
Lietuvė molina visuomet su savo tauta
Motinos balsas

Pasaulyje yra daug gerų žmonių, bet jų tik 
vienas niekuomet mūsų neužmiršta, daugiausiai 
mumis rūpinasi, skaudžiausiai kenčia dėl mūsų 
likimo, — tai motina.

Nuo darbo suvargusiuose savo pirštuose ki
nkydama rožančiaus poterėlius ji kreipia maldą 
j visų motinų Motiną, kad Marfja būtų jos vai
ko globėja. Melsdama ji vis galvoja apie tave: 
ar tu sveikas, ar tavęs nenuskriaudė svetimi 
žmonės, ar tu labai vargsti, ar tu tebesi dar 
toks pat geras, kokį ji tave matė paskutinį kar 
t?... Tik vieno ji bijo pagalvoti, kad tavęs 
nebūtų priglaudusi svetimoji žemė. Verčiau 
□orėtų ji pati mirti, kad tik tu galėtum grįžti 
į savo tėviškę ir aplankyti nors jos kapą.

Lietuvos motina amžių bėgyje yra daug ken
tėjusi. Jai skaudu buvo bematant kaip jos vai
kai buvo varomi į dvarą baudžiavos atlikti. Su 
baimę pasislėpusi ji mokė savo vaiką lietuviš
kai skaityti, kad jis prasišvietęs būtų savo tau
tai naudingesnis žmogus. O kiek nerimo išgy
vendavo ji. kai jos vaikas išeidavo į prūsus 
gyvo, spausdinto lietuviško žodžio pranešti? 
Kiek skausmo susikaupdavo jos širdyje, jei tas 
darbas, šventas darbas, jos vaikui kartais ne
pasisekdavo? Jj beįstengdavo tada tik pakelti 
išvargusią savo ranką ir pro ašaras, dreban
čiomis lūpomis palaiminti į katorgą tremiamą 
savo vaiką. Tik su džiėugsmo ašaromis išleis
davo ji sūnų tėvynės nuo priešų ginti, nors ne 
kartą teko didvyriškai pakelti žinią, kad sū
naus gyvybės aukos pareikalavo tėvynė.

'Golgotos kelią yra praėjusi lietuvė motina, 
tą pati eina ji ir šiandien. Maža tėra pasaulyje 
tautų, kurių motinos būtų tiek skausmo ir vargo 
patyrusios, kaip lietuvė motina. Ji ne tik dirbo, 
auklėjo bei rūpinosi vaikais, daugiau kentėda
ma. negu apie poils'į ir pasilinksminimą galvo
dama. — ji buvo visuomet su savo tauta. Lie
tuvių tautos džiaugsmo dienos jai buvo 
džiaugsminga šventė, gi tautą ištikusios nelai
mės gailiausiai išsiliedavo jos ašaromis.

Užtat ir šiandien tremtiniui lietuviui, kiir 
tik jis bebūtų, motina turėtų daug ką pasakyti 
ir priminti. Ji norėtų šiandien giliai įdiegti į 
vaiko širdį mintį: nemanyk, vakeli, jog tavo 
tėvynė gali būti prie Dunojaus ar prie Reino, 
prie Missisipės ar prie Amazonės arba dar kur 
kitur; tavo tėvynė yra ir bus. „kur bėga Šešu
pė, kur Nemunas teka“. Tavo tėvynė yra tik 
ten, „kur broliai artojai lietuviškai šneka, kur 
skamba po kaimus sesučių daina.“

Neklausk, vaikeli, už ką tu kenti. Tik ži
nok, kad ne tu sukėlei pragaištingąjį karą, ne 
tu įvykdei tuos didžiuosius žiaurumus, ne tu 
pavertei gražiuosius miestus ir puošniąsias baž
nyčias griuvėsiais, ne dėl tavo kaltės srūva 
ašaromis akys motinų, kurios nesulaukė iš karo 
grįžtančių savo sūnų, ne tu esi kaltas, kad ba
das ir vargas šiandien beldžiasi į daugelio na
mų duris: tu esi ramus, doras ir darbštus savo 
tautos sūnus. Tu toks ir pasilik. Gerbk savo 
tėvų ir protėvių garbę svetimųjų tarpe, kad 
nesuteptą išsaugotumei lietuvio vardą: savo 
darbu ir elgesiu pasirodyk visuomet esąs ver
tas jo.

Žvelk mintyse paskendęs į tolį —- pamatysi 
jame neužmirštamas savo motinos akis, iš ku
rių trykštanti palaima vedė tave Jnesuklupusį 
svetimųjų primestu tau kryžiaus keliu; įsiklau
syk — tavo ausis pasieks duslų, iš kūdikystės 
laikų prisimenamą, skausmingu ilgesiu persunk
tą tavo motinos balsą: — Žinau, vaikeli, tau 
sunku tarp svetimųjų, tave slegia nežinoma atei
tis, tu irgi sielojiesi visu tuo. kas dabar vyk
sta ... Bet, vaikeli, viskas praeina, praeis ir 
tavo sunkumai. Pažvelk į rūpintojėlį: ar jis ne 
daug kentėjo, ar jo kančia buvo veltui? Paau
kok savo kančią Jam ir išmok kartu su juo 
kentėti, o tavo kančia atneš tėvynei prisikė
limą.

Šią Motinos dieną, kurią dar savo tėvynėje 
minėdavome pirmąjį gegužės mėnesio sekma
dienį, nulenkiame savo galvas motinai ir tei
kiame jai pagarbą, kuri jai priklauso. Betgi . 
didžiausią pagarbą mes jai išreikšime, visur ir 
visuomet girdėdami savo motinos balsą ir pa- 
•ilikdaiai jam ištikimi.

Kun. Br. Dagilis

Motina, Tavyje žmonijos gyvybei Pav. Murillo

Taikos organizavimą vykdant
Dideliu susidomėjimu sekami Paryžiaus 

konferencijos darbai. Pirmieji įspūdžiai kol kas 
nėra blogi. Dėl darbų procedūros Sovietų Są
junga padarė ■ nuolaidų, dėl kurių nebuvimo 
praėjusį rudenį Londono konferencija buvo su
silaukusi fiasco. Dabar Sovietų užsienių reikalų 
ministeris sutiko, kad svarstant taikos sutarčių 
projektus su ašies satelitinėmis valstybėmis, 
gali dalyvauti diskusijose ir Prancūzija, nors 
sprendžiamo balso jai nesuteikiama. Londono 
radijo komentatorius balandžio 28 d. pastebė
jo, kad Sovietų Sąjunga padariusi šią nuolaidą 
Prancūzijai todėl, jog ji tikisi tuo pagerinti pa
dėtį Prancūzijos komunistams rinkimuose. Va
dinasi, nusileidimai daromi ne dėl bendro pa
saulio tautų labo, bet grynai dėl savo politinių 
siekimų. Tuo būdu, Londono konferencija, at
sidūrusi mirties taške, vėl išjudinta. Šiuo pre
cedentu JĄValstybės galės dalyvauti svarstant 
taikos sutarties projektą su Suomija.

Po sėkmingo procedūrinio pasitarimo pra
dėta nagrinėti Italijos taikos sutarties sąlygos. 
Pirmiausia buvo gana greit susitarta dėl Italijos 
laivyno pasidalinimo. Gautomis radijo žinio
mis, Italijos laivynas paskirstomas taip: Italijai 
paliekami du kovos laivai, 4 kreiseriai, 6 nai
kintuvai, 2 torpediniai, 20 korvečių ir nenuro
dytas skaičius mažesnių laivų; duodama dalis 
Prancūzijai, Graikijai ir Jugoslavijai, o liku
sieji pasidalinami tarp trijų didžiųjų po lygiai. 
Tik povandeninio laivyno didžiuma paskandi- 
mama, paliekant kai kuriuos vienetus tyrimo 
tikslams. Italijai nepaliekama lėktuvnešių ir 
povandeninių laivų.

/Toliau buvo pradėta svarstyti Italijos kolo
nijų klausimas. Iki šiol vieningos nuomonės 
nebuvo pasiekta. Prancūzijos atstovas pasiūlė 
Italijos kolonijas patikėtinio teisėmis pavesti 
tvarkyti pačiai Italijai. D. Britanija pasisakė 
prieš tokį pasiūlymą, nes arabams, esą, buvę 
pažadėta, jog jie nebūsią daugiau italų valdomi. 
D. Britanija siūlo suteikti Italijos kolonijoms —

Motinai
Ant tavo kelių, motinėle, 
padėt galvelę tai saldu, 
čia mane gaubi, kaip baltą vėlę, 
ramybės angelo sparnui
Ar žemė sniegu apsikloja, 
ar staugia vėjai už langų, 
tik prie tavęs, močiut, nebijo 
širdis'nei šalčio, nei audrųl
Kai tavo ranka susiraukšlėjus 
galvelę mylinčiai prispaus, 
tai, rodos, saulė pragriedrėjus 
nukris ant žemės iš dangausl ...
Menu, kai dar lopšy gulėjau, 
kai mažą daina lingavai, 
ir nors suprast dar negalėjau. — 
tu man dažnai ją dainavai.
O ačiū, ačiū motinėle, 
kad tu mane užauginail
Tave, kaip skaisčią rojaus gėlę, 
nešiosiu vis širdy giliai.

riuomenes iš Austrijos ir palikti valdytis" Aus
trijos vyriausybei, nepanaikinant kvarteto kon
trolės.

Toks pasiūlymas remiamas 1943 metų Mask
vos konferencijoje nutarimu, pagal kurį Austri
ja nelaikoma priešo kraštu, bet nacių agresijos 
auka. Pagal tą*nutarimą Austrijoje kaip gali
ma greičiau sudaroma autonominė vyriausybė, 
paliekant priežiūros korftrolę. Okupacinės ka
riuomenės atitraukiamos; jokių reparacijų iš 
Austrijos nereikalaujama ir prekybos srityjb 
ji yra lygiateisė su visomis kitomis tautomis.

Šiam JAV pasiūlymui jaučiamas pritarimas 
iš Anglijos ir Prancūzijos pusės. Sovietų dele
gatai, esą, ši klausimą nori atidėti, bet Byrnes 
tvirtai, manoma, laikysis savo nusistatymo. Ru
sija gi esanti priešinga okupacinės kariuomenės 
atitraukimui, nes Austrijoj, pagal Sovietų su
pratimą, nėra padaryta pakankamo demokrati
nio progreso.

Byrnes dar iškėlė Vokietijos nuginklavimo 
ir demilitarizavimo klausimą. Kartu keliamas ir 
vakarihių Vokietijos sričių valdymo reikalas, 
dėl kurio vieningo nusistatymo dar nėra.

Saugumo Tarybos darbai eina prie galo. 
Paskutiniu atveju buvo svarstytas Lenkijos at
stovo iškeltas Ispanijos klausimas, pagal kurį 
buvo siūlyta nutraukti diplomatinius santykius 
su Ispanijos rėžimu, nes tai vedą prie tarptau
tinio trynimosi ir gręsią pasaulinei taikai. Po 
aštresnių pasisakymų prieita prie tokio spren
dimo, būtent: sudaryta 5 valstybių pakomite- 
tas, kuris nustatys Iki gegužės mėn. 30 d., ar 
Ispanija gręsia tarptautinei taikai ar ne. Į pa- 
komitetą įeina šių valstybių atstovai: Kinijos, 
Prancūzijos, Australijos, Lenkijos ir Brazilijos. 
Tuo būdu Ispanijos klausimas iki gegužės 30 
dienos paliekamas atviru.

Gegužės 6 dieną pradės svarstyti Irano-So- 
vietų ginčą. Pagal Sovietų pasižadėjimą ir Ira
no vyriausybei užtikrinimą. Sovietai savo ka
riuomenę iš Irano turės atitraukti iki gegužės 
6 d. Pagal Londono radijo pranešimą reikią 
laukti, jog Sovietai nesuspės atitraukti numaty
tu laiku, nes esą likę nedaug laiko ir tesą tik 
vienų bėgių geležinkelis, kuris vargu ar pajėg-' 
tų visa išvežti. Kaip ten bus, netrukus pamaty
sime. Laukdami dar turime atsiminti, kad Ru
sijos- atstovas Gromyko per Irano klausimo na
grinėjimą pasakė, jog jis daugiau Irano-Sovie- 
tų klausime posėdžiuos nedalyvausiąs.

Ar pasiseks galiūnams Paryžiuje ir Naujor- 
ke susitarti, dar neaišku. Londono radijo ko
mentatorius pabrėžė, kad jei nepasisektų Pa
ryžiuje susitarti, Rytų ir Vakarų blokai dar 
labiau išsiskirtų ir prasidėtų jėgos politika. Prie, 
ko jėgos politika privestų, sunku pasakyti, bet, 
suprantama, kad taikos sukurti jau nepasisektų.

Londono radijas praneša, kad artimiausioje 
ateityje Vokietijoje esantiems išvietintiems as
menims maisto normos sumažinamos iš 2300^1 
2000 kalorijų dienai.

Tripolitanijai ir Cyrenaikai — nepriklausomy
bę. JAValstybės pasiūlė šias kolonijas pavesti 
JTOrganizacijai patikėtinio teisėmis ir po 10 
metų suteikti joms nepriklausomybę. Šiam pa
siūlymui beveik pritarė ir Sovietų Sąjungos at
stovas, tik jis pridūrė, kad šių kolonijų vy
riausiu valdytoju būtų Sovietų Sąjungos as
muo, jo pavaduotoju italas, o nariais — kitų 
valstybių asmens. Kaip šis jautrus klausimas 
bus išspręstas, dar nėra aišku.

Salia kolonijų klausimo, pradėjo svarstyti 
Italijos-Jugoslavijos ir Italijos-Austrijos sienų 
klausimą. Sprendžiant Italijos-Jugoslavijos sie
nų reikalą, iškyla Triesto reikšmė. Triestą ita
lai laiko jų miestu ir svarbiu strateginiu punk
tu. Šiuo klausimu buvo ir anksčiau įvairių nuo
monių pareikšta. Ypač Jugoslavija reiškia di
deles pretenzijas jei ne į visą, tai bent į dalį 
miesto. Triestas pasidaro tarptautinio ginčo ob
jektu. Italijos ir Jugoslavijos atstovai gegužės 
3 d. dalyvaus. Paryžiaus konferencijoje dėl jų 
sienų klausimo.

Dabar įdomus reiškinys komunistų gyveni
me yra Italijos komunistų partijos vado To
gliatti pareiškimas dėl Triesto. Italijos komu
nistai aiškiai pasisako, kad-Triestas yra Italijos 
miestas ir kad Italija pakankamai prisidėjusi 
prie sąjungininkų pergalės. Taip pat jie pasi
sako ir prieš reparacijas, kurių reikalauja So
vietų Sąjunga iš Italijos. Vadinasi. Italijos ko
munistai eina tautiniu 'ir skirtingu keliu nuo 
Prancūzijos ar Balkanų komunistų. Vienas žur
nalistas klausia, ar Togliatti ir jo draugai ir po 
birželio 2 dienos rinkimų tęsią savo nusistaty
mą?. ..
3Be minėtų klausimų. JAValstybės iškėlė už

sienių reikalų ministerių konferencijoje Austri
jos klausimą. JAV siūlo tuojau okupacines ka
riuomenes sumažinti iki 15.000 kiekvienam kraš
tui ir. kai tik bus sudarytos ir ratifikuotos tai
kos sutartys, tuojau atitraukti okupacines ka-
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Lietuvių gyvenimas

Baltijos Universitetas Hamburge
Kaip jau kartą mūsų laikrašty buvo minėta, 

Baltijos Universitetas buvo pradėtas organi
zuoti ,dar š. m. sausio mėn. vidury. Tačiau or
ganizacinis darbar nebuvo lengvas, nes mokslo 
personalą reikėjo surinkti iš visų trijų zonų. 
Dar ir dabar nėra atvykę visi profesoriai, kurie 
čia būtų pageidaujami. Mokslas prasidėjo š. m 
kovo 14 d. Pirmasis semestras baigsis birželio 
8 d. Veikia visi numatytieji fakultetai — viso 
8. Kiek sunkiau vyksta mokslas medicinos fa
kultete, nes čia reikalinga daugiau medžiagų 
panaudoti. Bet ir čia pasirodė darbas įmano- 
mesnis, negu buvo tikėtasi.

Kol kas yr priimta tik 672 studentai, iš ku
rių 272 lietuviai, 92 estai ir kiti latviai. Lietuvių 
daugiausiai mokosi filologijos fakultete, kur jie 
sudaro 50%. Greitu laiku numatoma atremon
tuoti daugiau studentams patalpų, tada vėl bus 
svarstomas naujų studentų priėmimas. Prašy
mų viso buvo paduota, apie 2000. Šiomis die-

BAD-WOERISHOFENAS
Bad-Woerishofene DP Pabaltijo stovykloje 

lietuviai įsikūrė pereitų metų spalių mėn. pra
džioj. prieš tai gyvenę Mindelheime, apie 10 
km. nuo Bad-Woerishofeno. Kartu su jais ap
sigyveno ir latviai bei estai. Lietuvių gyvena 
čia apie 130, estų ‘maždaug tiek pat, o latvių 
truputį daugiau, bendrai iš viso — apie 400 pa
baltijiečių. Jų stovykla susideda iš trijų dide
lių keturaukščių namų. Du stovyklos namai 
priklauso vienuolynui (kaip veikusi sanatorija), 
trečiame name anksčiau yra buvęs kurortinis 
viešbutis. Taigi, stovyklos patalpos geros. Baž
nyčia, vienuolių broliukų koplytėlė, yra taip 
pat stovykloj. Visą išlaikymą teikia UNRRA 
Maistas geras. Santykiai su UNRRA neblogi. 
Draugiškai sugyvenama su latviais ir estais. 
Sugyvenimas tarpusavy žymiai pagerėjęs.

Vasario 25 d. buvo išrinktas Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės Bad-Woerishofeno apylin
kės komitetas. Naująjį komitetą sudaro: dr. 
A. Milčius — pirm., K. Bielkevičius — pirm, 
pavad., A. Plateris — ižd., L. Kerulis — sekret 
ir Alt Petroliūnas — narys ir stovyklos ūkio ve
dėjas. Kontrolės komisija — kun. Ptr. Lapelis, 
V. Kalaina ir J. Ramanauskas. Apylinkės teis
man tarėjais išrinktą 9 asmenys. Apylinkės tei
sėju Apygarda patvirtino dr. A. Milčių, jo pa
vaduotoju A. Platerį.

Kultūrinio veikimo šiek tiek jaučiama. Vei
kia pradžios mokykla, vaikų darželis ir pran
cūzų k. kursai. Mokyklai vadovauja mkt. M. 
Mariūnienė' ir mkt. A. Plūdymaitienė; vaikų 
darželiui — mkt. Malcienė; prancūzų k. kur
sams — gimn. mkt. L. Platerienė. Anksčiau bu
vę anglų kalbos kursai daugiau,nebeveikia, ta
čiau dauguma dabar anglų k. mokosi privačiai.

Leidžiamas sieninis laikraštėlis „Kelias į Tė
vynę“ ir kasdien „Dienos Žinios“. Sien. Lai
kraštėlį redaguoja L. Kerulis ir K. Bielkevičius, 
„Dienos Žinias" — J. Gradinskas. Balandžio 
pirmosios proga buvo išleistas specialus sien. 
laikraštis „Kultuvė“. 

nomis sudaryti fakultetų branduoliai, kurie 
kviesis ir daugiau mokslo personalo į vakuo
jančias vietas. Paskaitos vyksta lietuvių, lat
vių, estų, vokiečių ir anglų kalbomis. Nuotaika 
tiek studentų, tiek profesorių gera, pasiryžimas 
didelis. Sunku su mokslo priemonėmis. Ypač 
trūksta knygų. Labiausia reikalingos knygos 
technikos, medicinos ir filosofijos fakultetams.

Lietuviai studentai daug vilčių deda į nu
matomą Amerikos lietuvių šviesuomenės pa
galbą. Juk Amerikos lietuviai turi daug knygų, 
verstų iš anglų kalbos ir savo Originalių. Ma- 
jnąu, jie galėtų su savo broliais Baltijos Univer
sitete pasidalinti turimu perteklių. Laukiama 
iš Amerikos lietuvių mokslo jaunimo, visuome- 
ninkų ir 'ypač spaudos ir kultūros darbininkų 
efektingesnės.paramos knygomis ir laikraščiais.

Baltijos U-to adresas: Hamburg 36, Karolie- 
nerstr. Baltic Univercity, Lithuanian Section.

, KI. Prielgauskas

Stovykla turi mišrųjį chorą, kuris pastaruoju 
metu kruopščiai dirba. Choras kas sekmadienį 
gieda lietuviškose pamaldose. Artimiausiu lai
ku numatoma suruošti vietos visuomenei vie
nas kitas koncertas. Chorui atsidėjęs vadovau
ja chorvedis Pranas Pesys.

Balandžio 7 ir 8 d. atvykęs kan. prof. dr. 
Steponavičius pravedė rekolekcijas.

Stovyklos kapelionas kun. Ptr. Lapelis skai
tė įdomią paskaitą tema: „USA — didžiausioji 
ir galingiausioji pasaulio respublika". Šia tema 
prelegentas galėjo Ameriką vaizdžiai apibūdin
ti, nes jam pačiam Amerikoje teko išgyventi 
per 20 metų. Dabar kun. Lapelis, „Kristupas 
Kolumbas“ knygos autorius, baigia ruošti spau
dai naują knygą „Atsiminimai“.

Kovo 17 d. įsteigta DLK „Kęstučio“ mišri 
skautų-čių draugovė. Skautams vadovauja drau
gininkas sklt. K. Bielkevičius ir jo adj. psklt. 
J. Vakarietis', Skautų vyčių būreliui vadovauja 
skautas „Vytis“ Vyr. skilt. A. Plateris. Sekma
dieniais įvyksta vėliavos pakėlimas ir nuleidi- 
mąs._ Skautų organizaciniam darbe daugiausia 
inciatyvos rodo sklt K. Bielkevičius.

Sportininkai ypatingo veiklumo neparodo. 
Šiek tiek kultivuojamas krepšinis, stalo teni
sas, tinklinis ir šachmatai. ‘Futb^istams pasi
reikšti tuo tarpu neįmanoma, nes trūksta apavo 
ir aprangos. Sportininkams vadovauja N. Di- 
mitrijevas.

Nuo balandžio 25 d. UNRRA-os iniciatyva, 
pradės veikti, amatų kursai su automechanikų 
(šoferių), metalistų, elektrotechnikų, stalių ir 
p. skyriais. Susidomėjimas kursais didelis. Kur
santų grupė mišri tautybėmis: be lietutių, yra 
estų, latvių ir ękrainiečių. Pamokos dėstomos 
vokiečių ir rusų kalbomis. Lietuviams pamo
kas, greičiausiai, dėstys sava kalba.

Lietuviškąja spauda susidomėjimas nemažas. 
Ja visus aprūpina spaudos platintojas K. Ku- 
dukis.

Raucj. Kryžiaus įgaliotiniu paskirtas A. Buš- 
kauskas. Pradžiūnas

KEMPTENAS
• Balandžio mėn. pradžioje Kemptene lankėsi 
BALF — opirmininkas kun. dr. Končius. Smul
kiai visais švietimo reikalais išsikalbėjęs su mo
kytojais, svečias padarė visuomenėj platų pra
nešimą. Kemptene kun. dr. Končius užtiko sa
vo buvusius mokinius kun. Stanevičių ir dr. 
Kaškelį. Be to, mokslo draugą kun. prof. Meš
kauską, Bendrabučio koplyčiai svečias pado
vanojo visus altoriaus įrengimus.
• Balandžio 13 d. pirmasis neseniai susikūru
sio ansamblio koncertas didžiojoj Kornhauso 
salėje. Ansambliui vadovauja muz. P. Armo- 
nas. Per trumpą laiką buvo paruošta įvairi ir 
skoninga programa, džiuginusi klausytojus dau
giau kaip dvi valandas. Dainavo mišrus choras, 
vyrų choras, vyrų oktetas ir moterų sekstetas. 
Jaunosios kolonijos solistės Bičkienė ir Daugė
lienė !al>li gražiai pasirodė solo, duetuose ir 
sekstete. Akompanavo p. J. Kolupailienė. Tarp 
dainų programą vykusiai paįvairino mokyt. 
Špokevičiūtės vedama tautinių šokių grupė. Šis 
koncertas teikia kempteniečiams vilčių. Muz. 
Armono sugebėjimas ir darbštumas pagyvins 
iki šiol apleistą sritį.
• Prof. Kolupaila pradėjo antrą akademinių 
kursų pobūdžio paskaitų ciklą — „Skaičiavimo 
technika". Profesoriaus rūpesčiu, artimoje atei
tyje numatoma suruošti įvairiomis temomis at
skirų paskaitų ciklai tokiems klausytojams, ku
riems dėl kurių nors priežasčių metu univer
sitetas nepasiekiamas. Šiuo reikalu jau taria
masi su eile profesorių. Kemptene lankęsis 
BALF-o pirm. dr. Končius šiai minčiai yra gy
vai pritaręs ir iniciatorius paskatinęs šį darbą 
plėsti.

