
Ambicija ir bendrasis 
reikalas

Bus jau bene ištisi metai, kaip mes gyve
name, iš paviršiaus žiūrint, tą patį stovyklinį 
gyvenimą, bet paskutiniuoju metu, atidžiau 
apsvarsčius esamą padėtį ir pažvelgus atgal 
į, palyginti, netolimą praeitį, jau galima paste
bėti naujų reiškinių, naujų prošvaiščių mūsų 
ateities gyvenimui. Grįžimo tęvynėn klausi
mas kaip buvo, taip ir tebėra vis dar neaiš
kus, bet be tėvynės žmonių veidas mūsų glo
bėjams yra paryškėjęs kur kas labiau, negu, 
sakysime, buvo tatai praetais metais. Pakan
kamai jiems buvo laiko D. P. stebėti ir susi
daryti vienokią ar kitokią jų charakteristiką. 
Įvairiomis progomis jau yra tekę įsitikinti, 
kad mes, pabaltijiečiai, savųjų globėjų-nesame 
blogai traktuojami. »

Metę žvilgsnį į stovyklinio gyvenimo prad
žią prisimename, kad tada vakariečių karinės 
valdžios atstovų ir unriečių, kurie visais išvie- 
tintaisiais, o kartu ir mumis, pradėjo visoke
riopai rūpintis, buvo visi, be tautybių ir tikybų 
skirtumo, vienodai pažįstami, vienodais D. P. 
laikomi, gal net vienodai ir jų kultūringumas 
vertinamas. Juo toliau, tuo labiau pradedama 
tie benamiai žmonės atpažinti pagal tautybes, 
pagal kilimo sritis. Atpažįstami pagaliau ir 
pabaltijiečiai, kurių pasirodo'esąs gausus bū
rys, kuriem - prisireikė net atskirų stovyklų. 
Greitu laiku kuklus, taktiškas'ir kultūringas 
Šiųjų elgesys atkreipę malonų globėjų dėmesį, 
o jau rudenop, pasireiškę jų organizuoti kul
tūriniai pasirodymai, visiškai užkariavo savų
jų globėjų simpatijas. Nors daug atorūgio ir 
nervinimosi buvo įnešę sa'vo laiku iš tam ti
kros pusės pasireiškę puolimai, kaltinimai ir 
nepagrįsti šmeižimai, nukreipti pabaltijiečių 
adresu, bet mūsų traktavimas vistiek nepasi
keitė blogojon pusėn. O gal tie nepagrįsti puo
limai dar labiau padėjo išryškėti mūsų tikra
jam veidui, nes tie, kurie mumis rūpinasi, tu
rėjo progos į mus atkreipti savo stipresnį 
dėmesį ir išsiaiškinti, kas^iš tikrųjų mes 

,esame, kodėl neskubame į savas „išlaisvintas“ 
tėvynes.

Paskutiniuoju metu, D. P. skaičiui suma
žėjus, mes, pabaltijiečiai, pradedami analizuoti 
dar detaliau: mūsų globėjams jau nebėra jo
kia naujiena, kad į pabaltijiečių sąvoką įeina 
lietuvių, latvių ir estų tautybių žmonės, kurie 
turi savas šimtmetines tradicijas, savitą kut- 
tūrą. Prie tokio aiškesnio Pabaltijo sąvokos 
Išryškinimo daug prisidėjo ir patys pabaltijie
čiai atskirais tautiniais kultūriniais pasirody
mais arba bendrais kultūriniais-meniniais bei 
sportiniais varžybiniais parengimais. Čia lie
tuvių įnišas yra labai didelis, gal net ir pir
maujantis visų trijų Pabaltijo tautų tarpe. 
Kaip ročfo patyrimas, tokie kultūriniai-meni- 
niai bei sportiniai parengimai karinės valdžios 
ir unros pareigūnų yra mielai lankomi ir pui
kiai įvertinami. Nesiekdami kokios nors tar- 
pusavės konkurencijos, imant Pabaltijo tautų 
atžvilgiu, o tik suburdami savas kultūrines bei 

. sportines pajėgas, tokiais avėjais mes tik dar- 
labiau parodome savo sugebėjimus ir ats
kleidžiame savosios dvasinės kultūros lobyną. 
■Dailininkų kūrinių parodos, vokaliniai ir in- 
strumentaliniai choro ir solo koncertai, tau
tiniai šokiai, pagaliau sporto varžybos — tai 
vis mūsų tautinių sugebėjimų, mūsų kultūros 
laipsnio, mūsų dvasinio pajėgumo demonstra
vimas. Kiekvienas tautietis i tokias tautines 
demonstracijas privalo įnešti pagal išgales 
savo indėlį, nekalbant jau apie visų sričių me
nininkus ar meninius kolektyvus, kuriems tie
siog yra pareiga tokiuose parengimuose visu 
uolumu dalyvauti.

Įvairių meninių bei sportinių pasirodymų 
Iš lietuvių pusės, turėjusių dideli pasisekimą 
tiek amerikiečių, tiek anglų tiek pracūzų zo- - 
nose, ligi šiol esame ne maža užregistravę. Tie 
visi pasirodymai mūsų tremtinių visuomenę 
prieš vakariečius sąjungininkus yra labai gerai 
užrekomendavę. Dėl to turime būti labai 
dėkingi juose pasireiškusiems meniniams ko- 
lektyvarhs, jų organizatoriams bei vadovams, 

•pavieniams instrumentalistams bei solistams 
ir pagaliau sportininkams, kurie iš savo pusės 
privalo stengtis laimėtų, pozicijų nebeužlfeisti 
ir progų nepraleisti, ypač tada, kai greta kitų 
reprezentuojame savąją tautą. Štai ir šiuo me
tu pietinėje Bavarijoje, nedidelėje Schongau 
vietovėje, vyksta Baltijos Tautų įvairių kul
tūrinių parengimų, parodų ir sporto mėnesinė 
šventė, į kurią, jei jau ne iš toliau, tai bent iš 
visos amerikinės zonos yra sutrauktos visos 
Stipriausios pabaltijiečių pajėgos. Vietinių lie
tuvių būrelis negausus, didžiąją dalį progra
mos tenka atlikti tolimesnėms lietuvių koloni
joms. Atrodo, vietos lietuviai padarė viską, 
ką galėjo, kad šioj plataus masto meno ir sporto 
Šventėj reprezentuotumės tinkamai, bet ar visi 
tautiečiai, kurie galėjome ir, išeinant iš tau-

Jungtinės Amerikos Valstybės sieks 
taikos visa savo galia

Prezidentas Trumanas Wilijam Jewel Koledže, kur jam iškilmingai buvo suteiktas tei
sės garbės daktaro laipsnis, pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės sieks taikos visa 
galia ir kad Jungtinėms Tautoms tai turės pasisekti.

JAValstybių užsienių reikalų ministeris James F. Byrnes dėl Europos taikos organiza
vimo pareiškė, kad* jei nebus galima taikos konferencijos sušaukti, kol keturios tautos susi
tars pagrindiniais klausimais, tada teks kreiptis į Saugumo Tarybą. „Aš esu įsitikinęs, jog 
taikos konferencija bus sušaukta šią vasarą“, sako Byrnes. „Jeigu gi ji nebūtų sušaukta, 
Jungtinės Valstybės dėl taikos organizavimo bus priverstos pagal JT chartos 24 str. kreiptis 
į Jungtinių Tautų Organizacijos visumos susirinkimą“.

„Mes neturime užmiršti, kad jei mums nepasisektų bendradarbiauti taikos kūrimo darbe, 
kuris yra nedalomas, mes turėsime bendradarbiauti kare, kuris apims visą pasaulį.“

J. F. Byrnes pabrėžė toliau, kad nė viena didžioji valstybė neturinti teisės vetuoti Eu
ropos taikos organizavimą.

Nuotaikos po
Paryžiaus konferencijai nutrūkus ir užsienių 

reikalų ministeriams išvažinėjus į savo sosti
nes, pasipylė spaudos komentarai dėl konfe
rencijos nuveiktų darbų ir dėl perspektyvų 
naujai sesijai, kuri numatyta birželio 15 d.

JAValsybių užienių reikalų ministeris Ja
mes F.Byrnes prieš kelias dienas pareiškė, kad 
Paryžiaus konferencijoje daug kas pasiekta ir 
kad neišspręstieji klausimai, gal būt, pasisek
sią baigti sekančioje sesijoje. Panašūs komen
tarai buvo girdimi ir'per Londono radiją.

Jei prieš konferenciją buvo spaudoje jaučia
mas pesimizmas, tai po jos pesimizmo atgar
siai lyg ir sumažėjo. Tačiau panagrinėjus tuos 
klausimus, kurie buvo Paryžiuje diskutuojami 
ar iškelti svarstymui, jaučiasi pesimizmo tąja 
prasme, kad spręstieji klausimai nebuvo iš-

Susiorganizavo lietuviai žurnalistai
Jeigu šiandien bet kuri žinia, ar tai ben

drojo politinio pobūdžio, ar tai liečianti spe
cialiai tremtinių būklę, mūsų nepraeinama 
negirdomis, o žaibo greitumu nuskrieja per 
visą svetimuose plotuose plačiai išsisklaidžiu
sią tremtinių bendruomenę, pasiekdama ir 
nuošaliausias stovyklas, — nuopelnas ne kie
no kito, kaip tyliųjų plunksnos darbininkų — 
senųjų ir jaunųjų žurnalistų. Šiandien juos 
rasime kone kiekvienoje, stovykloje, susikau
pusius ties savo darbu, įsikniaupusius savo 
kampelyje, neatsitraukiančius nuo radijo im

Lietuviai žurnalistai, gegužės 11—12 d. suvažiavę Hanau stovyklon

tinių aspiracijų, privalėjome prisidėti prie šios 
tautinės reprezentacijos, tinkamai tatai įverti
nome? Žinodami numatytąją šios šventės pro
gramą irskaitydami spaudoje tos šventės ati
darymo iškilmes, pasigendame vieno stipraus 
reprezentacinio meninio kolektyvo — ansam
blio. Mūsų tremtinių visuomenė, būdama gana 
turtinga menininkas ir meniniais kolektyvais, 
reikią tikėtis, ir šioje šventėje išlaikys savo 
reputaciją reikiamoje aukštumoje, bet vis dėl
to šios šventės atidaryme minėto meninio vie
neto nedalyvavimas yra didelis’nuostolis tau
tinei reprezentacijai. Toujau norisi pradėti 
spėliojimus, ar tik čia nebus tas pats nelemtasis 
nepagrįstos ambicijos vėžys, kuris amžinai 
lydi menininkus bei įvairius meninius kolek
tyvus? Jei šiuo atveju taip pat būtų tos pačios 
ligos simptomai, tai būtų daugiau negu apgai
lestautinas dalykas. Argi mes vis dar ne

konferencijos
spręsti, bet tiktai aptarti ir išryškintos nuo
monės.

Ypatingai kietai laikėsi Rusi jbs. „užsienių 
reikalų ministeris V. Molotovas. Iki šiol galu
tinai nesusitarta Italijos reparacijų, kolonijų, 
Italijos-Jugoslavijos, Austrijos, Dunojaus nau
dojimo, Vokietijos klausimais.

Prie vieningos nuomonės buvo prieita tik 
dėl Sąjungininkų kontrolės panaikinimo Itali
joje, paliekant ją tik dviejose provincijose — 
Julija Venecija ir Udine. '

Sovietų Sąjunga nesutiko svarstyti taikos 
sutarties sudarymo su Austrija, nes iki bir
želio 15 d. ji negalėsianti pasiruošti. Vokietijos 
reikalas taip pat esąs neskubus, nes tokį 
paktą, kaip buvo pasiūlęs Byrnes, būsią gali

tuvo, nepersiskiriančius su rašiniais, rankraš
čiais, korektūromis. Šie žmonės viešajame 
stovyklų gyvenime patys lyg ir nedalyvauja, 
nedaug kas juos ir pačius pažįsta, užtat jų 
vietoje juos atstovauja jų darbai, kurių reikš
mę stovyklininkai pažįsta ir pradeda vertinti 
dažniausiai tuomet, kai dėl vienų ar kitų prie
žasčių jie kai kur laikina nutrūksta ar su- 
šluboja.

Jeigu lietuvių žurnalistų veikla nenūtruk- 
davo pačiais sunkiaisiais laikais, kada vie
nintelė vieta jai laisviau pasireikšti tebūdavo 

išmokstame, net ir tremtinio dalią nešdami, 
atsisakyti ambicijų dėl bendro tautinio rei
kalo?

Mes turėtume visi, ar tai menininkai ar 
visuomenininkai, ar pavieniai asmens ar kolek
tyvai, įsikalti sau į galvas: jei jau iš viso nebe
galime ambicijų išvengti, tai ben tais atvejais, 
kai eina bendras tautinės garbės reikalas, kai 
turime reprezentuotis svetimiesiems ir kai nuo 
tos reprezentacijos pageina vienoks ar kitoks 
mūsų visų traktavimas, — tuščiąsias savo am
bicijas palikime už durų ir bent trumpam lai
kui tapkime ne sau žmonėmis! Ar ne 
laikas būtų mums pagaliau įsisąmonipti, kad, 
kai dirbamas koks nors visuomeninis ar tau
tinis kultūrinis darbas, jis dirbamas ne vien 
tik sau, bet daugiau visos mūsų tautos labui. 
Čia, ištremtyje, mes turėtume būti visi be 
išimities mūsų tautos reprezentantai

ma pravesti tik po to, kai bus atitrauktos oku
pacinės kariuomenės.

Byrnes priminė Potsdamo konferencijos nu
tarimus, pagal kuriuos Vokietijoje turi būti 
įvesta vienalytė ūkio sistema. Jei tokios ne
būtų galima pravesti, tai amerikiečių zonoje 
negalės būti toliau vykdomi fabrikų išmon- 
tavimai reparacijų reikalams, nes tai privestų 
prie chaoso. Ir darbą teksią nutraukti, jei ne
pasiseks rasti bendros. kalbos.

Nebuvo pagaliau susitarta ir dėl taikos kon
ferencijos, nes prieš pasiūlymus atsistodavo 
Molotovas.

Prisiminęs taikos organizavimą, laikraštis 
The New York World Telegram deda straipsnį, 
pavadintą .Rusija vetuoja taiką". Tame straip
snyje, be kita kOį sakoma: „Maskvos taikos 
sabotažu niekas nesidžiaugia. Juo ilgiau ji ga
lės laiką atidėlioti, juo ilgiau ji galės laikyti 
du milijonus karių Centrinėje Europoje, kur 
jie galės palaikyti savo diktatūrą visame kon
tinente“.

Nežiūrint optimistiškų nuotaikų bei oficia
lių pareiškimų, konferencijoje visą laiką opo
zicijoje buvo Molotovas. Tąja proga New York 
Times rašo, kad jei susidariusieji sunkumai 
nepasiseksią nugalėti, tai Vakarų Sąjunginin
kams nieko kito neliksią, kaip sudaryti seoa- 
ratines taįkas. O Byrnes pareiškė, jog suda
rius taikos sutartis su Austrija ir Balkanų val
stybėmis, nebebūsią jokio reikalo laikyti nė 
vieno okupacinės kariuomenės kario Europoje, 
išskyrus Vokietiją ir Susisiekimo linijų apsau
gą Lenkijoje.

pogrindis, iš kur ji, nors persekiojama, galė
davo laisvą tiesos žodį skelbti, tai, savaime 
suprantama, sąjungininkų laimėjimas gyvus 
išlikusius lietuvius žurnalistus spontaniškai 
subūrė spaudos darban. Kad ir vos paken
čiamas darbo sąlygas vargais negalais įsteng
dami išsikovoti, žurnalistai griebėsi plunks
nos, o gražiais jų pasišventimo vaisiais šian
dien galime gėrėtis, juos pajusti ir jais net 
stebėtis. Jau vien pats imponuojąs įvairių 
čia, trijose Vokietijos zonose, periodiškai pa
sirodančių leidinių skaičius (suvažiavimo pro
ga suruoštoj jų buvo išstatyta 180!) paremia 
teigimą, kad visų šiandien tremtinių gyveni
me besireiškiančių kultūrininkų patys akty
vieji yra kaip tik spaudos žmonės.

Jeigu tačiau pirmaisiais mėnesiais spaudos 
darbas tremtinių gyvenime vyko spontaniškai, 
visumoje neplaningai, daugiau pareidamas nuo 
paskirose vietose pasireiškiančios kūrybinės 
iniciatyvos, jeigu jis daugiausia rėmėsi ir brė
žėsi informacija, taip sakant, vidaus tarnyba, 
tai tam, kad šinandien lietuvis žurnalistas 
galėtų pilnai jam dedamų uždavinių siekti, 
kilo gyvas reikalas susirinkti, išsikalbėti, nu
sistatyti darbo gaires, suderinti paskirų žur
nalistų ar jų kolektyvų pasireiškusią iniciaty
vą, sumobilizuoti visas tos rūšies pajėgas ir, 
dvasia atsigaivinus, pačią tremtinių spaudą 
ar jos darbininkų veiklą pakreipti tikslesne, 
platesne ir gilesne vaga. Tad ir Hanau sto
vykloje š. m. gegužės 11—12 d. d. įvykęs lie
tuvių žurnalistų suvažiavimas buvo daugiau 
paties gyvenimo iššauktas (gaila, kad jis ne
galėjo bent pusmečiu ankščiau įvykti!), o ne 
nusižiūrėjimas į visą eilę kitų profesijų dar
buotojų suvažiavimų, kurių reikšmė kartais 
pasibaigdavo su jų išsiskirstymu. Žurnalistų 
suvažiavimo gyvenimiškumas išsiliejo ir to
mis gyvomis diskusijomis, kuriomis buvo pa
lydėti visi jo aktualieji pranešimai. Tą patį 
paremia gausus dalyvių skaičius: buvo suva
žiavę apie 100 daugiau ar mažiau pasireišku
sių spaudos darbuotojų.

Pats suvažiavimas praėjo pakilia darbo 
nuotaika. Prie jos sudarymo žymia dalimi 
prisidėjo kruopštus ir rūpestingas suvažiavi
mo šaukėjų-iniciatorių darbas bei sumanu
mas. Garbė ir padėka jiems! Be suvažiavimo 
oficialiosios dalies, gausių sveikinimų ir, kaip 
paprastai, atsveikinimų, paminėtina visa eilė 
referatų: 1) lietuvių pogrindžio spaudos vaid
muo, 2) dabartinė lietuvių spauda ir jos už
daviniai, 3) lietuvio laikraštininko šių dienų 
vaidmuo, 4) šiandieninė latvių spauda, 4) or
ganizaciniai reikalai. Šis lietuvių žurnalistų 
suvažiavimas buvo dar tuo ypatingas, kad jis 
davė progos oficialiai įlieti gerą dožą naujo 
kraujo į okupacijų pasėkoje praretėjusią Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos t narių šeimą: po 
kelių metų pertraukos buvo priimta kelias- 
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Lietuvių gyvenimas

Graži reprezentacija
Hanau lietuvių studentų, studijuojančių 

Frankfurto universitete, iniciatyva gegužės 
3 d. buvo suruoštas Frankfurte reprezentacinis 
lietuvių liaudies dainų ir šokių koncertas.

' Į koncertą atsilankė vietos U. S. karinės 
valdžios, UNRRA, užsieniečių bei" vokiečių 
akademinio jaunimo atstovai, visa eilė univer
siteto vadovybės ir daugelis kitų profesorių.

Prieš koncertą lietuvių studentų vardu sve
čius sveikino studentas Petraitis, trumpai su
pažindindamas su Lietuvos istorine praeitimi.

Scenoje pasirodo Visbadeno lietuvių an
samblis, vadovaujamas muziko Stp. Sodeikos. 
Pirmoje koncerto dayje vyrų ir mišrus chorai 
padainavo visą eilę mūsų kompozitorių .liau
dies dainų. Solistai St. Klimaitė ir V. Zdana
vičius ir moterų kvartetas Įnešė skoningo įvai
rumo ir gražaus sąskambio Į pirmąją koncerto 
dalį. Abu chorai darė gražų įspūdį ir teikė 
pasigėrėjimo

Antroje dalyje — misterimo pobūdžio sce
novaizdis „Atsisveikinimas“. Veikaliuko turi
nys paprastas, tačiau savyje sutalpino net 24 
atskirus motyvus. Čia buvo supinta gražių 
mūsų liaudies dainų, papročių ir tautinių šokių 
meno vertybių.

Veikaliuko pastatymas žavus, o puošnūs 
mūsų tautiniai kostiumai ir darnus bei efekty
vus motyvų išryškinimas svečiams buvo pui
kiai suprantamas. Ir dėl to neveltui svečiai 
susidarė gražų įspūdį apie mšsų liaudies dainų 
ir tautinių šokių meną.

Šios rūšies koncertai sveikintini. Visa tai 
įgalins mus pažinti ir iš antrosios pusės.

Jurgis Janušaitis 
ROSENHEIMAS

Rosenheimas — nedidelis, bet gražus Ba
varijos apskr. miestas. Karo audros jo nesu
naikino, nesulygino su žeme. Jis toks pat 
puošnus ir gyVas, kaip prieš keletą melų. Į 
pietus nuo miesto dangų remia milžiniškas 
kalnų masyvas — Alpės. Ant plokščių jų gau
burių, ant smailių, lyg arklo noragas viršūnių, 
baltuoja amžinojo sniego dryžiai.

Tuojau po karo Rosenheime buvo įkurta 
lietuvių stovykla. Jos kertinis akmuo ir lig
šiolinis stovyklos vadovas p. Gerokas. Jam 
lietuvių bendruomenė yra patikėjusi svarbiau
siąjį savo reikalų postą.

Stovykloje gyvena per 200 žmonių, kurių 
tarpe žinomi lietuvos veikėjai, kariškiai, me
nininkai ir t. t. Tarpusavio sugyvenimas pui
kus. Aukščiau laipsnių ir titulų stovi bendri 
mūsų, lietuvių, reikalai.

Stovyklos sportininkai pliekia visus, visada 
ir visur. Inž. Lopas paruošė šoferių būrį.

■ Ties Rosenheimu dangus giedras, tačiau per 
Alpes, lyg kuproti vorai, ropoja debesėliai. Su * 
jais plaukia mūsų visų širdys į mylimą šalį, į 
gimtuosius namus.

Jul. Susmaras
Strasburgas

Lietuvių Štrasburge yra nedaug: vos apie 
50. Sugyvenam gerai, tarsi viena šeima. Tu
rime nepaprastai gerą ir pasišventusį kleboną 
— kun. J. K., kuris sujungė mus visus į vieną 
šeimą, įsteigė Lietuvių Sąjungą ir nuolatos rū
pinasi mumis, lyg savo vaikais. Žinoma, mes 

i am stengiamės, kuo galėdami, už jo rūpesčius 
Ir vargą atsilyginti. Šventes, kaip pav., Vely
kas, Kalėdas, Naujuosius Metus, švenčiame vi
si kartu. Susidarom ir šiokią tokią progra
mėlę, turime tautinių šokių trupelę, choriuką, 
p. M. (baigusi Dramos Studiją) šį tą ir vaidinti 
sukombinuoja. Tik bėda, kad niekas iš čia 
esančių neatsivežė jokios literatūros. Pasigen
dame ne tik pasiskaitymui knygų, bet ir cho
rui gaidų ar vaidinimui scenos veikaliųkų.

