
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi. •.
Lietuviškasis rašytas žodis, gimęs XVI amž. 

Prūsuose, tautinis atgimimas, prasidėjęs XIX 
amž. „Auszros“, „Varpo", „Tėvynės Sargo“ są
jūdžiuose, realia valstybine forma konkretiza- 
vosi 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės 
aktu. Šis aktas tai nebuvo tik susidėjusių poli
tinių sąlygų vaisius, bet buvo ilgų ir sunkių ko
vų, pareikalavusių nemaža aukų, dėl Nepriklau
somybės išdava. Ne’ tik šio akto dalyviai, ku
rių nebedaug beliko, bet ir savanoriai, vyresnio 
amžiaus lietuviai atsimena, kaip sunkiai teko 
kovoti su vokiečių Didžiojo karo okupacine 
valdžia, kiek kraujo teko savanoriams pralieti, 
kad politinėj, tarptautinėj plotmėj ir prieš agre
singus kaimynus būtų apginta Nepriklausomy
bės idėja. Ilgos, sunkios tautinės, karinės kovos 
vaisius buvo laisva, demokratinė Lietuva.

Nežiūrint didelių valstybinių ir asmeninių 
sunkumų, nežiūrint klaidų, kiekvienas lietuvis 
šiandien pasakys, kad gražiausias jo gyvenimo 
laikotarpis buvo tie 22 Nepriklausomybės me
tai. Per tuos metus lietuvis ir tautiškai ir vals
tybiškai subrendo, išaugo, kultūriškai pakilo, 
ūkiškai, ekonomiškai apsitvarkė. Jis jautėsi sa
vo namuose kaip tikras, laisvas šeimininkas, ne 
bernas ir ne vergas. Todėl suprantamos tos 
lietuvių ašaros ir tie susikaupę, liūdni, tragiški 
veidai, kada 1940 m. birželio 15 dieną buvo jėga 
sugriautas Nepriklausomybės akto pastatas.

Mažai valstybei, gyvenančiai tarp didelių 
kaimynų, buvo daug sunkių politinių uždavinių. 
Suspausta, be priėjimo prie jūros uostų, be savo 
širdies, sostinės, etnografinių žemių ji buvo no
rima užtroškinti. Tačiau, dėl savo apdairios po
litikos ji ne tik neužtroško, nesužlugo, bet lai
mėjo visa tai. kas jai teisėtai priklausė: Klai
pėda ir Vilnius. Dėl vokiečių nacių agresyvu
mo Lietuvai teko daug kovoti, daug materiali
nių vertybių paaukoti Klaipėdos išlaikymui. 
Kaip teisingai šiame laikotarpyje jau buvo pa
žymėta, šioje kovoje Lietuva prieš agresyvią 
nacių Vokietiją pasirodė kieta ir atkakli, kuri 
drąsiai numalšino nacių judėjimą Klaipėdos 
krašte ir nubaudė jos vadus: Sassą, Neumanną. 
Jei Lietuva nebeatsispyrė 1939 m. prieš Vokie
tijos Klaipėdos reikalavimus, tai tik dėl jėgos 
ir smurto persvaros, kas neįeina į tarptautinio 
teisėtumo sąvoką.

Vilnius taip pat sudarė Lietuvai didžiausius 
sunkumus. Jis visą laiką reikalavo įtempto bu
drumo. Tačiau, visos tautos aspiracijos buvo 
išreikštos poeto P. Vaičiūno žodžiais: „Mes be 
Vilniaus nenurimsim, ne!“ Ši kova buvo lai
mėta teisėtu tarptautiniu aktu, tik liūdna, kad 
Vilnius permažai pasidžiaugė savo ir Lietuvos 
laisve.

Užsienio politikoj Lietuva per 22 m. parodė 
didelį valstybinį subrendimą. Ji vedė teisėtų 
tarptautinių aktų politiką. Ji svariais, nesu
griaunamais argumentais gynė savo teises tarp
tautiniam forume. Kilus karui, ji, būdama ma
ža, suprato, kad tik visiškas neutralumas tegali 
išsaugoti nors moraline prasme Nepriklauso
mybę. Ji, galėdama išstoti greta Vokietijos į 
karą ir laimėti Vilnių ir jo kraštą, griežtai atsi
sakė nuo to žygio ir liko ištikima neutralumo 
politikai. Okupacijos metu, Lietuva taip pat 
atkakliai kovojo prieš svetimųjų skelbiamas mo
bilizacijas ir gynė savo politines teises. Tik 
maža dalis, bijodama dėl asmeninių interesų, 
nuėjo su okupantų kariuomene. Tautos dau
guma išliko neutrali ir kovojo prieš okupantų 
jėgą, kuri siekė pažeisti neutralumą.

Vidaus politikoj Lietuva taip pat turėjo ne
maža sunkumų. Ko didieji Lietuvos priešai ne
galėjo padaryti iš oro, tai darė iš vidaus, skal
dydami Lietuvos visuomenę, kiršindami partiją 
prieš partiją, siekdami iš vidaus susprogdinti 
valstybę. Tačiau, sunkiais valstybei momen
tais, Lietuvos visuomenė rasdavo bendrą kalbą, 
susikonsoliduodavo ir prarajų išvengdavo. Tik, 
kada užgulė sunkumai iš dviejų didelių kraštų, 
neatremiamų jėgų, Lietuva su skausmu širdyje 
turėjo nusilenkti ne teisei, teisėtumui, žmoniš
kumui, bet fizinei jėgai. Pati Lietuva visuomet 
stipriai stovėjo demokratijų, teisėtumo ir žmo
niškumo pusėj, nes ji nesidėjo nė su viena dik
tatūrine jėga, o valstybės vairuotojas A. Sme
tona protesto ženklan apleido Lietuvą ir atsi
dūrė JAV, solidarizuodamas ir tikėdamas į de
mokratijų pergalę.

Lietuvių kultūrai Nepriklausomybės metai 
nors būtų galėję duoti daug daugiau, tačiau ir 
tai, ką jie davė, yra gražiausias lapas. Mokyklų 
tinkins per tą laikotarpi išaugo, inteligentijos 
skaičius tieji padidėjo, kad joki priešai negalėjo 
Ir nebegalės jos išnaikinti. Mokslai* išsiplėtė. 
Du universitetai, specialios dailės, žemės ūkio, 
veterinarijos akademijos, pedagogikos, preky
bos institutai ne tik didino specialistų skaičių.

Aepriklsmsoinyhės metai
bet davė nemaža ir mokslui. Toki vardai, kaip
prof. V. Čepinskis,'prof. M. Roemeris, prof. A. 
Voldemaras buvo žinomi ir užsienio mokslinin- 
kų tarpe.

Dailioji literatūra Nepriklausomybės laiko
tarpy ypatingai išaugo ir pražydo. Daugelis ra-
šytojų savo prašoko Lietuvos sienas ir buvo ži
nomi svetur. V. Mykolaičio-Putino „Altorių 
šešėly“ buvo verčiamas į lenkų kalbą. Nemaža 

Laissės paminklas Karo Muziejaus sodelyje, Kaune

poezijos buvo išversta į latvių, estų suomių, 
lenkų, vokiečių, italų, prancūzų ir k. kalbas. 
Kasmet susilaukdavom vis stipresnių tobules
nių kūrinių. Pasaulinės idėjos ir moderniosios 
formos ateidavo į mūsų žemę ir, perėjusios per 
lietuvių kūrėjų prizmę, grįždavo į savąją ir ben
drąją literatūrą. Neabejotinas buvo laikas, ka
da mūsų literatūrinis genijus būtų nušvitęs visu 
galingumu tarptautinėj plotmėj. Deja, mūsų 
literatūrinį šuolį nutraukė svetimos okupacijos, 
kurios užgniaužė laisvą rašytojo žodį.

Plastiniam mene taip pat buvo padaryta di
delė pažanga. Mūsų dailininkai, išėję daugiau
sia prancūzų mokyklą, parvežė Lietuvai daug 
šviesių formų, naujų technikos laimėjimų. Tie
sa, mūsų visuomenė neišgyvenusi nuoseklios 

Jungtinių Tautų konferencija
JTO visumos suvažiavimas eina prie galo. 

Per mėnesį laiko konferencijoje atlikta daug 
darbų. Pirmiausia buvo sudaryti JTO organai, 
kurie dirba visu intensyvumu. Sunkiausios pro
blemos tenka spręsti saugumo tarybai. Iki šiol, 
kaip žinome, dar nebaigtas spręsti Sovietų-Ira- 
no ginčas. Sovietų Sąjungos skundas dėl Brita
nijos kariuomenės laikymo Graikijoje baigėsi 
po ilgų ir aštrių pareiškimų Britanijos naudai. 
Daugumas prisidėjo prie JAValstybių atstovo 
pareiškimo, jog britų kariuomenės buvimas 
Graikijoje nėra kenksmingas taikai ir saugu
mui. Net ir Lenkijos atstovas tai pritarė. Nors 
formali rezuoliucija, kaip aukščiau Bevinas rei
kalavo, ir nebuvo priimta, nes tam pasipriešino 
A. Višinskis, Sovietų Sąjungos delegacijos pir
mininkas, pareikšdamas, jog jis panaudosiąs 
veto teisę, jei tokia rezoliucija būtų pasiūlyta, 
— bet vis tiek Graikijos reikalas baigėsi britų 
laimėjimu.

Sovietų skundą dėl Graikijos sprendžiant, 
buvo puiki proga atviriau išsikalbėti ir net pa
sisakyti tai, kas iki šiol nebuvo girdima.

Saugumo taryba, baigusi nustatyti Graikijos 
reikalą, pradėjo nagrinėti Ukrainos delegato 
Manuilskio įteiktą protestą dėl Britų politikos 
Indonezijoje. Ukrainos atstovas kaltino Britus 
dėl kišimosi į Indonezijos vidaus reikalus ir 
Jungtinių Tautų chartos dėsnių pažeidimo. Jis 
reikalavo tuojau sudaryti komisiją, kuri vietoje

dailės raidos, nesugebėjo įvertinti modernistų
darbų, tačiau musų dailė buvo priartinta prie 
Vakarų Europos lygio. Daug dailininkų suge-
bėjo prasimušti svetur. Mūsų dailės parodos 
buvo ruošiamos Latvijoj, Estijoj, mūsų daili
ninkų darbai buvo žinomi Paryžiuj, Newyorke, 
Romoj.

Nemaža pažanga 
srity. Jau turėjome

buvo padaryta muzikos 
keletą savų operų, dau
gybę kompozitorių, ne
maža chorų, tautinių an
samblių. Mūsų opera bu
vo žinoma ne tik mūsų, 
bet ir užsi'enio klausyto
jam. Operos solistai da
rė nemaža gastrolių į už
sienius ir jie ten buvo 
vertinami kaip pirmaeiliai 
dainininkai. Mūsų bale
tas taip pat buvo žino
mas plačiai Europoje. 
Dainų šalis mokėjo ne 
tik dainuoti, bet ir kelti 
dainos ir muzikos kultūrą.

Išaugo ir mūsiškis tea
tras. Jis susilaukė ne tik 
kelių naujų teatrų, bet ir 
stiprių teatrinių jėgų, ku
rios davė mūsų teatrui 
visiškai naują kūrybinę 
kryptį. Tai jaunųjų akto
rių nuopelnas, kurie ne- 
bepasitenkino sena dekla- 
matorine mokykla, bet 
ieškojo naujų vaidybinių 
psichologizmo ir realizmo 
krypčių.

Kritiškai kalbant, mū
sų kultūrai nebuvo suda
rytos visiškai reikiamos 
sąlygos. Kiek padarė, tai 
padarė atskiri asmenys, 
kurie dideliu veržlumu 
mušėsi į priekį, kentėjo,, 
vargo ir kūrė, aistringai 
mylėdami savąją kultūrą. 
Nebuvo suorganizuoti Kul
tūros Rūmai, per maža

buvo remiami kultūrininkai, neplaningai ir ne
naudingai buvo ruošiami žmonės. Pav., nemaža 
valstybės stipendininkų vėliau pasirodė kaip tos 
pačios valstybės griovikai. Svarbiausia, nebuvo 
pakankamai suprasta, kad Lietuvos misija yra 
mokslo, meno, kultūros srityse.

Daug dėmesio valstvbė skyrė ūkiniam ir 
ekonominiam klestėjimui. Žemės ūkis buvo ge
rokai pakilęs. Okio gaminių eksportas augo. 
Ūkinikavimo būdas modernėjo. Jaunieji ūki
ninkai su nauja dvasia ruošėsi ūkiniam atgimi
mui. Ekonomiškai kraštas stiprėjo. Ūkinės ir 
ekonominės organizacijos kaip „Maistas“, „Lie
tūkis“, „Pieno Centras", „Parama“ plėtė savo 
veiklą ir vis geriaus organizavosi. Užsieniečiai 
šioje srityje Lietuvą statė pavyzdžiu. Tik pats 

ištirtų reikalą, nea ten vykstą tokie dalykai, ku
rie galį įžiebti tretį karą.

Bevinas pasisakė prieš tokios komisijos su
darymą ir siūlė pasitenkinti diplomatiniu keliu 
gautomis žiniomis.

Sovietų Sąjungos, Lenkijos ir Meksikos at
stovai komisijos sudarymui pritarė. Kinijos 
atstovas irgi pritarė komisijos sudarymui, bet 
su aprėžtomis teisėmis, tačiau pripažino, jog bri
tų politika nepavojinga taikai. Jungtinių Ame
rikos Valstybių delegatas Stelinius taip pat pa
reiškė, jog Britų kariuomenės buvimas Indone
zijoje taikai negręsiąs. Priešingai, komisijos 
siuntimas į Indoneziją pablogintų vykstančius 
pasitarimus tarp Olandijos ir Indonezijos atsto
vų. Prie tokio pasiūlymo prisidėjo ir kitų tau
tų atstovai. Be to, saugumo tarybos pirmininkas 
iškėlė klausimą, ar Ukraina, nebūdamas Saugu
mo Tarybos nariu, turi teisę'iš viso kelti tokį 
klausimą.

Vyksta gyvos diskusijos, ir mums jų galo 
neteko sulaukti.

Be grynai politinių klausimų, JTO svarsto
ma pasaulio mitybos problema. Žmogaus eg
zistencijos klausimą pasiūlė ir pranešimą pa
darė D.Britanija. Šiam pasiūlymui tuojau pri
tarė J A Valstybės, Kinija, Prancūzija ir tik vė
liau Rusija. Reikia laukti, jog bus sudarytas 
tarptautinis maitinimo reikalams tvarkyti orga
nas. Jo funkcijos bus surinkti žinias iš visų 
kraštų, kurie turi maisto produktų perteklių ir

Jonas Rackaltts

Maišiu,
Vėl tave regėsiu, tėviške brangioji, 
Vėl tave girdėsiu paukščių čiulbesy — 
Skleis pavasarėlis tau gėles po kojom 
Ir šypsosis saulė iš dangaus šviesi.

Vėl eisi takeliais, kur ir mūsų eita, 
Laukt prisikėlimo dieviško žmogaus... 
Dangaus pakraštėliai švies aušra nukaitą — 
Didžio atgimimo varpai plačiai gaus.

Tavo veidą glostys šiltos vėjo rankos 
Ir aukštybių balsas širdį tau ramins, 
Nors po vėtrų šokio, po dainos patrankų 
Nerasi sodyboj akmens ant akmens...

Ir netekus visko tu džiaugsies lyg vaikas, 
Amžių knygoj būsi kūdikiu tik tu...
Dings tau dienos baisios, dings tos naktys klal- 
Tyro džiaugsmo upės liesis iš krantų. [kios.

Mėlyna padangė bus rami pastogė, 
Šilko debesėliai bus tau patalai...
Nekankins per naktį nujautimai blogi, 
Milžinų legendą seks tau ąžuolai.

Būsi tu pastogė skausmo nukamuotų, 
Būsi tu paguoda kito liūdesy — 
Vargo pakeleivį kviesdama į puotą, 
Tartum pati Kristų į namus vesil...

Vėl tave regėsiu šviesią, jauną, gyvą 
Ežerų akyse, Nemune, Nery — 
Tu žydėsi ieva ir žiedais alyvų. 
Tu kaip mūsų mintys — amžiais nemari.

Kilsi tu iš kapo, kur prabočiai guli. 
Kilsi j padangę kaip mintis laisva — 
Tu mūsų širdyse tėviškė motulė, 
Tavo vardas šventas — skausmo Lietuva.

(Iš paruoštos knygos „Laivai be uosto“) 

ūkininkas jautėsi kiek nuskriaustas, nes jis dir
bo labai sunkiai ir gyveno taip pat sunkiai. Jo 
trobesiai lindo į žemę, jo civilizacija nelabai 
gerėjo. Ūkio politiką reikėjo kreipti ne tik į 
valstybės, bet ir į paties ūkininko pažangą.

šiandien, kiek mes bebūtume kritiški Nepri
klausomos Lietuvos atžvilgiu, visi kaip vienas 
sutiktume skubiai grįžti į tokią Lietuvą, kokia 
ji buvo per 22 metus. Tačiau, pažangos dvasia 
iš mūsų reikalauja trokšti ir kovoti dėl geres
nės, gražesnės, tobulesnės Nepriklausomos Lie
tuvos. Švenčiant 28 metų Lietuvos Nepriklau
somybės akto sukaktį, kiekvienam lietuviui ky
la prieš akis tas sudėtingas vaizdas, kuris rodo 
mūsų erškėčiuotus kelius į laisvę, tas gausias 
aukas, sukrautas ant Nepriklausomybės aukuro, 
bet ir tą džiaugsmingą Nepriklausomybės laiko
tarpį, kuris buvo pasaulinio teisėtumo, žmoniš
kumo ir mūsų kovų vaisius. Ir šiandien mes ti
kime, kad teisė ir žmoniškumas įsigalės ir, kad 
mažosios tautos lygiai įgys Nepriklausomybės 
teisę kaip ir didžiosios.

Stepas Vykintas

Londone
jo pareikalavimą. Tuo būdu milijonai žmonių 
bus apsaugoti nuo bado pavojaus ar badavimo 
pasekmių. —O—

AP iš Waiingtono praneša, kad JAValsty
bių užsienių reikalų ministeris James F. Byrnes 
yra pateikęs JTO-jai pasiūlymą, kad Italijos 
4-sios didžiosios kolonijos — Tripolitanija, Cy- 
renaika, Eritrėja ir Somalija — būtų perduotas 
JTOrganizacijos patikėtinių organui 10 metų 
valdyti, o vėliau joms suteikiant nepriklauso
mybę.

Dėl šio pareiškimo jau kyla nepasitenkimo 
iš Egypto pusės, kuris norėtų Tripolitaniją pri
sijungti prie savo krašto.

Ponia Roosevelt atvyko į Vokietiją
Iš Frankfurto pranešama, kad ponia Franklin 

D. Roosevelt trečiadienį, vasario 13 d., būsianti 
Frankfurte. Ji išbusianti Vokietijoje tris die
nas. Šalia matymosi su karių daliniais, ji aplan
kys netoli Frankfurto keletą displaced persons 
stovyklų. Taip pat per pietus matysis su gen. 
T. McNarney ir vieną dieną bus Berlyne. iŠ 
Frankfurto išvyksianti šeštadienį.

W. Churchill, buvęs Britanijos ministeris 
pirmininkas, susitiko Wašingtone su prezidentu 
Trumanu ir kalbėjosi apie 1,5 valandos.

Kaip praneša Londono BBC radijas, VV. 
Churchillis kovo mėn. 5 dieną pasakysiąs labai 
svarbią tarptautiniais klausimais kalbą.
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Lietuviij gyvenimas

„Atžalyno44 premjera
HANAU

Prieš porą mėnesių p. Končiaus iniciatyva 
buvo suorganizuotas vaidybos būrelis. Pirmie
siems bandymams jis pasirinko Kazio Binkio 
5 veiksmų pjesę „Atžalynas“. Prie šio gražaus 
darbo prisidėjo Kauno valstybinio teatro dra
mos aktorius Vytautas Valiukas ir dailininkas 
Kostas Jazerskis. Valiukas „Atžalyną“ reži
savo, o p. Jezerskis paruošė veikalui dekora
cijas.

Po dviejų mėnesių kruopštaus darbo, š. m. 
sausio mėn. 29 dieną įvyko „Atžalyno“ prem
jera. Pirmasis pasirodymas stovyklos gyventojų 
buvo sutiktas su dideliu susidomėjimu.

Nemaža sielos į šį veikalą yra įdėjęs rži- 
sierius ir tik jo pastangomis sugebėta suderinti 
skirtingus vaidintojų gabumus.

Ne veltui ržisierius ir aktoriai buvo gausiai 
apdovanoti gėlėmis ir dovanomis.

Veikalo pastatymą puošė, kad ir kuklios, 
bet skoningai atliktos, dail Jezerskio Kosto de
koracijos.

Po vaidinimų p. Sužiedėlis, meno ir kultū
ros vadovas, aktorius gražiais žodžiais pasvei
kino, pasidžiaugė jų darbo našumu ir palinkėjo 
gražios ateities.

Premjeroje dalyvavo garbingas Amerikos 
lietuvių svečias kun. dr. Končius.

• Hanau lietuvių stovyklos gyventojai ne
tolimoj ateityje numatoma aprūpinti darbu. 
Tam tikslui vietos UNRRos vadovybė papil
dyta 4 asmenimis, 3 amerikiečiais ir 1 anglu, 
kurie tremtiniams parūpins darbo. Grupės va
dovė Miss Grenė pareiškė, kad Hanau stovykla 
bus norima padaryti pavyzdingą ir darbo at
žvilgiu. Bus dirbama dviem kryptim: paruošti 
tinkamų specialistų, galinčių tikti ir grįžus į 
tėvynę, ir įrengti dirbtuves stovyklos ir ameri
kiečių reikalams. Įrankiais ir medžagomis dirb
tuvės būsiančios aprūpintos. Darbui koordi
nuoti bus sudaryta iš UNRRos ir visų tautybių 
taryba.

Glaudesniam bendradarbiavimui sudarytas 
visų trijų Baltijos tautų bendradarbiavimo ko
mitetas, į kurį įėjo iš lietuvių, latvių ir estų po 
2 atstovu. Darbas jau pradėtas.

9 Prckybos-kooperacijos1 ir buhalterijos kur
sų pirmoji laida sausio 26 d. baigė darbą. Kur
sai truko apie 4mėnesius. Kursuose buvo dės
toma kooperacija, ekonomika, teisė, prekių pa
žinimas, skaičiavimas, buhalterija ir kiti daly
kai. Kukliose kursantų išleistuvėse dalyvavo 
vietos UNRRos direktorius su atstovais. Bai
gimo pažymėjimu^ įteikė švietimo globėja p. 
Heath. P. UNRRos direktorius Heath ir ponia 
pasakė kalbas, kuriose pareiškė džiaugsmą pa
baltijiečių veržlumu į mokslą, nors ir blogose 
sąlygose, ir palinkėjo žinias pritaikyti gyveni
me. Kursams vadovavo dipl. ekon. Audėnas. 
Netrukus pradės darbą antroji laida.

9 Kurį laiką musų stovykloje meninė veikla 
buvo gerokai pašlijusi. Pastaruoju laiku ir šis 
klausimas ima gerėti. Dramos mėgėjai, pasiro

dę su gražiu „Atžalyno" veikalu, žada dirbti ir 
toliau. Dainos sritį ėmėsi gaivinti į mūsų sto
vyklą atvykęs žinomas Lietuvos muzikas Bro
nius Jonušas. Tautiniams šokiams vadovaus 
p-lė Valiukaitė. Norima gražiai pasirodyti Va
sario 16-sios proga. Jurgis Janušaitis

DILLINGENAS
Š. m. vasario 8 d. vietinės kolonijos lietu

viams buvo suvaidinta pjesė „Trejetas iš elge
sio", 3 veiksmų scenos vaizdas iš gimnazijos 
gyvenimo. Veikaliuką parašė EI. Vasyliūnienė. 
Vaidinimą surežisavo K. Vėlyvis. Vaidino sto
vyklos gyventojai, scenos mėgėjai. Dekoraci
jas parūpino dail. A. Rūkštelė. Iki pavykusio 
spektaklio ne kas tebuvo girdėjęs apie ruoši
mąsi, užtrukusį arti poros mėnesių ir pareikala
vusį nemaža pasišventimo tiek iš autorės, tiek 
iŠ režisieriaus, tiek iš tos keliolikos entuziastų, 
scenos mėgėjų. Užtat nieko nuostabaus, kad 
toks tylus ir kuklus ruošimas pateikė malonią 
staigmeną stovykloje gyvenantiems tautiečiams. 
Spektaklis praėjo su dideliu susidomėjimu ir 
susilaukė gražaus įvertinimo.

