboti.

Todėl anglys, nafta, vandens jėga 
dar daug metų bus svarbiausiais jėgos 
šaltiniais. Bet tas nereiškia, kad ir 
atominė energija nebus pritaikyta jė
gai gaminti. Priešingai, atominei ener
gijai, neabejotinai, bus priskirta daug 
svarbių uždavinių, apie kurių esmę 
šiandien negalime nė spėlioti, šie da
lykai mūsų šiandieninius jėgos šalti
nius papildys ir pakeis. Norint bran
gųjį uranijų panaudoti tikslui, kuris 
būtų galimas patenkinti dideliais naf
tos ir vandens jėgos ištekliais, reikš
tų prilygti žmogui, kuris nešvarias 
lėkštes plauna šampanu.

(Bus daugiau)

svaras 
ir netgi 
atskirai 
gauti 

už

ura- 
u ra
mi* 
šio

šiam 
visus

Eina garsas nuo Whitehall, ir šį sy- rankiško gyvenimo, atseit, laisva valia 
kį, atrodo, ne. gandą, bet plačiųjų per
spektyvų spręsmą skelbiąs Londono 
radijo žiniomis, pasitarimai dėl Baltų 
DP perkėlimo į D. Britaniją įėjo į 
baigiamąją fazę. Rasit, pagaliau išei
sime iŠ mirties taško ir Vyksime nau
jos būties ieškoti. Mes ne paiki vai
kigaliai, iš anksto žinome, kad ne pas 
močiutę ir ne į tėvelio dvarą (atseit, 
ne. 
ryt 
lyg 
tos, 
čių 
dūliai ir nepritekliai yra niekis, 
žmogus atgauni teises žmogumi būti*

Teatleidžia man ir mano tėvynai
niams šiuos atvirumo žodžius:

Gyvenimas DP lageriuose įgriso 
iki gyvo kaulo! Ne apie lopą ant lo
po ir ant jo mažą lopelį čia kalba ei- 

ir ne apie srė'balą, ir ne apie pa
siilgimą būtiniausių kasdieniškos; ci

vilizacijos reikmenų (vonios, švarios
paklodės, pastos dantims ir batams 
ir t. t«), oi, ne, — dalyko esmė glūdi 
kur kitur. UNRRA mus karo nunioko
tus priglaudė ir pamaitino, ir padėką' 
už tai nešimės širdyse per visą likusį 
gyvenimą. Laisvę ir civilizaciją pamė
gusiam žmogui sunku lyg arui narve 
dusti. Paskutiniu metu, deja, mes gy
vename lyg. • • gethe. Ant nugaros ar 
švarko atlape nėra raidelyčių DP, bet 
susidarė tokia slogi atmosfera, kad į 
tremtinį žiūrima lyg į paskutinį latrą. 
Tai, būtent, įžeidžia tremtinį kaip as
menybę.

Šiandie DP visų pirma trokšta išeiki 
iš lagerių ir atgauti žmogaus veidą ir, 
pagaliau, vulgariai tariant, sugrįžti iš 
maru sergančiųjų į sveiką visuomenę. 
Tatai yra pati elementarioji mūsų trem
tinių ligšiolinio susirūpinimo ir liūde
sio priežastjs. Mes, DP, ilgimės sava-

į gimtąją lūšnelę) pargrįžime, ir 
hei poryt bus vargelio ir sielvarto 
mariose vandens, bus miglos (ne 
kuri Londoną dengia) ir šiurkš- 

skersvėjų, tačiau visi fiziniai skati
kai

na,

Atominis energijos komisija posėdžiauja

Veikalas apie Sv. Kazimierą

dirbamo produktyvaus darbo, o pagal 
darbą atlyginimo ir su juo susijusių 
medžiaginių ir dvasinių vertybių.

Kada traukinys išeina? Ak, nuo vi
sokių epidemijų ir cholerų mus 
skiepijo, bet vaisto nuo stovyklų 
ko ir demoralizacijos dar iki šiol 
kas neišrado. Gal būt, ir žinia 
greitą (!) išvykimą tegali būti 
jas... iliuzijų įtrėškimas. Tačiau 
na jau aišku: D. Britanijos 
reikalų ministeris Bevinas 
konferencijos metu deklaravo, kad vi
sos priemonės priversti DP grįžti prieš 
savo valią į gimtuosius kraštus yra pa
vartotos, o jėga, atseit, smurtas nebūt, 
taikoma. Ten pat buvo pridurta: DP 
problema bent iš dalies bus išspręsta 
tuo būdu, kad tremtiniai bus bandoma 
įjungti j D- Britanijos pramonę ir že
mės ūkį.

Reikia manyti, kad DP reikalai bus 
šiaip taip apdoroti iki birželio 30 d., 
vadinasi, iki UNRRA’i susilikviduo- 
jant. Neaišku, kuo būdu vyks DP per
vežimas į D. Britaniją ir kurio am
žiaus, lyties ar kokios sveikatos tremti
niai įeis į „laimingųjų kategoriją“. Bet 
tatai, antra grįžus, jau „techniškos 
smulkmenos“, svarbu, kad vežimo ratai 
išjudės iš makalynės-

Kurie dienos uždaviniai? Ir 
prieš mūsų tremtinių bendruomenę 
prieš kiekvieną tremtinį iškyla visa 
lė problemų ir problemėlių. Iškėli
mas iš ligšiolinių gūžtų ir perkėlimas į 
D. Britaniją (ar kur kitur) reiškia di
delį veiksmą, atsakingą žygį savo ir Tė
vynės ateičiai. Būtų gera, kad šiuo 
reikalu išsireikštų įvairių mūsų ben
druomenės gyvenimo sričių pirmūnai 
ir visokeriopi „daktarai ir levitai“. Pla
ningų diskusijų metu išryškės visi mū
sų bendruomenės skauduliai ir intenci- 
jos. Galimas dalykas, viską užantspau
duos Centrinė Baltų Taryba, bet gi ji, 
būdama visuomenės valios nuteikta, pa
sitarimuose su D. Britanijos sprendžia
maisiais sluoksniais bus labiau kompe
tentinga ir ausyla bei akyla.

*• Kennst du das Land? Gėda, tačiau 
mūsų ligšiolinės žinios apie D. Britani
ją yra '-parapijinio masto. Greit bus 
dveji metai, kaip esame D. Britanijos 
žinioje, bet tą šalį tepažįstame iš kek
sų ir kai kurių konservų dėžučių. Prie 
šios nuodėmės prisipažinkime viešai ir 
atvirai- ši spraga užtaisytina kuo sku
biau. /

O daliai;, * sakysime, alsiverčiame 
Brockhausą ir patiriame, kad D. Brita
nijos plotas — 243.980 kv. km. Gy
ventojų — 47,8 milij. Kuo verčiasi? 
Ogi žemės ūkyje ir žvejyboje dirba 
6,2%, pramonėj ir angliakasystėj —: 
48,2%. * ‘ ‘ ‘ '
27,1%. 
donas 
6! mi

jau 
tvan- 
nie- 
apie 
nau- 
vie- 

užsienių 
Maskvos

šit

ei-

prekyboj ir susisiekime
D. Brituhijos

(8 milij. gyventojų), be t' 
• ai turi per JO0 000. gyven

monarchija dėl visokeriopų sumetimų 
! yra gana naudingas dalykas“, mat, tai 
; „nepalyginti mažiau skaudus reiškinys, 

negu, pav., diktatūrinis režimas“. Poe
to žodžiais, ar keista nekeista, baugu 
nebaugu — D. Britanija turi stambiai 
apmokamą opozicijos vadą (Britu obal- 
siais, „Opozicija yra demokratijom eti
ketė“ ir „Diskusija — tai langas j tie
są“).

2. Užpernai Varšuvos atstovas D. Bri. 
tanijoje gavo įsakymą nupirkti ir pri? 
siųsti bent vieną egzempliorių D. Bri- 
tanijos konstitucijos. Tą faktą paskel-. 
bė Londono „DPiDZ“. Ir buvo ska-' 
naus juoko! Juk D. Britanija neturi 
rašytinės konstitucijos, ji savo valsty
bingumą vairuoja Magna Charta (pa- 
skelbta 1215 m.), Habeas Corpus 
(]679 m.) ir kt. aktais.

Su žvilgsniu į I). Britaniją! 
šo: 1945 metais „D. Britanijoje 
lenktynėse lažybomis ir kitais 
ningais veiksmais“ išleista 250 
sterlingų svarų, tiek pat pinigo paleis- 
ta į apyvartą ir šurių lenktynėse; gėri
mams tais pat metais išleista 530 milij- 
svarų; rūkalams — 685 milij. svarų- 
Viena religinė organizacija su pasipikti
nimų pastebėjo, kad lažyboms šunų 
lenktynėse išleista */* iš JAV 
paskolos.

Kas tas 
paklaus, 
ją pirmon 
sus 
Kokia tai painiava, galima matyti 
šitko: farthing — */< shilling; Sixpen- 
so — */a shilling arba 6 pence; shilling
— 12 pennies arba Vro svaro ir t. t- 
Juo gilyn į mišką, juo daugiau medžių
— anot priežodžio. Kam rūpintis, kaip 
išleisti, jei visų pirma svarbu — kaip 
uždirbti? Pastaba apie pinigus tenka 
baigti viešu pareiškimu, kad visos D- 
Britanijos monetinės sistemos suvere
nui) yra iš aukso nukaltas sterlingų 
svaras.

Bet pinigas lietuviui tremtiniui nėra 
tikslas, ir ne pinigo medžioti ruošiamasi 
į D. Britaniją. Neseniai lordas Vanrit- 
tart pareiškė: „Jau vyriausias metas, 
kad mes drąsiai pažvelgtume į žodį 
išvadavimas ir nuo jo čia pat nuvalytu- 
mc žargono plutą. Yra tiesa, kad Va
kari) Europa buvo Vakarų alijantų 
išvaduota, bet R- Europoje išvadavimas 
reiškia tai, kad dar naujų 120 milijonų 
žmonių prarado savo laisvę. Būtų ne
protinga teigti, kad mes noriai sutik
sime su tuo, kad nusivylimų erdvi butų 
plečiama be ribų“.

Po šių žodžių lordų rūmuose pasi
girdo plojimai Gaila, BBC Sitų žodžių 
nepaskelbė, — lordų . plojimams būtų 
pritarę niil'jnnų širdžių (tų iš Rytų ir 
Vidurio 
esančio 
jausmas 
ja yra 
akmuo.

arklių
„gimi- 
milij.

gautos

gal kas 
B ritant

sterlingų svaras? —
Nuvažiavusieji į D.
galvon turės organizuoti kur* 

,Kaip pinigas pažinti ir išleisti?“ 
iŠ

Yra išėję iš spaudos ligi Šiol mūsų 
tremtinių literatūroje naujo žanro 
veikalas — pusiau religinė, pusiau pa
saulietinė istorinė drama „Šventasis 
Kazimieras Lietuvos Karalaitis“.

Šio veikalo autorius yra kun. B. 
Zdanavičius, parašęs tremtyje „Lotynų 
kalbos gramatiką“, „Lotynų kalbos 
žodyną“ ir „Lotynų kalbos skaitymus“. 
Taigi šis veikalas yra pirmasis autoriaus 
grožinės literatūros bandymas.

Drama suskirstyta į 4 veiksmus. Pir
masis veiksmas vaizduoja Karalaičio 
Kazimiero auklėjimą, Lietuvos bajorų 
ir Kazimiero konfliktą su karaliumi ir 
Lenkijos bajorija dėl atskiro Lietuvai 
valdovo. Antrame veiksme matome at-

kaklią kovą tarp Lietuvos ir Lenkijos 
bajorų bei karaliaus. Trečiame veiksme 
atvaizduotos vidujinės Karalaičio kovos 
ir prieš jį vedamos intrygos, IV-ame 
veiksme randame Karalaitį mirties pa
tale. šiuo momentu išsipildo Kazimiero 
pranašystės.

Veikalo kalba lengva ir gyva. Žemai
čių bajorai kalba žemaitiškai, o 1 e rū
kams leista net ir lenkiškai prabilti. 
Konfliktas tarp sūnaus ir tėvo bei Lie
tuvos ir Lenkijos bajorų pakankamai, 
ir įtikinančiai atvaizduotas. Tik jaučia
mas trūkumas dvasinių Karalaičio kęvų, 
kurios taip pat negalėjo būti lengvos. 
Apie jas sužinome tik per išpažintį 
pačiame veikalo gale.

