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Šaunioji Amerikos kariuomenė užtikrina laisvę 
pasaulio tautoms

Gen. Dwight D. E i s e n h o w e r is, dabartinis JAV kariuomenės generalinio štabo vir
šininkas, buvęs Europos karo operacijų vyriausias vadas, kuriam vadovaujant buvo triuški

nama ir sutriuškinta karinė vokiečių galybė.

The Viktory of Western Democracies brought 
us Liberty of the Press

Celebrating the anniversary of the victory of the Western Democracies we just wont 
remember all good that victory brought us.

The'victory of Western Democracies, among which America, the land of most wide li
berties had the important part, brought liberty and redemption from the slavery to many 
nations that were under oppression of Nazis in Germany — the land that alone is res
ponsible for this war.

This redemption came to Lithuanians too. Under the care of American Military Go
vernment and U.N.R.R.A. we felt we were people again. Our humane guardians supplying 
us with food and clothes did not forget our culture life. One of the most important parts of 
our culture life is the permission to possess our own newspaper. On the 1st of September 
1945 in Dillingen appeared an informational Lithuanian newspaper „Mūsų Kelias“. It 
became popular among Lithuanians, untill this day informing swiftly and clearly its readers. 
This verifies a lot of letters comming from other camps, where the readers write that they 
are glad to find interesting and useful information in „Mūsų Kelias“ and wish it to con
tinue as long as D.P. are in Germany under the care of Military Government and U.N.R.R.A.

The newspaper reached its success by its democratic way without looking for cheap or 
political sensations, taking the news from American newspapers and journals, writing about 
the democratic land of America and its leading persons, informing about the work of 
U.N.R.R.A. and printing serious culturel subjects. The newspaper has a lot of contributors 
and correspondents in the whole American Zone and also in larger centers of British and 
French Zone, such as Hamburg, Lubeck, Bremen, Tubingen etc.

The newspaper „Mūsų Kelias“ is beloved by all raeders because of the permanent 
weekly English lessons too. These lessons are very important, as every Lithuanian desires 
to learn English languauge, that will be very necessary for him in his future and learn 
about Western Democracies and their culture.

The newspaper bound very tight all us working in it people as editors, correspon
dents and collaborators with living in Germany displaced Lithuanians. And this work 
could noat be stopped. Our duty is to continuethis work, — for thousands of readers of 
„Mūsų Kelias“ demand it. If suddenly this newspaper would stop that would give reason 
for unfounded talks what would bring anxiety and trouble among our readers. That 
would be a new trial of the nerves of our people who are already tyred from the uncer
tainty of the future. Knowing all this we must continue this work. The getting of paper 
fo the newspaper is very difficult, but we hope to overcome this hindrance with help of 
U.N.R.R.A. For this help we would be for over grateful to U.N.R.R.A.

Gegužės 8-ji - Europos pergalės diena
Prieš vienerius metus gegužės 8-ji buvo paskelbta Europos karo pabaigtuvių diena. Tą 

dieną naciškoji Vokietija, kadaise Išdidžiai grąsinusl visam pasauliui, nustojo egzistavusi 
— padėjo ginklą ir besąlygiškai kapituliavo, įvykdydama tai, kas Prezidento F. D. Roose- 
velto buvo prieš keletą metų išpranašauta.

Su atgyjančiu pavasariu, nutilo siaubingai gaudusios sirenos, pasibaigė masinis žmo
nių naikinimas ruduose kalėjimuose Ir KZ lageriuose, lengviau atsiduso per prievartą į 
naciškąją karo mašiną sumontuoti darbo vergų milijonai. Tolimam horizonte ryškiau ir skai
driau sužibo Prezidento Franklino D. Roosevelto Įbrėžti keturių pagrindinių žmogaus lais
vių idealai, dėl kurių įgyvendinimo visos žmonijos labui taurioji demokratija buvo priversta 
pakelti ginklą.

Tą dieną džiūgavo Sąjungininkų sostinės, minios žmonių šventė pirmąjį laisvės triumfo 
etapą - pergalę Europoje.

Tačiau gegužės 8-ji nebuvo pilnutinė džiaugsmo šventė. Tolimuosiuose Rytuose dar te- 
bevirė karas. Dėl demokratinių idėjų bekovodami, tūkstančiai jaunų vyrų rado prieglobstį 
Ramiojo Vandenyno bangose, tūkstančiai jų žuvo mūšio laukuose, savo gyvybės kaina 
pirkdami pasaulio žmonijai laisvę. Jų auka ir kovos draugų ryžtas netrukus apsivainikavo 
tokiais pat laurais Tolimuosiuose Rytuose.

Šiandien gegužės 8-ji yra tapusi Europos pergalės švente. Jos proga prisimindami ir 
pagerbdami kilniųjų demokratijos sūnų auką, reiškiame pagarbą jos didiesiems vadams ir 
šventai tikime ateisiant dieną, kada minių minios triumfališkai paraduos viso pasaulio so
stinėse, — ir didelėse ir mažose, — džiaugdamosi keturiomis pagrindinėmis žmogaus lais
vėmis, įgyvendintomis per Jungtinu Tautų Organizaciją. Tai pasiekus, gražiausiai įsiamžins 
ir didieji demokratijos vadai bei pilkieji didvyriai, nes gerisnio paminklo jiems niekad nebus, 
kaip įvykdymas jų idealo.

Gen. George C. M a r s h a 11 i s, dabar specialus prezidento Trumano pasiuntinys ir amba
sadorius Kinijoje, ligi Gen. Dwight D. Eisenhowerio buvęs JAV kariuomenės generalinio

štabo viršininkas
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Lietuvių gyvenimas

Scenos menininkų suvažiavimas
Organizuojasi ir artistai

Daugumos profesijų specialistai jau susi
organizavo ir sudarė savo centrus. Nors meni
ninkai, pagal individualinės savo kūrybos nu
siteikimus daugiau už kitų profesijų žmones 
yra linkę į individuališkumą, tačiau gyvenimo 
sąlygos ir juos (juos, gal, net daugiau, negu 
kitų profesijų žmonės) verčia burtis į grupes 
ir pagaliau į visų bendrą organizaciją. Tokios 
ligšiol neturėjo scenos menininkai — operos, 
dramos, baleto, operetės artistai ir muzikai, 
kuriuos trumpumo pavadinimo ir vakarų ter
minologijos pavyzdžiu nusistatyta vadinti vie
nu bendru godžiu — artistai (iš lotynų sąvokos: 
ars — menas).

Organizacijos neturėjimas jau karui pasi
baigus buvo jaučianias, nes tuojau kilo klausi
mas: kas daryti, kaip veikti? Nesant organi
zacijos ir nesitikint gauti į šiuos klausimus at
sakymo imta elgtis individualiai. Tačiau gy
venimas ir tremtinių sąlygos kasdien stato vis 
naujų klausimų- kiek jūsų yra? ką jūs pajėgūs 
susibūrę ar suburti padaryti? kokios atsieit 
perspektyvos, jei negalėsite grįžti? Ir 1.1.

Art. p. P. Maželiui, kuris gyvena ties UN- 
RRA centru, teko patirti reikalingumas visai 
konkrečių žinių. Būtina buvo šaukti visuotinį 
artistų suvažiavimą. Jis tai padarė ilgai ne
svyruodamas ir labai sėkmingai, ypač, kad UN- 
RRA Team 77 suvažiavimą gražiai ir konkre
čiai parėmė.

Taigi, Kassel-Mattenberg balandžio 27 — 
gegužės 5 dienomis turėjo nemažą lietuvių ar
tistų suvažiavimą, nes atsilankė visas 50 ope
ros, dramos, baleto, operetės artistų, kompozi
torių, instrumentalistų solistų, konservatorijų 
mokytojų ir dar kitų tos darbo srities profesio
nalų — specialistų.

Suvažiavimas įvyko balandžio 28 dieną, va
dovaujant prezidiumui iš p. A. Kutkaus (pirm.), 
p. P. Maželio, komp. VI. Jakubėno, p. O. Nau- 
ragienės ir p. V. Valiūko.

Suvažiavimo iniciatoriui ir organizatoriui p. 
Maželiui atidarius suvažiavimą, UNRRA Team 
77 dir. Mr. Thausend į suvažiavusius kreipėsi 
sveikinimo žodžiu ir pasakė, kad žmonės pa
žįstami iš jų kultūringumo. Amerikiečiai ligšiol 
mažai pažinoję pabaltiečių kultūrą, bet dabar 
iš atskirų pasireiškimų pradeda daugiau ir dau-' 
giau pažinti, šia prasme mes ypač esame dė
kingi, — sako Mr. Thausend, — Mattenberg 
lietuvių iniciatyvai. Ir dir. Mr. Thausend lin
kėjo suvažiavimui gražiausio pasisekimo. Pa
žymėtina, kad į artistų suvažiavimo atidarymą 
atsilankė ir kiti UNRRA darbuotojai.

Iš p. Maželio kreipimosi į suvažiavusius ar
tistus paaiškėjo, kad UNRRA centras, kuris 
turi meno reikalams specialią direkciją, susido
mėjo ir lietuvių meno darbuotojais — jų kie
kiu, kokybe, pajėgumu ką nors konkretaus nu
veikti kolektyviai ir 1.1. Ir p. Maželiui buvo 
aišku, kad į šiuos klausimus tegalėtų duoti at
sakymą tik artistų organizacija, o ši įmanoma 
sušaukus suvažiavimą, — todėl jis ir ėmėsi ini
ciatyvos, į kurią atsiliepė per 50 artistų.

Išklausęs dar kitų pranešimų apie organiza
cijos reikalingumą, suvažiavimas vienu balsu 
nutarė tatai padaryti, tačiau atsižvelgdamas į 
sąlygas, nutarė išrinkti laikinę vadovybę, ku
rią pavadino Lietuvių Artistų Atstovybe, ang
liškai Lithuanian Artists’ Information and Re
presentation Board. Jos uždavinys bus: visų 
pirma anketų pagalba surinkti statistines žinias; 
ištirti, kiek atitinkami centrai galės praktiškai 
paremti lietuvių artistų darbą; paruošti ateities 
darbuotės, jei ne planus, tai bent apčiuopti gai
res ir eiti prie pastovios organizacijos suda
rymo.

Suvažiavime ypač buvo diskutuojamas ar
tistų centralizavimo ar decentralizavimo klau
simas. Labai daug balsų buvo už centralizavi
mą, bet buvo ir kitokių nuomonių. Diskusijų 
ir sumanymų reiškimo metu iškelta daugybė 
profesionalinio darbo klausimų: gaidų, veikalų, 
specialinės aprangos, grimo ir kiti. Paaiškėjo, 
kad galima gauti kostiumų, instrumentų, grimo. 
Tie klausimai realizuoti kiek leis sąlygos, pa
vesta atstovybei, kurion slaptu balsavimu iš
rinkti p. I. Nauragis, p. P. Maželis, p. H. Ka
činskas ir p. J. Kardelis, kurie pareigomis pa- 
sikirstė šitaip: p. Nauragis — pirmininkas, p. 
Kačinskas ir p. Jakubėnas — vicepirmininkai, 
p. Kardelis — spaudos reikalams, o p. Maželis, 
kaip gyvenąs arti UNRRA centro, gauna ypa
tingus įgaliojimus su generalinio sekretoriaus 
titulu.

Kiekvieną suvažiavimo dieną vyko koncer
tai teatre, kurin susirinkdavo žiūrovų ligi 1.200 
kasdien.

Mattenberg lietuviai artistams parodė didelį 
nuoširdumą ir nepaprastą vaišingumą, o ypač 
daug darbo ir rūpesčių turėjo ir nepaprastu at
sidėjimu tai atliko suvaž. organizatorius p. Ma
želis ir „Laisės“ teatro ir choro darbuotojai, 
už ką jiems artistai labai dėkingi.

Dalyvis
Kaselyje įvykusio scenos menininkų suva

žiavimo dalyvių fotografija — šio laikraščio 
6 pusi.

BUXTEHUDE
Prieš kurį laiką Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus Buxtehudės skyriaus visuotiniame narių 
susirinkime Anglijos lietuvaitė p. M. Balkaus- 
kaitė išrinkta skyriaus garbės nare. Jai pa
siųsta kukli skyriaus narių dvanėlė su atitin
kamu adresu.

P. Balkauskaitės asmenyje lietuviai tremti
niai, gyveną anglų zonoje, turi didžiausią savo 
reikalų rėmėją. Per ją Buxtehudės lietuviai ap
rūpinami visais Amerikos ir Anglijos lietuvių 
laikraščiais. Susirašinėjamą su Anglijoje, Ame
rikoje ir kitose P. Amerikos valstybėse gyve
nančiais savo giminėmis ir pažįstamais. Ji pati 
įdeda daug darbo, energijos ir išlaidų, ieško
dama užsieniuose gy v. giminių ir pažįstamų, kad 
galėtų palaikyti ryšius su lietuviais, esančiais 
ištrėmime Vokietijoje. Už visą šią paramą 
Buxtehudės lietuviai p. M. Balkauskaitei nepa
prastai dėkingi. J. Mikalauskas

VEIDENAS
š. m. balandžio 22 d. vietos lietuviai suruošė 

vakarą. Programoj: vaidinimas Čiurlionio ope
retė, atkurta ir režisuota Petriko. Gražiai pa
sirodė tautinių šokių grupė ir vyrų kvartetas 
vedamas Palio. Tarp kitų svečių matėsi ir visa 
UNRRA-os vadovybė. Vakarą esamomis są
lygomis reikia laikyti visai gerai pavykusiu.

UNRRA-os vadovybė rodo lietuviams pa
lankumą, nes kiekvienas lietuvių kultūrinis pa
sirodymas yra iš UNRRA-os pusės palankiai 
sutinkamas ir paremiamas,

J. Vaitiekūnas

Mirė Antanas Zubras
Tik dabar mus pasiekė žinia apie skaudžią 

Antano Zubro mirtį, mažame Dbbeln (Sakso
nijoj) miestely pereitų metų’vasario 24 dieną. 
Tuo metu šioje apylinkėje kaip tik vyko dideli 
mūšiai, vėlionis net palaidotas gretimame mies
tely (Technitz). Mirė vienų vienas ligoninėje, 
toli nuo tėvynės ir artimųjų, .’įdėliuose kūno 
ir sielos skausmuose.

Antanas Zubras gimė 1891 m. rugpjūčio 8 d. 
Dzūkijoje, ūkininko šeimoje. Gimnaziją bai
gia Marijampolėje ir tuojau pat įsijungia į ko
vą už Lietuvos nepriklausomybę, kur sunkiai 
sužeidžiamas. Kiek sveikatai pasitaisius, pas
kiriamas pirmuoju Alytaus apskrities viršinin
ku. Netrukus Antanas Zubras pereina dirbti į 
Lietuvos Geležinkelių Valdybą ir, kaip gele
žinkelietis, dirba iki mirties. Ruožo viršininko 
pareigas eina Alytuje, Kaune, Šiauliuose, Rad
vilišky, Virbaly. Ilgiausiai dirba Klaipėdoje, 
kur ypač pasitarnauja administracijos kūrimui.

Musų moterys dirba
HANAU

Vietos UNRRA direktoriaus žmonos ponios 
Hicth iniciatyva 1945 m. spalių mėn. pradžioje 
Hanau buvo įsteigtas Tarptautinis Moterų Ko
mitetas. Į šį komitetą iš kiekvienos tautybės 
įėjo po 2 atstoves. Lietuvių stovyklą šiame ko
mitete atstovauja p. p. Tercijonienė ir Joku- 
bauskienė.

Komitetas savo darbo apimtyje numato mo- . 
terš ir vaiko globą bei pagalbą, našlaičių prie 
žiūrą ir tarpusavio pagalbą bei bendradarbia
vimą su kitų tautybių stovyklos moterimis.

Sėkmingesniam darbui lietuvių atstovės mū
sų stovykloje atskirai suorganizavo Lietuvių 
moterų komitetą, į kuri įeina iš kiekvieno blo
ko po atstovę, kurios išsirinko savo valdybą. 
Pastaroji tiesioginiai rūpinasi lietuvių moterų 
ir su tuo susijusiais rekalais. Lietuvių moterų 
komitetas per savo egzistavimo laikotarpį daug 
gražaus darbo yra nuveikęs.

Suregistravo mažamečius ir našlaičius vai
kus ir nėščias moteris. Parūpino vaikučiams 
maitiriimo priemonių, su UNRRA atstovėmis 
aplankė su mažamečiais vaikais šeimas, jas pa
dėjo apgyvendinti geresnėse patalpose. Paėmė 
savo globon našlaičius vaikus, rūpinasi ligoniais. 
Komiteto dėka vaikučiams iš UNRRA-os ir 
kareivių dalinių buvo išrūpinta vaisių sulčių ir 
kitų dovanėlių. Taipogi išsirūpino tam tikrų 
pirmenybių nėščioms moterims, našlių šei
moms ir našlaičiams.

Kalėdų švenčių proga Komitetas suruošė 

Netekus Klaipėdos, kurį laiką Panevėžy, o ne
trukus skiriamas organizuoti Vilniaus ruožą, 
kur pagaliau tampa ir Vyriausiu Lietuvos Gele
žinkelių Valdytoju.

Antanas Zubras buvo ne tik pasižymėjęs ir 
gabus administratorius, bet ir nuoširdus visuo
menininkas, daugelyje vietų, ypač Klaipėdoje, 
iškildamas į vadovaujančių eiles. Buvo princi
po žmogus, religingas ir tikras patrijotas. Dėl 
šių priežasčių Klaipėdoje nuolatos buvo vokie
tininkų puolamas. Su bendradarbiais buvo tak
tiškas, nuoširdus ir teisingas. Jam priklauso di
deli nuopelnai bekuriant ir bevadovaujant mū
sų geležinkelių darbam. Beje, ir Nepriklauso
mybės kovose Antanas Zubras dalyvavo, kaip 
geležinkelietis. Paskutiniais gyvenimo mėne
siais vėlionis sunkiai sirgo ir kentėjo sunkias 
kančias. Ir nieko jis labiau netroško, kaip dar 
kartą išvysti gimtuosius Dzūkijos laukus ir te
nai numirti. Maž.
OLDENBURGAS

Oldenburge einančio rotatorium spausdina
mo dienraščio redaktoriaus Ad. Jlminonis iš
leido rotatorium atspausdinto „Godų“ žurnalo 
Nr. 1, kuriame yra B. Brazdžionio, St. Vygau- 
do, Pr. Kozulio, Edvardo Karnėno ir kitų kū
rybos. „Godos“ numatoma leisti ir ateityje. 
Jau spausdinamas platus šoferiams vadovėlis, 
taip pat yra užsimojimų išleisti ir beletristikos. 
Taip pat pasirodė du nr. jumoro laikraštėlio 
„Šaipokas", o pirmosios balandžio proga 01- 
denburgo apygardoje išėjo 8 pusi, spaustuvėje 
spausdinta „Klumpė“. Nei leidėjas nei redak
cija nepažymėta. Iškelta jumoro, satyros ir 
linksmų aktualijų iš dabarties stovyklų.

R. Amalas

priešmokyklinio amžiaus vaikams eglutę ir pa
ruošė visos stovyklos vaikučiams dovanėlių pa- 
kietėlius.

Moterys gražiu darbu pasirodė ir įvairių 
švenčių bei suvažiavimų metu.

Ponios Roosevelt lankymosi Vokietijoje 
proga jos paruošė gražią tautiniais rūbais lėlę, 
kurią su gražiu sveikinimu pasiuntė viešniai.

Jos artimai bendradarbiauja su Anglijos 
Moterų Komitetu, su kuriuo pasikeičia gražio
mis mintimis. Anglų Moterų Komitetas mūsų 
komitetui yra atsiuntęs dovanėlių .— rūbelių 
vaikams.

Dabartiniu metu yra ruošiamas šio komiteto 
statutas, pagal kurį numatomi rinkimai ir įvai
rių sekcijų steigimas.

Artėjant pavasariui numatoma prie kiekvie
no bloko paruošti mūsų mažiesiems smėlio dė
žes, kur vaikučiai saulėje galės gražiai praleisti 
laiką.

Ateityje veiks kultūrinė sekcija, kuri ruoš 
pedagoginiais ir auklėjimo klausimais paskaitas, 
bendradarbiaus spaudoje, rašydama įvairiais 
klausimais moterims skirtus straipsnius, o taip 
pat išplės glaudų bendradarbiavimą su kitų 
satovyklų moterimis.

Ta proga tenka pažymėti, kad Hanau mote
rys šioje srityje yra nemaža nudirbusios, Ten
ka palinkėti, kad jos, siekdamos artimui meilės 
ir pagalbos, ir ateityje neštų į šaltą tremtinio 
gyvenimą jaukesnę šilumą.

J. Janušattis

— šit, aš niekaip negaliu atsisakyti to mai
šelio. Jis vienas užsikorė kišenėje. Jį padarė 
toji moteris išsiuvinėdama storą Šilką, būda
ma be galo gera ir paslaugi. O, tada jos mei
lėje negalėjo būti melo... Čia tasai keistas ry
šys. Ir man juk nieko nepadėtų, jei aš jį su
minčiau purvan. Aš vistiek žinočiau, kad tai 
esu padaręs aš, neapkęsdamas, keršydamas ir 
būdamas neviltyje. Ir, be to, aš netekčiau ga
lutinai vienintėlio atminimo iš Tėvynės ...

O gal jau tada buvau nelaimės ženkle?... 
Taigi... Berods, mano bėdos jau buvo prasi
dėjusios anksčiau. O vienok norėdamas išlikti 
teisus, šiandien, būdamas nuošalyje ir turėda
mas tokius laiko atstumas, sakau, kad būta 
šviesių dėmių, nelyginant šis šokančių, nušvi
tusių dulkių stulpas. Aš regiu visa tai su tokiu 
aiškumu, tartum juodų audros debesų fone 
skrendančius baltus balandžius. Tai buvo ma
no laimės valandos metų tėkmėje. Kažkada 
jaunystėje mes laidome vainikus į vandenį ir 
upė juos nešė žemyn. Tasai plaukimas pri
klausė nuo srovės — kur srovė lėtai judėjo ir 
kur šniokštė rėvos. Bet visada man atrodė, 
kad upės žiotys — priešingai tikrovei, nesi
baigia plačia ir snaudžiančia delta, o krinta pra- 
rajon, kaukia ir verda akmenyse ir virsta purs
lais ir putomis.