WURZBURGAS
• Wurzburg - Želi stovykla įsikūrė pereitų 

metų birželio 13 d. Iš kart stovykloje buvo 800 
lietuvių, kurie buvo perkelti iš Coburgo sto
vyklos. Lig šiol stovykloje buvo įregistruota 
2.637 lietuviai, iš kurių 1612 išvyko didesnėjnis 
ar mažesnėmis grupėmis į kitas stovyklas. Da
bar stovykloje yra 1.025 lietuviai. Vyrų — 423, 
moterų 350, vaikų iki 15 m. — 252. Šalia lietu
vių gyvena apie 500 latvių. Su latviais santy
kiai geri.

Stovyklos Komitetas, kada iš Wūrzburg-Zell 
stovyklos su apie 800 gyventojų išvyko senasis 
Coburgo Komitetas, išrinktas pr. metų liepos 
4 d. Šis Komitetas su mažais pakeitimais buvo 
perrinktas pr. metų spalių 28 d. Komitetą su
daro: pirmininkas — Venclova Pijus, mokyto
jas; sekretorius — Lazauskas Grožvydas, inži
nierius; socialinių reikalų vedėjas Jurevičius 
Juozas, dipl. ekonomistas; kultūros ir meno rei
kalų vadovas Kalakauskas Jurgis, žurnalis
tas; švietimo vadovas — kun. šantaras Stasys.

• 1945 m. liepos mėn. stovykloje buvo su
organizuota Liaudies universitetas, įsteigta pil
noji gimnazija, kurios direktorium yra Serapi
nas Ignas, pradžios mokykla — vedėjas Bliu
mas, vaikų darželis — vedėja Gintautienė. Gim
nazijoj mokosi per 120, mokykloje apie 100 
mokinių. Vaikų darželį lanko apie 50 vaikų.

9 Pereitų metu pabaigoje susiorganizavęs 
dramos mėgėjų kolektyvas sausio 5—6 d. d. 
stovyklos scenoje pasirodė su premjera P. Vai
čiūno drama „Sudrumstoji Ramybė“. Dabar 
dramos kolektyvas ruošiasi statyti „Aušros Sū
nus“. Pr. metų lapkričio • pabaigoje stovyklos 
scenoje pasirodė vaikų teatras. Lig šiol vaikų 
teatras yra davęs du pastatymus — 4 spektak, 
liūs. Dramos kolektyvui vadovauja Pr. Zenke
vičius, Vaikų teatrui — V. Janušienė ir K. Nar
butienė.

• Pr. metų pabaigoje dail. Česlovo Janušo 
iniciatyva buvo atidaryta dailės studija. Šią 
studiją lanko apie 20 žmonių. Studijoje dėsto
ma dekoratyvinė kompozicija, ornamentika, 
piešimas iš modelų, šriftai ir plakatai. Mokoma 
ir praktinių dalykų. Studijai vadovauja dail. 
Česlovas Janušas ir atskirus dalykus dėsto dail. 
Povilas Osmolskis.

9 Pereitais metais suorganizuotas bažnytinis 
choras. Chorui vadovauja Algirdas Kačanaus- 
kas ir Vytautas Jančys.

o Vasaros metu Vūrzburgo stovyklos spor
tininkai rodę gyvą veiklą, turėję keletą varžybų 
su kitų tautybių sportininkais ir kitų stovyklų 
lietuviais, rudeniop dėl oro sąlygų, buvo spor
tinį darbą nutraukę.. Dabar, gavus garažą, ku
riame įrengta sporto hale, sportinė veikla pa
gyvėjo. Kultivuojamas krepšinis lauko tenisas 
ir stalo tenisas. Sporto vadovas Mickevičius.

9 Sėkmingai veikia visa eilė kursų: trys 
grupės anglų kalbos kursų, neseniai darbą pra
dėjo trečioji šoferių kursų grupė, buhalterijos, 
elektromonterių, kirpimo-siuvimo, šoferių me
chanikų ir kt.

9 Prieš porą mėnesių įsteigta Lietuvių in
žinierių ir technikų draugija, kurios pirmininku 
yra dipl. inž. Krulikas.

• Stovykloje yra stalių ir mechaninės dirb
tuvės, kurios atlieka įvairius remonto darbus 
ir daug prisideda prie stovyklos sutvarkymo? 
Mechaninių dirbtuvių vedėjas D. Meižys; stalių 
dirbtuvių — Kupčikas. K.

PASSAU
Mieste ir apylinkėje*lietuvių gyvena 99. Sto

vyklos patalpos geros, maistas vidutinis. Išrin
kus naują Lietuvių Tremtinių S-gos skyriaus 
vaidybą, skyriaus kultūrinis gyvenimas pagy
vėjo. Veikia šoferių kursai, vaikų darželis lei
džiamas sieninis laikraštis ir radijo žinios. Ruo
šiami stalo teniso ir šachmatų turnyrai. Sugy
venimas tarpusavy ir su vietos gyventojais ge
ras. Skyriaus valdybą sudaro: Valiulis H. — 
pirm., Girčys Ant. — vicepirm., Kriščiūnas J. 
— sekr., Bričkus J. — kasininkas ir Rutkauskas 
V. — narys.

Stovyklos gydytoju yra lietuvius — dr. Rut
kauskas Vyt

INGOLSTADTAS
Dabatiniu metu Ingolstadte yra įsikūrusi lie

tuvių kolonija, kurioje gyvena apie tūkstantis 
lietuvių. Kolonija suskirstyta į keturias sto
vyklas, kuriose gyvenama daugiausiai šeimomis 
atskirais kambariais. Maistą ir visą kitą išlai
kymą duoda UNRRA.

Kolonijai vadovauja tautinis komitetas. Sto
vyklos administraciniam ir ūkiniam gyvenimui 
tvarkyti yra ištrinktas atskiras stovyklos virši
ninkas ir stovyklos komitetas.

Nors ir dideli medžiaginiai trūkumai, čia 
įsteigta ir veikia vidurinė ir pradžios mokyklos, 
šoferių kursai, elektros mechanikų kursai, ang
lų kalbos kursai, mezgimo ir nėrimo kursai, vai
dybos būrelis, skautų tuntas, tautinių šokių gru
pė, krepšinio komanda. Mišrusis choras kas 
sekmadienis bažnyčioje ir šiaip įvairiuose mi
nėjimuose skaidrina tautiečių nuotaikas.

Spaudos reikalus tvarko kolektyvas, kuris 
leidžia rotatoriumi spausdinamą „Laiko Žodį“ 
ir dienos biuletenį „Naujos Žinios“.

Per šį laiką buvo suruošta keletą koncertų, 
paskaitų, minėjimų ir suvaidinta keletas vei
kalų. Naujų Metų proga vykusiai suvaidinta 
Strazdo 4 veiksmų drama „Sugrįžo“.

Veikia ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sky
rius, kuris jau rodo savo aktyvumą, organizuo
damas koncertus ir šiaip įvairiom progom rink
damas aukas ir šelpdamas šalpos reikalin
guosius.

Jo iniciatyva š. m. sausio 19 dieną buvo su
ruoštas p. Jonuškaitės-Zaunienės koncertas. 
Koncerto metu daugelis dalyvių šluostėsi aša
ras, besiklausydami jautrių tėvynės ilgesio 
dainų.

Sausio 20 dieną, jo kvietimu, buvo atsilan
kęs Tūbingeno lietuvių kolonijos ansamblis, 
vadovaujamas Vlado Baltrušaičio, savo kon
certu Ingolstadto lietuviams, UNRRos vadovy
bei ir net kitų tautų atstovams padaręs gilų 
ir gražų įspūdį. Steponas Jakubickas

Statybininkai organizuoja si
Nuo pereitų metų rugsėjo mėn. pradžios Tū- 

bingene veikia lietuvių statybos b-vė „UNI
TAS“,

B-vė vykdo statybos darbus prancūzų kari
onės valdžios interesų ribose.

Iki šiol B-vė atremontavo apgriautą 3 aukštų 
pastatą, garažą, tilto atramas ir dabar dirba Tū
bingeno prekių stotyje prie kelių atstatymo 
darbų.

Naujam statybos sezonui prasidėjus rengia
masi naujų pastatų statybai ir remontams.

Netoli darbovietės B-vė turi savo bendra
butį ir valgyklą-seklyčią.

Bendrabutyje gyvena darbininkai, po 2 — 3 
žmones vienam kambary. Jaukiai įrengtoje 
seklyčioje dirbantieji laisvalaikį praleidžia be
klausydami radijo muzikos, lošdami šachmatais, 
šaškėmis ir kitais lošimais. -

Darbininkai aprūpinami darbo rūbais, batais 
ir odinėm pirštinėm. Be to, yra gavę apatinius 
šiltus baltinius, viršutinius marškinius, šiltas ko
jines ir kt. Iš Lietuvos Raud. Kryžiaus kiek
vienam išduotas paltas. Tenka pastebėti, kad 
aprūpinimo atžvilgiu dirbančiųjų padėtis žy
miai geresnė, kaip nedirbančių.

Š. m. kovo mėn. pradžioje numatoma su
ruošti mūro ir medžio darbų kursai. Po trumpo 
teoretinio pasiruošimo dirbantieji turės progą 
atlikti praktikos darbus, vadovaujamus pritytu- 
sių mūrininkų ir dailydžių — instruktorių.

B-vės uždavinys suburti, suorganizuoti ir iš
mokslinti statybininkų jėgas, kad kiekvienas 
lietuvis darbininkas, neturįs amato, galėtų įsi
jungti sugriautos Lietuvos ir Europos atstatymo 
darban.

Tenka pastebėti, kad Statybos B-vė „UNI
TAS“ yra pirma tos rūšies lietuviška komer
cinė organizacija pokarinėje Vokietijoje, kuri 
juridiniu atžvilgiu yra vispusiškai pripažinta. 
Be Prancūzų Karinės Okupacinės Valdžios lei
dimo veikai, • B-vė yra įtraukta ir į Vokiečių 
Prekybos registrą (žiūr. Amtsblatt fiir den 
Kreis Tubingen den 26. Januar 1946).

Statybininkas

Balys Gaidžiūnas

Pakeliui i mirti
(Vokiečių kalėjimuose)

J skaitytojų
1941 metų birželio mėnesio 22 dieną per Lie

tuvą pradėjo eiti vokiečių kariuomenė. Degė 
kaimai ir miestai, gaisrais degė visa mūsų že
mė. Ką atneš tos naujos karo dienos, kaip mes 
vėl išeisim į nepriklausomą kelią — galvojom 
tada, patrankoms griaudžiant? Nebaisu buvo 
nei degą namai nei visko netekimas. Visi bu
vom išsiilgę laisvės ir savojo darbo. Bet einan
čios naujų bandymų dienos mums buvo rūs
čios. Mes iš vienos okupacijos ėjom į kitą oku
paciją. Ant mūsų galvų vėl pakibo naujai ga
ląstas kirvis. Jį valdė vėl gerai prityrusi bu
delio ranka. Tat gelbėjantis ir kitus gelbint 
reikėjo vėl įtempti visas jėgas. Reikėjo prie
širdis prieš šimtus kartų pranašesnę jėgą. O 
vienmtėlį išsivadavimą mes teįžiūrėjom tik va
karuose — amerikiečių, anglų ir prancūzų ben
drame laimėjime. Todėl nuo pirmosios naujojo 
okupanto atėjimo dienos vėl prasidėjo kova už 
žemę ir namus. Kova buvo sunki. Daug kam, 
ta kovą organizuojant ir vykdant, teko gyveni
mo lapus užversti ištrėmime, koncentracijos sto
vyklose ir kalėjimuose. Bet tai buvo naujos 
kraujo aukos ir nauji testamentai gyviesiems. 
Ir Šių prisiminimų autoriui daug mėnesių teko 
pakelti vokiečių kalėjimuos. Skaitytojas čia ras 
dalį tų išgyvenimų. Jie beveik kasdien mums 
buvo pakeliui į mirtį. Bet vakarų kąrys mums 
pradarė Sunkiai pradaromas kalėjimo duris. 
Mes buvom ištraukti iš mirties nagų ir prikelti 
naujam gyvenimui. Ir su pirma laisvės diena 
mes su tūkstančiais lietuvių vėl išėjom rūpin
tis. kad tikros laisvės spindulys neaplenktų ir 
mūsų gimtojo krašto, per kurį, be jokios mūsų 
kaltės, ėjo karų ugnys ir mirtis. Mes tik tada 
už kaųčias pajusim tikrą atpildą, kada mūsų 
žemėje mūsų žmogus bus vėl laisvas ir pilna
teisis šeimininkas. Netikiu, kad karys, stojęs 
H anapus vandenyno ir miręs Europoje kovo
damas už tautų laisvę, mirė tam, kad milijonai 

žmonių gyventų priespaudos gyvenimu. Ar tam 
degė kaimai ir miestai, krauju buvo pasruvusi 
visa žemė, kad kur tai siaustų baisus laisvę my
linčių žmonių persekiojimas ir naikinimas? Ne, 
jei taip būtų, mes purvinomis kojomis liptume 
per jų šventus kapus, užuot gėlėm apsodinę ir 
jų didžiai aukai nusilenkę.

Atsimink ir tu, mielas skaitytojau, tos di
džiosios kovos auką. Karo audros iš tėviškės 
namų svetur išvyti, ryžkimės visad keliais ir 
takeliais grįžti į gimtąją pastogę. Tik ten mes 
rasim tikrą gyvenimą. Į ten mus šaukia tėvų 
ir protėvių kraujas, mūsų rankų laukia alkana 
žemė, o mūsų širdis — lietuviškos platumos.

P. S. Skaitytoją prašau neklausti — kodėl 
čia praleista kai kurie smalsūs dalykai? Tuo 
tarpu tai padaryta sąmoningai. Ateis laikas ir 
apie tai pakalbėti, ir skaitytojas tikrai sužinos, 
kad buvo daroma viskas mūsų žmonėms, že
mei, garbei ir ateičiai, mūsų Nepriklausomybei 
apginti. B. Gaidžiūnas,

1946 m. sausio m. 26 d.

Pakeliui į Gestapo
Po savaitės nebuvimo grįžęs į Kauną, sužino

jau, kad vėl paimta viena nelegali spaustuvė ir 
radijo siųstuvas. Gegužės mėnesio 13 dieną 
pranešė suėmimą dar vieno bendradarbio. Man 
jau nebekėlė jokių abejojimų, kad reikia sku
biai tvarkyti nebaigtus tvarkyti reikalus ir iš
vykti į saugią vietą. Bet nesinorėjo ir reikalų 
pamesti, kad nuo to nenukentėtų tolimesnis dar
bas. Gegužės mėn. 14 dieną jau buvau višką bai
gęs tvarkyti ir rytojaus dienai jau buvau gavęs 
leidimą geležinkeliu keliauti iki Šiaulių. Buvau 
nutaręs kurį laiką pabūti 2. U. Akademijoje,' 
vėliau važiuoti į netoli esantį ūkį ir iš ten ste
bėti visus įvykius. Išvykimo išvakarėse aplan
kiau visus prietelius ir aptarėm visus su manim 
susižinojimo galimumus. Aptarėm ir naujai į 
darbą pakviestų žmonių artimuosius darbus. 
Gegužės mėn. 15 dieną, kada mane traukinys 
turėjo iš Kauno išvežti, iš ryto dar užėjau į 
V. R. štabą. Ten taip pat virė nerimas. Dali
niai, matant, kad nebus galima išlaikyti grynai 
tautinį charakterį, paslapčiomis buvo išformuo
jami. Visi laukė paskutinio žodžio, bet visi 

juto, kad jis gali būti ir didelių aukų reikalau
jantis. Pasiteiravęs užėjau į savo darbo kam
barį. Ten buvo paliktas vaikų žaislų siuntinė
lis ir važiuodamas jį norėjau pasiimti. Tik įėjus 
į kambarį, suskambėjo telefonas. Kalbėjo uoš
vio brolis eiliniais šeimos reikalais. Tik spėjom 
pasikeisti keliais žodžais, į kambarį įsiveržė 
man nepažįstamas, vidutinio ūgio, stipraus su
dėjimo vyras. Eidamas į mane paklausė:

— Tamsta esi agronomas Balys Gaidžiūnas?
— Taip, — atsakiau.
— Tamsta esi areštuotas. Prašau rankų j 

kišenes nekišti ir nesidairant eiti į saugumą.
— Į kurį saugumą: į lietuvių ar į vokiečių?
Man piktai atsakė:
— Suprantama, kad į vokiečių.
Paprašiau leisti apie mano areštavimą pra

nešti įstaigos viršininkui — Žemės Ūkio politi
kos Departamento Direktoriui.

— Kam tas reikalinga? — į mano klausimą 
klausimu atsakė.

— Aš esu tvarkingas tarnautojas ir negaliu 
be pranešimo pasišalinti — atsakiau.

— Žinome mes jūsų visų dabartinį tvarkin
gumą. Tamsta jau dvi savaites kaip nesirodai 
čia įstaigoje ir tik iš Tamstos telefoninio pasi
kalbėjimo nustatėm, jog esi atsiradęs, tat nėra 
jokio reikalo niekam pranešti. O pranešta tikrai 
bus, bet tik tada, kai saugumui bus reikalinga.

Mintys vijo mintį. Išėjau iš kabineto į Že
mės Ūkio Ministerijos koridorius, tikėdamas dar 
mažutėmis viltimis. Galvojau, sutiksiu pirmąjį 
tarnautoją ir imsiu jam sakyti, kad štai esu 
suimtas ir varomas į Gestapą. Deja, antram 
Ministerijos aukšte buvo tuščia, kaip niekad. 
Viltis pranešti, o gal prie geresnės progoi ir iš
sprukti, mažėjo. Mane nervino ir tik gautas 
ginklas ir kuris buvo neužtaisytas. Ar tuo gin
klu aš galėjau sau kuo pagelbėti ar tik pakenk
ti — negalėjau pats sau atsakyti. Pats ginklo 
turėjimas manęs negąsdino, nes turėjau išga
vęs ir ginklui laikyti leidimą. Nervino tik tas 
faktas, kad antras ginklas yra paliktas ūkyje, 
rašomam stalčiuje. Neabejotinai, ten jie pa
darys kratą, ir dėl antro ginklo tikrai namiš
kiams užtrauksiu nelaimę.

Mane lydėjusio agento budrumas, kada ai 
jau buvau įvarytas į Gestapo namus, sumažė

jo. Prie pat įeinamųjų durų stovėjo aukšta 
šiukšlių dėžė. Akimirkos greičiu ištraukiau iŠ 
kišeniaus ginklą ir paleidau į dėžę. Lydėjusis 
nė nepastebėjo, nes jam aišku šiuose pasibaisė
jimą keliančiuose namuose buvo, kad iš čia jau 
nepaspruksiu. Mane slegiąs vienas rūpestis pas
kendo dėžėje sumestuose popieriuose.

Pažintis su lietuvių kankintoju
Liepė lipti į antrąjį aukštą. Sustojom ties 

durim, ant kurių spėjau išskaityti Rauck pa
vardę. Mums įeinant pašoko nuo stalo ten sė
dėjusi baltaplaukė, išsidažiusi moteris. Agen
tas mane atvedęs pranešė:

— Čia yra ieškomasis Gaidžiūnas.
Už stalo sėdįs, gal kokių 30 metų vyriškis, 

kaip vėliau paaiškėjo vyriausias tardytojas po
litinėms byloms, piktai mane peržvelgė ir pa
sakė:

— Neblogai atrodot. Tur būt, gerą duoną 
turėjot ir geras algas už savo niekšišką darbą 
komitete gaudavot iš anglų ir amerikiečių.

— Aš nieko nežinau apie jokias algas ir jo
kius komitetus, — atsakiau.

— Ką, dar bandysi kitaip aiškintis? Mes 
turim pakankamai gerų priemonių nuo tokių 
kliedėjimų išgydyti. Vesk šį prasikaltėlį į nau
jąsias celes, — pasakė agentui

Šis jau norėjo vesti, bet grąžino atgal prie 
stalo ir pradėjo smulkią kratą. Išvertė visas 
kišenes, iščiupinėjo siūles ir nuavė batus. Nieko 
neradę, patikrino piniginę. Joje, be kitų doku
mentų, buvo ir ginklui laikyti leidimas.

— Kur tamstos ginklas? — paklausė,
— Ūkyje, — atsakiau.
— Tai kodėl tamsta su savim nesinešioji?
— Nematau reikalo, — atsakiau. — Ūkyje, 

ypač dabar, kada pasitaiko tiek daug plėšimų, 
daug daugiau reikalingas.

— Pažiūrėsim, ar tik be ginklo ten ūkyje 
tamsta neturi ko nors įdomesnio?.

— Jūsų valia, — atsakiau.
Po kratos leidomės į rūsį. Visur buvo pilna 

gestapininfh- Senyvo amžiaus moteriškė sto
vėjo koridoriuje ir maldaujamai verkė, prašy
dama jaunuoliškos išvaizdos vyruką, leisti pa
sikalbėti su viršininku dėl sūnaus likteo. Tu
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Kur eina Prancūzija?
Kazys Verži k as

Prancūzija yra viena iš tų penkių didžiųjų 
pasaulio valstybių, kurios šiandien faktinai at
sistojo pausaulio politikos’ priešakyje. Į jos pu
sę dairosi ir D. Britanija ir Sovietai Prancūzi
jos aiškus prie vienos ar kitos pusės prisidėji
mas gali labai daug nusverti Europos (o taip 
pat ir mūsų Tėvynės) ateities tvarkymo eigoje, 
šiandien, pasitraukus ir Prancūzijos politinės 
arenos išlaisvintojui gen. de Gaulliui, ji pergy
vena didelę krizę, kuri, toli gražu, jaudina ne 
vien prancūzų tautą. Visa Europa, visas pasau
lis nekantriai stebi Prancūzijos jvykių eigą ir 
baimingai laukia tų įvykių pasėkų, ypatingai 
užsienio politikos srityje.

Dauguma lietuvių tremtinių visuomenės iki 
šiol labai mažai tesidomėjo Prancūzijos likimu 
ir jos užsienio politika. Jei pasirodo kartais di
desnis susidomėjimas įvykiais,'tai jis dažniau
sia pasireiškia savotiška baime ir susirūpinimu 
„kas bus su Europa, jei Prancūzija ir toliau taip 
greit slinks į įvairias krizes“. Tai, žinoma, per
daug menkas ir paviršutiniškas reikalų suprati
mas. Būtina įsigilinti į visų sunkumų šaltinius. 
Tik tada galima numatyti kur, eventualiai, to
liau eis Prancūzija. Šiam tikslui yra neišven
giama ir šiek tiek Prancūzijos istorijos užgrieb
ti. Prancūzijos, kaip atskiros, savarankiškos 
valstybės, pradžią tenka datuoti nuo

843 metų Verduno sutarties 
pasirašymo tarp trijų Liudviko Pamaldžioje 
vaikų, kurie Karolio Didžiojo (viešpatavusio 
768—814 m.) sukurtąją germanišką Romos im
periją pasidalino taip, kad maždaug dabartinės 
Prancūzijos žemės teko Karoliui. Iš čia išaugo 
Prancūzija.

Prancūzų tauta susidėjo iš gan mišrių ele
mentų. Ilgas romėnų viešpatavimas gan smar
kiai pakeitė pirmykščius Galijos gyventojus. 
Šiaurėje yra įtakingas flamiškas elementas. 
Frankai visą laiką turėjo didelį svorį. Žymius 
pėdsakus paliko normanai. Pagaliau Prancūzi
jos pietuose dar aiškiai galima pastebėti ro
mėnų, ispanų, italų ir arabų įtakų liekanas. Čia 
pat reikia pastebėti, kad prancūzų tauta buvo 
laimingesnė už daugelį kitų tautų, nes čia, pa
lyginti, labai anksti pavyko pasiekti vieningu
mo ir sukurti vienalytę valstybę. Pradžią tam 
padarė (nors ir gan žiauriai) Liudvikas XI. Ti
kraisiais prancūzų vienalytės valstybės kūrėjais 
yra pripažįstami

Armand du Plessis, Richelieu, Mazarin.
Vėliau Prancūzija pasidarė žymiausia Europos 
monarchija, kuriai daugelis kitų monarchų ga
lėjo tik pavydėti. Tačiau nebepakenčiami so- 
cial-ekonominiai tos monarchijos vidaus santy
kiai ir kai kurios kitos priežastys nuvedė Pran
cūziją į

1789 metų revoliucija, Napoleoną ir Vienos 
Kongresą.

