
Spėjimams 
pasitvirtinus

Kas seka amerikiečių valdomoje zonoje ang
lų ir vokiečių kalbomis išeinančią periodinę 
spaudą, tas galėjo pastebėti, kad paskutiniuoju 
metu vis dažniau pasirodo straipsnių, tiesiogi
niai paliečiančių ir mus. Vieni jų apsiriboja 
užsieniečių paminėjimu apskritai, kiti eina to
liau — išskiria pabaltijiečius, treti vardija jau 
paskiromis tautybėmis, neaplenkdami ir mūsų, 
lietuvių. Pirmąjį žvilgsnį metus, tektų pasi
džiaugti, kad apie mus pradedama rašyti. Ra
šymas spaudoje — tai jau vertinimo pradžia. 
Atsieit, mūsų klausimas judinamas. O tokiu 
atveju jau galime tikėtis ir greitesnio jo iš
sprendimo.- Juk niekas kitas neturėtų būti tuo 
daugiau suinteresuotas kaip mes patys.

Tačiau nepakanka, kad apie mus rašoma. 
Daug svarbiau yra tai, kas rašoma ir kiek pa
galiau tų padažnėjusių straipsnių turinys atitin
ka faktišką tikrovę. Tai, iš tikrųjų, svarbiausia. 
Turime tačiau pripažinti, kad jiems šio objekty
vumo kaip tilc ir trūksta. Jie aiškiai neplaukia 
iš geros valios ir noro bešališkai nušviesti da
bartinę mūsų būklę, kurią pakankamai gerai 
pažįsta mus globoją amerikiečių pareigūnai. Ki- 

,tu atveju „Stars and Stripes“ nebūtų sausio 
21 d. teigęs, kad „daugelis pabėgėlių, (DP) gy
veną, palyginti, prabangiose UNRRos stovyk
lose".

Bet ne čia esmė. Šiandien mums, visko ne
tekusiems ir tik gyvybes išsigelbėjusiems, bet 
vilties geresnių laikų sulaukti nepraradusiems, 
ne taip jau ir svarbu, ar tų kelių kvadratinių 
metrų kampą, kurį mes kiekvienas savo dispo
zicijoje turime perpildytose kareivinėse, pare
montuotose arklidėse, lentiniuose barakuose, 
nenaudojamų fabrikų halėse ar pagaliau priva
lių namų pastogėse, kas „prabangia stovykla“ 
ar juos atitinkančiu vardu pavadins. Mes džiau
giamės ir dėkojame globėjams už tai, ką mes 
turime bei gauname. Gal tektų ta proga tik 
viena pastebėti, kad mes savo krašte tokios 
„prabangos“ tikrai nepavydėtume ir mažiau 
nuskriaustiems, kaip mes šiandien esame.

Kitas reikalas yra išsiaiškinti, iš tos ar dar 
piktesnės informacijos plaukia ir kokius tikslus 
iš tikrųjų jos turi. Atsakymo čia netenka per 
daug ilgai ieškoti. Tame pat laikraštyje tuoj 
pat toliau rašoma: „Jie (t. y. pabėgėliai) vokie
čių tarybos amerikiečių zonoje yra charakteri
zuojami kaip nacių bendradarbiai bei simpati- 
kai ir pasiūlyti generolui Lucius D. Clay grą
žinti juos į savo namus.“ O augsburgiškis 
„Schw. Landeszeitung“ viename paskutinių nu
merių taip išsigalvoja: „Kas nepažino tipų, kurie 
„vokiečių policijos tarnyboje“ rodėsi fašistiš- 
kiau už aršiausius partijos narius ir turėjo visas 
pirmenybes, kurių trūko vokiečių gyventojams. 
Ar daugelis iš Baltijos valstybių, iš Ukrainos 
ir — beveik neįtikėtina — iš Lenkijos nebuvo 
savanoriai „Fūhrerio pasekėjai?“

Tikrai galėtume manyti, kad aukščiau paci
tuotosios eilutės liečia ką nors kitus, tiktai ne 
mus, lietuvius, jei ne augsburgiškio vokiečių 
laikraščio pasisakymas. Ir, iš tikrųjų, kas bent 
šiek tiek įsivaizduoja nacių šeimininkavimą už
imtuose kraštuose, o ypač tuose, kurie įėjo į jų 
pretenduojamą erdvę rytuose, pirmoje eilėje 
Lietuvoje, kas nors kiek girdėjo apie vieningą 
ir atkalu lietuvių priešinimąsi naciams prieš nie
ko gera mums nežadančias jų užmačias, kas pa
galiau pastebėjo tiesų ir aiškų tautinį lietuvio 
charakterį, istorijos bėgyje ne kartą pasireiš
kusį išmintingais, toli numatančiais sprendimais, 
— tas nieku būdu nedrįs mesti mums neužtar
nauto priekaišto — bendradarbiavimo, simpati- 
zavimo ar bent pataikavimo naciams.

Ar nepasitvirtina oficialiai dabar tai, ką mes. 
Naujuosius metus pradėdami, mėginome įspėti: 
noras nukreipti dėmesį nuo savęs, nuo tikrųjų 
kaltininkų? To akivaizdoje ir dar nešvankiai 
provokuojami, nebegalime susilaikyti ir mes at- 
yiresnio žodžio nepasakę.

Nekalbėsime apie tai, kas pragaištingąjį na
cių rėžimą susikūrė, išsiugdė,, jį, engiantį už
kariautąsias tautas, visokeriopai rėmė, jo va
dams entuziastiškai „Sieg Heil“ šūkavo ir, pri- 
mynę savo aukas, pasauliui išdidžiai „Deutsch
land ūber alles in der Welt“ skelbė. Šiandien 
šie dalykai per daug jau gerai žinomi. Tiems, 
kurie savo vadą dievino ir jo pažadais gyveno, 
aišku, buvo išskaičiavimas arba naciais būti, 
arba su jais bendrauti, arba jiems simpatizuoti, 
pataikauti. Juk neveltui buvo viešai būbnijama, 
kad ten, „kur vokiečio padas rytuose žemę pa
lietė, po šimtmečio jų Šimtas lopšių kabės“. Juk 
neveltui gėrybių gėrybės be pertrūkio penkeris 
metus iš visų užimtųjų Europos kraštų i rei-hą 
plaukė, kai tuo tarpu darbo vergai alinamo 
srityse ir alko, ir šalo, ir nudriskę vaikščiojo, 
nekalbant jau apie neišrinktųjų rasės žmogaus 
sudaiktinimą, išniekinamą ir nužmoginimą. Juk 
neveltui jau vaizdavosi ir iš dalies realizavosi 
„naujoji“ Europa, kurioje pateptieji galėjo val-

(Tęsinys 6 pusi.)

Prezidentas Trumanas nepamiršta DP
Svarbesnės jo kalbos mintys

Sausio 21 dieną prezidentas Trumanas pada
rė kongrese metinį pranešimą.

Kalbėdamas apie valstybės biudžetą, pami
nėjo, kad UNRRA-os reikalams 1947 m. numa
tyta 1.200.000.000 dolerių.

Toliau palietė saugumo reikalus. Jis sako: 
„Mūsų tautinis ir pasaulio saugumas reikalauja 
pakankamų ginkluotų pajėgų, ypač užjūryje“. 
Prezidentas Trumanas pasakė, kad viešpatau
jantis faktorius tampa „reikalavimu kariuome
nei, kad ji būtų pakankamai stipri savo misi
joms atlikti“?*

„Aktyvioms kovoms sustojus nereiškia, kad

Jungtiniu Tautu visumos suvažiavimas
Jungtinių Tautų visumos suvažiavime vyksta 

intensyvus darbas. Šiai organizacijai uždedama 
nepaprastai didelė atsakomybė. Todėl Jung
tinių Amerikos Valstybių užsienių reikalų mini- 
steris James F. Byrnes kvietė greitai pradėti 
darbą saugumo reikalais. Nedelsiant buvo su
daryta vienuolikos narių saugumo taryba, kad 
ji, anot Byrnes, esant reikalui, galėtų pa
naudoti jėgą nuo agresijos apsisaugoti ir taikai 
atstatyti. Ypatingai pažymėjo jis JAValstybių 
bendradarbi.'~imą naujoje JT Organizacijoje.

„Prieš 25 metus“, pareiškė Byrnes, „Ameri
koje mes nežinojome mūsų tikro atsakingumo. 
Bet mes kartu su kitais per patyrimą išmoko
me, kad šiuo metu tiek JAValstybėŠ, tiek jos 
žmonės yra giliai įsitikinę atsakingumu. Šiuo 
metu jų naudai aš įsipareigoju nuoširdžiausiam 
bendradarbiavimui“.

Toliau jis pridūrė, kad tiek didelės, tiek 
mažos valstybės turi prieiti prie tos pažiūros, 
jog jų jėgos, kaip švenčiausias patikėtinis, būtų 
naudojamos ne savo egoistiems tikslams, bet 
visų žmonių gerovei“.

Taip pat jis perspėjo, kad JTOrganizacija 
nebūtų pradžioje apkrauta įvairiomis problemo
mis, laukiant, jog jos „magiškai išsispręs“.

Storas debesis paskutiniu metu užslinko ant 
Prancūzijos. Staigus de Gaulle atsistatydinimas 
ir jo išvykimas iŠ Paryžiaus nežada nieko gero. 
Prancūzų tauta dar neatsistojusi ant kojų, ku
rios vįs dar buvo paralyžuotos, vėl pradėjo 
klupti. Pagamintieji ramentai neišlaikė nesvei
ko kūno, ir jis nuvirto. Šį įvykį anglų dešinioji 
spauda labai skaudžiai paliečia. Tokie įvykiai 
yra nesveiki ne tik pačiai Prancūzijai, bet ir 
visą Europą veikia neigiamai. Net tarptautinėje 
politikoje jaučiama nerimo. Kiekvienas stato 
klausimą, kas bus toliau?

Ne šviesesni debesys slankioja ir Balkanų 
krašte. Ypačiai jie sutirštėjo ties Bulgarija. 
Maskvos konferencijoje trijų didžiųjų sutartas 
Bulgarijos vyriausybės praplėtimas dviems opo
zicinių partijų ministeriais nepasisekė. Tą rei
kalą turėjo sutvarkyti Maskvos atstovas. So
vietų atstovui A. Višinskiu: nepavyko vyriau

JTO gal šos bandymas
Persijos-Irano krašte vis dar neramu. Se- 

peratistinis Azerbeidžano judėjimas nenuslopin
tas, nes Irano vyriausybė yra bejėgė ką nors 
padaryti, kadangi tas kraštas stipriai saugomas 
sovietų okupacinės kariuomenės. Kada Irano 
vyriausybė siuntė savo policiją ir kariuomenę 
neramumams likviduoti, sovietų kariuomenė, 
kaip pareiškė jų atstovai, nepraleidusį toliau 
žygiuoti.

Kurį laiką vyko tiesioginės derybos tarp Te
herano ir Maskvos. Bet kaip matyti, abiems 
priimtinų rezultatų negauta. Ir dabar Irano vy
riausybė šį reikalą perduoda JT Organizacijai. 
Tai bus pirmas JT Organizacijos bandymas. 
Irano ambasadorius Londone pareiškė, kad „tai 
esąs principinis ir pagrindinis mažoms tautoms 
klausimas, atiduodamas šiai organizacijai, kuri 
yra ateities žmoniškumo ir vilties centras“.

Pagal Teherano konferencijos nutarimą, vi
sos okupacinės kariuomenės iki kovo pradžios 
turi būti iš Irano ištrauktos. Iki šiol pasitraukė 
JAValstybių kariuomenė. Anglų armija stovi 
pietuose, o Sovietų — šiaurėje.

Netolima ateitis parodys, ar sutartys yra 
vykdomos ir ar rodoma gera, taikinga valia 
taikai kurti.

Paskutiniu metu gauta žinia, kad Irano vy
riausybė atsistatydino, dėl vykstančių sunkumų. 

mes galime mūsų kovos jėgas visiškai atpalai
duoti“ ...

Prezidentas pranašavo, kad atominės bom
bos kontrolė bus atsiekta per JTOrganizaciją.

Jis sako: „Aš turiu didžiausią viltį dėl abi
pusio efektyvaus saugumo išsivystymo, kuris 
leis pilną tarptautinę naujos atominės jėgos 
kontrolę."

„Aš tikiu galimumu, kad per JTO-ją galės 
būti išvystytos aktyvios priemonės, pagal ku
rias būtų uždrausta ir neįstatymiška vartoti 
atominę jėgą naikinantiems tikslams“.

Kongresui jis pareiškė, kad „JAValstybių 

Dėl atominės energijos jis šitaip išsireiškė: 
„Mes turime taip pat kitą nepaprastos reikš

mės uždavinį — sudaryti komisiją sprendi
mams, kuriuos iškėlė atomo energijos sukurtos 
problemos. Šis klausimas yra neatskiriamai su
sijęs su saugumo klausimais. Mes turime suda
ryti apsaugos priemones, kurios reikalingos, kad 
šie išradimai tarnautų žmonijos naudai, bet ne 
dar baisesniems karams. Aš tikiu, kad šis su
sirinkimas greit priims rezoliuciją, kurią mano 
vyriausybė kartu su D.Britanija, Prancūzija, 
Kinija, Sovietų Sąjunga ir Kanada yra pasiūlę 
ir kad ypatingasis komitetas atomo klausimais 
savo darbą galės nedelsdamas pradėti.

Ne mažesnės reikšmės kalbą pasakę ir D. 
Britanijos užsienių reikalų" ministeris Ernest 
Bevin. Jis nužymėjo JTOrganizacijos uždavi
nius ir pabrėžė, kad pasaulio pakeisti vienu 
akimirksniu nesą galima, bet JTO turinti 
veikti tąja kryptimi, kad jų gyvenimas tap
tų be baimės ir laisvas. Tiek didelės, tiek 
mažos tautos turinčios kartu dirbti ir gy
venti. Pavojai išeiną iš ekonominio ir sociali
nio neteisingumo. UNRRA turinti veikti tol, 
kol ūkinis gyvenimas įeis į normalias vėžes.

Savo kalboje pasiūlė jis JTOrganizacijos

Europa apsiniaukusi
sybės praplėsti tik todėl, kad opozicijos vadai 
pareikalavo, kaip Maskvos radijas pranešė, 
„juokingų dalykų“, būtent:

„tautos susirinkimą paleisti, naujus rinkimus 
pravesti ir vyriausybę pakeisti“. Opozicijos va
dai Petkow ir Lulchew atsisakę dalyvauti esa
moje vyriausybėje todėl, kad „jų bendradar
biavimas šioje vyriausybėje būtų mažiausiai 
reikšmingas, kol svarbiausios ministerijos, vi
daus reikalų ir teisingumo, yra komunistų užim
tos".

Kaip matome, Bulgarijoj padėtis pasilieka 
nepasikeitus.

Ar Rumunijoje susidarys demokratinė vy
riausybė ir bus leista spaudos, žodžio ir susi
rinkimų laisvė, labai abejotina.

Neateina džiuginančių žinių ir iš Graikijos, 
nors čia vis dėlto rinkimai būsią numatytu lai-

Nemažiau įdomus lenkų karių L.. .... Liau
simas, dėl kurio Lenkijos vyriausybė žadanti 
kreiptis į JTOrganizaciją.

Tai vis naujagimo galybės bandymai.

Ponia Roosevelt darbin
giausias JTO delegatas
INS iš Londono praneša, kad ponia Franklin 

D. Roosevelt minima kaip ištikimiausias JTO 
delegatas. _ Buvusi pirmoji JAValstybių moteris 
nėra praleidusi nė vieno posėdžio ir labai ati
džiai išklausanti kiekvienos tautos kalbėtojus.

Graikijoje paskirti rinkimai
AP iš Atėnų praneša, kad arkivyskupas Da

maskinas, Graikijos regentas, pasirašė dekretą, 
pagal kurį Graikijoje visuotini rinkimai nusta
tyti kovo 31’dieną.

Dillingeno lietuvių kolonijos nariui 
p. A. TENISONUI 

dėl jo mylimos dukrelės mirties gilią 
u.v • reiškia

Dillingeno kolonijos 
lietuviai, jų vadovybė ir 
„Mūsų Kelio“ Redakcija 

užsienio ekonominė politika nužymėta skati
nimu mūsų pačių gerovės ir kartu atstatymu 
bei išplėtimu pasaulinių rinkų ir tuo būdu vai
ruoti pasaulio taikai ir saugumui“,

„Mes tęsime, sako prezidentas, mūsų pas
tangas, teikiant pagalbą nuo karo nuniokojimų 
išlikusiems ir kenčiantiems pabėgėliams (dis
placed persons), padedant pasaulinei prekybai 
išvystyti, atstatyti ir išplėsti“. Jis paminėjo, 
kad mažosios valstybės turi turėti taikos su
daryme balsą kaip ir didžiosios tautos.

Šia proga jis pasakė, kad „JAValstybės turi 
intencijos rezervuoti šį principą, sudarant tai 
kos sutartis su Vokietija ir Japonija“.

kontrolei pavesti tris mandatines sritis, būtent: 
Tanganiką, Kamerūną ir Taglandą, o Trans- 
Jordanijai suteikti nepriklausomybę. Šis anglų 
vyriausybės pareiškimas rodo dideles pastan
gas kurti pasaulyje taiką, atsisakant net savo 
naudos.

Panašių pasiūlymų padaryta ir iš kitų vals
tybių. Reikia tikėtis, kad gal ir kitos tautos 
susipras ir bent kiek sulaikys savo didžiausius 
apetitus kitiems kraštams pavergti. Jei aukas 
deda vieni kraštai, turės ir kiti nesavo kraštus 
atiduoti tikriesiems jų šeimininkams.

