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Sąskaitų suvedimas
Šia proga noriu priminti vieną sakinį iš. Anomis birželio dienomis...

poterių, ir priminti jį lygiai visiems: ir tiems, 
kurie jį kasdien kartoja, dažniausiai nė ne
galvodami apie gilią jo prasmę, ir tiems, ku
rie jį gal tik iš vaikystės dienų bent kiek pri
simena ... Tai yra: „Atleisk mums mūsų kal
tes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams!“

Yra vienas senas lietuviškas anekdotas, ku
riame pasakojama, kaip senas klebonas pa
mokė savo parapijietį išvengti barnių namuo
se. Tas parapijietis skundėsi, kad labai daž
nai barasi su žmona. Sako, aš jai žodį, ji man 
tris, ir taip beveik iki muštynių. Klebonas 
patarė jam, kai tik bent kiek supyks, greit 
prisisemti švęsto vandens į burną ir laikyti 
tol, kol sušils. Jeigu žmona pradės kokių prie
kabių ieškoti, tai laikyti vandenį burnoj tol, 
kol ji nusiramins. Kai senis pristigo švęsto 
vandens, tai pabandė gydytis paprastu van
deniu. Pasirodo, irgi labai gerai gelbėjo... 
Kodėl, rodos, kiekvienas suprantame.

O kažin kad taip mes visi, ne tiek vaka
rais patys vieni, kiek visokiomis progomis as
meniškai ar viešai savo mintis reikšdami, vie
toj vandens į burną, pasiryžtumėm kas kartą 
tyliai pakartoti tą sakinį: „Atleisk mums mū
sų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kalti
ninkams“. .. Kam tai reikalinga? Ogi štai. 
Savo nuomonėse, savo sumanymuose ir pa
siūlymuose, ar tai apie praeitį, ar apie da
bartį kalbėtumėm, vis randame labai daug 
kaltininkų: tas buvo tada ir tada toks, anas 
padarė tą ir tą, o šitas dabar daro taip ir taip 
Ir t.t. Iš to daromos išvados, kad tuo negali
ma pasitikėt, su anuo negalima bendradar
biauti, o šito tai ir artyn negalima prisi
leisti ... Žinoma, kiekvienas tas, kuris tai sa
ko, pats savo akyse atrodo ir kitiems prisi
stato, kaip neturįs jokių priekaištų. Liūdna, 
žinoma, kad tokiam skaisčiam ir hesuteptam 
patriotui nėra kur nė pasisukti tarp visokių 
susitcpėlių, gaila, kad savo sumanymuose ir 
pasiryžimuose jis neturi iš ko pasirinkti tal
kininkų tokių, kurie savo artumu neaptem
dytų jo skaistumo... Bet tai dar ne viskas. 
Paklausyk nuomonės kieno nors kito, vis vien, 
ar iš to pirmojo pasmerktųjų ar nepasmerk
tų, ir išgirsi naujieną, kad, tarp ko kita{ ir 
anas pirmasis yra buvęs šioks ir toks ar te
besąs dar kažin koks, su kuriuo prie vieno 
stalo sėstis doram žmogui, pav., tokiam kaip 
kalbantysis, būtų savęs paniekinimas...

"Štai dėl ko ir pasisiūlo staiga klausimas: 
ar kalbate poterius, ar ne! Juo blogiau tiems, 
kurie kalba, bet tik lūpomis, nedarydami jo
kios išvados iš prašymo apie kalčių atleidimą!

Būti atlaidžiam jokiu būdu nereiškia būti
visiškai neskrupulingam ir pateisinti kiekvie
ną niekšybę, kurių juk ištiesų netrūksta. Bet 
nėra net ir tokios niekšybės, kuri atitinkamose 
sąlygose negalėtų būti atleista. Tuo tarpu la
bai dažnai tai, kas mums kitų pasielgimuose 
atrodo smerktina ar. nepagirtina, nėra niek
šybė tikra to žodžio'prasme, o blogiausiu at
veju, yra tik paklydimas. Pagaliau, nė vienas 
neturime savyje absoliučiai neklaidingo gero 
nuo blogo atskyrimo masto. „Atleisk mums 
mūsų kaltes“ stovi pirmoje eilėje, bet tokiam 
atleidimui yra būtina sąlyga — mūsų pačių 
atlaidumas kitiems.

Pripažinkime, kad nekenktų, labai nekenk
tų taikyti daugiau atlaidumo vienų kitiems 
lygiai asmeniniuose, lygiai bendruomenės san
tykiuose, lygiai kalbant apie praeitį, lygiai 
vertinant čia esančius, lygiai minint tėvynėj 
pasilikusius... Atlaidumą perkelti į pirmą 
pianą nevėlu nei šiandien, nebus vėlu ir ry
toj, bet geriau, kas pajėgia, tepadaro tą jau 
šiandien, nelaukdamas rytdienos ir nelauk
damas kitų. Gražus dalykas yra siūlyti „ati
dėti sąskaitų suvedinėjimą ateičiai“, bet dar 
gražiau būtų mesti išviso kalbas apie sąskai
tas: jas suves pats gyvenimas! V. R.

Paryžiaus spaudos veidrodis
Po Prancūzijos rinkimų — Ko siekia politinės partijos?

Birželis — rinkimų mėnuo. Šio mėn. 2 d. 
' rinkimai jau įvyko Prancūzijoje ir Italijoje, 

30 d. — įvyks referendumas Lenkijoje. Abeji 
rinkimai ir lenkų referendumas turės neabe
jotinai žymių pasėkų politinei rytų ir vakarų 
Europos raidai. Politiniai stebėtojai ypač 
daug reikšmės teikia politinei konsteliacijai 
Prancūzijoje — įvykę rinkimai leidžia bent 
apčiuopiamai susidaryti Prancūzijos politikos 
artimiausioje ateityje vaizdą.

Bet ne apie tai teks čia rašyti. Prancūzi
jos rinkimų vertinimą (jų rezultatai buvo pa
duoti praeitame mūsų laikraščio Nr.) atide
dami kitam kartui, čia kiek nušviesime prieš-

Klajoju nuėjusio laiko atsiminime ir nie
kaip negalių rasti vienai dienai vardo ...

Toli tai ir negrįžtamai, bet ji stovi vis ša
lia ir seka... Niūri ir grąsinanti, kaip juoda 
vandens gelmė. Ji ir jos ištikimoji sesuo... 
naktis. Pilna nevilties, netikėtumo, smau
gianti ir negailestinga, kaip ir tie, kurie su 
jomis atėjo...

Seniai vaikštau svetimo miesto grindiniu, -...j— 
o prieš akis matau saulės auksu degančią sa- j ni gyvuliai dėl mažiausio niekniekio krūpteli 
vo krašto žemę. Laukai ir pievos... Rūkstą ' ir išsidaužia iš rankų. Paskui reikia daug pa7 
žiedų dulkėse su biteli^ dūzgmu šv. Petro vargti, kad pagautom. Reikia mokėti permai- 
rakteliuose. . I nius balsą „kuz, kuz. kuuz“ šaukti arba, prie-

Ant ežios, skiriančios mano tėvų prakaitą Į kin atkišus kepurę, suvaidinti nešantį avižų, 
nuo kaimynų, atsiremdamas į vešlaus dobilo [Tai kartais padeda.

Taip atrodė Kaunas prisimintinomis birželio dienomis

Pasiruošimai antrajai Paryžiaus konferencijai
Bevino, Churchillio ir Attlee pareiškimai britų parlamente

Bazelio 4 ir 5 d. britų parlamente buvo 
debatuojami užsienių politikos klausimai. De
batus atidarė užsienių ministeris Ernest B e - 
v i n a s. Jis pareiškė, jog Sovietų „idėja, kad 
Sovietų saugumą galima palaikyti tiktai pri
taikius Sovietų sistemą kiekvienoje pasaulio 
valstybėje, yra didžiausia kliūtis taikai“.

Dėl Byrnes pasiūlymo sudaryti 4-rių pak
tą 25 metams Vokietijai nuginkluoti, Bevinas 
pasakė, kad „Sovietų Rusija, jei ji taiką ver
tina aukščiau viso kito, tegu nepraleidžia šios 
progos, nes ji gali niekad nepasikartoti... Aš 
manyčiau, sako jis, kad keturių galybių pak
tas, vykdant energingai ir garbingai tarp mū
sų, sudarytų žymiai saugesnę būklę negu kurs
tymai keletos satelitinių valstybių ir agresi
jos rėmimas“.

Toliau jis pažymėjo, jog, jei keturiems ne
pasiseksią Paryžiuje susitarti dėl taikos su
tarčių, jis reikalaus tą reikalą pavesti 21 tau
tos konferencijai. Bevinas apeliavo į JAVals- 
tybes, kad jos nenusigąstų Sovietų priešini
mosi Byrnes pasiūlymams, nes „visi kiti Eu
ropos kraštai pagaliau ne tik sveikins šį pa
siūlymą, bet duos didžiausią galimybę tikėtis 

rinkimes nuotaikas ir partijų bei grupių pro
gramas, su kuriomis jos stojo į rinkiminę 
kompaniją ir kurias vykdys savo tolimesnėje 
politikoje porinkiminiame parlamente.

Kaip žinoma, į rinkimus stojo penkios po
litinės grupės. Visos per savo spaudos orga
nus buvo išvysčiusios smarkią propagandą — 
ji paskutinėmis gegužės dienomis pasiekė 
aukščiausią tašką.

Ypač aktyviai pasirodė komunistų „Hu- 
manite“ ir socialistų „Populaire“, mažai atsi
liko ir MRP organas „L’Aube“. Kaip teisin
gai pasisakė vienas Paryžiaus dienraščių, rin-

(Pabąiga 7 pusi.) 

kerą, lankstosi aukštų smilgų kuokštas. Ru
giuose kerpa griežlė. O gal jos balsas eina ir 
iš linų? — Jie visai ten pat ir tokie dideli tą 
birželį buvo pašokę, jog net ir tokiomis die
nomis dar teikė džiaugsmo.

Mane tą vakarą buvo ištikusi maža ne
laimė.

Jūs, kurie nakčiai ganykloje esate pančioję 
arelius, žinote, kaip dažnai atsitinka, kad jau-

nesusipratimui pašalinti ir pasitikėjimui su
daryti“.

Be kita ko, dar pridūrė: „Aš galiu kalbėti 
D. Britanijos ir Britų karalystės darbininkams, 
kada aš sakau, jog mes netikime, kad Sovietų 
sistema reprezentuotų darbininkų interesus 
taip, kaip juos reprezentuoja mūsų parlamen
tinė sistema.“

W. Churchilliš, buvęs karo metu mi
nisteris pirmininkas, per užsienių politikos 
debatus pasakė, kad „ne tik tai yra nuleista 
uždanga nuo Baltijos iki Adriatikos, bet už 
jos yra platus teritorijos ruožas, kur gyvena, 
beveik vienas trečdalis Europos gyventojų, 
neįskaitant Rusijos. Ir čia yra sėjamos nau
jojo pasaulinio karo sėklos“.

„Milijonų žmonių laikymas pusiau žmogiš
koje būklėje išugdys, sako Attlee, tiktai 
nepasitenkinimą ir, galimas daiktas, aktyvų 
karą. Todėl britai turi dėti visas viltis į Jung
tines Tautas“.

Ir vėl konferencija
Ši antroji Paryžiaus konferencija turėtų 

būti aiškesnė ir galėtų duoti geresnius rezul- 
. tatus,”nes jai, atrodo, bus geriau pasiruošta. 
Pasiruošimas vyko ir tebevyksta iš abiejų pu
sių — iš Rytų ir Vakarų.

Pirmiausia Molotovas pareiškė Sovietų Są
jungos nusistatymą, o vėliau neblogai paaiš
kino ir Anglijos parlamente Bevinas ir Chur- 
chillis, pareikšdamas, kad

už geležinės uždangos sėjamos karo sėklos.
Bevinas taip pat paminėjo, kad Sovietų 

sistemos pritaikymas kitiems kraštams esąs 
didžiausia kliūtis pasaulinei taikai įgyven
dinti.

Prieš keletą dienų buvo pranešta, kad Ju
goslavijos vyriausybės delegacija su jos prie
šakyje stovinčiu Titu sėkmingai baigė susita
rimus su Sovietų Sąjunga. Pagal tą susitari
mą, Sovietų’ Sąjunga pasižadėjo pirmiausia 
teikti ne duonos alkanai tautai, bet ginklų, 
amunicijos. Sovietų Sąjunga sutinka Jugo
slaviją apginkluoti ir karo pramonę atstatyti. 
Tai pagrindinės ir principinės rrik.’mės nu

Bet mes nebuvom dar tokia geri pažįstami, 
ir šitokie dalykai nieko nepadėjo. Kažkur toli 
pamiškės pievoj sukaukšėjo pasagos užgautas 
akmuo ir pasigirdo treigio šnervių parpimas.

Aš nutariau, kad neišbraidytų vasarojų, 
pasilikti čia nakčiai. Kiek gi tos birželio nak
ties?. .. Nespėja užgęsti vakaro saulėlydžiai, 
kai rytuose ima šviesti.

Jūs galvojate: aš išsaugojau javus nuo 
treigio?

O!... Mano buvus nuvirsta į pagriovį ir 
kietai kietai užmigta.

Kaži.-s patempi mane už kojos. Praplė
šęs akis mažoje rytmečio aušroje pamačiau 
vienmarškinį sutaršytais plaukais jauniausiąjį 
brolį. Jis visas drebėjo, ir aš mačiau — tai 
nebuvo vėsios: nakties darbas.

Aš sužinojai- kad tą naktį mano kaime 
lojo šunės, kažkbr girdėjosi pavieniai šūviai 
ir vieškeliu ūžę sunkvežimiai...

O, aš turėjęs laimės, kokios nedaug kas 
teturėjo! Išvertę jie visus tėviškės' kampus, 
ieškodami manęs ir grasindami seniems tė
vams durtuvais. Bet mano lova klėtyje buvo 
tuščia ir šalta...

Ir tą dieną mes pajutome ties kiekvienu 
pakibusią grėsmę... Bet mes buvome namuo
se ir mus priglaudė mūsų miškai. Iš čia mes 
žinojome, kad stotyse, Užkaltuose vagonuose, 
alpsta mūsų motinos, iš troškulio stingsta ant 
motinų rankų kūdikiai...

Ką mes galėjome padėti?!
Mes buvome gaudomi, kaip skalikų vejami 

šunes, ir dairėmės netikėtai apstulbę.
Galvoju: argi ne vaikiška pievoje tarp gėlių, 

lašinančių į širdį ramybę, ieškoti anai dienai 
vardo?...

Mes gi turime atmintį, kurioj atsispaudžia 
lygiai ir skausmas...

Tikėkite, ji stovi ir dabar. Nepasotinama 
ir nepermaldaujama, kaip giltinė, pasiruošusi 
viena ranka smogti, kita piauti... Ji ne
aplenks ir tų, kurių aš gailiuosi, dėl jų neži
nojimo ...

Ji stovi šiandien, priekin išmetusi koją 
prieš visą žmoniją, kaip tuomet prieš mažą 
beginklę mano tautą, dabar trempiamą ir try
piamą. x

tarimai, artėjančiai Paryžiaus konferencijai 
sėkmingiau pravesti.

Sovietų dalinių žygiavimas per Čekoslova
kiją užbaigtas. Žygiuojanti armija buvo 
džiaugsmingai sutikta ir palydėta. Tai ir įna
šas į bendrą katilą.

Bet tų argumentų dar maža. The Stars 
and Stripes birželio 11 d. numeryje yra įdėtas 
Balkanų žemėlapis su tokiu užrašu: „Rusija, 
pranešama, Vengrijoje turinti vieną milijoną 
vyrų; Tito laikąs paruoštų 12 divizijų ir tik 
maži Amerikos ir britų daliniai yra prie Tries
to.“ Čia jau visai tinkamas argumentas prieš 
pasitarimus.

Tam tikrų pasiruošimo žymių konferenci
jai matome ir iš Vakarų pusės, nors ir ne taip 
efektingų. Štai Associated Press praneša, kad 
JAValstybių laivyno Vyriausioji būstinė Eu-~ 
ropoję yra pranešusi, jog 12-sios flotilijos vie
netai tuojau pradės pratybas ir kartu aplan
kys Siaurinius Europos uostus — Norvegijoje, 
Švedijoje, Danijoje, Olandijoje ir Belgijoje.

Gen. Dwight D. Eisenhoweris — Norwich 
universitete, lankydamiesi kartu su naujai pa
skirtu Saugumo Tarybai atstovu sen. Warren 
R. Austin, pareiškė, kad

„norint Jungtines tautas efektyviai pa
remti ir kad Amerika galėtų pilnai at
likti savo pareigą, JAValstybės turi bū
ti stiprios, stiprios teisiniai ir jėga, kad 
galėtų apginti teises. Vadų stiprybė 
glūdinti pasekėjų valioje ir dvasioje“. 

Austin pridūrė, kad Amerika galėtų karą pra
laimėti „jei ji taptų tiek silpna, jog negalėtų 
paremti tų,, kurie reprezentuoja jos pasitari
mus dėl galutinės taikos“.

Iš šių kelių paminėtų faktų gana ryškiai 
jaučiama, jog Paryžiaus konferencijai ruošia
masi visu atsidėjimu. Ypač charakteringas 
naujojo JAV Saugumo Tarybos nario pareiš
kimas, kuriame nurodoma, kad besika’bančius 
dėl taikos reprezentantus paremtų jėga.

Nesiimdami iš anksto spėlioti, ką ši kon
ferencija atneš Europai, paminėsime Bevino 
pareiškimą. Jis savo kalboje pasakė, kad ne
galįs nieko pažadėti, bet darysiąs viską, kas 
galima geriausiai padaryti
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Lietuvių gyvenimas

Mes kuriam medini miestą
Seedorfas — tai didžiulis, net 114 ha uži

mąs žemės plotas, aptupdytas nedideliais ba
rakėliais. Atkėlus čia Doerverdeno ir Buxte
hudes lietuvių stovyklas ir kai kurių kitų sto
vyklų lietuviams atsikėlus savanoriškai, čia 
susidarė 1802 lietuvių šeima, kuri kasdien po 
truputį auga, nes iš įvairių vietų atvyksta 
naujų gyventojų.

Iš pradžių stovyklą darė slegiantį įspūdį. 
Veik visi barakai apdraskyti, be durų ir be 
langų. Tvoros išdaužytos, išvartytos. Rajonas 
apleistas, prišiukšlintas. Žodžiu, kur žvelgei, 
ten nebuvo tvarkos. Bet pridėjus darbščią lie
tuvišką, darbo nebijančią ranką, vaizdas iš 

■pagrindų baigia pasikeisti. Šiuo metu visoje 
stovykloje darbas virte verda, visi kruta kaip 
bitės tėviškės sodybose. Remontuojami ir gra
žinami barakai ir kultūriniams reikalams nu
matyti pastatai. Tvarkomos ir švarinamos 
gatvės, keliai ir keleliai, takai ir takeliai. Tai
somos, senos ir tveriamos naujos tvoros.

-Kultūriniam darbui sąlygos <ia, atrodo, bus 
. neblogos, nes kultūrininkų ir erdvės pilnai 
pakanka. Kultūros, meno ir sporto reikalams 
yra net 11 įvairaus dydžio salių, kurios jau 
atremontuotos ar baigiamos remontuoti. Di
džiausia iš jų mūrinė, turinti 1150 kv. metrų, 
ploto. Joje gali sutilpti net 20(T sėdinčių žmo
nių. Yra 4 sporto aikštės, kurios sudaro 8.25 
ha bendro ploto. Be to, yra maudymuisi bei 
vandens sportui įrengti 6 baseinai betoniniais 
krantais. y /

Gegužės 11 d. naujai atremontuotose pa- 
talpose pradėjo darbą didžiausi stovykloje 
kultūros židiniai — gimnazija ir pradinė mo
kykla. Stengiamasi artimiausiu laiku atkurti 
ir vaikų darželį. Visiems stovykloje gyvenan
tiems vaikams nuo 6-17 metų amžiaus moks
las privalomas. Baigusieji pradžios mokyklą, 
jeigu, kurie nelanko gimnazijos, privalo lan
kyti pagal savo pasirinkimą specialius kursus, 
kurių vieni jau veikia, kiti organizuojami.

Gražiai veikia skautų „Aušros“ tuntas. 
Skautai susiskirstę į atskirus vienetus — drau
goves: suaugusių ir jaunesniųjų, vyrų ir mer
gaičių. Gegužės 8 d. įsteigtas skautų rėmėjų 
būrelis. Į būrelio valdybą išrinkta: gen. T. 
Daukantas, rašytojas J. Jankus, gimnazijos 
dir’. J. Vedegys ir insp. A. Kasparavičius.

Veikia ir labai dažnai praskaidrina pilką 
stovyklos gyvenimą M. Liuberskio diriguoja
mas „Aušrinės“ choras, kuris per, palyginti, 
trumpą laiką jau spėjo pagarsėti ir už sto
vyklos sienų. Leidžiami du rotatorium spaus
dinami laikraščiai — „Aktualiosios Informa
cijos“ dienraštis ir „Kirvarpa“ satyros ir ju
moro mėnesinis žurnalas. Pastarasis labai mė
giamas ir už stovyklos sienų.

Veikia šoferių ir elektro-monterių kursai, 
kuriais susidomėjimas labai didelis. Be to, 
atidarytos ir veikia siuvėjų, batsiuvių ir sta
lių dirbtuvės, kurios aptarnauja visus sto
vyklos lietuvius.

Gegužės 16 d. išrinktas bendras Seedorfę

L.T.B. Komitetas, kurio pirm. J. Užgiris, vice- 
pirm. J. Vedegys, sekr. A. Kutka ir ižd. L. 
Virbickas. Gegužės 21 d. įkurtas bendras L. 
R. Kryžiaus skyrius. Į skyriaus valdybą iš
rinkta: pirm. dr. Trumpauskas, sekr. J. Krikš
čiūnas iždin. J. Mitkus, Naujoji valdyba veiks 
per sekcijas: Sveikatos vadovas dr. Trum
pauskas, karių, belaisvių ir kalinių globos — 
J. Krikščiūnas, rinkliavų ir šalpos — J. Mit-- 
kus, motinos ir vaiko globos — G. Kazlau
skienė ir O. Sakalienė, ūkio — J. Mitkus ir 
informacijos bei paieškojimų — Stasiūnas ir 
Teišerskis. Turima žinių, kad greitu laiku čia 
bus atkeltos Meerbecko ir Uchtės lietuvių sto
vyklos. Tada Seedorfe išaugs nors ir medinis, 
bet gražus ir pavyzdingas lietuviškas miestas.

J. Mikalauskas
KEMPTEN AS
• UNRRA pabaltijiečiams yra atidariusi bi
blioteką — skaityklą.
® Čia Leidžiamos „Alguvos Baro Dienos 
Naujienos“ išėjo 300-jį kartą, o gegužės 2^ d. 
sukako šiam, bene seniausiam išeivijoj biule
teniui, vieneri metai.
• Gegužės 24 d. Kempteno koloniją aplankė 
operos solistė Antanina Dambrauskaitė. Mies
to teatro salėje solistė davė dainų ir arijų 
koncertą. Solistė publikos buvo klausoma la
bai nuoširdžiai. Gale programos klausytojai 
išprašė porą dalykų, neįtrauktų į programą, 
sudainuoti.

A. a. Kazimieras Jankevičius

Ochsenfurto kapinėse paminklas palaidotam 
mkt. Kaz. Jankevičiui

1945 m. birželio 13 d. Ochsenfurto kapi
nėse buvo palaidotas plaučių liga miręs gim
nazijos mokytojas Kazimieras Jankevičius, gi
męs 1903 m. gegužės 4 d. Rokiškio apskr., 
Skapiškio vaisi., Valiukoniškių km.