Kurias Prancūzijos problemas išsprendė Vie
nos kongresas? Šis kongresas išsprendė dvi 
Prancūzijos problemas ir abi Prancūzijos ne

naudai. Pirmoji problema — tai Prancūzijos 
siekimas būti galinga jūrų valstybe ar net do
minuoti jūrose. Antroji problema — Prancūzi
jos rungtynės su senąja Austrija dėl domina
vimo Europos sausumoje. Kad šituos klausi
mus geriau sau įsivaizduotume, reikia žvilgte
rėti į Prancūzijos sienas. Žvilgterėję pamaty
sime, kad retas Europos kraštas yra toks lai
mingas

natūralių sienų atžvilgiu
kaip Prancūzija. Jos pailgąjį teritorijos ketur
kampį šiaurės vakaruose plauna kanalo, o to
liau į pietus, iki pat Ispanijos sienų, Atlanto 
okeano bangos. Vadinasi, visur laisva plačioji 
jūra. Nuo Ispanijos žemių Prancūzija yra griež
tai atkirsta Pirenėjų kalnais. Tai kietas, ne
praeinamas barjeras. Pietuose vėl Viduržemio 
jūra ir uostai puošia Prancūzijos žemes iki pat 
Alpių. Pastarosios iki Ženevos ežero sudaro 
vėl natūralią Prancūzijos užtvarą. Toliau, aukš 
tyn ir vėl, didysis Reinas saugo Prancūziją. Tik 
viena vienentelė Prancūzijos natūraliai neap
saugota vieta yra siena tarp Prancūzijos ir Bel
gijos. Tai yra ta vieta, tie vartai, per kuriuos 
jau net

keturius kartus priešas įsiveržė
į Prancūziją per ne visai pilnus 150 metų (Na
poleono karas, 1871 mtų, 1914 ir 1940 metų 
karai).

Dabar, grįžtant prie Prancūzijos dominavi
mo jūrose problemos, reikia pasakyti, kad ne 
tik ją skalaujančios jūros, bet ir jos vidaus di
džiulės upės ją (Prancūziją) skatinte skatina į 
jūrų galybę. Štai Seine, Loire ir Garonne jun
gia kraštą su kanalu ir Atlanto okeanu, o Rona 
su Viduržemio jūra. Iš čia ir kyla Prancūzijos 
susidomėjimas Gibraltaru, per kurį Prancūzijos 
Viduržemio jūros laivynas tegali susijungti su 
okeano jos laivynu. Va čia ir kitų jūrų vie
tose prasideda

prancūzų — anglų varžytynės
dėl dominavimo jūrose. Šitos varžytynės tę
sėsi iki pat Vienos Kongreso. Prancūzija po 
pralaimėto Trafalgar© jūros mūšio mėgino dar 
Angliją nuveikti sausumoje. Tačiau ir čia pra
laimėta. Nuo Vienos Kongreso Prancūzija ne
bemėgina rimtai rungtyniauti su Anglija dėl 
viešpatavimo jūrose. Priešingai, nuolat ieško 
Anglijos draugystės ir nuolat dalyvauja Angli
jos organizuotose kariškose koalicijose. Dar bu
vo (tebėra dar iki Šiandien) kita priežastis, ko
dėl Prancūzija taip mielai Šliejosi prie Angli
jos. Mat Vienos Kongrese Prancūzija

praleimėjo ir varžytynes su Austrija.
Tiesa, Prancūzija padarė vėliau visa, ką tik ga
lėjo, kad apgriautų perdaug iškilusią Austriją, 
kad išguitų Austriją iš Italijos. Bet vietoje ka
talikiškos Habsburgų Austrijos išaugo Prancū
zijos pašonėje protestantiška

galinga Hohenzollernų Prūsija,
kuri, Bismarcko (tuometinis Prūsijos ministeris 
pirmininkas 1862—1830), Roono (karo ministe

ris) ir Moltkes (generalinio štabo šefas) vado
vaujama, parbloškė Prancūziją (1871 m.), atė
mė iš jos Elsaso ir Lotaringijos provincijas ir 
sukūrė (net gi to pačio Versaillio salėse) Vo
kietijos Reichą. Dabar Prancūzija pamatė, kad 
ji viena be sąjungininkų prieš Reichą nebegali 
atsilaikyti. Be to ir revanšo mintis už pralai
mėtą 1871 metų karą niekada neužgeso pran
cūzų širdyse. Atsiminus dar ir tai, kad vienoje 
savo natūraliai gerai apsaugotų sienų vietoje 
Prancūzija turi (kaip pirmiau minėta) atvirus 
priešui vartus, bus gerai suprantama, kodėl 
Prancūzijoje yra susidaręs tam tikras, galima 
sakyti, „tradicinis“ išorinio nesaugumo jausmas. 
Tatai uždėjo labai aiškią ir kietą antspaudą vi
sai Prancūzijos užsienio politikai. Tai nuolati
nis jos sienų neliačiamumo ir saugumo siekimas 
bei reikalavimas, štai ir dabar, po šito karo, 
kada Vokietija guli parblokšta, o pačioje Pran
cūzijoje viešpatauja pati didžiausioji demokra
tija, saugumo šauksmas ne mažėja, bet įgauna 
net gan griežtas formas. Tai Saaro, Ruhro ir 
Reino kraštų priklausomybės ir sutvarkymo 
problemos. Tais pačiais saugumo sumetimais 
prancūzai kietai priešinasi Vokietijos vienos 
centralinės vyriausybės sudarymui. Tai vis ne
saugumo jausmas, būsiančios .Vokietijos baimė. 
Iš tų pačių sumetimų nuolat kyla Prancūzijoje 
noras ieškoti sąjungininkų ne tik Anglijos sa
loje, bet ir Europos sausumoje. Tokį Sąjungi
ninką Prancūzijai, kaip iŠ istorijos matome, pa
vyko rasti

carų ir vėliau Sovietų Rusijoje.
Įdomu ir svarbu pažymėti, kad vokiečiai ne tik 
sudarė Prancūzijai saugumo rūpestį, bet tie pa
tys vokiečiai daug prisidėjo prie Rusijos — 
Prancūzijos suartinimo. Kitaip sakant, „parū
pino“ prancūzams ir sąjungininką — carų Ru
siją.

Reikalas čia buvo toks. Senoji Prūsija, o vė
liau Reichas visuomet iš tradicijos laikėsi Rusi
jai draugingos politikos. Be Rusijos neutralu
mo Prūsijai nebūtų buvę taip lengva paklupdyti 
Austriją (1866 metais), be Rusijos neutralumo 
1871 metų karas prieš Prancūziją galėjo ir ki
taip baigtis. Bismarkas todėl labai brangino tą 
neutralumą (1887 metais jis sudarė net tam 
tikrą sutartį su Rusija). Tačiau išdidus, bet 
gan paikas Vokietijos kaizeris Wilhelmas II pa
varė Bismarką su Rusija sutarties nebeatnau
jino (mat, tas sutarties terminas baigėsi). Ru
sija atšalo nuo Vokietijos. Šituo tuojau pasi
naudojo Prancūzija, sudarydama 1892 metais su 
Rusija karo konvenciją, ir pagaliau 1914 metais 
drauge jau kariauja prieš Vokietiją. Taip pat 
ir šiame kare Sovietus matėme Prancūzijos pu
sėje.

Prancūzija yra laisvės kovų, revoliucijų ir 
gan atsargių posūkių kraštas. Štai kyla 1789 
metų didžioji Revoliucija. Ji panaikino abso
liutinę monarchiją, paskelbia Respubliką (pir
mąją), bet baigia imperatorium Napoleonu T. 
Po jo ateina vėl karalius — Prancūzija darosi 
konstitucinė monarchija. Tas ilgai nesitęsia. 

1830 metais vėl revoliucija — karalium išrenka
mas Louis-Philipp,. kuris savo keliu nuverčia
mas per 1848 metų revoliuciją — paskelbiama 
(dabar jau antrąkart) respublika su prezidentu 
Napoleonu. Ir tai neilgam. 1852 tas pats Napo
leonas tampa Prancūzijos Imperatoriumi, kol 
1871 metais jis pakliūva į vokiečių nelaisvę, ir 
tada skelbiama Prancūzijoje vėl respublika (jau 
3 kartą), kuri laikėsi iki pat šių dienų. Šiuo lai
ku Prancūzijos respublika pergyvena krizės pe
riodą su

dideliu palinkimu ( kairę.
Mat, Prancūzijoje nuo 1936 metų iki pat praė
jusių metų nebuvo parlamento rinkimų. Dabar 
yra išrinktas parlamentas, kurio yra tokia su
dėtis:

komunis'tų 151
socialistų 139
pažangiųjų katalikų 142
nuosaikių dešiniųjų 77
radikalių socialistų 19
smulkių partijų 5

Tad matome, kad šių dienų Prancūzijos prie
šakyje atsistojo komunistai, socialistai ir pažan
gieji katalikai.

Parlamento rinkimuose dalyvavo net 86% 
visų turinčių teisę rinkti. Pažymėtina, kad pir
mą kartą Prancūzijos istorijoje turėjo teisę 
rinkti moterys. Tačiau šitie rinkimai nebuvo 
paprasti parlamento rinkimai. Jie buvo drauge 
ir referendumas, kuris išsprendė dar du pagrin
dinai svarbius klausimus. Būtent tai, kad pran
cūzų respublikos 1875 metų konstitucija (kuri 
buvo įvesta po 1871 metais pralaimėto Vokie
tijai karo, paskelbus trečiąją respubliką) turi 
būti pakeista nauja konstitucija. Tą konstitu
ciją turi priimta dabartinis parlamentas. Vadi
nasi, dabartinis parlamentas, lietuviškai tariant, 
yra taip pat ir Prancūzijos steigiamasai seimas. 
Be to, rinkimai išsprendė, kad šis seimas turi 
tik aprėžtas parlamento funkcijas, jis turi baig
ti savo darbą per

septynis mėnesius,
o po to turi būti nauji, jau pagal naują konsti
tuciją, eiliniai rinkimai. Visų tų darbų prieša
kyje buvo atsistojęs Prancūzijos- išlaisvinimo 
kovų vadas ir tautinės vienybės simbolis gene
rolas de Gaulle. Mažai kam kilo abejonių, kad 
de Gaulle pasiliks bent per tuos 7 mėnesius 
Prancūzijos priešakyje. Jo populiarumas buvo 
milžiniškas, pasitikėjimas jam šimtaprocentinis. 
Bet šiandien de Gaulle jau nėra. Jis nuverstas, 
pasitraukė iš politikos ir išvažiavo į Kanadą il
gesnių „atostogų“. Kodėl išnyko tas tautos did
vyris de Gaulle? Priežasčių buvo daugybė. Tai 
ir politinės ir ekonominės priežastys. Tos pa
čios priežastys gali dar ne vieną jo įpėdinį nu
versti, nes jos neišnyko. Viena, bet gi iš svar
biųjų de Gaulle išvykimo priežasčių yra jo ne
sutarimas su komunistais, kurie (de Gaulle ma
nymu) užsienio politikoje daugiau suko į Mask-

stumte stūmė seną moterį ir šaukė nešdintis 
lauk.

Sugirgždėjo varstomos durys ir prieš save 
pamačiau, daug kartų matytą Kauno vokiečių 
gimnazijos auklėtinį Heltkę. Tai liguistai nutu
kęs dabartinis lietuvių pabaisa. Savo laiku nai
kindamas žydų vaikus, juos mesdavo iš sunk
vežimio į aukštį ir šaudydavo kaip į skrendan
čius paukščius. Kaune jau visi lietuviai žinojo, 
kad šis pilietis, Lietuvoj gimęs ir lietuviška 
duona užaugęs, atlieka visus sadistiškiausius 
Gestapo kankinimus. Jam lietuvių kraujas bu
vo tarsi kasdieninis valgis, be kurio negalėjo 
išsiversti. Peržvelgė ši pabaisa mane.

— Kaip jo pavardė? — paklausė agento. Tam 
tik ištarus mano pavardę, jo veidas nušvito 
nepaprastai linksma šypsena. — šiam mūsų ne
paprastam „svečiui“ reikia duoti ir gerą patal
pą, — įsakomai pasakė agentui. Bet tuo pačiu 
metu liepė agentui grįžti atgal, o mane jis pats 
toliau nusivedė.

Rūsio koridoriuose mušė į nosį pelėsiais ir 
kalkėmis atsiduodąs oras. Įvedė į mažą kam
bariuką. Supratau papuolęs į dežuruojančiojo 
patalpas. Ant nublukusiu popierių užtiesto sta
lo mėtės kelios bylos. Viena iš jų buvo pra
versta. Į ją tuojau pradėjo įrašyti ir visus ma
no asmens davinius. Tai buvo visų kalėjimų 
eiliniai formalumai. Man atsakinėjant į dežu- 
ruojančio statomus klausimus, lietuvių pabaisa 
Heltkė rausėsi po mano kišenes. Buvau tikras, 
kad nieko neras. Bet mano dideliam nustebi
mui, iš švarko viršutinės kišenės ištraukė du 
suglamžytus popieriukus. Išvyniojo ir ilgokai 
vartęs pasakė:

— Tai piniginių aukų mažutis sąrašėlis. Įdo
mu, įdomu 1 — Popieriukus padėjo ant stalo ir 
vėl iš naujo ėmė po kišenes raustis. Jafn nieko 
neatsakiau, bet stropiai permečiau rastų po
pieriukų turinį. Vienas iš popieriukų Gestapui 
buvo nieko nesakantis. Ten buvo surašyta eilė 
dekoratyvinių augalų. Antrasis popieriukas ma
ne kiek nervino. Ten buvo įrašytos dvi slapy- 
vardės. Ties viena buvo parašyta — RM 6000,— 
o ties antra RM 5000,— Ties kiekviena eilute 
buvo juodu rašalu stipriai ir neįskaitomai už
tepti žodžiai Taip man bežiūrint į tuos po
pieriukus, krata buvo baigta ir liepė eiti į salę. 
Girdėjau, kaip iš celės Nr. 9 liepė skubiai iš

kraustyti ten buvusį kalinį. Supratau, kad šia
me rūsyje visos vietos užimtos ir įvyksta su
glaudinimas.

Gestapo Įstaigoje diena ir naktį
Tardymai ėjo toliau, o gestapo žmonės vis 

labiau ir labiau buvo užimti. Atsitikdavo, kad 
tik nuveda į tardytojo kambarį, ten pasėdi ke
liolika minučių, ir be tardymo vėl grąžina at
gal į celę. Koridoriuose sutikdavai su krepše
liais išsigandusias moteris ir laukiančias prie 
„visagalinčių viešpačių“ durų. Dienos ėjo to
lyn, o žmonių vis daugiau čia plaukė. Plaukė 
dieną ir naktį. Plaukė lietuviai gestapininkų 
varomi su nelegaliais laikraščiais, plaukė vokie
čiams pasipriešinę ar nepaklausę žiaurių įsaky
mų, plaukė ginklus vežę į paskirstymo punktus. 
Man sėdinčiam prieš koridoriaus duris, teko 
matyti visus naujai atvedančiųjų vaizdus. Vie
ni ateidavo jaunuoliškuose metuose ir mažai 
gyvenimo matę, kiti jau gyvenimo vingiuose 
kovoję. Lyg kokia srovė varstė ir varstė duris. 
Girdėdavau ir pirmuosius apklausinėjimus, ma
tydavau ir išvargusius, besėdinčius ir belinguo- 
jančius, tvankiam gestapo rūsyje. Vienok, man, 
žinančiam lietuvių nelegalaus judėjimo apimtį 
ir tempą, buvo ir padrąsinimo ateičiai Čia 
praeidavo tie, kuriems imantis nelegalaus lietu
viško darbo kalėjimas nebuvo nežinoma že
mė. Kas kartą okupantui spaudžiant imasi prie
šintis, tas visada turi neužmiršti, kad eina ke
liu, vedančiu pro kalėjimo vartus.

Praėjo lygiai savaitė laiko, koridoriuje suim
tųjų veidai vis keitės. Laukiau bent kokios ži
nios iš laisvės. Nežinojau, ar apie mano suė
mimą jau žino. Taip begalvodamas vieną rytą 
išgirdau šaukiant savo pavardę. Pasakiau celės 
numerį. Sutarškėjo raktai ir liepė paimti siun
tinį. Jis buvo nemažas: antklodė, baltiniai, pal
tas, skrybėlė, maistas. Įsinešiau į celę ir kaip 
mažas vaikas ėmiau smulkiai viską apžiūrėti. 
Rūpėjo rasti bent kokį ženklą, bent kokią ži
nutę apie jų ir mano naują vargą. Mano 
džiaugsmui ant didžiulio vyniojamo popieriaus 
kampuose buvo prirašyta visokiausių ženklų. 
Supratau, kad tai sūnaus raštas. Žodžių ten ne
buvo jokių, bet jo mintis pilnai supratau. Žiū
rėjau į tą popieriaus lapą ir nė pats nepajutau, 

kaip nukrito kelios didelės ašaros. Tik jis 
vienas tegalėjo tokį laišką parašyti ir tik aš 
vienas galėjau to laiško turinį suprasti. Jis 
buvo skaudus kaip ir mūsų likimas.

Vieną naktį sėdėjau tardytojo kambary ir 
atsakinėjau į klausimus, kodėl mes palaikėm 
ryšius su Skandinavija. Įrodinėjau, kad mes 
esam surišti bendru likimu. Mus šimtmečiais 
spaudė ir persekiojo tos pačios nelaimės. Mes 
ir dabar įžiūrim, kad vieną dieną mus vėl užlies 
raudonasis pavojus. Mums reikia suderinti jė
gas ir pasiruošti ateičiai.

— Tai tamsta manai, kad Vokietija karą 
pralaimės. Jūs, lietuviai, apsirinkat taip galvo
dami. Jūs nežinot mūsų pajėgumo arba nenorit 
žinoti. Mes savo priešams naujaisiais ginklais 
duosim tokį smūgį, kad nuo jo niekad nebe
prisikels.

— Ar Vokietija laimės ar pralaimės karą — 
nesiimu tvirtinti. Viena tik man aišku, kad 
Vokietija kasdien traukiasi atgal ir tuo mums 
sudaro naujus pavojus. Mes jau dabar įžiūrifti, 
kad per mūsų žemę vėl žygiuos svetimos ka
riuomenės, kad vėl degs mūsų sodybos, liesis 
kraujas ir vėl nauji tremtiniai bus varomi iš 
tėviškės pastogių.

Tardytojas tą naktį į panašias diskusijas 
leidos. Nepyko, kad ilgai buvom iškrypę iš to 
vakaro tardomosios apimties. Karo temos, fron
tui braškant, buvo jų nuolatinis pasikalbėjimas. 
Matyt, padaryti prasikaltimai jaudino ir patys 
kalbėdamiesi visada ieškojo argumentų, ku
riais galėtų džiaugtis ir tikėtis pergalės. Mano 
aiškinimas tardytojui nepatiko, vienok į kalbą 
leidos. Matyt, rūpėjo patirti ir tų nuomones, 
kurie vokiečių pergalės nelaukia. Žinoma, tu
rėjau, jei tai būtų buvę lygaus pasikalbėjimas 
su lygiu, aiškiai pasakyti: karas jau senai pra
laimėtas, tik nežinoma, kada svetimos kariuo
menės jus nuginkluos ir jūs masių masėm trauk
site į belaisvių stovyklas. Taip besikalbant ko
ridoriuj išgirdau triukšmą ir žmonių žingsnius. 
Staiga prasivėrė durys ir buvo įstumtas jaunas 
vyrukas. Rankose laikė vidutinio dydžio če
modaną. Įlydėjęs gestapininkas ištraukė iš ran
kų čemodaną ir atidarė prieš tardytojo akis. 
Čemodanas buvo pilnai prikrautas naujai iš
leisto „Į Laisvę“ laikraščio. Tardytojas, pama
tęs tokį kiekį nelegalaus laikraščio, pašoko iš 

užstalio, priėjo prie įvesto vyruko ir trenkė 
kumščiui veidą. Pamačiau, kad padėtis ir man 
gali pasidaryti nenaudinga. Iš ramaus to vaka
ro tardymo buvo pavojaus pakliūti į audringą 
pabaigą. Man nepažįstamas vyrukas laikėsi ra
miai, šluostėsi kraują, tekantį iš prakirsto veido 
ir atsakinėjo į klausimus.
Z — Iš kur paėmei tuos nelegalius laikraščius?

— Mane sutiko aukšto ūgio vyriškis ir pa
prašė, kad šį čemodaną paneščiau į stotį. Ka
dangi* ėjau be nieko, mielai padėjau, — pra
dėjo aiškintis.

Tardytojas, nelaukęs aiškinimo pabaigos, 
vėl kirto į veidą ir liepė išvesti į gretimą kam
barį. Tik išvedus, tardytojas pasiėmė ilgą vy
tinį ir, man liepęs ramiai sėdėti, išęjo pro duris. 
Už kelių minučių išgirdau smūgius ir dejavi
mus. Supratau, kad tai pirmieji suimtojo tar
dymai. Smūgiai ir riksmas didėjo, kol pagaliau 
perėjo į plėšiantį šauksmą. Šauksmas buvo bai
sus. Nakties ramume tai buvo šauksmas už 
žmogaus teises, šauksmas prieš pavergėjus ir 
banditizmą. Tardytojas sugrįžo suprakaitavęs, 
išdraikytais plaukais. Man buvo baisu pažiū
rėti į šį džentelmeną, kuris buvo elegantiškai 
apsitaisęs, įmantriai kaklaraištį pasirišęs ir ku
ris vaizdavo kultūringą žmogų. Jis kaip žvėris 
pats mušė jauną studentą iki klaikaus šauks
mo, parkritusį spardė kojomis, o paskiau liepė 
įmesti į rūsį. Tai buvo vienas iš naujosios Eu 
ropos kūrėjų, tai buvo jų kuriamos Europos 
vienas iš daugelio vaizdų, besikartojančių kas
dieną ir kas naktį Gestapo namuose. Neabejo
tinai toki vaizdai kartojosi visoje jų užimtoje 
Europoje. Tardytojas piktai vartė parodymų 
lapus ir vis keikės. Sėdėjau ramiausiai, kad 
savo laikysena vėl nepažadinčiau žmogaus vilko.

— Gerai' tamsta girdėjai, kaip mes atsiskai
tom su niekšais. Mes taip atsiskaitysim su vi
sais, mes atsiskaitysim dar trigubai geriau, ka
da mes grįšim iš mūšių kaip laimėtojai ir mums 
lenksis visas pasaulis.

Nieko negalėjau atsakyti į šiuos naujus 
kliedėjimus, o tardytojas varė toliau ir toliau 
savo būsimos pergalės apvaikščiojimus, kuriuo
se aš temačiau pavergtųjų ašaręis ir kietą vargą. 
Tai buvo baisus pasakojimai tai buvo kerštu 
persisunkę žodžiai.

3



4 pus!. Nr. 6(15) Mflsg Kelln 1946. H. M

vos pusę. Tatai, žinoma, rūpėjo-ir dabar rūpi 
ne vien Prancūzijai, ne vien Maskvai, bet ir 
labai daugeliui kitų pasaulio valstybių. Gal 
būt, pirmoje eilėje Anglijai, kurios ginčuose su 
Sovietais. Prancūzija būtų labai reikalinga.

De Gaullio įpėdiniu prancūzų buvo 
išrinktas Felix Gouin

iki to laiko buvęs parlamento pirmininkas. 
Gouin yra pietų prancūzas, gimęs 1884 metais 
netoli Marseille. Jis yra jau nuo 1904 metų so
cialistų partijos narys, o nuo 1924 metų atsto
vas. Gouin vaidino taip pat vieną iš pirmau
jančių vaidmenų Prancūzijos išlaisvinimo ko
vose. Tad, galima sakyti, kad de Gaulle susi
laukė tinkamo įpėdinio. Bet ar jam pasiseks 
ilgesnį laiką išsilaikyti Prancūzijos priešakyje, 
priklausys nuo to, ar jis sugebės nugalėti tuos 
pačius ūkio sunkumus, su kuriais susidūrė jo 
pirmtakūnas ir ar trijų partijų koalicija ilgesnį 
laiką nesuirs. O nuomonių skirtumas toje koa
licijoje, ypač tarp komunistų ir katalikų, darosi 
vis ryškesnis. Pirmas Gouin žygis užsienio po
litikoje lyg ir rodo, kad jis nuo de Gaulle lini
jų bent kol kas dar nenori nukrypti. Jis pa
liko senąjį (iki šiol buvusį) de Gaullio užsienio 
reikalų ministerį Bidault.