Aš buvau tuose jaunystės metuose, kada 
subrendimas pakeičia jaunuolo svajas, sava
rankiškumas — mokyklų, kazematų ir audito
rijų nuostatus ir varžtus. Keturiasdešimt pir
mųjų pavasarį ir tai, sakau jums, dėl savo pa
ties kaltės, dėl perdėto, tartum priešingo nu
sistatymo demonstravimo, buvau uždarytas. 
Nė akimirkai nesusvyravo tikėjimas savo ir 
šalies laisve. Aš gi buvau toks jaunas ir gaiva
liškas, kad tikinau save galįs ardyti sienas. Ir 
netrukus mes išsilaužėme.

Į namus... Jūs kiekvienas, vaikai, esate 
krimtęsi nerimu, kad galėjo kas nors negero 
įvykti jūsų nebuvimo laiku jūsų namuose. Bet 
po to jūs juokėtės radę viską senose vietose. 
Aš bandžiau juoktis, būdamas kelyje ir įtiki
nėjau save, kad šitai kyla iš staigaus būklės 
pasikeitimo. Iš mūsų į laisvę. Šit... Tai yra 
namų ilgesys. Nujautimas! Aš mėginau jį su

Albinas Maria Katiliškis

Nelaimė
— Viso to šaknys glūdi daug giliau ... Toji 

mažytė sėkla, suplėšiusi kevalą, suleidžia savo 
rajus čiulptukus į molį, įsiskverbia į uolienas, 
perauga smėlynus. Ir kai nukertamas medis, 
kelmas vistiek leidžia atžalas. Nei sausra nei 
ugnis negali išnaikinti tų gyvų gelmės raizginių. 
Jie yra susikūrę saugioje vietoje — žmogaus 
širdyje...

Albinas Derkintis nusigręžė nuo lango, tarsi 
norėdamas patirti, kokį įspūdį paliko jo sam
protavimai. Jis stovėjo sukryžiuotomis ant 
krūtinės rankomis, atsirėmęs į stalą, kaip tik 
toje vietoje, iš kur matėsi puikusis kalnų re
ginys. Kaip sykis prievakario saulė, pasikorusi 
pušų viršūnėse, užliejo lygumą su jos kaimais, 
bažnyčiomis ir eilėmis glaustašakių topolių. 
Tamsus eglynas lipo šlaitais: rausvos uolos, pli
ki plotai ir ilgų šešėlių smūgių suraižytos at
kalnės.

Jis buvo trisdešimties metų ir turėjo žilus 
plaukus paausiuose. Mergaitės šysena netiko 
jo augalotumui ir platiems pečiams. Jo akys 
buvo tamsios ir apvedžiotos raukšlėmis, kas 
nesiderino su jo metais. Jis ėjo kambario vy
resniojo pareigas, ir jo nuomonė į visus ypa
tingo gyvenimo reiškinius turėjo lemančioš 
reikšmės. Gretimojo kambario studentai jį 
praminė Šventosios Hermandados broliu. Bet 
tasai, kuris didžiavosi puikiu Cervanteso tomu 
ir mėgino kalbėti didžiojo poeto citatomis, ti
krai negalėjo pasakyti, kas, būtent, jį darė 
tokiu. Gal būt, ypatinga laikysena moterų at
žvilgiu, kėlusiu joms nepaprastą susidomėjimą. 
O gal tasai begalinis abuojumas ir bodėjimasis 
stovyklos nuotaikomis ir džiaugsmais. Tam jis 
turėjo savo žodį.

Albinas Derkintis perėjo kambarį ir vėl 
sustojo pirmykštėje vietoje. Pravairus spindu
lys žaidė jo papurusiuose plaukuose. Plona no
sis, išplėstomis šnervėmis, aštriu profiliu rėžėsi 
šviesos ruože, šokančiame rausvai auksinių dul
kių stulpe. Jis kimšosi pypkę ir užsidegęs var
tė rankose tabako kapšiuką.

tokia gilia jų draugyste, tokiu mergaičių prie
raišumu. Ji visą laiką mano dėmesį kreipė jos 
linkon, tartum tikrai jau būčiau pradedąs ją 
užmiršti. Ji mane vadino kenčiančiu jaunuoliu 
ir laikė savo pareiga padėti viską, kad aš ne
jausčiau skausmo...

Aš buvau nelaimingas? Ne... Aš buvau 
jaunas, mano kraujas garavo ir aš turėjau že
mę po savo kojomis: gimtąją, mielą tėviškės 
žemę. Draugai!...

Ji buvo šauni mergina, šimts velnių... I 
metus aš uždegiau Himeno žibintą. Meilė ant 
senosios griuvėsių. Vieną dieną viskas buvo 
nukirsta. Ir šitoji leido atžalas iš senojo kelmo. 
Ir kelmas ir šaknys plūdo ir varvėjo gyvastin
gais syvais. Tai buvo tęsinys, tartum sudrums
tas sapnas ir jisai keitėsi vis naujesniais ir įsta
besniais vaizdais. Mes turėjome bičiulį, senos 
medinės bažnytėlės kleboną, tolimoje parapi
joje, menkame tarpmiškių kaime, kur keleivis 
buvo mielas svečias, mylimas ir vaišinamas am
žiais dvelkiančioje klebonijoje ...

Mes buvome romantikai, tiedu audringi įsi
mylėjėliai. Atitrūkę nuo aplinkos, laimingi su
radę vienas kitą. Liūdnai mirksėjo žvakės, ir 
prieblanda sunkėsi pro vitražus. Smilkalai, pa
tarnaujančio berniuko verpelis, iškilmingas var
gonų niūniavimas tuščiuose skliautuose. O, 
neužmirštama valandai... Kaip aš mylėjau 
dangų ir žemę ir ją, išblyškusią, praviromis 
lūpomis, klūpančią ant paaukštinimo laipte
lių! ...

Mes turėjome tą užsimiršimo dovaną, labai 
raiškią pas vaikus ir karšinčius — viską, kas 
lietė praeitį. Tartum nuostabi, brangiai išsiuvi
nėta ir nusagstyta žvaigždėmis ir nuberta 
brangakmeniais uždanga sviro tarp mūsų ir anų 
jaudinusių išgyvenimų.. Meilei aš tarnavau tau
riai ir atsidavęs, kaip jaunas kunigas monstran
cijai, su tuo pačiu pietizmu, laikydamas ją visų 
siekimų apvainikavimu ir atvanga sunkiam ke
ly. Aš buvau perdėtai jautrus, aš nekenčiau 
dalybų ir veidmainystės. Aš ėjau iškėlęs gal
vą, tardamas, kad man užteks ištvermės ir sa
varankumo išlaikyti gėrį savo regėjimo rate — 
bruožas, įgytas piemenystėje. Už viską aš mo-

niekinti. Tėvo sodyba gumšojo vieniša. Na
mai buvo erdvūs ii; dedideli, kas pirmiau taip 
nekrito į akis. Sodyba skambėjo’ tuštumu, ir 
aukšti medžiai lingavo aptingusias šakas. Se
suo, pati jauniausia, verkė vartuose. Vienos 
mergaitės ašarų buvo perdaug namuose...

Aš turėjau nujautimą) Antrą dieną pali
kau gimtinę. Ir šiuo kartu raminausi. Mano 
fizinis ūgis buvo skirtingas dvasiai. Aš turėjau 
vaiko sielą. Prie upės nuošalioje gatvelėje, gy
veno ji — toji mergaitė. Aš skubinausi pama
tyti tuos medinius namus. Ten ji buvo susisu
kusi gūžtą, tą nuostabiai jaukų ir šviesų kam
barėlį — mano jaunatvės džiaugsmo, meilės ir 
vilčių būveinę...

Senoji šeimininkė plėstojo rankomis. Jos 
riebus veidas drebėjo ir ji, tur būt. sunkiai ma
ne atpažino pro aprasojusius akinius. Vargiai 
ką begalėjau suprasti iš nevykusio moters pasa
kojimo. Ji dar tebebuvo susijaudinusi, kaip ir 
tą išvežimo dieną. Ji rankiojo išblaškytas foto
grafijas it laiškus ir siūlė man. Jos gražioji, il
gų metų viešnia buvo sugriebta einant iš egza
minų. Medinis namas prie upės skambėjo ne- 
pripildoma tuštuma...

Aš pasijutau lyg patekęs į piktų suokalbi
ninkų pinkles. Šiurkščiai iš manęs pasijuokta 
mano nebuvimo metu. Ir aš kaltinau save, nes 
man atrodė, kad šito nebūtų įvykę, jei būčiau 
išsilaikęs laisvėje... Ūkis be šeimininko ir ta 
vienintelė seserėlė man davė darbo, kad vasa
ros gražumas ėjo pro šalį, mane paliesdamas 
šaldančiu, tartum vėjas, sparnu. Visuotinas 
džiaugsmas rodėsi perdėtas. Aš buvau pri
spaustas, bet nesunaikintas ir užgriuvusiais rū
pesčiais ketinau išlaikyti iškeltą galvą...

Po velnių... Juk gyvenau patį jaunystės 
karštį ir gyslose kraujas virė ir garavo. Dar 
kartą nuvažiavau aplankyti tų vietų, kur mud
viejų meilė ir tos mergaitės dvasia ir jos juo
kas buvo įsisunkęs į kambario sienas, į sodo 
medžius, į aukštas atkrantes. Ten buvo įspaus
tos mūsų pėdos, kaip artojo numylėtoje der
liaus dirvoje. Ten aš sutikau ir tą moterį,.apie 
kurią esu jums kalbėjęs. Ji buvo draugė mano 
išvežtosios. Ji sielvartavo ir aimanavo vargšės 
likimu, kaip motina savo vaiko. Aš stebėjausi
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Prancūzijos kryžkelės
(Mūsų korespondento Paryžiuje)

Kai kitas išperka tavo laisvę...
šiandien rasi Prancūzijoje nedaug kasdienės 

duonos valgytojų, kurie numos ranka, kai jiems 
teisi kalbėti apie Prancūzijos išlaisvinimą. Di
delė dauguma su entuziazmu pasakos fantastiš
kiausius epizodus, lydėjusius prancūzų tautos 
•kovą okupacijos metu ir vėliau. Kiekviename 
Prancūzijos kaime tu rasi kankinių, pasiaukoju- 
•ių ir karžygiškai kritusių savo žemės išlaisvini
mo kelyje. Bet nenustebk, keleivi, jei Prancū
zijoje dar daug rasi ir tokių, kurie labai primi- 
iyviai ir labai abejingai samprotauja apie visas 
Prancūzijos pastangas tiek jai besilaisvinant, 
tiek ir dabarties atsistatyme bei atsinaujinime, 
jų gausiame žodyne apie jų pačių tėvynę rasi 
nuolatos besikartojančius žodžius: dekadencija, 
korupcija, susmukimas, išsigimimas, abejingu
mas, neišmanymas ir 11, ir 1.1. Tokių rekomen
dacijų apie Prancūziją gali nesunkiai rasti net 
plačiai skaitomuose laikraščiuose. Ir tai negali 
būti vertinama, kaip išmintinga ir net naudinga 
savikritika, o greičiausia — tai yra visuotino 
nusivylimo pasekmė.

Šiuo metu Prancūzija yra pasiekusi didžiau
sio abejingumo ir nusivylimo lygį. Antriems 
^laisvo gyvenimo“ metams besibaigiant, nega
lima atrasti Prancūzijos balanse labai gerų po
zicijų. Kas turėjo laimės ar nelaimės sekti vi
są laikotarpi, tas gali pasakyti, kad Prancūzi
joje per tuos dvejus metus reiškėsi trypimas 
vietoje ir kartu klimpimas gilyn ūkinėje politi
koje, o blaškymasis ir neapsisprendimas užsie
nio politikoje (tuo pačiu ir vidaus). Iš karto 
paėmus blogą startą, Prancūzija negalėjo pa
tenkinti visų reikalavimų, kurie atsirado nau
jose sąlygose. Ūkiškai iščiulpta per ketveris 
metus, politiškai suskaldyta ir morališkai su
naikinta prancūzų tauta būtų galėjusi sėkmin
giau vykdyti atsikūrimo darbą, jei ji būtų paė
musi gerą iššeities tašką savo vidaus ir užsie
nio politikai. Deja, reikia apgailestauti, kad tas 
išeities taškas buvo ir blogas ir labai neaiškus. 
Gen. de Gaule, dar prieš pasiekdamas Prancū
zijos metropoliją, turėjo padaryti daug ir įvai
rių nuolaidų visokiems politiniams elementams 
kurių vaidmuo buvo tikriausiai perdėtas. Kol 
jo autoritetas reiškėsi Londone, tol jis nebuvo 
verčiamas savo sprendimuose išlaikyti pusiau
svyrą — dažnai labai dirbtinę — tarp įvairių 
politinių grupių. Gi pradėjęs realiai valdyti, 
turėjo hypotekuoti savo valią visais tais įra
šais, kuriuos jis rado Prancūzijoje. O tų įrašų 
buvo labai daug. Pirmiausia Vichy sudarytas 
rėžimas buvo jau gerokai įleidęs šaknį ir nebu
vo galima iš karto jį išrauti, nesudarant per di
delės žaizdos visame Prancūzijos kūne. To
liau — senosios atbudusios partijos, kad ir ne
drąsiai, bet gana ryžtingai reklamavo savo se
nųjų pozicijų, nenorėdamos pripažinti gen. de 
Gaule bonopartišką galią. Tokia partijų užim
ta pozicija silpnino gen. de Gaule pastangas, 
skirtas krašto atnaujinimui, ir mažino jo auto
ritetą. Pagaliau — naujai atsiradusios ir po
grindyje susiformavusios politinės grupės reiš
kė visose srityse savo dideles pretenzijas, es
mėje būdamos labai silpnos ir teturėdamos la
bai jaunas ir nepatyrusias jėgas. Gi tų jaunų 

vyrų užmačios buvo labai didelės ir de Gaule 
reikėjo viską daryti, kad tie „vyrukai“ nesu
kompromituotų paries valdžios autoriteto. Rei
kėjo jam ieškoti „šalto vandens“ jiems raminti, 
jiems žadėti, bovyti ir leisti jiems savaime iš
siskirstyti. Per vienerius metus jam tai ir pa
vyko padaryti, bet kol tatai buvo pasiekta, rei
kėjo atsisakyti nuo eilės skubių darbų, tiems 
„judėjimams“ nepriimtinų sumanymų bei atei
čiai reikalingų žygių. Pernai rudenį (spalių 21) 
įvykę visuotini rinkimai į Steigiamąjį Seimą 
(Assemblee Constituante) uždarė paskutinius 
vartus visokiems kontrabandiniams veiksniams 
Prancūzijos vidaus politikoje ir išryškino bei 
išdalino atsakomybę toms partijoms, kurios 
prisistatė kraštui su aiškia socialine, politine 
bei ūkine progsama.

Išrinkus Steig. Seimą, Prancūzija perėjo į 
teisėtą provizoriumą, nes iki tol valdžia netu
rėjo jokio nei juridinio nei demokratinio pa
grindo. Ji atsirado, laikėsi ir vydė suverenumą 
be jokios atramos tautoje, išskyrus tą, kuria 
naudojasi visi, kai kraštas palieka be valdžios. 
Buvo manyta, kad dabar, St Seimui susirinkus, 
prasidės nuoseklus, planingas, aiškus ir tvirtas 
valdymas. Bet nusivylimo nereikėjo ilgai lauk
ti: po St Seimo uždanga suliepsnojo politinių 
partijų aistros, išsiilgusios per ketverius metus 
kovos dėl įtakos ir dėl valdžios. Toji kova te
besitęsia: ji kartais atslūgsta ir vėl pakyla; kar
tais įsitraukia į normalias demokratines formas 
ar pereina visas netvarkos ribas. Bet ji nė vie
no akimirksnio nenurimsta. Ir pamasis tos ko
vos rezultatas buvo ge. de Gaule išvykimas ... 
Jo prigimčiai ir jo kariškam būdui buvo nepri
imtinas partijų žaidimas, matant, kad to žaidi
mo sąskaiton Prancūzija ir toliau yra verčiama 
gyventi neaiškume

Jau nemažai užsienio spaudoje buvo kalbė
ta apie Prancūzijos kryžkelius. Ir beveik visi 
komentatoriai baigė daug reiškiančia formule: 
„nieko geresnio negalima tikėtis, kai kitas iš
perka tavo laimę...“

Steigiamojo Seimo veidas
Retas Steigiamojo Seimo posėdis baigiasi su' 

įspūdžiu, kad jo dauguma yra vieninga, tvirta 
ir susiklausiusi. Ir kiekvienose bent kokio pro
jekto diskusijose daug kartų pasigirsta balsas, 
jog Assemblee Constituante yra iki šiol Pran
cūzijos istorijoje nežinomas išsigimėlis ir toks 
benkartas, kuris jokiam geram darbui netinka. 
Žinoma, tokie balsai eina iš opozicijos, kuri su
daro vos vieną mažą penktadalį visų narių, bet 
kuri turi savo suoluose patyrusių parlamentarų 
(Herriot, Capitant, Marin ir kt.). Iš teisybės, 
Assemblee Constituante nėra jau toks nevykė
lis, kaip jį opozicija vaizduoja, nors Jis nėra 
iš rinkimų išėjęs toks, kokio norėjo gen. de 
Gaule ir kiti „sumodernintos respublikos“ ša
lininkai. Pirmagimė jo klaida glūdi jo koalici
nėje daugumoje, kuri čia vadinama panieki
nančiu terminu: „tripartizmas“. Ir tikrai, da
bartinė Seimo dauguma netinka aiškiam ir tvir
tam valdymui, tokiam valdymui, kokio Pran
cūzija šiuo metu yra būtinai reikalinga. Kaip 
žinia, ji yra sudaryta iš trijų partijų: komu-

nistų, socialistų ir respublikonų katalikų. Nei 
politiškai ideologiniu požiūriu, nei sociališkai 
ūkiniu, nei pagaliau valstybiškai politiniu šios 
trys partijos negali turėti vienos bendros ir 
pastovios platformos. Jų koalicinis bendradar
biavimas yra pagrįstas ne vieningu politiniu 
idealu, o tik vienodais manevravimo tikslais, 
neleidžiant savitarpyje nei vienai užimti domi
nuojančią poziciją ir kartu neleidžiant vesti 
opozicinio lengvo žaidimo. Visos trys „tripar- 
tizmo“ kurtizanės gnaibėsi ir privačiai ir vie
šumoje, ir visos trys kuo plačiausiai spekuliuoja 
besiartinančių nauju, rinkimų monetomis. Mat, 
pagrindinis St. Seimo uždavinys yra pagaminti 
naują konstituciją ir ją atiduoti krašto referen
dumui, kurs turi įvykti gėgužės mėnesį. Jau 
visa savaitė, kai prasidėjo debatai dėl naujos 
konstitucijos projekto, kurs yra gaminys socia
listų kartu su komunistais. Respublikonai ka
talikai (Mouvement republicain populaire, 
trumpai: M. R. P.) pasisakė prieš tą projektą ir 
pasitraukė iš komisijos, tuo būdu sudarydami 
naują ad hoc opoziciją Seime. Pasirodo, kad 
„tripartizmas“ nesudaro kompromiso pagrindi
niuose klausimuose, ir republikonai katalikai 
su likusia opozicija bandys savo kortą referen
dume. Nežiūrint M. R. P. priešingo nusistaty
mo konstitucinio projekto atžvilgiu, .vis dėl to 
„koalicinis bendradarbiavimas“ vyriausybėje 
pasilieka ir toliau galioje. Tatai sudaro dar 
vieną paradoksą visame „tripartizmo“ pastate. 
Ir tik dėl to, kad iki referendumo ir iki naujų 
rinkimų belieka tik keliasdešimt dienų (nau
jieji rinkimai bus birželio mėnesio pradžioje), 
tik dėl to koalicijos niekas nenori suardyti ir 
niekas nedrįsta imtis už tai atsakomybės.