Velionis, išvykęs iš Lietuvos 1944 m. ru
denį, buvo pristatytas apkasų kasti prie Ra
gainės ir kitose vietose. Nors jis sirgo plau
čių liga, bet naciai į tai neatsižvelgė, vertė 
dirbti sunkų darbą ir gyventi labai vargin
gose sąlygose. Tas, žinoma, galutinai pakirto 
jo silpną sveikatą. Jo paliktas dienoraštis 
aiškiai byloja apie labai sunkią ir vargingą 
tremtinio dalią, kurią jam teko išgyventi na
cių vergijoje.

Ochsenfurte gyvenantieji lietuviai ant jo 
kapo pastatydino gražų kuklų paminklėlį, ku
riame įrašyta: „Lietuvi, nesulaukęs Tėvynės 
išvadavimo, ilsėkis Bavarų žemėje“.

Giminės ir pažįstamieji, kurių daug jis, 
kaip matyti iš palikto dienoraščio, turi Vokie
tijoje, gali dėl velionies paliktų daiktų kreip
tis į Ochsenfurt (b. Wurzburg) gyvenančius 
lietuvius.

• Kemptencr Dr. Vinco Kudirkos Pradž. Mo
kyklai gegužės 22 d. sukako vieneri metai.
Mokyklai vadovauja mkt. J. Girdžiūnas. Ge
gužės 15 d. pabaigti antrieji mokslo metai. Į 
aukštesniuosius skyrius perkelta 52 mokiniai, 
o mokyklą baigę 9.

Venclauskaitės vadovaujamam vaikų dar
želiui taip pat sukako vieneri metai. Šiuo 
metu darželis turi 52 vaikučius ir 3 mokyto
jus. K. Da.

FREIBURGAS z
Prasidėjus vasaros semestrui šiame univer

sitete, š. m. gegužės 23 d. Waldsee salėje įvyko 
lietuvių studentų susirinkimas. Atsistatydinus 
studentų sąjungos valdybai, buvo išrinkta 
naujoji valdyba, kyrią sudaro beveik visi buv. 
valdybos nariai. Iš valdybos ataskaitinio pra
nešimo paaiškėjo, kad šį semestrą studijuoja 
75 lietuviai studentai (buvo 35). V-bos rūpes
niu įsteigta UNRRA-os valgykla, kurioje val
go ir kitų tautybių asmens. Be to, jos ir kitų 
pasišventimo dėka buvo surinkta 10.000 RM 
aukų, kurių pusė išleista pašalpos reikalin
giems studentams (nuolatinių stipendijų čia 
neduodama, a pašalpos toli gražu neužtenka). 
Visi studentai turi atlikti 56 valandų darbo 
prievolę prie subombarduoto universiteto pa
talpų atstatymo, tik bloga, kad negaunama 
darbo rūbų ir studentai, ypač tremtiniai, turi 
plėšyti paskutinį savo drabužį... Išrinkus 
valdomuosius organus ir maitinimo pagerini
mui komisiją, buvo nutarta surengti initium 
semestri. Pagerinus materiaįinę liet, tremti
nių studentų būklę, mūsų tauta sulauks iš jų 
taip trūkstamų išmokslintų jėgų, nes mokslas 
čia aukštai pastatytas.

A. a. Kazimieras Jankevičius

HEIDELBERGAS
• Heidelbergo lietuvių kolonija nėra didelė. 
Pastovesnių gyventojų tarpe jaučiama didelė 
stoka meninių jėgų. Vis dėlto gegužės 5 d. 
gana vykusiai buvo paminėta motinos diena. 
Atidarant minėjimą buvo pagerbta žuvusios, 
mirusios ir tremtinės motinos. Skaityta tu
rininga paskaita ir atlikta ryeninė dalis.

Vaikai motinas pagerbė gėlėmis ir pavai
šino saldumynais.
o Gegužės 12 d. įvyko visų UNRRA-os stu
dentų šventė su tautiniais kostiumais ir visų 
tautų pasirodymais, pavadinta „tautinių šokių 
ir tautinių kostiumų šventė“.

Lietuvių studentams šis pasirodymas buvo 
sunkokas. Pasižadėjęs atvykti Visbadeno an
samblis atsisakė negalįs, todėl Heidelbergo 
studentai, sukaupę visas pastangas, puikiai 
pašoko keletą tautinių šokių, kurių judesiai 
ir mūsų puikūs tautiniai rūbai sužavėjo UN
RRA-os, kariuomenės ir kitų tautų žiūrovus. 
Buvo pageidaujama kartoti net keletą kartų. 
UNRRA, susidomėjusi mūsų šokiais, skatina ir 
toliau ruoštis pasirodymams, pažadėdama pa
rūpinti akordeoną, ir vyrų tautiniams rūbams 
medžiagos
• Heidelbergo studentai turi veikiančią spor
tininkų grupę. Paskutiniu metu baigiamas or
ganizuoti lietuvių bendruomenės choras.

Kultūrinėms pramogoms ruošti labai pa
deda UNRRA-os direktorius Sudduth ir p-lė 
Prager, tačiau visada sutinkama daug sunku
mų dėl stokos meninių jėgų. Buvęs

(12) Balys Gaidžiunas

Pakeliui i mirti
Užsimezgė nuolatinis ryšis

Dvi dienas praleidęs kliedėjimuose paju
tau pagerėjimą ir vėl išėjau į darbą. Jaučiau, 
kad temperatūros dar yra, bet išsijudinęs ti
kėjaus atsigauti. Man vis dar rūpėjo: ar ne
pamatysiu savųjų ir ar negalėsiu kaip nors su 
jais susirišti. Vienam gulėti celėje tuo metu, 
kada galima nusitverti ryšio siūlų, buvo ir 
perdaug skaudu ir nevyriška. Deja. Jie buvo 
jau išvažiavę, kiek galėjome suprasti iš dr. 
D. žmonos pasakymo gatvėje, praeinant kali
nių kolonai; išvažiavo į Berlyną rūpintis mūsų 
reikalais. Tikėjomės, kad gal kaip nors pasi
seks gauti leidimą pasimatyti. Kito ko geres
nio sulaukti nebuvo jokių davinių, bet save 

-guodėm ir tuo, kad gali įvykti ir staigmenų.
Pirmąją po trumpos ligos darbo dieną 

meistras paskyrė mane dirbti kiek lengvesnį 
darbą nuo visos kolonos nuošalesnėj vietoj. 
Kai prižiūrėtojas maišėsi toliau, mane meistras 
kalbino įvairiausiomis temomis. Po ilgesnės 
pertraukos meistras vėl grįžo prie manęs ir 
paklausė: ar gatvėje prie įėjimo į kalėjimą jo 
matytos dvi moteriškės, kalbėjusios panašia 
kalba, kaip mes kalbame, buvo mūsų kurio 
giminaitės? Galvojau, ką atsakyti į tokį ne
lauktą klausimą. Mane gąsdino tas faktas, 
kad kiekvienas kalinių kolonos meistras buvo 
kalėjime davęs iškilmingą pasižadėjimą kali
nius prižiūrėti, sekti juos, kad neužmegztų ry
šių su laisve, ir visus pastebėjimus tuoj pra
nešti kalėjimo administracijai. Ar šis klausi
mas negali skaudžiai pakenkti man, o gal jis 
Ir žada pagalbą. Surizikavu ir pasakiau-:

— Taip, tai buvo mano žmona. Ji buvo pas 
kalėjimo inspektorių, prašė pasimatymo, bet 
tas nedavė ir liepė važiuoti greičiausiai į Ber
lyną.

— Gerai, — atsakė meistras. Kai ji vėl 
atvažiuosianti Ina, aš turįs ją nurodyti jam, 
o jis jau žinosiąs, kas reikia padaryti. Kalbė
jom labai draugiškai ir patylomis. kad kiti 
negirdėtų. Apie tą mūsų pasikalbėjimą griež
čiausiai ilepė tylėti.

Radęs progą priėjau prie dr. D. ir pasakiau, 
ką esu patyręs iš meistro. Jis man pastebėjo, 
kad panašiais klausimais meistras ir su juo 
kalbėjosi. Vadinasi, tai ne atsitiktinis, bet 
meistro apgalvotas manevravimas. Tik mums 
buvo neaišku, ar visa tai žada mums pagalbą 
ir ryšį,, ar tik dar didesnį įklimpimą ir kitų 
įklampinimą. Radę dar geresnę progą, pietų 
pertraukos metu klausimą vėl persvarstėm. 
Priėjom išvadą, kad vokiečiams jau frontuose 
einasi blogai ir kad iš jų protingesnieji ieš
kosi tam tikros, reikalui atėjus užuovėjos. 
Jau anksčiau žinojom, kad mūsų meistras lin
kęs į įvairias kombinacijas, kad iš kiekvienos 
padėties nori ir sau šiokią tokią naudą susi
daryt, kad vienam mūsų kolonos kaliniui vo
kiečiui dažnai paduoda duonos, su juo pasi
kalba. Priėjom tvirtos išvados, kad pirmąja 
proga reikia susirišti, bet būti labai atsargiems 
ir daryti tik tokius žygius, kurie mūsų per
daug neskaudintų, jei ir paaiškėtų apgaulė.

Už savaitės vėl pamačiau žmoną Lands- 
bergo gatvėse. Ji mus, einančius kolonoje, 
pralenkė praėjusi pro kalėjimą, atsisuko atgal 
ir ėjo labai palengva. Mes susitikom beveik 
priešais ties įėjimu į kalėjimą. Prižiūrėtojas, 
nieko neįtardamas, įėjo pirmas į tarpvartę, o 
meistras buvo užpakaly kolonos. Nors buvau 
pirmoj eilėj, bet aiškiai pasakiau, kad,mano 
reikalais kreiptųsi į žmogų, kuris yra užpaka
ly ir važiuoja dviračiu. Jau įeidamas į tamsų 
kiemą girdėjau, kaip tą patį reikalą žmonai 
aiškino *ir kiti kaliniai lietuviai. Buvau tikras, 
kad ji viską suprato ir kad artimiausiu laiku 
reikia laukti davinių. Neklydau. Rytojaus 
dieną mane meistras nusivedė visai atskirai, 
neva atnešti jam reikalingų įrankių. Tik įėjus 
į uždarą patalpą, jis ištraukė iš kišenės maisto 
kortelių keliolikai kilogramų duonos, parodė 
šimto markių banknotą ir pasakė, kad visa 
tai mano reikalui, kad aš kasdien gausiu po 
gerą riekę duonos ir dar kai ko. Džiaugiaus 
ir dėkojau. Taip pat tuoj paprašiau, kad duo
tų ne tik man, bet ir mano draugui D., o at
vykę jo artimieji (žmona ar brolis) viską su
tvarkys, ir mums abiem užteks. Prižadėjo tai 
padaryti pridurdamas, kad didesniam skai
čiui jis negalįs padėti. Jis nuolat padedąs vie
nam vokiečiui, todėl bus iŠ viso ir taip.jau 

trys aptarnaujamieji. Kaip visa tai atliksiąs, 
jis patvarkys ir praneš ryt ar poryt. Taip pat 
pažadėjo, kad rytojaus dieną aš gausiu iš žmo
nos laišką ir kad jis sudarys sąlygas tam 
laiškui perskaityti. Po to laiškas turi būti 
tuoj sunaikintas. Taip mums besikalbant, ne
toli mūsų atsirado meistro viršininkas ir pik
tai pažiūrėjo į mus. Meistras tuoj ėmė kaž 
ką aiškinti, kad aš turiu jam skubiai padėti. 
Jis man nurodė pirmus pasitaikiusius lent
galius ir liepė juos perkelti į kitą vietą, kad 
nesimaišytų po kojomis, o į čia tuoj bus įve
damas elektros kabelis. Beveik nesusigau- 
džiau jo įsakymuose, bet kai įmonės vyresny- 
sis-vergų pirklys pasišalino, man liepė jo ypa
tingai saugotis, nes tai esą didelis velnias, vi
sai be širdies kaliniams, nors pats už niekšy- 
stę sėdėjęs net porą metų kalėjime. Tą įmo
nės vyresnįjį mes visi jau gerai pažinojom. 
Tai buvo tarsi piktos dvasios apsėstas. Jis 
visur mus spaudė iki kraštutinumo. Jis pats 
mušė kalinius ir karo belaisvius, priskirtus 
atstovaujamai firmai, jis nelaiku nutraukdavo 
ir taip mažą pusės valandos pertrauką; jis 
mus vaikydavo ir keikdavo kaip įmanydamas. 
Todėl meistro pastabą, kad jo saugočiaus, lai
kiau tik priminimu to, ką mes jau labai gerai 
žinojom.

Pažadėtą laišką .tikrai gavau. Jį perskai
čiau pačiam meistrui budint, kad nepamatytų 
prižiūrėtojas. Jame jutau mylinčios moters 
širdį, kartu tremtinės dalią ir kančias. Apie 
viską rašė po truputį, daugiausia apie vaikus 
ir nelengvą dabartinį gyvenimą tarp svetimų 
žmonių, keli tūkstančiai kilometrų nuo savo 
tėvynės. Rašė, kaip sunku buvo palikti na
mus, kurie, vėliau sugaudytomis žiniomis, ka
ro veiksmų pasėkoje pavirto pelenais. Išva
žiuojant verkė visi, kaip dar niekad neverkė 
gyvenime. Rašė ir apie tai, kad senų draugų 
dalis, kurie nuolat maišės mūsų tarpe, mane 
suėmus ne tik užmiršo, bet prašant pagalbos, 
atsikalbinėdavo kitais reikalais, vengė ir 
slapstėsi. Bet džiaugiaus tuo, kad atsirado ir 
tokių, kurie anksčiau buvo daug toliau nuo 
mūsų, bet tuoj ištiesė pagalbos ranką ir pa
dėjo, kiek galėjo. Laišką ryte rijau su di
džiausiu nekantrumu. Jutau, kaip kartais akys 
pasrūva ašaromis ir širdis ima smarkiau plak
ti. Baigęs paprašiau leisti dar kartą perskai-. 

tyti. Ir jei tada būtų leidę, kažin ar nebūčiau 
tą laišką skaitęs dešimt, o gal ir* dvidešimt 
kartų. Bet reikėjo greit skirtis, nebaigus be
veik nė antrą kartą skaityti, nes į mūsų pusę 
pajudėjo prižiūrėtojas. Sutryniau laišką tarp 
rankų, kad niekas nė neišskaitytų, po to su
plėšiau mažyčiais gabaliukais ir paleidau vė
jams. Vėjas nešė į didelį-ir nurudavusia žole 
apaugusį lauką, kaip savo ir artimos širdies 
žodžius. Padėkojau ir paprašiau, ar aš negu
liu parašyti. Meistras tuoj atsakė: jis kitaip 
ir nesuprantąs. Dar rytoj aš turįs jam įduoti 
atsakymą. Laišką tuoj iš pat ryto turįs aš 
perduoti ir perduoti taip ir tada, kada nema
tys ne tik prižiūrėtojas, bet ir kiti kaliniai. 
Apie galimybę parašyti laišką tuoj pranešiau 
artimiesiems draugams. Visi patarė perdaug 
nerašyti ir pradžioje dar žiūrėti, kad nebūtų 
kokių pinklių. Grįžęs į celę susiieškojau po
pieriaus gabaliukų, ant kurių tuoj pradėjau 
rašyti laišką. Rašiau atsargiai, neužkabinda
mas nei biaurių kalėjimo prižiūrėtojų nei ne
pakenčiamų kalinimo sąlygų. Pirmuoju laiš
ku turėjau tikslą duoti pilnesnį vaizdą, už ką 
esame kaltinami, kad visi esam jau tokioj pa
dėty, jog tuoj reikia pagalbos. Tada kai kurie 
draugai prašė įrašyti, kad nuo nuolatinio ba
davimo jau pradėjome tinti. Bijojau tai ra
šyti, kad nepakirsčiau jų tikėjimo, mūsų iš
laisvinimu. Bet primygtinai pakartojau laiš
ke, kad be pagalbos ilgai jau neišsilaikysime., 
Tame pačiame laiške sudariau visų lietuvių 
sąrašą, kad giminės ir artimieji galėtų orien
tuotis ir pradėtų rūpintis savaisiais. Taip pat 
prašiau, kad dėtų visas pastangas mūsų bylai 
neprileisti iki teismo posėdžio. Teismas mums 
buvo peilis po kaklu. Įrodomosios medžiagos 
buvo tiek daug, kad mūsų kiekvieną labai 
lengvai galėjo ir po kelis kartus pakarti. To
dėl mūsų visų noras buvo, kad byla vilkin
tus! ir mes be teismo sulauktume karo pa
baigos. Išeiti iš kalėjimo jau į teismą pakliu
vus, neturėjom jokių vilčių, nes buvome pa
kankamai žinių surinkę, kaip į mus panašius 
teisia Volksgerichtas. Parašytą laišką suvy
niojau į rutuliuką ir, praardęs kelnių juos
menį, ten įsikišau. Įkišau tokioje vietoje, kur 
prižiūrėtojas, kad ir kratydamas, be specia
laus atkreipimo tikrai negalėtų surasti.

(Bus daugiau)
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Sentimentalumas - taikos priešas
Kazys Veržikas *

Pasisakymas, kad sentimentalumas, atsieit, 
gražūs, meilūs žodžiai, švelnus elgesys, yra 
taikos priešai — kvepia negerai. Čia lengva 
būti apkaltintam fašizmu, brutalumu ir net 
gi karo kurstymu. Paviršutiniškai žiūrint, 
daug kam gali taip ir atrodyti. Bet gi pažiū
rėkime, kaip iš tikrųjų yra su tuo sentimen
talumu. Štai dabar keturios pačios didžiosios 
pasaulio valstybės, karo ir taikos šalininkės, 
visos vieningai pasisako, kad jos nieko dau
giau netrokšta, kaip tik laiduoti pasauliui tai
ką ir ramybę. Jos taip pat nuolat ir nuolat 
pasisako (visokiais būdais: per spaudą, per 
radiją ir kitomis priemonėmis bei progomis), 
kad jų didžiausias širdies troškimas — jų (at
sieit, tų keturių ar penkių galybių) darnus ir 
švelnus tarpusavis sugyvenimas. Iš kitos bet 
gi pusės matome, kad kaip tik tos keturios’ 
valstybės galvotrūkčiais ginkluojasi, išradinė
ja vieną už kitą baisesnį karo ginklą, vagia 
vieni nuo kitų tų išrandamų ginklų paslaptis 
ir taip darydamos visai nesislepia. Visos vėl 
viešai pasisako, kad taip daroma taikos labui 
— atsieit, tam, kad žaibo greitumu sutriuš
kintų kokį nors taikos ardytoją, užpuoliką, 
„agresorių“.

Taigi, žodžiai, atrodo, taip pat ir darbai 
labai kilnūs. Tik klausimas

kas gi gali būti tas taikos ardytojas? — 
kuriam sutramdyti yra reikalingos tokios di
delės ir baisios (savo žiaurumu) karo pajėgos? 
Fašistų: Hitlerio ir Musolinio — jau nėra. 
Mikado pasidarė pats švelniausias avinėlis. 
Tai kas gali pulti? Ispanija ar kuri kita dar 
mažesnė valstybė? Suimkime drauge visas tas 
dar likusias (be kieno nors tvirtos „globos“) 
mažesnes ar didesnes valstybes, tai matysime, 
kad jų kariškas pajėgumas (lyginant bent su 
viena iš tų didžiųjų) bus stačiai bereikšmis, 
juokingas.

Taigi, būsime ar nebūsime sentimentalūs, 
bet viena mintis yra neišvengiama: jei bus 
karas, tai tik

karas sąjungininkų tarpe.
Bet kuo gi sąjungininkai-nugalėtojai pasida
linti negali? Žinoma, Europoje yra daug aš
trių ginčų, daug „karštų“ klausimų. Bet visų 
problem”

^ktas yra pamestas Azijoje
Šitoks klausimo statymas Europos žmonėms 
darosi neaiškus. Taip pat neaiškus, kaip ir 
visi tie sukilimai ir karai, kurie vyko prieš 
karą, karo metu ir po karo tebevyksta Azi
joje. Ko jie ten, toje didžiulėje Azijoje, taip 
kariauja? Ir ko tos didelės valstybės tai' 
suinteresuotos tuos karus ten sustabdyti? O 
svarbiausia — kodėl tie visi'„stabdymai“ tų 
karų visvien nepajėgia sustabdyti? Klausimai 
sunkus. Paklausykime, ką tais klausimais sa
ko toks Azijos politinių ir ekonominių proble
mų žinovas, kai amerikietis Owen Lattimore 

(jo 1945 metais Bostone išleistoje knygoje „So
lution in Asia“). Cituoju vertimą:

... „per ilgus amžius ekonominis ir po
litinis likimas šimtų milijonų Azijos gy
ventojų lemiamai priklausė nuo to, ko
kie įvykiai kildavo kituose ne Azijos 
kraštuose. Dabar gi (suprask, po šio 
karo) įžengiame į tokį istorijos periodą, 
kada Azijos įvykiai, Azijos nuotaikos, 
Azijoje padaryti sprendimai lemiamai 
veiks visų kitų kraštų įvykius“...

Žinoma, profesionalui politikui tatai ir anks
čiau nebuvo jokia paslaptis. Bet eilinis pi
lietis sunkiau sugaudo Azijos problemų saitus 
su pasaulio politikbs raktais. O tie raktai, 
konkrečiau sakant, guli Indijoje ir Kinijoje. 
Jais per amžius domisi britai, amerikiečiai ir 
rusai. Visų šitų

trijų pozicijos Azijoje nevienodos.
Kad D. Britaniją gyvybiniai reikalai riša 

su Indija, kad D. Britanija ir US turi labai 
gilius siekimus KirifJSje —visi žinome. Bet 
per mažai atkreipiama dėmesio į du dalykus. 
Visų pirma į tai, kad tiek D. Britanija tiek 
US Aziją gali pasiekti tik per vandenynus 
(ir, žinoma, per orą). Antrą vertus, nei D. Bri
tanija nei US nėra Azijos valstybės, nėra nei 
savo būdu, nei papročiais, nei kuo nors kitu 
Azijos tautoms savos. Geriausiu atveju bri
tai ir amerikiečiai yra kultūringi, teumanūs, 
patrauklūs kolonizatoriai ir, apskritai, tur
tingi bei galingi „dėdės“. Su jais Azijos tau
toms dažnai esti „išrokavimo“ palaikyti bičiu
liškus santykius. Rusijos padėtis yra visai 
kitokia. Rusai turi milžiniškai ilgas sausumos 
sienas Azijoje. Rusai iš dalies patys yra azia- 
tiška tauta. Vadinasi, jie geriau pažįsta ir 
supranta Azijos žmones, o Azijos gyventojams 
rusas atrodo daug daugiau savo žmogus, negu 
anglosaksas. Kaip tik bolševikąi į šitą aplin
kybę atkreipė savo „dėmesį“ ir dėdamiesi vi
sokiais mažųjų tautų draugais ir išlaisvinto
jais, per savo propagandą ir įvairiais kitokiais 
būdais ten giliai leidžia savo šaknis. (Rezul
tatus matome ir Kinijoje ir Indijoje.)

Stalino širdis Azijoje 
sako kitas amerikietis žurnalistas William 
Hard ir priduria (cituoju iš The Reader’s Di
gest 1945 metų rugsėjo mėn. laidos):

„... mes, amerikiečiai ir britai ir olan
dai ir prancūzai, negalėsime jam ten tol 
konkuruoti, kol mes nepersiimsim to
kiomis pat plačiomis, laisvomis nuo ra
sinių varžtų, pažiūromis ir nepasidary
sime tokiais pat karštais Azijos gyveni
mo sumoderninimo pionieriais“...

