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Laikraštis lietuviams

Kasdieniškas 
aimanavimas

Dejavimas -— nežinau, kas tai yra: mada, 
Įprotis ar liga? Bet kada ir kur tik nedejuo
jama! Buvo kadaise vadinamieji krizės laikai 
— kiek datig dejavimų visur skambėjo, lyg 
tartum nelaimės našta visus jau būtų nepa
keliamai prislėgus! Tarptautiniai ar viduji
niai politiniai nesklandumai irgi sukeldavo vi
sas serijas dejavimų. Pagaliau atėjo tikros 
nelaimės. Tada jau dejavimai pasiekė, rodos, 
aukščiausio laipsnio. Dejavo tie, kuriems iš 
tiesų blogai, dejavo taip pat ir tie*, kurie bi
jojo, kad gali būti dar blogiau, pagaliau de
javo kiekvienu atveju ir tas, kas prisiminė, 
kad anksčiau buvo daug geriau... Ir dabar 
dejavimų girdi kur tik . pasisuksi. Jei kas 
apsižiūri, kad jam nėra ko dejuoti dėl dabar
ties, kad jis dar laikosi, palyginti, gana gerai, 
tai jis būtinai padejuos dėl to, kas buvo ir 
pražuvo, arba dėl to, kas dar gali atsitikti, 
arba bent dėl to, kad kitiems yra daug blo
giau ... Pagaliau, yra dejuotojų, kurie net pa
vasarį pražydusią gėlę pamatę neiškenčia ne
padejavę: „Dieve, Dieve, kokia graži gėlė, 
ach ..Gėlė graži, ji žydi, o aš vargšas žmo
gus blaškausi kažinkur — argi ne proga pa
dūsauti ...

Vienas mano draugas, kuris, tur būt, da
bar yra irgi šio laikraščio skaitytojų tarpe, 
pasakojo tokį atsitikimą iš savo vaikystės lai
kų. Sako, išvažTavo tėvas į turgų ir paliko jį 
su piemeniu prižiūrėti kalkių deginamąją 
krosnį. Jiedu kaž ką tokio padarę, kad kal
kės tapo sugadintos. Piemuo, kad ir vyresnis, 
pradėjo gailiai verkti. Jis gi neverkia. Ir klau
sia dar piemenį — ko gi tu verki? Tas aiški
na, kad kai parvažiuos gaspagorius, tai lups 
abu... Tada šis ir sako: „Tai kST lups, tada 
ir verksim, o ko dabar verkti!“

Ne taip jau labai seniai, kai daugelis iš 
mūsų, nebūdami nei vagys nei plėšikai, vis 
dėlto turėjome progos atsidurti už kalėjimo 
grotų, girdėdavome savo tarpe dejavimų, ai
manavimų dėl to, kuo tas mūsų nemalonusis 
padėjimas pasibaigs: gal sušaudys, gal išveš 
kur, gal kankins, gal reiks badu mirti ir 1.1. 
Nemalonūs spėliojimai, ką ir besakyti, bet 
nuolatos girdėti tuos spėliojimus ir aimanavi
mus dėl to, kas, dar bloga gali būti, daryda
vosi kaž kaip įkyru... Ir ne vieną kartą teko 
pasakoti kitiems apie tą vaikiškai vyrišką 
samprotavimą: „Ko dabar verkti: verksime, 
kai lups!“

Ar dejavimas palengvina nemalonumus?" 
Nieko panašaus. Priešingai, prie visų esamų 
nemalonumų dejavimas yra dar vienas pride
damas nemalonumas. Jis nieko nepadeda pa
čiam dejuojančiam ir tik be reikalo erzina, 
silpnina atsparumą kitų, kurie tą dejavimą 
girdi ir pagaliau net prieš savo valią juo už
sikrečia. Sunkioje padėtyje pasidaro tiesiog 
būtina su dejavimo iniciatoriais kovoti ir net 
gana griežtai... Dejavimas dėl spėjamų bū
simų didesnių nemalonumų yra absoliučiai 
niekuo nepateisinamas. Bet ne daugiau pa
teisinamas ir dejavimas jau dėl faktiškai esa
mų nemalonumų, kadangi jis ne tik nepaleng
vina tuos nemalonumus pakelti, bet priešin
gai, silpnina ir paties dejuojančio ir aplinki
nių dvasinį atsparumą prieš nemalonumus, 
silpnina ištvermę. Dejavimas yra panašus į 
riedėjimą pakalnėn: kol nepradėjai per smar
kiai riedėti, tol dar gali susilaikyti, o juo to
liau riedi, juo sunkiau susilaikyti. Ir didelis 
Jsidejavimas juo toliau, juo sunkiau besulai
komai stumia žmogų į pėsimizmą, į neviltį, 
išvysto linkimą į viską žiūrėti tik iš tamsiosios 
pusės, užmuša pasitikėjimą laimingos išeities 
galimumais, o tuo pačiu užmuša pasitikėjimą 
laimingos išeities galimumais, o tuo pačiu už
muša ir visokį ryžtingumą.

Kai kam atrodo smerktinas bet koks links
mumas nelaimės aplinkoje. O vis dėlto geriau 
net ir nelaimėje, jei tik pajėgiama, verčiau 
linksmintis, nei aimanuotu Gal tai kitų nelai
mės nepagerbimas, neatjautimas? Taip, tak
tas reikalauja išlaikyti saiką ir vietą linksmi- 
nimuisi 'nelaimės akivaizdoje. Ypač, kai mus 
pasiekia žinios apie daug didesnes nelaimes iš 
mūsų paliktos tėvynės, būtų netaktiška ir ne
jauku, jei tas žinias sutiktumėm abejingai ir 
net linksmai. Bet visada vienodas ir šabloniš
kas reagavimas į tai vien tik tomis pat dejo
nėmis ir/vis tais pačiais melodiamatiškais at
sidūsėjimais — nėra joks tų nelaimių pager
bimas irjoks tinkamas jų užjautimas.

Poetai — kūrėjai, sugebą išreikšti liūdesį 
dar nenudėvėtomis mintimis, tegul kalba už 
mus visus, kjti gi stenkimės neprofanuoti sa
vojo ir bendrojo liūdesio, jei jį pergyvename, 
per daug jau nudėvėta jo išraiška — kasdie
nišku aimanavimu, V. R.

Invazija - Europos išgelbėjimas
Vakarų demokratijų armijos lygiai prieš dvejis metus Įžengė i Europą

Šiandieną sukanka lygiai dveji metai, kaip 
jungtinės Amerikos ir Anglijos karinės pajė
gos, sulaužiusios stiprųjį Atlanto pylimą, įsi
veržė į Europa. Tai įvyko 1944 m. birželio 6 d.

Dabar įdomu pažvelgti, kaip visa tai įvy
ko. Tos dienos ankstų rytą, apie 2-rą valan
dą, 82-ji ir 101—ji amerikiečių oro desanto di
vizijos kartu su britų desantiniais daliniais 
išsisodino Normandijoje, Cherbourg© — Caen 
srities pajūrio ruože už vokiečių pakrančių 
gynimosi linijų. Puolimas iš jūros, vadovau
jamas vyriausio karinių pajėgų viršininko 
maršalo Montgomerio, buvo pradėtas gana 
plačiu pajūrio frontu, apie 80 km ilgio. Šias 
operacijas vykdė britų ir kanadiečių daliniai, 
vadovaujami gen. Įeit. Sir Miles C. Dempsey 
ir amerikiečių ~kovos daliniai, vadovaujami 
gen. Įeit Omar N. Bradley. Atlikus triuš
kinančius ir siaubingus veiksmus oro pajė
goms ir efektingai veikiant nuleistiems vokie
čių užnugaryje oro desantams, prieš pat sau
lėtekį, 5 vai. 50 min. prasidėjo pasiruošiamieji 
išsikėlimai iš jūros, o jau 6 vai. 30 min. pa
sipylė į krantą pirmosios pėstininkų ir tankų 
bei motorizuotų dalinių bangos. Užvirė žūt
būtinės kovos.

Vokiečiai iš visų jėgų stengėsi neleisti va
kariečių sąjungininkų daliniams plačiau išsi
plėsti, mėgino juos atgal nublokšti į jūrą, bet 
vokiečių gynimosi linijų užnugary buvo jau

Taikos organizavimas sunkiai vyksta
Juo labiau pasaulis laukia taikos ir nor

malaus gyvenimo, juo labiau ryškėja, kad nuo 
taikos labiau tolstame. Koks disonansas! Lau
kėme Paryžiaus konferencijos ir tikėjomės 
jog ji ką nors gero atneš, bet neatnešė. Dabar, 
po konferencijos, belaukiant kitos sesijos, pra
vartu peržvelgti padarytus užsienių reikalų 
ministerių pareiškimus ir spaudos atsiliepimus 
dėl buvusių ar būsimų darbų ir pažiūrėti, kur 
visa tai veda. •

Anksčiau buvome jau rašę, jog JAV už
sienių reikalų ministeris Byrnes grįžo iš Pa
ryžiaus su tam tikru optimizmu, tikėdamas, 
jog per sekantį jų susitikimą Paryžiuje galė
sią nugalėti šįkart iškilusius sunkumus. Bet 
kartu jis pridūrė, kad jei Paryžiuje nepasi
sektų susitarti dėl Europos taikos konferen
cijos, tada teksią kreiptis į Jungtines Tautas. 
Vadinasi, ir Byrnes nėra didelis optimistas bu
simųjų pasitarimų sėkmingumu.

Sovietų Sąjungos užsienių reikalų mini- 
sterio V. M. Molotovo pareiškimas užsienio 
spaudos atstovams ne tik minėtą optimizmą 
išsklaidė, bet dar nemažą dožą priekaištų pa
darė savo karo meto sąjungininkams. Kartus 
Molotovo pareiškimas Vakarų Sąjungininkų 
buvo sutiktas labai nemaloniai. Į tokį jo pa
reiškimą tuojau reagavo Bymes, atmesdamas 
jam padarytus priekaištus.

Dar stipriau reagavo D. Britanijos užsienių 
reikalų ministeris Ernest Bevin, atidarydamas 
parlamente užsienio politikos klausimais de
batus. Bevinas užakcentavo taikos siekimo 
svarbą, taikos nedalomumą ir būtinumą su
daryti tiltą per plyšį, atsiradusį tarp rytų ir 
vakarų kraštų. Nors jis ir neprižadėjo būsi
moje Paryžiaus konferencijoje pasisekimo, bet 
pasisakė darysiąs viską, kas būsią galima ge
riausiai padaryti.

Vakarų Sąjungininkai siekia pasaulinės 
taikos visomis priemonėmis, bet skersai kelią 
stoja Maskva. Birželio 3 d. Maskvos radijas 
smarkiai puolė Bymes, dėl jo pasisakymo, jog 
jis kreipsiąsis į Jungtines Tautas su prašymu 
padėti taiką organizuoti. Toks „Sovietų Są-. 
jungos gąsdinimas ar bauginimas esąs iš 
anksto nuspręstas nepasisekti“. Prof. Koro- 
vino straipsnyje per radiją buvo pasakyta, kad 
„pastovi ir greita taika galima būtų sudaryti 
tik tada, jei didžiųjų demokratijų būtų drau
giškai bendradarbiaujama atsižvelgiant į So
vietų Sąjungos teisinius ir saugumo sumeti
mus.“

Mes iš savo pusės galime pridurti, jog tai, 
kas yra teisinga Sovietų Sąjungai, neteisinga 
kitoms tautoms, pav., 1940 karas su Suomija, 
Pabaltijo valstybių aneksija ir 1.1.

„Pravdos“ diplomatinio korespondento 
straipsnyje, perduotame per Maskvos radiją, 
nagrinėjama busimoji užsienių reikalų mini
sterių konferencija ir pasisakoma, kad šis ke
turių didžiųjų susitikimas nuspręsiąs, ,,ar di
džiųjų jėgų bendradarbiavimas, praktikuotas

tiek numesta desantininkų, kad „Naujosios 
Europos“ kūrėjai patys greitai pasijuto esą 
maiše. Tik įrengtų galingų pajūrio sutvirtini
mų dėka, vokiečiai, nors ir apsupti, kiek ilgė
liau šioj kovoj galėjo išsilaikyti kai kuriose 
pakrančių tvirtovėse, kol pagaliau, Cherbour- 
go ir visus kitus užimtojo ruožo atsispyrimo 
taškus užgniaužus, rugpiūčio 1 d. alijantų ka
rinės pajėgos pradėjo veržtis pirmyn ir grei
tai užtvindė Bretagne provinciją. Nuo Šio me
to ofensiva įgijo tokią spartą, kad neilgai tru-’ 
kus, išsikėlus rugpiūčio 15 d. naujoms inva
zinėms karinėms pajėgoms pietinėj Prancū
zijoj — Rivieroj, prasidėjo išlaisvinimas iš 
vokiečių okupacijos Prancūzijos sričių ir mie
stų tokiu greitu tempu, jog ligi rugsėjo vidurio 
okupacijos jungas jau buvo numestas nuo vi
sos Prancūzijos, Belgijos ir Luksemburgo.

Šiai didžiajai, karų istorijoj dar nežinomai, 
operacijai buvo planingai pasiruošta per trum
pą laiką. Juk kai 1943 m. rugpiūčio mėn. 
Quebece „keturių didžiųjų“ konferencijoj bu
vo nustatomi pirmieji invazijos planai, Angli
joje tebuvo tik viena vienintelė amerikiečių 
divizija. Tuo metu Amerikos transporto lai
vynas dar tebebuvo pririštas Viduržemio jū
roj ir Didžiajame Vandenyne. Gi garsiosios 
birželio 6-sios išvakarėse JAValstybės jau tu
rėjo Didžiojoje Britanijoje daugiau kaip mi
lijoną gerai apginkluotų ir apmokytų karių.

per šį karą, pasitiksiąs, ar jis vesiąs į pasaulio 
suskaldymą dviem blokais ir į naujo ginkla
vimosi didėjimą. Mirties taško esą būtų ga
lima išvengti tik tada“, rašo „Pravda“, „jei 
tarptautinės problemos būtų sprendžiamos ly
gybės ir bendradarbiavimo principu, bet ne 
diktato ar spaudimo“. Ir suprantama, jei dik
tato ir spaudimo nebūtų buvę, mes, lietuviai, 
gyventume Ir šiandien savo Tėvynėje.

Korovin rašė, jog Byrnes pasiūlymas 
„reikštų didelį tarptautinių sutarčių pažeidi
mą ... Jis vestų taip pat prie Jungtinių Tautų 
chartos pakeitimo“.

Iš Sovietų pusės pasisakymų aiškėja, kad 
taikos konferencijos organizavimas turėtų bū
ti vykdomas taip, kaip Sovietai nori, nes rei
kią atsižvelgti į jų teisinius pagrindus; atsieit, 
visokį „prisijungimą“ ar ekonominių sutarčių 
„sudarymą“ su satelitinėmis valstybėmis rei
kia sankcionuoti. Be to, reikią atsižvelgti jų 
saugumo reikalavimų, kad jų kaimynai (Suo
mija, Pabaltijo valstybės, BąJJtanai) neužpultų. 
Juk Vokietija numatoma nuginkluoti 25 me
tams Ir joje įvesti kontrolę. Iš šios pusės pa
vojaus nėra. Iš kur tada pavojus? Deja, So
vietų Sąjunga dar nesutinka su Vokietijos nu
ginklavimo projektu, kurį pasiūlė Byrnes.

Nors Sovietų Sąjunga ir reiškia nenorą su
šaukti taikos konferencijos, JAV politikai bū
tinai reikalauja ją kviesti. Prieš kelias dienas 

AP iŠ Londono praneša, kad vieningam 
sprendimui kliudo politiniai faktoriai. Svar
biausiu konflikto veiksniu yra klausimas, ar 
pabėgėliai, atsisakę grįžti namo dėl politinių 
motyvų, turi gauti tarptautinę paramą ar ne?

14 komiteto narių reikalavo, kad ir šiems 
žmonėms turi būti pagelbėta, tik 6-sios ryti
nių kraštų valstybės, vadovaujant Rusijai, ne
balsavo nei už nei prieš.

Tik dėl finansavimo Amerika ir Rusija bu
vo skirtingos nuomonės negu britai. Be to, 
britai pasiūlė, kad nė vienam DP neturi būti 
pagelbstima savame krašte.

„Keturios laisvės“ tremtiniams
JT Ekonominės ir Socialinės Tai-ybos spe

cialus komitetas Londone yra suplanavęs nau
ją chartą, pagal kurią Europos tremtiniam^ 
(displaced persons) užtikrinama laisvė nuo 
persekiojimų ir nedarbo.

Sis komitetas siūlo sudaryti centrinį orga
ną, kuris vadintųsi Tarptautinė Pabėgėlių Or
ganizacija ir kuris rūpintųsi displaced persons 
problemomis. Sis organas būtų visiškai neu
tralus ir laisvas nuo bet kurios vyriausybės 
įtakos.

Minėtas komitetas yra nutaręs šiuos ke- 
turius klausimus, būtent:

1) Displaced persons, kurie atsisako būti

Tremtinių reikalu

Britų inžinieriai per tą, palyginti, trumpą lai
ką pastatė įvairiose 110 vietovėse, miestuose 
ir kaimuose, šimtus tūkstančių pastatų įgu
loms, amunicijai bei karinėms priemonėms 
sutalpinti. Įruošta aerodrominių kelių tiek 
daug, kad juos pagal eilę ištiesus susidarytų 
lygiai tokio pat ilgio kelias, kiek yra nuotolio 
tarp Naujorko ir Maskvos. Per tą buvo iš
krauta Anglijos uostuose milijonų tonų kro
vinių; 57.000 geležinkelių vagonų ir 3.000 gar
vežių buvo perkelta per vandenyną į britų 
salą. Kol invazijos planai iki mažiausių de
talių buvo išdirbti, Amerikos pramonė tam 
pačiam invazijos tikslui dirbo be per traukos 
dieną ir naktį, paprastomis ir šventomis die
nomis, kad tik pagamintų reikalingos medžia
gos ir priemonių.

Nuo 1944 m. birželio 6 d. per pirmąsias 
keturias invazijos savaites sąjungininkai iš
sodino Prancūzijoj daugiau kaip vieną mi
lijoną karių, 183.500 autovežimių ir 650.000 
tonų amunicijos medžiagų.

Tie visi kruopštūs ir planingi vakarų de
mokratijų pasiruošimai, o po jų sekę tikslūs 
nustatytų planų įvykdymai ir efektingi turi
mų karinių priemonių bei medžiagų panaudo
jimai, atnešė Europai išgelbėjimą, gi hitlerinei 
Vokietijai, kuri troško pavergti daugiau negu 
visą Europą, — sužlugdymą ir pražūtį.

senatorius Vandenbergas per radiją kreipėsi 
į Rusiją, kad ji atsisakytų savo „teisių“ ir 
sutiktų su 21 tautos taikos konferencijos su
šaukimu. JAValstybės, sako jis toliau,’ laiky
sis to principo, kad 21 tauta, kuri dalyvavo 
kare sąjungininkų pusėje, turinčios dalyvauti 
ir prie derybų stalo taikos konferencijoje.

Britai taip pat dėsią visas pastangas, kad 
minėtoji konferencija įvyktų, nes atidėjimas 
dar labiau padidinsiąs įtempimą, praneša Uni
ted Press.

Dabartinis Popiežius dėl taikos neseniai per 
radiją šitaip pasakė:

„Tikroji taika esanti žymiai toliau, negu 
tai buvusi prieš metus, kada sustojo žvangėję 
ginklai. Kelias į taiką yra ilgas ir sunkus, 
pirmasis sprendžiamas žingsnis taikai atsiekti 
dar nėra padarytas. Pasirodo, kad visi atsa
kingieji asmenys, išėję kruvino karo mokyklą, 
neparodo dar patys savęs“, jog jie yra tikrai 
nusistatę prieš despotizmą ir jėgos domina
vimą prieš kitus.

Popiežius įspėja, jog nesant saugumui ir 
trukdant tarptautiniams santykiams suregu
liuoti, gali įsivyrauti tokios aistros, kurios pa
sireikštų stipria eksplozija.

Iš šių trumpų pastabų aiškėja, kad pasaulį 
gaubia netikrumas ir nepasitenkinimas. News 
Chronicle rašo, kad ateinantieji du mėnesiai 
bus sprendžiamiejL 

repatrijuojami dėl politinių priežasčių ar dėl. 
baimės, kad gali būti persekiojami, negali būti 
verčiami sugrįžti.

2) Tiems displaced persons, kuriezyra su
siradę darbo ar susirišę šeimos ryšiais jiems 
tinkamuose kraštuose, turi būti leista ten ir 
pasilikti.

3) Europos kraštų vyriausybės turi susiar
tinti bendradarbiaudamos, sudarant pabėgėlių 
(refugee) masėms sąlygas įsikurti neapgyven
tuose viso kontinento plotuose.

4) Tikrai žinomos displaced persons kla
sės asmenims turi būti išduoti tarptautiniai 
pasai, panašūs į Nanseno pasus.

Airierikos atstovas pf George Warren ko
mitete pareiškė, kad pabėgėlių problemos 
sprendimas priklausąs nuo ekonominių ir so
cialinių sąlygų sąjungininkų kraštuose. „Mes 
esame įsitikinę pagreitinta naujai sudaromo 
organo veikla“, sako jis, „bet jūs negalite pu
sės milijono ar daugiau asmenų magiška laz
dele sutvarkyti“. Toliau jis pridūrė, kad Ame
rikos vyriausybė neturinti intencijos pakeisti 
pilietybės įstatymą, suteikiant DP Amerikos 
pilietybę. „Bet tie, kurie atvyks į Ameriką, 
turės beveik tas pačias kaip ir Amerikos pi
liečių privilegijas. Šiuo metu mes gaįime pa
imti iš Vokietijos ir Austrijos nedaugiau, kaip 
39.000 asmenų per metus/
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Lietuvių gyvenimas

Pirmoji Pabaltijo Universiteto šventė Hamburge
Gegužės 25 ir 26 d. Pabaltijo Universitetas 

šventė savo pirmąją šventę ir parodė per 
trumpą laiką nuveiktus darbus. Programa 
buvo turininga ir įdomi. Šeštadienį 10—12 
vai visuose fakultetuose skaitomas paskaitos, 
12 vai. iškilmingas šventės atidarymas. Trum
pas kalbas pasakė Universiteto prezidentas, 
trys rektoriai ir okupacinės karo valdžios at
stovas. Sugiedota Didž. Britanijos ir trys Pa
baltijo Himnai. Po to apžiūrėta trijų tautų 
suorganizuota tautinio meno ir spaudos paro
da. Po pietų vyko lengvosios atletikos spor
tas ir pavakare — trijų tautų literatūros ir 
poezijos vakaras.