K. Kuncevičius

Dar ieškome v 
svetimomis kult-;. 
D. Britanija yra 
chija. Imperijos 
yra karalius, šiuo 
nūs Jurgio V, o 
Viktorijos, gimęs 1895. XII. 14. 
įpėdiniu yra 
(„Daily Worker“ — ir nuostabūs ko
munistiniai rašeivos! — teigia, kad 
„sunkiajai pramonei ir tarptautiniam 
kapitalui diktuojant, ji verčiama vesti 
flirtą su graikų karininku ■ ir per tai 
bandanti imperijįnę įtaką išplėsti Bal
kanuose. • .“)•

Graibomės po atmintį ir šį-tą suran
dame:

1. Bernard Shaw apie D. Britanijos 
valdymosi formą yra šit ką pareiškęs: 
„Apgavystė su vadinamąja konstitucine

niormaciniq • h
, : ir sužinom* kad 

konstitucinė monai* 
vienybės simbolis 

metu Jurgis VI, sū- 
proanūkis karalienės 

Sosto 
kunigaikštytė Elžbieta

Europos) dūžiai. Tremtyje 
ir Tėvynėje likasto lietuvio 
ir protas ’ ! . ’ i? Rritani-
kertin Vak. Krulijo*

Jei nr D. Britan. JAV. 
-ciiisi ba;ų pūsk-fi^ smurte 

pamazgose. T. i švyturiai, prasi
muša pro paniekos naktį ir skelbią, kad 
ne ryt, tai po ryt žmonija. is į visuo
tinės laisvės, teisingos taikos ir tautų 
sandoros vieškelį.

Teisingai L. Dovydėnas tapo: „Dažnai 
sakoma, kas turi draugų, tas turi viską. 
Kas geriau žino draugystės kainą, kaip 
mes, tremtiniai, DP? Mūsų vargai dideli, 
mūsų nelaimės neturi pavyzdžio visoj 
balto ir juodo žmogaus istorijoj, o kur 
gi geriau pažinsi draugą, jei ne nelai
mėje? Kai mes grįžim prie savo 
namų pelenų ar prie užžėlusio tako, 
vedančio prie šulinio, mes būsim 'daug 
ko netekę, bet mes daug ko ir parai- 
nešim. Vienas iš mūsų grįžimo kelionės 
turtų bus mums tremtyje sutikti draugai.,

• (Nukelta į 5 psL)

Visi įvykiai bei vardai su gy
vaisiais ar mirusiais asmenimis 
neturi nieko bendro.

Autorius.
Mūsų bažnytkaimyje gyvena dori ir 

taikingi žmones- Nieko neprikiši. Tik 
bylinėtis mėgsta ir svetimą turtą myli. 
Tas jau ne vieną pražudė ir dar pra
žudys . . t

Sakysim, kuo blogai turėjo malūninin
kas Pitleris po bažnytkaimio gaisro? Ir 
girnas naujdi atliejo, ir valcus įsitaisė, 
ir šiaip jau visokiais būdais prasikūrė. 
Nors aiškiai dėl jo kaltės gaisras' kilo, 
o su skolomis irgi niekas jo nespaiidė-

Tik žmogui vis negana. Užsimanė jis 
dar savo kaimynus į ožio ragą suriesti. 
Mat, žemės reforma nepatenkintas liko.

— Matininkas Versalius kyšininkas ir 
apgavikas! ~ ėmė jis visa gerkle šauk- 
ti. — Mano kaimynė Marijona jį nak
timis girdė, tai jai ir atrėžė, kaip no
rėjo! . . .

* Poliakovą dėl šunkelio į Baltąjį ežerą 
su dumblais maišė. Į Vankovo pusę nė 
žiūrėti nenorėjo. Savo vaikams su Van- 
koviukaib net žaisti uždraudė-

— Kad utėlėmis neapsikrėstų!—sakė.
O Vankovas nėra iš tų, kur į dideles 

draugystes leistis mėgsta. Ne kokį vardą 
ir jis tarp kaimynų turėjo. Visame vals
čiuje buvo laisvamaniu apšauktas.

Bet štai malūnininkas Pitleris pradėjo 
pernelyg smarkauti. Pirmiausia su 
našle Marijona pievų nuomos sutartį 
nutraukė. Toliau savo pusbroliui Vie
niui, nugirdęs, kontraktą pasirašyti pa
kišo ir į jo ūkį neva pusininku įlindo. 
Tada staiga Čekausko vekselius prote
stavo. Sis su ašaromis pas visus kūmus 
ir bičiulius puolėsi.

— šiuo tarpu jokių pinigų neturime. 
Mielai paremtume, — apgailestavo jie 
ir guosdami paplojo Čekauskui per petį.

čekauską paleidus iš varžytynių, atė
jo ir mažažemio Žemaičio eilė. Pitleris 
paprašei ausiai ėmė ir perkėlė savo kop
ėjus per geriausią jo dobilieną, paežery.

— Skųskis, jei nori. Basibylinėsim .
O iš ko tas bylinėsis, jei kišenės 

iutoioB?

Peštynės Ropių bažnytkaimy
— Palūkėrim, turim laiko,.— guodė

si. — Dievas jei ne nueinant, tai parei
nant.

Vieną sekmadienį visi išplėtė akia: 
Pitleris, pasidabinęs išeiginiausiu švar
ku, vienoj kišenėj pusbonkis, kitoj 
dešros galas, nudrožė pas... Vankovą! 
Kiek jiedu išgėrė ir ką kalbėjo, niekas 
nežino. Tik rytą žmonės pamatė juos 
patvory besibučiuojant.

-r- Bičiuli brangiausias! r— čiulbėjo 
Pitleris. — Amžinai aš tavo ištikimiau
sias draugas! . . .

— Juk mudu kaip broliai, galima 
sakyti, — neužsileido Vankovas. — Tik 
kažkodėl tu kitaip vadiniesi - . .

Nuo tada prasidėjo pats pasiutimas.
Vienąv rudens dieną vyrai karčia- 

moje rėkavo garsiau ir žvalgėsi pik
čiau, negu paprastai. Pagaliau Pitleris, 
užvertęs klebonišką, priėjo prie Po
liakovo ir trenkė kumštini į stalą.

— Užleisk man savo kelią, kurį Ver- 
salius, tas šunsnukis, tau atrėžė!
juk reikia rytines gamyklas be tavo 
malonės pasiekti.

— O kuriuo aš arklius girdyti nu
vesiu ?

— Tai aš pasistatysiu tiltą virš 
kelio, ir abiem bus gerai, — siūlė 
leris-

— Taip, taip. Kad ant savo 
stovėdamas man ant kepurės spjaudy
tume!? — nusijuokė Poliakovas. — 

Nė velnio iš to nebus!
— Duok snukin ir bus tvarka! — 

kurstė Pitlerį jo geriausias draugas
Talaitis.

— Na tik užduok! ... — gąsdino 
Ropių seniūnas Jonas Bulauskas.

—, Poliakovai, neuž-sileisk! — cypė 
dvarininkė Marijona.

Dėl tokios linksmybės visi pakilo Albuką ir pastojo kelią Marijonai- 
iŠ vietų. Ir Vankovas su šerdešniku §ios gi moteriški nervai neatlaikė-. Ne- 
rankoj įsitaisė už Poliakovo nuga- turėdama kur sprukti ir matydama 
ros- Pitleriui, matytu priekabės terei- Pitlerio kumštį nosim, apalpo, 
kųjo. Užsimojęs taip- tvojo Poliako- žinoma.

vui, kad šiam ir akyse, pažaliavo. O 
Vankovas- iŠ 
pakišo, tad 
tiesė visu 
miręs.

— Dabar
— griebėsi
o jo prietelka Marijona šluotražį pa
čiupo. Vankovas ramiausiai užsikišo 
šerdešniką už aulo ir, atsisėdęs prie 
Poliakovo staliuko, ėmė jo degtinę 
siurbti. Gi Hitlerisi palypėjęs apt 
suolo, iškilmingai paskelbė:

— Žinokite, nuo šios dienos aš esu 
Ropių bažnytkaimio seniūnas! O Saulių

užpakalio šiam dar koją 
Poliakovas taip ir išsi- 
ilgumu. Nė gyvas, nė

turėsi reikalo su manimi! 
lazdos seniūnas Bulauskas,

Tada, baigęs degtinę, nuo kėdės pa
kilo Vankovas, alkūnėmis pastūmė į 
šalį nieku dėtus Žemaitį) su pusbro
liais ir mirktelėjo savo bernams:

— Kai jie pritruks kvapo, duosiu 
ženklą. Tada tvokite per galvą kiek
vienam, kas dar ant kojų laikosi!

Čia Pitleris suprato, kad ne tik jis, 
bet ir jo bičiulis Vankovas kažkokį 
biesą galvoja.

— Vadinasi, ir tas nori seniūnu būti 
. . . O gal net į viršaičius taikosi? — 
tarė jis sau — Juo anksčiau sukruvin
siu jam makaulę, juo geriau. — Ir

Rašo Bražvilius

Man

tavo 
Pit-

tilto

O aš

valsčiaus viršaičiu pastatyti irgi už 
mane geresnio vyro nerasite . • •

Talaitis, aptiekorius Vengierka, Ra
monas, Bulgėnas sukruto triukšmingai 
ploti ir šaukti Pitleriui valio.

— Protestuoju! Čia tuo tarpu aš 
esu seniūnas! — rėkė Bulauskas.

— Gana prisiseniūnavai. Tuoj bus 
tau taip, kaip Poliakovui! — suriko 
Pitleris ir, pagriebęs geležinį strypą, 
puolė Bulauską ir Marijoną.

Viskas susimaišė, žinoma. Pitileris 
parmetė po kojom pasipynusius Da
nauską su Norkum, o vėliau ir Belgių 
su Landiene. Bulauskas, matydamas, 
kad jo lazda prieš Pitlerio strypą tik 
juokų darbas, aprūko pro ' duris ir 
užlindo už šulinio rentinio. Talaitis, 
pamatęs, kad Pitleriui puikiai sekasi, 
staiga puolęs parmušė sklypininką

palikęs ramybėje Bulauską, pasisuko į 
Vankovą. . Tik iš kažkur atsiradęs 
Slavėnas sutrukdė įbrukadmas baslį 
tarp kojų ir, užsikoręs ant krosnies, 
ėmė iš ten pliauskomis svaidytis.

. Viena bėda—ne bėda. Girdi, Talaitis 
šaukia:

— Pitleri padėk! Tas velnias Gri
kius nenori duotis primušamas!. . . .

— Tai ko kimbi, durniau, jei svei- 
katosl neturi! —supyko Pitleris ir, 
spjovęs į Slavėną, tvojo strypu Grikiui 
per strėnas.

Tuo tarpu Vankovo bernai spėjo 
išsilaužti po kėdės koją ir laukė 
ženklo. Bet ženklą davė Pitleris.

— Vadinasi, ir jūs, rupūžės, prieš 
mane?! — suriko jis ir pamojęs sė
brams, puolė Vankovą su bernais.

Šie, tokio šposo nelaukę, ėmė ata
tupsti trauktis.

— Bulauskėli, gelbėk! — visa gerkle 
subliuvo Vankovas kampan prispirtas, 
kai Pjtleris jam net šerdešniką iš 
rankų ištrenkė. Tik alaus bonka be- 
•igynė . , .

— Laikykis, vyruti, laikykis- 
jį pro langą akmenimis pavaišinsiu,
— sušuko jis Vankovui, o pats sau 
pridėjo: „Nekask duobės kitam, pats 
įkrisi • .

Pradėjo zvimbti akmenys ir stiklai 
velnioniškai žvangėti.

Pačiam linksmume prie karčiamos 
privažiavo dėdė Simas iš Merikių 
kaimo. '

— Cho! Kaip čia gražiai mušasi!
— Nudžiugo jis išsiritęs iš ratų.

— Simai! Ar tu nepridėsi savo
kumšties? — klausia Bulauskas.

— Truputį niežti delnai, bet neži
nia su kuriuo susidėti. — galvoja Si
mas įkišęs galvą pro langą. — Sur. Ir 

' vienas ir kitas padoriam ūkininkui ne 
kompanija . • . Na, tegul 
vina. Dailu pažiūrėti. — Ir 
Vankovui plytgalį.

— Duok tam savo kūmui 
kaulę! Plytų negailėk, 
krūva. Primesiu.

Kampan įspraustas Vankovas, 
tęs rankoj plytgalį, atkuto.

— Dabar laikykis, tu, kalės 
kad tave mat! — susikeikė jis i 
drąsinti ir pradėjo kalti.

