
Darbo klausimu
Vienu daugiausiai mus dominančių klausi

mų buvo ir tebėra tai, kaip bus tvarkomas to
lesnis mūsų gyvenimas. Juk prieš beveik me
tus, pradėję telktis stovyklose, dauguma buvo 
tos minties, kad ir mūsų klausimas, jeigu ir ne 
taip greit, kaip kitų benamiu tremtinių, išsispręs 
mums pageidaujama prasme, o mūsų stovykli
nis gyvenimas tebus tik laikinis poilsis prieš 
kelionę i savo namus. Deja, tos viltys nepa
sitvirtino, ir mes prieš savo norą buvome pri
versti tokioje būklėje pasilikti nenumatytai il
gesnį laiką.

- Stovyklinei būklei užsitęsus ir pasikeitimų 
nesimatant. vis kilo klausimas, kas bus toliau su 
mumis. Paskutinioju metu mūsų tremtinių sto
vyklose buvo plačiai ir gyvai kalbama apie tai, 
kad artimiausiu metu gali tekti keltis į naujas 

-vietas, kuriose turėtų susikoncentruoti didžioji 
lietuvių tremtinių dalis Ir tenai su išauštančiu 
pavasariu įsijungti į darbą. Tokioms kalboms 
pasklisti buvo ir pagrindas: Unros pareigūnai, 
kada su jais kalbėjosi mūsų atsakingi asmens, 
buvo patys tokias sugestijas mūsų adresu pa
reiškę. Besiruošiant tokioms galimybėms, ati
tinkami mūsų asmens buvo parengę tokiam per
sikėlimui ir į darbą įsijungimui metmenis. Be
teko tik laukti reikiamo patvarkymo, kad galė
tume pradėti, anot pranešėjų, naujose vietose 
kurtis, pereiti į pusiau normalų gyvenimą ir 
dirbdami laukti situacijos, grįžę visomis jėgo
mis imtis atstatomojo darbo savame krašte.

Kaip daugelis visokių planų prasideda ir bai
giasi planavimo stadija, taip deja atsitiko ir su 
šiuo. Ir štai šiomis dienomis mus pasiekė tikros 
žinios, patvirtinančios, kad bet kurie iškeldini
mo ar naujo įkurdinimo planai, susidūrę su vi
sa eile formalių ir technikinių kliūčių, nebebus 
įgyvendinami. Atsieit, pasiliksime ir toliau 
maždaug tose vietose, kur dabar gyvename, ta
čiau Čia jau turėsime įsitraukti į darbą. Be 
abejo, betvarkant stovyklų tinklą ir bespren
džiant darbo klausimą, gali tekti vienai ar kitai 
bendruomenei pajudėti, bet tai tebus tik vie
tinio/ bet ne bendro pobūdžio perkėlimas, kuris 
platesnių tremtinių masių nebepalies.

Tačiau kitas reikalas — darbas, kaip įsak
miai nurodoma mus globojančių pareigūnų, bus 
tvarkomas taip, kaip anksčiau buvo numatyta. 
Atsieit, artimiausiu metu į darbą turėsime įsi
traukti visi. Skaitydamiesi su tuo faktu, jau 
dabar turime atitinkamai pasiruošti ir susivar- 
kyti. Darbas, kaip teisingai pastebima, yra 
druska: jis saugo žmogų nuo sugedimo ir pri
duoda jo gyvenimui skonį. Jis ir tremtinių gy
venimui gali turėti tik teigiamos reikšmės. 
Smulkmenų apie tai. kaip jis bus paskirstytas, 
tuo tarpu dar neturime. Jos turi paaiškėti ne
tolimoje ateityje. Dabar težinoma tik tiek, kad 
bus stengiamasi jo parūpinti pačiose stovyklose 
ar už jų ribų, dirbančiais bus užskaitomi visi 
tie. kurie lanko specialias mokyklas ar kursus.

Būdami pakankamai apdairūs ir supratę rei
kalą, galėtume pareikšti nemaža iniciatyvos ir 
darbo klausimui išspręsti taip, kad iš to būtų 
daugiausia naudos tiek mums patiems tiek mū
sų kraštui. Nekartą buvome pasisakę už reika
lą mokytis ir ruošti atitinkamus kursus kalboms 
ar specialybei pramokti. Mokymasis, kaip ma
tėme, užskaitomas darbu, o tam sudaromos ir 
minimalios sąlygos. Tad, kur tik sąlygos šiek 
tiek leidžia, turėtų būti mokymasis pastatytas 
pačioje pirmoje vietoje. Antra vertus didesnė 
tremtinių dalis gaus progos įsitraukti į darbą 
ten, kur anksčiau buvo dirbama kariškių, kurie 
dabar stengiamasi pakeisti civiliais, kaip infor
mavome praeitą kartą. Trečioji tremtinių dalis 
paliks darbe, kuris skiriamas pačiam tremtinių 
gyvenimui tvarkyti, bendruomenėms adminis
truoti, jų švietimo, auklėjimo, kultūrinimo rei
kalams vykdyti. Bus surastas, be abejo, darbas 
ir visiems kitiems, kurie nespės ar neras progos 
į aukščiau išdėstytas dirbančiųjų kategorijas 
Įsilieti

Vienaip ar kitaip darbo reikalui išsispren- 
dus, turėtume visuomet prisiminti, kad šiandien 
atskirų asmenų interesai tarpusavyje ir kartu 

■bu- visos lietuvių bendruomenės interesais yra 
susipynę ir sutapę daugiau, negu kada nors pa
našiai yra buvę. Gyvendami stovyklinėse są
lygose tą geriausiai jaučiame. Bet koks neap
galvotas ar neapdairus vieno pasielgimas žaibo 
greitumu atsiliepia platesniu mastu ir pakenkia 
bendram visų reikalui. Neatrodo, kad būtų 
naudinga kirsti šaką, ant kurios pats kirtėjas 
sėdi. Drausmė, susiklausymas, sąžiningumas, 
pareigingumas ir pagaliau visuomeniškumas 
šiandien turėtų būti kelrodžiu visiems visiems: 
ir tiems, kuriuos kad ir mažiausios bendruome
nės pasirinko vadovauti, ir tiems, kuriuos vado
vaujantieji pasikvietė pagalbiniams darbams at
likti ir pagaliau tiems, kurie kaip atskiros da
lelės sudaro tremtiniu bendruomenės šeimą.

Amerikos lietuviai laisvės akcijoje
„Vienybėje“ redaktorius Juozas Tysliava ra

šo: „— Šiomis dienomis man teko matyti vė
liausiai išleistą Sovietų Sąjungos žemėlapį. Aiš
ku, kad Šiame žemėlapyje ta pačia spalva, bet 
stora juoda linija atskirai pažymėtos ir „trys 
tarybinės“ Pabaltijo respublikos Ir štai. Lie
tuvos socialistinė respublika — su Vilnium. 
Kaunu, Klaipėda, Tilže ir Karaliaučium...

Lietuvos Ministeris Vašingtone Paulius Žadeikis su Pijumi J. Žiuriu (jo dešinėje) ir Antanu 
Oliu (kairėje) prieš priėmimą Jungtinių Valstybių Kongreso narių garbei. Ministerio įnašas 

Lietuvos laisvės akcijoje yra žymus '

®iBBČigsasisB klausimai E'yškėfa
Paskutiniai politiniai įvykiai Irane, Mandžū- 

rijoje. Balkanuose. Indijoje. Ispanijoje ir kt. 
labai domina visus, ir kiekvienas su didžiausiu 
dėmesiu seka, kas bus toliau? Tarptautinės po
litikos padėties kreivoji daro staigius lūžius. 
Si kreivoji tai kyla aukštyn, tai krenta žemyn. 
Ypąč jos lūžiai pasireiškė paskutiniu metu Ira- 
no-Persijos ginče, kada Rusijos atstovas: ne- 
pravedęs savo vyriausybės duotų nurodymų 
dėl Irano skundo atidėjimo, turėjo posėdžių 
sale apleisti. Tokio įvykio nereikia perdaug 
lengvai vertinti. Šiame žygyje glūdi pasaulio 
galybių interesų susikirtimas ir „nervų karo“, 
jei taip galima pasakyti, bandymas.

Irano-Rusijos ginčas nesprendžiamas vienų 
diplomatų kabinetuose. . Atsidūręs JTautų fo
rume, atskleidžia pasaulio viešumai atskirų tau
tų siekimus. Irane klausimas ganą aiškiai iš
ryškino JAValstybių užsienių politikos sieki
mus ir parodė, kad JAValstybės pajėgia, ir 
drįsta pasakyti teisybės žodį.

Mandžūrijoje įvykiai, atrodo, vyksta mažiau 
įtemptai. Kinijos užsienių reikalų ministeris pa
reiškė, jog esanti gauta iš Sovietų nota, pagal 
kurią jie pasižada savo kariuomenę atitraukti 
nevėliau kaip iki balandžio mėn. 30 d. Iš kitos 
pusės, kinų spauda praneša, kad šiaurinėje 
Mandžūrijos dalyje laukiama susidūrimo su ko
munistais. Kaip Mandžūrijos reikalai susitvar
kys, sunku spėti, tai pareis nuo bendros tarp
tautinės padėties.

Nemaža dėmesio reikia atkreipti ir į Vo
kietijoje vykstančią partinę kovą. Ji vyksta ne 
tik tų pačių partijų vadų tarpe, Ji dar labiau 
vyksta jų užnugariuose. Rytuose remia komu
nistinį sparną, vakaruose — dešinįjį ir vidurinį. 
Ypač ši kova ryški tarp komunistų ir social
demokratų partijų. Komunistai, būdami mažu
moje, deda visas pastangas ir pavartoja visas 
galimas priemones, kad šios abi partijos susi
jungtų į vieną bloką ir kad komunistai galėtų 
paimti vadovavimą. Tai toks komunistų parti
jos susijungimo tikslas. Įvykę Berlyne balsavi
mai parodė, kad socialdemokratai (82%) susi
jungti nenori. Panaši susijungimo akcija»vyksta 
ir Anglijoje, bet komunistų pasiūlymai susilau
kia griežto pasipriešinimo.

Graikijos rinkimai
Šių metų kovo 31 d. įvyko visuotini rinki 

mai. Tai pirmieji rinkimai nuo 1936 metų. Dėl 
rinkimų atidėjimo vyko didelė kova. Ypač ko
vojo dėl rinkimų atidėjimo kairysis sparnas. 
Tačiau rojalistai norėjo greičiau tų rinkimų. 
Jų pageidavo ir D. Britanija, norėdama sutvar

Keista, kad iki šiol apie tai nė žodžio lietuviš
kuose bolševikų laikraščiuose.“ Reikia pažy
mėti, kad ir čia gyvenantiems niekad neteko 
girdėti, kad Lietuvai iš SSSR pusės būtų tos 
sritys jau priskirtos.

„Dirvoje". „Amerikos Lietuvyje“ ir „Vie
nybėje“ šiuo metu didelė akcija, kad visi siun
tinėtų laiškus senatoriam* ir kongreso nariams 

kyti kraštą, atiduoti valdymą į tautos rinktų 
atstovų rankas ir patiems pasitraukti, kad ne
darytų kas nors berekalingų priekaištų. Sovie
tų Sąjunga, kaip ir komunistai Graikijoje, taip 
pat norėjo rinkimų atidėjimo.

Rinkimus stebėjo trijų didžiųjų valstybių —- 
Prancūzijos, Amerikos ir D. Britanijos — atsto
vai, tik Sovietai atsisakė dalyvauti rinkimų ste
bėjime.

Rinkimų metu buvo susidūrimų. Solonikuose 
puolė ginkluoti komunistai, per puolimą buvę 
užmuštų. Ir kitose vietose buvę trukdymų iš 
kairiojo sparno, tačiau balsavimai vyko, paly
ginti, gerai. Balsavimuose dalyvavę apie 70% 
turėjusių teisę balsuoti. Tikimasi, kad rinki
mus bus laimėję rojalistai.

Prancūzijos politikos siekimai
Prancūzijos prezidentas Felix Gouin pareiš

kė, kaip praneša Stars and Stripes biuras iš Pa
ryžiaus, kad Prancūzijos svarbiausi reikalavi
mai tarptautinėje arenoje esą šie:

1) Finansinė parama iš JAValstybių,
2) Sutarties sudarymas su D. Britanija, kad 

išbalansuotų panašų susitarimą su Rusi
ja ir

3) Sutvarkymas Ruhro, Rheino ir Saaro sri
čių klausimų taip, kad Prancūzijos atei
ties saugumas būtų užtikrintas.

šiuo metu Prancūzijos ūkio atstatymui svar
biausias klausimas yra kreditų sutvarkymas. 
Visos viltys dedamos į Blumo misiją JAVals- 
tybėse dėl paskolos gavimo. Sutarties sudary
mas su D.Britanija, kaip buvo pranešta, atpalai
duotų nuo Jungimosi į du blokus ir atsvertų 
Sovietų-Prancūzų paktą.

Dėl Rheino sričių atskyrimo nuo Vokietijos 
Prancūzija pradeda atsisakyti, jeigu būtų už
tikrintas jos tarptautinis saugumas, kontroliuo
jant karo patencionalą — Rheino sritį. Atsieit, 
Prancūzija nuo Vokietijos padalinimo politikos 
pradeda atsisakyti.

Irane vyksta kovos
UP iš Teherano praneša, kad nauja Koowe- 

leh partija yra sudariusi autonominę vyriausy
bę ir proklamavusi Kurdistano respubliką. Ši 
naujoji vyriausybė, iš tikrųjų, buvusi sudary
ta prieš keletą savaičių; ji nukreipusi puolimą 
į Saggiz miestą. Kiti du miestai taip pat puo
lami.

Netoli sukilimo srities stovinčios stiprios 
rusų jėgos. Spėjama, kad naujosios vyriausy
bės vadas Muilą Mustafa esąs sovietų remia
mas. Mustafa kilimo irakietis. Jau pernai rug-

dėl pravedimo Edward E. Kelly — Raymond 
E. Willie rezoliucijų. Minėtų laikraščių skaity
tojai ir visi lietuviai raginami: „Dabar prieš 
mūsų akis stovi vienas svarbus darbas, kuris 
yra bene lengviausias mums atlikti — tai pra- 
vedimas S.S. Kongrese senatoriaus Willis Se
nate Con. Resolutio 40, ir Atstovo Kelly House 
Resolution No. 390.“ Toliau tuose raginimuos^ 
randame: „Tas darbas yra lengvas todėl kad 
reikalinga tik parašyti laišką ar atvirutę savo 
Distrikto Kongresmenui ir sąvo valstijos abiem 
Senatoriams.“ Blogiau mokantiems angliškai 
rašyti pridėta ir dviejų laiškų pavyzdžiai. Baig
dami paraginimus rašo: „Neužtenka, kad patys 
lietuviai rašys tuos laiškus, reikalinga, kad ra
šytų ir kitų tautų balsuotojai ir jūsų draugai 
amerikiečiai. „Dėl tų rezoliucijų pravedimo 
randame „Dirvoje“ tokį rašinį: „Lietuvių pri
tarimas Willis — Kelly rezoliucijai auga dieną 
iš dienos. Nežiūrint kai kurių mūsų politikierių 
priešingų balsų, didžioji Amerikos visuomenės 
dalis ryžtingai pasisako už tą Amerikos kon
grese iškeltą Lietuvos laisvės akciją. Kiekvie
nam yra aišku, kad palankus Amerikos kongre
so žodis šiandien Lietuvai yra labiau reikalin
gas, negu bet kada anksčiau "

„Naujienose“ Ant. Vaivada, daug kam iš 
' lietuvių tremtinių pažįstamas, kaip Amerikos 
kariuomenes karininkas, spausdina savo prisi
minimus iš karo įspūdžių Europoje — „Su Jeo- 

I pu ir Palapine". Prisiminimuose nemaža vietos 
skiriama susitikimams su lietuviais aprašyti.

Amerikos lietuvių laikraščiuose pastaruoju 
metu daug žinių spausdinama iš Lietuvos. Vie
nos iš tų žinių gautos tiesioginiai iš žmonių 
išvykusių Lietuvos, kitos imamos iš Amerikos 

| lietuvių komunistinės spaudos. Nemažai spaus- 
I dina ir iš Lietuvos gautų laiškų. Laiškuose nie- 
I ko ypatingo negalima pastebėti — jie labai at- 
. sargūs, apgalvoti. Žinios Lietuvoje tokio pat 

stiliaus, kaip ir 1940 metų pavasarį
[ Šiais metais Amerikos lietuviai Nepriklau- 
; somybės šventę atšventė nepaprastai iškilmin- 
j gai. Visose kolonijose buvo iškilmingi aktai, 
koncertai ir kitokie pobūviai. Dr. V. B.

piūčio mėn. jis kėlęs panašius maištus, tačiau 
nuslopinus jo organizuotą sukilimą, jis pabė
gęs į sovietų okupuotą sritį.

Irano generalinio štabo karininkai yra pa
reiškę, kad trys Irano įgulos netoli Irako sie
nos kaunasi su kurdais. Kurdų skaičiuojama 
apie 3000. Kaip žurnalistams pranešama, kovos 
vykstančios prie Sardasht, Benah ir Saggiz 
miestų jau daugiau kaip savaitė.

AP iš Teherano praneša, kad, kaip štabo 
karininkas pareiškęs, susidūrimai tarp kuru ir 
Irano karių dalinių vyksta. Kurdų kovos tiks
las esąs atkirsti svarbų tiltą, esantį tarp dviejų 
pasienio postų.

Tuo tarpu rusų kariuomenės vilkstinės trau
kiančios rytų kryptimi per kalnus Pahlevi uosto 
link. Kartu vykstą sunkvežimiai, prikrauti 
amunicijos, maisto, įrengimų ir smulkiosios ar
tilerijos grupės.

Komisarų vietoje - ministerial
AP iš Maskvos praneša, kad Sovietų Są

jungoje komisarų vietoje bus ministerial. Sta
linui buvo pavesta sudaryti ministerių kabine
tą. Jis pats pasilieka ministerių pirmininku.

I. Kalininas Iš savo pareigų pasitraukė ir jo 
vieton aukščiausiosios tarybos pirmininku iš
rinktas Nikolai N. Šventikas. Kalininas pirmi
ninko pareigas ėjo 27 metus.