Baigdamas ir norėdamas sutrauktai atsakyti 
į pradžioje iškeltą klausimą: „kur eina Pran
cūzija“, turiu labai aiškiai pabrėžti prancūzų 
tautos

nepaprastą iniciatyvą ir gajumą.
Prancūzai įkvėpė visai Europai laisvės idėją ir 
davė pavyzdį temperamentingos kovos dėl lais
vės ir geresnio-susitvarkymo. Pavyzdžiai: 1789, 
1830, 1848 metų revoliucijos ir jų vienoki ar 
kitokį atgarsiai bei įvykiai Europoje. Prancūzai 
kovojo net Amerikoje prieš Angliją už US 
laistę ir nepriklausomybę (Tiesa, čia prancūzai 
turėjo ir kitą, realesnę mintį — silpninti savo 
konkurentą jūrose — Angliją). Prancūzijos 
imeperatorius Napoleonas III labai daug padė
jo italams išsilaisvinti iš austrų jungo ir susi
vienyti į vienalytę valstybę.

Po to prancūzai parodė didelio gajumo ir 
sugebėjimo savo imperijos kūrime ir plėtime. 
Jie buvo sukūrę milžiniškas kolonijas Ameri
koje. Visas jas prarado. Tačiau jų dvasia ir 
iniciatyva nenusiramino — sukūrė vėl milžiniš
ką savo imperijos tęsinį Afrikoje. Apskritai, 
prancūzai po visokių, nors ir didžiausių sukrė
timų stebėtinai greit atsigauna, auga, kyla aukš
tyn. Jie atsigavo po Napoleono pralaimėjimų. 
Taip pat jei greit atkuto po 1871 metais pralai
mėto karo Vokietijai. Prancūzija buvo, rods, 
mirtinai sužeista ir parblokšta šiame kare. Bet 
ji atgijo ir didvyriškai prasiveržė į nugalėtojus 
ir pasaulio tvarkytojų eiles. Ir šiandien ji gru
miasi su visokiomis krizėmis, daro drąsius eks
perimentus, nesigailėdama nei temperamento, 
nei energijos, net gi pripažinti^ autoritetų. Bet 
gi nėra jokios abejonės, kad ji, pakankamai 
pasiblaškius, ateis į tą kelią, kuris bus ne tik 
jai, bet ir kitoms Europos tautoms palaimingas.

Vieną iš svarbesnių aktualijų lietuvių mu
zikiniame gyvenimo sudaro ir koncertinės pu
blikos klausimas.

Koncertinės publikos vardu įprasti vadinti 
tuos klausytojus, kurie lanko koncertus ir jų 
klausosi. Bet vos tik šiaip koncertinę publiką 
aptariame, pajuntame, kad toks apibūdinimas 
per kasdieniškas ir banalus, kad koncertinė pu
blika apima kažką daugiau už paprastus kon
certo lankytojus, klausytojus. Taigi, dar pa
pildomai čia reikia iškelti ir tam tikrą muzi
ka 1 i n i o subrendimo momentą. Tikros 
koncertinės publikos nariu tenka laikyti tą žmo
gų, kuris į koncertą ateina, trokšdamas pratur
tinti savo dvasią, kurią ši vieša menininko ar 
meninio vieneto demonstracija įgalina savo vi
duje atkurti ritmingą, melodingą ir harmoningą 
garsų bei vaizdų pasaulį. Subrendusio meni
ninko perteikiamieji garsai paties išprususio 
klausytojo prizmėje susikoncentruoja, ir nau
jai gemančios mintys, spalvingi vaizdai gaiva
lingai išvilnija žaismingomis jūros bangomis ar 
idilija, iškyla šešėliais ar tvykstelėja harmo
ningąja skaidruma.

Tik šia prasme iškyląs klausytojo santy
kiavimas su koncertuojančiu menininku pasie
kia tikslo. Kiekvienas pavykęs koncertas, teik
damas klausytojui meninio pasigėrėjimo bei 
dvasinio peno, kartu brandina ir patį meninin
ką, kuriam net if tuo statomi aukštesni reika
lavimai, kuo susirenkanti jo pasiklausyti publi
ka yra kultūringesnė.

Tiesiog apgailestaudami turime šiandien pri
sipažinti, kad Lietuvoje dar maža teturėjome 
savos koncertinės publikos. Pravartu atskleisti 
vieną kitą užkulisinį vyksmą.

Patys daugumoje išaugome sodžiuje, kur 
arti neturėjome būtinų muzikinei kultūrai ug
dyti priemonių, nei pianinų, nei orkestrų, nei 
teatrų. Bažnytkaimyje turėjome pasitenkinti 
orkestrėliais ar parapijiniais chorais, kurie, sa
vaime aišku, negalėjo būti aukštesnio lygio. Pa
čiame sodžiuje tekdavo „misti“ armonikos ar 
patefono garsais. Tiesa, būtume neteisingi, pra
leisdami vieną skaistų pragiedrulį, lydėjusį mū
sų jaunatvės džiaugsmą ir juodąsias dienas so
džiuje, tai būtent — melodingą ir skaidriąją 
liaudies dainą. Toji liaudies daina mus tai 
linksminio, tai graudino, tai guodė. Įjautrin
dama mūsų sielos gelmes, šitoji liaudies daina 
sugebėjo kad ir paprastomis savo muzikinėmis 
priemonėmis užžiebti mumyse pirmąjį to ty
rojo garsų pasaulio išsiilgimą ar vienai kitai 
valandai sukelti meningą nuotaiką.

Daugelis mūsų tą muzikos išsiilgimą pilniau 
tenkinti galėjome jau kiek vėliau, kai iš so
džiaus atvykome į miestą laimės ieškoti ar vi
durinių bei aukštųjų mokslų eiti. Tik tada vie
naip ar kitaip ir išryškėjo, kaip keno gilus ir 
pastovus buvo tas muzikos pasiilgimas, dar at
sineštas iš sodžiaus, bet neturįs gilių, tradicin- 
gų pradų, aiškių kelių, kuriais tiesiausiai gali

Iš muzikinio gyvenimo aktualijų A. Paukšty*

ma būtų prieiti prie garsinio meno lobyno. Ne 
vienas mūsų tada, vienaip ar kitaip pajutę savo 
muzikinį nesubrendimą, griebėmės šią spragą 
užlyginti kiek lengviau klausomais dalykais — 
įvairių šiupinių programa, o kartais net pasiten- 
kihdavome kavinių, restoranų džazais ar galop 
kambaryje užsisukdavome lengvesnę radijo mu
ziką. Nuo rimtų ir kultūringų koncertų taip 
daugelis mūsiškių ir atsiribojo, leisdami mirti 
užuomarštyje vienam kitam mūsų genialam mu

Solistės Vincės Jonuškaitės kelias
Prieš keletą savaičių suėjo lygiai 20 metų, 

kaip Vincė Jonuškaitė, vykusiai debiutavusi 
„Pikų Damoje", įžengė į pirmaeilių Valstybinės 
Operos Kaune solistų tarpą. Tais pačiais savo 
debiuto Operoje metais ji davė ir pirmąjį savo 
dainos rečitalį. Tokiu būdu šiandien solistė gali 
didžiuotis sukaktuviniu darbo dvidešimtuku, 
kaip Valstyb. Operos solistė ir koncertinė dai
nininkė.

Norėdami geriau susipažinti su dainininkės 
nueitu keliu, atskleiskime vieną kitą charakterin- 
gesnį jos gyvenimo bruožą.

Vincė Jonuškaitė gimė 1901 m. Panevėžio 
apskr., Subačiuje. Čia baigus pradinę mokyklą, 
įstojo į Panevėžio gimnaziją. Atūžusi karo vė
tra nubloškė jaunuolę į Voronežą, kur ji tęsia 
vidurinį savo mokslą. Mokiniai ir mokytojai 
tuojau pastebi jos prigimtinę Dievo dovaną — 
gražų, natūraliai plaukiantį mezzosopraną. Vin
cė Jonuškaitė tuojau pat gauna nuolatinius an- 
gažamentūs dainuoti solo per moksleivių vaka
rėlius, įvairias šventes. Jos tuolaikinis reper
tuaras — lietuvių liaudies daina, kurią nuolat 
dainavo ir Vincės motina, savo dukrą augin
dama. Iš viso šia proga negalima praleisti nea
bejotinos įtakos, kurią turėjo jaunai Vincutei 
jos motina, plačiaia pylinkėse žinoma dainininkė 
Jonuškienė. Motina ir buvo tas dainingasis 
aruodas, iš kurio Vincė gavo prigimtinę sėklą, 
vėliau išbujojusią į brandų grūdą — pajėgų, 
skambų ir kultūringą balsą.

Didžiajam karui pasibaigus, V. Jonuškaitė 
turi progos įgyvendinti savo troškimus — stu
dijuoti dainavimą. Pagrindinius dainavimo 
mokslus, ji išeina Berlyno Valstybinėje Kon
servatorijoje (Akademijoje). Vėliau dar spe
cializuojasi Romoje, Milane.

Grįžusi į Lietuvą, V. Jonuškaitė tuojau po 
operinio -debiuto pasidaro garsi ir populiari dai
nininkė ne tik pas mus; ji pradeda būti žinoma 
taip pat užsienyje, kuriame viena ar su kitais 
savo garsiais bendradarbiais gastroliuoja. Pa
minėtos dainininkės išvykos ir gastrolės Pietų 
Amerikos, taip pat Europos didmiesčiuose — 
Stockholme, Kopenhagoje, Taline, Rygoje, Le

zikui ar trūnyti jo veikalams. O nesudarydami 
jaunesniosios kartos menininkams šiltesnės 
aplinkumos ir palankesnių sąlygų, priversdavo- 
me juos pasiduoti jų pačių likimui. Dalis jų 
buvo kilnūs užsispyrėliai: nors jie ir nepri
teklių kentė, betgi nežiūrėdami savo sveikatos 
be atodairos veržėsi pirmyn. Antrieji šoko 
verstis pašaliniais darbais, užtikrinusiais jų ma
terialinę būklę. Ir kokie buvo jų siekimų re
zultatai?!

ningrade, Maskvoje, Prahoje, Vienoje. Romoje, 
Paryžiuje ir kitur.

Jos dalyvavimas Kauno Operos spektakliuo
se ir atskiruose koncertuose be skaičiaus. Ži
nomiausios, populiariausios, o gal būt ir cha
rakteringiausios V. Jonuškaitės rolės tai Car
men, debiutinė „Pikų Damos“ Polina, „Aidos“ 
Amneris, „Trubadūro“ motina čigonė Azucena. 
Gerai solistė įsigyvena ir „Pakalnės“ bei „Mig- 
non“ operose.

Solistei kelią bei duris į laimėjimus šalia 
pajėgaus, skambaus balso dar padėjo atverti 
ir gili, nuoširdi vaidybinė galia. Neatskiriamai 
Jonuškaitėje vienijasi gera, kultūringa daininin
kė ir vaidybiškai gabi artistė.

Mums lietuviams V. Jonuškaitė brangi ir 
kaip lietuviškųjų liaudies dainų populi.arizatorė. 
Liaudies daina, o dažnai koncertuose ir tauti
niais rūbais V. Jonuškaitė mus gražiai reprezen
tuoja taip pat užsieninei visuomenei, kurios tar
pe mums tenka gyventi ir nuo kurios dažnai 
vienu ar kitu būdu priklausome.

Solistė Jonuškaitė yra puiki interpretatorė 
ir lietuvių kompozitorių originalių kūrinių, ku
riais nuolat papildo savo repertuarą, kartu sku
biai tarpininkaudama tarp kompozitoriaus ir vi
suomenės. Dainininkė savo talentu tas kompo
zicijas, dažnai modernias, visuomet sugeba nuo
taikingai išgyventi ir vaizdžiai klausytojui per
teikti.

Šiuo metu V. Jonuškaitė gyvena Miunchene 
ir iš čia per gana trumpą laiką suspėjo aplan
kyti jau kelioliką didesnių lietuvių kolonijų, 
koncertuodama jų gyventojams ar viešai.

V. Operos solistei Vincei Jonuškaitei nuo
širdžiai linkime ir ateities darbo kelyje ištver
mės, pasisekimo ir laimėjimų. Ypatingai tautie
čiai bus solistei dėkingi už tuos šviesius pra
giedrulius, kurie sklinda iš jos interpretuojamos 
liaudies dainos ar iš pateikiamojo originalaus 
lietuviško kūrinio. Melodingoji liaudies daina, 
originali lietuviška kompozicija mums ne tik 
paįvairins varganą tremtinio dalią, bet kartu 
užžiebs, gaivins ir aną tyrąjį brangiosios Tėvy
nės ilgesį, ugdys tautinius jausmus, kurie dar 
pirmosios mūsų išeivijos laikais įgalino tautie
čius iškovoti laisvę. Novaras

Vanda Ramonienė

Mašina
Stovyklos kieme medžiuose iškarstytoj vir

vėj dailininkas Darvandas džiausto baltinius. 
Išlygindamas moteriškus baltinukus rūpestingu 
žvilgsniu seka išdykaujančią septynių metų du
krelę.

— Tėveli, ar tu žinai, ponia Rimgaudienė 
skiriasi.

— Ką? — nesupratęs dukrelės pasakymo, 
tęsia įpusėtą darbą, dekoruodamas virvę du
krelės skalbinėliais.

— Nesupranti, tėveli, ponia Rimgaudienė 
skiriasi, ji turės naują vyrą!

— Iš kur tu žinai? — nustebusiu žvilgsniu 
tyrinėjo dukrelę.

— Vakar ji buvo atėjusi pas mamytę ir sa
kė. Ir dar buvo vienas ponas su geležine skry
bėle. Man davė šokolado, o mamytei cigare
čių. Mes išdykavome, bėgiojome po kambarį. 
Jis gaudė, bet nepagavo manęs. Tėveliuk, jis 
visai nemoka kalbėti, kaip mažas vaikas.

— Ponas su geležine skrybėle..., — susi
mastęs pratarė tėvas.

— Tėveli, — įsismaginusi čiauškė dukrelė, 
— nupirk man mašiną, tokią kaip to pono.

— Mažytė, tau netinka mašina, nupirksiu 
lėlytę sų vežimėliu, tu galėsi ją vėžinti, mig
dyti, — bandė tėvas išblaškyti iš vaiko gal
vutės susispietusias mintis.

— Ne, tėveli, man lėlytė visiškai neįdomų, 
aš noriu turėti mašiną. Jei tu man nenupirksi, 
aš tau nesakysiu, ot ir nesakysiu, kad mamytė 
su ponia Rimgaudienė pas tą poną važiuos šok
ti, nesakysiu! — iš džiaugsmo net rankutėmis 
suplojo.

— Mamytė, važiuos šokti? — nustebęs da
lijosi mintimis su dukrele. — Kada, kur? — 
nedrąsiai užklausęs paraudo.

— Rytoj, mamytė sakė poniai Rimgaudie- 
nei, kai tu išvažiuosi, mamytė važiuos šokti...

— Aha...
Nurijęs kartų atodūsi, palikęs dukrelę, iš

bėgo pro stovyklos vartus.
Jis ėjo skubiais žingsniais, mosikuodamas 

rankomis, stumdėsi pro praeivius, išsijungda
mas iš visos aplinkumos.

— Kai tu išvažiuosi, mamytė važiuos šokti, 
kūdikio lūpomis pasakyti kartūs žodžiai įkyriai 
landžiojo pasąmonėj.

Staiga, posūkyje pravažiuodama mašina už

kliudė sparnu, pcrblokšdama jį ant žemės. O 
didžiulė kariška mašina it viesulas nuūžė tolyn.

— Jūs neatsargus, — priėjęs vokietis šluostė 
pradaužtą jo ranką.

— Ach... mašina ...
— Gal iškviesti mašiną, gal jus palydėti iki 

namų?
— Cha, cha, cha, mašina... iki namų?
— Aš benamis... neturiu namų. Et ma

šina ...
Vokietis žvilgsniu lydėjo nuslenkantį sve

timšalį: — Keisti tie svetimšaliai, nesuprasi jų, 
— apsisukęs nuėjo gatve.

Pritrenktas mašinos smūgio pasuko parkan, 
atsisėdo ant pirmo pasitaikiusio suolo.

— Žmona ... cha, cha ... žmona, mano Da
nutė su didelėm žalsvom akim, su tikra meile. 
Ta prieš aštuonis metus, mažame miestelyje, 
dekoruojant bažnyčią sutikta. Ta, kuri po ke- 
letos metų studijų darbo, įvedė mane į savitą 
gyvenimą, drauge įnešdama it vaivorykštė dar
nų spalvų mišinį, įkvėpdama gyvybės, ieškant 
naujų kelių mene. Pirmoji priesaika toje baž
nyčioje prie įvairiausių spalvų dažų, su teptu
ku rankose, kuriuo išrašiau jos vardą, Dana, 
aukštai ties didžiuoju altorium. Ten, kur ne
pasieks žmogaus akis, kurį tik laikas gal išdil
dys, o gal kurio dailininko budri akis, dekoruo
jant bažnyčią pastebės, teptukų užbrauks dažų 
šydą ir išrašys vėl naują vardą, o gal paliks 
tą patį.

Juodu išėjo iš bažnyčios, nusileido į paupį, 
prie kranto. Laikė rankose lietuvišką žvilgantį 
pinigą, ieškodami gilesnės vietos jų amžinos 
meilės prisipažinimo simboliniam liudininkui. 
Ir šventu bučiniu palydėjo krentantį pinigą į 
upės dugną. Ramus upės paviršius subangavo, 
matėsi aiškūs bangų apvalūs žiedai.

Jie abu stovėjo prie kranto ir mąstė, — mes 
nebeišskiriami. Vėliau jungtuvės, kūdikis ...

Jis rankiojo it naras, judviejų meilės šei
myninio gyvenimo praeities perliukus, kurie 
buvo dailiai sudėstyti šviesų spindulių dėžu
tėje, o šiandien viskas paskandinama jūroje.

Prabėgančių vaikų klegesys išsklaidė jame 
gimstančias nusivylimo mintis.

„Tiek toli nukeliauti, juk tai yra vaikiška, 
argi mano žmona tai galėtų padaryti, man me
luoti, prigaudinėti? Ne, ne, juk tai vaiko pa
sakyti žodžiai. Koks aš naivus... Ne, taip 
nėra! O jei taip ir būtų. Gal yra pažadėjusi 
poniai Rimgaudienei, gal nepatogu atsisakyt ir 
sutiko. Bet kai grįšiu, ji man viską pasisakys. 

Koks aš lengvabūdiškas. — Bandė atsispirti 
prieš bręstančią neištikimybės mintį.

— Nei Taip nėra! — darydamas savo kam
bario duris, mąstė apie savo žmoną, statyda
mas mintyse prieš visas moteris ją, kaip idealą.

Žmona sėdėjo prie stalo, rūpestingai tvarkė 
manikiūrą.

— Kur tu tiek ilgai buvai? Važiuoji šian
dien? — trumpi mesti šalti žodžiai, net nepa
žvelgus į vyrą. Lakova nagus.

— Taip! O tu Dana?
Staiga žmona atsisuko.
— Ką? — pagaliau pratarė ji. Jos balsas 

truputi virpėjo.
— Nieko ... Norėčiau, kad man išvažiavus 

prižiūrėtum Raselę ...
— Ach, tarytum pamirščiau motinos pa

reigą.
Pribėgusi atsisėdo vyrui ant kelių, glostė jo 

plaukus. Staiga, dukrelė, iš už spintos išteptu 
veiduku, raudonais dažais, pažvelgė į tėvą.

— Dukrelė, ką darai? — suriko tėvas pyk
čio pagautas.

— Tėveli, nepyk, aš žaidžiu poniomis ...
— Ach, Dana, Dana... Tu pradėjai kreipti 

ypatingą dėmesį vaiko auklėjime, — brūkšte
lėjęs degtuką, užsirūkė cigaretę tėvas.

— Alfai, ką tau kelionei paruošt? — bandė 
sušvelninti padėtį.

— Ačiū, tu ir taip daug darbo turi, — pri- 
kąsdamas lūpas, — aš pats pasiimsiu. Eikš, tu 
mano dailininkė, nuprausiu. Žiūrėk, mažyte, 
neimk dažų, neturėsiu paveikslams. Dana, ku
riame čemodane mano teptukai?

— Teptukai? — tyriamai žvelgė į vyrą.
— Taip! Pradėsiu vėl dirbti.
— Kas tau rankai? — Išgąstingai peržvelgė 

kruviną vyro ranką.
— Et mašina. Neatkreipiau dėmesio, tru

putį apdraskė mane. Manau, kad tai menknie
kis, — ironiškai nusišypsojo.

— Alfai, nesuprantu šiandien tavęs. — 
Dirbtinai glaudėsi prie vyro.

— Na, mano vaikučiai, iki, ryt grįšiu! — 
Skubiais žingsniais išbėgo iš stovyklos.

Vėjo suveltais plaukais, skausmo iškreiptu 
veidu, stovėjo prie miegančios dukrelės. Žiū
rėjo į ją, bet jos nematė, akyse — karys, žmo
na, dviejų šešėlių susiglaudimas, angliški mei
lūs žodžiai, durelių trinktelėjimas ir tolstąs ma
šinos urzgesys. O jis, dailininkas Alfa Dar
vandas, it seklys, stovėjo prisiglaudęs prie sto
vyklos namo sienos, sekė savo žmoną.

Ir dabar, tyliais žingsniais ėjo prie spintos, 
išėmė dėžutę, jo paties padovanotą žmonai. Po 
astuonių Vedybinių metų, jis, it vagis skubė
damas, pradarė ją. Tikėdamasis rasti bent ko
kį nusikalstamą ženklą. Prieš jį pasiskleidė jo 
paties laiškai, rašyti žmonai. Sumišęs, be jude
sių stovėjo.

— Ne, turėtų būti kas nors, — mąstė var
tydamas laiškus. Ir jo šliūbinis žiedas trinkte
lėjo į kažką, pirštai apčiuopė medalijoną šir
dies pavidalo su kario nuotrauka. Tavo Alan, 
London. Ir keletas meilės laiškų.

Žmona, Šeimos židinio kūrėja, sekančios 
kartos auklėtoja. Motina, poeto plunksna am
žiais garbinta. Šiandien prieš jį, vyrą, stovi 
kaukėta, purvina, klastinga it demonas, grims- 
danti neištikimybės nuodėmėje, degdama ais
troje, mindžiojanti šventą priesaiką.

Nejausdamas, kaip ranka pieštuku popieriu
je škicavo „Rudens pavakarį prieš audrą“, brai
žė saulės veidą, kuri slėpėsi už miesto mūrų. 
Deganti saulė siuntė šypsnį mėnuliui, norėda
ma jį prigauti. Išblyškęs mėnulis sviedė iro
nišką žvilgsnį saulei, slėpdamasis už pūliuojan
čių debesų, tarytum sakydamas „nors tū degi, 
tavo kiekviename žingsnyje aistra, bet tu ne
pastovi, neištikima. Kiekvienai^ metu laikotar
piais naujai šypsaisi, meilėje apsvaigusius pa
lieki. Kiek tu meili, žavi ir stebuklinga, tiek 
tu žiauri“.

— Tėveli, tu grįžai, tėveliuk, mano mie
las...

Melodingas vaiko balselis išmetė iš jo ran
kų pieštuką, nedavė išsilieti sielos išgyveni
mui popieriuje, skubiai it beprotis bėgo pas 
dukrelę. Jis jautė, kad čia laimė, čia tikra 
meilė, be klastos, be apgaulingų žodžių. Sku
biai jis rengė dukrelę, tarytum norėdamas iš
plauti iš pūliuojančios žaizdos, kad neapkrėstų 
jos. Apsaugoti nuo supančios gendančios ap
linkumos ir bėgti, bėgti nesustojant.

— Tėveli, o mamytė? — it nujausdama 
žvelgė j tėvą.