Sekmadienį programa pradėta pamaldomis. 
Toliau sporto salėje gimnastika, kuri tęsėsi 
apie 4 vai. Lietuviai studentai gražiai pasi
rodė su krepšiniu ir tautiniais šokiais. Gim
nastikas numeriai, užėmę didžiąją laiko dalį, 
buvo puikiai paruošti lativų ir estų instruk
torių. Vakare įvyko paskutinė šventės dalis 
— trijų tautų menininkų muzikalinis ir vo
kalinis koncertas. Koncertą užbaigė mišrus

KEMPTENAS
© Gegužės 3 dieną Kemptene mirė buv. V. D. 
Universiteto ordinar. profesorius med. dr. 
Aleksandras Hagentornas. Velionis nuo 1926 
m; buvo išrinktas V. D. Universiteto profeso- 
reum ir chirurginės klinikos vedėju. Kemp
tene gyvendamas prof. Hagentornas yra para
šęs pirmąją savo didelio originalaus veikalo 
dalį. Darbą baigė Did. Šeštadienį. Deja, an
tros veikalo dalies velioniui nepavyko para
šyti. Prof. Hagentornas palaidotas Kempteno 
kapinėse gegužės 6 d. Prie kapo atsisveikini
mo žodį tarė prof. Kanauka.
• Gegužės 12 d. Kempteije, Komhauso sa
lėje, pradėta išvietintųjų menininkų tapybos 
paroda. Parodos iniciatorius — vietinės liet, 
kolonijos narys p. Janulevičius. Parodą glo
boja Kempteno UNRRA-os skyrius. Dalyvau
ja: lietuviai — Paškevičienė, Ingelevičienė, 
Petraitienė, Paškevičius, Rutkauskas, Macke
vičius, Ivanauskas; rusai — Bikowski, Falz- 
Fain, Orechow, Veronin- estai — K Aren, 
P. Aren, Gentalen ir Lėps. K. Da.

GREVENAS
š. m. balandžio 30 d. įvyko Greveno Rau

donojo Kryžiaus suruoštas Juzės Augaitytės 
koncertas. Tai pirmą kartą, kad lietuviai čia 
sulaukė mūsų meno pažibą. Ir tai tik todėl, 
jog ji sutiko atlankyti šią sunkiai pasiekiamą 
lietuvių salelę. Be lietuvių, į koncertą atsi
lankė dar UNRRA-os atstovai, per šešiasde
šimt anglų karių, nemaža latvių, estų ir len
kų, kuriems dar koncertą primins ir jiems iš
dalinta, lietuviškomis iliustracijomis papuošta 
programa. Šis dainos vakaras buvo paįvai
rintas kun. Pacevičiaus vedamu vietos lietu-- 
vių choru, turėjusiu taip pat didelį pasiseki
mą, ir Babrovienės sudaryta, puikiai pašoku
sia tautinių šokių trupe.

Mūsų Kelias

trijų tautų studentų choras, padainavęs tris 
įspūdingas dainas (lietuvių pirmoji Strolio: 
Valio, dalgele) ir . -visų drauge giedamu — 
Gaudeamus igitur.

Bendrai tariant, šventė pavyko puikiai. 
Organizacijos darbe didelių sugebėjimų paro
dė studentija. Šventės proga akademinė sto
vykla buvo išpuošta ir pavyzdingai sutvar
kyta.

Dar keletas žodžių bendrai apie Universi
tetą. Dabar jame veikia 8 fakultetai: 1) Filo
sofijos, 2) Gamtos-matematikos, 3) Teisės ir 
ekonomijos, 4) Chemijos, 5) Technikos, 6) Sta
tybos ir architektūros, 7) Medicinos, 8) Že
mės ir miškų ūkio. Šiuo metu priimta 970 
studentų, tame skaičiuje 370 lietuvių. Nors 
ir sunkios gyvenimo bei organizacijos sąlygos, 
per trumpą laiką pavyko nuveikti didelius 
darbus. Patys organizatoriai stebisi pasiektais 
vaisiais. Čia didelių nuopelnų turi uolus ir 
entuziastingas amerikietis UNRRA-os atsto
vas Universiteto reikalams Robert C. Riggle.

S. T.

Daug virš programos sudainavusiai solinei 
akompanavo talentingos Dvarionų muzikos 
„dinastijos", narys V. Dvarionas.

Kiekvienas greveniškis lietuvis, pasiilgęs 
lietuviškos dainos didybės bei grynojo meno 
burtų, ilgai girdės Juzės Augaitytės žavėtinai 
sudainuotų dainų aidą Vestfalijos laukų ly
gumose.

Hanau Lietuvių Stovykla
. Naujasis Komitetas pradėjo darbą. Šešta- 

.dienį, gegužės 18 d., senasis komitetas, daly
vaujant stovyklos skyrių vedėjams perdavė 
savo pareigas naujajam komitetui Ta proga 
buv.-komiteto pirm. Povilas Gaučys ir nau
jasis pirm. — stovyklos vadovas p. Alg. Šal
kauskis pasakė kalbas. Naujasis Komitetas 
pareigomis pasiskirstė taip: 1) dipl inž. Alg. 
Šalkauskis — pirmininkas, stovyklos vadovas 
ir sveikatos reikalų vadovas, 2) dipl. mišk, 
p. Šilas — vicepirm. ir butų reikalų tvarky
tojas, 3) dipl. teis. J. Miką — vicepirm. ko
miteto iždininkas ir juridinių reikalų vadovas, 
4) mkt. F. Tarulicnė — sekretorius, 5) mkt. 
J. Žilionis — švietimo, spaudos ir kultūros 
reikalų vadovas, 6) agr. A. Gilvydis — ūkio 
vadovas. 7) dipl. teis. K. Jokša — socialinių 
reikalų ir darbo vadovas, 8) dipl. agr. J. Alek
sa — maitinimo reikalu vadovas ir 9) dipl. 
inž. J. Jasiukaitis — technikos reikalų vado
vas. Pirmadienį, gegužės 20 d., komiteto pirm. 
— stovyklos vadovas dipl. inž. Alg. Šalkaus
kis jau prisistatė UNRRA direktoriui.

AUGSBURGAS
Dar kartą malonu atžymėti Augsburgo Dra

mos Teatro gegužės 25—26 “d. d. apsilankymą 
Dilingenc su „Pirmuoju skambučiu“ ir „V. 

! Kudirka". Nebedetalizuojant šių veikalų pa- 
j statymo ir pagirtina išpildymo, turint galvoj 

esamas tokiam darbui sunkias sąlygas, vis dėl 
to dar pasakytina, kad žiūrovai dilingiečiai 
buvo maloniai nustebinti. Ar patys augsbur- 
giečiai lietuviai šio Teatro Kolektyvo darbą 
tinkamai įvertina, toliau gyvenantiems nėra 
žinoma, bet toks dramos vienetas, kurį jau 
sucementavo augsburgiečiai teatralai, visapu
siškai yra remtinas ir globotinas.

Kai žmogus imasi tokio darbo, į kurį veda 
pašaukimas, visada jam tas darbas yra sėk
mingas, nes tame darbe jis pats save suranda. 
Tatai labai tinka augsburgiečiams teatralams, 
o ypač režisieriui J .Palubinsku i, kuris, būdamas 
senas scenos darbuotojas, subūrė aplink save 
ir padrąsino tokius pat prityrusius collegas 
imtis šio didelio darbo. Savo darbu aktoriai 
neapsivylė, neapvylė jie ir tų busimųjų žiū
rovų lietuvių tremtinių, Išsiilgusių lietuviškojo 
teatro, kurie bent vienai kitai valandai galės 
užsimiršti esą DP.

Režisierius J. Palubinskas dirba scenos dar
bą jau 15 metų. Jis buvo Kauno, Klaipėdos ir 
Vilniaus dramos teatrų aktorius, daugelį kar
tų vaidinęs pirmaeilius vaidmenis. Jo ilga
metis patyrimas daug pasitarnavo ir dabar, 
papildant teatralų kolektyvą pradedančiaisiais 
scenos darbuotojais, kurie irgi nesijautė esą 
scenoje naujokai. Jei tatai dalinai priskirtina 
ir asmeniniams gabumams, bet, šiaip ar taip, 
didžiausias nuopelnas tenka vis dėlto reži
sieriui, kuris per palyginti trumpą laiką su
gebėjo jaunąsias scenos jėgas išugdyti beveik 
ligi senųjų aktorių lygio. Kaip režisieriui J.
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Akt J. Pa’.ublnskas, 
Augsburgo. Dramos Teatro režisierius

Palubinskui, taip lygiai ir kitiems augsbur
giečiams aktoriams linkėtina nebesustoti pu- 
siaukelyje, bet dirbti ir toliau savo pamėgtąjį 
scenos darbą ir tuo būdu lengvinti mūsų trem- 
tiniškąsias dienas svetimoje žemėje.

Kursai ir mokyklos Dilingene
Vakar sukako lygiai metai nuo Dilingeno 

lietuvių kolonijos kūrimosi pradžios. Šios sto
vyklos užuomazgą sudarė apie 100 lietuvių, 
kurie 1945 m. birželio 5 d. vietinės UNRRAos 
buvo išskirti iš tame pačiame apskrityje, Lau- 
ingeno miestelyje, buvusios įvairiatautės gau
sios D.P. stovyklos ir perkėldinti Dilingenan. 
Pamažu stovykla gausėjo, ir dabar ji išaugo 
ligi 1000 asmenų. Ši stovykla augo ir tvarkėsi 
labai planingai,todėl ji daug ir kultūriškai 
pasiekė. Po metų laiko itin malonu bent 
trumpai pažvelgti į šios stovyklos laimėjimus 
bei pasiekimus švietimo, auklėjimo ir mokymo 
srityse.

Švietimo ir auklėjimo darbui Dilingeno 
lietuvių kolonijoje skiriamas ypatingas dėme
sys. Išnaudojant esamas galimybes, suorgani
zuota visa eilė sėkmingai veikiančių kursų. 
Jų tarpe minėtini:

1) Šoferių kursai, ved. Vyšniauskas. Teo
retinė programos dalis išeita žiemą. Egzami
nus išlaikiusieji šiuo mėty atlieka praktika 
Komiteto įsigyta gazo generatorine mašina.

2) Kalbų kursai. P. Kutorgaitės vedami 
anglų kalbos'kursai veikia nuo pr. metų lie
pos mėn.

Gegužės mėn. dipt inž. Rimdžiui vadovau
jant atidaryta trys grupės anglų kalbos kursų 
pradedantiems mokytis ir dvi grupės — ispa
nų kalbos. Šiuos kalbų kursus lanko viso 230 
asmenų.

3) Siusimo ir kirpimo kursai moterims,

ved. p. Vanda Bliudnikienė. Mokslas tęsiasi 
jau trečias mėnuo. Mokosi 51 mokinė.

4) Gorsetėlių ir liemenėlių kursai, ved. 
modistė p. Benedikta Janušauskienė. Kursan- 
tes norima padaryti šių dalykų siuvimo spe
cialistėmis, todėl kuriančių skaičius apibrėž
tas — tik 7. Baigusios mokslą kursan.ės bus 
panaudotos stovyklos reikalams.

5) Mezgimo kursai, ved. p. Marija Mace- 
vičienė, pradėjo darbą neseniai. Mezgama vai
kams megztinukai iš UNRRA-os parūpintų 
siūlų.

6) Baigiami organizuoti amatų kursai su 
stalių, mūrininkų, metalistų ir elektrotechni
kų skyriais. Kursams vadovaus dip'., inž. B. 
Laucevičius, techn. Arbačiauskas ir p. Sodeika.

Be šių ir dar organizuojamų kursų, veikia 
ir mokyklos:

1) Vaikų darželis, ved. mkt. Monika Ga- 
putytė. Darbas pradėtas nuo praiįpsių metų 
pabaigos. Darželis turi gražią patalpą ir spe
cialiai pagamintus baldelius.

2) Pradžios mokykla su 100 mokinių, ku
rių 12 baigė ketvirtąjį skyrių. Mokslo metų 
pabaigai atžymėti, š. m. birželio 2 d. buvo su
ruoštas iškilmingas aktas, kurio metu ketvirtąjį 
skyrių baigusiems buvo įteikti pažymėjimai 
ir dovanos —* knygos. Čia pat mokyklos mo
kiniai atliko įvairią meninę programą.

3) Progimnazija, suorganizuota š. m. va
sario pradžioje, turi 35 mokinius. Darbas tę
siamas iki bus baigta programa. Progimnazi
joje dirba 9 mokytojai, jos direktorius Vėlyvis.

Balys Gražulis

Sekminių berželiai
Saulė jau sėdo ant iškilesnių Švabijos Al

pių viršūnių, o Stepukas vis dar negrįžo. Via
dukas net kelis kartus buvo nuėjęs į pamiškę 
jo pasitikti, bet nesulaukęs vis grįždavo at
gal. šis popietis jam taip prailgo, kad vaikas 
nežinojo, kur dėtis, kad kaip nors sulauktų 
vakaro. Visai be nuotaikos slankiojo jis pa
kiemiais, pykdamas ant Stepuko, kam jį pa
liko, ir ant motinos, kad neleido sū Stepuku 
eiti. Suirzęs ir nusminęs atsisėdo jis kam
baryje prie atviro lango, akis ant mėšlų krū
vos nudelbęs.

Motina tuojau pastebėjo, kėd vaikui kažko 
trūksta.

— Na, ko tu taip snapiuką nuleidai, Vla
deli? — apkabino jį vaiką.

Viadukas apypikčiai ją atstūmė.
— Na, na? — nustebo motina.
— O kodėl manęs kartu su Stepuku ne

leidai, prikišo jis motinai.
Motina atlaidžiai nusišypsojo ir dar labiau 

jį suspaudė glėbyje.
— Matyk, koks šeškas, dar tebepyksta. 

Kad Stepukas toli išėjo, tu dar mažas, pa
vergtum. Kitimet, kai gal jau būsim Lietu
voje, ir tu galėsi eiti. Ten nereiks toli eiti 
berželių ieškoti: mūsų galulaukėj jie svy
ruoja.

— Kokių berželių? — pasisuko Viadukas.
— Argi tu neprisimeni, kaip kasmet per 

Sekmines iškaišydavom namus beržų šake
lėm?

— Prisimenu ... bet tu man papasakok. — 
tprūsdamas iš motinos glėbio šiltai prašė 
Viadukas.

Motina atsisėdo ir pradėjo pasakoti:
— Kur tik eisi, ar tai palauke, ar mišku, — 

visur Lietuvoje auga beržai. Aukšti, liekni, 
baltastuomeniai, žaliomis garbanatomis, kaip 
tavo galvelė, viršūnėmis. Tai gražumas, kai 
pavasarį jie sužaliuoja! Kai eini pro šalį, taip 
ir kvepia sufa. Beje, nepasakiau, pavasarį, 
kai tik pradeda jie sprogti, piemenys įpiauna 
kokią šaką ar kamiene lovelį išskobia, ir iš 
tos žaizdos sunkiasi toks saldus skystimas, su

nių vaizdą, švytintį, lyg saulę pro tirštas mi
glas. Sekminių vaizdai net pyktį ant Stepuko 
nustelbė. Visais jausmais veržėsi jisai Lietu
von, piemenėlių šventėn. Motinai baigus pa
sakoti, jo troškimai net žodžiais prasiveržė:

— Tai ko mes nevažiuojam namo, jei čia 
nėra piemenėlių šventės?

— Važiuosim, sūneli, važiuosim, — atsakė 
motina slopindama balsą. Bepasakodama ji ir 
pati pasidavė prisiminimams, o Viaduko vai
kiškas klausimas jai net porą ašarų išsunkė.

— Sugrįš tėvelis, išeis pikti žmonės, kur 
mus iš namų išvarė, — ir važiuosim. Nesė- 
dėsim čia, Vladeli.

— Mama, o kada sugrįš tėvelis? — nekan
travo Viadukas.

— Netrukus, Vladeli Karas pasibaigė, ir 
tėvelis sugrįš.

— Ar jis piktų žmonių iš Lietuvos varyti 
išėjo? — teiravosi vaikas.

— Ne, vaikeli, sugavo jį kiti pikti žmonės 
ir nuo mūsų atskyrė.

— O kodėl jį sugavo? — neatleido Viadu
kas.

Motinai begalvojant kaip suprantamiau 
paaiškinti vaikui, už ką tėvas buvo suimtas 
ir išvežtas į koncentracijos lagerį, prasivėrė 
durys ir, sunkiai kojas vilkdamas, įėjo Ste
pukas. Numetė kirvuką prie krosnies ir lė
tai, lyg senis, atsisėdo ant kėdės. Motina 
klausiančiai į jį pažiūrėjo.

— Visus miškelius išlandžiojau .r. — tyliai 
pradėjo Stepukas ir susigraudino. — Ir ne
radau. Vis bukas ir bukas... — Jis nuleido 
galvą ir nutilo.

— Sakiau, vaikeli, kad be reikalo eini. 
Tik pavargai... — paglostė jo galvą motina. 
— Nenusimink, ne visuomet bus tokios Sek
minės.

— Mama sakė, kad tuoj važiuosim namo, 
kai tik tėvelis pareis, — džiugiai apreiškė 
Viadukas.

Bet Stepukas net galvos nepakėlė. Jo ke
turiolika metų jau vertino įvykius taip, kokie 
jie buvo, nors vaikiški prisiminimai ir buvo 
jį šiandien užvaldę.

— O kodėl tu man niekada nepasakojai 
apie piemenėlių šventę? — prikišo Viadukas 
broliui — Kai grįšim, aš taip pat karves ga

la vadinamas. Pakabini prie išpjovos puodu
ką ar ąsotėlį ir, žiūrėk, — po kurio laiko jau 
pilnutėlis. Gerk ir skonėkis. Taip piemenys 
ir smaguriauja visą pavasarėlį. O Sekminės 
— tai piemenėlių šventė. Sekminių išvakarė
se darbuojasi jie visą popietį. Vainikais, ber
žų šakomis karvių ragus parėdo, apkaišo, taip, 
kad vakare pargenant, atrodo, jog visa giria 
atlinguoja. Jaųp pargindami parsineša glėbius 
beržų šakelių, nes beržai — tai mylimiausi 
piemenėlių medžiai: jie juos ir sula pagirdo 
ir nuo lietaus bei saulės tvaiko paslepia. Ap
kaišo šakelėmis duris, langus, kambarius iš
puošia, o prie vartų — iš šalių po berželį įka
są. Net visas kaimas berželiais kvepia.

— Sekminių rytą už tai, kad parėdė vaini
kais karves ir šakelėmis trobas išpuošė, šei
mininkės piemenukams po visą sūrį ir po ke
letą kiaušinių įdeda. Pyragaičių ir visokių 
skanėstų pilnas tęfbeles prikrauna. Visą die
ną piemenukai ganydami puotauja: čirškina 
kiaušinienę, smaguriauja sausainiukais, sula 
užgerdami. O vakare pargena patys gėlėmis 
kepures pasidabinę. Na ir ūžauja parginę! 
Susirinks kur galukaimy, susispies ir pradeda 
kiaušinius ritinėti, patys ristynių kibti. Iki 
vėlyvos nakties prakrykštauja. Kai sugrįšim, 
tu taip pat karvutes ganysi ir piemenėlių 
šventę kaip reikiant švęsi. Stepukas jau ke
letą metų taip linksminosi. Užtai dabar taip 
nerimsta. Rytoj gi Sekminės, o mes nieko 
neturim: jis negaus nei sūrio, nei kiaušinių, 
nei su piemenukais galės pasiristi. Niekas ne
gano čia karvių, nėra piemenėlių, nėra nei 
piemenėlių šventės. Bet Stepukas jos neuž
miršo. Kad ir nieko negaus, nieko kito ne
turim, tai nors berželiais nori kambarį iškai
šyti, kad bent jie primintų mums lietuviškas 
Sekminės — piemenėlių šventę. Bet ir ber
želių čia nesimato: nemėgsta jie kalnų, per 
šalta jiems čia. o ir nesmagu be piemenėlių. 
Bet Stepukas \pasiryžo truks plyš, berželius 
surasti- kad ir iki Lietuvos tektų nueiti beieš
kant. Už tai taip ilgai ir užtruko. Matai, ge
rai. kad nėjai ir tai būtum pervargęs, kaip 
šunelis.

Motinos pasakojimas sukėlė šešiametėj 
Viaduko galvelėj prisiminimų nuotrupas. 
Įtempęs vaizduotę stengėsi jis atkurti Sekmi

nysiu ir berželių parnešiu. Papasakok dabar, 
kaip jūs ristynių eidavot, — kibo jis prie 
Stepuko.

Tačiau Stepukas nebuvo nusiteikęs pasa
koti. Jis griuvo į lovą ir įsikniaubė i pagal
vę, neatleistinai užpykindamas Viaduką. Net 
vakarienės nenorėjo keltis. Bet tiek ir tėvai* 
gė: pagromuliojo, pagromuliojo ir vėl nusty- 
vino lovon. Visą likusį vakarą pragulėjo 
aukštielninkas, susimąstęs, praviromis akimis.

Bet naktį miegojo ramiai ir giliai. Rytmetį 
atsikėlė, žvalus, kaip ir visada. Godžiai pa
valgė pusryčius, pasiskolino iš šeimininko dvi
ratį ir, Viadukui didžiai pavydint, išvažiavo 
į miestą.

Kaimelyje jie buvo vienintėlė lietuvių šei
ma, įsikūrusi čia prieš keletą mėnesių, čia dir
bus ir, frontui praslinkus, jame pasilikusi. Už 
keliolikos kilometrų esančiame apskrities 
mieste buvo susispietusi didesnė lietuvių ko
lonija, su kuria Stepukas palaikydavo tam
prius ryšius. Stepukas žinojo, kad pirma Sek
minių dieną miesto lietuvių choras rengia pir
mąjį savo koncertą ir todėl dabar, iš pat ryto, 
skubėjo į jį.

Visi pakeliai žaliavo, žydėjo, traukė akį ir 
gaivino širdį. Maloni palaima pripildė krū
tinę, gražus Sekminių rytas dvelkė šventa 
rimtimi. Stepukas ir nepasijuto bešnabždąs 
jau buvusį pamirštą eilėraštį: „Ankstų rytą 
nedėlios, visos pievos sužaliuos“. Jo sielą apė
mė poetiška nuotaika, ir mokykloje išmokti 
eilėraščiai apie pavasarį savaime slydo iš lū
pų. Sekminių rytas pabudino jame poetą. Lė
tai mindamas pedalus jis svaiginosi prasi- 
skleidusio ryto kvapais, poezija ir vis labiau 
kilo į palaimos aukštybes. Tik lūpoms prabi
lus apie berželį, ši nepaprasta savijauta staiga 
sudužo, išsiklaidė, širdį sugėlė ir pradėjo 
spausti prisiminimai. Realybė, kad tai ne lie
tuviškas Sekminių rytas, sudarkė likusį ke
lionės galą. Liūdnas ir susimąstęs įvažiavo 
jis į miestą.

Tokia pat graudžia nuotaika, dviratį pas* 
pažįstamus palikęs, įžengė jis ir į bažnyčią 
lietuviškų pamaldų išklausyti. Kai įėjęs pri
klaupė, taip ir praklupėjo per visas pamaldas, 
nei tai maldoje nei tai giliam susimąstyme. 
Tik kai choras galingai užtraukė Sekminių
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Napoleono ir Hitlerio palikimų sutvarkymas
Kazys Verzikas #

Ar galimą Hitlerį iš viso lyginti su Napo
leonu? Sis klausimas nėra šio straipsnio tema. 
Čia noriu tik priminti tuos padarinius, kurios 
vienas ir kitas diktatorius paliko Europoje, 
kokiais principais Napoleono padariniai buvo 
sutvarkyti anais laikais ir kas iš to išėjo. Si
tų istorinių faktų priminimas gali duoti vieną 
kitą mintį ir dėl Hitlerio politinio paLkimo 
Europoje sutvarkymo perspektyvų.

Hitlerio ir Napoleono
politiniuose ir kariniuose žygiuose 

yra, vis dėlto, ir tai iš esmės, daug panašumo, 
kuris darosi dar ryškesnis, kai atsižiūrima 
anų ir šių laikų labai skirtingų politinių ir 
karinių sąlygų.