IŠ čia suprantama, kodėl anglai ir amerikie
čiai, palyginti, mažai jaudinosi pirmiau dėl 
kylančio ir nuolat drąsėjančio Japonijos im
perializmo ir laivyno galios. Tam tikru at
žvilgiu Japonai buvo tų pačių anglo-saksų 

išauginti. Japonas turėjo būti Rusijos ir So
vietų „angelų sargu“ Azijoje, panašiai kaip 
Hitleris Europoje. Taigi ir matome, kad Ame
rikos prezidentas Teodoras Rooseweltas tar
pininkavo 1905 metų rusų-japonų taikai ja
ponams palankioje dvasioje. 1917 metais Ame
rika pripažino (Lesing ir Ishi pasikeitė noto
mis) specialius japonų interesus Kinijoje. Pa
galiau su japonais buvo sutartas ir laivyno 
dydžio santykis. Būtent: Amerika 5, D. Bri
tanija 5 ir Japonija 3. Vienu žodžiu sakant, 
anglo-saksai tikėjo japonų „pareigingumui“ 
rusų atžvilgiu. Japonams buvo tikėta net ir 
tada, kai jie sudarė su Hitleriu antikomin- 
terno paktą. Buvo tikėta, kad tuo laiku, kai 
vokiečiai puola rusus iš vienos pusės, japonai 
juos puls iš kitos pusės. Ir tik 1941 metais

Pearl Harbor ataka
parodė, kaip anglo-saksai suklydo. Japonija 
palaikė sentimentalius santykius su anglo
saksais, o tikrumoje slaptai svajojo ir kietai 
ruošėsi būti

Rytų Azijos viešpačiu.
Mikado svajones, lygiai kaip ir Hitlerio Euro
poje, sąjungininkai paleido „vėjais“. Bet Azi
jos problemos nuo to anglo-saksams nepa
lengvėjo. Japonijos rytų Azijoje nebėra — 
reikia dabar čia žiūrėti Sovietams stačiai į 
„akis“ ir stiprinti generalisimo Cankaišeką, 
kuris dar toli gražu Japonų vaidmens čia 
nepajėgia vaidinti. Tai va dėlko Azijos pro
blemos riša anglo-saksų rankas Europoje, ko
dėl sprendimai Azijoje gali nulemti įvykius 
Europoje...

Labai teisingai (nors ir amerikoniškai ju- 
moristiškai) tautų santykius pavaizduoja tas 
pats (pirmiau minėtas) žurnalistas William 
Hard. Jis sako:

„tautų santykiai nėra santykiai myli
mojo ir numylėtosios. Jų gėlėmis neiš
reikši. Taip pat jų neišreikši tostais. 
Juk mares tostų jau esame išgėrę už 
„istorinę Amerikos ir Rusijos draugy
stę“. Juk gėrėme gi panašius tostus ir 
1922 metais Vašingtono konferencijoje 
už ,.istorinę Amerikos ir Japonijos drau
gystę“. Taigi politiniai užkandžiai ne
turi nieko bendro su tarptautinių san
tykių likimu“...

Toliau minėtas žurnalistas paliečia labai opų 
ir šiandien aktualų vadinamą

įtakos sferų arba saugumo zonų
klausimą. Jis nurodo, kad tiek seniau tiek ir 
dabar kiekviena didelė valstybė nori kuo dau
giausia apie save esančių valstybių įtraukti 
į savo globą — sudaryti, taip- sakant, saugumo 
zoną, kad eventualus priešas ne taip greit pa
siektų jos žemę arba kad priešas slaptai neį
sitvirtintų toje kaimyninėje valstybėje ir vė
liau netikėtai neužpultų. Todėl esą ir reika
linga sudaryti sau saugumo zonas, imti savo 

kaimynus į savo globą. Ir žinoma juo dau
giau jų paimsi, tuo buą „saugiau“. Toliau jis 
visai atvirai ir be jokių sentimentalumų aiš
kinasi, -•

kuo pagrindžia Sovietai savo saugumo 
^onas?

Čia jis taip samprotauja: Beveik visoje „Rau
donosios Armijos išlaisvintoje“ centralinėje 
rytų Europoje Sovietų Sąjunga praktikuoja 
išvežimus ir likvidavimus neįsileisdama ste
bėtojų iš kitų kraštų. Sovietai ten stato savo 
vyriausybes, kurias kontroliuoja tik Maskvai 
atsakingi komunistai. Ji aneksuoja pusę 
tuzino' valstybių, pradedant nuo Lenkijos prie 
Baltijos jūros, baigiant Jugoslavija prie Adri
jos jūros.

Bet kokiu būdu Britai ir Jungtinės Valsty
bės leidžia Sovietams tatai drayti? Kokiu bū
du nusilenkiama tam neteisingam posakiui 
„Raudonosios Armijos išlaisvintos“. Juk visi 
iš vokiečių išvaduoti kraštai buvo išvaduoti 
visų sąjungininkų jungtinėmis jėgomis.

Ar britai užmiršo, kad jų laivynas kuo 
griežčiausia blokavo Vokietiją? Ar britai ir 
Jungtinės Valstybės užmiršo, kad jų oro pa
jėgos sugriovė Vokietijos karo pramonę ir su
sisiekimą? Ar jos neatsimena, kad britų ir 
amerikiečių kariai Afrikoje, Sicilijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Vokietijoje ati
traukė mases vokiečių kareivių nuo Sovietų 
fronto? O Jungtinių Valstybių tiekimai ar 
irgi nieko Sovietams nedavė?

Iki 1945 metų kovo 31 d. Sovietai gavo iŠ 
Jungtinių Valstybių, tarp daugybės kitų'daly
kų, dar šiuos: 158.000 įvairaus kalibro šautu
vų, 13.300 lėktuvų, 312.000 tonų sprogstamos 
medžiagos, 1500 garvežių, 540.000 tonų ried
menų ir 406.000 motorinių susisiekimo prie
monių.

Tad kodėl Jungtinės Valstybės ir D. Bri- 
tania iš pat pradžių laisvai ir griežtai neuž
protestavo, kad Sovietai, pasinaudodami ben
dra Sąjungininkų pergale, prisijungė sau • 

60.000.000 nesovietiškų
centralinės rytų Europos gyventojų?“.

Toliau tas pats žurnalistas labai atvirai, 
taip pat be jokių sentimentalumų, pasisako 
dėl sovietų vedamos politikos tose valstybėse, 
kurios pateko į rusų saugumo zonas. Jis pri
mena, kad anglo-saksai verčia Sovietus tų 
kraštų vyriausybes

..demokratizuoti“
ir labai dažnai džiaugiasi, kad va šen ar ten 
jiems pasisekė „nugalėti“ Sovietus pasisekė 
įtraukti į to ar kito krašto vyriausybę vieną 
ar porą bolševikams nepatinkamų (opozicijos) 
žmonių. Toksai „nugalėjimas“ esąs didelis 
anglo-saksų naivumas. Tatai jis aiškina taip: 
„Visose Sovietų organizuotose ir jų kontrolio- 
jamose centralinės rytų Europos vyriausybėse 
yra du lemiami postai. Vienas postas tai „vi-

(Pabaiga 7 pusi.)

J. Švaistas

Antaninės Butkūnuose
(Ištrauka iš romano: „Įrėžė neišdildomų 

pėdsakų“)
Visi vieningai protestavo dėl savo švenčių 

išbraukimo. Net ir dėl ne sekmadieniais šven
čiamų švenčių nenorėjo nusileisti.

Švento Antano diena, arba Butkūnų para
pijos metinė šventė, kaip tik sutapo su penk
tadieniu. Vadinasi, pagal naująją santvarką 
— paprasčiausia eilinė darbo diena. Jei tai 
savosios valdžios būtų buvęs toks nuostatas, 
be abejo, būtų sutikę ir atšventę artimiausiam 
sekmadieny. Bet dabar tai buvo padarę, būt- 
kūniečių akimis žiūrint, piemenys ir visoki 
padaužos, iškrypę iš normalaus gyvenimo ir 
darbo vėžių.

Mūsų technikos amžiuje daug visokių ry
šių arba susižinojimo priemonių. Visais ke
liais ir laukais driekiasi vielos. Padangėje 
žybčioja šviesų signalai. Dieną naktį tvinsta 
radijo bangos, o su jomis triukšmas, muzika 
ir daug žodžių.

Yra dar ir kitos — labai senos ir tiesiogiai, 
be jokių aparatų, sugaunamos — bangos. Tos 
bangos tiek žmones, tiek kitus gyvuosius pa
darus gaivalinių nelaimių metu ar kitais atsi
tikimais labai jautriai ir labai tiksliai sujun
gia viena mintimi, vienu veiksmu.

Šitos bangos be galo aktyviai veikė visoj 
Lietuvoj, o birželio trykliktąją ypatingai pa
lietė Butkūnų parapijos apylinkę;

Nuo pat ryto visai keliais ir palaukėmis 
traukė žmonės, kaip į didžiuosius atlaidus. 
Kiekvienas vyko ir kiekvienas stebėjosi: ko
dėl ir visi kiti tą pat daro, ką ir jis?

Kiekvienas jautėsi nusikalstąs prieš for
malų įsakymą, tačiau savo dvasioje buvo drą
sus, pakilios nuotaikos ir didvyriško pasiau
kojimo. Galėjo visus juos šiandie suimti, kan
kinti — nebaisu. Kai visi — ir kentėti leng
viau ir mirti, žinant už ką, drąsu.

Vienintėlis neramumas nuo pat namų ligi 
bažnyčios durų grąžtu grąžė visų paširdį: o 
jei ras bažnyčią uždarytą ir dar raudonu vai
komo atspaudu užlipdytą? Prie bažnyčios du
rų stovi 'sargybiniai, atstatę šautuvus.

Butkūniečių nerimas, pasiekus bažnyčią, 
atslūgo, tačiau tos norimos, nuolat pirmiau 
patirtos, giedrios nuotaikos nebebuvo. Nera
mumas, aštriu nuosėdų sluoksniu užgulęs sie
lą, ir bažnyčioj draskė širdį. Viskas atrodė, 
kaip gedulingo atsisveikinimo metu, visur 
šmėkščiojo graudūs, liūdni vaizdai.

Nebuvo iškilmingų su visa puošnia proce
sija pamaldų. Negaudė džiaugsmingu aidėji
mu varpai. Kunigas nelipo į sakyklą, bet čia 
pat prie altoriaus prabilo į žmones. Griežtu 
įspėjančiu apkomo raštu buvo uždraustas bet 
koks viešas ir demonstratyvus tą dieną šven
timas, vadinasi, ir pamokslas.

Pamokslą pasakė ir sumos vietoj mišias at
laikė jaunasis kunigėlis. Aišku, buvo, kad 
tuo veiksmu vis tiek, nors ir maskuodamas, 
laužo įsakymą. Žmonės suprato, ir dar dau
giau visus sujungė tasai draudžiamasis veiks
mas.

Paprastos apeigos, mažai žvakių, jokio 
triukšmo ir žvangėjimo nei bažnyčioj nei apie 
bažnyčią, o kokia sukaupta, pakili ir vieninga 
malda.

Visi klupo. Keliai nejaučia akmeninio grin
dinio kietumo ir nesibijo suneštų žemių. Mo
terų pusėj aiškus nesuvaldomas kūkčiojimas. 
Jis ir vyrus paveikia, ir jų akys nuolat kumš
čių sausinamos. Maldaknygės darosi nebe
reikalingos, nes viskas jose šokinėja ir migla 
dengiasi. Nuolat sutrinka rožančių poterėliai, 
nebesugaudomi virpančių pirštų. Viskas sielos 
gilumoje, viskas ten — kur altorius, kunigąs 
ir nukankintas ant kryžiaus Kristus.

Prasidėjus pamokslui, niekas nepajudėjo iš 
troškios, sausakimšos bažnyčios. Nebejautė 
nei šuto nei tolydžio tvinstančio prakaito. Ku
nigėlis kalbėjo paprastai, be trafaretinės pom
pastikos, — susikaupęs ir įsijausdamas. Aiš
kino amžinosios tiesos ir amžinųjų įstatynų 
vienintelį šaltinį, kurį visi turi pažinti ir ne
klaidžioti šuntakiais. Priminė pirmuosius 
krikščionis, jų persekiojimus, vieningą pasi
priešinimą ir visuotinį laimėjimą. Vaizdavo 
žiaurią, rūsčią žiemą ir nuolat pasikartojantį 
džiugų, gaivalingą pavasarį.

Tai buvo alegorijos, be komentarų, bet jų 
šiandien ir nereikėjo. Visi suprŽto ir visiems 
buvo aišku, — kad žmonių įstatymai yra lai
kini, nepastovūs — vieni juos stato, kiti griau

na, kad rūsti, žiauri žiema veikiai pranyks, 
tik reikia vienybės, ryžtumo ir sukauptų gy
vybinių pavasario jėgų, nes tas, kuris miršta 
žiemą, pavasarį nebesikels jau. Pavasarį kyla 
ir ima gyventi tik visi tie, kurie per žiemą su
gebėjo išlikti pajėgūs.

Kunigas nuėjo nuo altoriaus, užgęso žva
kės, o žmonės nesiskubino skirstytis. Tebegy
veno girdėtais žodžiais, prarasto ir neatgauto 
ilgesiu. Visi skausmingai juto, koks buvo vie
nintėlis ir didelis dalykas — laisvė. Toks di
delis, jog Visa kita palyginant menkniekiai. 
Daugelis, be to, keisto nujautimo smaugiami, 
ilgino atsisveikinimo momentą, norėdami am
žiams prisisunkti krūtinėj tos šiltos visada 
artimos aplinkos ir tą bažnyčią nusinešti su 
savim.

Kai sujudo- pro duris, saulė jau riedėjo 
nuo vidudienio. Ir saulė ir dangus buvo tokia 
pat, kaip visada. Pirmąją valandėlę po tokio 
stipraus įsigyvenimo keista buvo, kad viskas 
už šventoriaus vartų labai paprasta ir nė kiek 
nepakitėjo. Diena buvo saulėta, nors vėsoka. 
Pakiemiais žydėjo alyvos, tulpės, našlaitės. 
Dūzgė vabzdžiai. Klykė vaikai, čerškančiais 
kamuoliais nušvilpdavo susipešę žvirbliai. Ar
kliai žvengė, drabstė žemę ir neramūs, nusi
stovėję krimto tvoras ir daužėsi vežimų už
tvaroj.

Įprasta abejinga aplinka pamažu grąžino 
ir žmones į įprastus pasikalbėjimus ir veiks
mus:

— Tai ką važiuojam? Vis tiek šiandie ne
gi dirbsim?

— Nagi pakermošiais ne pro šalį būtų...
— Antanai lauks, tikrai lauks!
— O kodėl gi neišgerti ir nepavalgyti, jei 

turim dar...
— Vienas kitas geras žodis irgi po laukus 

nelaksto.
Gerokas suplūdusių skaičius pasiskirstė 

čia pat bažnytkaimy pas savo gimines, bi
čiulius ir gerus pažįstamus.

Butkūnų bažnytkaimis nemažas buvo. Jis 
turėjo turtingą užnugarį ir patogias sąlygas 
plėstis vietoje: pirmos rūšies vieškelių maz
gas, rąmi lygumų upė, kiek toliau ežeras sū 
Paežerių kaimu ir lentpiuve.

Naujieji moderninio stiliaus pastatai — ga
rinė pieninė, keturių komplektų mokykla, Ze- 

mės Ūkio Sąjungos kooperatyvo rūmai, ply
tinė — jau buvo nusmelkę romantiškas seną
sias išparceliuoto Butkūnų kaimo sodybas, pa
silikusias vietoj.

Nuo savo vietos jos nepasitraukė, bet smar
kiai vijosi naują šuoliais lekiantį Lietuvos gy
venimą. Beveik visi namai jau buvo nauji, 
praktiški, daug mūrinių. Tarp sodybų ir nau
jųjų pastatų tvarkingai rikiavosi patrauklūs 
darbininkų ir sklypininkų nameliai.

Visiems buvo erdvės, darbo, ir visiems bu
vo patogu. Nesudrumsta, lyg ežero vanduo, 
ateitis daug lėmė. IŠ bažnytkaimio jau pro- 
jektavosi ne miestelis, bet miestas.

Butkūniečiai buvo vaišingi ir mylimi apy
linkės. Jie turėjo ir dvasios ir turto gėrybių, o 
tųjų niekam nesigailėjo ir nepavydėjo.

Daugiausia buvo žinomi Didieji Antanai, 
— taip jau įprasta buvo juos vadinti. Kas jie 
tokie, daug klausinėti nereikėjo.

„Vadinasi, nepažįsti dar mūsų klebono 
Švėkšnos, viršaičio Adomonio, kooperatyvo 
pirmininko Nako ir Paežerių Rimonio, lent
pjūvės savininko?“

Rimonį, kaip ąrtimą ir draugišką kaimyną, 
irgi laikė savuoju. .

Šiandie dviejų Antanų trūko. Likusieji 
nuo tradicijų neatsisakė, o antra, nė negalėjo 
atsisakyti, rifcs ne jie, o juos tradiciniai sve
čiai valdė. Toks jau čia buvo paprotys.

Klebonijoj po pietų tuojau buvo paruošti 
staliukai. Garbingiausias buvo vintas — se
nas, labai senosios ponijos mėgiamas, plepus, 
kombinuotas, diplomatiškai suktas lošimas. 
Partiją sudarė pats klebonas, vaistininkas, at
sargos generolas iš apylinkės ir dar vienas 
buvęs dvaro savininkas. Preferansu pasiten
kino naujoji karta — vikaras, du mokytojai ir 
gydytojas.

Pas Naką kortų nebuvo, ten linksma ir 
triukšminga be jų. Jaunimas šoko, dainavo, 
o vyresnieji uoliai budėjo priC" stalų, stačiu 
kampu susispietusių erdvioj seklyčioj. Anų 
Nakai dar jauno amžiaus, tad jie nuolat buvo 
reikalingi vieniems ir antriems., Nakienė — 
sveika, gražiai subrendusi moteris — garsi 
dainininkė ir šokėja. Ji dažniausiai švaistėsi 
jaunimo tarpe, ir visus žavėjo savo nuoširdžiu 
meilumu ir vaikiško nekaltumo šypsena. Na
kui ir samdinei daugiau tekdavo apeiti stalus
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Klaipėdos lietuvių auka
Pasienių gyventojų gyvenimas beveik nie

kad nėra lengvas ir malonus, ypač neramiais 
laikais. Dar sunkesnis jis yra tuomet, kada dėl 
kurio krašto vyksta dviejų galiūnų varžybos 
arba kada kuris kraštas atsiduria kurios ek
spansyvios tautos ekspansijos orbitroje. Šiuo 
metu tokių šalių, kurios virto grobuonių au
komis ir kenčia visus su tokia padėtimi susi
jusius vargus, yra gana daug.
/ Sunkiausioje padėtyje atsidūrė tos tautos 
arba tautų dalys, kurios per amžius turėjo 
gyventi lyg tarp dviejų didelių akmenų, no
rinčių jas sutrinti. Tokioje padėtyje buvo ir 
mūsų broliai Maž. Lietuvoje (įskaitant ir Klai
pėdos kraštą), kurie, amžiais kovojo už savo 
tautos teisę ir garbę, dabar visiškai nebeteko 
tėvynės ir po baisiausių persekiojimų, kiek jų 
dar išliko gyvi, atsidūrė dar blogesnėje bū
klėje, negu kiti jų broliai, kiek ramiau gyvenę 
ir dabar turėję palikti savo numylėtą tėvynę.

Klaipėdos krašto lietuviai kelis kartus tu
rėjo keisti pilietybę, ir šiandien jų dalis vi
siškai nebesusivokia, kas jie tokie. Vokie
čiais jie nenori būti, o su lietuviais niekaip 
nebesutampa — dėl įvairių priežasčių, dažnai 
dėl to, kad tikrieji broliai jų kratosi, nebepri- 
pažįsta jų lietuviais'— ir vadinasi „memel- 
lenderiais“ („klaipėdiečiais“). Šį reiškinį rei
kia vertinti ne kaip blogą tų žmonių valią, 
bet kaip pasėką ilgametės vokiečių demagogi
jos ir mūsų nesugebėjimo juos tvirtai susieti 
su mūsų tautos šeima. Mes atmename, kad po 
Didž. Karo, kraštui prisijungus prie Lietuvos, 
jie norėjo būti geri ir ištikimi savo močiutės 
Lietuvos piliečiai, bet vokiečiai juos nuolat 
kurstė prieš Lietuvą, lojalius piliečius šmeižė, 
jiems kenkė, kur ir kaip tik galėjo, grąsino 
smurtu. Atplėšus kraštą nuo Lietuvos, prasi
dėjo baisus lietuvių ir Lietuvai lojalių gyven
tojų persekiojimas. Nacių ir jų agentų ilga
mečiai grąsinimai virto žiauri realybė. Ver
tingiausi ir kilniausi mūsų tautiečiai, kilniai 
ir garbingai laikė savo tautos vėliavą, buvo 
terorizuojami, mušami,, iš ūkių išvaryti arba 
jų ūkiai sudeginti, visi nacių padugnių, pasi
dariusių krašto viešpačiais, grąsinami, gėdi
nami ir į kalėjimus bei KZ-us murdomi nužu
dyti. 60-70% kalėjimuos^ ir KZ-uose kanki
namųjų žuvo baisia mirtimi, kai kurie net ke
lis metus kankinti. Visa, kas jiems buvo šven
čiausia, už ką jie visą savo gyvenimą auko
josi, sutriuškėjo po geležim apkaustytais na
cių batais. Brangiausią mūsų tautos kultūros 
lobyną naciai išniekino, sumindžiojo kaip tikri 
vandalai, o tos senos kultūros eksponentus pas
merkė mirti baisia kankinio mirtim. Tie, ku
rie kaip per stebuklą dar gyvi išėjo iš tų bai
sių mirties malūnų, yra arba dvasiniai arba 
fiziniai paliegėliai. Ar tie žmonės nėra mūsų 
žūtbūtinės tautinės kovos aukos, mūsų hero
jai ir kankiniai? Jei jie nebūtų buvę lietu
viai, ar jiems būtų reikėję tokiais erškėčių 
keliais vaikščioti?

Yra žmonių, kurie mėgsta kalbėti ir rašyti 
apie tai, ko kiti nepadarė, bet visiškai nekalba 
apie priežastis, gal jų visiškai nesuprasdami. 
„Žiburių“ 19 nr VI. Jūrinis (Kodėl jis slepia 
savo pavardę?) straipsnyje „Klaipėdos pajun
gimo faktas“ su panieka rašo: „Vietiniai lie
tuviai (klaipėdiečiai), atsidūrę ypatingoje pa

— papildyti, paraginti, kartais ir žodžiu pasi
dalyti.

, — Na tu žiūrėk, tik žiūrėk, — prasiveržė 
Šinkūno jautrumas: — ko mūsų Nakui be
trūksta, ko jis ne gaspadorius, nors tik nuo
mininkas! Sveiks, Antanai! Į tavo sveika
tą! ...

Iš to jautrumo net apsikabino ir pasibu
čiavo. Tėviškai laikydamas Naką glėby, guo
dė kaip savo gerą sūnų:

— Dėl kooperatyvo tai tu nenusimink, bra, 
dar pažiūrėsim, kai dugną dėsim... Ne tau 
vienam padarė skausmą, kad išmetė. Čia ir 
mūsų visų nelaimė... Ar ne taip, vyrai?

Šinkūnas karštu žvilgsniu apmetė visus ir 
nelaukdamas bendro pritarimo, kuris be žo
džių buvo aiškus, trenkė kumščiu į stalą:

— O tas parka ilgai čia nesidžiaugs! Ir 
visi jie čia ilgai nesitrankys... Pamatysit, vy
rai! Ne aš būsiu, jei taip nebus! Kas ant sve
timo gero nori susikurti, tas jau pats sau 
duobę kasa...