V. M. Molotovas perrinktas ministerių ka
bineto vicepremjeru ir užsienių reikalų minis- 
teriu. Be Molotovo, paskirti dar septyni mi
nisterio pirmininko pavaduotojai: maršalas L. 
P. Berija, buvęs vidaus reikalų ministeris ir 
Stalino įpėdinis, A. I. Mikojanas — užsienių 
prekybos ministeris, M. Voznesenskis — vals
tybės plano komisijos pirmininkas, maršalas 
K. Vorošilovas, Andrėj Andriejevas, Lazar 
Kaganovičius ir A. N. Kozyginas.

Vidaus reikalų ministerių yra gen. pulk. N. 
Kruglovas, žemės ūkio mjnisteriu — I. A. Be
nediktovas.

Aukščiausiosios tarybos prezidiumą sudarys 
nebe 24, bet 15 asmenų. Viso sudaryta 48 mi
nisterijos su 54 ministeriais,, kurių penki yra 
be portfelių.

Buvęs Sovietų ambasadorius Londone ir vė
liau užsienių reikalų ministerio pavaduotojas 
Maiskis dabar naujame kabinete neminimas, 
nes užsienių reikalų ministerio pavaduotojais 
paskirti šie asmenys: Višinskis. Dekanozovas, 
Lozovskis ir Litvinovas.

Atominių bombų gamyoa
Naujorkas, kovo 31 d. AP. Atstovas Hugh 

De Lacy (D. Wash.) pąreiškė. jog JAValstybės 
turinčios pasigaminusios 1500 atominių bombų 
ir jų gamyba tęsiama.
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Lietuviu gyvenimas

Raudonasis Kryžius globoja lietuvius Danijoje
šiuo metu lietuvių Danijoje priskaitona kiek 

daugiau kaip 2000. Į Daniją jie pateko daugiau
sia ii Piliau — Dancigo — Gdynės apsupimo. Jų 
kelias ii to apsupimo buvo nepaprastai sunkus 
ir kruvinas. Vyrus į laivus vokiečiai priimdavo 
tik sužeistus. Moterims taip pat buvo daug 
vargo, nes pirmoj eilėj į laivus galėjo sėsti vo
kiečiai. To baisaus bėgimo metu vokiškas bru
talumas pasireiškė pačioje savo didybėje.

Lietuvių tarpe šiuo metu yra ir 700 Klaipė
dos krašto gyventojų. Jie visi apgyvendinti 
šešiose stovyklose. Jų viena skirta išimtinai tik 
lietuviams, kurių ten yra per pusantro tūkstan
čio. Kita stovykla yra specialiai pavesta lietu
viams akademikams. Čia daugiausia susipietę 
lietuvių ir latvių inteligentijos. Kai kuriose sto
vyklose gyvenamos patalpos blogos.

Lietuvių reikalams danų, alijantų ir kitų 
įstaigose atstovauti, kultūriniems. religiniems 
ir ekonominiems reikalams tvarkyti yra įsistei
gę šie vienetai: Lietuvių Komitetas Danijoje, 
Lietuvių — Danų, šalpos Komitetas ir Pabaltijo 
Komitetas. Lietuvių — Danų Komitetas yra dau
giausia nuveikęs. Ji remia daugelis įtakingų da
nų. Jo iniciatyva buvo surinkta nemaža aukų, 
o studentams daug padėta įstojant į aukštąsias 
mokyklas. Visuose Komitetuose iš lietuvių di
džiausią veiklumą rodo ir visą darbą judina 
M. Brakas.

Vienoje stovykloje veikia 5 skyrių pradžios 
mokykla. Ja lanko per pusantro Šimto moki
nių. Mokymo darbas ir mokytojams ir moki
niams, neturint reikiamų vadovėlių, labai sun
kus. Suaugusiems organizuojami švietimo kur
sai. Veikia danų, anglų ir ispanų kalbų kursai.

Maistas, kurį lietuviai gauna Danijoje, ka
lorijų atžvilgiu yra pakankamas. Maitina Da
nijos Raudonasis Kryžius. Vaikams ir moti
noms labai trūksta vitaminų. Dažnos materia- 
nės paramos sulaukiama iš Amerikos lietuvių.

Lietuvių santykiai su danų visuomene bei 
paskirais asmeninims gana geri, tačiau to ne
galima pasakyti apie oficialias valdžios įstaigas, 
nes šios dažnais atvejais laviruoja, kaip ir Šve
dija.

Švedijos lietuviai organizuojasi
• Šių metų pradžioje Stokholme įvyko Lietu
vių Draugijos Švedijoje steigiamasis susirinka
mas. Jame gausiai dalyvavo Stokholme ir ki
tose Švedijos vietose gyvenantieji lietuviai. 
Į Draugijos valdybą išrinkta: prof. Kazlauskas 
(jam atiteko ir pirmininko pareigos), inž. Ma- 
liška, p. Dailidienė, Tgn. Šeinius ir stud. Ged
minas. Steigiamajame susirinkime į Draugiją 
nariais įsirašė 33 lietuviai.
• Sausio viduryje išrinkta ir nauja Švedijoje 
studijuojančių lietuvių studentų atstovybė. Ji 
apima visus tris Švedijos universitetus, kuriuo
se studijuoja lietuviai studentai: Stokholmo, 
Goeteburgo ir Upsalos. Į atstovybę išrinkti 
šie studentai: Varnauskas, Šaulys, Augutis, Ma
žeika ir Lapė Reikia pasidžiaugti, kad į mo
kyklas pateko visi studentai. iŠ šalpos komi
teto studentai gauna stipendijas. Dabartiniu 
metu jas gauna 24 studentai, kurių 5 studijuoja 
medicinos fakultete, 8 — technikos, 6 — įvai-

. riuose technikos institutuose, 2 — dantų tech
nikos institute ir 3 — privačiose pritaikonjojo 
meno studijose.
• Švedijoje leidžiamas lietuvių laikraštis „Sve
tur“ praneša, kad savu laiku internuoti pabal
tijiečiai išduoti rusams. Iš Švedijos juos išga
beno laivas „Bielostrov“-sausio 23 d. Tas pats 
laivas kiek anksčiau yra išvežęs ir internuotuo

sius vokiečius. Vienas latvis nusižudė. Kas su 
internuotaisiais atsitiko laive — mes tegalime 
tik spėlioti, bet turime pagrindo galvoti, kad 
į krantą jų nedaug gyvų teišlipo. Švedijoje pa
likta tik labai maža dalis internuotųjų, t. y., tik 
tie, kurie įrodė, kad jie nebuvo vokiečių armi
jos kariai.

Apie paskutiniąją internuotųjų padėtį atei
na tokios žinios. Internuotieji jautė, kaip šve
dai ketina su jais pasielgti. Prieš išduodant, 
dvasiškiams buvo leista atlaikyti pamaldas, bet 
ir tai vyko stiprioje policijos priežiūroje, kad 
dvasiškai su jais nesikalbėtų. Didelė išduotųjų 
dauguma bandė visokiausiomis priemonėmis 
nusižudyti. Pabaltijiečių internuotųjų vadas 
Dr. Eidfusas rado progos „Sv. D.“ bendradar
biui pasakyti: „Vienintėlis mano nusikaltimas 
yra mano tėvų žemės meilė." Išduotųjų jau
niausias buvo vos 16 metų sulaukęs jaunuolis.

ANSBACHAS
Ansbache (Mittelfranken) iš anksčiau gyve

no apie 50 lietuvių. Praeitų metų birželio pa
baigoje čai atvežta apie 500 lietuvių iš Tiurin- 
gijos, kurie apgyvendinti apylinkėse pas ūki
ninkus. Ilgainiui didelė dalis šių lietuvių per
sikėlė miestan, kita dalis į įvairias stovyklas, 
įsteigtoje pabaltijiečių stovykloje Ansbache ap
sigyveno arti 100 lietuvių. Praeitų metų pabai
goje į čia buvo perkelta Niurnbergo pabaltijie
čių stovykla su 600 lietuvių.

Nuo balandžio 1 d. visas maistas bus gau
namas iš UNRRA. Lietuvių mieste dabartiniu 
metu apie 40. Apie kokį nors lietuvių komitetą 
čia nėra kalbos: prieš metus ar kiek laiko buvo 
rinktas, bet kas jį sudaro — niekas nežino. 
Kultūrinės vaiklos jokios. Tarp mieste priva
čiai įsikūrusių ir stovyklose gyvenančių lietu
vių organizacinio ryšio nėra jokio. Nėra tokio 
ryšio ir tarp abiejose stovyklose gyvenančių 
lietuvių. Taip pat jokio ženklo apie kultūrinę 
veiklą ir pas DP Camp Gymnasium gyvenan
čius lietuvius.

DP Camp Hindenburg Post veikia lietuvių 
bažnyčia, pradžios mokykla, gimnazija, skautai, 
choras (turėjęs kelis gražius pasirodymus), lei
džiamas sieninis laikraštis — čia, nors ir sunkiai, 
dirbama ir daroma pažanga. Gaila tik, kad ir 
iš tos stovyklos lietuvių pusės nieko nėra da
roma mieste gyvenantiems lietuviams įtraukti 
į savo kultūrini ratelį.

Be lietuvių, Ansbache, privačiuose butuose, 
gyvena dar apie 1500 svetimšalių — 27 tauty
bių. Tačiau UNRRA globoja tik pabaltijiečius, 
lenkus ir ukrainiečius, kiti gi ta globa neturi 
galimybės pasinaudoti.

BUXTEHUDE
• Š. m. kovo 3 d. Buxtehudės lietuvių stovy
klą :•( lankė Montgomery stovyklos lietuvių 
dramos sekcija, suvaidinusi J. Vedegio 4 v. 
istorinę dramą „Kunigaikštytė Galinda". Vai
dinimas puikiai pavyko, juo gėrėjosi pilna 
Bahnhofs-Hotel salė. Daug buvo ir kitataučių. 
Laukiame panašių svečių dažniau.
• Š. m. kovo 4 d. Buxtehudės lietuvių stovy
klos pradž. mokykla surengė Šv. Kazimiero die
nos minėjimą. Prie scenoj išsirikiavusio moki
nių choro mkt. čirvinskaitė supažindino publi
ką su Šv. Kazimiero biografija bei svarbesniais 
Jo gyvenimo bruožais. Po to mokinių choras 
kartu su visa publika sugiedojo Lietuvos Him
ną. Vėliau chorelis sudainavo keletą patrioti
nių dainelių ir mokiniai atliko įdomią ir įvairią 
meninę programą. J. Mikalauskas

KEMPTENAS
• šv. Kazimiero dieną 67 skautai-kandidatai 
davė skauto įžodį ir tapo tikrais skautais. Ka
klaraiščių užrišimo ceremoniją atlikto UNRRA 
atstovė Miss Hughes, prof. Kolupaila, prof. 
Paltarokas ir tuntininkas. Iškilmėse dalyvavo 
keletas svečių Iš UNRRA ir lenkų skautų at
stovai.
• Kovo 6 d. Kempteno skautų Kęstučio drau
govė lankėsi Augsburge. UNRRA buvo kelio
nei išrūpinusi atskirą vagoną.
• Sulaukusi 80 metų, kovo 9 d. mirė Barbora 
Orandienė, kilusi nuo Viekšnių.
• Pirmąją šoferių kursų laidą lankė 147 klau
sytojai. Egzaminus laikė 101, o išlaikė 84. Su
daryta nauja grupė.
• Rašytojas Anatolijus Kairys yra paruošęs 
poezijos rinkinį „Blaškomi Lapai". Rinkinys 
jau spausdinamas.
• Kovo 14 d. didžiojoje Komhauso salėje įvy
ko kolonijos menininkų: dain. Pr. Radzevičiū
tės ir čelisto P. Armono koncertas. Operos so
listė P. Radzevičiūtė šiuo koncertu atšventė sa
vo scenos darbo 20 metų jubilejų.
• „MK“ Nr. 10 informacijoje apie pirmąją 
abiturientų laidą Kempteno lietuvių gimnazijoje 
įsibrovė pora korektūros klaidų, kurios atitaiso
mos šiaip:

Kovo 1 d. gimnazijos kapelionas kun. Vacį. 
Paulauskas „Vytauto“ bendrabučio koplyčioje 
atlaikė pamaldas ir pasakė atitinkamą pa
mokslą.

Geriausiai baigusiųjų abiturientų pavardės: 
Kolupailaitė, Micutaitė ir Valeckis. K. Da.

MEMINGENAS — Airportas
• Kovo 3 d. stovyklos teatro salėje įvyko vie
tos choro, tautinių šokių grupės ir solistės Bič- 
kienės koncertas. Po koncerto atliktos vietos 
choro, kaip subrendusio vieneto, krikštynos, 
suteikiant jam „V ilties" vardą. Krikšto mo
tina buvo vietos UNRRA-os direktorė p. Ber
ne Churchill, krikšto tėvas — stovyklos liet, 
tautinės tarybos pirm. p. Diržys.

Chorą sukūrė ir jam vadovauja dirigentas 
p. Lingaitis. Choras turi gana didelį repertuarą 
ir pasirodė kaip vieningas ir subrendęs vie
netas.
• Kovo 22 d. stovykloje koncertąvvo studen
tų kvartetas, vadov. L. Jarošeko. Kvartete dai
nuoja Liudas Jarošekas, Vytautas Žmuidzinas, 
Vytautas Dargis ir Aleksandras Paulionis. 
Akomponuoja Aleksas Mrozinskas.

Solo dainavo tenoras Vytautas Žmuidzinas 
ir bosas Aleksandras Paulionis. Keletą kūrinių 
paskambino Aleksas Mrozinskas.

I koncertą atsilankė UNRRA-os direktorė 
su visu personalu, keletas amerikiečių karinin
kų ir pilna salė žiūrovų. Koncertas praėjo su 
dideliu pasisekimu.

RAVENSBURGAS
0 Kovo 21 d. Ravensburge su dideliu pa
sisekimu suvaidinta premjera P. Vaičiūno 
„Nuodėmingas angelas“. Ją režisavo akt. Aleks. 
Gustaitienė. Spektaklin atsilankė ir UNRRA 
pareigūnai. Pažymėtina, kad.ši premjera Ra
vensburge jau trečioji iš eilės. Pirmoji buvo 
Gustaičio vaizd. „Sekminių išvakarėse" ir vie
tinio gyvenimo apžvalga. Po jos sekė P. Ba
bicko „Gintaro žemės pasaka“, 3 v. vaidinimas, 
e Artimiausiu metu čia išleidžiamas vietinis 
informacinis leidinys, kurio redakcinę komisiją 
sudaro: A. Braziulis, B. Augustinavičius ir Viš
činis. Pirmasis tos rūšies leidinys Ravensburge 
išleistas pernai rugsėjo mėn. ir yadinosi „Mūsų 
Kryžiaus Kelias".

SELIGENSTADTAS
Seligenstadto skautų tuntas, jausdamas skau- 

tų vadų stoką, stovykloje suruošė 40 vai. kur
sus skiltminkams paruošti.

Pamokos vyksta 2—3 kartus savaitėje. Kur
sų metu dėstoma visų patyrimo laipsnių pro
grama. skautiška ideologija ir organizacinis 
tvarkymasis. Be praktiškų skautams žinių, ati
tinkamomis paskaitomis aiškinamas ir dorovinis 
auklėjimas, šias pamokas veda stovyklos skau
tų vadė Šmaižienė.

Paskaitas lanko per 40 skautų, pradedant 
jaunesniaisiais skautais, baigiant skautais vy
čiais.

Kursams vadovauja tunto adjutantas pskn. 
Dučmanas.

Stovykloje išėjo^Seligenstadto skautų tunto 
laikraštis „Skautų Žodis“ Nr. 3. Jį redaguoja 
sk. vytis Truškūnas. Sig.

TOLKAS
o Kon. Dr. J. Končius, nors ir turėdamas di
delį maršrutą, kuris neleidžia jam aplankyti vi
sų lietuvių, vasario 24 d. pravažiuodamas vis 
dėlto buvo užsukęs ir į nedidele Tolko sto
vyklą (Šlezvigo apskr.). Aukštasis svečias pa
siteiravo, kas stovyklos lietuvių dirbama švie
timo srityse; taip pat atskirai aplankė gausiau
sią stovykloje (9 vaikai) Sakalauskų šeimą. Kun. 
Dr. Končius stovyklos leidinius (laikraštėlio 
„Nemuno Aido“ pilną komplektą ir skautų 
vienkartinį leidinį „Tolko skautą“) pasiėmė 
nusiųsti į Ameriką. Svečią lydėjo Dr. Leimo- 
nas.
• Baigė darbą pirmoji stovyklos šoferių kur
sų laida. Kursuose dėstė V. Perminąs, J. Sva- 
baitis ir D. Slavinskas. Kursantai buvo gavę 
patogias sąlygas išmokti važiuoti. Vasario 23 
ir 25 d. 22 kursantai vokiečių įstaigose išsieg- 
zaminavo ir gavo šoferio liudijimus. K. Ar.

Kviečiamas žurnalistu 
suvažiavimas

Lietuvių laikraštininkų, gyvenančių Vokieti
joje, Vakarų Sąjungininkų zonose, šaukiamas 
suvažiavimas. Suvažiavimas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 11—12 d. d. Hanaii stovykloje: Hanau
а. Main. Lamboystr. 84, D.P. Lithuanian Camp. 
Šis suvažiavimas šaukiamas lietuvių tremtinių 
spaudos darbui koordinuoti bei tobulinti ir lie
tuvių laikraštininkų organizaciniams bei profe
siniams reikalams aptarti.

Suvažiavimui yra numatyta ši darbų tvar
ka: 1. Suvažiavimo atidarymas, 2. Prezidiumo 
rinkimai, 3. Pranešimai: a) Lietuvių pogrindžio 
spaudos vaidmuo išlaisvinimo kovoje, b) Da
bartinė lietuvių spauda ir jos uždaviniai, c) Lie
tuvio laikraštininko šių dienų vaidmuo, d) Šių 
dienų latvių spauda. 4. Organizaciniai klausi
mai: a) Lietuvių periodinės spaudos organiza
vimas ir jos šių dienų trūkumai, b) Lietuvių 
laikraštininkų susiorganizavimas į sąjungą. 5. 
Lietuvių žurnalistų sąjungon narių priėmimas.
б. Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai. .7. 
Klausimai ir sumanymai. 8. Rezoliucijų ir svei
kinimų priėmimas. 9. Suvažiavimo uždarymas.

Suvažiavimo metu bus suruošta plati lietu
vių pogrindžio ir dabartinės spaudos paroda.