J. M. 
FREIBURGAS

Šiame nuo karo nukentėjusiame sename 
universitetiniame mieste gyvena per 200 lie
tuvių, daugiausia inteligentų. Veikia komi
tetas ir UNRRA, kuri aprūpina visus tremti
nius sausais maisto produktais arba maitina 
specialiai įsteigtoje ir lietuvių personalo ap
tarnaujamoje valgykloje. Be to, vienos kavinės 
patalpose veikia biblioteka — skaitykla, ku
rioje galima pasikaityti laikraščių ir knygų 
(deja, trūksta knygų lietuvių kalba). Taip pat 
kas penktadienis veikia Liaudies Universite
tas, kur laiko paskaitas savo srities specia
listai. Neseniai įvyko prof. V. Biržiškos pa
skaita apie liet, spaudos draudimą ir prof. 
Avižonio apie lietuvių ir rusų santykius XIII 
—XVIII amžiuose. Be to, veikia svetimų kal
bos kursai, tuo tarpu tik užuomazgoje. Vie
tos universitete žiemos semestre studijavo 33 
lietuviai. Dabar jų skaičius padaugėjo 40—60 
asmenų. Studentų Atstovybė kiek gali rūpi
nasi stud, reikalais ir jiems padeda. Jos ir 
UNRRA-os pastangomis studentai lengvai pa
tenka Univeisitetan (išskyrus medicinos fa
kultetą, nes dėl bombardavimo nukentėjo kli
nikos) ir atleidžiama nuo mokesčio už moks
lą. Apskritai, čia gyvenimo ir butų sąlygos 
neblogos.
KIRCHHEIMAS/Teck

Įsikūrus čia iš Wuerzburgo atvykusiam 
meno kolektyvui „Sietynas“, kultūrinis lietu
vių tremtinių gyvenimas Kirchheime paste
bimai suintensyvėjo. Velykų švenčių proga 
„Sietynas“ giedojo Kirchheimo kat. bažnyčio
je W. Gollero mišias B. M. W. Loretto garbei. 
,;Sietyno“ vadovas Alg. Kačanauskas, vokie
čių kat. klebono pakviestas, dirigavo vokiečių 
bažnytiniam chorui A. Brucknero choralines 
mišias.

Po ilgesnės pertraukos „Sietynas“ vėl pra
dėjo darbą. Gegužės viduryje jis duos kon
certą savo kolonijos lietuviams, po to išvyks 
ilgesnėms gastrolėms į kitas lietuvių stovy
klas.
TOLKAS (Slezvigo apskr.)
© Iki šiol turėdavome lietuviškas katalikų 
pamaldas. Didįjį Penktadienį Tolko evange
likų bažnyčioje įvyko pirmos šioje apylinkėje 
lietuviškos pamaldos evangelikams. Į jas bu
vo susirinkę Tolko ir Grumby stovyklų lietu
viai evangelikai, o taip pat ir kaime gyve
nančių lietuvių iš Prūsų Lietuvos. Evangeli
kų kun. Keleris pažadėjo nuolat atvykti kas 
penktą savaitę lietuviškų pamaldų atlaikyti. 
Jis aptarnauja visus šio krašto lietuvius evan
gelikus ir turi platų maršrutą apkeliauti.

• Tolko stovykla savo aikštę pertvarko iš 
pagrindų. Daro gėlynus tautiniais papuoša
lais ir pila Gedimino kalną, ant kurio plėvė- 
suos tautinė vėliava.
• Balandžio 23 d. mūsų stovykloje mirė 17 
metų amžiaus Juozas Sakalauskas. Palaido
tas Slezvigo kapinėse. Ant kapo vainikus su
dėjo stovyklos gyventojų, stovyklos skautų ir 
pradžįos mokyklos vardu.
• Gegužės 5 d. Motinos Diena Tolko lietu
vių stovykloje buvo paminėta ypač ’jautriai. 
Kun. L. Dieninis mišių metu per pamokslą 
nuoširdžiai paminėjo mūsų motinas, o po’pie
tų 17 vai. stovyklos salėje buvo iškilmingas 
aktas motinoms pagerbti. Jo metu į garbės 
prezidiumą buvo pakviestos gausingiausių šei
mų motinos ir stovyklos mokytoja-motina. 
St. Butkus skaitė paskaitą apie motinas. At
sistojimu pagerbus žuvusias, mirusias, ištrem
tas ir kenčiančias lietuves motinas, staiga sa
lėje pasipylė stovyklos skautai ir visas moti-

Triskart krovėmės maišelius
Iki šio laiko Almendfeldo lietuvių stovykla 

lagaminus bei „turtų“ maišelius krovėsi net 
tris kartus: Darmštadtas, Gisenas ir pagaliau 
Almendfeldas. Stovyklos pradžią sudarė eva
kuoti kybartiečiai ir dirbę Darmštadto fabri
kuose.

Karui pasibaigus, kybartiečiai 1945. VII. 21 
iš pakrypusių lentinių barakų buvo perkelti 
į Giseno tarptautinę stovyklą. Beveik tuo pa
čiu metu palieka stovyklą lenkai ir įsigali pa
baltijiečiai.

Vadovybė ėmėsi kultūrinio darbo. Suor
ganizuojamas vaikų darželis, pradžios mo
kykla, leidžiamas kasdieną radijo žinių biu
letenis, bando jaunas jėgas tautinių šokių 
grupė. Buvęs garažas aptvarkomas ir įren
giamas bendras pabaltijiečių klubas, kuriame 
taip pat rengiami koncertai bei šokių vakarai.

Gisene gyvenimo sąlygos buvo labai geros, 
aprūpinimas taip pat. UNRRA-os direktorius, 
naujazelandietis, gero charakterio žmogus, gy
venimo sąlygas dar gerino. Iš širdies mylėjo 
meną ir, tyliai prasitardamas, laukė pabalti
jiečių pasirodymo scenoje. Pirmieji pasišovė 
latviai. Iš 500 žmonių išrinko scenai pajėges
nius profesionalus ir išleido į sceną. Mes, lie
tuviai, 150, žmonių saujelė (didžiuma stovy
klos gyventojų — darbininkai), nesukrapšto- 
me scenai ne tik kokio nors dainininko, choro, 
bet ir jauna tautinių šokių grupele nedrįsta
me scenoje reprezentuoti turtingąjį lietuvių 
meną. Šaukiamės hanauiečių, kurie savo 
puikiu pasirodymu ir meniškumu nustelbė 
mūsų kaimynus, o atvykę antrą kartą nusi
pelnė visų Giseno tremtinių simpatiją.

Lietuvių skaičius Giseno stovykloj pamažu 
didėja. Mums buvo itin opu turėti kuo dau
giausiai inteligentijos, kurios labai trūko. 
Stengiamės jos prisikviesti. Planus tačiau su
maišo Giseno stovyklos likvidavimas. Latviai 
perkeliami į Mainz-Kastelį, o mes ir 86 estai, 
1945. XI. 20 susirišę maišelius, nuriedame į 
Almendfeldą. Tai sodžius, paskirų vienodų 
sodybų naujakurių ūkininkų. Iki 1936 čia bu
vo Gernsheimo (3 km nuo stovyklos) mieste
lio bendros ganyklos. 1936 m. tos ganyklos 
buvo išdalytos pasižymėjusiems naciams. Da

nas apdovanojo gėlėmis. Iškilmingą aktą bai
gus Tautos himnu, prasidėjo meninė pro
grama.

Vaikų darželio auklėtinė N. Račkaukaitė, 
stovyklos mokyklos auklėtinės M. Stankaitytė 
ir Br. Kivėnaitė padeklamavo tai dienai ati
tinkamų eilėraščių. VI. Šlaitas padeklamavo 
savo sukurtą eilėraštį apie motiną. Mokyto
jas Br. Lakneris perskaitė savo novelės frag
mentą „Be motinos“. Mokyklos auklėtinės pa
šoko baletuką ir programa buvo baigta spe
cialiu tai dienai parašytu St. Butkaus 3 pa
veikslų vaidinimu „Lietuvė motina“, kuriame 
buvo atvaizduota spaudos draudimo gadynė 
— „Vargo mokykla“, atsisveikinimas su iš
vykstančiu savanoriu į Lietuvos kariuomenę 
sūnumi, ir iš Nepriklausomybės kovų su ber
montininkais, kada motina susitinka su savo 
sūnumis — Lietuvos kariuomenės savanoriu 
ir partizanu. Visa programa motinas jaudino,
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vė kiekvienam apie 13 ha ir pastatė vienodus 
pastatus. Pačiame sodžiaus viduryje, buv. 
mergaičių darbo tarnybos patalpose, apsigy
venome.

Naujoj stovykloj — nauji darbai. Pertvar
komas darželis, kuriam dabar jau vadovauja 
p. Žeimytė. P. Tomkelytė ir Vyt. Vaškelis 
imasi pedagoginio darbo ir tvarko pradžios 
mokyklą. 194 liet, tremtiniai kasdieną infor
muojami politinėmis naujienomis. Įsteigta 
skautų draugovė su Vyt. Ilgūnu ir Vaškelyte 
priešakyje Jų dispozicijai pavedamas sieni
nio laikraščio „Stovyklos Aido“ redagavimas. 
Redakcinis kolektyvas leidžia ir redaguoja 
rotatoriumi spausdinamą dvisavaitinį biule
tenį „Mūsų Aidas“. Turime su estais bendrą 
klubą, katalikai bažnyčią su nuolat gyvenan
čiu kunigu Tėvu A. M.

Vasario 16 d. proga suruoštas platus minė
jimas su menine programa svečiams. Pašok
ta tautinių šokių, padeklamuota, suorganizuo
tas ir Vyt. Vaškelio vedamas choras padaina
vo keletą dainelių. Brangios dienos proga 
pastatytas lietuviškas kryžius, kurį pašven
tino jo iniciatorius Tėvas Alfonsas M. Šis 
kryžius daugelį metų praeiviams primins, kad 
čia gyventa lietuvių ir kad jie pastatė jį, il
gėdami esi savo kryžių žeihės-Lietuvos.

Dabartinį komitetą sudaro: pirmininkas, 
beveik nuo pat pradžios buvęs ir daug prie 
stovyklos kultūrinio darbo prisidėjęs Dr. J. 
Brundza, pirm, pavaduotojas — Br. O. But- 
keraitis, sekretorius'— Vyt. Ilgūnas, mitybos 
reikalams — Br. Misevičius ir narė — I. Še- 
miotaitė, kuri taip pat betarpiai palaiko ryšį 
su UNRRA. Į revizijos komisiją išrinkti: J. 
Domantas, K. Kupčiūnas ir K. Tomkelytė.

Šiaip, Almendfeldo stovykloj jaučiamas ra
mus, kaimiškas, su žaliuojančiais medžiais ir 
nuo pat ryto iki vakaro čiauškiančiais žvir
bliais pavasaris.

Stilingai ir kruopščiai papuošta vėliavos 
pakėlimo aikštelė, takai geltonai pražydusios 
rajono vejos sutrauks ne maža bičių. Gyven
tojai triūsia tupinėja gautuose sklypeliuose, 
sodindami ir laistydami įvairiausias šeimi
ninkės puodui reikalingas gėrybes.

C. S-kas
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Pakeliui i mirti
C 4

Landsbergo gatvėse mano artimieji
Vieną rugsėjo mėnesio rytą, mes, kaip 

įkinkyti darbo arkliai, traukėm į fabriko ra
joną. Priešais save pamačiau labai matytos 
išvaizdos vyriškį, važiuojantį dviračiu. Ne
buvo laiko nei geriau įsižiūrėti nei ką geres
nio sugalvoti. Surikau:

— Jonai, čia eina Balys!
Tuo metu šaukiamasis pravažiavo pro n'.ū- 

sų koloną. Man nebuvo galima atsisukti ir 
pasižiūrėti, ar jis pastebėjo, ir įsitikinti, ar 
tikrai tai buvo dr. V.

Tą dieną darbe tik apie tai ir tegalvojau 
— jei pasitvirtins mano spėjimas, neabejoti
nai susirasiu progos kai ką patirti ne tik apie 
savo kraštą, bet ir apie savuosius. Džiaugiaus 
ta man netikėta staigmena, bet drauge ir bi
jojau, kad nebūčiau suklydęs. Ėjau iš darbo 
dairydamasis į visas puses, bet ko ieškojau, 
visai nemačiau. Pradėjau rimtai- abejoti. Ne
mačiau ir sekančią dieną. Tik po trijų ilgo 
laukimo dienų vėl pamačiau važiuojantį dvi
račiu. Aiškiai nustačiau, kad tai jis, bet vėl 
negalėjau įsitikinti, ar jis mane pažino. Bet 
man buvo ramu, kad turiu vilties pagautus 
siūlus vynioti, jais pasiekti ir tai, apie ką 
prieš kelias dienas negalėjau nė pagalvoti. 
Nuo to laiko man ėjimas į fabriko rajoną ir 
grįžimas atgal pasidarė jau ne sunkenybė, 
bet laukiamas laikas. Nors ėjau basas, neš
damas klumpes rankose, eidamas saugojaus, 
kad draugai kolonoje ant kojų neužliptų ge
ležimis kaustytais batais, bet ėjau tikėdama
sis pamatyti ir gauti kokių nors žinių.

Nors ilgai teko pralaukti, daug dienų ba- 
"sam’eiti ir grįžti nusiminusiam, kad nieko 
nesimato ir kad geras draugas manęs nepa
seka, bet vieną dieną pasitaikė gera proga. 
Mes jau kelios savaitės kaip dirbome prie 
kelio, iš kur matydavom žmonių judėjimą. 
Darbas buvo įvairus, dažnai sunkus, bet pa

sitaikydavo ir lengvesnių dienų. Mes valėme 
fabriko rajone pastatytą užteršto vandens va
lymo įmonę, kur vasaros metu smarkus lie
tus buvo smėliu ir purvais užnešęs visus įren
gimus, užvertęs užtvaras ir sugadinęs daug 
įrengimų. Lietaus būta tokio smarkaus, kad 
per keliolika minučių buvo iš pagrindų su
gadinta tai, kas mėnesiais buvo statoma ir kas 
kaštavo šimtais tūkstančių markių. Mums rei
kėjo išmesti daug šimtų kubinių metrų žemių 
ir ją grąžinti atgal į šlaitus, iš kur ją griaunąs 
vanduo buvo atnešęs. Tam reikalui neužteko 
kalinių, bet žemei keliasdešimt metrų pakelti 
aukštyn, buvo pastatytos specialios mašinos. 
Man pasitaikė dirbti viršuj ir pakeltą žemę 
vagonėliais vežti į šlaitus. Tai buvo tipiškas 
kalinių darbas — stumdyti žemių pripiltus 
vagonėlius ir stumdyti taip greit, kad būtų 
pilnai išnaudotas mašinos pajėgumas. Nors 
tai buvo nelengva, bet džiaugiaus, kad iš ma
no darbo vietos gerai matyti didelio judėjimo 
gatvė. Ja turėjo pravažiuoti ir dr. V. Įpra
šiau draugus tai sekti ir, jei pamatytų, tuoj 
man pranešti. Praėjo kelios dienos, bet nieko 
nepešėm.'O prižiūrėtojas, kadangi dirbom iš
skirstyti grupėmis, nė prie vienų negalėjo il
giau būti. Atsirasdavo neblogų progų prava
žiuojantiems užkalbinti, bet, deją, vis netu
rėjau tai, ko laukiau. Bet viena popietė buvo 
tiesiog išganinga. Prižiūrėtojas buvo nusilei
dęs į duobę, o aš dairydamasis dirbau. Staiga 
pamačiau, kad mano lauktasis daktaras stu
mia dviratį į kalną už kokių 20 metrų nuo 
manęs. Riktelėjau, kad sustotų ir palauktų 
manęs. Prižiūrėtojas duobėj komandavo ka
linius, o mane draugai tuoj pakeitė darbe, ir 
aš atsidūriau prie tvoros. Mes sutojome vie
nas prieš kitą per du-tris metrūs. Mus skyrė 
tik dviejų metrų aukščio tinklinė vietų tvo
ra. Aš stovėjau duobėje, kad gatve praeinan
tieji nematytų, su kuo kalbasi. Pasirodyti ne
galėjau, nes kalinio rūbai galėjo atkreipti 
praeivių dėmesį ir ne tik man, bet ir dakta
rui padaryti daug nemalonumų. O vokiečiai, 
kad ir civiliniai gyventojai, tokiems reikalams 
buvo nemalonūs. Nespėjęs pasikeisti džiaugs
mu ir sielvartu persisunkusiu pasisveikinimu, 

paklausiau: kas darosi su musų Lietuva ir 
mūsų žmonėmis?

— Beveik visa Lietuva, išskyrus dalį Že
maitijos, jau bolševikų rankose. Tūkstančiai 
lietuvių bėga, prievarta išvaryti iš savo na
mų, ir skubinasi patekti į anglų ar amerikie
čių globą.

— Ar nieko nežinai apie mano šeimą?
— Nieko, — atsakė. — Žinau tik, kad per 

jūsų laukus ilgą laiką ėjo mūšiai, kad ten 
jau, tur būt, nėra ne tik trobesių, bet ir pa
kelėje augančių medžių.

Paprašiau, kad bandytų visais galimais bū
dais surasti mano artimuosius ir jiems pra
nešti, kur esu atsidūręs. Pažadėjo ir nura
mino.

— Ar ilgai dar užtruks karas? Mes dar iš- 
laikysim porą mėnesių, bet be paramos ilgiau 
neištversime.

— Atrodo, kad nacionalsocialistai greit ne
kapituliuos ir karo veiksmai be ypatingų įvy
kių dar gali užsitęsti.

Ši žinia buvo nemaloni, nes mūsų kalėji- 
minės viltys buvo kur kas geresnės.

— Jei taip, ar negali kokiu nors būdu ma
ne paremti duona.

— Su maistu nelengva, bet dėsiu visas pa
stangas.

Sutarėm, kad neužmirštų ir laikraščių bei 
šiaip painformuotų. Viską jis turi permesti 
per tvorą sutartoj vietoj ir sutartą dieną. Jam 
taip pat parašysiu laišką ir taip pat permesiu 
per tvorą. Mūsų pasikalbėjimas tesėsi gal ko
kias penkias minutes. Kalbėjomės beveik už
dusdami, nes iš visų pusių buvo daug pavojų. 
Ir, ačiū Dievui, viskas gerai baigėsi. Aš grį
žau vėl vagonėlių stumdyti, o jis dviratį nu
sistūmė tolyn prieš aukštoką kalną. Akimis 
jį palydėjau tiek toli, kiek galėjau matyti. 
Beregint prieš mus atsirado ir prižiūrėtojas. 
Jis vėl zirzė ir ragino smarkiau dirbti. Aš 
judėjau visu turimu pajėgumu. Nežinau nė 
pats, iš kur tos naujos jėgos kaupės, bet jau
čiau, kad tų jėgų man suteikė tik įvykęs pasi
matymas. Prižiūrėtojas vėl nuėjo tolyn, o aš 
draugams jau galėjau papasakoti pirmas ži

nias apie Lietuvą, gautas iš to žmogus, kuris 
pats iš ten neseniai, turėjo iškeliauti ir kuria 
pats matė degančius kaimus ir kovos sviedi
nių ardomą žemę.

Už dviejų dienų sutartoj vietoj laukiau 
pakietuko. Prižiūrėtojas buvo kitas ir pasi
šalinti bent kelis žingsnius iš darbovietės^bu- 
vo be galo sunku. Vienok nutaikiau progą, 
bet deja — neradau. Prasidėjo vėl nauji rū
pesčiai, kad nebūtų kas pakietą paėmęs, o 
ypatingai iš kalėjimo prižiūrėtojų ar fabriko 
policijos. Tokiu atveju gali pagauti dar tik 
užsimezgusius ryšius ir juos skaudžia forma 
nutraukti. Praėjo dar pora dienų — vėl nie
ko. Pasitaikė vėl gera proga ir iš pagrindų 
patikrinau sutartą vietą. Keliais metrais to
liau nuo sutartos vietos radau tai, ko tikė
jaus. Pakietukas buvo, suvyniotas į tamsios 
spalvos popierių ir apsuktas klevo lapais, kad 
niekam nekeltų jokio abejojimo. Pagriebiau 
pakietuką, iš jo tuoj išėmiau laikraštį ir laiš
ką, o duoną pernešiau'į saugesnę ir man ge
riau prieinamą vietą. Duoną pasiėmiau tik 
kitą dieną. Jos buvo visas kepalas — 1,5 kg. 
Išalkusiam tai buvo nepaprastai daug. Ji bu
vo nesupiaustyta, todėl tuoj perlaužiau kepa
lą į dvi dalis ir užsikišau už diržo. Grįžęs į 
darbovietę, nusivilkau švarką, niekam nema
tant duoną ištraukiau ir suvyniojau į jį. Nors 
buvo kiek šaltoka, bet dirbau vienmarškinis. 
Kiti kaliniai stebėjosi mano patvarumu ir 
kiek pyko baimindamiesi, kad vienam nusi- 
vilkus prižiūrėtojas nelieptų ir kitiems pa
našiai pasielgti. Bet greit atėjo pietų metas 
ir švarką aš nusinešiau į pastatytą būdą. Pa
kelėj arčiau savęs pasikviečiau dr. D. ir pusę 
duonos jam pakišau. Jis sumišo. Tokios do
vanos visai nesitikėjo ir negalėjo suprasti, iš 
kur tai atsirado. Liepiau greit kištis, o iš kur 
ir kaip atsirado — pasakysiu tada, kai bus 
patogus metas. Dideliu vikrumu jis du<ją įsi
kišo ir paspaudė ranką. Mes, kaip niekur 
nieko, nuėjom prie, dubens ir su dubenėliais, 
kaip alkani šunys, sustojom į eilę, kad pri
žiūrėtojas, skaitydamas pamokslą kiekvienam, 
įpiltų po litrą vandens ir špinatų mišinio. Ir 
visa tai vadinosi pietumis. Ar tai buvo kas
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Ar Jaučiasi nauji ženMai tarptautinėje 
politikoje? / Kazys Veržikas

Lietuvių tremtinių bendruomenė pradeda 
C irytis lyg trupučiuką ir apatiška pasaulio 
politikos eigai. Tam yra dvi priežastys. Visų 
pirma, lietuviai tremtiniai, neperdedant gal
ina sakyti, yra „pritrenkti“ kausimo, kas bus 
bu mumis už 3—4 savaičių? Aštuonių tautų 
Stovyklų uždarymas, visokie tikrinimai, an
ketos ir niekad nesibaigiančios kalbos apie 
Išvežimą arba savanorišką važiavimą į US, 
Pietų Ameriką, Pietų Afriką, Abisiniją ir dar 
Dievas žino kur — suka galvas ir jaudina 
širdis. Šitie pergyvenimą pasidarė dar sun
kesni todėl, kad mūsų vyriausieji (rinktieji ir 
nerinktieji) reprezentantai ir ši kartą (taip 
bent atrodo toliau nuo jų stovinčiam žmogui) 
^supasavo“ — nei informacijų, nei instruk
cijų, nei patarimų. Taigi „Dievo paukšteliai" 
kaip išmano taip save gano“ — aukštesne 
politika nebėra nei laiko nei nuotaikos besi
domėti. Atsiranda defetistiniai nusiteikimai, 
rusiškai sakant „spasaisia kto možet“ (gelbė
kis, kas gali)—lyg būtų jau visos viltys grįž
ti tėvynėn prarastos. Tai viena, ir tai labai 
neigiama, medalio pusė.

Antra vertus, daugelio lietuvių tremtinių 
ausys ir akys jau priprato (ir net atbuko) prie 
visokių tarptautinių konferencijų „dramatiš
kų“ ir tragiškų scenų — o reikalai iš esmės 
nepažengia nei „centimetro“ pirmyn. Tad ne 
vienas pagalvoja ar net balsiai (gal ir be rei
kalo) pasako: „cirkas — daugiau nieko“. Skel
bė visokias chartas, visokius „punktus“ (12 
ir daugiau), prišnekėjo apie tautų laisvę, iš
laisvinimą, o kas dabar darosi? — taip des
peratiškai nebe vienas tremtinys lietuvis ir 
nelietuvis pagalvoja. Bet argi jau iš tikrųjų 
taip juoda ir nyku aplink, argi visai nema
tyti prošvaistės ženklų? Pažiūrėkime.

