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Londonas. Paryžiaus taikos konferenci
ja antradieni turėjo užbaigiamąjį posėdį. 
Jame buvo priimtas Byrneso siūlymas 
galutinę taikos sutarčių redakciją atidėti 
iki lapkričio mėn. 4 d. keturių didžiųjų 

* pasitarimo. Naujorke Byrnesas pasižadė
jo viską padaryti, kad bent !/s priimti 
siūlymai būtų į sutarčių tekstus įjungti 
be pakeitimo, nors JAV ir būtų pačios 
prieš juos balsavusios. Su kitų valstybių, 
tiek mažų, tiek didelių, nuomonėmis ten
ka skaitytis, nes karo nė viena valstybė 
atskirai nebūtų laimėjusi. Baigdamas sa
vo kalbą padėkojo sekretoriatui ir šeimi
ninkui Prancūzijos užs. reik, ministeriui 
Bidault.

Molotovas irgi pasižadėjo viską pada
ryti taikos išlaikymui, neatsižvelgiant į 
kitų ambicijas.

Bevinas mano, jog karinis bendradar
biavimas prieš ašį jau yra pasėjęs tai
kos ir gero sugyvenimo sėklą, kurią be
lieka laistyti ir globoti, kad ji nežūtų, bet 
išaugtu į puikų medį. Jo siūlytos padė
kos rezoliucijos buvo primtos be komen- 
ta ų.

Bidault kaip šeimininkas pasakė už
baigiamąją kalbą, kurioje "iškėlė reikalą 
kiek galima skubiau imtis Vokietijos rei
kalų tvarkymo, nes be to taikos sutar
čių pasirašymas su Vokietijos satelitinė
mis valstybėmis neduosiąs jokios naudos 
nei taikos sukūrimui, nei išlaikymui.

Jugoslavijos delegacija, protestuodama' 
prieš konferencijos neatsižvelgimą į jos 
reikalus, baigiamajame posėdyje nedaly-

; Franco padėtis
Londonas. Noelis Bakelis paskelbė sa

vo įspūdžius apie Ispaniją. Ispaniją val
dąs tyronas iškrypusio režimo pagalba. 
Pasak jo juo ilgiau tatai truks, juo labiau 
gresiąs pavojus, kad šis režimas pasidary
siąs dar smurtingesnis.

Lankydamas Ispaniją jis konstatavęs, 
kad veikiąs gerai organizuotas respubli- 
kinlnkų pasipriešinimas. Franko padėtis 
nebesanti tikra. Vyriausybė gali veikiai 
pasikeisti, kad nekiltų pilietinio karo. 
Respublikininkų judėjimui tereikią tiktai 
impulso iš Anglijos.

TITAS KREIPSIS Į JT DEL ĮVYKIŲ 
GRAIKIJOJE

Belgradas." Pasak „New York Time“ 
maršalas Titas ketina kreiptis į Jungti
nes Tautas, prašydamas išaiškinti Graiki
jos ir Makedonijos klausimą. Titas pa
reiškė, kad Jugoslavija nesilmsianti jo
kių žygių sukilimams Makedonijoje nu
raminti. Be to, Titas pareiškė, kad Jugo
slavija nepasirašysianti su Italija taikos 
sutarties tokios formos, kaip ji dabar 
suredaguota

svarbiausias tikslas
CONFERENCIJOS-UŽDARYME
vavo ir greičiausia taikos sutarties su Ita
lija nepasirašys.

NORMOS KARO NUSIKALTĖLIAMS 
BAUSTI

Londonas. Vyr. Vokietijos kontrolės ta
ryba Berlyne paruošė visoms- zonoms 
bendras karo nusikaltėlių, militaristų ir 
nacionalsocialistų baudimo bei interna
vimo normas. Pagal tuos nuostatus kalti
namieji paskirstomi į keturias kategori
jas ir zonų karinių viršininkų priežiūro
je perduodami teisti vokiečių teismams. 
Svarbiausieji kaltininkai galės būti bau
džiami ir mirties bausme, o mažai apsun
kintiems įtarimu pakaks baudimo laiko
tarpio be internavimo.

Trumanas kviečia
Vašingtonas. Prezidentas Trumanas spa

lio 15 d. per radiją kalbėjo į amerikiečių 
tautą apie JAV ūkio politiką. Jis davęs 
vyriausybei nurodymus panaikinti kainų 
kontrolę. Už mėsos stiglių atsakingumą 
jis suvertė ant demokratų partijos. Nesą
žiningi elementai liepos ir rugpiūčio mėn. 
skerdė nesubrendusius gyvulius ir par
davinėjo su dideliais pelnais.

Trumanas prikišo kongresui, kad pasta
rasis išleidęs visai netinkamus kainų 
tvarkymo įstatymus. Nuošaliai esantieji 
sluoksniai iš pat pradžių reikalavę panai
kinti šią netinkamą kontrolę. Jis svarstęs 
daug siūlymų, kad galėtų pašalinti stig
lių. Bet visus siūlymus atmetęs dėl netin
kamumo.

nebesanti tikra
CDU PRANCŪZŲ IR ANGLŲ ZONOSE 

PIRMOJE VIETOJE
Londonas. Apskričių ir miestų savival

dybių rinkimus anglų ir prancūzų zonose 
laimėjo CDU. Po jos seka SPD. Anglų 
zonoje CDU ir SPD drauge paėmus lai
mėjo 80% visų atiduotų balsų. Abiejose 
zonose komunistų partija tegavo palyginti 
mažą balsų kiekį ir atsidūrė kone pasku
tinėje vietoje.