Suvažiavime kviečiami dalyvauti visi buvę 
Nepriklausomos Lietuvos Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos nariai, buvę laikraščių redaktoriai, da
bar einančių laikraščių redaktoriai ir spaudoj 
pasireiškę laikraštininkai.

Suvažiavimo pradžia š. m. gegužės 11d. 9 
vai. ryto.

giantis liepos mėnesio 17 dienos šviesai. Apie 
kalėjimą augančių didelių medžių šešėliai dar 
labiau tamsina kiemą. Einame netašytais ak
menimis grįstu grindiniu ir žinome gerai, kad 
tuoj suskambės raktai, užsidarys sunkios durys 
ir mus vėl išskirstys po celes. Ar ilgai mes bū
sime šiuose niūriuose mūruose, o gal iš čia išei
sime į savo Lietuvą? Taip mintims kryžiuojan
tis, mus išrikiuoja koridoriuje. Prieš mus tuoj 
atsirado nutukusios išvaizdos kalėjimo parei
gūnas. kaip vėliau paaiškėjo, kalėjimo inspek
toriaus pavaduotojas, ir mums pasakė mažą 
prakalbą, kad būtume drausmingi. Jam pačiam 
bus malonu, jeigu iš šio kalėjimo mes galėsime 
išeiti tiesiai į laisvę. Kalba — kaip kalba. Iš
klausėm, atsimindami kiekvieną jo žodį. Visi 
tuoj ėmėm ją komentuoti, kada mus pradėjo 
perrengti kalėjimįniais rūbais. Keli iš mūsų 
tarpo buvo optimistai. Jie jau tikėjo, kad mus 
atvežė į neblogą kalėjimą. Aš pats jau buvau 
pratęs prie tokio vokiško stiliaus ir draugams 
patariau nedaryti džiuginančių išvadų, o pa
laukti, ką atneš greit ateinančios dienos. Tą 
patį vakarą, nors buvo ir gana vėlus laikas, 
kiekvienas gavome po pilną dubenį žirnienės , 
sriubos. Man pasitaikė kiauras indas, ir, kol 
tamsiais koridoriais nuėjau į mums trims skir
tą celę, dubenyje teradau tik kelis žirnius. Nu
siminimas buvo didelis. Juk tai turėtas geras 
kąsnis paspruko iš badaujančio žmogaus 
rankų. Gerai dar, kad mums paskirtoj celėj 
buvo sugadinta elektros šviesa ir negalėjau ant 
grindų matyti ištekėjusios žirnienės. Greit pa
tamsy susiradom dvi vieną ant kitos sustatytas 
ir vieną prie sienos atverčiamą lovas, užmigo
me. Rytą vėl tikėjomės gauti ką nors geresnio. 
Deja. Pradžioje tegavome tik puslitrį kavos. 
Kada paprašėme duonos, atsakė, kad naujai 
atvykusiems kaliniams davinys dar neišrašytas 
ir reikia palaukti. Po poros valandų nekantraus

(5) Balys Galdžiūnas

Pakeliui i mirti
Į Alen šteiną

Stotyje mus vėl sukrauna į mažytes kalė- 
jiminio vagono celiukes. Vėl į vieną kvadrati
nį metrą po penkis kalinius. Vėl prakaitas pi
lasi per veidą, vėl maža oro. vėl vieni lipam 
ant suolo, kiti sutūpiam. Pajudėjus traukiniui, 
žiūrinėjam celės sienose padarytus įrašus. Adre
sai beveik iš visos Europos. Jų tarpe ir poros 
lietuvių. ' įrašuose daug pagiežos ir keiksmo. 
Tai visai suprantama, nes tūkstančiai prievarta 
į Vokietiją atvarytų darbininkų prilyginti ver
gų padėčiai, tampomi po kalėjimus ir stovy
klas. Ir vien už tai. kad jie nori būti žmonėmis, 
nori mylėti savo tautą ir savo kraštą. Padarom 
ir mes įrašą. O gal pasitaikys kokia proga ir 
tuo vagonu ryt ar poryt keliaus lietuviai kali
niai. kurie greit išeis į laisvę ir galės pranešti 
apie mūsų išvežimą į AlenŠteiną. Juk mes be
teisiai. Mums uždrausta parašyti bet kokį laiš
ką, mums uždrausta pasimatymai, mums paga
liau viskas uždrausta. Mus slegia didelis rū
pestis. kad vieną dieną neuždraustų ir gyventi 
O visa tai labai galima, nes mes atiduoti Volks- 
gerichtui kaip Hochverrat.

Kad ir sunkių rūpesčių slėgiami, dainuojame 
liaudies dainas Tai daugiau panašu ne į dainą, 
bet į sielos raudą, prisiminus Dubysą, Nemuną, 
Nevėžį, mūsų mažas sodybas ir lygumų bei ma
žų kalnelių laukus.

Po penkių valandų kelionės mus išsodina 
Alenšteino geležinkelio stotyje. Ginkluoti poli
cininkai mūsų jau laukia. Vėl tie patys tikrini
mai, ir mus tuoj veda miesto pakraščiais į ka
lėjimą. Pro kalėjimo vartus einame jau bai

ir alkano laukimo atnešė 100 gr. duonos gaba
liuką. Tai ir buvo visi pusryčiai. Manėm, kad 
tai tik pirmai dienai,* kada mūsų reikalai dar 
nesutvarkyti, bet ir tai buvo nusivilta. Per vi
sas ^sekančias tris savaites pusryčiai tik ir te
buvo tokie. Pietums gaudavom litrą sriubos. 
Toj sriuboj rasdavom .bulvių ir morkų pėdsa
kus. Apie riebalus negalėjo būti jokios kalbos. 
Vakarais gaudavom 100 gr. duonos, kartais 
puslitrį pietų meto vertės sriubos, kartais pus
litrį kavos, gabaliuką margarino ar varškės. Al
kis baisus. Apie ką kalbi bekalbi, vis grįšti 
prie maisto klausimo ir imi iš pagrindų skai
čiuoti, kiek gi laiko bus galima išlaikyti. Tada 
skaičiavom, kad karas turi baigtis per tris — 
keturis mėnesius, o mes vis šiaip taip išlaiky
sime.

Po visokių oficialių ceremonijų, kaip ir vi
suose kalėjimuose, neva buvę pas gydytoją ir 
surašę raštinėje visus savo duomenis, pradė
jome laukti darbo. Gerai žinojome, kad vo
kiečiai jokių kalinių be darbo nelaiko. Lengvo 
darbo ir norėjome. Vis dienos ne tokios nuo
bodžios. Kas kita, jei* duotų knygų ar žcfdynų 
svetimai kalbai mokytis. Taip knygų neva duo
da. bet jos tokio turinio kad terandi tik pro- 
pagandiškai pavaizduotus reikalus. Pavaizduo
tus taip, kaip geriau išeina Vokietijai, dažnais 
atvejais ir nacionalsocialistiniems siekimams. 
Tokios knygos prisisotini per vieną dieną ir 
daugiau* visai nebenori imti į rankas. Bedarbiai 
išbuvome dvi savaites, kasdien gaudami po 30 
minučių pasivaikščioti kieme, ir nuolat šveis
dami celėje turimus: vandens indą, prausimosi 
dubenį, peilius ir šaukštus, išeinamąjį puodą. 
Visi tie indai ir įrankiai buvo padaryti iš to
kios medžiagos, kad per parą jie surūdytų ir 
vėl turėtum juos trintos plytos dulkėmis šveis
ti. Šveitimui nėra gala Kaip benušveisi, vis 
negerai. Bet mano celės gyventojai — inžinie

riai kantrūs iki kraštutiniino ir pagaliau nori 
priveikti prižiūrėtoją, kad vieną dieną pasaky
tų: gerai. Jie to pasiekė. Aš buvau kapitulia
vęs ir teužsiėmiau dulkių šluostymu bei šaukštų 
šveitimu. Ne gana, kad to eiliniai prižiūrėtojai 
reikalavo: du kartus per savaitę visus in
dus reikėdavo išstatyti koridoriuje vyresniųjų 
kontrolei. O prieš tokius patikrinimus šveiti
mams nėra galo. Tie niekam neverti indai 
blizga geriau, negu saloniniai, brangūs sida- 
dabriniai indai.

Pasivaikščiojimai kieme buvo naudingi. Ga
lėjai pamatyti pažįstamus ir, progai pasitaikius, 
pasikeisti smulkutėm, kalėjiminėm žiniom. Šiaip, 
pasivaikščiojimo metu trečdalį laiko reikė
davo bėgti, trečdali laiko daryti prižiūrėtojo 
diktuojamą gimnastiką ir tik trečdalį laiko ga
lėjai ramiai paėjėti. Žinių beveik jokių. Nei 
kaip einasi frontuose nei kas darosi mūsų kraš
te. Aišku buvo, kad fontas jau mūsų krašte, 
bet kur jis eina ir kas daroma su mūsų krašto 
gyventojais, nežinome. Pasivaikščiojimų metu 
pasikeičiam tik nuomonėmis. Pagaliau į mūsų 
celę ateina kirpėjas. Vyrukas kilęs nuo Lodzės, 
lenkas. Jo gimtinė dabar prijungta prie Vokie
tijos ir jis pats Vokietijos pilietis. Kalba ne
blogai ir vokiečių kalba. Buvo Norvegijos fron
te šoferiu, bet ten kaž ką iš sandėlių išeikvojo, 
buvo teisme ir gavo 18 mėnesių kalėjimo. Jau 
atsėdėjo 10 mėnesių ir dabar parašęs malonės 
prašymą, kad vėl grąžintų į frontą. Tikisi, kad 
prašymas bus patenkintas Kirpėjas pradžioje 
buvo nekalbus, bet vėliau papasakojo, ką jis 
žinąs. Tvirtino, kad jam. kaip einančiam iš 
celės į celę ir tvarkančiam prižiūrėtojų kam
barius pasisekė nutverti laikrašti. Žinios buvo 
nekokios. Frontas judėjo daug palengviau, ne
gu mes tikėjomės. Viltys, kad Atlanto pa
krašty įsitvirtinę anglai ir amerikiečiai greit 
sulaužys vokiečių linijas, nesitvirtino. Tuo tar-
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US ir Sovietų Sąjungos paralelės
Pranas-Eduardas Girius

Yra žmonių, kurie reiškia įsitikinimą, kad 
Eer 50 metų bus tik dvi didžiulės, pasaulio i vy

lus ir likimą lemiančios valstybės. Tai — US 
ir Sovietų Sąjunga. Kiek tokie įsitikinimai yra 
pagrįsti ir numatymai teisingi, spręsti, žinoma, 
nelengva. Tatai daug pareina nuo vieno ar kito 
krašto vidujinio potencialo ir nemažiau nuo to, 
kokia politinė konsteliacija susidarys Europos, 
Azijos ir Užjūrio valstybių raidoje per arti
miausius dešimtmečius. Vienas dalykas bet gi 
yra aiškus. Tiek US tiek SS (Sovietų Sąjunga 
—r taip toliau šiame straipsnyje ją ir žymėsiu) 
netikėtai dideliu tempu kot i pasaulio nq 
viršūnes, tuo pat metu daugelis, bent Europos, 
valstybių arba beviltiškai parblokštos arba blaš
kosi politinėse kryžkelėse, nesusirasdamos tikro 
atramos taško. Net ir D. Britanija šiandien ne
begali ginčyti tų sunkumų, kuriuos ji sutinka 
savo imperijos pusiausvyrą bedabodama. To
dėl yra visiškai pagrįstas reikalas arčiau ir daž
niau įsižiūrėti į tų dviejų pasaulį valdyti be- 
pretenduojančių respublikų kelius, išvedant jų 
paralėles ir nustatant eventualius jų susikryžia
vimus. Visai nebenuostabu todėl, kad šiais 
klausimais vis dažniau pasisako anglo-saksų 
spauda — reikalas iš tikrųjų aktualus, o gal net 
opus.

Metę pirmą, kad ir paviršutinišką žvilgsnį į 
tuos abu kraštus, turime visų pirma konstatuoti 
didelį paralelumą. US ir SS yra neribotų gali
mumų kraštai. Ūkiškai imant, abu jie yra au- 
tarkiški, t. y., iŠ tikrųjų milžiniški jų žemės plo
tai duoda ar bent gali duoti visa, kas krašto 
ūkiui reikalinga. Abiejuose tuose kraštuose yra 
pakankamai derlingos, įvairiose klimatinėse zo
nose esančios žemės, kuri sudaro sąlygas ne tik 
savo gyventojams išsimaitinti, bet dar teikia 
galimumų maisto produktam gaminti eksportui. 
Abiejų kraštų žemės gelmėse yra pakankamai 
akmens anglies ir įvairių mineralų, teikiančių 
neabejotinai rimtą pagrindą sunkiosios ir leng
vosios pramonės kūrimui bei kilimui. Darbo 
jėgos normaliose sąlygose nei viename nei ki
tame krašte stokoti negali, ūkiško autarklš- 
kumo atžvilgiu US ir SS yra geresnėje padėtyje 
negu D. Britanija. Pastaroji yra, tiesa, taip pat 
autarkiška, bet žemės gelmių ir kitokie gamtos 
turtai yra ižsklaidyti po visus pasaulio kampus 
— po visą josios pasaulinę imperiją. Todėl, 
D. Britanijos autarkija yra sąlyginė. Būtent: 
tik tada ji yra autarkiška, kada ji viešpatauja 
jūrose ir ore, t. y., kada metropolija gali laisvai, 
■ekliudoma, su savo imperijos dalimis susi
siekti. Jei tas susisiekimas kieno nors būtų rim
tai sutrukdytas, D. Britanijos autarkija būtų 
rimtai pažeista.

Taip US ir SS yra didelis paralelumas ko
lonijų atžvilgiu. Nei vienas nei kitas kraštas 
kolonijų neturi, išskyrus tam tikrus strateginės 
atramos taškus ir įtakų zonas. Abu kraštai tu
rėjo galimumų plėsti savo teritorijas j čia pat 
prie jų esančius, iš pradžių retai apgyventus ir 
mažai kultivuotus žemės plotus: US į vakarus, 
o SS į rytus (Sibiras). Cią jau ir baigiasi US 
ir SS paralėlčs, prasideda skrtumai ir net susi
kryžiavimai. US turi laisvus kelius į atvirus 
okeanus (Atlanto ir Ramųjį), gi SS ilgą laiką 
laisvo išėjimo į jūras kaip ir neturėjo. Ir dabar 
tas klausimas dar tebėra gana opioje siekimų 
ir bandymų stadijoje.

US besiplėsdama nesusirėmė su D. Britani
jos interesais, tik susidūrė vakaruose su Japo
nija, o šiandien (Japonijai išnykus) jau ir su 
SS (Tolimuose rytuose — Japonijoje Mandžū- 

rijoje ir Kinijoje). SS besiplėsdama į rytus, 
pietus ir pietvakarius susiduria jau su gyvybi
niais D. Britanijos reikalais, o taip pat ir US. 
Didžioji Britanija nuolat ir labai aktyviai pasi
priešindavo rusų slinkimui į Dardanelus, į Vi
duržemio jūrą. Azijos sausumoje (Iranas, Af
ganistanas) „meška" visuomet sutikdavo piktą 
„banginio" žvilgsnį („meška“ diplomatai fami- 
liariškai vadina rusus, o anglus — „banginiu“). 
O kadangi US daugeliui atvejų turi išskaičiavi
mo solidarizuoti D. Britanijos užsienio politikai, 
tai „meškos" ekspansija ar ieškojimas jūrų ke
lių neretai susitrenkia su dviguba pajėga: su 
US ir „Banginiu“. Iš to gaunasi rusų ekspansi
jai kliūtys, kurias ne visada lengva nugalėti.

Pastaruoju metu amerikiečiai yra labai gy
vai susidomėję rusų ekspansijos pastangomis ir 
galimumais. Šiuo atžvilgiu labai instruktyvios 
informacijos duoda žymus Amerikos politikas, 
buvęs US valstybės pasekretorius Summer Wel
les savo straipsnyje, atspausdintame „New 
York Herald Tribune" (Febr. 22. 1946 Europaen 
Edition). Minėtas ponas Welles pastebi, kad 
jis savo straipsnio išvadas grindžia tuo, kas yra 
paaiškėję per Potsdamo konferenciją, per pen
kių užsienio*- reikalų ministerių pasitarimus Lon
done praėjusių metų rugsėjo mėn. (ta konfe
rencija, kaip atsimename, iširo, nes nesutarta) 
ir per UNO posėdžius'Londone. Svarbiausia, 
gi jis (Welles) remiasi tuo, ką pasakė Moloto
vas, Kalininas ir Stalinas savo neseniai pasaky
tose rinkiminėse kalbose. Welles savo straips
nyje stato štai kokį klausimą: „Ką Sovietų Są
junga laiko būtinu ir esminiu tam, kad būtų 
užtikrintas josios saugumas?“

į šitą klausimą tas pats Welles duoda tokį 
atsakymą:

„Jau yra aišku, kad tam tikslui (su
prask: Sovietų saugumui) yra reikalinga 
dominuojanti Sovietų Sąjungos įtaka 
Suomijoje, Lenkijoje, Vengrijoje Ir vi
sose Balkanų valstybėse, čia priskiriant 
ir Graikiją. Taip pat yra aišku, kad tam 
(Sovietų saugumo užtikrinimui) reikalin
ga Dardanelų ir Dodekanezo salų kon
trolė, o taip pat lemiantis balsai rytinėje 
Viduržemio ir Raudonojoje jūroje. Taip 
pat reikalingi kiti esminiai dalykai, pris
kiriant prie jų ir amžiną „veto teisę", 
sprendžiant vokiečių ir čekoslovakų, o 
taip pat ir Austrijos likimą. Pilnas do
minavimas visose teritorijose ir jūrose, 
prieinančiose prie rusų Sibiro. Pagaliau 
vyraujanti įtaka Kinijoje ir Irane.“

Tai taip apibūdina Summer Welles Sovietų 
siekimus, kuriuos jie pagrindžia noru užtikrinti 
savo teritorijos saugumą. Dabar kitas klausi
mas. Ar šitie Sovietų Sąjungos siekimai yra 
paralelūs US siekimams, ar jie kur užkliūva ir 
eventualiai susikryžiuoja su amerikiečių sieki
mais? Welles į tą klausimą atsako taip:

„tokia pasaulio santvarka, kokios siekia 
Amerikos tauta, Jokiu būdu negali būti 
sukurta ant tų pamatų, kurie būtų suli
pinti iš visų šių elementų“ (suprask: iš 
visų ankščiau minėtų Sovietų siekimų, 
eventualiai, reikalavimų).

