
Kristaus Prisikėlimas - mūsų Viltis!
Prisikėlimo šventė

Velykos krikščioniškose šalyse yra švenčia
mos iškilmingai kaip didelė džiaugsmo šventė. 
Tai pergalės šventė. Gėris nugalėjo piktą per 
kančią ir pasiaukojimą. Kaip pavasaris negai
lestingai sulaužo žiemos ledus ir prikelia gamtą 
naujam gyvenimui, taip lygiai kilnus dieviškas 
pasiaukojimas sutramdo pikto užmačias ir lai 
mi ne jėga ir brutalumu, bet atsidavimu Aukš
čiausiojo valiai ir savęs išsižadėjimu. Visais 
amžiais paskiro individo pasiaukojimas dides
nės ar mažesnės žmonių grupės labui buvo ir 
tebėra aukštai vertinamas ir pagerbiamas, bet 
tokio dydžio pasiaukojimas, koki yra padaręs 
Kristus visos žmonijos labui, mūsų žemėje ne
buvo žinomas nei ligi Kristaus nei po Jo. Tai 
aukščiausio laipsnio savęs išsižadėjimas, kad 
atpirktų kitų kaltes, net ir tų, kurie ji pati iš 
niekino, išdavė ir nukankino. Gi trečioj die
noj prisikėlimu iš mirusių Jis patvirtino savo 
anksčiau pasakytus šventos tiesos žodžius ir 
kartu parodė savo kankintojams, kokie jie ’bu
vo menki.

Krikščioniškame pasaulyje įėjęs į religinę 
tradiciją Kristaus kančios, Jo mirties ir prisi
kėlimo minėjimas aliuzuoja i amžinąją gyvatą, 
į tęstinumą, o taip pat ir į paskiro žmogaus bei 
visos tautos nelaimes, kančias, po jų — laimė
jimą ir atgimimą. Šiuo metu lietuvių tauta yra 
lygioj analogiškoj Kristaus padėtyj. Mūsų ke
lias yra lygiai tas pats Kristaus Kančios kelias, 
ta pati Golgota. Jei nekalčiausias Kristus buvo 
išduotas, kankinamas ir nukryžiuotas, tai mūsų 
tauta lygiai taip pat niekuo nedėta ką tik praū
žusio pasaulinio karo viesulo buvo paglemžta, 
eilę metų varginama, išduota, bjauriausiai apš
meižta ir pagaliau išblaškyta. Dabartinė lietu
vių tautos padėtis galima drąsiai prilyginti jos 
nukryžiavimui. Bet kadangi kiekviena tauta 
yra amžių padarinys, turi savyje nepabaigiamą 
tęstinumą, privalome šventai tikėti, kad vieną 
kartą tikrai ateis toji diena, kada mūsoji tauta, 
išėjusi savo atklancs ir nugalėjusi tą piktą, ku
ris yra ją nukryžiavęs, prisikels naujam laisvam 
gyvenimui. O mes, tose atklanėse dar tebesan
čios tautos vaikai, turime būti itin budrūs, kad 
toj didžiojoj šventėj, toje prisikėlimo dienoje, 
iš mūsų širdžių veržtųsi vieningas ir tyras A 1 e- 
luja. Tad laukdami savosios Tautos prisikėli
mo, privalome pirma, akivaizdoje šios Didžio
sios Kristaus Prisikėlimo Šventės, patys save 
susirasti, prisikelti iš tos kasdienės rūtinos ir 
pakilia dvasia visi telktis į vienintėiį ir tą patį 
tikslą, persisunkti vienu ir tuo pačiu troškimu 
— kuo greičiau pajusti savosios išvargusios že
mės kvėpavimą.

Kiek atitrukę nuo savosios tautos rūpesčių 
ir apžvelgę platesniu akiratin pastebime, kad 
dar kol kas viso šio žemės rutulio tautos te- 
beklajoja tamsybėse ir vis dar negali išsiva
duoti iš pikto replių, visa žmonija dar tebe
ieško kelių į naują prisikėlimą. Reikia manyti, 
kad mūsų troškimas sutampa su visuotiniu: Te
būnie ši Kristaus Prisikėlimo Šventė paskuti
nioji, kuri parodytų pasauliui teisingą kelią ir 
atneštų atgimimą. Tik pasibaigus pasaulinei 
klajonei po atklanes, priartės ir laukiamasis 
mūsų tautos prisikėlimas.

Sporto šventės globėjas C. C. Malsie, UNRRA Team 308 Direktorius, lietuvaičių tarpe

Nuotaikos prieš keturių konferenciją
Iš Vašingtono Associated Press praneša, kad 

JAValstybės ir D. Britanija rengiasi galimiems 
ir sprendžiamiems susidūrimams su Sovietų Są
junga dėl jos ekspansijos ir įtakos vakaruose. 
Pasriemiant oficialiais šaltiniais nurodama į gy
vybišką veiksmą, kuris pasaulinėje politikos or
ganizacijoje turės lemiančios reikšmės genera
cijoms. Tokios mintys reiškiamos prieš susiren
kant keturių konferencijai Paryžiuje.

Per šią konferenciją iškilsią du svarbūs klau
simai — Viduržemio kontrolė ir strateginė Vo
kietijos teritorija.

Tikimasi, kad JAValstybių užsienių reikalų 
ministeris James F. Byrnes pirmiausia išmėgins 
Anglų-Amerikos-Rusijos vienybės reikalą dar 
prieš Paryžiaus konferenciją. Esą geriau sutikti 
nepasisekimą, negu Rusijos reikalams nusileis
ti. Pagal Byrnes nusistatymą, esą bus galima 
didžiosioms galybėms Europos taikos reikalais 
kalbėtis tik tuo atveju, jei Rusija atsisakys nuo 
kai kurių koncesijų.

Rusija, kaip žinome, dar nėra atsisakiusi nuo 
pretenzijų į Tripolitaniją, kaip raktą į Šiaurinę 
Afriką. Rusija nori būti Tripolitanijos patikė
tiniu, ir tai esą kaip ir sąlyga Italijos taikos 
sutartyje.

Toliau Rusija priešinasi Dodekaneso salų 
demilitarizavimui net ir tuo atveju, jei jos ati
tektų Graikijai. Esama gandų, nurodo laikraš
čiai, kad Rusija, tikisi gauti bazes Dodekaneso 
salose.

JAValstybės, manoma, Viduržemio klausi
mu paremsiančios Angliją.

Kaip matome, iš JAValstybių nelaukiama 
optimizmo. Pesimistinės nuotaikos dėl beartė
jančios keturių konferencijos jaučiamos Anglų 
spaudoje. Nebūdama perdaug pesimistinė 
Anglų spauda tačiau pažymi, kad užsienių rei
kalų ministerių pav. ne ką tenuveikę po Londo

no konferencijos, kuri buvo 1045 m. pabaigoje' 
Vadinasi, tada prieitas mirties taškas tebėra ir 
dabar.

Anglų spauda nurodo, kad jeigu keturių kon
ferencija nepasisektų, reikėtų susieiti trims di
diesiems ir mėginti surasti išeitį. Jei ir po to 
nebūsią pasiekta susitarimo, tada negalėsią būti 
jau jokio bendradarbiavimo.

Irano — Rusijos klausimas
Dar ir dabar negalima galutinai pranešti apie 

Irano — Rusijos ginčo sprendimą. Buvo lauk
ta, kad šis klausimas visai paaiškės, bet Sovietų 
atstovo pareikalavimas, kad Irano klausimas 
būtų išimtas iš Saugumo Tarybos darbotvarkės, 
įnešė tam tikro netikėtumo. Saugumo Taryba 
buvo ypačiai nustebinta Irano, vyriausybės at
sivertimu, kada ji pranešė savo atstovui H. 
Ala, kad jis tuojau atšauktų skundą prieš So
vietų Sąjungą. Kiek prisimename, prieš kelias 
dienas tas pats atstovas prašė Saugumo Tary
bą Irano-Rusijos ginčo sprendimą palikti iki 
gegužės 6 d., kada rusai atitrauks savo kariuo
menę.

šį Irano vyriausybės įstaigų pasikeitimą kiek 
paaiškina vyriausybės pareigūnas. Princas Mo- 
saffa Firouz, oficialus vyriausybės kalbėtojas, 
pareiškė, kad naujo politinio kurso čia buvo 
imtasi tik po to, kai Rusijos ambasadorius E. V. 
Sadžikovas kategoriškai pakartojo pirmininkui 
Qavan Sultane, kad rusų kariuomenės evakua
cija iš Irano bus užbaigta iki gegužės 6 d. Pa
sak Firouz, esančios susidariusios tokios aplin
kybės, kurios neleidžiančios ilgiau palikti skun
do Saugumo Taryboje.

Anglų spaudos žiniomis, Irane esama deši- ■ 
niojo sparno žmonių suėmimų.

Visiškas Irano-Rusijos ginčo sprendimas, su
prantama, galės paaiškėti tik po gegužės 6 d.

Kazys Bradūnas

Vilniaus varpai
Mes tikėjom — mus, Dieve, vedi —
Mūs gyvenimas ten ir kapai. I
Ir dabar visada man širdy
Skamba Vilniaus varpai.

Atsišaukia aidais Nemune 
Iš toliausių tėvynės kampų, 
Ir kur eisiu, vis lydi mane 
Balsas Vilniaus varpų.

Ir mane, ir tave, ir visus, 
Kai rytų krašto vėjas papūs, 
Vis budina, kelia varpai.

Ir mes tikim — mus, Dieve, vedi — 
Ir trijų milijonų širdy 
Skamba Vilniaus varpai.

(Iš eilėraščių rinkinio 
„Svetimoji duona“)

Dabar iš JT generalinio sekretoriaus laukiama 
paaiškinimų apie sudarytos Irano-Rusijos su
tarties sąlygas. Iki šiolei už šio klausimo pali
kimą darbotvarkėje ligi gegužės 6 d. pasisakė 
septyni Saugumo Tarybos nariai.

JAV svetimšalių legijonas
Vašingtonas, balandžio 16 d. UP praneša, 

kad atstovas Francis Case (R. — S.D.) įnešė 
įstatymo projektą, pagal kurį būtų sudarytas JA 
Valstybių svetimšalių legijonas iš 500.000 ka
rių, kurie pakeistų Amerikos okupacinę kariuo
menę Vokietijoje ir Japonijoje. Šiuo būdu iš
sispręstų JAV karinių pajėgų problema.

Legijono nariais būtų priimami „benamiai ir 
alkanieji“ užjūryje ir Amerikos kariuomenėje 
jie tarnautų mažiausia penkeris metus. Jų tar
nyba būtų apmokama pagal amerikiečių nor
mas. Ją baigusieji galėtų gauti JAV pilietybę.

Velykų Švenčių proga 
sveikiname savo bičiulius, bendradarbius it 
skaitytojus.

„Mūsų Kelio“ Kolektyvas

Nuotrauka apačioje žiūrint iš kai
rės: 1) Asst. Welfare Officer Mrs. 
M. Gajdzinska, 2) Miss E. Moret, 
3) Miss G. M. Patry, 4) Direkt C. 
C. Malsie, 5) Dilingcno Mil. Gov. 
atst. — komendantas 1st Lcut. Herz- 
feld, 6) Administrative Officer Mr.

H. S. Lavington ir kiti svečiai.

Sporto šventės Dilingene 
žaidynių metu. Nuotrau
ka kairėjė, žiūrint iš de
šinės: 1) Direkt C. C. 
Malsie, 2) Chief Welfare 
Officer Miss G. M. Patry, 
3) J. Bružas, 4) apyl. Ko
miteto pirm. V. Dunčia, 
5) E. Kutorgaitė, 6) Asst. 
Welfare Officer Miss E. 
Moret ir 7) Unros gydy

tojas.
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Lietuvių gyvenimas

Mes mokomės meno
Pas Hanau stovyklos menininkus pabuvojus

Graži šeštadienio popietė. Stovyklos aikštė
se verda gyvenimas: žaidžia linksmučiai trem
tinių vaikai; augesnieji mėto krepšin sviedinį 
—• treniruojasi busimieji krepšininkai. Gimna
zistai skuba pamokų. Dirbtuvėse skamba prie
kalai. Neprityrę šoferiai vingiuoja neįgudusiai 
vairuojamomis mašinomis — ruošiasi įsigyti 
pastovią specialybę.

Štai stovyklos kampe bombų sulamdytas na
rna.,. Jame niekas nebegyvena. Ir štai tarp 
griuvėsių įsikūręs meno kolektyvas. Stebiu. 
Čia jaunų ir senesnių, vyrų ir mergaičių būrelis. 
Tai mūsų vaidybos meno mėgėjai mokosi. Jie 
negavo puikios patalpos, todėl savo rankomis 
„įsiruošė“ studijų salę.

Nenuilstąs būrelio vadovas p. Kesiūnaš gra
žiai šypsosi.

— Ką veikiate šioje landynėje? — paklau
siau.

— Ales mokomės meno... — švelniai šyp
sodamasis atsakė p. Kesiūnas.

Čia pat p. vadovas papasakojo apie šių entu
ziastų tikslus.

— Sunkios buvo pirmosios dienos dramos 
vaidybos būreliui. Neturėjome nei aktorių nei 
režisorių. Tačiau nenusiminėme. Atsirado vie
nas kitas šios srities mėgėjas, prie jų prisidėjo 
daugiau ir pradžiai ėmime repetuoti K. Binkio 
„Atžalyną“. Vėliau palengvino šį darbą Kau
no dramos aktorių? Valiukas. To pasėkoje su 
šiuo veikalu jau pasirodėme. Mūsų stovykloje 
keli spektakliai, o vėliau aplankėme Wiurzbur- 
gą, Fuldą, Muna-Munster. Savo tautiečiams pa
rodėme kad ir kuklius savo darbo vaisius. 
Gastrolėse sekėsi gerai. Visuomenė parodė 
mums didelį dėkingumą, o man iš to tik sėmė
mės drąsos dirbti toliau.

Dabar mes turime režisierių dramos akto.- 
rių Škėmą, kuris mus ruošia tolimesnei ateičiai.

Jau nebepasitenkiname vien repeticijomis. 
Mes mokomės ir vaidybos meno teoretinių da
lykų. Kiek sąlygos leis, mes norime sudaryti 
tvirtą dramos kolektyvą, įsigyti teoretinių Ži
nių vaidyboje ir tuo galėsime bent iš dalies pa
pildyti išblaškytas mūsų dramos pajėgas. Ša
lia to mes ruošime naują platesnį repertuarą, 
kurį parodysime savo tautiečiams išeivijoje.

Gi grįžę į Nepriklausomą Lietuvą, turėsime 
šioje srityje didesnius aktorių rezervu* ir galė
sime prisidėti prie scenos meno žaizdų užgydy- 
mo, — baigė pasakojimą vadovas.

Vaidybos studijoje prasidėjo darbas. Visų 
veidai surimtėjo, jie ėmė gilintis į vaidybos 
meno dalykus ...

Palinkėjęs geriausios sėkmės, atsisiveikinau 
su jaunatve dvelkiančiais dramos studijų klau
sytojais.

Jau gražesnėje salėje tuo pačiu metu vyksta 
dainų repeticijos. Užsuku. Čia dirba Br. Jo
nušo chorai.

Vienas po kito suskamba atskiri balsai. Tai 
vyrų ansamblis — choras. Gražus susiklausy
mas, našus darbas. Po valandėlės į vyrų su
tartinę švelniai įsijungia ir moterys. Greit visa 
susilieja į harmoningą vienetą — mišrų chorą 
ir repetuojamų dainų garsas veržiasi į pavasa
riu dvelkiančią aplinką.

Dainos meno kolektyvas papildytas naujo
mis pajėgomis. Repertuare gražios dainos ir 
vertingi kūriniai. Jie dirba daug ir nenuilsta
mai ir, reikia manyti, kad Br. Jonušo vedamas 

kolektyvas netolimoje ateityje pasirodys, kaip 
vertingas dainos meno vienetas.

Buvę Vilniaus ir Kauno Meno Akademijos 
studentai taip pat sukruto. Dail. Jazerskas, Ka
minskas ir kiti ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti 
meno studijas, kur galės pagilinti ir naujai iš
mokti dailės meno, ši sekcija žada savo darbu 
ir patyrimais prisidėti prie stovyklos organiza
cinio gyvenimo.

Kai vakare stovyklą gaubė tamsa, mūsų me
ninės pajėgos skirstėsi iš po dienos darbų.

Atrodo, kad artėjąs pavasaris pakeis mūsų 
Stovyklos veidą. Kai ateis valanda, susijungs 
dramos, dainos, tautinių šokių ir meno kolekty
vai ir iš po žiemos išvargusiems tautiečiams 
suteiks gražių ir vertingų dvasinių gėrybių.

Mūsų stovyklos menininkai pasuko teisingu 
keliu ir savo ryžtingumu ir darbu mokės pasi
rodyti ne tik savųjų, bet ir kitataučių tarpe.

Linkėtina, kad kiekvienoje didesnėje sto
vykloje meno kibirkštėlės rusentų ir sutartinai 
bylotų visam pasauliui, kad ir pilkose stovyklo
se mūsų tauta yra gyva.

Jurgis Janušaitis

LIETUVIŲ RYŠIŲ PAREIGŪNAI 
ANGLŲ ZONOJE

Liubeko lietuvių „Laisvės Varpas“ (Nr. 5, 
1946. III. 19) praneša, kad Britų Karinė Val
džia sudaro naują organizaciją, kuri apims visų 
Pabaltijo tautinių komitetų bei Raudonųjų Kry
žių veiklą. Naujoji organizacija Vadinsis — 
„Pabaltijo Tautų Labdaros ir Darbo Organi
zacija“ (Baltic Welfare and Employment Or
ganisation). Visi komitetai privalo kreiptis į 
atitinkamus britų karinės valdžios organus, kur 
patirs, kuriuo būdu galės įsijungti į naują or
ganizaciją.

Be to, numatoma įvesti ryšių pareigūnus. Iš 
kiekvienos Pabaltijo tautos būsią paskirta:

1) po du ryšių pareigūnus prie Kontrolinės 
Komisijos anglų zonai,

2) po vieną ryšio pareigūną prie korpusų 
štabų ir

3) po vieną ryšio pareigūną prie kiekvieno 
(R) Mil. Gov. Det.

Prie UNRRos skyrių (Team) būsiančios su
darytos specialios Pabaltijo tautų komisijos: 
labdaros ir šalpos, registracijos ir apgyvendini
mo, aprūpinimo, sveikatos ir sanitarijos, viešo
jo saugumo, teisinė, švietimo ir darbo k-jos. 
Minimos komisijos turės talkininkauti ryšių pa
reigūnams jų darbe.

Šis posūkis lietuvių tremtinių gyvenime ang
lų zonoje yra džiugus ir sveikintinas. Iki šiol 
lietuvius reprezentavę komitetai britų karinės 
valdžios nebuvo teisiškai pripažinti, nors jų vei
kimas buvo mielai toleruojamas. O dabar, nau
jai persitvarkius, lietuviai bus atstovaujami pil
nateisių ryšių pareigūnų, kaip kad prancūzai, 
belgai, lenkai ar kitų tautų tremtiniai.

Ger. Juškėnas

VOKIEČIAI APIE A. VALEIŠA1TĖS 
KONCERTĄ

Apie neseniai Reutlingene (prancūzų zona) 
įvykusį Aldonos Valeišaitės išraiškos šokio me
no vakarą laikraštis „Schwabisches Tagblatt" 
(keutlingeno laida) kovo 20 dienos Nr. įsidėjo 
šitokio turinio savo meno bendradarbio recen
ziją:

„Negalima užginčyti, kad savo šokiuose Al
dona Valeišaitė seka didžiuoju pavyzdžiu Izi- 
doros Duncan, kuri yra siekusi atgaivinti seno
vės graikų choro šokį. Šokėja sėkmingai nau
dojasi mimikos bei gestų išraiškos priemonėm. 
Ypač antroje dalyje savo programos, kurią ji 
parodė reutlingeniečiams „Olimpijos“ teatre, 
šokėja šiomis priemonėmis pasiekė retai taip 
gražių laimėjimų. Jos „Juodasis ritmas“, kai iš 
šešėlių iškyla žmogaus pavidalas, neabejotinai 
yra stiprus, įspūdį darąs, šokio kūrinys, įrodąs 
drauge puikų judesio technikos apvaldymą. 
Jau mažiau charakteringi yra pradžioje paro
dyti šokiai — pav., „Rokoko pasaka“ — reika
laują išsamesnio išstudijavimo. Mussorskio šo
kių ritmai lietuvaitės menininkės jau yra giliau 
pajusti ir todėl choreografiniu požiūriu tinka
miau išnaudoti. Publika menininkę palydėjo 
didžiulėm ovacijom ir privertė duoti eilę bisų. 
Akompani j storius Max Brormann, paskambinęs 
ir savų kompozicijų, pasirodė kaip vikrus ir pa
tyręs palydovas.“

UNTERLENINGENAS
Pernai spalių pabaigoje įsikūrusi stovykla, 

šalia kitų naujakūriškų darbų, ėmėsi švietimo 
bei kultūrinimo veiklos.

