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JAV Prezidentas Harry S. Trumanas Amerikos lietuvių visuomenės veikėjų tarpt

Paryžiaus konferencija pertraukiama
Taikos konferencija atidedama

JAValstybių prezidentas Harry S. Trumanas gegužės 9 d. spaudos konferencijoje pa
reiškė, . ng jam nieko nėsą žinoma apie JAValstybių politikos keitimą dėl Paryžiaus kon
ferencijoje pasireiškusių priešingumų su Sovietų Sąjunga. Pasak jo, JAValstybių užsienio 
politika esanti prezidento rankose. Pasaulio tautos, kurios yra pasiekusios laimėjimą, tu
rinčios dabar didelę ir vienintelę galimybę teisingam, draugingam ir saugiam pasauliui 
atstatyti. Si proga nesitęsianti amžinai. Ją reikia išnaudoti greitai, pilnutiniai ir be sa
vimeilės.

Paskutinėmis žiniomis, JAValstybių užsie
nių reikalų ministeris Byrnes siūlo Paryžiaus 
konferenciją nutraukti ir atnaujinti tik bir
želio 15 d. Iki to meto specialūs vyriausybių 
atstovai galėtų, paruošti projektą dėl Vokieti
jos valdymo ir'tvarkymo, kad Vokietija ga
lėtų ūkiškai susitvarkyti ir lengviau išgyventų 
ateinančią žiemą. Vokietijos problemos spren
dimas, reikia manyti, įneš daugiau šviesos ir 
jos rytines bei vakarines sienas nustatant. 
Ypačiai nesutariama dėl"Vokietijos vakarinių 
sienų: Prancūzija vis tebereikalauja Ruhro ir 
Rheino krašto atskyrimo, nes Vokietija per 
150 metų Prancūziją užpuolusi 7 kartus ir to
dėl karo arsenalas negalįs likti vokiečių ran
kose.

Dėl Austrijos, atrodo, bus jau lyg ir susi
tarta. Galutinis taikos sutarties projektas tu
rės būti pateiktas birželio susitikimui.

Paryžiaus konferencijoje iki šiol nebuvo 
susitarta pačiais svarbiaisiais klausimais. Vie
ningos nuomonės neprieita nei dėl Italijos ko
lonijų, nei dėl Italijos reparacijų, nei Triesto 
bei sienų klausimais. Paskutiniu metu dėl 
Italijos kolonijų Sovietų Sąjungos atstovas 
sutiko su Prancūzijos atstovo pasiūlymu, t. y., 
pavesti JTOrganizacijos patikėtinio teisėmis 
prieš fašistinio rėžimo .'(vedimą turėtas kolo
nijas valdyti Italijai. Taip pat susitarta ir dėl 
bendros komisijos karo nusikaltėliams teisti 
Italijoje. •

Šioje konferencijoje buvo jaučiamas JA 
Valstybių atstovo vadovavimas. Nebaigti klau
simai būdavo atidedami į šalį ir tuojau Byr
nes pasiūlydavo naujus klausimus svarstyti

Gausus lietuvių žurnalistų 
suvažiavimas

š. m. gegužės 11—12 d. Hanau lietuvių sto
vykloje įvyko gausus lietuvių žurnalistų su
važiavimas, kurio aprašymą pateiksime ki
tame laikraščio numeryje.

Jis pasiūlė 21 tautos taikos konferenciją su
šaukti liepos 1 ar 15 cT. d., o bendrąją taikos 
konferenciją — lapkričio mėn.

Dėl taikos konferencijos sušaukimo’ vis 
priešinosi Molotovas, nurodydamas, jog taikos 
konferenciją reikia šaukti tik tada, kai už
sienių reikalų ministerių pavaduotojai bus 
paruošę taikos sutarčių projektus. Po to su
sirinktų užsienių reikalų ministerial, patikrin
tų pateiktus projektus ir tik tada šauktų tai
kos konferenciją. Gi Bevinas, paremtas Byr
nes, pareiškė, jog pagal Molotovo supratimą, 
prieš taikos konferenciją būtų panaudota ve
to teisė ir kare dalyvavusioms tautoms būtų 
atimta teisė savo nuomonėms pareikšti.

Apskritai paėmus, užsienio politikos are
noje buvo jaučiamas nepaprastas JAValstybių 
veiklumas.

Irano ir Azerbeidžano pasitarimai nutrūko
AP iš Teherano praneša, kad tarp Irano 

vyriausybės premjero ir Azerbeidžano mini- 
sterio pirmininko dr. M. S. J. Piševari vado
vaujamos delegacijos derybos nutrūko, nes 
buvę nesusitarta trimis klausimais:

1) Irano vyriausybė nori tai provincijai 
paskirti savo gubernatorių, o Piševari noras 
— kad gubernatorius būtų renkamas provin
cijos tarybos.

2) Kariuomenės ir policijos karininkas 
Azerbeidžano provincijai siūlomas iš centro, 
o Piševari nori, kad jį skirtų provincijos ta
ryba.

3) Toliau Piševari nori toje provincijoje 
dvarus ir stambiuosius ūkius išdalyti kaimie
čiams, o Iranas nurodo, kad tas pasiūlymas 
prieštaraująs Irano įstatymams ir kad toks 
darbas tegalįs būti vykdomas tik parlamentui 
nutarus.

Premjeras pareiškė, kad azerbeidžaniečiai 
išvykę į Tabrizą „padaryti pranešimą ir gauti 
instrukcijų“.

Azerbeidžano oficialūs asmenys paneigia 
bet kokią intenciją Teheraną pulti; jie esą 
pasiruošę Teheraną ginti, jei jis būtų puola
mas, praneša Tabrizo radijas.

Dėl okupacinių kariuomenių atitraukimo
Paryžiaus konferencijoje pradėta kalbėti, 

kad Sąjungininkai turėtų atitraukti savo ka
riuomenę iš Italijos, o Sovietai — iš Bulgari
jos. Molotovas pareiškė, jog Rusija atitrauk
tų savo dalinius iš Bulgarijos, kur jie saugo 
susisiekimo linijas, vedančias į Austriją, jei 
Sąjungininkai paliktų Italiją. Tokiam Molo
tovo pareiškimui pasipriešino Bymes ir Be
vinas. Bevinas pabrėžė, jog Sąjungininkų ka
riuomenės atitraukimas iš Italijos prilygtų ne 
kam kitam, kaip rusų kariuomenės dalinių 
atitraukimui iš Rumunijos. Todėl D. Bri
tanija esanti pasiruošusi pasitraukti Iš Itali
jos, jei Sovietai paliktų Rumuniją. Sovietai 
jau praėjusių mptų rugsėjo mėn. Londone bu
vo sutikę atitraukti savo dalinius iš Bulgari
jos, paliekant juos Rumunijoje, kad galėtų 
apsaugoti susisiekimo linijas į Austriją.

Bulgarija nori išėjimo { Egėjaus jūrą
AP iš Istambulo praneša, kad Turkijoje au

ganti stipri opozicija prieš Bulgarijos reikala
vimą gauti išėjimą Egėjaus jūra.

Iš Sofijos gaunama žinių, jog užsienių reika
lų ministeris Kuličev ruošiąs memorandumą 
Paryžiaus konferencijai. Diplomatiniai sluoks
niai nurpdo, jog jei jo reikalavimas būtų pa
tenkintas, tai susidarytų jūros koridorius, ku
riuo Rusijos dominuojamoji Bulgarija atskirtų 
Turkiją nuo draugingos Graikijos.

Šiuo metu Turkija ir Graikija yra glaudžioje 
sąjungoje, nes jas rišą jų artimos valstybių sie
nos.

Diplomatai sako, jog toks koridoriaus suda
rymas leistų Rusijai apsupti Turkiją ir neutra
lizuoti jos jėgas.

Žurnalistai nori laisvės
1$ Berlyno pranešama, kad Amęrikos, D. 

Britanijos, Prancūzijos, Olandijos ir Danijos 
žurnalistų grupė vieningai priėmę rezoliuciją, 
kuria reikalaujama kontrolės tarybos ir Ber
lyno komendantūros, posėdžius padaryti vie
šus spaudos atstovams. Korespondentai nu
rodo, jog žinių gavimas iš pirmųjų šaltinių 
būtų naudingas demokratiškam pasauliui tiks
liai informuoti.

Pavasarinis stovyklinio 
gyvenimo skausmas

Audra, kuri beveik šešerius metus griovė ir 
degino dideliu žmonių darbštumu pastatytus 
miestus ir kaimus, moderniškiausiais ginklais 
piovė ir patį žmogų, daug kur visiškai nutilusi, 
bet dar daug kur vis neramumais rusena. Męs, 
didelių kelių kryžkelės gyventojai, be jokios 
savo kaltės ir prieš mūsų valią į tą audrą bu
vome pavergimo tikslais įstumti, prievartauja
mi ir naikinami. Šiandien ir tie, kurie ginklus 
galando ir į anglus, amerikiečus bei prancūzus 
šaudė, turi iau nemažai laisvių. Mes, kurie nie
kaip nesidavėm, kad iš mūsų vaikų būtų su
daryti SS legijonai, kurie nedavėm savo vaikų 
karo mašinai talkininkauti, kuriuos išvežė tik 
šautuvais lydint, šiandie dar gyvenam stovyklų 
gyvenimą. Pro mūsų vartus ir langus dažnai iš 
mūsų pačių sudarytos ginkluotos sargybos vaik
što, lyg mes nebegalim be ginklo būti teisingi 
ir tvarkingi. Mes dienų dienas skęstam galvo
jimuose, kaip keistai supinti keliai, kurie mus 
veda į namus, kad mes turim kiekvienam aiš
kintis, jog nesam nei naciai nei kitokie pana
šūs, kurie šį piktą karą suorganizavo ir jį vedė. 
Bet mes gerai jaučiam, kur sėdi piktas dėdė ir 
mums, ištrėmimo varge atsidūrusiems, nenori 
dubti ramybės. Mes gerai žinome, kad mūsų 
protestas jam akis bado, kad mes pirštu rodyte 
rodom į prasikaltusįjį veidą. Bet ne apie tai 
norisi kalbėti. Šiandie mums duonos duodan
tieji liepia apie tai nekalbėti. Paliksim tai die
noms, kada sargybiniai nuo mūsų langų nueis 
ir mes iš savo kasdieninio pastovaus darbo pel- 
nysimės valgį ir pastogę. O tos dienos ateis. 
Ateis, nes mes jų laukiame ir jos teisės bei tei
singumo vardu kalba.

Šiandien ties mūsų langais pavasaris prade
du. žydėti visomis spalvomis. Žydi, ir mes ge
rai žinome, kad sodai tuoj žydės ir mūsų že
mėje. Ateina žinios, kad daug lietuvių sodus 
žydint matys būdami labai tolimoj šiaurėj, kad 
jie ten kanalus kas ir gal tais kanalais palydės 
pirmuosius laivus. Bet jais bus vežiojami ne 
mūsų žmonės ir ne mūsų turtai. Gi mes, čia 
būdami, kada visi kas gyvas veržiasi į gamtą, 
matysim pro langus ir keliais praeidami, kaip 
į ariamą žemę birs sėjamas grūdas, kaip jis 
žaliuos ir naują derlių neš. Mes, artojų vaikai, 
kaimo nuotaikoj augę ir brendę, šiandien be 
ariamos žemės, be savo pievų, laukų ir miš
kelių. Ir mes nejučiomis turime nubraukti aša
rą nuo veido, nors nesam jokie sentimentalu
mo ligonys ir per šimtmečius išmokom kantriai 
vargą pakelti Pakelsim ir dabar, kada visa 
gamta mums, žemdirbių tautos vaikams, tiek 
daug to skausmo parodo, nors ir žiedais žemė 
kaišosi, nors ir naujam prisikėliipui kviečia.

Ir baisiai nemalonu, kad šiuo metu, kada 
darbingas žmogus pavasariniais darbais negali 
nusikratyti, mes turime iš stovyklinio gyveni
mo žiūrėti į pavasarinį skubėjimą ir pergyventi 
didelį pavasarini skausmą. Bet tas pavasarinis 
skausmas, kada mes negalime nei sėti nei tikė
tis plausią derlių, mums neturi palikti neišgy
domas žaizdas. Mes patys gerai žinome, kiek 
visos tautos ir valstybės žaizdų esame išgydę 
tik todėl, kad mes, nežiūrėdami keno pusėj 
yra fizinė galia, nepametėm tikėjimo, eidami 
kad ir basomis-kojomis per žarijas, tas žarijas 
išrinkom, vietoj griuvėsių naujus namus pasta
tėm, vietoj sudegintų tiltų naujus nutiesėm. Ir 
dabar esame, tokioj pat padėty. Bet dienos 
ateis, teisingoji žmogaus valia lems priskėli- 
mą iš skausmo ir skriaudos, ir mes vėl namuose 
galėsime atšvęsti gamtos ir - Dievo pavasario 
šventes ne stovykliniam gyvenime, bet savojo 
krašto savose sodybose. Sargybiniai, kurie 
vaikšto pro mūsų langus, bus tik prisiminimas, 
o kasdieninė duona, kuri iš sandėlių be užmo
kesčio imama, bus galvojimas, kad ir tada bu
vo gerų žmonių, kurie mūsų, išmestus iš namų 
per baisią jėgą, varge neapleido. Mes tada, iš 
toliau buvusį gyvenimą vertindami, geriau ga
lėsime atsiminti savo draugus ir savo persekio
tojus. Todėl šis pavasaris, nešdamas žiedus ir 
skausmą, tegul atneša ir tvirtą pasiryžimą gy
venti ne tik šia diena, bet ir ateičiai, gyventi 
savojo kraujo žmonėms, gyventi visų žmonių 
laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. O to
kio pavasario sulaukus, mums sodų ir pievų 
žiedai skausmų jau nekalbės, bet neš džiaugs
mu iškaišytą prisikėlimą. G.

Brazilijos lietuviai neturi spaudos
Jau antri metai, kaip Brazilijoje uždrausta 

periodinė ir neperiodinė spauda svetima kalba. 
Čia ėję trys lietuvių laikraščiai, nors ir nepa
sižymėję kultūringumu; jų netekę lietuviai via 
tik jaučia didelę spragą savo dvasios gyveni
me. Ypač tie, kurie neišmoko vietinės kalbos, 
pasijuto visai atkirsti nuo kultūrinio gyvenimo.

Atskirų žmonių ar organizacijų čia gaunami 
lietuvių kalba laikraščiai iš USA branginami 
ir eina iš rankų į rankas.
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Lietuvių gyvenimas

Lietuviai išeiviai Dortmunde
— tai tikrai buvo apkrautas darbu. Dabar 
kiek geriau, nes komendanto pareigas pa
siėmė Itn. Nikodemas Reikalą, kuris tikrai 
pavyzdingai tvarko mūsų koloniją ir gražiai 
laviruoja su mūsų mažuma tarp slegiančių 
daugumų. Qyd. Tupčiauskas, meisteris viską 
organizuoti ir kurti iš nieko, turi dabar gerą 
ir uolų padėjėją.

Veikia pas mus anglų kalbos kursai. Suda
ryta fotbolo komanda, kuriai nusimato sunki 
odisėja su stipriomis „čiabuvių“: jugoslavų, 
belgų ir latvių k-mis. Ta proga kviečiame 
futbolistus apsigyventi pas mus, o už gamtos 
grožį padėsite ginti Lietuvos garbę.

Surastas kažkur pasislėpęs operos solistas 
Vladas Puškorius ir jau atvyksta kviečiamas 
į Oberkaselį. Mes dainuosim dar geriau. Bet 
mūsų daktaras nepyksta dėl konkurencijos, 
priešingai, griebėsi su komendantu steigti mo
kyklą ir net organizuoti scenos mėgėjus. Pra
džios mokyklai įsteigti leidimas gautas, tik 
laukiama šiomis dienomis užleidžiant patal
pas.

Visa lietuvių bendruomenė solidari, dorai 
laikosi ir kiekvieną gražų daktaro sumanymą 
entuziastiškai sutinka. Kai kuriems reikia 
pamainom padirbėti pas anglus, bet tai per 
daug nesutrukdo bendro mūsų veikimo. Šiaip 
ar taip, stebuklinga Obekaselio gamta bėi 
gaivinąs gražuolio Reino alsavimas dorina ir 
taurina žmogų.

Gauname įvairios spaudos, gal kiek per 
mažai „Mūsų Kelio" egzempliorių.

Vytautas Andruškevičius

Austrija-Gracas
Didelis koncertas-balius

Š. m. III. 15 d. Graco lietuvių studentų sam
būrio „Lithuania“ iniciatyva buvo surengtas 
didelio masto koncertas-balius. Gražiai pa
puoštoje miesto pokylių salėje dalyvavo per 
1000 asmenų, jų tarpe daug aukštų anglų ka
rinės valdžios atstovų, abu Universiteto ir T. 
H. rektoriai, profesoriai, krašto valdžios bei 
spaudos atstovai, studentai-ės.

Programos Išpildyti buvo pakviestos Ins- 
bruko, Salzburgo lietuvių meninės pajėgos. 
Nuskambėjus anglų himnui, Steierjnarko tau
tų giesmei ir „Gaudeamus“, džiaugsmingai su
tiktas į Gracą atsilankęs pianistas p. A. Ku
previčius Ciurlionias „Preliudą“ ir Beethoveno 
„Mondschein“ sonata ir gausiais aplodismen
tais atidarė šio vakaro koncertinę dalį. Smui
kininkas p. V. Matiukas ,;$5igeunerweise" ir 
smuikininkė p. I. Motekaitienė Svendsen „Ro
mans“ (abu iš Zalcburgo Muzikos Konserva
torijos) žaviai baigė koncerto muzikinę dalį.

Koncerto-baliaus antrojoje dalyje neseniai 
iš Vienos studijų grįžusi solistė šokėja p-lė 
B. Vaitkūnaitė pašoko „Eglę“ ir „Slavų šoki“, 
stud. D. Vildovas padainavo „Kam šėriau žir
gelį“ ir „Žaliojoj lankelėj", o Insbruko lietu
vių studentųjautinių šokių grupė vadov. stud. 
Baliukevičiaus, išpildė „Kalvelį“, „Šustą“ ir 
„Lenciūgėlį“ (ypač paskutinis vadovo įdomiai 
buvo pravestas). Apskritai, Graco austrai pir

Dortmundas yra vienas didžiausių Vokie
tijos pramonės centrų Vestfalijoje. Lietu
viams šis miestas yra pažymėtinas tuo, kad 
čia yra įsikūrusių būrelis lietuvių išeivių, dau
giausia pramonės darbininkų, kurių didelė da
lis Vokietijoje gyvena jau po keliasdešimt me
tų, tačiau dar tebėra Lietuvos piliečiai. Šiuo 
metu Dortmunde gyvena 64 išeiviai (30 vyrų 
ir 34 moterys), kurių dalis jau yra ištarnavę 
net pensijas.

Nesant inteligentinių pajėgų, lietuvių kul
tūrinis gyvenimas buvo nežymus,, ypač nacių 
laikais, nebuvo įmanoma net pradžios moky
klą įsteigti. Vienintelė lietuvius jungiant or-, 
ganizacija buvo ir tebėra „Dortmundo ir apy
linkės lietuvių draugija“, per kurios mėnesi
nius susirinkimus lietuviai susitikdavo ir pa
sidalindavo mintimis bei prasiminimais apie 
tėvynę. Tačiau nacių laikas draugijos veiki
mas praktiškai buvo sustabdytas. Susirinki
mas negalėjo įvykti, jeigu jame nedalyvavo 
gestapo valdininkai, todėl į tokius susirinki
mus kartais buvo baugu eiti, a ir nuėjus ne
buvo galimybės atviriau pasidalinti mintimis. 
Draugija turi nemažą lietuvišką knygynėlį. 
Jo dalis 1943 m. buvo perleista Berlyno lietu
vių draugijai.

Ilgametis Dortmundo lietuvių draugijos 
pirmininkas yra V. Martišius, ten išgyvenęs 
jau 34 metus. Šiuo metu Dortmundo lietuviai 
yra patekę į vargą, ypač turi daug sunkumų 
su maistu. Be to, jie yra visiškoje vokiečių 
darbo įstaigų kontrolėje, neturi teisės pasi
rinkti darbo, o yra skiriami į pačius sunkiuo
sius darbus. V. Martišius ir dabar rūpinasi 
savo tautiečių reikalais, kreipdamais įvairias 
mūsų organizacijas. Sp.

OBERKASELIS (Siegkreis)
Šiame mažame pareinio miestelyje jau se

niai pradėjo steigti lietuvišką koloniją kelios 
iš anksčiau čia atblokštos šeimos. Dabar ką 
jau bekalbėti, mūsų yra net 80 asmenų. Ju
goslavai, latviai ir estai turi persvarą, nes jų 
yra bent po pora šimtų kiekvienų atskirai. Gy
vename atskirose patalpose, kai kurie net vi
lose be didelio susikimšimo. Oberkaselio apy
linkės gamta ir žavusis Reinas tikrai įgalina 
šią vietą pavadinti Vokietijos Riviera. Švel
nus klimatus, didingai apaugę ir vietomis pa
sakiškai uolėti Reino krantai su garsiuoju 
Septinkalniu (Siebengebirge) bei kabančiais 
šlaituose sodais, kurie skanų kvapą skleidžia 
jau dabar net už mylių maloniai nuteikia 
žmogų.

Maža mūsų lietuvių šeima jaučiasi laimin
ga čia užsikabinusi ir’ tvarkingai įsikūrusi. 
Gyvenimas čia bręsta, ryžtingai kovojama su 
nepritekliais ir blogomis sąlygomis kultūrinei 
veiklai. Daug pasišventimo, darbo, sumanumo 
ir tėviško rūpinimosi visais ir viskuo rodo 
mūsų gyd. Vytautas Tupčiauskas.

Toks mažas žmonių skaičius turi savo 
chorą, kuris ir mūsų iškilmėse pasirodydavo 
ir mūsų mažutėje koplytėlėje gieda per pa
maldas. Vis tai mėgėjo-tenoro. gyd. Tupčiaus- 
ko nuopelnas. Savo laiku jis buvo komendan
tu, bendros ligoninės ir sanitarijos viršininku, 

mą sykį turėjo progos matyti lietuvių tauti
nius šokius tautiniuose rūbuose, kurie susi
laukė didelio pasisekimo ir palankaus atgar
sio, tuo gražiai apvainikuodami šio vakaro 
programą.

Žilgalvis Universiteto Rektorius grožėjosi 
lietuvių tautiniais šokiais, įdomavosi apie Lie
tuvą ir jos istoriją ir ta pačia proga lietuvių 
studentų reikalams paaukojo didesnę sumą 
pinigų.

Gyvai pravesta su svečiais „ragučių polka“ 
sukėlė gražaus jumoro. Šauni anglų teatro 
kapela linksmino svečius iki paryčių.

Koncertas anglų karininkams
III. 17 anglų karininkų klube buvo suruoš

tas specialus anglų karininkams koncertas 
Programą išpildė beveik tos pačios pajėgos, 
kaip ir ankgtyvesniame koncerte-baliuje, bū
tent: pianistas p. A. Kuprevičius, šokėja p-lė 
Vaitkūnaitė, stud. D. Vildovas ir Irisbruko 
taut, šokių grupė. Programą pradėjo gyvai ir, 
ypač tautiniai šokiai gana šiltai buvo sutikti. 
Tenka pastebėti, kad Lietuvos rytų kaimynas 
mėginęs sutrukdyti koncertą skaudžiai apsi
vylė.