11.000 LENKŲ IŠVYKO
Heidelbergas. Amerikiečių repatriacijos 

karininkas praneša, kad 11.000 lenkų išvyko 
iš amerikiečių zonos į savo gimtinę.

KOMUNISTAI KALBA APIE DIKTATŪRĄ 
PRANCŪZIJOJE

Paryžius. Komunistų sluoksniuose kal
bama, kad naujosios konstitucijos priėmime 
jie matą savo partijos laimėjimą. Remiantis 
naujaja konstitucija būsią galima įvesti ko
munistų partijos diktatūrą, jei tik pavyksią 
parlamente gauti daugumą

P. L. Bontemps — naujas 
Memmin^eno siuvyklos 

komendantas
- Memmingene veikęs UNRRA Team 155 

paskutiniu metu persitvarkė kaip Kemp- 
teno UNRRA (Team 76) filiale. Stovyklos 
komendantu paskirtas p. L. B on temp s, 
belgų tautybės.

•LEIS BALSUOTI 18 M. AMŽIAUS 
REZISTENCININKAMS

Paryžius. Prancūzijos vidaus reikalų 
ministerija paskelbė, kad ateinančiuose 
rinkimuose galės balsuoti 18 metų am
žiaus sukakę vyrai, kurie bus buvę tinka
mai pasirodę pasipriešinime prieš vokie
čius okupacijos metu. Rinkimai įvyks 
lapkričio 10 d.

laikytis disciplinos
Jis kvietė amerikiečių tautą, panaikinus 

mėsos kontrolę, būti išmintingą ir laiky
tis disciplinos. Baigdamas Trumanas pa
reiškė, kad į tolesnę ateitį žiūrint šitoks 
patvarkymas yra geriausias tiek atski
ram piliečiui, tiek visai visuomenei.

ŪKIO SANKCIJOS NEPASIEKTŲ 
TIKSLO

Londonas. Žemuosiuose Rūmuose Mac 
Nayis pasipriešino ūkio sankcijoms Franko 
Ispanijai^ nes, jo nuomone, jos daugiau pa
kenktų ispanų tautai, negu Franko vyriausy
bei. • r-

POPIEŽIUS IR taikos organi
zavimas

Po pirmojo pasaulinio karo popiežius 
Pijus XI oficialiai buvo pakviestas ir jo 
atstovas dalyvavo Versalio taikos konfe
rencijoje, bet ši kartą prie pasaulio taikos 
organizavimo Vatikano nekvietė. Tačiau 
popiežiui negali nerūpėti 300 milijonų 
tikinčiųjų būklė, kuriems jis teikia d' - 
sinę globą. Vatikanas gali nesikišti į ma
terialinę klausimo pusę, bet turi su juo 
skaitytis, kai norima sudaryti nuotaikos, 
palankios pastoviai pasaulinei taikai. Ki
tas labai svarbus klausimas, su kuriuo po
piežiui tuoj teks susidurti, tai Kremliaus 
santykiai su Vatikanu. Niekam nėra pas- 

-laptis, kad šie santykiai dabar yra labai 
įtempti ir turi tendenciją.^ blogėti. Šita 
aiškiai parodo neabejotinai Maskvos su
redaguota arkivysk. mons.'Stepaničo byla. 
Iš to nesunku" nujausti, su kokiu įžūlumu 
Kremlius stengiasi • slavų tautas sukiršin
ti prieš popiežių.

Prie jo garbingo vardo diskreditavimo 
reikia pridėti neseniai paskleistą žinią, 
esą, popiežius asmeniškai užtarsiąs Niurn
bergo byloje nuėstuosius karo nusikaltė
lius. Iš patikimų šaltinių sužinota, kad tai 
yra tik Maskvos paskleistas gandas.

(,.Le Monde“ 1946. X 10.)
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Su kuo nueis Arabai?
Reader’s Digest redaktorius Edwin Muel

ler po kelionės Artimųjų Rytų kraštuose 
paskelbė straipsnį, aiškindamas klausimą, 
ar arabų pasaulis pasiduos komunizmo vy- 
lionėms, ar jis nueis su amerikiečiais. Es
mines ano straipsnio dalis mes čia ir per
duodame:

Artimieji Rytai šiandien yra labai nera
mūs bombos Palestinoje, * sukilimai Kaire, 
demonstracijos visose arabų valstybėse, nuo 
Tigerio iki Nilo — visur juda ir nerimas- 
tauja ... Ir visa tai, kas ten vyksta, ap
spręs pasaulio ateitį, apspręs mūsų ir mūsų 
vaikų gyvenimo būdą ir likimą. Tatai 
įvyks'dėl to, kad šioje pasaulio dalyje Ru
sija susiduria tiesiog su jautriausiais 
džiosios Britanijos ir Amerikos interesais. 
Čia spręsis Rusijos ir anglų- saksų baisio
sios varžytinės. Tad milijonai’ arabų negali 
dar iki šiol apsispręsti, ar jiems geriau jau 
šiandien pasisakyti už Rytus ar . už Vakarus, 
kitaip tariant už Rytų komunizmą ar ' už 
Vakarų demokratiją.