Sovietų Sąjungos delegacijos atstovas Gro
myko, dabartinis ambasadorius JAValstybėse, 
kalbėdamas visumos suvažiavime (Višinskis dar 
nebuvo atvykęs) pabrėžė, kad JTOrganizacija 
esanti dar jauna ir todėl bet kuri JT chartos 
revizija būtų jai žalinga, nes tai galį vesti prie 
negeistinų pasekmių. Per Londono radiją iŠ 
spaudos komentarų aiškėja, kad Gromyko kal
boje buvę maža šilumos. Bet šiaip, apskritai, 
anglų spauda ją išgyrė.

Čekoslovakijos atstovas Jan Masarikas palie
tė uranijaus ir žydų reikalus. Jis tikįs jog Če
koslovakijoje nė viena uranijaus dalelė nebū
sianti naudojama naikinimo tikslams.

ku (kovo 31 d.). Graikijoje daugiausia nerimo 
sukelia pačios kraštinės srovės — rojalistai ir 
komunistai. Tačiau, reikia laukti, jog Graikija 
įeis į normalias vėžes.

Ispanijos rėžimo reikalas vėl keliamas JT 
visumos suvažiavime. Prancūzija. jau anksčiau 
buvo pasiūliusi trims didiesiems nutraukti di
plomatinius santykius su Francoirėžimu. Ta
čiau iki šiol tas reikalas nebuvo plačiau disku
tuotas.

Šiuo metu Baltgudijos delegacija ruošianti 
memorandumą, kuriame reikalaujanti JTO, kad 
Franco jai išduotų vokiečių nacius. Su šiuo 
memorandumu iškilsiąs gal ir Franco rėžimo 
klausimas. Šiuo klausimu Prancūzijos ir-Rusi
jos nuomonės sutinka. Jei tai įvyktų, t. y., jei 
Franco rėžimas būtų nuverstas, tai vakarinė 
Europos dalis atsidurtų kairiojo flango įtakoje.

Jugoslavijos ministerio pirmininko pavaduo
tojas Edward Kardelj pareiškė, kad „mes turi
me duoti didžiosioms jėgoms teisę ir atsako
mybę naujoje organizacijoje“. Taip pat pasa
kė, kad „Jugoslavija nori atkreipti JOT d-mesį 
į tą faktą, kad mūsų etnologinė siena fašistinių 
agresorių buvo nustumta į Rytus. Šita turi būti 
išspręsta“;

Aktiniuose Rytuose taip 
pat ncsaiileta

Sirija ir Libanonas taip pat reikalauja ati
traukti svetimas kariuomenes iš jų kraštų. Jie 
nori kreiptis į JTO saugumo tarybą, jei kitu 
keliu nepasisektų atsipalaiduoti nuo svetimų da
linių.

Turkijos pareigūnas pareiškęs, kad jo vy
riausybės užsienio politika priešinsis prieš neo
ficialų Sovietų reikalavimą, kaip rašo The Stars 
and Stripes, teritorijos prie Dardanelų. Tačiau 
Turkija šio klausimo dabar dar nekelsianti JT 
Organizacijoje.

Turkijos spaudos departamento direktorius 
Ncdim Veysel likim pasakė, kad Turkija taip 
pat pasipriešins dėl dviejų Gruzijos profesorių 
reikalavimų, kad 12.500 kvadratinių mylių prie 
Juodųjų jūrų Turkijos’teritorijos būtų prijungta 
prie Sovietų Armėnijos.

Tai vis problemos, kurias turės spręsti kai
mynai arba JT Organizacija. Sunkūs bus už
daviniai, tačiau turėkime vilties, kad Europoje 
ir Artimuose Rytuose painiavas pasiseks iš- 
pręsti, kad nebūtų pažeistas tarptautinis teisiu-

1



2 pusi. Nr. 3(12) Mūsų Kiliu 1946. L 24

Lietuviu gyvenimas

Kelias i žmogaus širdi
(Wiirzburgo lietuvių meno kolektyvo

Mūsų gyvenimo kryptis dabartiniu metu yra 
labai miglota ir nežinoma. Toji nežinia vienaip 
ar antraip veikia i mūsų psichiką ir charakterį. 
Daug kam tremtinio dalia yra jau taip pajuodu
si ir be jokių prošvaisčių. Ateitimi netikima ir 
net nesistengiama tikėti. Ir veiksmuose jau
čiama apatija ir pasyvumas. O vis tiktai kiek
vienam yra aišku, kad tai nėra geri reiškiniai ir, 
kad jie veda prie išsijungimo iš bendrų intere
sų ir, laiko bėgyje, prie nutautėjimo. Emi
grantų gyvenime būtinai turi būti tam tikri va
rikliai, kurie padėtų išlaikyti tikėjimą tautos 
ateitimi, pajėgtų neleist išsiformuoti emigranto 
galvosenai, tautos ir įsitikinimų prasme. Vieną 
tokių variklių platesniu mastu mes randame 
mene.

Beveik kiekvienoje lietuvių stovykloje yra 
susiorganizavęs kolektyvas, ansamblis, trupė, ar 
kaip kitaip vadinamas meno vienetas. Vieni iš 
jų yra gerai organizuoti, meniniu atžvilgiu stip
rūs ir darnūs, kiti dar bandymų stadijoj, mėgė
jiški ir pasireiškia siauru mastu savose stovy
klose. Prie pirmųjų, šiandien plačiai žinomų, 
priklauso Čiurlionies Ansamblis, vad. Alf. Mi
kulskio; St. Sodeikos ir Veličkos Ansamblis; 
Meno Kolektyvas „Sietynas“, vad. Alg. Kača- 
nausko.

1945.12. 29. meno kolektyvas „Sietynas“ sa
vo pusės metu darbo sukaktį, atžymėjo jubilie
jiniu koncertu. Apie jo gimimą, brendimą ir 
darbą čia ir norėtųs keletą žodžių tarti.

Užuomazgą gavo „Sietynas“ (tiesa, tuomet 
dar be vardo) Coburge, birželio mėn. pradžioje, 
ten gyvenančių menininkų Alg. Kačanausko, 
A. Rūko, P. Venclovos, VI. Vijeikio ir kt. ini
ciatyva. Coburge tebuvo surengtas vienas kon
certas. Birželio viduryje visa lietuvių stovykla 
buvo perkelta į Wūrzburgą. Wiirzburge pra
džia kolektyvui buvo labai sunki: nebuvo nei 
patalpų, nei scenos, nei kitų dalykų taip reika
lingų kolektyvo darbui. Laimė, kad sietyniečių 
tarpe neatsirado išdidžių snobų, ir visos kliūtys, 
jei ir nebuvo pašalintos, tai nors sumažintos. 
Per trumpą laiką garažas virto sale su nebloga 
scena ir apšvietimu. „Sietynas“ pradėjo darbą 
ir žingsnis po žingsnio žengė į priekį. Po vieno 
kito koncerto „Sietynu“ pradėjo domėtis UN- 
RRA, Gubernatūra ir USA karininkai. Kolek
tyvas pasijuto turįs draugų ir rėmėjų.

„Sietynas“ yra dainos, šokio ir muzikos ko
lektyvas. Tautiniai šokiai, dainos . ir muzika 
stengiamasi su visu intimumu perduoti klausy
tojams. Ir tai tikrai pavyksta. Geriausi įrody
mai — pasisekimas ne tik lietuvių, bet ir ame
rikiečių, latvių, estų, lenkų ir kt. tarpe. Būdin
gas įvykis: Šveinfurte prieš koncertą lenkai bu
vo šalti ir rezervuoti. „Ką čia tie lietuviai paro
dys“, buvo girdimi jų tarpe pokalbiai. O po 
koncerto ... tie patys lenkai, kaip didžiausios 
malonės, prašė dar ir dar vieno koncerto.

Salia tautinės programos „Sietynui“ nėra 
svetimi ir pasaulinės muzikos kūriniai. Choras, 
solistai ir orkestras leidžia kolektyvui ir plačiau 
pasireikšti.

Kiekvienas meno kolektyvas scenoje kuria 
pats sau gyvenimą ir savo sukurtam gyvenime

„Sietynas“ pusės metų sukaktuvių proga) 

Alg. Kačanauskas, 
„Sietyno“ vadovas

jis gyvena ir vėl kuria. Tada jo kūryba išsilieja 
už jo ribų ir paliečia klausytojų širdis. Gimsta 
menas.

Meniškoji tikrovė tampa panaši į žmogaus 
dvasios gyvenimą ir klausytojui net neateina 
mintis paklausti, kodėl taip įvyksta ir kaip. Jis 
yra pagautas tų dieviškų garsų, kurie ateina iš 
scenos. Taip, tai yra menas, kuriam pasiekti 
reikalingos tam tikros priemonės. Priemonė 
(balsas instrumentas) suteikia meno kūriniui 
pavidalą, o menininkas, išpildęs tą kūrinį, jį 
nuspalvina ir išryškina taip, koks jis yra savo 
viduje. Tada mes gėrimės ir pačiu kūriniu ir 
ji išpildančiu menininku.

Iš visų „Sietyno“ 
pasirodymų aiškiai 
juntama, kad jo va
dovas Alg. Kača- 
nauskas gerai su
pranta visa tai ir 
todėl visi kolekty
vo psirodymai tiek 
lietuvių, tiek sve
timtaučių buvo auk
štai įvertinti. Tiesa, 
tokie „Sietyno" ben - 
dradarbiai, kaip 
Mrozinskas, Bičiu
tė, Žmuidzinas, Čy- 
pienė, Paulionis, 
Landsbergienė, Dar
gytė, Aukštuolis, 
Jančys ir kt., leido 
Alg. Kačanauskui 
privesti „Sietyną“ 
prie to meninio ly
gio ir darnumo, kurio taip reikalingas kiekvie
nas meninis vienetas. Kiek silpnesnė pusė ko
lektyve yra vaidyba. Aišku — trūkumas^ gero 
režisieriaus. Bet tikimasi ir šioje srityje’ dėti 
pastangas, kad pasiekus viso kolektyvo suvie
nodinimo.

Reikia pasakyti, kad kiekviename koncerte 
puikios dekoracijos daug prisideda prie kon
certų nuotaikos ir spalvingumo. Tai nuopelnai 
dail. Janušo ir Vijeikio, o paskutiniu metu — 
Osmolskio.

„Sietynas“ yra davęs eilę koncertų įvairiose 
amerikiečių zonos vietovėse ne tik lietuviams, 
bet ir amerikiečiams ir kitiems svetimtaučiams. 
Veik iš visur yra gavęs sveikinimo ir padėkos 
laiškus. Pav.: iš Fuldos — Amerikos Raud. 
Kryžiaus direktoriaus Dorothy Ogden ir D. P. 
komendanto maj. D. Green. Iš Manheimo — 
UNRRA kultūros reikalams karininkų, centro 
administracijos pareigūnų, bei USA karininkų. 
Iš Bambergo — Gubernatūros, Amerikos Raud. 
Kryžiaus ir USA karininkų. Iš Wiirzburgo — 
Gubernatūros, D. P. komendanto maj. F. Hafer- 
malz.

Weisenburge „Sietynas“ koncertavo Guber
natoriui bei karininkams ir buvo specialus Gu
bernatoriaus svečias.

Estų žurnalistas dr. Valter Peterson estų 
spaudoj „Sietyną“ įvertino kaip aukšto meni
nio lygio kolektyvą.

Į Vienas iš USA karininkų Harry Morley pa
reiškė, kad tokių koncertų su tokiomis puikio
mis programomis, ypač tautinėmis, jis nėra sa
vo gyvenime matęs.

Bamberge, po koncerto, vienas aukštas vo
kiečių pareigūnas pareiškė, kad tokius koncer
tus turi pamatyti visi vokiečiai ir įsitikinti, ko
kio meninio lygio ir kultūros yra pasiekę tie, 
taip vadinami auslanderiai.

Čia yra tik dalis tų išsireiškimų „Sietyno“ 
adresu. Jie mus turi džiuginti nemažiau kaip 
patį kolektyvą. Šiandien mes žinome, kad me
nas būna kartais galingesnis ir už ginklą . . .

Šeši mėnesiai kolektyvo gyvenime yra trum
pas laikas. Psižiūrėjus į „Sietyno“ per šį laiką 
nuveiktus darbus, tenka stebėtis. Jo sukakties 
proga mes linkime jam dar daugiau tobulėti ir 
augti, o jo vadovui ištvermės ir pasiryžimo. 
Tad nepamesk, „Sietyne“, kelio, kurį tu suradai. 
O kelias tas — per dainą, šokį ir muziką į žmo
gaus širdį . . . Balys Žvigonis
BRAUNŠVEIGAS

Jau keli mėnesiai, kaip Braunšveigo lietuvių 
stovykla persikėlė iš Sophien mokyklos į nau
jas patalpas, kurios yra Roselies kareivinėse, 
Tautheimer gatvėje. Taip pat išsikėlė iš ro
tušės ir komiteto raštinė, kuri dabar randasi 
taip pat stovyklos patalpose. Stovykloje šiuo 
metu kartu su atvykusiais gimnazijos mokiniais 
gyvena 220 lietuvių.

Visam stovyklos gyvenimui vadovauja pe
reitais metais lapkričio 7 d. perrinktas komi
tetas, kurį sudaro: pirm. pulkUtn. J. Švedas 
(dabar jis yra ir stovyklos viršininkas), maj. 
J. Mikuckis, nariai: inž. A. Rimas, mkt. A. Ba- 
jorinas ir stud. Rulys. Revizijos komisiją su
daro: mkt. Ramanauskas, mkt. Žiliūtė ir Deren- 
čius. Raudonąjį Kryžių organizuoti pavesta dr. 
med. A. Miliauskui.

Be to, maj. J. Mikuckis yra UNRRos pas
kirtas Pabaltijo tautų, ukrainiečių ir gudų sto
vyklų policijos vadu. Jo iniciatyva lietuvių 
stovykloje pradėta kova prieš degtinės varymą.

Lietuviams persikėlus į naujas patalpas, ku
rioms gerumo atžvilgiu neprilygsta nei vienos 
patalpos visoje apygardoje, tuoj buvo imtasi 
iniciatyvos steigti pilnąją gimnaziją. Nors įkū-

. Kazys Bradūnas

TwndiMO. sapnas
Sapnavau, broli, platųjį Nemuną — 
Išsiliejo toli iš krantų ...
Rodos, viską matau, viską pamenu, 
Nemunėli, kur aš, o kur tu?...
Vėl mačiau dūmus gimtojo namo. 
Brangų balsą girdėjau tenai, 
Nežinau tiktai, kas mėlynavo, 
Ar jos akys, ar slėnio linai?
O paskui? O paskui kilo vėjas, 
Gaudė girios audringai šaly, 
Laisvės varpas kažin kur skambėjo, 
Taip tyliai, taip tyliai, taip toli...
Ir džiaugsmingi trimitai! Ak, pamenu!... 
Su aidais ju mirsiu kartu...
Sapnavau, broli, platųjį Nemuną — 
Liejas, teka toli iš krantų.

(Iš neseniai pasirodžiusio eilėraščių 
rinkinio „Svetimoji duona“;) 

rimas vyko sunkiose sąlygose, bet jau keli mė
nesiai kaip veikia gimnazija, kuri pereitais me
tais lapkričio 24 d. turėjo pirmąjį viešąjį pasi
rodymą su plačia menine programa. Buvo pas
tatyta S. Meilučio „Trijų draugų“ 2 veiksmas, 
kurį režisavo N. Butkienė. Pasirodė gimnazi
jos mergaičių choras, vadovaujamas mkt. V. 
Možalskio; smuikininkai-mokyt. V. Možalskis 
ir mokinys V. Petrovas. Mergaičių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama mkt. L. Žiliūtės, pašoko 
„Kepurinę“, „Malūnėlį“, „Sadutę". Toliau sekė 
deklamacijos ir kiti pasirodymai. Šiame gim
nazijos viešame pasirodyme dalyvavo UNRRos 
ir kiti svečiai.

Gimnazijos ir pradžios mokyklos mokiniai 
prieš Naujuosius metus dalyvavo su savo pro
grama anglų Raudonojo Kražiaus suruoštoje vi
sų tautų eglutėje. Lietuvių pasirodymas su liau
dies dainomis ir tautiniais šokiais nustelbė kitų 
tau*’, pasirodymus. •*

Taip pat per Tris Karalius buvo suruošta 
gimnazijos eglutė. Programoje dalyvavo UN
RRA, kuriai buvo įteikta dovanų. Vėl progra
moje buvo pasirodęs gimnazijos choras, tau
tinių šokių šokėjos, vaidintojai ir kt. UNRRA 
visus mokinius, dalyvavusius programoje, ap
dovanojo dovanomis. Be to, pasibaigus gimna
zijoje pirmajam trimestrui, specialiame akte ge
riausi gimnazijos mokiniai buvo UNRRos ap
dovanoti dovanomis.

Gimnazijoje leidžiamas sieninis laikraštis 
„švyturys“, kurį redaguoja mkt. Martinkaitis.

Prie gimnazijos mokytojų tarybos veikia ir 
tėvų komitetas, kurio pirm, yra maj. J. Mi
kuckis ir vicepirm. Švedienė. Gimnazijos direkt. 
yra dipl. teis. P. Stankevičius. Joje mokosi 110 
mokinių ir mokytojauja 19 mokytojų. Veikia 
visos klasės, išskyrus šeštąją, kuri dėl stokos 
mokinių nenusiorganizavo.

Gimnazijos įsteigimas sujudino anksčiau ap
mirusį stovyklos gyvenimą. To pasekmėje pa
vyko suruošti bendras Kūčias, kurias gana nuo
taikingai pravedė stovyklos klebonas ir gimna
zijos kapelionas kun. J. Kardauskas. Kūčių va
karo programoje pasirodė stovyklos pradžios 
mokykla, vadovaujama mkt. E. Dragūnaitės. Ir 
šiose iškilmėse dalyvavo UNRRA, kuri turėjo 
progos pamatyti mūsų Kūčių vakaro papročius. 
Kun. J. Kardausko iniciatyva suorganizuoti sto
vyklos katalikai, kurie rūpinsis koplytėlės rei
kalais.