— Bet išgerkim, sveteliai, išgerkim! Rei
kia ir pasistiprinti ir visas tas kartybes nu
plauti..? — ragino Nakas, apėjęs visus su 
ąsočiu.

Pasyvieji, nešnekūs, kurie visada sudaro 
publiką arba minią, gavo progos pagyvėti ir 
pasireikšti:

— Nagi teisingai sako gaspadorius...
— Reikia ir pasidrūtinti, o kaip gis...
— Sveiks!
— Nugi už Antaną!
Gale stalų sėdįs Paliępis staiga garsiai pa

leido savo iššokusią mintį:
— Man vis cėkava... Kaip gi dabar su 

tuo tavo advokatu?
— Ar su šito ūkio savininku? — paklausė 

Nakas.
— Nugi, su tuo pačiu...
Kol Nakas, netikėtai paliestas, rengėsi at

sakyti, Šinkūnas jau, įsileido į savo sampro
tavimus:

— Ale, sakau, kad yra pasauly tokių žmo
nių, kuriems ponas Dievas viską duoda, bet 
protu apleidžia. Ko gi, sakytum, mūsų advo

dėtyje, pasitraukė iš visuomenės, neretas net 
ir toks, kuris dar prieš savaitę tvirtino „neiš
sižadėsime Lietuvos, kad Jr kažkokia jėga 
mus užgriūtų!“....

O ką padarė pats VI. Jūrinis? Kodėl jis, 
gyvendamas tų lietuvių tarpe, neparodė geru 
pavyzdžiu, kaip reikia kovoti prieš nacius, 
užplūdusius kraštą? Man neteko girdėti, kad 
jis būtų tų lietuvių tarpe, kurie už savo veiklą 
Klaipėdos krašte buvc nacių persekiojami, 
kaip, pav., nacių bylos prokuroras Monsta- 
vičius ir keli teisėjai, buv. Klaipėdos krašto 
komendantas Liormonas, mokyklų referentas 
A. Klemas ir kiti. Iš Klaipėdos lietuvių tarpo 
jis tepažįsta tokius, kurie arba per klaidą bu
vo suimti ir po pusvalandžio iš kalėjimo pa
leisti arba visiškai nebuvo suimti...

Dėl ko vietiniai lietuviai „pasitraukė“ iš 
visuomenės, galiu nurodyti priežastis. Štai 
mano turimas balansas! Nacių suimti ir nu
kankinti buvo: Buv. lietuviškos krašto direk
torijos pirmininkas Martynas R e i s g y s - pu
sę metų po suėmimo žuvo Mauthauseno KZ 
baisia kankinio mirtimi 1942 metų žiemą. 
Buv. direktorijos pirmininkas Eduardas Si
maitis — per metus po suėmimo mirė badu
1942 m. rudenį Oranicnburgo KZ. Buv. krašto 
policijos direktorius Jonas Toleikis — me
tai po suėmimo žuvo 1942 metų pavasarį Ora- 
nienburgo KZ žmonių naikinimo komandoje. 
Su Toleikiu kartu žuvo mkt. Jonas Purvi
nas, išbuvęs metus KZ. Toliau žuvo Ora- 
nienburgo KZ 1942 metų pavasarį buv. sei
melio stenografas Molinis, 1942 metų va
sarą pol. vald. S u b a i t i s nuo Juknaičių,
1943 metų vasarą iš nusiminimo nusižudė 
Puodžius nuo Vanagų, 1940 m. buvo nu
kankintas K. B o n i n a s , nuo bado ir džiovos 
mirė Buntinas iš Klaipėdos. Alv. Gai
lius, buvęs gubernatūros svetimšalių refe
rentas, nukankintas Dachau stovykloje. Buv. 
lietuviškos direktorijos narys Jonušaitis 
nukankintas Stutthofo KZ. Pol. valdininkas 
Jurgis Gvildys buvo nacių pasmaugtas Ka
raliaučiaus kalėjime ar vežant iš kalėjimo. 
Man nežinomose stovyklose nukankinti moky
tojas Trumpa ir misionierius Kopūstas. 
Karaliaučiaus kalėjime taip pat buvo nužu
dytas Tilžės krašto lietuvis konsulas Palei- 
k a i t i s, o Vilniuje išžudyta visa Jago
mastų šeima — tėvas, motina, sūnus D o - 
v a s, duktė Vilmantienė ir jos vyras 
Vilmantas. Tai jau dvidešimt žmonių, 
mirusių kankinių mirtimi. O kiek mums dar 
nėra žinomi?

Gyvų, išėjusių iš nacių pragaro, tuo tarpu 
man žinomi šie asmenys: Buv. Direktorijos 
pirm, ir Klaipėdos vyr. burmistras E. Simo
naitis, trejus metus kankintas. Buv. sei
melio atstovas H. Vitesas iš Kanteriškių, 
kankintas beveik šešeris metus. Taip pat be
veik šešeris metus buvo kankinami ūkininkas 
Me i r ū n a s iš Skirvytėlės, kalvis A V o s k a 
iš Naujapievio, o kiek trumpesnį laiką — My
kolas S1 a ž a, buv. gubernatūros patarėjas, 
Vilius Mačiulaitis, buv. Prūsų Lietuvių 
Susivienijimo pirmininkas, M. Bruzdeili- 
nas iš Klaipėdos ir Otto Hofmonas nuo 
Smalininkų (visi Oranienburgo KZ). Kitose 
stovyklose buvo kankinami: mkt. V. Gailius, 

katui Pašiliui trūktų dar, bet, vagi, nesusi
tvarko ir tiek.

— Tiesą sakai, kad nesusitvarko, — at
siliepė Nakas: — Viską prageria ir pralatra- 
voja su tomis moterimis... O tikrosios ne
susiranda. Jau buvom pradėję derybas ir dėl 
šito ūkio... Visiškai pralindęs į skolas žmo
gus. Bet dabar, tokie laikai, vilkai žin, kaip 
čia bus ...

— A-a... Klaikūs laikai... Kas gi galėjo 
pamanyti...

— Gerai būtų, kad žmogus žinotum savo 
ateitį... *

— O gal dar blogiau?
Slidinėjo vyrai nuo vienos minties prie ki

tos. Čia paliesdavo savuosius namų reikalus, 
čia vėl nuolat grįždavo prie to, kas slėgė vi
sus, o slėgė siaubingai. Nors naminio alaus 
putų nespėdavo nubraukti nuo nuolat vilgo
mų lūpų, tačiau tos gerosios anų metų nuo
taikos nebebuvo. Užkandžiavo, šnekėjosi, o 
„visų tų kartybių“ per daug buvo, kad nu
plautų alum. .

Aloyzas Baronas

HelioM.
Apkrito mūsų veidus suodžiai
Ir tavo šviesius plaukus ir rankas.
Abiem šalikelėm šilkiniai žydi sodai
Ir lenkia vyšnios žydinčias šakas.
Ir tegirdėti, kaip plieno ratai ūžia.
O kur išlipt, jei mes vis ne namuos?
Jei taip vis skubame pro žydintį geguži, 
Be tėviškės padangės mylimos.
Ir gal kai traukinys sužviegęs
Sustos, parvežęs į namus
Jau bus nukritęs sodo šilko sniegas
Ir bus pavasariai praėję jau pro mus.
Ir pasakysiu: „Žinai, kaip šiandien pamenu
Jaunystės vasarą paskendusią žieduos!“ 
Taip skuba, skuba traukinys — gyvenimas 
Ir tėviškėj, gal būt, labai vėlai sustos. 

H. S p i n g y s iš Katyčių, Skėrys iš Skirvy
tėlės, o po kalėjimus buvo tampomi J. K ai
ni š k y s, spartesniosios mokyklos vedėjas, 
buv. Sandėlio direktorius Reišys, Al- 
brechtienė-Blyžytė iš Klaipėdos ir dau
gybė kitų. Nemažas skaičius lietuvių buvo 
ištremtas iš gimtojo krašto. Jie turėjo tuščio
mis rankomis išbėgę, kaip pastumdėliai ir vo
kiečių tautos priešai, valgyti karčią duoną. 
Šiuo momentu nedaug jų teprisimenu, bet no
riu paminėti nors šiuos: redaktoriai Mikas 
Gudaitis ir Martynas M a k y s, pirkliai 
Rašavičius, Zugaras, Gureckas, 
ūkin. Martynas Ž vi liūs, kun. Kr. Šer- 
nius ir daug kitų.

Kiekvienoje tautoje yra gerų ir blogų žmo
nių, už pigią kainą blogam perkamų, bet tikrų 
pasišventėlių taip pat jiemaža. Kas norėjo 
gyventi, tas turėjo prisitaikinti padėčiai, nes 
šiaip jis buvo sunaikinamas. Žmogus suauga 
su kraštu, Su žeme ir nuo jos, nuo žemės mai
tintojos, sunku atsiskirti, ypač ūkininkui. 
Jiems nebuvo kitos išeities — pasiduoti arba 
mirti. Ne tik lietuviai, bet ir dalis Klaipėdos 
krašto vokiečių, buvusių lojalių Lietuvai ir su 
lietuviais bendradarbiavusių, ėjo sunkiais kry
žiaus keliais, jei jie nebuvo karšti nacių šali
ninkai. Mano giliausiu įsitikinimu, mes gali
me ir turime nusileqjįtė~prieš tuos mūsų tau
tiečius, atnešusius tokią didelę auką mūsų tė
vynei ir tautai. Tos jų aukos turi mus kaip 
tik jungti į vieną tvirtą, nedalomą vienetą 
kovoje dėl mūsų tėvynės ir jos laisvės. Kal
bėdami apie tai, kas buvo, nepamirškime, ku
riose sąlygose ta kova vyko. Mūsų didžiosios 
nelaimės priežasčių neieškokime pas statistus, 
geriau tar blogiau suvaidinusius savo vaid
menį. Didelės mūsų nelaimės priežastys glūdi 
kitur — mūsų didžiųjų kaimynų ekspansy
vume ir totalitariškume. Saujelė mūsų tau
tiečių pasišventėlių negalėjo sulaikyti galin
gos nacių bangos, užliejusios beveik visą mūsų 
žemyną.

Organizuojasi lietuviai evangelikai
Lietuvių tremtinių' bendruomenėje esama 

apie 12.000 evangelikų. Daugiausia jie gyvena 
anglų okupuotoje Vokietijos zonoje. Š. m. ge
gužės 30. dieną Hanau lietuvių stovykloje įvy
ko visų trijų Vokietijos zonų Lietuvių trem
tinių evangelikų (liuteronų ir reformatų) ku
nigų ir bažnyčios drabuotojų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie 100 žmonių. Suvažia
vimo vyriausias tikslas — sutvarkyti lietuvių 
tremtinių evangelikų bažnytinės organizacijos 
reikalus. Stovyklose, kur esama daugiau evan
gelikų, nutarta įsteigti parapijas, mokyklose 
dėstyti tikybą, parūpinti bažnytinių knygų, 
leisti evangelikų tikybiniams reikalams ski
riamų periodinį leidinį ir kt

Susitarta dėl bendros bažnytinės veiklos 
ir jai rikiuoti išrinkta iš penkių asmenų ši 
laikinoji vyriausioji evangelikų bažnytinė ta
ryba: Dr. O. Stanaitis — pirmininkas, kun. 
J. Pauperas — vicepirmininkas, kun. St. Ncu- 
manas — reikalų vedėjas, J. Grigolaitis ir 
Puskepalaitis — nariai. Garbės pirmininku 
išrinktas generalsuperintendantas teol. prof. 
Dr. P. Jakubėnas. Suvažiavimas įpareigojo 
laikinąją tarybą kuo greičiausiai sušaukti 
evangelikų parapijų atstovų suvažiavimą, ku
ris išrinktų nuolatinę lietuvių tremtinių evan
gelikų bažnytinę tarybą. Suvažiavime taip 
pat nutarta užmegzti glaudą kontaktą su už
sienių evangelikų bažnytinėmis bendruomenė
mis. Laikinoji vyriausioji taryba suvažiavimo 
buvo įgaliota pasveikinti Ang’ijos bažnyčios 
galvą Kenterburio arkivyskupą.

Lietuvių tremtinių evangelikų suvažiavi
mą reikšminga kalba pasveikino Sv. Sosto 
delegatas Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje 
kan. Feliksas Kapočius.

Šią kalbą spausdiname ištisai:

Mieli broliai evangelikai
Man nepaprastai džiugu šiandien, atitrū

kus bent valandėlei nuo skubių ir neatidėtinų 
reikalų, atsirasti jūsų tarpe ir Jus, susirinku
sius svarbių savo reikalų aptarti, pasveikint 
ir Jums visiems, jūsų šeimoms ir visoms Jūsų 
tikinčiųjų bendruomenėms palinkėti Dievo pa
laimos.

Nors Švento Sosto Delegatūra tiesiogiai 
skirta lietuvių katalikų reikalams, tačiau Jūs 
gerai žinote, kad Šv. Tėvui rūpi vįso pasaulio 
krikščionys, kaip žmonės, .kaip to paties Die
vo vaikai ir Kristaus broliai. Visi mes sąmo
ningai ar nesąmoningai prikla&some vienai ir 
tai pačiai Kristaus įstaigai visuotina j ai ben
druomenei. Vakar, besikalbant su Jūsų at
stovais, atsilankiusiais manęs pakviesti į Jū
sų suvažiavimą, teko patirti, koks didelis ti
kėjimas lydėjo juos neįsivaizduojamose jums 
kančiose. Šito tikėjimo vedini mes pajutome, 
kaip svarbus mums bendradarbiavimas vienų 
su kitais toj pačioj kovoj už Dievo teises 
mūsų tautoj ir visoj žmonijoje. Man bus ne
paprastai malonu artimiausia proga pranešti 
Sv. Tėvui apie šitaip gražiai beužsimezgantį 
lietuvių tautos gyvenime naują meilės dva
sios vaisių.

Graži, tačiau kryžiaus keliais nužymėta 
mūsų tautos istorija surišo mus neatsiejamais 
ryšiais į vieną lietuvišką šeimą. Ir juo sun
kesni būdaųp laikai, juo didesni persekiojimai 
paliesdavo vienus ar kitus, tuo labiau šauk- 
dayomės vieni kitų pagalbos, tuo stipriau 
spausdavom vieni kitiems brolišką ranką. Dar

Žmogaus stipriausias instinktas yra noras 
išsilaikyti. Teise negalima atsilaikyti prieš 
smurtą, kada pasaulyje išnyksta jėgų pusiau
svyra tarp gero ir blogo, o dabar žinome, kad 
mūsų pasaulio dalį užviešpatavo tamsybės jė
gos, mus valdė žemiausios moralės nusikaltė
liai. Jei tas tamsybės jėgas — nacius su visais 
jų pakalikais — nebūtų sutriuškinusi galinga 
demokratinių šalių, laisvę nešanti armija, mū
sų tautiečių likimas būtų išspręstas neigiamai 
ir tokie žmonės, kurie šiandien su panieka 
paneigia mūsų tautiečių auką, nesėdėtų ra
miai šiltame kampelyje, kur šiandien gali 
sėdėti. J. Grigolaitis

Kaip kartais patenkama i 
kalėjimą

Daug lietuvių įvairiais reikalais, dažnai ir 
be jokių reikalų, važinėja iš vienos į kitą 
okupacinę zoną. Važinėjimas iš zonos į zoną 
be leidimų uždraustas, ir dabar vykdoma trau
kiniuose griežta kontrolė. Peržengę be leidimo 
zonos sieną sulaikomi ir M. G. Summari Court 
(amerikiečių ir kt. teismų) teisiami pagal Or
dinance No 1 crimes and ofensas, Art. II sek. 
43. Ankščiau iki 46. V. 28 d., viskas, galima 
sakyti, baigdavosi laimingai: Teismas baus
davo švelniai, iki 1 mėn. kalėjimo arba 300 
RM. Nuo 1946 m. V. 28 d. bausmės labai pa- 
griežtintos ir paaiškinta, kad yra toks iš aukš
čiau patvarkymas.

Pirmųjų, kuriems buvo jau pritaikintos 
griežtesnės bausmės, tarpe yra ir jau vienas 
lietuvis A. iš Blombergo. Jis nubaustas pagal 
minimą potvarkį už perėjimą sienos be leidi
mo į amerikiečių zoną 6 mėn. kalėjimo, bet 
Teismo atsižvelgta į aplinkybes ir 2 mėnesiais 
bausmė sumažinta. A. dabar Zuchthaus'e at
lieka skirtąją bausmę. Vietoje lietuvių tarpe 
A neturi nei draugų nei pažįstamų, todėl turi 
tenkintis vokiško kalinio daviniu.

Tai turėtų žinoti pasiryžusieji keliauti į 
kitas zonas. V. A 

nenudžiūvo mūsų knygnešių krauju nušlak- 
styti keliai, takai, kuriais eidavo Jūsų, broliai 
evangelikai, siunčiamos mums katalikiškosios 
maldaknygės. Pirmoji dovana, kurią ir aš ga
vau iš savo A A. tėvelio, buvo iš Mažosios 
Lietuvos kontrabanda atgabentas „Kristaus 
Gyvenimas“ ir „Tėvynės Sargas“, kuriuos, de
ja, vienos kratos metu išplėšė man iš rankų 
rusų žandaras.

Niekas taip artimai nejungia žmonių, kaip 
bendri vargai, bendra kančia ir kovos už ben
drus idealus. Nuo Reino ir Alpių iki Archan
gelsko ir Sibiro šiaurės išblaškyti lietuviai 
apšlakstė savo ašarom ir krauju bendrą savo 
dalią ir daugiau, kaip bet kuomet, jaučia, kad 
jie vieni kitiems yra broliai ir vienos kovos 
neišskiriami draugai. Šitoji kova mums nėra 
baisi, nes tai yra kova ir už visų žmonių ir 
visų tautų bendruosius idealus. Tai yra kova 
už žmogaus teises ir žmogišką vertę, už Dievą 
ir Jo Evangeliją. Tai kova prieš istorinį melą 
ir neteisybę, kova prieš apokaliptinį slibiną, 
kuris nori nušluoti nuo žemės paviršiaus iš
ganymo kryžių ir sutrypti Evangeliją, atneštą 
paties Jėzaus Kristaus. Jūs, broliai evangeli
kai, gyvenę Lietuvos vakaruose, pirmieji bu
vote šios kovos avangarde ir pirmieji išmy- 
nėte kelius ir sava krauju juos nulaistėte, ei
dami į vakarų barbarijos koncentracijos la
gerius. Lenkiu galva prieš jus ir sveikinu 
jūsų kankinius, Dievo rankos išsaugotus ir čia 
su jumis šiandien drauge esančius. Paskui 
atėjo mūsų eilė, ir ne vienas mūsų atrado jus 
kančių kelyje ir pamilo jus, kaip tikrus bro
lius, vienos Lietuvos žemės išaugintus.

Mūsų kova dar nebaigta. Mums dar teks 
pakelti daug bandymų. Bet Dievas su mu
mis; Dievas, kurs mato, kad mūsų tautos są
žinė nėra sutepta baisių nusikaltimų, kuriuos, 
matome aplinkui mus. Mes, kaip atgaila, pa
kėlėme visas ligi šiol mums skirtas aukas ir 
toliau mes tikinčiųjų nuolankumu pakelsime 
jąsias noriai, jei tokia bus Aukščiausiojo va
lia. Mūsų pastangų tikslas yra bendras, bū
tent, kad mūsų tikintieji ir mūsų šeimos iš
liktų aukštos moralės, neišsižadėtų gražiųjų 
religinių-tauiinių savo papročių, gyventų pa
gal savo religijos dvasią ir visur apreikštų 
didžią Evangelijos meilę ir tiesą.

Mes nežiūrėsime į mažus, kartais pasitai
kančius tarp pavienių žmonių nesusipratimus. 
Netolerancijos šešėlių nepažįstą giliai mylin
čios sielos. Mes mokėsime pagerbti vieni kitu 
šventus įsitikinimus, kaip tai matome dau
gelyje mūsų tautiečių tarpe tiek iš evangelikų, 
tiek iš katalikų pusės. Aš galiu Jus užtiktinti, 
kad katalikų dvasininkijoje yra tiek daug 
meilės Jums, broliai evangelikai. Mūsų dva
sininkijos auklėjime jau nuo ano karo skie
pijamas tas platus tikinčiųjų bendruomenės 
supratimas, kuriame telpa visi Dievą mylin
tieji žmonės.

Dirbkit, mieli broliai, organizuokitės, kel
kit savo dvasią, ir Kristus, kurio Dangun 
žengimo šventę šiandieną švenčiame, tesutei
kia Jums gausios dangaus palaimos. Suglaus- 
kimė labiau savo eiles ir bendrom jėgom 
ruoškimės dvasiniam ir fiziniam mūsų tautos 
ir tėvynės Lietuvos prisikėlimui.

Kanauninkas Feliksas Kapočius 
Sv. Sosto Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje
Wiesbaderias, 1946 m. gegužės 30 d., 

V.M.J.K. Dangun žengimo šventė.
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m KU LTU RIKIS GYVENIMAS«
Meno sambūriai ir tautinė

reprezentacija
— Aš — X lagerio meno ansamblio daly

vis. Vykstame gastroliuoti į pietų Vokietiją.
— Mus pakvietė į Hamburgą radiofonan 

Įdainuoti plokštelių. Ilga kelionė išilgai visos 
Vokietijos, bet negi skųsies. Ne savo malonu
mui vykstame.

Tokius pokalbius dabar nebe naujiena iš
girsti vakarų, šiaurės ir pietvakarių Vokieti
jos .miestuose ir DP stovyklose. Kiek lietu
viškų stovyklų, tiek beveik ir meno ansam
blių sambūrių. Vienur rasime menkesnius ar 
didesnius chorus, kitur solistų vokalistų' sam
būrius su paskiromis dainininkų, šokėjų ir or
kestrantų grupėmis.

— Jie tik ansambliais ir teužsiima. Sočiai, 
valgo, geria, važinėja po Vokietijos- miestus, 
šauniai vaišinami okupacinės kariuomenės — 
tokią nuomonę irgi dažnai galima nugirsti.

Kaip yra iš tikrųjų? Ar gausūs stovykliniai 
dieno sambūriai pateisina savo Įsikūrimą? Ar 
jie daug teigiamo įneša 1 tremtinių gyvenimą 
ir kaip tenka vertinti jų Ūgšiolinę veiklą apla
mai ir pasirodymus svetimšalių tarpe ypa
tingai?

Kiekvienam, geriau pažįstančiam stovykli
nį lietuvių tremtinių gyveniipą, teks pripa
žinti, kad iš esmės šis gyvenimas dažniausia 
buv. vokiškų kareivinių atmosferoje yra la
bai vienodas, pilkas, monotoniškas. Stovyklo
se gyvenanti didžiulė tremtinių dalis (priva
čiai įsikūrusių, ypač prancūzų zonoje, yra aiš
ki mažuma) stumdama pirmyn savo tik vil
timis paremtą gyvenimą, gyvenimą neišnau
dojamą, kaip priderėtų gyvenant uždarose sąp 
lygose, nejučiom pasiilgsta didesnio paįvairi
nimo, gilesnių įspūdžių bei emocijų. Jei tai 
be atitraukimo nuo kasdieninės stovyklinės 
pilkumos dar įgalina stovyklinį gyventoją pa
justi meno atmosferą ir šalia to, meno prie
monių pagalba pavaizduoti pasiilgtą tėviškę 
su jos gamta, žmonėmis, jų papročiais, tauto
saka, tai tegalima įvertinti tik teigiamai. Jei 
sukurtasis tremtinių meno sambūris ne tik 
savo iniciatyvos, bet ir reikiamo meninio ly
gio dėka sugeba įgyti visiškas okupacinių da
linių ar net, rečiau, vokiškosios visuomenės 
simpatijas, tai tenka vertinti dar labiau, nes 
tuo būdu atliekamas didelis, mūsų gyvenamo
se sąlygose svarbus ir neabejotinai naudingas 
tautos bei jos kultūros propagandos darbas.