Oldenburgo Apygardos Lietuvių atstovų suvažiavimas
Kovo 27 d. Oldenburge „Unterm Berg" lie

tuvių stovykloje įvyko Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Apygardos atstovų suvažiavimas. 
Dalyvavo atstovai iŠ Lingen', „Montgomery" 
(Dorverden), Gross Heseppe, „Lithuanikos", 
„Wehnen", „Unterm Berg", Oldenburgo Miesto 
Apylinkės ir „Oxford" Camp. Suvažiavimą 
sveikino gim. dir. T. Blinstrubas, savo kalboje 
siūlydamas ieškoti būdų susmulkėjimui-suma- 
sėjimui išvengti. Linkėjo naujam Apygardos 
komitetui visomis priemonėmis kelti specialų 
suaugusiųjų švietimą, jaunimo mokslinimą ir 
kultūrinį darbą. Ta proga iškelti ir nemažos 
reikšmės vietos Švietimo Fondo darbai (auko
mis surinkta per 27.000 RM). Suvažiavimui pir
mininkavo. prof. V. Katelė. Apygardos komie- 
teto pirmininkas Alg.. Goriauskas plačiam pra" 
nešime nušvietė komiteto atliktus darbus nuo 
įsisteigimo iki šiam laikui. Revizijos komisijos 
pranešimą padarė p. Iškauskas. Apylinkių ko
mitetų atstovai savo pranešimuose nušvietė vie
tinių stovyklų gyvenimą, kultūrinę jų pažangą 
ir pasitaikančius nesklandumus. Agr. Ant. But
kus padarė išsamų pranešimą iš Lietuvių Trem
tinių žemės ūkio darbuotojų suvažiavimo Ha
nau.

{ naują L.T.B. Oldenburgo apygardos komi
tetą išrinkti šie asmenys: ekon. Gorauskas Al
girdas, agr. Špokevičius Balys, prof. Katelė Vin
das, agr. Butkus Antanas, kun. Bacevičius Jo

• Centriniam bendrabuty gyvenę lietuviai yra 
iškelti į buv. gimnazijos bendrabučio patalpas. 
Ten dirba taip pat gimnazija.
• Balandžio 5 d. po gimdymo mirė kolonijos
gyventoja Elena Racevičienė. Jauna motina pa
liko sveikus dvynukus. K. Da
GREVENAS
• Š. m. balandžio 3 d. Grevene gyvenančių 
lietuvių studentų pastangomis buvo suruoštas 
Maironio minėjimas. Minėjimas buvo pradė
tas referatu „Maironis lietuvių tautos žadinto
jas", kurį skaitė kun. B. Pacevičius Toliau 
pasirodė mišrus oktetas, sudainavęs, porą dai
nelių. Janina Liustakaitė išpildė melodeklama
ciją. Po to mišrūs Greveno lietuvių choras va
dovaujamas kun. B. Pacevičiaus išpildė 9 dai
neles iš Maironio kūrybos Minėjimo užbaigai 
stud. Paulius Vytė padainavo solo „Labą- 
nakt“. Į minėjimą buvo atsilankę UNRRA-os 
ir kitų tautų atstovai.
• V. Kalakausko pastangomis š. m. kovo 8 d. 
pasirodė pirmasis Greveno lietuvių kolonijos 
laikraštis. Truputį apgailėtina, kad šiam laikraš
čiui yra primestas kaž koks pavadinimas, ne
turįs nieko bendro su jo dvasia ir idėjomis.
• Nors prieš mėnesį laiko iš Apygardos Ko
miteto buvo gautas raštas skubiai persiorgani
zuoti į Lietuvių .Tremtinių Bendruomenės Apy
linkę, bet ligi šiol dar nieko nedaroma Reikė
tų truputį sukrusti.
• Nors sporto sezonas ir seniai prasidėjęs, 
bet Greveno lietuviai sportininkai dar ligi šiol 
tebemiega. Laikas būtų iš šio miego pabusti.
• Stovyklos apmirusį gyvenimą pagyvina cho
ras, vadovaujamas kun. B. Pacevičiaus. Veikia 
anglų kalbos kursai. Tremtinis

nas, mkt. Poškus Pranas ir Iškauskas Antanas, 
Apygardos Kontrolės Komisijom Daunys Alek
sas, Šileikis Jonas ir Petrelis Jonas. Kandida
tais — Lembertas Pranas ir Blinstrubas Teo
doras.

Bėgamuose reikaluose iškelta ir apsvarstyta 
daug reikšmingų klausimų. Suvažiavimas praė
jo darbo nuotaikoje. Baigtas Tautos Himnu.

Naujai išrinktas L.T.B. Oldenburgo' apygar
dos komitetas pasiskirstė pareigomis: pirminin
kas — ekon. Gorauskas Alg., vicepirm, — agr. 
Špokevičius Balys, iždin. — kun. Bacevičius<|jo- 
nas, sekret. — agr. Butkus Ant., nariai — prof. 
Katelė V., Iškauskas Ant. ir Poškus Pranas.

Prie Apygardos-'Komiteto įsteigti skyriai:-
Spaudos - Informacijos skyrius -r jo paskir

tis informuoti perijodinę spaudą, apie visus kul
tūrinius ir visuomeninius darbus, pagyvnti ry
šio palaikymą su kt. komitetais, organizuoti in
formacines paskaitas ir kt.

Švietimo-Meno skyrius — ved. mokyt. Pra
nas Poškus, tvarko švietimą ir meno reikalus 
Oldenburgo apygardos ribose.

Sporto skyrius — ved. Širmulis Adomas, 
skatina, remia ir derina sportinę veiklą Olden
burgo apygardos ribose.

Ekonominis skyrius -*- ved. Bacevičius, ska
tina kooperaciją ir jos praktišką įgyvendinimą 
lietuvių stovyklose. R. Amalas

(9) Balys Gaidžiūnas

Pakeliui Į mirtį
I. G. Farben šiukšlynuose

Rugpiūčio mėnesio saulė buvo duosni- šiltais 
spinduliais. Dienos giedrios, o mes, nuo gegu
žės mėnesio pradžios nebuvę saulėje, džiaugė
mės, kad galėsim nors oru atsigaivinti. Todėl 
jau pirmą dieną dėjome šalin lopais išmargin
tus skarmalus ir pusnuogiai kasėme elektros 
kabeliui nutiesti griovius. Darbas buvo viduti
nio sunkumo, bet rankose tuoj atsirado pūslės. 
Kaip faraonų laikų vergai, nežiūrėdami nei 
skausmų nei alkio, metėm žemės kastuvą po 
kastuvo. Prižiūrėtojui ir tai buvo negerai. Jo 
akyse mes nieko nemokėjom: nei kastuvą lai
kyti, nei žemę mesti, nei stovėti. Pradžioje dar 
bandžiau jam aiškinti, bet buvau taip sudraus
tas, kad tylėdamas ir apgalvodamas sunkų visų 
mūsų likimą, mečiau žemę smarkiau ir smar
kiau. Prižiūrėtojas, kaip širšilas, vis nerimo, ir 
prikaišiojo, kad esu tinginys, nuostolingas duo
nos ėdikas. Pradžioje tas labai nemaloniai vei
kė. Atrodė, jog daug ko gali atsisakyti, kad 
tik gautum ramybę, galėtum pats vienas nors 
mintimis pagyventi taip, kaip anksčiau buvo 
gyventa, pabūti ten, kur mus visus dieną ir 
naktį traukė. Bet deja, mes buvom kaliniai 
numeriai, ir su mumis kaip su numeriais tesis- 
kaitė. Jokios savo iniciatyvos, jokios savo nuo
monės, jokių teisių. Mums buvo likusi tik klusni 
ir sunki darbo prievolė.

Pirmoji diena, kad ir sunkiose bei neįpras
tose darbo sąlygose, praėjo greitai. Sulaukę 17 
valandos ir nuvalę darbo įrankius, vėl buvom 
išrikiuoti atgal į kalėjimą. Tai buvo baisiai sun
kus grįžulas. -Blogų batų nutrintos kojos degė. 
Ėjau kaip per žarijas ir jutau, kad žaizdos di
dėja. Bet nei pasiskųsti nei kitaip pasigelbėti 
nebuvo galima. O tokiose sąlygose nueiti 4 ki
lometrus — tai jau geras kančių kelias. Ma
čiau, kaip ir kiti kaliniai ėjo per tokias pat 
žarijas.

Grįžęs į kalėjimą, tuoj pasiprašiau, kad leis
tų batus pakeisti. Budintis prižiūrėtojas leido. 
Atsistojau laukti prie namų tėvo durų. Atėjęs 

šis pakėlė perkūnišką šauksmą, kad esu tik ge
rų batų gadintojas. Ėmiau rodyti, jog mano 
batai jau lopas ant lopo, jog juose pilna vinių, 
jog jie trinte trina kojas. Tie įrodinėjimai sieko 
nepadėjo, ir ties mano veidu buvo pakišta gu
minė lazda. Keikdamasis mane pagriebė už pe
čių ir išmetė į koridorių. Ir koridoriuje būda
mas rodžiau ne tik lopytus, bet ir išsikišusių 
vinių pilnus batus. Tas mano užsispyrimas pa
veikė namų tėvą: kaliniui patarnautojui jis lie
pė į koridorių išmesti klumpes.

— Jei negali eiti su batais, tai eik su klum
pėmis.

Turėjau būti patenkintas nors tuo laimėji
mu. Atsidūręs celėje, tuoj numečiau batus ir 
išsitiesiau ant lovos. Į kojas buvo baisu ir pa
žiūrėti. Kulnai it pirštai buvo be odos. Ran
kiojau celėje esančius visokius nešvarius sku
durus ir raišiojau žaizdas. Man taip besitvar
kant ir negirdint, kas darosi aplinkui, prasidarė 
celės1 durys ir prižiūrėtojas ėmė rėkti, kam aš 
draudžiamu laiku sdžiu ant lovos. Į jo rėkiantį 
klausimą teatsakiau parodydamas kruvinas-ko
jas.

— Tai menkniekis, — atsakė. — Tvarka 
turi būti tvarka.

Paprašiau, ar negalėčiau gauti kokių vaistų 
ir tvarstomosios medžiagos. Prižiūrėtojas pik
tai nusijuokė ir teatsakė:

— Jei mes su kiekviena smulkmena imtume 
taip čiupinėtis, tai mūsų kalėjimas iš dirbančios 
įstaigos tuoj virstų tinginių- ir dykaduonių na
mais. — po tų žodžių užtrenkė duris ir, raktais- 
žvangindamas, nuėjo toliau.

Nors kojas degte degino, bet užmigau kaip 
užmuštas. Kada 5 valandą ryto suskambėjo 
kalėjimo skambalas keltis ir pasijudinau nau
jai darbo dienai, pradžioje visai negalėjau pa
eiti. Bandžiau apsiauti batais, bet nutrintos 
žaizdos badyte badė. įsistojau j klumpes. Bu
vo kiek geriau, bet gerai jutau, kad jos mano 
kojai visai rtepritaikytos. Vienok turėjau eiti 
ir ryžtis pakelti viską. -

Tą dieną į darbą įjungė dar du mūsiškus. 
Greta manęs atsirado dr. D. Ėjom tylūs, žings
nis į žingsni, ir greitai. Akim vedžiojom po 
laukų platumas, ieškojom ko nors geresnio, bet 
ko — nė patys negalėjom pasakyti. Kalinys 

visad“ir visur ieško. Kiekvieną suimtąjį trauk
te traukia instinktas susirasti tai, kas jo padėtį 
palengvintų ir jį grąžintų į laisvę.

Atėję į fabriko darbovietę, vėl ėmėmės va
karykščio darbo. Dangus buvo toks giedras, 
kokį galėjo pavaizduoti tik gero dailininko tep
tukas. Saulė jau iš pat ryto buvo kaitri. Mes 
buvom bepradedą išsirengti, kaip atsirado mus 
išnaudojusios firmos pareigūnas, kurį vėliau vi
si vadinom vergų pirkliu, ir prižiūrėtojui įsakė 
mus vesti kabelio tempti. Ten kiekvienam at
matavo po 10 metrų sunkaus kabelio, šiaip taip 
užsimetėm ant pečių, bet ėjom svirduliuodami, 
kaip girti. Kol atėjau klumpėmis apsiavęs iki 
darbovietės, kojose atsirado naujos žaizdos. 
Batai sukruvino kulnis ir pirštus, o klumpės 
viršų. Todėl tą dieną pradėjau dirbti basas, 
nes kitaip nesitikėjau nei žaizdų užgydyti nei 
naujų išvengti. Kabelį reikėjo tempti per grio
vius, geležinkelio pabėgiams supilta akmenų 
skalda, sudžiuvusio molio gabalais. Ėjau su
kandęs dantis ir vis galvojau apie iškrypusių 
žmonių beširdiškumą. Keli kaliniai suklupo ir 
neišlaikę ištemptą kabelį numetė žemėn. Krin
tančio kabelio neišlaikiau ir aš, ir buvau par
blokštas. Netoliese stovinčiam- meistrui ėmiau 
aiškinti, kad taip negalima su mumis elgtis, 
juk mes nesame nei žmogžudžiai nei vagys. 
Kultūringuose kraštuose ir su tais nusikaltėliais 
geriau elgiamasi, negu čia mumis. Mano kalbą 
išgirdo prižiūrėtojas ir tuoj pripuolė prie ma
nęs grąsindamas pavartoti ginklą. Dar kartą 
išvadino nepataisomu tinginiu ir jėga pastūmė 
eiti su kabeliu pirmyn. Beveik tuo pačiu metu 
nepakenčiamas darbo sąlygas minėtam vergų 
pirkliui prikišo ir dr. D. Prižiūrėtojui tik to ir 
tereikėjo. Pripuolė ir išsitraukęs brauningą 
pradėjo mušti per veidą. Nei gintis nei ką pa
sakyti. Mušamas pamažu traukės atgal, kol ga
vęs stipresnį smūgį į veidą suklupo. Tada pri
žiūrėtojas dar paspyrė jį koja ir pagrąsė kitą 
kartą nušauti, jei taip dar pasikartos. [ šią 
sceną buvo baisu žiūrėti, kada sukrypęs senis, 
nė skatiko nevertas, mušasi ir spardosi be jokios 
atodairos. Žmogaus kalinio prašymas atsižvelgti 
į nutrintas mūsų kojas ir baisų krovinį buvo 
atsakytas sužvėrėjusio žmogaus smūgiais į vei
dą. Mes visi, jei tada tik būtume galėję, bū
tume tą‘prižiūrėtoją sudraskę į smulkiausius 

gabaliukus. Jautėme, kad esame kupini maiš
taujančio keršto, bet, deja, turėjome stovėti 
rankas nuleidę. O vėliau buvom neišvengiamai 
pripratinti prie tokių skaudžių reiškinių. Ne- 
bhvo nė dienos, kad vienas ar keli kaliniai, ne
žinodami nė patys už ką. nebūtų stumdomi ir 
mušami. Tik buvo toks skirtumas, kad vieni 
prižiūrėtojai mušdavo skaudžiau ir tol. kol ka
linys parkrisdavo, o kiti pasitenkindavo keliais 
smūgiais į veidą ar spardymu geležim apkausty
tais batais. Ir dabar, kai pasižiūriu į savo ko
jas, jose tębėra daug skaudžių žymių, kurios 
tada nuo spardymo nepaprastai ilgai negijo ir 
pūliavo.

Baigus kabelį tempti, mūsų negrąžino atgal 
griovio kasti, ką mes laikėme jau beveik ne
sunkiu darbu, bet nuvarė plytų nešioti. Ir vėl 
negalėjome pataikyti. Prižiūrėtojas zirzė ir zir
zė įkyriu širšilu, vis ieškojo priekabių. Mes tu
rėjome būti tylūs, jei norėjome tą vakarą visi 
grįžti į kalėjimą. Tą pat vakarą visi grįžome ir, 
peržengę kalėjimo vartus, atsidusome. Atsidu- 
some, kad pagaliau praėjo nepaprastai įtempta 
diena, kad galime laukti nakties poilsio ir bai
sių sapnų.

Kasdien mes buvome kilnojami fabriko ra
jone iš vietos į vietą. Mes pasidarėme lyg įtei
sinti fabriko ir kalėjimo daiktai, su kuriais da
ro, ką nori fabriko meistrai ir kalėjimo prižiū
rėtojai. Nori — mus stumdo ir muša, nori — 
mus spaudžia ir spaudžia iki paskutinio jėgos 
ištekliaus, nori — mus varo į fabriko šiukšly
nus, kur verčiamos atmatos, pūvėsiai ir sąšla
vos. Tik vieno noro jie niekad neturėjo — 
leisti per 10 valandų darbo dieną nors trumpai 
.pasėdėti ir jėgas atgautu To noro jie neturėjo, 
nes jie buvo vergų pirkliai, kankintojai, o daž
nais atvejais ir tiesioginiai naikintojai. Jie savo 
biauriam amate buvo, tikrai, gerai įgudę. Tą 
mes patyrėme, dirbdami įvairiuose 1. G. Farben 
šiukšlynuose nuo 1914 metų rugpiūčio 15 dienos 
iki 1945 metų sausio 27 dienos. Per tą laiką 
patyrėm daug skausmo, pažinom vokietį pri
žiūrėtoją ir vokietį kalinį, pažinom ir kitų tautų 
kalinius, mūsų nelaimės draugus. Buvom ver
čiami raustis po tuos šiukšlynus ir vis tikėjo
mės sulaukti geresnės dienos. Vieni iš mūsų 
to nebesulaukė, o kitiems teko eiti tolyn, klupti 
ir keltis, būti naikinamiems.
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Persijos klausimas be skraistės
Kazys Veržikas

Ilgai pasaulio nervus tampė Persijos klausi
mas. Dabar tas klausimas, atrodo, lyg kad ir 
išspręstas. Ir išspręstas taip, kad visi paten
kinti. Rusai gavo benziną (sudarė bendrovę, 
kur jie dominuoja 51%), Iranas apgynė savo 
nepriklausomybę, o anglo-saksai patenkinti, kad 
Sovietai pagaliau pasižadėjo sutartį, nors ir pa
vėluotai. išpildyti. Atrodytų, kad Irano, jau 
nusibodusi, tema išsemta ir nebebūtų prasmės 
ją dar kartą „gromuliuoti“.

O vis dėlto Persijos klausimas yra labai ver
tas dar kartą visai ramiai pasvarstyti. Visų pir
ma verta pasvarstyti jį dėl to. kad gali kuomet 
tekti, ir tai visai netikėtai, juo vėl susidomėti. 
Mat. Sovietai pasižadėjo palikti (iškelti savo 
kariuomenę) Iraną. Bet ar negali atsirasti sun
kumų tam pažadui ištęsėti? Vėliau (šitame 
straipsnyje) matysime, kad Sovietų kariuome
nės iš Irano atitraukimas reiškia labai didelę 
rusų nuolaidą, kuone atsisakymą nuo labai es
minės Sovietų Sąjungos užsienio politikos pro
gramos dalies. Ir tas atsisakymas vyko, neper- 

‘dedant galima sakyti, labai dramatiškai. Ponas 
Gromyko atsj^akė dalyvauti Irano klausimo 
svarstyme (tai labai retas, jei ne pirmas toks 
atsitikimas pasaulio diplomatiniuose pasitari
muose). Toliau. Pirmą kartą Saugumo Taryba 
buvo priversta slapta posėdžiauti. Vadinasi, ten 
buvo svarstomi tokie dalykai, apie kuriuos rei
kia geriau nutylėti. Taigi reikalas ir kietas ir 
opus. Iš abiejų pusių (Sovietų ir US bei D.Bri- 
tanijos) buvo parodyta nepaprasto užsispyrimo 
ir vis 'dėlto susitarta. Vadinasi, arba, pasaulio 
galiūnai iš tikro pasidarė labai viens kitam nuo
laidūs arba kuris nors iš tų partnerių pajuto 
esąs dar per silpnas tam, kad- pavartojus „kie- 
tesnius argumentus“. Jeigu pirmasis varijantas 
būtų čia visą reikalą nulėmęs — tai gerai. Tai 
duotų ir mums vilties, kad ir mūsų Tėvynės 
klausimas taikingai bei teisingai bus išspręstas. 
Antrojo varijanto atveju tektų iš esmės, be jo
kių pagražinimų, be jokių skraisčių į klausimą 
pažiūrėti. Tik taip klausimą išnagrinėjus, gali
ma būtų spręsti, ar teks pasaulini vėl grįžti prie 
Irano klausimo ir maždaug kada?

Taigi, ne kur kitur, bet Irane pirmą kartą 
po antrojo pasaulinio karo susikirto pasaulio 
galiūnai, nugalėtojai ir sąjungininkai: US, D. 
Britanija ir Sovietai.

Ko gi jie ieško Persijoje?
Oficialiai 4r vieni ir kiti yra labai susirūpinę 
Irano likimu. Vieni nori kaž ką išlaivinti. nori 
nuoširdumo, draugystės. Kiti vii nori ginti Ira* 
no suvereųumą, neliečiamumu ir t. t. Tai vis
kas, žinoma, graži lyrika. O iš tikrųjų

Iranas yra raktas
į galybės, išsiplėtimo ir medžiaginių turtų erd
ves.