Suorganizuota pradžios mokykla, vaikų dar
želis, anglų kalbos kursai, vaikų darželis, cho
ras, tautinių šokių trupė, skautų bei sportinin
kų organizacijos ir kt. Ypačiai geros perspek
tyvos buvo susidariusios chorui, kai jo vadova
vimą perėmė čia apsigyvenęs muzikas J. Štar- 
ka. Jis, palyginti, trumpai, bet intensyviai ir 
rūpestingai dirbdamas, nedidelį chorą pavertė 
maloniu dainos kolektyvu, kuris sėkmingai ke
letą kartų pasirodė viešai ir kas sekmadienis 
giedojo bažnyčioje. P. J. Starkai išsikėlus į 
Dilingeną, nutilo ir gražiai suskambėjęs Unter- 
leningeno choras Pradžioje, p. Veličkai vado
vaujant, pasireiškusi kultūrinė veikla sustingo 
ir kitose šio darbo šakose. Su pavasariu atgijo 
tik sportininkai.

Organizuojant šią dabar per 200 žmonių gy
venamą stovyklą, ypačiai daug darbo ir pasi
šventimo įdėjo jos vadovas, tebesąs šiose pa
reigose ir dabar, p. Al. Ladyga. a. i. a.

Unterleningeno lietuviai išlydi Valst. operos chormeisterį muziką J. Starką

HEIDELBERGAS
Čia lietuvių yra apie 150 ir visi gyvena, iš

skyrus studentus, privačiai,^niekieno nešelpiami. 
Lietuvių studentų visuose čia veikiančiuose fa
kultetuose yra nemažas skaičius. Dalinį išlai
kymą jiems teikia UNRRA.

Lietuviai nesnaudžia ir čia. Lietuvių Komi
tetas persiorganizavo į Liet. Tremtinių S-gą, 
kuriai ir toliau vadovauja inž. B. S. Veikia taip 
pat Lietuvių Raudonasis Kryžius, kurio pirmi
ninku yra p. A. K.

Įsteigtas vaikų darželis, kuriame dirba pri
tyrusi mokytoja ir buvusi darželio vedėja E. C.

Buvo suruoštos bendros lietuviams Kūčios, 
gražiai paminėta Vasario l(į toji. Paskutiniu 
metu ruošiamasi motinos dienos minėjimui.

M.

Montgomery stovykla
Balandžio 5—7 dienomis iškeliama visa sto

vykla į naujas patalpas netoli miestelio Zeven, 
kur norima apgyvendinti apie 10.000 asmenų.

Išsikraustymo išvakarėse suruoštas atsisvei
kinimo koncertas, kurio pelnas paskirtas gim
nazijos reikalams. Koncerto programą atliko 
stovyklos lietuvių choras, vedamas Mykolo Liu- 
berskio, tautinių šokių grupė ir Vilniaus operos 
solistė Juzė Augaitytė. Solistei ir chorui pia
ninu pritarė V. Dvarionas. Koncerto programa 
buvo atlikta itin vykusiai; stovyklos gyvento
jai ilgomis ir audringomis ovacijomis sveikino 
ir dėkojo savo menininkams už jų darbą šioje 
stovykloje. Visų gyventojų vardu menininkams 
ir kt. organizacijoms dėkojo L. B. K. pirminin
kas B. Plokštys. Jis taip pat padėkojo ir ger
būvio karininkui danui Andersen, kuris lietu
vių kultūriniuose reikaluose labai daug yra pa
dėjęs. pažymėtina, kad Mr. Andersen dėl sim
patijų lietuviams, šalia savo daniškos vėliavu- 
kės, atlape nešioja ir lietuviškąją. Jis su sto
vyklą vyksta ir naująsias patalpas.

Ryte stovyklos salėje per pamaldas choras, 
vedamas M. Liuberskio, giedojo iš viso 20-tą 
kartą. Per pamaldas solo giedojo ir Juzė Au- 
g-’itytė, akompanuojant V. Dvarionui.

judėjimas kariuomenės ir kalinių. Pačioj Vo
kietijoje, senų kalinių teigimu ir patvirtintom 
žiniom iš naujai atėjusių, kalėjimuose ir sto
vyklose sėdi nemažiau, kaip 6 milijonai suim
tųjų-

Mūsų vagone pilna paūgėjusių vaikų, mote
rų. Ir jie keliauja, kaip ir mes, nežinia nei į 
kokias sąlygas nei kuriam, laikui. Jie taip pat 
pakliuvę į nesamą srovę baimingom akim dai
rosi, kad ta srovė jų nepražudytų.

Pavakariais mūsų traukinys sustojo Pozna
nės stotyje. Gausybė stoviniuojančių sargybi
nių rodė, kad mus čia iškels. Taip ir buvo. Pa
našiai, kaip kasdieniuose poteriuose, vėl rikiavo 
ir tikrino pagal sąrašus, vėliau varydami ristele 
ir būtinai susiglaudusius, išvedė į stoties aikštę. 
Aikštėje jau stovėjo smalsuolių minia. Keli 
šimtai kalinių, daugiausia inteligentiškos išvaiz
dos, buvo ne kasdieninis vaizdas. Policija smal
suolius ėmė vaikyti, o mus po 30 grūsti į poli
cijos mašiną ir vesti į kalėjimą. Bet smalsuoliai 
nebuvo tokie klusnūs. Komandos viršininkas, 
stambaus sudėjimo ir žiaurios išvaizdos vyras, 
pagriebė vieną smalsuolį iš minios, ir be jokio 
pasiaiškinimo, įmetė į mašiną. Jį drauge su ki
tais kaliniais pristatė į kalėjimą. Ir kai mus vi
sus išrikiavo policijos kalėjimo pirties kūry
kloje, tas naujasis kalinys sudarė daug neaiš
kumų. Kaip betikrintų įr beskaičiuotų, vis vie- 

' nu kaliniu buvo daugiau. Kada išaiškino, kas 
čia įvyko, užuot paleidus namo, išvedė į atskirą 
celę ir pasakė, kad būsiąs nubaustas priderama 
bausme. Žmogus pakliuvo be jokios kaltės ir 
dar nežinia, kada išeis. Aišku, kad tą vakarą 
nerimo kupina žmona ir vaikai laukė grįžtančio 
tėvo su duonos krepšiu, o tėvas jau sėdėjo už 
geležinių grotų.

Kalėjimo koridoriuose girdėjosi nuolatinis 
prižiūrėtojų šauksmas ir plūdimasis. Tai buvo 
tarsi pamišėlių riksmas. Tuoj ir mes tuos šauks
mus ant savo kailio patyrėm. Ir mes tuoj bu
vom iškeikti, išvadinti paskutiniais žodžiais k

(7) Balys Gaidžiunas

Pakeliui Į mirtį
Traukiniais vėl veža tolyn

(Tęsinys iš praeito Nr.)
Torno pereinamam policijos lageryje rado

me vienai nakčiai prieglaudą. Lageris suskirsty
tas didelėm celėm. Blakių ir kitų parazitų pil
na. Ant kiekvienų celės durų buvo užrašyti ke
tėjimų vardai, į kur kaliniai vežami. Mums, 
vėlyviems svečiams, laisvų vietų nebebuvo, ir 
vietų skirstytojas pyko, kam mus čia atvežė. 
Pagaliau mus išskirstė po kelis ir įstūmė į įvai
rias celes, sumaišydami anksčiau sudarytą tvar
ką. Atsidūrėm ne ką mandresnėse sąlygose, 
kaip Karaliaučiuje buvom išgyvenę. Bet vis 
šiaip taip, per peštynes su ankstyvesniais kali
niais, galėjom išsitiesti ant purvinų grindų ir 
užsnūsti bent kelioms poilsio valandoms. Rytą 
paaiškėjo, kad mūsų celės gyventojai didelėj 
daugumoj lenkai, vienas čekas ir vienas vokie
tis. Jie keliauja iš įvairių vietų ir į įvairias sri
tis. Minėtas čekas, pasipasakojęs esąs stam
bus pirklys, iš Hamburgo ketėjimo aplinkiniais 
keliais į Pragą jau vežamas 35 dienos. Kada 
jis pasieksiąs Pragą, jam neaišku, bet dar 35 
dienų greičiausia neužteksią, jei važinės tokiais ■ 
ratais, kaip iki šiol važinėjo. Kada mus išveš 
tolyn, taip pat buvo neaišku, nes eilė kalinių 
jau laukė po savaitę ir daugiau. Bet mums ir 
čia pasisekė. Apie dvyliktą valandą, po labai 
silpnų pietų, liepė pasiimti daiktus ir pasiruošti 
tolimesnei kelionei. Prieš kalėjimo vartus jau 
stovėjo eilė mašinų. Jos laukė mūsų. Tai įvai
rių rūšių lengvi sunkvežimiai. Sukrovė mus kaip 
silkes, beveik vieną ant kito, ir į stotį. O ten 
vėl į tuos įkyrėjusius vagonus. Bet šį kartą to
kių vagonų stovėjo visa eilė. Vadinasi, teisingai 
sugirsta, kad dabartinėj Vokietijoj didžiausias 

prigrąsinti iki sušaudymo. Kaip vėliau paaiš
kėjo, tai buvo savotiškas kalėjimo tonas. Vie
nuose kalėjimuose reikėjo dirbti ir tik dirbti, 
o į kitus kalėjimo sutvarkymo reikalus beveik 
nesikišti, gi kituose kalėjimuose per dienas rei
kėjo šveisti rūdijančius indus ir gaudyte gau
dyti kiekvieną pasitaikančią dulkę. O šiam 
Poznanės kalėjime kiekvienas kalinys turėjo 
klausytis ir klausytis prižiūrėtojų keiksmų ir 
grąsinimų. Prie tokios tvarkos mes per šešias 
dienas taip gerai pripratom, kad tie šauksmai 
mūsų visai nebejaudino.

Kitą dieną mus nuvarė į pirtį, o mūsų rū
bus sukišo į krosnį nuutelinimui. Pirtyje tikrai 
gerai išsimaudėme, gi rūbus atgal gavome ap
degintus. Manėm, kad po išmaudymo ir nuute- 
linimo mus perkels į geresnes, švaresnes celes. 
Bet kur tau, grąžino vėl į tas pačias, kur buvo 
tiek pat blakių ir kitur parazitų. Bet tvarka lie
ka tvarka. Kada kitą dieną atėjo policijos ka
rininkas ir paklausė, ar mes neturime kokių 
ypatingų pageidavimų, vienas paprašė perkelti 
į celę be blakių, tai šis nustebo ir prižiūrėtoją 
paklausė, ar tikrai čia gali būti blakių. Kiek 
šis karininkas pažinojo savo kalėjimą? O gal 
tik dėl mūsų akių dėjosi nustebęs. Jam užteko 
pereiti celes ir peržiūrėti į kraujo žymėmis iš
margintas sienas ir jis būtų sužinojęs be klau
sinėjimo.

Poznanės kalėjimo pereinamoje celėje išbu
vome 6 dienas laukdami, ką su mumis darys. 
Per tą laiką du kartus iš kalinių patarnautojų 
pasisekė gauti naują laikraštį. Jame buvo daug 
mums rūpimų žinių. Aiškiai galėjom nustatyti, 
kad didžioje Lietuvos dalis jau buvo užimtą 
bolševikų. Mano žmonos gyvenamoji vieta — 
Vilkaviškis ir jo apylinkės, paskutiniu praneši
mu, vėl buvo vokiečių rankose. Tas tik rodė, 
kad ten jau, tur būt, nėra ne tik jokių pastatų, 
bet ir laukų akmenys iš savo vietų išnešioti 
sprogusių kovos sviedinių. Kur gi manieji, ar 
nebus ir jie žiauraus karo, aukos, gal pabėgė

lių ir tremtinių likimo vejami turi tolintis to
lyn iš savo krašto. Mintys buvo tiek įkyrios, 
kad visą naktį tik temačiau degančius namus, 
tegirdėjau gelbėjimosi šaukiančius ir parblokš
tų dejavimus. Jutau pats, kad kliedžiu, kad gal
va svaigsta. Supratau turįs pakilusią tempera
tūrą, kliede jau visą naktį. Sapnai vijo sapnus, 
žiaurūs vaizdai keitė dar žiauresnius. Su paki
lusia temperatūra išbuvau visą parą. Tai buvo 
pirmoji mano kalėjime liga. Mano laimei ji 
pasibaigė taip pat greit, kaip greit ir buvo 
atėjusi.

Draugai svarstė paskutinius įvykius, žiūri
nėjo žemėlapį, o retkarčiais dainavo tyliai, liūd
nas lietuviškas dainas. Jaučiaus nekaip, todėl 
buvau pasyvus ir apie savo negalavimus nie
kam žodžio neprasitariau.

Nors kaliniai čia keitėsi valandomis ir buvo 
galima gauti naujesnių žinių, bet gulėjimas ant 
plikų narų, blakių pulkai ir stumdymas iš kam
po į kampą, buvo įsipykę. Poznanės kalėjime 
matėme ir keliolika vaikų. Mus domino, kuo 
prasikaltę tie aštuoniamečiai. Gal ir jie, kaip 
ir daugelis kitų nesąmonių, užskaityti politi
niais kaliniais?

Lauktasis Landsbergas
Rugpiūčio 14 dieną mus išvežė iš Poznanės. 

Tos pačios dienos vidudienį traukinys sustojo 
Landsbergo geležinkelio stotyje. Tik iškelti iš 
vagono ėmėm dairytis, kur tas didžiulis pavyz
dinis kalėjimas. Ėjom dulkinom gatvėm, einan
čiom pagal Vartos upę. Bet tokių pastatų, kurie 
būtų nauji ir imponuotų savo išvaizda, nema
tėm. Pagaliau iš tolo pasirodė didžiulis pasta
tas, daug aukštesnis, negu kiti miesto pastatai. 
Praėjom ir pro jį. Tai būta kaž kokios dirbtu
vės, kur langai tokie pat, kaip kalėjimo —• 
siauručiai ir geležinėm štangom užkalti. Mūsų 
koloną sustabdė prie visiškai paprastų,, niekuo 
neišsiskiriančių pastatų. Ant sienos buvo iš
kaba, kad tai esąs teismo kalėjimas. Mus Jve-
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Kodėl Balkanuose nėra ramumo?
Kazys Verži k as

Balkanai jau iš senų laikų yra virtę neramu
mo simboliu. „Balkanizuoti“ kurį nors kraštą 
— reiškia pasėti jame neramumo sėklą, suda
ryti kivirčų ir aštrių ginčų židinius. Iš tikrųjų 
Balkanų valstybės yra daug tarp savęs kariavę. 
Balkanuose pasigirdo pirmieji ano pasaulinio 
karo šūviai. Šiandien Balkanuose taip pat nėra 
nei ramu nei saugu. Kai kas net rimtai prisi
bijo, kad iš ten gali prasidėti karas. Trys di
dieji sąjungininkai ir šio karo svarbiausieji nu
galėtojai — US, D. Britanija ir Sovietai — be 
paliovos rūpinasi Balkanais. Štai paskutinėje 
Maskvos konferencijoje Vašingtonas ir Londo
nas „patarė“ Kremliui sudemokratinti Bulgari
jos ir Rumunijos vyriausybes (nofs Sovietai tuo
se kraštuose buvo jau atlikę didelį sudemokra- 
tinimo darbą). Sovietai, matyt, nenorėdami 
likti savo sąjungininkams skolingi, UNO susi
rinkime Londone (Saugumo Taryboje) primyga 
tinai prašė anglus išeiti iš Graikijos, nes ang
lams ten būnant galįs labai greitai kilti karas. 
Tad ir klausimas, kodėl ten, tuose Balkanuose, 
taip neramu, kas gi ten sėja tą neramumo sė
klą? Kodėl net sąjungininkams dėl jų tenka 
tarp savęs taip aistringai ginčytis ir net ne vi
sai draugiškus priekaištus kits kitam daryti?

Reikalas čia yra gan paprastas. Balkanų 
valstybės stovi,, panašiai kaip Baltijos kraštai.

prie didelio kelio, 
kur susiduria pačių didžiausiųjų pasaulio ga
liūnų gyvybiniai reikalai. Kiekvienas tų galiūnu 
nori žūt būt turėti sau tą kelią arba bent būti 
visai tikras, kad tas kelias visada, o ypačiai 
karo ar kokių suiručių metu, jam bus laisvas 
ir visai saugus. Taigi galiūnai besivaržydami 
dėl to kelio visokiais būdais paliečia ir tas 
valstybes, kurios yra greta ar bent netoli nuo 
to svarbaus kelio. Balkanų atveju tas kelias yra

Viduržemio jūra.
Šios jūros vaidmuo yra, palyginti, didesnis už 
Baltijos jūros ir labai „karštas“. Viduržemio 
jūros vaidmuo pasaulio įvykių raidoje dažnai 
buvo lemiantis. Vėlesniais laikais pasaulio 
kultūros ir politikos svoris pradeda atsitolinti 
nuo Viduržemio jūros. Jis persikelia į Šiaurės 
jūrą, vėliau į Atlanto okeaną, o dabar, bent 
taip atrodo, didžiausią vaidmenį pradės vai
dinti Ramusis okeanas (dėl US ir pietų Ameri
kos valstybių staigaus kilimo ir galybės). Bet 
nepaisant to visko, Viduržemio jūra visą laiką 
vaidino, o svarbiausia — šiais laikais dar gali 
suvaidinti

pasaulio likimą 
sprendžiantį vaidmenį, nes joje ar, geriau sa
kant, dėl jos gali rimtai susidurti pasaulio ga
liūnai. Kas gi yra suinteresuoti tąja jūra? Su
interesuotų valstybių čia buvo ir yra gana 
daug. Čia turėjo arba turi savo interesus: Pran
cūzija, Italija, Balkanų valstybės, Austrija, Tur
kija, D. Britanija ir Sovietai. Bet kadangi šių 
valstybių jėga ir svoris yra labai nevienodi, tai 
ir jų „susidomėjimas“ tąja jūra taip pat turi 
labai nevienodos reikšmės tos jūros ar jos 
aplinkoje esančių žemių likimui. Stipriausias 
ir rimčiausias pretendentas į Viduržemio jūrą 
yra, be abejonės,

anglai,
kurie per Viduržemio jūrą greičiausia pasiekia 
neapsakomų turtų kraštą Indiją ir, apskritai. 
Tolimuosius Rytus. Per tą jūrą anglai prieina 
prie savo benzino, esančio Artimuose Rytuose. 

Ta jūra anglams reikalinga prieiti ir prie Irano, 
Sirijos, Libano, Palestinos. Egipto. Kodėl ang
lams visa svarbu — aiškinti daug ir nebereikia. 
Visa pasaulio spauda ir radijas kuo ne kasdien 
tuos kraštus mini (dažnai net aliarmuojančiu 
tonu) sąryšyje su anglų Ir kitų valstybių in
teresų tuose kraštuose susidūrimu. Todėl ang
lai faktinai ir laiko Viduržemio jūrą savo 
rankose. Vaizdžiai tariant. Viduržemio jūra 
yra ilga vandens žarna (pažiūrėkite į žemėlapį), 
kurios abu galu (Suesą ir Gibraltarą) anglas 
laiko užgniaužęs savo rankose. Šitą anglų vieš
patavimą Viduržemio jūroje kai kas jau buvo 
mėginęs sutrukdyti Visų pirma

Prancūzija.
Tačiau po Napaleono pralaimėjimo prancūzai 
niekada rimtai nebebandė čia su anglais rungty
niauti Priešingai, Prancūzai anglams atrodė 
jau tiek nebepavojingi, kad anglai jiems padė
jo net šiaurės vakarų Afrikoje įsikurti.