Apskritai, Braunšveigo stovyklos kultūrinis 
gyvenimas pagyvėjo. Gimnazijos dir. P. Stan
kevičiaus iniciatyva bus ruošiama paskaitos 
(viena jau įvyko) įvairiais klausimais. Jo ini
ciatyva retkarčiais paruošiamos informacinės 
žinios apie svarbesnius, lietuvius liečiančius 
klausimus. Medžiaga naudojama iš Anglijo:e 
išeinančių svetimomis kalbomis laikraščių ir iš
kabinama stovyklos skelbimų lentoje.

Gyvas ir sporto gyvenimas. Stovyklos jau
nimas ruošia krepšinio rungtynes prieš latvius 
ir Lehrtės lietuvius.

Braunšveige gyvena per 10 lietuvių studentų, 
kurie čia studijuoja Technikos Institute.

Komitetas įsigijo rotatorių. Jo pagalba tiki
masi palengvinti gimnazijoje vadovėlių trūku
mą, ruošiant konspektus.
s Braunšveige nedideliu mastu veikia lietuviš
koji leidykla, išleidusi tautiškus laiškams blo
kus, 1945/19946 m. kalendorėlius, programoms 
tautiškus lapelius, svarbiausius anglų kalbos žo
džius su praktiškais pasikalbėjimais. -v. j.-

Vergilijus 
v

i PricunO-
(Ištrauka iš Enėjidės antrosios giesmės) 

Švaistosi Piras prie pat įėjimo į, prieangį rūmų, 
Saulėj švytruoja ginklai ir mirga šarvai jo

variniai, 
Tartum gyvatė, žolių prisiputusi sočiai nuodingų. 
Per žiemos šalčius po žeme išlindėjusi, meta 
Išnaras savo senas ir žvilga dabar atjaunėjus; 
Nugarą slidžią švieson raitydama, stiepia

krūtinę, 
Virpina iš žiočių liežuvį trišakį saulėj. 
Veržiasi Piras toliau smarkumu savo tėvo

Achilo, 
Nei sargyba pilies, nei velkė jo neatlaiko. 
Svyra nuo smūgių dažnų išjudintos sienlaužio 

durys 
Ir iš varžčių staktų išrautos priekin išvirsta. 
Kelia skina jėga, pirmuosius sargybinius žudo, 
Ir, vidun įleisti, plačiai pasklinda danajai. 
Upė ne taip veržliai putodama užtvankas

griauna 
Ir iš krantų sūkuriais prasiveržusi pylimus

verčia. 
Semia dirvas ir laukus ir siausdamos potvynio

bangos 
Tvartus ir bandas gyvulių pagriebusios velka. 
Pats aš mačiau, kaip žiauriu Neoptolemas 

žudė įniršęs, 
Ir Atridus abu pastebėjau’ prie pat įėjimo. 
Dar Hekubą mačiau ir šimtą dukrų ir Priamą 
Teršiant krauju liepsnas, kurias pats jis buvo 

uždegęs 
Prie aukurų pamaldžiai. Viltis anūkams

pradingsta: 
Griūva sūnum kambarių penkiasdešimt

Išpuoštos auksu 
Ir šarvais svetimais išdidžios virsta kolonos.

Vertė Dr. A. Rukša

Badas
(Buvo atspausdintas 1944 m. nelegaliame olandų 

laikraštyje „Het Parool“)
Kai tik Fien uždarė paskui save duris, iš

girdo jie sunkius, lipančios laiptais aukštyn, se
nos moters žingsnius.

— Štai devinta valanda, ir ji vėl pranyksta, 
— pasakė Juffrouw Wolsma, kreipdamosi į savo 
vyrą. Vyras, vps matomas silpnoje baigiančios 
degti žvakės šviesoje, mirksėjo blakstienomis.

— Ji eina tik gurkšnio vandens atsigerti, — 
pasakė jis.

— Ji taip sako, — klastingai sušnibždėjo 
Juffrouw Wolsma, — bet aš tau sakau: ji ten 
viršuje turi ką nors valgomo. Ir ji dabar valgo.

— Ką ji gali turėti? — suabejojo vyras. Jis 
norėjo ją nuraminti. — Juk tu turi jos maisto 
kortelę. Ji visuomet valgo su mumis, tiesa? Tu 
esi tikra, kad ji viršuje neturi jokių indų. Pa
galiau ji yra ne bet kokia subnuomininkė. Mes 
ją pažįstame jau 30 metų. Ji visada pas mumis 
būna.

— Žinoma, kodėl gi ne? — Jos balsas skam
bėjo paniekinančiai. — Ji ateina pas mus, kai 
aš atšildau likučius, kai laisva ugnis. Ir šviesa.

— Tu taip manai? — paklausė vyras, link
telėjęs arčiau žvakės, bet žmona suriko spie
giančiu ir iš pykčio drebančiu balsu:

— Aš tau sakau, ji viršuje valgo. Kiekvieną 
vakarą apie devintą valandą. Juokai tik, gurkšnį 
vandens! Ne, mūsų puikioji draugė, kurią tris
dešimt metų pažįstame, sėdi su gardumynais 
viršuje ir guodžiai ryja, o mes čia sėdime ir ba
daujame! — Ir kai vyras tik mirksėjo blakstie
nomis, tiesiog veidan sviedė jam klausimą. — 
Taip, tu netiki? Kaip sau nori, bet gali užlipti 
ir įsitikinsi.

— Jis pažvelgė į jos sausą, pykčio iškreiptą 
veidą, ir viso skurdo šiurpas nupurtė jį.

— Pagaliau ... — jis pradėjo, bet ji priėjo 
prie durių, jas pusiau pravėrė ir sušnibždėjo 
maldaujančiai ir kartu įsakančiai:

— Eik, Henkai, aš turiu žinoti.
Jis pats nežinojo, kodėl atsistojo ir pro šalį 

žmonos išėjo iš kambario. Kodėl tai jis padarė? 
Iš pasigailėjimo? O gal ir jo paties širdies gi
lumoje slypėjo noras žinoti, ką kiekvieną va
karą Fien savo kambaryje darė? Pirštų galais 
lipo jis tamsiais laiptais aukštyn, bet vidury 
laiptų, staiga pagautas jausmo, kad jis to tikrai 
negalėjo daryti, stabtelėjo. Gal atgal grįžti? Bet 
tada prasidėtų vėl iš pradžių tas pats ginčas.

Apimtas staigaus nuovargio atsisėdo ant 
laiptų pakopos ir užsidengė rankomis veidą. 
Kaip viskas buvo baisu. Visą dieną apie nieką 
kitą daugiau nebuvo kalbama, kaip tik apie val
gį ir apie valgį, ir dar kartą.-apie valgį. Prasi
dėjo iš pat ryto. Ar dabar valgysime gabalėlį 
duonos ar vėliau? Anna ir jis suvalgė įprastu 
vienodu laiku, bet Fien užsikėlė jį mieliau vir
šun. Jis suvalgė jį apie vienuoliktą valandą vie
na. Tatai sugadino kraują. Prasidėjo pastabos.

— Taip, tu ką nors turi dar ir daugiau. Na 
gerai, pažiūrėsime, — pradėjo Anna kalbėti, ir 
jis tikrai nežinojo, ar ji norėjo jai įgelti ar tik 
šiaip pasakyti.

Kažkur toli mušė bažnyčios bokšto laikrodis. 
Juokingai atrodo sėdėti tamsoje ant laiptų. H. J. 
Wolsma, 30 metų buvęs Miesto Valdybos se
kretorium, slenka laiptais aukštyn patikrinti sa
vo seną draugę, ar ji valgo... Galėtum baubti 
iš juoko, bet tuščiu pilvu juoktis nelengva.

Sėdėjo jis niūrus, sunkaus nusiminimo pris
lėgtas. Kągi pasakė anas vyriškis, kuris, šalia jo 
stovėjo eilėje ir kartu su visais laukė valgomojo 
aliejaus?

— Jei jau sykį reikia mirti, tai kodėl nemirti 
gerai pasipuošusiam? — Pasipuošusiam, lyg ei
tum pasivaikščioti!

Betgi paskutiniuoju metu apie mirimą buvo 
galvojama jau kitaip, negu anksčiau. Dabar bu
vo galvojama ramiai užmigti po krūva antklo
džių ir niekad neatsibusti, kad nebereikėtų kan
kintis su pečiumi, kuris suryja paskutinius kuro 
likučius, kas tiek daug rūpesčių sudaro, kad 
nebereikėtų daugiau rūpintis duona, kurios nie
kada nėra pakankamai, taip pat pietumis, po 
kurių praėjus valandai vėl būni tiek pat alka
nas, kaip ir prieš tai, trumpai sakant, būtų baig

ta visa kankynė dėl gyvenimo, kuris nė aguonos 
grūdo nebevertas.

Viršuje atsidarė durys, ir sugirgždėjo laiptai 
nuo Fienos žingsnių. Ji pąstebėjo jį, būdama 
visai arti jo.

— Ką... Henk, ar tai tu? — sušuko ji iš
sigandusi. — Dėl Dievo meilės, ką tu čia veiki?

— Ar tu ten viršuje valgei, Fien? — pris
lėgtu balsu paklausė jis.

Valandėlę viešpatavo tyla. Vėliau pasigirdo 
jos būkštus tamsoje balsas:

— Taip.
Tyla.
— Bet tu neprivalai to daryti, supranti, — 

pasakė jis draugiškai, lyg mokindamas vaiką, — 
juk mes visi trys sėdime tame pačiame laive.

Nebuvo jokio atsakymo. Vėliau ašaromis 
paspringusi:

— Aš dar turėjau pora sausainių.
— O, — tuojau jis ištarė. Kvailas prisipaži

nimas jį atšaldė. Jis tik žinojo, kad trimis pa
kopomis aukščiau sėdėjo ant laiptų ir Fien, ir 
dėl to jį ėmė juokas. Bet juoktis jis negalėjo. 
Žemai sugirgždėjo durys. Anna.
— Henk, — sušnibždėjo ji.

— Taip, — atsakė jis.
— Ar tu matei? Ji valgė?
Pasigirdo švelnus susirūpinęs Fienos balsas:
— Tai buvo sausainiai Aš neturėjau to da

ryti. Iš mano pusės tai buvo niekinga.
— O, — išgąstingai riktelėjo Anna. Vyras 

pastebėjo, kad jos balse nebuvo triumfo pėd
sako.

— Eikime, — pasakė jis, bandydamas links
miau nusiteikti — Eikime žemyn prie mūsų šilto 
židinio, o gal Anna nori čia ant laiptų pasė
dėti? — Jis atsistojo ir, staiga keistai pasijutęs, 
nulipo žemyn. Fien, gal būt susigėdusi, sugrįžo 
į savo kambarį. Kiek vėliau ji irgi nulipo že
myn, nešdamosi rankoje mažą, iš popierio su
suktą tūtelę.

— štai, — pasakė ji — Trys dar liko. Bet 
tai jau viskas, tikrai.

Jie visi paėmė po vieną ir iš lėto pradėjo 
kramtyti

Išvertė D. P-kas
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Niirnbergo byla
Užėmus nacionalsocialistams valdžią Vokie

tijoje, kas kart vis labiau aiškėjo, kad naujojo 
rėžimo Vokietija eina brutualumo ir hnperaliz- 
mo keliu. Vokietija darėsi vis sunkiau paken
čiama teise ir teisingumu pagrįstoje valstybių 
bendruomenėje. Prasideda persekiojimas vals
tybės viduje savų piliečių dėl jų tikybos, poli
tinių pažiūrų ar rasės skirtumų, konfiskuojami 
jų turtai, organizuojamos žudynės, naikinami 
žmogaus ir piliečio teises saugantieji Įstatymai. 
Ir tarptautiniuose santykiuose nacinė Vokietija 
nesilaiko sutarčių ir įsipareigojimų, grąsydama 
jėga, užgrobia valstybių teritorijas ir visas vals
tybes, organizuoja užsieniuose karo kurstytojų 
židinius — penktąsias ko»r ras. Ir visur ji nes
lepiamai reiškia tend*.ei jas jėga užviešpatauti 
pasaulį, pavergiant arba išnaikinant kitas tautas, 
kad „grynoji“ germanų rasė turėtų pakankamai 
plačios gyvenimui erdvės (Lebensraum.').

Šie jos kėsinimaisi vis labiau rykškėja. Ir 
užsiliepsnojęs antrasis pasaulinis karas buvo 
nuosekli rėžimo išdava.

Karo metu nacių žiaurumai dar žymiai padi
dėjo, ypatingai prasidėjus vokiečių bolševikų 
karui.

Mes, Lietuvoje išgyvenę visą vokiečių oku
paciją, geriau negu kai kurios kitos tautos pa
žįstame nacių žiaurumus okupuotuose kraštuose. 
Vien tik Lietuvoje padaryti nusikaltimai ne
randa sau pavyzdžio žmonijos istorijoje. Juos 
čia per gausu būtų visus išskaičiuoti. Nerasime 
Lietuvoje vietovės, kurioje nebūtų masinių ka
pų, slepiančių šimtus ir tūkstančius žydų tau
tybės vyrų, moterų, vaikų ir senelių. Išdeginami 
kaimai, išžudomi jų gyventojai vien už tai, kad 
kas nors pasipriešino nacių veiksmams. Neiš- 
sigalintieji atiduoti duoklės ūkininkai, be teis
mo, paties apygardos komisaro (pav. Vulf) ran
ka viešai šaudomi turgaus aikštėse. Tūkstančiai 
vyrų ir moterų prievarta vežama Vokietijon 
darbams, iš ūkių išvejami jų savininkai, o ūkiai 
atiduodami vokiečiams, badu marinami belais
viai. Daug kam, manau, dar šiandieną vaide
nasi kaip šešėliai, slenkantieji išbadėję rusų 
karo belaisviai ir jie, netekę jėgų ir susmukę, 
palydovų spardomi ir šautuvų buožėmis muša
mi, kol galutinai miršta nuo bado ir smūgių.

Visa tai ir daug kitų nacių nusikalstamųjų 
darbų turėjome ne mes vieni išgyventi. Lenki
jos, Sov. Sąjungos, Čekoslovakijos ir kitų oku
puotų kraštų gyventojai, o ir pačioje Vokieti
joje naciniam rėžimui nepalankūs asmenys iš
gyveno sunkiai įsivaizduojamas kančias.

Sąjungininkai, kovodami už tautų laisvę ir 
piliečių teises, darė galimas pastangas užkirsti 
kelią nacių žiaurumams. 1941 m. spalių 25 d. 
JAV prezidentas Rooseveltas ir Anglijos min. 
pirm. Churchillis įspėja Vokietiją. 1942 m. sau
sio 13 d. šešiolikos tautų konferencija Londone 
deklaruoja, kad karo nusikaltėlių nubaudimas 
yra vienas iš svarbesniųjų šio karo tikslų. Po 
to seka vėl keli vieši sąjungininkų įspėjimai, 
kad karo nusikaltėliai bus nubausti. 1943 m. 
spalių 20 d. sudaroma tarptautinė komisija ty
rinėti karo nusikaltimams ir skelbti karo nusi
kaltėlių sąrašams. Tų pačių metų lapkričio 1 d. 
Maskvos konferencijos Roosveltas, Churchillis 
ir Stalinas 32 tautų vardu deklaruoja, kad visi 
karo nusikaltėliai bus grąžinti nubausti Į tuos 
kraštus, kuriuose jie padarė nusikalstamuosius 
darbus, o didieji karo nusikaltėliai, kurių nusi
kaltimas nėra surištas su vietove, bus baudžiami 
bendrojo sąjungininkų teismo. Šie principai ir 
sudaro dabar vykstančiųjų karo nusikaltėlių 
teismų teisenos pagrindus. Tačiau tai buvo tik 
bendrieji principai. Karui pasibaigus reikėjo iš
dirbti smulkesnius teismų nuostatus, kuriais re
miantis karo nusikaltėliai būtų teisiami.

Keturių didžiųjų valstybių, būtent: JAV, 
Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos atsto
vai 1945 m. rugpiųčio 8 d. Londone pasirašė 
statutą, kuriuo buvo Įkurtas tarptautinis teis
mas karo nusikaltėliams teisti.

Mums pravartu bent trumpai susipažinti su 
šiuo statutu, kuris suformuoja pirmąjį šio po
būdžio tarptautini teismą istorijoje, kuris paliks 
precedentu tarptautinėje teisėje Įspėti ateity at
sirandantiems karo kurstytojams.

Statutas nustato, kad tarptautinio teismo 
kompetencija yra spręsti bylas tų asmenų, ku
rių nusikaltimo vieta negali būti nustatyta. As
menys, kurių nusikaltimų vietos yra nustatytos, 
paliekami spręsti atitinkamų kraštų teismams.

Tarptautinio teismo sudėtį sudaro keturi tei
sėjai, keturi prokurorai ir keturi prokurorų pa
vaduotojai. Juos skiria statutą pasirašiusios 
valstybės, t. y., JAV, Anglija. Prancūzija ir So
vietų Sąjunga. Teismo nutarimai daromi balau 
dauguma. Balsams pasiskirsčius lygiomis dali
mis, nusveria pirmininko balsas. Tačiau ski
riant bausmes reikalingas trijų balsų minimu
mas. Statutas klasifikuoja karo nusikaltimus Į 
tris rūšis.

1) Nusikaltimai prieš taiką. Juos sudaro ruo
šimas, iššaukimas ir vertimas puolamojo arba 
kitokio, prieštaraujančio tarptautinėm sutartim, 
karo.

2) Karo nusikaltimai. Juos sudaro nusikal
amai prįfij tarptautinę karę teisę įęj karę kon
vencijas, kaip, pav.^ žudymas ar Žiaurus elgešyft 
su karo belaisviais, plėšimai, naikinimai ar siun
timas priverstiniems darbams okupuotų kraštų 
gyventojų.