Pitleris, kakton plytgaliu, pakaušiu 
akmenimis vaišinamas, nejuokais susi
rūpino.

— Dėde Simai! — šaukdamas at
bėgo piemenukas. — Karazijų kaimo 
Žvairius tavo ančiukus pagaliais 
muša! Jau keli galą gavo! ...

— Ką?! Žvairius? Tas Pitlerio 
draugas? Susimokė, vadinasi, — 
Simui užvirė jaknos. — Jonai, gana 
akmeniukais terliotis! — sušuko 
Bulauskui.

— Jeigu jau taip, — tarė Simas 
simesdamas švarką, — lendam į 
čiainą! ...

Tada įsidrąsinęs Vankovas su 
nais išlindo iš kampo ir apvertė 
lerio stalą su visom bonkom.

pasikru- 
pametėjo

per ma- .. 
Palangėj visa

paju-

> vaike, 
sau pa

jis

nu- 
kar-
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Pit-

Ramonas, Talaitis ir kiti sėbrai, ma
tydami, kad Pitleriui riesta* pradėjo 
aiškintis, kad jie tik šiaip aau mušasi. 
Tik dėl juoko... Ir Bulauskui su dė' 
de Simu magaryčias pasiūlė, bet įsi
smaginęs Vankovas nieko nebojo ir 
daužė viską, kas pakliuvo. Neft Bu
lauskas su Simu susirūpino, kad tarp- 
akin negautų. '

— Ar ne perdaug jam plytų pada
vęs būsi? — pašnibždėjo Bulauskas 
dėdei Simui į ausį. — Žiūrėk, jis net 
į užantį dedasi...

— Nesirūpink, — numojo ranka dė
dė Siųias. — Jis ramaus būdo vyru
kas. Partięsim 
iš užančio.

Pitleris dar 
iš kelnių buvo 
Bet nuo ermyderio pabudusi Marijona 
griebė jį už kojos, Bulauskas su Simu 
už sprando, o Vankovas už gerklės pa
čiupo.

— Vyručiai, nebemuškit! Pasiduo
du! — Vos beišstenėjo Pitleris ir puo
lė ant kelių.

— Šur. Seniai reikėjo taip sakyti* 
— nubraukė nuo kaktos prakaitą dėdė 
Simas. — O dabar, Bulauskai, važiuo* 
jam tą peklos vaiką 
atvesti.

Su Žvairium buvo 
Dėdė Simas, užtikęs jį 
sitraukė iš po pasostės kokią tai ne
matytai gumbuotą lazdą ir taip tvojo 
per sprandą, kad tas tik akis pabalino 
ir pagalius iš rankų paleido.

— Koks čia dyvas? — parodė Bu 
lauskas lazdą.

— Tai lazda iš 
Tik mano miške 
ypatingai dideliems 
ti, — paaiškino dėdė Simas.

— Baisiai smagi! .. Kas du kart 
gauna, trečio nebeprašo.

— Jeigu taip, kišk lazdą po pasoste 
Ji mums dar pravers, atrodo, — pa
tarė Jonas Bulauskas.

Dėdė Siutas pagalvojo, pagalvojo £i 
pakišo. Ir dar šiaudais uždangstė-

Pitlerį, ir plytas išmes

bandė spardytis, nors 
visos sagos ištraukytos-

Žvairių į protą

trumpa kalba, 
prie ančių, iš-

tombuko medžio 
auga. Išsipioviau 
nevidonams per*
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MASKVOJE NEPADARYTA
Jau ketvirta savaitė keturi ministrai 

sprendžia sunkiausią pokario problemą. 
! aČiau, išskyrus ^?i kuriuos ausitari- 
niy^Austrijos'taikos sutarties klausimu, 

Vokietijos reikalu jie nepadarė Jokios 
pažangos. Po pirmųjų savaičių karštų 
gįlįhV kuriose buvo svarstytas kontro
linės komisijos pranešimas, praėjusią 
avaitę ministrai prie tų klausimų grįžo 

naujo. Korespondentai sako, kad 
konferencijoje jaučiamas nuovargis ir' 
netikrumas dėl konferencijos pasise
kimo. Pagal dienotvarkę, ligi š- m.-ba
landžio 2 d- keturi ministrai turės pa
daryti keletą esminių sprendimų Vo
kietijos taikos sutarties klausimu.

Tačiau abi pusės nuo savų nuomonių 
nenukrypsta, ir abejojama, ar ligi šio 
termino bus kas n^rs konkretaus pa
sekta.

Kovo 29 d. Bevinas pasiūlė, kad ligi 
1948 m. a t J o visos valstybės paleistų 
turimus vokiečių belaisvius, šiuo rei
kalu keturi ministrai turėt* pasisakyti- 

* BBC radijo korespondentai praneša, 
kad nuo kovo 27 d. tarp Anglijos at
stovų ir Sov. S-gos įgaliotinių vyksta 
pasitarimai dėl draugiškumo sutarties 
atnaujinimo ir pratęsimo. Kaip žino
ma, jau prieš metus laiko Bevinas pa
siūlė šią sutartį pratęsti 40—50 metų 
laikotarpiui. Jeigu dabartiniai pasitari
mai bus sėkmingi, tad netrukus ir Be
vinas *su Molotovu turės prie šio darbo 

Taip pat tarp abiejų vyriausy- 
pradėti pasitarimai prekybinės 

atnaujimo reikalu- Anglija 
gauti įš Sov. S-gos miško medžia

gos, linų pluošto ir medvilnės. Už 
šias žaliavas ji nori eksportuoti savo 
pramonės gaminių ir įvairių tech
niškų, įrengimų bei mašinų, šie pasi- 

• tarimai vyksta lygiagrečiai su keturių 
ministrų konferencija.

Daug netikrumo konferencijos eigai 
duoda- Sov. S-gos reikalavimas, kad 
Vokietija jai sumokėtų 10 milijardų 
dolerių reparacijų. Dėl Vokietijos ūki
nės vienybės Višinskis oficialiai pa
reiškė, kad Sov. S-ga tik tuomet sutiks 

. su šios vienybės įgyvendinimu, jeigu 
visos 4 didžiosios valstybės dalyvaus 
Ruhro anglies kasyklų kontrolėje. Tuo 
būdu Sov. S-ga pirmą kartą pareiškė 
savo nuomonę Vokietijos ūkinės vie
nybės

prisidėti, 
bių yra 
sutarties 
nori gau

klausimu. Kol kas į šiuos Sov. 
ttrpUvįmtfs Vakarų valstybių at- 

neigiamą atsakymą.
i sunkiųjų klausimų, dėl 

Ii susitarti 4 ministrai, yra 
kas turės dalyvauti aptariant 
t tikos sutartį. Sov. S-ga rei- 

1 prie sutarties paruošimo 
sta ir Albanija. Tam prie- 
,as Marshalliu, o Bidault 

reikalavimu sutinka- ^Ko
respondentų nuomone, dabar yra 18 
valstybių, kurios turėtų dalyvauti šią 
sutarti rengiant. š:q ^istybių tarpe 
Vakarų blokas tu.- •/1, daugumų. Pri- 
tęavkus prie >tarimų Albaniją, šio* 
’ *ugUmos Vakarai neturėtų, to4ęl ir 

, 5ž>v S-go» reikalai* 
•denu eaku* kad jeigu,, ly

PAŽANGOS
tikslas buvo priešintis karinei val
džiai, ruošti sabotažus ir kt. teroro 
veiksmus prieš sąjungininkų įstaigas.

šįos prieš velykinė s savaitės būvyje ke
turi ministrai nepadarys nei vieno es
minio sprendimo,. tad ir visos konfe
rencijos darbas nueis niekais. Po 
neaiški Europos ateitis kaip slogu! 
guls ant čia gyvenančių žmonių. Y 
galima, kad konferencijos nepasisekin 
atveju žmonės, gyvenantieji už gel 
žinės uždangos, bus dar labiau izoliuc 
nub vakarų įtakos.

Lenkijoje. Kovo 28 d. Varšuvos r 
dijas pranešė, kad prie Sanok, nete 
Krokuvos, buvo nužudytas Lenki j 
krašto apsaugos ministro pavaduotoj 
gen. Svierčevskis ir dar keli štai 
karininkai. Jie inspektavo lenkų kariu 
menės dalinius ir buvo nušauti vieno 
kalnų siauroje vieloje. Pranešime p 
sakyta, kad tai įvykdė ukrainieč 
fašistiniai banditai, kurie siekia nepri 
lausomos Ukrainos* įkūrimo.

Ryšium su šiuo teroro veiksmu Le 
kijos vyriausybė įsakė savo kariuomen 
pradėti plataus masto operacijas pn 
ukrainiečių banditus.

Varšuvos radijas praneša, kad ap 
17.000 partizanų pasinaudojo amnes 
jos įstatymo lengvatomis ir grąžii 
ginklus. A. B.

Vokiečiai pro
testuoja, strei

kuoja ir demon 
struoja

Nuo J^ovo mėn. 27 d. Ruhro ir kito^v 
tirštai gyvenamose vakarinėse srityse 
įvyko strtikiĮ ir demonstracijų ryšium 
su blogu maisto paskirstymu. Tokios 
demonstracijos įvyko Rheinhausene, 
Koine, Essene, Dūsseldorfe, Dortmunde, 
Bielefelde ir kt. Vokietijos vietose-

Demonstrantų delegacijos kreipėsi į 
karinės valdžios įstaigas, nurodydamos, 
kad vokiečių darbininkai dėl nepakan
kamo maisto kiekio yra visiškai išsisėmę 
ir negali dirbti. Jie reikalavo, kad būtų 
atiduodama tai, kas priklauso, nes duo
nos. tiekimas . yra visiškai sutrikęs. 
Kiilne įvyko išsišokimų prieš užsienio 
žurnalistus ir kt. karinės valdžios 
atstovus.

BBC pabrėžia, kad maisto esą pakan
kamai, tik vokiečių įstaigos nesugeba 
produktus tinkamai paskirstyti, kad jie 
laiku pasiektų vartotoją- Nurodoma, 
kad siunčiamieji javai iš uostų į ma
lūnus dažnai pakeliui dingsta- ’ Dėl to 
kasinė vyriausybė įsakė reikalą ištirti-

■Tuo tarpu Pietinėje Vokietijoje, 
Nurnberger vėl buvo įvykdytas bom 
hinis atentatas prieš vieną politiškai 
persekiotų asmenų globos įstaigą- 
Tai jMn nepirmaa šios rūšies pasireiš
kimas NUrnĮv r*e ; apylThrAje* 
Kovo 26 d, amerikinių kar. valdžia pa D. Kubertavičiūtė. M- LcmeŠytė,

vėl idmtr ♦•ile azmcr.ų, da- Dikinis, .!!. Kacin&kast B Kvedaras. A- *vių 
t.o«sindžio veikim. . ku-: Rūką* V "tf R Vesetausk

Susirūpinkime gimtosios kalbos likimu
1947 m- vasario mėn. 8—9 d. tremty

je atkurtoji Lietuvių Kalbos Draugija 
yra pasiryžusi tobulinti ir palaikyti lie-

Adreso Šv. Tėvui viršelis: lietuviško rankšluosčio apdarai išpuošti lietuviška 
juosta ir iš medžio išpiaustyta vytimi- . DaU- V. Andriulio kūrinys

Iš tremtinių gyvenimo
MENO PARODOS

Freiburge gražiu pasisekimu praėjo 
kelių grafikų darbų paroda.

Niurnberge balandžio 12 d- atidaro
ma lietuvių, latvių, estų ir ukrainiečių 
dailininkų meno paroda kitataučiams. 
Dalyvauja šie lietuviai grafikai — 
Valius, Augius, Petravičius. Ratas ir 
tapytojai — Vilimas, Janušas ir Kauf- 
manas.

Giotingene apie balandžio pabaigą 
bus atidaryta lietuvių dailininkų darbų 
paroda, kurioje dalyvaus be Niurnber
ge dalyvaujančiųjų dar dailininkąi — 
Vizgirda ir Valeška.

„AITVARAS“ VYKSTA GASTROLIŲ
Profesinis Detmolde susitelkusių ar

tistų teatras ..Aitvaras“ tuojau po Ve
lykų išvyksta gastrolių į amerikiečių 
valdomą zoną. Spektaklius pradės nuo 
Augsburgo- Dalyvauja D. Josiukaitė,

Dailininkas V. Andriušis. Vežami du 
dalykai — A. Rūko linksmas trijų pa
veikslų nutikimas „Bubulis ir Dundu
lis“ ir ---
minėti 
laukė 
įvertinimo.