Greitai baigsis šeši mėnesiai, kaip St. Sei
mas valdo Prancūziją. J.ei kas paklaustų, ką jis 
naujo ir gero yra jau padaręs, reikėtų atsaky
mui parodyti bankų (tik kai kurių), elektros 
įmonių ir gazo sunacionalizavimo įstatymus, 
daug įvairių projektų, nemažai triukšmingų po
sėdžių, keletą gražių interpeliacinių kalbų ir... 
sunkų deficitinį biudžetą. Pasauliui jis buvo 
vaizdus Prancūzijos barometras; saviesiems vi
duje: vieniems jis buvo smagus teatras, kitiems 
— liūdnas nuvargusios tėvynės prisiminimas, 
dar kitiems — padrąsinimas ir susiorientavimas 
ateičiai

Užsienio politikos beieškant
Jei prancūzai dėl daugelio klausimų nesuta

ria, tai vienu klausimu vis dėlto jie visiškai su
taria: „Mums blogai yra tik todėl, kad mes dar 
nesame suradę aiškios užsienio politikos". Ir 
šitą visuotiną įsitikinimą reikia laikyti teisingu 
ne tiek toje dalyje, kuri nurodo, iš kur ateina 
blogis, o kiek toje, kuri kalba apie užsienio 
politikos nebuvimą. Tikrai Prancūzija iki šiol 
dar neturi aiškios užsienio politikos. Ir jei ji 
jos nesusidarė tuo metu, kai buvo gen. de 
Gaule, tai jam išvykus, buvo nebeįmanoma 
sudaryti. Nore užsienių reikalų ministerijoje 
sėdi M. R. P. žmogus (Georges Bidault), bet 
prie jo kojų yra prikabintos dar dvi grandinės, 
kurių vieną laiko komunistai, o antrą — socia
listai Kai Bidault važiuoja į Londoną, tai jį

laiko komunistai už savo grandinės ir ten Jis 
griuvinėja jų tampomas; kai jis sėdi 
d’Orsay, tai vienon pusėn jį tempia socialistai, 
kiton — komunistai. Taip iki šiol ir negali jis 
pasirinkti gero, tikro ir visiems aiškaus kelio. 
Kol nebuvo tų grandinių, tai gen. de Gaule dar 
nenorėjo turėti aiškios ir nedviprasmiškos už
sienių politikos. Lošti ant kelių stalų iš karto 
— tai buvo jo paslaptis, bet — kartu ir labai 
nedidelė išmintis. Nei Maskvos, nei Londono, 
nei Vašingtono geros akies jis nepatraukė šia 
savo taktika. O kai reikėdavo aiškaus ir griež
to žodžio iš kurio nors „Trijų Didžiųjų“ gauti 
Prancūzijos labui, tai jie visi vienodai skųsda
vosi, kad pati Prancūzija, nebūdama pakanka
mai aiški, negali reikalauti to dalyko ir iš kitų. 
Gelt, de Gaule užsienio politikos ieškojo „di
dybės“ keliais, užsispyrimu ir, kaip sakoma, 
pečiais... Ir nėra ko stebėtis, kad jis jos ne
galėjo surasti. Gi atėjęs valdžion „tripartiz
mas“ sušvelnino ir aplygino kai kuriuos kam
pus Londone ir Vašingtone, bet dėl savo keis
tos struktūros ir jis negalėjo išbristi užsienio 
politikoje į platesnius vieškelius. Nors -lank
stumas ir pakeitė bretonišką užsispyrimą, bet 
tai dar daugiau suraizgė siūlus, dar daugiau su
maišė kortas, ir šiandien tebesama toje pa
čioje vietoje, kur būta prieš dvejus metus. 
Tad nereikia stebėtis, kad šiandien nė vienas 
iš „Didžiųjų“ nenori ir negali prisiimti jokių 
rimtesnių įsižadėjmų Prancūzijos adresu: visi 
laukia, kol baigsis provizoriumas ir kol pasi
girs iš Quai d’Orsay atviras, aiškus ir pasitikė
jimą sukeliąs balsas. O tatai gali įvykti po 
naujų rinkimų ir po naujos konstitucijos — ki
taip tariant, po to, kai paaiškės, kokios ūkinės, 
socialinės ir politinės koncepcijos įsigalės Pran
cūzijos žemėje. <

Jei Napoleonas sugrįžtų...
Su savo krašto istorija susipažinę prancūzai 

dažnai paskutinėmis dienomis vienas kitą klau
sia, ką darytų ir ką sakytų Bonapartas, jei jis 
dabar sugrįžtų iš Egipto ekspedicijos. Tas klau
simas verčia prancūzus prisiminti ką padarė 
Napoleonas, kai jis netikėtai atsirado Paryžiuje 
1799 metais, palikęs savo ištikimus karius Egip
te. Jis pašalino direktoriją (faktinę krašto val
džią), panaikino tariamą tautos atstovybę ir 
skelbdamas, kad jakobinai daro valdžios per
versmą, pats pasiskubino sudaryti naują vy
riausybę ir-paskelbti naują konstituciją. Tui- 
lerie sode Napoleonas, apsuptas savo garbin
tojų ir ištikimųjų, tada kalbėjo: „Kokioje pa
dėtyje aš palikau Prancūziją ir kokioje aš ją 
randu? Aš jums palikau taiką, o radau karą. 
Aš palikau jums pergalę, o radau pavojus prie 
visų sienų. Aš jums palikau milijonus, o radau 
tik vargą ir griuvėsius“. Įr toliau istorija pasa
koja, kad Bonapartas įsteigė diktatūrą, o visa 
Prancūzija kartojo žinomo Napoleono bendra
darbio ir pagarsėjusio valstybinio Sieyes žo
džius: „Mes turime dabar šefą: jis žino viską, 
jis daro viską, ir jis gali viską“.

Galėtume be klaidos 'pasakyti, kad stipri 
dauguma balsuojančių prancūzų yra įsitikini
mo, jog, — jei šiandien Napoleonas sugrįžtų.

I Kažikoks prakeikimas užsikorė ant mūsų 
I šeimos. Atrodo, mes buvome išstatyti sunkiam 
I bandymui. Jaunąją seserėlę išvarė apkasų kas
ti, kažkur į Žemaitijos gilumą ir aš pamečiau 
jos pėdsakus. Aš turėjau sukąsti dantis, mano 
bičiuliai. Po plynių, ir tai dar nebuvo viskaa. 
Blogiausia dar turėjo ateiti Mes turėjome pa
likti savo kraštą, mes turėjome netekti savo 
žemės, aš turėjau bėgti iš Tėvynės, šit, kas ... 
Žmona įkalbinėjo važiuoti negaištant, aš lau
kiau. O, kaip troškau pasilikti, bet tas reiškė 
mūsų persiskyrimą. Aš žinau šiandien esąs nu
sikaltęs, moterį pastatydamas greta meilės savo 
kraštui ir drįsęs daryti pasirinkimą. Už tai 
tinkamai buvau nubaustas vėliau. Bet ji buvo 
tokia puiki moteris, mano žmona, toji žavinga 
mergaitė. Dveji mūsų laimės metai. Ir už nie
ką aš nenorėjau jos nustoti. Aš vilkinau kiek 
galėdamas ir spalių pradžioje, pasikinkę arkliu
ką, pasileidome į klaikias lenktynes. Pro Ši
lutę mes prasmukome su dideliu vargu. Bet 
šimtai vežimų biro šipuliais granatų ugnyje. 
Važinėjo tankai, šaudė iš visų pusių. Moterų 
riksmas ir bežadis tylėjimas, desperatiškas at
sidavimas likimui. Tos išplėstos siaubo akys 
ir tas troškulys gyventi niekur mano nebuvo 
pastebėtas taip raiškiai, kaip tose niūriose pa
mario pelkėse.

Jūs kiekvienas esate išgyvenę bėgimus, ap
siaustį, puolimus iš oro, artilerijos mušimą. Gal 
būt, ne vienas girdėjote labai arti kulkosvaid
žių tarškesį. Pėstininkų artumas bėgančiam yra 
baisesnis už visus modernius ginklus. Tai vis 
baisūs dalykai, bet dvigubai šiurpesni, jaučiant 
priešo neapykantą ir kerštą ...

Už Nemuno viskas atslūgo. Viskas ... Mes 
judėjome žingsnis po žingsnio. Kažkas kažkur 
vyko, bet mes jau buvome iš tos grėsmės išė
ję, Tik begalinis nuovargis ir apatija kaustė są
narius. Mes judėjome, mes slinkome į vaka
rus. Kur ir kaip, be prieglaudos, be pastogės, 
be ateities. Mes traukėme per senąsias prūsų 
genties, galindų sritis, kur tebebuvo gyva lietu
viška kalba, senųjų gyventojų lūpose. Kolona 
neužmatoma į priekį ir į užpakalį. Vargo ir 
prievartos, vilkstinė ir kiekviename vežime tū
nojo skausmas — didesnis, juo mažesnė širdis.

kėjau širdies krauju. Ir aš jaučiausi teisus siek
damas nepriklausomumo...

Žiūrėkitel... Tai buvo dviejų metų tarpas. 
Galima išgyventi dvejus metus ir išlaikyti tą 
pusiausvyrą, remiant vienas kitą, vienas kitam 
atsiduodant. Galima išlikti nesugniuždytam pa
šalinių jėgų, galima praslinkti pro žabangus ir 
pinkles, apeiti vilkduobes, nusikratyti pagundų 
ir abejonių...

Aš netekau ir tėviškės, nes gimtinė mano ir 
tėvų sodyba, vaizdingoje vietoje, paranki ke
liams ir centrams, patiko repatrijantui. Aš ne
sinaudojau palankumu naujųjų viešpačių. Mano 
vienintėlė sesuo turėjo ieškoti prieglaudos sve
tur. Aukštuose medžiuose švilpavo svetimas 
vėjas, brandžias dirvas kopė atėjūnai ir mūsų 
kieme skambėjo vokiški keiksmai. Po perkū
nais, jie nusprendė, kad ūkis man nereikalingas 
ir aš galįs nesugebėti žemės lobiais pasotinti 
kariaujančių kareivių. Man buvo atimta žemė, 
bet aš nenustojau teisių į ją. Kas tai būtų ga
lėjęs padaryti, jei aš buvau išaugęs tos žemės 
syvais ir mano šaknys dar nebuvo galutinai pa
kapotos. Aš nesinaudojau palankumu, tai, ir 
kad nebūčiau beprasmė auka, galandau dantis 
ir juos rodžiau. Buvau paieškomas, tačiau man 
puikiai vyko kvailinti visą šunsnukių agentūrą. 
Buvau išvarytas, buvau gaudomas, buvau var
ge, bet tai nebuvo nelaimė. Aš alsavau Tėvy
nės vėju ir alpinau širdį moters meile...

Dveji metai, aš jums sakau — laikas, per i 
kurį galima subręsti, įgyti patyrimo, išmokti 
velnią sugriebti už ragų ir jį išlaikyti... Ly
giai po dviejų metų, tartum sutartyje su šėto
nu pažymėtame termine — degė, pleškėjo mū
sų vienkiemis. Repatrijantas buvo iau išdulkė
jęs. Tankų dalinėlis susirėmė tame ruože, ir aš 
buvau liudininkas plėnimis virstančios tėvų 
gūžtos. Vasaros kaitra virpino orą, dūmai ver
tėsi kamuoliais stačiai aukštyn ir sudarė sunkų 
debesį, kybantį ir nesisklaidantį, kaip sąžinės 
maudimas Degė ir medžiai aplink namus, ir 
gandras beviltiškai laužė sparnus, gindamas sa
vo jauniklius. Mes pasitraukėme. Bet frontas 
pasistūmėjo atgal ir aš dar kartą galėjau grįžti 
ir pasivaikščioti tėviškės griuvėsiuose... 

Mes buvome skursnos tarpe sunkių klaipėdie- 
tiškų gurguolių,'traukiamų net ketvertos arklių, 
iš anksto paruoštų ir prikrautų gėrybių. Mes 
vežėmės tiktai kas būtiniausia ir ką dar galė
jome išgelbėti. Man užteko darbo rūpinantis 
pašaru ieškant nakvynės, taisant lūžtančius ra
tus ir trūkstančius pakinktus. Aš rūpinausi 
žmona, stengdamasis palengvinti kelionės var
gą, atsižadėdamas savo. Mes trūkome maisto, 
aš vaikščiojau pajuodęs ir įsmėlusiomis akimis. 
Bet ji to turėjo nejausti. Aš sutelkiau visas 
sąmojaus atsargas ir šypsena lydėjau kiekvieną 
sutiktą kliūtį. Ji viso to turėjo nejausti. Aš 
dėjau pastangas žaidrui krūtinėje užgesinti. Ji 
pastebimai darėsi liūdnesnė ir nervinosi Taip, 
jai daug ko trūko. Aš turėjau būti visur ir 
atstoti trūkumus ir užpildyti spragas...

Ne ... Aš dar nelaikiau savęs žuvusiu. Kaip 
mane matote... Ir mes keliavome rudens už
lietomis pamario lygumomis, pro kaimus, kur 
sankryžose stovėjo partijos žmonės su raiščiais 
ant rankovių ir tvarkė judėjimą. Mes buvome 
sauja sniego, išjudintoje lavinoje: pabėgėlių, 
išvarytųjų, benamių, belaisvių ir demoralizuotų 
kareivių...

Mes nežinojome kiek ilgai truks kelionė. 
Mes judėjome priekin drengiami lietų ir šai
žaus jūrų vėjo. Mūsų rūbai, padargai, maisto 
atsargos, mūsų jausmai dilo, menkėjo ir tirpo. 
Bet mes stūmėmės savaitę ir kitą kelionėje, 
kurios būdai ir priemonės buvo primitiviškiausi 
iki kraštutinumo. Filmų vaizdai ir aprašymai 
tų kolonizatorių, prastais vežimais perėjusių že
mynus— nevisai derinosi, nes jie turėjo kel
rodį, naujų galimybių troškulių. Juos skatino 
šviesa naujojo krašto, mus — baimė. Mes va
žiavome į tamsą, į nežinią, o vistiek mes norė
jome paskubėti, nes tamsa grąsino užpakaly
je.!.

Aš neturėjau jokių planų. Tą patį, tur būt, 
galvojo ir kiti, tik pasistūmėti ir pereiti Vislą. 
Mes būkštavome pasijusti dideliame žiede, kai 
rusai nuo Varšuvos pasistūmės į Dancigą...

Tačiau prie Elbingo mus sustabdi. Pirmą 
kartą. Įvairių uniformų maišatyje išvydau aukš
tą ir liekną mūsų apskrities sonderfuererio fi
gūrą. Jis stovėjo nuošaliau, rudais rūbais, 

smelkdamas cigaretę. Man tvykstelėjo per šir
dį. Blogio žymė?... Nujautimas?... Ne... Tą 
vyrą sutikdavau mūsų miesto gatvėse. Teko su 
juo turėti reikalų, sprendžiant ekonomines pai
niavas. Jis kalbėjo lietuviškai, kiek aš vokiškai 

.— mūsų apskrities viešpats. Bet jis stovėjo 
atokiau, tartum tai, kas dėjosi aplinkui, jo nė- 
kiek nebūtų dominę. Žandarai varinėjo vyrus 
ir liepė rikiuotis po tris. Vokiečių tas įsaky
mas nelietė. Ten buvo tik seniai iš abiejų Ne
muno krantų su būriais lenkų, prancūzų, belgų 
ir italų belaisvių. Jie galėjo važiuoti. Mums 
pasakė, kad turėsime dvi savaites kasti apka
sus, lyg ir kokia prievo. Šeimos?... Jos vyks 
į paskyrimo vietas. Koks tai pasiutęs momen
tui ... Kažkas įsispraudė mano gerklėje. Ši
luma užliejo kūną ir suvirpino kelius. Aš pa
mačiau žmoną kalbančią su sonderfuereriu. Jis 
stovėjo prie mūsų vežimo ir aš niekaip negalė
jau atspėti, kas tuo metu ryškėjo švariai skus
tame jo veide...

— Kur jūs padėsite mano vyrą?... — iš
girdau, braudamasis artyn, žmonos netikrumu 
skambantį balsą.

— O, jis nepražus... — atsakė rudis.
Ir aš tuo metu karštai klausiau:
— Iš tikrųjų, pone Wilde, kaip aš galia pa

likti vieną moterį?... Jūs tik pagalvokite...
Mėsingos vokiečio lūpos išsikreipė:
— Nusiraminkite, pone Derkinti. Po dvie

jų savaičių jūs grįšite pas žmoną. Ponia aš pasi
rūpinsiu. Jūs rasite viską tvarkoje...

Išsisukti vis dėlto nevyko. Mane pagavo 
apmaudas. Nagai patys rietėsi — kaip aš norė
jau įsikabinti į gerklę tam puošeivai 1 Aš bu
vau prispirtas, — niekas nesiklausė moterų 
verksmo ir niekas nenuogąstavo niūrių vyrų 
žvilgsnių. Ar man reikėjo nusižeminti Ir ap
kabinti nublizgintus batų aulus?...

— Brangioji, aš ištruksiu, aš sugrįšiu vistiek 
ir tave surasiu ... Saugokis!.. Neužmiršk ma
nęs, mylėk mane!...

— Albinėli...
Mus kietai suspaudė ir nuvarė stotin. Atsi

gręžęs mačiau Wildę, stovintį ten pat, kaip
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— jis pasielgtų panašiai, kaip jis pasielgė anais 
metais. Ir didelė dauguma nieko kito nelaukia, 
kaip tik kietos valdžios, tvirtos rankos, griežtos 
disciplinos visose srityse ir mažiau kalbų, o 
daugiau darbų.

Prancūzijai reikia pereiti „Alpių kalnus“
Tegul nesusidaro (spūdis, kad šiandieninė 

Prancūzija yra visiškai išgverusi, pasileidusi ir 
neberodanti jokio vitalingumo gyventi ir kurti. 
Toks įspūdis neatitiktų realybės vien jau dėl 
to, kad prancūzų tauta yra iš prigimties judri, 
turi labai lankstų protą, labai lakią vaizduote 
ir savo socialinėmis bei tautinėmis tradicijomis 
priklauso gana aukštos kultūros pasauliui. Ne 
visiexiis užsieniečiams yra tatai, lengvai ir grei
tai pastebima, ir todėl nenuostabu, kad jie 
taip lengvai ir taip autoritetingai pasmerkia 
Prancūziją mirčiai, šiame laikotarpyje vyksta 
Prancūzijoje labai arši ir nematoma kova dėl 
neiškreiptos laisvės, dėl prigimtinių žmogaus 
teisių, dėl tautinės garbės ir krikščioniškos mo
ralės. Kiekvienas prancūzas pergyvena taikingą 
savo sąmonės revoliuciją, norėdamas surasti 
joje naujo ir kartu protingo, o taip pat nenorė
damas atsisakyti nuo išbandyto seno ir visuoti
nai pripažinto. Toks progreso kelias yra visa
dos sunkus: jis reikalauja daug kantrybės, įvai
rių kompromisų, lipdymo ir derinimo. O kaip 
visų karo paliestųjų tautų kantrumas yra iš
sekęs, taip ir prancūzų jis nėra be ribos. Dau
gelis norėtų greitų ir net staigių, ūkinių bei po
litinių reformų, neatsižvelgiant, ar jos atneštų 
ką naujo ir kartu protingo. Revoliuciškai spren
džiant problemas, galima greit išdalyti kraštą 
į aiškius frontus ir greit žinoti, su kokiomis 
jėgomis turima reikalo. Gi evoliuciškai tvar
kant valstybę, tenka nuolatos ieškoti lygsvaros, 
nukeldinėti nutarimus, laukti reformos „pato
gesnio momento“ ir „geresnio klimato*.

Ūkiniai ir politiniai sunkumai yra išaugę 
Prancūzijai virš galvos. Kad ji juos įvektų, rei
kia daug energijos ir labai daug politinės iš
minties. Nei vieno nei antro prancūzams ne
trūksta. Taip, kaip jų pirmasis konsulas ir im
peratorius Napoleonas perėjo per didžiuosius 
Alpius su trisdešimt tūkstančių kareivių, taip 
šiandien ir visa Prancūzija keliauja per „alpiš- 
kų sunkumų“ kalnus. Reikia tikėti, kad ji juos 
pereis, nes jai vadovauja gausūs jos istorijos 
pavyzdžiai, kur randama daug kilnių širdžių 
ir dar daugiau šviesių protų.

Lietuviai kitur
Italijos lietuviai gerai susiorganizavę

Italijos lietuviai turi BALF skyrių, kuris rū
pinasi lietuvių šelpimu. Lietuvių tautiniais ir 
kultūriniai rekalais rūpinasi draugija Lithua
nia. Italijos BALF igaliotiniu yra ministeris 
Girdvainis. Draugijai Lithuania vadovauja kun. 
dr. Pavalkis.

Danijoj uždaryti lietuvių komitetai
Danija, spaudžiant mums žinomiems veiks

niams, paskutiniu metu uždarė visus tremtinių 
komitetus. Kurį laiką lietuviai buvo netekę bet 
kurios savo atstovybės. Šis reikalas vėl susit
varkė, kai BALF įsteigė savo atstovybę. At
stovybei vadovauja p. Natkevičius ir p. M. 
Brakas.

grėsmės stulpą, kaip mano laimės šešėlį. Tą 
patį vakarą mus išlaipino mažame kaime, So- 
nenborn. Čia rinko bėglius iš fronto, civilius, 
jaunus ir senyvus vyrus. Čia maišėsi būriai ru
sų, vokiečių paverstų kareiviais ir vėl pabėgu
sių — lenkų latvių, mongolų; uniformuotų vo
kiškomis uniformomis, pusiau uniformuotų ir 
visai pusplikių. Kol kas nesupratau, kas vyko, 
bet netrukus atėmė bet -kokius dokumentus ir 
popierius, surikiavo, suskirstė komandomis ir 
būriais. Aš apsidžiaugiau žmonos globoje pali
kęs portfelį su užrašais, rankraščiais ir unika- 
tais. Mus vežė toliau ...

Po perkūnais!... Jūs tik pagalvokite!... Aš 
tapau kareiviu!... Aš tą sužinojau galutinoje 
darbo vietoje, mozūrų ežerų pakraštyje, begalo 
purviname kaimelyje, kurio gyventojai pagal 
reikalą save vadino vokiečiais ir lenkais. Su
statytus eilėse apžiūrėjo senas ir išdžiuvęs kaip 
skiedra vokiečių kapitonas, vėliau pramintas 
Čičinsku. Jį lydėjo trys ar keturi lietuviai, bal
tais vokiškais antpečiais. Tai buvo kuopos va
das ir jo padėjėjai irgi vadai. Kuopa susidėjo 
iš geros šimtinės, pradedant šešiolikos metų 
vaikais ir baigiant apyžiliais ir susikūprinusiais. 
Pusė vilkėjo kariškai, kiti kas kuo — žieminė
mis kepurėmis ir vienplaukiai, auliniais batais 
ir medžio klumpėmis, geros medžiagos paltais 
ir skystomis bliužėmis. Kai kurie turėjo di
džiulius ryšulius ir lagaminus susistatę prie 
kojų, kiti laikė rankas kišenėse ir švilpavo, tar
ai pabrėždami visišką abejingumą. Mums pri
statė špysą, būrininkus, sanitarą, raštininką. 
Buvo pasakyta, kad mes vadinsimės šeštoji bau 
— pi kuopa, kad mes turėsime aklai klausyti 
viršininkų, sveikinti rankos pakėlimu. Mūsų 
užduotis — kasti ir kirsti ir tuo prisidėti prie 
pergalės. Mums buvo paaiškinta, kad ne vien 
šautuvu esą garbinga kovoti, bet taip pat rei
kalingi ir kitokie įrankiai. Tautietis karininkas, 
vyriausias po sudžiuvusio vado, savo ruožtu 
įspėjo sąžiningai atlikti, kas paskirta, ir besąly
giniai pasiduoti vadų valiai. Netingėti, nevogti 
maisto, nenaikinti valdiško turto. Nuo to, esą, 
pareisianti tolimesnė mūsų šiokia ar tokia pa
dėtie. Daug ko neesą trukšmauti, nes iš čia tik 
Vienas kelias — į drausmės kuopas, kur, jo

Iš Berlyno dienoraščio
(Mūsų korespondento Berlyne)

Mėnesio 1 d.: Pažymėtina šiandien diena — 
vėl sutikau vieną lietuvį mieste. Tai Berlyne 
jau retai atsitinka. Tie keliolika lietuvių tarp 
trijų milijonų Berlyno gyventojų lyg lašelis 
jūroje. Pastarais keliais mėnesiais iš Berlyno 
išvyko arba išnyko dar apie 20 lietuvių. Liku
sieji linkę eiti lažybų, kas iš mūsų bus pasku
tinis ...