Toliau Welles klausia, ar šitie „minimalūs" 
Maskvos reikalavimai yra tik tam tikro spau
dimo priemonė, ar jie, gal būt, yra tik „įvadas“ 
į galinčius atsirasti maksimalius Kremliaus rei
kalavimus. Turėdamas visa tai prieš akis, Wel
les reiškia įsitikinimą, kad UNO negalės sėk
mingai dirbti, kad pasaulio taika negalės būti

išsaugota, jei nebus bendradarbiavimo tarp US 
ir SS; Tačiau Welles numato, kad tas bendra
darbiavimas įmanomas tik tuo atveju, kai US 
bus stipri. Welles sako:

„Amerikos silpnumas negali duoti pa
grindo Sovietų vyriausybei įsitikinti, kad 
ji gali visai nesiskaityti su vakarų opo
zicija ir gali imti tokį kursą, kurį US 
traktuoja kaip paneigimą tų principų, be 
kurių visiškai neįmanoma sukurti laisvą 
ir taikingą pasaulį."

Toliau Summer Welles praveda paraleles 
tarp ir SS ir įrodinėja, kad Sovietų Sąjunga po 
šio karo pabaigos nuolat siekė savo pajėgų au
gimo ir faktinai nuolat stiprėja, o US — nuolat 
silpnėja. Baigdamas savo straipsnį, Welles da
ro nemažų priekaištų US užsienio politikai, dėl 
kurios, jo nuomone, US įtaka pasaulyje suma
žėjo, o SS, priešingai, labai padidėjo:

_j.Prieš dvejus metus US turėjo stiprią 
kitų Naujojo pasaulio tautų paramą.

Šiandien tas solidarumas labai prasky
do. Tai yra Vašingtono politikos išdava. 
Dėl tos pačios priežasties išnyko ir ta 
US įtaka bei orumas, kuriais US galėjo 
kituose pasaulio kraštuose pasidžiaugti.

šiandien Rusijos įtaka pasauliui yra 
toki didelė, kokios dar nebuvo per visą 
jos istoriją.

US dabartinėse pasaulio sąlygose sa
vo silpnumu — ar tai kariniu, ar pramo
niniu, ar diplomatiniu — Jokiu būdu ne
gali pasiekti tų didžiųjų tikslų, kurių ji 
siekia: ilgos taikos Ir laisvo pasaulio.

1919 ir 1939 metų pamokų užtenka vi
siems tiems, kurie nori jas suprasti. Ta- 

. čiau, atrodo, kad tos pamokos ignoruo
jamos.

Winston Churchillio 1939 metais pa
sakytus žodžius jo tautiečiams turėtų pri
siminti Amerikos tauta, kol dar nėra vė
lu." (Churchillis pats nuvažiavęs į Ame
riką tuos žodžius priminė).

Taigi, sprendžiant iš šitų ir kitų, vėliau bu
vusių Amerikos spaudos pareiškimų matyti, 
kad SS ekspansija gali sutikti rimtą ne tik D. 
Britanijos, bet ir US pasipriešinimą. Kokio po
būdžio galėtų būti šis pasipriešinimas? šituo 
klausimu pasisako kitas žymus Amerikos žur
nalistas Alsop straipsnyje, kurs buvo atspaus
dintas „New York Herald Tribune" (Feb. 5, 
1946, European Edition). Tae žurnalistas taip 
pat kelia klausimą: „Kur eina Rusija“? ir pats 
į tą klausimą atsako taip:

„... Sovietų tikslas Irane ir Turkijoje 
yra nuversti dabartines jų vyriausybes 
k sukurti tuose kraštuose tokias sant
varkas, kuriose dominuotų Kremlius, šio 
tikslo pasiekimas duotų galimumą Sovie
tams vyrauti Artimuose ir viduriniuose 
rytuose. Tuo būdu Sovietai atsistotų 
skersai britų, prancūzų ir olandų susie
kimo linijų su Tolimųjų Rytų kolonijo
mis. Tų kolonijų sritys jau dabar bruzda. 
Be to, yra pavojus, kad šito bruzdėjimo 
kėlimas ir Sovietų įtakos visoje Azijoje 
Išplėtimas kaip tik ir yra Kremliaus po
litikos galutinis tikslas.“

šiems Sovietų siekimams, p. Alsop many
mu, Amerika *.visų pirma turi pasipriešinti per 
UNO. Tačiau, jeigu paaiškėtų, kad UNO yra 
nepajėgūs tokiems klausimams išspręsti, tai, jo 
nuomone, Amerika turi taip pat įvykdyti opti- 
mallnę savo programą, kuri užtikrintų Josios te

ritorijos saugumą. Toliau p. Alsop taip sako: 
„... Šitą programą sudaro bazės Gren
landijoje, Islandijoje, šiaurinėje šio pus
rutulio dalyje, gal būt, dar Azorų salose, 
o taip pat Ramiajame vandenyne. Tokių 
pastangų išdavas rusai vargiai ar bega
lėtų ignoruoti. Amerikos užjūrio bazių 
programos visiškas įvykdymas sudarytų 
ne vien tik stiprų tos šalies (Amerikos) 
gynybos pagrindą. Pagaminus reikiamą 
kiekį naujų B-36 typo oro pajėgų, ta pro
grama duotų galimumą efektyviai pulti 
visas gyvybiniai svarbias. Sovietų Sąjun
gos sritis“...

žinoma, tai yra tik Amerikos žurnalisto — 
spaudos pasisakymas. Tiek Amerikoje tiek 
Anglijoje gyvas ir spausdintas žodis yra lais
vas. Tie žodžiai gali ir nesutapti su vienos ar 
kitos vyriausybės nusistatymu. Pavyzdžiui, ir 
dėl Churchillio kalbos Amerikoje pasigirdo 
tiek Amerikoje tiek pačioje Anglijoje daug ir 
labai įvairių nuomonių, kurios Churchillį kal
tina mėginimu organizuoti „antikominterną". 
Taigi, spaudos pareiškimams netektų perdaug 
greitai duoti tokios reikšmės, kokios jie neturi. 
Mano šio straipsnio uždavinys buvo daug siau
resnis: konstatuoti, kiek toli eina US ir SS pa- 
ralėlės ir kur jos baigiasi ar pradeda susikry
žiuoti

Tad matome, kad toje vietoje, kur susikry
žiuoja US ir SS paralėlės, atsiranda Ir D. Bri
tanija ir tai aiškiai US pusėje. Didžioji Brita
nija praėjusiame kare laikė Reiną pirmaisiais 
savo krašto gynybos apkasais. US yra linkusi 
laikyti D. Britaniją savo gynybos sistemoje la
biausiai priešui eksponuota tvirtove. Tad, no
rėdami atsakyti į pradžioje iškeltą klausimą — 
kas po 50 metų valdys pasaulį, galėtumėm tą 
klausimą, tik praplėsti. Būtent: ar US ir SS, ar 
US ir Didžioji Britanija? Šiandien, atrodo, yra 
ir toks ir toks galimumas Spėlioti per anksti. 
Juo labiau, kad gali būti ir kompromisų ir pa
saulį gali valdyti (pasidalinę įtakos sferomis) 
US, SS, ir D. Britanija taip, kaip dabar jie tatai 
bando daryti Vienas dalykas betgi yra visai 
tikras. US iš pasaulio politikos arenos nebe- 
pasitrauks ir nebegrįš į patogią išdidžios izolia
cijos poziciją. Taip išsivysčius oro susisiekimo 
greičiui, kaip dabar faktina yra, Amerika atsi
dūrė visų pasaulio valstybių kaiminystėįe. Kie
kviena artima kaiminystė turi ir patogumų ii 
pavojų. Faktas lieka faktu, kad Amerika šian
dien niekam nei tolima nei neprieinama. Šitą 
„prieinamumą" dar labiau, ir tai gan žiauriai, 
pabrėžia atominės bombos išradimas. (Jei ją 
šiandien dar ne visi moka pasigaminti, tai ar 
galima atspėti, kas ją jau rytoj turės). O ato
minė bomba, savaime suprantama, daug bal
sesnė yra tiems kraštams, kurių gyventojai su
koncentruoti milijoniniuose miestuose. Iš to ir 
prašosi mažai klaidinga išvada, kad Amerika 
ateityje labai rūpinsis savo teritorijob saugumu. 
Žinoma, toks jos susirūpinimas nuolat susidurt 
su tokiu pat „susirūpinimu“ Sovietų Sąjungoa 
pusėje. Jeigu tie „susirūpinimai“ saugumu mi
nėtose valstybėse sugebės rasti paralelius ke
lius, tai šiandieninė tų valstybių, pasaulį domi
nuojanti padėtis gali stabilizuotis ilgesniam ar 
net labai ilgam laikui. Bet jeigu „susikryžiavi
mai“ padažnės ir kurioje nors pusėje atsiras 
impulsas tuos susikryžiavimus radikaliau paša
linti — tai pasaulis gali išvysti ir radikalesnius 
įvykius ir tai daug greičiau, negu būtų galima 
tikėtis ar numatyti.

pu žinios apie vokiečių naujus ginklus, kaip 
V 1. ir būsimus dar geresnius, kad ir neįtikino, 
bet stipriai nervino. Ir nenoromis reikėjo pra
tintis su mintim, kad dar ilgai teks sėdėti, jei 
anksčiau su mumis neatsiskaitys.

Alenšteino kalėjimas buvo panašus į Vil
niaus Lukiškių kalėjimą: trijų aukštų, korido
rius nuo pirmojo aukšto be jokio atidalinimo 
išvestas iki paskutiniojo. Kaliniui labai sunku 
susiorientuoti, kada prižiūrėtojai vaikšto pir
mame aukšte, o kada jie kalinius persekioja 
paskutiniam. Garsas beveik visur vienodas, vi
sur toks pat raktų žvangėjimas.

Mes, lietuviai, buvom patalpinti ne iŠ eilės, 
bet įvairiuose aukštuose ir įvairiose celese. 
Vieni celėje sėdėjo po tris, kiti po vieną. Sė
dintiems po vieną buvo dar sunkiau. Mes trys 
vis susirasdavom šiokių tokių pramogų: kalbė
davomės įvairiausiom, Lietuvos gyvenimą lie
čiančiom temom. Inž. B., pasislėpęs kamputy
je, ant laikraštinio popierio gabaliukų projek
tavo mūsų ūkiui naujus trobesius. Dėl projekto 
užvėsdavom nesibaigiančius ginčus.

Vieną dieną, vaikščiodami kieme, sužinojom, 
kad du lietuviai paskirti lopyti maišų. Jie ten 
susitinka su kitais kaliniais. Kai kada jiems 
pasiseka nugirsti žinių ir per radiją. Netoli jų 
darbo vietos esąs radijo taisymo kambarys, 
žinių laikui atėjus, kalinys užsuka reikiamas 
bangas ir duoda progos kitiems pasiklausyti. 
Ši žinia mus visus labai pradžiugino. Vadinasi, 
turime galimybę gauti tikslesnių žinių. Ir tiesa, 
keletą kartų mums pasisekė nustatyti fronto 
padėtį, o taip pat patikrinti žinias, kad atenta
tas prieš Hitlerį tikrai buvo ir kad areštuota 
ne tik eilė karininkų, bet ir šiaip nelegalaus 
judėjimo vadų. Mes iš Širdies gelmių apgailes- 
tavom, kad atentatas nepasisekė. Su atentato 
pasisekimu, be abejo, ir mūsų padėtis būtų pa

sikeitusi. Tada mes visi dar tebebuvom sveiki 
ir po kelių mėnesių būtume jėgas atgavę. Gi 
vėlesnės dienos mums nešė dar daugiau skaus
mo, kančių ir mirties šmėklą. Nejuokais ant 
savo celės durų vieną dieną radome metrikinę 
lentą, kurios viršuje buvo išpiešta kaukuolė su 
dviem sukryžiuotais kaulais. Tai labai nukre
čianti iškaba. Kiekvieną kartą, einant pro ce
lės duris, ji priminė, kad esame skirti mirčiai, 
jei kokios nors palankios aplinkybės mūsų neiš
gelbės. Bet pagaliau ir su ta iškaba apsipratom. 
O su kuo kalėjime kaliniai neapsipranta? Kas 
pirmą dieną nepakeliama ir baisu, tas dešimtą 
dieną jau nebedaro stipresnio įspūdžio.

Nuo pirmos atvykimo dienos į Alenšteino 
kalėjimą mums, kaip ir didelei daugumai kitų 
kalinių, nustatė ypatingą apsaugos rėžimą. Nak
čiai turėjom atiduoti visus viršutinius rūbus, 
apatines kelnes, rankšluostį, šaukštą. Ir būda
vo, dar nespėji suvalgyti daugiau negu menką 
vakarienę, kaip turi išsirengti iki apatinių marš
kinių ir sudėjęs ant kėdės laukti, kol prasivers 
durys. Tada žaibo greitumu turėsi išnešti į ko
ridorių, nes ponas prižiūrėtojas sakosi laiko ne
turįs ir, be to, žiauriai piktas. Net mums pa
tiems buvo gėda savęs, kada reikėdavo vaikš
čioti po celę vienais trumpais marškiniais. Koks 
tai baisus žmogaus pajuokimas, kokia kvaila 
tariamos apsaugos priemonė!

Po dviejų savaičių intensyvaus šveitimo tu
rimų ir per naktį surūdijančių indų, atnešė 
ir kitą darbą — mokytis megztis tinklus. Kie
kvienam iŠ mūsų atnešė po mažą kamuoliuką 
siūlų, šaudyklę ir tinklo akims sudaryti lentelę. 
Liepė megzti, ardyti ir vėl megzti, kol išmok
sim kaip tikri žvejai. Prižiūrėtojui išėjus, ce
lėje liko kalinys mokytojas. Jis kilęs iš Pran
cūzijos, bet iš visko matyti, kad vokietis, de- 
zertiravęs iš kariuomenės, neblogai kalbąs pran

cūziškai. Pats save laiko prancūzu, bet neabe
jotinai, kai prancūzams buvo blogai, tada buvo 
prieš juos penktoje kolonoje. Tai konjunktūri
nis tautietis. Tokie vis taikosi ten pritapti, kur 
gali tikėtis naudos. Bet dažnai ir jie prisvyla 
rankas.

Tinklų mezgimas buvo nemaža pramoga mū
sų nepavydėtinam sėdėjime tarp storų kalėjimo 
sienų tuo metu, kada vasarą buvo pačiam sku
bėjime, kada visur buvo tiek daug naudingo ir 
skubaus darbo. O mes, kaip maži vaikai ar 
paliegę seneliai, sėdomės mokytis tinklus megz
ti ir tas darbas, su kiekvienu siūlų mezgimu ir 
išardymu, darėsi vis įkyresnis ir įkyresnis. Ki
tą dieną mano celės draugai mezgė, o aš pasa
kojau įspūdžius iš Vienos gyvenimo, kada ten 
vyko nacionalsocialistų surežisuotas prisijungi
mas prie Vokietijos. Tuo metu staiga sutarš
kėjo durų raktai ir prieš mus atsistojo mažas, 
beždžionės išvaizdos prižiūrėtojas. Man nespė
jus nė atsakyti, kad megzti jau gerai moku, 
žėrė du kartus per veidą. Paėmė toks biaurus 
pyktis, kokio savo gyvenime dar niekad nebu
vau turėjęs ir tik susilaikiau atgal nekirtęs. 
Draugai tai pastebėjo ir, kai jis keikdamas už
trenkė duris, man ėmė aiškinti, kas tada būtų 
įvykę, jei būčiau pasipriešinęs. Neabejotinai 
būtų arba vietoje nušovęs arba užrakinęs ka
linių mušimo celėn. Paaiškėjo, kad tas atveži
mo dieną pasirodęs simpatingas kalėjimas tu
rėjo ir tokių oficialių kaliniams kankinti prie
monių, kokių jau mūsų pravažiuotuose kalėji
muose, išskyrus Kauno Gestapo namus, nebuvo 
tekę matyti. Tą pačią dieną minėtas prižiūrė
tojas ir spardė kitus kalinius. Koridoriuje gir
dėjos tik piktas šauksmas ir kertami smūgiai.

Antrą kartą atėjęs kirpti kirpėjas pranešė, 
kad mus tuoj išvešią. Jis pats raštinėje matęs 
sąrašus visų lietuvių, kurie vežam! į Landsber- 
go kalėjimą. Man, po tokių pergyvenimų, iš 

čia tikrai norėjos išvažiuoti. Visi mes iki tam 
tikro laipsnio buvome naivūs ir vis tikėjome 
pakliūti į geresnes sąlygas, kur galėsime išsau
goti sveikatą. Gi tuo tarpu mes buvome veža
mi vis į sunkesnes, kur labai dažnai reikėjo 
įtemptai kovoti tarp mirties ir gyvenimo. Apie 
Landsbergą iš kalinių patarnautojų sužinojom, 
kad tai esąs neblogas, o kai kurie tvirtino — 
ir pavyzdinis kalėjimas. Bet dienos ėjo. mūsų 
vis nejudino. Vis mezgėm ir ardėm tinklo akis. 
Koridoriuose nežvangant raktams, vienas pasi- 
lipėdavom ant lovos-ir žiūrėdavom į kareivinių 
rajoną. Ten buvo didelis judėjimas. Mašina 
plaukė po mašinos su sužeistaisiais iš fronto. 
Vieną dieną gavom žinių, kad jau prasideda 
Alenšteino evakuavimas. Tikrai, kareivinių ra
jone taip pat buvo jaučiamas išsikraustymas. 
Į sunkvežimus krovė geležines lovas, baldus, 
suolus. Pasivaikščiojimo metu tai patvirtino ir 
kiti kaliniai, pro kurių celių langus matyti nau
ji evakuavimosi reiškiniai. Tą pačią dieną kie
me užtrukome daug ilgiau. Mus visus pristatė 
išravėti kiemo takuose ir aikštelėse išaugusias 
piktžoles. Tai buvo nauja proga su visais pasi
keisti žiniom. Visi tikino tą patį, kad čia bū
sime jau labai trumpai ir kad mūsų neveža tik 
todėl, kad neateina užsakyti kalėjiminiai vago
nai. Žinios pasitvirtino. Kitą dieną, užuot vedę 
pasivaikščioti, mus iššaukė pas kalėjimo tėvą 
perrengti savais rūbais. Atidavėm ‘ visą kalė ji- 
minį turtą, gavom savus, baisiai nešvarius baV 
tinius ir pilnus visokių kvapų prisigėrusius rū
bus. Bet vis savi, tokie kaip nešiojom laisvėje 
gyvendami. Gavome ir savo smulkučius doku
mentus. Piniginėje, kad ir labai suglamžytojo, 
tebuvo žmonos ir sūnaus fotografijos. Jas, kaip 
mažas vaikas, akyse žibant ašaroms, pabučia
vau. Tai buvo ne fotografijų, bet jų gyvų pri
siminimas-
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J. Rajauskaitės fortepiono rečitalis
S. m. balandžio 1 d. Dilingene įvyko pianis

te* Julijos Rajauskaitės viešas rečitalis.
Julija Rajauskaitė yra gimusi Amerikoje. 