Atžalynas želia
Lietuviai scenos meno mėgėjai vaidilos (ar

tistai) jau turi gana senas ir gražias tradici
jas, siekiančias net mūsų spaudos draudimo ir 
dar net senesnius laikus. Lietuviškais mėgėjų 
vaidinimais buvo žadinama mūsų tautos są
monė, visiems suprantama forma vaizdžiai 
aikštėn keliamos mūsų visuomenės negerovės. 
Pirmaisiais mūsų nepriklausomo gyvenimo 
metais scenos meno mėgėjų būrelių buvo ga
lima užtikti kiekviename didesniame Lietuvos 
miestelyje. Jų vaidinimai mūsų visuomenės 
buvo mėgiami ir gausiai lankomi. Iš vaidini
mų gautas pelnas dažniausia būdavo skiria
mas labdaros tikšlams. Iš lietuvių scenos me
no mėgėjų yra išaugę ir senesniosios kartos 
mūsų profesionalai vaidilos.

Mes savo tarpe turime nemažai profesiona
lų vaidilų, kurie susibūrę į vieną trupę galėtų 
sudaryti stiprų, darnų ir kūrybiškai pajėgų 
scenos meno kolektyvą. Deja, apie tai mes 
kol kas galime dar tik pasvajoti. O scenos 
meno mes esame išsiilgę. Tą mūsų kultūrinio 
gyvenimo spragą ryžifs kiek įstengdami, tai
syti scenos meno mėgėjai.

Jau gerokas bus pusmetis, kai Hanau Lie
tuvių Stovykloje susibūrė entuziastų jaunuo
lių būrelis, pasiryžęs vieną kitą scenos veikalą 
suvaidinti. Pradžiai pasirinko Kazio Binkio 
penkių veiksmų pjesę „Atžalynas“. Į talką re
žisieriumi pasikvietė aktorių Vytautą Valiuką. 
Dirbo daug, ryžtingai, su tikrai jaunuolišku 
entuziazmu. Premjera stovyklos visuomenės 
buvo taip pat entuziastingai sutikta. Jie davė 
maksimum to, kiek galima reikalauti iš pra
dedančių mėgėjų. Šis scenos meno mėgėjų 
būrelis pasivadino Hanau Uramos Kolektyvu 
„Atžalynas“. Šis kolektyvas su Kazio Binkio 
Atžalynu aplankė ir kaiminynes lietuvių sto
vyklas, kur taip pat buvo palankiai sutikti.

Šių metų balandžio 28 d., per Atvelykį, 
Hanau dramos kolektyvas „Atžalynas“ davė 
antrąją savo premjerą, suvaidindami A. Škė
mos vieno veiksmo pjesę „Vieną Vakarą“ ir

Pianisto p. A. Kuprevičiaus 
koncertas

III. 18 d. Austrų Studentų Sąjungos kul
tūrinės ref. kviečiamas p. A. Kuprevičius da
vė „Menzos“ Studentų namų salėje uždarą 
studentams koncertą. Buvo išpildyti Beetho
veno, Schumano, Schuberto ir kt. kūriniai. 
Ypač daug ovacijų susilaukė jo nuostabiai 
gražiai skambėjęs Schumanas.

Karšti katučiai neleido ilgai menininkui 
apleisti salę, nepakartojus ar nepapildžius 
naujais pluoštais.

Legalizuotas Studentų Sambūris
Anglų karinė valdžia leido veikti Graco 

lietuvių studentų sambūriui „Lithuania“. 
Sambūris, kaip ir įstatuose pabrėžta, nepoli
tinė organizacija, studentų kultūriniams rei
kalams tvarkyti. Tai pirmasis užsieniečių stu
dentų sambūris (iš lietuvių pusės, pirmoji or
ganizacija), kuri Austrijos anglų zonoje lega
lizuota. Dabartinis sambūrio pirm. stud, di- 
plom. B. Baranauskas (Graz, Schwimmschul-

' kai 88). s - /Stud. A. J.

Antano Gustaičio kaimo vaizdelį „Sekminių 
Vainikas“. Ši naujoji premjera jau mus lyg 
ir įgalina spręsti apie „Atžalyno“ pažangą.

A. Škėma savo veikaliuke „Vieną vakarą“ 
bando vaizduoti mūsų stovyklos gyventojo 
sunkią, net tragišką būklę (žinoma, ne me
džiaginę). Užsimojimas, be abejo, gražus, bet 
jo pastangos, vaičiūniškai tariant, tuščios. 
Autorius į sceną išveda menininką (o gal tik 
meno mėgėją) Algį Balutį, kurio žmona vo
kiečių nužudyta koncentracijos, stovykloje; 
Laimą, gaudančią vyrus (jai patinkančius ar
ba turtingus) ir pražudžiusią Balučio žmoną; 
spekuliantą Aleksandrą Knipaitį, nelaimingą 
senį, daug išgyvenusį per bombardavimus; ir 
įsigėrusį jaunuolį, kuriam, matyt, samagonas 
paskatina ilgėtis tėvynės ir “Lietuvoje paliktos 
merginos. Šių žmonių tarp saves niekas dau
giau nesieja, kaip tik jų noras pasipasakoti 
savo išgyvenimus. Jokios intrigos, jokio veiks
mo. Aiškus dalykas, kad taip subūdavotas 
veikalas negali būti vadinamas ne tik pjese, 
bet ir scenos vaizdeliu (tad jo pavadinimą 
pjese laikykime programos korektūros klai
da).

Tokį veikalą surežisuoti nelengva. Tačiau 
A. Škėmos režisoriaus būta gabesnio už A. 
Škėmą autorių, ir jis šį veikalą padarė sceno
je žiūrėtinu. . Algį Balutį vaidino A. Škėma 
aktorius. Jis jį suvaidino gabiai. Joks kitas 
šio dramos kolektyvo dalyvis to neįstengtų 
padaryti. Mūsų liaudies išmintis sako, kad 
gera audėja ir tvoroje išaudžia. A. Škėma 
parodė, kad gabus aktorius scenoje priverčia 
gyventi ir autoriaus negyvą personažą.

E. Vilutienė, vaidinusi Laimą, yra gana ga
bi scenos menui. Ji sugeba vidujinius išgyve
nimus perteikti žiūrovui be nereikalingo ske- 
ričiojimosi. Ji sugeba įsijausti į vaidinamąjį 
tipą.

V. Gruzdžiui, vaidinusiam spekuliantą 
Aleksandrą Knipaitį, atrodo, scena yra nesve- 

(Tęsinys 7 pusi.)

Albinas Maria Katiliškis

Nelaimė
(Tęsinys iš praėjusio Nr.)

Prie Romintos ėjo dideli mūšiai. Mes taip 
gi nebetikėjome greitu prasilaužimu. Ir vo
kiečiai užfrontyje pradėjo atsigauti. Kartais 
prasiverždavo pro debesis liūdna rudenio sau
lė ir nušviesdavo tamsius ir begalinius miš
kus. Aš stovėjau išnykusių juodvėšių žemės 
pakraštyje, Lietuvos pasienyje, ir mėlyni, 
dideli ir begaliniai tamsūs Suvalkų ir Au
gustavo miškai mėlynavo saulėje. O, taip arti, 
kaip ranka pasiekiamai. Didieji Tėvynės miš
kai! Ir už jų traukėsi dzūkų šilojai, ten taip 
netoli, už tų vilnijančių aukštumų srauni An
čia, Gnieda, Veisėjis, geltonas dzūkų smėlis. 
Ten ir toji mokykla,.^kur žengiau pirmus sa
varankumo žingsnius. Prieš daugelį metų... 
Viešpatie!...

O... Aš įsikibdavau kalno pušin, lyg spir- 
damasis pagundai, traukai — pasileisti pa
kalnėn ir eiti girių link. Prasimušti per ap
kasų linijas, pasiekti užnugarį, susirasti drau
gus, kuriems buvau skolingas pažadais ir tar
nauti Jai — Žemei...

Air... Aš stovėjau Lietuvos pasienyje, Jos 
pakraštyje... Ir aš negalėjau.

Mano širdis daužėsi garsiai ir trukčioda
ma. Ji plakė. Širdis, kaip švino prilietas 
svarstis. Aš turėjau susirasti žmoną. Ją at
gauti. Viską mesti ir jos ieškoti. Jau buvo 
patsai laikas. Aš buvau visko netekęs. Ab
soliučiai visko. Bet dar turėjau baisų ir neiš
matuojamą ilgesį. Jis grąžė mane kiaurai, jis, 
tartum raudona geležis, piautinai skėlė mano 
krūtinę. Aš bijojau pažvelgti veidrodėlin — 
mano akys žibėjo paklaikusiom švieselėm. Jos 
plėtėsi ir jų lėliukėse atsimušė mano lūkestis 
ir nerimas...

— Emilija, mano vienintele... — šnabž
dėjau moters vardą.

Aš žinojau, kur pasukčiau, jei iš karto at
itvertų kelias namo. Aš grįžčiau, aš privalė
jau grįžti ir susirasti ją. Aš sapnavau, o gal 

ir dienos marguliavo klaikių sapnų pynėmis. 
Bet juk nieko negalėjo jai atsitikti?... Wil
de?. .. Jis jai galėjo pagelbėti...

Vyručiai...
Nauja diena mane smaigstė adatomis. Kaž

kur, krūtinės duobelėje buvo tuštuma. Nak
ties gūdumoje aš spaudžiau įkaitusią galvą ir 
kandžiojau rankas, pašėlimo smaugiamas...

O Suvalkų ... girios mėlynavo ir ten griau
dė frontas ir už jo traukėsi gelsvas dzūkų 
smėlis...

Lapkričio pabaigoje, vogtu špyso dviračiu, 
prieš aušrą, pasileidau kelin. Kišenėje turė
jau skolintą liudijimą ir puskepalį duonos. 
Antros dienos vakare, jau stovėjau atsiskyri
mo vietoje. Asfaltas blizgėjo šaltu, metalo 
blizgesiu, tartum kaulus stingdanti pašaipa. 
Nejaugi likimas šaipėsi iš manęs?... Po per
kūnais?. .. Medžiuose šiūravo vėjas ir vielos 
cypė. Šalta, drėgna, svetima vakaro priete
ma ...

Koks buvau naivus manydamas, kad tik 
užteks ištrūkti iš mozūrų užkampio, grįžti čia 
ir viskas bus savo vietoje. Ir dabar nebežino
jau, kur sukti, nuo ko pradėti ir ko pasi
klausti ... *

Varnos skrido iš laukų. Mano rankos buvo 
sugrubusios ir akysl-karščiavo nuo vėjo ir ne
migos. Dangus buvo žemas ir ištisai pilkas, 
siaubingai vienodas, alksnio žievės spalvos, 
be pradžios ir galo. Ir visa žemeė iki nutrintų 
regračių ribų, tartum išsiliejusi riebalų dėmė, 
kurioje tirpo kaimai ir miškai. Tai buvo šalta, 
drėgna ir bespalvė dykuma, kurioje negali bū
ti oaziū ir apgaulingo miražų reginio. Ir tai 
buvo jūra, kurios sustingusios bangos buvo 
sulietos iš glitaus žemės dumblo. O aš buvau 
toks mažas, menkutis, nereikalingas ir nu
mestas. Ir išeiti iš tos nelemties, už jos kraš
to, neužteks amžiaus nei jėgų. Viskas ėjo 
prieš mane...

— Man reikėjo susirasti žmoną... Aš tu
riu atgauti ją — žmoną... Emiliją... Aš juk 
nesu niekam nusikaltęs, Viešpatie!... Kad ji 
būtų atimta iš manęs, žmona, vienintelė... — 
nesąmoningai lūžo perdžiūvusios lūpos. 

Tai buvo kažkas panašaus į baimę pakly
dusio vaiko, gal būt, į skęstančiojo siaubą. Aš 
nežinau... Temo. Jau gal buvo sutemę. Aš 
tebestovėjau. Aš norėjau griūti ir užmigti. 
Naktis?... Gal naktis ant miego sparnų at
neštų spindulį, kuris perkeltų užkritusį ne
vilties valktį...

— Man reikia ją surasti... — kartojau ir 
norėjau, kad išgirstų kas nors. Nors tie ap
mirę pakelio medžiai. Ak, jie matė ją...

Tarsi klimpdamas ryjančio smėlio pusnyse, 
pasiekiau pirmąjį kiemą ir pasibeldžiau. Aš 
laukiau, kad mane pavarys ir iškeikę užtrenks 
duris. Bet ten gyveno dvi moterys, išsiilgusios 
savo vyrų, savo žuvusių vyrų ir mane paval
gydino ir pasiūlė nakvynė. Ką aš kalbėjau?. . 
Veidai atrodė migloti, atitolę, sunkiai susi
gaudžiau vokiškuose žodžiuose, jie ėjo tartum 
iš kito kambario. Ar aš esąs kareivis?... Ar 
aš kareivis?... Kas aš buvau?... Ne... Aš 
ieškojau žmonos. Kūestrin ... Vienas žodis iš 
senos dainelės posmo. Jos girdėjusios, kad 
moterys kareivių yra išvežtos ten. Kūestrin. 
Iš kur jos tai sužinojo?... Ak. .<. -Pro čia pra
plaukė minios pabėgėlių. Tos gerosios moterys 
nieko negalėjo pasakyti. Gal būt Kūestrin?...

Man pavyko nusipirkti bilietą. Aš buvau 
nusiprausęs ir nusiskutęs. Vakarykštis silp
numas dingo. Kaip aš galėjau pasiduoti nusi
minimui, kai toks didelis uždavinys stovėjo 
prieš mane? Juk aš buvau jaunas, po velnių, 
ir aš turėjau .eiti prieš vėją ir lemties Užgai
das! Juk aš nebuvau jos nustojęs, man tik 
reikėjo ją susirasti. Ir tada aš taip lengvai 
nesiduosiu mėtomas ...

Kūestrin... Aš ten atsidūriau. <Plavinėjau 
miesto gatvėmis. Kas galėjo žinoti, kur ran
dasi tokios moterys ir vaikai?... Pernakvojau 
prie stoties kažkokio bunkerio kamputyje. 
Burnoje buvo kartu. Vanduo turėjo ypatingą 
skonį, primenantį ambulatorijos dėžės kvapą. 
Kišenėje išverčiau trupinius ir radau keletą 
sumintų nuorūkų. Ir lietuviški žodžiai gat
vėje man nuskambėjo mielu, savosios bažny
čios varpu. Moterys ėjo su pintinėmis. Viena 
buvo iš mūsų kolonos. Taip, ji pažinojo mano

žmoną ir mane. Mes radome ir daugiau ben
drų pažįstamų. Ar aš jos nepažįstąs? Ak, aš 
pamačiau, kaip buvau nutolęs nuo gyvenimo, 
mylėdamas savo žmoną ir nesidomėdamas ki
tomis moterimis. Aš stovėjau tikram kelyje. 
Jų nedaug čia likę. Kitos išvykusios į Rei- 
chenbergą ir d. kitur. O ji?... Pažįstamoji 
purtė galvą.

— Žinote, jums reiktų susirasti Wilde... 
Wilde, mūsų apkrities sonderfuererį...

— Ponia, ką jūs žinote apie jį?... — karš
tai griebiau moteriškės ranką.

— Ak, aš jį mačiau keletą kartų mieste...
— Tai jis kur nors netoli?... Aš dažnai jį 

turėjau galvoje... Kiek žinau, juo galima pa
sitikėti?. .. Kaip žmogumi? ..

Moteris maigė batuko galu akmenėlį.
— Kaip žmogumi?... Pone, jūs žinote vo

kiečius. ..
— Na, taip... Bet jį matėte sakote?... — 

klausiau.
— Kiek žinau, prie Oderio ruošiami įtvir

tinimai ir Wilde yra prižiūrėtoju ar kokiu ten 
vadu... -

— O.... O žmonos ar kartais nematėtė?... 
Iš viso nuo to laiko?...

Moterys susižvalgė ir viena, lyg delsdama, 
pridūrė:

— Ne... Bet dėl viso ko nuvykite ten...
Man pasakė vardą kaimo, kurio šiandien 

nebeprisimenu...
Aš buvau kelyje. Dieve brangus... Mano 

širdis plakė smarkia? ir nelygiai, tartum at
sitrenkdama į krūtinės ląstą. Kad neužmirš
čiau, kartojau vietovės vardą ir jis maišėsi 
su jos vardu. Iš čia netoli. Wilde?... Vienu 
metu atsiminiau smulkmenėlę iš moterų po
kalbio ir pagalvojau, kad jos man nepasakė 
dar kai ko...

. Kaimą suradau... Sunkiai laikiausi ant 
kojų. Neverta minėti smulkmenų kelyje — 
aš tuo tada nesirūpinau. Aš ėjau kaip luna
tikas, įsmeigęs akis vienan taškan. Surasti 
žmoną... Bičiuliai!... Koks tai pasiutęs da
lykas! Aš buvau apsemtas jausmų, kuriems 
apibūdinti nerasčiau žodžių. Ir tai plaukė iš 

(kiekvienos ląstelės ir visumoje sudarė ap-
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Mirė. Verkti ar džiaugtis?
Pagaliau Ženevos Tautų Sąjungos jau se

niai nebegyvas kūnas ir formaliai mirė. Sis 
„liūdnas faktas“ pasaulio spaudoje nebesukė- 
lė didesnio susidomėjimo. Vos tik kukliai bu
vo atžymėtas. O vis dėlto prie „vėlionies* 
kapo kyla labai opus rimtas klausimas: (vaiz- • 
džiai tariant) ar reikia džiaugtis ar verkti, Į 
kad ji mirė? Tiesa, T. S. (taip sutrumpintai ; 
ją vadinsiu) pasauliui laimės neatnešė. T. S. 
pagaliau paskandino žmoniją antrojo pasau
linio karo kraujuose ir ašarose. Tai gal ir 
gerai, kad ji mirė? Bet didelio džiaugsmo iš 
to dar nėra. Ar negali tokia pat liga susirgti 
(ir panašiai mirti) greta jos kapo užgimusi 
JTO (Jungtinių Tautų Organizaciją)? Va čia 
tai kyla neramios mintys.

Kodėl gi mirė T. S.?
Čia galima priskaičiuoti keletą priežasčių. 

Dauguma iškelia, kaip pačią svarbiausiąją jos 
silpnybę, tai kad joje iš pat pradžių nedaly
vavo dvi labai galingos valstybės: US ir So
vietai (Pastarieji vėliau įstojo, bet paskui bu
vo vėl prašalinti). Antra T. S. silpnybė bu
vusi ta, kad gęeta jos buvo dar vienas orga
nas, kuris sprendė labiau opius pasaulio poli
tikos klausimus (ir Vilniaus klausimą). Tai 
vadinama Ambasadorių konferencija. Tas 
faktas taip pat labai palaužęs T. S. orumą. 
Pagaliau T. S. nesiskaitė su realia pasaulio 
valstybių pajėga, manydama viską atsiekti 

'gražiais žodžiais, kilniais nutarimais. Tad ir 
matome, kad po 1918 metų prasidėjo konfe
rencijų ir suvažiavimų era, užsibaigusi pačia 
didžiausia pasaulio „konferencija“ — karo 
lauke su tankais ir bombonešiais.

Labai pamokančią nuomonę tuo pačiu rei
kalu yra pareiškęs žymus ir angių pasaulio 
labai mėgiamas istorikas

U. G. Wells 
savo knygoje pavadintoje “A Short History 
of the World“. Įsidėmėtina, kad ši jo knyga 
buvo išleista 1923 metais, t. y., visai neilgai 
trukus po T. S. užgimimo, tuo laiku, kai pa
saulio entuziazmas Zeneviškei T. S. buvo dar 
neatslūgęs. Sis autorius štai kaip dėl T. S. 
pasisako:

„... Ji gimė per anksti ir gimdant buvo 
sužalota. Dėl savo nepraktiškos konsti
tucijos ir aprėžtos galios ji, iš tikrųjų, 
pasidarė kliūtimi tame kelyje, kurs ve
da i tikrą tarptautinių santykių reorga
nizavimą Problemą būtų aiškesnė, jei 
Tautų Sąjunga iš viso neegzistuotų ...“

Vadinasi, jau ir anais laikais buvo žmonių, 
kurie ateitį numatė ir viešai tą pareiškė. Bet 
tai buvo, taip sakyti, „pesimizmo“ skleidimas. 
Į tokias kritiškas pastabas tada buvo žiūrėta, 
kaip į didelio, pasaulinės ir amžinos taikos 
kūrimo darbo ardymą. Reikia prisiminti, kad 
T. S. idėja gimė nelengvai, o jos „krikštynos“ 
buvo lydimos nepaprastomis ovacijomis.

Kodėl ir kur gimė T. S. idėja?
US pirmojo pasaulinio karo eigoje įsitiki

no, kad joms to karo išvengti nebebus galima, 
kad vėliau ar anksčiau teks stoti vokiečių 
priešų pusėje. Tuo laiku buvęs kilnusis Ame
rikos prezidentas 

Woodrow Wilson
(dar prieš Amerikos įstojimą į karą) 1916 m. 
gegužės mėn. pirmutinis pasakė tokius žo
džius:

„... Ar mes (suprask — amerikiečiai) 
norime ar nenorime,-bet mes esame vi- 

[ so pasaulio gyvenimo dalyviai. Visų 
I tautų interesai yra taip pat ir mūsų in

teresai. Visa, kas liečia pasaulį, yra taip 
pat ir mūsų reikalas. Aš esu tikras, 
kad aš reiškiu amerikiečių tautos nuo
monę, jei aš sakau, kad US nori būti 
tautų susijungimo nariu“...

Tačiau tai buvo dar ne visos Wilsono svajo
nės. Jis šaukė amerikiečius į karą ne vien 
tam, kad nugalėjus vokiečius, bet svarbiausia 
tam, kad sukūrus, laisvų tautų, taikingą ir 
laimingą pasaulį. Tuo tikslu jis reikalavo, 
kad sekanti po karo taika būtų:

1) be nugalėtojų (kaip lygus su lygiais),
2) su laisvu tautų apsisprendimu.

Šitos Wilsono idėjos sužavėjo pasaulį. Jos pa
traukė ne tik vokiečių priešus, bet ir- vokie
čių draugus, štai ką sako apie jas žymus pro- 
Vokietijos propagandos šulas Georg Sylvester 
Viereck:

„... Wilsono 14 punktų buvo trimito bal
sas, sunaikinęs centrinių valstybių įsi
tvirtinimus". ..

To laiko Bulgarijos ministeris pirmininkas 
(Bulgarija buvo vokiečių pusėje) taip pa
reiškė:

„... Aš laikau, kad prezidento Wilsono 
idėjos yrat baisesnis ginklas prieš cen
trines valstybes negu kąro prajėgos“... 