Italija
buvo’ pradėjusi (ypačiai Musolinio laikais) rim
tai pykinti anglus su savo užsimojimais savintis 
Viduržemio jūrą. Aišku, kad vieno Musolinio 
keliamas triukšmas didelio įspūdžio anglams 
negalėjo daryti. Todėl Musolinis stengėsi 
įtraukti į tą „biznį“ ir Prancūziją. Žinoma, Ita
lijos ir Prancūzijos jungtinis karo laivynas ga
lėjo ir D. Britanijai- didesnių rūpesčių Vidur
žemio jūroje sukelti. Bet užtekdavo prancū
zams parodyti pirštu į Hitlerio pavojų ir jų 
entuziazmas Viduržemio jūrai atvėsdavo ir vėl 
jie ieškodavo anglų draugystės ir paramos prieš 
Hitlerį. Taigi, ir Musolinio „užmačios“ Vidur
žemio jūros atžvilgiu nueidavo niekais. Anglų 
viešpatavimas Viduržemio jūroje nebuvo pa
žeidžiamas.

Buvo laikų, kada
Turkija

buvo pasidariusi galinga ir kitiems grasinanti 
Viduržemio jūros valstybė. Ji (Turkija) XVI 
ir XVII amžiuje buvo pasiekusi savo galybės 
viršūnių. Jos sausumos ir jūrų karo pajėgos 
grėsė dideliu pavojumi visai centrinei Europai 
Turkija viešpatavo Balkanuose iki Dunojaus ir 
net į šiaurę nuo Dunojaus. Egipte. Libijoje. 
Tunise plevėsavo turkų vėliava. Tik dėl vidu
jinės netvarkos ir kitų priežasčių Turkija pra
deda silpnėti, o XIX amžiuje jau visai garsiai 
buvo kalbama apie

„ligonį“ ant Bosforo krantų
(suprask: apie nusilpusią Turkiją). O kai kas 
nors serga, tai neretai giminės ar kaimynai ne
kantriai laukia jo mirties ir nori jo turtu pasi
dalinti. Taip esti žmonių gyvenime, taip būna 
ir valstybių santykiuose. Carų Rusija bevelijo, 
kad ligonis greičiau mirtų, ir siūlė kitiems 
(Anglijai) iš anksto tartis dėl jos pasidalinimo. 
Anglai, nenorėdami vietoje sirguliuojančio kai
myno (Turkijos) įsigyti labai veržlų kaimyną 
(Rusiją), nutarė, kad „ligonį“ reikia gydyti ir 
leisti po truputį operuoti (leisti laikas nuo laiko 
nupjauti nuo Turkijos po žemės gabalą). To
kiais Turkijos operatoriais-chirurgais pasišovė 
būti ir Austro-Vengrija ir carų Rusija.

Austro-Vengrija
anais laikais buvo toliausia j rytus prasikišęs 
vokiečių kraštas ir pasijautė esanti „pašaukta“ 
gelbėti Europą nuo turkų pavojaus, svarbiausia, 
įsigalėti Balkanuose ir per juos pasiekti Vidur

žemio jūrą. Dėl to, žinoma, kivirčijosi su Ita
lija. o svarbiausia — su carų Rusija. Juk tas 
carų Rusijos kivirčas su Austro-Vengrija įžiebė 
pirmąjį pasaulinį karą. Žinoma, senoji Austro- 
Vengrija buvo todėl tokia drąsi, kad už jos 
pečių stovėjo Reichas. Dabar Reicho (kad ir 
laikinai) nebėra. Austro-Vengrijos nebėra, yra 
tik mažytė, suvargusi Austrija.

Tad matome, kad Italija, Prancūzija, Aus
trija ir Turkija, kaip rimti pretendentai į Vi
duržemio jūrą, figūruoti nebegali. Tai kas gi 
liko? O gi liko du patys stipriausieji partne
riai — D. Britanija ir

Sovietai,
kuriems įsigalėjimas Viduržemio jūroje yra vie
nas iš pačių pagrindiniausių šių dienų užsienio 
politikos siekimų. Kodėl taip? Šis rusų troš
kimas yra ne tik ne naujas, bet ir labai senas. 
Viduržemio jūros rusai siekia nuo pat

Petro Didžiojo laikų.
Juk šis brutalus rusų imperialistas — Petras 
Didysis, siekdamas Viduržemio jūros, norėjo 
net Rusijos sostinę — Peterburgą ne ant Ne- 
vos krantų, bet Krime (maždaug ten, kur da
bar stovi Sevastopolis) įkurti. Jei tai būtų jis 
padaręs, nebesunku įsivaizduoti, kas būtų at
sitikę su Europos pietryčiais! Tikrai, Balkanai 
ir Turkija ilgesnį laiką nebūtų išlaikę to svo
rio, kuris iš rusų pusės būtų užgriuvęs.

Anais laikais rusų veržimasis į Balkanus, į 
Viduržemio jūrą buvo dengiamas

panslavizmu ir p r a v o s 1 a v i j a, 
t. y., kilnios pastangos išlaisvinti brolius slavus 
iš nekrikščionių vergijos (iš turkų), priglausti 
juos (tiesioginiai ar netiesioginiai) po tavo ru
siško imperatoriaus ir motinėlės sparnu. Šitos 
rusų imperialistų pastangos kaštavo rusams ir 
turkams nemažai kraujo. Tas „išlaisvinimo“ 
darbas (kitaip sakant, turkų „opera v imas“) se
kėsi nelengvai. Šitoms rusų operacijoms kelią 
pastodavo ar tai tiesioginiai (su ginklu rankoje) 
ar netiesioginiai (grąsinimu ir diplomatija) ang
lai. Tuo būdu anglai ir pasidarė tradiciniais 
turkų užtarėjais. Ne be reikalo ir per šį karą 
turkai, nors ir nekariavo, bet nuolat skelbė, 
kad jie yra anglų sąjungininkai. Taip daryda
mi turkai neapsiriko. Vos pasibaigus karui, ru
sai turkus gerokai „paspaudė". Tas spaudimas 
dar nesibaigė, kuo jis baigsis — tik spėlioti ga
lima. Vienas dalykas bet gi aiškus: be anglų 
pagalbos „ta košė nebus gerai išvirta".

Kokie dabar yra
Sovietų siekimai

Balkanuose, sunku būtų tiksliai pasakyti. Ga
lima būtų ir suklysti. Šiuo atžvilgiu, gal būt, 
geriausia pasiklausti įtakingų Amerikos politi
kų nuomonių, kurios daugiausia dabar yra in
formuotos ir kurių šališkumu, atrodo, nebūtų 
pagrindo įtarti. Labai įdomią pažiūrą yra pa
reiškęs buvęs valstybės pasekretorius ir žymus 
Amerikos politikas

Summer Welles.
Toji jo nuomonė buvo ne per seniai atspaus
dinta „New York Herald Tribune“ (Feb. 22. 
1946, Europaen Edition). Tas politikas, be kit
ko, taip sako (jis klausimą nagrinėja plačiau — 
ima ne vien Balkanus):

„Ką Sovietų, Sąjunga laiko kaip būtiną ir 
esminį minimumą tam, kad būtų užti
krintas jos saugumas?

jau yra aišku, kad tam tikslui yra rei
kalinga dominuojanti Sovietų Sąjungos 
įtaka Suomijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir 
visose Balkanų valstybėse. Čia priskiriant 
ir Graikiją. Taip pat yra tikras dalykas, 
kad tam (saugumui užtikrinti) reikalinga 
Dardanelų ir Dodekanezo salų kontrolė,

- o taip pat lemiantis balsas rytinėje Vi
duržemio ir Raudonojoje jūroje.“

Tad jeigu šis įžymus Amerikos politikas ir 
dabar neklysta (kaip jis seniau neklysdavo), 
tai Sovietų Sąjungos siekimai Viduržemio jū
roje yra tokie, kurių anglai negalėtų priimti 
jei jie nenorėtų pražudyti savo savarankiškumo 
ir suardyti savo pasaulinės imperijos pagrindų.

Šita proga reikia pasakyti, kad naujai iš
kilęs

P e r s i j o s -1 r a n o klausimas
turi visiško panašumo su Viduržemio jūros 
klausimu. Teisingiau sakant, yra to paties klau
simo esminis tęsinys. Jeigu Viduržemio jūra 
yra anglams reikalinga tam, kad pasiekti Iraną, 
tai jau savaime suprantama, kad pats Iranas 
yra dar labiau reikalingas. Q jis reikalingas 
todėl, kad ten yra anglų ir amerikiečių benzi
nas. Iranas yra Indijos, taip sakant, prieškam- 
barys. Taigi anglams vargu ar būtų pakenčia
ma, kad kas nors svetimas tame „prieškamba
ryje“ (sprask: Irane) nuolat įsikurtų.

Sovietai, būdami ištikimi Petro Didžiojo už
sienio politikos pagrindams, vartoja bet gi vi
sai kitokią propagandą, negu anas imperialis
tas. Carų Rusija norėjo „išlaisvinti“ pravosla
vus iš nekrikščionių globos, norėjo sujungti ir 
globoti brolius slavus. Sovietai taip pat nori 
išlaisvinti ir globoti, bet jie nebesiremia nei 
tautybe nei tikyba. Jų siekimai eina daug to
liau. Jie nori išlaisvinti visus darbo žmones iš 
kapitalistų vergijos ir imti tuos darbo žmones 
į savo sovietišką globą. Taigi čia Sovietai turi 
labai platų uždavinį, kuris gali liesti labai įvai
rius kraštus, labai įvairių tautų ir tikybų žmo
nės. Šitą Sovietų Sąjungos užsienio politikos 
ypatumą labai smarkiai pabrėžė Churchillis sa
vo pirmoje po karo pasakytoje kalboje Ameri
kos mieste Fultone. Jis sakė, kąd tokie neri
boti Sovietų Sąjungos užsienio politikos sieki
mai labai sunkiai suderinami su kitų didžiųjų 
pasaulio valstybių, pirmoje eilėje, žinoma, su 
D. Britanijos užsienių politika.

Tai va tos priežastys, kurios kelia Balka
nuose neramumus, kurios neleidžia Balkanų 
valstybėms įeiti į normalias jų valstybinio gy
venimo vėžes. Žinoma, negalima nutylėti ar 
laikyti nereikšmingais ir tų tarpusaviu ginčų ir 
nesusi derinimų, kurių turi pačios Balkanų vals
tybės. Jos turi daug nuomonių skirtumų dėl 
savo sienų. Tai tiesa. Bet kaip tik šitie nesu
tarimai, šitie tarpusavio ginčai, sudaro labai 
palankias progas didžiosioms valstybėms kištis 
į jų ginčus, vienas užtarti, kitas padrąsinti, pa
kurstyti — vienu žodžiu, nuolat virti Balka
nuose „karštą košę“. Tokiose sąlygose labai 
lengva pasakyti, kad štai tos valstybės dar no- 
subrendusios, jos dar negali savarankiškai tvar
kytis, jas reikia arba „globoti" arba iš kitų 
globos „išlaisvinti“. Va. visos šitos „globos“, 
visi šitie „išlaisvinimai“ ir pačių tų valstybių 
per menkas solidarumas ir neduoda Balkanams 
nusiraminti.

dė pro mūro vartus į šiukšlyną, netašytais ak
menimis grįstą kalėjimo kiemą. Tokio nešva
raus ir taip dvokiančio kiemo dar nebuvom 
matę. Kieme stumdėsi keli kaliniai. Vieni iš 
didžiulės metalinės dėžės traukė mirkytas vy
teles, du kaliniai piovė malkas, o kiti nešiojo 
kaž kokias dėžes ir krovė vieną ant kitos. Tik 
įvarius į tą kiemą atsirado ir kalėjimo valdžia 
— inspektorius, vyresnysis prižiūrėtojas ir eilė 
mažesnių pareigūnų. Visi į mus, ilgos kelionės 
ir blogo maisto išvargintus, sužiuro, kaip vana
gai į.nelaimės ištiktus paukščius. Prižiūrėtojai, 
kaip ir kituose kalėjimuose: seni karo invali
dai, nenormaliai išaugę. Kaip tokie žmonės į 
mus, politinius kalinius, žiūri, mes jau gerai 
žinojom. Jiems malonu matyti kalinių kančias. 
Jie nori kiekvieną už save sveikesnį per trumpą 
laiką paversti invalidu. Jų noras, kad kalinys 
fiziškai kasdien smuktų ir smuktų, kol vieną 
dieną būtų dviejų kalinių išvestas pro kalėjimo 
vartus, o knygose būtų įrašoma eilė ligų, nuo 
kurių nebebuvo galima pagydyti. Dažnai mums 
teko galvoti, kad didžioji prižiūrėtojų dalis ne 
žmonės, bet sadistai. Ir čia, tam tariamai pa
vyzdiniam kalėjime, pasitvirtino tie teigimai 
visu realybės nuogumu. Pasirodo, pakliuvom 
ne į tą Landsbergą. kuris yra netoli Miuncheno 
ir kur tikrai yra kaž kas panašaus į pavyzdinį 
kalėjimą, bet pakliuvome į Landsbergą, esantį 
ant Vartos upės ir kurio viršininkas yra buvęs 
žudomosios stovyklos viršininku. Tai iš iš
vaizdos didelis džentelmenas, gražiais rūbais 
apsirengęs« visad su partijos ženkliuku švarko 
atlape ir visada vaidinąs didžiai išauklėtą vo
kietį. Bet tam džentelmenui terūpėjo per savo 
pavaldinius iščiulpti paskutinius jėgos išteklius. 
Jam nerūpėjo kalėjime sudaryti bent paken
čiamą tvarką, kur kalinys nebūtų blogiau laiko
mas už blogiausią gyvulį, kur galima būtų nors 
kiek pasijusti žmogum.

(Bus daugiau)

Alfa Nakas

Nebaigtas portretas
Dailininkas Jonas Niurkys nebuvo niekad 

plepus ar perdaug linksmas; tačiau jis buvo 
gyvenimiškas, nevengė kompanijos ir mane, 
kaip buvusį auklėtoją gimnazijoj, ypatingai mė
go. Mes buvom draugai, nors amžium buvau 
už jį beveik dvigubai vyresnis. Mes vadino- 
mės vardais. Kadangi aš gyvenau toli provin
cijoj — susirašinėjom laiškais. Jis būdavo man 
atviras bėdos ar pasisekimo atveju.

Prieš metus gavau paskutinį jo laišką, ku
riame karštais žodžiais kalbėjo, kad esąs įsimy
lėjęs ir nežinąs, kuo viskas baigsis. Daugiau 
jokios žinios iš jo negavau, nors buvau jam pa
rašęs keletą kartų: Nutariau aplankyti, nes jau
čiau kaž ką negera atsitikus. Nieko neprane
šęs, vieną gražų birželio rytą atsidūriau Vil
niuje.

— Tai tu, Jeronimai? —- su mažu nustebi
mu pratarė mane įleisdamas. — O kurių vel
nių dabar čia atsiradai?...

Išsigandau. Vos bepažinau jį: nepilnų tris
dešimties metų vyras buvo nepanašus į žmogų 
Akys įdubę, veidas išblyškęs, nosis ištysusi, 
plaukai susivėlę. Prieš pusantrų metų žvalus ir 
tiesus, dabar susikūprinęs, persikreipęs, nusku
ręs ir dvokė degtine.

„Kurių velnių“ jis tarė nejuokaudamas. Ma
čiau, kad jis nebe tas. Džiaugiausi atvažiavęs. 
Su juo reikėjo išsiaiškinti ir gelbėti jį.

— Na dabar. Jonai1 Aplankyti tave atva
žiavau. Maniau, gal gyvo neberasiu, tai ką nors 
palikimo gausiu, — bandžiau juokauti.

— Be reikalo... Manęs velnias netrauks. 
O padėti tu man niekuo negali, mano buvęs 
Jeronimai, — niūraus skausmo šešėlis perbėgo 
jo veidu ir akys momentą blykstelėjo. Jis ban
dė šypsotis, o atrodė — verkti pradėt.

— Žinoma, Jonai. Kuo gi aš tau padėsiu, 
senas būdamas. Taip sau, sakau, pasikalbė
sim ...

Jis ėmė įžūliai kvatotis, užsikosėdamas ir 
užspringdamas.

— Taigi, taigi!... Ir kalbos tarp mūsų daug 
bus ... Cha-cha-cha-cha-cha ... Na, užeik, ma
no mielas auklėtojau... Jeronimai.

Kai jis ėjo pirma manęs, šlitinėjo į visus 
šonus ir graibstėsi rankomis sienų. Jis buvo 
girtutėlis.

— Bet gi tu įsilinksminęs, Jonai? Ar iš ba
liaus grįžai šįryt?

— Sakai, ar iš baliaus? Taip-iš ... Man da
bar kasdien balius, kol paskutinius paveikslus 
išparduosiu. O tada... Tada aš vieną kartą 
viskam pasakysiu amen ... cha-cha-cha...

Salonėlis, kuris anksčiau būdavo pedantiš
kai tvarkingas, dabar darė įspūdį, kad naktį 
būta įsilaužimo arba gaisro: kėdės išvartytos, 
ant stalo pulkas suverstų tuščių bonkų ir maisto 
likučių, ant sofos taip pat. Ant grindų purvas, 
šiukšlės gal pusės metų, sudužusių stiklų šukės, 
cigarečių nuorūkos. Ant sienų nė vieno .pa
veikslo. Net lempos liustras nudaužtas ir tik 
dvi vielos kabaldavo ties stalo centru. Vidury 
stalo į sužiedėjusį duonas kepalą įsmeigta pu
siau nudegusi žvakė. Oips neįmanomas kvė
puoti, nes visi kampai dvokė degtine ir tabako 
dūmais.

Jonas -prisverdėjo prie stalo, krito į aplau
žytą fotelį, įsipylė į skardinį puoduką degtinės.

— Sveikas, svety ... cha-cha-cha-cha — ir 
keliais gurkšniais godžiai ištraukęs, siekė bon- 
kos įpilti man.

Aš juoktis nebemaniau ir toliau jam to leis
ti negalėjau. Baisus pyktis ir graudumas užlie
jo mano širdį. Griebiau iš jo rankų bonką ir 
visa jėga trenkiau į koklinį pečių, kad ji net 
sutruko į šimtus gabaliukų ir išsiliejusi degtinė 
aptaškė visas sienas ir mus abu.

— Gana, beprotil Aš padarysiu viskam ga

lą pirmiau, negu tu šunim pastipsi, lakdamas 
nuodus! — sugriaudžiau, kiek jėgų turėdamas. 
— Greičiau marš į lovą, o kai išsipagiriosi — 
pakalbėsim.

Tur būt, baisus tada atrodžiau, nes mano 
žodžiai jį pritrenkė. Jis pabalo, spoksojo į 
mane, lyg penkerių metų išdykėlis į tėvą, kai 
tas nori jį nubausti už didelį nusikaltimą. Mė
lynos lūpos kažką negirdimai vapaliojo, o su
lysę rankos bejėgės gulėjo ant stalo. Po trum
pos žvilgsnių dvikovos, jis atsargiai atsikėlė ir 
sverdėdamas atbulas ėmė trauktis miegamojo 
durų link. Energingai paėmiau jį už alkūnės, 
nuvedžiau, aptvarkiau baisiai atrodančią pata
lynę, padėjau nusirengti ir paguldei u. '’atyt, 
jo ilgai būta nemiegojusio, nes už keleto mi
nučių jis jau knarkė, sunkiai traukdamas orą. 
Kartais per miegą imdavo baisiai kosėti ir ant 
antklodės tikšdavo kraujo pursleliai. Aš gailė
jausi per vėlai pas jį atvažiavęs.

Varėnos sanatorijoj jis gerai jautėsi. Taip 
bent man rašė beveik kas savaitę. Jo laiškai 
buvo pilni padėkos žodžių man, kad aš ištrau
kęs jį iš pražūties, grąžinęs į gyvenimą. Kai jis 
pasveiksiąs, būsiąs visiškai kitas žmogus. Jis 
sukursiąs daug paveikslų, ir tokių, kokių pasau
lis dar nematė. Jis pralenksiąs Rafaelį ir Leo
nardo da Vinči. Jis pabaigsiąs vieną portretą, 
nors pozuotoja niekad neateisianti pas jį. Jis 
matąs ją kaip gyvą, atmenąs kiekvieną jos 
bruožą. Taip, jis padarysiąs ...

Ir visų jo laiškų paskutinės eilutės būdavo 
vos išskaitomos, nes baigiant, matyt, ranka nu- 
silpdavo vadžiodama plunksną.