Pitsburgo mieste (Pensilvanijoje). Pianinu 
skambinti ji pradėjo dar vaikystėje, žymaus 
Amerikos profesoriaus prižiūrima. 1936 m. Ju
lija atvažiuoja Lietuvon ir savo studijas tęsia 
Kauno Valstybinėje konservatorijoje, kurią 
kartu'su virtuozine klase baigia 1939 m. Juli
jos mokslo kelias nebuvo lengvas, nes teko rū
pintis kasdienine duona. Kad ir apsikrovusi 
pašaliniais darbais (ji dirbo konservatorijoje 
akomponiatore, davė privačias fortepionp pa
mokas, dalyvavo mišriuose koncertuose ir 1.1.), 
Julija veržėsi į solistes. Jos ruošiami solo kon
certai Kaune atkreipė į ją, kaip į gabią solistę, 
visuomenės dėmesį. Ypačiai Liszto kūryba bu
vo artima Rajauskaitės technikai ir tempera
mentui.

Emigracijoje Julija Rajauskaitė ruošia savo 
jau nebe pirmąjį savarankišką rečitalį. Skonin
gai parinkta jo programa rodo meninį solistės 
subrendimą.

Pirmuoju dalyku buvo atlikta Beethoveno 
Mėnesienos sonata (Mondscheinsonate) eis 
moli. Beethovenas, gimė Bonn mieste, mokėsi 
ir dirbo Vienoje, ten ir mirė. Ji stovi dviejų 
didelių muzikos stilių — klasikinio ir roman
tinio sankryžoje. Pats Beethovenas laikomas 
klasiku, nes jo pirmieji veikalai yra perdėm 
klasiški;, bet jo pirmutinieji veikalai, jeigu ir 
dar nėra tipingai romantiškai, bent nusako ro
mantizmo gadynę. Iš šaltos klasikinės formos 
Beethovenas išsiveržia į jausmų pasaulį. Ne
nuostabu. Būdamas didelis genijus, Beethove
nas išgyvena dar didžiausią žmogaus tragediją: 
palaipsniui apkursta jis iki visiško kurtumo. 
Si jo asmens nelaimė atitolina Beethoveną nuo 
žmonių ir visuomenės, priartina jį gamtai. Jo 
veikalai kupini neišpasakyto ilgesio ir griaus-

Balys Augustinavičius

Didžiųi vMis
Svajojom, broli, kurt pasaulį naują. 
Gaivinti jį karščiausia meile ir širdim — 
Atradome tik pelenus ir kraują — 
Ir likome benamiai su tavim.

Išklydom vieškeliais, laukais, takeliais, 
Kalnų uolon įlipę, žvalgėmės namų.
Ir alkani, nuvargę ir sušąlę 
Suklupome prie durų svetimų.

Ir tu sakei: — Žaizdotas kojas gelia,
Benamę širdį — užu visas žaizdas skaudžiau — 
Ir vėjai užpustys išmintą kelią —
O aš savus žingsnius įamžinti bandžiau-------

Ir purtau aš tave, kaip vėjas jauną medį — 
Švelniai, lyg motina į kūdikį bežadį, 
Tariu: — Tos nevilties nubraukim suo- 
Te akyse neblėsta ta karšta ugnis, [džius — 
Kuri į tėviškės gimtinį sodžių
Kelionėj veda mus per gruodą ir pusnis!

(Iš spaudai paruošto rinkinio 
„Širdim į tėviškę“)

Al. Gintautas

Kas karo kaltininkas?
(Teisybės vardu ...)

Yra sakoma: jeigu kas yra puolamas dviejų 
priešingų pusių, tai tikrai jis yra neutralus.

Taip. Tokioje kryžminėje ugnyje esame 
mes tremtiniai. Juo skaudžiau dabar, kada 
mums pilamos pamazgos tų, kurie prieš metus 
ir daugiau laiko pilna burna rėkė:

— Viena tauta, vienas vadas!... Tų, kurie 
vietoj sviesto, duonos — pasirinko: bombas, 
bombas, bombas!... Taip. Jiems buvo segami 
geležiniai kryžiai, kad žemėje dygtų vis dau
giau ir daugiau medinių kryžių...

Prieš mane guli buv. Vietinės Rinktinės ka
rio užrašų knygutė. Vidury knygutės cheminiu 
pieštuku nupiešta Gedimino pilis, apačioje — 
traukinys ir seka įrašai:

„... 1944. V. 17 Iš už spygliuotos vielos mus 
atskaito 27 vyrus ir susodina į mašiną. Girdė
josi lietuviškos dainos. Kaip buvo malonu klau
sytis dainų skambėjimo. Gražus vakaras. Sau
lutė leidos taip paraudonavus, lyg būtų krau
juose. Kai tiktai aptemo, vienas draugas Žal- 
tauskas iššoko iš mašino's. Mes buvome įspėti: 
„jeigu kas iš jūsų išbėgs, o nepranešite, tai bus 
šaudoma dešimts vyrų!“ Mes to bijojom ir 
mašiną sustabdėm. Nesugavo... Važiavome 
toliau Kauno link. Pavažiavus 3 km., mūsų ma
šina sustojo. Tuojau mums įsakė išlipti ir mus 
sustatė į dvi eiles. Nuo dešiniojo sparno at
skaitė dešimtą vyrą. Jam įsako išeiti iš rikiuo
tės. sakydami- „Turi išpirkti krauju ano išbė- 
gimą“. Budeliai pradėjo savo žiaurų darbą. 
Ruseckas ėmė prašyti, kad dovanotų, bet 
kur tau dovanos vokietis! Spyrė puskarininkis 
jam į koją, jr tas suriko: „O, Jėzau!...“ Paskui 
ištraukė brauningą ir šovė į galvą. Pastovėjo 
Ruseckas keletą sekundžių ir pavirto. Parkri
tęs dar ant kelių, pradėjo iš naujo prašyti: 
„Ponuliai, pasigailėkite... aš nekaltas“... Jam 
iš galvos bėga kraujas. Akys pasruvusios krau
ju. Maldauja, kojas bučiuoja, bet puskarininkis 
spyrė nekaltam puskarininkiui įgalvą: „Tu esi 
niekšas, tu lietuvis, tavęs negali pasigailėti“... 
— ir vėlei šovė prikišęs prie smilkinio. To
liau stovintieji budeliai paleido šūvius iš auto

mingo vidinio pasipriešinimo, kartais rezigna
cijos tam, kas turi ateiti: kurtumui.

Mėnesienos sonatą lydi legenda, nusakanti 
šio kūrinio pasirodymą. Beethovenas ėjęs ‘kar
tą vakare ir išgirdęs skambinant jo kūrinį. Su
sidomėjimo vedamas, jis įėjęs į mažą, menką 
batsiuvio kambarėlį. Prie fortepiono sėdėjusi 
akla mergaitė ir skambinusi Beethoveno kūrinį. 
Šio reginio sujaudintas. Beethovenas atsisėdęs 
prie fortepiono ir pradėjęs improvizuoti. Bu
vo vakaras, pro langelį veržėsi sidabriniai mė
nulio spinduliai Beethovenas sukūrė didelį vei
kalą, sonatą, kuri legendos žiniomis, ir yra pa
vadinta mėnesienos vardu. Šia sonata RajaUs- 
kaitė pradėjo koncertą. Miglota, neryški pir
moji dalis skambėjo kaip tylus skundas, prasi
verždamas giliu ilgesiu. Jautėsi, kad meliodija 
išreiškia slopinamas emocijas, kurios norėtų, 
bet negali prasiveržti. Antroje dalyje ilgesys 
didėja, ryškesne melodija prasiveržia nerimas, 
lyg ieškojimas, blaškymasis. Trečioje dalyje 
aprimsta antrosios dalies ryškumas, iškyla re
zignacija, beviltiškumas.

Techninė pusė solistei nesudarė jokių pro
blemų: tiek dešiniosios, tiek kairiosios rankos 
technika puikiai išvystytos ir ypač išlaikyta pu
siausvyra. Ryškiai girdėti vedamoji frazė ir 
akompaniamentas, be skirtumo, kuri ranka tęs
tų pirminę melodiją.

Antruoju numeriu sekė trys Frideriko Cho- 
pino dalykėliai. Chopin gimęs Lenkijoje, miš
rioje prancūzų - lenkų šeimoje. Mokėsi Varšu
voje. 1830 m., revoliucijos verčiamas, palieka 
tėviškę ir persikelia į Paryžių kur išgyvena iki 
pat savo mirties. Miršta sulaukęs apie 40 metų 
amžiaus. Chopin buvo žymus virtuozas ir kom
pozitorius. Jis rašė išimtinai tik fortepionui. 
sukūręs atskirą stilių. Lengva, gili, pilna sva
jingumo Chopino muzika yra tipingai roihan- 
tinė.

Ši romantinė dvasia jautėsi Rajauskaitės iš
pildomuose Chopin tiek Scherzo b-moll, tiek 
Nocturne Fis-Dur, tiek Scherzo h-moll. Solis
tės technika tiek aukšta, kad be jokių ypatingų 
pastangų buvo puikiai pagauta smulkiausioji 
techninė konfigūracija. Tipingas tik Chopinui 
chromatizmas, arabeskai. įvairiausi techniniai 
niuansi iki smulkmenų buvo Rajauskaitės iš
pildyti ir suprasti.

Franz Schubert — genialus romantikas, gi
męs netoli Vienos, ten dirbo ir jaunas (vos 
31 metų amžiaus) mirė. Schuberto kūryba la
bai gausi: jis yra rašęs įvairiose muzikos sri
tyse. Bet tipingiausia jam yra daina. Kaip ti
kras romantikas, Schubertas yra jausmingas, 
grakštus, jaučia gamtos grožį ir jos poeziją. 
Šiame koncerte išpildytas svajingas Impromptu 
As-Dur, reikalaująs smulkios, lengvos techni
kos, pilnumoje patenkino klausytojus.

Franz Liszt gimė 1811 m. Vengrijoje, jau 
12 metų amžiaus pasižymėjo kaip virtuozas ir 
improvizatorius. Lisztas, kaip retas kuris kitas 
kompozitorius, buvo savo epochos mėgiamas. 
Jo koncertai buvo žinomi visai Europai, visur 
jo laukė pasisekimas ir laurai. Lisztas priklau
so neoromantikams. Jp fortepioninė kūryba 

matinių. Nekaltasis mūsų draugas dar suriko: 
„Viešpatie, aš nekaltas... aš jiems dovanoju, 
nes tie žmonės nežino, ką jie daro...“ — tuos 
žodžius ištaręs, atsiskyrė Ruseckas su šiuo pa
sauliu ir nusirito nuo kalniuko. Mus spardyda
mi vėl suvarė į mašiną. Paskui vienas vokietis 
sako: „{neškite tą mėšlą!“,..

Taip žuvo a. a. pusk. Ruseckas Antanas, 
Veiverių valsč., Šilėnų km. Jo brolis — Ru
seckas Aleksas kiek anksčiau žuvo Rytuose ...

Taip. Vienas krito nuo priešo, o antras nuo 
„išvaduotojo“ kulkos.“

Tai vienas iš šimtų pavyzdžių Vietinę Rink
tinę likviduojant O jų buvo daug, nesuskai
čiuosi! ...

— Ponuliai, pasigailėkite!... — šaukėsi, ko
jas bučiavo a. a. pusk. Ruseckas Antanas.

— Ponuliai, pasigailėkite!... — maldavo su 
ašaromis akyse, prievartaujama 16 metų šiau
lietė gimnazistė Z. netoli Karaliaučiaus, viena
me žandarmerijos poste.

— Ponuliai, pasigailėkite! — maldavo, alpo 
šimtai, tūkstančiai vyrų, kalinamų, kankina
mi}, deginamų ir šaudomų kalėjimuose, baudž. 
stovyklose — visur...

Ir už ką? Už ką šaukėsi malonės šaudomas 
dėl bulvių centnerio Rytinės Lietuvos ūkinin
kas?

Be jausmo, be. širdies buvo jie!...
Negirdėjo ir nenorėjo girdėti tų nekaltai 

pasmerktų ir pagalbos ieškančių žmonių.
Jie buvo kurti, akli.
Jie didžiavos ir manė esą dideli pranašai, 

tačiau tikrumoje neverti nė tų ciano nuodų 
ampulių.

Jie miestus, fabrikus pavertė į geležies lau
žą, iš kurio prisigamino ir prisisegė pilnas krū
tines kryžių, o šiandieną, būdami už spygliuotų 
vielų tvorų, tuos kryžius išmaino į vieną ci
garetę.

Jie to verti!
Kas karo kaltininkas? —
Braždžionis „Paskutiniame pasmerkto my

riop žody“ — sako:
Mačiau, kaip auga marmuro kolonos, 
mačiau, kaip skęsta lūšnos dvokiančiem klane, 
mačiau, kaip vedat jūs bedugnėn milijonus, 
ir nešaukiau: „Ganai“ Aš kaltasl Taip.

Sušaudykit mana...

A. a. prof. Dr.
Toli nuo savo mylimos tėvynės, kurios labui 

visą amžių triūsė ir vargo, 1945 m. lapkričio 
30. d. mirė teol. profesorius, fil. Dr. ir D. h. c. 
kun. Vilius Gaigalaitis po trumpos ligos, su
laukęs 75 a. metus. Iš savo tėvynės išvarytas 
ir nuo tautos atskirtas. Gaigalaitis mirė Badeno 
krašte, Bretten miestelyje ir ten pat palaidotas.

Prof. Gaigalaitis buvo visiems žinomas, nes 
jo vaidmuo mūsų tautos gyvenime yra nema
žas, ypač evangelikų gyvenime. Jo visas am
žius buvo nepailstamas darbas savo tautai ir 
krikščionijai. Būdamas kunigu Klaipėdos kraš
te, jis pergyveno vokiečių ataką prieš lietuviš
kumą. Tuoj jis pasiryžo ginti savo tautiečius, 
buvo išrinktas Klaipėdos ir Šilutės apskričių 
lietuvių atstovu Prūsijos seime ir ten kiek ga
lėdamas gynė lietuvių kalbą mokyklose ir baž
nyčiose. Kartu su Dr. Sauerveinu dirbo Prūsų 
lietuvių tautinio budinimo darbą, steigė lietu
viškas organizacijas. Tas darbas buvo labai 
sunkus, ir Gaigalaitis vokiečių sluoksniuose įsi
gijo daug priešų. Jis buvo įvairiais nešvariais 
būdais įtarinėjamas, višai apšauktas išdaviku, 
šmeižiamas, bet jis su savo ištikimais pasekė
jais ėjo užsibrėžtu keliu tolyn. Jo pasėta sėkla

pasižymi didele technika ir masyvumu. Liszto 
veikalai yra didingi, reikalauja jėgos ir tempe
ramento. Gal būt, Liszto dvasia yra artimiau
sia mūsų solistei, nes jo kūrinių buvo daugiau
siai ir jų išpildymas žavėjo klausytojus. Ra
jauskaitės išpildyta: Gnomų šokis, La Cam
panella, Meilės giesmė ir Vengrų Rapsodija 
Nr. 2.

Puikiai buvo išvystytos paskiros temos, 
ypač kulminaciniai punktai — forte, reikalaują 
daug jėgos ir temperamento. Rajauskaitei ne
trūko nei vieno nei kito. Išlaikydama techninį 
ryškumą, ji išvystė didelį tempą ir dinamiką. 
Ypač dėmesio verti treliai ir ryškios vedamos 
temos, kurios skamba kaip varpeliai. Sunki 
Liszto technika Rajauskaitės pirštams atrodė 
lyg sava ir įgimta.

Linkėtina jaunai solistei ir ateity stropiai 
rinkti ir ruošti programas ir ypač gilintis į at
skirų kompozitorių stilių bei charakterį. Linkė
tina jai dažniau rodytis solo scenoje, tuo įne- 
šant tikrojo, didelio meno prošvaistes į mūsų 
pilką stovyklinį gyvenimą. EI. Vasyliūnienė

V. Gaigalaitis
buvo vaisinga. Kada kilo Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas, prof. Gaigalaitis rinko parašus 
ir rengė memorandumus Klaipėdos Krašto at
skyrimo nuo Vokietijos reikalu ir siekė jo pri
jungimo prie Lietuvos. Jis buvo pirmos lietu
viškos direktorijos nariu, paėmė tvarkyti baž
nyčios ir mokyklų reikalus. Vėliau jis savo 
pradėtą darbą tęsė, sukurdamas lietuvišką Mo
kyklų Draugiją, kuri paskum krašte įsteigė dau
giau per 50 lietuviškų mokyklų ir daug vaikų 
darželių. Jo iniciatyva buvo įsteigta pirmoji 
lietuvių gimnazija Klaipėdoje. Be to, jis vado
vavo plačiam labdarybės darbui Klaipėdos 
krašte. Jo sukurta daugija „Sandora“ įsteigė 
keletą prieglaudų vaikams ir seneliams Ir iš
laikė kelis lietuviškus knygynus, kurie visą 
kraštą aprūpino lietuviška literatūra.