Napoleonas praktiškai pasidarė Prancūzi
jos jau 1799, tapdamas jos Pirmuoju Konsulu, 
nors formaliai tik

1804 paėmė karūną iš Popiežiaus 
rankų ir pats užsidėjo ant savo galvos (pa
mėgdžiodamas Karlemaną). Nuo to laiko jis 
tapo Prancūzijos imperatoriumi. Jo sūnus bu
vo karūnuotas Romos karaliumi. Napoleonas 
padarė galą šventajai Romos Imperijai, o bu
vęs jos imperatorius (Austrijos kaizeris) liko 
tik Austrijos imperatoriumi. Napoleonas už
kariavo didesnę Italijos ir Ispanijos dalį. Prieš 
jį nusilenkė Prūsija ir Austrija, jo balso klau
sė viskas, kas buvo į vakarus nuo Rusijos. 
Palyginkime su Hitlerio įsiviešpatavimu Eu
ropoje ir su jo visais okupuotuose kraštuose 
pasodintais kvislingais! Napoleonas planavo 
Europos imperiją (net išsiskyrė su savo žmona 
ir vedė Austrijos princesę), o Hitleris svajojo 
apie Naują Europą

Tačiau ir Hitleris ir Napoleonas sutiko tuos 
pačius sunkumus:

Rusijos sfinksą ir nenugalimą Angliją.
Hitleris, parbloškęs Prancūziją, nesugebėjo 

išsilaipinti į Anglijos salas, Napoleonas pra
laimėjo britų admirolui Nelsonui prie Tra- 

— falgaro 1805 m. (netoli Gibraltaro), o kai Ispa
nija 1808 m. sukilo prieš Napoleoną, tai vėl 
gi britai, Wellingtono vedami, stūmė prancū
zus iš Pirenėjų pusiasalio. Pagaliau Napoleo
nas (kaip ir Hitleris) Įsivėlė j karą prieš Ru
siją ir čia prasidėjo pralaimėjimas, užsibaigęs 
galutinu Napoleono galybės žlugimu mūšyje 
su britais, belgais ir prūsais prie Waterloo. 
Nuo Nopoleono atsimetė jo sąjungininkas (ži
noma, ne savo noru, bet priverstas) Prūsija 
(atsiminkime Tauragės malūno sutartį) ir pra
dėjo organizuoti puolimą prieš Napoleoną. 
Nuo Hitlerio atsimetė jo karo draugas (taip 
pat iš prievartos) Italija ir stojo prieš Reichą 
kariauti. Vienas ir antras atsimetimas buvo 
tragiško galo pradžia.

Po Napoleono, lygiai kaip ir dabar po Hit
lerio žlugimo, kilo klausimas

kaip sutvarkyti Europą.
kad vėl neatsirastų panašių diktatorių, kad 
vėl nekiltų dar baisesni karai, kad vėl nebūtų

tik niekas negalėtų pasipriešinti kartą jau 
nustatytai. santvarkai. Kongresas sujungė 
protestantišką olandų respubliką su prancū
ziškai kalbančiais katalikais. Jis priskyrė ne 
tik seną Venecijos respubliką, bet ir visą šiau
rės Italiją su Milanu prie vokiškai kalbančios 
Austrijos. Iš prancūziškai kalbančios Savojos 
ir gabaliuko Italijos atkūrė Sardinijos karali
ją. Austrijai buvo taip pat paliktos tos Len
kijos dalys, kurias ji pagrobė 1772 ir 1795 me
tais. O juk Austrija (tada Austro-Vengrija) ir 
be to jau buvo labai pavojingas tautų mišinys. 
Čia ir vokiečiai ir vengrai, čekai, slovakai, ru
munai, o dabar dar italai ir lenkai. Mat buvo 
manoma, kad Austrija juos visus suvirškins, 
ir kad šventos ramybės dėlei reikia jas paau
koti. Didelė dalis lenkų ir lietuvių buvo vėl 
atiduota rusų carui ir prūsams. Ir tai nepai
sant nei kalbos, nei tikybos skirtumų, nei isto
rinių tradicijų. Viskas taikos ir ramybės „la
bui“. Suomija buvo taip pat paaukuota rusų 
carui. (Dalį Suomijos buvo jau atplėšęs Rusi
jai Petras Didysis. Visą Suomiją atidavė Ru
sijai Napoleonas, sudarydamas slaptą sutartį 
Tilžėje. Palygink slaptas sutartis Hitlerio ir 
Sovietų ir Churchilio su Stalinu!) Pagaliau 
tokios skirtingos tautos, kaip norvegai ir šve
dai, taip pat buvo surištos vienu karaliumi. 
Buvo, žinoma, dar daug daugiau visokių „ope
racijų" padaryta, kurios buvo taip pat jau vi
sai gatava medžiaga ateities konfliktams ir 
karams. Čia suminėjau tik ryškiausias.

Kaip ir reikėjo laukti, ilgai netrukus 
prasidėjo revoliucijos ir karai,

kurie nepaisė nei Vienos taikos nuostatų nei 
kietų bei žiaurių tramdymo priemonių iš tų 
„šventųjų“ monarchų pusės.

1830 metų Prancūzų revfliucijos proga at
siskyrė Belgija nuo Olandijos. Galiūnai, bijo
dami tolimesnių komplikacijų, tam nebesiprie
šino ir paskubėjo padėtį legalizuoti. Ta pati 
1830 metų revoliucija buvo ženklas lietuviams' 
ir lenkams sukilti. Lenkų sukilėlių valdžia 
Varšuvoje net visus metus išsilaikė. Bet jė
gos buvo perdaug nelygios ir turėjo kapitu
liuoti.

1821 metais prasidėjo graikų nepriklauso
mybės karas prieš Turkus. Tos kovos tęsėsi 
net iki 1829 metų. Tai buvo žiauri nelygių 
pajėgų kova. Graikai plūdo kraujuose, bet 
turkams nenusileido. Didieji monarchai tik 
stebėjo — That, turkai nebuvo Šventosios Są
jungos narys. (Nepriėmė kaip nekrikščionių. 
Bet buvo ir kitų priežasčių.) Pagaliau Euro
pos opinija pradėjo jaudintis ir šaukti visus 
padėti graikams kovoti už laisvę. Pradėjo 
plaukti savanoriai ir graikų eiles. Jų tarpe 
buvo ir grasusis anglas Lord Byron. Pagaliau 
išsijudino Anglija ir Prancūzija ir prie Nava
rino (1827) sudaužė turkų laivyną. Ir

1829 metais Adrianopolyje
buvo paskelbta Graikijos nepriklausomybė. 
Daug kraujo dar buvo pralieta, kol. tapo ne

Europa paskandinta ugnyje ir žmonių ašarose. 
Buvo sukurta Šventoji Sąjunga (Tautų Sąjun
gos ir Jungtinių Tautų Organizacijos pirmta- 
kūnė); kuri pasirėmusi realia karo pajėga bu
vo užsimojusi atstatyti senąją tvarką ir griež
tai (su ginklu rankoje) daboti, kad tos tvarkos 
niekas nebedrįstų daugiau suardyti. Papras
čiau sakant, buvo sukurta

Europos žandarmerija,
kurios priešakyje atsistojo tuometinė Austrija 
it Rusija. O vis dėlto, nepaisant net labai 
žiaurių pastangų, nei ramumo nei taikos ne
buvo pasiekta. Kilo karas po karo, kuriuos 
pagaliau apvainikavo du paskutinieji pasauli
niai karai. Kodėl gi taip atsitiko? Buvo pa
darytos anų laikų taikos kūrėjų ir Europos 
politikos vadovų dvi pagrindinės klaidos. Visų 
pirma anų laikų monarchai siekė vėl atgai
vinti nepagrįstas privilegijas, varžyti minties 
ir žodžių laisvę. Antra pagrindinė klaida buvo 
nustatymas Europos valstybėms tokių sienų, 
kurios nebuvo pakenčiamos bent kiek ilgesnį 
laiką. Tos sienos buvo taip išvestos, kad atro
do, it tyčia po visą Europa buvo padėti dina
mito Ijzdai, kurie vėliau ar anksčiau turėjo su 
dideliu triukšmu sprogti.

Pirmas „sprogimas“ įvyko Ispanijoje. Čia 
rėžimas buvo griežtas. Buvo grąžinta net in
kvizicija. Tam rėžimui pirmučiausia pasiprie
šino Ispanijos kolonijos pietų Amerikoje. 
Šventosios Sąjungos monarchai buvo karštai 
pasišovę padėti Ispanijai sutramdyti nebeno- 
rinčias jos klausyti kolonijas. Gal būtų prasi
dėjęs naujas kraujo praliejimas, jei US ne
būtų įsimaišę. Čia tai va šiuo momentu (1828^ 
m.) ir gimė

garsioji Monroe doktrina,
kuri ilgą laiką vadovavo US užsienio politikai. 
Tuometinis US prezidentas Monroe (tai buvo 
penktas iš eilės US prezidentas, valdęs US 
nuo 1817 iki 1825 m.) pagrąsino, US neleis kiš
tis neamerikiečiams į Amerikos reikalus, o 
taip pat amerikiečiai nesikiš į ne Amerikos rei
kalus. Tuo būdu Ispanijos kolonijos atsikyrė 
nuo Ispanijos ir pradėjo savarankišką gyve
nimą (žymiausias kolonijų sukilimo vadas bu
vo Simon Bolivar, gyvenęs 1783—1830).

Žinoma, pačioje Ispanijoje kilusią revoliu
ciją tuo pačiu laiku (1823 m.) numalšino Euro
pos monarchai, pasiųsdami ten prancūzų ka
riuomenę. Panašią misiją atliko Austrijos ka
riuomenė Neapolyje padedama Ferdinandui I 
nuraminti revoliucionierius, reikalaujančius 
pažangesnės konstitucijos. Tačiau 1830 metais 
suliepsnojusios revoliucijos pačioje Prancū
zijoje Europos monarchai jau nebebandė tram
dyti. Mat, D. Britanija aiškiai pritarė revo
liucijai, o pačioje Austrijoje ir Vokietijoje jau 
buvo prasidėjęs liberalinis sambrūzdis.

Vienos Kongresas tvarkęs (posėdžiavęs 
1814—1815) Europos valstybių sienas visai ne
paisė nei tautinių nei religinių gyventojų in
teresų — darė taip, kad tik būtų saugiau, kad 

priklausomomis Rumunija, Scibija, Bulgarija 
ir kt. valstybės. Pagaliau ’buvo išguiti ir 
austrai iš Italijos ir sekė kiti įvykiai bei ka
rai iki pat pirmojo pasauline karo, kuris po 
žiaurių kovų atnešė laisvę ir daugeliui tų vals
tybių, apie’ kurių nepriklausomybę „saugumo 
sumetimais“ didieji diplomatai net vengė vie
šai užsiminti.

Kokia susidarė
padėtis po antrojo pasaulinio karo?

Gerai šitą padėtį išanalizavę matysime, kad 
šiuo laiku Europoje ji yra daug neteisingesnė, 
daug žiauresnė ir pavojingesnė, negu ji buvo 
po Vienos kongreso. Europa,rūgsta, verda, 
kunkuliuoja, Saugumo, ramybės ir kitokiais 
vardais užmaskuotas daugybės tautų paver
gimas, sudraskymas ir naikinimas, vaizdžiai 
sakant, dinamito lizdai išdėlioti po visus kam
pus, nors jie labai kietai saugomi ir maskuo
jami. Bet yra vis dėlto ir didelis skirtumas 
nuo anos padėties, kuri sekė po Napoleono 
eros. z\nais laikais taikos sutartis buvo jau 
pasirašyta, reakciniai Europos monarchai tarp 
savęs sutarė, o savo sutarimus ir „šventai“ ir 
griežtai vykdė. Tam nepritarė tik D. Britanija 
ir US (ji izoliavosi ir paskelbė net „Monroe“ 
doktriną). Šiandien nenugalėtojų tarpe

sutarimo nėra:
nepasirašyta dar ir taikos sutartis, valstybių 
sienos dar nepravestos. Šiandien, kaip ir anais 
laikais, teisingumo ir teisėtumo pusėje atsisto
jo vėl tie patys anglai ii- amerikiečiai, tik su 
tuo skirtumu, kad jie nebepasilieka pasyvūs, 
nebepasilieka išdidžioje izoliacijoje, bet

aktyviai ir kietai
siekia teisingos ir patvarias taikos. Tiesa, toks 
kietumas ir aiškumas demokratiškoje anglo
saksų pusėje atsirado ne iš karto po karo. Jis 
brendo, pamažu. Jis buvo pradėtas brandinti 
JTO Saugumo Tarybos posėdžiuose ir didžių
jų valstybių užsienių reikalų ministerių kon
ferencijose (Londone, Maskvoje ir dabar Pa
ryžiuje). Vakarų demokratai ėjo labai atsar
giai ir, palyginti, pamažu. Per tuos posėdžius 
ir konferencijas buvo pagrindinai išstudijuoti 
rytų siekimai, jų taktika ir priemonės. Sitų 
„studijų“ paskutinis „semestras“, atrodo, buvo

Paryžiaus užsienio reikalų ministerių ;
konferencija,

o birželio 15 dieną yra paskirtas „egzaminas“. 
(Nauja konferencija arba, teisingiau sakantį 
iširusios konferencijos tąsa). Dabar abi pusės 
pasiėmė sau porą savaičių laiko pasiruošti 
tiems „egzaminams“. Taigi, jei, iš vienos pu
sės, Paryžiaus konferencija ir nieko konkre
taus nedavė, tai, antra vertus, ji davė labai 
daug. Čia aiškiai atsistojo du partneriai vie
nas prieš kitą. Vakarai ir rytai. Ir dar vienas 
dalykas. Prie vakarų aiškiai pasviro Pran
cūzija (nusigandusi ir vokiečių ir komunistų). 

Žinoma, Prancūzija gali ir vėl suvyruoti (rin-

giesmę „Ateik dvasia švenčiausia“, jis, lyg iš 
sapno nubudęs, pakėlė galvą. Kurį laiką ati
džiai klausėsi, paskui tyliai prisijungė prie 
pripildžiusių bažnyčią giesmės garsų. Ir, tar
tum giesmės iššaukta, šventa mintis pripildė 
jo širdį, kuri netrukus išsiliejo karšta malda. 
Vaikišku atsidavimu jis meldė grąžinti jam 
nežinia kur dingusį tėvą, namus ir, gal būt, 
berželius. Nė jis pats nebūtų galėjęs prisi
minti, ko meldė jo vaikiška širdis.

Iš bažnyčios jis išėjo nusiraminęs ir susti
prėjęs, o likusią dienos dalį, iki koncerto, nors 
ir plepėjo su draugais, bet išliko jautriai rim
tas, tartum per dieną būtų užaugęs vyru.

Draugai pasakojo apie būsimą vakarą, gy
rėsi jame dalyvausią deklamacijomis, progra
mai paįvarinti, ir užjautė nebuvus programą 
sudarant.

— Tave būtų taip pat pakvietę, tikrai. 
Taip maža yra pas mus mokančių dekla
muoti. O ar tu esi kada nors deklamavęs? — 
klausinėjo vienas.

— Ne kartą, — prisipažino Stepukas. Jo 
balse skambėjo - noras rytą šnabždėtus eilė
raščius pakartoti garsiai visiems.

— Matai, gaila, nebuvai. O ar dabar kokį 
moki?

— Moku, net keletą. Kur užmirši apie 
Sekmines!

— O mes ne apie Sekmines — patrijotiš- 
kus. Dabar tokių reikia. Bet galėtum ir apie 
Sekmines. Gal pabandyk, vietoj Kamaraus- 
kiuko. Jis taip bijo. Ir nemoka visai. Vepena, 
kaip meklys. Tikrai iš jo nieko neišeis. Tik 
kad kam, todėl jį paėmė. Jei nori, aš pakal
bėsiu su programos vedėju, — siūlė draugas.

Stepukas tylėjo. Nors ir labai norėjosi, 
bet gėdinosi išsiduoti norįs.

— Tvarka! Kamarauskiukas tik džiaugsis, 
— drąsino draugas. — Ir vedėjas bus paten
kintas. Pamatysi.

Draugas nemelavo. Stepuko dalyvavimas 
buvo priimtas su džiaugsmu, juo labiau, kai 
jis pasisakė .deklamuosiąs Sekminių eilėraštį.

Vakare, chorui dainuojant, Stepukas visą 
laiką šnabždėjo eilėraštį apie berželį, steng
damasis gerai prisiminti, gražiai padekla
muoti. Artėjant jo išėjimui, širdis lengvai vir
pėjo, darėsi nerami, bet eilėraštis stovėjo lū

pose pasiruošęs išskristi. Juo dažniau jis jį 
kartojo, juo švelniau eilėraštis slydo lūpomis, 
tačiau ne tolyn, bet gilyn į širdį, ją graudin
damas, užliedamas' rytine nuotaika. Ir kai 
pranešėjas paskelbė jo išėjimą, Stepukas net 
nustebo, kad baimės jausmas buvo dingės, tik 
graudumas, susitelkęs gomuryje, sunkino 
žingsnius. Nenusakomų jausmų kupinas nusi
lenkė jis klausytojams. Bet kai reikėjo prasi
žioti, žodžiai įstrigo gerklėje. Daug kartų ty
liai šnabždėti žodžiai nenorėjo patrukti gar
siai. Švelnūs ir virpą, tyliai jie nuskrido per 
salę:

Vai tu berže, berželi baltasai, 
Kaip svyruojasi tau be manęs? 
Salti vėjai rankas tau ištąsė — 
Ar atželsi per šias Sekmines?

Su kiekviena eilute jo balsas vis labiau 
virpėjo, švelnėjo ir trukčiojo. Sekantį posmą 
jis jau pradėjo kukčiodamas:

Du jaunuoliai mes augom abudu...
Iškukčiojo vieną eilutę ir paspringo ašaro

mis. Pastovėjo, nusibraukė ranka ašaras ir 
sukvaišęs bei 'susigėdęs pabėgo nuo scenos. 
Jei būtų galėjęs pakelti akis į klausytojus, 
būtų pamatęs ne vieną taip pat šluostantį 
akis, bet gėda jį išvijo iš salės.

Apglušęs iš gėdos, Stepukas vos bepajėgė 
dviratį minti. Gėda jam išdžiovino ašaras, bet 
temdė akis ir slėgė nepakeliamu svoriu pe
čius. Visas liūdesys, visa poezija išgaravo, 
vien tik gėda degino jį. Artėjant prie namų 
jam rodėsi, kad ne tik motina, bet ir visas 
kaimas jau žino apie jo nepasisekimą. Galvos 
nepakeldamas suėmė jis už durų rankenos. 
Ir tuo metu į nosį dūrė taip pažįstamas, pa
siilgstąs kvapas. Jis stabtelėjo ir, net krūpte
lėjęs, apsižvalgė — čia pat, sprindžio atstume, 
virš durų užkišta žaliavo beržo šaka. Netikė
damas savo akimis, Stepukas nedrąsiai ją pa
čiupinėjo. Beržas! Tada jis metėsi pro duris. 
Vos tik jas atplėšęs sustojo — beržo šakelėmis 
iškaišyto kambario viduryje, šypsodamasis 
stovėjo tėvas. Praėjo valandėlė, kol Stepukas 
atsigavo ir puolė prie jo. Ašaros jau net sro
vele pasipylė.-

— Matai, Stepuk, ir tėvelis pas mus ir 
berželiai. . — pro ašaras šypsojosi motina.

— Tėvelis iš toli parvežė. Su mašina, — 
pasididžiuodamas aiškino Viadukas.

— Bet ko tu dabar verki,^Stepuk? — glos
tydamas jo galvą klausė tėvas, o jo paties 
akyse blizgėjo lašai.' — Dieve, tu mano, aša
ros, kaip pupos ...

Susirado
Žiema dar laikė apkabinusi savo glėbyje že

mę ir nuo jos pabučiavimo blizgėjo saulėje 
tūkstančiai mažyčių žemčiūgų.

Likimas atbloškė Antaną į jam visai sveti
mą miestą ir jis iš lėto ėjo nepažįstamomis 
miesto gatvėmis. Šalia vieno raudonų plytų na
mo, darželio kertėje, prieš saulutę jau brinko 
žalsvi alyvų krūmo pumpurai. Ore jautėsi pa
vasariška nuotaika šiame mieste tarp kalnų. 
Gatvėse, saulėje lakstė vaikai ir linksmai krykš
tavo. Ir vaikai jautė artėjantį iš už anapus 
kalnų pavasarį. Antanas, eidamas gatve, žval
gėsi į žaidžiančius vaikus. Jam buvo gražu žiū
rėti, kaip vaikai nerūpestingai juokėsi, krykšta
vo, nejausdami tos visos tamsios nežinios, ka
bančios ties mūsų visų galvomis. .

— Juk ir aš turėjau žmoną, kūdikį, — mąs
tė jis eidamas. — Aliutė jau dabar turėtų būti 
paaugusi, — mąstė jis ir atidžiau žvalgėsi į gat
vėje lakstančius vaikus.

— Ji dabar turėtų būti jau tokia, kaip ana 
tamsiaplaukė mergaitė. Tik ji turėjo geltonus, 
lino spalvos plaukus ir mėlynas akis. Įdomu, 
kur jos dabar abi yra... — atsiduso jis.

— Ir kam aš tada važiavau pas brolį! Juk 
Onutė taip manęs tuomet nenorėjo leisti. Net 
susibarėm, — verpė jis toliau prisiminimų siū
lą. — Aš — važiuoti pas brolį pasienin, o ji — 
nevažiuok ir nevažiuok. Ėmiau tuomet, kvai
lys, ir išvažiavau. Tiesiai vilkui į nasrus. Rud- 
marškiniai gaudė vyrus ir jaunesniąsias moteris 
apkasams kasti. Pakliuvau. Paskum nebepalei
do, o pabėgti nebuvo kaip, nes grąsino sušau
dysią visą šeimą, kadangi tasai, kas bėgs, neno
rės prisidėti prie kovos laimėjimo ir bus laiko
masIšdaviku.

— Onut, Onut, verčiau būčiau tada Tavęs 
paklausęs ir niekur nevažiavęs, — dar kartą gi

Stepukas pažvelgė į beržo šakeles ir šyp
sodamasis atsisuko į tėvą:

— Kaip sula... z
Dabar visi garsiai susijuokė ir pajuto Sek

mines kambaryje.
Tiubingenas, 20, 5. 46.

liai atsiduso Antanas, žingsniuodamas toliau 
nežinomo miesto gatvėmis.

Mažame, siaurame kambarėlyje, turinčiame 
vos vieną mažutį langą, pasienyje stovėjo lova, r 
šalia jos mažutis staliukas ir kėdė. Kampe bu
vo pastatyta medinė dėžutė ir po lova pakištas 
didelis, apsitrynęs lagaminas.

Švariai, bet vargingai paklotoje lovoje gu
lėjo dar jauna, bet labai išblyškusi moteris. 
Lūpos jos buvo mėlyųos, o po akimis juodavo 
dideli ratai. Ji, pasukusi galvą, žiūrėjo pro 
langutį į mažą kraštelį žydro dangaus ir jos 
akys buvo susimąsčiusios, gilios, lyg Baltijos 
jūra tylią birželio naktį. Tik moters krūtinė 
sunkiai kilnojos ir jos alsavimas buvo šniokš
čiantis, lyg jūra tamsią rudens naktį: švilpė ir 
virė.

Taip tyliai gulėdama ji ilgai žiūrėjo pro 
langą. Jos lūpos buvo pravertos ir susproginė
jusios. Paskui, po geros valandos, ji pakėlė 
galva nuo pagalvio ir parėmė ant rankos.

— Aliute, — šuktelėjo po valandėlės, bet į 
jos šaukimą niekas neatsiliepė.