Esminis dalykas, - stipriai veikiąs arabų 
apsisprendimą, yra faktas, kad arabai šiuo 
metu yra staigios ir ^greitos evoliucijos būk
lėje. Vienos kartos laikotarpyje pavyko ara
bams pereiti iš viduramžiško feodalizmo į 
XX-jo amžiaus socialinio ir kultūrinio gy- 
venimo lygį. Alepo kvartalai aiškiai rodo 
pramoninės pažangos platumą: iš vienos 
pusės-arabas audėjas, ankščiau užgulęs ant 
savo amato kur nors slėptuvėje, šiandien 
jau išeina į gatvę. Jis uždirba 50 centų per 
dieną. Gi iš kitos pusės — tekstilės įmonė, 
kurioje dirba 1200 darbininkų, turi moder
niškiausias mašinas, turi savo restoraną, 
savo vonias, savo ligoninę... Jos savininko 
metinis pelnas siekia 2.000.000 dolerių.9

Smulkioji vidurinė klasė T ' 
sudaro Artimuose Rytuose niaują ir- dina
minę jėgą. ’Ankščiau buvo viršūnėje pasai, 
(kilnieji), o felasai ir beduinai — stovėjo 
ant paskutines pakopos.' Sakoma, kad ‘ Idar 
neseniai visuose arabų kraštuose visus 
sprendimus' darė tik 30 asmenų. Bet gi 
šiandien reikia prie jų priskirti pirklius, in
žinierius advokatus, gydytojus, mokytojus, 
studentus. ’Šie visi ir sudaro arabų pasaulio 
viltį, o kartu ir jo didelį pavojų.-Kuriuo ke
liu pasineš toji masė? Aišku, kai kurie iš 
jų mėgins sudarinėti taip vadinamas demo
kratines vyriausybes, bet arabų masė tebėra 
politiškai tamsi, ir, nežinia, kas iš tų mė
ginimų išeis... Pagaliau jūs negalite išlai
kyti iki galo rinkimų laisvės ten, kur gen
ties vyresnysis, yra despotiškas viešpats sa
vo gentyje. Neseniai, Sirijos parlamente 
diskusijos buvo ’tokios aistringos, jog „vy
resniųjų” grupė su ginklu rankose atsigrę
žė prieš opoziciją ir sesija turėjo būti nu
traukta. Beto Irake, kur feodalinė sistema 
yra pikčiausia, jaučiama jau tam tikros pa
žangos politinėje santvarkoje. Juk ten kai 
kurie vyresnieji (šeikai) valdo po 40.000 
hektarų latifundijas ir gauna į metus apie 
250.000 dolerių. Irako vyriausybė nėra dar 
šiandien pakankamai stipri, kad galėtų gal

voti apie tų milžiniškų plotų nusavinimą* 
nors kolonizacijos planai palengva ir vyk
domi. Visa apleistoji žemė buvo išdalyta 35 
hektarų didumo sklypais, ir kiekvienas, ku
ris nori žemę dirbti, gali tokį sklypą gauti. 
Po penkių valdymo metų jis tampa jojo sa
vininku. Vyriausybė yra įsisteigusi pavyz
dinius ūkius, kur kolonistas gali gauti sėk
lų ir veislinių gyvulių. Egipte ir Palestino
je, taip pat yra vykdomi panašūs planai.

Socialinė reforma .
yra palietusi plačiai ir darbo sritį. Iki šiol 
darbininkas neturėjo jokios juridinės ap
saugos. Vaikai dirbo fabrikuose po 10 vai. 
per dieną. Ten, kur švietimas yra priver
čiamas, įmonės savininkas duoda pusę va
landos skaitymui bei rašymui po devynių su 
puse darbo valandų. - •

Žmonės, kurie bando reformuoti arabų 
gyvenimą, yra reikalingi gerų technikų ir 
administratorių. Bet jie nori būti tik pa
tariami, o ne kontroliuojami. Arabas nepa
sitiki angliškuoju imperializmu. Tačiau, 
nors jo manymu, anglu kariuomenės ati 
traukimas iš arabų kraštų būtų geras daik
tas, vis dėlto jis pats nori tuo klausimu tar
ti savo žodį... Prancūzams arabas jaučia 
neapykantos: mat, dar 1945 metais prancū
zai mėgino užgniaužti arabų opoziciją ka
rinėmis pajėgomis. Galima drąsiai teigti,

(2)
Jei jau kur išleidžiama pašto ženklai, tai 

pagrindinės už juos pajamos eina pašto 
naudai, gi visokį priedai — kultūros, lab
daros ir pan. reikalams. Ar tie vadinami 
paštai ką nors gavo iš pašto ženklų leidėjų? 
Kainos pašto ženkluose buvo gan padoriai 
įrašytos, pav. 5+5 M, 030+1.70 ir.pana
šiai! Taigi ir pagrindinė ir pridedamoji...