2 d.i Ir vėl pažymėtina diena — atėjo iš va
karų keletas laiškų ir keletas laikraštukų. Meti 
žvilgsni į siuntėjo pavardę: Rašo, vadinasi yra 
gyvas. Ir taip per metus laiko, po visų karo 
audrų, keliasi lyg iš numirusių buvę draugai, 
gentys ir pažįstami. Stoja vėl J areną ir taria: 
Labadien Europa, aš vėl čia, aš vis dar čia. 
Kaip ąžuol’s drūta prie Nemunėlio ...

3 d.: Trumpa kronikos žinutė iš Berlyno. 
Per vieną mėnesį buvo apiplėšti 36 traukiniai, 
31 atveju plėšikai veikė bandomis, o kitais at
vejais atskirai. Per tą patį mėnesį buvo api
plėšta 30 Berlyno stočių laukiamųjų salių ir ba
gažo skyrių. 167 atvejais konstatuotas prekinių 
vagonų apiplėšimas.

4 d.: Skelbimėlis prie sienos Berlyno šiau
rėje: „Dingo vaikas, 7 metų amžiaus. Kas su
teiks apie jį žinių, gaus 1000 markių“. Skelbi
mėlis Berlyno vakaruose: „Dingo šuniukas, da- 
kelis, vardu Rixi; kas jį man grąžins, tam su
mokėsiu 3000 markių". Praeiviai skaitė ir vieną 
ir kitą skelbimėlį ir kai ką sau galvojo.

5 d.: Policijos prezidijumo svetimšalių sky
rius vėl šaukia svetimšalius registruotis. Tai 
jau, tur būt, dešimta registracija nuo karo pa
baigos. Lietuviams į asmens liudijimus įrašo: 
„Pilietybė — neišaiškinta — Lietuvos". Laikini 
apsigyvenimo leidimai duodami porai mėnesių. 
— Jei vieton laikinių net amžinus apsigyvenimo 
leidimus duotų, kažin ar rastųs daug svetimša
lių, kurie Berlyne ar kitur Vokietijoje mielai 
norėtų likti ilgesnį laiką.

6 d.: Manau sau: Diena prasideda gerai, nes 
laiškininkas iš ryto atkiša siuntinėlį. Deja, Jis 
tuščias, tikriau sakant. Jame tik poros keksų 
trupiniai, o visa kita, švelniai tariant, išimta. 
Kur liko ta senoji „prūsiškų beamterių“ gady
nė, kada pasitikėjimo vertas laiškininkas žy
giuodavo 5 kilometrus ekstra žygio grąžinti pi
liečiui 5 fenigius, kuriuos tas buvo per daug 
sumokėjęs...

7 d.: Berlyne šiuo metu yra apie 700.000 mo
terų daugiau, negu vyrų. Vidutiniai visame 
Berlyne ant kiekvieno vyro pusantros moters. 
Bet kai kuriose miesto dalyse kiekvienam vy
riškiui tenka po dvi moterie ir dar daugiau. 
Dar keistesnis santykis tarp vyrų ir moterų pa
čiame „žydėjimo amžiuje“, nuo 18—40 mt. Kie
kvienam to amžiaus vyrui Beriyns tenka 3 mo
terys. Viena iš jų gaus vyrą, o ką veiks dvi 
kitos, vyro negavusios? Berlyno moterys šitą 
keblią problemą svarsto jau ir spaudoje ir mi
tinguose. Kažkas metė mintį „vyrų paskirsty
mo korteles“ įvesti.

8 d.: Kronikos žinutė: „Berlyno priemiestyje 
Oberschoenweide teko uždaryti gimdymo ligo
ninę, nes nebesusiranda gimdyvių". Kita kroni
kos žinutė: „Per vieną mėnesį Berlyne mirė 
10.861 pilietis, o tuo pat laikotarpiu gimė 1322. 
Taigi, 7 kartus daugiau mirė, negu gimė. Jeigu

manymu, nebūsią nė kiek geriau. Ten, rodos, 
nieko neglosto. Dar jis pridūrė, kad ženklus 
galėsią nešioti tik pareigūnai, visi kiti, kokius 
laipsnius beturėtų, tik eiliniai — manšaftai. 
Heil Hitler!...

Kaip visa buvo juokinga!... Vyručiai, ko
kia nelemtai kvaila komedija vyko ir aš klau
siau savęs, kam atsidūriau čia. Iš tikrųjų, ku
riam biesui man reikėjo belstis taip toli, kai 
aš galėjau pasitraukti pirmoje stotyje? Kodėl 
aš nebėgau?... Dabar aš nerandu jokių prie
žasčių, dėl ko nepabėgau kelyje. Ak, aš ne
turėjau dokumentų. Man reikėjo Juos atgauti. 
Būtinai. Kad po dviejų savaičių paleis — niekas 
netikėjo. Ir taip prasidėjo darbas pergalei pri
artinti. Mes kėlėmės su tamsa ir klampojome 
gūdžiose ryto ūkanose į antrąsias linijas. Mes 
dirbome tose vietose, kur tebežymėjo Didžiojo 
Karo apkasai. Ėjo dienos ir savaitės. Mes ka
sėme ir kirtome medžius, kilojome betono blo
kus. Mes pūtėme sugrubusius nagus, mirkome 
lietuje ir šlabdriboje. Vakarais šlapi ir išal
sinti, ant šiaudų tvartuose, prie spinksinčios 
bunkerinės lemputės, rinkome utėles saujomis 
ir nagais iki kraujo draskėme nugaras ir krūti
nes. Mes neturėjome antklodžių, valgėme 
šleikščią sriubą iš surūdijusių konservų skar
dinių. Vaikščiojome nesiprausę, nes nebuvo 
muilo, ir nesiskutę — neturėjome peiliukų. O 
viršininkai dainavo ir linksminosi su vietos 
merginomis. Frontas dundėjo atokiau ir nerei
kėjo būkštaut. Dėl to mūsų davinys perpus 
ėjo taupymo fondui. Reikėjo gi virti degtinę 
ir kitokių galų reikėjo šauniems pasilinksmini
mams ...

Ėjo savaitės ...
Sekmadieniais dirbome dviem valandom 

mažiau, kad tą laiką sunaudojus rikiuotei ir 
mankštai, pasisveikinimo mokymui ir dainoms. 
Mes ėjome J pergalę, mes dirbome jai, ir mūsų 
veidai turėjo spindėti džiaugsmo artumoje. 
Ocho...

Lyg numesti iš aukšto į duobę, mes dairė
mės vienas į kitą ir tartum nesupr.itcme, kas 
įvyko...

(Bus daugiau)

šitoks gimimų ir mirimų santykis liktų visą 
laiką, tai per 30 metų iš 3 milijonų berlyniečių 
nebeliktų nė vienos gyvos dūšios." Trečia kro
nikos žinutė: „Kasdien Berlyne įvyksta viduti
niai 30 santuokų, bet kasdien išskiriama 50 san
tuokų." Ketvirta kronikos žinutė: „Iš 46 mo
kinių vienos pradžios mokyklos klasės 23 mo
kiniai yra be tėvo.“ '

9 d.: Šiandien vienas tautietis susijaudinęs 
pasakojo, kaip pereitą vakarą jo artimas pažįs
tamas gatve einant buvęs nušautas. Draudimas 
naktį vaikščioti Berlyne formaliai panaikintas, 
tačiau, kam ne būtinas reikalas, mielai nevaikš
čioja tarp tų griuvėsių nei vakarais nei nakti
mis. Tamsesnėse, nuošalesnėse gatvėse bandi
tai pavieniui ar keli susidėję užpuola tiek vy
rus, tiek moterys, atima ne tik brangenybes, 
bet ir drabužius nuvelką, o jeį sutinka pasi
priešinimą, tai čia pat ir nužudo. Keisčiausia, 
kad plėšikai į nusikaltimo vietą kartais at
vyksta — automobiliais. Ir ką tu pėščias prieš 
važiuotą!

10 d.: Yra tautiečių, kurie gyvendami vaka
ruose mano, kad Berlyne veikia dar koks nors 
lietuvių komitetas ar panašiai. Seniai, labai se
niai tai buvo... Kai kas teiraujasi, kas yra bu
vusiose Lietuvių sąjungos patalpose Charlot- 
tenburge, Kanto gatve 141. Atsakau: Yra Mo
hamed Vidati, rodos, persų kilmės. (Kam dar 
neaišku, tegu kreipiasi į UNO, kuri juk svars
to Persijos klausimą.) Kitas teiraujasi, ar yra 
dar lietuviškų pamaldų toje bažnyčioje Berly
ne, kur anksčiau kas sekmadienis susirinkdavo 
tūkstančiai lietuvių. Atsakau: Nebėra lietuvių, 
nebėra lietuviškų pamaldų, pagaliau, nebėra nei 
tos bažnyčios ...

11 d.: Iš kasdieninių nuotykių Berlyne: At
vyksta į butą ar krautuvę uniformuoti ar ne- 
unlformuoti „policininkai", padaro „kratą“ ir 
išsigabena daiktų ir prekių, kiek tik gali paneš
ti, eėda į automobilį ir nuvažiuoja, žinoma, ne 
į policiją, bet kur kitur. — Į vieną kepyklą at
vyko „komisija“ duonos ir kuponų atsiskaity
mui „patikrinti“. Išplūdo savininką dėl neva 
rastų „trūkumų“, po to „konfiskavo“ visą glėbį 
duonos kuponų ir nuvažiavo savo keliais. Ir 
šiandien dar nežinia, kas tie „tikrintojai" buvo.

’— Aplink „juoduosius turgus" nuolat sukinė
jai neva „kriminalinė*“ policijos valdininkai",

nutaikę naivesnį pilietį „konfiskuoja" kokias 
nors draudžiamas prekes ir dar pakviečia pi
lietį kitą dieną į policijos įstaiga neva proto
kolui sudaryti. Žinoma, pilietis dažniausia nei
na, bet ir „policijos valdininkas“ ten tikriausia 
nesirodo, nes šiaip — jį patį ten sulaikytų.

12 d.: Kažin kodėl Berlyno filatelistinėse 
krautuvėse pastarais keliais mėnesiais gerokai 
pakilo lietuviškų pašto ženklų kursas. Palygi
nus su kainomis pereitais metais, dabar už Lie
tuvos pašto ženklus reikalaujama kelis kartus 
brangiau. Panašiai yra ir su Latvijos bei Esti
jos ženklais. Vadinasi: Mūsų kursas kyla.

13 d.: Berlyno gangsteriai sumušė savo pa
čių „rekordą"- Šiomis dienomis jie sudarė ban
dą iš maždaug šimto vyrų ir masiniai apiplėšė 
keleivius, atvykusius traukiniu į Anhalter sto
tį. (Stotis bemaž Berlyno miesto centre.) Nei 
geležinkelio policija nieko prieš juos neištaisė. 
Tik atvykus karinei policijai buvo atstatyta, 
tvarka.

14 d.: Iš oficialios Berlyno statistikos: Kas
dien Berlyne nusižudo vidutiniai 5 žmonės, 
kasdien dingsta be žinios apie 10 žmonių, kas
dien įvyksta apie 300 vagysčių ir apiplėšimų. 
Pereitą mėnesį būta apie 17.000 nusikaltimų, 
taigi kasdien vidutiniai 570.

15 d.: Laikraščiai ir žurnalai Berlyne dygsta 
kaip grybai po lietaus. Jau yra apie tuzinas 
dienraščių, o kiti tuzinai žurnalų. Eilių prie 
laikraščių kioskų dabar jau nematyti, kaip bu
vo pereitais metais. Yra daugiau leidinių, bet 
ir palinkimas skaityti yra didesnis. Jei anks
čiau pilietis nuolat skaitydavo vidutiniai tik 
vieną dienraštį, tai dabar bent keturis (iš kie
kvieno sektoriaus po vieną). Spaudos įvairumo 
atžvilgiu Berlynas dabar bene įdomiausias 
miestas Europoje. Čia kryžiuojasi keturių ga
lingų valstybių spaudos strategija: Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos ir Prancūzijos. Pa
tys vokiečiai politiniai šiuo metu figūruoja tik 
lyg penktas ratas prie vežimo. Jie dairosi tarp 
tų keturių rėžimų ir niekaip negali apsispręsti, 
kurią iš tų keturių demokratijų pasirinkti sau 
už dvasios rikiuotoją. Pradėjo Berlyne ir vie
nas kiniečių laikraštis eiti. Tai dar labiau pa
brėžia Berlyno kaipo europinio Shanghajaus 
pobūdį. Dar viena berlyniškio Shanghajaus 
ypatybė: Sėdi į miesto traukinį (S-Ringbahn), 
apsuki ratą aplink miesto centrą ir per valandų 
ar pusantros esi pervažiavęs keturias valstybes.

Berlynas, 1946 bal. pradžioje.
Viktoras Girlanda

Ar galime šiemet pristigti duonos ?
J. 8. — Kasdieninės duonos klausimas Eu

ropoje pasidarė ne tik labai aktualus, bet gena 
aštriai opus. Ji* tiesiogiai ar netiesiogiai gali 
akaudžiai ir mus, ištremtuosius lietuvius, pe
ll esti. Kodėl toks klausimas kilo?

Svarbiausioji šios padėties priežastis yra ta 
aplinkybė, kad visame pasaulyje yra didelis 

grūdų trukumas
atsiradęs, daugiausia, kaip karo išdava. Visų 
pirma, visur labai stinga trąšų, be kurių neį
manomas bent kiek geresnis derlius. įvairiuose 
kraštuose staigiai įvykdytos žemės valdymo re
formos ar gyventojų masinis perkilnojimas iš 
vieno* Europos vietos į kitą, savaime supran
tama, neigiamai paveikė grūdų derlių. Daug 
kur praėjusio rudens metu dėl per drėgno oro 
nebu* pakankamai pasėta grūdų. Na, ir apskri
tai paėmus, viską sunaikinęs kąrąs sudarė daug 
kliūčių normaliam darbui grūdų gaminimo sri
tyje. Iš to viso ir atsirado toks nepaprastas 
grūdų trūkumas,

Ruginių grūdų atsargos
Europoje yra ypatingai kritiškoje padėtyje. 
Apskaičiuojama, kad dabar yra gauta visame 
pasaulyje 10% mažiau rugių, negu 1935 ir 1939 
metais. Tai yra pats mažiausias derlius iš visų 
paskutinio karo metų.

Šitą rugių krizę dar labai paaštrina dvi ap. 
Kokybės. Visų pirma, buvo numatoma kvie
čius pakeisti rugiais. Tatai skaudžiai turės pa
liesti šiaurės, rytų ir vidurio Europos kraštus. 
Kita vėl vertus, rugių atsargas papildyti iš už
jūrio kraštų yra labai menkos perspektyvos. 
Ten taip pat stinga rugių.

Tačiau stinga ne vien rugių, bet 
ir kviečių.

Apskaičiuojama, kad visam pasauliui aprūpinti 
reikalinga 19 milijonų tonų kviečių. Tuo tarpu 
kviečių atsargos gali šiuo laiku iš viso siekti tik 
apie 11,5 milijonų tonų. USA gali patiekti apie 
6 milijonus tonų. Tačiau trečdalį tų kviečių 
gauna UNRRA, kuri juos nusistačius paskirs
tyti šiems kraštams: Italijai, Graikijai, Jugo
slavijai, Čekoslovakijai, Lenkijai, Albanijai, Ki
nijai ir Austrijai, o taip pat Prancūzijai. Taip 
pat kviečių reikalauja Belgija, Olandija, Vo
kietijos okupuotos zonos, lotynų Amerikos 
kraštai, Kuba, Meksika ir Japonija. Aišku, kad 
ne vienas kraštas negaus tiek kviečių, kiek jie 
reikalaus, nes visiems neužteks.

Svarbiausieji grūdų eksporto kraštai šiuo 
laiku yra šie: USA, Argentina, Kanada ir Au
stralija. Jų ištekliai šiuo laiku bet gi yra 15% 
mažesni negu jie buvo 1945 metų pradžioje.

S. m. balandžio 1 d. įvyko Londone konfe
rencija, kurios uždavinys buvo surasti priemo
nes grūdų krizei sušvelninti. Toje konferen
cijoje dalyvavo: Belgija, Prancūzija, Graikija, 
Luksemburgas, Olandija, Norvegija, Turkija, 
D. Britanija, USA ir kitos valstybės, kuriems 
rūpi Europos maitinimo klausimas.

Kokių priemonų numatoma imtis tai krizei 
jei nepašalinti, tai bent sušvelninti? Savaime 
suprantama, kad svarstomas klausimas, kaip

pakelti grūdų gamybą. Bet tai ateities klausi
mas. Tuo tarpu greitai vykdytinos priemonės 
gali būti tokios: pakeisti miltų ir malimo pro
centą (vadinasi, pabloginti miltus), leisti kito
kiu priemaišų į miltus, uždrausti grūdus nau
doti ne žmonių matinimo tikslams, suvaržyti 
grūdų naudojimą pašarui ir panašiai. Tad jei
gu duonos visi ir nepristigsime, tai reikia laukti 
jos kiekio žymesnio sumažėjimo ir kokybės 
pablogėjimo. Na ir, žinoma, alaus jau nebus. 
Pašarų sumažėjimu, žinoma, gali dar labiau 
apkarpyti mėsos ir pieno produktų porcijas.

Prancūzų juodoji rinka
UP iš Paryžiaus praneša, kad Prancūzijoj* 

juodoji rinka auganti kudien, ji grąsinanti su
griauti visą krašto atstatymo programą ir vy
riausybė yra nustojusi vilties ją panaikinti.

Tautos ūkio ministerijos kalbėtoju pareiš
kė, kad juodai rinkai sutrukdyti legaliu būdu 
reikėtų didelės armijos ūkio inspektorių, bet 
tu yra neįmanoma. „Mes esame pasiekę tokią 
ekonominę stadiją, kurios negalime artimiausiu 
metu išsaugoti be didelės svetimos pagalbos“.

Esančios tik dvi efektyvios priemonės prieš 
milžinišką Prancūzijos juodąją rinką, bet šių 
priemonių nėsą pu juos. Šios priemonės — 
maistu ir mašinos, esančios Amerikoje.

Jis pareiškė, kad Prancūzijoj juodoji rinka 
klestėsianti tol, kol patys prancūzai neišugdysią 
savo pilnutinės gamybos, tačiau ji priklausanti 
nuo anglies, mašinų ir darbininkų sveikatos. 
Maistas, anglis ir mašinos turi būti įgabentos 
ir šio* prekės turės būti apmokėtos doleriais.

„Ir jeigu mums“, sako jis, „nepasisektų gau
ti iš Amerikos paskolos, mes puiliksime juo
dosios rinkos žabangose, o jos vykdytojai galės 
turtėti. Dėl žemos gamybos vargšai taps dar 
vargingesnį“.

Ministerijos kalbėtoju sutiko su tąja min
timi, kad Prancūzija galėtų imtis griežtų prie
monių, vadovaudamiesi ekonominiu požiūriu, 
bet tuo būdu, sako jis, pakenktume visuomenės 
moralei.

„Kaip gi mes galime parodyti Prancūzijos 
jaunimui darbo vertę, jei jie mato, kaip aplink 
juos ir piršto nepajudindami tampa milijonieri- 
jais? Jei mes turėtume diktatorių, juodosios 
rinko* palaikytojus galėtume surinkti į koncen
tracijos stovyklas, bet demokratiniame krašte 
tokie dalykai yra negalimi“, pareiškė jis.

Jei, sako, kiaušinių suvartojimą paimtume 
baze, tai pamatytume, jog pusė jų patenka į 
juodąją rinką. Skaičiuojama, kad Prancūzija 
dabar pagamina 6 milijardus kiaušinių, iš kurių 
apie 2 milijardu kiaušinių suvalgo ūkininkai, 
vienas milijardas parduodamas legaliu būdu, 
o 3 milijardai nueina į juodąją rinką.

Beveik kiekvienas prancūzas surištas su šia 
rinka. Net ir garbingiausia namų šiemininkė 
perkanti žymų kiekį mėsos be kortelių. Šim
tais nelegalių transakcijų daroma kasdien Pa
ryžiaus biržoje.
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"KuiTMiin antniMASM
Neišnaudotos galimybės

Mūsų ištrėmimas atnešė mums gražią progą 
vakarų Europoje padidinti savo tautinį ir kul
tūrinį populiarumą pozityviausia šio žodžio 
prasme. Tokios progos mes laukėmės dar bū
dami Kaune ar Vilniuje — leiskit mus į už
sienius, leiskit pamatyti Vakarų Europą ir 
11 —

Dabar štai esame užsieny. — Esame ir Va
karų Europoj, atsieit, toj kontinento daly, ku
rią iš mados ar iš reikalo gynėme, ja žavėjo
mės, jai sakėme komplimentus ir pynėme jos 
garbei vainikus.

Per savo sunkios nedalios laiką įsitikinome, 
kad mes esame visus lygūs partneriai vakarų 
kultūrininkams ir kad jie mus daug kur „pra
nešdavo" tik kapitalu, atsieit, priemonėmis, ku- 
^>s patarnaudavo jų kultūrinių laimėjimų pro
pagandai.