Kaip neatrodytų keista, bet šiuo metu lie
tuviškų meno sambūrių Vokietijoje tikrai bus 

•daugiau kaip būta Lietuvoje. Jei sovietų ir 
vokiečių okupacijos metais visa Lietuva di
džiavosi Vilniaus Filharmonijos liaudies an
samblio pastatytomis Lietuviškomis vestuvė
mis, Joninėmis ir kt., tai šiuo metu rasime Vo
kietijoje ne vieną tokį ansamblį.

Čia ir kyla vienas pagrindinių klausimų 
— jei tie ansambliai taip gausas savo skai
čiumi, tai ar jie pateisina sav.o gyvavimą ko
kybės atžvilgiu? Ar jie pateisina savo gastro
les ir svetimųjų tarpe, ar jie tuo būdu atlieka 
tinkamą krašto meninės kultūros propagandos 
darbą, kas čia mums ypatingai rūpi?

Visiems meno sambūriams išskaičiuoti tek
tų daug vietos. Nurodysime čia bent žymes
niuosius. Pirmoje eilėje minėtinas tikrasis vi
sų ansamblių pionierius Vokietijoje, dar 1944 
m. vasarą Vienoje atgaivintas Vlniaus M. K. 
Ciurlionies var' meno sambūris. A. Mikul
skio nenuilstamai vadovaujamas, tautinių šo
kių vadovės M. Baronaitė ' ūnienės tal
kininkaudamas, šis ansam’ per Austrijos 
kalnus ir Kempteną pasiekęs prancūzų zonos 
Dettingeno vietovę (netoli Metzin"-'no) olat 
su daina šokiais rodosi savajai ir svetimajai 
publikai beveik visoje Vokietijos žemėje — 
tarp Ravensburgo ir Liubeko. Visbadeno sto
vyklos ansamblis muziko Stp. Sodeikos, G. 
Veličkos ir A. Ličkūnaitės vadovaujamas vis 
labiau plečia savo pasirodymų tinklą ir ge
gužės viduryje savo pasiektus meno rezulta
tus rodė Songau festivaly, Tiubingeno lietu
viškajai, prancūzų ir vokiečių publikai ir kt. 
Toliau minėtinas reprezentacinis, V. Operos 
dirigento J. Štarkos vedamas Dilingeno vyrų 
choras, jau sėkmingai pasirodęs pačiam Di- 
lingene, Songau festivaly ir besiruošiąs į nau
jus laimėjimus. Vertas dėmesio A. Kačanau- 
sko „Sietynas“ (šiuo metu Kirchhcime, netoli 
Štutgarto), buv. Hafkrugo, dabar Neuštadto 
meno ansamblis (vad. V. Banaičio), Bad-Sege- 
burgo menininkų grupė ir dar keli. Nėra įma
noma kiekvienam jų taikinti tą patį meno kri
terijų. Juk vieni šių meno ansamblių savo 
pasiekimus rodo tik savo stovyklos ribose, 
kiti pasiekia aplinkines apskrities vietoves, 
treti gi su savo programomis keliauja išilgai ir 
įstrižai vakarinių zonų Vokietijos Ir neretai 
išdrįsta pasirodyti ir svetimšalių publikai.

Nenorima čia paliesti šių pirmųjų, stovy
klinių ansamblių. Jiems, pasirodantiems sa
vosios ar kaimyninės „parapijos“ ribose daug 
kas atleistina, iš jų meninio lygio daug ko ne
galima reikalauti. Visai kas kita su anksčiau 
minėtais didžiaisiais, sakytume reprezentaci
niais mūsų meno vienetais (beje, žodis „an
samblis“ pernelyg jau nuvalkiotas — ar ne
būtų galima rasti kokį nors lietuvišką pakai- 
lalą?). Jie ilgesnį laiką ruošia savo progra

mas, jų vadovybėse matome dar Lietuvoje sa
vo srity iškilusius menininkus, pagaliau, jie 
dažniausiai reikiamai globojami ne tik stovy
klinių vadovybių, bet kartais net ir okupaci
nių organų. Šie meno sambūriai dirbdami pa
kenčiamose sąlygose, aišku, gali parengti pro
gramas, kurios ir svetimšalių akyse mums, 
mūsų kultūrai teikia nemažą garbę.

Ar tikrai tie sambūriai pateisina jiems tei
kiamą globą bei privilegijas ir į juos dedamas 
visų lietuvių tremtinių viltis? Ir taip ir ne. 
Šių eilučių autoriui, dar iš Vienos ir Austrijos 
kalnų laikų arčiau sekus Mikulskio Ciurlionies 
sambūrio pastangas, darbą ir vėlesnius dide
lius laimėjimus, tenka atvirai konstatuoti, kad 
energingoje ir disciplinuotoje vadovybėje ir 
savotiškos vienijančios visus dalyvius dvasios 
vedamas, šis sambūris yra pasiekęs užtarnau
tos reikšmės visoje Vokietijoje. Tačiau šis tas 
jiems ir prikiština: metas atsižadėti tam tikros 
rutinos, sustingimo, metas įvairinti, plėsti sa
vo programą. Nėra tikslu, kai čiurlioniškai ir 
antraisiais savo veiklos metais atlieka vis tas 
pačias dainas ir šoka vis tą patį .oželį ar blez
dingėlę. Juk dažnai publikoje rasis žmonių, 
šį sambūrį jau girdėjusių anksčiau. Tačiau, 
aplamai, čiūrlioniškiai yra išvarę milžinišką 
tautinės propagandos barą ir įsigiję svetimųjų 
tarpe aukšto įvertinimo. Jo taip pat aiškiai 
siekia ir Visbadeno meno žmonės su savo 
pastatymais „Neumunas žydi“ ii* „Atsisveiki
nimas“, (su koncertine dalimi). Visai čia kitas, 
primenąs Vilniaus Filharmonijos liaudies an
samblį, žanras. Vaidyba, siužetas .ir jų fone 
dainos ir šokiai. Vykęs sumanymas, duodąs 
galimybės pasireikšti mūsų visų rūšių meninin
kams, net ir dailininkams. .Iškyla naujos, pui
kios medžiagos, daug žadančios pajėgos (solis
tės Klimaitė, Adomavičiūtė). Iš scenos pad
velkia tėviškės laukų kvapas. Viskas būtų 
tvarkoje, betv..

Ir čia reikia turėti saikas, ką galima ro
dyti svetimšaliams ir ką ne. Turime galvoje 
Visbadeno sambūrio gastroles tokiame Tiubin
gene, mieste, kur muzikinis gyvenimas labai 
gyvas ir publika — vokiečių ir prancūzų — 
gana išlepinta. Gatvėse pasirodo skelbimai 
vokiečių ir prancūzų kalbomis apie du Vis
badeno vakarus didžiojoje miesto salėje. At
sieit, kviečiami svetimšaliai — ateikite ir gro
žėkitės mūsų menu! Žinoma, geroką publikos 
dalį sudaro vietinė lietuvių kolonija, tačiau 
esama ir nemaža prancūzų kariškių, kviestų 
vokiečių universiteto žmonių. Ką jie mato? 
„Nemunas žydi“ — nemaža dainų, šokių, tau
tiniai rūbai, bet gerokai dirbtinai suklijuotas

Augsburgo teatralų kelias
Aktorius yra kūrėjas, kuris negali būti ra

mus. Jo siela siekia naujos kūrybos, kuri pa
trauktų ir vestų masę. Per kruvinas mūsų 
Tėvynės okupacijas aktorius* matėme kovoto
jų eilėse, kurių jautri asmenybė pajusdavo 
mūsų Tautos skriaudas, nuoskaudas.

Liūdnas ir pilkas tremtinio gyvenimas ne
prirakina aktorių prie smulkių kasdieninių 
rūpesčių, nepalaužia jų valios. Pradėjo tie
siog iš nieko ir jau 1944 m. birželio mėn. 10 5. 
Augsburge jie išeina į sceną su gyvu žodžiu, 
kad praskrSidintų liūdną tremtinio pilkumą. 
Trykštančia energija, pasišventimu ir veikla 
akt. Palubinsko vadovaujami, pastato „Dr. V. 
Kudirkos“ prologą ir škicus: „Egzaminai į 
dramos studiją“ ir „Aukščiausias teisingu
mas“. Kartu nuoširdžiai ir atsidėję dirba ak
toriai Kauneckaitė, Vasiliauskas, Šimkus, 
Brinką, Žukauskas ir pakviesta talkininkauti 
Bruzdeilinaitė. Apie šį mažą- kolektyvą pra
deda burtis didesnės jėgos. Atvyksta akt. Ža- 
linkevičaitė, A. ir E. Dauguvietytės, Kavalai- 
tytė, Kačinskas, Škėma, Veselauskas. Jau IX. 
9 d. po Šimkaus darbo matome scenoje Škė
mos „Kančių šalį“ — žodžio ir dainos pynę. 
Akt. Kačinskui vadovaujant, pastatoma iš
traukos iš V. Krėvės „Šarūno“ ir „Žento“, 
Škėmos „Vieną vakarą“. Aktoriai aktyviai 
dalyvauja minėjimuose savo gyvu žodžiu ir 
jumoru.

Dėl sunkių gyvenimo ir darbo sąlygų iš 
kolektyvo išvyksta akt. Kačinskas, Škėma ir 
Veselauskas. Jų vieton pakviečiamos jaunos 
jėgos — Kielaitė, Oželis, Gatautis, Medelis. 
Nors nėra nei tinkamų patalpų repeticijom, 
nei scenos, nei veikalų ir drabužių bei deko
racijų, bet aktoriai nenuleidžia rankų. Savo 
rankom ir lėšom, nenuilsdami skina sau kelią 
toliau. Akt. Palubinskas, perėmęs meno va
dovo pareigas, savo kolegų padedamas, at,- 
kuria „Dr. V. Kudirką“, kurį tenka trumpinį 
ir pritaikint mūsų dabartiniems, tikriems var
go teatrafhs, ir „Pirmą skambutį“. Ypatingai 
sunkiose ir sunkiai pavaizduojamose sąlygo
se, kurias tegali suprasti tik šiame teatre dir
bantieji ar tiesioginiai savo moraline parama 
remiantieji, vyksta repeticijos. „Dr. V. Ku
dirką“ režisuoja akt. Palubinskas, kai lygia
grečiai akt. Vasiliauskas ruošia „Pirmą skam
butį“.

siužetas, daug nereikalingų dialogų, kurie bū
tų savo vietoje stovyklos scenoje, tačiau ne
tinkami svetimšalių tarpe. Kitą dieną prieš 
vaidinimą koncertas. Neblogas vyrų choras, 
puiki solistė Klimaitė, bet visai nevietoje smui
kininko pasirodymai, menkas dainų reper
tuaras,'blankus mišrus choras, panašiai ir mo
terų oktetas. Kaitaliojama programa, iškiša- 
ma silpna pranešėja. Visumoje nepasiekiamas 
tikslas — publika, ypač svetimšaliai negauna 
progos pilnumoje pažinti lietuviškų dainų gro
žio. Užtat daug ką išperka „Atsisveikinimo“ 
vaizdelis — daugiau čia veiksmo, ekspresijos, 
jumoro, puikiai išnaudoti šokiai ir dainos. Yra 
kuo žayėts ir svetimšaliui. Šiaip gi Sodeikos, 
Veličkos ir Ličkūnaitės darbu belieka džiaug
tis — jis didelis ir nuoširdus. Tik daugiau 
nuovokos mūsų meno reprezentavimo užsie
niečių tarpe reikalu!

Jau žymiai lengvesnis tokio Bad- Segebcrgo 
mūsų vok^ljstų ar baletininkų sambūrio už
davinys. Jiems netenka spręsti klausimo, kaip 
įtikti saviesiems stovyklų gyventojams ir rei
kiamai užimponuoti svetimiesiems žiūrovams. 
Jie, sudarydami stipriųjų mūsų operų solistų 
branduolį (o juk nepaslaptis, kad mūsų kau
niškė opera savo balsais buvo viena stipriau
sių Europoje) gali ypatingai daug padaryti 
mūsų meno reprezentacijos reikale. Tik dau
giau planingumo ir organizuotumo.

Būtų galima šia proga iškelti dar daugiau 
aktualių meno ar jo reprezentacijos klausimų, 
tačiau šiam kartui pakaks ir šių palaidų min- 
čių.

Beje, dar porą žodžių ir musų koncertų re
klamos reikalu. Jai daug kas prikišama. Pir
miausia, reikiamo saiko stoka. Štai vokiečių 
ir kt. kalbomis plakatuose skaitome apie „ži
nomojo“ Visbadeno sambūrio pasirodymus ar 
„garsaus“ (berūhmt) Jarošeko kvarteto kon
certą. Neatsargūs, netikslūs ir jokios naudos 
nenešą epitetai. Nejaugi tuo būdu manoma 
pritraukti vokiškąją — gilios muzikinės kul
tūros publiką? Labai klystama. Anaiptol nie
ko neturime prieš šių sambūrių meninį lygį, 
nors jų programos parinkimas ir diskutuoti
nas. Toks Jarošeko kvartetas su savo leng
vuoju, „šlągerinlu“ repertuaru (kuriam tikslui 
jis suplakamas su rimtuoju repertuaru, ypač 
gabaus pianisto Mrozinsko atliekamais rimtos 
muzikos gabalais?), galima drąsiai tvirtinti, 
galėtų konkuruoti įvairių Europos varječių 
„revelersų“ atliekamus numerius. Bet, ponai, 
tik be žodelyčiu „garsus“ ar „žinomas“! Visai 
čia pakaks — „lietuviškas“, juoba, jei norima 
susilaukti svetimųjų publikos įvertinimo.

Daugiau saiko, daugiau nuovokos, daugiau 
mūsų kultūros reprezentacijos reikalų supra
timo. Štai ko mes šiuo metu pasigendame iš 
mūsų gražiai klestinčių meno sambūrių pusės.

' V. Rimvydas

Kolektyvas yra numatęs artimiausiu laiku 
aplankyti visas dramą mylinčias lietuvių ben
druomenes ir jau VI. 12 d., švęsdamas kuklias 
šavo vargo darbo metines, išvyksta gastro
lėms į Kaselį, Hanau ir Wiesbadeną. Eilė ki
tų lietuvių stovyklų jau pakvietė 'kolektyvą 
gastrolėm ir teatras, nežiūrint visų transporto 
sunkumų yra pasiryžęs paaukoti visą gražų 
vasaros laiką, kad lietuviai tremtiniai galėtų 
kelias valandas pagyventi atitrūkę nub savo 
kasdieninių rūpesčių.

• Artimiausiuose darbuose numatoma atkur
ti V. Krėvės „Žentą“ ir P. Vaičiūno „Tėviš
kės pastogę“.

Kolektyvas yra pasiryžęs dirbti, tik laukia 
šiose sunkiose sąlygose iš visuomenės mate
rialinės ir ypač moralinės paramos, kad visos 
esamos kliūtys ir sunkumai būtų nugalimos.

M. Bijūnas

Naujos knygos ir leidiniai
Kun. K. Žitkus, TEVE MŪSŲ. Tikybos va

dovėlis . antrajam pradinės mokyklos skyriui. 
X leidimas, atspaustas iš IX-jo leidimo. 1945 
m., Lietuvių Sąjungos leidinys. Tiražas 2500 
egz. Pardavinėjama po 3,50 RM.

Tai puikus fotomechaniniu būdu atliktas 
leidinys, kuris palengvins kapelionams darbą 
mokykloje.

Jonas Miškinis, ZOQLOGIJA. Konspektas 
rankraščio teisėmis, trečios klasės kursas. 
Leidykla „Giedra“ Wiesbaden, 1946 m. Kai- 
6,- RM. Tiražas 120 egz., spausdinta rotato
rium, didelio formato 32 pusi.

Zoologijos vadovėlis, taip lygiai kaip ir ki
tokie, mūsų gimnazijoms yra labai reikalin
gas. Bent dalinai šią spragą gali. užpildyti 
Joho Miškinio paruoštas Zoologijos konspek
tas, bet, deja, tiražas toks mažas, kad dau
gelis mūsų mokyklų jo nė nepastebės. Šiame 
leidinyje konspektyviai apibūdinta gyvulių 
pasaulis, kempinių tipas, duobagyvių tipas, 
plokščiosios kirmėlės, apskritosios kirmėlės, 
nariuotakojai, plėvasparniai, miškų kenkėjai, 
minkštakūniai, stuburiniai, žuvys, varliagy
viai, ropliai, paukščiai, žinduoliai, vabzdžiaė
džiai, plėšrieji, liekanagiai, skeltanagiai ir 
grumuliuotojai. Pabaigoje duota trumpa ben
dra žinduolių apžvalga.

Jurgis Baltrušaitis -

JMmms takeliai
Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas, 
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas — 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva, 
Per retą beržyną, pro.vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas.., 

•
Jo tolį užburtą likimas jam lemia...
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik Smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...

Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną,
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti ko stinga, ko trūksta...

.........t
Kultūrinės aktualijos

Atsiminimai apie Lietuvos okupaciją
1940 m. birželio 15 d. prasidėjo Lietuvos 

okupacija, kuri be pertraukos tebesitęsia ir 
nežinia, kada pasibaigs. Mes esame gyvieji 
tos okupacijos liudininkai. Dabartinė Lietu
vos okupacija mūsų tautos istorijoje bus at
žymėta kaip vienas iš pačių sunkiausių ir 
tragiškiausių mūsų praeities laikotarpių. Ta
tai suprasdami, ~jau ir šiandien turime rimtai 
susirūpinti tam mūsų praeities laikotarpiui 
rinkti medžiagą. Toji medžiaga bus įdomi ne 
tik būsimam to laikotarpio istorikui, bet taip 
pat svarbi ir dabartiniu laiku laikraštininkui, 
ginančiam savo tautos bylą, norinčiam pilnai, 
vispusiškai ir objektyviai nušviesti šių dienų 
mūsų tautos tragiškąją būklę.

Apie Lietuvos pirmąjį okupacijos laikotar
pį — 1940. VI. 15 — 1941. VI. 22 d. — mes jau 
„Lietuvių Archyve“ ir kituose leidiniuose bei 
periodinėje spaudoje turime nemažai paskelb
tos dokumentinės medžiagos ir atsiminimų.

Apie Lietuvos antrąjį okupacijos laikotar
pį, arba rudąją Lietuvos okupaciją, mes kol 
kas dar nedaug paskelbtos medžiagos teturi
me. Tad apie šį laikotarpį jau pats laikas 
kruopščiai rinkti medžiagą. Toli būdami nuo 
Lietuvos, negalėdami prieiti prie joje rudųjų 
okupantų paliktų archyvų ir neturėdami po 
ranka periodinės ir kitokios spaudos, mes apie 
rudąją okupaciją medžiagos rinkti negalime. 
Tačiau kiekvienas iš mūsų tą okupacijos lai
kotarpį esame išgyvenę, gerai-žinome, ko ru
dieji okupantai siekė, kuriomis priemonėmis 
jie vykdė savo grobuoniškuosius tikslus, kaip 
jie bandė kolonizuoti mūsų kraštą, kaip jie 
naikino mūsų kultūrą, žlugdė mūsų švietimą, 
prievarta gaudė mūsų jaunimą savo kariuo-: 
menei ir 1.1, ir 1.1. Visa tai mes turime su
rašyti savo atsiminimuose. Petras Ruseckas 
po dešimties metų iš žmonių pradėjo rinkti 
atsiminimus apie pirmąją vokiečių Lietuvos 
okupaciją ir įdomių surinko. Apie knygnešių 
gadynę ir baudžiavos laikus jis medžiagą rin
ko iš žmonių po keliasdešimt metų, ir tai jam 
pasisekė daug jos surinkti Jei dabar mes 
pradėsime savo atsiminimus rašyti apie vo
kiečių okupaciją, daug svarbių ir įdomių da
lykų galėsime ateičiai palikti. Laiko tiems 
atsiminimams rašyti irgi netrūksta. Žmonių, 
kurie tai galėtų daryti, irgi esama. Įdomesnes 
tų atsiminimų ištraukas galėtų paskelbti mū
sų periodinė spauda. Juos mielai spausdintų 
ir Amerikos lietuvių spauda.

Tad greičiau prie šio svarbaus ir būtino 
darbo!

Pamirštas reikalas
Iš mano kambarėlio lango matyti stovyklos 

aikštė ir pro stovyklą einanti miesto gatvė. 
Pavakariais aikštėje ir gatvėje slankioja nuo- 
buodžiąudami DP. Jie ištroškę žinių. Netu
rėdami jų. savo smalsumą tenkina įvairiau
siais gandais ir kartais tiesiog fantastiniais 
prasimanymais. Atrodo, jie būtų labai paten
kinti ir dėkingi, jei kasdien jiems būtų bent 
po vieną paskaitą apie aktualiuosius šių die
nų klausimus. Pavakariais stovyklų žmonės 
tiesiog neturi kur dingti. Patyrusių, gerai apie 
skaitomą dalyką nusimanančių prelegentų 
paskaitos ne tik praplėstų klausytojų kultū
rinius ir politinius horizontus, bet taip pat 
teigiamai veiktų ir jų nervus, kuriuos išvar
gina įvairiausi gandai.

Mes savo tarpe turime universiteto profe
sorių, rašytojų, žurnalistų, gimnazijos moky
tojų ir kitų intelektinių profesijų žmonių. Jie 
išblaškyti po įvairias stovyklas ir daugelis jų 
šiuo metu dirba ne savo profesinį darbą. .Iš 
jų būtų galima sudaryti paskaitininkų' būre
lis. Jie su paskaitomis galėtų važinėti po 
tremtinių stovyklas. Tinkamai sutvarkius šį 
reikalą, jis į mūsų stovyklų gyvenimą įneštų' . 
daug gyvumo. Iki šiol šis reikalas buvo vi
siškai pamirštas. Ai- ne laikas anie jį- pagal
voti? A. Merkelis
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Niurnbergo byla
Liudininkų parodymai. Kaltinamųjų gyni

masis: Goeringas, Hessas, Ribentropas.
Teismas, ištyręs prašomų liudininkų paro

dymų svarbą, nutarė dalį prašomų liudininkų 
pakviesti asmeniškai į teismą, kitų paprašyti 
raštiškų parodymų, o dalies liudininkų, kurių 
parodymai bylai nėra reikšmingi, visiškai 
neapklausinėti.

Dauguma pakviestųjų liudininkų yra buvę 
aukšti Vokietijos valdininkai, aukštieji kari
ninkai ir kiti artimai su kaltinamaisiais ben
dradarbiavę asmenys. Taip pakviesta ir kitų 
valstybių piliečių. Taip, pav., Goeringas yra 
paprašęs . pakviesti keletą liudininkų, kurie 
turėtų įrodyti, kad Katyno žudynės nėra įvyk
dytos vokiečių pionierių dalinio 537, kaip ru
sų atstovas įrodinėjo, bet yra įvykdytos 1940 
metais, taigi tuo laiku, kada dar ten buvo 
rusų kariuomenė.