Aš žinojau viską: jis sirgo greitąja džiova 
ir jo dienos buvo suskaitytos. Tik gera prie
žiūra sanatorijoj, puikus sausas vasaros oras 
Varėnos pušynuose ir jo tikėjimas bei noras 
pagyti, prisikelti naujam gyvenimui ir baigti 
nebaigtus darbus, jį kiek palaikė.

Jį lankydamas, kelis kartus atsargiai ban-
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JTO sprendžia mūsų likimą
J. Rudnietis

Dideliu susidomėjimu sekėme Jungtinių 
Tautų Organizacijos visumos pirmosios sesijos 
posėdžius, stengdamasi įžvelgti kryptį, kurion 
palinks pirmieji šios naujosios tarptautinės in
stitucijos žingsniai. Visems rūpėjo, kaip už
sirekomenduos šis naujagimis, atėjęs pavaduoti 
faktiškai jau žuvusios, bet dar laidotuvių iš
kilmėmis nepalydėtos Tautų Sąjungos. Susi
domėjimo laipsnis pakilo dar aukščiau, kai pa
tyrėme, jog JTO plenumas jau pirmoje savo 
sesijoje susidurs ir su mūsų klausimu. Lengviau 
atsikvėpėme ir nervus atpalaidojome, etero 
bangomis ir per spaudą sužinoję, kad pabėgėlių 
ir tremtinių problemai kelią padiktavo ne pa
vojingos aistros, bet sveikas protas.

Dabar mus pasiekė išsami informacija, įga
linanti mus pateikti šiuo jautriu klausimu kiek 
smulkesnių ir tikslesnių žinių.

Britų iniciatyva
Tremtinių ir pabėgėlių klausimas iškilo JTO 

plenumo XI-tame posėdyje š. m. sausio 17 die
ną. Į darbų eilę jį įrašyti pasiūlė D. Britanijos 
delegacija. JTO plenumas, susipažinęs su iš
keltu klausimu, nutarė jį perduoti JTO Tre
čiajam Komitetui, prašydamas jį apsvarstyti ir 
pateikti plenumui specialų tuo reikalu prane
šimą.
• Išsamioms šios problemos diskusijoms Tre
čiasis Komitetas pašventė net 7 posėdžius. Ko
mitetui buvo pasiūlyti du projektai: vienas — 
D. Britanijos ir antras — Jugoslavijos. Disku
sijų metu Olandijos, SSSR ir JAV delegacijos 
iškėlė naujų propozicijų.

Po ilgų diskusijų komiteto bylose vis dėlto 
dar tebebuvo keli skirtingi rezoliucijos projek
tai, todėl komiteto pirmininkas sudarė komisi
ją (pakomitetą) vienam priimtinam projektui 
paruošti. Į komisiją įėjo JAV, D. Britanijos, 
SSSR, Prancūzijos, Panamos, Jugoslavijos, Olan
dijos ir Libano atstovai. Ši komisija trijuose 
posėdžiuose priėmė daugumos aprobuotą teks
tą, tačiau prie jo pridėjo ir kai kurias mažumos 
pataisas, iškeltas SSSR ir paremtas Jugoslavi
jos atstovų.

Kardinalinė rezoliucija
Trečiasis Komitetas, išdiskutavęs komisijos 

pateiktą projektą ir atmetęs Sovietų ir Jugosla
vijos pataisas, pasiūlė JTO plenumui šią rezo
liuciją:

„Visumos susirinkimas, pripažindamas visų 
kategorijų pabėgėlių ir tremtinių problemos ak
tualumą, o taip pat būtinumą aiškiai atskirti 
tikruosius pabėgėlius ir tremtinius iš vienos pu
sės ir karo nusikaltėlius, kvislingus ir išdavikus, 
apie kuriuos žemiau kalba paragrafas d, iš ki
tos pusės:

a) nutaria pavesti šį uždavinį Ekonominių 
ir Socialinių Reikalų Tarybai, kad ji pirmojo 
tarybos susirinkimo dešimtu darbų eilės punktu 
iš esmės apsvarstytų visus jo aspektus ir pa
teiktų artimiausiai visumos susirinkimo sesijai 
raportą;

b) pataria Ekonominių ir Socialinių Reikalų 
Tarybai išrinkti specialų komitetą, kurio užda
vinys būtų skubus klausimo peržiūrėjimas ir 
paruošimas raporto, apie kurį kalbama para
grafe a, ir

c) pataria Ekonominių ir Socialinių Reikalų 
Tarybai priimti dėmesin šioje byloje šiuos dės
nius: 

džiau klausti, kokį nebaigtą portretą jis mini 
savo laiškuose ir kas to portreto pozuotoja. 
Bet į tą klausimą jis niekad neatsakė, susijau
dindavo ir tik pablogėdavo jo sveikata.

Kartą kankindamasis jis sušuko:
— Jeronimai, neklausk apie tai! Man per

daug skaudu... Kai pagysiu, aš tau viską pa
sakysiu ir pabaigęs parodysiu. Tiktai tau vie
nam.

Vieną paskutiniųjų rugsėjo dienų gavau sa
natorijos administracijos telegramą:

„Jūsų ligonis silpnas. Nori jus matyti. Sku
biai atvažiuokit.“

Jo veide ir rankų pirštuose nebesimatė nė 
lašelio kraujo. Melsvai baltos lūpos buvo vi
siškai išsekusios, žandikauliai atsikišę, skruos
tai įdubę. Jeigu ne didelės, žibančios juodos 
akys — jis būtų panašus į numirėlį, į senai iš
džiuvusią numiją. Jis gulėjo tarp pagalvių be
jėgis, žiūrėjo į baltas lubas, įsigilinęs, lyg ką 
gražaus matydamas ir sunkiai gaudė orą. Tik 
kai minutę pastovėjęs prie lovos pašaukiau 
vardu, jis pasuko galvą ir nusišypsojo. Buvo 
laimingas, kad aš esu prie jo. Pirmąkart ma
čiau taip nepaprastai žibančias jo akis.

— Tai tu. Jeronimai... Gerai. Aš noriu su 
tavim pakalbėti, nes turiu jau iškeliauti... Tik 
neramink manęs ir neguosk manęs ir neguosk. 
Aš visiškai nesibijau... mirti. Aš ir už tuos 
kelius mėnesius tau dėkingas, nes jie buvo man 
moralinis prisikėlimas. Tu tai padarei, Jeroni
mai ...

Jis gaudė orą, kosėjo, kurį laiką tylėjo.
— Aš tau sakydavau, kai pagysiu... Bet 

turiu išeiti, todėl dabar tau viską papasakosiu. 
Klausyk... '

— Žinai, kad aš buvau doras ir nuosaikus 
žmogus. Aš buvau beiškylanti žvaigždė. Mano 
paveikslai buvo įvertinti net užsieauose, ypa
tingai portretai. Taip...

1) savo apimtimi ir prigimtimi ši problema 
yra tarptautinis uždavinys;

2) joks pabėgėlis arba tremtinys, kuris, bū
damas visiškai laisvas ir visiškai susipaži
nęs su faktais, {skiriant ir išsamias jo kil
mės krašto vyriausybės informacijas, ga
lutinai ir aiškiai pareikštų pagrįstą atsi
sakymą grįžti, jei jam netaikoma žemiau 
— paragrafe d — suformuluota pastaba, 
nebus verčiamas grįžti į savo tėvynę. To
kių pabėgėlių arba tremtinių ateitis bus 
reikalas tarptautinės organizacijos, kuri 
gali būti pripažinta arba sukurta raportu, 
apie kurį buvo kalbama aukščiau — pa
ragrafuose a ir b, išskyrus tuos atvejus, 
kai krašto, kuriame jie gyvena, vyriausy
bė sudarys su ta organizacija sutartį, kad 
visiškai perima jų išlaikymo išlaidas ir 
atsakomybę už jų saugumą;

3) svarbiausias uždavinys tremtinių atžvil
giu yra skatinti ir visais galimais būdais 
remti greitą jų grįžimą į tėvynę. Ši pa
rama gali įgyti bilateralinių savitarpio 
pagalbos sutarčių, sudarytų tokių asmenų 
repatrijacijos reikalu rėmimo formą, at
sižvelgiant tačiau į dėsnius, nustatytus 
aukščiau — paragrafe c. 2;

d) atkreipia dėmesį, kad joks žygis, susijęs 
su šia rezoliucija, negali turėti tokio pobūdžio, 
kad kuriuo nors būdu prieštarautų karo nusikal
tėlių, kvislingų ir išdavikų atidavimui esančiais 
arba būsimais tarptautiniais susitarimais arba 
nutarimais;

e) atkreipia dėmesį, kad vokiečiai, kurie yra 
perkeliami į Vokietiją iš kitų valstybių arba yra 
pabėgę nuo sąjungininkų kariuomenių į kitas 
valstybes, nepatenka į šios deklaracijos kom
petenciją tiek, kad decizijos dėl jų padėties ga
li būti nusakytos sąjungininkų okupacinių ar
mijų susitarimuose su atitinkamų valstybių vy
riausybėmis.“

Dvi interpretacijos ir trys patarimai 
Formalus Trečiojo Komiteto projektas pra

nešime papildytas dviem interpretacijom ir tri
mis patarimais, būtent:

„Belgijos ir Australijos delegatams prašant, 
Trečiojo Komiteto pirmininkas pateikė šias in
terpretacijas, taikomas rezoliucijos projekto pa
ragrafui c, 2:

a) atsakydamas į Belgijos atstovo klausimą, 
pirmininkas patvirtino, kad tarptautinis organas 
nuspręs, koks atsisakymas (grįžti) yra ir koks 
nėra pagrįstas, o taip pat, kad tas atsisakymas, 
gali būti aiškiai politinio pobūdžio;

b) atsakydamas į Australijos atstovo klausi
mą, pirmininkas patvirtino, kad reikia tarti, jog 
pabėgėliams arba tremtiniams paruoštos jų 
gimtųjų kraštų vyriausybių informacijos juos 
pasieks tarpininkaujant atitinkamai tarptautinei 
organizacijai tuo būdu, kuris pasirodys tinka
miausias, atsižvelgiant į specialias turimojo at
vejo aplinkybes.

Žemiau pateiktieji opinijos pareiškimai bu
vo pasiūlyti turint tikslą įjungti juos į raportą 
ir tikintis, kad į juos bus atsižvelgta Ekonomi
nių ir Socialinių Reikalų Taryboje.

a) Jungtinių Valstybių delegacija pabrėžia 
esančių tarptautinių organizacijų, veikiančių pa
bėgėlių reikalui, svarbumą iki bus baigtas pro
jektuojamas apsvarstymas ir raportas.

b) Panamos delegacija sugestijonavo, kad 
Ispanijos pabėgėliai respublikonai turi grįžti į

— Kartą atėjo pas mane jauna moteris... 
mergaitė ... Monika. Paskui aš ją Niką vadin
davau. Ji prašė, kad aš padaryčiau jos portre
tą...

— Buvo pavasaris. Ji devyniolikametė in 
graži. Aš negalėjau būti objektyvus jos gro
žiui. Aš ją pamilau! Taigi, mano mielas... 
pamilau. Ir aš ją turėjau tapyti... jos por
tretą. Ji buvo su manimi draugiška... Aš tau 
rašiau paskutiniame laiške, kad įsimylėjau.

Jono veidą užtemdė skausmas, pirštai braš
kėdami glamžė antklodę, ir krūtinė paskuti
niais plaučių gabaliukais traukė į save orą. Ge
rą valandą jis negalėjo kalbėti. Kakta apraso
jo prakaitu. Mėlynose smilkinių gyslose tvink
čiojo pulsas.

— Dvidešimt septynerių metų vyras ir pla
toniška meilė... o vis dėlto — taip: aš jai apie 
tai nepasakojau ...

— Vieną kartą ji atėjo su žiedu. Auksiniu 
žiedu ant kairės... Prašė paskubint. Ji ište
kanti ... Išvažiuojanti su vyru ... į Ameriką. 
Ką aš turėjau padaryti? Ką tu būtum pada
ręs, turėdamas mano amžių, charakterį ir my
limą moterį, kito sužadėtinę, prieš save...

Jis kankinosi ir gaudė orą. Šaltas prakaitas 
pylė ir pylė jo kaktą. Paėmiau jo ranką. Pra
šiau nustoti pasakojus.

— Ne! Aš baigsiu{ Baigsiu viską iš karto...
— Ką aš turėjau daryti? Aš sulaužiau tep

tukus ... ant grindų išpyliau dažus ir, kai ji 
nustebusi klausė — kodėl, iš visų jėgų ėmiau 
šaukti: „Aš nebaigsiu niekad tavo portreto, 
Nikai O jeigu ir baigsiu kada — tu jo nema
tysi Prisiekiu tau, Niką!.. Myliu tave!...“ 
Ir suklupau prie jos. „Bet aš negaliu ...“, ma
tyt, gerai mane supratusi, pasibaisėdama pra
šnabždėjo ji. Pasilenkė ir pabučiavo mane j kak
tą... Taip, štai — čia, į kaktą, ant kurios tuoj 
smiltis užbers... Aš ir dabar jaučiu aną pa
bučiavimą ... Ir išbėgo...

— Paskui? Viskas, Jeronimai. Aš daugiau 
nieko nedirbau, viską išsipardavinėjau ir gė-

Ispaniją tik tuomet, kai ten atsiras demokratinė 
santvarka, galinti garantuoti jiems jų teises, ir 
kad tuo tarpu valstybės, kuriose jie laikinai gy
vena, turi jiems pripažinti specialų status’ą, ga
rantuojantį jiems tas pačias žmogaus ir dirban
čiojo teises, kuriomis naudojasi juos priglaudu- 
sios valstybės piliečiai.

c) Bolivijos delegacija siūlė apsvarstyti gali
mumus surinkti reikiamas lėšas ir transporto 
priemones pabėgėliams bona fide arba tremti
niams pervežti į kraštus, kurie disponuoja imi
graciniais galimumais, numatytais suinteresuotų 
kraštų imigracinės kvotos arba atitinkamos in
stitucijos nurodytose ribose.“

Jungtinių Tautų Organizacijos plenumas sa
vo š. m. vasario 12 dienos posėdyje Trečiojo 
Komiteto rezoliuciją priėmė ir tuo pačiu visą 
šią bylą perdavė Ekonominių ir Socialinių Rei
kalų Tarybai.

Specialus Komitetas
Ekonominių ir .Socialinių Reikalų Taryba, 

prieš baigdama savo praėjusios sesijos darbus, 
priėmė JAV pasiūlymą įsteigti specialų komi
tetą pabėgėlių ir „Displaced Persons“ reika- I

Ar tai jums žinoma ?
Imigracija į Jungtines Amerikos Valstybes
JAV vyriausybė panaudoja visas' turimas 

priemones, kad galėtų imigraciją į Jungtines 
Amerikos Valstybes pravesti pagal dabar ga
liojančius nuostatus, reguliuojančius imigruo
jančių skaičių (kvotą). Nuo pat šios imigraci
jos paskelbimo JAV prezidentas nustatė, kad 
didžiausias kiekis būtų įsileistas iš Vokietijos 
zonų. Todėl didžiausias dėmesys ir kreipiamas 
į Jose esančius DP ir pabėgėlius.

Kadangi imigracija pravedama pagal kvotas, 
galiojusias dar prieš karo pradžią, metinė kvo
ta vidurinei Europai (įskaitant ir Pabaltijo kraš
tus) tenka maždaug 39.000. Šiame skaičiuje nu
matyta: 6.524 lenkai, 386 lietuviai, 236 latviai, 
116 estų. Priskiriant kvotą, dėmesin imamas 
kraštas, kuriame imigrantas yra gimęs.

Kiekvienai tautybei išduodama vizų tiek, 
kad jų skaičius kas mėnesį sudaro 10% metinės 
kvotos.

Kiekvienas asmuo, duodąs pareiškimą vizai 
gauti, turi iš savo giminių ar pažįstamų Ameri
koje išsirūpinti raštišką pasižadėjimą (“afida- 
vit“), kuriuo Amerikos piletis imigrantą reko
menduoja ir, reikalui esant, pasižada jam teikti 
materialinę paramą. Be tokio pasižadėjimo 
konsulatai pareiškimo nepriima.

Pagal kvotą ir “affidavit“ reikalingumą yra 
numatyta, kad tik maža DP asmenų dalis gali 
imigruoti į Jungtines Amerikos Valstybes. Ati
daryti konsulatai pirmoje eilėje patenkins pra
šymus pareiškėjų:

1) JAV piliečiai, kurie nor 
sugrįžti į JAV,

2) JAV piliečių žmonos-vy 
rai ir mažamečiai vaika 
(susituokusių prieš 1932 
VII. 1 d.)

3) JAV piliečių žmonos-vy 
rai (susituokusių po 1932 
VII. 1 d.) ir tėvai.

4) Nuolatinių JAV gyvento 
jų žmonos ir mažamečia 
vaikai

Šalia kvo
tos

I pirmumo 
kvota

II pirmumo 
kvota

riau. Keletas draugų bandė mane perkalbėti. 
Bet jie manęs nencsuprato, o aš jų neklau
siau ... Paskui visi nuo manęs atsitraukė... 
Tu atvažiavai po metų. Aš tau dėkingas... 
Nebaigtą ... portretą... pakas ...

Daugiau jis nebegalėjo. Dar norėjo baigti, 
dar pirštais tvirtai smeigė į mano ranką, gaudė 
orą.

— Kur pakasei, sakyk? Jonai! — sušukau.
Jo rankos atleido mano ranką, kakta pra

dėjo balti ir akyse sustingo skausmas, šypsena 
ir rūpestis.

Dažnai prisimenu savo jauną bičiulį, nebai
gusį mylimosios portreto ir nebaigusį išgyventi 
jam skirtų dienų. Ir nežinau, ko labiau gaila: 
ano kažkur pakasto portreto ar nelaimingo ta
pytojo, kurio gyvenimo, portreto niekas nene
šioja širdy, kadangi jis buvo taip pat nebaigtas.

Aloyzas Baronas

įuMta^acis
Palei ežią linguodavo smilgos, 
Supos galvą iškėlęs viedrynas, 
O čia dienos be plūgo prailgo, — 
Ilgesys savo lauko kankina.
Dirvoj arklą gal baigia ėsti rūdys, 
Gal arimai suversti granatų?.. 
Ach, kada vyturėlis vėl budins, 
Kad į lauką išeiti jau metas?..
Ach, kada rytą paukščiams begrojant, 
Vėl varysim pirmąją vagą?..
Ilgesys pilkų dirvų artojo 
Širdyje vis karsčiau kasdien dega.
Bet tikiu, kad dar kartą teks grįžti, 
Špokas švilpaus biržely kas rytą, 
Gervių pulkui padange prakrykščiant, 
Vėl teks pirmąją vagą varyti. 

lams. Komitete bus atstovaujamos šios valsty
bės: Australija, Belgija, Brazilija, Čekoslovaki
ja, Dominika, D. Britanija, Gudija, JAV, Jugo
slavija, Kanada, Kinija, Kolumbija, Lenkija, 
Naujoji, Zelandija, Olandija, Prancūzija, Peru, 
SSSR ir Ukraina.

SSSR atstovas siūlė, kad šis komitetas posė
džiautų Paryžiuje, tačiau šis pasiūlymas buvo 
atmestas. Komitetas turėjęs susirinkti pirmo 
posėdžio Londone ne vėliau kaip š. m. balan
džio 1 d. Neseniai buvo paskelbta, kad jis su
sirinks savaitę vėliau.

Šis specialus komitetas, turės apgalvoti ir nu
matyti praktines priemones pabėgėlių ir tremti
nių problemai išspręsti, nepažeisdamas bendrų
jų humaniškų dėsnių, suformuluotų JTO priim
tos rezoliucijos punkte c. Tačiau galutinį žodį 
tars pats JTO plenumas. Komiteto raportas vi
siems JTO nariams turi būti įteiktas per JTO 
generalinį sekretorių ne vėliau kaip 45 dienas 
prieš plenumo rudens posėdžiams prasidedant,

Plenumo rudens posėdžiai — pirmosios 
JTO plenumo sesijos tąsa — turi prasidėti š. m. 
rugsėjo 3 dieną. Lauksime, ką duos rugsėjis.

5) DP asmens, kurie Amerikiečių zonoje bu
vo 1945. XII. 22 d. (Pirmumas ir šioje 
klasėje duodamas tiems, kurie turi gimi
nių JAValstybėse.)