„Mūsų Kelio“ 11/20 Nr. tilpo labai gražus 
•traipsnis apie Irano istoriją, jame kilusias idė
jas ir šių dienų buitį. Tad tų klausimų aš ir 
neliesiu. O didingą ir labai seną persų istoriją 
dauguma dar prisimins iš mokyklos suolų laikų. 
Pakartotina tik tiek, kad septintajame amžiuje 
prieš Kristaus gimimą Persijos žvaigždės kili- |

mas sustojo. Jos vėlesnė istorija mažai ką be- 
jaudino. Pasauliui paliko tik puikūs literatūros 
kūriniai iš Persijos didingos praeities. Pasaulio 
politikos istorijos lapuose Persija vėl aktualiai 
figūruoja tik nuo tada, kai didžiosios pasaulio 
valstybės suprato nepaprastą Persijos

strateginę reikšmę, 
beieškant Indijoje žemių ir josios turtų. Seno
vėje ir -viduramžių laikais Indijos ieškotojai- 
užkariautojai pasirinkdavo sau kelią per Per
siją. Portugalai ir anglai siekė Indijos jūros 
keliais. Kelias į Indiją per Persiją pasidarė vėl 
aktualus, kai rusų politika pradėjo smarkiau 
krypti priešakinės Azijos ir Indijos link. Šitas 
susidomėjimas Persija labai padidėjo dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, kai buvo surasti, Per
sijoje

naftos šaltiniai
Va, nuo šio laiko prasideda smarkus anglų ir 
rusų rungtyniavimas dėl įtakos Persijoje. Ap
skritai paėmus, varžytinės tarp rusų ir anglų 
tęsėsi kuone visą XIX amžių. Ir tik 1907 metais 
rusai ir anglai susitarė, pasirašė sutartį, kad jie 
abu pasidalina Persiją „nematomai“, t. y., pasi
dalina vadinamomis įtakos zonomis. Rusai gau
na šiaurę (daug didesnę dalį), o anglai pietus. 
Per pirmąjį pasaulinį karą rusų bolševikai, no
rėdami pademonstruoti pasauliui savo taurumą. 
1917 metais nuo savo teisių į Persiją patys at
sisakė Vadinasi, atsimetė nuo 1907 metų su
tarties (vėliau, kaip matome, bolševikai šitą sa
vo „jausnystės“ žygį apgailestavo). Tuo tarpu 
anglai 1919 metais buvo sudarę su Persija su
tartį, duodančią Anglijai protektoriaus teises 
Irane. Tačiau vėliau ir anglai iš Irano vėl pa
sitraukė. Iranas pasidarė vėl nepriklausomas, 
bet anglų rusų

varžytinės dėl Irano nesibaigė
Pats Iranas norėjo visą laiką savo nepriklauso
mumą išsaugoti. Šitų Irano siekimų priešakyje 
atsistojo

generolas Riza Khan, 
kuris, 1923 metais pasidaręs Irano diktatoriumi, 
jau 1925 metais buvo pašauktas būti Irano vieš
pačiu ir pasivadino

Riza Schah Pahlewt
Tačiau antroje pasaulinio karo, įvykiai jį nuo 
sosto nustūmė. Mat, ir Hitleris su savo sėbrais 
labai „įdomavosi“ Iranu ir ten wynė nemenkas 
pinkles. Hitleriui taip pat rūpėjo ir Indija, ir 
kelias į Indiją per Persiją, na ir gal labiausia 
Irano benzjnas, kurio Hitleriui labiausiai stigo. 
Tad ir atsitiko taip, kad Irano viešpats pradėjo 
rodyti Hitleriui meilų veidą ir pradėjo artėti. 
Sąjungininkam tatai labai nepatiko. Tad 1941 
metų vasaros pabaigoje be didelių ceremonijų 
įžygiavo į Iraną ir rusai ir anglai. Vėliau čia 
atkeliavo ir amerikiečių kariuomenė. Supran
tama, kad tiek daug „svečių“ Irano žemėje pri
sirinkus, ponui Riza Schah Pahlewi nieko kito 
nebeliko daryti, kaip lipti nuo sosto Ir jį už
leisti jaunesniam šeimininkui. Būtent — savo 
sūnui

Mahammed Riza Pahlevlui.
Pastarajam žinoma ’vėl nieko kito neliko, kaip 
„prašyti“, kad ir nekviestuosius svečius, ir to 
liau Irane pasilikti. Jis taip ir padarė ir 1942 m 
sausio 29 pasirašė tuo reikalu sutartį ir su ru
sais ir su anglais. Visas tas „svečiavimasis" bu
tu ir toliau „sklandžiai“ (tik. žinoma, ne Iranui) 
ėjęs, jei svečiai nebūtų pradėję viens į kitą 
.šnairuoti ir kits kitam siūlyti iš ten išeiti. O 
kodėl tarp jų atsirado nesantaika? Reikalus yra 
toks: visos trys didžiosios pasaulio valstybės 
(sovietai. US ir D.Britanija) labai 
' susirūpino benzino atsargomis.

Suprantama, kad jos visos trys dabar benzino 
dar turi pakankamai.- Gal 20, gal 30, o gal ir 
daugiau metų. Teisingų skaičių nė viena vals
tybė juk dabar neskelbia. Tatai daroma pagal 
reikalą. Jei norima gauti benzino, tai šaukiama, 
kad jo mažai yra, kai norima ką nors karu pa
gąsdinti, tai pasigiriama, kad jo dar labai daug 
galima bus „surasti“. Kaip ten bebūtų, faktas 
lieka faktu, kad los visos valstybės nori savo 

'ūkį ir pramonę atkurti, nori ją plėsti, .taip pat 
nori „dėl visko“ smarkiai būsimam karui pa
siruošti, o čia visur reikia benzino, benzino ir 
dar kartą benzino. O to benzino kaip tik Irane 
yra.

Tiesa, jo ten yra ne per daugiausia, bet vis 
dėlto yra. Svarbiausias gi dalykas, kad to ben
ziną „sėmimas“ ten yra kuone vien anglų ir 
amerikiečių rankose. Va štai dėl šito dalyko 
Sovietams ir skauda širdį.

Irano naftos gamyba 1941 metais siekė 
6.708.000 tonų. Šiuo atžylgiu Iranas turėjo

ketvirtą vietą pasaulio naftos gamyboje 
ir ji sudaro vos 3,1% viso pasaulio gamybos. 
Tačiau Irano naftos rezervai yra tikrai nemaži. 
Jie sudaro net 13,5% viso pasaulio naftos re
zervų. Iš čia suprantama kad verta susirūpinti 
Irano „išlaisvinimu“.

Jau minėjau, kad Irano nafta yra, daugumo
je anglų, rankose. Čia dirba šios svarbiausios 
naftos bendrovės:

„Anglo-Iranian-Oil Company“ (anglų), 
„Royal-Dutch-Shell“ (tai anglų ir olandų), 
„Standart-Oil-Company“ (amerikiečių), 
„Soviėt-Naphta-Trust“ (sovietų). .
Jeigu dabar-pažiūrėsime į kitas Artimųjų 

vietas, tai matysime, kad ir ten naftos sėmime 
dominuoja anglų ir amerikiečių kapitalas. Pa
vyzdžiui, Bahreino salose naftos gamyba yra 
vien amerikiečių rankose. Irako naftą semia 
pusę anglai, % amerikiečių ir *4 prancūzai. 
Kuweito nafta iš dalies per pus anglai ir ame
rikiečiai. Saudi-Arabijos naftą naudoja vien 
amerikiečiai.

Iš šitų, kad ir kuklių davinių matyti, kad 
Sovietai siekia Irano naftos. Kadangi jie to 
benzino semti atėjo pavėluotai, t. y., tuo laiku, 
kad ten jau yra įsigalėję anglai ir amerikiečiai, 
tai susidūrimai ir aštrūs ginčai neišvengiami. 
Tiesa, tabar Sovietai jau priėjo prie> Irano ben
zino. Bet gi dar lieka Irako ir kitų Artimųjų 
Rytų naftos šaltiniai. Ar jie Sovietams nerūpi,

I ar nebus noro ir prie fų prieiti? Bevalgant juk 
visada apetitas padidėja Taigi, klausimą gali
ma laikyti ir galutinai ir dar negalutinai iš
spręstu. Žinoma, ir eventualūs tolimesnieji So
vietų benzino siekimai gali pavykti taikos ir su
sitarimo būdu Bet gali ir kitaip būti.

Betgi benzinas tai šitoje vietoje, kaip jau 
minėjau, dar toli gražu nėra viso ginčo svar
biausias ar bent vienintelis objektas. Iranas yra 

tramplinas dideliems šuoliams
į plotį ir erdves. Per Iraną galėtų Sovietai pa
siekti Persijos įlanką. Vadinasi, per Iraną ga
lėtų Sovietai įkūnyti ilgų amžių Rusijos sva
jonę — gauti visai laisvą išėjimą į plačiuosius 
vandenynus. O nuo šito tikslo siekimo juk Ru
sija per amžius neatsisakė. Tai kažin ar dabar 
galės atsisakyti. O jei rusai pasiektų Perisijos 
įlanką, tai kas būtų su anglų laisvaisiais keliais 
į Indiją ir kitus Tolimuosius rytus? Kita vėl 
vertus, tada Sovietai atsidurtų Indijos pašonėje. 
O ten ir be to jau gan karšta košė verda, ku
rią visvien reikės anglams srėbti.

Ir tai dar ne viskas Rusai, pasistūmėję Ira
no link, gauna ir kitą ..kozerį“. Sovietai prade
da „kalbinti“ Turkiją iš dviejų pusių: ir iš Kau
kazo ir iš Balkanų (Bulgarijos). Visą tą reikalą 
amerikiečiai puikiai supranta ir labai jautriai į 
visus klausimus reaguoja. Jeigu didžiausias pa
saulio laivas „Missouri“ vežė mirusiojo turkų 
pasiuntinio kaulus į Istambulą, tai visiems la
bai aišku, kad tie kaulai amerikiečiams ne tiek 
buvo reikalingi, kiek turkams „Missouri“ at
plaukimas. Sovietai tokias mirusiųjų keliones, 
tur būt, taip pat kitaip supranta, negu papras
tas laidojimo iškilmes. .

Tai vai kaip atrodo Irano klausimas be 
skraistės. Dabar lieka tik kiekvienam skaity
tojui pačiam nuspręsti, ar jis jau yra galutinai 
baigtas ar teks pasauliui vėl prie jo grįžti.

Karo nuostoliai popieriuje
Berno pranešimu, Šveicarijos informacijos ir 

statistikos Biūras patiekia įdomius nuostolių 
duomenis, kuriuos turėjo žmonija antrame pa
sauliniame karę. Anksčiau min. Stelinius be
veik tokius pat skaičius yra patiekęs.

Karo nuostoliai:
žuvo frontuose . . . 14,5 mil.
nužudyta ..................5,5 mil.
užbombarduota . . 3,0 mil.
žuvę KZ lageriuose 11,0 mil.

Viso 34,0 mil.
Karo aukos:

invalidų...................30,0 mil.
tremtinių .................15,0 mil.
benamių...................21,0 mil.

Viso 66,0 mil.
Sunaikinta namų:

privačių pastatų . . 32,0 mil. 
viešų statybų . . . 18,0 mil.

Viso 50 0 mif.
Sunaikinta 666.000 automobilių, 5—6000 preky

bos laivų (30 mil. tonų).

Jonas Rimašauskas

Kun. Alfonsas Lipniūnas
(Vieneri metai nuo jo mirties)

Pilkos kalinių gretos žygiuoja pro kaceto 
vartus iš darbą — klumpių taktas į gatvės grin
dinį — ir tas neritmingas, nuovargis ir badas iš 
visų jau baigia išspausti paskutines jėgas. Prie
kinėje gretoje priešais mane žingsniuoja ir ku
nigas Alfonsas Lipniūnas. Tiesa, šiuo vardu jo 
čia niekas nevadina, jis ant savo krūtinės turi 
kalinio numerį 21.332 — jis atstoja Alfonsui ir 
vardą ir titulus. Vargšas Alfonsas — kaip gailą 
mums jo: jis gavęs tokias dideles klumpes, kad 
einant pakelti nuo žemės kojų nėra galimybės, 
jam jos tuojaus nukrinta ...

— Kojas aukščiau, prakeikti kalės vaikai, — 
sušunka mūsų kolonos vyresnysis ir kaž kokiu 
kirvakočiu patraukia keliolikai kalinių per pe
čius. Visi pasileidžiame bėgte. Alfonsas ir čia 

‘ orentuojasi, jis tik pasjlenkia ir netikėtai dings
ta iš mano akių. Pagaliau atrandu jį atsįrėmusį 
į gretimojo barako sieną:

— Kaip spėjai taip greitai pasprukti? — 
klausiu Alfonsą.

Jis žiūri į majio akis ir šypsosi:
— Jei nori, ir tave pamokysiu, tiesiog už- 

patentuotinas išradimas ...
— Nejaugi?...
— Tu nežinai, kaip nuo lazdos galima grei

tai pasprukti, klumpes į rankas susičiupus — 
pats gi matei, jau šiandien vos, vos m kliuvo, 
— sako/kunigas Alfpnsas.

Iš Lietuvos važiuodami sėdėjom greta vie
nas kito, Tilžės teismo kalėjime ant vieno čiu
žinio miegojome, pagaliau jau kacete gavome 
gretimus eilinius kalinio numerius (jo 21.332, 
o mano 21.333), o pagaliau ir į bendrą darbo 
koloną pakliuvome abu. Alfonso aš niekada 
nemačiau nusiminusio, jis visuomet buvo kupi
nas naujų sumanymų ir galimybių: gal nebūsi
me čia, šiame 20-tojo amžiaus pragare, sunai
kinti, išvaryti pro krametorijaus kaminą. Gal 
ir visai netolimoje ateityje ir mes išvysime lai*; 
vę, išvysime mielą Lietuva... O Alfonsas ir 
tesvajojo apie Vilnių, Aušros Vartus, ir savo 
fiv. bažnytėlę ...

I Prisimenu šiandien, kai kartą, išvydęs jo 
veide susirūpinimą, paklausiau jį:

— Kunige, kas jums — gal sirguliuoji kar
tais?. ..

‘— Ne, — atsako jis, — šiandieną ir man su 
kirvakočiu kliuvo į dešinę ranką, net kastuvo 
nebegaliu pakelti...

— Sakyk, ar tu nepyksti ant šitų visų žmo
gžudžių?. ..

Jis pastato akis.
— Ne, Joni, aš nepykstu, tose šliaužiojan- 

čiose būtybėse žmogus jau yra išgęsęs, liko tik 
baisūs griaučiai, žmogaus paveikslo, o ant tokių 
pykti mes neturime teisės ...

— Žmogus... bet kur jis, nejaugi ji* dar 
ateis...

— Taip, jis tikrai ateis, mes tai turime ir 
iki pačios mirties nešioti savo krūtinėse, kitaip 
ir mūsų tikėjimas Tėvynės gražesne ateitimi 
būtų beprasmis ir tuščias, — atsako jis man.

— Joni, šiandieną stovykloje mirusiųjų net 
417, — kalba kun. Alfonsas, — o ryt ir vėl iš 
naujo pasipuoš krametorijus naujomis virtinė
mis lavonų. Į ten kandidatais ir keliolika lie
tuvių, juos reiktų aprūpinti...

Aš suprantu, ką tuo Alfa man nori pasa
kyti. Aš suspaudžiu jo ranką — tai ženklas, 
kad jam padėti esu visuomet pasiruošęs.

Naktis. Mūsų miegamosios patalpos kampe, 
prie keturių taburečių pagalba paruošto alto
riaus, kalinio rūbe kun. Alfonsas Lipniūnas 
laiko šventas Mišias. Jis prisimena tuos, kurie 
vardan naujo žmogaus ir geros valios čia yra 
atidavę paskutinį savo kraujo lašą ir net gy
vybę ...

Rytas. Pasigirsta trimitas. Tūkstantinės ka
linių masės išžygiuoja į darbus. Išžygiuojame 
ir mes, mano ausyse skamba kun. Alfonso žo
džiai:

— Jei neturėsiu galimybės aš pakliūti šian
dien į ligoninę — pasistenk ten nueiti tu. Ban
dyk, tuojaus pasigirdus pietiniam signalui. Kol 
kolonos susigrupuos grįžimui — būsi jau su
sitvarkęs, aš tuo metu jiems išrišiu ir pasi
melsiu ...

Tūkstančiai visų tautybių dvasiškių yra pe
rėję per nacių kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas, tačiau tuos, kurie ten būdami laikė

slaptas Mišias ir, patys statydami save į mirties 
pavojų, lankė mirštančius savo likimo draugus, 
teikdami jiems paskutinį dvasinį patarnavimą, 
mes suskaičiuosime ant vienos kitos rankos 
pirštų. Jų tarpe pirmose eilėse buvo lietuvis, 
ir tai buvo kun. Alfonsas Lipniūnas. Ten, kur 
negalėdavo nueiti jis pats su Komunija, — pa
vesdavo savo artimiesiems draugams, nors jie 
ir nebuvo dvasiškiai.

1945 metų sausio 30-toji diena. Stutthofo 
kone, stovyklos kaliniai evakuojami. Vos iš 
vietos bepajudančių kalinių masė traukia Po
meranijos lygumomis. Įnirtę sargybiniai daužo 
nusipulsių galvas šautuvų buožėmis, o negalin
čius paeiti pribaigia šūviais. Tada dar pusgyvį 
nelaimingąjį pastveria už skyerno šuo ir keletą 
metrų pavelką į šalį nuo vidurio vieškelio. Tą 
dieną iš savo gretų mes netenkame per 90 — tį 
savo likimo draugų. Lietuvių jų tarpe nebuvo. 
Vakare poilsiui esame patalpinti į kažkokią mo
kyklos patalpą, daugelis jau ir mūsų baigia pra
rasti paskutines jėgas.

Tik staiga prasiveria mūsų patalpos durys 
ir pro jas iš tamsaus prieangio su didžiuliu ga
balu duonos įsmunka gal šešerių metų mergaitė. 
Mes nustembame:

— Kaip tave sargybinis čia įleido? — klau
siame ją.

— .Jis nematė... jis ten ... — ir ji savo 
laisva kairiąja rodo į gatvės pusę. Reiškia, jis 
buvo nutolęs nuo mūsų durų.

— Kas tave čia siuntė, mergyte?, — teirau 
jamės.

— Mama, — atsako ji kraipyta lenkų, bet 
už tai gryna kašubiečių tarme: — ji manęs ten 
gatvėje tebelaukia...

Mergaitė jau buvo beišbėganti. Ją nutveria 
ant savo rankų kun. Alfonsas. Nenusigąsta, ji 
tik žiūri į jo akis ir nežino, ką besakyti.

— Palauk, aš tau turiu šį tą duoti, — sako 
jai Alfonsas, — ir jis, nusegęs nuo savo kalinio 
rūbo kaž kurio šventojo medalikėlį, prisega prie 
mergaitės krūtinės.

— Nepamesk, paduok mamai pasaugoti, jis 
tau padės būti gerai tavo tėvynės dukterimi...

Mergaitė išskuba. Mes girdime, kaip kažką 
keikdamas murma sargybinis. Pastebėjo, bet 
nejau šaus — vaikas...

Kun. Alfonsas su didžiausia dovana — pus
kepaliu duonos ateina prie mūsų ir pasidalina 
su visais lygiomis dalimis. Tiesiog šventė...

Pagaliau 1945 m. kovo 12-tO6 dienos rytas. 
Mes jau esame laisvi Kuklioje Pucko bažny
čioje prie didžiojo altoriaus, ant kalinio rūbų 
užsidėjęs bažnytinius, žengia kun. Alfonsas. 
Bažnyčioje tik iki 20 asmenų — visi kaliniai: 
daugumoje lietuviai. Tai pirmosios laisvos kun. 
Alfonso Lipniūno Mišios. Lauke, tuojau pat už 
bažnyčios durų, šventoriuje, prunkščia bolše
vikų arkliai, keikiasi „išvaduotojai“. Civilių gy
ventojų nesimato. Bijo pasirodyti..

Šį momentą mes meldžiamas už savo mielą 
Lietuvą, nėra maloni mums laisvė, ji nėra to
kia, apie kurią mes esame svajoję anose sun
kiose valandose. Kaip dažnai kažkokis nerimas 
suspaudžia širdį daug skaudžiau už kalėjimų ir 
kacetų retežius... Jis spaudžia mus ir šiandien. 
Mes jaučiame visi, kad ne visas aukas* dar su
dėjome. kad skausmo ir nerimo dar ištisos ma
rios prieš mūsų akis.

Lietuva dar nėra laisva ...

1945 m. kovo 28 diena. Į Pucko užkrečia
mųjų ligų ligoninės ambulatoriją įsmunka Dr. 
A. Kučinskas. Jis pripuola prie manęs ir, nut
vėręs rankas, savo skruostus įremia į mano pe
tį. Aš išgirstu jo duslų balsą:

— Alfa ...
Supratau!...
Beprotiškai nutraukęs nuo savęs baltą cha

latą ir vos suspėjęs paduoti greta stovinčiai se
seriai rankoje laikytą švirkštą, pasileidžiu laip
tais į gatvę. x

Už poros minučių prieš mūsų akis kun. Al
fonsas Lipniūnas. Jis miręs. Tačiau netikiu, 
suspaudžiu jojo dešinę ir, rodos, pulsas veikia, 
kaip ir veikęs, o veidas besišypsąs ir akys dar 
visai neužsimerkusios žiūri į mus, žiūri į savo 
likimo draugus, stovinčius čia pat prie jo su 
didžiausiu skausmu krūtinėse ir ašaromis akyse. 
Jis žiūri, ir rodos, netiki, kad mes esame tie 
patys, kurie didžiausiomis skausmo valandomis 
buvome kartu su juo — o jis, Alfonsas Lip
niūnas, niekada nepalūžęs ramindavo mus ir da
lindavosi viskuo, dalindavosi ir kąsniu duonos 
ir žodžiu ...
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Ar garbinga ir ar verta imtis amato?
Julius Sakelė

Šitie abu klausimai! ar garbinga ir. Iš viso, 
ar verta (ar apsimoka) mokytis amato ir prak
tiškai juo bandyti verstis, daugeliui tremtinių 
lietuvių sudaro daug ir labai rimto galvosūkio. 
Juk šiandien pakankamai paaiškėjo, kad trem
tiniai turės imtis kurio nors naudingo darbo. 
To reikalauja ir alijantų karo valdžia ir Unra 
Tik gal vienur griežčiau, kitur dar lyg ir del
sia. Vienas betgi čia yra labai geras dalykas, 
kad leidžiama, duodamas laikas ir sąlygos pa
sirinktam darbui pasiruošti. Tačiau dėl to be
simojo darbo pasirinkimo susidaro daug sun
kumų. Daug kas iki šio laiko buvo pratęs i 
amatą žiūrėti, kaip į fizinio, paprasto darbinin
ko darbą, kurio bent kiek* apsišvietęs žmogus 
gali tik iš bėdos/ tik didelio vargo ar kitokių 
nesėkmių prislėgtas imtis. Būdavo it tokia ne
rašyta taisyklė: kam nepasiseka tapti inteligen
tu, tas griebiasi amato. Tatai turėdmas gal
voje, nevienas lietuvis ar lietuvė tik labai „at
žagariai“ slinksta prie pamato. Taip galvoda
mas ne viena gali padaryti savo gyvenime di
delę ir sau žalingą klaidą, kurią teks

labai skaudžiai apgailestauti, bet pataisyti 
jau nebebus laiko.

Todėl apie amatus šiandien reikia labai rim
tai pagalvoti ir pasistengti išsiaiškint) visas net 
ir mažiausias smulkmenas Visų pirma tenka 
čia priminti seną taisyklę, kad joks sąžinirigas 
darbas niekam gėdos nedaro. Priešingai, visada 
susidaro nejaukus ar net įtartinas Įspūdis, kai 
stiprus, apsišvietęs ir dar gabus žmogus nieko 
aiškaus neveikia, o .vien skundžiasi neturįs jam 
atitinkamo darbo.

Tad pirmas klausimas
w kas yra amatas?

I šį klausimą, teoretiškai imant, nėra taip 
lengva visai griežtai atsakyti. Ir tai dėl dviejų 
priežasčių. Iš vienos pusės, amatininkas daž
nai, bent išoriniai žiūrint, sudaro panašumo į 
kvalifikuotą fizinio darbo darbininką Kita vėl 
vertus; amatininkas sudaro ir biznierio. įmonės 
vedėjo, pramonininko {Spūdį. Kaip gi iš tikrų
jų yra? f .

Žinoma, reikia tučtuojau pripažinti, kad 
amatininkas privalo turėti didelius savo nuo
savų rankų sugebėjimus. Jis privalo mokėti 
puikiai operuoti savo rankomis ir pirštais. Be 
šitokio sugebėjimo jis nebus amatininkas.

Tačiau rankų iy pirštų miklumas nė vieno 
žmogaus dar nėra padaręs paprastu darbininku. 
Tik pažiūrėkime į gyvenimą. Štai tokių me
niškų profesijų žmonės, kaip smūikininaki, pia
nistai ir kitų muzikaliųjų instrumentų virtuozai, 
ar jie galėtų nors sekundę be rankų ir pirštų 
aukščiausio miklumo apsieiti? O garsieji dak- 
tarai-chirurgai ir neturi būti rankų ir pirštų mi- 

.Jdumo virtuozai? Tad aukštai išlavinta ir to
bula rankų ir pirštų technika nė vieno žmogaus 
nedegraduoja i paprastojo darbo darbininkų 
eiles. Priešingai: jį iškelia ir išskiria iš visų 
tarpo. Bet rankų ir pirštų miklumas dar nepa
daro iš žmogaus amatininko, kaip lygiai nepa
daro nei garsaus chirurgo ar pianisto. Amati
ninkas turi būti taip pat

Čia pat Kučinskas. Žukauskas, Šapalas, čia 
pat ir Yla. vilnietis rašytojas Mackonis. Čia pat 
visa eilė kitų — jie visi netiki, kad Alfonsas 
jau yra išsiskyręs iš mūsų tarpo, mes netikime, 
kad jis jau nesugrįš į Lietuvą — į jos Vilnių ...