Pirmuoju iš kaltinamųjų buvo apklaustas 
Goeringas. Jo parodymai buvd ilgiausi iš vi
sų kitų. Dvi dienas trukusioje kalboje Goe
ringas atpasakojo nacionalsocialistinio judėji
mo ir karo istoriją. Gynėjų ir prokurorų klau
sinėjamas, Jis daugelyje atvejų patvirtino jam 
daromų kaltinimų teisingumą: prisipažino iš
ugdęs puolamąją aviaciją, nepripažinęs tarp
tautinių sutarčių, ruošęs Austrijos okupaciją, 
vykdęs partijos programą visomis, nors ir ne
leistinomis priemonėms, grobęs okupuotų 

' kraštų meno vertybes ir kitą turtą. Dėl kitų 
jam priskiriamų kaltinimų, jis bandė išsisukti, 
vis aiškindamas, kad tai buvę tiesioginiai Hit
lerio įsakymai. Kitus nusikaltimus aiškino 
karo ar kitomis aplinkybėmis. Rusijos api
plėšimą jis aiškina tuo, kad Rusijoje visi tur
tai yra valstybės nuosavybė, taigi Vokietija 
turėjusi teisę tuos turtus pasisavinti. Karo su 
Rusija jis nonorėjęs, bet tiktai grynai dėl ka
rinių motyvų. 1938 metų žydų pogromui jis 
taip pat nepritaręs ir priešinęsis, nes tuo buvo 
padaryta Vokietijos ūkiui daug nuostolių. Jis 
tuokart yra pasakęs: „Man būtų buvę malo
niau, jei jūs būtumėte sunaikinę du šimtu žy
dų, o ne visą šį turtą“. Dėl beviltiško karo tę
simo jis paaiškino, kad bandytas Hitlerio nu
žudymas nebūtų sutrumpinęs karo, nes jis, 
Goeringas, kaip Hitlerio įpėdinis, būtų tęsęs 
karą, nors jis būtų ir beviltiškas.

Rudolfas Hessas atsisakė kalbėti teisme. 
Už jį kalbėjo jo gynėjas dr. Seidl, kuris pa
reiškė, kad jo ginamasis pasiima visą atsako
mybę už veiksmus, kuriuos jis įvykdė arba 
įsakė įvykdyti būdamas Reicho ministeriu. 
Dėl skridimo į Angiją dr. Seidl aiškino, kad ; 
Hessas buvo Įsitikinęs, jog Anglija negalės iš
silaikyti ir todėl norėdamas ją gelbėti nuvyko 
tartis dėl taikos.

Trečiuoju buvo apklaustas Ribentropas. Jis 
taip pat kiekvieftfi .proga pareikšdavo, kad jis 
imasi atsakomybę už visus užsienių reikalų 
ministerijos veiksmus. Tačiau kada jis turė
davo paaiškinti atskirus nusikaltimus, jis vis 
sakydavo, kad apie tai nieko nežinąs, arba 
nieko neatsimenąs, arba tai buvę Hitlerio įsa
kyta. Kartais jo toki aiškinimai atrodė tikrai 
juokingi. Pav., kai Anglijos atstovas paklausė, 
ar Ribentropui buvo žinomas 1927 metų Tau
tų Sąjungos paktas, draudžiąs puolamąjį karą 
ir ar jam buvo žinoma, kad Vokietija tą pak
tą pasirašė, į tai buvęs Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Ribentropas atsakė, kad tai 
jam nebuvo žinoma! Arba štai vėl vienas cha
rakteringas momentas. Anglijos atstovas Da
vid klausia Ribentropą: „Norite Tamsta tvir
tinti, kad nieko nesate girdėję apie koncentra
cijos stovyklas? Prašau nusisukti“. Ant sienos 
už Ribentropo nugaros kabo žemėlapis su dau
geliu raudonų taškų. Kiekvienas taškas žymi 
kone, stovyklą. Buvęs užsienių reikalų mi
nisteris ilgai žiūri į žemėlapį ir pagaliau sako: 
„Aš žinojau tik, kad mes turėjome kone, sto
vyklas Dachau, Oranienburge ir Theresien- 
Stadte. Theresienstadte, aš manau, buvo tik 
senelių prieglauda žydams. Apie kitus lage
rius aš nieko nesu girdėjęs“. David: „Tamsta 
buvote nuo 1939 iki 1945 m., taigi septynerius 
metus, atsakingas Vokietijoje ministeris ir 
Tamsta norite tvirtinti kad nieko nežinojote 
apie šimtus koncentracijos stovyklų?“ Riben
tropas: „Ne, niekada. Aš manau galįs tvir
tinti, kad visi šie kaltinamųjų suole esantieji 
ponai apie tai nežinojo“. David: „Vien tik 
Auschwitzo stovykloj nužudyta keturi milijo
nai žmonių“. Ribentropas: „Aš to nežinojau“. 
— Visos Ribentropo kalbos, jei jos tik turi nu
sikaltimo žymių tik diplomatiškas melas, visos 
eilės valstybių užpuolimai buvę tik vokiečių 
Interesų apsaugos priemonės, o pagaliau savo 
pasirašytų raštų jis negalįs atsiminti, nes jam 
tekę daug'kur pasirašyti. Kai kur Ribentropas 
bandė sarkastiškai pavaizduoti politinius įvy
kius. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie 1939 metų 
Tarybų Sąjungos-Vokietijos sutartį, pagal ku
rią buvę numatyta pasidalinti Lenkiją, ir dėl 
kurios jis daro išvadas, kad „mes juk kartu 
rengėme antrąjį pasaulinį karą kurio be pono 
Molotovo malonios draugijos aš niekuomet 
nebūčiau pradėjęs“ — čia pat jis prisimena ir 
Pabaltijį: „1940 m. birželio mėn. Molotovas 
Įjungė Lietuvą, Latviją ir Estiją į Sovietų Są
jungą. Atleiskite, kad vėl maišausi dėl ner
vingumo ir beveik apkaltinu Tarybų Sąjungą'. 
Lietuviai, latviai ir estai juk karštai troško 
Įsijungti ,į tarybinių Tespublikų šeimą ir įtei
kė atitinkamą peticiją Stalinui, kuriam nei 
Į galva neatėjo pavergti tautas. Jeigu raudo
noji armija įžengė į kuriuos nors kraštus, tai

,,Aš dabar redaguoju
sienlaikraštį“

(Laisvos pastabos iš laisvojo bloknoto)
Svetimos žemės svetimame mieste Hanau 

gegužės 11-12 d. susirinko ištrėmime išblaš
kytieji laisvieji Lietuvos žurnalistai. Iš toli
mos šiaurės, iš vynuogingųjų pietų, iš kalnų 
Tirolio susirinko šitie vargingi benamiai pa
simatyti po ilgo ir klaikaus blaškymosi, ap
tarti savo ir savo nelaimingosios tėvynės 
graudingojo likimo ...

Paskutinį kartą jie buvo susitinką prieš 
šešerius metus dar, laisvoje ir laimingoje savo 
tėvynėje. Nuo pirmojo priešo pirmosios oku
pacijos dienos daugiau jie nebebuvo susirinkę 
draugėn. Per tuos šešeris metus kraujo, var
gų, nelaimių ir kentėjimų nutekėjo daugiau, 
negu vandens didinguoju mūsų krašto Ne
munu ... Todėl ir nebematėme daug mums 
pažįstamų veidų.- Žinome tik', jog vieni iš
keliavo į amžinas ir nebegrįžtamas keliones 
per neapmatomus sniego pusnynus ir speigus, 
antri žuvo, treti vėl dingo kažin kur mums 
be žinios...

Visi svarbesni klausimai, nutarimai ir su
manymai yra užrašyti protokoluose susirinki
mo raštininkų, todėl man čia beliko laisvos 
mintys ir įspūdžių žiupsneliai iš laisvojo mano 
bloknoto...

Tą rytą .prie septintojo bloko rinkosi spaus
dintojo žodžio dignitoriai. Tokie kuklūs, dau
gumoj unriniais švarkeliais, žaliomis, siauro
mis kelnėmis ... Bet veidai tie patys, tie pa
tys pažįstami veidai, kurie prieš šešeris metus 
rinkosi ištaigingose „Pienocentro“ rūmų salė
se arba Metropolio „Trijų Kunigaikščių“ kam
bariuose ... Tiktai dabar tie veidai paženklinti 
didelių pergyvenimų ženklais ir pergyventų 
nelaimių antspaudais.

Užsimerkiu ir matau savo tuos colegas 
prieš šešerius metus: pikti ir pasišiaušę sėdi 
redaktorių kabinetuose, vien tik akiniai bliz
ga iš popierių krūvų... Arba bėgioja jie tarp 
ūžiančių rotacinių mašinų ir atsispirdami rė
kia ant metrempažų ar vargšų korektorių... 
Čia garsingi visažinantieji ir visamatantiejl 
reporteriai, reporterių „karaliai“, linksmosios 
minties rašeivos, feljetonistai, vedamųjų kal
viai, pulkai redakcijų bendradarbių... Skuba, 
pluša, mašinėlės čerška, plunksnos braška, po
pierius cypia, rašalas taškosi, telefonai be 
pertraukos zirzia... Pagaliau aš juos visus 
matau vėl nuolaidžius, patenkintus ir links
mus „Maisto“ priėmimuose...

Šitie vyrai buvo išugdę, kaip kūdikį kokį, 
gausią, turtingą ir gražią lietuviškąją spaudą, 
žingsniu žengiančią paskui Vakarų Europos 
spaudos galybes. Ir kas iš viso to beliko? 
Ogi, nieko. Vieną nelaimingą birželio penkio
liktą viskas vienu mostu buvo sugriauta, su
niekinta, sudraskyta ir į purvą suminta. Atėjo 
nacionalizuotas melas ir tebūnie palaimintas 
melas ...

Ir šitie rinkosi prie septintojo bloko, nebe
turėdami jau nieko, nič nieko, tik teisybę šir
dy ir amžinąją plunksną...

Šalia „senųjų vilkų“ matosi ir veidų nau
jų, neregėtų. Tai šešių nedorų ir nevaisingų 
metų prieauglis. Daugeliui jų nelemtingai te-

ko pradėti nuo skrupulingai bėdnų sienlai- 
kraštėlių...

— Sveikas, bičiuli, kad tave kur galas... 
ir tu čia! O aš maniau, kad ir , tavo kaulelius 
varnai jau bus išnešioję...

Sveikinasi, širdingai krato rankas, bučiuo
jasi po daug laiko nesimatymo ir nežinios bi
čiuliai ištrėmime nuo Hamburgo, Dunojaus, 
Bodeno ežero ...

— Sakyk, ką tu dabar veiki?, — klausia 
bičiulis bičiulio, buv. didelio laikraščio vyr. 
redaktoriaus.

— Ogi, sienlaikraštį redaguoju, ką kitą 
veiksiu...

— Palaiminti sienlaikraščiai!... Jei nebū
tumėm pažinę šito „jųjų“ išradimo, tai išvie- 
totijoje būtume likę be spaudos...

Pats patikimiausias ginklas visuose mūšių 
laukuose žurnalistams yra plunksna. Triuš
kina tiek išorės tiek vidaus priešus. Bet ka
dangi daugumas „parkerius“ išmėtė besimuš
dami per ugnis, gaisrus ir bombas į Vakarus, 
tai suvažiavime vienas kitą badėme špilko
mis, adatomis, o protarpiais vieni kitiems nu
garas tarkavome tarkomis... Ir tai teikė taip 
malonų ir smagų jausmą. Juk senai mes jau 
beturėjome^susirinkimą be policininko su gu- 
.miniu „knipeliu“...

Praeitim, ir tik tolima praeitim mes gy
venom ... Palaiminti buvo laikai, kai vieni į 
kitus rašalo bonkomis mėtėsi... Ir kam mums 
buvo kalbėti apie ateitį argi geresnio ką mes 
begalėsime sugalvoti?...

Senieji pasišovė smarkiai išplakti jaunuo
sius, kurie dabar savo rankos;? turi „didžiąją“ 
spaudą. *

— Žiūrėkite, štai nieko nėra ... Puslapiai 
stačiai visiškai tušti... Mūsų spauda šiandien 
neturi jokio savo-veido ir visiškai nežino, ko 
ji nori? Dedami ilgiausi straipsniai apie gal
vos niežėjimą ... Kodėl nėra nė žodžio apie 
mūsų ateitį, apie nepriklausomybę?

Puolamieji smarkiai gynėsi:
— Jeigu jūs taip kalbate, tai jūs nieko 

nežinote ... Atsiprašant, Į savybės kiautą su
sitraukėte ...

— Ne, ne, nereikia mus apie galvos nie-

Ir ten pavasario saulė...
Akiną vasariški saulės spinduliai gausiai 

krenta Londonan šį pirmąjį taikos pavasarį, 
o juk dar netaip seniai ten atūždavo raketi
nės vokiečių bombos. Skaisčios ir įvairiaspal
vės tulpės skaitlingai žydi plačiuose miesto 
skveruose, o prie ledų pardavėjų stovi jau 
ilgesnės eilės žmonių negu kad prie batų pre- 
,kybos. Tas irgi jau šį tą reiškia.

Jei Tamsta esate nepatenkintas...
Iš daug ko jau pastebimas taikos metas. 

Londonietis, nusipirkęs cigarečių pokelį, ma
loniai nustemba jį atidaręs: cigaretės įpakuo
tos į sidabrinį popierį. Taip, tikram sidabri
niame ir blizgančiame popietyje, ko jau dau
gelį metų neteko Anglijoje matyti. O tarpe 
cigarečių vėl randamas senoviškas raštelis: 
„Jei Tamsta esate nepatenkintas mūsų pre
kės kokybe ar išvaizda, rašykite mūsų fir
mai!“

Londonietis ‘vėl turi savo laikraštį
Taip pat pastebimas taikos metas, norint 

nusipirkti laikraštį. Laikraščių pardavėjai 
jau nėra minios apgulti ir neprieinami, kaip 
pirma. Jie dabar jūms įdavę laikraštį dar 
priduria; “Thank you, sir“, tartum tų šešių 
spūsties metų ir būtų nebuvę. Tas aišku ne
reiškia, kad anglai jau nebeskaito laikraščių. 
Dienraščiai ir toliau eina milžiniškais tira
žais: „Daily Express“ — 3,5 milijonai egz., 
darbiečių „Daily Herald“ — 2 mil. egz., deši
nės pakraipos „Daily Mail — 1,8 mil. egz., 
liberalusis „New Chronicle“ — 1,5 mil. egz., 
„Daily Telegraph“ — 800.000 egz., senasis 
„Times“ — 200.000 egz. ir komunistiškasis 
„Daily Worker“ — 100.000 egz.

Karas dėl kiaušinių miltelių
Londonas vis kaskart atgauna savo senąjį 

vaizdą: autobusai jau nėra perpildyti ir važi
nėja iki vidurnakčio. Nenustebkit — auto- 
taksi tikrai ties jumis sustos, jei tik mostelsit 
ranka. O parduotuvėse vėl guli krūvos sul
tingųjų apelsinų ir didžiausi kalnai žuvų. 
Vaizdingiau išsireiškiant — dabar Londonas 
skęsta žuvyse. Tačiau angliškosios šeiminin
kės dar nėra patenkintos taikos metu. Jos tik 
ką turėjo žūtbūtinį karą su maitinimo mi- 

„ Misteriu, ir aišku jį laimėjo. Laike derybų su 
Amėrika dėl paskolos užsigeidė jis atsisakyti 
nuo kiaušinių miltelių. Tas paveikė kaip ki
birkštis parako statinėn. 'Pasipilė protestai ir 
rezoliucijos. Net tiedu švieži kiaušiniai, ku
rtuos Sir Ben Smith’as kas savaitę skiria kie
kvienam anglui, nesuramina sukelto įtūžimo. 
Tik tada kiek nusėdo „kiaušinių miltelių su
keltoji migla“, kai maitinimo ministeris paža
dėjo ir toliau parūpinti amerikinių kiaušinių 
miltelių.

Vokiečių spauda apie smuikininką 
Praną Matiuką

S. m. gegužės 23 d. Augsburge, St. Anton 
Notkirche salėje, įvyko viešas lietuvio smui
kininko Prano Matiuko koncertas-rečitalis. 
Solistui akomponavo pianistė Julija Rajau- 
skaitė.

Šia proga Augsburgo laikraštis „Schwabi- 
sche Landeszeitung“ gegužės 28 d. numeryje 
įdėjo štai kokį koncertanto Įvertinimą, kurį 
čia paduodame ištisai:

„Tai labai gabus ir techniškai jau labai 
pažengęs smuikininkas! Jo programa buvo: 
T. Vitali Chaconna, W. A. Mozart smuiko kon
certas A-dur, Chr. Sinding suita, op. 10 ir 
Edvardo Griego sonata c-moll. Stiprų įspūdį 
dėl aukščiausiai išvystyto stiliaus, pagrojimo 
atžvilgiu, paliko paliko Chaconna, o taip pat 
ir Sindingo suita su savo -kompozicijos savi
tumu. (Ji nieko bendra netuji su Sindingo 
veikalu „Pavasario šnabždesys“.)

Griego sonatos išpildymas buvo Matiuko 
daugiausia tiesioginiai suprastas ir žavėtinas; 
joje turinys ir išviršinis formos apipavidalini
mas puikiai papildė vienas kitą. Mozartas 
buvo labai gražiai pagrotas, nors ne visai iki 
smulkmenų įsigilintas.

Julija Rajauskaitė puikiai atliktoje forte
pijono partijoje parodė savo kokybę, tačiau 
dėl daugiau virtuozinio smuiko rečitalio ne
turėjo progos jos pilnai parodyti.

Labai, nuoširdus publikos pritarimas abie
jų menininkų buvo pilnai užtarnautas.“

Tai nebe pirmas toks svetimųjų atsiliepi
mas apie mūsų menininkų pajėgumą ir su
brendimą. Tokiais savųjų menininkų pasiro
dymais mes turėtume džiaugtis ir gėrėtis.

tiktai išlaisvinti tautas. Lygiai tokiu būdu 
raudonoji armija dabar išlaisvino Suomiją, 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Rumuniją, 
Bulgariją, Vengrija...“ 

žėjimą straipsnių, mums galva neniežti. Rei
kia tik apie ateitį, apie demokratiją..?

— Na, tai prašom parašyti apie ateitį... 
Pamatysite, ką pasakys dėdė su raudonu pai
šeliu?. .. Kas šiandien galima kitiems, tas ne
galima mums...

Puolėjas, apmėtytas svariais argumentais, 
it kokiais akmenimis, pagaliau pasakė:

— Na, jau na, nepykit, aš tyčiomis taip 
sakiau...

O kitas žmogelis salės kampe baisiausiai 
sau laužė galvą: kaip čia yra, kad tikroje de
mokratijoje negalima kalbėti apie demokrati
ją, o tik apie galvos niežėjimą...

Pertraukos metu kuluaruose kalbėjo:
— Gaila, kad Amerikos lietuvių komunis

tas Bimba pas muš neatvažiavo... 'Vilniuje 
„tarybinių žurnalistų ir menininkų“ susirin
kime jis prašė ir maldavo, kad kas nors pra
kalbėtų nors vieną žodelį, nors vieną klausi
mėlį jo paklaustų... Bet visi tylėjo lūpas 
sučiaupę ir garbino „dievą“...

— Kas ten ką klaus, kad dabarties „tary
biniai Lietuvos žurnalistai“ nė žodžio juk lie
tuviškai nemoka... •

— O mes Bimbai būtumėm pilną kepurę 
klausimų pribėrę...

Hanau lietuviškoji visuomenė tris diedas 
savo aukomis maitino mus kaip karalius. Ti
krai geraširdiška ten visuomenė. Atrodo, kad 
ne tik mus vienus jiems prieina ratavoti .. 
Kūnu stoja ten lietuviška išmintis: visi už 
vieną — vienas už visus.

Bet visų didžiausio įspūdžio man paliko 
mūsų sesutės* — Hanau abiturientės ir stu
dentės, kurios „Ramybės“ klube visas dienas 
mus taip meilingai ir taip nuoširdžiai globojo, 
kaip tikrus savo kūdikėlius. Ištremtyje aš 
niekada daugiau nesu išgėręs, kaip vieną po- 
duką kavos, o ten aš tapau taip širdingai pri
kalbėtas, kad išgėriau net tris iš eilės... Ir 
dabar man akyse vis tebestovi ta su angeliška 
šypsena lūpytėse, dėl kurios išgėriau tris puo
dukus ...

Baigmėje hanaviečių meninis ansambls, 
vad. p. Br. Jonušo, mums pateikė malonią 
staigmeną. Po dviejų dienų „badymosi špil
komis“, tai buvo maloniausias dušas. Mūsų 
prezidiumo pirmininkas sujaudintas po kon
certo kalbėjo:

— Širdingiausiai ačiū Jums! Jūs dabar 
mus „užtaisėte“... atominiu sviediniu ...

Tat, vyručiai, šaukime! Alb.Val.

Londonas ši pavasari -
Geriau žvirblis rankoje ...

Indėliai bankuose smarkiai auga. Nor% 
šiaip tūla artistė mieliau savo tūkstantinį ho
norarą ima puikių kailinių pavidale negu gry
nais pinigais. Ne vienam kino artistui naujas 
prabanginis automobilis mielesnis už krūvą 
pinigų. Ir „whisky“ prekybininkas labiau 
mėgsta klijentus, kurie jam parūpina naują 
butą arba šiaip kuo — ne vien pinigais — at
silygina. Ir'Londone yra dalykų, kurie dabar 
tapo daug brangesni, negu ilgaisiais karo me
tais buvo, būtent — namai, butai ir viešbučių 
kambariai.

Ir ten esama siuvėjų...
Bet už vis didžiausias brangininkas Lon

done yra siuvėjas. Jei kas dabar išdrįsta siū
dintis naują eilutę, pakloja prieš siuvėją me
džiagą, taškus ir apskritą pinigų sumelę. Siu
vėjas visa tai mielai priima ir tada trumpai 
bet drūtai rėžia: „Eilutę atsiimti ateikite, po
nas, po aštuonių mėnesių“... Nieko nuosta
baus — Londono siuvėjai yra didelėjo pagar
boje— jie moka ne tik nuimti matą, bet kartu 
diktuoja ir madas.

Amūras patenkintas
Naktinis Londonas vėl senoviškai spindi 

akinančiomis šviesomis. Varinis amūras ant 
Piccadilly cirko, kuris šešis metus slaptėsi už 
storų lentų nuo bombų, dar tebėra neatideng
tas. Jis be abejo patenkintas spoksotų į .po
reles elegantiškuose frakuose bei balinėse 
suknelėse ir žebenkščio bei šermonėlio ap
siaustuose skubančias į naktinius restoranus. 
Prie kinų stovi ilgiausios žmonių eilės. Tea
truose bilietai jau iš anksto išparduoti dauge
liui savaičių pirmyn. Taigi, gauti bilietą' spek- 
taklin yra taip pat neįipanoma, kaip dabar dar 
gauti vietelę vasaros atostogoms Anglijos va
sarvietėje. Atostogaujama tik liepos — rug
pjūčio mėn., nes joks anglas kitu laiku neima 
atostogų. Kambariai vasarvietėse šių metų 
vasaros atostogoms jau nuo pernykščių Kalė
dų išgrobstyti.

1951 m. pasaulinė paroda Londone
Milžiniškasis Londonas tapo jau smarkiai 

ankštas. Tačiau jis statosi ir vis dar plečiasi. 
Ateičiai kuriami dideli, planai. Jau dabar 
karštai ginčijamasi dėl vietos 1951 m. Lon
dono pasaulinei parodai. Vieni pataria ją 
rengti miesto širdyje — Hydepark’e, kiti — 
iškelti užmiestin. Londono “World Fair 1951“ 
norima užtemdyti visas iki šiol buvusias pa
rodas. Pirmą kartą savo istorijoje Londonas 
nori tapti tarptautinio turizmo miestu. Tačiau 
iki to laiko dar daug vandens nutekės Tem
zėje. Nes pirmąjį taikos pavasarį patiems 
londoniečiams ankšta Londone.