400 metų knygos sukakčiai pa- 
koncertas, kuris Detmolde susi* 
didelio pasisekimo ir gražaus

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS
šiomis dienomis amerikiečių okupa

cinėje zonoje įvyko amerikiečių 'ir 
prancūzų okupacinių zonų lietuvių 
tremtinių atstovų suvažiavimas svar
biausiems reikalams aptarti. Pareikšti 
protestai- dėl Tėvynės okupacijos, prieš 
rytinių Rytų Prūsijos sričių, kuriose 
gyvena lietuviai, atidavimą į tai netu
rintiems teisių, prieš Lietuvos žmonių 
išvežimus iš Lietuvos ir t- t.

Atsisveikinant Blomoęryu linra,
(Pasikalbėjimas su direktorium 

p. Defise)
Randame UNRROS direktorių p- 

fice darbo kabinete.
— Žinome, p. Direktoriau, jūsų 

liktą didelį darbą, taip nuoširdžiai
at-

. ■_inniL^' ™■ -v—r- — at‘

. sidavusį mūsų reikalams, vadovaujant 
baltų stovyklai Blomberge. Jūsų ob
jektyvumas ir mūsų reikalų supratimas 
žinomas ir už Blombergo ribų- „Lie
tuvių Žodžio“ redakcija, sužinojusi 
apie Jūsų išvykimą, įgaliojo mane 
kreiptis su keletu klausimų.

Direktorius mielai sutinka atsakyti. į 
mus dominančius klausimus.

— Kaip vyko darbas su baltais?
— Vadovauti UNRRAI į • Blombergą 

atvykau 1946 metų birželio 13 d., bet 
kaip UNRROS direktorius dirbu nuo 
1945 metų gegužės mėn. Prieš tai dir
bau su lenkais, jugoslavais ir rusais. 
Sū baltais pirmą kartą susitikau Koine, 
kur teko organizuoti studentų centrą. 
Iš 80 asmenų buvo 15 baltų, iš kurių 4 
lietuviai- Ten ir pažinau pirmuosius 
baltus.

Kai atvykau į Blombergą, buvau la
bai maloniai nustebintas. Iki Šiol, dau
giausiai dirbau su kitų tautybių žmonė
mis, kur viską turėjo atlikti pati 
UNRRA, su griežta korftrole. O čia 
pamačiau gerą jūsų susiorganizavimą, 
darbo pamėgimą. Aš tą pačią sistemą, 
kurią čia radau, gal kiek pakeičiau, 
leisdamas daugiau iniciatyvos patiems 
organizuotis ir tvarkyti savo gyvenimą; 
nesikišant į vidaus reikalus. Ir man 
rodos, kad pasisekė atlikti didelį nuo
širdaus bendradarbiavimo darbą. Buvo 
labai retas atsitikimas, kad būtų reikė
ję (sakymo forma ką nors padaryti. Ir 
tik tuo nuoširdžiu bendradarbiavimu 
galėjau atlikti daug darbų.

— Ar buvo didelių sunkumų 
Blombergo stovyklos išlaikymo?

— Taip. Kad būtų išlaikyta 
stovykla, kuri, mano manymu, geriau
siai pasirodė savo susiorganizavimu, 
kultūriniu ir meniniu pasirodymu, rei
kėjo daug kovoti. Nuo 1946 m* spalių 

. 11 d., kada buvo numatyta šią stovyklą 
panaikinti, iki šiandien ,aš tebekovoju 
už jos išsilaikymą.

— Kokia tamstos nuomonė dėl pri
verstinio grįžimo namo?

— Nuo to laiko, kai UNI A ir ka
rinė vadovybė suprato jūsų pozicijas, 
baltams šių priemonių niekuomet ne
bus taikoma.

— Ar turėsite progos ir ateityje mū
sų reikalais domėtis ir juos ginti?

— Tikrai turėsiu. Net ir daugiau* 
Pav., aš Čia būdamas, negalėjau rūpin
tis emigracija į kitus kraštus. Grįžęs 
į savo tėvynę Belgiją, turėdamas daug 
ryšių ir pažinčių valdžios sferose, aš 
rūpinsiuos padėti tremtiniams. Numa
tyta įsileisti į Belgiją apie 75.000. Aš 
žinau, kad darbas, kuris ten siūlomas,

nėra toks, kad visiems patiktų. Belgi
joje dabar kaip tik trūksta darbininkų 

pe_ kasyklose. Kai bus patenkinta vyriau
sybė šiais žmonėmis, atsiras galimybių 

grįžus 
kitose

ir kitur- Mano pirmas -rūpestis 
bus, kad galėtų baltai dirbti ir 
srityse.

— Kaip vertinate dabartinę 
padėtį?

mūsų

Blombergo UNRRA’os direktorius
♦ p. Defise

dėl

šita

— Jūsų padėtis nėra tokia, kokia tu
rėtų būti. Kaip žinote, visi DP Vokie
tijoje pagal instrukciją privalo dirbti. 
Iš principo tai nėra bloga. Dabar 
Blombergo stovykloje DP dirba didelį 
produktyvų darbą miške ir kt. Buvo 
manoma įjungti ir į vokiečių ūkį, bet 
dabar atrodo, kad daugumas nepasiliks 
čia dirbti. Sąjungininkų vadovybė yra 
supratusi ir pamačiusi, kad DP būtų 
labai naudingi jų kraštuose-

—• Ką aiškesnio pasakytumėt dėl ga
limos emigracijos?

— Vienas aukštas asmuo man pasakė, 
kad pradedant balandžio 15 d. kas mė
nesį bus išvežama apie 15.000 žmonių į 
Angliją. Darbo ministerijos komisija 
jau atvyko į Anglų zoną ir greitu tem
pu pradėjo darbą.

— Kaip vyks šeimų emigracija?
— Nedirbantieji šeimų nariai, gal 

būt, laikinai liks čia. Paskiau • šeimos 
galva galės įsivežti tiek asmenų, kiek 
galės išmaitinti. Man Ksusidarė įspūdis, 
kad visų pirma išvyks darbininkai, o 
tik vėliau jų šeimos- Bet šeimų pri
ėmimo sąlygų dar nežinau.

— Artistai ir menininkai, mano ma
nymu, turės griebtis kito darbo ir tik 
atliekamu laiku dirbti pamėgtoje sri
tyje, kol vėliau bus pastebėti ir gal bus 
sudarytos geresnės sąlygos.

— Kaip vertinate mūsų kultūrinį gy
venimą ir švietimą?

— Aš jį labai vertinu ir galiu pasa
kyti, kad jūs nepraleidote veltui laiko- 
Jūs vis stengiatės savo kultūrinį gyveni
mą aktyvinti. Nėra savaitės be koncer
to, minėjimo ar kito kultūrinio pasiro
dymo. Kiėk laikas leido, aš stengiausi 
dalyvauti ir jus stebėti*

— Vokiečių spaudoje buvo aštrių 
puolimų, be pagrindo šmeižiančių trem
tinius- Girdėjome, kad darėte žygių tai 
sudrausti. Koki to rezultatai?

Direktorius išėmė iš bylos vieną vo
kišką laikraštį ir parodė pabrauktą' ra
šalu piktą straipsnį, 
DP asmenis.

'— Buvo parašytas 
UNRROS ir karinės 
bes. Paskutiniu metu patyriau, kad 
šis motyvuotas skundbs perduotas dar 
aukštesnei instancijai.

— Kaip jums patiko lietuviai?
— Lietuviai patiko ir jais esu paten

kintas- Buvo kartais tam tikrų sunku
mų, bet lietuvių stovyklos vadovas sa
vo reikalus gynė stipriai, tvirtai, žings
nis po žingsnio. Tą darė ir kiti vado
vai, gindami savo tautines grupes. Dėl 
to darbas buvo dar įdomesnis. Visuo
met, kai kovojama — iškovotas ♦reika
las svaresnis, gyvenimas įdomesnis.

— Koki pastebėti trūkumai?
— Jei jų ir būtų, tai tiktų visoms 

trims tautybėms. Gal ne visuomet bu
vo tinkamas darnumas tarp jūs trijų 
tautybių., Palinkėčiau to ateityje veng
ti ir prisiminti šiame reikale belgų de
vizą 
kas 
kad 
mus
tų vengti.

— Ką palinkėtume! atsisveikindami?
— Linkiu ir noriu, kad kuo mažiau 

laiko eikvotumėte čia, kiek galima 
greičiau emigruotumėte ir susirastumė
te geresnes ir pastovesnes sąlygas gy
venti ir dirbti. Jei kuris iš jūsų emi
gruotų į Belgiją, tegu nepraleidžia pro
gos atlankyti mane. Kiek galėsiu, 
dėsiu. Aš būčiau laimingas, 
UNRROS čia nebus, kad kas nors 
informuotų mane apie visus jūsų 
pėsčius.

• Aš taip pat norėčiau čia prisiminti ir 
kitus UNRROS tarnautojus, kurie dėjo 
pastangų jums padėti. Ypatingai p. 
Valloton, kuri ir dabar, nors seniai iš 
čia išvyko, rūpinasi Blombergu. Da
bartiniu metu ji deda pastangas DP 
skautams atvykti Prancūzijon- Noris 
prisiminti ir ūkio valdininką Raffy, 
kuris atliko čia sunkiausią darbą jūsų 
aprūpinime. Taip pat ponia Waseur- 
Mazurkiewicz, miss Meyr ir kt- skyrė 
nemaža širdies jūsų reikalams. Linkiu 
daug laimės ir pasisekimo jumtf toliau 
gyventi. Vyt. Tamulaitis

nukreiptą prieš

dėl to skundas į 
valdžios vadovy-

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
„ATŽALYNAS“ 1946—1947 M.

• Hanaū vaidintojų sambūrio meti
nei paminėti iliustruotas lietu-

anglį kalbomis leidinys. Reda
gavo K. ¥e ilka.

Tain pit! „Atžalyno“ pastatymams pa
išinėti yra išleista atviručių serija (6 
atvirutės, rodančios dekoracijų eskizus 
ar būdingesnes scenas). >

Maurice Rostand, Žmogus, kur[ už
mušiau, trijų veiksmų pjesė su prologu- 
Vertė A- Landsbergis ir J. Mekas; 
spaudė 
33 psl.

Jonas 
krašto, 
Iliustravo V. L. Adamkevičius. 
droš“ leidinys (rotatoriumi), 1947 m-, 
64 psl. »

„Giedra“ Kassely z( rotatoriumi) 
(didelio formato).

klausimais dar mažiau tegirdėti. Visa 
tai rodo, jog prarandame atsakingumo 
jausmą, nebenorime kovoti su blogiu- 
Rezultatas: nebeakinami žmonės irti a 
prarasti kalbinį* atsparumą, lengvai pa
sisavina naujas svetimybes, atsigaivina 
primirštus senus skolinius ir drąsiau 
vartoja svetimas žodžių derinimo for- _ 
mas. Visi lietuvių kalbos žinovai ir 
brangintojai turi stoti į kovą. Jie turi 
daugiau ir dažniau rašyti praktiniais . 
kalbos klausimais kur tik galėdami, 
pirmiausia periodinėje spaudoje. Kon- 

-krečiu darbu ar patarimais reiškime 
savo įtaką vietiniams laikraščiams ir 
laikraštėliams. Renkime paskaitas pa
mokomis ir nuteikiamomis temomis- 
Gyvu žodžiu veikipie aplinką. — Žmo
nės dar yra jautrūs, ir tas darbas nebus , 
balsas tyrumose. Žinome, kad dabar 
visų dėmesys yra nukreiptas į svetimą
sias kalbas. Bet čia pat prisiminkime 
reikšmingą žmonių priežodį, kurį Jo
nas Jablonskis pirmojo pasaulinio karo 
metais, taip pat tremtyje, buvo parin
kęs mokyklos šūkiu: garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti, didi gėda savosios 
gerai nemokėti.

Dar yra vienas dėkingas uždavinys— 
rinkti iš žmonių tarminę, žodyninę ir 
tautosakinę medžiagą. Dar neturime 
tam reikalui parengtų nurodymų (gal 
ir negalėsime- parūpinti), bet turime 
moksliškai pasirengusių ir praktiškai tą 
darbą dirbusių žmonių. Svarbu, kad 
jie dirbtų ir savo darbus keltų spau
doje. Tuo turtintume savo iš tėvynės 
išsivežtąją kalbą, 'kuri nepuoselėjama 
ims stingti ir nykti. Bus skeptikų, ku
rie tą darbą paneigs dėl sunkaus gyve-' 
nimo. Tačiau žinokime, kad, grūdą 
prie grūdo dėdami, galime ir visą krū
vą surinkti; pvz. Kazimieras Būga, gy
vendamas ne savo tėvynėje, yra surin
kęs gausybę žodinės medžiagos, kuri, 
vėliau, jo pargabenta į Lietuvą, sudarė 
didžiojo lietuvių kalbos žodyno pa
grindą.