Visų pirma prisiminkime tai, 
ką pažadėjo Trumanas

praėjusių metu spalių mėn. 27 d., kada jis 
Amerikos laivyno šventės proga paskelbė sa
vo užsienių politikos 12 punktų (Tų „punktų“ 
neminėsiu, jie visi labai geri, mes visi juos, 
tur būt, atmintinai mokame). O pasakė jis 
štai ką (duodu ištrauką):

„Gal būt, mes negalėsime mūsų užsienių 
politikos tikslų jau ryt ar poryt pa
siekti. Bet tie tikslai pasiliks mūsų už
sienio politikos tikslais. Ir mes sieksi
me- jų įgyvendinimo. Mus gali ištikti 
nesėkmė, bet dėl to mes niekada ne
nustosime siekti auksinio laikotarpio 
tautų santykiavimo srityje“...

Toliau Trumanas dar taip, pasisako:
„Taikos sukūrimas reikalauja nemažiau 
morališko patvarumo, kaip karo vedi
mas. Gal būt, net daugiau. Nes tas 
darbas yra vargingas ir nedramatlškas. 
Jis reikalauja begalinės kantrybės ir 
nenuilstamų pastangų“...

Nors šitie prezidento Trumano žodžiai per
nai ir iki šiol atrodė gan teoretiški, vis dėlto

šiuo laiku pradeda atrodyti, kad jie nebuvo 
vien „taip sau“ sakyti. Bet iš kur gi matyti, 
kad
Trumanas stengiasi ištęsėti savo pažadus?

Šis klausimas, žinoma yra painus ir ne
lengvas. Painus todėl, kad pasaulyje niekada 
nebuvo, nėra ir nebus vienodos nuomonės dėl 
to, kas yra gera, o kas yra bloga. Dažniausia 
kas vienam atrodo labai gera, tai kitam atro
do labai bloga. Tad vienas gina savo teisę, 
o kitas savo. Šiuo laiku atrodo, kad jau yra 
gan ryškių žymių, jog visas pasaulis pradeda 
(tik pradeda) pasidalinti į

dvi teoretiškai ir praktiškai skirtingas 
stovyklas.

Iš vienos pusės komunistinė pasaulėžiūra 
su proletariato diktatūros valdymo forma, iš 
kitos pusės demokratinės sistemos šalininkai. 
Tai teoretinis, ideologinis pasidalinimas. 
Praktiškas pasidalinimas yra toks: iš vienos 
pusės rusai siekia turėti lemiamos įtakos vi
siems pasaulio kraštams, iš kitos pusės to pa
ties siekia anglo-amerikicčiai. Visos kitos tau
tos ir valstybės turi tik du pasirinkimus: ry
tai (rusai) ar vakarai (anglo-amerikiečiai). Ši
tokį išsikristalizavimą galima buvo jau labai 
seniai numatyti (kam reikia, tas ir numatė), 
bet gi po laimėto karo pasidarė minčių chao
sas (bent plačiose gyventojų masėse). Juk ru
sai, anglai, amerikiečiai drauge kariavo, drau- , 
ge laimėjo. Tai kaip gi jie gali būti priešai? 
Šitame klausime kaip tik sunkiausia apsisprę
sti toms valstybėms, kurios demokratiškai 
valdosi, kur gyventojų dauguma turi lemia
mos įtakos valdžios politikai. Jei valdžia ir 
viską gerai supranta — to negana. Reikia, 
kad visa tauta suprastų. Kitas reikalas dik
tatūros kraštai — čia užtenka, kad • valdžia 
reikalus supranta — ji ir sprendžia, ji ir vykdo. 
Gal būt, čia ir yra ta priežastis, kodėl sovie
tai tuoj po karo labai greit apsisprendė ir 
nedelsdami labai greit paėmė aktyvios ek
spansijos kursą. Gi demokratinės valstybės, 
pirmbje eilėje Anglija ir Amerika, rodė di
delį svyravimą ir neryžtingumą, ir kuone iki 
pat paskutiniųjų laikų laikėsi defensivinės 
politikos Sovietų atžvilgiu. Čia ir pasitvir
tino Trumano žodžiai, kad reikalinga „bega
linės kantrybės ir nenuilstamų pastangų“.

Sovietų nepaprastas aktingumas pirmoje 
eilėje
sucementavo D. Britanijos ir US draugystę.

Juk tuoj po karo daug kam atrodę, kad 
dideli priešingumai yra tik tarp anglų ir ru
sų. Gi amerikiečiai, esą, geriau sovietus „su
prantą“ ir linkę eiti su jais į toli siekiančius 
kompromisus. Žinoma, tik taip atrodė. Čia 
matyti buvo parodyta daug Trumano pažadė
tos „kantrybės“, o anglų buvo padėta daug 
„nenuilstamų pastangų“. Visiems amerikie
čiams labai, palyginti, greit paaiškėjo, kad 
oro susisiekimo ir atominės bombos laikais, 
kad ir labai dideli, atstumai saugumo nebe- 

garantuoja. O pašlijus D. Britanijos imperil 
jai US padėtis ir staigiai ir labai įteigiamai 
pasikeistų. Taigi; dabar matome, kad dabar 
anglo-amerikiečių diplomatiniame koncerte 
pirmuoju smuiku griežia amerikiečiai. O abie
jų šitų partnerių laikysena prieš Sovietus kie
kvienoje konferencijoje vis pasirodo kietes
nė. (Palyginkime Saugumo Tarybos posė
džius Londone, Naujorke ir konferenciją Pa
ryžiuje.) Spaudoje buvo jau paminėta, kad 
tuos klausimus, kuriais nebus susitarta Pary
žiuje, bus mėginama nukelti net JTO plenu
mą. Bet, žinoma, čia dar ne viskas. Iki šio 
laiko

Prancūzija laviravo
ir jai pačiai nebuvo aišku, ar ne teks tik 
glaustis prie' Sovietų? Konstitucijos atmeti
mas trenkė smarkų smūgį Prancūzijos pro- 
sovietiškai politikai. Ne be reikalo Maskvos 
radijas gan piktai išbarė prancūzų komunis
tus, kad jie nesugeba agituoti. Iš esmės, at
rodo, kad kaip tik prancūzų komunistų per
daug didelis „prisirišimas“ prie Maskvos 
prancūzus gerokai atbaidė nuo „kairumo“. 
Prancūzija jau vis aiškiau svyra į demokrati
nį anglų-amerikiečių „koncertą“. Žinoma, ši
tam Prancūzijos pasvirimui didelės įtakos tu
ri ir tas faktas, kad be ŲS paskolos prancū
zai savo ūkio ir finansų negalėtų sutvarkyti, 
o be anglų bei amerikiečių paramos Reichas 
jiems visada atrodys1 per daug stiprus ir pa
vojingas (žinoma, ne dabartinė, bet busimoji 
Vokietija).

Be to, anglai-amerikiečiai nesigaili malo
naus žvilgsnio

Italijai, Austrijai ir Vokietijai.
Iš Paryžiaus konferencijos aiškėja, kad 

anglai-amerikiečiai yra palankūs tam. kad 
Italija ir Austrija atsistotų ant kojų.. Tam 
vėl gi priešinasi Molotovas. Žinoma, nėra 
smagus dalykas, kad Musolinio apipuvusį la
voną kažkas tampo, kad Romos radijo stotį, 
kad ir tris minutes, buvo užgrobę fašistai ar 
kad buvo mesta bomba į komunistų partijos 
patalpas, — bet vis dėlto tas rodo, kad ir 
italai nevien tuo rūpinasi, kaip rusams grei
čiau atiduoti Libiją ...

Vokietijos likimas darosi vis aktualesnis! 
Juk Vokietija nėra išbraukta iš gyvųjų tarpo. 
Hitleris iš mirusiųjų nesikeis, bet anglai jau 
pakartotinai pareiškė, kad jie jokiu būdu ne
nori, kad Vokietija virstų elgeta, nuolat iš
maldos prašančia ir reparacijų mokėti nesu
gebančia valstybe. Tad ir ateities Vokietijai 
gal nebus taip sunku apsispręsti, kar pasukti: 
į rytus ar vakarus. Matome, kad .Vokietijos 
komunistų ir socialdemokratų susijungimas 
jau net ir rusų zonoje neina taip sklandžiai, 
kaip yra suplanuota. *

Atrodo, nemažos • principinės reikšmės turi 
ir sąjungininkų

karo pajėgų atitraukimo „vajus“.
Juk atitraukiama kariuomenė* iš Sirijos, Li
bano, net iš Egipto ir, berods, jau iš Indo

nezijos. Rusai, berods (dar kol kas ne visai 
aišku), atitraukė savo kariuomenę iš Irano. 
Amerikiečiai žada savo kariuomenę atitraukti 
iš Austrijos (tatai siūlo ir kitiems daryti). Tad 
ar „nepaskatins“ šitie gražūs pavyzdžiai ati
traukti savo kariuomenę iš ten, kur jos bu
vimas ne tik nereikalingas, bet ir nepageidau
jamas? Žinoma, gal būt, ir čia, anot Trumano, 
reiks dar „begalinės kantrybės ir nenuilsta
mų pastangų“...

Anglo-saksų spaudoje pastaruoju laiku 
padvelkia mažosioms tautoms palankūs vėjai. 
Jau nekartą šioje vietoje mano cituota ir mi
nėtas garsusis Amerikos žurnalistas

Sumner Welles
neseniai vėl paskelbė (New-York Herald Tri
būne“ May 3) įdomius samprotavimus, apie 
tai, kokį vaidmenį vaidina taikos kūrimo dar
be ir JTO organizacijoje mažosios valstybės. 
Jis pagaliau daro išvadą, kad Sovietai grie
biasi gąsdinimo priemonių, US daro priekaiš
tus ir tik mažosios valstybės pasireiškia kū
rybingai. Kuogi Welles grindžia tokias savo 
išvadas? Pirmučiausia tuo, kad Sovietai sten
giasi nužeminti Saugumo Tarybos ir JTO au
toritetą, boikotuodami sau nepalankių disku
sijų posėdžius (Irano klausimo sprendimas) 
arba įspėdami, kad jei Saugumo Taryba pa
darytų netokį sprendimą, kokio Sovietai nori, 
tai rusai tatai laikysią „nedraugiškumo aktu“ 
arba kad ,Ltada gręstų labai apgailėtinos pa
sėkos“.

Dėl anglų ir amerikiečių Welles pasisako 
taip pat nešvelniai- Jis jiems primeta palin
kimą griežtai atsikirsti, apkaltinti priešingo
sios pusės partnerį, bet nesiimti konkrečių 
žygių. Ir tik mažųjų tautų atstovai duoda 
kūrybingus siūlijimus. Jis čia kaip tik ir su
mini tokių, kaip Meksikos delegato Dr. Ca
stillo Najera, Olandijos delegato Dr. Van Klef- 
fens veiklą JTO organizacijoje. Ypačiai iš
keliamas Australijos vaidmuo. San Franciš- 
ko konferencijoje daugiausia pasižymėjęs 
Australijos užsienio reikalų ministeris Dr. 
Evatt, gindamas mažųjų tautų teises. Disku- 
tuojantšlrano klausimą, vėl pasižymėjo Austra
lijos delegatas Hodgson. Tas pats delegatas 
darė siūlijimus ir Ispanijos klausimą svar
stant, nors tatai Sovietams ir labai nepatiko. 
Pagaliau, dėl vykusios Paryžiuje „keturių di
džiųjų konferencijos Australijos delegatas pa
reiškė: „Jeigu trys ar keturios valstybės ne
gali susitarti, tai dar nereiškia, kad nebūtų 
galima pasiekti susitarimo, jei būtų išklausy
tos ir kitų valstybių nuomonės“...

Žinoma, dėl vieno ar kito tokio pasisaky
mo perdaug džiaugtis nėra pagrindo. Juk ir 
patarlė sako, kad „vienos kregždės atskridi- 
mas pavasario dar neatneša. Tatai tiesa. Bet 
kai vis dažniau tokių kregždžių pasirodo, tai 
ir norisi tikėti, kad pavasaris tikrai jau 
ateis...

Pagaliau tas pats „New York Hėrald Tri-

nors panašaus į žmonų valgomus pietus, ne
tenka nė klausti. Mano tėvynėje kiekvienas 
ūkininkas ir kiaulėms davė daug geresnį 
maistą. Ten vis būdavo nors kiek bulvių, o 
čia tik žolė ir vanduo. Bet taisybės vardu 
reikia pasakyti, kad tokie pietūs būdavo re
guliariai tik kas šešta dieną, kitomis dieno
mis, ką beduodavo, vis galėjai rasti nors dvi 
bulves ir pėdsakus riebalų. Nors tą dieną 
pietūs ir buvo nepaprastai blogi, bet aš ga
lėjau suvalgyti duonos gabaliuką, kitą susi
kišau į duonmaišį ir rizikuodamas, kad pa- 
kračius gali atimti, nešiaus į kalėjimą. Mano 
laimei, tą vakarą nekratė ir duoną, susipiau-

Alfonsas Vaznonjs

Savosios žemės sauja
Senis Norvaiša dairosi pro supleišėjusį ba

rako langą ir jo veidas neramiai trūkčioja.
Pavasaris...
Išeina senis laukan, pažiūri į dykinėjan

čius stovyklos gyventojus, ir apmaudas jam 
Širdį draskyte drasko. Saulė kasdieną kyla 
vis aukštyn ir aukštyn. Jos spinduliai, tokie 
Šilti ir gaiviną, kelia į viršų kiekvieną, per 
žiemą iškentėjusį, daigelį. Vėl viskas žaliuos, 
čiulbės, birbs, skraidys, augs, linksminsis ir 
— mirs. Tik senis Norvaiša liks toks pat 
apmaudingas, trūkčiojančiu žandu ir prie
kabingas savo šeimoj dėl kiekvienos smulk
menos.

Ir kur čia būti ramiam ir patenkintam ta
me dideliame ir, anot jo, užkietėjusių tinginių 
būry.

Jis — senas ir stambus ūkininkas. Jis ir 
čia visada mato tekančią saulę ir sielojasi dėl 
kiekvieno per virš iškrentančio lietaus lašo.

Juk ir tėviškėj pavasaris...
Artojai išeis į laukus ir aprūdijusiais dvi

vagiais vers tėviškės laukų velėną, nors ne 
Bau, o svetimiems, derlių ruošdami. Paskui 
juos striksės vagose špokai, o viršum, neper

stęs J aštuonis gabaliukus, kurio kiekvieno 
svoris buvo apie 80 gr., susikišau į šiaudų 
čiužinį. Kitur pasidėti nebuvo nei saugu nei 
galima. Nors celėje visą laiką sėdėjau vienas, 
bet išėjus į darbą budintieji prižiūrėtojai da
rydavo kratas ir viską, ką tik surasdavo, 
atimdavo. Jei būtų radę tą duoną, ne tik 
būtų atėmę, bet būčiau pasidaręs nemalonaus 
apklausinėjimo auka, o po to galėjo uždaryti 
ir karcerin. Juk Landsbergo kalėjime nebu
vo nieko galima iš šalies gauti. Jei prižiūrė
tojai būtų pastebėję, už kiekvieną kąsnį bū
tų tekę atsiimti po smūgį į veidą.

(Bus daugiau)

matomoj dangaus mėlynėj, čirens tikrasis ir 
nuoširdusis artojo draugas — vyturėlis.

Aną vakarą Norvaiša nuėjo gulti anksčiau, 
kaip paprastai. Į visas kalbas apie karus, ve
damas kambarin susirinkusių kaimynų, jis tik 
nervuotai numojo ranka.

Miegojo senis labai neramiai. Vos tik už
merks akis — ir vėl pabunda vėl vartosi nuo 
vieno ant kito šono. Jo nuolatinis ir taip ge
rai kaimynams pažįstamas knarkimas tą naktį 
buvo nutrūkstantis ir nenormalus.

Štai: mato Norvaiša iš tolo sodybą. Trobų 
stogai čerpėmis raudonuoja. Juose aukštokai 
pakilusios saulės spinduliai žaidžia. Ten, pa
miškėj, vešlioj ir sėtoj ganykloj, ganosi jo 
ūkio juodmargių banda. Iš gyvenamo namo 
kamino rūksta melsvi dūmeliai. Jie sklaidosi 
viršuj sodybos medžių ir virsta pūkiniais, per
matomais mažyčiais debesėliais.

Sekmadienio rytas.
Norvaiša su šeima važiuos į bažnyčią. Jis 

dabar, iki bus baigti pusryčiai, apžiūri laukus.
Eina Norvaiša lauko ežia. Nokstą rugiai 

siekia jo krūtinę ir taip maloniai kutena ran

ką varpų akuotai. Bus duonos, bus pinigų, bus 
jaukus ir ramus savo pastogėj gyvenimas.

Senis pakelia galvą ir išdidžiai žiūri aplink. 
Jo veidas spindi vertu pasididžiavimu. Taip, 
jis Norvaiša, jis 25 ha savininkas, jis geriau
sias apylinkės ūkininkas. Ir jis gali didžiuotis, 
jei jo rugiai noksta ankščiau už visos apylin
kės rugius.

Prie pat sodybos senis Norvaiša pakelia 
galvą į medžių viršūnes ir jo akis aptemdo 
dideli dulkių debesys. Matytas vaizdas išny
ko, kaip filmoj. Jį staiga pakeičia neapsako
mai biaurus tarškėjimas ir dūzgimas pro kai
mą einančiame vieškelyje. Pasirodo pirmo
sios, tas dulkes sukėlusios, mašinos. Jos pri
lindusios kažkokių nematytais veidais žmonių, 
įvilktų į nudriskusias ir neimponuojančias 
uniformas. Tie žmonės šypsosi, o Norvaišai 
ima pagunda gerai atsikosėti ir spiauti į jų 
šlykščius veidus. Senis žiūri į tas nesibaigian
čias kolonas ir jo širdis sustoja plakusi: jis 
jaučia, tartum kas su didžiausiu šieno vežimu 
važinėtų skersai ir išilgai po jo nokstančius 
rugius.

Kai jis. dulkėms prasisklaidžius, vėl pake
lia akis į viršų, vietoj mėlynuojančių debesė
lių mato raudoną, tarsi krauju^pasruvusią, ža
rą, o vyturėlių giesmė jo ausyse pasikeičia į 
iš kažkur atplaukiančias aimanas ir dejones.

Paskui Norvaiša, tarsi per miglas, mato sa
vo sūnų, kapitoną Kęstutį Norvaišą, su žmona 
ir vaikas įgrūstą į krypuojančio sunkvežimio 
kampą ir vežama kažkur tolyn. Jis nori rėkti, 
pašaukti ir paklausti, kur jie taip išvažiuoja, 
nė neatsisveikinę, tačiau jo balsas dingsta ne- 
sibaigiančioj verksmų, klyksmo ir mašinų dūz
gimo audroj.

Norvaiša pabunda prakaituotu veidu. Jo 
žandas dar labiau trūkčioja.

Vidurnaktis. Koridoriuj silpnai spinksi 
elektros lemputė. Visi miega. Seniui darosi 
nejauku. Jis susieško pypkę, prisikemša ją ir 
stiprus dūmas vėl greit užmerkia akis.

Ir vėl matytas vaizdas prieš senio akis: 
liepsnose paskendusi jo sodyba, išbadėjusių 

kareivių žemėti vaidai ir nesibaigiančios ko
lonos vežimų, važiuojančiu vis kažkur tolyn ir 
tolyn.

Kai ir jų arkliai jau pakinkyti, jis prieina 
prie savo žemės paskutinės ežios ir puraus, 
derlingo juodžemio saują rūpestingai riša į 
nosinę. Po to nenoromis ir ilgai raginamas 
lipa į vežimą ir, arkliams pradėjus traukti, il
gai žiūri atgal Trūkčiojančiu žandu rieda 
stambi ašara, tokia tyra, kaip jo lauke tekan
čio Šaltekšnio vanduo.

Paskui Norvaišos akyse praslenka ilga ke
lionė, nemigo naktys, iš alkio pamėlynavę šei
mynos veidai ir sunkus, šunies traktavimo ne
vertas, darbas. O po to ir vėl nesibaigiančios 
mašinų kolonos, vėl tie patys purvini ir ma
tyti kareivių veidai.

Lėktuvai bombarduoja. Naikintuvai smin
ga. Pilnas oras mirties.

Norvaiša deda pastangas kažkur bėgti ir — 
pabunda.

Koridoriuj girdisi kalbos ir pasitarimai. 
Kažkoks pareigūnas registruoja galimos emi
gracijos atvejui. Linksniuojamos visokios 
Amerikos, Australijos ir kitokie, Norvaišai 
vienodai gyvačių kelmais teįsivaizduojami, 
kraštai.

Kai senį paklausia, į kur jis norėtų va
žiuoti, Norvaiša piktai mosteli ranka, nusi
suku į sieną ir nieko neatsako. Koks kvailas 
tų žmonių klausimas!

Jis galvoja apie tai, kada tos pačios ve- 
žimų kolonos pasuks tėviškės link ir kada jis 
tą žemės saują, kaip relikviją saugomą, galės 
paberti atgal į savo dirvą. Senis jaučia visu 
kūnu, kad toks laikas ateis, kad svetimos ko
jos jo žemės nebetryps ir jis vėl sugrubusiais 
ir kietais delnais glostys nokstančių rugių 
varpas.

Jis grįš.* Jis dar stiprus, tas senis Norvai
ša, ir pirmąją vagą savo lauke išvarys daug 
tiesiau ir daug gilesnę. Jo dirvos vėl sualsuos 
gyvybe, vėl pavasariais čirens vyturėliai ir 
Šaltekšnio vandeny prausis savo geltonas gal
vas ankstyvosios purienos.
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hune“ (May 3) savo įžanginiame straipsnyje, 
pavadintame

„Ponas Stalinas turi apsispręsti“ 
nagrinėja „dvigubą“ Sovietų politiką (viena 
tikra, skirta vidaus vartojimui, kita propa
gandinė — skirta užsieniui užbovyti) ir bai
gia taip:

„Mes prašome draugą Staliną apsisprę
sti, ar jis eina su laistę mylinčia de
mokratija ar fašistiškai nusiteikusiu 
kapitalizmu, ir atitinkamai elgtis.“ .

Suprantamas dalykas, 'klausimas aštrokas ir 
amerikietiškai atviras. Europiečio ausiai gal 
ir neįprastas. Bet labai būdingas, bent spau
dos nuotaikoms vaizduoti.

Tad baigiant vis dėlto norėtųsi konstatuoti, 
kad pasaulio praktikoje tikrai jaučiama nau
jų ženklų, kurie pranašauja didesnį ir kie
tesni aktyvumą tarptautinių santykių tvar
kyme. O vienur ar kitur pasireiškiąs ir di
desnis atvirumas gali iškelti ir tokius klau
simus, kurie gal ne vienam pradėjo atrodyti 
esą gyvi palaidoti. Tai klaida. Dar daug kas 
kelsis iš mirusiųjų ir suvaidins jam pridera
mą vaidmenį pasaulio taikos, kultūros ir ūkio 
kūrybos darbe. Ženklai jau yra.

Kris ar kils vokiečių pinigas 
(reichsmarkė) ?