3) Nusikaltimai prieš Žmoniškumą. Juos su
daro žudymas ar kitokiais būdais išnaikinimas, 
pavergimas ar išvežimas civilinių gyventojų 
prieš ir karo metu dėl jų rasės ar religijos pa
grindų, be skirtumo, At tiė Veiksmai prieštaravo 
nusikaltiMO vietoje Veikusiems įstatymams ar 
ne.

Lietuva praeities sprendimuose
A. Dagilis

Kiekvienai valstybei tenka spręsti su jos eg- 
zuiencija surištus politinius klausimus. Vienoks 
a? kitoks jų išsprendimas parodo tos valstybės 
politinę kryptj: ar minima valstybė eina agre- 
syviniu ir imperialistiniu keliu, kaip nacional
socialistinė Vokietija ir Japonija, ar ji pasirin
kusi neutralumo ir kūrybos kelią, kaip Šveica
rija, Švedija, Lietuva ir kt. Maža to. valstybės 
politinių klausimų sprendimai kaip tik atsklei
džia tos tautos charakteri ir politiškai valsty
binį jos subrendimo laipsni.

Pažvelgę i mūsų valstybės nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpi, pamatysime, kad daugiau
sia išminties ir valstybiško apdairumo turėjo 
parodyti mūsų vyriausybė, spręsdama su Klai
pėda ir Vilniumi susijusius klausimus. Anuomet 
padaryti tų klausimų sprendimai šiandien, susi
komplikavusioje mūsų valstybinio gyvenimo 
raidoje, yra įdomūs ir turi didelės politinės 
reikšmės mūsų krašto ateičiai. Tie du valsty
biniai sprendimai yra šie:

1) 1934 m. Neumanno ir Sasso byla Lietu
voje sąryšy su Klaipėdos kraštu ir

2) 1939 m. L’etuvos laikysena Lenkijos at
žvilgiu dėl Vilniaus krašto.

Nacionalsocialistinė Vokietija buvo vienas 
Lietuvos kaimynų, kuris nuolatos rausėsi po

mūsų valstybės pamatais, norėdamas Lietuvos 
dalį arba net ją visą paglemžti, kad patenkintų 
savo amžinus imperialistinius „Drang nach 
Csten" siekimas. Neprisimenant- senųjų laikų, 
kada lietuviai turėjo nuolat gintis nuo tų jų 
siekių, ypatingai didelių sunkumų ir pavojų Lie
tuvos nepriklausomumui sudarė iki dantų ap
siginklavusi ir visam pasauliui grąsinanti, na
cionalsocialistinė Vokietija. Jos agentai opiau
sioje mūsų krašto kūno dalyje — Klaipėdos 
krašte — pradėjo varyti mūsų valstybės su
verenumo griovimo darbą. Kaipgi į tai pažiū
rėjo Lietuva? Ar ji dėl savo mažumo, paly
ginti su milžiniškuoju kaimynu, išsigando ir 
pro pirštus pažiūrėjo į šį jai pragaištingą darbą, 
kaip daugelis anuomet buvo linkę manyti? Ne. 
Lietuvos valstybė, nors ir maža, bet jausdama 
teisę savo pusėje, nekreipdama dėmesio j tuo
metinį kaimyno galingumą ir grąsinimą, visu 
valstybiniu griežtumu ir autoritetingumu likvi
davo pavojingus elementus, o jų svarbiausius 
dalyvius bei organizatorius — Neumanną ir 
Sassą — ir jų bendrininkus patraukė aukščiau
siojo valstybės teismo atsakomybėn ir griežtai 
nubaudė, šis mažos valstybės sprendimas susi
laukė anuometinėje vidaus ir užsienio spaudoje 
įvairių komentarų, o galingasis kaimynas, jaus

Ar mes norime kolonizuotis?
„Musų Kelio" 8-me Nr. yra tilpęs straipsnis 

„Lietuvių kolonizacijos reikalu“, dėl kurio rei
kėtų štai kas pasakyti.

šio klausimo kėlimas spaudoje suprantamas, 
nes mūsų tremtiniai nervinasi dėl savo laikinos 
netikros būklės. Bet ar gali mus nuraminti per
spektyvos emigruoti i Tanganiką, Australiją, 
Guatemalą, Venezuelą, ar j panašias šalis ir 
ten kolonizuotis, t. y., šiokiu ar tokiu būdu 
pastoviai apsigyventi.

»»»»»»»»»>»►»*»»»»►»»»>»»

JO&uuo-s žemgfe 
šypsojos trispalvė plevenama vėjo. 
Jai himnus giedojo laisvi vyturiai. 
K ckvieną, kas laisvąja tėviške ėjo, 
L’ dėdavo draugiški pievų žiedai.

Tai bočiai išlaikė mums žemės šios laimę, 
Per meilę, jų drąsą, ji tapo laisva.
Didžiuliai miškai, tie jų plotai aptemę 
Didingai kartojo: „Graži Lietuva“.

Ilgai toji laisvė mūs žemėj liepsnojo? 
Gyvenimo šviesą aptemdė naktis.
Prie džiaugsmo ir laimės daug skausmo rymojo, 
Kur| palydėjo baisi paslaptis.

Pravirko dangus ir nuliūdo žiedai, 
Kai nešdama saulę atslinko mirtis. 
Kas vyko, lietuvi, tuomet, tu žinai?! 
Meni dar siaubingas baisiąsias naktis?

Mes esam bejėgiai, be valios, be meilės, 
Mums reikia vienybės, ryžtingos drąsos. 
Jei norim sulaukti sugrįžtančios laisvės 
Ir pergalės, mylimai tautai — šviesos.

Pažvelk gi, lietuvi, | praeiti garsią, 
Į protėvių mūsų šventuosius karus, 
Prabilk | save tu, jau laikas, ženk narsiai 
Ir baik jų pradėtuosius minti takus . . .

Birutė Kemežaitė 
»»»»»»»»>»» »>»»»»> ►»»»»»>

Pirmiausia turime griežtai pareikšti, kad ne
same ir nenorime būti emigrantais. Mes esame 
karo aukos — dėl karo nukentėjusieji tremti
niai, o ne emigrantai; nesame tie, kurie savo 
valia apleidžia savo Tėvynę ir vyksta j kitus 
kraštus laimės ieškoti, šiame kare mes nei kaip 
Lietuvos piliečiai, nei kaip lietuviai savo noru 
nedalyvavome. O jei mūsų jaunuolių buvo vo
kiečių kariuomenėje, tai mes visi žinome, kad 
jie ten buvo smurtu nuvaryti, kaip ne vienas 
šimtas mūsų brolių nuvaryta ir i koncentracijos 
lagerius. Šiame kare mes buvome visiškai neu
tralūs. Ne dėl mūsų kaltės Lietuva trypiama 
jau 7 metai svetimo kareivio bato. Ne dėl smal
sumo ar kokio nuotykių ieškojimo, o tik savo 
ar savo šeimų gyvybes gelbėdami atsidūrėme 
nacių Vokietijoje, kur ligi šiol ubagiškoje būk
lėje tebeskurstame. Mūsų visų norai ir viltys 
— grįžti j laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Jokia 
Tanganika ar Angola ar net aukšto civilizacijos 
laipsnio pasiekusi Naujoji Zelandija neatstos

Toliau statutas nustato, kad ne tik nusikals
tamų veiksmų vykdytojai turi būti atsakingi, 
bet ir visi vadai, organizatoriai, kurstytojai ir 
dalyviai bendrojo plano, kur| vykdant kuris 
nors jo dalyvis yra papildęs nusikaltimą.

Statutas apmeta pasenėiusią pažiūrąt kad 
aukštieji valdžios pareigūnių nėra atsakingi už 
savo veiksmus. O taip pat ir pavaldinių veiks
mai, vykdant viršininkų įsakymus, gali palikti 
nebaustini. Priešingu atveju visi karo nusikal
tėliai turėtų būti palikti nenubausti. O tai ne
gali būti pakenčiama kūltūringošięs teisės siste
moje. Teismas tačiau turi teisę sumažinti baus
mę kaltinamajam, jei nusikaltimas buvo pada
rytas vykdant įsakymą it jei teismas randa, kad 
nusikalstamojo darbo hėįvykdymas tikrai prieš
tarautų duotajam įsakymui

mams Tėvynės. Todėl visos mūsų mintys ir 
visos mūsų jėgos turi būti atkreiptos į laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos atstatymą. Ne kolo
nizuotis mes norime, ne naujos tėvynės ieš
kome, o tik norime turėti užuovėją, kur galė
tume kiek galima žmoniškesnėse sąlygose pra
laukti ligi to laiko, kada galėsime grįžti Lietu
von. Kalbamame laikraščio straipsnyje minimi 
kraštai — Tanganika, Guatemala, Venezuela, 
Australija visai nesvarstytini. Mes visai ne
same pasiruošę būti pionieriais primityviose ša
lyse ir neilgai išliksime gyvi karštame ekvatori
niame klimate. Tikiu gerais norais prof. K. 
Pakšto; jis nori savo tautiečiams padėti, bet 
visai netikiu, kad būtų mums gera, jei jis išsi
rūpintų leidimą mums nuvykti i Guatemalą ar 
Venezuelą ir jei mes ten nuvyktume. Kas non 
truputi žino Pietų Amerikos kraštų gyvenimą, 
tas lengvai supras, kokie pyragai ten mūsų lau
kia. Brazilija (bent jos dalis) yra daug geres
niame klimatiniame ruože negu Guatemala ar 
Venezuela ir tai mums per karšta. Kapitalų 
neturime. Turėtume būti juodadarbiais darbi
ninkais. O minimose šalyse darbininko uždar
biai ir pragyvenimo sąlygos yra žemesnės negu 
Lietuvos darbininko. Ne ką geriau, o gal dar 
blogiau būtų Tanganikoj, Angoloj ar pan. Mes, 
tremtiniai, sudarome apie 80% ne fizinio darbo 
darbininkai. Nesunku įspėti, kokie iš mūsų bū
tų pionieriai primityviose, visai neišdirbtose že
mėse. Australija ir Naujoji Zelandija mums 
nesvarstytinos jau todėl, kad jos per toli. Ten 
gali vykti tie, kurie nebenori grįžti j Lietuvą. 
Virš 20 tūkstančių kilometrų pigiai nenuvažiuo
jama. O mes juk tenorime pralaukti tą sunk
meti, o ne emigruoti visiems laikams ir ten' 
ištirpti viešpataujančios tautos jūroje. Kur to
kia vieta turėtų būti ir Jcas turėtų pasirūpinti 
ją surasti? Tokia vieta turėtų būti kiek galima 
arčiau mūsų Tėvynės, kad, atėjus grįžimo lai
kui, galėtume visi sugrįžti. Geriausia būtų, jei 
galėtume kur nors Europoje pralaukti, o jei 
turėtume keliauti | užjūrius, tai tik ne į toli
miausius. Mes esame nežemo civilizacijos laips
nio žmonės, įpratę naudotis medžiaginėmis ge
rybėmis bei patogumais daug aukštesniame 
laipsnyje, negu tai duoda visiškai primityvios 
gyvenimo sąlygos neapgyventose Angolos, Tan- 
ganikos ar panašiose žemėse ar miškuose. Pa
rinkti mums laikino apsigyvenimo vietą (jei, 
žinoma, mūsų grįžimas j Lietuvą ilgiau užtruk
tų), išrūpinti leidimus ten įvažiuoti, išrūpinti 
naujoje vietoje kiek galima žmoniškesnes įsi
kūrimo sąlygas, ginti mūsų, kaipo dėl karo nu
kentėjusių (o ne emigrantų!), reikalus — tegali 
ir privalo mus visus atstovaujančios organiza
cijos bei asmenys. Laikas bėga ir gyvenimas 
mus ragina skubiai išspręsti pereinamojo laiko
tarpio apsigyvenimo klausimą. Tikėkime, kad 
mus visus atstovaujančios įstaigos bei asmenys 
šio klausimo nėra užmiršę ir kad bus imtasi 
visų reikalingu, žygių šiam klausimui tinkamai 
išspręsti / Petras Pakapiškis

damas priešinimąsi jo imperialistinėms užgai
doms, pradėjo Lietuvą ekonominiame ir poli
tiniame gyvenime spausti, šmeižti ir persekioti. 
Tos neapykantos įtakoje vokiečiai net prieš 
toki ramų lietuvių veikėją ir kultūrininką Vy
dūną, anuomet gyvenusi Tilžėje, ėmėsi barba
riškų kovos priemonių: langų daužymo ir p. 
Tai taip reagavo Vokietija i teisingą mūsų vals
tybės sprendimą. Šiandien vadovaujantieji tos 
pačios nacionalsocialistinės Vokietijos asmenys 
sėdi tarptautiniame Niirnbergo kaltinamųjų 
suole. Prisiminus 1934 m. Lietuvoje buvusią 
Neumanno. ir Sasso bylą ir sugretinus ją su 
dabar Nūrnberge vykstančia tarptautine byla, 
prašyte prašosi palyginimas aną hitlerininkų 
byla pavadinti „mažuoju Niirnbergo procesu". 
Tarptautinis teismas Nūrnberge šiandien kal
tina Vokietiją už jos vadų padarytus pasaulyje 
nusikatimus prieš tautų laisvę, taiką ir žmoniš
kumą. Patyrusi ir pažinusi hitlerininkų darbų 
nusikalstamumą šiems dėsniams ir nebodama 
galimų visokių nemalonių pasekmių, Lietuva 
jau anuomet, daugiau kaip prieš dešimti metų, 
visa tai pasmerkė, o nusikalstamojo darbo dą- 
lyvius nubaudė. Kitais žodžiais tariant, dabar 
Nūrnberge vykstąs tarptautinis procesas tik 
patvirtina anuometinį mūsų valstybės sprendi
mo teisingumą. Ar tik nebus Lietuva viena tų 
pirmųjų valstybių pasaulyje, o gal net ir pati 
pirmoji valstybė, kuri oficialiai valstybišku au
toritetingumu pasmerkė, dar užuomazgoje esan
ti, griaunamąjį nacionalsocialistinės Vokietijos 
darbą, nukreiptą prieš pasaulio taiką ir tautų 
laisvę.

Dabar žvilgterėkime i antrąjį sprendimą. 
1939 metais Vokietija užpuolė Lenkiją, kuri po 
trumpos kavos buvo padalyta tarp Vokietijos 
ir SSSR. Nepaslaptis, kad mes su Lenkija turė
jome nuolatinius ginčus dėl teisėtai mums pri
klausančio Vilniaus krašto. Tai žinodami tiek 
viduje tiek užsienyje, daugelis tikėjosi ir laukė, 
kada Lietuva nuspręs prisidėti prie mirštančios 
Lenkijos pasidalinimo ir atsiims Vilniaus kraš
tą, kuris mums ir istoriškai priklauso ir ne kar
tą viešai tarptautinėse institucijose (Haagoje, 
Ženevoje) buvo pripažintas. Sugniužus Lenkijai, 
Vilniaus krašto prisijungimas galėjo būti leng
vai ir garantuotai įvykdomas. Tačiau šiuo at
veju Lietuvos sprendimas buvo visai kitoks, 
negu daugelis tikėjosi ir laukė. Vadovaudamasi 
neutralumo, o ne agresyvumo politika, Lietuva 
nusprendė nedalyvauti ginkluotame mirštančio 
kaimyno pasidalinime, būdama tikra, kad atei
tyje kilnesnėmis priemonėmis, atitinkančiomis, 
musų tautos taikų būdą, Vilniaus kraštas bus 
jai grąžintas. Dar daugiau. Tūkstančius anuo
metinės Lenkijos kariuomenės išblaškytų karių 
Lietuva priglaudė ir atidžiai jais rūpinosi, pa
miršdama visas anksčiau patirtas skriaudas ir 
neteisybes. Lietuva tada nepasekė net pačios 
Lenkijos nesenai parodytu pavyzdžiu, kai ši, 
pasinaudodama tų pačių vokiečių užpuolimu, 
jėga išsprendė ginčą su Čekoslovakija dėl To- 
šino. Iš Lietuvos pusės tai buvo pilno ir tikro 
neutraliteto supratimo akcentavimas.

Tie du Lietuvos valstybės sprendimai, žvel
giant j juos iš istoriniai psichologinio taško, lei
džia tvirtinti, kad lietuvių tauta yra iš seno 
paveldėjusi neklastingą, atvirą ir teisingą vals
tybingumo charakterĮ. Pirmajame sprendime 
pastebimas paveldėtasis senųjų valdovų Min
daugo ir Gedimino teisingumas ir griežtumas, 
gi antrajame — Kęstučio ir Vytauto riterišku
mas ir taurumas. Kaip istorija rodo, Lietuvos 
valstybės vyrai niekada nesinaudojo klasta ir 
apgaule kaimyninių valstybių atžvilgiu.

Prieš šį karą Lietuva buvo maža, bet kūry
binga ir gaji valstybė, tarptautiniu požiūriu ne
padariusi nė vieno politinio prasižengimo, kas 
visam pasauliui įrodo lietuvių tautos valstybinį 
subrendimą. Užtat reikia tikėtis, kad teisingoji 
pasaulio demokratija, teisingai tvarkydama vi
sų tautų reikalus, neužmirš atkurti ir Lietuvos 
valstybės su Klaipėda ir Vilniumi. Tam duoda 
rimto pagrindo didžiųjų demokratijų vadovau
jančiųjų politikų vieši pasisakymai apie būsimą 
pasaulio santvarką, nes tai rodo, kad einama 
prie galutinio visame pasaulyje esančių neaiš
kumų išsiaiškinimo. Kartą ateis diena, kada 
pagaliau bus padarytas teisingas sprendimas ir 
Baltijos valstybių atžvilgiu.