Dar vaizdžiau ir stipriau aprašinėja Euro
pos entuziazmą ir neribotą pasitikėjimą Pre
zidentu Wilsonu Dr. Dillon savo knygoje “The 
Peace Conference“ (išleista Londone 1919 me
tais). Va kaip jis sako:

„... Vos tik prezidentas (Wilson) įkėlė 
koją į jos krantus, ji (suprask — Euro
pa) pasidarė jam it gatavas molis me
niškiems puodams lipinti. Niekada prieš 
tai tautos nebuvo taip aistringai pasi- 
ryžusios sekti paskui savo Mozę, ve
dantį į pažadėtąją žemę, kur karai drau
džiami, blokados nežinomos. Jis buvo 
tokių minčių vyriausias įkvėpėjas. 
Prancūzijoje žmonės lenkėsi prieš jį su 
nepaprasta pagarba ir meile. Paryžiaus 

x darbininkų vadai man sakė, kad jie ne
gali sulaikyti džiaugsmo ašaras jį (pre
zidentą) pamatę, o jų draugai eitų per 
ugnį ir vandenį, padėdami realizuoti jo 
kilnius planus. Italijos darbo klasei jo 
balsas virto dangišku balsu, nuo kurio 
atsinaujina žemė. Vokiečiai žiūrėjo į jį 
ir jo doktriną, kaip į jų gelbėjimosi val
telę. Austrijoje vien jo vardas stačiai 
stebuklus darė. Jis buvo balzamas ken
čiantiems ir paguoda vargstantiems ...“ 

Tad toks buvo pasitikėjimas Wilsonu, jo idė
jomis ir darbais. O vis dėlto viskas žlugo, 
pasaulis paskendo kraujuose ir Rooseweltas 
turėjo pradėti vėl viską iš pradžių.

Kas gi sužalojo Wilsono kūrinį?
Pats to kūrėjo kraštas US padarė tam rin-

tą pradžią. Tuo laiku, kai Wilsonas apgaub
tas apaštališkos aureolės jau svajojo apie ga
lutiną savo kūrybos apvainikavimą, Ameri
koje kilo senatoriaus

Henry Cabot Lodge 
puoselėjamos jėgos prieš Wilsoną, prieš jo idė
jas, prieš Tautų Sąjungą ir už Amerikos izo
liaciją. Wilsonas bandė nepasiduoti, bandė, 
nors ir sirgdamas apeliuoti stačiai netarpiškai 
į amerikiečių sąmonę ir jausmus. Jis pats 
asmeniškai leidosi į kelionę po Ameriką su 
prakalbomis, gindamas TautQ Sąjungos įdėją. 
Jo pirmieji žygiai buvo Columbus, Ohio. Vė
liau St. Louis, Des Moines, Omaha, Sioux 
Falls, San Francisco ir dešimtys kitų didesnių 
miestų ir miestelių. Paskutinis jo šauksmas 
praskambėjo Pueblo ir jėgos jį apleido — su
sirgo. Nuo to jau niekad pakankamai nebeat
sigavo, nebegalėjo tęsti savo misijos ir... ga
lutinai pralaimėjo. Jo priešai

apšaukė Tautų Sąjungą 
britų įrankiu, bolševikų padaru, monarchistų 
sąjunga ir het popiežiaus kontroliuojama or
ganizacija. Wilsono įpėdinis piezidentas Har
ding buvo taip pat didelis Tautų Sąjungos 
priešas. Kadangi Tautų Sąjungos įkūrimas 
buvo Versaillio dalis, tai US tos sutarties ne- 
paširašė. 1921 metų gruodžio 18 d., vadovau
jant minėtam senatoriui Lodge pritarė sepe- • 
ratinei su Vokietija taikai.

Dabar klausimas: o jeigu US būtų dalyva
vusi Tautų Sąjungoje iš pat pradžių, ar būtų 
T. S. pasiekusi geresnių rezultatų? Atrodo, 
kad ne. Vienas narys negalėjo ir ateityje ne
galės nulemti. Juk Tautų Sąjungoje vėliau 
dalyvavo ir Sovietai ir Vokietija. Tai pat Ja
ponija ir Italija. O kokie to viso rezultatai? 
Susidarė visiems žinomos situacijos. Vieni pa
tys išėjo, kitus pašalinio ir pagaliau atsitiko 
tai, kas atsitiko. Tautų Sąjunga posėdžiavo, 
kalbėjo, net jaudinosi, o -„realius“ reikalus at
likinėjo didžiosios valstybės atskirai, įvairiose 
viešosiose ir slaptose konferencijose. Tokiems 
reikalams atlikti dažnai buvo panaudojami ir 
Tautų Sąjungos užkulisiai. Tuo būdu geriau
siai būdavo užmaskuojami įvairūs anų laikų 
didžiųjų susitikimai. Tad ir norisi daryti iš
vadą, kad

tarptautinių organizacijų sėkmingumas 
ne tiek priklauso nuo jų konstitucijos ir nuo 
to, ar viena bei kita (kad ir labai didelė) vals
tybė joje dalyvauja, kiek nuo to, kokiais prin
cipais tos didžiosios valstybės nori kurti pa
saulio santvarką ir jo ateities gerbūvį. Ir čia 
visai nesvarbu (kaip praktika parodė), kokie 
principai viešai deklaruojami. Svarbu, 
kokiais principais faktinai vadovaujamasi.

Ramiai įsižiūrėję į tarptautinės politikos 
įvykius po šio karo, randame daug džiugi
nančios pažangos į gerąją — į demokratiškai 
teisingąją pusę. Taip sakydamas aš neturiu 
galvoje tų visų chartų ir kitų gražių deklama
cijų apie tautų laisvę, jų nevaržomą apsi
sprendimą ir pan. Gražesnių šūkių kaip pre
zidento Wilsono vargiai ar kas galėtų besu- 
galvoti: O vis dėlto ir po Wilsono eros, po 
Tautų Sąjungos įkūrimo, tas pats H. G. Wells 

[turėjo pagrindo ir drąsos tarti šiuos prana
šingus žodžius:

„... jeigu didysis karas (suprask, pirma- 
I sis pasaulinis karas) nebūtų kilęs tokia 

forma, kokia jis kilo — ji būtų kilęs 
kita forma — lygiai kaip yra tikras da
lykas, kad po 20 ar metų kils dar bai
sesnis karas, jeigu nebus politinės vie
nybės, kuri jį sutrukdytų“... (cituota iš 
“A Short History of the World“).

Taigi, kas skaito, o ypačiai kas rašo' isto
riją, tas žino, kad gražiais žodžiais nesukuria
ma taika. Tad džiuginančiais reiškiniais aš 
laikau ne tą gausybę žodžių, kurių ir po šito 
karo nesigaili nei spauda nei diplomatai.

Džiugūs reiškiniai yra tai, kad dabar net 
labai opūs, labai aktualūs politikos klausimai 
(net ir konfliktų pobūdžio)

viešai diskutuojami
ir nevengiama net „dramatiškų“ scenų (Tiek 
Londone tiek New Yorke per Saugumo Tary
bos posėdžius). Tai labai „auklėjančiai“ vei
kia. Džiuginančiais reiškiniais reikia laikyti 
ir tokių argunyntų (tiesos gynimo reikalui) pa
ruošimą, kokie yra pranešti tokioje ..Die Neue 
Zeitung“ (33 Nr.) trumpoje žinutėje:

„Prezidentas Trumanas pasirašė įstaty
mą, kad taikos meto laivyno įgula pa
keliama iš 232.000 į 500.000 vyrų skai
čių, o desantininkų skaičius padidina
mas iš 64.400 iki 100.000 žmonių.“

Taigi atrodo, kad Tautų Sąiungos naiviškumo 
nebenorima kartoti.

Nauja dvasia ir ryžtingumas praskambėjo 
ir Niurnbergo proceso pradžioje pasakytoje 
Robert H. Jackson kalboje, kur jis, be kita 
ko, pareiškė:

„... Leiskite man aiškiai pasisakyti: šis 
įstatymas, tiesa, pirmiausia bus pritai
kintas vokiečių užpuolikams. Tačiau jis 
palies ir turi paliesti kiekvieną užpuo
li kę tautą, neišskiriant ir tų, kurie čia 
dabar už teismo stalo sėdi“. .

Tai vis džiuginą ir optimizmą kelią reiškiniai.
Tačiau atsiradimas slaptų Saugumo Tary

bos posėdžių, slaptų konferencijų ar net gi pas
laptingų trijų „didžiųjų“ susitikimų gan vaiz
džiai pradeda priminti vėlionies T. S. laikus. 
Jei tokie slapti susitikimai buvo pateisinami ir 
net gi būtini karo metu, tai taikos metu jie 
tik be reikalo kelia nerimą ir jau jokiu būdu 
neprisideda prie ramių bei taikingų nuotaikų 
sudarymo. Žinoma, visi supranta, kad tokio 
sunkaus ir opaus darbo (taikos kūrimo) pra
džioje gali pasitaikyti ir nukrypimų. Gali būt 
pateisinamas vieno ar kito (kad ir labai sku
baus) klausimo sprendimo uždelsimas. Bet 
per ilgas vengimas ne tik spręsti, bet ir kelti 
opius klausimus gali labai pažeisti orumą bei 
pasitikėjimą naujos tarptautinės institucijos 
pajėgumu.

Tąd stovėdami prie mirusios Tautų Sąjun
gos kapo, atrodo, neturime pagrindo nei verk
ti nei džiaugtis. Vieną dalyką, bet gi turime 
visi daryti: dėti pastangas, kad nebūtų pasau
lyje kartojamos tos klaidos, kurių nemažai 
padarė T. S. ir įvairavo žmoniją i antrą pa
saulinį karą.

čiuopiamą, keistai formavusį lydinį. Ir jis 
buvo sunkus kaip gyvsidabris. Man nurodė 
namus, bet buvo pasakyta, kad fuereris grįš 
tik vakare. Aš jau buvau bepradedąs tikėti 
savo pasisekimu. Kelyje man visur puikiau
siai vyko. Kad ir nekaip atrodžiau, bet ne
buvau sulaikytas ir nesukėliau įtarimo. Kas 
ten bebūtų, tas žmogus mane nukreips tin
kama kryptimi. Jis gi minėjo globą ir para
mą tuo metu, kai mus išskyrė...

Bet žiūrėkite!... Na, jūs tuojau išgirsite, 
kad esama reiškinių, kurių negalima įsprausti 
į jokius skliaustus, duoti jiems pavidalą. AŠ 
negalėjau nusikratyti vaizdu, paskutiniu nu
tolimo akimirksniu — vokietis stovėjo prie 
skurdaus mūsų vežimėlio, aukštas ir status 
kaip grėsmės stulpas, kaip mano laimės šešė
lis...

Vėlus vakaras... Kaimo gyvenimas rimo. 
Kaimo, paversto kareivių, darbininkų ir ver
gų stovykla. Aš slankiojau apie namus ir ma
čiau šviesos ruoželius pro uždangstytus lan
gus. Mano ranka drebėjo beldžiantis į duris.

Virtuvėje sėdėjo išsižergęs, apysenis ka
reivis, užsmukusia ant akių kepure. Aš anks
čiau kreipiausi tuo reikalu. Jis mostelėjo du
rų link...

— Herein...
Aš žengiau kelis žingsnius apytamsiu 

prieškambariu. Rausvos šviesos ruožas plau
kė iš kambario gilumos. Ten sėdėjo Wilde 
ir...

— Emilija!...
Aš atsišliejau sienos. Prisiekiu!... Čia jos 

nesitikėjau sutikti. Ar jums neatrodys, kad 
tai ypatingai laimingas atsitikimas, kad vy
kęs mano ieškojimo ir troškimų įsikūnijimas. 
Aš pajutau nelaimę...

Ji sėdėjo sofoje ir jis Šalia, išsivilkęs, ru
dais, atsegiotais marškiniais, pro kuriuos ma
tėsi apžėlusi krūtinė. Aukšta jo kakta bliz
gėjo skaisčiu raudonumu. Jie sėdėjo prie gau
saus valgiais ir gėrimais stalo.

— Emilija!...
Vyras atsistojo ir žengė. Jo ūgis grėsmin

gai dominavo visam kambariui. O aš toksai |

Į menkas, tartum, ir nuskurdęs. Aš žiūrėjau j 
moterį. Ji pasikreipė šonan, mėgino atsistoti,

I bet tas jai nepavyko. Jos veidas pasidarė dė
mėtas. Jos lakuoti nagai blizgėjo rausvai, 
kaip kambario šviesa. Ji tebelaikė smilkstan
čią cigaretę, kurios galas buvo skaisčiai rau
donas nuo lūpų karmino. Viskas raudona — 
perbėgo nejučiomis trumpa, kaip kvėptelėji
mas mintis...

— Kas jūs?... — klausė Wilde iš aukšto.
— Aš?... Tai mano žmona ...
— Iš kur jūs ir ko jurps reikia?... — ne

pakeldamas balso klausė rudmarškinis.
— Ko man reikia?... Aš ieškau žmonos ... 

Tą jūs gerai žinote...
— Ar jūs turite atostogų liudijimą?...
— Taip... Ne... Man nereikia jokių liu

dijimų ... Emilija, ką reiškia tavo elgesys?... 
Aš husigręžiau nuo vokiečio.

Jos išdažytos lūpos keistai išslkreipė. Wil
de žengė arčiau ir grabaliojo degtukų.

— Kas jums leido čia įeiti?... Jūs pabė
gote iš kariuomenės!... Ar žinote, ką tai reiš
kia?. .. Marš!...

Tada manyje kažkas atsikabino ir nutrū
ko. Kambarys sukosi. Gal perdaug buvau iš
badėjęs ir mane veikė apkrautas stalas?... 
Nežinau...

— Raus, raus!... — rėkė prūsas, eidamas 
vis artyn.

Žinoma, aš pasikarščiavau. Kraujas virė 
ir garavo ...

Viešpatie!. Ar tai nebuvo mano teisė ir 
nuosavybė?—. Aš puoliau prie stalo ir grie
biau butelį už kaklo. Tikslus smūgis turėjo 
atsitrenkti į raudonai blizgančią, praplikusią 
kaktą. Jis atšoko kliudytas į petį. Mes susi
kabinome. Virto kėdės, žvangėjo stiklai. Mes 
šniokštėmė, ieškodami vienas kito gerklės. 
Moteris klykė. Aš nežinau, kurio ji gailėjosi. 
Staiga pasijutau Sugriebtas už plaukų Mano 
galvą iš užpakalio rietė žemyn. Aš buvau per
mestas ir jutau smūgius į galvą, į šonus ir vi
sur. Viskas gaudė ir sukosi...

— Rudolfai!...
Mano vargšė galva šokinėjo ant grindų 

nuo taiklių bato trinktelėjimų ... Kažikas kal
bėjo, keikėsi... Kambaryje... Už sienų...

Kvaila istorija, turiu pasakyti... Aš bu
vau pametęs laiko nuovoka. Gal po savaitės, 
gal vėliau, bet žemė jau-buvo sukaustyta šal
čio — važiavau prekiniame vagone. Stipri 
sargyba davė save pajusti visur. Visokio am
žiaus, visokiais veidais, sugrūsti vyrai klausi
nėjo, kas taip švariai mane sudirbęs ir kas aš, 
kad atsidūręs tarp kareivių?... Kur link va
žiavau?. .. Vagonai girgždėjo, trankėsi. Mes 
vartėmės spausdami vienas kitą. Ešalonas 
stovėdavo stotyse parą ir vėl klegėjo ratai. 
Vieną kartą mus apmėtė duonos gabalais. 
Mes prašėme vandens. Traukinys judėjo, sto
vėjo stotyse, manevravo ir vėl stūmėsi pir
myn. Kiek jau dienų buvo praėję?... Į ry
tus?. .. Nejaugi mes pravažiavome ugnies li
nijas ir riedame vis tolyn į nežinomų kraštų 
gelmes?... Kažkas neįtikėtina. Kelionė... Na, 
gerai, kad mes neskubame, mes dar pasisotin
sime tais pyragais. Samprotavo kažkas. Straf- 
kompanle...

Aš skendau snaudulyje. Aš buvau operuo
jamas stiprioje narkozo įtakoje. Kažin kas, 
kažin kur yra buvę... Labai senai?... Senai 
be galo ... Kažin kas yra buvę praeityje. Be
rods ... Aš buvau lengvas, kaip vasaros pū
kas. Aš neradau jokios minties galvoje. To
kia tuštuma, kad jai užpildyti nebūtų užtekę 
visų pakelės miestų ir miškų. Pasaulis bėgo 
pro vagono plyšį. Ir jis stovėjo mums stovint 
stotyse. Aš jau buvau labai toli. Kam tos 
aštrios sargybos?... Aš niekur nebėgsiu... 
O gal aš labai baisus ir brangus?... Ne... Aš 
nieko nebeturėjau. Kas buvo įvykę?... Na 
po galais, iš tikrųjų?... Man nebebuvo dėl ko 
nors sielotis, graužtis ir galvoti. . Aš buvau 
lengvas, tuščias, bevertis... Aš buvau prara
dęs, aš buvau prarastas ir mano vardo nebe
buvo gyvo...

Kelionės gale išryškėjo vienas žodis. Kas 
valanda jis keitėsi ir aš niekaip negalėjau jo 
apipavidalinti. Tai, ko aš purčiausi visais lai
kais, su kuo ne nenorėjau niekad sutikti, ko 
neprileidau savo artumon... Nelaimė... Tik

aš nesuvokiau, ką nelaimė ištiko: mane ar 
tuos, kurie manęs neteko...

Nieko įdomaus... Ar man toliau pasako
ti?. .. Toji liūdna nuobodulio istorija... AŠ 
jau pasakiau, ką norėjau, išryškindamas kai 
kurias smulkmenėles...

Iš vagono lipome po vieną ir ėjome pro 
eiles smagių vyrukų, su žaibais juodose apy
kaklėse. Kiekvienas Jų stengėsi užkabinti tai 
kumštimi, tai lazda. Paskui ėjome ir ėjome, 
iš pradžių keliais, paskui laukais ir atkalnė
mis. Čia buvo linijos. Į mus'žiūrėjo lenkiško 
kaimo trobelės. Ir abejingi kareivių veidai. 
Čia pat, už tų žemėn susmegusių lūšnų, blan
džioje sutemoje, trumpomis serijomis terškė 
kulkosvaidis. Storai ir vaiduokliškai dvigu
bino miškas tuos aidus, tartum priešas būtų 
atsakinėjęs nuostabiai tiksliai, tik stambes
niais šūviais...

— Už ką tu?... — klausė vyriausias.
— Nežinau...
Už nežinojimą gavau ausų. Šefas rėkė, kad 

mes visi esame kanalijos, apsimetėliai ir neno
rime kariauti už pergalę. Jis sklaidė popierė
lius ir pasakė:

— Čia yra Strafkompanie. Už dezertiravi- 
mą aštuonios savaitės. Po to būsi grąžintas 
į savo dalinį...

Apdalino po antklodę, po kastuvą ir kirką 
ant dviejų. Šefas nė nemanė gaišti, su mumis 
plepėdamas. Aš be to gavau suplyšusią žan
darmerijos milinę, ruda apikakle ir tanko-' 
galiais...

Viskas rėmėsi darbu. Mes turėjome at
siimti už sugaištą laiką. Už linijų, tarpe, me
keno žemėj, už apkasų, už vielų raizginių ka
sėme ir kirtome (šalusi molį. Mes ritinome 
milžiniškus sienojus ir akmenis, kaip lagen- 
dariniai pilių statytojaį. Prižiūrėtojai ant šau
tuvų turėjo durtuvus ir lazdas parankiui. 
Kažkaip maža keiksmų girdėjosi. Čia vyravo 
darbo atmosfera ir žodį pavadavo lazda. Mus 
daužė visur ir visada. Mes dirbome naktimis. 
Mes gavome tris kart mežesnį davinį, mes 
negalėjome rūkyti, šildytis prie ugnies. Su 
kuo nors kalbėtis buvo užginta. Ir ypatingi 
lazdos smūgiai...
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• Naujieji internacionalai
Iki šiol mūsų ausiai buvo įprastas Komin- 

temas, arba komunistinis internacionalas. Kaip 
žinoma, jo oficialus likimas buvo paaukuotas 
situacijų įkarštyje šio karo eigoje. Pasibaigus 
šiam karui išorinėmis ginklų ir lėktuvų for
momis, pasauly yra prasidėjęs naujas idėjinis 
kristalizavimasis. Dabartinę pasaulio politi
kos situaciją galima charakterizuoti kaip pas
tangas užimti idėjinio pobūdžio pozicijas, iš 
kurių jau prasidėtų tikrasis esminių pasauli
nės politikos reikalų sprendimas. Kol tos po
zicijos nėra galutinai iškovotos, kol idėjinių 
pasaulio jėgų grupavimas nėra užbaigtas, tol į 
bet kokią staigmeną normalioj šių dienų pa
saulio politikoj reikėtų žiūrėti kaip į nenatū
raliausią reiškinį. Tokios staigmenos galimy
bė yra labai problematiška ir mums jos švie
soj savo likimu spekuliuoti netenka, bent ar
timiausiu laiku. Europos tautos, kad ir ne 
visos, yra apsisprendusios už anglosaksiškai 
suprastą demokratiją.

Pačioj anglosaksų visuomenėje, ypač Ang
lijoj, demokratijos supratimas mažais niuan
sais skiriasi tarp kairiojo ir dešiniojo bloko. 
Kitose Europos tautose pastebimas tas pats 
reiškinys. Todėl ir tautų viduje yra šiuo me
tu įspūdingas ir aktyvus blokavimasis idėji
niais pagrindais. Kol tas blokavimasis nebus 
užbaigtas, nebus užbaigtas ir tų tautų įsiri- 
kiavimas į pasaulinius besikristalizuojančius 
ideologinius blokus.

Tokios neaiškios padėties šviesoj tebėra ir 
Prancūzija, kurios veidas ta prasme išaiškės 
tik po sekančių rinkimų birželio 2 d. Šitie 
rinkimai yra iš esmės svarbūs Europos vei
dui ir tolimesnei pasaulinės politikos ir pa
saulinio ideologinio susikristalizavimo raidai.

Prancūzijos kaimynė — Ispanija, kuri kai
rioje) pasaulinio bloko yra laikoma fašistinės 
diktatūros šalimi, taip pat nėra laisva nuo 
idėjinių vidaus išsiaiškinimų. Ten yra trys 
idealistiniai blokai: dabartinis falangistų, mo- 
narchistinis ir kairysis — kraštutinio istorinio 
socializmo. Vakarų (anglosaksų) demokrati
jos savo laikymusi duoda pasauliui suprasti, 
kad Franco rėžimas šiuo metu gali šį Europos 
kampelį apsaugoti nuo didelės karo nelaimės, 
nes katastrofinio pobūdžio lūžimai ir pervers
mai čia paliestų visų pasaulinių ideologinių 
blokų interesus ir iš Ispanijos liktų tyrai ir 
oazės, o taip gi tų interesų susikirtimas turė
tų paankstintas pasėkas ir viso pasaulio rei
kaluose. Anglosaksų demokratijos reikalų ne
nori prie to per anksti privesti, mažiausiai 
tol, kol Europos tautų viduje ideologiniai su- 
sikristalizavimai nėra baigti ir kol nėra iš
ryškėjęs susigrupavimas pasaulinėmis ideolo
gijomis.