J. S. — Vokiečių markės dabartinė padė
tis daug kam atrodo „stebuklinga“. Nebėra 
nei vokiečių^valstybės, nei vyriausybės, vis
kas subombarduota, sudeginta — o vokiečių 
markė laikosi. Daug kas to stebuklo patvaru
mui vis dėlto nenori tikėti ir laukia naujo 
„stebuklo“ — markės kritimo. Klausimas ne
lengvas. Šitas klausimas buvo plačiau teore
tiškai išnagrinėtas „Mūsų Kelio“ 11 Nr. 5 pusi, 
straipsnyje ,.Kurių kraštų pinigai bus pasto
vūs?“ Ten buvo pabrėžta, kad tą „stebuklą“ 
padarė ir tfebedaro ir toliau.

griežti kainų priežiūros įstatymai 
Vokietijjoe, kurių vokiečiai galima sakyti 
„šventai“ prisilaiko. Bet tam „stebuklui“ turi 
ateiti galas, nes Vokietijoje pinigų yra aiškiai 
perdaug, o prekių nėra ir jų gamybos per
spektyva yra aiškiai menka, visai nekokia. 
Vadinasi, reikia pinigų kiekį mažinti. Kodėl? 
Apie tai buvo plačiau rašyta aname straips
nyje. Dabar klausimas kaip surhažinti? (Ži
nom, jei bus norima markės faktinąją vertę 
pakelti ir neleisti jai žlugti visai). Aname 
straipsnyje jau minėta, kad vokiečiai nori 
markę išpompuoti iš savo piliečių kišenės su 
pagalba

mokesčių pompos.
Kitaip sakant, labai smarkiai pakelti mokes
čius. Bet to negana. Pinigų visi turi gana, 
gal net perdaug. Pinigų yra tiek daug, kad 
„neapsimoka“ ką nors dirbti, ką nors gaminti 
— didinti prekių kiekį. Ką toliau vokiečiai 
mano daryti — spėlioti neverta. Vargiai Čia 
būtų, galima ką nors kitą išgalvoti, kaip jau 
išgalvojo ir įvykdė (ar tebevykdo) kitos, pa
našioje būklėje buvusios valstybės, kaip va: 
Austrija, Olandija, Čekoslovakija. Tos valsty
bės sugalvojo tokias gerai ir greit veikiančias 
pompas, kad pilietis nė pajudėti nesuspėjo, o 

liko švarus be pinigų
ir buvo priverstas skaičiuoti vėl pfenigiais ar 
grašiais ir sunkiai dirbti, kad juos nusipelnyti. 
Austrijoje tatai „gražiai“ palietė ir tremtinius. 
Taigi, susidomėti tomis pompomis „apsimo
ka“.

Tai va kaip ten buvo padaryta. Visų pir
ma senieji pinigai (banknotai) nustojo galios, 
vadinasi niekas jų nebepriima. Visos eina
mos ir žiro sąskaitos bankose sulaikytos.. Se
ni banknotai buvo keičiami naujais ir tai vi
sai gražiai. Už vieną vienetą senos valiutos 
duodavo vieną vienetą naujos valiutos. Bet... 
Va štai šitas „bet“ ir viską padaro. Senų 
banknotų kiekį galima buvo pakeisti naujais 
tik labai nedaug. Austrijoje 150 šilingų, Če
koslovakijoje 500 kronų ir Olandijoje tik 10 
guldenų. Visus kitus banknotus reikia ati
duoti bankui, o kol gausi už juos naują va
liutą, tai reikia palaukti. O tas palaukimas 
gali būti ir labai ilgas. Štai Austrijoje gauna 
pilietis už savo pinigus kas mėnesį tik 150 
Šilingų, o Olandijoje tik 100 guldenų. Vadi
nasi per trumpą laiką visi piliečiai pasidarė 

vienodai turtingi, vienodai neturtingi.
&r taip gerai padaryta, ar blogai, bet faktas, 
kad pilietis turi pradėti gyvenimą iš naujo, 
turi pradėti vėl dirbti, kad užsidirbus sau nau
jos, brangios pastovios valiutos. Žinoma, ar 
tos naujos valiutos amžinai bus pastovios — 
tai kitas klausimas. Tai vėl gi priklausys nyo 
daugelio kitų aplinkybių. Bet vienas tikslas 
atsiektas — pinigai iš piliečių „išpompuoti“. 
O kas savo banknotų bankui neatidavė, tas 
nieko nepešė —"'jie liko be vertės.

Žinoma, ir čia buvo dar „galimumų“ ir 
„išeičių“. Austrų markė buvo gabenama į 
Vokietiją ir buvo dar neblogai uždirbama. Ir 
dabar dar rizikuojama. Bet Vokietijos mar
kės niekur išvežti nebūtų galima. Bet ir čia 
vėl atsiranda „išeitis“. Jau iš kalno pirkti 
auksą, vertybes ir kitokius judomus ir neju- 
domus daiktus. Bet jeigu jau būtų tokia vo
kiečių markės reforma, tai tos reformos da
rytojai greičiausia ir tas visas „išeitis“ nu
matytų. Galėtų ir vėliau vertybes, kilnojamą 
Ir nekilnojamą turtą patikrinti ir eventualiai 
kaip karo meto pelną, kaip spekuliacijos ar

šeriai ir kiti. Tuokart lietuviai kiek tik galė
dami vengė kalbėti vokiškai. Dar šio am
žiaus pradžioje tik labai maža lietuvių dalis 
suprato vokiečiu kalbą, net nenorėjo jos su
prasti. Dar tuokart lietuvis visur galėjo susi
kalbėti savo kalba, išskyrus aukštas valdžios 
įstaigas ir teismus, kur dažniausia kalbėdavo 
per vertėjus arba juos atstovavo vokiečių kal
bą mokantieji asmenys. Dar tuokart visi sa
kėsi — Mes lietuvininkai!

Po Didžiojo karo, kada Klaipėdos kraštas 
buvo atskirtas nuo Vokietijos, kova prieš lie
tuvius dar paaštrėjo. Vokiečiai jokiu būdu 
nenorėjo išsižadėti savo veržimosi į Rytus pro
gramos, net nemanė padaryti žingsnio atgal. 
Klaipėdos kraštas jiems neturėjo ūkiškos ver
tės, bet buvo garbės klausimas. Lietuviai, at
siskyrė nuo Vokietijos, uždarė kelią vokiečių 
veržimuisi į Rytus, taigi sugadino jų pagrin
dinę programą. Neturėdami jokio pateisinamo 
pagrindo kovoti prieš lietuviškumą, prieš se
niausius to krašto gyventojus ir tikruosius šei
mininkus, jie pradėjo juos klaidinti. Šimtai 
metų, gyventi bendrai su vokiečiais, neliko be 
pėdsakų. Kaiserio Vokietijoje gyventi nebuvo 
bloga, nes ten galėjo visos tautos dar šiek tiek 
laikytis savitai. Be to, ūkiškasis gyvenimas 
Vokietijoje buvo toli geresnis negu pas caro 
letenos prispaustus brolius Did. Lietuvoje. 
Ta aplinkybė parengė dirva vokiečiams įrodi
nėti, kad’Maž. Lietuvos lietuviai nėsą lietu
viai, bent ne tokie, kaip anie už sienos, kurie 
einą vyžoti ir dar, be to, yra kito tikėjimo...

Tokia jų agitacija pasidarė dar aktyvesnė 
po Did. Karo, kada atsikūrė nualinta Lietuva. 
Vokietija po ano karo gana greit vėl atsigavo 
ir ūkiškai sustiprėjo. Mažoji Lietuva buvo 
žemės ūkio kraštas, o Vokietija virto pramd- 
nės kraštu, kuriam reikėjo daug žemės ūkio

kitokio pobūdžio padarą nusavinti ar kitaip 
kaip nors pasielgti. Žinoma, nėra prasmės čia 
spėlioti, kas gali būti padaryta ir kokios „išei
tys" būtų galima surasti.’ Vieną dalyką betgi 
norėtųsi čia konstatuoti. Būtent: gaunasi įs
pūdis, kad vokiečiai nenori infliacijos, jie ne
nori leisti markei žlugti. Jie greičiausia im
sis priemonių markės vertei pakelti. Prie
monės bus sunkios, gal tam tikrais atvejais 
ir žiaurios, bet ūkišku požiūriu sveikos.

Klaipėdietis ar lietuvis?
Šimtmečius užsitęsusi tautinė kova, vykusi 

Maž. Lietuvoje, paliko ryškius pėdsakus jos 
gyventojų sielose, net pakeitė žmogaus būdą. 
Prie Maž. Lietuvos tenka priskaityti ir Klai
pėdos kraštą, 16 metų pagyvenusį savo tikro
sios šeimos židinyje, bet po to jėga atplėštą 
nuo motinos kūno.

Pasienio gyventojams, turintiems gyventi 
su neramiomis tautomis arba tarp jų, dar la
biau — vietoje, kur susiduria ne tik du pasau
liai, bet ir dviejų galių interesai, gyvenimas 
nėra ramus ir malonus. Ten vyksta amžina 
kova. Tai aiškiai rodo mūsų broliškos tautos 
— prūsų — herojiška kova dėl laisvės ir pa
galiau jos žlugimas toje kovoje.. Prūsų nebė
ra, o liko tik vienas jų vardas ir garbinga 
praeitis. Liko Lietuva, lietuvių tauta, nors 
negausi, bet gaji. Ji turėjo užleisti vieną ba
rą po kito veržliam vakarų kaimynui germa
nui. Gyventojai, likę juostoje tarp lietuvių 
tautos kamieno ir vokiečių, atsidūrė lyg tarp 
dviejų akmenų. Didelę lietuvių dalį asimi
liavo veržlesne vokiečių tauta, o mažesnioji 
dalis, atsirėmusi į savo močią, spyrėsi tai asi
miliacijai per 700 metų. Tik paskutinieji du 
karai ir greitas civilizacijos pakilimas stai
giau varė prie tautybės klausimo likvidacijos. 
Galutinį smūgį nenugalimam Maž. Lietuvos 
gaivalingumui ir prisirišimui prie tautos tra
dicijų ir būdo turėjo suduoti vokiečių naciai, 
puldami tą neįveikiamą tvirtovę šūkiu — iš
raukit iš šaknį} visa, kas lietuviška!“ Pats 
šūkis yra aiškiausias įrodymas, kad tas kraš
tas, kurį jie laikė „grynai vokišku“, buvo lie
tuviškas iš esmės.

Dar prieš Didįjį Karą padėtis buvo žymiai 
skirtinga nuo padėtis po ka.o. Tuokart Maž. 
Lietuvos lietuvių plačiuose sieksniuose dar bu
vo gyvas lietuviškas kilnumas, savo vertės 
sdpratimas. Tada lietuviai dar kovojo dėl sa
vo brangios kalbos mokyklose ir bažnyčiose. 
Dar jie tebegyveno Kr. Duonelaičio laikus, nes 
nemėgo jokio svetimo, ypač vokiečio. Gar
bingam lietuviui buvo negarbinga draugauti 
su vokiečiu, dar labiau sueiti su vokiečiais į 
giminystės fyšius. Jis žinojo, kad vokietis į 
lietuvį žiūri su panieka, iš viršails, kaip už
kariautojas į nugalėtąjį. Tokia padėtis susi
darė dėl vokiečių veržlumo. Vokiečiai jautėsi 
stiprūs, turėdami už nugaros stiprią ir didelę 
tautą ir nuo pat Bismarko laikų su nekantru
mu laukė lietuvių išnykimo. Tam tikslui pa
siekti jie nesigailėjo nei aukų nei pastangų. 
Lietuviai tai gerai suprato, bet gyventi reikė
jo. Norint su kaimynu vokiečių sugyventi ar 
net suėjus su vokiečiais į giminystės ryšius, 
reikėjo vis labiau prisitaikinti prie valdančios 
tautos. Tas neatitiko lietuvio būdo ir dėl to 
lietuviai, kiek galėdami, vengdavo santykiauti 
su vokiečiais. Kol vokiečiai dar nevertė lie
tuvių ištautėti, dar leido nors savo kalba kal
bėti, jų neišjuokė, kraštuose, kur gyveno lie
tuvių dauguma, daugiau vokiečių sulietuvėjo, 
negu lietuvių si^okietėjo. Tai šiandien rodo 
gausios vokiškos pavardės grynai lietuviškų 
šeimų, pav., Hofmonai, Ašmenai;- Šulcai, Kai-

gaminių. ūkininko egzistencija yra tampriai 
susieta su rinka jo gaminiams. Ta natūrali 
Maž. Lietuvos rinka buvo Vokietija. Tokiu 
būdu Maž. Lietuvos lietuviai atsirado tarp 
dviejų magnetų — iš vienos pusės sava tauta, 
iš kitos pusės gera rinka. Pasirinkti nebuvo 
lengva, ypač kada su meitėliu buvo reikalau
jama parduoti’ir savo sielą — lietuviškąją 
širdį vokiečiams. T;e faktai mums visiems yra 
žinomi ir apie juos čia plačiai nekalbėsiu, bet 
mes, gvildendami tuos klausimus, turime tas 
aplinkybes vertinti kaip svarbius faktorius. 
Neišmintingas būtu tas, kuris šiems faktams 
skirtų tik pašalinę reikšmę. Mes taip pat ži
nome, kad žmogus, nematydamas išeities, ap
sipranta net su gyvenimu kalėjime.

Vokiečiai, pradėję dėl Klaipėdos krašto, 
pirmoje eilėje pradėjo naikinti lietuviškosios 
praeities pėdsakus Rytprūsiuose. Ten germa
nizacija buvo vykdoma dideliu smarkumu, te
roru, ūkio priemonėmis ir per mokyklas bei 
bažnyčias. Nepalikta nei .vienos lietuviškos 
mokyklos-nei bažnyčios. Net vietovardžiai bu
vo iš žemėlapio ištrinti, kapų paminklai su
naikinti ir žmonės verčiami keisti savo gra
žias lietuviškas pavardes į (vokiškas. Vokiečių 
kovos metodas buvo žiaurus, nekultūringas, 
bet sėkmingas. Šiandien Maž. Lietuvoje, iš
skynus patį šiaurinį kraštą, beveik neberan
dama lietuviškai kalbančio jaunimo. Dar ke
lis deširptmečius, ir naciai galėjo likti visiš
kais laimėtojais toje žiaurioje ir nekultūrin
goje kovoje.

Klaipėdos krašte, atskirtam nuo Vokietijos, 
jie tos žiaurios kovos vesti negalėjo. Tačiau 
■jie turėjo krašto administracijos aparate ir 
ūkio įstaigose daug ir gerų talkininkų. Tie 
visais būdais stengėsi tarp krašto gyventojų 
ir jų brolių Lietuvoje pastatyti sieną, atbai
dyti juos nuo bendradarbiavimo. Tokios jų 
pastangos pradžioje buvo nevaisingos. Kraštas 
pradėjo vis labiau sugyti su savo tikra motu
te. Negalėdami kitaip lietuvių atbaidyti nuo 
saito su savo tauta ir tėvyne, jie ėmė nuolat 
ir įkyriai įrodinėti, kad Klaipėdos krašte nėsą 
lietuvių. Lietuviai esą Lietuvoje, o jie esą, jei 
ne vokiečiai, tai bent klaipėdiečiai (Memel- 
lander’iai). Ta prasme jie turėjo pasisekimo 
Ir šiandien mes susitiksime nemaža taip su
klaidintų žmonių, kilusių iš Klaipėdos krašto 
lietuvių, kurie tautybę arba pilietybę žymi — 
klaipėdiškis. Tokie suklaidinti žmonės nesi
jaučia vokiečiais, bet ir nedrįsta pasisakyti 
lietuviais, nes taip jiems per dešimtmečius bu
vo kalama. Mums turi būti aišku, kad toks 
žmogus yra lietuvis, nes ten tik gyveno dviejų 
tautų nariai — lietuviai arba vokiečiai.

Kad vokiečiams pavyko šia prasme suklai
dinti dalį Lietuvos žmonių, tam tikra dalį kal
tės turi prisiimti ir trumparegiai broliai iš 
Did. Lietuvos. Panašiai, kaip vokiečiai į lie
tuvius žiūrėjo per petį, taip ir dalis lietuvių 
j savo brolius žiūrėjo su panieka, kaip j su- 
vokietėjusius parsidavėlius, nešykštėdami pa
šaipos ir užgaulės žodžių bendru adresu. Taip

Lietuvis penkių girnų didmiestyje
(Iš berlyniečio dienoraščio)

Mėnesio 16 d.: Vienas amerikietis pareigū
nas išsitarė, kad, jo nuomone, Berlyne esą dar 
apie 200 lietuvių. Mums, keliolikai lietuvių, 
kurie vienas kitą pažįstame, tai lyg nau
jiena. Tikriausia, lietuvių čia yrą daugiau, ne
gu kad žinome. Svetimšalių anksčiau Berlyne 
būdavo šimtais tūkstančių, dabar, pusiauficia- 
liais duomenimis, esą tik tarp 20—30.000. Mū
siškių skaičius sudaro tik mažutę dalelytę.

17 d.: Nuostabus tas Berlynas. įmonės, 
apie kuriuos oficialiai buvo pranešta, kad jie 
yra per kovas Berlyne ar kitur kur žuvę, ku
rie metrikacijos įstaigoje buvo užregistruoti 
kaip mirę, kurių našlės tuo' tarpu jau baigė 
savo gedulą ar ištekėjo už kito vyro — tie 
žmonės grįžta į savo namus gyvi ir linksmi ir, 
žinoma, truputį stebisi, kad neberanda savo 
buvusios aplinkumos. Tokių atsitikimų per 
mėnesį Berlyne būta keliolika, kaip pareiškė 
vienos įstaigos pareigūnas. Išaiškinimas toks, 
kad tie kariai visuotinės suirutės dienomis per 
klaidą buvo užregistruoti žuvusiais, o faktinai 
pateko į nelaisvę ir tik dabar sugrįžta. Ke
liais atvejais klaida buvo tokia, kad pasiliku- 
siesiems buvo nurodyta net vieta, kur jų vy
rai žuvę. Artimieji kapą papuošė gėlėmis ir 
lentelę pridėjo. Dabar gi „numirėlis“ nueina 
prie savo paties kapo ir šypsosi... Po to nu
eina į maisto kortelių įstaigą ir jau ne šyp
sena, o pyktis veidą raižo: Įstaiga atsisako jam 
duoti maisto kortelę. Atnešk, girdi, pirma 
raštą iš metrikacijos įstaigos, kad nesi miręs, 
kaip kad buvo už registruota, bet kad esi ti
krai gyvas. Sakysite, tai nesunku paliudyti. 
Nelengva. Žmogelis nueina į įstaigą, bet toji 
nesutinka taip sau paliudijimą išrašyti: Mes 
matome, kad esi gyvas, bet kas mums garan
tuoja, kad esi, tas pats, kuris buvo užregistruo
tas negyvu, dėl to privalote pristatyti mums 
bent du liudininkus, kad esate tas, kuris bu
vote negyvas, o dabar gyvas. Žmogelis grįžta 
į savo miesto dalį. Mano, nueisiu pas pažįsta
mus ir juos atsivesiu. liudininkais. Nueina, 
bet jau iš tolo mato, kad toji gatvė visa iš-? 
bombarduota, nei namų nei pažįstamų. Taip 
žmogelis klaidžiojo, kol pagaliau rado žmogų,

jie rėmė vokiečių demagogiją. Didžiausioji lie
tuvių tautos dalis suprato tą klaidą ir neno
rėtų, kad ji pasikartotų. Dar ir dabar atsiran
da žmonių, randančių pas Klaipėdos kilmės 
gyventojus visas blogas ypatybes. Tokie žmo
nės nesupranta mūsų tautos interesų ir ken
kia jiems. - Dėl tokios jų laikysenos šiandien 
jau vėl pastebimi tie patys nemalonūs reiš
kiniai, kurie mums sukėlė daug nereikalingų 
rūpesčių, sunkumų ir nemalonumų.

Reikia, kad kiekvienas tautietis, mesdamas 
akmenį, pirma apsižiūrėtų, ar jis nedaužo savo 
buto langų. Reikalą sugadinti galima greit ir 
lengvai, net be blogos valios o atitaisyti kar
tais visiškai nebegalima.

Siekiant sujungti visas mūsų tautos šakas 
į vieną tvirtą kamieną, turime parodyti daug 
geros valios, vienas kito supratimo ir truputį 
tolerantiškumo. Nesmerkime kito, jei jis ne
daro visa taip, kaip mes norėtumėm. Svar
biausia, kad jis siektų to paties tikslo, mūsų 
bendro tikslo — Lietuvos, laisvos ir demokra
tiškos.

Po šios žiaurios suirutės pradedame naują 
laikotarpį ir naują gyvenimą. Pradėkime jį - 
naujais pagrindais. Kviečiu visus galutinai at
sisakyti vokiečių išgalvotos klaidinančios de
magogijos, išradusios kažkokį memellenderio 
tipą kurio tikrumoje nėra. Atsisakykime nuo 
sąvokos klaipėdietis arba klaipėdiškis. Ta 
prasme, kaip jis buvo iki šiol vartojamas, jis 
yra pašaipos ir užgaulės žodis, kuris įnešė | 
mūsų tarpą tiek daug kartumo. Yra Lietuva 
ir yra Vokietija, dėl to gali tik būti lietuviai 
ir vokiečiai. Aiškus pavadinimas gali tik iš
blaškyti nesusipratimus.

Kas jaučiasi nesąs vokietis (aš kalbu apie 
Klaipėdos krašto gyventojus), tas yra lietuvis, 
nors jis šiandien gal ir nekalba gražiai lietu
viškai. Nebijokime per daug, jis dar išmoks 
savo tautos kalbą, bet turėkime trupučiuką 
ištvermės ir palaukime metus, kitus. Lietuvių 
kalba sunki ir jos negalime išmokti per kelias 
savaites ar mėnesius. Padėkime nuoširdžiai 
jiems susivokti.

Būkime geri ir nuoširdūs lietuviai. Jei no
rima atžymėti, kad vienas ar kitas yra kilęs 
iš Klaipėdos krašto, tad ir sakykime — lietu
viu iš Klaipėdos ar apylinkės, bet jokiu būdu 
nevadinkime juos klaipėdiečiais, nors kai kam 
tas dar šiandien ir patiktų. Kada mes tokio 
vokiečių tendencingo išmislo nekartosime, jis 
greit išnyks ir pasibaigs erzinimasis. Mane, 
pav., kiekvienas užgaunS^-vadindamas klaipė
diečiu. Aš esu lietuvis, kilęs iš Klaipėdos 
apylinkės.

Kviečiu yisus tautiečius iš savo sielos iš
braukti tą kuria sieną, vokiečiai atskyri Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos. Pirmoj eilėje ta 
siena turi išnykti mūsų širdyse, tada ji išnyks 
visiškai. Jei Klaipėdos krašto gyventojų tarpe 
dar randame svyruojančiu, kurie negali iš
spręsti, ar jie yra vokiečiai ar lietuviai ir kas 
jie norėtų būti, pastatę klausimą aiškiai, mes 
palengvynsime jiems išeiti iš painiavos. Pa
sakykime visiems — aš nepažįstų klaipėdie
čio „memellenderio“ prasme, o pažįstu tik lie
tuvį ir vokietį. J. Grigolaitis 

kuris sutiko paliudyti, kad grįžusysis tikrai 
tas pats, kuris buvo užregistruotas negyvu, o 
dabar yra gyvas ...

18 d.: Užėjau pas repatrijantą turintį Char- 
lottenburge krautuvę. Uždirba pirkdamas, už
dirba parduodamas, per pusę metų „iš nieko“ 
pasidarė turtingas. Bet... vengia jau kalbėtis 
lietuviškai, ne tik kai kiti girdi, bet ir kai 
esame vieni. Ir vikrumas tų mūsų „repatri- 
jantų“, sugeba vėliavėlę nutaikinti vis pagal 
vėją ir pagal vietą. Girdėtis, kad vakaruose 
repatrijantai, net aiškių „folksdoičų“ spalvos, 
stengiasi sulįsti į DP lagerius ir gauti lietu
viškų išvietintų bilietą, o čia Berlyne yra ki
tokie viesulai, lietuviu dėtis kartais gali būti' 
rizikinga, na tad ir vėliava kita ... Kažin kiek 
dar bus vėjų ir skersvėjų ir kiek kartų jiems 
dar teks vėliavas keisti? Laimingi biznieriai 
— nelaimingi žmonės.