Štai kad ir mūsų chorai, kurie visus vakarus 
žavi ir lietuvišką dainą vakarų atmintyje įam
žina, praneša visą mūsų lauktą svajonę!

Tačiau su viena daina mes tegalėsime pa
siekti tik vieno laimėjimo, todėl mūsų kultū- 
rininei reprezentacijai reikia kaskart vis dau
giau priemonių įtraukti bei daugiau savo kultū
rinių sričių apimti.

Kelias mums čia yra nelengvas. Jį sunkina 
ypatinga mūsų padėtis, mūsų priešų aktyvi pro
paganda, siekianti mus pasaulio akyse sukom
promituoti, vakarų manija į mus žiūrėti iš vir
šaus, mūsų pačių per mažas veiklumas ir kitos 
psichologinės aplinkybės: mūsų dabartinis ne
turtas ir kultūrinių priemonių stoka. Todėl, 
■kaitantis su tais sunkumais, reikėtų išmintin
gai rinktis ir priemones, šikart man rūpi iškelti 
ašmenių kontaktų ieškojimą.

Mes esame atvejais pamokyti, kad per as
meniškus ryšius galima daugiau (ar bent ne 
mažiau) pasiekti, kaip komisijose ar konferen
cijose. Alijantų vadovaujantieji asmenys irgi 
mus moko, kad leistinose ir galimose ribose 
reikia iekoti draugų visur. Anglosaksų ir pran
cūzų asmenybės važinėjasi po čionykščius 
sluoksnius, kaip tik asmeniškų kontaktų ieško
dami ir ten savo reikalus stiprindami. Mes 
esame tokioj situacijoj, kada mums draugų rei
kia ieškotis visur ir visomis priemonėmis, kad, 
netekę vieno draugo, galėtume pas kitą kreip
tis ir 1.1 Tačiau asmeniškų kontaktų beieš
kant. negalima pamiršti, kad savo asmenybė
mis ir specialybinėmis kvalifikacijomis neim
ponuodami, į reikšmingus savo likimui sluoks
nius įsimušti nepajėgsime.

Detalizuojant tų asmeninių ryšių ieškojimą, 
kreipiame pirmą dėmesį į tas sritis ir sluoks
nius, kurie sudaro mūsų tautos inteligentijos 
ištrėmimo misijos intelektualus ir kurie tuo pa
čiu yra pašaukti lietuvių tautos emigracinei mi
sijai vadovauti, kartu nepamiršdami ir visų ki
tų sluoksnių, kurie čia savo galimybių apim
tyje gali prisidėti prie savo likimo pagerinimo. 
Mums pakanka vaizdingumo dėlei prisiminti, 
kiek mes turėtume draugų savo reikalams, savo 
kultūrai, savo Tėvynei, jeigu mūsų kiekvienas 
įsigytume fanatišką mūsų reikalų, mūsų Tėvy
nės, mūsų kultūros draugą svetimų tautų ben
druomenėse. Norint tokį draugą įsigyti, reikia 
jį sužavėti ir užimponuoti pačiais efektingiau
siais savo tautinės ir kultūrinės asmenybės 
bruožais. Iš antros gi pusės, kiek mes galime 
turėti priešų savo reikalui, jeigu iš mūsų kie
kvienas įsigys tik po vieną priešą!

Mūsų sudėty yra atstovaujamos visos sritys, 
visos profesijos, visos idėjos ir partijos, visos 
kultūros ir specialybių šakos, visi socialiniai ir 
visuomeniniai sluoksniai. Teoretiškai reikėtų 
statyti klausimą taip, kad kiekvienas ieškotų 
draugų savo srities, rango, idėjos etc. pasauly.

Partijų lyderiai galėtų ieškoti asmeninių ry
šių savo idėjos pasaulyje, svetimųjų tautų ben
druomenėse. Partijų atbudimas yra visur gy
vas. emancipacija temperamentinga ...

Visų žanrų ir sričių mokslininkai-profesoriai 
galėtų siekti asmeniškų ryšių su savo profesijų 
kolegomis svetimųjų pasauly. Keliai būtų sun
kūs, bet nuolatinis žingsnis, po žingsnio vis at
neštų šiokių tokių rezultatų.

Rašytojai — su savo kolegomis svetimojo 
pasaulio. Jie gi galėtų išversti savo kūrinių li
teratūros žurnalams. Daugely svetimųjų litera
tūros žurnalų mes skaitome kitų tautų rašytojų 
kūrybos pavyzdžius, su rašytojų biografijomis, 
bet niekur neaptinkame lietuviškų dalykų. Čia 
negalime visos kaltės sukrauti vien aplinky
bėms .. Būtų galima išversti ir kokį lietuvišką 
romaną, gal vargais negalais pavyktų jį at
spausdinti svetima kalba.

O ir mūsų menininkai! Argi mūsų istorija 
beatneš jiems geresni įkvėpimą sukurti nemirš
tamiems kūriniams! Argi šis ištrėmimo metas 
nėra kupinas efektingiausio tragizmo, sentimen
taliausios nostalgijos! Kas dabar nesukurs ne
mirštamų kūrinių, tas savo amžiuje geresnio 
Įkvėpimo nebegalės sulaukti.

Priemonių stoka yra visai suprantama. Dau
guma mūsų menininkų yra atvykę su pieštuku 
kišenėje .. Asmeniški kontaktai su svetimų 
tautų menininkų ateljėmis gal šiems čia ir pa
galbą realiau suteiktų, gal tada ir jų parodų 
daugiau atsirastų..

O literatai ir poetai rastų taip pat sau žavin
gojo poezijos pasaulio draugų. Parinktų lietu
viškos poezijos dalykų ar vieną kurį autorių, 
gal gi kur nors per visokius spaudimus pavyk

tų išleisti svetima kalba. Tas pats liečia ir ko
legas žurnalistus, kurie asmeniškų kontaktų pa
galba galėtų nors progomis pralysti pro „po
pieriaus taupumu" suvaržytas redakcijas, pro 
kurias pralenda ligi šiol tik mūsų priešai, nusi
kreipdami prieš mus su melu ir provakacijomis.

Sutrauktai sakant, visi turi savo srityse iš
naudoti progas savo reikalo ir Tėvynės drau
gams ieškoti.

Gal čia ypatingai tektų užsiminti studijuo
jančią jaunuomenęs svetimoj mokykloj. Moky
klos suolas sujungia jaunus žmones geriau, ne
gu kitos priemonės. Todėl mūsų akademinės 
jaunuomenės garbės pareiga yra visus savo 
studijų draugus padaryti mūsų Tėvynės drau
gais svetimoje žemėje!

Studentija yra išlaikoma patriotiškosios vi
suomenės suaukotais pinigais, o tas yra jau įs
pūdingas pagrindas, kad mūsų akademinė jau
nuomenė atliktų savo tautos ištrėmimo misiją 
svetimojoj mokykloj. Tai sakoma todėl, kad 
čia esama nepriimtinų mūsų reikalui įspūdžių 
ir todėl, kad tie kolegos, kurie šiandien miš
kuose susislėpę saugo mums Tėvynę ir sody
bas, krauju pasirašytų pasižadėjimą pavyzdin
giausiai mokytis ir pavyzdingiausiai reprezen
tuoti Lietuvos jaunuomenę svetimoj mokykloj, 
jei kas ją apkeistų rolėmis bu čia esančiais 
studentais. Ir tai nėra romantika ar sentimen
tas, o yra nepermaldaujamas įpareigojimas!

Al bijau padaryti klaidingą teigimą, kad 
daugelis ligi šiol nesirūpino nei savo srities, nei 
idėjos, nei profesinių draugų susiradimu. Maža 
kas ir bandė. Ii to esame tik pralaimėję tai, 
ką būtume laimėję. Galimybės nėra visose ko-

Jonas Gailius

Kauno senamiestyje
(Tęsinys iš praėjusio Nr.)

Truputį toliau, už tankių krūmų gyvatvorės, 
baluoja Seminarijos dvieji rūmai. Nuo gatvės 
pusės sodelį saugoja rektoratas, masyvus iškil
mingų vartų bokžtaa ir elegantiški Korijo* ro
mai.

— Tiek čia vaikščiota, tiek planuota ir dirb
ta. — sako Maironis. — Tiek širdies ir pinigų 
sudėta!

— Et, kas buvo, viskas žuvo, — nutraukia 
jį Vaižgantas. — Dirbai, vargai ir gerai padarei. 
Tavo raštus gali sudeginti, subraukyti, o šitų 
pastatų, matai, jokia jėga nesugriauna. Jei ai 
iš naujo pradėčiau gyventi. Jau visai kitaip 
tvarkyčiausi, pane! Padaryčiau tokią operaciją 
„Pragiedruliams“, kad nepažintumėtel Liktų 
ne didesni, kaip „Šeimos vėžiai". Bet, mat, tas 
plepumas, iš svedasiečių paveldėtas...

— O aš nesigailiu vienąkart gyvenęs, — pa
kelia ant akių uždribusią skrybėlę Jakštas. — 
Nesigailiu ne su prof. Cepinskiu pasiginčijęs. 
Rodos, užtenkamai aiškinau, įrodinėjau, o, žiū
rėkit, kas aplinkui darosi. Galima buvo jausti, 
gerbiamieji, kad tie „Tretieji frontai“, ta visa 
dekadanso poezija prisišauks ii miško vilką. O, 
gerbiamasis. — patakšnojo ranka Vaižgantą, — 
netikėjai. Manei, kad tai vis deimančiukai, per
lai, o ii tikrųjų, vėjai maitos tvaiką nešiojo.

— Perdedi, pane, perdedil — purtosi Vaiž
gantas. — Nebuvo taip blogai

— Ką čia niekus tauški) — trenkia kumščiu 
į suolą Jakštas. — l viską reikėjo žiūrėti, tarp 
mūsų kalbant, sub specie aetemitatis, o ne pro 
kažin kokius dumblinus Vakiniue. Kad ir su 
tais kalinių užtarimais. Ištraukei Radžvilą, iš
vilgai Venclovą, o, žiūrėk, kas iŠ Jų išaugo! Iš 
vilko avinėlio nepadarysi: vilkas vis i mišką 
žiūri. Ar ne tiesa, prelate? — atsisuka į Mai
ronį.

— Tiesą kalbi, kritike, norą moraliniu at
žvilgiu Vaižgantas turėjo raciją, — pakelia gal
vą Maironis. — Tiek metų moralinę tuose rū
muose dėsčiau ... širdį geležimis apkaliau, va
lią kaip plieną užgrūdinau. Klek daug levitų iš 
šito sodelio išleidau. Maniau, kad jie neleis 
Lietuvai parklupti, kad nąuja šviesa nušvies tė
vynę —

Giedojau meilę, jauną viltį, 
skambėjo stygos man saldžiai; 
šiandieną tenka ar nutilti, 
ar vefrkt už išgamas skaudžiai...

— Tai ką, pesimiste! — atsistoja Vaižgan
tas. — O ar nežinai, kad darbas verda?! Tavo 
levitai dar neišmirė, pane! Ir čia, Lietuvoje, 
ir ten, Amerikoje, Švedijoj, Vokietijoj — vi
sur! Tur būt, girdėjai, kad ir tavo poezija iš 
naujo pradėta domėtis ir skaityti. Tremtinių 
spauda, chorai, deklamatoriai, oratoriai — nie
kas be Maironio neapsieina. Man rodos, mud
viem su Jakštu toli lig tavęs! Kas dabar skai
tys „Mokslą ir tikėjimą", „Trigonometrijos tri
kampius“ ar kokias ten publicistines polemikas! 
Kas turės kantrybės skaityti „Pragiedrulius“ ir 
menkių istorijas, kad dabar ne tie laikai. O tu, 
pane, kaip pranašas, kaip tikras atgimimo dai
nius:

O tačiau Lietuva 
tik atbus gi kada: 
ne veltui ji tiek iškentėjol 
Kanklių balsą išgirs, 
miegąs kraujas užvirs, 
nes Kryžius gyvatą žadėjo! 

lonijose ir vietovėse tos pačios, bet po tru
putį jų yra visur ir po truputį pasisekimas parei
na nuo mūsų pačių veiklumo ir paslankumo!

Prie to belieka pridėti, kad tas elementas, 
kuris yra praradęs atsakomybę už mūsų tauti
nės ir socialinės bendruomenės likimą, ardo 
visas mūsų pastangas išsilaikyti viešojoj sveti
mųjų opinijoj ir tas sunkina ir kitus kelius į 
mūsų siekiamus idealus.

Bet ir čia bus greit padarytas galas. Kaip 
teko patirti, svarstomi „Ypatingi nuostatai lie
tuvių tautinės bendruomenės apsaugai“, pagal 
kuriuos be atodairos bus pačios tremtinių ben
druomenės pastangomis baudžiami lietuvio tei
sių, garbės, vardo ir dokumentų atėmimu visi, 
kurie kenkia lietuvio vardui ir garbei, ar tai 
šnipinėjimais, skundimais, negerovų Išnešioji
mais svetimiesiems ir 1.1. Prie tų priklausys 
ir tie, kurie varo mūsų bendruomenės žudymo 
darbą „samagono prekyba“. Minėtuose nuosta
tuose yra numatytos ir kitos bausmės bei nusi
kaltimų rūšys. Pažymėtina, kad. pagal tuos 
nuostatus, lygiai bus baudžiami ir tie rinkti ar 
skirti pareigūnai be užimamos vietos ar rango 
skirtumo, kurie tokius dalykus toleruoja, nesu
laiko ar patys juose dalyvauja.

Tokiu būdu — iš vienos pusės, sutelkę savo 
pastangas ir išnaudoję visas įmanomas priemo
nes savo gerovei, iš kitos gi pusės, atsikratę to 
elemento, kuris su lietuvių inteligentijos emi
gracine misija nesolidarizuoja, kuris ardo mūsų 
tautinę ir socialinę bendruomenę, kuris yra 
praradęs atsakomybę už mūsų garbės ir vardo 
bei gerovės likimą — pasieksime savo dabar
čiai geresnių rezultatų ir laimėsime savo Tė
vynei ir ateičiai gražų vardą ir gandą, o tuo 
pašvęsime savo vargo dienas svetimoje žemėje!

Dr. B. Pašiliškis

— Nesiginčysiu, kanauninke! — kinkuoja 
galvą Jakštas. — Nors daug kalbi, bet ir teisy
bės pasakai!

— Jei dabar įsileistų i universitetu. kitaip 
apie tave, poete. paSnekacisu! — karičiuojasi 
Vaižgantas. — Ne tokią knygeliūkštę apie tave 
parašyčiau! Nobelio premijai tave pristatyk 
čiaul

— Et, ką čia, vyrai! — krato galvą Mairo
nis. — Jau pusiaunaktis, o mes tik apie save. 
Juk žinome gerai: de mortuis aut bene, aut 
nihil. Taigi. Bet sakykit, kaip bus su Lietuva? 
Ar ji prisikels dar kartą?

— Dubio! — linguoja galva Jakštas. — Mes 
Jau užgesę žiburiai. O kur nauji žiburėliai? 
Kur nauji maironiai, kudirkos ir Vaižgantai? 
Aušra užgeso, varpas nutilo ...

— Credo! — pašoka kaip įgeltas Vaižgantas. 
— Lietuvą myliu net daugiau už poną Dievą, 
kad tikėčiau! Kur maironiai, kudirkos, klausiat? 
O gi Vilniuje, Kaune, Panevėžy, Sibire, Ameri
koj, Vokietijoj, Švedijoj, Prancūzijoj. O ką 
veikia Šeinius, Kuosa Aleksandriškis, Brazdžio
nis, Vaičiulaitis, Santvaras? Rašo, kuria, dėl 
tautos laisvės kovoja! Mes turėjom „Aušrą“, 
paskum „Varpą“, o šiandien — slapti laikraš
čiai, tremtinių, išeivių spaudai Mes nemokėjom 
šokti, dainuoti, o šiandien, bra, ir anglai stebis 
mūsų ansambliais! Palaukit, visi savo guoliuose 
apsiversim, kai kelsis Lietuvai Nesu pranašas, 
bot sakau — jie dar ir mus atsimins!

Maironio akys pradeda žibėti. Jis giliai įsi
traukia vėsaus nakties oro, pakelia galvą ir at
sistojęs pranašiškai kalba:

Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo.
ties Žalgiriu priešus nuveikęs piktus;
čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo; 
čia mūsų tėvynė ir buvo, ir bus!

Maironis nori dar kažką pasakyti, bet Vaiž
gantas užima ranka jo bumą ir šnibžda:

— Palauk, poete! Klausykim! Tavo giesmė 
aidi! Bet kur? Katakombose, Trejybės ar Se
minarijos bažnyčioje? Gal Sibire? O gal Vo
kietijos stovyklose?

Maironis atsistoja ir įsiklauso. Net senelis 
Jakštas pašoka ant kojų. O giesmė plaukia, 
kaip aukos dūmai — lėtai, didingai, pianissimo:

Apsaugok. Aukščiausias, tą mylimą šalį, 
kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. 
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios 

tėvynės, 
maloningas ir galingas per visas gadynes!

Senelis Jakštas ima už pečių Maironį ir cho
leriškai purto.

— Girdi! Tavo žodžiais pavergta tauta mel
džiasi, dangaus palaimos prašo! — kužda. — 
Tikiu ir aš: Lietuva prisikels, nes „Kryžius gy
vatą žadėjo“.

— Aš seniai tikiu, — Maironio akys kaip 
pranašo. — Tik man rūpėjo įsitikinti, ar kiti 
aušrininkai tiki, ar pati tauta dar gyva.

— Na, matot, mylistos! — suploja delnais 
Vaižgantas ir žvilgteri į laikrodį. — Bet jau lai
kas skirstytis, vyručiai! Pavėluosimi

— Dabar bus ne taip ilgu laukti, — sako 
Maironis, eidamas paskui Vaižgantą.

Alė Nakaitė-Arbačiauskleni

Km gi tu?
1. Aš prie Katedros laukiau tavęs, 

kai j Užvingio mišką kartu 
mus žadėjo pavasaris vest — 
Atėjai ir šypsojais man tu.

2. Ir žadėjom važiuot į Trakus, 
ir keliaut prie Žalių ežerų — 
Porcelanas sudužo trapus, , 
į šukes tų dienų tik žiūriu.

3. Į teatrą nuėjom kartu, 
mėnesienoj lydėjau tave —
Kur gi tu? Klausiu erdves — kur tuT 
Ar likimas mus vėlei suves?

4. Aušros Vartuos gegužy ir aš 
taip giedojau kaip tujen giliai — 
Ar kaip smilčių audra nesu neš, 
ar likimas daugiau nebeleis

5. miške Užvingio juoktis vėl mums, 
tavęs laukt, susitikt prie pilies, 
ežerų žalių vandenį druinst, 
tavo ranką netyčia paliest...

6. Ir taip juoktis, kaip juokėmės mes, 
mes — pavasario, saulės vaikai, 
kada žvelgėm į laimės gelmes — 
tau veidai, man širdis ėmė kaist.

(Iš spaudai paruošto eilėraščių 
rinkinio „Be namų“.)

— Vaižgantas — tai vis Vaižgantas! — n*- 
nustigsta Jakštas ir kicena paskui. t

Mėnulis žiūri pro senutę liepą.
Rotušės laikrodis muša dvyliktą.
Katedros bokštas, įsmigęs į debesis, snau

džia.
Vaižgantas skuba Nemuno link, o Maironis 

tempia už rankos Jakitą ir Šnibžda:
— Jei aš dar kartą gyvenčiau, išleisčiau dar 

vieną „Pavasario balsų“ laidą.
— O aš, aš išgirčiau ją savo „Draugijoje“!

Kultūrinė kronika
Pasaulinio masto rašytojų tragedija

Hitleriui paėmus valdžią, daugelis Vokieti
joje gyvenusių rašytojų turėjo emigruoti. Jų 
dauguma rado prieglobstį Amerikoje. Thomas 
Mann, „Boodenbrook“ autorius, gyvena Kali
fornijoje ir dirba Princeton universitete. Ten 
išleido didelio pasisekimo susilaukusį keturių 
tomų romaną „Joseph und seine Brūder“ Ir ki
tą — „Lotte in Weimar”. Heinrich Mann, vy
resnysis Thomo brolis, gyvena taip pat Ameri
koje ir rašo dviejų tomų istorinį romaną ii 
Prancūzijos karaliaus Henricho IV-jo gyveni
mo. Stefan Zweig savo gyvenimą baigė Bra
zilijoje savižudybe. Hasenclever, vienas iš eks
presionizmo atstovų, taip pat nusižudė ištrė
mime. Erich Maria Remarque baigia rašyti 
naują romaną „Der Triumphbogen“, kuriamo 
vaizduojamas antrasis pasaulinis karas. Ame
rikoje yra prisiglaudę dar ir daugiau vokiečių 
rašytojų: Carl Zuckmayer, Alfred Neumann, 
Lion Feuchtwanger ir kt. Hermann Neisse mi
rė Londone. Žydų novclistas Arnold Zweig ir 
romanistas Max Brod emigravo Palestinon.

Carl Ossietzky, Nobelio taikos laureatas, 
savo gyvenimą baigė KZ stovykloje.

Mirę ir žuvę kitų tautų rašytojai
Pereitais metais rugpjūčio 26 d. Kaliforni

joje mirė vienas iš žymiųjų paskutinio laikotar
pio rašytojų austras Franz Werfel. Jis pagar
sėjo savo ekspresionistiniais kūriniais, kaip tai: 
„Abiturientai", „Verdi“, „Jakobowski ir pulki
ninkas", o ypač — karo metu Amerikoje iš
leistu religinio turinio romanu „Bemadetės dai
na", kurio veiksmas vyksta Lorude. Paskutinis 
jo romanas, kurį baigė rašyti prieš pat martĮ, 
yra „Negimusiojo žvaigždė".

Prancūzas lyrikas Paul Valery praeitais ras
tais, sulaukęs 74 m. amžiaus, mirė, palikęs gau
sios savo nemirštamos kūrybos.