Vėl prieš jį stovėjo žmona, vaiko motina. 
Karo audros išvarginta, be savos pastogės. Su 
apdaužytu ąsočiu stovinti eilėse it elgeta, lau
kianti numetamo duonos trupinio. Apspjaudy
ta likimo, ironijos, atstumta nuo visų idėjų, 
tik kovojanti su kasdienine tikrove ir dvasioje 
smulkėjanti. Nejaučianti po savo kojomis sa
vos žemės, nematanti jokių perspektyvų į gy
venimą, kaip ir kiekvienas iš mūsų, likęs be 
savigarbos, be savo aš.
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Pirmųjų didelis procentas neteko sveikatos. 
Ne paslaptis, kad Kauno Konservatorijoje var
gonų klasės vyresniojo kurso bemaž kas antras 
studentas turėjo šią ištaigą apleisti dėl sveika
tos nusilpnėjimo. Ne paslaptis, kad paskutiniai
siais Operon priimtieji trys gabūs jauni solistai 
dabar kovoja su tbc bacila. O tie antrieji, pra
dėję verstis pašaliniais darbais, tarnybomis, gal 
būt, išsilaikė sveikesni ir mažiau turėjo mate
rialinių nepriteklių, betgi iš antros pusės jie 
dažnai tuo būdu sužalojo savo prigimti, o ne
kartą pražudė ir mušiko pašaukimą. Ir kodėl 
visa tai galėjo įvykti?!... Dali kaltės nesunku 
suversti Konservatorijos niūrioms ir ankštoms 
patalpoms, dalį mūsų aukštiems pareigūnams, 
ištaigų vadovams, kurių parama dažnai tesinau
dojo taip vad. „gerųjų“ šeimų dukterys ir sū
nūs, neužtarnautai gaudami ilgalaikes stipendi
jas užsienin. Tam išmestos didelės sumos, kaip 
vėliau patyrėme, daugsyk nepasiteisino.

Betgi drauge nemaža kaltės dalis krenta 
mums visiems, kurie nemokėdavome laiku įver
tinti pačių savųjų menininkų, idealistinių jų 
pastangų, darbų bei lamėjimų. Neturėdami jo
kių gilesnių tradicijų, į kurias muzikinė 
kultūra būtų galėjusi mūsų krašte remtis, sto
kodami muzikiniam lygui kelti priemonių, liko
me patys gana abuojus, šalti muzikiniam gyve
nimui, be ryžtingo veržimosi į muzikinį subren
dimą. Nestebėtina, kad dėl to ir mūsų žmonių 
dauguma paliko merdėti gitaros ar patefono 
„Nusijuok, kapitonei“ garsuose...

Ir darosi visai suprantama, kai retkarčiais 
šitokia dauguma užpildo koncerto salės vietas 
ir išsiskirstydama po koncerto jaučiasi nusivy
lusi, kad iš subrendusio menininko neturėjo 
progos išgirsti taip jiems suprantamos polkos 
melodijų. Sakykite, ar galima kaltinti už tai 
publiką ir ant jos pykti? O gal nusikalto me
nininkas, kuris savo tyrąja mūzų kalba (taip 
senovės graikai vadindavo muziką) nesitaikė 
publikos skoniui?... Aišku, kad ne! Kalta vi
sa toji mūsų vargų krašto istorinė raida, kurios 
tik mažą dalį aukščiau atskleidėme iš šešėliuo
tų muzikinio gyvenimo užkulisių Lietuvoje.

Karui pasibaigus ir visam mūsų kultūriniam 
gyvenimui pradėjus atkusti, jau pajėgta prie 
svetimų kalbų, šoferių kursų įsteigti ir pradžios 
ar vidurines mokyklas, liaudies universitetus. 
Tai labai gražu ir kultūringa. Ne paskutinėje 
vietoje iškyla reikalas susirūpinti ir mūsų lietu
viškosios visuomenės m u z i k a 1 i n i u ugdy
mu, auklėjimu. Juk šiandien tiesiog drovu 
prisipažinti, kai užsieninė publika kartais dau
giau žavisi mūsų menininkų pasirodymais jų pa
siektais laimėjimais, Šilčiau juos priimdama ne
gu mes patys.

Antai prancūzų zonoje sėkmingai garsina 
lietuvių vardą savo meningais pasirodymais žy
musis pianistas A. Kuprevičius, veiklus Alf. Mi
kulskio „Čiurlionies“ ansamblis, dabar naujai 
apsigyvenęs Dettingene. Šiltai priimami ir Ra- 
vensburgo muzikai su vis daugiau pasisekimu 
susilaukiančiu dainininku Liepų priekyje. Ame
rikiečių zonoje sėkmingai ir veikliai. reiškiasi 
Dillingene gyveną mūsų žymieji instrumenta
listai — Iz. Vasyliūnas, Pr. Matiukas ir Myk. 
Saulius. Be jų, suminėtina ir neseniai Augsbur- 
gan atsikėlusi gabi pianistė Jul. Rajauskaitė, 
baigianti ruošti savo naują rečitalį. Dainininkų 
tarpe turime dvi žymias operines pajėgas — tai 
A. Dambrauskaitė ir V.Jonuškaitė. V.Jonuškaitei 
neseniai sukako 20 metų operinio darbo. Jau šia 
proga iškeltina tai, kad Vincė Jonuškaitė buvo 
pirmoji mūsų Operos solistė, pradėjusi duoti išti
sus savo dainos rečitalius, kuriuose žymi vieta 
pagirtinai atitekdavo žymiesiems lietuvių kom
pozitoriams ir jų skoningai harmonizuotai liau
dies dainai. Čia tesuminėjom tik nedaugelį mu
zikų, apie kuriuos, arčiau būdami, turime iš
samesnių žinių. Jaunuosiuose daug vilčių tenka 
dėti į nepaprastai turtingo ir pajėgaus balso sa
vininką, dar bebręstanti dramatinį tenorą St. 
Baranauską, šiuo metu turintį progos muzika- 
liškai panaudoti dirigento Jer. Kačinsko artimą 
kaimynystę Augsburge. Gerų dainininkų, ypa
čiai tenorų, išsiauginti mums pastaruoju metu 
yra vis nemaža aktualija.

Tiesiog keistas reiškinys! Turime tiek bal
singų tautiečių, iš kurių prie geros baiso mo
kyklos, tinkamų sąlygų ir pastangų tikrai kas 
kelintas galėtų iškilti į solistus. Deja, propor
cija labai apgailėtina. Be jau suminėtų priežas
čių, tenka iškelti ir tą mūsuose nesveiką pažiū
rą, pagal kurią dainininkas turėjo žūt būt pa
tekti į Operą. Galima tvirtinti, kad iš viso lie
tuvių muzikiniam gyvenime perdaug vienašališ
kai buvo įvertinama ir per hegemoniškai vyra
vo Opera. Paliekant tą iškeltąją probleminę 
minti ateičiai, šia proga norima priminti kaip 
aktualiją ir reikalą brandinti bei ugdytis mums

Argi žmogus, tokiose apystovose gali būti 
atsparus joms, žlugdančioms žmoguje žmogų. 
Tad, ar galiu mesti purviną akmenį žmonai?

Vyro jautri sąžinė ieškojo pateisinimų žmo
nai. Jo žvilgsnis klaidžiojo po murziną lagerio 
kambariūkštį, ieškodamas pateisinimo. Ir sus
tojo ties stalu, ties atidarytu medalijonu, iš 
kurio žvelgė gašlios kario akys.

Ir vėl pabudo vyro savigarba.
— Ne! Ne, atgal? Ne! Dega, liepsnoja šei

mos tiltai, greičiau, greičiau iš čia!
Dėdamas dažus, teptukus j kišenes, griebė 

dukrelę ant rankų bėgo pro duris.
— Važiuojam, Rasele, toli, toli...
— Ar dviračiu tėveliuk?
— Ne, mažyte, važiuojam mašina, kad ne- 

begrįžtumėm čia.
Cellė, 1946.1.10

\fsriiber«i<> byla
(Tęsinys iš praėjusio Nr.)

„Yra labai atsakingas uždavinys, pradėti 
pirmąją istorijoj bylą, kurioje turi būti pas
merkti nusikaltimai prieš pasaulio taiką. Pik
tieji darbai, kurie čia turi' būti pasmerkti, buvo 
taip išgalvoti ir toki žiaurūs, kad žmoniškoji 
civilizacija negali palikti juos nenubaustus. Jų 
pasikartojimas reikštų mūsų visos kultūros žlu
gimą" — J.A.V. atstovaująs Jackson 1945. XI. 
20 d. Nūrnberge šiais žodžiais pradėjo kaltina
mąją kalbą prieš didžiuosius karo nusikaltė
lius. „Jei šios keturios didžiosios tautos nenau
doja aklojo keršto, bet perblokštą priešą pa
veda brutališkam teisės sprendimui, yra tai pir
moji duoklė, kurią mūsų laikų galingieji moka 
savo žuvusioms. Čia kaltinamųjų suole sėdi 
dvidešimt sulūžusių figūrų. Jų asmeniškas liki
mas yra be reikšmės, reikšmingas yra tik fak
tas, kad šie kaltinamieji yra atstovai tų piktų
jų, jėgų, kurios dar ilgai veiks mūsų planetą, 
nors ši vyrų kūnai senai į dulkes bus pavirtę.“

Jau keletas savaičių, kaip vyksta garsioji 
Nūrnbergo byla. Gausus nusikaltimų skaičius 
ir ypatingai gausumas kaltinamosios medžiagos 
teleidžia čia tik labai suglaustai paminėti bylos 
eigą ir nusikaltimus, kurie šioje byloje paaiš
kėjo.

Ligšiolinį bylos procesą galima suskirstyti į 
tris pagrindines grupes:

a) keturių didžiųjų valstybių atstovų — kal
tintojų kaltinamosios kalbos;

b) kaltės įrodomųjų daiktų pateikimas (do
kumentų skaitymas, filmų demonstravimas);

c) liudininkų parodymai (raštu bei žodžiu).
Be to, buvo ir kitokių teismo darbų. Pra

džioje kiekvienas kaltinamasis buvo apklaustas 
ar prisipažįsta kaltu kaltinamajame akte pa
teiktais nusikaltimais. Visi atsakė neigiamai. 
Buvo tiriama Hesso ir štreicherio protas ir są
moningumas. Gydytojai rado abu pilno proto 
ir sąmoningus. Štreicherio šlykščiausio anti
semitinio laikraščio „Dcr Stūrmer“ redaktoriaus 
protas buvo tiriamas po to, kai jis pareiškė, kad 
jis nebuvęs nusistatęs prieš žydus, jis buvęs 
netgi sionistų šalininku (1)

Nacionalsocialistinės sistemos kaltinimas
Pradžioje buvo įrodinėjama nusikalstamas 

pobūdis pačios nacionalsocialistinės sistemos.
Hitlerio „Mein Kampf“ ir Rosenbergo „My- 

thus dės 20. Jahrhunderts" knygų citatomis ir 
gausiais kitais dokumentais J. A.V. kaltintojas 
Jackson įrodė, kad „pati nacionalsocializmo

J. Augustaitytė -Vaičiūnienė

lUiataika
Aplink tamsu, padangės nesiblaivo. 
Ant vandenų siūbuoja kruvina puta. 
Nebematysi horizonte balto laivo... 
Ir žemė virpa, baime apsupta.
Žemuose debesyse nyro
Sugriautų miestų siluetų mezginiai... 
Veltui žvalgytumėsi spindulėlio tyro: 
Iš žemės pasitraukė jis seniai.
Dar nebaigta auka išsipirkimo,
Dar ašarų ir kraujo negana: 
Nuo verksmo bangos Baltijos užkimo, 
Ir skundo jos giesmė pilna.
Kaip smėlio dulkės, vėjų išnešiotos, 
Keliuose žmonės slenka įvairiom kryptim. 
O tarpe jų nepasidalinamuose plotuos 
Teisybė eina užrištom akim. 

taip pat koncertinius — kamerinius dai
nininkus šalia operinių. Šią mintį vaizdžiai 
remia ir pailiustruoja gausūs koncertinių daini
ninkų pazvyzdžiai užsieniuose.

Per savuosius menininkus ir kultūrines įstai
gas, remiant plačiajai visuomenei, galėtume ir 
turėtume kuo greičiau pradėti lopyti muzikinio 
gyvenimo spragas, taisyti negeroves, ieškoti ir 
siekti kūrybinių laimėjimų. Pirmoje eilėje pri
sieina kelti ir ugdytis savųjų tarpe muzikinį 
lygi, skonį ir sveikus nusiteikimus.

Kelti muzikinę kultūrą brandinti savąja kon
certinę publiką, atrodo, nebūtų sunku kiekvie
noje stovykloje. Reikia pradėti šitą darbą jau 
nuo pradžios mokyklos suolo, eiti per jaunimą, 
galop prie suaugusiųjų. Ypačiai muzikinėje dva
sioje reikia auginti jaunimą, nes jis netrukus ir 
užpildys koncertinės mūsų publikos eiles. Juk 
iš jaunimo taip pat turės išaugti ateityje ir nau
jieji mūsų menininkai.

Stovykla, neturėdama savo tarpe muziko, 
gali pasikviesti iš gretimos kolonijos vieną kitą 
žymesnį menininką paskaitai ar ištisam kon
certui.

Bene daugiausia būna naudos tada, kai prieš 
kiekvieną savojo menininko koncertą išgirstume 
dalimis ar ištisai atliekamųjų dalykų paaiškini
mą. Ypačiai tai liečia instrumentalistus. Tokios 
rūšies paaiškinimus rekomenduotina pačiam 
koncertantui atspausdinti ir programose, jei tik 
nesusidaro ypatingesnių kliūčių. Iš šito laimė
tų ne tik klausytojai, bet ir pats muzikas.

Tokiu būdu tautietis muzikas iš vienos pu
sės, o vis bekultūrėją klausytojai su jų meno 
vadovais ar koncertų rengėjais iš antros pusės 
lengviau galėtų kits kitą suprasti. Suartėdami ir 
sklandžiai bendradarbiaudami, jie drauge ga
lėtų siekti ir grožėtis vertybėmis iš didingojo 
muzikos lobyno. .«

programa apėmė tikslus, kurie nauju karu ir 
tik jį laimėjus galėjo būti pasiektu Sąmoks
lininkų atsakymas į Vokietijos problemos buvo 
ne mažiau, kaip planas pirmame pasauliniame 
kare prarastus kraštus susigrąžinti ir kitas tur
tingas Europos sritis užgrobti, išnaikinant jų 
gyventojus. Kartu planavo jie visas kaimyni
nes tautas sunaikinti arba palaipsniui išretinti, 
kad tuo taptų tikraisiais Europos, o, gal būt, ir 
viso pasaulio valdovais“.

Siekdami šių tikslų naciniai vadai valstybės 
viduje kovojo su kiekvienu kitaip galvojančiu.

„Tuoj po pirmojo pasaulinio karo aš įsiti
kinau“, yra pareiškęs gen. Fritsch, „kad trys 
mūšiai turi būti laimėti, kad Vokietija vėl taptų 
galinga:

1) prieš darbininkų organizacijas;
2) prieš katalikų bažnyčią;
3) prieš žydus“.
Kova prieš šias grupes prasidėjo tuoj nacio- 

nalsocializmui užėmus valdžią ir ji tęsėsi iki 
pat Vokietijos žlugimo.

Ši kova Vokietijos viduje buvo tik išbandy
mas metodų, kurie buvo arba turėjo būti pri
taikinti visam pasauly.
• Buvo pateikta teismui gausi medžiaga. įro
danti nacių kovą prieš šias grupes.

Panaikinamos buvę gausios profesinės są
jungos, įstatymais suvaržomos bažnyčios, o 
kartu ir visų piliečių tikėjimo laisvė, rasiniais 
įstatymais, antisemitinė agitacija, partijos or
ganizuojamais pogromais ir ūkišku spaudimu 
persekiojami žydai.

Lygiagrečiai su kova valstybės viduje na
cionalsocialistinė Vokietija vis labiau pradeda 
grėsti pasaulio taikai. 1936 m. įvedama kariuo
menė į Reino kraštą, tuo sulaužoma Versalio 
sutartis, po to seka Austrijos prijungimas, Su
detų krašto, pačios Čekoslovakijos ir Klaipėdos 
krato užėmimai. Jau prieš užimant šiuos kraš
tus Hitleris buvo paruošęs karinę jėga ir pa
siryžęs ją pavartoti kovai dėl erdvės Europoje.

„Aš rasiu propagandai pagrindą šį karą pra
dėti, ir tai nėra' svarbu, ar tas remsis tiesa ar 
ne. Kaip nugalėtojai, mes nebūsime ateity pa
klausti, ar mes pasakėme tiesą. Ne teisė svar
bu, bet galutinė pergalė, lemianti karo pradžiai 
ir pačiam karui — stiprusis yra visada teisin
gas“. Su šias Hitlerio žodžiais Angliją atsto
vaująs kaltintojas Sir Shawcross pradėjo savo 
kalbą. Toliau Shawcross savo kalboje apibū
dino Lenkijos, Norvegijos. Danijos, Graikijos, 
Jugoslavijos, Belgijos ir Olandijos užpuolimus 
ir kokios tarptautinės sutartys tais užpuolimais 
buvo sulaužytos. „Vokietijos tikslai taip buvo 
aiškūs kad kiekviename Ribbentropo pasiūlyme 
sudaryti nepuolimo paktą galėjo būti įžiūrima 
tikros žymės laukiamo puolimo“.

Prasidėjus karui, prasidėjo nesuskaitoma vir
tinė nusikaltimų prieš belaisvius ir prieš oku
puotų sričių gyventojus. Dokumentais ir liudi
ninkų parodymais teismui buvo patiekta šiur
pių vaizdų, Istorijoj negirdėtų nusikaltimų.

Nacionalsocialistinių organizacijų nusikaltimai
Nuo bendrųjų nacionalsocialistinės sistemos 

kaltinimų palaispsniui teismas priėjo prie pas
kirų nacinių organizacijų, o vėliau prie kiek
vieno Nūrnbergo byloje dalyvaujančio kaltina
mojo nusikaltimų.

J.A.V. kaltintojo pav. pulk. Storey pateikė 
dokumentų, įrodančių nacių partinės kariuome
nės, vad. Sturmabteilungen (sutrumpintai SA), 
nusikaltimus. SA, kuri 1933 m. turėjo apie du 
milijonu narių, buvo partijos ginkluota jėga ko
vai prieš politinius priešus. Iš vieno teismui pa
teikto dokumento paaiškėjo, kad vien tik 1938 
m. gruodžio 5 dieną SA dalinių buvo sunaikinta 
35 sinagogos. Pulk. Storey išvardino daugelį 
gatvių kautynių, kuriuose SA pasižymėjo savo 
narsumu prieš beginklius priešus.

Žiauriausiais nusikaltimais pasižymėjo kari
nė nacių organizacija SS, kurios formacijoje til
po SD Gestapo junginiai. Visi žiaurumai kon
centracijos stovyklose, naikinimas okupuotų 
kraštų gyventojų, ypatingai žydų, marinimas 
badu ir šaudymas belaisvių — vis tai daugu
moje SS organizacijos darbai.

Teisme paaiškėjo ypatingai žiaurus SS pa
reigūnų darbai koncentracijos stovyklose.

Iš čekų gyd. Blaha, kuris pats 5 metus buvo 
Dachau kone, stovykloj, parodymo aiškėja, kad 
naciai vartojo rafinuočiausias kankinimo prie
mones. Pav., kone, stovyklos belaisviai buvę 
bandymo tikslais ištisomis valandomis laikomi 
ledo šaltumo vandeny. Žinoma, bandomieji po 
ilgų kančių mirdavo arba išprotėdavo. Išpro
tėję vėliau būdavo sušaudomi. SS studentai 
medikai praktikos tikslams be narkozo operuo
davo sveikus belaisvius. Mirusiųjų arba nužu
dytų oda buvo nuimama ir panaudojama pirš
tinių, lempų apdangalų ir kt. gamybai. Jei pa
sirodydavo kurio nors belaisvio oda tinkama 
šiems tikslams, jis tuoj būdavo nužudomas šū
viu į galvą, kad nesusigadintų oda. Panašiai 
atsitikdavo ir su tais, kurie turėjo gerus dantis. 
„Todėl buvo labai pavojinga tiems, kurie tu
rėjo gerą odą ar gerus dantis, — pareiškė gyd. 
Blaha teisme.

Okupuotų kraštų gyventojų naikinime SS 
daliniai taip pat pasižymėjo savo žiaurumu.. Če
kijoje. Lenkijoje ir ypatingai Rusijoje buvo 
deginami kaimai, išžudomi arba išvežami jų gy
ventojai. Nacių tikslas buvęs slavų tautas su
mažinti iki 30 mil. žmonių.

Atskirai tenka paminėti žydų naikinimą, ku
ris labai plačiu mastu ir ypatingu žiaurumu bu
vo atliktas SS dalinių.

Sturmbannfuhrerio Wilhelmo Hottlės teis
mui padarytu pareiškimu, 4 milijonai žydų bu
vę nužudyta Vokietijos koncentracijos stovy
klose, kiti du milijonai sušaudyti specialių ko
mandų per karą su Sovietų Sąjunga.

Bylos duomenimis Lietuvoje buvę sušaudyta 
71.105 žydai.

Šiurpių įvykių papasakojo teismui vokiečių 
inžinierius Friedrich Graebe, pats savo akimis 
matęs masinį žydų sušaudymą Rowne. Grae- 
bes pareiškimu, 1944 m. birželio 13-14 d. visi 
Rowno getoje buvę žydai buvę surinkti, trau
kiniu nuvežti už miesto, turėję visi nusirengti, 
atskiromis rūšimis sudėstyti drabužius ir laukti, 
kol ateis jų sušaudymo eilė. Graebes atpasako
jimas, kaip atrodė ta minia, su mažais kūdi
kiais ant rankų, su’vos bestovinčiais seneliais ir 
ligoniais, daro neišdildomai baisų įspūdį.

Ir tai buvę ne tik Rowne. Tai buvę veik 
kiekvienoje didesnėje Rytų vietovėje.

(Bus daugiau.)

Trumpai...
Byrnes kaltina lenkus

Iš VVašingtono AP praneša, kad JAValsty- 
bių reikalų ministeris James F. Bymes yra pa
reiškęs, jog lenkų saugumo policija esanti, pa
sirodo, įpainiota į naujus ir žymius lenkų poli
tikų „žudymus".

Byrnes pasakęs, jog jis pareiškęs Lenkijos 
vyriausybei, kad laukiama „atitinkamų žygių, 
kurie užtikrintų laisvę ir saugumą, nes tai svar
biausia laisviems rinkimams“.

Prezidentas Trumanas paskyrė, *kaip Reu- 
teris iš Wašingtono praneša, viceadmirolą Alan 
G. Kirk ambasadorium Belgijai ir ekstraordi- 
nariu pasiuntiniu Luksemburgui. Paskyrimas 
pasiųstas senatui patvirtinti.

Šiuo metu oficialus dolerio kursas yra toks: 
už vieną dolerį mokama 225 liros Italijoje ir 
5000 drachmų Graikijoje.

Pagal Maskvos radijo pranešimą, Kijeve bu
vo nuteista 12 vokiečių karininkų, įvykdant 
mirties bausmę pakorimu už nusikaltimus 
Ukrainoje karo metu.

Iš Paryžiaus pranešama, kad prezidentas F. 
Gouin yra paskyręs L. Blumą, socialistų vete
raną, ekstraordinariniu ambasadorium vesti pa
sitarimus su Sąjungininkais dėl gyvybinių da
lykų įvežimo.

AP iš Maskvos praneša, kad Sovietų Sąjun
goje paskirti kandidatais i aukščiausią tarybą 
21 maršalas bei admirolas ir 12 kitų aukštų ge
nerolų. Kai kurie jų esą politbiuro ir aktyvūs 
komunistų partijos nariai. Tarp jų minimi: Vo- 
rošilovas, Žukovas, Timošenko, Vasilevsky, Ko- 
niev, Malinovsky ir Voronov.

Pranešama iš Vienos, kad Austrijos valsty
bės ministeris dr. Pantos Gruber remia tautos 
prašymą, įteiktą JTOrganizacijal, kad Austri
jai būtų iš Italijos grąžintas Pietinis Tirolis. Be 
Tirolio Austrija būsianti sužalota valstybė. 
Spaudos konferencijoje jis pareiškė, kad Pie
tiniame Tirolyje esą tik 25.906 italų, o austrų 
— 212.437. Atgavusi Tirolį, Austrija pagerintų 
savo ekonominį ūkį, rastų gerą rinką pramonės 
gaminiams ir kt.

AP iš VVašingtono praneša, kad prezidentas 
Trumanas pareiškęs, jog Rusija ir Britanija yra 
užklaustos dėl sutikimo skelbti slaptas Jaltos 
sutartis dėl Kurilų salų.