1935 m. Gaigalaitis Sinodo buvo išrinktas 
Lietuvos evangelikų bažnyčios senjoru ir kon
sistorijos prezidentu. Čia jam vėl teko vesti 
sunkią kovą su vokiečiais, kurie stengėsi vado
vauti visai .evangelikų bažnyčiai. Toje kovoje 
jis buvo be galo smarkiai puolamas, net ap
šauktas bažnyčios priešu. Savo kovą jis aprašė 
knygoje vokiečių kalba. Rygos universitetas, 
įvertindamas jo sunkią kova prieš vokiečius, 
suteikė jam Rygos universiteto teol. garbės 
daktaro laipsnį. — Jo pastangomis buvo prie 
Lietuvos Universiteto įsteigtas evangelikų tec- 
logijos fakultetas, kuris parengė Lietuvos evarf- 
gelikų bažnyčiai reikalingus kunigus, kurie iki 
tol eidavo mokslus Vokietijoje. Tuo Lietuvos 
ev. bažnyčia galutinai atsipalaidavo nuo nepa
geidaujamos vokiečių tiesioginės įtakos. Jis 
pats visą laiką profesoriavo ir buvo eilę metų 
evangelikų teologijos fakulteto dekanu. Be 
praktiško darbo, jis parašė eilę tautiško ir ti
kybinio turinio knygų, 1908 m. parengė lietu
viškos biblijos tekstą spaudai ir buvo Britų 
Bibl. Draugijos atstovu Lietuvai.

Ypač labdarybės srityje jis turėjo žymią pa
dėjėją savo žmonos Marijos asmenyje. Ji, la
bai kukli, nepastebimai padėjo visur ir visiems 
vargą kenčiantiems ir visą laiką dirbo nepails- 
dama. Jo gyvenimo draugė, nors buvo kilusi iš 
kito krašto, buvo visiškai su mūsų tauta ir tė
vyne suaugusi ir dirbo su nepaprastu pasišven
timu. — Tegu Aukščiausias suteikia jam ramų 
poilsį po sunkaus, audringo gyvenimo, ilsint 
toli nuo mylimos tėvynės. J. Grigolaitis
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kalbą dažnai nusiskundžia, kad, kreipiantis ku
riuo nors reikalu atitinkamose įstaigose per ver
tėjas, pastarųjų vertimas būna kartais ne visai 
objektyvus ir iš prašymo niekas neišeina. Pa
mėginsiu jums šiuo reikalu truputį padėti. Sa
vaime suprantama, kad įeidami turite pasakyti 
“good morning** arba “good afternoon“. Po 
pasisveikinimo jūs greičiausiai būsit paklausti: 
“What do you wish?“ (uat du ju uiš) — ko 
jūs pageidaujat, norit? To wish (uiš) — pagei
dauti. “What do you wish“ gali būti sutrum
pintas į “you wish?“ Jeigu į jus kreipsis ne tas 
asmuo, kurio jūs ieškot, tai geriausiai pasakyti: 
“I would like to speak to Mr. X“ — aš norė
čiau pakalbėti su ponu X “I would like (ai 
ūud laik) — aš norėčiau. Jeigu jums bus at
sakyta “he has gone owt“ (hi has gon aut) — 
jis išėjo arba, blogesniu atveju, "he is not in 
town“ — jo nėra mieste, tai jums lieka dar 
viena išeitis, būtent: paklausti “when will he 
be back?“ (uėn uil hi bi bek) — kada jis su
grįš? Atsakymą, tikiuos, jūs visada suprasit 
T. p„ jeigu reikalas nėra per daug rimtas, jūs 
galite pasakyti “Could you give him a messa
ge?** (kud ju gif him e mesadž) — ar galite jūs 
jam suteikti žinią, t y., ar galite jūs jam kai 
ką perduoti, painformuoti. Galimas daiktas, 
kad pageidaujamas asmuo nebus išvykęs, bet 
bus tuo tarpu tik užimtas. Tuomet jums grei
čiausiai bus pasakyta “he is very busy at the 
moment, please wait a little“ (hi is vėri bisi et 
ze momnt plyz uėt e liti) — jis yra labai užim
tas šiuo momentu, prašau, palaukit. At the 
moment (et ze momnt) — šiuo tarpu. Jeigu pa
galiau jūs prieisit prie pageidaujamo asmens, 
tai dėstykit savo reikalą trumpais sakiniais. 
Sakysime, jums reikalingas leidimas mašina 
važinėti. Pasakykit pradžioj, kad esat lietuvis 
ir “I have a car and would like to get a licence 
for It“. "Car** (kar) — autovežimis, vežimas. 
“Licence“ (laisėns) — leidimas važinėti. Gali
mas daiktas, kad jūs būsit paklaustas: "what 
kind of a car have you?“ (uat kaind of e kar 
hav ju) — kokios rūšies automobilį jūs turite? 
“Motor car“ (motorkar) — automobilis, lengva 
mašina. “Truck“ (trak) — sunkvežimis. “Bus“ 
(bas) — autobusas. “Motor-cycle“ (motorcaikl) 
— motociklas. Labai aktualus dalykas yra “ga
soline" (gasolin) — benzinas. Kirtis pirmam 
skiemeny. Gal būt, jums reikės ne tik “gaso
line“ ir “licence“, be t p. ir “a new tyre“ — 
nauja padanga; “tyre“ (tair) padanga. Jeigu 
jūs pagaliau, gavęs leidimą nuvažiuosit už "li
cence“ ribų ir jus mėgins areštuot, pasiteisinkit 
kad neturėjot “a road map** (e rod mep) kelių 
žemėlapio ir, gal būt, tai pagelbės jums pasi
teisinti.

Pereitą kartą kalbėjom apie žodį „ponas“ Ir 
jį atstovaujančius išsireiškimus anglų kalboje.

Su poniom ir panelėm yra nemažiau kompli
kuota kaip su ponais. “Miss“ reiškia panelė ir 
šį posikį galime vartoti kreipiantis ir su pavar
de. Taigi pasakysi “Gdod morning, Miss 
Brown“ arba L p. "Where do yon go, Miss“. 
Tačiau kalbant apie panelę, kaip apie tretįjį 
asmenį, sakome “young lady“ (jong ledi) — 
jauna ponia. Pav.: “who is this young lady?“ 
— kas ta jauna ponia? “It is Miss Brown“ — 
tai panelė Braun. “Young lady“ galime t. p. 
pasakyti kreipiantis, tačiau šitoks pasakymas 
yra labai familiarus ir šiek tiek vulgarus. Kalbė
dami su ponia, kreipiamės ir ją „Madame“ 
(medm). Su pavarde sakome “Mrs.“ (misis). 
Kalbėdami apie ponią, kaip apie tretįjį asmenį 
sakome “lady“. “Lady“ ir “Sir“ galime vartoti 
su pavardėm, tuo atveju kuomet minimi as
menys yra aukštos kilmės. Mr., Mrs. Ir Miss — 
rašome visuomet didžiąja raide, nors tai būtų 
ir sakinio viduryje.

Pabaigai pora praktiškų išsireiškimų krei
piantis pas gydytoją, 
ilness (ilnės) — liga 
doctor (doktor) — gydytojas 
medicine (medsin) — vaistai 
prescription (preskripšn) — receptas 
chemist (kėmist) — vaistininkas 
pain (pėin) — skausmas
I have a cold — aš esu peršalęs 
cold (kold) — šaltis, sloga 
I am cold — man šalta
I am warm — man šilta 
warm (uorm) — šiltas, šilta
I have a haeadache (hedeik) — man skauda 

galvą
I have a toothache (tuseik) — man skauda 

dantis
I am well — aš esu sveikas 
well (uėl) — geras, sveikas 
I am unwell — aš esu nesveikas 
unwell (enuėl) — nesveikas 
to cough (kaf) — kosėti

Anglų kalboje paprastai nesakoma “1 go to 
the doctor“ — aš einu pas gydytoją, bet “1 go 
to the doctor’s** (čia yra išleistas žodis — 
cabinet). Savaime suprantama, kad jeigu gy
dytojas yra jūsų geras pažįstamas ir jūs eisit 
jo aplankyti, kaip pažįstamojo, bet ne kaip gy
dytojo. tuomet galima pasakyti “1 go to the 
doctor**. Neretai vartojamas išsireiškimas “I go 
to visit a doctor“ — aš einu aplankyti gydy
toją t. p. reiškia, kad jūs einat pas gydytoją, 
kaip pas specialistą. T. p. “chemist’s“ (kėmists) 
— vaistinė: čia turėta galvoje “chemist’s shop“ 
(kėmists šop) — vaistininko krautuvė.

Korektūros klaidų atitaisymas
XII pamoka: Kunigaikštienė — duchess (dat- 

šės), bet ne duchea.
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19M IV. 4. Mūsų Kelias

Dailės parodos Kemptene ir Miunchene
Būnant Kemptene, teko dalyvauti pasitari

ame dėl būsimų dailės parodų Kemptene ir 
Miunchene. Šių parodų reikalu buvau prašytas 
duoti pradinių žinių lietuviams dailininkams. 
Jos yra šios.

Dailės paroda Miunchene numatyta su
ruošti š. m. birželio mėn. Joje gąlėį dalyvauti 
visų tautybių DP (UNRRA-os globojami) dai
lininkai su neribotu skaičiumi kūrinių. Paro
doje bus tapybos, skulptūros, grafikos ir kt 
darbai. Visus kūrinius iš dailininkų surinks, pa
ruoš pervežimui, nuveš j parodą ir grąžins au
toriams UNRRA per savo skyrius. Taigi, pats 
nedėkingasis rūpestis dailininkams atpuls.

Prieš tik ką minėtą dailės parodą, geužės 
mėn. pirmoje pusėje Kemptene bus ma
žesnio masto dailės paroda, apimanti daugiau 
pietų Bavariją, na, žinoma, ir gretimas DP sto
vyklas. Nėra užkirstas kelias ir toliau gyve
nantiems dailininkams joje dalyvauti. Jie turi 
apie tai iš anksto pranešti p. Janulevičiui — 
Kempten, Klostersteige 17 arba Lazarettkaserne, 
Litauisches Lager. P. Janulevičius dirba prie 
UNRRA dailės parodų reikalams. Jo iniciaty
va visi kūriniai bus iš dailininkų paimti ir jiems 
grąžinti. Pastarajai parodai kiekvienas autorius 
galės duoti, vidutiniškai, po tris kūrinius. Joje 
dalyvaus irgi visų tautybių DP dailininkai. Pa
geidaujama, kad parodon būtų duodami jau 
ištrėmime sukurti kūriniai.

Mūsų, lietuvių dailininkų, reikalas yra ir 
privalo būti labai aiškus: būtinai dalyvauti šiose 
parodose. Ypač Miuncheno parodoje privalom 
pasirodyti ko gausingiau ir su nemažu kiekiu 
kūrinių. Apie jury komisiją bus pranešta kiek 

■ vėliau.
Visais parodų reikalais prašau collegas dai

lininkus rašyti p. Jaunulevičiui aukščiau paduo
tais adresais. A. Rūkštelė

P. S. Prašau kitus laikraščius ši pranešimą 
persispausdinti., A. R.

Pranešimas •
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Vyr. Ko

mitetas, (21) Det mold/Lippe, Bahnhofstr. 6, 
prašo skubiai atsiliepti arba tiesiog atvažiuoti 
šiuos asmenis:

Mažilytę Emiliją, Navicką Stasį, Jankevi
čienę Pauliną. Misiulienę Liudą, Pakalniškį Jo
ną, Petkelienę Petrę, Duliūną Mamertą, Savicką 
Juozą, Gruzinską Antaną, Sližį Stasį, Banionį 
Povilą, Katarauską Bronislavą, Jašą Adoma- 
Petrą, Jurkšaitį Valterį, Kazlauską Vincą, Juo
deiką, Antaną, Kzlauskieną Juliją, Ladygą Jo
ną, Jakubaitytę Jadvygą, Petrauską Leoną, Ma- 
tukevičių Albiną, Misiūną Butageidį, Mickū- 
nienę Idą, Strazdienę Konstanciją, RaŠkaitį 
Juozą, Ivanauską Vytautą, Buhavičių Povilą, 
Šakalį Joną, Kondratą Edvardą, Grigonį Ado
mą, Jankų Vaclovą, Būgą Antaną, Brazinskienę 
Bronę, Šerkšnį Vincą, Jurgaitį Petrą, Valiukohį 
Juozą, Varailą Joną, Gorienę Eleną, Girdžių 
Praną, Pundzevičių Jurgį, Butkų Nikodemą, 
Gečą Kazį, Steponauskienę Leokadiją, Viltrakj

Joną, Brazį Vytautą, Čepukaitį Vincą, Kojela
vičių Aleksą, Stumbrą Stasį, Saimininkaitę Ge
novaitę, Pupelį Vytautą, Čilvinaitę Stasę, Dap
kų Petrą, Guobį Praną, Starkų Antaną, Pauliu
ką Kęstutį, Lipčienę Uršulę, Mačiulį Vincą, 
Malenienę Faustįną, Matulevičių Vladą, Matu- 
levjčiūtę (gal Matulevičienę ?) Oną, Bendorai- 
tytę Albiną, Žilinskienę Mariją, Koverą Stasį, 
Gaidelevičiūtę Eleną, Sinkevičių Vladą, Juce
vičių Vytautą, Sudzevičiūtę Jadvygą, Musteikj 
J., Sparnauską J., Vilkeną Valentiną, Masaitį 
Aleksandrą, Siepanavičių Petrą, Barzdukaitę 
Konstanciją, Lapinską Juozą, Kybartienę Al
doną, Norkų Mečislovą, Aglinską Vytautą, Sin
kevičių Vladą, Žilienę Anelę, Steikūnaitę Oną, 
Vitkų Balį, Vaišvilienę Mečislavą, Šimkevičienę 
Bronę, Pupšj Kostą, Bulkę Petrą, Dulinską Bro
nių, Valaitį Bronių, Žitkevičių Joną, Žimblį 
Juozą, Čepą Leoną, Simoniūkštį Nikodemą, Ste
ponavičių Kazį, Milašauską Bronių, Skučą Pe
trą, Rakštį Juozą, Petrauskaitę Jadvygą, Gri
galiūnienę Jadvygą ir Matukevičienę Liūdą.

Veterinarijos gydytojų dėmesiui
Š. m. gegužės 2—4 d. d. šaukiamas Hano

very lietuvių veterinarijos gydytojų profesi
nis suvažiavimas, į kurį kviečiami visi veteri
narijos gydytojai.

Suvažiavime numatoma aptarti profesiniai 
— organizaciniai reikalai. Yra susitarta su Ha
noverio aukštosios veterinarijos mokyklos p. 
Rektoriumi ir profesūra ta proga suruošti trum
pą pakartojimo kursą.

Suvažiavimo vieta — Hanoveris - Herren- 
hausen, Burgweg Nr. 1 (Students Hostel). Na
kvynė bus parūpinta.

Suvažiavimo iniciatoriai

Norinčiųjų veterinariją studijuoti žiniai
Lietuva, kaip žemės ūkio kraštas, bus reikalinga 
visokių taikomųjų mokslų specialistų. Vet. gy
dytojų ypač stokojo. Kadangi Pabaltijo Uni
versitete. Hamburgo, pavasarininam semestre 
veterinarija nenumatoma, todėl buvusieji Vet. 
Akademijos studentai ir norintieji naujai vete
rinariją studijuoti kviečiami stoti į Hanoverio 
aukštąją veterinarijos mokyklą, kurioje dalis 
lietuvių studentų jau dabar studijuoja. Su mo
kyklos rektoriumi įstojimo reikalu tartasi. Pra
šymus būtų jau laikas siųsti mokyklos sekreto- 
riatan: Hannover, Missburger Damm 16, Tier- 
iirztliche Hochschule.

Smulkesnių informacijų galima gauti iŠ stu
dentų atstovybės: Hannover - Herrenhausen, 
Burgweg 1.

Semestras prasideda 1946. V. 1 d.
Studentų atstovybė

Atiteisymas
Straipsnyje „Skautybės įkūrėjas Baden Po- 

wel“, atspausdintame „Mūsų Kelio“ 12 (21) Nr., 
3 'skirsnyje vietoje: „ ... karinį-ideologinį...“ 
turėjo būti: „ ... B.-P. turėjo duoti jai dar ir 
teorinį — ideologinį pagrindą."

766. Petrauskas Povilas, gyv. Celle, Fabrikweg, 
Litauisches Lager, ieško savo giminių ir 
pažįstamų.

767. Samuolis Vladas, gyv. Hamburg-Neugra- 
ben, DP Camp 514 (Fischbeck), ieško bro
lio dukters Eugenijos, giminių ir pažįs
tamų.

768. Augustinavičius Vincas, gyv. (14) Ravens
burg, Marktstr. 57, ieško Juozapavičiaus 
Vinco.

769. Tarosas Juozas, gyv. (16) Wiesbaden, DP 
Camp, Litauisches Lager, H-II-26, ieško 
Taroso Kosto.

770. Grocgerienė Augustė, gyv. Flensburg, Ek- 
kernfordestr. 65, „Ostarbeiter“-Lager, pra
šo atsiliepti savo vyrą Grocgerį Bruno.

771. Mickevičius Bronius, gyv. (20) Bodenwer
der/Weser, Hotel „Zur Traube", ieško 
brolio Mickevičiaus Juozo, sūn. Stepono.

772. Kiela M., gyv. Wurzburg 7, Nordkaserne, 
Litauisches Lager, gali suteikti žinių apie 
Baltrušaitį su žmona.

773. Bužauskienė Uršulė, gyv. (20) Lebenstedt 
uber Braunschweig, Repner 24, Litauisches 
Lager, ieško savo vyro Bužausko Broniaus, 
bu v. Pagelažių priverčiamųjų darbu stovy
kloje ir vėliau išvežto į Vokietiją, ir An
tanavičiaus Juozo su šeima.

774. Juraška Aleksandras, gyv. Flensburg, Ek- 
kernfbrdestr. 65, „Ostarbeiter“-Lager, ieš
ko savo žmonos giminių: Fetingaitės Ma
rytės, Fetingo Adolfo, Pocienės Olgos, 
Krolienės Emos ir Staneliūtės Anicetos.

775. Kasperavičius Balys, gyv. Neuffen, Litaui
sches Lager, ieško Savo žmonos Kaspera
vičienės Liucijos.

776. Butkienė Kazimiera, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lagcr, ieško savo vyro Butkio 
Juozo.

777. Štuikys Kažys, gyv. Oldenburg, Litauisches 
Lager, „Untcrm Berg“, ieško savo žmonos 
Štuikienės-Ribilytės Zofijos, mažyčio Jo
nuko ir sūnaus Jono.

778. Bagdonavičius Aloyzas, gyv. (13a) Ans
bach, Hindenburg-Kaserne, Bl. A II - 216, 
ieško brolio Bagdonavičiaus Antano ir Bi- 
teravičiaus Stasio.

779. Šatkevičifitė Bronė, gyv. Gottingen, „Alte 
Fink“, ieško motinos Jadvygos, sesers Re
ginos, Grikšaitėa Emilijos ir Kizelytės 
Olgos.