— Vaikas palieka vaiku, — kalbėjo pati su 
savimi ligonė. — Ji gi sėdėjo čia pat prie mano 
lovos, skaitė iš „Gintaro kregždutės“, ir mano 
užmigta. Štai, ir knyga ant staliuko padėta. 
Pastebėjusi, matyt, kad aš užmigau, padėjo 
knygą ir išslinko laukan. Na, jos dabar dienos. 
Dar ji mažai ką supranta ir jaučia apie mane 
slegiančius rūpesčius. Paklausk kada apie tė
velį, apsiverks jį atsiminusi ir vėl visa greit 
užmiršta ir sau linksmai čiauška, — kalbėjo 
tyliai pati su savim ligonė, norėdama užslopinti 
slegiančią ir nepakenčiamą tylą.

Valandėlę gulėjo ji ramiai užmerkusi akis. 
Paskui vėl. neramiai pakėlė galvą ir pradėjo
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kimai vėl prieš akis), bet, kaip praeitis rodo, 
ji pasiblaškiusi, pasvyravusi vėl ir vėl grįžta 
prie anglo-saksų. Be jų, jos likimas nebuvo 
ir nebus nei saugus nei užtikrintas (Vokietijos 
baimį!).

Savaime suprantama, kad niekas negali ti
krai atspėti,

ką darys vakarai birželio 15 d., 
bet gi jau dabar aišku, kad jie dar kartą ban
dys su rytais susitarti. Jeigu tas susitarimas 
būtų tiek pat „sėkmingas“, kaip iki šiol, tai 
gali pasirodyti (spauda jau. atsargiai apie tai 
užsimena) ir pavojingi vakarų žygiai. Sepera- 
tlnių taikų su nugalėtais priešais pasirašymas. 
Įsteigimas vienos centralinės vokiečių vyriau
sybės visoms trims (anglų, amerikiečių ir 
prancūzų) zonoms. Perkėlimas ginčytinų klau
simų į JTO susirinkimus Žinoma, tai būtų 
rizikingi žygiai, kurių „logiškas" pasėkas nebe 
labai sunku ir numatyti. Tačiau vakarų spau
da gana intensyviai ir atvirai ruošia visuome
nės nuomonę įvairiems galimumams. Pavyz
džiui, Amerikos visiems žinomas žurnalistas 
Lippmanas vėl paskelbė straipsnį, kuriame 
tvirtina, kad nepaisant aplinkybių anglai ir 
rusai laiko dar ir dabar vokiečius stipriausia 
tauta Europos kontinente ir varžosi dėl įtakos 
vokiečių tautai O „Daily Mail“ vėl gi visai 
atvirai lygina dabartinę rytų poziciją su prieš 
karą buvusia Reicho pocicija. Ir dar prideda: 
Hitleris nebūtų rizikavęs pradėti karą, jei D. 
Britanija ir US savo laiku būtų jam visai aiš
kiai, nedviprasmiškai pasakiusios, ką jos apie 
jį galvoja ir ką jos darys, jei Hitleris sieks 
įgyvendinti savo planus. Jis kaltina anglus ir 
amerikiečius, kad jie „suklaidino" Hitlerį sa
vo perdaug švelnia politika. Todėl jis siūlo 
daryti viską, kad būtų tokios „klaidos“ iš
vengta rytuose.

Ką Sovietai atsakys?
| tokius samprotavimus ir „patarimus" atspėti 
taip pat nebe sunku. Iš esmės atsisakyti nuo 
savo užsienių politileos ekspansijos jie nega
lės. Rusų masės, užhipnotizuotos dideliais So
vietų karo laimėjimais, tokio atsisakymo ne
suprastų ir „neatleistų". Rusų tauta, sudėjusi 
tokias milžiniškas aukas šitame kare laukia 
gerbūvio, laukia pažadėtojo rojaus. Tas lau
kimas galėtų būti Ir lengvesnis ir labiau pa
teisintas, jei nauji užsienio politikos laimėji
mai, jei naujos gerbūvio perspektyvos būtų 
liaudžiai patiektos apčiuopiamoje artumoje. 
Todėl Sovietai gali daryti dar įvairių vingių, 
gali eiti į įvairius, laikinus kompromisus (pa
kartoti Irano spektaklį), bet esminis „egzami
nas" turės įvykti. Jis greičiausia įvyks tada, 
kai yiena iš suinteresuotų pusių turės pakan
kamai svarių argumentų... O tada reikia ti
kėtis nebebus padarytos tos klaidos, kurios 
niekais pavertė Napoleono palikimo sutvar
kymą.

Kodėl ji atsakė „Ne“?

Padėka
Dilingeno L.T.B. Komitetai ir visuomenei 

širdingai dėkojame už nuoširdų priėmimą ir 
mūsų sunkių kelių supratimą.

Augsburgo Lietuvių Dramos Teatras

klausytis. Tyloje, pro pravirą langelį aiškiai 
išgirdo lėktuvų ūžesį ir jos širdis sudrebėjo. 
Visomis jėgomis įsikibo į lovą ir, prikišusi vei
dą prie atviro langučio, suriko iš visų jėgų:

— Aliut, Aliut!
Ir jėgų netekusi pargriuvo atgal ant mažo, 

•lauro pagalvėlio.
Lėktuvų ūžesys priartėjo ir pagarsėjo. Stai

ga pasigirdo patrankėlių šūviai. Apačioj pra
dėjo rėkauti ir lakstyti šeimininkų šeima.

Ligonė gulėjo blaškydamas!, širdis smarkiai 
plakė. Apačioj nutratėjo šūvių salvė, subildėjo 
durys, lėktuvas nuūžė visai pro namo stogą. 
Uždususi, išsigandusi, įvirto kambarėliu Aliutė.

— Tik tik pabėgau, mamyte. Lauke, visai 
šalia manęs nuūžė kulipkos ir įsmigo į žemę. 
Net dulkės surūko, bet aš suskubau užbėgti už 
namo ir pro duris vidun.

— Aliute, vaikeli, nelakstyk lauke, kai tik 
lėktuvus išgirsi, gali tave sužeisti. Tada aš ne
beturėsiu, nė kas man vandens paduotų, — kal
bėjo ligonė, tankiai alsuodama.

Mergaitė priėjo prie motinos lovos, priglau
dė įkaitusį veidelį prie motinos skruosto ir savo 
šiltomis, drėgnomis rankomis glostė šaltą, it le
das, motinos^ ranką.

Saulė nusėdo už dangaus horizonte bestūk- 
sinčių kalnų. Paskutiniai jos spinduliai pabu
čiavo vaškinį ligonės veidą ir žiūrėjo į stings
tančias akis. Viena jos ranka gulėjo ant mer
gaitės galvos, paremtos į lovos briauną. Mer
gaitė miegojo, atsiklaupusi pas lovą ir padėjusi 
galvutę ant pagalvėlio krašto. Ji ilgai kalbėjo 
apie tėvelį, apie tai, kaip bus gera, kai tėvelis 
ras jiedvi ir kai visi grįš į namus, į tėviškę: 
kalbėjo apie tai, kaip bus gera, kai po grįčios 
langais jiedvi vėl sės gėles, darys eželes ir jų 
kraštus apsės rūtelėmis. Ilgai plepėjo mergaitė, 
o jos'galvelė nuo nuovargio sviro vis labiau ir 
labiau ir pagalios nuvargusios blakstienos užsi
merkė, lygus, vienodas kvėpavimas susimaišė 
su vis sunkėjančių ir nutrūkstančiu ligonės 
šniokštimu.

Su paskutiniais besileidžiančios saulės spin
duliais užgeso amžinai ir liūdnas ligonės žvilgs
nis. Nors atviros akys buvo plačiai išplėstos, 
bet jos matė jau kitą, gražesnį, kilnesnį pasaulį.

Gegužės 5 dieną prancūzų tauta buvo pa
kviesta referendumo ke'liu atsakyti J klausi
mą: „Ar aprobuojate naują konstituciją? At
sakykite: taip ar ne." Klausimas labai aiškus 
ir paprastas, bet atsakymai reiškė labai kom
plikuotus dalykus. Didelio skaičiaus ir dide- 
ifam nustebimui, prancūzų tauta davė atsaky
mą neigiamą: dešimt milijonų balsuotojų pa
sisakė „ne“ ir nugalėjo devynis milijonus 
„taip". Skirtumas tarp „taip“ ir „ne" nėra 
didelis: vos tik vienas milijonas balsų. Bet 
padėtis, kuri susidarė po atsakymo „ne“ ir 
kuri būtų susidariusi po atsakymo „taip“, yra 
labai skirtinga. Ir daugelis, kuriems prieš re
ferendumą terūpėjo atsakymas „taip“, dabar 
po referendumo susirūpinę ieško atsakymo į 
klausimą, kodėl dauguma prancūzų tautos pa
sisakė „ne“. Mes čia ir norime perduoti tų 
susirūpinusiųjų, — o kartu ir tų, kurie pri
klauso prie atsakymo „ne“, — samprotavimus. 
Bet prieš tai reikia susivokti, iš kur ir kaip 
atsirado naujoji — devintoji Prancūzijos kon
stitucija.

Tegul bus žinoma, kad De Gaule nebuvo 
nei rinktas nei kieno nors skirtas. Jis atsirado 
iš to meto, kada teisėtoji Prancūzijos valdžia 
nutarė kapituliuoti ir pasirašinėjo paliaubų 
sutartis. Su Vokietijos pralaimėjimu išnyko 
ir toji teisėtoji nugalėtos Prancūzijos valdžia, 
o jos vietą užėmė gen. De Gaule. Praėjusių 
metų spalių 21 dieną jis referendumu atsi
klausė tautą, ar ji nori turėti naują konsti-

Juozas Rudokas
(Jo mirties metinėms prisiminti)

Pamatau Juoz^ geštapo požemy. Praeida
mas pro mane jis pasako: „Laikykis tvirtai". 
Tada jis jau buvo praėjęs baisių kančių kelią: 
buvo muštas į padus ir kitur, kabojo palubyje, 
buvo prasytas elektriniu prosu ir kitaip kan
kintas. Todėl ir jo pasakymas „laikykis tvir
tai“ buvo jo paties jau išgyventas. Per visus 
tuos tardymus ir kankinimus, jo lūpos teiš
tardavo: „nekaltas", „nežinau“. Tame geštapo 
požemy Juozas buvo išlaikytas per mėnesį. 
Be visų tų tardomųjų kąnklnimų, jis buvo 
kankinamas ir kitokiais būdais. Daugumai 
suimtųjų namiškiai galėjo atnešti papildomo 
maisto, Juozui tas griežčiausiai buvo drau
džiama. Jis buvo uždarytas celėje prieš sar
gybos viršininko stalą ir išjungta elektros 
šviesa. Kiti neturėjo dienos šviesos, o Juozas 
neturėjo jokios šviesos. Tačiau jokie kanki
nimai, jokie spaudimai jo nepalaužė. Juozas 
saugojo savo ir kitų pogrindžio darbo pąslap- 
tis ir jas išsaugojo nuo geštapo šventai. Prieš 
visas baisiausias jų kankinimo priemones jis 
buvo kietas ir nepalaužiamas. Jis kentė, au
kojosi, kad išsaugotų kitus, kurie tęstų tą pa
čią kovą prieš nacius dėl Lietuvos Nepriklau
somybės.

Ten nesiekė lėktuvą motorą ūžimas, nei šiur
pus patrankėlią tratėjimas, nei baisūs bombą 
sprogimai. Jos sunki, stingstanti ranka gulėjo 
ant miegančios mergaitės galvelės, tarytum, mi
rusioji norėtą ją apginti nuo visą šio pasaulio 
sunkumą, baisumą ir vargą.

Antanas žingsniavo vis tolyn ir tolyn ne
pažįstamo miesto gatvėmis ir staiga pasijuto 
išėjęs miesto pakraštin. Pasuko pirma pasitai
kiusia gatve po kairei ir atsidūrė prieš atvertus 
kapų vartus. Kažkokia jam nesuprantama jėga 
traukė jį užeiti kapuosna. Jis svyravo, bet pas
kui pasisuko į vartus ir pradėjo eiti kapinią 
taku. Abipus tako stovėjo paminklai ir pamin
kliniai kryžiai. Antanas vienur kitur perskaitė 
juose įrašytas pavardes. Jos visos jam buvo 
svetimos, svetimai skambėjo, buvo neįprastos. 
Susimąstęs jis žengė kryžią alėja vis^gilyn ir 
gilyn į kapus, retkarčiais pažvelgdamas tai į 
vieną, tai į kitą užrašą.

Alėja baigės, ir Antanas pasisuko atgal. 
Staiga jo ausis nugirdo vaiko verksmą. Jis at
sisuko ir pradėjo žvalgytis. Pačiame kampo 
patvoryje, ant naujai supiltos smėlio krūvelės 
sukniubusi, susirietusi klūpojo mergaitė ir ver
kė. Antanui sustojo, krūtinėje plakusi širdis.

— Aliutl — sušuko jis ir nepajuto, kaip di
deliais žingsniais atsidūrė prie verkiančios men- 
gaitės.

— Tėtil — sukliko mergaitė nesavu balsu 
ir apsikabino tėvą, prisiglausdama prie jo visu 
savo drebančiu kūneliu.

— Ko tu verki? — paklausė Antanas, vos 
apversdamas burnoj liežuvį.

— Mama ... parodė mergaitė purvina ran
kele motinos kapą. Ir Antanas sukniubo.

Tėvo ir dukters ašaros lašėjo ant žmonos 
kapo, kuris juos abu gyvenime vėl suvedė. Mo
tinos. meilė siekė net už anapus kapo, anapus 
mirties ribą ir atvedė vyrą nežinomais keliais 
į nepažįstamą miestą, pas jo žmonos kapą ir 
prie kapo atvedė našlaitę dukrelę, kad sugrą
žintą našlaitei svetimoje padangėje, tarp sveti
mą žmonią jos vienintėlį globėją tėvą.

Du gyvenimo išblaškyti našlaičiai susirado 
vienas kitą ant likimo kelio, prie juos abu my
linčios moters kapo.

(Mūsų korespondento Paryžiuje)

tuciją arba nori ir toliau gyventi 1875 metų 
konstitucinių įstatymų pagrindais. Kraštas 
pasisakė už tai, kad nebenori senos konsti
tucijos, ir išrinko Steigiamąjį Seimą naujai 
konstitucijai paruošti. Jam davė septinis mė
nesius laiko ir atskiru įstatymu nustatė jo 
santykius su vykdomąja valdžia. Trys mėne
siai praėjo, kol Steigiamasis Seimas susitvar
kė su vyriausybe, su komisijomis ir partijomis. 
Per likusius keturis mėnesius suspėjo paruošti 
naują konstituciją, bendradarbiaujant socia
listams, komunistams ir krikščionims demo
kratams. Jau reikėjo ją balsuoti seime, kai 
staiga paaiškėjo, kad tie trys ponai negali su
sitarti dėl kelių labai svarbių konstitucinių 
dėsnių. Prasidėjo ilgos sunkios, net viešai ve
damos derybos... Bet nusileisti nė vienas ne
norėjo, visi savimi pilnai pasitikėjo, ir „triju
lė konstitucijai paruošti“ subirėjo: krikščionys 
demokratai pasitraukė iš komisijos ir kartu 
su visa opozicija pabalsavo prieš naujos kon
stitucijos projektą. Jis vis dėlto Steigiamame 
Seime buvo priimtas su 60-ties balsų daugu
ma: priimtas socialistų ir komunistų balsais. 
Žinant, kad 1875 metų konstitucija buvo pri
imta tik vieno balso dauguma, atrodė, kad 
naujoji konstitucija su 60-ties balsų datfguma 
bus tvirta ir galės išsilaikyti amžius...

„Konstitucija su pančiais“
Bet De Gaule patarėjas, senas vilkas, bu

vęs senato pirmininkas Jeanneney, ruošdamas

Mes vežami. Geštapo mašina rieda pasku
tiniu Lietuvos žemės metru. Keliolika žiaurių 
SD vyrų, ginkluotų mašinpistolėmis, lydi mus. 
Juozo skruostu nurieda kelios didelės ašaros. 
Jis sukanda dantis, kiečiau suspaudžia lūpas, 
ir jo šviesios akys pasisuka Suvalkijos link. 
Jis kietai laikėsi sadistų kankinamas, tačiau 
buvo labai jautrus ir prisirišęs prie savo že
mės ir ašaromis aplaistė paskutinę jos pėdą.

Po visų tų kankinimų Juozas atsigauti ne
begalėjo. Sėdint Insterburgo kalėjime, jis su
darinėja planą bėgimui ir milžinu jaučiasi 
dvasioje, tačiau jo veidas vis daugiau ir dau
giau išblykšta. Be to, ir čia, kalėjime, geštapo 
akis jo nepaleidžia, ir čia jis daugiau muša
mas, negu kuris kitas. Tą rytą, kada mes tu
rėjom būti vežami Vokietijos gilumon, Juozas 
atsikėlė nusiminęs. Jis pasakė jaučiąs, kad 
grįžti atgal į Lietuvą jam nebeteks. Keliavom 
— Karaliaučius, Alenšteinas, Soldau, Tomau, 
Pozen, Landsberg. Landsberge mes patekom 
į baisiąją L G. Farben komandą. Darbas nepa
prastai sunkus, o maisto maža. Čia Juozo jė
gos pradeda visai išsekti. Prakiūra kojos, pra
kiūra pečiai nuo geležies nešimo. Žaizdos ne- 
gija. Atsiranda votys, baisios votys, jos pra
kiūra arba jas praplauna vyresnysis kalėjimo 
sargas. Juozas kiauras ir žaizdotas vistiek 
varomas į darbą. Pagalbos jokios. Vienintėlė 
ir labiausiai reikalinga pagalba galėtų būti 
maistas, kurio nėra ir kuris vis dar mažina
mas. Išsigelbėjimo nebėra. Bet Juozas vis 
svajoja apie gražią demokratinę Lietuvą, apie 
jos atstatymą. O jeigu jis ir nebesugrįžtų, tai 
lai kiti nors jos sulaukia.

Ir vėl prasideda sunki kelionė — Lands
berg— Berlin — Bayreuth. Jo išvargusiam ir 
žaizdotam kūnui prie tokios menkos aprangos 
vasario meno yra nepakeliamas. Keliolika die
nų vežami šlapiame baidoke ir šaltame preki
niame vagone, gaudami maistą -kartais į tre
čią dieną ir to paties labai mažai. Pasiekiamas 
Bayreuth. Nors Juozas visai silpnas, visfiek 
varomas kartu su kitais į darbą. Mes visi jau
čiam ir žinom, kad amerikiečiai čia pat Juo
zas irgi sukaupia visas jėgas, kad tik išsilai
kytų iki išvadavimo. Išvadavimas ateina. Mes 
visi su didžiausiu džiaugsmu jį sutinkam. Juo
zas taip pat džiaugiasi, tik jo akys atrodo kaž
kaip išblėsusios, be jokio gyvumo. Amerikie
tis gydytojas patikrina sveikatą. Blogai, šau
kiamas gydytojų konsiliumas. Juozas'išveža
mas į.sanatoriją. Ten pagulėjęs- porą savaičių 
1945 m. gegužės 20 d. miršta. Jo iškankintą 
ir išbadėjusį organizmą pakirto džiova.

Rudokas Juozas buvo vienas iš didžiųjų 
Lietuvos laisvės kovotojų. Gestapas jį buvo 
suėmęs kelis kartus, kur jo tardymas niekada 
neapsieidavo be žiaurių kankinimų. Jis buvo 
priverstas pasirašyti pasižadėjimą, kad nebe
dirbs pogrindy ir visai pasitrauks iš politinio 
gyvenimo. Tačiau vos tik prasiverdavo gešta
po durys, vos tik jis atsirasdavo už jų, tada 
dar su didesniu įniršimu mesdavosi į darbą 
prieš okupantus. Per abi okupacijas jis kovo
jo su okupantais, pamiršdamas save. Jo tiks
las buvo Nepriklausoma Lietuva. Jis jai sky
rė dienas ir po sunkaus darbo nemigo naktis, 
kad tik daugiau prisidėtų prie jos atstatymo.

Jis buvo labai kietas sau ir labai jautrus 
kitiems. Stengėsi ir padėjo patekusiems į ge
štapo nagus ir jų šeimoms, organizuodamas ir 
siųsdamas maistą ar kitaip. Deja, jo nelaimėje, 
kada jis pats kovojo dėl savo gyvybės su bado 
ir šalčio šmėkla, pagalbos nebuvo iš niekur.

Rudoko Juozo nešimą jaučia ir jaus lietu
viai, dirbdami Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo darbą. Povilas Zičkus

1945 metų spalių 21 d. įstatymą, numatė, kad 
tokių triukų galės būti, ir įtraukė nuostatą, 
kad Steigiamojo Seimo priimth- konstitucija 
turi būti dar tautos aprobuota referendumo 
keliu. Socialistai su tuo dalyku sutiko, bet 
komunistai buvo Juo nepatenkinti ir balsavo 
prieš, bet pasiliko mažumoje. Taigi, dabar ir 
reikėjo atsiklausti tautą, ar ji priima naują 
konstituciją tokią, kokią ją sudarė socialistai 
su komunistais ir kokią jie primetė Steigia
mojo Seimo mažumai. Mažuma (249 atstovai) 
pareiškė seimo daugumai (309 atstovams), kad 
ji kvies tautą atmesti naują konstituciją, kaip 
netinkančią demokratinėms Prancūzijos tra
dicijoms ir kaip labai neišmintingą socialistų- 
komunistų kūrinį. Ilguose ginčuose dėl kon
stitucijos mažuma ją pakrikštijo „konstitucija 
su pančiais", kuriuos nori socialistai ir komu
nistai uždėti prancūzų tautai. Ji esanti ne
demokratiška, nerespublikoniška, nesaugojanti 
žmogaus ir piliečio prigimtinių teisių, vedanti 
stačiai į vienos partijos ar daugumos dikta
tūrą ir siekianti primesti prancūzų tautai so
vietinio ar fašistinio pavyzdžio rėžimą. Dau
gumos atsakymas buvo taip gi labai status: 
naujoji konstitucija esanti socialinė, pritai
kinta naujiems reikalavimams, suderinta su 
demokratijos principais, esanti sveika, gera ir 
naudinga Prancūzijos ateičiai. Su tokiais „ne
kintamais" nusistatymais ir išsiskrstė Steigia
mojo Seimo dauguma ir mažuma, pasiryžusios 
gegužės 5 dienos kovai. Tuoj kraštas apsikli- 
javo plakatais iki paskutinės dienos, ir sunku 
buvo pasakyti, kas nulems taip neaiškai be- 
sisiūbuojančias svarstykles. „Jei norite ko
munistų diktatūros, balsuokite „Taip“. — 
Jei nebenorite laisvės, balsuokite irgi „taip“. 
— Jei nebenorite turėti nei savo turto nei 
Respublikos, nei moralės, nei ramybės — 
galite balsuoti „taip“. — Balsuokite už naują 
konstituciją, jei norite pančių.“ Į tuos obal- 
siuš atsakinėjo greta iškabinti kiti šūkiai: „Ti
krieji demokratai balsuoja taip.“ — Naujoji 
konstitucija atneš teisingumą, sunaikins’ reak
ciją ir išves Prancūziją į naudingą kelią. — 
Kas balsuoja „taip“, tas balsuoja prieš kapi- , 
talizmą, prieš trustus, darbininkų išnaudoji
mą, už greitą reakcionierių išvalymą ir prieš 
fašizmą.“

Kaip matote, atsakymai „taip“ ir „ne" lietė 
ne tiek naujos konstitucijos priėmimą, kiek 
pagrindinį Prancūzijos apsisprendimą, ar ji 
nori turėti demokratinį parlamentarinį rėži
mą su visomis žmogaus teisėmis ir kultūrin
gos valstybės tradicijomis ar yra pasiryžusi 
nueiti naujos ir su daugeliu nežinomybių pri
pildytos socialinės, ūkinės ir politinės santvar
kos keliais.