Austrija nori pakeisti smulkius sąjungininkų 
ir vokiečių piniginius vienetus naujais Austrijos 
pinigais.

Statutas toliau numato, kad teismas gali ne 
tik paskirus asmenis, bet ir organizacijas ar ki
tus kolektyvus pripažinti nusikaltėliais. Jei as
muo įvykdė nusikaltimą, kaip organizacijos tiks
lus, ta organizacija gali būti teismo pripažinta 
nusikalstamojo pobūdžio.

Ir jei kartą pati organizacija pripažinta nusi
kalstamojo pobūdžio, automatiškai jos nariai 
yra saistomi teismo padaryto sprendimo. Tuo 
atveju kiekvienas tokios organizacijos narys 
gali būti atiduotas teismui dėl jo priklauso
mumo šiai organizacijai. Individualiai jų nusi
kalstamumas jau nesprendžiamas. Kaltinamasis 
šiuo atveju gali tik įrodinėti, kad jis nepriklau
sęs šiai Organizacijai, arba kad buvęs priverstas 
I ją įstoti

Teismas turi teisę skirti mirties ir kitaa 
bausmes.

Teismo sprendimai yra galutini. Tik Kontro- 
lipė taryba gali teismo paskirtąją bausmę su
mažinti arba pakeisti.

Tokie yra pagrindiniai tarptautinio teismo 
teisenos nuostatai, kuriais pirmą kartą žmonijos 
istorijoje keturių didžiųjų valstybių teisėjai pa
saulio sąžinės ir teisingumo vardu kaltina tai
kos ir teisės priešus.

Kyla klausimas, kuriuo pagrindu, t y., kuria 
materialine teise remiantis, yra teisiami karo 
nusikaltėliai.

Atsakant | šį klausimą, tenka aptarti pas
kiras nusikaltimų rūšis, bet apie tai kitą kartą.

V. G.
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Mesaininkas ir meninė kultaara
Stp. Vykintas

Dėl destruktyvių karo sąlygų mūsų meno 
būklė pasidarė nenormali. Stipriausi mūsų me
no kolektyvai yra išardyti, žymiausios pajėgos 
yra išblaškytos po visą pasaulį, šimtai meni
ninkų negali kurti taip, kaip jie nori. Jie neturi 
nei moralinių, nei materialinių sąlygų. Jų kūry
binės kančios niekas ir nesupranta. Tai yra 
tragiška. Tačiau ne tik čia glūdi mūsų meno 
silpnybės. Yra daug priežasčių, dėl kurių mes 
patys silpniname meną. Viena iš svarbiausių tų 
priežasčių — tai blogos pažiūros į meną.

Namie, Nepriklausomoje Lietuvoje, mes jau 
žinojome, kad menininkui nepakanka tik talen
to. kad jis turi išeiti ir savo srities mokyklą.

Wurzburgo „Sietynas“ išvykos*

kad jis turi labai intensyviai ir nuolat dirbti, 
jei nori pasiekti meninės pažangos ir laimėjimų. 
Čia, išeivijoje, trūkstant meninių žmonių, gau
domos į meninius kolektyvus betkokios jėgos, 
imasi organizuoti chorus, ansamblius betkas. 
steigia ir vadovauja muzikos konservatorijoms 
provincijos muzikos mokytojai. Juo mžiau kas 
turi meninės kultūros, juo daugiau turi preten
zijų į meninį vadovavimą, nenorėdami užleisti 
vietą stipresnėms pajėgoms. Kvalifikacijų ir 
diplomų dabar niekas nebepaiso. Kas pirmas 
sugeba suorganizuoti meninį būrelį ir jį ne me
ninėmis, bet kitokiomis būdo savybėmis pa
lenkti, tas yra nebepakeičiamas meno vadovas, 
nors jis būtų ir savamokslis ir diletantas.

Ko gi iš tikro menininko reikalaujama? Pir
moj eilėj, kvalifikacijų ir mokyklos. Jei konser
vatorijos mokiniai ar choristai pasidarys solis
tais, tai kaip galės koncertuose bedalyvauti ti
krieji, užsieniuose baigę konservatorijas, solis
tai. Jei pirmo kurso dailės instituto ar akade
mijos studentai pradės skelbtis dailininkais ir 
ims ruošti parodas, tai ką bedarys tų mokyklų 
profesoriai. Tačiau, ir čia dar nebūtų tragedijos, 
jei gabieji mokiniai viešai rodytųsi su pakanka
mo lygio menu. Tiktai būna tragiška, kada ta
riamieji solistai nesugeba sudainuoti paprastos 
dainelės be kelių „gaidukų“. Nemalonu žiūrėti 
į tokius meno kolektyvus, kur tautinių šokių 
reprezentantai atrodo scenoje tartum basliai, 
.kurie nesugeba nė vieno estetinio judesio su
kurti.

Tikras menininkas visuomet jaučia, kas yra 
estetiška, kultūringa, o kur yra erzacinis menas. 
Jis žino savo pajėgumą, jis turi jautrų savikriti- 
kos jausmą. Kas įsivaizduoja esąs didelis meni
ninkas, tas dažniausiai būna niekam vertas me
nininkas. Neretai ir be mokyklos, bet gero sko
nio, jautrios meninės intuicijos menininkas su
geba sukurti ne menkesnių, bet dar geresnių

Kasdienė duona ir selekcija
Rūpestis dėl kasdienės duonos žmogų lydi 

visą jo amžių. Nuo to laiko, kaip žmogus at
sirado mūsų žemėje, pirmasis jo rūpestis buvo 
— ką jis valgys. Pirminio žmogaus maistas bu
vo atsitiktinis, jis valgydavo, ką tik aplinkmoje 
rasdavo tinkamesnio savo skilviui, pav. vaisius, 
augalų šaknis ir t. t. Vėliau žmogus išmoko pa
sigauti gyvulinio maisto — žuvies ir žvėrių.

■ Daugėjant žmonių skaičiui, atsitiktinai randamo 
ar pasigaunamo maisto nebeužteko, pasitaiky
davo dienų, kada nieko nerasdavo ar nesugau- 
davo. Žmogus pradėjo daryti maisto atsargas 
juodai dienai — išmoko auginti valgomus auga
lus ir gyvulius. Pastabus ir išradingas žmogaus 
protas vis atrasdavo naujų valgomų augalų ir 
išmokdavo juos auginti.

Žmogus — bastūnas pradėjo sėsliai gyventi 
tinkamesnėse augalams auginti vietose. Čia at
sirado nauji rūpesčiai, padaugėjus apgyventame 
plote žmonių skaičiui, reikėjo pasirūpinti turi
mame žemės plote išauginti kuo daugiau maisto.

Atidus žemdirbys pastebėjo, kad visos au
galų rūšys vienodai uždera ir kad į derlių turi 
įtakos žemės įdirbimas, drėkinimas ir pagaliau 
(tręšimas.

Taip amžių bėgyje žemdirbys išmoko pasi
rinkti sau derlingiausias ir naudingiausias au
galų rūšis, išmoko įdirbti lauką, kad užtikrintų 
•au k savo vaikams kasdienės duonos. Tokias

meninių vertybių, negu diplomuotas meninin
kas. Tačiau jis turi būti ir meninis kūrėjas ir 
intensyvus meninis darbininkas.

Daugelis meno žmonių mėgsta pasikliauti 
savo talentu, taip pat daugelis mėgsta pasiten
kinti baigta menine mokykla. Tačiau ir pir
mieji ir antrieji labai klysta, nes meno pasaulis 
yra toks platus, meno keliai tokie įvairūs ir ilgų 
amžių sukurta meno kultūra tokia gausi, kad 
nei talentingieji, nei mokytieji negali viso me
ninio lobyno aprėpti. O kas iš menininkų ne
besidomi savo srities kultūra, kas neseka savo 
artimųjų meno sričių laimėjimų, kas neina su 
moderniaisiais meno pirmūnais, kas nežvelgia

toli į ateitį ir nesugeba sukurti ateities meninių 
perspektyvų, tas yra atžangus menininkas, me
no profanuotojas. Menininkas ir skiriasi nuo 
kitų mirtingųjų, kad jis amžinai nerimsta, am
žinai nepasitenkina savo laimėjimais, amžinai 
ieško naujų vaizdų, naujų priemonių, naujų for
mų. Jo idėjų pasaulis visuomet neišbaigiamas, 
jo formų aruodai neišsenkami. Jis nepasitenki
na jau pasiekta, jis amžinai veržiasi į vis aukš
tesnę, gilesnę, naujesnę kultūrą.

Tikrasis menininkas skiriasi nuo tariamųjų, 
kad jis meną myli labiau už save, už žmogų. 
Jis gali nekęsti žmogaus, bet jei tas žmogus yra 
vertingas menui, tai to žmogaus meną vis tiek 
jis myli. Tikras menininkas nepavydi kitam lai
mėjimų, nes jis savo laimėjimais vis tiek pa
sieks aukštybės. Tikras menininkas nedarys ki
tam intrigų, jeigu matys, kad kitas gali daugiau 
duot menui negu jis. Tik tariamieji tedaro in
trigas gabesniems, kad pakenktų menui.

Menininkas be savo srities kultūros yra ne- 
menininkas. Jis taip pat be bendros kultūros 
yra nemenininkas. Juo labiau jis yra menk be 
dvasinės, be estetinės kultūros. Juo bus aukš
tesnė menininko kultūra, juo bus stipresnis jo 
kuriamasis menas. Taigi, mūsų menininkams 
tenka ne tik dirbti meno kolektyvuose, bet 
nuolat gilinti savo kultūrą, išnaudoti svetimų 
mokyklų laimėjimus, sekti kitų tautų, viso pa
saulio meninį augimą ir*nuolat atsigaivinti dva
sinės kultūros turtais. Griežta savikritika, me
ninis savęs auklėjimas, nuolatinis atkaklus, in
tensyvus darbas, meno meilė ir kultūrinis pa- 
žangėjimas yra svarbiausi veiksniai, kurie me
nininkui duos stipriausi pagrindą. Intrigomis, 
įsivaizduotu talentu, nenoru dirbti toli meni
ninkas nenuvažiuos. Jei norime pasiruošti atei-’ 
ties Lietuvos menui, tai išnaudokime šias sąly
gas mokslui, pažangai ir ieškojimui naujų tau
tinių ir meninių kelių.

How are you. Dear Pupil? (hau ar ju dir 
pjupl) — Kaip jums einasi, brangūs mokiniai? 
“How are ydų“ — tai plačiai vartojamas pas
veikinimas anglų kalboje. Jį esat, tur būt, ne 
kartą girdėję. Šis posakis dažnai išplečiamas į 
“How are you this morning“ — kaip jums ei
nasi šį rytą? Savai suprantama, kad taip gali
ma sakyti tik priešpiet. į tokį pasveikinimą at
sakytina “Thank you“ arba “Thank you very 
well“ (vėri uėl) — ačiū, labai gerai. Žinoma, 
jeigu jums ne labai gerai einasi, jūs galit pasa
kyti “Thank you, not very well“ — ačiū, ne 
labai gerai. Bet tuomet jūs, greičiausia, būsit 
paklaustas “What's the matter with you“ (uats 
ze mater uiz ju) — kas jums yra? Į tokį pa
klausimą turėsit papasakot savo bėdą, kas bus 
ne visuomet lengva, nemokant gerai kalbos. Pas
veikinimas “How do you do?“ (hau du ju du)
— kaip jums einasi, vartojamas mažai pažįsta
mų žmonių ir į jį dažniausia atsakoma “How . 
do you do“.

Anglų kalboje nėra nė vieno žodžio, krei
piantis į vyrus ir moteris bendrai. “Ladies and 
Gentelmen“ (lėdis end džentelmen) — ponios 
ir ponai, būtų per daug iškilmingas pasakymas 
mūsų pamokose. Todėl kreipiuos į jus “Pu
pils“. Žodis dear (dir) — brangus, vartoja
mas ne vien tik intimiems jausmams išreikšti, 
bet yra t. p. oficialus kreipinys laiškuose ar 
raštuose. Kreipiantis laišku į kokį nors ofi
cialų asmenį, sakoma “Dear Sir“ (ser) — bran
gus pone, kas išvertus pagal prasmę reikštų — 
Gerbiamasis arba Gerbiamasis Pone.

Kadangi šiandien mums kelis kartus teko 
susidurti su daiktavardžių daugiskaita, tai paim
sim šiandien daugiskaitos sudarymą.

Daugumos daiktavardžių daugiskaita sudaro
ma, pridedant prie vienaskaitos raidę „s“ — 
Šią taisyklę jau turėjom. Pav., teacher — tea
chers.

Žodžiai, kurie baigiasi „o“ arba šnypščiančiu 
garsu, įgauna galūnę „es“:
potato (patėto), potatoes (patėtos) — bulvė, 

bulvės
negro (nigro), negroes (nigros) — negras, negrai 
church (cerč), churches (čerčes) — bažnyčia, 

bažnyčios
Žodžiai, kurie baigiasi „f“ ir „fe“, daugiskai

toj įgauna galūnę „ves“: 
wife (uaif), wives (uaivs) — žmona, žmonos 
calf (ka’f), calves (kafs) — veršiukas, veršiukai

Žodžiai, kurie baigiasi y, daugiskaitoj įgauna 
galūnę „es“, jei prieš „y“ stovi priebalsė: lady
— ladies; ir ,3“, jei prieš y stovi balsės; boy 
(bai), boys (bois) — berniukas, berniukai.

Panašias taisykles galima pritaikyti III as
mens esamojo laiko veiksmažodžio vienaskaitos 
sudarymui. Kelis atvejus jau turėjom. Paim
kim žodžius su kitomis galūnėmis: 
search (siorč), searches —ieškau, ieško 
play (plėi), plays (plėis) — žaidžiu, žaidžia 
study (stadi), studies (stades) — studijuoju, 

studijuoja

darbščias žemdirbių tautas dažnai ištikdavo ne
laimės, jas aptikdavo grobuoniškos bastūnų tau
tos, kurios nedirbdamos norėdavo pasipelnytu 
Dažnai grobuonys nugalėdavo sėslias tautas ir 
išstumdavo jas iš jų gyvenamos vietos. Žem
dirbiai turėdavo ieškoti sau kitų tinkamų žem
dirbystei vietų. Tokios persikeliančios tautos 
pasiimdavo su savimi ir sėklas tų augalų, ku
riuos augindavo. Tokiu būdu žmogaus kulti
vuojami augalai išplito įvairiuose kraštuose. Be 
abejo, vėliau, šių augalų prasiplatinimui daug 
padėjo taikūs prekybiniai ryšiai. Žinoma, nau
jose klimato sąlygose nevisi augalai augdavo 
ar gerai derėdavo, kiti tik po ilgesnio laiko pri
sitaikydavo prie naujų sąlygų.

Žemdirbys pagal savo patyrimą darėsi der
lingesnių augalų rūšių atranką. Dar ir dabar 
tebėra aktuali sena patarlė: „Ką pasėsi, tą ir 
piausi.“ Taip buvo vykdoma amžių bėgyje pir
minė, gana primityvi augalų selekcija — atran
ka, ir taip atsirado žemdirbio auginamos kul
tūrinės augalų rūšys, kurios savo teigiamom sa
vybėm nutolo nuo savo laukinių protėvių.

Tirštėjant gyventojų skaičiui žemėje, ūkinin
kas iš kailio nėrėsi, kad gautų didesnį derlių. 
Tam tikslui jis naudojo visas galimas priemones, 
kaip tai: dirbamų plotų didinimą, žemės dir
bimo tobulinimą, tręšimą ir geros sėklos pa
sirinkimą.

We Learn English
Laisvas anglu kalbos kursas „M.K.“ skaitytojams 

The Third Lesson (se serd lesn) — Trecioji pamoka

Tense
we are — esame 
you are — esate 
they are — yra

Tense 
we were — buvome 
you were — buvote

Tačiau kitokios galūnės yra pagalbinių veiks
mažodžių, kurių vieną “to do“ jau turėjom.

To have (hev) — turėti
Present Tense (prėsent tėns) — esamasis laikas
I have — aš turiu we have
you have you have
he, she, et has they have
Imperfect Tear. (imperfekt) — būtasis kart, 

laikas
I, you, he, she, it, we, they had — aš turėjau. •.

Veiksmažodis “to be“ (bi) — būti, savo esa
mojo ir būtojo laiko asmenavimu žymiai ski
riasi nuo kitų pagalbinių veiksmažodžių.