Augsburgo Raudonojo Kryžiaus skyrius 
išleido iškarto krūvą pašto ženklų ir blokų. 
Taigi, ne paštas . . . Tie pašto ženklai ir 
blokai turi ir pagrindines ir pridedamąsias 
kainas. Kokiems gi tikslams?
Platindamas (šiaip pašto ženklų platinti ne
reikia — eiliniai piliečiai vis vien juos per
ka korespondencijai apmokėti, gi filatelistai 
— savo rinkiniams) šiuos „pašto ženklus” 
R. K. visur siuntinėjo savo platintojus, ku
rie gaudė nenusimanančius ir pradedan
čiuosius filatelistus ir įkalbinėjo padaryti 
„biznį’. Daug kur jiems pavyko. Ne vienas 
man gyrėsi prisipirkęs už tūkstančius no
minaline kaina! Vėliau buvo raštu verbuo
jama per R. K. skyrius platintojai. Siūloma 
paskatinti savuosius įsigyti reikšmingus ir 
istorinius pašto ženklus už nominalinę 
kainą, gi iš svetimtaučių esą galima ir už
dirbti. Matyt, kad labiau įsitikinti pašto 
ženklų tikrumu, pažadama „pasistengsime 
pravesti per tarptautinę pašto ženklų kata- 
logizacija” .

Kaip gi galima platinti ir vadinti „pašto 
ženklus” pašto ženldais, jei daf tik bus da

Ketvirtadienis 1948 m. spalio 17 d.

kad ilgam laikui Prancūzija negalės prisa- 
artini prie Artimųjų Rytų. Arabas yra taip 
pat griežtai antisionistas. Vadinasi’, bus be 
galo sunku taikingai išspręsti Palestinos 
problemą. Arabų valstybės pasižymi solida
rumu: po demonstrantų malšinimo Kaire, 
visuose arabų kraštuose pasigirdo įtūžę pro 
testai už Egipto „kankinius”. Kiekviena 
prievarta arabus vis daugiau ir galingiau 
jungia. Bet stipriausias visus arabus jun
giantis saitas yra sionizmas.

- Taigi, klausiama,
į kur nukryps arabai? Gal būt, link 

; , • Rusijos?
Sovietų Sąjunga yra stipriai užinteresuota 
arabų'kraštų evoliucija. Kiekvienoje sosti
nėje Sovietų Sąjungos diplomatinės atsto
vybės dirba su didžiausiu personalu, daug 
didesniu už Amerikos,: nors sovietų preky
biniai reikalai yra žymiai mažesni. Kiek
viena sovietų atstovybė sudaro propagan
dos centrą. Kremlius pasirodė labai jautrus 
Rusijos musulmonų interesams ir išnaudojo 
kiekvieną progą sustiprinti saitus tarp so
vietų musulmonų ir arabų valstybių musul
moniškojo pasaulio. Didelis skaičius rusų 
atvyksta dabar į Azhar, į didįjį musulmonų 
universitetą. Tuo metu, kai anglai kreipia 
savo propagandą į miestų aristokratiją ir į 
kaimų vyresniuosius, rusai eina į darbinin
kus, į smulkius pirklius, j ūkininkus... Ru- 

(nukelta į 4 p.)

Lietuviški pašto ženklai Vokietijoje
roma žygių, kad jie patektų į tarptautiniu* 
katalogus? Jei kyla klausimas ar bu* 
įtraukti į tarptautinius katalogus lokaliniai 
Cottbus pašto ženklai, kuriais miesto bur
mistras padarė puikų biznį ir kurie vi* 
dėlto buvo naudojami korespondencijai ap
mokėti, tai ar ne per daug žada Augs
burgo R. K>? :• i n

Lietuvoje savo laiku buvo išleisti Žiemos i 
Pagalbai ženklai, kurie buvo pardavinėjami 
paštuose, turėjo pašto ženklo formą”ir buvo 
galima klijuoti ant laiškų propagandos tiks- > 
lit Panašūs buvo ir Vilniui Vaduoti Sąjun
gos išleisti ženklai. Vis dėlto nieks jų pašto f 
ženklais nelaikė ir tokiais nereklamavo.

Kad ir geriausiam tikslui, kad ir karš
čiausiam reikalui pinigus iš nenusimanan
čių traukti tokiu būdu, tuo labiau tokios 
viešos įstaigoms kaip Raudonasis Kryžius 
ar Lietuvių „Tremtinių Bendruomenės Komi
tetas, nederėtų.

Labai gaila, kad prie tokių „pašto ženklų” 
leidimo ir platinimo prisideda viešos įstai
gos. Dar labiau gaila, kad seni filatelistai 
tyli ir nieko nedaro, kai jų jaunieji kolegos 
apgaudinėjami ir išviso filatelijos arkliuku 
joja . . . dviratininkai. - .

Aš manau, kad visų šitų „pašto ženklų” 
leidėjų tikslas „įamžinti” ar „atminti” vis 
dėlto bus pasiektas. Visi, kurie pirko iž 
tikėjosi perką pašto ženklus, minės ilgai! 
Ir, neduok Dieve, kad tas atminimas nebūtų 
per kartus tarp svetimtaučių!