Kun. Alfonsas Lipniūnas mirė 1945 m. kovo 
28 d. 12 vai. dienos, dar kaliniu būdamas užsi- 

, krėtęs dėmėtąja šiltine. Širdis ir visas organiz
mas jau buvo taip nuvargęs, kad jokia pagalba 
buvo nebeįmanoma.

1945 m. kovo 31 diena — Didysis Šeštadie
nis. Šiandieną laidojame Kun. Alfonsą Lip- 
niūną. , *

— Karstui nuvežti į kapines mes jau vežimą 
parūpinome, — sako mūsų globėjai ir prieteliai 
kašubiečiai.

— Ne, mums nereikia vežimo — šito asmens 
palaikus juodame karste ir tolimiausią kelią mes 
nešime ant savo pačių. Jis mums niekada ne
bus per sunkus, — atsakome.

— Jis nebus sunkus, taip kaip tas vargas, 
kuriuo dalinomės su velioniu kun. Alfonsu, — 
priduria kažkas. \

Suskamba varpai — juodą karstą paremia 
savieji pečiai — visi Stutthofo kone, stovyklos' 
kalimai — įkaitai. Prieky tarp bažnytiniu ve- 
fiavų — prof. Kun. Stasys Yla. Tai pirmąsis 
kunigas gal visoje Pomeranijoj, kuris pačiame 
atėjūno siautėjimo įkarštyje išdrįsta su visa 
procesija eiti miesto gatvėmis į kapines, paly
dint savo bendros buities kolegą į amžinojo 
poilsio vietą...........

Prie duobės prdf. kun. Ylos atsisveikinimo 
žodis ir lietuviškoji „Marija, Marija“ ... Dar 
momentas — ir naujas smilčių kapas išdygsta 
Pucko kapinėse. Ir taip nesinori atsitraukti nuo 
čia, rodos, kad ne visos godos dar yra išsaky
tos, rodos, dar daug daug palikę kažko krūti
nėje, ką norėtųsi pasipasakoti mielajam Alfon
sui — tačiau ... mus skiria sluoksnis geltono 
•mėlio....

Ne — mes klystame! Mus niekas neskiria. 
Mus jungia didis troškimas — Laisvės Troški
mas. Kol jis degs mūsų širdyse, mes ir su su
klupusiais draugais gyvensime kartu ...

1945 metų vasara. Mudu su Rapolu Macko- 
ata kas vakaras išeiname į pajūrį. Ten aplan- 

kūrybingas Žmogus, 
kaip yra kūrybingas pianistas ar chirurgas. 
Amatininkas privalo sugebėti padaryti vieną 
ar kitą daiktą ne tik pagal jam duotus nurody
mus, planus ar pavyzdžius, bet ir pats privalo 
sugebėti kurti pavyzdžius, išrasti naujus mo
delius: Va, kaip tik šitas kūrybingumas ir yra 
pats svarbiausias amatininko požymis, o taip 
pat jo ateities gerų perspektyvų laidas: nes tai. 
kas nėra kūrybinga, kas yra šabloniška — pa
darys ir kvalifikuotas darbininkas arba, masi
nės gamybos atveju, gera mašina. Tik origina
laus daikto, kur yra įdėta individualė kūryba, 
kur yra atsižvelgta į užsakytojo individualinį 
skonį, nepadarys nei mašina nei kvalifikuotas 
darbininkas. Tokį originalų daiktą gali sukurti 
tik amatininkas ir tik tas amatininkas, kurs yra 
tikras savo srities meisteris.

Taigi matome, kad amatininkas nėra nei pa
prastas, nei kvalifikuotas fizinio darbo darbi
ninkas, bet jis yra aukštai kvalifikuoto rankų 
ir kūrybinio proto darbo junginys. Tokį jun
ginį mes randame ne vien tik pas amatininką. 
Tam tikra prasme toks junginys turi būti pas 
kiekviepą diplomuotą inžinierių. Menkas tas 
inžinierius, kurs" moka tik darbą nupasakoti, o 
pavyzdžio atlikti negali. Todėl neretas atsiti
kimas užsienyje, kad aukštos kvalifikacijos ama- 
tininkas-meisteris (jei jis yra dar pakankamai 
jaunas) pakopia i aukštosios mokyklos studijas 
ir tampa inžinierius. Tik inteligentingam (bai
gusiam vidurinį mokslą) žmogui amatas Jokiu 
būdu neužkerta kelio kilti į aukštesnį kūrybos 
ir išsilaisvinimo laipsnį. Priešingai tam kilimui 
pagrindinai, praktiškai, gyvenimiškai paruošia. 
Žinoma, taip esti ir taip gali būti ne kiekvieno 
amato srityje. Bet ne kiekvienas amatininkas 
to ir siekia. Čia man buvo svarbu pabrėžti, kad 

amatas nėra „karjeros palaidojimas“.
Bet tai dar ne viskas. Amatas, kaip jau mi

nėjau, turi panašumo ir | biznį, o amatininko 
dirbtuvė gali daryti pramonės įmonės įspūdį. 
Tačiau reikia tučtuojau pasakyti, kad amatinin
kas yra panašus J biznierių — prekybininką ne 
todėl, kad jis už savo darbą gauna atlyginimą. 
Juk atlyginimą gauna, ir advokatas, ir gydyto
jas, ir visų kitų profesijų žmonės — jų biz
nieriais niekas nevadina. O amatininkas yra 
taip pat ir biznierius. Kodėl gi? Todėl, kad 
jis turi pirkti žaliavas ir jas perdirbti į gatavus, 
vartojimui tinkamus gaminus. Amatininkas pri
valo kalkulioti. Jis privalo apskaičiuoti, kiek 
jam kainuoja žaliava, kiek- jo ir jo padėjėjų 
darbas, .kiek kainuoja jo įrankių, o gal ir maši
nų, nusidėvėjimas ir po kiek jis gali savo ga
minį parduoti. Jis privalo žinoti, kur ir kada 
jis pigiausią, bet gražiausią žaliavą gali nusi-. 
pirkti, kaip ir kur jis geriausia gali savo gami
nius parduoti. Tuo būdu

amatininkas yra drauge Ir prekybininkas.

Jei amatininkas neturės pakankamai gero pre
kybininko savybių, tai jis žus. Amatininkas gali 
būti ir puikiausias savo srities specialistas, bet 
be prekybinių sugebėjimų jis neturės ne tik

J. Augustai tytė-Vaičiūnienė

Vėjas nuo Baltijos pučia, 
Debesys atneša kraujo lašus ... 
Žemėj griuvėsiai, žemėje tuščia — 
Liepsnos nulaižė mūsų namus.

Styro prie pirkios pamato seno
Apdegusios kriaušės liemuo...
Kur kartų kartos lietuvių gyveno —
Liko kertinis akmuo.

Naktimis ištremtieji pareina —
Iš raistų, iš girių, iš žemės gelmių...
Ir vėliavą kelia su daina
Į nesugriaunamus bokštus pilių.

Atspėja joj slaptąjį žodį,
Kad rausvas žiedelis obels,
Lapeliai žali ir ūgeliai geltoni
Iš apdegusio liemenio greit pasibels...

Kad vėjai vakariai pakilo,
Nešiodami debesys naujo lietaus,
Šaukliai pasirodė pakrantėmis Nemuno žilo...
Bet kas tas skriaudas benuplausllt 

kome ir mūsų mielą Alfonsą. Mintimis bėgame 
į netolimąją praeitį, į tuos sunkius iš gyventus 
momentus — prieš akis niekada nepalūžtąs kun. 
Alfonso veidas. Jis ir dabar nuramina mus.

— Aš žinau, — sako rašytojas, — tada, kai 
į laisvą Tėvynę parsivešime Alfonso palaikus 
paguldyti juos šalia Basanavičiaus palaikų, Vil
nius tokių iškilmių nebuvo matęs, kokias matys 
tada ... Jį visi mylėjo, jį visi pažino, jį visi dar 
ilgus metus minės ir tas minėjimas eis iš kartos 
į kartą ...

Man prieš akis iškyla du charakteringi kon
trastai. Tai Alfonso Lipniūno numeriai. Vie
nas iš jų ten kacete kalinio Nr. 21.332, kitas 
čia kapinėse kapo Nr. 361. Vienas ir kitas iš 
jų mums kalbą tą patį didį ir brangų visai lie 
tuvių tautai vardą:

— Kunigas Alfonsas Lipniūnas. 

pelno, bet nesuves ir galų su galais. Taigi, ama
tininko dirbtuvė yra puiki biznio mokykla. 
Amatininko dirbtuvė yra dar ir todėl puiki 
biznio mokykla, kad joje Inažame maste pasi
taiko kuone ne visos tos problemos, kurios yra 
didelėje pramonės įmonėje. Tik didelėje pra
monės įmonėje mastas yra toks didelis, kad 
pradedančiam yra ne visada lengva susigaudy
ti, kokie reikalai su kokiais kitais reikalais yra 
susiję, kokios įtakos jie vieni kitam turi. Di
delėje įmonėje tik šefas ar direktorius viską 
aprėpia, viską mato. Gi dirbdamas kuriame 
pors skyriuje ilgai sugaiši, kol pradėsi visos įmo
nės prekybiniuose reikaluose susigaudyti. To
dėl nenuostabu, kad gyvenimo praktikoje nebe 
vienas .gabus ir apsukrus amatininkas išaugo į 
stambius biznierius, o vietoje jo kuklios ama
tininko dirbtuvės atsirado šauni pramonės 
įmonė.

Tačiau kalbant apie galimumus iš amatinin
ko pasidaryti pramoninku, reikia

saugoti vienos klaidos, 
kuri visus mūsų samprotavimus apie amatus 
paverstų niekais. Šita klaida būtų galvojimas, 
kad kiekvienas amatas gali virsti pramone, kad 
kiekvieną amatą gali pavaduoti mašina — pra
monė. Kitaip sakant, čia atsistoja klausimas, 

ar pramonė gali atstoti amatus?
šitas klausimas yra labai rimtas.. Jeigu pramo
nė gali nukonkuruoti amatus, jeigu pramonė 
gali išstumti amatininkus iš jų darbo ir gyveni
mo, tai amato imtis tikrai nevertėtų, tai moky
tis amato būtų klaida. Pagaliau ir visuomeniš
kai žiūrint, amatas atrodo nenaudingas. Juk 
pramonė, mašina visada greičiau ir pigiau pa
gamins, negu amatininkas. Tai kam gi reika
lingi tie amatininkai? Va, šitas klausimas ir 
vienoks ar kitoks į jį atsakymas gali daugeliui 
žmonių supainioti jų nusisitatymą ir planus. 
Todėl reikia žinoti, kad yra trys amatų grupės.

Vienus amatininkus fabrikas
gali Ii darbo Išstumti.

Tai tokie amatai, kurie gamina mašininės gamy
bos prekes, pavyzdžiui, batus, baldus, drabu
žius, baltinius ir panašias reikmenis. Šioje sri
tyje amatininkas bus reikalingas tik dviem at
vejais. Pirmu atveju kaip pataisytojas sugedu
sių daiktų. Tokio taisytojo perspektyvos tai
kos metu gali būti ir menkesnės. Jei gamyba 
atpinga, tai žmonės labiau yra linkę pirkti nau
ją daiktą, negu duoti seną taisyti. Antru atvej*i 
amatininkas bus reikalingas tiems labai išle
pinto skonio žmonėms, kruie turi pakankamai 
pinigų ir nori turėti daiktą, pagaminą pagal jų 
nurodymus, pagal jų individualų skonį. Tai In
dividualios gamybos aniatininkų sritis. Kiek 
tokių amatininkų gali būti reikalinga, priklauso 
nuo vietos gyventojų turtingumo ir jų pažiūrų 
| skonį. Via dėlto labai plati darbo sritis čia 
vargu ar gali susidaryti. Apskritai, dėl šios 
amatų grupės reikia štai kas pasakyti. Tam, kad 
fabrikas išstumtų amatininkus, reikia kad būtų 
sąlygos tiems fabrikams atsirasti arba kad būtų 
palankios sąlygos tiems daiktams iš kitur at
vežti. O esant pakankamai fabrikų ar gatavų 
daiktų, vis vien tos srities amatininkai lieka 
reikalingi, kaip taisytojai ar Individualios ga
mybos amatininkai. Taigi ir šioje srityje ama
tų žlugimą sunku sau įsivaizduoti.

Antra amatininkų grupė yra ta, kur fabrikas 
jokiu būdu

negali amatininko išstumti.
Tai visa eilė statybos amatų. Mūrininkas, be- 
tonuotojas, krosnininkas, centralinio šildymo 
įrengimo, elektros instaliacijos, kanalizacijos, 
vandentieko įrengimo amatininkai, tinkuotojas, 
dažytojas, stogadengis ir pan. Čia fabrikas nie
ko nepadarys. Toliau kosmetikos amatai (vy
rų ir moterų šukuotojai, kirpėjai ir šiaip įvairus 
„grąžintojai“), čia plati ir gan dėkinga dirva. 
Fabrikas čia bejėgis. Žemės ūkyje taip pat su
siras daug amatų, kurių fabrikas ar mašina ne
begali pavaduoti — arklių kaustytojai Ir pana
šiai. Taigi, yra labai plati amatų sritis, kur yra 
nuolat bus vis daugiau gerų amatininkų reika
linga.

Pagaliau trečioji amatų grupė yra ta, kur ne 
tik fabrikas negali Išstumti amatininkų, bet kur 

fabrikas be amatininko negali apseiti.
Čia pirmoje eilėje atsiminkime, kad nė vie

nas fabrikas be gero, aukštai kvalifikuoto meis
terio apsieiti negali. Vadinasi, ir tie fabrikai, 
kurie žiauriai konkuruoja amatininką, patys yra 
būtinai amatininkų reikalingi. Toliau fabrikui 
labai reikalingi amatininkai taisytojai. Jeigu pi
lietis žinos, kad jo nupirktos mašinos niekas ne- 
galės-nemokės pataisyti — vargu ar jis ją pirks. 
Pavyzdžiui, žemės ūkio mašinos, siuvamos ma
šinos. radijo aparatai, įvairūs lengvi ir sunkūs 
automobiliai, dviračiai ir 1.1. Taigi, čia fabri
kui kaip tik reikalingi amatininkai tam, kad jis 
galėtų kuo daugiau savo gaminių vartotojui 
parduoti. Ir labai dažnai, naujam išradimui rin
koje pasirodžius, atsiranda reikalas ir naujų 
amatininkų. Artinpausias čia pavyzdys radijo 
aparatai ir įvairus elektrinio kaitinimo aparatai. 
Tad juo daugiau fabrikas gamins visokių naujų 
išradimų, juo daugiau visokių naujų išradimų, 
juo daugiau visokių arnatininkų-taisytojų bus 
reikalinga. O juk labai ne retas atsitikimas, kad 
tas amatininkas — taisytojas, kurs nuolat prak
tikoje su tais daiktais susiduria, kurs nuolat

stebi jų trūkumus ar net klaidas, gali lengvai 
surasti patobulinimo būdus ar net visai naujus 
išradimus padaryti.

Tuo būdu matome, kad amatams pavojus 
iš pramonės pusės nėra jau toks didelis, kaip 
kartais į reikalą neįsigilinus gali atrodyti. Antra 
vertus, amatas duoda daug progų pasireikšti 
inteligentiškai iniciatyvai ir atidaro kelią į dva
sinę ir medžiaginę pažangą. Amatas išmoko 
žmogų apdairumo ir savarankiškumo. Kas nuo
širdžiai imsis amato, tas svetur būdamas gar
bingai pelnysis pragyvenimą, o Lietuvon sugrį
žęs labai vertingai galės prisidėti prie ekono
minio ir kulūrinio jos atkūrimo.

Butų problema
Anglijoje ir kitur

Pokario pasaulis, o ypatingai tie kraštai, ku
riuos nusiautė karo audra, pergyvena aštrią bu
tų krizę, šis reikalas yra ypač jautrus Angli
joje, kaip vienoje karą laimėjusių pusėje, ne
kalbant apie SSSR ar Vokietiją. Keliaudami 
per vokiečių vakarines sritis ar Ruhro anglių 
baseiną, mes galime suprasti, kokie didžiuliai 
uždaviniai laukia vokiečių tautą netolimoje 
ateityje. Taip pat ir USA aštriai susiduria su 
butų problema, nors šioje užjūrio galybėje ne
buvo jaučiama tiesioginiai karo veiksmų. Pra
nešimuose iš už Atlanto dažnai pabrėžiama, kad 
Amerikoje trūksta butų 5 mil. gyventojų.- Ang
lija, spręsdama Šį reikalą, bendradarbiauja su 
Anglijos spauda.

Galima prileisti, kad Darbo partijos laimėji
mas praėjusių metų rinkimuose, didele dalimi 
priklausė nuo pažadų teigiamai ir radikaliai Iš
spręsti šią sunkiausią krašto problemą. Anglija 
jau prieš šį karą turėjo didelį butų nepriteklių, 
bet po didžiųjų orinių puolimų, šis klausimas 
tapo dar aktualesnis. Suprantama, kad tokį su
dėtingą uždavinį sprendžiant, jo nagrinėjime 
dalyvauja visos krašto partijos ir imperijos 
spauda. .Aišku, kad nuo vienokios ar kitokiom 
šios linkmės nukrypimų, priklausys tiek krašto 
gyventojų sveikata, tiek lygiai jų nuotaikos bei 
gerbūvis ir praturtėjimas. Anglijojezir šiandien 
vyrauja patarlė, kad „Mano namai — mano pi
lis“.

Parlamente besitęsiant debatams, spauda pa
deda vyriausybei ieškodama pavyzdžių,- kaip šis 
Reikalas kitur išspręstas ar sprendžiamas. 1945 
m. lapkričio mėn. populiariame dienraštyje 
„Daily Miror“ šie klausimas buvo apartas, ne
siūlant konkretaus recepto. Numeryje 13062, 
laikraštis duoda reportažą iŠ Švedijos, kur, ko
respondento nuomone, butai yra jaukūs ir su 
visais patogumais. Štai aprašymas. Sven Karl- 
son yra vidutinis tarnautojas vienoje Stokholmo 
kolektyviniame name. 3-ims valandoms praė
jus, kaip Jis gavo žinią apie žmonos mirtį, na
mų prižiūrėtoja jam pažadėjo suteikti visoke
riopą pagalbą, vaikus prižiūrint.

Ištisą rnėneeį jo vaikai buvo globojami vai
kų darželio personalo, kuris juos maitino, prau
sė, sekė pasakas — normaliai atliko visa tai, ką 
daro motina, šis pavyzdys rodo kolektyvinių 
namų pagalbos organizaciją ir šios srities pa
žangą. švedų „kolektyviniai namai“ yra par 
prasti blokai. Jie išdėstyti patogiai vienas prie 
kito. Viename jų yra aukštas, skirtas sociali
nėms tarnyboms.

Pusrūsyje yra bendros virtuvės ir skalby
klos. Parteryje yra vaikų darželio patalpos ir 
kolonialų prekių krautuvė. Pirmame aukšte gy
vena auklės ir patarnautojos. Viršutiniame 
aukšte yra paliktos patalpos paauglių klubui. 
Kai kur gyvena ir gydytojas. Tokiuose na
muose socialinių reikalų ir butų kainas kontro
liuoja patys nuomininkai. Kiekvienas nuomi
ninkas turi balsavimo teisę renkant atsakingus 
kolonijos komiteto pareigūnus ir visos organi
zacijos centro pareigūnus, kurie rūpinasi geru 
jų reikalų tvarkymu. Paimkime kitą pavyzdį, 
ponų Berg šeimą. Jis — jaunas architektas, ji 
— prekybos įstaigos tarnautoja. Juodu turi 2 
vaikus: vienas — 3, antras — 5 metų amžiaus. 
Rytą, išeidami į darbą, vaikus jie perduoda 
-auklėtojai Gretai. Aukšto vyresniajai jie pa
lieka raštelį, prašydami sutvarkyti jų butą. Va
kare 5,30 vai. juodu grįžta ir pirmoje eilėje per
žiūri valgiaraštį. Pasirinkus tai, kas patinka, 
ponia Berg ima valgį į butą. Pavalius p. B. eina 
į vaikų darželį, paima vaikus, kurie jau būna 
pavalgę vakarienę su savo aukle. Jeigu jie turi 
reikalų vakare mieste, tad belieka pranešti bū- 
dinčiai, kuri laiks nuo laiko pažiūri likusius 
kambaryje vaikus. Jeigu atsitinka, kad jie ne
grįžta visą naktį, tad tuo atveju vaikai lieka 
miegoti su auklėmis atskirose vaikų darželio 
patalpose.

Išlaidos už šiuos patarnavimamus yra labai 
žymios, jeigu tai palyginti su britų gyvenimo 
standartu.

Vaikų darželio auklėtojos yra kvalifikuotos 
seserys — instruktorės. Jos vaikams nudaro są
lygas, kad jie būtų patenkinti. Jie mokomi 
žaisti, dainuoti tautines dainas, mokomi alfabe
to ir pasakoti pasakas. Gražiam orui esant, Jie 
išeina pasivaikščioti į užmiesčio miškus. Tokios 
puikios sąlygos yra Švedijoje, kuri jau beveik 
du amžius nekariavo, o prekiavo. Iš Anglijo! 
spaudos balsų nematyti, kad jie eitų šiuo keliu.

(Pabaiga 7 pusi.)
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»KULTŪRINIS GYVENIMAS«
Lietuviu spauda ir jos darbininkai

Lietuvių periodinė spauda jau turi šimtme
tinę praeitį. Pirmasis lietuvių kalba periodinis 
leidiny? buvo išleistas 1832 m. Tai buvo Fried- 
richo. >ba Pričkaus, Kelkio laikraštėlis „Nusi
davimai apie praplatinimų Evangelijos tarp žy
dų ir pagonių“. Jis buvo leidžiamas Mažojoje, 
arba Prūsų, Lietuvoje, ir. kaip jau matyti iš jo 
pavadinimo, skiriamas religiniams, ar teisingiau 
pasakius, Misijų reikalams. Ilgainiui Mažojoje 
Lietuvoje atsirado ir daugiau periodinių leidi
nių ir juose, be religinių dalykų, taip pat gvil
denta ir tautiniai reikalai. Juose ėmė bendra
darbiauti ir Didžiosios Lietuvos žymesnieji vei
kėjai — Jonas Basanavičius ir kiti. Šitie visi 
laikraščiai mūsų tautinei kultūrai, be abejo, yra 
turėję nemažos reikšmės

Didžiojoje Lietuvoje apie savo lietuviško 
laikraštį leidimą svajojo ir vyskupas Valan
čius, ir Simanas Daukantas, ir Laurynas Ivins
kis. ir dar kai kurie kiti žymesnieji ano meto 
lietuviai veikėjai. Tačiau tos jų svajonės taip 
svajonėmis ir liko. 1864 m. lietuviams buvo 
uždrausta spauda lotyniškomis raidėmis ir tas 
draudimas truko 40 metų. Spaudos draudimas 
smarkiai sukliudė mūsų tautinės kultūros kili
mą. Tačiau jis neistengė jo sužlugdyti, nes, 
anot poeto Maironio:

Ncbeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; ■ 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Iš Didžiosios Lietuvos, kur rusų valdžios lie
tuviška spauda buvo uždrausta, jos spausdini
mas buvo perkeltas į Mažąją Lietuvą. Čia 1883 
metais sušvito „Aušra“.' Su ja buvo pradėtas 
mūsų tautiniame atgijime naujas laikotarpis. 
Aušrininkai iškėlė ir išidealizavo mūsų tautos 
praeitį, mūsų gimtąją kalbą ir lietuvių tautinę 
kultūrą. „Aušra" lietuvius pažadino iš tautinio 
apsnūdimo ir paskatino prie ’lietuviško darbo. 
1886 m „Aušra“ dėl įvairių priežasčių sustojo 
ėjusi Tačiau jos iškeltos idėjos buvo toliau 
plėtojamos 1887 m. pasirodė „Šviesa“, 1889 m 
pradėjo skambėti „Varpas", 1890 m. pradėjo 
eiti „Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga“, o 1896 m. 
— „Tėvynės Sargas“. Be čia suminėtų laikraš
čių, kiek vėliau pasirodė „Ūkininkas“. „Nau
jienos". „Apšyieta“ ir visa eilė kitų. Iš čia su
minėtų laikraščių lietuvių tautinės sąmonės for
mavimuisi didžiausios reikšmės yra turėję Vin
co Kudirkos įsteigtasis ir kurį laiką redaguo
tasis „Varpas“ ir kun. Juozo Tumo įsteigtas ir 
redaguotas „Tėvynės Sargas“. „’Varpas** buvo 
liberalinės krypties, o „Tėvynės Sargas“ — kle
rikalinės. •

1904 m. pavasarį lietuviai išsikovojo spaudos 
laisvę, ir jos atgavimas mūsų periodinės spau
dos gyvenime'pradėjo naują laikotarpį. Tų pat 
metų pabaigoje Vilniuje inž. Petras Vileišis 
pradėjo leisti pirmąjį lietuvių kalbfi „Vilniaus 
žinių“ dienraštį. Mūsų visuomenė dar prie dien
raščio buvo nepriaugusi, ir „Vilniaus Žinios“ 
galėjo būti leidžiamos tik didelėmis inž. Petro 
Vileišio aukomis. „Vilniaus Žinių" reikšmė mū
sų tautinės kultūros kilimui buvo labai didelė. 
Daugiausia to dienraščio dėka galėjo įvykti ir 
didysis Vilniaus Seimas ir būti įsteigta lietuvių 
Dailės Draugija, Lietuviu Mokslo Draugija ir 
visa eilė kitų organizacijų. „Vilniaus Žinioms“ 
sustojus. 1907 m. pradėta leisti „Viltis“, reda
guojama Antano Smetonos ir kun. Juozo Tumo- 
Vaižganto. 1009 m. buvo įsteigtos „Lietuvos 
Žinios", dr. Kazio Griniaus ir Felicijos Bortke- 
vičienės redaguojamos, kurios su Didžiojo Ka
ro meto pertrauka buvo leidžiamos ligi pat bol
ševikų okupacijos Nuo spaudos atgavimo ligi 
Didžiojo Karo per dešimtį metų lietuvių perio
dinė spauda padarė gana didelę pažangą Vi
sos žymesnės lietuvių politinės partijos turėjo 
savo laikraščius 1907 m. pradžioje kun. Alek
sandras Dambrauskas pradėjo leisti literatūros 
ir mokslo mėnesinį žurnalą „Draugija“. Tais 
pat metais dr Jonas Basanavičius pradėjo leisti 
Lietuvių Mokslo Draugijos organą „Lietuvių 
Tauta“. Prieš pat Didįjį Karą buvo pradėta 
leisti katališkam jaunimui skiriamas žurnalas 
„Ateitis“ ir tautiškas liberalinis socialistinis jau
nimui skiriamas žurnalas „Aušrinė“ Tie du 
žurnalai davė pagrindą dviem didžiausiom bei 
įtakingiausiom mokslus einančio jaunimo atei
tininkų ir aušrininkų organizacijoms.