Neaiškumų,-ta prasme, pilni tebėra ir Bal
kanai. Ten veidas ryškėja labiau dekoraty
vinių pastangų fone, nes santykiai, kurie ten 
viešpatauja, nėra laisvi nuo atkaklios ir įky
rios režisūros iš pusės tų blokų, kurie- Balka
nus laiko savo interesų sfera ir kurie tebe- 
spekulioja vad. Panslavizmo sąjūdžiu. Bal
kanų tautų viduje ideologinis susiblokavimas 
dėl tų pačių priežasčių taipgi tebėra neužbaig
toj stadijoj. Prie to reikia pastebėti, kad ten

Betono blokai, surūdijusių, šiurpiai spy
gliuotų vielų ritiniai, akmenys, įšalusi -žemė 
— ėjo per kruvinas mūsų rankas.. Frontas 
tylėjo. Tai buvo vadinama ramybė. Pozicinis 
karas — aiškino. Bet neilgai — raminosi kai 
kuris. Bus privežta medžiagų ir susiūbuos. 
Mes girdėjome skambius, rusiškus keiksmus ir 
dainą. Smagūs rusiški vyrukai kvietė mus 
ateiti. Kartais jie patys ateidavo ir apmėty
davo mus granatomis, nusivesdami keletą pas 
save. Ausis lengvai priprato prie kulkosvai
džio ir automatinio šautuvo parpimo. Vieti
nio puolimo ir artilerijos mušimo atveju, ka
reiviai krisdavo į duobes — mes galėjome 
gulti žemės paviršiuje. Kad buvo Kalėdos, aš 
sužinojau per Naujus Metus. Kad buvo pa
saulis, gyvenimas, atskiras ir savitas žmogaus 
buities apsireiškimas?... Kaip tai suprasti?... 
Aštuonios savaitės. Strafkompanie ...

Ar laikas sustojo?... Ne, jis buvo reika
lingas medžiagų pritraukimui. Vieną apyaušrį 
viskas susimaišė. Sviediniai krito tankiai, 
tiksliai, krūvomis. Daug lėktuvų skrido pa
žeme, skrido išilgai linijų. Tarškė, kaukė, 
maurojo. Viskas susimaišė. Paruošiamoji ug
nis. Vielos, suversta žemė...

Aš kabinaus! iš duobės į duobę. Kurį lai
ką aš gulėjau apibertas žemėmis. Vyko arti
mųjų ginklų mūšis.“ Naktį praleidau įsiknisęs 
šiauduose. Traukėsi. Mūsų susirado apstus 
būrys. Kaip niekad, pasitvirtino amžina tiesa, 
kad žmogus negali išnykti, kad žemė yra gaji. 
Iš duobių, iš griovių kilo žmonės. Jie atlaikė 
visokią ugnį ir bėgo. Mašinų, vežimų, pės
čių... Mes naudojomės suirute. Mes maišė- 
mės su belaisviais, su pabėgėliais, su sužeis
taisiais. Mes patys buvome sužeisti...

Į vakarus... Tankų smaigalys siekė El
bingą. Rytprūsių narvas gniaužėsi.

Vežimai, vežimai, vežimai!... E!... Tasai 
tvanas!... Aš jau nebebuvau kareivis. Aš 
nebepriklausiau jokiai kuopai. Vežimai, ve
žimai ... Lavonai kelyje, pakelėse, grioviuose. 
Arklių ir žmonių. Į vakarus!... Paskui visi 
metėsi į šiaurę. Aš mačiau... Traukė vilksti
nės, voros, kolonos, neužmatomos Į priekį ir

esama vietomis ir netūraliai stiprių palinki
mų į rytų — sovietų suprastą demokratiją... 
Panašūs samprotavimai tiktų ir kitoms čia ne
paminėtoms tautoms.

Rinkimai tautose, kur jie vyko ne dekora
tyvinių kombinacijų fone, yra tautų vidaus 
ideologinius santykius natūraliai išryškinę. 
Kai rinkimai bus baigti visose tautose, vado
vaujančios anglosaksų demokratijos galės 
orientuotis tolimesnėje pasaulio politikos tvar-

Apskritai imant, pasauly ir konkrečiai at
skirose tautose ryškėja po du bloku: dešinysis 
ir kairysis, kitaip sakant, krikščioniškasis ir 
socialistinis blokas. Yra įdomu pastebėti, kad 
abu šie blokai įgauna tam tikra prasme inter
nacionalinį pobūdį ir auga du nauji interna
cionalai pilniausia prasme. Taip pat lygiai 
įdomu pažymėti, kad iš tų abiejų naujųjų in
ternacionalų yra išmetamas komunistinis blo
kas, todėl dabar visose tautose yra nervingos 
pastangos komunistams sulįsti į kitus socia
listinius blokus ir tuo išvengti komunizmo 
pasaulinio bankroto. Tų fusijų (susijungimų) 
akciją kursto ir remia Maskva. Anglijoj Dar
bo Partija komunistų susiliejimą yra atmetusi 
ir darbiečiai yra siūlę paleisti komunistų par
tiją, kaip tokią, o tuomet visi, kaip eiliniai 
piliečiai, nustatyta tvarka gali ateiti į darbie- 
'čių partiją. Panašius siūlymus daro ir Vokie
tijos socialistinis blokas ir daug kur kitur.

Karinės valdžios teismai Vokietijoje
Okupuotoje Vokietijoje, be vokiečių civi

linių ir baudžiamųjų teismų, kurie dar ne vi
si pradėjo darbą, veikia karinės valdžios teis
mai (Military Government Courts). Tenka 
girdėti ir spaudoje skaityti, kad ir mūsų tau
tiečiai kartais papuola į teismus, dažniausiai 
į karinius, ar tai už .padarytus nusikaltimus 
ar per kokią nelaimę. Susipažinti su to kraš
to. kuriame gyveni, teismų sistema yra ne tik 
įdomu, bet ir būtina. Vokiškieji teismai mums 
maždaug pažįstami, o naciškasis teisingumas 
ne vienam teko KZ lageriuose ir kalėjimuose 
savo kailiu patirti. Čia noriu duoti suglaustą 
karinės valdžios teismų veizdą, kurie veikia 
Vakarų Sąjungininkų okupuotoje Vokietijos 
dalyje.

Karinės valdžios teismų laipsniai
Karinės valdžios teismai yra trijų laips

nių: aukštesnieji (General Military Courts), 
vidurinieji (Intermediate Military Courts) ir 
paprastieji (Summary Military Courts). Šie 
teismai yra kompetetingi spręsti visų asme
nų, esančių okupuotose Vokietijos srityse, by
las už visus nusikaltimus bei prasižengimus 
karo teisei bei karo papročiams, karinės val
džios bei kitų sąjungininkų kariuomenės įstai
gų proklamacijoms, skelbimams, potvarkiams 
arba įsakymams ir, apskritai, teisės nuosta
tams, kurie okupuotoje srtityje turi galios. 
Tačiau jiems nepriklauso bylos tų necivilių 
(taip pat ir civilių) asmenų, kurie yra kariuo-

į užpakalį, traukė Aistmarių ledu ir skendo 
atsivėrusiose prarajose. Lėktuvai. Dieną ir 
nąjctį. Voros, kolonos, skausmo, aimanos, žū
stančių kūdikių verkšlenimo...

Aš perėjau Neringą. Mane sugrąžino atgal. 
Sambijos smailumoje, tarp Fishauseno ir Pi
lau, buvo toji vieta, kur spyrėsi. Aš ten iš
buvau iki balandžio vidurio. Pfb ten praėjo 
minios belaisvių ir žydų, paskandintų jūroje. 
Buvo dienų, kai valgėme supuvusią arklieną 
ir gulėjome ant konservų dėžių. Ten gulėjo 
sumintos į žemę ištisos kartos gyvenimas, 
tūkstančiai didelių, tūkstančiai mažų gyveni
mų. Karštos skeveldros klojo išniekintą že
mę. Bet niekas neįstengė sunaikinti žmogaus. 
Kareivių, vaikų, moterų... Ūkininkų iš visų 
Prūsijos apskričių...

Jūra ribuliavo visoje didybėje. Ji laižė 
lėkštus krantus ir rideno lavonus iš paskan
dintų laivų ir suvarytųjų į jūrą. Vis naujus, 
senus, tuos pačius. Krūvomis, eilėmis, kal
nais. Baltijos gintaro smėlyje... .

Pro čia praėjo didžiosios audros, ūkanos, 
gaivališki pavasario lietūs. Jūra mirguliavo, 
jūra snaudė kaip vasaros javų brendimas, jū
ra žibėjo kaip didelis sietynas, kaip ašara, 
kaip sustingusi ašara mirusio vaiko akyse. 
Jūra siuto, dainavo, skandino laivus. Jūra 
tamsi, juoda, žalia, mėlyna, gundanti jūra ...

Buvo tokia , naktis, sklidina šviesų ir gau
desio. Paskui ji nurimo... Aš išlindau iš 
bunkerio ir nuėjau pajūriu. Siaubinga tyla 
snaudė ant vandenų ir ir ant sulaužyto miš
ko. Didelės žvaigždės krypavo jūroje. Jūroje 
kaukė laivų sirenos. Niekas manęs nesustab
dė — aš perėjau lentas į keltą. Antru kartu 
perėjau smėlynų juostą iki Nogatės. Iš čia 
barkomis plukdė į Helą ...

Hela — Kopenhaga... Kaip visa tai sena 
ir atsibodėjusi istorija!... Aš buvau pavar
gęs. Mano žvilgsnis buvo atšipęs ir jausmai 
išblėsę... Abipus traukėsi žali Švedijos ir Da
nijos krantai. Žalios, žalios pievos ir sodai. 
Ten nesišaudė... Aš tik norėjau kuo grei
čiausiai išlipti iš laivo ir atsigulti jaunutėje 
vejoje, po medžiais... Draugai...

Grįžtant prįe tų dviejų — krikščioniškojo 
ir socialistinio — internacionalų, reikia neuž
miršti, kad tas susiorganizavimas vyksta išei
nant iš valstybinių ir tautinių sienų. Štai, 
darbiečių partijų delegacijas matome kitų 
tautų socialistinių partijų konferencijose, o 
tas rodo, kad Anglija per partijų pasaulį nori 
sau blokus laimėti Europoje. Lygiai krikš
čioniškojo bloko konferencijose matome kitų 
tautų atitinkamų partijų delegacijas ir 1.1

Delegacijos, svekindamos vienos kitų kon
ferencijas, kaip susitarusios, vieningai ir ša
bloniškai kalba apie ideologinį susiorganiza- 
vimą tarptautiniu mastu. Gyvas tarp partinis 
judėjimas Europoje ir visam pasaulyje kalba 
už tai, kad šitų dviejų internacionalų susior
ganizavimas yra laikomas aktualiu, svarbiu 
ir greitu reikalu.

Jau turime JTO, turime tarptautinę Pro
fesinę Sąjungą, turėsime tarptautinį krikš
čionišką ir tarptautinį socialistinį internacio
nalą, pagaliau naujai propaguojamus tarp
tautinius įstatymus, tarptautinę valiutą, tarp
tautinę vyriausybę, kitaip sakant, visi siūlai 
turi tendencijos sueiti į visų seniai lauktą 
tarptautinę (federalinio pobūdžio) valstybę, 
kuri, pagal visų iš vienas kito pasisavintus 
pranašavimus, turėtų pasaulį apsaugoti nuo 
karų nelaimės...

Tokia evoliucija teoretiškai yra įmanoma: 
kiek tas pareikalaus laiko ir kokių priemonių, 
tas jau pasilieka nauju klausimu.

Dr. B. Pašiliškis

menės tarnyboje arba sąjungininkų ar suvie
nytų tautų karinių pajėgų žinioje.

Teismų sudėtis
Karinės valdžios teismų nariai turi būti 

sąjungininkų kariuomenės karininkai. Aukš
tesnieji teismai sudaromi mažiausia iš trijų 
narių, o vidurinieji ir paprastieji iš vieno ar
ba kelių narių. Teismo posėdžiuose dalyvauja 
posėdininkai (advisors), kurie yra skiriami 
arba paties teismo arba įstaigos, kompetetin- 
gos tokius teismus sudaryti. Posėdininkai 
sprendžiamo balso neturi, jie gali teismui pa
tarti bei padėti, kiek tai juos teismas prašo.

Bausmių dydis
Aukštesnieji? karinės valdžios teismai gali 

skirti visas įstatymu leistas bausmes, įskai
tant ir mirties bausmę. Vidurinieji gali skirti 
kiekvieną įstatymu leistą bausmę, išskyrus 
mirties ir laisvės atėmimo bausmę didesnę 
kaip 10 metų arbh piniginę baudą didesnę 
kaip 2500 svarų arba 10.000 dolerių. Papras
tieji gali skirti kiekvieną įstatymu leistą baus
mę, išskyrus mirties bausmę ir laisvės atė
mimo bausmę didesnę kaip vieneri metai ar
ba piniginę baudą didesnę 250 svarų arba 
1000 dolerių. Kartu su atitinkama bausme ga
li būti taikoma ir piniginė bauda. Šalia skir
tos bausmės teismas gali išleisti patvarkymų, 
liečiančių kaltinamojo asmenį, turtą, butą, 
verslą, kurie padarant nusikaltimą buvo pa
naudoti.

Bylosena, kaltinamojo teisės
Teismo procesas vyksta šalių lygybės prin

cipu. Teisiamasis save ginti turi pakankamai 
laisvės ir priemonių. Jis turi teisės dar prieš 
bylos nagrinėjimą gauti kaltinamojo rašto 
nuorašą, klausinėti liudytojus ir duoti savo 
parodymus. Už akių teismas gali bylą spręsti 
tik tuo atvėju, jei pats teisiartjasis to prašo ir 
jo prašymas yra patenkinamas arba jei yra 
rimto pavojaus, kad jis bandys pabėgimu iš-, 
vengti bausmės. Dar prieš bj’los nagrinėjimą 
teisiamasis turi teisės pasitarti su advokatu, 
bylą nagrinėjant pats save ginti arba įgalioti 
pasirinktą advokatą. Tuo atveju, kai teisia
majam gresia mirties bausmė, ir jis neturi 
gynėjo, jis gali būti atstovaujamas karininko, 
kaip oficialaus gynėjo. Savo liudytojus jis 
gali arba pats atsivesti arba prašyti, kad teis
mas juos iššauktų, jei tai esamomis sąlygomis 
įmanoma. Jis gali prašyti bylos nagrinėjimą 
atidėti, jei tai reikalinga - gynybai pasirengti; 
gali gauti bylos vertimą, jei nesupranta, kas 
teisme kalbama. Teismas už laidą gali kalti
namąjį laikinai paleisti, jį areštuoti, priversti 
liudytojus atvykti teisman ir atlikti kitus 
veiksmus, reikalingus normaliam teismo dar
bui. Amerikiečių ir anglų zonose oficiali teis
mo kalba yra anglų, o prancūzų zonoje — 
prancūzų.

Bylų revizija, sprendimo 
įsiteisėjimas

Kiekvienas nuteistasis teismo proceso nu
matytų terminu gali įteikti teismui prašymą, 
prašydamas bylą peržiūrėti. Prašyme turi 
būti nurodytas pagrindas, kodėl sprendimas 
turi būti panaikintas arba pakeistas. Toks 
bylos peržiūrėjimas (revizija) yra atliekama 
karininkų, kurie šiam reikalui yra skiriami 
karinės valdžios arba jos pavedimu. Ši revi
zinė įstaiga gali sprendimą panaikinti, baus
mę sumažinti, pakeisti, įsakyti iš naujo bylą 
spręsti ir kt. Sprendimas, kuriuo kaltinamasis 
yra išteisintas, negali būti panaikintas. Už 
visiškai nepagrįstą, lengvapėdiškai įteiktą 
prašymą peržiūrėti bylą gali būti bausmė pa-

Kas dabar pinigus 
skolins?

J. S- — Valstybės, kaip ir pavieni asmenys, 
labai dažnai turi rimto reikalo pasiskolinti pi
nigų. Pinigus valstybė skolinasi įvairiomis pro
gomis. Kai kuri valstybė gerai gyvena -— jį 
skolinaisi pinigų, kad jai būtų dar geriau gy
venti. Už paskolintus pinigus ji stato geležin
kelius, uostus, daro žemės nusausinimus, stato 
namus, fabrikus. Kai l^Jogai gyvenimas eina, ji 
skolinasi pinigus, kad išbristų iš krizės, kad 
sustiprintų savo valiutą, finansus, kad suorga
nizuotų viešuosius darbus ir 1.1. Kai valstybė 
kariauja — ji skolinasi pinigus karui vesti (pra
laimėjus karą ar kilus revolucijai, žinoma, ne
grąžina. Taip padarė sovietai su caro sko
lomis). Po karo valstybės vėl skolinasi pini
gus atsistatyti iš karo griuvėsių ir pan. Vienu 
žodžiu sakant, pinigams skolintis visada suran
dama gerų priežasčių — tai nesunku.

įdomesnis klausimas
kas ir kada skolina pinigus?

Valstybė, skolindama pinigus kitai valstybei, 
gali turėti įvairių gerų ir blogų sumetimų. Ga
lima skolinti pinigus mažai ir silpnai valstybei 
tuo tikslu, kad ją paimti į savo „globą“. Ga
lima skolinti pinigus vien dėlto, kad pinigų 
yra ir norima ramiai sau (be didelio rūpesčio) 
imti tik geras palūkanas. Tokiais sumetimais 
mėgdavo savo pinigus skolinti prancūzai.

Bet pinigų skolinimas sudaro ir didelę rizi
ką. Kas daryti, jei kuri valstybė skolos ne
grąžina? Dėl to juk karo jai neskelbsi. Esti 
ir tokių gudrių valstybių, kurios, negrąžinda- 
mos skolos, reikalauja dar daugiau paskolinti
— girdi, jei paskolinsi, tai galėsiu grąžinti, o jei 
ne, tai nieko nebegausi. Taigi, pinigų skolini
mas reiškia paskolą duodančios valstybės gan 
didelį pasitikėjimą. Per pirmąjį karą US buvo 
daug pinigų paskolinusi savo sąjungininkėms- 
valstybėms ir turėjo daug vargo tiems pini
gams atgauti. Dabar klausimas, kas skolins pi
nigus po šio karo? Juk pasiskolinti norinčių 
valstybių yra begalo daug. Visos nuskurusios, 
nudriskusios, tiesia ranką į dėdę Šamą, mal
daudamos paskolos. Žinoma, tokiems pana
šiems US linksmo veido nerodo. Bijo, kad 
gali negrąžinti, bet vis dėlto pinigus skolina ir, 
atrodo, toliau skolins. Mat, nieks kitas pinigų 
paskolinti neturi. Prancūzija neturi. Anglija 
pati prašo paskolos. Sovietai prašo. Lieka tik 
US ir Kanada.

Dabar klausimas, ar US dėl savo širdies 
gerumo tuos pinigus ‘skolina, ar čia yra dar 
proto išskaičiavimas? Pasirodo, kad čia veikia 
vien grynas protas. Reikalas čia gan paprastas. 
Jeigu kitose pasaulio valstybėse gyvens tik pus
alkani driskiai, tai kas gi pirks US milžiniškos 
pramonės pagamintas prekes? US pati užtrokš 
nuo savo prekių. Tad jai ir svarbu pastatyti 
kitus ant kojų, kad tie būtų geri US prekių pir
kėjai. Neseniai Anglija, Prancūzija, Olandija 
ir Vengrija sudarė su US paskolų sutartis. Iki 
1945 metų gruodžio 31 d. US buvo paskolinusi 
pinigus jau šioms valstybėms: Brazilijai —v 
38 milijonus dolerių prekiniams garlaiviams 
pirkti; Čilei — 12 mil. dolerių lokomotyvams 
pirkti, 2 mil. dolerių plieno dirbtuvėms įrengti 
ir kt.; Ekvadorui — 1 mil. dolerių pramonės 
įmonėms įrengti; Meksikai — 10 mil. dolerių 
tramvajų ir kitokioms įmonėms ir 20 milijonų 
elektros pramonei įrengti; Peru — 0,35 mil. 
dolerių elektros įmonėms įrengti; Belgijai
— 55 mil. dolerių US prekėms pirkti pa
gal nuomos ir paskolų įstatymą ir 45 mil. do
lerių kitoms prekėms pirkti US; Prancūzijai — 
550 mil. dolerių US prekėms pirkti pagal nuo
mos ir paskolų įstatymą; Danijai — 20 milijonų 
US prekėms pirkti; Olandijai — 50 milijonų US 
prekėms pirkti; Norvegijai — 50 milijonų US 
prekėms pirkti. Įvairios kitos Europos valsty
bės gavo dar 100 milijonų dolerių medvilnei 
pirktis. Be to, Saudi-Arabija gavo taip pat 
5 milijonus dolerių US prekių pirkti. Turkija 
gavo 3,06 milijonus dolerių aerodromams įsi
rengti. Įvairios valstybės dar gavo apie 5 mi
lijonus dolerių žinių teikimo (telegrafo, telefo
no, radijo) priemonėms įsigyti.

Tad matome, kad ir šį kartą US skolina vi-’ 
siems pinigus, už kuriuos daugumas valstybių 
perka US prekes. Sovietai taip pat labai in
tensyviai rūpinasi gauti didesnę paskolą iš US. 
Bet, žinoma, čia . turi būti pašalintos politinės 
kliūtys. Antra vertus, US turės pagrindinai iš
siaiškinti, kuriam tikslui Sovietai tą paskolą su
naudos: savo ūkio atstatymui ar atominės bom
bos gamybai, kurias (tai nėra negalimas daly
kas) galėtų pamėginti ir ant Čikagos išbandyti. 
Su tuo greičiausia US nesutiks.

didinta; kitais atvejais’ bausmę didinti ne
leidžiama. Peržiūrėtas sprendimas yra galu
tinis ir jis vykdomas, tik mirties bausmės 
sprendimas dar turi būti sąjungininkų kariuo
menės vado arba karinės valdžios arba jos 
tam reikalui skirto karininko patvirtintas 
raštu.

Geriau Į teisiną nepakliūti ...
Taip bendrais bruožais atrodo karinės val

džios teismai. Dažnas lietuvis gali pasigirti 
savo gyvenime nesąs teisme buvęs. Linkė
tina, kad ir čia ištrėmime mūsų bendruomenės 
nariai nebūtų šaukiami teisingumo organų į 
kaltinamųjų suolą, o tam pirmoji sąlyga yra 
aukšta moralė ir gilus teisingumo bei teisė
tumo pajautimas ir Šių principų laikymasis 
kasdieniniame gyvenime. P. Treinys
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* kultobinis gyvenimas
Tėvynės Sargas

(50 metų sukakčiai paminėti)

Šiemet sukanka 50 metų, kai spaudos drau
dimo metu Tilžėje buvo pradėtas leisti „Tė
vynės Sargo“ laikraštis. Šis laikraštis mūsų 
tautiniam atgijimui yra turėjęs nemažos reikš
mės. Jis taip pat yra turėjęs reikšmės ir mū
sų politiniam gyvenimui, teisingiau pasakius, 
mūsų politinėms partijoms. Iš jo ilgainiui 
išaugo Lietuvių Krikščionių Demokratų par
tija. Tad šios sukakties proga pravartu kiek 
pažvelgti į šio laikraščio kilmę, turinį ir reikš
mę mūsų tautos kultūrai.