A. luškoniškis.
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HENR. ŽEMELIS

Per sugriautą Vokietiją
(Keliaujančio stebėtojo užrašai)

dabar vyrauja didelė netvarka, tarpusavi 
ginčai, nesusipratimai ir politinės žudynės. 
Iš viso, graikai daro nekokį įspūdį ir toji 
garsioji Graikija, apie kurios istoriją, me
ną, mokslus, mes mokomės gimnazijose, ar 
universitetuose, nieko bendro neturi su da
bartine Graikija. Mes per daug kur ši.1 
prasme Buvome teoretikai ir tik šiandien, 
atsidūrę Vakarų Europose, tautų bendruo
menėje, matome viską ne per gražiuosius 
literatūros akinius, o turime progos patys 
įsitikinti ir pervertinti. Ar mes kartais ne
buvome per blogos nuomonės apie save ir 
per geros apie kitus? Šiandien mes tar ste- 

•i

Kada tai buvo didžioji Vokietija. Galėda
vai be jokių formalumų, pav., iš Karaliau

čiaus pasiekti Berlyną, Miuncheną, Freibur- 
gą, Frankfurtą, ar Hamburgą. Gi nacių val
džia norėjo dar daugiau. Jie norėjo be jo- 

,kių formalumų važinėti po visą Europą. Ži
noma, tada tik jie važinėtų, o mes dabarti
niai DP, geriausiu atveju lygintume su
griautų miestų griuvėsius, na, ir, turbūt, 
susilauktume panašaus, kaip tie griuvėsiai 
likimo. i r

Deja, viskas pasikeitė. Iš gražiosios Vo
kietijos šiandien tik liko griuvėsiai, ašaros 
ksnčios ir atpildas už padarytas skriaudas- 
Šiandien vokiečių tautoje vyksta didelė dva
sinė revoliucija, nes jie turi apsiprasti su 
tuo, kas jiems šimtmečiais nebuvo matoma 
ir žinoma. Jie turi pergyventi žiauraus ka
ro padarinius ant savo pečių. J

Šiandieninė Vokietija yra okupuota sąjun
gininkų kariuomenės ir padalinta j 4 zonas, 
keturius hermetiškai uždarytus vienetus. 
Tiesa, šiandien daug kalbama apie zonų pa
naikinimą ir amerikiečiai jau ėmėsi kon
krečių priemonių ūkiniam zonų sujungimui, 
tačiau ar pavyks pašalinti susidariusią pra
rają tarp Rytų ir Vakarų — dar didelis 
klausimas. Vokietijoje ateitis kelia visiems 
didelio rūpesčio ir nuo tinkamo šios prob
lemos sutvarkymo, kaip pastebi užsienio 
spauda, priklausys pastovios taikos (gyven
dinimas.

įdomios ir mums tremtiniams šios proble
mos, tačiau mes esame tik eiliniai DP ir 
savo smalsumą galime patenkinti tik tuo, ką 
pasako radijas, ar parašo laikraščiai. Mi
nimų zonų hermetiškumas turi' (takos ir j 
mūsų padėt}, bei gyvenimo sąlygas. Bend
ras moralinis ir materialinis amerikiečių, 
anglų ir prancūzų požvilgis ( gyvenimą, po
litinį nusiteikimą bei eilinį žmoniškumą gy<- 
vai atjaučiamas tremtinių stovyklose bei 
kolonijose. Užtat greta-didelio mūsų gyve
nimo panašumo visose trijose zonose; mes 
rasime charakteringų skirtingumų.

0 kur tų lietuvių tremtinių nėra? Visose 
zonose, visuose miestuose ir net miesteliuo
se. Jumoristai juokiasi, kad šiandien Vokie
tijoje „viešpatauja” lietuviai ir tiek įsidrą- 
lino, kad vienus vadina tiubingiečiais, kitus 
r- augsburgiečiais, o dar kitus — hambur- 
fiečiais. Taip, visur lietuviai, ir ne tik Vo
kietijoje, bet galima drąsiai tvirtinti, jog 
mažai suskaičiuotume kraštų, kur nerastu
me gyvenančių lietuvių.

Neseniai kelionėje sutikau seną prietelių. 
Išsikalbam. Pasirodo jis važiuoja tiesiai iš 
Graikijos. Ir ten gyvena lietuviai, tiesa ne
daug, tik apie 20 asm. Visi gyvena kaip tik
ri „Dievo paukšteliai”. Ten Unrra užsienie
čiais nesirūpina ir taip pat graikai nekrei
pia i juos jokio dėmesio. Gyvenk, kaip iš
manai ir daryk ką nori, o jeigu neturi ką 
valgyti, tai „pasigaląsk” peilį... Žinomai 
lietuviai šiuo patarimu nesinaudoja, tačiau 
Graikijoje, mano prieteliaus žodžiais, dar" ir

J. Kruniinas

Daina* apie geležinkelietį
Beržus švinas kapojo kaip lietus.
Ir plentuos sproginėjo granatos.
Buvo senas jisai gelžkelietis — 
O sūnus devyniolikos metų.

Priešų voros net miestuos netilpo.
Ir kulkosvaidžių ugnys šakojos.
Dvi dienas jisai kovės prie tilto, 
Trečią dieną sugrįžo namo jis.

Rado motiną varstant rožančių . 
Sunerimusią, liūdną ir vieną.
Jo sūnus vis dar kovėsi Šančiuos, 
Ir sugrįžo ketvirtąją dieną.

Ir tada rūsčios žinios atskrido, 
Ir grėsmė viršum krašto pakiboi 
Tarsi maras, siaubingas ir didis, 
Priešai puolė į mūsų sodybas.