1904—1914 m periodinė spauda formavo lie
tuvių visuomeninę bei politinę ideologiją, or
ganizavo lietuvių kultūrinę veiklą ir rodė jai 
kryptį, ruošė lietuvių tautą valstybiniam gyve 
nimuL Tuo metu periodinė spauda buvo lie
tuvių gyvenimo keliarodys pilna to žodžio pras
me Lietuvių laikraščiuose buvo gyvai disku
tuojama ir karštai ginčijamasi apie aktualiuo
sius mūsų tautos gyvenimo klausimus. Periodi
nėje spaudoje buvo aptariami visi svarbieji 
mūsų tautos klausimai.

Didysis Karas gražiai suklestėjusią mūsų pe
riodinę spauda visiškai sužlugdė. 1915 m. vo
kiečių okupacinė valdžia pradėjo leisti lietu
viams skiriamą tridienį laikraštį „Dabartis“. 
Šio okupantų leidžiamo laikraščio svarbiausias 
tikslas buvo lietuvių tautą palankiau nuteikti 
vokiečiams. Tačiau „Dabartis" lietuvių visuo
menėje kiek didesnio pritarimo nerado. Ji žmo 
nėms buvo okupantų brukoma prievarta ir žino
siu daugiausia buvo naudojama, kaip vynioja
mas popietis.

1917 m. pabaigoje Vilniuje pradėta leisti 
„Lietuvos Aidas“. Jame buvo tiesiamos gairės 
atstatomai nepriklausomai Lietuvai „Lietuvos 
Aidui“ sustojus 1918 m. gale, 1919 m. pradžioje 
Vilniuje kun. Juozas Tumas Vaižgantas pra
dėjo leisti „Nepriklausomosios Lietuvos“ dien
raštį, kuriame jos leidėjo bei redaktoriaus ener
gingai buvo ginama nepriklausomoji Lietuva, 
tiekvnuo išorės, tiek nuo vidaus priešų. 1920 m. 
pradžioje jau laikinojoje Lietuvos sostinėje 
Kaune buvo pradėtas leisti „Lietuvos“ dien
raštis.

Nepriklausomoje Lietuvoje periodinė spau
da smarkiai išaugo kokybiškai ir kiekybiškai. 
Buvo leidžiama visa eilė dienraščių, savaitraš
čių, mėnesinių žurnalų ir kitokios periodinės 
spaudos. Periodinė spauda atstovavo politines 
sroves, įvairias profesijas. įvairias meno, moks
lo ir kultūros šakas. Lietuvių periodinė spauda 
nepriklausomoje Lietuvoje tiek savo turiniu, 
tiek forma jau buvo gerokai, priartėjusi prie 
vakarų Europos spaudos. Draug su nepriklau
somos Lietuvos valstybės žlugimu buvo sužlug
dyta ir mūsų periodinė spauda.

Lietuviai žurnalistai profesionalai ėmė ras
tis tik nepriklausomoje Lietuvoje. Anksčiau jų 
nebuvo. Daugumas mūsų ano meto visuome
nės veikėjų buvo drauge ir laikraštininkai. Mū
sų periodinei spaudai rašė, kas tik sugebėjo ra
šyti ir rado reikalo kfi nors visuomenei pasa
kyti. iŠ tokių tad laikraštininkų mėgėjų yra 
pasireiškę ir žymių mūsų publicistų. Spaudos 
draudimo metu vienas iš tokių pačių žymiausių 
mūsų laikraštininkų publicistų, be abejo, buvo 
Vincas Kudirka. Jo tuomet parašyti straipsniai 
ir šiandieną tebėra aktualūs, nes 'juose buvo 
tiesiamos mūsų tautinio atgijimo ideologinės 
gairės. Po 1904 m. mūsų periodinėje spaudoje, 
kaip vieni iš pačių žymiausių laikraštininkų 
publicistų, yra pasireiškę kun. Juozas Tumas 
Vaižgantas, Antanas Smetona, kun. Aleksan
dras Dambrauskas-Adomas Jakštas ir kt.

Jau pirmaisiais Lietuvos nepriklausomo gy
venimo metais ėmė rastis ir laikraštininkai pro
fesionalai. 'Juos iššaukė pats gyvenimas. Prie 
kiekvienos dienraščio ar šiaip jau didesnio sa
vaitraščio redakcijos susidarė būrelis žmonių, 
kuris visą savo energiją ir sugebėjimą skyrė 
spaudos darbui. Laikraščių bendradarbiams jau 
šiek tiek honoraro byvo mokama ir prieš Di
dįjį Karą. Nepriklausomoje Lietuvoje dienraš
čiai ir didesnieji savaitraščiai bei žurnalai hon- 
rarus įtraukė į savo laikraščių sąmatas.

Atsiradus žurnalistų profesionalų, savaime 
iškilo reikalas įsteigti ir savą organizaciją. Jau 
1922 m. sausio 31 d. Kaune įvyko steigiamasis 
žurnalistų ir rašytojų s-gos susirinkimas. Jame 
buvo įsteigta Lietuvių Rašytojų ir Žurnalistų Są
junga, kurion įsirašė 14 narių. Jų skaičius nuo
lat augo. 1926 m. jų buvo 50, o 1929 m. — jau, 71. 
Tais metais žurnalistai atsiskyrė nuo rašytojų 
ir įsteigė savo organizaciją, pavadintą Lietuvos 
Žurnalistų Sąjunga. Mūsų periodinei spaudai 
augant, didėjo ir Lietuvos žurnalistų Sąjungos

Jonas Gailius

Kauno senamiestyje
Senosios katedros varpai nedrąsiai sujuda, 

subruzda ir suskambina Viešpaties angelui: šį 
vakarą, gal būt, kokiame kambarėlyje atsiklaups 
senutė ir, sudėjus rankas, padėkos už dar vie
ną dieną.

Voratinkliais nuaustame bokšte pasimuisto 
karveliai ir, kaip kiekvieną kartą varpams su
gaudus. suplasnoja sparnais. Bailusis mėlynasis 
šauna pro plyšį ir, apsukęs kelis ratus, atsitūpia 
ant kryžiaus skersinio.

Katedros balsus išgirsta Trejybės ir Semina
rijos bažnyčios. įsisiūbuoja ir jų bokšteliuose 
užsnūdę varpai ir įvairiais balsais gaudžia:

— Din-din-din! Dan... dan! Din-din-din! 
Dan ... dan!...

Katedros šventoriuje sutemos. Tartum tirš
ta migla, apkrinta jos parudavusias šventyklos 
sienas, aptrupėjusią mūrinę tvorą, mirusiųjų 
kriptos laiptelius, senas liepas.

Maironis, besįlsįs dešinėje šventoriaus pu
sėje, įsiklauso. Jis nori atsikelti ir išeiti pasi
vaikščioti senamiestyje, bet šaligatvyje bilda 
geležinės kario pasagos. Reikia dar valandėlę 
lukterti

Pramerkia akis ir Adomas Jakštas. Kairėje 
pusėj tylu. Šventoriaus varteliai užrakinti. Ti
krai. niekas nemėgins pro čia prasilaužti.

Pasitrina akis ir tyliai pasikelia. Žvilgteri į 
kuklų antkapį ir dar kartą pažiūri į paties pa
rašytus žodžius :

Mes ne savo ugnimi žėruojam,
mes ne savo šviesą aplink skleidžiam__

Atsidūsta Kažin ko šiandien sunku. Tar
tum kryžių skauda, galvoj ūžia.

Pakelia akis į senovės vyskupų rūmus ir pri
simena vyskupą M. Valančių. Taip norėtųsi su 
juo pasikalbėti, apie blaivybę padiskutuoti.

— Aha! — stukteli pirštu į kaktą. — Eisiu 
jį aplankyti!

Ir smulkiais žingsniais, atidžiai žiūrėdamas į 
apdaužytas cemento lenteles, kicena prie krip
tos.

Ad. Jakšto akys dar labiau nusilpusios ir jis
nepastebi šešėlio, kuris prisiglaudžia prie sie-

nos. Dešine koja ieško pirmojo laipto ir nepa
tenkintas sušnibžda:

— Nėra tvarkos nė šventoriuje! Nei šviesos 
nei žmoniško turėklo ...

— A, tai tu čia, prelate! — juodasis šešėlis 
ištiesia ranką.

— Ką aš girdžiu? Maironis! — spaudžia jo 
dešinę Jakštas. — Tai ką, poete, atėjai žadint 
miegančius, norėdamas pasisemti poezijai įkvė
pimo!

Ir virpančiu balsu žilagalvis senelis dekla- 
mauoja:

Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
iš kapų milžinų,
ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
iš senųjų laikų!

Tačiau Maironis nesišypso, o jo paniūrės 
veidas virpa nuo senatvės ir nerimo. Jis pro 
senus akinius, vos besilaikančius ant nosies, 
žiūri pro praviras kriptos duris ir drebančiu 
balsu atsako:

Nežadinki laųningo, jei kada sapnuoja 
užburtas pasakas ir amžinas dausas, 
kai stygos virpančios jo sielai sudainuoja, 
ar rūta kvepiančias primena kasas...

— Klasiškas tavo ketureilis, kaip dobilas 
keturlapis, — pasiklausęs kalba Jakštas. — Jam
bai. puikūs jambai. Rimas vykęs. Tavęs dar 
neaplenkė jaunieji, poete!

— Pasenau. — ima už rankos Jakštą ir, lazda 
pasiramsčiuodamas, veda jį pro savo poilsio 
vietą. — Ir žmonių nesuprantu. Juk dabar Lie
tuvoje kaip ir priešaušryje — anei rašto, anei 
druko mums turėt neduoda, anot Baranausko. 
Ir manęs niekas nenori pavaduoti. Ieško senų
jų minčių, naujų idėjų, tartum būtų dar kita, 
ne tėvynės meilės, idėja...

Ad. Jakštas sustoja. Giliai susimąsto. Ilgai 
žiūri į Maironio antkapį ir kimiu balsu sako:

— Teisingai kalbi, poetei Neapsirikai ir sa
vo antkapyje liepęs. įrašyti pranašiškus žo
džius:

narlų skaičius. 1932 m. jau buvo 101 narys. Jų 
tarpe 1 moteris, o 1936 m. Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos narių skaičius pašoko iki 141.

Reikia pažymėti, kad Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos nariais buvo ne vien tik žurnalistai 
profesionalai, bet ir tie, dažnai kitos profesijos 
žmonės, kurie idėjiniais ar kuriais kitais sume
timais dirbo periodinėje spaudoje. Žurnalistai 
profesionalai iškėlė būtiną reikalą sąjungai per
sitvarkyti grynai profesiniais pagrindais ir są
jungos tikraisiais nariais laikyti tik tuos žurna
listus. kuriems spauda yra pagrindinis pragy
venimo šaltinis. 1936 m. Lietuvos Žurnalistų Są
jungos visuotinis susirinkimas įgaliojo valdybą 
suprofesinti sąjungą, iš jos narių išbraukiant 
tuos, kurie nutolo nuo spaudos darbo arba ku
riems tas darbas buvo tik šalutinis verslas, ne
sudarąs jiems pragyvenimo šaltinio.

Lietuvos Žurnalistų Sąjungos Valdyba, vyk
dydama šį nutarimą, patikrino savo narių kva
lifikacijas ir apie 20 iš jų išbraukė, kaip neati
tinkančius profesionalo žurnalisto reikalavimu. 
Po šio sąjungos pertvarkymo 1937 m., drauge 
su naujai priimtaisiais, sąjungoje bebuvo tiktai 
131 narys, iš jų 5 moterys. Narių skaičius vėl 
ėmė augti: 1938 m. jau buvo 150 narių, 1939 m. 
— 177, o 1940 m. sausio 1 d. — 202 nariai, iš jų 
9 moterys. Iki 1940 metų balandžio 15 d. Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos narių skaičius išaugo 
iki 207 narių. Jų tarpe buvo 192 lietuviai, 14 
žydų ir 1 lenkas.

1939 m. Lietuvos Žurnalistų Sąjungos visuo
tinis susirinkimas priėmė sąjungos įstatų pakei
timą, kuriuo dar labiau buvo pabrėžta žurna
listo profesionalo sąvoka: žurrnilistai profesio
nalai sąjungoje buvo išskirti į atskirą grupę, 
greta jos paliekant su siauresnėmis teisėmis 
narius korespondentus ir narius visuomeninin
kus.

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga rūpinosi ne tik 
savo narių profesiniais reikalais, bet taip pat 
stengėsi palaikyti gyvus ir glaudžius santykius 
su užsienių žurnalistų organizacijomis. Sąjun
gos atstovai dalyvavo Tarptautinės Žurnalistų 
Federacijos suvažiavimuose ir Baltijos Spaudos 
Santarvės konferencijose. Pasaulio Lietuvių 
Kongreso metu buvo sukviesta Pasaulio Lietu
vių Spaudos konferencija. Lietuvos Žurnalistų 
Sąjunga išleido trejas knygas Lietuvos Žurna
listų Sąjungos Metraščio (1934 m.. 1937 m. ir 
1940 m.).

Su kai kuriais nežymiais pakeitimais Lietu
vos Žurnalistų Sąjungos įstatais galėtų vadovau
tis ir lietuviai tremtiniai žurnalistai, susibūrę į 
savo profesinę organizaciją, šiuo metu iš Lie
tuvos pasitraukusių laikraštininkų esama apie 
120, jų tarpe apie 80 buvusių Lietuvos Žurna
listų Sąjungos narių. Lietuviams laikraštinin
kams tremtiniams burtis į profesinę organiza
ciją yra būtinas ir neatidėliotinas reikalas. To 
reikalauja ir mūsų tautiniai interesai ir paga
liau mūsų pačių profesiniai reikalai. Reikia ti
kėtis, kad lietuvių tremtinių laikraštininkų or
ganizacija bus sudaryta lietuvių laikraštininkų 
suvažiavime, kuris įvyks š. m. gegužės 11—12 d. 
Hanau. A. Mikaitis

HlaM- tieluua.
Kur tu likai, gimtasis mieste, 
Mažyte mano Lietuva?
Tu man žvaigžde sidabro šviesi, 
Tu man vienintelė, viena.
Viena, kaip motina geroji. 
Viena, kaip tėvas, kaip sesuo. 
Tavi laukai sugrįžti moja, 
Net pakelėj brangus akmuo.
Tavęs už auksą nenupirksi: 
Pasauly daug gražių šalių. 
Kaip kūdikis graudžiai pra- 
Be tėviškės ir be namų, [virksi
Vargai ateina ir praeina.
Žiedai nuvysta — vėl kiti.
Į ką tave šiandien įkeisim, 
Į ką, o tėviške, brangi? ...
Apeisi visą juodą žemę, s 
Apskrięsi vandenis plačius — 
Ar bus diena, naktis aptemus 
Vis į tave tiesiu sparnus.

PauliusStelingis

Kaip man gaila to balto senelio, 
kurs, užtojęs ant amžino kelio, 
jau ncbekelsis ant balso varpų ...

Tylėdami eina pro senus medžius* pro ap
trupėjusi paminklą ir tarpuvartėje apsidairo.

— Sargybinis nusigrįžęs, — kužda Maironis.
— Gal kaip nors praspruksime. Nueisim prie 
Vytauto bažnyčios griuvėsių, aplankysim Vaiž
gantą. Jis tikrinusiai mums nuotaiką pataisys

— Gerai sakai, poete! — sutinka Jakštas. — 
Tad sukruskime!

Abu,- kaip vaiduokliai, pereina gatvę ir pa
sislepia namų šešėliuose. Abiejų batai pamušti 
medžiaga, — negirdėt nei bildesio, nei čiužė- 
jimo.

Kaip prieina Jėzuitų namus, jiems tiesiog į 
glėbį puola žydintis kaip obelis Vaižgantas.

— Na, ką. panel Žvaigždes skaičiuojate? — 
sušunka.

— Tyliau, Vaižgante, nerėkauk taip garsiail
— įspėja Maironis, spausdamas jį prie širdies.

— Tai ką, maskolių bijote?! — pakelia gy
vas akis publicistas. — Aš jau seniai ne politi
kas, niekas manęs neužkabins. O slaptų laik
raščių neleidžiu...

— Neramu dabar nė kape ilsėtis. — sako 
Jakštas. — Rodos, keltumeis dienos metu ir 
eitum į spaustuves, redakcijas, knygų leidyklas 
ir spausdintu žodžiu įrodytum pasauliui, kad 
tiesa paminta pasaulyje.

— Nesikarščiuok, prelate! — ramina jį Vaiž
gantas. — Einam verčiau į Kunigų Seminarijos 
sodelį paūturiuoti. Atsisėsiu altanoj, pane, pri
siminsim senus laikus, pasijuoksim iš buvusių 
nesusipratimų, pasvajosim apie ateitį.

Ir visi trys keliayja šaligatviu pro Jėzuitų 
bažnyčią. Jakštas kicena vidury — mažutis, 
nepaprastai susenęs, perlaužta skrybėle. Vaiž
ganto rankoje nedidelis brevijorius. Sutana pra
segta. liemenėj auksinio laikrodėlio grandinėlė.

Staiga Maironis sustoja ir atsidusta. Jo galva 
ima dar labiau virpėti.

— A, Maironio namai! — pagauna Vaižgan
tas poeto žvilgsnį. — Ką gi, pasenę, pane, ne
moderniški. Aleksote kur kas puikesnius pasi
statei. O aš nespėjau...

— Et, nekalbėkim apie praeinančius daly
kus! — tempia Jakštas Maironį. — Teisingai 
parašei viename eilėraštyje:

Visa tai buvo...
Bet jau žuvo,
vien tik giesmėje paliko!...

— O toliau, toliau, prclatel — juokiasi Vaiž
gantas. — „Daug mylėta, daug kentėta...“ Ar 
vėl neišbarsi manęs, kaip po S. Nėries eilėraš
čių recenzijos?!

— Vis dar nesurimtėjai, kanauninke! — ne
patenkintas, suka pro Jurgučio namų kertę 
Jakštas. — Jei būtum mažiau kalbėjęs ir ne tiek 
dėl įvairių niekniekių su panegiriškomis recen
zijomis seiliojęsis, būtum spėjęs ir savo „Pra
giedrulius“ pataisyti.

— Žinoma, būtų buvę daugiau naudos mū
sų literatūrai, — pritaria Maironis.

— Ką gi padarysiu, kad toks jau mano bū
das, mylistos! Ieškojau, rankiojau deimančiu- 
kus^kitų kūryboje, o pats nespėjau nea savo 
raštų pataisyti nei stiliaus pašlifuoti, — prisi
pažįsta Vaižgantas ir atsisėda ant suolelio.

šalia jo prisėda Jakštas, toliau Maironis.
Sodelyje mirtina tyla, tik retkarčiais švel

nus vėjelis sujudina miegančių vyšnių ir obelų 
viršūnes arba šelmiškai pasisupa jų šakose.

(Bus daugiau)

5



6 pust Nr. 17 (26) Mūsų Kelln 1946. 5. 2.

Paulius Gaubys

ir be žemės
tavo kojos klups ir nuvargusios akys merksis. 
tave stiprintų ir gaivintų, nes gal iki pergalės 
bus likę tik žingsniai.., Vis dėlto man sunku, 
jog tu neužgirsi mūsų gyvybės pirmojo gar
so... Kaip būčiau neišsakomai dėkinga likimui, 
kad mes būtume tą vienintėlę mūsų gyvenime 
valandėlę kartu. Aš žinau, tu niekad nemai
nysi tėvynės reikalo į mudviejų, nes amžinu
mas priklauso jai, bet, rasi, gali nors savaitei 
grįžti pas mus.“

Toliau baigdama, ji rašė: „Nors aš vengiu 
apie tai galvoti, tačiau ar negali atsitikti, kaip 
daug nelaimių atsitinka, jog motina ar ateinan
tis kūdikis užmerkia akis ... Žinok, brangus 
mano Jonai, aš visais galimais būdais steng
siuos išlaikyti mudviem priklausančią gyvybę, 
visiškai užmiršdama save. Matosi, man ir kape 
bus lengviau ilsėtis žinant, jog virš mano akis 
dengiančio smėlio, virš kapą žyminčios žaliuo
jančios žolytės yra mano gyvybė!... Mano sū
nus ar mano dukrytė! Viešpatie, aš negaliu 
apie tai pagalvoti!... Tačiau aš esu tvirta ... 
aš tikiu! Baigdama, aš noriu pasakyti, — rašė 
ji, — jog girdžiu mūsų kambarį pilną mūsų kū
dikio juoko ir krykštavimo, kuris nutyla, kai 
aš jam pasakoju apie jo tėvelį... savanorį...

Perskaičiau laišką, atsimenu, ranka tvirčiau 
suspaudė ginklą... Štai ir dar dėl ko kovoju, 
— mąsčiau: — Many beldėsi būsiančio tėvo 
balsas.

Bet jau sakiau: tada mes buvome prie 
Giedraičių... Dienos ir naktys .buvo sulietos 
į vieną laiką, kurį buvo galima pavadinti: „Būti 
ar nebūti“. Mea miegojome stovėdami neuž
merkę akių.

Rytmetį mes ėjome į priešpuolį. Prieš akis 
buvo beržynas, kurį mūsų dalinys turėjo užim
ti, kad iš ten paremtų kitus puolančius drau
gus. Pro rūką vos galėjai matyti, kas dedasi už 
keletos žingsnių.

Mes bridome iki juostos aukšta buvusio 
prūdo žole. Permirkę rasoje, slinkome pilvais 
atsargiai, nepakeldami galvų. Mes norėjome 
priešą užklupti netikėtai.