Su 1883 metais išleistąja „Aušra“ prasidėjo 
mūsų tautinis atgijimas. „Aušroje" buvo nu
tiestos pagrindinės to atgijimo gairės. Su 
„Aušra“ prasidėjęs mūsų tautinis atgijimas 
nėjo viena vaga, bet suskilo įvairiomis srovė
mis. 1889 m. pradėtas leisti „Varpas“ atsto
vavo tautiškai liberališkąją srovę. Jos vadas 
buvo Vincas Kudirka. „Varpo tautiškai libe
ralinė bei socialistinė kryptis nepatiko jauna
jai lietuvių katalikų dvasininkų kartai, ir jie 
1890 m. Tilžėje pradėjo leisti „Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalgą“. Šis laikraštis atstovavo 
tautiškąją katalikiškąją konservativiškąją sro
vę. „Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga“ smar
kiai polemizavo su „Varpu“. Šioji polemika 

_buvo nenaudinga'. „Žemaičių ir Lietuvos Ap
žvalgos“ šiurkštus tonas, kuriuo ji puldavo 
„Varpą“, nepatiko ne tik pasaulinei lietuvių 
šviesuomenei, bet taip pat ir kai kuriems la
biau išsilavinusiems ir vieningo tautinio dar
bo siekiantiems lietuviams kunigams. Buvo 
daryta žygių, kad vyriausias apžvalgininkas 
kunigas Kazimieras Pakalniškis — Dėdė Ata
nazas keistų „Žemaičių ir Lietuvos Apžval
gos“ toną, kitais žodžiais tariant, kad jis jį 
švelnintų ir taip smarkiai „Varpo“ nebepuldi- 
nėtų. Tačiau kun. Kazimieras Pakalniškis, at
kaklus žemaitis, tą padaryti atsisakė.

Kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas, nepa
vykus jam prikalbėti kbn. Kazimierą Pakal
niškį reformuoti „Žemaičių ir Lietuvos Ap
žvalgą“, ėmė galvoti apie leidimą naujo lai
kraščio, kuriame galėtų sutilpti ir kunigai ir 
pasaulininkai inteligentai. Gyvendamas Min
taujoje, kun. Juozas Tumas artimai'bendravo 
su Jonu Jablonskiu, Motiejum Lozoraičiu, Ga
brielium Landsbergiu, Motiejum Čepu ir ki
tais lietuviais inteligentais ir buvo įsitikinęs, 
kad kunigų bendras tautinis darbas su lietu- 
viaiš pasauliečiais inteligentais yra būtinas. 
1895 Tn. atkeltas į Žemaičių Mosėdį, jis netru
kus tą savo idėją galėjo realizuoti.

‘ 396 m. buvo Tilžėje pradėtas, leisti „Tė
vynės Sargas“. Jį kunigui Tumui išleisti pa
dėjo Kretingos vienuolyne už rusų valdžiai 
politinius nusikaltimus sėdį kunigai Felicijo
nas Lėlys ir Kazimieras Kazlauskas. „Tėvy
nės Sargo“ įsteigėju ir ideologu reikia laikyti 
kun. Juozą Tumą-Vaižgantą. Jis šiam laikraš
čiui davė vardą kurį sugalvoję bevažiuoda
mas prie ligonio, ir kryptį. Nuo 1896 m. pirmo 
numerio ligi 1897 m. Šešto numerio faktinuoju 
„Tėvynės Sargo“ redaktoriumi, korektoriumi 
ir administratoriumi buvo kun. F. Lėlys. Jbm 
atsėdėjus bausmę ir iš Kretingos išvykus, nuo 
1897 m. ligi tų pat metų 11 numerio „Tėvynės 
Sargą“ redagavo kun. Domininkas Tumėnas 
(Sodietis), o nuo 1897 m. 12 numerio ligi 1902 
m. 4-5 numerio „Tėvynės Sargą' redagavo 
kun. Juozas Tumas. Jam iš Žemaičių išvykus, 
jį redagavo kun. Antanas Milukas.

Aiškus dalykas, kad kunigų redaguojamam 
„Tėvynės Sargui“ pirmiausia rūpėjo katalikų 
tikėjimas. Tikėjimas sargiečiams buvo tautos 
pagrindas ir kas, pasak jų, ardąs tikėjimą, 
tas griaunąs tautos pamatus, o tuo pačiu ir 
tautą. Todėl „Tėvynės Sargas" polemizavo su 
visais tais, kurie nepripažįsta katalikų tikė
jimo kaip būtino lietuvių tautai veiksnio. Šiuo 
atžvilgiu „Tėvynės Sargas“ nuo „Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalgos“ tesiskyrė, gal būt, tik 
tuo, kad jo religinės polemikos tonas buvo 
švelnesnis, negu jo pirmatakės „Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalgos".

Ne mažiau už katalikybę „Tėvynės Sargui" 
rūpėjo ir tautiškumas plačia to žodžio pras
me. Tėvynės meilę sargiečiai išveda iš Dievo: 
„Žmogus, kuris myli V. Dievą, klauso Jo pri
sakymų, turi mylėti ir Tėvynę — nes tai tokia 
Dievo valia. Tasai žmogus negali prisilaikyti 
iškreiptos patarlės, — kur gerai, ten tėvynė, 
— bet turi daryti gerai, idant jo tėvynėje, jei 
buvo pirma sunku gyventi, negerai, pasidary
tų ramus gyvenimas, būtų gerai.“ (Tėvynės 
Sargas", 1896 m. Nr. 11, 6—7 psl.).

Vienais religiniais ir tautiniais principais 
sargiečiai nesitenkino; jiems rūpėjo visa tai, 
kas šiokiu ar tokiu būdu su tais pagrindiniais 
principais susiję. „Varpo" pradėtasis lietuviš
kasis pozityvizmas „Tėvynė Sarge“ rado sti
prų atgarsį. Sargiečiai lietuvių tautinį atgi
jimą ir kultūrinį kilimą glaudžiai siejo su eko
nominiu Lietuvos ūkininko stiprėjimu. Jie 
siekė, kad lietuvis ne tik kultūriškai, bet ir 
ekonomiškai būtų stiprus, kad jis savo tėvy
nėje būtų pilnateisis šeimininkas, bet ne nu
skuręs kampininkas. Todėl lietuvius jie ra
gina neparduoti svetimtaučiams žemės, ne- 
■kaldyti jos į mažus gabalus, nesitąsyti be 
reikalo po teismus, nebėgti iš tėvynės svetur 

laimės ieškoti. Kas taip daro, tas silpnina sa
vo tautos jėgas.,

Rūpindamies lietuvių tautės ekonomine ge
rove, sargiečiai savo laikraštyje duoda daug 
įvairių praktiškų nurodymų, kaip dirbti že
mę, gerinti pievas, gyvulius, kaip tvarkyti 
bičių ir žuvų ūkius ir 1.1. Per aštuonerius 
metus „Tėvynės Sarge“ susidarė lyg ir ma
žytė enciklopedijėlė ūkininkams reikalingų 
žinių. „Tėvynės Sarge“ lietuviai, be žemės 
ūkio, raginami taip pat domėtis amatais ir 
prekyba, kuri anais laikais beveik tik vienų 
svetimtaučių rankose buvo. •

Betgi daugiausia „Tėvynės Sargas“ sielo
josi mūsų tautinės kultūros reikalais. „Tėvy
nės Sargas“ budriai stovėjo mūsų tautinės 
kultūros sargyboje. Jame daug buvo rašoma 
apie mūsų spaudą, kuri caristinės rusų val
džios buvo draudžiama ir smarkiai baudžia
ma. Apie tuos dalykus daugiausia rašydavo 
Juozas Tumas-Vaižgantas. Jis aiškindavo 
spaudos reikalingumą, informuodavo kovos už 
spaudos atgavimą eigą, nurodinėjo būdus, kaip 
reikia lietuviams reikalauti spaudos ir kovoti 
dėl jos laisvės. „Tėvynės Sargas“ ragino lie
tuvių visuomenę nesiliauti prašyti rusų val
džios lietuviams spaudos grąžinimo ir visomis 
priemonėmis kratytis primetamų rusų raidė
mis knygų.

„Tėvynės Sarge“ buvo daug sięlojamosi 
dėl mūsų mokyklų. Rusų valdžia mūsų tautą 
per mokyklas siekė surusinti. Juozas Tumas- 
Vaižgantas savo straipsniuose kėlė aikštėn ru
siškųjų mokyklų ydas ir jų žalingumą mūsų 
kraštui. Jo straipsniai buvo pagrindžiami dau
gybe faktų, kurių jam atsiųsdavo jo gausūs 
korespondentai. Lietuviai „Tėvynės Sarge“ 
buvo raginami .neleisti savo vaikų į rusiškas 
mokyklas tol, kol tose mokyklose visi mokslo 
dalykai nebus dėstomi lietuvių kalba, o rusų 
kalbos bus mokoma tik kaip antraeilio daly
ko. Kol tokių mokyklų lietuviai nesulauksią, 
tol vaikus reikią auklėti ir mokyti slapta na-

„Tėvynės Sarge“ buvo aikštėn keliamos 
mūsų tautos negerovės ir nurodomi būdai, 
kaip su jomis kovoti. Griežtai buvo kovojama 
su girtavimu, kuris, be ko kito, buvo platina
mas ir rusų valdininkų. Vaižgantas „Tėvynės 
Sarge“ blaivybės idėją propagavo publicisti
niais ir beletristiniais straipsniais.

J. Andr. Vištelio „Regėjimas“
Kiekviena pradžia yra sunki. Ji būna dar 

sunkesnė, kai neturima tradicijų, kurias būtų 
galima tęsti, modifikuoti, iš kurių galima bū
tų įkvėpimo pasisemti.

Sunki buvo ir lietuvių dailiosios literatū
ros pradžia. Religinio turinio raštai, kalbos 
vadovėliai, žodynai, kronikos, tiesa, yra mū
sų literatūros pirmieji paminklai, bet reikėjo 
ilgų metų, kol šviesiomis žvaigždėmis žybte
lėjo tokie literatūros kūrėjai, kaip K. Done
laitis, A. Baranauskas, Maironis, Vaižgantas...

Spaudos draudimo metu burtasi apie „Auš
rą“, paskui apie „Varpa“, Apžvalgą ir kitus 
slaptus laikraščius. Tačiau darbas buvo sun
kus: trūko inteligentinių pajėgų, talentų. Tie
sa, būta vieno kito talento (dr. J. Basanavi
čius, dr. V. Kudirka, Maironis, Žemaitė), ta
čiau rašė ne maža tokių žmonių, kuriems pir
moj eilėj rūpėjo idėja spaudos atgavimas^tė
vynės prikėlimas, nors tam ir stigo talento. 
Geri norai, pasiryžimas, entuziazmas atsojo 
visas rašytojui reikalingas ypatybes.

Apie „Aušros" meto poetus doc. J. Tumas 
yra pasakęs: „Visi jie (aušrininkai poetai: J. 
A Vištelis, Miglovara, Zičkis, Eglė ir 1.1.) ei
lininkai agitatoriai, eilininkai publicistai. Ir 
jie giedojo — tikrai širdies pagavime; jų žo
džiai buvo leidžiami ne žaislui, bet kad už
degtų. Ir uždegdavo, nors meno tame nebuvo 
nė krislelio. Jausmas, tikras, ne dirbtinis, 
viską atstodavo. Proza tokių proklamacijų 
nepaleisi. Jei nebūtų buvę Lietuvai pirmo
joje susipratimo stadijoje tokių „poetų“, ne
būtų gimę nė geresnių. Toks laipsnis kultū
ros, toks ir menas. Suum cuiųue.“

Taigi, tuo būdu kaip tik patvirtinamas 
Leopold Levaux tvirtinimas: „Kiekvienas li
teratūros kūrinys yra kūrėjo pajėgumo vai
sius, bet kartu pareina ir nuo visuomenės 
dvasios, kurioje rašytojas gyvena ir kuria“.

Visos eilės aušrininkų tarpe pažymėtinas 
Jonas Andrius Vištelis (gimęs 1837 m. lapkri
čio 24 d. Kluonišky, Zapyškio vlsč.). Jis da
lyvavo 1863 m. sukilime, vėliau turėjo emi
gruoti į Argentiną, kur pergyveno stiprų ner
vinį sukrėtimą ir 1916 m. rugpiūčio 2 d. mirė 
Buenos Airėse. J. A. Vištelis literatūros dar
bą dirbo su didele meile: išvertė Ig. Krašev
skio „Vitolio raudą“ ir uoliai bendradarbiavo 
„Aušroje" su eilėraščiais (Regėjimu, Lietu
viškąja kalba ir k.).

Šiame rašinyje mes panagrinėsime „Regė
jimą", kuriame autorius vykusiai pavaizduoja 
tėvynės meilę ir liūdesį „dėl tėviškės sunyki
mo". Tie jausmai J. A. Višteliui negalėjo būti 
svetimi, nes ir jis jautė tremtinio gyvenimo

„Tėvynės Sargas“, budriai stovėdamas lie
tuvių tautos sargyboje, įspėdinėjo savo tau
tiečius apie jiems gręsiančius nutautimo pavo
jus ir iš rusų ir iš lenkų pusės. Mūsų sulenkė
jusią bajoriją ragina grįžti prie savo gimto
sios kalbos ir tautinės kultūros.

Be gausių publicistinių straipsnių ir ko
respondencijų, „Tėvynės Sarge“ taik pat gau
su buvo ir dailiosios literatūros. Dagilėlis/ 
Adomas Jakštas, Maironis ir Margalis — žy
mieji „Tėvynės Sargo“ poetai. Poezijoje vy
rauja patriotiniai motyvai. Beletristinių kū
rinių „Tėvynės Sargui“ davė kun. Juozas Tu
mas-Vaižgantas ir kun. Kazimieras Pakalniš- 
kis-Dėdė Atanazas. Pastarojo beletristika uti
litarine kelianti aikštėn anuometinės mūsų 
tautos negeroves. Be to, „Tėvynės Sargui“ 
trumpu vaizdelių ir apysakaičių davė Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana ir daugelis ki
tų, šiandien mūsų literatūros istorijoje jau ne
beminimų rašytojų — Lelivaitė-Tiškevičiūtė, 
Uosis-kun. J. Jasienskis, Sakalas, Skruzdelė 
etc. „Tėvynės Sarge“ buvo išpausdinta V. Be
vardžio (Povilo Matulionies) drama „Laimė iš 
svetur“ ir Petliuko (Pundzevičiaus) farsas 
„Neatmezgamas mazgas“.

„Tėvynės Sargas“ buvo mūsų liaudies mė
giamas ir gana plačiai paplitęs. Jo kiekvieno 
numerio buvo spausdinama vidutiniškai po 
2.000 egzempliorių. Platinimas buvo gana ge
rai sutvarkytas. Spausdinama buvo dviem, A 
ir B, dalim. A dalyje daugiausia buvo spaus
dinama politinio turinio straipsnių, nukreiptų 
prieš rusų valdžią. Todėl ši dalis buvo laiko
ma pavojinga ir slėptina. Antrojoje, B dalyje 
daugiausia buvo spausdinama mokslo popu- 
liarizacijos ir beletristikos dalykai. Tad ši 
dalis buvo laikoma ne taip pavojinga. „Tėvy
nės Sargas“ turėjo platų korespondentų tin
klą, ir jo redakcijos žmonės būdavo gerai in
formuoti apie tai, kas dedasi Lietuvoje.

„Tėvynės Sargas“ aštuonerius su viršum 
metus stovėjo mūsų tautos sargyboje, ener
gingai kovojo už lietuvių tikybos, kalbos ir 
tautos teises, švietė lietuvius, rodė jiems ke
lius į šviesesnį rytojų, rengė dirvą ateičiai, 
kurioje ture jo sušvisti laisvės saulutė. Nors 
sargiečiams dar miglota atrodė mūsų tautos 
nepriklausomybė, tačiau jie, kad ir nesąmo
ningai, į ją tikėjo, dėl jos dirbo, vargo, o kai 
kurie net ir skaudžiai nukentėjo.

1904 m. pavasarį, lietuviams išsikovojus 
spaudą, „Tėvynės Sargas“ sustojo. Ji pakeitė 
kiti laikraščiai.

A. Merkelis

naštą ir romantiko vaizduote matė praėjusių 
laikų Lietuvos didybę, kuri pasididžiuojančiai 
skaudi buvo liūdnos dabarties akivaizdoje.

J. A. Vištelio „Regėjimo" eilėraštyje įsidė
mėtini du momentai: susopusios širdies ver
žimasis į tėvų žemę ir šaukimasis senųjų die
vų. Taigi, eilėraščio tema — tėvynės ilge
sys ir skausmas dėl jos pavergimo. Ji, tačiau, 
tokia plati, kaip ir pats jausmas, kad poetas 
skelia ją savo išsiilgusios širdies prizmėje ir 
parodo tiktai du šito ilgesio spindulius — savo 
kontaktą, vidinį ryšį su tėvyne ir senovės 
dievais.

Tėvynės ilgesio tema yra ir plati ir visuo
tinė. Ją, tą temą, randame įvairiais jausmo 
varijantais ataustą lietuvių ir pasaulinėje li
teratūroje. Iš senesniųjų mūsų rašytojų šia 
tema rašė A. Baranauskas (plg. jo „Keliones 
Petaburkan“, ypač „Ko gj. skauda man širde
lė“), Pr. Vaičaitis („Yra šalis, kur upės teka“), 
vėliau Maironis, Paparonis, Putinas ir k. Iš 
kitų tautų rašytojų tėvynės ilgesį apdainavo 
Dantė, Bayronas, Ad. Mickevičius, Heine...

Eilėraščio nuotaika lyriškai jautri. Tą 
švelnų jautrumą sukelia tėvynės Lietuvos 
meilė, gimusi karštai savo gimtąjį kraštą my
linčio aušrininko širdyje. J. A. Vištelis, kaip 
ir Ad. Mickevičius viename Krymo sonete, 
nori išgirsti Nemunėlio šauksmą, kad nura
mintų skausmo kankinamą širdį.

Antrojoj eilėraščio dalyj, tačiau, mes ne
randame šito subtylumo ir širdies žodžių. 
Priešingai, čia prabyla protas, ieškodamas at-, 
sako į deginančius dabarties klausimus. Dėl to 
autorius nepajėgia skaitytojų vaizduotėje su
kurti ne tik tinkamos nuotaikos, bet neduoda 
nė poetinių vaizdų, ir, konsekventiškai, visa 
antroji eilėraščio dalis, trūkdama meninės su
gestijos, yra žymiai silpnesnė.

„Regėjimo“ fabula nėra komplikuota.
Pirmojoj daly J. A. Vištelis įsiklauso j 

gamtos garsus ir tariasi girdįs Nemunėlio van
dens pliuškenimą. Jautrus autoriaus vidus 
imliai apercepuoja upės teškenimo garsus ir 
dvasios pagavime suasmenina upę, tardama
sis, kad jos sriautas jį šaukia:

Op! op! Kas ten... Nemunėli!
Ar tu mane šauki?
Ar tik tykų vandenėlį 
pliuškindams, sau plauki?

Kodėl autorius toks jautrus? Kodėl jis 
nori, kad Nemunėlis jį pasišauktų? Poeto vi
duje, pasirodo, prisirinko tiek ilgesio, skaus
mo ir nevilties, jog jis norėtų, kad upė pasi
klausytų jo desperatiško skundo:

Jonas Nevardauskas

Nejaugi, mylimoji mano žeme.
Tavęs aš niekad neregėsiu?
Nors atsiliepkit jūs, laukai aptemę, 
Ir akmenys iš tėviškėj griuvėsių!

Užges kaip gaisras saulė už kalnelių, 
Tamsioj pirkelėj motina sups lingę. 
Sumigs žiedai prie pakelės smūtkelių, 
Ar grįšim mes išėję ir pradingę?...

Ėjau per purvą ir bridau per sniegą, 
Nakty paklydęs išklampojau pelkes. 
Širdy nešiau, kaip žiburėlį laisvės diegą, 
Širdy vistiek tikiu — tėvynė kelsis!

Šiandien tavojo šauksmo nieks negirdi, 
Atodūsiai pagrobia žodį tartą.
Nešu aš skausmo pilną širdį,
O, ž e m e tu, Tavęs šaukiuos dar kartą!...

Ar tu mano dvasios girdi 
graudulingą raudą 
ir jauti, kaip skaudžiai širdį 
krūtinėj man skauda?...

Tačiau iš kur tas skausmas? Ar egocentri- 
nių pergyvenimų sukeltas, ar iš kitur atplū
dęs? Ne, J. A. Vištelis gyvena visos tautos 
skausmu, nes tėviškės garbė ir didybė suny
kus, nes ji svetimųjų pavergta ir paniekinta.

Poetas akimirkai nurimsta. Jis, mažutis 
mikrokosmas, įsilieja į gaivališkos upės ver
petus ir su džiaugsmu konstatuoja, kad Ne
munėlis nėra nebylus:

Aš girdėjau dvasioj tavo
bylos slapti žodžiai
viduj Vilnių susiūbavo
graudžiai ir nuobodžiai...

Bet tuojau poetas ir suabejoja: Gal tai ne 
upės byla, gal ne jos žodžiai. Gal tai-užmirš- 
tos tėvų dvasios atsiliepia, gal senovės dievai 
atsišaukia: —

Ar gal liūdni balsai traukia
dvasių tėvų mūsų
užmirštų, ar dievai šaukia
Lietuvos ir Prūsų?...

Taigi, galima spėti, kad įsiaudrinusio poeto 
vidaus neatspėja, nenuramina gamtos stichi
ja. Ji, gal būt, tiktai dar labiau sukursto jo 
jausmus, ir poetas metasi į antgamtinę sritį, 
nusikeldamas į mitologinių dievų pasaulį.

Tačiau ir dievų pasaulis nebylus. Jeigu 
Nemunėlis bent akustiniais garsais ataidi poe
to sielą, tai dievų pasaulis lieka tylus, nepa
siekiamas. Poetui gimsta naujas sielvartas: 
dabar jis skundžiasi neaptinkąs sijos su pra
eitimi ir patosiškai klausia:

Kur jūs dingot, seni dievai, 
visų galingiausi, *
ir jūs, karžygiški tėvai, 
mūsų garbingiausi?

Romantikas aušrininkas pasigenda ne bet 
kokios praeities, o galingos, garbingos. Jis 
norėtų, kad seni dievai ir karžygiški tėvai 
apsireikštų kūno pavidaluos arba tarp Per
kūno trenksmų nors sapne pasirodytų senojoj 
garbėj.

Iš didingos praeities vizijos poetas grįžta 
į dabartį, kuri yra skurdi ir niekinga:

Mes, jūs vaikai, alpstam, vystam, 
kaip nustelbtas diegas;
viens po kito nuolat nykstam, 
kaip sapnas, kaip sniegas...

Toliau autorius nusileidžia į paprastą pro
zą ir, pirmųjų religinių raštų autorių pavyz
džiu, prašo atitolinti „pragaro baisybę", iš
traukti „iš mirties sielvartų“ ir įkvėpti tvir
tybę.

Nors J. A. Višteliui nepavyko atsigaminti 
praeities vizijos, nors jis, tartum, su tuo skun
du dar labiau įaugo į juodą kasdienybę, — 
eilėraštį baigia pabudimo ketureiliu:

Ak, jau nykst, kaip sapnas blaivus, 
tamsoj matyms čielas,

• baisings, skaudus vienok gaivus, 
ir saldus, ir mielas.

Tokiu būdu „Regėjimo" eilėraštį J7 A. Viš
telis sukūrė iš skausmo ir nerimo jausmų. Jį 
perskaičius,, pagrindinė idėja savaime iš
plaukia: skaudžiai jaučiančios tėvynės paže
minimą pasiilgusios širdies nenuramina nei 
gamta, nei didinga praeitis.