Be šių bendresnio pobūdžio uždavi
nių, yra dar konkrečių reikalų, kuriuos ' 
atlikti tegalės tik ,atskiri asmenys. Tad 
visi, į kuriuos tokiais dalykais bus 
kreipiamasi, neturėtų atsisakyti jų vyk
dyti, nes bendrinės kalbos kultūrą ug
dyti yra mūsų visų tiesioginis uždavi
nys ir priedermė-

Ta pačia proga prašome laikraščių ir 
laikraštėlių redakcijas . ir sknygų leidė
jus artimiau bendradarbiauti su kalbi
ninkais bei kalbos mėgėjais ir drauge 
rūpintis gimtosios kalbos kultūros, dva- 

jausmas, kurį giog jr gyvybės išlaikymu- Prie ben
drinės kalbos kultūros darbo turėtų gy
vai prisidėti visi sąmoningesni rašyto- ( 
jai, lietuvių kalbos , bei literatūros mo- . 
kytojai, žurnalistai ir kt.

Prašome visus lietuvių kalbos mylė
tojus ir visą lietuvių bendruomenę, 
ypač jaunimą, daugiau domėtis savosios 
kalbos dalykais ir jos likimu. Tik kal
ba lems mūsų tautinės bendruomenės 
ir jos atskirų narių ilgesnį ar trumpes
nį amžių. Juk yra gerai žinoma, kad 
kalba yra tvirčiausias kiekvienos tau
tybės ir kiekvienos tautinės bendruome
nės pagrindas,* palaikąs bendruomeninį 
jausmą ir jos tarpusavio ryšius. Todėl 
dabar yra labai svarbu visuotinai susi
rūpinti mūsų bendrinės . kalbos kultūra, 
kad vėliau ir išsiblaškę galėtume' tą 
darbą toliau tę?ti ir tuo būdu ilgiau 
palaikyti mūsų gimtosios kalbos jaus 
nią, o su juo ir mūsų tautinę .sąmonę.

Mes. iš savo pusės esame pasiryžę tą 
tautinį darbą dirbti kiek tik galėdami, 
todėl būsime dėkingi visiems, kurie vi
sokiais būdais rems tą mūsų veiklą. 
{Tad visi į darbą, kas tik gali ir supran
ta šį mūsų bendrą reikalą.

LKD Valdyba
(13a) Eichstatt, Bay. DP Camp Rebdorf

bei

nu-
stabili-

tuvių tremtinių gimtąją kalbą-' Savo 
tikslų siekdama, ji nori: jungti lietu
vius kalbininkus, lituanistus ir visus 
tuos, kurie rūpinasi bendrinės lietuvių 
kalbos kultūra; gvildenti ir spręsti ak
tualiuosius bendrinės kalbos (rašybos, 
žodyno, norminių lyčių ir kt.) klausi
mus; sekti lietuvių spaudos (mokykli
nių vadovėlių, laikraščių ir kt.) ir gy
vosios kalbos raidą, ir kovoti su nei
giamais jos reiškiniais; įvairiomis prie
monėmis (rašiniais, paskaitomis, pasi
kalbėjimais) žadinti gimtosios kalbos 
meilę bei pagarbą ir santykiauti su ki
tų tautų panašiomis organizacijomis 
atskirais kalbininkais.

Steigiamasis LKD suvažiavimas 
matė ir konkrečių uždavinių:
zuoti rašybą ir parūpinti rašybos ^vado
vėlį; parūpinti naują „Kalbos patarė
ją“; suaktyvinti kalbos veiklą spaudo
je ir bendruomenėje; -rūpintis Tarmių, 
tautosakos ir žodinės medžiagos rinki
mu; įtraukti į bendrą darbą lituanis- 
tus’ir t. t-

Savaime aišku, kad LKD tikslai ‘ ir 
uždaviniai tiek bus pasiekti ar įvykdy
ti, kiek leis kieto ir nepastovaus gyve
nimo aplinkybės, kiek į tą darbą stos 
tie, kuriuos jau pats profesinis pasiren
gimas įpareigoja budėti gimtosios kai* 
bos sargyboje. Pirmiausia reikia susi
burti- Todėl LKD kviečia į talką vi
sus, kurie yra tinkamai pasirengę lietu
vių kalbos mokslo ar praktikos dar
bui ir gali aktyviai patarnauti LKD 
veiklai, būtent: remti draugijos veiklą 
ir vykdyti valdybos pavedamus uždavi- 
nius; savo darbais (raštu ir žodžiu) 
kelti gimtosios kalbos kultūrą, dvasią 
ir grožį ir kt. Dėl aiškumo pažymime, 

( kad Visi tie, kurie kviečiami į steigia- 
. mąjį LKD suvažiavimą atsiliepė, jau 

yra laikomi LKD šeimos nariais. Da
bar būtų gera, kad ir tie kalbos darbi
ninkai ar jos gerbėjai, kurie nebuvo 
pakviesti (daug kviesti negalėjome) 
arba kviečiami negalėjo atsiliepti, ne
delsdami atsiųstų pareiškimus stoti į 
LKD. Kuo daugiau jėgų subarsime, 
tuo daugiau laimėsime. Tad Junkimės 
ir veikime, kol galime. Toliau bus vė
lu, nes prieš akis išblaškymo pavojus. 
Jeigu mes dabar suorganizuosime mūsų 
bendrinės kalbos kultūros centrą, gali
me tikėtis, kad ir vėliau sugebėsime tą 
darbą palaikyti ir toliau tęsti.

Be susibūrimo, turime dar antrą sku
bų reikalą — tuojau pagyvinti kalbos 
veiklą spaudoje ir pačioje bendruome
nėje. Reikia pripažinti faktą, kad gim
tosios kali) o s gerbimo j 
buvome išsiauklėję tėvynėje, per pus-' 
trečių tremties metų žymiai sunyko ir 
toliau nyksta. Jeigu ta blogybe dabar 
rimtai nesusirūpinsime, tai vėliau jau 
daug mažiau ką begalėsime padaryti: 
apleistuosius dirvonus bus jau kur kas 
sunkiau plėšti, o gal jų ir nebepajudin- 
sime- Daug kas dabar pasako: ne tiek 
svarbu kalbos taisyklingumas, kiek ži
nios. Ir tas žinias, dažnai rašomas 
įvairių kalbų mišiniu, spausdinamas su 
stambiomis klaidomis, su naujais rašy
bos bandymais ir netaisyklingais raš
menimis, skaito minia, skaito šviesūs 
protai. Tokių blogybių, tik švelnesnių, 
yra ir knygose. Kiek Lietuvoje spau
da rėkė dėl kalbos negerovių, tiek čia 
jau matome pasyvumą: vienas pastovus 
kalbos kampelis („Mūsų Kelyje“), tik 
keletas rašinėlių per visą laiką, o laik
raščių turėjome 8! Paskaitų kalbos

ir Adolfas Mekai, Iš pasala] 
rinktinės įvairių tautų pasakos.

,Gie-

NAUJA KNYGŲ SERIJA
netrukus pasirodys iš „Patria“ leidyk

los: V. Ramono romanas „Kryžiai“, St. 
Zobarsko „Riestaūsio* sūnus“, B. Gra
žulio noveįės „Brydė rugiuose“, A. jSkė- 
jnos novelės „Nuodėguliai ir kibirkš
tys“, Dr. K. Griniaus „Atsiminimai“, 
Almanachas „Tremties metai“. Prof. 
Balio „Lietuvių tautosakos skaitymai“, 
komp. V. Jakubėno ir St- Gailevičiaus 
dainos ir kiti-

GAUSUS LIAUDININKŲ SUVAŽIA- 
VIMAS

įvyko šiomis dienomis amerikiečių 
valdomoje srityje. Padaryta svarbių 
nutarimų, kurie bus paskelbti „Varpe“.

— Išėjo „Saulutės** nr. 2 ir 3—4. .
— Pirmojo puslapio vinjetė yra dai

lininko Viki. Andriušio kūrinys.

Didžiam mokslininkui, visuomenininkui ir politiniam veikėjui 
Prof. Dr. Jurgiui Krikščiūnui

mirus, Jo šeimai, Mato Krikščiūno šeimai, Marijai Krikščiūnienei ir
A. ir S- Grigaliūnams reiškiame n uoširdžią užuojautą

E. ir J. Kardeliai

papročiai ir 
smulkmenos,

Tremtiniai
— vienybė sudaro jėgą. Ypač, kai 
stovykloje bloga, vadovai teisinasi, 
tai ne pas mus, o pas anuos. Pas 
gerai, tik tenai blogai. To reikė*

pa
kai
pa
rų*

(Atkelta iš 4 psl.)
Tai. net ne turtas, tai kažin kas, ko 
nepirksi už. auksą, kąsnį, gudrumą. 
Draugystės kainos nerasi jokiam turtų 
sąraše, jokiam kataloge, ji įrašyta tik
riausioj knygoj — širdyje“.

D. Britanijoje lietuviai tremtiniai 
mato draugą. Tai yra principinis daly
kas, visa kita (anglo išviršinis šaltumas, 
mums dažnai nesuprantami 
pomėgiai ir t- t.) — 
kurios principo nekeičia.

Mūsų keliai susitinka-
trokšta žmogaus vertų sąlygų, o D. Bri
tanija — dorų ir sąžiningų darbo rankų. 
Tai solidus ir abipusiškas pasikeitimas 
vertybėmis.

šit „Time/* straipsnyje „Esminis im
portas“ pabrėžia:

D. Britanijos 
beveik sustojo, o skaičius vaikinų ir 
merginų nuo 15 iki 19 metų, kuris jau 
yra žymiai mažesnis negu prieš 20 metų, 
dar mažės ir per ateinančiuosius 10 me
tų. Taip pat ir skaičius gyventojų iki 
30 metų amžiaus mažės per ateinan
čiuosius 15 metų. Be atitinkamai pa
ruoštų imigrantų neišvengsime skaudaus 
darbo rankų trūkumo. Be to, ir kiti 
moralinės ir humanitarinės prigimties 
motyvai kalba už tai, kad D. Britanija 
suteiktų pastogę, darbą ir globą buvu
siems koncentracijos stovyklų kaliniams, 
nefašistiniams politiniams emigran
tams, svetimšaliams, kurie karo metu 
rėmė Britų karines pastangas, ir visiems 
kitiems benamiams ir tėvynių neteku
siems tremtiniams, y Mūsų (suprask: 
Britų) šiuo reikalu kilnumas ir gerašir
diškumas išsimokės.

„Times“ savo straipsnį taip baigia: 
„Jei vy/iaūsybė elgsis su reikiamu apsu
krumu ir diskretiškumu, tai ji turi pro
gą' mūsų tautinį gyvenimą praturtinti

gyventojų prieauglis

dvejopa to žodžio prasme (būtent — charakteriui anglų visuomenės opini- 
materiališkai ir morališkai)“. joje išryškinti.

Prieš perkant bilietą žinotina... .V/ūsų malda kasdienine tebūnie: L 
Eventualaus lietuvių tremtinių iš Vokie- Lenkų tremtinių pastaba: Vien atsimi- 
tijos į D.Britaniją persikėlimas —■ šitai nimais iš Tėvynės neužpildysime viso 
ne kelionė iš Babtų į Balbieriškį. Sis 
žygis įpareigoja. Visų pirma privalu 
nuodugniai išstudijuoti D. Britanijos 
„gyvenimo tvarkaraštis“.

Humoristas visų pirma 
nuvykus . į D. Britaniją, 
1. Nesiversti chiromantija 

gresia pavojus patekti į teismą ir 
baudžiamam įstatymu, kuris išleis- 
kovai su raganomis, 2. Nelipdy- 
pašto ženkliukas apačia į viršų, 

tai JKD įžeidimas, 3. Jei grasia

įspėtų, kad, 
prisimintina: 
ir astrologija,

nes 
būti 
tas 
tina 
nes 
rūstus teismo sprendimas, jaunink ar 
įdukrink kokį vaiką (oficialiai 'paskelb
ta: „vaikas yra visos tautos gėrybė“), 
tai atpalaiduoja nuo bausmės (tačiau 
tokios transakcijos iš anksto neužpla
nuok su... svetima ištekėjusia moterimi, 
nes, įstatymu iš XVII amž- vidurio, 
gresia pririšimas prie gėdos stulpo), 4. 
Jei būsi pavargęs ir pro šalį važiuos 
moteris su vaiko vežimuku (juodai 
dažytas, aukštais ratais ir, be to, pajė
giąs sutalpinti, be vaiko, dar ir tėvus) 
nesiprašyk pavėžinamas, nes tai pažei
džia įstatymą, kuriuo apsaugoma- „pri
vačių sodybų integralumas“.