Tenka manyti, jie galėjo vis dėlto pastebėti 
neįprastai judančias smilgas ar išgirsti subarš
kant ginklus, nes kai tik tiek priartėjom, jog 
buvo galima gerai skirti beržyno kontūrus, į 
mus pasipylė ugnis.

Tuomet staigiai metėmės į priekį, dengda- 
miesi krūmais, žemės kauburiais ir įdubimais, 
dar gi aukštesniais žolių kuokštais. Ugnis nesi
liovė ir tarpas tarp mūsų ir jų beliko bauginan
čiai mažas. Išgirdau pirmąsias granatas. Vie
ną, kitą... Pasiruošiau.

Ir tuo metu lyg pačių didžiuoju varpu su
skambėjo mano šalmas ... kažkas už smuko už 
akių. Pajutau svilinantį karštį pety ir krūtinėj.

— Gavau, — spėjau ištarti. — Nepaleisdamas 
iš kairės šautuvo kita ranka atvėriau už galvos 
numesti vis dar siūbuojančiu balsu nepersto
jantį gausti šalmą. Pačiam viršugalvy ranka 
užgriebė aštrią plieninės kepurės briauną, ku
rią palietus kibirkščiuodamos skriejo-žvaigždės. 
Aplink viskas ėmė suktis, svyruoti.

Pabudau ligoninėje. Nežinau, kiek po to 
jau buvo praėję laiko — dvi, trys ar daugiau 
dienų — tik sesutė sakė, jog ilgai gulėjau be 
sąmonės ir ji negalinti atsistebėti, kaip aš iš
silaikiau. To nei ji nei gydytojas nebesitikėję.

Sprogusi granata man buvo prakirtus! šalmą 
ir įstrigusi į galvos kiaušą, kita šukė įsmigusi 
giliai į krūtinę. Tačiau visos tos žaizdos tai 
buvo vieni niekai prieš tą, kurią aš gavau ligo
ninėje.

Vieną rytmetį, laikydamas kažką rankoj, 
palaton įėjo daktaras. Paprastai, jis mus aplan
kydavo kiekvieną dieną po kelis kartus. Šįryt 
jis atsisėdo ant mano lovos pakraščio, stengėsi 
ilgiau kalbėti — aš kažką jame pastebėjau.

Pasiremdamas alkūnėmis, aš galėjau pusiau 
atsisėsti lovoje. Po keletos klausimų apie mano 
sveikatą, savijautą, gydytojas ūmai nutvėrė 
mano ranką:

„Sveikinu! Su sūnumi. Turi jau sūnų... 
Kai tik pasveiksi, duosiu atostogų... Tik blo
giau su motina... — jis nuleido akis ir balsą:

„Ji neišlaikė. Buvo sunkus gimdymas sū pa
vojum jai arba kūdikiui, bet kadangi motina 
maldavo gelbėti kūdikį, chirurgas ryžosi gelbėti 
abu. Bet“...

Šita žaizda mane buvo tiesiai kliudžiusi. Ne
jutau, nei kaip išsitiesiau lovoje, nei kada išėjo 
gydytojas.

Man valgant springo gerklėje "kąsnis, man 
naktys neįstengė užmerkti akių — prieš mane 
visada stovėjo tavo motina.

Du mėnesius ilgiau neužgijo mano žaiz
dos ... Paskutinioji degina ligi šiai dienai, — 
tėvas nesisuka, trinyčių rankove trina akis ir 
užsikosti

Be motinos
Naktis. Ūžauja vėjas.
Į mano kambario langą išsprogusia kaštano 

šakele beldžiasi pavasaris. Sodrūs alyvų lapai, 
lipdami stora mūro siena, šiurena po pat pa
lange. Bokšto laikrodis skaldo laiką j tai, ką 
mes vadiname valandomis. Paskutiniai dūžiai 
skelbia netolimą rytmetį. Pakeliu pavargusias 
akis nuo popieriais apkrauto stalo, užspaudžiu 
šviesą. Kaip švinas sunki, nepermatoma ir troš
kinanti tamsa pripildo kambarį ir aš skubu pra
verti langą.

Dabar vidun padvelkia gaivus atkutusios gy
vybės pilnas oras ir girdisi dainuojanti svetima 
upė. Į plaučius godžiai traukiu nuo žiedais 
apsnigusių sodų dvelkiantį kvapą ir klausaus 
klausaus.

Tikrai, tai vėjas ir pavasariška stačiuose 
krantuose šuoliuojančios upės daina.

Gal tik taip man rodosi?... O gal tai mano 
mylimos gimtinės upeliūkštis, kuris pavasariais 
atgydavo, kaip linksmas čiurlys, kad suktų mū
sų, vaikų, malūnėlius ir pašėlusiai linksmai bur
buliuodamas leistųsi per žibuoklėmis mėlynuo
jančias atkalnes.

Užmerkiu akis, krūtinę užgula kažkas pana
šaus į sielvartą ...

Senokai matyti veidai. Rudi, saulės įdegin
ti, žemėti ir dulkini, nes pats sėjos metas.

— Ar gi nežinai, Juozai, kaip dabar dulka, 
— lyg ir mano tėvo balsas.

Tarsi susėdame ant suoliuko prie namo pa
langės. Lelijų diegai ką tik prasikalę, o jurgi
nai vos iškišę iš žemės raudonas ilteles.

Tėvas nusiauna nagines, krato iš jų pribiru
sias ir prisimynusias žemes. Paupio krūmuose 
vakaro ramybę drasko lakštingalos giesmė, bet 
pro ją aš girdžiu tėvą:

— Nusivariau, Juozai... Nors būtų tavo 
motina — kitas dalykas. _ Dabar bėgi šen, bėgi 
ten, — viskas ant vieno pečių. Supranti pats, 
kaip yra su svetimais. — sunkiai atsipučia.

Po pavalandėlės:
— Mesk miestą ir gyvenk čia.
— Nežinau, ką galėčiau veikti, — sakau: — 

dabar tokje sunkūs laikai!
— Pajuokavau, Juozai! — suploja man per 

petį — dar pats vargsiu ... Tik norėjau tave iš
girsti. Sakai: sunkūs laikai — tavo tėvai išgy
veno sunkesnių valandų... — Ach, — atsi
dūsta: Mes jūsų ir būsiančių po jūsų reikalus 
aukščiau statėm už viską. Taigi, o tu žinai, 
koks anuomet buvo metas?

Aš truktelėjau pečiais — iš kur aš galėjau 
žinoti, dargi nesugavau, į kur krypsta mintis.

— Šaltas gal, — atsakiau.
Jis pažvelgė į mane, tarytum klausdamas: 

„Ar tu juokiesi iš savo tėvo?“ ir palingavo 
galva.

— Net per daug karšta!... — pasakė jau 
nusiavęs kojas. Kol eis į prūdą nusiplauti, turi 
laiko ir dabar tik šiaip tampė žemėtus autus, 
kratydamas žemes, ir tęsė:

„Mus tuomet puolė iš visų pusių, kas tik 
norėjo. Net ir kaimynai, brolių tauta, taikėsi 
peiliu smeigti į nugarą: Birutės tėviškė buvo 
ne mūsų rankose. — jis kalbėjo paprastai, savo 
žodžiais, kuriais kaimiečiai išsišneka iki nago 
juodymo, bet kurie iš paviršiaus atrodo labai 
stambūs ir negalį pritilpti prie širdies.

„Mūsų motina Lietuva šaukiasi savo sūnų“... 
šaukė kunigai iš sakyklų ir mokyti rašė dide
lėmis raidėmis. Reikėjo būti kurčiam šito neiš
girsti ir aklam — nematyti...

Tačiau atsirado ir tokių, kurie iš viso šito 
šaipydainiesi piktai juokėsi: „Cha cha, atsira
do galinčiai... saujelė galvoja pasaulį nugalė
ti“. ..

Aš atsisveikinau su tavo motina ir.... išėjau. 
Mūsų išėjo daug, — tėvo balsas prikimsta. At
sistojęs graibosi kažko po kišenes, bet aš ma
tau, jam nieko ten nereikia. Nebent rasti kuo 
sumažinti atsiminimais pažadintą skausmą.

Taip, ji viena liko saugoti namų, kai mes 
išėjome jų ginti... Raitydamasis drėgnuose ap
kasuose gaudavau laiškų. Juose sakėsi laukianti 
tavęs ateinant ir manęs grįžtant. Ir nė vienu 
žodeliu neužsiminė apie savo vargą, kuris ti
krai nė kiek nebuvo mažesnis už manąjį...

Suprantama, aš grįžti negalėjau. Kiekviena 
išgyventa diena vis tampresniu ryšiu rišo prie 
mūsų žemės. Šliauždami dirvonais, mokėdami 
krauju už kiekvieną pilkų arimų pėdą, mes bu
vome pažinę savo žemę daugiau negu kas kitas. 
Mes už viską mokėjome viena kaina — savo 
jaunu krauju. Ir už mėlyną dangų, už paukščių 
čiulbesį, už margas pievų gėleles, už viską vis
ką...

Mes kritome ir kėlėmės, bėgome pirmyn ir 
vėl kritome, kentėme svilnami žaizdų ir mi
rėme su viena mintim, vienu troškimu, kad tik 
laisva būtų mūsų motina — žemė ...

Nematoma jėga mus stiprino. Kaip aš da
bar pagalvoju, stebuklas mus laikė, išlaikė ir 
neleido užgęsti vilčiai, skaisčių dienų vilčiai.

Vienu metu mes buvome ypač labai užimti.- 
Ir tai buvo prie Giedraičių. Ką tik buvome 
grįžę nuo Radviliškio, dargi neganėtinai atsik
vėpę nuo Cervonkos... Tuomet nuo tavo mo
tinos gavau laišką. Tarp kito ko ji rašė: „Ma
no mylimas Jonai, aš jaučiu greit ateinančią 
dieną, kurią pasigirs mudviejų mažyčio riks
mas ... Tu esi toli ir, rasi, tai įvyks tuo metu 
kai tu, gindamas mūsų žemę, būsi pasviręs ir, 
sukaupęs baigiančias išsekti jėgas, ręmsies kie
kvieno grumstelio, kabinsies kiekvienos žole
lės, norėdamas pakilti... aš būčiau laimingiau
sia pasauly, kad mintis apie mūsų mažytį, kai

Didžiausias pasaulyje lingvistas
INS iš Londono praneša, kad Britanijos teis

mo vertėjas — S. D. Salzedo — kalba 21 kalba. 
Tai didžiausias pasaulyje lingvistas. Jis yra 43 
metų, pražilęs, genialios išvaizdos. Jis verčia 
į 21 kalbą. Daugiausia dirba teisme. Karo metu 
dirbo karinėse įstaigose vertėju. Jis kalba šio
mis kalbomis: anglų, prancūzų įspanų, portu
galų, danų, graikų, hebrajų, vokiečių, italų, tur
kų, olandų, švedų, norvegų, rusų, bulgarų, len
kų, serbų, rumunų, islandiečių ir vengrų. Svar
biausios kalbos, kurias jis vartoja yra prancū
zų, vokiečių, italų, ispanų, rusų, danų ir portu
galų. Jis mokėsi Anglijoje ir vėliau Rusijoje.

Skautybės istorijos apžvalga
Tarptautinė skautybė

Kai kas visai klaidingai skautybės pradžią 
bando išvesti iš anglų — būrų 1899—1900 m. 
kare pažymėtinos Mefekingo miesto įgulos.

Skautybė gimė taikos metu ir ji gimė Angli
joje: anglas Robertas Baden-Powellis, vėliau 
viso pasaulio skautų šefas ir vienas Anglijos 
lordų, 1907 m. suruošė Brownsea saloje pirmą
ją skautų stovyklą; čia ir buvo padėti patys 
pagrindai vėliau taip plačiai iškilusiam skauty
bės sąjūdžiui.

Pagal pirmuosius praktiško darbo patyrimus 
BP (BiPi —* taip sutrumpintai skautybės įkūrė
jas vadinamas skautų pasaulyje) išleido savo 
garsiąją knygą SKAUTYBĖ BERNIUKAMS, 
kuri yra išversta į beveik visas kalbas ir, po 
Šventojo Rašto, yra labiausiai paplitusi ir skai
toma knyga visame pasaulyje (jos autorizuotas 
vertimas, išverstas Vikt. Kamantausko, 1934 m. 
buvo išleistas ir lietuvių kalba).

Anglija visą laiką buvo' skautybės kilimo ir 
plitimo pirmtakūnas. 1909 m. prasidėjo jūrų 
skautų šakos sąjūdis; 1910 m. laikomi mergai
čių skautybės pradžia ir tais pačiais metais 
įsisteigė skautų'rėmėjų organizacija. 1916 m. 
išaugo jaunesniųjų skautų (kitur vilkiukais va
dinamų) šaka. 2 metais vėliau — 1918 m. — 
pradėjo kilti vyresniųjų skautų (skautų vyčių) 
sąjūdis.

1918 m. išėjo kita labai svarbi BP knyga 
SKAUTYBĖ MERGAITĖMS (autoriui leidus, 
jos praplėstas vertimas, psktn. O Saulaitienės 
išverstas, lietuvių kalba išėjo 1938 m.).

Nuo 1920 m. skautybė pasiekė milžiniškų 
laimėjimų tarptautiniame forume.

1920 m. įvyko I-oji tarptautinė viso pasaulio 
skautų stovykla (jamboree). Įvyko I-oji tarpt, 
skautų vadų konferencija, įsteigta viso pasau
lio skautų taryba ir suorganizuotas tarpt, skau
tų biuras (Londone). Skautybės įkūrėjas R. Ba
den-Powellis buvo išrinktas viso pasaulio skau
tų vyriausiuoju vadu — šefu.

Toliau kiekvienais antraisiais (1922 Paryžiu
je, 1924 Kopenhagoje ir 1.1.) metais įvyko

Vakaro saulėlydžiai senai užgesę. Karštos 
saulės įkaitinta žemė atvėsusi ir kieta vėsuma 
mus verčia sueiti į vidų.

— Gerai, Juozai, kad tu atsiradai, — taria 
vėl pasikeldamas tėvas: — Rytoj kaip tik suei
na vėl vienos metinės nuo jos mirties. Minė
jimui nepasiruošiau, nuvažiuosiva nors į baž
nyčią ...

* Dabar aš galvoju apie savo motiną... Aš 
jos niekada nėsu matęsi... Kaip lygiai nepa- 
jautęs ant savo veido jos glamonėjančios ran
kos, lūpomis nepažinęs jos pabučiavimo karš
tumo ... — aš esu užaugęs be jos, be motinos 

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

— Šešioliktoji pamokaThe Sixteenth Lesson
• Kadangi beveik kiekvienam iš mūsų prisi
reikta rašyti laiškus anglų kalba, šį kartą noriu 
duoti jums keletą pavyzdžių.

Laiškų adresus angliškai reikia visuomet ra
šyti tokia forma:

Mr. Richard Gray
135, Hig Street

U.S.A. PITTSBURG, Pa

Mr. and Mrs. Kuraitis
7, Eaton Square 

ENGLAND LONDON. W
Įsidėmėtina, kad namo numeris rašomas 

prieš gatvės pavadinimą. Valstybių k miestų 
pavadinimai rašomi didžiosomis raidėmis.

Laiško tekste privačiuose laiškuose, rašant 
pažįstamiems ir giminėms, kreipiamės “Dear 
Mr. Kuraitis“ arba “Dear Mary“, tuo tarpu ra
šant asmeniškai nepažįstamiems asmenims arba 
tarnybinius laiškus — kreipiamės “Sir“, “Dear 
Sir“, “Madam“ arba "Dear Madam“. Žodelis 
“Dear“ čia reiškia „gerbiamasis“. Rašant labai 
gerai pažįstaipiems, draugams ir giminėms, ga
lima sakyti “My dear Mary“ arba "My dear 
Mr. Kuraitis“. Kreipiantis tarnybiniam laiške 
į kelis asmenis sakome “Dear Širs“ arba “Gent
lemen“.

Pradėdami laišką, dešinėje pusėje parašom 
savo pilną adresą ir datą Po to, pralėisdami 
kelias eilutės — kreipinį kairėj puslapio pusėj. 
Laiško turinys pradedamas maždaug puslapio 
vidury po--kreipiniu. Baigdami privačius laiš
kus, rašydami giminėms, prieš pasirašydami pa
vardę ar vardą, pridedam išsireiškimą "Yours 
affectionate“ (jors afekšionet), o pažįstamiems 
“Yours sincerely“ (jors sinsirli). Tarnybiniuose 
laiškuose tuos posakius atstoja “Yours truly“ 
(jors tiuli) arba “Yours faithfuly“. Meilės laiš
kuose prieš vardą, paprastai, parašoma “With 
love“ (uiz lav) — su meile.

Duodu jums vieno privataus laiško pavyzdį.
■ 15, Saiz Strasse,

Munich
April 14th 1946

Dear Uncle Tom,
I have a good opportu

nity to send you a letter, for a friend of mine

tarpt, skautų vadų konferencijos, o kiekvienais 
ketvirtaisiais (1924 Danijoje, 1929 Anglijoje, 
1933 Vengrijoje ir 1937 Olandijoje) m. tarptau
tinė jamboree.

Nuo 1931 m. kiekvienais ketvirtaisiais (1931 
Austrijoje. 1935 Švedijoje. 1939 Škotijoje) m. 
įvyko tarpt, skautų vyčių sąskrydžiai.

Greta to kiekvienas kraštas kas keleri me
tai ruošdavo didžiules savo skautų tautines sto
vyklas ir įvairius sąskrydžius.

1930 m. lady Baden-Powell (skautybės įkū
rėjo žmona, labai įžymi skaučių veikėja) iš
rinkta viso pasaulio skaučių šefe.

Mergaičių skautybės sąjūdį visame pasauly
je jungia tarpt, skaučių taryba ir tarpt, skaučių 
biuras (Londone). Taip pat kas dveji metai 
įvyksta tarpt, skaučių vadovių konferencijos.

Londone (Gilwell) skautų vadų lavinimo 
centras yra paruošęs daugelį tūkstančių skautų 
vadų; Gilwellio skyrių buvo kai kuriuose kraš
tuose Europoje. Keliolika mūsų skautininkų 
yra išėję šiuos kursus. x -

Skaučių vadovių lavinimo centrai taip pat 
Anglijoje; juos lanko vadovės iš viso pasaulio; 
kelios mūsų skautininkės yra tų kursų absol- 
vatės.

Nuo 1924 m., kai Lietuvos skautų organiza
cija buvo priimta į viso pasaulio skautų šeimą, 
tarptautiniame skautų .ir skaučių gyvenime ak
tyviai dalyvavo ir mūsų sąjūdis.

1939 m. prasidėjęs karas kiek sutrigdė tarp
tautinį bendravimą ir skautų pasaulyje. Tačiau 
šio karo baisumai ir jo pasekmės dar labiau 
suaktyvina skautybės dvasią tarptautinio gy
venimo darbui.

1941 m. skautybei liūdesio metai — t. m. 
sausio mėn. 8 d. mirė skautybės įkūrėjas ir 
viso pasaulio skautų šefas lordas R. Baden- 
Powellis..

- Dabar viso pasaulio skautų priešakyje stovi 
tarptautinės skautų tarybos garbės pirmininkas 
princas Gustavas Adolfas. Švedijos karaliaus 
įpėdinis. Vyriausiąja skaučių vade yra lady 
Baden-Powell. • Vyr. sktn. Ant. Saulaltls 

šilumos. Ir jei nešiurkšti man buvo svetma 
ranka, tai kokia būtų buvusi mano motinos?!.. 
— galvoju.

Rasi, ji buvo graži?... Kai aš atėjau, ji tu
rėjo gulėti tyli, be žado, tiesi ir balta-... Gal 
būt, truputį ružavais veidais, kaip kitos moti- > 
nos, kurias aš mačiau grabnyčinių žvakių nu
šviestas, ant krūtinės sudėtom rankom, atidavu
sias save dėl ateinačios gyvybės, dėl savo kraš
to ateities, dėl* savo vaikų ...

Daftiuoja upė ir gaudžia pavasario naktis.
Aš esu vienas ... Mano motina seniai paliko 

mane, dabar esu netekęs ir amžinosios, niekada 
nemirštančios, visada gyvos motinos — savo 
žemės.

is going to America and he agreed to take this 
letter with him. I hope you didn’t forget me. 
I got your last letter in spring 1939. I had leave 
Lithuania two years ago and am in a D.P. Camp 
now. My wife and both children are with mo, 
but my parents stayed in Lithuania. I know 
nothing about them. I would be very pleased 
to get an answer from you. Please write me 
on the following addreee------------------------- —.

Remember me please to 
aunt Mary and cousins

i Your affectionate nephew 
J. Kuraitis.

Laiško vertimas:
Brangus Dėde Tomai, aš turiu gerą progą 

pasiųsti tau laišką, nes vienas mano draugų 
vyksta į Ameriką ir sutiko pąimti šį laišką su 
savim. Aš tikiuos. Jūs manęs neužmiršot Al 
gavau Jūsų paskutinį laišką 1939 m. pavasarį. 
Aš turėjau palikti Lietuvą prieš dvejus metus 
ir gyvenu dabar D.P. stovykloj. Mano žmona 
ir abu vaikai yra su manim, bet mano tėvai li
ko Lietuvoj. Aš nieko apie juos nežinau. Ai 
būčiau labai patenkintas, jei gaučiau iš Jūsų at
sakymą. Prašau rašykit man šiuo adresu ...^___
_____ Perduok linkėjimų tetai Mary ir pus
broliams. Tave gerbiąs J. Kuraitis.
Opportunity (oportjuniti) — proga 
letter (letr) — laiškas 
mine (main) — mano, manasis 
to agree (egry) — sutikti 
to take (tėk) — paimti 
to hope (hop) — tikėtis, turėti vilti • 
to forget (forgėt) — užmiršti 
last —- paskutinis 
to leave (lyv) — palikti, apleista 
both (bos) — abu 
pleased (plyzd) — patenkintas 
answer (ansėr) — atsakymas 
following (folouing) — kitas, sekantis.

Dėl vietos stokos smulkesnius laiško paaiš
kinimus turėsiu duoti kitą kartą.

Korektūros klaidų atitaisymas
Penkioliktoji pamoka: .Coloured tariama# 

(kalrd), o ne (kelrd).
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944. Daugilytė Gina, Northeim (Hann.), Rhu- 
mestr. 10a, ieško brolio Daugilio Eduardo, 
kitų giminių bei pažįstamų.

945. Navickas Vladas, Landshut, Litauisches 
Lager, ieško savo sūnaus Navicko Vytauto.

946. Juozapaitytė Lyda, Osnabruck, Am Schel- 
lenkamp 9-9, ieško Židonienės Kostancijos, 
Zajačaičių ir kt. pažįstamų.

947. Petroškienė-Butaitė Stasė, Unterlenningen, 
Kreis Niirtingen, Litauisches Lager, ieško 
motinos Butienės Anielės, sesers Liutikie
nės Kleofos ir Liutiko Vytauto.

948. Vyšniaukas J., Schweinfurt, Litauisches La
ger, ieško1 sūnaus Vyšniausko Alfredo.

949. Deglerienė Ona, Schweinfurt, Litauisches 
Lager, ieško sūnų Deglerių Zigfrido ir Er- 
vino.

950. Svėtinskaitė Eleonora, Schweinfurt, Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

951. Barkauskienė Uršulė, Gunzenhausen, Li
tauisches Lager, ieško savo vyro Barkaus
ko Siltestro ir sūnaus Barkausko Jono.

952. Rutkauskas Vincas, (13a) Ansbach, Hin- 
denburg-Kaserne, Litauisches Komitee, ieš
ko Matijošaitytės-Rutkauskienės Onos ir 
Perencaitės Genės.

953. Mockus Kazys, Schweinfurt, Th.-Fischer- 
Platz 26-5, Litauisches Lager, ieško žmonos 
Mockienės-Šepetytės Bronės, dukters Ni-

’ joles ir Variakojo Edvardo.
954. Pečenkis Petras, Schmalenbeck b. Ahrens

burg uber Hamburg, D.P. Camp Auslan- 
der-Lager, ieško tėvo Pačenkio Kazio, bro
lio Pačenkią Albino ir sesers Pačenkytės 
OnPs.