1944 metų rudeni vokiečiai nušovė Trevoux 
mieste žymų prancūzų istoriką ir sociologą 
Marc Bloch. Jis buvo vienas žymiausių Sor- 
bonnos universiteto profesorių, daug rašęs apie 
dvasinį Prancūzijos "atgimimą ir kultūrinę mi
siją.

1944 m. sausio mėn. ant vieno Prancūzijoė 
plento buvo rasta 81 metų amžiaus Sorbonnoe 
universiteto estetikos profesoriaus, žmogau* 
Teisių Lygos pirmininko Victor Basch h jo 
žmonos lavonai. Prancūzų rašytojai Benjamin 
Cremleux ir Max Jacob mirė vienas Bucheo- 
waldo, kitas Drancy KZ stovyklose. Tokio pat 
likimo susilaukė ir rašytojai Piene Brosselette, 
Gabriel Peri ir Lucien Sampaix. KZ stovykloj* 
mirė ir essaystas, Stendhalio tyrinėtoja* De- 
cour. Poetas Saint — Pol Roux buvo užmuš
tas savo namuose Bretanijoje.

K. Munck, plačiai žinomas danų dramatur
gas, vokiečių okupacijos metu buvo nužudyta*.
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos Baltijos Tautų mėnuo
** Visuose Amerikos lietuvių laikraščiuose 
balandžio mėnesio pradžioje buvo patalpintas 
toks BALF pirmininko pareigas einančio adv. 
Nado Rastenio atsišaukimas. Atsišaukime sa
koma: „Kadangi Bendrojo Amerikos Šalpos 
Fondo dabartinis biudžetas tęsės tik iki šių 
metų galo, BALF valdyba, skyriai, o kartu ir 
draugiška spauda bei geranoriai žmonės rimtai 
rengiasi veikti ir rūpintis tolimesniu BALF šal
pos darbu.

Didžios karo audros pasibaigė; Pasaulis 
grįžta prie normalumo. Daug kur jau saulės 
spindulėliai pasirodo. Tik vargšams Neries ir 
Nemuno krašto žmonėms dar dangus apsiniau
kęs. Dar jų padėtis ir gyvenimas nežinomas. 
Daug jų be namų, be pastogės, be gyvenimo 
reikmenų, laukia baisaus rytojaus. Kas juos 
sušelps, kas juos priglaus? Amerikos lietuvių 
link jų akys nukreiptos ateities vilčiai.

Netrukus grįš BALF pirmininkas kun. dr. 
B. Končius ir parveš mums visokių žinių. Pra
neš jis, kokia dalies lietuvių yra padėtis: ko 
jiems trūksta, ko jiems reikia. Po to per pasku
tinius šešius šių metų mėnesius reikės gerai 
padirbėti nelaimingų brolių ir sesučių vargui 
sumažinti, juos aprūpinti. Mes laimingesni 
neužmirškime nelaimingųjų!“
** Kitos žinios, tilpusios vėl beveik visuose 
Amerikos lietuvių laikraščiuose taip pat rado 
apie BALF pastangas padėti tremtiniams. Vyk
stant mums jau žinomiems UNRRA posė
džiams, juose taip pat buvo BALF stebėtojas. 
Žinia skamba taip: „Kovo mėn. įvykusioje 
UNRRA konferencijoje Atlantic City, N. J. 
dalyvavo ir BALF atstovas-stebėtojas Kazys 
Baltramaitis.“
** „Amerika“ praneša, kad BALF vicepirmi
ninkas, dabar einąs pirmininko pareigas, Mary
land© valstybės seimelio narys adv. Nadas Ras
tenis kovo 27—27 dienomis lankėsi BALF 
centre Naujorke. Svarbiais lietuvių šalpos rei
kalais pačiu laiku jis lankėsi Vašingtone.
** Amerikos lietuvių laikraščiuose pilna žinių 
apie tremtinių gyvenimo sąlygas. Atsidarius 
normalesniam susisiekimui, pasipylė laiškai ir 
korespondentų pranešimai. Kadangi tie prane
šimai nieko naujesnio negali pasakyti, negu 
mes visi žjpome, tai daugiau apie juos kalbėti 
ir nereikia. Tik vieno norėtųsi, kad rašantieji 
į Amerika reikalus vaizduotų nei sutirštintomis 
nei sušvelnintomis spalvomis. Mums svarbu 
duoti visiškai teisingą gyvenimo padėtį.
** „Vienybė Nr. 9 rašo apie tremtinius, išei
dama iš Amerikos okupacinių jėgų vado gen. 
Joseph T. McNamey pareiškimo. Ten rašoma:

„Generolas šiomis dienomis griežtai nugin
čijo gandus apie tai, kad Baltijos valstybių 
tremtiniai būsią prievarta grąžinami į rusų oku
puotas tėvynes. Jis pareiškė, kad tikslo savo 
planuose Amerikos kariuomenė Europoje nie
kados neturėjusi.

Gen. McNarney sako, kad šiuo metu Ame
rikos zonoje Vokietijoje yra apie 75.000 išvie- 
tintų baltu, kuriems teikiama UNRRA pagalba. 
Net jeigu ir būtų įrodyta, kad šių tremtinių 
tarpe atsirastų buvusių nacių bendradarbių, tai 
ir jiems nebūtų taikoma prievartos deportacija. 
Tik tuo atveju, girdi, tokiems būtų atimta trem
tinių privilegija.“
** Tame pačiame Vienybės numeryje mes 
randame šiek tiek žinių ir apie padėtį Lenki
joje. Kadangi Lenkijos padėtis daug kuo pa
naši mūsų tėvynės padėčiai, tat pravartu pri
minti. Rašoma: „Amerikos spaudos atstovai 
praneša, kad Lenkija yra vienintėlis sovietų 
sferos kraštas, kuriame oficialiai ir griežtai tai
koma cenzūra spaudos •žinioms. Kai užsienio 
diplomatai dėl to protestavo, tai Varšuvos 
valdžia dėl to atsakė, kad krašte vis dar siaučia 
liaudies priešai.“
** Mus pasiekė žinios iš gražiosios Floridos. 
Ten taip pat lietuvių esama. Mes turime vieną 
aprašymą, kaip Floridos lietuviai šiais metais

Tenka apgailestauti
Nelengvas tremtinio kelias, sunkus kelionės 

krepšys, aštrios ir dygios šalikelės sužeidžia 
keleivio kojas... Sužeista širdis, pavargęs trem
tinys, bet gyvena viltimi, gyvena ateitimi, gy
vena prošvaistėmis. Skaudus, nepasotinamas 
ilgesys, klaiki tuštuma, tamsi nežinia. Tėvynės 
vargai ir skausmingi pergyvenimai ne vieną 
paklupdo po sunkia našta. Ne viena duona 
žmogus sotus. Todėl kiekvienas tremtinys sa
vo tautiečiui turi būti brolis.. Kiekvienas pri
valo tiesti antram pagalbos ranką, lengvinti 
sunkią tremtinio buitį. Turim būti viena, ne
daloma šeima, nes tik varge ir skurde gali pa
žinti ir surasti tikrąjį draugą.

Su apgailestavimu tenka konstatuoti, kad 
yra prasilenkiama su šiomis tiesomis. Dažnai 
tenka apsivilti savuoju broliu, kuris nelaime 
pasinaudoja, puikiai suprasdamas mūsų skur
džią būklę. Nesistenkim iš niekų praturtėti, o 
būsime laimingi grąžinę sveikus kaulus į savo 
Tėvynę. O savo Tėvynėje rąsime džiaugsmą, 
laisvę ir turtą.

Tenka žodis tarti amatininkams, kurie įsia- 
zartavę nebežino, ko ir kiek beprašyti už patar
navimus. Mūsų mokytojai, gydytojai ir kiti 
specialistai veltui dirba ir niekada neatsisako

rašoma: „Vasario 17 d. Temple namuose buvo 
surengtas balius Lietuvos nepriklausomybei pa
minėti. Publikoje viešpatavo pakilusi patrio
tinė nuotaika. Publikos buvo apie 200. Svečių 
dalyvavo net iŠ 14 valstybių. Daugelis jų at
vykę poilsiui. Nemaža dalis jų norėtų apsigy
venti Floridoje. Šiuo metu Miami mieste 25 lie
tuviai jau turi įsigiję nuosavybes. Visi labai 
patenkinti Floridos klimato sąlygomis. Taigi 
čia, saulėtoje Floridoje, iš lėto kuriasi nauja 
lietuviška kolonija.“
** Nuolatinė Vienybės bendradarbė, duodan
ti kiekvienam numeryje iš Detroito lietuvių 
gyvenimo žinias, paduoda ištraukas, kaip šiais 
metais buvo aprašyta Lietuvos nepriklausomy
bes šventė amerikiečių didžiausiuose laikraš
čiuose. Korespondentė mini eilę laikraščių ir, 
korespondenciją baigdama, sako: „Po iškilmin
go minėjimo, kuris sutraukė daug įtakingų 
Amerikos žmonių, sekantį rytą pradėjom pirkti 
laikraščius, žiūrėti straipsnių. Ir štai: Chicago 
Times, Chicago Daily Tribune, Chicago Daily 
News ir Chicago Sun buvo aprašymai ir pa
veikslai. Tai jau nėra paprasta ir lengva gauti 
tiek daug reklamos Amerikiečių spaudoje. Ir 
žinoma, kad tik čia gimę lietuviai gali tai pa
daryti. Tai ALM vadų pasiryžimo ir sugebė
jimo nuopelnai.“ Dr. B. Vargas
atšventė nepriklausomybės šventę. Pranešime

Bendri Baltijos tautų sporto pasirodymai ar 
kultūriniai parengimai, kuriuos stebėtų mus 
globoją amerikiečių įstaigų ir organizacijų pa
reigūnai, šiandieniame mūšį stovyklų gyveni
me yra nebe pirmiena. Beveik kiekviena sto
vykla yra jų turėjusios. Tai vis būdavo siau
resnio masto pasireiškimai, užtraukę dieną, ki
tą arba kelias. Esame ne kartą užfiksavę ma
lonius mūsų globėjų pareiškimus ir įvertini
mus. Tai vis įnašas į bendrojo Baltijos tautų 
reikalo gynimą.

Šiomis dienomis prasideda platesnio masto 
Baltijos tautų pasirodymas. Jam progos davė 
Altenstadto UNRRA-oje kilusi mintis pieti
nėje Bavarijoje, Schongau miestely (maž
daug 60 km.. į pietus nuo Augsburgo, Lecho 
upės aukštupyje) suruošti Baltijos Tautų šven
tę — parodą, kuri užtruktų apie mėnesį laiko 
ir kurioje visos trys Pabaltijo tautos galėtų 
pademonstruoti visa tai, ką vertingiausia kul
tūrinėje srityje yra atsigabenę su savim iš savo 
tėvynių ir ką intensyviu darbu yra toje srityje 
pasiekusios čia, tremtinių gyvenime. Svečiais 
stebėtojais yra pakviesta apie 1500 aukštų as
menų iš užsienio, taip pat visi amerikiečių ka
riniai štabai, visi UNRRA Team’ai, visi už
sienio ir daugelis vietos žurnalistų, kurie dabar 
seka Niurnbergo procesą. Jau gauta atsakymai 
iš amerikiečių karinių štabų, kurie pasižada iš
kilmėse dalyvauti.

Artistų suvažiavimo Kaselyje dalyviai: (iš dešinės į kairę) V. Motekaitis, M. šakalys, L. Rut
kauskaitė, O. Nauragienė, J. Kardelis, A. Kalvaitytė, Br. Budriūnas, E. Čiurlytė, A. Šlepte- 
tytė, P. Radzevičiūtė, J. Gučius, O. Gučiuvienė, Z. Paleček, N. Kaliskienė, I. Nauragis, 
V. Baltrušaitis, A. Liepinis, Z. Smolskaitė, J. Adomavičiūtė, V. Adomavičiūtė, V. Jakubė- 
nas, K. Grantas, T. Kovelienė, S. Velbasis, J. Vaičeliūnas, Z. Strolienė, P. Kovelis, L. Kača- 
rauskas, Z. Orlauskaitė, B. Ciunovas, J. Strolia, P. Maželis, H. Kačinskas, A. Jakutis, B. Ste
ponavičius, E. Kardelienė, V. Petryla, Br. Macevičius, V. Morkūnienė, J. Motekaitienė, A. 
Žvirzdinas, A. Kutkus ir nepatekę fotografijon — I. Vasyliūnas, J. Poškus, Sprindžiai, Vt Va

liukas, D. Kubertavičiūtė ir S. Nasvytytė.

savo žiniomis patarnauti savo broliui. Jie pui
kiai supranta sunkia tremtinio būklę ir malo
niai ištiesia pagalbos ranką. O kreipkis į siu
vėją, batsiuvį, laikrodininką ar kitą amatinin
ką, tai už menkiausią paslaugą užgieda gana 
apvalią sumą. O apie naujus siuvimus ar kapi
talinius remontus netenka nė galvoti, nes čia 
gali prieinama būti tik mūsų iškoneveiktiems 
„pirkliams“. Žodžiu, mūsų amatininkas yra pa
miršęs taurią lietuvio moralę ir savo sugebė
jimą ir mokslą parduoda be sąžinės priekaištų, 
išlupdamas kartais paskutinius skatikus iš savo 
tautiečio. Juk mes gėrybių ir vertybių nepaga-. 
minam ir tų skatikų neužkalam. Iš kur juos 
imti? Gal eiti „pirklių“ ir „muitininkų“ keliu? 
Ne. Išlikime taurūs. Šis kelias yra mums sve
timas, o mūsų amatininkai turi susiprasti.

Prieiname net prie kuriozų. Pavyzdžiui, siu
vėjas leidžia du savo vaikus į mokyklą. Už 
mokslą nemokama. Jo nuomone, mokytojas 
privalo dirbti veltui. Mokytojas dirba. Susi
dėvi kostiumas. Sumano išversti. Nuneša siu
vėjui — vaikų tėvui. Tas pavarto, pažiūri ir 
iškilmingai taria: „Na, kaip tau — padarysiu. 
Už darbą nedaug: tik x šimtai markių“. Moky
tojas nustemba ir... atsiima atgal, nes kelių 
šimtų markių neturi. Tokių pavyzdžių šimtai. 
Labai skaudu šie faktai minėti, bet jie turi būti 
išvelkami į dienos šviesą. Kai kurie komitetai 
bandė sudaryti amatininkų „arteles“, kuriose 
prieš pietus dirbtų prieinama kaina. Niekas 
neišėjo, nes tose artelėse darbas virė veik tik 
po pietų už kainą „pagal susitarimą“. Žodžiu, 
išeitis rasti sunku. Kompromisų nėra. Tenka 
apeliuoti į amatininkų sąžinę. Tikiu, yra taurių 
ir gerų amatininkų, kurie turi suprasti sunkią 
ir skaudžią mūsų būklę ir savo darbu ją paleng
vinti. Supraskim vienas kitą ir remkim, tada 
jausimės esą broliai, gyveną vienais lūkesčiais 
ir viltimis. Paslaugus amatininkų patarnavimas 
sunkiu momentu savo tautiečiams bus įvertin
tas ir jis mūsų amatininko moralinį lygį gana 
aukštai iškels. R. Medelis

Redakcijos prierašas. Tenka pastebėti, kad 
straipsnyje apgailestaujama negerovė nėra vi
suotinis reiškinys tremtinių amatininkų gyve
nime, nors ji kai kur minima prasme ir pasi
reiškia. Tad metami priekaištai netaikomi vi
sai tai didelei amatininkų daugumai, kuri savo 
darbu ir sąžiningumu tautiečiams nemažai pa
tarnauja. Straipsnį spausdiname, norėdami 
apeliuoti į likusios amatininkų mažumos sąži
nę. Šiaip ar taip, bet reikalas kai kur tikrai 
tvarkytinas.

Parodoje dalyvauja visi geriausi lietuvių, 
latvių ir estų dailininkai. Lietuvių išstatoma: 
nienininkų kūriniai, pašto ženklų kolekcijos, 
istoriniai eksponatai, tautodailės dirbiniai, spau
da ir kt. Kasdien vyksta chorų ir solistų kon
certai, kuriuose pasireikš rinktinės visų trijų 
tautų meninės pajėgos. Lygiagrečiai praveda
mos sporto varžybos.

Dėl pavienių lankytojų, šventės?parodos 
ruošimo komitetas praneša, kad maisto parū
pinti visiems (dalyviams-žiūrovams) nebuvo 
galima. Nakvynei patalpos pagal galimybę bus 
parūpintos, tačiau visiems gali nepakakti.

Šiomis dienomis gavome jau ir apytikrę 
programą, kurią stengiamės pateikti savo skai
tytojams, iš anksto pastebėdami, kad ji dar 
nėra galutina ir kad joje gali šis tas neesminiai 
pasikeisti. Duodame ją tačiau tam, kad susi
darytų pilnesnis vaizdas, kas ir kuo mus, lietu
vius, šioje reprezentacinėje šventėje atstovau
ja. Taigi, numatyta maždaug tokia programa:

Gegužės mėnesį:
12 d.— 15 vai. atidarymas, kalbos; 20 vai. kan-

tinoje kabaretinė muzika, kvartetas, 
baletas.

13 d. — 14 vai. tautiniai šokiai, dal. Meminge-
no taut, šokių trupė, vad. p. Česnai- 
tienės; 20 vai. Ciurlionies ansamblio 
koncertas.

14 d.— 10 vai. estų stalo teniso turnyras; 20
vai. Ciurlionies ansamblio koncertas.

15 d.— 10 vai. stalo teniso turnyro tąsa; 20
vai. latvių teatro pasirodymas.

16 d.— Baltijos Tautų koncertas. 10 vai. Bal
tijos tautų lengvosios atletikos varžy
bos (rutulys, diskas, ietis, šuolis į tolį, 
šuolis į aukštį, šuolis su kartimi).

17 d. — 20 vai. estų choro koncertas (Geis
lingen).

18 d.— 15 vai. krepšinio rungtynės: Lietuva —
Estija; 20 vai. latvių choro koncertas 
(Esslingen).

19 d.— 15 vai. krepšinio rungtynės: Lietuva —
USA karių rinktinė; 20 vai. latvių cho
ro koncertas (Esslingen).

20 d. — 20 vai. instrumentalistų koncertas, da
lyvauja: Iz. Vasyliūnas, Saulius, Aro- 
brozaitis, Mrozinskas.

21 d.— 16 vai. lietuvių religinis koncertas, da
lyvauja Br. Budriūno choras, Pov. Ma
riukas, p. Bičkienė, p. Baranauskas, 
Saulius; 20 vai. vaikų revue (vietinės 
estų pajėgos).

22 d. — 9 vai. Baltijos tautų stalo teniso tur
nyras (po 3 žaidėjus); 14 vaL turnyro 
tąsa; 20 vai. latvių šiupinys.

We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K.“ skaitytojams 
The Seventeenth Lesson — Septynioliktoji pamoka

Pareitą kartą turėjom neilgą laišką dėdei į 
Ameriką. Žinoma, tokį laišką galima išplėsti 
arba sutrumpinti. “I hope“, laiškas nebuvo per
daug nesuprantamas “Remember me please..“, 
pažodžiui išvertus, būtų: prašau, priimk mane, 
tai reiškia — perduok linkėjimų. “To remem
ber“ (rimembr) — priminti, prisiminti. Linkė
jimai laiško gale anglų kalboje būna įvairūs. 
Pav., “With beat wishes to you all“ (uiz beet 
uišės tu ju oi) — geriausių linkėjimų jums vi
siems. “Wish“ (uiš) — linkėjimas noras, pa
geidavimas. “To you all“ (tu ju oi) — jums 
visiems. “To you all“ gali būti pakeistas “from 
us all“ (from as oi) — iš mūsų visų, kas, žino
ma, keičia pasveikinimo prasmę. Neretai var
tojamas linkėjimas “With kind regards“ (uiz 
kaind rigards) reiškia beveik tą patį, ką ir 
“with best wishes“. Galima t. p. pasakyti “with 
best love and kisses“ (uiz best lav and kises) 
— su geriausia meile ir bučiniais. Kiek oficiales
nis išsireiškimas būtų “remember me please 
most kindly to your husband“ — išvertus pa
gal prasmę, būtų: perduokit linkėjimus jūsų 
vyrui. Visai oficialiai skamba “My husband 
desires to be most kindly remembered to you“ 
(mai hasbnd disairs to bi most kaindli remem- 
berd tu ju) — mano vyras trokšta būti kuo 
geriausiai primintas Jums. Lietuvių kalboje 
mes greičiausiai pasakytumėm: mano vyras 
siunčia jums nuoširdžiausius linkėjimus.

Neužmirškime, kad pro linkėjimų reikia pa
sirašyti savo vardą ar pavardę. Jeigu prieš 
parašą eina priešdėlis, kaip: son, friend, uncle 
ir 1.1., tai vartojame įvardį “Your“. Pav., 
“Your affectionate nephew Tom“ arba “Your 
faithfuly friend Richard“. Jeigu to priešdėlio 
nėra, tai vartojame įvardį “Yours“. Pav., 
“Yours faithfuly E. Brown“ arba “Sincerely 
Yours Mary“. “Yours“ ir “Your“ visuomet ra
šome iš didžiosios raidės.

Tekstą Kalėdų ir Naujųjų Metų pasveikini
mams dažniausiai rašome Šiaip: “Best wishes 
for a Merry Christmas and a Happy New 
Year“. “Christmas“ (kristmas) — Kalėdos. 
“New Year“ (nju jyr) — Naujieji Metai, ši
toks pasveikinimas tinka rašyti giminėms, ge
riems pažįstamiems ir oficialiems asmenims. Jį 
galima sutrumpinti į: “Merry Christmas and

Happy New Year“. Velykom ir kitom metinėm 
šventėm Anglijoj pasveikinimai paprastai ne- 
siunčiami Gimimo dienos proga pasveikini
mas atrodytų toks:

6, -.Church Street 
LONDON. W.