Juokas juoku, tačiau D. Britanijos 
gyventojas savaip juokiasi ir liūdi. 
Trumpai drūtai: mums stinga informa
cijos apie D.Britąniją ir jos žmogų. Jei 
tektų vykti bendruomene, privalu pasi
rūpinti knygų, vadovų, žemėlapių ir 
pasiklausyti paskaitų apie eventualią 
mūsų antrąją Tėvynę-

Mūsų kultūriniai ryšiai su D-Britanija 
siekia, rodos, 16 amž- Britų valstybinėje 
bibliotekoje randama platus litbuanicos 
skyrius. Iškeikime tatai į aikštę savo

gyvenamųjų dienų turinio. Mus privalo 
interesuoti ateitis, darbas, mokslas ir 
pasaulis, kuriame atsiduriame. Tėvynė 
yra visa ko mastas, tačiau ji neapsiribo
ja vienu , kuriuo geografiniu plotu, ji 
egzistuoja visur ten, kur bebūtų jos sū
nūs ir dukros. Pilnavertis tautietis, tau
tietis be svyravimų, bet kur bebūdamas, 
sukuria savo tėvynės atmosferą, yra kū
rybingas veiksnys. Iš britų privalu šit 
ko išmokti: jis, atsidūręs svetimoje 
aplinkoje, toli nuo savųjų, neištirpsta 
tarp kitų, bet susikuria savo nuosavą 
„home“ ir buvimą už tėvynės ribų su
naudoja naujų materialinių ir morali
nių vertybių įsigijimui.

2. Lietuvos Valstybės pasiuntinio D. 
Britanijai B. K* Balučio laiške trem
tiniams pabrėžti žodžiai: „Tautos ypa
tybės — taip geros, kaip ir blogos — 
ryškiausiai pasireiškia jos nelaimių 
laiku. Mus ištiko gal didžiausia ne
laimė, kokią mūsų tauta yra turėjusi 
savo ilgoj ir margoj istorijoje- Todėl 
ji reikalinga ir didžiausių pastangų, kad 
atgautų tai, ko ji yra nustojusi.

Jūs galit būti tikri, kad tauta, kuri ' 
tikrai ir su pasiryžimu nori būti laisva 
ir siekia tos laisvės, kad ir kraujuo
dama, kad rr dantim grieždama — tokia 
tauta niekados negali žūti. Mes tik tada 
galime galutinai, laisvės nustoti, kai 
patys jos atsisakysime, — o to nebus 
niekados. Nenustokime vilties. Nors 
dangus dar vis apsiniaukęs, nors mes 
dar turėsime nugalėti ne vieną kliūtį 
pakeliui, bet jeigu ištvermingai ir su - 
pasiryžimu eisime toliau savo keliu, 
ateis laikas, kuomet mes prieisime savo 
tikslą -ir grįšime laisvon Tėvynėn“. •
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LIETUVIAI STUDEN
TAI HANOVERYJE
Hanoveris, žymus šiaurės vakarų 

Vokietijos susisiekimo mazgas, gyven
tojų vadinamas prekybos ir pramonės 
miestu, prieš šį karą turėjęs pusę mi
lijono gyventojų, dabar tepriskaito tik 
350.000.

Lietuviams Hanoveris daugiau girdė
tas iš apylinkėje auginamos karšta* 
kraujų arklių veislės, vadinamos „ha* 
noveranais“. Tačiau tik nedaugeliui iš 
mūsų yra žinoma, kad Hanoveryje yra 
gimęs Dr. Sauerweinas, žymus lietuvių 
liaudies dainų bei tautosakos rinkėjas 
ir „Lietuviais esame mes gimę“ auto
rius.

19*45 metų rudenį Hanoverio Veteri
narijos Akademija ir Aukštoji Techni
kos mokykla atidarė savo vartus 40 lie
tuvių studentų. Veterinarijos Akade
mija įsteigta Didžiosios Britanijos ir 
Hanoverio karaliaus Jurgio III 1778 
metais, savo mokslo darbais pagarsėju
si toli už Vokietijos ribų. Pati Aka 
demija su daugeliu pastatų užima apie 
5 ha. plotą. Nuo karo veiksmų, paly
ginti, nedaug nukentėjusi, 
studentų skaičius siekia 450. 
tais žiemos semestre kiekvienas 
dentas buvo lietuvis.

Aukštoji Technikos Mokykla 
18 a. Pagrindinis pastatas yra 
j« Hanoverio karaliaus pilyje, 
tai nuo karo smarkiai nukentėję, 
dentų skaičius siekia 1200.

Į abi mokyklas be pradedančiųjų 
studijuoti, kurių kiekvienoje yra po 6, 
įstojo baigiantieji, arba tęsiamieji Lie
tuvoje nutrauktą mokslą.

Nors ir sunkios gyvenimo sąlygos, 
bet lietuviai studentai Hanoveryje pa
sižymi dideliu darbštumu, 
rinarijos medicinos gydytojai 
disertacijos darbus ir, išlaikę 
nūs, gavo daktaro laipsnius, 
studentai išlaikė valstybinius 
nūs ir tapo veterinarijos medicinos 
gydytojais, šiuo metu dar 10 Vet. med. 
studentų tebelaiko valstybinius egza
minus. Aukštąją Technikos 
baigė du lietuviai ir gavo 
šiais metais dar 9 studentai 
tikisi užbaigti mokslą. ■

Kiek leidžia laikas ir susisiekimo 
sąlygos, dalyvaujama ir kultūriniame 
lietuvių gyven i m d- Hanoveryje esan
čioje pabaltiečių stovykloje, kurioje 
yra per 300 lietuvių, kartkartėmis pasi
rodo studentų choras ir kvartetas, pra
džiugindamas tautiečius lietuviška daina.

Lietuviai studentai drauge su kitų 
tautybių tremtiniais studentais gyvena 
studentams skirtame bendrabutyje mies
to pakraštyje, vadinamame riterių dva* 

*re.
1947 m. sausio mėn. 25 dieną buvo 

atšvęstos bendrabučio įkūrimo metinės, 
į kurias be mūsų tautiečių svečių iš pa
baltijiečių stovyklos buvo atsilankę 
anglų karinės valdžios atstovai bei 
UNRRA-os pareigūnai. šventės metu, 
kuri praėjo gana skaidrioje studentiš
koje nuotaikoje, pasirodė studentų 
kvartetas bei kitų tautybių solistai — 
studentai. T. P.

Bendras
1945 me-

20 stu*

Vieneri melai Seedorlo stovyklai

Seedorfo „Aušrinės“ choras su dirigentu M. Liuberskiu taut, aikštelėje

šiemet balandžio mėn. 9 dieną sueina 
vieneri metai nuo Seedorfo lietuvių sto
vyklos įsikūrimo, šios stovyklos bran 

Pasta- duolį sudarė buv. Montgomery 
Stu*

įkurta 
gražio-

vardo 
čionai 
atkelti 

lietu-

Trys vete- 
para-.ė 

egzamt- 
Keturi 

egzami-

mokyklą 
diplomus* 
technikai

stovyklos gyventojai, kurie buvo 
atkelti pirmieji. Netrukus čia 
dar Buxtehudes, Bremervoerdės 
viai. Prie šios gausios šeimos dar vėliau 
prisidėjo Fišbeko ir Alt Gargės lietuvių 
dalis. Didžiausias lietuvių skaičius šioje 
stovykloje vasarą siekė apie 2.500 gy
ventojų. Ilgainiui turėjo iš čia išvykti 
„išskrininguotieji“ (apie 400 asmenų), 
be to, keletas moterų išvyko į Angliją 
ir kt

Stovykla įsikūrusi mediniuose ba
rakuose, buv. vokiečių jūrininkų mo
kyklos patalpose, šeimos, palyginti, gy
vena laisvai; dauguma jų turi po du 
kambarius. Maitinimas labai prastas. 
Suskaičius gaunamo maisto kalorijas, 
nieku būdu neišeina tos skirtosios 1.500, 
nes maisto rūšis yra labai menka: visą 
laiką duona buvo gaunama neiškepta, 
bulvės ir daržovės* paskutiniu laiku 
pusiau su smėliu ir sušalusios. Daugu
ma, ypač viengungiai, gyvena pusbadžiu. 
Norėdami tą savo kuklų davinį page
rinti geresnhi kąsneliu, gyventojai, 
UNRRA direktoriui leidus, buvo beau
giną paukščių, paršelių ir kt., tačiau 
vieną dieną, MP 
apsupus stovyklą, 
vašia inventoriui* 
aeptynerių metų 
bandžiusią ginti

parbloškė išmušdamas -jai 
dantis. Po to dar kelis 
visuotinės krato* kada po- 
ieškodama ginklų, atiminė-

ir vokiečių policijai 
visas gyventojų „gy 
buvo atimtas. Vieną 

mergyte, vaikiškai 
paršeliuką, vokiečių

tuviškus pašto ženklus. Tai Montgomery 
stovyklos L. T. B. Komiteto išleistieji 
lietuviški pašto ženklai, kuriems pieši
nius paruošė dail. J. Steponavičius. 
Vienam komitetui juos išleidus, tuojau 
pat perrinktas naujas komitetas neno-' paštas, 1946. II. 16—1947 lietuvis liūdi“, 
rėjo patvirtinti atliktųjų darbų, ir po

ilgų kalbų ženklus apsiėmė perimti
R. K. Seedorfo skyrius. Vasario 16 tosios 
proga šiemet šie 4 ženklai buvo štam
puojami specialiu štampu, kuriame bu
vo toks įrašas „Seedorfo DP stovyklos

L.

Prancūzija įsi

Lietuvių tau
tinės martirolo

gijos reikalu
Su didžiausiu susidomėjimu sekame 

prabėgusių šimtmečių metraščių už
fiksuotus faktus, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu liečia mūsų praeitį, kovas 
už būvį, už tautinę egzistenciją ir val
stybę. šiandieną, kai mūsų tautos gy
venime vyksta dar iki šiol istorijai 
nežinomi eksterminacijos aktai: trem
tis, kalėjimai,, atėmimas pilietinės 
laisvės ir žudymai, — mums atrodo, jie 
taip ir liks ntišdildomi tautos atmin
tyje, kaip nepagydoma žaizda. O ta
čiau jau dabar mums nelengva ne tik 
patiems sau susumuotais faktais pavaiz
duoti, bet juo labiau parodyti ki
tiems, kokių skaudžių žymių yra pali*

* kusi viena iš žiauriausių 1941-44 metų 
okupacija Lietuvoje. Ji paženklinta 
kietai kovojusio lietuvio krauju, 
skausmo ir ašarų ženklais, masiniais 
žudymais, kankinimais ir ištrėmimais, 
šitai mes, tiesa, žinome. Bet kaip tai 
parodyti? e Dėl to, kaip pergyventos 
epochos liudininkai, mes būsime atsa
kingi prieš ateities kartas už dokumen
tacijos neperdavimą ateities istorikui pės. 
ir dabarties tautos kovotojui, kaip vie
ną didžiausių ginklų, šitom žiniom 
surinkti buvo reikalingas atatinkamas 
organas.

Tai šiandieną iš dalies turima- Vo
kietijoje veikiant Lietuvos Antinacinės 
Rezistencijos buv. Politinių Kalinių 
Sąjunga yra 
Tautinės Martirologijos 
šiandien 
šimtų įvairiausių pranešimų bei doku
mentų apie nacių ramių Lietuvos gy 

kon-
nu*
nu
ste
bus

policininkas 
priešakinius 
kartus buvo 
licija, neva 
davo iš gyventojų net iš UNRRA kan
tinės gautąjį maistą ar laikrodžius. Bu
vo dėl nuostolių pasiskųsta UNRRA 
direktoriui, bet jis irgi ne ką gali pa
dėti, nes pačios UNRRA patalpas krės
dama, policija išlaužė {Juris šautuvų 
buožėmis.