To be (bi) — būti
Present

I am (em) — esu 
you are (ar) — esi 
he she, it is (is) — yra

Imperfect
I was (uos) — buvau 
you were (uėr) — buvai 
he, she, it was (uos)—buvo they were — buvo 

Užteks šiandieną gramatikos. Sekančiai pa
mokai išverskite šiuos sakinius:

I am Lithuanian. I live in a camp. I have 
a wife and a child. They live with me. Wo 
have only one room. I speak Lithuanian, Rus
sian and German. I take English lessons every 
day. We have an English teacher in camp, 
to take (tėik) — imti Russian (rašn) — rusų 
child (čaild) — vaikas one (uan) — vienas 
with (uiz) — su me (mi) — manim 
only (onli) — tik He teaches us English, 
to live (liV) — gyventi room (rum) — kambary* 
camp (kemp) — stovykla 
German (džerman) — vokiškai 
every įeveri) — kiekvieną

Anglų kalboje klausiamieji ir neigiamieji sa
kiniai esamajam ir būt. kart, laike sudaromi su 
pagalbiniu veiksmažodiu to do. Taigi sakom: 
“Do you learn English?“, o ne “learn you Eng
lish?“

Į O dabar mūsų praktiški išireiškimai. Ne 
kartą jums, tur būt, teko pildyti įvairias anke
tas, kur jūs gal ne visuomet buvo tikri dėl vie
no ar kito žodžio reikšmės. Taigi, pamėginsiu 
jums padėti.
name (nėm) — pavardė 
surname (siurnėm) — pavardė 
Christian name (kriščn) — vardas

I profession (profėšn) — profesija 
born (born) — gimęs (čia turime galvoje datą) 
day of birth (dei of bers) —gimimo diena (data) 
place of birth-(plės) — gimimo vieta 
single (singl) — nevedęs, netekėjusi 
married (marid) — vedęs, ištekėjusi 
signature (signčr) — parašas
Identity Card (aidentiti kard) — asmens liudi

jimas
Užteks šiandienai. Iki pasimatymo už sa

vaitės. Good-bye.

naujų veislių išvedimu. Selekcija tvirtai atsis
tojo kitų mokslų tarpe ir ištiesė ūkininkui pa
galbos ranką. Selekcininkai (žmonės, kurie dir
ba kultūrinių augalų gerinimo ir naujų veislių 
išvedimo darbą, nors žodis „selekcininkas“ gali 
turėti ir platesnę prasmę, nes yra vykdoma se
lekcija gyvulių, paukščių, bičių ir t. t., bet šiame 
straipsnyje tekalbame tik apie augalų selekci
ją), moksliškai ištyrę kultūrinių augalų, prigim
tį, gali augalų, savybes keisti, pakelti derlin
gumą, kokybę, sutrumpinti augimo laiką ir Lt. 
Nors selekcija kitų mokslų tarpe, palyginti dar 
jauna, bet būdama praktiško pobūdžio, labai 
greitai išplito visame pasaulyje ir augalininkys
tėje padarė, dabar daro ir darys daug stebuklų.

XX amž. pradžioje visuose kraštuose pra
dėjo dygti selekcijos stotys — mokslinės įstai
gos, kuriose vykdomas selekcinis darbas. Pra
džioje selekcinį darbą dirbo privatūs mokslinin- . 
kai savo ūkiuose, bet greitai, paaiškėjus neabe
jotinai jų darbo vertei, tam reikalui pradėjo 
organizuotis įvairios bendrovės, kurios steigė 
selekcijos stotis.

Bet vėliau ir pačios valstybės pradėjo steigti 
augalų tyrimo institutus bei selekcijos stotis.

Kadangi kiekvienas kraštas turi skirtingas 
dirvos ir klimato sąlygas, tai ir kiekvienos se
lekcijos stoties tikslas yra išveisti savo krašto 
sąlygoms tinkamiausias ir derlingiausias augalų 
rūšis bei jų veisles. Todėl pasaulyje yra įvairių 
selekcijos stočių, kaip tai: įvairių vaismedžių — 
pradedant pusiaujo. palmėm ir baigiant mūsų 
obelim; įvairių krūmų, uogų; techninių augalų, 
pav., aliejinių, pluoštinių, kaučiukinių augalų; 
javų, šakniavaisių ir t. t

Žemdirbys, pradėjęs vartoti selekcijos sto
ties išveistas naujas veisles, nepadidinęs žemės 
dirbimo bei tręšimo išlaidų, susilaukė didesnių 
derlių ir geresnių kainų už aukštesnės kokybė* 
gaminius.

Pas mus Lietuvoje, besiorganizuojant mūsų 
nepriklausomam ūkiniam gyvenimui, pirmoji se
lekcijos stotis buvo įsteigta Dotnuvoje 1922 m. 
ir per, palyginti, trumpą mūsų nepriklausomo 

I gyvenimo laikotarpi, aprūpino kraštą derlingo
mis javų, bhlvių, linų ir kitų augalų veislėmi*

A. S-čius

Čia šia proga reikia pažymėti, kad kylant 
tautų ir valstybių kultūrai bei civilizacijai, spar
čiai kilo pramonė ir prekyba, kurias visokerio
pai rėmė vyriausybės. O žemdirbio dažnai ne 
tik nerėmė, bet dargi apkraudavo dideliais tie
sioginiais ir netiesioginiais mokesčiais. Žemdir
bys pirkdamas už viską, palyginti, brangiai tu
rėjo mokėti, o savo gaminius pigiai parduoti. 
Šią neteisybę jis turėjo išlyginti nežmoniškai 
daug dirbdamas su visa šeima, net mažamečiai 
ir seneliai turėjo dalytis ta našta.

Tuo tarpu pramonininkas, prekybininkas, 
valdininkas, kariškis, specialistas bei amatinin
kas, ar net pramonės darbininkas, dirbdamas iš 
šeimos dažniausia tik vienas ir dargi ribotą va
landų skaičių, užtikrina savo šeimai egzisten
ciją, gali pramogauti, naudotis kultūros ir civili
zacijos vaisiais, eiti mokslus ir 1.1.

Žemdirbys gi, kuris gamina gėrybes ir kuris 
visus aprūpina kasdiene duona, užmirštamas. 
Savo egzistencijos išlaikymu žemdirbys visomis 
priemonėmis turi pats pasirūpinti, tik reta kuri 
valstybė atėjo savo ūkininkui su apčiuopiama 
pagalba. Šiaip daugelyje valstybių ūkininko rei
kalams buvo nužeriami tik trupiniai nuo ponų 
stalo. Todėl žemdirbys buvo priverstas suktis 
kaip beįmanydamas, kad neišleistų iš rankų taip 
pamiltos, gausiai prakaitu permirkusios, žemės.

Bene sunkiausia jam buvo pasirūpinti tinka
mesnės ir derlingesnės sėklos, nes tokios nega
mino joks fabrikas.

Nuo pirminio žemdirbio laikų beveik iki 
XIX amžiaus galo kultivuojamų augalų — dar
žovių ir javų gerinimo darbas buvo atsitiktinio 
pobūdžio, dažnai gamtos sudarytų atsitiktinumų 
pasekmė, todėl daržovės ir javai buvo menko 
derlingumo ir sunkų ūkininko darbą šykščiai 
atlygindavo. Reikia atsiminti, kad laukų der
lius sudaro ūkininko egzistencijai pagrindą. 
Nors ūkininkas pramoko laukus nusausinti ar 
drėkinti, dirvą išdirbti, patręšti, bet iš menko 
derlingumo sėklos negalėjo susilaukti aukštų 
derlių — tinkamo atlyginimo už įdėtą triūsą.

Pagaliau XIX amžiaus gale gimė ūkininko 
talkininkas — naujas mokslas — augalų selek
cija. Augalų selekcija yra toks mokslas, kuris 
rūpinasi augalų veislių gerinimu ir dar geresnių
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Kodėl vilkas staugia
Baigęs sutverti gyvulius ir žvėris. Dievas pa- 

matž, kad dar liko nesunaudotos medžiagos. 
Ant žemės mėtėsi šerno iltys, šunies stačios 
ausys, kiškio, stimoa ir kitų kailiukų skiautelės. 
Galingasis Dievas mostelėjo ranka. Bežiūrint 
iš šitų likučių pasidarė dar vienas žvėris. Die
vas jam davė vilko vardą.

Patenkintas Kūrėjų Kūrėjas akimis palydė
jo praeinančius pro jį savo tvarinius. Linguo
dami j šalis ilgus šniurplius, koją už kojas pra
dėtojo protingieji drambliai. Dideles kuprines 
užsimetą smėliu nužingsniavo kupranugariai. 
Grc’takojj kiškeli laukais nuskalijo šunys ska
likai. Visų žvėrių karalius liūtas išdidžiai iškė
lęs galvą nuskubėjo į dykumas. Praeidami pro 
savo sutvėrėją, visi nulenkė galvas, nusižemino. 
Arkliai dargi prieš Dievą priklaupė ant kelių. 
Visi jie nuėjo gyventi i miškus, pievas, laukus 
ir tuščias pūstynes. Paskutiniuoju, nuspaudęs 
tarpkojin uodegą ir vilkas prastyrino. Tik jis 
vienas net galvos į Dievo pusę nepasuko.

Dabar pamatąs prisiminė Dievas pamiršęs 
įdėti vilkui širdį. Gal Visagalis dar būtų susi
grąžinęs vilką. Bet valandėlę pagalvojęs tarė:

— Tegu šis vienas iš mano tvarinių nesine- 
šios širdies.

Ir vilkas nubėgo tiesiai j girią. Girioje ap
sigyveno įvairių žvėrių. Čia buvo stirnų, zbrie
džių, lokių ir daug kitų. Vieni karstėsi po 
medžius, kiti mėgo krūmus, dar kiti rausėsi 
gilias olas.

Antrą dieną jau vilkas panoro ėsti. Žiūri- 
stirna peša žolę, briedis graibo sąmaną, lokys 
kabinasi į liepos drevę prie medaus. Vilko ši
tie dalykai netraukė. Nusižiūrėjo jis pamiškėje 
besiganančias aveles. Prisėlinęs capt, susigavo 
ėriuką ir šast per petį. Parsinešė į tankumyną 
ir suėdė.

Lokys su briedžiu, tai matydami, ir sako vil
kui:

— Nebent, tu brolau, širdies neturėtum, taip 
darydamas.

Vilkas tik apsilaižė kruvinus nasrus, dėb
telėjo baltom į šiuos miško milžinus ir nudūlino 
į dar didesnį tankumyną. Nudūręs į žemę akis, 
ka'n žmogžudys koksai.

Ir pradėjo vilkas vesti tikro kraugerio gy
venimą. Išsimiega, išsižiovauja ir vėl taikosi ką 
suryti. Kur tik jo gulėta, visur kaulų krūvos. 
Kur tik pasisuka, ten ant jo skundas.

Visi ėmė neapkęsti vilko. Vengė net susi
tikti: pamatę, kaip didžiausio vagies ar pikta
dario iš tolo lenkėsi.

Vilką dar didesnis pyktis pagavo. Jis pasi
darė dar baisesnis. Neturėdamas širdies, jis 
draskė viską, ką tik galėjo paveikti Ne kartą 
net ir žmogų buvo užpuolęs. Nuo kailio nebes
pėjo nudžiūti kraujas. O jam nieko: nei sąži
nės graužimo, nei gėdos nejaučia. Apie gailestį 
neturėjo jokio supratimo. Tik akys krauju pas
ruvusios. Jeigu kurią dieną nesuranda aukos, 
patsai savo kojas ima krimsti.

Jonas Kuzmickis

Malūnėlis
M nelis mala, 
bus baltučių miltų. 
Aš prašau Dievulio, 
kad vėjelis kiltų.

Iš baltų miltelių 
kepsim duonos, blynų. 
Vakare į vaišes 
kviesim daug kaimynų.

Tai bus linksma, linksma, 
tai bus gera, gera! 
Malūnėlis sukas, 
kai rugeliai dera.

Vis dėlto nusibodo vilkui toksai gyvenimas. 
Kasdien kraujas ir kraujas — baisu ir bešir
džiui. Vieną naktį, kai visi žvėrys ilsėjosi savo 
gūžtose, vilkas išbėgo į pamiškės lauką. Šalta 
buvo naktis. Mėnesienoj sidabru žvilgėjo snie
gas.

— Uū ... ūfl... — sustain i vilkas baisiu 
balsu. Net žvaigždės krūptelėjo aukštai. Pa
budo žvėrys savo urveliuose. Smarkiau ėmė 
plakti išgąsdintos jų širdys. O balsas vis gaudė 
šaltoj žiemos nakty:

— U-ū ... ūūū...
Tai prašė vilkas Dievą duoti ir jam širdi. 

Bet perdaug sunki jį slėgė nusikaltimų našta, 
kad Dievas būtų galėjęs išklausyti vilko prašy
mo. Dar ir dar kartą staugė vilkas.

Ir po šiai dienai staugia vilkas. Baisiai skam
ba jo balsas nakties glūdumoj. Jis prašo ir 
neišprašo Dievo, kaip ir kitiems tvariniams, 
duoti ir jam širdi.

Sunku vilkui, ką besakyti žmogui, kuriam 
kartais irgi pritrūksta širdies.

Paulius Gaubys

Veda N. Girtautas

Sporto
Anglų futbolininkai i Maskvą?

Kaip jau buvo pranešta, Anglijos Futbolo 
Sąjunga yra gavusi labai daug kvietimų lošti 
tarpvalstybinėms futbolo rungtynėms. Be kitų, 
ir Sovietų Sąjunga yra pakvietusi Anglijos fut
bolininkus pas save. Principiškai Anglijos Fut
bolo Sąjunga kvietimą yra priėmusi, tik ne
nustatytas dar laikas ir nenuspręsta, ar bus 
lošiamos tarpvalstybinės futbolo rungtynės Ang
lija— Sovietų Sąjunga ar kuri pirmaujančių 
Anglijos futbolo komandų vyks gastrolių.

Geriausios metinės Europos lengvaatletų 
pasekmės

Ligi karo kiekvienais metais būdavo suve
damos ir punktais įvertinamos Europos leng
vaatletų pasiektos pasekmės. Šiais metais gau
tos pasekmės tik iš keturių valstybių, būtent: 
Švedijos, Suomijos, Prancūzijos ir Šveicarijos. 
Pasirodo, kad Suomijos lengvaatletai buvo sėk
mingiausi nes 10 varžybų pasiekė geriausių re
zultatų, tuo tarpu Švedija — 8 varžybose. Ge
riausios pasekmės yra: 100 m. Hakanson (Š)
— 10,6 sek.; 200 m. Strandberg (š) —21,7 sek.; 
400 m. Storskrubb (S) —48 sek.; 800 m. Stors- 
krubb (S) —1;49,3 min.; 1500 m. Andersson (Š)
— 3:45.0 min.; 3000 m. Haegg (Š) —8:15,8 min.; 
5000 m. Heino (S) —14:17,2 min.; 10.000 m. 
Heino (S) —30:02 min.; barjerinis — 110 m. 
Lidman (š) —14,3 sek.; barjerinis — 400 m. 
Storskrubb (S) — 52,9 sek.; į aukštį — Ursin (S)
l, 98 m.; į tolį — Laeeskcr (S) 7,35 m.; trišuolis
— Rautio (S) 15,48 m.; į aukštį su kartimi — 
Olsson (S) 4.10 m.; diskas — Nyk vyst (S) 
49,03 m.; ieties metimas — Rautavaara (S) 
75,47 m.; rutulio stūmimas — Lehtila (S) 15,32
m. ; kūjo metimas — Erikson (Š) 56,04 m. (Š — 
Švedija)

Hastingso šachmatų turnyras baigtas
Tarptautinis šachmatų turnyras Hastingse — 

Anglija pasibaigė. Laimėtoju liko 60-m. amžiaus 
Lenkijos meisteris Dr. Saviclli Tartakoweris. 
Antroje vietoje liko švedas Eckstrom, kuris 
pirmą kartą dalyvavo šachmatų turnyre už
sienyje. Turnyro favoritas, buvęs pasaulio šach
matų meisteris Euwe — Olandija, turėjo, kartu 
su amerikiečiais Denker ir Steiner, pasitenkinti 
trečia vieta. Charakteringa, kad šiame turnyre 
buvo sulošta labai mažai partijų lygiomis: 16 iš 
61 partijos.

Latvių šachmatininkų nesėkmė
Š. m. sausio 12 d. Augsburge latvių šachma

tininkai turėjo šachmatų rungtynes su Augs
burgo vokiečių šachmatininkais. Buvo lošiama 
ant 8 lentų su laikrodžiais (per 2 vaL 40 ėjimų). 
Susitikimas baigėsi 7:1 Augsburgo vok. šach
matininkų naudai Latvių šachmatininkai ne-

žinios
laimėjo nė vienos partijos, o tą, vfenlntėlj taš
ką gavo 5 ir 6 lentose, pasiekę lygiųjų. Tenka 
pastebėti, kad šiose rungtynėse latvių šachma
tininkus atstovavo ne jų geriausi meisterių kla
sės šachmatininkai, bet Augsburge ir apylin
kėse gyveną latvių šachmatų mėgėjai. Tuo tar
pu vokiečiai savo komandoje turėjo gana pa
jėgių Augsburgo šachmatininkų, kaip vokiečių 
meisteris Schmitt, dr. Trogeris, daugkartinis 
Augsburgo šachmatų meisteris Riedmiller ir kt

Krepšinio turnyras Augsburge
Kaip pranešama, pereitą savaitę prasidėjo 

Pietų Vokietijos krepšinio turnyras, kuriame, 
be vokiečių krepšininkų, dalyvauja ir po vieną 
lietuvių, estų ir latvių krepšinio komandą. Pirmose 
rungtynėse estai nugalėjo Augsburgo vokiečių 
krepšinio rinktinę 36:33 (15:17), latviai — Mūn- 
cheno krepšininkus 59:35, o Augsburgo lietuvių 
krepšinio komanda nugalėjo Mūncheno „Jahn" 
krepšinio komandą 106:11 (75:6). Vokiečiai krep
šininkai teisina tokį didelį pralaimėjimą, tuo, 
kad Augsburgo lietuvių krepšinio komanda 
esanti beveik- ta pati kuri 1936 m. Berlyno 
Olimpiadoje gynė Lietuvos spalvas ir 1938 m. 
laimėjusi Europos krepšinio turnyrą (?) Tur
nyras bus tęsiamas toliau ,kur estai ir latviai 
krepšininkai žais Mūnchene, o Augsburgo lie
tuvių krepšinio komanda Augsburge su Augs
burgo miesto rinktine.

Trumpos žinios
• Š. m. sausio 20 d. Dillingeno miesto sta

dione įvyko futbolo rungtynės tarp Dilingeno 
ir Gundelfingeno vokiečių futbolo komandų. 
Rungtynės nepasižymėjo nei ypatinga sparta 
nei techniškomis „plonybėmis", nes komandos 
iš po karo dar gana „žalios". Žinoma, žaidimui 
daug kliudė netinkama futbolo aikštė: slidumas 
ir nelygumas aikštės neleido geriau pasirodyti. 
Dilingeno vok. futbolo komanda, sustiprinta 
keliais geresniais vengrų žaidėjais, sulupo Gun
delfingeno futbolininkus net 7:1. Pirmas kėli
nys — 4 d).