19 d.: Vidutinėje valgyklėlėje prie mūsų 
stalo prisėdo senoka moteris tokio aprėdo, ku
ris prieš pirmąjį Didįjį karą, be abejo, buvo 
modemiškas. Diskutuojant valgių sąrašą, 
svarstant kokiu pagrindu valgyklininkas už 
tokius vandeningus ir nemaistingus valgius 
ima tiek brangių maisto kuponų, užsimezga ir 
pašnekesys apie gyvenimą apskritai. Kalbanti 
aštuoniomis kalbomis, laikanti vertimų biurą, 
kartais ir gerai uždirbanti, tik pastaruoju lai
ku reikalai pablogėję. Lietuviškai vertimų ne
daranti, bet lietuviškų klijentų turėjusi. Apie 
juos atsiliepia: „Tai buvo geri klijentai“, sako 
ji, ir dar priduria: „Atsimenu, tuomet, Peters- 
burge, apie lietuvius irgi būdavo atsiliepiama 
kaip apie gero būdo žmones, geresnius, negu 
kai kurių kitų tautų, kurias mes valdėm iš 
Petersburgo.“

„Iš Petersburgo ... valdėt...?“ nustebęs 
prasitariu, stačiai nesuvokdamas, kur čia ka
muolys ir kur siūlas.

„Taip, iš Petersburgo“, atsakė moteris, 
kruopščiai atskaitydama padavėjui 75 feni- 
gius už vandeningą sriuba, po to šiek tiek ati- 
tiesė savo sulinkusią kuprą ir ne be išdidumo 
pridūrė: „Mano vyras buvo caristinės Rusijos 
finansų ministeris“., Viktoras Girlanda.

4
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gyvūnuos*
Dr. Danielius Alseika

(1881. I. 1 — 1936. V. 9 d.)
Prieš 10 metų, pačiame pavasario grožyje 

Vilnius skendo juodoje spalvoje; ilgos per 
namo aukštį nukarusios juodos vėliavos puo
šė kiekvieną namą. Vilniuje buvo laidojama 
Pilsudskio širdis. Tos pačios juodos^ vėliavos 
nuostabiai sutapo ir su kitos, karštai mylin
čios Vilnių, širdies laidotuvėmis — su dr. Da
nieliaus Alseikos laidotuvėmis. Vilniaus lie
tuvių visuomenė išgyvena įtemptą rimties 
momentą. Staiga, netikėtai, beveik tiesiog 
nuo darbo iš gyvųjų eilių (gegužės 9 dieną) 
pasitraukia taip svarbus, taip nepakeičiamas 
visuomenės narys. Iš Vilniaus lietuvių vi
suomenės organizmo lenkų okupacijos laikais 
atsiskiria jos ilgametis vairuotojas, lietuviš
kojo švietimo Vilniuje ir Vilniaus krašte glo
bėjas ir platintojas, publicistas, mokslo po
puliarintojas, gydytojas, lietuvių ligoninės 
įkūrėjas-direktorius.

Yra žmonių, kurie savo visu gyvenimu pa
sistato sau paminklą milžiną, bokštais dangų 
siekiantį, — tai, pav., mokslininkai išradėjai; 
yra žmonių, kurie pasistato sau paminklą — 
gražuolį, marmuru spindintį, — tai, pav., me
nininkai; yra žmonių, kurie per visą savo gy
venimą, visu savo gyvenimu pasistato sau pa
minklą kuklų, nupintą iš puikiausiųjų pasili
kusių jausmų-atsiminimų, paminklą žydintį, 
nevystančiom gėlėm kiekvieno juos pažinu
sių širdy, — tai save užmiršę širdies žmonės, 
visuomenės veikėjai. Šie tretieji nei spren
džiamam mūšin nėra ėję, nei sprendžiamą kovą 
laimėję, nei trofėjų iš kovos lauko parsinešę. 
Jie taip pat dirba, tiek pat energijos išlieja, 
bet jų nuopelnai kuklūs, nesimeta į akis, ne- 
siprašo gerbiami, smilkalų smilkomi, pamin
klais puošiami. Tik, kai tų žmonių nebėra, 
pająučiama jų vertė, ir jų nuopelnai pasilieka 
brangūs. Prie šių trečiųjų aiškiai skiriamas ir 
vilnietis Daktaras (taip jis tik ir buvo Vil
niaus lietuvių vadinamas),. kuris visų pirma 
buvo jausmo žmogus, tiesus, nuoširdus, tyros 
širdies visuomenės veikėjas, patriotas, filan- 
tropar

a-.. D. Alseika — žemaitis nuo Aouolės, 
Skuodo vi., gimęs 1881 m. sausio 1 d., iš eilės 
trečiasis ir paskutinysis pasiturinčio ūkininko 
sūnus. Baigęs liaudies mokyklą Skuode, įsto
ja Liepojos gimnazijon, iš kurios dėl konspi
ratyvaus lietuviško darbo jau iš penktos kla
sės pašalintas. Persikėlęs Marijampolės gim
nazijon, toliau platina draudžiamuosius lietu
viškus raštus, rengia slaptus lietuviškus va
karėlius, aktyviai dalyvauja draudžiamoj 
spaudoj. 1903 m. įstoja į Varšuvos universi
tetą. Čia atgaivina Varšuvos Lietuvių Stu
dentų Draugiją, kuri Vincui Kudirkai ir Jo
nui Satugaičiui pasitraukus, buvo beapmirš- 
tanti. Pašalintas iš Varšuvos universiteto per 
1905 metų streiką, persikelia į Dorpato me
dicinos fakultetą, kurį 1910 m. baigia. Stu
dijų metu nepasitenkina vien tik medicinos 
studijavimu. 1905 m. aktyviai dalyvauja Di
džiajame Vilniaus Seime kaip liaudininkų, 
tada demokratų, partijos žmogus. Drauge su 
J. Gabriu, E. Galvanauskiu, P. Rusecku ir kt. 
1905 m. organizuoja valstiečius į Lietuvių De
mokratų Partijos atžalą „Lietuvos Valstie
čių Sąjungą“, redaguoja atsišaukimus, organi
zuoja šios sąjungos skyrius. Važinėja po Tra
kų ir ypač po Švenčionių ir Ukmergės apskr., 
triukšmingais mitingais sukeldamas revoliu
cinį valstiečių sąjūdį prieš rusų valdžią. Ra
šo, bendradarbiauja „Lietuvos Ūkininke“, 
„Vilniaus Žiniose“, „Lietuvos Žiniose“. Di
džiojo Karo metu dr. Alseika mobilizuojamas, 
kaip karo gydytojas. Tačiau, ir kariškiu pa
verstas, be organizacinio darbo nerimsta. 
Minske sušaukia „Vakarų Frontę“ lietuvhi 
karininkų suvažiavimą ir, kaip to suvažiavi
mo išrinktas Vykdomojo Komiteto pirminin
kas, dalyvauja Petrapilyje „Visos Rusijos lie
tuvių karininkų suvažiavime“, kuriame užsi
mezga pirmoji busimosios Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės užuomazga. Dr. Alsei
ka nuostabiai savo organizacinę veiklą rodo 
visuomenės suirutės metu, visuotinio lietuvių 
išsiblaškymo metu. IČada ir veikliausios drau
gijos nustojo normaliai veikusios, Daktaras, 
karo viesulo nublokštas į Minską, randa lai
ko, energijos ir drąsos kurti naują lietuvių

* įstaigą — Lietuvių Sanitarinės Pagalbos Drau
giją, iš kurios vėliau išaugo gražūs Vilniaus 
lietuvių Poliklinikos rūmai. 1918 m. ligoninę 
su jos personalu parsigabena Vilniun ir iki 
savo mirties išlaiko ant savo ir žmonos, akių 
gydytojos, pečių. Sanitarinės Pagalbos Drau
gija, Poliklinika, Dr. Alseikos vedama ir glo
bojama, ilgainiui tapo okupuoto Vilniaus 
krašto lietuvių gyvenimo švyturys, spindulia
vęs lietuvybės spinduliais į miestą ir ypač į 
pamirštą sodžių. Daktaras buvo savo ligoni
nėje ir galva ir širdis, bet visų pirma širdis. 
Čia jis nusipelnė sau garbingą Gerojo Dakta-

• ro vardą. Jo gerą širdį, jo sudarytą žmoniš
kumo atmosferą, patyrė, jį mini ir minės, ir 
gausus ligoninės personalas ir ligoniai — vi
sokio luomo žmonės, visokių tautų atstovai. 
Tačiau sunkus, atsakingas ligoninės darbas, 
kuris eikvodavo jau beveik visas jo jėgas, 
atrodė dar jam nepakankamas.

1920 m. išvyksta į Ameriką ,;Varpo“ ben
drovei aukų rinkti. 50-yje lietuvių kolonijų 
kalbėdamas, kvietė remti naujai besikuriančią 
Lietuvą ir ypač Vilniaus kraštą. Per 10 mė
nesių sukaupia keliasdešimt tūkstančių dolerių 
kapitalą. 1921 m. grįžta Lietuvon, ne į Kauną, 
bet į Vilnių, kuriame, lenkams okupavus, be
veik neliko inteligentinių pajėgų. Čia jis pasi
neria į lietuvių visuomenės, darbą ir dirba be 
poilsio, iki savo mirties neturėdamas nė mė
nesio atostogų, dirba naktimis nemiegodamas, 
be jokio atlyginimo. Nuo 1923 m. kasmet 
renkamas Laikinojo Lietuvių Komiteto pir
mininku. D-rui Alseikai teko stovėti lietu
vių sąjūdžio priešaky svarbiu, neramiu metu. 
Tarptautinė politika Vilniaus krašto lietu
viams rodė nepalankų nusistatymą, krašte 
trūko lietuviškų organizacijų, kaimas buvo 
silpnai susipratęs. Trūko inteligentų, ir tie, 
■Kurie buvo,-, neturėjo pilietybės, gydytojams 
buvo draudžiama praktikuoti, mokytojams 
mokytojauti, baugusiųjų Vytauto D. Gimna
ziją nepriimdavo universitetuosna ir t.t. ir t.t. 
D-rui Aleseikai vadovaujant ir prisidedant, 
įsikuria „Lietuvių Ūkio Draugija“, „Lietuvių 
Mokytojų Sąjunga“, „Lietuvių Studentų Są
junga“, „Šv. Kazimiero Draugija“, „Kultūros 
Draugija“, įsteigta apie porą šimtų lietuviš
kų liaudies mokyklų, Vytauto D. Gimnazija 
įgyja valstybinių gimnazijų teises ir t.t. To
kia ypatingai gyva D. Alseikos veikla vietos 
administracijai buvo labai pavojinga. Dėl to 
jis nuolatos policijos kratomas, suimamas, 
tremiamas iš Vilniaus. Vilniuje pasiliko tik 
dėl Tautų Sąjungos sekretoriato intervencijos. 
Dr. Alseika nevengė turėti plačių pažinčių ir 
santykių su visų Vilniaus tautų visuomene, 
net ir lenkų, kurių inteligentų tarpe turėjo 
didelį autoritetą ir pasitikėjimą., Varšuvoje 
leidžia drauge su kitų Lenkijos tautinių ma
žumų atstovais „Natio“ žurnalą, kuriame in
formuoja apie lietuvius.

Šalia profesinės ir politinės veiklos dr. Al
seika dirba ir mokslo, mokslo populiarinimo 
darbą. Nuo 1918 m. renkamas kasmet Lietu
vių Mokslo Draugijos-valdybon, o 1927 m. mi
rus dr. J. Basanavičiui, ėjo jo pareigas. Moks
lo Dr-jos susirinkimuose skaito paskaitas ir 
medicinos ir Lietuvos istorijos, kurių mažą 
dalį yra išleidęs atskiromis knygelėmis^ „Lie
tuvių tautinė idėja istorijos šviesoje“, „Vy
tauto Didžiojo sumanymas vainikuotis Lietu
vos karaliaus vainiku“, „Lietuvos unija su 
Lenkija Jogailos ir Vytauto Didžiojo laikais“, 
„Mokslo išradimai ir žmonių sveikata“, „Džio
va ir kova su ja“, „Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas 1919—1934 metais“. Rašė Lietuvių 
Mokslo Draugijos organe „Lietuvių Tautoje“. 
Dr. Alseika yra kartu ir vienas iš žymiausių 
Vilniaus laikraštininkų, publicistų. Bendra
darbiauja „Rytų Lietuvoje“, „Lietuvos Ry
tuos“, „Vilniaus Aide". 1927 m. redaguoja 
„Kelią“. 1928 m. įsteigia ir leidžia savo lėšo-

mis mėnesinį mokslo, visuomenės ir litera
tūros žurnalą „Vilniaus Šviesą“. 1929 m. įku
ria „Vilniaus Žodį“, kurio iki mirties buvo 
vyr. redaktorius. Plačiai dirbdamas spaudoje, 
ne tik kad neėmė jokio atlyginimo, o savo 
lėšomis nuolatos šelpdavo laikraščius, kad tik 
Jų gyvybė sunkiomis sąlygomis būtų išlaikyta.

Ypatingai nuoširdūs santykiai dr. Alseikos 
su jaunimu. Tas, kuris pats visuomet buvo 
kupinas jaunuoliškų sumanymų, kuris degte 
degė noru pertvarkyti gyvenimą ir pertvar
kyti jaunuoliškai greitai, jaunuoliškai kilniai, 
— tas, žinoma, turėjo jaunimą mylėti, su kū
nu ir siela jis buvo su juo drauge. Jaunimą 
šelpia ir morališkai ir materiališkai. Moky
tojauja gimnazijoje, remia studentus, jų Są
jungą, buria aplink save minties, mokslo iš
troškusius. „Vilniaus Šviesos“ redakcijos su
sirinkimai, kuriuose būrėsi tiek daug jaunųjų 
busimųjų žurnalistų, būdavo tikra alkanos 
minties puota. Jaunimas nuošaliam Daktaro 
kambary galėjo išlieti visa, kuo sielojos, kuo 
domėjos, sužinoti, kas nesuprantama, abejin
ga. Dr. D. Alseikai rūpėjo išjudinti apsnūdęs 
jaunimas. Jis negalėjo ramia sąžine žiūrėti 
į vėjais sklaidomas kūrybines jėgas. Savo gy
venime ir darbuos rėmės aukso mintimi: „Ne
gaiškite veltui brangaus laiko, skaitykite, gal
vokite, ruoškitės darban.. Kas šia diena gy
vena, negyvena. Stovėjimas vietoje — pilie
tinė mirtis“. Jaunimui jis buvo trykštančio 
stiprumo, nepalaužiamos valios pavyzdys. 
Sunkiais momentais, kai, pav., pristigdavo vi
suomeniniam reikalui,, laikraščiui ir žurnalui 
pinigų ir, regis, nebūdavo išeities, sakydavo: 
„Nejaugi diktatūros ii' fašizmai būtų nusmau
gę žmoniškumą, negali būti! Rasis duosnių 
žmonių. Nėr situacijos, iš kurios nebūtų išei
ties!“ Dr. D. Alseika buvo jaunimui akstinas, 
raginąs pakilti iš neveikios į vaisingą rytojų.

Dr. Alseika gyveno— bent žymią savo gy
venimo dalį — tokiais laikais, kada mūsų kul
tūrinis gyvenimas vos buvo išjudintas, kada 
tautinė sąmonė .dar nebuvo sukaupta; kada 
maža buvo sąmoningų veikėjų, tautinio judė
jimo vadų ir dar mažiau busimosios tautinės 
kovos kovotojų — kareivių. Reikėjo dar plėš
ti dirvonus ruošti dirvą sėjai — sėti dar buvo 
per anksti. To laiko siekimai buvo žadinti 
tebemiegančius, skatinti beatbundančius, vie
nyti iškrikusius. Tokio darbo, paruošiamojo, 
pilko darbo dr. Alseika yra atlikęs kaip retas, 
tokių smulkių, bet svarbių gyvenimo kovų, 
kurios lengvino padėtį ir nešė vaisių rytojui, 
jis yra daug — daug iškovojęs. Kad Vilniaus 
kraštas ir Vilniaus lietuviai nežuvo Lietuvai, 
o atvirkščiai — yra taip stipriai tautiškai su
sipratę, yra didele dalimi ir nepailstančios, 
energingos dr. Alseikos veiklos nuopelnas. 
Savo pažiūromis dr. D. Alseika buvo demo
kratas klasine, mūsti laikais pamiršta, to žo
džio prasme. Tai buvo karštas absoliutinės 
laisvės gynėjas, liberalas — geriausia to žo
džio prasme. Tai buvo, prof. B. Untulio žo
džiais, paskutinis mūsų romąntikas, dr. J. Ba
sanavičiaus draugas ir įpėdinis, aušrininkų 
tradicijose išaugęs ir jų visų neišsižadėjęs.

Mūsų spaudos leidiniai dabar ir ateityje
Išblokšti iš gimtojo krašto, atplėšti nuo jo 

dirvų mes nepalūžome dvasia ir dėl to ne
vystame šiandien, bet kas kart leidžiame vis 
naujas kultūrinio gyvenimo atžalas. Kai ku
rie daigai jau suspėjo išaugti ir duoti tikrai 
džiuginančių vaisių: meno ansambliai, švieti
mo įstaigos, fizinio lavinimo — sporto viene
tai ir daugelis, kitų. Tame .kultūrinio gyveni
mo daigyne aiškiai išsiskiriančią vietą užima 
perijodiniai ir vienkartiniai spaudos leidiniai. 
Apie juos reikėtų plačiau pakalbėti. O kalbos 
šiuo klausimu yra daug ir labai aktualios.

Imkime, pav., mūsų perijodinius leidinius. 
Jų yra keliolika. Vieni jau išaugę, sutviriėję, 
su aiškiu, ryškiu veidu. Tokių mūsų kultū
rinio gyvenimo ramsčių, kaip sakysime: ..Mū
sų Kelias“, „Žiburiai“, „Aidai“, „Mūsų Viltis“, 
„Mintis“, laiko audros be žymės nebeišgriaus. 
Jie ir mirę (jei kartais jų vieną kitą sūku
ringos apystevos parblokštų) paliks negęstan
čią atošvaistę benamių gyvenime. Šių leidi
nių darbuotojai ir jų steigėjai yra supratę sa
vo pasiimtą uždavinį, turi, matyt, iš anksto 
pasirinktą, tikslą, mato aiškų kelią, vedantį 
ateitin. Tokiems kultūrinio darbo veikėjams 
mes visi tremtiniai turėtume būti nuoširdžiai 
dėkingi, remti juos ir skatinti nenuleisti ran
kų, o su lietuvišku atkaklumu vis veržtis to
bulėjimo kryptimi.

Greta šitų perijodinių leidinių žygiuoja nė 
kiek nemažesnis skaičius mažesnio masto, 
apimties ir, dažnu atveju, visiškai menko tu
rinio D.P. stovyklų oficiozų. Jų esama dviejų 
rūšių: stovyklų sienlaikraščiai ir spaustuvėse 
spausdinami .„organai“. Pirmųjų skaičiuje 
esti, dažniausia, radijo pranešimų santraukos 
arba vietinio pobūdžio žinutės, šiaip aktualūs 
klausimai ir 1.1. Reikėtų mūsų patyrusioms 
spaudos „vilkams“ retkarčiais pavažinėti po 
stovyklas tų sienlaikraščių pasižiūrėti ir duoti 
leidėjams ir redaktoriams patarimų bei nuro
dymų. O gal būtų pravartu kada nors su
šaukti vietinio pobūdžio laikraščių leidėjų su
važiavimą ir jame aptarti įvairiausius neaiš-

kumus ir šiaip aktualius spaudos darbuoto
jams klausimus.

Be sienlaikraščių, turime dar spaustuvėse 
spausdinamų leidinių, pretenduojančių įsi
terpti į rimtų spausdinių eiles. Čia reikalas 
jau žymiai liūdnesnis nepatyrę šitoje darbo 
srityje „žurnalistai“ ir pseudoredaktoriai pri
kepa tokios košės, kuri sudaro, tur būt, tik 
jiems vieniems šiek tiek pakenčiamą ska
nėstą, nes jų gaminta „buizelė“ skaitytojams 
tik skonį gadina. Gali, žinoma, šitokių leidi
nių gamintojai ir propagatoriai pasiaiškinti: 
„Jei tamstoms mūsų publicistika, beletristika 
ar poezija nepatinka, neimkite jų į rankas..!" 
Taip, atsikirtimas aiškus, bet šitokiu atveju 
štai ko negalima pamiršti: mes visi šiandien 
esame ištroškę -lietuviško spausdinto žodžio, 
lietuviškos poezijos, beletristikos, lietuviškos 
kūrybos. Visa tatai gali duoti dabartiniai pe
rijodiniai ar neperijodiniai leidiniai. Spaudos 
darbuotojų, rašytojų, poetų, žurnalistų taip 
pat turime ne mažą skaičių. Skaitytojų ma
sės, gyvenančios stovyklose, laiko turi pakan
kamai, užtat imama viskas, kas tik lietuviškai 
atspausdinta. Todėl nenuostabu, kad ir pa- 
praščiausios rūšies „limonadas“ turi pakan
kamą klijentūrą. Bet ar gerai, daroma, kai iš- 
alkusiems skaitytojams vieton gerų dalykų, 
pakišama pirmaskyriaus mokinėlio „poezija“ 
arba menkiausios vertės moralinis pamokslė
lis? Ir šitokie „kūrėjai“ keleriopai nusikalsta: 
gadina popierių, kurio šiandien taip sunku 
gauti geriems laikraščiams, be reikalo išmeta 
pinigus, kurie galėtų būti sunaudoti daug ver
tingesniems tautiniams reikalams, ir blogiau
sia — ugdo skaitytojams prastą skonį.

Leiskime kalbėti pavyzdžiams. Štai, prieš 
mus guli „Nemuno Banga“ Nr. 5. Tai neperi- 
jodinis Markt Grafingo lietuvių stovyklos lei
dinys. Išleistas šiais metais balandžio 21 d. 
Nusipirkau, žinote, jį vienoje mūsų gana rim
to žurnalo administracijoje. Kodėl jį admini
stracija pasiėmė platinti, nežinau. Leidinėlis 
4-rių prašyminio popieriaus formato puslapė
lių dydžio. Jo turinyje pora straipsnių, pora

Balys Augustinavičius

Ha iau. Metalu?
Eitum ir ieškotum 
Žydinčio paparčio, 
Žiedą nuraškytum 
Amžinos obels — 
Gal tada užmirštum 
Savo dalią karčią, 
Gal tada jau niekad 
Tau širdies negels - -

O jei rastum žiedą, 
Obelį gyvybės — 
Ar nepasiilgtum 
Liūdesio dainos? 
Ir kaip žiburėlis, 
Pelkėse sužibęs, 
Ar tu vėl nelauksi 
Šviesesnės dienos?