Į klausimą, ar nėra kitų slaptų sutarčių, Pr^ 
zidentas, atsakė, kad jis negalįs pasakyti, tik 
pridūrė, kad jei taip, jos būsiančios laiku pas
kelbtos.

JAValstybės pripažįstančios Rumunijos Gro- 
zos vyriausybė, jti tik ji suteiks spaudos, žo
džio, susirinkimų, religijos laisvę ir praves lais
vus ir slaptus rinkimus.

Tąja prasme pasielgs ir D.Britanija.

Rusai pasikeitė su Lenkijos vyriausybe vals
tybių sienų ratifikavimo sutartimis. Taip pat 
padaryta ir su Čekoslovakija. Tuo būdu Kar
patų Ukraina atitenka Sovietų Sąjungai.

Prancūzijos vyriausybės krizė sustiprino 
Franco poziciją Ispanijoje. Iš Madrido prane
šama, kad Franco radęs varomosios jėgos prieš 
komunistinę politiką.

Transatlantinis skridimas numatomas atlikti 
per 14 valandų. Iš Newyorko į Marseille terei- 
kėsią oro linija skristi 14 valandų.

Gen. leiten. Sir Frederik Morganas grįžta į 
savo pareigas UNRRoje. Jis yra vyriausia* 
UNRRos šefas Europoje.

INS Stockholm© praneša, kad Švedijos prin
cas Karl Johan su savo sužadėtine ponia Kers
tin Wijmark išvyksta į JAValstybės, kur nu
mato susituokti. Vesdamas paprastą moterį, 
princas nustoja teisių į sostą. Amerikoje ji* 
atstovaus vieną švedų firmą.

Pranešama iš Vienos, kad rusų armija grą
žinusi kardinolui T. Innitzer 600 Vienos baž
nyčių varpų, kurie buvę nacių paimti karo pra
monei. Perdavimas buvęs reikšmingas.

INS iš WaSingtono praneša, kad dr. Liže 
Meitner, švedų mokslininkas atominėje srityje* 
atvyko į Wašingtoną, nes numato pradėti 4*r- 
bą katalikų universitete^
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Pr. Ališauskas

Daugiau kultūrinių 
vertybių

Jau antri metai vargstame išblaškyti po pla
tųjį pasaulį ir kenčiame sunkų benamių vargą. 
Taipogi dar nežinome, kada tos tamsios die
nos baigsis ir kada vėl galėsime išvysti nus- 
kaidrėjusią laisvės šviesą.

Nors palyginus šį laikotarpį su amžių eigoj 
besisukančiais gyvenimo ratais, tai yra trumpu
tis laiko tarpas, bet turint galvoje neilgą žmo
gaus amžių, tas mūsų sunkaus gyvenimo laiko
tarpis neša mūsų tautai ypatingai didelius nuos
tolius.

Mūsų tauta ilgus amžius buvo kentusi pries
paudos jungą ir jos atgimimas tebuvo vėl pra
dėtas tik dvidešimtojo amžiaus pradžioje. 1918 
metais atsikūrusi Lietuvos valstybė per gana 
trumpą Nepriklausomybės laikotarpį buvo pa
dariusi milžinišką pažangą įvairiose srityse. Per 
tą laikotarpį buvo padaryta didžiulė pažanga 
žemės ūkio, krašto atstatymo, kultūros suklestė
jimo ir kitose srityse.

Deja, po dvidešimties su viršum nepriklau 
somo gyvenimo metų, juodi debesys ir vėl 
užslinko į mūsų Tėvynės padangę ir tie debe
sys tebegrasina mums tik sunkios priespaudos 
forma ir. kas dar tragiškiau, net turi tendenci
jos visą mūsų tautą išnaikinti.

Šie sunkūs gyvenimo metai į. mūsų istoriją 
bus įrašyti ir atžymėti juodžiausiomis spalvo
mis. Tarne istorijos lape bus įrašas, kuris vaiz
duos tik vargo, priespaudos ir didžiausios mū
sų tautos tragedijos laikotarpį.

Tačiau nežiūrint to sunkaus bandymo, mūsų 
tauta neturi palūžti dvasioje ir neturi nuleisti 
rankų. Ji turi tik dirbti, dirbti ir dar kartą 
dirbti. Tik darbas ir kūryba išlaikys mūsų dva
sios pusiausvyrą ir nušvies mūsų kelius į vėl 
laisvą ir gražų gyvenimą.

Čia, žinoma, gyvenant svetimam krašte ir 
svetimųjų globojamiems yra ne laikas ir ne 
vieta atstatinėti tas fizines vertybes, kurias ka
ras ir okupacija sugriovė. Tačiau su džiaugsmu 
konstatuojame tą faktą, kad jau daugelis mūsų 
tautiečių nusisuko nuo fizinių vertybių kūrimo 
ir pasuko kitu keliu. Jie pradėjo krauti tas ver
tybes, kurių nei kandys suėda, nei rūdys su
graužia, nei vagys išvagia, nei bombos sunai
kina. Jie pradėjo krauti ne fizinius, bet dva
sinius lobius.

Ir ne veltui tas yra daroma. Čia yra pasi
rinktas šio meto tikrasis kelias. Mes matome, 
kad mūsų išeivijos tarpe klesti mokslo, meno 
ir kūrybos pasireiškimai.

Su maloniu džiaugsmu mes sekame plačiai 
išsiplėtusi išeivijoj dainos meną, kurį repre
zentuoja plačiai išsiplėtę dainos ir muzikos an
sambliai, matome mes ir mūsų jaunimą betę- 
sianti mokslą pradžios mokyklose, gimnazijose 
ir net universitetuose.

Tai yra džiuginantis reiškinys, tai yra tikro
sios gairės ateičiai. Į savąjį jaunimą, į moks
leiviją, mes žiūriide kaip į tą Nojaus arkos ba
landį, kuris grįžo į laivą nešinas pražydusia 
alyvos šakele ir tai buvo ženklas, kad tvanas 
nusenka ir pavasaris atgimsta.

Tikėkime. (kad ir mūsų besimokąs jaunimas 
atliks tą tarpinę rolę mūsų gyvenime ir sunkių 
dienų sutemose praneš mums, kad jau laisvės 
pavasaris švinta ir priespaudos pančiai trūks
ta...

Šia proga negalima nepaminėti ir tų mūsų 
tautiečių didelio pasišventimo bei gražaus įna
šo į mūsų ateities kultūros lobyną, kurie, už
miršdami savo asmeninius reikalus, su atsidė
jimu dirba tą kultūrinį darbą ir rodo kelius į 
mūsų laisvės rytojų.

čia paminėtini tie didieji kultūrininkų nuo
pelnai, kuriuos jie atneša mūsų tautai dirbdami 
tą sunkųjį darbą. Jie dirba tą darbą, neturė
dami jam jokių priemonių, nei minimaliausių 
sąlygų- O vis dėlto jų pasišventimu yra su
kurti puikūs dainos meno ansambliai, laikrašti
ninkų sugebėta atkurti ir išjudinti iš mirties 
taško mūsų periodinė spaudą, rašytojų rašomos 
knygos ir 1.1.

Taipogi didelė garbė ir mūsų visų mokyklų 
mokytojams bei profesoriams, kurie dažniausiai 
be jokio atlyginimo, dirbdami be jokių mokslo 
vadovėlių ir kitų priemonių sugebėjo atkurti ir 
suorganizuoti pradžios mokyklas, gimnazijas ir 
net universitetų užuomazgą davė.

Tačiau nežiūrint to visko, mūsų tarpe vis 
dėlto randasi ir tokių žmonių, kurie lyg ir dva
siniai palūžę, atsidūrė stagnacijos taške. Jie pa
tys savo sugebėjimais neprisideda prie to kil
naus kūrybinio darbo ir dažnais atvejais skep
tiškai žiūri ir į kitų pasišventimą šioje sri
tyje ...

Tiems žmonėms čia pasakytina, kad šio me
to mūsų gyvenimo yra vienintelis kelias — tai 
mokslo ir kūrybos kelias. Ir tenemano jie ieš
koti kitų kelių, nes tai bus bergždžias darbas.

Tad kviestini visi į tą didžiąją talką, į moks
lo ir kūrybos darbą. Dirbkime visi, nes dabar 
yra laikas ir nesislapstykime už dirbančiųjų pe
čių, o tuo labiau nestdbilizuokime pradėtojo 
jų taip kilnaus ir didelio darbo.

Žinokime, kad tik vienybėje ir bendrai visų 
dirbamas darbas duos sėkmingus vaisius ir tik 
visi tą darbą dirbdami atsieksime to, ko mes 
visi trokštame ir laukiame.

Visi mes esame vienos ir tos pačios gyveni
mo naštos prie žemės slėgiami, tad visi ją kan
triai ir neškime. O kai sušvis mūsų laisvės ry
tojus, visi su pasitenkinimu pasakysime, kad 
ne veltui buvo dirbta ir kad darbas buvo vai- 
linga*.

Jungtinių Tautu statutas /
(Tęsinys iš 4(13) Nr.) 

Generalinio sekretoriaus įgaliojimai
Generalinis sekretorius yra įgaliotas susida

ryti štabą pagal visumos susirinkimo išdirbtus 
nuostatus; čia pat jam patariama „užsitikrinti 
aukščiausio laipsnio kvalifikacijomis“, o štabo 
sudaryme pareikšti prideramą dėmesį kaip ga
lint platesnei georafinei bazei.

Jis įgaliotas kreipti saugumo tarybos dėmesį 
į kiekvieną reikalą, kuris, jo manymu, galėtų 
grėsti tarptautinei taikai ir tarptautiniam sau
gumui, jam pavesta visumos susirinkimui pa
daryti metinį pranešimą apie organizacijos dar
bą. Jis dirba visoms pagal statutą sudarytoms 
korporacijoms ir yra įpareigotas, pagal reikalą, 
ūkinių ir socialinių reikalų tarybai, patikėtinio 
valdymo tarybai ir kitiems Jungtinių Tautų or
ganams pavesti nuolatinį štabą.

Kauno miesto vaizdas su Rotuše ir Jėzuitų bažnyčia

Tiek jis pats, tiek jo štabo nariai naudojasi 
diplomatine neliečiamybe, kuri reikalinga tar- 
nybiniems jų įgaliojimams.

Ūkinių ir socialinių reikalų taryba
San Francisco chartos kūrėjai yra dviem 

skirtingais keliais priėję prie pasaulio taikos 
problemos. Keturiais aukščiau apibūdintais pa
grindiniais organais jie banė sukurti mechaniz
mą tarptautiniems ginčams spręsti taikiu būdu 
ir taikos pavojui energingai šalinti. Ūkinių ir 
socialinių reikalų - tarybos pagalba jie griebėsi 
lanksčių priemonių, kurių paskirtis — išgydyti 
svarbiausias tarptautinės nesantaikos priežastis 
su visomis jų šaknimis.

Ūkinių ir socialinių reikalų tarybai, veikian
čiai priklausomai nuo visumos susirinkimo, su
teikti įgaliojimai, kuriais siekiama šių pagrindi
nių tikslų:

1) aukštesnis gyvenimo lygis, aprūpinimas 
darbu ir sąlygos ūkinei ir socialinei pažangai.

2) tarptautinių ūkinių, socialinių, sanitarinių 
ir kitų joms giminingų problemų sprendimas, 
tarptautinis bendradarbiavimas kultūros ir švie
timo srityse.

3) Visuotinė žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių kiekvienam, be rasės, lyties, kalbos arba 
religijos skirtumo, pagarba ir apsauga.

Taryba neturi įgaliojimo savo planus ir pa
geidavimus primesti nariams-valstybėms. Jai 
taip pat neleidžiama kištis į jų vidujinius rei
kalus. Tačiau pagal chartos nuostatus, visi na
riai įpareigoti „veikti bendrai arba paskirai", 
siekiant tų tikslų, kurie plaukia iš tarybos pas
kirties.

Įgaliojimai ir uždaviniai
Taryba turi šiuos įgaliojimus ir uždavinius: 

pradėti tyrinėjimus ir daryti pranešimus, visu
mos susirinkimui ir nariams-valstybėms teikti 
tiesioginius pasiūlymus, paruošti sutarčių pro
jektus ir šaukti tarptautines konferencijas, pa
geidaujant patarnauti paskiriems nariams-vals
tybėms ir saugumo tarybą aprūpinti tiesiogine 
informacija.

Jai, be to, pavesta sudaryti ūkinės ir socia
linės srities, o taip pat žmogaus teisių ugdymo 
komitetus. Ji turi būti tarpininku tarp Jung
tinių Tautų organizacijos ir kitų, jau anksty
vesnėse konferencijose Jungtinių Tautų vardu 
sukurtų ypatingiems tikslams organų, pav., mai
tinimo ir žemės ūkio organizacijos, tarptautinio 
valiutos fondo, tarptautinio banko, laikinosios 
civilinės aviacijos organizacijos ir tarptautinės 
darbo įstaigos, sukurtos pagal senosios Tautų 
Sąjungos statutą.

Ūkinių ir socialinių reikalų taryba turi 18 
narių, kuriuos renka visumos susirinkimas.

Dėmes ant saulės
Hayden planetariumo astronomas pereiškė, 

jog ant saulės pastebėtos dvi didelės dėmės, 
dėl kurių trumpomis bangomis perdavimas bū
siąs trukdomas. Jos, esą, matomos paprasta 
akimi. Saulės dėmės užima 5.600.000.000 kvadr. 
mylių plotą', t. y., 28 kartus daugiau negu mūsų 
nelaiminga žemelė.

Dr. Seth B. Nicholoson pereiškė, jog tos dė
mės pareinančios nuo milžiniškų cikloniškų 
audrų saulėje. Šios audros išmetančios bilijo
nus elektronų iš perkaitinto saulės vidurio. Tai 
esą panašu į atominės bombos sprogimą. Šie 
elektronai bombarduoja žemę ir tuo būdu iš
šaukia elektrinius sutrikimus.

Phelps Adams

Kiekvienas narys turi teisę turėti taryboje pa
vaduotoją ir gauna vieną balsą. Nariai renkami 
trejiems metams tuo pagrindu, kad kasmet po 
šešis jų pasitrauktų. Visi nariai gali būti vėlei 
perrenkami.

Tarybos sprendimai daromi paprasta balsų 
dauguma.

Patikėtinio valdymo sistema 
Priklausomoms sritims, kurios ne pačios save 

valdo ir dėl to ne savo valia nėra Jungtinių 
Tautų organizacijos nariais, San Francisco 
charta numato įvedimą patikėtinio valdymo 
sistemos, pagal kurią bet kuris vienas narys- 
valstybė ar keletas jų valdys jiems pavestas 
sritis ypatingomis sutartimis, kurios bus išdirb
tos ateityje. Tuo būdu tikimasi duoti progos 
slaptajai tų savarankiškai nesivaldančių tautų

galiai prisidėti prie tarptautinių pastangų pa
saulio taikai išsaugoti.

Naujoji patikėtinio sistema veiktų pagal 
šiuos kontrolės principus:

1) Priklausomi kraštai turėtų būti valdomi 
taip, kad jie prisidėtų prie pasaulio taikos iš
saugojimo.

2) Politinio, ūkinio ir socialinio gyvenimo 
pažanga ir švietimo reikalai patikėtose srityse 
turi būti tvarkomi taip, kad jie vestų prie savi
valdos ar nepriklausomybės, išreikštos laisvu 
tautos apsisprendimu.

3) Valdančios tautos, kurioms yra patikėta 
valdyti sritis, yra prieš visą pasaulį atsakingos 
už toje srityje gyvenančios tautos gerovę ir jos 
gyvenimo pažangą.

(Bus daugiau.)

We Learn English
Laisvas anglu kalbos kursas „M. K.“ skaitytojams 
The Six Lesson (ze siks lesn) — Sestoji pamoka

visuose būtojo laiko asmenyse ir abiejuose lai
kuose turi vienodą lytį.

Pamėginkime vieną veiksmažodį išasmenuoti 
To walk (wok) — eiti 

Past Tense
I walked We walked
you walked you walked
he, she, it walked they walked

O dabar keletas praktiškų išsireiškimų. Ka
dangi jau kartą pradėjom apie laiką, dar paim
kim kelias įvairias laiką liečiančias sąvokas. 
Before noon (bifor nun) — prieš piet 
To-day (tudėi) — šiandien.
To-morrow (tumorou) — rytoj. 
Yesterday (jėsterdėi) — vakar. 
The day before yesterday (ze dei bifor jestėr- 

dėi) — užvakar.
The day after to-morrow (ze dėi after tumo

rou) — poryt.
Week (uyk) — savaitė.
Month (mans) — mėnuo.
Year (jyr) — metai.
Spring (spring) — pavasaris.
Summer (samer) — vasara.
Autumn (outm) — ruduo.
Winter (uinter) — žiema.
Sunday (sandėi) — sekmadienis. 
Monday (mondėi) — pirmadienis. 
Tuesday — antradienis.
Wednesday (uensdėi) — trečiadienis. 
Thursday (sersdėi) — ketvirtadienis. 
Friday (fraidėi) — penktadienis.
Saturday (satr.dėi) — šeštadienis. t

Savaitės dienų pavadinimai rašomi didžiąja 
raide ir vartojami su žodeliu „on“: “Ort Sun
day“ — sekmadienį. Metą laikų pavadinimai 
rašomi mažąja raide ir vartojami su „in": “In 
spring" — pavasarį. .

Pereitose pamokose buvo padaryta keletas 
korektūros klaidų, kurias šiandien noriu ati
taisyti:
“Second" — tariame “sėknd" (Ilpamoka); 
“Many" — tariame “meni“ (IV pamoka); 
“Heavy" — tariame “hėvi“ (IV pamoka);

• ’ - tariame “tėbl" (IV pamoka);
■ —______ _ _____ , _ __ ____ tariame “zėm“ — jiems (V pamoka);

taisyklingieji ir netaisyklingieji veiksmažodžiai | “Watch“ — tariame “uoč“ (V pamoka).

šiai pamokai pupils turėjo išmokti laikrodi
nį laiką pagal Anglijoj vartojamą būdą. Paim
kim šiandien antrą, kiek lengvesnį, amerikiečių 
vartojamą būdą. Amerikiečiai paprastai nevar
toja sąvokų, kaip “to“, “half past“ arba “past“. 
Laiką jie apibendrina grynai valandom ir mi
nutėm, t y., skaičiais: “at six“ bus šešta, “six 
fifteen" — penkiolika po šešių, „six thirty" — 
pusė spetynių, “six forty five" — be penkioli
kos 
gali 
abu 
ma,

septynios. Iš šių dviejų būdų pupils 
vartoti, kurį nori, tačiau svarbu, kad tie 
būdai nebūtų sumaišomi. Geriausia, žino- 
mokėti abu būdu, nes gali atsitikti, kad 

amerikietis nesupras pirmo būdo, o anglas antro. 
Visi kiti pasakymai, kaip “What time ies it?“, 
arba “At what o’clock?“ — lieka tokie patys.

Nepakanka, tačiau, mokėti pasakyti laikro
dinį laiką, reikią t. p. mokėti atitinkamai de
rinti gramatikos laikus. Esamąjį jau mokam, 
pažiūrėsim, kaip atrodo būtasis kartinis laikas.

Anglų kalboje yra trys pagrindinės formos, 
iš kurių padaromi visi kiti laikai. Šios trys 
formos yra: Infinitiv (infinitif) — bendratis, 
Past arba Imperfect Tense — būtasis kartinis 
laikas ir Past Participle (past partisipl) — bū
tojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvis. Past 
Tense ir Past Participle taisyklingieji veiksma
žodžiai padaromi iš bendraties pridedant ga
lūnę ed. Pav.: „To call“ (kol) — šaukti “I cal
led“ (kold) — šaukiau. Prie veiksmažodžių, 
kurie bendraty turi galūnę „e“, prisegama tik 
„d“. Pav.: “To dine“ (dain) — pietauti. “I 
dined" (daind) — pietavau. Po dusliųjų garsų 
galūne d tariama kaip t pav.: “Looked" (lukt) 
— žiūrėjo. Raidė „e“ visiškai netariama. Žo
džiai su galūne „y“ gauna galūnę „ied“, jei „y“ 
eina po priebalsio. Pav.: “To try" (trai) — 
mėginti, “tried“ (traid) — mėgino. Po kirčiuo
jamojo balsio paskutiniame skiemenyje prie
balsis padvigubėja. Pav.: “To stop“ (stop) — 
stabdyti. “I stopped" (stopt) — sustabdžiau. 
Netaisyklingųjų veiksmažodžių, kurių yra per 
šimtą, visas tris formas reikia išmokti atminti
nai. Jų žodinėlyje yra duodamos visos, trys ly
tys. Jei dvi paskutinės vienodos, duodamos tik | “Table“ 
dvi lytys. Išskyrus veiksmažodį “to be“, visi “Them“

Kreipimasis tautosakos 
rinkimo reikalu

Dideli mūsų tautosakos rinkiniai, daugelio 
metų ir daugelio žmonių darbas, liko Lietuvoje 
ir jų likimas nežinomas. Tik maža jų dalelė 
tepavyko išsigabenti. Tačiau nenusiminsime ir 
pradėsime vėl viską, kaip ir visose kitose sri
tyse, iš naujo atkurti. Daugelyje stovyklų yra 
vyresnio amžiaus mūsų kaimo žmonių, kurių 
tarpe atsiras nevienas žinąs daugiau ar mažiau 
liaudies pasakų, dainų, padavimų bei kitos tau
tosakos. Ten pat atsiras ir raštingų asmenų, gal 
jau ir seniau rinkusių tautosaką, kurie dabar ir 
atliekamo laiko nemaža turi. Aš kreipiuosi į 
gerb. stovyklų viršininkus, švietimo reikalams 
vadovus ir kitus geros valios tautiečius, prašy
damas apklausinėti savo stovyklos bei apylin
kės lietuvius, ar jų tarpe nėra kaimo daininin
kių bei pasakorių. Tokių asmenų atsiradus, la
bai prašau žemiau pasirašiusiam suteikti tokias 
žinias: jų vardai ir pavardės, amžius ir užsiėmi
mas tėvynėje, iŠ kokios Lietuvos vietos yra 
kilę ir kur dabar gyvena, pagaliau kokius tauto
sakos dalykus žino: mokamų dainų pradžios (po 
pirmą posmą), trumpas pasakos apibūdinimas 
ir pan. Gavęs tokį pranešimą, aš pasistengsiu 
ten nuvykti ir šią tautosaką užrašyti, Žinoma, 
būtų gerai, jei atsirastų vietoje asmenų, kurie 
galėtų tą tautosaką užrašyti, ypač jei toje vie
toje jos nedaug tebūtų arba tolimose nuo Frei- 
burgo vietovėse

Keletas praktiškų nurodymų, ypač tiems, 
kurie tautosakos dar nėra rinkę. 1) Rinkti ir 
senovišką ir naujovišką tautosaką. 2) Stengtis 
pagal galimumą viską užrašinėti tarmiškai. 3) 
Dainas užrašinėti tik dainuojant, bet jokiu bū
du ne iš diktavimo; kas gali, labai svarbu užra
šyti ir melodijas. 4) Tiksliai pažymėti, kurioje 
Lietuvos vietoje (kaimas, valsčius ir apskr.) 
tas tautosakos dalykas buvo girdėtas arba iš
moktas. 5) Dainoms, kur galima patirti, tiksliai 
pažymėti, kad jos esti dainuojamos, pvz.: ver
piant, rugiapjūtėj, vakaronėse, išleidžiant jau
nąją ir pan. 6) Nerašyti iš knygų išmoktų da
lykų, nieko savo nuožiūra nekeisti nepraleisti ir 
nepridėti. 7) Popierius, formatas ir kitas tech
niškas atlikimas nesvarbu, svarbu tik, kad būtų 
lengvai išskaitoma. 8) Pažymėti, kas pasakė ir 
kas užrašė bei jų dabartiniai adresai (svarbu 
esant reikalui dėl papildomų užklausimų .

Gautąją medžiagą aš sutvarkysiu ir dėsiu 
visas pastangas galimai greičiau jai atspausdinti. 
Surasti leidėją vilties yra. Aš kviečiu visus se
nus ir naujus tautosakos rinkėjus į talką. Tai 
garbės ir geros valios darbas, už kurį dabar 
niekas neapmokės, bet kurio reikšmė mums ir 
be daugelio žodžių turi būti aiški. Pranešimus 
ir užrašymus prašau siųsti adresu: Freiburg i.Br. 
(Baden), Silberbachstr. 13.