Mes ieškome savųjų
Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 

>visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
755. Hornaitė Alma, gyv. Ansbach, Baltisches 

Lager, Litauisches Komitee, Zim. 112, ieš
ko tesin. Bilevičiaus Juozo.

756. Žukauskas Vincas, gyv. Amerikoje, ieško 
Žukausko Juozo, Pučetų, Briaukų ir But- 
kieraičių. Atsiliepti šiuo adresu: Bukaus
kas, (20) Lehrte^ Churchill Camp.

757. Palickaičiūtė - šmulkštienė Onutė, gyven. 
.Amerikoje, ieško brolio Palickaičio Jono 
ir jo žmonos Petronės. Atsiliepti šiuo 
adresu: Žukauskas, (20) Lehrte, Churchill 
Camp.

758. Vernerienė Janina, gyv. Hamburg, Eil- 
beckerweg Nr. 45, ieško brolio Strodoms- 
kio Česlovo su šeima.

759. Grincienė-Dūdaitė Uršulė, gyv. Ingolstadt, 
Litauisches Lager, ieško Dūdos Algirdo, 
sūn. Domininko.

o 760. Makiejienė Bronė, gyv. (23) Gr. "Hesepe, 
Kr. Meppen, UNRRA Lager, ieško savo 
sūnaus Makiejaus Leono ir vyro Makie- 
jaus T.

761. Kvietkutė Genė, gyv. Regensburg, Garig- 
hofersiedlung, v. d. Pfordten-Str. 4, Whn. 
410, ieško giminių ir pažįstamų.

762. Naujokaitis Jonas, gyv. Regensburg, Os 
kar-K6rter-Str. 14/570, ieško savo giminių 
ir pažįstamų.

763. Kandžius Kazys, gyv. (23) Hassendorf. Kr. 
Rotenburg, Bz. Bremen, ieško Barisaitės 
Julijos, Šepaitienės Onos ir Jurkevičienės 
Helenos.

764. Maselis Jonas, gyv. Gross Hesepe, Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

765. Runkevičienė Magdelena, gyv. (23) Olden
burg i. Old., Hermannstr. 72, ieško savo 
vyro Runkevičiaus Broniaus.

Veda N. Girtautas

"šFoiito žinios
Tarptautinis šachmatų 

turnyras Meerbeke
Jeigu jūs pasiidomausite, kur, būtent, yra 

tas Meerbekas ir paieškosite jo žemėlapyje, tai 
vargu ar turėsite daug pasisekimo. Bet jis yra: 
mes jį suradom! Pasiekus Hanoverį, reikia pa
sukt tiesiai į vakarus ir, pavažiavus kelias
dešimt kilometrų, išlipti Stadthageno stotyje. 
O ten jau bet kuris vokietis nurodys kelią, ku
riuo teks, anot jo, „pusę valandos bėgti", kol 
pasieksite didelį, plačiasparnį vėjinį malūną. 
Tiesr-tuo malūnu ir guli Meerbeko kaimas.

Apie 600 lietuvių, 800 latvių ir 500 estų, ap
gyvendintų šiame kaime, tęsia senąją tradiciją. 
Yra įstabų stebėti, kad veik kiekviena lietu
viška šeima turi ne tik kambarį, bet ir... tvar
tą! O tas tvartas nebūtinai jau tuščias. Ar tai 
ne fragmentas iš kaž kokias jau pamirštos pa
sakos?

Šiomis dienomis Meerbekas išvydo tai, ko 
dar nebuvo matęs, ir,- greičiausia, nebematys: 
tarptautinį šachmatų turnyrą.

2 estai, 2 rusai, net 6 latviai ir 4 lietuviai — 
štai turnyro sąstatas. Maloni staigmena buvo 
dalyvavimas žinomo rusų šachmatų meisterio 
Bogenko (slapyvardė). Juk jis buvo vienu iš 
vedančiųjų meisterių stiprių Sovietų Sąjungos 
šachmatininkų eilėse! Latvių tarpe matėme se
nąjį mūsų draugą ir lygiai tiek pat seną priešą 
Endzelinį. Estus atstovavo Sepp, lošęs už Esti
ją dar 1936 m. Miuncheno olimpijadoje ir jau
nutis Voldsuar. Iš mūsiškių Škėma, Arlauskas, 
Repečka ir Tautvaišas.

Jau nuo pirmųjų ratų pirmavimą užgriebia 
Bogenko ir Endzelinis. Tiesa, tai įvyko iš da
lies dėl to, kad TautvaišaS išleido išloštą par
tiją prieš Bogenko, o Arlauskas net jau visai 
elementarų išlošimą prieš Endzelinį. Po pirmos 
turnyro pusės (7 ratų) Bogenko surinko 6% t., 
jį sekė Endzelinis su 6 t., toliau — Tautvaišas 
ir Arlauskas po 51. Nepaprastai įdomi ir įtemp
ta partija Arlauskas — Bogenko po permainin
gos kovos baigėsi lygiomis. Tautvaišas 8-tame 
rate pastatė bokštą Saltovskiui, o 9-tame net 
visą valdovę Endzeliniui (aiškiai išloštoje padė
tyje). Po šitų dviejų „hakų“ jis jau ir nebeatsi
gavo. Tuo tarpu Repečka pliekė meisterius 
(Škėmą, Arlauską, Endzelinį!) iš eilės ir iš ko
pė į 4-tą vietą. 10-tame rate Endzelinis pavijo 
Bogenko po to, kai pastarąjį įdomiame bokštų 
endšpilyje gražiai aplošė liepojietis Rankis. Tik 
pustaškiu atsilikęs sekė juos Arlauskas. 12- 
tame rate Bogenko lemiamoje kovoje įspūdin
gai sukirto Endzelinį. Tai viena iš geriausių 
šio turnyro partijų. Arlauskas užpainiojo Vald- 
saarą ir išlindo į Il-rą vietą. Paskutiniame rate 
Bogenko lengvai sutvarko Darzenieką, užsiti
krindamas I-mą vietą. Arlauskas baigia lygio
mis su Škėma. Tuo pasinaudoja Endzelinis ir, 
gražiai įveikęs Liepnieką, paveja Arlauską. Di
delė nesėkmė ištiko Repečką: 12-tame rate 
neužtarnautai pralošęs Liepniekui, paskutinia
me, veik be kovos, kapituliuoja prieš Zemitį. 
Galutinės pasekmės: I — Bogenko su 11 t., 
II—III — Arlauskas ir Endzelinis po 10 t., IV 
— Rankis 8H, V — Saltovsky 7%, VI—VII- 
VIII — Repečka, Škėma ir Tautvaišas po 6%, 
XII — Zemitis 3J4, XIII—XIV — Liepnieks ir 
Voldsaar po 2% t

Bogenko laimėjimas visai užtarnaųįas. Jo 
lošimo stilius įdomus ir aktyvus. Ypač įdomu 
jo panaudotasis gambitas Čigorino sistemoje, 
kurį pats autorius pakrikštijo „Meerbeko gam
bitu“.

Pas Arlauską ir Endzelinį šiame turnire pa
sigedome jiems įprastojo užtikrintumo. Bet ko- 
votojiškumas ir didelis taktiškas meistriškumas 
šį trūkumą pilnai išpirko.

Liepojietis Rankis, gražiai finišuodamas, ne
tikėtai užėmė IV-tą v. Ypač vertinga jo per
galė prieš Bogenko.

Rusas Saltovsky, kuriam laimė šypsojos šia
me turnyre, kiek atsitiktinai iškopė į V-tą v.

VI—VII—VIII v. pasidalijo, sustodami „pe
tys į petį“ 3 lietuviai. Škėma ir Tautvaišas su
lošė blogai. Jų lošime radosi „skylių“, kurių 
pašalinimui reiktų rimtai padirbėti Gražiai už- 
sirekomandavo Repečka. Jo lošimas brandus 
visose stadijose, kupinas originalių idėjų. Jo 
asmenyje turime senai lauktą pakaitą mūsų 
meisteriams.

780. Macaitytės Ona ir Lydi, ieško tėvo Ma
caičio Georgo. Pranešti Staskevičiūtei Bro
nei, Gottingen, „Alte Fink“, Nikolaistr. 1b.

781. Vaitkus Alfonsas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško brolių Vaitkų Sta
sio ir Petro.

782. Bormanas Povilas, gyven. Liibeck, Bad 
Schwartau, Artillerie-Kaserne, ieško Bag
dono Adolfo.

Lietuviai, gyvenantieji Buxtehude, Kreis Stade, 
Harburger Str. 14, Litauisches Lager, ieško:

783. Sprunk Emilija, — dukterų: Emos ir Eri
kos, sūn. Hary ir brolio Jaundzemo Kari.

784. Navikovienė Ana — sūnaus Navikovo 
-Voldemaro.

785. Deglaitis Vilius — savo žmonos Deglai- 
tienės Matildos ir sūnų Deglaičių Gustavo 
ir Richardo. ■

Estas Sepp lošė labai pasyviai ir bailiai. Ta! 
pateisinami iš dalies tuo, kad jis nors ir nepa
miršo atvykdamas į turnyrą pasiimt savo gal
vos, bet pamiršo akinius... O lošt be akinių 
žmogui, prie jų įpratusiam, vis dėlto kiek ne
smagu.

Po turnyro buvo suruoštas jaukus atsisvei
kinimo pobūvis. Pasidalinome įspūdžiais, prisi
minėme praeitį, kūrėme planus ateičiai.

Sekančią dieną įvyko iškilmingas turnyro 
uždarymas. Susirinkusiems turnyre po 50% taš
kų (pirmosios 8 vietos) įteiktos vertingos do
vanos ir atitinkami diplomai.

Negalima nepaminėt puikios turnyro orga
nizacijos. Jau senai belošėme turnyre, kur da
lyviams' butų suteiktos tokios puikios sąlygos. 
Tai nuopelnas ne vien keletos puikių organiza
torių, bet ir energingo vietos lietuvių komiteto 
ir dar, kas svarbiausia, stiprios ir vispusiškos 
Meerbeko lietuvių visuomenės paramos. Tas 
yra ypač pabrėžtina, nes šachmatai negali ly
gintis efektyvumu su kitomis sporto šakomis 
ir, be to, plačiajai publikai nėra suprantami.

Atsisveikinom su Meerbeku.' Bet mes tikrai 
nepamiršime to nedidelio kaimo, kuriame rado
me tiek daug tikrosios lietuviškos širdies ir 
vaišingumo. P. Tautvaišas

Dilingeno lietuviai — Lauingeno latviai
Š. m. kovo 31 d. Dilingeno lietuviai sporti

ninkai — ės viešėjo gretimoje latvių stovykloje 
Lauingene ir sužaidė draugiškas krepšinio ir 
tinklinio rungtynes su vietos latviais sportinin
kais. Visus susitikimus laimėjo lietuviai, ku
riems tai buvo paskutinės treniruotės pobūdžio 
rungtynės prieš Dilingene š. m. balandžio 6—7 
d. įvykstančias krepšinio žaidynes dėl p. Balio 
Muliuolio skirtos pereinamos krepšinio taurės.

Lauingeno varžybos pradedamos moterų tin
klinio rungtynėmis, kurias laimi lietuvės 2:0 
(15:13) (15:3). Lietuvių pusėje žaidė: Laikū- 
nienė, Kurauskienė, Brinkmanienė, Narmontab 
tė, Maskvytytė ir Bacevičiūtė.

Vyrų tinklinio rungtynes laimi taip pat Ii o 
tuviai 2:0 (15:7) (15:9). Lietuvių tinklinio ko
manda: Žulpa, Budraitis, Karaša, Radavičiua, 
Dapkus ir Sušinskas.

Lauktosios krepšinio rungtynės po gražios 
kovos pasibaigė lietuvių laimėjimu 62:40 (29:20). 
Pastebėtina, kad abi komandos padariusios gė- 
rą pažangą. Komandos žaidė ir įmetė krepšių: 
lietuviai — Kurauskas 12, Radavičius 2, Anaitis 
23, Tamoliūnas 16, Brinkmanas 9; latviai —• 
Resnais 19. Ozolinš 0, Leikarts 4. Gulbis 4, 
Geide 7 ir Kruminš 6.

Pranešimas prenumeratoriams 
ir skaitytojams

Kadangi platintojai ir prenumeratoriai lig) 
šiol dar ne visi prisitaikė prie nustatytos tvar
kos, čia duodame vėl ankstyvesnį pranešimą.

1. Pavieniai užsiprenumeruoti „Mūsų Ke
lią“ gali tik tie tautiečiai, kurie negyvena sto
vyklose ir kuriems stovyklos yra sunku pasiek
ti. šiaip kitiems laikraščiu patogiausia apsirū
pinti pas mūsų platintojus, kurie yra jau be
veik visose stovyklose.

2. Prenumeruojantiesiems laikraštį atskirai 
arba grupėmis iki 5 egz., prenumeratos kaina 
nustatoma 3,— RM mėnesiui. Trumpiausias 
prenumeravimosi laikas — du mėnesiai.

3. Vis dar pasitaiko asmenų, kurie atsiunčia 
neapmokėtus paieškojimus ir prašo juos skelb
ti. Pranešama, kad dovanai skelbiami tik tų 
tautiečių paieškojimai, kurie prideda Komiteto 
pažymėjimą apie neturtingumą. Visi kiti, 
siųsdami paieškojimo skelbimus, turi kartu at
siųsti po 2.— RM už kiekvieną paieškomą as
menį. Pinigus siųsti perlaida arba geriausia, 
ypač gyvenantiems ne amerikiečių zonoje, re
gistruotuose laiškuose, kai siunčiamos sumos 
nėra didesnės 30,— RM.

4. Siunčiant perlaidas, būtinai pažymėti, už 
ką pinigai siunčiami: už laikraštį, paieškojimo 
skelbimus, anglų kalbos vadovėlį ir 1.1. Jei 
kur paštas neleidžia antroje pusėje perlaidos 
rašyti, tai trumpai galima pažymėti pirmoje 
perlaidos pusėje, žemiau siuntėjo adreso.

5. Prancūzų ir anglų zonose gyveną platin
tojai ir šiaip asmens, esą mums skolingi stam
besnes sumas, gali pinigus pervesti per vietinį 
banką, adresuodami: „Mūsų Kelias" Konto Nr. 
8133, Bayerische Hypotheken- und Wechsel- 
Bank, Filiale Dillingen a. d. D.

„Mūsų Kelio“ Redakcija

MUSU KELIAS^.
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen aD„ Lietuvių Stovykla 

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

Ant. Musteikis
Permitted by Military Government
Printed by Manz in Dillingen a. D.

Paskiro Nr. kaina 0,60 RM
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Niurnbergo byla Sporto šventė Dilingene
Tolimesnė kaltinamųjų eilė

Buv. Lenkijos generalinis gubernatorius 
Haus Frank buvo kaltinamas išžudymu kelių 
milijonų lenkų ir žydų.

Buv. propagandos ministerijos valstybės se
kretorius, vėliau ūkio ministeris Walter Funk 
— ruošęs ir vykdęs puolamąjį karą.

Buv. generalinis įgaliotinis darbo Jėgoms 
tvarkyti Fritz Sauckel — organizavęs ir vykdęs 
okupuotų kraštų gyventojų išvežimą į Vokieti
ją karo pramonės darbams.

Buv. Hitlerio pavaduotojas, partijos vadas, 
„volksturmo" organizatorius Martin Bormanu 
(teisme nedalyvauja — nesurastas) — ruošęs 
puolamąjį karą ir įvykdęs daug nusikaltimų 
prieš žmoniškumą.

Buv. vidaus reikalų ministeris, vėliau Čeko
slovakijos protektorius Wilhelm Frick — pa
dėjęs įsigalėti nacių partijai ir nusikaltęs prieš 
žmoniškumą.

Buv. Austrijos kancleris, vėliau komisaras 
Olandijai Dr. Arthur Seyss-Inquart — padėjęs 
įvykdyti Austrijos užgrobimą ir vadovavęs nu
sikalstamiems darbams^ Olandijoje.

Buv. vokiečių žinių agentūros ir propagan
dos ministeris radijo ir spaudos skyriaus vadė- 
jas Hans Fritzsche — propagandos priemonė
mis kurstęs puolamąjį karą ir tautų naikinimo 
politiką.

Prieš nacinį rėžimą buv. Vokietijos kancle 
ris, vėliau diplomatinis pasiuntinys Turkijoje 
Franz von Papen ir

Buv. užsienių reikalų ministeris (1933—1938 
m.), vėliau Čekoslovakijos protektorius Kon
stantin von Neurath — ruošę puolamąjį karą.

Nusikaltimai prieš vakarinių valstybių 
gyventojus

Baigiant JAV ir Anglijos kaltintojams kal
tinimus prieš paskirus Niurnbergo teisme esan
čius nusikaltėlius, Prancūzijos kaltintojas Fran
cois de Menthon pradėjo naujus kaltinimus dėl 
vokiečių nusikalstamų veiksmų prieš vakarinių 
valstybių gyventojus.

„Prancūzija, kuri taip dažnai istorijoje buvo 
laisvės gynėja, šiandieną vėl tampa vertėja iš
vargintų Vakarų Europos tautų: Norvegijos, 
Danijos, Olandijos, Belgijos ir Luksemburgo“ 
— Prancūzijos kaltintojas pradėjo savo kalbą. 
Toliau jis pareiškė, kad be tarptautinės teisės 
negali egzistuoti jokia jungtinių tautų bendruo
menė. Turi būti tarptautinė teisė, kuri tram
dytų didesnius nusikaltimus prieš pripažintus 
moralinius nuostatus.

Priėjus prie atskirų nusikaltimų rūšių, liudy
tojais, dokumentais ir kita kaltinamąja medžia
ga buvo ypatingai išryškinti nacių nusikaltimai 
Vakarų Europos valstybėse.

Svarbiausias nusikaltimų grupes sudaro: 
1) priverstinis darbo jėgos išvežimas į Vokie
tiją karo pramonei, 2) kolektyvus baudimas ir 
deportacija į koncentracijos lagerius, 3) žiau
rumai kone, lageriuose, 4) ūkiškas okupuotų 
kraštų naikinimas.