Vasarojuje šautuvai plakės.
Ūžė medžiai sutemstant ir švintant ’
Gelžkelietis į sūnų pasakė:
— Savo kraštą mes turim apginti.

: _ ’ • ’ ' i t
— Tave šaukia brangi šalis mūsų.
— Eik, kad laisvė žydėtų mūs kloniuos. 
Tyrą ašarą braukdams nuo ūsų 
Pabučiavo jis sūnų kelionėn.

Ir išėjo sūnus. Ir negrįžo.
Dienos temo vienodai ir lygiai.
Partizanų kapuos naujas kryžius 
Atžymėjo jo narsųjį žygį.

Ošia pušys išlakios ir kilnios.
Liūdnai supasi vinkšnose vėjas.
Nuo Šiaulių, Kretingos — ligi Vilniaus 
Maras Lietuvą vėliak užliejo.

Bet sukauks dar patrankų perkūnai, 
Vyties kryžius sužvengs kraštui širmas. 
Trečią priespaudą sveikinsim griūnant, 
Kaip birželyje sveikinom pirmą.

Vai dar plaksis, dar kris, švino lietūs, 
Oš laukai, tarsi vėtroje jūra.
Todėl rymo liūdnai gelžkelietis, 
Kad daugiau jis sūnų nebeturi
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bime, kai kur pečiais traukiame ir ne pas 
vieną mūsiškį pradeda atsirasti nusivylimo 
žymės.

Graikijoje netrūksta daržovių, vaisių, žu
vies, vyno ir cigarečių. „Prekybininkai pri
stato viską, tik turėk pinigų. Kainos aukš
tos. Klimatas šiltas ir visi vaikšto su bal
tais rūbais. Nors jie ne perdaug dideli šva
ros mėgėjai, tačiau baltas rūbąs juos švari
na. Mano prietelius buvo nustebintas mūsų 
gyvenimu Vokietijoje — apie jį turėjo labai 
mažai žinių. Atsisveikinau su „graiku” ir aš 
patraukiau toliau per prancūzų zoną.

Nedaug čia gyvena lietuvių,, palyginus su 
kitomis zonomis, tačiau visi gyvena gerai iš 
galbūt geriau, negu kitur. Pirmoji pirmeny
bė, dėl kurios jie visiems giriasi — priva
tus gyvenimas. Čia jautiesi laisviau, dau
giau erdvės turi savo veiksmams, mažiau 
vienas kitam „laipioji” ant kulnų, mažiau 
pagrindo apkalboms ir intrigoms. Čia sodų 
ir vaisių kraštas, bulves taip pat neskai
čiuoji štukomis, bet iš gaunamo davinio 
prisisotinti sunku. Su vietiniais gyventojais 
— švabais — santykiai geri, turbūt dėlto, 
kad lietuviai nepasižymi kitų tautybių tra
diciniais „aipatais”. privatus gyvenimas ir 
maisto klausimas reikalauja ir didesnių iš
laidų, atsieit, pagal turimus patogumus di
dėja ir reikalavimai. Reikia ir už butą — 
kambarį užsimokėti ir kokį daiktelį (kad ir 
virtuvei) įsigyti.

Tiubingenas yra prancūzų zonoje gyve
nančių lietuvių centras. Čia, yra Wiurtem- 
bergo apygardos LTB vyr. Valdyba., pran
cūzų zonoje gyvenan. lietuvių įgaliotinis. 
Taigi, nors skaičiumi ir maža lietuvių ko
lonija prancūzų zonoje, tačiau čia yra tvar
komi bendrieji mūsų tremtinių reikalai. , 

fTiubingene teko -nakvoti pravažiuojan
čių nakvynės namuose. Atėjau vėlai įr įsi
kalbėjau su vienu vokiečiu. Pasisakė, kad tik 
dabar, grįžtąs iš rusų zonos. Man įdomu 
pasidarė: v,. ;

Kaip gyyena anoje pusėje?,Gal tep, ge
riau, negu čia? — paklausiau jį. ~ v

Jis tik ranka pamojo ir pradėjo pasako
ti. Pradžioje man parodė komunistų .parti
jos pažymėjimą — priklausąs Vokietijos ko
munistų partijai nuo 1926 metų. Po tp pa
rodė dar Dachau KZ pažymėjimą — sėdė
jo 6 metus su visa šeima. Pamatęs tuos 
pažymėjimus, mano paklausimai pasidarė 
santūresni, tačiau labai nustebau, kai mano 
kaimynas pradėjo su visišku vokišku atvi
rumu piešti anos pusės gyvenimą. Prie 
kiekvieno žodžio aš tik girdėjau „fuchtbar”. 
Mano pasakotojas iš profesijos kino opera
torius, gyvenąs Dortmunde, kilimo iš Vei
maro ir kaip atrodo, buvo nuvažiavęs ap
lankyti savo tėviškę ir norėjęs ten pasilik
ti. Man asmeniškai jis papasakojo jau ži
nomus faktus, tačiau jis tiesiog karščiuoda
masis aiškino:

— Kaip galima taip elgtis su žmonėmis?
Papasakojo tokį nereikšmingą įvykį, kad 

jam einant gatve, du vaikai valgė cukrių 
gi pro šalį eidami kareiviai, atėmė iš jų t| 
cukrų ir patys suvalgė.