• Žinomas Vienos futbolininkas Walteris 
Nauschas yra futbolo treneriu Zūriche. Kitas 
Austrijos valstybinės futbolo komandos žaidė
jas Jeruzalemas persikelia Prancūzijon, kur žais 
FC Sachaklube.

o Amerikietis bokso manageris Salomon 
pranešė, kad Londone ir Paryžiuje bus parodo
mosios bokso rungtynės tarp stipriausių ameri
kiečių, anglų ir prancūzų boksininku.

• New-Yorko bokso Sąjunga nesenai pri
pažino Billy Conną pirmuoju sunkaus svorio 
kandidatu kovoti dėl pasaulio meisterio vardo. 
Š. m. birželio mėn Connas rungsis su Joe Louis 
dėl pasaulio sunkiasvorio meisterio vardo.

Mes ieškome savųjų
Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
282. Pranaitis Pranas iš Kud. Naumiesčio, gyv.

Dillingen a. D., Litauisches Lager, ieško 
sūnaus Pranaičio Leonardo, žento Aršti- 
kaičio Antano ir Banzevičių Vinco ir Sta
sės.

283. Raudonienė Ona iš Kud. Naumiesčio, gyv. 
Kassel, Litauisches Lager, ieško tėvo Jo
naičio Vinco ir pažįstamų.

284. Čepulevičius Petras iš Vilkaviškio, gyv. 
Kassel, Litauisches Lager, ieško sūnaus 
čepulevičiaus Algirdo.

285. Grybas Juozas iš Kidulių, gyv. Detmold, 
Litauisches Komitee, ieško Auksoriaus 
Prano iš Šakių.

286. Valaitis Pranas iš šakių, gyv. Oldenburg, 
Litauisches Lager „Unterm Berg“, ieško 
savo žmonos ir sūnaus.

287. Šimkus Mikas iš Tauragės, gyv. Olden
burg, Litauisches Lager „Unterm Berg". 
ieško giminių ir pažįstamų.

288. Brilvica Vincas iš Pajevonio, gyv. Olden
burg, Litauisches Lager „Lithuanica", ieš
ko sūnaus Jono su šeima ir dukters Mor
tos.

289. Valinskas Zenonas iš Salantų, gyv. Olden
burg. Litauisches Lager „Lithuanica“, ieš
ko dukters Alfredos.

290. Kaulius Juozas iš Rietavo, gyv. Oldenburg. 
Ohmstcdt. Litauischse Lager, ieško Kaulių 
Prano ir Bonifaco bei pažįstamų.

291. Vasiliauskienė Matilda iš Pajavonio v. Sto- 
laukio km., gyv. Buxtehude (prie Ham
burgo), Litauisches Lager, ieško savo vyro 
Vasiliausko Juozo. 50 m. amžiaus, ir sū
naus Vasiliausko Zigmo, 16 m. amžiaus.

292. Lazdauskas Juozas iš Garliavos, gyv. Dil- 
lingcn/Donau, Litauisches Lager, ieško sa
vo žmonos Lazdauskienės Marcelės su 3 
vaikais.

293. Dervojedaitienė Elena, gyv. Mūhldorf, 
Eichfeld, Baltisches Lager, ieško Narbu

tienės Onos iš Vilkaviškio su vaikais 
Aleksandru, Donatu, Laimute ir Kazi
miera, gyvenusių Puidoje,

294. Striungienė Magdalena iš Šakių, gyv. Ham
burg-Fischbeck, Litauisches Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

295. Tijūnaitlenė Jadvyga iš Kėdainių, gyv. 
Hamburg-Neugraben, Fischbeck Lager, ieš
ko savo vyro Tijūnaičio Stasio.

296. Račius Juozas iš Vilkaviškio, gyv. Lūbeck, 
Litauisches Lager (Messen-Kaserne), ieško 
savo tėvų Račių Pijaus ir Veronikos, 
Juodkojų Prano ir Genės, iš Kauno.

297. Titmejeris Augustinas iš šakių, gyv. Lū
beck, Litauisches Lager (Messen-Kaserne), 
ieško savo šeimos ir brolio Titmejerio 
Jurgio su šeima.

298. Janušaitytė Anelė iš Tverų v., gyv. Lu
beck, Litauisches Lager (Messen-Kaserne), 
ieško brolių Janušaičių Juozo ir Albino.

299. Paškauskas Stasys iš Kauno, gyv. Lūbeck, 
Finkenstr. 1, ieško Jokubausko Jurgio su 
šeima, Paškausko Leono su šeima, Kieliaus 
Leono, Zabielos Vlado, Janavičiaus Hen
riko ir Stašiutės Nelės iš Kauno.

300. Valantinas Aleksas iš Kiauklių, gyv. Lū
beck, Litauisches Lager (Messen-Kaserne), 
ieško savo žmonos Vilhelminos.

301. Bernotas Kostas, gyv. Lūbeck, Itzehoe, 
Moltkestr. 16, ieško savo žmonos Berno
tienės.

302. Paliušytė Aleksandra iš Zaciškio vnk., 
gyv. Lūbeck, Litauisches Lager (Messen- 
Kaserne), ieško giminių ir pažįstamų.

303. Grigula Petras iš Telšių, gyv. Augsburg- 
Haunstcttcn, Litauisches Lager, ieško savo 
žmonos Grigulienės Adolfinos.

304. Dičiūnas Aleksas, gyv. Augsburg-Haun- 
stetten, Flakstr. Nr. 26, ieško tėvo Dičiūno 
Jono ir brolių Dičiūnų Vlado ir Petro, 
Masiulio Albino ir Urbono Algirdo.

305. Aleksandravičius Bronius, gyv. Seligen
stadt b. Wūrzburg, Litauisches Lager, ieš
ko Trečiokaitės Anelės iš Adutiškio, La- 
buckaitės Onos iš Salako, Biržinių Petro 
ir Stasio iš Salako ir kitų pažįstamų bei 
giminių.

306. Gramas Juozas su šeima iš Marijampolės, 
gyv. Wurzburg, D. P. Camp Nord Kaserne,
ieško brolio Gramo Jono.

307. Žemaitis Juozas iš Šakių, gyv. Adelsdorf 
b. Hochstadt a. d. Aisch, Litauisches La
ger, ieško brolio Žemaičio Petro.

308. Vulatkaitis Alfonsas, gyv. Hamburg-Neu
graben, Litauisches Lager (Fischbeck), ieš
ko* sesers Vieraitienės Reginos su vaikais 
Romu ir Danute, švogerio Vieraičio Simo, 
Mažulaičio Simo ir Mauruševičiaus Juozo.

309. Pranėnienė Stasė iš Šiluvos, gyv. Nord
lingen, Litauisches Lager, ieško savo vyro 
Pranėno Stepo, kariškio, gyvenusio Poz
nanėj, ir Kižienės Adelės iš Kauno.

310.. Kiršinąs Jurgis iš Meškuičių, gyv. Lūbeck, 
Ziegelstr. 28, Litauisches Lager „Gražina", 
ieško Kiršino Leono.

311. Vilčinskas Bernardas iš Kauno, gyv. Wies
baden, Litauisches Lager (Gersdorf-Kaser- 
ne), ieško savųjų ir pažįstamų.

312. Bartkus Bronius su šeima, gyv. Mitten
wald, Baltisches Lager, ieško brolių Gu
daičių Boleslovo ir Alfonso ir Gudaičio 
Jono; visi iš Kėdainių.

313. Bytautienė Marija iš Kauno, gyv. Hanau 
a. Main, Litauisches Lager, ieško švogerio 
Kijausko Petro ir savo sūnaus Bytauto 
Pijaus iš Vilkaviškio.

•314. Gažienė Berta su šeima iš Marijampolės, 
gyv. (21) Grcven (Bz. Mūnster, Westf.), 
Kaiscrstr. 15, ieško savo vyro Gazo Liud
viko. '

315. Kvietkauskas Petras iš Kybartų, gyv. (21) 
Arnsberg, Waldlager, ieško dukterų Joa
nos ir Anėlės.

316. Dabrišlenė Petronėlė iš Vilkaviškio, gyv.
(21) Arnsberg, Waldlager, ieško sūnaus 
Dabrišiaus Izidoriaus ir anūko Dabrišiaus 
Stasio.

317. ' Jatulytė-Girdvainienė Marija, gyv. Hanau
a.M., Litauisches Lager, ieško sūnėno stud.- 
tcchn. Galvono Fausto-Longino, išvežto į 
Stutthofą.

318. Piikaititė Eugenija, gyv. Neumark, Fried- 
richstraBe 22, ieško med. stud. Raudonikio 
(Aldonio) Mečislovo ir Raudonikytės (Al- 
donytės) Janinos.

319. Kvederaitė-Šatraitienė Eug„ gyv. Regens
burg, Ganghofer-Siedlung, Kurt-Neubauer- 
Str. 22. ieško giminių ir pažįstamų.

320. Gabrėnas Bronius iš Viešintų, gyv. Ham
burg-Fischbeck, Litauisches Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

321. Skinkys Kazys, gyv. Nordlingen, Litaui
sches Lagcr. ieško Skinkio Jono' iš Žvirgž
daičių, Skinkio Zigmo iš Kybartų, Skinkio 
Anupro iš Kybartų, Jurkšaičio Juozo iš 
Kybartų, Adomaičio Jono, giminių ir pa
žįstamų iš šakių apskr.

322. Raulinoičiai tėvai ir sūnus iš Marijampolės, 
gyv. Hamburg, Bergcdorf, J217 DP Camp 
(Bismarck-Kil^rne), ieško sūnaus ir brolio 
Raulinaičio Vytauto iš Kauno.

323. Girdauskas Vytautas, gyv. Buxtehude (24), 
Harburgerstr. 17, ieško Gačionio-Albino ir 
Gusevičiūtės Vitalijos. Žinančius apie juos 
prašo pranešti.

324. Matulevičius Vladas, gyv. Fulda, Frankfur
terstr., Litauisches Lager, ieško brolio Ma
tulevičiaus Stasio iš Tauragės.

325. Olšauskas Pranas, gyv. Landshut/Bay., Leh- 
būhlstr. 5, ieško brolio Olšausko Tado, gim. 
1928 m., iš Kauno. Žinančius apie jį prašo 
pranešti.

326. Varaneckas Antanas, gyv. Wurzburg, Li- 
tauisebes Lager, ieško Zemenčiokaitės Ge
nės iš Benekainių. Savicko Jono iš Mari
jampolės, Marčiulyno iš Marijampolės, 
Montvilo Vinco iŠ Marijampolės ir Gul
bino Vlado iš Marijampolės.

327. Gelumbauskicnė Valerija, gyv. W’ūrzburg- 
Zell, Litauisches Lagcr (Nordkaserne), ieš
ko savo vyro Gelumbausko Juozo, buv. 
Luftwaffėje.

328. Jasikas Adomas, gyv. Nordlingen, Litaui
sches Lager, ieško Kulvinsko Broniaus su 
šeima ir Bruožio Justo iš Kauno.

Skelbimas
Š. m. vasario mėn. 1—2 dienomis Wiesbadeno 

Lietuvių Stovykloj šaukiamas skautų vadų, gy
venančių amerikiečių zonoj, pirmasis suvažiavi
mas.

Kviečiame visus skautininkus, tuntininkus, 
vietininkus ir draugininkus rasti galimybės su
važiavime dalyvauti.

Wiesbadeno Lietuvių Stovyklos
„Dainavos" tuntas
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įvairios žinios
J A Valstybėms tenka pasauliui vadovauti
Wašingtonas, sausio 17 d. INS praneša, kad 

James A. Farley, buvęs tautinių demokratų pir
mininkas, pareiškęs, jog JAValstybės turi pri
imti poziciją pasaulio vadovavime ar jai tas 
patiktų, ar ne.

Jis pabrėžė, kad prezidentas Trumanas „la
bai ir labai gerai darąs“, svarstydamas baisias 
taikos problemas.

Farley spaudos konferencijoje pasakė, kad 
„ar mums patinka, ar ne, mes esame pasauly 
vadovaujanti tauta ir šią poziciją turime pri
siimti“.

Pasaulinė federacija
INS iš Čikagos praneša, kad buvęs aukš

čiausio teismo teisėjas Owen J. Roberts reika
lauja Jungtinių Tautų Organizaciją pakeisti fe- 
deraline visų tautų sąjunga, panašia į JAVals- 
tybes.

Jis, kalbėdamas Čikagoje užsienių reikalų 
taryboje, pareiškė, kad JT Organizacija nepa
darė jokio įžymesnio žingsnio pasaulio taikai ir 
kad JT Organizacija esanti „didelė sąjunga“ 
tarp JAValstybių, Britanijos ir Rusijos.

JT Organizacijos jėgos taikai palaikyti, sako 
jis, bus paskirų tautų veto teise paverstos nu
liu. Taip pat negalima būsią kontroliuoti ato
minės energijos, kaip karo ginkit, atsisakant 
Rusijai bendradarbiauti.

Kinija pradeda demobilizaciją
UP iš Čungkingo praneša, kad Kinija po de- 

vynerių karo metų su Japonija ir trumpo vidaus 
karo, pradeda savo kariuomenės demobilizaciją 
ir siekia savo politinio rėžimo atpalaidavimo.

Po to, kai buvo susitarta užbaigti vidaus 
karą, Centrinė vyriausybė tuojau pradėjo 3 mi
lijonų karių demobilizacijos planą, kurį numa
to įvykdyti artimiausių 6 mėnesių bėgyje.

Kinijos ekspertai į JAValstybės
A? iš Čikagos praneša, kad Kinija laukianti 

tos dienos, kada ji galėsianti nutiesti 100.000 
mylių geležinkelių, panašių į geležinkelius JA 
Valstybėse.

Į Ameriką išvyko 3 kinų atstovai susipažinti 
su Amerikos geležinkelių sistema, judėjimo 
tvarka ir kt.

Kinija tikisi gauti geležinkeliams riedmenų 
72 mil. dolerių sumai.

Ką sako Prancūzijos moterys?
Prancūzijoje, kaip ir JAValstybėse, prakti

kuojamas nuomonių tyrimas anketų būdu. Čia 
mes pavaizduosime skaitmenimis, ką prancūzės 
galvoja dėl būsimo karo.

Iš Paryžiaus UP praneša, kad 50% prancū
zių moterų netiki pasaulio tautų organizacijos 
sugebėjimu išvengti karo, kaip skelbia viešosios 
opinijos prancūzų institutas. 33% moterų pasi
sakė, kad jos pasitiki šia organizacija ir 17% 
nepareiškė savo nuomonės.

I klausimą — „Ar jūs tikite, kad 25 metų 
laikotarpyje bus kitas karas?“ — atsakyta ši
taip: 50% moterų atsakė „flip“, 27% atsakė 
n.eigiamai ir 23% moterų nenorėjo visai save iš
duoti.

„Ar jūs norėtumėte emigruoti?“ — buvo at
sakyta taip: 71% nori pasilikti Prancūzijoje, 
21% norėtų išvykti į kitus kraštus, 5% — į 
prancūzų kolonijas ir 3% — laikraštyje nepa
žymėta, ką mano daryti.

Niurnbergo byla užsitęsianti 5 mėnesius
UP iš Niurnbergo praneša, kad ši byla dar 

truksianti 5 mėnesius. Taip mano bylos parei
gūnai. Anglų ir Amerikos kaltintojams reikė
sią dar 10 dienų. Po to pradėsią rusai ir pran
cūzai savo kaltinamuosius aktus skaityti. Tik 
nuo kovo pradžios, gal būt, galės pradėti kal
bėti gynėjai.

Turizmas Anglijoje
Anglai galvoja apie tai, kaip jie galės grą

žinti iš Amerikos gautąją paskolą — 4 milijar
dus dolerių. Jie skaičiuoja, kad geriausias bū
das paskolos gražinimui reikalingiems pinigams 
surinkti — turizmo išplėtimas. Jau pradedama 
organizuoti „Come to Britain“ (Atvykite į Brita
niją) kompanija. Ji savo kvietimą mananti pra
dėti nuo 1947 metų, kada bus drabužių ir kitų 
reikmenų pakankama, nes tik tada turistai bus 
patenkinti.

80.000 sąjungininkų mirė Lenkijoje
AP iš Varšuvos praneša, kad, pagal oficia

lų pranešimą, vokiečių koncentracijos stovyklų 
— Lambinowice ir žemutinėje Silezijoje — ka
pinėse buvo rasta sąjungininkų belaisvių dau
giau kaip 80.000.

Lenkų ir rusų pareigūnai pareiškė, kad sto
vyklos buvusios naudojamos lenkams, rusams, 
britams, prancūzams, naujazelandiečiams, grai
kams ir amerikiečiams. Jie- čia badavę, dirbę 
iki mirties ir paskum palaidoti giliuose grio
viuose.

Naujos knygos ir leidiniai
Kazys Bradūnas Svetimoji duona, eilėraš

čiai, „Aidų“ leidinys, Miunchenas, 1945 m. lap
kričio mėn. Viršelis ir vinjetės dail. E. Kra- 
•ausko. 91 psl. Kaina 4,— RM. Tiražas 1200 
•gz„ jų 50 numeruotų.

Britai nori protestuoti
Pranešama iš Vienos, jog Britai planuoja 

padaryti formalų protestą Rusijos vyriausybei 
dėl areštavimo Rhoda Churchill, Londono Dai
ly Mail korespondentės. Ji buvo pakeliui susto
jusi Budapešte, bet sovietų kariai, ginkluoti 
amerikiečių šautuvais, ją atgabeno atgal į Vieną.

-o-
JAV bandys atominę bombą

Iš Wašingtono AP praneša, kad šių metų 
vasarą bus bandoma atominių bombų veikimas 
į povandeninius ir karo laivus, pareiškęs vice- 
admirolas H. P. Blandy, JAValstybių jūrų ope
racijų šefo pavaduotojai

Adm. Chester W. Nimitz, navigacijos ope
racijų šefas, pareiškė, kad galimas daiktas, jog 
bus bandomi ir automatiškai vairuojami svie
diniai.