Doc. Dr. J. Balys, 
buv. Lietuvių Tautosakos Archyvo 

vedėjas
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Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Sporto šventė Kemptene

Š. m. vasario mėn. 2 ir 3 d. d. Kemptene bu
vo suruošta sporto šventė, kur buvo pravesta 
krepšinio ir stalo teniso turnyrai.

Iš viso, šiandieną dabartinėse mūsų sąlygo
se, surengti didesnio masto bet kokias sportines 
varžybas yra be galo sunku, nes susiduriama su 
milžiniškais sunkumais, kaip tai maitinimu, nak
vyne ir kt. organizaciniais keblumais, tačiau 
Kempteno lietuvių kolonijos sportininkų tas 
neatbaidė. Jie pirmieji nepabijojo tų sunkumų, 
kurie jų laukė, o griebėsi kruopštaus darbo, ko 
viso pasėkoje buvo tiek sportiniu tiek organi
zaciniu atžvilgiu puikiai nusisekusi sporto šven
tė, kurioje dalyvavo netoli 100 amerikiečių zo
noje esančių lietuvių sportininkų.

Didžiausi viso to „kaltininkai", tur būt. Spor
to Šventės Komitetas, kurį sudarė: Kempteno 
lietuvių- kolonijos sporto skyriaus vadovas Ed. 
Vengianskas, krepšinio vadovas — Zen. Puzi- 
nauskas, stalo teniso — Ūsevičius, meninio pa
rengimo — Stašaitis ir Sporto Šventės Globė
jas — Kempteno lietuvių kolonijos pirmininkas 
dipl. inž. Pabedinskas. Jie parodė, kad ir da
bartinėse mūsų gyvenimo sąlygose, yra galima 
pravesti didesnio masto sportinės varžybos, kur 
turime progos parodyti ne tik savo sportinius 
bei organizacinius sugebėjimus, bet tuo pačiu 
populiariname ir savo tėvynės Lietuvos vardą. 
Negalimą nepaminėti ir visų Kempteno lietuvių 
kolonijos mūsų tautiečių, kurie, suprasdami 
sporto reikšmę dabartinėse mūsų gyvenimo są
lygose, iš gaunamų pakėtėlių paaukojo svečių 
sportininkų maitinimui maisto produktų, užlei
do savo gyvenamą kampą, kad tik pasisektų 
sporto šventė, kad tik būtų parodyta kitiems, 
kad ir lietuviai sportininkai yra lygūs, o kai ku
riose sporto šakose ir toli pralenkia kitų Euro
pos valstybių sportininkus.

Jau sporto šventės išvakarėse į Kempteną 
suvažiuoja iš tolimesnių vietų didelė dalis spor
tininkų, kuriuos paskirti pareigūnai išskirsto po 
kambarius, aprūpina reikalingomis maisto kor
telėms ir 1.1 Atrodo, lyg Kempteno gelžinke- 
lio stotis ir pats Kemptenas virto Kaunu, o 
gražios kempteniškių lietuvių apgyventos karei
vinės Kauno Kūno Kultūros Rūmais. Vėl prieš 
akis atsistoja 1938—9 m. Kauno Kūno Kultū
ros Rūmuose matyti sportininkai. Štai broliai 
Puzinauskai, broliai Norkai, Andriuliai, Geru
laitis, Meilus, Tėvelis, Jeršovas ir daug daug 
kitų senai pažįstamų sportininkų veidų, kurie 
šiandieną išsisklaidę po „gražiąją“__Vokieti
ją. Nenoromis skverbiasi galvon liūdnos min
tys klausdamos, kodėl mes negalime su dvigu
ba energija dalyvauti sporto šventėje kur nors 
Lietuvoje, kur. be mūsų pačių, turėtų džiaugsmo 
dar tūkstančiai žiūrovų — mūsų tautiečių, bet 
turime rungtyniautis užsidarę kareivinių rajone, 
tik kempteniškiai lietuviai gali stebėti rungty
nes? Atsakymo nėra... tik liūdnai kužda pa
sąmonėje mintis — matyt, jau toks mūsų li
kimas.

Išaušta gražus šeštadienio rytas. Šilta, tikras 
pavasaris. Jau prieš 9 vai. ir sportininkai ir 
žiūrovai renkasi į žaidimų salę, kur pradedamos 
varžybos. Lygiai 9 vai. Kempteno lietuvių ko
lonijos sporto skyriaus vadovas E. Vengianskas 
išeina į aikštę ir skelbia sporto šventės pradžią. 
Iškviečia komandas, kurios, apibėgdamos krep
šinio aikštę, sustoja viena šalia kitos, veidu į 
garbės vietas. Pirmieji išbėga Kempteno latviai, 
paskui seka Dilingeno krepšinio komanda, Mūn- 
chcno, Memingeno, Tūbingeno, Wiesbadeno, 
Kempteno Gimnazijos komanda ir paskutinioji 
Kempteno lietuvių stovyklos krepšinio koman
da. Žiūrovai, kurių tarpe buvo ir vietos UN- 
RRA-os Direktorius Capt. La Grand, jo pava
duotojas Mr. Washingtonas ir kt. svečiai gar
siais plojimais pasveikina išsirikiavusias koman
das. Išeina Sporto Šventės Globėjas dipl. inž. 
Pabedinskas, kuris angliškai, paskui pakarto
damas lietuviškai, pasveikina dalyvaujančius 
varžybose sportininkus, linki gražiai pasirodyti 
kiekvienai komandai ir skelbia Sporto šventės 
atidarymą. Dar kalba vietos UNRRA Direk
torius Capt. La Grand. Jis taip pat sveikina 
sportininkus, linki gražių kovų, didžiuojasi 
kempteniškių sportininkų organizaciniais suge
bėjimais bei darbštumu ir tikisi, kad netoli
moje ateityje Kempteno lietuvių kolonija bū
sianti viena iš gerausių stovyklų visoje Vokie
tijoje. Pažada remti, kiek tik sąlygos leisian
čios, bet kokj sportini pasirodymą. Sugiedamas 
Tautos Himnas, sportininkai pasveikina žiūro
vus, sušukdami tris kartus griausmingą valio ir 
šventės atidarymo iškilmės baigtos. Komandos 
apleidžia aikštę.

Krepšinis
Pirmąsias krepšinio rungtynes žaidžia Mūn

chenas prieš Memingeną. Iš pradžių abi ko
mandos nervuojasi, nesiseka metimai, bet vė
liau ypač mūneheniečiai pasitaiso ir rungtynes 
pelnytai laimi 74:28 (34:12). Mūncheno krep
šinio komanda žaidė šios sudėties, įmesdami 
krepšių: Grybauskas — 12, Beržanskis J. — 20. 
Bcržanskis Br. — 2, Ginčauskas — 12, Laurai
tis — 12, Gailius — 16. Memingeno: Berdžic- 
kas — 8, Kundrotas — 8, Gineikis — 8, Ąžuo
las — 2 ir Januševičius — 2. Teisėjavo Nor
kus I ir Bagdonas.

Kadangi turnyras buvo vedamas vieno mi
nuso sistema, tai pralaimėjusi komanda iš toli
mesnių varžybų iškrenta.

Antrose rungtynėse Kempteno lietuvių stovyk
los krepšinio komanda nugali Kempteno latvių 
krepšinio kamandą 64:10 (48:6). Ligi pirmo kė
linio 7 min. latviai laikėsi ir rezultatas buvo 
6t6, tik vėliau pasimetė ir nebeįmetė nei vieno 
krepšio. Antrame kėlinyje kempteniškiai lietu
viai daugiau tik pasavosi, iš geriausių padėčių 
nemetė į krepšį. Kempteno lietuvių krepšinio 
komanda žaidė šios sudėties, įmesdami krepšių: 
Z. Puzinauskas 12, Bagdonas 10, Norkus I 6, 
Norkus II 24, Duliūnas 12, o Kempteno latvių 
krepšinio komanda: Anušis 2, Masytis 0, Jako- 
wits 2, Ludiks 6, Zweijnieks 0. Pastors 0. Tei
sėjavo Blankus ir Saladžius II.

Trečiose rungtynėse susitiko Dilingeno krep
šininkai su Wiesbadeno krepšininkais. Rung
tynės buvo gana kietos ir įtemptos, nes abi ko
mandos vienodo pajėgumo. Pirmą kėlinį laimi 
Wiesbadeno krepšininkai tik vienu metimu 
daugiau — 11:9, antram kėliniui baigiantis 
palaužia dilingiečius ir rungtynes laimi 43:26. 
Wiesbadeno komanda žaidė ir įmetė krepšių: 
Puzinauskas II 5, Blankus 14, Landsbergis 4, 
Labanauskas 7, Varkala 13 ir Kligys 0. Dilin- 
genas: Stankus 4, Kurauskas 8, Tamoliūnas 9, 
Anaitis 3 ir Radavičius 2. Teisėjavo Grybaus
kas ir Visockis.

Ketvirtose rungtynėse Tūbingeno krepšinin
kai lengvai įveikia Kempteno gimnazijos krep
šininkus 49:26 (30:14) Tūbingenas žaidė ir įme
tė krepšių: Saladžius II 20, Alinskas 6, Simana
vičius 10, Dargis 8, Čerkeliūnas 2, Juška 3. 
Kempteno gimnazija: Šleptys 6, Griškevičius 
12, Ringys 6, Pabedinskas 2 ir Muliolis 0. Tei
sėjavo Bagdonas ir Duliūnas.

Po pietų lošiama krepšinio pusfinaliai, kur 
susitiko Wiesbadeno krepšininkai su Mūncheno 
krepšininkais ir Tūbingenas su Kemptenu. Pir
mose pusfinalio rungtynėse Mūneheniečiai įvei
kia Wiesbadeną 43:28 (23:12) Mūnchenas žaidė 
ir įmetė krepšių: Grybauskas 21, Gailius 12, 
Ginčauskas 2, Lauraitis 5, Beržanskis II 3, o 
Wiesbadenas: Puzinauskas II 2, Labanauskas 3, 
Blankus 2, Varkala 15, Landsbergis 6, Kligys 0. 
Teisėjavo Norkus I ir Puzinauskas I.

Antrose pusfinalio rungtynėse Kemptenas 
nugalėjo Tūbingeną 50:27 (25:10). Kemptenas 
žaidė ir įmetė krepšių: Puzinauskas I 5, Bag
donas 6, Norkus I 10, Norkus II 10, Duliūnas 8 
ir Andriulis II 11. Tūbingenas: Saladžius II 6, 
Čerkeliūnas 6, Dargis 3, Simonavičius 4, Alins
kas 2 ir Juška 6. Teisėjavo Saladžius I ir Vi
sockis. Tuo būdu i Finalą pateko Kempteno 
krepšinio komanda ir Mūncheno lietuviai krep
šininkai.

Sekmadienį po pietų kovoja Tūbingenas su 
Wiesbadenu dėl 3 vietos Tūbingiečiai turi žais
ti be Saladžiaus II. kuris rungtynėse prieš Kemp
teną susižeidė. Taip be savo komandos vado
vo, Tūbingeno krepšininkai prieš Wiesbadeną 
neatsilaiko ir rungtynes pralošia 46:22 (21:4). 
Wiesbadenas žaidė ir įmetė krepšių: Puzinaus
kas II 4, Blankus 4, Varkala 17, Labanauskas 
11, Landsbergis 10, Kligys 0. Tūbingenas: Čer
keliūnas 3, Dargis 4, Simonavičius 5, Alinskas 
8, Juška 2 ir Kubilius 0. Teisėjavo Puzinaus
kas I ir Grybauskas.

Finalinėse rungtynėse Kempteno krepšinio 
komandą nugalėjo Mūncheno krepšinio koman
dą 63:26 (30:7). Nors mūneheniečiai ir pralai
mėjo rungtynes tokia aukšta pasekme, bet pa
rodė gražų krepšinio žaidimą, kurį jau senai 
bebuvo kas matęs. Rungtynės pasižymėjo didele 
sparta, puikiomis pasuolėmis, na ir metimais. 
Ypač iš kempteniškių Puzinauskas I ir Norkus 
IL iš mūneheniečių — Grybauskas parodė me
timų meną. Vos tik pradėjus rungtynės. Lau
raitis iš baudos daro 1:0 Mūncheno naudai, ta
čiau tuoj Puzinauskas I persveria 2:1 Kempteno 
naudai ir vadovavimo nebepaleidžia. Norkus I 
kelia 3:1, Puzinauskas I 5:1 ir Norkus II gražiu 
metimu 7:1 pradeda savo gražių metimų seriją 
Prasmunka Grybauskas — 7:3, bet Norkus II 
užkelia 93 ir tuoj pat iš po krepšio 11:3. Gry
bauskas gauna techniška baudą, kurią vykdo 
Norkus II ir 12:3, Bagdonas iš baudos 13:3, o 
Lauraitis sušvelnina 13:5. Puzinauskas kartoja 
nuo lentos — 15:5 ir 17:5, Duliūnas 19:5, pras
munka Norkus II 21:5. Beržanskis kartoja nuo 
lentos 21:7, bet Duliūnas kelia pasekmę 23:7, 
25:7 ir 27:7, Norkus II iš baudos 28:7 ir Bag
donas 30:7 metimų baigia pirmą kėlinį.

Antrame kėlinyje vaizdas tas pats. Sparta 
nemažėja, kamuolys nuo vieno krepšio prie ki
to. Puzinauskas gauna mesti dvi baudas, kurių 
vieną įmeta ir rezultatas 31:7, Bagdonas taip 
pat iš baudos 32:7, Puzinauskas kartoja Du- 
liūno metimą 34:7, o Norkus II užkelia 36:7. 
Lauraitis švelnina 36:9 ir Beržanskis 36:11, bet 
Puzinauskas vėl atsako 38:11. Beržanskis iš 
baudos 38:12, Puzinauskas kelia 40:12, Bagdo
nas iš baudos 41:12, Norkus I gražiai iš toli 
savo įprastu viena ranka metimu 43:12, Lau
raitis iš baudos 43:13, Puzinauskas I 45:13. Gai
lius laisvas 45:15, o Norkus II iš dviejų baudų 
47:15 ir metimu 49:15, Puzinauskas 51:15 >Vėl 
Norkus II 53:15, Ginčauskas iš baudos 53:16, 
Puzinauskas atsako pilnu metimų 55:16, Gry
bauskas švelnina 55:18, bet Duliūnas užkelia 
57:18, Beržanskis iš baudos 57:19, Puzinauskas 
59:19, Grybauskas iš toli deda 59:21, Norkus II 
atsako 61:21, Lauraitis 61:23 ir Gailius iš bau
dos 61:24. Puzinauskas baigia 63:24, bet Gry
bauskas iš centro įmeta dar 63:26 ir ruufitypės

Ar tu Žinai? Kazy, BndūlU.

Ar tu žinai, ar tu žinai,
Kur baigias lygumom kalnai, 
Kur gelmės veidrodinių tvenkinių 
Ir kur upeliai tylūs, be krioklių?

Svetimoj šaly
Man vėjelis pakuždėjo, 
kad ruduo manoj šaly, 
kad gėlelės nuždėjo, 
kad ten džiaugtis negali.
Man saulutė pasiskundė, 
kad gėlelės nužydėjo, 
kad liūdna ji susigundė 
pažiūrėt, kur aš esu.
Baltą plunksną žąsys metė, 
skrisdamos iš mūs laukų, 
kai mane svetur pamatė, 
klykė, — buvo nejauku.
Gelsvas lapas žemėn krito, 
sukuždėjo paslapčia, 
kad iš skausmo jis nuvyto, — 
aš ne Lietuvoj, o čia...
Vėjau, saule, lauksiu, lauksiu 
aš pavasario namuos!
Mielos žąsys, atgal trauksiu, 
kai lapeliai sužaliuos!

Jonas Kuzmickls

bagiamos Kempteno lietuvių kolonijos krep
šinio komandos laimėjimu. Komandos žaidė ir 
įmetė krepšių: Kemptenas: Puzinauskas I — 25, 
Norkus I — 3, Norkus II — 20, Duliūnas’— 10, 
Andriulis II — 0, Bagdonas — 5; Mūnchenas: 
Grybauskas — 8, Lauraitis — 7, Beržanskis II 
— 6. Gailius — 3, Ginčauskas — 2.

Teisėjavo Saladžius I ir Visockis.
Stalo tenisas

Stalo teniso varžybose dalyvavo Augsburgo, 
Mūncheno ir Kempteno stalo tenisistai: Geru
laitis, Meilus, Tėvelis, Jeršovas, Simonavičius, 
Grybauskas, Andriulis III, Duliūnas, ir kt. Bu
vo žaidžiama dviejų minusų sistema. Varžybos 
neapsiėjo be staigmenų, nes žinomi stalo teni
sistai. kaip Meilus, Gerulaitis. Tėvelis buvo lai
komi turnyro favoritais turėjo supasuoti prieš 
mažiau žinomus stalo tenisistus. Taip Meilus 
pralaimėjo prieš Gerulaitį 18:21 ir 12:21, o pa
galiau ir prieš Grybauską turėjo supasuoti trijų 
setų kovoje: 17:21; 21:14 ir 21:17. Tėvelis pra
lošė prieš Norkų II 17:21 ir 16:21 ir pagaliau 
prieš Meilų 21:16; 13:21 ir 21:16. Buvęs Lietu
vos stalo teniso meisteris Vyt. Gerulaitis pus
finalyje pralaimėjo prieš Andriulį III 21:13; 
15:21 ir 10:21, o taip pat ir finale turėjo-supa- 
suoti penkių setų kovoje: 14:21; 21:16; 18:21; 
21:15; 21:17. Tuo būdo stalo teniso individua
linėse varžybose pirmą vietą iškovojo Andriu
lis III, antrą — Vyt Gerulaitis ir trečią Vyt. 
Grybauskas. Tenka pastebėti, kad daug kliudė 
geram stalo teniso žaidimui ir netikęs teniso 
stalas.

Šachmatai
Dilingietis šachmatų meisterių klasės šach

matininkas R. Arlauskas buvo atvykęs į Kemp
teną, kur su vietos lietuviais šachmatininkais 
sulošė simultaną. Pirmą dieną meisteris prieš 
10 lentų išlošė visas partijas, laimėdamas 10:0. 
Revanšines rungtynes prieš 11 šachmatininkų 
baigėsi 9,5:1,5 Arlausko naudai. Prieš meisterį 
išlošė Ant. Sirutis ir lygiomis baigė Jonas Ši
leikis.

Dovanų įteikimas
Laimėjusioms komandoms, o taip pat ir sta

lo tenistams buvo įteiktos kuklios dovanos, ku
rias įteikė Kempteno lietuvių kolonijos pirmi
ninkas Pabedinskas. Dovanų įteikime, be vie
tos kolonijos gyventojų, dalyvavo vietos UN- 
RRA-os atstovas Mr. Vašingtonas, kuris įteikė 
savo asmeninę dovaną krepšinio turnyro laimė
tojui — paveikslą. Kitas dovanas davė Kemp
teno lietuvių stovyklos komitetas, sporto sky
rius ir Kempteno lietuvių kolonijoje gyvenąs 
p. Muliolis, kuris įteikė savo asmeninę dovaną 
krepšinio turnyro nugalėtojui pereinamąją si
dabrinę taurę ir sidabrinį portsigarą geriausiam 
turnyro krepšininkui, kuriuo pasirodė žinomas 
mūsų krepšininkas ir valstybinės krepšinio ko
mandos dalyvis Zenonas Puzinauskas. Kitos 
komandos apdovanotos dalyvavimo turnyre di
plomais. Baigus dovanų įteikimą, buvo atlikta 
meninė dalis, kurioje pasirodė iš Augsburgo 
kviesti mūsų menininkai — gražiai konferavo 
dramos artistas Žukauskas, Kauno Valstybės 
Operos baletininkai Maziliauskas, J. Sukevičiūtė 
ir Knitaitis gražiau pašoko keletą šokių, Kemp
teno kolonijoje gyvenanti Valstybės Operos so
listė Pr. Radzevičiūtė padainavo porą dainelių. 
Dilingeno lietuvių stovyklos kvartetas, veda
mas Statkevičiaųs padainavo 5 dainas iš savo 
repertuaro, ir dovanų įteikimo iškilmės buvo 
baigtos. Vakare buvo bendras sportininkų ir 
kolonijos gyventojų pasilinksminimas. Reikia 
manyti, kad kempteniškių pavyzdžiu paseks ir 
kitos lietuvių kolonijos ir surengs panašias šven
tes. Tad, laukiame.

Kur vienkiemiai seni, plačiai apaugę sodais, 
Kur eita šimtmečių ramiai, lėtai, vienodai, 
Kur protėviai užmigę amžinai, 
Ar tu žinai, ar tu žinai?...

Užkeikta karalaitė
Paskaitykit pasakaitę 
apie vargšę lietuvaitę. 
Ją užkeikė ragana, 
kam vis laisvės negana.
Jojo brolis jos vaduoti, 
smakui baisų smūgį duoti. 
Spiovė smakas ugnimi:
— Kardą tu ne taip imi!
Verkė brolio lietuvaitė, 
ašarų, nieks nesuskaitė, 
Verksmo klausės ąžuolai 
ir šlamėjo neramiai.
Antras brolis greit atjojo, 
aukso kardu užsimojo, — 
sudrebėjo net kalnai, 
krito medžiai, uolynai.
Smakas griuvo, sudejavo, — 
laisvę vargšė vėl atgavo. 
Saukė: — Broli, aš laisvai 

. ' Lai gyvuoja Lietuvai
Jonas Kuzmickli

Naujos knygos ir leidiniai
SPEAK ENGLISH — KALBĖKIM ANG

LIŠKAI. Redagavo Pr. Fabijus. Anglų kalbos 
tekstą patikrino St. Semėnienė, Hanau lietuvių 
gimnazijos mokytoja. Antra pataisyta laida. 
Darmstadt, 1945 m Leo-Pra-Vyto leidinys. Ki
šeninio formato 46 psl.: 8 psl. gramatikos, 18 psL 
kasdieninėmis progomis pasikalbėjimų ir apie 
800 žodžių lietuviškai — angliškas žodynėlis. 
Kaina 1,50 RM.

Pranešimas
Jz. ir Jn. Beržinskų paruoštas angliškai-lie- 

tuviškas-vokiškas apie 25.000 žodžių žodynas 
jau spausdinamas. įvairiais žodyno reikalais 
maloniai prašome kreiptis šiuo adresu: Jz. ir 
Jn. Bcržinskai, Rosenheim. DP Camp B 188, 
Pichlmayrstr. 22

Skelbimas
Paskutinio ju laiku UNRRA vadovybė pla

nuoja užsieniečius aprūpinti darbu bei pasto
vesne gyvenama vieta.

Šiai galimybei B-vės „UNITAS” vadovybė 
numato pasiruošti ir, gavusi iš UNRRos kon
kretų pasiūlymą, suorganizuoti visus lietuvius 
statybininkus. Organizuotam vienetui bus vi
sada lengviau atlikti kelionę bei gauti darbą, 
todėl visi išeivijoje esantieji statybininkai-tech- 
nikai dešimtininkai, sandėlininkai ir statybos 
sąskaitininkai, tinkuotojai, mūrininkai, beto- 
nuotojai, dailidės, staliai, dažytojai, eiliniai dar
bininkai, ir kiti norintieji dirbti statybos darbe 
dabar ar ateityje prašomi atsiųsti pareiškimus 
ir atsakyti į šiuos anketos klausimus:

Statybos B-vei „UNITAS", Tūbingene 
Pareiškimas

Aš žemiau pasirašęs.....................................
pareiškiu norą dirbti lietuvių Statybos B-vėje 
„UNITAS“

Parašas:..............................
Anketa

1. Pavardė ir vardas......................... -..............
2. Gimimo data .............................................
3. Šeimos sudėtis ir amžius.............................

4. Specialybė.....................................................
5. Kur ir kaip ilgai dirbta.............................

6. Prie kurių darbų norėtų dirbti..................
ir kurioje zonoje (anglų, amerikiečių ar 
prancūzų) ....................................................