(bus daugiau:
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Atžalyno
Atsitiktinai atsidūręs į Ravensburgo lie

tuvių Dramos studijos „Atžalyno” vaidini
mą, turi konstatuoti, kad šioje kolonijoje 
tikrai .auga atžalynas, kuris vertas rimto dė
mesio. Gimnazija, pradžios mokykla vaikų 
darželis, prekybos mokykla, dramos studija, 
tai atžalyno šakos, kurios teikia daug vilčių. 
Mažoje 450 asmenų kolonijoje sėkmingai 
veikia įstaigos, kurios reikalingos sutinka
mos kultūringoje ir sąmoningoje bendruo
menėje.

Nenagrinėjant smulkiau visų gyvenimo 
tričių, apsistotina tik ties meniniu gyveni
mu, kaip kontrastu tam, kas ligi šiol spau
doje tuo reikalu parašyta, o kas ištikrųjų 
gyvenime yra.

Taigi, visų pirmiausia bendrai pažymėti
na, kad šioje kolonijoje meninis gyvenimas 
yra pasiekęs aukštą lygį ir reiškiasi įvairio
mis formomis, nors dar ne visos jėgos vi
siškai įtrauktos į darbą ir tinkamai išnau
dotos.

Vos praūžus karo audrai ir nustojus gink 
lams veikti, čia suorganizuotas meno an
samblis, kurį sudarė solistai, choras ir tau
tinių šokių grupė. Tai vienas pirmųjų an
samblių, stipriai pasireiškęs ištremtyje. Gai
la, kad dėl chorvedžio ir kai kurių stipres
nių choristų išvažiavimo šių metų pradžio
je jis iširo. Per trumpą savo gyvavimo'lai
ką jis yra apie 40 kartų koncertavęs oku
pacinei kariuomenei, išvietintiesiems ir vie
tos vokiečių visuomenei. Šiuo metu vėl no
rima atgaivinti meno ansamblį, bet neturi
ma chorvedžio. Dabar veikia užsilikusi iš 
buv, ansamblio tik tautinių šokių grupė, 
kuri yra įsijungusi J vad. Unrros teatrą.

Lygiagrečiai su meno ansambliu dar pra
ėjusių metų vasarą suorganizuotas Dramos 
ratelis, kuris šiuo metu yra pavirtęs į Dra
mos studiją, dirbančią reguliariai ir siste- 
matingai. Studijai vadovauja režisorė Gus- 
taitienė Aleksandra, dirbusi Šiaulių, Klai
pėdos ir Kauno teatre artiste. ’Dėka jos ne- 
palaužjgmo entuziazmo ir atsidavimo darbui 
pastatytos jau penkios premjeros. Vaidinta 
Antano Gustaičio „Sekminių vainikas”, Pet
ro Babicko „Gintaro žemės pasaka”, Petro 

■ Vaičiūno „Nuodėmingas Angelas”, Adomė
no „Svetimos plunksnos” ir Kazio Binkio 
„Atžalynas”. Studija suruošė 16 spektaklių, 
gastroliuodama Tuebingaene, Biberache, 
Wangene, Kemptene, Memmingene, Wuerz- 
burge, Wiesbadene ir kitur. Studijos bran
duolį sudaro apie 14 asmenų, kurie pagal 
reikalą visuomet papildomi. Pavyzdžiui, 
„Atžalyną’ statant, studijai talkininkavo 
gimnazija.

Po kiekvieno naujai pastatyto veikalo da
romi recenziniai susirinkimai, kuriuose nag
rinėjamas veikalas, režisūra ir vaidyba. Šio
je srityje Dramos studijai eina talkon Spau
dos ir Informacijos skyrius, kuris ėmėsi šių 
susirinkimų iniciatyvos. Susirinkimai yra 
reikšmingi tuo, kad juose pipildomi Dra-

paraJ.ėje
mos studijos teoretiški ir praktiški darbai 
recenzentų ir visuomenės pasisakymais.

Dramos studijos darbas vertas dėmesio. 
Jos veikla duoda dvejopus rezultatus. Iš 
vienos pusės studija ruošia aktorius, o iš 
kitos pusės teikia visuomenei vaidinimus. 
Žinant, kad studijoje nėra nė vieno profe
sionalo aktoriaus, išskyrus režisorę, jos dar
bas įgyja dar didesnę reikšmę. Jis labai pa
našus į Vilniaus lietuvių teatro veiklą lenkų 
laikais. (bus daugiau)

Dieni’ angoje.
TIK NIEKAM NESAKYK!

Sako, kad džiaugsmas nėra tikras, jei juo 
nepasidalini su savo draugu. Taip pat ir ne
laimė pasidaro daug mažesnė, jei ja pasi
dalini su savo bičiuliu, jam atveri .savo šir
dį.

Tai labai gražu. Taip ir turi'būti. Toks 
jau mūsų tautiečių būdas. Mes esame labai 
ir labai atviri. Ir kaip gi tu dabar, žmogau, 
nepasakysi savo, draugui, jei ką nors labai 
įdomaus, svarbaus sužinojai, kas į tavo var
ganą gyvenimą įnešė mažą šviesos kibirkš
tėlę. Tegu ir jis, tavo geras bičiulis, apie 
tai žino. Kodėl jam nesuteikti to paties 
džiaugsmo, ką ir tu pergyvenai.