DP asmens, kurie nori įteikti imigracijos rei
kalu pareiškimą, neturi kreiptis į atitinkamą 
konsulatą. Pirmiausia jie privalo užpildyti spe
cialią anketą, o tuo reikalu susižinoti su vyr. 
gefbūvio karininku (Principal Welfare Officer). 
Šias anketas betgi užpildo tik tie, kurie turi 
“affidavit“ arba tikisi jį gauti. Užpildytas an
ketas patikrins įvairios instancijos. Šios anke
tos iš tikrųjų dar nėra pareiškimai imigracijos 
vizai gauti. Tik tieji, kurių anketos po patikri
nimo bus priimtinos, įgaus teisę prašyti imigra
cijos vizos. Jos prašant, “affidavit“ jau būtinai 
reikalingas. Konsulatai tada parinks tuos, kurie 
bus paviršutiniškai patikrinti ir atitiks kitus rei
kalavimus.

Imigracija būtų žymiai palengvinta, jeigu 
pareiškėjai, kurie atitiks visas sąlygas, iš JAV 
esančių savo giminių ar pažįstamų pasirūpintų 
amerikietiškų piniginių čekių, tačiau jų neiš
keistų į vokiškus pinigus.

Nauji nuostatai UNRRA-os teikiamam 
aprūpinimui paskirstyti

Stovyklų gyventojų aprūpinimo būdas arti
miausiu metu pakeičiamas iš pagrindų. Tik 
maistas ir muilas bus teikiamas visiems taip, 
kaip iki šiolei. Visi kiti dalykai bus pardavinė
jami už „stovyklos pinigus“. Tie „stovyklos pi
nigai“, arba „lagermarkės“, bus teikiami kaip 
atlyginimas dirbantiesiems stovyklose ar už jų. 
Kaip paprastai gyvenime, darbas bus atlygina
mas pagal jo ilgį ir atsakingumą. Mokiniams, 
kūdikiams, motinoms su vaikais iki 3 metų ir 
nedarbingiesiems bus teikiama pašalpa; besimo
kantieji laikomi darbininkais.

Nuolatiniams darbininkams numatytos algos 
nuo 200—350 LM (t. y., lagermarkių) mėnesiui, 
dirbantieji pavalandžiui gauna po 1 LM už 
darbvalandį.

Pašalpos numatytos šio dydžio:
1) Vaikams nuo 0 — 3 metų ir mokintas 

nuo 3 metų amžiaus 200 LM mėnesiui,
2) Studijuojantiesiems 100 LM mėnesiui,
3) Motinoms, kurios turi vaikus nuo 0 — 3 

metų, 100 LM mėnesiui,
4) Nedarbingiesiems 100 LM mėnesiui,
5) Besimokantiems asminims po 0,5 LM va

landai,
6) Besimokantiems asmenims, kurie, be to, 

dar šį tą gamina (pav., amatininkų moki
niams) 0,75 LM valandai.

Gautomis lagermarkėmis bus galima stovy
klų krautuvėse pirktis reikalingus dalykus. Šie 
reikmens išduodami trejopu būdu:

1) Drabužiai ir batai parduodami pagal lei
dimus,

2) Rečiau sutinkamos prekės — pagal nor
mines korteles,

3) Masiniai gaunami dalykai ir prabanginės 
prekės — laisvu pardavimu.

Darbo vertinimas pradedamas nuo š. m. ba
landžio 1 d. Taigi, jau balandžio mėn. dirbtas 
darbas bus apmokėtas lagermarkėmis, už kurias 
galės dirbusieji pradėti pirkinėti, kai tik sto
vyklose įsisteigs krautuvės.

Iškilus reikalui pertvarkyti aprūpinimą, iki 
atskiro parėdymo sustabdomas drabužių ir kt. 
panašių šalpos dalykų dalijimas.
Pasigendamų asmenų ieškojimas per UNRRA

Ieškojimų skelbimus, skelbiant pasigendamų 
asmenų pavardes, kasdien duoda UNRRA per 
radiją šiais siųstuvais:

Frankfurto radijas — 23,30 — 24,00 vai.— 
1195 Kcs (251 m)

Miuncheno radijas — 23,30 — 24,00 vai. — 
740 Kcs (405 m)

Štutgarto -radijas — 13,30—14,00 vai. — 
547 Kcs (523 m)

Ypatingas dėmesys atkreiptinas į Štutgarto 
siųstuvo pranešimus, kadangi jis kasdien pusę 
antros valandos popiet pakartoja naktinius 
Frankfurto siųstuvo skelbimus.

Stovyklų gyventojai prašomi, sąlygoms lei
džiant, šių skelbimų klausytis ir bet kurias in
formacijas apie ieškomus asmenis perduoti sa
vo stovyklų vedėjams.
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Koncertų rūšys
Muzikoje skirtini pagrindiniai žanrai: leng- 

voja muzika ir klasikinė. Šalia jų, atskirą vietą 
užima tautinė melodija, arba tautinė daina. At
sižvelgiant į šiuos žanrus, į jų specifini charak
terį, skirtini ir koncertai. Muzikiniai žanrai pa
sireiškia koncertų forma, koncertų rūšimi.

Stebėdami vokiečių skelbimus, retai tesutin
kame koncerto vardą. Muzikiniai vakarai va
dinami įvairiais vardais: „Valanda jums“, „Tai, 
kas jums patinka“; „Arijų vakaras“, „Dainų 
vakaras“ ir panašiai. Juo labiau lengvoji muzi
ka vengia koncerto vardo. Būdama lengvo tu
rinio, ji tarnauja žmogaus poilsiui, išsiblašky
mui; pagal šią paskirtį parenkamas ruošiamiems 
jos žanro vakarams ir vardas.

Lengvosios muziko koncertų esama labai 
daug ir labai įvairių. Jokių taisyklių ar speci
finių reikalavimų neesama. Susirenka grupė 
žmonių, išmoksta tiek turiniu tiek forma leng
vus dalykėlius — ir koncertus paruoštas. Tai 
galėjo būti tikri menininkai profesionalai arba 
mėgėjai. Dalykų lengvumas neuždaro durų ir 
mėgėjui išeiti į sceną: išmokti filmos šlagerį ar 
lengvą romansą nėra jau toks didelis dalykas. 
Įgimti gabumai čia nusveria daugiau, negu pro
fesinis pasiruošimas.

Lengvoji muzika išeina į sceną, nesivaržy
dama jokiomis taisyklėmis, todėl jos pasirody
mų negalime skirti į griežtai vokalinius ar 
instrumentalinius arba išvesti bent kurias ki
tas taisykles. Jos programos irgi negalime var
žyti: leistina dainuoti, griežti, šokti, kalbėti. 
Žiūrima, kad pasirodyme būtų kuo daugiausiai 
staigmenų ir netikėtumų. Lengvosios muzikos 
tiklas yra ne sukaupti žmogų, bet išblaškyti. 
Ji ir blaško, tai nuolat juokindama, tai grau
dindama. Stengiamasi išgauti kontrastinį emo
cijų stovį: iš juoko pereiti į nuliūdimą ir at
virkščiai.

Lengvosios muzikos koncertų yra tiek daug, 
kad neįmanoma jų klasifikuoti. Kiekvienas mu
zikinis pasirodymas, kurio programą sudaro 
lengvojo žanro dalykėliai, ir yra to žanro kon
certas. Lietuvių kalboje šios rūšies koncertams 
pavadinti buvo prigijęs šiupinio vardas.

Klasikinė, arba rimtoji, muzika taip lengvai 
scenoje nepasirodo. Jai interpretuoti ir viešai 
pasirodyti scenoje reikia talentingų profesiona
lų su ilgamete praktika. Mėgėjui durys čia už
daros.

Priešingai lengvajai muzikai, klasikinės mu
zikos koncertai yra nerašytomis taisyklėmis 
arba tradicijomis nustatyti. Į sceną negalima 
išeiti ir kai ką padainuoti arba pagroti. Suda
rant programą, reikia laikytis tam tikrų gairių, 
nurodymų. Programa, išpildomų dalykų parin
kimas, bene bus čia pagrindinis varžtas, pirmu
tinė taisyklė koncertą ruošiant ar išpildant.

Programa turi būti tam tikro ilgumo: ji ne
gali būti per ilga, kad nenuvargintų klausytojų 
ir tuo neatimtų estetinio išgyvenimo, kurį jis 
patyrė koncerto metu. Ji negalį, būti per trum
pa, nes tada klausytojas neišgyvena pilnumoje 
teikiamo jam muzikinio pasigėrėjimo. Progra
ma, atsižvelgiant į žmogaus psichinę įtampą ir 
paimtumą, gali trukti nuo 1 vai. iki 1 vai. 30 
min. (atmetant pertraukas, turint galvoje gry
nai muzikinį laiką).

Programa turi sudaryti visumą, kurios at
skirti veikalai būtų paremti tam tikru principu, 
viena vedama mintim. Sudarant programą, daž
niausiai žiūrima chronologinės eigos: pradžioje 
išpildomi dalykai ankstyvesnių kompozitorių, 
toliau seka vėlyvesnį ir baigiama net mūsų die
nų kompozitorių veikalais. Kartais programos 
pagrinde glūdi kuris vienas stilius. Pav., išpil
domi tik senovės klasikų arba tik romantikų 
veikalai; arba vienoje dalyje figūruoja vienas 
stilius, kitoje — kitas. Vokalistų koncertuose 
dažnai viena kūri dalis skiriama arijoms arba 
liaudies dainoms arba taip kokio specifinio tu
rinio veikalams (pav., senovės prancūzų dai
nos). Rečiau pasitaiko, kad koncerto programa 
būtų parenkama iš vieno kurio kompozitoriaus 
veikalų, pav., išpildomi tik Mozarto ar Liszto 
kūriniai.

Koncerto tikslas yra žmogų sukaupti, su
teikti jam aukščiausios rūšies emocinio garsinio 
pasigėrėjimo. Todėl vengtina viskas, kas ga
lėtų žmogų blaškyti, ypač netikėtumai ir staig
menos.

Klasikinės, arba rimtos, muzikos koncertus 
galime skirti į solo (vokalinius ir instrumen
talinius), k a-m erinius (sonatos, trio, kvar
tetai; kvintetai, sekstetai, oktetai ir 1.1.), cho
rus (vyrų ar mišruosius), simfoninį ir 
mišruosi us koncertus.

Soliniai pasirodymai, rečitaliu dar vadinami, 
kai visą programą išpildo vienas asmuo, voka
listas ar instrumentalistas, reikalauja iš meni
ninko aukšto profesinio pasiruošimo. Tai sa
votiškas egzaminas, kuris bando menininko pa
jėgumą Todėl kiekvienas muzikas, tiek voka
listas, tiek instrumentalistas, svajoja ir siekia 
tapti solistu, vadinas, išeiti į sceną savarankiš
kai. Soliniam koncerte jis parodo savo aukš
čiausiąjį meninį subrendimą: kiek jis yra pa
žengęs technikoje, kokio aukštumo jo muzika
lumas, kaip jis . supranta veikalą ir kaip jį su
geba interpretuoti.

Kameriniuose koncertuose menininko atsa
komybė kiek mažėja. Bet iš jo reikalaujamas 
aukštas muzikalumas, subtilumas ir harmonijos 
pajautimas. Kamerinis pasirodymas, ar jis vo

kalinis ar instrumentalinis, remiasi vieninga 
harmonija, susigrojimu: kamerinis koncertas — 
tai visuma, harmonija, neskaidomas vienetas, 
kur vienas balsas remia kitą, kur vienas instru
mentas lyg išplaukia iŠ kito.

Choro koncertai reikalingi muzikinio paly
dovo, vargonų ar orkestro pavidale. Chorai be 
muzikinio pritarimo pasirodo dažniausiai su 
liaudies daina. Choro muzikinė vertė priklau
so nuo dirigento meninio pasiruošimo: tas pats 
choras vienose rankose skamba vienaip, kitose 
— kitaip. Žinoma, choro vertė priklauso dar 
nuo turimos balsinės medžiagos, pačių choristų 
ir jų muzikalumo bei pasiruošimo. Choro kon
certuose žavimės dainos melodija ir jos har
monija, kurioje slypi didybė ir grožis.

Simfoniniai koncertai išpildomi simfoninio 
orkestro, kur įeina tiek pučiamieji tiek stygi
niai instrumentai, sudaro savotišką, muzikinę 
šventę. Simfonijos forma, iš kurios ir koncertai 
gduna pavadinimą, yra aukščiausioji, sudėtin- 
giausioji šiandieną žinoma muzikinė forma. Ji 
be galo turtinga ir spalvinga instrumentų tem
brais, kurių dėka išgaunami įvairus garsiniai 
niuansai. Klausytojus ji stebina ir žavi galybe 
ir grožiu. Simfonijos išpildymo lygumo priklau
so nuo muzikinio ir orkestrinio pasiruošimo as
menų, įeinančių į simfoninį orkestrą, ypač nuo 
vedamųjų balsų ir jų koncertmeisterių. Simfo
ninis orkestras yra dirgento „instrumentas“. 
Panašiai kaip choro, orkestro lygumo didžiąja 
dalimi pareina nuo dirigento meninio lygmens,

Mišruose koncertuose pasirodo solistai, ka- 
meristai, choras ir net šokis. Mišriojo koncerto 
lygumo priklauso nuo pačių muzikų meninio 
pajėgumo ir jų sudarytos programos. Išgauti 
tam tikrą bendrą vedamąją mintį mišriam kon
certe yra beveik neįmanoma. Bet mišrūs.kon
certas gali sudaryti estetinę visumą, bendrą vaiz
dą klausytojui grožio valandai išgyventi. Tam 
taikytinos kai kurios ne rašytos, bet bendrai 
priimtos taisyklės. Mišram koncerte netinka 
dalyvauti vienodo balso solistams, pav., du ko
loratūriniai sopranai arbp du tenorai. Tas pats 
liečia vienodus instrumentalistus: geram miš
riam koncerte nesirodys du čelistai ar du pia
nistai. Mišrus koncertas nėra varžybų laukas 
ir jam netinka pirmenybių įpročiai. Mišriojo 
koncerto programa negali būti atsitiktinio po
būdžio: parinkti dalykai turi Atitikti tiek savo 
stiliumi tiek forma kitus dalykus.

Šiandieną ruošiami mišrūs koncertai, kur da-

Toli nuo
Adomas Mickevičius Lietuvą Tėvynę yra 

palyginęs su sveikata, kuria geriausiai gali įver
tinti tiktai tas, kuris yra jos netekęs.

Lietuva Tėvyne mano, Tu esi kaip sveika
ta... Tuo posakiu Adomas Mickevičius pra
deda didžiąją savo poemą „Ponas Tadas“, vaiz
duojančią Lietuvos bajorų gyvenimą 19 amž. 
pradžioje. Jis ją kūrė Prancūzijoje, toli nuo 
savo tėvynės, kaip politinis emigrantas. Tėvy
nės ilgesys buvo vienas iš didžiųjų akstinų šiam 
literatūros šedevrui sukurti.

Gyvendami nepriklausomoje, viskuo perte
kusioje savo tėvynėje, daugelis mūsų, gal būt, 
jos, kaip reikiant, nevertino. Sunku, rodos, bu
vo ir įsivaizduoti gyvenimas be tėvynės. Šian
dien žiauraus likimo išblokšti iš savo mielosios 
tėvynės, mes jos ilgimės, be jos mums gyventi 

.sunku. Mes gyvename nepalaužiama viltimi, 
kad anksčiau ar vėliau į ją grįšime. Jei mu
myse užblėstu toji viltis, mes taptume palūžu
siais žmonėmis, kuriems sunkus gyvenimo jun
gas būtų nebemielas.

Tėvynės ilgesį daugiau ar mažiau kiekvienas 
mūsų išgyvena. Tačiau stipriausiai jį išgyvena 
rašytojai. Tėvynė — jų kūrybos pagrindas, jų 
įkvėpimo didysis šaltinis. Tad nenuostabu, kad 
mūsų poetų šiandieninės kūrybos leitmotyvas 
— tėvynė. Jų kūryboje ryškiai atsispindi tė
vynės ilgesys, susisielojimas jos kančiomis, ne
palaužiamas tikėjimas, kad mes į ją grįšime...

Tėvynė — leitmotyvas ir Petro Babicko ei
lėraščių rinkinėlyje „Toli nuo tėvynės“, išleis
tame 1945 m. vasarą, 32 psl.

Toli nuo tėvynės, toli nuo savų
Sunku man krūtinėj, klaiku neramu; 
Nerimsta širdis, nes ji lauks visada 
Kada, o, tėvyne, pašauksi! Kada?...

(Toli nuo tėvynės, 3 p.)
Poeto^yaizduotėje gyvi tėvynės vaizdai. Jie 

gaivina tremtinio suvargusią sielą, verčia ją il
gėtis tėviškės brangios, į kurią, anot poeto 
J. Aisčio, vartus užkėlė nedraugai pikti. Poe
tas prisimena svajingą, melancholišką pavasario 
vakarą Lietuvoje:

Pievoje kažkas prajoja,
Krūmuos lakštutė jau gieda, 
Obelies žiedas svajoja. 
Baltas bekrintantis žiedas ...

(Pavasario, vakaras Lietuvoje, 4 psl.)
Poetas su širdgėla prisimena Kalėdų šventes 

Lietuvoje. Tremtinio klajūno Kalėdos niaurios:
Ir nūn sulaukėme Kalėdų mes, klajūnai, 
Netekę Lietuvos, pastogės ir tėvų ...
Vėl krinta snaigės, bet tarp miesto dūmų.

lyvauja įvairaus pajėgumo menininkai ir mė
gėjai, neturi tam tikros koncertinės formos, ne
sudaro kurios nors koncerto rūšies. Tai dažnai 
atsitiktinio pobūdžio meninių jėgų pasirody
mas, kurio tikslas yra labiau parodyti, ką mes 
turime stovykloje, kaip suruošti tam tikros for
mos koncertą. .

Kaip šalia muzikinių žanrų atskirą vietą uži
ma liaudies daina, taip savitą reikšmę reikia 
skirti tautiniam koncertui.

Liaudies dainos vakarų Europoje suvaidino 
savo vaidmenį ir todėl jos nėra taip populiarios 
ir laukiamos, kaip mūsų tautos liaudies dainos. 
Miestietis, kurio tėvų tėvai yra išėję iš kaimo, 
o gal nėra ten iš viso buvę, atbuko nuo savo 
liaudies meno. Jis yra tiek girdėjęs įvairių me
lodijų, tiek susipažinęs su miesto dvasia, kad 
kaimo menas jam svetimas. Be to, pav., tiek 
norvegai, tiek čekai, tiek kitos tautos yra išstu
dijavusios savo liaudies meną, yra jį išgyvenu
sios ir viską paėmusios, ką buvo galima paimti. 
Pav., Griego kompozicijos, Smetanos operos yra 
perdėm persunktos liaudies daina.

Mūsų padėtis yra kitokia. Esame jauna tau
ta, pirmoji, o gal tik antroji karta išėjusi iš 
kaimo. Tą kaimą mylime ir jo ilgimės. Jo dai
na mums artima ir brangi. Patys ją pažįstame 
ir jos mielai klausomės. Mūsų liaudies dainų 
lobyno nesunaudojo mūsų kompozitoriai, nes 
nebuvo tam laiko ir sąlygų. Turime liaudies 
dainą išsaugoti, išnešti iš kaimo į sceną kuo 
gryniausioje formoje, kuo tobuliausiai. Čia jos 
paskirtis ir tikslas.

Nenuostabu, kad liaudies ansamblių turime 
labai daug, įvairaus lygio ir pajėgumo. Jų pro
gramos ir formos nevaržo jokios išorinės tai
syklės. Viskas priklauso nuo vadovo, kuris 
liaudies ansambliui vadovauja ir jo koncertus 
ruošia. Nuo jo meninio pajėgumo nuo jo sko
nio priklauso, kiek neiškraipytoje formoje jis 
mums liaudies dainą perteikia ir kiek išvysto 
jęs meninę pusę. Juo subtiliau perduodama 
liaudies daina, juo giliau ji išgyvenama ir tiks
liau interpretuojama, juo didesnis jos nuopel
nas.

Išeidami iš paskirų žanrų turime: lengvosios 
muzikos pasirodymus, klasinės muzikos koncer
tus ir liaudies dainų vakarus. Koncertus lan
kyti turėtumėm su tam tikru vidiniu pasiruoši
mu: lengvoj muzikoj rasime išsiblaškymą ir 
pramogą, klasikinėje muzikoje susikaupimą ir 
estetinį išgyvenimą, liaudies dainoje — prisi
minimą. Kiekvienam koncertui skirtinas ati
tinkamas laikas ir nuotaika.