Okupuotų kraštų gyventojų vežimas į Vo
kietiją darbams turėjo tikslą ne vien tik palai
kyti Vokietijos karo pramonę, bet ir okupuotų 
kraštų gyventojų skaičių sumažinti Tai buvo 
įrodyta dokumentais iš 1942 m. Goebelso pasi
kalbėjimo su Thierack, jame ši akcija buvo 
apibrėžta, kaip tautų išnaikinimas per darbą. 
Oficialūs pranešimai apitikriai nusako, kad į 
Vokietiją darbams buvo išvežta iš Prancūzijos

Susižinojimo reikalu
1. Giminių paieškojimas JAV

Giminių ieškant kreiptis į:
'Consulate General of Lithuania

41 W. 82 St, 
New York 24. N.Y.

Toji įstaiga turi adresų kartoteką kunigų, 
daktarų, advokatų, inžinierių, menininkų, dau
gybės biznierių ir visuom. veikėjų.

Neradus kartotekoje adresatų ieško tarpi
ninkaujant spaudai ar radijui. Visi laikraščiai 
skelbimus deda. Kiekvienas pabėgėlis, kreip
damasis į G. Konsulatą, tuo pačiu užsiregistruo
ja. Tuo būdu dažnai nustatomi ryšiai su gimi
nėmis. Nėra reikalo kreiptis aplinkraščiais į 
įvairias įstaigas arba redakcijas, nes patekus į 
Gen. Konsulatą paieškojimai automatiškai per
duodami visiems. G. K. stengiasi padėti savo 
tautiečiams. Kiekvienas nesėkmingas laiškas po 
kurio laiko vėl atidžiai peržiūrimas ir stengia
masi ieškoti kitu būdu, kol pasiekiamas rezul
tatas. G. K-tas gimusiems JAV parūpino daug 
gimimo metrikų, dengdamas išlaidas (po 1 dol. 
už metriką). G. K. stengiasi naudotis oro paš
tu. G. K. dažnai perspėja ieškotojus, kad yra 
giminių palankių rusams. Vieni nenori atsiliep
ti, kiti tiekia klaidingus savo adresus.-

2. Atvirukai UNRRA forma I
Amerikiečių zonoje pagal gautus adresus 

turi tuoj rašyti giminėms, draugams ir Gen. 
Konsulatai atvirukus UNRRA forma I. Tik tie 
atvirukai duoda teisę betarpiai koresponden
cijai ir gauti siuntinėlius ligi 5 svarų savaitei.
3. Klaidingas adresų supratimas

Pastebėjome, kad ir gavę iš G. K-to adresus 
daugelis klaidingai juos vartoja ir iškreipia 
Štai kas reikia žinoti. JAV ir Kanadoje pir
moje eilutėje rašo vardą, dažnai antrą vardą ir 
pavardę. Moterų — žmonos ar neištekėjusios,

2.600.000, iš Belgijos 150.000, II Olandijos 
431.000 žmonių.

šalia partijos, taip pat ir kariuomenė yra 
įvykdžiusi didelių nusikaltimų, taip vadinamoje 
priešpartizaninėje kovoje, kuri buvo vykdoma 
kolektyvinės atsakomybės principu. Taip, pav., 
Prancūzijoje, Maille vietovėje, kur buvo nužu
dytas vienas vokiečių kareivis, kolektyvinės 
bausmės principu buvo sunaikinta 52 namai ir 
nužudyta 124 asmenys. Kita žiauri naikinimo 
priemonė — deportacija. Teismui pateikta to
kia statistika; iš Prancūzijos buvo deportuota 
250.000 asmenų, iš Olandijos — 120.000 asmenų, 
iš Belgijos — 37.000, iš Luksemburgo — 6000, 
iš Danijos — 5200, II Norvegijos — 5400. Iš 
ketvirčio milijono asmenų, deportuotų iš Pran
cūzijos, tik 35.000 tesugrįžo į savo tėvynę.

Daug kaltinamosios medžiagos buvo pateikta 
apie žiaurumus koncentracijos lageriuose, liudi
ninkais ir dokumentais pavaizduotas žiaurus 
kankinimas, marinimas badu, masinis žudymas 
koncentracijos stovyklose dar labiau paryškino 
tuos nusikaltimus, kurie jau JAV ir Anglijos 
kaltintojų buvo plačiai išaiškinti.

Išsamus kaltinimas buvo pateiktas dėl ūkiš
ko okupuotų kraštų naikinimo. Čia didžiausi 
kaltinimai tenka OKW. Būva sudarytos spe
cialios ūkio komandos, kurių uždavinys buvo 
kuo daugiausiai gėrybių iščiulpti iš okupuotų 
kraštų ir tuo būdu kuo greičiausiai tų kraštų 
ūkį sunaikinti. Mokėjimai išlaikyti okupacinei 
kariuomenei buvo nustatomi taip dideli, kad 
jie keliolika kartų prašokdavo faktiškas' išlai
das. Pav„ iš Prancūzijos per visą okupacinį 
laiką išreikalauta okupacinei kariuomenei išlai
kyti 631.866.000.000 fr. Tuo tarpu atsargūs ap
skaičiavimai sako, kad minimai okup. kariuo
menei išlaikyti tereikėję 74,5 milijardų fr. Tuo 
būdu neteisėtai iš Prancūzijos išreikalauta 500 
milijardų fr. Meno vertybių išplėšimui vado
vavo vadinamoji Rosenbergo komanda, nors ir 
pats Goeringas toje akcijoje dalyvavo. Buvo 
išplėšta ir išvežta į Vokietiją, daugybė meno 
ir mokslo vertybių. Vien iš Prancūzijos pa
grobta 21903 meno vertybės* kas sudarė 137 
vagonus, per pusę milijono knygų, apie 70.000 
baldų komplektų ir kt.

Toliau buvo išvardinti paeiliui visi kaltina
mieji ir pateikti jiems kaltinimai. Prancūzijos 
kaltintojas pirmas pareikalavo kaltinamuosius 
nubausti marties bausme.

„ši vokiečių tauta, — baigdamas pareiškė 
Prancūzijos kaltintojo pad. Dubost, — kurios 
karines dorybes mes pripažįstame, kurios rašy
tojus ir muzikus mylime, kurios stropumu ste
bimės ir kuri yra davusi neišdildomus pavyz
džius kilniausių veikalų — ši vokiečių tauta kiek 
vėliau pasiekė civilizacijos lygį, kol pamažu pri
sivijo ir seniausios kultūros tautas. Jos indė
lis į moderniąją filosofiją, atrodo, turėjo įro
dyti. kad dvasia pagaliau yra laimėjusi. Bet 
tačiau milijonai žmonių buvo šios tautos išžu
dyti, Išžudyti tų šios tautos vyrų, kurie stengė
si savo vado planus įgyvendinti. Dabar galima 
matyti, kas pasidaro iš tautos, kuri paneigia po
litinę laisvę, pilietinę lygybę ir broliškumą.

Ji užmiršo, kad visi žmonės laisvi ir su ly
giomis teisėmis gimsta ir kad esminis valsty
bės tikslas yra rūpintis dvasinėmis laisvėmis ir 
brolišku solidarumu socialiniuose ir tarptauti
niuose santykiuose. Si tauta leidosi pražudyti 
savo sąžinę ir savo sielą. Tironija sužadino 
žemiausias aistras ir įgalino įvykdyti žiauru
mus." V. G.

— pavardė nesikeičia. Žmona dažnai naudoja 
vyro ne tik pavardę, bet ir vardą. Ieškotojas 
Teklės Tengziagolskytės nustebs, jei gautas 
adresas skambės Mrs. John Kairys.

Mr. — ponas, Mrs. — ponia ir Miss — pa
nelė. Amerikoje ilgesnes pavardes apkarpo, 
pakeičia arba rašo Jas taip, kaip amerikietis ją 
savaip ištaria, fonetiškai laikydamasis lietuviš
ko ištarimo. Laukaitis neretai virsta Lowktus. 
Broliai iš Lietuvos dažnai turi skirtingas pa
vardes — pakeičia nesusižinoję.

Antroje eilėje rašoma gatvė, namo numeris, 
o vėliau sutrumpintai St. (Street gatvė) ar Avė 
(Avenue). Raidės: W. reiškia West — vakarai, 
E. — rytai, N. — šiaurė, S. — pietūs. Sutrum
pinimai yra nustatyti Pašto valdybos ir visiems 
žinomi.

Trečioje eilutėje miesto pavadinimas Ir prie 
jo sutrumpintai valstijos (State) pavadinimas. 
Didesniuose miestuose pašto zonos numeris. 
Todėl nereikia perdirbti gauto adreso ant Eu
ropos kurpalio, nes laiškas gali nepasiekti adre
sato.

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
New Yorke

Padėka
Lietuvių kolonijos Dillingene klebonui kun. 

Dagiliui už. š. m. balandžio 3 d. suruoštą a. a. 
pulk. Aleksandro S u m s k i o minėjimą-pamal- 
das, choro vėdėjui p. Zdanavičiui, muzikui 
prof. Gaubui, smuik. p. Izidoriui Vasyliūnul, 
choristams už minėjimo programos išpildymą, 
visiems dalyvavusiems Ir pareiškusiems mums 
užuojautą, reiškiama širdingiausią padėką —

E. Ir A. MusteikiaI

Balandžio 6 Ir 7 dienomis Di linge n e įvyksta 
Pietų Vokietijoje gyvenančių lietuvių sporto 
šventė. Dalyvauti rungtynėse yra užsiregistra
vusios šios lietuvių sporto komandos: Dilinge- 
no, Eichsteto, Kempteno, Memingeno. Miun
cheno studentų, Miuncheno, Tiubingeno, Nord- 
lingeno, Obermedlingeno, Ravensburgo, Seli- 
genstadto ir Vunsidelio. Taip pat yra pakvies
ta amerikiečių karių komanda ir vietinės eatų, 
latvių ir lenkų tinklinio komandos. Laukiama 
atvykstant per 200 sportininkų ir svečių iš toli
mesniųjų Vokietijos vietovių.

Lietuvių krepšinio komandos rungsis del Ba
lio Muliuolio pereinamosios taurės. Be šios tau
rės, vietinio L. T. B. Komiteto yra numatyta dar 
keletas dovanų laimėjusioms komandoms.

Pati šventė vyks Dilingeno lietuvių koloni
jos uždaroje sporto aikštėje, kurioje vietinių 
inžinierių ir dailininkų pastangomis yra įruoš
tos, palyginti, geros krepšinio ir tinklinio aikš
telės, svečiams tribūna, pranešėjui mikrofonas 
ir garsintuvai. Aikštės viduryje pastatyta me
niška mozaika su mūsų tautinėmis emblemomis 
ir UNRRos ženklu pagal J. Kumpio eskizą. 
Prie šios mozaikos, ant aukštų, simetriškai išri

Kūno Kultūros Rūmai Kaune, kuriuose koncentravosi Lietuvos sportinis gyvenimas

įvairios žinios
Maitinimo konferencija

Balandžio 3 d. Londone susirinko 17 tautų 
atstovai į Europos maitinimo reikalams aptarti 
konferenciją. J konferenciją pakviesti šie kraš
tai: Prancūzija, Belgija, Olandija, Danija, Šve
dija, Suomija, Norvegija. Čekoslovakija, Grai
kija, Liuksemburgas, Turkija, D. Britanija, JA 
Valstybės, Sovietų Sąjunga, Ukraina, Lenkija, 
Jugoslavija, Austrija. Airija, Italija, Vengrija, 
Portugalija, Rumunija ir Šveicarija. Vokietijos 
kontrolės komisija bus taip pat atstovaujama. 
Paskutiniu metu paaiškėjo, kad Sovietų Sąjun
gą konferencijoje atsisakė dalyvauti, nors ir 
buvo kviečiama. Hoowerio laukiama į Londo
ną atvykstant balandžio 5 d.

—9—Tarptautinė policija
JTO generalinio štabo komitetas š. m. kovo 

28 dieną yra vienu balsu nutaręs sudaryti pa- 
komitetus. Pakomitetai turės nustatyti pagrin
dinius dėsnius tarptautinei policijai suorgani
zuoti. Esą numatoma, kad tarptautinę policiją 
sudarys apie 2 milijonai vyrų.

—O—
Vokiečių policijai uždrausta Įeiti 

į DP stovyklas
Per Londono radijų buvo pranešta, kad 

Vyr. amerikiečių okupacinės kariuomenės va
das, gen. J. T. McNarney, yra patvarkęs, jog 
vokiečių policijai yra uždrausta įeiti į DP sto
vyklas.

Lenkijoje padėtis blogiausia iš visų
AP iš Varšuvos praneša, kad buvęs prezi

dentas Herbert Hooveris, kuris dabar lanko 
Europos kraštus ir studijuoja maitinimo sąly
gas, pareiškė spaudos konferencijoje, jog Len
kijoje padėtis esanti viena blogiausių. Gyvulių 
ūkis smarkiai sumažėjęs. Lyginant su prieš
kariniais duomenimis, dabar Lenkija turinti tik 
45% arklių, 33% galvijų, 36% avių ir 17% — 
kiaulių ir daugiausia jų esą blogai maitinasi.

Krokuvoje ir Lodzėje duonos nesą jau trys 
savaitės. Didelis vaikų mirtingumas, džiovos 
ir kitų ligų plitimas. Apie 1.100.000 vaikų esą 
našlaičiai ar pusiau našlaičiai.

Atominės bombos bandymai atidedami
Pranešama iš Naujorko, kad atominės bom

bos bandymai Ramiajame vandenyne gali būti 
atidėti. Prezidentas Trumanas paskelbęs, jog 
bandymai turi būti atidėti maždaug 6 savai
tėms, kad galėtų daugiau kongreso narių daly
vauti bandymuose. Tačiau prezidentūros se
kretorius p. Charles G. Ross pareiškęs, jog jis 
neturįs jokių informacijų apie naują bandymų 
datą.

Pareigūnai, kurie pareiškę, kad bandymų ga
li ir nebūti, pasilieka nežinomi.

Senatorius Huffman pareiškė, kad atidėjimas 
turėtų būti nuolatinis: būtų gryna kvailystė 
skandinti daugiau negu 100 laivų ir milijonus

kiuotų stiebų šventės metu plevesuos ameri
kiečių, estų, latvių, lenkų, lietuvių ir olimpinė 
vėliavos.

Šventės vyriausias organizatorius yra mūsų 
kolonijos pirmininkas Vilius Dunčia, pavyzdin
gai vadovaująs šiai stovyklai nuo jos atsiradimo 
ligi šiol. Taip pat šiame šventės suruošimo 
darbe nenuilstamai padeda: stovyklos sporto 
vadovas Napaleonas Girtautas, inž. Rimdžius, 
inž. Švipas, agr. Pupininkas, p. M. Saulius, dail. 
Rūkštelė, p. Pipiras, p. Petkūnas, p. Dabkus B. 
ir kt Šventės globėju mielai sutiko būti mūsų 
vietinės UNRRos direktorius C. C. Malsie, ku
ris visada ir visur mums pataria bei visokerio
pai mus remia.

Šventės proga Dilingene svečiuosis lietuvių 
Liaudies Meno „Čiurlionies“ Ansamblis, vado
vaujamas A. Mikulskio, ir abi šventės dienas 
duos lietuvių liaudies dainų koncertus. Žydrio
jo Dunojaus krantais nuskambės senovės lietu
vių liaudies daina, palydima senovės muzikos 
instrumentų, kuri žiloje senovėje tos pat upės 
pakrantėse buvo skambėjusi.

Be „Čiurlionio“ Ansamblio, šventėje dalyvaus 
Pučiamųjų orkestras, vadovaujamas p. Valeikos.

tonų geležies kartu su ožkomis ir avimis, kurios 
esančios paskirtos minėtiems bandymams kr 
kainuotų daugiau negu 100 milijonų dolerių.

DP vizos | JAValstybea
Herald Tribune spec, korespondentas Ho

mes Bigart rašo, kad Miunchene Ir Štutgarte 
konsulatai pradės išdavinėti imigracijos vizas. 
Pirmoje eilėje vizas gaus persekiotieji DP ir 
vaikai našlaičiai. DP siuntimas į JAValstybea 
bus vykdomas nustatytose imigracijos kvotos 
ribose (39.000 per metus). Dėl didelio darbo 
kiekio, būsią pasamdyta tų tautybių 120 tar
nautojų visoje zonoje.

DP gabenimui paskirta esą 4 laivai. Pirmiausia 
būsią išvežti Amerikos piliečiai, kurių priskai- 
toma iki 8000 Vokietijoje ir apie 5000 Austri
joje.

Belgijoj sudaryta nauja vyriausybė
AP iš Briuselio pranešė, kad socialistas 

Achille von Acker, ministeris pirmininkas, su
darė naują koalicinę vyriausybę, kurioje kata
likai nedalyvauja. Vyriausybę sudaro 19 mi- 
nisterių, iš jų 6 socialistai, 6 liberalai, 4 komu
nistai ir 3 nepartiniai. Užsienių reikalų ir pre
kybos ministeriu pasilieka Spaakas.

Turkijos-Irako paktas
AP iš Londono praneša, kad pagal Ankaros 

pranešimą, Turkija ir Irakas yra pasirašę drau
giškumo paktą.

Ambasadorių pakeitimai
AP iš Vašingtono praneša, kad prezidentas 

Trumanas yra paskelbęs, jog Averell V. Harri
man, buvęs ambasadorių Rusijoje, skiriamas 
toms pačioms pareigoms į Ąngliją. Karalius 
Jurgis sutikimą jau davęs.

Ponas Winant, buvęs ambasadorius Angli
joje skiriamas JAV atstovu į JTOrganizacijos 
ekonominę ir socialinę tarybą.

Į Maskvą vietoje Harrimano vra paskirtas 
W. Bedell Smith.

Dalis lietuvių, karo belaisvių, jau Vokietijoje
Kaip žinoma, daugelis lietuvių, karo belais

vių, buvo sukoncentruoti Belgijoje. Šiomis die
nomis mus pasiekė žinia, kad jų dalis, 1865 
žmonės, perkelti Vokietijon ir laiškais pasie
kiami šiuo adresu: Borghorst, Sub — Area 
E 56, via Munster.

Iz. Vasyliūno koncertas
Š. m. balandžio mėn. 9 d. Diliingeno Miesto 

salėje mūsų smuikininkas Iz. Vasyliūnas ruošia 
rečitalį. Programoje: Handel sonate E-dur. 
Bach Ciaconna, Mendelssohn Smuiko koncer
tas, Sinding Suita, Tschaikowsky Melancholiš
koji serenada, Račiūno „Iš tėviškės“ ir Saint- 
Saėns Introdukcija ir Rondo capriccioso.
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