(Imta iš vokiečių spaudos) J. Gerardas
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Paryžiaus spaudos veidrodis
(Atkelta iš 1 pusi.)

kimine kompanija praėjusi antikomunistinės 
propagandos ženkle. Visos keturios grupės 
čia pasirodė esančios solidarios. Ne komunistų 
vadovaujamoje spaudoje kasdien galėjai skai
tyti rinkiminę medžiagą apie reikalą kovoti 
su totalitariniais rėžimais, apie komunistų 
partijos priklausomumą nuo užsienių ir p. 
Pav., antisovietinis dienraštis „L’Epoųue“ įsi
dėjo Leono Blumo vienos kalbos ištrauką apie 
tai, kad komunistų partija esanti užsieninė na
cionalistų partija. Priešrinkiminiuose mitin
guose įvairūs ministerial ir kiti partiniai kal
bėtojai irgi dažnai smarkiu tonu yra pasisakę 
ppieš komunistų partiją Prancūzijoje ir jos 
vadą, ligšiolinį min. pirmin. pavaduotoją 
Maurice Thorez’ą. Plačiai spaudoje cituota ir 
šiaip komentuota vidaus reik, minist. Le Tro- 
ąuez rinkiminė kalba, kurioje jis Thorez’ą pa
vadino dezerliru, 1939 m. pasitraukusiu per 
Vokietiją Rusijon ir pasmerkė 1939 m. rug
pjūčio 23 d. sovietų-vokiečių paktą. Ta pačia 
proga jis nurodęs, kad sovietams laikant užė
mus įvairias teritorijas, tai nesanti priemonė 
paruošti taikai.

Patys komunistai, reikia pripažinti, prieš
rinkiminėje kompanijoje pasirodė itin akty
vūs ir organizuoti. Pakakdavo pavartyti jų 
dienraštį „L’Humanite“ ir būdavo aiškus jų 
Nusistatymas likusių keturių grupių atžvilgiu. 
Savo politinius priešus vadindama tradiciniu 
„reakcionierių“ vardu, komunistų partija tiek 
savo organu tiek miestuose iškabintuose pla
katuose ypač kėlė vieną tezę, vieną argumentą, 
turėjusį stiprinti jos rinkiminius šansus. O jis 
skelbęs, kad antikomunistinė propaganda bu
vusi įrankiu Hitlerio rankoje. Atsieit, tie, 
naudoję dabar antikomunistinės propagandos 
arkliuką, dabar tepūtę į fašizmo ar neo-fašiz- 
m$> dūdą ... Komunistų partijos propagandoje 
nemažą vaidmenį vaidino ir komunistų nuo
pelnai rezistenciniame judėjime, 75.000 Sušau
dytųjų komunistų skaičius, įmonių nacionali
zacija, vienerių rūmų parlamentas, net laisvo
sios prekybos grąžinimas. (Šis pastarasis šū
kis suaktualėjęs atmetus konstitucijos pro
jektą). Tačiau raudonu siūlu visoje komunistų 
propagandoje atžymėtas vienas pagrindinių 
šūkių — kova prieš reakciją ir trustus...

Kokia gi paskirų politinių grupių progra
ma, kokie jų reikalavimai ir tarpusaviai skir
tumai?

Iš penkių rinkimuose dalyvavusių grupių 
savo radikalumu bei originalumu išsiskiria 
komunistų partija. Jau žinome ją bal
savus už konstitucijos priėmimą. Ji skelbia 
nepripažinsianti jokio pasikėsinimo prieš par
lamento suverenumą. Rinkimuose ji buvo ša
lininkė proporcinės rinkimų sistemos ir kovo
jo prieš prieškarinę rinkimų sistemą Prancū

Senti mental ūmas - taikos 
priešas

(Atkelta iš 3 pusi.) 
daus“ saugumo arba .Policijos“ ministerija. 
Tė ministerija faktinai ir sprendžia, kurs pi
lietis turi eiti į kalėjimą, o kuris gali pasilikti 
laisvas. Kitas postas tai „švietimo“ ar „pro
pagandos“ ministerija. Ji nustato, ką laisvas 
pilietis galį skaityti, girdėti ir žinoti. Šitie mi
nisterial nekontroliuojami gali iš tikrųjų nu
spręsti, kokie turi būti įvairių rinkimų rezul
tatai. Beveik visur tuos postus užima vien tik 
prieš Maskvą atsakingi komunistai“.

Toliau tas žurnalistas aprašo ir
sovietiškus rinkimus Lietuvoje.

Jis, be kitko, taip sako: „1939-1941 metų lai
kotarpyje, t. y., tuo laiku kai Sovietai buvo 
Vokietijos Sąjungininkai jie atliko rinkimus 
Lenkijoje ir Pabaltijo valstybėse. Prieš rin
kimus buvo įvykdytos baudžiamos ekspedici
jos ir "išvežimai. Buvo leistas tik vienas kan
didatų sąrašas. Lietuvoje gavo 99,19 procen
tus visų balsų. Sovietų spaudos agentūra tuos 

' davinius pateikė vienam Londono laikraščiui 
ir jie buvo jau atspausdinti 24 valandas anks
čiau negu Lietuvoje buvo uždarytos rinkimų 
urnos“ (autoriaus pabraukta).

Tokie pat rinkimai vyksta dabar Sovietų 
okupuotoje Rumunijoje, Bulgarijoje, Jugosla
vijoje, vakarų Lenkijoje, Rytų Vokietijoje...“

Toliau tas žurnalistas nurodo, kad visuose 
„trijų didžiųjų“ pasitarimuose buvo sutarta^ 
kad išlaisvintuose kraštuose turi būti garan
tuoti laisvi rinkimai ir kad dabar reikėtų tuos 
nutarimus vykdyti.

Žinoma, lietuviams ir kitiems Europos skai
tytojams šis žurnalistas nepasako nieko nau
jo. Tai visiems žinomi, o mums ant savo kū
no iškentėti ir pergyventi dalykai. Bet ne tai 
svarbu. Svarbu gi tai, kad apie tuos dalykus 
gerai yra informuoti anglo-saksai, svarbu, kad 
jie turi į juos ir savo aiškią pažiūrą bei jos 
nebeslepia. Spaudoje visai aiškiai be senti
mentalumų pasisako. Dar svarbiau, kad šitie 
pasisakymai pastaruoju laiku ne tik spaudoje 

.labai pagausėjo, bet juos vis aiškiau užgirsta
me iš atsakingų anglo-saksų politikos vadovų 
lūpų.

Tad ir atrodo, kad antrosios pasaulinės 
taikos organizatoriai nebenori kartoti neiVie- 
noą^tongreso klaidų, nei vadovautis buvusios 
ženeviškės Tautų Sąjungos naiviu sentimen
talumu. Sprendimai be sentimentalumo ar
tėja. Jie duos pasauliui ir taiką ir laisvę.

zijoje, kai buvo balsuojama ne už sąrašus ir 
partines programas (kaip dabar), bet už pas
kirus asmenis. Kandidatai rinkimuose buvę 
išstatyti partijos centro komiteto. Vidaus po
litikos sektoriuje pastaruoju metu partija sie
kia pravesti Thoęgz’o idėją — „viešoji funk
cija“, atsieit, valdininkija turinti būti įjungta 
į gen. sekretoriaus kontrolė. Prefektų admi
nistracinė galia pereinanti į generalinių tary
bų kompetenciją. Pagaliau teisėjai yra renka
mi. Socialinės politikos srityje nuosavybė ne
sudaranti „teisės“. Ji yra subordinuojama 
įstatymo garantijai. Partija atsisakiusi švie
timo laisvę įrašyti į Teisių Deklaraciją. Eko
nominėje srityje partija skubotu keliu siekia 
vykdyti nacionalizacijos politiką. Krašto gy
nybos srityje ji atmeta „karių-amatininkų“ 
mintį ir propaguoja demokratinę armiją. Pa
galiau užsienio politikos srity žymų vaidmenį 
vaidina geri santykiai su SSSR. Savo politiką 
partija derina su Maskva -—- štai dažnas so
cialistų priekaištas komunistams.

O ką gi skelbia savo programoje patys 
socialistai? Jų partija (vad. S. F. I. O.), 
nors gegužės 5 d. ir balsavo „taip“, tačiau at
sisakė varyti bendrą kompaniją su komu
nistais. Kiek žinoma, nemaža socialistų, ypač 
šiaurinėje krašto daly, buvo pasisakę prieš 
konstituciją. Pats painusis rinkimų įstatymas 
yra jų inspiruotas. Per rinkimus jų kandida
tai buvo parinkti departamentuose (apskri
tyse) esančių partijos federacijų. Vidaus po
litikoje, atsisakydami sąjungos su komunistais, 
socialistai siekia išlaikyti originalumą. Jų 
nuomone, socialisto vadovaujama vyriausybė 
yra būtina išlaikyti politinei krašto pusiau
svyrai. Jie sakosi kovosią, norėdami pilie
čiams suteikti visas individualias laisves bei 
visišką suverenumą. Ekonominės politikos 
srity jie Prancūzijos atstatymą sieja su ke- 
leriems metams numatytu ekonominiu planu. 
Čia daug sveria amatai, gamyba ir eksporto 
politika. Nacionalizacijos srityje socialistai 
yra • šalininkai išlaikyti platų laisvą sektorių. 
Socialinėje politikoje partija gina viešojo švie
timo pasauliškunjp principą. Užsienio politi
kos srityje jie pripažįsta visoks įautoms ly
gias teises ir priešinasi svetimuisi į prancūzų 
politiką. Beje, savo priešrinkiminėje kompa
nijoje socialistai pasisakydami prieš „bolše
vizmą“, neabejotinai daug laimėjo balsų iš
keldami savo vadovo Leono Blumo finansinę 
sėkmę JAV.

Trečioji iigšiol De Gaule ir Gouin’o vy
riausybėse dalyvavusi partija — M.R.P. (krikš
čionys demokratai) yra balsavusi prieš konsti
tucijos projektą. Ji reikalauja atstatyti pre
zidento galią ir dviejų rūmų parlamentą.* Teis
mo galia turinti būti visiškai nepriklausoma 
nuo politinės galios. Rinkimuose ji buvo pro
porcinės reprezentacijos šalininkė. Vidaus po
litikoje M.R.P. nesutinka su socialistų-komu- 
nistų vyriausybe ir norėtų matyti „plačių pa
grindų. sąjunginę vyriausybę“. Socialinėje ir 
ękonominėje srityje partija siekia švietimo 
laisvės ir nesmerkia nacionalizacijos, nes 
„valstybė turi būti išlaisvinta nuo finansinių 
galių globos...“ Tačiau etatizmui partija yra 
priešinga, ūkį siekia pajungti gyventojų rei
kalams. Užsienio politika turi būti nepriklau
soma.

Ketvirtą rinkimuose dalyvavusią grupę su
darė nebe partija, bet rinkiminiam perijodui 
sudaryta ad hoc grupė, vad. kairiųjų su
sivienijimas, kurio branduolį sudarė ra
dikalai — socialistai. Be to, į šį rinkiminį 
junginį įėjo dar nepriklausomieji socialistai, 
U.D.S.R., neprikl. radikalai ir kt. Visus jų 
kandidatus jungė bendras bruožas — kaip ir 
M.R.P., ir jie balsavo prieš konstituciją. Jie 
taip pat reikalavo antrųjų rūmų — senato su 
tam tikromis politinėmis galiomis. Preziden
tui jie sekia suteikti dar platesnes teises. 
Rinkimų sistemą jie laiko nevykusia ir tvir
tina, kad rinkėjas pats turįs turėti teisę pa
sirinkti sau pageidaujamą kandidatą. Vidaus 
politikoje — teisingumo galios nepriklauso
mumas, susietas su politine galia. Ekonomi
nėje ir socialinėje politikoje Susivienijimas 
skelbė ekonominio liberalizmo šūkius — kovą 
prieš prekybinius monopolius ir kt. Pasisakė 
už mažosios nuosavybės gynimą, švietimo 
laisvę, už „teisę tėvams jų vaikus siųsti į vie
šąją arba į laisvąją mokyklą“ (Radikalų vado 
Herriot pasisakymas). Užsienio politikoje ra
dikalai reiškia viltį, kad prancūzų-anglų są
junga įgalintų išlaikyti Prancūzijos užsienio 
politikos pusiausvyrą.

Pagaliau penktoji birželio 2 d. rinkimuose 
dalyvavusi grupė — P.R.L. (arba Respublikos 
Laisvės Partija) aplink save suspietė deši
niuosius ir nepriklausomuosius. Kai.kuriais 
požiūriais šioji partija skiriasi nuo radikalų, 
M.R.P., nors ji turi ir panašių tikslų — ji 
energingai kovoja prieš tolimesnę tautos ūkio 
nacionalizaciją, reikalauja dviejų rūmų ir kt. 
Partija priešrinkiminiame perijode dėjo pas
tangų sueiti į glaudų bendradarbiavimą su 
radikalais. Šiai partijai vienas itin ryškus 
bruožas — antimarksistinė programa Šiuo 
atžvilgiu šioji nepriklausomųjų (kai kas vadi
na ir konservatoriais) partija rinkiminėje 
kompanijoje pasirodė nepaprastai aktyviai.

Birželio 2 d. rinkimai jau praėjo. Parla
mentą užgulė vėl naujas rūpestis paruošti tau
tai priimtiną konstituciją, gi vyriausybei vėl 
prieš akis didieji prancūzų rūpesčiai — aiški 
linija prancūzų užsienio politikoje, gerbūvio 
prancūzijai grąžinimas ir maitinimosi slogutis. 
Kada gi šių rūpesčių išvengs temperamentin
goji prancūzų tauta? Diplomaticus

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Hamburgo Pabaltijo Universitete

š. m. gegužės 20 d. pasibaigė estų, latvių 
ir lietuvių studentų krepšinio turnyras.

Pirmieji susitiko lietuviai-latviai. Jau pir
moje minutėje latviai veda 2:0, bet mūsiškiai 
tuojau persveria 10:2 ir pirmą puslaikį už
baigia 15:6 savo naudai. Antrame puslaiky 
latviai susiima, bet pro tvirtą lietuvių gynimą 
nepraeina. Lietuviai veda 21:11, 28:15 ir rung
tynes laimi 31:25 (15:6).

Tačiau latviai po pralaimėjimo nenusimena 
ir estus sumuša net 65:17 (33:10). Daugiausia 
taškų latviams pelnė Plorinš 31 ir Hartma- 
nis 2Ex

Lietuvių-estų susitikime įvyksta staigme
na. Estai, po triukšmingo pralaimėjimo lat
viams, prieš lietuvius sukovoja nelauktai sti
priai. (Estai savo rinktinę sustiprino estų 
krepšininkais iš Hamburgo vokiečių universi
teto.) Pirmą puslaikį lietuviai žaidžia' padri
kai ir nežymiai veda. Tačiau estai vis paveja 
— 8:8, 10:10, 14:14, 16:16. Pirmą puslaikį laimi 
lietuviai 18:16.’ Antrame puslaiky mūsiškiai 
parodo dailesnį žaidimą ir estu? palieka 22:16, 
27:18, 36:24 ir rungtynes laimi 38:25.

Taigi, liętuviai pirmajame Pabaltijo Uni
versiteto studentų krepšinio turnyre, nugalėję

Mes ieškome savųjų
1252. Šneiderienė Ona, Kempten, Rottachstr. | 

15, ieško sūnaus Sneiderio Vaclovo, bro
lio Vinco ir Lukšiaus Vinco.

1253. Sakalauskienė Paula, ieško savo vyro 
Sakalausko Kazio. Pranešti A. Kletku- 
tei, Kiel-Friedrichsort (Holstein), Baltic 
States Camp 39.

1254. Vaineikytė Karolina, DP Camp Nr. 652, 
Oberlenningen (Wurttbg.), ieško brolio 
Vaineikio Kazio, švogerio Paliulio Do
mo, Butkaus Vlado ir kitų pažįstamų.

1255. Lemkis Martynas, Camp Oxford, Dra- 
gahn, Kr. Dannenberg, ieško savo žmo
nos Lemkienės Jadvygos ir dukrelės 
Lemkytės Lydijos.

1256. Juškaitė-Petkevičienė Valerija, Wunsie
del, ieško sesers Juškaitės Julės, Jan
kausko Juliaus, Petkevičiaus Felikso, 
Navicko Prano, giminių ir kitų pažįs
tamų.

1257. Petrulis V., Mūnchen-Freimann SS-Ka- 
serne A-III-18, ieško savo žmonos Pe
trulienės Kastutės, Kiverio Juozo ir Ki- 
verienės Viktorijos.

1258. J. Pranas. Ravensburg, Litauisches Ko- 
mitee, ieško Panavų šeimos: Vandos, 
Barboros ir Leono.

1259. Vaitiekūnas • Jonas, Weiden (Opf.), Li
tauisches Lager, ieško brolio Vaitiekūno 
Vlado, Balčiūno Felikso ir kitų pažįs
tamų.

1260. Jurgilas Stasys ir Jurgilaitė - Beišytė 
Vanda, Ansbach, Hindenburg Post Ka
sėme Block A ieško giminių ir pažįs
tamų.

1261. Grinienė Emilija, Lager Wehnen b. Ol
denburg, ieško sūnų Grinių Adolfo ir 
Teodoro.

1262. Bundorfienė Marija, Lager Wehnen bei 
Oldenburg, ieško savo vyro Bundorfo 
Adomo.

1263. Vaitkevičienė Adelė, Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško savo vyro Vait
kevičiaus Petro.

126-*. Misiūnas Er., Dillingen/D., Litauisches 
Lager, ieško Vaišnorienės Adelės ir Bin
kienės Step.

12bu. Černiauskas Kazys, Schmalenbeck bei 
Hamburg, ieško brolio Černiausko Si
mono.

1266. Baltranienė Domicėlė, Hanau, Litaui
sches Lager, ieško Griganavičienės-Bal- 
tranaitės Onos.

Koncertas
Dilingeno miesto teatre š. m. birželio 17 d. 

įvyks violončelisto Sauliaus 
viešas koncertas

Programoje Beethpveno, Brahmso ir Strausso 
sonatos

Pianistė Kitty von Teuffel

Padėka
Visiems, prisidėjusiems prie mūsų mylimo 

vyro, sūnaus ir brolio
A.A. Jono Brinkmano 

laidotuvių iškilmių ir paly dėjusiems Jį‘į am
žinojo poilsio vietą, reiškiame nuoširdžią pa
dėką

Žmona, tėvai, seserys, broliai, švogeriai. 

• Collegą
Stud. mišk.

Antaną Brazdžiūną, 
sukūrusį lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikinu

Vytautas Barisas

ir latvius ir estus, iškovojo I vietą. Antrą 
vietą užėmė latviai, trečią — estai.

Lietuvių studentų rinktinei viso taškų pel
nė: Blažaitis 7, Snarskis 21, Bildušas 9, Mi
koliūnas 13, Underys 15, Dambrauskas 2 ir 
Mickūnas 2.

Taip pat buvo suruoštas ir lietuvių stu
dentų krepšinio turnyras. Turnyre dalyvavo 
4 komandos. «, '

Lietuvių krepšinio vadovas Alg. Milašas. 
Futbolininkams vadovauja Ščcgauskas, stalo 
tenisui — Navickas. Lietuvių studentų sporto 
vadovas V. Bildušas. Universiteto lietuvių 
sporto instruktorius p. Tamulynas.

Pabaltijo Universiteto klasifikaciniame 
stalo teniso turnyre pirmą vietą be pra
laimėjimo užėmė lietuvis St. Navickas 17 t 
Antrą vietą iškovojo irgi lietuvis — J. Bla
žaitis 15 t., III vieta teko latviui E. Skujinš 
14 t.

Moterų stalo teniso turnyre iki šiol be pra
laimėjimų kovoja D. Antonaitytė. Po vieną 
pralaimėjimą turi O. Tunkūnaitė ir Lidikai- 
tytė.

Taip pat vyksta šachmatų bei tinklinio 
turnyrai.

1267. Mitrius Juozas, Oberlenningen, Kr. Nur
tingen, Litauisches Lager, ieško brolių 
Mitrių Jono ir Prano.

126b. Mykolaitis Kazys, Oberlenningen, Kr. 
Nurtingen, Litauisches Lager, ieško Ži
linsko Aleksandro.

1269. Prakapas Stasys, Oldenburg - Wehnen, 
Litauisches Lager, ieško brolio Pikapo 
Jono.

1270. Staržinskaitė - Baržienė . Elena, Wiesba
den, Lithuanian DP Camp, ieško moti
nos Staržinskaitės Domicėlės.

1271. Barčas Antanas, Wiesbaden, Lithuanian 
DP Camp, ieško motinos Barčienės-Bar- 
čevičienės Marijos.

1272. Gegužių šeima, (21) Blomberg, Langer- 
Steinweg 3, Kr. Detmold, ieško Gegužio 
Jono.

1273. Tėvas Kogelis Leonas ir sesuo Kogelytė . 
Janina, Mūhldorf, II, Eichfeld, Litaui
sches Lager, ieško Kogelių Viktoro ir 
Eduardo.

1274. Kirijėvaitė Mėta, Ūnterlenningen, Kr. 
Nurtingen, Litauisches Lager, ieško tė
vų bei pažįstamų.

1275. Ceras Gustavas, Deinsen, Kr. Alfeld, Li
tauisches Lager, ieško brolių Cerų Ka
rolio, Evaldo, švogerio Koliau Gustavo, 
kitų giminių ir pažįstamų. x

1276. Laimikis Juozas, UNRRA Team 69, Hotel 
„Excelsior“, Zimm. 41, (14) Bad Mer- 
gentheim (Wurttbg.), prašo pranešti ži
nančius Žvingilo Jeronimo šeimos li
kimą.

1277. Jankauskas Jonas, (24) Lūbeck, Meesen- 
Kaserne, ieško giminių ir pažįstamų.

1278. Surkovienė Elena, (21) Lande/Weser, Kr. 
Minden (Westf.), Litauisches Lager, ieš
ko dukters Surkovaitės Tamaros.

1279. Stankevičius Pranas, Hanau, Litauisches 
Lager, ieško dukters Stankevičiūtės 
Onos.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Dilingeno apylinkės nariui

Jonui Brinkmanui 
mirus, jo žmoną, tėvus ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame

LTB Dilingeno Apylinkės
Komitetas

A. t A.
Ats. j. Itn. Jonui Brinkmanui 

mirus, jo žmonai, tėvams, broliams, se
serims ir giminėms reiškiame gilią užuo
jautą

Dilingeno liet, stovyklos 
ats. karininkai

Musų bendradarbiui ir bičiuliui
Jonui Brinkmanui

mirus, jo žmonai, tėvams ir kitiems ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą

LTB Dilingeno Apylinkės 
lietuvių sporto vadovas ir 

sportininkai -ės.
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Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį ’
Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Ką Antanas Bimba matė Lietuvoje

T»rieš pat Velykas iš Lietuvos į Ameriką 
gi ...j amerikiečių lietuvių komunistų vadas 
Antanas Bimba, kuris dabar jau ištisas mė
nuo važinėja iš vienos lietuvių kolonijos į ki
tą, amerikiečius lietuvius šviesdamas pasako
jimais apie Lietuvą. Jo straipsniais taip pat 
užversta visa komunistinė lietuvių spauda.