EI. Vasyliūnienė

tėvynės
Mūs sielą veria durklas neramumo, 
Atsiminimų ir žaizdų gyvų ...

(Klajūno Kalėdos 7 p.)
Pertas Babickas yra prisiekęs keliautojas. 

Jis yra daug keliavęs, daug svetimų kraštų ma
tęs. Jis kiekviena proga mielai leisdavos iš 
laisvosios Lietuvos į svetimus kraštus. Jis tai 
darė laisvu noru. Svetimi kraštai, jų įžymybės, 
įvairybės ir grožis nestelbė jo savosios tėvynės 
meilės, bet dar labiau ją stiprino. Iš kiekvie
nos tokios kelionės jis grįždavo dar labiau suau
gęs su savo tėvų gimtąja šalimi. Likimo buvo 
lemta ir dabar jam tapti tremtiniu klajūnu, 
matyti daug svetimų kraštų, tačiau visa tai tik 
dar labiau ugdo jo tėvynės ilgesį, nes

Toli nuo tėvynės mums dienos nemielos, 
Mes skurstam, mes alkstam be žemės 

gimtos...
Ir leisk mums sugrįžt iš tremties nelem

tos. .
(Malda 9 p.)

Tėvynė yra žmogui taip pat būtina, kaip ir 
sveikata. Be jos žmogus skursta ir nyksta. Jei 
jau ne fiziniai, tai bent savo dvasia. Tėvynė 
žmogui teikia ne tik materialių gėrybių, bet ir 
kūrybinių pajėgų. Todėl mes jaučiame jai savo 
pagarbą ir meilę. Petras Babickas ją .tiesiog 
liaupsina:

Lenkiuos aš tau, tėvų šventoji žemė, 
Kaip vaikas motiną, bučiuoju aš tave, — 
Vėl žvilgsniai drąsūs man ir mintys dan 

gų remia. 
Nors aš — tik dulkė tavyje...

(Tėvynė 6 p.)
Ilgėdamasis tėvynės, sielodamasis jos var

gais bei skausmais, peetas regi jos šiandieninį 
Golgotos kelią:

Niūri naktis nūn dengia Tavo veidą. 
Tu — taip toli, nors, kaip širdis, — arti... 
Nutilo ^kanklės ... Laisvės saulė leidos: 
Nyku, tamsu, grandinės ir mirtis...

(Lietuvai 5 p.)
Tas kančias prisiminęs poetas apgailestauja: 

O, Lietuva! Mes kieti, kaip granitas, 
Negynėmė Tavęs, kaip protėviai, oi, ne!

(Ten pat)
Laisvę reikia ne tik mylėti, vertinti ir bran

ginti, bet taip pat ją ginti, dėl jos kovoti, nes 
........ tik laisvės vainikuotas 
Lietuvis rado prasmę buityje!

(Tėvynė 6 p.)
Petro Babicko „Toli nuo tėvynės“ eilėraščių 

rinkinyje skamba ne tik tėvynės ilgesys, bet ir 
tvirtas tikėjimas, kad Lietuvai sušvis laisvės 
saulutė: —

Stasys Santvarai

lakatas
Su debesim atplaukia vakaras į pirkią, 
O kas anapus vakaro — ar tu žinai? 
Praeina žmonės, muovargy ir prakaite sumirką, 
Žaliuoju Neifiunu nusiirta laivai ...

Tamsoj, baugioj tamsoj visi panyra:
Ir saulė, ir žmogus, ir upių mėlyni krantai------
Varnai sudrumsčia girių erdvę tyrą, 
Kodėl, dangau, kodėl mėlyne, dar nesiblaivai?

Yra knyga. Ir knygą tą regėjom:
Kiekvieno ten pradžia ir pabaiga.
Žydriųjų kūdrų gulbėm ir aukštiem tarėjam 
Ten gali parašyt: Per puikūs tapote staiga!

Ir taip, o rausvagalvi dobilėli, 
Palinksi tu po dalgio ašmenim ... 
Tačiau ne vieną kart Aušrinė kėlė
Ir ne viena žolė prasikalė ties kelio akmenim ...

Prie vario vartų, prie tų deimanto langelių,
Ir vėl atgis vaiski laukų gėlė ...
Vadinsim ją tikru vardu, gražiausiu tarp žolelių, 
Ji — panerto pily per amžius budinti tėvų vėlė ...

Bet bus diena! Sugrius vergijos uolos, 
Aidės padangė džiugesio garsais.
Pakilsi Tu, šiandien skaudžiai parpuolus, 
Kai Tavo sūnūs laisvės žygin eis!
Žygiuosime į švintantį rytojų. 
Skambės laukai nuo pergalės dainos... 
Klausyk! Išgirsk, šalie kilnių artojų, 
Greit laisvės saulė Tavyje dienos!

(Lietuvai 5 p.)
Be patriotinių motyvų, šiame eilėraščių rin

kinyje esama ir egocentrinių. Meilės jausmams 
skirti eilėraščiai silpnesni už patriotinius. Juose 
jaučiama kiek kitų poetų įtakos. Petrui Ba
bickui labiau nusisekė tie eilėraščiai, kur jis 
vaizduoja kitų išgyvenimus drauge būdamas ir 
jų liudininku. Iš tokių eilėraščių minėtinas 
„Laiškas, kuris pavėlavo“ (15 p.). Stipri ir jo 
„Legenda“ apie kaukazietį jauną džigitą Sosla- 
mą, kuris kovos įkaršty, draugus palikęs, pa
bėgo pas savo artimuosius ir buvo mylimosios, 
sesers ir motinos atstumtas ir iš nusivylimo 
nusižudė šokdamas į prarają. Po karo visiems 
sugrįžus:

Neprisiminė niekas džigito.
Neminėjo mirties nelauktos...
Mylimoji jo rinkosi kitą, 
Ir nesuraukė sesė kaktos.

(Legenda 31 p.)
Pažymėtinas šiame rinkinyje eilėraštis „Apie 

nedainuotas kojas“. Jis tikrai babickiškas. Poe
tas, eidamas gatve, galvoja, kad esama pasau
lyje daug visokių formų ir spalvų kojų, apie 
kurias niekas nedainavo, „nors kojų — daug 
daugiau, negu galvų?... Filosofuodamas apie 
nedainuotas kojas, poetas prisimena, kad:

Ir tremtinio kojų dar niekas nedainavo: 
Linkstančių, sutinusių ir pakirstų...
Dar jo širdis tėvynėje gyveno,
O jis jau liko vergas tarp tūkstančių 

kitų...
(20 p.)

Poetas prisimena, kad niekas nedainavo nei 
kareivio kojų, kurias dažnai nupjauna ligoni
nėse ar frontuose. O jos juk mums sukelia 
daug minčių:

Kai trypia žydinčius laukus, kai mindo 
rūtų darželius,

Ar valstybes su dulkėmis sumaišo ...
Tikrai: širdis dabar — bevertė, o kojos , 

aukso maišas ...
(Ten pat)

Dramblio kojos poetui primena tėvynės 
ąžuolus, pažįstamus artojus, kurie tėvynėje 
kenčia, laisvės laukia, aria ir akėja. Jie poetui 
tokie pat stambūs, meilūs, pilki ir purvini ir 
švelniai lėti, kaip ir dramblio kojos. Juos pri
siminęs poetas kreipiasi į drambį:

Klausyk, drambly! Tu — didelis, galin
gas ir taurus,

O aš — toks vienišas: klajoju ir sva
joju ...

Tėvynė man toli, taip pat kaip tau, 
Bet mes — abu tokie, vis ilgimės jos... 
Mielas! Važiuokime į Lietuvą!
Mes paaukosime tėvynei savo kojas, 
Kad tik nelenktų niekam Lietuva galvos!

(Ten pat 21 p.)
„Toli nuo tėvynės“ yra pirmasis mūsų poetų 

tremtinių eilėraščių rinkinys. Jis mūsų tremti
nių bendruomenės buvo džiaugsmingai sutik
tas. Jame, be tėvynės ilgesio, mes randame ir 
daug šviesaus optimizmo, švelnaus jumoro. Vi
sas rinkinys kupinas nuoširdžios tėvynės mei
lės. Be abejo, kritikai gali jame surasti ir ne 
vieną priekaištą poetui. Bet tatai šiandien ne
esminis dalykas. Šiandien mes turime džiaug
tis kiekvienu savo kūrybos pragiedrulėliu. Kū
ryba — tai mūsų dvasios gyvybės atspindys. 
Juo mes kūrybiškai būsime pajėgesni, juo mes 
būsime sava dvasia stipresni ir jokios audros 
neįstengs mūsų perblokšti klaikiuose tremtinio 
klajūno vieškeliuose. Mes stiprūs grįšime ten, 
kur link nugręžtos visų mūsų mintys, visi mūsų 
norai ir troškimai. A. Dangerutis
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Pietii sporto šventė vaizduose

Sporto šventės Dilingcne vaizdai: 1) Laikrodis ir rungtynių rezultatų lenta. 2) Teisėjas L. Baltrūnas praveda moterų tinklinio rungtynes. 3) Lauingeno latvių — Tiubingeno moterų tinklinio 
rungtynės. 4) Momentas iš vyrų krepšinio rungtynių. 5) Dilingeno lietuvės sportininkės. 6) Keliama Lietuvos tautinė vėliava. 7) Žiūrovų dalis žaidimo roetu. 8) Teisėjų stalas. 9) Ingol- 
štadto UNRRA-os tinklinio komanda. 10) Kemptcno „Šarūno“ krepšininkų — turnyro nugalėtojų dalis: Z. Puzinauskas, Varkala. Bagdonas, Šventiškas, Andriulis III, Norkus 1. 11) Dilin
geno estės tinklininkės. 12) Šventės globėjas ŲNRRA Team 308 Direktorius p. C. C. Malsie, atidarydamas šventę, kalba į sportininkus ir svečius. 13) Sportininkų dalis per šventės atida
rymą. 14) Šventę atidarant: svečiai — 1) prof. L Končius, 2) „Čiurlionio“ ansamblio vadovas Alf. Mikulskis, 3) p. Mikulskienė (iš dešinės į kairę). 15) Šventės globėjas p. C. C. Malsie pakelia 
Olimpinę vėliavą. 16) Eichšteto — Rebdorfo krepšinio ir tinklinio komanda. 17) Lauingeno latvės sportininkės. 18) Dilingeno Military Gouvernament atstovas — komendantas Ist Leut. 
Herzfeld sveikina šventės dalyvius; šalia jo J. Bružas. 19) (Iš dešinės i kairę:) 1) sporto šventės garbės pirmininkas Col. J. O. Hulley, Commanding Officer 60th Inf. Regt. -9th Div. 3rd U.S. Army, 
2) Šventės globėjas — UNRRA Team 308 Dir. p. C. C. Malsie, 3) p. Baltinš — Lauingeno Latvių DP Center Welfare Officer, 4) Dilingeno lietuvių stovyklos pirmininkas p. V. Dunčia. 
20) Sportininkų dalis per šventės atidarymą. 21) Dovanos sportininkams. 22) Lietuvaitės, pasiruošusios gėlėmis apdovanoti garbės svečius. 23) Sportininkų dalis per šventės atidarymą. 
24) Sportininkės stebi krepšinio žaidynes. 25) Šventės metu groja Augsburgo pabaltijiečių dūdų orkestras. 26) Šventės globėjas p. C. C. Malsie užkandžiauja su sportininkėmis. 27) Tiubin

geno lietuvės sportininkės. 28) Chemingo krepšininkų komandos dalis. 29) Miuncheno „Gintaro“ klubo sportininkų dalis.
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Dr. B. Pašiliškis

Nepraleiskime progų
Pusantrų metu emigracijoj! Tai laikas, ku

ris visiems parodė, kad einame klaidingais ke
liais į savo nežinomą ateitį. Pirmoj vietoj dar 
visa mūsų masė nesusivokė, fco ji žia atsirado 
ir todėl masė nėra psichologiškai nusiteikusi 
jokiems rimtesniems savo ateities pasirengi
mams. Dauguma mūsų mėnesiais skaičiuoja 
grįžimą į savo žemę. Tą mes suprantame, bet 
kartu juk tai yra tos pačios prasipolitikavimo 
iliuzijos, kurios nepozityviai yra nulėmusios ir 
mūsų netolimos praeities reikalaus. Politikoj 
mūsų grįžimas mėnesiais toli gražu dar nema
tuojamas, nežiūrint aštrių Višinskio ir Byrnes 
pasikapojimų...

Todėl ar nevertėtų pasvarstyti mūsų pasi
rengimus eventualiai nežiniai, nes tie pasiren
gimai ir grįžimo atveju būtų patys naudingiausi.

Reikalas eina apie amatus ir specialybes. 
Daugelis studentų stojo į universitetus, bet, at
virai kalbant, jų daugelis mums garbės nedaro 
savo nesimokymu, o įprastu „gerų dienų“ stu
dentavimu bandoma išvengti kitų nepalankių 
asmeniškų netikėtumų. Nuo to gali iš esmės 
nukentėti mūsų akademinės jaunuomenės var
das svetimoj mokykloj.

Tuo tarpu, kai į aukštąsias mokyklas stu
dentavimui užsirašė būriai, amatų ir specialy
bių mokyklos neturi lietuvių mokinių. O visi 
kraštai, kurie kalba apie eventualų mūsų priė
mimą, įsakmiai pabrėžia, kad pirmoj eilėj yra 
pageidaujami amatininkai ir specialistai. Kas 
pradės nuo amatininko ir specialisto, tas grei
čiau išeis iš bėdų ir vargų negu tas, kuris pra
dės nuo eilinio darbininko. Joks kraštas mūsų 
nesusodins į ponų fotelius, departamentus ir 
1t.,_ o sustatys į fabrikus ar panašias uždarbio 
vietas. Būriai net jaunų paauglių ar šiaip apsi
trynusių asmenų vaikšto betiksliai. Reikėtų net 
emigracijai vadovaujančioms įstaigoms, iki vie
tinių komitetų imamai, įsakmiai raginti ir orga
nizuoti ar ir stipendijas skirti amatams ir spe

We Learn English
Laisvas anglu kalbos kursas „M.'K.“ skaitytojams 
The Fourteenth Lesson — Keturioliktoji pamoka

Tikiuos p u p i 1 § ateity nesikreips per ver
tėją, norėdami sutvarkyti vieną ar kitą reikalą. 
Pažiūrėkim, kaip tą patį arba panašų klausimų 
atlikti telefonu. Pirmiausia bus būtinai reika
linga “Telephone - Directory“ (telefon-direkto- 
ri) arba “Telephone-book“ (telefon-buk) — te
lefono knygutė. “Telephone-Directory“ padės 
jums “to finde the right number“ (tu faind ze 
rait nembr) — rasti teisingą numerį. “To finde" 
(faind) — rasti. Right (rait) teisingas t. p. ir 
dešinys. Jeigu jūs per klaidą išrinksit „the 
wrong number“ (ze rong nembr) — klaidingą 
numerį, tai greičiausia iš aparato išgirsit: “you 
have got the wrong number“ — jūs gavot klai
dingą numerį. “Wrong“ (rong) — klaidingas, 

_ neteisingas. ‘“Number“ (nembr) — numeris.
Kai pagaliau pasieksit “the right number“, rei
kia prisistatyti: “this is Mr. X speaking“ — tai 
kalba ponas X. Jeigu jūs manote, kad jūsų pa
vardė bu j nežinoma, tai galite pasakyti: “I am 
speaking from...“ — aš kalbu iš... Toliau, 
galite pasakyti “may I speak with...“ (mei ai 
spyk uiz) — ar aš galiu pakalbėti su... Toliau 
pasikalbėjimas bus tęsiamas, vartojant tuos pa
čius terminus, kuriuos turėjom pereitoj pamo
koj, su tuo skirtumu, kad vietoj “can you come 
later?" jums bus pasakyta “can you ring up 
later?“ (ken ju ring ep lete) — ar jūs galite 
paskambinti vėliau? “To ring up“ (tu ring ep)
— patelefonuoti. “To ring“ — skambinti. Pav. 
“to ring the bell“ — skambint skambutį. “The 
bell“ (bel) — skambutis, t. p. ir bažnyčios var
pas. Galimas daiktas, kad jums bus pasakyta* 
“hold the line please“ (hold ze lain plyz) — 
prašau pasilikti prie aparato, pažodžiui prašau, 
laikykit liniją. “To hold“ — laikyti. “The line“ 
(ze lain) — linija. “I get him (her) to the 
phone" (ai gėt him tu ze fon) — aš jį (ją) 
pašauksiu prie telefono. “The phone“ (fon) —

. telefonas; šis žodis sudarytas iš žodžio “tele
phone“ (tėlėfon) — telefonas. Turime t. p. 
veiksmažodį “to phone“ — telefonuoti. Žodžio 
„phone“ raidė „o“ labai pratęsiama. 'Jeigu jums 
bus pasakyta “give me a ring-next week“ (gif Į 
mi e ring nekst uyk) — žinokit, kad tai reiškia Į
— paskambinkit man sekančią savaitę. Svarbu '

Amerikiečių kooperatyvas 
europiečiams remti

JAV 22 šalpos organizacijos, jų tarpe ir 
Amerikos lietuvių šalpos fondas (BALF) įkūrė 

‘kooperatyvą Europai remti — Cooperative for 
American Remittances to- Europe (Care). Ko
operatyvas įregistruotas Vašingtone. Karo de
partamentas pažadėjo šį kooperatyvą remti.

Kooperatyvo pirmininku išrinktas M. D. 
Lincoln, JAV kooperatyvų sąjungos atstovas. 
Direktorium pakviestas D. Nelson, žinomas 
JAV karo gamybos įstaigos viršininkas.

Kooperatyvas renka maistą, drabužius per 
šalpos organizacijas, kurių tikslas yra platus ir 
apima visas svarbesniąsias JAV vietoves.

Laikraštis „Amerika“ apie šį kooperatyvą 
Tašo: „Suprantama, kad ką tik įsikūręs koope- 

cialybėms įsigyti. Vertėtų gal net nuo studen
taujančių stipendijas nukreipti besimokantiems 
amatų. Lietuvoj bus stačiai amatų badas. Sa
vų žmonių neturėsime nei įmonėse, nei priva
čiuose amatuose. Ir vėl pradėsim nuo „Bogo- 
milovų“ ir „Fricų“, kol kada atsiras reikalingi 
amatininkų kadrai. Ir kokia paimsime sritį: 
tekstilę, alaus daryklas (alaus darymo inžinie
rių mokykla Mūnchene veikia!), dantų techni
kus (Kaune teturėjom, rodos, vieną tik lietuvį!) 
ir 1.1

Amatų ir specialybių mokyklų šio krašto 
vakarinėje, t. y. pramonės srityje tipklas yra 
platus. Dauguma jų jau ir veikia. Pav., Pran
cūzų zonoj — Reutlingene yra tekstilės pramo
nės amatų mokykla, iš kur išeina šios srities 
inžinieriai ir atitinkamos moterys specialistės. 
Ši mokykla priklauso prie šios rūšies popu
liariųjų mokyklų. Tūbingene yra ir garsi, su 
gerais įrengimais, įvairių amatų mokykla, kur 
1943 metais tebuvo vienas lietuvis mokinys, 
o dabar nė vieno, nors galėtų būti kelios dešim
tys...

Kad svetimoj šaly galėtume sudaryti kom
paktinį socialinį vienetą ar net įmonės socialinį 
vienetą, tuo svajoti nėra didelio pagrindo. 
Kraštai; kurie mus blogiausiu mums atveju įsi
leis, ruošia kartu ir asimiliacijos projektus 
(pav., Australija, Prancūzija ir kt.). Tokiu at
veju ir tautiniam išsilaikymui esminės reikšmės 
turės ekonominis apsidraudimas. Čia ir didelių 
pretenzijų asmenims amatas ar ir menka spe
cialybė turės didesnės reikšmės, negu geras cen
zas kastuvo tarnyboje. Ir tuomet pamatysime, 
kad dabartinis vėjavaikiavimas ir progų neiš
naudojimas savo egoistinei gerovei ir ateičiai 
— nesirengimas nežiniai, reikš mūsų socialinį 
nepajėgumą įsikurti, padarys mus primityviau
sio darbo vergais! Todėl nesirenkime enven- 
tualiai savo socialinei savižudybei, o renkimės 
jau nuo šiandien savo blogiausiai ateičiai, nes 
tuo visais atvejais tik laimėsim!

neužmiršti išsireiškimo “please connect me with 
number;..“ — prašau sujungti mane su nume
riu. .. “To connect“ (konekt) — sujungti.