955. Vorobiejienė Austrą, Į13a) Bamberg (Bay.), 
Moosgasse 121, Litauisches Lager, prašo 
atsiliepti šios firmos tarnautojus: Fa. „Er- 
bauer“, Nordhausen (Thur.).

956. Čepulis-Čepulevičius Anatolius, Tubingen, 
' Litauisches Komitee, ieško brolio Čepulio-

čepulevičiaus Antano, Žymanto Broniaus, 
Marmakienės Marijos, giminiu ir pažįsta
mų.

957. Stangvilas Kasparas, Lūbeck, Artillerie- 
Kaserne, ieško savo žmonos Stangvilienės 
Martos ir vaikų: Ženėjjj Lydos ir. Renos.

958. Prielgauskas Kll, Hamburg, Chilehaus A 
25, Litauisches Komitee, ieško giminių ir 
bičiulių.

959. Mailienė Magdė, Hamburg-Neugraben, Li
tauisches Lager Fischbeck, ieško vaikų 
Mailytės Teresės, Mailos Jono ir Petrulio 
Pijaus.

960. Tumaitienė Marta, Hamburg-Neugraben, 
Litauisches Lager Fischbeck, ieško savo 
vyro Tumaičio Jono.

961. Metienė Elena, Hamburg-Neugraben, Li
tauisches Lager Fischbeck D.P., ieško savo 
vyro Meto Otto ir brolių Liudvikauskų 
Juozo ir Alberto.

962. Kasiulaitytė-Ribkevičienė Stasė, Hamburg- 
* Neugraben, Litauisches Lager Camp 514,

ieško Bačinskaitės-čečkevičienės Onos, Na
ruševičių Albino ir Michalinos, Bruožiu 
Marijonos ir Motiejaus.

963. Poškai Bronė ir Kazys, Hamburg-Neugra
ben, Litauisches Lager Fischbeck D. P. 
Camp 514, ieško Poškutės Bronės, Pošku- 
tės-Bružienės Julės ir Balcerio Vinco.

964. Pauža, Gunzenhausen (Bay.), Marktpl. 2, 
ieško Galmino, Janulevičienės, giminių ir 
pažįstamų.

965. Rotcienė-Rutkauskaitė Elena, (20) Breloh 
b. Mūnster (Lager), Sudetenstr. 99 bei 
Klahr, ieško motinos Rutkauskienės Zofi
jos, sesers Vilkienės Genovaitėj ir švoge- 
rio Vilko Broniaus.

Mes ieškome savųjų
Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo 6ilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— R M už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus .skelbimus, ir, turint kokių 
žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
914. Dervaitis Jonas, Hamburg-Rahlstedt, H61-

tigbaum, Litauisches Lager, ieško arti
mųjų.

915. Petravičius Bronius su šeima, gyv. Wies
baden, Litauisches Lagęr, ieško Petravi
čiaus Tomo, Petravičienės Adelės, Vosy- 
lienės - Petravičiūtės Česlovos su dukra 
Gailute, Dargio Jokūbo ir Kučo Antano.

916. Banys Albinas, gyv. Regensburg, Wilhelm- 
Raabe-Str. 3 b. 511, ieško sesers Elenos su 
šeima, brolio Benedikto ir artimųjų.

917. Kalinskis Petras, gyv. Braunschweig, Ro- 
salie-Kaserne, Rotheimerstr. 12, Litauisches

' Lager, ieško brolių Kalinskių Alfonso, Ka
rolio ir Jono, seserų Rubienės Marijos, 
Buidokienės 'Ievos ir Krigerienės Annos.

918. Križauskaitė - Kalinskienė Stefanija, gyv. 
Braunschweig, Litauisches Lager, ieško tė
vo Križausko Juozo.

919. Relingaitė Stefanija, gyv. Braunschweig, 
Litauisches Lager, ieško Žadeikio Kazio.

920. Rokienė Ida, gyv. Hamburg-Rahlstedt, Li
tauisches Lager, ieško savo vyro.

921. Lazdauskas Pranas, gyv. Schweinfurt, Th.- 
Fischer-Platz 8—5, Litauisches Lager, ieško 
brolio Lazdausko Broniaus.

922. Lemkis Martynas, gyv. Kamp Oxford (Dra- 
gahn), Kr. Dannenberg, Litauisches Lager, 
ieško savo žmonos Lemkienės Jadvygos ir 
dukters Lemkytės Lydijos.

923. Mikalajūnas Juozas, gyv, (23) Gross Hep-
■ pen Camp, Kr. Meppen, ieško brolib Mi

kalajūno Simono ir motinos Mikalajūnie-, 
nės-Peeters Marcėlės.

924. Mikalajūnienė.- Bindokaitė Izabelė, gyv.
(23) Gross Hesepe Camp, Kr. Meppen, ieš
ko giminių ir pažįstamų.

925. Klikna Alf., gyv. Gunzenhausen (Mittelfr.), 
Litauisches Lager, ieško brolio Kliknos Ze
nono.

926. Rusinavičius Vladas, gyv. Ansbach (Bay.), 
Ludwig-Keller-Str. 8, ieško Milaševičiaus 
Aleksandro, Rusimavičiaus Antano, Degu
tytės Emilijos, Bielevičiūtės Marytės, Bui- 
□evičiaus Domo ir Baltrušaičio Juozo.

927. Zinkevičius Aleksandras, gyven. Ansbach 
(Bay.), lieuterstr. 9, ieško Stelmokienės- 
Jasiulaitytės Teresė, Sadausko* Prano ir 
Sadausko Vlado. \

928. Nargela Jonas, gyv. Ansbach (Bay.), Reu- 
terstr. 9, ieško Nargelos Juozo, Pipiro Vin
co, Kviklytės Bronės, Žygelytės Rąžės, Žio
gelio Juozo ir Juciaus Aniceto.

929. Raudonikis (Aldonis) Mečislovas, gyven. 
Ansbach (Bay.), Reuterstr. 9, ieško Imbra- 
80 Simo, Marcinkevičiūtės Marijos, Pana- 
raitės Vandos, Budreikaitės Genės ir inž 
Guogio Adolfo.

930. Virbalas Jonas, gyv. Neuffen b. Nurtingen 
(Wiirttbg.), Litauisches Lager, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

931. Karašas Albertas, gyv. Neuffen b. Nurtin
gen (Wiirttbg.), Litauisches Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

932. Zdanavičienė-Gudzinskaitė Genovaitė, gyv. 
Neuffen b. Nurtingen (Wiirttbg.), Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

933. Vanagaitis Juozas, gyven. Borghorst DP. 
Camp, ieško giminių ir pažįstamų.

934. Butėnas Jurgis, gyv. (14) Unterleningen. 
Kr. Nurtingen, Litauis"ches Lager, ieško 
Butėnięnės-Pridotkaitės Magdės.

935. Levinskienė Bronė, gyv. (14) Unterlenin
gen, Kr. Nurtingen, Litauisches Komitee, 
ieško Levinskio Vacio, Vaitkaus Stasio, 
giminių ir pažįstamų.

936. Visockis Pranas, gyv. (14) Unterleningen, 
Kr. Niirtingen, Litauisches Komitee, ieško 
giminių ir pažįstamų.

937. Matulevičius Pijus, Greven, Kr. Mūnster 
(Westfal.), Litauisches Lager,,ieško savo 
žmonos Matulevičienės Liudvikos, sūnų 
Matulevičių, Gintauto ir Zenono, Stanke
vičienės Elenos, Stankevičiūtės Eugenijos 
ir Augusto Jono.

938. Motuzas Stasys, (20) Oker/Harz, Borcher, 
Litauisches Lager, ieško giminių ir pažįsta 
mų grCtadiečių.

939. Misiūnas Stasys, (21) Borghorst, Kr. Stein- 
furt (Westf.), D.P. Camp., Litauisches La
ger ieško Banio Karolio su šeima, Šapo- 
kienės-Stanionytės Adelės su šeima, Ta
mošaičio Pauliaus su šeima, Kasniūno Vy
tauto ir kitų giminių ir pažįstamų.

940. Čičiurka Antanas, Mūnchen, D.P. Camp. 
Lohengrinstr. 95—279, ieško draugų ir pa
žįstamų.

941. Kėnigis Eduardas, Hamburg - Neugraben, 
Lager Fischbeck, ieško sūnų Rudolfo ir 
Arturo.

9422. Malkauskas Alfonsas, Wurzach, Kr. Wan
gen, Litauisches Lager, ieško Motiekaičio 
Vlado.-

>43. Dubauskas J., Oldenburg, Alexanderstr., 
Dietrichfeld, Litauisches Lager „Lithuani- 
ca“, ieško Dubauskaičių Marijos ir-Elenos.

Butu problema Anglijoje ir kitur 
(Pradžia 4 pusi.)

Priešingai, anglai būdami individualistais, sten
giasi tai įkūnyti ir būtų statyboje. Kitame to 
laikraščio puslapyje yra duodamas straipsnis, 
kuriame matyti, ką anglai yra pasiekę šioje 
srityje. Korespondentas praneša, kad lapkričio 
1 d. 11 parlamento narių apžiūrė jo pastovių na
mų statybą. Toks namas 6 vyrų pastatomas per 
5 dienas. Jo kainū 500 svarų (apie 14.000 litų). 
Statybinė medžiaga — plieno plokštės, plytos 
ir kalkės. Namo dalys dirbamos fabrike. Lau
ko sienos apmūrijamos plytomis, apklojamos 
kalkėmis taip, kad pastatas atrodo visai pana . 
šus į normalų dviejų šeimų gyvenamą namą. 
Parlamento nariai jį apžiūrėję pareiškė, kad tai 
yra didžiausias įvykis Anglijos statybos isto
rijoje, po Mullbery uosto pastatymo.

Konstrukcijos metodai šiuos namus . leidžia 
statyti bet kurio dydžio, ar mokykloms ar vi
siems pastatams pritaikant. Name jau galima 
gyventi, nors jis ir nebūtų apmūrytas. Vidaus 
sienos išmušamos popieriumi, ir plienas pas
lepiamas nuo žmonių akių. Sakoma, kad jie šil
tesni ir turi geresnę izoliaciją už mūrinius na-’ 
mus. Anglijos darbo ministerija pripažino ji 
tinkamu pastovios statybos namu Mullbery 
uosto konstruktoriai sako, kad „apgyvendinimo 
problema iš pirmaeilės gali būti nustamta an- 
tron vieton per dvejus 'metus'-. Namas turi 
saloną, 3 miegamuosius, gyvenamąjį, maudyklę, 
virtuvę ir patogumų patalpą. Korespondentas 
sakosi virtuvėje suskaitęs net'11 spintų sieno
je. Valgomajame yra tik vienas židinys, kuris i 
apšildo visas patalpas. Jeigu jį priimtų pavyz- • 
diniu visai Anglijai, tad kaina žymiai kristų. ;

Anglijos sveikatos ministerija paskelbė, kad ■ 
per vasario mėn. buvo pastatyta 4622 namai, 
davę pastogę 10.000 šeimų. A. B. s '

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
IV — sioms Europos. krepšinio pirmenybėms 

artėjant
„Lietuva — tai yra opera ir krepšinis“ — 

taip yra isšireiškęs vienas užsienietis, trumpai 
svečiavęsis dar Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Šiandieną, manau, nesuklysiu sakydamas, kad 
mes čia išeivijoje esame sporto pasaulio puikiai 
žinomi, kaip krepšininkai. Kiekvienas užsienie
tis, pamatęs mūsų krepšininkus, žavisi jų krep
šinio žaidimu, stebisi, kad lietuviai, būdami, pa
lyginti, tokia maža tauta, turi tokių gerų spor
tininkų. Mūsų krepšininkai per įvairias krepši
nio rungtynes čia Vokietijoje yra tiek išpopu
liarinę Lietuvos vardą, kad vargu ar yra dar 
užsieniečių sportininkų bei sporto mėgėjų, ku
rie nežinotų, kas yra Lietuva ir kur ji randasi.

Prieš keliolika metų kaž kokią maža, sporto 
pasaulyje nedaug kam žinoma valstybėlė — 
Lietuva išdrįso stoti kovon Europos krepšinio 
pirmenybėse su didžiosiomis valstybėmis. Nie
kas tuomet į mūsų sportininkus-krepšininkus 
nekreipė dėmesio, niekas ir negalvajo, kad toks 
mažas kupstas galėtų vežimą apversti. Mes pa
tys nieko nesitikėjome, gal būt, tik šiek tiek 
pasimokyti krepšinio žaidimo meno. 1937 m. 
pavasarį jie tyliai išvažiavo Rygon, į II-sias 
Europos krepšinio pirmenybes, tik savo arti
mųjų draugų teišlydėti. Ir kas atsitiko! Lietu
va laimėjo II — sias Europos-krepšinio pirme
nybes ir liko Europos krepšinio meisteriu. Nu
skambėjo Lietuvos himno garsai ir vardas pla
čiai po visą pasaulį radijo bangomis. Džiūga
vome ir didžiavomės savo vyrais bei jų pasiek
tu laimėjimu.

1939 m. III-čiose Europos krepšinio pirme
nybėse Kaune mūsų vyrai anrią kartą laimėjo 
Europos krepšinio meisterio vardą ir parodė 
pasauliui, kad Lietuva stipriai stovi meisterio 
pozicijoje. Antrą kartą Lietuvos vardas plačiai 
nuaidėjo po platų pasaulį, antrą kartą džiūgavo 
visa lietuvių tauta.

Šiandieną esame IV-jų Europos krepšinio 
pirmenybių išvakarėse. Jos įvyks š. m. balan
džio 30 —-‘ gegužės 7 d. d. Šveicarijoje, Ženevo- ; 
je. Lietuva yra' Europos krepšinio meisteris,: 
tačiau.. .įtikimas yra taip lėmęs, kad Lietuva 
šiandieną rengėjų yra skaitoma neegzistuojan
čia valstybe ir dėl to oficialus jos dalyvavimas 
tose pirmenybėse yra negalimas. Atrodo, kad 
šios pirmenybės vyks nedalyvaujant meisteriui.

Naujai priimami 
tiktai pirmieji tenorai

Lietuvių reprezentaciniam vyrų chorui, va
dovaujamam dirigento Juliaus Š t a i k o s, 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

Stovyklų Vadovybių dėmesiui!
L. T. B. Kaselio Apylinkė praneša, kad š. m. 

kovo 29 d. į Mattembergo stovyklą buvo pri
imtas apsigyventi Juozas Skudutis, gim. Aly
taus apskr. 1922 m. kovo 21 d., DP Index Card 
Nr. 00020538. Neturėdamas asmens dokumen
tų ar paso, jis pareiškė juos praradęs karo me
tu. Anksčiau visą laiką, tikino jis, dirbęs pas 
amerikiečius; jų daliniui išvykus, nebeturįs kur 
gyventi ir ką valgyti. Pasigailėdama UNRRA- 
os vadovybė sutiko jį priimti stovyklon.

Taip iš pasigailėjimo stovyklon priimtas 
Juozas Skudutis š. m. balandžio 15 d. apvogė 
vieną lietuvį tremtinį, pasisavindamas iš jo apie 
5000,— RM pinigais, kostiumą ir kt. reikmenų, 
ir be žinios pasišalino iš stovyklos. Prašoma jo 
į kitas stovyklas nepriimti ir jį, kaip paieškomą 
teismui nubausti, grąžinti atgal į Kassel-Mat- 
temberg stovyklą.

Kiti laikraščiai prašomi šį skelbimą persi
spausdinti.

LTB Kaselio Apylinkės 
Komiteto Pirmininkas

SKELBIMAS
Žinantieji ką nors apie likimą S i m a n a u s- 

k i ų Aleksandro, Petronėlės, Onos, Marijos 
(motinos ir dukters),. kilusių iš Žemaitijos ir 
iki 1945 m. vasario mėn. gyvenusių Pommern, 
Schivelbein Lager, prašomi pranešti „Mūsų Ke
lio“ Redakcijai.

Š. m. kovo mėn. 21 d. D. P. Hospital Sennc
1, Post Friedrichsdorf bei Bielefeld i. W., 
po ilgos ir sunkios ligos ( plaučių tuberkuliozė) 
mirė E e č e 1 i s Feliksas, sūnus Mato, gimęs
2. 12. 1918 m. Cegelnės kaime, Švenčionių valse, 
ir apskr. Palaidotas Senne kapinėse prie Biele- 
feldo, Vestfalijoj..

Jei kur nors Vokietijoje rastųsi velionies gi
minės ar artimieji, kurie norėtų gauti apie ve
lionį smulkesnių žinių, prašome kreiptis į Vla
dą Augulį, aukščiau paminėtos ligoninės adresu. 

kuris dėl susidėjusių politinių aphnkybių nebe
gali ginti Europos krepšinio meisterio vardo.

E d. Vengianskas

Kitos žinios
• Palygimus tarptautinių lengvosios atletikos 
rungtynių geriausias pasiektas lengvaatletų pa
sekmes konstatuota, kad trumpų nuotolių bė
gimuose aiškiai vyrauja USA lengvaatletai, tuo 
tarpu vidutinių ir ilgų distancijų bėgimuose — 
Europos lengvaatletai. Amerikiečiai Eevelis .ir 
Watsonas 100 m nubėgo per 10,3 sek., Ed
wards — garsiosios amerikiečių krepšinio ko
mandos „All-Stars“ (visi žvaigždės) dalyvis — 
10,4 ek., Samuels — (Brazilija) ir Assis (Bel
gija) pasiekė 10,5 sek., Hakansson (Švedija) ir 
Braekman (Belgija) su 10,6 sek. taip pat pri
klauso prie pifmojo dešimtuko. 400 m bėgi
muose geriausius laikus pasiekė 4 europiečiai 
ir du amerikiečiai, o ilgų distancijų bėgimuose 
tik europiečiai.
• Oficialus lengvosios atletikos rekordistų są
rašas vedamas xtik nuo 1912 m., kada įsisteige 
„International Amateur Athletik Federation“ 
(IAAF), tačiau panašūs sąrašai buvo daromi ir 
anksčiau, pradedant Oliippiniais^žaidimais Atė
nuose 1896 m. Šiandieną įdomu palyginti juos su 
šių dienų lengvaatletų pasiektomis pasekmėmis. 
Ypatinga pažanga padaryta disko metime (nuo 
34,07 m ligi 53,34 m), rutulio stūmime (nuo 
14,69 m ligi 17,40 m). Daugiau kaip 1 m pa
gerintas šuolis su kartimi (nuo 3,583 m ligi 
4,72 m), šuoliuose į tolį — tik 95 cm (nuo 7,18 
me ligi 8,13 m) ir šuoliuose į aukštį — ne visai 
14 cm (nuo 1,973 m ligi 2,11 m). Bėgimuose 
laikas irgi pagerėjo: 100 m bėgime nuo 10,75 
sek. ligi 10,2 sek. ir 110 m barjeriniame nuo 
15,6'sek. ligi 13,7 sek.
• Pietų Vokietijos II — ro rato aukštosios 
lygos futbolo pirmenybėse pirmauja FC Niurn- 
berg — 32 t. (67:34) įv.; toliau — £chwaben 
Augsburg — 31 t. (49:25) įv., VfB Stuttgart — 
28 t. (63:28) įv. ir 1.1.
e Š. m. birželio mėn. Londone bus mėgėjų 
tarpvalstybinės bokso rungtynės U.S.A. — Ang
lija.
• Tarpvalstybinės futbolo rungtynės Prancū
zija— Portugalija Lisabonoje baigėsi 2:1 Por
tugalijos naudai.'

Lietuvių tautinės dailės mylėtojai!
Niekur ir niekad išeivijoje mes lietuviai dar 

nęsam pasirodę su savo gražia ir vertinga tau
todaile. Pasitarus su vienu kitu jos mėgėju, 
kilo mintis, jog labai reikalinga ir būtina po
puliarinti fhūsų tautodailės dirbinius savųjų 
ir svetimtaučių tarpe, kaip jau vykusiai popu
liarinama daina bei tautiniai šokiai. Tai galima 
atsiekti ruošiant darbų parodas bei platinant 
dirbinius. O didesnei gamybai išvystyti ir ver
tingesniems dirbiniams plačiau pakleisti, rei
kalinga lietuvių tautodailės specialistams bei 
mokovams organizuotis į vienetą. Be to, dir
bantiesiems tai užtikrintų tiek šiuo metu tiek 
ateity rimtą pragyvenimo šaltinį.

Imamės iniciatyvos sužinoti, ar yra tam su
manymui pritariančių ir suinteresuotų asmenų. 
Todėl kviečiame norinčius dailės srityje dirbti 
specialistus bei mokovus, k. t. siuvinėtojas, au
dėjas, mezgėjas, medžio drožėjus, medžio skulp
torius, raižytojus, dažytoju?, stalius-stilizato- 
rius, metalo plastikos bei graviūros darbuoto
jus.pareikšti savo mintis, planus ir sumanymus 
raštu (registr. laiškais) šiuo adresu: KOTRYNA 
ČĖSNIENĖ, (13b) KEMPTEN, Rottachstr. 15, 
Lithuan. Camp.

Laiškuose pageidautina pasisakyti: kuriais 
pagrindais organizuotinas kalbamasis vienetas; 
ar reikalinga kviesti suvažiavimą tam reikalui 
aptarti bei gairėm nustatyti ir kuri yieta su
važiavimui geriausiai tiktų; kurioje kolonijoje 
UNRRA-os vadovybė būtų palanki šiam žy
giui; pažymėti, kurioje darbo šakoje suintere
suotasis gali dirbti (pav., medžio drožėjas, au
dėja ir pan.)..

Pranešimų terminas ■— galimai skubiau.
Iniciatorių grupė Kemptene

Pranešimas
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis ang

lų zonoje praneša, kad jo įstaigoje yra gauti iš 
Amerikos laiškai šiems asmenims: 1) Jonui ir 
Irenai Jacinavičiams, 2) Mykolui Šoriui, 3) Ani-^, 
cetui Strockiui ir 4) Albertui Arminui.

Minėti asmens prašomi pranešti savo adre
sus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Įgaliotiniui, 
(21) Detmold, Bahnhofstr. 6, kad būtų galima 
laiškus ..persiųsti, arba atvykti ten patiems jų 
atsiimti.

MŪSŲ KELIAS^
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a/D., Lietuvių Stovykla 
/ Leidžia Redakcinis Kolektyvas:

Vyr. Redaktorius D. Penikas,
Redaktoriai — AL Laikūnas ir

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

Paskiro Nr. kaina 0.75 RM.
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Keliaudamas j Štutgartą, traukinyje išsikal

bėjau su vienu lietuviu, kuris skaitė „Mūsų Ke- 
lik" Man buvo (domu patirti eilinio skaitytojo 
nuomonę, ypač kada nei jis manęs nepažino 
nei aš jo nepažinau, o tuo labiau nesisakiau, kad 
esu „Mūsų Kelio“ bendradarbis. Kągi. nenoriu 
redaktorių girti, nes gerai žinau, kad redakto
riams visad reikia sakyti, kad jų laikraštyje dar 
labai daug ko trūksta, kad dar reikia taisyti. 
Einant tokia taktika, dėl to skaitytojas niekad 
nenukentės, o dėl tokios taktikos dar nė vienas 
redaktorius niekad nenusižudė. Apie tą mūsų 
pasikalbėjimą gal prie progos mes grįšime. Bet 
čia tenoriu užsiminti apie skyrelį: Iš Amerikos 
lietuvių spaudos — ir visai nutylėti girdėtą re
daktoriams panegiriką.