Pasakojimuose A. Bimba labai atsargus. 
„Naujienų“ nuomone, Bimba į JAV grįžo žy
miai santūresnis ir atsargesnis, negu išvyko. 
Apie Lietuvą jis pasakoja, kaip apie labai 
karo audrų sunaikintą kraštą. Esą, lietuviai, 
kuriuos 1941 m. birželio 14-17 d. d. išdeporta- 
yo į Sovietų Sąjungos gilumą, yra laimingesni 
už pasilikusius, kurie labai nukentėję. Daug 
Lietuvos kaimų ir miestelių visiškai sunai
kinti. Žmonės gyvena urvuose ir griuvėsiuo
se. Bimba raminęs amerikiečius klausytojus, 
jog sovietai daro viską, kas tik galima, kad 
galimai greičiau būtų išspręsti gyvenamų pa
talpų trūkumo klausimai, bet darbas tebeeinąs 
labai pamažu. Vilnius ir Kaunas išlikę mažai 
karo paliesti, bęt Šiauliai ir Raseiniai netekę 
mažiausiai 80% pastatų. Raseiniai atrodo, ta
rytum riogsančių griuvėsių krūva, iš kurių iš
siskiria tik skulpt. Grybo statytas paminklas. 
Taip pat labai sugriauta ir Klaipėda. Bolše
vikams užimant Klaipėdą, joje tebuvo likę tik 
8 gyventojai. Dabar Klaipėdoje gyvena apie 
15.000 žmonių. Esą Lietuvoje lietuviai 'viso
kiais būdais raginami važiuoti į Klaipėdą ir 
joje kurtis.

Amerikos lietuviai suaukoję nemaža dra
bužių ir apavo, kurių jau 500 pūdų pasiųsti 
į Lietuvą lietuviams. Bimbos kelionės oficia
lus tikslas buvo patikrinti, ar šie daiktai pa
siekė Lietuvą, kaip jie išdadalyti, kaip gyvena 
ir ko reikalingi Lietuvoje lietuviai. Visose kal
bose jis užtikrino, jog minėti daiktai Lietuvą 
tikrai pasiekę. Jie išdalinti esą žmonėms, la
biausiai reikalingiems pagalbos. Kiekviename 
apskrities mieste esąs sudarytas komitetas 
gautoms dovanoms padalinti.

Bimbos pasakojimuose labai ryškus nepa
prastas atsargumas, kuriuo vaizduoja atskiras 
gyvenimo šakas. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie 
žodžio laisvę Lietuvoje, pareiškė, kad tokia 
laisvė esanti ir kad žmonės galį laisvai kal
bėti prieš Sovietų Sąjungą. Esą, jis buvęs 
Dotnuvoje, kur vienas profesorius, atsivedęs 
ir savo vaikutį, aprėdytą iš JAV gautais dra
bužėliais, nuoširdžiai dėkojo už dovanas ir, 
pasivedės į šalį, pasisakė, kad jis nepatenkin
tas sovietine tvarka ir netikįs, jog tokia tvar
ka galinti ilgiau išsilaikyti... Pasakodamas šį 
neįtikimą atsitikimą, vis dėlto Bimba suvai
dino herojų ir pareiškė, kad dėl suprantamų 
priežasčių jis nenorįs minėti to profesoriaus 
pavardės ... Taip pat jis tvirtino^ kad Lietu
voje yra ir tikybos laisvė, nes „visos bažny
čios atdaros žmonėms, ir jie ten galį melstis, 
kiek tik jie nori“. Kunigai sako pamokslus

įvairios žinios
t

• Siamo karalius Anandra Mahidol, 20 metų 
amžiaus, buvo rastas savo rūmuose nušautas. 
Jo įpėdiniu tampa jo brolis.
• Prancūzija reparacijų sąskaiton gauna vo
kiečių keleivinį garlaivi „Europą“. Prancūzų 
įgula jau perima laivą.
• Byrnes pareiškė spaudai, kad Paryžiaus 
konferencijos nepasisekimas galįs reikšti žmo
nijos sunaikinimą, praneša United Press.
• JAValstybės pasiruošusios, didėjant žydų 
emigracijai, kalbėtis dėl reikalingų pajėgų 
Palestinoje tvarkai palaikyti.
• Gen. Michailovičius paklaustas teisme pa
reiškė: „Aš nesijaučiu kaltas.“
• Gen. Omar W. Bradley pareiškė, kad atei
nantį rudenį būsią apie 4 milijonus bedarbių - 
karo veteranų, jei nebus surasta naujų darbų.
• Prancūzijos Gouino vyriausybė atsistaty
dino. Naujuoju minsteriu pirmininku numato
mas MRP partijos atstovas ir ligšiolinis užsie
nių reikalų ministeris G. Bidault.
• Italų tautos dauguma per šio mėn. 2 d. 
įvykdytą referendumą pasisakė už respubliką. 
Už monarchiją pasisakė 10.688.905, o už res
publiką — 12.672.769.
• Vyriausybės pareigūnas, aplankęs rytinėje 
Turkijoje žemės drebėjimo paliestas sritis, 
pažymėjo, kad žmonių aukų skaičius jau vir
šijąs 600. Didžiausius nuostolius patyrusi Er- 
zerumo sritis.
• Tarptautiniame pašto susisiekime iš Vokie
tijos penktąja galiojančia kalba pripažinta 
lenkų kalba.
• Amerikiečių saugumo tarnyba išaiškino 
ruoštą trečiąjį pasikėsinimą nužudyti gen. 
McArthurą, vyr. sąjunginių karinių pajėgų 
vadą Japonijoje.
• Vengrijos socialdemokratai ir komunistai 
pasisakė prieš susiliejimą į vieną partiją, ka
dangi dabartinis metas esąs nepalankus to
kiam susiliejimui.

Amerika siūlo Rusijai draugiškumo paktą
JAV užsienių reikalų ministeris James F. 

Byrnes teigimu, Sovietų Sąjunga esanti pa
prašyta sudaryti draugiškumo, prekybos ir na
vigacijos sutartį su JAValstybėmis. Toks pa
siūlymas išplaukiąs iš numatomų derybų fi
nansiniais ir ekonominiais klausimais.

Pasaulinė kronika
• Gen. J. T. McNarney, amerikiečių vadas 
Europoje, pareiškė, kad Vokietija turėtų būti 
okupuota mažiausia 15 metų.
• JAV užsienių reikąlų ministeris J. F. Byr
nes pareiškė, kad jis į Paryžiaus konferėnciją 
išvyks birželio 13 d. ir kad JAValstybės yra 
įteikusios Austrijos taikos sutarties projektą 
D. Britanijai, Rusijai ir Prancūzijai. Detalės

, dar nepaskelbtos.
• Numatoma įvežti rusų filmų į amerikiečių 
zoną, o amerikiečių — į rusų.
• Berlyne rinkimai numatomi spalių mėn. 
Tuo būdu norima rusų paskirtą Berlyne ad
ministraciją pakeisti rinktaisiais.
• Amerikiečių pasiūlymą dėl visose 4 zonose 
Vokietijoje inspekcijos rusai atmetė.
• Sovietai nesutinka su pakomiteto pasiūlymie 
dėl Franco režimo. Rusai nori, kad Saugumo 
Taryba padarytų galutinį sprendimą, bet ne
perduoti plenumui spręsti diplomatinių san
tykių nutraukimo.
• 2000 DP, daugiausia rusų tautybės, surengė 
Regensburge demonsraciją, protestuodami 
prieš 40 DP paėmimą apklausinėti, ir jie ne
priklauso repatriacijai pagal Jaltos nutarimą.
• Sovietų Sąjungos prezidentaas Michail I. 
Kalinin, būdamas 70 metų, po ilgesnės ligos 
mirė. Prezidento pareigose jis išbuvo nuo 1923 
metų, pakeitęs pirmąjį prezidentą Y. M. Sver
dlov, kuris mirė įstaigoje,.
• Ispanijos Franco pasiuntė Saugumo Tary
bai 300 žodžitf not<; kurioje išdėstoma, kad 
taikai grąsina Rusija ir Prancūzija, bet ne 
Ispanija.
• Sovietų Sąjungo užmezgė diplomatinius 
santykius su Argentina, su kuria jų nebuvo 
aUo 1917 metų bolševikų revoliucijos.
• Britai apmoko Danijos karius, nes Danija 
yra nusprendusi pasiruošti, kad nebūtų ne
tikėtai užpulta. Danų kariuomenė.perorgani
zuojama britų pavyzdžiu.
• Norvegija atsiunčia 4000 karių į britų zoną 
Vokietijoje okupacijos pareigų eiti.
• Graikijos komunistai grąsina pilietiniu 
karu.
• Vokiečiai protestuoja dėl jų butų rekviza
vimo kariuomenei ir-dėl lenkų sargybų prie 
tų namų.

lietuviškai. Vilniuje vyskupu dabar ’vysk. 
Reinys. Visose Vilniaus bažnyčiose pamaldos 
lietuviškai. Vilniuje valdžia davusi leidimą 
kunigų seminarijai, į kurią užširašė apie 400 
klierikų. Pradžios mokyklose dėstoma lietu
viškai,, rusų kalba įvesta į gimnazijas, kaip 
svetimoji kalba.

Bimba iš Lietuvos parsivežęs nemaža fil
mų ir paveikslų, kurie amerikiečiams žymiai 
iškalbingesni, negu Bimbos pasakojimai. Vi
sus paveikslus Bimbai paruošė rusų kino ope
ratoriai. Ant visų paveikslų parašai rusų ir 
lietuvių kalbomis. Iš apsirengimo į akis krin
ta didelis skirtumas tarp darbininkų, ūkinin
kų ir valdžios ir partijos žmonių. Veidai ne
linksmi, žmonės atrodė kažko susimąstę, iš
vargę. „Niekur tuose paveiksluose nematyti 
nei vienos gatvės Kaune nei Vilniuje, kaip 
miestas išrodo. Mat, pagal Bimbą, niekas ne
nori matyti griuvėsių, todėl jų ir nerodoma. 
Paveikslais norima parodyti, kad po rusų le
tena Lietuva yra visko pertekusi, gerai gy
vena jos žmonės ir nieko niekam netrūksta. 
Pastatai, kurie teko matyti, tai vis pastatyti 
prieš karą. Nieko sovietų valdžia nepastatė, 
nieko nepagerino, kas buvo nepriklausomų 
žmonių pastatyta. Tik daugybę dalykų su- 
koneveikė, išgriovė ir atnešė Lietuvos žmo
nėms vargą ir skurdą“ („Naujienos“, balandžio 
25 d.). ’

Bimbos gugrįžimas iš Lietuvos pasitaikė 
su jauno lietuvio Jurgio Savaičio atvykimu iš 
Danijos į JAV. Ta proga „Naujienos“ balan- 
dižo 26 d. numeryj patalpino apžvalgos sky
riuje straipsnį antrašte „Sukedeno bimbinin- 
kus“, kuriame rašo:

„Iš Baltimorės praneša apie Jurgio Savai
čio prakalbas, kurias surengė vietinis Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius. Pasitaikė taip, 
kad toje pačioje Lietuvių Svetainėje prieš tai 
per du vakarus kalbėjo Antanas Bimba. Bim
bos prakalbos sutraukė apie 100 žmonių, o 
Savaičio prakalbose buvo per 400. Bimba bu
vo žadėjęs kalbėti apie Lietuvą, bet apie Lie
tuvą nieko nepasakė, tik pasakojo; kad Lietu
voje visi serga vėžiu ir prašė aukų gydymo 
institutui įrengti. Bet už tai bolševikiškas ne
praustaburnis daug plepėjo apie Lietuvos 
tremtinius ir pabėgėlius. Plūdo juos susiries
damas ir vadino juos naciais, fašistais ir 
žmogžudžiais.

Kai sekmadienį popiet susirinko publika 
paklausyti Jurgio Savaičio, tai atėjo ir visi 
bimbininkai pažiūrėti, kaip tas „pabėgėlis fa
šistas“ atrodo. Po jo kalbos, kuri buvo rimta 
ir turininga, buvo atsakinėjama į klausimus. 
Bimbos per du vakarus įkalbėti komunistai 
norėjo ta proga pasinaudoti ir statė kalbėto- , 
jui visokių klausimų. Bet jis atsakė į juos j 
visus aiškiai ir tvirtai, paremdamas savo žo
džius faktais, taip kad visos bimbinlnkų ata
kos nuėjo niekais."

Lenkija pergyvena sunkias dienas
AP iš Varšuvos praneša, kad 11 milijonų 

lenkų laukia balsavimų, kurie įvyks birželio 
30 d. Balsavimui pastatyti trys klausimai:

1) Ar Lenkijoje turi būti vienų ar dviejų 
rūmų parlamentas?

2) Ar lenkai sutinka su nacionalizavimu 
pramonės ir žemės reforma, pagal kurią 
stambvaldžių žemė būtų išdalyta kaimiečiams?

3) Ar lenkai pritaria, kad Lenkijos vaka
rinė siena eitų Baltijos jūra, Oderio ir Neisse 
upėmis?

Be šių laukiamų balsavimų, kurie kaimie
čius, reikia manyti, šiuo metu ne labai domi
na, didžiausių rūpesčių sudaro partijų nesan
taika.

Dabar laikinoji Varšuvos vyriausybė, ku
rios svarbiausi postai yra komunistų rankose, 
padedama dar darbininkų bei socialistų par
tijų, pradeda paleidinėti Mikolaičiko ūkininkų 
partiją. Kaip žinoma, Mikolaičikas yra vice
premjeras.

Pirmosios dvi partijos tvirtinančios, .jog 
Mikolaičiko organizacija esanti antidemokra
tiška, priešinga vyriausybei ir kad ten glau
džiąs! profašistiniai, elementai.

Mikolaičikas mėgina protestuoti prieš sau
gumo policijos „raidus“ ir jo organizacijos pa
dalinių uždarinėjimą. Jis nurodo, kad tokie 
žygiai pažeidžią Maskvos susitarimą^ pagal 
kurį buvo leista šešios politinės partijos ir 
visos su ylgiomis teisėmis dalyvauti vyriausy
bėje.

Ūkininkų atmeta bet kokį ryšį su teroristi
nėmis grupėmis NSZ (Tautinės ginkluotos 
pajėgos).

. Toliau nurodoma, kad slaptosios policijos 
kompanijos tęsimas priartinsiąs Lenkiją prie 
pilietinio krao ir dėl to ūkininkų partijos pa
reigūnai perspėja.

Britų-Sovietų draugystė
Kaip prisimename, prieš ketverius metus 

D. Britanija ir Sovietų Sąjunga sudarė 20 me
tų draugiškumo paktą. Britai norėjo jį pra
tęsti net iki 50 metų, bet Spvietų Sąjunga at
sisakė.

Kaip ši draugystė dabar reiškiasi,.pasinau- 
naudosime Daily Mail gegužės 26 d. numery 
įdėtu straipsniu, pavadintu „Kalba pasauliui“. 
Jame rašoma:

Sovietų Sąjungą stato 28 galingas 
radijo stotis. Ji per radiją kalbės 60 
svetimomis kalbomis, kurios apims visą 
gaublį. Dabartinės oficialios Maskvos 
naujienos neramina nei Britanijos nei 
jos Imperijos, nes Sovietų Sąjungos pro
pagandos mašina beveik nuolat puolanti 
abi. Neaplenkianti ji ir JAValstybių 
nepakritikavus. Bet daugiausia esą nu
kreipta į Britaniją. Britanija vadinama 
reakcionieriška, ji globojanti fašizmo li
kučius ir varanti kapitalistinę ir impe
rialistinę politiką.

Vokietijoje britai turėjo apie 120.000 
vokiečių karių, kurie minas išimdavo 
arba kitus darbus atlikdavo Britų zo
noje. Bet Sovietų Sąjungos žmonėms 
rusai aiškindavb, jog Britai turi apie 
1.000.000 vokiečių karių neaiškiems 
tikslams.

Iš to, kas čia paminėta, matome, kad drau
giškumo paktas visai neatitinka nei jo dvasios 
nei susitarimo. Ir juo tolyn, juo labiau toji 
nesantaika didėja.

Anderso armija paliks Italiją
Prieš išvykdamas iš Italijos gen. Įeit, Wl. 

Anders savo kariams pareiškė, jog sušvelninti 
šį sunkų sprendimą tuo metu, kada dar neat
statyta Lenkijos pilna nepriklausomybė, ne
santi jo, kaip vado, pareiga. Baigdamas kalbą 
jis pasakė: Mūsų pareiga dar nepasibaigė. 
Mūsų žygis į laisvą ir nepriklausomą Lenkiją 
tęsiasi.

Naujas Saugumo Tarybos narys
Vietoje atsistatydinusio R. Stetiniaus, pre

zidentas Trumanas Saugumo Tarybos delegatu 
paskyrė Senatorių Warren R. Austin (R.-Vt.). 
Tačiau jis šias pareigas pradės eiti tik nuo 
1947 m. sausio mėn., kada pasibaigs senate 
kadencija. Iki to meto pareigas Saugumo Ta
ryboje eis Herschel Johnson.

J. Štarkos choras koncertuoja
Lietuviškos visuomenės nekantriai lauktas;- 

Juliaus Štarkos vedamas Dillingeno lietuvių 
stovyklos vyrų choras pirmą savo koncertą 
surengė Dillingene š. m. birželio 5 d., o antrą- 
Altštadte (prie Šongau) Pabaltijo Tautų Meno 
Festivalyje, birželio 7 d. Apie pastarąjį choro 
pasirodymą aš čia ir noriu parašyti kelias 
eilutes.

Choro dirigentas Julius Štarka gerai žino
mas, kaip puikus (ir monopolinis) Kauno ope
ros chormeisteris. Tai priežastis, kuri leido 
tikėti, kad ir šis choras bus puikus. Kita gera 
aplinkybė - tai turėjimas galimybės pasirinkti 
dainininkų, beveik iš visų Vokietijos zonų. Ir 
vis dėlto choras ne per didžiausias — 33 žmo
nės (bent tiek scenoje buvo). Balsai visi geri, 
bet geriausi iš jų bosai: sultingi, kompaktiški, 
su žemu registru. Tenorams nestinga aukštų 
garsų, bet jų balsams stinga ryškumo, krista
linio skaidrumo. Choro intonacija gera, Kiek
vienas. akordas tikras.

Dainų interpretacija, su mažom išimtim, 
aukšto skonio. O išimtys šios; šiek tiek per 
lėti tempai ir vengimas forte ar fortisimo kai

2000 laivų „užmigdyti"
INS iš Vašingtono praneša, kad daugiau 

kaip 2000 karo laivų išplukdomi „miegui su 
atvira viena akimi“.

Šie modemiški laivai mokslo nustatytomis 
priemonėmis bus saugomi nuo sugedimo 20 
metų. Po pirmojo pasaulinio karo laivų dau
guma buvo panaikinti ar nuskandinti, nes bu
vę per brangu juos išlaikyti, o dabar jie bu? 
laikomi ateities krašto gynybai.

Žudančios bakterijos s
AP iš Vašingtono praneša, kad JAValsty- 

bėse esančios pagamintos tokios bakterijos, 
kurias panaudojant vos vieną kartą esą gali- . 
ma sunaikinti bet kokią gyvybę miestuose ar 
laukuose. Pasak vieno parlamentaro, jos ga
linčios būti išmestos iš labai dideliame aukš
tyje skrendančio lėktuvo, kurio nepasiektų jo
kie gynybos ginklai, bet žudančių bakterijų 
veikimas vistiek būtų greitas ir tikras. Lėk
tuvas, aprūpintas šiuo ginklu, praskrisdamas 
ties Dakota, galėtų sunaikinti viso derlingo 
ploto javus ir net sėklas žemėje.

Apie šio ginklo baisumą pirmą kartą pa
reiškė atstovas Albert Thomas.

Jugoslavija nedraugiška
AP iš Londono praneša, kad D. Britanija ii 

JAValstybės įteikusios protestus Jugoslavijos 
vyriausybei dėl obstrukcijų ir daromų kliūčių 
Sąjungininkų karinei vadovybei Triesto ir Ve
necija Julija sričių reikalą tiriant bei dėl vy
riausybės laikysenos vakarinių kraštų atžvil
giu.

Nota buvo pasiųsta gegužės 20 d., bet iki 
šiol nebuvo į ją atsakyta.

Brjtų vyriausybės notoje buvę pasakyta, 
kad „Jugoslavija siekianti pati izoliuotis nuo 
Vakarų“. Taip pat buvę įterpta apie demon
stracijas ginčijamose srityse, kada keturių 
kraštų komisija tyrusi šienų klausimą. •

Tuo būdu Jugoslavijos vyriausybei buvo 
nurodyta, jog „trūkstą bendradarbiavimo“ ir 
be to, „trukdoma“ Sąjungininkų įstaigoms rei
kalą tirti.

Britų ambasadai trukdomas susisiekimas iš 
Jugoslavijos ir be to neleidžiama britų pra-' 
monininkams inspektuoti savo turtą Jugosla
vijoje.

Nesusipratimai Jugoslavijoje
AP iš Belgrado pranešą, kad JAValstybių 

armijos majoras Richard Coombs, kuris 
mėgino įsikišti vieno jugoslavo arešto-metu, 
kada amerikiečiai minėjo žuvusius’ gegužės 
30 d., Jugoslavijos vyriausybės pareiškimu 
esąs „persona non grata“.

Coombs buvo išvykęs po to į Italiją, ir jam 
Jugoslivijos vyriausybė uždraudė sugrįžti.

Jugoslavas George Nikolic buvęs areštuo
tas už tai, kad jis demonstravęs prieš vyriau
sybę amerikiečių žuvusių karių minėjimo 
dieną.

Coombs šitaip išsireiškęs: „Tai toks yra 
Tito išlaisvinimas, Heil Hitler“, rašo laikraštis.

DP eina sargybas
Associated Press iš Herfordo praneša, kad 

B. A. O. R. oficialiai yra pranešę, jog „rink
tiniai Sąjungininkų tautiečiai“ bus naudojami 
britų zonoje — Vokietijoje — sargybinių pa
reigoms eiti ir nešios ginklus.

Pranešėjas pareiškė, jog nesą sudaroma 
jokio policijos legijono iš displaced persons, 
bet tiktai sargybiniai, kurie bus tinkamai ka
riškai apmokomi, kad jie galėtų atlikti jiems 
pavestas pareigas.

Sargybiniai būsią išsklaidyti mažais dali
niais tarp' britų vienetų, prie kurių bus jie 
priskirti, sakoma pranešime.

Londone nepaprastas paradas
Birželio 8 d. Londone buvo surengtas per

galės paradas. Žygiuojančių eilės tęsėsi apie 
15 km. Paradas truko 5 valandas.

Parade nedalyvavo Rusijos. Lenkijos ir Ju
goslavijos kariuomenės daliniai, nors ir buvo 
kviesti. Žiūrovų dėmesį labai traukė domi
nijų karių daliniai — Egipto, Indijos, Irano, 
Abisinijos; taip pat dalyvavo Danijos kariai, 
angliškai ginkluoti, Graikijos ir kt.

Tąja proga Anglijos karalius Jurgis VI 
apdovanojo gen. J. T. McNarney ordenu.

kuriose, energingo pobūdžio dainose. Kadangi 
choristų balsai gana kultyvuoti, tai nėra rei
kalo vengti -gyvesnio tempo bei stipresnės di
namikos, kur to prašosi pati daina. Savotiškas 
reiškinys — dažnas vartojimas falceto (dides
nėj pusėj I-os dalies koncerto), ko dėka išgau
namas žavus pianisimo.

Choras drausmingas, paklusnus niuansams, 
pasitikįs savimi. Bendras choro skambesio 
tembras gana gražus, kultūringas. Tai dėka„ > 
dirigento JuL Štarkos sugebėjimui, kad choras 
per trumpą laiką (vos pustrečio mėn.) to 
atsiekė.

Naujiena koncerto programoje — Jul. 
Štarka, kaip kompozitorius’(ne kaip liaudies 
dainų harmonizuoto j as). Jo dainos, parašytos 
klasiškais muzikos elementais, nepasižymi 
originalumu, bet gražios ir tiksliai išreiškian
čios teksto nuotaiką.

Chorą publika šiltai priėmė: buvo bisų ir 
gėlių. Keletai choro dainų fortepijonu^gerai 
pritarė Horta Wieser.

Nuoširdžiai linkiu chorui tobulėti ir didėti*
Jul. Gaidelis
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