Eisi ir praeisi
Nieko neatradęs
Lyg keleivis, svečias
Tolimų namų,
O regėsi žemę, 
Artimą ir gražią — 
Ar tada suprasi, 
Ko tau neramu?

eilėraščių ir žiupsnelis radijo paduotų žinučių. 
Apie to turinio vertingumą tesprendžia kie
kvienas pats. Štai, iš tų poros eilėraštukų 
paimta po vieną posmelį:

1) „Dabar gi, nors laikai visai pakitėjo, 
Pasaulis toks šiurkštus, be skonių gerų, 
Bet karžygiai tiki, kaip anksčiau tikėjo. 
Kad laimė tik ten, kur būna gėlių!“

2) „Ir vėl pražydo jau žibutės, 
dar tebmiegančioj lankoj,
jų spalva — mėlynos akutės 
lietuvaitės lygumoj...“

Panašiais „poezijos perlais“ nusagstytas 
net sieksninis prozos straipsnis: „Ne, pasauliui 
nevergausiu, grožio sieksiu amžinai, viesulą 
su sparnais pagausiu, kad tik greičiau pa
siekti jisai. Tad, kol širdies norai be galo, 
kol mintys skrenda kaip arai, pirmyn prie 
kilnaus idealo, štai jau jums švinta ir rytai!“

Popierius, kuriame spausdinami šitokie kū
riniai, neturi priemonių tos gėdos išvengti, bet 
redakcijos kolektyvas ir pats redaktorius, dipl. 
gamtininkas, turėtų rausti dėl tokios men
kystės, skleidžiamos net už savo stovyklos ri
bų. Duotas pavyzdys netaikomas išimtinai 
Markt Grafingo žurnalistams, bet visiems 
tiems, kurie imasi darbo, apie kurį supratimo 
neturi.

Karo viesulo ir naujos okupacijos grėsmės 
gujami iš tėvynės, dažnas neturėjome laiko 
nei galimybės pasiimti net vertingiausių lie
tuviškų knygų. Viskas liko ten arba žuvo 
karo ugnyje. Turėjome pradėti kurti savo li
teratūrą iš nieko. Užtat kiekvienas pasirodęs 
veikalas, kiekviena knyga yra neįvertinamas 
turtas mums. Tiesa, nedaug jų dar turime, 
bet pradžia padaryta, kelias pramintas, juo 
vėliau seks ištisos eilės veikalų. Tų pirmųjų 
mūsų tremtinių literatūros kūrėjų eilėse ma
tome Petrą Babicką su eilėraščių rinkinėliu 
„Toli nuo tėvynės", B. Brazdžionį, apdainuo
jantį „Svetimus Kalnus“, Kazį Bradūną su 
„Svetimąja Duona“ ir pagaliau At. Kairį, 
traukiantį dainas „Blaškomi Lapai“. Rodos, 
yra išėjusi iš spaudos ir viena kita knyga 
prozos dalykėlių. Pabrėžtina tas, kad pasiro
džiusios ištrėmime knygos yra poezijos vei
kalėliai. Pirmieji trys autoriai mums jau Lie
tuvoje buvo pažįstami, o „Blaškomų Lapų“ 
kūrėjas visai naujas. Tai pirmieji jo bandy
mai.

Ir vėl pasitvirtina senos dainos žodžiai: 
„Lietuva — poetų kraštas...“ Ši daina buvo 
sukurta tuo laikotarpiu, kada mūsų knygų 
rinką perpildė pašventintų ir visai nekrikšty
tų kūrėjų „poezijos perlai". Ten, Lietuvoje, 
tuos perlus mūsų pašauktieji bėrė skaityto
jams įvairiais būdais: vieni susirasdavo lei
dėjus, kiti savo lėšomis spausdino, norėdami 
įsigyti garbingą poeto titulą. Tada apystovos 
buvo diametraliai priešingos dabartinėms. 
Ten mes galėjome leisti sau ir tokią praban
gą: popieriaus iki valios'spaustuvės už mo
kestį visada atliks duotą užsakymą, knygy
nuose vietos taip pat erdvu. Rašyk, kurk, 
spausdink ir lauk ... skaitytojų. Jei išleistas 
kūrinys nebūdavo išperkamas — nesusilauk
davo mėgėjų, bėda maža: tas veikaliukas gali 
ilsėtis knygynų arba bibliotekų lentynose. Tuo 
tarpu dabartiniame mūsų gyvenime yra ki
taip. Skaitytojai viską ima, bet nėra sąlygų 
plačiu mastu naujus veikalus, naujas knygas 
spausdinti. Kenčiame knygų badą. Ir norint 
šitą badą sumažinti, reikia duoti tikrai kon
densuotų kūrinių, vertingų knygų, reikia duo
ti pačių reikalingiausių ir naudingiausių!

Ar dabar jau pasirodžiusios knygos iš tie
sų yra vertingos?

Ir taip ir ne. Jose randame daug kilnių 
minčių, nestokoja nė poezijos. Bet yra ir vi
siškai tamsių dėmių. Paimkime, pavz., pir
muosius žingsnius žengiančio kūrėjo AL Kai
rio vieną kitą posmelį:

„Tamsi naktis. Tyrai. Smarki audra.
Aš nieko nieko nematau aplink.
Tik smėlio stulpas, sūkuriai! Aš dar
Šaukiu, — jau neša vėjas savo link!"...

5



6 pusi. Nr. 20 (29) Mūsų Kelias 1946. V. 23.

Dr. Danielius Alseika (žiūr. straipsnį 5 pusi.)

Nuostabu: tokia tamsi naktis, kad auto
rius „...nieko nieko nemato aplink“, bet 
smėlio stulpus ir sūkurius vis dėlto įžiūri. 
Geras akis, matyt, jam Dievas yra padovano
ję. Kitoje vietoje autorius reklamuoja save 
šitaip-

,Kas buvo, parodo man akys, 
Kas bus, man diktuoja širdis, 
O juodosios knygos ką sako, — 
Dar visas pasaulis išgirs!..

Mes su tokiais stebukladariais nedrįstame 
ginčytis: gal iš tiesų jie ir gali tokį žygį pa
daryti, kad „visas pasaulis išgirs...“, bet, kad 
tas darbas nebus poezijos kūriniai, galime įsi
tikinti iš šitokios jaunojo debiutanto kūrybos:

„Kelionė. Nešuliai. Nuovargis veiduos. 
Užeikime, sakau, čia į kokią „gaštetę“, 
Išgersime, užvalgyt gal ką duos, 
Gal kils kokia nauja idėja netikėtai...“
O tokios „poezijos“ skaitytojams, be jokių 

netikėtumų kyla mintis, jog autoriui reikėtų 
dar ilgai ilgai pastudijuoti geresniųjų mūsų 
poetų, sakysime, B. Brazdžionio, Bradūno ir 
kt. kūrybą ir pasimokyti, kaip reikia eilėraš
čius rašyti. Mums visai nekiltų noras „kibti“ 
prie pradedančių poetų, jei Jie savo kūrinius 
galėtų spausdinti tada, kai mūsų mokyklos 
turėtų pakankamai vadovėlių, o lavintis iš
troškęs jaunimas ir suaugę tautiečiai gautų 
pakankamai įvairių ir gerų knygų pasiskai
tyti. „Težaidžia sau jaunuplis“, galima būtų 
tarti ir numoti ranka į pasireklamuoti gei
džiančius žmogelius. O dabar, kai mokytojai 
negali gauti reikalingiausios pamokoms dėsty
ti medžiagos, kai mokiniai niekur negauna 
vadovėlių ir turi verstis paprasčiausiais už
rašais, kai geri ir būtinai mums reikalingi 
veikalai guli rankraščiuose, nesurasdami lei
dėjų, kai tūkstančiai mūsų tautiečių godžiai 
laukia gerų, vertingų, naudingų knygų, tokiu 
metu leisti abejotinos vertės „poezijos“ kūri
nius yra, mažiausia, nesusipratimas.

Dar keisčiau, jog tokius kūrinius leidžia 
ne autoriai savo lėšomis, bet susiranda kom- 
panijonų, atrodo, su knygų verte pakankamai 
susipažinusių, kurie, nežinia kokiais išskaičia
vimais, imasi leisti veikalėlius, nesudarančius 
nei autoriui nei leidėjams geros atestacijos. 
Šiaip ar taip, „Alguvos Baras“ šiuo žygiu 
smarkiai prašovė pro šalį, todėl ateityje, im
damasis leisti kokią knygą, turėtų būti kele
riopai apdairesnis.

Žvelgiant į mūsų spaudos leidinių ateitį, 
peršasi šitokios išvados:

.1) Turime keletą visai gerai tvarkomų lai
kraščių. ' Apie juos turėtų burtis visi plunks
nos darbininkai ir tuos laikraščius darytr-dar 
geresniais.

2) Spaudos darbe prityrę žurnalistai turė
tų lankyti stovyklas, kuriose leidžiami sieni
niai ar kitokie laikraštėliai ir jų redaktoriams 
duoti patarimų, kaip juos padaryti įdomiais 
bei prasmingais.
» 3) Asmens, neturį pakankamo supratimo 
apie žurnalistiką, neturėtų imtis tokio darbo 
ir neprofanuoti spaudos leidinių.

4) Knygų leidyklos ar paskiri asmens, turį 
galimybės knygas spausdinti, turėtų rūpintis 
pirmoje eilėje atspausdinti pakankamai įvai
rių rūšių mokykloms vadovėlių, o imantis 
spausdinti kitokio turinio knygas — parinkti 
pačias gerąsias.

5) Visokie debiutantai tenesiskubinie eiti 
į viešumą su savo kūriniais turėdami viltį, 
kad jų veikalams taip pat kada nors ateis 
eilė.

6) Knygoms leisti, o ypač jų vertingumui 
patikrinti prieš duodant jas spausdinti, rei
kalinga atitinkama komisija. Ja privalėtų pa
sirūpinti mūsų švietimo vadovybė.

Spauda yra galinga priemonė kultūriniam 
lygiui kelti ir jam palaikyti, todėl naudoki
mės ja apgalvotai, organizuotai ir prasmingai.

J. Jašinskas

Vytautas Kasnėnas

Kursu labirinte
Mūsų stovyklos komiteto švietimo vadovas.

per rinkimus laimingaLprastūmęs savo kandi
datūrą, metė šūkį: „Mokslo ant pečių nene
šiosi; švieskis ir šviesk“.

I Na, ir ėmė žmonės šviestis, atsičit, mokytis, 
. nes gi mokslas pečių nevargina. Ką gi žinai, 
I žmogau, kuria profesija tau kada nors reikės 
, verstis. Jų daug mokėdamas, visur pritapsi, 
j tavo rankose bet koks darbas virte virs. To- 
: dėl ir nenuostabu, kad gerbiamo švietimo va- 
1 dovo šūkis rado reikiamą atgarsį ir mūsų sto- 
I vykioje, kur yra daug ponų (DP), atsirado įvai- 
i rių įvairiausių kursų, žmonės bėgo iš vienos 
i švietimo institucijos į kitą, ir per trumpą lai- 
I ką profesijų pasikeitimas davė labai daug tei- 
' giamų vaisių.
! Susirgo, žinot, dailininkas. Reikėjo jam 
Į suteikti medicinos pagalbą, bet gydytoją su
rasti sunku. Vienas šoferių kursuose, kitas pas 
elektromonterius su teigiama srove susipažįs
ta, trečias pas siuvėjus mokosi kelnes adyti.

Vargais negalais pavyko prisiprašyti gydy
toją, kuris šoferiauti mokosi. Atvažiavo jis 
pas ligonį automobiliu, gavęs iš instruktoriaus 
pipirų už tai, kad sustabdęs mašiną jos nepa- 
gazavo. Mat, skubėjo žmogus. Sėdėdamas 
prie vairo norėjo prisiminti mediciniškas ži
nias.

O vargšas dailininkas vartėsi po lovą, de
javo. Stalių dirbtuvėse jis mokėsi rėmus ob
liuoti ir per^nelaimę gurkštelėjo politūros.

— Kas tanjstai skauda, — klausia pripuo
lęs prie ligonio gydytojas.

— O čia, pilve, kažkas netvarkoj, — stau
gia dailininkas. — Atrodo, lyg piūklu per 
ąžuolines šakas kas brūžuotų.

— Aha, — atsidūsta gydytojas. — Vadina
si, vidaus degimo varikliai netvarkoje. Gal 
blogai gazavote?

— Ryto metą mėginau, bet dūrė kaip smai
liuoju tekintuvo kaltu.

— Blogai, blogai, — nuogąstauja gydyto
jas. — Žmogus, tai mašina. Pagrindinis daly
kas yra tai, kad .mašinos niekad negalima 
krapštyti smailiu daiktu, ypač žvakių!

Gydytojas nesustabdomai varė toliau apie 
karburaciją, apie diferencialą, spustelėjo smar
kiai pilve esantį mygtuką, kad net vargšas 
dailininkas ant kito šono apsivertė.

Laimei, pas ligonį atskubėjo kitas gydy
tojas, baigęs pamoką elektromonterių kur
suose.

— Sveikas, kolega, — pasisveikino su bu
vusiu savo bendradrabiu. — Kaip sekasi? Ar 
gerai suprantate elektros įrengimus automo
bilyje? Juk tai svarbiausias dalykas. Žiūrėk, 
nėra kontakto — nėra ir srovės.- Ir stovi ma
šina, kaip tas ligonis, negalėdama pajudėti.

— Beje, kas skauda ligoniui?
— Mano pilvą ly" *-«s obliute obliuoja, — 

šaukia dailininkas.

We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K." skaitytojams 

The Nineteenth Lesson — Devynioliktoji pamoka
Šiandien noriu jums duoti keletą tarnybi

nių laiškų pavyzdžių. Kadangi beveik visi 
tarnybinio pobūdžio laiškai bei raštai rašomi 
specialiuose blankuose, kuriuose aiškiai pa
žymėta, iš kurios įstaigos tas raštas rašomas 
ir dažniausiai nurodytas tos įstaigos adresas, 
tai nėra, manau, reikalo adresą rašyti antrą 
kartą. Betgi adresą tuo atveju, kai jis blanke 
nėra pažymėtas, nurodome dešinėje laiško pu
sėje, aukščiau datos, visai taip, kaip ir priva
čiuose laiškuose. Datoms tarnybiniuose laiš
kuose žymėti yra keletas būdų. Galima rašyti, 
pav., January 23rd, 1946 arba 23^d of January 
1946, sutrumpintai — 23./1/46. arba 23. I. 46. 
Rašant firmai adresatą galima įvardyti taip: 

Mssrs. Brown and Green
Aukštos kilmės asmeniui rašant adresuojama: 
“Arthur Lamport Esą.“ Tai sutrumpinta žo
džio “Esquire“ (eskuair) forma, reiškianti tą- 
pat, ką lietuviškai .Jūsų Malonybė“, arba su
trumpintai JM. Kaip užrašyti adresą kitoms 
įstaigoms pupils jau žino.

Atsakant į kurį nors pasiteiravimo laišką, 
galima pradėti šiaip:

3, Cannon St / 
London, May 16‘h 1946 

Gentelmen, •
in reply to your favour of yes

terday’s date, we beg to say that...............
Lietuviškai būtų:

Ponai,
atsakydami į Jūsų vakarykštį raštą, 

turim garbės pranešti, kad......................
to reply (riplai) — atsakyti.
in reply (in riplai) — atsakydamas.
favour (fevor) — raštas. (Amerikiečiai šį žodį 

rašo “favor“.)
yesterday’s date — vakarykštės datos, vaka

rykštis.
date (det) — data.
we beg to say — mes sau leidžiame pasakyti, 

lietuviškai būtų — turime garbės pranešti. 
Vietoj “In reply to your favour“ galima 

pasakyti “replying to your favour“. Žodis “fa-

Iš žurnalisto bloknoto

— Na, aišku. Bus išsiliejusios rūgštys. 
Taip kaip tame akomuliatoriuje. Žiūrėk, žmo
gau, taip, žiūrėk šiaip, o srovės kaip nėra, taip 
nėra. Pakeitei rūgštį, ir vėl viskas tvarkoje.

Po trumpo konsiliumo gydytojai priėjo vie
nodą nuomonę ir parašė receptą, kuris netru
kus pateko ir į vaistininkės rankas.

Ji vargšė ilgai galvos nesuko. Kadangi re
ceptas buvo iš dviejų dalių, tai perkirpo jį ir 
su rezoliucijomis vieną pusę perdavė į auto 
šaltkalvių, o antrą į elektromonterių dirbtu
ves.

Naktį dailininką gabeno į ligoninę. Atvyko 
du vyrai, kurie anksčiau prie priekalo geležį 
žarijomis žarstė, o dabar lanko sanitarų kur
sus. Nors sanitarai buvo atvykę su neštuvais, 
bet vienas iš jų, naudodamasis tamsa, pasi
kišo ligonį po pažastimi ir atnešęs metė jį ant 
operacinio stalo.

— Pakaustyti reikėtų tą vyruką, tad kitą 
kartą nešūkaus naktimis ir duos ramybės poil
siui, — tarė sanitarai rišdami ji prie stalo.

Operavo, žinoma, chirurgas, lankąs siuvė
jų kursus. Padarė ant pilvo brėžinius, tiksliai 
atmatavo centimetru ir paleido žirkles į darbą1.

Kaip ir buvo laukta, iš pilvo odos, išėjo ma
žos kelnaitės..

Gailestingosios seserys samarietės, kurios 
atestavo chirurgui, kaip buvusios siuvėjos, są
žiningai užbaigė šefo darbą ir susiuvo iškar
pas.

Nelaimingasis dailininkas taip ir neturėjo 
progos stalių kursuose net sau karsto susi
kalti, o pilvo kiaurymę sutvarkė sanitarai, už
dėdami skardos gabalėlį ir jį gerai priknė- 
tuodami.

Karstui brėžinius parengė ir darbus išpildė 
buvę operos orkestrantai. Darbas virė per 
naktį ir kursų auką reikėjo guldyti į didelę 
violenčelę. Tik stygų viršuje tetrūko.

Prie kapo klebonas pasakė ilgą pamokslą, 
iškėlė jauno ir gabaus, daug žadėjusio, bet 
tautai mažai davusio jaunuolio nuopelnus, ku
ris buvo uolus stalių kursų klausytojas. Dė
kojo ir visiems jo kolegoms, kursantams, kurie 
savo profesiniu pasiruošimu daug prisidėjo 
prie jo gydymo, laidotuvių ir palengvinimo 
nešant sunkią ligonio dalią.

Prie kapo stovyklos meno ansamblis, susi
dedąs iš menininkų profesionalų, anksčiau 
miklinusių savo kojas bėgimuose iš policijos 
rankų ir dainavusių karčiamose per atlaidus, 
diriguojamas diplomuoto inžinieriaus, kuris 
aukštai iškėlęs logaritminę liniuotę, užbaigė 
laidotuvių apeigas paskutine atsisveikinimo 
giesme.

P. S. Kai mūsų tautinių šokių ir dainos 
ansambliui pradėjo vadovauti diplomuotas in
žinierius, tai jis pirmiausia choristams su
rengė kursus, kaip reikia pažinti ir naudotis 
logaritmine liniuo*-'. Su ja jis ir dirigavimo 
meną yodė.

vour“ tarnybiniuose raštuose atstoja žodžius: 
letter, postcard, communication. Communica
tion (komunikėšn) — pranešimas, žinia.

Vietoj “we beg to say that...“, galima sa
kyti “we beg to inform you that..To in
form (inform) — painformuoti, pranešti.

Siunčiant pinigus arba čekį, geriausia ra
šyti:

Gentelmen,
we enclose herewith cheque 

for RM 100 in settlement of your invoice 
of May 7th.

Lietuviškai pasakytume:
Šiuo siunčiame 100 RM čekį 

apmokėti sąskaitai, pateiktai gegužės 7 d. 
enclose (inklos) — įdėti.
herewith (hiruiz) — šiuo.
in settlement (in setlement) — apmokėjimui, 
invoice (invois) — sąskaita.

Padėkoti ir pranešti apie pinigų gavimą 
reikia taip:

Gentelmen,
please accept our best thanks 

for your of 16‘h May containing cheque 
for RM 100.

accept best thanks — priimti (sutikti) geriau
sius padėkojimus.

contain (konten) — turėti savy.
containing (kontening) — turįs savy, liečiąs 

(raštas).
Tarnybiniuose raštuose prie datos dažnai 

vartojamas žodelis “inst“, t. y., šį mėnesį. 
Pav., “In our letter of 8«» inst“ — šio mė
nesio 8 d. mūsų laiške. “8th uit“ — reiškia 
praeito mėn. 8 d., gi “80» prox“ — sekančio 
mėn 8 d.

Tikiuos pupils neužmiršit, kad tiek pri
vačiuose tiek tarnybiniuose laiškuose krei
pinys “you“ rašomas iš mažosios, tuo tarpu 
“Your“ ir “Yours“ iš didžiosios raidės.

Bendradarbiavimas su 
tėvais

Tuntininkui, o ypač draugininkui, būtina 
bendradarbiauti su skautų tėvais. Sis ben
dradarbiavimas turi ir būtinų saitų:
a) reikia tėvų leidimo berniukui tapti skautu,
b) reikia tėvų pagalbos įsigyti skauto unifor

mai ir k. sk. reikmenėms,
c) kiekvieną kartą reikia tėvų sutikimo ber

niukams priimti į tolimesnes iškylas, o ypač 
juos imant keliolikai dienų stovyklauti.
Vaikai yra tėvų rūpestis. Tėvams ne tik 

įdomu, kuo, kaip ir kada jų vaikai užimami 
skautuose, bet jiems rūpi, kad, kartą ten pa
tekę, jų vaikai taptų gerais ir tikrais skautais.

Pagaliau, tėvai namuose yra tikrieji liudi
ninkai, kaip skautybė uždega jų vaikus, kaip 
skautiškasis gyvenimas juos veikia ir 1.1.

Išmaningas draugininkas ar tuntininkas 
bendras kelių vienetų skautų tėvų komitetas, 
sii savo skautų tėvais. Tėvai ir jam yra di
delė parama. Jei tėvai įtraukti intesyviai do
mėtis, berniuko skautiškos dvasios gyvenimas 
vis mažiau ir mažiau ribojasi keliomis valan
domis skautų sueigose, bet, tėvams padedant, 
jis ir namuose gauna būdingą savo išraišką.

Tėvai visada dėkinga pagalba ruošiant 
skautų vakarus, parodėles, sukaktuves, šven
tes ir 11, ir 1.1.

Pagaliau tai pat vienas svarbiausių moty
vų yra ir tas, kad tėvai sudaro ir išreiškia 
visuomenės opiniją apie skautus. Jų nuomo-, 
nė yra labiau pagrįsta, remiama subtilių pa
tyrimų daviniais i? gerais norais savo vai
kams. Ne reta, kad „visuomenės vardu“ grie
biasi reikštis vienas kitas prašalaitis, tolokai 
stovįs nuo tų reikalų, apgraibomis parizgęs ir 
be būtina davinių. Mes visada labai vertina
me ir prašalaičių balsą, bet skautų tėvų bal
sas mums skautų vadams yra pats svarbiau
sias.

Mes ėjome ir norime eiti išvien su savo 
skautų tėvais. Tik ta sąlyga mes laiduojame 
sėkmingą savo darbų vaisių, gerą Įtaką, ber
niukams ir tobulą skautybės realizavimą.

Kaip bendradarbiaujama?
Normaliai ryšį sudaro pats draugininkas 

paskirai su kiekvieno skauto tėvais. Tai bū
tina. Tėvai patys mielai prisideda, nes jau
čia gyvą- reikalą. Už kiek laiko pajuntama, 
kad bendradarbiavimo sklaudumui pakelti 
naudinga sudaryti draugovės skautų tėvų ko
mitetą, 2—5 asmenų. Tėvai patys išsirenka 
atstovus. Toks komitetas įgauna ir nuolatinių 
funkcijų:
a) pirmininkas ar atstovas dalyvauja dr-vės 

vadi jos posėdžiuose,
b) dažnai jie lanko sueigas, būna drauge net 

iškylose ir stovyklose,
c) egzaminų, įžodžio, viešųjų pasirodymų me

tu jų dalyvavimas pasidaro būtinas,
d) kai kuriais atvejais jie rūpina dr-vės ūkiš

kuosius reikalus, išlaiko irštvą ir p.,
e) remia dr-vės interesus bendruomenės gy

venime.
Iš kitos pusės — draugininkas, paprastai, 

kviečiamas į tėvų komiteto posėdžius. Ten 
jis pranešinėja visas dr-vės gyvenimo, auklė
jimo ir skautų ugdymo aktualijas.