Tačiau, gerai įsiskaičius eilėraštį, galima 
pastebėti autoriaus mintį, slypinčią, galima 
sakyti, tarp eilučių. Ji jau kiek anksčiau bu
vo paliesta ir A. Baranausko „Anykščių šile
lyje“, kai poetas sprendė šilelio sunykimo pro
blemą:

Ė, kur dabar šilelis, buvę miškai šventi, 
kažin^kodėl senovėj visiškai išskinti.
Maž ir vierą įvedęs Jagiela išskynė, 
kad jau nebetarnautų dievaičiams

tėvynė.
Ta mintį galima būtų šitaip išryškinti: juo

dos dienos Lietuvai atėjo kaip tik tada, kai 
žmonės pradėjo garbinti krikščionių Dievą. 
Tada ir miškai išretėjo (A. Baranausko atvo

5



6 pust Nr. 19(28) M ii su Kelias 1946. V. 16.

Jis) ir kraštą svetimųjų priespauda ištiko (J. 
A. Vištelio atvejis). Žmonės gi, naujų idėjų 
ir tendencijų įtakoje, patapo, kaip nustelbtas 
diegas...

Šita mintis ypatingai būdinga aušrinin
kams romantikams, senovėje ieškojusiems sti
prybės ir ryžto. Jų gyvenamo meto sąlygos 
tą mintį tiesiog sugestijonavo ir priimti, ir pa
laikyti.

„Regėjimo“ forma atitinka mintį. Neil
gos eilutės, trumpi sušukimai, paklausimai 
veržiasi į'priekį drąsiais ir gaivališkais cho- 
rėjais. Vėliau trumpieji sakiniai, jausmo ant
plūdžio įtakoje, pavirsta perijodais ir auto
riaus mintį stipriu sriautu neša tolyn.

Iš stilistinių priemonių poetas gau
siausiai vartoja epitetus, kurie yra paprasti, 
neįspūdingi (tykus vandenėlis, didžiausias nu
liūdimas, seni dievai, seni paveikslai...), .ta
čiau kai kur įgauna jausminio kolorito (grau
dulingą raudą, liūdni balsai, blaivus sap
nas ...).

Eilėraštyje dominuoja figūros — sušuki
mas, į>aklausimas, nutylėjimas. Tai leidžia 
tvirtinti, kad viso eilėraščio kvintesencija 
jausminė, kad autorius stengiasi skaitytoją 
paveikti egzaltuotu jausmu.

Iš tropų pažymėtini prozopopėja, hiper
bolė, metafora.

Vartojami ir palyginimai, nors ne labai 
gausiai. Jų randame eilėraščio antroj daly. 
Reikia pripažinti, kad palyginimai parinkti 
skoningai ir paralelišku vazdu stiprina įs
pūdį:

Mes, jūs vaikai, alpstam, vystam, 
kaip nustelbtas diegas;
viens po kito nuolat nykstam, 
kaip sapnas, kaip sniegas...

Kalbant apie J. A. Vištelio „Regėjimą“, 
reikia atsiminti, kad negalima iš jo per daug 
reikalauti. Visų pirma, autorius neturėjo ko
kių ypatingesnių kvalifikacijų ir buvo tik poe
zijos mėgėjas. Antra, lietuvių literatūra ne

Stautybės sąjūdžio šakos
Skautybės sąjūdis pritaikomas visam jauni

mui. Kas skautų veikloje klaidingai įmato ka
riškių pamėgdžiojimą, mano, kad skautybė 
mergaitėms yra svetimas dalykas. Kas linkęs 
išvedžioti, jog skautybei klasiška medžiaga yra 
moksleiviai, tas klysta, nes, iš tikrųjų, skauty
bė taip pat sėkmingai veikia ir miesto ir kaimo 
jaunimą, kaip ir moksleivius. Kas paviršutiniš
kai spręsdamas skautų veikloje temato vaikų 
žaidimą, tam netelpa, jog skautybės sąjūdis 
taip pat lygiai žavi suaugusį ir patraukliai jį 
palaiko organizacijoje, jo gyvenimo kelyje.

Pagal amžiaus ribas skautybės sąjūdis laips- 
□iuojasi tcėmis šakomis:

1) jaunesnieji akautai ir jaunesniosios skau 
tės — nuo 7-8 metų amžiaus;

2) skautai ir skautės — nuo 11-12 metų am
žiaus;

3) vyresnieji skautai (skautai vyčiai) ir vy
resniosios skautės — nuo 17-18 metų amžiaus.

Kiekviena ši skautybės šaka yra savita, skir
tinga. Ji'turi skirtingas lavinimo ir ugdymo 
programas, kitokią užsiėmimo organizaciją, 
skirtingus metodus ir 11; turi net skirtingas 
ideologinių pagrindų formas. Stengiamasi taip 
pat skirti pavadinimais, uniformomis, ženklais 
ir p.

Iš vienos skautybės šakos išaugęs į kitą 
skautas ar skautė turi rasti viską naują, pa
traukiantį ir nepergyventą. Išaugęs į kitą šaką 
duoda net naują įžodį (pažadą), laiko naujus 
egzaminus ir k.

Išlaikant pagrindinį skautybės sistemos dės

Kaliniai buvo siunčiami... i muilo fabriką
Rudolf Hoss yra keturių su puse milijonų 

mirties sprendimų autorius, didelių dujų kame
rų, krematorijų, muilo ir tepalo fabrikų stei
gėjas.

Neseniai areštuotas buv. Auschwitzo KZ la
gerio komendantas Rudolf Hoss. Ta proga to 
lagerio kalinys Nr. 8232 davė spaudai pluoštą 
prisiminimų.

„Jis mano prisiminimuose tebestovi išdidus, 
ištaigingas, elegantiškas, kvepiąs au-de-Colo- 
gue’u ir degtine. Tai buvo 1942 metų pradžioje. 
Hoss stovėjo tarp dr. Klein, SS-manių Mandel, 
Borman ir elegantiškos Braun. Už nugaros spie
tėsi slankiojančių pataikautojų grupelė, rafinuo
čiausių lagerio budelių: Scharfuhrer Mohl, Pa- 
litsch, Schilinger ir Hendler. Įvykis gana nuo
bodus, kasdieninis: gausus olandžių mergaičių 
transportas skirstomas dujų kamerai. Tačiau 
šį kartą buvo daroma speciali selekcija. Tarp 
sukimštų nuogų žmonių šen bei ten bėginėjo 
SS-mahės ir išrinkinėjo pilnokas moteris ir pa
tukusius vyrus. Gyvai besišypsąs Hoss pats 
komendavo savo „kairėn“ ir „dešinėn“. Žino
jome, kad tie „kairėn“ žus dar šiandien dujų 
kameroj. Bet gi nežinojome tai, kad tie, antrie
ji, yra „pirmoji žaliava" gaspadoriško Hoss su
projektuotam — muilo ir kariškų tepalų fabri
kui. Atsimenu, kai viena puiki moteris mal
daudama prie Hoss pribėgo, kad jos neatskirtų 
nuo mažos dukrelės. Hoss, karišku išdidumu 
pasveikinęs, tarė: „Prašau“. O paskui prapliu
po pragarišku, šėtonišku juoku, kuriam garsiai 
pritarė visa SS-ininkų gauja. Dar nežinojome. 

turėjo ryškių tradicijų ir lietuviškasis žodis 
dar tik buvo mėginamas poezijos kūryboj. Pa
galiau, aušrininkams pirmoj eilėj rūpėjo idė
ja, mintis, nes skaitytojus reikėjo perauklėti, 
uždegti tėvnes meile.

Visa tai susumavę, galime pasakyti, kad 
J. A. Vištelis padarė, ką galėjo. Daugiau kiek 
vėliau padarė tie, kurie daugiau galėjo, ku
riems ir sąlygos palankesnės buvo.

Lehrte, 1946. IV. 1.
Jon. Kuzmickls

Ben. Rutkūnas

Ituz
Prunkščia sartis, vėją lenkia, 
dūzgia laukas avižų — 
linksma lėkti lygų kelią 
tarp baltuojančių beržų!
Skrieja sodžiai, girios, pievos, 
mirga kilimu žaliu;
rūtų žydintis darželiai 
prižarstyti spindulių. x
Pilkos lūšnos, kvapūs dūmai: 
pasigėrei — apsvaigai — 
Linkčioja ristais žirgeliais 
samanotieji stogai.
O po stogu samanotu, 
po artojo rudine, 
vargo grūdintos krūtinės 
liejas meile ir daina.
— Prašom, prašom! Būki svečias! — 
kviečia vartai atkili.
— Ar į kiemą suksim, sarti, 
ar šuoliuosime tolyn?
Audžia sesė baltas drobes, 
rausta skruostai — obuoliai. 
Man, žirgeli, žalios rūtos, 
tau — baltieji dobilai.

nį — per visą skautišką gyvenimą palaikyti In
tensyvų susidomėjimą (geriau pasakius — susi
žavėjimą), nuotykingumo dvasią ir vis giliau 
įsmingantį skautiškumą — stengiamasi stropiai 
išlaikyti aukščiau minėtų šakų skirtingą cha
rakterį.

iŠ esmės skautų ir skaučių sąjūdžiai eina 
atskirai. Net visose detalėse sudaromos sąly
gos moterų savarankiškumo! ugdyti ligi aukš
čiausio laipsnio.

Jaunuoliai nuo skautų amžiaus, gauną pa
grindinį 11-18 metų amžiaus ugdymą, gali pa
gili polinkį tapti pvz., jūrų (vandens) skautais 
(lavintis jūrininkystėje) arba oro skautai* (už
siimti sportiniu aviacijos, pianerizmo, modelia
vimo ir p. darbu).

Nuo 17-18 metų amžiaus gali tapti skautais 
vyčiais; vėliau nemaža dalis sumanesniųjų jau
nuolių išauga į pastovius skautų vadus, skauti
ninkus.

Mergaičių kelias maždaug tas pats.
įdomu, kad papildomoji skautybės šaka api

ma aklus, kurčius, luošus ir kitų fizinių negala
vimų varginamus jaunuolius, tuo būdu ir jiems 
teikiama skautiško džiaugsmo ir susižavėjimo.

Gal kam būtų naujiena, jei pasakytumėm, 
kad labai pažangios skautybės kraštuose, pvx„ 
Didž. Britanijoje ir k., skautų ir skaučių viene
tai steigiami jaunuomenės pataisos namuose. 
Ir čia skautybė turi teikti savo pagalbą.

Po šio karo skautybės sąjūdis ypač pagy
vėjo visuose kraštuose. .

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis 

kur eis atrinktieji žmonės, bet gerai supratome 
tą juoką. Supratome, kad jų mirtis bus baisi."

Viename anglų laikraštyje pažymėta, kad iš 
visų Rumunijos ir Vengrijos sandėlių išpirkti 
muilai su įrašais „RJS“... palaidoti žuvusių už 
laisvę kapinėse. Turėjo tai būti griaudinančios 
ir didelės laidotuvės, nes hossiškas fabrikas dir
bo dviem pamainom, o „žaliavų“ netrūkdavb. 
O pačiame lageryje muilo „RJS“ gabalas kaš
tavo pusdienio porciją duonos (DZ 72).

Hooverio pasiūlymai
Pasaulyje siaučiančiam badui sušvelninti 

H. Hooveris, prezidento Trumano specialus 
pasiuntinys, kuris tiria mitybos problemą pa
saulyje, iš Kairo per radiją paskelbė šiuos 
6 punktus:

1) JAV turinčios supirkti tiek kviečių ir 
jų produktų, kad galėtų per 4 mėnesius 
(IV—VII) kas mėnesį išvežti po 1.000.000 tonų.

2) Visoje Europoje duonos norma asmeniui 
sumažinti iki 300 gramų per dieną.

3) Anglija turinti iš savo rezervų perleisti 
badaujantiems kraštams 500.000 tonų javų.

4) Pietinės Amerikos valstybės turinčios 
kviečių importą iš JAValstybių, Kanados ir 
Argentinos sumažinti iki 40%.

5) Sovietų Sąjunga turinti išsiųsti per 4 
mėnesius po 300.000 tonų javų kas mėnesį.

6) Es5~ reikalinga, kad mažosioms išvaduo
tosioms valstybėms būtų suteikta gavimo pir
menybė prieš didžiąsias, nes mažųjų kraštų 
šaltiniai esą mažesni.

Kardinolas von Galenas -
Miunsterio vyskupas

Mūsų tremtinių gyvenime praėjo beveik 
nepastebėta Katalikų Bažnyžios kunigaikščio 
kardinolo grafo Klemenso Augusto von Ga- 
leno, Miunsterio vyskupo mirtis. Ne dažnam 
vyskupui tenka kardinolo insignijos, aukš
čiausias titulas ir garbė, kurį Katalikų Baž
nyčia gali suteikti mirtingajam. Miunsterio 
vyskupas grafas von Galenas vasario 20 d. 
pakeltas kardinolu, grįžęs iš Romos savo dia- 
cezijon sutiktas su didžiausiomis džiaugmo 
demonstracijomis, — kovo 22 d. baigė savo 
žemiškąją kelionę.

Mes visiškai suprantame vokiečius, kada 
jie įvairiais būdais kelia vardus <ų, kurie ne
pasidavė nacizmo priespaudai ir tariamais 
laimėjimais apsvaigintą tautą vėsino, primin
dami jai teisingumą, teisėtumą, teisę, žmoniš
kumą. Palyginus su vokiečių tautos didumu, 
tokių drąsuolių nebuvo per gausu, ir jų bal
sas dažniausiai palikdavo tyruose, neišgirstas 
ir nesuprastas ar nenorėtas suprasti. Todėl 
dabar, atgailos metu, šių drąsuolių vardai vo
kiečių tautai šviečia daugiau, negu bet kada.

Dvasininkijos vaidmuo kovoje su nacizmu 
buvo žymus. Nemaža dvasininkų dėl savo 
įsitikinimų kentėjo arba žuvo koncentracijos 
lageriuose ir kalėjimuose. Mes gerai prisime
name pagarsėjusią pastoriaus Niemollerio ko
vą su naciais. Jis ir dabar, išėjęs iš koncen
tracijos lagerio, drįsta vokiečių tautai pasa
kyti, kad ji visa savo pasyvumu yra kalta dėl 
vykusių žiaurių nekaltų žmonių žudynių, nes 
tylėjo, ir net jis pats jaučiąsis kaltas. Ne ma
žesnis kovotojas buvo ir Miunsterio vyskupas 
grafas von Galenas, tik apie jį mes mažiau 
girdėjome.

Grafas von Galenas gimė 1878 m. Burg 
Dinklagėje. Mokslus ėjo Feldkircheno koledže 
„Stella Matutina“ ir Freiburgo ir Miunsterio 
universitetuose. 1904 m. įšventintas į kunigus, 
buvo paskirtas kapelionu prie savo dėdės vys
kupo Maksimiliano Gereno, vėliau kapelionas 
ir Sv. Motiejaus bažnyčios kunigas Berlyne, 
kur susipažino su dabartiniu popiežiumi Pi
jumi XII. 1929 m. buvo paskirtas Miunsterin 
į Sv. Lamberto bažnyčią. 1933 m. rugsėjo 5 d. 
popiežiaus Pijaus XI pakeltas į Miunsterio 
vyskupus. Taigi, vyskupo von Galeno gany
tojiška veikla sutapo su nacių viešpatavimo 
Vokietijoje metais.

Būdamas vyskupas, grafas von Galenas 
stojo į kovą su nacizmu dėl krikščionybės ir 
jį pasmerkė, nepasidavė kompromisų politikos 
silpnybėms ir nepabūgo gestapo grasinimų 

We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K." skaitytojams 
Thel Eighteenth Lesson — Aštuonioliktoji pamoka

Pereitos pamokos laiško vertimas yra toks: 
Miela Amy,

labai didelis ačiū už pa
kvietimą. Aš esu visiškai nusiminus, negalė
dama susitikti. Vakar vakare mano motina 
staiga susirgo ir aš turiu pasilikti su ja. Aš 
linkiu Tau daug pasisekimo rytojaus dienai 
ir tikrai labai gailiuos, kad negaliu ateiti į 
Tavo pobūvį.

Tavo draugė Marija
So — reiškia — taip, šitaip, taigi. Pv., “I 

am so tired" (ai em so tajėrd) — aš esu taip 
pavargus. "I hope so“ — aš tikiuos, taip. “So 
many thanks“ — tiek daug padėkojimų. Čia 
ž^dis “so“ atstoja “very“. Tačiau anglų kal
boje išsireiškimas “very many“ yra nevarto
tinas, todėl čia paimta vietoj “very“ žodelis 
“so“.
“Thanks" — padėkojimas, ačiū. “Many 

thanks" — daug padėkojimų, didelis ačiū. 
“So many thanks“ — labai didelis ačiū, 

disconsolate (diskonsolėt) — nepaguodžiamas, 
perfectly (pdrfektii) — kiekvienu atžvilgiu, 

aukščiausiai.
perfectly disconsolate — kiekvienu atžvilgiu 

nepaguodžiamas. /
Lietuvių kalboje greičiausiai pasakytumėm

— labai nusiminęs. Atkreipiu pupils dė
mesį, kad žodis “perfectly“ nereiškia to paties, 
ką “perfect". “Perfect" reiškia tobulas.

My mother got ill — mano motina susirgo. 
‘To get iii“ — susirgti. Čia “to get“ atstoja 
žodelius “su“ ir p. Pav., “to get cross" (tu get 
kros) — supykti. ‘To get old“ — pasentu 
Vietoj veiksmažodžio “to get“ galima vartoti 
netaisyklingą veiksmažodį “to become, beca
me" — tapti. Pav., “My mother became ill“
— mano motina susirgo.

I do so much regret — aš tikrai labai gai
liuos. Veiksmažodis “do" dažnai vartojamas 
šaknies prasmei sustiprinti. Pvz., “I do learn 
English“ — aš tikrai mokaus angliškai. “I do 
love you“ — aš tikrai tave myliu. z

I cannot — aš negaliu. Neužmirškim, kad 
“cannot“ yra vienas žodis.

Tuo atveju, jeigu jūs pakvietimą priimat, 
atsakyti galima šitaip. -

Dear Amy, c 
a thousand thanks for your 

kind invitation which I shall only be too de
lighted to accept. I shall only be very glad 
to come to your party. At 8 o’cK>ck I shall

bei Himlerio įspėjimų. Savo pamoksluose ir 
ganytojiškuose laiškuose griežtai pasisakė 
prieš religijos persekiojimus. Jis taip pat 
griežtai pasmerkė nacių vykdomą eutanaciją, 
t. y., žudymą iš prigimties nepagydomų ligo
nių ir invalidų. Jis nepabijojo tiesiog rašyti 
Hitleriui, Himleriui ir Goebelsiui, reikalauda
mas teisės ir teisingumo. Žinoma, vietoj at
sakymo susilaukdavo naujų gestapo grąsini- 
mų. Pažymėtina jo byla dėl proto ligonių iš
vežimo iš Marienthalio gydymo įstaigos ir jų 
„kaip neproduktingų piliečių“ žudymo. Jis 
šias valdžios priemones ne tik viešai per pa
mokslus pasmerkė, bet ir kaip pilietis, rem
damasis vokiečių baudžiamojo statuto § 129 
(pagal kurį baudžiamas kiekvienas, kas žino 
apie nusikaltimą ir sąmoningai jį nuslepia, 
apie tai nepranešdamas), apie įvykį pranešė 
Miunsterio apygardos teismo prokurorui, pra
šydamas visus Šio nusikaltimo vykdytojus pa
traukti teisman už žmogžudystę (satuto § 211). 
Žinoma,' vyskupo balso pasekmės buvo tik 
nauji grąsinimai jam pačiam, ir nelaimingieji 
ligoniai dėl to nebuvo išgelbėti. Dabar iš su
rasto Reicho propagandos ministerijoje 1941 
m. susirašinėjimo apie vyskupą Galeną, ma
tyti, kad šios ministerijos skyriaus. Gedėjas 
Tiessleris pasiūlė Goebelsui Miunsterio vys
kupą pakarti, nes • ši priemonė atgrasytų ki
tus vyskupas nuo panašių veiksmų, o Bor
manas rašo, kad Fiureris karo metu vargu 
ar palieps tokios priemonės imtis. Tai tiktai 
vienas ryškesnis vyskupo kovos pavyzdys, 
vokiečių spauda jų duoda ištisą eilę. Papie- 
žius Pijus XII" Miunsterio vyskupą von Ga
leną aukštai įvertino ir jį pakėlė į kardinolus. 
Kardinolui mirus, vyriausias britų karinių 
pajėgų Vokietijoje vadas pasiuntė kardinolui 
Fringsui, Koelno arkivyskupui, kaip šiaurės 
vakarų Vokietijos ir Rheino krašto metropo
litui, užjuojautos telegramą, kurioje įvertino- 
kardinolo von Galeno asmenybę, pažymėda
mas, kad jo drąsi kova dėl krikščionybės visų 
konfesijų pasaulyje aukštai vertinama.

Kardinolo von Galeno atminimas ilgai bus 
vokiečių tautoje kaip vyro, kuris netylėjo?ma
tydamas nekaltų žmonių žudynes ir didžiausią 
smurtą, ir turėjo pakankamai drąsos garbin
gai stoti teisingumo ir teisėtumo gynybom Jo 
kilni ir’drąsi asmenybė įeina į garbingiausių 
Vokietijos, o kartu ir viso krikščioniškojo pa
saulio vyrų tarpą, kurie laikomi pavyzdžiu 
kovotojams su neteisybe ir smurtu.

P. Treinys

be at your place. Kindest regards please, to 
your husband.

With love
Yours Mary

Lietuviškai laiškas skambės šiaip:
Miela Amy,

Tūkstantį ačiū už Tavo ma
lonų pakvietimą, kurį.aš su džiaugsmu pri
imtu Aš labai džiaugiuos (t. y., man labai ma
lonu) ateiti į Tavo pabūvį. Aštuntą valandą 
aš būsiu pas tave. Perduok linkėjimus vyrui.

Su meile
Tavo Marija

to be delighted (to bi dilaited) — būti paten
kintam, sužavėtam.

to accept (ekcept) — sutiktu
which I shall only be too delighted to accept

— aš būsiu tik sužavėta sutikti. Anglai 
paprastai nesako „priimti pakvietimą“, bet 
„sutikti“. Lietuviškai šitoks išsireiškimas 
skambėtų — ... kurį aš su džiaugsmu pri
imu.
Kiek oficialesnis atsisakymas nuo pakvie

timo būtų:
Mr. Brown presents his compts to Mrs. and 

Mrs. Green, and begs to return best thanks 
for their kindness. He regrets however that 
previous invitation prevents him accepting 
the friendly invitation Wednesday evening.

4, Chrch Street. London 
Oct 7‘h 1945.

Lietuviškai būtų:
Ponas Brown siunčia savo komplimentus- 

ponui ir poniai' Gryn ir daug kartų dėkoja 
už jų gerumą. Jis tačiau apgailestauja, kad 
ankstyvesnis pakvietimas neleidžia jam pri
imti trečiadienio vakarui pakvietimo

“Compts" sutrumpinta "Compliments“ — kom
plimentai, pasveikinimai.

to beg — prašyti
to return best thanks — daug sykių dėkoti 
to' regret (tu rigret) — apgailestauti 
previous (previjos) — ankstyvesnis 
to prevent (privent) — sutikti

Korektūros klaidų atitaisymas
XVII pamoka: Paskutinio laiško trečias sald- 

nys turi būti: “My mother suddenly got 
ill yesterday night....“ Po laišku pasira
šyta: “Your Friend Mary“.
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Atžalynas želia
(Atkelta iš 2 pusi)

tima. Jis joje jaučiasi kaip savam kambary 
tarp gerų bičiulių. Jo sukurtas spekulianto 
tipas įtikinąs. Kai kur perdėtas šaržas ne
kenkia.