„Laisvė, Lygybė, Brolybė...“
Iš aštuonių tik trijose konstitucijose Pran

cūzija turi įrašiusi šiuos tris labai taurius ir 
daug reiškiančius žodžius: laisvė, lygybė, bro
lybė . Visų tų trijų konstitucijų dienos buvo 
labai trumpos: viena iš jų išsilaikė tik dveji* 
metus, o kitos ištvėrė šiaip taip po ketvertą 
metų. Tiesa, šalia tų trijų žodžių jos turėjo 
dar ir kitų gerų dalykų: 1793 metų konstituci
joje buvo dar įrašyta teisė (ir šventa teisė) 
kiekvienam piliečiui sukilti, kai valdžia ne
vykdo konstitucijos, o taip pat ir teisė (niekua 
nepakeičiama) turėti nuosavybę ir jaustis sau
giai. 1795 metų konstitucijoje randame dar 
šalia laisvės, lygybės ir brolybės tokį gana 
gerą sakinį: „Niekas negali būti geru pilie
čiu, jei jis nėra geras sūnus, geras tėvas, geras 
brolis, geras draugas ir geras vyras bei gera 
žmona.“ 1848 metų konstitucijoje prie laisvės, 
lygybės ir brolybės pridėta dar „šeima, dar
bas, nuosavybė ir višoji tvarka". Naujosios 
konstitucijos projektas sakosi pasiliekąs išti
kimas visų tų trijų konstitucijų čia ką tik 
suminėtiems dėsniams ir Žmogaus bet Pilie
čio Teisių Deklaracijos (1789 metų) princi
pams. Pačią deklaraciją jis pakeičia nauja 
„Žmogaus Teisių Deklaracija“, kurioje yra 
daug gerų ir sveikai suprastų dalykų, bet ku
rioje nebėra nuosavybės „šventos teisės“. Nuo
savybė čia tampa socialinio naudingumo da
lyku, kurį galima aiškinti, kaip kam patinka. 
Į šį tašką ir mušo visi naujosios konstitucijos 
priešininkai, aiškindami, kad komunistai nori 
per šią skylutę prakišti turtų nusavinimo įsta
tymus.

Senas ir visuose kraštuose priimtas tikro 
demokratinio valdymosi dėsnis reikalauja, kad 
vyriausybė, teismas ir seimas vienas nuo kito 
nepriklausytų... Gi Prancūzijos devintosios 
konstitucijos projektas, galima sakyti, su
jungė visus tuos tris dalykus į vieną — į sei
mą ir jį padarė diktatoriumi, nuo kurio viskas 
ir visi priklauso.. O kadangi pats seimas pri
klauso nuo daugumos, tad ir visos kitos val
džios (vyriausybė ir teismas) taip gi priklauso- 
nuo daugumos... O kadangi daugumą sudaro 
partijos, tai pagaliau viskas priklhuso nuo 
partijų. Ir jei vieną dieną kuri partija seime 
turės daugumą, tai viskas priklausys nuo jos 
vienos. Jei ji bus demokratiškai nusiteikusiu 
tai elgsis padoriai... Bet įsivaizduokite, kad 
vieną dieną daugumą seime turi komunistų' 
partija, kas tada atsitikti gali ir kas tikriausia 
atsitiks? Pasiremdama daugumos teise, toji 
partija viešpataus taip, kaip jos „giminės“ 
kad viešpatauja kitur. O kur — jūs žinote' 
gerai. Šioji vieta ir buvo tas punktas, dėl ku-
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X KULTOBINIS GYVENIMAS*
A. a. aušrininkas M. Jankus

(1858. VIII. 7 — 1946. V. 23)

Baisioji karo audra ir didžiosios mūsų tau
tos nelaimės iš Lietuvos, draug su daugybe 
kitų lietuvių, išbloškė ir du žymiuosius mūsų 
aušrininkus: Joną Šliupą ir Martyną Jankų. 
Didžiausias juodviejų troškimas buvo grįžti į 
savo laisvą tėvynę, dėl kurios gerovės ir lais
vės juodu visą gyvenimą dirbo, kovojo ir ken
tėjo. Tačiau senatvės ir skaudžių išgyvenimų 
naštos prislėgtiems jiedviem nebebuvo lemta 
išvysti savo tėvynės laisvės ryto ir grįžti į 
laisvą Lietuvą. Jonas Šliupas mirė 1944 m. 
gruodžio mėn. Berlyne, o Martynas Jankus 
š. m. gegužės 23 dieną Flensburge, anglų oku
puotoje Vokietijos zonoje, DP lietuvių sto
vykloje.

Martynui Jankui mirus, iš gyvųjų tarpo 
atsiskyrė paskutinis aušrininkas, paskutinis tų 
mūsų veikėjų, kurie sunkiais ir tamsiais slo
giosios caristinės Rusijos prispaudos laikais 
įžiebė mūsų tautai naujo gyvenimo „Aušrą“. 
A. a. Martynas Jankus ryški ir įdomi mūsų 
tautinio atgijimo laikų asmenybė, plataus, 
masto energingas veikėjas savo darbais ir įta
ka nusipelnęs garbingą Mažosios Lietuvos Pa- 
triarko vardą.

Martynas Jankus stojo į darbą sunkiais 
mūsų tautai laikais. Viena Lietuvos dalis bu
vo pavergta rusų, o antroji mažesnioji vokie
čių. Ir rusiškasis ir vokiškasis imperializmas 
siekia lietuvius kuo greičiausiai ištautinti. Šis 
mūsų tautai pragaištingas darbas daugiausia 
buvo dirbamas per valdžios įstaigas ir mo
kyklas. Rusų valdžia, kad greičiau galėtų su
rusinti lietuvius, 1864 m. jiems uždraudė spau
dą lotyniškomis raidėmis, visos lietuviškos kny
gos turėjo būti spausdinamos rusiškomis rai
dėmis, arba vadinamąja graždanka. Visa lie
tuvių tauta šiam draudimui vieningai ir ener
gingai pasipriešino. Mažojoje, vokiečių pa
vergtoje, Lietuvoje lietuvių kultūriniam vei
kimui sąlygos buvo kiek geresnės Ten buvo 
galima spausdinti knygas ir lotyniškomis rai
dėmis. Be to, Mažoji Lietuva -lietuviškosis 
spaudos lopšys, ugdęs ją nuo XVI amžiaus 
antrosios pusės. Tad, Didžiojoje, rusų paverg
toje,- Lietuvoje uždraudus spaudą, jos spaus
dinimas buvo perkeltas į Mažąją, arba Prūsų, 
Lietuvą.

Rusų ir vokiečių pavergtos Lietuvos liki
mas buvo tragiškas: lietuviai, kaip tauta, bu
vo žiauriai naikinama . ir ilgainiui pasmerkta 
žūti. Lietuvių tautos sąmonė rusiškosios, vo
kiškosios ir, pagaliau, lenkiškosios kultūrfj to
lydžio buvo alinama. Lietuviai, kaip tauta, 
galėjo išlikti ir stiprėti tik gaivindami ir ug
dydami savo tautinę kultūrą. Šios lietuvių 
kultūrinės pastangos pradėjo reikštis XIX 
amžiaus pradžioje ir, juo toliau, juo labiau 
jos stiprėjo. 1883 m. pavasarį Prūsų Lietu
voje sušvitusi „Aušra“ mūsų tautiniame atgi
jime pradėjo lyg ir naują laikotarpį. Savo 
tautos praeities garso, gimtosios kalbos grožio 
ir papročių savitumo iškėlimas lietuviams ro
dė, kad jų esama tautos su savaiminga kul- 1 
tūra, gražia kalba ir garsia praeitimi. Lietu
viai visa tai, kas sava, lietuviška, turi mylėti, 
saugoti, ugdyti ir, reikalui esant, ginti.

„Aušros" iškeltos idėjos lietuvių tautoje, 
ypač jos jaunuomenėje rado atgarsį. „Aušra“ 
ypač veikė idealistiškai nusiteikusius, veikles
nius, kurie gyvenime ieškojo kažko daugiau 
negu duona. Aušrininkų eilėse mes matome 
ir dvidešimt penkerių metų kaimo jaunuolį 
Martyną Jankų. Didelė energija, guvus pro
tas, idealistinis nusiteikimas neleido šiam jau
nuoliui ramiai kaime sėdėti ir vien tik savo 
rūpesčiais ir džiaugsmais gyventi. Jis domisi 
savo vokiečių pavergtų tautiečių likimu, sten
giasi jiems padėti, juos šviesti. Martynas Jan
kus tampa vienu iš veikliausių aušrininkų. 
Nuo 1884 m. Nr. 4 ligi 1885 m. Nr. 8 jis buvo 
atsakingasis „Aušros“ redaktorius — „Už rė- 
dištę atsalto Martinas Jankus, Bitėnai, per 
Lumpėnus“.

„Aušroje“ Martynas Jankus buvo viena iš 
centrinių figūrų. Daugiausia ant jo pečių gulo 
„Aušros“ administracinė našta ir su ja susiję 
piniginiai reikalai. Martynas Jankus „Aušros“ 
redakciniais ir administraciniais reikalais ve
dė plačią korespondenciją, ir dalis jos buvo 
išsaugota ligi nepriklausomos Lietuvos laikų. 
Martyno Jankaus ūkelyje Bitėnuose buto 
„Aušros“ ir kitokių lietuviškų leidinių sandė
lis, iš kurio knygnešių jie buvo gabenami per 
sieną ir slaptai platinami po visą Lietuvą. 
Martyno Jankaus namai Bitėnuose buvo ži
nomi visiems lietuviams, kurie šiokių ar to
kių reikalų turėjo su lietuviškąja spauda.

Martynas Jankus buvo ne tik lietuviškų 
knygų leidėjas bei platintojas, bet ir rašyto
jas, per visą savo gyvenimą jų parašęs apie 
20. Iš „Aušros“ metu išleistų Martyno Jan
kaus knygelių minėtinos Šios:

1) Lietuviškos ir seniausios dainų knyge
lės, 1882 m., 36 psl.

2) Štukaunos dainos, nuo žmonelių iš Kal
nujų apygardos surinktos M. Jankaus, 1884 m., 
16 psl.

3) M. Jankaus Mužikėlis. I laida, 1885 m., 
74 psl.

4) M. Jankaus Žiemos vakaro adynėlė 1885 
m., 140 psL

Martynas Jankus rašinėjo ir „Aušroje". 
Kaip daugumas ano meto mūsų šviesuolių ir 
jis mėgino savo gabumus poezijoje, eilėraš
čiais aprašinėdamas įvairius dalykus. Štai, 
pavyzdžiui, „Aušros“ 1884 m. Nr. 5 ir 6 išspaus
dinta M. Jankaus daina „Trys garsūs kiemai“. 
(Paskolviai, Bitėnai ir Sodėnai.) Senuosius tų 
kaimų laikus taip vaizduoja:

Linksmai jie gyvenę, 
Bandas savo ganė. 
Karių vargai nerūpėjo 
Kuriuos po tam kentėjo. 

Ragu trimitavo, 
Šoko ir dainavo. 

z Graži Lietuvos mergelė 
Kaip lelija, roželė.

Nef „Aušros“ laikais nei vėliau Martynas 
Jankus neparašė nieko tokio, kas jo vardą 
įamžintų mūsų * literatūroje. Tačiau jis savo 
vardą įamžino mūsų tautinės kultūros istori
joje. Anais mūsų tautos tamsiais priespaudos 
laikais Martynas Jankus su savo veikla buvo 
pažangos veiksnys. Jis jautė, ko mūsų tautai 
trūksta, kas jos pažangą trukdo, ir savo veikla 
tas 'mūsų tautinės pažangos kliūtis, kiek galė
damas, šalino.

Didžiojoje Lietuvoje Martyno Jankaus 
vaidmuo daugiausia reiškėsi, kaip lietuviškos 
spaudos gamintojo (leidėjo), Mažojoje, arba 
Prūsų, Lietuvoje jo vaidmuo jau buvo žymiai 
didesnis ir šakotesnis. Čia jis labai plačiai 
veikė ir savo gyvu žodžiu įvairiose organiza
cijose, o ypač Birutės draugijoje. Čia Marty
nas Jankus skelbdavo pažangias idėjas. Nors 
jis pats buvo nedidelio mokslo žmogus, tačiau 
mokslo, švietimo reikšmę suprato ir visur sa
vo tautiečius ragino mokytis ir šviestis. 1885 
m. gruodžio 20 d. Tilžėje, mėnesiniame Biru
tės draugijos susirinkime, savo paskaitoje „Ko 
mums reikia“ Martynas Jankus įrodinėjo, kad 
moksle glūdinti lietuvių stiprybė. Ragino lie
tuvius mokyti ir šviesti savo vaikus gimtąja 
kalba, norvegų pavyzdžiu steigiant kilnojamą- 

Baltijos tautų festivaliui Šongaue 
jpusėjus

Ligi šiol jau ne vienas tūkstantis lietuvių 
yra aplankęs Baltijos tautų festivalį Songaue 
ir susidaręs apie' jį savo nuomonę. Dauguma 
aplankiusiųjų buvo nustebinta atliktu didžiu
liu darbu, kurio vienintėlis tikslas — mūsų 
tautos ir valstybės reprezentacija. Kai kas šį 
tą ir pakritikavo (daugiau iš organizacinės pu
sės) teisingai, ir rengėjai dėl to ir nemano 
teisintis, nes tokiame didžiuliame darbe ne
sklandumų visada vienas kitas gali pasitai
kyti ir pasitaiko, šiame straipsnyje daugiau 
norėsime skaitytojus supažindinti su pačios 
šventės-parodos įrengimu ir eiga.

Šventės rengimo mintį iškėlė vietos UN- 
RRA direktorius p. Whishik prieš pusantro 
mėnesio. Estams ir latviams karštai pritarus, 
lietuviams, kurių čia viso yra per 90 asmenų, 
beliko greitai imtis darbo, kad tinkamai būtų 
galima savo tautą reprezentuoti. Laiko buvo 
nedaug. Tuoj kreiptasi pagalbos į lietuvių 
komitetus ir kolonijas. Atsirado asmenų, ku
rie apsiėmė sunkiausius darbus atlikti, bet 
kaip išvažiavo, tai pasirodė (ilgai jų ieškojus) 
tik po 29 dienų ir... nieko konkretaus nepa
darę. Tada komitetas nusprendė pats tiesio
giniai, kreiptis į reikalingus asmenis ir prašyti 
gelbėti padėtį. Pirmasis atvyko dailininkas 
V. Petravičius, kuris tuoj kreipėsi į savo ko
legas, ir tuoj Šongaue atsirado dailininkai: 
Krasauskas, Vilimas, Dobužinskis, Janušas, Va- 
leška, Rūkštelė, Ratas su gausiu savo padė
jėjų būriu, kurie tuoj kibo į darbą, ir po eilės 
nemiegotų naktų darbas buvo laiku užbaigtas. 
Dail. Petravičius, be bendros priežiūros, tvar
kė grafikos skyrių, dail. Krasauskas — istori
jos (jam padėjo p. p. Leskaitis, Rūkštelė ir 
Valeška). Dail; Janušas dirbo ten, kur tik jis 
buvo labiausiai reikalingas. Dailininkas Do
bužinskis pasigėrėtinai sutvarkė tautodailės 
skyrių. Šiame darbe jam labai daug padėjo 
nenuilstanti ir šiame darbe pasišventusi p. 
Cesnienė (Kemptenas). Savo nuosavų pašto 
ženklų kolekciją, kurioje atvaizduota Lietu
vos istorija nuo 1857 metų, sutvarkė p. Ko- 
ženiauskas (Garmisch-Partenkirchenas). Jury 
komisija buvo sudaryta iš dailininkų: Petra
vičiaus, Vilimo, Valeškos, Dobužinskio ir ko
miteto atstovo — dr. Virkučio. Parodoje iš
statyti šių dailininkų darbai: Petravičiaus, 
Janušo, Varno, Staneikos, Vilimo (taip pat jis 
parodoje nutapė pano-triptiką), Krasausko, 
Jonyno, Rato, Valio, Augustinavičiaus.

Eksponatais prie parodos surengimo dau
giausia prisidėjo: p. Zaunienė-Leskaitienė, Br. 
Kviklys, Kempteno, Eichšteto, Wuerzburgo, 
Augsburgo, Miuncheno, Memingeno apylinkių 
lietuviai. Komitetas yra ypač dėkingas Kemp
teno komitetui (p. Pabedinskui, Tautvilai ir 
red. Surdokui) bei lietuviams, prisidėjusiems

slas mokyklas. Tokios vežime įrengtos mo
kyklos esą turėtų važinėti per lietuvių kaimus.

1886 m. vasario 14 Plaškiuose įvyko mėne
sinis Birutės draugijos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo per ,300 žmonių. Martynas Jankus 
jame kalbėjo aiškindamas, kodėl lietuviai iš
virsta vokiečiais ir lenkais. Ieškodamas lietu
vių ištautėjimo priežasčių, jis smarkiai pakal
tino mūsų praeities „didvyrius“, kuriems gar
bė buvus brangesnė už jų giminę ir šventąją 
kalbą. Be to, jie visai nesirūpinę savo tautie
čių kultūriniais reikalais. Kalbėtojas taip pat 
smerkia savo tautiečius, kad jie negalį išmai
tinti apie „Aušrą“ susibūrusių 20—30 lietuvi
ninkų, kurie dirbą dėl Lietuvos gerovės. Juk 
esą lietuvninkai

„Pilkomis sermėgomis savo žemę aria 
Ir visą vakarinę Europą šeria“.

Matydamas, kaip Prūsų lietuviai smarkiai 
vokietėja, Martynas Jankus su ta mūsų tautos 
pragaištimi įvairiomis priemonėmis kovojo. 
Lietuviškoji spauda ir lietuviškos mokyklos 
ir organizacijos daugiausia galėjo sulaikyti 
Prūsų lietuvius nuo suvokietėjimo. Martyno 
Jankaus veiklą daugiausia reiškėsi lietuviš
kąja spauda ir orgainzacijomis. „Aušros“ me
tu iškilęs į pirmąsias mūsų tautos veikėjų ei
les Martynas Jankus jose išsilaikė savo gy
venimą. Kol galėjo, veikė savo raštais ir gyvu 
žodžiu, o gyvenimo saulėlydyje savo autorite
tu. Savo darbais ir įtaka pelnęs garbingą Ma
žosios Lietuvos Patriarko vardą, jį nesuteptą 
išlaikė ligi grabo lentos. Martyno Jankaus 
būta ryškios ir įdomios asmenybės, ir jai bei 
jos darbams pavaizduoti mūsų kultūros isto
rikų bus skirta ne viena monografija.

Martynas Jankus iškilmingai palaidotas š. 
m. gegužės 28 d. Flensburge. Bažnytinės apei
gas atliko kun. Keleris ir kun. Preikšaitis. 
Kalbas pasakė prof. M Biržiška, Petras Bu
tėnas, Juozas Pronskus ir kiti. A. a. Martyno 
Jankaus palaikai sudeginti krematoriume.

Tikėkime, kad urna su pelenais aušrininko 
ir Mažosios Lietuvos Patriarko Martyno Jan
kaus bus parvežta į Laisvąją Lietuvą ir pa
laidota ant Nemuno kranto Rambyno kalne, 
kurį išvysti dar velionis svajojo ir mirties pa
tale gulėdamas. A. Merkelis 

ir parėmusiems šventę, ir buv. Memingeno 
komiteto pirmininkui p. A. Diržiui.

Šių visų asmenų dėka paroda pavyko su
rengti. Joje yra šie skyriai: paveikslų, grafi
kos darbų, tautodailės, istorijos, spaudos ir 
pašto ženklų. Kas nori ją tinkamai įvertinti 
— turi pats aplankyti. Laiko dar yra. Paroda 
atidaryta kasdien nuo 10 iki 12 ir nuo 14 iki 
17 vai.

Greta parodos, vyksta ir meniniai pasiro
dymai — koncertai. Meninę dalį tvarko mu
zikas Jeronimas Kačinskas, jam padeda Kl. 
Praleika. Atidarymo dieną liaudies dainų pa
dainavo Jarošeko vedamas studentų kvarte
tas, kuris publikos buvo labai šiltai sutiktas.

Gegužės 13 d. 15 vai. buvo trijų tautų tau
tiniai šokiai. Lietuviams atstovavo Memin
geno šokėjų grupė, kuri geriausiai ir pasirodė. 
Vakare koncertavo muz. Stepo Sodeikos ve
damas Wisbadeno ansamblis. Programoje — 
„Nemunas žydi“. Kita dieną davė antrą re
pertuarą — „Atsisveikinimas*. Si programa 
buvo pakartota ir gegužės 16 d. Be to, gegu
žės 15 d. ansamblis davė religinės muzikos 
koncertą. Sodeikos ansamblis turėjo didžiau
sią pasisekimą ir po jo pasirodyti kaimynų 
chorams buvo nelabai drąsu. Gegužės 16 d. 
buvo lygiagrečiai ir vietinių pajėgų koncer
tas. Dainavo Songau lietuvių vyrų choras, 
vedamas p. Kl. Praleikos. Be to, gražiai pa
sirodė solistas Ambrazaitis (fleita) ir solistė 
p. Seštakauskienė. Akomponavo J. Kačinskas.

Gegužės 20 d. buvo lietuvių solistų, instru
mentalistų koncertas. Fortepijonu skambino 
p. Mrozinskas, smuiku grojo p. Vasyliūnas, 
čello — p. Saulius. Visi solistai turėjo virš 
programos pagroti „bisui“.

Gegužės 21 d. įvyko antras religinis kon
certas. Šiuokart giedojo Seinfeldo Budriūno 
vedamas choras ir dalyvavo solistai: p. Bič- 
kienė (sopranas), Nomeika (vargonai), Vasy
liūnas (smuikas) ir Saulius (čello).

Gegužės 22" d. įvyko p. Armono vedamo 
mišraus choro bei moterų seksteto ir p. Bu
driūno vedamo mišraus bei vyrų chorų kon
certai. Seinfeldiečiai pašoko ir tautinių šokių. 
P. Armono jaunas choras pasirodė gerai ir 
teikia nemaža vilčių ateičiai. P. Budriūno 
choras dainuoja puikiai ir jis po Wisbadeno 
ansamblio koncerto drąsiai ir tinkamai atsto
vavo lietuviškąją dainą.

Sporto varžybose mūsų Kempteno I ko
manda supylė estus rezultatu 43:14. Po šių 
rungtynių, latviai žaisti atsisakė. Jie žaislą, 
jei lietuviai išstatysią 3-čią komandą.

Stalo teniso varžybų I rate lietuviai pasi
dalijo visas tris pirmąsias vietas: I Braslaus- 
kas, II Garunkštis ir III Paškauskas..

Kai kurios įvairenybės. Per atidarymą ko
miteto pirmininko dr. Virkučio pasakyta kai-

Ę Ben. Rutkūnas 

fiehwai
Dainuojančių girių, smuikelių šalie, 
kas atstos nesvetingoj klajonėj tave? 
Tavo pievos ir rūtų darželiai žali 
iš tolo man dvelkia gaiviąja srove.