Mano bendrakeleivis nusiskundė, kad - tas 
B. Vargas, kuris gauna nemažai Amerikos lie
tuvių laikraščių, per šykščiai parašo. Girdi, 
reikia duoti kiek galima daugiau žinių. Ban
džiau jam išdėstyti tuos argumentus, kad lai
kraštis turi duoti visko po truputį, kad ne vis
kas jau ir Amerikos lietuvių laikraščiuose taip 
įdomu, kad būtų galima persispausdinti. Papa
sakojau tam bendrakeleiviui, kad Amerikos lai- 

( kraščiuose daug tokių rašinių, kurie pas mus 
visai į laikraščius nededama, bet rašoma tik į 
šeimos biografijas. Papasakojau ir tai, kad už 
Lietuvos sienų atsidūrusieji laikraštininkai, ir 
dar gabiausieji, dabar Amerikos lietuvių lai
kraščiuose spausdina daug rašinių iš abiejų oku
pacijų, aprašo tremtinių vargus ir pergyveni
mus. Nuo tokių rašinių Amerikos lietuvių lai
kraščiai gerokai pagyvėjo, įgavo gerų laikraš
čių išvaizdas, neabejotinai daug prisideda prie 
tikrosios padėties atvaizdavimo ir daug patar
nauja geriems ryšiams palaikyti su lietuvių ma
se Amerikoje. Kadangi tas mano bendrakelei
vis prašė,- kad kas apie tai papasakotų ir kitiems 
skaitytojams, tai atsiprašęs jį. kad nepasisakiau 
esąs tas pats, kuris tas ištraukas paduoda, da
bar su skaitytojais apie tai ir pasidalinu. O da
bar prie tiesioginės paskirties.
** Vienybė Nr. 10 rašo: „Dabar Lietuvoje 
kiekvienoje apskrityje yra politiniai vadovai. 
Kas tie politiniai vadovai, galima matyti iš skel
biamų pavardžių. Jais yra: Alytaus — Kuzmin, 
Marijampolės — Rybakov. Vilkaviškio — Tiu- 
lenov. Panevėžio — Katajev, Kėdainių — Ta- 
marov ir tt.“
** Amerikoje paskutiniu metu didelį dėmesį 
sukelia nauja organizacija — World Bill of 
Rights Association. Kovo mėnesį ji Naujorke 
buvo surengusi didžiulį mitingą. Kas gi yra ta 
naujoji organizacija? „Vienybėje" tilpo toks

įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Naujoji Prancūzijos konstitucija priimta 309 
prieš 249 balsais. Šios konstitucijos projektui 
pasipriešino vidurio ir dešiniosios partijų atsto
vai. Pagal priimtąjį jos projektą, bus vienų 
rūmų parlamentas. Ar ji bus priimta ar ne, pa
aiškės per visos prancūzų tautos pasisakymą, 
kuris numatytas gegužės 5 dieną.
• Afrikoje atrasti nauji plotai, turintieji daug 
aukso.
• Ispanijos vyriausybės notoje, pasiųstoje 
Amerikai ir Anglijai, nurodoma, kad Rusija į 
Marselio uostą yra atvežusi 15.000 tonų ginklų 
ir amunicijos bei 3000 tonų kviečių. Visa tai 
esą pasiųsta prie Ispanijos sienos.
• Austrijos socialistai atsisakė dalyvauti kar
tu su komunistais gegužės pirmosios demonstra
cijose.
• Iš Varšuvos praneša, kaip Sūd-West-Echo 
rašo, kad iš Vilniaus ir jo apylinkių savanoriš
kai persikelia 200.000 lenkų j naujas Lenkijos 
vietoves.
• Musolinio lavonas nežinomų asmenų išvog
tas iš „Maggiore“ kapinių Milane, praneša Mi
lano miesto savivaldybė.
• Generalinis konsulas Naujorke pareiškė, 
kad Argentina projektuojanti sudaryti 40 mili
jonų gyventojų, išplečiant imigraciją. Jo pra
nešimu, Argentinos centrinis bankas norįs iš
plėsti savo kreditus, sudarydamas sąlygas 
100.000 imigrantų kasmet įkurdinti "žemės ūkyje.
• Austrija atmetė rusų pasiūlymą sudaryti 
autrų-rusų (po 50% akcijų) bendrovę naftai 
eksploatuoti. Panašią sutartį yra sudarę rusai 
ir lenkai.
• Bulgarijos vyriausybė įnešė parlamentą įsta
tymo projektą, kuriuo galėtų p f iodinius leidi
nius ir laikraščius uždaryti, jei jie ardytų vi
daus tvarką ar santykius su užsieniu. Opozi
cijos organas šiuo įstatymo projektu nepaten
kintas, nes tuo būdu „Informacijos ministe- 
ris taptų pilnu Bulgarijos žmonių minčių ir žo
džio diktatoriumi“.
• Italija perka 50 laivų iš Amerikos už pusę- 
kainos. Laivas atsieina apie 500.000 dolerių.
• JAV pasiryžusios perleisti valdžios funkci
jas Austrijos vyriausybei ir greičiau atstatyti 
jos ūkį. Sovietai reikalauja 70% pramonės ga
minių kaip reparacijų, bet Vakarų Sąjunginin
kai tam priešinasi.
• Irako karalius Faisal II atvyks į Angliją ir 
praleisiąs 4 mėnesius.
• Čekoslovakija pripažino Austriją.
• Gen. Eisenhoveris vykdo manevrus. Juose 
dalyvauja 229 kovos laivai, 2 dideli lėktuvne- 
iiai Ir didieji kovos laivai. Jie prasidėjo ba
landžio 10 ir tęsis 5 savaites. 

pranešimas: „Jos definicija galima būtų apibū
dinti keletu žodžių. Tai visų mažųjų ir paverg
tųjų tautų kilmės amerikiečių sąjunga. Ir ši są
junga. atstovaujanti 10 milijonų amerikiečių, 
siekia tik vieno: taikos, laisvės Ir nepriklauso
mybės kiekvienai tautai — didelei ir mažai 
Kun. J. Balkonas, kuris yra vadovaujanti jėga 
šiame augančiame amerikiečių laisvės kovoto-. 
jų sąjūdyje, nuolatos ragina lietuvių visuomenę 
gyviau domėtis tos organizacijos tikslais. Jos 
tikslai sutampa su lietuvių kilmės .amerikiečių 
tikslais. World Bill of Right Ass. yra tos rū
šies sąjūdis, su kuriuo anksčiau ar vėliau turės 
skaitytis ne tik Kongresas, bet ir Valstybės De
partamentas.“
** P. V. Tysliavienė nuolatiniam „Vienybės“ 
skyriuje — Vakar, šiandien ir rytoj — rašo 
apie B ALF: '„Bendras Lietuvių fondas, kaip Na
tional War Fund narys, gyvuoja paskutinius 
mėnesius. National War’ Fund, kaip žinoma, 
praėjusi rudenį pravedęs paskutinį aukų vajų, 
yra likvidacijos stadijoje. Naujų piniginių pas
kyrimų tautiniams fondams iš šios įstaigos dau
giau nebus. Tie fondai, kurie dar norės teikti 
pašalpą karo tremtiniams, nuo šių metų spalių 
mėn. turės surasti kitokias priemones pinigams 
sukelti. Mūsiškos BALF, žinoma, bus viena iš 
tų įstaigų, kurių veikimas ateityje būtinas.“ To
liau autorė daro įvairias sugestijas, kad BALF 
ateičiai geriau pasiruoštų ir juo netektų nusi
vilti.
** „Moterų Pasaulis“ skyriuje nuolatinė ben
dradarbė Pr. Lapienė tame pačiame Vienybės 
numeryje Labai gražia! atsiliepia į tremtinių var
gus ir rašo: „Sėdžiu viena tarp, keturių sienų 
užsidariusi, žvilgsniu ties Rimšos Artoju ir Lie
tuvos Mokykla sustojusi. Aukščiau tų dviejų 
paveikslų kabo mūsų vytis, o žemiau — Lucile 
March vėliausias kūrinys, dabartinės pasaulio 
našlaitėlės atvaizdėlis. Maža mergaitė, vėjo 
taršomais plaukeliais, užčiauptu šypsniu, dide
lėmis akutėmis žiūri į pasaulį, pasigailėjimo 
maldaudama... Ten pat ir paveikslas, rodąs 
Amerikos lietuvaites, siuvant ir neriant tokiems 
našlaitėliams drabužėlius.“

Šį kartą pacitavau keletą ištraukų vien iš 
Vienybės savaitraščio, kuris šiomis' dienomis 
atšventė 60 metų jubiliejų. Jubiliejus Labai šau
niai atšvęstas. Mes iš savo pusės, kad ir kukliai 
čia prisimindami, laikraščiui linkime geriausios 
sėkmės, nepailstamai ginti Lietuvos, lietuvių ir 
visų tremtinių reikalus. O kad jis tuo keliu 
eina, matyti tik iš vieno numerio paimtų kelių 
ištraukų. Dr. B. Vargas

• Pirmosios 164 amerikietės su vaikais atvyko 
pas savo vyrus į Europą.
• Gen. Dwight D. Eisenhoweris yra numatęs 
aplankyti Lotynų ir Pietų Amerikos valstybes. 
Jį lydės aukšti karo ir jūrų karininkai.

Tuo tarpu vyksta į Meksiką 12 aukšto ran
go generolų ir 3 admirolai.
• INS iš Londftno praneša, kad.Vatikano ra
dijas skundėsi, jog Sovietų okupuotoj Vokieti
jos zonoje klestinčios „ligos, badavimas ir mo
terų prievartavimas“ ir Jog toji sritis esanti „la
bai apiplėšta“.
• Berlyno šefai nesusitarė dėl dviejų partijų, 
kurias rėmė Sovietai, sujungimo Ir dėl Berlyno 
valdžios, kurią raudonoji armija pastatė, pa
keitimo.

Raudonoji armija manevruoja Azerbeidžane
AP iš Teherano praneša, kad užsienio stebė

tojas atvykęs iš Azerbeidžano pasakoja, kad 
300 rusų tankų atvykę į Azerbeidžaną tarp 
kovo 2 ir 30 dienos. Praėjusią savaitę, sako 
jis, netoli Tabrizo rusų daliniai ir Azerbeidžano 
kariai kartu vykdę manevrus, panaudodami 
tankus, patrankas ir raketinius šautuvus.

Stebėtojas buvęs rusų komendanto įspėtas 
apleisti Maraghey miestą, Tabrizo pietuose, „jo 
paties saugumui“, po to, kai jis pastebėjęs ka
rinių pabūklų judėjimą.

„Rusų tankų traukiniai pradėję ateiti į Ta- 
brizą naktį, kada raudonoji armija turėjusi iš 
Irano pasitraukti“, sako stebėtojas, ir tęsėsi iki 
A. Gromyko pasitraukė iš Saugumo Tarybos.

Tankai, pagalbiniai mechanizuoti vienetai ir 
pėstininkai iš Tabrizo išžygiavo trimis krypti
mis— pietino .Kurdistano, vakarų Irako ir Tur
kijos bei rytų Mianeh kryptimi. Viena kolona 
buvusi pakrauta į traukinį ir išvyko pietų kryp
timi — į Kazvino ir Kara.

JT Organizacija neapsaugosianti nuo karo
- JAV aukščiausio teismo teisėjas Oven J. 

Roberts pareiškė, kaip AP praneša, jog JT Or
ganizaciją negalinti sudaryti saugumo nuo tarp
tautinio karo. Tik D. Britanija, Rusija ir JA 
Valstybės galinčios pasaulį kontroliuoti, jei jos 
būsiančios vieningos. Jis reikalauja sudaryti 
bendrą instituciją, kurį padarytų karą neįstaty- 
mišką ir galėtų reguliuoti ginklus.

Roberts pareiškė, jog „JT Organizacija 
esanti tik vieta, kur kalbama, bet ši organiza
cija niekad neapsaugosianti nuo karo, jeigu tik 
trijų didžiųjų sąjunga nepasiliksianti vieninga 
Ir gera.

100.000 žydų | Palestiną
Bendroji Anglų-Amerikos komisija Palesti

nos reikalams rekomenduoja kaip galima grei
čiau įsileisti iš Europos 100.000 žydų.

Gen. Clarko protestas
AP iš Vienos praneša, kad JAV gen. Mark 

W. Clark pasiuntė Sovietams protestą dėl ame
rikiečių transportnio lėktuvo apšaudymo Vely
kų pirmą dieną.

Prieš dieną buvo dar ir kitas lėktuvas ap-. 
šaudytas jis skridęs laiku ir nustatytu Rusų ko
ridoriumi — iš Linzo j Tulną.

Clarkas protestuoja dėl to įvykio. Iki šiol 
rusai dar nedavę jokio atsakymo. Rusų naikin
tuvai, kurie puolė prie Linzo, buvę su geltona 
žvaigžde. >

Lėktuvų užpuolimas pasibaigsiąs, Sovietai 
užtikrino Clarką

Stars and Stripes korespondentas iš Vienos 
praneša, kad maršalas I. S. Konievas, Sovietų 
karo vadas Austrijoje, užtikrino gen. M. W. 
Clarką, USFA vyr. vadą, kad daugiau užpuoli
mų iŠ Sovietų lėktuvų ant amerikiečių oro pa
jėgų nebebūsią. Jis pridūręs, kad esąs duotas 
parėdymas Vienos orinių pajėgų viršininkui, 
paruošti pilną pranešimą dėl dviejų incidentų, 
kurie įvyko sekmadienį ir pirmadienį.

'„Užpuolimas ant amerikiečių lėktuvų įvyko 
priešingai mano instrukcijoms“, sako Konievas.

Clarkas pareiškęs, jog jų lėktuvai neskridę 
už nustatyto Sovietų „koridoriaus“. Konievas 
pasakė, kad jis neleidęs pilotams vežioti amu
nicijos.

Rusija sutinka padėti Suomijai
AP iš Helsinkio praneša, kad bendrame iš

leistame komunikate sakoma, jog Rusija suti
kusi pasiųsti Suomijai 100.000 tonų javų ir dar 
trąšų, o, be to, pažadėjusi pagerinti susisiekimo 
priemones Suomijoje.

Toliau komunikate sakoma,'-kad Rusija gau
sianti Pasvik upės, netoli Suomių-Norvegų sie
nos, elektros jėgainės koncesiją, kad „gajėtų 
eksploatuoti Petsamo nikelio kasyklas“. *

ši jėgainė yra viena didžiausioji tolimoje 
šiaurėje.

(Associated Press biuras iš Helsinkio buvo 
mėginęs telefonu per Stokholmą interpretuoti 
šį komunikatą, tačiau buvo Suomių cenzūros 
nutrauktas.) &

Ginkluoti būriai siaučia Lenkijoje
AP iš Lenkijos praneša, kad pietų-rytų Len

kijoje stipriai ginkluoti būriai, kuriuos sudarą 
ukrainiečiai, terorizuoją gyventojus. Jie parei
ną Rusijos sieną, _ deginą kaimus, išsivedą gy
vulius ir tūkstančius lenkų kaimiečių palieką 
be namų.

šie būriai, kurie jau sudeginę apie 800 kai
mų, susidedu iš 100—2000 asmenų.

Su šiais būriais kovoja lenkų milicijos ir 
saugumo divizijos. Jie esą nori atkeršyti už tai, 
kad jie dabar priskirti Sovietų Sąjungai, pagal 
lenkų rusų paktą. Buvusieji lenkų Ukrainai ko
voja dėl savo teisių pasilikti lenkais ir reikalau
ja, kad Ukraina būtų paskelbta nepriklauscwna 
valstybė.

Pietų-rytų Lenkijoje gyventojai jau nebenu- 
sirengia drabužių naktimis ir saugo savo turtą 
rūsyse. Kaimai sujungti aliarmo signalais, kad 
užpuolimo atveju galėtų išvengti mirties.

Skaičiuojama, kad per paskutinius tris mė
nesius apgyvendintų lenkų bus žuvusių jau tarp 
500—1000.

Musolinio lavonas išvogtas
AP iš Romos pranešimu, Musolinio lavono 

.išvogimas sujudino Italijos vyriausybę. Dabar 
daromi reikiami žygiai, kad jo lavonas nebūtų 
atgabentas į Romą. Policija saugo visus kelius 
iš Milano ir krato kiekvieną mašiną.

Vienas Milano laikraštis gavo laišką, kuria
me rašoma: „Duče vėl su mumis“. Toliau sa
koma: „Jo mirties atsiminimai saugomi demo
kratinės fašistų partijos; partija turinti pradėti 
kovą;.. Partijos vyrai Ir moterys negalį ilgiau 
pakelti kanibalinės gėdos, kurią padarė komu
nistų partijos padugnės", rašoma anoniminiame- 
laiške.

Laiškas baigiamas tokiais žodžiais „Ateisiąs 
laikas, kai Benito Musolinis savo karste, bu
čiuojamas mūsų sūnų, paraduos Italijos gatvė
mis, ir viso pasaulio rožių, visų mūsų moterų 
ašarų nežteks Šiam krašto didžiajam sūnui do
vanoti.“

Dabar policija suka galvas, kaip tuos lavono 
pagrobikus sugauti.

Dar naujas mokslo laimėjimas
Iš Londono pranešama, kad britų mokslinin

kai surado būdą iš žolės vilnai pagaminti. Atei
tyje, sakoma, avys būsiančios reikalingos tik 
mėsai, o vilną, kadangi ji susideda iš augalinių 
baltymų, chemiškai gaminsią tiesiog iš žolės.

Chemikas jau pasisekę tuo būdu pagaminti 
naują vilną, vadinamą „ardil“, kuri savo ypaty
bėmis labai panaši į tikrąją vilną, o kai kuriais 
atžvilgiais ją net pralenkianti. Taip, pavyz
džiui, ji esanti atspari kandims, dėvima nežvil
ga ir p.

Lenkija gauna 90 milijonų dolerių,kreditų
AP iš Vašingtono praneša, kad Lenkijai 

bus suteikta 40 milijonų kreditas, jei Lenkija 
išpildys pasižadėjimą, kad ji praves laisvus rin
kimus ir kad Amerikos pramonininkai gales 
vienodai su kitais kraštais dalyvauti ūkyje.

Už 40 milijonų dolerių bus jai parduota gar
vežių ir geležinkelių vagonų iš JAV, o už 50 z 
mil. dol. galės pirktis Europoje esamo Ameri
kos turto.

Sunkus gyvenimas Lenkijoje
AP iš Varšuvos praneša, kad panelei Var

šuvoje gerai apsirengti reikalinga 1000 dolerių. 
Gauti apsitengimą yra pusė problemos.’ bet 
sunkiau esą drabužius ant savęs išlaikyti. Di
desniuosiuose miestuose naktimis esą pavojin
ga vaikščioti gerai apsirengusioms moterims, 
nes jas dažnai nurengtą ir paleidžią su balti- 
nėliais.

Geros moteriškos kojinės kainuojančios 1100 
zlotų, pora apatinių šilkinių baltinių — 2500 - 
zlotų, pora pusbačių — 5000 zlotų, odinės pirš
tinės — 800 zlotų, skrybėlė — 2500 zlotų, ran
kinis lagaminas — 4000 zlotų, nauji kailiniai — 
120.000 zlotų.

Gen. Vlasovas laukia teismo
Čekų organai suėmė besislapstantį buv. so

vietų generolą Vlasovą. 1942 m. pakliuvęs į 
vokiečių nelaisvę, dalyvavo antibolševikinėj 
propagandoj ir iš buv. sovietų belaisvių organi
zavo dalinius, kurie kovojo vokiečių pusėje. 
Karo gale jų buvo priskaitoma iki 400.000 ka
reivių. Gen. Vlasovas savo pranešimuose pra
našavo ne vieną kartą Rusijos perversmą, dary
damas paslaptingas iliuzijas dėl esančių ten an- 
tisovietinių pajėgų. Dar nenustatytas teismo 
terminas, nei kuris teismas jį teis. Sovietų 
teismai jo buv. karius masiniai nuteisia, kaip 
išdavikus.

Ukrainiečiai — konclagerio talkininkai?
Varšuvos spauda paskutiniu laiku pradėjo 

reikšti didelį susiinteresavimą Vokietijoj be
sislapstančiais ukrainiečiais, turinčiais ant sąži
nės bendradarbiavimą su vokiečiais, nužudymą 
dešimčių tūkstančių Rytų Lenkijoj, tarnybą 
koncentracijos lageriuose ir bendradarbiavimą 
su gestapu Generalinės Gubernijos srityse.

Varšuva labai nukentėjusi
Varšuvos karo nuostoliai siekia 2 milijardai 

130 milijonų dolerių, tai yra daugiau kaip visos 
prieškarinės Lenkijos 5 metų biudžetas.

Sovietų naftos atradimai
Sovietų spaudos pranešimais surastas antra

sis Baku tarp Uralo ir vid. Statomi gręžimo ir 
kiti reikiami įrengimai.

Anglijos katalikų pagalba
Anglų katalikų komitetas išplėtė savo pagal

binę veiklą užsieniui. Negalėdamas padėti Jugo
slavijoj, komitetas nukreipė savo dėmesį Ita
lijon, Sicilijos. Bet kita ko, komiteto pastangų 
dėka Sicilijoj sulaikyta šiltinės epidemija. Pas
taruoju laiku atidaryta nauja ligoninė Koelne, 
o komiteto sekcija su buveine Bielefelde teikia 
pagalbą lenkams, vengrams ir Baltijos valsty
bių piliečiams, tebėsantiems britų zonoje.

Katalikai atsisako duoti Vengrijai maisto
Iš Vienos The Stąrs and Stripes žurnalistas 

A. Noyes praneša, kad Amerikos tautinė ka
talikų gerbūvio konferencija atsisakiusi suteikti 
paramą Vengrijos gyventojams, nes Vengrijos 
vyriausybė atsisakė suteikti kardinolui Minds- 
zenty Budapešte teisę paskirstyti 500 tonų gė
rybių, kurios buvo Amerikos katalikų paskirtos 
Vengrijai.

Vengrijos vyriausybė painformavo Thomą 
Fox, Karo pagalbos Katalikų agentūros direk
torių, kad pagalba iš Amerikos katalikų bū
sianti priimta tik tada, jei paskirstymas bus 
vykdomas per Vengrijos socialių reikalų mi- 
nisterį.

Foxas, kuris prižiūri 500 tonų Amerikos pa
galbos suteiktų gėrybių paskirstymą ir kurį 
vykdo Austrijos katalikų agentūra, pareiškė, 
kad Amerikos katalikai noriai duos visiems, 
nežiūrint nei religijos, politinių įsitikinimų &r 
rasės, bet esą yra reikalinga, kad katalikų or
ganizacija paskirstymo programai vadovautų.

Amerikos katalikai jau surinkę daugiau kaip 
30.000 tonų maisto Europai padėti ir daugiau-- 
šia bus siunčiama Vokietijai ir Austrijai, sako 
Foxas.
, Austrijos katalikų pagalba yra Salzburgo 
arkivyskupo A. Rohračher vadovybėje.
> - Foxas pridūrė? kad Amerikos katalikai ikį 
birželio pradžios pasiųs daugiau kaip 2000 tonų 
maisto. —O—

AP iš Vašingtono praneša, kad.atst. Chris
tian Hezter pareiškęs, jog, „nieko negali 4būti 
kvailesnio“, kaip Rusijos siuntimas maisto į 
Prancūziją, b Amerikos — į Lenkiją ar kitas 
Rusijos kaimynines valstybes.

D. Nasvytytės išrrškos
Išraiškos Šokio meno Lietuvoje pradininkė 

Danutė Nasvytytė, apie kurios ankstyvesnę- 
veiklą buvo rašyta praeitame mūsų laikraščio 
numeryje, šiuo metu gyvena Dilingeno lietuvių 
stovykloje. Čionykščiai lietuviai, kviestiniai 
svečiai amerikiečiai ir plačioji vokiečių visuo
menė turėjo progos pamatyti ją vėl scenoje — 
balandžo 26 ir 29 d. miesto teatro salėje ji davė 
pora išraiškos šokio meno koncertų. Koncertų 
programoje, be klasinės muzikos palydėtų da
lykų. paminėtina St Šimkaus suita „Svetimoj* 
žemėje“, atlikta pagal Bern. Braždžionio motto

šokio meno koncertas
ir susidedanti iš trijų dalių: a) siaubas — „Pro 
patrankų griausmą ir pro mirtį kas pasigailės 
Tavęs mažos. Tėviške, ir kas paguos Tavo širdį 
— niekur tako iš tamsos“; b) malda — „Ateis 
ramintoja dvasia į širdis liūdesio suspaustas ir 
paklydusius kelius"; c) vizija — „Iš tolo ją. 
kaip laimę, šauksi aušroj ir sutemų sapnuos, o 
ji. praskrisdama kaip paukštė, tik skaudų ilgesį 
dainuos".

Koncertu susidomėjimas buvo didelis. For
tepijonu palydėjo ir solo skambino Horta 
Wieser.
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