21»t of March 1946 
Dear Aunt,

I send you my birthday congra
tulations and wish you many happy returns 
of the 21»t.

Your niece Kate.
birthday (borsdei) — gimimo diena 
congratulations (kongretulešens) — pasveikini

mai
return (ritorn) — sugrįžti
I wish you many happy returns of 21«< — aš 
linkiu jums daug laimingų 21-sios sugrįžimų. 
Čia turime galvoje, kad gimimo diena yra ko
vo 21 ir kad linkima, jog šita diena daug kartų 
laimingai sugrįžtų. Žinoma, toks pasveikinimas 
visai neįprastas lietuviui bet Anglijoj ir Ame
rikoj labai dažnai vartojamas.

Jeigu jūs esat kur nors pakviesti ir negalit 
ateiti, tai pasiuskit tokį atsisakymo laišką: 
Dear Amy,

so many thanks for your invita
tion. I am perfectly desconsolted at not beeing 
able to accept. My mother got ill yesterday 
night, and I must stay with her. I wish you 
lots of pleasure for to-morrow and do so much 
regret that I cannot come to your party.
many thanks (meni senks) — labai ačiū. (Taip 

dėkojama, tik geriems pažįstamiem ir drau
gams).

invitation (invitešn) — pakvietimas
to be able (tu bi ebl) — galėti, sugebėti 
to accept (akcept) — sutikti 
suddendly (sadendli) — staiga 
to became ill (bikem ii) — susirgti 
pleasure (pležr) — malonumas 
to regret (rigret) — gailėtis 
party (pąrti) —pobūvis

Laiško vertimą pateiksiu kitą kartą.
Korektūros klaidų atitaisymas

XVI pamoka: Turi būti “I have leaved... 
o ne “I hav leave“
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23 d.— 9 vai. Baltijos tautų stalo teniso tur
nyro tąsa; 14 vai. turnyro tąsa; 20 vai. 
lietuvių chorų koncertai, dalyvauja: 
Br. Budriūno choras, dir. J. Kačinsko 
ir P. Armono chorai.

24 d.— 20 vai. latvių pasirodymas.
25 d.— 15 vai. krepšinio rungtynės: Latvija —

US karių rinktinė; 20 vai. estų solistų 
koncertas.

26 d.— 10 vai. krepšinio rungtynės: Latvija —
Estija; 15 vai. estų ohoro koncertas; 
20 vai. solistų koncertas (estų).

27 d.— 20 vai. choro koncertas.
28 d. — 20 vai. kamerinis koncertas. Dalyvau

ja: Dilingeno kvartetas: p. p. Iz. Vasy- 
liūnas, P. Mariukas, St Gabrijolas ir 
M. Škulius.

29 d.— 9 vai. stalo teniso turnyras (po 3 iš
kiekvienos tautos); 20 vai estų šiupi
nys.

30 d.— 9 vai. stalo teniso turnyras; 14 vai.
turnyro tąsa; 14 vai. tautiniai šokiai 
(lauke); 20 vai. vietinių pajėgų koncer
tas, papildytas atvykusiomis.

30 d.— D. Nasvytytės išraiškos šokio meno 
koncertas.

Birželio mėnesi:
1 d.— 10 vai. Baltijos tautų tinklinio turny

ras; 10 vai solistų koncertas, dalyvau
ja: p. p. Jonuškaitė, Baranauskas ir 
Liepa.

2d.— 10 vai. tinklinio turnyro tąsa; 20 vai. 
Wiesbadeno meno ansamblio pasirody
mas, vad. St Sodeika.

3d.— estų pasirodymas.
4 d.— 20 vai latvių menininkų šiupinys.
5 d. — 14 vai. Baltijos Tautų stalo teniso tur

nyras (po 3 žaidėjus).
6 d.— 9 vai. stalo teniso turnyras (tąsa); 20

vai. Andriaus Kuprevičiaus fortepijo
no rečitalis.

7 d.— 20 vai. Štarkos vyrų choro koncertas.
8 d.— 14 vai. krepšinio turnyras; 20 vaL estų

meno šiupinys.
9 d.— 9 vai. krepšinio turnyras; 14 vai. tur

nyro tąsa; 20 vai. solistų koncertas, da
lyvauja: p. p. Dambrauskaitė, Bara
nauskas.

10 d — 10 vai. krepšinio turnyras; 14 vai. 
krepšinio turnyro finalas; 20 vaL Bal
tijos tautų koncertas, dalyv. Štarkos 
vyrų choras ir 11.

Mes ieškome savųjų
Siamo skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
Žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. UŽ šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
966. Žemaitaitienė Irena, Hamburg-Neugraben, 

Litauisches Lager Fischbeck, ieško Kaza
kevičiaus Zigmo ir Itn. Rodziansko Meči-
S.OVU.

967. Stanelytė - Bražienė Kazė, Braunschweig, 
Rosalie-Kaserne, ieško savo tėvo Stanelio 
Felikso.

968. Brazas Vačislovas, Braunschweig, Rosalie- 
Kaserne, ieško brolio Brazo Prano ir Riš
kaus Kazio.

969. Cenfeldas Arturas, Hanau, Litauisches La
ger, ieškp Leipaus Petro, gyvenusio Graz, 
Austrijoj.

970. Vaičaitis Vincas, (23) Papenburg, Kirch- 
str. 60, ieško Eircšienės Nėlės su dukrele 
Asta, gyvenusios Bitterfeld, prie Leipcigo.

971. Siška Stepas, Schweinfurt, Litauisches La
ger, ieško Masalskio Mykolo ir Skabicko 
Klemenso.

972. Naujokienė Elzė, (24) Itzehoe (Holst.), 
Kaiserstr. 12, Litauisches Lager, ieško sa
vo vyro Naujoko Jurgio.

973. Gaižutienė Elena, Memmingen (Bay.), Pul- 
vermūhlstr. 10, ieško Baltrušytės Elenos. 
Janukaičio Antano ir Prancuzevičiaus Sta
sio.

974. Svetinskaitė Eleonora, Schweinfurt, Li
tauisches Lager, ieško Mizerytės Linos ir 
Urbono Prano.

975. Adomaitytė Juzefą, Schweinfurt, Litaui
sches Lager, ieško Petruševičiutės Justinos.

977. Ramonas Tadas, Liibeck, Messen-Kaseme, 
Litauisches Lager, ieško Ramono Juozo.

978. Keraitė Frida, Dissau bei Liibeck, Kr. Eu- 
tin, ieško sesers Bekerienės Emmos su vai
kais Jonu ir Helmutu.

979. Vidzinskas Juozas, Liibeck, Mcssen-Kaser- 
ne, Litauisches Lager, ieško giminių ir pa
žįstamų.

980. Milauskaitė Albina, Liibeck, Mcsscn-Ka- 
serne, ieško Miliauskaitės Kastulės.

981. Astrauskienė - Abraitytė Anastazija, Lii
beck, Finkenstr. 1, ieško Abraičių, gimi
nių ir pažįstamų.

982. Šakienė Cecilija, Haffkrug, Bahnhofstr. 164, 
ieško savo vyro Šakio Simo.

983. Radzevičius Jonas, Liibeck, Messen-Kaser- 
ne, Litauisches Lager, ieško giminių ir pa
žįstamų.

98-*. Brazaitis Vladas, Liibeck, Messen-Kaserne, 
Litauisches Lager, ieško giminių ir pažįs
tamų.

9«5. Butrimas Balys, Liibeck, Ziegelstr. 28a, 
ieško Dudėno Jono ir kt. pažįstamų.

Latviu darbų paroda 
Lauingene

Nuo balandžio 28 d. iki gegužės 8 d. Lauin- 
geno latvių stovykloje buvo surengta rankų 
darbų tautodailės paroda, kurioje, be vietinės 
stovyklos, įvairius rankų darbus buvo išstačiu- 
sios ir kaimyninės latvių stovyklos: Donau- 
woerto, Noerdlingeno ir Kleinkoetzo.

Atsižvelgiant į žinomas čia išeivijoje trem
tinių sąlygas, aplenkusiam minėtą parodą jos 
gausumas ir įdomumas sukelia tikrai nemažą 
nusistebėjimą. Keturi nemaži kambariai su sko
ningai išdėstytais parodos eksponatais parodo, 
jog latviai įtemptai dirba. Tiesa, nemažas ek- 
spontaų skaičius, kaip įv. audiniai, keramikos, 
metalo ir kt. dirbiniai, atsivežti dar iš tėvynės, 
bet nemaža dalis padaryta jau čia. Tai odos, 
medžio dalis metalo ir kt. dirbiniai.

Negalima nepaminėti, jog parodoje su nau
jausiais savo kūriniais dalyvavo ir žymūs lat
vių dailininkai. Tapytojai: prof. R. Tillbergs, 
Ed. Kalninš, P. Kundžinš, J. Prieditis, Linauts, 
L. Pupols, Zeberinš, Petrovs, H. Grotuss, Mel- 
nare ir kt. Grafikai: Z. Vidbergs ir A. Beržini.

P. G.

Naujai priimami 
tiktai pirmieji tenorai

Lietuvių reprezentaciniam vyrų chorui, va
dovaujamam dirigento Juliaus Štarkos, pa
pildyti dar reikalingi dainininkai, bet tiktai 
pirmieji tenorai.

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

Diilingeno Liet. Tremt. Bendruomenės 
Apylinkės Komitetas

Skelbimas
Skelbimą visų Lietuvių Tremtinių Bendruo

menės stovyklų vadovybėms, kad Liet. Tremt. 
Bendr. Neumūnsterio Apylinkės Teismo 1946 
metų balandžio mėn. 27 dienos sprendimu 
(baudž. byla 3 Nr./1946) Tamošauskas 
Stasys, gim. 1899 m., yra pašalintas iš Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės tarpo.

Apylinkės Teismas

986. Stonkus Juozas, Liibeck, Ziegelstr. 28a, 
ieško giminių ir pažįstamų.

987. Vasiliauskaitė Elytė, (24) Buxtehude, Kr. 
Stade, Miihlenweg 18, ieško -Kapturausko 
Algirdo, Selenio Eduardo, Jonuškaičio Jo
no ir Daubario Jono.

988. Kutrlenė Marta, Dorf Ladecop, Jork, Kr. 
Stade (24), ieško savo vyro Kutros Jono, 
ir seserų Šikšnienės Emos ir Kudžmienės 
Elzės.

Lietuviai gyvenantieji Hamburg-Neugraben, 
Litauisches Lager Fischbeck, ieško:

989. Volodka Liudas — giminių bei pažįstamų.
990. Bierninas Jonas — Juozapavičiaus Henri

ko ir Vitkausko Felicijono.
991. Maksvytis Pranas — Vencaičio Prano.
992. Verbyla Juozas — tėvų Verbylų Antano 

ir Mortos, brolių Verbylų Antano ir Jono, 
Ivogerių Kaspersko Juozo su šeima ir 
Maknavičiaus Leono su šeima.

993. Kičas Juozas — brolio Kičo Kazio, sesers 
Kičaitės Marytės ir pažįstamų.

994. Kailiorius Eduardas — giminių ir pažį
stamų.

995. Analauskienė Teresė — seserų: Raudonai- 
tienės Uršulės, Grigalienės Teofilės ir Kas- 
perskienės Marijonos.

996. Išganaitis Antanas — sesers Rudaitienės 
Agotos, brolio IšganaiČio Jono, motinos 
Išganaitienės Marijonos ir dukters Išga- 
naitytės Vincutės.

997. Čižauskienė-Stankūnaitė Fliorentina — tė
vų Stankūnų Vinco ir Marcelės ir brolio 
Stankūno Justo.

998. Bernotienė Uršulė — sūnaus Bernoto Smi
liaus, jo žmonos Bernotienės Anos ir jų 
vaikų.

999. Kaponaitienė Ana — sūnaus Kaponaičio 
Jurgio.

1000. Strungienė Eugenija — vyro Strungio 
Jurgio.

1001. Paliulis Vladas — brolio Paliulio Jono. 
10002. Ofelingas Ema — vyro Ofelingo Alberto.
1003. Orentieriė Cecilija — vyro brolio Orento 

Antano ir vyro sesutės Rutkauskienės 
Anelės.

1004. Stirbinskas Stasys — tėvų Stirbinskų Vla
do ir Joanos.

1005. Markevičiūtė Anelė — tėvų Markevičių 
Jono ir Agotos ir brolio Markevičiaus 
Juozo.

1006. Brazaitienė Agota — giminių ir pažįstamų.
1007. Šaulienė Joana — vyro Šaulio Adomo ir 

tėvų Klijų Eduardo ir Karolinos bei pa
žįstamų.

1008. Žemaitaltienė-Kazakaitytė Irena — Kaza
kevičiaus Zigmo ir Itn. Baltrušaičio 
Vlado.

1009. Jonauskytč Petronėlė-Nijolė — gimnaz. 
direkt. Rudžiaus Stasio ir fotogr. Žviliaus 
Jono.

1010. Šmulkštys Sergėjus — Šmulkščio Liudo, 
šmulkštytės Stasės ir Petruškevičiaus 
Juozo.

1011. Puleikis Kazys — brolio Puleikio Kosto.
1012. Puteikienė Joana — sesers Kirklienės 

Paulinos.

Veda N. Girtautas

žissos
Sportas Rosenheime

Š. m. balandžio mėn. Rosenheime įsteigtas 
sporto klubas „Žalgiris", kurio steigimo inicia
toriais buvo jau Lietuvoje žinomi sportininkai: 
N. Čerekas, K. Mitinas, G. Grajauskas, Dau
knys, Jarpšekas ir kt. Išrinkta klubo valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigomis taip: K. Mitinas — 
pirm., L. Jarošekas — vicepirm., G. Grajauskas
— sekret., V. Žmuidzinas — ižd. ir A. Miniotas
— narys.

Klubas stengsis įsijungti į bendrą visų sto
vyklų sportinį gyvenimą ir kultivuos krepšinį, 
tinklinį, futbolą, stalo tenisą, lengvąją atletiką. 
Taip pat įsteigta ir šachmatininkų' sekcija.

Š. m. balandžio mėn. 28 d. „Žalgiris“ su
rengė tinklinio turnyrą, kuriame, be dviejų lie
tuvių tinklinio komandų, dalyvavo dar dvi sti
prios ukrainiečių ir viena lenkų. Turnyrą lai
mėjo „Žalgirio" I-oji komanda, II ir III v. pasi
dalino abi ukrainiečių komandos. Savo sti
priausią varžovą — ukrainiečių I-ąją tinklinio 

mandą „Žalgirio“ tinklininkai nugalėjo 2:0 
(16:14) (15:7). „Žalgirio“ I-oji tinklinio koman
da žaidė: Grajauskas, Jarošekas, Dauknys, 
Bielskus, Kuprevičius ir Bagdžiūnas. Tai buvo 
pirmosios burnojo klubo pergalės.

Rosenheimietis
Kitos žinios

• Pirmosioms pokarinėms Daviso taurei lai
mėti lauko teniso rungtynėms su Prancūzija, 
kurios įvyks š. m. gegužės mėn. 10 d. Anglijos 
teniso sąjunga sudarė savo rinktinę, į kurią, 
kaip ir buvo laukta, pateko jaunas, 22 m. am
žiaus, daug žadąs tenisistas Dick Barton ir Do
nald McPhail, visą karo metą buvęs bombone
šio pilotu. Dvejete žais senieji veteranai John Į

Akimirka iš moterų krepšinio rungtynių Dilingene, sporto šventės metu

1013. Liozerienė Mina — tėvų Kilaičių Kristu
po ir Elzbietos, sesers Kilaitytės Zinos.

1014. Grybas Antanas — seserų Grybaičių 
Onos ir Antosės.

1015. Majauskienė Uršulė — Pečenkio Izido
riaus su šeima.

1016. Jonaitis Jonas — Petruševičiaus Vaclovo.
1017. Vegenauskaitė Agota — ivogerių Vaiče

kausko Jurgio su šeima ir Šnekučio Albi
no su šeima.

1018. Mikalauskas Antanas — Černiausko Sta
sio ir Rašytinio Kazio.

1019. Reiteris Ernstas —r sūnaus Reiterio Ar
turo.

1020. Kylevas Gusevas — savo žmonos Kyle- 
vienės Bertos.

1021. Viščius Jonas — giminių ir pažįstamų.
1022. Sveikackaitė Julė — giminių ir pažįstamų.
1023. Svirplys Antanas — giminių ir pažįstamų.
1024. Kuriiandskienė Algirdą — giminių ir pa

žįstamų.
1025. Petraitytė Elvira — giminių ir pažįstamų.
1026. Kavaliūnaitė Birutė — tėvų Kavaliūnų 

Jurgio ir Marijonos ir brolio Kavaliūno 
Benado.

1027. Valteris Albertas — Kumetaičio Gusta
vo, s. Jono.

1028. Ledas Vaclovas — brolio Ledo Pijaus.

Pranešimas prenumeratoriams 
ir skaitytojams

Dėl laiko stokos negalėdami į gausius už
klausimus individualiai atsakinėti, čia duodame 
bendrą pranešimą, kuriuo prašome visus suin
teresuotuosius vadovautis:

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

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

Pastaba: Nuolatiniams platintojams išplati
nantiems daugiau 40 egz., duodama nuolaida: 
ligi 100 egz. — 10%, daugiau 100 egz. — 15% 

Olliff ir Henry Billington, 'kurie kontrolinės® 
rungtynėse gerai pasirodė, nors kiekvienas jų 
turi jau per 30 metų.
9 Vadim Siniavsky, Sovietų Sąjungos radijo 
pranešėjas, kuris lydėjo Maskvos „Dinamo“ 
futbolo komandą gastrolėse Anglijoje, viena
me Maskvos žurnale, gana plačiame straipsny
je, pasakoja savo įspūdžius, gautus per tas. 
gastroles Anglijoje. Jis sako, kad priėmimas 
Anglijoje buvęs šaltas, maistas blogas, nakvy
nė taip pat bloga. Lovos bei pagalvės buvusios 
kietos ir menkos, tad turėję su visa komanda 
persikelti į Sovietų Sąjungos pasiuntinybę.

Kai „Dinamo“ futbolininkai, taip rašo toliau 
savo straipsnyje, „Arsenalui“ įšovę ketvirtą 
įvartį, „Arsenalo" menageris Allisonas netekęs 
sąmonės. Mat, jis buvęs įsitikinęs „Arsenalo“ 
pergale ir didelę pinigų sumą įdėjęs į lažybas 
už savo komandos pergalę.

Tas Siniavskio straipsnis Anglijos laikraš
čiuose buvo atspausdintas ištisai ir, žinoma, be 
jokių komentarų, nes anglai kritiką mėgsta. 
Tik, žinoma, „Arsenalo“ menageris Allisonas 
vienam korespondentui pareiškė, kad „žinia 
apie sąmonės netekimą yra stipriai perdėta, nes 
nėra pasaulyje tokios futbolo komandos, kuri 
galėtų įmušti tiek daug įvarčių, kad aš nusto
čiau sąmonės".
e Ilgiausias pasaulyje slidžių lėfiktyncs (89 km), 
kurios įvyko Švedijoje ir dalyvavo 278 slidi
ninkai, laimėjo švedas Niels Karlsson, distan
ciją nubėgęs per 6 vai. 8 min. ir 42 sekunde*.
9 Italas Adolfo Cousolini pagerino savo turi
mą pasaulio rekordą disko metime nuo 53,34 m. 
ligi 54,23 metrų.

nuo susidariusius už išplatintus laikraščius su
mos.

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

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

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

6. Prašoma mielus skaitytojus būti tiek ma
lonius neprašyti „Mūsų Kelio“ Redakcijos at
siųsti tų leidinių, kuriuos ne ji išleido. Tilpę* 
šiame laikraštyje leidyklos „Atžalynas", esan
čios Weilheim-Teck vietovėje, skelbimas dėl 
išteisto Lietuvos žemėlapio ir kt. leidinių dar 
neįpareigoja redakcijos priiminėti užsakymus. 
Suinteresuotieji užsakymus privalėtų siųsti tie
siai minėtai leidyklai. Smulkesnio jos adreso 
ir mes nežinome.

. „Mūsų Kelio" Redakcija

MUSU 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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Antrojo pasaulinio karo griuvėsiuose Nuomonės vis dar skiriasi
Penkios raidės

Seniau mums nedaug ką tesakiusios, penkios 
raidės šiandien apima visą mūsų kasdienį gy
venimą, pradedant lovaviete ir pagrindiniu 
duonos kąsnių, baigiant būtiniausiomis sąlygo
mis auklėtis, šviestis ir kultūriškai pasireikšti. 
Šiandien sunku beįsivaizduoti, kas atsitiktų su 
mumis ir kitais to pat likimo ištiktaisiais, jeigu 
akiratyje nebebūtų to kuklaus, penkiaraidžio 
žodelio — UNRRA. Greičiausiai ir tikriausiai 
prilygtume šalia kelio augantiems žirniams, į 
kuriuos kėsintųsi visi, kas tik to įsigeistų. šis 
trumpas žodelis tikrenybėje simbolizuoja ne 
mažesnę kaip 10.000 žmonių armiją, susidedan
čią iš 24 tautų ir siekiančią sunaikinti ne žmo
gų, bet to žmogaus skurdą ir vargą, į kurį šis 
karas neišvengiamai jį įstūmė. Tą pasišventė
lių armiją sudaro United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration (t. y.. Jungtinių 
Tautų pagalbos ir atstatymo organizacijos) šta
bas — žmoniškumo vardu veikią ir jam tar
naują administratoriai, visuomenininkai, kultū
rininkai, gydytojai, sanitarai, inžinieriai, sekre
toriai, vertėjai ir p. Jie pasklidę po visą že
mės rutulį ir dirba ten, kur tarptautinės pa
galbos šaukiamasi, maldaujama ir kur ta pa
galba organizuojama bei skirstoma.