Susižeidęs dygiuos ištrėmimo keliuos, 
aš, it beržas, išrautas iš žemės gimtos, 
kankinuos ilgesy — ar guluos, ar keliuos — 
nei aukščiausi kalnai man tavęs ne'užstos.

Vai, girdžiu, tu šaukiesi savųjų vaiką, 
sutrypta ir nualpus tautų vieškely, 
o padangėje tavo tamsu ir klaiku, 
ir pagalbos iš niekur prišaukt negali.

O tikėk, jie sugrįš, tarsi paukščiai, visi 
iš svečių, tolimųjų kraštų — 
it žvaigždė pro miglas patekėsi šviesi, 
vėl laisva ir šventa kelsies tu!

ba išversta ir atspausdinta anglų kalba. Anglų 
kalba yra išversta ir atspausdinta leidinėlis 
„Lietuvos istorija filatelijoje“. Parodos proga 
Augsburge išleista informacinis anglų kalba, 
su 20 iliustracijų leidinys apie Lietuvą, pava
dintas „Lithuania“. Šie visi leidiniai, kaip 
propagandinė medžiaga, dalinami angliškai 
kalbantiems parodos lankytojams.

Taip pat parodoje galima įsigyti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pašto ženklus pavieniui 
ir blokais. Parodos proga leidžiamas specialus 
pašto ženklas, kuris netrukus pasirodys.

Parodai prisiminti yra išleistas žetonėlis, 
papuoštas visų trijų Baltijos tautų spalvomis.

Kultūrinės aktualijos
Stovyklinės bibliotekos

Visi esame išsiilgę lietuviškos knygos. Kur 
jų gauti? Štai klausimas, į kurį, atrodo, te
gali būti tik neigiamas atsakymas. Tačiau taip 
iš tikrųjų nėra. Prie gerų norų ir didelių 
pastangų stovyklose galima sudaryti šiokią 
tokią lietuviškų knygų bibliotekėlę.

Kaip tatai padaryti?
‘Pirmiausia, tarp stovyklos gyventojų rei

kia pravesti vadinamąjį knygų vajų. Iš Lie
tuvos vienas kitas yra atsivežęs po vieną, ke
lias, o kitas ne po keliolika knygų. Žinoma, 
nemažai atsiras ir tokių, kurie savo atsivež
tų knygų nenorės duoti. Tačiau bus ir tokių, 
kurie duos./ Jei mokėsime įtikinti apie reika
lingumą knygas paskolinti, o, jei galima, ir 
paaukoti, tai aukotojų ir skolintojų daugiau 
atsiras. Į stovyklos bibliotekėlę, be suaukotų 
bei suskolintų knygų, būtinai reikėtų įsigyti 
ir jau dabar išleistas knygas, kurių šiuo metu 
jau esama apie keliolika. Bibliotekėlė turėtų 
būti papildyta ir rotatoriumi išspausdintais 
leidiniais. Bibliotekininkas turėtų surašyti tai
sykles, nurodančias kaip bibliotekėlės knygo
mis naudotis.

Bibliotekėlėje esančių knygų turėtų būti 
sudaryti keli sąrašai, kurio vienas turėtų būti 
pasiųstas į Tremtinių Bendruomenės Centro 
Komitetą. Tatai padarius būtų žymiai paleng
vinamas darbas tiems, kurie šiuo metu ką 
nors rašo apie Lietuvą. Jiems prisireikia lite
ratūros. LTB Centro Komitete jie, pavartę 
stovyklinių bibliotekėlių knygų sąrašus, gali
mas dalykas, rastų ne vieną sau reikalingą 
knygą.

Tad šio mūsų kultūriniam gyvenimui ak
tualaus ir svarbaus darbo imkimės nebedels- 
dami.

Mūsų stovyklų kronikos
Šiuo metu kai kurios mūsų stovyklos jau 

mini savo metines sukaktuves. Šios metinės 
sukakties proga pravartu apžvelgti stovyklos 
praeitis ir joje nuveikti darbai. Reikia ma
nyti, kad stovyklų vadovybės tokias stovyklos 
metines apyskaitas ir padarys. Tai būtu lyg 
ir pradžia stovyklos istorijai. Toliau kiekvie
na stovykla turėtų rašyti savo kroniką, šiam 
darbui turėtų būti paskirtas vienas žmogus, 
žinoma, toks, kuris moka ir sugeba rašyti. 
Jis stovyklos kronikoje turėtų atžymėti visus 
.svarbesniuosius stovyklos gyvenimo įvykius, 
pavz., kada stovykla įsikūrė, kas jai vadova
vo, kuomet ir kaip buvo kuriamas stovyklos 
švietimo ir kitokios institucijos, įvairūs kur
sai, meniniai ansambliai, svarbesnieji jų pa
sirodymai, stovyklinė spauda, žymesniųjų 
žmonių į stovyklą atsilankymai, ir 1.1, ir 1.1. 
Prie kronikos turėtų būti prijungiama iškar
pos laikraščių, kuriuose buvo rašoma apie 
stovyklą ir pridedamos foto nuotraukos, jei 
tokių esama. Kaip toki kronika rašyti, čia 
būtų sunku nurodyti, jos rašymas pareis nuo 
rašančiojo talento ir tam darbui atsidėjimo. 
Mes tik norime pabrėžti, kad •‘tokių kronikų 
rašymas yra labai svarbus. Jos duos labai 
daug brangios ir vertingos medžiagos tam, ku
ris ateityje rašys apie lietuvių tremtinių, arba 
DP lietuvių, gyvenimą. O apie tą gyvenimą 
ateityje juk bus parašyta ne viena knyga.

A. Merkelia
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Vytautas KasnėnasNiurnbergo byla
Paskutinės kaltinimo kalbos

Baigus Prancūzijps atstovui kaltinimą dėl 
vokiečių veiksmų vakarų Europoje, Anglijos 
ąfstovas tęsė kaltinimus prieš atskirus bylos 
dalyvius. Paskutiniuoju buvo Hitlerio deši
nioji ranka — Rudolf Hess. Hessas, kaip bu
vęs slaptojo kabineto ir Gynimo Tarybos na
rys, yra kaltinamas ruošęs ir dalyvavęs puo
lamajame kare, o taip pat vadovavęs „penk
tosios kolonos1* organizavime užsienyje ir 
įvykdytiems žiaurumams prieš lenkus ir žy
dus. Čia pat buvo plačiau išaiškintas jo gar
susis skridimas į Angliją. 1941 m. gegužės 
mėn. 10 d. naktį Hessas, iššokęs iš degančio 
lėktuvo, netoli hercogo Hamiltono pilies, pa
teikė Hamiltonui, kurį jis asmeniškai pažino 
iš Berlyno sporto olimpijados, Hitlerio taikos 
pasiūlymą. Pagal pasiūlymą Anglija turėjusi, 
leisti Vokietija dominuoti Europoje, už ką Vo
kietija leisianti tolesnį Anglijos imperijos eg
zistavimą. Buvusios Vokietijos kolonijos turi 
būti Vokietijai grąžintos. Hamiltonui šį pa
siūlymą atmetus, Hessas bandė kalbėti su vie
nu Anglijos užsienių reikalų ministerijos at
stovu, kuriam jis pareiškė, kad Vokietija su
tiktų derėtis dėl taikos tik su drauginga Vo
kietijai Anglijos vyriausybe, bet ne su Chur- 
chilliu. Be to Hessas įrodinėjęs, kad Vokietija 
karo su Tarybų Sąjunga nenumato; Tarybų 
Sąjunga esanti už Europos interesų ribos. Ta
čiau ir šį kartą Hesso pasiūlymai buvo at
mesti, o jis pats internuotas.

Tolesnėje bylos eigoje kalbėjo Tarybų Są
jungos atstovas gen. Rudenko apie vokiečių 
nusikalstamuosius veiksmus Rytų Europoje.
• Pradžioje gen. Rudenko pateikė keletą do
kumentų ištraukų, vaizduojančių vokiečių 
tikslus ir metodus Rytuose. Taip, pav., iš vie
no protokolo matosi, kad viename slaptame 
pasitarime, įvykusiame po vieno mėnesio nuo 
karo su Tarybų S-ga pradžios, Hitleris pa
reiškęs „Pabaltijo valstybės turės tapti Vo
kietijos provincijomis. Krimas ir aplinkinės 
sritys bus taip pat Vokietijos provincijos, kaip 
Volgos bei Baku sritys.“ Kitam pasitarime 
Hitleris pareiškęs, kad rytinės tautos turės 
būti visiškai išnaikintos. „Be abejo tai yra 
žiauru, — kalbėjęs Hitleris, — bet mes turime 
taip pat būti žiaurūs. Jei aš galiu siųsti ge
riausius vokiečių tautos vyrus į karo pragarą, 
nesigailėdamas pralieti brangų vokiečių krau
ją, tuo labiau aš turiu teisę išnaikinti milijo
nus mažavertės rasės žmonių, kurie dauginasi 
kaip musės."

Toliau gen. Rudenko pateikė keletą doku-' 
mentų ir liudininkų parodymų apie vokiečių 
žiaurumus Rytuose: koncentracijos stovyklas, 
elgimąsi su belaisviais, Lenkijos ir kitų ryti
nių kraštų okupaciją ir kt. Buvo, be kita ko, 
paskaitytas rusų gydytojų ir teisininkų ko
misijos pranešimas apie Katyno žudynes. Šioji 
komisija yra ištyrusi, kad Katyno žudynės bu
vo įvykdytos 1941 metų rudenį, taigi tuo laiku, 
kada jau jokios rusų kariuomenės toje vietoje 
nebuvę. Daugiau per šimtą liudininkų paro
dymais nustatyta, kad masinės Katyno žudy
nės, kuriose buvo Sušaudyta apie 15.000 lenkų 
karo belaisvių, esą . įvykdytos vokiečių pio
nierių batalijono 537, vadovaujant vyr. lt. Ar
nes ir Recht bei lt. Holt!

Naują staigmeną sukėlė buv. gen. feldm. 
Paulius pasirodymas Niurnbergo teisme. Pau
lius buvo prie Stalingrado apsuptas ir sumuš
tos vokiečių 6-tosios armijos vadas, vėliau bū
damas nelaisvėje, dalyvavo sovietų suorgani
zuotame Vokietijos Išlaisvinimo Komitete. Da
bar jis buvo Sovietų atvežtas į Niurnbergą 
liudininku. Paulius teisme pareiškė, kad 1940 
m. spalių mėn. 3 d. jis buvęs passkirtas prie 
generalinio štabo ir jam buvę pavesta pa
ruošti jau anksčiau pradėtą, bet nebaigtą So
vietų Sąjungos puolimo planą. Jam buvę nu
rodyta, kad puolimui turi būti panaudota 
130—140 divizijų. Puolimo tikslai buvę duoti: 
pirmas — sunaikinti vakarų Rusijoje esančią 
kariuomenę, antras — pasiekti tokią ribą, iš 
kurios rusų aviacija negalėtų pulti Vokietijos, 
trečias ir paskutinis — pasiekti Volga-Archan
gelskas liniją. Aktyviausiais karo prieš Ta
rybų Sąjungą iniciatoriais Paulius laiko Kei- 
telį, Jodlį ir Goeringą. Keitelis, gynėjui pa
klausus, kodėl jis, smerkdamas puolamąjį ka
rą, pats dalyvavo plano paruošime ir jo vyk
dyme, Paulius atsakė, kad jis tik vėliau apsi
galvojęs ir supratęs šio karo nusikalstamumą. 
Anksčiau jis per siaurai tenumatęs karo esmę.

Tarybų Sąjungos atstovo įrodinėjimais bu
vo baigtas atskirų bylos dalyvių kaltinimas. 
Toliau sekė nacionalsocialistinių organizacijų 
kaltinimas. Čia JAV atstovas Jackson plačiai 
išdėstė organizacijų nusikalstamumo esmę ir 
baudimo principus. Jis reikalavo pripažinti 
kaltomis kai kurias nacionalsocialistines or
ganizacijas, kaip Gestapo, NSDAP vadovybę, 
SA, SS, Gen. Stabą, kadangi šios organizaci
jos, kaip organizuota vokiečių tautos dalis, 
pradėjo nacių vedamus įvykdyti nusikalsta
muosius veiksmus. Vieni vadai, be abejo, viso 
to nebūtų galėję įvykdyti. Kaip pavyzdį, Jack- 
son paminėjo SS generolą Ohlendorfą, kuris, 
būdamas liudininku Niurnbergo teisme, be jo
kio sąžinės graužimo ir apgailestavimo žymių 
pareiškė, kad tik jo vieno įsakymu buvę nužu>- 
dyta 90.000 vyrų, motenį ir vaikų. „Būtų netei
singa nubausti tuos,- kurie nusikalstamuose 
darbuose nedalyvavo, — kalbėjo Jacksonas, — 
tačiau iš kitos pusės nepakanka bausti- vien 
tik vadus ir palikti šių organizacijų tinklą po-

1945 m. balandžio 10 d. Mes išlindome iš 
rūsių ir slėptuvių pasitikti amerikiečių karių. 
Vaikščiojom po miesto griuvėsus, kvėpavom 
paraku pritvinkusiu oru. Staiga prie mūsų 
prieina ginkluotas kareivis ir paprašo doku
mentų. Rodom jam savo popierius, įvairiau
sius pažymėjimus ir sakome, kad mes esame 
lietuviai.

— Ach, lietuviai! Jis pagriebia iš mūsų 
rankų dokumentus ir šūkteli ten toliau bu
vusiems kareiviams.

Ateina du ginkluoti kariai, paima mūsų 
dokumentus, pavarto ir liepia mums eiti kar
tu su jais.

— Pakliuvom, brolyčiai, — imame nuo
gąstauti. Ir kągi jie ten blogo pastebėjo tuose 
mūsų popieriuose? Vienas kitą klaūsinėjame, 
ką ten padavėme tiems kariams, bet kad bū
tų priežastis mums suimti, nė vienas nesijau
čiame esąs kaltas.

Vienas iš mūsiškių prisiminęs, kad ant jo 
paso buvo uždėta antspaudas su višta, kaip 
ženklas, jog jis gavo maisto kortelę, atsigrįžęs 
ima aiškinti mus lydintiems kariams, kad mes 
nesame vokiečiai.

Bet ką tu, žmogau, čia išaiškinsi fronto 
vyrams. Jie parodo šautuvu, kad eitumėm 
pirmyn ir baigta.

Einame, o kiekvienas sau priekaištaujame, 
kad nereikia per anksti kišti nosies. Geriau 
būtumėm dar rūsyje patupėję.

Prie vieno namo mus perdavė kitam gin
kluotam sargybiniui, o tas, mus įvedęs į kori
dorių, liepė palaukti, perduodamas dokumen
tus vienam viršilai.

— Kad nors keletą žodžių mokėtųmėm,.— 
■nugąstaujame, — gal tada išsiaiškintumėm, o 
dabar cypelės tikrai neišvengsime.

Po kurio laiko mus suvaro į kambarį. Prie 
stalo sėdįs karininkas laiko rankose mūsų do
kumentus ir šypsosi.

Šypsomės ir mes, kad simpatiškesni atro- 
dytumėm, nors kelnės ir virpa.

Jis ilgai žiūri į mus, ima juoktis, o mes 
dar labiau žiaunas praplečiame. Taip ir lai
kome veiduose sustingusias šypsenas.

— Sveiki broliai, — sako jis. Tiesia mums 
savo ranką, paspaudžia, pakrato. — Sėskitės.'

Matyt, supratom, ką jis pasakė, nes pa- 
sisveikinom ir atsisėdom.

— Neturėjau laimės sutikti lietuvių, — po
rina be vertėjo. — Daug kas iš mūsų užjūrio 
brolių sakėsi tai šen, tai ten sutikęs jų. Na, 
manau, pasigausiu ir aš. Pasakiau kariams, 
kad jei kur, ar tai tikrinant civilių dokumen
tus ar šiaip kur nors teks sutikti lietuvių, kad 
man juos pristatytų. Na, ir susiradau. Džiau
giaus. Dabar aš jūs greit nepaleisiu.

Tą vakarą mes iškratėme iš kišenių arbat
žoles, kurias jau dvi savaites kaip rūkėm, daž
nai šluostėm taukuotas lūpas, o ištepę skilvį 
riebalais, skystymėliu užpylėm.

Svečiavaus mažoj kavinėj. Iki traukinio 
išėjimo turėjau 4 vai. laiko. Pasirinkęs kam
pe vietą, kur susiduria daugiau staliukų, 
gurkšnojau biurgerio alų ir klausiaus vokie
čių pasikalbėjimų, kad susidaryčiau vaizdą, 
kuo šiandien sielojasi ir rūpinasi mažo mies
telio vietinis gyventojas.

Atsisėdo svečių ir prie mano .staliuko. Vie
nas iš jų, neseniai grįžęs iŠ Amerikos, buvęs 
karo belaisvis, pasakoja savo pergyventus 
įspūdžius. Jis kaip tas medžiotojas nemedžio- 
tujų tarpe turi galimybės pasakoti, . ką tik 
nori. Tiki juo ar ne, bet klausytis gali.

Ką pirkau, tą parduosiu ir jums. Prašau.
Jis pasakoja, kad belaisvių tarpe buvo 

Prūsijos lietuvių, kurie su amerikiečių ka
riais, juos saugojusiais, nors sunkiai, bet vis 
dėlto susikalbėdavo. Jiems buvę gerai.

Į pasikalbėjimą ir aš įkišau trigrašį.
— Argi lietuvių ir anglų kalbos panašios, 

— klausiu.

karinėje Vokietijoje. Jei mes šių organizacijų 
pilnai neišnaikinsime, mes sudarysime pavojų 
naujam karui ir naujoms žudynėms. Savo kal
tinamojoje kalboje aš esu pasakęs, kad JAV 
neturi tikslo bausti visą vokiečių tautą už 
nacių nusikaltimus, \tačiau šis teismas negali 
ir visus išteisinti, tenubausdamas tik 22 nacių 
vadus. Šie vadai galėjo įvykdyti savo planus 
tik dideliam vokiečių skaičiui bendradarbiau
jant.“

Paliesdamas baudimo principus Jacksonas 
prašė teismo vne skirti konkrečias bausmes, 
bet tik nustatyti teiseną'šių organizacijų na
riams. Ir tokiu atveju kiekvienam šių orga
nizacijų nariui būtų galima kelti bylą. Tada 
kaltinamasis negalėtų įrodinėti savos organi
zacijos nekaltumą, nors kitos teisinės gyvimo- 
si priemonės jam būtų leidžiamos; pav., kal
tinamasis galėtų įrodinėti, kad jis buvo pri
verstas įstoti į vieną-ar kitą nusikalstamo po
būdžio organizaciją, tačiau ekonominiai ar 
tarnybiniai motyvai negali būti skaitomi prie
varta.

Organizacijų kaltinimu keturių didžiųjų 
valstybių atstovai baigė veik keturis mėnesius 
trukusias kaltinamąsias kalbas. Toliau buvo 
leista kaltinamiesiems ar jų gynėjams pateikti 
pageidaujamų liudininkų sąrašus, dokumentus 
bei kitokią medžiagą, reikalingą jų gynybai.

V. G.

Iš žurnalisto bloknoto

Sugaiikit man lietuvį
— Na, žinoma, — atkirto jis, lyg vienu 

šūviu tris liūtus perverdamas. — Juk kitaip jie 
nebūtų susikalbėję.

— O kas jūs toks būsite, — klausia manęs.
— Lietuvis, — sakau jam ir kviečiu visus 

išgerti biurgerio alaus.
— Tai angliškai laisvai kalbate?
— „Yes“, — pasijaučiu ir aš kaip medžio

tojas nemedžioto jų tarpe ir užsirūkau „Ca
mel“ tikėdamas, kad gal amerikietiškos ciga
retės dūmais pavilginti kalbos padargai ger
klėje praskambėjusius lietuviškus garsus iš 
burnos išleis jau angliškai skambančius.

Mes važiavome prekiniu traukiniu. Netoli 
mūsų miestelio, kur gyvenau aš ir keli va
žiavusieji vokiečiai, buvome išprašyti palikti 
vagonus. Ir še, kad nori. Pravažiavom šim
tus kilometrų, o netoli namų — krapšto lauk.

Deramės, prašome, kad leistų dar 40 kilo
metrų pavažiuoti.

— Jūs galite pasilikti, — sako man vienas 
kareivis lietuviškai, pamatęs ant mano atlapo 
trispalvę. — Ateikite į mūsą vagoną.

— Vis dėlto kartais neapsimoka būti ran
giam, — galvoju ir kraustaus į kitą vagoną.

Mano bendrakeleiviai, pamatę, kad aš per
sikeliu į kitą vagoną, prašo mane pabūti ver-

UNRRA direkt. p. Maingeot ir UNRRA karininkai stebi krepšinio varžybas Kirchheime
(Foto V. Vasario)

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

The Twenty-First Lesson — Dvidešimt pirmoji pamoka.
Pereitoj pamokoj turėjom prašymą darbui 

gautu Iš turinio matyti kad rašąs prašymą 
sužinojo apie laisvą vietą iš skelbimo. Tačiau 
jeigu jis tai sužinojo iš kito šios firmos tar
nautojo, tai prašymą galima būtų pradėti šiais 
žodžiais:

Your representative Mr. O. Green kindly 
permits me to make use of his name in wri
ting to offer you my services as a book-keeper.

Vertimas į lietuvių kalbą skamba taip:

Jūsų įgaliotinis ponas O. Green (maloniai) 
leido man pasinaudoti jo vardu rašte, kuriame 
aš siūlau jums mano patarnavimą, kaip bu
halteris.
representative (representatif) — atstovas, įga

liotinis
to permit — leisti
to make use of (tu mek juz of) — pasinaudoti 
writing (raiting) — raštas

Žodis “kindly" (kaindli) labai dažnai var
tojamas prašymuose ir panašiuose raštuose. 
Lietuvių kalboje jį atitinka žodis „maloniai“. 
Pv., “I kindly please you" — maloniai prašau 
tamstą... *

Jeigu ieškąs darbo apie laisvą vietą suži
nojo asmeniškai iš pasikalbėjimo su darbda
viu, tai prašymą galima būtų pradėti šiais 
žodžiais:

In accordance with your instructions du
ring our conversation of, this morning, I beg 
to apply in writing for the vacant post of book
keeper in your esteemed house.

Lietuviškai būtų:

Pagal Jūsų man per pasikalbėjimą šian
dien rytą duotas instrukcijas, aš drįstu šiuo 
raštu prašyti laisvos buhalterio vietos kilniuo
se jūsų namuose.
in accordance (in akordans) — pagal. Šį po

sakį galima pakeisti “according“, kas reiš- 
■ kia tą patį.

instruction (instrakšn) — instrukcija 
during (djuring) — per, laike
conversation (konversėšn) — pasikalbėjimas 
of this morning — šio ryto. Savaime supran- 

tėju ir paprašyti, jog ir jiems būtų leista pa
važiuoti dar galiuką.

Pavyko, išprašiau.
Kitą dieną aš visamė kaime buvau pagar

sėjęs, kaip mokąs angliškai, o ant mano stąlo 
rikiavosi šilti, tik iš vištų gūžtų ištraukti 
kiaušiniai, vietoj vandens gėriau pieną. Šva- 
bai avansavosi. '

A. P. Jasas

Erškėtėliai gelia — dainą žemėn sėju.
Oi negausk, girele, lljudringu vėju!
Kas per amžius ūžė? Kas į laimę tarės? — 
Tai keliai kelužiai, tai keleivių marios.
Bėrėm molin grūdą, dainiai giesmę pynė.
Skandinai vargelį, o žaliasai vyne!...
šalnos žiedus kanda. Karš javai sugulę.., 
Ar ne tokio gando baiminais, motule?
Tekinai dūkrelę į balčiausią dvarą.
Kas, kad linas želia, jei anyta bara!
Maldos žodžiais griuvo ties šventoriaus mūra 
tai už tą brolelį, kurs tenai — už jūrų...
Su kančia į Rytus sūnų palydėjai. —
Žarstė tavo viltį rudenėlio vėjai.
Jaunystėlės giesmę šilui išdainavę, 
lopėm žilą lūšną — vargas žiedus šlavė.
Kas per amžius ūžė? Kas į laimę tarės? — 
Tai keliai kelužiai, tai keleivių marios.