Taip pat pasisakome ir apie mus palietu
sias nelaimes. Gal būt nedaug kam pasisa
kome, ką mes tik vieni turėtume žinoti, b’e't 
vis tiek pasisakome.

Žodžiu, ir vienu ir kitu atsitikimu mes 
būname gana atviri. Pasakome savo drau
gui bei bičiuliui, tas vėl pasako savo prie- 
teliui ir taip labai dažnai iš burnos paleistą 
žodį nebesugaudome, nebesugrąžiname, ir 
jis nuostabiai greitai pasiekia visas lietuvių 
kolonijas. Rodos, nieko pikto, jei gera žinia 
pasiekė visus lietuvius, jei apie tai, kas ta
ve slegia žinai tu ir tavo draugas, o ga
liausiai sužino ir visi tautiečiai. Gal būt 
atsiras daugiau geradarių, kurie tave supra 1 
ir ateis tau į pagalbą.

Gerai, kada į viską žiūrima idealistinė
mis akimis, kada pats nieko nemanydamas 
blogo, tikiesi, kad ir tavo visi bičiuliai yra 
tokie pat. O vis dėlto būtų geriau, kad mes 
nebūtumėm tokie atviri ir labiau sukąstu- 
mėm dantis. Plepūmas mums daug daugiau 
pakenkia, negu padeda. Juk mes turime ei
lę pavyzdžių, kada mūsų tautiečiai nuken
tėjo tik nuo mūsų plepumo. Ypač nieko ne
privalome kalbėti apie tuos asmenis, kurie 
gyvena tenai. Nieko. Šimtą kartų geriau 
bus, jei apie-fenai gyvenančius nežinosiu aš, 
tu, jis. Tada nežinos ir tas, kuriam nerei
kia tai žinoti ir mes nebūsime to žmogaus 
nelaimės kaltininkais, nebūsim jo duobka
siais.

Apskritai, susivaldymas plepume mums 
nepakenks, o daug kam padės. Jei jau ką 
nors reikia būtinai pasakyti, tai žiūrėkime 
kam ką sakome. Ne viską ir tavo draugas 
turi žinoti, ką tu žinai. Vytautas Prutenis

Ketvirtadienis 1946 m. spalio 17 <1

Su kuo ...
(atkelta iš 2’p.)

sija atvirai yra užėmusi poziciją prieš ara
bų „okupantus” ir sugeba pravesti labai at
sargią antisionistinę mintį. Bet rusų bolše
vikinei propagandai nėra lengva: mat, ara
bas yra didelis individualistas, ir komunis- * 
tų partija neturi didelio pasisekimo. Komu
nistų programos skelbiamos labai nuosai
kiai. Jos yra tokios,' kad jas būtų galima • 
vadinti greičiau socialistinėmis. Jei nieko 
neįvyktų, arabų pasaulis galėtų nusigręžti 
Sovietų Sąjungos pusėn.

Kokia gi Amerikos padėtis?
Arabų pabudimo nuopelnas priklauso da- 

dele dalimi amerikiečių universitetui, įsteig
tam Beirute prieš 80 metų. Didelis arabų 
vadų skaičus yra tą universitetą perėjęs. 
Amerikiečių mokyklų pilna Kaire, Alepe, 
Damaske. Karas davė suprasti arabams, 
jog Amerika yra galingiausioji valstybė. 
Bet Amerikos abejingumas dėl gyvų prob
lemų arabų valstybėse yra sukėlęs tam tik
ro nusivylimo amerikiečiais, nors šiuo me
tu vis dėlto Amerika turi labai didelį pres
tižą arabuose. Amerika galėtų daug pla
čiau išvystyti savo prekybą arabų valstybė
se. Juk 50 milijonų arabų būtų reikalingi 
šaldytuvų, automobilių, mašinų etc. Bet to 
tikriausiai neužtektų. Amerika turėtų eiti į 
Artimuosius Rytus padėti’ arabams sukurti 
laisvas ir demokratingas valstybes. Ameri
ka turėtų steigti daugiau mokyklų, daugiau 
universitetų, siųsti daugiau technikų, finam 
sistų, agronomų, keistis studentais ir. duoti 
daugiau informacijų apie Ameriką. Šimtme
čius arabai buvo valdomi svetimų tautų, 
juos išnaudojant. Amerika galėtų jiems va
dovauti, jiems padedant, o kartu padedant 
ir visam pasauliui...

Dr. B. D.

IR SPAUDA TRUKDANTI LENKŲ 
REPAtRIJACIJAI

Lenkai išeivijoje turi daug laikraščių 
ir išleidžia nemažai knygų. Laisviausia 
lenkų spauda išeinanti Italijoje, Angli
joje, JAV ir Prancūzijoje. Namaža šios 
laisvosios spaudos patenka ir Vokietijoje 
gyvenantiems lenkams; Tačiau stovyklose 
laikyti juos esą draudžiama, nes jie 
trukdą sąjungininkų sumanytą lenkų pu
siau priverstinį repatrijavimą. Tokius 
laikraščius iš lenkų atima, o jų platinto
jus kai kuriais atvejais net šalina iš sto
vyklų. |
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