A. Tamulėnas, vaidinęs likimo skaudžiai 
nuskriaustą senį, parodė nemažai turįs gabu
mų scenos menui. Jis sukūrė simpatingą se
nuką, kokių mes galime matyti kuone kie
kvienoje stovykloje.

S. Petkui teko nelengvas uždavinys. Jis, 
atrodo, kiek buvo galima, gabiai su juo susi
dorojo. Vaizduoti girtą ir dar apie aukštus 
dalykus kalbantį nelengva. Dabar stovyklose 
tokių vaidilų, samagono įkvėptų, pasitaiko. 
Jie savo vaidmenis atlieka natūraliai. Tad 
kažin ar verta girtus tipus vilkti į sceną. Žiū
rovui neaišku, kodėl šis tipelis geria, ar tik 
atsitiktinai buvo įsigėręs, taip pat neaiškus 
liko jam ir girto svajočiojimai apie tėvynę, 
pušeles, paliktą merginą...

Antano Gustaičio kaimo vaizdelis „Sek
minių vainikas“ kūrybiniu atžvilgiu stipres
nis. ūkininkė našlė Marijona Petrulienė sek
minių išvakarėse laukia grįžtant savo sūnaus 
gydytojo Kazio, kuris turi susituokti su Pe
trulių kaimyne pradžios mokyklos mokytoja 
Kastute Skirgailaite. Atbėgusi Petrulių kai
mynė mažažemė našlė Rozalija Didžbalienė, 
didelė liežuvininkė, primeluoja, kad esą dak
taras Kazys vesiąs ne Kastutę, bet miestelio 
vaistininko dukterį. Šis Didžbalienės plepalai 
gerokai sugadina visų nuotaika. Net ir susi
jaudinusi daktaro sužadėtinė kažkur dingsta. 
Pagaliau pasirodo daktaras su Kastute, vi
siems nuotaika pagerėja, ir trys poros pasiry- 
žusios žengti prie altoriaus. Toks maždaug 
šio vaizdelio ttirinys.

Kas autoriaus šiuo veikalu siekiama, ne
turint paties veikalo, sunku pasakyti. Taip 
pat neaišku mums, ko siekia ir režisorius A. 
Škėma, šį veikalą statydamas scenoje? Ar čia 
norėta pavaizduoti sekminių nuotaika, ar mū
sų kaimo buities gabalėlis, ar dar kažkas. Iš 
veikalo pavadinimo ir iš pirmųjų jo scenų, 
atrodytų, kad norėta pavaizduoti «rūsų kaimo 
sekminiška nuotaika. Scenai atsidarius, kele
tas-jaunuolių prieklėtyje dainuoja. Piemenu
kas gėlėmis kieme puošia kėdę. Dainininkai 
padainavę sulenda į klėtį. Kas norėta šia scena 
pavaizduoti? Ji jokio ryšio neturi su tuo, kas 
toliau vyksta. Jei dainomis buvo norima su
daryti sekminių išvakarių nuotaiką, tai tuos 
dainininkus reikėjo už scenos nukelti. Juk 
vaidinimo metu už scenos girdima ir daugiau 
dainų. Šiaip jau reikia pažymėti, kad šis vei
kalas gana darniai surežisuotas ir jį žiūrėda
mi mes nukylame į lietuvišką kaimą, kur se
niau skambėjo dainos, ant prieklėčio verkė 
armonika, o kiemo vejoje mirgėjo šokančiųjų 
poros. Tai būdavo kiekvieną šeštadienio va
karą. Dabar mūsų tėvynėje kitokie vaizdai.

Tad malonu nors ir scenoje prisiminti anuos 
geruosius laikus.

Dabar nors bendrais bruožais pažiūrėkime 
kiek mums tuos vaizdus padėjo atkurti pas
kiri vaidilos.

J. Šarkaitė, vaidinusi Marijoną Petrulienę, 
sukūrė geraširdės, rūpestingos kaimietės mo
tinos tipą.

A. Jakelaitytė pavaizdavo mums švelnią 
ištikimą sužadėtinę.

G. Lumbienė, vaidinusi Rozaliją Didžba- 
lienę, tiksliai iš „Atžalyno" pakartojo Pliuš
kienę. „Atžalyno" pliuškė miestietė Pliuškie
nė ir .Sekminių vainiko“ liežuvininkė kaimie
tė Didžbalienė panašios viena į antrą kaip du 
vandens lašai. Ją£ vieną nuo antros teskyrė 
tik rūbai ir grimas. Jei jau mene šablonas 
aplamai blogas dalykas, tai scenos mene jis 
grabas. Aktorius, kuris tesugeba scenoje vai
dinti vieną tipą ir jį nuolat įvairiuose vaid
menyse kartoja, yra joks aktorius. Tai saky
dami, mes anaiptol neteigiame, kad G. Lum
bienė neturėtų vaidybinių gabumų. Ji gal jų 
ir turi. Ji savo greita, kaip tarškalas, kalba, 
smarkiu mostagavimu, gal būt, labiausiai vi
siems krinta į akis. Tačiau tai dar ne vaidy
ba. Mūsų manymu, jos vaidyba turėtų būti 
režisoriaus gerokai pakoreguota.

P. Tamulėnas, vaidinęs Petrulių berną Jo
ną Luobą, sukūrė slunkių kaimo berną. Ir 
savo kalba, ir mimika, ir mostais, ir slunkiš- 
kais judesiais, jis visur buvo įtikinąs, ir, kaip 
sakoma, savo vietoje: nieko per maža, nieko 
perdaug.

Visi kiti vaidilos savo vaidmenis atliko pa
tenkinimai ir darniai derinosi prie spektaklio 
visumos.

Dekoracijas piešė dail. K. Jezerskis, mu
zikinę dalį tvarkė J. Žemaitis, šokius paruošė 
L. Valiukaitė.

žiūrint Šį spektaklį, buvo jaučiama, kad 
jam buvo ruošiamasi kruopščiai ir rūpestin
gai. Tai nuopelnas gabaus režisoriaus A. Škė
mos.

Linkėtina, kad „Atžalynas" pasirodytų su 
didesniais veikalais'. Šis spektaklis parodė, 
kad jis daro pažangą. „Atžalynas“ želia. Jo 
paskiri medeliai šakoja ir lapuoja. Tai džiu
gu. Linkime jam sėkmės. Savo darbą dirbti 
kukliai ir ant laimėtų laurų nesiilsėti. Jei tuo 
keliu'jis eis, daug laimės. A. M.

Naujai priimami 
tiktai pirmieji tenorai

Lietuvių reprezentaciniam vyrą chorui, va
dovaujamam dirigento Juliaus Š t a r k o s, pa
pildyti dar reikalingi dainininkai, bet tiktai 
pirmieji tenorai

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

Dillingeno Liet Tremt Bendruomenės 
Apylinkės Komitetas

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Daugiau dėmesio iiziniam 

lavinimui
Dažnai esame girdėję jaunimą vadinant 

tautos žiedu, šis karas pagaliau praūžė, kad 
mūsų jaunesniosios kartos turėtų šviesesnį 
gyvenimą, kad pagaliau galėtų tinkamai pa
siruošti ne tik fiziniai, bet ir dvasiniai mūsų 
tautos uždaviniams atlikti Ir iš viso, žmo
gus, kuriame bendruomeniškumo pradai než- 
mušti, dirba, pluša, kuria, verždamasis į aukš
tesnės civilzacijos ar kultūros pakopas, siek
damas savo buitį pagerinti ir sudaryti būsi
moms kartoms, jo pasekėjams, aukštesnį 
tramplyną labiau išbaigtam tobulumo laips
niui siekti. Kelyje į visokeriopą harmoniją, 
žmonės išbandė įvairiausias priemones jos są
skambiui išgrąžinti; kur čia jas visas besumi
nėsi, pradedant mokslais ir baigiant menu.

Šiuo atveju tebūnie leista plačiau apsistoti 
prie vienos iš aktyviųjų auklėjimo dalių — 
fizinio lavinimo.

Judesys, būdamas viena iš būdingųjų žmo
gaus charakterio išraiškos formų, lydi jį per 
visą jo gyvenimą pulsuojančia intensyvumo 
kreive. Kūdikis visą laiką juda, kadangi ju
desys jį nuveda į sąlyti su jį formuojančia 
aplinka. Jis savo judesiu išreiškia savo kū
rybingumo pradą, keisdamas tą aplinką, pri
versdamas ją paklusti jo norams. Jis pertvar
ko savo žaislus po kelis kartus, tuo būdu įgy
damas savo objektyvios laikysenos aplinkos 
atžvilgiu pajutimą. Jo visas gyvenimas — 
žaidimas, kuris bazuojasi ne kuo kitu, kaip 
tiktai judesiu. Vaikas, sulaukęs 11—13 m. am
žiaus, garbina vien tiktai žalios jėgos pavyz
džius. Jis puikiai žino įvairių sporto šakų 
meisterių vardus, domisi jų gyvenimu, bando 
juos pamėgdžioti. Jaunuolis žaidime randa sa
vo socialinio prado — garbės pajutimo, rite
riškumo patenkinimą. Suaugęs žmogus jude
syje ieško ugdančios įtakos tiek psichine tiek 
fizine prasme. Kiekvienas sveikas individas 
slepia savyje judesio alkį. Judesys, jo inten
syvumas, jo apvaldymas duoda mums aiškų 
paskiro individo vitališkumo — gyvybingumo 
vaizdą.

Pažvelgę | fizinio auklėjimo sąjūdžius at
skirose tautose, mes beveik neklystamai ga
lime nustatyti jų gyvybingumo laipsnį. Mirš
tančios tautos teparod<vnenką veržimąsi į ju
desį — jos tampa tingios judėti. Jas galime 
sulyginti su senatvės slegiamu žmogumi. Iš 
vienos pusės sakydami, jog senatvė neša ju-. 
desio stingimą, stagnaciją, mes galime drąsiai 
tvirtinti, jog judesio stingimas arba, antraip 
tariant, tingumas judėti yra senatvės prana
šas. Kultūringų valstybių pastangos skatinti 
fizinį auklėjimą nėra švaistymąsis pinigais

arba „kvailiojimas" ir neturėjimas ką veikti,, 
bet.rimtos pastangos tautos gyvybingumui iš
laikyti bei ugdyti Tiktai gyvybinga tauta 
šiame revoliuciniame laikotarpyje gali tvirtai 
stovėti prieš pasaulines audras ir kreipti jų 
antplūdžius viiena ar kita linkme.

Ir mes dabar, būdami išeivijoj?, bandome 
visomis jėgomis kovoti su tautos gyvybę žu
dančiais veiksniais, kaip korupcija, dvasiniu 
smukimu, suglebimu. Ir iš tikro malonu kon
statuoti, jog tautiečiai išeivijoje, ir ypač jau
nimas nelieka abejingas. Nuolatos laikraš
čiuose skaitome apie įvairias varžybas, kad ir 
mažiausia stovykla — ji jaučiasi laiminga, ga
lėdama parodyti savo sugebėjimus sportinėje 
arenoje. Tik sugebėkime visą tą sąjūdį pa
kreipti reikiama linkme, kuri taurintų asme
nybę, tobulintų dvasią, ugdytų valią. Nepa
gailėkime tos palaimos mūsų jaunimui, rem
kime jį mūsų dispozicijoje esančiomis prie
monėmis. Taurindami atskirą tautietį, kaup
sime vertybes tautos energijai — gyvybingu
mui didinti. Zen. Puzinauskas

Įdomioji statistika
• Futbolo statistikai yra konstatavę, kad 
futbolo rungtynės faktinai žaidžiamos ne 90 
min., bet tik 55 min. Likusios 35 min. sugaiš
tamos užribių įmetimams, smūgiams nuo var
tų ir kt. Futbolo rungtynių teisėjas, kuris 
uoliai stebi žaidėjus, teisėjaudamas padaro li
gi 12 km. žygį, tuo tarpu ne taip uolus ap
sieina ir su 2 km. žygiu. Taip pat apskaičiuo
ta, kad aštriai kirstas 11 m baudinys pasiekia 
ligi 60 km./val. greitį. Dėl to kas ketvirtas 
11 m baudinys yra arba prakertamas pro šalį 
arba sulaikomas vartininko. Tik 75% 11 m 
baudinių paverčiami įvarčiais. Prieš karą 
FIFA-ai (Tarptautinė Futbolo Organizacija) 
priklausė nuo 12 ligi 14 milijonų futbolininkų, 
neįskaitant milijonų Anglijoje ir Sovietų Są
jungoje, kurios FIFA-ai nepriklausė.
• 200 m plaukimo krūtine pasaulio rekor
das, kuris priklausė prancūzui Nakache, buvo 
per vieną dieną pagerintas net du kartus. So
vietų Sąjungos plaukimo meisteris Mechko- 
was nuplaukė per 2:35.9 min. Netrukus tą 
pat dieną buvo pranešta, kad USA plaukimo 
meisteris Joseph Verdeur nuplaukė per 2:35,6 
min.
• Įvykusiose stalo teniso varžybose Kirch- 
heime pirmąją vietą iškovojo V. Mickevičius, 
antrąją — A Genys ir trečiąją — B. Rukša.
• S. m. gegužės 11—12 d.d. Kirchheime įvyk
sta UNRRA Team 513 apygardos sporto Šven
tė, kurią globoja UNRRA-os direktorius p. 
Mangiot. Šventę praveda apygardos sporto 
vadovas M. Pakalniškis.

Mes ieškome savųjų
Siame 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.
1029. Mataitis Vaclovas, Lūbeck, Artillerie- 

Kaserne, ieško savo žmonos.
1030. Naužemienė Marija, Osnabrūck, am 

Schellenkamp la, Baltic DP Camp, ieš
ko savo vyro Naužemio Domininko ir 
dukters Stasiulienės Marytės.

1031. Ivanauskas Gediminas, Hersfeld (Hes
sen), Kriegsschule, prašo atsiliepti Iva
nauską Vytautą, buv. Lietuvių Stovyklo
je Stahlhofen (Austrijoj) ir Ivanauską 
Antaną.

1032. Kviečinskas Julius, (24) Lūbeck, Einsie- 
delstr. 114/4, Litauisches Lager, ieško 
savo žmonos Kvicčinskienės Kostės, 
dukters Kviečinskaitės Onutės, sūnų 
Kviečinskų Stasio ir Ričardo. Asmenys, 
žinantieji jų likimą, prašomi pranešti 
ieškančiam.

1033. Lungytė Sofija, Lahde DP 3 Camp, Kr. 
Minden (21), ieško Astrauskų Al. Mar. 
Tai., Stumbrio ir jo motinos Onos.

1034. Norkūnienė Aleksandra, (21) Lahde, DP 
3 Camp, Kr. Minden, ieško savo vyro 
Norkūno Vytauto ir Naruševičių šeimos.

1035. Brazaitis Vincas, Hanau, Litauisches La
ger, ieško savo sūnaus Brazaičio Albino, 
gim. 1926 m.

1036. Raketicnė Aleksandra, (13a) Wurzburg 
7, Nordkaserne, Litauisches Lager, ieško 
Rasokaičio Augusto ir Keraitytės Ele
nos.

1037. Dainienė Juzė su - šeima, Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberg-Lager, ieško savo 
vyro Dainiaus Antano.

1038. Raškauskas Bronius, Oldenburg i. O., 
Alexanderstr. 320, Litauisches Lager, 
ieško brolio Raškausko Petro.

1039. Cepauskas Jurgis, Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško brolio Cepausko Va
davo ir Petraitytės Juzės.

1040. Skuodas Mikas, (23) Ddrverden, Kr. Ver
den, Montgomery DP Camp, ieško Meš
kio Justino, Skuode Miko ir kt. pažįsta
mi).

1041. Kulvinskas Bronius, Seligenstadt bei 
Wurzburg, Litauisches Lager, ieško savo 
žmonos Kulvinskienės Zofijos, sesers 
Kutvinskaitės Kostės ir brolio Vlado bei 
pažįstamų.

1042. Barišauskas Jonas, Hanau, Litauisches 
Lager, ieško savo žmonos Barišauskienės 
Petronės su 4 vaikais.

1043. Katinas Pranas, (24) Glūckstadt, Fock- 
str. 3, ieško agronomo Našliūno Alfonso, 
giminių ir pažįstamų.

1044. Gudaitytė Ona, (24) Glūckstadt, Fock- 
str. 3, ieško giminių ir pažįstamų.

1045. Kurapkicnė - Vasiliauskaitė Petronėlė, 
Dorverden, Kr. Verden, Montgomery 
Camp, ieško savo vyro Kurapkos Juozo 
ir pusbrolio Jasaičio Antano.

1046. Mačiokas Vincas. Dorverden, Kr. Ver
den, Montgomery Camp, ieško sūnaus 
Mačioko Juozo.

1047. Blauzdžlūnaitė Magdelena, Hamburg- 
Neugraben, Litauisches Lager Fisch
beck, ieško Paulhikonienės Onos, Blauz- 
džiūno Jono, Blauzdžiūno Tomo, Gird
zijausko Jono ir Kirvaičio Jono.

1048. Vaitkevičius Otonas, Detmold (Lippe), 
Leopoldstr. 15, ieško Čepaičio Kazio.

1049. Leonauskas Vladas, Detmold, Leopold
str. 15, ieško savo brolio.

1050. Ei d u kalt is Jurgis, (23) Huntlosen i. Ol- 
denBurg, British DP Hospital, ieško gi
minių ir pažįstamų.

Lietuviai, gyv. Gert. Holtighausen, Rahlstedt- 
Ilamburg, Litauisches Lager, ieško:

1051. Gumbeievičius Eduardas — giminių ir 
pažįstamų.

1052. Paliokas Jonas — seserų Paliokaičių 
Emos ir Zelmos ir pažįstamų.

1053. Okienė Ėdė — dukters Okaitės ir Šakio 
Stepo.

1054. Raskauskienė Elena — sesers Rakutie- 
nės Valerijos ir pažįstamų.

1055. Martinaitis Pranas, gyv. Lūbeck-Siems, 
Litauisches Lager „Moorweg“-Pušynas, 
ieško Petrausko Klemo, Banio Petro ir 
pažįstamų.

1056. Indriulls Juozas, Lūbeck-Siems, Litaui
sches Lager „Moorweg"-Pušynas, ieško

brolio Indriulio Petro, sesers Indriuly- į 1071. Kalinauskaitė Aleksandra, 
tės Olės ir pažįstamų.

1057. Kaminskas Eligius, (20) Goslar, There- 
sienhof, Zim. 52, ieško Petrauskaitės Jo- 
hanos ir pažįstamų.

1058. Dagilis St., Watenstedt, Wohnheim 2/3,
ieško švogerio Itn. Gliauzerio Liudo ir 
visos Gliauzerių šeimos ir pusbrolio Itn. 
Klimavičiaus Juozo.

1059. Stalmaševičiūtė Genovaitė, Wiesbaden. 
Gersdorfkaserne, Litauisches Lager, ieš
ko Augustaičio Antano, Lukoševičiūtės 
Joanos ir kt. pažįstamų. '

1060. Pundzaitis Alfonsas, Wiesbaden, DP 
Camp 563, ieško giminių ir pažįstamų.

1061. Radavičius Antanas, Wiesbaden, DP 
Camp 563, Litauisches Lager, ieško gi
minių bei pažįstamų.

1062. Endrukaitis Pranas, Litauisches Lager 
Schwarzenbeck bei Hamburg, ieško sū
naus Endrukaičio Jono ir Martynaitytės 
Matildos.

1063. Rimeikis Mykolas, (14) Weilheim/Teck, 
Poststr. 3, ieško brolių Rimeikių: Alek
sandro, Povilo, Jono, Juškos Kosto ir 
Visockio Kazio (Galis).

1064. Jastrumskienė Petrė, (14) Weilheim/ 
Teck, Forststr. 7, ieško sūnaus Jastrum- 
skio Aleksandro, Petrauskaitės Marytės 
ir Ežersklų šeimos.

1065. Budrevičienė - Strimaity tč Teresė, (14) 
Weilheim/Teck, Forststr. 9, ieško Kir
vaičio Vinco, Liutkevičienės Marijos, 
Ulbinsko Izidoriaus, Budrevičiaus Sta
sio ir Pranckevičiaus Broniaus.

1066. Kušnereit Gustavas, (14) Weilheim/Teck, 
Forststr. 9, ieško Petrošienės Onos, Pe- 
trušytės Mėtos ir Kleso Gustavo.

1067. Povilaitis Viktoras, (14) Weilheim,Teck, 
Poststr. 17, ieško brolio dipl. inž. Povi
laičio Stasio ir kt. giminių.

1068. Lietuvninkienė - Ambrasaitė Julija, (14) 
Weilheim/Teck, Ob. Grabenstr. 11, ieško

, Žako Jurgio, Skinkio Zigmo, Lietuvninko 
Andriaus, Višniausko Stasio ir Krikš
čiūno Klemenso.

1069. Madalinskas Česlovas, (14) Weilheim' 
Teck, Malistr. 5, ieško brolio Medalinsko 
Romualdo, Zaborskio Prano šeimos, Na- 
cevičiaus Jono ir Brazausko Mečislovo.

1070. Griškaiticnė Monika, (23) Gross Hesepe 
Camp, Kr. Meppen/Ems, ieško Klima
šauskų Juozo ir Jono su šeimomis. 

(23) Gross 
Hesepe Camp, Kr. Meppcn/Ems, ieško 
senelių Marijonos ir Jono Klimašauskų.

Lietuviai, gyveną Lithuanian DP Colony of 
Sievershutten, (24) Post Ulzburg (Holstein), 

ieško:
10722. Natkevičius Jonas — Natkevičiaus Sta

sio.
1073. Juškėnas Gerardas — Vasiliausko Slavo 

ir prašo atsiliepti pažįstamus ir bendra
darbius iš medžio pramonės.

1074. Siauka Jeronimas — sesers Siaukaitės 
Viktorijos ir svaino Alcnsevičiaus 
Adolfo.

1075. Šaulienė Elzbieta — sūnaus Šaulio Al
girdo.

1076. Mockaitis Gustas — savo žmonos Moc- 
kaitienės Onos su 4 vaikais.

1077. Garalevičienė-Juocutė Marcelė — Grei
čiūno Zeniaus, Bahnontienės Pranės ir 
Rudaitytės Palmyros.

1078. Pipiras Aleksandras — Jurgėlos Juozo, 
Balčyčio Antano, Užubalio Prano, Smito 
Adolfo ir Kesneraitės Elės.

1079. Vcngclicnė Ona — savo vyro Vengelio 
Benjamino, brolio Antanavičiaus Adol
fo, sesers Pctravlčienės Elenos ir kt gi
minių.

Poniai Rimšienei ir jos šeimai, mirus 
jos brangiam vyrui

buv. Ukmergės notarui 
Pranui Rimšai, 

reiškiame giliausią užuojautą
Antanas Rimša ir šeima
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos įvairios žinios
l

Lietuvių organizacijų suvažia
vimai

Jau ankstyvesnėse apžvalgose mes buvo
me pranešę, kad artimiausi laiku Amerikos 
lietuviai yra numatę savų brganlzacijų suva
žiavimus. Tuose suvažiavimuose bus keliami 
artimos'veiklos klausimai ir nepaskutinėj vie
toj pagalba tremtiniams. Viena iš judriausių 
Amerikos lietuvių organizacijų — Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, kaip praneša „Vienybė“ 
Nr. 11, savo metinį suvažiavimą šaukia bir
želio mėnesio 1—2 dienomis. Suvažiavimas 
įvyks Detroite. Tai bus jau šeštasis šios or
ganizacijos suvažiavimas. „Garsas“ — Lie
tuvių Romos katalikų susivienijimo Ameriko
je'oficiozas, praneša, kad numatytasis tos or
ganizacijos seimas Clevelande įvyks ne bir
želio menesį, kaip anksčiau buvo skelbę, bet 
liepos mėnesio 15—18 dienomis. Kaip žino
me, ta organizacija yra didelė ir narių skai
čiumi gausi. Dienraštyje „Amerika“ paskelb
ta, kad Lietuvių Diena Naujorke įvyks liepos 
mėnesio 4 dieną. Į tą dieną kviečiami Nau
jorke ir jo apylinkėse gyvenantieji lietuviai.