Nedideliame tunte, gal būt, galėtų būti 
bendras kėlų vienetų skautų tėvų komitetas. 
Bet aš labiau remčiau mintį tėvų komitetus 
organizuoti prie draugovių.

Šiuo straipsneliu neliečiu skaitlingos skau
tų rėmėjų ir bičiulų masės.

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis

Dabartinė Šveicarija
Šveicarija yra neutralus kraštas, seniai jau 

nekariavo. Šveicarijoje nėra tokių griuvėsių, 
kurių matome Europoje. Čia nekyla atstatymo, 
butų, infliacijos, streikų ar nedarbo problemos. 
Viskas atrodo, kaip prieš karą Europoje. Nie
kas nesibijo dėl ateities.

Privatus namų ūkis sunormuotas. Mėsa, 
sūris, sviestas ir cukrus duodami pagal kor
teles. Mėsos gauna dvigubai daugiau, o cu
kraus per pusę mažiau negu anglai. Viešbu
čiai specialiai aprūpinami. Ir čia gaunama 
visko, ko tik nori: mėsos, viščiukų, kumpių, 
ikrų, gėrimų ir 1.1. Berno viešbutyje Bellevue- 
Palace galima gauti net 141 rūšies gėrimų, 
pradedant nuo vodkos, baigiant amerikiečių 
viski.

Šveicarija - turistų kraštas, į kur suplauk
davo šimtai milijonų dolerių sterlingų ir kt. 
valiutų. Pav., 1938 m. iš Britanijos apsilankė 
296.680 turistų, o dabar - vos nepilni du tūk
stančiai. Per 8 mėnesius Šveicariją aplankė 
300.000 amerikiečių karių po vieną savaitę.

Vidutinio gerumo viešbučiuose su pilnu 
išlaikymu vienai parai reikia mokėti nuo 18 
šilingų iki 1 svaro.

Savo kraštą apsaugojo nuo infliacijos švei
carai patys. Joje gyvena 4.300.000 gyventojų. 
Iki 65 metų amžiaus buvo sumobilizuota pusė 
milijono gynėjų, kurie kalnuose saugojo praė
jimus.

Vokiečiai skaičiavo, kad Šveicarijos rezi
stencijai nugalėti ir pereiti iki Italijos per 
Simplono ir Gothardo tunelius kainotų apie 
milijoną vyrų. Vokiečiai atsižadėjo savo in
vazijos plano, bet Šveicarijai gynybos ekspe
dicija paliko 400 milijonų svarų sterlingų sko
los, kurią tikisi apmokėti per 25 metus.

Šveicarija, laimingas kraštas, gyvena nor
malų gyvenimą.
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Mes ieškome savųjų
1080. ' Liaugminas Juozas, .525 (R) Mil. Gov.

Det. Borghorst, Sub-Area E 56, Via 
Mūndter, ieško sesers Liaugminaitės 
Jadvygos ir brolio Liaugmino Albino.

1081. Ignatavičius Stasius, Seligenstadt bei 
Wurzburg, Litauisches Lager, ieško bro
lio Ignatavičiaus Jono, sesers Liucijos, 
Biliūnaitės Erikos ir kt. giminių bei pa
žįstamų^

1082. Vieraitytė Janė, Landshut, Lehbūhlstr., 
ieško Prasausko Kęstučio.

1083. Tichinovas Anatolijus, (23) Wehnen bei 
Oldenburg, Baltisches Lager, ieško Ša- 
lienčs Onos, Šalytės Onos, Šalių Viliaus 
ir Valio.

1084. Benderienė Mathilda, Alt-Garge, Litaui
sches Lager, Post Dalemburg, Kr. Lūne- 
burg, ieško savo vyro, Benderio Liudvi
ko, Benderio Alberto, Benderio Eduar
do, Benderytės Martos/ Benderytės Ire
nos, Benderienės Šeimos, Sprainaitienės 
Idos ir Lipkaitės Emos.

1085. Kancleris Leonas, Neuffen bei Nurtin
gen (Wiirttbg.), Litauisches Lager, ieško 
giminių bei pažįstamų.

1086. Burzdienė Teresė, Neuffen b. Nurtingen 
(Wiirttbg.), ieško sūnų Burzdžių Justino 
ir Tado, brolių Rimkų Tado ir Felikso, 
seserų Stonienės Anelės, Šimašienės Za- 
bėlės, Erenienės Julės, Dikšienės Justi
nos, Rimkienės Petronėlės ir kt. giminių 
ir pažįstamų.

1087. Bujauskaitė Nastazija, Ansbach, Litaui
sches Komitee, ieško Treikauskienės- 
Bujauskaitės Anelės ir Statkevičienės- 
Bujauskaitės Marijonos.

1088. Mozgirienė Petronėlė, Ansbach, Hinden- 
biifg-Kaserne, Litauisches Komitee, ieš
ko dukters Mozgiraitės Adėlės ir Nagy
tės Malvinos.

1089. šetikas Adolfas, Kassel-Oberzwehren, 
Camp Mattenberg, Litauisches Lager, 
ieško girin. Šetiko Antano, akušerės 
Kadokinaitės Zosės, Aleksiūno Jono, Ki- 
sieliūčių Genės ir Jonės, Stirbinskų šei
mos: Vlado, Stasio, Stefo, Vandos ir Ge
nės, akuš. Kravickaitės Adelės, Sida- 
braitės Helės, giminių bei pažįstamų.

1090. Žemaitis Alfonsas si šeima, Wiesbaden, 
Litauisches Lager, ieško sūnų Žemaičių 
Vytauto ir Alfonso.

1091. Pričkaitis Jpnas-Sergiejus, Flintbeck bei 
Kiel, Baltenlager 10/1, ieško sesers Len- 
čiauskienės N. ir pažįstami!.

1092. Zubrickas Kęstutis, Ingolstadt, Litaui
sches Lager, ieško Sakalansko Broniaus.

1093. Stulgaitienė-Ciurlionytė Juzefą, Wurz
burg 7, Litauisches Lager, ieško sūnaus 
Stulgaičio Algirdo.

1094. Panavas Anupras, Wurzburg 7, Litaui
sches Lager, ieško giminių bei pažį
stamų.

1095. Cenkus Jonas, Wurzburg 7, Litauisches 
Lager, ieško Gelžinienės Onos ir vaikų.

1096. Kaziukaitytė Bronė, Wurzburg 7, Litaui
sches Lager, ieško Kaži ūkai tytės Mary
tės, Kaziukaitytės Veronikos, Kaziukai- 
tytės - Dudūnienės Marijos, Dudūnio 
Alekso.

1097. Brandtnericnė Viera, Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško savo vyro Brandt- 
nerio Juozo.

1098. Matulevičius Pijus, Greven, Kr. Mun
ster (Westfal.), Litauisches Lager, ieško 
savo žmonos Matulevičienės Liudvikos, 
sūn. Gintauto ir Zenono, Stankevičienės 
Elenos, Stankevičiūtės Eugenijos ir Au
gusto Jono.

1099. Johansonienė-Cerniauskaitė Marija pra
šoma atsiliepti į Regensburg, Post- 
Restante Nr. 200.

1100. Petraitis Petras, Seligenstadt b. W., Li
tauisches Lager, ieško tėvų Petraičių ir 
Elzbietos, pažįstamų bei giminių.

1101. Buragas Antanas, Oberleningen, Kr. 
Nurtingen, ieško savo žmonos Buragie- 
nės -Uršulės, dukters Anelės, brolio Bu- 
rago Vinco su šeima, Paliauko Viktoro 
su šeima ir Kaminsko Kazio.

1102. Petruškevičienė Ona, Kassel-Oberzweh
ren, Litauisches Lager Mattenberg, ieš
ko brolio Klimanso Jurgio ir Jasevičai- 
tės Elenos.

1103. Cečkaitienė Natalija, Kassel-Oberzweh
ren, Litauisches Lager Mattenberg, ieš
ko žento Audiejaičio Maksamino, Audė- 
jaitienės Onos, Andriuškevičiaus Prano 
ir Andriuškevičienės Anelės.

1104. Martinkienė - Kanaukienė Konstancija, 
Detmold (Lippe), Teichstr. 41, ieško sū
naus Martinkaus Algirdo.

1105. Januškienė Marijona, Ansbach, Hinden- 
burg-Kaserne, Litauisches Komitee, ieš
ko savo vyro Januškos Stasio, brolio 
Kvedero Antano, ir sesers Kvederaitės

- Izabelės.
1106. Šiuškus Stasys, Wolterdinge bei Soltau, 

Litauisches Lager, ieško Jurkūnaitės 
Onos.

1107. Andrulaitienė Elzbieta, Wolterdinge bei 
Soltau, Litauisches Lager, ieško sūnaus 
Andrulaičio Juozo.

1108. Žiurinsko Juozas, Hanau a. M., Litaui
sches Lager, ieško brolio Žiurinsko Jono 
ir Ūselio Antano.

1109. Varapnickas Antanas, Lūbeck, Artille- 
rie-Kaserne, ieško brolio Varapnickb 
Jono ir Simonelytės Onos.

1110. Varapnickas Antanas, Lūbeck, Artille- 
rie-Kaseme, ieško švogerio Kikilo Ze
nono, sesers Kikilienės Onos, ir Gylių 
ir Gylytės.

1111. Kasputienė Ela, Wunsiedel, Homschuch- 
str. 82, ieško Palenčių Ričardo, Palen- 
čienės Marijonos, giminių ir pažįstamų.

1112. Paulavičiūtė Vita, Nordlingen, Litaui
sches Lager, ieško Račiukaitienės Ire
nos.

1113. Norvilaitė-Celienė Natalija, Nordlingen, 
ieško sesers Pacevičienės ir giminių.

1114. Kačinskienė Onas, Nurtingen, Katheri- 
nenstr. 26, ieško dukters Kačinskaitės 
Aldonos.

1115. Simaitis Viktoras, (14) Reutlingen, Ne- 
gelerstr. 23, ješko Pociaus Jono, Pocie
nės Valės ir Jokūbo Jusčiaus. 1 \

1116. Siška Stepas, Schweinfurt, Litauisches 
Lager, ieško Masalskio Mykolo ir Ska- 
bicko Klemenso.

1117. Kijauskas, Schmalenbeck ūb. Hamburg, 
ieško sūnų Kijauskų Pijaus Albino ir 
Petro.

1118. Vyšniauskas Kazys, Schmalenbeck ū. 
Hamburg, ieško sūnų Vyšniauskų Kazio 
ir Albino.

1119. Stankevičius Antanas, Lūbeck, Litaui
sches Lager, ieško brolio Stankevičiaus 
Petro ir Stankevičiūtės Stasės.

1120. Snelius Juozas, Mūnchen, Gartnėrstr. 54, 
Baracke Chem. W. O. Barlocher, ieško 
Šneliaus Aleksandro, broliu Snelių Pra
no, Aleksandro ir Kazimiero ir seserų 
Sneliučių Lynės ir Anos.

1121. Mrs. Jakobs-Gečytė iš Amerikos prašo 
atsiliepti šiuos giminaičius: Gečą iš 
Aukštiškių, Jankauskus iš Kyviškių ir 
Tykevičių iš Būdų. Kreiptis į „Mūsų 
Kelio“ Redakciją.

1122. Urbšienė Marija, Hanau a. M.. DP Camp 
(Litauisches Lager), ieško savo vyro 
Urbšo Jono, sūnų Urbšų Prano ir Gu
stavo.

1123. Endzaitienė Augustina, Hanau a. M., DP 
Camp (Litauisches Lager), ieško sūnaus 
Endzaičio Prano.

1124. Brandtnerienė Vera, Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško savo vyro Brandt- 
nerio Juozo.

1125. Jakštienė Irena, Telfs/Stubai Nr. 34, Ti
rol (Austrijoj), ieško savo tėvų Dr. J. ir 
I. Puodžiūnų.

1126. Pileckas Vladas, Neumunster, Litaui
sches Lager, ieško brolių Pileckų Mato 
ir Jono ir pažįstamų.

1127. Vaitkūnas G., Lehrte (Hann.), DP Camp 
Churchill, ieško Gasiūno Juozo ir kitų 
pažįstamų.

1128. Pakarna Klemensas, Regensburg, Gang- 
hofer-Siedlung, Litauisches Lager, ieško 
brolio Pakarnos Igno.

1129. Mikutaitienė Viktorija, Gunzenhausen, 
Litauisches Lager, ieško savo vyro Mi- 
kutaičio Ernesto, brolių Stasio, Antano 
ir seserų Onos, Bronės Daugelaičių ir 
kitų giminių bei pažįstamų.

1130. Marčinauskas Mečys, Velden a. Vils, Kr. 
Vilsbiburg, Litauisches Lager, ieško tė
vo Marčinausko brolių Marčinauskų Jo
no ir Stanislovo.

1181. Korsakas Jokūbas, Neumunster, Endorf 
Lager, ieško brolio Korsako Kazio, gi
minių ir pažįstamų.

1182. Lukoševičius Jurgis, Neumunster, Ehen- 
dorfenstr., Litauisches Lager, ieško savo 
žmonos Lukoševičienės Onos, vaikų Ma
rytės, Algirdo ir Juozo ir kitų giminių

' bei pažįstamų.
1133. Lukoševičius Jurgis, Neumunster, Ehen- 

dorfenstr., Litauisches Lager, ieško Kur
tinių, Valaičių ir Kaptainių, psk. laiku 
gyvenusių Stenkendorf dvare, Rosenber- 
go apskr.

1134. Vozbutas Vytautas, Munster, DP Camp, 
Lohengrinstr. 95-279, ieško tėvo Vozbuto 
Prano, brolių ir pažįstamų.

1135. Mickūnienė-Balsytė Angelė, (16) Fulda, 
Frankfurter Str., Litauisches Lager, ieš
ko seserų Balsyčių Jadzės ir Onutės.

1136. Rebneris Rudolfas, Dunsen, U. Else 
(Hann.), ieško giminių ir pažįstamų.

1137. Lom tėvas Dimitri jus, Deinsen, Kr. Al- 
feld, Litauisches Lager, ieško brolio 
Lomtevo Olegą ir pažįstamų.

1138. Hesps Bronius, Deinsen, Kr. Alfeld 
(Hann.), Litauisches Lager, ieško brolių 
Hesų Alberto, Valterio Richardo ir se-

■ sers Hesaitės Lydos bei kitų giminių ir 
pažįstamų.

1139. Bosas Simonas, Deinsen, Kr. Alfeld 
(Hann.), Litauisches Lager, ieško brolių 
Bosų Jono, Juozo, Klemenso ir sesers 
Jasaitienės Marijos bei pažįstamų.

Veda N. Girtautai

ipouto žihbos
Vietoj Lietuvos - Čekoslovakija!

. K Europos krepšinio pirmenybių Ženevoje
(Mūsų spec, bendradarbio)

Pirmosios po karo ir iš eilės ketvirtosios 
Europos krepšinio pirmenybės įvyko Ženevoj 
balandžio 30 — gegužės 4 d. d. Iš šešiolikos 
užsiregistravusių kraštų, į pirmenybes atvyko 
tik 10-ties kraštų reprezentantai, iš, viso apie 
150 rinktinių žaidikų. Lietuvai šiose pirmeny
bėse nebuvo lemta dalyvauti ir taip meisterio 
vardą be kovos teko užleisti kitiems, šį kartą 
čekoslovakams. Pirmenybes stebėjo keletas 
mūsų rinktinės ir krepšinio komiteto atstovų. 
Daug ten sutiktų prietelių ir pažįstamų iš 
Rygos ar Kauno laikų nuoširdžiai apgailesta
vo, kad Ženevoj negalėjo dalyvauti pabalti
jiečiai, kurių žaidimo lygis jiems yra palikęs 
neišdildomų prisiminimų. Šveicarų spauda 
taip pat ne kartą atžymėjo lietuvius kaip ne
prilygstamus krepšininkus, o po pirmenybių 
išsitarė, jog be pabaltijiečių pirmenybės ne
buvo išbaigtos.

Ir tikrai — pirmenybės to kuklaus lietu
vių būrelio, kuris stebėjo žaidimus, toli gražu 
nepatenkino. Tiesa, kai kurios komandos pa
rodė daug energijos, išvystė gaivališką spar
tą, į žaidimą sukrovė daug pasiryžimo, bet to
kio krepšinio, kuris mums per metų eilę įaugo 
į sąmonę, Ženevoj kaip ir nesimatė. Geresnį 
įspūdį paliko pirmųjų trijų vietų savininkai 
(Čekoslovakija, Italija, Vengrija).

Čekoslovakija jau iš pat pradžių buvo lai
koma viena iš favoritų. Aukštaūgiai atletai 
iš Prahos ir Bratislavos pademonstravo žai
dimą, kuris daugiau nei kitų ekipų panešėjo 
į mūsišką stilių. Žaisdami prieš gaivališką 
spartą pamėgusias komandas, jie leisdavo 
priešininkams išsidūkti, o vėliau, ramiu, pre
cizišku stiliumi nulemdavo rungtynes savo 
naudai. Ši taktika jiems vyko, nors baigminė
se rungtynėse prieš Italiją kova buvo ypatin
gai sunki, bet laimė šyptelėjo čekams, nes 
įsisiūbavę italai neaprimo, kai turėjo kelis taš
kus savo naudai (paskutinėse minutėse) ir tai 
jiems kaštavo pergalę.

Italai — tipiški krepšinio virtuozai, bet tik 
itališka prasme. Didi sparta, daug polėkio, 
daug ugnies, bet daug ir atsitiktinumų. Kaip 
galima spręsti, jie galėjo ir gal turėjo užimti 
pirmą vietą, jei ne klaida baigminių rungty
nių paskutinėse minutėse. Žiūrovams italų 
stilius buvo daugiau prie širdies — žaidikų 
temperamentas uždegdavo ir stebėtojus.

Panaši kaip čekoslovakų — italų, buvo dvi
kovė tarp vengrų ir prancūzų.

Čia spartą atstovavo prancūzai, o šiems 
šalto vandens užpylė vengrai. Pastarųjų me
todinis žaidimas nuginklavo prancūzų impro
vizaciją. Prancūzai buvo judrūs,‘daugiau gai
vališki, bet komanda, sulipdyta iš^keletos se
nesnių žaidikų, (Frezot, Lesmayoux, Roland) 
ir jaunųjų pajėgų, nedarė itin darnaus an
samblio, pradėta nervuotis, šūkauti ir pralai
mėta.

Kitos komandos, užėmusios 5 —10 vietas, 
didesnio dėmesio nepalenkė. Kiek nuvylė bel
gai, prieš pirmenybes daugio laikyti vienais 
iš favoritų. Neseniai belgai buvo nugalėję 
prancūzus 43:30, be to, stebėtinai puikiai at
silaikė prieš ameriekiečių 3-čiosios armijos 
rinktinę, kuriai pralaimėjo tik 30:32. Betgi 
pirmenybėse belgai nieku ypatingu nepasi
reiškė, nors pradmenų turi ir iš jų tenka daug 
ko laukti. Nesisekė nė lenkams, kuriems teko 
pasitenkinti priešpaskutine vieta. Iškamuoti 
ilgos ir varginančios kelionės (trys paros!), jie,

Paieškojimo skelbimas
WiSniewska Waleria, gimusi Czerno- 

witz, Bukowina, gyvenanti Dillingen/D., 
Polish D.P. Center, Luitpold camp, ieš
ko savo vyro WiSniewski Wladislaw, 
kurio prieš tris metus paskutinis adre
sas buvo Lenkija, Stanislawow apskritis.

Markiewicz Stanislow, gimęs Su- 
sisch, Warszawa, gyvenas Dillingen/D., 
Polish D.P. Center, Luitpold camp, i e š - 
k o savo žmonos Marijos Juczenkos 
(Markiewicz), kurios paskutinis adresas 
buvo Lenkija, Benjaminow, Warszawa.

Naujai priimami 
tiktai pirmieji tenorai

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

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

Dillingeno Liet Tremt. Bendruomenės 
Apylinkės Komitetas

Collegos!
Visi lietuviai studentai, studijuoją Vokie

tijos amerikiečių zonos Aukštosiose Filosofi- 
jos-Teologijos Mokyklose, Aukštosiose Veteri
narijos Mokyklose, Aukštosiose Agronomijs 
Mokyklose, Konservatorijose, Meno Akademi
jose bei kitose aukštosiose mokyklose, jei nėra 
sudarę kontakto su Lietuvių Studentų Zonine 
Atstovybe Miunchene, prašomi atsiųsti šias 
žinias: 1) pavardė, 2) vardas, 3) gimimo data, 
4) dabartinis adresas, 5) universitetas, 6) fa
kultetas, 7) skyrius, 8) semestras, 9) kada pra
dėjo studijas.

Lietuvių Studentų Zoninei Atstovibei da
viniai reikalingi, kad būtų. galima tirfkamai 
suorganizuoti studentų šelpimą.

Žinias prašome siųsti šiuo adresu: „Litaui- 
sche Studentenvertretung“, Mūnchen 27, La- 
montstr. 21.

Liet Stud. Zoninė Atstovybė Miunchene

gal būt, neišlukšteno viso savo pajėgumo, nors 
buvo verti užimti žymiai geresnę vietą.

Šveicarija, nors krepšinis ten gana popu
liarus, dar labai neapvaldyta komanda, kuri 
išteškia savo tūzus per pirmąsias 10 minučių, 
o vėliau jiems sunkoka. Tiesa, prieš čekoslo- 
vakus pat pirmose rungtynėse jie sugebėjo 
garbingai pralaimėti 17:20.

Olandai dar mažai išprusę tiek techniškai, 
tiek taktiškai. Nėra vieningos sistemos.

Luksemburgiečiai pradėjo krepšiniu orga
nizuočiau rūpintis tik prieš aštuonis mėnesius. 
Simpatinga komanda, atvykusi pasižiūrėti ir 
pasimokyti.

Lieka anglai, kuriems likimas lėmė būti. 
paskutiniaisiais. Kaip britams įprasta, nesėk
mės nenumušė jų nuotaikos, jie ramiai sužai
dė visas rungtynes ir įsigijo daug simpatijų, 
kaip išbaigto „fair play“ atstovai.

Dalyviai iš karto buvo suskirstyti J tris 
grupes.

I-ji gr.: Lenkija, Italija, Vengrija, Luksem- 
burgas; II-ji gr.: Anglija, Prancūzija, Olan
dija; IlI-ji gr.: Čekoslovakija, Belgija, Švei
carija.

Pasekmės: I-ji gr.: Lenki ja-Luksemburgas 
45:27, Italija-Vengrija 39:31, Vengrija-Luk- 
semburgas 48:10, Italija-Lenkija 40:25, Itali- 
ja-Luksemburgas 73:15.

II gr.: Prancūzija-Anglija 05:11, Olandija- 
Anglija 48:27, Prancūzija-Olandija 47:18.

III gr.: Čekoslovakija - Šveicarija 20:17, 
Šveicarija-Belgija 32:23, Cekoslovakija-Bel- 
gija 38:33.

Iš I-os gr. į pusiaubaigmę pateko dvi ko
mandos (Italija, Vengrija), iš kitų dviejų gr. 
— po vieną komandą Prancūzija, Cekoslo^i- 
kija.

Pusiaubaigmėje Čekoslovakija užtikrintai 
parklupdė Vengriją 42:28, o Italija po labai 
audringos dvikovės nugalėjo Prancūziją 37:25.

Baigminis susitikimas Cekoslovakija-Itali- 
ja buvo labai permainingas. Pirmam kėliny 
daugiau vyravo italai, iki pertraukos sugebėjo 
atsiplėšti iki 21:18, bet antram kėliny Ceko- 
slovakai netruko išlyginti ir pervesti iki 29:33. 
Vėliau pasekmė kito tai vienų, tai kitų nau
dai ir tik paskutinėse sekundėse 'Cekoslovakai 
užkrovė pergalės taškus 34:32.