_  tama, kad šį posakį galima pakeisti data, 
jei pasikalbėjimas vyko ne tą pačią dieną.

to apply (tu aplai) — kreiptis 
vacant (vėkėnt) — neužimtas 
post — postas, vieta
esteemed (estymd) — kilnus, garbingas, pa

garbos vertas. Vietoj “in your esteemed 
house" galima pasakyti “in your office" — 
— Jūsų įstaigoj.

office (ofis) — ištaiga
Jeigu jūs esat tikras, kad buvęs jūsų vir

šininkas galės jus rekomenduoti, tai prašymo 
gale galite pridėti:

Mr. Newton, my present employer will give 
you any Information you may desire concer
ning me.

Tai reiškia:
Mano buvęs darbdavys ponas Njutona* 

duos jums bet kurią informaciją, liečiančią 
mane.
employer (emplojer) — darbdavys 
concerning (konsoerning) — liečiąs 
to concern (konsoern) — liesti. Šitas žodis ne

turi fizinio palietimo prasmės, bet varto- 
jasmas tik panašiais atvejais.
T. p. sakinio gale galite pridurti “If you 

decide to engage me, I shall be free to enter 
upon my duties on Oct. 1st." Tai reiškia — “ 
jei Jūs norit pasamdyti mane, aš būsiu laisvas 
"pradėti eiti savo pareigas spalių 1 d.
to decide (disaid) —; nutarti 
to enter — įeiti, įžengti
to enter upon my duties — stoti tarnybon, 

pradėti darbą
to engage (tu engedž) — pasamdyti

Kadangi pupils tarpe yra įvairių specia
lybių žmonių pabaigoj duosiu jūms kai kurių 
specialybių pavadinimus anglų kalboje, 
lawyer (lojer) — teisėjas 
merchant (mėrčnt) — pirklys 
manufacturer (menjufekčėrėr) — pramoninin

kas
derk (kloerk) — raštvedys 
musician (mjuzišn) — muzikas 
joiner (džoiner) — stalius 
bricklayer (briklejer) — mūrininkas 
tailor (tėilor) — siuvėjas
dress-maker (dresmėkėr) — siuvėja 
engineer (ėndžinir) — inžinierius.
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Kodėl ji atsakė „Ne“?
(Atkelta iš 4 pusi.) 

rio krikščionys demokratai balsavo' prieš kon
stituciją ir dėl ko krašto piliečių dauguma ją 
atmetė.

Jau 1875 metų konstitucijoje Respublikos 
prezidento galia nebuvo didelė, bet vis dar jį 
buvo galima laikyti prezidentu. Gi naujoje 
konstitucijoje prezidentas padarytas paprastu 
tarnu, registratoriumi, be valios ir be galvos 
žmogumi. Jis „prezidentauja“, nieko neveik
damas ir nieko negalėdamas veikti. Jis pa
tarnauja seimui, paskelbdamas jo priimtus 
įstatymus, kurių jis negali neskelbti ir laiks 
nuo laiko padaro. iškilmingus priėmimus ir 
„papirmininkauja“ vyriausybės posėdyje, ne
turėdamas jokio balso. Jumoristiniai laikraš
čiai siūlė Vitoje tokio prezidento pastatyti 
skulptoriaus Rodeno statulą „Mąstytojas“, ir 
šioji statula galėsianti puikiai atlikti visas tas 
pareigas, kurios naujoje konstitucijoje yra nu
matytos Prančūzijos Respublikos Preziden
tui...

Tai buvo trečias klausimas, dėl kiurio gegu
žės 5 dienos referendume nugalėjo „ne“.

Ir dar vienas labai svarbus dalykas prisi
dėjo prie „ne“ pergalės. Mat, visos didžiosios 
demokratijos turi po du parlamentu (nors ne 
visos yra demokratinės, kurios turi po du par
lamentu — prisimink čia Sovietų Sąjungą). 
Pati Prancūzija tik trijose konstitucijose te
turėjo po vieną seimą: šiaip visose kitose buvo 
po dū: seimas ir senatas. Net ir Napoleonas, 
kuris jau taip nemėgo varžtų, vis dėlto turėjo 
seimą ir senatą... Ir senatas Prancūzijoje bu
vo visados pusiausvyros ir tradicijų saugoto
jas. Komunistai visomis keturiomis priešinosi 
prieš senatą, manydami, kad jis jiems galės 
trukdyti viešpatavimą. Steigiamojo Seimo 
mažuma reikalavo numatyti senatą, kaip bū
tiną politinės išminties ir pastovumo institu
ciją.

Jei dar pridėtume, kad mažuma reikalavo 
Ir įstatymų kontrolės, t. y., reikalavo įstaigos, 
kuri kaip vyriausias teismas saugotų įstatymų 
teisėtumą ir neleistų nei seimui nei vyriausy
bei nusižengti prieš konstitucijos dėsnius, tai 
ir bus viskas, dėl ko Prancūzija atsakė „ne“.

Kas toliau?
Birželio 2 dieną vėl naujo steigiamo seimo 

rinkimai naujai konstitucijai paruošti. Kokia 
bus naujoji konstitucija, nežinia: tatai pareis 
nuo seimo sudėties ir nuo jo vyriausybinės 
daugumos. Sis naujas seimas .ne vėliau kaip 
per septynis mėnesius turės paruošti kitą kon
stituciją, ir tada vėl kraštas balsuos — pasi
sakys už ar prieš.

Gegužės 5-tos dienos balsavimas nereiškia 
Prancūzijos svyravimo, o reiškia aiškų jos ap
sisprendimą. Jei niekam nepavyks jo sukla
stoti, tai galima būtų nebijoti ir stipresnių 
pasukimų kairėn. Priešingai, galima manyti, 
kad ant Prancūzijos vėliavos bus įrašyti tokie 
žodžiai, kurie buvo 1799 metų konstitucijos 
įžangoje: „Piliečiai, revoliucija jau yra 
baigta.“

Skelbimas
S. m. birželio mėn. 19 d. į Więsbadeną pra

šomi atvykti pradžios mokyklų'inspektoriai, 
švietimo įgaliotiniai ir švietimo valdybos na
riai pasitarti mokyklų reikalais. Statistikos 
reikalui prašomi atsivežti duomenis apie vai
kų darželius, pradžios mokyklas, progimnazi
jas, gimnazijas, specialias mokyklas ir kursus, 
mokinių skaičių skyriais, klasėmis bei kursais, 
mokomąjį personalą (išeitas mokslas, cenzas, 
pagrindinė profesija) ir mokslą baigusius abi
turientus. Atlyginimo klausimui aptarti rei
kalingi duomenys apie mokomas algas ir jų 
būdus. Be to, prašoma pasižymėti tė’ mo
kytojų, stovyklų administracijos ir \ e- 
nės keliami pageidavimai ir pastabos š>. ano 
tvarkymo reikalu. (LTB ŠV)

Mokyklinių vadovėlių rengimas, spausdini
mas ir tinkamas ju paskirstymas reikalauja 
tą nelengvą darbą, kiek sąlygos leidžia, siste
minti ir koncentruoti. Autoriai, mokyklos ir 
kolektyvai prašomi, nesusižinojus su švietimo 
valdyba, nesiimti iniciatyvos bet kuriam va
dovėliui rengti ir leisti, kad būtų išvengta pa
ralelizmo ir netikslumų. Visos žinios apie iš
spausdintus, spausdinamus ir spaudai rengia
mus vadovėlius bei konspektus prašoma siųsti 
švietimo valdybos vardu į Wiesbadeną. Duo
menys bus pranešami autoriams ir moky
kloms. Be to, prašoma informuoti, kur ir ko
kiomis sąlygomis galima būtų vadovėliai ge
riau ir greičiau išspausdinti. (LTB ŠV)

Mes ieškome savųjų
1208. Kuzas, Landsburg, Litauisches Lager, 

ieško sūnaus Kuzo Broniaus.
l209t Birgiolas Jonas, Blomberg (Lippe), Li

tauisches Lager, ieško Birgiolaitės Ane
lės, Birgiolo Broniaus ir Jakaičių Jono 
ir Jurgio.

1210. Gegužių šeima, Blomberg (Lippe), Kr. 
Detmold, Langersteinweg 3, ieško Ge
gužio Jono.

1211. Peldžius Jonas, Dillingen/D., Litauisches 
Lager, ieško kap. Peldžiaus Juozo.

1212. Sulgienė Adelė, Kempten, Litauisches 
Lager, Rottachstr. 15, ieško savo vyro 
Sulgos Stasio, giminių ir pažįstamų.

1213. Nevarauskas Juozas su sūnum, Dillin
gen/D., Litauisches Lager, ieško savo 
žmonos Nevarauskienės Onos su dukra 
Gražina, giminių ir pažįstamų.

1214. Adv. Bytautas, Bayreuth, DP Camp 
Mac, ieško savo šeimos: Bytautienės Ly- 
dijos, Bytautaitės Irenos, Bytauto Ro
mualdo ir gen. Tallat-Kelpšos Kazimiero 
su šeima.

1215. Skobeikienė-Kivytaitė Sofija, Fischbeck, 
Litauisches Lager, ieško Kivytienės Elz
bietos, Kivyto Leono, Rutkauskiehės- 
Kivytaitės Marijos ir Rutkausko Vinco.

1216. Janulis Viktoras, Hamburg, Zoo-Lager, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1217. Vaidila Bronius, Meerbeck, Kaunas-Str.
42, (21) Kr. Stadthagen, praneša, kad ka
ro belaisvis Juodviršis Kostas, gyv. 81 

-1879413 CC PWE 16 7* Labor Area
.iPO 809 US Army France, ieško tėvo 
Juodviršio Kazimiero ir dėdės Rimšos 
Antano.

1218. Dalinda, Paulius, Meerbeck, Kaunas-Str.
42, (21) Kr. Stadthagen, praneša kad ka
ro belaisvis Sližys Stasys, gyv 3162910468 
CC PWE 16 7‘h Military Area APO 809 
US Army France, ieško brolio Sližio Ele- 
grjaus.

1219. ' Šimkūnas Kazys, (14) Weilheim/Teck,
Malistr. 1, ieško pusbrolio techn. Grigo
nio Vaclovo.

1220. Broschat Josef, (21) Berge b. Anrochte, 
Kr. Lippstadt, ieško giminių ir pažįsta
mų.

1221. Mačiukas Mamertas, Bad Mergentheim, 
Litaiusches Lager (DP tlNRRA Team 
69), ieško Sedlioriaus Jurgio, Gečo Vy
tauto, Bertašiūtės Julijos giminių ir pa
žįstamų.

1222. Girnys Kazys, Bad Mergentheim, Litaui
sches Lager, ieško brolių Girnių Stasio 
ir Alfonso, Augūno Juozo ir kitų gimi
nių bei pažįstamų.

1223. Petraitienė Marta, Wehnen b. Oldenbg., 
Litauisches Lager, ieško savo vyro Pe- 
traičio^Fridricho.

1224. Gaigalas Alfonsas, Borgehorst, Alten- 
berge-Str. 6, ieško brolio Gaigalo Leono, 
kitų giminių ir pažįstamų.

1225. Kaučikas Kazys, Borgehorst, DP Lager, 
Altenbergestr. 6, ieško Pociaus Jono ir 
kitų pažįstamų bei giminių.

1226. Giedraitis Jonas, Wotterdingen b. Sol
tau, DP Camp, ieško dukters Giedraity
tės Marytės.

1227. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Lūbecko 
skyrius (Ziegelstr. 28a) prašo atsiliepti 
Juodikienė Sofija su vaikais arba ši- 
nančius apie ją suteikti žinių.

1228. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Lubecko 
skyrius (Untertrave-Str. 111/112) prašo 
atsiliepti Černiauskienė Sofiją arba ži- i 
nančius apie ją suteikti žinių.

1229. Olšauskas Pranas, gyv. Landshut (Bay.), 
Lehbūhlstr. 5, ieško sūnaus Olšausko 
Tado.

1230. Kuzminskienė Ona, Ansbach, Hinden- 
burgkaserne, Litauisches Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1231. Voveriūnas Antanas, Oldenburg, Weh- 
nen-Lager, ieško' brolio Voveriūno-Va- 
revičiaus Broniaus.

1232. Kalvaitienė Elena, Geesthacht-Spaken- 
berg, 1225 F Camp, ieško motinos Jana
vičienės Karolinos.

1233. Kalvaitis Justinas, Geesthacht-Spaken- 
berg, 1225 F Camp, ieško tėvų brolio 
Jono, seserų Onutės Anelės Vilkaitienės 
ir Mikutienės Saliomejos.

1234. Povilavičius Jonas, Gross Hesepe, Kr. 
Meppen, Litauisches Lager, ieško Povi- 
lavičienės-Liubinaitės Elvyros.

1235. Grikietis Valentinas, Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberg-Lager, ieško gianinių ir 
pažįstamų.

1236. Dabravolskis Jonas, Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberg-Lager, ieško brolio 
Grikiečio Vlacįo.

1237. Burkys Povilas, Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško brolio Burkio Vlado, 
giminių ir pažįstamų.

1238. Lazdauskas Juozas, Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško savo žmonos Lazdau- 
skienės Marcelės, gim. 1917 m., dukrelės 
Lazdauskaitės Janinos, gim. 1939 m., sū
nų: Lazdauskų Vytauto, gim. 1940 m., 
ir Algio, gim. 1944 m.

1239. Antanaitienė Marija, (13a) Ansbach 
(Mfr.), Hindenburgkaserne, Litauisches 
Unger, ieško Milašienės Olgos ir Staugai
čių Vytauto ir Antano.

1240. Iljesevičienė-Jasienė Jadvyga, Bug Nr.
51 bei Bamberg, ieško sūnaus Jaso Hen
riko.

1241. Dr. F. Zubinas, Mūnchen 27, Kolbergstr. 
Nr. 15/III, ieško brolio Zubino Metro su 
šeima.

1242. Petrauskas Balys su šeima, Dori Sdhren, 
Kr. Bad Segeberg (Holstein), ieško švo- 
gerio Stankevičiaus Petro su žmona Pe
trauskaite Veronika ir kitų giminių.

1243. Laucevičius - Laucius Stasys, Soest 
(Westf.), Baltic Camp, ieško sūnaus Lau
cevičiaus Kvirino arba žinančius jo liki
mą prašo atsiliepti.

1244. Klavcanas Antanas, gyv. DP Camp 1225 
F, (24) Geesthacht-Spakenberg, ieško 
sūnaus Klavcano Henriko, gim. 1924 m. 
arba žinančius jo likimą prašo atsiliepti.

1245. Raštutienė Barbora, Kempten (Allgau), 
Rottachstr. 15, DP Camp, ieško sūnaus

Veda N. Girtautas

f PORTO ŽINIO f
Sporto šventė Kirchheime

Gegužės 11—12 d. d. Kirchheime (u. Teck), 
vietos tremtinių bendruomenės suruoštoje 
sporto šventėje dalyvavo Kirchheimo, Ober- 
leningeno Unterleningeno, Neufeno, Niurtin- 
geno ir Weilheimo lietuvių sportininkai. Kitų 
tautybių sportinėse varžybose dalyvavo tik 
Kirchheimo latvių sporto klubas „Tempo“.

Sporto šventę globojo UNRRA-os dir. p. 
Maingeot.

Sporto šventės programoje buvo lengvoji 
atletika, stalo tenisas, krepšinis ir tinklinis.

Lengvoji atletika. Ietis metime pirmą vie
tą laimėjo. V. Kačergius (Kirchheimo „Tau
ras“), 50,90 m, II - A. Banionis (Kirchb. „Tau
ras“) ir III - Alg. Girša (Weilheimo „Viltis“).

Iš sporto šventės Kirchheime: sportininkai pasiruošę žygiuoti... (Foto V. Vasario)

Disko metime I vieta - Savukynas (Unter
leningeno „Vytis“), 32,31 m, II - J. Karosas 
(Unterl. „V.“) ir III - A. Banionis (Kirchh. 
„Taurus“). Rutulio stūmime I-V. Savukynas 
(Unterlen. „V.“) 11,59 m, II - J. Karosas (Un- 
terlen. „V.“) ir III - Apavs (Kirchh. „Tempo“).

Šuolyje į aukštį I - J. Karosas, 1,53 m. II - 
Ig. Anužis (Neufeno „Grandis“) ir III - V. Lį- 
šauskas- (Unterlen. „V.“).

Šuolyje į tolį geriausią pasekmę pasiekė 
J. Karosas 6,18 m, II vietą laimėjo Sabaliau
skas (Neufeno ,.G.“) ir III - Racevičius (Kirch
heimo „Tauras“).

Stalo tenisas. Varžybose dalyvavo 14 vyrų 1 
ir 3 moterys. Žaidimas pravestas dviejų mi
nusų sistema. ©

Vienoje pusėje į finalą pateko žinomas sta
lo tenisininkas Meilus (Unterlen. „Vytis“). 
Pusfinalyje susitiko V. Mickevičius (Kirchh. 
„Tauras“), kvartfinalyje nugalėjęs Mikelsoną 
ir Cemisovą pasekme po 2:0, su Alg. Geniu 
(Kirchh. „Tauras“). Po kietos kovos laimėjo 
Mickevičius 2:1. Finale Meilus susidorojo ir 
su Mickevičium. Pirmą vietą laimėjo Meilus, 
II - V. Mickevičius ir III - Alg. Genys.

Moterų stalo teniso varžybose pirmą vietą 
laimėjo E. Cypienė (Kirchheimo „Tauras“), 
įveikusi abi priešininkes 2:0. II vietą laimėjo 
Kl. Mažeikaitė (Niurtingeno „Šarūnas“) ir III 
- Aid. Gužauskaitė (Kirchh. „Tauras“).

Orinyje dalyvavo 6 vyrų komandos. Var
žybos pravestos vieno minuso sistema. Pirmą 
vietą laimėjo Niurtingeno „Šarūnas“, II - 
Kirchh. latvių „Tempo“.

Krepšinio varžybos buvo sporto šventės su
sidomėjimo centre, nes pirmai vietai laimėti’ 
buvo bent 3 kandidatai, kurių 'laimėjimas 
daug priklausė nuo laimės ir atsitiktinumo. 
Kirchheimo „Tauras“, lengvai įveikęs pirmą 
dieną Unterleningeno „Vytį“ 54:19 (26:10) ir 
antrą dieną Oberleningeno OSK 30:22 (17:5), 
pateko į finalą ir tą pačią dieną (po valandos 
pertraukos) susitiko su finalistu Neufeno 
„Grandim“. Laimėjo Grandis 40:21 (17:9). To
kiu būdu I vieta teko Neufeno „Grandžiai“, 
II - Kirchheimo „Taurui“. Šis susitikimas 
„Taurui“ buvo tikrai nesėkmingas. Pavargę

Sporto šventė praėjo sklandžiai. Kirch- 
heimiečiai užsirekomendavo ne tik kaip ne
blogi sportininkai, bet ir kaip geri organiza
toriai. Šventei vadovavo Pakalniškis ir „Tau
ro“ sporto vadovas V. Kačergius. Beveik vi
sas varžybas stebėjo UNRRA-os direktorius 
ir kiti UNRRA-os pareigūnai. -Laimėtojams 
UNRRA-os direktorius p. Maingeot įteikė 
UNRRA-os, bendruomenių komitetų, sporto 
klubų ii’ liet, meno kolektyvo „Sietynas“ do
vanas. Savo kalboje dir. p. Maingeot sporti
ninkams palinkėjo našaus darbo ir pažadėjo 
paramą ruošiant kitą sporto šventę, kurioje 
dalyvautų visų apygardos tremtinių stovyklų 
sportininkai.

Nuleidus vėliavas, buvo sugiedoti Lietuvos 
ir Latvijos himnai. Šventė užbaigta sporti
ninkų paradu.

Į šventę buvo suvažiavę daug svečių iš 
kaimyninių stovyklų.

Vakare sportininkams „Fukslu“ salėje bu
vo suruoštas pobūvis. Šokiams grojo „Siety
no“ orkestras. • J.

Bavarijos stalo teniso turnyras 
Miunchene

Neseniai Miunchene pasibaigė Bavarijos 
vokiečių stalo teniso turnyras, kurį, Vokieti
jos stalo teniso meisteriui Mauritzui nedaly
vaujant, laimėjo Meilus, finale nugalėjęs Ga- 
runkštį 3:1 (17:21) (21:12) (21:17) (21:6). Prieš 
tai Meilus nugalėjo Vokietijos stalo teniso 
meisterį Rosini 3:1, o Garunkštis taip pat Vo
kietijos meisterį Tanna 3:0. Dvejeto varžy
bose finale Meilus — Garunkštis .nugalėjo 
Tanną — Rosini 3:0.
e Schongau krepšinio varžybose, kuriose da
lyvauja visų trijų Pabaltijo valstybių geriau
sios krepšinio komandos, lietuviai nugalėjo 
estus 43:14 (21:5). Lietuviai žaidė ir įmetė 
krepšių: Puzinauskas I 14, Norkus I 4, Nor
kus II 13, Andriulis II 0, Andriulis III 0, 
Bagdonas 0, Varkala 8, Mackevičius 2, Du- 
liūnas 2. Prieš tai estai nugalėjo visai ne
lauktai latvius 33:27.

Lengvosios atletikos varžybos, turėjusios 
prasidėti gegužės 16 d. dėl blogo oro atidėtos 
vėlesniam laikui.

Grublio Petro, buv. paimto į Luftwafę. 
Žinantieji jo likimą prašomi atsiliepti.

1246. Sabaliauskas Juozas, (13b) Schongau, 
Hotel „Blaue Traube“, ieško savo žmo
nos Sabaliauskienės Emilijos, tėvų bro
lių ir pažįstamų.

1247. Endzaitienė Augustina, Hanau a. Main, 
DP Camp Team 27, Lamboystr.84, 7a-18, 
prašo atsiliepti Endzaitį Praną.

1248. Sabuckai Jonas ir Sofija, Hanau a. Main, 
DP Lithuanian Camp, 4a-69, ieško sū
naus Sabucko Vytauto.

1249. Giedraitis Jonas, Wolterdingen Lager 
bei Soltau, ieško dukters Giedraitytės 
Marytės.

1250. Vaistininkė iš Latvijos Koleda Valen
tina, gyv. Berlin-Charlottenburg, Kant- 
str. 141, ieško vaistininko Rimkevičiaus 
Jono, 

po pirmųjų rungtynių, be to, neturėjo ir lai
mės. Prieš Oberleningeną puikiai metęs V. 
Genys, prieš Neufeną neišnaudojo beveik nė 
vienos progos. Kiti „Tauro“ žaidėjai antrame 
puslaikyje „išsipompavo" ir į pabaigą pasi
metė. Neufeno gražiai mėtė abudu Saladžiai.

Visose varžybose dalyvavusios komandos ir 
atskiri sportininkai parodė, kad galima nors ir 
sunkiose sąlygose dirbant pasiekti patenkina
mų rezultatų, tačiau‘kartu krito į akį ir tai, 
kad daugumui stinga rimto treningo. Gal tik 
krepšinyje rodoma didesnės pažangos. Neu
feno, Kirchheimo ir Oberleningeno krepšinio 
komandos, palyginti, pajėgios ir joms nestinga’ 
kovotojiškumo.