Paimkime dabar “Progressive F o r - 
m e“ (progresiv form) — labai svarbią anglų 
kalbos gramatikos dalį. Ši forma susidaro iš 
padedamojo veiksmažodžio to be atitinkamo 
laiko ir duoto veiksmažodžio esamojo dalyvio 
— gerundium. Gerundium sudaromas iš veiks
mažodžio bendraties, pridedant prie jo galūnę 
i n g. Pav., to speak — kalbėti, speaking — 
kalbantis. Jei veiksmažodis turi galūnę e, tai 
pridedant galūnę ing, e pranyksta. Pav., “to 
have“ — having. Vienskiemeniai veiksmažo
džiai su viena priebalse gale gauna dvigubą 
priebalsę, jei tik prieš ją stovi viena balsė. 
Pav.: šit — sitting. Veiksmažodžiai su galūne 
ie pakeičia ją į y. Pav.: to lie — lying. “Pro
gressive-Forme“ (eigos veikla) vartojama duo
tu momentu vykstančiam veiksmui pažymėti. 
Pav., “I am going to school“ (ai em going to 
skul) — aš einu į mokylą, — dabar aš iš viso 
einu į mokyklą, lankau ją. Taigi, Present Tense 
nuo veiksmažodžio “to speak“ bus — I am 
speaking, you are speaking, he, she it is spea
king ir t. t. Past Tense bus — I was speaking, 
you were speaking, he was speaking ir t t.

Pereitą kartą turėjom keletą praktiškų iš
sireiškimų, liečiančių ligas. Pamėginsiu šiandien 
jas kiek papildyti.
What ails you? (uat ėls ju) — kas jums skauda 
What is the matter with you (uat is ze matr 

uis ju) — kas jums yra
I must examin you (ai mast igzamin ju) — aš 

turiu jus apžiūrėti
To examin (igzamin) — ištirti, apžiūrėti 
Something is wrong with me (samsing is rong 

uiz mi) — su manim kažkas netvarkoj 
ill (ii) — nesveikas 
blind (blaind) — aklas 
to send for a doctor — pakviesti daktarą 
I have a sore throat (ai haf e sor srot) — man 

skauda gerklę
I have sore eyes (ai haf sor ais) — man skauda 

akis

ratyvas rems ir lietuvius Europoje, nes BALF 
pasiryžęs su šia nauja organizacija glaudžiai 
bendradarbiauti.“ (EI)

Pranešimas
Neseniai įsikūrusi Weilheim/Teck leidykla 

„Atžalynas“ išleido keturių spalvų Vytį ir paš
to atvirukus su Lietuvos vaizdeliais. Šiuo metu 
iš spaudos išeina smulkus keturių spalvų, vidu
tinio formato Lietuvos žemėlapis ir nedidelis, 
menininkų paruoštas, propagandinis Lietuvos 
vaizdelių albumas su paaiškinimais anglų ir lie
tuvių kalbomis.

Vyties detali kaina 4 RM, atviruko — 0,30 
RM, žemėlapio ir albumo po 5 RM.

Kolonijos ar mokyklos, norinčios gauti že
mėlapių didesnį egzempliorių kiekį, prisiuntu- 
sios savo adresus leidyklai, susipažinimui gau
na po vieną egzempliorių dovanai.

Veda N. Girtautas

"sForto žinios
Dar apie sporto šventę Dilingene

Praėitame laikraščio numeryje, be specia
laus reportažo „Neužmirštamoji akimirka“, da
vėme bendras žinias apie balandžio 6—7 d. d. 
Dilingene suruoštą sporto šventę. Pasistengsime 
šįkart pateikti smulkesnių duomenų apie svar
biausią šventės programos dalį — krepšinio žai
dynes.

Pirmąsias krepšinio rungtynes žaidžia Ha
nau prieš Eichštetą. Pradžioje Hanau įgy
ja persvarą ir veda rungtynes net 8 taškų per
svara ir, atrodo, rungtynes laimės nors turėjo 
žaisti ir be Andriulio I. Bet eichštetiečiai ne
pasimeta. Įpusėjus kėliniui, Eichštetas rezul
tatą išlygina, ir pirmą kėlinį įtemptoje kovoje 
baigia 17:16 savo naudai. Antrame kėlinyje 
eichštetiečiai atsiplešia ir rungtynes baigia 
44:29. Komandos žaidė ir įmetė krepšių: Eich
štetas — Butvilą 0, Ošlapas R. 11, Ošlapas 
A. 18, Daukša 3, Kikilas 8, Žvirgždys 4 ir Ma- 
leckas 0; Hanau — Bagdonas 6, Paransevi
čius 11, Supronas 4, Kalvaitis 0, Gasiūnas 8. 
Gerai teisėjavo L. Baltrūnas ir Vyt. Grybaus
kas.

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

Antrose rungtynėse Tiubingeno studen
tų krepšinio komanda lengvai nugali Che- 
m ingo krepšininkus pasekme 42:19 (15:0). 
Komandos žaidė ir įmetė krepšių: Tiubin
genas — Saladžius II 14, Čerkeliūnas 8, Pe
trauskas 8, Juška 0, Alinskas 1, Dargis 10 ir 
Simonavičius 1; Chemingas — Kepenis 6, 
Dransutavičius 0, Inta 4, Koženiauskas 3, Lau
kaitis 6. Teisėjavo Norkus I ir Gineikis.

Trečiose rungtynėse susitiko Kempteno 
„Šarūnas“ su Memingeno krepšininkais. 
Rungtynės baigėsi 52:13 (28:0) Kempteno „Ša
rūno“ naudai. Komandos žaidė ir įmetė krep
šių: Kemptenas — Puzinauskas I 4, Nor
kus I 16, Norkus II 10, Bagdonas 4, Daliūnas 
Q, Andriulis III 0, Sventickas 2, Varkala 16; 
Memingenas — Ąžuolas 2, Gineikis 6, Gai
žutis 0, Palavikas 2, Paulaitis 3, Januševičius 0. 
Teisėjavo Garunkštis, Pilkauskas.

Ketvirtas rungtynes žaidė Dilingenas — 
Niurtingenas. Komandos maždaug vie
nodo pajėgumo, laimėtojo reikėjo laukti ligi 
baigminio teisėjo švilpuko. Rungtynės buvo 
gana įtemptos, laimi dilingiečiai 37:33 (20:14). 
Teisėjavo Butvilą ir Paransevičius. Komandos 
žaidė ir įmetė krepšių: Dilingenas — Ku- 
rauskas 9, Radavičius 0, Anaitis 14, Tamoliūnas 
6, Brinkmanas 8, Šilinskas 0; Niurtinge
nas — Pilkauskas 2, Brazauskas 4, Nainys 2, 
Traška 6, Striukas 4, Genys 15.

Penktose rungtynėse susitiko Miuncheno at
stovai: Miuncheno ASK (Akad. sporto klu
bas) ir Miuncheno „Gintaras“. Rungtynes 
laimėjo Miuncheno „Gintaras“ pasekme 33:21 
(11:7). Komandos žaidė ir įmetė krepšių: „Gin
taras“ — Grybauskas 8, Beržanskis 4, Ginčaus- 
kas 2, Lauraitis 7, Labanauskas 5 ir Gailius 7; 
ASK — Garunkštis 0, Žumbakauskas 4, Gru
žauskas 1, Bandžius I 5, Bandžius II 2, Pleirys 
3, Kiaunė 6. Teisėjavo Norkus I ir Saladžius 1.

Šeštose ir paskutinėse I-mo rato krepšinio 
rungtynėse susitiko Tiubingeno stud, ir 
Nordlingeno krepšinio komandos. Rung
tynes lengvai laimėjo Tiubingenas 26:13 (8:5). 
Komandos žaidė ir įmetė krepšių: Tiubin
genas — Saladžius II 10, Čerkeliūnas 3, Pe
trauskas 4, Dargis 0, Juška 8, Alinskas 1; 
Nordlingenas — Kapeckas 7, Marcinke
vičius 4, Umbrasas 0, Motiejūnas 0, Navickas 
0, Budzinskas 2. Teisėjavo Vyt. Grybauskas Ir 
Gailius.

II — jo rato pirmose rungtynėse Kemp
tenas supliekia D i 1 i n g e n ą didžiausiu šio
se varžybose pasiektu rezultatu — net 71:24 
(37:8). Komandos žaidė ir įmetė krepšių:

Prenumeratorių dėmesiui
Dr. M. Alseikaitės-Gimbutienės knyga „Lai- 

dosena Lietuvoje priešistoriniais laikais“ (vok. 
„Die Bestattung in Litauen in der vorgeschicht- 
lichen Zeit") jau atspausdinta. Prenumerato
riams siuntinėjama užsisakymo eile. G. g. pre
numeratoriai, pakeitę savo gyvenamąją vietą, 
prašomi pranešti savo naująjį antrašą tam as
meniui, per ką užsiprenumeravo, ir autorei (14) 
Tubingen, Gartenstr. 26.

Kiti laikraščiai prašomi persispausdinti.

Skelbimas
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Ravens- 

burgo Apvlinkės Teismas šaukia per 6 mėne
sius atsiliepti įpėdinius mirusio KAROSOS Jo
no, gim. 1918 m. liepos 10 d. Veliuonos valse. 
Mirusiojo Karosos Jono turtas yra Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Ravensburgo skyr ap
saugoje.

Visuomeninių lėšų reikalu
Lietuvos pasiuntinio įstaiga Detmolde prašo 

visus tuos, kurie yra bėgdami iš Lietuvos išsi
vežę valdžios, kooperatyvų, visuomeninių įstai
gų ir kitų įmonių pinigus, grąžinti juos Tautos 
Fondo kason. Taip pat prašomi tie, kurie žino, 
kas tokius pinigus yra išsivežę, pranešti pasiun
tinybės Įstaigon, Detmold, Bahnhofstr. 6. Pini
gų pasisavintojai bus traukiami teismo atsako
mybėn.

Kemptenas — Puzinauskas I 16, Norkus I 
12, Norkus II 18, Andriulis III 2, Bagdonas 5, 
Duliūnas 6, Sventickas 6, Varkala 6; Dilin
genas — Radavičius 2, Kurauskas 10, Anai
tis 8, Tamoliūnas 4, Brinkmanas 0 ir Šilinskas 0. 
Teisėjavo L. Baltrūnas ir Garunkštis.

Antrose II-jo rato krepšinio rungtynėse bu
vo patiekta staigmena, nes Miuncheno 
„Gintarą“, laukta finklistą, nukirto Eichšte
tas pasekme 36:27 (22:12). Eichštetiečiai šias 
rungtynes sukovojo be priekaišto ir laimėjo pel
nytai. Ypač gražiai žaidė Butvilą, Ošlapas A. 
ir Kikilas. Miuncheniečiai, atrodo, nustojo sa
vo formos ir neturėjo laimės mėtyme. Koman
dos žaidė ir įmetė krepšių: Eichštetas — 
Butvilą 4, Daukša. 2, Ošlapas A. 9, Ošlapas R. 
4, Kikilas 13, Žvirgždys 4; Miuncheno 
„Gintaras" — Grybauskas 8, Beržanskis 1, Gin- 
čauskas 4, Lauraitis 5, Labanauskas 2, Gailius 7. 
Teisėjavo Andriulis ,1 ir Vengianskas.

Eichšteto — Tiubingeno rungtynės 
dėl Il-sios ir III-sios vietos šiose varžybose bu
vo vienos įdomiausių. Nors visą rungtynių lai
ką vedė, rungtynes Eichštetas pralaimėjo vieno 
taško skirtumu — 23:22 (14:11). Komandos 
žaidė ir įmetė krepšių: Tiubingenas — 
Saladžius II 7, Čerkeliūnas 4, Petrauskas 4, Dar
gis 7, Simonavičius 0, Alinskas 2; Eichšte
tas — Butvilą 2, Ošlapas R. 4, Ošlapas A. 4, 
Daukša 0, Kikilas 11, Žvirgždys 2. Teisėjavo 
Puzinauskas I ir Andriulis I.

Finalinėse krepšinio rungtynėse K e m p t e - 
n o „Šarūnas" nugalėjo Tiubingeno stud. 
38:16 (22:6). Pasekme gana žema, nes kempte- 
niškiams nesisekė mėtyti, o pagaliau ir nebuvo 
reikalo, nes laimėjimas užtikrintas. Šiaip „Ša
rūnas“ pademonstravo gana aukštą krepšinio 
žaidimo meną, ypač kamuolio valdymą ir pasa- 
vimąsi. Komandos žaidė ir įmetė krepšių: 
Kemptenas — Puzinauskas I 10, Norkus I 
3, Norkus II 10. Bagdonas 11, Andriulis III 4, 
Duliūnas 0; Tiubingenas — Saladžius II 
2, Čerkeliūnas 6, Petrauskas 0, Juška 4, Alins
kas 2, Dargis 2. Gerai pravedė rungtynes L. 
Baltrūnas ir Art. Andriulis.

Moterų krepšinio rungtynės tarp T i u b i n - 
geno ir Dilingene krepšininkių baigėsi 
9:8 (4:4) Tiubingeno naudai. Rungtynės buvo 
tikrai moteriškos, nes abi ekipos sužaidė gana 
silpnai. Tiubingenas žaidė ir įmetė krep
šių: Dargytė 4, Vailokaity te 0, Paškauskaite 2, 
Ciplijauskaite 0, Neveravičiūtė 1; Dilinge
nas — Laikūnienė 4, Kurauskienė 1, Norman- 
taitė 0, Brinkmanienė 3, Maksvytytė 0. Tiu- 
bingietėms pergalę nulėmė dilingiečių įsimestas 
savižudis krepšys.

Prieš antrąjį „Čiurlionio" Ansamblio kon
certą, kuris įvyko šventės antrosios dienos va
kare stovyklos salėje, iškilmingame akte išdaly
tos dovanos pirmųjų (vienos-dviejų) vietų nu
galėtojams. Dovanas laimėjusiems įteikė šven
tės globėjas — UNRRA Team 308 direktorius 
p. C. C. Malsie. Krepšinio žaidynių nugalėto
jas Kempteno „Šarūnas“ gavo pereinamąją do
vaną — taurę, dėl kurios po trejetos mėnesių 
turės rungtis vėl panašiose žaidynėse su kito
mis krepšinio komandomis.

Pabaigai kiek statistikos. Šventėje dalyva
vo 11 vyrų krepšinio komandų su 79 žaidėjais 
ir 2 moterų komandos su 15 žaidėjų. Tinkli- 
ninkus atstovavo 66 žaidėjai, sudarydami 11 
komandų, kurių 7 vyrų ir 4 — moterų. Stalo 
tenise rungėsi viso 32 tenisininkai ir 7 tenisi
ninkės. Taigi, aktyvių sportininkų įvairiose 
varžybose dalyvavo 199.

Krepšinio sužaista viso 10 rungtynių, per 
jas įmesta krepšių 638 (taškais). Daugiausia 
krepšių įmetė: 1) Norkus II (3 rungt.) 40, 2) 
Saladžius II (4 rungt.) 33, 3) Kikilas — 32, 
4) Ošlapas A — 31, 5) Norkus I — 31 ir 6) 
Puzinauskas I — 30. (Visi paskutinieji žaidė 
po trejas rungtynes.)

SKELBIMAS
Lietuvių reprezentaciniam vyrų chorui, va

dovaujamam dirigento Juliaus Š tarkos, pa
pildyti dar reikalingi dainininkai, bet tiktai 
pirmieji tenorai.

Balsų bandymas kasdien nuo 13 — 15 vai.
Kreiptis: Dillingen a. d. D., Litauisches Lager.

Dillingeno Liet. Tremt. Bendruomenės 
Apylinkės Komitetas

VASILIAUSKIENĖ-RA1BUŽYTĖ Filomena, 
gyv. Ingolstadt, Litauisches Lager, ieško brolio 
RAIBUŽIO Vacio ir RAIBUŽIENĖS Onos. Tu
rintieji bet kurių žinių apie juos prašomi at
siliepti.

g| MUSU KELIAS^
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadiern
Dillingen a/D., Lietuvių Stovykla

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

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

Prancūzų tautos rūpesčiai
Prancūzų kova dėl gyventojų mažėjimo. Kito kelio jie nemato, kaip didelę imigraciją arti

moje ateityje

Prisimenant šventę Dilingene

Kiek bepagimdytų dabar prancūzės vaikų, 
Pra..cūžija savo ateities negali užtikrinti. Gi
mimų skaičius yra perdaug mukritęs. „Net ir 
negirdėtai staigus gimimų padidėjimas nebūtų 
pakankamas“, sako sveikatos ministeris Robert 
Prigent. „Jeigu mes neimportuosine 3 milijonų 
imigrantų per artimiausius 10 metų, Prancū
zija neišliks gyva“.

Dėl šios desperatiškos tautos krizės pran
cūzų vyriausybė ragindama kviečia moteris 
daugiau gimdyti. Ponia Madeleine Lefancheux, 
laikinojo parlamento MRP atstovė pavaduotoja, 
dėl tokio reikalavimo pasakė, kad esą per daug 
drąsu prašyti moteris daugiau gimdyti. Šiuo 
metu turėti vaiką esą tragiška.

Žinoma, nėra lengva kreiptis j moters mate
rializmą ar patriotizmą, jeigu kiekvienas dešim
tas vaikas miršta, nepasiekęs metų, jeigu rachi- 
tas, anemija ir nugarkaulio meningitas viešpa
tauja, jeigu trūksta pieno ir ligoninėse lovų.

Dabar kiekviena, politinė partija Prancūzi
joje yra vieninga dėl vaikų skaičiaus didinimo. 
Su įtemptu dėmesiu žiūri jie į savo seną, anapus 
Rheino priešą — Vokietiją, kuri vis dar turi 65 
milijonus gyventojų ir su baime stebi savo 
skaičių.

Prancūzija karą pradėjo turėdama 41,5 mi
lijonus gyv., o baigė jį jau su 40,3 milionų. Iš 
1,2 milijonų žuvusių karių ir civilių, 500.000 esą 
jaunų vyrų ir apie 80.000- jaunų moterų.

Šiuo metu Prancūzijoje kiekvienam vyrui 
tenka 2 moterys. Beveik 7 milijonai moterų, 
sulaukusių daugiau 20 metų yra netekėjusios ir 
4,5 milijonai jaunų vyrų, sulaukusių 25 metus, 
taip pat yra nevedę. Vedusių skyrybos nuo 
1940 metų yra trigubai padidėjusios. Naujagi
mių, mirimas yra aukštesnis, negu buvo nuo 
1912 metų. Abortų skaičius siekia irgi 500.000 
kasmet.

Pagal M. Prigent, plyšys tarp labai jaunų ir 
tarp senių perdaug didelis ir perdaug maža yra 
darbingo amžiaus žmonių kraštui atstatyti ir jį 
palaikyti. Labai abejotina, ar pasiseks šiai kartai 
gimdant daugiau vaikų peržengti tą plyšį.

(Herald Tribune)

Prancūzija vis dar nėra vieninga
Neseniai girdėjome ministerio pirmininko 

Felix Gouin pareiškimą, kuriame jis buvo pasi
sakęs, kad Prancūzija yra linkusi atsisakyti nuo 
Rheino srities aneksavimo ar sutarptautinimo. 
Bet paskutiniu metu Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris G. Bidault pareiškė, jog Pran

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Britų darbo partijos vykdomojo komiteto 
pirmininkas prof. H. Laski pareiškė italams, kad 
ateinantį mėnesį būsianti taikos konferencija 
Ir kad italai būsią prie diskusijų stalo.
• Garsųjį švedų Ivar Kreugerio degtukų kar
telį, kuris buvo visame pasaulyje išsiplėtęs jau 
nuo 1906 metų, norima suardyti.
• Belgija gaus iš Amerikos dar šiais metais 
300 garvežių.
• Amerika išleidžia kasdien daugiau kaip vie
ną milijoną dolerių atominiams projektams tęs
ti. Per metus išleidžiama 400 milijonų dolerių 
atominėms bomboms gaminti ir joms pagerinti.
• JAValstybėse surastos naujos karo dujos, 
kurios yra žymiai veiklesnės už buvusias. Iš
rastosios dujos Japonų karo dujokaukes padaro 
neveiklias. Reiškiama nuomonė, kad sprendžia
mas ginklas ateities kare būsiančios dujos, bet 
ne atominė bomba.
• JAV karo ministeris pareiškė, jog karo pa
baigoje buvo pagamintos bombos, kuriomis ga
lima buvo ištisus miestus sunaikinti. Nuo pa
degamųjų bombų galima buvo Japonijos 66 
miestus su daugiau kaip 20 milijonų gyventojų 
nudeginti. Tai baisūs ugnies stulpai, siekią apie 
4 km aukščio ir sukelią tokias audras, kurios 
3 pėdų skersmens medžius išrauna.
• Iš Sirijos laukiama svetimos kariuomenės 
pasitraukimo iki balandžio mėn. 15 d.
• Vengrijoje vienas kiaušinis kainuoja 350.000 
pengų (seniau 1 pengo = litas).
• AP iš Vašingtono praneša, kad Sovietų 
ambasada yra paprašiusi paleisti Įeit. N. G. Re- 
diną, rusų jūrų karininką, kuris buvo sugautas 
šnipinėjant ir kuris, pasak rusų, esąs nekaltas. 
JAValstybės Sovietų prašymą panaikinti kalti
nimą atmetė.
• Jugoslavija pripažino Ispanijos respublikinę 
vyriausybe „vienintele teisėta Ispanijos vyriau
sybe“.
• Konservatorių atstovas E. Keeling parla
mente paklausė McNeill, Bevino pavaduotoją, 
ar užsienių reikalų ministeris nesiimąs akcijos 
pagal JT chartą dėl to, kad Persijos ir Irako 
kurdai esą Sovietų ginkluojami ir jų specialistų 
ruošiami.