Dėl 5-10 vietų rungtynės davė tokį vaizdą: 
Luksemburgas-Anglija 50:272, Belgija-Lenki- 
ja 39:22, Lenkija-Angllja 50:22, Šveicarija- 
Olandija 36:25, Belgija-Luksemburgas 42:11.

Galutinė klasifikacija: 1. Čekoslovakija, 
2. Italija, 3. Vengrija, 4. Prancūzija, 5. Švei
carija, 6. Olandija, 7. Belgija, 8. Luksembur
gas, 9. Lenkija, 10. Anglija.

Po baigmės komandos išsirikiavo aikšte
lėje, atsiėmė sidabrines dovanas, dar buvo 
pasakyta keletas prakalbų ir 7000 žiūrovų ne
truko išsiskirstyti.

Kažin ar taip jau buvo lemta, bet vieni iŠ 
paskutiniųjų pakilom mes, lietuvių būrelis. 
Atrodo, mūsų akys vis dar klaidžiojo po aikš
telę ir nesinorėjo tikėti, kad tai nebuvo mū
siškiai, kurie pelnė pirmąją vietą ir dar kartą 
patvirtino savo -pranašumą. Gi dabar šalia 
savęs matom du buvusių „gerųjų laikų“ šu
lus: Ruzgį (buvo atvykęs iš Paryžiaus) ir Pu- 
zinauską, bet jie taip pat civiliai žiūrovai, kad 
ir su garbės pakvietimais, bet tik į tribūną, 
o ne į aikštelę. Gaila!

Ženeva, 1946. 5. 6. K. Cerkeliūnas

Skelbimas
Tėvas ieško sūnaus Urbono Oskaro. 

Kreiptis arba pranešti: Hamburg 1, Burchard- 
platz, Chile-Haus E. A. Zimm. 26, Lilauischen 
Komitee.

Anglų kariuomenės Majoras Liūdžius Jo
nas, sūnus Petro, kilusio iš Būdviečių km., 
Šakių aps., ir Onos Puidokaitės, kilusios Sut
kų km., Šakių aps., ieško giminių ir pažį
stamų.

Atsiliepti — (24) Flensburg, Lietuvių Ben
drabutis, Am Pferdewasser 14 (Timm-Kvoe- 
ger-Schule).

MUSU KELIAS

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a/D., Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvas;
Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — AL Laikūnas ir

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

Paskiro Nr. kaina 0.75 RM.
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Irano klausimas vis dar Saugumo 
Tarybos darbotvarkėje

Ilgiausiai užsitęsęs ir vis dar neišspręstas 
klausimas Saugumo Tarybos darbotvarkėje 
yra ir pasilieka Irano klausimas. Paskutinį 
kartą jis buvo svarstytas gegužės 22 d. posė
dyje, užtrukusiame pusketvirtos valandos. So
vietų atstovas jame nedalyvavo.

Posėdžio pradžioje pirmininkas perskaitė 
Iraųn ministerio pirmininko prisiųstą telegra
mą, Įkurtoje teigiama, kad speciali komisija, 
nusiųsta ištirti padėties vietoje, iš Azerbei- 
džano telegrafavusi, jog visoje eilėje tos sri
ties miestų nepastebėjusi raudonosios armi
jos dalinių ir jos karinių įrengimų; patikimi 
liudininkai nurodę, kad atsitraukimas įvykęs 

-maždaug apie gegužės 6 d.
JAV ir D. Britanijos atstovai pabrėžė, kad, 

atsižvelgiant į ligšiolines viena kitai prieštara
vusias žinias, šis min. pirmininko pareiškimas 
nelaikytinas pakankamu pagrindu Irano klau
simui, kaip išspręstam, iš darbotvarkės išimti. 
Jų nuomonę palaikė ir kitų mažesniųjų atsto
vai, išskyrus Lenkiją, kurios atstovas dr. Os
kar Lange reikalavo Irano klausimą laikyti 
tuo jau baigtą.

Iškviestam Irano atstovui Husein Ala pa
stebėjus, kad min. pirmininko pranešime mi
nėtos vietovės, kuriose komisija nebepastebė- 
jusi sovietų kariuomenės, esančios tik vaka
rinėje tos srities dalyje, Saugumo Taryba nu
taria, Irano klausimą palikti“ir toliau darbot
varkėje, paliekant kiekvienam nariui teisę pa
reikalauti iš naujo grįžti prie jo.

AP iš Teherano praneša, kad pagal Te- 
bridzO radijo pranešimą, Irano centrinės vy
riausybės karinės jėgos puolusios „demokratų“ 
įgulą į pietus nuo Sahindej.

Toliau radijas sako, kad tai toks esąs Irano 
premjero taikingas noras susitarti su. Azer- 
beidžanu, bet azerbeidžaniečiai esą pasiruošė: 
geriau esą muštis, negu pasitraukti.

Azerbeidžano miestuose įvesta draudžiamas 
vaikščiojimo laikas. Tas pats radijas mini, 
kad prieš tris dienas vyriausybės kariuomenė 
puolusi kurdus į šiaurę nuo Saggizo.

Susiorganizavo lietuviai 
žurnalistai

UP iš Tobridžo pranešimu, Azerbeidžanas 
išdėstęs 15.000 asmenų kariuomenę išilgai pie
tinės provinzijos sienos, nes pasklidę gandai, 
jog Irano kariuomenė žygiuojanti azerbeid
žano kryptimi.

Demokratai nuolat daro mitingus, kur nu
rodinėja, kad jie savo laisvę gins iki pasku
tinio kraujo lašo. Dauguma karių esą su rusi
škomis uniformomis, o Azerbeidžano ženklais.

Tebrizas esąs tikrai sukilėlių miestas. Be
veik kiekvienas nešiojąs šautuvą.

Sovietai sumažiną kariuomenę Austrijoje
Pranešama, kad Austrijoje prasidėjęs rusų 

kariuomenės judėjimas. Spėjama, jog dalis 
kariuomenės atitraukiama iš Austrijos. Eva
kuacija susiejama su Paryžiaus konferencija

(Atkelta iš 1 pusi) 
dešimt naujų narių, aktyviai pasireiškusių lie
tuvių spaudoje per eilę paskutinių metų. Sis 
įliejimas bus, be abejo, išlyginęs ir skirtumus 
tarp senųjų ir jaunųjų žurnalistų: šiandien ne 
laikas diferencijuotis pagal stažą, bet reika
las reikštis konkrečiu pozityviu darbu ir vei
klia iniciatyva. Tik tuo keliu einant bus ga
lima nors iš dalies įvykdyti tuos gausius ir 
aktualius uždavinius, kurie buvo išryškinti 
kad ir pačioje suvažiavimo eigoje. -

Baigiant suvažiavimą buvo sudaryti nauji 
valdomieji Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 'or
ganai: valdyba, revizijos komisija ir garbės 
teismas. Naujoji Sąjuhgos Valdyba pareigo
mis pasiskirstė taip: Dr. J. Pajaujis — pirm., 
Al. Merkelis — I vicepirm., J. Vaidelys — 
II vicepirm., S. Urbonas — vžd., K. Obolėnas 
— gener. sekretorius, H. Blazas, A. Braziulis, 
J. Cicėnas ir J. Kardelis — nariai.

Suvažiavę žurnalistai turėjo progos pama
tyti ir išgirsti keletą kultūrinių parengimų. 
Pirmoje eilėje tai mūsų jau minėta lietuvių 
spaudos paroda, kurioje, be iš Lietuvos atsi
gabento ir per karo veiksmus rūpestingai ir 
laimingai išsaugoto „Auszros“ komplekto, be 
gausaus ir įvairaus lietuvių pogrindinės oku
pacijos meto spaudos rinkinio, buvo išstatyta 
kone visi periodiniai dabartinio meto leidi
niai, tiek spaustuvėje spausdinami, tiek rota
toriumi leidžiami. Kiek jie Įvairūs savo var
dais, tiek pat skirtingi ir savo apimtimi bei 
turiniu. Besklaidant jų pavyzdžius, negali 
Žmogus nusikratyti minties, kad išgyvenus 
pirmąjį susiorganizavimo etapą, dabar jau 
būtų laikas kiek apriboti šių leidinių kieky
bę, daugiau dėmesio pareiškiant jų turinio 
kokybė. Ši mintis tikręnybėje nebe nauja: ji 
ne kartą jau ir šįąme laikraštyje buvo kelta 
Ir daug kur pačių skaitytojų svarstomą. Prie 
jos įgyvendinimo nemaža bus prisidėjęs ir šis 
suvažiavimas, o užsimezgęs glaudesnis ryšys 
tarp stipresniųjų jau einančių laikraščių ir 
esančių ar būsiančių jų bendradarbių, be abe
jonės, paskatins vengti neproduktingo susmul
kėjimo ir nereikalingo paralelizmo.

Iš kitų parengimų paminėtini pirmąją die
ną įvykęs Bad-Segeburgo lietuvių solistų 
koncertas ir antrąją dieną — Hanau stovyklos 
meninių pajėgų pasirodymas. Įdomi ir įvairi, 
skoningai ir meniškai pateikta pirmojo kon
certo programa, atrodo, didžiąja dalimi nuo
pelnas prof. Vi. Jakubėno, sutelkusio apie sa
ve visus kitus solistus: Alę Kalvaitytę, Iza
belę Motekaitienę-Blauzdžiūnaite, Petrą Ko- 
velį ir Simą Vęlbasį. Antrojo koncerto centri- • 
nę dalį sudarė muz. Br. Jonušo chorai — miš
rusis ir vyrų.

Kad ir giliai įsitraukę į suvažiavimo dar
botvarkę, žurnalistai vis dėlto rado progos 
kolektyviai aplankyti Hanau latvių stovyklos 
parodą, kurioje susipažino su mūsų kaimynų 
kruopščiai atliktais darbais darbeliais: jų 
•pauda, tapyba, rankdarbiais.

Myk. Zubrys

Pasaulinė kronika
• JAV orinės pajėgos esančios dešimčia me
tų pralenkusio* kitus kraštus (rengimais, tak
tika, apmokymą ir operacijomis.
• Rumunijos jaunasis karalius Michail sėdi 
karališkuose rūmuose Bukarešte ir yra nuo
latiniuose konfliktuose su Groza vyriausybe, 
kurią palaiko rusai.
© šeši karaliai sėdi be karūnos ir laukia 
sprendimų. Į šį būrį įeina: Jugoslavijos Pe
tras, Graikijos Jurgis, Albanijos Zogu, Belgi
jos Leopoldas, Rumunijos Karolis ir dabar 
nuvykęs' dar Italijos V. Emanuelis.
• Atominės bonbos bandymai numatoma 
vykdyti birželio 25 d. Prie šių tyrimų daly
vaus apie 42.000 asmenų ir apie 90 laivų.
o Prezidentas Trumanas paskyrė dr. Eli 
Ginzberg JAV atstovu nerepatrijuotinų DP 
reikalų tarti. Konferencijoje dar dalyvaus D. 
Britanijos, Prancūzijos, Čekoslovakijos ir Ju
goslavijos atstovai. Bus kalbama dėl 100.000 
asmenų.
• Lenkija tikisi gauti 54.000 tonų vokiečių 
laivyno, kuris buvo paskirtas Rusijai ir Len
kijai.
• Siaurinėje Meksikoje nukrito meteoras, 
kuris sunaikinęs pastatų ir sužeidęs 28 as
menis.
• Kinijos komunistų armijos šiaurinėje Ki
nijoje ir Mandžūrijoje pergrupuojamos, susti
prinamos ir pasiunčiamos į strateginius punk
tus prie Pekino bei Tientsino.
© Amerikos užsienių reikalų ministerija yra 
pasirašiusi su Jemenu diplomatinę ir ūkinę 
sutartį.
o Vengrijos ir Čekoslovakijos vyriausybės 
nori pasikeisti savais piliečiais.
• Belgijos okupacinė kariuomenė Vokieti
joje padidinama iki 38.000 asmenų.
® JAValstybės į Amerikiečių zoną Vokieti
joje ir Austrijoje iki liepos 1 d. bus atsiuntę 
gėrybių už 200 milijonų dolerių vertės. Atei
nantiems metams numatyta jų atgabenti taip 
pat už 200 mil. dolerių.
® Prezidentas Trumanas pareiškė, kad ame
rikiečiams esą žinoma, jog diktatūros ir tiro
nijos „perdaug nesiilsinčios ir nesustosiančios 
prie JAValstybių sienų".
• Mil. Government leido Bavarijoje steigti 
naują — Laisvųjų demokratų partiją.
o Naujorko vyskupas W. T. Manning kvie
čia visus krikščionis — katalikus ir protestan
tus susijungti į vieną didelę Dievo bažnyčią.
• JAV trečiosios armijos okupacinės kariuo
menės Vokietijoje vadas gen. Itn. L. K. Tru
scott dėl širdies ligos pasitraukė iš savo pa
reigų ir jo vieton paskirtas gen. Itn. Geoffrey 
Keyes.
• H. Hooverls kreipėsi J amerikiečius, kad 
jie 800 milijonų gyventojų padėtų išvengti ba

ir su dideliu trūkumu austrams maisto, nes 
raudonoji armija negalinti būti maitinama iš 
krašto žemės. Esą apie 30.000 karių ištrauką 
rytų link. Paskutinį mėnesį skaičiuojama apie 
150.000 karių.

Amerikiečiams duotas oro koridorius per 
sovietų zoną iš savo zonos į Vieną nuskristi 
paskutinę savaitę uždarytas, nes ten vykstąs 
rusų kariuomenės judėjimas, o amerikiečiai 
neturį tai matyti.

Rusijos vaidmuo dėl Palestinos
AP iš Naujorke praneša apie Sovietų Są

jungos vaidmenį dėl įsileidimo į Palestiną žydų. 
Esą Sovietai pažadėję arabams pasipriešinti 
masiniam žydų įsileidimui į Palestiną. Be to, 
gautomis žiniomis Rusija paremsianti arabų 
siekimą Palestiną padaryti *nepriklausoma val
stybe. Tuo tarpu Egiptas daro pastangas su
mažinti Rusijos vaidmenį, pasiimdamas arabų 
pasauliui vadovavimą.

Wafdistu partija reikalauja, kad Egiptas 
Palestinos klausimą Iškeltų JT Saugumo Tary
boje.

L. T. Meno Ansamblio „Čiurlionis“ kanklininkės

įvairios žinios
do. Badas gręsiąs beveik trečdaliui pasaulio 
gyventojų.
• Olandijos katalikai gavo 32 vietas iš 100 
vietų parlamente. Darbo partija nusmuko iki 
29 vietų. Komunistai turės 10 vietų (10%).
• Stalinas atsisakė priimti prezidento Tru- 
mano kreipimąsi dėl bendros veiklos pasaulio 
bado pavojui pašalinti. Esą Rusija atsisakiusi 
todėl, kad tas kvietimas buvęs per vėlus, nes 
rusai tur| įsipareigojimų Prancūzijai ir kitiems 
kraštams.
© JAV ir Kanada, tikimasi, susitars dėl ben
dros Šiaurinės Amerikos arktikos gynybos.
• Maskvos radijas praneša, kad Ispanijos 
pareigūnai lankęsi Amerikoje ir kituose kraš
tuose, norėdami gauti priemonių uranįjaus 
gamybai padidinti.
• Informuoti Londono šaltiniai praneša, kad 
gen. Anderso kariuomenės būriai būsią atga
benti į Angliją ir čia paleisti. Pats gen. An
ders į Londoną jau atvyko ir buvo susitikęs 
su Bevinu.
® Irano premjeras pranešė, kad jo vyriausy
bė dar negalinti pateikti pilnos informacijos 
dėl rusų kariuomenės pasitraukimo iš Azer
beidžano.
• Eksporto-Importo bankas sutiko duoti 
Prancūzijai 650 mik dolerių paskolą, kad ši 
galėtų atstatyti savo pramonę.
o Rusijos sveikatos ministeris atidarė Ad- 
dis-Abeboje ligonine ir dispanserį, nes tai bu
vo prašiusi Abisinijos vyriausybė. Rusų per
sonalas jau nuvykęs.
• Naujai išrastam vaistui Streptomycin tei
kiama daug vilčių, nes jis būsiąs svarbiausias 
vaistas kovoje prieš TB bacilas — prieš vi
rusines ligas.
• Grikiuose randamas rutinas teigiamai vei
kia prieš kraujo spaudimą. Grikių grūdai turi 
4% minėtų vaistų.
• Gen. Michailovičiaus byla atidėta iki bir
želio 10 d. Atidėjimo priežastys nenurodomos.
• Tebrizo radijas praneša apie kovas, vyk
stančias tarp Trano ir Azerbeidžano karinių 
pajėgų. Nei Pravda nei Tasso agentūra nieko 
apie tai neužsimena.
• Amerika pasitraukia iš visų bazių, turėtų 
karo metu kitose Amerikos valstybėse.
• Suomija sutiko perduoti Sovietų Sąjungai 
vokiečiams priklausiusi 130 milijonų vertės 
turtą.
• Siaurinės Kinijos provincijose kovos tarp 
komunistų ir vyriausybės karinių jėgų didė
jančias. Komunistai pradėję puolimą 200 mi- 
lių fronte.
O Pirmieji 867 DP atvyko iš Europos į Ame
riką. Tai pirmoji partija iš 39.000 metinio 
kontingento, kurį nustatė prez. Trumanas.

AP iš Vašingtono praneša, kad JAValsty
bės neremiančios komunizmo nei JAValsty- 
bėse nei Japonijoje.

Pabėgėlių reikalu
AP iš Londono praneša, kad pabėgėlių ir 

DP reikalams komitetas, savo darbą, užtruku
sį daugiau kaip 8 savaites, jau baigė. Komi
tetas siūto sudaryti tarptautinį organą, kuris 
rūpintųsi pabėgėlių ir DP reikalais.

Galutinis sprendimas turės būti padarytas 
gegužės mėnesį, kai susirinks JTO Socialės ir 
Ekonomikos taryba. Ji susirenka gegužės 25 
d. Naujorke.

Naujasis organas dirbs glaudžiame kon
takte su JTOrganizacija, bet jis nebus jos or
ganas ir finansuojamas nepriklausomai.

Pagal komiteto-definiciją, pabėgėliais bus 
laikomi šių kategorijų asmenys:

1) Visi tie asmenys, kurie naudojosi ar ne
sinaudojo tarptautine pabėgėlių teise, jei jie 
buvo nacių, fašizmo ar tokio rėžimo, kuris 
buvo jų pusėje Il-rame pasauliniame kare 
kvislinginių ar panašių, aktyviai veikusių 
prieš jungtines tautas, aukomis.

2) Tie asmenys, kurie naudojosi ar nesi
naudojo tarptautine pabėgėlių teise, jei jie 
yra religijos, rasės ar tautybės persekiojimo 
aukomis. '

3) Visi tie asmenys, kurie prieš šį karą bu
vo traktuojami pabėgėliais ir naudojosi tarp
tautine pabėgėlių teise.

Pagal UNRRA-os skaičiavimą Europoje 
esą 1.084.000 DP, kuriems turi būti pagel
bėta.

Atominių bombų bandymai
Įvykstančiuose* atominių bombų’ bandy

muose Ramiajame vandenyne dalyvaus, kaip 
praneša AP iš Vašingtono, JTO atominės ener
gijos komisijos narių vyriausybių atstovai ir 
spaudos stebėtojai. Vadinasi, stebėtojais pa
kviesta 11 valstybių atstovai.

Irakas saugo Irano sieną
Iš Bagdado INS praneša, kad Irako oro ir 

sausumos kariniai vienetai stipriai‘saugo Ira
no sieną, kad per ją nepereitų Mullah Musta
fa al Barzani, kurdų vadas, kuris buvo pabė
gęs į Iraną po nepasisekusio praėjusiais me
tais sukilimo Irake.

Lenkijai kreditai suspenduoti
AP iš Vašingtono praneša, kad Valstybės 

departamentas yra suspendavęs Lenkijai kre
ditus, tol, kol Lenkijos vyriausybė įvykdys pa
žadėtą politinę laisvę. Tokios padėties lau
kiama artimoje ateityje.

Pradėta Kanados špionažo. byla
Otavoje prasidėjo byla, kurioje kaltina

maisiais patraukti aštuoni Kanados piliečiai. 
Jie kaltinami svetimai valstybei išdavę Ka
nados valstybinę paslaptį, liečiančią, atomo 
tyrimo duomenis. Rose, pažangiųjų. darbinin
kų Montrealio atstovas parlamente, taip pat 
kaltinamas valstybės paslapčių išdavimu, yra 
įteikęs pareiškimą, prašydamas prieš jį pra
dėtą procesą atidėti iki rudens, kad jis per 
tą laiką galėtų geriau pasiruošti gynimuisL 
Jo pareiškimą Montrealio teismas atmetė.

Studentai nerimsta Krokuvoje
Dėl studentų keliamo neramumo Krokuvos 

universitetas aždarytas ir keli šimtai studentų 
suimta. Per tautinę lenkų šventę pamaldų 
metu dalis Krokuvos studentų demonstravo ir 
priešinosi policijai.

Gen. Michailovičiaus liudininkai
JAV užsienio reikalų ministerija iš naujo 

paprašė Jugoslavijos vyriausybę įsileisti liu
dininkais gen. Michailovičiaus byloje ameri- 
kiečiuų lakūnus, kurie karo metu per nelaimes 
buvo nusileidę. Jugoslavijos vyriausybė prieš 
kurį laiką panašų mėginimą buvo atmetusi, 
nurodydama, kad gen. Michailovičius esąs per 
didelis ir baisus išdavikas, jog nėsa verta 
svarstyti, ar jis kaltas ar ne. ,

Lenkų partizanai kovoja
UP iš Londono praneša, kad lenkų parti

zanai balandžio mėnesį Lenkijoje atėmė gyvy
bes 7000 asmenų.

Times korespondentas iš Varšuvos praneša, 
kad netoli Liublino lenkų daliniai buvę iš pa
salų užpulti partizanų ir turėję didelių aukų.

Po to armijos vadovybė kreipėsi į premjerą 
E. O. Moravskį ir siūlė jam karinę paramą 
prieš teroristus.

Tuo tarpu Times korespondentas Pragoję 
praneša apie didėjančias kautynes prie lenkų- 
čekoslovakų sienos tarp lenkų dalinių ir 
lenkų-ukrainiečių partizanų.

Iš Varšuvos korespondentas nurodo, kad 
lenkų vyriausybė dedanti vis daugiau pastan
gų, nukreipiančių prieš teroristinį lenkų kai
miečių partijos, kuriai vadovauja viceprem
jeras St. Mikolajczykas, aktyvumą.

Vyrų choro koncertas
S. m. birželio 5 dieną Dilingeno miesto sa

lėje koncertuos vyrų choras, vedamas buv. 
Kauno Operos chormeisterio J. Starkos.

Dilingeno kolonijos vadovybei padedant, 
choras pradėta organizuoti dar praėjusių me
tų pabaigoje, renkant kuo stipriausią balsinę 
medžiagą. Kiek esamos aplinkybės leido, sto
vykla stengėsi sudaryti kuo palankiausias są
lygas choro darbui. Svarbiausia kliūtis buvo 
repertuaro stoka: šiai spragai užpildyti buvo 
kreiptasi į mūsų kompozitorius su prašymu 
chorui dainų, skolinta ir perrašinėta kitų sto
vyklų turimos gaidos. Apie keturis mėnesius 
intensyviai dirbdamas choras paruošė, jau 
chorm. J. Starkai vadovaujant, atskirą kon
certą, į kurio repertuarą įeina lietuvių liau
dies dainos bei kiti kūriniai.

Tikimės šį chorą būsiant mūsų stipriau
siuoju reprezentaciniu choru išeivijoje
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