Nežiūrint dėlei to esančios slėgian- 
čios nuotaikos, kultūrinėje srityje dir
bama dideliu susikaupimu. Vaikų dar
želyje, pr. mokykloje ir gimnazijoje 
susibūrę patys jauniausieji stovyklos 
gyventojai. Suaugusieji dirba, pradedant 
P. Butėno Mokytojų kursais, baigiant šo
ferių kuršininkais, kurie išėjo teorijas, 
bet pasipraktikuoti niekaip negauna 
progų. Dienomis, nuo sirenos ligi sire
nos, vyrai užimti miške ar kitais darbai 
stovyklos rajone. Jau nuo 1946 metų 
birželio nedidelė savanorių vyrų grupė, 
pradėjusi darbą prie miško kirtimo ir 
transportavimo darbų, įvedus priver
čiamą vyrams darbą, pagausėjo iki 400. 
Vien tik ta aplinkybė ir stovyklą gel
bėjo ir tebėgelbsti nuo šalčių. Plonuose 
mediniuose barakėliuose būtų šalusi ne 
vięna šeima su mažais vaikais ir sene
liais. „Aušrinės“ choras, vedamas dirt 
gento Mykolo Liuberskio, jau minėję^ 
pernai gruodžio mėn. pabaigoje savo 
vienerių metų darbo sukaktį, vienon 
draugėn subūręs didelį skaičių lietuviš
kosios dainos mylėtojų, yra vienas ker
tinių mūsų kultūrinės reprezentacijos 
vienetų. Stovyklos teatras, susikūręs iš 
scenos mėgėjų, jau dažniau stovyklos 
gyventojus sušaukia didžiojon salėn 
pasižiūrėti savo pastatymų. Stovykloje 
labai pasigendama tautinių šokių gru-

suorganizavusi Lietuvių 
skyrių. Iki 

čia yra suplaukę keliolika

ventojų žudymus kalėjimuose bei 
centracijos stovyklose. Vardiniai 
žudytųjų 8ąrašaie su patikrintomis 
žudymo aplinkybėmis ir kai kurie 
tistikos daviniai artimiausiu laiku

*■ Stovyklos informavimui vietos Liet. 
Komitetas (vadinamas Welfare Com- 
n^ttee) leidžia biuletenį, kuriame, b» 
vietinių pranešimų, trumpai patiekiama 
žinių iš viso pasaulio. Savo turiniu gana 
įdomus, bet pavėluotai išėjęs kultūros 
leidinys „Žingsniai“,?. Butėno redaguo
jamas, toliau nebegali „žingsniuoti“ dėl 
popieriaus stokos.

Paštas 
tuviškais 
taip pat 
jas. Per
tas išplatino per 100.000 egz. įvairių liet, 
laikraščių ir knygų. Prieš N. Metus 
stovyklos paštas pradėjo platinti ir lie*

lietuvius ne tik aprūpina lie* 
laikraščiais ir knygomis, bet 

atlieka ir visas pašto operaci* 
vienerius metus stovyklos paS-

paskelbti spaudoje, o papildžius, nu
matoma išleisti atskiru leidiniu.

Kadangi kai kurios turimos žinios 
dar nėra pilnos ir galutinos, dėl to 
kreipiamasi Į visą lietuviškąją visuo
menę Vokietijoje ir už jos ribų, ypač 
į buvusius nacių kalintus politinius ka
linius ir visus kitus asmenis, turinčius 
konkrečių žinių apie nužudytus pavie
nius asmenis Vokietijoje ar Lietuvoje, 
o taip pat žinančius apie Lietuvos oku
pacijos metu buvusių kalėjimų padėtį 
bei gestapo darbus- Eventualių nepa
togumų atveju, prašoma prisiųsti tik 
adresą asmens, galinčio minėtąsias ži
nias suteikti. Svarbesni dokumentai, 
liečią ištremtus arba nužudytus asme
nis, o taip pat laiškai bei fotografijos, 
painformavus mus apie tai, gali būti 
vietoje foto kopijų būdu nurašomi.

Visą medžiagą prašoma adresuoti že
miau pasirašiusiojo vardu: (22c) Ober- 
Jkassel, b. Bonn, Magdalenenstr. 8-

Jonas Rimašauskas
Lietuvių Tautinės Martirologijos 

Skyriaus Vedėjas

KRONIKA
SOVIETŲ KARININKAI LANKO 

STOVYKLAS
Prieš porą savaičių į kai kurias sto

vyklas buvo atvykęs rusų karininkas ir 
pareiškė noro kalbėtis su tremtiniais- 
Jo atsilankymo metu jį lydėjo vietos 
Mil. Gov. viršininkas ir keturių asme
nų automatais ginkluota sargyba. Į sa
lę, kurioje rusų atstovas priiminėjo 
tremtinius, buvo įleidžiama po penkis 
asmenis. Rusų karininkas pareiškė, 
kad jis nelaiko tremtinių DP, bet so
vietų piliečiais ir kvietė visus grįžti na. 
mo. Jo žodžiais, Tėvynėje jų laukia
ma ir niekas už praeitį nebūsiąs per
sekiojamas. Kiekvienas, kas norės, ga
lės gauti paskolą 15-000 rublių namams 
ir ūkiui įsigyti, o taip pat 5.000 rublių 
namų reikmenims įsigyti. Jei kuris 
tremtinys pareikšdavo kai kurių abejo
nių, rusų karininkas argumentuodavo,

LAIŠKAS 
NUO BODENC

Kažkas pasakė, kad Bodensee atžymi 
Europos centrą. Galima sutikti, gali
ma ir nesutikti, tačiau, kad šis didžiu
lis ežeras yra bent vienas iš centrų — 
turės kiekvienas sutikti. Rašau šį laiš
ką kuo ne ant Bodensee kranto: prieš 
mane į vakarus — vandens masė, hori
zonte tik dangus ir vanduo; į pietus— 
Šveicarija su dantytais šiaurinių Alpių 
šlaitais; į pietryčius — Austrija su Tr 
lolio Alpėmis* Tik desėtkas kilomet
rų iki jų! Jei pasirausi Inn’o slėniu 
kiek toliau, pasieksi Italijos Alpes — 
nė 100 km- iki jų. Keli kilometrai į

ūžiamas. /r;;nęū«ja 
sutiko pašinu,, r »R(>

Nenuostabu, 
je, 
jungiamasis 
nenuostabu, 
tūrinis pajėgumas 
širdžiausiai priimtas, supru '.as 
tintas.

Nors čia mūsų tautiečių, pidyginu.' 
su kitomis zonomis, yra maža, tačiau 
„svorio atžvilgiu“ — stipri pajėga..l-r 

__  __  _____________  , dėsnį procentą sudaro vien moksleivija 
šiaurės rytus — Bavarija, į Šiaurę -- irrtudentija. Turėdama gana sunkias 

materialines stygas, jaunoji trėmtiriių 
karta su pasjšventięy^ ir meile ruošia
si darbui. Visi ';onos universitetai 
plačiai atidarė duris lietuviams studen
tams. Moksleiviai kopia iš klasės į 
klasę, o Ravensburgo gimnazija ne
trukus išleidžia antrąją abiturientų lai
dą. Taigi švietimo atžvilgiu mūsų 
tremtiniai prancūzų zonoje įneša tikrai 
„svarų“ indėlį. Palyginus su skaičiumi, 
čia nemažai išleista leidinių („Patria“).

Kokios mūsų tautiečių prancūzų zo
noje ateities perspektyvos? Žinoma, 
iš viso sunku dabar kalbėti apie per
spektyvas, tačiau, jei tremtyje tektų 
ilgiau užsilikti, nedidelė mūsų tautie
čių tremtinių dalis, esanti prancūzų zo
noje, lengvai galėtų įsikurti pačioje 
Prancūzijoje ar jos kolonijose* Nė 
vienoje zonoje taįp neskatinamas pro
fesinis pasiruošimas, kaip šioje zono
je. Čia nejaučiama prievartavimo į 
darbus, tačiau vietoje to visokiais bū
dais skatinamas profesinis pasiruoši
mas. Imkime, pavz.,Ravensburgo DP- 
Vietinės UNRRA’os pareigūnai yra su
darę specialų profesinio pasiruošimo 
planą, pagal kurį jau suorganizuota 
įvairiausių kursų, pradedant kalbomis, 
baigiant telefonistais, matininkais, ra- 
diotechnikais, bitininkais etc. Kursai 
labai rimtai suorganizuoti, atliekami 
praktikos darbai, žodžiu, rimtai ir są
žiningai kursus išklausęs (tokie kursai 
jau vyksta geras pusmetis ir ilgiau) 
gali pasiruošti pasirinktos profesijos 
atsakingam darbui. Kai kurie kursai 
reikalauja itin daug teoretinių valandų 
ir dar daugiau praktikos darbų, tai to
kių kursų klausytojai užskaitomi dir
bančiaisiais* Taigi pirmasis^ din* 
DP įtraukti į profesinio p 
kursus ir darbus. Viską 
nedirbančiųjų nuošimtis lieka 
pastebimas, o kadangi DP st« 
įtraukti tik į profesinius dari 
tokius, kurie naudingi būsiu- 
sijai, reikia pripažinti, ked, 
v< ląburgo UNRRA’os uįjibr, 
las vt>tąs rimto dėdesio.' - .

Tokiu . jjnsiruošę..-** Jau 
specialistai pradėti kviesti užimti ata
tinkamas vietas Siaurinė.' .Ifrlkos cs^n- 
čio^* prancūzų IjpJoniJnfse — Maroke 

r 1 mise. Kalbingi kvietimas liečia 
tik ‘asfcirus asm *nis ar specialybes, ta, 
sunku pasakyti, koktus

Wiurtembergas. Pro mano miestą 
anais gerais laikais ėjo traukiniai iš 
Šiaurės Europos į pietus, iš Paryžiaus 
į Konstantinopolį... Ar drįsite dar 
ginčytis? Bet šiandįen ši romantiška 
kelių valstybių ir kultūrų kryžkelė yra 
tapusi užeigos stotimi saujai lietuviš
kos žemės tremtinių — tai viena iš 
lietuvių tremtinių „salų“ prancūzų zo
noje.

„Sala“ 
prancūzų 
ramus ir 
zelio, niveliacijos, kamšaties. Pas mus 
itin pritaikomi žodžiai: „Kaip pasiklo
si, taip išmiegosi“. Jei bendrai dauge
lis ir pakenčiamai yra įsitaisę, tai kai 
kuriems, ar tai dėl nesugebėjimo, ar 
dėl nesėkmės — gerokai tenka vargti- 
Materialinis aprūpinimas čia visada 
buvo vienodas, o palyginus su šiauri
nėmis zonomis — žymiai menkesnis- 
Dažnai buvo rodoma tikro ir nuošir
daus supratimo, bet tie patys žmonės 
ir prie geriausių norų negalėdavo ką 
nors geresnio ir gausingesnio „padova
noti“. Atsimenant, kad patys Šeimi
ninkai buvo žiauriai vokiečių apiplėšti 
ir kraštas ekonomiškai sunkiai teatsi
gauna — suprantama. Visa tai, už tad, 
gausiai atlygina tradicinis ir tikras 
prancūzų liberališkumas, 
laisvės vertinimas. Mes, neskaitant 
mažų išimčių, visada jautėme žmogaus 
vertinimą, nuoširdumą, padėties supra- 

liečia asmeninį mūsų

tipiškas lietuvių tremtinių 
zonoje gyvenimo pavyzdys — 
individualus, be lagerinio er-

Didelį patarnavimą stovyklos gyven
tojams teikia liet, vartotojų kooperaty
vas „Viltis“, kuris aprūpina gyventojus 
kasdieninėmis vartojimo prekėmis. Yra 

• įsteigta ir mainų krautuvė, kur gyven 
tojai gali išsikeisti reikalingų daiktų.

. Dvasiniais stovyklos gyventojų reika* 
luis rūpinasi R. kat* klebonas kun. 
Čeponis, evangelikų liet — kun. A. Kė* 
lėris. Viename dideliame barake yra 
įrengta bažnyčia su gražiu, inž. K. 
Reisono paruoštu lietuvišku altoriumi- 
Įspūdingesnieji religiniai ir tautiniai 
momentai stovykloje praleidžiami tau*

nūs ateivių
Prancūzų demografas A. Landry, ti- 

riąs Prancūzijos gyventojų mažėjimą, 
kuris katastrofiškai auga, priėjo išva
dą, kad 1800—1936 metų laikotarpyje, 

136 metus ‘Prancūzija dėl 
sumažėjimo neteko

metų tinėje aikštelėje, kur pastatyti iš Doer*
Pran*

asmeninės

kuria

t. y., per 
gimdymų 
5.000.000 žmonių, dėl 1914—1918 
karo 3.000.000. Pasibaigęs karas 
cūzijai paėmęs 2.000000. žmonių.