Susirinko Tautu Sąjunga
I paskutinįjį Tautų Sąjungos posėdį susi

rinko visi senieji jos nariai. Suvažiavimą ati
darė Norvegijos atstovas Carl J. Hambro, ku
ria buvo Tautų Sąjungos pirmininku 1939 me
tate, prieš pat karo pradžią. Rusija buvo. iš I

TS narių išskirta, kadangi ji buvo užpuolusi 
Suomiją.

Tautų Sąjungos paleidimas būsiąs neleng
vas. Susidarysią sunkumų dėl turtų grąžinimo 
tiems kraštams, kurie yra Rusijos apsorbuOti. 
Bet sunkiausia problema būsianti — tai perda
vimas JTOrganizacijai Tautų Sąjungos man
datų. šiuo klausimu ypač domisi Pietų Afrikos 
delegatai.

Tautų Sąjungoje iškilęs svarbus klausimas 
dėl turto paskirstymo sąjungos nariams. Len
kai — čekai kartu pasiūlę įtraukti dalyboms ir 
Rusiją, nors ji 1939 m. dėl Suomijos užpuolimo 
buvo ir Tautų Sąjungos narių išbraukta. Anglų 
delegatas priešingai pasisakęs, nurodydamas, 
jog Rusija pati tokio reikalavimo nepateikusi.

Be to, buvęs dygus Pabaltijo valstybių klau
simas. Neaišku, kaip bus pasisakyta, ar jos bus 
laikomos nepriklausomomis republikomis. Šis 
klausimas, bijomasi, balsuojant vesiąs už ar 
prieš Sovietus.

Siūloma sudaryti Pasaulio valstybę
Įžymių asmenų grupė JAV yra pasiūliusi 

sudaryti Pasaulio valstybę. Tam tikslui turėtų 
būti atitinkamai pakeista Jungtinių Tautų char
ts. Pasiūlyme sakoma:

„Jungtinės Tautos turi būti perreformuotos 
iš suvereninių valstybių lygos į vyriausybę, ku
ri vadovautų specifinėms pasaulio žmonijos jė
goms.“

Pasirašytas dokumentas yra pasiųstas vi
siems JTOrganizacijos nariams, prezidentui 
Trumanui, kabineto ir kongreso nariams ir 
48 valstybių gubernatoriams.

Karo prievolė Jugoslavijoje
UP iš Bielgrado praneša, kad Jugoslavijoje 

priimtas karinės prievolės įstatymas, pagal kurį 
20 metų sukakę vyrai turės tarnauti 2 metus 
kariuomenėje, 3 metus — aviacijoje ir 4 metus 
laivyne.

Karo, mobilizacijos ar parado atveju galės 
būti šaukiamos ir moterys, bet tik profesiniems 
ir technikiniams karo reikalams.

Kurdai kuria valstybę
Pranešama iš Hamadan (Irane), kad Irano, 

Irako, Turkijos ir Sirijos kurdai, susirinkę Me- 
habade, proklamavę „naują ir didelę kurdų 
valstybę“ su Irako naftos miestu Mosulu, kaip 
būsimu centru. Apie tai praneša buvęs kurdų 
politinis Irano parlamento narys.

Vengrijos ministerių kabinetas priėmė įsta
tymą, pagal kurį nacionalizuojamos kasyklos, 
praneša Maskvos radijo.

cūzija yra nusistačiusi, kad Ruhro kraštas po
litiškai ir ūkiškai būtų nuo Vokietijos atskir
tas ir pavestas tarptautiniam organui tvarkyti. 
Rheino sritis taip pat turinti būti atskirta nuo 
Vokietijos ir tarptautinės kariuomenės okupuo
ta. Saaro kraštą turinti užimti Prancūzijos ka
riuomenė, nes jis ūkiškai bei muito požiūriu 
priskirtinas Prancūzijai. Saaro anglių kasyklos 
turi tekti taip pat Prancūzijai. Galutinis Saaro 
krašto likimas būtų vėliau nuspręstas.

Be to, Prancūzija turinti sudaryti draugiš
kumo paktą su D. Britanija.

Kaip matome Prancūzijoje tarp atskirų par
tijų nebuvo vienodo nusistatymo. Komunistai 
reikalauja Vokietijos vakarinių sričių atskyri
mo tam, kad negalėtų susidaryti vakarų blokas, 
o katalikai, to siekdami, nori užsitikrinti sau
gumą, rašo anglų laikraščiai; Socialistų pažiū
rai atstovavo Felix Gouin.

Dėl Rheino sričių atskyrimo ar sutarptauti
nimo prasidėjo vietos gyventojų politinis judė
jimas.. Ten dabar įsikūrusios net trys partijos.

Vakarinė Vokietijos dalis pasidarė rimtu 
dėmesiu ir, reikia manyti, šis klausimas keturių 
susitikime taip pat bus svarstomas.

Ispanijos — Prancūzijos pasienis neramus
AP iš Madrido praneša, kad Ispanijos vy

riausybė įteikusi notą Anglijai ir Amerikai, at
kreipdama dėmesį į kompaniją, kuri prieš Fran
co varoma Prancūzijoje. Notoje reikalaujama 
imtis žygių saugumo taryboje.

Šiuo metu Ispanijos oficialūs asmens dar ty
li dėl įteiktos notos, bet autoritetingi šaltiniai 
skundžiasi Prancūzijos komunistais, kurie varą 
teroristinę kompaniją prieš Ispaniją ir tuo bū
du didina pasienio incidentus, norėdami išpro
vokuoti konfliktą tarp abiejų kraštų.

Notoje pažymima, kad kol buvo gen. de 
Gaulle prie vairo, sieną saugojo prancūzų ka
rinės jėgos, bet jam pasitraukus, pasienio pa
dėtis žymiai pablogėjusi. ♦

Ispanų emigrantų grupės darančios teroris
tines iškylas pasienyje daug dažniau ir daug 
intensyviau, ypač paskutinėmis savaitėmis. No
toje nusikundžiama prancūzų vyriausybe, nes 
ji padedanti kairiesiems ekstremistams tokius 
darbus vykdyti. Jei ji nepadėtų, padėtis suš
velnėtų.

Be to, ispanų nota kreipia dėmesį į Sovietų 
karinę misiją Prancūzijoje ir prašo-patvirtini
mo, kad dabartinis Ispanijos rėžimas nesudaro 
pavojaus taikai.

Per visus vakarų Vokietijos lietuvius perėjo 
girdas apie sporto šventę Dilingene. Ir visai 
teisingai ir visai pelnytai. Nesu koks sporto 
žmogus, bet šiaip atsitiktinai pakliuvau į tą ma
žą Bavarijos miesteliuką, kur buvau maloniai 
nustebintas dilingiečių lietuvių darbštumu, nuo
širdumu ir organizuotumu. Pavyzdys visoms 
mūsų stovykloms. Tai gali paliudyti visi keli 
šimtai suvažiavusiųjų, kurie buvo nuoširdžiai 
priimti ir aprūpinti. Visur veikė tiksli organi
zacija, niekur nematyti karščiavimosi, nervini- 
mosi ar „nenumatymo“. Net ir gėlės puikiai pa- 
sirodžiusiems „Čiurlionio“ ansamblininkams 
„numatytos“ ir iš anksto atvežtos iš už 100 km. 
Net smulkmenose nepastebėti klaidų.

O darbo įdėta daug. Labai daug.
„Mes žinome, kad nenugalėsime Kempteno 

krepšininkų, bet mes norėjome kitu kuo'pasi
rodyti — organizuotumu, nuoširdumu ir darb
štumu“, — pasakė man vienas iš dirbančiųjų. 
Ir tai jiems pavyko. Už tad buvo jaučiama ti
krai šventiška nuotaika, jauki ir lietuviška. 
Praėjo viskas įdomiai ir gražiai. '

„Turi geras sąlygas“, — pasakys kas nors. 
Taip, ponai, tai taip, bet reikia atsiminti, kad 
grietinė pati nesusimuša į sviestą ...

Svarstomas vieno milijono DP likimas
AP iš Londono praneša, kad balandžio 8 d. 

susirinko Jungtinių Tautų komitetas apsvarstyti 
vieno milijono DP likimo.

Šiai problemai išnagrinėti dalyvauja 19 tau
tų. Jos savo pirmininku išsirinko britų užsienių 
reikalų ministerijos pasekretorių Hector Mc
Neil. Šis komitetas yra sudarytas prie JT Eko
nomikos ir Socialų reikalų tarybos svarstyti, ar 
pabėgėliams ir displaced personą ateityje para
ma turi būti teikiama per specialius organus, 
Jungtinių Tautų administruojamus, ar pritai
kant esamą aparatą.

Paskutinėmis UP žiniomis iš Londono, svars
tant DP ir pabėgėlių sąvoką, kilę komitete nuo
monių skirtumų, ką pavadinti „displaced Per
sons“ ir ką „pabėgėliais“.

D. Britanija pabėgėliais siūlo vadinti visus 
tuos asmenis, kurie savo kraštą paliko bijodami 
persekiojimų, arba kurie nepritaria esamam rė
žimui, arba kurie nesijaučia saugūs iš savo kraš
to vyriausybės, arba yra nustoję tautybės.

Prancūzai siūlo, kad statutiniai pabėgėliai, 
kurie pasiliko be valstybės arba kurių saugu
mas neužtikrinamas savo krašto vyriausybės, 
turėtų naudotis tarptautiniu legaliu statutu.

Iš rusų pusės laukiama spaudimo dėl pabė
gėlių bei DP apibūdinimo, kuris būtų išreikštas 
kiek galima siauresne prasme.

Principiniai JTO Ekonomikos ir Socialės 
Tarybos buvo nutarta, kad pabėgėliai ir DP 
negali būti jėga verčiami grįžti namo, jei jie to 
nenori.

Dabar svarstomi ir kiti DP klausimai, susiję 
su nustatymu DP skaičiaus, kuris turi būti ap
gyvendintas kitur, kvislingų ir kitokių bendra
darbių išskyrimas iš DP, rinkimas žinių, kurie 
kraštai galėtų DP priglausti.

Jugoslavijos užsienių reikalų pasekretorius 
dr. Ales Bebler pasiūlęs Jungtinėms Tautoms 
padaryti paieškojimus karo nusikaltėlių DP ir 
pabėgėlių stovyklose. Jis sako, kad DP stovy 
klose dažnai esą vadovais kvislingai ir išdavi
kai. Tokios komisijos, sako Bebler, padarytų 
galą tironijai, kuri trukdžiusi norintiems grįžti 
namo.

Toks jo pasiūlymas susilaukė pasipiktinimo 
iš Anglijos ir Amerikos atstovų. Lenkai palai
kė Jugoslaviją.

Mokslininkai numato pasaulio tragediją
AP iŠ Filadelfijos praneša, kad Amerikos 

federacijos mokslininkų tautinė taryba įspėja, 
* jog paasulį ištiktų fanatiškiausias sunaikinimas, 
kurį bet kas yra pažinęs, jei pasaulio taika ne
būtų suorganizuota per JT Organizaciją. .

Dvi dienas trukęs slaptas Pensilvanijos uni
versitete federacijos susirinkimas pritarė ato
minės bombos bandymus, numatytus Ramia
jame vandenyne, atidėti.

Dr. William Higinbotham pareiškė, kad bū
tų nepatogu šiuo metu nukreipti • dėmesį nuo 
dramatiško pasaulio į mūsų karinius pasirengi
mus.

JAValstybės ir jų vadai turėtų pavesti savo 
didžiausią energiją „didiesiems JTOrganizaci
jos eksperimentams“.

Naujas medicinos laimėjimas
AP iš Toronto praneša, kad Toronto uni

versiteto dantų tyrimo ir burnos patologijos 
direktorius dr. Bernhard Gottlieb surado che
minį dantims apvalkalą, kuris apsaugos dantis 
nuo gedimo. Pranešdamas universiteto fakul
tetui, jis pareiškė atsisakąs nuo bet kokių pa
tentų ir jų technikos teisių, nes tos priemonės 
esančios tiek paprastos, jog jas galįs kiekvienas 
dantistas naudoti.

Kalifornijos universitete dr. dr. Phyllis Har- 
ram ir F. E. Beckert pirmą kartą pavartojo 
elektrinį peilį prie operacijų. Iki šiol jo nebuvo 
galima vartoti, tačiau dabartinis metodas leidžia 
tai daryti. Tai vis nauji laimėjimai.

Pereitame šio laikraščio numeryje atspaus
dintame reportaže esantį vieną išsireiškimą tū
las žmogus priėmė Širdin, lyg įžiūrėdamas ten 
jo pašiepimą, šio reportažo autorius praneša, 
kad jis nieko nenorėjęs įžeisti, o neva buvusį 
spekuliantą sugretinęs su šoferiu tik vaizdingu
mo dėlei.

— Tik sportu ir dvasios pranašumu bei kū
rybiniais laimėjimais galime reprezentuotis, —■ 
kalbėjo senas mūsų sportininkas, uždarydama* 
šventę. Taip. Tiktai tuo. Ir niekur šioji min
tis nebuvo tokia ryški, kaip čia išeivijoje ir 
šioje šventėje. —

Mes dar turime ugnies ir daug noro dirbti, 
mes dar galime nuversti kalnus ir marias per
bristi — tokios mintys veržėsi į galvą gyve
nant šventės nuotaikomis. Tik, vyručiai, šir
dies, tik vienybės, tik noro ir — pajudinsim 
žemę. Ateis laikas ir atsivers mums durys, o 
dabar — gana dūsauti ir virsti į dulkes. Ruoš
kimės, kol turime laiko!

Negalima nepaminėti nuoširdaus ir rūpestin
go šventės globėjo — vietinės UNRRA-os di
rektoriaus p. C. C. Malsie. Jo asmenyje jau
čiame vieną iš tų lietuvių tautos draugų, kurių 
lietuviai neužmirš, ir saulėtų dienų sulaukę. Sa
koma, kad tikrą draugą tepažinsi nelaimėje, o 
jo asmenyje tai greit atpažinome. O dilingie- 
čiams už jų didelį triūsą drūčiai spaudžiame 
ranką! - R-tis

Lenkai DP išvyksta namo
USFET pareigūnai iš Frankfurto praneša, 

kad esąs pasiektas susitarimas su lenkų ir Če
koslovakijos vyriausybėmis dėl 200.000 lenkų 
DP grąžinimo iš amerikiečių zonos į namus.

Masinis vežimas būsiąs pradėtas greitai. Nu
matyta kasdien išsiųsti 6 traukinius po 1200 
DP kiekviename traukinyje, arba kasdien 7200 
asmenų. Grąžinimas busiąs vykdomas per Če
koslovakiją į Dziedzice, apie 80 km. nuo Kro
kuvos, ir į Mittelwalde — apie 100 km. nuo 
Breslavo.

USFET pareigūnai pabrėžę, jog bus grąži
nami tik tie lenkai DP, kurie pareikš noro grįž
ti, bet jėga nebus panaudota.

Maistu aprūpins amerikiečiai per visą ke
lionę.

Gen. leitn. J. T. McNarney vasario mėn. 
kariniame pranešime nurodė, kad amerikiečių 
zonoje buvę 556.000 DP, iš kurių daugiau negu 
200.000 lenkų.

Vengrijos pinigai žlugo
AP iš Budapešto praneša, kad Vengrijoje 

pinigai yra beveik beverčiai pasidarę. Prieš ka
rą už vieną amerikinį dolerį reikėjo mokėti 
5 pengus, o dabar už vieną dolerį juodoje pre
kyboje moka 12 milijonų, legaliai — 5 milijo
nus pengų.

Tas pats informatorius skaičiuoja, kad bir
želio mėnesį dolerio vertė pakilsianti iki 100 
milijardų pengų. Jau dabar Vengrijos tautinis 
bankas spausdinąs 10 milijonų vertės bankno
tus.

Prieš 7 mėnesius amerikiečiai galėję pirkti 
paltą už 600 dolerių, o dabar paltas kainuojąs 
jau 3000 dolerių. Foto aparatas — Contax — 
kainavęs 125 dolerius, o dabar — 320 dolerių. 
Baltojo deimanto vienas karatas atsiėjo 200 do
lerių, o dabar — 800 dolerių.

Vengrų padėtis nepaprastai sunki. Vidutinis 
vengras darbininkas, pav., stenografas uždirbo 
per mėnesį vieno dolerio ekvivalentą, o pas są
jungininkus, karininkų klube per naktį uždirba 
vieną dolerį.

Moteriški bateliai prieš 7 mėnesius kainavo 
2 doleriai, dabaj kainuoja vengrams 40 dolerių 
ir 80—90 dolerių amerikiečiams. —

AP iš Pragos praneša, kad tarp Čekoslova
kijos ir Jugoslavijos yra sudarytas tarpusavio 
pagalbos paktas, kad būtų galima apsisaugoti 
nuo Vokietijos ar bet kurio kito jos sąjungi
ninko.

Panašus paktas buvo pasirašytas tarp Len
kijos ir Jugoslavijos Varšuvoje.

Missouri kovos laivas su Turkijos ambasa
doriaus kūnu atvyko į Istambulą.

Vokietijoje susekta didelė vokiečių nacių 
jaunimo organizacija. Esą suimtas apie 700 as
menų. __ Q

AP iš Varšuvos praneša, kad Lenkijos prieš- 
vyriausybiniai partizanai, apsirengę lenkų karių 
drabužiais, š. m. kovo 31 d. sulaikę traukinį 
prie Czastary, netoli Lodzės, jėga išvedę iš 
traukinio 9 sovietų karinius pareigūnus ir nu
šovę.

. Ramiajame vandenyne, Havajų salyne, siau
tė nepaprasto aukščio bangos. Jos siekė nuo 
15 iki 30 metrų aukščio. 10.000 gyventojų liko 
be pastogės, daug aukų. Manoma, kad tos ban
gos yra kilusios dėl žemės drebėjimo.

Pašto susisiekimas tarp Vokietijos ir užsienio
Sąjungininkų Kontrolės Komisija nuo š. m. . 

balandžio 1 d. leido tarptautinį pašto susisieki
mą tarp Vokietijos ir užsienio, išskyrus Japo
niją ir Ispaniją. Tuo tarpu teleidžiama siunti
nėti tik atvirukus ir paprastus laiškus iki 20 g 
svorio. Visa korespondencija cenzūruojama. JI 
gali būti asmeninio ir šeimyninio pabūdžio. Be 
pilnų siuntėjo ir gavėjo adresų, ant vokų ne
turi būti jokių kitų užrašų. Iš užsienio į Vokie
tiją korespondencija gali būti bet kuria kalba, 
tačiau iš Vokietijos teleidžiama rašyti tik ang
liškai, prancūziškai, rusiškai arba vokiškai. Paš
to tarifas laiškams nustatytas 75 Rpf., atviru
kams — 45 Rpf. «

8


	C1B0004634390-1946-nr15-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1946-nr15-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1946-nr15-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1946-nr15-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1946-nr15-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1946-nr15-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006
	C1B0004634390-1946-nr15-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0007
	C1B0004634390-1946-nr15-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0008