1251. Vaistininkas Demikis J., Berlin-Charlot
tenburg, Pestalozzistr. 98, ieško giminių 
ir pažįstamų.
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Tremtinių šalpa

Amerikos lietuviai rūpinasi visais tremti
niais, kur jie bebūtų atsidūrę. Neseniai „Drau
go“ dienraštyje tilpo antrašte atsišaukimas 
„Siųskime paketus į Sibirą“. Atsišaukime ra
šoma: „UNRRA pakenčiamai aprūpinti Va
karų Europoje esantieji tremtiniai mūsų mai
sto pagalbos šiuo laiku nereikalauja. Tačiau 
visai kitoje padėtyje randasi Sovietų Rusijoje 
atsidūrę, o ypatingai Sibire. Kaip žinome, 
siuntiniai į Sovietų Rusiją priimami. Galima 
siųsti ne tik maistą, kasdieninio vartojimo da
lykėlius, bet ir rūbus. Sibire atsidūrusiųjų 
adresus gauti kreipkitės į Lietuvos Generalinį 
Konsulą New Yorke (41 West 82 St.).“

Visuose Amerikos lietuvių laikraščiuose 
neseniai tilpo tokio turinio pranešimas: „Ga
lutinai įsisteigė Traube am Zoll Kreuzlingen, 
Switzerland, ir tęsia savo šalpos darbą — 
Commission of the Lithuanian Caritas for Ger
mania and Austria.

Organizacijos iki šiol sušelpta apie 200 lie
tuvių studentų, su virš 300 mokytojų ir apie 
1000 šiaip inteligentų. Moksleiviams išdalinta
620 kg knygų bei rašomosios medžiagos, vai
kučiai .apdalinti žuvies taukais ir rūbais.“

BALF pranešime, kuris taip pat buvo pa
talpintas visuose Amerikos lietuvių laikraš
čiuose, kalbama apie naujas paruoštas trem
tiniams siuntas. Ten^ minimi drabužiai, ava
lynė, knygos, chirurgijos instrumentai, mėsos 
ekstraktai, mokykloms reikmenys ir kita. Pra
nešime sakoma: „Reikia pastebėti, kad iki šiol 
buvo didelis trūkumas batelių vaikučiams, ku
rie, kaip jau buvo skelbta anksčiau, net basi 
vaikščioja. Su šiais siuntiniais į Europa išėjo 
8000 porų batelių vaikučiams Vokietijoje. Taip 
pat 821 svarai mokykloms reikmenų, kurių 
taip -reikia mokyklų vaikams.

Šiuos siuntinius išsiimtus, BALF sandėlis 
gerokai pratuštėjo. Vadinasi,"'dabar yra daug 
vietos krauti ir paruošti naujiems siuntiniams. 
Todėl nuoširdžiai dar kartą dėkodami už visą 
pagalbą ir aukotus daiktus lietuviams trem
tiniams, laukiam iš BALF skyrių, šalpai pri
jaučiančių draugijų, asmenų ir BALF'ui ko
operuojančių organįzacijų: naujų drabužių, 
maisto, avalynės, mokykloms reikmenų, kny
gų, žaislų vaikams, sporto ir mankštos įran
kių, meškeriojimo įrankių ir kitų daiktų.“

Lietuvių organizacijų suvažiavimai
„Tėvynė“ — Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje organas — skelbia tokį atsišaukimą į 
savo narius: „SLA 44 seimas jau netoli —

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• JAV demokratų partija nori išstatyti da
bartinį prezidentą kandidatu būsimiems 1948 
m. prezidento rinkimams.
• D. Britanijos maitinimo ministeris Sir Ben 
Smith atsistatydino ir jo vieton paskrtas John 
Strachery, buvęs parlamentaras-valstybės pa- 
sekretorius oro reikalams.
• JAV moterų armijos korpusas paliekamas 
tarnyboje Europoje iki 1947 m. birželio mėn.
• Mirė 157 metų turkas Anatolijoje.
• Vengrijoje jau atspausdintos 10 milijardų 
banknotas.
• Per 8 mėnesius JAV strėikininkai-darbi- 
ninkai neteko 649 milijonų dolerių atlyginimo.
• Bormanas esąs negyvas ar Sovietų ranko
se, pareiškė jo gynėjas dr. Fr. Bergoldas.
• Britų vyriausybė nėra patenkinta Albani
jos vyriausybės paaiškinimu dėl britų kreise
rių apšaudymo.
• Išsiskyrimų skaičius Vokietijoje labai pa
didėjo.
• Dėl' Vokietijos nuginklavimo patikrinimo 
visose 4 zonose nesusitarta, nes, matyti, rusai 
nenorėjo į savo zoną įsileisti stebėtojų.
• Maskvos radijas perduoda Tasso agentū
ros tvirtinimą, jog britų kariai Sirijoje esą 
perrengiami civiliškai.
• JAV senatas 61 prieš 20 balsų priėmė smar
kiai pakeistą darbo įstatymą, kurį buvo patei
kęs prezidentas Trumanas. Svarbiausias pa
keitimo punktas buvo tai, kad pagal tą įsta
tymą negalės streikuojančių darbininkų imti 
kariuomenėn, jei vyriausybė konfiskuotų pra
monės įmones.
• Birželio 9 d. Prancūzija atitrauks savo ka
rinius dalinius iš šiaurinės Kinijos.
• Maždaug per 50 metų nuo automobilių iš
radimo (pirmasis 'auto pasirodė 1899 m.) JA 
Valstybės yra pagaminusios apie 88 milijonus 
automobilių. Taigi, laikas trumpas, bet pa
danga milžiniška.
• Trys .Prancūzijoje - gyveną švedų moksli
ninkai nori Švedijoje užpatentuoti metodą, 
kaip skaldant atomo branduolį gaminti spin
duliuojančią energiją.
• Prezidentas Trumanas buvo pasiuntęs gen. 
J. V. Stalinui kvietimą atvykti į Vašingtoną, 
bet Stalinas atsisakęs vykti, nes jo gydytojai 
patarę susilaikyti nuo tokios ilgos kelionės.
• Prancūzų okupacinė karo vadovybė už
draudė šiauriniame Tirolyje bet kokias viešas 
demonstracijas, paradus ir atvirame ore mi
tingus, nes šiuo metu vyksta tų sričių klau- I 
Simo svarstymas.
• Iš Amerikos karo reikmenų' pertekliąus, ‘ 

prasidės šeštadienį, birželio mėnesio 15 dieną.
Posėdžiai įvyks moderniškame viešbutyje -Taft 
Hotel. Tikimasi seimą užbaigti birželio 20. 
Laike seimo bus pramogų: birželio 16 dienos 
popiety įvyks didelis išvažiavimas — pikni
kas, birželio 18 dienos vakare — šeiminis 
bankietas. Tikimės sulaukti daug delegatų ir 
svečių iš visų Amerikos lietuvių kolonijų ir 
tuo pačiu raginame visas -kuopas susirinki
muose išrinkti kuo daugiausiai delegatų. Šis 
seimas bus svarbus daugeliu atžvilgių.“

Atsiliepimai apie tremtinius
„Dirva“ Nr. 13 paduoda tokią žinią, kurią 

paskelbė Hal Foust, keliaująs Europoje ko
respondentas, parašęs daug straipsnių apie 
nelaimingą Pabaltijo žmonių likimą. Pasta
ruoju laiku jis rašo Chicago Tribune apie sa
vo pasikalbėjimus su Pabaltijo pabėgėlių Os- 
nabrūck stovyklos gyventojais. Laikraštis ra
šo: „Jis turėjo pasikalbėjimų su lietuviais, 
estais ir latviais, kurie patiekė jam savo vė
liausiai gautų žinių iš jų šalių. Rašytojas pa
mini labai teisingai pabėgėlių pasreiškimus 
apie jų ateitį, 'kad jų pirmutinis noras yra
grįžti į savo tėvynės, tik dabartinis ten esąs 
rėžimas tai' neleidžia padaryti. Antras pasi
rinkimas yja emigruoti į Ameriką, Kanadą ar 
Australiją. Visi vaikai ir dauguma suaugusių 
pabėgėlių mokosi anglų kalbos.

Tie žmonės yra darbštūs, sveiki žmonės, 
išsilavinimu ir pranašumo lygaus amerikie
čiams, o nėra jokių planų jų gyvenimo nusi- 
stovėjimui ir patiems pasidarymui pragyveni
mo. Jie nori progos užsidirbti, sau pragyve
nimą išlaikyti savo šeimas, be pavedimo savo 
asmens laisvių totalitarinei valdžiai.“

Spalvota Lietuvos film.?.
Dienraštis „Draugas“ praneša, kad kelių 

asmenų ir organizacijų iniciatyva yra paruoš
ta 500 pėdų ilgio spalvota apžvalginė filmą 
apie Lietuvą su priderinta muzika ir anglišku 
aiškinimu. Tai kruopštus savo laiku Lietuvą 
aplankiusių J. Januškevičiaus ir brolių Motu
zų darbas. Tos filmos kopijų gaminimas jau 
pradėtas. Filmos turinys apima Lietuvos gam
tos grožį, seną 14-16 amžiaus Lietuvą ir nau
ją, modernišką Lietuvą su puikiais pastatais, 
geležinkeliais ir tiltais. Tai Lietuvos 20 ne
priklausomo gyvenimo metų laimėjimas. Fil
mos pabaigoje per Lietuvos vaikučius kreipia
masi į amerikiečius dėl Lietuvos ateities. Fil
mą raginama įsigyti įvairioms lietuvių kolo
nijoms, jų organizacijoms ir net pavieniams 
asmenims. __ Dr. B. Vargas

esančio Europoje, Prancūzija nupij-ko turto 
1 milijardo dolerių sumai.
• Churchillis parlamente pareiškė, kad di
džiausias maitinimo aruodas, kuris maitino 
Vokietiją, guli rytuose už geležinės uždangos 
ir iš ten tas maistas nesiunčiamas vokiečiams, 
nors jis jiems priklausąs.
9 Pagal tarptautinį susitarimą, ligi šiolei 
įprastas Jungtinių Tautų Organizacijos pava
dinimas (UNO) pakeičiamas į Jungtines Tau
tas (U N).
o Irano vyriausybės kalbėtojas princas Fi- 
rouz pranešė, kad Irano pasiuntinys Vašing
tone dr. Hussein Ala, nebeatsovausiąs Irano 
Jungtinėse Tautose.
3 Į Vašingtoną atvyko naujas britų pasiun
tinys lordas InverchapeL Jis paskirtas ligi 
šiol buvusio pasiuntinio lordo Halifaxo vietoje. 
© Naujasis Sovietų pasiuntinys JAValsty- 
bėms Nikolaj Novikov šiomis dienomis įteikė 
savo kredincialus prezidentui Trumanui. No
vikovas, kaip žinome, paskirtas Andrėj Gro
myko vietoje, kuris nuo. šiol Sovietus teatsto- 
vaus tik prie Jungtinių Tautų (tuo pačiu ir 
Saugumo Taryboje).
© Sovietų užsienių reikalų ministeris Molo
tovas priėmė Mahomed Kemal ei Bennari Pa
ša, naująjį Egipto pasiuntinį Sovietų Sąjungai.
• Eduard Sietinius, Jungtinių Valstybių am
basadorius Jungtinėms Tautoms, praeitą sa
vaitę įteikė prezidentui Trumanui savo atsi
statydinimo pareiškimą. Londono BBC radijo 
pranešimu, prezidentas Trumanas šį pareiški
mą šio mėn. 3 d. priėmęs.
© Pagal Reuterio pranešimą, atsistatydino 
Irano ministeris pirmininkas Quavam es Sul- 
taneh su visu savo kabnietu. Atsistatydini
mas buvo priimtas. Manoma, kad jam pačiam 
būsią pavesta sudaryti naująjį kabinetą.

Prancūzija nenori diktatūros
Anglų laikraštis „Evening Standard“ ve

damajame sako, kad „Prancūzija atmetė dik- 
tūrą“.

Prancūzijoje paskutinieji balsavimai dėl 
kpnstitucijos projekto įrodė, kad prancūzų 
tauta iš tikrųjų nenori diktatūros, nenori pra
rasti turėtų laisvių. Sekmadienį, vėl turėjo 
rinktis prie urnų ir išrinkti naujus atstovus į 
antrąjį, steigiamąjį seimą, kuri? turės teisę 
7 mėnesius veikti. Per tą laiką jis turės pa
ruošti konstitucijos projektą ir pateikti tautai 
pasisakyti dėl jo, kaip jie pasisakė gegužės 
mėnesį.

Šie paskutinieji rinkimai davė posūkį dau- 
I giau į dešinę. Pagal gautus paskutinius duo
menis steigiamojo seimo sudėtis būsianti to- 

1 kia:

Pažangiųjų katalikų ęMRP) 160 vietos
Komunistų 145 „
Socialistų (L. Bliumo) 129 ,,
Respublikos laisvės partijos (PRL) 59 „
Respublikos susivienijimo 39 „

Iš viso 522
Trūksta dar 64 vietų iš kolonijų. Nors tam 

tikras pasistūmėjimas į dešinę ir yra, tačiau 
komunistai pasilieka beveik pastovūs. Šie iš
rinktieji atstovai dar nesudaro nuolatinio par
lamento. Todėl vienoks ar kitoks pasistūmė
jimas dar nėra lemiamas. Demokratiniame 
krašte siūbavimas galimas, pareina nuo ūki
nių ir politinių konjunktūrų, kurios reiškiasi 
kituose kraštuose. Bet faktas yra tas, kad tau
ta nori pastovesnio, normalesnio -gyvenimo, 
nesusi j usio su didelėmis krašto reformomis, 
kurios nevisada plačiosioms masėms atneša 
naudos.

Dabar jaučiama nervingumo dar dėl mi- 
nisterio pirmininko vietos ir dėl pačios vy
riausybės sudarymo. Kurios partijos sudarys 
bloką? Ši klausimą paliksime kitam kartui.

Italija nori taikos
Italijoje taip pat vyksta istorinės reikšmės 

įvykiai. Birželio antroji bus minėtina diena, 
nes tauta, 28 milijonų balsuotojų vardu, turės 
pasisakyti, ar ji nori monarchinės krašto val
dymo sistemos ar respublikinės. Pasisaky
dami už monarchiją ar respubliką, jie, be to, 
dar turės išrinkti steigiamąjį seimą. Tokie 
laisvi rinkimai tebuvo tik prieš 25 metus. 
Apytkriomis žiniomis, rinkimuose pirmauja 
katalikų partija, vadovaujama dabartinio mi- 
nisterio pirmininko De Gaspari, antroje vie
toje stovi socialistai ir trečioje — komunistai. 
Šie duomenys galutinai paaiškėsią tik po 14 
dienų.

Ispanija bandymų stadijoj
Ispanija Lenkijos atstovo Saugumo Tary

boje buvo apkaltinta-grėsmė pasaulinei taikai 
ir saugumui. Tam klausimui ištirti buvo su
daryta 5 narių — Lenkijos, Brazilijos, Pran
cūzijos, Kinijos ir Australijos — komisija. Ši 
komisija pateikė Saugumo tarybai savo pra
nešima, pagal kurį Ispąnijos klausimas turįs 
būti patiektas JT visuotinam suvažiavimui, 
prašant, kad su Franco režimu būtų visuotinai 
nutraukti diplomatiniai santykiai, jei iki rug
sėjo mėnesio Franco rėžimas nebūtų pakeistas.

Tačiau šiuo metu, kaip praneša, Associated 
Press iš ^Naujorko, Saugumo Tarybos narių 
tarpe didėjančios pastangos tos komisijos pa
siūlymą modifikuoti. D. Britanija ir JAVals- 
tybės, nors ir nėra palankios Franco rėžimui, 
vis dėlto nenori tiek toli eiti, kad būtų nu
traukti su Ispanija diplomatiniai santykiai. 
Ir šios abi sąjungininkės priešinasi tokiam 
pasiūlymui. Rusija taip pat dar nesiima jokios 
akcijos, nors dažnai išsireiškia prieš Franco 
rėžimą.

Suprantama, kad kiekvienas prievarta rė
žimo keitimas yra susijęs su dideliais valsty
biniais sukrėtimais, kurie kraštui neatneša 
laukiamų vaisių. Kaip šis sprendimas baigsis, 
tenka palaukti.

Čekoslovakija linksta kairėn
Čekoslovakija, būdama kryžminėje ugnyje 

tarp Rytų ir Vokietijos ir bijodama tapti kerš
to auka, pasuko rytinių diktatūrinių kraštų 
pusėn, pavesdama krašto politinį ir ekonomi
nį ūkį, kairiosioms partijom, diriguojant ko
munistams, valdyti.

Ar šiais eksperimentais, kurie kraštą smar
kiai perreformuoja, bus jie patenkinti, ateitis 
parodys.

Gegužės 28 d. Čekoslovakijoje pirmą kartą 
po dešimties metų įvyko parlamento rinkimai, 
kuriuose dalyvavo 7 milijonai balsuotojų, iš
rinkami 300 atstovų.

Pagal pateiktus balsus, svarbiosios politi
nės partijos paskirstė šiaip:

Bohemijoje ir Moravijoje — 1) komunistai 
2.217.711 (arba 40%), 2) Benešo partija — 
1.303.463 (23%), 3) liaudies partija 1.126.777 
(20%), 4) socialdemokratai — 862.464 (16%) 
ir 5) vyriausybės blokas 19.515 (1%) balsų.

Slovakijoje demokratai surinko 988.275, ko
munistai — 490.257, laisvės partija 67.574 ir 
darbo partija — 49.982 balsus.

Prezidentas Benešąs pavedė komunistų

Ijieinviii vyriį choras scenoįe
Vasario pradžioje, išvykus tuometiniam di

rigentui muz. Br. Jonušui, Dilingeno lietuvių, 
vyrų choras atsidūrė prieš dilemą: būti ar 
nebūti. Choro išsilaikymu ėmė abejoti ir kai 
kurie jo dalyviai. Tačiau padėtis pasikeitė, 
sutikus jo vadovavimą perimti Valst. Operos 
chormeisteriui Juliui Starkai. Kovo mėn., jį 
sulaukus Dilingene, buvo tikra, kad choras 
bandymą išgyvens, sustiprės ir dainuos, nes 
pateko į įgudusias rankas, puikiai pažįstamas 
iš Tėvynės laikų.

Atvykęs naujasis dirigentas aptvarkė liku
sį choro kolektyvą ir nuo kovo mėn. vidurio 
pradėjo įtemptą darbą, ruošdamasis pasirodyti 
scenoje. Netruko praslinkti pora mėnesių be
dirbant ir štai, birželio 5 d., prasiskleidusi 
uždanga Dilingeno miesto teatre parodė pil
nutėlei prisirinkusiai salei visiškai atnaujintą 
(buv. senųjų choristų vos mažuma) ir dai
nuojantį chorą su nauju repertuaru. Jame 
net 21 daina, kurių penketas sukomponuota 
paties dirigento didžiąja dalimi Dilingene, be
dirbant su choru. Jose sukauptas ir jaudi

A. a. Martynas Jankus 
paskutinis Aušrininkas, Mažasios Lietuvos 

Patriarchas
(žiūr. straipsnį 5 pusi.)

partijos pirmininkui Klement Gottwaldui su
daryti vyriausybė iš visų politinių pąrtijų at
stovų. Ligšiolinėje vyriausybėje komunistai’ 
turėjo informacijos, vidaus reikalų ir švieti
mo ministerijas.

Britai protestuoja
UP iš Londono praneša, kad užsienių rei

kalų įstaiga gegužės 27 d. yra įteikusi pro
testo notą Rumunijos vyriausybei todėl, kad 
ji neišpildžiusi „nei pagal raidę nei pagal dva
sią“ savo pažadų-duoti pagrindines teises gy
ventojams ir paruošti rinkimus.

Duoti Rumunijos pažadai, kad bus suteik
ta spaudos, žodžio, religijos, draugijų laisvė 
ir kaip galint greičiau pravesti rinkimus, iki 
šiol nėra išpildyti.

Taip pat nesuteikta laisvės opozicijos spau
dai ir neleidžiama opozicijos partijoms daly
vauti vyriausybės darbuose.

Areštai Amerikos karinėje misijoje
AP iš Budapešto, pasiremdamas JAV ka

riniais šaltiniais, praneša, kad iš jų esą gauta 
žinių, jog Rumunijos politinė policija buvo 
įėjusi į Amerikos karinės misijos vyr. būstinę ♦ 
Rumunijoje ir areštavo visus rumunus civilius 
tarnautojus.
Užsienių reikalų ministerių pavaduotojai dirba

AP pranešimu, keturi didžiųjų ‘užsienių 
reikalų ministerių pavaduotojai Paryžiuje su-r 
sitarę dėl Rumunijos busimosios kariuomenės 
kiekio, reikalingo vidaus tvarkai palaikyti ir 
sienoms apsaugoti. Taip pat esą susitarta dėl 
karinių medžiagų kiekio Italijai ir jų dispo
navimo. To plano detalės tarpu dar ’ nepa
skelbtos.

Nuomonės išsiskyrė ir nesusitarta dėl karo 
kaltininkų teisimo Italijoje. JAV atstovas Ja
mes C. Dunn pasiūlė sudaryti sąjunginę ko
misiją. Čia pasipriešino Sovietų atstovas, ma
tyt, nenorėdamas sudaryti precedento, pagal 
kurį tektų panašias komisijas sudaryti Bal
kanų valstybėse.

Raketinės bombos (V) skrieja per Švediją
INS iš Londono informuoja, kad Daily 

Mail pranešime iš Stokholmo sakoma, jog ge
gužės 29 d. švedai matę V-bombas, lekiančias 
per Švediją. Švedai esą įsitikinę, kad jas lei
džią rusai iš Vokietijos ir vairuoją radijo pa
galba. Du kartus per savaitę tūkstančiai šve
dų stebėję šių raketinių bombų "skridimą.

Karas tęstus tik kelias minutes?
AP iš Vašingtono praneša, kad Senatui 

svarstant atominės energijos kontrolės įsta
tymą Michigano senatorius pareiškė, jog pa
saulis išstatomas bandymui tokio karo, kuris 
tęsis tik kelias minutes, vietoje kelių mėnesių.

nančiai išreikštas lietuvio tremtinio gyvenimo 
skausmas. Čia ypač išskirtina „Tušti palik
tieji namai“, kurią choras buvo priverstas 
kartoti. Teko kartoti ir daugelį kitų progra
mos dainų.

Koncerto pradžioje chorą, pasirodantį pir
mą kartą su dirigentu J. Štarka, pasveikino 
Apylinkės komiteto pirmininkas V. Dunčia. 
Po koncerto programoš, atliktos su dideliu 
sklandumu ir meistriškumu, dirigentas Juk 
Štarka buvo apdovanots vainiku ir gėlėmis, 
jam įteiktas Dilingeno lietuvių komiteto adre
sas. Specialiu laišku chorą pasveikino Augs
burgo lietuvių choro dirigentas Jer. Kačin
skas. /

Šis koncertas buvo lyg ir pirmasis žingsnis . 
į tolesnius pasirodymus. Birželio 7 d. choras 
vyksta į Šongau dalyvauti Pabaltijo tautų 
festivalyje.

Linkėtina chorm. J. Starkai ir jo vadovau
jamam chorui geriausio pasisekimo, dainuo
jama daina gaivinti tremtinius tautiečius ir 
ugdyti tikrąjį lietuviškos Rainos meną.
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