Prancūzijos gyventojų skaičius,
1939 metais buvo 41.126.000, 1936 me
tais >,tesudarė tiktai 39.700.000- Todė1! 
de Gaulle savo metu pareiškė, kad jei- 
gu Prancūzijos gyventojų prieauglis 
nepadidės, tai Prancūzija bus tiktai 
„didelė šviesa, kuri nuolat gesta“

Žmonių mažėjimas Prancūzijoje su
kėlė didelį susirūpinimų, nes konsta
tuota, jeigu toks stovis užsitęs ilgiau,

Prancūzija neteks 
o per

verdeno atvežtasis lietuviškas kryžius ir 
koplytėlė. Tarp kryžiaus ir koplytėlės 
yra įrengtas vėliavai stiebas, ant kurio 
kasdieną plevėsuoja trispalvė. Ji, būda
ma aukščiausioje stovyklos vietoje, 
mūsų tautinius reikalus kelia aukščiau 
mūsų kasdieninių rūpesčių ir vargų.

S. Narkeliūnaitė

timą, klek tai 
gyvenimą.

Savaime aišku, 
sų problemos 
kartais ir sunkiau suprantamų politikos 
vingių, prancūzų yra nuoširdžiai spren-

kad ir bendrasis mū* 
klausimas, nežiūrint

40 metų —

gelbėti nusistatyta, 
melus reikia

tai per 10 metų 
LOOO.OOO žmonių, 
6.000.000. 

šitai padėčiai
kad per kelis artimiausius 
įsileisti 1*500.000 imigrantų nuo 26 iki 
35 metų amžiaus ir, be to, L4Q0.000 
vaikų ligi 15 metų amžiaus. Per kelis 
artimiausius metus Prancūzija f 
vežti 3.000.000 i 
ji dabar jau l ______
turi sudaryti sąlygas į 
5.000.000 svetimšalių. Tai jau ».. 
gyvybinę respublikos problemą.

Kaip žinoma, Prancūzija susidomė
jusi Pabaltijo tautomis bendrai ir lie* ” 
tuviais atskirai. Projektų daugybė, . . .
bet realizavimas jų ne taip greit skyla. Seedorfo Mokytojų Kursai su direktoriumiP. Butėnu (viduryje) ir lektoriais

į įsi.
H angį

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m- kovo mėn. 24 d. 9,30 vaL 
po ilgos ir sunkios ligos Hamburge, Marijos ligoninėje, mirė mūsų 
brangus ir mylimas vyras ir tėvas prof' Dr. Jurgis Krikščiūnas.

Žmona, dukterys ir sūnus

Mokslininkui ir visuomenininkui
Prof. Dr. Jurgi ui Krikščiūnui 

svetimoje žemėje iš gyvųjų tarpo i ėsiskyrus, velionies šeimą, gimines 
ir artimuosius širdingai užjaučiatn Br. ir J. Paplčnai

Kolegą Gytį Krikščiūną jo brang iam tėveliui 
prof. J. Krikščiūnui

mirus, nuoširdžiai užjaučia A. Brasdšiūnas

S- m. kovo mėn. 24 d. mirus
prof- Dr. Jurgiui Krikščiūnui, 

jo šeimai ir giminėms reiškiame g ilią užuojautą.
Baltijos universiteto studentai ateitininkai

Prof. Jurgiui Krikščiūnui
mirus, jo šeimai gilią užuojautą r eiškia

Jonas Dalmantas

Liūdesio prislėgtai college! Donatai Krikščiūnaitei, mylimam tėveliui 
prof. J. Kri kščiūnui

mirus, gilią užuojautą reiškia Gūttingeno studentai

Mielam collegai Gyčiui Krikščiūn ui, jo mylimam tėveliui 
prof. dr. J. Kri kščiūnui

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Braunšuieigo lietuviai studentai

Kolegei Jdninai Liustikaitei, liūdinčiai dėl mylimos motulės mirties, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Miunsterio U-to lietuviai studentai

SPORTAS
PABALTIJO UNIVERSITETE

Kovo 21 d. pasibaigė Pabaltijo Uni
versiteto lietuvių studentų stalo teniso 
trijų klasių turnyras- Turnyre dalyva
vo 24 stalo tenisininkai, A klasėje — 
stiprieji, B kl- — vidutiniai, C kl. — 
kiek silpnesni. A kl- nugalėtoju, su 
pralaimėjimu Auželiui, tapo universi
teto meisteris St. Navickas <— 6 t. An
troje vietoje — Augelis 5 t- Tojiau: 
3) Zigaitis 4 t., 4) Remeika 4 t., 51 
Gvildys 3 t-, 6) LukaviėiUs 2 t., 7) Ku- 
cbalskis 2 t., 8) Bartaiius 2 t.

B kl. nugalėtojas be pralaimėjimo — 
Alb. Stasiulis 7 t., antroje vietoje — 
Mičkūnas 5 t., trečioje vietoje — Ado
mavičius 4 t., 4) Baltakys 4 t., 5) Staus
kas 3 t., 6) Suopys 2 t-, 7) Žurauskas 
2 t., 8) Sčegauskas 1 t-

C kl. pirmųjų vietų be ptalaimėjiinų 
užėmė Ostrauskas 7 t., antrųjų — Bud- 
revičius 6 t.

— Kovo 19 d- Pabaltijo Universiteto 
rūmuose susitiko žinomi anglų zonos 
stalo tenisininkai: zonos meisteris Ptš- 
čikas, Brazlauskas, Navickas ir kt. Tai 
Spackenbergo rinktinės viešnagė pas P. 
U. lietuvius studentus. Susitikimų lai
mėjo Spackenbergas 5:4. Spackenber- 
gui taikų pelnė: Piičikas 3 t., Braziam*- 
kas 1 t-, Straiioskis 1 t. Studentų 
rinktinei: Navickas 2, Aužclis 1 ir Lu- 
kavičius 1 t- {domesni susitikimai: 
Navickas—Brazlauskas 21:12, 15:21, 21:
13. Piičikas—Auželis. 18:21, 21:12, 21:
14. Lukavičius—Straiinskas 9:21, 21: 
17, 21:16. Brazlauskas—Lukavičius 21: 
17, 19:21, 21:17. Straiinskas—Auželis 
21:10, 21:12.

S'ai.rinėje Alrikujc, tačiau 'tažadama 
lyrus traktavimas m vu-įiniais prancū
zais.

Kadangi prancūzų zonoje lietuvių 
nedaug, tai, reikia manyti, neperdau- 
giausia jų gali atsidurti Ir už Vidurže
mio jūros. Tad mūsų tremtiniams ga
li susidaryti pavojus kuriam laikui bū
ti atskirtiems nuo tremtinių masės, o 
tuo pačiu bus veik neįmanoma palai
kyti išsineitos lietuviškos kultūros li
kučių- Taigi — nors ii vienos pusės 
mūsų perspektyvos lyg ir giedrėtų, ii 
kitos gi — kelia susirūpinimo, užtad — 
neskubame ir nesivaržome dėl pirmųjų 
pasiūlymų, nors kartais ir viliojančių, 
o laukiame, kų likimas paruoi visai 
tremtinių šeiniai. (Mi-)

IS BRAUNSWEIGO STUDENTŲ 
VEIKLOS

Mūsų studentai, studijuoju Braun- 
šweigo universitete, be savo tiesioginio 
darbo — studijų nepamiršta Ir sporto. 
§■ m. kovo mėn. 15—16 d. stalo teniso 
turnyre tarp lietuvių, latvių, lenkų, uk
rainiečių ir jugoslavų į kvartfinalų pa
teko ir mūsų studentai: A. Blažaitis ir 
A. Trinka. Jiedu kartu su latviu Kal
ninė buvo laikomi šio turnyro favori
tais. Visai nelauktai turnyro nugalė
toju išėjo lenkas Pasiecznik. Antroje 
vietoje liko latvis Kalninė ir trečioj 
mūsiškis A. Blažaitis-

Viena iš pačių įdomiausių ir gražiau- 
šių partijų, kaip technikos, taktikos, 
taip ir kovos ųtžvilgiu, turnyro komi
sijos sprendimu, atiteko Blaiaičiui ir 
Trinkai, kovojusiems dėl trečios vie_ 
tos.

Prieš tai mūsų studentai nugalėjo 
latvių stovyklos stalo tenisininkus san
tykiu 5:3.
PARLAMENTARAI UŽSIIMS BOKSU

Londonas, DPD. Britų žemuosiuose 
rūmuose bokso rungtynės pasidarys 
kasdieniu dalyku — žinoma, jos vyks 
ne posėdžių salėje, o naujai įrengtoje 
parlamento nariams mankštos ir sporto 
salėje.

Jau perduota parlamentarų dispozici
jai visa galybė mankštos ir sporto

kad tai esanti jiems priešinga propa
ganda. Norinčių su rusų atstovu kalbė
tis atsirado apie šimtą asmenų.

KULTUVES JUBILIEJINIS NUMERIS
— šiomis dienomis pasirodo jubi

liejinis (25 m.) „Kultuvės“ numeris. 
Leidinys tiekia satyrinę mūsų gyveni
mo apžvalgą.

FLENSBURGAS MOKOSI AMATŲ 
šalia Flenaburge veikiančios Jūrinin- 

kų Mokyklos, siuvimo ir kalbų kursų, 
p. V. Reivyčio iniciatyva pradėjo veik
ti radiotechnikos kursai, kuriuose 
mokslas tęsis apie 5—6 mėn. Kursai 
turi tikslą paruošti kvalifikuotus radio 
taisymo meisterius. Išlaikiusiems ge
rai baigiamuosius egzaminus bus išduo
dami UNRROS patvirtinti pažymėjimai. 
Kursus lanko apie 30 įvairaus išsilavi
nimo ir profesijos žmonių- Lietuvių 
kalba neturint radiotechnikos literatū
ros, kursų vedėjas p. V. Reivytis ruo

šia radiotechnikos vadovėlį, kuris ir 
negalėjusiems lankyti šių kursų padė
tų susipažinti su radiotechnikos pagrin
dais. Atsimindami, kad radiotechnika 
turi ateitį, kursantai uoliai lanko šiuos 
kursus ir rimtai mokosi. įgytos žinios 
ne vienam pravers kovoje dėl kasdie
ninės duonos. Br. D.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MOŠŲ KALENDORIUS 1947 m. 

Redagavo A. Merkelis, „Mūsų Kelio“ 
leidinys, Dillingen a. Donau, 224 psl- 
pardavinėjamas po 10 RM.' Kalendo
rius daro rimto almanacho įspūdį. Be 
įdomios kiekvieno mėnesio kronolo- 
gijos ir kitų trumpų naudingų žinių 
čia duodama ir poezijos, ir beletristi
kos, ir geografijos, ir visa eilė ilgokų 
straipsnių iš lietuvių kultūros- štai 
svarbesnieji straipsniai: A. M-, Sa
vuoju likimu besisielojanti A. Dange
rutis, šviesa mūs žingsnius telydi 
(tremtinių vargo mokykla); A. D., 
Ateities gyvenimo švyturiai (mūsų

studentija); A. M-, Lietuviškajai kny
gai keturi šimtai metų; J. Aistis, 
Jurgis Baltrušaitis (studija); A- 
Rimvydas, Lietuviai tremtiniai ir. jų 
dvasiniai pėdsakai Vokietijoje; prof. 
Ig. K., A. a. Jurgis Elisonas; Dr. V- 
Tercijonas, Dr. K.. Grinius — gydyto- 
jas-visuomenininkas; V. Maciūnas, Se
nasis Vilniaus univeresitetas; J. Kūz- 
mickis, Lietuva iš tolo- (A- Baranaus
ko poezijos mintys); A. Motuzas, Is
torija kartojasi (II-jo pasaulinio karo 
pradžia įvykių šviesoje); Dr. S. S„ 
Tautų ūkio laisvė ir kt,

PAIEŠKOJIMAI
Augustė Stilger, gim. 1901 met., ieško 

Martyno Stilger, gim. 1906 m. Tauragės 
apskr.

Valickienė Katrina (Amerikos lietu
vė) ieško Bernoto Jono, kilusio iš Vil
kaičių km„ Šiaulių vaisė. (Adresas paš

įrankių — tarp jų ir bokso pirštinės- 
Kas sporto arba ir posėdžių salėje per
daug suksis, galės priimti dušą; saulė 
bers čia savo spindulius ant visų galvų.
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Lietuvių si sitraštls Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 
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