Ispanų - Italų sutartis
AP praneša iš Madrido, kad Romoje po il

gai užtrukusių prekybos derybų tarp Italijos ir 
Ispanijos pasirašyta sutartis. Pagal šią sutartį, 
bus pasikeista tarp abiejų kraštų prekėmis 4 mi
lijonų pezetų sumar.

Lenkai atlieka daug pareigų
Frankfurtas. Sausio 14 d. Sąjungininkų US- 

FET ryšių sekcija pareiškė, kad lenkai ameri
kiečių zonoje pavaduoja amerikiečių karius 
įvairiose pareigose.

Šiuo metu, USFET nurodo, dirba JAVals
tybių jėgoms apie 38.000 lenkų. Jie dirba įvai
rius darbus, atlieka patarnavimus, eina sargy
bas, kurias anksčiau turėdavo atlikti amerikie
čiai. Dabar yra 36 sargybų kuopos 3-je armi
jose ir 58 kuopos — 7 armijoje. Be to, laukia
ma 27 vienetus suorganizuojant.

Vienoje tarnybos kuopoje esą 200 moterų, 
atliekančių Wcs pareigas.

Amerikiečių zonoje samdomi tie lenkai, ku
rie šiuo metu nenori grįžti į Lenkiją, bet sam
dymo sutartis jiems leidžia grįžti namo bet ku
riuo metu.

Arabai prieš žydus
Iš Jeruzelės Reuteris, pagal S and S, praneša, 

kad Pan-arabų lyga paruošusi planą ekonomi
nei blokadai vykdyti prieš Palestinos žydus.

Boikotas ir ekonominės sankcijos būsiančios 
taikomos nuo sausio 1 d. Tai būsianti demon
stracija bei siekimas tikslo — sunaikinti Pale- 

' stinos žydų ekonominį pajėgumą, kad tolesnė 
žydų imigracija praktiškai būtų nebegalima.

Visos arabų šalys sutiko totalinei Palesti
nos žydų — vyrų, moterų ir vaikų — kelia
vimo blokadai. Jiems nebus duota ne viename 
krašte, kurie priklauso prie arabų lygos, nei 
tranzitinių nei apsigyvenimo vizų.

Kaip veiks eksportui boikotas, šiuo tarpu ne
aišku, nes žydų pramonės gaminių eksportas 
sudaro vos 6% bendro arabų kraštų importo. 
Vis dėlto manoma, kad tai būsiąs rimtas po
veikis, kadangi Palestinoje kainos esančios 
aukštesnės negu konkuruojančiuose kraštuose.

Spaudos kova Rumunijoje
AP iš Bukarešto praneša, kad Rumunijoje 

prasidėjęs žurnalistinis žodžių karas, kaip kad 
anglų-amerikiečių buvo reikalauta spaudos lais
vės. Į šią kovą įveltas net karalius.

Ankstyvesnis opozicijos laikraštis Ardealul, 
kuris rėmė ūkininkų partiją, vadovaujamą dr. 
Juliaus Maniu, buvo suspenduotas dėl antisemi
tinės atakos, nukreiptos prieš komunistinį pro
vincijos laikraštį, kuris kaltino karalių.

šis provincinis laikraštis Michaelį pavadinęs 
kaip „degeneratą valdovą“, bet tai buvusi ko
rektūros klaida, kurią Ardealul laikraštis igno
ruoja.

Dėl šio įvykio komunistų kalbėtojas pareiš
kęs, kad „taip vadinamos demokratinės parti
jos šiame straipsnyje atidengė savo šovinizmą, 
antisemitizmą, antisovietišką charakterį ir davė 
pavyzdį, kaip nepančiota spaudos laisvė bus 
naudojama Rumunijoje“.

Šis incidentas įvyko tuo metu, kai ūkininkų 
ir liberalų partijos diskutavo su kitais vyriausy
bės nariais, kaip atstatyti suvaržytą partijų or
ganų laisvę, kaip tai pripažinta trijų dids''jų 
Maskvos konferencijoje.

Vietoje amunicijos — žemės ūkis
Associated Press iš Maskvos pranešą, kad 

Sovietų Sąjunga panaikina amunicijos komisa
riatą ir jo vietoje steigia žemės ūkio mašinų 
gamybos komisariatą.

Daugiau laisvės vokiečių spaudai
Frankfurtas, sausio 17 d. Kaip praneša AP, 

Military Governament informacijos kontrolės 
skyrius pareiškė, kad vokiečiams bus duodamu 
artimiausių 6 mėnesių būvyje daugiau teisių vo
kiečių žinių ir informacijų tarnyboje.

AP iš Maskvos praneša, kad valstybės pro
kuroras reikalavo pakorimo mirties bausmės 
9 vokiečiams. Byla vykdoma Ukrainos mieste 
Nikolajeve. Londono radijo pranešimu, mirties 
bausmė įvykdyta tūkstančiams žmonių daly
vaujant

Nauja vokiečių karo kaltininkų byla prade
dama Minske.

Graikija gauna 25.000.000 dolerių paskolos 
ii JAV.

Rusai belaisviai grąžinami namo
Frankfurtas, sausio 20 d. AP praneša, kad 

gen. Vlassovo baltųjų Rusijos kazokų eskadro
nai, kurie kovojo šalia vokiečių prieš raudo
nąją armiją rytų fronte, pradėjo masiškai žu
dytis ir žalotis.

Savižudysčių banga prasidėjo penkdadienį, 
kai JAValstybių pareigūnai paruošė repatriaciją 
į Rusiją.

Kai traukinys deportacijai buvo baigiamas 
pakrauti, įvyko 10 savižudysčių ir 21 susižalo
jimų. Vlassovas Sovietų buvo vadinamas „di
džiausiu išdaviku“. Sovietų kariai yra prisiekę 
sumedžioti kiekvieną jo vyrą, o vlassoviečiai 
iš savo pusės pasižadėję niekad gyvi nepasi
duoti.

Japonijos diplomatai jau baigia susikalti dė
žės, susipakuoti ir išvykti iš Portugalijos, pra
neša INS iš Lisabonos. Jų yra, įskaitant žur
nalistus, 45 -asmenys.

AP iš Ottavos praneša, kad Kanados ir Da
nijos vyriausybės yra susitarusios pasikeisti di
plomatiniais atstovais. Šį susitarimą paskelbė 
ministeris pirmininkas W. L. Mackenzie King.

JAValstybėse prasidėjo didžiausias plieno 
darbininkų streikas. Jame dalyvauja apie 
700.000 darbininkų. Be šių, dar streikuoja mė
sos gamybos, telefono, telegrafo, elektros įmo
nių. Viso streikuojančių priskaitoma apie 1,5 
milijono.

AP iš Kairo praneša, kad Saudi Arabijos 
karalius Iber Saud ir Egipto karalius Farouk 
paskelbė bendrą pareiškimą, kad „Palestina turi 
pasilikti arabų kraštu“.

AP iš Madrido praneša, kad laukiama at
vykstant Don Juano į Portugaliją, nes jis pre
tenduojąs į Ispanijos karaliaus sostą. Jo lau
kia atvykstant Lisabonoje esantieji monarchis- 
tai, o taip pat ir buvęs monarchistų užsienių 
reikalų ministeris Yanguos Mexia.

Trys didieji jau susitarę dėl Vokietijos karo 
ir prekybos laivyno disponavimo, praneša iš 
Berlyno AP.

Detalės būsiančios paskelbtos visose trijose 
didžiųjų sostinėse.

Amerikiečių zonoje pas vokiečius rasta, kaip 
praneša The Stars and Stripes, ir konfiskuota 
28.287 smulkiųjų ginklų amunicijos, 319 mažų 
ginklų, 25 faustai, 30 granatų, 23 radijo siųstu
vai, 4015 galionų benzino, 4617 maisto dėžučių, 
504 sv. kavos, 1300 sprogstamos medžiagos po- 
kelių ir 5353 rūbų ir kitokių dalykų.

Iš Čungkingo AP praneša, kad kinų pareigū
nai pareiškę, jog Kinija gaunanti 21 karo laivą: 
8 laivus iš JAValstybių ir 13 iš Britanijos. Jų 
tarpe esą kreiserių ir povandeninių laivų.

AP iš Berlyno praneša, kad Sovietai oficia
liai buvo paprašyti paaiškinti, kodėl amerikie
čių licencijuotas Berlyno laikraštis „Der Ta
gesspiegel“ genamas iš rusų zonos?

Informacijos pareigūnai pareiškė, kad lai- 
kraštis_j,Der Tagesspiegel“ šalinamas iš sovietų 
zonos paštų ir jo pardavinėjimas išskiriamas.

„Der Tagesspiegel“ yra dažnai puolamas so
vietų zonoje išeinančių laikraščių ir vadinamas 
reakcionierišku ar „Goebelso balsu“.

Taip pat buvo pridurta, kad į amerikiečių 
reikalavimą negauta jokio atsakymo.

The Stars Stripes praneša, kad gen. Sir. Fre
derick Morganas, vyriausias Europoje UNRRos 
viršininkas, ir toliau pasilieka savo vietoje, nors 
jam ir buvo daryta priekaištų sąryšy žydų bė
gimu iš Lenkijos.

Iš Helsinkio INS praneša, kad feldmaršalas 
Carl Gustav Mannerheimas nori pasitraukti iš 
prezidento pareigų. Jis yra 80 metų. Jo vietoje 
numatomas Pavo-Paasikivi, vieną kartą buvęs 
jau Suomijos prezidentu.

UP iš Berlyno praneša, kad rusų zonoje vo
kiečių policija apginkluojama pistoletais. Poli
cijos pareigūnai turės apie kiekvieną jų paleistą 
šūvį daryti atitinkamą pranešimą.

UP Stockholm© praneša, kad Suomija per 
abu Suomijos karu neteko, įskaitant daugiau kaip 
1000 moterų 80.458 karių, arba 2% suomių tau-

Britų socialistų partija pradės filmų gamybą. 
The Sunday Expres pareiškė, kad profesinių 
sąjungų kongresas ir partija yra nusprendę prin
cipe formuoti tautinę filmų bendrovę, kuri ga
mintų dokumentines, pedagogines ir propagan
dines filmas.

Tarptautinės esperanto kalbos, kuri buvo 
nacių išguita, vėl pradedama mokyti Miunche
ne, pranešė Hamburgo radijas. Esperanto kal
bos mokymas buvo leistas karinės amerikiečių 
valdžios.

Iš Kairo pranešama, "kad Egipto finansų mi
nisteris Amin Osman Paša sausio 5 d. mirė 
nuo atentatininkų šūvių.

Pagal paskutinius Denverio universiteto tau
tinės opinijos tyrmų centro duomenis, 64% visų 
amerikiečių lanko bažnyčią; iš tų nuolatinių 
bažnyčios lankytojų moterims tenka 70% ir 
.vyrams — 56%.

Iš Briuselio brig. gen. Sturt Cutler pranešė, 
kad per Le Havre ir Antwerpeno uostus iki 
Kalėdų nuo pergalės dienos buvo išgabenta dau
giau negu 1.388.000 amerikiečių karių.-o-
Varšuva protestuoja prieš lenkų armiją užsieny 

Londonas, sausio innė. 20 d. AP praneša, 
kad Lenkijos užsienių reikalų ministeris U. 
Ryzmowski įteikė formalų protestą Britų už
sienių reikalų įstaigai dėl palaikymo lenkų ar
mijos, kuri buvo sudaryta buvusios exile vy
riausybės. Apie tai pareiškė JTOrganizacijai 
atvykusi delegacija.

Jis pridūrė, šiai problemai, jeigu ji nebus 
iššpręsta, Lenkija gali rasti reikalo įnešti į JT 
saugumo tarybą, nes Ši padėtis grėstų taikin
giems tarptautiniems santykiams.

Protestas turi notos formą, kaip buvo su
prasta. Jis priešinasi laikymui po „svetima kon
trole lenkų jėgų su lenkų karininkais“, kurios 
nėra pripažintos Varšuvos vyriausybės.

Visa, tai kas buvo pasakyta, pirmiausia lie
čia gen. Vladislow Anders Italijoje armiją, 
kurią pagal lenkų šaltinius sudaro 100.000 karių.

AP iš Ankaros praneša, kad Turkijos fi
nansų ministeris Nurullah Esat Sumer vyks į 
JAValstybės dėl paskolos; Turkija nori pasi
skolinti 300 milijonų dolerių.

Poną A. TENISONĄ, 
liūdintį dėl savo mylimos dukrelės 
mirties, nuoširdžiai užjaučia

Klečkauskų šeima

Spėjimams pasitvirtinus
(Atkelta iš 1 pusi.) 

dyti ir ganytis, o visi kiti turėjo tik dirbti ir 
jiems tarnauti. Tagi, jie tikrai turėjo už ką 
bendradarbiauti ir simpatizuoti.

O mes, lietuviai? Ką mums žadėjo būsima- 
sis nacių rojus? Mes, jau seniau nacizmą prak
tiškai pažinę, pačiomis pirmosiomis okupacijos 
dienomis jo užmačias mūsų atžvilgiu buvome 
iššifravę. Jos buvo trumpos ir aiškios: mus, 
kaip tautą, sunaikinti ir likusią erdvę savaisiais 
kolonizuoti, kad jų rytų sienų problema išsi
spręstų amžiams. Ar ne to siekiant ištisi Lietu
vos kaimai buvo nudeginami ir su žeme sulygi
nami, o jų gyventojai masiškai išžudomi? Ar 
ne tuo pačiu tikslu buvo dedamos paskutinės 
pastangos, kad tik daugiau rekrutų karo maši
nai klasta ir jėga prigaudžius? Jeigu tai būtų 
bent kiek pavykę, būtų jiems tekusi dviguba 
nauda: ir naciškasis kraujas susitaupęs ir erdvė 
savaime atsipalaidavusi. Ar ne tais pačiais su
metimais lietuvius nuo jų pačių turto šalindavo, 
iš ūkių mėtydavo, o jų vietose svetimus kolo
nistus įsodindavo? O kuriais gi apskaičiavimais 
visas mūsų politinis, kultūrinis ir ūkinis gyveni
mas buvo griaunamas, ardomas ir susinamas? 
Tai tik keletas bendrų pastabų iliustracijai ir 
šaltam protui pagalvoti, ar galėjo lietuvis ir dar 
savo noru simpatizuoti ar bendradarbiauti savo 
okupantui ir dar turinčiam tokius agresyvius 
tikslus?

Į tai tegali būti atsakymas vienas ir tas pats, 
kuri absoliuti lietuvių tautos dauguma į kiek
vieną nacio užmačią ryžtingai ir atkakliai atsa
kydavo: nei Šitas jos laikymasis nusitęsė per 
visą nacinės okupacijos laiką, jis tuo labiau ne
galėjo pasikeisti dabar, kada tas rėžimas taip 
niekingai žuvo, jog jo kūrėjai bei rėmėjai vel
tui stengiasi užsitarnautos atsakomybės išvengti 
ir savo kaltes kitiems, nieko nedėtiems suverstu

Vien tas pats faktas, kad mes dabar čia 
esame, nieko bendra su minėtosios tarybos cha
rakteristika neturi ir negali turėti. Tie, kuriuos 
ginklas ir jėga iš jų krašto išrovė, jeigu jie savo 
laiku neištrūko, aišku, tegalėjo atsirasti tik ten, 
kur juos panaudota prievarta nukreipė. Visi gi 
kiti, kurie okupacijos pasėkoje, be to, dar lais
vų savo namų neteko ir kurių vienintelis be- 
gelbstint gyvybę troškimas tebuvo — kaip ga
lint greičiau patekti į vakarų demokratų globą, 
be jokios abejonės, būtų kiekvieną kitą kelią 
pasirinkę, jei tik jis ne per Vokietiją būtų bu
vęs trumpiausias ir tiesiausias. O jeigu jau taip 
susidėstė aplinkybės, kad mes šiandien, ne dėl 
savo kaltės negalėdami namo grįžti, esame čia, 
našta, kurią savo buvimu mes sudarome, netu
rėtų vietiniams būti per sunki: tebūna pakvi
tuotas gavimas tų gėrybių, kurios reicho naudai 
iš mūsų krašto buvo išgrobtos — pamatysime, 
kas kam dar skolingi esame.

Ne kartą esame pastebėję, kad juo tolyn, 
tuo mažiau pakenčiami tampame, tuo labiau 
norima mumis nusikratyti. O to siekant, kaip 
ir iš aukščiau pacituotosios Stars and Stripes 
ištraukos apie vokiečių tarybos užsimojimą ma
tyti, nevengiama ir nešvankios provokacijos, 
kad tik nepasitikėjimo ir nesantaikos sėklą tarp 
mūsų globėjų ir mūsų padiegus. Jai įsidiegojus 
ir mums pagalbos bei užtarimo nebetekus, mūsų 
klausimas savaime spręstųsi kitiems, tik ne 
mums pageidaujama prasme.

Būkime realūs ir žinokime, kad po šių mė
ginimų, gali sekti daugiau ir daugiau panašių. 
Užbėgdami negeistiniems įvykiams už akių, tu
rime visi iki vieno neduoti nė mažiausios pro
gos naujoms provokacijoms, o dėl jau pasiro
džiusių ar pasirodysiančių — vienu balsu pro
testuoti ir jų kūrėjus išvilkti į dienos šviesą.

Mokėję ir įstengę nesuterštais išeiti nacių 
priespaudos laikus, nepraradę tikėjimo žmogaus 
teisės ir teisėtumo pergale, — jos ir tiktai jos 
akivaizdoje būsime visuomet pasiryžę sutikti 

l tai, ko esame užsitarnavę. St. Audrius
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