7. Kurias kalbas moka: raštu..........................
žodžiu .....................

8. Nuo kurio laiko sutinka stoti darban..........
9. Ketina atvykti su šeima ar be šeimos ....

10. Ar turi savo patalynę (be čiužinio).......
Tikslus dabartinis adresas..................

Parašas•.................................
Adresuoti:

Bauuntemehmung „UNITAS“ GmbH.
(14) Tiibingen Schaffhauser Str. 33

MŪSŲ KELIĄS ^
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a'D., Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvas:
Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir

Ant. Musteikis
Permitted by Military Government
Printed by Manz in Dillingen a. D.
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Trumano planas Europai gelbėti
Washingtonas, vasario 10 d. (DNZ) Prezi

dentas Harry S. Trumanas spaudos atstovams 
vasario 6 d. pranešė, kad Jungtinės Valstybės 
yra pasiruošusios savo maisto produktų suvar
tojimą kenčiančių Europos tautų naudai suma
žinti. Prezidentas taip pat kreipėsi j visas pa
saulio valstybes, kurios maisto produktų pasi
gamina daugiau, negu suvartoja, prisidėti prie 
šios Jungtinių Valstybių kovos prieš badą. Kaip 
pirmoji pagalba, būsią dar šių metų pirmoje 
pusėje laivais pasiųsta Europon 375.000 tonų 
aliejaus, 16.000.000 centnerių mėsos ir žymus 
kiekis javų ir pieno produktų. Pirmoje eilėje 
būsiančios aprūpintos išlaisvintos tautos Euro
poje, antroje eilėje taip pat ir buvę priešo kraš
tai, kad užkirtus kelią bado išsiplėtimui. Radi
kalios priemonės, kurių griebtasi Amerikos vi
duje, turi visokiais būdais užtikrinti eksporto 
pakėlimą. Prezidentas Trumanas paskelbė šiuos 
devynis greitosios pagalbos punktus: 1) Kiek
vienas maisto produktų, ypačiai duonos, be 
atodairos švaistymas griežtomis valdžios prie
monėmis draudžiamas. 2) Kviečiai ateityje ne
bebus naudojami alkoholio ir alaus gamybai. 
Tam tikslui tegali būti naudojami tik kiti javai 
ir taip, kad būtų pagamintas tik vienas šešta

Pabėgėlių reikalų svarstymas
Kaip žinome, pabėgėlių reikalai svarstomi 

socialiniame ir humanitariniame komitete. Balt- 
gudijos atstovė Ouralova reikalavo, kad visi 
tie pabėgėliai, kurie kartu su vokiečiais iš savo 
tėvynės yra pabėgę, neprivalą gauti iš JTOr- 
ganizacijos jokios globos bei paramos. Šie as
menys turi i savo kraštus grįžti ir kaip karo 
kaltininkai nubausti. Rusijos atstovas prof. 
Arutyunian pareiškė, kad Rusija turint) įrody
mų, jog pabėgėliai stovyklose vakarinės Vokie
tijos zonose, Italijoje ir kitur vedą propagandą, 
priešingą Jungtinėms Tautoms. Jo pasakymu, 
esą neleistina, kad Quislingai, išdavikai ir karo 
kaltininkai po pabėgėlių pagalbos priedanga bū
tų maitinami, kaip kad dabar tai esą. JTautos 
negalinčios pabėgėliams pagalbą padaryti nuo
latine. Jie negalį būti amžinais pabėgėliais. 
Kaip toliau NZ praneša, komitetas yra nutaręs 
perduoti visumos suvažiavimui JValstybių de
legacijos nario ponios Roosewelt pasiūlymą, kad 
būtų sudaryta specialus komitetas pabėgėlių 
problemai nagrinėti.

Per Londono radiją BBC vasario 13 d. buvo 
pranešta, kad JTO socialinių, kultūrinių ir hu
manitarinių reikalų taryboje, svarstant pabė
gėlių reikalus, A. Višinskis pareiškęs, kad pa
bėgėlių stovyklose esanti varoma propaganda 
prieš Sąjungininkus, kad stovyklose turi būti 
atitinkamų valstybių paskirti vadovai ir kad 
pabėgėliai turi būti grąžinti i savo kraštus, kaip 
karo nusikaltėliai.

Višinskio visi pasiūlymai buvo atmesti ir 
pabėgėliams palikta teisė grįžti i savo kraštus; 
nenorintieji galį negrįžti ir naudotis sudaryto 
organo globą.

Šia proga čia dedame dar du straipsneliu, 
kurių viename kalbama tik apie’ baltuosius 
ukrainiečius, o kitame — bendrai apie pabė
gėlius.

Iš to, kas čia pavaizduota, aiškėja, kad ne
kaltos karo aukos — vadinami displaced per
sons — nebus atiduoti žiauriam ir negailestin
gam likimui, kaip tai Rytų Europos kraštai rei
kalauja. Mes tikime Vakarinių Tautų demo
kratijų vyriausybių pareikštoms mintims, jog 
po šio karo turi būti įgyvendintos visos ketu
rios laisvės. Į Europos karą įsitraukė JAVals- 
tybės ne tam, kad dar daugiau tautų butų su
naikinta, atimta laisvė, paneigta teisė bei tei
singumas. Jos kraują liejo dėl tautų laisvės, dėl 
demokratijos principų. Mes, švęsdami 16-ją Va
sario, turime būti kantrūs ir pasikliauti laisvai
siais kraštais, kurie gerbia tarptautinę teisę, sie
kia (gyvendinti pasaulinę taiką, paremta huma
nizmu, socialiniu teisingumu, žmogaus prigim
čiai būtinomis laisvėmis, kurios derinasi su vie
šaisiais visuomenės nuostatais.

Mūsų tikėjimas neturi apvilti.
Vyriausioji UNRRos būstinė iš Frankfurto 

paskelbė, kad iš siunčiamų 900 tonų amerikie
tiškų drabužių išvietintiesiems asmenims ameri
kiečių zonoje jau gauta 400 tonų. Kita drabužių, 
apie 1000 tonų, laukiama atsiunčiant taip pat 
netrukus.

įvairios žinios
Rinkimai Sovietų Sąjungoje

Sovietų Sąjungoje vasario 10 d. buvo rinki
mai į aukščiausią tarybą. Kaip Londono BBC 
radijas pranešė, buvo paruoštas valdinis kandi
datų sąrašas. Opozicijos Rusijoje nėsą. Balsuo
tojų būsią daugiau kaip 90 milijonų. Komu
nistų narių esą 6 milijonai.

Stalinas kalbėdamas prieš rinkimus tarp ki
ta ko pasakė, kad „karų išvengti būtų galima, 
jei būtų galima tinkamai paskirstyti žaliavas ir 
eksportui rinkas, bet šiuo metu tas nesą gali
ma, nes esamomis pasaulio sąlygomis vystosi 
kapitalizmas".

Rimkimų proga, kaip AP praneša iš Mask
vos, Aukščiausios Sovietų tarybos prezidento 
pavaduotojas Lazaris Kaganovičius radijo klau
sytojus perspėjęs, pasakydamas: „Mes privalo
me tapti ne silpnesniais, bet stipresniais. Mes

dalis ligi šiol gaminto geriamo alkoholio kiekio. 
Alaus gamyba turi būti tridešimt procentų su
mažinama ir prilyginama 1940 metų gamybos 
kiekiui. 3) Ateityje kviečių turi būti išmalama 
80%, tuo tarpu kai ligi šiolei būdavo vidutiniš
kai išmalama 72%. Miltus teleidžiama parda
vinėti tik bėgamam civilių gyventojų pareika
lavimui. 4) Žemės ūkio ministerija Amerikoje 
kontroliuos malūnininkus ir kepėjus, urmo pre
kybininkų kviečių ir miltų sandėlius. 5) Maisto 
produktai turi pirmenybę prekių pristatyme 
geležinkeliais. 6) Amerikos žemės ūkio ministe
rija kontroliuos kviečių ir miltų eksportą, kad 
jis būtų nukreiptas j tas šalis, kuriose vargas 
didžiausias. 7) Dar šiais metais turi būti pa
kelta riebalų, aliejų, mėsos, sūrio, konservuoto 
pieno ir kitų pieno produktų gamyba. 8) JAV 
karo ir laivyno ministerijos parūpins maisto 
produktų transportui i Europą reikalingą laivų 
tonažą, o taip pat jį augalinės kilmės riebalų 
žaliavoms iš Filipinų atgabenti. 9) Žemės ūkio 
ministerija panaudos naujus metodus javams 
konservuoti, kad kaip galint daugiau pašarinių 
javų, kurie ligi šiolei buvo naudojami gyvulių 
ir paukščių šėrimui, panaudojus žmonių mai
tinimui.

DP Vokietijoje bus sutvarkyti pavasari
Cambridge, Mass, vasario 6 d. Associated 

Press kaip rašo The S and S, praneša, kad 
Valstybės departamento patarėjas skaičiuoja, 
jog Vokietijoje esančių išvietintųjų asmenų re
patrijavimas bus užbaigtas per šį pavasarį.

G. L. Warren, departamento patarėjas pa
bėgėlių ir DP reikalais, kalbėdamas Rodcliffe 
College Tarptautinių Santykių mokykloje, pa
sakė, jog naciai Vokietijoje vienu metu turėję 
8.500.000 vergų darbininkų.

Tiktai įvykdžius repatriaciją, galima bus 
nustatyti skaičių pabėgėlių, kurie negali ar ne
nori grįžti i savo buvusius kraštus, sako Warren.

Repatrijuotinų didžiausią grupę sudaro len
kai. Jų grąžinimas būdavęs atidedamas dėl di
delio rusų judėjimo rytų link ir dėl pragyveni
mo priemonių trūkumo Lenkijoje, sako jis.

Ukrainiečiai DP paneigia fašistiškumą
Augsburgas, vasario 5 d. The Stars and Stri

pes redakcijos narys W. Fanning rašo, kad 
ukrainiečių vadovas paneigia jiems primetamą 
fašistiskumą, kurį Ukrainos respublikos dele
gatas Mikola P. Bajan JT O-jos Socialės, hu
manitarinių ir kultūros reikalų komitete jiems 
primetė.

Be to, jis pareiškė, kad daugiau negu 50.000 
išvietintųjų ukrainiečių, iš kurių 3100 yra UN
RRos Somme kareivinėse, yra „baltieji ukrai
niečiai" ir jie negali grįžti i Sovietų respubliką. 
Kalbėtojas yra pareiškęs, jog jų problemai iš
spręsti esąs sudarytas tarptautinis komitetas. 
Šis komitetas savo vyr. būstinę turįs Londone 
ir yra. remiamas ukrainiečių, esančių Kanadoje, 
JAValstybėse, Belgijoje ir Argentinoje ir ieš
kąs priemonių užmegzti kontaktų su baltaisiais 
išvietintaisiais ukrainiečiais visoje Europoje.

Ukrainičių leidžiamas ir UNRRos cenzūruo
jamas laikraštis — Mūsų Gyvenimas — intelek
tualams suteikia kolektyvinį veikimą ir gauna 
didesnį bendradarbiavimą Britų zonoje negu 
Amerikiečių. Jie paneigia bet koki tvirtinimą, 
kad jie norį sovietišką Ukrainos respubliką nu
versti.

Ukrainos delegatas JTO pareiškė, kad UN
RRos stovyklose vakarinėje Vokietijos zonoje, 
Austrijoje, Italijoje ir Šveicarijoje siekiama 
Ukrainos „išvadavimo“. Jis pareiškė, jog šie 
žmonės esą profašistai ir priešingi sovietiškai 
Ukrainos respublikai. Bajanas reikalavo parem
ti Jugoslavijos pasiūlymą, kad JTO neužsiimtų 
su Europos pabėgėliais (išskyrus prancūzus ir 
ispanus) ir kad jų grąžinimas į jų kraštus būtų 
greitai įvykdytas.

Daugumas ukrainiečių pabėgėlių, kurie yra 
išsiblaškę po visą Europą, yra nuo 1926 metų, 
kada buvo kuriama sovietų Ukrainų respublika. 
Jų daugelis vadinasi lenkų ar čekų piliečiais, 
nes tuose kraštuose jų daugiausia yra buvę. 
Trūkstant pakankamos statistikos, sunku nusta
tyti jų pilietybes.

Pagal UNRRos pranešimą, ukrainiečiai yra 
atsisakę grįžti namo ir iki patvarkymo iš JT 
Organizacijos, turi būti jais šios organizacijos 
rūpinamasi.

turime neužmiršti, jog puolamas silpnesnis, o 
stipresniojo bijoma ir jis respektuojamas“.
AP iš Maskvos praneša, kad Sovietų Sąjungos 
prezidentas M. Kalininas Maskvos žurnale „Bol- 
ševik“ smarkiai puolė Britanijos ir Prancūzijos 
socialistus. Reikalaudamas studijuoti Lenino 
darbus ir priimti jo pastabas, jis palietė ir vo
kiečių socialdemokratus, nes jie tarnaują kapi
talistams.

D:Britanija per karą, siųsdama laivais daik
tus į Murmansko uostą, neteko 90 laivų iš 1531 
plaukusio laivo. Tarp jų buvo nuskandinti 2 
kreiseriai, 6 naikintuvai ir keletas mažesnių ka
ro laivų. Vokiečiai sakėsi esą nuskandinę 210 
prekybinių ir 65 karo laivus.

Slaptieji susitarimai atidengiami
Newyorkas, vasario 6 d. United Press pra

neša, kad Newyors Times korespondentas Cy
rus L. Sulzberger iš Marselio yra paskelbęs, jog 
buvęs britų ministeris pirmininkas Winston 
Churchillis ir Rusijos premjeras Josefas Stali
nas 1944 metų rudenį sudarę paktą, pagal kurį 
buvę pasiskirstyta įtakų sferomis. Pagal tą 
paktą Rusijos kontrolei pavesta Rumunija, o 
Britanijai — Graikija.

Toliau korespondentas rašo apie pridedamą 
susitarimą, „kuris yra mažiau žinomas“, bet ku
riuo Rusijai suteikiamas dominavimas Bulgari
joje ir pusėtina įtaka Joguslavijoje. Jis pareiš
kė, kad su tuo sutikę ir A. Edenas bei Molo
tovas.

Tas pat laikraštis pažymi, jog Prancūzijos 
komunistai spaudžią savo vyriausybę, kad ji 
padėtų karaliui Karoliui sugrįžti iš Brazilijos, 
nes Rusija norinti jį paremti į Rumunijos sostą, 
kaip kertinį akmenį komunicijai pravesti.

Naujoji atominė bomba
INS iš Wašingtono praneša, kad sen. Mil

lard Tydings (D.-Md.) yra pareiškęs, jog JA 
Valstybės esančios ištobulinosios tokius „nai
kinančius ginklus“, kurie „nustebins ir apkur
tins aukščiausios vaizduotės asmenis“.

Tydings radijo kalboje .pareiškė, kad pa
gerintos atominės bombos potencialumas yra 
neįtikinamas“.

Senatorius, Senato atominės energijos ko
mitete narys, nurodė, jog jis girdėjęs aukštą 
liudytoją atomo srities mokslininkų vadovą ir 
pasakė:

„Aišku, aš neturiu laisvės kalbėti apie tai, 
ką aš girdėjau ir kokia bus žinomos atominės 
bombos ateitis, kaip kad pasaulis yra... Bet 
man atrodo, kad mes turime dvi alternatyvas: 
arba mes turime turėti geriausią iš visų karo 
jėgą mūsų pačių apsaugai arba visos tautos turi 
nusiginkluoti ir tuo būdu padaryti jas negalin
čias kariauti“.

Ispanijos sosto pretendentas
Montreaux, sausio 20 d. INS praneša, kad 

Don Juanas, Ispanijos karaliaus Alfonso XIII 
sūnus ir Bourbonų pretendentas į Ispanijos sos
tą, griežtai paneigė savo pirmame interwiew, 
kad jis vedęs pasitarimus su Ispanijos dikta
torium gen. Franco.

Jis, viešbutyje užsirašęs Barcelonas kuni
gaikščiu, kaip praneša INS korespondentas, 
esąs nustebintas sklindančių apie jį pranešimų.

„Mano bendradarbiai ir aš darome visa, kas 
galima sukurti demokratiniam rėžimui, kuris 
bus pavydžiu po Britanijos, JAValstybių, Olan
dijos ir Skandinavijos kraštų“, pareiškė jis.

Nenori imigrantų
WaSingtonas, sausio 17 d. INS praneša, kad 

užsienio karų veteranų įstatymdavystės komi
tetas reikalauja iŠ kongreso uždrausti 10-čiai 
metų bet kokią imigraciją.

Rezoliucijoje sakoma, kad butų stoka vei
kianti karo veteranus ir kitus dirbančius pilie
čius ir kad šis klausimas negalės būti paleng
vintas mažiausiai per 10 metų. Jei imigracija 
nebūsianti uždrausta, sakoma rezoliucijoje, ve
teranai turėsią rungtyniauti dėl tinkamų butų 
su imigrantais.

Komitetas taip pat yra paprašęs kongresą 
„priešintis ir atsakyti bet kuriai užsienio vy
riausybei paskolų davimą“.

AP iš Madrido praneša, kad generalisimus 
F. Franko išleido dekretą, pagal kurį užsienio 
kapitalai pašalinami iš kino filmų pramonės.

Vokiečių policija bus apginkluota amerikie
tiškais šautuvais ir pistoletais.

JT 45 balsais yra nutarusios Ispaniją, kol 
ten esąs Franko rėžimas, nepriimti į JTOrgani- 
zaciją. Rezoliucija buvusi priimta pagal San- 
Franciško nutarimus, būtent: „valstybės, kurių 
rėžimai sudarqmi su ginkluotų krašto pajėgų 
pagalba ir — kurie kovoję prieš Jungtines Tau
tas“, negalį tapti Jungtinių Tautų nariais, „kol 
šie rėžimai viešpatauja“.

Iš WaSingtono (NZ) praneša, kad pagal JA 
Valstybių jūrų ministerijos skelbimą, JAVals
tybės yra pasiryžusios vieną iš septynių poka
rinių flotilijų laikyti Viduržemio jūroje. Jos 
vadu numatomas admirolas Henry K. Hewitt.

AP iš Londono praneša, kad Budapešto ra
dijas yra pranešęs, jog Vengrija organizuoja 
savo armiją iš 25.000—30.000 vyrų ir 1800 kari
ninkų. kurie saugotų savo krašte taiką.

Austrijos vyriausybė norinti gauti teisę cen
zūruoti Sąjungininkų piliečių siunčiamus pra
nešimus iš Austrijos.

Churchillis JAValstybėse spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad „mes finansiniai esame blo
giausioje padėtyje iš visų tautų. Net ir tie kraš
tai, kurie buvo karo paliesti, nebuvo taip sun
kiai finansiškai išsemti. Šie pinigai, kurių mes 
paprašėme, reikalingi drabužiams, maistui ir 
mūsų krašto atstatymui. Mes turime šią pas
kolą gauti, nes mūsų finansai yra išnaudoti“.

Italija nori gauti paskolos laivynui atstatyti 
UP iš WaSingtono praneša, kad JAValstybės 
ir D.Britanija nori padėti Italijai savo prekybi
nį laivyną atstatyti.

Pagal gautus šaltinius, Italijos linijinius laivus 
numatoma grąžinti atgal, kad tuo padėta eko-. 
nominį gyvenimą pagerinti.

JAValstybės nori siųsti Vokietijai medvil
nės. Nors detalės dar nėsančios paruoštos, bet 
karo departamentas yra paprašęs išsiųsti 50.0IX) 
balų medvilnės Vokietijai ir didelį kiekį Japo
nijai.

Naujasis vaistas, streptomycinas, teigiamai 
veikiąs džiova sergančiuosius. Greta penicili
no, streptomycinas bus naujas laimėjimas žmo
nijos sveikatingumi palaikyti ir su ligomis ko
voti.

Anglijos ir JAValstybių vyriausybės pripa
žino dabartinė Jugoslavijos respubliką, tuo bū
du atsisakydamos nuo monarchijos atstatymo 
rėmimo. JAValstybės, pripažindamos esamą 
Jugoslavijos vyriausybę, patiekė visą eilę są
lygų. kurias Jugoslavijos vyriausybė turės iš
pildyti.

JAValstybių spauda nepatenkinta vyriausy
bės žygiu — Jugoslavijos Tito vyriausybės 
pripažinimu. Kai kurie laikraščiai šią politiką 
labai smarkiai puola. Pavz., New York World 
— Telegram rašo, kad „bet kuriuo atveju yra 
didelis smūgis Sąjungininkų Atlanto Chartos Ir 
Jungtinių Tautų Organizacijos principams".

Reparacijų komisija Paryžiuje savo darbą 
baigė. Reparacijos iš vakarinės ir pietinės Vo
kietijos sričių paskirstytos taip: JAValstybės 
ir Anglija gauna po 28%, Prancūzija — 16%, 
gi liksioji dalis — 28% — paskirstyta tarp ma
žųjų tautų: Belgijos, Olandijos, Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos. Kanados ir kt.

Prancūzijos ministerio Montel pareiškimu, 
280.000 prancūzų, karo belaisvių ir išvežtųjų, 
esą laikomi žuvusiais ir 250.000 asmenų Pran
cūzijoje gyveną be nuolatinės gyvenamosios 
vietos.

----O—
Belgijos parlamentas paleistas. Naujo par

lamento rinkimai numatyta vasario 17 d.

28 lėktuvų fabrikai Bavarijoje bus sunai
kinti, kai tik iš jų išmontuos mašinas ir įrankius, 
kurie bus naudojami kaip reparacijų turtas.

Frizų gyventojai bijo bandymų Helgolandų 
salose, nes jie maną, kad ten būsią naudojamos 
atominės bombos. D.Britanijai būsianti pasiųsta 
protesto nota, reikalaujant kad Helgoland© sa
lose tokių bandymų nebūtų daroma.

AP iš Ispanijos praneša, kąd ji iš JAVals
tybių perka nuo 44 iki 54 lėktuvų, iš kurių 3 
jau yra gauti. Jie būsią naudojami komerci- 
niems tikslams.

UP iš Romos praneša, kad karalius Vikto
ras Emanuelis ketinąs atsisakyti sosto ir jį ati
duoti Neapolio princui, devynerių metų sūnė
nui. Be to, pranašaujama, kad karališkasis dva
ras įsikursiąs Milane. Milanas numatomas Ita
lijos sostine, nes jei bažnyčia būsianti atskirta 
nuo valstybės, Roma ir nebebusianti sostine.

Japonijoje prasidės karo kaltininkų byla. 
Joje kaltinamas 1.101 asmuo.

Austrijos vyriausybė paskyrė naujus pasiun
tinius į Wašingtoną, Londoną ir Paryžių.

MacArthuras uždraudė Japonams pardavi
nėti savo dukteris į paleistuvystės namus.

Pagal Maskvos radiją, UP iš Londono pra
neša, kad Albanijoje esą padaryta, daug areštų, 
nes buvęs susektas sąmokslas prieš esamą vy
riausybę, kurią norėta nuversti.

Ispanija nori iš JAValstybių pirkti Europoje 
esančių karo medžiagų perteklių už 10 milijonų 
dolerių. Numatoma pirkti lėktuvų, autoveži- 
mams padangų ir p.

D.Britanija siųs savo kariuomenę į Japoniją 
paskirtų sričių okupuoti, praneša AP iš Lon
dono. Okupacinė kariuomenė bus gen. Mac Ar
thur© žinioje.

INS iš Buenos Aires praneša, kad Argento- 
noje vidaus politika esanti kritiška.

Apygardinis suvažiavimas
Vasario 9 ir 10 d. d. Mūnchene, Lamontstr. 

21, įvyko Mūncheno apygardos Lietuvių stovyk
lų pirmininkų ir kapelionų suvažiavimas. Po 
atidarymo kalbos Apygardos Pirmininkas dr. 
Kalvaitis prezidiuman pakvietė kan. Steponaitį, 
p. Ignatonį, p. Vembrę ir inž. Baublį šio su
važiavimo sekretoriumi. Suvažiavimo tikslas 
buvo painformuoti dalyvius apie Lietuvių Są
jungos persiorganizavimą į Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenę ir išsiaiškinti apie pasitaikančius 
stovyklinio gyvenimo nenormalumus. Ypatin
gai visus suįdomino dr. Mačiulio paskaita, kurį 
išryškino visas dabartinio gyvenimo negeroves. 
Prelegentas šia paskaita skatino visus inteli
gentus visuomenininkus dėti visas galimas pas
tangas savo tautiečių moralei kelti. Šios pas
kaitos santrauką dėl savo aktualumo duosime 
sekančiame numeryje.

Suvažiavimo dalyviai turėjo malonios pro
gos išgirsti ir pamatyti ČIURLINIO ansamblį, 
kuris mūneheniečiams tuo metu davė kelis kon
certus. Kaip pats vadovas p. Mikulskis suva
žiavimo dalyviams pranešė, ansamblis išvažiuo
jąs koncertuoti anglų zonon, kur bus anglų ka
riuomenės svečiu.
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