Praktiškai išspręstas tarptautinis 
bendradarbiavimas

Tarptautinė UNRRA-os misija yra praktiš
kai išspręstas plataus masto tarptautinis ben
dradarbiavimas. Tai ne tik plaukia iš jos už
sibrėžtų tikslų, — padėti vargstantiems žmo
nėms, be tautybės, religijos, rasės ar politinių 
įsitikinimų skirtumo, — bet neginčijamai reiš
kiasi visame praktiškame UNRRA-os darbe. 
Kaip gi kitaip pavadinsime tarpusavio ryšius, 
kada, sakysime, prancūzas gydytojas stovyklo
je, esančioje Vokietijoje, veda britišką ligoninę 
ir penicilinu ar kitais amerikiniais vaistais joje 
gydo lietuvį, gulintį gretą lenko ar ukrainiečio! 
Arba Vašingtono tarnautojas amerikietis tvar
ko Kinijai Kanados kviečių transportą.

Tas pats atsispindi ir demokratiškame jos 
statute, kuris buvo pasirašytas dar tuo metu, 
kada antrasis pasaulinis karas liepsnojo pačia
me savo įkarštyje, kada rudieji imperialistai 
savo viešpatavimą užimtuose kraštuose stengė
si įamžinti kitataučio nužmoginimu ir masiniais 
nekaltųjų kapais — 1943 metų lapkričio mėn. 
Jau tada planavo Jungtinės Tautos pokarinio 
gyvenimo atstatymą ir UNRRA-os organizaci
ją pasirinko viena iš pagrindinių to atstatymo 
priemonių. Jos statutą pasirašydamos Jungti
nės Tautos savanoriškai įsipareigojo admini
stracinėms UNRRA-os išlaidoms dengti įmo
kėti po 1% savo valstybinio biudžeto (pernai 
rugpiūčio mėn. tas % buvo jau padvigubintas). 
Susilyginusios % % {našiais, visos į šią organi
zaciją nariais įeinančios tautos (be skirtumo 
didelės ar mažos) buvo sulygintos UNRRA-os 
politiką sprendžiančiame ir lemiančiame or
gane — jos Taryboje. Joje kiekvienas narys- 
valstybė yra atstovaujamas vieno delegato, ku
ris turi taip pat vieną balsą, tačiau lygiavertį 
su kitais delegatais, kad ir didžiuosius kraštus 
atstovaujantį. Keturios didžiosios tautos, sa
vo % % įnašais sudarančios faktinai didžiąją 
organizacijos lėšų dalį, yra betgi ir atžymėtos: 
jos deleguoja po vieną atstovą j Centrinį Ko
mitetą. kuris kartu su Generaliniu Direktoriu
mi tvarko UNRRA-os reikalus, kada neposė
džiauja Taryba. Generalinį Direktorių, vien
balsiu Komiteto pristatymu, skiria Taryba, po
sėdžiaujanti dukart metuose.

Ilgamečiu! UNRRA Generaliniam Direkto
riui Lehman iš eitųjų pareigų pasitraukus, nau
juoju Generaliniu Direktoriumi paskutinis Ta
rybos suvažiavimas š. m. kovo 29 d. išrinko 
Fiorello La Guardia, prieš kurį laiką buvusį 
▼yr. Naujorko burmistru. Tai asmenybė, pa
sižymėjusi savo organizaciniais gabumais, nepa
prasta energija ir veiklia iniciatyva. Tos jo 
ypatybės ir. be to, laisvas daugelio svetimųjų 
kalbų mokėjimas (anglų, prancūzų, italų, ispa
nų, vokiečių, žydų ir kai kurių slavų), tenka 
manyti, rinkimuose turėjo lemiančios reikšmės.

Pagalbos ir atstatymo darbas
Karo nusiaubti kraštai pirmoje eilėje atsi

dūrė bado ir epidemijų pavojun. Todėį savai
me suprantama, pirmoji UNRRA-os teikiama 
pagalba pasireiškė ir dabar reiškiasi maisto tie
kimu ir vaistų parūpinimu. Milijonai žmonių 
pasaulyje pasiliks dėkingi UNRRA-i už jų gy
vybių išgelbėjimą.

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Jau 19 kartų buvo įvykę incidentai tarp 
rusų ir amerikiečių oro pajėgų. Tris kartus ru
sai buvo apšaudę.
• News Chronicle rašo, kad pagal vyriausy
bės skaičiavimus rusų kariuomenės Austrijoje 
esą apie 100.000. Okupacinės kariuomenės su
mažinimas padėtų austrams lengviau verstis su 
maistu.
• Amerikiečiai Europoje parduoda 70.000 au- 
tovežimių, kaip karo reikmenų perteklių. Ka
riškos geros mašinos (jeeps) parduodamos po 
590 dolerių, vidutinio gerumo po 430 dol. ir 
blogos — po 209 dol.

Tačiau prieš suteikiant šią pagalbą teko at
likti visą eilę pašalinių pasiruošimų, kad ta 
pagalba greičiau pasiektų tuos, kurie jos sku
biai reikalingi. Kad tai pasiekus, reikėjo, sa
kysime, pirma atgabenti susisiekimo priemo
nes, kaip išvaduotoje Čekoslovakijoje, kur UN
RRA-os atgabenti 153 sunkvežimiai kurį laiką 
buvo vienintėlė transporto priemonė visame 
krašte ir tik ja pasinaudojant buvo įmanoma 
į badaujančias sritis netrukus prigabenti mais
to produktų. Kitur prisiėjo pristatyti pagalbi
nių priemonių ir mežiagų keliams tvarkyti, kaip 
Jugoslavijoje, kur viešas susisiekimas dėl su-

Gen. Carl A. Spaatz, vyriausias Amerikos ori
nių pajėgų vadas, buvęs karo lauko orinių pa
jėgų viršininkas Europoje, vėliau Japonijoje. 
Jo vadovaujamos orinės pajėgos efektingai nai
kino priešo galybę karo frontuose ir karinius 

įrengimus užfrontėjė.

sprogdintų tiltų buvo visiškai sustabdytas, kur 
sunkvežimiais tebuvo galima gabenti prekes be 
perkrovimų nedaugiau kaip 100 km. Dar kitur 
teko panaudoti lėktuvus, kaip Graikijoje di- 
džiuliems maliarija apkrėstiems plotams iš oro 
dezinfektuoti, arba laivais-ligoninėmis apvaži- 
nėti atkirstas Egėjaus jūros salas, jų gyvento
jams teikiant medicinos pagalbą.

UNRRA-os veikla neapsibrėžia vien pirmo
sios pagalbos suteikimu. Daugiau ji kreipiama 
taip, kad nuteriotų kraštų gyventojams būtų 
sudarytos sąlygos kaip galint greičiau atsigauti 
ir patiems iš pokarinių sunkumų išbristi. To 
siekdama UNRRA pasirūpina atgaivinti pakri
kusią Graikijos žvejybą, užveisdama žuvis 
Graikijos pakrančių vandenyse, atgabena į Ita
liją 24 kilnojamus malūnus, padovanoja Jugo
slavijai 50 traktorių jos žemdirbystei paremti, 
atsiunčia Čekoslovakijai specialius medicinos 
įrankius (metalinius plaučius) su meningito epi
demija kovoti ar Liuksemburgui — antidifteri- 
nio serumo. Tai tik keletas pavyzdžių, kurie 
nušviečia UNRRA-os misijos lankstumą ir pa
sirinktų priemonių įvairumą.

Benamiai tremtiniai suranda 
tėvą-motiną

Sąjungininkai, parbloškę nacių priespaudą, 
milijonus išbadėjusių ir paliegusių darbo vergų 
surado Vokietijoje. Jų surinkimas, atgaivini
mas ir didžiosios dalies grąžinimas į tėvynes 
— buvo nepaprastas UNRRA-os uždavinys. 
Čia jos nuopelnai milžiniški ir neužmirštini. 
Negana to, ne vienas tokių grįžusių rado tė
viškės vietoje akmenų ir pelenų krūvą — jo 
ir toliau, kaip matėme, UNRRA-os pagalba 
neaplenkia.

Jeigu be tos pagalbos neišsiverčia žmonės 
savo namuose arba iš svetimos vergijos galėję 
į juos sugrįžti, tai ką bekalbėti apie visus tuos, 
kuriems esamos apystovos neleidžia namo grįž
ti, o tokių dar ir šiandien yra daugiau per mi
lijoną Europoje? Tokie karo tremtiniai, kurių 
eilėse ir mes esame, be jokių sentimentų gali 
guostis, UNRRA-os pareigūnų asmenyse savo 
naujus tėvus-motinas suradę. Kuo visa tai prak
tiškai pasireiškia, pabandysime apibūdinti kitą 
kartą.

• Berlyne buvo rusai paprašyti novelių kny
gas, parašytas Majakovskio ir Šmolochovo, 
išimti iš platinimo, nes jose rašoma apie Ame
rikos gyvenimą, venerines ligas, Henry Fordą. 
Neseniai britai buvo sulaikę platinimą novelių, 
kurios vaizdavo Rusijos gyvenimą.
0 Bremene atidarytas Amerikos konsulatas, 
kuris buvo beveik prieš penkerius metus už
darytas.
0 Gen. Giraud kandidatuoja kaip dešiniosios 
respublikonų liberalų partijos atstovas.
0 Winston Churchillis atvyksta į Olandiją, 
kur kur jam bus suteikta Leydeno universiteto 
garbės laipsnis. Jis kalbės Olandijos parla
mente ir pietaus karališkuose rūmuose.

Paryžiaus konferencija
Paryžiaus konferencijoje visais klausimais 

neprieinama prie vieningos nuomonės. Ir tai 
suprantama, nes ne visi keturi turi vieningus 
tikslus. Jei pastovios taikos organizavimas iš
plauktų iš bendro civilizacijos ir humanizmo 
aspekto ir jei šio aspekto laikytųsi visos di
džiosios valstybės, tada bendra kalba lengva 
būtų surasti. Tuo tarpu Rytų valstybės, vado
vaujant Sovietų Sąjungai, siekia savo idėjų įgy
vendinimo, kurios bendram žmonijos labui ne- 
visada priimtos ir yra priešingos vakariniams 
kraštams. Dėl šios priežasties ir nesuranda de
ryboms tvirtos bazės Paryžiuje vedami keturių 
pasitarimai.

Italijos klausimu jau visi keturi yra pasisa
kę ir savo pasiūlymus pateikę. Tačiau tie pa
siūlymai yra skirtingi dėl Italijos buvusių ko
lonijų valdymo, dėl Triesto, reparacijų ir Julia 
Venecija srities. Sovietų Sąjungos atstovas rei
kalauja, kaip BBC praneša, Triestą pavesti Ju
goslavijai. D. Britanijos ir Amerikos užsienių 
reikalų ministerial griežtai pasisako už Triestą 
atidavimą Italijai, nes jis yra italų apgyventas 
ir svarbus strateginiu atžvilgiu ir saugumo su
metimais. Ir čia, atrodo, iš abiejų pusių nuo
laidų nematyti. Nesutariama ir dėl reparacijų. 
Sovietų Sąjunga reikalauja iš Italijos 300.000.000 
dolerių karo mokesčių nuostoliams padengti.

Byrnes pareiškia, jog Amerika nenorinti, 
kad jų doleriai, duoti italų ūkiui atstatyti, būtų 
išmokami kitiems kraštams reparacijų pavidalu. 
Iki šiol Amerika Italijai yra davusi jau už 500 
milijonų dolerių vertybių, o UNRRA numato 
jai teikti gėrybių irgi už 400 mil. dolerių. Byrnes 
pareiškė, jog jei Rusija nurodytų tokį planą, 
kad Italija galėtų sumokėti reparacijas, nesu
naikindama savo ūkio, D. Britanija ir Amerika, 
sako Byrnes, būtų laimingos tai matydamos.

Nėra sutarimo ir dėl Jugoslavijos-Italijos 
sienos. Byrnes yra pasiūlęs pravesti ginčijamo
se srityse plebiscitą, bet su tuo pasiūlymu ne
sutinka Molotovas, esą tose srityse gyveną fa
šistai ir todėl jie nulemsią balsavimo rezultatus 
Italijos naudai

Ne geresnė būklė yra ir su Italijos kolonijų 
valdymu, šiuo klausimu buvo pasiūlyta net ke
turios formulės, bet iki šiol nė ties viena neap
sistota. Daugiau šansų sustoti ties Bymes pa
siūlymu, tačiau galutinai dar nenusistatyta. Ko
lonijų klausimas yra svarbus Anglijai — jos 
Imperijos saugumui išlaikyti, ir todėl čia di
delių nuolaidų iš Vakarų Sąjungininkų nelau
kiama. Dalmatijos salas 4 didieji yra nutarę 
atiduoti Jugoslavijai, jas demilitarizuojant.

Balkanai. Paskutiniu metu pradėta ruošti 
taikos sutartys su Balkanų valstybėmis. Pir
moje vietoje su Rumunija. Dėl Rumunijos sie
nų jau beveik susitarta. Rumunija paliekama 
1938 metų sienose, išskyrus Besarabiją ir Buko
viną, kurios atitenka Sovietų Sąjungai. Hitlerio 
priskirtoji Vengrijai sritis dabar vėl grąžinama 
Rumunijai.

Dėl Dunojaus eksploatacijos nerasta ben
dros kalbos. Molotovas pasisakė, kad trans
porto klausimas upėmis turėtų būti sprendžia
mas atskiroje konferencijoje ir į taikos sutartį 
šio klausimo nenori įtraukti. Vadinasi, ir čia 
Rytai turi kitus tikslus ir siekimus.

Po Rumunijos pradėjo svarstyti Bulgarijos 
reikalą. I konferenciją yra atvykę net du mi
nisterial — premjero pavaduotojas Kordelj ir 
užsienių reikalų ministeris Stanoje Simitč. Jie 
atsivežė ir savo reikalavimą, būtent: jie reika
lauja iš Graikijos, kad ji duotų Bulgarijai ko
ridorių — praėjimą į. Egėjaus jūrą. Dėl šio 
reikalavimo AP pastebi, jog šiuo būdu So
vietų Sąjunga norinti atskirti dvi draugiškas 
valstybes — Turkiją ir Graikiją — ir neutrali
zuoti Turkiją. Ar tai bus priimta ar ne, dar 
neaišku.

Greta šių klausimų, pradėta ruošti taikos 
sutartys Vengrija ir Suomija.

Prancūzija vis dar nesusitvarko
Jungtinė laikinoji Prancūzijos vyriausybė 

buvo paruošusi konstitucijos projektą, kuris su 
nedidele steigiamojo seimo persvara buvo pri
imtas. Tačiau tautos dauguma pasisakė prieš 
šią konstituciją ir todėl teks ruošti naują ar 
ją atitinkamai papildyti.

Šis Prancūzijos gyvenime reiškinys yra cha
rakteringas, nes jis parodo, kad ne visada tauta 
seka savo vadus. Tai, kas buvo priimtina par
tijų vadams, ne visai patiko plačiajai visuo
menei.

Irano klausimas vėl Saugumo 
Taryboje

Gegužės 8 d. vakare, 40 min. trukusiame 
posėdyje, kaip BBC radijas praneša. Saugumo 
Taryba vėl svarstė Irano klausimą, kadangi iki 
pat šio posėdžio nei Iranas nei Sovietų Sąjunga 
oficialiai nepatvirtino, jog Raudonoji armija 
būtų iš Azerbeidžano pasitraukusi. Gromyko 
šiame posėdyje, kaip ir buvo manoma, nedaly
vavo. Irano atstovas posėdyje pareiškė, kad 
■sovietai iš keturių tos srities provincijų esą pa
sitraukę, bet kokia šiuo metu padėtis esanti 
kitose provincijose — jo vyriausybė neturinti 
žinių. Stetiniaus pasiūlymu, Irano vyriausybei 
pavesta Azerbeidžano padėtį išaiškinti ir ją re
feruoti Saugumo Tarybai š. m. gegužės 20 d.

D. Pritanija eina žmoniškumo 
keliu

Štai, D. Britanijos ministeris pirmininkas 
parlamente pareiškė, kad Anglija yra nusista- 
čiusi atitraukti savo kariuomenę iš Egipto. To
kį nepaprastą įvykį Egipto vyriausybė sutiko 
didžiausiu prielankumu. Dėl kariuomenės ati
traukimo prasidėjo derybos tarp Anglijos ir 
Egipto vyriausybių atstovų.

mokslininkams ir pramonės ekspertams, kad 
jie galėtų nustatyti, kurie fabrikai galėtų būti 
įtraukti j atominės energijos gamybą.

Priešininkai sako, kad pasaulinės sutarys 
niekada neišlaikiusios taikos ir todėl geriau 
JAV pasilaikyti paslaptį sau.
0 Šiemet Amerikoje daugiau išgeriama like
rio, bet mažiau degtinės ir alaus, negu 1945 m. 
0 Saaro krašte vyksta politinis judėjimas, ku
ris ieško priemonių prisijungti prie Prancūzi
jos. 1935 metais per plebiscitą ten buvo pasi
sakyta už prisijungimą prie Vokietijos.
© Orinės pajėgos Amerikoje atidengė lėktuvo 
B-35 paslaptį. Šio tipo lėktuvas gali panešti nuo 
81.000 iki 100.000 kg. svorio ir lekia iki 15.000 
km. Pasaulinis tolio rekordas buvo 12.000 km. 
Lėktuvas atsieina 13 milijonų dolerių.
0 65% vokiečių nori klausytis radijo muzikos, 
25% — žinių ir tik 10% — politinių žinių.
0 Britų fizikos dr. Alan Nunn May nuteistas 
10 metų kalėti už išdavimą nežinomam asme
niui paslapties atomo srityje.
0 Gen. Dwight D. Eisenhoweris yra išvykęs 
į kelionę. Numatyta aplankyti Havajų bazes 
ir Tokijo, kur matysis su gen. Douglas Mac 
Arthuru.

D. P. nustoja privilegijų, jei negrįžta namo
Frankfurtas, gegužės 3 d. USFET praneša, 

kad 8-nių valstybių displaced persons, kurie 
atsisakė pasinaudoti proga sugrįžti iš Vokieti
jos namo, nuo gegužės 15 d. amerikiečių zonoje 
negalės naudotis teikiama D. P. globa. Į šį 
skaičių įeina Belgijos, Čekoslovakijos, Danijos, 
Prancūzijos, Graikijos, Liuksemburgo, Olandi
jos ir Norvegijos išvietintieji asmenys.

Austrijos kova dėl konstitucijos
Austrija, kaip praneša S ir S iš Vienos, no

rinti atstatyti priešhitlerinę Austrijos konstitu
ciją. Su šios konstitucijos atstatymu sutiko vi
sos trys partijos — konservatyvių ūkininkų, so
cialistų ir komunistų.

Šiai konstitucijai įvesti priešinasi Sovietų 
Sąjungos atstovas kontrolės taryboje, kai kiti 
trys Sąjungininkai — Anglija, Amerika ir Pran
cūzija sutinka su Austrijos Parlamento nuta
rimu.

Sovietai, pasipriešindami minėtos konstitu
cijos įvedimui, nurodo, jog toji konstitucija ne
garantuojanti darbo ir vis dar nepripažįstanti 
naujausio politinio ir ekonominio gyvenimo pa
sikeitimo, kuris įvykęs per paskutinius 10 metų.

0 Palestinoje Ir kitose 7 arabų valstybėse 
streikuoja arabai prieš komisijos siūlymą įsi
leisti 100.000 žydų į Palestiną.
0 D. Britanija per 4 metus špionažo rekalams 
išleido 52.430.842 svarus sterlingų.
0 Trieste buvo nepaprastai didelis Anglų- 
Amerikos karo pajėgų paradas, kuris tęsėsi 3,5 
valandas.
0 Sovietų Sąjunga paskelbė 20 milijardų ru
blių vidaus paskolą tautos ūkiui atstatyti ir 
ugdyti.
0 Salzburgo laikraštis „Die Woge“ uždarytas 
4-rioms laidoms už tai, kad jis Hitlerio gimimo 
proga įsidėjo straipsnį. Be to, balandžio 20 <L 
buvo atspausdintas Hitlerio paveikslas kariš
koje uniformoje.
0 D. Britanija ir Prancūzija atitraukė savo 
karo dalinius iš Sirijos ir iki birželio 30 die
nos tikisi iškraustyti iš Libano.
0 Netoli Niurnbergo įvyko dideli amunicijos 
sandėlių sprogimai, kurie prasidėjo -18 vai. ir 
tęsėsi iki vidurnakčio. Ten buvę 29.000 tonų 
sprogmenų, be to, apie 200 V-2, kurie sveria 
po vieną toną. Sprogimai sukėlė apylinkės gy
ventojuose didelę paniką.
0 AP iš Varšuvos praneša, kad Lenkija nori 
iš Sąjungininkų išgauti 7000 karo nusikaltėlių, 
esančių Vokietijos zonose.
0 Arabai ketina kreiptis į Rusiją, kad ji pa
dėtų kovoti prieš Anglų-Amerikiečių pasiūly
mus Palestinoje apgyvendinti žydus.
o Sklinda gandai, kad Italijos karalius Vikto
ras Emanuelis rengiasi atsisakyti sosto ir iš
vykti iš Italijos.
0 Tarptautinio banko ir monetarinio fondo 
pagrindinis kapitalas siekia 15 milijardų dole
rių. Šio fondo steigime Rusija nedalyvauja.
0 AP iš Vašingtono praneša, kad JAV už
sienių reikalų ministeris James F. Byrnes siūlo 
lenkų kariams suteikti Amerikos pilietybę arba 
suformuot juos į svetimšalių legijoną.
0 Susektas sąmokslas prieš gen. Mac Arthurą 
Tokijoje.
0 Vengrijos finansistų sluoksniuose kalbama, 
kad tautinis bankas rengiasi išleisti vieno mili
jardo pengų banknotus. Nuo 5 iki 1000 pengų 
parduodami kaip popiergaliai.
0 Iškyla Amerikoje klausimas, kodėl dabar 
gaminamos atominės bombos? Vieni nurodo, 
kad šią paslaptį reikią perduoti JT Organiza
cijai. Kiti, priešingai, nori pasilaikyti sau. Per
duoti JTO jos paslaptį būtų tikslu tik tuo at
veju, jei Rusija atidarytų vartus geologams,
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