Nauji ir nauji siuntiniai
„Garsas“ Nr. 10 duoda eilę smulkiu žinių, 

kurios rodo, kad BALF kas kart į Europą 
tremtiniams siunčia naujus ir naujus siunti
nius. Vienoje žinutėje rašoma: „Šių metų va
sario mėnesį BALF iš Naujorko išsiuntė 700 
dėžių kondensuoto pieno“. Kiek me? žinome, 
tas siuntinys lietuvius Vokietijoje jau pasiekė 
ir LRK tremtiniams dalina. Antroje žinutėje 
rašoma: „BALF šiomis dienomis išsiunčia 
200 didelių dėžių su kūdiku maistu — Inda- 
fol. Sis siuntinys su 215 dėžių kiaulienos deš
relių, tremtiniams Vokietijoje išėjo laivu In- 
dochinois.“ „Amerika“ Nr. 13 paduoda tokią 

^.žinutę: „Šiomis dienomis iš Naujorko išsiun
čiama 1030 svarų vilnonių megztukų ‘lietuvių 
tremtinių vaikams. Šie megztukai pritaikyti 
vaikams nuo 5—12 metų amžiaus.“ Kituose 
laikraščiuose tilpusieji pranešimai rodo, kad 
BALF pirmininkas yra paraginęs Amerikos 
lietuvius rinkti mokyklinio amžiaus jaunimui 
visokią rašymo medžiagą ir priemones, o ku
nigams, kurie neturi Vokietijoje kunigiškų 
drabužių, ragina rinkti kunigiškus drabužius.

Šis tas iš Lietuvos
Beveik kiekviename iš Amerikos ateinan

čiame lietuvių laikraštyje randi žinių apie 
padėtį Lietuvoje. Tos žinios daugiausia paim
tos iš Amerikos lietuvių komunistų spaudos 
arba iš rusiškų laikraščių, išeinančių Rusijoj. 
Tos žinios tik patvirtina mūsų patirtus išgy
venimus. „Garsas“ rašo: „Karo metu Paven
čių cukraus fabrikas buvo gerokai apgriautas. 
Cukraus pramonės atstatymą trukdė ir ta ap
linkybė, kad daugelis įgudusių darbininkų bu
vo išvežti ar žuvo.“ Antroje žinutėje sako: 
„Tiesa“ Nr. 238 praneša, kad Jankaičių kaimo 
moteris Marija Butkienė už javų nepristaty- 
mą teismo nubausta dviems .metams laisvės 
atėmimu su visu jos -turto konfiskavimu. Ji 
turėjo 25 ha žemės.‘t Trečioje žinutėje rašo; 
„Tarybų Lietuva“ Nr. 226 praneša kad Veive
rių valsčiuje, kur, be 130 arklinių, yra 5 mo
torinės kūlimo mašinos, išsiuntinėta į kiekvie- |

Jungtinių Tautų Organizacija (UNO)
Visumos susirinkimas

Pirmininkas: Paul Henry S p a a k, Belgija.
Pirmininko pavaduotojai: JAV, Anglijos, 

Sovietų Sąjungos, Prancūzijos, Kinijos, Pietų 
Afrikos ir Venezuelos delegacijų pirmininkai.

Nariai: Egiptas, Etiopija, Argentina, Austra
lija, Belgija, Bolivija Brazilija, Čilė, Kinija, Da
nija, Dominikonų Respublika, Ekvadoras, EI 
Salvadoras, Prancūzija, Graikija, D. Britanija, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Indija, Irakas, Ira
nas, Kanada. Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ju
goslavija, Libanas, Liberija, Liuksemburgas, 
Meksika, N. Zelandija, Olandija, Nikaragua, 
Norvegija, Panama, Paraguajus, Peru, Filipinai, 
Lenkija, Saudi-Arabija, Sovietų Sąjunga, Pietų 
Afrikos Sąjunga, Sirija, Čekoslovakija, Turkija, 
Ukraina, Uruguajus, Venezuela, JAV ir Balt- 
gudija.

Visumos susirinkimo komitetai
Vyr. Komitetas: Laikinai susideda jis iš šių 

14 narių — 1) visumos susirinkimo pirmininko. 
2) septynių jo pavaduotojų ir 3) šešių žemiau 
išvardytų komitetų pirmininkų:

Politikos ir saugumo komiteto: dr. D. Z. 
Manuilsky, Ukraina;

Okio ir finansų komiteto: Waclaw Konder- 
ski, Lei&ija;

Socialės ir kultūros komiteto: Peter Fraser, 
N. Zelandija;

. Patikėtinių komiteto: dr. Roberto MacEa- 
chen, Uruguajus;

Biudžeto komiteto: Faris ai Kury, Sirija;
Teisės komiteto: dr. Roberto Jiminez, Pa

nama.
(Visi šie komitetai, išskyrus Vykdomąjį Ko

mitetą, susideda iš visų 51 JTO narių atstovų.) 

ną valsčių 17 įgaliotinių, kuriems įsakyta kon
troliuoti kūlimo eigą ir prižiūrėti nustatytų 
pyliavų pristatymą.

Beginant Lietuvos ir lietuvių 
reikalus

• Amerikos lietuviai, gindami Lietuvos ir 
lietuvių reikalus, nepraleidžia progos reaguoti 
į kiekvieną pasitaikiusį įvykį. Mus pasiekia 
žinios, kad ryšium su Churchilio kovo mėne
sio 15 dieną pasakyta kalba Amerikoje, Ame
rikos Lietuvių Taryba jam įteikė memoran
dumą, o eilėv organizacijų pasiuntė protesto 
telegramas. Šio nesklandumo pagrindą su
darė tai, kad Churchilis savo kalboje pami
nėjo, kad Baltijos valstybės yra lyg ir per
leistos vienam gerai kariavusiąm sąjunginin
kui. Memorandume prašo, kad pirmai progai 
pasitaikius tą kalbos vietą autorius atitaisytų.

Rūpinamasi Pabaltijo universitetu
Mes turime žinių, kad Hamburge įsisteigęs 

Pabaltijo universitetas materialiniu atžvilgiu 
kol kas yra blogoje padėtyje. „Amerika“ Nr. 
14 praneša, kad pagalba pradeda rūpintis ir 
geros valios amerikiečiai lietuviai.' Tam rei
kalui įkurtas specialus komitetas. Komitetui 
įkurti ir universitetui pagalba rūpintis inicia
tyvos ėmėsi adv. Nadas Rastenis ir J. Laucka. 
Kovo 26 d. jų iniciatyva įvyko susirinkimas 
Naujorke. Į komiteto valdybą išrinkti: N. 
Rastenis — pirmininku, vienas estas ir vienas 
latvis — vicepirmininkais, o K. Baltramaitis
— generaliniu sekretorium ir dr. M. Vinikas
— iždininku.

Willy — Kelly režoliucijos
„Vienybė" Nr. 12 rašydama apie ALT ir 

ALM nesutarimus nurodo, kad tų nesutarimų 
pagrinde yra latrai mažos smulkmenos, ir pa
rodžius gerą valią, nugalimos. Viena iš tokių 
nesutarimų smulkmenų esanti Willy-Kelly re
zoliucijos, kurias būk reikią pataisyti. Lai
kraštis rašo: „Iki šiol nė dienas nepaskelbė 
geresnio projekto. Misijos pirmininkas A 
Olis, lankydamasis Vašingtone šiomis dieno
mis tuo reikalu kalbėjosi su kongreso atstovu 
Kelly ir kongreso atstovu Sol Bloom, atstovų 
rūmų užsienių reikalų komisijos pirmininku. 
Rezoliucijas galima pataisyti be jokių sunku
mų. Dabar tik belieka tuos pataisymus vi
soms organizacijoms, kaip jos nori, atlikti.“

' Nesklandumas Taikos Konferen
cijos išvakarėse

Sąryšyje su numatoma taikos konferenci
ja „Vienybės“ redaktorius Tysliava savo lai
kraštyje Nr. 13, vedamajame, rašo: „Šių žo
džių autoriui yra žinoma, kad jau kuris lai
kas kaip Amerikos Lietuvių Misija ruošiasi 
siųsti delegaciją į Pasaulinę Taikos Konferen
ciją Paryžiuje. Turima žinių, kad panašiam 
žygiui rengiasi ir Amerikos Lietuvių Taryba. 
Tai būtų San Francisco istorijos pasikarto
jimas. Deja, istorija kartojasi, bet žmonės ne
linkę mokytis. Aišku kad dviejų delegacijų 
siuntimas būtų didelė klaida."

Dr. B. Vargas

Saugumo taryba
Nariai: Egiptas (iki 1947 m.), Aust-alija 

(1948), Brazilija (1948), Kinija (nuolatinis), 
D. Ęritanija (nuolatinis), Meksika (1947), Olan
dija (1947), Lenkija (1948), Sovietų Sąjunga 
(nuolatinis) ir JAV (nuolatinis).

Generalinių štabų komitetas: JAV, D. Bri
tanijos, Sovietų Sąjungos, Prancūzijos ir Kini
jos generalinių štabų viršininkai (arba jų pava
duotojai).

Atominės energijos komitetas: Jį sudaro 
Saugumo Tarybos nariai ir Kanada.

Ūkio ir socialės taryba
Pirmininkas: Sir H. Ramaswami Mundaliar.
Nariai: Belgija (iki 1949 m.), Čilė (1949), 

Kinija (1949), Prancūzija (1949), Graikija (1947) 
D. Britanija (1948), Indija (1948), Jugoslavija 
(1947), Kanada (1949), Kolumbija (1947), Kuba 
(1948), Libanas (1947), Norvegija (1948), Peru 
(1949), Sovietų Sąjunga (1948), Čekoslovakija 
(1948), Ukraina (1947) ir JAV (1947).

Tarptautinis teismas
Iki 1955 m.: D. Britanija, Prancūzija, Brazilija, 

Čilė, EI Salvadoras.
Iki 1952 m.: JAV, Sovietų Sąjunga, Meksika, 

Norvegija, Belgija.
Iki 1949 m.: Kanada, Jugoslavija, Lenkija, Egip

tas, Kinija.
Generalinis sekretorius: Trygve Lie, Nor

vegija.
Nuolatinė vyr. būstinė: Fairfield/Conn. arba 

Westchcster/N.Y. rajone. Tikslią būstinės vie
tą parinks visumos susirinkimas š. m. rugsėjo 
mėnesį.

Laikinoji vyr. būstinė: Naujorkaa^

Pasaulinė kronika
• Gen. Dwight D. Eisenhoweris Tokioje su
sitiko su gen. Douglas MacArthuru.
• Trys didžiosios politinės partijos Austri
joje paskleidė Vienoje atsišaukimus, kuriuose 
raginama gegužės 14 d. ruošiamame mitinge 
protestuoti prieš Paryžiaus konferencijos nu
tarimą priskirti Italijai pietinį Tirolį. Si pro
vincija .iki 1918 metų priklausė Austrijai.
• Tarptautinis Raudonasis Kryžius, ligi šio
lei tegalėjęs veikti Vokietijoje tik britų ir 
prancūzų zonose, šiomis dienomis gavo ir ame
rikiečių bei sovietų administracijos įgalioji
mus ir jų administruojamose zonose teikti pa
galbą sergantiems vaikams ir vokiečių pabė
gėliams.
• Sovietų aukščiausios tarybos prezidiumas 
paskyrė pasiuntiniu į Islandiją Vasilyj Arse- 
nievičių.
• JAV paskyrė du naujus ambasadorius: 
vieną į Iraną, o kitą į Jugoslaviją.
• 25 vokiečiui mokslininkai išvyko į Angli
ją padėti dirbti aero-dinamikos srityje.
• V-2 jau patobulintas ir išbandytas N. Mek
sikoje. Jis dabar nulekia jau apie 100 km, kai 
vokiečiai tegalėjo šaudyti tik po 50—60 mylių.
• Tarp Irano vyriausybės bei Azerbeidžano 
derybos nutrūko ir Piševario delegacija su
grįžo į Tabrizą.
• Niurnberge nušauti du Amerikos kariai 
bevažiuojant automobiliu. Daromi žygiai nu
sikaltėliams sučiupti.

. • JAV žemės ūkio ministeris ragina ūkinin
kus kiaulių auginti 10% mažiau, kad tuo būdu 
būtų sutaupyta javų badaujantiems užsienyje.
• Ųėl Graikijos karaliaus grįžimo balsavi
mai bus rugsėjo 1 dieną.
• Mandžūrijoje vyksta kovos tarp komuni
stų ir centrinės valdžios kariuomenės.
• Gen. Charles de Gaulle ateinančiuose bir
želio mėn. rinkimuose neišstatys savo kandi
datūros.
• JAValstybės veda derybas su Anglija dėl 
kai kurių bazių Ramiajame vandenyne.
• Pravdoje neseniai buvo rašyta, kad Vo
kietijoje, britų zonoje, esą vokiečių karių.
• Hirošimo mieste buvo 400.000 gyventojų, 
po atominės bombos numetimo liko 83.000, o 
dabar vėl susirinko iki 169.000.
• Vienam Amerikos laikraščiui neaišku, ko
dėl Jugoslavijos vyriausybė nenorinti sureng
ti gen. Michailovičiui tarptautinio teismo, bet 
jo bylą spręsti pavedanti tik savo teismui.
• Turkijos ministeris pirmininkas Shukru 
Saracoglu „Stars and Stripes“ koresponden
tui pareiškė šitaip: „Mūsų šių dienų politika 
yra neatiduoti nė vieno colio savo teritorijos 
nei draugui nei priešui.“
• Indijos ir Britanijos derybos dėl Indijos 
nepriklausomybės yra nutrauktos.
• DP reikalais Londone vis dar nesusitarė 
Vakarų ir Rytų valstybių atstovai.
• Prezidentui Trumanui sukako 62 metai 
amžiaus.

Churchillis pritaria Jungtinėms Europos 
Valstybėms

Winston Churchillis, paskutiniu metu pen- 
kiasš dienas viešėdamas Olandijoje, vienoje 
spaudos konferencijoje pareiškė pritariąs Eu
ropos demokratinės federacijos steigimui, nes 
tuo keliu einant, jo nuomone, būsią galima 
įgyvendinti Jungtines Europos Valstybes. 
Churchillis kalbėjo: „Siekdami Jungtinių Eu
ropos Valstybių įsteigimo, turėtume pradėti 
nuo valstybių, kurios tokios sąjungos nori, 
tikėdamiesi, kad vėliau ir visos kitos valsty
bės, prisidės.“
JAV nuostoliai antrajame pasauliniame kare

Pagal paskutiniuosius apskaičiavimus, an
trajame pasauliniame kare žuvo 295.867 JAV 
kariai. Be žinios dingusiųjų šiandien priskai- 
toma 12.744 kariai. Pergalės metinių sukaktu
vių proga paskelbtas sąrašas nurodo, jog su
žeistųjų yra viso 679.234 kariai.

Ponia F. D. Roosevelt naujose pareigose
Ponia F. D. Roosevelt yra paskirta žmo

gaus teisių komisijos pirmininku. Tuo būdu 
ji tampa Jungtinių Tautų komisijos galva. Jai 
teks rūpintis pasaulio žmonija, kad buvusio 
prezidento keturios laisvės būtų įgyvendintos.

Turkija ruošiasi rinkimams
Pirmutiniai respublikiniai Turkijos parla

mento rinkimai turi įvykti liepos arba rug- 
piūčio mėn., savivaldybių rinkimai gi prave
dami jau ateinantį mėn. Ismet Inonū, valsty
bės prezidentas ir tautinės liaudies partijos 
pirmininkas, viename savo partijos susirinki
me pareiškė, jog, stiprinant Turkijos vyriau
sybės pozicijas, prisireiksią ateinančiuose rin
kimuose suteikti vyriausybei aiškius įgalioji
mus. Artimiausiu metu numatoma prezidento 
Ismet Inonū kalba tautinės liaudies partijos 
suvažiavime, kuriame dalyvaus apie 700 atsto
vų ir įgaliotinių.

Ispanijos kariuomenė žygiuoja prie sienos
AP iš Madrido praneša, kad gautomis iš 

rimtų šaltinių, nors oficialiai nepatvirtintomis, 
žiniomis karinės jėgos traukiančios iš Madrido 
ir pietinės Ispanijos į Pyrenėjus. Tai daryti 
paskatinusios notos, gautos iš Amerikos ir 
Anglijos. Siunčiamos dvi divizijos dėl galimų 
incidentų pasienyje. Vyriausybės sluoksniuose 
bijomasi didėjančios Sovietų įtakos.

Prancūzijos — Ispanijos siena vėl uždaryta.

Susiaurinamas įvažiavimas i JAValstybės
Amerikos užsienių reikalų ministerio pa- 

vad. Dean Acheson paskelbė, kad šiais metais 
leidimai įvažiuoti į JAValstybės bus duoda
mi tiktai karo tremtiniams, esantiems ameri
kinėje Vokietijos zonoje ir Austrijoje. Pagal 
prezidento H. S. Trumano patvarkymą, žy
dams pabėgėliams teikiamas pirmumas.
Europos žemės ūkis atsigausiąs tik po 5 metų

Vašingtono Žemės Ūkio departamentas nu
rodo, jog Europai atsigauti reikėsią 5 metų, 
kad- galėtų pasiekti prieškarinį maisto gamy
bos lygį.

Po pirmojo karo tas perijodas trukęs 7 
metus. Normaliais laikais Europa įveždavusi 
16% maisto produktų. Po pirmoje pasaulinio 
karo maisto gamyba Europoje buvo sumažė
jusi 25%, o po šio karo tas sumažėjimas esąs 
žymiai didesnis.

Pranešime sakoma, kad maisto gamyba 
yra žymiai daugiau nukentėjusi po šio karo 
negu po I-jo šiose valstybėse: Italijoje, Grai
kijoje, Vokietijoje, Olandijoje ir Lenkijoje. 
Kiek mažiau yra nukentėjus gamyba per šį 
karą šiuose kraštuose: Danijoje, Belgijoje 
Prancūzijoje, Čekoslovakijoje, Švedijoje, Ju
goslavijos dalyje ir vakarinėse Vokietijos zo
nose.

Kada bus karas?
UP iš Denverio praneša apie tautos opini

ją dėl būsimo karo. Nepraėjus 10 mėnesių po 
karo, 7 iš 10-ties amerikiečiai pasisako, ’jog 
kitas karas būsiąs 25 metų būvyje.

Tik po vienerių karo metų Europoje 68% 
amerikiečių tikisi, kad Amerika pirmajame 
šimtmečio ketvirtyje būsianti įtraukta į karą. 
Šios pažiūros yra surinktos anketų būdu, ku-. 
rį vykdo Denverio Universitetas. Prieš metus 
šias mintis pareiškė tik 30%. Praėjusių metų 
rugsėjo mėn. jau buvo pasisakę 44% ameri
kiečių.

Naujas Italijos karalius
UP iš Romos praneša, kad Italijos ministe- 

rių kabinetas po ilgų kalbų sutiko Umberto II 
pripažinti Italijos karaliumi. Karalius Vikto
ras Emanuelis III jau atsisakė nuo sosto, kurį 
valdė beveik 46 metus. Jis su šeima susėdo 
į kreiserį Neapolio uoste išvyko Egipto link. 
Manoma, kad karališkoji šeima gyvens Kaire

Birželio 2 d. bus plebiscitas. .pasisakyti už 
monarchiją ar respubliką.

Popiežius Pijus XII suteikė apaštališką pa
laiminimą naujam karaliui Umbertui.

Anglija gaus paskolą
' Iš Vašingtono UP praneša, kad senatas 46 
balsais prieš 34 sutiko paskirti Anglijai 
3.750.000.000 dolerių paskolą. NuW derybų 
pradžios praėjo 8 mėnesiai. Si paskola su
teikia Britanijai galimybę pirktis iš Amerikos 
reikalingų gėrybių, palaikyti pakankamus do
lerių ir aukso rezervus ir dalyvauti pasauli
nėje prekyboje.

Iš Kanados Anglija gaus 1.250.000.000 do
lerių paskolą. Kanados senatas jau sutiko, 
lieka tik karališkojo patvirtinimo.

Kas pakeis UNRRA-ą
Iš Vašingtono INS praneša, kad F. H. La 

Guardia, UNRRA-os vyr. direktorius, kviečia 
sudaryti nuolatinę organizaciją, kuri pakeistų 
UNRRA-ą. Jis kritikavo DP administravimą 
Europoje ir JAV politiką dėl uždarymo durų' 
DP į JAValstybės įvažiuoti.

Fašistų išdaigos Italijoje
Praėjusį kartą minėjome, kad Musolinio kū

nas buvęs išvogtas, o dabar rašoma apie tai, 
kaip keli fašistai buvo užėmę Romoje Italijos 
siųstuvą ir 3 minutes giedojo fašistų himną, 
girdami Musolinį i« šaukė, kad Dučė su jais.

Be to, buvę į komunistų partijos būstinę 
numestos trys bombos, išplatinta antikomunisti
niai lapeliai.

Vatikano laikraštis Osservatore Romano 
griežtai pasmerkia tokį fašistų jaunimo žygį.

Išaiškintas Musolinio lavono pagrobimas
Musolinio lavono pagrobimas jau išaiškin

tas. Suimtieji fašistai kvočiami pareiškė, kad 
jie veikę pagal žinomp fašisto įr Musolinio 
milicijos gen. Enzo Galviati planą ir nurody
mus. Du suimtieji prisipažino, kad jie gavę 
iš gen. Galviati stambias pinigų sumas už la
vono pagrobimą ir generolo karininkams per
davimą. Vienas suimtųjų pasisakė sutinkąs 
nurodyti vietą, ki#r paslėptas lavonas, jeigu 
būtų užtikrinta, kad po to Musolinio lavonas 
bus palaidotas jo šeimos kape, esančiame Pre- 
dappi kapinėse.

■De Gaulle laukia naujo karo
INS iš Paryžiaus, pasiremdamas šveicarų 

spauda, laikraštis Le Etoile du Soir praneša, 
kacf'gen. de Gaulle tikisi naujo karo iškylant 
Tolimuose Rytuose artimiausių septynių mė
nesių būvyje. Pranešime jaučiama, kad pasi- 
kalbėjimas buvęs padarytas su neišvardintu as
meniu.

De Gaulle pareiškęs, jog_ateinančiame kare 
Prancūzija, kaip jis manąs, būsianti rusų oku
puota.

Ginkluoti čekų patruliai US zonoje
AP iš Berlyno praneša, kad gen. Įeit L. D. 

Clay skundėsi karo departamentui, jog Čeko
slovakijos patruliai pereiną su ginklais į Ame
rikiečių zoną Vokietijoje „neva iešką sudėtų 
vokiečių".
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